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ในสมัยเด็กๆผมได้ สงั เกตเห็นความแตกต่างของวิธีคิดและวิธีการดาเนินชีวิตของคนสองกลุม่ คือ กลุม่ คนไทยเชื ้อ
สายจีนที่มกั จะอาศัยอยูใ่ นตลาด อาชีพที่ทาส่วนใหญ่คือเปิ ดร้ านขายของ และกลุม่ คนไทยที่มีอาชีพทาการเกษตรมีที่ดนิ ซึง่
ได้ มาจากมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ ตอนแรกคนไทยเชื ้อสายจีนมักจะเริ่ มต้ นจากร้ านขายของชาเล็กๆ หรื อไม่ก็ปลูกผัก
ขาย ที่อยูก่ ็อาจจะเป็ นแค่เพิงพอที่จะหลบแดดหลบฝนได้ เท่านัน้ คนกลุม่ นี ้พยายามเก็บหอมรอบริ บจนค่อยๆเติบโตขึ ้นมาที
ละเล็กทีละน้ อยแต่เติบโตอย่างอย่างมัน่ คง จากกระต๊ อบ กลายเป็ นห้ องแถว จากห้ องแถวกลายเป็ นตึกสองชันสามชั
้
น้ จน
กลายเป็ นกิจการใหญ่โต ในขณะที่คนไทยกลุม่ ที่สองที่เคยทาสวนทาไร่จากฐานะคหบดีใหญ่ในหมูบ่ ้ าน เมื่อที่ดินถูกแบ่งให้
ลูกให้ หลานทอดแล้ วทอดเล่า มรดกทางทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็ นที่ดิน เรื อกสวนไร่ นา บ้ านหลังใหญ่ๆ ก็จะเหลือน้ อยลงๆทุก
รุ่น สุดท้ ายหลายคนก็ต้องขายที่ขายทางไป บางคนก็คิดการใหญ่อยากจะร่ ารวยเหมือนคนไทยเชื ้อสายจีนบ้ าง อยากจะผัน
ตัวเองจากเกษตรกรมาเป็ นพ่อค้ า แต่คนกลุม่ ที่สองนี ้มักจะเริ่ มต้ นทาอะไรเกินตัว เพราะค่านิยมของคนไทยโดยเฉพาะคน
ในชนบทมักจะคานึงถึงหน้ าตามากกว่าเรื่ องอื่น เช่น ถ้ าจะทากิจการต้ องเปิ ดตัวให้ ใหญ่โต บางคนเริ่ มเปิ ดกิจการใหญ่โตมี
ตึก 5 ชัน้ แต่ด้วยความที่ไม่ได้ เกิดจากจากสายเลือดของคนทามาค้ าขายที่แท้ จริ ง ทาให้ ร้ ูเท่าไม่ถึงการณ์ ขาดประสบการณ์
ในการค้ าขาย สุดท้ ายตึกที่เคยเริ่ มต้ นทาพิธีเปิ ดซึ่งมี 5 ชันๆ
้ ค่อยๆลดลงมาทีละชัน้ สุดท้ ายเหลือเพียงขายก๋วยเตี๋ยวแบบ
รถเข็นหรื อไม่ก็กลับเข้ าไปรับจ้ างทาสวนเหมือนรุ่นปู่ ย่าตายาย
ถึงแม้ ยคุ สมัยจะเปลี่ยนไป แต่ผมก็ยงั เชื่อว่าเรื่ องแบบนี ้ยังมีให้ เห็นอยูม่ ากในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคม
ของปั ญญาชนคนทางานแบบเราๆ พูดง่ายๆคือคนที่ทางานเป็ นลูกจ้ างกินเงินเดือนนี่แหละ ผมก็ยงั มีความเชื่อต่อไปอีกว่า
ลูกจ้ างทุกคนมีฝันที่อยากจะเติบโตก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน และบางคนยังฝั นถึงการเป็ นเจ้ าของกิจการ แต่...จะมีสกั กี่
คนที่สามารถสร้ างฝั นให้ เป็ นจริ งได้ เจ้ าของกิจการหลายคนเริ่ มต้ นชีวิตจากการเป็ นลูกจ้ างระดับล่างสุด แต่ด้วยความ
มานะพยายามสุดท้ ายก็กลายเป็ นเจ้ าของกิจการที่ประสบความสาเร็ จได้ ในขณะที่ลกู จ้ างอีกหลายคนที่คิดใหญ่ฝันใหญ่
แต่ไปไม่ถึงดวงดาว เหตุผลสาคัญคือ “ ใจร้ อน ” ไม่อยากเห็นตัวเองเป็ นเจ้ าของกิจการตอนอายุหกสิบ โดยเฉพาะลูกจ้ าง
รุ่นใหม่ เช่น พอคิดอยากจะเป็ นเจ้ าของกิจการ แทนที่จะหาประสบการณ์จากการทางานให้ มากพอ ก็คิดที่จะเติบโตทางลัด
โดยการร่วมลงทุนกับเพื่อนๆ หรื อการนาเงินก้ อนหนึง่ ที่ได้ จากการออกจากงานไปลงทุนทากิจการ คนที่โชคดีก็พอมีบ้าง แต่
ส่วนใหญ่ ไปไม่รอด เพราะขาดประสบการณ์ เพราะคิ ดใหญ่ และทาใหญ่ เท่ากับ ที่คิด เผลอๆทาใหญ่ กว่าที่คิด เสียอี ก

เหมื อ นกับ คนมี เงิ นอยู่สองแสนบาทคิด จะตกแต่งบ้ านใหม่ให้ อ ยู่ในงบสองแสน เชื่ อหรื อ ไม่ค รับ ว่า พ อลงมื อท าจริ งๆ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นมักจะเกินงบหรื อที่มกั จะเรี ยกกันว่างบบานปลายนัน่ เอง เช่นเดียวกันกับการทาสิง่ ต่างๆ ถ้ าเราคิดใหญ่
ระดับไหน สิง่ ที่ลงมือทาจริ งมันจะยิ่งมีภาระใหญ่กว่าที่เราคิด เพราะบางเรื่ องเรายังคิดไม่ถึง จะเจอก็ตอ่ เมื่อลงมือทา
ผมอยากจะเปรี ยบเทียบให้ เห็นว่าการที่เราเร่งรี บทาอะไรเร็ วกว่าเวลาที่ควรจะเป็ นเหมือนกับการที่เราเพาะชาต้ น
กล้ า เราเรารี บนาหน่อหรื อกล้ าไม้ เหล่านีอ้ อกไปปลูกในแปลงปลูกจริ งก่อนเวลาที่เหมาะสมแล้ ว โอกาสที่จะรอดจาก
แสงแดด ศัตรูพืชคงจะยากมากนะครับ ดังนัน้ ถ้ าใครคิดจะทาอะไร แน่นอนว่า การคิดใหญ่เป็ นสิง่ ที่ดี แต่การเริ่ มต้ นหรื อลง
มือทาใหญ่เลยนัน้ ย่อมมีความเสีย่ งสูงมากเช่นกัน
สาหรับข้ อคิดเกี่ยวกับการคิดใหญ่ แต่ไม่ควรเริ่ มต้ นใหญ่ ผมใคร่ขอแนะนาเป็ นข้ อๆดังนี ้


คิดให้ ใหญ่ คิดให้ กว้ าง คิดให้ ลึก
ถ้ าเราต้ องการจะทาอะไร ขอให้ คิดถึงภาพใหญ่ไว้ ก่อนเสมอ เพราะการที่เราสามารถมองภาพใหญ่ได้
จะช่วยให้ เราเข้ าใจสิง่ ที่เราอยากจะทาได้ ดีกว่า เช่น ถ้ าเราต้ องการจะเปิ ดกิจการร้ านขายกาแฟเล็กๆสัก
หนึง่ ร้ านในหมูบ่ ้ าน เราไม่ควรมองภาพแค่ร้านขายกาแฟที่มอี ยูใ่ นหมูบ่ ้ านที่เราอยูเ่ ท่านัน้ แต่จะต้ องมอง
ไกลออกไปข้ างนอก มองกว้ างไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับร้ านขายกาแฟ มองลึกลงไปถึงเทคนิค กลยุทธ์
ในธุรกิ จกาแฟให้ ได้ ก่ อน ก่อนที่ จะคิดลงมื อทา ถ้ าเราเป็ น ลูกจ้ าง แล้ วเราฝั นอยากจะเป็ นผู้บ ริ ห าร
ระดับสูง เราก็ไม่ควรมองแค่เพียงตาแหน่งบริ หารในองค์กรของเรา แต่จะต้ องมองออกไปยังองค์กรอื่น
มองไปยังสายงานอื่น มองลึกลงไปถึงแนวทางในการไต่เต้ าไปสูต่ าแหน่งระดับสูงเหล่านันก่
้ อนเสมอ



คิดจากเล็กไปหาใหญ่ และคิดจากใหญ่ กลับมาหาเล็ก
เทคนิคการคิดใหญ่ นนเป็
ั ้ นสิ่งที่ดี แต่ควรจะคิดสวนกลับ ใครเริ่ มคิดที่ภาพใหญ่ ก็ควรจะคิดสวนทาง
กลับมาหาภาพเล็กอีกครัง้ หนึง่ ใครเริ่ มคิดจากภาพเล็กก่อน ก็ควรจะขยายความคิดออกไปสูภ่ าพใหญ่
ด้ วย เพราะการคิดแบบนี ้จะช่วยกรองความคิดของเราให้ ใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ งในสิ่งที่เราต้ องการ
จะทามากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ยังจะช่วยให้ เราเข้ าใจถึงความสัมพันธ์ ของความฝั น(ภาพใหญ่) กับความ
จริ ง(สิ่งเล็กๆที่เราจะเริ่ มทา)ได้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น ถ้ าจะให้ ดีไปกว่านี ้ ก็ควรจะคิดย้ อนไปย้ อนมาระหว่าง
ภาพใหญ่กบั ภาพเล็กหลายๆรอบ เพื่อให้ เกิดการตกผลึกทางความคิดมากยิ่งขึ ้น



ทาพิมพ์ เขียวทางความคิดจากเล็กไปสู่ใหญ่
เมื่อได้ ผลึกทางความคิดมาเรี ยบร้ อยแล้ ว ก็ให้ วางแผนจัดทาพิมพ์เขียวของการนาความคิดไปปฏิบตั ิ
โดยมีการกาหนดลาดับขันตอนของกิ
้
จกรรมแต่ละอย่างไว้ อย่างเป็ นระบบ อะไรควรจะทาก่อน-หลัง

เหมือนกับเราทาพิมพ์เขียวเพื่อสร้ างบ้ านสักหลังหนึ่งที่จะต้ องให้ โครงสร้ างทังหมด
้
และรู้ เลยว่าจะต้ อง
เริ่ มต้ นทาจากตรงไหนก่อน และเฟสแรกที่จะทาทาแค่ไหน ถ้ าจะต่อเฟสสองจะสามารถต่อกันได้ อย่างไร


คิดใหญ่ แต่ เริ่มต้ นทาจากจุดเล็ก ๆ ก่ อน
ถ้ าพิมพ์เขียวที่ทาไว้ ดี การลงมือทาก็ง่ายขึ ้น ในขณะที่ลงมือทากิจกรรมแต่ละชิ ้นแต่ละอย่างขอให้ จดจ่อ
กับกิจกรรมนันๆ
้ อย่ามัวแต่ไปกังวลกับภาพใหญ่เสียก่อน เหมือนกับการที่เราเริ่ มลงมือก่ออิฐที่ละก้ อน
ขอให้ จดจ่อกับการก่ออิฐก้ อนนันๆ
้ อย่าเพิ่งไปคิดว่าเราก่ออิฐก้ อนนี ้แล้ ว บ้ านเราจะออกมาสวยหรื อไม่

สรุ ป การคิดใหญ่ ไม่คิดเล็กนันถื
้ อเป็ นสิ่งที่ดี แต่ถ้าเราขาดด้ อยประสบการณ์ เราไม่ต้องการความเสี่ยงในชีวิต
มาก ก็น่าจะเริ่ มลงมือทาจากสิ่งเล็กๆก่อน ด้ วยเหตุผลสองประการคือ ถ้ าสิ่งเล็กๆที่ลงมือทาประสบความสาเร็ จก็จะช่วย
เป็ นเชื อ้ เพลิงกาลังใจให้ ชีวิตเรา ยิ่งงานชิน้ เล็กๆประสบความสาเร็ จมากเท่าไหร่ เชื อ้ เพลิงกาลังใจก็ ยิ่งมากขึ ้นเท่านัน้
ในทางกลับกันถ้ างานชิ ้นเล็กๆประสบความล้ มเหลวก็ไม่เกิดผลกระทบต่อความฝันของเรามากนัก ยังพอมีเวลาแก้ ตวั ยังไม่
ท้ อเท่าไหร่ ไม่เหมือนกับการคิดใหญ่ ทาใหญ่และล้ มเหลวครัง้ ใหญ่ ดังนัน้ การคิดใหญ่แต่เริ่ มต้ นจากสิง่ เล็กๆ ก่อนก็น่าจะ
เป็ นแนวทางให้ ทา่ นผู้อา่ นสร้ างเส้ นทางสูค่ วามสาเร็ จได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนนะครับ

