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ค�ำนิยม

“การเป็นผู้น�าที่มีประสิทธิภาพ คือการสร้างความเชื่อม่ันและความสัมพันธ์ 

หนังสือ Humble Leadership ของเอ็ดการ์และปีเตอร์ ช่วยให้เราไปถึง 

จดุนัน้ด้วยความเข้าใจความสมัพนัธ์ในระดบัปลกีย่อยและจับต้องได้มากขึน้”

- เซเวริน ชแวน
CEO, Roche Group 

“ในยุคท่ีประเทศเตม็ไปด้วยการดถูกูถากถางและความหวาดกลวั การเรียกร้อง 

ให้มกีารเอาใจใส่ ไว้เนือ้เชื่อใจ และท�างานร่วมกัน เป็นเหมอืนอากาศบรสิทุธิ์

ให้เราหายใจได้ทันเวลาในเรื่องของความสัมพันธ์ส�าหรับผู้น�าในทุกระดับ”

- ลูเชียน เลป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านนโยบายสุขภาพ (เกษียณ) ,  
Harvard School of Public Health

“หากมุง่เน้นที ่‘ระดบัความสมัพนัธ์’ หนงัสอืเล่มนีจ้ะช่วยอธบิายว่ามนัเกดิขึน้

ได้อย่างไร ผูน้�าสามารถประสบความส�าเรจ็ได้โดยการมปีฏสิมัพนัธ์กบัเพื่อน 

รวมถงึลกูน้องของพวกเขาโดยตรง ในรปูแบบทีต่รงกนัข้ามกบัการบบีบงัคบั

และการแสดง ‘พฤติกรรมแย่ๆ’ ที่เราได้ยินอยู่ทุกวันนี้ เอ็ดการ์และปีเตอร์ 

ได้น�าเสนอทางเลอืกและวธิกีารทีเ่หนือกว่าของความเป็นผูน้�า โดยมีพืน้ฐาน

จากความสัมพันธ์แบบร่วมมือกับผู้อื่น เน้นความไว้วางใจและความเคารพ 

ซ่ึงในท่ีสุดจะช่วยน�าองค์กรไปสูค่วามแข็งแกร่งและมปีระสทิธภิาพมากขึน้”

- โรเบิร์ต เอ. คุก 
ผู้แต่ง Human Snergistics’ Organizational Culture Inventory



4 อ่อนน้อมถ่อมตน พลังของผู้น�ำยุคใหม่

“ส�าหรับคนที่อยู่ในโลกของการดูแลสุขภาพที่ต้องเผชิญกับความท้าทาย 

ในการเป็นผู้น�าองค์กรที่มีระดับของความซับซ้อนทั้งด้านการบริหารและ

การให้บริการทางการแพทย์ หนังสือเล่มนี้ได้น�าเสนอเส้นทางสู่ความส�าเร็จ  

การเป็นผู้น�าที่อ่อนน้อมถ่อมตน (Humble Leadership) อย่างที่ผู้เขียนได้

เตอืนเราว่า ไม่ได้มปีรัชญาในการบริหารเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัเป็นผลมาจาก 

การมีระเบียบวินัย การให้ความสนใจกับโครงสร้าง วัฒนธรรม และความ

สมัพนัธ์ เอ็ดการ์และปีเตอร์ได้น�าเสนอหนทางเพื่อท�าความเข้าใจและบรรลุ

ประสิทธิผลที่แท้จริงในการบริหารองค์กร”

- พอล เอฟ. เลวี
อดีต CEO, Beth Israel Deaconess Medical Center  
และผู้เขียน Goal Play! 

“ความอ่อนน้อมถ่อมตนอาจเป็นคุณลักษณะที่ส�าคัญที่สุดของผู้น�าสมัยใหม่ 

ในโลกที่ซับซ้อนและมีชีวิตชีวา ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเรื่องง่ายๆ และ

ท�าได้จรงิ ในหนงัสือทีท่รงพลงัเล่มนี ้ผูเ้ขยีนได้มอบภมูปัิญญาจากผลการวจิยั 

และการลงมอืปฏบิตัจิากประสบการณ์กว่าครึง่ศตวรรษเพ่ือช่วยเหลอืองค์กร

และพนกังานของเอด็การ์ ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญในการบกุเบกิองค์กร และบตุรชาย 

ของเขา ปีเตอร์ ได้อธิบายถึงพลังของความอ่อนน้อมถ่อมตนในการช่วย

เปลีย่นองค์กร รวมถงึกรณีศกึษาทีน่่าสนใจ เพื่อให้ความกระจ่างในเรื่องของ

ความถ่อมตน วิธีการเป็นผู้น�า และวิธีการน�ามันมาใช้ในการบริหารองค์กร”

- เอมี ซี. เอ็ดมันด์สัน 
ศาสตราจารย์แห่งความเป็นผู้น�าและการจัดการของโนวาร์ทิส  
โรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ด
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“หนังสือเล่มใหม่ของเอ็ดการ์และปีเตอร์ คือ Humble Leadership จาก

การศึกษาเป็นเวลาหลายทศวรรษ โดยเน้นถึงวัฒนธรรมองค์กร และความ

เป็นผู้น�า ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นความส�าคัญของความเป็นผู้น�าในการท�าให้

องค์กรประสบความส�าเร็จ และความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเหล่าพนักงาน

ทกุคน ซึง่นอกเหนือจากการท�าธรุกรรมต่างๆ ให้กับผูน้�า พวกเขาล้วนมส่ีวน

ช่วยให้องค์กรประสบความส�าเร็จ นี่คือหนังสือที่ผู้น�าในทุกระดับต้องอ่าน 

เพื่อต้องการแสวงหาหนทางเพิม่ประสทิธภิาพและการจัดการ เพ่ือให้องค์กร

ได้ประสบความส�าเร็จตามแผนงานและวิสัยทัศน”์

- แกรี เอส. แคปแลน 
MD, ประธานและซีอีโอ, เวอร์จิเนียเมสันเฮลธ์  
และประธานสถาบัน Lucian Leape

“ก่อนหน้านี้ เอ็ดการ์และปีเตอร์ได้เขียนหนังสือชุดต่อเนื่องท่ีเต็มไปด้วย

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อาทิเช่น Helping และ Humble Inquiry ส่วน

หนังสือเล่มใหม่ของพวกเขาเรื่อง Humble Leadership เล่มนี้ได้ให้ข้อมูล

เชิงลึกเกี่ยวกับความส�าคัญของความสัมพันธ์ และการสร้างบรรยากาศ 

ของการเปิดใจกว้าง และความไว้วางใจน้ันเป็นประโยชน์ต่อผู้น�าทุกคน  

ฉนัเชื่อว่ามนัมปีระโยชน์มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ส�าหรับผูท้ีอ่ยูใ่นวงการดแูล

สุขภาพ ท่ีต้องเกีย่วข้องกบัเทคนคิต่างๆ และการซบัซ้อนในการปฏบิตังิาน”

- เลน เอฟ. ดอนเนลลี
MD, หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ,  
Lucile Packard Children โรงพยาบาลสแตนฟอร์ด 
และศาสตราจารย์โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
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“Humble Leadership แนะน�ารปูแบบใหม่ส�าหรบัการเป็นผูน้�าทีช่่วยสนบัสนนุ 

ประสทิธผิลของการทีผู้่น�าและลกูน้องของพวกเขาถกูขับเคลื่อนด้วยบรรทดัฐาน

ทางวฒันธรรมท่ีหยัง่ลกึในโลกทีก่�าลงัเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ด้วยข้อมลู

เชงิลกึทีไ่ร้กาลเวลาเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ การแสดงตวัตน กระบวนการกลุม่ 

และวัฒนธรรม จะช่วยผู้น�าทุกคนให้ไปถึง”

- ทิม คุปเปลอร์ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายวัฒนธรรมและการพัฒนาองค์กรความร่วมมือของมนุษย์ 
และผู้ร่วมก่อตัง้ของ CultureUniversity.com

“หนงัสือเล่มนีน้�าเสนอวธิกีารทีล่กึซึง้ในการเป็นผูน้�าทีต่ัง้ใจจะสร้างความแตก

ต่างให้โลกในปัจจุบนั ทีเ่ตม็ไปด้วยความซบัซ้อน ยุง่เหยงิ เปลีย่นแปลงอย่าง

รวดเร็ว และความไม่แน่นอน Humble leadership ท่ีเขียนโดยเอ็ดการ ์

และปีเตอร์ ได้น�าเสนอวิธีการเป็นผู้น�าแบบที่ไม่ต้องใช้อ�านาจในการสั่งการ 

แต่อาศัยพลังของความสัมพันธ์ที่มาจากความเชื่อมั่น การเปิดใจกว้าง และ

การท�างานร่วมกนั พร้อมกรณตีวัอย่างทีห่ลากหลายจากแนวทางปฏบิตัขิอง

เขา ในฐานะที่ปรึกษาองค์กร และแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาความเป็นผู้น�าด้วย

ตนเอง หนังสือเล่มนี้คือของแท้ที่มาจากใจของคนที่เคยมีประสบการณ”์

- เมารีน โอ’ฮารา
ผู้ร่วมก่อตัง้ International Futures Forum;  
ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ; และผู้เขียนร่วมกับ Graham Leicester  
ใน Dancing at the edge
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เมื่อคิดถึงคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของผู้น�า สิ่งแรกที่เรามักจะนึกถึงคือ 

คณุสมบตัพิเิศษต่างๆ เช่น ความสามารถพเิศษ ความกล้า และการมีวสิยัทัศน์  

เราไม่คาดหวงัว่าจะเหน็ความอ่อนน้อมถ่อมตนอยูใ่นคณุสมบตัเิหล่านัน้ แต่ผล 

การวิจัยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการเป็นผู้น�าที่อ่อนน้อมถ่อมตน 

ผู้น�าที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีอิทธิพลมากกว่า พวกเขาดึงดูดผู้คนได้ดีกว่า 

ได้รบัความเคารพและความภกัดมีากกว่าผูท้ีเ่อาแต่ใช้ความคดิของตนเองและ

อ�านาจ ทว่าคุณลักษณะของความอ่อนน้อมถ่อมตนดูเหมือนจะถูกทอดทิ้งใน

โครงการพัฒนาความเป็นผู้น�า และมักถูกเข้าใจแบบผิดๆ

หากมองเข้าไปในจิตใจของผู้อ่อนน้อมถ่อมตน แท้จริงแล้วพวกเขา 

คือผู้ที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจอย่างยิ่ง มีความอดทนสูง ยิ่งเมื่อได้เป็นผู้น�า

หรอืเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู กย็ิง่ต้องพบเจอกบัปัญหาทีเ่ข้ามามากขึน้ตามไปด้วย  

ต้องเจอแรงปะทะมากมาย ทัง้จากงานและจากผูค้น แต่พวกเขามกี�าลงัส�ารอง 

ภายใน 

การเป็นผูน้�าทีอ่่อนน้อมถ่อมตน ไม่ได้หมายถงึความอ่อนโยนหรอืไร้อ�านาจ  

แต่มคีวามแขง็แกร่งภายใน ผู้น�าทีดี่ทีส่ดุน้ันถ่อมตวัอยูข้่างนอกและมัน่ใจจาก

ภายใน ผูน้�าเหล่านัน้ทกุคนเป็นมนุษย์ ซึง่หมายความว่าพวกเขาท�าผดิพลาดได้ 

แต่พวกเขาเหล่านีก้ย็อมรบัความผดิพลาดของพวกเขา ผูน้�าท่ีดทีีส่ดุคอื คนทีอ่ยู่

เบือ้งหลงั และคอยแนะน�าพนกังาน และให้พวกเขาได้เปล่งประกาย พวกเขา 

รับฟัง มีความโปร่งใส ตระหนักถึงข้อจ�ากัด และเห็นคุณค่าของจุดแข็ง และ

การมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดพนักงาน
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แน่นอนว่าไม่ใช่เราทกุคนทีเ่กดิมาพร้อมกบัความอ่อนน้อมถ่อมตน โดย

เฉพาะในเวลาปัจจุบัน แต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นเดียวกับคุณสมบัติอื่นๆ  

มันสามารถพัฒนาได้ แค่ต้ังใจท�างานด้วยความถ่อมตน ไม่กลัวที่จะพูดถึง

ความล้มเหลว จุดอ่อน จุดบอดของตัวเอง พร้อมที่รับฟังผู้อื่น และยอมรับ

การมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะจากผู้อื่นทั้งจากเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน หรือ

ลูกน้องท่ีคิดว่ามีคุณค่า แล้วเราจะเริ่มเห็นและชื่นชมกับพลังของมันที่อยู่

รอบตัวคุณ 

แล้วในที่สุด เราจะเข้าใจในค�ากล่าวที่ว่า ความอ่อนน้อมถ่อมตน คือ

คุณสมบัติส�าคัญส�าหรับผู้ที่จะเป็นใหญ่

ขอบคุณครับ

กิตติกานต์ อิศระ
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บทน�ำ

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร
คุณคิดว่าตัวเองก�าลังติดหล่มอยู่ท่ามกลางการแข่งขันของวัฒนธรรม

การจดัการแบบเก่าทีม่องว่า ผูน้�ามกัจะเกีย่วข้องกบัการท�าตวัเป็น “ซเูปอร์สตาร์”  

ทีส่ามารถท�าสิง่พเิศษหรือเป็นฮีโร่ แต่มนัจะช่วยได้ไหมหากจะคดิว่า การเป็น 

ผู้น�าไม่ได้มีสูตรส�าเร็จแบบ “7 ขั้นตอน” ที่ต้องท�าตาม แต่เป็นเรื่องของการ 

แบ่งปันพลังในกลุ่มเพื่อท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จในการท�าสิ่งใหม่ๆ 

และดีกว่าเดิม หนังสือเล่มนี้เสนอมุมมองเชิงสัมพันธ์ของความเป็นผู้น�าว่า  

เป็นกระบวนการของการเรียนรู้ แบ่งปัน และน�าทางสู่สิ่งใหม่และดีกว่า 

เป็นสิ่งที่ควรท�าในกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มท่ีมี 

การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งเป็นลักษณะขององค์กรที่มีเพิ่มมากขึ้นในวันนี้ 

กระบวนการความเป็นผู้น�าแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกระดับ ในทุกทีม หรือ 

กลุม่ท�างาน ในการประชมุใดๆ ในเครือข่ายเฉพาะหรอืในวงกว้าง ในหน่วยงาน 

ที่แบ่งพื้นที่กันท�างานหรือแยกห่างจากกัน และทั่วทุกประเภทและขอบเขต

ทางวัฒนธรรม ความเป็นผู้น�าอาจเกิดข้ึนในกลุ่มท�างานได้บ่อยๆ เท่ากับ 

จากการได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง มันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อย่าง

ไม่สามารถคาดเดาได้เมื่องานของกลุม่เปลีย่นไปตามตลาดท่ีมีความผันผวนและ

มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว
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ในมมุมองของเรา ความเป็นผูน้�ามกัจะเป็นเรื่องของความสมัพันธ์ และ

การจะเป็นผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จจริงๆ นั้นจะเกิดขึ้นในกลุ่มที่มีวัฒนธรรม

แบบเปิดใจกว้างและมีความไว้วางใจสงู ความเป็นผู้น�าและวฒันธรรมสามารถ

มองเหน็ได้เปรยีบเสมอืนเหรยีญทีม่สีองด้าน และวฒันธรรมเป็นปรากฏการณ์

กลุม่ทีส่�าคญั แม้ว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะเน้นไปทีร่ปูแบบใหม่ของความเป็นผูน้�า แต่

มันก็เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง 

ของกลุ่ม

วฒันธรรมการจดัการในแบบศตวรรษทีย่ีส่บิสามารถอธบิายได้ว่า เป็น

ชุดของการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทที่ก�าหนดมาซึ่งสร้างเง่ือนไข

โดยไม่เจตนา ส่งผลให้มกีารเปิดใจและความไว้วางใจต�า่ ท�าให้ความเป็นผู้น�า

ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ยาก เราจะพูดถึงความสัมพันธ์ของ 

การด�าเนนิการในรปูแบบนีว่้าเป็น “ระดบั 1” ซึง่เป็นแนวความคดิของ “ระดบั

ของความสัมพันธ์” ที่ถูกน�ามาใช้คร้ังแรกในปี 2016 ในหนังสือ Humble  

Consulting มาตอนนี้ เราขอเสนอ “ผู้น�าที่อ่อนน้อมถ่อมตน (Humble 

Leadership)” ซ่ึงเป็นรูปแบบอย่างที่มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่าง

บุคคลมากขึ้น มีความไว้วางใจและค่อนข้างเปิดกว้าง เป็นวัฒนธรรมที่สร้าง

ขึ้นบนความสัมพันธ์ส่วนบุคคลทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม เราจะเรียก

รูปแบบนี้ว่าเป็น “ระดับ 2”

เราเน้นว่ากระบวนการความเป็นผูน้�าน้ันมคีวามแตกต่างจากล�าดบัชัน้

ในแนวดิง่ของโครงสร้างแบบดัง้เดมิ และผลลพัธ์ของการท�างานแบบ “ฮีโร่” 

ของบุคคล การเป็นผู้น�าในธุรกิจและในกองทัพ ผู้ก�ากับในงานศิลปะ การจัด

ประชุม และการจดัระเบยีบกลุม่ทางสงัคมและการเมอืง การฝึกทมีกฬีาระดบั

อาชีพ และการก่อตั้งองค์กรใหม่ ทั้งหมดต่างมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ความ

เป็นผูน้�าดงักล่าวเกดิขึน้ในกลุม่เป็นความสมัพนัธ์แบบเปิดและไว้วางใจภายใน
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กลุม่เหล่านัน้ ความสมัพนัธ์ระดับ 2 ภายในกลุม่เหล่านัน้เท่านัน้ทีจ่ะเปิดโอกาส

ให้สมาชิกทั้งหมดได้รับแรงบันดาลใจในการท�างานให้ดีที่สุด

หนังสือเล่มนี้ยืนยันว่า แก่นแท้ของความยั่งยืนขององค์กรนั้นอยู่ที ่

การปฏสิมัพนัธ์ของสงัคม อารมณ์ และความร่วมมอืของผูค้นจากความสมัพันธ์

ในระดับบุคคลต่อกันในหลากหลายรูปแบบ ผู้น�าที่อ่อนน้อมถ่อมตนสามารถ

เป็นอะไรก็ได้ ตั้งแต่การจัดประชุมกลุ่ม ไปจนถึงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ช่วย

เพิม่ความสามารถให้กลุม่ของพวกเขาแล้วกห็ายไป จนกว่าจะจ�าเป็นต้องกลบั 

มาอกีครัง้ รปูแบบนีไ้ม่ได้แทนทีร่ปูแบบอื่นๆ เช่น การรับใช้ หรือการเปลีย่นแปลง  

หรือความเป็นผู้น�าแบบกว้างๆ แต่โดยหลักการแล้วมันเป็นกระบวนการ เป็น

องค์ประกอบที่เป็นการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่จะต้องมีอยู่ในรูปแบบใด

ก็ตามที่มุ่งหวังจะประสบความส�าเร็จ ความเป็นผู้น�าที่อ่อนน้อมถ่อมตนจะน�า

ตัวเองเข้าไปเกี่ยวพันกับการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งไปข้างหน้าอย่างมีจุดหมาย 

ให้เกดิการก้าวไปข้างหน้าอย่างยัง่ยนื ในขณะทีโ่ลกของเราก�าลงัเปลีย่นแปลง

ไปเรื่อยๆ

หนังสือเล่มนี้เหมำะส�ำหรับใคร
หนังสือเล่มนี้เหมาะส�าหรับผู ้จัดการและผู ้น�าทุกคนที่มีแรงจูงใจ 

ศักยภาพ และความยืดหยุ่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของพวก

เขา ความเป็นผู้น�าที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งจ�าเป็นที่สุดในองค์กรของเรา  

แต่กม็คีวามเกีย่วข้องเท่าๆ กนัในภาคส่วนอื่นๆ ของสงัคม เช่น วงการยา, ศลิปะ,  

การเมอืง สถาบนัทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไร ทมีกฬีา องค์กรชมุชนท้องถิน่ และอื่นๆ  

ในความเป็นจรงิเรามกัจะเหน็ต้นแบบของการเป็นผูน้�าของเราในองค์กร ชมุชน  

วงการกีฬา โรงละคร และในแวดวงศิลปะการแสดง
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รปูแบบนีม้ไีว้ส�าหรับผู้น�า แต่ไม่ได้แค่ผู้ทีม่ารับบทบาทเป็นผูน้�าเท่านัน้ 

เราถือว่าความเป็นผู้น�านั้นอยู่ในทุกส่วนและทุกระดับของทุกองค์กร เราเห็น

ความเป็นผู้น�าเป็นลวดลายท่ีซับซ้อนของความสัมพันธ์ ไม่ใช่ในสถานะแบบ

สองมิติ (จากบนลงล่าง) ในล�าดับชั้น หรือเป็นพรสวรรค์ที่ผิดปกติของบุคคล 

“ที่มีศักยภาพสูง” มุมมองของความเป็นผู้น�าแบบนี้ควรเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ

กับผู้ที่อยู่ในส่วนทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายพัฒนาองค์กร เพราะเราเน้นว่า

ความเป็นผูน้�าท่ีอ่อนน้อมถ่อมตนนัน้เกีย่วข้องกบั “ทกัษะของความอ่อนโยน” 

พอๆ กบัความเกีย่วข้องกบัเทคโนโลย ีกลยทุธ์ อ�านาจ ระเบยีบวนิยั และอื่นๆ

เราเข้าใจว่าความเป็นผู้น�าเป็นมากกว่าบทบาท แต่เป็นความสัมพันธ์

แบบร่วมมือกันในการมุ่งท�าสิ่งที่แตกต่าง ใหม่ และดีกว่า และควรมีความ

เกีย่วข้องกบัผูจ้ดัการผลติภณัฑ์ ผูน้�าฝ่ายการเงนิ และฝ่ายปฏบิตักิาร ซเีอฟโอ  

คณะกรรมการบริษัท นักลงทุน แพทย์ นักกฎหมาย และอื่นๆ ในอาชีพ 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการ “ช่วยเหลอื” เราหวงัว่าผู้อ่านทกุคนในทกุจดุในห่วงโซ่แห่ง

คุณค่า จะสามารถมองเห็นผลกระทบของการแบ่งปันข้อมูลที่ถูกออกแบบมา

เป็นอย่างดี การเปิดเผย และความสัมพันธ์แบบไว้วางใจกัน ท่ีจะปรับปรุง 

ผลงาน โดยการปรับปรุงวิธีการของกลุ่มที่ได้รับการฟื้นฟู และจัดระเบียบ

องค์กรตามบทบาทที่ได้รับการออกแบบขึ้นใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจให้ 

ผู้เข้าร่วมในกลุ่มเหล่านี้ สามารถสร้างผลงานที่ดีที่สุดของพวกเขา

สิ่งที่คุณจะได้รับจำกกำรอ่ำนหนังสือเล่มนี้
มีหนังสือที่ระบุวิธีการเป็นผู้น�าจ�านวนมาก และหลายเล่มก็ดีมาก ซึ่ง

ได้เสนอทักษะที่จ�าเป็น สูตรความส�าเร็จ และคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ท่ีจะ

ช่วยให้คุณไต่ระดับขึ้นไปด้านบน สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อเปลี่ยนโลก แต่ในใจ

เรายังมีข้อสงสัยเล็กน้อยว่า วิธีการก้าวขึ้นเป็นผู้น�าที่ยิ่งใหญ่ท่ีได้มีส่วนร่วม 
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ในการเจรญิเตบิโตแบบก้าวกระโดดในด้านนวตักรรม การขยายกจิการไปทัว่โลก  

และความส�าเรจ็ทางการเงนิ ซึง่เป็นลกัษณะของความส�าเร็จในช่วงเวลา 35 ปี 

นับจากปี 1980 จนถึงปัจจุบัน (ต้นปี 2018) ความกังวลของเราคือ วิธีการ

ที่มุ่งเน้นไปที่ “ฮีโร่” และ “ผู้ล้มล้างสิ่งเก่าๆ (Disrupters)” ด้วยคุณค่าและ

วิสัยทัศน์ส่วนบุคคลที่เหมาะสมแบบน้ันจะไปได้ไกลแค่ไหนในการเตรียมเรา

ให้พร้อมท�างานท่ามกลางความวุ่นวายที่เราจะเผชิญในอีก 35 ปีข้างหน้า

จะเกิดอะไรข้ึน ถ้าเราเสนอให้คุณปรับกรอบความท้าทายจากการ

พฒันาทกัษะความเป็นผูน้�าส่วนตวัของคณุ ให้เป็นความท้าทายส่วนรวม เพื่อ

ช่วยปรบัปรงุวธีิการท�างานของกลุ่ม ลองพจิารณาหนงัสอืเล่มนีว่้าเป็นวธิหีนึง่ที่

จะกดดนัให้คณุท�าแบบนัน้ แทนทีจ่ะมุง่หน้าท�างานไปพร้อมกับสงสยัว่ามีเพียง

คณุคนเดยีวท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ และจะเป็นอย่างไร ถ้าคณุเปลีย่นไปมุง่ม่ัน

ท่ีจะแก้ไขมนัร่วมกบัหุน้ส่วน เพื่อนร่วมงาน หรอืกลุม่งานไม่ว่าขนาดใหญ่หรอื

ขนาดเล็ก คุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่จะต้องแก้ปัญหา หรือน�าไปสู่ความยิ่งใหญ่ 

หรอืเปลีย่นแปลงโลก มนัขึน้อยูก่บัคณุทีจ่ะสร้างสภาพแวดล้อมของการเรยีนรู้ 

ที่คุณและกลุ่มของคุณสามารถร่วมกันแยกแยะและซ่อมแซมกระบวนการ 

ในการแก้ปัญหา และมันอาจจะเปลี่ยนแปลงโลก เราหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะ 

น�าเสนอหนทางใหม่ในการถามค�าถาม หนทางใหม่ในการเรยีนรู้โดยรวม รวมถึง 

ตัวอย่างของผู้น�าที่อ่อนน้อมถ่อมตนที่สามารถช่วยคนอื่นๆ ให้เปลี่ยนแปลง

และเติบโตได้

ประวัติศำสตร์ของกำรเป็นผู้น�ำโดยสังเขป
เรามักงงงวยกับค�าถามนี้: “ผู้น�าสร้างวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมสร้าง

ผูน้�า?” เราเคยเหน็ตวัอย่างมากมายจากทัง้สองแบบ และยงัคงให้การยอมรบั

กับทั้งสองแบบ อย่างไรก็ตามในช่วง 75 ปีที่ผ่านมา เราได้ผ่านการพัฒนา
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ด้านพลังของกลุ่ม และได้คิดค้น “การเรียนรู้จากประสบการณ์” ในบริบท

ของกลุ่ม ซ่ึงท�าให้เราสามารถสังเกตและจัดการพลังของกลุ่ม (วัฒนธรรม) 

และความคิดริเริ่มส่วนบุคคล (การเป็นผู้น�า) ให้ยังคงมีปฏิสัมพันธ์กันอย่าง

ต่อเนื่อง ผู้น�ายังคงสร้างรูปแบบของวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง แต่วัฒนธรรม

ก็ยังคงจ�ากัดความหมายของการเป็นผู้น�า และการเปลี่ยนแปลงรายบุคคล 

ทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ท�า เรายนืยนัจดุนีใ้นหนงัสอื Organizational Culture and 

Leadership (วัฒนธรรมองค์กรและความเป็นผู้น�า) (ไชน์และไชน์, 2017)  

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 ของเรา

ในฐานะทีอ่ยูร่่วมกนัเป็นสงัคม เราไม่สามารถก้าวออกนอกวฒันธรรมได้  

แต่เราเริม่เข้าใจวฒันธรรมของเรา และมองเหน็ความเป็นผู้น�าในฐานะท่ีเป็น

กิจกรรมเชิงสัมพันธ์นั้นเป็นได้ทั้งสิ่งที่ถูกวัฒนธรรมท�าให้เกิดขึ้น และเป็น 

ตัวก�าหนดวฒันธรรม เราเริม่เหน็ว่าวฒันธรรมการบรหิารจดัการจ�าเป็นต้องมี

ววิฒันาการเพื่อให้สอดคล้องกบัสิง่แวดล้อม สงัคม การเมือง เศรษฐกิจ และ

การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีแนวคดิของความเป็นผู้น�าทีอ่่อนน้อมถ่อมตน 

ก็มาจากความต้องการนี้ และเน้นปฏิสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติของการเป็น 

ผู้น�าว่า ต้องการท�าสิ่งใหม่กว่าและดีกว่า ภายในขอบเขตที่วัฒนธรรมที่มีอยู่

จะยอมรับ และหากขอบเขตเหล่านั้นเข้มงวดเกินไป ก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนมิติ

ทางวัฒนธรรมเหล่านั้น

ดังที่ผู ้อ่านจะเห็น ส่วนที่ยากที่สุดของกระบวนการนี้จะเป็นการ

เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของวัฒนธรรมการจัดการที่มีอยู่ ซึ่งเราเชื่อว่า 

กลายเป็นส่ิงคงทนถาวรหากไม่ล้าสมัย รูปแบบใหม่ของการเป็นผู้น�าแบบ

มีส่วนร่วมอาจต้องดิ้นรนเพื่อหาจุดยืนในวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่เน้น 

การแข่งขันของบุคคล ดังนั้นสิ่งท้าทายแรกของผู้น�าที่อ่อนน้อมถ่อมตนอาจ

จะเริ่มต้นจากการเปลี่ยนวัฒนธรรมนั้น
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วฒันธรรมการจดัการโดยทัว่ไปไม่เคยเลีย่งการพดูถงึทมีและกลุม่ต่างๆ

ว่าเป็นสิ่งส�าคัญ (แม้ว่าอาจจะไม่ใช่ในฐานะส่วนกลาง) ทีมยังคงหมุนเวียน

รอบตวับคุคล โดยมหีลกัฐานจากการสร้างแรงจงูใจของทีม ตามด้วยแรงจูงใจ

ส่วนบคุคล เรายงัคงมแีนวโน้มทีจ่ะมุง่เน้นสิง่จงูใจให้กบัผูน้�าของทมี และการ

วิจัยที่ส�าคัญในช่วง 75 ปีที่ผ่านมาบ่งชี้อย่างแข็งขันถึงวิธีท่ีกลุ่มหรือทีมท่ีมี

ประสิทธิภาพสร้างเงื่อนไขส�าหรับความเป็นผู้น�ามากเท่าๆ กับที่ผู้น�าสร้างทีม

ที่มีประสิทธิภาพ

ในท�านองเดียวกัน ก็มีการรับเอาความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของ

พนักงานมาใช้ แต่ในระดับซึ่งฝ่ายจัดการยับยั้งข้อมูลทางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ

จากพนักงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมของการจัดการอย่างมีเลศนัย 

ยังคงสนับสนุนสมมติฐานของฝ่ายบริหารว่าพวกเขายังมี “สิทธิอันศักดิ์สิทธิ์

ที่จะบอกคนอื่นว่าต้องท�าอะไร” (ไชน์, 1989)

ความเป็นผู้น�าที่อ่อนน้อมถ่อมตนถูกนิยามไว้ว่าเป็นกระบวนการเชิง

สัมพนัธ์ภายในทีฝั่งลกึในกระบวนการความสมัพนัธ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ แต่ไม่ได้ 

ไปแทนที่รูปแบบอื่นๆ ที่สร้างขึ้นในวิสัยทัศน์หรือวัตถุประสงค์แบบฮีโร่ของ

แต่ละบคุคล รปูแบบความเป็นผูน้�าทีเ่ปลีย่นแปลงและถกูน�ามาใช้นัน้มคีวาม

เกี่ยวข้องอย่างมากส�าหรับองค์กรทุกวันนี้ แต่เราเชื่อว่าทุกรูปแบบเหล่านี ้

จะต้องมผีูน้�าทีอ่่อนน้อมถ่อมตนเป็นกระบวนการพ้ืนฐาน เราเชื่อว่าทกุรปูแบบ

ความเป็นผู้น�าที่ทันสมัยสามารถเติมเต็มโดยเน้นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

มากขึ้น ถ้าหากมันเกี่ยวข้องกับผู้น�ารุ่นใหม่ที่ก�าลังเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึง

แนะน�าแนวคิดการก�าหนดตัวตนเพื่อเน้นแก่นของการเป็นผู้น�าที่อ่อนน้อม

ถ่อมตนระดับ 2
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ล�ำดับเนื้อหำในหนังสือเล่มนี้
ในบทที่ 1 และ 2 เราจะอธิบายวิสัยทัศน์ของเราเรื่องผู้น�าที่อ่อนน้อม

ถ่อมตน และทฤษฎคีวามสมัพนัธ์ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นพืน้ฐานของแนวคดิในเรื่องนี้  

เนื้อหาในบทที่ 3, 4, 5 และ 6 จะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการ

ประสบความส�าเร็จจากการเป็นผู้น�าที่อ่อนน้อมถ่อมตน รวมถึงกรณีท่ีผู้น�า 

ที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้รับการพัฒนา ถูกจัดการ หรือไม่ประสบความส�าเร็จ 

จากน้ันในบทท่ี 7 เราจะมองไปข้างหน้าเพื่อเน้นแนวโน้มบางอย่างทีเ่ราเห็นว่า 

มผีลบงัคบัและตอกย�า้ให้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเกดิขึน้ในขณะนี ้ทัง้การแสดง 

ตวัตน การสร้างความรูส้กึร่วมของกลุม่ และการเรยีนรูเ้ป็นทมี ซึง่ทัง้หมดเป็น 

องค์ประกอบส�าคญัของการจะเป็นผู้น�าท่ีอ่อนน้อมถ่อมตน ในบทที ่8 เราแนะน�า 

ว่าความเป็นผู้น�าที่อ่อนน้อมถ่อมตน และทฤษฎีพลังของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง  

อาจพัฒนาความคิดของเราเกี่ยวกับวัฒนธรรมการจัดการในวงกว้าง และ

ในบทที่ 9 เราจะเสนอเรื่องราวที่คุณสามารถหาอ่านเพ่ิมเติม เก่ียวกับการ

วิเคราะห์ตนเอง และการสร้างทักษะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเป็น

ผู้น�าของคุณ



แนวทำงใหม่สู่ควำมเป็นผู้น�ำ

หนงัสอืเล่มนีแ้นะน�ำวธิกีำรใหม่ในกำรเป็นผูน้�ำโดยมพีืน้ฐำนจำกควำมสมัพนัธ์

ส่วนบุคคลมำกกว่ำควำมสัมพันธ์ตำมบทบำทที่ได้รับในกำรท�ำงำน

ข่าวด:ี การมส่ีวนร่วมของพนกังาน การเพ่ิมอ�านาจ ความคล่องตวัของ 

องค์กร ความพร้อมเพรียง นวัตกรรม...ทั้งหมดน้ีสามารถเติบโตได้ในโลก 

ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะเมื่อความสมัพนัธ์พืน้ฐานระหว่างผูน้�า

และผู้ติดตาม ผู้ช่วยเหลือและลูกค้า ผู้ให้บริการและลูกค้า เป็นแบบส่วนตัว 

และมีการร่วมมือกันมากขึ้น

ข่าวร้าย: การหลอกลวงอย่างต่อเนื่อง เรื่องอื้อฉาว อัตราการเปลี่ยน

งานสูงในกลุ่มผู้มีความสามารถ ความปลอดภัย และปัญหาด้านคุณภาพ 

ในอุตสาหกรรมและการดูแลสุขภาพ ตลอดจนการทุจริต และการใช้อ�านาจ 

ในทางที่ผิดในระดับสูงสุดของอุตสาหกรรมและการเมือง ที่ขับเคลื่อนด้วย

ความได้เปรียบทางการเงิน และการครอบง�าจิตใจด้วยการรักษาอ�านาจเป็น

เกณฑ์ความส�าเรจ็หลกั...ทัง้หมดนีจ้ะยงัคงด�าเนนิต่อไป ตราบท่ีความสมัพันธ์

ระหว่างผู้ติดตามกับผู้น�ายังไม่เป็นแบบส่วนตัว ยังคงเป็นเรื่องของหน้าที่  

และขึ้นอยู่กับบทบาทและกฎที่มีวิวัฒนาการในวัฒนธรรมการจัดการแบบ

หน่วยงานแบบเจ้าขุนมูลนายที่มีล�าดับชั้นของเราในปัจจุบัน 

01
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ดงันัน้เราจงึต้องการรปูแบบของความเป็นผูน้�าท่ีเป็นส่วนบคุคลและมี

ความร่วมมือกันมากขึ้น ที่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทั้งภายในองค์กร และ

ระหว่างสมาชิกองค์กร ลูกค้า รูปแบบนี้คือความเป็นผู้น�าที่อ่อนน้อมถ่อมตน

ควำมเป็นผู้น�ำคืออะไร?
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้น�ำ-ผู้ติดตำม

“ความเป็นผู้น�า” คือความต้องการท�าสิ่งใหม่และดีกว่า และท�าให้คน

อื่นไปด้วยกัน ค�าจ�ากัดความนี้มีผลกับผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนากลยุทธ์

ใหม่ วัตถปุระสงค์ใหม่ และคณุค่าใหม่ เช่นเดยีวกบัสมาชกิกลุม่ในองค์กรท่ีอยู่

ในระดบัต�า่ลงมา แนะน�าวธิใีหม่ในการเรยีกประชมุ หรอืปรบัปรงุกระบวนการ

ในการผลกัดนัผลลพัธ์ทีด่กีว่า ทัง้ค�าว่าใหม่และดกีว่านัน้เตอืนเราว่า ภาวะผู้น�า 

มกัจะหมายถงึงานบางอย่างทีส่ามารถปรบัปรงุ และช่วยผลกัดนัให้กลุม่ก�าหนด 

ว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นมีคุณค่าและกลายเป็นวัฒนธรรมในท้ายที่สุด

สิ่งที่ใหม่และดีกว่าจะขึ้นอยู่กับบริบท ธรรมชาติของงาน และคุณค่า

ทางวัฒนธรรมที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ในกลุ่มหรือองค์กร สิ่งท่ีเราอาจระบุ 

ในภายหลังว่าเป็น “ภาวะผู้น�าที่ดีหรือมีประสิทธิภาพ” ซึ่งมักเริ่มต้นจากการ

ที่มีใครคนหนึ่งรับรู้หนทางที่ใหม่และวิธีที่ดีกว่าในการท�าบางส่ิง ซึ่งท�าให ้

เขากลายเป็นผูน้�าฉกุเฉนิ เราจะไม่มุง่เน้นทีต่วับคุคลและคณุลกัษณะทีต้่องการ 

ของผู้น�าฉุกเฉินนั้น แต่ในความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นระหว่างบุคคลนั้นกับ 

ผูต้ดิตามทีอ่าจได้รบัอทิธพิลจากการรบัรูว่้าสิง่ใดทีถ่อืว่าเป็นของใหม่และดกีว่า  

และใครยินดีจะใช้วิธีการใหม่ หากพวกเขาเห็นด้วยท่ีจะลองท�า ผู้ติดตาม 

ทีม่ศัีกยภาพเหล่านัน้อาจจะเป็นคนในกลุม่ท�างานหรือทมีบางคน ดงันัน้เราจงึ 

มุง่เน้นไปท่ีความสัมพนัธ์ระหว่างพวกเขา พวกเขาอาจอยูร่่วมกนัหรอืเชื่อมต่อ 

กนัผ่านเครอืข่าย และการเป็นสมาชกิอาจเปลีย่นแปลงได้ แต่จะมกีารจดักลุม่
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บางอย่างที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มและกระบวนการกลุ่ม

จะเป็นอย่างใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้น�า

ระดับของความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น�า-ผู้ติดตาม สามารถสร้างความแตกต่างได้

อย่างมีประโยชน์ตามความต่อเน่ืองของ “ระดับความสัมพันธ์” ที่โดยทั่วไป

แล้วเป็นที่ยอมรับในสังคมว่า เราได้เรียนรู้ที่จะใช้ความสัมพันธ์ของเราเอง 

ท้ังความคุ้นเคย และความสบายใจ เราจะแนะน�าระดบัเหล่านัน้ในตอนนี ้แต่

จะอธบิายในรายละเอยีดมากขึ้นในบทที่ 2 ความต่อเน่ืองของความสัมพันธ์ 

มีสี่ระดับดังนี้ 

ระดบัลบ 1: การครอบครอง และการบงัคบัโดยปราศจากความสมัพนัธ์

ระดับ 1: ความสัมพันธ์ผ่านบทบาทการด�าเนินการ และการควบคุม

ตามกฎ บริการ และรูปแบบ “มืออาชีพ” ส่วนใหญ่ของความสัมพันธ์จะเป็น

แบบการช่วยเหลือ

ระดบั 2: ความสมัพันธ์ผ่านความร่วมมอืส่วนบคุคล ความสมัพนัธ์ทีไ่ว้

วางใจ แบบเดียวกับความเป็นเพื่อนและแบบทีมที่มีประสิทธิภาพ

ระดับ 3: ความผูกพันซึ่งกันและกันอย่างสนิทสนมทางอารมณ์

บางรูปแบบของระดับเหล่านี้มีอยู่ในปัจจุบัน และเป็นที่เข้าใจกันดี 

ในสงัคมส่วนใหญ่ และโดยทัว่ไปเรารูถ้งึความแตกต่างเหล่านีใ้นความสมัพันธ์

ของเราเอง ระหว่างการบังคับให้ท�าตามค�าสั่ง กับคนที่อยู่ในอ�านาจของเรา 

(ระดับลบ 1) และความสัมพันธ์ในการด�าเนินการที่หลากหลายที่เรามีกับคน

แปลกหน้า ผู้ให้บริการ และหัวหน้าของเรา ผู้รายงานตรงต่อเรา และเพื่อน

ร่วมงานที่เรารักษา “ระยะห่าง” อย่างเหมาะสมแบบ “มืออาชีพ” (ระดับ 1)
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ความสัมพันธ์แบบรักษาระยะห่างเหล่าน้ีแตกต่างจากวิธีที่เรามี 

ความสัมพันธ์กับเพื่อน และเพื่อนร่วมทีมในกลุ่มท�างานร่วมกันที่เรารับรู้เขา 

ในฐานะคนทีเ่ท่าเทยีม (ระดบั 2) และวธิกีารทีเ่ราเกีย่วข้องกบัคูส่มรสของเรา 

เพื่อนสนทิและคูห่ ูท่ีเราแบ่งปันความสนทิสนมและความรู้สกึส่วนตวัของเรา

กับพวกเขามากขึ้น (ระดับ 3)

ในชวีติประจ�าวนั เรามทีศันคติและทกัษะทีจ่�าเป็นอยูแ่ล้วในการตดัสนิใจ 

ถึงระดับความสัมพันธ์กับคนแต่ละคน แต่เราได้คิดมากพอหรือไม่ว่า ระดับ

ความสัมพันธ์แบบไหนที่เหมาะสมในกลุ่มงานของเราและในความสัมพันธ์

แบบล�าดับชั้นของเรา หรือเราได้พิจารณาแล้วหรือไม่ว่า ความสัมพันธ์ของ

ความเป็นผู้น�าควรเป็นอย่างไรเมื่องานขององค์กรมีความซับซ้อนมากขึ้น

เพื่ออธิบายสิ่งที่เราหมายถึงภาวะผู้น�าท่ีอ่อนน้อมถ่อมตน เราต้อง

พจิารณาว่าระดบัเหล่านีม้คีวามหมายอย่างไรในบรบิทขององค์กรในวนันี ้และ

เมื่อมองไปข้างหน้า ข้อโต้แย้งของเราเกี่ยวกับระดับที่ 1 การครอบง�าและ 

การบบีบงัคบัอยู่ตลอดเวลาไม่เหมาะสมทางศลีธรรมในระบอบประชาธปิไตย

ที่รับรู้กันในสังคม และไม่ว่าในกรณีใด รูปแบบนี้จะไม่มีประสิทธิภาพ ยกเว้น

ในกรณีที่งานง่ายมากและต้ังโปรแกรมได้ ระดับ 1 จะเป็นความสัมพันธ์ 

ที่สร้างขึ้นรอบความคาดหวังของบทบาท และกฎของพฤติกรรมที่เหมาะสม 

กับบทบาทเหล่านั้นได้พัฒนาไปสู่สิ่งที่เราคิดว่าเป็นวัฒนธรรมการจัดการ 

ขั้นพื้นฐานท่ียังคงครององค์กรและสถาบันของเรามากมาย มันขึ้นอยู่กับ 

ค่านยิมหลกัของสหรฐัอเมริกาในการแข่งขนัของแต่ละบคุคล การตดัสนิใจด้วย

ตนเองอย่างกล้าหาญ และแนวคิดของงานที่เป็นแนวตรงเหมือนเครื่องจักร 

และขึ้นอยู่กับเหตุผลทางเทคนิค ระดับ 1 จึงอาศัยกฎระเบียบ บทบาท และ

การรักษาระยะห่างแบบมืออาชีพที่เหมาะสม (รอย, 1970) วัฒนธรรมที่ยังมี

อยู่ และวิธีที่โลกก�าลังเปลี่ยนไป ท�าให้เราเชื่อว่าจ�าเป็นต้องมีรูปแบบใหม่ที่ม ี
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ความเป็นส่วนบคุคลมากขึน้ อย่างในระดับ 2 หรือ และบางครัง้กข็ึน้ไปถงึระดบั 3  

ในรูปแบบความสัมพันธ์และกระบวนการของกลุ่ม

ท�ำไมเรำต้องกำรหนังสืออีกเล่มเกี่ยวกับ 
ภำวะควำมเป็นผู้น�ำ

มีสาเหตุหลายประการที่เราต้องการรูปแบบภาวะผู้น�าแบบใหม่

1. ความซับซ้อนของงานเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ 

งานทีต้่องท�าให้ส�าเรจ็ในโลกปัจจบุนันัน้ เกีย่วข้องกบัการผสมผสานของ

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การท�างานร่วมกันระหว่าง 

ความเชี่ยวชาญหลายอย่างที่สมาชิกในทีมจัดท�าขึ้น และระบบนิเวศน์แบบ

พันธมิตรซึ่งมักมาจากหลากหลายอาชีพ และวัฒนธรรมของชาติ ผลิตภัณฑ์ 

และบริการท่ีจ�าเป็นต้องได้รับ คือความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลง 

อยู่ตลอดเวลาในสภาพแวดล้อมและสังคมการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเรว็ เทคโนโลยสีารสนเทศและเครอืข่ายสงัคมทางภมิูศาสตร์ท่ีกระจายตวั  

ได้สร้างวธิกีารใหม่ในการจดัระเบยีบและการสื่อสาร ซึง่ท�าให้ยากแก่การนยิาม

กระบวนการของการเป็นผู้น�า (ไฮเฟตซ์, 1994; โจแฮนเซน, 2017)

องค์กรทั่วโลกก�าลังด้ินรนกับอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น ระดับ

ของการเชื่อมต่อระหว่างกันทั่วโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศก�าลังเร่งตัวขึ้น 

ความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ที่ก�าลังเร่งการขยายตัว ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมก�าลังขยายตัวขึ้น เป็นที่ชัดเจนว่าการก้าวเดินในโลกนี้จะต้องการ

การท�างานเป็นทมีและการท�างานร่วมกนัทกุประเภทตามระดบัความไว้วางใจ

ที่สูงขึ้น และการเปิดกว้างที่สร้างขึ้นผ่านความสัมพันธ์ของบุคคลมากขึ้น  
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ทีมจะต้องมีทีมอ่ืนเพื่อแบ่งปันสิ่งที่ใช้งานได้ และสิ่งที่พวกเขารู้ ภาวะผู้น�า 

ทีอ่่อนน้อมถ่อมตนในทกุระดบั จะเป็นทีต้่องการเพื่อเชื่อมโยงกลุม่งานและทีม 

การเอาแต่ใจตวัเอง ความคดิทีไ่ม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ความคดิทางการเมอืงแบบเดยีว  

พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิพื่อไต่ระดบัขึน้ไปตามล�าดบัชัน้ จะไม่น่า 

เชื่อถือ หรือถูกลงโทษว่าเป็นการเสียเวลาที่เห็นแก่ตัว

องค์กรทีส่ามารถสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ให้ตนเองได้ และออกแบบตวัเอง 

ใหม่ให้เป็นส่ิงมีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนได้ จะเพิ่มความส�าเร็จ และอัตราการรอด

ชีวิตขององค์กรได้ (โอ’แรลลีและทุชแมน, 2016) หนังสือเล่มนี้เสนอว่า  

การออกแบบนีจ้ะไม่เกดิขึน้หากไม่มภีาวะผูน้�าทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวัมากขึน้ ท้ัง

จากด้านบน จากภายใน และรอบๆ องค์กรสมยัใหม่ ภาวะผูน้�าทีอ่่อนน้อมถ่อมตน 

จะสร้าง และสะท้อนความสัมพันธ์ที่สามารถตอบสนองต่ออัตราเร่งของการ

เปลีย่นแปลงของระบบ และจะให้อ�านาจกบักลุม่ท�างานในการสร้าง และรกัษา

ความสามารถในการปรบัตวัและใช้ประโยชน์จากการเร่งของการเปลีย่นแปลง

รปูแบบใหม่นีเ้กดิขึน้ทนัเวลา ดงัทีเ่ฟรเดอรกิ ลาลซู พดูในการวเิคราะห์

ววิฒันาการของรปูแบบองค์กร “บางสิง่บางอย่างอยูใ่นอากาศ” (Laloux and 

Appert, 2016, หน้า 161) เราหลงตดิอยูก่บัค�าอธบิายรปูแบบขององค์กรใหม่ 

ในกองทพัสหรฐัฯ ซึง่เป็นองค์กรแบบล�าดบัชัน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของอเมริกา ซึง่แนะน�า 

ว่าวธิเีดยีวท่ีจะต่อสู้กบับางส่วนของสงครามในวนันีอ้ยูใ่นแนวทาง “ทีมของทีม” 

(แมคครสิทลั, 2015) แม้กระทัง่ หรือโดยเฉพาะอย่างย่ิง ในรปูแบบองค์กรต่างๆ  

ในกองทัพสหรัฐฯ แบบเก่า

ในฐานะเครื่องจักรที่น�าโดยวีรบุรุษ เป็นเรื่องของอดีต ไม่ใช่อนาคต 

มันยากที่จะเห็นว่าองค์กรในอนาคตในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะอยู่รอด ถ้า

รปูแบบธรุกจิส่วนใหญ่ของพวกเขาข้ึนอยู่กบัความเช่ือเรื่องเครื่องจักรท่ีสร้าง

ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน
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ความเป็นผู้น�าในสภาพแวดล้อมแบบน้ี ถกูจดัเป็นแบบมคีวามอ่อนน้อม

ถ่อมตน เพราะแทบเป็นไปไม่ได้ที่แต่ละคนจะสะสมความรู้ได้เพียงพอที่จะ

คิดค�าตอบออกได้ทั้งหมด การพึ่งพาซึ่งกันและกัน และการเปลี่ยนแปลง

อย่างต่อเนื่องกลายเป็นวิถีชีวิต ซึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนสามารถเอาชนะ 

ความซับซ้อนนี ้และได้กลายเป็นทกัษะการเอาชวีติรอดทีส่�าคญั เป็นเวลากว่า  

50 ปีที่เหล่านักวิชาการอธิบายว่า โลกเป็น “ระบบเทคนิค-สังคมแบบเปิด” 

ของบริบททางสังคมและธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ที่ต้องได้รับ

การยอมรับและเข้าถึงด้วย “จิตวิญญาณแห่งการค้นหา” ขณะท่ีเราก้าวไป

สู่อนาคต เงื่อนไขเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ซึ่งจะท�าให้ภาวะผู้น�าที่

อ่อนน้อมถ่อมตนกลายเป็นหนทางในการจัดการกับความท้าทายทางสังคม

และเทคนิคเหล่านี้

2. วัฒนธรรมการจัดการในปัจจุบันเป็นเรื่องของ 

การมีใจคับแคบ มีจุดบอด และมักจะท�าร้ายตนเอง

เราได้เหน็ความก้าวหน้าอนัน่าทึง่ในด้านวศิวกรรมและในระบบอตัโนมัต ิ

ทีเ่กอืบก�าจดัข้อบกพร่องทางเทคนิคทกุอย่างในเรื่องของวสัดแุละกระบวนการ

ผลติ แต่การออกแบบ การผลติ และการส่งมอบสนิค้าจ�านวนท่ีเพ่ิมขึน้และมี

ความหลากหลายได้กลายเป็นปัญหาทางเทคนิคสังคม โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยว

กบัคณุภาพและความปลอดภยัอนัเกดิจากการปฏิสมัพันธ์ท่ีผดิพลาดระหว่าง

ระบบสังคมย่อยๆ ขององค์กรที่ซับซ้อนในวันนี้

บ่อยครัง้ทีปั่ญหาไม่ได้อยูท่ี ่“หน่วยย่อยๆ” (บคุคล) แต่อยูท่ี่การปฏกิิรยิา

ระหว่างกัน (ความสัมพันธ์) จากการเพิ่มข้ึนเป็นทวีคูณในกรณีท่ีเกิดขึ้น 

และการมปีฏสิมัพนัธ์ เราเหน็สญัญาณของความกงัวลใจลกึๆ ในหลายๆ องค์กร 

ท่ีสามารถบอกได้อย่างชัดเจนที่สุดว่าเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของการ

สื่อสารทัง้จากระดบับนสูร่ะดบัล่าง และจากระดบัล่างสูร่ะดบับน ซึง่สะท้อนให้
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เห็นถงึความไม่แยแสและไม่ไว้วางใจกนัทัง้ในระดับบนและระดบัล่าง ปัญหา

คุณภาพและความปลอดภัยไม่ได้เกิดจากความล้มเหลวทางเทคโนโลยี แต่

มาจากความล้มเหลวทางสังคมและเทคนิคของการสื่อสาร (เกิร์สทีน, 2008)

และเรื่องก็ยิ่งแย่ข้ึนไปอีก วัฒนธรรมการจัดการที่ท�างานได้ดีจนถึง

ขณะนี้ยังสร้างจุดบอดและลดวิสัยทัศน์ ซึ่งกีดกันผู้บริหารระดับสูงหลายคน

จากการมองเห็นและจริงจังกับสภาพการสื่อสารแบบนี้ เราต้องตรวจสอบว่า

วัฒนธรรมที่สร้างความส�าเร็จขึ้นจนถึงตอนนี้ได้สร้างขึ้นจากคุณค่าบางอย่าง

ที่ไปยับยั้งสิ่งใหม่และวิธีที่ดีกว่าในการท�าสิ่งต่างๆ อย่างไร

การสื่อสารจากระดับบนลงสู่ระดับล่างมักจะล้มเหลว เพราะพนักงาน

ไม่เข้าใจหรอืไม่เชื่อในสิง่ทีผู้่บริหารประกาศเป็นกลยุทธ์หรอืวฒันธรรมทีพ่วก

เขาต้องการใช้เป็นแนวทาง พนักงานมักจะรู้สึกว่าส่ิงท่ีพวกเขาถาม เช่น  

“การท�างานเป็นทีมและการท�างานร่วมกัน” นั้นเป็นความขัดแย้งโดยตรงกับ

องค์ประกอบของวฒันธรรมทีล่กึล�า้ เช่น การแข่งขนัของบคุลากร พวกเขาจะ

ได้รับรางวัลในรูปของการไต่ระดับขึ้นไปในองค์กร จากประสบการณ์ของเรา 

ผู้บริหารระดับสูงจ�านวนมากเกินไปอย่างเหลือเช่ือไม่เต็มใจหรือมองไม่เห็น

การเรยีกร้องของพวกเขาส�าหรับวฒันธรรมการท�างานเป็นทมี การมส่ีวนร่วม

มากขึ้น ความกระฉับกระเฉงและมีนวัตกรรมมากขึ้นนั้นไม่ผ่านเข้าหู เพราะ

พวกเขาไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง และไม่สนใจท่ีจะสร้าง

โครงสร้างรางวลัแบบใหม่ทีจ่ะสนบัสนนุคณุค่าของความร่วมมอืร่วมใจแบบใหม่

การสื่อสารจากระดับล่างสู่ระดับบนมักจะล้มเหลว เพราะพนักงาน

เลือกที่จะไม่พูดออกมาเมื่อพวกเขาไม่เข้าใจ ไม่เห็นด้วยหรือเห็นปัญหา 

จากวิธีที่องค์กรใช้จัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัย (เกิร์สทีน, 2008; 

เกิร์สทนีและไชน์, 2011) บ่อยครัง้ทีค่วามล้มเหลวจากการไม่พดูออกมาท�าให้

เกิดอบุตัเิหตรุ้ายแรงทีเ่ราคงเคยเหน็ในอตุสาหกรรมเคมี น�า้มัน การก่อสร้าง 
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สาธารณูปโภค และแม้แต่อุตสาหกรรมการบิน ในการดูแลสุขภาพเราอาจ 

ได้เหน็การตดิเชือ้ในโรงพยาบาล และการเสยีชีวติทีไ่ม่สมควร เพราะพนกังาน

ไม่ได้พดู หรอืไม่ได้รบัการฟังสิง่ทีพ่วกเขาพดูออกมา และ/หรือ กลบัถูกบอกว่า  

“ไม่ต้องกังวล มันจะได้รับการดูแลโดยข้ันตอนความปลอดภัย” ก่อนจะมา 

พบในภายหลังว่าไม่มีการท�าอะไรเลย การเพิกเฉย และการไม่รายงาน  

(ความผดิพลาดในเชงิลบ) มกัเป็นสาเหตุทีม่องไม่เหน็ข้อผดิพลาดทีท่�าให้ต้อง

เสียค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก

เราคงได้เห็นในเร่ืองอือ้ฉาวล่าสดุทีเ่กีย่วข้องกับโฟล์คสวาเกน กิจการ

ทหารผ่านศกึ และธนาคารเวลส์ฟาร์โก ว่าเป้าหมายการผลติท่ีไม่สมจรงิ และ/

หรือการควบคุมต้นทุน ดูเหมือนจะไม่ให้ความสนใจข้อเสนอของพนักงานว่า

พวกเขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น และน�าไปสู่การติดตั้งซอฟต์แวร์

ผิดกฎหมายในรถยนต์ การโกหกและการปลอมแปลงบันทึก หรือเปิดบัญชี

ธนาคารปลอมนับพันๆ บัญชี มีการพบข้อร้องเรียนของพนักงานในกรณีของ

โฟล์คสวาเกน จากการที่ผู้บริหารออกมาพูดว่า “ถ้าคุณไม่สามารถหาวิธีใด 

ก็ตามท่ีสามารถลดการปล่อยไอเสียจากเครื่องยนต์ในปัจจุบันให้ได้ตาม 

เป้าหมาย เราก็จะหาคนอื่นๆ ที่สามารถท�าได้มาแทน!”

เมื่อพนักงานกลายเป็นผู้เป่านกหวีดเป็นครั้งคราว พวกเขาอาจได้รับ

การยอมรับและอาจมีผลการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง แต่ท้ังหมดมักจะมีค่า 

ใช้จ่ายมากเกินไปส�าหรับอาชีพของตนเอง (เกิร์สทีน, 2008; ไชน์, 2013b)  

การจดัการตามหลกัการ “อย่าน�าปัญหามาให้ฉนั เว้นแต่คณุจะมกีารแก้ปัญหา”  

ถกูยกมาใช้อย่างกว้างขวาง และยิง่น่าตกใจยิง่กว่าก็คอื เม่ือผูบ้รหิารบอกเราว่า  

การเพิม่ขึน้ของอัตราการเกดิอบุติัเหตุและแม้แต่ความตายเป็นเพยีง “ต้นทนุ

ในการท�าธุรกิจ” เราเคยได้ยินผู้บริหารโรงพยาบาลพูดอะไรในแบบเดียวกัน 

เช่น “เอ่อ โรงพยาบาลก็ต้องมีคนตายบ้าง!”
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