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“การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ คือการสรางความเชื3อม่ันและความสัมพันธ 

หนังสือ Humble Leadership ของเอ็ดการและปเตอร ชวยใหเราไปถึง 

จดุนัน้ดวยความเขาใจความสมัพนัธในระดบัปลกียอยและจบัตองไดมากขึน้”
- เซเวริน ชแวน
CEO, Roche Group 

“ในยคุทีป่ระเทศเตม็ไปดวยการดถูกูถากถางและความหวาดกลวั การเรียกรอง 

ใหมกีารเอาใจใส ไวเนือ้เชื3อใจ และทาํงานรวมกนั เปนเหมือนอากาศบรสิทุธิ์

ใหเราหายใจไดทันเวลาในเรื3องของความสัมพันธสําหรับผูนําในทุกระดับ”
- ลูเชียน เลป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านนโยบายสุขภาพ (เกษียณ) ,  
Harvard School of Public Health

“หากมุงเนนที ่‘ระดบัความสมัพนัธ’ หนงัสอืเลมนีจ้ะชวยอธบิายวามนัเกดิขึน้

ไดอยางไร ผูนาํสามารถประสบความสาํเรจ็ไดโดยการมปีฏสิมัพนัธกบัเพื3อน 

รวมถงึลกูนองของพวกเขาโดยตรง ในรปูแบบทีต่รงกนัขามกับการบีบบงัคบั

และการแสดง ‘พฤติกรรมแยๆ’ ท่ีเราไดยินอยูทุกวันนี้ เอ็ดการและปเตอร 

ไดนาํเสนอทางเลอืกและวธิกีารทีเ่หนือกวาของความเปนผูนาํ โดยมีพืน้ฐาน

จากความสัมพันธแบบรวมมือกับผูอื3น เนนความไววางใจและความเคารพ 

ซึง่ในทีส่ดุจะชวยนาํองคกรไปสูความแข็งแกรงและมปีระสทิธภิาพมากขึน้”
- โรเบิร์ต เอ. คุก 
ผู้แต่ง Human Snergistics’ Organizational Culture Inventory
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“สําหรับคนท่ีอยูในโลกของการดูแลสุขภาพที่ตองเผชิญกับความทาทาย 

ในการเปนผูนําองคกรที่มีระดับของความซับซอนทั้งดานการบริหารและ

การใหบริการทางการแพทย หนังสือเลมนี้ไดนําเสนอเสนทางสูความสําเร็จ  

การเปนผูนําที่ออนนอมถอมตน (Humble Leadership) อยางที่ผูเขียนได

เตือนเราวา ไมไดมปีรชัญาในการบรหิารเพยีงอยางเดยีว แตยงัเปนผลมาจาก 

การมีระเบียบวินัย การใหความสนใจกับโครงสราง วัฒนธรรม และความ

สมัพนัธ เอ็ดการและปเตอรไดนาํเสนอหนทางเพื3อทําความเขาใจและบรรลุ

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

“ความออนนอมถอมตนอาจเปนคุณลักษณะที่สําคัญที่สุดของผูนําสมัยใหม 

ในโลกที่ซับซอนและมีชีวิตชีวา ความออนนอมถอมตนเปนเรื3องงายๆ และ

ทาํไดจรงิ ในหนงัสอืทีท่รงพลงัเลมน้ี ผูเขยีนไดมอบภมูปิญญาจากผลการวิจยั 

และการลงมอืปฏบิตัจิากประสบการณกวาครึง่ศตวรรษเพื3อชวยเหลอืองคกร

และพนกังานของเอ็ดการ ซึง่เปนผูเชีย่วชาญในการบกุเบกิองคกร และบุตรชาย 

ของเขา ปเตอร ไดอธิบายถึงพลังของความออนนอมถอมตนในการชวย

เปลีย่นองคกร รวมถงึกรณีศกึษาทีน่�าสนใจ เพื3อใหความกระจางในเรื3องของ

ความถอมตน วิธีการเปนผูนํา และวิธีการนํามันมาใชในการบริหารองคกร”
- เอมี ซี. เอ็ดมันด์สัน 
ศาสตราจารย์แห่งความเป็นผู้นําและการจัดการของโนวาร์ทิส  
โรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ด
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“หนังสือเลมใหมของเอ็ดการและปเตอร คือ Humble Leadership จาก

การศึกษาเปนเวลาหลายทศวรรษ โดยเนนถึงวัฒนธรรมองคกร และความ

เปนผูนํา ผูเขียนไดแสดงใหเห็นความสําคัญของความเปนผูนําในการทําให

องคกรประสบความสําเร็จ และความสัมพันธที่แข็งแกรงกับเหลาพนักงาน

ทกุคน ซ่ึงนอกเหนือจากการทาํธรุกรรมตางๆ ใหกบัผูนาํ พวกเขาลวนมีสวน

ชวยใหองคกรประสบความสําเร็จ น่ีคือหนังสือที่ผูนําในทุกระดับตองอาน 

เพื3อตองการแสวงหาหนทางเพ่ิมประสทิธภิาพและการจัดการ เพื3อใหองคกร

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

“กอนหนานี้ เอ็ดการและปเตอรไดเขียนหนังสือชุดตอเนื3องที่เต็มไปดวย

ขอมูลที่เปนประโยชน อาทิเชน Helping และ Humble Inquiry สวน

หนังสือเลมใหมของพวกเขาเรื3อง Humble Leadership เลมนี้ไดใหขอมูล

เชิงลึกเกี่ยวกับความสําคัญของความสัมพันธ และการสรางบรรยากาศ 

ของการเปดใจกวาง และความไววางใจน้ันเปนประโยชนตอผูนําทุกคน  

ฉนัเชื3อวามนัมปีระโยชนมาก โดยเฉพาะอยางยิง่สาํหรบัผูทีอ่ยูในวงการดแูล

สขุภาพ ทีต่องเกีย่วของกบัเทคนิคตางๆ และการซบัซอนในการปฏบิตังิาน”
- เลน เอฟ. ดอนเนลลี
MD, หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ,  
Lucile Packard Children โรงพยาบาลสแตนฟอร์ด 
และศาสตราจารย์โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
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“Humble Leadership แนะนํารปูแบบใหมสาํหรบัการเปนผูนาํท่ีชวยสนบัสนนุ 

ประสิทธผิลของการทีผู่นาํและลกูนองของพวกเขาถูกขับเคลื3อนดวยบรรทัดฐาน

ทางวฒันธรรมทีห่ยัง่ลกึในโลกทีก่าํลงัเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ ดวยขอมูล

เชงิลกึทีไ่รกาลเวลาเกีย่วกบัความสมัพนัธ การแสดงตวัตน กระบวนการกลุม 

และวัฒนธรรม จะชวยผูนําทุกคนใหไปถึง”
- ทิม คุปเปลอร์ 
ผู้อํานวยการฝ่ายวัฒนธรรมและการพัฒนาองค์กรความร่วมมือของมนุษย์ 
และผู้ร่วมก่อตัง้ของ CultureUniversity.com

“หนงัสือเลมนีน้าํเสนอวธิกีารทีล่กึซึง้ในการเปนผูนาํทีต่ัง้ใจจะสรางความแตก

ตางใหโลกในปจจบุนั ทีเ่ตม็ไปดวยความซบัซอน ยุงเหยงิ เปลีย่นแปลงอยาง

รวดเร็ว และความไมแน�นอน Humble leadership ท่ีเขียนโดยเอ็ดการ 

และปเตอร ไดนําเสนอวิธีการเปนผูนําแบบที่ไมตองใชอํานาจในการสั่งการ 

แตอาศัยพลังของความสัมพันธที่มาจากความเชื3อมั่น การเปดใจกวาง และ

การทาํงานรวมกนั พรอมกรณตีวัอยางทีห่ลากหลายจากแนวทางปฏบิตัขิอง

เขา ในฐานะที่ปรึกษาองคกร และแบบฝกหัดเพื3อพัฒนาความเปนผูนําดวย

ตนเอง หนังสือเลมนี้คือของแทที่มาจากใจของคนที่เคยมีประสบการณ”
- เมารีน โอ’ฮารา
ผู้ร่วมก่อตัง้ International Futures Forum;  
ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ; และผู้เขียนร่วมกับ Graham Leicester  
ใน Dancing at the edge



เมื3อคิดถึงคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของผูนํา สิ่งแรกที่เรามักจะนึกถึงคือ 

คณุสมบตัพิเิศษตางๆ เชน ความสามารถพเิศษ ความกลา และการมวีสิยัทศัน  

เราไมคาดหวงัวาจะเห็นความออนนอมถอมตนอยูในคณุสมบตัเิหลานัน้ แตผล 

การวิจัยแสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลของการเปนผูนําที่ออนนอมถอมตน 

ผูนําท่ีออนนอมถอมตนมีอิทธิพลมากกวา พวกเขาดึงดูดผูคนไดดีกวา 

ไดรบัความเคารพและความภกัดีมากกวาผูทีเ่อาแตใชความคดิของตนเองและ

อํานาจ ทวาคุณลักษณะของความออนนอมถอมตนดูเหมือนจะถูกทอดทิ้งใน

โครงการพัฒนาความเปนผูนํา และมักถูกเขาใจแบบผิดๆ

หากมองเขาไปในจิตใจของผูออนนอมถอมตน แทจริงแลวพวกเขา 

คือผูที่มีความเขมแข็งทางจิตใจอยางยิ่ง มีความอดทนสูง ยิ่งเมื3อไดเปนผูนํา

หรอืเปนผูบรหิารระดับสงู กย็ิง่ตองพบเจอกับปญหาทีเ่ขามามากขึน้ตามไปดวย  

ตองเจอแรงปะทะมากมาย ทัง้จากงานและจากผูคน แตพวกเขามีกาํลงัสาํรอง 

ภายใน 

การเปนผูนาํทีอ่อนนอมถอมตน ไมไดหมายถงึความออนโยนหรอืไรอาํนาจ  

แตมคีวามแขง็แกรงภายใน ผูนําทีด่ทีีส่ดุนัน้ถอมตวัอยูขางนอกและม่ันใจจาก

ภายใน ผูนาํเหลานัน้ทกุคนเปนมนษุย ซึง่หมายความวาพวกเขาทําผดิพลาดได 

แตพวกเขาเหลานีก้ย็อมรบัความผดิพลาดของพวกเขา ผูนาํท่ีดทีีส่ดุคอื คนทีอ่ยู

เบือ้งหลงั และคอยแนะนําพนกังาน และใหพวกเขาไดเปลงประกาย พวกเขา 

รับฟง มีความโปรงใส ตระหนักถึงขอจํากัด และเห็นคุณคาของจุดแข็ง และ

การมีสวนรวม ซึ่งเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดพนักงาน
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แน�นอนวาไมใชเราทกุคนทีเ่กดิมาพรอมกบัความออนนอมถอมตน โดย

เฉพาะในเวลาปจจุบัน แตความออนนอมถอมตนเชนเดียวกับคุณสมบัติอื3นๆ  

มันสามารถพัฒนาได แคตั้งใจทํางานดวยความถอมตน ไมกลัวที่จะพูดถึง

ความลมเหลว จุดออน จุดบอดของตัวเอง พรอมที่รับฟงผูอื3น และยอมรับ

การมีสวนรวมและขอเสนอแนะจากผูอื3นทั้งจากเจานาย เพื3อนรวมงาน หรือ

ลูกนองท่ีคิดวามีคุณคา แลวเราจะเริ่มเห็นและชื3นชมกับพลังของมันที่อยู

รอบตัวคุณ 

แลวในที่สุด เราจะเขาใจในคํากลาวที่วา ความออนนอมถอมตน คือ

คุณสมบัติสําคัญสําหรับผูที่จะเปนใหญ

ขอบคุณครับ

กิตติกานต อิศระ
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หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร
คุณคิดวาตัวเองกําลังติดหลมอยูทามกลางการแขงขันของวัฒนธรรม

การจัดการแบบเกาทีม่องวา ผูนาํมกัจะเก่ียวของกบัการทาํตวัเปน “ซเูปอรสตาร”  

ทีส่ามารถทําส่ิงพเิศษหรือเปนฮโีร แตมนัจะชวยไดไหมหากจะคดิวา การเปน 

ผูนําไมไดมีสูตรสําเร็จแบบ “7 ขั้นตอน” ที่ตองทําตาม แตเปนเรื3องของการ 

แบงปนพลังในกลุมเพื3อทําใหองคกรประสบความสําเร็จในการทําสิ่งใหมๆ 

และดีกวาเดิม หนังสือเลมนี้เสนอมุมมองเชิงสัมพันธของความเปนผูนําวา  

เปนกระบวนการของการเรียนรู แบงปน และนําทางสูสิ่งใหมและดีกวา 

เปนส่ิงที่ควรทําในกระบวนการความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุมที่มี 

การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซึ่งเปนลักษณะขององคกรท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนในวันนี้ 

กระบวนการความเปนผูนําแบบนี้สามารถเกิดขึ้นไดทุกระดับ ในทุกทีม หรือ 

กลุมทํางาน ในการประชมุใดๆ ในเครอืขายเฉพาะหรือในวงกวาง ในหน�วยงาน 

ที่แบงพื้นที่กันทํางานหรือแยกหางจากกัน และท่ัวทุกประเภทและขอบเขต

ทางวัฒนธรรม ความเปนผูนําอาจเกิดขึ้นในกลุมทํางานไดบอยๆ เทากับ 

จากการไดรับมอบหมายหรือแตงตั้ง มันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื3อยๆ อยาง

ไมสามารถคาดเดาไดเมื3องานของกลุมเปลีย่นไปตามตลาดทีม่คีวามผนัผวนและ

มกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว
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ในมมุมองของเรา ความเปนผูนํามกัจะเปนเรื3องของความสมัพนัธ และ

การจะเปนผูนําที่ประสบความสําเร็จจริงๆ นั้นจะเกิดขึ้นในกลุมที่มีวัฒนธรรม

แบบเปดใจกวางและมคีวามไววางใจสงู ความเปนผูนาํและวฒันธรรมสามารถ

มองเหน็ไดเปรยีบเสมอืนเหรยีญทีม่สีองดาน และวัฒนธรรมเปนปรากฏการณ

กลุมทีส่าํคญั แมวาหนงัสอืเลมนีจ้ะเนนไปทีร่ปูแบบใหมของความเปนผูนํา แต

มันก็เปนหนังสือที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงท่ีไมหยุดนิ่ง 

ของกลุม

วฒันธรรมการจดัการในแบบศตวรรษทีย่ีส่บิสามารถอธบิายไดวา เปน

ชุดของการจัดการความสัมพันธระหวางบทบาทที่กําหนดมาซึ่งสรางเงื3อนไข

โดยไมเจตนา สงผลใหมกีารเปดใจและความไววางใจตํา่ ทาํใหความเปนผูนาํ

ที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริงเกิดขึ้นไดยาก เราจะพูดถึงความสัมพันธของ 

การดําเนนิการในรปูแบบน้ีวาเปน “ระดบั 1” ซ่ึงเปนแนวความคิดของ “ระดบั

ของความสัมพันธ” ที่ถูกนํามาใชคร้ังแรกในป 2016 ในหนังสือ Humble  

Consulting มาตอนนี้ เราขอเสนอ “ผูนําที่ออนนอมถอมตน (Humble 

Leadership)” ซึ่งเปนรูปแบบอยางที่มีความเชื3อมโยงอยางใกลชิดระหวาง

บุคคลมากขึ้น มีความไววางใจและคอนขางเปดกวาง เปนวัฒนธรรมที่สราง

ขึ้นบนความสัมพันธสวนบุคคลทั้งภายในกลุมและระหวางกลุม เราจะเรียก

รูปแบบนี้วาเปน “ระดับ 2”

เราเนนวากระบวนการความเปนผูนาํนัน้มคีวามแตกตางจากลาํดบัชัน้

ในแนวดิง่ของโครงสรางแบบดัง้เดมิ และผลลพัธของการทาํงานแบบ “ฮโีร” 

ของบุคคล การเปนผูนําในธุรกิจและในกองทัพ ผูกํากับในงานศิลปะ การจัด

ประชมุ และการจัดระเบยีบกลุมทางสงัคมและการเมือง การฝกทีมกีฬาระดบั

อาชีพ และการกอตั้งองคกรใหม ทั้งหมดตางมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ความ

เปนผูนาํดงักลาวเกดิข้ึนในกลุมเปนความสมัพนัธแบบเปดและไววางใจภายใน
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กลุมเหลานัน้ ความสมัพนัธระดบั 2 ภายในกลุมเหลานัน้เทานัน้ทีจ่ะเปดโอกาส

ใหสมาชิกทั้งหมดไดรับแรงบันดาลใจในการทํางานใหดีที่สุด

หนังสือเลมน้ียืนยันวา แกนแทของความยั่งยืนขององคกรนั้นอยูที ่

การปฏสิมัพนัธของสงัคม อารมณ และความรวมมือของผูคนจากความสมัพนัธ

ในระดับบุคคลตอกันในหลากหลายรูปแบบ ผูนําที่ออนนอมถอมตนสามารถ

เปนอะไรก็ได ตั้งแตการจัดประชุมกลุม ไปจนถึงเปนตัวเรงปฏิกิริยาท่ีชวย

เพิม่ความสามารถใหกลุมของพวกเขาแลวกห็ายไป จนกวาจะจําเปนตองกลบั 

มาอีกครัง้ รปูแบบนีไ้มไดแทนทีร่ปูแบบอื3นๆ เชน การรบัใช หรอืการเปลีย่นแปลง  

หรือความเปนผูนําแบบกวางๆ แตโดยหลักการแลวมันเปนกระบวนการ เปน

องคประกอบท่ีเปนการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่จะตองมีอยูในรูปแบบใด

ก็ตามที่มุงหวังจะประสบความสําเร็จ ความเปนผูนําที่ออนนอมถอมตนจะนํา

ตัวเองเขาไปเกี่ยวพันกับการสรางวัฒนธรรมที่มุงไปขางหนาอยางมีจุดหมาย 

ใหเกดิการกาวไปขางหนาอยางย่ังยืน ในขณะท่ีโลกของเรากําลงัเปล่ียนแปลง

ไปเรื3อยๆ

หนังสือเล่มนี้เหมาะสําหรับใคร
หนังสือเลมนี้เหมาะสําหรับผู จัดการและผู นําทุกคนท่ีมีแรงจูงใจ 

ศักยภาพ และความยืดหยุนในการสรางการเปลี่ยนแปลงในองคกรของพวก

เขา ความเปนผูนําที่ออนนอมถอมตนเปนสิ่งจําเปนท่ีสุดในองคกรของเรา  

แตกม็คีวามเกีย่วของเทาๆ กนัในภาคสวนอื3นๆ ของสังคม เชน วงการยา, ศิลปะ,  

การเมือง สถาบันทีไ่มแสวงหาผลกําไร ทีมกฬีา องคกรชมุชนทองถิน่ และอื3นๆ  

ในความเปนจรงิเรามกัจะเห็นตนแบบของการเปนผูนาํของเราในองคกร ชมุชน  

วงการกีฬา โรงละคร และในแวดวงศิลปะการแสดง
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รปูแบบนีม้ไีวสาํหรับผูนาํ แตไมไดแคผูทีม่ารับบทบาทเปนผูนาํเทานัน้ 

เราถือวาความเปนผูนํานั้นอยูในทุกสวนและทุกระดับของทุกองคกร เราเห็น

ความเปนผูนําเปนลวดลายที่ซับซอนของความสัมพันธ ไมใชในสถานะแบบ

สองมิติ (จากบนลงลาง) ในลําดับชั้น หรือเปนพรสวรรคที่ผิดปกติของบุคคล 

“ที่มีศักยภาพสูง” มุมมองของความเปนผูนําแบบนี้ควรเกี่ยวของโดยเฉพาะ

กับผูที่อยูในสวนทรัพยากรมนุษยและฝายพัฒนาองคกร เพราะเราเนนวา

ความเปนผูนาํทีอ่อนนอมถอมตนน้ันเกีย่วของกบั “ทกัษะของความออนโยน” 

พอๆ กบัความเกีย่วของกบัเทคโนโลย ีกลยทุธ อาํนาจ ระเบยีบวินยั และอื3นๆ

เราเขาใจวาความเปนผูนําเปนมากกวาบทบาท แตเปนความสัมพันธ

แบบรวมมือกันในการมุงทําสิ่งที่แตกตาง ใหม และดีกวา และควรมีความ

เก่ียวของกบัผูจดัการผลติภณัฑ ผูนาํฝายการเงนิ และฝายปฏบิตักิาร ซเีอฟโอ  

คณะกรรมการบริษัท นักลงทุน แพทย นักกฎหมาย และอื3นๆ ในอาชีพ 

ทีเ่กีย่วของกบัการ “ชวยเหลอื” เราหวังวาผูอานทกุคนในทกุจุดในหวงโซแหง

คุณคา จะสามารถมองเห็นผลกระทบของการแบงปนขอมูลที่ถูกออกแบบมา

เปนอยางดี การเปดเผย และความสัมพันธแบบไววางใจกัน ที่จะปรับปรุง 

ผลงาน โดยการปรับปรุงวิธีการของกลุมที่ไดรับการฟนฟู และจัดระเบียบ

องคกรตามบทบาทท่ีไดรับการออกแบบขึ้นใหม และสรางแรงบันดาลใจให 

ผูเขารวมในกลุมเหลานี้ สามารถสรางผลงานที่ดีที่สุดของพวกเขา

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการอ่านหนังสือเล่มนี้
มีหนังสือที่ระบุวิธีการเปนผูนําจํานวนมาก และหลายเลมก็ดีมาก ซึ่ง

ไดเสนอทักษะท่ีจําเปน สูตรความสําเร็จ และคุณสมบัติที่พึงประสงคที่จะ

ชวยใหคุณไตระดับขึ้นไปดานบน สรางสิ่งที่ยิ่งใหญเพื3อเปลี่ยนโลก แตในใจ

เรายังมีขอสงสัยเล็กนอยวา วิธีการกาวขึ้นเปนผูนําท่ียิ่งใหญที่ไดมีสวนรวม 
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ในการเจรญิเตบิโตแบบกาวกระโดดในดานนวัตกรรม การขยายกิจการไปท่ัวโลก  

และความสาํเรจ็ทางการเงนิ ซึง่เปนลกัษณะของความสาํเรจ็ในชวงเวลา 35 ป 

นับจากป 1980 จนถึงปจจุบัน (ตนป 2018) ความกังวลของเราคือ วิธีการ

ที่มุงเนนไปที่ “ฮีโร” และ “ผูลมลางสิ่งเกาๆ (Disrupters)” ดวยคุณคาและ

วิสัยทัศนสวนบุคคลที่เหมาะสมแบบน้ันจะไปไดไกลแคไหนในการเตรียมเรา

ใหพรอมทํางานทามกลางความวุนวายที่เราจะเผชิญในอีก 35 ปขางหนา

จะเกิดอะไรขึ้น ถาเราเสนอใหคุณปรับกรอบความทาทายจากการ

พฒันาทกัษะความเปนผูนาํสวนตัวของคณุ ใหเปนความทาทายสวนรวม เพื3อ

ชวยปรบัปรงุวธิกีารทาํงานของกลุม ลองพิจารณาหนังสอืเลมนีว้าเปนวธิหีนึง่ท่ี

จะกดดนัใหคณุทาํแบบนัน้ แทนทีจ่ะมุงหนาทาํงานไปพรอมกบัสงสยัวามเีพยีง

คณุคนเดยีวทีส่ามารถแกปญหาได และจะเปนอยางไร ถาคณุเปลีย่นไปมุงมัน่

ทีจ่ะแกไขมนัรวมกบัหุนสวน เพื3อนรวมงาน หรอืกลุมงานไมวาขนาดใหญหรอื

ขนาดเล็ก คุณไมไดเปนคนเดียวที่จะตองแกปญหา หรือนําไปสูความยิ่งใหญ 

หรอืเปลีย่นแปลงโลก มันขึน้อยูกบัคณุทีจ่ะสรางสภาพแวดลอมของการเรยีนรู 

ที่คุณและกลุมของคุณสามารถรวมกันแยกแยะและซอมแซมกระบวนการ 

ในการแกปญหา และมันอาจจะเปลี่ยนแปลงโลก เราหวังวาหนังสือเลมนี้จะ 

นาํเสนอหนทางใหมในการถามคาํถาม หนทางใหมในการเรียนรูโดยรวม รวมถึง 

ตัวอยางของผูนําที่ออนนอมถอมตนที่สามารถชวยคนอื3นๆ ใหเปลี่ยนแปลง

และเติบโตได

ประวัติศาสตร์ของการเป็นผู้นําโดยสังเขป
เรามักงงงวยกับคําถามนี้: “ผูนําสรางวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมสราง

ผูนาํ?” เราเคยเหน็ตวัอยางมากมายจากท้ังสองแบบ และยังคงใหการยอมรบั

กับทั้งสองแบบ อยางไรก็ตามในชวง 75 ปที่ผานมา เราไดผานการพัฒนา
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ดานพลังของกลุม และไดคิดคน “การเรียนรูจากประสบการณ” ในบริบท

ของกลุม ซ่ึงทําใหเราสามารถสังเกตและจัดการพลังของกลุม (วัฒนธรรม) 

และความคิดริเริ่มสวนบุคคล (การเปนผูนํา) ใหยังคงมีปฏิสัมพันธกันอยาง

ตอเนื3อง ผูนํายังคงสรางรูปแบบของวัฒนธรรมอยางตอเนื3อง แตวัฒนธรรม

ก็ยังคงจํากัดความหมายของการเปนผูนํา และการเปลี่ยนแปลงรายบุคคล 

ทีไ่ดรบัอนญุาตใหทาํ เรายนืยันจดุน้ีในหนงัสอื Organizational Culture and 

Leadership (วัฒนธรรมองคกรและความเปนผูนํา) (ไชนและไชน, 2017)  

ฉบับพิมพครั้งที่ 5 ของเรา

ในฐานะทีอ่ยูรวมกนัเปนสงัคม เราไมสามารถกาวออกนอกวฒันธรรมได  

แตเราเริม่เขาใจวฒันธรรมของเรา และมองเหน็ความเปนผูนาํในฐานะท่ีเปน

กิจกรรมเชิงสัมพันธนั้นเปนไดทั้งสิ่งที่ถูกวัฒนธรรมทําใหเกิดขึ้น และเปน 

ตวักาํหนดวฒันธรรม เราเริม่เหน็วาวฒันธรรมการบริหารจดัการจาํเปนตองมี

ววิฒันาการเพื3อใหสอดคลองกบัสิง่แวดลอม สงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ และ

การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี แนวคิดของความเปนผูนาํทีอ่อนนอมถอมตน 

ก็มาจากความตองการน้ี และเนนปฏิสัมพันธที่เปนธรรมชาติของการเปน 

ผูนําวา ตองการทําส่ิงใหมกวาและดีกวา ภายในขอบเขตที่วัฒนธรรมที่มีอยู

จะยอมรับ และหากขอบเขตเหลานั้นเขมงวดเกินไป ก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนมิติ

ทางวัฒนธรรมเหลานั้น

ดังที่ผู อานจะเห็น สวนที่ยากที่สุดของกระบวนการน้ีจะเปนการ

เปล่ียนแปลงองคประกอบของวัฒนธรรมการจัดการที่มีอยู ซึ่งเราเชื3อวา 

กลายเปนสิ่งคงทนถาวรหากไมลาสมัย รูปแบบใหมของการเปนผูนําแบบ

มีสวนรวมอาจตองด้ินรนเพื3อหาจุดยืนในวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมท่ีเนน 

การแขงขันของบุคคล ดังนั้นสิ่งทาทายแรกของผูนําที่ออนนอมถอมตนอาจ

จะเริ่มตนจากการเปลี่ยนวัฒนธรรมนั้น
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วฒันธรรมการจดัการโดยทัว่ไปไมเคยเลีย่งการพูดถึงทมีและกลุมตางๆ

วาเปนส่ิงสําคัญ (แมวาอาจจะไมใชในฐานะสวนกลาง) ทีมยังคงหมุนเวียน

รอบตวับคุคล โดยมหีลกัฐานจากการสรางแรงจูงใจของทมี ตามดวยแรงจูงใจ

สวนบุคคล เรายังคงมแีนวโนมทีจ่ะมุงเนนสิง่จงูใจใหกบัผูนาํของทมี และการ

วิจัยท่ีสําคัญในชวง 75 ปที่ผานมาบงชี้อยางแข็งขันถึงวิธีที่กลุมหรือทีมที่มี

ประสิทธิภาพสรางเงื3อนไขสําหรับความเปนผูนํามากเทาๆ กับที่ผูนําสรางทีม

ที่มีประสิทธิภาพ

ในทํานองเดียวกัน ก็มีการรับเอาความโปรงใสและการมีสวนรวมของ

พนักงานมาใช แตในระดับซึ่งฝายจัดการยับยั้งขอมูลทางเศรษฐกิจที่สําคัญ

จากพนักงาน ซึ่งแสดงใหเห็นวา วัฒนธรรมของการจัดการอยางมีเลศนัย 

ยังคงสนับสนุนสมมติฐานของฝายบริหารวาพวกเขายังมี “สิทธิอันศักดิ์สิทธิ์

ที่จะบอกคนอื=นวาตองทําอะไร” (ไชน, 1989)

ความเปนผูนําที่ออนนอมถอมตนถูกนิยามไววาเปนกระบวนการเชิง

สมัพนัธภายในทีฝ่งลกึในกระบวนการความสัมพนัธทีม่ปีระสทิธภิาพ แตไมได 

ไปแทนท่ีรูปแบบอื3นๆ ที่สรางขึ้นในวิสัยทัศนหรือวัตถุประสงคแบบฮีโรของ

แตละบคุคล รปูแบบความเปนผูนําทีเ่ปลีย่นแปลงและถกูนํามาใชนัน้มีความ

เกี่ยวของอยางมากสําหรับองคกรทุกวันน้ี แตเราเชื3อวาทุกรูปแบบเหลาน้ี 

จะตองมผีูนาํทีอ่อนนอมถอมตนเปนกระบวนการพ้ืนฐาน เราเชื3อวาทกุรูปแบบ

ความเปนผูนําที่ทันสมัยสามารถเติมเต็มโดยเนนความสัมพันธสวนบุคคล

มากขึ้น ถาหากมันเกี่ยวของกับผูนํารุนใหมที่กําลังเกิดขึ้น ดวยเหตุนี้เราจึง

แนะนําแนวคิดการกําหนดตัวตนเพื3อเนนแกนของการเปนผูนําท่ีออนนอม

ถอมตนระดับ 2
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ลําดับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้
ในบทที่ 1 และ 2 เราจะอธิบายวิสัยทัศนของเราเรื3องผูนําที่ออนนอม

ถอมตน และทฤษฎคีวามสัมพนัธทีท่าํหนาทีเ่ปนพืน้ฐานของแนวคิดในเรื3องนี้  

เนื้อหาในบทที่ 3, 4, 5 และ 6 จะแสดงใหเห็นถึงสิ่งท่ีเราคิดวาเปนการ

ประสบความสําเร็จจากการเปนผูนําที่ออนนอมถอมตน รวมถึงกรณีที่ผูนํา 

ที่ออนนอมถอมตนไมไดรับการพัฒนา ถูกจัดการ หรือไมประสบความสําเร็จ 

จากนัน้ในบทที ่7 เราจะมองไปขางหนาเพื3อเนนแนวโนมบางอยางทีเ่ราเหน็วา 

มผีลบงัคบัและตอกยํา้ใหความออนนอมถอมตนเกดิขึน้ในขณะนี ้ท้ังการแสดง 

ตวัตน การสรางความรูสกึรวมของกลุม และการเรยีนรูเปนทีม ซึง่ทัง้หมดเปน 

องคประกอบสาํคญัของการจะเปนผูนาํทีอ่อนนอมถอมตน ในบทที ่8 เราแนะนาํ 

วาความเปนผูนําที่ออนนอมถอมตน และทฤษฎีพลังของกลุมที่เก่ียวของ  

อาจพัฒนาความคิดของเราเก่ียวกับวัฒนธรรมการจัดการในวงกวาง และ

ในบทท่ี 9 เราจะเสนอเรื3องราวท่ีคุณสามารถหาอานเพิ่มเติม เกี่ยวกับการ

วิเคราะหตนเอง และการสรางทักษะเพื3อเสริมสรางความสามารถในการเปน

ผูนําของคุณ



หนงัสือเลมนีแ้นะนาํวิธกีารใหมในการเปนผูนาํโดยมีพืน้ฐานจากความสมัพนัธ
สวนบุคคลมากกวาความสัมพันธตามบทบาทที่ไดรับในการทํางาน

ขาวด:ี การมสีวนรวมของพนกังาน การเพิม่อาํนาจ ความคลองตวัของ 

องคกร ความพรอมเพรียง นวัตกรรม...ทั้งหมดนี้สามารถเติบโตไดในโลก 

ทีเ่ปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื3อความสัมพนัธพืน้ฐานระหวางผูนํา

และผูติดตาม ผูชวยเหลือและลูกคา ผูใหบริการและลูกคา เปนแบบสวนตัว 

และมีการรวมมือกันมากขึ้น

ขาวราย: การหลอกลวงอยางตอเนื3อง เรื3องอื้อฉาว อัตราการเปลี่ยน

งานสูงในกลุมผูมีความสามารถ ความปลอดภัย และปญหาดานคุณภาพ 

ในอุตสาหกรรมและการดูแลสุขภาพ ตลอดจนการทุจริต และการใชอํานาจ 

ในทางที่ผิดในระดับสูงสุดของอุตสาหกรรมและการเมือง ที่ขับเคลื3อนดวย

ความไดเปรียบทางการเงิน และการครอบงําจิตใจดวยการรักษาอํานาจเปน

เกณฑความสําเร็จหลกั...ท้ังหมดนีจ้ะยงัคงดาํเนนิตอไป ตราบท่ีความสมัพนัธ

ระหวางผูติดตามกับผูนํายังไมเปนแบบสวนตัว ยังคงเปนเรื3องของหนาที่  

และขึ้นอยูกับบทบาทและกฎที่มีวิวัฒนาการในวัฒนธรรมการจัดการแบบ

หน�วยงานแบบเจาขุนมูลนายที่มีลําดับชั้นของเราในปจจุบัน 

01
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ดงันัน้เราจงึตองการรปูแบบของความเปนผูนาํทีเ่ปนสวนบคุคลและมี

ความรวมมือกันมากขึ้น ที่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธทั้งภายในองคกร และ

ระหวางสมาชิกองคกร ลูกคา รูปแบบนี้คือความเปนผูนําที่ออนนอมถอมตน

ความเป็นผู้นําคืออะไร?
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํา-ผู้ติดตาม

“ความเปนผูนํา” คือความตองการทําสิ่งใหมและดีกวา และทําใหคน

อื3นไปดวยกัน คําจํากัดความนี้มีผลกับผูบริหารระดับสูงในการพัฒนากลยุทธ

ใหม วตัถปุระสงคใหม และคุณคาใหม เชนเดยีวกบัสมาชกิกลุมในองคกรทีอ่ยู

ในระดับตํา่ลงมา แนะนําวธิใีหมในการเรยีกประชมุ หรอืปรบัปรงุกระบวนการ

ในการผลกัดนัผลลัพธทีด่กีวา ทัง้คาํวาใหมและดกีวานัน้เตอืนเราวา ภาวะผูนาํ 

มกัจะหมายถงึงานบางอยางทีส่ามารถปรบัปรงุ และชวยผลักดนัใหกลุมกาํหนด 

วาสิ่งที่ดีกวานั้นมีคุณคาและกลายเปนวัฒนธรรมในทายที่สุด

สิ่งที่ใหมและดีกวาจะขึ้นอยูกับบริบท ธรรมชาติของงาน และคุณคา

ทางวัฒนธรรมที่กําลังดําเนินการอยูในกลุมหรือองคกร สิ่งที่เราอาจระบุ 

ในภายหลังวาเปน “ภาวะผูนําที่ดีหรือมีประสิทธิภาพ” ซึ่งมักเริ่มตนจากการ

ที่มีใครคนหน่ึงรับรูหนทางที่ใหมและวิธีที่ดีกวาในการทําบางส่ิง ซึ่งทําให 

เขากลายเปนผูนาํฉุกเฉนิ เราจะไมมุงเนนทีต่วับคุคลและคณุลกัษณะท่ีตองการ 

ของผูนําฉุกเฉินนั้น แตในความสัมพันธที่พัฒนาข้ึนระหวางบุคคลนั้นกับ 

ผูตดิตามท่ีอาจไดรบัอทิธพิลจากการรบัรูวาสิง่ใดทีถ่อืวาเปนของใหมและดกีวา  

และใครยินดีจะใชวิธีการใหม หากพวกเขาเห็นดวยท่ีจะลองทํา ผูติดตาม 

ทีม่ศีกัยภาพเหลานัน้อาจจะเปนคนในกลุมทาํงานหรอืทมีบางคน ดงันัน้เราจงึ 

มุงเนนไปทีค่วามสมัพนัธระหวางพวกเขา พวกเขาอาจอยูรวมกนัหรอืเชื3อมตอ 

กนัผานเครือขาย และการเปนสมาชกิอาจเปล่ียนแปลงได แตจะมกีารจัดกลุม
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บางอยางที่เกี่ยวของ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของกลุมและกระบวนการกลุม

จะเปนอยางใกลชิดเกี่ยวของกับความเปนผูนํา

ระดับของความสัมพันธ์
ความสัมพันธระหวางผูนํา-ผูติดตาม สามารถสรางความแตกตางได

อยางมีประโยชนตามความตอเนื3องของ “ระดับความสัมพันธ” ที่โดยทั่วไป

แลวเปนท่ียอมรับในสังคมวา เราไดเรียนรูที่จะใชความสัมพันธของเราเอง 

ทั้งความคุนเคย และความสบายใจ เราจะแนะนาํระดบัเหลานัน้ในตอนนี ้แต

จะอธิบายในรายละเอยีดมากขึ้นในบทที่ 2 ความตอเนื3องของความสัมพันธ 

มีสี่ระดับดังนี้ 

ระดบัลบ 1: การครอบครอง และการบงัคบัโดยปราศจากความสมัพนัธ

ระดับ 1: ความสัมพันธผานบทบาทการดําเนินการ และการควบคุม

ตามกฎ บริการ และรูปแบบ “มืออาชีพ” สวนใหญของความสัมพันธจะเปน

แบบการชวยเหลือ

ระดบั 2: ความสัมพนัธผานความรวมมือสวนบคุคล ความสมัพันธทีไ่ว

วางใจ แบบเดียวกับความเปนเพื3อนและแบบทีมที่มีประสิทธิภาพ

ระดับ 3: ความผูกพันซึ่งกันและกันอยางสนิทสนมทางอารมณ

บางรูปแบบของระดับเหลานี้มีอยูในปจจุบัน และเปนท่ีเขาใจกันดี 

ในสงัคมสวนใหญ และโดยท่ัวไปเรารูถงึความแตกตางเหลานีใ้นความสมัพนัธ

ของเราเอง ระหวางการบังคับใหทําตามคําสั่ง กับคนที่อยูในอํานาจของเรา 

(ระดับลบ 1) และความสัมพันธในการดําเนินการที่หลากหลายที่เรามีกับคน

แปลกหนา ผูใหบริการ และหัวหนาของเรา ผูรายงานตรงตอเรา และเพื3อน

รวมงานที่เรารักษา “ระยะหาง” อยางเหมาะสมแบบ “มืออาชีพ” (ระดับ 1)
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ความสัมพันธแบบรักษาระยะหางเหลานี้แตกตางจากวิธีที่เรามี 

ความสัมพันธกับเพื3อน และเพื3อนรวมทีมในกลุมทํางานรวมกันที่เรารับรูเขา 

ในฐานะคนท่ีเทาเทยีม (ระดับ 2) และวธิกีารทีเ่ราเกีย่วของกบัคูสมรสของเรา 

เพื3อนสนทิและคูห ูท่ีเราแบงปนความสนทิสนมและความรูสกึสวนตัวของเรา

กับพวกเขามากขึ้น (ระดับ 3)

ในชวีติประจาํวัน เรามทีศันคตแิละทกัษะทีจ่าํเปนอยูแลวในการตดัสนิใจ 

ถึงระดับความสัมพันธกับคนแตละคน แตเราไดคิดมากพอหรือไมวา ระดับ

ความสัมพันธแบบไหนที่เหมาะสมในกลุมงานของเราและในความสัมพันธ

แบบลําดับชั้นของเรา หรือเราไดพิจารณาแลวหรือไมวา ความสัมพันธของ

ความเปนผูนําควรเปนอยางไรเมื3องานขององคกรมีความซับซอนมากขึ้น

เพื3ออธิบายสิ่งที่เราหมายถึงภาวะผูนําที่ออนนอมถอมตน เราตอง

พจิารณาวาระดบัเหลานีม้คีวามหมายอยางไรในบริบทขององคกรในวันน้ี และ

เมื3อมองไปขางหนา ขอโตแยงของเราเกี่ยวกับระดับที่ 1 การครอบงําและ 

การบบีบงัคบัอยูตลอดเวลาไมเหมาะสมทางศลีธรรมในระบอบประชาธปิไตย

ที่รับรูกันในสังคม และไมวาในกรณีใด รูปแบบนี้จะไมมีประสิทธิภาพ ยกเวน

ในกรณีที่งานงายมากและตั้งโปรแกรมได ระดับ 1 จะเปนความสัมพันธ 

ที่สรางขึ้นรอบความคาดหวังของบทบาท และกฎของพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

กับบทบาทเหลานั้นไดพัฒนาไปสูสิ่งที่เราคิดวาเปนวัฒนธรรมการจัดการ 

ขั้นพื้นฐานที่ยังคงครององคกรและสถาบันของเรามากมาย มันขึ้นอยูกับ 

คานยิมหลักของสหรฐัอเมรกิาในการแขงขนัของแตละบุคคล การตดัสนิใจดวย

ตนเองอยางกลาหาญ และแนวคิดของงานที่เปนแนวตรงเหมือนเครื3องจักร 

และขึ้นอยูกับเหตุผลทางเทคนิค ระดับ 1 จึงอาศัยกฎระเบียบ บทบาท และ

การรักษาระยะหางแบบมืออาชีพที่เหมาะสม (รอย, 1970) วัฒนธรรมที่ยังมี

อยู และวิธีที่โลกกําลังเปลี่ยนไป ทําใหเราเชื3อวาจําเปนตองมีรูปแบบใหมที่มี 
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ความเปนสวนบคุคลมากขึน้ อยางในระดบั 2 หรอื และบางครัง้กข็ึน้ไปถงึระดบั 3  

ในรูปแบบความสัมพันธและกระบวนการของกลุม

ทําไมเราต้องการหนังสืออีกเล่มเกี่ยวกับ 
ภาวะความเป็นผู้นํา

มีสาเหตุหลายประการที่เราตองการรูปแบบภาวะผูนําแบบใหม

1. ความซับซ้อนของงานเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ 
งานท่ีตองทาํใหสาํเร็จในโลกปจจบุนันัน้ เกีย่วของกบัการผสมผสานของ

เทคโนโลยีใหมๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การทํางานรวมกันระหวาง 

ความเชี่ยวชาญหลายอยางท่ีสมาชิกในทีมจัดทําขึ้น และระบบนิเวศนแบบ

พันธมิตรซึ่งมักมาจากหลากหลายอาชีพ และวัฒนธรรมของชาติ ผลิตภัณฑ 

และบริการที่จําเปนตองไดรับ คือความซับซอนที่เพ่ิมขึ้นและเปลี่ยนแปลง 

อยูตลอดเวลาในสภาพแวดลอมและสังคมการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเรว็ เทคโนโลยสีารสนเทศและเครอืขายสงัคมทางภมูศิาสตรทีก่ระจายตวั  

ไดสรางวธิกีารใหมในการจดัระเบยีบและการสื3อสาร ซึง่ทาํใหยากแกการนยิาม

กระบวนการของการเปนผูนํา (ไฮเฟตซ, 1994; โจแฮนเซน, 2017)

องคกรทั่วโลกกําลังด้ินรนกับอัตราการเปลี่ยนแปลงท่ีเพ่ิมขึ้น ระดับ

ของการเชื3อมตอระหวางกันทั่วโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกําลังเรงตัวขึ้น 

ความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑที่กําลังเรงการขยายตัว ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมกําลังขยายตัวขึ้น เปนที่ชัดเจนวาการกาวเดินในโลกนี้จะตองการ

การทํางานเปนทมีและการทาํงานรวมกนัทกุประเภทตามระดบัความไววางใจ

ที่สูงขึ้น และการเปดกวางท่ีสรางข้ึนผานความสัมพันธของบุคคลมากขึ้น  
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ทีมจะตองมีทีมอื3นเพื3อแบงปนสิ่งที่ใชงานได และสิ่งที่พวกเขารู ภาวะผูนํา 

ทีอ่อนนอมถอมตนในทกุระดบั จะเปนทีต่องการเพื3อเชื3อมโยงกลุมงานและทมี 

การเอาแตใจตวัเอง ความคดิทีไ่มฝกใฝฝายใด ความคิดทางการเมอืงแบบเดยีว  

พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติเพื3อไตระดบัขึน้ไปตามลาํดบัชัน้ จะไมน�า 

เชื3อถือ หรือถูกลงโทษวาเปนการเสียเวลาที่เห็นแกตัว

องคกรทีส่ามารถสรางภาพลกัษณใหมใหตนเองได และออกแบบตวัเอง 

ใหมใหเปนสิ่งมีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนได จะเพิ่มความสําเร็จ และอัตราการรอด

ชีวิตขององคกรได (โอ’แรลลีและทุชแมน, 2016) หนังสือเลมน้ีเสนอวา  

การออกแบบนีจ้ะไมเกดิขึน้หากไมมภีาวะผูนาํทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวัมากขึน้ ท้ัง

จากดานบน จากภายใน และรอบๆ องคกรสมยัใหม ภาวะผูนาํทีอ่อนนอมถอมตน 

จะสราง และสะทอนความสัมพันธที่สามารถตอบสนองตออัตราเรงของการ

เปลีย่นแปลงของระบบ และจะใหอาํนาจกบักลุมทาํงานในการสราง และรักษา

ความสามารถในการปรับตวัและใชประโยชนจากการเรงของการเปลีย่นแปลง

รปูแบบใหมนีเ้กดิข้ึนทนัเวลา ดังทีเ่ฟรเดอรกิ ลาลซู พดูในการวิเคราะห

ววิฒันาการของรปูแบบองคกร “บางสิง่บางอยางอยูในอากาศ” (Laloux and 

Appert, 2016, หนา 161) เราหลงตดิอยูกบัคาํอธบิายรปูแบบขององคกรใหม 

ในกองทพัสหรฐัฯ ซึง่เปนองคกรแบบลาํดบัชัน้ทีใ่หญทีส่ดุของอเมริกา ซึง่แนะนาํ 

วาวธิเีดยีวทีจ่ะตอสูกบับางสวนของสงครามในวนันีอ้ยูในแนวทาง “ทมีของทมี” 

(แมคคริสทัล, 2015) แมกระทัง่ หรอืโดยเฉพาะอยางย่ิง ในรปูแบบองคกรตางๆ  

ในกองทัพสหรัฐฯ แบบเกา

ในฐานะเครื3องจักรที่นําโดยวีรบุรุษ เปนเรื3องของอดีต ไมใชอนาคต 

มันยากท่ีจะเห็นวาองคกรในอนาคตในอุตสาหกรรมสวนใหญจะอยูรอด ถา

รปูแบบธรุกจิสวนใหญของพวกเขาข้ึนอยูกบัความเชื3อเรื3องเครื3องจกัรทีส่ราง

ผลผลิตที่ไดมาตรฐาน
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ความเปนผูนาํในสภาพแวดลอมแบบนี ้ถกูจดัเปนแบบมคีวามออนนอม

ถอมตน เพราะแทบเปนไปไมไดที่แตละคนจะสะสมความรูไดเพียงพอท่ีจะ

คิดคําตอบออกไดทั้งหมด การพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน และการเปลี่ยนแปลง

อยางตอเนื3องกลายเปนวิถีชีวิต ซึ่งความออนนอมถอมตนสามารถเอาชนะ 

ความซับซอนนี ้และไดกลายเปนทกัษะการเอาชีวติรอดทีส่าํคญั เปนเวลากวา  

50 ปที่เหลานักวิชาการอธิบายวา โลกเปน “ระบบเทคนิค-สังคมแบบเปด” 

ของบริบททางสังคมและธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ท่ีตองไดรับ

การยอมรับและเขาถึงดวย “จิตวิญญาณแหงการคนหา” ขณะที่เรากาวไป

สูอนาคต เงื3อนไขเหลาน้ีก็จะเพิ่มข้ึนอยางทวีคูณ ซึ่งจะทําใหภาวะผูนําที่

ออนนอมถอมตนกลายเปนหนทางในการจัดการกับความทาทายทางสังคม

และเทคนิคเหลานี้

2. วัฒนธรรมการจัดการในปัจจุบันเป็นเรื่องของ 
การมีใจคับแคบ มีจุดบอด และมักจะทําร้ายตนเอง

เราไดเหน็ความกาวหนาอนัน�าทึง่ในดานวศิวกรรมและในระบบอตัโนมัต ิ

ทีเ่กอืบกาํจดัขอบกพรองทางเทคนคิทกุอยางในเรื3องของวัสดแุละกระบวนการ

ผลติ แตการออกแบบ การผลติ และการสงมอบสินคาจาํนวนท่ีเพิม่ขึน้และมี

ความหลากหลายไดกลายเปนปญหาทางเทคนิคสังคม โดยเฉพาะเรื3องเกี่ยว

กบัคณุภาพและความปลอดภยัอนัเกดิจากการปฏสิมัพนัธทีผ่ดิพลาดระหวาง

ระบบสังคมยอยๆ ขององคกรที่ซับซอนในวันนี้

บอยครัง้ทีป่ญหาไมไดอยูที ่“หน�วยยอยๆ” (บคุคล) แตอยูทีก่ารปฏกิริยิา

ระหวางกัน (ความสัมพันธ) จากการเพ่ิมข้ึนเปนทวีคูณในกรณีที่เกิดขึ้น 

และการมีปฏสิมัพนัธ เราเหน็สญัญาณของความกงัวลใจลกึๆ ในหลายๆ องคกร 

ที่สามารถบอกไดอยางชัดเจนที่สุดวาเปนความลมเหลวอยางสิ้นเชิงของการ

สื3อสารทัง้จากระดบับนสูระดบัลาง และจากระดับลางสูระดบับน ซึง่สะทอนให
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เหน็ถงึความไมแยแสและไมไววางใจกันทัง้ในระดับบนและระดบัลาง ปญหา

คุณภาพและความปลอดภัยไมไดเกิดจากความลมเหลวทางเทคโนโลยี แต

มาจากความลมเหลวทางสังคมและเทคนิคของการสื3อสาร (เกิรสทีน, 2008)

และเรื3องก็ยิ่งแยขึ้นไปอีก วัฒนธรรมการจัดการท่ีทํางานไดดีจนถึง

ขณะนี้ยังสรางจุดบอดและลดวิสัยทัศน ซึ่งกีดกันผูบริหารระดับสูงหลายคน

จากการมองเห็นและจริงจังกับสภาพการสื3อสารแบบนี้ เราตองตรวจสอบวา

วัฒนธรรมที่สรางความสําเร็จขึ้นจนถึงตอนนี้ไดสรางขึ้นจากคุณคาบางอยาง

ที่ไปยับยั้งสิ่งใหมและวิธีที่ดีกวาในการทําสิ่งตางๆ อยางไร

การสื3อสารจากระดับบนลงสูระดับลางมักจะลมเหลว เพราะพนักงาน

ไมเขาใจหรอืไมเชื3อในสิง่ทีผู่บริหารประกาศเปนกลยทุธหรอืวฒันธรรมทีพ่วก

เขาตองการใชเปนแนวทาง พนักงานมักจะรูสึกวาสิ่งที่พวกเขาถาม เชน  

“การทํางานเปนทีมและการทํางานรวมกัน” นั้นเปนความขัดแยงโดยตรงกับ

องคประกอบของวฒันธรรมทีล่กึลํา้ เชน การแขงขนัของบคุลากร พวกเขาจะ

ไดรับรางวัลในรูปของการไตระดับขึ้นไปในองคกร จากประสบการณของเรา 

ผูบริหารระดับสูงจํานวนมากเกินไปอยางเหลือเชื3อไมเต็มใจหรือมองไมเห็น

การเรยีกรองของพวกเขาสาํหรบัวฒันธรรมการทาํงานเปนทมี การมสีวนรวม

มากขึ้น ความกระฉับกระเฉงและมีนวัตกรรมมากขึ้นนั้นไมผานเขาหู เพราะ

พวกเขาไมเต็มใจท่ีจะเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง และไมสนใจที่จะสราง

โครงสรางรางวลัแบบใหมทีจ่ะสนบัสนนุคุณคาของความรวมมอืรวมใจแบบใหม

การสื3อสารจากระดับลางสูระดับบนมักจะลมเหลว เพราะพนักงาน

เลือกที่จะไมพูดออกมาเมื3อพวกเขาไมเขาใจ ไมเห็นดวยหรือเห็นปญหา 

จากวิธีที่องคกรใชจัดการดานคุณภาพและความปลอดภัย (เกิรสทีน, 2008; 

เกิรสทนีและไชน, 2011) บอยคร้ังทีค่วามลมเหลวจากการไมพดูออกมาทําให

เกดิอบุตัเิหตรุายแรงทีเ่ราคงเคยเหน็ในอตุสาหกรรมเคม ีนํา้มนั การกอสราง 



บทที่ 1 : 27

สาธารณูปโภค และแมแตอุตสาหกรรมการบิน ในการดูแลสุขภาพเราอาจ 

ไดเหน็การตดิเชือ้ในโรงพยาบาล และการเสยีชวีติทีไ่มสมควร เพราะพนกังาน

ไมไดพดู หรอืไมไดรบัการฟงสิง่ทีพ่วกเขาพดูออกมา และ/หรอื กลบัถูกบอกวา  

“ไมตองกังวล มันจะไดรับการดูแลโดยขั้นตอนความปลอดภัย” กอนจะมา 

พบในภายหลังวาไมมีการทําอะไรเลย การเพิกเฉย และการไมรายงาน  

(ความผดิพลาดในเชิงลบ) มกัเปนสาเหตุทีม่องไมเหน็ขอผดิพลาดทีท่าํใหตอง

เสียคาใชจายจํานวนมาก

เราคงไดเหน็ในเรื3องอือ้ฉาวลาสดุทีเ่กีย่วของกบัโฟลคสวาเกน กจิการ

ทหารผานศกึ และธนาคารเวลสฟารโก วาเปาหมายการผลติทีไ่มสมจรงิ และ/

หรือการควบคุมตนทุน ดูเหมือนจะไมใหความสนใจขอเสนอของพนักงานวา

พวกเขาไมสามารถบรรลุเปาหมายเหลานั้น และนําไปสูการติดตั้งซอฟตแวร

ผิดกฎหมายในรถยนต การโกหกและการปลอมแปลงบันทึก หรือเปดบัญชี

ธนาคารปลอมนับพันๆ บัญชี มีการพบขอรองเรียนของพนักงานในกรณีของ

โฟลคสวาเกน จากการที่ผูบริหารออกมาพูดวา “ถาคุณไมสามารถหาวิธีใด 

ก็ตามท่ีสามารถลดการปลอยไอเสียจากเครื=องยนตในปจจุบันใหไดตาม 

เปาหมาย เราก็จะหาคนอื=นๆ ที่สามารถทําไดมาแทน!”

เมื3อพนักงานกลายเปนผูเปานกหวีดเปนคร้ังคราว พวกเขาอาจไดรับ

การยอมรับและอาจมีผลการเปลี่ยนแปลงบางอยาง แตทั้งหมดมักจะมีคา 

ใชจายมากเกินไปสําหรับอาชีพของตนเอง (เกิรสทีน, 2008; ไชน, 2013b)  

การจัดการตามหลักการ “อยานาํปญหามาใหฉนั เวนแตคณุจะมีการแกปญหา”  

ถกูยกมาใชอยางกวางขวาง และยิง่น�าตกใจยิง่กวากค็อื เมื3อผูบรหิารบอกเราวา  

การเพิม่ขึน้ของอตัราการเกดิอบุตัเิหตุและแมแตความตายเปนเพียง “ตนทนุ

ในการทําธุรกิจ” เราเคยไดยินผูบริหารโรงพยาบาลพูดอะไรในแบบเดียวกัน 

เชน “เออ โรงพยาบาลก็ตองมีคนตายบาง!”
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การสื3อสารแบบเพื3อนตอเพื3อน ไดรบัการสนับสนนุอยางมากในทกุการ

พูดคุยของการสรางทีม และการทํางานรวมกันที่ดีขึ้น แตเกือบทุกคนมักจะ

ประนีประนอมโดยการยอมรับของทุกคนวา ระบบรางวัลทางอาชีพสรางขึ้น

จากการแขงขันระหวางพนักงานเปนรายบุคคล เราพูดถึงการทํางานเปนทีม 

แตมนักเ็ปนบคุคลแตละคนทีไ่ดรบัรางวลัและชื3อเสยีงทางเศรษฐกจิมากมาย 

เราจะไมใหรางวัลแกกลุม หรือถือเปนผลงานของกลุมที่รับผิดชอบ เมื3อทุก

อยางเปนไปดวยดี เราจะจําแนกหาดาวเดน เมื3อสิ่งตางๆ แยลง เรามองหา 

คนทีจ่ะถกูตาํหน ิเราทกุคนมกัจะไดยนิคาํวา “วฒันธรรมการตาํหน”ิ ในองคกร 

ในองคกรขนาดใหญ เชน อุตสาหกรรมน้ํามัน เรามักไดยินคําแนะนําจาก

วิศวกรวา “เมื=อโครงการเสร็จสิ้น ใหรีบรับมอบหมายงานใหมทันที เพื=อถามี

อะไรผิดพลาด คุณจะไดไมถูกตําหนิ!”

นอกเหนือจากปญหาการสื3อสารเหลาน้ี เราเห็นปญหาเพ่ิมเติม เรา

เหน็วาวฒันธรรมทางธรุกจิของสหรัฐฯ ยงัคงเปนแรงกระตุนใหเกิดผูนาํทีเ่ปน 

บุรุษแบบในตํานาน และรูปแบบเครื3องจักรของการออกแบบองคกรแบบ

ลาํดบัชัน้ทีไ่มเพยีงทาํลายเปาหมายของการมสีวนรวมของพนกังาน เพิม่เตมิ 

อํานาจและความคลองตัวขององคกร และความสามารถที่เปนนวัตกรรม 

แตยังจํากัดความสามารถในการรับมือกับ VUCA (Volatile: ความผันผวน, 

Uncertain: ความไมแน�นอน, Complex: ความซับซอน และ Ambiguous: 

ความกํากวม) ที่กําลังเกิดมากขึ้นในโลก แมวาผูจัดการหลายคนอาจปฏิเสธ

ในเรื3องนี้ แตเราคิดวารูปแบบวีรบุรุษทําใหเกิดวัฒนธรรมการจัดการท่ีใหเกิด

ความสมัพนัธทัง้ในระดับลบ 1 หรอืในแบบทีเ่ปนทางการอยางระดบั 1 ท่ีเปน

ความสัมพันธแบบลําดับชั้นขององคกรแบบเจาขุนมูลนายระหวางผูจัดการ

และพนักงาน ซ่ึงโดยพฤตินัยสามารถกลายเปนการบีบบังคับและการจํากัด 

รูปแบบความเปนผูนําที่สรางขึ้นโดยวัฒนธรรมการจัดการระดับ 1 ประเภทนี้  

ขึ้นอยูกับผูนําที่มีวิสัยทัศนและมีเสน�หเพื3อเอาชนะความไมแยแสหรือแรง
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ตานทานท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินกิจกรรมซึ่ง “หางไกลอยางมืออาชีพ” หรือ

คือความสัมพันธตามบทบาท

นอกจากนีเ้รายงัเหน็วาการนําและการจัดการในรปูแบบนีม้ากขึน้ ไมเพียง 

แตจะสรางองคกรที่เต็มไปดวยปญหาทางการสื3อสารอยางท่ีกลาวถึงขางตน 

หรือแมแตสิ่งที่บางคนเรียกวา “ความชั่วรายขององคกร” เพราะพนักงาน 

ไมไดถกูมองวาเปนมนษุย แตเปนบทบาท สนิคา และ “ทรัพยากร” (เซนเน็ตต,  

2006; อดัมสและบลัโฟร, 2009; เกริสทนีและไชน, 2011; ไชน, 2014) ในองคกร 

ทีใ่ชบทบาทและกฎเปนเรื3องงายทีจ่ะเพกิเฉยตอสิง่ท่ีนกัวเิคราะหความปลอดภัย 

เรียกวา “การเบี่ยงเบนในทางปฏิบัติ” (สนุก, 2000) หรือ “การทําให 

ความเบ่ียงเบนกลายเปนเรื=องปกต”ิ (โวแกน, 1996) การเบีย่งเบนน้ันเก่ียวของ

กับการที่ผูบริหารเพิกเฉย หรือใชมุมมองแบบแคบๆ จนปลอยใหพฤติกรรม 

ทีผ่ดิปกตเิกดิการเตบิโตขึน้ในทกุระดบัช้ันขององคกร ซึง่ในทางกลบักัน จะทาํ 

ใหเกดิการปลดพนกังานออก การโกหก การโกงและปญหาดานความปลอดภยั

และคุณภาพกับประชาชน ลูกคา และผูปวย

อกีตวัอยางสดุขัว้ทีร่ายงานเกีย่วกบั “ความชัว่ราย” ในบทความลาสดุ

ใน New Yorker ไดรายงานอยางละเอียดถึงวิธีที่ โรงงานผลิตไกขนาดใหญ

หาประโยชนจากผูอพยพที่ไมมีเอกสาร ทําใหพวกเขาอยูในสภาพแวดลอม 

ทีไ่มปลอดภยั และขมขูคกุคามพวกเขาวาจะถกูเนรเทศ หากพวกเขาบนเรื3อง

สภาพการทํางาน (กราเบลล, 2017) มันมากพอท่ีจะบอกวาเราเห็นปญหา 

ในวฒันธรรมการจดัการทีม่อียู ซึง่ไมสามารถแกไขไดดวยรปูแบบฮโีร ท่ีมกีาร

โฆษณาชวนเชื3อกันไปทั่วในวัฒนธรรมเดียวกันนี้

ในการปองกันวัฒนธรรมที่มีอยู ตราบใดที่ผูนําเขาใจในงาน พวกเขา

ก็ยังคงพยายามกําหนดวิธีการที่ใหมและดีกวาตอไป เชน Lean หรือ Agile 

(ชกุ, 2008) อยางไรกต็ามเนื3องจากงานมีความซบัซอนมากขึน้ในดานเทคนิค



30 ออนนอมถอมตน พลังของผูนํายุคใหม

และสังคม และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ผูนําที่เปนทางการมักจะคนพบวาวิธี

การใหมและดีกวาจะเปนที่เขาใจและนําไปใชไดอยางถูกตอง หากพนักงาน

มีสวนรวมในการออกแบบและการดําเนินการตามการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น 

ซึ่งในที่สุดก็จะเปนกาวยางไปสูการมีความสัมพันธสวนตัวระดับ 2 ในกลุม 

ที่มีการเปลี่ยนแปลง

3. มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องคุณค่าทางสังคมและการทํางาน
การบังคับใหมีการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบงานและองคกรกําลัง 

คอยๆ พฒันาขึน้รอบๆ คานิยมทางสังคมใหมทีเ่กีย่วกบัการทาํงาน และองคกร 

ควรมคีวามหมายอยางไรในโลกแบบพหุวฒันธรรมทีซ่บัซอนหลากหลายอยาง

ในวันนี้ มีการพูดคุยกันเรื3องความรับผิดชอบทางสังคมและการเปนผูพิทักษ

สิ่งแวดลอมและโลกของเรามากข้ึน ซึ่งจะพบไดในความคิดของ “ภาวะ

ผูนําแบบคนรับใช” (กรีนลีฟ, 2002; บลองชารด, 2003; บลองชารดและ 

บรอดเวลล, 2018) คนรุนใหมเขาสูตลาดแรงงานพรอมความคาดหวังและ

แนวคิดที่แตกตางกันในเรื3องของการทํางานและอาชีพ มีการเนนเพ่ิมขึ้น 

ในงานทีม่คีวามหมายและขึน้อยูกบัวตัถปุระสงค งานท่ีจะชวยใหพนักงานไดใช 

ความสามารถอยางเต็มรูปแบบ และเพื3อไดประสบการณที่จะเปนประโยชน

ของตนเองไมใชเพียงเพื3อโบนัสในรูปของเงินและ “สิ่งของ”

ภาวะผู้นําที่อ่อนน้อมถ่อมตนแตกต่างไปอย่างไร
เพื3อใหองคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการนําไปสู “การ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม” หรือ “การเปลี่ยนแปลง” ท่ีกําลังเพิ่มมากขึ้น 

ความสัมพันธระหวางผูนําแบบฉุกเฉินและผูติดตามในองคกรท่ีจะนําการ

เปลี่ยนแปลงไปใชจะตองมีความเปนสวนตัวและรวมมือกันมากขึ้น หรือเปน 



บทที่ 1 : 31

ความสมัพนัธระดบั 2 เราไดเหน็สิง่ทีเ่บีย่งเบนไปสูความสมัพนัธระดบั 2 ระหวาง 

แพทยกบัผูปวย นกัออกแบบผลติภณัฑกบัลกูคา ครกูบันกัเรยีน และผูนาํทมี

กบัสมาชกิของพวกเขา คนเหลานีก้าํลงัคนพบวาสามารถทํางานตางๆ ไดดขีึน้

และมคีวามพึงพอใจทางอารมณมากข้ึนเมื3อความสมัพนัธเปนสวนตวัมากขึน้

ความสัมพันธระดับที่ 2 เปนสวนตัว เปดเผย และไววางใจได ตอง

มีการพัฒนาทั่วทั้งกลุมงาน เพื3ออํานวยความสะดวกดานการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมและสรางความสามารถเชิงนวัตกรรมที่โลกแบบ VUCA จะตองมี  

ความสัมพันธในการทํางานเหลานั้นบางครั้งอาจเบี่ยงเบนไปในระดับความ 

ใกลชดิตางๆ ของระดบั 3 ขึน้อยูกบัลกัษณะของงานเชนเดยีวกบัในการปฏิบตักิาร 

ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่ดําเนินการโดยกลุมทหารเชน ทีม Navy Seal หรือ 

กองกาํลงัพเิศษของกองทพั แมวาความสมัพนัธระดบั 3 อาจถอืวาไมเหมาะสม 

ในระบบลําดับชั้น เชน สํานักงาน หรือโรงพยาบาล

รูปแบบตางๆ ของภาวะผู นําที่อ อนนอมถอมตนยังมีอยู ตลอด

ประวตัศิาสตรของเรา เมื3อภารกิจน้ันตองการมัน โดยดไูดจากตวัอยางบางสวน 

ของเรื3องนี้ที่จะแสดงตอไป 

ตัวอย่างการเป็นผู้นําที่อ่อนน้อมถ่อมตน
ตัวอยางเหลานี้เปนกรณีที่เกิดขึ้นจริงจากการท่ีไดไปสัมผัสกับระดับ

ของชีวิตในองคการที่แตกตางกัน บางตัวอยางถูกอําพรางชื3อเอาไว เพราะ

องคกรหรือบุคคลไมตองการใหระบุ องคประกอบรวมในตัวอยางเหลานี้คือ 

ภาวะผูนําที่มีความออนนอมถอมตนถูกจัดตั้งขึ้นเพื3อสรางสิ่งที่เราเรียกวา

ความสัมพนัธระดบั 2 และใชความรูโดยนยัของจากพลงัของกลุมเพื3อจัดการ

กับลําดับชั้น และ/หรือ จํากัดความเสียหายจากการแขงขันที่ไมพึงประสงค

ของแตละบุคคล
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ตัวอยางที่ 1.1 สรางความรับผิดชอบกลุมที่ดานบน 

ซีอีโอของกลุมบริษัทเคมีภัณฑขามชาติขนาดใหญ ทํางานรวมกับ 

คณะกรรมการภายในท่ีเปนผูใตบงัคับบญัชาโดยตรง 11 คน และทาํใหพวกเขา 

รบัผดิชอบตอการทาํงานเปนกลุมเพื3อประสทิธผิลขององคกร พวกเขาไดรูจกั

ซึ่งกันและกันในระดับบุคคลผานการประชุมเปนประจําซึ่งใชเพื3อหารือและ

กําหนดกลยุทธพื้นฐาน 

เพื3อใหเกิดการตัดสินใจรวมกันนี้ พวกเขาถูกจัดการใหหมุนเวียน 

ความรบัผดิชอบสาํหรบัหน�วยงานผลติภณัฑตางๆ หน�วยงานระหวางประเทศ 

และหน�วยงานที่ปฏิบัติหนาที่ทุก 3 ป เพื3อใหแตละคนคุนเคยกับงานทุกดาน

ของธุรกิจ และไมพยายามท่ีจะเปนผูชนะเพียงคนเดียวสําหรับผลิตภัณฑ 

ประเทศ หรือหนาที่การทํางาน 

ความรับผิดชอบรวมกันของพวกเขาสรางบทสนทนาแบบเปดในการ

ตดัสนิใจในกลยทุธ และการตดัสนิใจทีย่ากๆ พวกเขาไดสรางบรรยากาศทีไ่มมี 

ใครกลัวทีจ่ะพดู และพวกเขาไดถายทอดคุณคาเหลานีใ้หผูอื3น โดยเฉพาะอยางยิง่ 

ผานผูใตบังคับบัญชาโดยตรง บางทีสิ่งสําคัญที่สุดคือ พวกเขายอมรับวาการ

เรยีนรูทีจ่ะทาํหนาทีเ่ปนกลุมเปนงานทีย่ากเปนพเิศษ และจําเปนตองใชทีป่รกึษา

กระบวนการกลุมเพื3อเรียนรูการทํางานเปนกลุมอยางมีประสทิธภิาพ พวกเขา

ใชเวลาในการทบทวนกระบวนการกลุมบอยคร้ังและคนพบวาในระหวางชวง

เวลาทบทวนเหลานัน้ ภาวะผูนาํนัน้มอียูจรงิและกระจายอยูในหมูพวกเขา โดย

การที่ผูบริหารระดับสูงแตละคนทําความคุนเคยกับแตละแผนก หน�วยงาน 

ในตางภูมิภาค และบทบาท พวกเขาหลีกเลี่ยงการขัดแยงกับตัวเองโดยการ

ใชตัวแทน 
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ตวัอยางแสดงใหเหน็วาแมจะมกีารแบงแยกออกเปนหน�วยยอยๆ องคกร

ขามชาติก็สามารถสรางกระบวนการธรรมาภิบาล ที่“แตละหน�วยยอย” หรือ 

ทีเ่รยีกวา “ไซโล” รวมมอืและรบัผิดชอบรวมกนั ไดโดยการสรางความสมัพนัธ

แบบเปด และความไววางใจกันระหวางไซโล

ตัวอยางที่ 1.2 การปรับความสัมพันธในลําดับชั้นใหเปนสวนตัว

เจอรรี ซึ่งเปน CEO ของกลุมบริษัทผูผลิตและใหบริการรายใหญที่มี

สาขาท่ัวโลกซึง่เพิง่จะเกษยีณเมื3อไมนานมานี ้ไดอธบิายวิธกีารจัดการของเขา 
และพฤติกรรมความเปนผูนําของเขาดังตอไปนี้ (ซีลิก, 2017):

ในชวงตนอาชพีของผม ผมสรปุวาความสาํเรจ็ขององคกรขึน้อยูอยาง

มากกบัความสามารถทางเทคนคิ และทกัษะความเปนผูนาํของผูทีร่บัผิดชอบ 

ไมวาจะตําแหน�งหรือความรับผิดชอบของพวกเขาภายในองคกรจะเปนอะไร 

ในชวงสองสามเดือนแรกที่ผมเขามารับผิดชอบในงานดานการจัดการ ผมใช

เวลาหลายชั่วโมงกับผูจัดการและหัวหนางานแตละคนและพูดคุยเรื3องงาน

ที่เฉพาะเจาะจงของพวกเขา ผมถามคําถามมากมายเก่ียวกับผลงานในอดีต

ของพวกเขา รวมไปถึงความรูสึกเกี่ยวกับอนาคต โอกาสและความทาทาย

ของธุรกิจหรือกิจกรรมซึ่งพวกเขารับผิดชอบ ผมถามผูจัดการแตละคนถึงสิ่ง

ทีเ่ขาหรอืเธอจะทาํ ถาพวกเขาตองทาํงานของผม และพวกเขามขีอเสนอแนะ

อะไรสําหรับผมในฐานะผูจัดการทั่วไปคนใหม

ผมตองการใหผูบงัคบับญัชาและผูจดัการแตละคนเขาใจอยางถองแท

และรูสึกสบายใจกับสไตลการจัดการของผม ประการแรก ผมตองไดรับ 

การแจงเกี่ยวกับปญหาที่สําคัญที่พวกเขาพบ แตผมก็คาดหวังใหพวกเขาให

ขอเสนอแนะสําหรับการแกปญหา ประการที่สองผมอยากฟงความเห็นของ 

พวกเขาในทกุประเด็น เราคยุกนั ผมไมไดแคตองการความคดิเหน็ของพวกเขา  
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แตผมตองการใหพวกเขาโตเถียงกับผมถาเราเห็นไมตรงกัน หลังจากการ 

พูดคุยถึงทางเลือกและการพิจารณาความเสี่ยง และผลประโยชนที่เราจะได

รับจากหนทางแกไขที่เหมาะสมที่สุด

สิ่งที่เจอรรีอธิบายคือ ความเปนผูนําที่ออนนอมถอมตน เขากําลัง

สราง “ความสัมพันธแบบชวยเหลือกัน” เปนการสวนบุคคล (ไชน, 2009) 

ทั่วทั้งองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยการรายงานโดยตรงและทางออม เขา

ยอมรับอยางเปดเผยวาเขาตองการความชวยเหลือจากเพื3อนรวมงานและ

รายงานการตัดสินใจ เขาไมเขาใจงานดานเทคนิคทั้งหมดในบริษัทยอยตางๆ 

และตระหนักวา เขาจะตองทํางานในประเทศที่มีวัฒนธรรมตางกัน เขาเปน 

รองประธานบรหิารทีม่อีาํนาจอยางเปนทางการในการดําเนนิการหน�วยเหลานี้  

แตวธิทีีเ่ขาจดัระเบยีบคนใตสายงานบังคับบญัชาสะทอนใหเหน็ถึงการยอมรบั

วางานของเขาโดยพื้นฐานคือการสรางความเชื3อถือซึ่งกันและกัน และการ

สื3อสารที่เปดกวางกับผูจัดการที่อยูในลําดับตํ่ากวาเขา เขาแสดงใหเห็นถึง

พฤติกรรมของเขาเองวาความสัมพันธที่อยูในลําดับชั้น ไมจําเปนตองเปน

แบบการออกคําสั่งจากบนลงลางและการควบคุม

ตัวอยางที่ 1.3 เพิ่มศักยภาพผูจัดการในธุรกิจสตารตอัป

การเริ่มตนในป 1950 ของ Digital Equipment Corp. (DEC) แสดง

ใหเห็นวา ผูกอตั้งในฐานะผูนําที่ออนนอมถอมตนไดสรางบริษัทท่ีประสบ 

ความสําเร็จอยางมากมากวา 25 ปที่ผานมาไดอยางไร โดยขนาดองคกร 

ที่เปนรองจาก IBM เทานั้น เรื3องนี้ยังแสดงใหเห็นวาความสัมพันธระดับ 2  

อาจสูญหายไปได และวิธีที่ “องคกรแบบเครื=องจักร” สามารถปรากฏขึ้นใหม

อยางรวดเร็วไดอยางไร เมื3อขนาดและความสําเร็จสรางความขัดแยง และ

เกิดปญหาการสื3อสารขึ้นภายใน (ไชน, 2003, 2016; ไชนและไชน, 2017)
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บทบาทของเขาในฐานะผูรวมกอตั้ง เคน โอลเซน ไดจางวิศวกร

คอมพิวเตอรวัยหนุมที่ดีที่สุดและปราดเปรื3องที่สุดที่เขาสามารถหาได และ

สรางความสัมพันธระดับ 2 แบบสวนบุคคลกับพวกเขา แลวสรางแผนการ

เติบโตใหพวกเขาเปนระยะๆ ในสิ่งที่เขาเรียกวา “คณะกรรมการปฏิบัติการ” 

โดยพาพวกเขาไปที่ไซตงานภายนอกเปนเวลา 2 วัน และตั้งคําถามสําคัญ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑประเภทใดที่พวกเขาควรพัฒนา สนับสนุนใหมีการโตแยง

อยางเตม็ทีใ่หเกดิขึน้อยางสมํา่เสมอ และเลอืกทีจ่ะถอยออกไปฟงมากกวาจะ

เขารวมในการอภปิราย เขามกัจะถอยตวัออกมาไปน่ังทีม่มุหอง และดเูหมอืน 

จะจมอยูในความคดิของตวัเขาเอง ในชวงเวลาหลายช่ัวโมงของการอภปิราย

เขาจะเขามาเปนระยะๆ ดวยคําถามที่คมชัด ไมเคยมีขอเสนอแนะ เมื3อกลุม

เริม่มคีวามเหน็พองตองกนั กจ็ะมเีพยีงหน่ึงขอเสนอท่ีเปนทีพ่อใจดวยกนั และ 

ถกูยกขึน้มาวพิากษวจิารณ แลวเคนก็จะกลบัมาทีโ่ตะและถามหาการตดัสนิใจ 

รวมกัน 

เมื3อเคนถูกถามวาทําไมเขาถึงไมทําแบบการตัดสินดวยตัวเขาเอง 

(อัตตาธิปไตย) ทําไมเขาถึงปลอยใหการอภิปรายดําเนินไปเรื3อยๆ บางครั้ง 

เขากจ็ะตอบโตอยางรวดเรว็ดวย “กอนอื=นเลยผมไมไดฉลาด ผมยงัไดเรยีนรู

อกีครัง้ หากผมตดัสนิใจและเริม่ทีจ่ะออกเดินไปตามถนน ผมพบวาจะไมมใีคร

อยูขางหลังผมเลย” เขาตระหนักวาการตดัสนิใจ และการทาํใหสาํเรจ็นัน้จําเปน

ตองมีการสรางความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความสัมพันธที่ขึ้นอยูกับการ

เปดกวางอยางสมบูรณ และความไววางใจซึ่งกันและกัน เขาทําใหชัดเจนวา  

การปกปดขอมูลจาก/หรือโกหกกันเอง หรือกับเขา หรือแมกระท่ังลูกคา  

เปนเรื3องที่ยอมรับไมไดอยางแน�นอน และจะทําใหเกิดการเลิกจางทันที 
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หลงัจากไดวาจางคนทีม่พีรสวรรคทางเทคนคิทีด่ทีีส่ดุ เขายอมรบัชอง

โหวของเขา (วาเขาไมมีทางตอบคําถามไดทั้งหมดในฐานะผูกอตั้ง) แตเขา

เชื3อถือผูเชี่ยวชาญของเขาในการตัดสินใจทางเทคนิคที่ดีที่สุด ในขณะที่เขา

สรางสภาพแวดลอมสวนบุคคลของการเปดกวาง และการวางใจ เขาเพ่ิม

ขีดความสามารถพนักงานที่สําคัญของเขา และทําใหตัวเองพึ่งพาพวกเขา  

เขาตองการใหตลาดเปนผูตดัสนิใจวา การตดัสนิใจนัน้ดหีรอืไมด ีเขาถอมตน

ทั้งตอพนักงานของเขา และตอความเปนจริงของตลาด 

พดูโดยทัว่ไป ในองคกรใหมมคีวามเปนไปไดทีจ่ะชวยใหระดบัทีต่ํา่กวา

ไดมีสวนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธและยุทธวิธี อยางไรก็ตามหากองคกรนั้น

ประสบความสําเร็จ มีการเติบโตขึ้นและมีอายุมากขึ้น มันก็จะเริ่มประสบกับ

การแบงกลุมท่ีแข็งแกรงเพราะดวยอายุและความสําเร็จที่ทรงพลัง วิศวกร

หนุมผูไดรับอํานาจก็จะเริ่มสรางอาณาจักร และเริ่มตอสูกับกลุมอื3นๆ และ 

ในทีส่ดุความไววางใจก็ถกูกดัเซาะเรว็มาก และนาํไปสูโรคหลายอยางดงักลาว

ขางตน ในทายท่ีสุด เคนก็ถูกกีดกันมากขึ้นโดยคนที่เขาเคยมอบอํานาจให

คณะกรรมการของ DEC ไมมคีวามสมัพนัธในระดบั 2 ระหวางกนั หรอืกับเคน 

ซึ่งนําไปสูผลลัพธที่น�าเศราแตก็พอคาดเดาได ในขณะที่แตละกลุมเริ่มตอสู

กัน พวกเขาใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด และทําใหการเปดตัวผลิตภัณฑ

ที่สําคัญสามรายการสูตลาดสายเกินไป ตลาดเปลี่ยนไป และเมื3อ DEC  

ไมสามารถเปลี่ยนตามไดทัน เคนถูกไลออก และ DEC ถูกขายให Compaq 

ซึ่งตอมาก็ถูกซื้อตอไปโดย Hewlett-Packard อยางไรก็ตาม DEC ไดแสดง

ใหเหน็ในชวง 25 ปแรก ผูกอตัง้สามารถสรางองคกรดวยภาวะผูนาํทีอ่อนนอม

ถอมตนไดอยางไร
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ตัวอยางที่ 1.4 เคารพความปลอดภัยมากกวาผลิตผล

ซาราห สมิธ เปนหัวหนาฝายปฏิบัติการไฟฟาขององคกรดาน

สาธารณูปโภคขนาดใหญในเมอืง ผูทีอ่ยูเหนอืเธอคอื รองประธานฝายปฏบิตักิาร 

ทัง้หมดซึง่รวมถงึฝายกาซและฝายพลงังานไอนํา้ รองประธานคนนีเ้ปนกงัวล

อยางมากกบัการประสานงานและการทาํงานรวมกันระหวางหน�วยตางๆ ของเขา  

ดงันัน้จงึมกีารประชมุกลุมกบัผูอาํนวยความสะดวกในการดาํเนนิงานของเขา  

เขาไดออกคําส่ังใหซาราหสราง “วฒันธรรมแหงความรวมมอื” แบบเดยีวกนักบั 

บรรดาผูจัดการระดับภูมิภาคทั้งสี่ของเธอ และถามเธอบอยๆ วาเปนอยางไร 

เขากระตุนใหเธอใชผูประสานงานกลุมที่มุงเนนการทํางานกับกลุมของเธอ

เพื3อใหแน�ใจวาพวกเขาสรางชุดของบรรทัดฐานที่จะใหพวกเขาพูดหรือ/และ

รายงานออกมา หากพวกเขาเหน็ถงึปญหาความปลอดภยัหรอืการบาํรงุรกัษา

ใดๆ ในระบบ

ซาราหไดเรียนรูวา ถาเธอใชเวลามากพอกับผูใตบังคับบัญชา เธอก็

สามารถจะไววางใจวาพวกเขาจะรูสึกปลอดภัยที่จะทํารายงานหรือหยิบยก

ปญหาดานการบํารุงรักษาขึ้นมา เธอเตือนพวกเขาวา ความปลอดภัยและ

ความน�าเชื3อถือมีความสําคัญมากกวาการทําตามตารางเวลา และเธอให

รางวลัแกพนกังานทีเ่พิม่ความใสใจในการบาํรงุรกัษาและดานความปลอดภยั 

เธอรูตวัดวีา ผูบรหิารระดบัสงูของเธอหมายความวาอยางไรเมื3อพวกเขาพูดวา 

ความปลอดภัยเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด และพวกเขาคาดหวังใหเธอสงผาน

ขอความนั้นไปถึงทุกระดับที่อยูดานลางของเธอ

ผูนาํและผูจดัการสามารถเสริมคุณคาทีล่กึซึง้ เชน ความปลอดภยั และ

คณุภาพ โดยการเตอืนความจาํผานพนกังานท่ีอยูใตการบงัคบับญัชาวา คณุคา

เหลานี้ตองโดดเดนเหนือเรื3องอื3นๆ แมวาผลิตผลในระยะสั้นจะลดลงและ 
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ลดความตรงตอเวลา ขอความนีเ้ปนทีเ่ขาใจและยอมรบั เพราะความสมัพนัธ

ระดับ 2 ที่ถูกสรางขึ้นระหวางลําดับชั้น

ตัวอยางที่ 1.5 ศัลยแพทยทํางานอยางไรในการสรางความเชื-อถือและ
การเปดกวาง

เดวิด เปนศัลยแพทยกระดูกสันหลังอาวุโสในโรงพยาบาลเด็กของ

เมืองใหญแหงหนึ่ง ในการผาตัดที่ซับซอน เขาจําเปนตองพึ่งพาทีมงาน 

ในระหวางการผาตัดเกือบทุกคร้ัง เมื3อถูกถามวาเขาพัฒนาระดับของความ

ไววางใจและการเปดกวางกับทีมงานอยางไร เขากลาววา เขาเลือกคนจาก

พื้นฐานดานความสามารถของพวกเขา และจากนั้น “พาพวกเขาออกไป 

ทานอาหารกลางวัน” เขาตระหนกัวาวธิทีีเ่รว็ทีส่ดุในการลดระยะหางระหวาง

ลําดบัชั้นในทมีคือ การทําสิ่งที่คนธรรมดาท่ีไมมีลําดับชั้นทําดวยกัน ภายหลัง

เขาเรยีนรูวา ความตองการทีจ่ะออกไปทานอาหารกับทมีของเขานัน้มีมากกวา

การไปทานกบัหมอคนอื3น ไดสงสญัญาณสําคญัใหกบัทมีเก่ียวกบัความสําคญั

ของพวกเขา เขารูวาวิธทีีเ่ร็วทีส่ดุทีจ่ะรูจกัพวกเขาในฐานะคนคนหน่ึง จําเปน

ตองทํากิจกรรมนอกระบบ เชน ไปทานอาหาร 

อยางไรก็ตามนโยบายโรงพยาบาลเปล่ียนไป และเขาไมมีทีมที่ทุมเท

อีกตอไป ดังนั้นเขาจําเปนตองเปลี่ยนวิธี โดยในตอนเริ่มตนของการผาตัด 

เขาตองพบกับทีมงานแปลกหนาซึ่งจะเวียนมาตามตารางการทํางาน แตเขา

ยังตองการจะสรางความไววางใจและการเปดกวางใหเร็วที่สุด ดังนั้นเขา

จึงพัฒนากระบวนการในการตรวจสอบรายการส่ิงที่จําเปนตองใชลวงหนา 

ในแบบท่ีเปนการประสานงานและรวมมือกนั แทนทีจ่ะเรงรบีตรวจผานๆ แบบ

เครื3องจกัร เขาจะหนัไปถามหัวหนาหรอืพยาบาลเพื3อตรวจสอบแตละรายการ

อยางชาๆ และมองสมาชิกแตละคนในทมีโดยตรงดวยภาษากายทีแ่สดงความ
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สนใจและความพรอมในการฟงคําถาม หรือประเด็นปญหาเกี่ยวกับแตละ

รายการจากแตละคน เขาทําใหเห็นอยางชัดเจนวาการมีสวนรวมของพวก

เขาเปนเรื3องสําคัญ และพยายามที่จะสื3อขอความวา พวกเขาจะตองทํางาน

รวมกันและจะตองไววางใจกันอยางที่สุด ความเชื3อมั่นในบริบทนี้ไดรับการ

พัฒนาผานทางการมองและทางรางกายในเวลาเพียงนอยนิดกอนการผาตัด 

ดวยวธิงีายๆ ซึง่เปนเสมอืนสญัลกัษณของความสมัพนัธภายในกลุม โดยการ

ทวนสอบรายการที่จําเปน 

เรื3องราวนี้เนนวาหากท้ังทีมรวมแบงปนเปาหมายรวมกันอยางชัดเจน 

กส็ามารถสรางความสมัพนัธสวนตัวไดอยางรวดเรว็ ถาผูนํามคีวามปรารถนา

และเลือกที่จะสรางโครงสรางและการประชุมกลุมท่ีมีอยูเพื3ออํานวยความ

สะดวกในกระบวนการการทํางานรวมกัน

ผลกระทบของสิ่งที่เราโต้เถียง 
องคกรทุกวันนี้กําลังทําการทดลองทุกชนิดในวิธีการกําหนดงาน และ

แสดงความยืดหยุนอยางมากในวิธีการจัดสรรบทบาทและอํานาจหนาที่ ส่ิงที่ 

เราเห็นในการทดลองเหลานี้คือพวกเขาสงเสริมความสัมพันธที่เปนสวนตัว

มากขึ้น ผูบังคับบัญชา ลูกนอง สมาชิกในทีม และแหลงขอมูลจากทีมอื3น 

ทาํใหมนัเปนจดุทีจ่ะทาํใหรูจกักนัในระดบัสวนตวัมากขึน้ สงเสรมิการเปดกวาง

มากขึ้น และในขณะเดียวกัน ก็เกิดความเชื3อม่ันและความปลอดภัยทางใจ 

มากขึ้นที่จะพูด และรูวาคนอื3นจะไดยินสิ่งที่พูด

ในความสมัพนัธระดับ 2 ผมบอกวา “ผมเขาใจคณุ” โดยไมจาํเปนตอง 

บอกวา “ผมชอบคณุ” หรอื “ผมตองการเปนเพื=อนกบัคณุ” หรอื “พาครอบครวั 

ของเรามาอยูดวยกัน” แตผมบอกใหคุณรูผานคําพูด ทาทาง และภาษากาย

ของผม วาผมรับรูสถานะโดยรวมของคุณ วาในความสัมพันธนี้เรากําลัง
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ทํางานดวยกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และกําลังพยายามเชื3อใจกัน และ

ควรพยายามทีจ่ะเหน็กนัและกนัเปนมากกวาเพื3อนพนกังานหรอืผูรวมงานหรอื 

สมาชิกในทีม แตในฐานะบุคคล การเขาใจซึ่งกันและกันในฐานะบุคคล  

เปนตวัเลอืกหลกัทีเ่ราสามารถทําได เรารูอยูแลววาจะทําอยางไรจงึจะมีความ

เปนสวนตัวในชีวิตสังคมและสวนตัวของเรา การเปนผูนําที่ออนนอมถอมตน

นั้น เกี่ยวของกับการเลือกอยางมีสติในชีวิตการทํางานของเรา โดยสรุปคือ

 ความเปนผูนาํทีอ่อนนอมถอมตน จะสรางขึน้จากความสมัพันธระดบั 2  

หรือเปนสวนบุคคล ซึ่งตองพึ่งพาและสงเสริมความเปดกวางและ

ไววางใจ

 หากความสมัพนัธระดับ 2 ไมไดมอียูในกลุมทาํงาน งานแรกของผูนาํ 

ทีอ่อนนอมถอมตนตองทาํคอื พฒันาความเชื3อมัน่และการเปดกวาง

ในกลุมทํางานนั้น

 ในกลุมทาํงานระดับ 2 ความเปนผูนาํทีอ่อนนอมถอมตนนัน้ เกดิขึน้

จากใครก็ตามที่มีขอมูลหรือความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของเริ่มพูดและ

ปรับปรุงสิ่งที่กลุมตองการเพื3อใหบรรลุผลสําเร็จ

 กระบวนการสรางและรักษาความสัมพันธระดับ 2 ตองใชกรอบ

ความคดิทีจ่ะเรียนรู ทศันคติทีร่วมมอืกนั และทกัษะในการเคลื3อนไหว

ระหวางบุคคลและกลุม

 กลุมที่มีประสิทธิภาพเมื3อเขาไปเกี่ยวของกับงานที่ซับซอนในสภาพ

แวดลอมท่ีแปรปรวนจะตองพฒันากรอบความคดิ ทศันคตแิละทกัษะ

แบบขางตน ใหเกิดขึ้นกับทุกคนในกลุมสมาชิก

 ดังนั้น ความเปนผูนําที่ออนนอมถอมตนเปนปรากฏการณกลุมมาก

เทาๆ กับเปนพฤติกรรมสวนบุคคล



บทที่ 1 : 41

บทสรุปและแผนปฏิบัติการ
เราไดอธบิายแนวคดิของระดับความสมัพนัธวาเปนพ้ืนฐานสําหรับการ

กําหนดความหมายของความเปนผูนําที่ออนนอมถอมตน เรายังไดบอกวา

วฒันธรรมการจดัการในปจจบุนัทีไ่ดรบัมาจากอดีตนัน้สรางขึน้บนสมมตฐิานวา  

พนักงานมีฐานะและบทบาทเปนแค “ทรัพยากรมนุษย” จนมองไมเห็นวา 

แตละคนมีคุณคา และสมมติฐานเชนนั้นไดสรางปญหาดานคุณภาพ ความ

ปลอดภยั และการมสีวนรวมของพนกังานอยางทีเ่ราเหน็ในวันนี ้รปูแบบใหม

ที่สรางขึ้นบนสมมติฐานที่แตกตางจึงเปนเรื3องจําเปน

สมมติฐานใหมเหลานี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของความคิดที่วา เราตอง

สรางมันขึ้นโดยไมคํานึงถึงความสามารถของแตละคน แตอยูในรูปแบบของ 

ความสัมพันธ และกระบวนการกลุมแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

การทําความเขาใจเกี่ยวกับความเปนผูนําที่ออนนอมถอมตนขึ้นอยูกับระดับ

ความเขาใจของความสัมพันธ ซึ่งเราจะเนนในบทตอไป

อนาคตตองการแนวคิดใหม 
ความเปนผูนําที่ออนนอมถอมตน 
ซึ่งสรางข้ึนจากความสัมพันธระดับ 2 

ที่ตองการการเปดกวางและความไววางใจ




