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เกี่ยวกับผู้เขียน

โจ โอเวน ฝึกฝนตนเองตามหลักการที่เขาสอนผู้อื่นด้านการเป็นผู้นำา  
เขาร่วมงานกับองค์กรที่ดีที่สุดมากกว่า 100 องค์กรในโลกนี้ (รวมถึงบริษัทที่ 
ห่วยทีส่ดุบางบรษิทั) เขาเป็นหุน้ส่วนกับบริษทัทีป่รึกษาทางธรุกจิแอกเซนเจอร์  
(Accenture) ซึ่งก่อตั้งธุรกิจในญี่ปุ่น และเริ่มก่อตั้งธนาคารด้วย

เขาเปน็ผูก่้อตัง้องค์กรพฒันาเอกชน 8 แห่ง ทีมี่ผลประกอบการรวมกนั
มากกว่า 100 ล้านปอนด์ต่อปี รวมไปถึงองค์กรทีชเฟิสต์ (Teach First) ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่มีการจ้างนักศึกษาจบใหม่มากที่สุดในสหราชอาณาจักร

เขาเป็นโค้ชแนวหน้าในแวดวงธุรกิจและเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้าน 
การเป็นผู้นำา รวมถึงด้านทีมและกลุ่มงานระดับโลก (Global Teams and 
Tribes)*

เป็นนกัเขยีนคนแรกและคนเดยีวท่ีได้รบัรางวลัระดบัเหรยีญทองในงาน 
Chartered Management Institute : CMI** ถึง 3 ครั้ง และเป็น 
นักเขียนหนังสือขายดีเรื่อง How to Manage, Global Teams, How 
to Influence และ The Mobile MBA หนังสือของเขาได้รับการตีพิมพ์
มากกว่า 100 ครั้งทั่วโลก

ติดต่อเขาได้ที่ jo@ilead.guru 

 * การรวมกันของหลาย ๆ  หน่วยในองค์การที่ใช้การบริหารแบบอไจล์ (Agile Management) 
หน่วยแต่ละหน่วยจะเรียกว่า ทีมย่อย (Squad) ขึ้นตรงกับหัวหน้าสินค้าและบริการ (Product 
Owner) แต่ละหน่วยจะมหีน้าทีท่ดลองสนิค้าและบรกิารใหม่ ๆ  ภายใต้แนวคดิแบบธรุกจิสตาร์ตอปั

** องค์กรชัน้นำาในสหราชอาณาจกัร ให้บริการการศึกษาและการจดัอบรม โดยเน้นไปทีเ่รือ่งการสร้าง
ทักษะความเป็นผู้นำาและพัฒนามาตรฐานของการบริหารจัดการ โดยมีสมาชิกระดับผู้จัดการมาใช้ 
บริการมากกว่า 100,000 คน
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จากใจผู้เขียน

การเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนการเดินทางส่วนตัว ผมได้ค้นพบ 
ทั้งแนวทางเก่าและใหม่ที่ช่วยเหลือผมมาตลอดทาง ผมคงเริ่มการเดินทางนี ้
ไม่ได้หากปราศจากแรงบันดาลใจของพนักงานและผู้เข้าร่วมโครงการทีชเฟิสต์ 
หากพวกเขาเป็นผูน้ำาแห่งอนาคต อนาคตของเรากอ็ยูใ่นมือคนท่ีไว้ใจได้ ต้ังแต่
ก่อต้ังองค์กรมาเมื่อ 16 ปีที่แล้ว ทีชเฟิสต์กลายเป็นองค์กรที่มีการจ้างงาน  
นักศึกษาจบใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของ
การเป็นผู้นำาในเชิงปฏิบัติ ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยผู้เข้าร่วมโครงการ 
ทุกคนในการเดินทางสู่การเป็นผู้นำา

ผมคงไม่กล้าเขียนหนังสือเล่มนี้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
จากฟรานซสิ เคลล ี(Francis Kelly) ตวัแทนของผม รวมถงึรชิาร์ด สแตกก์ 
(Richard Stagg) อีลอยส์ คุก (Eloise Cook) และทีมที่เพียร์สัน

ในช่วงของการค้นคว้าหนังสือเรื่อง How to Lead คิดและท�า  
น�าคนให้แตกต่าง ผมได้รับเวลาและความช่วยเหลือจากหลายคน ทั้งทีมงาน
และผูเ้ข้าร่วมโครงการทชีเฟิสต์จำานวนมาก รวมถงึองค์กรไม่แสวงผลกำาไรอืน่ ๆ  
ที่เป็นเหมือนกับห้องทดลองสด ๆ  เพื่อการทดสอบแนวคิดในหนังสือเล่มน้ี  
ขอขอบคุณผู้คนหลายพันคนที่ผมได้สัมภาษณ์ผ่านทางวิดีโอ ได้พูดคุยด้วย 
หรือคนที่ตอบแบบสำารวจเป็นอย่างมาก ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่อ่านหนังสือ 
เล่มนีจ้ากการตพีมิพ์ครัง้ก่อน ๆ  แล้วเสนอไอเดยีซึง่ใช้งานได้จรงิ คำาถามชวนคดิ 
และประสบการณ์ส่วนตัวมาให้ เรื่องที่ผมเสียดายเรื่องเดียวก็คือ ผมใส่เนื้อหา
ทั้งหมดที่ได้รับมาลงไปในหนังสือไม่ได้ครับ
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ท้ายที่สุด ผมอยากจะขอบคุณองค์กรมากกว่า 100 องค์กรที่ผมเคย 
ร่วมงานด้วยในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ผมได้เรียนรู้มากมายจากบริษัท 
เหล่านี้ ผมหวังว่าพวกเขาคงได้อะไรกลับไปบ้างเช่นกัน

ผู้นำาก็เหมือนนักเขียนครับ คือต้องเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบ ดังนั้นหาก
หนังสือเล่มนี้ล้มเหลว ก็เป็นความผิดของผมแต่เพียงผู้เดียว ไม่เกี่ยวข้องกับ 
ความช่วยเหลืออันยอดเย่ียมท่ีได้รับจากบรรดาผู้นำาในปัจจุบันและผู้นำาใน 
อนาคตทั้งหลายครับ
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การตีพิมพ์ครั้งที่ 5 

เสียงตอบรับจากการตีพิมพ์ 4 ครั้งก่อนของหนังสือ How to Lead 
คดิและท�า น�าคนให้แตกต่าง แสดงให้เหน็ถงึความกระหายใคร่รู้ในการค้นคว้า
เรื่องการเป็นผู้นำา เพราะว่าเป็นเรื่องของคนธรรมดาสามัญ ไอเดียพื้นฐานของ
หนงัสอืเล่มนีค้อื ไม่ว่าใครกเ็รยีนรูท้ีจ่ะเป็นผูน้ำาและเรียนรู้ทีจ่ะนำาให้ดยีิง่ขึน้ได้ 
การเป็นผู้นำาก็เหมือนกับการเล่นกีฬาหรือดนตรี เราอาจจะไม่ใช่คนเด่นคนดงั
ระดบัโลก แต่เราทกุคนต่างปรับปรุงตัวเองได้หากได้รบัการฝึกปรอืและการชีแ้นะ 
อย่างน้อยเราก็เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดได้

การตีพิมพ์ครั้งที่ 5 เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่จากการตีพิมพ์ 4 ครั้งแรก แม้ 
เนือ้หาจะเป็นไปตามการตพีมิพ์ 4 ครัง้ก่อนทีโ่ฟกสัไปยงัทกัษะของการเป็นผูน้ำา 
ที่ใช้งานได้จริง แต่การตีพิมพ์ครั้งนี้ยังโฟกัสว่า ผู้นำาจะประสบความสำาเร็จ 
ได้อย่างไรในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย คงเร็วเกินไปที่จะพูดถึงการเป็นผู้นำา 
ในศตวรรษที่ 21 ในการตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ แต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่า การนำาใน
ศตวรรษนีแ้ตกต่างจากศตวรรษทีแ่ล้วเป็นอย่างมาก ทีแ่น่ ๆ  มาตรฐานการทำางาน 
ของผู้นำานั้นสูงขึ้นไม่ใช่ตำ่าลง การตีพิมพ์ครั้งนี้จะมอบทักษะที่ใช้ได้ตลอดกาล
และทักษะใหม่ ๆ  ให้คุณประสบความสำาเร็จในศตวรรษนี้

งานวจิยัด้านผูน้ำาท่ีมมีาต่อเน่ืองกว่า 13 ปีตัง้แต่การตพีมิพ์ครั้งแรกได้ 
ยนืยนัว่า มแีนวปฏบิตัหิลายอย่างทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่ผูน้ำาในทกุระดบั
ขององค์กรต้องปฏบิตัติาม แนวปฏิบตันิีส้รปุอย่างย่อ ๆ  ว่า ไอพเีอ (IPA) ได้แก่ 
ความคิด (Idea) ผู้คน (People) การลงมือทำา (Action) ผู้นำาที่เก่งที่สุด 
มคีวามคดิชดัเจนว่า พวกเขาจะสร้างความแตกต่างได้อย่างไร พวกเขารวบรวม
ทีมที่เยี่ยมยอดเพื่อสร้างความแตกต่าง จากนั้นก็ทำาให้กลายเป็นจริง ฟังดู 
เป็นเรื่องที่ใคร ๆ  ก็รู้กัน แต่ผู้จัดการหลายคนกลับมองไม่เห็น และมีน้อยคน 
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ที่จะนำาไปใช้ได้ หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นว่า ผู้จัดการที่กำาลังฝึกฝนและ 
ผู้นำาในทุกระดับจะนำาเรื่องที่ใคร ๆ  ก็รู้กันไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างไรบ้าง

งานวิจัยล่าสดุได้แสดงให้เหน็ว่า ผูน้ำาชัน้ยอดในปัจจบุนัแตกต่างจากผูน้ำา 
ในอดีต เพราะสำาหรับผู้นำาในยุคนี้ การนำาด้วยการควบคุมบงการไม่เพียงพอ 
อีกต่อไปแล้ว

ผู้นำาต้องนำาพนักงานมืออาชีพ ทีมที่มีทักษะขั้นสูง และมีการศึกษาที่ดี 
ซึง่ไม่จำาเป็นและไม่อยากทำาตามคำาสัง่หรอืถกูควบคมุ ผูน้ำายงัต้องนำาทมีทีอ่าจเป็น 
ทีมระดับโลก นั่นหมายความวา่คุณคอยเฝ้าทมีหรอืจดัการทีมตลอดเวลาไม่ได้ 
ในโลกใบใหม่ ผู้นำาต้องเรยีนรูท้ีจ่ะใช้การโน้มน้าวมากกว่าใช้อำานาจ ต้องคุน้เคย 
กับความไม่ชัดเจนและการเปลี่ยนแปลง ต้องปรับตัวเก่ง และเติบโตไวใน
สถานการณ์ใหม่ ๆ  แนวคิดที่ว่า “ต้องใช้วิธีฉัน ไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องท�า”  
เป็นวิธีที่ทำาให้คุณหลุดจากการเป็นผู้นำาได้ทันที

การพิมพ์ครั้งที่ 5 จะให้รายละเอียดของทักษะผู้นำาแห่งศตวรรษที่ 21   
และกรอบความคิดที่ไปในทิศทางเดียวกันกับทักษะเหล่านั้น แสดงให้เห็นว่า  
ทั้งทักษะและกรอบความคิดสามารถเรียนรู้กันได้

เหมือนกับการตีพิมพ์ครั้งก่อน ๆ  หนังสือเล่มนี้อ้างอิงจากงานวิจัย 
ท่ีมีเอกลักษณ์ซึ่งศึกษาจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคไม่แสวงหากำาไร  
หนังสือเกี่ยวกับการเป็นผู้นำาส่วนใหญ่จะอ้างอิงตัวอย่างจากภาคเอกชนเพียง
อย่างเดยีว แต่นัน่เป็นแค่การมองระยะสัน้ จากการก่อต้ังองค์กรการกศุลระดบั
ประเทศ 8 แห่ง รวมไปถึงการเป็นองค์กรที่มีการจ้างงานนักศึกษาจบใหม ่
ในสหราชอาณาจักรอย่างทีชเฟิสต์ ผมตระหนักเป็นอย่างยิ่งในเรื่องอุปสรรค
ความท้าทายทีผู่น้ำาในภาคไม่แสวงหากำาไรต้องเผชญิ พวกเขามทีรพัยากรจำากดั
เมื่อเทียบกับภาคเอกชน แต่ก็ไม่ได้ทำาให้งานของภาคเอกชนง่ายขึ้นหรอกครับ 
ส่วนการเป็นผู้นำาในภาครัฐก็ไม่ได้ง่ายดายเช่นเดียวกัน ข้อห้ามมากมายและ 
การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเป็นความท้าทายไม่น้อยท่ีผู้นำาภาครัฐต้องเจอ ซึ่ง
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แต่ละภาคส่วนเรียนรู้จากกันและกันได้ ฉะนั้น ทักษะและการปฏิบัติที่จำาเป็น 
ของผู้นำาที่มีประสิทธิผลจึงเหมือนกันในทุกภาคส่วน หลักการในการเป็นผู้นำา
นั้นมีความเป็นสากล แต่วิธีที่คุณจะนำาไปใช้ย่อมแตกต่างกันแล้วแต่บริบท 
ของคุณ

หนงัสอืเล่มนีม้ลีำาดบัขัน้ทีเ่ป็นเหตเุป็นผลต่อเนือ่งกนัไป ซึง่หมายความว่า  
เนือ้หาจะล่ืนไหลอย่างเปน็ธรรมชาตติัง้แต่ตอนต้นถงึตอนจบ แตแ่นวโน้มกค็อื 
คุณอาจจะยุ่งและไม่มเีวลาทีจ่ะอ่านจนจบเล่ม หนงัสอืเล่มนีเ้ขยีนขึน้อย่างตัง้ใจ
โดยผู้จัดการที่ยุ่งตลอดเวลาเช่นกันครับ ดังนั้นโครงร่างการเขียนจึงออกแบบ
ให้พูดถึงทักษะหลักต่าง ๆ  ท่ีคุณจะเลือกอ่านได้ตามใจชอบ ถ้าเห็นเนื้อหา 
ส่วนไหนที่น่าสนใจก็อ่านแค่ส่วนนั้นก็ได้ แต่ละส่วนเขียนมาให้เข้าใจได้ง่าย ๆ   
อยู่แล้วครับ

อย่างทีเ่คยกล่าวไว้ในการพมิพ์ครัง้ก่อน ๆ  คณุอ่านหนงัสอืเล่มนีจ้บแล้ว 
กลายเป็นผู้นำาทันทีไม่ได้หรอกครับ แต่จะช่วยตีกรอบให้คุณเรียนรู้ได้ไวขึ้น 
แทนทีจ่ะเรยีนรูแ้บบไร้จดุหมายและเสยีเวลาสะสมประสบการณ์อกีนาน หนงัสอื 
เล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องไร้สาระรอบตัว และยังเป็นเสมือนโค้ชส่วนตัว 
ของคุณบนเส้นทางสู่การเป็นผู้นำาอีกด้วยครับ
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บทนÓ

การเป็นผู้นำามักถูกปกปิดให้เป็นปริศนา เพื่อที่จะเป็นผู้นำา พวกเราจงึ
ถกูกระตุน้ให้เป็นส่วนผสมระหว่างเจงกสิ ข่าน (Genghis Khan) เนลสนั 
แมนเดลา (Nelson Mandela) มาเกียเวลลี (Machiavelli)* และคานธี 
(Gandhi) มเีพยีงไม่กีค่นทีรู่ส้กึว่าพวกเขาเก่งระดบันัน้อยูแ่ล้ว พวกน้ีเป็นผูน้ำา
ประเภทที่ไม่คุ้มจะทำางานด้วยเท่าไร พวกเราที่เหลือส่วนใหญ่ต่างรู้สึกตัวลีบ 
เมื่อต้องเทียบกับบุคคลในตำานานระดับนั้น 

ปริศนายิ่งดำามืดเมื่อคุณพยายามนิยามว่า สิ่งใดทำาให้คนเป็นผู้นำาที่ดี  
เราเคยเหน็ผูน้ำาท่ีดใีนชวีติประจำาวัน แต่ไม่มผีูน้ำาคนไหนทำาตามรปูแบบเดยีวกัน

นักวิชาการและที่ปรึกษาบางกลุ่มตัดสินใจไขปริศนาแห่งการเป็นผู้นำา 
พวกเขามีเวลาเหลือเฟือจึงไปเที่ยวซาฟารีเพื่อซ้อมมือก่อนลงสนามจริง โจทย์ 
คือพวกเขาต้องออกแบบนักล่าที่สมบูรณ์แบบขึ้นมา โดยแต่ละคนมีหน้าที่ดึง 
องค์ประกอบหนึ่งข้อของนักล่าออกมา ผลที่ได้ก็คือ สัตว์ประหลาดที่มีขาของ
เสือชีตาห์ กรามของจระเข้ ผิวของแรด คอของยีราฟ หูของช้าง หางของ
แมงป่อง และทัศนคติอย่างฮิปโปโปเตมัส สุดท้ายเจ้าสัตว์ประหลาดก็จบเห่
เพราะความไม่น่าจะเป็นไปได้ของตัวมันเอง

กลุ่มคนเหล่านี้กลับไม่ย่อท้อ และหันความสนใจมาออกแบบผู้นำาที่
สมบูรณ์แบบแทน ผู้นำาที่สมบูรณ์แบบของพวกเขาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ

• มีความคิดสร้างสรรค์และมีระเบียบวินัย
• มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและใส่ใจรายละเอียด

* นิกโกโล มาเกียเวลลี (Niccolo Machiavelli) เป็นนักปรัชญาชาวอิตาลี ได้รับการยกย่องว่า 
เป็นบิดาแห่งปรัชญาการเมืองสมัยใหม่
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• สร้างแรงจูงใจได้ดีและทรงอำานาจ
• ชอบบงการและกระจายอำานาจ
• ทะเยอทะยานและถ่อมตัว
• น่าเชื่อถือและชอบเสี่ยง
• สัญชาตญาณแม่นยำาและมีเหตุผล

• รอบรู้และเจ้าอารมณ์

• ชอบการโค้ชและชอบควบคุม

ผู้นำาคนนี้ก็จบเห่เหมือนกัน เพราะความไม่น่าจะเป็นไปได้สูงมาก
ข่าวดีก็คือ เราไม่ต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะเป็นผู้น™า นักล่าและ

ผูน้ำาต้องเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของตนเอง หมขีาวเป็นนกัล่าทีส่มบรูณ์แบบ 
ในอาร์กติก แต่มันคงเป็นอาหารกลางวันอันโอชะในเซเรนเกตี (Serengeti)* 
วินสตัน เชอร์ชิลล์ (Winston Churchill) ต้องอดทนต่อส่ิงที่เขาเรียกว่า  
“ปีแห่งความว่างเปล่า (Wilderness Years)” ในช่วงไร้สงคราม เพราะเขา
เป็นผู้นำาที่สมบูรณ์แบบแค่ในภาวะสงครามเท่านั้น ผู้นำาคนเดียวกันสนุกไปกับ 
ผลลัพธ์ที่ต่างกันในสถานการณ์คนละแบบ 

“ข่าวดีก็คือ เราไม่ต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบ 
เพื่อที่จะเป็นผู้นÓ”

How to Lead คิดและท�า น�าคนให้แตกต่าง เป็นเรื่องของการเป็น
ผู้นำาที่มีประสิทธิผล ไม่ใช่ผู้นำาที่สมบูรณ์แบบครับ

* เป็นเขตอุทยานแห่งชาติของประเทศแทนซาเนีย ทวีปแอฟริกา
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 การเสาะแสวงหาผงวิเศษแห่งการเป็นผู้นÓ 

มีการเสาะหาสูตรลับมหัศจรรย์แห่งการเป็นผู้นำามายาวนาน เราต่าง 
ต้องการค้นพบผงวิเศษลึกลับที่ใช้เสกให้คนกลายเป็นสุดยอดผู้นำาที่ฉายแสง 
เปล่งประกาย

จากการค้นคว้าวิจัยที่ยาวนานกว่า 15 ปี ผู้คนมากกว่า 1,000 คนได ้
ช่วยระบส่ิุงทีพ่วกเขามองว่าเป็นภาวะผูน้ำาทีม่ปีระสทิธิผลในทกุระดบัขององค์กร 
นอกจากนั้นแล้ว ยังมีบุคคลระดับซีอีโอมากกว่า 1,000 คนจากองค์กรภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคไม่แสวงหาผลกำาไร ทัง้ขนาดเลก็และใหญ่ ได้ให้สมัภาษณ์ 
เชิงลกึกบัเรา ถ้ามใีครสกัคนทีรู่เ้รือ่งผงวเิศษนี ้พวกเขากค็วรเป็นหนึง่ในนัน้ครบั 
ผมยังได้ทบทวนประสบการณ์การทำางานกว่า 30 ปีกับองค์กรชั้นนำาระดับโลก
มากกว่า 100 บริษัท (รวมไปถึงบางบริษัทยอดแย่ของโลกด้วย) เพื่อหาว่ามี 
รูปแบบการเป็นผู้นำาใดบ้าง

ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ผมทำางานกับสังคมแบบดั้งเดิมตั้งแต่ประเทศ 
มาลีไปยังประเทศมองโกเลีย จากทวีปอาร์กติกไปยังทวีปออสเตรเลีย โดย 
แวะผ่านประเทศปาปัวนิวกินีด้วย เพื่อหาว่าพวกเขาอยู่ภายใต้การนำาแบบใด  
เขยิบใกล้บ้านผมเข้ามาอีกนิด ผมได้ทำางานวิจัยให้มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด 
เรื่องการเป็นผู้นำาแบบแองโกล-ฝรั่งเศส* เพื่อค้นหาว่า โลกของการเป็นผู้นำา
เปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนเมื่อคุณข้ามผ่านช่องแคบอังกฤษไป**

 * Anglo-French เป็นศัพท์ที่ใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร แม้
คำาว่าแองโกล (Anglo-) จะหมายถึงประเทศอังกฤษไม่ใช่สหราชอาณาจักร แต่เป็นที่เข้าใจกันว่า 
มีความหมายถึงสหราชอาณาจักรทั้งหมด

** เป็นช่องแคบในมหาสมุทรแอตแลนตกิทีแ่ยกเกาะบรเิตนใหญก่บัแผ่นดนิทวีปยโุรป โดยระยะทาง 
ของช่องแคบเริ่มตั้งแต่ฝรั่งเศสทางตอนเหนือไปจนถึงทะเลเหนือที่อยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก
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ข่าวร้ายคือ พวกผู้นำาไม่ได้มีผงวิเศษ ถ้ามีพวกเขาก็ซ่อนไว้อย่างมิดชิด
สุด ๆ  แต่ยังมีข่าวดีอีกมากมายครับ เช่น

• ทกุคนเป็นผูน้ำาได้ ผูน้ำาทีเ่ราได้พดูคยุด้วยต่างมาในหลากหลายรสชาติ
และสไตล์ ทุกคนต่างมีสูตรความสำาเร็จที่ต่างกันไป

• คณุทำาให้เรือ่งต่าง ๆ  เข้าทางคณุได้ มหีลายสิง่หลายอย่างทีผู่น้ำาทกุคน 
ทำาออกมาได้ดี แม้ไม่ได้การันตีความสำาเร็จ แต่ก็เพิ่มโอกาสสำาเร็จ

• คุณเรยีนรูก้ารเป็นผู้นำาได้ คุณไม่ต้องฝืนตวัตนเป็นคนอืน่ คณุไม่ต้อง
เป็นนโปเลียน (Napoleon) หรือแม่ชีเทเรซา (Mother Teresa) 
คุณแค่ต้องเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดเท่านั้น

หนังสือเล่มน้ีแสดงให้เห็นว่า คุณจะมีอุปนิสัยของผู้นำาที่มีประสิทธิผล
ได้อย่างไร และจะนำามาปรับใช้ในสไตล์ของตัวเองได้อย่างไร

 ไขปมปริศนาการเป็นผู้นÓ 

การเป็นผู้นำากลายเป็นปัญหาเพราะคำาเล็ก ๆ  แต่มีความหมายยิ่งใหญ่
เช่น วิสัยทัศน์ ค่านิยม และการเลือกทำาส่ิงท่ีถูกต้องเสมอ เป็นคำาที่ทำาให ้
ใครหลายคนเดือดร้อนเพราะโฆษณาเกินจริงและไร้สาระจนเหลือเชื่อ ปริศนา
ค่อย ๆ  คลีค่ลาย เพราะเร่ืองการเป็นผู้นำาท่ีผมค้นคว้า บรรดาผูน้ำาได้ให้คำาตอบ
ที่ใช้งานได้จริงกับคำาถามเกี่ยวกับความเป็นผู้นำา

• คุณเรียนรู้การเป็นผู้นำาได้หรือไม่

• วิสัยทัศน์คืออะไรกันแน่
• ค่านิยมมีค่าจริงหรือไม่
• ผู้นำาที่มีจุดอ่อนอย่างเห็นได้ชัดจะประสบความสำาเร็จได้อย่างไร
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• ทำาไมคนเก่ง ๆ  หลายคนถึงล้มเหลวในฐานะผู้นำา

• ผู้นำามองหาอะไรในตัวผู้ตามของพวกเขา
• คุณสมบัติอะไรทำาให้เป็นผู้นำาที่ดี

• ผู้นำาก็แค่คนที่อยู่ในตำาแหน่งสูง ๆ  ใช่หรือไม่

• คุณรับมือกับความขัดแย้งและวิกฤตอย่างไร

สิ่งท่ีได้กลับมาไม่ใช่ทฤษฎีการเป็นผู้นำา แต่เป็นภูมิปัญญาที่สั่งสม 
ร่วมกันของกลุ่มคนซึ่งเป็นผู้นำาในทุกระดับและในองค์กรทุกรูปแบบ ผลลัพธ์
ก็คือ หนังสือที่เป็นเหมือนโค้ชเพื่อให้คุณเป็นผู้นำาที่มีประสิทธิผล ไม่ว่าคุณจะ
ทำางานที่ไหนก็ตาม

 การเสาะแสวงหาความเป็นผู้นÓ 

การแสวงหาความเป็นผู้นำาเริ่มต้นด้วยคำาถามง่าย ๆ  ว่า ความเป็นผู้นำา 
คืออะไร นี่ทำาให้ทุกคนมึนงงราวกับหลงป่าด้วยมุมมองที่ไม่ตรงกัน ซึ่งมีทั้ง 
ผู้นำาแบบบังคับขู่เข็ญและแบบโน้มน้าวใจ ทุกคนรู้ว่าผู้นำาที่ดีเป็นอย่างไร 
เมื่อพวกเขาได้สัมผัส แต่ไม่มีใครเห็นด้วยกับคำานิยามเดียวกันเลย

“การเป็นผู้นÓคือการนÓผู้คน 
ไปยังที่ที่พวกเขาไปด้วยตัวเองไม่ได้”

ผมพบว่า นยิามของเฮนร ีคสิซงิเกอร์ (Henry Kissinger) มปีระโยชน์
ที่สุด แม้อาจดูเหมือนเป็นเร่ืองกล้วย ๆ  แถมยังรู้กันดีอยู่แล้ว แต่กลับมีนัย 
ที่ยิ่งใหญ่ครับ
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• คนที่อยู่ในระดับสูงขององค์กรอาจอยู่ในตำาแหน่งผู้นำา แต่พวกเขา 
อาจไม่ได้กำาลังนำาองค์กร พวกเขาอาจเป็นเพียงคนรับใช้ผู้รอบคอบ
แห่งตำานานของบริษัท

• คุณเป็นผู้นำาได้ไม่ว่าในระดับใดขององค์กร การเป็นผู้นำาไม่เกี่ยวกับ
ความอาวุโสหรือตำาแหน่ง แต่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำา

• ผู้นำาต้องมีผู้ตาม คุณอาจฉลาดย่ิงกว่าไอน์สไตน์ แต่ถ้าไม่มีใคร 
ตามคุณ คุณก็เป็นผู้นำาไม่ได้

ถ้าความอาวุโสเป็นเสมือนทางตันของนิยามการเป็นผู้นำา เรื่องของ
คณุสมบตักิค็งเหมอืนกนั มหาเศรษฐพีนัล้านทีร่วย 10 อนัดบัแรกของโลกจาก
การสร้างฐานะด้วยตัวเองต่างแสดงให้เห็นแล้วว่า ปริญญาไม่ใช่สิ่งจำาเป็นใน 
การประสบความสำาเรจ็ จาก 10 อนัดบัทีจ่ดัเมือ่ปลายปี 2017 มหาเศรษฐ ี6 คน 
ที่ไม่มีปริญญาอะไรเลย ได้แก่ อามันซิโอ ออร์เตกา (Amancio Ortega) 
แลร์ร ีเอลลิสัน (Larry Ellison) บลิ เกตส์ (Bill Gates) มาร์ก ซกัเคอร์เบร์ิก 
(Mark Zuckerberg) เชลดอน อเดลสัน (Sheldon Adelson) และ 
ลีกาชงิ (Li Ka-Shing) มเีพียงไมเคลิ บลูมเบร์ิก (Michael Bloomberg) 
ที่มีปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ คุณอาจเป็นคนฉลาด แต่ไม่จำาเป็นต้องมี 
กระดาษแผ่นเดียวไว้พิสูจน์หรอกครับ

แล้วถ้าการเป็นผู้นำาไม่ได้เกี่ยวกับความอาวุโสหรือคุณสมบัติที่ได้รับ 
การรบัรองอย่างเป็นทางการ ถ้าอย่างนัน้ผูน้ำาทีด่ต้ีองเป็นผูม้ทีกัษะความสามารถ
ใช่หรือไม่ ใช่แค่บางส่วนครับ ผู้นำาที่มีทักษะย่อมดีกว่าผู้นำาที่ขาดทักษะ แต่
ลองมองดผููน้ำาในองค์กรทีค่ณุทำางานอยู ่พวกเขาอาจไม่ใช่คนทีม่ทีกัษะมากทีส่ดุ 
ก็ได้ ที่จริงเมื่อก้าวสู่ตำาแหน่งสูงขึ้น พวกเขาจะเป็นจุดเด่นมากขึ้น และทุกคน
ก็มองเห็นจุดอ่อนของพวกเขาได้ชัดขึ้นด้วย นี่คือสิ่งที่บรรดาผู้นำาที่เราได้ 
สัมภาษณ์รู้ตัวดี พวกเขารู้ว่าตัวเองยังขาดทักษะหลักหลาย ๆ  อย่าง พวกเขา
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ไม่เก่งบัญชีเลยจ้างนักบัญชี ถ้าพวกเขาไม่รู้กฎหมายก็แค่จ้างทนาย สำาหรับ 
พวกเขา ผูน้ำาเปน็กฬีาทีเ่ลน่เป็นทมี ในฐานะผูน้ำา คณุไม่จำาเปน็ตอ้งเก่งทกุเรือ่ง 
แต่คุณต้องเก่งสักเรื่องหนึ่ง

ทั้งหมดน้ีถือเป็นข่าวดีสุด ๆ  สำาหรับใครก็ตามที่อยากจะเป็นผู้นำา เรา 
ค้นพบสิ่งสำาคัญมากมายหลังม่านหมอกแห่งความสับสนของการเป็นผู้นำา

• คุณสามารถนำาในระดับใดขององค์กรก็ได้

• คุณไม่จำาเป็นต้องมีคุณสมบัติมากมายที่จะนำาผู้อื่น

• คณุไม่จำาเป็นต้องสมบรูณ์แบบในการนำาคน ไม่มใีครมคีณุสมบตัคิรบ 
ทุกข้อหรอกครับ

อย่างไรก็ตาม เรายังต้องเสาะหาผงวิเศษที่แยกผู้นำาออกจากผู้ตามอยู่ดี 
ตามหลักการแบบเชอร์ล็อก โฮล์มส์ (Sherlock Holmes) ที่ว่า เมื่อคุณ 
ตัดทอนหลาย ๆ  อย่างทิ้งไป สิ่งที่คงเหลืออยู่ก็คือคำาตอบ แล้วเราจะค้นหา 
ความจริงเกี่ยวกับการเป็นผู้นำาได้ครับ

 เป้าหมายแบบไอพีเอ (IPA) 

ผมลองพิจารณาดูว่า พวกผู้นำาจริง ๆ  แล้วทำาอะไรบ้างในแต่ละวัน  
พวกเขาก็ทำาเหมือนที่พวกเราส่วนใหญ่ทำานั่นแหละครับ พวกเขาเข้าประชุม  
คุยกับผู้คน รับมือกับวิกฤต เหนื่อยหน่ายกับอีเมลและการทำางานนาน ๆ  หาก
มองแบบเจาะจงไปทีละวัน ก็ยากท่ีจะมองเห็นรูปแบบการทำางานของพวกเขา 
เมื่อมองดูสิ่งท่ีพวกเขาทำาเป็นเดือนหรือเป็นปี ไม่นานก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่า  
การประชมุหรอืข้อความของพวกเขาทีเ่หน็เป็นบางคราว หรอืเป็นกจิวตัรประจำาวนั 
นั้นมีรูปแบบเฉพาะตัวที่เด่นชัด
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ผู้นำาที่ยอดเยี่ยมที่สุดมุ่งเน้นไปยังลำาดับความสำาคัญแค่ 3 เรื่อง ซึ่งก่อ
ให้เกิดเป้าหมายแบบไอพีเอ (IPA) ได้แก่ ความคิด (Idea) ผู้คน (People) 
การลงมือทำา (Action)

“ผู้นÓที่ยอดเยี่ยมที่สุดมุ่งเน้นไปยัง
ลÓดับความสÓคัญแค่ 3 เรื่อง ได้แก่ 

ความคิด ผู้คน การลงมือทÓ”

เรื่องแรก ผู้นำาในทุกระดับมีความคิดที่เรียบง่าย จะเรียกว่า “กลยุทธ์” 
ก็ได้หากอยากดูฉลาด หรือเรียกว่า “วิสัยทัศน์” ก็ได้หากอยากให้ฟังดูดีมีสกุล 
เบือ้งหลงัธรุกิจทีย่ิง่ใหญ่ไม่ว่าระดบัไหน ปกติจะมคีวามคดิทีย่ิง่ใหญ่แต่เรยีบง่าย 
สุด ๆ  อยู่เบื้องหลัง เช่น

• พีแอนด์จี (P&G) สร้างแบรนด์ที่ยอดเยี่ยม

• ไมโครซอฟท์ (Microsoft) เป็นผู้นำาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
แบบตั้งโต๊ะ

• เฟซบุ๊ก (Facebook) เชื่อมต่อเพื่อนเข้าด้วยกัน
• โตโยต้า (Toyota) คุณภาพเท่ากับความน่าเชื่อถือ

• ชาแซม (Shazam) ระบุชื่อเพลงที่คุณกำาลังฟัง

แต่ละไอเดียอาจดูเรียบง่ายมาก ๆ  แต่ทำาให้เป็นจริงได้ยาก ความคิด
ทำาให้เกิดการทุ่มพลังงานและทรัพยากรในแต่ละบริษัท มีความชัดเจนและมี 
ทศิทางแก่พนักงาน ให้วธิกีารทำางานเพือ่แข่งขนัและประสบความสำาเรจ็ในตลาด 
แต่ความคดิไม่ใช่วิสยัทศัน์ทีเ่ป็นทางการ ไม่ใช่กลยทุธ์ทางพนัธกจิ ไม่ใช่แม้แต่
จดุประสงค์เชิงกลยทุธ์ของบรษิทั เราทิง้เรือ่งศัพท์สวยหรใูห้เป็นเรือ่งของผูบ้รหิาร 
ระดับสูงและที่ปรึกษาไปเถอะครับ ความคิดคือสิ่งที่หลอมรวมและขับเคลื่อน
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บริษัทในทางปฏิบัติ เดี๋ยวจะได้เห็นว่า ผู้นำาในทุกระดับขององค์กรมีไอเดียที่
ใช้ได้ผลอย่างไรกันบ้าง

เป้าหมายแบบไอพีเอเรื่องต่อมาคือ เรื่องคน ความเป็นผู้นำาเป็นเสมือน 
กฬีาทีเ่ล่นกนัเป็นทมี ผูน้ำาทำาให้สิง่ต่าง ๆ  เป็นจรงิผ่านคนอืน่ นัน่หมายความว่า 
ผูน้ำาทีย่อดเยีย่มทีส่ดุจะดงึดดู สร้างแรงจงูใจ และมอบอำานาจแก่ทมีทีเ่ยีย่มยอด 
ที่สุด ในฐานะผู้นำา คุณจะเก่งพอ ๆ  กับทีมที่คุณสร้างมาให้อยู่รอบตัวคุณ  
อย่าคิดเอาเองว่าทีมท่ีคณุไปรบัช่วงต่อจะทำาความคดิของคณุให้เป็นจรงิได้ นัน่
หมายความว่า คุณต้องแสวงหาคนที่มีทักษะเหมาะสมและมีค่านิยมถูกต้อง  
โดยทัว่ไปการหาทกัษะทีเ่หมาะสมเป็นเรือ่งง่าย แต่หาคนทีม่ค่ีานยิมถกูต้องเป็น
เรื่องยาก อย่าอะลุ่มอะล่วยไม่ว่าจะเรื่องทักษะหรือค่านิยมครับ

เป้าหมายแบบไอพีเอเรื่องสุดท้ายก็คือ การลงมือทำา ผู้นำาที่ยอดเยี่ยม
ทีส่ดุแยกแยะเสียงรบกวนออกจากสญัญาณเตอืนได้เก่งมาก การทีต้่องเผชญิกบั 
เสียงรบกวนจากวิกฤต ความขัดแย้ง คำาร้องขอแบบไม่สมเหตุสมผล อุปสรรค 
และเรื่องเซอร์ไพรส์ในแต่ละวัน อาจทำาให้สูญเสียสัญญาณเตือนหรือวิสัยทัศน์ 
ในสิ่งที่ต้องทำาให้สำาเร็จ เรื่องเร่งด่วนทำาให้เรื่องสำาคัญต้องเลื่อนออกไป ผู้นำา 
ที่ดีที่สุดจะรับมือกับเสียงรบกวนโดยให้แน่ใจว่า ตนหาเวลาผลักดันไอเดียให้
คืบหน้าได้อยู่เสมอ พวกเขามุ่งมั่นในเรื่องการจัดลำาดับความสำาคัญอย่างมาก

เป้าหมายแบบไอพีเอสำาคัญมากต่อผู้นำาในทุกระดับ และเป็นโครงสร้าง 
พื้นฐานของหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหน ถ้าทำาตามเป้าหมายแบบ 
ไอพีเอ คุณมีแนวโน้มจะกลายเป็นผู้นำาที่มีประสิทธิผล

 เสาหลัก 3 ต้นของการเป็นผู้นÓ 

เป้าหมายแบบไอพีเอนั้นง่าย แต่ก็เป็นเพียงเสาต้นแรกในเสาหลักท้ัง 
3 ต้นแห่งการเป็นผู้นำา การมุ่งไปที่การกระทำาของผู้นำาก็เหมือนการเน้นไปที่ 
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อาการไม่ใช่สาเหตุ เราเห็นว่าผู้นำาทำาอะไร แต่ต้องค้นให้ลึกลงไปว่า ทำาไมผู้นำา  
ถึงมีประสิทธิผลอย่างมากในสิ่งที่พวกเขาทำา

เสาต้นที ่2 แห่งการเป็นผู้นำามาจากการสอบถามผูต้ามว่า พวกเขาต้องการ
อะไรจากผู้นำาในบริษัทของตน การถามว่าพวกเขาต้องการอะไรเป็นความคิด 
ท่ีค่อนข้างเรียบง่ายในธุรกิจ แต่เป็นเรื่องที่แทบจะไม่มีใครเคยทำาในโลกของ
ผู้นำาเลย คำาตอบที่ได้เป็นเหมือนการคลายปม แต่ก่อนที่คุณจะอ่านต่อ ให้คิด
ดูว่าคณุต้องการอะไรจากเจ้านาย และคณุคาดหวังอะไรจากผูน้ำาในแต่ละระดับ

“สิ่งที่ผู้ตามต้องการจากผู้นÓก็คือ
ลักษณะนิสัยของผู้นÓ”

หากคุณอยากจะเป็นผู้นำาที่ดึงดูดผู้ตามที่ยอดเยี่ยม จงรู้ไว้ว่า ผู้ตาม 
ของคุณคาดหวังอะไรจากคุณ สิ่งที่ผู้ตามต้องการจากผู้น™าก็คือ ลักษณะนิสัย
ของผู้น™า ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่คุณท�า แต่คือสิ่งที่คุณเป็น ต่อไปนี้คือนิสัยหลัก ๆ  ที่ 
คาดหวังว่าจะมีในตัวผู้นำาระดับสูง

• ความสามารถในการจูงใจผู้อื่น
• วิสัยทัศน์
• ความซื่อสัตย์และการทำาในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ
• การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว
• ความสามารถในการรับมือกับวิกฤต

อาจคุ้มค่าหากลองทบทวนดูว่า เรื่องอะไรไม่อยู่ในลิสต์ข้างต้น เช่น 
ทกัษะการจดัการ ความน่าเชือ่ถอื ความฉลาด ความทะเยอทะยาน ความใส่ใจ 
ในรายละเอียด การวางแผน การจัดการ ต่างก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์เลย ในขณะที ่
เส้นทางสูก่ารเป็นผูน้ำาได้เริม่เผยออกมาให้เหน็ เราจะมาค้นคว้ากนัว่า นสิยัของ
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ผู้นำาที่ผู้คนคาดหวังแท้จริงแล้วหมายความว่าอะไร และเราจะแสดงนิสัยหรือ 
พฤติกรรมเหล่านี้อย่างมีประสิทธิผลได้อย่างไร

ในขั้นนี้อาจยั่วยวนใจที่จะประกาศชัยชนะแล้ว แต่นิสัยต่าง ๆ  ในลิสต์
อาจไม่ถูกต้องเสมอไป สิ่งที่คาดหวังจากผู้นำาขั้นสูงไม่จำาเป็นต้องเหมือนกับ 
สิ่งที่เราคาดหวังจากผู้นำาน้องใหม่ อาสาสมัครนับพันช่วยยืนยันข้อสงสัยนี้ได้ 
นิสัยของผู้นำาน้องใหม่ที่พวกเขาให้ความสำาคัญ ต่างจากที่คาดหวังในตัวผู้นำา
อาวุโสอย่างสิ้นเชิง ตามที่แสดงให้เห็นในตารางด้านล่างนี้

ผู้นÓระดับสูง ผู้นÓระดับกลาง เด็กที่เพิ่งจบใหม่
/ผู้นÓน้องใหม่

วิสัยทัศน์ ความสามารถจูงใจผู้อื่น การทุ่มเททำางานหนัก

ความสามารถจูงใจผู้อื่น การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว การลงมือทำาเชิงรุก

การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว ประสบการณ์ในสายงาน ความฉลาด

ความสามารถรับมือกับ
วิกฤต

ความสามารถสร้าง
เครือข่าย

ความน่าเชื่อถือ

ความซื่อสัตย์และการทำา
ในสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอ

การจ่ายงาน ความทะเยอทะยาน

มาดูกันว่า พฤติกรรมเหล่านี้หมายถึงอะไร และจะเรียนรู้จากหนังสือ
เล่มน้ีได้อย่างไร ถึงตรงนี้สิ่งสำาคัญที่ต้องจดไว้ก็คือ กฎของการอยู่รอดและ
ความสำาเร็จจะเปลี่ยนไปเมื่ออาชีพของคุณก้าวหน้าขึ้น ในจุดเริ่มต้นของอาชีพ 
คุณต้องมีคุณสมบัติอย่างการทุ่มเททำางานหนักและความน่าเชื่อถือ เรื่องพวกนี้
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ดูเหมือนง่าย แต่ก็ทำาให้หลายคนตกม้าตายมาแล้ว ในช่วงแรก คุณจะประสบ
ความสำาเร็จได้ด้วยการทำาเรื่องพื้นฐานแบบนี้ให้ดี

ความเสี่ยงมาพร้อมกับการเลื่อนตำาแหน่งครั้งแรกของคุณ คุณได้ 
เรยีนรูส้ตูรความสำาเรจ็จากการทุม่เททำางานหนกั ความน่าเชือ่ถอื และการทำางาน
เชิงรุก โดยธรรมชาติคุณมีแนวโน้มจะยึดตามสูตรความสำาเร็จเดิม แล้วทุ่มเท
ลงแรงเพิ่มเป็น 2 เท่า พอทำาแบบนั้นกลับกลายเป็นหายนะ เพราะเมื่อคุณเป็น
ผูน้ำาระดบักลาง คณุต้องการชดุทักษะความสามารถทีแ่ตกต่างออกไป คณุไม่ใช่ 
ผู้เล่นในสนามที่คอยวิ่งและบุกจู่โจมอีกต่อไป แต่คุณกลายเป็นโค้ชข้างสนาม 
มีหน้าที่เลือกสรร พัฒนา และกำากับทีมให้ดีที่สุด นั่นเป็นชุดทักษะที่คุณต้อง
เรียนรู้ใหม่ ซึ่งต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

เม่ือคุณปีนภูผาแห่งอาชีพ มุมมองก็เปล่ียนแปลงไป คุณไม่ได้เห็น 
รายละเอียดประจำาวันที่ตีนเขาอีกต่อไป คุณเห็นวิวที่ใหญ่ขึ้นและไกลขึ้นของ 
สิ่งที่สำาคัญ ๆ  ซึ่งแลกมาด้วยการเรียนรู้ทักษะและพฤติกรรมใหม่ ๆ

ผู้นำาท่ีดีท่ีสุดจะเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอ ผู้นำาธรรมดา ๆ  จะยึดติด 
กับสูตรความสำาเร็จเดิม ๆ  จากนั้นไม่นานก็พบว่า พวกเขาไม่เติบโตขึ้นเลย  
การเรียนรู้หมายถึงการลองทำางานด้วยวิธีใหม่ ๆ  ซึ่งการท�าสิ่งใหม่ ๆ  มักมา
พร้อมความเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แปลว่าผู้น�าที่ดีที่สุดต้องกล้าลองเสี่ยง
และสามารถฟื้นฟูจิตใจหลังเผชิญอุปสรรคหรือความล้มเหลวได้เพื่อรับมือ 
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น แต่คำาว่าล้มเหลวไม่อยู่ในสารบบของพวกเขา เพราะ 
ความผิดพลาดถือว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตอย่างแข็งแกร่งขึ้น

“พฤติกรรมไม่ได้เกิดอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย
แต่มาจากวิธีที่คุณคิด”
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“การเรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลา” เป็นคำาใบ้ของเสาหลักที่ 3 แห่ง 
การเป็นผู้นำา ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังสือเล่มนี้ พฤติกรรมใด ๆ  ไม่ได้
เกดิขึน้อย่างไม่มีป่ีมีขลุย่แต่มาจากวิธทีีค่ณุคดิ กว่า 5 ปีทีผ่่านมานัน้จดุมุง่หมาย 
หลักของงานวิจัยเรื่องการเป็นผู้นำาของผมอยู่ที่การค้นหาว่า ผู้นำาขั้นเทพทำา 
และแสดงออกแตกต่างจากผู้นำาคนอื่น ๆ  เพราะวิธีคิดของพวกเขาหรือไม่

เห็นได้ชัดว่า การเป็นผู้นำาก็มีกรอบความคิดที่โดดเด่น เหมือนทักษะ 
และพฤติกรรม นั่นคือเป็นเรื่องที่ไม่ว่าใครก็เรียนรู้ได้ 

กรอบความคิดแห่งความสำาเร็จมี 7 ข้อดังนี้

• มองบวก ไม่ใช่แสร้งทำาเป็นมองบวก
• ตั้งเป้าไว้ที่ดวงดาว คาดหวังให้สูงเข้าไว้
• เชื่อมั่นในตัวเอง แม้จะไม่มีใครเชื่อก็ตาม
• เรียนรู้และเติบโต
• จงกล้าหาญ ติดจรวดให้อาชีพการงาน

• ยืนหยัดสู้จนสำาเร็จ ในขณะที่คนอื่นล้มเลิก

• จงเล่นบทโหดให้ถูกเรื่อง

ในวนัทีอ่ะไร ๆ  กร็าบรืน่ไปหมด เราทกุคนต่างกม็กีรอบความคดิแบบนี้ 
ผู้นำาที่ดีที่สุดก็จะรักษากรอบความคิดแบบน้ีไว้ให้ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่
เจอแต่อุปสรรคหรือวันที่ดีตลอดทั้งปี พวกเขาใช้กรอบความคิดนี้มากกว่า 
พวกเราส่วนใหญ่เสียอีก พวกเขาเสี่ยงมากกว่าและพร้อมจะเล่นบทโหด แต่ยัง
มองบวกมากกว่าคนส่วนมาก ผูน้ำาเหล่านีป้ลกูฝังกรอบความคดิแบบน้ีได้อย่างไร  
เราจะคุยเรื่องนี้กันในบทที่ 46 ครับ



27

ธรรมชาติของความเป็นผู้นÓ

 1. ทุกคนเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำาและเรียนรู้ที่จะนำาให้ดีกว่าเดิมได้ คุณ 
ไม่จำาเป็นต้องมทีกัษะนีต้ัง้แต่เกดิ การเป็นผูน้ำามพีืน้ฐานมาจากทกัษะ
ทีท่กุคนเรยีนรูไ้ด้และควรเรียนรู้ คุณเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบท่ีดี
และแย่ จากประสบการณ์ที่ดีและแย่ได้ อย่าหยุดเรียนรู้ครับ

 2. ไม่มีผู้นำาคนไหนสมบูรณ์แบบ ไม่มีผู้นำาคนไหนที่มีคุณสมบัติครบ
ทุกข้อหรอกครับ อย่าพยายามเป็นคนสมบูรณ์แบบ แต่ให้พยายาม 
ปรับปรุงและพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง

 3. คุณเป็นผูน้ำาได้ไม่ว่าในระดับไหน การเป็นผูน้ำาเก่ียวกับผลงานไม่ใช่
ตำาแหน่ง ถ้าคุณพาคนอื่น ๆ  ไปยังที่ที่พวกเขาไปด้วยตัวเองไม่ได้ 
คุณก็เป็นผู้นำาแล้วครับ

 4. พัฒนาจุดแข็งของคุณ ผู้นำาทุกคนต่างมีจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ 
เฉพาะตวั ซึง่ทำาให้พวกเขาประสบความสำาเรจ็ได้ในบรบิททีเ่หมาะสม 
พัฒนาจุดแข็งและรับมือกับจุดอ่อนของคุณให้ดี

 5. ทักษะผู้นำาเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีม อย่าพยายามทำาตัวเป็นวีรบุรุษ 
ฉายเดี่ยว การทำางานร่วมกับคนอื่น ๆ  ซึ่งมีจุดแข็งที่ต่างจากคุณจะ 
มาเติมช่องว่างส่วนที่คุณขาดไป

 6. สร้างความแตกต่าง อย่าหลับหูหลับตายอมรับการเมืององค์กรที่ 
เป็นอยู ่ผูน้ำาผลกัดนัตัวเองและคนอ่ืนให้ไปได้ไกลเกนิเป้า ไปให้ไกล
จากคอมฟอร์ตโซนหรือความคุ้นเคย เพื่อพัฒนาตัวเองและองค์กร

 7. หาสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะกบัคณุ ผูน้ำาทีป่ระสบความสำาเร็จในบริบท
แบบหนึ่ง อาจล้มเหลวในบริบทอีกแบบ หากคุณต้องการประสบ
ความสำาเร็จ ก็ต้องมองหาที่ที่คุณจะใช้จุดแข็งอันเป็นเอกลักษณ ์
เฉพาะตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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 8. ทักษะเรื่องคนและเรื่องการเมืองจะมีความสำาคัญมากขึ้นในระดับ
อาวุโส การเลื่อนตำาแหน่งในระดับเบื้องต้นนั้นใช้ทักษะทางเทคนิค 
ก็เพียงพอแล้ว แต่ยิ่งคุณเข้าใกล้ระดับอาวุโสมากขึ้นเท่าไร คุณยิ่ง
ต้องชำ่าชองศิลปะของการบริหารจัดการคนและจัดการการเมือง 
มากขึ้นเท่านั้น

 9. กฎแห่งการเป็นผู้นำาเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละระดับขององค์กร  
ความสำาเร็จในระดับหน่ึงไม่ได้นำาไปสู่ความสำาเร็จในระดับถัดไป  
ความคาดหวังได้เปลี่ยนแปลงไป จงเรียนรู้ความคาดหวังเหล่านั้น 
และพัฒนาทักษะใหม ่ๆ  เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวัง

10. คุณต้องรับผิดชอบ คณุต้องเป็นผูร้บัผดิชอบต่อผลการทำางาน อาชพี  
และความรู้สึกของคุณ

 เรียนรู้ที่จะนÓ 

การอธิบายเร่ืองความเป็นผู้นำาเป็นเรื่องหนึ่ง ส่วนการเรียนรู้ก็ถือเป็น 
อีกเรื่อง ความเป็นผู้นำาส่วนมากได้รับแบบอย่างมาจากเหล่าบุคคลผู้ยิ่งใหญ ่
ในโลกธุรกิจและในประวัติศาสตร์ ซ่ึงแทบจะเป็นผู้ชายท้ังหมด แต่นี่ไม่มี
ประโยชน์ต่อคนธรรมดาสามัญเลย แถมยังใช้ไม่ได้จริงด้วย เราทุกคนไม่อาจ
กลายเป็นเจงกีส ข่าน หรือสตีฟ จอบส์ (Steve Jobs) แม้เราอยากจะเป็น
ก็ตาม และบริษัทที่เต็มไปด้วยพวกที่อยากจะเป็นเจงกิส ข่าน ก็คงไม่ใช่ 
สถานที่ที่มีความสุขนัก

เพราะฉะนั้น คุณไม่อาจประสบความสำาเร็จโดยการพยายามเป็นคนอื่น 
พอ ๆ  กันกับที่คุณไม่อาจประสบความสำาเร็จโดยการเป็นตัวเอง ถ้าคุณทำาตวั
เหมือนวัยรุ่นอารมณ์บูดจากฮอร์โมนที่พลุ่งพล่าน รอคอยให้โลกมาค้นพบ  
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ความอัจฉริยะ ความเมตตาปรานี และความรู้ความสามารถของคุณที่มีติดตัว
มาแต่กำาเนิด คุณก็คงต้องรอคอยไปอีกนานแสนนานทีเดียว

“คุณไม่อาจประสบความสÓเร็จ
โดยการพยายามเป็นคนอื่น”

หากไม่อาจประสบความสำาเร็จโดยการพยายามเป็นคนอื่นหรือโดย 
การเป็นตัวเอง แล้วจะเดินหน้าอย่างไรล่ะ หนทางสู่ความสำาเร็จก็คือการเป็น 
ตัวเองในแบบที่ดีที่สุดไงล่ะครับ ผู้นำาทุกคนที่เราเคยพูดคุยด้วยล้วนสำาเร็จได้
ด้วยการพฒันาจดุแขง็ของตวัเอง ทกุคนมจีดุอ่อน แต่การปรบัปรงุจดุอ่อนไม่ใช่ 
สตูรตายตวัแห่งความสำาเรจ็ แทบไม่มนีกักฬีาโอลมิปิกคนไหนชนะเหรยีญทอง
ด้วยการทุ่มเทไปทีจ่ดุอ่อนของพวกเขา คณุคงไม่ขอให้นกัยกนำา้หนกัรุน่เฮฟวเีวต 
ปรบัปรงุจุดอ่อนเรือ่งการระบำาใต้นำา้หรอก และมผีูน้ำาไม่กีค่นทีป่ระสบความสำาเรจ็ 
จากการมุ่งพัฒนาจุดอ่อน คุณไม่จำาเป็นต้องพยายามเป็นคนอื่น แค่ต้องเป็น 
ตัวเองในแบบที่ดีที่สุด จงพัฒนาจุดแข็งแล้วรับมือกับจุดอ่อนของคุณ

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือแนะแนวการเดินทางสู่การเป็นผู้นำา โดยโฟกัส 
ไปยังทักษะมากมายที่ใช้งานได้จริง ซึ่งช่วยแยกแยะผู้นำาที่มีประสิทธิผลออก
จากผู้นำาที่ไม่ค่อยมีประสิทธิผล แม้ไม่ได้การันตีความสำาเร็จ แต่จะช่วยให ้
ทุกอย่างเข้าทางคุณ

“หนังสือเล่มนี้ไม่ได้การันตีความสÓเร็จ
แต่จะช่วยให้ทุกอย่างเข้าทางคุณ”

มกีารถกเถยีงกนัว่า เราเรยีนรูก้ารนำาได้หรอืไม่ และถ้าได้ต้องทำาอย่างไร 
ข่าวดีก็คือ ทุกคนเรียนรู้ที่จะนำาผู้อื่นได้ถึงระดับหนึ่งเลย ก็เหมือนกับที่เรา 
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ทุกคนเรียนรู้การเล่นดนตรีหรือเล่นกีฬา เราอาจไม่ได้ลงเอยด้วยการเป็น 
นักดนตรี นักกีฬา หรือผู้นำาที่เก่งที่สุด แต่อย่างน้อยเราจะเก่งขึ้น

มีทฤษฎีทางเลือกหนึ่งเสนอว่า ผู้นำามาจากสายเลือดไม่ใช่พรแสวง ซึ่ง
เป็นแนวคิดที่น่ากลัวครับ อังกฤษทดลองทฤษฎีนี้มานานถึง 900 ปี ช่วงที่
ราชวงศ์และชนชั้นสูงปกครองด้วยสิทธิ์ตามกำาเนิด ผลก็คือ ในช่วง 900 ปี 
ประเทศถูกนำาโดยฆาตกร โจรขืนใจ พวกชอบขูดรีด คนบ้า คนเล่นยา และ
บางครั้งก็นำาโดยพวกอัจฉริยะที่ต้องทำาการชดใช้แทนคนที่เหลือ การใช้ทฤษฎี
แบบเดียวกันนี้กับธุรกิจก็ไม่ส่งสัญญาณที่ดีเช่นกัน ธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่
มีคำาพูดที่ว่า “รองเท้าไม้สู่รองเท้าไม้ภายใน 3 รุ่น” เรื่องน้ีจริงครับ เพราะ 
รุน่แรกสร้างฐานะ รุ่นที่ 2 ใช้เงิน และรุ่นที่ 3 ก็กลับไปยังจุดเดิมที่รุ่นแรก 
เริ่มต้น

หากเชื่อว่าผู้นำามาจากสายเลือดไม่ใช่พรแสวง ก็เหมือนกับเชื่อว่าชะตา 
ฟ้ากำาหนดมาแล้ว งั้นคุณควรให้ทุกคนตรวจดีเอ็นเอด้วยตอนเริ่มทำางาน และ
ปล่อยให้ดวงกำาหนดโชคชะตาของพวกเขาเลยสิครับ ในทางปฏิบัติ เราช่วยให้ 
ทุกคนปรับปรุงศักยภาพการเป็นผู้นำาได้ คำาถามเดียวก็คือ ทำาอย่างไรล่ะ เพื่อ
ทดสอบเรื่องนี้เราสอบถามบรรดาผู้นำาว่า พวกเขาเรียนรู้ที่จะนำาผู้อื่นได้อย่างไร  
เราให้พวกเขาเลือกวิธีเรียนรู้ 2 ใน 6 วิธีต่อไปนี้

• หนังสือ
• คอร์สเรียนต่าง ๆ
• คนรอบข้าง
• เจ้านาย (ทั้งบทเรียนที่ดีและแย่)
• บุคคลต้นแบบ (ทั้งในและนอกที่ทำางาน)
• ประสบการณ์



31

ก่อนดูคำาตอบ คณุอาจจะอยากลองคดิดวู่า วธิกีารเรยีนรูแ้บบไหนสำาคัญ
ทีส่ดุสำาหรบัคณุ การทดลองถามคำาถามเดยีวกนักบัผูบ้รหิารทัว่โลกหลายพนัคน
ได้ให้คำาตอบแบบเดียวกัน ไม่มีใครตอบว่า เรียนรู ้ได้จากหนังสือหรือ 
คอร์สเรียน นี่อาจเป็นข่าวร้ายสำาหรับคนที่ชอบเขียนหนังสือและทำาคอร์สเรียน 
เราทั้งหมดต่างเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและจากคนอื่นรอบตัวเรา นี่คือ 
บทเรียนที่เราเห็นคุณค่ามากที่สุด

ปัญหาของการเรียนรู้จากประสบการณ์ก็คือ ประสบการณ์เป็นเหมือน
การเดินสุ่ม ถ้าโชคดี คุณก็บังเอิญเจอประสบการณ์ที่ดี เจ้านายที่ดี เพื่อน 
รอบข้างที่ดี และบุคคลต้นแบบท่ีดี ๆ  ถ้าซวย คุณจะเจอประสบการณ์แย่ ๆ   
เจ้านายห่วย ๆ  เพื่อนรอบข้างแย่ ๆ  และบุคคลต้นแบบที่ไม่ดี คุณคาดหวังว่า
ตนจะโชคดกีบัการเดนิสุม่ไปเรือ่ยกไ็ด้ แต่ความโชคดไีม่ใช่กลยทุธ์และความหวงั 
ก็ไม่ใช่วิธีการ

คณุต้องเตรยีมพร้อมเพือ่เดินทางไปสูว่ถิผีูน้ำา นีค่อืสิง่ทีห่นงัสอืและคอร์ส
เรียนต่าง ๆ  ช่วยได้ คุณไม่อาจเริ่มอ่านหน้า 1 ของหนังสือเล่มนี้ แล้วกลาย
เป็นผู้นำาเมื่ออ่านถึงหน้า 250 นั่นไม่ใช่สาระสำาคัญ หนังสือและคอร์สเรียน 
ต่าง ๆ  ช่วยให้คุณเข้าใจประสบการณ์ กำาจัดความน่าจะเป็นจากการเดินสุ่มได้
ในระดับหนึ่ง และช่วยให้คุณติดปีกบนเส้นทางไปสู่การเป็นผู้นำาของคุณ  
How to Lead คิดและท�า น�าคนให้แตกต่าง จะช่วยสร้างกรอบให้คุณ  
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงเป็นโครงสร้างที่คุณจะใช้สร้าง 
การเดินทางไปสู่ความสำาเร็จของคุณได้

“ความโชคดีไม่ใช่กลยุทธ์ 
และความหวังก็ไม่ใช่วิธีการ”




