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จากเด็กฝกงาน 

สูผูจัดการ @Facebook

สุดยอดทักษะการบริหาร 

ที่แยกผูจัดการยอดเยี่ยม 

ออกจากผูจัดการทั่ว ๆ  ไป





คํานิยม

“ ในตอนท่ีคณุกาวขึน้มาเปนผูจดัการครัง้แรก โดยปกตแิลวจะมอียูสองอยาง 

ทีเ่ปนจรงิ หนึง่ คุณจะไมอยากเปนเหมอืนกบัผูจดัการแย ๆ  ท่ีคณุตองทนทุกข 

ทรมานอยูภายใตการดูแลของเขา และสอง คุณไมรูเลยวาจะหลีกเลี่ยง 

การเปนผูจัดการที่แยเหมือนกับพวกเขาเหลานั้นไดอยางไร แตตอนนี้คุณ 

รูแลว จงใชหนังสือที่ใชงานไดจริงเลมน้ีอยางชาญฉลาดเพื1อใหเชี่ยวชาญ 

ในเรื1องของเปาหมาย ผูคน และกระบวนการ และมุงหนาไปสูการเปนผูจดัการ 

ที่ดีดวยความรวดเร็วตั้งแตตอนเริ่มตน”

– ไมเคิล บังเกย สตานียร (Michael Bungay Stanier)

 ผูเขียนหนังสือ The Coaching Habit

“ ผมหวังวาตวัเองจะมหีนงัสอืเลมนีต้อนทีผ่มเริม่บรหิารทมีงานทีอ่นิสตาแกรม  

(Instagram) หนงัสอืของจลูคีรอบคลมุตัง้แตการเร่ิมประชมุครัง้แรกในฐานะ

ผูจัดการกับทีมของคุณ ไปจนถึงการบรรลุเปาหมายใหญรวมกัน”

– ไมก ครีเกอร (Mike Krieger) 

 ผูรวมกอตั้ง Instagram
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“ จูล ีโจวมีความจําเปนตองเรียนรูวิธีการเปนผูจดัการอยางรวดเร็ว เนื1องจาก

บทบาทของเธอขยายตัวออกไปอยางไมหยุดยั้งภายใตสภาพแวดลอม 

การเติบโตอยางรวดเร็วของบริษัทที่ประสบความสําเร็จในซิลิคอนแวลลีย  

(Silicon Valley) ภายในหนังสือ จากเด็กฝกงานสูผูจัดการ @ Facebook  

เลมนี้ เธอไดแบงปนสิ่งที่เธอไดเรียนรู ซึ่งสวนใหญมักจะเปนการเรียนรู

จากประสบการณ เธอผนวกเอาวิธกีารวิเคราะหการทาํงานขององคกรอยาง 

ลํ้าสมัยเขากับตัวอยางการใชทฤษฎีในชีวิตจริงที่น�าสนใจและเขาถึงได 

ประกอบกับการเลาเรื1องราวสิ่งที่เธอทําถูกและทําผิด”

– เกรตเชน รูบิน (Gretchen Rubin)

ผูเขียนหนังสือ The Happiness Project

“ ผูที่ถูกขอใหทําหนาที่บริหารจัดการนั้นแทบจะไมไดถูกออกแบบมาเพื1อ

ประสบความสําเร็จในตอนเริ่มตน จูลี โจวมอบเครื1องมือที่ผูจัดการมือใหม

ตองการ เพื1อที่จะชวยใหคนและบริษัทของพวกเขากลายเปนผูชนะ”

– แซม อัลตแมน (Sam Altman) 

ประธาน YCombinator และประธานรวม OpenAI

“ หนังสือเลมใหมของจูลี โจว คือการแกไขปญหาความเชื1อดานการบริหาร

จดัการแบบดรักเกอรทีไ่มเขากบัยคุสมยั แตยงัคงถกูใชอยูในองคกรยคุปจจุบนั  

คําแนะนําที่ใชไดจริงของเธอครอบคลุมทุกอยางตั้งแตการฝกสอนงาน  

การจางงาน การประชมุ ความสมัพนัธ การพดู ไปจนถงึวธิกีารเปนมนุษยทีด่ขีึน้  

หนังสือของเธอมีไวเพื1อใชบรรเทาความเจ็บปวดของผูจัดการมือใหม หรือ 

ผูจัดการท่ีมีประสบการณคนใดก็ตามที่มองหาความเขาใจในกฎของธุรกิจ 

แบบใหม ในยคุทีเ่ทคโนโลยสีามารถสื1อสารไดอยางไรขดีจาํกดั ในขณะทีม่นั 

ทาํใหการไดรบัความสนใจจากสมาชกิในทมีของคณุน้ันมคีวามทาทายมากยิง่ขึน้”

– จอหน มาเอดะ (John Maeda)

ผูอํานวยการสากลบริษัท Computational

Design and Inclusion ที่ Automattic Inc.
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“ จลู ีโจวไตเตาจากการเปนเด็กฝกงานจนไดเปนรองประธานฝายออกแบบผลิต

ภัณฑที่เฟซบุก (Facebook) ดวยการใชสติปญญา อารมณขัน ความเขาใจ 

ตนเอง และความมุงมัน่ทีไ่มรูจกัเหน็ดเหนื1อย ในการทําใหทมีงานและตวัของ 

เธอเองนั้นดีขึ้น หนังสือ จากเด็กฝกงานสูผูจัดการ @ Facebook คือตํารา

ของเธอ และไมวาคณุจะเปนผูบรหิารระดบัสงูหรอืวามอืใหม คณุตองบาแน� ๆ   

ถาคณุไมอานมนั”

– เจก คเนปป (Jake Knapp) 

ผูเขียนหนังสือ Sprint

“ จากเดก็ฝกงานสูผูจดัการ @ Facebook เปนเครื1องมอืทีย่อดเยีย่ม เขาถงึได  

และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมสําหรับคนที่กําลังเปลี่ยนผานไปเปนผูบริหาร  

มันเปนส่ิงที่เราจะมอบใหกับผูบริหารมือใหมที่สแล็ก (Slack) และมันก็

สามารถกําหนดมาตรฐานใหมใหกับผูบริหารหนาใหมไดเปนอยางดี”

– สจวต บัตเตอรฟลด (Stewart Butterfield) 

ซีอีโอและผูรวมกอตั้ง Slack

“ ผมเคยเห็นผูคนจํานวนมากไดรับการผลักดันใหเปนผูจัดการในบริษัทที่มี

อตัราการเติบโตสงู พรอมกบัคาํแนะนาํเพยีงแคเลก็นอยเทานัน้ จากน้ีไปผมจะ 

ยื1นหนงัสอืเลมนีใ้หกบัเขา ภมูปิญญาทีใ่ชไดจรงินีจ้ะเปนประโยชนตอผูจดัการ 

มอืใหมทนัท ีและเปนประโยชนตอคนหนาเกาอยางพวกเราดวยเชนกนั”

– อีแวน วิลเลียมส (Evan Williams) 

ซีอีโอของ Medium และผูรวมกอตั้ง Twitter

“ ในฐานะของผูประกอบการและซีอโีอ ผมเคยอานหนงัสอืธรุกิจมาทกุเลม แต

เลมนี้จะเปนเลมที่ผมจะกลับมาเปดมันอีกคร้ัง และอีกครั้ง เพื1อใชมันเปน 

ขอมลูอางองิในการชวยใหทมีของผมเติบโต มนัเปนแถลงการณความเปนผูนาํ 

สาํหรบัสตารตอปั บรษิทัขนาดใหญระดับสากล หรอือะไรก็ตามท่ีอยูระหวางน้ัน”

– บริต โมริน (Brit Morin)

ผูกอตั้งและซีอีโอของ Brit + Co
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“ คุณเปนผูจัดการใหมหรือเปลา คุณมีความหวาดกลัวอยูเล็กนอยใชไหม ไม

ตองกลัว จูลี โจวอยูตรงนี้เพื1อชวยคุณแลว เธอเขารับตําแหน�งผูจัดการใน

บรษิทัสตารตอัปท่ีเปนหนึง่ในบรษิทัทีใ่หญทีส่ดุแหงหนึง่ในยคุของเรากอนที ่

เธอจะรูสึกวาพรอมเสียดวยซํ้า แตเธอก็เรียนรูและเติบโตไปพรอมกับมัน  

และตอนนี้เธอก็อยู ตรงนี้เพื1อที่จะแนะนําคุณในขณะที่คุณกําลังเติบโต 

ในหนาท่ีการงาน ดวยการมุงเนนไปยงัหวัขอความเปนผูนาํสามประการอยาง 

เปาหมาย ผูคน และกระบวนการ เธอเนนยํา้ในสิง่ทีค่วรจะเปนเพื1อความสาํเร็จ 

และความพึงพอใจสูงสุด หนังสือเลมนี้จะนําพาคุณเขาสูเสนทางที่ถูกตอง

และทําใหคุณยังคงเดินอยูบนเสนทางนั้นตอไปได”

– แดเนียล เอช. พิงก (Danial H. Pink) 

ผูเขียนหนังสือ When and Drive

“ หนังสือธุรกิจทุกเลมที่ฉันอานตอนเปนที่ปรึกษาและตอนเปนซีอีโอน้ัน 

เขยีนขึน้โดยผูชาย จลูชีีใ้หเหน็มมุมองทีส่ดใหมทัง้หมดทีม่ตีอความเปนผูนาํ

ในบทบาทของผูเจาะระบบชั้นยอด เธอเปนชาวอเมริกันยุคแรก และเปน 

คณุแมทีย่งัสาว หนงัสอืเลมนีค้อืทกุสิง่ทีซ่ลิคิอนแวลลยีชื1นชมในตวัจูล ีไมวา

จะเปนความถอมตน การสรางแรงบันดาลใจ และความมีไหวพริบของเธอ”

– เลลา จานาห (Leila Janah) 

ซีอีโอและผูกอตั้ง Samasource and LXMI  

และผูเขียนหนังสือ Give Work

“ จูลีเปนเหมือนเพื1อนคนหนึ่งที่มอบเคล็ดลับในการทํากาแฟที่จําเปนมาก 

ใหกบัคณุ สไตลของเธอตดัผานศพัทแสงเฉพาะของวงการ และมุงตรงไปยงั

หัวใจของการเปนผูนําดวยความมั่นใจ และมันยังชวยใหทีมของคุณทํางาน

ของพวกเขาใหออกมาดีที่สุด”

– เนียร อียาล (Nir Eyal)

ผูเขียนหนังสือ Hooked
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“ จูลีทําใหบทบาทของการเปนผูจัดการนั้นงายขึ้นอยางไมน�าเชื1อ เธอชักจูง

คุณดวยทุกชวงเวลาของการเปนผูจัดการที่น�าอึดอัดใจ ตลกขบขัน และ

ยากลําบาก และจากนั้นจึงนําพาคุณเขาสูการเดินทางที่มีเสน�ห เธออธิบาย 

วธิกีารเลนของเธออยางกระจางชัด ซึง่มนัแสดงใหเหน็ถึงการสรางผลกระทบ 

และวิธีการใชประโยชนจากทีมของคุณไดอยางสูงสุด ถาคุณเพิ่งจะกาว

ขึ้นมาเปนผูจัดการคร้ังแรก คุณจะไดเรียนรูวิธีการเริ่มตนสิ่งใหมไดอยาง

กระตือรือรนและรวดเร็ว สวนผูจัดการที่มีประสบการณอยูแลวก็จะได 

ยกระดับเกมของพวกเขามากขึ้นไปอีกขั้น!”

– โลแกน กรีน (Logan Green)

ซีอีโอและผูรวมกอตั้ง Lyft





คํานําผู้เรียบเรียง

ในชวงเวลาหนึ่งของชีวิตการทํางาน เราทุกคนตางตองผานชวงเวลา

ทีย่ากลาํบากในการกาวข้ึนมาเปนผูบริหารจดัการทีมไมวาจะเปนทมีขนาดเล็ก 

หรือทีมขนาดใหญ มันเปนชวงเวลาที่เต็มไปดวยความงุนงงสับสนและ 

ความลงัเลสงสยั คณุไมรูเลยวาควรจะรับมอืกบับทบาทหนาทีใ่หมทีไ่มคุนเคย 

นีไ้ดอยางไร คณุอาจไมรูดวยซํา้วาการบริหารจดัการทีด่นีัน้มีหนาตาแบบไหน  

คณุอาจตองลองผดิลองถกูอยูหลายคร้ังจนพบกับสิง่ทีค่ณุคดิวาใช ในตอนน้ัน 

คุณหวังใหมีหนังสือหรือคู มือสักเลมที่จะชวยช้ีทางใหคุณ เปนเหมือน

ประภาคารกลางทะเลที่คอยใหแสงสวางในทองทะเลที่มืดมิด แตคุณกลับ

พบวาหนังสือเรื1องการบริหารจัดการที่คุณพบเจอในรานหนังสือลวนแตเปน

หนงัสอืเชงิวชิาการทีม่าพรอมกบัทฤษฎกีารบรหิารจัดการทีเ่ขาใจยากแทบท้ัง

สิ้น...แตไมใชสําหรับหนังสือเลมนี้

จูลี โจวเริ่มตนทํางานในฐานะเด็กฝกงานคนหนึ่งที่บริษัทเฟซบุก และ

อยางที่คุณคงจะพอเดาได วันหนึ่งเธอถูกขอใหกาวขึ้นมาเปนผูจัดการ และ

หนังสือเลมนี้ก็คือทุกสิ่งที่เธอไดเรียนรูตั้งแตวันแรกของการเปนผูจัดการ  

จูลีไดถายทอดทุกสิ่งเธอไดเรียนรูออกมาเปนเรื1องเลา มีการยกตัวอยางท่ี

เขาใจงาย เรื1องเลาของเธอครอบคลุมตั้งแตการประชุมตัวตอตัวกับลูกนอง

ของคุณ การบริหารจัดการทีม การใหฟดแบ็ก การสรางวัฒนธรรมของทีม 
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การจางงาน และที่สําคัญที่สุด การบริหารจัดการตัวเอง และในบางครั้งมัน

มาพรอมกับชุดคําถามเริ่มตนที่คุณสามารถหยิบมันไปใชในสถานการณจริง

ไดในทันที 

หากจะมีสิ่งหนึ่งที่ทําใหหนังสือเรื1องการบริหารจัดการเลมนี้แตกตาง

จากหนงัสอืการบรหิารจดัการเลมอื1น ๆ  กค็อื มนัถกูเขยีนขึน้จากประสบการณ

จริงไมใชจากตําราในมหาวิทยาลัย หนังสือเลมน้ีจึงเปนคูมือสําหรับผูจัดการ

หนาใหมและยังสามารถเปนคูมือในการพัฒนาสําหรับผูจัดการหนาเกาได

อยางไมตองสงสัย

ขอใหผูอานทกุทานเพลดิเพลนิไปกบัโลกของการบริหารจัดการยคุใหม

ธนิน รัศมีธรรมชาติ

ผูเรียบเรียง
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ฉั นยังจําการประชุม เมื1อครั้งที่ผู จัดการของฉันขอใหฉันขึ้นเปน 

ผูจัดการไดดี 

มันเปนสิ่งที่ไมคาดคิด เหมือนกับการออกไปว่ิงตามปกติในแตละวัน

และสะดุดลงบนหีบสมบัติของโจรสลัด โอ ! มันชางน�าทึ่งอะไรแบบนี้ ! ฉันคิด

เราสองคนกําลังนั่งอยูในหองประชุมขนาด 10 คน เรานั่งตรงขามกัน  

“ทมีของเรากําลงัเตบิโต” ผูจดัการของฉนัอธบิาย “เราตองการผูจดัการเพิม่ขึน้ 

อีกคน และคุณเขากันไดดีกับทุกคน คุณคิดวาไง”

ฉันอายุ 25 ป ทํางานอยูในบริษัทสตารตอัป ทุกสิ่งที่ฉันรูเกี่ยวกับ 

การบรหิารจดัการน้ันสามารถสรปุออกมาเปนคาํทีเ่รียบงายไดสองคาํ ประชมุ 

และ เลืVอนตาํแหนXง ฉนัหมายถงึนีม่นัคอืการเลื1อนตาํแหน�งใชไหม ทกุคนรูวา

บทสนทนานีเ้ปรยีบเหมอืนกบัการทีแ่ฮกรดิมาหาแฮร ีพอตเตอรในคนือนัมดืมดิ

และมลีมแรง มนัคือกาวแรกของการผจญภัยและการเตมิเตม็ดานอาชพี และ

ฉนัไมคดิจะปฏิเสธการเช้ือเชญิประเภทนี ้ดงัน้ันแลวฉนัจงึตอบตกลง

หลงัจากทีฉ่นักาํลงักาวเทาออกมาจากหอง ฉนัก็คดิถงึรายละเอยีดของ

สิ่งที่เธอเพิ่งจะพูด ฉันเขากันไดดีกับทุกคน มันมีอะไรที่จะตองบริหารจัดการ

มากกวานัน้แน� ๆ  แตวามากกวาแคไหนละ และฉนักาํลงัจะไดเรยีนรูในอกีไมชา
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ฉันยังจําการประชุมครั้งแรกกับลูกนองของฉันได 

ฉันมาสาย 5 นาทีจากเวลานัดของเรา ทั้งเรงรีบและหัวเสียกับ 

การมาสาย นี่คือการเริ่มตน ที่ไมดีเอาเสียเลย ฉันบอกกับตัวเอง

ฉันเห็นเขาผานทางประตูกระจกของหองประชุม เขาเปนคนเดียวกับ 

คนที่เขาพบกับผูจัดการของฉันกอนหนานี้ ตาของเขาจองไปยังโทรศัพท  

แคไมกี่วันกอนหนา พวกเราทั้งคูยังเปนนักออกแบบที่อยูทีมเดียวกัน นั่งอยู

คอกตดิกนั ทาํงานโปรเจ็กตทีแ่ตละคนดแูล งุนงานเรงใหฟดแบก็งานออกแบบ 

ขามชองทางเดนิระหวางท่ีนัง่ จากน้ันกม็ปีระกาศออกมา และตอนนีฉ้นักก็ลาย

มาเปนผูจัดการของเขา

ฉนัไมไดประหมา ฉนับอกกบัตวัเอง เรากาํลงัจะมบีทสนทนาทีย่อดเยีย่ม  

แตในเรื1องอะไรนัน้ฉนักย็งัไมคอยแน�ใจนกั ฉนัเพยีงแคตองการใหการประชุม

ครั้งนี้เปนปกติเหมือนกับที่มันเคยเปนมาเมื1อวานและวันกอนหนา ถาหากวา

เขาไมไดชอบความจริงที่วาฉันเปนผูจัดการของเขา อยางนอยฉันก็ตองการ

ใหเขาใจเย็นกับมันหน�อย 

ฉันไมไดประหมา 

ฉนัเดนิเขาไปในหอง เขาชายตามองฉันจากโทรศัพท และฉนัจะไมมวีนั 

ลืมสีหนาที่เขาแสดงออกมาไดเลย มันเต็มไปดวยความบูดบึ้งของเด็กวัยรุน 

ทีถ่กูบงัคบัใหเขารวมงานวนัเกดิธมีโปเกมอน (Pokémon) ของญาตอิาย ุ10 ขวบ 

ของตนเอง

“เออ” ฉันพูด พยายามควบคุมนํ้าเสียงของตัวเอง “แลว เออ ตอนนี้

คุณกําลังทํางานอะไรอยูเหรอ” 

หนาของเขาบึ้งตึงมากข้ึน เขานั่งปกหลักเหมือนกับหมีในฤดูหนาว 

ฉันรูสึกถึงเหงื1อที่กําลังกอตัวขึ้นบนใบหนา เลือดสูบฉีดขึ้นมาบนใบหูของฉัน 
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ฉันไมไดเปนนักออกแบบที่ดีกวาชายคนนี้ ฉันไมไดฉลาดกวา หรือ 

มีประสบการณมากกวา แครูปลักษณบนใบหนาของเขาเพียงอยางเดียว 

ก็เพียงพอท่ีจะขจัดความคิดของฉันที่คิดวาเขาจะสามารถ “ใจเย็น” กับ 

ความจรงิเรื1องท่ีฉนัเปนผูจดัการของเขาได ขอความทีอ่ยูบนใบหนาของเขานัน้ 

ชัดเจนราวกับถูกเขียนดวยปากกามารกเกอรสีดําขนาดยักษ

เธอไมรูหรอกวาตัวเองกําลังทําอะไรอยู

ในวินาทีนั้นฉันรูสึกวาเขาถูกตอง 100%

ตามคําพูดของคนสวนใหญ เสนทางที่นําพาฉันมาบริหารทีมออกแบบของ 

เฟซบุกนัน้เปนเสนทางทีไ่มธรรมดา ฉนัเติบโตมาบนถนนแออัดในเมืองเซีย่งไฮ 

จากนั้นยายไปอยูเขตชนบทอันชุมชื้นในเมืองฮิวสตัน ของรัฐเทกซัส ผูอพยพ

คนนี้เติบโตมาโดยไมรูความสําคัญของภาพยนตร สตารวอรส (Star Wars) 

นกัรองดงัอยางไมเคิล แจก็สนั (Michael Jackson) และภาพยนตรเรื1อง E.T.  

ฉนัเคยไดยนิคาํวา ซลิคิอนแวลลยี สองสามครัง้แตกไ็มไดใสใจ ฉนัจนิตนาการ

วามนัตัง้อยูระหวางภูเขาสองลูก เปนทีซ่ึง่มโีรงงานผลิตวงจรซลิคิอนชปิรปูราง 

หนาตาเหมือนกับแทงช็อกโกแลตเฮอรชีสตั้งเปนแถวเรียงรายอยู ถาคุณ 

ถามฉันวาดไีซเนอรทาํหนาทีอ่ะไร ฉนัคงตอบวา “ออกแบบเสือ้ผาสวย ๆ ”

แตวาฉันรูอยูสองสิ่ง และฉันรูมานานแลว สองส่ิงนั้นก็คือ ฉันรัก 

การวาดภาพและการสรางอยางมาก ฉนัมรีปูตอน 8 ขวบในเชาวนัครสิมาสต 

ที่มีรอยยิ้มกวางเปอนอยูบนใบหนาขณะกําลังถือของขวัญท่ีฉันรองขอมา

ตลอดทั้งป นั่นก็คือเลโกโจรสลัดชุดใหมที่มีลิงและปลาฉลามใสเพิ่มเขามา! 

ในชั้นเรียนมัธยมตนแมรีเพื1อนสนิทของฉันและฉันสงตอสมุดโนต

ที่เต็มไปดวยตัวการตูนดูเดิลที่วาดอยางประณีตกันไปมาระหวางเรียน ใน 
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ชั้นเรียนมัธยมปลายพวกเราไดคนพบกับเวทมนตรของ HTML (Hypertext 

Markup Language) คือภาษาคอมพิวเตอรที่ใชสรางหนาเว็บไซต มันชวย

ใหเราสามารถรวมเอางานอดเิรกในการวาดและสรางไปเปนการทาํงานอดเิรก 

ที่สมบูรณแบบ นั่นคือการทําเว็บไซตแสดงภาพประกอบของเรา ฉันไมคิดวา 

จะมีการใชวันหยุดชวงฤดูใบไมผลิแบบไหนที่ดีไปกวาการทําตามบทเรียน 

โฟโตช็อป (Photoshop) ออนไลนชิ้นลาสุด (วิธีการทําโทนสีผิวเสมือนจริง) 

หรอืการออกแบบเวบ็ไซตของฉนัใหมเพื1อโชวทรกิจาวาสครปิต (JavaScript)

อันใหม (ลิงกที่สวางขึ้นมาเมื1อคุณเลื1อนเมาสไปอยูบนมัน) 

เมื1อฉนัเขาเรยีนทีม่หาวิทยาลยัสแตนฟอรด (Stanford University) ฉัน 

รูดีวาอยากเรียนวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร ฉันเลยลงเรียนวิชาอัลกอริทึม 

และฐานขอมลูเพื1อใชในการเตรยีมตวัใหพรอมทาํงานทีบ่รษิทัซซีนั (Seasoned) 

โพลิช (Polished) เควิรกกี (Quirky) หรือไมโครซอฟท (Microsoft) และ

ประสบความสําเร็จในบริษัทกูเกิล (Google) อยางที่อดีตเพื1อนรวมชั้นของ

ฉนัหลายคนเคยทาํมาแลว แตเมื1อเขาปทีส่องความคล่ังไคลใหมกเ็ขาปกคลมุ 

สแตนฟอรด “ลองจนิตนาการดูส!ิ” เราสนทนากนัอยางตื1นเตนในโถงทางเดนิ 

และระหวางมื้ออาหาร “เว็บไซตที่คุณสามารถเขาไปดูรูปคนท่ีคุณปลื้ม 

จากภาควชิาเคมอีนิทรยี หรอืทําความรูจกัวงดนตรีโปรดของเพื1อนรวมหอพกั 

หรือฝากขอความลับใหกับเพื1อนของคุณที่ ‘หนาวอลล (Walls)’ ของเขา” 

ฉันติดมันเขาอยางจัง เฟซบุกไมเหมือนกับสิ่งอื1น ๆ  ที่ฉันเคยใชงานมา

กอน มนัใหความรูสกึเหมอืนกบัวาเปนสิง่ทีม่ชีวีติ เปนพลวตัของมหาวทิยาลัย

ของเราทีข่ยายไปยังโลกออนไลน และชวยใหเราทกุคนรูจกักนัในรปูแบบใหม

ฉันไดยินมาวาเฟซบุกกอต้ังขึ้นโดยนักเรียนมหาวิทยาลัยฮารวารด  

(Harvard University) บางคนที่ลาออกกลางคัน แตฉันก็ไมรูเรื1องของธุรกิจ 

สตารตอัปมากนัก จนกระทั่งฉันไดลงเรียนวิชา “ความเปนผูประกอบการ 

ซิลิคอนแวลลีย” ในปสุดทาย หลังจากนั้นฉันจึงเขาใจวาโอ นี่มันคือดินแดน
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แหงความหิวโหย เปนที่ซึ่งนักฝนหนาโงผูไดรับโอกาสในการสรางอนาคต 

ในรูปแบบของพวกเขาเอง ดวยความชวยเหลือเล็ก ๆ  นอย ๆ  จากนักรวมทุน 

ผูอุปถัมภ นี่คือดินแดนของนวัตกรรมที่เกิดจากการผสมผสานของความคิด

อันปราดเปรื1อง การแกปญหาอันเหี้ยมโหด จังหวะเวลาที่โชคดี และเทปกาว 

จํานวนมาก

ถาฉันตองการเร่ิมทํางานสตารตอัปในชวงใดก็ตามของชีวิตมันก็ตอง

เปนตอนนี้ ตอนที่ฉันยังอายุนอยและไมมีอะไรจะเสีย แลวทําไมถึงจะไมเริ่ม

ดวยสินคาที่ฉันรักและใชมันทุกวันละ เพื1อนที่ดีของฉันคนหนึ่งชื1อเวยน ชาง 

(Wayne Chang) ไดเขารวมทํางานกับเฟซบุกหกเดือนกอนหนานี้ และเขา 

กห็ยดุพดูถงึมนัไมไดเลย “เธอลองมาดูดวยตวัเองส”ิ เขาชักชวน “อยางนอย

เธอก็เขามาฝกงานแลวดูวาบริษัทเปนยังไง”

ฉนัทาํตามคําแนะนาํของเขาและเขาสมัภาษณ ไมนานฉนัก็พบวาตวัเอง 

อยูในหองล็อบบี้ที่เต็มไปดวยภาพวาดบนกําแพง ในวันแรกของฉันในฐานะ

ของวิศวกรฝกงานคนแรกที่เฟซบุกเคยมีมา ขนาดของท้ังบริษัทในตอนนั้น 

สามารถต้ังอยูในปารตี้สวนหลังบานไดอยางพอดิบพอดี ตอนนั้นยังไมมี

แนวคิดเรื1องหนาหลัก (News Feed) และไมมีใครรูจักบริการของเรายกเวน

นักเรียนมหาวิทยาลัยและนักเรียนมัธยมปลาย ในโลกของโซเชียลเน็ตเวิรก 

เราถูกทําใหตัวเล็กเปนคนแคระดวยยักษใหญที่มีผูใชงานกวา 150 ลานคน

อยางเว็บไซตมายสเปซ (MySpace)

แตความฝนของพวกเราย่ิงใหญมากเมื1อเทียบกับขนาดที่เล็กของเรา 

พวกเราถอดรหัสกนัจนดกึดื1นในขณะทีว่งดาฟตพงัก (Daft Punk) สงเสียงดัง 

ผานลําโพง เราบอกกับตัวเองวา วันหนึ่งเราจะใหญกวามายสเปซ จากน้ัน 

ก็จะหัวเราะกันเล็กนอยเพราะมันฟงดูเปนเรื1องที่ไรสาระมาก ทายที่สุดแลว

เราจะเชื<อมโยงโลกใบนี้เขาดวยกัน
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หลังจากที่ฉันฝกงานไปไดสองเดือน ฉันก็ตัดสินใจที่จะเปนพนักงาน

เต็มเวลา และเนื1องจากฉันใชโปรแกรมโฟโตช็อปเปนจากการวาดรูปของฉัน

ในอดีต รูชิ แซงหวี (Ruchi Sanghvi) เพื1อนของฉันจึงแนะนําใหฉันไปนั่งกับ

นกัออกแบบ และไปรวมตดัสนิใจวาควรจะใสอะไรลงไปบนหนาจอของเว็บไซตดี  

หืม การออกแบบเว็บไซตเปนอาชีพอยางนั้นเหรอ ฉันคิด ฉันเอาดวย!

เนื1องดวยเราเปนบริษัทสตารตอัป จึงไมมีใครที่คิดวาการที่จู ๆ  ฉัน

เดนิเขาไปเสนอการออกแบบฟเจอรใหมของตัวเองใหกบัเวบ็ไซตนัน้เปนสิง่ที่

แปลกประหลาด พวกเราทกุคนตางกส็วมหมวกหลายใบดวยกนัทัง้น้ัน พวกเรา 

พุงเขาชนกบัปญหาเมื1อใดกต็ามทีเ่หน็มนั เราเขา ๆ  ออก ๆ  รหสัและพิกเซล และ 

กลบัไปเขารหสัอีกครัง้ ดงัน้ันดวยความบังเอญิฉนัจงึไดเพ่ิมหมวกใหมหนึง่ใบ

เขามาในการหมุนเวียนงานของฉัน นั่นก็คือหมวกของการเปน นักออกแบบ

3 ปหลังจากบทสนทนากับผู จัดการอันเปนเคราะหกรรมของฉัน 

ในครั้งนั้น บทบาทของฉันก็เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ทีมออกแบบของเรามี 

ขนาดใหญขึ้นเกือบสองเทานับตั้งแตตอนที่ฉันเริ่มตน ฉันผานชวงเวลา 

สองสามปแรกในบริษัทสตารตอัปที่เติบโตอยางกาวกระโดดมาได ฉันคิดวา

ฉันคุนชินกับการเปลี่ยนแปลง การเริ่มตนใหมหรือการรับมือกับสถานการณ

ที่ยากลําบากนั้นไมใชสิ่งใหมสําหรับฉัน 

ถึงกระนั้นฉันก็ยังไมไดเตรียมพรอมรับมือกับบทบาทในการเปน 

ผูจัดการหนาใหมที่ขยายตัวมากมายถึงเพียงนี้ เหตุผลหนึ่งก็คือ ฉันกําลัง

บริหารจัดการนักออกแบบผลิตภัณฑ ซึ่งมันเปนสาขาที่ฉันไมเคยรูมากอน 

วามีตัวตนอยูจนกระทั่งฉันไดกาวเขามาในบริษัทน้ี อีกเหตุผลหน่ึงคือ  

ความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการคน และวิธกีารทีพ่วกเขาทาํงานรวมกนันัน้  

ใหความรูสกึเหมอืนกบัเปนการกาวกระโดดคร้ังใหญออกจากการสรางสวนตอ 

ประสานผูใช (User Interface) หรือการเขียนโคด ในชวงเดือนและปแรก  

ทุก ๆ  อยางลวนแปลกใหมและรูสึกน�าอึดอัดใจไปเสียหมด
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ฉันยังจําครั้งแรกที่สัมภาษณใครบางคนเขามารวมทีมของฉันไดดี  

ถึงแมวามันจะชัดเจนวาฉันเปนคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจ ฉันถามคําถาม

หลายขอ ฉันเปนคนตัดสินใจวาการพูดคุยจะดําเนินไปอยางไร ทายที่สุดแลว

ฉนัเปนคนทีเ่ลอืกวาจะจางหรอืไมจาง ถงึอยางนัน้มอืของฉันกย็งัคงสัน่ตลอด

เวลา 45 นาทีอยูดี ถาผูสัมภาษณคิดวาคําถามของฉันงี่เงาละ ถาเธอเห็นวา

ฉนัเปนคนหลอกลวงเหมอืนกบัทีฉ่นัรูสกึกบัตวัเองละ แลวถาฉนัทาํใหทมีของ

เราดูเหมือนกับโชวตัวตลกโดยที่ไมไดตั้งใจละ

ฉนัยังจาํครัง้แรกทีต่องบอกขาวรายได เรากําลงัออกโปรเจ็กตใหมทีน่�า

ตื1นเตน ซึง่มนัตองใชความกระตอืรอืรนของทุกคนในการถกเถยีงถงึความเปน

ไปไดของโปรเจ็กต มคีนในทมีของฉนัสองคนเขามาขอเปนผูนาํของโปรเจ็กตนี้  

และฉันตองตอบปฏิเสธใครบางคนไป ฉันซอมบทสนทนาอยูที่หนากระจก

หองนํ้าในบานของฉัน ลองจินตนาการถึงสถานการณแย ๆ  ทุกอยางที่อาจจะ 

เกิดขึ้นได นี่เปนการตัดสินใจที่ถูกตองแลวหรือเปลา ฉันเปนคนทําลาย 

ความฝนใชไหม จะมีใครลาออกไปตอหนาตอตาฉันตรงนั้นเลยหรือเปลา

ฉนัจาํครัง้แรกทีต่องพรเีซนตตอหนาคนดูจาํนวนมากได ฉนักาํลงัแสดง

งานออกแบบทีง่านสมัมนา F8 ของเฟซบุก* ทามกลางทะเลของเบาะหนานุม

และแสงไฟนีออน พวกเราไมเคยทํากิจกรรมสาธารณะที่ใหญขนาดนี้มากอน 

ดงันัน้มนัจงึเปนเรื1องใหญ ในสัปดาหของการจดังาน ฉนัไมสามารถหยุดเลื1อนดู 

ทุกรายละเอียดในงานนําเสนอของฉันไดเลย ฉันตองการใหมันออกมาดี  

แตการพูดในท่ีสาธารณะก็ทําใหฉันกลัว แมแตการซอมพูดของฉันตอหนา

เพื1อนรวมงานที่ชวยไดก็ยังเปนบททดสอบที่สั่นประสาทและแสนสาหัส

* งานสมัมนา F8 ของเฟซบุก เปนการประชุมประจาํปทีจ่ดัข้ึนโดยเฟซบุก สาํหรบันกัพฒันาและ

ผูประกอบการที่สรางผลิตภัณฑและบริการในเว็บไซต



26 |  @Facebook  |

ฉันจําอารมณหลัก 3 อยางที่นําไปสูปญหาในบทบาทใหมของฉันได  

มนัคือความกลัว ความลงัเลสงสยั และ ฉนับาหรอืเปลาทีรู่สกึแบบนี ้ดเูหมือนวา 

ทกุ ๆ  คนรอบตวัฉนัจะทาํมนัออกมาไดด ีคนอื1น ๆ  ทาํราวกับวามนัเปนเรื1องงาย 

ฉันไมเคยคิดวาการบริหารเปนเรื1องที่งาย และทุกวันนี้ก็ยังคงไมคิด

เชนนั้น

ปจจบุนัเกอืบจะ 10 ปหลงัจากทีฉ่นัเริม่ตนเดนิบนเสนทางนี ้ทีมของฉนั

เติบโตขึ้นตามลําดับขนาดของทีม เราออกแบบประสบการณที่มีคนมากกวา 

2,000 ลานคนเห็นในเวลาที่พวกเขาแตะสัญลักษณ f สีฟาบนโทรศัพท  

เราคิดลึกลงไปในรายละเอียดถึงวิธีการที่ผูคนแชรสิ่งที่พวกเขาคิด พยายาม

ตามเพื1อนของพวกเขาใหทัน มีปฏิสัมพันธกันผานการพูดคุยและการยก 

นิ้วโปงให และสรางชุมชนข้ึนมารวมกัน ถาเราทํางานของเราออกมาไดดี  

ผูคนท่ัวทัง้โลก จากเบลเยยีมไปจนถงึเคนยา จากอนิเดยีไปจนถงึอารเจนตนิา 

จะรูสึกใกลชิดกันมากขึ้นกวาเดิม

แกนของการออกแบบที่ดีคือการเขาใจผูคนและความตองการของ

พวกเขาเพื1อที่จะสรางเครื1องมือที่ดีที่สุดเทาที่จะเปนไปไดใหกับพวกเขา การ

ออกแบบดึงดูดฉันดวยเหตุผลเดียวกันกับการบริหารจัดการ มันใหความรูสึก

เหมือนกับความพยายามอันลึกซึ้งของมนุษยในการมอบอํานาจใหกับผูอื1น

ฉนัไมใชผูเชีย่วชาญดานการบริหารจดัการอยางแน�นอน สวนใหญแลว

ฉนัเรยีนรูจากการลงมอืทาํ และนอกจากความต้ังใจอยางสดุความสามารถของ

ฉนัแลว ฉนักเ็คยทาํผดิพลาดมานบัครัง้ไมถวน แตสิง่นีก้ค็อืวธิกีารทีน่ําพาชวีติ 

ใหเดินไปขางหนา คุณลองทําอะไรบางอยาง คุณคนพบวาอะไรที่ใชไดและ 

ใชไมได คณุจดจาํเปนบทเรยีนสาํหรับอนาคต และจากนัน้คุณจงึเปนคนท่ีดขีึน้  

ลางมันออกไป และวงจรนี้ก็เกิดขึ้นซํ้าอีกครั้ง
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ฉันไดรับการชวยเหลือมากมายในรูปแบบของคอรสอบรมภาวะผูนํา 

ที่น�าอัศจรรย การสนทนาเรื1องสําคัญ (Crucial Conversations) คือคอรส

โปรดของฉัน บทความและหนังสือที่ฉันกลับไปเปดมันอีกครั้งแลวคร้ังเลา 

อยางเชน บริหารใหไดผลงานสูง (High Output Management) และ วิธี

ชนะมิตรและจูงใจคน (How to Win Friends and Influence People) และ

สิง่ท่ีสาํคญัท่ีสดุกค็อืเพื1อนรวมงานของฉนั พวกเขาแบงปนภมูปิญญาใหกบัฉนั

อยางเอ้ือเฟอ และใหแรงบันดาลใจในการตอสูดิ้นรนเพื1อใหตัวฉันเองดีขึ้น  

ฉันรูสึกวาโชคดีที่ไดทํางานรวมกับมารก ซักเคอรเบิรก (Mark Zuckerberg) 

เชอรลิ แซนดเบริก (Sheryl Sandberg) และคนอื1น ๆ  ทัง้ในอดตีและปจจบุนั 

ที่สอนฉันมากมายเหลือเกิน

อีกหนึ่งกลยุทธการเรียนรูดวยตัวเองของฉันเริ่มตนขึ้นราว 4 ปกอน 

ตอนที่ฉันตัดสินใจเขียนบล็อก ฉันคิดวาทุกสัปดาห การนั่งลงและจัดเรียง

ความคิดอันยุงเหยิงที่เดงไปมาเหมือนลูกปงปองในหัวของฉัน จะชวยทําให

ฉันเขาใจพวกมันมากขึ้น

ฉนัตัง้ชื1อบลอ็กวา The Year of Looking Glass (ปแหงการสองกระจก)  

เพราะเชนเดยีวกนักบัอลซิในดนิแดนมหศัจรรย “ฉนัรูวาฉนัเปนใครเมื1อฉนัตื1น

ขึ้นมาในตอนเชา แตฉันคิดวาฉันตองเปลี่ยนไปหลายครั้งนับตั้งแตตอนนั้น” 

วันหนึ่งไกลออกไปในอนาคต ฉันจินตนาการถึงการมองกลับมาอานโพสตที่

ฉนัสะสมเอาไว และนกึยอนไปถงึการเดินทางทีผ่านมา นัน่คอืทุกสิง่ทีฉ่นัตอง

ตอสู นั่นคือทุกสิ่งที่ฉันไดเรียนรู

คนอื1น ๆ  เร่ิมอานบทความของฉนั พวกเขาสงมนัตอใหเพื1อนและเพื1อน

รวมงาน คนแปลกหนาเริม่เขามาหาฉนัในงานอเีวนตและการประชุม เพื1อพดูคยุ 

ถงึส่ิงตาง ๆ  ทีฉ่นัไดเขยีนลงไป พวกเขาบอกกบัฉนัวาพวกเขาพอใจกบัวธิกีาร 

ดิน้รนตอสูของฉนัมากแคไหน หลายคนเปนผูจดัการมือใหม บางคนเปนคนที ่
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มีประสบการณแตตองรับมือกับความทาทายของการเติบโตและขนาดที่ 

ใกลเคยีงกนั และคนอื1น ๆ  ทีไ่มไดเปนผูจดัการในปจจบุนั แตคดิวามนัคอืบางสิง่ 

ที่พวกเขาตองการจะทําตลอดเสนทางในอนาคต

“คณุควรจะเขยีนหนงัสอืนะ” บางคนแนะนาํ ฉนัหวัเราะ พวกเขาตอง

ลอเลนแน�! ฉนัยงัมอีะไรทีต่องเรยีนรูอกีมาก บางทวีนัหนึง่ในชวงเวลาสดุทาย

ของอาชีพ หลังจากที่ฉันไดคนพบความลับที่แทจริงของการเปนผูบริหารที่ดี  

ฉันจะสามารถนั่งสบาย ๆ  บนเกาอี้พักแขนลายหมากรุกขางกองไฟท่ีกําลัง 

สงเสยีงคาํราม และจดบนัทกึกองปญญาญาณทัง้หมดทีฉ่นัไดสัง่สมเอาไวลงไป 

ฉันบอกเพื1อนของฉันเรื1องนี้ และเขากรอกตา “ใช แตเมื1อถึงจุดนั้น 

เธอก็จะจําไมไดแลววามันเปนยังไงในตอนเริ่มตน ในตอนที่ทุกอยางยังใหม 

ยาก และบาคลั่ง ความจําของเธอคงจะถูกลบออกไปแลว” สิ่งที่เขาพูดมี

ประเด็น ขางนอกนั่นมีหนังสือการบริหารจัดการที่เขียนโดยซีอีโอระดับสูง 

และผูเชี่ยวชาญดานผูนําอยูมากมาย มีทรัพยากรสําหรับผูบริหารที่ตองการ 

เปนคนท่ีมปีระสทิธิภาพ ผานการเรยีนรูเรื1องการวจิยัระดบัองคกรและแนวโนม 

ธุรกิจอยูนับไมถวน

แตผูจัดการสวนใหญนั้นไมใชซีอีโอหรือผูบริหารระดับสูง พวกเขา 

สวนใหญจะนาํทีมท่ีมขีนาดเลก็กวา และบางครัง้กไ็มไดเปนผูนาํทมีโดยตรงเสยี

ดวยซํา้ พวกเขาสวนมากไมไดปรากฏตวับนหนานติยสาร Forbes หรือ Fortune  

แตพวกเขาทุกคนก็เปนผูจัดการเหมือนกัน และพวกเขาก็มีวัตถุประสงค

เดียวกัน นั่นก็คือการชวยใหกลุมคนบรรลุเปาหมายรวมกัน ผูจัดการเหลานั้น

อาจเปนครูหรือครูใหญ กัปตันหรือโคช ผูดูแลระบบหรือนักวางแผน

เมื1อฉันพิจารณาถึงสิ่งนี้ ฉันจึงคิดวา บางทีฉันอาจจะสามารถเขียน

หนังสือเลมน้ีออกมาได เพราะในตอนน้ีมันมีความเก่ียวของกับกลุมคน 

กลุมหนึ่งมากขึ้น เชน กลุมของผูจัดการที่ถูกโยนใหเจอกับสถานการณใหม ๆ   
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โดยทีพ่วกเขายงัไมไดเตรียมพรอม กลุมของผูจดัการท่ีจมอยูกบัการหาวธิกีาร 

ที่ดีที่สุดในการชวยผูใตบังคับบัญชา ผูจัดการที่ตองรับมือกับทีมที่เติบโต 

อยางรวดเร็ว หรือผูที่เพียงแคอยากรูเรื1องของการบริหารจัดการ ฉันเอง 

ก็เคยเปนหนึ่งในพวกเขาเหลานั้นเมื1อไมนานมานี้

การบรหิารจดัการทมีน้ันเปนเรื1องยาก เพราะทายทีส่ดุมนัเปนเรื1องของ

การบรหิารจดัการคน และพวกเราทกุคนกล็วนมคีวามหลากหลายและเปนสิง่

มีชีวิตที่มีความซับซอน เหมือนกับวาไมมีวิธีการเปนมนุษยแคเพียงวิธีเดียว 

และไมมีวิธีการบริหารจัดการกลุมคนแคเพียงหนึ่งวิธี

แตวาการทํางานรวมกันเปนทีมนั้นก็เปนวิธีการท่ีทําใหโลกขับเคลื1อน

ไปขางหนา เราสามารถสรางสิ่งตาง ๆ  ที่ยิ่งใหญและทะเยอทะยานมากกวา

สิ่งใดก็ตามท่ีเราสามารถทําสําเร็จไดดวยตัวคนเดียว สิ่งนี้คือวิธีการชนะใน

สงคราม คือวิธีการที่ทําใหนวัตกรรมขับเคลื1อนไปขางหนา คือวิธีการที่ทําให

องคกรประสบความสําเร็จ นี่คือวิธีการที่ทําใหเกิดความสําเร็จที่ไมธรรมดา 

ผูจัดการที่ยอดเย่ียมไมไดเปนไดโดยกําเนิด พวกเขาลวนถูกสรางขึ้น  

ฉันมีความเชื1อตอสิ่งน้ีลึกซึ้งมากกวาสิ่งใด มันไมสําคัญวาคุณจะเปนใคร  

ถาคุณใสใจมากพอท่ีจะอานหนังสือเลมน้ี คุณก็มีความใสใจมากพอท่ีจะเปน

ผูจัดการที่ดีได 

ถงึผูอาน ฉนัหวงัวาหนงัสอืเลมนีจ้ะใหเคลด็ลบัท่ีเปนประโยชนสาํหรบั

ทุก ๆ  วันของคุณ แตสิ่งที่สําคัญยิ่งไปกวานั้น ฉันหวังวาหนังสือเลมนี้จะชวย 

ใหคณุเขาใจถงึ คาํถาม ของการบรหิารจดัการ เพราะเมื1อคณุรูจกัตัง้ คาํถาม  

ไดถูกตอง คุณจะสามารถคนพบ วิธีการ แกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพอยาง

แทจริง ทําไมถึงตองมีผูจัดการ ทําไมคุณถึงควรมีการประชุมตัวตอตัวกับ 

ลูกนองของคุณ ทําไมคุณถึงควรจางผูสมัคร A มากกวาผูสมัคร B ทําไม 

ผูจัดการจํานวนมากถึงสรางความผิดพลาดเหมือน ๆ  กัน
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เรื1องราวและมุมมองบางอยางที่ฉันอธิบายนั้นอาจจะเปนลักษณะ

เฉพาะของสภาพแวดลอมในที่ทํางานของฉัน ซึ่งก็คือบริษัทเทคโนโลยี 

สตารตอัปที่กลายมาเปนหน่ึงในบริษัทฟอรจูน 500 บางทีคุณอาจเพียงแค

ตองการจางพนักงานใหมนาน ๆ  ครั้ง บางทีการประชุมนั้นก็ไมใชเรื1องใหญ

ในวันทํางานของคุณ แตอยางไรก็ตาม งานประจําวันสวนมากของผูจัดการ

ก็คือการใหฟดแบ็ก การสรางวัฒนธรรมที่ดี การวางแผนสําหรับอนาคต  

ซึ่งลวนแตเปนเรื1องที่เปนสากลทั้งสิ้น

ทายที่สุด ฉันหวังวาหนังสือเลมนี้จะสามารถเปนทรัพยากรในชั้น

หนงัสอืของคณุ เปนสิง่ทีค่ณุสามารถเปดอานมนัตอนไหนกไ็ด และกลบัมาอาน 

มนัอกีครัง้ในทนัททีีค่ณุมองเหน็บทบาทใหมของคณุทีแ่ตกตางออกไปจากเดมิ

ถึงแมวาฉันจะเปนนักออกแบบ แตนี่ก็ไมใชหนังสือที่เกี่ยวกับวิธีการ 

สรางสินคา คุณจะไมไดอานสิ่งที่สะทอนลึกลงไปวาสิ่งใดทําใหเกิดการ

ออกแบบท่ียอดเยีย่ม หรือฉนัมคีวามคดิเหน็อยางไรกบัโซเชยีลมีเดยี ฉนัไมได 

อยูที่นี่เพื1อเลาเรื1องราวของเฟซบุกใหคุณฟง

นีค่อืหนงัสอืทีแ่สดงใหเหน็วาใครบางคนท่ีไมไดรบัการอบรมอยางเปน

ทางการสามารถเรียนรูวิธีการเปนผูจัดการที่มีความมั่นใจไดอยางไร นี่คือ

หนังสือที่ฉันหวังวาจะมีในชวงปแรก ที่ฉันมีแตความกลัว ความลังเลสงสัย 

และคําถามวานี่ฉันเปนบาไปแลวหรือยังไง

นีค่อืหนงัสือทีอ่ยูทีน่ีเ่พื1อบอกกบัคณุวา ความกลวัและความลงัเลสงสัย

ของคณุนัน้เปนเรื1องธรรมดา และคุณกาํลงัจะหาทางออกจากมนัไดเหมอืนกัน 

กับฉัน

คุณพรอมไหม ถาพรอมแลวเรามาเริ่มกันเลยดีกวา
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ต อนที่ฉันเร่ิมงานครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2006 ฉันไมรู

เลยวาอะไรคือสิ่งที่ฉันตองรู

ในแงมุมหนึ่งเฟซบุกเปนเครือขายทางสังคมสําหรับนักเรียนและ

นกัศกึษาในเวลานัน้ ฉนัคดิวาฉนัเปนผูสมคัรทีส่มบูรณแบบไมทางใดก็ทางหน่ึง 

ฉนัหมายถึง ใครจะรูจกัคนใชงานเฟซบุกดไีปกวาคนท่ีเพิง่เรยีนจบมาหมาด ๆ  

อยางฉนักนัละ ฉนักระหายทีจ่ะจารึกบางส่ิงเอาไวใหกบัโลกใบน้ี และไมมอีะไร 

ที่จะฉุดรั้งฉันเอาไวได ฉันไมมีหลักการที่เปนระบบ ไมมีความลมเหลว 

อันน�าเศราใหพูดถึง และหลังจากการเรงทองตําราอยางหนักเปนเวลา 4 ป 

การเขียนรายงานนับไมถวน เขียนโคดแบบมาราทอนจนไมไดหลับไมไดนอน  

การทํางานหนักกับฉันก็เขากันไดเปนอยางดี

แตฉันก็ตองเผชิญกับขอเสียที่สําคัญบางประการเชนกัน ขอเสีย 

ทีใ่หญทีส่ดุกค็อืฉนัมปีระสบการณนอยมาก เชนเดยีวกนักับสตารตอปัสวนใหญ  

ทีมของเรามุงเนนความสนใจไปกับการทําสิ่งตาง ๆ  ใหสําเร็จโดยไมไดสนใจ

เรื1องลําดับขั้นในองคกร ฉันไมมีผูจัดการที่เปนทางการเลยจนกระท่ังทํางาน 

ไปไดประมาณ 1 ป นักออกแบบอาวุโสคนหนึ่งในทีมของเราท่ีชื1อรีเบกา  

ก็เขามารับหนาที่นั้น กอนหนาที่เธอจะเขามา พวกเราทํางานกันเปนกลุม 

ดวยความยืดหยุน ทุก ๆ  คนแคเขาไปชวยในจุดท่ีมีคนตองการตัวพวกเขา  

หลังจากนั้นเปนเวลา 2 ป ฉันก็กลายมาเปนผูจัดการโดยที่ไมทันไดตั้งตัว
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ฉันมีสิ่งที่ตองเรียนรูอีกมาก แตในตอนนี้เมื1อฉันมองยอนกลับไป สิ่งที่

ทําใหฉันแปลกใจมากที่สุดก็คือ ฉันมีความเขาใจเพียงนอยนิดวา การบริหาร

จัดการ นั้นคืออะไร

โอ พวกเราทุกคนลวนคุนเคยกับผูจัดการที่ดีและผูจัดการที่แย จาก

สายลบัเอม็ (M) ในภาพยนตรเรื1อง James Bond ไปจนถึงอเีบเนเซอร สครจู  

(Ebenezer Scrooge) ในเรื1อง Christmas Carol จากแคทารีน แกรแฮม  

(Katharine Graham) ในเรื1อง The Post ไปจนถึงมิแรนดา พรีสตลี  

(Miranda Priestly) ในเรื1อง The Devil Wears Prada

มันไมใชวาผูจัดการจะเปนสายพันธุที่หายากและผิดแปลกจากมนุษย

ทั่วไป คนสวนใหญจะมีผูจัดการของตัวเองอยางนอยหนึ่งคน ตอนที่ฉัน 

กําลังโตขึ้น ที่โตะอาหารเย็นที่บาน ฉันจําไดวาพอกับแมที่คนหน่ึงเปน 

ผูเชี่ยวชาญดานไอทีและอีกคนเปนนายหนาคาหุน กําลังพูดคุยกันถึงสิ่งที่

หัวหนาของพวกเขาทําหรือพูดในวันนั้น ฉันเคยมีผูจัดการที่สอนใหฉันทํางาน

สอนหนังสือในชวงที่ฉันเรียนมัธยมและวิทยาลัย

แตถาหากวาคุณมาถามฉันกอนหนาที่ฉันจะไดเริ่มเปนผูจัดการวา  

ฉันคิดวางานของการเปนผูจัดการคืออะไร นี่คือสิ่งที่ฉันจะตอบคุณ

ประชุมกับลูกนองเพื1อชวยพวกเขาแกปญหา

ใหฟดแบ็กวาอะไรดีและอะไรไมดี

คิดใหออกวาใครควรจะไดรับการเลื1อนตําแหน�งและใครควรจะถูก

ไลออก

จากวันนั้นไปขางหนาเปนระยะเวลา 3 ป ฉันไดทํางานและฉลาดขึ้น

เล็กนอย คําตอบฉบับแกไขของฉันมีหนาตาเปนแบบนี้
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สรางทีมที่ทํางานรวมกันไดเปนอยางดี

สนบัสนนุสมาชกิในทมีใหไปถงึเปาหมายในสายงานของพวกเขา และ

สรางกระบวนการทํางานเพื1อชวยใหงานสําเร็จอยางราบรื1นและมี

ประสิทธิภาพ

อยางทีค่ณุเหน็ คําตอบของฉนัววิฒันาการมาจากกิจกรรมพ้ืนฐานตาง ๆ   

ประจําวัน (การประชุมและการใหฟดแบ็ก) ไปเปนเปาหมายที่มีระยะยาว 

มากกวา (การสรางทีมและสนับสนุนการเติบโตในสายงาน) คําตอบใหมนั้น

ฟงดูฉลาดและดูเปนผูใหญมากกวา ฉันเจงมาก! 

เวนแตวา…มันยังคงเปนคําตอบที่ไมถูกตองเทาใดนัก คุณอาจกําลัง 

คิดวา ถาอยางนั้น คําตอบพวกนี้มันผิดตรงไหนกันเหรอ แน�นอนวาผูจัดการ

ที่ดีตองทําไดทุกอยางที่อยูในทั้งสองรายการนี้

นั่นก็จริง แตปญหาก็คือคําตอบเหลานี้ยังคงเปนการแบงประเภทของ

กิจกรรม ถาหากฉันถามคุณวา “งานของนักฟุตบอลคืออะไร” คุณจะบอกวา

มันคือการเขารวมฝกซอม สงตอลูกบอลไปยังเพื1อนรวมทีม และเขาทําประตู

อยางนั้นเหรอ 

ไม ! ไมใชอยูแลว คณุจะบอกกบัฉนัวาทาํไมกจิกรรมเหลานัน้ถงึสาํคญั 

ในตอนแรก คุณจะบอกวา “งานของนักฟุตบอลคือการเอาชนะในเกม 

การแขงขัน” 

แลวงานของผูจัดการคืออะไรกัน หากคุณไมเขาใจเรื1องนี้อยางลึกซึ้ง  

มันก็เปนเรื1องยากที่คุณจะเรียนรูวิธีการทํามันใหออกมาดี

และนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดถึงกันในบทแรก
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ลองจินตนาการดูวา คุณตัดสินใจที่จะตั้งรานขายน้ํามะนาว เพราะคุณรัก 

การดื1มนํ้ามะนาว และคิดวามันอาจจะเปนธุรกิจที่ดีก็ได

ในตอนเริ่มตน สิ่งที่คุณจําเปนตองทํานั้นดูชัดเจนมาก คุณไปที่รานคา

และซื้อลูกมะนาวกลับมาเต็มตะกรา คุณคั้นมะนาวเหลานั้น เทนํ้าตาลลงไป

และเติมนํ้า คุณไปเอาโตะพับ เกาอี้เลานจ เหยือกนํ้า ถังนํ้าแข็ง และแกวอีก

นิดหน�อย คุณตกแตงปายกระดานชอลกที่น�ารักเพื1อประกาศสิ่งแสนอรอยที่

คณุนาํเสนอ (และราคาทีด่สูมเหตุสมผล!) จากน้ันคณุกไ็ปตัง้รานอยูใกลสีแ่ยก

ทีค่นพลุกพลาน และคอยถามผูคนทีเ่ดินผานไปมาดวยน้ําเสยีงอนัมีความสขุ

วาพวกเขากระหายนํ้าหรือเปลา

มนัเปนเรื1องงายถาหากวามนัเปนเรื1องของคณุแคเพยีงคนเดยีว เปนมือ 

ของคณุเองทีค่ัน้มะนาว เปนขาของคณุเองทีก่าวเดนิจากรานคาไปยงัหองครวั 

จนไปถึงที่ตั้งราน เปนแขนของคุณเองที่ยกเหยือกนํ้าและลากถังนํ้าแข็ง  

ถาหากวาลายมือบนกระดานชอลกน้ันดูเลอะเทอะ นั่นก็เปนเรื1องที่คุณตอง

จดัการเพยีงคนเดยีว ถาหากน้ํามะนาวของคุณหวานหรอืเปรีย้วจนเกนิไป คุณ

กส็ามารถโทษไดแคเพยีงตัวคณุเองคนเดียวเทานัน้ จะไมมอีะไรสาํเรจ็ไดเลย

นอกเสียจากวาคุณเลือกที่จะทํามัน

แตขาวดีก็คือ! บียอนเซ (Beyonće) ออกอัลบั้มใหมชื1อ Lemonade 

และทุกคนก็หลงใหลในนํ้ามะนาวอยางฉับพลัน ทันทีที่คุณขายไดหนึ่งแกว 

จะมีคนอกี 10 คนเขามายืนลอมรานของคุณ พวกเขากระตอืรอืรนอยากจะได

ความสดชื1นอึกใหญทีท่าํใหนกึถงึความหลงั คณุไมสามารถทาํตามความตองการ

ไดทัน ดังนั้นคุณจึงตัดสินใจที่จะขอความชวยเหลือจากเฮนรีและเอลิซา 
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เพื1อนบานของคุณ คุณจะจายคาจางใหพวกเขาทั้งคูอยางยุติธรรมเพื1อแลก 

กบัการทีพ่วกเขามาทํางานใหคณุ

ขอแสดงความยินดีดวย! ตอนนี้คุณเปนผูจัดการแลว!

“ปดโธ ก็รู ๆ  กันอยู” คุณพูด “ฉันจางงานและจายเงินใหพวกเขา ฉัน

เปนซีอีโอ เปนหัวหนา เปนผูนํา แน�นอนสิวาฉันเปนผูจัดการ”

อันที่จริงแลวคุณเปนผูจัดการ แมวาคุณจะไมไดจางงานหรือจายเงิน 

ใหกับพวกเขา ในแงมุมทางดานการจัดการนั้นไมเก่ียวของกับสถานะของ 

การจางงาน ทุกอยางนั้นเกี่ยวของกับความจริงที่วา คุณไมไดกําลังพยายาม

ทําอะไรดวยตัวคนเดียวอีกตอไป

คณุสามารถทาํและขายน้ํามะนาวไดอยางรวดเรว็กวาเดมิมากดวยมอื

และเทาทั้งสามคู คุณคนหนึ่งสามารถผสมเครื1องดื1ม ในขณะท่ีอีกคนกําลัง 

เก็บเงิน คุณสามารถผลัดกันเขางานเปนกะและเปดรานไดนานกวาเดิม  

คุณอาจมีเวลาทําไดแมกระทั่งการออกไปมองหาวัตถุดิบที่มีราคาถูกกวา

ในเวลาเดยีวกนันี ้คุณไดละทิง้การควบคมุไปในระดบัหนึง่ คณุไมใชคน

ที่จะตองตัดสินใจทุก ๆ  อยางอีกตอไป เมื1อมีเรื1องเลวรายเกิดขึ้น มันก็อาจจะ

ไมไดเกิดจากสิ่งที่คุณทํา ถาหากวาเอลิซาลืมใสนํ้าตาล คุณจะไดลูกคาที่ไมมี

ความสุขและหนานิ่วคิ้วขมวดจํานวนมาก ถาหากวาเฮนรีหนาบึ้งตึงขมขวัญ

คนอื1น ๆ  คนที่เดินมาเพื1อหยุดซื้อเครื1องดื1มของคุณก็จะนอยลง 

คณุรูสกึวาการไดอยางเสยีอยางนีม้คีวามคุมคา ทําไมถึงเปนเชนนัน้ ก็

เพราะวาเปาหมายของคณุในตอนทีค่ณุเริม่ตนน้ันยงัคงเดมิ คณุรกันํา้มะนาว

และคิดวามันอาจจะเปนการทําธุรกิจที่ดี คุณมีความเชื1อวาคนจํานวนมาก 

ควรจะไดรับประสบการณความอัศจรรยของเครื1องดื1มเมนูโปรดของคุณ  

และคุณมีความรูสึกวาคุณมีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จมากกวาดวย

ความชวยเหลือจากเอลิซาและเฮนรี 
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นี่คือประเด็นสําคัญของการบริหารจัดการ มันคือความเชื1อวาทีม 

จะสามารถบรรลุเปาหมายไดมากกวาการเดินหนาเพียงลําพัง มันคือ 

ความตระหนักรูวาคุณไมจําเปนตองทําทุกสิ่งทุกอยางดวยตัวเอง ไมจําเปน 

ตองดีที่สุดในทุกสิ่งดวยตัวเอง หรือแมกระทั่งไมจําเปนจะตองรูวิธีการทํา 

ทกุอยางดวยตัวเอง

งานของคุณในฐานะของผูจัดการคือ การสรางผลลัพธที่ดีขึ้นจากกลุม

คนที่ทํางานรวมกัน

มันคือคําจํากัดความงาย ๆ  นี้เองที่ขับเคลื1อนทุกสิ่ง

 

ฉนัเคยคดิวาการตดัสินวาผูจดัการคนไหนเปนคนทีเ่กงหรอืวาไมเกงนัน้ กเ็หมือน 

กับการตัดสินวาเด็กอายุ 15 ปนั้นมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะขับรถหรือเปลา 

มนัคงจะตองมแีบบทดสอบทีต่งึเครียด และการทดสอบทีป่ระสบความสาํเรจ็

ในแตละรายการจะไดรับการติ๊กเครื1องหมายแสดงความพึงพอใจ พวกเขา 

ไดรับความเคารพจากคนอื1นหรือเปลา พวกเขาสามารถแกปญหาใหญ ๆ  

เชิงกลยุทธไดไหม พวกเขานําเสนองานไดอยางเฉียบขาดหรือเปลา พวกเขา 

สามารถทําภารกิจที่สําคัญ 20 อยางภายในหนึ่งวันไดไหม สามารถตอบอีเมล

ระหวางตอแถวซือ้กาแฟ คลีค่ลายสถานการณตงึเครียด มองหาโอกาสใหม ๆ   

และปดการขายไดไหม ฯลฯ

แน�นอนวาส่ิงเหลานี้คือคุณสมบัติยอดเย่ียมที่ผูจัดการจะมีได และ 

เราจะมาพดูถงึพวกมนัในภายหลงั แตการทดสอบวาผูจดัการเปนคนเกงหรอื

ไมนั้น ไมจําเปนที่จะตองมีความซับซอน
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ถาหากคําจํากัดความของคําวางานคือการไดมาซึ่งผลลัพธที่ดีขึ้นของ

กลุมคนที่ทํางานรวมกัน เชนนั้นแลว ทีมของผูจัดการที่ยอดเยี่ยมก็จะบรรลุ

ผลลัพธที่ยอดเยี่ยมไดอยางสมํ่าเสมอ 

ถาหากวาผลลัพธที่คุณสนใจคือการสรางธุรกิจนํ้ามะนาวที่เติบโตไดดี  

ฉะนัน้ ทมีของผูจดัการทีย่อดเย่ียมกจ็ะสรางผลกาํไรไดมากกวาทมีของผูจดัการ 

ระดับปานกลาง สวนทีมของผูจัดการที่แยก็จะสูญเสียเงินไป 

ถาหากวาผลลัพธที่คุณสนใจคือการใหความรูแกเด็ก ๆ  ฉะนั้นทีมของ

ผูจัดการที่ยอดเยี่ยมจะเตรียมพรอมเด็กใหเผชิญตออนาคตไดดีกวาทีมของ

ผูจัดการระดับทั่วไป สวนผูจัดการที่แยจะไมสามารถใหทักษะและความรูที่

จําเปนตอเด็ก ๆ  ไดเลย 

ถาหากวาผลลัพธที่คุณสนใจคือการไดมาซึ่งการออกแบบที่น�าตื1นตา 

ตื1นใจ ฉะนั้น ทีมของผูจัดการที่ยอดเยี่ยมจะสงมอบแนวคิดที่เรียกเสียงวาว 

ออกมาไดอยางตอเนื1อง ทมีของผูจดัการระดับปานกลางจะผลติผลงานออกมา

ไดสําเร็จแตไมมีความโดดเดน สวนทีมของผูจัดการที่แยจะนําเสนอแนวทาง

ที่ทําใหคุณคิดวา เราทําไดดีกวานี้แน�นอน อยูเปนประจํา

แอนดรวู โกรฟ (Andrew Grove) ผูกอตัง้และซอีโีอของบริษทัอนิเทล  

(Intel) และผูจดัการซึง่เปนตาํนานในยคุนัน้ เคยเขยีนเอาไววาเมื1อถงึเวลาท่ีตอง 

ประเมนิผลงาน เราควรดจูาก “ผลลพัธของงาน ไมใชดจูากกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 

แคเพียงอยางเดียว ชัดเจนวาคุณวัดผลพนักงานขายจากยอดขายที่พวกเขา

ทําได (ผลลัพธ) ไมใชจากจํานวนครั้งในการโทรศัพท (กิจกรรม) ของเขา”

คณุอาจเปนผูจดัการทีฉ่ลาดทีส่ดุ ไดรบัการยกยองมากทีส่ดุ ทาํงานหนกั 

มากท่ีสุดในโลก แตถาทีมของคุณมีชื1อเสียงในดานการสรางผลลัพธระดับ

ปานกลางมาอยางยาวนาน มนักน็�าเสยีดายทีค่ณุจะไมสามารถถกูมองวาเปน

ผูจัดการที่ “ยอดเยี่ยม” ได
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ถงึอยางนัน้มนักเ็ปนเรื1องยากทีจ่ะตัดสนิไดอยางแมนยําในชวงเวลาใด

เวลาหนึง่ ผูจดัการท่ียอดเยีย่มอาจถูกขอใหไปเปนผูนาํทีมใหม และเนื1องจาก

การสรางทีมนั้นตองใชเวลา ดังนั้น ผลงานของเธออาจไมเปนที่ประทับใจ

ในตอนเริ่มตน ในทางตรงกันขาม ผูจัดการที่แยก็อาจจะประสบความสําเร็จ

อยางน�าประหลาดใจไดในไมกี่ไตรมาส เนื1องจากเธอไดรับการสงตอทีมที่มี

พรสวรรคอยูแลวมาให หรือเธออาจจะตั้งความกดดันเอาไวสูงมาก จนทําให

คนในทีมตองทํางานหามรุงหามคํ่า

อยางไรก็ตาม เวลาจะเปนตัวเปดเผยความจริงใหเห็นเสมอ พนักงาน

ที่ดีที่สุดจะไมติดอยูเปนป ๆ  ภายใตหัวหนาที่ปฏิบัติตอพวกเขาไมดี หรือคน

ที่พวกเขาไมไดเคารพ และผูจัดการที่มีพรสวรรคก็จะสามารถเปลี่ยนทีม 

ที่มีประสิทธิภาพตํ่าใหกลายเปนดีไดถาหากพวกเขาไดรับแรงบันดาลใจ 

ในการสรางความเปลี่ยนแปลง

หกปทีแ่ลว ฉนัถกูยายไปเปนพนักงานภายใตผูจดัการอกีคนหน่ึง เขาชื1อ  

คริส ค็อกซ (Chris Cox) หัวหนาเจาหนาที่ฝายผลิตภัณฑ หนึ่งในบทสนทนา

ระหวางเราสองคนในชวงแรกที่ฉันจําไดคือตอนที่ฉันถามเขาวา เขามีวิธี

ประเมนิงานของผูจดัการอยางไรบาง เขายิม้และตอบวา “ขอบเขตงานของผม 

คอนขางเรียบงาย” ครึ่งหน่ึงของส่ิงที่เขาดูคือผลลัพธของทีม นั่นก็คือ  

เราประสบความสําเร็จในการสรางงานออกแบบที่มีคุณคา ใชงานงาย และ

สรางขึ้นมาอยางประณีตตามที่เราปรารถนาแลวหรือยัง สวนอีกครึ่งหนึ่งนั้น 

ขึน้อยูกบัจดุแขง็และความพึงพอใจของทมี เชน ฉนัจางงานและพฒันาบคุคล 

ไดดแีลวหรอืยงั และทมีของฉนัมคีวามสขุและทาํงานรวมกนัไดดแีลวหรอืเปลา

หลักเกณฑแรกมองไปยังผลลัพธปจจุบันของทีม หลักเกณฑที่สอง

คือการตั้งคําถามวาพวกเราไดถูกตั้งคาใหพรอมสําหรับผลลัพธที่ยอดเยี่ยม

ในอนาคตแลวหรือยัง 
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ฉนัรบัเอากรอบความคดิในการประเมนิผูจดัการแบบนีเ้ขามาใชกบัทีม

ของฉัน การเปนคนที่ทํางานไดยอดเย่ียมนั้นหมายถึงการเลมเกมระยะยาว 

และสรางชื1อเสียงใหเปนที่รู จัก แมวาจะมีหลายรอยสิ่งอยางที่เรียกรอง 

ความสนใจไปจากคุณทุกวัน ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น จงอยาลืมวาทายที่สุดแลว

คุณอยูตรงนี้เพื1อที่จะชวยใหทีมของคุณบรรลุผลลัพธที่ยอดเยี่ยม

แลวผูจัดการจะชวยใหกลุมคนบรรลุผลลัพธที่ยอดเยี่ยมไดอยางไร

ในตอนที่ฉันเริ่มตน หัวสมองของฉันคิดแตเรื1องหนาที่ที่ตองทําทุกวัน 

ซึ่งก็คือการเตรียมตัวประชุมครั้งถัดไป การขจัดอุปสรรคตาง ๆ  ใหกับลูกนอง 

และการจัดทําแผนปฏิบัติงานสําหรับเดือนหนา 

เจ. รชิารด แฮ็กแมน (J. Richard Hackman) ผูเชีย่วชาญเรื1องการนาํทมี 

ใชเวลา 40 ปในการพยายามทีจ่ะตอบคําถามน้ี เขาศึกษาวธิกีารทีผู่เชีย่วชาญ

ทาํงานรวมกนัในโรงพยาบาล ในวงซมิโฟนอีอรเคสตรา และภายในหองนกับนิ

ของสายการบินพาณิชย หนึ่งในบทสรุปของเขาบอกเอาไววา การสรางทีม 

ที่ปฏิบัติหนาท่ีออกมาไดดีนั้นยากกวาที่ตาเห็น “งานวิจัยแสดงใหเห็นอยาง 

ตอเนื1องวาทีมนั้นทํางานไดตํ่ากวามาตรฐาน แมวาพวกเขาจะมีทรัพยากร 

ที่มากกวาปกติ” เขากลาว “นั่นเปนเพราะปญหาของการประสานงานและ

การสรางแรงจูงใจไดเขามาทาํลายความไดเปรียบของการรวมมอืกนัทํางาน”

งานวิจัยของแฮ็กแมนอธิบายถึงเงื1อนไข 5 อยางที่จะเพิ่มโอกาส 

ในการสรางความสําเร็จของทีม นั่นก็คือ การมีทีมที่แทจริง (ทีมที่มีขอบเขต

การทาํงานทีช่ดัเจนและมีสมาชกิในทมีคงทีไ่มเปลีย่นแปลง) มทีศิทางท่ีกระตุน

ความสนใจ มีโครงสรางที่ใชงานได ไดรับการสนับสนุนจากบริบทขององคกร 

และมีการฝกสอนอยางเชี่ยวชาญ
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สิ่งที่ฉันสังเกตเห็นดวยตัวเองก็เปนเชนเดียวกันนี้ และฉันไดคิดเรื1อง

ของการแยกงานจํานวนมากที่ผูจัดการตองเจอในแตละวันเรียงรายออกเปน 

3 สิ่งอยางเปนระเบียบ ซึ่งนั่นก็คือ เปาหมาย ผูคน และกระบวนการ

เปาหมาย คือผลลัพธที่ทีมของคุณพยายามใหไดมันมา หรือเรียก

อีกอยางวา ทําไม ทําไมคุณถึงตื1นมาและเลือกที่จะทํา สิ่งนี้ แทนท่ีจะเปน 

อีกหลายพันสิ่งที่คุณสามารถทําได ทําไมคุณถึงทุมเทเวลาและพลังงานไป

ที่เปาหมายและคนกลุมน้ีโดยเฉพาะ โลกน้ีจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรถาทีม

ของคุณประสบความสําเร็จอยางบาคลั่ง ทุกคนภายในทีมควรจะมีภาพของ 

ทําไมงานของเราจึงมีความสําคัญ เหมือน ๆ  กัน หากเปาหมายนี้หายไปหรือ

ไมชดัเจน คณุกอ็าจจะตองเจอกบัความขัดแยงหรือความคาดหวงัท่ีไมตรงกัน 

ยกตัวอยางเชน สมมติวาการมีรานขายนํ้ามะนาวทุกบล็อกถนนคือ

วิสัยทัศนของคุณ เริ่มตนจากในเมืองของคุณ จากนั้นจึงขยายสาขาออกไป 

ทัว่ประเทศ อยางไรกต็าม เฮนรพีนกังานของคณุมรีอยประทับอยูในหวัวาราน

ของคณุควรจะเปนจดุแฮงเอาตยอดนยิมแคเพยีงในละแวกใกลเคยีงนีเ้ทานัน้ 

เขาจะเริม่ทําอะไรบางอยางทีค่ณุคิดวาไมมคีวามสาํคญัและไรประโยชน อยาง

เชนการซ้ือเกาอีน้ัง่ในสนามจาํนวนมาก หรือการพยายามเสริฟพิซซาไปพรอม

กบัการขายนํา้มะนาว เพื1อทีจ่ะปองกนัการมองกนัไปคนละทศิละทางเชนนี ้คณุ

จาํเปนจะตองบอกเขาและคนอื1น ๆ  ในทมีวาสิง่ใดคอืสิง่ท่ีคณุใสใจอยางแทจรงิ

ในเวลาเดยีวกนั คณุไมสามารถทีจ่ะ คดิไปเอง อยางงาย ๆ  วาทกุคนนัน้ 

เชื1อในวิสัยทัศนของคุณ ถาเฮนรีคิดวาแผนการอันลํ้าเลิศอยาง “รานขาย 

นํ้ามะนาวทุกบล็อกถนน” ของคุณเปนแผนการที่โงเงา เขาจะไมไดรับ 

แรงบันดาลใจในการชวยใหคุณทํามันใหสําเร็จ เขาอาจตัดสินใจไปรวมทุน

กับธุรกิจอื1นที่เขาใหความสนใจอยางรานพิซซาและโตะพูลที่อยู บนถนน 

เสนเดียวกันนี้แทน 
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งานใหญงานแรกของคุณในฐานะผูจัดการคือการทําใหแน�ใจวา ทีม

ของคุณรูวา การประสบความสําเร็จนั้นมีหนาตาเปนอยางไร และใสใจใน 

การทํามนัใหสาํเรจ็ลลุวง ทาํใหทกุคนเขาใจและเชื1อในเปาหมายของทีม ไมวา

มนัจะเปนเรื1องทีเ่ฉพาะเจาะจงอยาง “ทาํใหลกูคาทุกคนทีโ่ทร.มารูสกึวาไดรบั

การเอาใจใส” หรอืเปนเรื1องทีก่วางอยาง “ทาํใหโลกใกลชดิกนัมากขึน้” คณุตอง

มคีวามเขาใจและมคีวามเชื1อดวยตวัของคุณเอง จากน้ันจงึแบงปนมนัออกไป 

ในทุกโอกาส ต้ังแตการเขียนอีเมลไปจนถึงการตั้งเปาหมาย จากการบอก

พนักงานคนเดียวไปจนถึงการจัดประชุมขนาดใหญ 

อีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่ผูจัดการจะตองคิดถึงคือเรื1องของ ผูคน หรือเรียก

อีกอยางหนึ่งวา ใคร สมาชิกในทีมของคุณถูกเซตคาใหประสบความสําเร็จ 

หรอืเปลา พวกเขามทีกัษะทีถ่กูตองแลวหรอืยงั พวกเขามแีรงจูงใจทีจ่ะทาํงาน

ใหออกมายอดเยี่ยมไหม 

ถาหากวาคณุไมมคีนท่ีเหมาะสมกบังาน หรอืวาคุณไมมสีภาพแวดลอม

ที่เหมาะสมตอการเติบโตของพวกเขา คุณก็กําลังจะมีปญหาอยางแน�นอน  

ยกตวัอยางเชน เอลซิาไมไดตวงนํา้มะนาว น้ําตาล และน้ําในปริมาณทีถ่กูตอง 

อยางแมนยํา เพื1อที่จะทํานํ้ามะนาวสูตรลับของคุณ หรือเฮนรีไมสามารถ

ตอนรบัลกูคาไดอยางสภุาพ หรอืวาตวัคณุเองเปนคนท่ีวางแผนการไดแยมาก  

รานขายนํา้มะนาวของคุณจะตองเจอทกุขหนักอยางแน�นอน ในการทีจ่ะบริหาร

ผูคนใหดไีดนัน้ คณุจาํเปนจะตองพฒันาความสมัพนัธทีน่�าไววางใจกับพวกเขา  

เขาใจจุดแข็งและจุดออนของพวกเขา (และตัวคุณเองเชนกัน) ตัดสินใจ 

ใหดีวาใครควรจะทําอะไร (รวมไปถึงการจางและไลออกถาจําเปน) และ

ฝกสอนตัวตอตัวเพื1อที่จะรีดศักยภาพของพวกเขาใหออกมาไดมากที่สุด
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ทายท่ีสุดคือเรื1องของ กระบวนการ มันอธิบายวาทีมของคุณทํางาน

รวมกัน อยางไร คุณอาจจะมีทีมที่มีพรสวรรคอันยอดเยี่ยม และพวกเขาก็มี

ความเขาใจในเปาหมายสดุทายอยางชดัเจน แตถามนัไมชดัเจนวาทกุคนควร

จะทํางานรวมกันอยางไร หรือคานิยมของทีมคืออะไร เชนนี้แมวาจะเปนงาน

งาย ๆ  ก็สามารถที่จะกลายเปนงานที่ซับซอนอยางมากได ใครควรจะทําอะไร 

เสร็จเมื1อไหร หลักการใดที่ควรนํามาใชในการชี้นําการตัดสินใจ  

ยกตวัอยางเชน งานของเฮนรคีอืการไปรบัวตัถุดบิทํานํา้มะนาวมาจาก

รานคา และงานของเอลซิาคอืการทาํนํา้มะนาว เฮนรีจะรูไดอยางไรวาถึงเวลา

ที่ตองออกไปซื้อของแลว เอลิซาจะหาวัตถุดิบไดจากที่ไหน จะเกิดอะไรขึ้น 

หากนํ้ามะนาวหมดในวันที่อากาศรอนจัด ถาหากไมมีแผนท่ีคาดการณไว  

เฮนรีและเอลิซาก็จะเสียเวลาไปกับการประสานถายโอนงาน และจัดการกับ

ความผิดพลาดอันหลีกเลี่ยงไมไดที่เกิดขึ้น 

ผูคนมักจะมีปฏิกิริยารองยี้กับคําวา กระบวนการ สําหรับฉันแลว

มันเคยกอใหเกิดความรูสึกของการเคลื1อนตัวไปอยางเชื1องชาขึ้นในใจ ฉัน

จินตนาการเห็นตัวเองเคลื1อนไหวอยางไรการควบคุมไปรอบ ๆ  กองเอกสาร

ขนาดยักษ ปฏิทินของฉันเต็มไปดวยการประชุมอันน�าเบื1อหน�าย ในโลกที่ไร

กระบวนการ ฉันจินตนาการเห็นตัวเองมีอิสระในการทําสิ่งจําเปนที่จะชวยให

สิ่งตาง ๆ  เกิดขึ้นไดอยาง รวดเร็ว โดยที่ไมมีกฎเกณฑ สิ่งกีดขวาง และไมมี

คาใชจายในการดําเนินการ

ความจรงิของเรื1องนีก้ค็อื เปนทีย่อมรบักนัวา เมื1อคณุทํางานดวยตวัเอง 

เพยีงคนเดยีว คณุจะไดตดัสนิใจทกุอยาง คณุถกูจาํกดัดวยความเรว็ในการคดิ 

และการกระทําของคุณเทานั้น 
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ในการทาํงานเปนทมี มนัเปนไปไมไดเลยทีก่ลุมคนจะสามารถประสานงาน 

กันเรื1องสิ่งที่ตองทําไดโดยที่ไมตองใหเวลากับมัน ยิ่งทีมมีขนาดใหญก็ยิ่ง 

ตองใชเวลามาก ดวยพรสวรรคทีเ่ราม ีการอานใจนัน้ไมใชความสามารถหลกั

ของมนษุย เราจาํเปนจะตองสรางคานยิมรวมกนัภายในทีมในเรื1องของวธิกีาร

ที่พวกเราใชในการตัดสินใจและตอบสนองตอปญหา กระบวนการที่ผูจัดการ

จะตองมีความเชี่ยวชาญน้ันหมายรวมไปถึงการนําประชุมท่ีมีประสิทธิภาพ 

การปองกันความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีต การวางแผนสําหรับอนาคต 

และการฟูมฟกวัฒนธรรมที่ดี

เปาหมาย ผูคน และ กระบวนการ หรือ ทําไม ใคร และ อยางไร  

ผูจดัการท่ียอดเยีย่มน้ันจะถามตัวเองอยูเสมอวาเธอจะวางแนวทางของเครื1อง

ทุนแรงเหลานี้เพื1อพัฒนาผลลัพธของทีมไดอยางไร เมื1อทีมมีขนาดใหญขึ้น 

การที่เธอทํางานดวยตัวคนเดียวไดเกงแคไหนนั้นจะยิ่งมีความสําคัญนอยลง 

สิง่ท่ีสาํคญัมากกวากค็อื เธอสามารถสงผลกระทบทวีคณูใหแกทมีของเธอได

มากแคไหน แลวเราจะทําสิ่งนี้ในทางปฏิบัติกันไดอยางไร

สมมติวาฉันสามารถขายนํ้ามะนาวได 20 แกวดวยตัวคนเดียวในหนึ่ง

ชั่วโมง

สมมติวาเฮนรีและเอลิซาสามารถขายนํ้ามะนาวได 15 แกวตอหน่ึง

ชั่วโมงตอคน

สมมติวาเราทุกคนทํางาน 4 ชั่วโมงในหน่ึงวัน และเนื1องดวยฉัน

เปนคนที่ขายนํ้ามะนาวไดเกงที่สุดในกลุมของพวกเรา การใหฉันใชเวลาใน 

การยืนขายนํ้ามะนาวอาจฟงดูเปนความคิดที่ดี ฉันจะขายได 80 แกวตอวัน 

สวนเฮนรีและเอลิซาจะขายได 60 แกวตอคน การขายของฉันคิดเปน 40% 

ของยอดขายรวมของพวกเราทั้งหมด!
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แตฉันสามารถใชเวลาของตัวเองทําอะไรแทนไดอีกนอกจากการขาย 

สมมติวาฉันใชมันในการสอนวิธีการเปนนักขายนํ้ามะนาวที่ดีขึ้นใหกับเฮนรี

และเอลซิา (เลาเรื1องตลกเกีย่วกบัมะนาว!* ตวงสวนผสมเอาไวกอนลวงหนา! 

เทใสแกวเอาไวเยอะ ๆ !) ถาฉันตองใชเวลา 30 ชั่วโมงในการฝกสอนนี้ มัน 

จะมีคาเทากับนํ้ามะนาว 600 แกวที่ฉันจะสามารถขายไดดวยเวลาของฉัน 

และนั่นถือเปนสิ่งที่ตองเสียไปจํานวนมากเลยทีเดียว

แตถาหากวาการฝกสอนนั้นชวยใหเฮนรีและเอลิซาขายนํ้ามะนาวได  

16 แกวแทนทีจ่ะเปน 15 แกวตอชัว่โมง นัน่หมายถงึพวกเขาทัง้สองคนสามารถ 

ขายไดเพิ่ม 8 แกวตอวัน มันเปนการพัฒนาเพียงแคเล็กนอย แตในเวลา

นอยกวา 3 เดือน พวกเขาก็จะสามารถทํายอดขายไดครอบคลุม 600 แกว 

ทีฉ่นัเสียไป และถาสดุทายแลวพวกเขาจบลงดวยการทาํงานท่ีรานตลอดท้ังป  

เวลา 30 ชัว่โมงของฉนัทีใ่ชไปกบัการฝกสอน แทนทีจ่ะตองไปยนืขายนํา้มะนาว 

ดวยตัวเองนั้นจะหมายถึงการขายนํ้ามะนาวที่มากขึ้นกวา 200 แกว!

การฝกสอนไมไดเปนสิง่เดยีวทีฉ่นัสามารถทําได จะเกิดอะไรขึน้หากวา

ฉนัใชเวลา 30 ชัว่โมงนัน้ไปกบัการจางเพื1อนบานของฉันท่ีชื1อโทบี้ เขาเปนคนที่

ชกัจงูคนเกงมากจนสามารถชกัจงูใหเสอืดาวซือ้จดุดาวของมนัไดเลยทเีดยีว** 

สมมตวิาวสิยัทัศน “รานขายนํา้มะนาวท่ีตัง้อยูทกุบลอ็กถนน” เปนแรงบนัดาลใจ 

ใหเขาเขามารวมทีม เขาขายนํ้ามะนาวได 30 แกวตอชั่วโมง จนทําใหทักษะ

ทัง้หมดของพวกเราดนู�าละอายไปเลย ภายในเวลาหน่ึงป นัน่หมายถงึรานคา

ของเราจะไดเห็นนํ้ามะนาวขายเพิ่มไดอีก 21,000 แกว!

* เรื1องตลกเก่ียวกับมะนาวท่ีวา “ทําไมลูกมะนาวจึงหยุดกลิ้งไปตามถนน” “เพราะพลังนํ้าผลไม

มันหมดแลวน�ะสิ” 

** มุกมะนาวของเขาก็ดีมากอยางไมน�าเชื1อเชนกัน ฉันอยากจะแบงปนมันที่นี่แตวาเขาขอไมให

ฉันเปดเผย “ความลับทางการคา”
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ถาฉันใชเวลาทั้งหมดของตัวเองไปกับการขายนํ้ามะนาว นั่นหมายถึง

ฉันกําลังลงแรง สวนเพิ่ม ใหกับธุรกิจของฉัน ซึ่งมันไมใชการกระทําแบบใช

พลังทวี การทํางานของฉันในฐานะของผูจัดการนั้นจะไดรับการพิจารณาใน

ระดับแย เพราะวาแทจริงแลวฉันกําลังดําเนินงานเปนเอกเทศดวยตัวเอง

เพียงคนเดียว 

เมื1อฉันตัดสินใจที่จะฝกสอนเฮนรีและเอลิซา ความพยายามของฉันก็

ผลดิอกออกมาเปนนํา้มะนาวทีเ่พิม่ข้ึนเลก็นอย ดังนัน้ฉนัจึงมผีลกระทบพลงัทว ี

จํานวนนอย

ฉันกําลังเดินบนเสนทางที่ถูกตอง แตมันก็ไมมีอะไรที่น�าตื1นเตนเปน

พิเศษ ตอนที่ฉันจางโทบี้ มันใหผลกระทบพลังทวีที่ใหญกวามาก

แน�นอนวาตัวอยางขางบนนั้นเรียบงายมาก ในชีวิตจริงมันไมงายเลย

ที่คุณจะสามารถบอกจํานวนของสิ่งที่คุณจะไดรับจากการทําอยางหนึ่งแทนที่

จะเปนอกีอยางหน่ึง และเราจะคยุกนัเรื1องแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในการจดัลาํดบั

ความสําคญัของเวลาของคณุในบทตอไป แตไมวาคณุจะเลอืกอะไร หลกัการ

ของความสําเร็จนั้นก็ยังคงเปนเชนเดิม 

บทบาทของคุณในฐานะของผูจัดการน้ันไมใชการทํางานดวยตัวเอง

เพยีงคนเดยีว ถงึแมวาคณุจะเปนคนท่ีทาํมนัออกมาไดดทีีส่ดุก็ตาม เพราะวา 

มันจะทําใหคุณกาวหนาไปไดไกลแคเพียงคนเดียว บทบาทของคุณคือ 

การปรบัปรงุเปาหมาย ผูคน และกระบวนการในทีมของคุณเพื1อใหไดผลกระทบ 

จากพลังทวีที่มีตอผลลัพธของกลุมมากเทาที่คุณจะสามารถทําได
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