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นังสือเล่มนี้จะพูดถึงวิธีคิด ท�ำ และสื่อสารของคนกลุ่มหนึ่งที่
สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้าง แม้จะมีบางคนที่
เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ด้านนี้ แต่ไม่ว่าใครก็บ่มเพาะความสามารถดัง
กล่าวขึ้นมาได้เหมือนกัน เพียงแค่ใช้ความพยายามสักหน่อย บุคคลหรือ
องค์กรก็สามารถกระตุ้นให้ผู้คนเกิดแรงบันดาลใจที่จะน�ำแนวคิดและวิสัย
ทัศน์ของพวกเขาไปพัฒนาต่อได้ พูดง่าย ๆ ก็คือ ทุกคนสามารถเรียนรู้ที่
จะเป็นผู้น�ำได้นั่นเอง
จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนีไ้ ม่ใช่การชีใ้ ห้เห็นว่าสิง่ ใดบ้างทีใ่ ช้ไม่ได้
ผล แต่เพือ่ น�ำเสนอและท�ำความเข้าใจแนวทางการเป็นผูน้ ำ� ทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จมากกว่า ผมไม่ได้ตั้งใจจะหักล้างแนวคิดของคนอื่น ๆ เพราะส่วน
ใหญ่ล้วนมีหลักฐานสนับสนุนที่น่ารับฟัง แต่ปัญหาก็คือ หากเราตั้งต้น
จากค�ำถามที่ผิด แม้แต่ค�ำตอบที่ถูกต้องก็สามารถพาเราไปผิดทางได้
เหมือนกัน...และท้ายที่สุดความจริงก็จะปรากฏ
สิง่ ทีค่ ณ
ุ จะได้อา่ นภายในเล่มเป็นเรือ่ งราวของบุคคลและองค์กรทีต่ งั้
ต้นจากค�ำถามทีถ่ กู ต้องครับ พวกเขาล้วนเริม่ ต้นด้วยการถามว่า “ท�ำไม”
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เป้าหมายนั้นยิ่งใหญ่ สาธารณชนให้ความสนใจอย่างล้นหลาม เหล่าผู้
เชี่ยวชาญกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วม แถมยังมีเงินทุนสนับสนุนไม่อั้น
ทั้งหมดนี้ช่วยให้แซมมวล เพียร์พอนต์ แลงลีย์ ได้เดินหน้ากับ
โครงการสร้างเครือ่ งบินเมือ่ ต้นทศวรรษที่ 1900 แลงลียเ์ ป็นเจ้าหน้าทีร่ ะดับ
สูงของสถาบันสมิธโซเนียน เคยท�ำงานที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ทั้งยังมี
เพื่อนเป็นคนใหญ่คนโตในรัฐบาลและแวดวงธุรกิจอย่างแอนดรูว์ คาร์เนกี
และอเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ แลงลีย์ได้รับเงินทุนจ�ำนวน 50’000
ดอลลาร์จากกระทรวงการสงครามสหรัฐ (ซึ่งถือว่าเยอะมากส�ำหรับสมัย
นัน้ ) เขาดึงตัวบรรดาหัวกะทิของยุคมาร่วมทีม พวกเขาสามารถเข้าถึงวัสดุ
ที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ สื่อมวลชนติดตามพวกเขาไปทุกหนทุกแห่ง ผู้คน
ทัว่ ประเทศพากันเกาะติดสถานการณ์เพือ่ รออ่านข่าวความส�ำเร็จของแลงลีย์
เพราะเชือ่ มัน่ ว่าด้วยทีมงานทีเ่ ขามีและทรัพยากรอันเหลือเฟือ ภารกิจไม่มี
ทางล้มเหลวแน่นอน
แต่มันเป็นเช่นนั้นจริงหรือ
ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตร วิลเบอร์และออร์วิลล์ ไรต์ ก�ำลัง
สร้างเครื่องบินของตัวเองเช่นกัน ความหลงใหลในการบินของทั้งคู่ดึงดูด
แนวร่วมทีก่ ระตือรือร้นได้กลุม่ หนึง่ ในบ้านเกิดของพวกเขาทีเ่ มืองเดย์ตนั รัฐ
โอไฮโอ พวกเขาไม่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาล ไม่มีเส้นสาย และไม่มีสัก
คนในทีมที่ได้เรียนมหาวิทยาลัย (แม้แต่วิลเบอร์กับออร์วิลล์เอง) ทว่าคน
เหล่านีก้ ผ็ นึกก�ำลังกันในร้านจักรยานเล็ก ๆ เพือ่ ท�ำให้ความฝันของตนเป็น
จริง จนกระทั่งในวันที่ 17 ธันวาคม 1903 พวกเขาก็ได้เฝ้ามองมนุษย์
ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
พี่น้องตระกูลไรต์ท�ำส�ำเร็จได้อย่างไร ในเมื่อทีมของแลงลีย์ซึ่งมี
เครือ่ งไม้เครือ่ งมือดีกว่า มีทนุ หนากว่า และมีการศึกษาสูงกว่ายังล้มเหลว
ไม่เป็นท่า
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ค�ำตอบไม่ใช่โชคแน่ ๆ ครับ ทั้งพี่น้องตระกูลไรต์และแลงลีย์ต่างก็
มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น เฉลียวฉลาด และมีเป้าหมายเดียวกัน แต่
มีเพียงพีน่ อ้ งตระกูลไรต์เท่านัน้ ทีส่ ามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผคู้ นรอบ
ข้าง และเป็นผู้น�ำในการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไป
ตลอดกาล มีเพียงพี่น้องตระกูลไรต์เท่านั้นที่ตั้งต้นด้วยการถามว่าท�ำไม
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ในปี 1965 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิรก์ ลีย์ เป็นคนกลุม่
แรก ๆ ที่เผาหมายเรียกเกณฑ์ทหารของตัวเองในที่สาธารณะเพื่อต่อต้าน
การเข้าร่วมสงครามเวียดนามของอเมริกา ขณะนัน้ พืน้ ทีท่ างตอนเหนือของ
รัฐแคลิฟอร์เนียเต็มไปด้วยกระแสต่อต้านรัฐบาลและสถาบันทางสังคม
ต่าง ๆ ภาพการจลาจลในเมืองเบิร์กลีย์และเมืองโอ๊กแลนด์ถูกเผยแพร่ไป
ทั่วโลก จุดประกายให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันขึ้นมากมายใน
อเมริกาและยุโรป แต่กว่าทีก่ องทัพอเมริกนั จะถอนก�ำลังออกจากเวียดนาม
ก็ตอ้ งรอถึงปี 1973 อย่างไรก็ตาม ไม่ถงึ สามปีให้หลัง การปฏิวตั ใิ นรูปแบบ
ที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงก็เกิดขึ้น
ผู้น�ำในการปฏิวัติครั้งนี้ปรารถนาจะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่อย่าง
แท้จริง...ยิ่งใหญ่ถึงขั้นพลิกมุมมองที่คนทั่วไปมีต่อโลกเลยทีเดียว แต่พวก
เขาไม่ได้หยิบก้อนหินขึ้นมาขว้างหรือจับอาวุธขึ้นสู้กับผู้มีอ�ำนาจ เพราะ
ส�ำหรับสตีฟ วอซเนียก และสตีฟ จ็อบส์ สองผู้ก่อตั้งบริษัทแอปเปิลแล้ว
สมรภูมขิ องพวกเขาคือสนามธุรกิจ ส่วนอาวุธทีพ่ วกเขาเลือกใช้คอื คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือที่เรียกกันว่าเครื่องพีซี
การปฏิวัติวงการเครื่องพีซีก่อตัวมาได้สักระยะแล้วตอนที่วอซเนียก
สร้างเครื่องแอปเปิลวัน เทคโนโลยีดังกล่าวก�ำลังได้รับความสนใจ แต่ก็
ถูกมองว่าเป็นเครือ่ งมือส�ำหรับธุรกิจเท่านัน้ มันมีความซับซ้อนและมีราคา
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แพงเกินก�ำลังซือ้ ของคนทัว่ ไป ทว่าวอซเนียกไม่ได้สนใจเรือ่ งเงินทอง เขา
เล็งเห็นว่าเครื่องพีซีมีจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น เพราะมันคือเครื่องมือ
ทีจ่ ะท�ำให้คนธรรมดาสามารถต่อกรกับบริษทั ยักษ์ใหญ่ได้ หากเขาหาทาง
ท�ำให้คนส่วนใหญ่มมี นั ไว้ในครอบครองได้สำ� เร็จ คนเหล่านัน้ ก็จะสามารถ
ท�ำหลาย ๆ สิ่งได้เหมือนบรรดาบริษัทที่มีทรัพยากรมากกว่าหลายเท่า
เครือ่ งพีซจี ะช่วยสร้างความเท่าเทียมและพลิกโฉมหน้าของโลก วอซเนียก
ออกแบบเครื่องแอปเปิลวันขึ้นมา จากนั้นก็พัฒนาจนกลายเป็นเครื่อง
แอปเปิลทูที่มีราคาถูกลงและใช้งานได้ง่ายขึ้น
แต่ไม่ว่าจะมีแนวคิดหรือผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเพียงใด มันก็ไร้คา่
อยู่ดีถ้าไม่มีคนซื้อ สตีฟ จ็อบส์ เพื่อนสนิทวัย 21 ปีของวอซเนียกรู้ดีวา่
ต้องท�ำอะไรบ้าง จริงอยูท่ เี่ ขามีประสบการณ์ขายอะไหล่อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์มาก่อน แต่จอ็ บส์จะพิสจู น์ให้เห็นว่าเขาไม่ใช่แค่นกั ขายทีม่ ฝี ีมอื เขา
ปรารถนาจะท�ำสิ่งที่ส�ำคัญต่อโลก และตั้งใจจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ด้วยการก่อตั้งบริษัทแอปเปิลขึ้นมาเพื่อเป็นหัวหอกในการปฏิวัติ
ในปีแรกที่ก่อตั้ง แอปเปิลซึ่งมีผลิตภัณฑ์เพียงตัวเดียวสามารถท�ำ
รายได้สงู ถึง 1 ล้านดอลลาร์ และพุง่ ขึน้ ไปเป็น 10 ล้านดอลลาร์ในปีทสี่ อง
พอถึงปีที่สี่ยอดขายก็ทะลุ 100 ล้านดอลลาร์ และภายใน 6 ปี แอปเปิล
ก็กลายเป็นบริษัทระดับพันล้านที่มีพนักงานมากกว่า 3’000 คน
จ็อบส์กบั วอซเนียกไม่ใช่คนกลุม่ เดียวทีม่ บี ทบาทในการปฏิวตั วิ งการ
เครือ่ งพีซี และพวกเขาก็ไม่ใช่นกั ธุรกิจทีป่ ราดเปรือ่ งด้วย (จริง ๆ แล้วพวก
เขาไม่ประสีประสาเรื่องธุรกิจเลยล่ะ) สิ่งที่ท�ำให้แอปเปิลโดดเด่นไม่ใช่การ
ที่สองผู้ก่อตั้งสามารถสร้างบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วหรือรู้จักมองเครื่อง
พีซใี นแง่มมุ ทีต่ า่ งออกไป แต่เป็นเพราะพวกเขาเดินหน้าก่อการปฏิวตั หิ ลาย
ครั้งหลายครา แอปเปิลต่างจากคู่แข่งตรงที่พวกเขาไม่เพียงท้าทายวิธีคิด
เดิม ๆ ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงวงการเพลง โทร
ศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ตลอดจนวงการบันเทิงด้วย
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และเหตุผลที่พวกเขาท�ำเช่นนั้นได้ก็เรียบง่ายมาก ๆ แอปเปิลสร้างแรง
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มาร์ติน ลูเธอร์ คิง ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์เพียบพร้อม เขามีปัญหาส่วนตัว
มากมาย และก็ไม่ใช่คนเดียวที่ตกเป็นเหยื่อของสังคมอเมริกันในยุคก่อน
ทีจ่ ะมีกฎหมายสิทธิพลเมือง เขาไม่ใช่นกั พูดทีม่ วี าทศิลป์เฉียบคมเหนือนัก
พูดคนอื่น แต่เขามีพรสวรรค์อย่างหนึ่ง นั่นคือ การสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่ผู้คน
คิงรูด้ วี า่ ล�ำพังแค่เขากับบรรดาคนใกล้ชดิ ไม่สามารถท�ำให้การเคลือ่ น
ไหวเรื่องสิทธิพลเมืองประสบความส�ำเร็จหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงที่
ยั่งยืนได้ และล�ำพังแค่ค�ำพูดปลุกเร้ากับสุนทรพจน์อันทรงพลังก็ไม่เพียง
พอเช่นกัน เขาต้องมีมวลชนเรือนหมื่นเรือนแสนที่มารวมตัวกันเพื่อเป้า
หมายหนึ่งเดียว นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ ในเวลา 11 โมงเช้า
ของวันที่ 28 สิงหาคม 1963 พวกเขาจะส่งข้อความถึงรัฐบาลว่าถึงเวลา
แล้วที่อเมริกาต้องเดินไปในทิศทางใหม่
กลุ่มแกนน�ำการเคลื่อนไหวไม่ได้ส่งบัตรเชิญออกไป อีกทั้งไม่มี
เว็บไซต์ให้ตรวจสอบวันเวลานัดหมาย แต่ถงึ อย่างนัน้ ประชาชนก็หลัง่ ไหล
มาเรื่อย ๆ จนในที่สุดมีผู้ร่วมเดินขบวนทะลุ 250’000 คนมุ่งหน้าสู่เมือง
หลวงของประเทศตามเวลาที่ประกาศไว้ และได้รับฟังค�ำกล่าวอมตะของ
ชายผูท้ จี่ ะพลิกโฉมหน้าอเมริกาไปตลอดกาล ค�ำกล่าวนัน้ คือ “ผมมีความ
ฝัน”
การดึงดูดผู้คนจากทั่วประเทศไม่ว่าจะมีเชื้อชาติใดให้มารวมตัวใน
เวลาเดียวกันนัน้ ต้องอาศัยบางสิง่ ทีพ่ เิ ศษอย่างยิง่ ใคร ๆ ก็รวู้ า่ อเมริกาต้อง
เปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างจึงจะท�ำให้พลเมืองทุกคนมีสิทธิมีเสียงเท่าเทียม
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ตลาดเพียง 6 เปอร์เซ็นต์ในอเมริกาและประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ในตลาดโลก
แอปเปิลไม่ใช่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอันดับหนึ่งแน่นอน แต่บริษัท
นีก้ ลับเป็นผูน้ ำ� ทางความคิดในวงการเครือ่ งพีซี รวมถึงวงการอืน่ ๆ ทีบ่ ริษทั
ก้าวเข้าไป ส่วนประเด็นทีม่ าร์ตนิ ลูเธอร์ คิง พยายามต่อสูก้ ไ็ ม่ใช่เรือ่ งใหม่
แต่เขากลับสามารถปลุกเร้าให้คนทั้งประเทศลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยน
แปลงได้ ขณะที่พี่น้องตระกูลไรต์ก็อาจไม่ใช่คู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดในการ
แข่งขันสร้างเครื่องบิน แต่พวกเขากลับติดปีกให้กับมนุษย์ได้ส�ำเร็จและ
เปลี่ยนโลกทั้งใบไปอย่างสิ้นเชิง
เป้าหมายของคนเหล่านี้ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่น ๆ ในแวดวง
เดียวกัน วิธีการที่พวกเขาใช้ก็ไม่ได้ยากเกินกว่าจะลอกเลียนแบบได้ แต่
แอปเปิล พีน่ อ้ งตระกูลไรต์ และมาร์ตนิ ลูเธอร์ คิง กลับโดดเด่นและสร้าง
ผลกระทบอันยิ่งใหญ่กว่าใคร พวกเขาเป็นหนึ่งในคนกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งท�ำสิ่ง
ที่พิเศษมาก ๆ นั่นคือ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน
คนทุกคนและองค์กรทุกแห่งล้วนมีความจ�ำเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้อื่น
ท�ำอะไรบางอย่าง บางครัง้ อาจเป็นการกระตุน้ ลูกค้าให้ซอื้ ผลิตภัณฑ์ บาง
ครั้งเป็นการกระตุ้นประชาชนให้ลงคะแนนเสียงสนับสนุน บางครั้งก็เป็น
การกระตุ้นผู้คนรอบข้างให้ท�ำงานหนักขึ้น ท�ำงานอย่างชาญฉลาดมาก
ขึ้น หรือท�ำตามกฎระเบียบ อันที่จริงการกระตุ้นให้ใครท�ำอะไรสักอย่าง
ไม่ใช่เรื่องยากเย็นหรอกครับ แค่อาศัยปัจจัยภายนอกอย่างสิ่งตอบแทนที่
ล่อใจหรือบทลงโทษก็ทำ� ให้เกิดพฤติกรรมทีเ่ ราต้องการได้แล้ว ตัวอย่างเช่น
12
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บริษทั เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประสบความส�ำเร็จในการกระตุน้ ให้ประชาชน
ซื้อสินค้า พวกเขาจึงขายรถยนต์ได้มากกว่าคู่แข่งอยู่นานถึง 77 ปี แต่ถึง
จะครอบครองอุตสาหกรรมรถยนต์ได้ พวกเขาก็ไม่ถอื ว่าเป็นผูน้ ำ� ของวงการ
ในทางตรงกันข้าม ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้คนลงมือท�ำสิ่งต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ พวกเขามอบจุดมุ่งหมายหรือ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างให้กับผู้คน ผู้น�ำที่แท้จริงจะมี
ผู้ติดตามที่ไม่ได้มาเพราะสิ่งล่อใจ แต่เพราะพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจ
จากผู้น�ำ พวกเขายินดีควักเงินจ่ายมากขึ้น ยอมล�ำบาก หรือถึงขั้นยอม
ทนทรมาน ผูน้ ำ� ทีส่ ามารถสร้างแรงบันดาลใจจะมีผสู้ นับสนุน ผูล้ งคะแนน
ให้ ลูกค้า หรือพนักงานที่ลุกขึ้นมาท�ำอะไรบางอย่างไม่ใช่เพราะพวกเขา
ต้องท�ำ แต่เป็นเพราะพวกเขาอยากท�ำต่างหาก
ถึงแม้จะมีจำ� นวนไม่มากนัก แต่องค์กรและผูค้ นทีส่ ามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้อื่นก็ปรากฏอยู่ทุกที่ พวกเขาอาจอยู่ในภาครัฐหรือภาค
เอกชนก็ได้ อยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ได้ และจะขายผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภค
ทั่วไปหรือขายให้องค์กรก็ได้ สิ่งส�ำคัญคือ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพวกเขาก็มี
อิทธิพลมากอย่างไม่น่าเชื่อ พวกเขาจะมีลูกค้าที่เหนียวแน่นที่สุดและมี
พนักงานทีจ่ งรักภักดีทสี่ ดุ ทัง้ ยังท�ำก�ำไรได้มากกว่าคูแ่ ข่ง มีความคิดสร้าง
สรรค์มากกว่า และที่ส�ำคัญที่สุดคือพวกเขารักษาสิ่งเหล่านั้นให้คงอยู่ได้
นาน หลายรายสามารถพลิกโฉมวงการที่ตัวเองอยู่ ขณะที่บางรายถึงขั้น
เปลี่ยนโลกไปทั้งใบ
นอกจากพี่น้องตระกูลไรต์ บริษัทแอปเปิล และมาร์ติน ลูเธอร์ คิง
แล้ว ตัวอย่างอื่นคงหนีไม่พ้นฮาร์เลย์-เดวิดสัน ดิสนีย์ เซาท์เวสต์ แอร์ไลน์ จอห์น เอฟ. เคนเนดี และโรนัลด์ เรแกน บุคคลและองค์กรที่สร้าง
แรงบันดาลใจเหล่านี้มีบางสิ่งที่เหมือนกันครับ ไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใดหรือ
อยู่ในแวดวงไหน วิธีคิด ท�ำ และสื่อสารของพวกเขาก็เหมือนกันไม่มีผิด
และมันก็ตรงข้ามกับสิ่งที่คนอื่นท�ำอย่างสิ้นเชิง
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จะเกิดอะไรขึน้ หากพวกเราสามารถเรียนรูท้ จี่ ะคิด ท�ำ และสือ่ สาร
เหมือนกับนักสร้างแรงบันดาลใจเหล่านัน้ ผมจินตนาการถึงโลกทีไ่ ม่วา่ ใคร
ก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ การศึกษาวิจัยมากมายค้นพบว่า ชาว
อเมริกันมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ท�ำงานที่ตัวเองรัก ค�ำถามคือจะเกิด
อะไรขึ้นถ้ามีองค์กรที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจอยู่มากกว่านี้ เป็นไปได้
ไหมทีต่ วั เลขดังกล่าวจะกลับตาลปัตร กลายเป็นว่าผูค้ นมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์รักงานที่ท�ำ พวกเขาจึงท�ำงานได้ดีขึ้นและมีความคิดสร้างสรรค์มาก
ขึน้ คนเหล่านีจ้ ะกลับบ้านไปหาครอบครัวอย่างมีความสุขและมีครอบครัว
ที่มีความสุข พวกเขาจะปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้าดีกว่าเดิม ทั้ง
ยังช่วยพัฒนาบริษทั และระบบเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง นีค่ อื เหตุผลทีผ่ มเขียน
หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ผมปรารถนาจะจุดประกายให้ผู้คนท�ำในสิ่งที่พวกเขา
หลงใหล เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันสร้างโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยความไว้เนื้อ
เชื่อใจและความจงรักภักดี หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อบอกคุณว่า
ต้องท�ำอะไรหรือท�ำอย่างไร แต่เพื่อช่วยคุณค้นหาเหตุผลของการท�ำอะไร
สักอย่างต่างหาก
หากคุณเป็นคนหนึง่ ทีเ่ ปิดกว้างต่อแนวคิดใหม่ ๆ ต้องการสร้างความ
ส�ำเร็จทีย่ งั่ ยืน และเข้าใจว่าความส�ำเร็จต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผูอ้ นื่
แล้วละก็ ผมมีค�ำท้าหนึ่งมาให้คุณครับ ต่อจากนี้ไปขอให้คุณตั้งต้นด้วย
การถามว่าท�ำไม
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ในวันอันหนาวเย็นของเดือนมกราคม ชายวัย 43 ปีก�ำลังสาบาน
ตนเพื่อเข้ารับต�ำแหน่งผู้น�ำประเทศ เขายืนเคียงข้างผู้น�ำคนก่อน
ซึง่ เป็นนายพลชือ่ เสียงเกรียงไกรทีน่ ำ� ทัพไปสูร้ บในสงครามทีส่ นิ้ สุด
ลงด้วยความพ่ายแพ้ของประเทศเยอรมนี ผู้น�ำหนุ่มคนนี้เติบโต
มาในครอบครัวชาวคาทอลิก เขาใช้เวลา 5 ชั่วโมงเพื่อชมการเดิน
สวนสนามทีจ่ ดั ขึ้นเป็นเกียรติแก่เขา จากนัน้ ก็อยูฉ่ ลองจนถึงตีสาม
ของอีกวัน

คุ

ณรู้ใช่ไหมครับว่าผมก�ำลังพูดถึงใคร
วันนั้นคือวันที่ 30 มกราคม 1933  และผมก�ำลังพูดถึงอดอล์ฟ
ฮิตเลอร์  ไม่ใช่จอห์น เอฟ. เคนเนดี  อย่างที่หลาย ๆ คนเดา
เรือ่ งของเรือ่ งก็คอื คนเรามักสรุปเอาเองอยู่เสมอครับ  เราตัง้ ข้อสรุป
เกีย่ วกับความเป็นไปของโลกรอบตัวโดยบางครัง้ ก็ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่ครบถ้วนหรือ
ไม่ถูกต้อง  ดูจากตัวอย่างที่ผมยกมาก็ได้ครับ  ผมให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
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กับคุณ  หลายคนจึงหลงคิดไปว่าผมก�ำลังพูดถึงจอห์น เอฟ. เคนเนดี  จน
กระทั่งผมบอกรายละเอียดเล็ก ๆ เพิ่มเติมอย่างหนึ่ง  นั่นคือวันที่
เรื่องนี้ส�ำคัญมากครับ  เพราะพฤติกรรมของเราได้รับอิทธิพลจาก
ข้อสรุปหรือความจริงตามการรับรู้ของเรา  เราตัดสินใจตามข้อมูลที่เราคิด
ว่าตัวเองรู้  ตัวอย่างเช่น  เมือ่ หลายร้อยปีก่อนคนส่วนใหญ่เชือ่ ว่าโลกแบน  
และความเข้าใจดังกล่าวก็ส่งผลใหญ่หลวงต่อพฤติกรรม  ผู้คนในยุคนั้น
แทบไม่ออกไปส�ำรวจโลกกันเลย  เพราะกลัวว่าจะเดินทางไกลเกินไปจน
ตกขอบโลก  ดังนัน้   พวกเขาจึงเลือกทีจ่ ะปักหลักอยูก่ บั ที  ่ จนกระทัง่ ข้อมูล
ใหม่ทบี่ อกว่าโลกกลมปรากฏขึน้   พฤติกรรมของผูค้ นจึงเปลีย่ นไปจากหน้า
มือเป็นหลังมือ  พวกเขาเริ่มออกไปท่องโลกกว้างและสร้างเส้นทางการ
ค้าขาย  มีการค้าเครื่องเทศอย่างเป็นล�่ำเป็นสัน  แม้แต่แนวคิดใหม่ ๆ  
(อย่างคณิตศาสตร์)  ก็ถกู เผยแพร่ไปยังสังคมต่าง ๆ จนก่อให้เกิดนวัตกรรม
และความก้าวหน้ามากมาย  เห็นไหมครับว่าข้อสรุปผิด ๆ ทีไ่ ด้รบั การแก้ไข
ให้ถกู ต้องเพียงเรือ่ งเดียวสามารถขับเคลือ่ นมนุษยชาติไปได้ไกลขนาดไหน
ทีนี้ลองมาดูว่าข้อสรุปมีบทบาทอย่างไรต่อการตัดสินใจต่าง ๆ ของ
เราและองค์กร  ค�ำถามคือ  เรารู้เหตุผลแท้จริงที่ทำ� ให้บางองค์กรประสบ
ความส�ำเร็จและบางองค์กรล้มเหลวไหม  หรือเราแค่คิดว่าตัวเองรู้กันแน่  
ความจริงก็คือ  ไม่ว่าแต่ละคนจะนิยามความส�ำเร็จของตัวเองว่าอย่างไร  
(การเพิ่มมูลค่าของหุ้น  มีรายได้แตะระดับที่ต้องการ  สร้างรายได้หรือผล
ก�ำไรได้ตามเป้า  ได้เลือ่ นต�ำแหน่งครัง้ ใหญ่  มีธรุ กิจเป็นของตัวเอง  ได้ชว่ ย
เหลือคนยากจน  หรือได้เป็นตัวแทนของประชาชน)  วิธีการที่เราใช้เพื่อ
บรรลุความส�ำเร็จนัน้ กลับเหมือนกันอย่างไม่นา่ เชือ่   แม้จะมีคนทีท่ ำ� ไปแบบ
ไม่คิดหน้าคิดหลังอยู่บ้าง  แต่คนส่วนใหญ่จะพยายามรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ตัดสินใจอย่างรอบคอบ  ซึง่ การหาข้อมูลก็มที งั้ แบบทีเ่ ป็นเรือ่ งเป็นราว  (เช่น  
การส�ำรวจความคิดเห็นหรือการวิจยั ตลาด)  และแบบเรียบง่าย  (เช่น  การ
ขอค�ำแนะน�ำจากเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงาน  หรือกลั่นจากประสบการณ์
ของตัวเอง)  แต่ไม่วา่ เป้าหมายจะเป็นอะไรและจะใช้วธิ ไี หนในการรวบรวม
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ข้อมูล  เราก็อยากจะตัดสินใจอย่างรอบคอบทีส่ ดุ   ทีส่ ำ� คัญยิง่ กว่าคือ  พวก
เราอยากตัดสินใจให้ถูกต้อง
แต่ก็อย่างที่รู้กันดีว่าการตัดสินใจของเราไม่ได้ถูกต้องเสมอไป  ไม่
ว่าเราจะพยายามรวบรวมข้อมูลมากแค่ไหนก็ตาม  บางครัง้ ผลลัพธ์ของการ
ตัดสินใจที่ผิดพลาดอาจไม่ร้ายแรงนัก  ทว่าบางครั้งก็ถึงขั้นหายนะเลยที
เดียว  นั่นเป็นเพราะเราตัดสินใจตามข้อสรุปของตัวเองซึ่งแท้จริงแล้วอาจ
ไม่ถูกต้องทั้งหมด  เหมือนเมื่อตอนต้นบทที่หลายคนมั่นใจว่าผมก�ำลังพูด
ถึงจอห์น เอฟ. เคนเนดี  นั่นเอง  คุณมั่นใจเต็มร้อยว่าตัวเองคิดถูก  และ
อาจถึงขัน้ ลงเงินพนันกัน  (โปรดสังเกตว่าข้อสรุปก�ำลังก่อให้เกิดพฤติกรรม
บางอย่าง)  จนกระทัง่ ผมเผยรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เกีย่ วกับวันทีท่ เี่ กิด
เหตุการณ์นั้นขึ้น
ต่อให้การตัดสินใจของเราไม่ผดิ พลาด  ก็ไม่ได้หมายความว่ามันตัง้
อยู่บนข้อสรุปที่ถูกต้องแล้ว  เวลาที่ทุกอย่างไปได้สวย  เรามักนึกว่าตัวเอง
เข้าใจเหตุผลที่มันเป็นเช่นนั้น  แต่ลองถามตัวเองดูดี ๆ นะครับว่าเรารู้จริง
หรือ  การที่ผลลัพธ์ของการตัดสินใจเป็นไปอย่างที่เราต้องการไม่ได้หมาย
ความว่าเราจะท�ำให้มนั เกิดขึน้ ซ�ำ้ อีกได้  เพือ่ นของผมคนหนึง่ เล่นหุน้   เวลา
ที่ได้ก�ำไร  เขาจะอธิบายว่าเป็นเพราะมันสมองและความสามารถในการ
เลือกหุ้นของเขา  แต่พอขาดทุนขึ้นมา  เขากลับโทษตลาดและดวงแทน  
อันทีจ่ ริงผมไม่มปี ญ
ั หากับค�ำอธิบายแบบไหนเป็นพิเศษ  แต่ทงั้ ความส�ำเร็จ
และความล้มเหลวของคนเราต้องมาจากสาเหตุเดียวกัน  ไม่ว่านั่นจะเป็น
ความรูค้ วามสามารถหรือโชคชะตาราศี  จะอ้างอย่างหนึง่ เมือ่ ประสบความ
ส�ำเร็จ  แต่กลับโทษอีกอย่างเมื่อล้มเหลวไม่ได้
แล้วท�ำอย่างไรเราถึงจะแน่ใจได้วา่ ทุกการตัดสินใจจะน�ำไปสูผ่ ลลัพธ์
ทีด่ ที สี่ ดุ   คนส่วนใหญ่เชือ่ ว่าค�ำตอบคือการหาข้อมูลให้มากทีส่ ดุ   และพวก
เราก็ท�ำเช่นนั้นจริง ๆ  เราพยายามอ่านหนังสือ  เข้าร่วมงานสัมมนา  ฟัง
รายการทางพอดคาสต์   และถามความเห็นจากเพื่อนฝูง  ทั้งหมดนี้ก็เพื่อ
หาค�ำตอบว่าเราควรท�ำอะไรต่อไป  ปัญหาคือถึงเราจะมีข้อมูลและค�ำ
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แนะน�ำดี ๆ อยู่พร้อมสรรพ  แต่ก็ยังมีบางครั้งที่เราตัดสินใจได้ไม่ดี  ได้ผล
ลัพธ์แบบไม่ยงั่ ยืน  หรือไม่กม็ สี งิ่ ทีเ่ หนือความคาดหมายเกิดขึน้   ย้อนกลับ
ไปเมือ่ ตอนต้นบท  หากมีผอู้ า่ นทีเ่ ดาถูกว่าเป็นอดอล์ฟ ฮิตเลอร์  ละก็  ผม
อยากเตือนไว้หน่อยว่ารายละเอียดทีผ่ มให้ไปนัน้ อาจเป็นข้อมูลของฮิตเลอร์
หรือเคนเนดีก็ได้  ดังนั้น  คุณจึงต้องระวังสิ่งที่คิดว่าตัวเองรู้ไว้ให้ด  ี เพราะ
แม้แต่ข้อสรุปที่ตั้งอยู่บนฐานของข้อมูลที่ผ่านการค้นคว้ามาอย่างดีก็ยังท�ำ
ให้เราหลงทางได้เหมือนกัน
เราเข้าใจเรื่องนี้ดีอยู่แล้วครับ  เรารู้ว่าต่อให้มีข้อมูลและค�ำแนะน�ำ
ดี ๆ เป็นภูเขาเลากา  ผลลัพธ์ก็อาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้   เพราะเรายัง
ขาดข้อมูลบางอย่าง  ซึง่ บางครัง้ ก็เป็นรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ทีม่ คี วาม
ส�ำคัญอย่างยิ่งยวด  ในกรณีเช่นนี้   เรามักกลับไปหาแหล่งข้อมูลเดิมหรือ
ไม่กห็ าแหล่งข้อมูลใหม่  พยายามคิดว่าต้องท�ำอย่างไรต่อไป  จากนัน้ ก็เริม่
กระบวนการใหม่ตั้งแต่ต้น  อย่างไรก็ตาม  การมีข้อมูลเพิ่มขึ้นอาจไม่ได้
ช่วยให้อะไรดีขนึ้ เสมอไป  โดยเฉพาะถ้ากระบวนการหาข้อมูลนัน้ ตัง้ อยู่บน
ข้อสรุปทีค่ ลาดเคลือ่ นมาตัง้ แต่แรกแล้ว  นอกจากนีย้ งั มีปัจจัยอืน่ ทีเ่ ราต้อง
พิจารณาอีก...ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวกับข้อมูล  การวิเคราะห์  หรือความเป็นเหตุ
เป็นผลแต่อย่างใด
เคยสังเกตไหมครับว่า  หลาย ๆ ครั้งเราไม่มีข้อมูลหรือค�ำแนะน�ำ
ใด ๆ  (หรือเลือกที่จะไม่สนใจ)  และตัดสินใจไปตามสัญชาตญาณ  แต่
กลับได้ผลลัพธ์ทดี่   ี แถมบางครัง้ ก็ดกี ว่าทีค่ ดิ ไว้เสียอีก  อันทีจ่ ริงการตัดสิน
ใจของเราทัง้ ในการท�ำธุรกิจและในชีวติ ประจ�ำวันล้วนเป็นการใช้ทงั้ สัญชาต
ญาณและเหตุผลสลับไปมา  แต่ไม่ว่าเราจะพยายามวิเคราะห์ทางเลือก
ทั้งหมดจากทุกแง่มุมแค่ไหน  เราก็ยังวกกลับมาที่ค�ำถามเดิมอยู่ดี  นั่นคือ  
ท�ำอย่างไรเราจึงจะมั่นใจได้ว่าการตัดสินใจจะให้ผลลัพธ์อย่างที่ปรารถนา  
และท�ำอย่างไรเราจึงจะท�ำให้เกิดผลลัพธ์แบบนั้นซ�้ำได้อีก
มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกัน
ซึง่ เดินทางไปญีป่ นุ่ เพือ่ เยีย่ มชมสายการผลิต  ในขัน้ ตอนสุดท้าย  ประตูรถ
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จะถูกประกอบเข้ากับบานพับเช่นเดียวกับที่ทำ� ในอเมริกา  แต่มีสิ่งหนึ่งที่
ไม่เหมือนกัน  หากเป็นในอเมริกา  คนงานจะใช้ค้อนยางเคาะทีข่ อบประตู
เพื่อให้แน่ใจว่ามันเข้าที่   แต่ดูเหมือนว่าโรงงานในญี่ปุ่นจะไม่มีขั้นตอนนี้  
ผู้บริหารชาวอเมริกันที่งุนงงจึงถามว่า  ทางโรงงานจะมั่นใจได้อย่างไรว่า
ประตูเข้าที่เรียบร้อยแล้ว  ผู้ดูแลการเยี่ยมชมมองแขกแวบหนึ่งแล้วยิ้ม
น้อย ๆ ก่อนตอบว่า  “เราดูให้แน่ใจตัง้ แต่ตอนออกแบบแล้วครับ”  โรงงาน
ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นไม่ได้มองดูปัญหาแล้วรวบรวมข้อมูลเพื่อหาวิธีแก้ไข
ทีด่ ที สี่ ดุ   แต่พวกเขาออกแบบผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการตัง้ แต่แรกเลยต่างหาก  และ
ถ้าไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  พวกเขาก็รู้ว่ามันเกิดจากการตัดสินใจใน
ช่วงเริ่มต้นของกระบวนการ
สุดท้ายแล้วทั้งรถอเมริกันและรถญี่ปุ่นต่างก็มีประตูที่สมบูรณ์แบบ
เหมือนกันเมือ่ ออกจากสายการผลิต  ต่างกันตรงทีโ่ รงงานญีป่ นุ่ ไม่ตอ้ งจ้าง
คนมาเคาะประตูรถให้เข้าที่หรือเสียเงินซื้อค้อนยาง  ที่ส�ำคัญกว่านั้นคือ  
ประตูของรถญี่ปุ่นน่าจะทนทานและสามารถรับแรงกระแทกเวลาเกิดอุบัติ
เหตุได้ดีกว่า  ความเหนือชั้นเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะผู้ผลิตออกแบบให้ชิ้น
ส่วนเข้าที่พอดิบพอดีมาตั้งแต่แรก
การใช้คอ้ นยางของผูผ้ ลิตรถยนต์อเมริกนั เปรียบได้กบั แนวทางทีผ่ คู้ น
และองค์กรมักใช้รับมือกับการตัดสินใจ  กล่าวคือ  เวลาที่ผลลัพธ์จากการ
ตัดสินใจไม่เป็นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้  พวกเขาจะควานหาวิธกี ารแก้ไขแบบ
เฉพาะหน้ามาใช้จนกระทัง่ ได้ผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการ  แต่วธิ กี ารเหล่านัน้ จะใช้ได้
ผลไปตลอดหรือ  มีองค์กรมากมายเหลือเกินที่ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน
และใช้แต่วธิ กี ารแบบเฉพาะหน้าเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายนัน้   (เหมือนการใช้
ค้อนยางนั่นเอง)  ในขณะที่องค์กรซึ่งประสบความส�ำเร็จมากกว่า  ทรง
อิทธิพลมากกว่า  และสร้างผลงานได้มากกว่าทัง้ ทีม่ ที รัพยากรน้อยกว่านัน้   
จะสร้างผลิตภัณฑ์  ก่อตัง้ บริษทั   และรับคนเข้าท�ำงานอย่างสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์แรกเริม่   ถึงแม้ผลลัพธ์ทอี่ อกมาจะดูไม่ตา่ งกัน  แต่บรรดาผูน้ �ำ
ที่ยิ่งใหญ่ล้วนเข้าใจคุณค่าของสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น
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ทุกขั้นตอนในการท�ำงาน  ทุกวิธีการที่เราเลือกใช้   และทุกผลลัพธ์
ทีเ่ ราปรารถนาล้วนมีจดุ เริม่ ต้นมาจากการตัดสินใจทัง้ สิน้   บางคนตัดสินใจ
ใช้วิธีเคาะประตูรถให้เข้าที่ในตอนท้าย  ขณะที่บางคนตั้งต้นจากจุดที่ต่าง
ออกไปตั้งแต่แรก  ถึงแม้ทั้งสองวิธีจะให้ผลลัพธ์ระยะสั้นที่เหมือนกัน  แต่
มีเพียงวิธีเดียวที่สามารถรับประกันความส�ำเร็จในระยะยาวได้   เพราะมัน
ตั้งอยู่บนความเข้าใจว่าท�ำไมประตูรถยนต์ถึงต้องเข้าที่พอดิบพอดีตั้งแต่
ตอนออกแบบ  ไม่ใช่มาเคาะให้พอดีในภายหลังด้วยค้อนยาง
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