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ผมเชื่อว่าชวีติที่เตมิเตม็ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความอิ่มเอมใจไม่ใช่สทิธพิเิศษ  เรา

ทกุคนมสีทิธทิี่จะมคีวามสขุกบังานที่ท�า  ตื่นขึ้นมาพร้อมแรงบนัดาลใจในการ

ท�างาน  รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในที่ท�างาน  และกลับบ้านด้วยความรู้สึกว่า

เราสร้างประโยชน์ต่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเอง  ความอิ่มเอมใจไม่ใช่สิ่งที่

เกดิขึ้นโดยบงัเอญิ  คนที่จะได้สมัผสักบัความรูส้กึนี้และพดูได้อย่างเตม็ปาก

เตม็ค�าว่า  “ฉนัรกังานของฉนั”  จงึไม่ได้มแีค่ผู้โชคดเีพยีงหยบิมอืเดยีว

ถ้าคุณเป็นผู้น�า  การสร้างสภาพแวดล้อมที่ท�าให้ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล 

ของคุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองคือความรับผิดชอบ 

ของคณุ  ถ้าคณุไม่ใช่ผูน้�าแต่ก�าลงัท�างานอยูใ่นบรษิทัที่ไม่สามารถท�าให้คณุ

รู้สึกมีแรงบันดาลใจในทุกเช้าและทุกเย็นหลังเลิกงาน  คุณก็ต้องเปลี่ยน 

ตวัเองให้กลายเป็นผูน้�าในแบบที่คณุต้องการ  ไม่ว่าจะอยูใ่นต�าแหน่งใด  เรา

ทุกคนล้วนมีเพื่อนร่วมงาน  ลูกค้า  หรือคู่ค้าอย่างน้อยหนึ่งคนที่เรามีส่วน 

รับผิดชอบว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรเมื่อท�างานร่วมกับเรา  อย่างไรก็ตาม   

เป้าหมายไม่ใช่การก�าจัดอุปสรรคที่ขวางทางเราอยู่  แต่เป็นการลงมือท�า 

สิ่งต่าง ๆ ที่จะส่งผลดอีย่างยั่งยนืต่อทกุคนรอบตวัเรา

โดยไซมอน ซิเนก

ค�ำน�ำ
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“ท�าไม”  คือแนวคิดที่เกิดจากการเดินทางอันลึกซึ้งซึ่งเริ่มต้นจากความ 

เจบ็ปวด  ผมค้นพบแนวคดินี้หลงัจากรูส้กึหมดไฟในการท�างานอย่างสิ้นเชงิ  

ในตอนนั้นผมได้รับค�าแนะน�าสารพัดรูปแบบซึ่งไม่มีประโยชน์เลยสักนิด   

ไม่ว่าจะเป็น  “ท�าในสิ่งที่รัก”  “ค้นหาความสุขที่แท้จริง”  หรือ  “ท�าให้ 

ตวัเองมไีฟ”  แม้ค�าแนะน�าเหล่านี้จะถกูต้องและผมกเ็หน็ด้วยในแง่ของทฤษฎ ี 

แต่มันไม่สามารถท�าได้จริง  ค�าแนะน�าเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้ผมมองเห็นสิ่งที่

ต้องเปลี่ยนแปลง  ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวคิดเรื่องท�ำไม  แนวคิดนี้จึงเป็น 

แรงผลักดันที่มีความหมายอย่างยิ่งในชีวิตของผมเสมอมา  การค้นพบ 

จุดมุ่งหมำยของตัวเองไม่เพียงท�าให้ผมกลับมามีไฟอีกครั้ง  ทว่ายังท�าให้ 

ผมค้นพบตัวกรองที่ช่วยให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและเลนส์ที่ช่วยให้มองโลก 

ต่างไปจากเดิม  การมองโลกผ่านเลนส์นี้ท�าให้ผมเริ่มถ่ายทอดแนวคิดเรื่อง

ท�ำไมและวงแหวนทองค�า  (The Golden Circle)  ด้วยความต้องการที่จะ 

ผลักดันให้ผู้คนท�าในสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขา  เพื่อให้เรา

สามารถช่วยกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้  และผู้คนก็รับฟังผม  อันที่จริง 

พวกเขาไม่ได้แค่รบัฟัง  แต่ยงัช่วยกนัถ่ายทอดแนวคดิและวสิยัทศันด์งักล่าว

ด้วย  แล้วการเคลื่อนไหวของเรากเ็ริ่มต้นขึ้น

การบรรยายของผมที่  TED Talks  เมื่อปี 2009 ช่วยกระจายแนวคดินี้ไปยงั

ผู้คนมากขึ้น  และหนงัสอืเล่มแรกของผมเรื่อง  Start with Why  กอ็ธบิาย

คุณประโยชน์ของมันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น  ผู้คนและองค์กรที่รูจุ้ดมุ่งหมำยของ

ตวัเองล้วนประสบความส�าเรจ็มากกว่าในระยะยาว  ได้รบัความเชื่อใจและ

ความภักดีจากพนักงานกับลูกค้ามากกว่า  รวมทั้งมีความคิดที่ก้าวหน้า 

และสร้างสรรค์มากกว่าคูแ่ข่ง  แนวคดิเรื่องท�ำไมและวงแหวนทองค�าจงึเป็น

องค์ประกอบส�าคญัส�าหรบัการพฒันาโลกในแบบที่ผมจนิตนาการไว้  แต่ผม

กลบัพบปัญหาหนึ่งอย่าง

จรงิอยูว่่าผมมคี�าอธบิายอนัยอดเยี่ยมว่าแนวคดิเรื่องท�ำไมนั้นทรงพลงัแค่ไหน  

รวมถึงสามารถช่วยให้ผู้คนกับองค์กรจ�านวนหนึ่งค้นพบจุดมุ่งหมำยของ 
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ตวัเอง  แต่ผมกย็งัไม่สามารถเข้าถงึหรอืช่วยเหลอืผู้คนได้มากเท่าที่ต้องการ  

และถึงทีมของผมจะต่อยอดสิ่งที่ผมริเริ่มไว้ด้วยการพัฒนากระบวนการ 

เผยแพร่แนวคดินี้ให้ดขีึ้นและเริ่มช่วยเหลอืผูค้น  แถมยงัถงึขั้นสร้างหลกัสตูร

ออนไลน์เพื่อช่วยให้ผู ้คนได้ค้นพบจุดมุ่งหมำยของตัวเอง  ทว่ามันก็ยัง 

ไม่เพยีงพอ  นั่นจงึเป็นที่มาของหนงัสอืเล่มนี้

เนื้อหาในหนงัสอืเรื่อง  Start with Why  อธบิายประโยชน์ของแนวคดิเรื่อง

ท�ำไม  ส่วนหนังสือเล่มนี้จะบอกขั้นตอนการน�าแนวคิดนั้นไปใช้งานจริง  

อย่างไรก็ตาม  คุณน่าจะเห็นจากหนังสือเรื่อง  Start with Why  แล้วว่า 

แม้ผมจะเป็นผู้ค้นพบแนวคิดดังกล่าว  แต่ผมไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดมันให้ผู้คน

จ�านวนมากได้อย่างไร  เดวดิกบัปีเตอร์จงึเข้ามามบีทบาทในส่วนนี้

เดวิด มี้ด  และปีเตอร์ ด็อกเกอร์  เข้าร่วมการเดินทางครั้งนี้กับผมเพราะ 

ได้รับแรงบันดาลใจจากโลกที่ผมวาดฝันเอาไว้  พวกเขามีทักษะพิเศษที่

สามารถเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของผมให้กลายเป็นความจริงได้  และตอนนี้มันก็

ไม่ใช่วสิยัทศัน์ของผมคนเดยีวอกีต่อไป  แต่เป็นวสิยัทศันข์องเรำ  พดูง่าย ๆ 

ว่าผมรูว้ธิช่ีวยให้คนหนึ่งคนค้นพบจดุมุง่หมำยของตวัเอง  แต่เดวดิกบัปีเตอร์

รู้วธิชี่วยให้ผู้คนจ�านวนมากค้นพบจดุมุ่งหมำยของตวัเองในคราวเดยีวกนั

เดวดิรูว่้าต้องท�าอย่างไรจงึจะน�าแนวคดิต่าง ๆ ไปใช้งานได้จรงิ  หลายปีก่อน

หลังจากได้รับแรงบันดาลใจจากการบรรยายครั้งหนึ่งของผม  เดวิดก็เริ่ม 

จัดท�าคู่มือและพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทที่เขา

ท�างานอยู่ในตอนนั้น  เขาท�าทุกอย่างเองโดยไม่ได้ขอความช่วยเหลือจาก 

ผมหรอืคนอื่นเลย  ตอนที่รูเ้รื่องนี้ผมรูส้กึทึ่งมากที่เดวดิเข้าใจแนวคดิของผม

อย่างลกึซึ้งและสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้จรงิ

ส่วนปีเตอร์เกษียณจากกองทัพอากาศแล้วและต้องการช่วยเหลือผู้คน 

ในภาคเอกชน  หลังจากรู้จักแนวคิดของผมปีเตอร์ก็ติดต่อมาเพื่อบอกว่า 
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มันท�าให้เขามีแรงบันดาลใจมากแค่ไหน  โดยปีเตอร์น�าแนวคิดของผมไป 

ผสมผสานเพื่อให้สิ่งที่เขาก�าลังท�าอยู่ทรงพลังยิ่งขึ้น  ไม่นานหลังจากที่เรา

พบกัน  ปีเตอร์ก็เริ่มถ่ายทอดแนวคิดของเขาให้กับสมาชิกในทีมของผม 

ด้วยความหวังดี  และหลายแนวคิดก็ยอดเยี่ยมมากเสียจนเราเริ่มน�ามัน 

มาใช้ในการสร้างบรษิทัและพฒันาการเคลื่อนไหวของเรา

มิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างอัจฉริยะสองคนนี้เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเข้ามาเป็น 

ส่วนหนึ่งในทมีของผม  ทั้งคู่ร่วมกนัพฒันาผลงานของผมให้ดยีิ่งขึ้น  ดงันั้น  

เมื่อได้รบัโอกาสให้เขยีนคู่มอืภาคต่อของหนงัสอืเรื่อง  Start with Why  ผม

จึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเดวิดกับปีเตอร์ซึ่งเป็นผู้เติมเต็มค�าตอบ  

“อย่างไร”  ให้กบั  “ท�าไม”  และผมกร็ู้สกึดสีดุ ๆ ที่การเคลื่อนไหวของเรา

ท�าให้พวกเขาได้แบ่งปันสิ่งที่พวกเขาเชี่ยวชาญแก่ผู้คนจ�านวนมาก

หนงัสอืเล่มนี้กลั่นกรองมาจากประสบการณ์หลายปี  เดวดิกบัปีเตอร์เดนิทาง

ไปทั่วโลกเพื่อบรรยายเกี่ยวกบัแนวคดิเรื่องท�ำไม  รวมทั้งท�างานอย่างใกล้ชดิ

กบัผูค้นและองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาค้นพบ  เข้าใจ  และน�าแนวคดิ

นี้ไปใช้  เดวิดกับปีเตอร์จึงได้ยินค�าถามต่าง ๆ  มองเห็นสารพัดอุปสรรค  

และค้นพบวิธีการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ในการพัฒนาวิสัยทัศน์ของเรา  และนี่คือ 

จดุที่คณุเข้ามามบีทบาทส�าคญั

การเปลี่ยนแปลงแนวทางของโลกธุรกิจครั้งใหญ่  การช่วยองค์กรต่าง ๆ  

สร้างวฒันธรรมที่มองว่าความเชื่อใจและความร่วมมอืคอืเรื่องปกต ิ ไม่ใช่แค่

ข้อยกเว้นส�าหรับบางสถานการณ์  รวมทั้งการสร้างโลกที่เราจินตนาการ 

เอาไว้ต้องอาศยัความช่วยเหลอืจากผู้คนมากมาย  แม้สิ่งที่ทมีของผมท�าอยู่

จะช่วยให้เราก้าวหน้าได้บ้าง  แต่ล�าพงัทมีของผมไม่มทีางท�าสิ่งเหล่านั้นให้

ส�าเรจ็ได้  เราต้องใช้คนเป็นกองทพัเลยต่างหาก
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เดวิดและปีเตอร์เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นคู่มือที่ครบถ้วน

สมบรูณ์ในตวัเองและสามารถน�าไปใช้ได้จรงิ  โดยอดัแนน่ไปด้วยค�าแนะน�า

ที่จะช่วยให้ผู้คนค้นพบจุดมุ่งหมำยของตัวเองและถ่ายทอดมันออกมาให้ 

คนอื่นรับรู้ได้  เราออกแบบหนังสือเล่มนี้ให้มีพื้นที่ว่างในทุกหน้าเพื่อที่คุณ 

จะได้จดบันทึก  เติมค�าในช่องว่าง  พับมุมหนังสือ  หรือขีดทับข้อความ 

ต่าง ๆ ด้วยปากกาเน้นข้อความ  คณุไม่จ�าเป็นต้องทะนถุนอมหนงัสอืเล่มนี้  

ใช้มนัให้เตม็ที่ได้เลยครบั

หนงัสอืเล่มนี้คอืการเดนิทาง  คณุต้องลงมอืท�าและอดทนเพื่อท�าความเข้าใจ

จุดมุ่งหมำยของตัวเอง  จงจ�าไว้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่มีขั้นตอนต่าง ๆ 

บอกไว้อย่างชดัเจน  คณุต้องท�าตามขั้นตอนเหล่านั้น  เรยีนรู้แนวคดิ  และ

ปรบัเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ เพื่อสร้างกระบวนการที่เหมาะสมกบัตวัเอง  หรอืถ้าเจอ

แนวทางที่ดกีว่าส�าหรบัคณุกล็งมอืท�าได้เลย!

จงมองว่าหนังสือเล่มนี้คือสัญญาณแห่งการเริ่มต้นเหมือนกับเสียงปืนตอน

ปล่อยตวันกัวิ่ง  เสยีงปืนดงัสนั่นจะท�าให้คณุตื่นเต้นและมพีลงัออกวิ่ง  แต่

สิ่งที่จะท�าให้คุณมีแรงบันดาลใจและตระหนักว่าตัวเองสามารถท�าอะไร 

ได้บ้างคือบทเรียนที่คุณได้เรียนรู้ระหว่างการวิ่ง  พูดง่าย ๆ ก็คือระหว่างที่

คณุเรยีนรู้การใช้ชวีติให้สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมำยของตวัเอง  อย่างไรกต็าม  

ตอนนี้บทเรียนที่ส�าคัญที่สุดที่ควรจดจ�าก็คือเป้าหมายของคุณไม่ใช่แค่การ 

วิ่งไปให้ถงึเส้นชยั  แต่เป็นการสร้างแรงบนัดาลใจให้ผู้คนวิ่งไปพร้อมกบัคณุ

ได้มากที่สดุ

ร้านหนังสือมีหมวดหมู่ส�าหรับหนังสือ  “พัฒนาตนเอง”  แต่ไม่มีหมวดหมู่  

“พฒันาผูอ้ื่น”  และนั่นคอืสิ่งที่เราก�าลงัพยายามท�าในฐานะผูบ้กุเบกิแวดวง

การพัฒนาผู้อื่น  ถ้าคุณคือหนึ่งในผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับจุดมุ่งหมำย 

ของตวัเอง  ท�าให้บรษิทัของตวัเองเริ่มต้นด้วยการถามวา่ท�ำไม  และช่วยให้

คนอื่นค้นพบเหตุผลของพวกเขา...รวมทั้งสร้างสรรค์โลกที่คนส่วนใหญ่ตื่น 

SAMPLE
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ขึ้นมาพร้อมแรงบนัดาลใจเตม็เปี่ยมในการท�างาน   รู้สกึปลอดภยัเมื่ออยู่ใน

ที่ท�างาน  และกลับบ้านด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ท�างานดังกล่าว  ผม 

ขอต้อนรับคุณด้วยความยินดี  อันที่จริงยิ่งมีคนยกมือขึ้นแล้วพูดว่า  “ฉัน 

เอาด้วย”  มากเท่าไหร่  เรากย็ิ่งมโีอกาสที่จะสร้างโลกที่วาดฝันไว้ได้ส�าเรจ็

มากขึ้นเท่านั้น  คณุจะเข้าร่วมกบัเราไหมครบั

SAMPLE



เราออกเดินทางด้วยเรื่องงานนับครั้งไม่ถ้วน  แถมบางครั้งงานก็ไม่ยอมรอ 

ให้เราไปหา  แต่บุกขึ้นมาหาเราถึงบนเครื่องบินเลยทีเดียว  ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ 

เกิดขึ้นกับปีเตอร์ระหว่างเดินทางจากไมอามีสู่เซนต์หลุยส์  ปีเตอร์เล่าถึง

เหตกุารณ์ดงักล่าวไว้ว่า

ผมเหนื่อยสุด ๆ  สิ่งเดียวที่ผมต้องการคือไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเสียท ี 

แต่ตอนนี้ผมต้องเดนิทางอกีหนึ่งเที่ยวบนิและนั่งข้าง ๆ คนแปลกหน้า  ผม

ภาวนาต่อเทพแห่งสายการบินว่าขอให้เพื่อนร่วมทางอย่ารุกล�้าพื้นที่ส่วนตัว

ของผมไม่ว่าจะทางกายหรอืทางค�าพูดกต็าม  ผมอยากอยู่เงยีบ ๆ คนเดยีว  

แต่ดูเหมอืนว่าค�าภาวนาของผมจะไม่ได้ผล

คนที่นั่งข้างผมในเที่ยวบินซึ่งต้องใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมงนี้คือผู้ชายที่ชื่อ 

สตฟี  หลงัจากแนะน�าตวัเองและพดูคยุกนัเลก็น้อย  สตฟีกเ็ริ่มเล่าเรื่องงาน

ของตวัเอง  คณุน่าจะเดาออกว่าสตฟีไม่ใช่บอดี้การ์ดของนกัแสดงฮอลลวีูด

ที่มีเรื่องราวรัก ๆ ใคร่ ๆ หรือใช้สารเสพติดเพื่อคลายเครียด  เขาไม่มีเรื่อง 

อื้อฉาวหรือเรื่องซุบซิบนินทามาเล่าเพื่อเพิ่มความบันเทิงให้ผมในเที่ยวบินนี้  

บทน�ำ
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ไม่มีเลย  งานที่สตีฟท�ามาตลอดระยะเวลา 23 ปีคือการขายเหล็กกล้า   

ขอย�้าอกีครั้ง  งานของเขาคอืการขายเหลก็กล้า  ช่างน่าตื่นเต้นเหลอืเกนิ

แต่ปรากฏว่าเหล็กกล้าที่สตีฟขายไม่ใช่เหล็กธรรมดาที่พบได้ทั่วไป  บริษัท 

ของเขาซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสวีเดนเป็นผู้ผลิตเหล็กกล้าที่มีความบริสุทธิ์สูง 

ซึ่งช่วยให้เครื่องยนต์ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น  เพราะมนัท�าให้

ชิ้นส่วนต่าง ๆ อย่างระบบเกียร์ของรถยนต์มีน�้าหนักเบาลง  สตีฟซึ่งเป็น

วิศวกรที่มีความรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงพูดได้เต็มปากเต็มค�าว่าผลิตภัณฑ์ 

ของเขาเหนอืกว่าคู่แข่งในตลาด

หลังจากพูดจบ  สตีฟก็มองผมด้วยแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความคาดหวัง 

ว่าผมจะถามค�าถามเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้พูดเรื่องเหล็กต่อ   

ปัญหาคือผมไม่ได้สนใจว่าสตีฟท�างานอะไร  ไม่ใช่ว่าผมไม่ไยดีผู้คน  ขาด

มนษุยสมัพนัธ์  หรอืสนใจแต่เรื่องซบุซบินนิทา  สิ่งที่ดงึดูดความสนใจของผม

ได้ไม่ใช่ความจริงที่ว่าคนคนนั้นท�างานอะไร  แต่เป็นความจริงที่ว่าท�ำไม 

เขาถงึท�างานนั้นต่างหาก  ผมจงึไม่ได้ถามสตฟีว่าเหลก็ที่เขาขายราคาเท่าไหร่

และลูกค้าคนส�าคัญของเขาคือใคร  แต่กลับถามเขาว่า  “แล้วสิ่งเหล่านั้น 

มคีวามหมายยงัไงล่ะครบั”

“ก็...เอ่อ...”  สตีฟพูดตะกุกตะกักเพราะไม่เข้าใจค�าถาม  ผมจึงอธิบาย 

เพิ่มเติมว่า  “ผมเข้าใจแล้วว่าเหล็กของคุณบริสุทธิ์มากและท�าให้ชิ้นส่วน 

ต่าง ๆ เบาลง  เครื่องยนต์จึงท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต ่

สิ่งเหล่านี้มคีวามหมายยงัไง”

สตีฟอึกอักอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะโพล่งออกมาว่า  “เราไม่จ�าเป็นต้องใช้วัตถุดิบ

มากเท่าเดมิ”

สตฟีเข้าใจสิ่งที่ผมต้องการสื่อมากขึ้นแล้ว  ผมจงึกระตุ้นเขาอกีหน่อย

SAMPLE
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“แล้วมันก่อให้เกิดความแตกต่างในเรื่องใด”  สตีฟดูหวาดหวั่นมากเมื่อผม

ถามค�าถามนี้  จากตอนแรกที่เขาทักทายผมเพราะอยากคุยเล่นเล็กน้อย  

ตอนนี้กลายเป็นว่าเขาต้องตอบค�าถามแปลก ๆ ของผมไปอีก 3 ชั่วโมง  

(สถานการณ์เปลี่ยนไปชนดิกลบัตาลปัตรเลยทเีดยีว)  แต่เรายงัคงพูดคยุกนั

ต่อและผมกพ็ยายามช่วยให้สตฟีค้นพบค�าตอบของตวัเอง

สิ่งที่เราค้นพบจากการพูดคุยกันคือ  เหล็กกล้าที่มีความบริสุทธิ์สูงช่วยให้

สามารถผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ โดยใช้วัตถุดิบน้อยลงแต่คงความแข็งแรงได ้

เท่าเดิม  การใช้วัตถุดิบน้อยลงย่อมหมายถึงการถลุงเหล็กน้อยลง  (นี่คือ

กระบวนการแยกโลหะออกมาจากแร่)  พลังงานที่จ�าเป็นต้องใช้จึงลดลง   

ส่งผลให้เกิดมลพิษน้อยลงตามไปด้วย  และเมื่อน�าเหล็กนี้ไปใช้ในการ 

ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ต่าง ๆ อย่างรถยนต์  เราก็จะได้รับประโยชน์ 

แบบเดยีวกนันี้อกีต่อ  เพราะรถยนต์ที่มนี�้าหนกัเบาลงจะใช้พลงังานน้อยลง

และก่อมลพิษน้อยลง  ไม่เพียงเท่านั้น  เหล็กกล้าที่มีความบริสุทธิ์สูงยัง

รีไซเคิลได้ง่ายกว่าเหล็กประเภทอื่นด้วย  อย่างไรก็ตาม  แม้สิ่งเหล่านี้จะ 

น่าสนใจ  แต่เรากย็งัไม่พบค�าตอบว่าท�าไมสตฟีถงึหลงใหลในงานของตวัเอง

นกั

ผมจึงพูดต่อว่า  “จริงอยู่ว่าการประหยัดพลังงานและการลดมลพิษเป็น 

เรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก  แต่มนัต้องมอีะไรบางอย่างที่ท�าให้คณุยงัคงท�างานนี้

มานานถึง 23 ปี”  นี่เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากส�าหรับการท�าบางสิ่ง 

บางอย่างและยงัคงหลงใหลในสิ่งนั้นเรื่อยมา  ผมกระตุ้นเขาว่า  “มนัต้องมี

อะไรที่ส�าคญักว่านั้น  อะไรที่คณุเชื่อมั่นอย่างแท้จรงิ”  จากนั้นผมกไ็ด้เหน็

แววตาอันเปล่งประกายของสตีฟเป็นครั้งแรกตั้งแต่เราเริ่มพูดคุยกัน  แล้ว 

สตฟีกพ็รั่งพรูความรู้สกึของตวัเองออกมา

สตีฟมุ่งมั่นที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของโลกใบนี้เพื่อลูกของเขาและ 

คนรุ่นต่อ ๆ ไป  ซึ่งหนึ่งในวิธีที่จะท�าตามความปรารถนานั้นได้ก็คือการ 
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ใช้ทรพัยากรอย่างมคีวามรบัผดิชอบมากขึ้น  ตลอดระยะเวลาที่พูดคยุเรื่อง

เหล็ก  สตีฟไม่เคยเอ่ยถึงความปรารถนานี้เลย  ทั้งที่มันคือแรงผลักดันให ้

เขาสาธยายเรื่องเหลก็กล้าที่มคีวามบรสิทุธิ์สงูให้คนแปลกหน้าซึ่งบงัเอญิเจอ

บนเครื่องบนิอย่างผมฟัง

จากนั้นผมก็ขออนุญาตสตีฟปรับเปลี่ยนข้อความเสนอขายสินค้าของเขา   

ผมเริ่มพดูโดยสวมบทเป็นสตฟีวา่  “ผมเชื่อมั่นในการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ

เพื่อประโยชน์ของมนษุยชาต ิ และผมกเ็ชื่อว่าเราควรใช้ทรพัยากรธรรมชาติ

อย่างมคีวามรบัผดิชอบ  เพื่อให้ลกูหลานของเราได้อาศยัอยูบ่นโลกที่ปลอดภยั

และอดุมสมบูรณ์  นี่คอืความปรารถนาที่ผลกัดนัให้ผมเลอืกเป็นวศิวกรและ

เข้ามาท�างานกับบริษัทแห่งนี้  ซึ่งตั้งอยู่ในสวีเดนอันเป็นประเทศที่ให้ความ

ส�าคัญกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  เราได้พัฒนาวิธีที่จะช่วยให้วิศวกร

สามารถสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ที่มนี�้าหนกัเบากว่าเดมิ  มปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น  

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  โดยวิธีของเราในการยกระดับความ

ยั่งยนืเช่นนี้กค็อืเหลก็กล้าน�้าหนกัเบา”

“ขอบคุณนะครับ  คุณพูดได้ตรงเผงเลยว่าท�าไมผมถึงรักในสิ่งที่ตัวเองท�า”  

สตฟีกล่าวพลางยิ้มกว้าง

ผมแค่ปรับเปลี่ยนข้อความเสนอขายสินค้าของสตีฟโดยเริ่มต้นด้วยการ 

บอกว่าท�ำไมเขาถึงรักงานของตัวเอง  แต่เพียงเท่านี้สตีฟก็มองเห็นแล้วว่า 

สิ่งที่ท�าให้เขาอิ่มเอมใจมานานกว่าสองทศวรรษไม่ใช่ความจรงิที่ว่าเขาท�างาน

อะไร  แต่เป็นความจริงที่ว่าท�ำไมเขาถึงท�างานนั้นต่างหาก  การเชื่อมโยง

งานกับเป้าหมายของตัวเองช่วยให้สตีฟค้นพบเหตุผลของการท�าสิ่งที่ตัวเอง

ท�าอยู่

* * *

SAMPLE



วิสัยทัศน์จะกลายเป็น
สิ่งที่ลงมือท�าได้จริง
ก็ต่อเมื่อคุณถ่ายทอดมัน
ให้คนอื่นรับรู้  
หากเก็บมันไว้กับตัวเอง  
วิสัยทัศน์ของคุณ
ก็จะเป็นเพียงความเพ้อฝัน
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เราทุกคนล้วนมีจุดมุ่งหมำยของตัวเอง  ซึ่งหมายถึงวัตถุประสงค์  เหตุผล  

หรือความเชื่อที่เป็นบ่อเกิดแห่งความหลงใหลและแรงบันดาลใจ  ตอนนี้ 

คณุอาจยงัไม่รู้ว่าจดุมุ่งหมายซึ่งเป็นความปรารถนาจากก้นบึ้งของหวัใจคณุ

คอือะไร  หรอืจะถ่ายทอดมนัออกมาเป็นค�าพูดได้อย่างไร  แต่เรารบัประกนั

ได้เลยว่าคณุกม็สีิ่งนี้อยูใ่นตวัเช่นกนั  ถ้าคณุอยากท�าความเข้าใจจดุมุง่หมำย

ของตัวเองและไม่อยากมัวแต่รอจังหวะที่จะบังเอิญได้นั่งข้าง ๆ ปีเตอร์บน

เครื่องบนิละก ็ หนงัสอืเล่มนี้ช่วยคณุได้  เพราะเราเชื่อว่าทกุคนควรได้ใช้ชวีติ

แบบเดยีวกบัสตฟี  ซึ่งกค็อืการตื่นขึ้นมาพร้อมกบัความรู้สกึมแีรงบนัดาลใจ

ในการท�างานและส่งท้ายวันด้วยการกลับบ้านพร้อมกับความรู้สึกอิ่มเอมใจ

จากงานที่ท�า

ความอิ่มเอมใจไม่ได้มีความหมายเหมือนกับค�าว่าความสุข  สิ่งที่ท�าให้เรา 

มีความสุขในการท�างานมีอยู่นับไม่ถ้วน  ไม่ว่าจะเป็นการท�าตามเป้าหมาย

ส�าเร็จ  การได้เลื่อนต�าแหน่ง  การเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหม่  หรือการ 

ท�าโปรเจกต์เสรจ็สิ้น  ความสขุเป็นแค่ความรู้สกึชั่วคราวที่ไม่จรีงัยั่งยนื  ไม่มี

ใครใช้ชีวิตด้วยพลังอันเต็มเปี่ยมเพราะได้รับแรงกระตุ้นจากความทรงจ�า

แสนสุขของการท�าเป้าหมายส�าเร็จเมื่อ 12 เดือนก่อน  ความรู้สึกนั้นรังแต ่

จะจดืจางลงเมื่อเวลาผ่านไป

ความอิ่มเอมใจเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นและยั่งยืน  ความแตกต่างระหว่าง 

ความสุขกับความอิ่มเอมใจก็เหมือนความแตกต่างระหว่างความชอบกับ

ความรกั  ตวัอย่างเช่น  เราอาจไม่ได้ชอบลูก ๆ ของเราตลอดเวลาแต่เรารกั

พวกเขาเสมอ  เราอาจไม่ได้มคีวามสขุกบังานทกุวนั  แต่งานกส็ามารถท�าให้

เรารู้สึกอิ่มเอมใจได้ทุกวันหากมันท�าให้เรารู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของ 

สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า  (นี่คอืเหตผุลที่บางครั้งการประสบความส�าเรจ็ในเรื่องที่ถกู

มองว่าเป็นตวัชี้วดัทั่วไปอย่างค่าตอบแทนและต�าแหน่งกไ็ม่สามารถท�าให้เรา

รู ้สึกอิ่มเอมใจได้  ความอิ่มเอมใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่องานที่ท�าเชื่อมโยง 
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กับจุดมุ่งหมำยของเราโดยตรง)  สตีฟนักขายเหล็กของเรามีควำมสุขเมื่อ 

ปิดการขายได้  แต่เขารู้สึกอิ่มเอมใจเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ 

ยิ่งใหญ่กว่า  พดูง่าย ๆ กค็อืความสขุเกดิจากสิ่งที่เราท�า  แต่ความอิ่มเอมใจ

เกดิจากเหตผุลที่เราท�าสิ่งนั้น

สตีฟเป็นคนโชคดี  เพราะถึงจะไม่สามารถอธิบายจุดมุ่งหมำยของตัวเอง 

ออกมาเป็นค�าพูดจนกระทั่งได้คุยกับปีเตอร์  แต่เขาก็ใช้ชีวิตสอดคล้อง 

กับจุดมุ ่งหมำยของตัวเองมาตลอดหลายทศวรรษ  ส่งผลให้เขารู ้สึกม ี

แรงบนัดาลใจและอิ่มเอมใจ  แต่ถ้าจู่ ๆ สตฟีถูกบบีให้ลาออกเพราะบรษิทั 

ที่ใหญ่กว่าเข้ามาซื้อกจิการบรษิทัของเขาล่ะ  จะเกดิอะไรขึ้นถ้าสตฟีต้องหา

งานใหม่โดยที่ยังไม่รูจุ้ดมุ่งหมำยของตัวเอง  ด้วยความที่ท�างานนี้มาหลาย

สบิปี  สตฟีคงมองหางานใหม่ที่เกี่ยวกบัการขายเหลก็  อย่างไรกต็าม  ถ้า

บรษิทัใหม่ไม่ได้ให้ความส�าคญักบัความยั่งยนืด้านสิ่งแวดล้อม  ความมุง่มั่น

ในเป้าหมายและความกระตือรือร้นของสตีฟตอนพูดคุยกับคนแปลกหน้า 

บนเครื่องบินก็จะหายไป  และเขาคงไม่สามารถปะติดปะต่อจนมองเห็นว่า

แท้จรงิแล้วความหลงใหลในงานของเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกบัเหลก็เลย

ถ้าอยากหลงใหลในงานของตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง  คุณก็ต้องรู้จุดมุ่งหมำยของตัวเอง  ซึ่งนั่นคือ

สาเหตทุี่เราเขยีนหนงัสอืเล่มนี้ขึ้นมา

* * *

หนังสือเล่มนี้กลั่นกรองมาจากสิ่งที่ทีมของเราได้เรียนรู้จากประสบการณ ์

การจัดเวิร์กชอป  “ค้นหาจุดมุ่งหมาย”  มามากกว่า 25 ปี  ที่ผ่านมาเรา 

ช่วยให้ผู ้คนทุกกลุ่มค้นพบเหตุผลของตัวเอง  ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการ  
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พนกังาน  บรษิทัขนาดเลก็  ตลอดจนทมีต่าง ๆ ในบรษิทัขนาดใหญ่  และ

หนงัสอืเล่มนี้กถ็ูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คณุค้นพบเหตผุลของตวัเอง

ต่อไปนี้คือเค้าโครงของเนื้อหา 7 บทในหนังสือเล่มนี้  บทที่ 1 และ 2 

ประกอบด้วยข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการค้นหาจุดมุ่งหมำยซึ่งทุกคนควรอ่าน   

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะอ่านบทที่ 3 หรือ 4 ต่อ  โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณ

ต้องการค้นหาจุดมุ่งหมำยของตัวเองในฐานะบุคคลหรือในฐานะทีมและ

สมาชกิของทมี  จากนั้นกอ่็านบทที่ 5’ 6 และ 7 ซึ่งเป็นส่วนที่ทกุคนควรอ่าน

เช่นกัน  และในช่วงท้ายของหนังสือเล่มนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเล็ก ๆ น้อย ๆ  

ซึ่งน่าจะช่วยตอบค�าถามที่ค้างคาใจคณุได้

• บทที่ 1 คอืเนื้อหาโดยสรปุของหนงัสอืเรื่อง  Start with Why  ของไซมอน  

ซิเนก  ผู ้เผยแพร่แนวคิดเรื่องท�ำไม  โดยบทนี้จะพูดถึงประโยชน์ 

บางประการของการรู้จกัจดุมุ่งหมำยของตวัเองด้วย

• บทที่ 2 จะพูดถึงภาพรวมของกระบวนการค้นหาจุดมุ่งหมำย  ซึ่งเป็น 

สิ่งส�าคัญที่คุณควรอ่าน  ไม่ว่าคุณจะต้องการค้นหาค�าตอบของตัวเอง

เพยีงคนเดยีวหรอืค�าตอบของทมีกต็าม

• บทที่ 3 จะอธบิายกระบวนการค้นหาจดุมุง่หมายระดบับคุคลทลีะขั้นตอน  

ซึ่งสามารถใช้ได้กบัทั้งผู้ประกอบการและพนกังาน  ถ้าคณุต้องการช่วย

ให้ทีมหรือองค์กรค้นพบจุดมุ่งหมำยของตัวเอง  เนื้อหาในบทนี้อาจ 

ไม่จ�าเป็นนัก  แต่การอ่านบทนี้และค้นหาจุดมุ่งหมำยของตัวเองจะ 

ช่วยให้คุณเป็นผู้น�าทีมในการปฏิบัติตามกระบวนการค้นหาจุดมุ่งหมาย

ได้ดขีึ้น
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• บทที่ 4 จะอธิบายสิ่งที่คุณต้องท�าเพื่อเตรียมตัวส�าหรับการค้นหา 

จดุมุ่งหมายของทมี  องค์กร  หรอื  “เผ่า”  ใด ๆ กต็ามที่เกดิจากการ

รวบรวมผู้คนมาท�างานร่วมกนั

• บทที่ 5 คือเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากบทที่ 4 และอธิบายวิธีน�ากระบวนการ

ค้นหาจดุมุ่งหมายไปใช้กบัเผ่า

• บทที่ 6 จะพูดถงึวธิกีำรซึ่งกค็อืการกระท�าต่าง ๆ ที่จะเปลี่ยนจดุมุง่หมำย

ให้กลายเป็นความจริง  โดยจุดมุ่งหมำยเปรียบเหมือนปลายทางที่เรา

ต้องการไปให้ถงึ  ส่วนวธิกีำรคอืเส้นทางที่จะพาเราไปยงัปลายทางนั้น

• บทที่ 7 จะอธิบายวิธีแบ่งปันจุดมุ่งหมำยของคุณให้คนอื่นรับรู้  รวมทั้ง

วธิใีช้ชวีติให้สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมำยและน�ามนัไปประยกุต์ใช้

• ภาคผนวกจะรวบรวมค�าตอบของค�าถามต่าง ๆ ที่เราพบบ่อยที่สุดจาก 

การเวริ์กชอป  รวมถงึ  “ตวัช่วย”  ส�าหรบัการเป็นผู้น�าเวริ์กชอป

หนึ่งในสิ่งที่ท�านายได้ยากที่สุดเกี่ยวกับการค้นหาจุดมุ่งหมำยก็คือเวลา 

ที่ต้องใช้  ในบทที่ 3-5 เราจะพูดถงึขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการส�าหรบั

บุคคลและกลุ่ม  รวมถึงระยะเวลาที่ต้องใช้โดยประมำณในแต่ละขั้นตอน 

ซึ่งประเมินจากประสบการณ์ของเรา  แต่ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ย  

บางคนใช้เวลาน้อยกว่านั้นและบางคนกต็้องใช้เวลามากกว่านั้น  พูดง่าย ๆ 

ว่าไม่มรีะยะเวลาที่  “ถูกต้อง”  สิ่งส�าคญัคอืการจดจ่ออยู่กบัแต่ละขั้นตอน

จนกว่าคณุจะรู้สกึมั่นใจและพร้อมส�าหรบัก้าวต่อไป

ขอบอกตามตรงว่าเรารู้สึกอิจฉาเล็กน้อยที่คุณก�าลังจะเปิดหน้าถัดไปเพื่อ 

เข้าสู่บทที่ 1 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นอันยอดเยี่ยม  เราโปรดปรานการช่วยเหลือ
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ผู้คนในการค้นหาจดุมุ่งหมำยของพวกเขา  อนัที่จรงิเรา  (ปีเตอร์และเดวดิ)  

อยากพูดคุยกับผู้อ่านแต่ละคนเป็นการส่วนตัว  แต่วิสัยทัศน์ของเราคือ 

การเพิ่มจ�านวนผู้คนที่ค้นพบจุดมุ่งหมำยของตัวเองให้ได้มากที่สุด  ดังนั้น  

เราจึงขอเป็นผู้ชี้แนะคุณผ่านหนังสือส�าหรับการเดินทางในครั้งนี้  เราขอ 

ส่งต่อแรงบนัดาลใจให้คณุ!
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