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โดยไซมอน ซิเนก

SA

M

ผมเชื่อว่าชีวิตที่เติมเต็มซึ่งเปี่ยมไปด้วยความอิ่มเอมใจไม่ใช่สิทธิพิเศษ เรา
ทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะมีความสุขกับงานทีท่ ำ� ตืน่ ขึน้ มาพร้อมแรงบันดาลใจในการ
ท�ำงาน รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในที่ท�ำงาน และกลับบ้านด้วยความรู้สึกว่า
เราสร้างประโยชน์ต่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเอง ความอิ่มเอมใจไม่ใช่สิ่งที่
เกิดขึน้ โดยบังเอิญ คนทีจ่ ะได้สมั ผัสกับความรูส้ กึ นีแ้ ละพูดได้อย่างเต็มปาก
เต็มค�ำว่า “ฉันรักงานของฉัน” จึงไม่ได้มีแค่ผู้โชคดีเพียงหยิบมือเดียว

ถ้าคุณเป็นผู้น�ำ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ท�ำให้ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล
ของคุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองคือความรับผิดชอบ
ของคุณ ถ้าคุณไม่ใช่ผนู้ ำ� แต่กำ� ลังท�ำงานอยูใ่ นบริษทั ทีไ่ ม่สามารถท�ำให้คณ
ุ
รู้สึกมีแรงบันดาลใจในทุกเช้าและทุกเย็นหลังเลิกงาน คุณก็ต้องเปลี่ยน
ตัวเองให้กลายเป็นผูน้ ำ� ในแบบทีค่ ณ
ุ ต้องการ ไม่วา่ จะอยูใ่ นต�ำแหน่งใด เรา
ทุกคนล้วนมีเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือคู่ค้าอย่างน้อยหนึ่งคนที่เรามีส่วน
รับผิดชอบว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรเมื่อท� ำงานร่วมกับเรา อย่างไรก็ตาม
เป้าหมายไม่ใช่การก�ำจัดอุปสรรคที่ขวางทางเราอยู่ แต่เป็นการลงมือท�ำ
สิ่งต่าง ๆ ที่จะส่งผลดีอย่างยั่งยืนต่อทุกคนรอบตัวเรา
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“ท�ำไม” คือแนวคิดที่เกิดจากการเดินทางอันลึกซึ้งซึ่งเริ่มต้นจากความ
เจ็บปวด ผมค้นพบแนวคิดนีห้ ลังจากรู้สกึ หมดไฟในการท�ำงานอย่างสิน้ เชิง
ในตอนนั้นผมได้รับค�ำแนะน�ำสารพัดรูปแบบซึ่งไม่มีประโยชน์เลยสักนิด
ไม่ว่าจะเป็น “ท�ำในสิ่งที่รัก” “ค้นหาความสุขที่แท้จริง” หรือ “ท�ำให้
ตัวเองมีไฟ” แม้คำ� แนะน�ำเหล่านีจ้ ะถูกต้องและผมก็เห็นด้วยในแง่ของทฤษฎี
แต่มันไม่สามารถท�ำได้จริง ค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้ผมมองเห็นสิ่งที่
ต้องเปลี่ยนแปลง ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวคิดเรื่องท�ำไม แนวคิดนี้จึงเป็น
แรงผลักดันที่มีความหมายอย่างยิ่งในชีวิตของผมเสมอมา การค้นพบ
จุดมุ่งหมายของตัวเองไม่เพียงท�ำให้ผมกลับมามีไฟอีกครั้ง ทว่ายังท�ำให้
ผมค้นพบตัวกรองที่ช่วยให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและเลนส์ที่ช่วยให้มองโลก
ต่างไปจากเดิม การมองโลกผ่านเลนส์นี้ท�ำให้ผมเริ่มถ่ายทอดแนวคิดเรื่อง
ท�ำไมและวงแหวนทองค�ำ (The Golden Circle) ด้วยความต้องการที่จะ
ผลักดันให้ผู้คนท�ำในสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขา เพื่อให้เรา
สามารถช่วยกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ และผู้คนก็รับฟังผม อันที่จริง
พวกเขาไม่ได้แค่รบั ฟัง แต่ยงั ช่วยกันถ่ายทอดแนวคิดและวิสยั ทัศน์ดงั กล่าว
ด้วย แล้วการเคลื่อนไหวของเราก็เริ่มต้นขึ้น

SA

การบรรยายของผมที่ TED Talks เมื่อปี 2009 ช่วยกระจายแนวคิดนี้ไปยัง
ผู้คนมากขึ้น และหนังสือเล่มแรกของผมเรื่อง Start with Why ก็อธิบาย
คุณประโยชน์ของมันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผู้คนและองค์กรที่รจู้ ุดมุ่งหมายของ
ตัวเองล้วนประสบความส�ำเร็จมากกว่าในระยะยาว ได้รับความเชื่อใจและ
ความภักดีจากพนักงานกับลูกค้ามากกว่า รวมทั้งมีความคิดที่ก้าวหน้า
และสร้างสรรค์มากกว่าคู่แข่ง แนวคิดเรือ่ งท�ำไมและวงแหวนทองค�ำจึงเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาโลกในแบบทีผ่ มจินตนาการไว้ แต่ผม
กลับพบปัญหาหนึ่งอย่าง
จริงอยูว่ า่ ผมมีคำ� อธิบายอันยอดเยีย่ มว่าแนวคิดเรือ่ งท�ำไมนัน้ ทรงพลังแค่ไหน
รวมถึงสามารถช่วยให้ผู้คนกับองค์กรจ�ำนวนหนึ่งค้นพบจุดมุ่งหมายของ
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ตัวเอง แต่ผมก็ยังไม่สามารถเข้าถึงหรือช่วยเหลือผู้คนได้มากเท่าที่ต้องการ
และถึงทีมของผมจะต่อยอดสิ่งที่ผมริเริ่มไว้ด้วยการพัฒนากระบวนการ
เผยแพร่แนวคิดนีใ้ ห้ดขี นึ้ และเริม่ ช่วยเหลือผูค้ น แถมยังถึงขัน้ สร้างหลักสูตร
ออนไลน์เพื่อช่วยให้ผู้คนได้ค้นพบจุดมุ่งหมายของตัวเอง ทว่ามันก็ยัง
ไม่เพียงพอ นั่นจึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้

PL

E

เนื้อหาในหนังสือเรื่อง Start with Why อธิบายประโยชน์ของแนวคิดเรื่อง
ท�ำไม ส่วนหนังสือเล่มนี้จะบอกขั้นตอนการน�ำแนวคิดนั้นไปใช้งานจริง
อย่างไรก็ตาม คุณน่าจะเห็นจากหนังสือเรื่อง Start with Why แล้วว่า
แม้ผมจะเป็นผู้ค้นพบแนวคิดดังกล่าว แต่ผมไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดมันให้ผู้คน
จ�ำนวนมากได้อย่างไร เดวิดกับปีเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้

SA

M

เดวิด มี้ด และปีเตอร์ ด็อกเกอร์ เข้าร่วมการเดินทางครั้งนี้กับผมเพราะ
ได้รับแรงบันดาลใจจากโลกที่ผมวาดฝันเอาไว้ พวกเขามีทักษะพิเศษที่
สามารถเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของผมให้กลายเป็นความจริงได้ และตอนนี้มันก็
ไม่ใช่วสิ ยั ทัศน์ของผมคนเดียวอีกต่อไป แต่เป็นวิสยั ทัศน์ของเรา พูดง่าย ๆ
ว่าผมรูว้ ธิ ชี ว่ ยให้คนหนึง่ คนค้นพบจุดมุง่ หมายของตัวเอง แต่เดวิดกับปีเตอร์
รู้วิธีช่วยให้ผู้คนจ�ำนวนมากค้นพบจุดมุ่งหมายของตัวเองในคราวเดียวกัน

เดวิดรูว้ า่ ต้องท�ำอย่างไรจึงจะน�ำแนวคิดต่าง ๆ ไปใช้งานได้จริง หลายปีกอ่ น
หลังจากได้รับแรงบันดาลใจจากการบรรยายครั้งหนึ่งของผม เดวิดก็เริ่ม
จัดท�ำคู่มือและพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทที่เขา
ท�ำงานอยู่ในตอนนั้น เขาท�ำทุกอย่างเองโดยไม่ได้ขอความช่วยเหลือจาก
ผมหรือคนอืน่ เลย ตอนทีร่ ้เู รือ่ งนีผ้ มรู้สกึ ทึง่ มากทีเ่ ดวิดเข้าใจแนวคิดของผม
อย่างลึกซึ้งและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ส่วนปีเตอร์เกษียณจากกองทัพอากาศแล้วและต้องการช่วยเหลือผู้คน
ในภาคเอกชน หลังจากรู้จักแนวคิดของผมปีเตอร์ก็ติดต่อมาเพื่อบอกว่า
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มันท�ำให้เขามีแรงบันดาลใจมากแค่ไหน โดยปีเตอร์น�ำแนวคิดของผมไป
ผสมผสานเพื่อให้สิ่งที่เขาก�ำลังท�ำอยู่ทรงพลังยิ่งขึ้น ไม่นานหลังจากที่เรา
พบกัน ปีเตอร์ก็เริ่มถ่ายทอดแนวคิดของเขาให้กับสมาชิกในทีมของผม
ด้วยความหวังดี และหลายแนวคิดก็ยอดเยี่ยมมากเสียจนเราเริ่มน� ำมัน
มาใช้ในการสร้างบริษัทและพัฒนาการเคลื่อนไหวของเรา

PL

E

มิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างอัจฉริยะสองคนนี้เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในทีมของผม ทั้งคู่ร่วมกันพัฒนาผลงานของผมให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น
เมื่อได้รับโอกาสให้เขียนคู่มือภาคต่อของหนังสือเรื่อง Start with Why ผม
จึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเดวิดกับปีเตอร์ซึ่งเป็นผู้เติมเต็มค�ำตอบ
“อย่างไร” ให้กับ “ท�ำไม” และผมก็รู้สึกดีสุด ๆ ที่การเคลื่อนไหวของเรา
ท�ำให้พวกเขาได้แบ่งปันสิ่งที่พวกเขาเชี่ยวชาญแก่ผู้คนจ�ำนวนมาก

SA

M

หนังสือเล่มนีก้ ลัน่ กรองมาจากประสบการณ์หลายปี เดวิดกับปีเตอร์เดินทาง
ไปทัว่ โลกเพือ่ บรรยายเกีย่ วกับแนวคิดเรือ่ งท�ำไม รวมทัง้ ท�ำงานอย่างใกล้ชดิ
กับผูค้ นและองค์กรต่าง ๆ เพือ่ ช่วยให้พวกเขาค้นพบ เข้าใจ และน�ำแนวคิด
นี้ไปใช้ เดวิดกับปีเตอร์จึงได้ยินค�ำถามต่าง ๆ มองเห็นสารพัดอุปสรรค
และค้นพบวิธีการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ในการพัฒนาวิสัยทัศน์ของเรา และนี่คือ
จุดที่คุณเข้ามามีบทบาทส�ำคัญ
การเปลี่ยนแปลงแนวทางของโลกธุรกิจครั้งใหญ่ การช่วยองค์กรต่าง ๆ
สร้างวัฒนธรรมทีม่ องว่าความเชือ่ ใจและความร่วมมือคือเรือ่ งปกติ ไม่ใช่แค่
ข้อยกเว้นส�ำหรับบางสถานการณ์ รวมทั้งการสร้างโลกที่เราจินตนาการ
เอาไว้ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้คนมากมาย แม้สิ่งที่ทีมของผมท�ำอยู่
จะช่วยให้เราก้าวหน้าได้บ้าง แต่ล�ำพังทีมของผมไม่มีทางท�ำสิ่งเหล่านั้นให้
ส�ำเร็จได้ เราต้องใช้คนเป็นกองทัพเลยต่างหาก
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E

เดวิดและปีเตอร์เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นคู่มือที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ในตัวเองและสามารถน�ำไปใช้ได้จริง โดยอัดแน่นไปด้วยค�ำแนะน�ำ
ที่จะช่วยให้ผู้คนค้นพบจุดมุ่งหมายของตัวเองและถ่ายทอดมันออกมาให้
คนอื่นรับรู้ได้ เราออกแบบหนังสือเล่มนี้ให้มีพื้นที่ว่างในทุกหน้าเพื่อที่คุณ
จะได้จดบันทึก เติมค�ำในช่องว่าง พับมุมหนังสือ หรือขีดทับข้อความ
ต่าง ๆ ด้วยปากกาเน้นข้อความ คุณไม่จ�ำเป็นต้องทะนุถนอมหนังสือเล่มนี้
ใช้มันให้เต็มที่ได้เลยครับ

PL

หนังสือเล่มนีค้ อื การเดินทาง คุณต้องลงมือท�ำและอดทนเพือ่ ท�ำความเข้าใจ
จุดมุ่งหมายของตัวเอง จงจ�ำไว้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่มีขั้นตอนต่าง ๆ
บอกไว้อย่างชัดเจน คุณต้องท�ำตามขั้นตอนเหล่านั้น เรียนรู้แนวคิด และ
ปรับเปลีย่ นสิง่ ต่าง ๆ เพือ่ สร้างกระบวนการทีเ่ หมาะสมกับตัวเอง หรือถ้าเจอ
แนวทางที่ดีกว่าส�ำหรับคุณก็ลงมือท�ำได้เลย!
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จงมองว่าหนังสือเล่มนี้คือสัญญาณแห่งการเริ่มต้นเหมือนกับเสียงปืนตอน
ปล่อยตัวนักวิ่ง เสียงปืนดังสนั่นจะท�ำให้คุณตื่นเต้นและมีพลังออกวิ่ง แต่
สิ่งที่จะท�ำให้คุณมีแรงบันดาลใจและตระหนักว่าตัวเองสามารถท�ำอะไร
ได้บ้างคือบทเรียนที่คุณได้เรียนรู้ระหว่างการวิ่ง พูดง่าย ๆ ก็คือระหว่างที่
คุณเรียนรู้การใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของตัวเอง อย่างไรก็ตาม
ตอนนี้บทเรียนที่ส�ำคัญที่สุดที่ควรจดจ�ำก็คือเป้าหมายของคุณไม่ใช่แค่การ
วิ่งไปให้ถึงเส้นชัย แต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนวิ่งไปพร้อมกับคุณ
ได้มากที่สุด
ร้านหนังสือมีหมวดหมู่ส�ำหรับหนังสือ “พัฒนาตนเอง” แต่ไม่มีหมวดหมู่
“พัฒนาผูอ้ นื่ ” และนัน่ คือสิง่ ทีเ่ ราก�ำลังพยายามท�ำในฐานะผูบ้ กุ เบิกแวดวง
การพัฒนาผู้อื่น ถ้าคุณคือหนึ่งในผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย
ของตัวเอง ท�ำให้บริษทั ของตัวเองเริม่ ต้นด้วยการถามว่าท�ำไม และช่วยให้
คนอื่นค้นพบเหตุผลของพวกเขา...รวมทั้งสร้างสรรค์โลกที่คนส่วนใหญ่ตื่น
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ขึ้นมาพร้อมแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมในการท�ำงาน รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใน
ที่ท�ำงาน และกลับบ้านด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ท�ำงานดังกล่าว ผม
ขอต้อนรับคุณด้วยความยินดี อันที่จริงยิ่งมีคนยกมือขึ้นแล้วพูดว่า “ฉัน
เอาด้วย” มากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะสร้างโลกที่วาดฝันไว้ได้ส�ำเร็จ
มากขึ้นเท่านั้น คุณจะเข้าร่วมกับเราไหมครับ

PL

E

บทน�ำ
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เราออกเดินทางด้วยเรื่องงานนับครั้งไม่ถ้วน แถมบางครั้งงานก็ไม่ยอมรอ
ให้เราไปหา แต่บุกขึ้นมาหาเราถึงบนเครื่องบินเลยทีเดียว ซึ่งนั่นคือสิ่งที่
เกิดขึ้นกับปีเตอร์ระหว่างเดินทางจากไมอามีสู่เซนต์หลุยส์ ปีเตอร์เล่าถึง
เหตุการณ์ดังกล่าวไว้ว่า

SA

ผมเหนื่อยสุด ๆ สิ่งเดียวที่ผมต้องการคือไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเสียที
แต่ตอนนี้ผมต้องเดินทางอีกหนึ่งเที่ยวบินและนั่งข้าง ๆ คนแปลกหน้า ผม
ภาวนาต่อเทพแห่งสายการบินว่าขอให้เพื่อนร่วมทางอย่ารุกล�้ำพื้นที่ส่วนตัว
ของผมไม่ว่าจะทางกายหรือทางค�ำพูดก็ตาม ผมอยากอยู่เงียบ ๆ คนเดียว
แต่ดูเหมือนว่าค�ำภาวนาของผมจะไม่ ได้ผล

คนที่นั่งข้างผมในเที่ยวบินซึ่งต้องใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมงนี้คือผู้ชายที่ชื่อ
สตีฟ หลังจากแนะน�ำตัวเองและพูดคุยกันเล็กน้อย สตีฟก็เริม่ เล่าเรื่องงาน
ของตัวเอง คุณน่าจะเดาออกว่าสตีฟไม่ใช่บอดี้การ์ดของนักแสดงฮอลลีวูด
ที่มีเรื่องราวรัก ๆ ใคร่ ๆ หรือใช้สารเสพติดเพื่อคลายเครียด เขาไม่มีเรื่อง
อื้อฉาวหรือเรื่องซุบซิบนินทามาเล่าเพื่อเพิ่มความบันเทิงให้ผมในเที่ยวบินนี้
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ไม่มีเลย งานที่สตีฟท�ำมาตลอดระยะเวลา 23 ปีคือการขายเหล็กกล้า
ขอย�้ำอีกครั้ง งานของเขาคือการขายเหล็กกล้า ช่างน่าตื่นเต้นเหลือเกิน

E

แต่ปรากฏว่าเหล็กกล้าที่สตีฟขายไม่ใช่เหล็กธรรมดาที่พบได้ทั่วไป บริษัท
ของเขาซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสวีเดนเป็นผู้ผลิตเหล็กกล้าที่มีความบริสุทธิ์สูง
ซึ่งช่วยให้เครื่องยนต์ทำ� งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะมันท�ำให้
ชิ้นส่วนต่าง ๆ อย่างระบบเกียร์ของรถยนต์มีน�้ำหนักเบาลง สตีฟซึ่งเป็น
วิศวกรที่มีความรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงพูดได้เต็มปากเต็มค�ำว่าผลิตภัณฑ์
ของเขาเหนือกว่าคู่แข่งในตลาด
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หลังจากพูดจบ สตีฟก็มองผมด้วยแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความคาดหวัง
ว่ า ผมจะถามค� ำ ถามเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ เ ขาได้ พู ด เรื่ อ งเหล็ ก ต่ อ
ปัญหาคือผมไม่ได้สนใจว่าสตีฟท�ำงานอะไร ไม่ใช่ว่าผมไม่ไยดีผู้คน ขาด
มนุษยสัมพันธ์ หรือสนใจแต่เรือ่ งซุบซิบนินทา สิง่ ทีด่ งึ ดูดความสนใจของผม
ได้ไม่ใช่ความจริงที่ว่าคนคนนั้นท�ำงานอะไร แต่เป็นความจริงที่ว่าท�ำไม
เขาถึงท�ำงานนัน้ ต่างหาก ผมจึงไม่ได้ถามสตีฟว่าเหล็กทีเ่ ขาขายราคาเท่าไหร่
และลูกค้าคนส�ำคัญของเขาคือใคร แต่กลับถามเขาว่า “แล้วสิ่งเหล่านั้น
มีความหมายยังไงล่ะครับ”
“ก็...เอ่อ...” สตีฟพูดตะกุกตะกักเพราะไม่เข้าใจค�ำถาม ผมจึงอธิบาย
เพิ่มเติมว่า “ผมเข้าใจแล้วว่าเหล็กของคุณบริสุทธิ์มากและท�ำให้ชิ้นส่วน
ต่าง ๆ เบาลง เครื่องยนต์จึงท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
สิ่งเหล่านี้มีความหมายยังไง”
สตีฟอึกอักอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะโพล่งออกมาว่า “เราไม่จ�ำเป็นต้องใช้วัตถุดิบ
มากเท่าเดิม”
สตีฟเข้าใจสิ่งที่ผมต้องการสื่อมากขึ้นแล้ว ผมจึงกระตุ้นเขาอีกหน่อย
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“แล้วมันก่อให้เกิดความแตกต่างในเรื่องใด” สตีฟดูหวาดหวั่นมากเมื่อผม
ถามค�ำถามนี้ จากตอนแรกที่เขาทักทายผมเพราะอยากคุยเล่นเล็กน้อย
ตอนนี้กลายเป็นว่าเขาต้องตอบค�ำถามแปลก ๆ ของผมไปอีก 3 ชั่วโมง
(สถานการณ์เปลี่ยนไปชนิดกลับตาลปัตรเลยทีเดียว) แต่เรายังคงพูดคุยกัน
ต่อและผมก็พยายามช่วยให้สตีฟค้นพบค�ำตอบของตัวเอง
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สิ่งที่เราค้นพบจากการพูดคุยกันคือ เหล็กกล้าที่มีความบริสุทธิ์สูงช่วยให้
สามารถผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ โดยใช้วัตถุดิบน้อยลงแต่คงความแข็งแรงได้
เท่าเดิม การใช้วัตถุดิบน้อยลงย่อมหมายถึงการถลุงเหล็กน้อยลง (นี่คือ
กระบวนการแยกโลหะออกมาจากแร่) พลังงานที่จ�ำเป็นต้องใช้จึงลดลง
ส่งผลให้เกิดมลพิษน้อยลงตามไปด้วย และเมื่อน�ำเหล็กนี้ไปใช้ในการ
ผลิต ชิ้น ส่ ว นเครื่อ งยนต์ ต ่ าง ๆ อย่ างรถยนต์ เราก็จะได้รับประโยชน์
แบบเดียวกันนี้อีกต่อ เพราะรถยนต์ที่มีน�้ำหนักเบาลงจะใช้พลังงานน้อยลง
และก่อมลพิษน้อยลง ไม่เพียงเท่านั้น เหล็กกล้าที่มีความบริสุทธิ์สูงยัง
รีไซเคิลได้ง่ายกว่าเหล็กประเภทอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม แม้สิ่งเหล่านี้จะ
น่าสนใจ แต่เราก็ยงั ไม่พบค�ำตอบว่าท�ำไมสตีฟถึงหลงใหลในงานของตัวเอง
นัก
ผมจึงพูดต่อว่า “จริงอยู่ว่าการประหยัดพลังงานและการลดมลพิษเป็น
เรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก แต่มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ท�ำให้คุณยังคงท�ำงานนี้
มานานถึง 23 ปี” นี่เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากส�ำหรับการท�ำบางสิ่ง
บางอย่างและยังคงหลงใหลในสิ่งนั้นเรื่อยมา ผมกระตุ้นเขาว่า “มันต้องมี
อะไรที่สำ� คัญกว่านั้น อะไรที่คุณเชื่อมั่นอย่างแท้จริง” จากนั้นผมก็ได้เห็น
แววตาอันเปล่งประกายของสตีฟเป็นครั้งแรกตั้งแต่เราเริ่มพูดคุยกัน แล้ว
สตีฟก็พรั่งพรูความรู้สึกของตัวเองออกมา
สตีฟมุ่งมั่นที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของโลกใบนี้เพื่อลูกของเขาและ
คนรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งหนึ่งในวิธีที่จะท�ำตามความปรารถนานั้นได้ก็คือการ
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ใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น ตลอดระยะเวลาที่พูดคุยเรื่อง
เหล็ก สตีฟไม่เคยเอ่ยถึงความปรารถนานี้เลย ทั้งที่มันคือแรงผลักดันให้
เขาสาธยายเรือ่ งเหล็กกล้าทีม่ คี วามบริสทุ ธิส์ งู ให้คนแปลกหน้าซึง่ บังเอิญเจอ
บนเครื่องบินอย่างผมฟัง
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จากนั้นผมก็ขออนุญาตสตีฟปรับเปลี่ยนข้อความเสนอขายสินค้าของเขา
ผมเริม่ พูดโดยสวมบทเป็นสตีฟว่า “ผมเชือ่ มัน่ ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ และผมก็เชื่อว่าเราควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีความรับผิดชอบ เพือ่ ให้ลกู หลานของเราได้อาศัยอยูบ่ นโลกทีป่ ลอดภัย
และอุดมสมบูรณ์ นี่คือความปรารถนาที่ผลักดันให้ผมเลือกเป็นวิศวกรและ
เข้ามาท�ำงานกับบริษัทแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในสวีเดนอันเป็นประเทศที่ให้ความ
ส�ำคัญกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เราได้พัฒนาวิธีที่จะช่วยให้วิศวกร
สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีน�้ำหนักเบากว่าเดิม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยวิธีของเราในการยกระดับความ
ยั่งยืนเช่นนี้ก็คือเหล็กกล้าน�้ำหนักเบา”

SA

“ขอบคุณนะครับ คุณพูดได้ตรงเผงเลยว่าท�ำไมผมถึงรักในสิ่งที่ตัวเองท�ำ”
สตีฟกล่าวพลางยิ้มกว้าง
ผมแค่ปรับเปลี่ยนข้อความเสนอขายสินค้าของสตีฟโดยเริ่มต้นด้วยการ
บอกว่าท�ำไมเขาถึงรักงานของตัวเอง แต่เพียงเท่านี้สตีฟก็มองเห็นแล้วว่า
สิง่ ทีท่ ำ� ให้เขาอิม่ เอมใจมานานกว่าสองทศวรรษไม่ใช่ความจริงทีว่ า่ เขาท�ำงาน
อะไร แต่เป็นความจริงที่ว่าท�ำไมเขาถึงท�ำงานนั้นต่างหาก การเชื่อมโยง
งานกับเป้าหมายของตัวเองช่วยให้สตีฟค้นพบเหตุผลของการท�ำสิ่งที่ตัวเอง
ท�ำอยู่

***
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วิสัยทัศน์จะกลายเป็น
สิ่งที่ลงมือท�ำได้จริง
ก็ต่อเมื่อคุณถ่ายทอดมัน
ให้คนอื่นรับรู้
หากเก็บมันไว้กับตัวเอง
วิสัยทัศน์ของคุณ
ก็จะเป็นเพียงความเพ้อฝัน
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เราทุกคนล้วนมีจุดมุ่งหมายของตัวเอง ซึ่งหมายถึงวัตถุประสงค์ เหตุผล
หรือความเชื่อที่เป็นบ่อเกิดแห่งความหลงใหลและแรงบันดาลใจ ตอนนี้
คุณอาจยังไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายซึ่งเป็นความปรารถนาจากก้นบึ้งของหัวใจคุณ
คืออะไร หรือจะถ่ายทอดมันออกมาเป็นค�ำพูดได้อย่างไร แต่เรารับประกัน
ได้เลยว่าคุณก็มสี งิ่ นีอ้ ยูใ่ นตัวเช่นกัน ถ้าคุณอยากท�ำความเข้าใจจุดมุง่ หมาย
ของตัวเองและไม่อยากมัวแต่รอจังหวะที่จะบังเอิญได้นั่งข้าง ๆ ปีเตอร์บน
เครือ่ งบินละก็ หนังสือเล่มนีช้ ว่ ยคุณได้ เพราะเราเชือ่ ว่าทุกคนควรได้ใช้ชวี ติ
แบบเดียวกับสตีฟ ซึ่งก็คือการตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกมีแรงบันดาลใจ
ในการท�ำงานและส่งท้ายวันด้วยการกลับบ้านพร้อมกับความรู้สึกอิ่มเอมใจ
จากงานที่ทำ�
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ความอิ่มเอมใจไม่ได้มีความหมายเหมือนกับค�ำว่าความสุข สิ่งที่ทำ� ให้เรา
มีความสุขในการท�ำงานมีอยู่นับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการท�ำตามเป้าหมาย
ส�ำเร็จ การได้เลื่อนต�ำแหน่ง การเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหม่ หรือการ
ท�ำโปรเจกต์เสร็จสิน้ ความสุขเป็นแค่ความรูส้ กึ ชัว่ คราวทีไ่ ม่จรี งั ยัง่ ยืน ไม่มี
ใครใช้ชีวิตด้วยพลังอันเต็มเปี่ยมเพราะได้รับแรงกระตุ้นจากความทรงจ�ำ
แสนสุขของการท�ำเป้าหมายส�ำเร็จเมื่อ 12 เดือนก่อน ความรู้สึกนั้นรังแต่
จะจืดจางลงเมื่อเวลาผ่านไป
ความอิ่มเอมใจเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นและยั่งยืน ความแตกต่างระหว่าง
ความสุขกับความอิ่มเอมใจก็เหมือนความแตกต่างระหว่างความชอบกับ
ความรัก ตัวอย่างเช่น เราอาจไม่ได้ชอบลูก ๆ ของเราตลอดเวลาแต่เรารัก
พวกเขาเสมอ เราอาจไม่ได้มคี วามสุขกับงานทุกวัน แต่งานก็สามารถท�ำให้
เรารู้สึกอิ่มเอมใจได้ทุกวันหากมันท�ำให้เรารู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของ
สิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่กว่า (นีค่ อื เหตุผลทีบ่ างครัง้ การประสบความส�ำเร็จในเรือ่ งทีถ่ กู
มองว่าเป็นตัวชีว้ ดั ทัว่ ไปอย่างค่าตอบแทนและต�ำแหน่งก็ไม่สามารถท�ำให้เรา
รู้สึกอิ่มเอมใจได้ ความอิ่มเอมใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่องานที่ท� ำเชื่อมโยง
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กับจุดมุ่งหมายของเราโดยตรง) สตีฟนักขายเหล็กของเรามีความสุขเมื่อ
ปิดการขายได้ แต่เขารู้สึกอิ่มเอมใจเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่
ยิง่ ใหญ่กว่า พูดง่าย ๆ ก็คอื ความสุขเกิดจากสิง่ ทีเ่ ราท�ำ แต่ความอิม่ เอมใจ
เกิดจากเหตุผลที่เราท�ำสิ่งนั้น
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สตีฟเป็นคนโชคดี เพราะถึงจะไม่สามารถอธิบายจุดมุ่งหมายของตัวเอง
ออกมาเป็นค�ำพูดจนกระทั่งได้คุยกับปีเตอร์ แต่เขาก็ใช้ชีวิตสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของตัวเองมาตลอดหลายทศวรรษ ส่งผลให้เขารู้สึกมี
แรงบันดาลใจและอิ่มเอมใจ แต่ถ้าจู่ ๆ สตีฟถูกบีบให้ลาออกเพราะบริษัท
ที่ใหญ่กว่าเข้ามาซื้อกิจการบริษัทของเขาล่ะ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสตีฟต้องหา
งานใหม่โดยที่ยังไม่รูจ้ ุดมุ่งหมายของตัวเอง ด้วยความที่ทำ� งานนี้มาหลาย
สิบปี สตีฟคงมองหางานใหม่ที่เกี่ยวกับการขายเหล็ก อย่างไรก็ตาม ถ้า
บริษทั ใหม่ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับความยัง่ ยืนด้านสิง่ แวดล้อม ความมุง่ มัน่
ในเป้าหมายและความกระตือรือร้นของสตีฟตอนพูดคุยกับคนแปลกหน้า
บนเครื่องบินก็จะหายไป และเขาคงไม่สามารถปะติดปะต่อจนมองเห็นว่า
แท้จริงแล้วความหลงใหลในงานของเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหล็กเลย

SA

ถ้าอยากหลงใหลในงานของตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง คุณก็ต้องรู้จุดมุ่งหมายของตัวเอง ซึ่งนั่นคือ
สาเหตุที่เราเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา

***

หนังสือเล่มนี้กลั่นกรองมาจากสิ่งที่ทีมของเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์
การจัดเวิร์กชอป “ค้นหาจุดมุ่งหมาย” มามากกว่า 25 ปี ที่ผ่านมาเรา
ช่วยให้ผู้คนทุกกลุ่มค้นพบเหตุผลของตัวเอง ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการ
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พนักงาน บริษัทขนาดเล็ก ตลอดจนทีมต่าง ๆ ในบริษัทขนาดใหญ่ และ
หนังสือเล่มนี้ก็ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณค้นพบเหตุผลของตัวเอง
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ต่อไปนี้คือเค้าโครงของเนื้อหา 7 บทในหนังสือเล่มนี้ บทที่ 1 และ 2
ประกอบด้วยข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการค้นหาจุดมุ่งหมายซึ่งทุกคนควรอ่าน
คุณสามารถเลือกได้ว่าจะอ่านบทที่ 3 หรือ 4 ต่อ โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณ
ต้องการค้นหาจุดมุ่งหมายของตัวเองในฐานะบุคคลหรือในฐานะทีมและ
สมาชิกของทีม จากนัน้ ก็อา่ นบทที่ 5’ 6 และ 7 ซึง่ เป็นส่วนทีท่ กุ คนควรอ่าน
เช่นกัน และในช่วงท้ายของหนังสือเล่มนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเล็ก ๆ น้อย ๆ
ซึ่งน่าจะช่วยตอบค�ำถามที่ค้างคาใจคุณได้
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• บทที่ 1 คือเนือ้ หาโดยสรุปของหนังสือเรือ่ ง Start with Why ของไซมอน
ซิ เ นก ผู ้ เ ผยแพร่ แ นวคิ ด เรื่ อ งท� ำ ไม โดยบทนี้ จ ะพู ด ถึ ง ประโยชน์
บางประการของการรู้จักจุดมุ่งหมายของตัวเองด้วย

SA

• บทที่ 2 จะพูดถึงภาพรวมของกระบวนการค้นหาจุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็น
สิ่งส�ำคัญที่คุณควรอ่าน ไม่ว่าคุณจะต้องการค้นหาค�ำตอบของตัวเอง
เพียงคนเดียวหรือค�ำตอบของทีมก็ตาม
• บทที่ 3 จะอธิบายกระบวนการค้นหาจุดมุง่ หมายระดับบุคคลทีละขัน้ ตอน
ซึ่งสามารถใช้ได้กับทั้งผู้ประกอบการและพนักงาน ถ้าคุณต้องการช่วย
ให้ทีมหรือองค์กรค้นพบจุดมุ่งหมายของตัวเอง เนื้อหาในบทนี้อาจ
ไม่จ�ำเป็นนัก แต่การอ่านบทนี้และค้นหาจุดมุ่งหมายของตัวเองจะ
ช่วยให้คุณเป็นผู้น�ำทีมในการปฏิบัติตามกระบวนการค้นหาจุดมุ่งหมาย
ได้ดีขึ้น
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• บทที่ 4 จะอธิ บ ายสิ่ ง ที่ คุ ณ ต้ อ งท� ำ เพื่ อ เตรี ย มตั ว ส� ำ หรั บ การค้ น หา
จุดมุ่งหมายของทีม องค์กร หรือ “เผ่า” ใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากการ
รวบรวมผู้คนมาท�ำงานร่วมกัน
• บทที่ 5 คือเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากบทที่ 4 และอธิบายวิธีนำ� กระบวนการ
ค้นหาจุดมุ่งหมายไปใช้กับเผ่า
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• บทที่ 6 จะพูดถึงวิธกี ารซึง่ ก็คอื การกระท�ำต่าง ๆ ทีจ่ ะเปลีย่ นจุดมุง่ หมาย
ให้กลายเป็นความจริง โดยจุดมุ่งหมายเปรียบเหมือนปลายทางที่เรา
ต้องการไปให้ถึง ส่วนวิธีการคือเส้นทางที่จะพาเราไปยังปลายทางนั้น
• บทที่ 7 จะอธิบายวิธีแบ่งปันจุดมุ่งหมายของคุณให้คนอื่นรับรู้ รวมทั้ง
วิธีใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและน�ำมันไปประยุกต์ใช้

M

• ภาคผนวกจะรวบรวมค�ำตอบของค�ำถามต่าง ๆ ที่เราพบบ่อยที่สุดจาก
การเวิร์กชอป รวมถึง “ตัวช่วย” ส�ำหรับการเป็นผู้น�ำเวิร์กชอป
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หนึ่งในสิ่งที่ท�ำนายได้ยากที่สุดเกี่ยวกับการค้นหาจุดมุ่งหมายก็คือเวลา
ที่ต้องใช้ ในบทที่ 3-5 เราจะพูดถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการส�ำหรับ
บุคคลและกลุ่ม รวมถึงระยะเวลาที่ต้องใช้โดยประมาณในแต่ละขั้นตอน
ซึ่งประเมินจากประสบการณ์ของเรา แต่ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ย
บางคนใช้เวลาน้อยกว่านั้นและบางคนก็ต้องใช้เวลามากกว่านั้น พูดง่าย ๆ
ว่าไม่มีระยะเวลาที่ “ถูกต้อง” สิ่งส�ำคัญคือการจดจ่ออยู่กับแต่ละขั้นตอน
จนกว่าคุณจะรู้สึกมั่นใจและพร้อมส�ำหรับก้าวต่อไป

ขอบอกตามตรงว่าเรารู้สึกอิจฉาเล็กน้อยที่คุณก�ำลังจะเปิดหน้าถัดไปเพื่อ
เข้าสู่บทที่ 1 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นอันยอดเยี่ยม เราโปรดปรานการช่วยเหลือ
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ผู้คนในการค้นหาจุดมุ่งหมายของพวกเขา อันที่จริงเรา (ปีเตอร์และเดวิด)
อยากพูดคุยกับผู้อ่านแต่ละคนเป็นการส่วนตัว แต่วิสัยทัศน์ของเราคือ
การเพิ่มจ�ำนวนผู้คนที่ค้นพบจุดมุ่งหมายของตัวเองให้ได้มากที่สุด ดังนั้น
เราจึงขอเป็นผู้ชี้แนะคุณผ่านหนังสือส�ำหรับการเดินทางในครั้งนี้ เราขอ
ส่งต่อแรงบันดาลใจให้คุณ!

