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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

  วง 7-8 ปีที่ผ่านมา สำานักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์นำาเสนอผลงานของจอห์น ซ ี 

  แม็กซ์เวลล์ อย่างต่อเนื่อง ทุกเล่มได้รับการตอบรับดีเยี่ยมเสมอมา  

หลายคนอาจจะคุ้นเคยกบัผลงานของกูรูผู้นี้ดอียู่แล้ว รู้ว่าแมก็ซ์เวลล์เป็นนกัเขยีน

ที่ทำาเรื่องยากให้กลายเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายเสมอ และรูว่้าเขามผีลงานอยู ่2 แนวทาง 

ด้วยกนั คอื เรื่องภาวะผู้นำา กบั การพฒันาตนเอง

 สำาหรับ สุดยอดคำ�ถ�ม สู่ก�รเป็นยอดผู้นำ� เล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องภาวะผู้นำา 

จอห์น แม็กซเ์วลล ์เชือ่ว่า คำาถามทีด่สีามารถพลกิผนัชวีติคนเราได ้การตั้งคำาถาม

ทีด่จีะชว่ยกระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรู ้การพฒันาตนเอง และทีส่ำาคญั คำาถามยงัชว่ย

พฒันาเรือ่งภาวะผูน้ำาของเราไดอ้กีดว้ย หนงัสอืเลม่นีจ้ะชว่ยใหค้ณุหมัน่ตัง้คำาถาม

ที่ดีอยู่เสมอทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น เพื่อจะได้ก้าวไปให้ถึงศักยภาพสูงสุด 

 ที่สำาคัญ เนื้อหาในส่วนที่ 2 ต้องถือว่าน่าสนใจมากๆ เพราะแม็กซ์เวลล์ 

เปิดรับคำาถามเรื่องภาวะผู้นำาจากผู้คนมากมาย จากนั้นนำามาจัดหมวดหมู่ แล้ว

ตอบคำาถามเหลา่นีอ้ยา่งชดัเจนและลกึซึง้ดว้ยประสบการณก์ารสอนเรือ่งภาวะผูน้ำา 

มายาวนานหลายสิบปี ทีมงานของเราผู้คุ้นเคยกับผลงานของจอห์น แม็กซ์เวลล์ 

มาเกือบ 10 ปี พบว่า ผลงาน สุดยอดคำ�ถ�ม สู่ก�รเป็นยอดผู้นำ� เล่มนี้อาจ

ช่
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จะเป็นผลงานที่มีความ practical มากที่สุดแล้วก็ว่าได้ พูดง่ายๆ เป็นงานเขียนที่ 

ผูอ้า่นสามารถนำาไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งแทจ้รงิ นอกจากนี ้เขายงัคงรกัษามาตรฐาน 

การเขียนและรูปแบบการนำาเสนอที่น่าสนใจไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

ด้วยความปรารถนาดี

เนชั่นบุ๊คส์
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ผมขออุทิศหนังสือเล่มนี้แด่ คอลลิน ซีเวลล์ ผู้ส่งคำ�ถ�มสำ�คัญๆ  

ม�ให้ผมตอบทุกเดือนอยู่ถึง 2 ปี ขณะให้คำ�ปรึกษ�จ�กระยะไกล  

ผมเฝ้�ดูคุณพัฒน�ตัวเองจ�กผู้นำ�ที่ดีไปเป็นผู้นำ�ที่ยอดเยี่ยม  

ตอนนี้ผมเพลิดเพลินใจกับก�รให้คำ�ปรึกษ�คุณเป็นก�รส่วนตัว  

และยินดีเป็นมิตรกับคุณ
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ขอขอบคุณ

ชาร์ลี เวตเซล นักเขียนของผม

สเตฟานี เวตเซล ที่ช่วยปรับแก้ต้นฉบับในช่วงแรก

และจัดการเรื่องโซเชียลมีเดียให้ผม

ออเดรย์ โมราเลซ ที่ช่วยเหลือด้านการวิจัย

แคโรลิน โคคินดา ที่ช่วยพิมพ์ร่างต้นฉบับครั้งแรก

และลินดา เอกเกอร์ส ผู้ช่วยของผม
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คำ�ถ�มของผม
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3

1

	 มได้ตั้งค�ำถำมเรื่องภำวะผูน้�ำมำตลอด	40	ปี	คณุอำจคดิว่ำ	เมื่อเวลำผ่ำนไป 

	 ผมคงได้ค�ำตอบมำหลำยพันข้อแล้ว	 ผมคงจะเห็นควำมส�ำคัญของค�ำถำม

ต่ำงๆ	ลดน้อยลงไป	แต่ตรงกนัข้ำมครบั	เพรำะยิ่งถำม	ผมยิ่งเหน็คณุค่ำของค�ำถำม	

และสงสยัว่ำ	 ทกุวนันี้ผมจะไปอยู่ที่ไหนถ้ำหำกตลอดหลำยสบิปีที่ผ่ำนมำไม่ได้รบั 

ค�ำปรกึษำอนัชำญฉลำดกบัค�ำตอบที่หลกัแหลม	แน่นอนครบั	ผมคงไม่ได้พฒันำ

มำกขนำดนี้	 หรือมำได้ไกลถึงเพียงนี้	 โชคดีที่ตอนผมตั้งค�ำถำม	 มีคนที่ใส่ใจผม 

มำกพอจนมำให้แนวทำงและค�ำแนะน�ำ	 ซึ่งช่วยให้พัฒนำภำวะผู้น�ำของตัวเอง 

ได้อย่ำงมหำศำล

	 ตอนนี้ผมอยู่ในช่วงครึ่งหลงัของชวีติ	 มผีู้คนเข้ำมำซกัถำมผมมำกขึ้นเรื่อยๆ	

ซึ่งอำจเป็นเพรำะเหน็ผมเป็นผู้หลกัผู้ใหญ่ในวงกำรภำวะผู้น�ำ	ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะ

ผมอำยมุำกแลว้	และเป็นเพรำะผูค้นสมัผสัได้ถงึควำมปรำรถนำที่ผมอยำกจะเพิ่ม

คณุค่ำให้พวกเขำ	รวมไปถงึผูค้นที่กระหำยกำรเรยีนรูก้ม็กัเข้ำมำหำค�ำตอบจำกผม

	 ตอนเริ่มสอนเรื่องภำวะผู้น�ำเป็นครั้งแรก	ผมใช้เวลำเกือบทั้งหมดไปกับกำร

บรรยำยในที่ต่ำงๆ	ทุกวันนี้เกือบทุกครั้งที่ไปพูด	 ใครๆ	ก็ขอเวลำตั้งค�ำถำมเรื่อง

เพร�ะเหตุใดคำ�ถ�มจึงสำ�คัญนัก

ผ
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4 สุดยอดคำ�ถ�ม สู่ก�รเป็นยอดผู้นำ�

ภำวะผู้น�ำ	ซึ่งผมตอบรบัอย่ำงยนิด	ีเพรำะสนกุสนำนกบักำรแบ่งปันควำมรู้	อกีทั้ง

กำรตอบค�ำถำมยังช่วยให้ผมมีโอกำสได้พูดจำกใจอีกด้วย	ขณะที่แต่ละคนเล่ำ

ปัญหำและควำมกงัวลใจด้วยควำมหวั่นไหว	ผมจะพยำยำมแบ่งปันประสบกำรณ์

ของตัวเองอย่ำงโปร่งใส	ผมอยำกช่วยเหลือคนที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองและ

โลกให้ดขีึ้นเสมอ

	 ผมสนกุกบักำรท�ำแบบนี้	และเหน็คณุค่ำของประสบกำรณ์นี้มำก	จนอยำกจะ

เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมำ	ผมปรำรถนำจะแสดงให้เห็นว่ำ	ค�ำถำมมีผลกระทบ 

ต่อชวีติตวัเองอย่ำงไรบ้ำง	ผมอยำกแบ่งปันค�ำถำมเรื่องภำวะผู้น�ำที่ผมถำมตวัเอง

และถำมคนอื่น	รวมทั้งอยำกตอบค�ำถำมของผูค้นจำกหลำยๆ	ประเทศที่มภีมูหิลงั

และอำชพีแตกต่ำงกนั

คุณค่�ของคำ�ถ�ม

ถ้ำอยำกประสบผลส�ำเร็จ	 และก้ำวไปให้ถึงศักยภำพสูงสุดด้ำนภำวะผู้น�ำของ 

ตวัเอง	คณุต้องยอมรบัเรื่องกำรตั้งค�ำถำมให้เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรด�ำเนนิชวีติ	

เหตผุลมดีงันี้

	 1.	คุณจะได้ค�ำตอบก็เฉพำะค�ำถำมที่ตัวเองถำมเท่ำนั้น

	 คุณเคยไม่ถำมเพรำะคิดว่ำ	อำจจะเป็นค�ำถำมโง่ๆ	หรือเปล่ำ	ผมเคยคิด 

แบบนั้นครับ!	 ผมไม่ตั้งค�ำถำมเพรำะไม่อยำกดูเป็นคนโง่	 จึงเสียโอกำสจะได ้

ควำมรู้ที่จ�ำเป็น	และท�ำแบบนั้นบ่อยเกินไป	ครั้งหนึ่ง	รชิำร์ด	ทำลไฮเมอร์	ผู้ก่อตั้ง

บรษิทัชำร์ปเปอร์	อมิเมจ	(Sharper	Image)	เคยยนืยนัว่ำ	“กำรดูเป็นคนไม่รู้	ดกีว่ำ

ไม่รู้จริงๆ”	ฉะนั้นเรำจึงต้องควบคุมอัตตำและตั้งค�ำถำม	แม้จะต้องเสี่ยงต่อกำร 

ดูเป็นคนโง่กต็ำม

			 หำกกังวลว่ำ	 กำรตั้งค�ำถำมจะท�ำให้คุณดูแย่	 ให้ลองฟังเรื่องนี้ก่อนครับ	 
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ผมชอบอ่ำนคอลมัน์ในนติยสำร	Parade	ประจ�ำวนัอำทติย์ของแมรลินิ	วอส	ซำวนัต์	

ซึ่งมีชื่ออยู่ในกลุ่มคนที่มี	 “ไอคิวสูงสุด”	ของหนังสือ	Guinness World Records  

เธอตอบค�ำถำมยำกๆ	และน่ำสับสนซึ่งผู้อ่ำนส่งไปให้	 ในคอลัมน์ประจ�ำวันที่	 29	

กรกฎำคม	2007	แมรลินิตดัสินใจเอำค�ำถำมที่คดิว่ำตอบยำกมำให้ผู้อ่ำนดู	ไม่ใช่

เพรำะค�ำถำมยำกเกนิไป	แต่เพรำะว่ำ	เอ่อ	คณุลองอ่ำนดูนะครบั

•		 “ฉันสังเกตว่ำ	 คุณชื่อแมริลิน	 เหมือน	 แมริลิน	 มอนโร	 คุณสองคน 

เป็นญำตกินัหรอืเปล่ำ”

•		 “คณุคดิว่ำ	เวลำออมแสง	(daylight saving time คอืข้อตกลงในการปรบั

นาฬิกาเพื่อให้มีแสงอาทิตย์มากขึ้นในตอนบ่ายและน้อยลงในตอนเช้า 

ปกตจิะปรบัไปข้างหน้าหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้าฤดูใบไม้ผล ิแล้วปรบักลบัคนื

มาในฤดใูบไม้ร่วง – ผูแ้ปล)	มส่ีวนท�ำให้เกดิภำวะโลกร้อนหรอืไม่	เพรำะ

ยิ่งมแีดดนำนขึ้น	กย็ิ่งท�ำให้บรรยำกำศร้อนขึ้น”

•		 “ฉนัเหน็ดวงดำวตกลงมำเกอืบทกุคนื	และไม่รู้ว่ำมำจำกไหน	เคยมดีำว

ร่วงหล่นลงมำจำกหมู่ดำวหรอืเปล่ำ”

•		 “ท�ำไมไม่ใส่แว่นตำเวลำฝัน	จะได้มองเหน็ชดัๆ”

•		 “นกัพำกย์ที่แปลงเสยีงตวัเองจะคยุกบัทนัตแพทย์ตอนก�ำลงัท�ำฟันได้ไหม”

•		 “ฉันสังเกตว่ำ	ฝูงห่ำนบินเป็นรูปตัว	 ‘วี’	พวกมันรู้จักตัวอักษรตัวเดียว

เท่ำนั้นใช่ไหม”

	 ตอนนี้คณุรู้สกึดขีึ้น	เพรำะค�ำถำมของตวัเองไม่ใช่ค�ำถำมโง่ๆ	แล้วใช่ไหมครบั

			 ถ้ำอยำกได้ค�ำตอบ	คุณก็ต้องตั้งค�ำถำม	คนที่ช่วยให้ผมเข้ำใจคุณค่ำของ 

ค�ำถำมมำกที่สดุคอืเพื่อนชื่อ	บอ็บ	บลี	ซึ่งเขยีนไว้ในหนงัสอืชื่อ	Asking Profound 

Questions ดงันี้

คนที่มีค�ำถำมลึกซึ้งนั้น	 แตกต่ำงอย่ำงมำกมำยกับคนที่ไม่ยอม 

ตั้งค�ำถำมเพื่อช่วยให้เข้ำใจสถำนกำรณ์	และนี่คอืควำมแตกต่ำงบำงประกำร

ตัว
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 ไม่มีค�ำถำมลึกซึ้ง	 	 มีค�ำถำมลึกซึ้ง

	 ได้ค�ำตอบตื้นเขิน	 	 ได้ค�ำตอบลึกซึ้ง

	 ขำดควำมเชื่อมั่น		 	 มีควำมเชื่อมั่นในชีวิต

			 ตัดสินใจได้ไม่ดี		 	 ตัดสินใจได้ชำญฉลำด

	 ใช้ชีวิตอย่ำงสับสน		 	 มีจุดสนใจในชีวิตที่กระจ่ำงชัด	

	 ท�ำงำนที่ไม่ส�ำคัญ	 	 เน้นงำนส�ำคัญๆ	

	 กระบวนกำรคิดไม่เป็นผู้ใหญ่	 	 กระบวนกำรคิดเป็นผู้ใหญ่

 กำรตั้งค�ำถำมที่ถูกต้องกับคนที่รู ้ค�ำตอบ 

อย่ำงถูกกำลเทศะนั้น	ถือเป็นส่วนผสมอันทรง

พลัง	 เพรำะค�ำตอบที่ได้รับจะท�ำให้คุณประสบ

ควำมส�ำเร็จ	 โทมัส	 เจ.	 วัตสัน	ผู้ก่อตั้งบริษัท

ไอบีเอ็ม	 (IBM)	 เคยกล่ำวว่ำ	 “ถ้ำตั้งค�ำถำม 

ถูกต้อง	ก็เท่ำกับเดินมำเกินครึ่งทำงของกำรค้นหำค�ำตอบแล้ว”	ซึ่งจะเป็นจริงได้ 

กต็่อเมื่อคณุเตม็ใจจะตั้งค�ำถำมเท่ำนั้น

 2.	ค�ำถำมช่วยปลดล็อกและเปิดประต	ูซึ่งถำ้ไม่ถำม	

	 ก็คงปิดตำยอยู่อยำ่งนั้น

				 ตอนเป็นเดก็	ผมเคยดูรำยกำรโทรทศัน์ชื่อ	Let’s Make a Deal	ซึ่งมปีระตูอยู่	

3	บำนที่ผู้แข่งขนัจะต้องเลอืกเพื่อให้ได้รำงวลัใหญ่	รำยกำรนี้ดูสนุก	แต่ต้องอำศยั

โชคล้วนๆ	ถ้ำเลอืกถูกจะได้รำงวลัดีๆ 	แต่บำงทกีต็้องกลบับ้ำนมอืเปล่ำ

			 ตลอดชวีติพวกเรำต้องเจอประตูหลำยบำน	ซึ่งทำงด้ำนหลงัมคีวำมเป็นไปได้

ทุกแบบที่จะน�ำไปสู่โอกำส	ประสบกำรณ์	และผู้คน	แต่ประตูต้องเปิดออกก่อน	 

เรำจงึจะผ่ำนเข้ำไปได้	โดยใช้ค�ำถำมเป็นกญุแจไขประตู	ตวัอย่ำงเช่น	เมื่อเรว็ๆ	นี้

“ถ้ำตั้งค�ำถำมถูกต้อง	

ก็เท่ำกับเดินมำเกินครึ่งทำง

ของกำรค้นหำค�ำตอบแล้ว”

  —โทมัส เจ. วัตสัน

ตัว
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ผมได้รับเกียรติให้ไปสัมภำษณ์	 คอนโดลีซซำ	 ไรซ์	 อดีตรัฐมนตรีกระทรวง 

กำรต่ำงประเทศ	ที่มหำวิทยำลัยสแตนฟอร์ด	 ในงำนลีดเดอร์คำสต์	 (Leadercast)	

ผมรู้ว่ำ	มผีู้คนกว่ำ	150,000	คนจะชมรำยกำรนี้	จงึอยำกตั้งค�ำถำมดีๆ 	กบัผู้หญงิ

ที่น่ำทึ่งคนนี้	 ซึ่งมีควำมรู้และประสบกำรณ์ชีวิตอันโดดเด่น	 เพื่อให้พวกเรำได้ 

เรยีนรู้จำกเธอ	ผมใช้เวลำหลำยวนัค้นคว้ำข้อมูล	อ่ำนหนงัสอืของเธอ	และพูดคยุ

กบัผู้คนที่จะช่วยให้ผมเข้ำใจเธออย่ำงลกึซึ้ง

				 พอได้พบกนัในที่สดุ	กเ็หน็ว่ำ	เธอทั้งมเีสน่ห์และชำญฉลำด	ค�ำถำมแต่ละข้อ

ช่วยให้ผมเปิดประตูไปสู่ควำมเข้ำใจในประสบกำรณ์ของเธอมำกขึ้น	และตอนจบ

ผมกไ็ด้มติรผู้แสนด	ีแถมได้เรยีนรู้อะไรๆ	มำกมำย	เช่นเดยีวกบัผู้ชมทั้งหลำย

คำ�ถ�มที่ช่วยแก้ปัญห�

ในฐำนะผู้น�ำ	คุณต้องมองไปข้ำงหน้ำเพื่อประโยชน์ของทีมเสมอ	เวลำเจอ

ปัญหำแล้วไม่รู้ว่ำจะต้องท�ำอะไรที่ช่วยให้ทมีก้ำวหน้ำ	ขอให้ตั้งค�ำถำมต่อไปนี้

			•		เพรำะอะไรจงึมปีัญหำนี้

			•		ท�ำอย่ำงไรจงึจะแก้ปัญหำนี้ได้

			•		จะต้องท�ำอะไรที่เฉพำะเจำะจงบ้ำงเพื่อแก้ปัญหำนี้

				 ปีเตอร์	ดรกัเกอร์	ผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนกำรบรหิำรจดักำร	กล่ำวไว้ว่ำ	“จดุแขง็ที่สดุ

ของผมในฐำนะที่ปรึกษำ	คือกำรไม่รู้และตั้งค�ำถำม”	 เขำรู้เคล็ดลับข้อนี้ดีครับ	 

ผู้น�ำที่ประสบควำมส�ำเร็จจะตั้งค�ำถำมไม่รู้หยุด	และไม่อำจห้ำมใจตัวเองที่อยำก

จะเรยีนรู้จำกผู้คนที่ได้พบปะอยู่เรื่อยๆ

	 3.	ค�ำถำมเป็นวิธีที่ช่วยให้เรำเชื่อมโยงกับคนอื่นได้ดีที่สุด

	 ผมมักจะเฝ้ำดูพวกนักพูดที่ยืนต่อหน้ำผู้ฟังและพยำยำมเสนอไอเดียต่ำงๆ	 

ตัว
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ออกมำ	ซึ่งจะได้ผลดขีึ้นกว่ำเดมิถ้ำหำกลองสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัผูฟั้งในห้องก่อน	

ค�ำว่ำ	 communication	 (การสื่อสาร)	มำจำกค�ำในภำษำลำตินว่ำ	 communis	ซึ่ง

หมำยควำมว่ำ	 “common	 (เหมือนกัน)”	ก่อนจะสื่อสำรกันได้	พวกเรำต้องสร้ำง

ควำมเหมือนกันขึ้นมำก่อน	ยิ่งเหมือนกัน	ยิ่งเป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อและสื่อสำร	 

เป้ำหมำยของกำรสื่อสำรที่ใช้ได้ผลจริงๆ	คือ	กำรกระตุ้นให้คนอื่นคิดว่ำ	ฉันก็ 

เหมอืนกนั!	ทว่ำเรำมนีกัพูดที่ดูจะกระตุ้นให้คนอื่นคดิว่ำ	แล้วไงล่ะ อยู่มำกเกนิไป

	 วิธีที่ใช้ได้ผลที่สุดในกำรเชื่อมโยงกับคนอื่นๆ	คือกำรตั้งค�ำถำม	 เรำทุกคน 

ล้วนเคยเจอกับตัวเองว่ำ	 เวลำหลงทำงแล้วไปถำมทำง	ก็มักได้รับควำมสนใจ	 

ตำมปกติผู้คนจะหยุดงำนที่ก�ำลังท�ำอยู่เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ	ค�ำถำมช่วยเชื่อม

แต่ละคนเข้ำด้วยกนั

	 แน่นอนครับ	ต้องตั้งค�ำถำมที่ถูกต้องด้วย	 เมื่อปี	 2013	ผมได้รับเชิญไปเล่น

กอล์ฟในรำยกำร	AT&T	Pebble	Beach	National	Pro-Am	นักกอล์ฟทุกคนใฝ่ฝัน 

จะได้เล่นในสนำมที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้	 แต่กำรได้รับเชิญไปเล่นกับบรรดำสุดยอด 

นักกอล์ฟของโลกเป็นฝันที่เกินจริงส�ำหรับผม!	 ในงำนนี้นักกอล์ฟสมัครเล่นอีกคน

กบัผมได้จบัคูก่บันกักอล์ฟมอือำชพีสองคน	คอื	สตฟี	เลอบรนั	กบั	แอรอน	วตัคนิส์	

พวกเรำสนุกกันมำก	แต่ผมขอบอกว่ำ	ตลอด	4	 วันของกำรเล่นกอล์ฟกับพวก 

มืออำชีพ	 ไม่มีใครถำมผมเรื่องกอล์ฟเลย	ไม่มีสักครั้งที่ใครจะขอให้ผมช่วยตั้งลูก

ก่อนตี	หรือให้ค�ำแนะน�ำว่ำควรจะตีด้วยไม้แบบไหน	 เพรำะอะไรครับ	 เพรำะนั่น

ไม่ใช่ค�ำถำมที่ควรจะถำมผม	 ผมไม่มีค�ำแนะน�ำที่มีคุณค่ำอะไรในเรื่องนั้นให้ 

พวกมืออำชีพ	 เพรำะผมเป็นแค่มือสมัครเล่น	 แต่พวกนักกอล์ฟกลับตั้งค�ำถำม

มำกมำยเกี่ยวกบักำรพฒันำตนเอง	ภำวะผูน้�ำ	และกำรเขยีนหนงัสอื	ที่จรงิพวกเขำ

ถงึกบัถำมว่ำ	ผมจะเซน็ชื่อในหนงัสอืให้ได้ไหม

	 สิ่งที่ถำมกบั	วธิตีั้งค�าถาม กม็คีวำมส�ำคญัพอๆ	กนั	ถ้ำอยำกเชื่อมโยงกบัผูค้น	

เรำอำจจะเป็นเหมือนเจ้ำหน้ำที่ส�ำรวจส�ำมะโนประชำกรคนนี้ก็ได้	 เขำขับรถ 

ทำงไกลหลำยไมลไ์ปตำมชนบทจนถงึกระท่อมบนภูเขำ	แล้วพอจอดรถ	กม็ผีูห้ญงิ

ที่นั่งบนระเบยีงตะโกนลงมำว่ำ	“พวกเรำไม่อยำกได้อะไร	และจะไม่ซื้ออะไรทั้งนั้น”

ตัว
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				 “ผมไม่ได้มำขำยของ”	เจ้ำหน้ำที่พูด	“ผมมำส�ำรวจส�ำมะโนประชำกร”

			 “พวกเรำไม่มสี�ำมะโนประชำกร”	หญงิคนนั้นพูด

				 “คณุไม่เข้ำใจ”	เจ้ำหน้ำที่พดู	“เรำพยำยำมจะหำว่ำ	สหรฐัอเมรกิำมปีระชำกร

กี่คน”

			 “เอ่อ”	เธอพดู	“คณุจะเสยีเวลำเปล่ำแน่นอน	

ถ้ำขบัรถมำเพื่อถำมเรื่องนั้น	เพรำะฉนัไม่มคี�ำตอบ	

ให้หรอก”	

	 จอร์จ	 เบอร์นำร์ด	ชอว์	นักเขียนบทละคร	

ตั้งข้อสังเกตไว้ว่ำ	 “ปัญหำใหญ่ที่สุดของกำร

สื่อสำรคือภำพลวงตำที่บอกว่ำเรำสื่อสำรกัน 

ได้แล้ว”

	 4.	ค�ำถำมสร้ำงควำมนอบน้อมถ่อมตน

				 ตอนเริ่มท�ำงำนในช่วงแรก	 ผมไม่ได้ตั้งค�ำถำมมำกมำยเพรำะเข้ำใจผิดว่ำ	 

ในฐำนะผูน้�ำ	ผมควรจะรูค้�ำตอบเวลำมคีนตั้งค�ำถำม	จงึมทีศันคตทิี่ว่ำ	“ให้เสแสร้ง

แกล้งมั่นใจไปเรื่อยๆ	 แล้ววันหนึ่งก็จะเป็นแบบนั้นได้เองจริงๆ”	 น่ำเสียดำยที่ 

กำรท�ำแบบนั้นท�ำให้ผมต้องเสแสร้งมำกมำย	แต่ท�ำได้จรงิแค่นดิเดยีว	ผมใช้เวลำ

นำนมำกกว่ำจะโตเป็นผูใ้หญ่พอที่จะพดูว่ำ	“ผมไม่รู”้	และ	“ผมอยำกให้คณุช่วย”	

ออกมำได้

	 ถ้ำผมฉลำดกว่ำนั้น	ก็คงใส่ใจกับพระด�ำรัสของกษัตริย์โซโลมอน	ซึ่งทรง 

พระปรีชำสำมำรถที่สุดในโลก	ท่ำนทอดพระเนตรควำมรับผิดชอบอันมหำศำล 

ด้ำนภำวะผู้น�ำส่วนพระองค์	แล้วตรสัว่ำ	“ข้ำเป็นเพยีงเดก็เล็กๆ	เท่ำนั้น	และไม่รู้

จะท�ำหน้ำที่ของตวัเองได้อย่ำงไร”

				 ครั้งหนึ่ง	พอล	มำร์ติเนลลี	ประธำนบริษัท	จอห์น	แม็กซ์เวลล์	ทีม	 (John	

Maxwell	Team)	เคยบอกผมว่ำ	“ควำมกลวัทกุอย่ำงล้วนเกดิมำจำกควำมคดิที่ว่ำ	

“ปัญหำใหญ่ที่สุดของกำร

สื่อสำรคือภำพลวงตำที่บอก

ว่ำเรำสื่อสำรกันได้แล้ว”

—จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์
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‘ฉันเก่งไม่พอ’	หรือ	 ‘ฉันมีไม่พอ’”	แง่คิดของพอลเฉียบแหลม	ควำมกลัวปิดกั้น 

ไม่ให้เรำยอมท�ำตัวอ่อนแอ	ปิดกั้นไม่ให้เรำกล้ำพอจะตั้งค�ำถำม	และเป็นแบบนี้

บ่อยเกินไป	ตอนเป็นผู้น�ำที่อำยุน้อย	ผมรู้สึกว่ำตัวเองไม่ฉลำดพอ	หนักแน่นพอ	

เป็นผู้ใหญ่พอ	มีควำมสำมำรถพอ	มั่นใจพอ	หรือมีคุณสมบัติเหมำะสมเพียงพอ	

แต่พอเริ่มซื่อสตัย์กบัตวัเอง	โดยยอมให้จดุอ่อนต่ำงๆ	มำท�ำให้ผมนอบน้อมถ่อมตน	

และหนัไปขอควำมช่วยเหลอืจำกพระเจ้ำ	ผมกเ็ริ่มเปลี่ยนแปลง	ยอมเปิดใจกว้ำงขึ้น	

และเป็นตัวของตัวเองอย่ำงแท้จริงมำกขึ้น	ผมเต็มใจยอมรับควำมผิดพลำดและ 

จุดอ่อนของตัวเอง	ผมสร้ำงนิสัยถ่อมตนที่เหมำะสมขึ้นมำ	แล้วเริ่มเปลี่ยนแปลง

และพฒันำ

			 กำรเดนิทำงในชวีติช่วงนั้นแสนล�ำบำกและมกัโดดเดี่ยว	ผมต้องเลกินสิยัแย่ๆ	

ต้องจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของงำนใหม่	 ต้องยอมรับวิธีคิดใหม่ๆ	และตั้งค�ำถำม

ยำกๆ	กับตัวเอง	ก่อนหน้ำนั้นผมไม่ยอมรับว่ำตัวเองผิดพลำด	จึงไม่อำจค้นพบ

ควำมถกูต้องได้	น่ำแปลกนะครบั	ที่เรำต้องเลกิยนืยนัว่ำตวัเองถกูต้องก่อน	แล้วจงึ

พบควำมถูกต้องได้	ควำมนอบน้อมถ่อมตนท�ำให้พวกเรำจรงิใจ	เปรำะบำง	ไว้ใจได้	

และใกล้ชดิกบัคนอื่นๆ	ได้	เพรำะอะไรครบั	เพรำะคนเรำจะเปิดใจกบัคนที่เปิดใจ

กบัเรำก่อนนั่นเอง

	 5.	ค�ำถำมช่วยดึงผู้อื่นเข้ำร่วมวงสนทนำ

				 แลร์รี	 คิง	 ซึ่งหำเลี้ยงชีพด้วยกำรพูดคุยกับผู้คนในฐำนะพิธีกรทอล์กโชว์ 

ทำงโทรทศัน์	เชื่อว่ำ	กำรตั้งค�ำถำมเป็นเคลด็ลบัของกำรสนทนำที่ดี	และกล่ำวว่ำ

ผมอยำกรู้ไปทุกเรื่อง	ถ้ำอยู่ที่งำนเลี้ยงค็อกเทล	ผมมักจะใช้ค�ำถำม

โปรดที่ว่ำ	 “เพรำะอะไรครับ”	ถ้ำผู้ชำยคนหนึ่งบอกว่ำ	 เขำกับครอบครัว

ก�ำลังจะย้ำยไปอยู่เมืองอื่น	ผมจะถำมว่ำ	 “เพรำะอะไรครับ”	ถ้ำผู้หญิง 

คนหนึ่งจะเปลี่ยนงำน	ผมจะถำมว่ำ	 “เพรำะอะไรครับ”	ถ้ำมีคนเชียร ์
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ทมีเบสบอล	นวิยอร์กเมต็ส์	ผมจะถำมว่ำ	“เพรำะอะไรครบั”

ผมคงใช้ค�ำนี้บ่อยที่สดุเวลำด�ำเนนิรำยกำรโทรทศัน์	เพรำะเป็นค�ำถำม

ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่ำที่เคยมีมำ	 และจะเป็นอย่ำงนั้นเสมอ	 ใช่แล้วครับ 

นี่เป็นวิธีที่ท�ำให้กำรสนทนำมีชีวิตชีวำและน่ำสนใจอยู่เสมออย่ำงแน่นอน

ที่สดุ

    

	 ทุกครั้งระหว่ำงเตรียมตัวไปพบใคร	ผมจะตั้งค�ำถำมที่อยำกถำมไว้ล่วงหน้ำ	

เพื่อจะใช้เวลำที่มอียู่ให้เกดิประโยชน์สูงสดุ	และดงึอกีฝ่ำยเข้ำมำร่วมสนทนำด้วย	 

ผมอยำกจะแสดงว่ำ	ผมเห็นคุณค่ำของคู่สนทนำ	และถ้ำเป็นไปได้	 ก็อยำกเพิ่ม

คุณค่ำให้พวกเขำด้วย	แต่กำรจะท�ำแบบนั้นได้	 ผมเชื่อว่ำ	 เรำต้องรู้จักกันก่อน	 

ผมจงึต้องตั้งค�ำถำม	และเมื่ออกีฝ่ำยตอบ	ผมจะรบัฟัง	ซึ่งถ้ำผมหวงัจะได้รบัคณุค่ำ

จำกผู้อื่น	ผมต้องตั้งค�ำถำมอกีครั้งและฟังค�ำตอบ	แต่เรำจะท�ำแบบนี้ไม่ได้นะครบั	

ถ้ำไม่ท�ำควำมรู้จกัคู่สนทนำก่อน

			 ผมขอกระตุ้นให้คุณใช้ค�ำถำมเพื่อดึงคนอื่นเข้ำมำร่วมสนทนำ	 และเรียนรู้ 

จำกพวกเขำ	แล้วจะเห็นว่ำ	นี่เป็นวิธีปฏิบัติที่มีคุณค่ำสูงสุดอย่ำงหนึ่งเท่ำที่คุณ 

เคยท�ำมำ

	 6.	ค�ำถำมช่วยสร้ำงไอเดียที่ดีขึ้น

			 ผมศรัทธำในพลังของไอเดียและกำรช่วยกันคิดอย่ำงมั่นคง	 ไอเดียทุกอย่ำง 

จะดขีึ้นเมื่อคนที่เหมำะสมมโีอกำสได้เพิ่มเตมิและปรบัปรงุไอเดยีนั้น	ไอเดยีที่ดจีะ

กลำยเป็นไอเดยีที่ดเีลศิได้	เมื่อผูค้นมำช่วยกนัปรบัปรงุไอเดยีนั้น	ผมเชื่อเรื่องนี้จรงิๆ	

จงึเขยีนบทที่ว่ำด้วย	“ประโยชน์จำกกำรช่วยกนัคดิ”	ไว้ในหนงัสอืชื่อ	How Successful 

People Think
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คำ�ถ�มที่ควรถ�ม เมื่อได้พบปะกับผู้อื่นและได้เรียนรู้

กำรพบปะที่ผมตั้งตำคอยที่สดุคอืกำรเรยีนรูร้ะหว่ำงอำหำรกลำงวนั	ผมจะจดั

เวลำไปพบกับคนที่ให้ควำมรู้ผมได้อยู่ทุกเดือน	 เวลำเจอกัน	ผมจะมำพร้อม

กบัค�ำถำมแบบจดัเตม็	ค�ำถำมหลำยข้อเป็นเรื่องเฉพำะส�ำหรบัแต่ละคนที่ผม

ไปพบ	แต่มีบำงข้อที่ผมพยำยำมจะถำมทุกคน	ซึ่งคุณอำจจะอยำกเอำไป 

ใช้บ้ำง	ดงันี้ครบั

บทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งคุณได้เรียนรู้ม�คืออะไร	ผมตั้งค�ำถำมนี้

เพื่อแสวงหำภูมปิัญญำของคู่สนทนำ

ตอนนีก้ำ�ลงัเรยีนรูเ้รือ่งอะไร	ค�ำถำมนี้ท�ำให้ผมได้ประโยชน์จำกควำม

หลงใหลของคู่สนทนำ

คว�มล้มเหลวมส่ีวนกำ�หนดชวิีตคุณอย่�งไรบ้�ง	ค�ำถำมนี้ท�ำให้เข้ำใจ

ทศันคตขิองคู่สนทนำอย่ำงลกึซึ้ง	

คณุรูจ้กัใครทีผ่มควรจะรู้จกับ้�ง	ค�ำถำมนี้ช่วยให้ผมเข้ำไปสร้ำงสมัพนัธ์

กบัเครอืข่ำยของคู่สนทนำ

คุณอ่�นอะไรที่ผมควรจะอ่�นบ้�ง	ค�ำถำมนี้ช่วยน�ำทำงผมไปสู่กำร

พฒันำตนเอง	

คุณได้ทำ�อะไรที่ผมควรจะทำ�บ้�ง	 ค�ำถำมนี้ช ่วยให้ผมแสวงหำ 

ประสบกำรณ์ใหม่ๆ

ทำ�อย่�งไรผมจึงจะเพิ่มคุณค่�ให้คุณได้ ค�ำถำมนี้แสดงว่ำ	ผมส�ำนึก

ในบญุคณุและปรำรถนำจะเพิ่มคณุค่ำให้คู่สนทนำ

				 กุญแจไปสู่กำรช่วยกันคิดคืออะไร	ค�ำตอบคือ	กำรตั้งค�ำถำมที่ถูกต้องกับ 

คนที่รู้ค�ำตอบครับ	 กำรท�ำแบบนี้มีพลังอันยิ่งใหญ่	 ดังที่	 ไบรอัน	 เทรซี	 นักพูด	 
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กล่ำวว่ำ	 “ตัวกระตุ ้นที่ส�ำคัญในกำรคิดเชิง

สร้ำงสรรค์	 คือค�ำถำมที่มีทิศทำงชัดเจน	และ

ค�ำถำมที่เรียบเรียงถ้อยค�ำมำดีมักจะแทงทะลุ

เข้ำไปถึงแก่นของเรื่องนั้น	 จนกระตุ้นให้เกิด 

ควำมคดิใหม่ๆ	กบัควำมเข้ำใจอนัลกึซึ้งได้”

 ช่วงปีแรกๆ	ที่เป็นบำทหลวง	ผมเข้ำร่วมกำรแลกเปลี่ยนควำมคดิเหน็ที่น�ำโดย

บรรดำบำทหลวงผูป้ระสบควำมส�ำเรจ็มำก	ควำมโดดเด่นของงำนนี้คอื	กำรที่ผูน้�ำ

ซึ่งท�ำงำนได้ผลส�ำเร็จมำร่วมกันแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของตัวเองกับคนอื่นๆ	 

ที่มำตั้งค�ำถำม	พวกบำทหลวงอำยุน้อยและมีอนำคตไกลมำร่วมแลกเปลี่ยน 

ควำมคิดเห็นใหม่ๆ	กับเหล่ำผู้น�ำที่มีประสบกำรณ์มำกกว่ำซึ่งมำให้ข้อติชมและ 

ข้อเสนอแนะ	บรรยำกำศของกำรประชุมจะกระตุ้นให้คนอื่นๆ	มีควำมหวังและ 

ได้คิดเชิงสร้ำงสรรค์	 เพรำะประสบกำรณ์ทั้งหมดอิงอยู่กับค�ำถำมในที่ประชุมนั้น	

แถมยงัช่วยปรบัแต่งให้ไอเดยีต่ำงๆ	ดขีึ้นอกีด้วย

	 ผมไมเ่คยลมืเลอืนประสบกำรณ์นั้น	ซึ่งต่อมำกลำยเป็นตวักระตุน้ให้ผมจดัตั้ง

กลุม่ให้ค�ำปรกึษำประจ�ำเดอืนที่ชื่อ	เทเบลิ	(Table	-	โต๊ะ)	ซึ่งมบีรรดำผูน้�ำที่ผ่ำนกำร

คดัสรรเป็นอย่ำงดมีำร่วมคยุกบัผม	กลุ่มเทเบลิได้พบปะกนัเมื่อเรว็ๆ	นี้ที่โต๊ะกลม

ขนำดมหึมำอันเป็นเอกลักษณ์ของมูลนิธิอำร์เทอร์	 เอ็ม.	แบลงก์	แฟมิลี	 ในเมือง

แอตแลนตำ	วนันั้นช่ำงมมีนต์ขลงั	เพรำะเตม็ไปด้วยเหล่ำสดุยอดผูน้�ำมำตั้งค�ำถำม

ส�ำคัญๆ	และเพิ่มคุณค่ำให้แก่กัน	 เนื่องจำกสมำชิกกลุ่มเทเบิลกระจำยกันอยู ่

ทั่วทวีปอเมริกำเหนือ	ส่วนใหญ่เรำจึงต้องคุยกันทำงโทรศัพท์	 กำรปฏิสัมพันธ์ 

ช่ำงยอดเยี่ยมจรงิๆ	ในช่วงที่พวกเรำหำรอืกนัในประเดน็ยำกๆ	เกี่ยวกบัภำวะผู้น�ำ	

และช่วยประเทอืงปัญญำให้กนั

“ตัวกระตุ้นที่ส�ำคัญ

ในกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์	

คือค�ำถำมที่มีทิศทำงชัดเจน”

—ไบรอัน เทรซี
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