


จากเด็กฝึกงานสู่ผู้จัดการ @Facebook
เรียบเรียงจาก The Making of A Manager
โดย JULIE ZHUO
เรียบเรียงโดย ธนิน รัศมีธรรมชาติ

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) © พ.ศ. 2565
ห้ามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท�าซ�้า จัดพิมพ์ หรือกระท�าอื่นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูป    แบบ ใดๆ 
ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเผย แพร่ในสื่อทุก ประเภท หรือเพื่อ วัตถุประสงค์ใดๆ  
นอกจากจะได้รับอนุญาต

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. 

This edition published by arrangement with Portfolio, an imprint of Penguin Publishing Group, 
a division of Penguin Random House LLC.

Copyright © 2019 by Julie Zhuo

Thai translation © 2022 SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or 
transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise 
without the prior permission in writing of the publisher or as expressly permitted by law, or under terms 
agreed with the appropriate copyright clearance organization. You must not circulate this book in any 
other binding or cover and you must impose this same condition on any acquirer.

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

จวอ, จูลี่.
จากเด็กฝึกงานสู่ผู้จัดการ @ Facebook.-- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2565.
352 หน้า.

 1. การบริหารธุรกิจ. 
 I. ธนิน รัศมีธรรมชาติ, ผู้แปล. II. ชื่อเรื่อง.
658

Barcode (e-book) : 9786160843244

ผลิตและ จัดจ�าหน่าย โดย

เลขที่ 1858/87-90 ถนน เทพรัตน แขวง บางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท์ 0-2826-8000

หากมีค�าแนะน�าติชม ติดต่อได้ที่  comment@se-ed.com    
ค้นหาหนังสือที่ต้องการ ได้เร็ว ทันใจ ที่  www.se-ed.com



จากเด็กฝึกงาน 

สู่ผู้จัดการ @Facebook
สุดยอดทักษะการบริหาร 

ที่แยกผู้จัดการยอดเย่ียม 

ออกจากผู้จัดการทั่ว ๆ  ไป





ค�ำนิยม

“ ในตอนท่ีคณุก้าวขึน้มาเป็นผูจ้ดัการครัง้แรก โดยปกตแิล้วจะมีอยูส่องอย่าง 

ทีเ่ป็นจรงิ หนึง่ คุณจะไม่อยากเป็นเหมอืนกบัผู้จดัการแย่ ๆ  ท่ีคณุต้องทนทกุข์ 

ทรมานอยู่ภายใต้การดูแลของเขา และสอง คุณไม่รู้เลยว่าจะหลีกเลี่ยง 

การเป็นผู้จัดการที่แย่เหมือนกับพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างไร แต่ตอนนี้คุณ 

รู้แล้ว จงใช้หนังสือที่ใช้งานได้จริงเล่มนี้อย่างชาญฉลาดเพ่ือให้เชี่ยวชาญ 

ในเรื่องของเป้าหมาย ผูค้น และกระบวนการ และมุง่หน้าไปสูก่ารเป็นผูจ้ดัการ 

ที่ดีด้วยความรวดเร็วตั้งแต่ตอนเริ่มต้น”

– ไมเคิล บังเกย์ สตานียร์ (Michael Bungay Stanier)
 ผู้เขียนหนังสือ The Coaching Habit

“ ผมหวงัว่าตวัเองจะมหีนังสอืเล่มน้ีตอนทีผ่มเร่ิมบรหิารทมีงานทีอ่นิสตาแกรม  

(Instagram) หนังสอืของจลูคีรอบคลมุต้ังแต่การเริม่ประชมุครัง้แรกในฐานะ

ผู้จัดการกับทีมของคุณ ไปจนถึงการบรรลุเป้าหมายใหญ่ร่วมกัน”

– ไมก์ ครีเกอร์ (Mike Krieger) 
 ผู้ร่วมก่อตั้ง Instagram
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“ จูล ีโจวมีความจ�าเป็นต้องเรียนรูว้ิธีการเป็นผู้จดัการอยา่งรวดเร็ว เนื่องจาก

บทบาทของเธอขยายตัวออกไปอย่างไม่หยุดยั้งภายใต้สภาพแวดล้อม 

การเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทที่ประสบความส�าเร็จในซิลิคอนแวลลีย์  

(Silicon Valley) ภายในหนังสือ จากเด็กฝึกงานสู่ผู้จัดการ @ Facebook  

เล่มนี้ เธอได้แบ่งปันสิ่งที่เธอได้เรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการเรียนรู้

จากประสบการณ์ เธอผนวกเอาวธิกีารวเิคราะห์การท�างานขององค์กรอย่าง 

ล�้าสมัยเข้ากับตัวอย่างการใช้ทฤษฎีในชีวิตจริงที่น่าสนใจและเข้าถึงได้ 

ประกอบกับการเล่าเรื่องราวสิ่งที่เธอท�าถูกและท�าผิด”

– เกรตเชน รูบิน (Gretchen Rubin)
ผู้เขียนหนังสือ The Happiness Project

“ ผู้ที่ถูกขอให้ท�าหน้าที่บริหารจัดการนั้นแทบจะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือ

ประสบความส�าเร็จในตอนเริ่มต้น จูลี โจวมอบเครื่องมือที่ผู้จัดการมือใหม่

ต้องการ เพื่อที่จะช่วยให้คนและบริษัทของพวกเขากลายเป็นผู้ชนะ”

– แซม อัลต์แมน (Sam Altman) 
ประธาน YCombinator และประธานร่วม OpenAI

“ หนังสือเล่มใหม่ของจูลี โจว คือการแก้ไขปัญหาความเชื่อด้านการบริหาร

จดัการแบบดรกัเกอร์ทีไ่ม่เข้ากบัยคุสมยั แต่ยงัคงถกูใช้อยูใ่นองค์กรยคุปัจจบุนั  

ค�าแนะน�าที่ใช้ได้จริงของเธอครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การฝึกสอนงาน  

การจ้างงาน การประชมุ ความสมัพนัธ์ การพดู ไปจนถงึวธิกีารเป็นมนษุย์ทีด่ขีึน้  

หนังสือของเธอมีไว้เพื่อใช้บรรเทาความเจ็บปวดของผู้จัดการมือใหม่ หรือ 

ผู้จัดการที่มีประสบการณ์คนใดก็ตามที่มองหาความเข้าใจในกฎของธุรกิจ 

แบบใหม่ ในยคุทีเ่ทคโนโลยสีามารถสื่อสารได้อย่างไร้ขดีจ�ากดั ในขณะทีม่นั 

ท�าให้การได้รบัความสนใจจากสมาชกิในทมีของคณุนัน้มคีวามท้าทายมากยิง่ขึน้”

– จอห์น มาเอดะ (John Maeda)
ผู้อ�านวยการสากลบริษัท Computational

Design and Inclusion ที่ Automattic Inc.
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“ จลู ีโจวไต่เต้าจากการเป็นเดก็ฝึกงานจนได้เป็นรองประธานฝ่ายออกแบบผลติ

ภัณฑ์ที่เฟซบุ๊ก (Facebook) ด้วยการใช้สติปัญญา อารมณ์ขัน ความเข้าใจ 

ตนเอง และความมุง่มัน่ทีไ่ม่รูจ้กัเหนด็เหนื่อย ในการท�าให้ทมีงานและตวัของ 

เธอเองนั้นดีขึ้น หนังสือ จากเด็กฝึกงานสู่ผู้จัดการ @ Facebook คือต�ารา

ของเธอ และไม่ว่าคณุจะเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูหรือว่ามือใหม่ คุณต้องบ้าแน่ ๆ   

ถ้าคณุไม่อ่านมนั”

– เจก คเนปป์ (Jake Knapp) 
ผู้เขียนหนังสือ Sprint

“ จากเดก็ฝึกงานสูผู้่จดัการ @ Facebook เป็นเครื่องมือท่ียอดเยีย่ม เข้าถึงได้  

และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมส�าหรับคนที่ก�าลังเปลี่ยนผ่านไปเป็นผู้บริหาร  

มันเป็นสิ่งที่เราจะมอบให้กับผู้บริหารมือใหม่ที่สแล็ก (Slack) และมันก็

สามารถก�าหนดมาตรฐานใหม่ให้กับผู้บริหารหน้าใหม่ได้เป็นอย่างดี”

– สจ๊วต บัตเตอร์ฟิลด์ (Stewart Butterfield) 
ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Slack

“ ผมเคยเห็นผู้คนจ�านวนมากได้รับการผลักดันให้เป็นผู้จัดการในบริษัทท่ีมี

อตัราการเตบิโตสงู พร้อมกบัค�าแนะน�าเพยีงแค่เลก็น้อยเท่านัน้ จากนีไ้ปผมจะ 

ย่ืนหนงัสือเล่มนีใ้ห้กบัเขา ภมูปัิญญาทีใ่ช้ได้จรงินีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูจ้ดัการ 

มอืใหม่ทันที และเป็นประโยชน์ต่อคนหน้าเก่าอย่างพวกเราด้วยเช่นกนั”

– อีแวน วิลเลียมส์ (Evan Williams) 
ซีอีโอของ Medium และผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter

“ ในฐานะของผูป้ระกอบการและซอีโีอ ผมเคยอ่านหนงัสอืธรุกจิมาทกุเล่ม แต่

เล่มนี้จะเป็นเล่มที่ผมจะกลับมาเปิดมันอีกครั้ง และอีกครั้ง เพื่อใช้มันเป็น 

ข้อมลูอ้างองิในการช่วยให้ทมีของผมเติบโต มนัเป็นแถลงการณ์ความเป็นผูน้�า 

ส�าหรบัสตาร์ตอปั บรษิทัขนาดใหญ่ระดบัสากล หรอือะไรกต็ามทีอ่ยูร่ะหว่างนัน้”

– บริต โมริน (Brit Morin)
ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Brit + Co
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“ คุณเป็นผู้จัดการใหม่หรือเปล่า คุณมีความหวาดกลัวอยู่เล็กน้อยใช่ไหม ไม่

ต้องกลัว จูลี โจวอยู่ตรงนี้เพื่อช่วยคุณแล้ว เธอเข้ารับต�าแหน่งผู้จัดการใน

บรษัิทสตาร์ตอัปท่ีเป็นหนึง่ในบรษิทัทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ในยคุของเราก่อนท่ี 

เธอจะรู้สึกว่าพร้อมเสียด้วยซ�้า แต่เธอก็เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับมัน  

และตอนนี้เธอก็อยู ่ตรงน้ีเพื่อที่จะแนะน�าคุณในขณะที่คุณก�าลังเติบโต 

ในหน้าทีก่ารงาน ด้วยการมุง่เน้นไปยงัหวัข้อความเป็นผู้น�าสามประการอย่าง 

เป้าหมาย ผูค้น และกระบวนการ เธอเน้นย�า้ในสิง่ทีค่วรจะเป็นเพื่อความส�าเรจ็ 

และความพึงพอใจสูงสุด หนังสือเล่มน้ีจะน�าพาคุณเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้อง

และท�าให้คุณยังคงเดินอยู่บนเส้นทางนั้นต่อไปได้”

– แดเนียล เอช. พิงก์ (Danial H. Pink) 
ผู้เขียนหนังสือ When and Drive

“ หนังสือธุรกิจทุกเล่มที่ฉันอ่านตอนเป็นที่ปรึกษาและตอนเป็นซีอีโอนั้น 

เขยีนขึน้โดยผูช้าย จลูชีีใ้ห้เหน็มมุมองทีส่ดใหม่ทัง้หมดทีม่ต่ีอความเป็นผูน้�า

ในบทบาทของผู้เจาะระบบชั้นยอด เธอเป็นชาวอเมริกันยุคแรก และเป็น 

คณุแม่ทีย่งัสาว หนงัสอืเล่มนีค้อืทกุสิง่ทีซ่ลิคิอนแวลลีย์ช่ืนชมในตวัจูล ีไม่ว่า

จะเป็นความถ่อมตน การสร้างแรงบันดาลใจ และความมีไหวพริบของเธอ”

– เลลา จานาห์ (Leila Janah) 
ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Samasource and LXMI  

และผู้เขียนหนังสือ Give Work

“ จูลีเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่มอบเคล็ดลับในการท�ากาแฟท่ีจ�าเป็นมาก 

ให้กบัคณุ สไตล์ของเธอตดัผ่านศพัท์แสงเฉพาะของวงการ และมุง่ตรงไปยงั

หัวใจของการเป็นผู้น�าด้วยความมั่นใจ และมันยังช่วยให้ทีมของคุณท�างาน

ของพวกเขาให้ออกมาดีที่สุด”

– เนียร์ อียาล (Nir Eyal)
ผู้เขียนหนังสือ Hooked
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“ จูลีท�าให้บทบาทของการเป็นผู้จัดการนั้นง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ เธอชักจูง

คุณด้วยทุกช่วงเวลาของการเป็นผู้จัดการที่น่าอึดอัดใจ ตลกขบขัน และ

ยากล�าบาก และจากนั้นจึงน�าพาคุณเข้าสู่การเดินทางที่มีเสน่ห์ เธออธิบาย 

วธิกีารเล่นของเธออย่างกระจ่างชัด ซ่ึงมนัแสดงให้เห็นถึงการสร้างผลกระทบ 

และวิธีการใช้ประโยชน์จากทีมของคุณได้อย่างสูงสุด ถ้าคุณเพ่ิงจะก้าว

ขึ้นมาเป็นผู้จัดการครั้งแรก คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้อย่าง

กระตือรือร้นและรวดเร็ว ส่วนผู้จัดการที่มีประสบการณ์อยู่แล้วก็จะได้ 

ยกระดับเกมของพวกเขามากขึ้นไปอีกขั้น!”

– โลแกน กรีน (Logan Green)
ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Lyft





ค�ำน�ำผู้เรียบเรียง

ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตการท�างาน เราทุกคนต่างต้องผ่านช่วงเวลา

ทีย่ากล�าบากในการก้าวข้ึนมาเป็นผู้บริหารจดัการทมีไม่ว่าจะเป็นทมีขนาดเลก็ 

หรือทีมขนาดใหญ่ มันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความงุนงงสับสนและ 

ความลงัเลสงสยั คุณไม่รู้เลยว่าควรจะรับมอืกบับทบาทหน้าทีใ่หม่ทีไ่ม่คุน้เคย 

นีไ้ด้อย่างไร คณุอาจไม่รู้ด้วยซ�า้ว่าการบริหารจดัการท่ีดนีัน้มีหน้าตาแบบไหน  

คณุอาจต้องลองผดิลองถกูอยูห่ลายครัง้จนพบกบัสิง่ท่ีคณุคดิว่าใช่ ในตอนนัน้ 

คุณหวังให้มีหนังสือหรือคู่มือสักเล่มที่จะช่วยชี้ทางให้คุณ เป็นเหมือน

ประภาคารกลางทะเลที่คอยให้แสงสว่างในท้องทะเลท่ีมืดมิด แต่คุณกลับ

พบว่าหนังสือเรื่องการบริหารจัดการที่คุณพบเจอในร้านหนังสือล้วนแต่เป็น

หนงัสือเชงิวชิาการทีม่าพร้อมกบัทฤษฎกีารบรหิารจดัการทีเ่ข้าใจยากแทบทัง้

สิ้น...แต่ไม่ใช่ส�าหรับหนังสือเล่มนี้

จูลี โจวเริ่มต้นท�างานในฐานะเด็กฝึกงานคนหนึ่งที่บริษัทเฟซบุ๊ก และ

อย่างที่คุณคงจะพอเดาได้ วันหนึ่งเธอถูกขอให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการ และ

หนังสือเล่มนี้ก็คือทุกสิ่งที่เธอได้เรียนรู้ต้ังแต่วันแรกของการเป็นผู้จัดการ  

จูลีได้ถ่ายทอดทุกสิ่งเธอได้เรียนรู้ออกมาเป็นเรื่องเล่า มีการยกตัวอย่างที่

เข้าใจง่าย เรื่องเล่าของเธอครอบคลุมต้ังแต่การประชุมตัวต่อตัวกับลูกน้อง

ของคุณ การบริหารจัดการทีม การให้ฟีดแบ็ก การสร้างวัฒนธรรมของทีม 
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การจ้างงาน และที่ส�าคัญที่สุด การบริหารจัดการตัวเอง และในบางครั้งมัน

มาพร้อมกับชุดค�าถามเริ่มต้นที่คุณสามารถหยิบมันไปใช้ในสถานการณ์จริง

ได้ในทันที 

หากจะมีสิ่งหนึ่งที่ท�าให้หนังสือเร่ืองการบริหารจัดการเล่มนี้แตกต่าง

จากหนงัสือการบรหิารจดัการเล่มอื่น ๆ  กค็อื มนัถกูเขยีนขึน้จากประสบการณ์

จริงไม่ใช่จากต�าราในมหาวิทยาลัย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นคู่มือส�าหรับผู้จัดการ

หน้าใหม่และยังสามารถเป็นคู่มือในการพัฒนาส�าหรับผู้จัดการหน้าเก่าได้

อย่างไม่ต้องสงสัย

ขอให้ผูอ่้านทกุท่านเพลดิเพลนิไปกบัโลกของการบรหิารจดัการยคุใหม่

ธนิน รัศมีธรรมชาติ

ผู้เรียบเรียง
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สงสัยในตนเอง ฟีดแบ็ก 

ที่สร้างสรรค์การประชมุ
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ฉ ันยังจ�าการประชุม เมื่อครั้งที่ผู ้จัดการของฉันขอให้ฉันขึ้นเป็น 

ผู้จัดการได้ดี 

มันเป็นส่ิงที่ไม่คาดคิด เหมือนกับการออกไปวิ่งตามปกติในแต่ละวัน

และสะดุดลงบนหีบสมบัติของโจรสลัด โอ้ ! มันช่างน่าทึ่งอะไรแบบนี ้! ฉันคิด

เราสองคนก�าลังนั่งอยู่ในห้องประชุมขนาด 10 คน เรานั่งตรงข้ามกัน  

“ทมีของเราก�าลงัเตบิโต” ผูจ้ดัการของฉนัอธบิาย “เราต้องการผูจ้ดัการเพิม่ขึน้ 

อีกคน และคุณเข้ากันได้ดีกับทุกคน คุณคิดว่าไง”

ฉันอายุ 25 ปี ท�างานอยู่ในบริษัทสตาร์ตอัป ทุกสิ่งท่ีฉันรู้เก่ียวกับ 

การบรหิารจดัการนัน้สามารถสรปุออกมาเป็นค�าทีเ่รยีบง่ายได้สองค�า ประชมุ 

และ เลื่อนต�าแหน่ง ฉนัหมายถงึนีม่นัคอืการเลื่อนต�าแหน่งใช่ไหม ทกุคนรูว่้า

บทสนทนานีเ้ปรยีบเหมอืนกบัการทีแ่ฮกรดิมาหาแฮร ีพอตเตอร์ในคนือนัมืดมิด

และมลีมแรง มนัคอืก้าวแรกของการผจญภยัและการเตมิเตม็ด้านอาชพี และ

ฉนัไม่คดิจะปฏเิสธการเชือ้เชญิประเภทนี ้ดงันัน้แล้วฉนัจงึตอบตกลง

หลงัจากทีฉ่นัก�าลงัก้าวเท้าออกมาจากห้อง ฉนักค็ดิถงึรายละเอยีดของ

สิ่งที่เธอเพิ่งจะพูด ฉันเข้ากันได้ดีกับทุกคน มันมีอะไรที่จะต้องบริหารจัดการ

มากกว่านัน้แน่ ๆ  แต่ว่ามากกว่าแค่ไหนล่ะ และฉนัก�าลงัจะได้เรยีนรูใ้นอกีไม่ช้า
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ฉันยังจ�าการประชุมครั้งแรกกับลูกน้องของฉันได้ 

ฉันมาสาย 5 นาทีจากเวลานัดของเรา ทั้งเร่งรีบและหัวเสียกับ 

การมาสาย นี่คือการเริ่มต้น ที่ไม่ดีเอาเสียเลย ฉันบอกกับตัวเอง

ฉันเห็นเขาผ่านทางประตูกระจกของห้องประชุม เขาเป็นคนเดียวกับ 

คนที่เข้าพบกับผู้จัดการของฉันก่อนหน้านี้ ตาของเขาจ้องไปยังโทรศัพท์  

แค่ไม่กี่วันก่อนหน้า พวกเราทั้งคู่ยังเป็นนักออกแบบที่อยู่ทีมเดียวกัน นั่งอยู่

คอกตดิกนั ท�างานโปรเจก็ต์ทีแ่ต่ละคนดูแล งุน่ง่านเร่งให้ฟีดแบก็งานออกแบบ 

ข้ามช่องทางเดนิระหว่างทีน่ัง่ จากนัน้กม็ปีระกาศออกมา และตอนนีฉ้นักก็ลาย

มาเป็นผู้จัดการของเขา

ฉนัไม่ได้ประหม่า ฉนับอกกบัตวัเอง เราก�าลงัจะมีบทสนทนาท่ียอดเยีย่ม  

แต่ในเรื่องอะไรนัน้ฉนักย็งัไม่ค่อยแน่ใจนกั ฉนัเพยีงแค่ต้องการให้การประชมุ

ครั้งนี้เป็นปกติเหมือนกับที่มันเคยเป็นมาเมื่อวานและวันก่อนหน้า ถ้าหากว่า

เขาไม่ได้ชอบความจริงที่ว่าฉันเป็นผู้จัดการของเขา อย่างน้อยฉันก็ต้องการ

ให้เขาใจเย็นกับมันหน่อย 

ฉันไม่ได้ประหม่า 

ฉนัเดนิเข้าไปในห้อง เขาชายตามองฉนัจากโทรศัพท์ และฉนัจะไม่มีวนั 

ลืมสีหน้าท่ีเขาแสดงออกมาได้เลย มันเต็มไปด้วยความบูดบึ้งของเด็กวัยรุ่น 

ทีถ่กูบงัคบัให้เข้าร่วมงานวนัเกดิธมีโปเกมอน (Pokémon) ของญาตอิาย ุ10 ขวบ 

ของตนเอง

“เอ่อ” ฉันพูด พยายามควบคุมน�้าเสียงของตัวเอง “แล้ว เอ่อ ตอนนี้

คุณก�าลังท�างานอะไรอยู่เหรอ” 

หน้าของเขาบึ้งตึงมากขึ้น เขานั่งปักหลักเหมือนกับหมีในฤดูหนาว 

ฉันรู้สึกถึงเหงื่อที่ก�าลังก่อตัวขึ้นบนใบหน้า เลือดสูบฉีดขึ้นมาบนใบหูของฉัน 
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ฉันไม่ได้เป็นนักออกแบบที่ดีกว่าชายคนนี้ ฉันไม่ได้ฉลาดกว่า หรือ 

มีประสบการณ์มากกว่า แค่รูปลักษณ์บนใบหน้าของเขาเพียงอย่างเดียว 

ก็เพียงพอที่จะขจัดความคิดของฉันที่คิดว่าเขาจะสามารถ “ใจเย็น” กับ 

ความจรงิเรื่องทีฉ่นัเป็นผูจ้ดัการของเขาได้ ข้อความท่ีอยูบ่นใบหน้าของเขาน้ัน 

ชัดเจนราวกับถูกเขียนด้วยปากกามาร์กเกอร์สีด�าขนาดยักษ์

เธอไม่รู้หรอกว่าตัวเองก�าลังท�าอะไรอยู่

ในวินาทีนั้นฉันรู้สึกว่าเขาถูกต้อง 100%

ตามค�าพูดของคนส่วนใหญ่ เส้นทางที่น�าพาฉันมาบริหารทีมออกแบบของ 

เฟซบุก๊นัน้เป็นเส้นทางทีไ่ม่ธรรมดา ฉนัเตบิโตมาบนถนนแออดัในเมอืงเซีย่งไฮ้ 

จากนั้นย้ายไปอยู่เขตชนบทอันชุ่มชื้นในเมืองฮิวสตัน ของรัฐเทกซัส ผู้อพยพ

คนนี้เติบโตมาโดยไม่รู้ความส�าคัญของภาพยนตร์ สตาร์วอร์ส (Star Wars) 

นกัร้องดงัอย่างไมเคลิ แจก็สนั (Michael Jackson) และภาพยนตร์เรื่อง E.T.  

ฉนัเคยได้ยนิค�าว่า ซลิคิอนแวลลย์ี สองสามครัง้แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจ ฉนัจินตนาการ

ว่ามนัตัง้อยู่ระหว่างภเูขาสองลกู เป็นทีซ่ึง่มโีรงงานผลติวงจรซลิคิอนชปิรปูร่าง 

หน้าตาเหมือนกับแท่งช็อกโกแลตเฮอร์ชีส์ตั้งเป็นแถวเรียงรายอยู่ ถ้าคุณ 

ถามฉันว่าดไีซเนอร์ท�าหน้าทีอ่ะไร ฉนัคงตอบว่า “ออกแบบเสือ้ผ้าสวย ๆ ”

แต่ว่าฉันรู้อยู่สองสิ่ง และฉันรู้มานานแล้ว สองสิ่งน้ันก็คือ ฉันรัก 

การวาดภาพและการสร้างอย่างมาก ฉนัมรีปูตอน 8 ขวบในเช้าวนัครสิมาสต์ 

ท่ีมีรอยย้ิมกว้างเปื้อนอยู่บนใบหน้าขณะก�าลังถือของขวัญที่ฉันร้องขอมา

ตลอดทั้งปี นั่นก็คือเลโก้โจรสลัดชุดใหม่ที่มีลิงและปลาฉลามใส่เพิ่มเข้ามา! 

ในชั้นเรียนมัธยมต้นแมรีเพื่อนสนิทของฉันและฉันส่งต่อสมุดโน้ต

ท่ีเต็มไปด้วยตัวการ์ตูนดูเดิลที่วาดอย่างประณีตกันไปมาระหว่างเรียน ใน 
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ชั้นเรียนมัธยมปลายพวกเราได้ค้นพบกับเวทมนตร์ของ HTML (Hypertext 

Markup Language) คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างหน้าเว็บไซต์ มันช่วย

ให้เราสามารถรวมเอางานอดเิรกในการวาดและสร้างไปเป็นการท�างานอดเิรก 

ที่สมบูรณ์แบบ นั่นคือการท�าเว็บไซต์แสดงภาพประกอบของเรา ฉันไม่คิดว่า 

จะมีการใช้วันหยุดช่วงฤดูใบไม้ผลิแบบไหนที่ดีไปกว่าการท�าตามบทเรียน 

โฟโตช็อป (Photoshop) ออนไลน์ชิ้นล่าสุด (วิธีการท�าโทนสีผิวเสมือนจริง) 

หรือการออกแบบเวบ็ไซต์ของฉนัใหม่เพื่อโชว์ทรกิจาวาสครปิต์ (JavaScript)

อันใหม่ (ลิงก์ที่สว่างขึ้นมาเมื่อคุณเลื่อนเมาส์ไปอยู่บนมัน) 

เมื่อฉนัเข้าเรยีนทีม่หาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด (Stanford University) ฉนั 

รู้ดีว่าอยากเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ฉันเลยลงเรียนวิชาอัลกอริทึม 

และฐานข้อมลูเพื่อใช้ในการเตรียมตัวให้พร้อมท�างานทีบ่รษิทัซซีนั (Seasoned) 

โพลิช (Polished) เควิร์กกี (Quirky) หรือไมโครซอฟท์ (Microsoft) และ

ประสบความส�าเร็จในบริษัทกูเกิล (Google) อย่างที่อดีตเพ่ือนร่วมช้ันของ

ฉนัหลายคนเคยท�ามาแล้ว แต่เมื่อเข้าปีทีส่องความคลัง่ไคล้ใหม่กเ็ข้าปกคลมุ 

สแตนฟอร์ด “ลองจนิตนาการดสู!ิ” เราสนทนากนัอย่างตื่นเต้นในโถงทางเดนิ 

และระหว่างมื้ออาหาร “เว็บไซต์ที่คุณสามารถเข้าไปดูรูปคนที่คุณปลื้ม 

จากภาควชิาเคมอิีนทรย์ี หรอืท�าความรูจ้กัวงดนตรโีปรดของเพ่ือนร่วมหอพัก 

หรือฝากข้อความลับให้กับเพื่อนของคุณที่ ‘หน้าวอลล์ (Walls)’ ของเขา” 

ฉันติดมันเข้าอย่างจัง เฟซบุ๊กไม่เหมือนกับสิ่งอื่น ๆ  ที่ฉันเคยใช้งานมา

ก่อน มนัให้ความรูส้กึเหมอืนกบัว่าเป็นสิง่ทีม่ชีวีติ เป็นพลวตัของมหาวทิยาลยั

ของเราทีข่ยายไปยงัโลกออนไลน์ และช่วยให้เราทกุคนรูจ้กักนัในรปูแบบใหม่

ฉันได้ยินมาว่าเฟซบุ๊กก่อต้ังข้ึนโดยนักเรียนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  

(Harvard University) บางคนที่ลาออกกลางคัน แต่ฉันก็ไม่รู้เรื่องของธุรกิจ 

สตาร์ตอัปมากนัก จนกระทั่งฉันได้ลงเรียนวิชา “ความเป็นผู้ประกอบการ 

ซิลิคอนแวลลีย์” ในปีสุดท้าย หลังจากนั้นฉันจึงเข้าใจว่าโอ้ นี่มันคือดินแดน
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แห่งความหิวโหย เป็นที่ซึ่งนักฝันหน้าโง่ผู้ได้รับโอกาสในการสร้างอนาคต 

ในรูปแบบของพวกเขาเอง ด้วยความช่วยเหลือเล็ก ๆ  น้อย ๆ  จากนักร่วมทุน 

ผู้อุปถัมภ์ นี่คือดินแดนของนวัตกรรมที่เกิดจากการผสมผสานของความคิด

อันปราดเปรื่อง การแก้ปัญหาอันเหี้ยมโหด จังหวะเวลาที่โชคดี และเทปกาว 

จ�านวนมาก

ถ้าฉันต้องการเริ่มท�างานสตาร์ตอัปในช่วงใดก็ตามของชีวิตมันก็ต้อง

เป็นตอนนี้ ตอนที่ฉันยังอายุน้อยและไม่มีอะไรจะเสีย แล้วท�าไมถึงจะไม่เริ่ม

ด้วยสินค้าที่ฉันรักและใช้มันทุกวันล่ะ เพื่อนที่ดีของฉันคนหนึ่งชื่อเวย์น ชาง 

(Wayne Chang) ได้เข้าร่วมท�างานกับเฟซบุ๊กหกเดือนก่อนหน้านี้ และเขา 

กห็ยดุพดูถงึมนัไม่ได้เลย “เธอลองมาดูด้วยตัวเองส”ิ เขาชกัชวน “อย่างน้อย

เธอก็เข้ามาฝึกงานแล้วดูว่าบริษัทเป็นยังไง”

ฉนัท�าตามค�าแนะน�าของเขาและเข้าสมัภาษณ์ ไม่นานฉนัก็พบว่าตวัเอง 

อยู่ในห้องล็อบบี้ที่เต็มไปด้วยภาพวาดบนก�าแพง ในวันแรกของฉันในฐานะ

ของวิศวกรฝึกงานคนแรกที่เฟซบุ๊กเคยมีมา ขนาดของทั้งบริษัทในตอนนั้น 

สามารถตั้งอยู่ในปาร์ต้ีสวนหลังบ้านได้อย่างพอดิบพอดี ตอนนั้นยังไม่มี

แนวคิดเรื่องหน้าหลัก (News Feed) และไม่มีใครรู้จักบริการของเรายกเว้น

นักเรียนมหาวิทยาลัยและนักเรียนมัธยมปลาย ในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์ก 

เราถูกท�าให้ตัวเล็กเป็นคนแคระด้วยยักษ์ใหญ่ที่มีผู้ใช้งานกว่า 150 ล้านคน

อย่างเว็บไซต์มายสเปซ (MySpace)

แต่ความฝันของพวกเรายิ่งใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดที่เล็กของเรา 

พวกเราถอดรหสักนัจนดกึดื่นในขณะทีว่งดาฟต์พงัก์ (Daft Punk) ส่งเสยีงดงั 

ผ่านล�าโพง เราบอกกับตัวเองว่า วันหนึ่งเราจะใหญ่กว่ามายสเปซ จากนั้น 

ก็จะหัวเราะกันเล็กน้อยเพราะมันฟังดูเป็นเรื่องท่ีไร้สาระมาก ท้ายท่ีสุดแล้ว

เราจะเชื่อมโยงโลกใบนี้เข้าด้วยกัน
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หลังจากที่ฉันฝึกงานไปได้สองเดือน ฉันก็ตัดสินใจที่จะเป็นพนักงาน

เต็มเวลา และเนื่องจากฉันใช้โปรแกรมโฟโตช็อปเป็นจากการวาดรูปของฉัน

ในอดีต รูชิ แซงห์วี (Ruchi Sanghvi) เพื่อนของฉันจึงแนะน�าให้ฉันไปนั่งกับ

นกัออกแบบ และไปร่วมตดัสนิใจว่าควรจะใส่อะไรลงไปบนหน้าจอของเวบ็ไซต์ดี  

หืม การออกแบบเว็บไซต์เป็นอาชีพอย่างนั้นเหรอ ฉันคิด ฉันเอาด้วย!

เนื่องด้วยเราเป็นบริษัทสตาร์ตอัป จึงไม่มีใครที่คิดว่าการที่จู่ ๆ  ฉัน

เดนิเข้าไปเสนอการออกแบบฟีเจอร์ใหม่ของตวัเองให้กับเวบ็ไซต์น้ันเป็นสิง่ท่ี

แปลกประหลาด พวกเราทกุคนต่างกส็วมหมวกหลายใบด้วยกนัทัง้นัน้ พวกเรา 

พุง่เข้าชนกบัปัญหาเมื่อใดกต็ามทีเ่หน็มนั เราเข้า ๆ  ออก ๆ  รหัสและพกิเซล และ 

กลบัไปเข้ารหสัอกีครัง้ ดงันัน้ด้วยความบงัเอญิฉนัจงึได้เพิม่หมวกใหม่หนึง่ใบ

เข้ามาในการหมุนเวียนงานของฉัน นั่นก็คือหมวกของการเป็น นักออกแบบ

3 ปีหลังจากบทสนทนากับผู ้จัดการอันเป็นเคราะห์กรรมของฉัน 

ในครั้งนั้น บทบาทของฉันก็เปลี่ยนแปลงอีกคร้ัง ทีมออกแบบของเรามี 

ขนาดใหญ่ขึ้นเกือบสองเท่านับตั้งแต่ตอนที่ฉันเริ่มต้น ฉันผ่านช่วงเวลา 

สองสามปีแรกในบริษัทสตาร์ตอัปที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดมาได้ ฉันคิดว่า

ฉันคุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลง การเร่ิมต้นใหม่หรือการรับมือกับสถานการณ์

ที่ยากล�าบากนั้นไม่ใช่สิ่งใหม่ส�าหรับฉัน 

ถึงกระนั้นฉันก็ยังไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือกับบทบาทในการเป็น 

ผู้จัดการหน้าใหม่ที่ขยายตัวมากมายถึงเพียงน้ี เหตุผลหนึ่งก็คือ ฉันก�าลัง

บริหารจัดการนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งมันเป็นสาขาที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อน 

ว่ามีตัวตนอยู ่จนกระทั่งฉันได้ก้าวเข้ามาในบริษัทนี้ อีกเหตุผลหนึ่งคือ  

ความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการคน และวธิกีารทีพ่วกเขาท�างานร่วมกนันัน้  

ให้ความรูสึ้กเหมอืนกบัเป็นการก้าวกระโดดครัง้ใหญ่ออกจากการสร้างส่วนต่อ 

ประสานผู้ใช้ (User Interface) หรือการเขียนโค้ด ในช่วงเดือนและปีแรก  

ทุก ๆ  อย่างล้วนแปลกใหม่และรู้สึกน่าอึดอัดใจไปเสียหมด
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ฉันยังจ�าครั้งแรกที่สัมภาษณ์ใครบางคนเข้ามาร่วมทีมของฉันได้ดี  

ถึงแม้ว่ามันจะชัดเจนว่าฉันเป็นคนที่มีอ�านาจในการตัดสินใจ ฉันถามค�าถาม

หลายข้อ ฉันเป็นคนตัดสินใจว่าการพูดคุยจะด�าเนินไปอย่างไร ท้ายที่สุดแล้ว

ฉนัเป็นคนทีเ่ลอืกว่าจะจ้างหรอืไม่จ้าง ถงึอย่างนัน้มอืของฉนักย็งัคงสัน่ตลอด

เวลา 45 นาทีอยู่ดี ถ้าผู้สัมภาษณ์คิดว่าค�าถามของฉันงี่เง่าล่ะ ถ้าเธอเห็นว่า

ฉนัเป็นคนหลอกลวงเหมอืนกบัทีฉ่นัรูส้กึกบัตวัเองล่ะ แล้วถ้าฉนัท�าให้ทมีของ

เราดูเหมือนกับโชว์ตัวตลกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจล่ะ

ฉนัยงัจ�าครัง้แรกทีต้่องบอกข่าวร้ายได้ เราก�าลงัออกโปรเจก็ต์ใหม่ทีน่่า

ตื่นเต้น ซ่ึงมนัต้องใช้ความกระตือรอืร้นของทกุคนในการถกเถยีงถงึความเป็น

ไปได้ของโปรเจก็ต์ มคีนในทมีของฉนัสองคนเข้ามาขอเป็นผู้น�าของโปรเจ็กต์น้ี  

และฉันต้องตอบปฏิเสธใครบางคนไป ฉันซ้อมบทสนทนาอยู่ที่หน้ากระจก

ห้องน�้าในบ้านของฉัน ลองจินตนาการถึงสถานการณ์แย่ ๆ  ทุกอย่างที่อาจจะ 

เกิดขึ้นได้ นี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่า ฉันเป็นคนท�าลาย 

ความฝันใช่ไหม จะมีใครลาออกไปต่อหน้าต่อตาฉันตรงนั้นเลยหรือเปล่า

ฉนัจ�าครัง้แรกทีต้่องพรเีซนต์ต่อหน้าคนดจู�านวนมากได้ ฉนัก�าลงัแสดง

งานออกแบบทีง่านสมัมนา F8 ของเฟซบุก๊* ท่ามกลางทะเลของเบาะหนานุม่

และแสงไฟนีออน พวกเราไม่เคยท�ากิจกรรมสาธารณะที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อน 

ดงันัน้มนัจงึเป็นเรื่องใหญ่ ในสปัดาห์ของการจดังาน ฉนัไม่สามารถหยดุเลื่อนด ู

ทุกรายละเอียดในงานน�าเสนอของฉันได้เลย ฉันต้องการให้มันออกมาดี  

แต่การพูดในท่ีสาธารณะก็ท�าให้ฉันกลัว แม้แต่การซ้อมพูดของฉันต่อหน้า

เพื่อนร่วมงานที่ช่วยได้ก็ยังเป็นบททดสอบที่สั่นประสาทและแสนสาหัส

* งานสมัมนา F8 ของเฟซบุก๊ เป็นการประชมุประจ�าปีทีจ่ดัขึน้โดยเฟซบุก๊ ส�าหรบันกัพฒันาและ
ผู้ประกอบการที่สร้างผลิตภัณฑ์และบริการในเว็บไซต์
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ฉันจ�าอารมณ์หลัก 3 อย่างที่น�าไปสู่ปัญหาในบทบาทใหม่ของฉันได้  

มนัคอืความกลวั ความลงัเลสงสยั และ ฉนับ้าหรอืเปล่าทีรู่ส้กึแบบนี ้ดเูหมอืนว่า 

ทกุ ๆ  คนรอบตวัฉนัจะท�ามนัออกมาได้ด ีคนอื่น ๆ  ท�าราวกับว่ามันเป็นเรื่องง่าย 

ฉันไม่เคยคิดว่าการบริหารเป็นเร่ืองที่ง่าย และทุกวันนี้ก็ยังคงไม่คิด

เช่นนั้น

ปัจจบุนัเกอืบจะ 10 ปีหลงัจากทีฉ่นัเริม่ต้นเดนิบนเส้นทางน้ี ทีมของฉนั

เติบโตขึ้นตามล�าดับขนาดของทีม เราออกแบบประสบการณ์ที่มีคนมากกว่า 

2,000 ล้านคนเห็นในเวลาที่พวกเขาแตะสัญลักษณ์ f สีฟ้าบนโทรศัพท์  

เราคิดลึกลงไปในรายละเอียดถึงวิธีการที่ผู้คนแชร์สิ่งที่พวกเขาคิด พยายาม

ตามเพื่อนของพวกเขาให้ทัน มีปฏิสัมพันธ์กันผ่านการพูดคุยและการยก 

นิ้วโป้งให้ และสร้างชุมชนข้ึนมาร่วมกัน ถ้าเราท�างานของเราออกมาได้ดี  

ผูค้นทัว่ทัง้โลก จากเบลเยยีมไปจนถงึเคนยา จากอนิเดยีไปจนถงึอาร์เจนตนิา 

จะรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าเดิม

แก่นของการออกแบบที่ดีคือการเข้าใจผู้คนและความต้องการของ

พวกเขาเพื่อที่จะสร้างเครื่องมือที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้กับพวกเขา การ

ออกแบบดึงดูดฉันด้วยเหตุผลเดียวกันกับการบริหารจัดการ มันให้ความรู้สึก

เหมือนกับความพยายามอันลึกซึ้งของมนุษย์ในการมอบอ�านาจให้กับผู้อื่น

ฉนัไม่ใช่ผูเ้ชีย่วชาญด้านการบรหิารจดัการอย่างแน่นอน ส่วนใหญ่แล้ว

ฉนัเรียนรูจ้ากการลงมอืท�า และนอกจากความตัง้ใจอย่างสดุความสามารถของ

ฉนัแล้ว ฉนักเ็คยท�าผดิพลาดมานบัครัง้ไม่ถ้วน แต่สิง่นีก็้คือวธิกีารท่ีน�าพาชีวติ 

ให้เดินไปข้างหน้า คุณลองท�าอะไรบางอย่าง คุณค้นพบว่าอะไรที่ใช้ได้และ 

ใช้ไม่ได้ คณุจดจ�าเป็นบทเรยีนส�าหรบัอนาคต และจากนัน้คณุจึงเป็นคนท่ีดขีึน้  

ล้างมันออกไป และวงจรนี้ก็เกิดขึ้นซ�้าอีกครั้ง
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ฉันได้รับการช่วยเหลือมากมายในรูปแบบของคอร์สอบรมภาวะผู้น�า 

ที่น่าอัศจรรย์ การสนทนาเรื่องส�าคัญ (Crucial Conversations) คือคอร์ส

โปรดของฉัน บทความและหนังสือที่ฉันกลับไปเปิดมันอีกครั้งแล้วครั้งเล่า 

อย่างเช่น บริหารให้ได้ผลงานสูง (High Output Management) และ วิธี

ชนะมิตรและจูงใจคน (How to Win Friends and Influence People) และ

สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุกค็อืเพื่อนร่วมงานของฉนั พวกเขาแบ่งปันภมิูปัญญาให้กับฉนั

อย่างเอื้อเฟ้อ และให้แรงบันดาลใจในการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ตัวฉันเองดีขึ้น  

ฉันรู้สึกว่าโชคดีที่ได้ท�างานร่วมกับมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) 

เชอรลิ แซนด์เบร์ิก (Sheryl Sandberg) และคนอื่น ๆ  ท้ังในอดตีและปัจจุบนั 

ที่สอนฉันมากมายเหลือเกิน

อีกหนึ่งกลยุทธ์การเรียนรู้ด้วยตัวเองของฉันเร่ิมต้นขึ้นราว 4 ปีก่อน 

ตอนท่ีฉันตัดสินใจเขียนบล็อก ฉันคิดว่าทุกสัปดาห์ การนั่งลงและจัดเรียง

ความคิดอันยุ่งเหยิงที่เด้งไปมาเหมือนลูกปิงปองในหัวของฉัน จะช่วยท�าให้

ฉันเข้าใจพวกมันมากขึ้น

ฉนัตัง้ชื่อบลอ็กว่า The Year of Looking Glass (ปีแห่งการส่องกระจก)  

เพราะเช่นเดยีวกนักบัอลซิในดนิแดนมหศัจรรย์ “ฉนัรู้ว่าฉนัเป็นใครเม่ือฉนัตื่น

ขึ้นมาในตอนเช้า แต่ฉันคิดว่าฉันต้องเปลี่ยนไปหลายครั้งนับตั้งแต่ตอนนั้น” 

วันหนึ่งไกลออกไปในอนาคต ฉันจินตนาการถึงการมองกลับมาอ่านโพสต์ที่

ฉนัสะสมเอาไว้ และนกึย้อนไปถงึการเดนิทางทีผ่่านมา นัน่คอืทกุสิง่ทีฉ่นัต้อง

ต่อสู้ นั่นคือทุกสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้

คนอื่น ๆ  เริม่อ่านบทความของฉนั พวกเขาส่งมนัต่อให้เพื่อนและเพื่อน

ร่วมงาน คนแปลกหน้าเริม่เข้ามาหาฉนัในงานอเีวนต์และการประชมุ เพื่อพดูคยุ 

ถงึส่ิงต่าง ๆ  ทีฉั่นได้เขยีนลงไป พวกเขาบอกกบัฉันว่าพวกเขาพอใจกับวธิกีาร 

ดิน้รนต่อสู้ของฉนัมากแค่ไหน หลายคนเป็นผูจ้ดัการมือใหม่ บางคนเป็นคนท่ี 
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มีประสบการณ์แต่ต้องรับมือกับความท้าทายของการเติบโตและขนาดที่ 

ใกล้เคยีงกนั และคนอื่น ๆ  ทีไ่ม่ได้เป็นผู้จดัการในปัจจบุนั แต่คดิว่ามันคอืบางสิง่ 

ที่พวกเขาต้องการจะท�าตลอดเส้นทางในอนาคต

“คณุควรจะเขยีนหนงัสอืนะ” บางคนแนะน�า ฉนัหัวเราะ พวกเขาต้อง

ล้อเล่นแน่! ฉนัยงัมอีะไรทีต้่องเรยีนรูอ้กีมาก บางทวีนัหนึง่ในช่วงเวลาสดุท้าย

ของอาชีพ หลังจากที่ฉันได้ค้นพบความลับที่แท้จริงของการเป็นผู้บริหารที่ดี  

ฉันจะสามารถนั่งสบาย ๆ  บนเก้าอี้พักแขนลายหมากรุกข้างกองไฟที่ก�าลัง 

ส่งเสยีงค�าราม และจดบนัทกึกองปัญญาญาณทัง้หมดทีฉ่นัได้สัง่สมเอาไว้ลงไป 

ฉันบอกเพื่อนของฉันเรื่องนี้ และเขากรอกตา “ใช่ แต่เม่ือถึงจุดน้ัน 

เธอก็จะจ�าไม่ได้แล้วว่ามันเป็นยังไงในตอนเริ่มต้น ในตอนท่ีทุกอย่างยังใหม่ 

ยาก และบ้าคลั่ง ความจ�าของเธอคงจะถูกลบออกไปแล้ว” สิ่งที่เขาพูดมี

ประเด็น ข้างนอกนั่นมีหนังสือการบริหารจัดการที่เขียนโดยซีอีโอระดับสูง 

และผู้เชี่ยวชาญด้านผู้น�าอยู่มากมาย มีทรัพยากรส�าหรับผู้บริหารที่ต้องการ 

เป็นคนทีม่ปีระสทิธภิาพ ผ่านการเรยีนรูเ้รื่องการวจิยัระดบัองค์กรและแนวโน้ม 

ธุรกิจอยู่นับไม่ถ้วน

แต่ผู้จัดการส่วนใหญ่นั้นไม่ใช่ซีอีโอหรือผู้บริหารระดับสูง พวกเขา 

ส่วนใหญ่จะน�าทมีทีม่ขีนาดเลก็กว่า และบางคร้ังกไ็ม่ได้เป็นผูน้�าทีมโดยตรงเสยี

ด้วยซ�า้ พวกเขาส่วนมากไม่ได้ปรากฏตวับนหน้านติยสาร Forbes หรอื Fortune  

แต่พวกเขาทุกคนก็เป็นผู้จัดการเหมือนกัน และพวกเขาก็มีวัตถุประสงค์

เดียวกัน นั่นก็คือการช่วยให้กลุ่มคนบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ผู้จัดการเหล่านั้น

อาจเป็นครูหรือครูใหญ่ กัปตันหรือโค้ช ผู้ดูแลระบบหรือนักวางแผน

เมื่อฉันพิจารณาถึงสิ่งนี้ ฉันจึงคิดว่า บางทีฉันอาจจะสามารถเขียน

หนังสือเล่มนี้ออกมาได้ เพราะในตอนนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มคน 

กลุ่มหนึ่งมากขึ้น เช่น กลุ่มของผู้จัดการที่ถูกโยนให้เจอกับสถานการณ์ใหม ่ๆ   
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โดยทีพ่วกเขายงัไม่ได้เตรียมพร้อม กลุม่ของผู้จดัการทีจ่มอยูก่บัการหาวธิกีาร 

ท่ีดีท่ีสุดในการช่วยผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้จัดการที่ต้องรับมือกับทีมที่เติบโต 

อย่างรวดเร็ว หรือผู้ที่เพียงแค่อยากรู้เร่ืองของการบริหารจัดการ ฉันเอง 

ก็เคยเป็นหนึ่งในพวกเขาเหล่านั้นเมื่อไม่นานมานี้

การบรหิารจดัการทมีนัน้เป็นเรื่องยาก เพราะท้ายทีส่ดุมันเป็นเรื่องของ

การบรหิารจดัการคน และพวกเราทกุคนกล้็วนมคีวามหลากหลายและเป็นสิง่

มีชีวิตที่มีความซับซ้อน เหมือนกับว่าไม่มีวิธีการเป็นมนุษย์แค่เพียงวิธีเดียว 

และไม่มีวิธีการบริหารจัดการกลุ่มคนแค่เพียงหนึ่งวิธี

แต่ว่าการท�างานร่วมกันเป็นทีมนั้นก็เป็นวิธีการที่ท�าให้โลกขับเคลื่อน

ไปข้างหน้า เราสามารถสร้างสิ่งต่าง ๆ  ที่ยิ่งใหญ่และทะเยอทะยานมากกว่า

ส่ิงใดก็ตามท่ีเราสามารถท�าส�าเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว สิ่งนี้คือวิธีการชนะใน

สงคราม คือวิธีการที่ท�าให้นวัตกรรมขับเคลื่อนไปข้างหน้า คือวิธีการที่ท�าให้

องค์กรประสบความส�าเร็จ นี่คือวิธีการที่ท�าให้เกิดความส�าเร็จที่ไม่ธรรมดา 

ผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เป็นได้โดยก�าเนิด พวกเขาล้วนถูกสร้างขึ้น  

ฉันมีความเชื่อต่อสิ่งน้ีลึกซ้ึงมากกว่าสิ่งใด มันไม่ส�าคัญว่าคุณจะเป็นใคร  

ถ้าคุณใส่ใจมากพอที่จะอ่านหนังสือเล่มน้ี คุณก็มีความใส่ใจมากพอที่จะเป็น

ผู้จัดการที่ดีได้ 

ถงึผูอ่้าน ฉนัหวงัว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะให้เคล็ดลบัท่ีเป็นประโยชน์ส�าหรบั

ทุก ๆ  วันของคุณ แต่สิ่งที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้น ฉันหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วย 

ให้คณุเข้าใจถงึ ค�าถาม ของการบรหิารจดัการ เพราะเม่ือคณุรู้จักตัง้ ค�าถาม  

ได้ถูกต้อง คุณจะสามารถค้นพบ วิธีการ แก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพอย่าง

แท้จริง ท�าไมถึงต้องมีผู้จัดการ ท�าไมคุณถึงควรมีการประชุมตัวต่อตัวกับ 

ลูกน้องของคุณ ท�าไมคุณถึงควรจ้างผู้สมัคร A มากกว่าผู้สมัคร B ท�าไม 

ผู้จัดการจ�านวนมากถึงสร้างความผิดพลาดเหมือน ๆ  กัน
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เรื่องราวและมุมมองบางอย่างที่ฉันอธิบายน้ันอาจจะเป็นลักษณะ

เฉพาะของสภาพแวดล้อมในที่ท�างานของฉัน ซึ่งก็คือบริษัทเทคโนโลยี 

สตาร์ตอัปที่กลายมาเป็นหนึ่งในบริษัทฟอร์จูน 500 บางทีคุณอาจเพียงแค่

ต้องการจ้างพนักงานใหม่นาน ๆ  ครั้ง บางทีการประชุมนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่

ในวันท�างานของคุณ แต่อย่างไรก็ตาม งานประจ�าวันส่วนมากของผู้จัดการ

ก็คือการให้ฟีดแบ็ก การสร้างวัฒนธรรมที่ดี การวางแผนส�าหรับอนาคต  

ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่เป็นสากลทั้งสิ้น

ท้ายที่สุด ฉันหวังว่าหนังสือเล่มน้ีจะสามารถเป็นทรัพยากรในชั้น

หนังสอืของคณุ เป็นสิง่ทีคุ่ณสามารถเปิดอ่านมนัตอนไหนก็ได้ และกลบัมาอ่าน 

มนัอกีครัง้ในทันทีท่ีคณุมองเหน็บทบาทใหม่ของคณุทีแ่ตกต่างออกไปจากเดมิ

ถึงแม้ว่าฉันจะเป็นนักออกแบบ แต่นี่ก็ไม่ใช่หนังสือที่เกี่ยวกับวิธีการ 

สร้างสินค้า คุณจะไม่ได้อ่านสิ่งที่สะท้อนลึกลงไปว่าสิ่งใดท�าให้เกิดการ

ออกแบบทีย่อดเยีย่ม หรือฉนัมคีวามคิดเหน็อย่างไรกบัโซเชยีลมเีดยี ฉนัไม่ได้ 

อยู่ที่นี่เพื่อเล่าเรื่องราวของเฟซบุ๊กให้คุณฟัง

นีค่อืหนงัสือท่ีแสดงให้เหน็ว่าใครบางคนทีไ่ม่ได้รบัการอบรมอย่างเป็น

ทางการสามารถเรียนรู้วิธีการเป็นผู้จัดการที่มีความมั่นใจได้อย่างไร นี่คือ

หนังสือที่ฉันหวังว่าจะมีในช่วงปีแรก ที่ฉันมีแต่ความกลัว ความลังเลสงสัย 

และค�าถามว่านี่ฉันเป็นบ้าไปแล้วหรือยังไง

นีค่อืหนงัสอืทีอ่ยูท่ีน่ี่เพื่อบอกกบัคุณว่า ความกลวัและความลงัเลสงสยั

ของคณุนัน้เป็นเรื่องธรรมดา และคณุก�าลงัจะหาทางออกจากมันได้เหมือนกัน 

กับฉัน

คุณพร้อมไหม ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
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หลีกเลี่ยง

แสวงหา

น�้ำมะนำว

ราคาถูก

น�้ำมะนำวคลำยร้อน

เล็ก    1$ 
กลาง  2$ 
ใหญ่   3$

#น�้ามะนาว 
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ต อนที่ฉันเริ่มงานครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2006 ฉันไม่รู้

เลยว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องรู้

ในแง่มุมหนึ่งเฟซบุ๊กเป็นเครือข่ายทางสังคมส�าหรับนักเรียนและ

นกัศกึษาในเวลานัน้ ฉนัคดิว่าฉนัเป็นผูส้มคัรทีส่มบรูณ์แบบไม่ทางใดกท็างหนึง่ 

ฉนัหมายถงึ ใครจะรู้จกัคนใช้งานเฟซบุก๊ดีไปกว่าคนท่ีเพ่ิงเรยีนจบมาหมาด ๆ  

อย่างฉนักนัล่ะ ฉนักระหายทีจ่ะจารกึบางสิง่เอาไว้ให้กับโลกใบนี ้และไม่มีอะไร 

ท่ีจะฉุดรั้งฉันเอาไว้ได้ ฉันไม่มีหลักการที่เป็นระบบ ไม่มีความล้มเหลว 

อันน่าเศร้าให้พูดถึง และหลังจากการเร่งท่องต�าราอย่างหนักเป็นเวลา 4 ปี 

การเขียนรายงานนับไม่ถ้วน เขียนโค้ดแบบมาราทอนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน  

การท�างานหนักกับฉันก็เข้ากันได้เป็นอย่างดี

แต่ฉันก็ต้องเผชิญกับข้อเสียที่ส�าคัญบางประการเช่นกัน ข้อเสีย 

ทีใ่หญ่ทีส่ดุกค็อืฉนัมปีระสบการณ์น้อยมาก เช่นเดยีวกันกับสตาร์ตอปัส่วนใหญ่  

ทีมของเรามุ่งเน้นความสนใจไปกับการท�าสิ่งต่าง ๆ  ให้ส�าเร็จโดยไม่ได้สนใจ

เรื่องล�าดับขั้นในองค์กร ฉันไม่มีผู้จัดการที่เป็นทางการเลยจนกระทั่งท�างาน 

ไปได้ประมาณ 1 ปี นักออกแบบอาวุโสคนหนึ่งในทีมของเราที่ชื่อรีเบก้า  

ก็เข้ามารับหน้าที่น้ัน ก่อนหน้าที่เธอจะเข้ามา พวกเราท�างานกันเป็นกลุ่ม 

ด้วยความยืดหยุ่น ทุก ๆ  คนแค่เข้าไปช่วยในจุดที่มีคนต้องการตัวพวกเขา  

หลังจากนั้นเป็นเวลา 2 ปี ฉันก็กลายมาเป็นผู้จัดการโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัว
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ฉันมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก แต่ในตอนนี้เมื่อฉันมองย้อนกลับไป สิ่งที่

ท�าให้ฉันแปลกใจมากที่สุดก็คือ ฉันมีความเข้าใจเพียงน้อยนิดว่า การบริหาร

จัดการ นั้นคืออะไร

โอ้ พวกเราทุกคนล้วนคุ้นเคยกับผู้จัดการที่ดีและผู้จัดการที่แย่ จาก

สายลบัเอม็ (M) ในภาพยนตร์เร่ือง James Bond ไปจนถึงอเีบเนเซอร์ สครจู  

(Ebenezer Scrooge) ในเรื่อง Christmas Carol จากแคทารีน แกรแฮม  

(Katharine Graham) ในเร่ือง The Post ไปจนถึงมิแรนด้า พรีสต์ลี  

(Miranda Priestly) ในเรื่อง The Devil Wears Prada

มันไม่ใช่ว่าผู้จัดการจะเป็นสายพันธุ์ที่หายากและผิดแปลกจากมนุษย์

ทั่วไป คนส่วนใหญ่จะมีผู้จัดการของตัวเองอย่างน้อยหน่ึงคน ตอนท่ีฉัน 

ก�าลังโตขึ้น ท่ีโต๊ะอาหารเย็นที่บ้าน ฉันจ�าได้ว่าพ่อกับแม่ท่ีคนหนึ่งเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและอีกคนเป็นนายหน้าค้าหุ้น ก�าลังพูดคุยกันถึงสิ่งท่ี

หัวหน้าของพวกเขาท�าหรือพูดในวันนั้น ฉันเคยมีผู้จัดการที่สอนให้ฉันท�างาน

สอนหนังสือในช่วงที่ฉันเรียนมัธยมและวิทยาลัย

แต่ถ้าหากว่าคุณมาถามฉันก่อนหน้าที่ฉันจะได้เริ่มเป็นผู้จัดการว่า  

ฉันคิดว่างานของการเป็นผู้จัดการคืออะไร นี่คือสิ่งที่ฉันจะตอบคุณ

งานของผู้จัดการคอืการ…

•	ประชุมกับลูกน้องเพื่อช่วยพวกเขาแก้ปัญหา

•	ให้ฟีดแบ็กว่าอะไรดีและอะไรไม่ดี

•	คิดให้ออกว่าใครควรจะได้รับการเลื่อนต�าแหน่งและใครควรจะถูก

ไล่ออก

จากวันนั้นไปข้างหน้าเป็นระยะเวลา 3 ปี ฉันได้ท�างานและฉลาดขึ้น

เล็กน้อย ค�าตอบฉบับแก้ไขของฉันมีหน้าตาเป็นแบบนี้
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งานของผูจ้ดัการคอืการ…

•	สร้างทีมที่ท�างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

•	สนบัสนุนสมาชิกในทมีให้ไปถงึเป้าหมายในสายงานของพวกเขา และ

•	สร้างกระบวนการท�างานเพื่อช่วยให้งานส�าเร็จอย่างราบรื่นและมี

ประสิทธิภาพ

อย่างท่ีคณุเหน็ ค�าตอบของฉนัววิฒันาการมาจากกจิกรรมพืน้ฐานต่าง ๆ   

ประจ�าวัน (การประชุมและการให้ฟีดแบ็ก) ไปเป็นเป้าหมายท่ีมีระยะยาว 

มากกว่า (การสร้างทีมและสนับสนุนการเติบโตในสายงาน) ค�าตอบใหม่นั้น

ฟังดูฉลาดและดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่า ฉันเจ๋งมาก! 

เว้นแต่ว่า…มันยังคงเป็นค�าตอบที่ไม่ถูกต้องเท่าใดนัก คุณอาจก�าลัง 

คิดว่า ถ้าอย่างนั้น ค�าตอบพวกนี้มันผิดตรงไหนกันเหรอ แน่นอนว่าผู้จัดการ

ที่ดีต้องท�าได้ทุกอย่างที่อยู่ในทั้งสองรายการนี้

นั่นก็จริง แต่ปัญหาก็คือค�าตอบเหล่านี้ยังคงเป็นการแบ่งประเภทของ

กิจกรรม ถ้าหากฉันถามคุณว่า “งานของนักฟุตบอลคืออะไร” คุณจะบอกว่า

มันคือการเข้าร่วมฝึกซ้อม ส่งต่อลูกบอลไปยังเพื่อนรวมทีม และเข้าท�าประตู

อย่างนั้นเหรอ 

ไม่ ! ไม่ใช่อยูแ่ล้ว คณุจะบอกกบัฉนัว่าท�าไมกิจกรรมเหล่าน้ันถึงส�าคัญ 

ในตอนแรก คุณจะบอกว่า “งานของนักฟุตบอลคือการเอาชนะในเกม 

การแข่งขัน” 

แล้วงานของผู้จัดการคืออะไรกัน หากคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง  

มันก็เป็นเรื่องยากที่คุณจะเรียนรู้วิธีการท�ามันให้ออกมาดี

และนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดถึงกันในบทแรก






