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บทนำา

วีรบุรุษคนธรรมดากับ 7 กรอบความคิดสู่ความสำาเร็จ

 หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื�อเติมเต็มศัักยภาพของคุ³
 มองไปรอบ ๆ  ที�ทำางานของคุ³ คุ³จะเห็นคนไม่กี�คนที�โดดเด่น  
คนเหลา่นีค้อืผูส้รา้งความเปลี�ยนแปลง พวกเขาดง่ดดูผูต้าม สรา้งพลงังาน  
และพลิกวิกฤติให้เปšนโอกาส พวกเขาเปšนผู้นำาโดยธิ์รรมชาติ แม้จะ
ปราศัจากยศัถุาบรรดาศัักดิ�หรือตำาแหน่งใด ๆ  ก็ตาม พวกเขาอาจไม่ใช ่
ผู้นำาที�ยิ�งใหญ่ในประวัติศัาสตร์ แต่พวกเขาสร้างความแตกต่างใน 
สถุานที�ที�พวกเขาอยู่และทำางาน พวกเขานำาคุ³ได้ เปšนเสมือนวีรบุรุษัที� 
เราเห็นได้ในชีวิตประจำาวัน
 หนังสือเล่มนี้ทำาหน้าที�ตามหาวีรบุรุษัคนธิ์รรมดา เสาะหาคุ³สมบัติ
ที�ทำาให้พวกเขาพิเศัษักว่าคนอื�น หลังจากใช้เวลากว่า 17 ปีในการวิจัย
บรรดาผู้นำาจากทั�วโลก ผมสงสัยว่าผู้นำาที�ประสบความสำาเร็จต้องมี
มากกว่าทักษัะด้านความรู้ แน่นอนว่าผู้นำาที�เปี่ยมทักษัะย่อมดีกว่าผู้นำา 
ที�ขาดทักษัะ ทว่าสุดยอดผู้นำาต่างมีอะไรบางอย่างมากกว่าทักษัะ พวกเขา 
มีคุ³สมบัติพิเศัษัจ่งทำาให้แตกต่างจากคนอื�น เราเห็นบุคคลเหล่านี้ 
ได้ในทุกระดับ วีรบุรุษัคนธิ์รรมดาไม่เพียงแค่พัฒนาสิ�งต่าง ๆ  ให้ดีข่้น 
แต่พวกเขายังปรับเปลี�ยน ปฏิวัติ นำาพาผู้คนให้ก้าวไปข้างหน้าได้ไกล
และเร็วกว่าใครจะคาดคิด คำาถุามคือพวกเขาทำาได้อย่างไร
 ชัดเจนว่าพวกเขาปฏิบัติแตกต่างเพราะคิดต่าง นี�คือความแตกต่าง 
ของกรอบความคดิ (Mindset) เปšนกญุแจลอ่งหนสูค่วามสำาเรจ็ เมื�อค³ุได ้
ครอบครองคุ³สมบัติดังกล่าว คุ³ย่อมมีภาษัีดีกว่า เปšนข้อได้เปรียบ 
ที�สร้างประโยชน์ให้คุ³ซี้ำาแล้วซี้ำาเล่า กรอบความคิด คือคุ³สมบัติ 
พิเศัษัที�วีรบุรุษัคนธิ์รรมดามี และใคร ๆ  ก็เรียนรู้ได้
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คุณสมบัติพิิเศษของกรอบความคิดมีข้อดีหลัก 5 ประการดังนี้
 กรอบความคิดความสำาเร็จมีอยู่ในตัววีรบุรุษัคนธิ์รรมดาทุกคน 

ที�มีส่วนร่วมในการวิจัยเพื�อเขียนหนังสือเล่มนี้ สูตรความสำาเร็จมีอยู่จริง 
ไม่ใช่เรื�องล่กลับหรือเวทมนตร์

 กรอบความคิดเปšนสิ�งที�ใครก็เรียนรู้ได้ กิจวัตรประจำาวันง่าย ๆ  
จะช่วยให้คุ³พัฒนาความคิดจนเปšนอุปนิสัยเพื�อนำาไปสู่ความสำาเร็จ 
เช่นเดียวกับการเรียนดนตรีหรือเล่นกีฬาที�ย่อมอาศััยเวลาเพื�อ½ƒก½น 
ให้เชี�ยวชาญระดับโลก แม้แต่การ½ƒกซี้อมเพียงน้อยนิดก็แยกคุ³ออก
จากคนส่วนใหญ่ได้

 กรอบความคิดจะช่วยให้คุ³เล็งเห็นความสามารถุที�ซี่อนอยู่ในตัว 
โลกนี้เต็มไปด้วยผู้มีทักษัะความรู้มากข่้นเรื�อย ๆ คุ³จำาต้องมีมากกว่า
นั้น ต้องทำางานหนักเพื�อผลักดันตัวเองให้แตกต่างจากเพื�อนร่วมงาน ที� 
อาจทำางานหนักพอ ๆ  กับคุ³หรือมีทักษัะคล้ายกัน นั�นเพราะทักษัะ 
ลอกเลียนกันได้ กรอบความคิดต่างหากที�ยากจะเอาอย่าง

 กรอบความคิดใช้ได้ผลในทุกระดับ การมีกรอบความคิดที�ถุูกต้อง
จะช่วยให้คุ³เปšนผู้นำาที�ดีและควบคุมชะตาชีวิตได้อยู่หมัด แม้ว่าจะ 
ไม่ได้รับตำาแหน่งผู้นำาอย่างเปšนทางการ กรอบความคิดที�ถุูกต้องจะมอบ 
พลังเพื�อขับเคลื�อนหน้าที�การงานของคุ³

 กรอบความคิดคือแก่นแท้ของความเปšนผู้นำาในศัตวรรษัที� 21 มี
แนวโน้มสูงว่า ผู้นำาจะสร้างการเปลี�ยนแปลงผ่านกลุ่มคนที�เขาไม่ได้
ควบคุม ผู้นำาไม่สามารถุพ่�งพาอำานาจเพื�อความสำาเร็จได้อีกต่อไป ผู้นำา
ในยุคปัจจุบันจำาต้องมีวิธิ์ีการคิดและการปฏิบัติตนรูปแบบใหม่
 ในทีแรก กรอบความคิดอาจฟังดูอันตราย เหมือนเราต้องใช้สมอง
เชื�อมโยงกับเครื�องจักร ต้องเปลี�ยนอุปนิสัย หรือทำาให้สมองเราปั่นป่วน 
โชคยังดีที�ความจริงไม่ได้โหดร้ายรุนแรงเช่นนั้น กรอบความคิดไม่ 
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เกี�ยวกบัการเปลี�ยนตวัตนของค³ุ ทวา่เพื�อเปลี�ยนเปšนคนที�ยอดเยี�ยมในแบบ 
ของคุ³เอง กรอบความคิดที�ถุูกต้องจะช่วยให้คุ³มุ่งเน้นอยู่กับจุดแข็ง
ตามธิ์รรมชาติที�คุ³มี ในวันที�ดีเราจะมองโลกแง่บวก กล้าหาญ ใจสู้ 
และให้ความร่วมมือกัน นี�คือแก่นของคุ³สมบัติพิเศัษัที�คุ³มีอยู่แล้วใน
ตัว ความแตกต่างคือ วีรบุรุษัคนธิ์รรมดาเปšนแบบนี้ทุกวัน และพวกเขา
ได้พัฒนาคุ³ภาพไปถุ่งขีดสุดด้วยเครื�องมือและเทคนิคง่าย ๆ  คุ³เองก็
ปลุกคุ³สมบัติพิเศัษันี้ให้ลุกโชนข่้นได้เช่นกัน
 หนังสือเล่มนี้คือการเดินทางเพื�อค้นพบตัวเอง ซี่�งจะช่วยคุ³ 
ค้นพบว่าอะไรได้ผล มากกว่าบังคับให้คุ³ประยุกต์ใช้สูตรวิธิ์ีคิดต่าง ๆ   
อย่างไม่เต็มใจ กรอบความคิดไม่เกี�ยวกับว่าอะไรได้ผลในเชิงทฤษัฎี 
ทว่าเกี�ยวกับผลลัพธิ์์ในเชิงปฏิบัติ แต่ละบทในหนังสือจะนำาเสนอแง่มุม 
ต่าง ๆ  ของกรอบความคิด พร้อมยกตัวอย่างจากสถุานการ³์จริง 
ในชีวิตประจำาวันของเหล่าวีรบุรุษัคนธิ์รรมดาที�มีส่วนร่วมในการวิจัยเพื�อ
เขียนเปšนหนังสือเล่มนี้ แต่ละบทจะหยิบยื�นไอเดียง่าย ๆ  และใช้ได้จริง  
เพื�อช่วยให้คุ³สร้างกรอบความคิดในแบบคุ³เอง
 เช่นเดียวกับการเดินทางค้นหาตนเองทั�วไป การเตรียมพร้อม 
เปšนสิ�งสำาคัญ ดังนั้นก่อนที�คุ³จะเริ�มออกเดินทาง บทนี้จะปูพื้นฐาน
หลักเพื�อเตรียมคุ³ให้พร้อม เราจะศั่กษัากันคร่าว ๆ  ว่า ทำาไมกรอบ 
ความคิดถุ่งสำาคัญอย่างยิ�งในยุคสมัยนี้ แล้วแตกต่างจากทักษัะและ 
การศั่กษัาในรูปแบบอื�นอย่างไร ต่อไปนี้คือ 7 ขั้นตอนเตรียมพร้อมสู่
เส้นทางค้นพบตัวเอง
1  การปฏิวัติกรอบความคิด
2  ธิ์รรมชาติของความเปšนผู้นำา
3  กรอบความคิดกับทักษัะที�มี
4  กรอบความคิดกับการศั่กษัา
5  งานวิจัยเบื้องหลังหนังสือเล่มนี้
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6  ทำาไมหนังสือเล่มนี้ถุ่งแตกต่าง
7  กรอบความคิดสู่ความสำาเร็จ 7 ประการ

1  การปฏิวัติกรอบความคิด

 กรอบความคิดคือหัวใจของการปฏิวัติการจัดการ ลืมการปฏิวัติ
เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตไปได้เลย การปฏิวัติเทคโนโลยีดำาเนินมา 
มากกวา่ 200 ป ีนบัตัง้แตเ่ครื�องจกัรไอน้ำาและรางรถุไฟไดเ้ปลี�ยนโฉมโลก 
ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม แน่นอนว่า การปฏิวัติเทคโนโลยีมีมานานแล้ว 
และจะอยู่สืบไป ทำาให้เราต้องรับมือกับความเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ 
 แท้จริงแล้ว การปฏิวัติคือการจัดการสิ�งต่าง ๆ  ของเหล่าผู้จัดการ 
ต่างหาก ผู้นำายุคเก่าที�ถุูกเรียกว่า วีรบุรุษัผู้บัญชาการกองทัพ นับว่า 
หมดยุคไปแล้ว โลกใบนี้ซีับซี้อนเกินกว่าที�ใครสักคนจะเปšนเจ้านาย
สูงสุด การเปšนผู้นำาก็เหมือนกีฬาที�เล่นเปšนทีม สุดยอดผู้นำาจะสร้างทีม 
ที�ดีเยี�ยม ผู้นำาไม่จำาเปšนต้องออกคำาสั�งและควบคุมใครอีกต่อไป  
พวกเขาจะใช้อิทธิ์ิพลและพลังโน้มน้าวใจเพื�อสร้างการเปลี�ยนแปลงให้ 
เกิดข่้นท่ามกลางกลุ่มคนที�ไม่ใช่ลูกน้องและอาจจะเปšนใครก็ตามที� 
เขาอาจไมช่อบหนา้ดว้ยซี้ำา การปฏบิตังิานจะเขม้ขน้และอาศัยัความชำานาญ 
มากข่้น บริษััทต่าง ๆ  จะไม่ใช่แค่เมืองเก่าล้อมด้วยกำาแพงและพ่�งพา
ตนเองเชน่สมยัยคุกลางอกีตอ่ไป กำาแพงขององคก์รจะคอ่ย ๆ  พงัครนืลง  
ความสำาเร็จของเราจะข่้นอยู่กับผู้จัดจำาหน่าย ลูกค้า และหุ้นส่วน  
เราอาจไม่ชอบหน้าพวกเขา แต่ก็ต้องทำางานกับบุคคลเหล่านี้อยู่ดี  
นี�คือโลกใหม่ โลกแห่งอิทธิ์ิพลและความร่วมมือที�ผู้นำาต้องศั่กษัา
เรียนรู้ให้เก่งกาจ ไม่ใช่แค่เรียนรู้ทักษัะใหม่เท่านั้น แต่ต้องเรียนรู้ 
วิธิ์ีคิดรูปแบบใหม่ องค์กรและผู้นำาระดับตำานานมากมายยังไม่กล้าเสี�ยง 
ทว่าเพื�อความสำาเร็จในอนาคต ผู้นำาทุกคนและองค์กรทุกแห่งจำาเปšนต้อง
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ยอมเสี�ยงเพื�อโอกาสใหม่ เพราะโลกใหม่แห่งการจัดการจำาต้องอาศััย 
วิธิ์ีคิดรูปแบบใหม่
 หนังสือเล่มนี้ไม่มีหน้าที�พยากร³์การปฏิวัติ แต่มีหน้าที�เสนอ 
หนทางสู่การปฏิวัติอันซี่อนเร้นที�ค่อย ๆ  เปิดเผยตัวและจะแสดง 
ให้เห็นว่า กรอบความคิดเปšนปัจจัยสำาคัญในการแยกยอดคนออก
จาก½ูงชนธิ์รรมดาอย่างไร คุ³จะยังมีชีวิตที�ดีและคุ้มค่าถุ้าคุ³
พัฒนาทักษัะและทุ่มเททำางานหนัก แต่คุ³จะไม่มีทางพุ่งทะยานถุ่ง
ศัักยภาพสูงสุดได้ เว้นเสียแต่คุ³จะมีข้อได้เปรียบที�มองไม่เห็น นั�น
คือสิ�งที�เหล่าวีรบุรุษัคนธิ์รรมดาทุกคนมี ซี่�งเปšนกรอบความคิดที� 
ถุกูตอ้ง หนงัสอืเลม่นีเ้ปšนเสมอืนแผนที�นำาทางสูก่รอบความคดินัน้ และจะ 
ช่วยให้คุ³หล่อหลอมกรอบความคิดเพื�อสร้างอาชีพอย่างยั�งยืน

2  ธรรมชาติของความเป็นผู้นำา

 การเปšนผู้นำาที�แท้จริงคือการพาผู้คนไปยังจุดหมายที�พวกเขาไป
ไม่ถุ่งด้วยตัวเอง ปัจจุบันนี้การเปšนผู้นำาคือการนำากลุ่มคนที�คุ³ไม่มี
สิทธิ์ิ�ออกคำาสั�ง ในอดีตการเปšนผู้นำาเปšนเรื�องของอำานาจ ตำาแหน่ง และ 
ยศัศัักดิ� ทว่าในปัจจุบันไม่ได้เกี�ยวกับตำาแหน่งหน้าชื�อแต่อย่างใด แต่ 
เกี�ยวกับสิ�งที�คุ³ลงมือทำา มีคนมากมายที�มีตำาแหน่งใหญ่โตอย่าง CEO  
แต่กลับมีหน้าที�ไม่ต่างจากเสมียนในองค์กรตัวเอง แน่นอนว่าไม่ใช่เรื�อง 
น่าอับอาย แต่ความจริงแล้วผู้นำาที�แท้จริงอาจถุูกค้นพบได้ในตำาแหน่งที� 
ต�ำากว่านั้น ผู้นำากลุ่มนี้มีศัักยภาพนำาพาผู้อื�นก้าวสู่จุดหมายที�พวกเขาไป
ด้วยตนเองไม่ได้ และด้วยกรอบความคิดที�ถุูกต้อง คุ³ไม่ต้องเ½้ารอ 
การเลื�อนตำาแหน่งเพื�อเริ�มต้นเรียนรู้ความเปšนผู้นำา ค³ุเริ�มเปšนผู้นำาได้ ³ 
วินาทีนี้เลย ถุ้าคุ³ไม่เริ�มนำา คุ³ก็ไม่มีโอกาสกุมชะตาตนเอง
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 ผู้นำาที�ยิ�งใหญ่ต้องเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา บางคนอาจเปลี�ยน
ประวตัศิัาสตร ์บางคนอาจเปลี�ยนแนวทางที�ทมีบรกิารลกูคา้ปฏบิตักิบัลกูคา้ 
ผู้นำาการเปลี�ยนแปลง* ไม่เพียงแค่ยกระดับสถุานการ³์ ทว่าพลิกโฉม 
สถุานการ³์ใหม่ทั้งหมด ผู้นำาการเปลี�ยนแปลงอาจเปšนวีรบุรุษัแห่ง
ประวัติศัาสตร์ หรืออาจเปšนวีรบุรษัคนธิ์รรมดาที�คุ³รู้จักและทำางานด้วย
 กลุ่มเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้คือ วีรบุรุษัคนธิ์รรมดา ถุ้าคุ³
อยากเปšนเจงกีส ข่าน (Genghis Khan) บอกได้เลยว่า มีหนังสือ 
มากมายที�อวดอ้างว่ารู้เคล็ดลับและพร้อมนำาเสนอให้คุ³ แต่ถุ้าคุ³ 
อยากเปšนวีรบุรุษัคนธิ์รรมดาที�พบเจอได้ทุกวัน หนังสือเล่มนี้คือ 
คำาตอบที�คุ³มองหา ด้วยงานวิจัยมุ่งเน้นการวิเคราะห์คนธิ์รรมดาที� 
สร้างสรรค์สิ�งไม่ธิ์รรมดา
 สิ�งที�เราคน้พบคอื ความเปšนผูน้ำาไมใ่ชท่รพัยส์นิที�สงวนเอาไวส้ำาหรบั
นักธิ์ุรกิจ แทนที�จะจำากัดแค่ในวงการธิ์ุรกิจ เราสืบเสาะแสวงหาบรรดา
ผู้นำาในโลกแห่งการศั่กษัา โลกของผู้ประกอบการ สายลับ หน่วยงานรัฐ 
หน่วยงานเอกชน กีฬา การเมือง ธิ์ุรกิจ และอื�น ๆ  เราพบกับผู้นำา 
การเปลี�ยนแปลงอย่างแท้จริง ผู้ที�ไม่กระหายอยากมีรูปตัวเองบน 
หน้าปกนิตยสาร พวกเขาเหมือนเราทุกคน เหมือนคุ³กับผม ต่างกัน 
แค่ว่า พวกเขาประสบความสำาเร็จมากกว่า

3  กรอบความคิดกับทักษะที่มี

 ตลอด 17 ปีที�ผ่านมา งานวิจัยที�ใช้ในหนังสือเล่มนี้ชี้ว่า วิธิ์ีคิด
ของเราเปšนขอบเขตใหม่ของการปฏิบัติงาน ความแตกต่างระหว่าง 
สิ�งที�ดีกับสิ�งที�ยอดเยี�ยม ก็คือความแตกต่างระหว่างกรอบความคิดกับ

* Transformational Leaders หมายถุ่ง ผู้นำาที�เปลี�ยนแปลงองค์กรไปสู่เป้าหมายที�ดีกว่า 
มีลักษั³ะเปšนผู้ที�มีอิทธิ์ิพลต่ออุดมการ³์ สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความสามารถุของคน 
ในองค์กร เปšนผู้ที�คำาน่งถุ่งปัจเจกบุคคล
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ทักษัะที�คุ³มี ในโลกที�อุดมไปด้วยทักษัะอาชีพอันหลากหลาย และม ี
การจัดจ้างแรงงานราคาถุูกจากภูมิภาคอื�นของโลกมากข่้น เราต้องใช้
มากกว่าแค่ทักษัะเพื�อความอยู่รอด กรอบความคิดจะคัดสรรสิ�งที�ดีที�สุด
ออกมา กรอบความคิดที�ถุูกต้องจะกระตุ้นอุปนิสัยที�ต้องใช้ในการขับ
เคลื�อนการปฏิบัติงานที�เหมาะสม
 การมุ่งเน้นที�ทักษัะมีหลุมพราง 4 ด้าน เพื�อลวงผู้จัดการที�ขาด
ความระแวดระวัง

 ทักษัะมีอุปทาน* สูงจะกลายเปšนสินค้า แม้แต่ปริญญามหาบั³ฑิต  
สาขาการบริหารธิ์ุรกิจ (MBA) ที�เคยมีคุ³ค่าอย่างมากยังด้อยค่าลง 
ประเทศัสหรัฐอเมริกาผลิตมหาบั³ฑิต MBA มากกว่าปีละ 125,000 คน  
เพิ�มข่้นร้อยละ 74 ภายในเวลาแค่ 10 ปี และในแต่ละปีมีมหาบั³ฑิต 
MBA มากกว่าหน่�งล้านคนทั�วโลก

 ทักษัะไม่ใช่เครื�องชี้วัดผลการปฏิบัติงานที�ดี ดังที� CEO ท่านหน่�ง
กล่าวว่า “ผมจ้างคนส่วนใหญ่โดยวัดจากทักษัะ และไล่ออกโดยวัดจาก 
ค³ุคา่ของพวกเขา (ซี่�งกค็อืกรอบความคดิ)” ทกัษัะที�ถุกูตอ้งมมีากมาย แต ่
กรอบความคิดที�ถุูกต้องนั้นหายาก และย่อมได้รับการให้คุ³ค่ามากกว่า

 เมื�อคุ³ได้รับการเลื�อนตำาแหน่ง ความต้องการด้านทักษัะย่อม
เปลี�ยนไป ประเด็นนี้สำาหรับผู้จัดการนับว่าอันตรายมาก สูตรความสำาเร็จ
ที�ผลักดันให้คุ³เลื�อนขั้นจากตำาแหน่งก่อนหน้า ย่อมไม่ใช่สูตรความ-
สำาเร็จเดียวกันกับที�คุ³ต้องการในตำาแหน่งใหม่  คุ³ต้องเรียนรู้กฎ 
และทักษัะชุดใหม่ สุดยอดผู้นำาทุกคนเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด พวกเขาไม่
เคยหยุดเรียนรู้ทักษัะใหม่ แม้ว่าพวกเขาจะอยู่บนจุดสูงสุดของแวดวง
นั้น ๆ  แล้วก็ตาม 

 ทักษัะในวันนี้อาจเกลื�อนกลาดและหมดความจำาเปšนในวันหน้า  
มหาวิทยาลัยออกซีฟอร์ดประเมินว่า อาชีพกว่าร้อยละ 47 ใน

* Supply คือ ปริมา³ความต้องการเสนอขายสินค้า 
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สหรัฐอเมริกาเสี�ยงต่อการถุูกแทนที�ด้วยเทคโนโลยีในอีก 20 ปี 
ข้างหน้า แม้แต่คนขี�อูฐยังถุูกแทนที�ด้วยหุ่นยนต์ในการแข่งขันวิ�งอูฐ 
ประเทศัเกาหลี ใต้ประดิษัฐ์หุ่นยนต์กองเชียร์กีฬาที� โบกมือ 
และส่งเสียงเชียร์ได้เหมือนมนุษัย์ หวังว่าพวกเขาคงไม่คิดค้น 
หุ่นยนต์สบถุคำาหยาบ ดื�มเหล้า และยกพวกตีกันในเกมฟุตบอล 
ข่้นมาด้วยนะ เทคโนโลยีชนิดใหม่อาจสร้างโอกาสและงานใหม่ ๆ   
อย่างไม่จำากัด แต่เราก็ต้องเร่งพัฒนา½ีมือทางอาชีพให้เทียบเท่า 
และเท่าทัน ไม่แน่ว่าในอนาคต หุ่นยนต์อาจเปšนผู้สัมภาษั³์ 
งานเราก็ได้ ดังนั้นเราจ่งพ่�งพาแค่ทักษัะที�มีไม่ได้อีกต่อไป
 เรื�องน่าสนุกของกรอบความคิดคือมันถุูกซี่อนเอาไว้ คุ³อาจ
มีทักษัะทั้งหมดเช่นเดียวกับที�คนอื�นมี แต่ถุ้าคุ³มีกรอบความคิด 
ที�ถุูกต้อง คุ³จะทำาได้มากกว่าคนพวกนั้นต่อให้มีทักษัะเหมือนกันก็ตาม 
หนำาซี้ำาคุ³ยังเรียนรู้ทักษัะใหม่ ๆ  ได้ดีกว่าอีกด้วย ผลปฏิบัติงานของ 
คุ³จะเด่นชัดข่้น ทว่าสาเหตุของผลปฏิบัติงานที�ดีข่้นจะยังเปšนปริศันา
ต่อผู้อื�น คุ³อาจเริ�มมองเห็นอะไรบางอย่างในองค์กรของคุ³ เพื�อน
ร่วมงานอาจมีระดับทักษัะเท่ากัน แต่บางคนกลับทำางานได้ยอดเยี�ยม
กว่าคนอื�นหลายช่วงตัว พวกเขาปฏิบัติหน้าที�ด้วยวิธิ์ีที�แตกต่างและ 
ได้ผลกว่า ไม่มีประโยชน์ที�จะเลียนแบบพฤติกรรมคนเหล่านี้  
การเลียนแบบคนอื�นช่างไร้ประโยชน์พอ ๆ  กับการกำาจัดโรคหัดในเด็ก
ด้วยการใช้ครีมลบเลือนจุดด่างดำา คุ³ต้องจัดการที�ต้นตอต่างหาก 
คุ³ต้องเข้าใจว่า ทำาไมพวกเขาถุ่งมีพฤติกรรมแตกต่างไปจากคนอื�น   
คุ³ต้องสืบหากรอบความคิดพวกเขา ซี่�งนั�นเปšนเรื�องยาก เพราะหากคุ³ 
ถุามว่า กรอบความคิดของเขาคืออะไร เขาคงมองคุ³กลับด้วยสายตา 
ว่างเปล่าราวกับไม่เชื�อหูตัวเอง นั�นคือจุดประสงค์ที�ผมเขียนหนังสือเล่มนี ้ 
ผมจะช่วยให้คุ³เล็งเห็นข้อได้เปรียบที�มองไม่เห็น ข้อได้เปรียบของ 
การมีกรอบความคิดที�ถุูกต้องนั�นเอง
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4  กรอบความคิดกับการศึกษา

 งานวิจัยที�ใช้ในหนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นว่า การค้นหาคุ³สมบัติ
พิเศัษัของสุดยอดผู้นำาต้องย้อนดูพื้นฐานการศั่กษัาของพวกเขาว่า 
โดดเดน่อยา่งไร ในการวเิคราะหค์วามเปšนผูน้ำาที�เราถุกกนั มผีูน้ำาหลายคน 
เคยล้มเหลวอย่างสาหัสตอนเปšนนักเรียน ไม่ว่าจะเปšนโรคดิสเล็กเซีีย* 
พื้นเพครอบครัวลำาบาก หรือไม่ค่อยสนใจการเรียน สิ�งเหล่านี้ไม่ใช่ 
ปัจจัยที�ทำาให้ไม่เจริญก้าวหน้า ความล้มเหลวทางวิชาการไม่ใช่อุปสรรค 
ต่อความสำาเร็จ มหาเศัรษัฐีอันดับโลกหลายคนไม่มีใบปริญญาด้วยซี้ำา

* Dyslexia คือ ความบกพร่องในการอ่าน มีปัญหาในการอ่านเขียน สะกดคำาติดขัด  
ผสมคำาไม่ได้ จัดเปšนความผิดปกติด้านการเรียนรู้ (Learning Disorder) 

ใครต้องการการศึกษา

 หากคุ³อยากรุ่งเรือง การศั่กษัาช่วยคุ³ได้ ธิ์นาคารกลางสหรัฐฯ 
ประจำาซีานฟรานซีิสโกพบว่า “บั³ฑิตมหาวิทยาลัยมีรายได้เฉลี�ยเกิน 
800,000 เหรียญสหรัฐ ซี่�งมากกว่าผู้ที�เกษัีย³อายุด้วยวุฒิมัธิ์ยมศั่กษัา” 

แต่รายได้ของมหาเศัรษัฐีระดับโลกกลับไม่เปšนเช่นนั้น รายชื�อต่อไปนี้คือ
หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยของ 10 อภิมหาเศัรษัฐีของโลก

 บิลล์ เกตส์  (Bill Gates) : ลาออกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
 คาร์ลอส สลิม (Carlos slim) : มหาเศัรษัฐีธิ์ุรกิจสื�อสาร 

 ในประเทศัเม็กซีิโก จบการศั่กษัาจากมหาวิทยาลัยเนชันแนล  
 ออโตโนมัส ประเทศัเม็กซีิโก 

 วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) : จบการศั่กษัาจาก 
 มหาวิทยาลัยเนแบรสกาและวิทยาลัยธิ์ุรกิจโคลัมเบีย 
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 อามันซิโอ ออร์เตกา (Amancio Ortega) : นักธิ์ุรกิจพันล้าน 
 ชาวสเปน ผูก้อ่ตัง้และเปšนเจา้ของแบรนด ์Zara ไมจ่บการศัก่ษัาระดบั 
 มหาวิทยาลัย

 แลร์รี เอลลิสัน (Larry Ellison) : ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ  
 Oracle ลาออกจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์

 เชลดอน อเดลสัน (Sheldon Adelson) : นักลงทุนชาวอเมริกัน  
 เจ้าของคาสิโนในลาสเวกัส ลาออกจากวิทยาลัยซีิตีคอลเลจ  
 นครนิวยอร์ก

 เบอร์นาร์ด อาร์นอลต์ (Bernard Arnoult) : เจ้าของแบรนด์หร ู
 หลายแบรนด์ทั�วโลก จบการศั่กษัาจากวิทยาลัยอีโคลโพลีเทคนิค 

 ลี กาชิง (Li Ka-Shing) : นักธิ์ุรกิจใหญ่ชาวฮ่องกงลาออก 
 จากโรงเรียนตอนอายุ 15 ปี

 ไมเคิล บลูมเบิร์ก (Michael Bloomberg) : นักธิ์ุรกิจ นักเขียน  
 นักการเมือง และนักการกุศัลชาวอเมริกัน จบการศั่กษัาจาก 
 มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์และโรงเรียนธิ์ุรกิจฮาร์วาร์ด 

 สเตฟาน เพิียร์สสัน (Stefan Persson) : ประธิ์านบริษััท H&M 
 จบการศั่กษัาจากมหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์ม 
 จะเห็นว่า 5 ใน 10 คนที�กล่าวมาไม่ได้จบระดับมหาวิทยาลัย 
ด้วยซี้ำา และมีเพียง 2 ใน 10 คนที�เดินตามเส้นทางปกติสู่ปริญญาด้าน 
MBA พวกเขาทั้งหมดฉลาดหลักแหลม แต่มีอะไรบางอย่างที�มากกว่า 
การศั่กษัาในระบบที�ส่งเสริมให้พวกเขาร�ำารวยมั�งคั�งอย่างที�สุด
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 ความสำาเร็จของพวกเขาไม่ใช่แค่มีทักษัะ ความเฉลียวฉลาด หรือ 
มีบุพการีที�ดี ทักษัะกับความฉลาดมีส่วนช่วยก็จริงแต่ไม่เพียงพอ  
พวกเขาล้วนมีสิ�งอื�น มีกระบวนการคิดที�ผิดแผกแตกต่างไปจากคนอื�น
 คนที�ชาญฉลาดที�สุดไม่จำาเปšนต้องเปšนผู้จัดการที�ยอดเยี�ยมที�สุด 
อลัเบริต์ ไอนส์ไตน ์(Albert Einstein) ไดร้บัการยกยอ่งวา่เปšนอจัฉรยิะ  
แต่เขาไม่เคยได้รับการเชิดชูว่ามีความสามารถุในการเปšนผู้นำา หากคุ³ 
มีโอกาสได้สังเกตการ³์การประชุมค³ะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสักแห่ง 
คุ³จะเจอกลุ่มคนหัวกะทิที�ไม่รู้อะไรเกี�ยวกับแนวคิดด้านการจัดการ
หรือความเปšนผู้นำาเลย คุ³ไม่จำาเปšนต้องเกิดมามีสมองอัจฉริยะ 
เพื�อจะเปšนผู้นำาที�ยิ�งใหญ่
 ในฐานะผู้นำา คุ³ไม่ต้องฉลาดที�สุดในห้องประชุม ไม่ต้อง 
ยอดเยี�ยมที�สุดในห้องประชุม คุ³แค่ต้องเข้าถุ่งคนที�ฉลาดที�สุดและ 
ยอดเยี�ยมที�สุดในห้องนั้น และต้องนำาพวกเขาได้

5  งานวิจัยเบื้องหลังหนังสือเล่มนี้

 จุดกำาเนิดของหนังสือเล่มนี้ต้องย้อนกลับไปเมื�อ 17 ปีก่อน ตอนที� 
ผมเริ�มศั่กษัางานวิจัยเรื�องความเปšนผู้นำาให้กับองค์กรทีชเฟิสต์ (Teach 
First)* นับแต่นั้นมา ผมได้สัมภาษั³์และเก็บข้อมูลผู้นำาหลายร้อย
คน จากทุกแวดวงอุตสาหกรรมทั�วทุกมุมโลก งานวิจัยส่วนใหญ่เน้น 
การศั่กษัาทักษัะของผู้นำา ทว่างานวิจัยโดยภาพรวมค่อย ๆ  แสดงให้
เห็นอย่างเด่นชัดว่า มีช่องโหว่ขนาดใหญ่ระหว่างผู้นำาชั้นยอดกับผู้นำาที�ด ี 
การก้าวเข้าสู่การเปšนสุดยอดผู้นำาต้องอาศััยมากกว่าทักษัะ สุดยอดผู้นำา
ไม่เพียงแต่มีปฏิกิริยาต่อสถุานการ³์เดียวกันแตกต่างไปจากผู้นำาระดับดี

* เปšนองค์กรการกุศัลที�มีจุดมุ่งหมายขจัดปัญหาด้านการศั่กษัาในอังกฤษัและเวลส์  
เพื�อให้ทุกคนเข้าถุ่งการศั่กษัาที�มีคุ³ภาพอย่างเท่าเทียมกัน และเปšนองค์กรที�ริเริ�มการสร้าง 
‘ผู้นำาการเปลี�ยนแปลง’
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มากเท่านั้น แต่สุดยอดผู้นำายังต้องแสวงหาสถุานการ³์ใหม่ที�ท้าทายขีด
จำากัด เพื�อผลักดันให้ตัวเองเติบโตอย่างรวดเร็ว
 อ้างอิงจากประสบการ³์ของเหล่าผู้นำาที�โดดเด่น ผมตัดสินใจ 
มุ่งเน้นเฉพาะผู้นำาที�มีคุ³สมบัติพิเศัษั การคัดเลือกผู้นำาเหล่านี้ไม่ได้ใช้
กระบวนการทางวิทยาศัาสตร์ แต่จะว่าไปการคัดเลือกเชิงวิทยาศัาสตร์ก็ 
เชื�อถุอืไมไ่ด ้หนงัสอืของจมิ คอลลนิส ์(Jim Collin) ชื�อ Good to Great  
(ตีพิมพ์ปี 2001) อ้างว่า ได้ค้นพบบริษััทที�ยิ�งใหญ่อย่างแท้จริงพร้อมกับ 
เคลด็ลบัความสำาเรจ็ โดยบรษิัทัทัง้ 11 แหง่ มทีัง้บรษิัทัอเิลก็ทรอนกิสเ์ซีอรค์ติ  
ซีิตี (Circuit City) ที�ล้มละลายในปี 2009 สมาคมการจำานองแห่งชาติ 
ของรัฐบาลกลาง (Federal National Mortgage Association) 
หรอืที�รูจ้กัในชื�อ แฟนน ีเม (Fannie Mae) มขีา่วฉาวกร³ปีลอ่ยเงนิกูบ้า้นจน 
รัฐบาลต้องเข้าไปพยุงภาวะธิ์ุรกิจล้มเหลว รัฐบาลจ่ายงบพยุงธิ์นาคาร 
เวลสฟ์ารโ์ก (Wells Fargo) กวา่ 25,000 ลา้นเหรยีญ บรษัิัทยลิเลตต ์(Gillette)  
ก็ถุูกควบกิจการ หนังสือ Good to Great เปšนส่วนหน่�งของงานเขียน 
ที�ชั�วรา้ย ซี่�งรเิริ�มโดยหนงัสอืชื�อ In Search of Excellence (ตพีมิพป์ ี1982) 
ซี่�งเน้นศั่กษัาบริษััทยอดเยี�ยมหลายแห่ง เช่น อาตาริ (Atari), 
แอมดาห์ล (Amdahl), ดิจิทัล อิควิปเมนต์ (Digital Equipment),  
อสีตแ์มนโกดกั (Eastman Kodak) และเวสตเ์ทริน์อเิลก็ทรกิ (Western  
Electric) ซี่�งตา่งกล็ม้เหลว ถุกูซีือ้กจิการ หรอืถุกูฟอ้งรอ้งลม้ละลายทัง้สิน้  
ตวัอยา่งที�ยกมานีช้ีใ้หเ้หน็วา่ อาจจะดกีวา่ถุา้เราตดัสนิอยา่งถุี�ถุว้น มากกวา่
หลบัหูหลบัตายอมรบัผลการคัดเลือกโดยขาดการพินจิ ไมว่่ากระบวนการ
คัดเลือกนั้นจะเข้มข้นแค่ไหนก็ตาม
 การคัดเลือกผู้นำาสำาหรับกลุ่มกร³ีศั่กษัาความเปšนผู้นำาของเรา  
เปšนไปอย่างรอบคอบ ด้วยการศั่กษัามากกว่าแค่กลุ่ม CEO จากบริษััท 
ยักษั์ใหญ่ แม้ว่าจะเปšนต้นแบบที�น่าเชื�อถุือในแง่ความก้าวหน้าในสายงาน  
แตก่ลุม่คนเหลา่นีอ้าจไมใ่ชต่น้แบบที�ดใีนแงค่วามเปšนผูน้ำา แนน่อนวา่ ผมม ี
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กลวิธิ์ีคัดเลือกผู้นำา ผมตั้งใจจะก้าวข้ามให้ไกลกว่าโลกธิ์ุรกิจ เพราะ 
ความเปšนผู้นำาไม่ได้ผูกขาดเฉพาะในโลกธิ์ุรกิจ ผมสัมภาษั³์ผู้คนจาก 
หน่วยงานมากมาย ไม่ว่าจะเปšนหน่วยคอมมานโดแห่งราชนาวี สายลับ  
ผูป้ระกอบการ คนในวงการกฬีา รฐับาล การเมอืง และการศัก่ษัา ตลอดจน 
แวดวงธิ์ุรกิจทุกแขนง โดยแต่ละส่วนงานมีความท้าทายเชิงความเปšนผู้นำา 
แตกต่างกันและมีมุมมองแตกต่างกันด้วย ทว่าทุกแวดวงอยู่บนพื้นฐาน 
ของกรอบความคิดเดียวกัน คุ³สมบัติพิเศัษัในตัวสุดยอดผู้นำาจ่งมีอยู่
อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหน
 เมื�อครั้งที�ผมติดต่อกลุ่มผู้นำาที�คัดเลือกไว้เพื�อสัมภาษั³์เรื�อง 
กรอบความคิด ในทีแรกผมกลัวว่า พวกเขาอาจคิดแคลงใจ อันที�จริง
ผมไม่ควรกังวลเกินเหตุ ท้ายที�สุดพวกเขาก็ยินดีให้สัมภาษั³์ เพราะรู้ว่า 
สิ�งที�พวกเขามีในตัวจะสร้างความเปลี�ยนแปลงได้
 แต่ทำาเช่นไรคุ³ถุ่งจะค้นพบกรอบความคิดของใครสักคนได้ล่ะ  
จับคนเหล่านี้เชื�อมกับอุปกร³์คลื�นสมองอาจฟังดูสนุก แต่ย่อมมีข้อ
จำากัดในการสแกนหัวสมองใคร เพื�อเ½้าดูปฏิกิริยาภายใต้เงื�อนไข 
การทดลองเพื�อควบคุมสิ�งเร้า การจับคนเหล่านี้ไปอยู่ในออฟฟิศัก็อาจฟัง 
ดูบันเทิง แต่ปฏิบัติจริงได้ลำาบาก อย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้จะใช้ 
หลักทางประสาทวิทยามาสนับสนุนหลักฐานที�ได้จากการสัมภาษั³์และ
การสังเกต
 หนทางที�ง่ายที�สุดเพื�อค้นพบกรอบความคิดคือการสัมภาษั³์ ผู้นำา
ของเราทุกคนผ่านขั้นตอนการสัมภาษั³์ที�มีการเตรียมคำาถุามไว้ ผลลัพธ์ิ์
ที�ได้อาจเปิดเผยข้อมูลน่าสนใจจำานวนมาก แต่ก็หนีไม่พ้นความเสี�ยงต่อ 
การถุูกมองว่าเปšนแค่การโฆษั³าชวนเชื�อ เพราะใคร ๆ  ก็ย่อมนำาเสนอ
ภาพลักษั³์ที�น่าชื�นชมสู่สายตาชาวโลก
 ดังนั้นเพื�อเปšนการตรวจสอบความถุูกต้องของผลการสัมภาษั³์ 
ผมจ่งต้องสังเกตการ³์กลุ่มผู้นำาเหล่านี้ข³ะปฏิบัติงานจริง การเ½้ามอง
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พฤติกรรมการทำางานดูน่าสนุกกว่าการลงมือทำางานเองเสียอีก ผมรู้จัก 
ผู้ให้สัมภาษั³์หลายคนนานหลายปี ซี่�งช่วยยืนยันได้ส่วนหน่�งว่าข้อมูล 
ที�ให้เปšนเรื�องจริง สำาหรับผู้ให้สัมภาษั³์คนอื�น ผมใช้กลวิธิ์ีตรวจทาน 
ข้อมูลแบบรอบด้านชนิด 360 องศัา ในบางกร³ีผมต้องสอบถุามข้อมูล
จากเพื�อนร่วมงาน ผู้สังเกตการ³์คนอื�น และแม้แต่สื�อต่าง ๆ  
งานวิจัยจึงเริ่มด้วยสมมติฐาน 3 ข้อ ดังนี้
1  กรอบความคิดแยกผู้นำาที�ยิ�งใหญ่ออกจากผู้นำาธิ์รรมดาได้
2  ความแตกต่างของกรอบความคิดมีความคงเส้นคงวาและศั่กษัาได้
3  ไม่ว่าใครก็เรียนรู้กรอบความคิดแห่งความสำาเร็จได้ในระดับหน่�ง
 ถุ้าศั่กษัาตามกระบวนการวิทยาศัาสตร์จริง ๆ  เราอาจหาคำาอธิ์ิบาย
เพื�อพิสูจน์ว่าสมมติฐานเราผิด มากกว่าพยายามพิสูจน์ว่าสมมติฐาน
เปšนจริง ข่าวดีคืองานวิจัยของเราพิสูจน์ได้ว่า สมมติฐานที�ตั้งไว้ไม่ 
คลาดเคลื�อน ดังนั้นถุ่งจุดนี้เรายังยืนยันในข้อสมมติฐานเดิม

6  ทำาไมหนังสือเล่มนี้ถึงแตกต่าง

 มีหนังสือธิ์ุรกิจกว่า 11,000 เล่มได้รับการตีพิมพ์ในแต่ละปี
เว็บไซีต์แอมะซีอน (www.amazon.com) แจกแจงรายการหนังสือ 
กว่า 22,000 เล่มในหมวดหมู่ว่าด้วยภาวะผู้นำาเพียงหมวดเดียว เห็น
ได้ชัดว่าคุ³มีตัวเลือกให้อ่านมากมาย ท่ามกลางกระแสนิยม การผลิต
หนังสือแนวนี้จ่งต้องการเสนอเนื้อหาสดใหม่ไม่เหมือนใคร ด้วยลักษั³ะ  
3 ประการ ได้แก่

 ความแปลกใหม่ในเชิงหัวข้อ หนังสือความเปšนผู้นำาส่วนมากเน้น
ที�การพัฒนาทักษัะ การกระทำา หรืออุปนิสัยของผู้นำาที�มีประสิทธิ์ิภาพ 
นับเปšนประโยชน์ต่อผู้นำา½ƒกหัด แต่ชัดเจนว่าไม่เพียงพอ คนสองคนที�ม ี
ทักษัะเดียวกันอาจประสบความสำาเร็จได้ไม่เท่ากัน เมื�อเรามองที� 
การกระทำาและอุปนิสัย ก็ไม่ต่างจากการมองแค่ภาพรวมของความสำาเร็จ 
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นั�นคือเรารู้ว่าการกระทำาและอุปนิสัยได้ผล แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรผู้นำาถุ่ง
เลือกกระทำาเช่นนั้น หนังสือเล่มนี้เจาะล่กเบื้องหลังภาพความสำาเร็จที�ว่า  
เพื�อสืบหาต้นตอของความสำาเร็จ ซี่�งอยู่ในวิธิ์ีการที�เราเลือกคิด นั�นคือ
กรอบความคิดของเรา

 ความแปลกใหม่ในเชิงงานวิจัย การเขียนหนังสือเล่มนี้นับเปšน 
การเดินทางสู่การค้นพบครั้งใหญ่ที�เต็มไปด้วยความประหลาดใจ หาก 
มองเผิน ๆ  อาจไม่แน่ชัดว่า กรอบความคิดคืออะไรกันแน่ วีรบุรุษั 
คนธิ์รรมดาสร้างความเปšนผู้นำา ไม่ใช่แค่นิยามกรอบความคิดตัวเอง แต่
พวกเขามีเรื�องราวน่าตื�นตะล่งไม่เหมือนใคร

 ประเภทผู้นำาที่ไม่เหมือนใคร หนังสือความเปšนผู้นำาหลายเล่มเลือก
ศั่กษัาบรรดา CEO จากบริษััทใหญ่ ๆ  หรือสืบประวัติวีรบุรุษั ทว่าคน 
เหลา่นีเ้ปšนบคุคลตน้แบบที�มขีอ้บกพรอ่ง คนเราไมส่ามารถุผนัตวัเองใหเ้ปšน 
สว่นผสมระหวา่งเนลสนั แมนเดลา (Nelson Mandela) กบัลอรด์ เนลสนั  
(Lord Nelson) แม้ว่าทั้งสองคนจะเปšนบุคคลต้นแบบที�น่ายกย่อง และ 
CEO จากบริษััทใหญ่ก็มีข้อบกพร่องเช่นกัน บริษััทที�ประสบความสำาเร็จ
ในวันนี้อาจพังครืนในวันหน้า บางทีการมุ่งเน้นที�บุคคลเหล่านี้อาจนำาไปสู่
บทสรุปว่า คุ³ต้องเปšนชายผิวขาววัยกลางคนถุง่จะประสบความสำาเร็จได ้
หนังสือเล่มนี้เสนอมุมมองที�ต่างออกไป เราเน้นศั่กษัาวีรบุรุษัคนธิ์รรมดา
ในแวดวงธิ์ุรกิจ รัฐบาล การกีฬา องค์กรไม่แสวงหากำาไร และอื�น ๆ   
คนเหล่านี้มีบางอย่างที�คุ³เชื�อมโยงและเรียนรู้จากเขาได้

 หนังสือฉบับปรับปรุงนี้ยังเพิ�มหัวข้อใหม่ซี่�งสำาคัญอย่างยิ�ง  
นั�นคอื กรอบความคดิแหง่ความสำาเรจ็จะเปลี�ยนแปลงไปอยา่งไรในข³ะที� 
อาชีพการงานของคุ³ก้าวหน้าไปเรื�อย ๆ  เมื�อบริบทเปลี�ยนจ่งไม่ใช่ 
เรื�องแปลกที�จะพบว่า กฎแห่งความสำาเร็จก็เปลี�ยนไปด้วย หนังสือฉบับ
ปรับปรุงนี้จะนำาเสนอความหมายของกรอบความคิดทั้ง 7 ประการที� 
จะค่อย ๆ  พัฒนาไปทีละขั้นสู่เส้นทางความสำาเร็จ
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 หลีกเลี�ยงไม่ได้ว่า ไม่มีหนังสือเล่มใดที�เสนอแนวคิดสดใหม่ไป 
เสียทั้งหมด คงเย่อหยิ�งไม่น้อยที�จะเพิกเฉยต่อบทเรียนอันมีค่าที�ได้
เรียนรู้จากงานวิจัยที�สั�งสมจากประสบการ³์ของผู้คนจำานวนมากตลอด
หลายทศัวรรษั ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จ่งนำาเสนองานวิจัยจากหลายวงการ 
ทั้งธิ์ุรกิจ จิตวิทยา และอื�น ๆ พร้อมแหล่งข้อมูลเพิ�มเติมที�ช่วยให้คุ³
ศั่กษัาเพิ�มเติมได้ตามแต่ความสนใจ

7  กรอบความคิดสู่ความสำาเร็จ 7 ประการ

 เมื�อวเิคราะหข์อ้มลูจากงานวจิยั เราจะพบกรอบความคดิ 7 ประการ 
ปรากฏให้เห็นอยู่ในตัวผู้นำาที�ยิ�งใหญ่และวีรบุรษัคนธิ์รรมดาเสมอ ซี่�ง 
แตกต่างกันออกไปในแต่ละคน กรอบความคิดทั้ง 7 ประการ มีดังนี้
1  ความทะเยอทะยานสูง
2  ความกล้าหาญ
3  ความใจสู้
4  มองโลกแง่บวก
5  ความรับผิดชอบ
6  ความร่วมมือ
7  การเติบโต
 หากพิจาร³ากรอบความคิดดังกล่าวแล้ว ปฏิกิริยาคุ³อาจเปšน  
“แบบวา่ ฉนักม็ทีกุขอ้นะ แลว้ทำาไมฉนัยงัไมก่ลายเปšนฮโีรล่ะ่” มเีหตผุลอยู ่
2 อย่าง
 อย่างแรกคือ ความเฟ้อทางภาษัา ข³ะนี้เราอยู่ในโลกที�หากใคร 
มีเพลงติด 20 อันดับท็อปชาร์ตก็ได้รับการขนานนามว่า ซีูเปอร์สตาร์ 
ระดับโลกแล้ว ซี่�งการอวยกันเช่นนี้ไม่จำากัดเฉพาะธิ์ุรกิจเพลงปšอป 
วงการธิ์ุรกิจก็มีเช่นกัน ตัวอย่างเช่น แผนกบุคคล (Personnel  
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Department) ก็ถุูกเรียกใหม่เปšนกองทรัพยากรมนุษัย์ (Human 
Capital Division) แมแ้ตธ่ิ์รุกจิที�คงเสถุยีรภาพที�สดุอยา่งหนว่ยงานรฐับาล
หรือหน่วยงานสาธิ์าร³ูปโภคก็พยายามปรับเปลี�ยนรูปโฉมตัวเอง ด้วย
การวางแผนสรา้งกลยทุธิ์ห์ว่งโซีม่ลูคา่ข่น้มาใหม ่พฒันาและเลอืกใชร้ะบบ
บรหิารจดัการลกูคา้สมัพนัธ์ิ์ระดบันานาชาต ิเพื�อกลายเปšนผูด้ำาเนนิกจิการที�
ยอดเยี�ยมที�สดุในสายธิ์รุกจิเดยีวกนั จากนัน้กร็ว่มกนัพฒันาศักัยภาพเพื�อ
บรรลเุปา้ประสงคเ์ชงิกลยทุธิ์ ์ที�กลา่วมาทัง้หมดเปšนการใชภ้าษัาเกนิจรงิเพื�อ
ชวนเชื�อ ทวา่กท็ำาใหเ้หน็วา่คำาพดูนัน้ทรงพลงัมากขนาดไหน อยา่งเชน่คำาวา่  
“ความทะเยอทะยานสูงหรือความใจสู้” ต่างฟังดูไร้พลัง เว้นแต่ว่าคุ³ 
ไดย้นิเหลา่วรีบรุษุัคนธิ์รรมดาเลา่ถุง่สิ�งที�พวกเขาทำาสำาเรจ็ แลว้ค³ุกจ็ะพบวา่  
คำาพูดเหล่านี้ทรงพลังอย่างไร นี�คือความแตกต่างที�เหมือนการเล่น 
โน้ตเปียโนได้ทุกตัว กับการเล่นบทประพันธิ์์คลาสสิกของรัคมานินอฟ  
(Rachmanninov) ³ คาร์เนกีฮอลล์ ทั้งสองเหมือนกันคือการได้เล่น 
เปียโน แต่แตกต่างคนละชั้นกันเลย
 เหตุผลอีกอย่างที�½ังอยู่ในหัวเราก็คือ เรามักคิดว่าตนเองเก่งกว่า 
ความเปšนจริง คนเราส่วนมากทนทุกข์อยู่กับความคิดลวงที�ว่า ตนเอง
เหนือชั้นกว่าผู้อื�น ตัวอย่างเช่น

 ร้อยละ 88 ของผู้ขับขี�ยานยนต์ในสหรัฐอเมริกา ให้คะแนนตัวเอง 
 ว่ามีทักษัะขับขี�ระดับสูงสุดร้อยละ 50 จากทักษัะด้านการขับขี� 
 ทุกระดับ

 ร้อยละ 85 ของนักเรียนที�สอบเอสเอที* ให้คะแนนตัวเองสูงกว่า 
 ค่ากลางในหัวข้อการเข้ากับผู้อื�นได้ง่าย และร้อยละ 25 ให้คะแนน 
 ตัวเองว่า ติดอันดับสูงสุดร้อยละ 1 จากทั้งหมด

 ร้อยละ 87 ของนักศั่กษัา MBA มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ให้ 
 คะแนนตัวเองสูงกว่าค่ากลาง

* SAT ย่อมาจาก Scholastic Assessment Test เปšนข้อสอบมาตรฐานที�เด็กนักเรียน
มัธิ์ยมปลายในสหรัฐอเมริกา ใช้สอบวัดผลเพื�อเข้าศั่กษัาต่อระดับมหาวิทยาลัย
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 เปšนเรื�องธิ์รรมดาที�จะคิดว่าตัวเองเก่ง และมักทนไม่ได้หากมีใคร
สะกิดให้เรารู้ตัวซี่�ง ๆ  หน้าว่า สิ�งที�เราเชื�อไม่ได้เปšนเช่นนั้น ในบริษััท
ส่วนใหญ่ พนักงานร้อยละ 80 หรือมากกว่านั้นได้รับการพิจาร³าว่ามี
ความสามารถุสูงกว่าค่าเฉลี�ย เรื�องนี้เปšนไปไม่ได้เลยในเชิงสถุิติ แต่อาจ
เปšนไปได้ในเชิงความรู้ส่ก ข้อมูลจากธิ์นาคารเพื�อการลงทุนแห่งหน่�งเปิด
เผยว่า ผู้ค้าได้รับการจัดระดับจาก 1 ถุ่ง 10 และเนื�องด้วยเหตุผลทาง
อีโกที�แสนเปราะบางของคนเหล่านี้ จ่งไม่น่าแปลกใจว่า ใครก็ตามที�ได้
คะแนนต�ำากว่า 9.8 ถุือว่ากำาลังตกอยู่ในหายนะ และถุ้าได้ต�ำากว่า 9.7 
หมายความว่า เตรียมตัวโดนไล่ออกได้เลย
 ดังนั้นหากต้องใคร่ครวญว่า เรามีความทะเยอทะยานสูง ใจสู้  
กล้าหาญ มองโลกแง่บวก ให้ความร่วมมือ เติบโต และรับผิดชอบหรือ
ไม่ เราอาจกำาลังบอกตัวเองกลาย ๆ  ว่า เรามีครบทุกข้ออยู่แล้ว
 ในหนา้ตอ่จากนีไ้ปค³ุจะพบวา่ คำาเหลา่นีห้มายถุง่อะไร  ความทา้ทาย 
คือคุ³ต้องก้าวผ่านภาพลวงตาไปให้ได้ และถุ้าเข้าใจถุ่งแก่นแท้
ของคำาเหล่านี้อย่างแท้จริง คุ³จะแยกตัวเองออกจากเพื�อนร่วมงาน 
ได้ คุ³จะประสบความสำาเร็จมากกว่าที�เพื�อนหรือคุ³เองคิด คุ³จะ 
มีโอกาสพลิกความ½ันให้กลายเปšนความจริง
 คุ³ตัดสินใจได้ว่า คุ³อยากเปšนหน่�งในกลุ่มวีรบุรุษัคนธิ์รรมดา 
หรอืไม ่การไลต่ามความ½นัอาจเหมอืนเหตผุลที�ดใีนการมชีวีติอยู ่แตเ่มื�อ 
คุ³มองไปที�ความทุ่มเทและความเสียสละที�เหล่าผู้ประสบความสำาเร็จ
สูงสุดในวงการศัิลปะ กีฬา หรือธิ์ุรกิจ ได้แผ้วถุางเพื�อทำา½ันให้เปšนจริง  
คุ³จะพบความเปšนจริงอันโหดร้ายของการพลิก½ันสู่ความจริง เพราะ 
การทำางานหนกัอยา่งไมส่ิน้สดุและความลม้เหลวซี้ำาแลว้ซี้ำาเลา่คอืสภาวะอนั 
หลีกเลี�ยงไม่ได้บนเส้นทางความสำาเร็จ
 นอกจากนี้คุ³จะค้นพบต้นทุนของความสำาเร็จที�ซี่อนอยู่ เหล่า 
วรีบุรุษัสว่นใหญท่ี�ผมสมัภาษั³เ์ปšนคนกระตอืรอืรน้สงู พวกเขามสีิ�งที�ตอ้ง 
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พิสูจน์ แม้อาจจะไม่แน่ชัดว่า พวกเขาต้องการพิสูจน์อะไรหรือ
อยากพิสูจน์ให้ใครเห็น เบื้องหลังแรงกระตือรือร้นนั้นแ½งไปด้วย 
ความกล้าหาญและความมุ่งมั�นอย่างแรงกล้า พวกเขาไม่ชอบถุูกมองว่า 
เปšนคนโหดเหี้ยมไร้ปรานี ทว่าในบทสัมภาษั³์จะเห็นชัดว่า บางครั้งคน 
เราตอ้งโหดรา้ยเมื�อจำาเปšน พวกเขาอาจไมช่อบทำาตวัแบบนัน้แตก่จ็ำาเปšนอยูด่ี
 โชคยงัดทีี�ค³ุไมจ่ำาเปšนตอ้งปฏบิตัติามกรอบความคดิทัง้ 7 ประการ
อย่างเคร่งครัดเพื�อสร้างความแตกต่าง คุ³ไม่ต้องเดินตามข้อหน่�งข้อใด 
อย่างสุดโต่งดังที�ผู้นำาที�ยิ�งใหญ่ของเราทำา แค่เลือกสักข้อหรือสองข้อจาก
กรอบความคดิดงักลา่ว แลว้คอ่ย ๆ  พฒันาตวัเอง นี�อาจกลายเปšนจดุแขง็ซี่�ง 
เปšนจุดขายหลักของคุ³เลยก็ได้ มันจะช่วยให้คุ³ประสบความสำาเร็จ
มากข่้นเรื�อย ๆ
 อาจเปšนไปไดว้า่ ขา่วดคีอืค³ุเรยีนรูก้รอบความคดิได ้เหมอืนการ½ƒก 
เล่นกีฬาสักประเภท เราอาจไม่เคยลงแข่งเพื�อประเทศั แต่หาก½ƒกซี้อม  
คุ³ย่อมเก่งกาจข่้นเรื�อย ๆ  และเมื�อเราเก่งข่้น เราก็ยิ�งสนุกกับมัน  
ผู้นำาทุกคนของเราพูดตรงกันเรื�องการ½ƒกความคิดให้เปšนอุปนิสัย 
เพื�อความสำาเร็จ ว่าเปšนกระบวนการที�ใช้เวลาและเจ็บปวด แต่ทุกกรอบ 
ความคิดเรียนรู้ได้ ในมุมมองกว้าง ๆ  ของผม ความกล้าหาญอาจ 
เรียนรู้ยาก แต่ผู้นำาหลายคนพิสูจน์แล้วว่าผมคิดผิด เพราะความจริง
คือคุ³เรียนรู้ที�จะสร้างความกล้าหาญได้ เช่นเดียวกับราชสีห์ในเรื�อง 
¾่อม´áห่งàมืองออซ (The Wizard of Oz) ที�ว่า เราอาจมีความกล้า
หาญมากกว่าที�เราคิด
 อยา่งไรกต็าม ยงัมบีางอยา่งที�เรยีนรูไ้มไ่ดง้า่ย ๆ  นั�นคอื ความเฉลยีว 
ฉลาดและความนา่ด่งดดู วทิยาศัาสตร์การแพทย์ยงัคดิคน้วิธิ์กีารบ่มเพาะ 
คุ³สมบัติ 2 ข้อนี้ไม่ได้ ความสูงถุ่ายทอดได้ทางพันธิ์ุกรรม CEO 
จำานวนไม่น้อยก็สูงใช้ได้ แต่คุ³สมบัติเชิงกายภาพกลับไม่สร้างความ- 
แตกตา่งใด ๆ  ในเรื�องกรอบความคดิ หนงัสอืเล่มนีจ้ะแสดงใหคุ้³เหน็ว่า  
กรอบความคิดบ่มเพาะได้
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 คุ³ไม่ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ตามลำาดับก็ได้ เพราะแต่ละบทเสนอ 
กรอบความคิดแต่ละประเภทซี่�งอ่านแยกกันได้ ดังนั้นถุ้าต้องการเน้น
กรอบความคิดด้านความรับผิดชอบ ก็ตรงไปอ่านที�บทนั้นเลย อย่างไรก ็
ตาม แต่ละบทถุูกร้อยเรียงผ่านตรรกะลำาดับของกรอบความคิด  
ความทะเยอทะยานสงูมากอ่น เพราะเราจะไมบ่รรลผุลสำาเรจ็ไดม้ากกวา่ที�หวงั  
ยกเว้นโชคจะเข้าข้าง แต่ความหวังไม่ใช่กลวิธิ์ีและโชคดีก็ไม่ใช่กลยุทธิ์์
 การบรรลคุวามทะเยอทะยานสงูจำาตอ้งอาศัยัความกลา้หาญและยอม
เสี�ยง เพื�อให้เกิดการปรับตัวและการเปลี�ยนแปลงอย่างไม่เคยมีมาก่อน 
เมื�อมคีวามเสี�ยงกย็อ่มเกดิความลม้เหลวหรอืถุดถุอยได ้นั�นหมายความวา่ 
ค³ุตอ้งมใีจสูต้ามแตส่ถุานการ³ ์ซี่�งการจะทำาแบบนัน้ไดค้³ุตอ้งมองโลกใน 
แงบ่วกอยูเ่สมอ เพื�อพลกิวกิฤตใิหเ้ปšนโอกาสในการเรยีนรูแ้ละปฏบิตังิาน 
ให้ดียิ�งข่้น ความล้มเหลวหล่อหลอมให้คุ³แข็งแกร่งข่้น ไม่ใช่อ่อนแอลง
 สุดยอดผู้นำาทุกคนล้วนมีความรับผิดชอบสูง พวกเขาเชื�อว่า  
ตนเปšนผู้คุมสถุานการ³์ไม่ใช่เหยื�อ แต่พวกเขาก็รู้ดีว่าไม่สามารถุ 
ประสบความสำาเร็จได้เพียงลำาพัง วีรบุรษัทุกคนย่อมร่วมมือกับผู้อื�น 
ไม่มีทางฉายเดี�ยวได้ การปฏิบัติงานเพื�อให้ได้ผลลัพธิ์์ประหน่�งทำางาน
วันละ 25 ชั�วโมงภายในเวลาจริงแค่ 24 ชั�วโมงต้องกระทำาผ่านกลุ่มคน  
สุดยอดผู้นำาทำางานอย่างมีประสิทธิ์ิผลได้เหมือนมีเวลาหลายพันชั�วโมง
ในแต่ละวัน แต่เมื�อเกิดความผิดพลาดพวกเขาจะไม่กล่าวโทษัใครหรือ
สถุานการ³ใ์ด ในทางกลบักนัพวกเขาจะเรยีนรูจ้ากสิ�งที�เกดิข่น้เพื�อเตบิโต 
อย่างเข้มแข็งพร้อมกับปรับตัวตามสถุานการ³์ นี�คือกรอบความคิด 
ที�เรียกว่าการเติบโตนั�นเอง
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หนังสือฉบับปรับปรุงใหม่

 ตั้งแต่หนังสือฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกออกวางจำาหน่าย เห็นชัดเลยว่า 
ประเด็นเรื�องกรอบความคิดกลายเปšนหัวข้อหลักด้านการจัดการและ 
ความเปšนผู้นำา เมื�อผมได้รับเชิญให้ไปบรรยายในงานประชุมต่าง ๆ  กรอบ
ความคดิมกัเปšนหวัขอ้แรก ที�กระตุน้ความสนใจของผูเ้ขา้รว่มไดเ้ปšนอยา่งด ี
เหตผุลคอืกรอบความคดิเขา้ใจงา่ยและใชไ้ดจ้รงิ เราเหน็ตวัอยา่งที�หลายคน
ไตถุ่ง่ความสำาเรจ็ไดไ้มใ่ชเ่พราะเกง่ที�สดุหรอืมทีกัษัะเยี�ยมที�สดุ ทวา่พวกเขา 
มีส่วนผสมพิเศัษั พวกเขาปฏิบัติตัวแตกต่างจากเรา เพราะพวกเขาคิด
ต่างจากเรา
 ปฏิกิริยาที�ผมได้รับจากหนังสือฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกและจาก
งานประชุมต่าง ๆ  ทำาให้ผมมั�นใจที�จะสานต่องานวิจัย องค์ประกอบ
การวิจัย 2 ส่วนในหนังสือเล่มนี้คือ หน่�งผมอยากเห็นว่า ผู้อ่านได้ 
เรยีนรูอ้ปุนสิยัที�ประกอบกนัเปšนกรอบความคดิสูค่วามสำาเรจ็ ขา่วดคีอืทกุ 
กรอบความคิดเรียนรู้ได้ แม้แต่ความกล้าหาญก็เรียนรู้ได้ ซี่�งผมค้นพบ 
ความจริงข้อนี้เมื�อครั้งเก็บข้อมูลภาคสนามกับหน่วยคอมมานโด 
ราชนาวีในช่วงท้าย ผมไม่แน่ใจว่า ผมต้องอาศััยความกล้าหาญใน 
การเก็บข้อมูลขนาดไหน คนพวกนี้½ƒกเรื�องที�โหดหินและจริงจังสุด ๆ  ใน 
หนังสือฉบับปรับปรุงใหม่นี้ผมจะทำาให้คุ³เห็นว่า คุ³จะเรียนรู้กรอบ 
ความคิดสู่ความสำาเร็จจากพวกเขาได้อย่างไร
 งานวจิยัสว่นที�สองนัน้เชื�อมโยงกบัสว่นแรก นั�นคอืกรอบความคดิจะ
เตบิโตงอกงามและเปลี�ยนแปลงไปอยา่งไรตลอดเสน้ทางอาชพี ผมใหน้ยิาม 
ความเปšนผู้นำาว่า เปšนศัิลปะแห่งการพาผู้คนไปยังจุดหมายที�พวกเขา
ไปไม่ถุ่งด้วยตัวเอง หมายความว่า คุ³สามารถุเปšนผู้นำาได้ตั้งแต่เริ�ม
ทำางานใหม่ ๆ  โดยไม่จำาเปšนต้องรอจนกว่าจะได้รับตำาแหน่งใหญ่โตหรือ 
มีออฟฟิศักว้างขวาง
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 ด้วยเหตุผลนี้ผมจ่งเพิ�มหัวข้อใหม่ เพื�อช่วยให้คุ³สำารวจเส้นทาง 
ของกรอบความคิดด้วยตัวคุ³เอง เนื้อหาบทนี้จะเสนอวิธิ์ีการสร้าง
อุปนิสัยของกรอบความคิดสู่ความสำาเร็จในแต่ละขั้นของเส้นทาง
อาชีพ คนเปšนผู้นำา เขาคิดกันแบบไหน? เปšนหนังสือเล่มแรกและ 
เล่มเดียวที�แสดงให้คุ³เห็นว่า กรอบความคิดพัฒนาไปพร้อมกับ 
ความก้าวหน้าในอาชีพ เปšนเสมือนแผนที�ส่วนตัวที�ช่วยคุ³เดินไปบน 
เส้นทางสู่ความสำาเร็จ

สรุป

 มีช่องว่างระหว่างความเปšนสุดยอดผู้นำากับความเปšนผู้นำาที�ดี ทักษัะ 
ช่วยให้คุ³ก้าวไปอยู่ในกลุ่มผู้นำาที�ดี แต่คุ³ต้องอาศััยสิ�งอื�นในการ 
เปšนผู้นำาที�ยิ�งใหญ่ กรอบความคิดเปšนคุ³สมบัติพิเศัษัที�จะพาคุ³ก้าว
ข้ามไปสู่สิ�งที�ยิ�งใหญ่กว่าการเปšนผู้นำาที�ดี งานวิจัยที�ใช้ในหนังสือเล่มนี้
จะแสดงให้คุ³เห็นว่า กรอบความคิดเพื�อความสำาเร็จมีอยู่จริง และพบ
ได้ในสุดยอดผู้นำา ไม่ว่าพวกเขาจะมาจากที�ใดในโลก เราจะทำาให้คุ³ 
เห็นว่า ใคร ๆ  ก็มีกรอบความคิดสู่ความสำาเร็จได้ เพียงแค่อาศััยการ
ปรับเปลี�ยนอุปนิสัยหรือพฤติกรรมบางอย่าง
 กุญแจสู่ความสำาเร็จอยู่ในมือคุ³แล้ว หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุ³
ปลดล็อกศัักยภาพอันแท้จริงออกมา
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01

ความทะเยอทะยานสูง

กล้าที่จะฝัน

High aspirations / Dare to dream

 กรอบความคิดเริ�มจากความทะยานอยาก เพราะศัักยภาพ
ของเราถุูกจำากัดด้วยความทะยานอยาก ความทะเยอทะยานสูง 
ผลักดันให้เรายอมเสี�ยง กล้าหาญมากข่้น ใจสู้กับสถุานการ³์ และ
มองโลกในแง่บวกมากข่้น ความทะเยอทะยานสูงเริ�มจากการมอง
ไปที�อนาคตอันสมบูร³์แบบ แล้วค่อย ๆ  ย้อนกลับมาปรับเปลี�ยน
ปจัจบุนั ความทะยานอยากไมไ่ดถูุ้กจำากดัจากสภาพความเปšนจรงิของ 
เราในปัจจุบัน เพียงแค่เราปรับอุปนิสัยบางอย่างก็กล้าที�จะ½ัน 
และทำาความ½ันให้กลายเปšนจริงได้



 ลองจินตนาการว่า คุ³มีไม้กายสิทธิ์ิ�ที�เสกอนาคตได้ดังใจปรารถุนา 
สร้างอาชีพการงานในอุดมคติ ได้ทำางานในองค์กรที�สมบูร³์แบบ  
รว่มงานกบัเพื�อนรว่มงานที�ไรท้ี�ต ิทนีีล้องเปรยีบเทยีบสิ�งที�คดิกบัความจรงิ 
ที�คุ³เผชิญอยู่ทุกวันนี้ ความแตกต่างระหว่างอุดมคติกับความจริงคือ 
ช่องโหว่ของความทะเยอทะยานนั�นเอง เราทุกคนล้วนมีช่องว่างของ 
ความทะเยอทะยานที�สูงต�ำาแตกต่างกันไป
 สำาหรับใครหลายคน ความทะเยอทะยานอาจเปšนได้แค่ความ½ัน 
ผม½ันอยากเปšนนักบินอวกาศั นายกรัฐมนตรี ร็อกสตาร์ มหาเศัรษัฐี 
คนขับรถุไฟ หรือคนยิงประตูเอาชนะเกมนัดชิงชนะเลิศัในฟุตบอลโลก
รอบตัดสิน ทุกความ½ันอาจเกิดข่้นในวันเดียวกัน ส่วนความ½ันของ
ผมกลายเปšน½ุ่นไปแล้วด้วยซี้ำา
 ทว่าสุดยอดผู้นำาไม่เพียงแค่½ันลม ๆ  แล้ง ๆ  พวกเขาทำาให้เกิดข่้น
จริงด้วย พวกเขา½ันอยากมีอนาคตที�ดีกว่าเพื�อตนเองและคนอื�นแล้ว 
ทำา½ันนั้นให้เปšนจริง พวกเขามีวิธิ์ีคิดและการแสดงออกที�ทำาให้สิ�งที� 
เปšนไปไม่ได้กลับเปšนไปได้ หนังสือเล่มนี้จะวิเคราะห์กลวิธิ์ีเหล่านั้นว่า 
ทำาไมสุดยอดผู้นำาถุ่งแสดงอภินิหาร เสกความ½ันให้เปšนจริงได้กันทุกคน  
เคลด็ลบัคอืพวกเขาคดิตา่ง หากเราเรยีนรูท้ี�จะคดิตา่ง กจ็ะแสดงพฤตกิรรม
ที�ต่างออกไปจากคนอื�น และนั�นทำาให้เราสำาเร็จได้มากกว่า
 เวทมนตร์เริ�มต้นด้วยความ½ัน เราต้องกล้า½ันและกล้าทำา½ัน 
ให้เปšนจริง มีเหตุผลนานัปการว่า ทำาไมเราไม่ควรทำา½ันให้เปšนจริง เรา
หวาดกลัวว่าอาจมีทักษัะไม่เพียงพอ มีเวลาหรือทรัพยากรน้อยกว่าที�
ต้องการ ต่อไปนี้เราต้องตระหนักว่า ทรัพยากรเหล่านี้ไม่ใช่อุปสรรค
อันแท้จริง ถุ้าอะไรที�สำาคัญกับเราจริง ๆ  เราจะไขว่คว้าให้ได้มาเพื�อสร้าง
½ันให้เปšนจริง
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 อุปสรรคแท้จริงที�ขัดขวางความสำาเร็จคือสิ�งที�อยู่ในหัวเราต่างหาก  
เราทุกคนมักฟังสิ�งที�วนเวียนในหัวตลอดเวลา ซี่�งเปšนการสู้รบกัน
ระหว่างนางฟ้าแห่งความหวังกับปิศัาจแห่งความกลัว นางฟ้าผู้แสนด ี
พยายามช่วยให้เรา½ันในสิ�งที�อยาก½ัน พวกเธิ์อจะพาเราโบยบินสู่สถุานที� 
อันรื�นรมย์ ที�ที�เราจะเติมเต็มศัักยภาพอันแท้จริงและใช้ชีวิตได้อย่างที� 
จินตนาการไว้ ส่วนปิศัาจร้ายแห่งความหวาดกลัวจะคอยกีดกันขัดขวาง 
ดว้ยการทำาสิ�งเลวรา้ยเพื�อหยดุยัง้ไมใ่หเ้ราทำาสิ�งด ีๆ  หากมองในแงด่ ีปศิัาจจะ 
ยุแยงให้เราระแวดระวังก่อนจะทำาอะไรอยู่เสมอ แต่ในอีกมุมมองหน่�ง  
ปศิัาจพวกนีเ้ปšนตวัขดัขวางไมใ่หเ้ราทำาตาม½นั ดง่รัง้ไมใ่หพ้ฒันาศักัยภาพ 
หนังสือเล่มนี้จะทำาให้คุ³เห็นว่า เรารับมือได้ทั้งนางฟ้าและปิศัาจ
 ความ½ันส่วนใหญ่เปšนแค่ความเพ้อ½ัน เปšนแค่ภาพลวงตาที�เรา
เคลิบเคลิ้มและหายสาบสูญไปในพริบตาเมื�อเรากลับสู่โลกแห่งความจริง 
แต่ความ½ันอาจไม่ใช่แค่ภาพแห่งจินตนาการก็ได้ ลองศั่กษัาตัวอย่าง 
ด้านล่างนี้ดู

กล้าที่จะฝัน

 มาร์ติน ลูเทอร์ คิง (Martin Luther King) กระตุ้นให้เกิดการ
เคลื�อนไหวเพื�อสิทธิ์ิพลเมืองชาวอเมริกัน (American Civil Rights 
Movement) ด้วยสุนทรพจน์อันลือลั�นที�เขาได้ประกาศัก้อง ³ อนุสร³์
สถุานลนิคอลน์ เมมโมเรยีล ตอ่หนา้มหาชนกวา่ 250,000 คน ในวนัที� 28 
สงิหาคม ป ี19631 สนุทรพจนช์ื�อวา่ “ขา้พเจา้มคีวาม½นั (I have a dream)”  
กระตุ้นให้ทุกคนพ่งระล่กถุ่งเหตุการ³์ประวัติศัาสตร์ในการประกาศั
อิสรภาพแห่งประเทศัสหรัฐอเมริกา “เราถืุอว่า ความจริงต่อไปนี้เปšนสิ�งที� 
ประจักษั์แจ้งอยู่ในตัวเอง นั�นคือ มนุษัย์ทุกคนถุูกสร้างข่้นมาอย่างเท่า 
เทยีมกนั” หากพจิาร³าในบรบิทแลว้ คำาประกาศันีน้บัวา่ เปšนสญัลกัษั³แ์หง่ 
การปฏิวัติในปี 1963 ดังที�เคยเปšนมาก่อนเมื�อคำาพูดเช่นนี้ถุูกกล่าวถุ่ง 
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* เปšนวนัประกาศัอสิรภาพแหง่สหรฐัอเมรกิา ซี่�งคำาประกาศัอสิรภาพของโทมสั เจฟเฟอรส์นั (Thomas 
Jefferson) มใีจความสำาคญัถุง่สทิธิ์เิสรภีาพ โดยเฉพาะในยอ่หนา้ที�สอง “เราถุอืวา่ ความจรงิตอ่ไปนี ้
เปšนสิ�งที�ประจักษั์แจ้งอยู่ในตัวเอง นั�นคือ มนุษัย์ทุกคนถุูกสร้างข่้นมาอย่างเท่าเทียมกัน และ 
พระผู้สร้างได้มอบสิทธิ์ิบางประการที�เพิกถุอนมิได้ให้แก่มนุษัย์ ในบรรดาสิทธิ์ิเหล่านั้นได้แก ่
ชีวิต เสรีภาพ และการเสาะแสวงหาความสุข”

ครัง้แรกโดยสภาคองเกรสแหง่ภาคพืน้ทวปี (Continental Congress) 
เมื�อวันที� 4 กรกฎาคม ปี 1776*
 ทว่าสุนทรพจน์ของมาร์ติน ลูเทอร์ คิง เกือบจะเปšนแค่ความ½ัน 
สุนทรพจน์ที�เขาเตรียมไว้ไม่ราบรื�นอย่างที�หวังจนเมื�อมาฮาเลีย จอห์นสัน 
(Mahalia Johnson) กล่าวแทรกข่้นมากลางคันว่า “เล่าให้พวกเราฟังสิ
ค³ุ½นัอะไรไวม้ารต์นิ !” จากนัน้มารต์นิกเ็ริ�มกลา่วถุง่ประโยคในคำาประกาศั 
อสิรภาพที�เขาชื�นชอบ เพราะนั�นคอืความ½นัของเขา นี�นบัวา่เปšนสนุทรพจน์
ที�สุ่มเสี�ยง แต่ความ½ันหาใช่เรื�องสุ่มเสี�ยงไม่ มันคือสิ�งที�หล่อเลี้ยงชีวิต
เขาใช้ชีวิตเพื�อความ½ัน และสิ้นลมเพื�อความ½ันใน 5 ปีให้หลัง
 คุ³ไม่สามารถุเปลี�ยนโลกได้ ยกเว้นแต่ว่าคุ³กล้าที�จะ½ัน และทำา
ทุกอย่างให้½ันเปšนจริง รวมถุ่งโน้มน้าวผู้อื�นให้ประพฤติตามคุ³

 จินตนาการว่า คุ³กำาลังฟังเพลงโปรดทางวิทยุอยู่ ทันใดนั้น 
สถุานวีทิยกุแ็ทรกเพลงโปรดดว้ยบทสมัภาษั³ข์องคนคนหน่�ง ค³ุเปลี�ยน 
คลื�นชา้ก็เลยต้องฟงับทสัมภาษั³์นั้นโดยปริยาย โดยในบทสัมภาษั³์เปšน 
เรื�องราวของคนคนหน่�งที�ทำาโครงการระหว่างประเทศั โดยรับสมัคร
บ³ัฑติจบใหมผ่ลการเรยีนเลศิัไปสอนตามโรงเรยีนในชมุชนยากจน ฟงัด ู
นา่สนใจและเปšนโครงการด ีๆ  ที�ค³ุอยากใหม้ใีนประเทศัค³ุเอง จากนัน้ 
คุ³คิดว่า ควรทำาอย่างไรดี
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* เวนดี คอปป์ (Wendy Kopp) ก่อตั้งองค์กร Teach for America ข่้นหลังเรียนจบจาก 
มหาวิทยาลัยพรินซี์ตัน และได้ร่วมก่อตั้ง Teach for All เพื�อขยายแนวคิดไปยังต่างประเทศั 
ซี่�งตอนนี้มีกว่า 30 ประเทศัที�เข้าร่วมโครงการ รวมถุ่งประเทศัไทยด้วย

 คนส่วนมากจะฟังบทสัมภาษั³์จนจบเพื�อรอฟังเพลงต่อ แล้วก็ลืม
เนื้อหาบทสัมภาษั³์ในที�สุด บางทีอาจมีไม่กี�คนที�จะจำาเรื�องราวโครงการ 
นั้นได้ และคิดว่าควรมีใครสักคนลุกข่้นมาทำาอะไรสักอย่าง แล้วทำาไม 
คนคนนั้นถุ่งไม่เปšนคุ³เองล่ะ ตอนนี้แหละที�ปิศัาจร้ายจะเข้าครอบงำา
คุ³ พวกมันจะเป่าหูว่าคุ³ไร้ความสามารถุ ไม่มีทักษัะ และไม่ได้
ข้องเกี�ยวอะไรกับการศั่กษัาถุ่ง 20 ปี คุ³ไม่มีทรัพยากรหรือแม้แต่
เวลา นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคในทางปฏิบัติยาวเปšนหางว่าว คุ³จะ 
เริ�มต้นยังไง ถุ้าเริ�มแล้วคนอื�นจะมองยังไง เขาจะพูดอะไรเกี�ยวกับคุ³  
เขาอาจคิดว่าคุ³เสียสติ ถุ่งแม้จะไม่กล้าพูดต่อหน้าคุ³ก็ตาม นี�คือสูตร 
สำาเร็จแห่งความอับอายทางสังคมและหายนะทางอาชีพ ว่าแล้วคุ³ก็เก็บ 
ความ½ันเข้ากล่องเล็ก ๆ  วางไว้ข้าง ๆ  กับความ½ันที�อยากเปšนนักบิน
อวกาศัและร็อกสตาร์
 มันไม่ควรเปšนเช่นนั้น ผมโทรศััพท์ไปที�สถุานีวิทยุเพื�อขอชื�อเจ้าของ
โครงการดงักลา่ว โครงการนีช้ื�อ ทชีฟอรอ์เมรกิา (Teach for America, 
TFA)* ผมโทรศัพัทไ์ปที� TFA เพื�อขอสาย CEO2 เจา้หนา้ที�โครงการบอกวา่ 
CEO กำาลังยุ่งอยู่ เพราะเธิ์อกำาลังให้สัมภาษั³์กับที�ปร่กษัาจาก 
แมกคินซีีส์ (McKinsey) บริษััทที�ปร่กษัาด้านการบริหารชั้นนำาของโลก 
เกี�ยวกับการศั่กษัาในกรุงลอนดอน หลังจากนั้นผมโทรศััพท์ไปที� 
บริษััทแมกคินซีีส์ อธิ์ิบายให้เขาฟังถุ่งไอเดียของผม และสิ�งที�พวกเรา 
ควรร่วมมือกัน นั�นคือการสร้างโครงการคล้ายกับ TFA ในสหราช-
อา³าจักร แล้วเราก็เริ�มลุยงานกันอย่างจริงจัง
 ตอนนั้นเองปิศัาจร้ายก็ปรากฏกายให้เห็นจริง ๆ  ไม่ใช่เพียงเสียง
รบกวนในหัว บรรดาผู้เชี�ยวชาญและผู้ทรงอิทธิ์ิพลมากมายโผล่มาจาก
ทกุหนทกุแหง่ เพื�อหยบิยื�นคำาแนะนำาที�ดจูะเปšนประโยชนเ์สยีเหลอืเกนิ เชน่ 
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เราตระหนกัดหีรอืยงัวา่ ไมม่บี³ัฑติเกรดดคีนไหนอยากจะสอนในโรงเรยีนที� 
เราใหบ้รกิารหรอก ทำาไมถุง่คดิวา่บ³ัฑติพวกนัน้จะมาเขา้รว่มภารกจิสดุโตง่ 
แบบนี ้เราจะอบรมบ³ัฑติพวกนัน้อยา่งไร ไมม่เีงนิแลว้จะระดมเงนิทนุมา 
จากไหน โรงเรียนพวกนั้นจะต้องการบั³ฑิตเรียนดีไปสอนในสภาพ 
การศั่กษัาที�ท้าทายแบบนั้นเพื�ออะไร แล้วพวกเราได้ปร่กษัาสหภาพที�อาจ 
ไม่ปลื้มกับความคิดนี้หรือยัง ผู้เชี�ยวชาญพวกนี้½ังก้อนเนื้อร้ายแห่ง 
ความแคลงใจลงในหัวเรา ยิ�งเพิ�มพลังให้ปิศัาจร้ายพยายามขัดขวาง 
ไมใ่หเ้ราปฏบิตัภิารกจิสำาเรจ็ ทวา่พวกเขาไมไ่ดพ้ดูวา่ เราทำาไมไ่ด ้พวกเขา 
พูดว่า พวกเขาเองต่างหากที�ทำาไม่ได้ และพวกเขาพูดถุูก เพราะพวกเขา 
ไม่มีจินตนาการหรือความทะเยอทะยานที�จะสรรค์สร้างอนาคตใหม่  
ไม่กล้าแม้จะ½ัน นับประสาอะไรกับลงมือทำา
 สิบปีให้หลัง โครงการของเราในชื�อ ทีชเฟิสต์ (Teach First) ได้ 
กลายเปšนโครงการคัดสรรบั³ฑิตที�ใหญ่ที�สุดในสหราชอา³าจักร3 ก่อน
เริ�มโครงการ ไม่มีบั³ฑิตจากมหาวิทยาลัยออกซีฟอร์ดหรือเคมบริดจ์
ต้องการสอนตามโรงเรียนที�เราให้บริการเลย แต่ปัจจุบันนักศั่กษัา 1 ใน 
10 คน จากจำานวนนักศั่กษัาปีการศั่กษัาสุดท้ายจากทั้งออกซีฟอร์ดและ 
เคมบริดจ์ต่างสมัครเข้าร่วมโครงการของเรา
 โอกาสมีอยู่เสมอไม่ต้องมองหาไกล โอกาสอยู่เบื้องหน้าเรา
ตลอดเวลา แม้แต่กลางรายการเพลงทางวิทยุที�ฟังอยู่ทุกวัน ปฏิกิริยา
ตอบสนองทั�วไปของคนเราคือเพิกเฉยต่อโอกาส หรือไม่ก็คิดว่า  
ความคิดดี ๆ  พวกนั้นเหมาะกับคนอื�น แต่นั�นควรเปšนโอกาสอันแท้จริง
ของเรา หากคนเราคิดกันว่า คนอื�นน่าจะทำาได้ดีกว่า ก็คงไม่มีใครลงมือ
ทำาอะไรใหม่ ๆ  เสียที ทุ่งหญ้าแห่งโอกาสเปิดกว้างเสมอสำาหรับคนที�มอง
หาความท้าทาย
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 ความทะเยอทะยานสงูไมใ่ชแ่คก่ารตัง้ความ½นั ทวา่เปšนการเกบ็เกี�ยว 
ความกลา้หาญเพื�อลงมอืทำาความ½นัใหเ้ปšนจรงิ นี�คอืจดุเริ�มตน้ของบรรดา 
สดุยอดผูน้ำาที�มอบเกรด็ประสบการ³ใ์นหนงัสอืเลม่นี ้คนเรามทีัง้ข่น้และลง 
ตามแต่ว่ามีระดับความทะเยอทะยานแค่ไหน ความทะเยอทะยานต�ำา
อาจช่วยให้เราพอใจในสิ�งที�มี แต่ถุ้าปรารถุนาอยากสำาเร็จไปอีกขั้น  
เราก็จะทำาสำาเร็จได้อย่างที�ตั้งใจแน่นอน
 หนังสือเล่มนี้เริ�มจากความทะเยอทะยานสูง เพราะเราทุกคนต่างมี 
เพดานแก้วในจิตใจ เรากำาหนดขีดจำากัดของความสำาเร็จ หากเราอยาก 
ประสบความสำาเร็จยิ�งข่้น เราต้องทลายเพดานแก้ว ความทะเยอทะยาน
สูงเปšนตัวขับเคลื�อนกรอบความคิดอื�น ๆ  ด้วย ไม่ว่าจะเปšนความใจสู้  
ความกล้าหาญ มองโลกแง่บวก ความรับผิดชอบ และร่วมมือ ความ½ัน 
ที�ปราศัจากการลงมือทำาเปšนแค่ความ½ันลม ๆ  แล้ง ๆ  ซี่�งจะกลายเปšน
ความทะเยอทะยานอันแท้จริงได้เมื�อเราลงมือทำาอะไรสักอย่าง แน่นอน
ว่า อาจหมายถุ่งงานอันหนักหน่วงและกรอบความคิดที�ไม่เหมือนใคร 
แต่ทุกคนเรียนรู้ได้
บทนี้เราจะสำารวจสิ่งต่อไปนี้
1  ความทะเยอทะยานสูงคืออะไร (และอะไรที�ไม่ใช่)
2  อุปสรรคขัดขวางเราจากความทะเยอทะยานสูง
3  วิธิ์ีการพัฒนาและใช้ความทะเยอทะยานสูง
 เราต้องรู้ว่าสิ�งที�ดีหน้าตาเปšนเช่นไร จะสร้างสรรค์สิ�งที�ดีได้อย่างไร  
และอะไรคืออุปสรรคขัดขวางไม่ให้เราไปถุ่งจุดนั้น ทุกขั้นตอนในหนังสือ
เล่มนี้ จะยกตัวอย่างจากประสบการ³์จริงของบรรดาวีรบุรุษัคนธิ์รรมดา 
คนธิ์รรมดาที�เหมือนกับคุ³หรือผม เพียงแค่พวกเขาประสบความสำาเร็จ
ยิ�งข่้นไปเรื�อย ๆ
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1. ความทะเยอทะยานสูงคืออะไร (และอะไรที่ ไม่ ใช่)

 “ความทะเยอทะยานสูง” เปšนวลีที�ใช้เกลื�อนกลาดในแวดวงธิ์ุรกิจ 
เปšนคำาที�ถุูกใช้บ่อยเพื�อกระตุ้นให้คนมีกำาลังใจทำางานหนักข่้นและดียิ�งข่้น 
รูปแบบของความทะเยอทะยานหลัก ๆ  มี 2 แบบ แบบแรกคือการทำาให ้
รู้ส่กผิด (Guilt Trip) “คุ³ต้องเพิ�มความทะเยอทะยานให้สูงข่้น”  
แบบที�สองคือสุนทรพจน์ต่าง ๆ  ที�อ้างอิงเกี�ยวกับความทะเยอทะยานสูง  
ย่ดมั�น คุ³ค่า เปšนเลิศั หลงใหล ใส่ใจลูกค้า ตลอดจนวลีคุ้นหู 
อีกมากมายที�เรามักได้ยินเสมอในคำากล่าวสุนทรพจน์ทั�วไปของผู้บริหาร
ระดับสูง สิ�งเหล่านี้รังแต่ทำาให้ความทะเยอทะยานสูงถุูกลดคุ³ค่าลง
 ทว่าสำาหรับสุดยอดผู้นำา ความทะเยอทะยานสูงคือหัวใจสำาคัญของ
กระบวนการคิด ผู้นำาที�มีส่วนร่วมในหนังสือเล่มนี้ล้วนมีแนวคิดเกี�ยวกับ
ความทะเยอทะยานสูงต่างกันไป 4 ลักษั³ะ ดังตารางที� 1.1
 ผู้นำาที�ดีปฏิบัติงานด้วยความทะเยอทะยานปกติดังตารางที� 1.1  
เปšนที�ยอมรับได้และปลอดภัย นับเปšนสูตรสำาเร็จของการประกอบ
อาชีพที�ดี แต่ความทะเยอทะยานของสุดยอดผู้นำากลับแตกต่างไป 
คนละขั้ว ลองสำารวจความแตกต่างทั้ง 4 ลักษั³ะดังนี้
1  ปฏิบัติงานตามสภาพความจริงกับสร้างอนาคต
2  การปรับเปลี�ยนและพลิกโฉม
3  มุ่งเน้นภารกิจ
4  คิดนอกกรอบแบบไร้เหตุผล
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ตารางที่ 1.1 ธิ์รรมชาติของความทะเยอทะยาน

ความทะเยอทะยานระดับปกติ ความทะเยอทะยานระดับสูง

ปฏิบัติงานตามสภาพความจริง สร้างอนาคต

พฒันา แสวงหาความสมบรู³์แบบ 
และความเปšนเลิศั

ปรับเปลี�ยนและพลิกโฉม

มุ่งเน้นตนเอง มุ่งเน้นภารกิจ

มีเหตุมีผล คิดนอกกรอบแบบไร้เหตุผล

1  ปฏิบัติงานตามสภาพความจริงกับสร้างอนาคต 

 บางทีคำาแนะนำาที�แย่ที�สุดที�จะมอบให้ผู้จัดการสักคนคือ “อย่างแรก 
ที�ตอ้งทำา” ซี่�งอาจหมายความวา่ ค³ุกำาลงัจดัการปญัหาเรื�องงานและกา้วไป 
ข้างหน้าทีละน้อย สุดยอดผู้นำาไม่เริ�มปฏิบัติงานที�จุดเริ�มต้นและก้าวไป 
ข้างหน้าจากตรงนั้น ในทางกลับกันพวกเขาจะเริ�มจากจุดสิ้นสุดของ 
ภารกิจ พวกเขามีความ½ัน มีภาพที�ต้องการประสบความสำาเร็จในอนาคต
อยูแ่ลว้ พวกเขาจะทำางานโดยเริ�มจากจดุสำาเรจ็เพื�อสำารวจวา่ อะไรคอืสิ�งที� 
ต้องทำาในวันนี้ เพื�อให้สำาเร็จในวันหน้าได้ตามที�วางแผน
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