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คำานำา

ตอนหนึ่งของการ์ตูนช่องดิลเบิร์ตท่ีโด่งดังมากท่ีสดุในประวติัศาสตร์ 

คือตอนท่ีหัวหน้าของดิลเบิร์ตก�าลังถ่ายทอดค�าอธิบายของผู้บริหาร 

ระดับสูงถึงปัญหาผลก�าไรตกต�่าของบริษัท ตัวดิลเบิร์ตจึงแย้งหัวหน้า 

ไปว่า "คอืพวกเขาจะบอกว่าท่ีผลก�าไรสงูขึน้เป็นเพราะการบริหารจัดการ

อันยอดเยี่ยม แต่พอก�าไรลดลงก็บอกว่าเป็นเพราะเศรษฐกิจมันห่วย 

งั้นเหรอครับ" ซึ่งหัวหน้าของดิลเบิร์ตตอบกลับมาว่า "การประชุมนี้ 

จะเสร็จเรว็ขึน้ถ้านายเลกิเช่ือมโยงค�าอธบิายแบบนัน้นะ"

แน่นอนว่าการเป็นผูน้�าท่ีดีน้ันเป็นเรือ่งยากท้ังในแง่การปฏบัิติจรงิ

และการท�าความเข้าใจ คณุจะรูว่้าใครคอืผูน้�าท่ีดีก็ต่อเมือ่คณุได้ร่วมงาน

กับเขา แม้แต่ตัวพวกเขาเองก็ยงัยากจะอธิบายได้ว่าการกระท�าใดกันแน่

ท่ีท�าให้พวกเขาท�าหน้าท่ีผูน้�าได้ดีเยีย่ม การเป็นผูน้�าท่ีดีนัน้เต็มไปด้วย

พลงัขบัเคลือ่น มนัเป็นการผสานทักษะพเิศษอันหลากหลายมารวมไว้

เป็นหนึ่งเดียว

การเป็นผู ้น�าท่ีดีมักเรียกร้องการลงมือท�าโดยสัญชาตญาณ 

ในช่วงภาวะวิกฤต นี่เป็นจุดท่ีเควิน ครูสจะเข้ามาช่วยคุณได้ เควิน 
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มีความสามารถพิเศษในการสังเกตเห็นว่าผู้น�าส่วนใหญ่มักจะน�าพา 

ตัวเองหลงทิศผดิทางไปได้อย่างไรบ้าง และเปลีย่นความรูน้ี้ให้กลายเป็น

หลักปฏิบัติง่ายๆ ท่ีผู้น�าคนไหนก็สามารถน�าไปใช้เพื่อเปลี่ยนเส้นทาง

อาชีพของตัวเองให้ดีขึ้นได้ นั่นคือความงดงาม (แล้วก็เป็นท่ีต้องการ 

อย่างมากด้วย) ของหนงัสอืเล่มนี้ครบั

ออกจะเป็นเรื่องเหลือเช่ือทีเดียวท่ีคุณมักจะได้ยินบรรดาผู้น�า 

บ่นเรื่องท่ีว่าพนักงานมือดีท่ีสุดของพวกเขาลาออกกันอยู่บ่อยๆ และ

นั่นก็เป็นเรื่องน่าบ่นจริงๆ เสียด้วย มีไม่กี่อย่างหรอกท่ีจะก่อให้เกิด

การสูญเสียและยุ่งเหยิงได้มากเท่ากับการท่ีคนดีๆ เดินจากไป

ผู้น�าท้ังหลายมักจะโบ้ยปัญหาการลาออกให้กับสารพัดปัจจัย  

ในขณะที่เพิกเฉยต่อปัจจัยที่เป็นประเด็นส�าคัญแท้จริงท่ีว่าพนักงาน 

ไม่ได้หนีไปจากงาน พวกเขาหนีไปจากหวัหน้าต่างหาก ผูน้�าส่วนใหญ่ 

มีเจตนาดี แต่บ่อยครั้งสิ่งท่ีคุณคิดว่าคุณควรจะท�าในฐานะผู้น�านั้น 

กลับเป็นสิ่งท่ีบ่ันทอนก�าลังใจโดยแท้

ทุกองค์กรรู้ดีว่าเป็นเรื่องส�าคัญแค่ไหนท่ีจะต้องสร้างแรงจูงใจ

และท�าให้พนักงานมีส่วนร่วม แต่กลับล้มเหลวในการมอบหมาย 

ผู้น�าให้เป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้น และเมื่อผู้น�าไม่ได้ท�า ผู้ท่ี 

อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ต้องเป็นฝ่ายทนทุกข์ งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย

แคลิฟอร์เนียพบว่าพนักงานที่มีแรงจูงใจสามารถสร้างผลผลิต 

ได้มากขึ้น 31 เปอร์เซ็นต์ ท�ายอดขายสูงขึ้น 37 เปอร์เซ็นต์ และ 
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มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าพนักงานท่ีไม่มีแรงจูงใจถึงสามเท่า  

พวกเขายงัมแีนวโน้มท่ีจะลาออกน้อยลงถึง 87 เปอร์เซน็ต์ ตามการศกึษา

วจัิยของคอร์เปอเรต ลดีเดอร์ชิป เคาน์ซลิท่ีศกึษากลุม่ตัวอย่างมากกว่า 

50,000 คน

งานวจัิยของแกลลพัแสดงให้เหน็ว่า 70 เปอร์เซน็ต์ของพนกังาน 

ท่ีมแีรงจูงใจนัน้ได้รบัอิทธพิลมาจากหวัหน้าของตัวเองและ 70 เปอร์เซน็ต์

ของพนักงานมองว่าตัวเองไม่มีส่วนร่วมในท่ีท�างาน คุณคงมองเห็น 

โอกาสตรงนีไ้ด้ไม่ยากนะครบั

ภาวะผูน้�าคอืศลิปะในการโน้มน้าวใจ คอืการลงมอืท�าเพือ่จูงใจผูค้น

ให้ท�ามากกว่าท่ีพวกเขาคดิว่าจะเป็นไปได้ในการไขว่คว้าหาสิ่งท่ีดีขึน้

นี่ไม่เก่ียวข้องอะไรเลยกับต�าแหน่งหน้าท่ี ไม่เก่ียวข้องอะไรเลย

กับอ�านาจ ความอาวุโส หรือสถานะในสายบังคับบัญชาของบริษัท  

มีคนมากมายพูดถึงการเป็นผู ้น�าองค์กรไปพลาง กล่าวอ้างถึง 

ผูบ้รหิารอาวโุสสงูสดุของบรษิทัไปพลาง พวกเขาเป็นเพยีงผูบ้รหิารอาวโุส 

ผู ้น�าไม่ได้เป็นได้ในทันทีท่ีเงินเดือนคุณสูงถึงเกณฑ์ ก็หวังว่าคุณ 

จะค้นพบความเป็นผูน้�าเมือ่ถงึจุดนัน้นะครบั แต่ก็ไม่มอีะไรรับประกันได้ 

คุณสามารถเป็นผู้น�าได้ท้ังในท่ีท�างาน ในละแวกบ้าน ในครอบครัว 

ของคุณโดยไม่ต้องมีต�าแหน่งอะไรเลย

ผู้น�าไม่มีอะไรเก่ียวข้องกับคุณลักษณะส่วนบุคคล เมื่อพูดถึง 

ค�าว่า ผู้น�ำ คนส่วนใหญ่จะคิดถึงการมีอ�านาจเหนือกว่า การเป็น 
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ผู ้ รับผิดชอบ การมีบารมี  ผู ้คนมักคิดถึงบุคคลท่ีเป ็นไอคอน 

ในประวัติศาสตร์อย่างนายพลแพตตันหรือประธานาธิบดีลินคอล์น  

แต่ผู้น�าไม่ใช่ค�าคุณศัพท์ท่ีเอาไว้อธิบายบุคคล เราไม่จ�าเป็นต้องเป็น 

ผู ้มีบุคลิกเปิดเผยหรือมีเสน่ห์ดึงดูดเพื่อฝึกฝนการเป็นผู ้น�า และ

บุคลิกภาพเหล่านั้นก็ไม่ได้ท�าให้เรากลายเป็นผู้น�าโดยอัตโนมัติด้วย

การเป็นผู้น�าไม่ใช่การบริหารจัดการ คุณมีพนักงานสิบห้าคน

ท�างานขึ้นตรงกับคุณหน�าซ�้ายังต้องรับผิดชอบเรื่องผลก�าไรขาดทุน 

เหรอครับ ก็ดีแล้ว หวังว่าคุณจะเป็นผู้จัดการท่ีดีนะครับ การบริหาร

จัดการท่ีดีเป็นสิ่งจ�าเป็น ผู้จัดการจะต้องวางแผน วัดผล ติดตามผล 

ร่วมมือ แก้ปัญหา จ้างงาน ไล่ออก และอ่ืนๆ อีกสารพัด ผู้จัดการ 

ใช้เวลาส่วนใหญ่ของพวกเขาไปกับการจัดการสิ่งต่างๆ แต่ผู้น�านั้น 

น�าผู้คน

คุณไม่ได้เป็นผู้น�าเพียงเพราะคุณมีคนท�างานใต้บังคับบัญชา 

ของคุณ แล้วคุณก็ไม่ได้จู่ๆ กลายเป็นผู้น�าทันทีท่ีค่าจ้างคุณถึงเกณฑ์

ด้วย ผู้น�าท่ีแท้จริงจะสามารถชักจูงผู้อ่ืนให้เป็นตัวเองในแบบท่ีดีท่ีสุด 

ภาวะผู้น�าเป็นเรื่องของการส่งผลกระทบทางสังคม ไม่ใช่เรื่องอ�านาจ

ท่ีมากับต�าแหน่งหน้าท่ี

เพราะฉะนั้นอย่ามัวรอให้ได้ต�าแหน่งเลยครับ ความเป็นผู้น�า

ไม่ใช่สิ่งท่ีคนอ่ืนจะมอบให้คุณได้ คุณจะต้องไขว่คว้าและครอบครอง

มันด้วยตัวเอง
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หนังสือเล่มนีจ้ะช่วยคุณท�าแบบนั้นครับ

ดร. ทราวิส แบรดเบอรี่ 

ผู้เขียนหนังสือ Emotional Intelligence 2.0
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9

ผมรู้สองสิ่งเก่ียวกับการเป็นผู้น�าท่ีคนส่วนใหญ่ไม่เช่ือกัน

หนึ่ง ความเป็นผู้น�าคือพลังพิเศษ

สอง เกือบทุกเร่ืองท่ีเราเคยได้รับการสอนเก่ียวกับการเป็นผูน้�านัน้

มันผิด

การขาดภาวะผูน้�าในการท�างานท�าให้บริษทัสองแห่งแรกของผม

สาหัสแทบเอาตัวไม่รอด ในขณะท่ีการเป็นผู้น�าอย่างมีประสิทธิภาพ

ท�าให้ผมสามารถก้าวต่อไปจนเริ่มต้นก่อต้ังและขายบริษัทมูลค่า 

หลายล้านดอลลาร์ได้อีกมากมายหลายแห่ง

การขาดภาวะผูน้�าท่ีบ้านท�าให้ชีวติสมรสของผมจบลง ในขณะท่ี

การเป็นผู้น�าในครอบครัวท�าให้ผมสามารถเลี้ยงลูกๆ ที่น่าอัศจรรย์ถึง

สามคนในฐานะคุณพ่อเลี้ยงเด่ียวได้

การขาดภาวะผู้น�าในตัวเองท�าให้ผมนอนละเมอ อ้วนเกินพิกัด 

และซึมเศร้า ในขณะท่ีการเป็นผู้น�าตัวเองเป็นอย่างแรกท�าให้ตอนนี้

ผมมีสุขภาพดี มุ่งมั่น และเต็มไปด้วยพลัง

บทน�ำ
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ถ้าคุณด�าเนินรอยตามค�าแนะน�าด้านการบริหารแบบด้ังเดิม 

ท่ีเคยท�ากันมา คุณจะต้องพบกับความผิดพลาดในอาชีพการงาน 

หรือครอบครัว หรืออาจจะท้ังสองอย่าง ทุกวันนี้งบประมาณของเรา 

มน้ีอยลง จ�านวนพนกังานกล็ดลง แต่กลบัถูกร้องขอมากขึน้ เราจะต้อง

ขับเคลื่อนผ่านสภาพแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

อันไร้ความปรานี การสือ่สารท่ีไม่เคยหยดุพกัตลอดยีส่บิสีช่ั่วโมงเจ็ดวนั 

และคนรุน่ใหม่ท่ีมคีณุค่าให้ยดึเหนี่ยวแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงกบัรุ่นพ่อรุน่แม่

ของพวกเขา

หนังสือเล่มน้ีมีเป้าหมายเพียงประการเดียวคือการสอนคุณ

ให้เป็นทัง้หัวหน้าทีท่กุคนอยากท�างานด้วยและเป็นผู้ประสบความส�าเร็จ

อย่างสูงที่ซีอีโอทุกคนอยากจ้างงานทั้งหมดน้ีโดยไม่มีการดราม่า 

ความเครียด หรือการตรากตร�าท�างานอย่างไม่รู้จบในออฟฟิศ

ค�าแนะน�าท่ีคุณก�าลังจะได้อ่านมีท่ีมาจากงานวิจัยท่ีเช่ือถือได้ 

และยืนพื้นจากประสบการณ์การเป็นเจ้าของธุรกิจของผมท่ีก่อต้ังและ

ฟมูฟักบรษิทัหลายแห่งมาตลอดช่วงสามทศวรรษท่ีผ่านมา มหีลายบริษทั

ท่ีชนะเลศิรางวลั Inc. 500 ในฐานะบรษิทัท่ีเติบโตเรว็ท่ีสดุ เช่นเดียวกบั

รางวลั 'บริษทัท่ีดีท่ีสดุท่ีน่าท�างานด้วย' จากความพงึพอใจของพนกังาน

เนื้อหายังมาจากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญอีกกว่าสองร้อยคน 

ในพอดแคสต์ LEADx Leadership ของผม ผมยังได้รวบรวมเอา 

ภมูคิวามรูข้องโลกแห่งความจริงจากกูรูด้านการบรหิารอย่างแดน พงิค์ 

ลซิ ไวซ์แมน และคิม สก็อตต์ ซอีีโออย่างแจ็คสนั ฟราย ผูเ้ขยีนหนงัสอื 
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Basecamp ไมค์ แมค็เดอร์เมนท์ ผูเ้ขยีน FreshBooks และจิม ไวท์เฮร์ิต  

ผูเ้ขยีน Red Hat ทหารอาชีพอย่างผูบั้งคบับัญชาเรือด�าน�า้เดวดิ มาร์เคท็ 

นกับินรบเวอร์นิซ อาร์มวัร์ พลตรแีห่งกองทัพสหรฐัอย่างโจ ไบเยอร์ลี่  

และผูเ้ช่ียวชาญด้านการผลติอย่างโรรี ่ วาเด็น เจฟฟ์ แซนเดอร์ส์ และ 

เครก็ เบลเลนไทน์

ผมเร่ิมท�า LEADx Academy (www.leadx.org) ด้วยความคดิ 

ท่ีอยากจะจัดการศึกษาเรื่องการเป็นผู้น�าในระดับโลกให้กับทุกคน 

ทุกที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผมเช่ือว่าการเป็นผู้น�าคือพลังท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด 

ในการท�าสิ่งท่ีดี LEADx ใช้การฝึกอบรมออนไลน์ บทความ และ 

พอดแคสต์เพื่อช่วยให้ผู ้คนใน 192 ประเทศได้รู ้ว่าการเป็นผู ้น�า 

ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลือกหนึ่ง หากการเป็นผู้น�าสามารถส่งผลต่อผู้อ่ืน

ได้จริงๆ ก็แปลว่าพวกเราทุกคนต่างก็ก�าลังเป็นผู้น�าบรรดาคนที่อยู่

รอบตัวเราในทุกๆ วัน

เพือ่ให้การอ่านหนงัสอืเล่มนี้ได้ผลมากท่ีสดุ ผมอยากให้พวกคณุ

ท�าสามสิ่งต่อไปนี้

ประการแรก จงหยุดความไม่เช่ือของคุณเอาไว้ก่อน ทุกบท 

ในหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยค�าแนะน�าและเคล็ดลับท่ีขัดแย้งกับ 

ภูมิความรู้ในวิธีการบริหารแบบด้ังเดิม คุณจะได้ยินเสียงจากข้างใน 

ตัวคุณตะโกนว่าฉันไม่มีทางท�าแบบนั้นได้แน่ นั่นไม่มีทางได้ผล 

ส�าหรับบริษัทของฉัน! จงอย่าใส่ใจเสียงเหล่านั้น คุณสามารถเอาชนะ

ความไม่ลงรอยนี้ได้ด้วยการต้ังค�าถามถึงประสทิธภิาพของรปูแบบผูน้�า
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ท่ีคุณใช้อยู่ในปัจจุบันและด้วยการทดลองใช้พลังวิเศษแบบใหม่นี้ดู

ประการท่ีสอง ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการ Great Leaders 

Have No Rules (https://www.leadx.org/actionplan) ซึ่ง 

จะช่วยให้คณุมองเหน็ภาพรวมของเนื้อหาท้ังหมดและช่วยให้คณุสามารถ

น�าแนวคิดใหม่เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้ท้ังในท่ีท�างานและท่ีบ้าน

ประการทีส่าม อ่านหนงัสอืเล่มนี้ (แน่นอนครบั) อย่างปราศจาก

ความไม่เช่ือ พร้อมด้วยแผนปฏิบัติการ ในแต่ละบทคุณจะกลายเป็น

หัวหน้าในแบบท่ีตัวคุณเองอยากมีได้ในไม่ช้า

เควิน ครูส

ฟิลาเดลเฟีย 2019
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บทที่ 1
ยกเลิกนโยบายเปิดประตูซะ

เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2017 พิธีกรรายการทอล์กโชว์  

สตีฟ ฮาร์วีย์ถล่มอินเตอร์เน็ต 

แน่นอนว่าไม่ได้หมายความตรงตัวอย่างนั้นหรอกนะครับ ทว่า

ต้ังแต่โซเชียลมีเดียจนถึงข่าวภาคค�่า ใครต่อใครต่างพากันแสดง 

ความโกรธเกร้ียวอย่างหนกักับสิ่งท่ีนิตยสารวาไรต้ีเรยีกว่า 'เมโมสดุช็อก' 

ท่ีฮาร์วีย์ส่งให้บรรดาพนักงานของเขาด้วยภาษาแบบขวานผ่าซาก  

โดยบอกให้ทุกคนเลิกยุ่งกับเขา นี่คือบางส่วนของเมโมที่เขาเขียน

ผมขอให้ทกุคนทบทวนและปฏบัิตติามข้อความ

และกฎเหล่าน้ีนับตั้งแต่ทอล์กโชว์ซีซ่ัน 5 ของผม

เป็นต้นไป

จะไม่มกีารพบปะกนัในห้องแต่งตัวของผมอีกต่อไป 

ไม่มกีารแวะมาหา โผล่มาทัก ไม่ว่าจะใครก็ตาม

อย่าเข้ามาท่ีห้องแต่งตวัของผมเว้นแต่ว่าจะได้รบัเชิญ
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อย่าเปิดประตูห้องแต่งตัวของผม ถ้าคุณเปิด

ประตหู้องแต่งตวัของผมจงเตรียมตัวโดนลากออกไป

ทีมรักษาความปลอดภัยของผมจะห้ามทุกคน 

ท่ี ต้ังใจจะแวะมาพบหรือพูดกับผมไม ่ให ้มายืนท่ี 

หน้าประตูห้องของผม

ผมต้องการให้การดักเจอทุกรูปแบบยุติลงทันที 

รวมท้ังพวกเจ้าหน้าท่ีของทางสถานีโทรทัศน์ด้วย

คุณต้องลงตารางเวลาและนัดหมายก่อน

ในขณะที่เมโมของสตีฟกลายเป็นไวรัลและสร้างความช็อกไปทั่ว 

ผมกลับช็อกท่ีทุกคนรู้สึกช็อกกับเร่ืองนี้

สตีฟ ฮาร์วีย์ท�าถูกแล้ว

เขาจะเลอืกใช้ค�าพดูท่ีเข้าท่ากว่านี้ไม่ได้เหรอ แน่นอนว่าได้ แม้แต่

ลูกๆ วัยรุ่นของผมยังรู้เลยว่าข้อความแบบนี้ไม่ใช่ความคิดท่ีดีเลย

ฮาร์วีย์อายุหกสิบแล้วและเป็นพิธีกรรายการวิทยุ รายการ 

ทอล์กโชว์ทางทีวี Family Feud รายการแสดงความสามารถอย่าง 

Little Big Shots และรายการอ่ืนๆ อีกเพียบ เขาต้องเดินทางไปมา

เป็นประจ�าระหว่างลอสแองเจลิส ชิคาโก และแอตแลนตาเพื่อผลิต

รายการพวกนี้ เขาเป็นคุณพ่อและเป็นคุณปู่

ผมอายุน้อยกว่าเขาสิบปี แต่แค่คิดถึงตารางการท�างานของเขา

ยังอยากจะล้มตัวลงนอน
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พนักงานของสตีฟ ฮาร์วีย์ทุกคนควรจะรู้ดีกว่านี้สิ ทุกคนน่าจะ

อยากให้เขามีพลัง สนุกสนาน และสร้างสรรค์ ทุกคนไม่ควรให้เขา 

ต้องลงมาไล่เบ้ียจุกจิกกับทุกรายละเอียดของโชว์หรอืคอยแจกลายเซน็

มนัน่าช็อกท่ีเขาถึงขัน้ต้องส่งเมโมด้วยซ�า้ เขาไม่ได้มผีูช่้วยค่าตัวแพง

ท่ีท�าหน้าท่ีหวัหน้าพนักงานคอยจัดสรรเวลาของเขาให้เหมาะสมหรอกหรือ 

ท�าไมโปรดิวเซอร์รายการถงึไม่เป็นตัวกลางคอยประสานกบัพวกพนกังาน

ท่ีเหลอื

แค่อ่านดูก็รู้ว่าเมโมนัน้ถูกเขยีนด้วยความรูส้กึท่ีแท้จริงอันเป่ียมไปด้วย

อารมณ์ ในช่วงเวลาท่ีเต็มไปด้วยความหงดุหงดิคบัข้อง แต่เหนือสิ่งอ่ืนใด 

เขาไม่ได้ท�าอะไรผดิ

"พอมีเวลาสักนิดม้ัย"

ถึงผมจะไม่ใช่พิธีกรรายการทอล์กโชว์ แต่ผมก็เข้าใจปัญหาของ

การ 'แวะ' เข้ามาหาแบบไม่ได้นัดหมายเป็นอย่างดี

ค�าถามนี้เคยท�าให้ผมเสียวสันหลังวาบ "พอมีเวลาสักนิดมั้ย"

ผมก�าลังง่วนอยู่กับการวางแผนกลยุทธ์และงบประมาณส�าหรับ

ปีหน้า บริษัทของผมจะกระโดดจากยอดขายประจ�าปี 5 ล้านเหรียญ

ไปท่ี 10 ล้านเหรียญได้อย่างไรภายในเวลาปีเดียว เป้าหมายนั้น 

ถูกวางโดยหุ้นส่วนด้านกลยุทธ์ท่ีจะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุน และมันก็

ขึ้นอยู่กับผมท่ีจะแสดงให้เห็นว่าเราจะท�าให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
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ไหนมาดูกันซิ...ถ้าผมเพิ่มพนักงานขายอีกสองคนในคอลัมน์ X 

ท่ีคนละ 90,000 เหรียญ แล้วพวกเขาก็จะเร่ิมเพิ่มยอดขายได้ใน 

เดือนท่ีหกโดย...

ก๊อก ก๊อก ก๊อก "พอมีเวลาสักนิดมั้ยคะ"

ผมอยากจะแสดงการสนับสนุนสมาชิกในทีม ผมอยากจะเป็น

ผู้น�าท่ีดี เพราะฉะนั้น...

"แน่นอนเทรซี่ มีอะไรเหรอ"

เธอก้าวเข้ามาในห้องแล้วอวดภาพสามมิติของบูธแสดงสินค้า

ส�าหรบังานประชุม "ฉนัก�าลงัเตรยีมตัวเสนอขออนมุติับูธดีไซน์สดุท้าย 

พวกเขาปรับตามท่ีเราขอเมื่อสัปดาห์ก่อนเรียบร้อยแล้ว มันดูโอเค 

ส�าหรับคุณหรือยังคะ"

"ผมบอกคุณเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วว่ามันดูใช้ได้แล้วส�าหรับผม

หลังจากการปรับเปลี่ยน"

"ฉันรู ้ค่ะ แต่นี่เป็นดีไซน์สุดท้ายของสุดท้ายแล้ว ก่อนท่ีฉัน 

จะจ่ายเงิน 10,000 เหรียญ ฉันคิดว่าฉันน่าจะเช็ก..."

"เทรซี่ คุณท�าได้ดี งบประมาณดีแล้ว ดีไซน์ก็ดีแล้ว"

"โอเคค่ะ ขอบคุณ"

ผมถอนหายใจ

โอเค เมื่อก้ีถึงไหนแล้วนะ ผลกระทบของการจ้างพนักงานขาย

เพิ่ม จ�านวนพนักงานขายอยู่ในคอลัมน์ไหนของหน้าตารางนะ นั่นไง

คอลัมน์ X ถ้าผมเพิ่มพนักงานขายเข้าไปอีกสองคน...
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ก๊อก ก๊อก "พอมีเวลาสักนิดมั้ยครับ"

ถามจริง!

แสวงหาการสื่อสารและความโปร่งใส

นโยบายเปิดประตู (Open Door Policy) หมายถึงการท่ีผูน้�าธรุกจิ

หรือองค์กรเปิดประตูห้องท�างานของตัวเองเอาไว้เพื่อท่ีพนักงานจะได้

รูส้กึเป็นท่ีต้อนรับหากจะแวะเวยีนมาพบปะอย่างเป็นกันเอง ถามค�าถาม 

หรือพดูคยุถึงปัญหาต่างๆ ท่ีค้างคาอยูใ่นใจ

ทุกวันนี้ด้วยรูปแบบออฟฟิศแบบเปิด โคเวิร์กก้ิงสเปซ และ

สมาชิกของทีมท่ีท�างานทางไกลจากท่ัวโลก 'นโยบายเปิดประตู'  

ยิ่งกลายเป็นเหมือนค�าอุปมายิ่งกว่าท่ีผ่านมา การเดินผ่านเข้าประตู 

ท่ีเปิดกว้างในหลายๆ องค์กรตอนนี้มค่ีาเท่ากับการส่งข้อความเอสเอ็มเอส

ทางโทรศัพท์ การส่งข้อความไดเร็กต์ไปในเฟซบุ๊กหรือสแล็ก และ

ข้อความเร่งด่วนทางสไกป์ หรือข้อความในเบสแคมป์

แต่ไม่ว่าการขัดจังหวะนั้นจะเกิดขึ้นผ่านประตูจริงๆ หรือประตู

ดิจิตอล ทฤษฎีบอกว่าองค์กรใช้การเปิดกว้างนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรม 

แห่งการไว้เนื้อเช่ือใจ การร่วมมือ การสื่อสาร และให้เกียรติ ไม่ว่า 

พนกังานผูน้ัน้จะอยูใ่นระดับสงูต�า่แค่ไหนในสายบังคบับัญชา การเข้าถึง

ตัวผูบ้รหิารควรท่ีจะช่วยลดการซบุซบินินทาและข่าวลอืในท่ีท�างานได้

เป้าหมายของนโยบายเปิดประตูนั้นน่าช่ืนชมทีเดียว ใครจะ 
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ไม่อยากได้ล่ะครับ

ในขณะท่ีเป้าหมายนั้นสูงส่ง แต่ข้อเสียนั้นเป็นของจริง เมื่อผม 

ได้ลองส�ารวจสมาชิกท่ีรบัจดหมายข่าวและสมาชิกชุมชนออนไลน์ของผม

จ�านวนหนึ่งแสนคน ผมก็ได้รับเรื่องราวคล้ายๆ กันมากมายเก่ียวกับ

นโยบายเปิดประตูท่ีกลายเป็นความวายป่วงจากบรรดาผู้จัดการและ

บุคคลท่ัวไป

แต่ฉันไม่อยากพูดออกไปน่ี!

สมาชิกของทีมต้องการนโยบายเปิดประตูจริงๆ หรือ

ราวสบิปีก่อน เจมส์ ดีเทิร์ต ศาสตราจารย์มหาวทิยาลยัเวอร์จิเนีย 

และเอม ี เอ็ดมนุด์สนั ศาสตราจารย์มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดต้ังเป้าค้นหาว่า

ท�าไมพนักงานบางคนจึงน�าไอเดียมาเล่าให้ผู้จัดการของตัวเองฟังและ

ท�าไมบางคนถงึไม่ท�าเช่นนัน้ พวกเขาสมัภาษณ์พนกังานราวสองร้อยคน 

ในบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงและพบว่าพนักงานราวคร่ึงหนึ่งเลือกท่ีจะ 

เกบ็ข้อมลูท่ีอาจมปีระโยชน์กบับรษิทัเอาไว้กบัตัวโดยไม่บอกใคร เพราะ

อะไรน่ะหรือ ศาสตราจารย์ท้ังสองอธบิายไว้แบบนี้

ค�าตอบก็คือสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดไงล่ะ  

ในขณะท่ีสาเหตุของการท่ีพนกังานกลวัท่ีจะพดูถึงปัญหา 

อย่างเช่น การแจ้งเบาะแสสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าคือ
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อะไร เราพบว่าสัญชาตญาณการป้องกันตัวเองที่ติดตัว 

มาแต่ก�าเนิดน้ันเป็นสิ่งท่ีทรงพลงัมากเสยีจนมนัไปยบัยัง้

ค�าพูดท่ีเห็นได้ชัดว่ามีความตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือองค์กร  

ในการสมัภาษณ์ของเราการรับรูถ้งึความเสีย่งของการพดู

ออกมาเป็นความรูส้กึท่ีเฉพาะตัวมากๆ และส่งผลทันที

ต่อพนักงาน ในขณะท่ีประโยชน์ท่ีจะเกิดกับองค์กร 

ในอนาคตจากการแบ่งปันความคิดของพวกเขายังเป็น 

สิ่งทีค่ลมุเครอืไม่แน่นอน ด้วยเหตุนี้พนกังานจึงเล่นบท

ปลอดภยัไว้ก่อนโดยสญัชาตญาณด้วยการปิดปากเงยีบ 

บทสรุปท่ีมกัเกิดขึน้บ่อยๆ ของพวกเขาก็คอื "เมือ่สงสยั 

จงหบุปากเอาไว้"

ดีเทิร์ตและเอ็ดมุนด์สันพบว่าพนักงานบางคนอ้างอิงถึงเรื่องเล่า 

ในองค์กรเกีย่วกับบุคคลท่ีแบ่งปันไอเดียของตัวเองออกสูส่าธารณะแล้ว 

"อยู่ๆ  ก็หายตัวไปเลยจากบริษทั"

เกอร์รี่หนึ่งในผู้อ่านของผมส่งอีเมลมาเล่าถึงสิ่งท่ีเกิดขึ้น เมื่อ 

เขาใช้นโยบายเปิดประตูซึ่งเป็นนโยบายของผู้จัดการของผู้จัดการเขา

อีกที

ในการประชุมกับเขาผมบอกเขาเก่ียวกับปัญหา

การท�างานและการสื่อสารท่ีเรามีกับผู้จัดการโดยตรง
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ของเราท่ียังท้ังใหม่แล้วก็อ่อนประสบการณ์ ผมยัง 

เสนอแนะทางแก้เพิ่มเติมไปให้ด้วย...อีกไม่กี่วันต่อมา

เขาก็เล่าให้ผู้จัดการของผมฟังถึงสิ่งท่ีผมพูด นั่นท�าให้

สถานการณ์ระหว่างเราสองคนย�่าแย่มาก ในไม่ช้า 

ผูจั้ดการกล็าออกจากบรษิทัไป และอีกไม่ก่ีเดือนจากนัน้

ผมก็โดนบีบให้ต้องออก

คุณอาจสงสัยว่าเรื่องถูกไล่ออกเพราะนโยบายเปิดประตูนี่เป็น

เร่ืองจริงหรือเปล่า ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ส�าคัญเลยครับ ถ้า 

พวกเขายังรู้สึกได้อันตรายของการท่ีพนักงานจะไม่ยอมเปิดปากพูด 

ก็ยังคงมีอยู่แน่นอน

ไม่ว่าจะรู ้ตัวหรือไม่รู ้ตัว พนักงานจะช่ังน�้าหนักความเสี่ยง 

ท่ีอาจจะเกิดขึ้นและความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับรางวัลเสมอ หาก 

ผลประโยชน์ท่ีจะได้นั้นมากเกินพอส�าหรับความเสี่ยง พวกเขาจึง 

จะยอมเดินผ่านประตูท่ีเปิดกว้างเข้าไป การโยนความรับผิดชอบ 

ในการเปิดใจถึงปัญหาหรอืเสนอค�าแนะน�าไว้ในมอืพนกังานท่ียอมพดูคอื

สิ่งท่ีท�าให้สมาชิกในทีมครึ่งหนึ่งปิดปากเงียบ

กระโดดข้ามสายการบังคับบัญชา

มีพนักงานเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นในโลกธุรกิจท่ีรู้สึกสบายใจกับ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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