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-  สิ่  ง  ดี  ๆ  จ  า  ก  ผู้  ใ  ห้  สู่  ผู้  รั  บ  -

ผู้ที่มอบหนังสือเล่มนี้ให้แด่ท่ำน  คือผู้ที่มีควำมเอำใจใส่และปรำรถนำสิ่งที่ 
ดีที่สุด  จึงได้มอบหนังสือดีเล่มนี้ท่ีจะท�ำให้ท่ำนมีวิธีคิดท่ีท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จ
สูงสุด  มีชีวิตที่ดีที่สุด  จำกประสบกำรณ์ของอำจำรย์และนักศึกษำท่ีส�ำเร็จกำรศึกษำ
จำกมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด  แหล่งกำรศึกษำท่ีดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นี่คือสิ่งท่ีคนพิเศษ  ผู้ท่ีรักและห่วงใยในตัวท่ำน  ได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้   
เพียงเพื่อต้องกำรให้คนที่รักและห่วงใย  มีชีวิตท่ีดีขึ้นตลอดไป

เพราะหนังสือดีเล่มนี้  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีข้ึนได้

TO

FROM

การมอบหนังสือดีแก่ผู้ที่ท่านรักและห่วงใย  เป็นการเพิ่มสิ่งดีให้กับตนเองและผู้ได้รับ  สำาหรับ
ผู้รับนั้น  เมื่อท่านได้รับหนังสือดีเล่มนี้  ขอให้ตอบแทนสิ่งดี ๆ  คืนแก่ผู้ให้ด้วยการอ่านให้จบ  1  ครั้ง  
และให้ผู้อื่นยืมอ่าน  1  ครั้ง  เพราะเท่ากับท่านได้ช่วยให้ตัวท่านเองและคนรอบข้าง  มีชีวิตที่ดีขึ้น

สมชัย  เบญจมิตร

Line id : @beemedia  www.facebook.com/beemedia  Email : Info@BeeMedia.co.th
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- เกี่ยวกับผู้เขียน -

ผศ.ดร.ชัญญพร จาวะลา ส�ำเร็จกำรศกึษำระดบัปริญญำบัณฑิต (เกยีรตนิยิม)  

และมหำบัณฑิตสำขำวิชำภำษำจีน  คณะอักษรศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย   

ได้รับทุนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเพื่อศึกษำต่อในระดับดุษฎี

บัณฑิตสำขำวิชำภำษำจีน  มหำวิทยำลัยฮำวำย  สหรัฐอเมริกำ  ผศ.ดร.ชัญญพร เป็น 

ผู้ท่ีมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนภำษำจีน  เคยได้รับรำงวัลและทุนกำรศึกษำ  เช่น  รำงวัล

ทุนวิจัย Chung Fong and Grace Ning Chinese Studies Fund Award และ 

Arts & Sciences Advisory Council Award ทุนกำรศึกษำจำกธนำคำรกสิกร

ไทย  เพื่อศึกษำภำษำจีนกลำงระยะสั้นที่มหำวิทยำลัยปักกิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน  

และมีประสบกำรณ์กำรแปลให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน

- เกี่ยวกับผู้แปลและเรียบเรียง -

 “ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัย 

  ท่ีดีแห่งหน่ึงของโลก

  สอนวิธีคิด เล่มท่ี 1 

  ‘วิชาชีวิต

   ท่ีไม่มีในต�ารา’”

 “ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัย 

  ท่ีดีแห่งหน่ึงของโลก

  สอนวิธีคิด เล่มท่ี 2 

  ‘วิชาความส�าเร็จ

   ของคนคิดเป็น’”

Download ตัวอย่างหนังสือเพื่ออ่านก่อนซ้ือได้ท่ี www.BeeMedia.co.th

เหวย์ ซิ่วอิง  (韦秀英  )  เกิดเมื่อปี  1977  ท่ีเมืองเหลียนอวิ๋นก่ำง  มณฑล
เจียงซู ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยหยำงโจว ปี 2001  เป็นนักเขียนขำยดี
ท่ีมปีระสบกำรณ์มำกกว่ำ 10 ปี ได้รับควำมนยิมล้นหลำมใน  ประเทศจนี เกาหลี  

และ ไต้หวัน  ด้วยยอดขำยหลำยล้ำนเล่มซ่ึงแปลเป็นภำษำไทยแล้วคือหนังสือ
เล่มนี้ “ฮาร์วาร์ด  มหำวิทยำลัยที่ดีแห่งหนึ่งของโลก สอนวิธีคิด  เล่มที่ 1 - ‘วิชา

ชีวิตท่ีไม่มีในต�ารา’” และ “ฮาร์วาร์ด มหำวิทยำลัยท่ีดีแห่งหนึ่งของโลก สอน
วิธีคิด เล่มที่ 2 - ‘วิชาความส�าเร็จของคนคิดเป็น’” โดย ส�านักพิมพ์ บี มีเดีย 

หนังสือของ เหวย์ ซิ่วอิง ขายดีและเป็นท่ีนิยมมากในหมู่คนวัยหนุ่มสาว  

นอกจำกนีเ้ธอยงัเขยีนหนงัสอืแนวจิตวทิยำพฒันำตนเองท่ีโด่งดงัเช่น  “ค�ำแนะน�ำ
ของคำร์เนกถีงึผู้หญงิเร่ืองควำมสขุชัว่ชวีติ”  “อปุนสิยัเฉพำะตวัมำจำกไหน”  “100 
ปรัชญำชีวิตที่หญิงสำวต้องรู้”  “จิตใจที่สงบจะไม่หุนหันพลันแล่น”  เธอหลงรัก
ในงำนเขียนและตัวอักษร  ชอบกำรถ่ำยทอดควำมคิดต่ำง ๆ ผ่ำนทำงตัวอักษร
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หมายเหตุ บรรณาธิการ

อำจำรย์ของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด  พูดกับนักศึกษำ 
ในชั้นเรียนว่ำ  “ความส�าเร็จไม่ได้เกิดข้ึนเพียงช่ัวข้ามคืน  หากพวกเรา

สามารถท�าให้ตนเองก้าวหน้าวันละนิดทุกวัน  แม้จะเป็นความก้าวหน้า

เพียง 1 เปอร์เซ็นต์   แล้วจะมีอะไรมาขวางการก้าวไปสู่ความส�าเร็จได้”   

ค�ำสอนวิธีคิดเหล่ำนี้ไม่มีในต�ำรำเรียน  แต่ต้องเกิดจำกประสบกำรณ์ชีวิต

จริง  คนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสำวส่วนใหญ่คิดว่ำ  หำกตนเป็นคนเก่ง  ก็จะ

ประสบควำมส�ำเร็จและโดดเด่นในสังคมได้  ท่ีจริงแล้ว  แค่ควำมเก่งยัง

ไม่เพียงพอ  แต่จะต้องมีวิธีคิดท่ีสำมำรถน�ำพำชีวิตให้ประสบควำมส�ำเร็จ

ในทุกด้ำนได้  หนังสือเล่มน้ีช่วยสอนวิธีคิดวิชาชีวิตนอกต�าราให้คุณว่า 

จะเปลี่ยนแปลงตนเองในด้านการเรียน  การท�างาน  และการด�าเนินชีวิต  

เพื่อสร้างอุปนิสัยท่ีโดดเด่นได้อย่างไร  เป็นเคล็ดลับท่ีหำเรียนไม่ได้ใน

โรงเรียนหรือมหำวิทยำลัย  แต่จะต้องมำจำกประสบกำรณ์จริงเท่ำนั้น

หนังสือ  “ฮาร์วาร์ด  มหำวิทยำลัยท่ีดีแห่งหนึ่งของโลก  สอนวิธีคิด  

เล่มที่ 1 : ‘วิชาชีวิตที่ไม่มีในต�ารา’”  แปลจำกหนังสือขำยดีภำษำจีนเร่ือง  

哈佛凌晨四点半 โดย  เหวย์ ซิ่วอิง  เป็น  หนังสือแนวพัฒนาตนเอง  

ที่ขำยดีมำกในประเทศ จีน เกำหลี ไต้หวัน  หลำยล้ำนเล่ม  ซ่ึงจะช่วยให้

ท่ำนเรียนรู้ว่ำอำจำรย์และศิษย์เก่ำมีเคล็ดลับอะไรบ้ำงในกำรช่วยสอนวิธี

คิด  ให้ชีวิตกำรเรียน  กำรท�ำงำน  และทุก ๆ ด้ำนดีขึ้นตลอดไป

ส�ำนักพิมพ์                    มีควำมภูมิใจท่ีได้จัดพิมพ์ หนังสือดี  

เล่มนี้ ท่ีจะช่วยให้ท่ำนมีวิธีคิดและหลักในกำรใช้ชีวิตที่ไม่ได้สอนในต�ำรำ 

แต่ต้องมำจำกประสบกำรณ์เท่ำนั้น ซ่ึงจะช่วยให้ท่ำนมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป  

เพราะหนังสือดี  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีข้ึนได้

 สมชัย  เบญจมิตร
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คนส่วนใหญ่คิดว่า  หากตนเป็นคนเก่ง

ก็จะประสบความส�าเร็จและโดดเด่นในสังคมแล้ว

แต่ท่ีจริง  เพียงแค่ความเก่งยังไม่เพียงพอ

ต้องมีวิธีคิดท่ีน�าพาชีวิตให้ประสบความส�าเร็จด้วย

หนังสือเล่มน้ี  เป็นหนังสือจิตวิทยาเพื่อพัฒนาตนเอง

โดยอ้างอิงประสบการณ์จากอาจารย์และศิษย์เก่า

ซ่ึงจะสอน  วิธีคิดวิชาชีวิตนอกต�ารา  ให้คุณว่า

“หากต้องการมีชีวิตท่ีประสบความส�าเร็จ

คนเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองด้านการเรียน  

การท�างาน  และการด�าเนินชีวิตอย่างไร”

เป็นเคล็ดลับท่ีหาเรียนไม่ได้ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย

แต่จะต้องมาจากประสบการณ์จริงเท่าน้ัน
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 - จ�ำไว้ว่ำ ที่ดีท่ีสุด อยู่ที่คร้ังถัดไป
 - คนที่ขยันขันแข็ง มักจะได้โอกำสมำกกว่ำคนอื่น

บทที่ 3  เป็นตัวของตัวเอง เพราะไม่มีใครเติบโตแทนคุณได้     68 

 - พึ่งพำตนเอง ไม่มีใครเติบโตแทนคุณได้
 - ควำมส�ำเร็จอำศยัควำมกล้ำและพยำยำม  จงกล้ำผลกัประตูทีไ่ม่ได้ลอ็กออก
 - มีควำมคิดเห็นเป็นตัวของตัวเอง และกล้ำแสดงออกมำ
 - คนท่ีไม่เคยลงน�้ำ จะไม่มีวันว่ำยน�้ำเป็น
 - กำรสูญเสียควำมกล้ำ เปรียบเสมือนกำรสูญเสียทุกสิ่ง
 - ผู้ที่ประสบควำมส�ำเร็จ จะคิดแต่สิ่งที่ต้องกำร และไม่ใส่ใจสิ่งท่ีไม่ต้องกำร
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บทที่ 4  ใช่ คุณท�าได้! ไม่มีใครปฏิเสธคุณได้ นอกจากตัวคุณเอง     96 

 - มีควำมมั่นใจ ไม่เลิกล้มกลำงคัน - เคล็ดลับอันดับแรกของควำมส�ำเร็จ
 - ไม่ยอมเป็นคนธรรมดำ ต้องมั่นใจเยี่ยงพระรำชำ
 - อันท่ีจริง สิ่งที่คุณขำดไป ก็คือกำรค้นหำตนเอง
 - ไม่มีใครปฏิเสธคุณได้ นอกจำกตัวคุณเอง
 - กระซิบบอกตนเองเสมอ ๆ ว่ำ “ฉันท�าให้ดีกว่าน้ีได้”

 - หลักสูตร MBA คำบสุดท้ำยของฮำร์วำร์ด ก็คือ “ขายตัวเอง”

 - บอกกับตนเองเสมอ ๆ ว่ำ ขอเพียงแต่ลงมือท�ำ ไม่มีอะไรท่ีเป็นไปไม่ได้

บทที่ 5  เมื่อโตขึ้นมักโกรธง่าย จงเรียนรู้ท่ีจะควบคุมตนเอง     122

 - ควำมผิดพลำดตลอดชีวิตครั้งหนึ่งของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด
 - ควำมโกรธเปรียบเหมือนรอยตะปูบนร้ัวท่ีไม่มีวันลบออก
 - บริหำรจัดกำรเวลำของตนเองให้ดี
 - ไม่ว่ำในสถำนกำรณ์ใด ก็ต้องสุขุมเยือกเย็น
 - เปลี่ยนแปลงในสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงได้ ยอมรับในสิ่งท่ีไม่อำจเปลี่ยนแปลง

บทที่ 6  ความหวังที่กระตือรือร้น มีจิตใจดี จึงจะมีอนาคตดี     143

 - ควำมโชคร้ำย เป็นมหำวิทยำลัยที่ดีท่ีสุดของชีวิต
 - กำรเปรียบเทียบ ท�ำให้คุณสูญเสียควำมเป็นตัวเอง
 - เขียนจุดเด่นในตัวคุณ ให้คุณค่ำกับตนเอง
 - ใส่ใจกับจุดด้อย ไม่แสวงหำควำมสมบูรณ์แบบ
 - กระตือรือร้นแสวงหำควำมก้ำวหน้ำ วิ่งไปข้ำงหน้ำถึงจะล่ำเหยื่อได้
 - ลงมือท�ำทันที สร้ำงโอกำสให้ตนเอง

บทที่ 7  ท�าอย่างไรจึงจะเป็นคนพูดเก่งและเป็น “กลุ่มคน” ที่เข้าสังคมเป็น  165

 - พลังของคนคนหนึ่งมีข้อจ�ำกัด พลังของกลุ่มคนส�ำคัญยิ่งกว่ำ 
 - ควำมไว้วำงใจ กฎทองของกำรคบเพื่อนสนิท
 - เรียนรู้ท่ีจะไตร่ตรองปัญหำ จำกมุมมองของฝ่ำยตรงข้ำม
 - คนที่ชมคนอื่นเป็น ไม่ว่ำไปไหน จะได้รับกำรต้อนรับ
 - เรียนรู้ท่ีจะรับฟัง - พูดเก่งไม่สู้ฟังเก่ง
 - ใจกว้ำงและให้อภัย เนื้อหำหลักของบทเรียนเร่ืองมนุษยสัมพันธ์
 - เรียนรู้ท่ีจะแบ่งปัน - ยิ่งแบ่งปันมำก ยิ่งได้ผลเก็บเกี่ยวมำก
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บทที่ 8  เป็นที่ 1 ตลอด เปลี่ยนความยอดเยี่ยมเป็นความเคยชิน     195

 - ลักษณะควำมเป็นผู้น�ำท่ี “น่ากลัว” ของคนที่ส�ำเร็จจำกฮำร์วำร์ด
 - แม้ในขณะนี้คู่แข่งของคุณ ก็ก�ำลังพลิกอ่ำนหนังสือไม่หยุด
 - คิดสิ่งใหม่ กล้ำท�ำสิ่งใหม่ ไม่เดินบนเส้นทำงท่ีธรรมดำ
 - ไม่พึงพอใจในสิ่งท่ีมี ท�ำทุกอย่ำงให้เต็มท่ี จะยิ่งโดดเด่น
 - ไม่อำลัยอดีต ปรับควำมคิดกลับสู่จุดตั้งต้นเสมอ

บทที่ 9  วิธีคิดท่ีประสบความส�าเร็จ ของคนท่ีส�าเร็จการศึกษาจากฮาร์วาร์ด   214

 - เป็นคนกระตือรือร้น : เคล็ดลับควำมส�ำเร็จของนักศึกษำฮำร์วำร์ด
 - เป็นคนมีความมุ่งมั่น : ควำมแตกต่ำงของคนประสบควำมส�ำเร็จและคนล้มเหลว

 - เป็นคนมคีวามรับผดิชอบ : คนทีก่ล้ำรับผดิชอบถงึจะท�ำเร่ืองใหญ่ได้ส�ำเร็จ
 - เป็นคนมีวินัยในตนเอง : ผู้เข้มแข็งเท่ำนั้นที่มีวินัยในตนเอง
 - เป็นคนซื่อสัตย์ : ลูกชำย 169 คน อ้ำงตัวยอมรับพ่อ 
 - เป็นคนท่ีมีความเคารพนับถือคนอื่น : เคำรพนับถือช่วยให้ชีวิตดีข้ึน
 - เป็นคนท่ีใส่ใจในรายละเอียด : ควำมแตกต่ำงคือสิ่งที่เรำมองข้ำม

บทที่ 10 ยืนหยัดที่จะสู้ ไม่ยอมแพ้     241

 - คุณเคยถูกปฏิเสธ 1,850 คร้ังไหม
 - เมื่อหวำดกลัวควำมล้มเหลว เท่ำกับท�ำลำยควำมก้ำวหน้ำ
 - เมื่อตกอับ ต้องอดทน
 - ก้ำวข้ำมควำมล�ำบำก ต้องเร่ิมจำกใจ
 - ยำมสิ้นหวัง ให้ยืนหยัดอีกสักหน่อย
 - ไม่ทอดทิ้ง ไม่ละทิ้ง ควำมยำกล�ำบำกเป็นสถำบันขั้นสูงของกำรฝึกฝนชีวิต

บทที่ 11 คติเตือนใจ 8 ประการที่มีผลต่อนักศึกษาฮาร์วาร์ดทั้งชีวิต     265

 - ขยันอ่าน : ไม่ว่ำไปไหน ให้พกหนังสือไป 1 เล่ม
 - คิดใคร่ครวญอยู่เสมอ : ถำมค�ำถำมตนเองก่อนนอน 5 นำที
 - เลือกสรรอย่างฉลาด : สิ่งที่ส�ำคัญกว่ำหยำดเหง่ือก็คือ ฉลำดเลือก
 - ฉลาดใช้เงิน : คำบเรียนแรกของวิชำเศรษฐศำสตร์
 - ยืมแรงคนอื่น : ไม่รับประทำนอำหำรเพียงล�ำพัง
 - ออกก�าลังกาย : เลือกกีฬำที่ชื่นชอบที่สุด
 - สร้างสรรค์ : สร้ำงสิ่งท่ีคนอื่นต้องกำรแต่ไม่อำจแสดงออก
 - ส�านึกในบุญคุณ : ไม่ว่ำที่ไหน กับใคร เร่ืองใด ขอให้รู้จักพูด “ขอบคุณ”
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ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดท่านหนึ่ง
   ถามนักศึกษาของเขาว่า 

“หากพวกคุณมีแอปเปิล 5 ลูก 
พวกคุณจะท�าอย่างไร” 

นักศึกษาคนหนึ่งตอบขึ้นทันทีว่า 

“ผมจะกิน 1 ลูก ที่เหลืออีก 4 ลูก จะแบ่งให้เพื่อน” 
“ท�าไมล่ะ” 

นักศึกษาตอบว่า 
“ผมกินแอปเปิล 1 ลูก ก็รับรู้รสชาติของแอปเปิลแล้ว 
และถ้ากิน 5 ลูก ก็ยังท�าได้เพียงรับรู้รสชาติของมัน 
มิสู้แบ่งให้คนอื่นกิน 
คนอื่นจะได้มีโอกาสลิ้มลองรสชาติของมัน 
การท�าเช่นนี้ท�าให้รสชาติของแอปเปิลทั้ง 5 ลูก
กลายเป็นรสชาติของแอปเปิล 1 ส่วน 
และความสุขอีก 4 ส่วน แล้วท�าไมไม่ท�าล่ะ” 

ศาสตราจารย์พยักหน้าเห็นด้วย  พร้อมกับยิ้มและพูดว่า 
“นี่ก็คือเนื้อหาที่ผมจะสอนพวกคุณในวันนี้ 
ยิ่งแบ่งปันมาก  ยิ่งเก็บเกี่ยวได้มาก”



ฮำร์วำร์ด  คือมหำวิทยำลัยท่ีดีที่สุดในใจของนักศึกษำ 
ทุกคน  ในฐำนะท่ีเป็นสถำบันกำรศึกษำช้ันน�ำระดับโลก  มหำวิทยำลัย 

ฮำร์วำร์ดได้สร้ำงบุคลำกรท่ีมีช่ือเสียงมำกมำย  อำทิ  ประธำนำธิบดีของ

สหรัฐอเมริกำจ�ำนวน  8  คน  เจ้ำของรำงวัลโนเบลจ�ำนวน  47 คน  เจ้ำของ

รำงวัลพูลิตเซอร์จ�ำนวน 48 คน  รวมท้ังบุคคลระดับหัวกะทิในหลำกหลำย

สำขำอำชีพ  เมื่อมาเยือนท่ีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  คุณจะรับรู้ได้ว่าบรรดา

หัวกะทิเหล่าน้ีแท้จริงแล้วไม่ใช่อัจฉริยะบุคคลแต่อย่างใด  แต่พวกเขา

คือผู้ที่อุตสาหะพยายามและทุ่มเทมากกว่าคนอื่น  ก็เท่านั้น! 

มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดตั้งอยู่บนพ้ืนท่ี  154  เฮกเตอร์  ไม่มีตึกสูง

ระฟ้ำที่ทันสมัย  มีแต่เพียงห้องสมุดท่ีสร้ำงด้วยอิฐนิวอิงแลนด์สีแดงที่

พบเห็นได้ทั่วไป  เมื่อคุณเดินเข้ำมำในมหำวิทยำลัยท่ีงดงำมแห่งนี้และ

สัมผัสกับแสงอำทิตย์ยำมเช้ำ  คุณจะเห็นแต่เพียงทะเลสำบ  ถนนหนทำง  

และนักศึกษำมำกมำยที่ก�ำลังนั่งอ่ำนหนังสืออย่ำงตั้งอกตั้งใจ  และเมื่อคุณ

เดินเข้ำไปในห้องสมุดของมหำวิทยำลัยที่เก็บรวบรวมหนังสือไว้กว่ำยี่สิบ

ล้ำนเล่ม  คุณจะเห็นห้องอ่ำนหนังสือทุกห้องเปิดไฟสว่ำงจ้ำ  ท่ีนั่งทุกที่ถูก

จับจองด้วยนกัศกึษำทีอ่่ำนหนงัสอือย่ำงจริงจงั... พวกเขำไม่ได้แต่งตัวด้วย

เสือ้ผ้ำท่ีสวยงำม  ยิง่ไปกว่ำนัน้ คณุจะไม่พบคนท่ีเดนิไปมำอย่ำงไร้จดุหมำย  

จะมีก็แต่เพียงฝีเท้ำที่เร่งรีบที่พร้อมจะจำรึกเร่ืองรำวชีวิตของตน

ค�ำน�ำ

โลกนี้ไม่มีอะไรท่ีเป็นของฟรี
: บทเรียนวิธีคิด วิชาชีวิต

ตี 4 ครึ่งที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
HARVARD’S 4:30 A.M.
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สถำนีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษเคยจัดรำยกำรพิเศษ

เร่ือง  “ตี 4 คร่ึง”  เนื้อหำของรำยกำรกล่ำวถึงช่วงเช้ำมืดตอนตี 4 คร่ึง  

ในห้องสมุดของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดเต็มไปด้วยนักศึกษำที่นั่งเงียบ ๆ  

จดโน้ตอย่ำงขมีขมัน  และขบคิดค�ำถำมกันอย่ำงกระตือรือร้น...  

อำจำรย์ของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดมักจะเตือนนักศึกษำว่ำ  “ไม่ว่ำ

เวลำใดหรือโอกำสใดก็ตำม  หำกคุณต้องกำรก้ำวสู่สังคมอย่ำงผู้ประสบ

ควำมส�ำเร็จและได้รับกำรยอมรับจำกผู้คนแล้ว  ช่วงเวลำที่เรียนอยู่ที ่

ฮำร์วำร์ด  คุณไม่อำจปลีกตัวไปพักผ่อน”  หว่ำนพืชเช่นไร  ย่อมได้ผล 

เช่นนั้น!  ในขณะท่ีเรำอุทำนว่ำท�ำไมฮำร์วำร์ดจึงเป็นสถำบันกำรศึกษำที่

สำมำรถสร้ำงคนระดับหัวกะทิได้  เรำก็ต้องกลับมำคิดทบทวนสักหน่อยว่ำ

ตวัเรำเคยขยันหมั่นเพียรอย่ำงจรงิจังหรือไม่  หำกในวัยหนุ่มสำวเรำไม่เคย

ทุ่มเทแล้วละก็ พอถึงช่วงเวลำแห่งกำรเก็บเกี่ยว ก็ย่อมไม่มีผลผลิตให้เก็บ

เกี่ยว จงจ�ำไว้ว่ำ ในโลกน้ีไม่มีอะไรท่ีได้มาฟรี ๆ   ตรงกันข้ำม  ทุกส่ิงต้อง

อำศยัมอืท้ังสองข้ำงท�ำและสร้ำงสรรค์  จึงจะท�ำให้เรำได้รับสิง่ท่ีน่ำพงึพอใจ  

หำกว่ำคุณเดินเข้ำไปในโรงอำหำรนักศึกษำของมหำวิทยำลัย  ก็ยำก

ที่จะได้ยินเสียงพูดคุยอย่ำงสนุกสนำนเจี๊ยวจ๊ำว  ภำพที่คุณเห็นจะมีก็แต่

เพียงนักศึกษำถือพิซซ่ำและน�้ำอัดลมแล้วนั่งลง พวกเขำกินไปดูหนังสือไป  

หรือไม่ก็กินไปจดโน้ตไป  แม้ว่ำจะเป็นเวลำรับประทำนอำหำร  พวกเขำก็

จะใช้เวลำดงักล่ำวอย่ำงคุม้ค่ำ อำจกล่ำวได้ว่ำโรงอำหำรของนกัศกึษำเปรียบ

เสมอืนห้องสมดุท่ีน�ำอำหำรเข้ำไปทำนได้  นบัเป็นห้องสมดุอกีประเภทหนึง่

นอกเหนือจำกห้องสมุดกว่ำ 100 แห่งของมหำวิทยำลัยแห่งนี้ นักศึกษำทุก

คนไม่ได้ค�ำนึงว่ำกำรเรียนจะเป็นในเวลำกลำงวันหรือกลำงคืน  หรือแม้แต่

ช่วงเที่ยงคืนหรือเช้ำมืด  พวกเขำจะเรียนรู้  มุ่งมั่น  และตั้งใจตลอดเวลำ

ท่ัวท้ังมหำวิทยำลัยจะเปิดไฟสว่ำงจ้ำรำวกับเมืองที่ไม่เคยหลับใหล  

ในโรงอำหำร  ในห้องสมุด  และในห้องเรียนจะมีแต่นักศึกษำที่อ่ำนหนังสือ

อยู่ท่ัวทุกที่  บรรยำกำศกำรเรียนท่ีจริงจังเช่นนี้จูงใจให้นักศึกษำทุกคน



  13ค�ำน�ำ  :  โลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นของฟรี

คล้อยตำม  ส�ำหรับนักศึกษำในระดับช้ันปริญญำตรี  ทุกภำคกำรศึกษำ

ต้องเลือกเรียนอย่ำงต�่ำ 4 วิชำ  ดังนั้นใน 1 ปี จะเรียนทั้งหมด 8 วิชำ และ

ภำยใน 4  ปี ต้องเรียนให้ครบ 32 วิชำ  รวมท้ังต้องสอบให้ผ่ำนจึงจะส�ำเร็จ

กำรศึกษำ  นอกจำกนี้  กำรบ้ำนของท่ีนี่เยอะมำก  หลังเลิกเรียนนักศึกษำ

ต้องใช้เวลำอำ่นหนังสือและทบทวนประเด็นค�ำถำมตำ่ง ๆ  อย่ำงหนัก  และ

ก่อนเข้ำเรยีนทุกคำบกต้็องเตรียมพร้อมอย่ำงมำก  เพรำะเมือ่มคีวำมพร้อม

ก่อนเข้ำเรียน  เวลำเรียนก็สำมำรถแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับคนอ่ืนได้  

มิเช่นนั้นแล้ว  ก็จะไม่สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับกำรสอนในห้องเรียนได้  

เนื่องจำกนักศึกษำของฮำร์วำร์ดมีควำมมำนะพยำยำม  คุณจึงอำจ

พบนักศึกษำงีบหลับอยู่ท่ัวทุกท่ีในมหำวิทยำลัย  แม้แต่บนเก้ำอี้ยำวใน 

โรงอำหำรก็อำจได้ยินเสียงนอนกรน  แต่ส�ำหรับคนท่ีเดินผ่ำนไปมำ 

พวกเขำเคยชินและไม่ได้รู้สึกว่ำนี่เป็นเร่ืองแปลก  เพรำะพวกเขำรู้ดีว่ำ

นักศึกษำที่ก�ำลังหลับอยู่เหล่ำนี้ต่ำงเหน็ดเหนื่อยกันจริง ๆ 

อะไรที่ท�ำให้นักศึกษำเหล่ำนี้มีแรงศรัทธำที่แน่วแน่และมีควำม

อุตสำหะในกำรเรียนเช่นนี้  คติค�าสอน  20  ประโยค*  ที่จำรึกอยู่บน

ก�ำแพงของห้องสมุดได้ให้ค�ำตอบกับพวกเรำ  แม้ว่ำจะเป็นเพียงค�ำพูด 

ไม่กี่ค�ำ  แต่มันกลับกระตุ้นให้เกิดควำมคิดและควำมเข้ำใจได้  

1. ช่วงเวลำที่หลับ  คุณจะฝัน  แต่ช่วงเวลำที่ศึกษำเล่ำเรียน   

คุณจะท�ำให้ควำมฝันเป็นจริง

2. เวลำของฉันท่ีหำยไปในวันนี้  คือวันพรุ่งนี้ที่คนจำกไปเมื่อวำน

วอนขอ

3. เมื่อคุณคิดว่ำมันสำยเกินไป  ที่จริงแล้วมันก็คือเวลำท่ีเร็วท่ีสุด  

4. อย่ำผัดงำนของวันนี้ไปวันพรุ่งนี้

* หมายเหตุ : ข้อมูลในหนังสือ อาทิ  “คติค�ำสอน 20 ประโยค”  ที่ผู้เขียนเขียนขึ้นนี้  ไม่มีกำร
จำรึกบนก�ำแพงในห้องสมุดของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดจริง  ทั้งนี้คติดังกล่าวน่าจะเกิดจากเป็นสิ่งที่
ชาวจีนในสังคมเขียนข้ึนแล้วมีการเผยแพร่กระจายไปตามสื่อออนไลน์จนท�าให้คนเชื่อว่ามีปรากฏ
จริง  จึงมีการหยิบยกมากล่าวถึงเพราะเห็นว่าสร้างแรงบันดาลใจและให้ข้อคิดที่ดีเท่านั้น  และ
นอกจากนี้  “แบบทดสอบจำกฮำร์วำร์ด”  มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแต่อย่างใด
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5. ควำมทุกข์จำกกำรเรียนเป็นเร่ืองช่ัวครำว  แต่กำรไม่ได้เรียนรู้

กลับเป็นควำมทุกข์ช่ัวชีวิต

6. เร่ืองของกำรเรียนไม่ได้อยู่ที่ไม่มีเวลำ  แต่อยู่ท่ีขำดควำมเพียร

7. ควำมสุขอำจไม่ได้รับกำรจัดอันดับ  แต่ควำมส�ำเร็จต้องมีกำร

จัดล�ำดับ

8. กำรศกึษำเล่ำเรียนไม่ใช่ทุกสิง่ของชวีติ  แต่แม้เพยีงแค่ส่วนหนึง่

ของชีวิตยังพิชิตไม่ได้  แล้วจะไปท�ำอะไรได้

9. เชิญเพลิดเพลินกับควำมทุกข์ท่ีไม่อำจหลีกหนี

10. ขอเพียงแต่เร็วกว่ำและขยันกว่ำคนอื่น  ถึงจะได้ล้ิมลองรสชำติ

ของควำมส�ำเร็จ

11. ไม่มีใครประสบควำมส�ำเร็จได้อย่ำงง่ำยดำย  ควำมส�ำเร็จมำ

จำกกำรควบคุมตนเองและจิตใจท่ีมุ่งมั่น

12. เวลำไหลผ่ำนไปเหมือนสำยน�้ำท่ีไม่ย้อนกลับ

13. น�้ำลำยท่ีไหลในตอนนี้  จะกลำยเป็นหยำดน�้ำตำของวันพรุ่งนี้

14. เรียนอย่ำงสุนัข  เล่นอย่ำงสุภำพชน

15. วันนี้ไม่เดิน  พรุ่งนี้ต้องว่ิง

16. คนที่ลงทุนให้กับอนำคต  คือคนที่ซ่ือสัตย์ต่อควำมเป็นจริง

17. ระดับกำรศึกษำท่ีดี  หมำยถึงรำยได้ท่ีดี

18. หนึ่งวันที่ผ่ำนไป  จะไม่หวนกลับมำอีก

19. แม้ในขณะนี้  คู่แข่งของคุณก็ก�ำลังพลิกอ่ำนหนังสือไม่หยุด

20. ไม่มีควำมยำกล�ำบำก  ก็ไม่มีผลส�ำเร็จ

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  เป็นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่ง  

ซ่ึงก็คือสัญลักษณ์ของภูมิปัญญำและสถำบันกำรศึกษำสูงสุด  

เจตจ�ำนง  ควำมปรำดเปร่ือง  และอุดมคติของมนุษย์

ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นในเวลำตี  4  คร่ึงที่ฮำร์วำร์ด  



1
ก�ำหนดเป้ำหมำยในชีวิตให้เร็ว

: ให้เป็นคนโดดเด่นที่สุดในอีก 10 ปีข้างหน้า

คุณรู้ไหมว่า 
จริง ๆ แล้วคุณเรียนเพื่อใคร

ค ร้ังท่ีศำสตรำจำรย์  ลอว์เรนซ์  เอช.  ซัมเมอร์  
อดีตอธิกำรบดีของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด  บรรยำยเร่ือง   

“พลังแห่งการศึกษา”  ท่ำนได้พูดถึงเร่ืองที่พวกเรำมักจะ

พบเห็นอยูบ่่อย ๆ  ว่ำ กฟิเวน หลำนของท่ำน ซ่ึงเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำ

เคยเล่ำว่ำ l l l

ในช่วงฤดูร้อน กิฟเวน และเพื่อน ๆ กลุ่มหน่ึงพากันไป

เท่ียวนอกเมือง  ขณะท่ีพวกเขำก�ำลังเท่ียวเล่นกันอย่ำงสนุกสนำนนั้น  

จู่ ๆ เพ่ือนผู้หญิงคนหนึ่งก็ร้องไห้  และพูดว่ำจะต้องรีบกลับบ้ำน

เพื่อนผู้หญิงคนนั้นพูดอย่ำงร้อนใจว่ำ  “โอ้  ตำยละ  ฉันลืมดูเวลำ

ไป  ฉันยังไม่ได้ท�ำกำรบ้ำนของวันนี้เลย”
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“ตอนนี้ปิดเทอม  จะมีกำรบ้ำนได้ยังไง”  เพ่ือน ๆ พำกันถำม

“มันเป็นกำรบ้ำนที่แม่สั่งให้ฉันท�ำ  ถ้ำท�ำไม่เสร็จตำมเวลำ  แม่ก็จะ

ตีฉัน  เพื่อนผู้หญิงคนนั้นพูดด้วยหน้ำตำท่ีเศร้ำสร้อย”  l

คุณเคยเป็นแบบเดียวกับเด็กผู้หญิงคนนี้ไหม  ไม่ว่ำจะไปที่ไหน

หรือท�ำอะไรก็คิดว่ำกำรศึกษำเล่ำเรียนและกำรอ่ำนหนังสือเป็นภำระ  เป็น

เสมอืนเงำทีเ่ดนิตำมตัว และคดิว่ำตนเองเรียนเพ่ือพ่อแม่หรือครูบำอำจำรย์  

แต่ที่พวกเรำเรียนหนังสือก็เพื่อให้พ่อแม่เอำไปอวดกับคนอื่นหรือเพื่อ 

ชื่อเสียงของครูบำอำจำรย์หรือ บำงคร้ังพ่อแม่อำจบังคับให้พวกเรำเรียน

และว่ำกล่ำวเรำบ้ำง  แต่คุณรู้ไหมว่า  จริง ๆ แล้วคุณเรียนเพื่อใคร!

อธิกำรบดี ลอว์เรนซ์ เอช. ซัมเมอร์ กล่ำวว่ำ  “ผมเคยแนะน�ำให้

นักศึกษำของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดถำมตัวเองทุกวันด้วยค�ำถำมเดียวกัน

นี้ว่ำท�ำไมฉันถึงต้องเรียน  ค�ำถำมนี้ฟังดูง่ำยธรรมดำ  แต่ส�ำคัญมำก  

 หำกคนคนหนึ่งไม่มีแรงจูงใจท่ีดีในกำรศึกษำเล่ำเรียน  และไม่รู้เป้ำหมำย

ของสิ่งท่ีก�ำลังท�ำ  ก็ยำกท่ีจะสร้ำงแรงผลักดันท่ีมีประสิทธิภำพ  ดังนั้น  

ส�ำหรับนักศึกษำเหล่ำนี้  ถ้ำตอบไม่ได้ว่ำท�ำไมต้องเรียน  และมองไม่เห็น

ควำมจ�ำเป็นของกำรเรียน  พวกเขำกจ็ะไม่มแีรงจูงใจในกำรเรียนไปตลอด”  

ที่จริงแล้วถ้ำพวกเรำไม่รู้ว่ำอะไรคือแรงจูงใจในกำรเรียนของตนเอง  อีกทั้ง

ไม่รู้เป้ำหมำยของกำรเรียน  ก็จะถือวำ่กำรเรียนเป็นภำระ  และกำรอำ่น

หนังสือเป็นแค่หน้ำท่ี l l l  

แอนโทน่ี ลามานา เกิดในหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่เกาะซิซิลี  

ประเทศอิตำลี  เขำมีพ่ีน้องท้ังหมด  10  คน  เมื่ออำยุได้เพียง  12  ปี  

เขำต้องไปรับจ้ำงขุดหิน  แต่แอนโทนี่  ไม่ยอมปล่อยให้ชะตำชีวิตของตน

เป็นเช่นนี้  เขำมักใช้เวลำว่ำงศึกษำประวัติศำสตร์และภูมิศำสตร์ของเกำะ

ซิซิลี  อีกทั้งฟังค�ำบอกเล่ำของผู้สูงอำยุถึงพัฒนำกำรของเกำะแห่งนี้  กำร
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อ่ำนหนังสือช่วยให้เขำเห็นควำมแตกต่ำงของเกำะซิซิลีกับโลกภำยนอก  

ด้วยเหตุนี้เมื่ออำยุครบ  16  ปี  เขำจึงเดินทำงไปตำมเส้นทำงของหุบเขำ  

จนกระท่ังถึงชำยฝั่งทะเล  จำกนั้นก็อำศัยเรือบรรทุกสินค้ำล�ำหนึ่งมำยัง

ประเทศสหรัฐอเมริกำ  

ที่สหรัฐอเมริกำ  เขำต้องเผชิญกับควำมยำกล�ำบำก  และหลำยต่อ

หลำยคร้ังท่ีเขำคิดอยำกจะกลับบ้ำนเพรำะควำมคิดถึงบ้ำน แต่ทุกคร้ังที่ 

เขำคิดถึงมัน  ก็ยิ่งท�ำให้ตระหนักว่ำเขำต้องอำศัย  “การศึกษา”  มำ

เปลี่ยนแปลงชะตำชีวิตของตน

พออำยุได้  22  ปี เขำอำศัยควำมขยันไม่ย่อท้อ  จนได้รับ

ประกำศนียบัตรที่ใฝ่ฝันมำนำน  ซึ่งนั่นก็คือบัตรสหภำพแรงงำนช่ำงแกะ

สลกัหนิ ต่อมำไม่นำนกไ็ด้รับเลอืกให้เป็นผูแ้กะสลกัสนุทรพจน์เกตตสีเบิร์ก

ของประธำนำธิบดีลินคอล์นที่อนุสำวรีย์ลินคอล์น  ขณะท่ีแกะสลัก

สุนทรพจน์ของลินคอล์นอยู่นั้น  เขำได้รับแรงบันดำลใจจำกกำรเรียนรู้

ประสบกำรณ์ชวีติของลนิคอล์น  เขำคดิว่ำท่ำนประธำนำธิบดลีนิคอล์นเป็น

ผู้ท่ีมีชีวิตยำกล�ำบำก  แต่ท่ีสุดก็อำศัยกำรศึกษำมำเปล่ียนแปลงชะตำชีวิต  

ของท่ำน  ช่วงชีวิตในวัยเด็กของท่ำนก็ไม่ต่ำงอะไรจำกของตนเอง  ซึ่ง 

ต่อมำท่ำนก็กลำยเป็นทนำยควำม  และเป็นประธำนำธิบดีในท่ีสุด  เขำจึง

คิดว่ำถ้ำเช่นนั้นตัวเขำเองก็น่ำจะมีวันที่ประสบควำมส�ำเร็จได้เช่นกัน

วันหนึ่ง  ขณะท่ีก�ำลังรับประทำนอำหำรกลำงวัน  แอนโทนี่นั่งอยู่บน

นั่งร้ำนที่สูง  เขำมองไปยังรูปปั้นแกะสลักขนำดใหญ่ของลินคอล์น  จู่ ๆ 

ช่ำงหินจำกบ่อขุดหินที่เกำะซิซิลีคนนี้ก็มีแรงบันดำลใจว่ำ เขำสำมำรถจะ 

กลำยเป็นคนท่ีมีประโยชน์มำกกว่ำนี้  เขำจะเป็นทนำยควำม  เขำเขียนลง

บนแผ่นไม้แผ่นหนึ่งว่ำ  “แอนโทนี่ ลามานา”  ใต้ชื่อของเขำยังเขียนว่ำ 

“แอนโทนี่เรียนกฎหมาย”  เย็นวันนั้นเขำเอำแผ่นไม้แผ่นนั้นลงมำจำก 

นั่งร้ำน  เพื่อน ๆ พำกันหัวเรำะเขำ  “แกจะเป็นลินคอล์นคนที่สองเหรอ

แอนโทนี่  แกมองรูปปั้นจนตำค้ำงไปแล้ว”
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ท่ีผ่ำนมำ  ตอนที่แอนโทนี่อำศัยยังหมู่บ้ำนแห่งหนึ่งท่ีเกำะซิซิลี   

เขำเรียนหนังสือถึงเกรด 5 (ช้ันประถมศึกษำปีที่ 5)  เขำคิดอยำกจะเรียน

ทีศ่นูย์กฎหมำยแห่งชำตขิองมหำวทิยำลยัวอชงิตัน  แต่นีก่ค็งเป็นเพียงเร่ือง

เพ้อฝัน  เพรำะเขำยังต้องท�ำงำนอยู่บนนั่งร้ำนเป็นเวลำถึง  10  ชั่วโมง 

ต่อวัน  แต่เขำก็ไม่ท้อถอย  หลังเลิกงำน  เขำไปเรียนเสริมภำษำอังกฤษท่ี

โรงเรียนที่เปิดสอนภำคค�่ำ  กระเป๋ำผ้ำใบของเขำมีสิ่ว  ค้อน  อำหำรกลำง

วัน  และหนังสือแบบเรียนติดตัวอยู่ตลอดเวลำ  บ่อยคร้ังที่เขำรีบทำนข้ำว

กลำงวัน  จำกนั้นใช้เวลำท่ีเหลืออ่ำนหนังสือ  บำงคร้ังถึงกับมือหนึ่งถือ

หนังสือ  และอีกมือถือขนมปังข้ำวโพดแซนด์วิชสอดไส้หมูเค็ม  นั่งบน 

ท่อนไม้  ทำนไปอ่ำนหนังสือไป  

ในที่สุด  ควำมพยำยำมอยู่ท่ีไหนควำมส�ำเร็จอยู่ที่นั่น  เขำสอบเข้ำ

โรงเรียนกฎหมำยได้  แต่เพรำะเกิดสงครำมโลกคร้ังท่ี  2  เขำจึงต้องจำก

อเมริกำไปร่วมรบกับฟำสซิสต์  พอกลับประเทศ เขำใช้เวลำเรียนต่อจนจบ

ปริญญำตรีและปริญญำโทด้ำนกฎหมำย  จำกนั้นไม่นำนเขำกลำยเป็น

ทนำยควำมที่นิวยอร์กและวอชิงตัน  และมีหน้ำท่ีกำรงำนที่โดดเด่นมำก  l

อธิกำรบดี ลอว์เรนซ์ เอช. ซัมเมอร์ กล่ำวว่ำเขำได้รู้จักกับแอนโทนี่  

ลำมำนำ  ในงำนสังสรรค์คร้ังหนึ่ง  แม้ว่ำอำยุของพวกเขำจะต่ำงกันมำก  

แต่กลับเป็นเพื่อนสนิทที่คุยกันได้ทุกเร่ือง อธิกำรบดี ลอว์เรนซ์  ถำมเขำ

ว่ำ  “ตอนที่อ่ำนหนังสือ เรียนหนังสือ คุณไม่รู้สึกเหนื่อยเลยหรือ”  เขำตอบ

ว่ำ  “ไม่หรอกครับ  คนทุกคนต้องค้นหำพลังงำนในตัว  และเป็นผู้ก�ำหนด

ควำมหมำยท่ีเป็นรูปธรรมให้กับพลังงำนนั้น”  ที่จริงแล้ว  สิ่งท่ีแอนโทนี่

พูดไม่ผิดเลยแม้แต่น้อย  เมื่อพวกเราศึกษาเล่าเรียน  และรู้ว่าเรียนเพื่อ

ใคร  และท�าไมต้องเรียน  กจ็ะท�าให้มีแรงผลกัดันให้มุ่งไปข้างหน้า  ท�าให้

สามารถพิชิตอุปสรรคนานัปการ  และเม่ือได้รับความส�าเร็จเช่นเดียวกับ

แอนโทนี่  ก็จะรู้ว่าการเรียนเป็นความสนุกสนานอย่างหนึ่งของชีวิต
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l ฮาร์วาร์ดทดสอบคุณ l

ขอทดสอบสักหน่อย  คุณรู้ไหมว่ำท�ำไมคุณต้องเรียนหนังสือ

 A.  เพ่ือพิสูจน์พลังในกำรเรียนของตนเอง

 B.  เพรำะควำมน่ำสนใจของตัวควำมรู้

 C.  เพ่ือให้ได้คุณวุฒิของอีกหลักสูตรหนึ่ง

 D.  เพ่ือให้ได้ใบปริญญำ

 E.  เพ่ือได้มีกำรงำนท่ีดี

 F.  เพรำะพ่อแม่และครูขอร้องให้ฉันเรียน

- วิเคราะห์ค�าตอบ -

เลือก A และ B   แสดงว ่าสิ่ ง ท่ี คุณอยากได ้คือการเรียนรู ้  

กำรเรียนอย่ำงจริงจังท�ำให้คุณรู้สึกสบำยใจ

เลือก C, D และ E แสดงว่าเหตุผลของการเรียนมคีวามส�าคญักบั

คณุมาก  ผลลพัธ์ทีไ่ด้คอืเป้ำหมำยในกำรเรียน

ของคุณ

เลือก F   แสดงว่าคุณเออืมระอากบัการเรียน  คณุเรียน

เพรำะถูกแรงกดดันรอบข้ำง

รู้จักตนเอง 
แสวงหาความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้

ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ  ฮำร์วำร์ดเป็นสถำบัน 
กำรศึกษำชั้นน�ำที่พึงปรำรถนำของนักศึกษำจำกทั่วทุกมุมโลก  

แน่นอนว่ำนักศึกษำท่ีมีโอกำสเรียนท่ีนี่ต้องเป็นบุคคลพิเศษ 

ที่หำได้ยำก  ท่ีฮำร์วำร์ดมีนักศึกษำที่มั่นใจในตนเองมำก   
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พวกเขำเคยชินกับกำรเรียนรู้จิตใจของผู้อื่นอย่ำงละเอียดและเข้ำใจผู้อื่น

อย่ำงแจ่มแจ้ง แต่กลับไม่รู ้จักควำมสำมำรถของตนเองดีพอ บรรดำ

ศำสตรำจำรย์ของฮำร์วำร์ดมักกล่ำวเตือนนักศึกษำด้วยควำมปรำรถนำดี

ว่ำ “จงรู้จักตนเอง  แสวงหาความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้  เพราะมีเพียงคนท่ีรู้จัก

ตนเองเท่านั้นท่ีรู้จักคนอื่น”  

ส�ำหรับกำรอภิปรำยในหัวข้อ  “รู้จักตนเอง”  อำจมองย้อนกลับไป

เมื่อ 2,000 ปีก่อนคริสตกำล  เดลฟำยถูกมองว่ำเป็นเมืองท่ีเก่ำแก่ท่ีสุด 

จวบจนถงึปัจจุบัน  เมอืงนีต้ั้งอยูบ่นเนนิเขำของเทอืกเขำปำร์นสัซัส  มวีหิำร 

อพอลโลซ่ึงเป็นหนึง่ในวิหำรทีไ่ด้รับควำมเคำรพบชูำมำกทีส่ดุ  บนผนงัของ

วิหำรศักดิ์สิทธ์ิแห่งนี้จำรึกค�ำขวัญของนักปรำชญ์ท้ัง  7  ท่ำนเอำไว้  และ

หนึ่งในค�ำขวัญเหล่ำนี้กล่ำวถึงกำรพิจำรณำตนเองและกำรควบคุมตนเอง  

ซ่ึงกค็อื  “การรู้จักตนเอง”  นัน่เอง  โสเครตสิ  บดิำแห่งปรชัญำกรีกโบรำณ

ก็ยึดเอำค�ำขวัญดังกล่ำวในกำรด�ำเนินชีวิต

“การรู้จักตนเอง”  เป็นหลักส�ำคัญในกำรรักษำควำมสมดุลของ

ร่ำงกำยและจิตใจ  ตอนที่พวกเรำยังอยู่ในวัยหนุ่มสำว  พวกเรำก็เร่ิมเข้ำใจ

ตนเอง  พออำยุเพิ่มมำกข้ึน  บำงสิ่งก็กลำยมำเป็นนิสัยถำวรหรือส่วนหนึ่ง

ของบุคลิก  ลักษณะเฉพำะตัวท่ียำกจะเปลี่ยนแปลง  นอกจำกนี้  พวกเรำ

มักจะแปรเปลี่ยนไปตำมกำรเปลี่ยนแปลงของชีวิต  ด้วยเหตุนี้  กำรรู้จัก

ตนเองจึงเป็นกระบวนกำรที่ไม่มีวันสิ้นจบ  

โลเวลล์  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดคนท่ี  22  ได้กล่ำวว่ำ   

“การรู้จักตนเองว่าสามารถท�าอะไรได้  เป็นสิ่งที่ส�าคัญ  แต่การรู้จักตนเอง

ว่าไม่สามารถท�าอะไรได้นั้นส�าคัญยิ่งกว่า”  ในกำรบรรยำยคร้ังหนึ่ง  เขำ

เล่ำเร่ืองเร่ืองหนึ่งให้นักศึกษำฟังดังนี้ l l l  

ในวัยเด็ก โรสเวลต์ เป็นเด็กนักเรียนท่ีอ่อนแอและขี้ขลาด  

ในชั้นเรียนเขำมักแสดงสีหน้ำหวำดระแวงอยู่ตลอดเวลำ  คร้ังหนึ่งครูให้
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เขำท่องบทเรียนบทหนึ่ง  เขำลุกข้ึนจำกท่ีนั่ง  หำยใจรัว  ขำทั้งสองข้ำงและ

ริมฝีปำกกส็ัน่ไม่หยดุ  เขำท่องบทเรียนบทนัน้อย่ำงตะกกุตะกกั  คลมุเครือ

และลังเล  ในท่ีสุดเสียงหัวเรำะเยำะของเพ่ือนร่วมชั้นท�ำให้เขำนั่งลงอย่ำง

ห่อเห่ียว  เพรำะหน้ำตำเขำไม่หล่อเหลำ  แถมยังฟันยื่นอีกด้วย  เพื่อน ๆ 

ของเขำจึงชอบหัวเรำะเยำะ  และพูดว่ำฟันของเขำเหมำะจะเอำมำขดุมนัเทศ

โรสเวลต์ในวัยเด็กกลำยเป็นคนอ่อนไหวไวต่อควำมรู้สึก  ปกติแล้ว

เขำจะไม่เข้ำร่วมกิจกรรมใด ๆ กับเพ่ือนนักเรียน  ไม่ชอบคบเพื่อน  และ

กลำยเป็นคนท่ีซึมเศร้ำ  อย่ำงไรก็ดี  แม้โรสเวลต์จะมีข้อบกพร่องดังกล่ำว  

แต่เขำก็มีจิตวิญญำณของกำรต่อสู้  ซ่ึงจิตวิญญำณที่ว่ำนี้มีอยู่ในคนทุกคน

มำต้ังแต่เกิด  ข้อบกพร่องของเขำกระตุ้นให้เขำยิ่งขยันต่อสู้  กำรท่ีถูก 

เพื่อน ๆ ล้อเลียนไม่ได้ท�ำให้เขำสูญเสียควำมกล้ำ  นิสัยที่ชอบหำยใจแรง

ของเขำกลำยเป็นเสียงหำยใจเบำ ๆ แต่แน่วแน่  เขำพยำยำมกัดฟันแน่น

ท�ำให้ริมฝีปำกของเขำไม่สั่นและเอำชนะควำมกลัวได้  

เมื่อเทียบกับคนอื่นแล้ว  โรสเวลต์เป็นคนที่รู้จักตนเองมำกกว่ำ  เขำ

รู้จักจุดด้อยของรูปร่ำงหน้ำตำของตน  ไม่เคยหลอกตนเองหรือคดิว่ำตนเอง

กล้ำหำญ  แข็งแกร่ง  และดดู ี เขำใช้กำรกระท�ำเพือ่พสิจูน์ว่ำตนเองเอำชนะ

ควำมไม่สมบูรณ์แบบท่ีติดตัวมำแต่ก�ำเนิดได้และประสบผลส�ำเร็จในท่ีสุด  

ขอเพียงแต่เป็นจุดด้อยที่เอำชนะได้  เขำก็จะพยำยำมเอำชนะมัน  ส่วนท่ี

ไม่สำมำรถเอำชนะได้เขำก็จะน�ำมันมำใช้ประโยชน์  จำกกำรพูดสุนทรพจน์   

เขำเรียนรู้ว่ำจะดัดเสียงเพ่ือปกปิดฟันที่ยื่นออกมำได้อย่ำงไร  เขำใช้ผ้ำห่ม

คลุมตนเอง  นั่งบนรถเข็น  ท�ำเหมือนว่ำก�ำลัง  “พูดคุยอยู่ข้ำงเตำ”  ท�ำให้

ผู้คนจดจ�ำท่ำทีท่ีรำวกับคนงำนตอกเสำเข็มของเขำไม่ได้  แม้สุนทรพจน์

ของเขำจะไม่มีอะไรน่ำตื่นตำต่ืนใจ  แต่เสียงพูดและท่ำทำงของเขำก็ไม่ได้

ท�ำให้เขำล้มเหลว  แม้เขำไม่มีเสียงท่ีดังกังวำนและบุคลิกท่ีสง่ำงำม  แถม

ยังไม่เหมือนกับคนท่ีมีวำทศิลป์ในกำรพูด  ทว่ำ  ในเวลำนั้นเขำกลับเป็น

หนึ่งในนักพูดท่ีโดดเด่นและมีพลังท่ีสุด  l
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ในยำมท่ีโรสเวลต์ต้องเผชิญกับจุดด้อยของตนเอง  เขำไม่ท้อถอย

หรือหดหู่  แต่กลับพยำยำมที่จะเข้ำใจตน  เมื่อเขำนึกถึงจุดด้อยของตนเอง  

ก็จะพยำยำมประเมินตนเอง  แสวงหำควำมรู้ในสิ่งท่ีไม่รู้  ลุกขึ้นสู้เมื่อ

ประสบกับปัญหำ  ไม่ท้อแท้เพียงเพรำะจุดด้อยท่ีมี  แต่กลับใช้มันให้เกิด

ประโยชน์  เปลีย่นจุดด้อยให้กลำยเป็นต้นทุน  เปลีย่นจุดด้อยให้เป็นบันได  

จำกนั้นปีนขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของกำรมีช่ือเสียง  เช่นเดียวกัน  ส�าหรับคน

รุ่นใหม่วัยหนุ่มสาว หากต้องการค้นหาจุดด้อยของตนเอง ก็ต้องวิเคราะห์

ตนเองอย่างลึกซึ้ง  การวิเคราะห์ดังกล่าวไม่ใช่แค่การหาจุดเด่นหรือสิ่ง

ยืนยันความส�าเร็จของตนเท่านั้น  สิ่งที่ส�าคัญยิ่งกว่าก็คือการเอามีดผ่าตัด

วิเคราะห์ตนเอง  สไลด์ผ่านเข้าไปในส่วนลึกของจิตวิญญาณ  แล้วถาม

จิตวิญญาณของตนว่า  จุดด้อยของฉันอยู่ท่ีไหน  พรุ่งน้ีฉันควรจะขยัน

หมั่นเพียรอย่างไร  ท่ีฮาร์วาร์ดมีคติสอนใจที่ดีประโยคหนึ่งว่า  คนท่ีมี

สายตาเฉียบแหลม  ความรู้ลุ่มลึก  หากพวกเขายอมรับได้ว่าตนเองม ี

ข้อจ�ากัด  เขาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากคนที่สมบูรณ์แบบ

l ฮาร์วาร์ดทดสอบคุณ l

ที่สวนสำธำรณะ  คุณเห็นจิตรกรมำกมำยก�ำลังวำดภำพเหมือนให้

คนอืน่อยู ่ คณุเองกฉ็กุคดิว่ำตนเองเคยฝันอยำกเป็นนำงแบบหรือนำยแบบ  

คุณอยำกจะเลือกภำพวำดแบบใด  

A. ภำพสีน�้ำหรือสีน�้ำมัน  B.  ภำพดินสอสเก็ตช์

C. ภำพกำร์ตูนตลกล้อเลียน D.  ภำพวำดพู่กัน

- วิเคราะห์ค�าตอบ -

เลือก A : คุณดูเป็นคนค่อนข้างจริงจัง  เปรียบเหมือนผู้บ�ำเพ็ญเพียร

ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงชีวิต  จริง ๆ แล้วคุณก็แค่เป็นคนที่มี
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ปรัชญำในกำรด�ำเนินชีวิตเฉพำะตัวเท่ำนั้น  บำงคร้ังเพื่อน ๆ  

หรือเพ่ือนนักเรียนของคุณก็รู้สึกประหลำดใจท่ีจู่ ๆ คุณก็มี

อำรมณ์ขันหรือเล่ำเร่ืองตลก  ขอเพียงแค่ได้เจอคนที่ถูกคอ  

คุณก็จะกลำยเป็นคนคุยเก่ง  และพร้อมจะแบ่งปัน

เลือก B : ในช่วงเวลาปกติคุณเป็นเหมือนนักเรียนที่ดี  แต่ท่ีจริงแล้ว  

คุณเป็นคนท่ีค่อนข้ำงดื้อร้ันและหัวโบรำณ  เมื่ออยู่กับเพื่อน

หรือเพ่ือนนักเรียน  คุณไม่ค่อยแสดงนิสัยดังกล่ำวออกมำ

อย่ำงชัดเจน  แต่ส�ำหรับบำงเร่ือง  คุณจะกลำยเป็นคนท่ี 

ดื้อร้ันและหัวโบรำณมำกถึงข้ันที่คนอ่ืนเข้ำถึงได้ยำก

เลือก C : คุณเป็นคนที่ชอบท�าให้คนอื่นประหลาดใจ  ต่อหน้ำคนที่

อำวุโสกว่ำ  คุณจะมีท่ำทีจริงจังและมีภำพลักษณ์ว่ำนอน 

สอนง่ำย  แต่เมื่ออยู่กับเพ่ือนร่วมชั้นและเพื่อน ๆ ของคุณ  

คุณจะเป็นคนท่ีน�ำเอำควำมสนุกสนำนเพลิดเพลินมำให้ 

พวกเขำ  ส่วนใหญ่ผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัและผลกัดนัให้มกีจิกรรม

นันทนำกำรก็คือคุณ  ดังนั้น  ภำพลักษณ์ภำยนอกและ

อุปนิสัยภำยในของคุณเป็นเหมือนคนสองคน  หำกวันหนึ่ง

คนท่ีไม ่สนิทกับคุณได้เห็นนิสัยที่แท ้จริงของคุณแล้ว  

แน่นอนว่ำจะต้องตกใจ

เลือก D : ความรู ้สึกที่คุณมีต่อคนอื่นเปรียบเหมือนแสงอาทิตย์  

รำวกับว่ำไม่มีอะไรน่ำกังวลและมีควำมสุขตลอด  แต่คน 

ที่รู ้จักตัวตนท่ีแท้จริงของคุณจะรู้ว่ำคุณไม่ใช่คนที่จะพูด

ควำมในใจหรือแสดงมันออกมำทำงสีหน้ำ  ลึก ๆ แล้ว 

คุณเป็นคนคิดมำกและใส่ใจกับควำมคิดของคนอื่น  ดังนั้น  

ควำมขัดแย้งของกำรแสดงออกและสิ่งท่ีแฝงอยู ่ในใจ 

ท�ำให้คุณรู้สึกว่ำบุคลิกของตนสับสนจนอยำกจะแตกออก

เป็นเสี่ยง ๆ 
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“ส�าหรับเรือที่หลงทาง  
ทุกทิศทางลมเป็นทิศทางที่ทวนลม”

มหำวิทยำลยัฮำร์วำร์ด เคยท�ำวจัิยช้ินหนึง่ทีม่ช่ืีอเสยีง
ผูต้อบแบบส�ำรวจต่ำงกเ็ป็นคนทีม่สีตปัิญญำ  ประสบกำรณ์กำร

ศึกษำ  และพ้ืนฐำนกำรด�ำเนินชีวิตท่ีไม่แตกต่ำงกัน  จำกแบบ

ส�ำรวจจ�ำนวน 600 ฉบับ  พบว่ำ  27% ของผู้ตอบแบบส�ำรวจไม่มีเป้ำหมำย

ในชีวิต,  60%  ของผู้ตอบแบบสอบถำมมีเป้ำหมำยชีวิตท่ีคลุมเครือ,  10%  

ของผูต้อบแบบสอบถำมมเีป้ำหมำยชีวิตระยะสัน้ท่ีชัดเจน  และส่วนท่ีเหลอื

อีก  3%  มีเป้ำหมำยชีวิตระยะยำวที่ชัดเจน

ผลกำรวิจัยจำกกำรติดตำมเป็นเวลำ  20  ปีพบว่ำ  คนท่ีอยู่ในกลุ่ม  

3%  ที่มีเป้าหมายชีวิตระยะยาวท่ีชัดเจนนั้น  ในช่วงเวลำ  20  ปีที่ผ่ำน

มำ  พวกเขำทุ่มเทควำมพยำยำมไปในทิศทำงเดียว  ด้วยเหตุนี้  20  ปีให้

หลัง  พวกเขำจึงกลำยเป็นบุคคลท่ีประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงมำกในแวดวง

สังคม  ส�าหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเป้าหมายระยะสั้นที่ชัดเจนที่อยู่ใน

กลุ่ม  10%  ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับกลำงของสังคม  พวกเขำมีจุดเด่นที่

เหมือนกันคือ  เป้ำหมำยระยะสั้นต้องด�ำเนินกำรให้บรรลุผลอย่ำงต่อเนื่อง  

สถำนภำพต้องก้ำวต่อไปได้อย่ำงมั่นคง  ผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มนี้กลำย

เป็นบุคคลผู้มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะในหลำกหลำยอำชีพที่ขำดไม่ได้ใน

สังคม  เช่น แพทย์ ทนำยควำม วิศวกร ผู้บริหำรระดับสูง  เป็นต้น  ส�าหรับ

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเป้าหมายคลุมเครือในกลุ่ม 60% นั้น  พวกเขำ 

อยู่ในสังคมระดับกลำงและระดับล่ำงและได้งำนที่มั่นคง  แต่ไม่มีควำม

ส�ำเร็จในหน้ำที่กำรงำนมำกเท่ำที่ควร  ส่วนอีก 27% ท่ีเหลือก็คือกลุ่มคน

ที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต  พวกเขำอยู่ในสังคมระดับล่ำงท่ีสุดและไม่สมหวัง

ในชวีติ  คนกลุม่นีม้กัตกงำน  ต้องพ่ึงควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงินจำกสังคม  

ชอบบ่นว่ำผู้อื่น  บ่นว่ำสังคม  และบ่นว่ำทุกอย่ำงในโลกใบนี้
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ผลวิจัยนี้ท�ำให้พวกเรำรู้ว่ำ  หากคนคนหน่ึงไม่มีเป้าหมายท่ีชัดเจน

ก็ไม่อาจที่จะประสบความส�าเร็จได้  ดงัเช่นท่ี เฮอร์เบิร์ท กล่ำวว่ำ  “ส�าหรับ

เรือท่ีหลงทาง  ทุกทิศทางลมเป็นทิศทางท่ีทวนลม” ในชวีติจริง คนรุ่นใหม่

วัยหนุ่มสำวจ�ำนวนมำกเลือกใช้ชีวิตแบบเรือที่ลอยไปตำมน�้ำ  และไม่ยอม

ก�ำหนดเป้ำหมำยในชีวิตของตนเอง  ดังนั้น  พวกเขำจึงเดินอยู่บนเส้นทำง

ที่ไร้จุดหมำยด้วยควำมสับสน  และควำมสับสนนี่เองที่ท�ำให้พวกเขำรู้สึก

เปล่ำเปลี่ยว  ดังนั้น  พวกเขำจึงใช้เวลำทั้งหมดไปกับกำรแสวงหำควำมสุข

ชัว่ครำว  เข้ำร่วมกจิกรรมท่ีไม่เป็นประโยชน์กบัตนเองและผูอ่ื้น  ใช้อำรมณ์

ที่หลำกหลำยไม่ว่ำจะเป็นกำรหัวเรำะอย่ำงมีควำมสุขหรือกำรว่ำกล่ำวอย่ำง

โกรธเกร้ียวมำเติมเต็มควำมว่ำงเปล่ำในใจ  อันที่จริงแล้ว  คนรุ่นใหม ่

วัยหนุ่มสาวท่ียอดเยี่ยมต่างรู้ดีว่าการมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนจึงจะเป็น 

พื้นฐานแห่งความส�าเร็จ  ก่อนลงมือท�า  พวกเขาจะรู้ว่าเป้าหมายของ

ตนเองคืออะไร  ไม่ใช่ท�ามันอย่างไร้หลักการ  พวกเขารู้ว่าก้าวต่อไป 

จะไปในทิศทางไหน  เร่ืองไหนต้องท�า  และควรท�าอย่างไร  เร่ืองไหนท่ี

ไม่ส�าคัญก็อาจหลีกเลี่ยง  จึงจะท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ l l l  

ฟลอเรนส์ แชดวิกค์  นักว่ายน�้าท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก  

เธอวำ่ยน�้ำจำกเกำะแคทเธอรีนมำยังอ่ำวแคลิฟอร์เนีย  เธออยู่ในน�้ำนำนถึง  

16  ชั่วโมง  พอเหลือระยะทำงอีกประมำณ  1.8  กิโลเมตร  เธอเห็นหมอก

ขนำดใหญ่ปกคลุมอยู่สุดลูกหูลูกตำ  ในภวังค์ควำมคิดของเธอบอกว่ำ  

“เมื่อไหร่ฉันจะว่ำยถึงชำยฝั่งตรงข้ำมเนี่ย”  และแล้วเธอก็รู้สึกว่ำร่ำงกำย

เหนื่อยล้ำ  หมดควำมมั่นใจ  ด้วยเหตุนี้เธอจึงถูกลำกขึ้นไปพักที่เรือล�ำเล็ก  

และเสียโอกำสที่จะท�ำลำยสถิติโลก  หลังจำกเหตุกำรณ์นี้ ฟลอเรนส์ได้รู้

ว่ำ  เธอเกอืบจะว่ำยถงึฝ่ังได้ส�ำเร็จ อปุสรรคทีข่วำงควำมส�ำเร็จของเธอไม่ใช่

หมอกขนำดใหญ่  แต่เป็นควำมเคลือบแคลงในใจของเธอเอง  หลังจำกที่

หมอกใหญ่บดบังทศันวิสยัในกำรมองเห็นของเธอ  จนท�ำให้ขำดควำมมัน่ใจ

ที่จะสร้ำงสถิติใหม่  และในท่ีสุดเธอก็ถูกหมอกใหญ่นั้นจับไปเป็นเชลย
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สองเดอืนกว่ำผ่ำนไป ฟลอเรนส์ แชดวกิค์ว่ำยไปยงัอ่ำวแคลฟิอร์เนยี

เพื่อท�ำลำยสถิติอีกคร้ัง  เธอพูดกับตัวเองตลอดว่ำ  “ฉันเข้ำใกล้ฝั่งมำกขึ้น

ทุกทีแล้ว  ฉันเข้ำใกล้ฝั่งมำกข้ึนทุกทีแล้ว”  จิตใต้ส�ำนึกส่งสัญญำณบอก

กับเธอว่ำ  “คร้ังนี้ฉันจะต้องท�ำลำยสถิติได้อย่ำงแน่นอน”  ดังนั้น เธอจึง

รู้สึกฮึกเหิม  และบรรลุถึงเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ได้ในท่ีสุด  l

ปีเตอร์  นักปรัชญำกรีกโบรำณกล่ำวว่ำ  “คนเราต้องมีเป้าหมาย

ชีวิต  ไม่เช่นนั้นจะสิ้นเปลืองพลังท้ังหมดที่มี”  ท่ีจริงแล้วกำรที่ฟลอเรนส์  

แชดวกิค์ต้องล้มเหลวในคร้ังแรกนัน้  ไม่ใช่เป็นเพรำะเธอไม่มคีวำมสำมำรถ

ที่จะว่ำยไปถึงอ่ำวแคลิฟอร์เนีย  แต่เป็นเพรำะหมอกจัดท�ำให้เธอมอง 

ไม่เห็นเป้ำหมำย  มองไม่เห็นจุดหมำยปลำยทำง  อันท่ีจริง  ในชีวิตของ

คนเรำทุกคนล้วนแต่มี  “หมอกจัด”  ที่ท�ำให้หลงทำงยำมที่พบกับอุปสรรค  

ส่งผลให้ต้องละท้ิงส่ิงท่ีท�ำไปในท่ีสุด  เพรำะส�ำหรับเรือที่หลงทำงล�ำหนึ่งที่

แล่นอยู่ในท้องทะเล  ทุกทิศทำงล้วนเป็นทิศทำงทวนลม  

ดงันัน้  ส�ำหรับคนรุ่นใหม่วยัหนุม่สำว  หำกคดิอยำกจะประสบควำม

ส�ำเร็จ  ก็ต้องก�ำหนดเป้ำหมำยในชีวิตของตนเองให้ชัดเจน  เช่นเดียวกับ

ที่ศำสตรำจำรย์ประจ�ำภำคประวัติศำสตร์ของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด 

ท่ำนหนึง่บรรยำยถงึเป้ำหมำยชวิีตให้กบันกัศกึษำฟังว่ำ  “อดุมการณ์ท่ีสงูส่ง

คือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่  เป้าหมายท่ีสูงส่งคือแม่เหล็กแห่งความส�าเร็จ   

แม้จะมีอุดมการณ์  ก็ไม่แน่ว่าคุณจะประสบความส�าเร็จ  แต่ถ้าไม่มี 

เป้าหมาย  ความส�าเร็จก็เป็นเร่ืองที่ไม่ต้องเอ่ยถึง” l l l  

หลายปีก่อน  ท่ีเมืองซอลต์เลก  มีชายหนุ่มท่ีท้ังขยัน

และประหยัดคนหนึ่ง เขำมักได้รับค�ำชมจำกเพื่อน ๆ  และเพื่อนบ้ำนเสมอ ๆ   

แต่กำรกระท�ำคร้ังหนึ่งของเขำกลับท�ำให้เพ่ือน ๆ พำกันคิดว่ำเขำเสียสติ  

ชำยหนุ่มผู้นี้ถอนเงินทั้งหมดออกจำกธนำคำร  จำกนั้นไปชมงำนแสดง
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รถยนต์ท่ีนิวยอร์ก  ขำกลับก็ซ้ือรถใหม่มำคันหนึ่ง  พอกลับถึงบ้ำนก็รีบเอำ

รถไปจอดในโรงรถและถอดชิ้นส่วนรถยนต์แต่ละส่วนออก  หลังจำกท่ี

ศึกษำส่วนประกอบต่ำง ๆ ของรถยนต์เสร็จเขำก็ประกอบกลับไปใหม่  

เพื่อน ๆ  และเพื่อนบ้ำนต่ำงคิดว่ำเขำท�ำอะไรแปลกประหลำด  และ

เมื่อเขำถอดชิ้นส่วนและประกอบมันใหม่ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ  ก็ยิ่งท�ำให้คนที่ 

เฝ้ำมองพำกันมั่นใจว่ำเขำเสียสติไปแล้ว  ชำยหนุ่มผู้นี้ก็คือ ไครสเลอร์  

“เจ้าพ่อวงการรถยนต์”  ท่ีโด่งดังที่สุดในเวลำต่อมำนั่นเอง  เพื่อนของเขำ  

รวมท้ังเพื่อนบ้ำนไม่เข้ำใจเป้ำหมำยที่ดูเหมือนกำรกระท�ำที่บ้ำคลั่งของเขำ  

ในคร้ังนั้น  ยิ่งไปกว่ำนั้น  พวกเขำไม่เข้ำใจว่ำควำมส�ำเร็จที่เกิดจำกกำร

ประกอบชิ้นส่วนเข้ำกันได้ใหม่ส่งผลต่อชะตำชีวิตของไครสเลอร์มำกมำย

เพียงใด  l

อนัท่ีจริง  บคุคลจ�ำนวนมำกทีป่ระสบควำมส�ำเร็จไม่ใช่คนทีม่คีวำม

สำมำรถและสติปัญญำที่โดดเด่นกว่ำคนอื่น  ตรงกันข้ำม  พวกเขำกลับ

เป็นเพยีงคนธรรมดำ ๆ   หลำยต่อหลำยคนรู้สกึงงว่ำบรรดำคนทีส่ตปัิญญำ

ไม่ถึงคร่ึงของตน  ท้ังยังเป็นนักศึกษำท่ีสอบได้อันดับท้ำยสุดกลับประสบ

ควำมส�ำเร็จในชีวิตอย่ำงมำก  บนเส้นทำงเดินชีวิตของพวกเขำเหล่ำนั้น  

พวกเขำทิ้งพวกเรำไปไกล  ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะคนธรรมดา ๆ เหล่านั้น 

มีความแน่วแน่กับเป้าหมายของตน  พวกเขาท�างานอย่างไม่รู ้จัก

เหน็ดเหนื่อย  และท่ีสุดก็ถึงจุดหมายปลายทาง  แต่ส�าหรับคนที่ฉลาด

และเต็มเปี ่ยมด้วยความสามารถกลับสนใจไปเสียทุกอย่างและไร้ซึ่ง 

จุดหมาย  ท่ีสุดจึงไม่ประสบความส�าเร็จแม้แต่อย่างเดียว  ดังน้ัน  จึงอาจ

กล่าวได้ว่าเป้าหมายชีวิตมีผลต่อความส�าเร็จ
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l ฮาร์วาร์ดทดสอบคุณ l

มีกุญแจพวงหนึ่งสำมำรถท�ำนำยเป้ำหมำยในอนำคตของคุณได้ 

ถ้ำอยำกรู้  รีบท�ำแบบทดสอบด้ำนล่ำงนี้เถอะ - ขณะท่ีก�ำลังเดินบนถนน  

คุณได้ยินเสียงกุญแจตกลงบนพ้ืน  คุณคิดว่ำมันคือ ...  

A. พวงกุญแจพวงใหญ่      B.  พวงกุญแจท่ีมีกุญแจ  2-3  ดอก  

C. พวงกุญแจที่มีกุญแจ  1  ดอก  

- วิเคราะห์ค�าตอบ -

เลือก A : จินตนาการท่ีมีต่ออนาคตของคุณไร้ขีดจ�ากดั คณุคดิว่ำชวิีต

เปรียบเหมือนหน้ำต่ำงบำนหนึ่งที่ก�ำลังเปิดอยู่  มีจินตนำกำร

มำกมำยที่เป็นไปได้ แต่บำงคร้ังก็ดูเหมือนจะห่ำงไกลเกินไป  

คุณควรจะท�ำงำนทีละข้ันตอนเพื่อให้บรรลุถึงเป้ำหมำย

เลือก B : คุณก�าลังเจอทางแยกข้างหน้า  คุณมีเป้ำหมำยมำกกว่ำหนึ่ง

เป้ำหมำย  และลังเลไม่รู้ว่ำจะก้ำวไปทำงไหน  ขอแนะน�ำ 

ให้คณุฟังควำมคดิเหน็จำกคนทีม่ปีระสบกำรณ์ก่อนแล้วค่อย

ตัดสินใจ

เลือก C : คุณเป็นคนท่ีมีทิศทางในอนาคตชัดเจนมาก  เมื่อก�ำหนด

เป้ำหมำยไว้แล้ว  ก็ขอให้เดินไปข้ำงหน้ำอย่ำงกล้ำหำญเถอะ  

มองกำรณ์ไกลและมีเป้ำหมำย : 
อีก 10 ปีข้างหน้าจะไม่มีใครแทนที่คุณได้

ปรัชญำชีวิตของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดได้กล่ำวไว้ว่ำ   
หากเป้าหมายชีวิตของคนคนหนึ่งยิ่งไกล  เขาก็จะยิ่งประสบ

ความส�าเร็จมาก  เป้ำหมำยชีวิตท่ีสูงส่งและงดงำมสำมำรถ
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ดึงดูดคนให้ขยันและต่อสู้ไม่หยุดเพ่ือให้บรรลุถึงผลส�ำเร็จ  ทุกคร้ังท่ีคุณ

รู้สึกเหนือ่ยหน่ำยและเกยีจคร้ำน  มนักจ็ะเปรียบเสมอืนนำฬิกำปลกุทีป่ลกุ

คุณตื่นในตอนเช้ำ  เมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยจนก้ำวเท้ำไม่ออก มันก็เปรียบ

เสมือนโอเอซิสของชีวิตท่ำมกลำงทะเลทรำยที่ท�ำให้คุณมีควำมหวัง  เมื่อ

คุณพบกับอุปสรรคแล้วรู้สึกหดหู่ใจ  มันก็เปรียบเหมือนพระอำทิตย์ใน

ยำมฟ้ำสำงท่ีขับไล่หมอกควันท่ีกระจำยอยูเ่ตม็ท้องฟ้ำ  คนทีม่องกำรณ์ไกล

และมีเป้ำหมำย  เมื่อเป้ำหมำยชีวิตไล่กวดเข้ำมำก็จะกระตุ้นตนเองตลอด

เวลำ  พวกเขำจะได้รับพลังแห่งจิตวิญญำณท่ีเปล่งประกำยท�ำให้เกิด

อำรมณ์กำรต่อสู้ที่เข้มแข็ง  

หลำยปีก่อน  กลุ่มศึกษำปัญหำพฤติกรรมกลุ่มหนึ่งของฮำร์วำร์ด

ท�ำกำรวิจัยแบบสุ่มตัวอย่ำงกับนักศึกษำจ�ำนวน 100 คน  โดยถำมทุกคน

ด้วยค�ำถำมเดียวกันว่ำ  “อีก 10 ปีข้างหน้า พวกคุณคาดหวังว่าจะอยู่ใน

ระดับไหน  และท�างานอะไร”  นักศึกษำเหล่ำนี้ตอบว่ำ  พวกเขำคิดอยำก

จะร�่ำรวย  มีชื่อเสียง  หวังจะไปท�ำงำนที่บริษัทขนำดใหญ่หรือท�ำงำนส�ำคัญ

ที่มีอิทธิพลต่อโลกใบนี้  

ในจ�ำนวนหนุ่มสำว  100  คนท่ีถูกส�ำรวจ  มีอยู่  10  คนที่มุ่งจะ

พิชิตโลกใบนี้  พวกเขำเขียนเปำ้หมำยชีวิตเอำไว้อยำ่งชัดเจน  และบรรยำย

ว่ำเมื่อไหร่พวกเขำจะได้รับผลส�ำเร็จตำมท่ีหวังไว้  พร้อมทั้งให้เหตุผลของ

กำรประสบควำมส�ำเร็จเหล่ำนี้ว่ำมีอะไรบ้ำง  ส�ำหรับคนอื่น ๆ ท่ีเหลือ 

กลับไม่ได้เขียนเป้ำหมำยหรือให้เหตุผลใด ๆ เหมือนพวกเขำ  

10 ปีต่อมำ  ผู้วิจัยพบว่ำนักศึกษำที่เคยเขียนเป้ำหมำยและแผนกำร

ชีวิตท้ัง 10 คนนั้น  มีสินทรัพย์คิดเป็น 96 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษำจ�ำนวน 

100 คนที่ถูกส�ำรวจ  นั่นหมำยควำมว่ำ  อัตรำควำมส�ำเร็จของนักศึกษำท้ัง 

10 คนนั้นคิดเป็น  10  เท่ำของเพื่อนร่วมชั้นของพวกเขำ  จึงกล่ำวได้ว่ำกำร

วำงเป้ำหมำยและกำรก�ำหนดแผนกำรเป็นสิ่งจ�ำเป็นของแผนในกำรเรียนรู้  

หำกว่ำเป้ำหมำยคือประภำคำรเบื้องหน้ำ  แผนกำรก็คือนโยบำยในกำร
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ด�ำเนินกำร  หำกไม่มีเป้ำหมำย  สิ่งท่ีเรียกว่ำแผนกำรก็ไร้ทิศทำงที่ชัดเจน  

สิ่งที่ท�ำได้ก็เป็นเพียงกำรลองผิดลองถูก  หำกไม่มีแผนกำร  เป้ำหมำยก็

เป็นแค่ค�ำพูดคุยโวที่ไร้ควำมหมำย

เช่นเดียวกับที่ เกล็น แบลนด์ กล่ำวว่ำ “เป้าหมายและแผนการ

เป็นกุญแจวิเศษท่ีน�าไปสู่ความสุขและความส�าเร็จ  คนที่มีเป้าหมายและ

แผนการศึกษาท่ีชัดเจน  เขียนมันออกมาและน�าไปปฏิบัติจริง  ความ

ส�าเร็จในอนาคตของพวกเขาจะมีมากกว่าคนที่มีเป้าหมายและแผนการ 

แต่เก็บมันไว้ในสมองหรือบนกระดาษถึง 10-50 เท่า”  ลองมำดูตัวอย่ำง

เร่ืองรำวของไอแซก  แผนกำรเรียนรู้ระยะยำวของเขำนับเป็นตัวอย่ำงหนึ่ง

ที่ดีมำก l l l

เม่ือไอแซกเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา  คุณพ่อของเขาก็พบ

ว่ำเขำเป็นคนท่ีมีพรสวรรค์ด้ำนกำรค้ำ  เขำว่องไว  กล้ำหำญ  เฉียบขำด  

และมคีวำมคดิสร้ำงสรรค์  จะขำดกแ็ต่ประสบกำรณ์ทำงสงัคม  โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งในด้ำนควำมรู้  คร้ังหนึ่งคุณพ่อของเขำพูดคุยกับเขำเป็นเวลำนำน  

เขำท้ังสองร่วมกันวำงแผนกำรเรียนระยะยำวเพื่อช่วยให้ไอแซกกลำยเป็น

ผู้น�ำทำงธุรกิจ  แผนกำรดังกล่ำวแบ่งชีวิตทำงกำรศึกษำของเขำออกเป็น   

4  ช่วงดังนี้

ช่วงแรก  ศึกษาความรู้พื้นฐานในระดับปริญญาตรีสาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิทยาศาสตร์  ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด   

ไอแซกเตรียมควำมพร้อมในเร่ืองควำมเชี่ยวชำญท่ีจ�ำเป็นส�ำหรับกำรท�ำ

ธุรกิจ  ศึกษำจุดเด่นจุดด้อยของสินค้ำ  เง่ือนไขและวิธีกำรผลิต  ปลูกฝัง

ควำมรู้และทักษะ  สร้ำงระบบควำมคิดเชิงตรรกะที่เข้มงวด  สร้ำงทัศนคติ

ในกำรท�ำงำนที่อยู่บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นจริง ในช่วงเวลำ 4 ปีนี้  ไอแซก

ยังเลือกเรียนวิชำเฉพำะอื่น ๆ เช่น  เคมี  โยธำ  ไฟฟ้ำ  เป็นต้น  ควำมรู้

เหล่ำนี้ช่วยสร้ำงมูลค่ำนับไม่ถ้วนให้กับธุรกิจของเขำในเวลำต่อมำ
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ช่วงท่ีสอง  เรียนปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  กำรเรียน

ปริญญำโทสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ท่ีมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด  3  ปี  ท�ำให้ 

ไอแซกเข้ำใจปัจจัยท่ีส่งผลต่อธุรกิจกำรค้ำ  สถำนะทำงสังคมและบทบำท

ทำงกำรค้ำ  รวมท้ังเข้ำใจพ้ืนฐำนควำมรู้ในวิชำเศรษฐศำสตร์  ในช่วงเวลำ  

3  ปีของกำรเรียนท่ีนี่  เขำยังเรียนกฎหมำยธุรกิจอย่ำงจริงจัง  โดยมุ่งเน้น

ไปที่ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำร

ช่วงที่สาม  สั่งสมประสบการณ์ทางสังคม  หลงัส�ำเร็จกำรศกึษำจำก

มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด  ไอแซกไม่ได้รีบร้อนไปประกอบธุรกิจ  แต่เขำ 

รับรำชกำรเป็นเวลำ 5 ปี  ในระยะเวลำ 5 ปีนี้  เขำเติบโตขึ้นจำกเด็กหนุ่ม

ที่ไร้เดียงสำ  มำเป็นข้ำรำชกำรที่มีประสบกำรณ์และรู้จักโลกมำกขึ้น 

สิ่งแวดล้อมรอบข้ำงบีบบังคับให้เขำสร้ำงจิตส�ำนึกที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้อง

ตนเอง  เขำคบหำสมำคมกับบุคคลหลำกหลำยอำชีพเพื่อสร้ำงเครือข่ำย

ควำมสัมพันธ์  และเขำก็ใช้ควำมสัมพันธ์เหล่ำนี้ในกำรหำข้อมูลและช่วย

อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับตนเองด้วย  

ช่วงที่สี่  ศึกษาท�าความเข้าใจกับสภาพตลาด  ท�าความคุ้นเคย 

กับธุรกิจ  ไอแซกลำออกจำกงำนรำชกำร  แล้วสมัครเข้ำท�ำงำนในบริษัท

ต่ำงชำติขนำดใหญ่แห่งหนึ่ง  เขำเรียนรู้จำกที่นี่เป็นเวลำ  2  ปี  หลังจำก

เรียนรู้สภำพตลำดและเทคนิคในกำรด�ำเนินธุรกิจมำกพอแล้ว  เขำก ็

ตัดสินใจปฏิเสธเงินเดือนก้อนโตท่ีทำงบริษัทเสนอให้เพื่อร้ังให้เขำอยู่ต่อ  

ต่อมำเขำเปิดบริษัทกำรค้ำและกำรพำณิชย์แห่งหนึ่งของตนเอง  จำกนั้นจึง

เร่ิมต้นอำชีพธุรกิจในฝัน

ไอแซกเป็นคนท่ีมองกำรณ์ไกลและมีเป้ำหมำยชีวิต  เขำใช้เวลำ   

14 ปี  ในกำรเรียนรู้ท้ัง 4 ข้ันตอน  ทุกข้ันตอนล้วนมีเป้ำหมำยชัดเจนและ

วำงภำระหน้ำท่ีอย่ำงเป็นรูปธรรม ก่อนวำงแผนกำร  เขำจะก�ำหนดเป้ำหมำย

กำรพัฒนำอนำคตของตนเองไว้อย่ำงชัดเจน  กำรเรียนรู้ในแต่ละช่วง  จะ

ถือเอำปัจจัยท่ีจ�ำเป็นต่อเป้ำหมำยเป็นจุดเริ่ม  จำกนั้นก็วำงแผนกำรอย่ำง
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มีเหตุมีผลและเตรียมกำรอย่ำงเหมำะสม  ดังนั้นเมื่อแผนกำรบรรลุผล

ส�ำเร็จ  ไอแซกจึงเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรเป็น 

นักธุรกิจที่ประสบควำมส�ำเร็จ  กำรบริหำรจัดกำรบริษัทของเขำด�ำเนินไป

อย่ำงดีเยี่ยม  เขำมีเรือยอชท์และบ้ำนพักตำกอำกำศเป็นของตนเอง   

เงำของเขำมักปรำกฏอยู่บนชำยหำดของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและฮำวำย  

เขำพยำยำมก�ำหนดแผนกำรเรียนรู้ใหม่ให้เข้ำกับสภำพกำรณ์ของตนเอง

อย่ำงต่อเนือ่ง  ไม่ยำกเลยทีจ่ะจินตนำกำรว่ำหลงัจำกทีแ่ผนกำรใหม่นีส้�ำเร็จ   

เขำต้องได้รับผลส�ำเร็จท่ีมำกกว่ำท่ีเป็นอยู่ในขณะนี้อย่ำงแน่นอน  l

อันที่จริง  สิ่งที่เรียกว่าความส�าเร็จนั้นตอนเร่ิมต้นเป็นเพียงทาง

เลือกทางหนึ่ง  เมื่อเลือกเป้าหมายแบบไหน  ก็จะประสบความส�าเร็จและ

มีชีวิตแบบน้ัน  สภาพความเป็นอยู่ในวันนี้ไม่ได้ตัดสินในวันนี้  แต่มัน

เป็นผลที่มาจากเป้าหมายชีวิตของเราที่ผ่านมา  สภาพความเป็นอยู่ของ

วนัพรุ่งนีไ้ม่ได้ใช้อนาคตเป็นตัวก�าหนด  แต่มันเป็นผลทีม่าจากเป้าหมาย

ชีวิตของพวกเราในวันนี้  ส�าหรับคนที่มองการณ์ไกลและมีเป้าหมายชีวิต  

การเลือกในวันนี้จะช้ีให้เห็นถึงความส�าเร็จในอนาคตล่วงหน้า

l ฮาร์วาร์ดทดสอบคุณ l

คุณรู้หรือไม่ว่ำคุณมีควำมเมตตำปรำณีมำกน้อยแค่ไหน วันหนึ่ง

คุณทะเลำะกับเพื่อนอย่ำงหนัก  วันต่อมำเขำ  (เธอ)  ได้จัดส่งของด่วน 

มำ  1  กล่อง  จำกลำงสังหรณ์ของคุณ  คุณคิดว่ำของข้ำงในกล่องคืออะไร

A. เคร่ืองหนังที่มีรำคำแพง  

B. ต้องเป็นของที่เอำมำแกล้ง  อำจเป็นอุจจำระ

C. จดหมำยรักและของขวัญท่ีเคยให้

D. กล่องเปล่ำ

E. ของขวัญเล็ก ๆ ท่ีอบอุ่น
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- วิเคราะห์ค�าตอบ -

เลือก A : ระดับความเมตตาภายในใจคุณคิดเป็น  40%  คุณเป็นคน

ประเภททีด่แูล้วมเีมตตำ  แต่แท้จริงแล้วคณุเสแสร้ง  จะเป็น

คนเมตตำจริงหรือไม่ก็ต้องดูกันต่อไป  

เลือก B : ระดับความเมตตาในใจคุณคิดเป็น 55% คุณเป็นคนที่

พิจำรณำคนรอบข้ำงก่อนแล้วค่อยมีเมตตำ  คุณถูกกระตุ้น

ให้แสดงออกถงึควำมเมตตำจำกบคุคลหรือเหตุกำรณ์เฉพำะ 

คนประเภทนี้คิดว่ำแม้จะไม่ท�ำร้ำยใคร  แต่ก็รู้จักป้องกัน 

ตัวเอง  ดังนั้นจึงมีควำมรู้สึกปกป้องตนเองมำก  

เลือก C : ระดับความเมตตาภายในใจคุณคิดเป็น  99%  คุณเป็นคน

ประเภทท่ีมีควำมเมตตำมำต้ังแต่เกิด เป็นนำงฟ้ำตัวน้อยท่ี

พระเจ้ำส่งมำ  คุณต้องระวังไม่ให้ถูกคนอื่นหลอก

เลือก D : ระดับความเมตตาภายในใจคุณคิดเป็น  20%  คุณเป็นคน

ประเภทเมตตำประจ�ำปี  ค่อนไปทำงขี้สงสัย  คุณท�ำควำมดี

ประมำณปีละคร้ัง  บำงคร้ังคุณเป็นพวกคิดมำกจนเกินไป  

เลือก E : ระดับความเมตตาภายในใจคุณคิดเป็น  80%  คุณเป็นคน

ประเภทมคีวำมเมตตำหลงัจำกท่ีเกดิมำ  พรสวรรค์ท่ีซ่อนอยู่

ท�ำให้ยิ่งอำยุมำกคุณก็ยิ่งมีควำมเมตตำ  ควำมเมตตำที ่

ซ่อนอยู่ในตัวคุณถูกกระตุ้นด้วยอิทธิพลทำงศำสนำหรือจำก

เพื่อน ๆ
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กล้านั่งแถวแรก
กล้าเป็นที่หนึ่ง

ศำสตรำจำรย์ท่ีมีชื่อเสียงท่ำนหนึ่งของมหำวิทยำลัย 
ฮำร์วำร์ด  ได้รับเชิญให้กล่ำวสุนทรพจน์ที่ประเทศสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน  ตอนนั้นภำยในหอประชุมซึ่งเป็นสถำนที่จัด

สุนทรพจน์อัดแน่นไปด้วยผู้คน  ผู้ฟังที่ไม่มีท่ีนั่งก็จ�ำต้องยืนตรงระเบียง

เพื่อฟังสุนทรพจน์ของศำสตรำจำรย์ท่ำนนี้ แต่สิ่งท่ีคำดไม่ถึงก็คือ ไม่มีใคร

นั่งท่ีนั่งแถวหน้ำของหอประชุมแม้แต่คนเดียว  เมื่อเห็นท่ีว่ำงแถวหน้ำ 

ศำสตรำจำรย์ท่ำนนี้รู้สึกประหลำดใจจึงถำมข้ึนว่ำ  “ท�ำไมไม่มีใครยอมนั่ง

แถวแรก ยืนสบำยกว่ำนั่งหรือ”  ทั้งหอประชุมก็เงียบสงัด ไม่มีใครพูดอะไร

เขำจึงมองไปรอบ ๆ  จำกนั้นก็ยิ้ม  แล้วถำมว่ำ  “พวกคุณไม่กล้ำนั่ง

แถวหน้ำเพรำะกลัวว่ำผมจะถำมค�ำถำมใช่มั้ย”

“ใช่”  มีเสียงเสียงหนึ่งตอบกลับมำอย่ำงขี้ขลำด

เขำยิ้มและพูดว่ำ  “ถำมค�ำถำมแล้วมีอะไรน่ำกลัวล่ะ  ผมไม่ได้กิน

พวกคุณสักหน่อย”  ผู้คนต่ำงอดไม่ได้ท่ีจะพำกันหัวเรำะ

จำกนั้นศำสตรำจำรย์จำกฮำร์วำร์ดท่ำนนี้ก็พูดกับทุกคนว่ำ  “ที่

สหรัฐอเมริกำ  ทุกคนต่ำงแย่งกันน่ังแถวแรก  เพรำะพวกเขำคิดว่ำกำรนั่ง

แถวแรกจะช่วยให้เห็นตนเอง  และท�ำให้คนอื่นสนใจ  มีเพียงกำรเป็นจุด

สนใจ  ถงึจะท�ำให้คนอืน่เหน็ควำมส�ำคญั  เป็นทีถ่กูใจของคนอืน่  ในสงัคม

ที่มีคนมีควำมสำมำรถปรำกฏตัวขึ้น  มีเพียงแต่กำรนั่งแถวแรก  ท่ีจะท�ำให้

เขำโดดเด่นกว่ำคนอื่น  หำกต้องกำรจะประสบควำมส�ำเร็จและสร้ำงสรรค์

ผลงำนออกมำให้เป็นที่รับรู้  คุณก็ต้องเผยให้เห็นควำมสำมำรถของตนเอง  

และวิธีกำรเผยตัวตนท่ีดีที่สุดก็คือ  กำรน่ังแถวแรกตลอดโดยไม่สนใจว่ำ

จะเป็นเวลำไหน  นั่งแถวแรกก็เท่ำกับกำรช่วงชิงอันดับหนึ่ง  นั่งแถวแรก

ก็เท่ำกับกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับตนเอง  ผมก�ำลังท�ำตำมส่ิงที่อำจำรย์
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ของผมสอน  จึงประสบควำมส�ำเร็จและมีวันนี้”  พอเขำพูดจบ  ผู้คนก็

ค่อย ๆ พำกันทยอยเดินมำข้ำงหน้ำเพ่ือแย่งกันนั่งแถวแรก l l l

ในปี ค.ศ.1930 ในเมืองเล็ก ๆ แห่งหน่ึงท่ีไม่ค่อยเป็นท่ี

รู้จักนักในประเทศอังกฤษ  มีเด็กผู้หญิงท่ีช่ือว่ำ  มาร์กาเร็ต  ในวัยเด็ก

คุณพ่อของเธอมักปลูกฝังควำมคิดที่ว่ำ  “ไม่ว่ำจะท�ำอะไรก็ต้องพยำยำม

ให้เป็นที่หนึ่ง  ต้องเดินอยู่หน้ำคนอื่น  แม้แต่ขึ้นรถประจ�ำทำง  ลูกก็ต้อง

นัง่แถวแรก” แต่ไหนแต่ไรมำพ่อของเธอไม่ยอมให้เธอพดูว่ำ  “ฉันท�ำไม่ได”้  

ส�ำหรับเด็กคนหนึ่งแล้ว  บำงทีค�ำขอร้องเช่นนี้ดูจะมำกเกินไป   

แต่ทุกครั้งที่เธอพยำยำมเป็นที่หนึ่งให้ได้แล้วรู้สึกเหนื่อยล้ำ  เธอก็จะนึกถึง

เร่ืองท่ีพ่อเล่ำให้ฟังว่ำ  ในทำงชีววิทยำมีปรำกฏกำรณ์เช่นนี้เกิดขึ้น  นั่นก็

คือลูกเจี๊ยบท่ีเพิ่งฟักออกมำจำกไข่จะมีสัญชำตญำณของกำรเดินตำมหลัง

สัตว์ท่ีมันเห็นหลังจำกท่ีมันลืมตำดูโลก  มันจะคิดว่ำสัตว์ตัวนั้นคือแม่ของ

มัน  แม้ว่ำจะเป็นเต่ำท่ีเดินผ่ำนมำ  ลูกเจ๊ียบก็จะคิดว่ำเต่ำคือแม่ของตน  

และที่ท�ำให้ผู้คนพำกันประหลำดใจก็คือ  ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดกับลูกเจ๊ียบ

นี้พบในสัตว์อื่นด้วย  ซ่ึงในทำงชีววิทยำเรียกว่ำ  “พฤติกรรมฝังใจ”  เป็น

ที่รู้กันดีว่ำลูกเจ๊ียบยอมรับล�ำดับหนึ่ง  และไม่เหลียวแลอันดับสอง  พ่อ 

ของมำร์กำเร็ตบอกกับเธอว่ำปรำกฏกำรณ์เช่นนี้ไม่ได้พบแต่ในอำณำจักร

ของสัตว์  แต่ยังปรำกฏอยู่ในสังคมมนุษย์เรำด้วย  ผู้คนมักประทับใจกับ

ข่ำวสำรที่ได้รับครั้งแรกหรือคนที่ได้รู้จักเป็นครั้งแรก  โดยเฉพำะสิ่งที่เรียก

ว่ำ  “อันดับหน่ึง”  ล้วนแต่เป็นที่สนใจและน่ำจดจ�ำ  คนทุกคนสำมำรถ

เขียนรำยกำรอันดับหนึ่งได้มำกมำยนับไม่ถ้วน  อย่ำงเช่น  ยอดเขำท่ีสูง

ที่สุดในโลก  ประธำนำธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกำ  คนที่เหยียบดวง

จันทร์เป็นคนแรก  เป็นต้น  แต่ส�ำหรับล�ำดับที่สอง  ที่สำม  หรือที่ส่ี  พวก

เขำกลับไม่รู้จัก  ดังนั้น  มีเพียงกำรกล้ำที่จะเป็นท่ีหนึ่ง  นั่งในต�ำแหน่งที่

หนึ่ง  จึงจะเป็นท่ีจดจ�ำของคนอื่นตลอดไป
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