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ามบ่ายวันเสาร์ที่มีแดดจ้าในแถบซิลิคอนวัลเลย์   คุณพ่อผู้แสนภาค
ภูมิใจสองคนยืนอยู่ริมสนามเพื่อดูลูกสาวตัวน้อยที่ก�ำลังเล่นฟุตบอล
ด้วยกัน  ไม่นานพวกเขาก็เริ่มหันมาคุยกันเรื่องงาน  ชายที่ตัวสูงกว่าชื่อ
แดนนี เชดเดอร์   เขาเป็นผู้ประกอบการที่ท�ำธุรกิจมาหลายอย่าง  ทั้งยัง
เคยท�ำงานทีบ่ ริษทั เน็ตสเคป  โมโตโรล่า  และอะเมซอนมาก่อน  เชดเดอร์
มีผมสีเข้ม  เป็นคนเอาจริงเอาจัง  และสามารถคุยเรือ่ งธุรกิจได้ทงั้ วัน  เขา
ก่อตั้งบริษัทแห่งแรกตอนอายุ 30 ปลาย ๆ  แถมยังตั้งฉายาให้ตัวเองว่า  
“ตาแก่แห่งโลกอินเทอร์เน็ต”  เขารักการก่อตั้งบริษัท  และตอนนั้นก็ก�ำลัง
ปลุกปั้นบริษัทตั้งใหม่แห่งที่สี่พอดี  
เชดเดอร์รสู้ กึ ถูกชะตากับคุณพ่ออีกคนทีย่ นื อยูข่ า้ ง ๆ ทันที  ชายคน
นัน้ ชือ่ เดวิด ฮอร์นกิ   เขาสูง 163 เซนติเมตร  มีผมสีเข้ม  สวมแว่นตา  และ
ไว้เคราแพะ  ฮอร์นกิ สนใจหลายสิง่ หลายอย่าง  เขาสะสมหนังสือชุด  Alice
in Wonderland ตอนเรียนมหาวิทยาลัยเขาเลือกเรียนสาขาการท�ำเพลงด้วย
คอมพิวเตอร์  จากนัน้ ก็เรียนต่อปริญญาโทสาขาอาชญาวิทยาและกฎหมาย  
หลังจากท�ำงานหามรุง่ หามค�่ำทีส่ ำ� นักงานกฎหมาย  เขาก็ตกลงเข้าท�ำงาน
ที่บริษัทร่วมลงทุนแห่งหนึ่งและอยู่ที่นั่นมาสิบปี  โดยมีหน้าที่ฟังผู้ประกอบ
การน�ำเสนอแผนงานแล้วตัดสินใจว่าจะให้เงินทุนพวกเขาหรือไม่
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ระหว่างช่วงพักการแข่งขัน  เชดเดอร์หันไปถามฮอร์นิกว่า  “ผม
วางแผนจะท�ำอะไรบางอย่าง  คุณอยากฟังผมน�ำเสนอไหมครับ”  ฮอร์นกิ
มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบริษัทที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต  เขาจึงเป็น
แหล่งเงินทุนที่เหมาะเจาะในสายตาของเชดเดอร์   และฮอร์นิกเองก็สนใจ
บริษัทของเชดเดอร์เช่นกัน  คนส่วนใหญ่ที่น�ำแนวคิดมาเสนอมักเป็น
ผู้ประกอบการมือใหม่ที่ไม่เคยประสบความส�ำเร็จมาก่อน  แต่ในทางกลับ
กัน  เชดเดอร์เป็นผู้ประกอบการมือฉมังและประสบความส�ำเร็จมาแล้วถึง
สองครัง้   ในปี 1999  บริษทั ตัง้ ใหม่แห่งแรกของเขาอย่าง  Accept.com  ถูก
อะเมซอนซื้อไปในราคา 175 ล้านดอลลาร์   และในปี 2007  บริษัทแห่ง
ที่สองอย่างกู้ดเทคโนโลยีก็ถูกโมโตโรล่าซื้อไปในราคา 500 ล้านดอลลาร์  
เมื่อดูจากประวัติของเชดเดอร์แล้ว  ฮอร์นิกก็อยากรู้จนตัวสั่นว่าเขาคิดจะ
ท�ำอะไรต่อไป  
ไม่กี่วันหลังการแข่งฟุตบอลครั้งนั้น  เชดเดอร์ขับรถไปยังส�ำนักงาน
ของฮอร์นกิ เพือ่ น�ำเสนอแนวคิดใหม่ลา่ สุดของเขา  ชาวอเมริกนั เกือบ 1 ใน
4 มีปญ
ั หาเกีย่ วกับการซือ้ ของทางอินเทอร์เน็ตเพราะไม่มบี ญ
ั ชีธนาคารหรือ
บัตรเครดิต  เชดเดอร์จึงคิดทางออกสุดสร้างสรรค์ขึ้นมา  ฮอร์นิกเป็นนัก
ลงทุนรายแรก ๆ ที่ได้ฟังการน�ำเสนอและตกหลุมรักมันทันที  ภายในหนึ่ง
สัปดาห์ฮอร์นิกก็พาเชดเดอร์ไปพบหุ้นส่วนคนอื่น ๆ และแสดงออกอย่าง
ชัดเจนว่าอยากร่วมลงทุนในบริษัทตั้งใหม่ของเชดเดอร์
ถึงแม้ฮอร์นกิ จะตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว  แต่เชดเดอร์กย็ งั มีตวั เลือก
อื่นอีกมากมาย  เพราะเมื่อดูจากชื่อเสียงและแนวคิดอันยอดเยี่ยมของเขา
แล้ว  ฮอร์นกิ รูด้ วี า่ นักลงทุนจ�ำนวนมากคงแย่งกันคว้าโอกาสทีจ่ ะได้รว่ มงาน
กับเขา  “ปกติแล้วไม่ได้มแี ค่คณ
ุ คนเดียวทีอ่ ยากให้เงินลงทุนแก่ผ้ปู ระกอบ
การหรอกครับ”  ฮอร์นกิ อธิบาย  “คุณต้องแข่งขันกับบริษทั ร่วมลงทุนระดับ
ประเทศอีกหลายแห่ง  และพยายามโน้มน้าวให้ผปู้ ระกอบการรายนัน้ รับเงิน
ของคุณแทนที่จะเป็นเงินของคนอื่น”  
12
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วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะช่วยให้ฮอร์นกิ คว้าโอกาสครัง้ นีไ้ ด้คอื การก�ำหนดเส้น
ตายให้เชดเดอร์  ถ้าเขายืน่ ข้อเสนอทีน่ า่ ดึงดูดใจโดยให้เวลาตัดสินใจไม่นาน
เชดเดอร์ก็อาจยอมเซ็นสัญญาก่อนที่จะมีโอกาสได้น�ำเสนอแนวคิดให้
นักลงทุนรายอืน่ ฟัง  นีค่ อื สิง่ ทีน่ กั ลงทุนจ�ำนวนมากท�ำเพือ่ ให้ตวั เองเป็นฝ่าย
ได้เปรียบ  
แต่ฮอร์นิกไม่ได้ท�ำแบบนั้น  อันที่จริงเขาถึงกับแนะให้เชดเดอร์น�ำ
ข้อเสนอของเขาไปเปรียบเทียบกับข้อเสนอของนักลงทุนรายอืน่ ด้วยซ�ำ  
้ เขา
เชือ่ ว่าผูป้ ระกอบการจ�ำเป็นต้องใช้เวลาในการประเมินข้อเสนอทีไ่ ด้รบั   เขา
จึงไม่ยอมก�ำหนดเส้นตาย  “ใช้เวลาตัดสินใจได้นานเท่าที่คุณต้องการเลย
ครับ”  เขาบอก  ถึงแม้ฮอร์นิกอยากให้เชดเดอร์ตกลงเซ็นสัญญากับเขา  
แต่เขาก็ให้ความส�ำคัญกับผลประโยชน์สูงสุดของเชดเดอร์มากกว่าตัวเอง  
และเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้พิจารณาตัวเลือกอื่น ๆ ด้วย  
และเชดเดอร์ก็ท�ำแบบนั้นจริง ๆ  เขาใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ถัดมาไป
กับการน�ำเสนอแนวคิดให้นักลงทุนรายอื่นฟัง  ในขณะเดียวกัน  ฮอร์นิก
ก็พยายามเพิ่มโอกาสของตัวเองด้วยการส่งรายชื่อบุคคลอ้างอิง 40 คน
ที่สามารถรับรองความสามารถของเขาในฐานะนักลงทุนได้   ฮอร์นิกรู้ว่า
คุณสมบัติที่ผู้ประกอบการมองหาในตัวนักลงทุนก็เหมือนกับคุณสมบัติที่
เราทุกคนมองหาในตัวที่ปรึกษาทางการเงิน  นั่นคือ  ความสามารถและ
ความน่าเชือ่ ถือ  เมือ่ ผู้ประกอบการเซ็นสัญญากับนักลงทุน  นักลงทุนราย
นั้นก็จะกลายเป็นคณะกรรมการบริษัทซึ่งท�ำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญคอยให้
ค�ำแนะน�ำ  รายชือ่ บุคคลอ้างอิงของฮอร์นกิ สะท้อนถึงเลือดเนือ้   หยาดเหงือ่   
และหยดน�้ำตาที่เขาอุทิศให้แก่ผู้ประกอบการในแวดวงการลงทุนมาตลอด
ระยะเวลาสิบกว่าปี   เขารู้ว่าคนเหล่านั้นจะช่วยรับรองว่าเขามีทักษะและ
คุณสมบัติครบถ้วน  
ไม่กสี่ ปั ดาห์ตอ่ มาโทรศัพท์ของฮอร์นกิ ก็ดงั ขึน้   เชดเดอร์โทรมาบอก
ว่าเขาตัดสินใจได้แล้ว
13
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“ขอโทษด้วยครับ”  เชดเดอร์บอก  “แต่ผมจะเซ็นสัญญากับนัก
ลงทุนอีกราย”
เงื่อนไขทางการเงินของฮอร์นิกกับนักลงทุนรายนั้นเหมือนกันทุก
กระเบียดนิ้ว  ถ้าอย่างนั้นรายชื่อบุคคลอ้างอิง 40 คนของเขาก็น่าจะท�ำ
ให้เขาเป็นฝ่ายได้เปรียบสิ   เพราะหลังจากที่ได้พูดคุยกับคนเหล่านั้นแล้ว  
เชดเดอร์ก็น่าจะมั่นใจได้ว่าฮอร์นิกเป็นนักลงทุนที่ยอดเยี่ยมขนาดไหน  
แต่ความใจกว้างนีเ่ องทีท่ ำ� ให้ฮอร์นกิ เป็นฝ่ายพ่ายแพ้  เชดเดอร์กงั วล
ว่าฮอร์นิกจะเอาแต่เออออไปกับเขาทุกเรื่องแทนที่จะคอยท้วงติง  และยัง
กลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่แข็งแกร่งพอที่จะช่วยให้กิจการของเขาประสบความ
ส�ำเร็จ  ส่วนนักลงทุนอีกรายนั้นเป็นที่ปรึกษาจอมหลักแหลมที่ขึ้นชื่อเรื่อง
การตั้งค�ำถามและกดดันผู้ประกอบการ  เชดเดอร์เดินออกจากส�ำนักงาน
ของฮอร์นิกด้วยความคิดที่ว่า  “ฉันควรเลือกคนที่กล้าท้าทายฉันมากกว่า
นี้มาเป็นคณะกรรมการ  ฮอร์นิกสุภาพอ่อนโยนเกินไป  ไม่รู้ว่าเขาจะเป็น
ยังไงตอนอยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการ”  ตอนที่เชดเดอร์โทรศัพท์หา
ฮอร์นกิ   เขาอธิบายว่า  “ใจผมบอกให้เลือกคุณ  แต่สมองผมบอกให้เลือก
เขา  ผมเลยตัดสินใจเชื่อสมองแทนที่จะเป็นหัวใจ”
ฮอร์นกิ ผิดหวังอย่างแรงและเริม่ ถามตัวเองว่า  “นีฉ่ นั ซือ่ บือ้ หรือเปล่า  
ถ้าฉันกดดันเขาหนักขึ้นอีกนิด  บางทีเขาอาจยอมเซ็นสัญญาก็ได้   ฉันใช้
เวลาสัง่ สมชือ่ เสียงมาเป็นสิบปีเพือ่ ไม่ให้เกิดเรือ่ งแบบนีข้ นึ้   แล้วมันเกิดขึน้
ได้ยังไงกัน”
เดวิด ฮอร์นกิ   ได้รบั บทเรียนอย่างหนึง่ จากประสบการณ์ครัง้ นี้  นัน่
คือ  คนท�ำดีใช่ว่าจะได้ดี
ค�ำถามคือมันเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่า

คนส่วนใหญ่เชื่อว่าทุกคนที่ประสบความส�ำเร็จอย่างถล่มทลายมีปัจจัย
สามอย่างที่เหมือนกัน  ได้แก่  แรงจูงใจ  ความสามารถ  และโอกาส  ถ้า
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อยากประสบความส�ำเร็จ  เราต้องขยันขันแข็ง  บ่มเพาะความสามารถ  
และอาศัยโชคช่วยเล็กน้อย  ทว่าเรื่องราวของแดนนี เชดเดอร์   และเดวิด
ฮอร์นิก  กลับเน้นย�้ำถึงปัจจัยอย่างที่สี่ซึ่งมีความส�ำคัญแต่มักถูกมองข้าม  
นั่นคือ  วิธีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  ในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานแต่ละ
ครั้ง  เราต้องตัดสินใจว่าจะตักตวงผลประโยชน์ให้ตัวเองมากที่สุดเท่าที่
ท�ำได้   หรือจะหยิบยื่นผลประโยชน์นั้นให้อีกฝ่ายโดยไม่สนใจว่าตัวเองจะ
ได้รับสิ่งตอบแทนหรือไม่  
ในฐานะนักจิตวิทยาองค์กรและอาจารย์จากโรงเรียนธุรกิจวาร์ตัน  
ผมได้อุทิศเวลาท�ำงานกว่าสิบปีไปกับการศึกษาการตัดสินใจเหล่านี้ใน
องค์กรต่าง ๆ ตั้งแต่กูเกิลไปจนถึงกองทัพอากาศสหรัฐ  และพบว่าปัจจัย
อย่างที่สี่นี้ส่งผลต่อความส�ำเร็จอย่างน่าทึ่ง  ตลอดสามสิบปีที่ผ่านมา  นัก
สังคมศาสตร์ได้ท�ำงานวิจัยจ�ำนวนมากและค้นพบว่า  คนทั่วไปมีแนวคิด
ทีแ่ ตกต่างกันมากเกีย่ วกับเรือ่ งของการให้  การรับ  และการแลกเปลีย่ นผล
ประโยชน์   เพื่อให้คุณเห็นภาพมากขึ้น  ผมขอแนะน�ำให้รู้จักบุคคลสอง
ประเภทที่เป็นขั้วตรงข้ามกันในเรื่องนี้   ผมเรียกคนเหล่านี้ว่าผู้รับและผู้ให้
ครับ
ผู้รับ (taker) มีลักษณะพิเศษคือชอบเป็นฝ่ายรับมากกว่าให้  โดย
ให้ความส�ำคัญกับผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าความต้องการของผู้อื่น  
ผูร้ บั เชือ่ ว่าโลกใบนีค้ อื สถานทีท่ เี่ ต็มไปด้วยการแข่งขันแบบปลาใหญ่กนิ ปลา
เล็ก  และถ้าอยากประสบความส�ำเร็จก็ต้องอยู่เหนือผู้อื่นให้ได้   ดังนั้น  
พวกเขาจึงแสดงความสามารถให้คนอื่นเห็นด้วยการโฆษณาตัวเอง  และ
ท�ำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับความดีความชอบจากสิ่งที่ลงแรงท�ำ  
แต่โดยทั่วไปแล้วผู้รับไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระก�ำหรอกนะครับ  พวกเขาแค่
ระมัดระวังและปกป้องตัวเองเท่านั้น  ผู้รับมักคิดว่า  “ถ้าฉันไม่ดูแลตัวเอง
แล้วใครจะมาดูแล”  หากเดวิด ฮอร์นิก  มีความเป็นผู้รับมากกว่านี้  เขา
ก็คงขีดเส้นตายให้แดนนี เชดเดอร์   โดยให้ความส�ำคัญกับโอกาสในการ
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ลงทุ น ของตั ว เองมากกว่ า ความต้ อ งการของเชดเดอร์ ที่ อ ยากได้ เ วลา
พิจารณาข้อเสนอให้มากขึ้น  
แต่ฮอร์นกิ คือขัว้ ตรงข้ามของผูร้ บั   เขาเป็นผูใ้ ห้ (giver)  ซึง่ ค่อนข้าง
หาได้ยากในที่ท�ำงาน  คนกลุ่มนี้ต้องการให้ผู้อื่นได้ประโยชน์และชอบเป็น
ฝ่ายให้มากกว่ารับ  ขณะที่ผู้รับสนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเองและคิดว่า
คนอื่นจะให้อะไรกับพวกเขาได้บ้าง  ผู้ให้กลับสนใจแต่ผลประโยชน์ของ
คนรอบตัวและดูว่าคนเหล่านั้นต้องการอะไรจากพวกเขา  อย่างไรก็ตาม  
ลักษณะของคนทั้งสองประเภทไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองแต่อย่างใด  
ทั้งผู้ให้และผู้รับไม่ได้แตกต่างกันในแง่ของจ�ำนวนเงินที่พวกเขาบริจาคให้
องค์กรการกุศลหรือค่าตอบแทนที่พวกเขาเรียกร้องจากนายจ้าง  แต่แตก
ต่างกันในแง่ของทัศนคติและพฤติกรรมที่พวกเขาแสดงต่อผู้อื่น  หากคุณ
เป็นผู้รับ  คุณจะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับมีมากกว่า
สิ่งที่จะเสีย  แต่ถ้าคุณเป็นผู้ให้  คุณอาจวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
ในแบบทีต่ า่ งออกไป  กล่าวคือ  คุณจะให้ความช่วยเหลือเมือ่ ผลประโยชน์
ที่ผู้อื่นจะได้รับมีมากกว่าสิ่งที่คุณจะเสีย  หรือไม่คุณก็อาจไม่นึกถึงสิ่งที่จะ
เสียเลยแม้แต่นอ้ ยและให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังสิง่ ตอบแทนใด ๆ  หาก
คุณเป็นผู้ให้ในที่ทำ� งาน  คุณก็คงพยายามแบ่งปันเวลา  แรงกาย  ความรู้  
ทักษะ  และแนวคิดให้กบั คนทีอ่ าจได้ประโยชน์จากสิง่ เหล่านัน้ ให้มากทีส่ ดุ   
เวลาพูดถึงผูใ้ ห้  เราคงอดไม่ได้ทจี่ ะนึกถึงบุคคลผูย้ งิ่ ใหญ่อย่างแม่ชี
เทเรซาหรือมหาตมะ คานธี  แต่จริง ๆ แล้วการเป็นผู้ให้ไม่จ�ำเป็นต้องเสีย
สละมากมายขนาดนั้นหรอกครับ  ขอแค่ให้ความส�ำคัญกับผลประโยชน์
ของผู้อื่นด้วยการให้ความช่วยเหลือ  ให้คำ� ปรึกษา  แบ่งปันความดีความ
ชอบ  หรือช่วยสร้างสายสัมพันธ์ก็พอแล้ว  พฤติกรรมแบบนี้คือสิ่งที่พบ
เห็นได้ทั่วไปนอกที่ท�ำงาน  งานวิจัยที่จัดท�ำโดยมาร์กาเร็ต คลาร์ก  นัก
จิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเยลระบุวา่   คนส่วนใหญ่จะท�ำตัวเป็นผูใ้ ห้กบั คน
ที่พวกเขาสนิทสนม  ยิ่งถ้าเป็นคู่แต่งงานหรือเพื่อน  เราจะเป็นฝ่ายให้ทุก
ครั้งที่มีโอกาส  โดยไม่สนใจว่าเคยให้ไปมากเท่าไหร่แล้ว  
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แต่พออยูใ่ นทีท่ ำ� งาน  การให้และการรับกลับเป็นเรือ่ งทีซ่ บั ซ้อนกว่า
เดิม  แทบไม่มีใครท�ำตัวเป็นผู้ให้หรือผู้รับเพียงอย่างเดียว  คนส่วนใหญ่
จะท�ำตัวเป็นผูแ้ ลกเปลีย่ น (matcher)  โดยพยายามท�ำทุกวิถที างเพือ่ รักษา
สมดุลระหว่างการให้และการรับ  ผู้แลกเปลี่ยนจะยึดมั่นในหลักของความ
ยุติธรรม  เมื่อพวกเขาช่วยเหลือคนอื่น  พวกเขาก็มักหวังสิ่งตอบแทนเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของตัวเอง  ถ้าคุณเป็นผู้แลกเปลี่ยน  คุณย่อมเชื่อมั่น
ในการยืน่ หมูยนื่ แมว  และความสัมพันธ์ของคุณจะอยูบ่ นฐานของการแลก
เปลี่ยนผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน
การให้   การรับ  และการแลกเปลี่ยนคือรูปแบบพื้นฐานของการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  แต่เส้นแบ่งของพฤติกรรมแต่ละแบบนั้นไม่ชัดเจน
และไม่แน่นอน  คุณอาจพบว่าตัวเองเปลี่ยนจากพฤติกรรมแบบหนึ่งไป
เป็นอีกแบบหนึง่ เมือ่ เผชิญกับบทบาทและความสัมพันธ์ทแี่ ตกต่างกันไปใน
ที่ท�ำงาน*  ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าคุณจะท�ำตัวเป็นผู้รับเมื่อเจรจาต่อรองเงิน
เดือน  เป็นผู้ให้เมื่อให้ค�ำปรึกษาแก่คนที่ด้อยประสบการณ์กว่า  หรือเป็น
ผูแ้ ลกเปลีย่ นเมือ่ แบ่งปันทักษะความรูก้ บั เพือ่ นร่วมงาน  แต่หลักฐานแสดง
ให้เห็นว่า  เมื่ออยู่ในที่ท�ำงานผู้คนจะยึดพฤติกรรมแบบใดแบบหนึ่งเป็น
หลัก  ซึ่งจะเป็นตัวก�ำหนดสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติต่อคนส่วนใหญ่  พฤติกรรม

* อลัน ฟิสก์  นักมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส  ค้นพบว่า  ผู้คนในทุก

วัฒนธรรมล้วนมีค่านิยมในการให้   การรับ  และการแลกเปลี่ยนแตกต่างกันไป  ไล่ตั้งแต่ทวีป
อเมริกาเหนือไปจนถึงอเมริกาใต้   ทวีปยุโรปไปจนถึงแอฟริกา  และทวีปออสเตรเลียไปจนถึงเอเชีย  
ในช่วงที่ฟิสก์ใช้ชีวิตอยู่กับชนเผ่ามอสซีในประเทศบูร์กินาฟาโซซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีป
แอฟริกา  เขาค้นพบว่าผูค้ นจะเป็นผูใ้ ห้  ผูร้ บั   และผูแ้ ลกเปลีย่ นสลับกันไปในแต่ละสถานการณ์  เมือ่
เป็นเรื่องที่ดิน  ชาวมอสซีจะเป็นผู้ให้   ถ้าคุณอยากย้ายไปอยู่ในหมู่บ้านของพวกเขา  พวกเขาก็จะ
มอบทีด่ นิ ให้คณ
ุ ทันทีโดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน  แต่ถา้ เป็นเรือ่ งค้าขาย  ชาวมอสซีจะเอนเอียงไปทางผูร้ บั   
พวกเขาจะต่อรองกันอย่างดุเดือดเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด  และเมื่อเป็นเรื่องของการเพาะปลูก  ชาว
มอสซีมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้แลกเปลี่ยน  ทุกคนถูกคาดหวังให้เพาะปลูกในปริมาณเท่า ๆ กัน  และ
อาหารจะถูกแบ่งสันปันส่วนอย่างเท่าเทียม
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หลักนี้จะมีบทบาทต่อความส�ำเร็จของเรามากพอ ๆ กับความขยันขันแข็ง  
ความสามารถ  และโชค
อันที่จริงแล้ว  ความสัมพันธ์ระหว่างความส�ำเร็จกับพฤติกรรมการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์นั้นเห็นได้ชัดเจนจนน่าทึ่งเลยทีเดียว  ถ้าผมให้
คุณเดาว่าคนประเภทไหนมีแนวโน้มทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จน้อยทีส่ ดุ   คุณ
จะตอบว่าอะไรครับ  ระหว่างผู้ให้  ผู้รับ  หรือผู้แลกเปลี่ยน  
ในแง่ของการท�ำงาน  พฤติกรรมทั้งสามแบบล้วนมีข้อดีและข้อเสีย  
แต่มีแบบหนึ่งที่มขี ้อเสียมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเรื่องราวของเดวิด ฮอร์นิก  
คุณอาจเดาว่าผูใ้ ห้คอื คนทีไ่ ด้รบั ผลเสียมากทีส่ ดุ   คุณคิดถูกแล้วครับ  งาน
วิจัยแสดงให้เห็นว่า  ผู้ให้มักจะอยู่ตรงจุดต�่ำสุดของบันไดแห่งความส�ำเร็จ  
ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ผูใ้ ห้จะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอ  จริงอยูท่ พี่ วกเขา
ช่วยให้คนอื่นก้าวหน้า  แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความส�ำเร็จของตัวเอง  
ในหมู่วิศวกร  คนที่สร้างผลงานได้น้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพต�่ำ
ทีส่ ดุ ก็คอื ผูใ้ ห้  ในงานวิจยั ครัง้ หนึง่   วิศวกรกว่า 160 คนในรัฐแคลิฟอร์เนีย
ต้องประเมินการให้และการรับของเพื่อนร่วมอาชีพ  ปรากฏว่าวิศวกร
ที่ประสบความส�ำเร็จน้อยที่สุดคือคนที่ให้มากกว่ารับ  เวลาปฏิบัติงาน
พวกเขาจะได้คะแนนต�่ำสุดทั้งในแง่ปริมาณงานที่ท�ำได้   จ�ำนวนรายงาน
ที่เขียน  และจ�ำนวนแบบร่างที่วาดเสร็จ  นี่ยังไม่รวมข้อผิดพลาดต่าง ๆ  
การเลือ่ นวันก�ำหนดส่งงาน  และเงินทีส่ ญ
ู เปล่าไปนะครับ  การยอมล�ำบาก
เพื่อช่วยเหลือคนอื่นกลับเป็นอุปสรรคที่ท�ำให้พวกเขาท�ำงานของตัวเองไม่
เสร็จ  
แบบแผนเดียวกันนี้ปรากฏให้เห็นตามโรงเรียนแพทย์ด้วยเช่นกัน  
งานวิจยั ครัง้ หนึง่ ได้สำ� รวจนักศึกษาแพทย์กว่า 600 คนในประเทศเบลเยียม  
ปรากฏว่าคนที่ได้เกรดต�ำ่ สุดเป็นคนที่เห็นด้วยกับข้อความที่แสดงถึงความ
เป็นผูใ้ ห้อย่าง  “ฉันชอบช่วยเหลือผูอ้ นื่ ”  หรือ  “ฉันค�ำนึงถึงความต้องการ
ของผูอ้ นื่ ”  ผูใ้ ห้ยอมสละเวลามาช่วยติวหนังสือให้เพือ่ น ๆ  โดยแบ่งปันเรือ่ ง
ทีต่ วั เองรูอ้ ยูแ่ ล้วจนพลาดโอกาสทีจ่ ะได้เรียนรูใ้ นเรือ่ งทีย่ งั ไม่รู้  ส่งผลให้เพือ่ น
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ได้คะแนนดีกว่า  คนทีท่ ำ� อาชีพพนักงานขายก็เช่นกัน  ผมเคยท�ำการศึกษา
พนักงานขายในรัฐนอร์ทแคโรไลนา  และพบว่าเมือ่ เทียบกับผูร้ บั และผูแ้ ลก
เปลีย่ นแล้ว  พนักงานขายทีเ่ ป็นผูใ้ ห้ทำ� ยอดขายต่อปีได้นอ้ ยกว่าถึง 2.5 เท่า  
เพราะพวกเขาให้ความส�ำคัญกับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นอันดับแรก  จึง
ไม่ค่อยคะยั้นคะยอให้อีกฝ่ายซื้อสินค้า
ในสาขาอาชีพต่าง ๆ  ดูเหมือนว่าผู้ให้จะห่วงใย  ไว้ใจ  และเต็มใจ
ทีจ่ ะเสียสละผลประโยชน์ของตัวเองเพือ่ ผูอ้ นื่ มากเกินไป  แถมยังมีหลักฐาน
บ่งชีด้ ว้ ยว่า  เมือ่ เทียบกับผูร้ บั แล้วผูใ้ ห้มรี ายได้เฉลีย่ น้อยกว่า 14 เปอร์เซ็นต์  
มีความเสีย่ งทีจ่ ะตกเป็นเหยือ่ อาชญากรรมมากกว่าถึง 2 เท่า  แถมยังดูนา่
เกรงขามและมีความส�ำคัญน้อยกว่า 22 เปอร์เซ็นต์ด้วย  
ถ้าผู้ให้คือคนที่มักจะอยู่ตรงจุดต�่ำสุดของบันไดแห่งความส�ำเร็จ  
แล้วคนประเภทไหนกันล่ะที่จะอยู่บนจุดสูงสุด  ผู้รับหรือผู้แลกเปลี่ยน
ค�ำตอบคือไม่ใช่ทั้งคู่ครับ  เมื่อพิจารณาข้อมูลอีกครั้ง  ผมก็ค้นพบ
แบบแผนอันน่าประหลาดใจอย่างหนึ่ง  นั่นคือ  คนที่อยู่บนจุดสูงสุดก็คือ
ผู้ให้เช่นกัน
เราได้เห็นกันไปแล้วว่า  ส่วนใหญ่แล้ววิศวกรที่สร้างผลงานได้น้อย
ที่สุดจะเป็นผู้ให้   แต่เมื่อพิจารณาวิศวกรที่สร้างผลงานได้มากที่สุด  หลัก
ฐานก็บ่งชี้ว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ให้เช่นเดียวกัน  วิศวกรในแคลิฟอร์เนียที่ได้
คะแนนมากที่สุดในแง่ปริมาณและคุณภาพของผลงานคือคนที่มอบสิ่ง
ต่าง ๆ ให้เพื่อนร่วมงานมากกว่าที่ตัวเองได้รับอยู่เสมอ  ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า
คนที่ท�ำผลงานได้แย่ที่สุดและดีที่สุดล้วนเป็นผู้ให้ทั้งสิ้น   ส่วนผู้รับและ
ผู้แลกเปลี่ยนมีแนวโน้มที่จะท�ำผลงานได้ในระดับกลาง ๆ  
แบบแผนนี้ยังปรากฏให้เห็นในอาชีพอื่น ๆ ด้วย  นักศึกษาแพทย์
ชาวเบลเยียมทีไ่ ด้เกรดต�ำ่ สุดมักจะมีความเป็นผูใ้ ห้สงู ผิดปกติ  แต่นกั ศึกษา
ทีไ่ ด้เกรดสูงสุดก็เป็นแบบนัน้ เช่นกัน  ตลอดระยะเวลาทีเ่ รียน  การเป็นผูใ้ ห้
คือเหตุผลทีท่ ำ� ให้เกรดของพวกเขาสูงขึน้ 11 เปอร์เซ็นต์  ส่วนในแวดวงการ
ขาย  ผมค้นพบว่าพนักงานขายที่ท�ำยอดขายได้น้อยที่สุดมีคะแนนความ
19

PL
E

เป็นผู้ให้สูงกว่าพนักงานขายที่ทำ� ยอดขายได้ปานกลางกว่า 25 เปอร์เซ็นต์  
พนักงานขายที่ท�ำยอดขายได้มากที่สุดก็มีความเป็นผู้ให้สูงเช่นกัน  คน
เหล่านีค้ อื ผูใ้ ห้ทที่ ำ� ยอดขายต่อปีได้มากกว่าผูร้ บั และผูแ้ ลกเปลีย่ นโดยเฉลีย่
ถึง 50 เปอร์เซ็นต์  นัน่ แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ห้ครองทัง้ ต�ำแหน่งต�ำ่ สุดและสูงสุด
บนบันไดแห่งความส�ำเร็จ  ถ้าพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับความส�ำเร็จในอาชีพต่าง ๆ  คุณจะพบว่าผู้ให้
มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นทั้งผู้ชนะและผู้แพ้
ลองเดาดูสิครับว่าเดวิด ฮอร์นิก  จะลงเอยแบบไหน

หลังจากแดนนี เชดเดอร์  เซ็นสัญญากับนักลงทุนอีกราย  เขาก็รู้สึกไม่
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สบายใจขึน้ มา  เขาคิดว่า  “ฉันเพิง่ บรรลุขอ้ ตกลงครัง้ ใหญ่  ฉันควรจะดีใจ
สิ   แต่ทำ� ไมถึงไม่รู้สึกอย่างนั้นเลย  จริงอยู่ที่นักลงทุนที่ฉันเลือกเป็นคนน่า
สนใจ  เฉลียวฉลาด  และมีพรสวรรค์ชนั้ ยอด  แต่ฉนั ก็พลาดโอกาสทีจ่ ะได้
ร่วมงานกับฮอร์นิก”  เชดเดอร์อยากดึงฮอร์นิกมาร่วมงานด้วย  แต่ปัญหา
อยู่ตรงที่เขากับนักลงทุนหลักจะต้องขายหุ้นของบริษัทมากขึ้น  ส่งผลให้
พวกเขามีอ�ำนาจตัดสินใจในบริษัทน้อยลง  
เชดเดอร์ตัดสินใจว่านั่นเป็นเรื่องที่คุ้มค่า  ก่อนปิดการระดมทุนเขา
จึงเชิญฮอร์นกิ มาลงทุนในบริษทั   ฮอร์นกิ ตอบรับข้อเสนอและได้ถอื หุน้ บาง
ส่วน  ทั้งยังได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ  เชดเดอร์รู้สึกประทับใจ
ที่ฮอร์นิกสามารถผลักดันเขาให้พิจารณาทางเลือกใหม่ ๆ อยู่เสมอ  “ผม
ได้เห็นอีกด้านหนึ่งของฮอร์นิก  ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกความสุภาพอ่อนโยนของ
เขาบดบังไว้”  เชดเดอร์บอก  ค�ำแนะน�ำของฮอร์นิกเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำ
ให้บริษัทตั้งใหม่ของเชดเดอร์ประสบความส�ำเร็จ  บริษัทแห่งนี้มีชื่อว่า
เพย์เนียร์ม  ี ซึง่ มีเป้าหมายเพือ่ เปิดโอกาสให้ชาวอเมริกนั ทีไ่ ม่มบี ญ
ั ชีธนาคาร
หรือบัตรเครดิตสามารถซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตได้   โดยน�ำบาร์โค้ดที่ได้
รับไปช�ำระเงินตามร้านค้าที่ร่วมรายการ  เช่น  ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น  และ
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ร้านขายเสื้อผ้ายี่ห้อเกรย์ฮาวนด์ที่เชดเดอร์ทำ� ข้อตกลงเป็นพันธมิตรไว้  ใน
ช่วงหนึ่งปีครึ่งนับตั้งแต่เปิดตัวบริษัท  เพย์เนียร์มีก็เติบโตในอัตราสูงกว่า
30 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน  และในฐานะนักลงทุน  ฮอร์นิกก็ได้รับส่วนแบ่ง
เล็ก ๆ น้อย ๆ จากการเติบโตนี้ด้วย  
นอกจากนี้   ฮอร์นิกยังเพิ่มชื่อของเชดเดอร์ลงไปในรายชื่อบุคคล
อ้างอิง  ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าการได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเสียอีก  
เมื่อผู้ประกอบการรายอื่น ๆ โทรศัพท์มาหาเชดเดอร์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ
ฮอร์นกิ   เขาก็ตอบว่า  “คุณอาจคิดว่าเขาแค่นสิ ยั ดี  แต่ฮอร์นกิ มีอะไรมาก
กว่านั้นเยอะ  เขายอดเยี่ยมมาก  ท�ำงานตัวเป็นเกลียวและใจกล้าสุด ๆ  
เขาทั้งท้าทายและสนับสนุนผมในเวลาเดียวกัน  แถมยังท�ำอะไรรวดเร็ว
ฉับไวด้วย  นั่นเป็นคุณสมบัติที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้จากนักลงทุน  เขา
จะโทรหาคุณทันทีที่มีเรื่องส�ำคัญ  ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือดึกดื่น
เที่ยงคืนก็ตาม”
ผลตอบแทนที่ฮอร์นิกได้รับไม่ใช่แค่การถือหุ้นของเพย์เนียร์มีเพียง
อย่างเดียว  หลังจากได้เห็นการท�ำงานของฮอร์นิกแล้ว  เชดเดอร์ก็เริ่ม
ชืน่ ชมความมุ่งมัน่ ของเขาในการค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ประกอบ
การ  เขาจึงช่วยให้ฮอร์นิกมีโอกาสเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทแห่งอื่น  ครั้ง
หนึ่งเชดเดอร์ได้พูดคุยกับซีอีโอของบริษัทร็อกเก็ต ลอว์เยอร์   และแนะน�ำ
ให้อีกฝ่ายเลือกฮอร์นิกเป็นนักลงทุน  ถึงแม้ซีอีโอรายนั้นจะก�ำลังพิจารณา
ข้อเสนอของนักลงทุนอีกรายอยู  ่ แต่ฮอร์นกิ ก็เป็นฝ่ายได้ลงทุนกับบริษทั ใน
ท้ายที่สุด  
แม้วา่ ฮอร์นกิ จะตระหนักถึงผลเสียของการเป็นผูใ้ ห้  แต่เขาก็ยอมรับ
ว่ามันคือแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จของเขาในฐานะนักลงทุน  
เขาประเมินว่าเมื่อนักลงทุนส่วนใหญ่ยื่นข้อเสนอให้ผู้ประกอบการ  โอกาส
ทีท่ งั้ สองฝ่ายจะได้เซ็นสัญญากันมีอยู่เกือบ 50 เปอร์เซ็นต์  ฮอร์นกิ บอกว่า  
“ถ้าอีกฝ่ายเซ็นสัญญากับคุณสัก 50 ครั้งจาก 100 ครั้ง  ก็ถือว่าคุณท�ำได้
ค่อนข้างดีแล้วล่ะครับ”  อย่างไรก็ตาม  ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ฮอร์นิก
21

