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ดัม แกรนต์  คือคนที่เหมาะจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับคนต้นแบบเป็น
อย่างยิ่ง  เพราะเขาเป็นคนต้นแบบคนหนึ่ง
เขาเป็นนักวิจัยผู้เฉลียวฉลาดและทุ่มเทศึกษาเรื่องศาสตร์แห่งการ
จูงใจคน  ขณะเดียวกันก็ชว่ ยท�ำลายความเชือ่ ผิด ๆ และเปิดเผยความจริง
เกี่ยวกับศาสตร์นี้   เขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและรอบรู้   จึงสามารถ
ให้ความรู้และค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับวิธีทำ� ให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีขึ้น  โดยไม่ว่า
ใครก็สามารถน�ำวิธีของเขาไปใช้ได้   แถมยังใช้ได้ทั้งที่บ้าน  ที่ท�ำงาน  
และในชุมชนด้วย  ส�ำหรับฉันแล้วเขาเป็นเพื่อนที่พร้อมอุทิศตนให้กับ
สิ่งต่าง ๆ  เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันเชื่อมั่นในตัวเอง  และช่วยให้ฉันเข้าใจ
ว่าจะสามารถน�ำเสนอแนวคิดของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
อดัมเป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลที่ส�ำคัญมากที่สุดในชีวิตฉัน  ตลอด
เนื้อหาของหนังสืออันยอดเยี่ยมเล่มนี้    เขาจะให้ความกระจ่าง  สร้าง
แรงบันดาลใจ  และช่วยสนับสนุนคุณเช่นกัน

ผู้ท�ำลายความเชื่อผิด ๆ
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กระแสความเชือ่ ดัง้ เดิมระบุวา่ คนบางคนมีความคิดสร้างสรรค์มาแต่ก�ำเนิด  
ในขณะทีค่ นส่วนใหญ่แทบผุดความคิดต้นแบบออกมาไม่ได้เลย  คนบางคน
เกิดมาเป็นผู้น�ำ   ส่วนคนที่เหลือเป็นผู้ตาม  และคนบางคนสามารถสร้าง
อิทธิพลได้อย่างแท้จริง  ในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถท�ำได้
ในหนังสือเล่มนี้   อดัมท�ำลายความเชื่อดังกล่าวจนไม่เหลือซาก
เลยค่ะ
เขาเริม่ จากการอธิบายว่าเราทุกคนสามารถเพิม่ ความคิดสร้างสรรค์
ของตัวเองได้   เพียงแค่รู้วิธีระบุแนวคิดที่เป็นต้นแบบอย่างแท้จริง  รู้วิธี
ท�ำนายว่าแนวคิดไหนจะประสบความส�ำเร็จ  รวมถึงรู้ว่าควรเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองตอนไหนและควรพึ่งพาคนอื่นตอนไหน  นอกจากนี  
้ เขา
ยังแสดงให้เห็นว่าเราสามารถเป็นพ่อแม่ที่ดีขึ้นด้วยการฟูมฟักความเป็น
ต้นแบบในตัวลูก  และเป็นผูจ้ ดั การทีด่ ขี นึ้ ด้วยการส่งเสริมความหลากหลาย
ทางความคิดแทนที่จะเป็นการคล้อยตามกัน
ตลอดการอ่านหนังสือเล่มนี  ้ ฉันได้เรียนรูว้ า่ ผูส้ ร้างสรรค์ทยี่ อดเยีย่ ม
ไม่จ�ำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญมากกว่าใคร  แต่ต้องเป็นคนที่แสวงหา
มุมมองที่กว้างไกลที่สุด  ฉันได้เห็นว่าความส�ำเร็จมักจะไม่ได้เกิดจากการ
น�ำหน้าคนอืน่   แต่เกิดจากการเฝ้ารออย่างอดทนเพือ่ ให้ถงึ เวลาทีเ่ หมาะจะ
ลงมือท�ำ   และฉันรู้สึกตกใจอย่างยิ่งเมื่อได้เรียนรู้ว่าการผัดวันประกันพรุ่ง
อาจเป็นเรื่องดี   ใครก็ตามที่เคยท�ำงานร่วมกับฉันย่อมรู้ดีว่าฉันเกลียดการ
ทิง้ งานเอาไว้จนถึงนาทีสดุ ท้ายมากแค่ไหน  ฉันคิดอยูเ่ สมอว่าอะไรก็ตามที่
สามารถท�ำได้ย่อมสมควรท�ำในทันที   มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก  และคนอื่น ๆ
อีกมากมายคงจะดีใจถ้าฉันเลิกรูส้ กึ ว่าต้องพยายามท�ำงานทุกอย่างให้เสร็จ
ตั้งแต่เนิ่น ๆ  อดัมชี้ให้เห็นว่าการเลิกท�ำแบบนี้อาจช่วยให้ฉันและทีมงาน
บรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมได้
10
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ในแต่ละวันเราทุกคนต่างพบเจอทั้งสิ่งที่เราชื่นชอบและสิ่งที่จ�ำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลง  สิ่งแรกท�ำให้เราเบิกบานใจ  ส่วนสิ่งหลังกระตุ้นให้เราอยาก
ท�ำให้โลกแตกต่างจากเดิม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางที่ดีขึ้น  แต่การ
พยายามเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพฤติกรรมที่ฝังรากลึกอาจเป็นเรื่อง
น่าหวาดหวัน่   เรายอมรับสภาพทีเ่ ป็นอยูเ่ พราะการสร้างความเปลีย่ นแปลง
อย่างแท้จริงอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้   อย่างไรก็ตาม  ท�ำไมเราไม่ลอง
ตั้งค�ำถามกับตัวเองดูล่ะว่าคนเพียงคนเดียวสามารถสร้างความเปลี่ยน
แปลงได้หรือไม่   และถ้าเรากล้ามากพอ  เราอาจถามว่าเราสามารถเป็น
คนคนนั้นได้ไหม
ส�ำหรับอดัมแล้ว  เขาพร้อมตอบอย่างชัดถ้อยชัดค�ำว่าได้   หนังสือ
เล่มนีพ้ สิ จู น์ให้เห็นว่าทุกคนล้วนสามารถน�ำเสนอแนวคิดทีช่ ว่ ยให้สงิ่ ต่าง ๆ
รอบตัวดีขึ้นได้

ฉันได้พบอดัมตอนที่หนังสือเล่มแรกของเขาเรื่อง  Give and Take ก�ำลัง
เรียกเสียงฮือฮาในซิลิคอนวัลเลย์   ทันทีที่อ่านหนังสือเล่มนั้นจบ  ฉันก็
หยิบยกเนื้อหาไปเล่าให้ใครก็ตามที่ยอมรับฟัง  อดัมไม่ใช่แค่นักวิจัยที่มี
ความสามารถ  แต่ยงั เป็นครูและนักเล่าเรือ่ งผูม้ พี รสวรรค์ดว้ ย  เขาสามารถ
อธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนในแบบที่เข้าใจง่ายและชัดเจน
สามีของฉันเชิญอดัมไปบรรยายให้ทมี งานของเขาฟังก่อนจะชวนเขา
มากินอาหารมื้อค�่ำที่บ้าน  อดัมเป็นคนที่ไม่ธรรมดาทั้งตัวจริงและบน
หน้ากระดาษ  เขาเป็นเหมือนสารานุกรมเคลื่อนที่และกระตือรือร้นมาก
เสียจนฉันรูส้ กึ กระตือรือร้นตามไปด้วย  เราเริม่ พูดคุยกันว่างานวิจยั ของเขา
11
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ช่วยสนับสนุนการถกเถียงเรื่องความแตกต่างทางเพศอย่างไรบ้าง  แล้ว
เราก็เริ่มท�ำงานร่วมกันตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา  โดยด�ำเนินการวิจัยและ
เขียนบทความหลายชิน้ เกีย่ วกับผูห้ ญิงและการท�ำงาน  องค์กรลีนอินได้รบั
ประโยชน์อย่างมหาศาลจากการวิเคราะห์และการยึดมัน่ ต่อความเท่าเทียม
ทางเพศของเขา
ที่เฟซบุ๊กเราจะรวมพลทีมงานจากทั่วโลกปีละหนึ่งครั้ง  และใน
ปี 2015 ฉันได้เชิญอดัมมาเป็นผู้บรรยายหลัก  ทุกคนต่างประทับใจใน
ความเฉลียวฉลาดและอารมณ์ขนั ของเขา  หลายเดือนต่อมาทีมงานเหล่านี้
ยังคงพูดถึงความรู้และความเข้าใจที่ได้รับจากเขา  รวมถึงปฏิบัติตาม
ค�ำแนะน�ำของเขาอย่างต่อเนื่อง
ในระหว่างนี้อดัมกับฉันก็กลายเป็นเพื่อนกัน  เมื่อฉันเผชิญกับ
โศกนาฏกรรมและสูญเสียสามีอย่างกะทันหัน  อดัมได้ยื่นมือเข้ามาช่วย
ในแบบทีม่ แี ต่เพือ่ นแท้เท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำ  เขาจัดการกับช่วงเวลาทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ
ในชีวติ ของฉันแบบเดียวกับทีเ่ ขาจัดการสิง่ อืน่ ๆ  โดยผสมผสานความเข้าใจ
ในเรือ่ งจิตวิทยาทีไ่ ม่เหมือนใครเข้ากับความเอือ้ อาทรอย่างหาทีเ่ ปรียบไม่ได้
ตอนที่ฉันคิดว่าตัวเองคงไม่มีทางรู้สึกดีขึ้น  เขาบินข้ามน�้ำข้ามทะเลมา
อธิบายว่าฉันสามารถท�ำอะไรได้บ้างเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ  ตอนที่ฉันไม่
สามารถคิดวิธีรับมือกับสถานการณ์อันน่ากลัดกลุ้ม  เขาก็ช่วยฉันหา
ทางออกที่ฉันเคยคิดว่าไม่มีวันหาได้  และตอนที่ฉันอยากมีไหล่ให้ซบเวลา
ร้องไห้  เขาจะอยู่เคียงข้างฉันเสมอ
หากว่ากันตามความหมายทีล่ กึ ซึง้ มากทีส่ ดุ   เพือ่ นคือคนทีม่ องเห็น
ศักยภาพในตัวคุณมากกว่าที่คุณเห็น  และเป็นคนที่ช่วยให้คุณกลายเป็น
ตัวคุณในแบบทีด่ ที สี่ ดุ   มนตร์วเิ ศษของหนังสือเล่มนีอ้ ยูต่ รงทีอ่ ดัมจะกลาย
เป็นเพื่อนแบบนั้นส�ำหรับทุกคนที่ได้อ่านมัน  เขาเสนอค�ำแนะน�ำจ�ำนวน
มากเพื่อให้คุณเอาชนะความสงสัยและความหวาดกลัว  กล้าแสดงความ
คิดเห็นและน�ำเสนอแนวคิด  รวมถึงค้นพบพันธมิตรในสถานที่ที่เป็นไปได้
น้อยที่สุด  ทั้งยังให้ค�ำชี้แนะที่น�ำไปปฏิบัติได้จริงเกี่ยวกับวิธีจัดการความ
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กังวล  ระบายความโกรธ  ค้นหาจุดแข็งในจุดอ่อน  เอาชนะอุปสรรค  และ
เติมความหวังให้คนอื่น

...
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หนังสือเล่มนีเ้ ป็นหนึง่ ในหนังสือเล่มส�ำคัญทีจ่ บั ใจทีส่ ดุ เท่าทีฉ่ นั เคยอ่านมา  
แถมยังเต็มไปด้วยแนวคิดที่คาดไม่ถึงและทรงพลัง  ซึ่งไม่เพียงช่วยเปลี่ยน
แปลงมุมมองของคุณที่มีต่อโลกเท่านั้น  แต่ยังอาจเปลี่ยนแปลงแนวทาง
การด�ำเนินชีวิตของคุณเลยก็ได้   นี่คือหนังสือที่อาจเป็นแรงบันดาลใจให้
คุณเปลี่ยนแปลงโลกของตัวเอง
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