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เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
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ในวันเสาร์เมื่อปี 2000 คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวใด ๆ ได้เดินทางมายัง
โรงภาพยนตร์ในย่านชานเมืองชิคาโกเพือ่ ชมภาพยนตร์แอ็กชัน่ เรือ่ ง Payback
ซึง่ น�ำแสดงโดยเมล กิบสัน พวกเขาได้รบั น�ำ้ อัดลมกับข้าวโพดคัว่ ฟรีหนึง่ ถัง
และถูกขอให้อยู่ต่อหลังภาพยนตร์จบเพื่อตอบค�ำถามสองสามข้อเกี่ยวกับ
ซุม้ ขายขนมขบเคีย้ ว พวกเขาไม่รดู้ ว้ ยซ�ำ้ ว่าตัวเองก�ำลังกลายเป็นผูเ้ ข้าร่วม
การทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินอย่างไร้สติ
ข้าวโพดคั่วที่พวกเขาได้รับนั้นมีรสชาติไม่ได้เรื่อง เพราะคั่วตั้งแต่
เมื่อห้าวันก่อนและเหนียวเสียจนเคี้ยวแทบไม่เข้า ผู้ชมคนหนึ่งบอกใน
ภายหลังว่ารสชาติมันเหมือนเม็ดโฟมยัดไส้ถั่วลิสง และมีสองคนถึงขั้น
เอ่ยปากขอเงินคืนโดยลืมไปว่าได้รับข้าวโพดคั่วมาฟรี ๆ
ผู้ชมบางคนได้รับข้าวโพดคั่วถังกลาง ส่วนคนที่เหลือได้รับถังใหญ่
ซึ่งมีขนาดมหึมาราวกับชามใบยักษ์ พวกเขาได้ข้าวโพดคั่วคนละถังเพื่อ
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จะได้ไม่ต้องแบ่งกันกิน นักวิจัยที่เป็นเจ้าของการทดลองครั้งนี้ต้องการ
หาค�ำตอบว่า ผู้ชมที่ได้รับข้าวโพดคั่วถังใหญ่จะกินมากกว่าหรือไม่
ข้าวโพดคั่วทั้งสองขนาดถูกบรรจุอยู่ในถังที่ใหญ่มากเสียจนผู้ชม
ไม่มที างกินหมด นักวิจยั จึงตัง้ ค�ำถามให้เฉพาะเจาะจงยิง่ ขึน้ นัน่ คือ ผูช้ ม
ทีไ่ ด้รบั ข้าวโพดคัว่ ถังใหญ่จะกินมากกว่าผู้ชมทีไ่ ด้รบั ข้าวโพดคัว่ ถังเล็กกว่า
หรือไม่
นักวิจัยจอมเจ้าเล่ห์แอบชั่งน�้ำหนักข้าวโพดคั่วแต่ละถังทั้งก่อนและ
หลังชมภาพยนตร์เพื่อดูว่าแต่ละคนกินข้าวโพดคั่วไปมากน้อยแค่ไหน
ผลลัพธ์ที่ได้น่าตกใจทีเดียวครับ คนที่ได้รับถังใหญ่กินมากกว่าคนที่ได้รับ
ถังกลางถึง 53 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเท่ากับพวกเขาบริโภคพลังงานมากกว่า
173 แคลอรีและล้วงมือไปหยิบข้าวโพดคั่วในถังบ่อยกว่าราว 21 ครั้ง
ไบรอัน แวนซิงก์ เจ้าของการทดลองและผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการ
ฟู้ดแอนด์แบรนด์ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ได้อธิบายผลการทดลองไว้ใน
หนังสือเรื่อง Mindless Eating ว่า “เราได้ท�ำการทดลองเรื่องพฤติกรรม
การกินข้าวโพดคัว่ หลายครัง้ แต่ผลลัพธ์กอ็ อกมาเหมือนเดิมทุกครัง้ ทัง้ ทีเ่ รา
หมั่นเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอยู่ตลอด เช่น เลือกผู้ชมจากหลาย ๆ รัฐ
หรือเปลีย่ นประเภทของภาพยนตร์ทฉี่ าย ทว่าผลลัพธ์กเ็ หมือนเดิมคือคนที่
ได้รับข้าวโพดคั่วถังใหญ่จะกินมากกว่า”
ไม่มีทฤษฎีไหนอธิบายพฤติกรรมนี้ได้เลย พวกเขาไม่ได้กินเพราะ
ความเพลิดเพลิน (ข้าวโพดคั่วเก่าและเหนียวจนเคี้ยวแทบไม่เข้า!) ไม่ได้
ถูกผลักดันจากแรงปรารถนาทีจ่ ะกินข้าวโพดคัว่ ของตัวเองให้หมด (ข้าวโพด
คัว่ ทัง้ สองขนาดเยอะจนไม่มที างทีจ่ ะกินหมด) และไม่ส�ำคัญเลยว่าพวกเขา
จะหิวโซหรืออิ่มตื้อ เพราะผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
นั่นคือ คนที่ได้รับข้าวโพดคั่วถังใหญ่กินมากกว่าคนที่ได้รับถังกลาง
ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คือ พวกเขาไม่เชื่อว่าตัวเองกินเยอะ
หลังชมภาพยนตร์จบนักวิจัยบอกพวกเขาเรื่องข้าวโพดคั่วทั้งสองขนาด
และผลลัพธ์ที่ได้ พร้อมทั้งถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ขนาดของถังท�ำให้
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สมมุติว่ามีคนน�ำข้อมูลจากการทดลองเรื่องพฤติกรรมการกินข้าวโพดคั่ว
มาให้คณ
ุ ดู แต่ในข้อมูลไม่ได้พดู ถึงขนาดของถัง ทว่าแค่อ่านผลลัพธ์ทไี่ ด้
คุณก็น่าจะรู้แล้วว่าแต่ละคนกินข้าวโพดคั่วไปมากน้อยแค่ไหน บางคน
กินนิดเดียว บางคนกินพอประมาณ ส่วนบางคนก็สวาปามราวกับจะ
ทดสอบความจุของกระเพาะ คุณอาจสรุปได้อย่างง่ายดายว่า บางคน
กินในปริมาณที่พอเหมาะ ส่วนบางคนก็กินอย่างตะกละตะกลาม
เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข คนหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล แบบเดี ย วกั บ คุ ณ
น่าจะกลุ้มใจกับบรรดาคนที่กินอย่างตะกละตะกลาม เราต้องโน้มน้าวให้
คนเหล่านี้หันมากินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ! มาหาวิธีที่จะท�ำให้
พวกเขารู้ว่าการกินมากเกินไปส่งผลเสียต่อสุขภาพกันดีกว่า!
แต่เดี๋ยวก่อน ถ้าคุณอยากให้คนเหล่านั้นกินข้าวโพดคั่วน้อยลง
วิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดก็คือลดขนาดถัง ไม่เห็นจะต้องไปกังวลเรื่องความรู้
หรือทัศนคติของพวกเขาเลยสักนิด
เห็นไหมครับว่าเรามีวิธีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนที่ง่ายดายอยู่
ในมือ (ลดขนาดถังข้าวโพดคัว่ ) แต่เรากลับเลือกใช้วธิ ที ยี่ งุ่ ยาก (พยายาม
เปลี่ยนแปลงความคิดของผู้คน) ดังนั้น เรื่องน่าประหลาดใจอย่างแรก
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงก็คือ สาเหตุของปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคล
แต่อยู่ที่สภาพแวดล้อม
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หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสร้างความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นในระดับ
บุคคล องค์กร หรือสังคม คุณอาจอยากให้พี่ชายเลิกติดการพนัน
อยากให้ลูกน้องใช้งบประมาณน้อยลงเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดี หรือ
อยากให้เพื่อนบ้านปั่นจักรยานไปท�ำงานกันมากขึ้น
โดยปกติแล้วปัญหาเหล่านีจ้ ะมีวธิ รี บั มือต่างกัน ถ้าในระดับองค์กร
ก็ตอ้ งอ่านค�ำแนะน�ำเรือ่ ง “การเปลีย่ นแปลงวิธบี ริหารจัดการ” ถ้าในระดับ
บุคคลก็ต้องอ่านค�ำแนะน�ำเรื่อง “การช่วยเหลือตัวเอง” และถ้าในระดับ
สังคมก็ต้องอ่านค�ำแนะน�ำเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม” แต่คุณ
ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำแบบนี้เลย เพราะการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะในระดับไหน
ก็ตามมีสงิ่ ทีเ่ หมือนกันอยูอ่ ย่างหนึง่ คือ ต้องมีใครสักคนท�ำตัวต่างไปจากเดิม
เช่น พี่ชายของคุณต้องเลิกไปคาสิโน หรือลูกน้องของคุณต้องจองตั๋ว
รถบัสซึ่งมีราคาถูกเวลาเดินทาง แต่ท้ายที่สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่
กับค�ำถามเพียงข้อเดียว นั่นคือ คุณสามารถท�ำให้ผู้คนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้หรือไม่
เรารู้นะครับว่าคุณก�ำลังคิดว่าคนเราต่อต้านการเปลี่ยนแปลง แต่
มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไป ในแต่ละวันมีทารกจ�ำนวนมากที่เกิดจาก
บรรดาพ่อแม่ทเี่ ต็มใจยอมรับการเปลีย่ นแปลง ลองนึกถึงการเปลีย่ นแปลง
ครั้งใหญ่ดูสิ! จะมีใครบ้างอยากท�ำงานกับเจ้านายที่โทรมาปลุกตอน
กลางดึกถึงคืนละ 2 ครั้งเพื่อตะคอกให้คุณจัดการกับเรื่องหยุมหยิม (และ
ถ้าเจ้านายมักพูดน�้ำลายกระเซ็นใส่ชุดท�ำงานใหม่เอี่ยมของคุณล่ะ) แต่
ถึงอย่างนัน้ ก็ไม่ได้หมายความว่าคนเราต่อต้านการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่นี้
พวกเขาเต็มใจยอมรับมันต่างหาก
ในชีวติ ของเรา เราอ้าแขนยอมรับการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่มาแล้ว
หลายต่อหลายครั้ง ไม่ใช่แค่เรื่องการตัดสินใจมีลูกเท่านั้น ทว่ายังรวมถึง
การแต่งงาน การซือ้ บ้านหลังใหม่ การซือ้ อุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
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การเปลี่ยนงานอีกด้วย แต่ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อื่น ๆ กลับเป็นเรื่องยากอย่างไม่น่าเชื่อ คนติดบุหรี่ก็ยังคงสูบต่อไป ลูก ๆ
ก็อ้วนขึ้นทุกวัน ส่วนสามีก็ไม่ยอมเอาเสื้อผ้าที่ใส่แล้วใส่ลงในตะกร้าเสียที
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงจึงมีทั้งยากและง่าย แล้วทั้งสองแบบ
ต่างกันตรงไหนล่ะ ในหนังสือเล่มนี้เราจะบอกคุณว่าการเปลี่ยนแปลงที่
ประสบความส�ำเร็จล้วนมีรูปแบบเหมือนกัน นั่นคือ คนที่ต้องการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงต้องท�ำตามองค์ประกอบ 3 ประการ ซึ่งประการแรก
เราได้พดู ถึงไปแล้ว นัน่ คือ ถ้าอยากเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของใครสักคน
คุณต้องเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
แต่ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ นั้ น นะครั บ คุ ณ อาจส่ ง คนติ ด สุ ร าเข้ า สถานบ�ำ บั ด
ซึ่งสภาพแวดล้อมในนั้นช่วยท�ำให้เขาเลิกดื่มสุราได้ แต่จะเกิดอะไรขึ้น
เวลาทีเ่ ขาออกจากสถานบ�ำบัด หรือคุณอาจเห็นว่าบรรดาตัวแทนฝ่ายขาย
ท�ำยอดขายได้มากขึ้นตอนที่ผู้จัดการฝ่ายขายคอยจับตาดูการท�ำงานของ
พวกเขาอย่างใกล้ชิด แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
ดังนัน้ ถ้าอยากเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของใครสักคน นอกจากคุณจะต้อง
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมแล้ว คุณต้องเปลี่ยนแปลงความรู้สึกและ
ความคิดของพวกเขาด้วย
ทว่าปัญหาก็คือ สิ่งที่เรารู้สึกกับสิ่งที่เราคิดมักจะต่างกันสุดขั้ว

4.

ลองดูตวั อย่างจากนาฬิกาปลุกคล็อกกีท้ ปี่ ระดิษฐ์โดยนักศึกษาชือ่ กอรี นันดา
จากเอ็มไอทีสคิ รับ คล็อกกีไ้ ม่ใช่นาฬิกาปลุกธรรมดา แต่เป็นนาฬิกาปลุก
แบบมีลอ้ พอถึงเวลาทีค่ ณ
ุ ตัง้ ปลุก มันจะกระโดดผลุงลงจากโต๊ะข้างเตียง
วิ่งพล่านไปรอบ ๆ ห้องพลางส่งเสียงดังหนวกหู และจะปิดมันได้ก็ต่อเมื่อ
คุณลุกจากเตียงไปตามหามันเท่านั้น ลองนึกภาพตามดูสิครับ คุณต้อง
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คลานไปรอบ ๆ ห้องทัง้ ทีย่ งั สวมชุดชัน้ ในเพือ่ ไล่ตามเจ้าคล็อกกีท้ กี่ ำ� ลังวิง่ หนี
พลางก่นด่ามันไปด้วย
คล็อกกี้ช่วยรับประกันว่าคุณจะไม่กดปุ่มปิดเสียงนาฬิกาปลุกเพื่อ
ของีบต่อจนท�ำให้พลาดธุระส�ำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องที่คนทั่วไปกังวล เพราะ
ดูจากการที่เจ้านาฬิกาปลุกเครื่องนี้ขายได้ถึง 35’000 เครื่องภายในช่วง
สองปีแรกที่วางตลาด (ทั้งที่ผู้ผลิตไม่ได้โหมโฆษณาเลย) โดยมีราคา
เครื่องละ 50 ดอลลาร์
ความส�ำเร็จของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ท� ำให้เรารู้ถึงกลไกการท� ำงาน
ของสมองมนุษย์ โดยพื้นฐานแล้วมันแสดงให้เห็นว่าสมองของคนเรา
ท�ำงานขัดแย้งกัน สมองส่วนที่ใช้เหตุผลอยากจะตื่นนอนตอน 05.45 น.
เพือ่ จะได้มเี วลาออกก�ำลังกายก่อนไปท�ำงาน แต่สมองอีกส่วนทีใ่ ช้อารมณ์
เป็นหลักกลับบังคับให้เราตื่นขึ้นมากดปุ่มปิดเสียงนาฬิกาปลุก แล้วซุกตัว
หลับต่อในที่นอนอันแสนอบอุ่น สมองส่วนนี้ต้องการเพียงแค่ได้นอนต่อ
อีกสักสองสามนาที ถ้าคุณเหมือนเราสองคนตรงที่สมองส่วนที่ใช้อารมณ์
มักเป็นฝ่ายชนะแล้วละก็ นั่นหมายความว่าคุณต้องควักกระเป๋าซื้อเจ้า
คล็อกกีแ้ ล้วล่ะครับ เพราะมันช่วยให้สมองส่วนทีใ่ ช้เหตุผลสามารถเอาชนะ
ส่วนที่ใช้อารมณ์ได้ คุณย่อมไม่สามารถนอนคุดคู้อยู่ใต้ผ้าห่มหากนาฬิกา
ปลุกจอมเกเรก�ำลังวิ่งพล่านพลางส่งเสียงดังไปทั่วห้อง
เราขอพูดตรง ๆ นะครับ คล็อกกี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะส�ำหรับ
คนมีเหตุผล ถ้าสป็อค*อยากจะตื่นนอนตอน 05.45 น. เขาก็จะลุกจาก
เตียงโดยไม่มีการอิดออดเลย

* ตัวละครในซีรีส์และภาพยนตร์เรื่อง

Star Trek ซึ่งมักท�ำแต่พฤติกรรมที่มีเหตุผล และไม่เข้าใจ
พฤติกรรมไร้เหตุผลและอารมณ์ของมนุษย์
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ความขัดแย้งของสมองซึ่งติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดถือเป็นเรื่องแปลก
ประหลาดอย่างยิง่ แต่เราไม่คอ่ ยสนใจนักเพราะชินกับมันแล้ว สาเหตุทเี่ รา
ไม่เก็บขนมชีโตสและคุกกี้ยี่ห้อโอรีโอไว้ในตู้เก็บของเพราะสมองส่วนที่
ใช้เหตุผลของเรารู้ดีว่า เมื่อไหร่ที่สมองส่วนที่ใช้อารมณ์เกิดหิวขึ้นมาเรา
จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ดังนัน้ ทางเลือกเดียวคือก�ำจัดสิง่ เย้ายวน
ให้หมด (พูดก็พูดเถอะครับ นักศึกษาเอ็มไอทีคงรวยเละหากสามารถ
ประดิษฐ์ขนมชีโตสที่สามารถวิ่งหนีคนที่ก�ำลังควบคุมอาหารได้)
แต่ข้อสรุปที่เห็นได้ชัดก็คือ สมองทั้งสองส่วนไม่ได้สามัคคีกันเลย
สักนิด
อันที่จริงแล้ว ในแวดวงจิตวิทยามีกระแสความเชื่อที่ว่าสมองมี
2 ระบบที่ท�ำงานอย่างอิสระและท�ำงานอยู่ตลอดเวลา ระบบแรกคือ
สมองส่วนที่ใช้อารมณ์ มันกระตุ้นให้คุณท�ำตามสัญชาตญาณและท�ำให้
คุณรู้สึกเจ็บปวดหรือมีความสุข ส่วนระบบที่สองคือสมองส่วนที่ใช้เหตุผล
ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าระบบการไตร่ตรองหรือระบบจิตส�ำนึก มันท�ำให้คุณ
รู้จักวิเคราะห์ใคร่ครวญและค�ำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมา
ในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา บรรดานักจิตวิทยาได้ศึกษาทั้งสองระบบนี้
อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น แต่แน่นอนว่ามนุษย์ตระหนักดีถึงความตึงเครียด
ที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองระบบ เพลโตเคยกล่าวไว้ว่า ในสมองของเรามี
คนขับรถม้าทีค่ อยควบคุมม้าพยศ “ซึง่ แม้จะโดนแส้ฟาดก็ไม่สะทกสะท้าน
เลยสักนิด” ส่วนฟรอยด์ได้เขียนเนือ้ หาเกีย่ วกับจอมเห็นแก่ตวั อย่างอิด (id)
และส่วนที่รู้จักรับผิดชอบชั่วดีที่เรียกว่าซุปเปอร์อีโก้ (superego) รวมถึง
อีโก้ (ego) ที่อยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองส่วนข้างต้น และเมื่อไม่นาน
มานีน้ กั เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมก็ตงั้ ฉายาให้ทงั้ สองระบบว่า จอมวางแผน
และจอมลุย
แต่เราสองคนมองว่าผู้ที่อธิบายความตึงเครียดดังกล่าวได้ดีที่สุด
ก็คือโจนาธาน ไฮดต์ นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย ซึ่งอธิบาย
เรือ่ งนีไ้ ว้ในหนังสือชิน้ โบแดงเรือ่ ง The Happiness Hypothesis ไฮดต์บอกว่า
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สมองส่วนทีใ่ ช้อารมณ์ของเราเปรียบเสมือนช้าง และสมองส่วนทีใ่ ช้เหตุผล
เปรียบเสมือนควาญช้าง เมื่อนั่งอยู่บนหลังช้าง ควาญช้างจะเป็นฝ่าย
กุมอ�ำนาจและดูเหมือนเป็นผู้น�ำ แต่อ�ำนาจควบคุมของควาญช้างก็อาจ
สั่นคลอนได้เพราะมนุษย์เราตัวเล็กกว่าช้างเยอะ เมื่อไหร่ก็ตามที่ช้างซึ่ง
หนักถึง 6 ตันเกิดไม่เห็นด้วยกับควาญช้างเรื่องทิศทางที่จะไป ควาญช้าง
ก็ต้องตกเป็นฝ่ายแพ้และไม่มีทางต่อกรกับช้างได้เลย
คนส่วนใหญ่ล้วนคุ้นเคยกับสถานการณ์ที่ช้างมีอ�ำนาจเหนือกว่า
ควาญช้างเป็นอย่างดี เช่น นอนตืน่ สาย กินมากเกินไป โทรหาแฟนเก่า
ตอนเทีย่ งคืน ผัดวันประกันพรุง่ พยายามเลิกสูบบุหรีแ่ ต่ไม่สำ� เร็จ ไม่ยอม
ออกก�ำลังกาย โมโหและพูดในสิ่งที่ท�ำให้คุณต้องนึกเสียใจในภายหลัง
โดดเรียนภาษาสเปนหรือเปียโน ไม่ยอมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
เพราะกลัว ฯลฯ โชคดีนะครับทีไ่ ม่มใี ครเก็บสถิตวิ ่าเราท�ำเรือ่ งพวกนีบ้ ่อย
แค่ไหน
จุดอ่อนของช้างหรือด้านที่ใช้อารมณ์และสัญชาตญาณของเรา
ถือว่าชัดเจนทีเดียว จะเห็นได้ว่าช้างมีนิสัยขี้เกียจและพยศ แถมยังชอบ
ผลตอบแทนระยะสั้น (มีความสุขจากการกินไอศกรีมโคน) มากกว่า
ผลตอบแทนระยะยาว (มีหนุ่ ผอมเพรียว) สาเหตุหลักทีท่ ำ� ให้ความพยายาม
ในการเปลีย่ นแปลงของคนเราล้มเหลวก็คอื ช้างนัน่ เอง เนือ่ งจากพฤติกรรม
ทีเ่ ราต้องการเปลีย่ นแปลงมักเกีย่ วข้องกับการเสียสละผลตอบแทนระยะสัน้
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลตอบแทนระยะยาว (เราลดค่าใช้จา่ ยของวันนีเ้ พือ่ ให้บญ
ั ชี
รายรับรายจ่ายของเราดูดีขึ้นในปีหน้า หรือเรางดไอศกรีมในวันนี้เพื่อให้
หุ่นดีในปีหน้า) การเปลี่ยนแปลงมักจะล้มเหลวหากควาญช้างไม่สามารถ
บังคับให้ช้างเดินไปจนถึงจุดหมายปลายทางได้
การที่ช้างกระหายรางวัลแบบทันทีทันใดจัดว่าตรงข้ามกับจุดแข็ง
ของควาญช้าง ซึ่งก็คือความสามารถในการประเมินผลลัพธ์ระยะยาว
การวางแผน และการคิดถึงอนาคต (ซึ่งช้างไม่สามารถท�ำสิ่งเหล่านี้ได้)
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ทว่าเรื่องที่อาจท�ำให้คุณแปลกใจคือ ช้างมีจุดแข็งอันทรงพลัง
ส่วนควาญช้างก็มีจุดอ่อนที่ร้ายแรงเช่นกัน ช้างไม่ได้เป็นจอมวายร้าย
เสมอไปหรอกนะครับ จุดแข็งของช้างคืออารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นความรัก
ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจ หรือความจงรักภักดี สัญชาตญาณ
ดุร้ายที่คุณแสดงออกเวลาต้องการปกป้องลูกของคุณจากอันตรายมาจาก
ช้าง ส่วนอารมณ์ฮกึ เหิมทีเ่ กิดขึน้ เวลาทีค่ ณ
ุ ต้องยืนหยัดเพือ่ ปกป้องตัวเอง
ก็มาจากช้างอีกเช่นกัน
แต่ที่ส�ำคัญกว่านั้นก็คือ ถ้าคุณต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ช้างถือเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้คุณประสบความส�ำเร็จ ถ้าอยากให้
เป้าหมายคืบหน้า ไม่ว่ามันจะเป็นเป้าหมายที่สูงส่งหรือไร้สาระแค่ไหน
ก็ตาม เราก็ต้องอาศัยพลังและแรงผลักดันจากช้าง จุดแข็งดังกล่าวเป็น
กระจกสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนร้ายแรงของควาญช้าง นั่นคือ การมัวแต่
ครุ่นคิดโดยไม่ยอมลงมือท�ำเสียที ควาญช้างมักจะวิเคราะห์และครุ่นคิด
พิจารณาสิ่งต่าง ๆ จนเกินพอดี คุณน่าจะรู้จักคนที่มีปัญหาในเรื่องนี้
นะครับ อาจเป็นเพื่อนของคุณที่มัวแต่ใช้เวลาคิดนานกว่า 20 นาทีว่าเย็นนี้
จะกินอะไรดี หรือบรรดาเพื่อนร่วมงานที่มัวเสียเวลาระดมสมองเพื่อหา
แนวคิดใหม่ ๆ อยู่นานหลายชั่วโมง แต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าแนวคิดไหน
ดีที่สุด
ถ้าคุณอยากสร้างความเปลี่ยนแปลง คุณต้องใช้ประโยชน์จาก
ทั้งสองฝ่าย ควาญช้างจะเป็นฝ่ายวางแผนและก�ำหนดทิศทาง ส่วนช้าง
จะท�ำให้คุณมีแรงลงมือท�ำ ดังนั้น ถ้าคุณมัวแต่กระตุ้นควาญช้างของ
ลูกน้องของคุณโดยไม่สนใจช้างเลย พวกเขาจะเข้าใจว่าคุณต้องการอะไร
แต่กลับขาดแรงจูงใจทีจ่ ะลงมือท�ำ ในทางกลับกัน หากคุณกระตุน้ แต่ชา้ ง
โดยไม่สนใจควาญช้าง พวกเขาจะพร้อมลุยเต็มที่ แต่กลับไม่รู้ว่าควร
เริม่ ต้นตรงไหนดี ข้อบกพร่องทัง้ สองกรณีอาจท�ำให้กระบวนการหยุดชะงัก
ช้างจอมพยศและควาญช้างทีม่ วั แต่ครุน่ คิดจะไม่อาจสร้างความเปลีย่ นแปลง
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ประสบความส�ำเร็จอย่างง่ายดาย
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เมื่อควาญช้างและช้างเกิดมีความคิดไม่ลงรอยกันในเรื่องทิศทางที่จะ
มุ่งหน้าไป ปัญหาก็จะเกิดขึ้น ในตอนแรกควาญช้างอาจบังคับให้ช้าง
เดินไปตามทางที่ตัวเองต้องการโดยการดึงเชือกที่คล้องตัวช้างแรง ๆ เพื่อ
ให้มันยอมจ�ำนน (เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความมุ่งมั่น นั่นแปลว่าคุณก�ำลัง
ท�ำแบบนีอ้ ยู)่ แต่ควาญช้างก็ไม่อาจยือ้ ยุดฉุดกระชากกับช้างทีต่ วั ใหญ่กว่า
ได้นานนัก ท้ายที่สุดเขาก็ต้องหมดแรงอยู่ดี
ถ้าอยากท�ำความเข้าใจประเด็นนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ลองพิจารณา
พฤติกรรมของนักศึกษากลุ่มหนึ่งซึ่งเข้าร่วมการทดลองเรื่อง “การรับรู้
รสชาติอาหาร” (นักวิจัยบอกพวกเขาแบบนั้น) ดูก็ได้ครับ พวกเขามาถึง
ห้องปฏิบัติการในสภาพหิวเล็กน้อย เพราะถูกขอให้งดอาหารมาก่อน
อย่างน้อย 3 ชั่วโมง นักวิจัยพาพวกเขาเข้าไปในห้องที่มีกลิ่นหอมอบอวล
ของคุกกีช้ อ็ กโกแลตชิปทีเ่ พิง่ อบเสร็จใหม่ ๆ บนโต๊ะทีต่ งั้ อยูก่ ลางห้องมีชาม
สองใบวางอยู่ ชามแรกเป็นคุกกีช้ อ็ กโกแลตชิปทีย่ งั อุน่ ๆ ส่วนอีกชามเป็น
หัวไชเท้า
นักวิจัยอ้างว่าช็อกโกแลตและหัวไชเท้าเป็นอาหารที่มีรสชาติเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมทั้งบอกว่าพวกเขาจะสอบถามนักศึกษาเรื่อง
รสชาติอาหารที่ได้กินไปในวันรุ่งขึ้น
ผู้เข้าร่วมการทดลองครึ่งหนึ่งได้กินคุกกี้ 2-3 ชิ้นและช็อกโกแลต
จ�ำนวนหนึ่ง แต่ไม่ได้กินหัวไชเท้า ส่วนผู้เข้าร่วมการทดลองที่เหลือได้กิน
หัวไชเท้าอย่างน้อย 2-3 ชิ้น แต่ไม่ได้กินคุกกี้ ระหว่างที่กินนักวิจัยจะใช้
วิธีที่โหดร้ายอย่างการเดินออกจากห้องเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเย้ายวน
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พวกเขาต้องการให้นกั ศึกษาทีน่ า่ สงสารซึง่ ได้กนิ แต่หวั ไชเท้านัง่ อยูใ่ นห้องนัน้
ตามล�ำพัง พลางแทะหัวไชเท้าและมองคุกกี้อบใหม่ด้วยแววตาโหยหา
(ไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้นะครับว่า คนที่ได้กินคุกกี้ไม่ต้องใช้ความพยายาม
มากนักในการหักห้ามใจไม่ให้แอบกินหัวไชเท้า) ถึงแม้จะต้องเผชิญกับ
แรงเย้ายวน ผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนก็กินแต่อาหารที่ได้รับมอบหมาย
เท่านั้น ผู้เข้าร่วมการทดลองที่ได้กินหัวไชเท้าไม่ได้แอบหยิบคุกกี้กินเลย
นั่นแสดงว่าพวกเขาต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการหักห้ามใจ
พอกินเสร็จ “การทดลองเรื่องการรับรู้รสชาติอาหาร” ก็สิ้นสุดลง
นักวิจยั อีกกลุม่ เดินเข้ามาในห้องเพือ่ ท�ำการทดลองในหัวข้อถัดไป ซึง่ ดูแล้ว
ไม่น่าเกี่ยวข้องกับการทดลองครั้งก่อนเลยสักนิด พวกเขาบอกผู้เข้าร่วม
การทดลองว่าต้องการหาค�ำตอบว่าใครแก้โจทย์ปญ
ั หาได้เก่งกว่ากันระหว่าง
นักศึกษามหาวิทยาลัยกับนักเรียนชัน้ มัธยมปลาย สาเหตุทนี่ กั วิจยั เลือกใช้
จุดประสงค์หลอก ๆ เช่นนีก้ เ็ พือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ ข้าร่วมการทดลองเกิดความรูส้ กึ
ฮึกเหิมและท�ำภารกิจด้วยความเอาจริงเอาจัง
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับปริศนาชุดหนึ่ง ค�ำสั่งมีอยู่ว่าให้ใช้
ดินสอวาดรูปทรงเรขาคณิตอันซับซ้อนโดยห้ามลากทับเส้นเดิมและห้ามยก
ดินสอขึ้นจากกระดาษ นักวิจัยแจกกระดาษเปล่าให้พวกเขาหลายแผ่น
เพื่อให้ลองไขปริศนาข้อนี้ได้เรื่อย ๆ แต่ความจริงแล้วปริศนาเหล่านี้ถูก
ออกแบบมาให้ไม่สามารถคลี่คลายได้ นักวิจัยต้องการหาค�ำตอบว่า
พวกเขาจะพยายามไขปริศนาที่ยากและชวนหงุดหงิดนี้อยู่นานแค่ไหน
ก่อนที่จะยอมแพ้ในท้ายที่สุด
ผูเ้ ข้าร่วมการทดลองที่ “ไม่ถกู เย้ายวน” หรือคนทีไ่ ม่ได้กนิ หัวไชเท้า
พยายามไขปริศนานี้อยู่นาน 19 นาทีและลองแก้อย่างเอาจริงเอาจังถึง
34 ครั้งเพื่อจะคลี่คลายมันให้ได้
ส่วนคนทีไ่ ด้กนิ หัวไชเท้ามีความพยายามน้อยกว่า พวกเขายอมแพ้
หลังผ่านไปแค่ 8 นาที ซึ่งน้อยกว่าเวลาที่ผู้เข้าร่วมการทดลองกลุ่มแรก
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ใช้ครึ่งหนึ่ง นอกจากนั้น พวกเขายังลองแก้ปริศนาแค่ 19 ครั้งเท่านั้น
ท�ำไมพวกเขาถึงยอมแพ้เร็วขนาดนี้ล่ะ
ค�ำตอบอาจท�ำให้คุณแปลกใจก็ได้ครับ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะพลัง
ในการควบคุมตนเองของพวกเขาได้หมดลงแล้ว ในการทดลองครั้งอื่น ๆ
ที่คล้ายคลึงกัน นักจิตวิทยาได้ค้นพบว่าการควบคุมตนเองเป็นทรัพยากร
ที่มีวันหมด ซึ่งเปรียบได้กับการนอนยกน�้ ำหนักครับ การยกครั้งแรก
มักผ่านไปได้ด้วยดีเพราะกล้ามเนื้อของคุณยังมีแรงอยู่เต็มเปี่ยม แต่พอ
ยกไปเรื่ อ ย ๆ กล้ า มเนื้ อ ก็ จ ะเริ่ ม อ่ อ นแรงลงจนคุ ณ ยกไม่ ไ หวในที่ สุ ด
ในท�ำนองเดียวกัน คนที่ได้กินหัวไชเท้าผลาญพลังในการควบคุมตนเอง
ไปกั บ การหั ก ห้ า มใจไม่ ใ ห้ กิ น คุ ก กี้ ดั ง นั้ น เมื่ อ ช้ า งของพวกเขาเริ่ ม
บ่นว่า ปริศนานี้ยากเกินไป ไม่เห็นสนุกเลย เราไม่เก่งเรื่องนี้เสียหน่อย
ควาญช้างของพวกเขาก็จะไม่มแี รงมากพอทีจ่ ะบังคับช้างได้นานเกิน 8 นาที
ในขณะเดี ย วกั น ควาญช้ า งของคนที่ ไ ด้ กิ น คุ ก กี้ ยั ง คงแข็ ง แรงและ
กระปรี้กระเปร่า ท�ำให้สามารถบังคับช้างได้นานถึง 19 นาที
แนวคิดทีว่ า่ การควบคุมตนเองเป็นทรัพยากรทีม่ วี นั หมดมีความส�ำคัญ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเวลาที่เราพูดถึง “การควบคุมตนเอง (self-control)”
เราไม่ได้หมายถึงความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับสิ่งชั่วร้าย (เช่น บุหรี่ คุกกี้
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) เพียงอย่างเดียว แต่มันยังมีความหมายที่
กว้างกว่านั้นอย่างการตรวจตราตนเอง (self-supervision) ลองนึกถึงสิ่งที่
คุณคิดตอนต�ำหนิลูกน้อง ประกอบชั้นวางหนังสือ หรือฝึกเต้นท่าใหม่ ๆ
ดูสิครับ คุณต้องระมัดระวังและคิดใคร่ครวญอย่างรอบคอบว่าคุณจะใช้
ค�ำพูดหรือเคลือ่ นไหวอย่างไร มันให้ความรูส้ กึ ราวกับว่ามีคนคอยตรวจตรา
การกระท�ำของคุณอยู่ นั่นก็คือการควบคุมตนเองเหมือนกัน
ในทางกลั บ กั น ลองเปรี ย บเที ย บกั บ สถานการณ์ ที่ คุ ณ รู ้ สึ ก ว่ า
พฤติกรรมของคุณไม่ “ถูกตรวจตรา” ดูสิครับ เช่น ความรู้สึกขณะที่
คุณก�ำลังขับรถแต่คุณกลับจ�ำวิวทิวทัศน์รอบข้างที่เพิ่งขับผ่านมาประมาณ
2-3 กิโลเมตรก่อนไม่ได้เลย หรือการที่คุณอาบน�้ ำฝักบัวหรือชงกาแฟ
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ในตอนเช้าโดยไม่ต้องใช้ความคิด อันที่จริงแล้ว พฤติกรรมหลายอย่าง
ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ของเราเกิ ด ขึ้ น โดยอั ต โนมั ติ ม ากกว่ า จะถู ก ตรวจตรา
ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งดี เพราะพฤติกรรมทีถ่ กู ตรวจตรานัน้ มักยุง่ ยากและท�ำให้เรา
หมดแรง
ผลการศึกษาหลายสิบฉบับแสดงให้เห็นว่าการตรวจตราตนเองท�ำให้
เราเหนือ่ ยล้า เห็นได้จากคนทีต่ อ้ งตัดสินใจในเรือ่ งยาก ๆ เช่น การเลือก
สิ่งของส�ำหรับเป็นของขวัญวันแต่งงาน หรือการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์
เครือ่ งใหม่ คนเหล่านีจ้ ะตัง้ สมาธิและคลีค่ ลายโจทย์ปญ
ั หาได้แย่กว่าคนที่
ไม่ต้องตัดสินใจในเรื่องที่ยากล�ำบาก ในการทดลองครั้งหนึ่ง นักวิจัยได้
ขอให้ผู้เข้าร่วมการทดลองบางคนสะกดกลั้นอารมณ์ของตัวเองขณะชม
ภาพยนตร์สะเทือนใจซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ที่มีอาการป่วย และพบว่า
พวกเขามีความอดทนทางร่างกายต�่ำกว่าคนที่ได้รับอนุญาตให้ร้องไห้ได้
เต็มที่ ผลการทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เราใช้การควบคุมตนเองใน
สถานการณ์หลากหลายประเภท เช่น การท�ำให้ผู้อื่นประทับใจในตัวเรา
การรับมือกับความหวาดกลัว การควบคุมค่าใช้จา่ ย การพยายามท�ำตาม
ค�ำสั่งง่าย ๆ อย่าง “อย่านึกถึงหมีขาว” ฯลฯ
สาเหตุที่ทำ� ให้เรื่องนี้มีความส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงคือ เวลาที่
ผูค้ นพยายามสร้างความเปลีย่ นแปลง พวกเขามักต้องการแก้ไขพฤติกรรม
ที่กลายเป็นเรื่องอัตโนมัติไปแล้ว ซึ่งการจะท�ำเช่นนี้ได้ต้องอาศัยการ
ตรวจตราเต็มรูปแบบจากควาญช้าง ยิง่ การเปลีย่ นแปลงทีค่ ณ
ุ ตัง้ เป้าไว้นนั้
เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากแค่ไหน มันก็ต้องอาศัยการควบคุมตนเองมากขึ้น
เท่านั้น
และเมือ่ พลังในการควบคุมตนเองของคนเราหมดลง นัน่ หมายความ
ว่ากล้ามเนื้อสมองที่จ�ำเป็นต่อการคิดสร้างสรรค์ การจดจ่อ การยับยั้ง
แรงกระตุ้นของตัวเอง และการไม่ย่อท้อเมื่อเผชิญกับความล้มเหลวหรือ
สถานการณ์อันน่าหงุดหงิดก็จะหมดแรงตามไปด้วย พูดง่าย ๆ ก็คือ
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กล้ามเนือ้ สมองทีจ่ ำ� เป็นต่อการสร้างความเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ได้หมดแรง
แล้ว
ดังนัน้ ค�ำพูดทีว่ า่ การเปลีย่ นแปลงเป็นเรือ่ งยากเพราะคนเรามีความ
เกียจคร้านหรือต่อต้านการเปลีย่ นแปลงจึงเป็นค�ำพูดทีผ่ ดิ อันทีจ่ ริงมันเป็น
ในทางตรงกันข้ามเลยครับ การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยากเพราะคนเรา
หมดแรงแล้วต่างหาก และนี่คือเรื่องน่าประหลาดใจอย่างที่สองเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง ผู้คนไม่ได้เกียจคร้าน แต่เป็นเพราะพวกเขาหมดแรง

6.
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จอน สเตกเนอร์ เชือ่ ว่าบริษทั ผูผ้ ลิตรายใหญ่ทเี่ ขาท�ำงานอยูใ่ ช้งบประมาณ
มากเกินความจ�ำเป็น “ผมคิดว่าเรามีโอกาสทีจ่ ะลดต้นทุนการจัดซือ้ ได้มาก
ถึง 1’000 ล้านดอลลาร์ในตลอดระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า แทนที่จะลดได้
แค่ 2 เปอร์เซ็นต์” สเตกเนอร์กล่าว ค�ำพูดของเขาถูกหยิบยกไปอ้างอิง
ในหนังสือชั้นน�ำเรื่อง The Heart of Change ของจอห์น คอตเตอร์ และ
แดน โคเฮน
ถ้าอยากประหยัดงบประมาณ สเตกเนอร์ตอ้ งสร้างความเปลีย่ นแปลง
ครั้งใหญ่ และถ้าอยากให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้น เขาก็ต้องโน้มน้าว
บรรดาผู้บริหารให้ได้ แต่เขารู้ว่าคนเหล่านี้จะไม่อ้าแขนยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถ้าพวกเขามองว่ามันไม่มีทางส�ำเร็จ และส่วนใหญ่
แล้วพวกเขาก็มักจะคิดแบบนั้นเสียด้วย
สเตกเนอร์พยายามมองหาตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
การจัดซื้ออันย�่ำแย่ของบริษัท โดยมอบหมายให้นักศึกษาฝึกงานคนหนึ่ง
ค้นหาข้อมูลเรื่องถุงมือที่คนงานในโรงงานส่วนใหญ่ของบริษัทจะต้อง
ใช้เวลาท�ำงาน นักศึกษาฝึกงานคนนี้เริ่มด้วยการจ�ำแนกประเภทถุงมือ
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ทุกชนิดที่ใช้ในโรงงานทุกแห่งของบริษัท จากนั้นก็แกะรอยไปยังผู้ผลิต
ถุงมือเพื่อดูว่าบริษัทจ่ายเงินซื้อถุงมือเหล่านี้เป็นจ�ำนวนเงินเท่าไหร่
ในไม่ชา้ นักศึกษาฝึกงานผูก้ ล้าหาญคนนีก้ ร็ ายงานว่า โรงงานต่าง ๆ
ซื้อถุงมือที่แตกต่างกันถึง 424 ชนิด! นอกจากนั้น พวกเขายังสั่งซื้อจาก
คู่ค้าหลายราย แถมโรงงานแต่ละแห่งยังเป็นฝ่ายเจรจาต่อรองราคาด้วย
ตัวเองอีกด้วย โรงงานแห่งหนึง่ อาจซือ้ ถุงมือชนิดหนึง่ มาในราคา 5 ดอลลาร์
แต่โรงงานอีกแห่งกลับซื้อถุงมือชนิดเดียวกันนี้มาในราคา 17 ดอลลาร์
จากนั้นสเตกเนอร์ก็มอบหมายให้นักศึกษาฝึกงานคนเดิมรวบรวม
ตัวอย่างถุงมือทั้งหมดและติดป้ายราคาไว้ที่ถุงมือแต่ละคู่ แล้วน�ำมันไป
กองไว้บนโต๊ะประชุมที่ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเชิญ
ประธานจากทุกแผนกมาเยี่ยมชม เขาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น
ว่า

SA

M

สิ่งที่พวกเขาเห็นคือโต๊ะตัวใหญ่ราคาแพงซึ่งปกติแล้วจะ
สะอาดสะอ้านหรือไม่กม็ กี ระดาษไม่กแี่ ผ่นวางอยู่ แต่ตอนนี้
กลับมีถุงมือวางกองกันเป็นตั้ง ผู้บริหารแต่ละคนจ้องมอง
มันอยู่ราวหนึ่งนาที จากนั้นก็พูดท�ำนองว่า “เราซื้อถุงมือ
หลายชนิดขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ย” ผมเลยตอบไปว่าใช่ครับ
พวกเขาถามต่อว่า “แน่ใจนะ” ผมเลยย�้ำว่าแน่ใจครับ
จากนัน้ พวกเขาก็เดินวนรอบโต๊ะเพือ่ ดูราคาถุงมือแต่ละชนิด
พวกเขาเปรียบเทียบถุงมือสองคู่ที่เหมือนกันเปี๊ยบ คู่หนึ่ง
มีป้ายติดไว้ว่า 3.22 ดอลลาร์ ส่วนอีกคู่ 10.55 ดอลลาร์
ไม่บ่อยนักที่ผู้บริหารเหล่านี้จะอึ้งจนพูดอะไรไม่ออก แต่
วันนั้นพวกเขากลับตะลึงจนอ้าปากค้าง

ในไม่ช้าก็มีการตระเวนจัดนิทรรศการถุงมือขึ้นตามโรงงานต่าง ๆ
อีกหลายสิบแห่ง ปฏิกิริยาตอบรับของผู้คนเหมือนกับที่สเตกเนอร์คาดไว้
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