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หนังสือ “GRIT: the Power of Passion and Perseverance”
เขียนขึน้ โดย Angela Duckworth ศาสตราจารย์ดา้ นจิตวิทยาชาวอเมริกนั
แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เพ็ น ซิ ล วาเนี ย ร์ ผู ้ ซึ่ ง ได้ รั บ ทุ น “MacArther
Fellowship” หรือเรียกว่า “Genius Grant” หรือ “ทุนของผู้มีอัจฉริยภาพ” เมื่อปี ค.ศ. 2013 เธอเป็นที่
ปรึกษาของทั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ธนาคารโลก และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งยังเป็นโค้ชด้าน
จิตวิทยาการบริหารอีกด้วย หนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ และวางจ�ำหน่ายครั้งแรกในปี ค.ศ. 2016 โดยส�ำนักพิมพ์
Scribner โดยหนังสือ GRIT: the Power of Passion and Perseverance เป็นหนึ่งในหนังสือขายดีด้าน
จิตวิทยาพัฒนาการ ที่ถูกกล่าวถึงโดย New York Times และได้รับการแปลเป็นไทยในชื่อ “สิ่งที่ต้องมี ... เมื่อ
คุณไม่มีแต้มต่อในชีวิต” แปลโดย จารุจรรย์ คงมีสุข ส�ำนักพิมพ์วีเลิร์น ออกจ�ำหน่ายในช่วงท้ายของปี 2562
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ของบุคคลเพียงอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอต่อการน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในชีวิตของเขา ในขณะที่ คนส่วนใหญ่
มักจะให้ความส�ำคัญกับพรสวรรค์ มากกว่ามุ่งมั่นทะเยอทะยาน (Passion) และความมานะบากบั่นพยายาม
(Perseverance) ของตน ที่เธอเรียกว่า “GRIT”แต่ในชีวิตจริง Angela Duckworth ได้เสนอและแสดง
ให้เห็นว่า GRIT จะมีความส�ำคัญต่อความสําเร็จในชีวิตของมนุษย์เรามากกว่าอัจฉริยภาพ หรือพรสวรรค์ของ
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แต่ละคน อีกทั้ง GRIT ยังเป็นสิ่งที่มีพลวัตร และสามารถปลูกฝังพัฒนาให้เกิดขึ้นกับบุคคลแต่ละคนได้อีกด้วย
โดยต้องอาศัยทั้งปัจจัยภายในของแต่ละบุคคล และปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลนั้น ๆ
ส�ำหรับปัจจัยภายในนั้น ความมุ่งมั่นทะเยอทะยานและมานะบากบั่นพยายามที่จะประสบความส�ำเร็จในชีวิต
ให้ได้นั้น จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสนใจ และเป้าหมายที่ถูกต้อง รวมทั้งต้องพยายามฝึกฝน และ
มีความหวัง เมื่อบุคคลมีองค์ประกอบเหล่านี้แล้ว เขาจะใส่ความพยายาม และสามารถท�ำในสิ่งที่สนใจอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานานจนน�ำไปสู่ความส�ำเร็จได้ในที่สุด
Angela Duckworth กล่าวว่า ปัจจัยภายในของแต่ละบุคคลในการพัฒนา GRIT มี 4 ประการ ได้แก่
1. ความสนใจ (Interest) ซึ่งสามารถพัฒนาได้จาก 3 ขั้นตอน คือ
1.1 การค้นพบความสนใจ (Discovery) ซึ่งอาจจะเริ่มในวัยช่วงแรกของชีวิตจนถึงช่วงวัยรุ่น
ตอนต้น ด้วยการเรียนรูจ้ ากสภาพแวดล้อมภายนอก แล้วพัฒนาเป็นความสนใจเฉพาะตัว ซึง่ ถ้ามีคนช่วยแนะน�ำ
ส่งเสริม ผลักดัน ก็จะท�ำให้การค้นพบนั้นรวดเร็ว และก้าวหน้าขึ้น
1.2 การพัฒนาความสนใจ (Development) และ
1.3 การฝังรากลึกความสนใจ (Deepening) ในจิตใจ
2. การฝึกฝน (Practice) ซึง่ ต้องเป็นการกระท�ำอย่างตัง้ ใจ และมีจดุ มุง่ หมายทีช่ ดั เจน (Deliberated
Practice) ที่บุคคลไม่เพียงแต่ท�ำงานให้เสร็จ ๆ ไปเท่านั้น แต่ต้องท�ำอย่างละเอียด มีคุณภาพ มีเป้าหมาย
จนสามารถแสดงออกอย่างคล่องแคล่วว่องไวเป็นอัตโนมัติ ซึ่งจะเกิดขึ้นจาก
- การมีเป้าหมายที่ชัดเจน
- การมีสมาธิ และสติกับสิ่งที่ท�ำ
- การได้รับค�ำแนะน�ำที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม และ
- การกระท�ำซ�้ำ ๆ จนตอกย�้ำในจิตใจ
3. จุดประสงค์ (Purpose) เป็นเป้าหมายส�ำคัญของบุคคล ซึ่งสามารถปลูกฝังได้ดังนี้
3.1 พิจารณาสิ่งที่ท�ำอยู่ในปัจจุบันกับค่านิยมของตน
3.2 ปรับเปลี่ยน หรือพยายามเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับค่านิยม และ
3.3 คิดถึงต้นแบบ (Idol) ที่ช่วยให้บุคคลเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้
4. ความหวัง (Hope) และการมองโลกในด้านบวกเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจไม่ให้ท้อแท้ หรือท้อถอย
3 วิธี คือ
- เปลี่ยนมุมมองความสามารถ
- ให้ก�ำลังใจตนเอง และมองหาโอกาส หรือคิดเชิงสร้างสรรค์ และ
- ได้รับความช่วยเหลือเมื่อจ�ำเป็นจากบุคคลอื่น ที่เราสามารถเรียนรู้เป็นตัวอย่าง
บุคคลสามารถพัฒนา GRIT จากปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ส�ำคัญ ๆ 3 ประการ ได้แก่
1. ครอบครัว และผูป้ กครอง หรือบุคคลทีช่ ว่ ยส่งเสริม ผลักดัน และสร้างแรงบันดาลใจ อาทิ ผูฝ้ กึ สอน
กีฬา หรือผู้ที่ให้ข้อคิดดี ๆ กับบุคคล
2. การร่วมกิจกรรม และเรียนรู้จากสังคมรอบข้าง ยิ่งได้เห็นมาก ได้ทอดลองมาก ได้เรียนรู้มาก
บุคคลก็จะค้นพบตนเองได้เร็ว แต่การท�ำกิจกรรมต่าง ๆ นั้นจะต้องให้เวลาเรียนรู้ ศึกษา และท�ำความเข้าใจ
มิใช่ท�ำแค่ชั่วครั้งชั่วคราว แล้วล้มเลิก
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3. วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมรอบตัว โดยเฉพาะการอยู่ในกลุ่มอ้างอิงที่ดี มีศักยภาพสูง มีพลัง
ของ GRIT สูง และมีค่านิยมที่สร้างสรรค์จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า คุณลักษณะที่ช่วยให้บุคคลสามารถประสบ
ความส�ำเร็จ ในชีวิตของตัวเอง จะประกอบไปด้วย
1. คุณลักษณะเชิงผลงาน บุคคลจะมีความมุ่งมั่น มีความอดทนสามารถต้านทานสิ่งเย้ายวนใจ
เพื่อท�ำให้สิ่งที่เขาสนใจจนประสบความส�ำเร็จ
2. คุณลักษณะเชิงศีลธรรม เป็นเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ด้านต่าง ๆ รวมถึงความส�ำนึกใน
บุญคุณ ซึ่งสุดท้ายจะกลายเป็นความดีที่เกิดขึ้นจากเนื้อแท้ และเป็นที่จดจ�ำของผู้อื่น ท�ำให้มีที่ยืนอย่างมั่นคง
ในสังคม
3. คุณลักษณะเชิงความรู้ ประกอบไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น ความกระตือรือร้นของบุคคล
ที่จะผลักดันให้เขาค้นหา เปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ และน�ำแนวคิดต่าง ๆ เหล่านั้นไปใช้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ Angela Duckworth ยังได้ได้กล่าวอ้างถึงแนวคิดของปรัชญาเมธีชาวกรีกอย่างอริสโตเติล
ที่ว่าสิ่งดี ๆ ในปริมาณมากเกินไป หรือน้อยเกินไป ย่อมไม่ดี ดังนั้น คุณลักษณะทั้ง 3 ประการนี้ ควรมีอยู่กับ
บุคคลในขอบเขตที่พอดี เท่า ๆ กัน แม้จะใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันก็ตาม
ยิ่งกว่านั้น ถึงแม้บุคคลจะพัฒนา GRIT หรือความมุ่งมั่นทะเยอทะยานและมานะบากบั่นพยายาม
ที่จะประสบความส�ำเร็จในชีวิตของตนแล้ว แต่ก็มิได้หมายความว่าเขาจะมองข้ามคุณค่าในด้านอื่น ๆ อาทิ
ความซือ่ สัตย์ ความเท่าเทียมกัน และการให้เกียรติบคุ คลอืน่ ซึง่ เป็นพืน้ ฐานของการอยูร่ ว่ มกันอย่างสร้างสรรค์
ในสังคม

สิ่งที่เรียนรู้ และข้อเสนอแนะ
นอกจากผู้เขียนในฐานะนักจิตวิทยาจะได้เสนอแนวคิดหลักของเธอในเรื่อง GRIT ของบุคคลที่
ประสบความสําเร็จ ว่าเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นทะเยอทะยานและมานะบากบั่นพยายามในการท�ำงานให้บรรลุ
เป้าประสงค์ โดยน�ำแนวคิดจากทฤษฎีการจูงใจในอดีต อาทิ เป้าหมาย แรงขับ และพฤติกรรม ซึ่งตั้งอยู่บน
พื้นฐานของกลุ่มแนวคิดของเนื้อหา กระบวนการ และสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อพัฒนาการของบุคคลแล้ว ผู้เขียนยัง
ได้นำ� เสนอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากงานวิจยั เชิงประจักษ์เพือ่ สนับสนุนทฤษฎีของตน รวมทัง้ บทสัมภาษณ์
ผู้ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในวงการต่าง ๆ ทั้งธุรกิจ ศิลปิน หรือแม้แต่นักกีฬาอาชีพ ตลอดจนพยายาม
ประมวลแนวคิดจากงานเขียนใหม่ ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ และตรงกับความสนใจของผู้อ่านในปัจจุบัน มาสรุป
และอธิบายให้ผอู้ า่ นสามารถเข้าใจง่ายขึน้ จึงท�ำให้เนือ้ หาของหนังสืออาจเข้าถึงผูอ้ า่ นได้อย่างหลากหลายกลุม่
ไม่วา่ จะเป็นนักเรียน นักศึกษา ผูป้ กครอง ครูอาจารย์ โดยเฉพาะครูแนะแนว ผูฝ้ กึ สอนผูบ้ ริหาร เจ้าของกิจการ
หรือผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการจะพัฒนาตนเองให้กลุ่มคนต่าง ๆ เหล่านี้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ตามความสนใจ
ของตน
การสร้างแรงผลักดันที่มาจากทั้งปัจจัยภายใน และภายนอก เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงไปสู่ความส�ำเร็จใน
การท�ำงานและความก้าวหน้าของบุคคล ซึ่งแรงผลักดันภายในนั้น เกิดจากความสนใจใฝ่กระท�ำกิจกรรม
อย่างหนึง่ อย่างใดอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ก้าวไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายทีน่ อกเหนือจากเรือ่ งของตัวเองพร้อม ๆ กับการเรียน
รู้ที่จะมีความหวังในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยอุปสรรค มากกว่าการใช้แค่เพียงพรสวรรค์ที่ตนมีอยู่ ส่วนแรง
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ผลักดันจากภายนอกนั้น ก็จะต้องเกิดขึ้นมาควบคู่กันไป ด้วยการอาศัยการส่งเสริมจากบุคคลอื่น ๆ รอบข้าง
อย่างมีนัยส�ำคัญ เช่น พ่อ แม่ ครูอาจารย์ หัวหน้างาน เพื่อนฝูง และผู้ฝึกสอน ที่มองเห็นศักยภาพ และ
คอยชี้แนะให้กับบุคคลนั้น ๆ
ในมิติทางการจัดการ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ทายาทธุรกิจ
ธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมถึงพนักงานทั่วไปที่แสวงหาแรงบันดาลใจในการท�ำงาน การแก้ปัญหา หรือการก้าวข้าม
อุปสรรค เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ส�ำคัญข้างหน้า และเป็นผู้ที่ประสบความส�ำเร็จในสิ่งที่ตนเองกระท�ำอยู่
* ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียน ความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นความเห็นส่วนบุคคล จากมุมมองทางวิชาการ มิได้เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน หรือองค์กรต้นสังกัด

คณะผู้เขียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์*
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เลขที่ 145/9 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
e-mail: natsdu@dusit.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์ รัตนสิทธิ์*
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เลขที่ 145/9 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
e-mail: Saran_rat@dusit.ac.th
ดร. เฉลิมพล จินดาเรือง*
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เลขที่ 145/9 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
e-mail: drnok_fitness@outlook,co.th
ดร. ริญญาภัทร์ เขจรนันทน์**
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
e-mail: rinrmutl@gmail.com

