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 - สิ่ ง ดี ๆ จ า ก ผู ใ ห สู ผู รั บ -  

ผูที่มอบหนังสือเลมนี้ใหแดทาน คือผูที่มีความเอาใจใสและปรารถนาแต
สิ่งที่ดีที่สุด จึงไดมอบหนังสือเลมนี้ที่จะชวยใหทานมีแนวคิดและวิธีการขั้นตอน

ตางๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และทำใหชีวิตประสบความสำเร็จไดอยาง

ยั่งยืน ตลอดไป 

นี่คือสิ่งที่คนพิเศษผูที่รักและหวงใยในตัวทานไดมอบหนังสือเลมนี้ ให 

เพียงเพื่อตองการใหคนที่ทานรักและหวงใย มีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป 

เพราะหนังสือดีเลมนี้ เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราใหดีขึ้นได 

  

การมอบหนังสือดีแกผูที่ทานรักและหวงใย เปนการเพิ่มสิ่งดีใหกับตนเองและผูไดรับ 
สำหรับผูรับนั้น เมื่อทานไดรับหนังสือดีเลมนี้ ขอใหตอบแทนสิ่งดีๆ คืนแกผูใหดวยการอานใหจบ 
1 ครั้ง และใหผูอื่นยืมอาน 1 ครั้ง เพราะเทากับทานไดชวยใหตัวเองและคนรอบขางมีชีวิตที่ดีขึ้น 

 

TO

FROM

สมชัย เบญจมิตร 
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เสถยีร เทศทอง  
จบการศึกษาปริญญาตรีและโท จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบันเปน 

ผูบรหิารดานทรพัยากรบคุคลบรษิทัเอกชนแหงหนึง่ มปีระสบการณดานพฒันาองคกร
และทรพัยากรมนษุยมากกวา 10 ป เปนทีป่รกึษา ผูจดัการดานการพฒันาผูบรหิารและ
การพัฒนาองคกรในบริษัทขามชาติและบริษัทไทย เสถียรมีความสนใจอยางมากใน
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกร การไดมีโอกาสแปลหนังสือเลมนี้จึง
เปนการเติมเต็มความฝนหนึ่งของตัวเองที่มีสวนในการชวยพัฒนาคนใหประสบความ
เจรญิเตบิโตโดยสมบรูณ และยัง่ยนื  

อมรวรรณ เทศทอง  
จบปรญิญาตรจีากจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั และ ปรญิญาโทจากอเมรกิา ปจจบุนั

เปนผูจดัการดานกลยทุธองคกรและพฒันาธรุกจิโดยมปีระสบการณมากกวา 15 ป เธอ
ชอบที่ไดรวมแปลหนงัสอืเลมนี ้ เพราะตืน่เตนเมือ่ไดอานภาค 1 แลวทึง่ในผลการวจิยั
ของสแตนฟอรดทีพ่บวา เดก็ทีส่ามารถหามใจตวัเองไมกินขนมมารชมาลโลวกลายเปน
ผูทีป่ระสบความสำเรจ็ในชวิีต มากกวากลุมเดก็ท่ีไมสามารถยบัยัง้ใจไดอยางมากมาย  

เกี่ยวกับผูเขียน 
ดร.โจอาคมิ เดอ โพซาดา เปนนกัพดูโนมนาว

ใจ นักเขียน และคอลัมนิสตชื่อดัง เขาบรรยายในเรื่อง
ภาวะผูนำ การขาย การบริหาร และการพัฒนาตนเอง 
นอกจากนีย้งัทำงานใหกับโคช NBA ทีม่ชีือ่เสยีงและทมี
โอลิมปก อีกทั้งยังจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรใหกับ
บริษัทชั้นนำหลายรอยบริษัท รวมถึงบริษัทชั้นนำใน

อเมริกาและทั่วโลกเชน ซิตี้แบงค ซีร็อกซ และยูนิลีเวอร ผลงานเขียนของเขา
ทัง้หมดสามเลมคอื Don’t Eat The Marshmallow... Yet! (วธิคีดิ ภาค 1 -วธิคิดิ 
ทีท่ำใหชวีติของคณุประสบความสำเรจ็และแตกตางกวาคนอืน่ แปลเปนภาษาไทย
แลว โดย สำนกัพมิพ บ ีมเีดยี) เลมทีส่อง คอื หนงัสอืเลมนี ้Don’t Gobble the 
Marshmallow... Ever! และเลมที่สาม How to Survive Among Piranhas: 
Motivation to Succeed 

เอลเลน็ ซงิเกอร นกัเขยีนเปยมประสบการณทางดานงานเขยีนทางธรุกจิ
เปนผูแตงหนงัสอือนัโดงดงัช่ือ Quicksand เธอเปนนกัเขยีนอสิระ และใหทีป่รกึษา
กจิกรรมสงเสรมิการขายสำหรบัลกูคาทีเ่ปนเจาของกจิการและบรษิทัตางๆ ทัว่โลก 

--- เกี่ยวกับผูแปลและเรียบเรียง --- 
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สมชัย เบญจมิตร 

เชือ่หรอืไมวา คนเรามทุีกคนลวนเคยผดิพลาด แตกม็โีอกาสกลบัตวั
มชีวีติทีด่ขีึน้ได และวธิคีดิของเรานัน้กำหนดชะตากรรมของเรา หากตองการ

เปนผูชนะที่ประสบความสำเร็จ ไมใชเปนผูแพที่ลมเหลว เราตองมีวิธีคิด

แบบผูชนะ ซึง่กำหนดไดจากตวัของเราเอง ดงัคำทีว่า “คนเราทกุคนลวน

เคยทำผดิพลาด  และคนทีป่ระสบความสำเรจ็นัน้สวนมากมกัจะเคยทำความ

ผดิพลาดอยางใหญหลวงมาแลวทัง้นัน้ พวกเขาประสบความสำเรจ็ได คณุก็

ประสบความสำเรจ็ไดเชนกนั ขอเพยีงมวีธิคีดิท่ีถกูตองโดยใหความสนใจกบั 

‘โอกาสทีอ่ยตูรงหนา’ มากกวาทอใจ และไปกงัวลกบั ‘สิง่เลวรายทีอ่ยขูาง

หลงั’ เพราะผูชนะจะพงุความสนใจไปยงั ‘สิง่ท่ีตองการใหเกดิขึน้’ สวนผแูพ

จะคดิถึงแตเรือ่งที ่ ‘ไมอยากใหเกดิขึน้’ ในยามวกิฤต ผชูนะจะคดิถึงความ

สำเรจ็ทีผ่านๆ มา แตผแูพจะคดิถงึแตสิง่ทีล่มเหลวในอดตี ซึง่วธิคีดิทัง้สอง

อยางนี ้คอืภาพทีเ่กดิจากการกำหนด ดวยตวัของเราเองทัง้สิน้” 

หนังสือ “วิธีคิด ภาค 2 - วิธีคิดที่ทำใหชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลง...

Don’t Gobble the marshmallow... Ever!  หยดุ! อยากนิ ‘มารชมาลโลว’ 

ของคุณเลย แลวคุณจะประสบความสำเร็จ และมีชีวิตที่ดีตลอดไป” เปน 

หนงัสอืด ีทีเ่ขยีนโดย ดร.โจอาคมิ เดอ โพซาดา และ เอลเลน็ ซงิเกอร เปน

เลมตอเนือ่งจากหนงัสอืวธิคีดิ ภาค 1 - Don’t Eat the Marshmallow... Yet! 

ทีถ่ายทอดเรือ่งราวของอาเธอร ทีส่ามารถนำหลกัการ ‘มารชมาลโลว’ มา

ประยกุต ใชเพือ่รกัษาความสำเรจ็ของตนเอาไวไดกอนทีก่ลายจะลมเหลว 

สำนกัพมิพ บ ีมเีดีย  มคีวามภมูิใจที่ไดจดั ทำหนงัสอืด ีเลมนี ้ซึง่จะ

ชวยใหผูอานไดประยุกตหลักการ ‘มารชมาลโลว’ ไปใชในการทำใหชีวิต

ประสบความสำเรจ็อยางผูชนะ และมชีีวติทีด่ขีึน้ไดตลอดไป 

เพราะหนงัสอืดเีลมนี ้เปลีย่นแปลงชวิีตคนเราใหดีขึน้ได 

somchai@BeeMedia.co.th 

หมายเหตุบรรณาธิการ 
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ใน ภาคแรก นั้น อาเธอร หนุมฉลาดที่ผันตัวเองจากคนขับรถที่มี
นสิยัชอบใชเงนิลวงหนาและไมยบัยัง้ชัง่ใจตวัเอง ใหกลายเปนคนทีป่ระสบ

ความสำเรจ็และแตกตางจากคนอืน่ได โดยเขาเรยีนรูหลกัการสำคญัของ 

ทฎษฎ ี ‘มารชมาลโลว’ จาก โจนาธาน เพเชี่ยน ซึ่งสอนใหเขาไดรู

หลักการสำคัญและนำไปประยุกตใชในชีวิต จนสำเร็จการศึกษาตาม

เปาหมายทีต่ัง้ไวและประสบความสำเรจ็ในชวีติไดตามเปาหมาย 

ทฤษฎ ี ‘มารชมาลโลว’ นั้นเกิดจากการทดลองของ มหาวิทยาลัย

สแตนฟอรด ซึง่นกัวจิยัไดทดลองความสามารถในการยบัยัง้ชัง่ใจกบัเดก็

เลก็กลุมหนึง่ โดยปลอยใหเดก็อยูในหองตามลำพงักับ ขนมมารชมาลโลว 

คนละกอน และเสนอใหเดก็เลอืกวาจะกนิมนัเขาไปทนัทหีรอืจะรอคอยอกี

15 นาท ีถาเดก็คนไหนคอยได พวกเขาสญัญาวาจะใหขนมมารชมาลโลว 

แกเด็กคนนัน้เปนรางวลัเพิม่อกีกอนหนึง่ จากการทดลองพบวา เดก็บาง

คนกนิขนมมารชมาลโลวเขาไปทนัท ี ในขณะทีบ่างคนเลอืกทีจ่ะคอย อกี 

10ปตอมา นักวิจัยไดติดตามผลการทดลองกับเด็กกลุมเดิมที่เติบโตแลว 

พบวา เด็กที่สามารถอดทนรอได เติบโตเปนผูใหญที่ประสบความสำเร็จ 

มากกวาเดก็ทีีห่ามใจตวัเองไมได กนิขนม ‘มารชมาลโลว’ ทนัที 

ใน ภาค 1 สรุปไดวา “ความแตกตางที่สำคัญของความสำเร็จและ

ความลมเหลว มิไดอยูที่การทำงานหนักหรือมีสติปญญาที่เหนือกวา แต

อยูทีค่วามสามารถในการ ‘หามใจตวัเองใหชะลอความพอใจลงกอน หรอื

การรูจกัอดเปรีย้วไวกนิหวาน’ นัน่คอื คนที‘่หามใจไมรบีกนิ‘มารชมาลโลว’ 

จะเปนคนทีป่ระสบความสำเรจ็มากกวา’” 

ภาค 1 

ความเดิมจากภาค 1 
วิธีคิด ภาค1 : 

วิธีคิด ที่ทำใหชีวิตของคุณ ประสบความสำเร็จ  
แ ล ะ แ ต ก ต า ง ก ว า ค น อ่ื น 

แปลจาก Don’t Eat the Marshmallow...Yet! 

* Marshmallow  มารชมาลโลว  คือขนมหวานชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเบาคลายฟองน้ำ ทำจากเจลาติน 
น้ำตาล น้ำเชื่อมขาวโพด แปง และโรยดวยน้ำตาลผง  มีหลากหลายสี  เปนขนมที่เด็กๆ ชื่นชอบ 
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   เกีย่วกบัผูเขยีน            4 

   เกีย่วกบัผูแปลและเรยีบเรยีง          4 

   หมายเหตบุรรณาธกิาร           5 

   ความเดมิจากภาค 1           6 

   บทนำ  กอนทีค่ณุจะเปลีย่นแปลงและกาวสูความสำเรจ็ในชวีติ  
           อยางยัง่ยนื  ตลอดกาลและตลอดไป   9 

1.  คนดงัแหงมารชมาลโลวในมหาวทิยาลยั  

 ‘เมือ่คณุประมาท คณุก็จะสญูเสยีความสำเรจ็’   15 

2. แผน ‘มารชมาลโลว’ 6 ขัน้ตอน  

 เพือ่ใหประสบความสำเรจ็อยางยัง่ยนื    24 

3. ถาอยากประสบความสำเรจ็ เราตองยนืหยดั ไมละทิง้กลางคนั 40 

4. ‘บรุษุมารชมาลโลว’ เสยีฟอรม    47 

5. เงนิคาจางและเงนิเดมิพนัของบรุษุผูมหีนีส้นิหนึง่แสนดอลลาร 59 

6. กลบัสูพืน้ฐาน ของหลกัการ ‘มารชมาลโลว’    67 

7. อาหารมิอ้คำ่ กบัคณุโจนาธาน เพเชีย่น   79 

8. แบบทดสอบความสำเรจ็ใน 1 นาท ี    91 

9. ‘กฎของชวีติ’ 10 ขอ     108 

10. ความลบัในซองจดหมาย     115 

บทสรปุ วธิคีดิ ภาค 2 - วธิคีดิทีท่ำใหชีวติของคณุเปลีย่นแปลง 

        และประสบความสำเรจ็อยางยัง่ยนื ตลอดกาล และตลอดไป 121 
- แผนมารชมาลโลว 6 ขัน้ตอนเพือ่ทีจ่ะทำใหคณุประสบความสำเรจ็ 
 ทกุๆ สิง่ในชวีติอยางยัง่ยนื ตลอดกาลและตลอดไป 
- วธิจีดัทำแผนหลกัสำหรบัชวีติ เพือ่ชวีติใหมของคณุ   

สารบัญ 
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- แผนมารมาลโลว 10 ขัน้ตอนทีช่วยใหคณุประสบความสำเรจ็ 

 ไดอยางยัง่ยนื ตลอดกาลและตลอดไป   

 1.  วเิคราะหดวูาความเปลีย่นแปลงอะไรบาง 
     ทีก่ำลงัสงผลกระทบกบัคณุอยูในขณะนี้ 
 2.  เพยีงแคเอยปากขอความชวยเหลอื - Just Ask 
 3.  จงอยูกบัคนทีจ่ะใหการสนบัสนนุคณุ  
 4.  อยาจมปลกักบัความผดิพลาดทีผ่านมาแลวในอดตี 
 5.  สรางการเปลีย่นแปลงใหเกดิขึน้กบัตวัคณุ  
 6.  จงเปน ‘เจาของ’ เปาหมายของคณุเองอยาทำเหมอืนเปนการ ‘เชา’  
 7.  จงมุงมัน่กบัสิง่ทีค่ณุตองการจรงิๆ ไมใชทำในสิง่ทีง่ายหรอืสะดวกทีส่ดุ  
 8.  จงคนหาแรงปรารถนาของคณุใหพบ และเตมิเตม็เปาหมายชวีติของคณุ 
         เพือ่คนพบกบัความสงบสนัติในชวีติ 
 9.  จงเปลีย่นความกลวัใหเปนพลงั 
 10. ตัง้เปาหมาย พุงความสนใจ และลงมอืทำ 

- แลวรางวลั ‘มารชมาลโลว’ จะเปนของคณุ 

หมายเหตจุากผูเขยีน      156 

 -  เรือ่งราวของชาง 
 -  ความลบัในซองจดหมาย 
 -  ตนกำเนดิของเรือ่งมารชมาลโลว 

“คนเราทกุคนลวนเคยทำผดิพลาด และคนทีป่ระสบความสำเรจ็
นั้นสวนมากมักจะเคยทำความผิดพลาดอยางใหญหลวงมาแลวทั้งนั้น 
พวกเขาประสบความสำเรจ็ได คณุกป็ระสบความสำเรจ็ไดเชนกนั  

ขอเพียงมีวิธีคิดที่ถูกตอง โดยใหความสนใจกับ‘โอกาสที่อยูตรง
หนา’ มากกวาทอใจและไปกงัวลกบั ‘สิง่เลวรายทีอ่ยขูางหลงั’  

เพราะผูชนะจะพงุความสนใจไปยงัส่ิงทีต่องการใหเกดิขึน้ สวนผแูพ
จะคดิถงึแตเรือ่งที่ไมอยากใหเกดิขึน้ ในยามวกิฤต ผชูนะจะคดิถงึความ
สำเรจ็ทีผ่านๆ มาแตผแูพจะคดิถงึแตส่ิงทีล่มเหลวในอดตี ซึง่วธิคีดิทัง้
สองอยางนี ้คอืภาพทีเ่กิดจากการกำหนดดวยตวัของเราเองทัง้สิน้” 
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กอนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงและกาวสูความสำเร็จในชีวิต 

อยางยั่งยืนตลอดกาล และตลอดไป 

 

มีคนจำนวนมากทีเดียวที่หมดกำลังใจ 
และลมเลิกความคิดจะไปใหถึงที่หมายปลายทางที่ตั้งใจไว โดย

หยุดที่จะถามหนทางที่จะไปใหถึงที่หมายนั้น เพียงเพราะอาจเคยไดรับ 

คำตอบทีบ่ัน่ทอนกำลงัใจวา  “คณุไมมปีญญาทีจ่ะไปถงึท่ีนัน่ไดหรอก” 

พวกเราโดยสวนมากเมื่อไดยินเรื่องที่บั่นทอนกำลังใจ ก็มักจะ

ทอแทหันหลังกลับ ลมเลิกความตั้งใจ หรืออาจเปลี่ยนใจไปยังจุดหมาย

อืน่ทีไ่มใชเปาหมายของชวิีตของตวัเองทีต่องการ แตสำหรบัคนทีป่ระสบ

ความสำเรจ็นัน้ พวกเขาจะไมกงัวลกบัอปุสรรคทีเ่กิดขึน้จากการเดนิทาง

จากจดุทีย่นือยูในปจจบุนั ไปสูจดุหมายทีต่องการ  

ในระหวางทาง พวกเขากจ็ะไมวอกแวกไปกบัการกาวเดนิจากจดุที่

ยืนอยูไปยังจุดหมายใหมที่ดีกวา แตพวกเขามุงความสนใจและสมาธิไป

ยงัเปาหมายทีต่นตัง้ใจไว และพยายามทกุวถิทีางเพือ่ใหผานพนอปุสรรค

ทัง้หลายทีผ่านเขามาในเสนทางนัน้ใหได  

 เนื้อหาในภาค 2 นี้ เปนเรื่องราวของ อาเธอร ที่สำเร็จการศึกษาและไดงานทำสมดัง
ตั้งใจแลว แตเขาที่ประมาทและละเลยหลักการมารชมาลโลว หลงระเริงไปกับความสำเร็จ

ของตน ใชจายเกินตัวจนเกือบจะเอาตัวไมรอด โชคดีที่เขาได โจนาธาน เพเชี่ยน ชวย

เตือนสติอีกทั้งสอนใหเขารับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยใชหลักการ ‘มารชมาลโลว’ 

6 ขั้นตอน และสราง ‘กฎของชีวิต’ 10 ขอ รวมทั้ง ‘แผน 10 ขั้นตอน’ และไดชวยใหเพื่อน

รวมทั้งลูกชายและภรรยา ของเจาของบริษัท ใหมีชีวิตที่เติมเต็มความฝนของตนเองได  
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หนังสือเลมนี้จะชวยใหคุณมีวิธีคิดใหมๆ ในการบรรลุเปาหมาย

ชวีติของคณุ และทีส่ำคญักวานัน้กค็อื หนงัสอืเลมนีจ้ะทำใหคณุเหน็ถงึวธิี

การที่คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อใหประสบความสำเร็จได

อยางยัง่ยนืตลอดชวีติของคณุดวยเชนกนั  

คณุจะไดเหน็ถงึวธิกีารปรบัตวัตอการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในชวีติ

ทัง้ทางลบและทางบวก และวธิกีารหรอืแนวคดิตางๆ ทีจ่ะทำใหคณุประสบ

ความสำเร็จในชีวิตได ทั้งนี้ทั้งนั้นลวนขึ้นอยูกับวาคุณทำอะไรกับ 

มารชมาลโลว ของคณุ ตวัอยางเชน  

- คณุจะเลอืกอะไร ระหวางเงนิ 1 ลานดอลลาร ณ วนันี ้หรอืเงนิพนั

ลานดอลลารในอกีหาปขางหนา  

- คุณจะมีชีวิตของคุณแบบเดือนชนเดือน หรือเก็บเงินสวนหนึ่งไว

เพือ่ความสขุสบายชวงวยัเกษยีณในชวีติบัน้ปลาย  

- คุณเสาะแสวงหาความพึงพอใจเดี๋ยวนี ้ หรือรอคอยสิ่งที่จะใหคุณ 

ไดรบัความสขุทีย่ิง่ใหญในระยะยาว  

- คุณเหมือนกับคนทั่วไปซึ่งออมเงินไวนอยกวา 1 เปอรเซ็นตของ

รายไดแตละปของพวกเขาหรอืเปลา  

- คณุรบีกนิขนมมารชมาลโลวของคณุทกุครัง้ที่ไดมา หรอืทกุครัง้ที่

อยูในชวงเวลาแหงการเปลีย่นแปลง หรอืวาคณุอดออมและรกัษา

มนัไวจนตลอดชวีติของคณุ 

 

วธิคีดิและหลกัการ “อยากนิ ‘มารชมาลโลว’ ของคณุเลย! วธิคีดิ 

ภาค 2 - Don’t Gobble the Marshmallow... Ever!” นีเ้ปรยีบเสมอืนเปน

แนวคิดที่จะชวยใหคุณสามารถชะลอความอยากมีอยากไดกอนเวลาอัน

ควร อันจะชวยนำคุณไปสูความสำเร็จที่ยั่งยืนในการงานและการดำรง

ชวีติไดตลอดไป  
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เรื่องเลาตางๆ ในหนังสือเลมนี้ เขียนขึ้นจากประสบการณ
ชีวิตจริงของผูเขียน ผสานเขากับหลักการที่ยอดเยี่ยมจากผลการศึกษา

วจิยัเมือ่ 40 ปกอนของ มหาวทิยาลยั สแตนฟอรด ซึง่การศกึษาวจิยัครัง้

นัน้ไดทดลองโดยการปลอยใหเดก็ๆ อยูในหองๆ หนึง่ตามลำพงัพรอมกบั

วาง ขนมมารชมาลโลว ไวให โดยกำชบัเดก็วาพวกเขามทีางเลอืกวาจะ 

‘หยบิขนมกนิไดเลย หรอืยบัยัง้ใจไมกนิก็ได’ โดยที ่ภายในเวลา 15 นาท ี

ถาใคร “ไมหยบิกิน” ละก ็ เดก็คนนัน้จะไดรบัขนมมารชมาลโลวเพิม่อกี

หนึง่ชิน้เปนรางวลัจากการรอคอยและยบัยัง้ใจได  

ผลของการทดลองปรากฏวา เด็กบางคนหยิบขนมกินทันท ี ใน

ขณะทีบ่างคนรอใหเลยเวลา 15 นาท ีแตผลลพัธทีส่ำคญัของการทดลองนี้

ปรากฏขึน้ในอกี 14 ปตอมา เมือ่ผูวจิยัคนพบวา เดก็กลุมทีอ่ดใจรอคอย

ไมกนิขนมนัน้ เมือ่โตขึน้ พวกเขาจะประสบความสำเรจ็มากกวาเดก็กลุม

ทีอ่ดใจรอไมไดแลวหยบิขนมกนิในทนัท*ี   

เรือ่งเลาในหนงัสอืเลมนีเ้ริม่ตนโดยตวัละครทีช่ือ่ อาเธอร ผูซึง่คณุ
เคยไดยินชือ่ของเขาในหนงัสอืเลมทีแ่ลวของผมทีช่ือ่“วธิคีดิ ภาค 1-วธิคีดิ

ที่ทำใหชีวิตของคุณ ประสบความสำเร็จและแตกตางกวาคนอื่น หยุด! 

อยารบีกนิ‘มารชมาลโลว’ แลวคณุจะประสบความสำเรจ็ทัง้งาน เงนิและ

ชวีติ(Don’t Eat the Marshmallow… Yet!-แปลเปนไทย โดย บ ีมเีดยี) ” 

ในเลมนี ้ “วธิคีดิ ภาค 2 - Don’t Gobble the Marshmallow... 

Ever! ” อาเธอรสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและไดงานทำแลว 

แมวาอดีตคนขับรถคนนี้จะไดเรียนรู ไดปฏิบัต ิ และทดลองใชหลักการ

มารชมาลโลวนานถึง 5 ปเต็มก็ตาม เขากลับประมาทและละเลยตอ

หลกัการมารชมาลโลว จนทำใหชวีติเกือบจะลมเหลวกอนทีจ่ะกลบัเขาสู

หนทางแหงความสำเรจ็ใหมอกีครัง้ 

* คุณสามารถอานรายละเอียดหรือรายงานการศึกษาวิจัยเรื่องมารชมาลโลว ที่ ดร.โจอาคิม ที่ทำการ
ทดลองกับเด็กอายุ 4 ถึง 6 ขวบไดจากหนังสือ วิธีคิด ภาค 1 หรือ www.marshmallow.book.com 
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ไมวาคุณจะกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญใน
ชวีติ อยางเชน การสำเรจ็การศกึษา การแตงงาน การหยาราง หรอื การ

เปลีย่นความเชือ่ คานยิม มมุมอง หรอืดานสขุภาพ ทฤษฎมีารชมาลโลว 

เปนสิง่ทีค่ณุสามารถเรยีนรูและนำมาประยกุตเขากบัชวีติของตวัคณุเองได 

(เรือ่งตางๆ ในเลมนีค้ณุสามารถเรยีนรูไดจากอาเธอร เพือ่นของอาเธอรที่

มหาวทิยาลยั พนกังานเสริฟทีท่ะเยอทะยานอยากเปนเจาของภตัตาคาร 

เดก็วยัรุนทีต่องการจะเปนรอ็คสตาร และคณุแมผูซึง่พุงความใสใจทัง้หมด

ไปทีล่กูจนเธอไมมเีปาหมายเพือ่ตวัเอง) ซึง่สถานการณทีย่กมาเปนอปุมา

อปุมยันัน้ลวนตัง้อยูบนพืน้ฐานของประสบการณในชวีติจรงิ 

ผมเองกเ็หมอืนอาเธอรทีฉ่ลองรสชาตแิหงความสำเรจ็ครัง้แรกดวย

การใชจายมากกวาทีผ่มหามาได (ในเรือ่งบาน ของตกแตงบาน รถยนต 

และผูหญงิ) ผมไมเคยมปีญหาเรือ่งการหาเงนิ แตปญหาของผมอยูทีก่าร

เตอืนตวัผมเอง ย่ิงมรีายไดมากเทาไหร ผมกเ็ปนหนีม้ากขึน้เทานัน้  

ดวยการตดัสนิใจทีจ่ะเปลีย่นโชคชะตาชวีติของผม ผมไดกำหนดไว

ในภาระกิจหลักที่จะตองคนหาหลักการที่สำคัญอันจะทำใหผมประสบ

ความสำเร็จไปตลอดชีวิตใหพบ และเมื่อผมพบวา ‘ความสามารถที่จะ

ชะลอการไดรบัความพงึพอใจหรอือดเปรีย้วไวกนิหวาน’ เปนอปุนสิยัหนึง่

ทีม่ีในทกุคนทีป่ระสบความสำเรจ็ในชวีติทีผ่มไดทำการศกึษา ผมจงึไดเริม่

นำ หลกัการมารชมาลโลว มาประยกุตใชกบัชวีติจรงิของผมเองจนไดผล 

ทุกวันนี ้ ผมประสบความสำเร็จอยางมากกับการม ี ความมั่นคง

ทางการเงนิ ผมสามารถเกษยีณอายใุนวนันีแ้ละอยูไดอยางสบายๆ ไปจน

ตลอดชีวิต ตอนนี้เปาหมายในชีวิตของผมอีกอยางก็คือการเผยแพร

หลกัการมารชมาลโลวใหกบัทกุคนไดรู และจะแบงปนเคลด็ลบัของความ

สำเร็จโดยการเปนนักพูดและเปนนักเขียนเพื่อสรางกำลังใจใหกับผูคน

จนกวาผมจะตาย ซึง่มันคอืรางวลัอนัแสนยิง่ใหญทีรู่วาการทำงานของผม

ทกุวนันีเ้ปนสิง่ทีผ่ม “เลอืกจะทำ” ไมใชสิง่ทีผ่ม “จำเปนตองทำ”  
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 บทนำ 

ขอใหคุณมั่นใจไดเลยวา “ไมเคยมีคำวาสายเกินไปที่คุณ
จะประสบความสำเร็จในชีวิต” ผมเริ่มฝกฝนตามหลักการมารชมาลโลว

เอาตอนทีผ่มอายสุามสบิกวา ดงันัน้ มนัจงึไมสายเกนิไปสำหรบัการทีค่ณุ

จะประสบความสำเรจ็ในชวีติ 

ผมจะขอยกตวัอยางประสบการณของ เอลเลน็ ซงิเกอร ที่ไดเขยีน

ไวในหนงัสอืชือ่วา “เคลด็ลบัทีจ่ะทำใหชวีติคณุไดรบัความสำเรจ็จากการ

เปลีย่นแปลงตนเอง” ซึง่ไมเหมอืนกบัผมตรงทีเ่ธอเปนคนตอตานแนวคดิ

มารชมาลโลว เธอเขาศกึษาในวทิยาลยัและไดรบัปรญิญาโทดวยวยั 23 ป

และยงัเกบ็เงนิไดมากพอทีจ่ะซือ้รถยนตคนัใหมและซือ้บานผอนสงได เธอ

เขยีน “แผนหลกัสำหรบัชวีติของตวัเอง” และตัง้เปาหมายวาในระยะหาป

ของเธอที่จะตองบรรลุความสำเร็จในชีวิต เชน ไดรับการเลื่อนตำแหนง 

และวางแผนมลีกูไวอยางรอบคอบ  

แตเมือ่สถานการณแวดลอมเปลีย่นไป เอลเลน็กลบัจบชวีติสมรสที่

ไมสมหวงั เธอไมไดปรบัเปลีย่นเปาหมายในชวีติ แตกลบัละทิง้เปาหมาย

เหลานั้นเสียหมด เธอกลาววา “ฉันไมสามารถวางแผนหรือจัดการอะไร

ลวงหนาเปนเวลาหาวัน หรือแมแตหานาทีได ถามีใครถามฉันวาฉันทำ

อะไรชวงสุดสัปดาหนี ้ ฉันก็คงจะพูดวาเอาไวคอยถามฉันวันเสารเถอะ 

เปนเวลาเกอืบ 10 ปทีก่ารออมของฉนัเปนเพยีงการเกบ็เศษเงนิทอนไวใน

ขวดโซดา และเปาหมายของฉันที่จะเปนนักเขียนกลับกลายเปนเสมือน

เรือ่งตลกเศราๆ เทานัน้”  

ผมทำอยางไรจึงกลับมามีอิสรภาพทางการเงินอยางมั่นคงได

หลังจากที่ผมกินมารชมาลโลวไปเสียหลายป ในขณะที่เอลเล็นเองทำ

อยางไรถงึไดกลบัไปอยูบนเสนทางการตอตานมารชมาลโลว เราทัง้สองจะ

เลารายละเอียดในบทสุดทายที่วาดวย “บทสรุป” ซึ่งเราจะใหคำแนะนำ

เปนขัน้เปนตอนไปสู “แผนมารชมาลโลว 6 ขัน้ทีจ่ะทำใหคณุประสบความ
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 วิธีคิด ภาค 2 - วิธีคิดที่ทำใหชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลง...   โดย ดร.โจอาคิม เดอ โพซาดา  

สำเร็จในทุกๆ สิ่ง” และทายสุดก็จะอธิบายถึง “10 ขั้นตอนของวิธีการ

บริหารจัดการแผนมารชมาลโลวเพื่อความสำเร็จอยางยั่งยืนในเวลาที่มี

การเปลีย่นแปลงครัง้สำคญัเกดิขึน้กบัชวีติของคณุ” 

หนังสือเลมนี ้ “วิธีคิด ภาค 2 - วิธีคิดที่ทำใหชีวิตของคุณ

เปลี่ยนแปลงและประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน ตลอดกาลและตลอดไป  

‘Don’t Gobble the Marshmallow... Ever!’ หยดุ! อยากนิมารชมาลโลว

ของคณุเลย! - แลวคณุจะมชีวีติทีด่ขีึน้ตลอดไป” จะชวยเปดเผยเคลด็ลบัที่

นำไปสูความสำเรจ็ อนัทำใหผมกลายเปนนกัเขยีนระดบัพนัลาน ผมหวงั

วาเคลด็ลบัทีน่ำเสนอในเรือ่งเลาทีผ่านตวัละครจาก โจนาธาน เพเชีย่น ถงึ 

อาเธอร และจากหลกัการมารชมาลโลวนี ้ จะชวยทำใหคณุมหีลกัคดิและ

เขาใจวธิทีีจ่ะทำใหชีวติประสบความสำเรจ็อยางยัง่ยนืตลอดกาลและตลอด

ไปได จะกระตุนจนิตนาการและทาทายคณุใหคดิใหญ ตัง้เปาหมายในชวีติ

ทีส่งู และมุงมัน่เดนิหนาเพือ่ใหไดรบัสิง่ตางๆ ทีค่ณุตองการในชวีติ  

ผมหวงัวาคณุจะสนกุสนาน และมวีธิคีดิทีน่ำไปประยกุตใช และเกดิ

แรงบนัดาลใจจากเรือ่งเลาในหนงัสอืเลมนี ้บทบาทใหมของอาเธอร นาจะ

ทำใหคณุขบขนัและสนกุสนาน แตหลกัการมารชมาลโลวงายๆ นีเ้ปนเรือ่ง

ทีจ่รงิจงั และนำไปประยกุตใชไดอยางไดผล  

หนังสือเลมนี้จะชวยใหคุณรับมือ 

กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิต  

ชวยใหคุณประสบความสำเร็จไดอยางยั่งยืน  

ทั้งในชีวิตการงาน และชีวิตครอบครัว 

ตลอดกาล และตลอดไป 
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1 
คนดังแหงมารชมาลโลว ในมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

“เอาละ จำไวนะวา มารชมาลโลวไมไดขึ้นไปบนตนไม” 
อาเธอรกลาวติดตลกกับนักศึกษาที่กำลังฟงเขาอยูในชุดครุยรับ

ปรญิญา “แตสำหรบัผูทีจ่บปรญิญา ‘อยารบีรอนกนิมารชมาลโลว’ จาก

มหาวทิยาลยัไมอามี่ในปนี ้พวกเขาทัง้หมดตกลงมาจากทองฟา”  

พดูยงัไมทนัขาดคำ กอนมารชมาลโลวขนาดจิว๋สสีม เขยีว และขาว 

จำนวนเกอืบลานเมด็ถกูโปรยลงมาจากเครือ่งบนิที่ใชหวานเมลด็พนัธุพชื 

ทามกลางแถวกองเชียรของนักศึกษาที่แตงชุดสีลูกกวาด พรอมๆ กับที ่

อาเธอรกาวเดนิจากดานหลงัเพือ่รอขึน้ไปบนเวท ี 

และในขณะเดยีวกบัที ่ โจนาธาน เพเชี่ยน ผูเปนเจาของเวบ็ไซต

ระดบัพนัลานและเปนพีเ่ลีย้งสอนหลกัการมารชมาลโลวใหแกอาเธอรนัน้ 

ยืนอยูขางเวท ี เขายิ้มจริงใจใหกับอาเธอร กอนที่อาเธอรอดีตคนขับรถ

สวนตวัของเขาจะเดนิเขาไปหา 

“ยินดีดวยนะอาเธอรที่เธอจบมหาวิทยาลัยแลวและไดงานทำที่ด ี

พรอมกบัการเปนแบบอยางชวิีตทีป่ระสบความสำเรจ็ใหผูอืน่ในการปฏบิตัิ

‘เมื่อคุณประมาท คุณก็จะสูญเสียความสำเร็จ’ 

“ในชวง 30 วันที่ผานมา อาเธอรรูสึกละอายที่จะยอมรับวาเขาไดละเลยกฎ
ของชีวิต หลักของมารชมาลโลวที่จะนำไปสูความสำเร็จ และไดกินมารชมาลโลว
ไปอยางไมยั้งคิดเปนจำนวนมากตั้งแตเขาทำงานกับบริษัทสโลวดาวน” 
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 วิธีคิด ภาค 2 - วิธีคิดที่ทำใหชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลง...   โดย ดร.โจอาคิม เดอ โพซาดา  

ตามหลักการมารชมาลโลว ทั้งยังจะไดรับรางวัลจากการชะลอความพึง

พอใจของตนเองอกีดวย” โจนาธานกลาวพรอมกบัดงึซองจดหมายทีจ่ะให

อาเธอรออกมาจากชดุสทูผาวลูลทีถ่กูตดัเยบ็อยางดขีองเขา  

“พวกเขาดูเหมือนจะไดรับแรงบันดาลใจจากสุนทรพจนของเธอ 

จรงิๆ นะ” 

“เฮคณุพ ีมนัควรจะเปนคณุตางหากครบัทีย่นืพดูตรงโพเดยีมนัน่นะ 

คุณเปนแบบอยางสำหรับชีวิตของผม และผมคงไมมีโอกาสไดเรียน

มหาวิทยาลัยถาไมไดขอคิดดีๆ และความกรุณาที่คุณมอบให” อาเธอร 

สวมกอดโจนาธาน และพดูเสรมิขึน้อกีวา “คณุคอืฮโีรมารชมาลโลวตวัจรงิ 

ผมรูสกึเหมอืนกบั...” 

“เฮ อาเธอร ‘บรุษุมารชมาลโลว’” เสยีงตะโกนจากนกัศกึษาตวัโยง

ที่สูงจนขากางเกงที่เขาสวมใสโผลพนชายชุดเสื้อครุยสักหนึ่งฟุต “ดูสิวา

ผมเก็บมารชมาลโลวไวในหมวกของผมไดเทาไหร ผมจะเอาเก็บไวใน

ขวดโหลบนโตะของผมเพื่อเตือนตัวเองถึงเปาหมายในการออมเงิน 20 

เปอรเซน็ตจากเงนิเดอืน จนกวามนัจะทำใหผมมีเงนิพอเพยีงสำหรบัดาวน

บานหลงัใหม” 

อาเธอรหนัไปทางนกัศกึษาคนนัน้และเหน็เขาสงูเดนอยูทามกลาง

นักศึกษาที่สวมหมวกปริญญามากมายรายลอม กอนที่เขาจะไดทันพูด

อะไรหรอืแนะนำชายดงักลาวกบัโจนาธาน เพเชีย่น เขากถ็กูขัดจงัหวะโดย

กลุมผูมาแสดงความยนิดอีกีกลุมหนึง่ 

“ฉนัจะไมมวีนัลมืเธอเลย อาเธอร” อสีเธอร คมิ นกัศกึษาหญงิผู

ยอมสีผมใหเขากับสีสมบนเสื้อครุยกลาวขึ้น “ฉันเกือบจะลาออกจาก

มหาวิทยาลัยและถลุงเงินกูเพื่อการศึกษาไปกับกลองชุด หลังจากที่ฉัน

สอบตกวชิาคณติศาสตรในปแรก แตเมือ่เธอถามฉนัวาฉนัตองการทำอะไร

ในชวีติ ซึง่ฉนัอยากเปนสตัวแพทย และเธอก็โนมนาวฉนัวาการซือ้กลอง
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 1.  คนดังแหงมารชมาลโลวในมหาวิทยาลัย ‘เมื่อคุณประมาท คุณก็จะสูญเสียความสำเร็จ’ 

ชดุกเ็หมอืนกบัการกนิมารชมาลโลวของฉนั และเธอยงัสอนใหฉนัเหน็ถงึ

วธิจีดจอกบัเปาหมายของตนเอง ขอบคณุมากนะ ตอนนีฉ้นัไดรบัทนุจาก

มหาวทิยาลยัทีด่ทีีส่ดุแหงหนึง่ของประเทศทางดานสตัวแพทยดวยละ”  

“สดุยอดจรงิๆ เลย อสีเธอร แลวเธอจะรกัมหาลยั’โคโลราโด*”  

อาเธอรกอดนกัศกึษาหญงิคนนัน้แนนกวาทีต่ัง้ใจไปนดิหนอย จนมี

ชายสงูซกัราวๆ หกฟตุตบเขาทีห่ลงัเขา 

“เปนสนุทรพจนทีย่อดเยีย่มมาก มารชี”่ เอด็ โรดรจิส เพือ่นนกั

ศกึษาผูมผีวิสแีทนและกลามเนือ้เปนมดัๆ ทีเ่ผลอใหเสือ้ครยุเปดจนเหน็วา

เขาใสเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นอยูขางใน “และพอผมฝากใหบอก 

‘ขอบคณุ’ คณุดวยนะ พอเขารูสกึโลงอกที่ไมตองมภีาระดแูลเราทีช่อบใช

ชวีติอยูแตบนชายหาดไปตลอดชวีตินะ” 

เพือ่ไขขอสงสยัของโจนาธาน เพเชีย่น ทีก่ำลงัเลกิคิว้ขึน้เหมอืนจะ

ถาม โดยไมตองรอการแนะนำตัว นักศึกษาหนุมคนดังกลาวรีบอธิบาย

เพิม่เตมิวา  

“ยอนกลบัไปเมือ่ตอนทีผ่มพบอาเธอร เรือ่งทีเ่รยีนในมหาวทิยาลยั

มันไมเหมาะกับผมเลย-เปนนักเลนกระดานโตคลื่นกับนักบัญชี ผมโดด

เรยีนตลอดโดยหนไีปเลนกระดานโตคลืน่ ผมสอบไดเกรดพอใช และพวก

ตวัเลขตางๆ กเ็ปนเรือ่งกลวยๆ สำหรบัผม แตผมไมเคยอยากจะเปน ‘นกั

บญัชไีดรบัอนญุาต’ เหมอืนกบัทีพ่อผมอยากใหผมเปน  

หลงัจากนัน้อาเธอรกส็อนผมเกีย่วกบัหลกัการมารชมาลโลว แลว

ผมก็คนพบวธิทีีจ่ะผสมผสานความคลัง่ไคลในการเลนกระดานโตคลืน่กบั

พรสวรรคทางดานบญัชขีองผม สปัดาหหนาผมจะเริม่ฝกงานกบัหวัหนาผู

บรหิารสายงานดานการเงนิ (CFO) ของบรษิทัขายกระดานโตคลืน่ที่ใหญ

แหงหนึง่ และจรงิๆ แลวผมกำลงัจะไดคาจางในการเลนโตคลืน่ดวย ซึง่

มนัเปนสวนหนึง่ของงาน คณุเชือ่ผมไหม” 

*  มลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยดานสัตวแพทย ที่อีสเธอรไดรับทุนการศึกษา 
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“ฟงดูเหมือนกับวาการอดใจรอไมรีบกินมารชมาลโลวของเธอนั้น

ไดสงผลสำเรจ็ใหเธอแลวจรงิๆ” โจนาธานพดูขึน้ “ยนิดดีวยพอหนุม ทัง้

เธอเองและพอของเธอตองภมูใิจกบัความสำเรจ็ในครัง้นี”้ 

“ใชครบั ขอบคณุ และคณุก็คงภมูิใจกบัลกูชายของคณุมากๆ นะ”  

“เฮยเพื่อน คุณพ ี ไมใช...” อาเธอรกำลังจะอธิบาย แตก็มีเสียง

ตะโกนแทรกกลบเสยีงของเขา บางครัง้กเ็ปนเสยีงสรรเสรญิยินดกีบัชายที่

มรีายไดหนึง่แสนดอลลารและสมญานามตางๆ ทีค่นตัง้ใหเมือ่รูวาเขาได

รบัรายไดทีส่งูมากกบังานทีท่ำหลงัเรยีนจบ  

อาเธอรพยายามที่จะขอโทษคุณพี และพยายามที่จะเลา
เรื่องตื่นเตนของเพื่อนๆ ใหคุณพีฟง แตวาการตบหลังหรือกอดเขาเพื่อ

แสดงความยนิดแีตละครัง้นัน้ทำใหเขารูสกึวาเขาประสบความสำเรจ็มาก

เกนิกวาทีค่ดิไวในการโปรโมทตวัเองใหเปนผูเชีย่วชาญมารชมาลโลว 

หาปทีผ่านมาเขาประสบความสำเรจ็อยางมาก จากคนขบัรถผูซึง่

ไมเคยลิม้รสความสำเรจ็และชอบใชจายเกนิตวั มเีพยีงการเลนเกมคำทาย

ปรศินาจากนติยสารนวิยอรกไทมเทานัน้ทีเ่ปนความเกงของเขา กลายมา

เปนคนที่รูจักออมเงินและสำเร็จการศึกษา จนเปนที่ตองการของฝาย

บุคลากรของบริษัทใหญๆ และเขาก็เลือกขอเสนออยางระมัดระวังโดย

ตดัสนิใจเลอืกบรษิทัทีจ่ายคาจางสงูเปนลำดบัสองแตไดตำแหนงทีด่ทีีส่ดุที ่

สโลวดาวน ซึง่เปนบรษิทัทีป่รกึษาทางดานเทคโนโลยแีละอนิเทอรเนต็ ใน

ระยะหาปที่ผานมาเขาไดเรียนรูหลักการมารชมาลโลวจากคุณโจนาธาน 

เพเชีย่น จนประสบความสำเรจ็ ไดสำเรจ็การศกึษาและไดงานดีๆ  ทำ  

แตในชวง 30 วนัทีผ่านมาละ อาเธอรรูสกึละอายทีจ่ะยอมรบัวาเขา

ไดละเลยกฎของชวิีต หลกัของมารชมาลโลวทีจ่ะนำไปสูความสำเรจ็และ

ไดกินมารชมาลโลวไปอยางไมยั้งคิดเปนจำนวนมากตั้งแตเขาทำงานกับ

บรษิทัสโลวดาวน  
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มารชมาลโลวทีร่วงหลนจากทองฟาตอนกลาวบนเวททีำใหเงนิของ

เขาหายไปหลายพันดอลลาร (อาเธอรไมไดดูวาสลิปบัตรเครดิตถูกรูดไป

จำนวนเทาไรกอนจะเซ็นชื่อ เขาคาดเดาเพียงวาคาใชจายทั้งหมดยังไม

เกนิวงเงนิทีม่อียู 15,000 ดอลลาร) 

มันเปนเรื่องดีสำหรับอาเธอรที่ไดเริ่มงานที่แผนกขายในวันจันทร 

ถาบริษัทจายเงินคาจางในวันศุกรเหมือนกับที่คุณพีเคยจายใหเขา มันดี

สำหรบัเขาเพราะวาคาเชาบานและคาผอนรถยงัไมถงึกำหนดจายซึง่ทำให

เขามีเวลาอีกสักสองสัปดาห และเขาก็ไดขอเสนอที่ดีที่ไมตองวางเงิน

ดาวนตอนซือ้เฟอรนเิจอร เครือ่งใชไมสอย และเครือ่งเสยีงบนัเทงิตางๆ 

เมือ่ตอนยายเขาทีอ่ยูใหม ดงันัน้ทกุอยางคงไมมปีญหา ใช ไหม ใช ไหม  

‘ใ ช ไ ห ม ’ เขาเผลอเอยคำหลงัออกมาเสยีงดงั  

“อะไร ‘ใชไหม’ ของเธอนะ อาเธอร” เอมี ่โจนส ถามขึน้ ซึง่เธอก็

เปนหนึง่ในผูทีช่ืน่ชอบในตวัเขาและเปนผูทีเ่คยมงีานหลกัคอืยายทีน่อนไป

เรือ่ยๆ และดืม่เบยีรตางนำ้ กอนทีอ่าเธอรจะเปนทีป่รกึษาและโนมนาวให

เธอชื่นชอบและเห็นประโยชนในการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมของจีน 

และเมื่อผนวกกับปริญญาทางดานธุรกิจ จึงทำใหเธอเปนนักศึกษาของ

มหาวทิยาลยัไมอามี ่ทีม่บีรษิทัตางๆ ตองการตวัมากคนหนึง่  

อาเธอรซึ่งไมรูตัววาตัวเองพูดเสียงดังออกไปอยางเต็มที่รีบกลบ 

เกลือ่นความผดิพลาดของตวัเอง 

“ออ ผมหมายถงึ ‘ถูกตอง’ นะ ผมไดยินวาคณุจะยายไปอยูฮองกง 

มนัชางเปนโอกาสทีด่มีาก ทีน่ัน่คณุคงสนกุมากเนอะ” 

“สนกุแน แตคงไมสนกุจนเกนิไป ขอบคณุนะอาเธอร ฉนัไดกำจดั

นสิยัเดก็สาวทีช่อบออกงานสงัสรรคทิง้ไปแลว และตอนนีม้นัเปนงานและ

หนาทีข่องฉนั นัน่คอืการแนะนำสถานทีเ่ทีย่วตอนกลางคนืใหกบัผูบรหิาร

ระดบัสงู ฉนักเ็ลยมขีอแกตวัทีจ่ะไดไปตามคลบัทีด่งัๆ ไงละ” 
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“บางท ี คณุอาจเจอคณุพีในคลบัที่ใดทีห่นึง่ทีน่ัน่” อาเธอรพดูและ

แนะนำเอมี่ใหรูจกักับพีเ่ลีย้งของเขา “เขาเดนิทางไปทัว่โลก ทัง้โซล ไทเป 

ปารสี ลอนดอน ปกกิง่ บวัโนสไอเรส บราสเิลยี โบโกตา ปานามา และ

เกอืบทกุๆ แหง ดงันัน้เขาอาจจะไปฮองกงไมวนัใดกว็นัหนึง่” 

“คณุคอืคณุพผีูโดงดงัใชไหมคะ มหาเศรษฐพีนัลานทีม่ชีือ่เสยีงของ

โลก” เอมีพ่ดูตอ “แตแถวๆ นีค้ณุคอื ‘บรุษุมารชมาลโลว’ ทีน่าทึง่ ซึง่เปน

ผูรวมบกุเบกิการศกึษาเรือ่งนี้ในมหาวทิยาลยัสแตนฟอรดใชไหมคะ และ 

อาเธอรกพ็ดูถงึคณุอยางนอยวนัละ 10 ครัง้ หนอูยากจะขอบคณุทัง้คณุ

และอาเธอรที่ชวยใหหนูบรรลุเปาหมายในชีวิต ที่ซึ่งสำคัญมากกวาการ

ชวยหาทางเยียวยาเจาโรคชอบสังสรรคของหน ู ซึ่งหนูก็ทำไดในที่สุด 

หลกัคดิใหมเอีย่มนีเ้รยีกวา การไมฟุมเฟอยไปกบัการกนิและดืม่คะ” 

“ฉันดีใจที่เธอไดเรียนรูการตั้งเปาหมายที่สำคัญตอความสำเร็จ
ของเธอและสามารถทำใหบรรลุเปาหมายนั้นได และยินดีรับคำแนะนำ 

ตางๆ ที่ฉันใหเธอ ตอนนี้ฉันสรุปเอาเองวาอาเธอรสามารถถายทอดคำ

สอนตางๆ ของฉนัไดอยางถกูตอง อนัทำใหเธอตืน่เตนกบัเสนทางอาชพี

ของเธอนะจะ” โจนาธานพดู 

“ใชครบั คณุพ”ี อาเธอรพดู “ผมจำทกุเรือ่งทีค่ณุเลาใหผมฟงเกีย่ว

กบัการไมรบีกนิมารชมาลโลวไดดแีบบคำตอคำเลยดวยซำ้ครบั และผมก็

เพิง่แสดงใหเพือ่นรวมชัน้เรยีนของผมเหน็วาจะประยกุตบทเรยีนจรงิจาก

ภาคธรุกจิของคณุกบัชวีติในวยัเรยีนของพวกเราไดอยางไร” 

“และตอนนีพ้วกเราตองหาทางประยกุตบทเรยีนทางธรุกจิของคณุ

กบัโลกธรุกจิของพวกเราคะ” เอมีพ่ดูขึน้ “และหนก็ูเดาวามนัคงงาย ใช

ไหมคะ” 

“เรื่องสำคัญๆ ไมเคยเปนเรื่องงายหรอกจะ อยางนอยที่สุด

ประสบการณของฉนักท็ำใหเห็นอยางนัน้นะ” โจนาธานตอบ  
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“และคราใดทีเ่ธออยูในสถานการณใหมๆ  กม็กัจะเปนเรือ่งงายทีเ่ธอ

จะหวนกลบัไปทำนสิยัแบบเดมิๆ ทีเ่ปนอนัตรายหรอืเปนภยัตอตวัเธอเอง” 

อาเธอรกลนืนำ้ลาย 2 ครัง้กอนถามขึน้วา “หมายความวาอยางไร

ครบั คณุพ”ี 

“กอ็ยางนีไ้ง ตวัอยางทีค่ลาสสกิมากอนัหนึง่คอื การใหคำแนะนำ

แกผูหายจากการติดยาเสพติด พวกเขาเหลานั้นไดรับการบอกวาไมควร

หางานทำหรอืเริม่มคีวามสมัพนัธกับใครจนกวาพวกเขาจะมสีตกิลบัคนืมา

หรอืสามารถเลกิยาเสพตดิไดนานเปนเดอืนๆ หรอืบางทเีปนปๆ  เพราะมี

ความเสีย่งสงูมากทีพ่วกเขาอาจจะหวนกลบัไปเสพยาอกีถาพวกเขาเผชญิ

กบัความเครยีดมากๆ” โจนาธาน อธบิาย 

“นั่นหมายความวาพวกเราที่ยังออนหัดในเรื่องของการไมรีบกิน

มารชมาลโลว ก็ไมควรหางานทำในตอนนี้ใชไหมคะ พวกเราทัง้หมดควร

เรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยไปกอนจนกวาพวกเราจะจบปริญญาโททาง

ดานมารชมาลโลว ยงังัน้หรอืคะ” เอมีถ่ามขึน้ 

“ไมใชอยางนัน้จะ” โจนาธานตอบ  

“แตระวงัไวอยางหนึง่นะ เมือ่ไรกต็ามทีเ่ธอกำลงัอยูในชวงของการ

เปลี่ยนแปลง มันเปนการงายที่เธอจะถอยกลับไปทำตามนิสัยเดิมที่เธอ

เคยชนิ ดงันัน้ เอมี ่หากเธอตองการจะหลกีเลีย่งการปลอยตวัและตามใจ

ตวัเองใหกลบัไปเหมอืนเกา ขอใหเธอใสใจกบั ‘สญัญาณเตอืน’ บางอยาง

ตั้งแตเริ่มตน วาเธอกำลังจะถอยหลังกลับไปสูนิสัยรีบกินมารชมาลโลว

เหมอืนเดมิหรอืไม อนัจะชวยดงึใหเธอกลบัเขาสูแนวทางทีถ่กูตองไดจะ” 

“แลวอะไรคอื ‘สญัญาณเตอืน’ ทีเ่ธอควรเฝาระวงัเลาครบั คณุพ”ี 

อาเธอรถาม 

“ฉนัยงัไมรูจกัเอมีด่พีอทีจ่ะทำการประเมนิสิง่เหลานัน้ แตฉนัมสีิง่

หนึง่สำหรบัตัวเธอนะ อาเธอร”  

MarshmallowBook2 V92.indd   21 2/7/2553   12:20:51



 วิธีคิด ภาค 2 - วิธีคิดที่ทำใหชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลง...   โดย ดร.โจอาคิม เดอ โพซาดา  

อาเธอรนิง่รอคำอธบิาย 

“ถาเธอจำได ในวนัสดุทายทีเ่ธอทำงานกบัฉนั เธอบอกฉนัวาจะไป

เขาเรยีนทีม่หาวทิยาลยั ฉนับอกเธอวาถงึเวลาทีเ่ธอควรจะเริม่เรยีกฉนัวา 

โจนาธาน ซึ่งเปนชื่อที่เธอใชทักทายฉันเมื่อคุยกันทางโทรศัพทหรือเมื่อ

แวะไปกินขาวมือ้เยน็ทีบ่านฉนัตลอด 4 ปทีผ่านมา แตวนันีเ้ธอเรยีกฉนัวา 

คณุพ ีเหมอืนตอนทีเ่ธอขบัรถพาฉนัไปรอบๆ เมอืง”  

“แหมคณุ... เออ... โจนาธาน ผมวามนัเปนเรือ่งเลก็ๆ นอยๆ นะ

ครับ คุณคิดวาผมจะสูญเสียความศรัทธาตอมารชมาลโลวเพียงแคผม

เรยีกคณุวา คณุพ ีหรอืครบั” 

“ทั้งหมดที่ฉันพูดนั่นนะอาเธอร มันคือ ‘สัญญาณ’ มีเพียงเธอ

เทานั้นที่จะบอกไดวาหมายถึงอะไร จงฝกฝนในสิ่งที่เธอกลาวในพิธีรับ

ปริญญาวันนี้และเธอก็จะไมมีวันรีบรอนกินมารชมาลโลวของเธอเร็วเกิน

ไป แตถาหากเธอพบกับปญหาใดๆ ละก ็ เธอสามารถเปดหาอะไรบาง

อยางทีอ่ยูในซองจดหมายทีฉ่นัจะใหเธอนีไ่ด”  

“เอะ ซองอะไรหรือครับเนี่ย” อาเธอรเอยขึ้นและมองเจาซอง

สีเ่หลีย่มสขีาวทีอ่ยูในมอืของตวัเอง “ขอบคณุครบั...โจนาธาน...โอโฮคณุทำ

เมือ่ไหรเนีย่...ชางเถอะ ขอขอบคณุมากๆ ผมควรเปดมนัตอนนีเ้ลยดไีหม” 

“ใหเธอเปดมันไดหลังจากวันนี้ไปแลวหนึ่งป หรือเมื่อเธอรูสึกวา

กำลงัจะสญูเสยีสิง่ทีเ่ธอเรยีกวา ‘ความศรทัธาในมารชมาลโลว’ แลวแตวา

อนัไหนมาถงึกอน” 

อาเธอรอาจจะเปดจดหมายนั่นทันทีหรือสามสัปดาหที่ผานมาถา

เขายังเก็บจดหมายนั่นอยูกับตัว แตเขากลับเอาซองจดหมายที่ยังคงปด

สนทิพรอมกบัหมวกของเขาวางไวบนเบาะรถ BMW รุนเปดประทนุเสยีนี ่ 

และเมือ่ไมนานมานีเ้องเขาขบัเจารถเปดประทนุคนัดงักลาวไปตาม

ถนนมุงหนาไปยังอพารตเมนทชายทะเลเพื่อหนีจากความวิตกกังวล
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 1.  คนดังแหงมารชมาลโลวในมหาวิทยาลัย ‘เมื่อคุณประมาท คุณก็จะสูญเสียความสำเร็จ’ 

ทัง้หลายของเขา เขากำลงัยิม้และรองเพลงคลอไปกบัวทิยทุีเ่ปดระหวาง

ขับรถไปตามทางเพื่อจะเขาสูถนนหลัก อาจจะเปนเพราะเขาเปลี่ยน

ทศิทางหรอืมรีถบรรทกุวิง่แซงขึน้มาทางดานซายมอืของรถเขาโดยไมให

สญัญาณ จงึทำใหหมวกรบัปรญิญาและซองจดหมายนัน้ปลวิไป เขามอง

จากกระจกหลังเห็นซองจดหมายนั่นลอยไปติดอยูบนรถตูที่โฆษณาการ

ปองกนัการทจุรติ กอนทีร่ถคนันัน้จะหายลบัไปจากสายตาเขา 

อาเธอรบนงมึงำ  

‘ฉันเปนคนไมซื่อสัตยกับมารชมาลโลว นั่นคือสิ่งที่ฉันพยายาม

บอกคณุพ-ีคณุโจนาธาน เพเชีย่น-กอนทีเ่ราทัง้สองคนจะถกูขัดจงัหวะเสยี

กอน หลงัจากนัน้ฉนักย็งัทำเปนแสรงวาทกุอยางยงัเปนไปดวยดแีละไมได

เชือ่สญัญาณเตอืนโงๆ  ทีเ่ขาพดูถงึ’  

ตอนนี้ฉันทำของขวัญที่เขาใหหายไปแลว และมันก็ปลิวไปติดกับ

เจาหนารถตูโฆษณาการปองกนัการทจุรติคนันัน้ และฉนัยงัคงเรยีกเขาวา

คณุพ ีจะตองม ี‘สญัญาณเตอืน’ อกีกีส่ญัญาณทีฉ่นัตองการจากเขานะ  

หรือขอเพียงแคมีกอนมารชมาลโลวเล็กๆ สีเขียว 

รวงลงใสศรีษะของเขาเทานั้นก็พอ! 
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2 
แผน ‘มารชมาลโลว’ 6 ขั้นตอน 
เพื่อใหประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน 

 

 

สองเสารตอมา อาเธอรกำลังนั่งอยูในสำนักงานของเขา  

ใชมนัเปนสำนกังานของเขาเอง! และกส็นกุกับความมัน่ใจในตนเอง

ที่กลับคืนมา ซึ่งกอนหนานั้นเขาไมกลาคิดวาตัวเองจะสามารถได

ครอบครองหองสี่เหลี่ยมที่มีประตูหนึ่งประต ู แตในที่สุดความกระหาย

อยากมีหองทำงานของเขาก็บรรลุในระหวางการอบรมเรื่องการขายโดย

เขาสามารถไขปญหาใน เกมปรศินาไมเกรน (Migraine Riddle) ไดเรว็

กวาผูเขาอบรมคนอื่นๆ ตองขอบคุณกับคำตอบที่ไดหาสิบคะแนนของ 

อาเธอรทีท่ำใหเขาซึง่เปนพนกังานใหมเพยีงคนเดยีวของบรษิทัสโลวดาวน

ที่สามารถปลีกตัวออกจากงานที่ไดรับมอบหมายในหองอบรม แลวมี

โอกาสขึ้นไปยังชั้นสิบแปดซึ่งถูกกั้นเปนคอกทำงานสี่เหลี่ยมมากมายอัน

อือ้องึไปดวยสรรพเสยีงของสำนกังานใหญในเมอืงไมอามี ่ 

จากหองทำงานของเขาเมือ่เชานีเ้อง  อาเธอรกลบัไดยินเพยีงเสยีง

ดังเบาๆ เทานั้น ซึ่งตางจากวันที่เขาไดขึ้นมาในครั้งแรกตอนชนะการ

อบรม เขารูสกึประหลาดใจทีม่พีนกังานขายนอยมากโดยเฉพาะพนกังาน

ขายหนาใหมอยางเขาที่เขามาทำงานในวันหยุด แตเขาก็ดีใจที่จะไดมี

โอกาสทบทวนบทเรยีนและหาวธิทีีจ่ะประยกุตความรูใหมกับงานใหมของ

“คนที่สามารถชะลอความอยากของตนไดโดยยังไมกินมารชมาลโลว หรือยังไมใช
เงินไปในทันที มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกวาพวกที่ตองการรางวัลในทันที” 
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เขาอยางเงยีบๆ เขายอนคดิทบทวนโจทยของ เกมปรศินาไมเกรน ที่ให

บทเรยีนดานการขายทีด่แีกเขา 

*** 

“คุณควรจะทำอะไรบาง ถาตองขายยาทีช่วยบรรเทาอาการ
ปวดหวัไมเกรนที่ไดผลภายในสามนาทแีตขายยากมาก ไมมีใครตองการ

ซือ้มนัเพราะวาตองซือ้ยานีส้องเมด็ในราคาถงึ 50 ดอลลารตอการกนิยา 

1 ครัง้” วทิยากรไดถามไวเมือ่ตอนเริม่ตนสปัดาหของการฝกอบรมครัง้นัน้ 

“กล็ดราคาลงมาส”ิ ผูเขาอบรมดานหลงัหองคนหนึง่ตะโกนขึน้ 

“ดนีะทีผ่มมองไมเหน็คณุ ไมงัน้ผมจะเชญิคณุออกจากหองนี ้ โทษ

ฐานใหคำตอบทีร่าคาแพงนัน่” วทิยากรผูนัน้กลาวตดิตลก “ผมขอชีแ้จง

เงือ่นไขตางๆ กอน คณุตองขายยานี้ในราคา 50 ดอลลาร ไมเชนนัน้จะมี

คนอืน่เอาสทิธขิองยามหศัจรรยนี้ไปขายแทน แลวพวกคณุจะทำยงัไง”  

คราวนี้มีเสียงตอบเต็มไปหมด “โฆษณาประชาสัมพันธแรงๆ” 

“ทำการวิจัยการตลาดหาขอมูลสิ” “ใหคนที่เคยกินยาแลวหาย ใหเขา

รบัรองวาไดผล” “จางดาราหรอืคนมชีือ่เสยีงโฆษณาวามนัใชไดผลด”ี  

อาเธอรยกมือขึน้และตอบวา “กส็รางความปวดหวัขึน้มาส”ิ 

ผูนำการสมัมนายิม้ “ชวยพดูอกีครัง้ส ิอาเธอร”  

อาเธอร เริม่อธบิาย “คณุตองสรางอาการปวดหวัจากไมเกรนขึน้

มาครบั คนทีส่บายดเีขาไมตองการยา และคนทีป่วดหวัธรรมดากค็งยนิดี

จายคายาไมเกนิ 10 ดอลลารสำหรบัคายาไทลนีอล 100 เมด็ และโดย

สวนตวัแลว ผมซือ้ยาแกปวดทัว่ๆ ไปในราคาเพยีงครึง่หนึง่ดวยซำ้”  

“แตสำหรบัคนทีก่ำลงัปวดหัวไมเกรนอยู คนทีต่องนอนอยูในความ

มดืถงึสองวนั หรอืคนทีไ่มสามารถทนตอเสยีงรบกวนทีแ่มจะเบาทีส่ดุได 

หรือคนที่สุดทนทุกขทรมานกับความเจ็บปวดนี ้ พวกเขานาจะยินดีจาย

เงนิ 50 ดอลลาร หรอืแมแต 100 ดอลลารสำหรบัยาเหลานัน้นะ” 
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“คุณกำลังบอกวาคุณจะขายยาใหกับผูปวยที่มีปญหาในเรื่องการ

ปวดหวัไมเกรนอยางรนุแรงใชไหม” ผูนำการสมัมนาถาม 

“กท็ำนองนัน้ คนเหลานัน้จะเปนกลุมทีข่ายไดงาย เขาจะซมซาน

มาหาคุณถึงประตูบาน แตถาคุณอยากขายใหไดมากๆ คุณตองสราง

อาการปวดหัวใหเกิดข้ึนมากๆ มันเหมือนชางประปา เขาไมจำเปนตอง

ปาวประกาศถึงธุรกิจที่จัดการเกี่ยวกับความฉุกเฉินของเขา เพราะไมวา

ใครกต็ามทีน่ำ้จากหองนำ้ไหลเขาทวมหองรบัแขก จะยอมจายคาซอมทอ

ประปาแตกไมวาราคามนัจะแพงแคไหนกต็าม แตชางประปาคนเดยีวกนั

สามารถสรางรายไดใหกับธุรกิจของเขาเพิ่มขึ้นได ถาเขาสามารถสราง

ความกลัวเกี่ยวกับทอน้ำชำรุดใหเกิดขึ้นในใจของลูกคา นั่นคือเขาสราง

ความปวดหวัใหเกดิขึน้กอน แลวคอยขายยามหศัจรรยแก” 

“แลวคุณจะประยุกตการเรียนรูนี้กับสิ่งที่เรากำลังจะทำกันที่บริษัท

สโลดาวนไดยังไง ” 

“ออไดส ิ เรามอียูสองทางเลอืก ทางเลอืกทีห่นึง่คอืรอใหลกูคาเขา

มาหาเราดวยฝนรายเกีย่วกบัเทคโนโลย ีหรอืเราจะออกไปหาลกูคาและนำ

เสนอบรกิารใหคำปรกึษา โดยใหลูกคาเกดิความตองการในบรกิารของเรา” 

*** 

สราง ‘อาการ’ ปวดหัวแลวขายยาแอสไพรนิตาม นัน่เปนบทเรยีน

ที่สำคัญในโลกแหงการขาย อาเธอรครุนคดิในขณะทีส่ายตาจบัจองอยูที่

กองคูมอืและรายงานสงูเกอืบหนึง่ฟตุของบรษิทัสโลวดาวน  

เอาละ ทีนี้ผมตองหาทางที่จะทำใหคำตอบที่แสนฉลาดนั้นไปสู

ผลลัพธที่เยี่ยมยอด กุญแจที่สำคัญก็คือการถามคำถามที่ถูกตอง เพื่อ

คนหาความตองการของลกูคา ยิง่ความตองการมมีากแคไหนและสำคญั

มากเทาใด ความปวดหัวก็จะมีมากขึ้นเทานั้น ซึ่งแนนอนวามันดูเขาทา

ทเีดยีว  
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ขณะที่อาเธอรพลิกไปที่บทสรุปบทที่ 1 และเขาหวังวาจะ
รวบรวมและเกบ็ประเดน็สำคญัๆ กอนทีจ่ะลงไปในรายละเอยีด ขณะทีเ่ขา

กำลังพยายามทำความเขาใจกับเจาแผนผังที่แสดงกลยุทธการตั้งคำถาม

แบบเจาะลกึและการวเิคราะหความตองการเมือ่เขาตองใชรบัมอืกบัตวัเลข

ทีว่างเรยีงรายอยูตรงหนานัน้ ปรากฎวามหีนุมคนหนึง่โผลเขามาในหอง 

“ถาคุณพยายามที่จะเอาใจชายแกโดยการทำงานในวันหยุดสุด

สปัดาห คณุกำลงัเสยีเวลาเปลานะ” หนุมนอยผมดำคนหนึง่โพลงข้ึน  

“เพราะชายแกคนนั้นสนุกสนานอยูบนเรือยอชตที่ชื่อวา ‘หาม

รบกวน’ ทกุคนืวนัศกุรจนถงึเชาวนัจนัทร”  

“เออ แลวเธอรูไดยังไง” อาเธอรถามอยางสุภาพ เขาไมอยาก

โตตอบความเสยีมารยาทของหนุมคนนีก้อนจะรูวาหนุมนอยคนนีเ้ปนใคร 

“เพราะวาเขาเปนชายแกของผมนะส”ิ 

“งัน้แสดงวาเธอเปนลกูของชารล ีสโลว เธอคอืไบรอนั ใชไหม” 

“ใช คณุรูไดยงัไงวาเปนผม” 

“ฉันอานประวัติคุณพอของเธอ” อาเธอรตอบพรอมกับชี้ไปที่

หนงัสอืบนโตะของเขา “ดเูหมอืนเธอจะไดความสงูจากคณุพอ แตไมไดสี

ผมจากเขา ...เธอเลนบอลดวยหรอืเปลา” 

“ไม ผมไมเลนบอล” 

“แลว กอลฟ ละ” 

“ไม”  

“เทนนสิ ละ” 

“ไม” ไบรอนัตอบและลงัเลเลก็นอย พรอมกบัถามวา “ทำไมหรอื” 

“ก็ในหนงัสอืประวตัขิองคณุพอของคณุมเีขยีนไว ผมจงึคดิวา...”  

“ไม”  

“ดงันัน้ เธอกเ็ลยไมได...”  

“ไม”  
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เรือ่งนีค้วรเอาไปเกีย่วของกบัตอนทีส่องของ ‘เกมปรศินาไมเกรน’ 
ดีไหมหนอ อาเธอรนึกขำในใจ เจาหนุมคนนี้ทำใหเขาปวดหัว เขาเลย

ตัดสินใจจบเรื่องแบบใหเจ็บปวดนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได เขาลุกจาก

ทีน่ัง่ของเขาและเดนิกาวยาวๆ ไปทีป่ระต ูพรอมกบัยืน่มอืไปยงัไบรอนั  

“ไบรอนั ยินดทีี่ไดพบกนันะ ฉนัชือ่อาเธอร”  

“ผมรู” ไบรอนัไมไดสนใจทีจ่ะจบัมอืกบัอาเธอร แตตรงดิง่ไปยงัโตะ

ของอาเธอรและหยอนตวัลงบนเกาอีด้านหลงัโตะตวันัน้ กอนทีอ่าเธอรจะมี

โอกาสหมนุตวักลบัมาและปลอยมอืทีย่ืน่ออกไปลงไวขางลำตวั 

“เธอนาจะเอาเทาพาดไวบนโตะซะเลย” อาเธอรพดู แตไบรอนัจอง

เขาเปนคำตอบ  

“โอเค ทำตวัตามสบายเลย” อาเธอรพดู พรอมกบัเขาไปนัง่ทีเ่กาอี้

ตรงกันขามและพาดเทาขึ้นไปบนโตะ “แตฉันชอบที่จะรูสึกสบายๆ เมื่อ

ตองรวมกจิกรรมทีฉ่นัไมไดสนกุดวย”  

ไบรอนัยงัคงใชสายตาทีด่เูหมอืนจะฝกมาอยางดคีูนัน้จองอาเธอร
อยูนานกวาหนึง่นาท ีกอนทีอ่าเธอรเลอืกทีจ่ะจบกบัสภาวะทีเ่อาชนะไมได 

“เธอพูดวาเธอรูจักช่ือฉันกอนที่ฉันจะแนะนำตนเอง” อาเธอรพูด 

“และเธอก็รูดวยวาสำนักงานของฉันอยูที่ไหน ดังนั้นฉันเดาวาเธอมาที่นี่

เพราะมคีวามประสงคบางอยาง แตใจเธอกห็วงัวาจะไมเจอะฉนั และเธอก็

จะทิง้ขอความเอาไว และกห็วงัวาฉนัจะไมสนใจกบัมนั และกลบัไปบอก

กบัคนทีส่งเธอมาทีน่ีว่าเธอไดทำดทีีส่ดุแลว... ฉนัพดูถกูไหมละ”  

“คณุนาจะมตีูเยน็สกัตูในหองนีน้ะ” ไบรอนัพดูขึน้ 

“นี ่ ขอโทษทีเถอะ...” การสนทนาที่ไมปะติดปะตอนี้ทำใหอาเธอร

รูสกึเหมอืนเดนิหลงทางเขาไปใน ‘ดนิแดนมหศัจรรยของอลซิ’  

“และนาที่จะมีแมเหล็กติดตูเย็นบาง จะไดเอาไวใชแปะคำพูดอัน

จืดชืดที่พอจะทำใหรูสึกดีได” ไบรอันชี้ไปที่ขอความในกรอบรูปที่แขวน
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ประดบัอยูในสำนกังานของอาเธอร “มนัเปนทีท่ีค่วรจะใชแปะคำพดูเหลานี้

ทีส่ำคญักวาโปสเตอรราคาถกูๆ หรอืสำเนาประกาศนยีบตัรของคณุเหมอืน

ทีท่กุคนทำกนั”  

“โอเค พอเถอะ” อาเธอรพดูพรอมลกุขึน้ยืน่หนาไปเหนอืโตะของ

เขา “ขอแรก เชญิลกุออกไปจากเกาอีข้องฉนั แลวบอกมาวาตองการอะไร

โดยไมตองมาหยาบคายหรือถากถาง หรือไมเชนนั้นก็ออกไปจาก

สำนกังานของฉนัซะ เธอไมไดฉลาดอยางทีเ่ธอคดิหรอกนะ” 

“ผมวาพวกเราในทีน่ีบ้าไปแลว ผมบาและคณุเองกบ็า” ไบรอนัตอบ 

ตอนนีรู้สกึไดชดัเจนวาเขาเองกอ็ยูในคลืน่เดยีวกบัอาเธอรแลว เหมอืนกบั

วาเขากำลงักาวหลงไปใน ‘แดนมหศัจรรยของอลซิ’ ดวยเหมอืนกนั  

“เธอรูไดไงวาฉนับา ฮา” อาเธอรถามตอ 

“คณุตองเปนบาแนๆ  ไมอยางงัน้คณุคงไมมาทีน่ี”่ ไบรอนัพดู “หรอื

อยางนอยทีส่ดุนัน่เปนสิง่ทีเ่จาแมวบอกกบัอลซิ”  

“สิ่งที่เธอขาดคือทักษะการเขาสังคมที่ด ี แตเธอก็ชดเชยมันดวย

ความเฉลยีวฉลาด นบัวาเธอเปนคนฉลาดมากทเีดยีว” 

“ใช” ไบรอนัตอบ “นัน่แหละปญหา ผมฉลาดเกนิไป”  

“นัน่มนัเปนปญหาที่ไมธรรมดา” อาเธอรพดู “แตฉนัยนิดทีีจ่ะรบัฟง

คำอธบิายและจะชวยถาทำได ถาเธอหยดุพดูจาถากถางและหวัเราะเยาะ

กบัรปูภาพตางๆ ทีแ่ขวนอยูบนผนงัหองของฉนั ตกลงไหม”  

ไบรอนัถอนใจพรอมกบัลกุข้ึนจากเกาอีข้องอาเธอร เดนิออมโตะ 
และไปทิง้ตวัลงนัง่ทีเ่กาอีด้านสำหรบัรบัแขก พรอมกบัตอบ “ตกลงครบั”  

อาเธอรขยบัมานัง่ลงขางๆ ไบรอนัและนิง่รอ ไบรอนังุนงานสกัครู

และพดูขึน้อยางรอนรน  

*  อลิซ (Alice) เปนชื่อเด็กหญิงในวรรณกรรมเรื่องการผจญภัยของอลิซในดินแดนมหัศจรรย (Alice’s 
Adventures in Wonderland) ในวรรณกรรมนี ้อลซิไดพลดัตกลงไปในรกูระตายเขาสูดนิแดนมหศัจรรย 
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“ปญหามันเริ่มเมื่อประมาณเดือนที่แลวครับ แมของผมไดเปด

จดหมายของผมอาน มนัเปนจดหมายทีแ่จงคะแนนสอบ SAT* ของผม 

และตอนนีแ้มตองการจะทำลายชวีติผม”  

“แมเธอผดิหวงัในคะแนนสอบของเธอเหรอ”  

“แยกวานั้นอีก มันกลับตรงกันขามสิครับ ผมเปนเด็กที่เรียนได

ปานกลาง เกรดเฉลีย่ไมไดโดดเดน และพอแมไมเคยเขามายุง แตแลว

เมือ่ผมสอบไดคะแนน SAT สงูอยางนาประหลาด แมผมกย็นืยนัใหผมเขา

เรียนที่มหาวิทยาลัยฮารวารด ฮารวารด! คุณพอจะนึกภาพออกไหมถึง

ความนากลวัทีจ่ะเกดิขึน้”  

“ก็ไมนี ่ สำหรับนักศึกษาหลายๆ คน การไดเขาเรียนที่ฮารวารด 

ถอืเปนฝนดไีมใชฝนราย แลวทำไมเธอถงึไมอยากไปเรยีนทีน่ัน่ละ” 

“เพราะวาแผนของผมทั้งหมดมันอาจจะพังนะสิ” ไบรอันตะโกน

อยางอารมณเสยี  

“ตอนนี้ผมเลนอยูในวงดนตร ี มันเปนวงดนตรีที่จริงจังนะ ดังนั้น

อยาหัวเราะ พวกเรากำลังสะสมเงินจากเพื่อนๆ และแฟนเพลงทองถิ่น

ของเราเพือ่ทีเ่ราจะไดออกอลับัม้ในฤดรูอนหนานี ้ ผมไมยอมทีจ่ะเสยีเวลา

ของผมไปกบัโรงเรยีนทีอ่ยูบนหอคอยงาชางทีเ่ฉือ่ยชดืชาได ในเมือ่ผมมี

โอกาสทีจ่ะพาตวัเองสูฮอลลวีูดและมสีญัญาบนัทกึเสยีงทีย่ิง่ใหญรออยู”  

“บางทเีธออาจจะเขาไมไดก็ได” อาเธอรเสนอความเหน็เชงิสนบัสนนุ 

“แมวาจะมีคะแนนดีเยี่ยมมากๆ นักศึกษาจำนวนมากก็ถูกปฏิเสธจาก

ฮารวารด”  

“ไมใชพวกนกัศกึษาทีเ่ขาจะรบัเขาไป” ไบรอนัครวญ “พวกเขามาที่

โรงเรยีนและดงึผมพรอมกบันกัเรยีนอกีสองคนออกจากหอง เขาเสนอให

พวกเราเขาเรยีนทีม่หาวทิยาลยั ครูใหญกป็ระกาศผานระบบกระจายเสยีง

ในโรงเรยีน มนัทำใหผมรูสกึตกใจ มันทำใหชือ่เสยีงของผมปนปหมด”  

* SAT คือ Scholastic Aptitude Test เปนขอสอบวัดความสามารถการใชเหตุผลของผูตองการเขาเรียนใน
มหาวทิยาลยัในสหรฐัอเมรกิา 
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อาเธอรนิ่งเงียบสักครู เขากำลังอยูในชวงเวลาที่ยากยิ่งที่
จะเขาใจเรื่องทั้งหมด โดยไมใหรูสึกเห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของ 

ไบรอนั ไบรอนัเปนลกูชายของนกัธรุกจิผูรำ่รวยและฉลาดมากพอทีม่หาวิ

ทยาลัยฮารวารดจะเชิญใหเขาเรียนทั้งๆ ที่ตัวของเขาเองเปนเด็กที่มีผล

การเรียนระดับปานกลางเทานั้น และเขายืนยันอยางแนวแนวาเขาไม

ตองการเขาเรียนที่ฮารวารด แตเรื่องนี้คงมีอะไรมากกวานี ้อาเธอรเลย

ตดัสนิใจทีจ่ะคนหาความจรงิตอไป 

“เรามายอนกลับไปเรื่องที่พูดคุยกันเมื่อกี้หนอยนึงสิ” อาเธอรพูด 

“ใครใหเธอมาหาฉนั และใหมาทำไม”  

“พอแมของผมเอง แตผมไมรูวาทำไม ผมเดาวาเขาตองการใหคณุ

โนมนาวผมใหไปเรียนที่ฮารวารด พวกเขาพูดอะไรบางอยางที่เกี่ยวกับ

มารชมาลโลว”  

“อมื บางทพีวกเขาอาจใหเธอมาหาคนผดิแลวละ ฉนัจะไมโนมนาว

ใหเธอไปเรยีนทีฮ่ารวารด หรอืทำอะไรกแ็ลวแตทีเ่ธอไมตองการทำหรอก” 

“คณุจะไมทำแบบนัน้ใชไหมครบั” ไบรอนัยดืตวัตรงขึน้ พรอมกบั

รอยยิม้จรงิใจ  

“ไมทำหรอก เพราะจะเสยีเวลาทัง้ฉนัและเธอ แตสิง่ทีฉ่นัสามารถ

ทำไดคอืชวยเธอใหตดัสนิใจไดเองวามนัจะเปนประโยชนทีส่ดุตอเปาหมาย

ที่เธอสนใจหรือไม ถาไม เธอควรหาทางเลือกอื่นยังไงเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายของเธอ เธอตัง้ใจทีจ่ะฟงอยางจรงิจังในการจะไดเปนรอ็คสตาร

ใชไหม” 

“เออ ผมชอบในสวนที่ไมตองไปเขาเรยีนทีฮ่ารวารดครบั” ไบรอนั 

ตอบ “และแนนอน ผมจริงจังกับเรื่องที่จะเปนซุปเปอรสตาร เพลงร็อค 

เออ ใช ผมสนใจครบั” พรอมกบัขยบัตวัเลือ่นมาขางหนาเลก็นอย  

“ด ีงัน้บอกฉนัสวิาเธอเลนดนตรปีระเภทไหน” 
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“กตีาร ผมเปนกตีารลดีในวงของเรา”  

“เธอเลนเครือ่งดนตรชีนดิอืน่บางไหม”  

“ไม” 

“เธอรองเพลงรเึปลา”  

“รองแบคอพัครบั เปนนกัรองนำบางครัง้ถานกัรองนำเกดิไมสบาย 

โดยสวนใหญเปนนกัรองแบคอพั ซึง่กด็แีลว กตีารเปนสิง่ทีเ่ปนตวัผม และ

มนัจะเปนตวัผมตลอดไป” 

“โอเค ทนีีข้อถามสกัคำถามนงึ” 

“ทีผ่านมาทัง้หมดเนีย่ไมใชคำถามอกีหรอื” 

“เออ กจ็รงินะ” อาเธอรตอบโดยไมรูสกึวาถกูยอนใหเจบ็ แตกลับ

เริม่สนกุขึน้มาแลว  

“ฉันจะขอถามคำถามที่มันตางจากเดิมนะ ถาคุณพอของเธอให

เงนิเธอ 10,000 ดอลลาร จะนำไปใชจายอะไรก็ไดตามตองการเพือ่ชวย

สงเสรมิอาชพีนกักีตารของเธอ เธอจะใชมนัยงัไง”  

“โอย งายมาก ผมจะซื้อกีตารกิ๊บสัน เลส ปอล หรืออาจจะเปน 

เฟนเดอร ป ค.ศ.1960”  

“แลวเธอจะทำอะไรกบัเงนิทีเ่หลอืละ”  

ไบรอนัตะคอก “จะเหลอือะไรเลา ผมอาจโชคดทีีซ่ือ้มนัไดแคอนัใด

อนัหนึง่เทานัน้ พรอมกบัมเีงนิเหลอืซกัเพนนมีัง้ และบางทผีมอาจจะตอง

ใชเงนิทีผ่มเกบ็ออมมาเพือ่จายเพิม่สำหรบัเจาเฟนเดอรรุนทีว่าดวยซำ้”  

“แลวเธอจะทำอยางนัน้มัย้ละ”  

“ชัวรปาบ กีตารพวกนั้นชั้นยอดเลย จิมม ี เฮนดริกซ เลนเพลง

สตารโตแคสเตอร อรีคิ แคลปตนั เองกม็ตีราเฟนเดอรตามหลงัช่ือเขา”  
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“เอาละนัน่แหละปญหาของเธอละ” อาเธอรพดู “สรปุไดเลยวาเธอ

เปนพวกกนิมารชมาลโลว” 

“อะไรนะ?” 

“ถาเธอใชเงนิของขวญั 10,000 ดอลลารและเงนิออมของเธอไปกบั

พวกกตีาร เทากบัวาเธอกำลงักินมารชมาลโลวทัง้หมดของเธอ และเธอก็

ไมไดทำอะไรทีท่ำใหเธอเขาใกลความเปนรอ็คสตารไดเลย”  

“แตวา แต...” 

“ฉนัรู เฮนดรกิซกบัแคลปตนั เปนนกักตีารทีย่ิง่ใหญทีส่ดุของโลก 

โรลลิง่ สโตน กบ็อกอยางนัน้ และเฟนเดอรกับกิบ๊สนักส็รางกตีารชัน้เทพ 

เหมอืนกบั เกรทช อพีโิฟน และบรษิทัอืน่ๆ ทีฉ่นัไมเคยไดยนิชือ่ แตมนั

ไมใชเพราะเปนเครือ่งดนตรรีาคาสงูหรอกทีท่ำใหพวกเขาโดงดงั ฉนัไมรู

ประวตัขิองแคลปตนั แตฉนัเปนแฟนดนตรขีองเฮนดรกิซ และกร็ูวาเขา

ฝกบนไมกวาดกอนทีพ่อของเขาจะใหอคููเลเลอนัเกา (เครือ่งดนตรขีนาด

เลก็คลายกตีารแตมเีพยีงส่ีสาย) และฉนัไมเชือ่วาเขาจะมกีตีารจรงิๆ ตอน

ทีเ่ขาอายเุทากบัเธอตอนนี ้เธอมกีตีารจรงิๆ หรอืยงัละตอนนี”้ 

“แนนอนครบั จรงิๆ แลวผมมอียูสามตวั อะคสูตคิตวัเกาของพอ

กตีารไฟฟาตวัแรกของผมเปนรุนทอปของยามาฮา และสดุยอดเฟนเดอร

ทีผ่มไดรบัในวนัเกดิตอนอาย ุ16”  ไบรอนัถอนใจ แลวพดูตอ 

“โอเค ตอนนี้ผมพอจะเขาใจแลววาทำไมผมถึงไมจำเปนที่ตองมี

กตีารตวัใหม แตถาคณุใหของขวญัเปนเงนิหมืน่ดอลลาร ทำไมผมถงึไม

ควรจะมมีนัซกัอนัละ แลวมนัเกีย่วอะไรกบัเรือ่งมารชมาลโลวดวยละครบั” 

“เชือ่ใจฉนัส ิ ฉนัเองกค็งใชเงนิทัง้หมดไปกบักตีารเหมอืนกนัตอนที่

ฉนัอายเุทาเธอ ฉนัเคยใชเงนิทนุสำหรบัเรยีนวทิยาลยัทัง้หมดไปซือ้รถเพือ่

เอาใจสาวมาแลว ฉนัไมสามารถทีจ่ะอางไดวามนัเปนการตดัสนิใจทีฉ่ลาด

หรอก มนัเปนเรือ่งของ ‘ฮอรโมน’ นะ” อาเธอรยิม้  
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“มันเปนการตัดสินใจที่ทำใหฉันติดกับดักของรูปแบบการใชชีวิตที่

มกัพายแพใจตวัเอง จนกระทัง่คณุโจนาธาน เพเชีย่น เจานายฉนัในตอน

นัน้บอกกบัฉนัเกีย่วกบัทฤษฎมีารชมาลโลว” อาเธอรพดู 

“เออ ผมชกัสนใจแลวละ” ไบรอนัพดูพรอมกบัยดืตวัขึน้จากทานัง่

ตัวงอ “ถาคนระดับมหาเศรษฐีเชื่อวามีบทเรียนที่ควรเรียนรูจากเรื่อง

มารชมาลโลวละก ็ผมกค็วรทีจ่ะเรยีนรูดวยเหมอืนกนั” 

อาเธอรอธิบายใหไบรอันฟงวา คุณเพเชี่ยนเคยเขารวม
ศึกษาในโครงการทดลองที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด โดยปลอยใหเด็ก

นักเรียนวัยกอนเขาเรียนอยูกับขนมมารชมาลโลวโดยลำพังในหองเปน

เวลา 15 นาท ี 

“คนทดลองบอกเดก็ๆ วาถาพวกเขาไมกนิขนมมารชมาลโลวที่ให

ภายในเวลา 15 นาท ีพวกเขาจะไดรบัรางวลัเปนขนมมารชมาลโลวชิน้ที่

สองแตสำหรับเด็กอายุสี่ขวบแลว การบอกใหรอเปนเวลา 15 นาทีก็

เหมอืนกบัการบอกผูใหญใหรอเปนเวลาสองชัว่โมงสำหรบักาแฟหนึง่ถวย 

มันไมใชเรื่องงายๆ เลย 14 ปตอมาเมื่อเด็กเหลานั้นไดเขาเรียนใน

มหาวทิยาลยั คนทีท่ำการทดลองกต็ดิตามดเูดก็กลุมทีอ่ดทนไมกนิขนม

มารชมาลโลว วาจะมีอะไรที่แตกตางจากเด็กที่อดใจรอไมไหวหยิบขนม

มารชมาลโลวกนิทนัท”ี 

“แลวพวกเขาทำไดไหมละ” ไบรอนัถาม 

“ใช ผลปรากฏวาเดก็ท่ีอดใจไมกนิมารชมาลโลวโดยเฉพาะเดก็ท่ี

อดทนไดนานที่สุด จะมีผลการเรียนที่ดีกวา สามารถเขากับผูอื่นหรือ

จดัการกบัความเครยีดไดดกีวาเดก็ท่ีกนิมารชมาลโลวทนัทเีมือ่ผูใหญเดนิ

ออกจากหอง นอกจากนี ้ในการสอบ SAT พวกเขายงัสามารถทำคะแนน

สอบเขามหาวทิยาลยัไดสงูอยางเดนชดั มากกวาเดก็อกีกลุมหนึง่ถงึ 210 

คะแนน จะเห็นไดวาเด็กกลุมที่มีความอดทนตอความเยายวนใจของ

MarshmallowBook2 V92.indd   34 2/7/2553   12:20:53



 2.  แผน ‘มารชมาลโลว’ 6 ขั้นตอน เพื่อใหประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน 

มารชมาลโลว ประสบความสำเรจ็มากกวาเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเดก็ทีร่บีกิน

มารชมาลโลว”  

“มนักน็าสนใจ” ไบรอนัพดู “แตมนัเกีย่วอะไรกบัการซือ้หรอืไมซือ้

กตีารของผม หรอืการจะไปเรยีนทีฮ่ารวารดหรอืไมไปเรยีนละครบั”  

“สญัชาตญาณของเธอตองการทีจ่ะใชเงนิ 10,000 ดอลลารทัง้หมด

ไปกับความตองการ ณ ขณะนี้ของเธอ โดยไมไดแมแตจะคิดวาเงินนั้น

อาจจะมีประโยชนตอเปาหมายในระยะยาวที่ดีกวาของเธอหรือไม คนที่

สามารถชะลอความอยากของตนไดโดยยงัไมกนิมารชมาลโลว หรอืยงัไม

ใชเงนิไปในทนัท ี มีโอกาสทีจ่ะประสบความสำเรจ็มากกวาพวกทีต่องการ

รางวัลในทันท ี มันมีการตอสูอยางไมรูจักจบสิ้นระหวางความเยายวนใจ

แบบวบูวาบ กบัความยบัยัง้ชัง่ใจในการอยากไดอยากม ีหรอืการมวีนิยักับ

ตนเองที่จะปฏิเสธความอยากของตัวเอง การตองไดในทุกสิ่งทุกอยาง

เดีย๋วนีห้รอืสามารถรอเวลาทีเ่หมาะสมเพือ่ทีจ่ะไดอกีหลายสิง่หลายอยาง

ทีม่ากกวา เธออาจจะยงัไมเขาใจในตอนนีน้ะเพือ่น แตบางทเีรือ่งนี้ไมได

ตองการความรูดานจติวทิยาทีล่กึซึง้ มากไปกวาความตัง้ใจจรงิทีจ่ะยบัยัง้

ใจตวัเองจากสิง่เยายวนใจ”  

“ดงันัน้คณุกำลงัจะบอกวามนัเปนการกระทำที่โงเขลาทีจ่ะใชเงนิทัง้ 

หมืน่ดอลลารไปกบัการซือ้กตีารหรอืครบั”  

“ไมใชอยางนั้น ฉันกำลังแนะนำเธอวา ถาเธอไดเงิน 10,000 

ดอลลารสำหรบัสรางอาชพีของเธอ เธอควรหาทางทีจ่ะใชมนัอยางคุมคา

ที่สุด ไมใชใชเพื่อตอบสนองความตองการที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เทานั้น เธอ

ตองการมากกวาเครือ่งดนตรทีีจ่ะทำใหเปนนกัดนตรทีีป่ระสบความสำเรจ็ 

อะไรจะเกิดขึ้นถาวันหนึ่งเธอไดจับกีตาร เลย ปอล ของเธอ ไดรับขอ

เสนอดีๆ  ในลอสแองเจลสิ เธอจะตองมเีงนิเทาไหรทีจ่ะไปทีน่ัน่ ทัง้คากนิ 

คาทีอ่ยูอาศยั คาซือ้สายกตีารใหม และคาอืน่ๆ อกีจปิาถะ” 
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“ผมคงขอจากพอผม” 

“พอเธอใหเงินเธอหมื่นดอลลารเมื่อวานนี้แลวนี ่ และนอกจากนี้

เมือ่ไรเธอจะเลกิรองขอจากพอและหนัมารบัผดิชอบดวยตวัเองละ” 

“โอ ผมเขาใจแลวครบั”  

“ทนีี ้ เธอจะรูสกึอยางไร ถาเธอและกตีารใหมถอดดามของเธอตอง

อยูบานและพลาดการไปลอสแองเจลสิ”  

“ดเูหมอืนวาผมเปนกรณทีีแ่ยมากๆ ที่โดนพษิของมารชมาลโลว” 

“เธอรูสกึแยใชไหม” อาเธอรหวัเราะ “ตอนนีถ้าเธอตองการจะเรยีน

รูวิธีที่จะประยุกตทฤษฎีมารชมาลโลวกับเปาหมายของเธอที่จะเปน

รอ็คสตารและอาจจะเขาเรยีนทีฮ่ารวารดอนันาจะเปนประโยชนกับตวัเธอ

เองแลว ยงัทำใหพอแมรูสกึยนิดแีลวละก ็ เธอควรจะตองใชเวลากบัคำคม

ทีท่ำใหรูสกึดแีตจดืชดืของฉนันะ” 

“คุณไมไดเยาะเยยผมเหมือนที่คนสวนมากทำเมื่อผมพูดวาอยาก

เปนร็อคสตาร เชนกันผมคงไมทำเปนเรื่องเลนตลกๆ ในสิ่งที่สำคัญ

สำหรบัคณุ” ไบรอนักลาว “แตวาคณุมีเรือ่งนาอานอยูบนผนงัของคณุเยอะ

แยะไปหมด แลวผมควรจะเริม่ทีต่รงไหนละครบั” 

“เริ่มที่จุดตั้งตน” อาเธอรตอบ พรอมยื่นกระดาษหนึ่งปกและ
ปากกาหนึง่ดาม และชี้ไปทีเ่ครือ่งหมายทีเ่ขาทำขึน้เมือ่หาปทีแ่ลว ขณะที่

เขายงัอาศยัอยูในบานของโคชอนัเปนสถานทีข่องคณุ โจนาธาน เพเชีย่น

นัน่เอง  

และตัง้แตนัน้มาเขาไดสราง “แผนมารชมาลโลว 6 ขัน้ตอน” เพือ่

ทีจ่ะประสบความสำเรจ็ทกุๆ สิง่ในชวีติอยางยัง่ยนื ตลอดกาลและตลอด

ไป ดงันี ้ 
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แผน ‘มารชมาลโลว’ 6 ขั้นตอน 

เพื่อใหประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน 

1. คณุจำเปนตองเปลีย่นแปลงอะไรบาง ? 

 ตอนนี้คุณกำลังทำอะไรบางที่ชวยสนับสนุนชีวิตของตนเอง 

และ คณุกำลงัมุงมัน่ตอการเปลีย่นแปลงสิง่ใดบาง 

2. จดุแขง็และจดุออนของคณุคอือะไร ? 

 คณุจำเปนตองปรบัปรงุส่ิงใด และคณุจะทำอยางไรจงึจะทำให

การปรบัปรงุนัน้ออกมาดทีีส่ดุ  

3. เปาหมายหลกัของคณุคอือะไร ? 

 เลอืกและเขยีนออกมาสกัหาเปาหมายหลกั เปาหมายหลกัตอง

วดัไดและมกีำหนดเวลาทีจ่ะบรรลแุตละเปาหมายทีแ่นชดั ถา

คณุมองไมเหน็เปาหมาย คณุก็จะไมมวีนับรรลเุปาหมาย 

4. แผนของคณุคอือะไร ? 

 คุณจะทำอยางไรเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว คุณมีกลยุทธ

อะไรบางที่ตองลงมือทำเดี๋ยวนี ้ เพื่อที่จะหยุดยั้งการกิน

มารชมาลโลวของคณุ 

5. คุณตองทำอะไรบางจึงจะทำใหแผนที่วางไวแปรไปสูการ 

กระทำได ? 

 คุณใหคำมั่นที่จะทำสิ่งใดในวันนี ้พรุงนี ้ สัปดาหหนา ปหนา 

เพือ่ทำใหคณุบรรลเุปาหมายทีต่ัง้ไว  

6. คณุตองยนืหยดัทีจ่ะสู ไมละทิง้กลางคนั ? 

 อยาเลกิลม อยายอมแพ ถาคณุลมลงไปเจด็ครัง้ คณุตองลกุ

ขึน้เปนครัง้ทีแ่ปด หลกัการมารชมาลโลวนีเ้ปนไดจรงิๆ ขอให

สนกุกับความทาทายและรบัรางวลัแหงการอดทนรอคอย  

*** 
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ไบรอนัคดัลอกขัน้ตอนทัง้หมดตามคำแนะนำเสรจ็และจองอาเธอร
อยางรำคาญใจ “เอา มอีะไรอกีละ ดเูหมอืนจะมงีานเยอะแยะไปหมด แลว

มนัจะชวยไดยงัไงเนีย่”  

“ใช ถูกตองแลว การวางแผนและการทำใหบรรลุเปาหมายมัน

จำเปนตองทำอะไรหลายอยางมาก แตฉนัสามารถชวยเธอทำใหมนังายได 

งัน้เรามาพบกนัอกีครัง้ในสปัดาหหนาเวลาเดมินะ เธอไปดคูำถามที่ใหไปนี้

แลวลองตอบเทาทีจ่ะทำได และเราจะมาคยุกันในรายละเอยีดใหมากขึน้ใน

วนัเสารหนานะ” 

“ฮา เสารหนาเหรอ” 

“ใช เธอมาไดใชไหมละ”  

“คงไดละมั้ง” ไบรอันคร่ำครวญ “แตก็ยังสงสัยอยูดีวาเจาขั้นตอน 

ตางๆ นัน่มนัจะชวยไดอยางไร ผมนะรูอยูแลววาผมตองการจะทำอะไร”  

“เราจะมาคยุเรือ่งนัน้กนัตอในสปัดาหหนาดวยเหมอืนกนั แตเธอจำ

ไดไหมเมือ่อลซิถามเจาแมวถงึทศิทางทีจ่ะไปที่ไหนซกัแหง”  

“จำได” ไบรอนัตอบ “เจาแมวบอกเธอวามนัไมสำคญัหรอกวาจะไป

ทางไหน เธอกจ็ะไปถงึปลายทางที่ใดทีห่นึง่แนถาเธอกาวเดนิตอไปใหไกล

พอ” 

“ใชแลว” อาเธอรกลาว “และเมือ่สกัครูนี ้ เธอเพิง่บอกฉนัวาเธอมี

แผนทีจ่ะออกผลงานดนตรเีพือ่เริม่ตนกบัเสนทางอาชพีดานดนตร ี ถาเธอ

ไมไดใหเวลามากพอเพือ่ไตรตรองเกีย่วกบัเปาหมายสดุทายกบัเปาหมาย

ทีแ่ทจรงิของเธอ เธออาจจบลงที่ใดซกัแหงทีท่ำใหเธอไมไดเปนรอ็คสตาร” 

“คณุหมายถงึ อยางเชน ฮารวารดนะร”ึ  

“ก็อาจจะใช” อาเธอรพูด “แตเธอไมมีวันรู เมื่อเธอเริ่มจริงจังกับ

เปาหมายของเธอ เธออาจจะพบวาฮารวารดอาจอยูในเสนทางที่เธอ

ตองการจะไปก็ได”  
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 2.  แผน ‘มารชมาลโลว’ 6 ขั้นตอน เพื่อใหประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน 

ไบรอนัเบะปากจนเหมอืนแยกเขีย้ว แตกเ็ปลีย่นเปนยิม้ยิงฟนกอน

ทีจ่ะหมนุตวักลบั พรอมกบัโบกกระดาษทีจ่ด ‘แผนมารชมาลโลว 6 ขัน้

ตอน ที่จะทำใหประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน ตลอดกาลและตลอดไป’ 

ไปมาบนศรีษะของเขาในลกัษณะของการบอกลา พลนัคดิวาไมมปีระโยชน

ที่จะถกเถียงกับอาเธอรในขณะนี ้ เขาคิด ‘ฉันจะพิสูจนใหเห็นวาทฤษฎี

มารชมาลโลวของอาเธอรนั้นผิด และฉันจะใชเรื่องของมารชมาลโลว

นีแ่หละ เพือ่ทำใหตวัเขาหางไกลออกไปจากฮารวารดเทาทีจ่ะเปนไปได’ 

*** 

อาเธอรหันกลับมาสนใจยังกองเอกสารที่เขากำลังศึกษา
บนโตะ เขารอคอยการเปนพี่เลี้ยงใหกับลูกชายของเจานายของเขา มัน

ไมใชเรือ่งเจบ็ปวดทีจ่ะสรางสิง่ดีๆ  ดวยการใชอำนาจ และเขากร็ูสกึยนิดี

เสมอกับโอกาสที่จะไดเปนพี่เลี้ยงในเรื่องมารชมาลโลวเหมือนที่เขาเคย

รูสกึสนกุสมยัเรยีนในมหาวทิยาลยั  

นอกจากนี้การมุงความสนใจไปที่ความจำเปนของคนอื่นนั้น ยัง

ชวยใหเขาลมืความกงัวลเกีย่วกบัเรือ่งของเขาเองได บางทเีขากบ็อกกบั

ตวัเองวา เจาใบเรยีกเกบ็เงนิทีก่องสมุอยูและซองจดหมายอนัเปนรางวลัที่

ไดรบัจากคณุพตีอนสำเรจ็การศกึษาทีห่ายไปนัน้ คงจะมทีางออกของมนั

เองในทีส่ดุโดยทีเ่ขาไมตองทำอะไร  

บางทีอาจจะเปนไปไดที่อาเธอรเอง 

กำลังไหลลึกลงสูเจารูกระตาย  

(เหมือนที่อลิซตกลงไปแลวเขาสูดินแดนมหัศจรรย) 

เขาสูความคิดแหงเวทมนต 

และรับผลกรรมของมารชมาลโลวซะเอง  
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3 
ถาอยากประสบความสำเร็จ 
เราตองยืนหยัด ไมละทิ้งกลางคัน 

 

 

 

อาเธอรพยายามแลวพยามอีก 

ทีเ่ขาไปตรวจเชค็ยอดเงนิในบญัชีธนาคารทางออนไลน วามเีงนิคา

จางกอนแรกจากบรษิทัสโลดาวน โอนเขามาหรอืยงั  

มนัเปนวนัศกุรของสปัดาหทีส่ามแลวทีเ่ขาทำงานทีน่ี ่ และเขาก็ไม

เคยทำงานอยางยาวนานโดยยังไมไดรับคาจางอยางนี้มากอน แตเขาก็

คาดวาเขาจะไดรบัเชค็เปนเงนิจำนวนมากกวาทีเ่คยได ซึง่ก็นาจะคุมคากบั

การรอคอย เทาทีเ่ขาคาดคะเน วนันีบ้ญัชีของเขาคงมเีงนิเพิม่ประมาณ

หาพนัดอลลาร แต ว าตอนไหนที่ เ งิ นจะ เข าล ะ !   

เขารูสกึชานิว้ขวาอนัเนือ่งจากการใชเมาสเสยีนาน หลงัจากลอ็กอนิ

อกีครัง้ และกอนทีจ่ะคลิก๊เพือ่ทำอะไรตอไป กเ็กดิเสยีงดงัขดัจงัหวะเขา

ขึน้มา  

“นีม่นัเกดิอาเพทอะไรขึน้กบัคณุ” เสยีงตะโกนจากผูหญงิตวัเตีย้ผม

สดีำในชดุเชยๆ และหนาตาทาทางไมเปนมติร “มนัเกดิอะไรขึน้กบัคณุ...

หอื” 

“คุณรูมั้ยวาไมมีอะไรที่คุณจะเอาชนะไมได ถาตราบใดคุณยังคงเรียงอิฐตอไป  
ถาคุณเรียงอิฐทีละกอนไปเรื่อยๆ ในที่สุดคุณก็จะไดกำแพงเอง ดังนั้นผมจึงไมเคย
เปนกังวลเกี่ยวกับกำแพงนั่น ผมแคใสใจในการเรียงอิฐ กำแพงก็จะเกิดขึ้นมาเอง” 
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