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จิ

ผู้สมัครล้นหลามที่กูเกิลเพล็กซ์
ต้องท�ำอยำ่งไรถึงจะได้งำนในบริษัทที่รับคนเขำ้ยำกสุด ๆ

บทที่ 1

	 มนั่งอยู่ในล็อบบี้ของอาคาร	44		ภายในส�านักงานใหญ่ของกูเกิล 

	 ที่เมอืงเมาน์เทนววิ		รฐัแคลฟิอร์เนยี		รอบตวัเขามคีนอกีหกคนที่อยู่

ในอาการงนุงงมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกนัไป		ทั้งหมดก�าลงัเหม่อมองจอ

โทรทศัน์		ซึ่งฉายเนื้อหาที่ออกจะไร้สาระแต่กด็เูพลนิสดุ	ๆ		นั่นคอื		กระดาน

ค้นหาข้อมูลของกูเกิลที่ถ่ายทอดสดรายการค�าที่คนทั่วโลกพิมพ์ค้นหาใน 

กูเกลิ	ณ	ตอนนั้น		ซึ่งไหลบ่าเข้ามาเรื่อย	ๆ	ไม่ขาดสาย		การได้จ้องมอง

มันก็เหมือนกับได้แอบสะเดาะกุญแจเข้าไปดูไดอารี่ส่วนตัวของคนทั่วโลก		

จากนั้นก็ได้แต่คิดว่าไม่น่าท�าแบบนั้นเลย		เพราะในชั่วอึดใจหนึ่ง		ความ

ปรารถนาซ่อนเร้นหรือความวิตกกังวลของใครบางคนในเมืองนิวออร์ลีนส	์	

ไฮเดอราบัด		หรือเอดินเบอระ		จู่	ๆ	ก็ถูกน�ามาเผยแพร่ให้พวกถ�้ามอง

จ�าเป็นที่หลงเข้ามายงัลอ็บบี้ของกเูกลิ		ซึ่งส่วนใหญ่ยงัอายแุค่	20-30	ปีและ

ก�าลงัรอสมัภาษณ์งานกนัอยู่
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*	เมื่อไหร่ที่เห็นเครื่องหมาย	?	ในหนังสือเล่มนี้หมายความว่ามีการพูดถึงหัวข้อนั้น	ๆ	เพิ่มเติมใน 

ส่วนของเฉลย		ซึ่งอยู่ตั้งแต่หน้า	181	เป็นต้นไป

ไบเบลิฉบบัพมิพ์อกัษรตวัใหญ่

การปลูกหญ้าทบัหญ้า

เกมเทลส์ออฟแฟนตาเซยี

ธารน�้าแขง็ที่ใหญ่ที่สดุในโลก

จาวาสครปิต์

การแต่งหน้าผู้ชาย

จดุประสงค์ของการศกึษา

กฎหมายรสัเซยีเกี่ยวกบัการยงิธนู

จิมรู้ดีว่าความหวังของเขาริบหรี่เต็มที		ในแต่ละปีกูเกิลมีคนมา 

สมคัรเข้าท�างานเป็นล้าน	ๆ	คน		และคาดกนัว่าโอกาสได้งานจรงิ	ๆ	มเีพยีง	

0.07	เปอร์เซ็นต์เท่านั้น		เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งโอกาสที่

นักเรียนมัธยมปลายจะสอบติดมีถึง	0.7	เปอร์เซ็นต์		ก็ต้องถือว่าผู้สมัคร

ของกูเกลิเจออปุสรรคที่โหดกว่ากนัเป็นไหน	ๆ

ผู้สัมภาษณ์คนแรกของจิมมาสาย		แถมยังเหงื่อท่วมตัวเพราะ 

ขี่จกัรยานมาท�างาน		เขาเริ่มด้วยค�าถามตามมารยาทเกี่ยวกบัประวตักิาร

ท�างานของจิม		ซึ่งจิมก็อธิบายถึงงานเก่าที่ท�าอยู่ช่วงสั้น	ๆ	อย่างขันแข็ง		 

ผู้สมัภาษณ์ไม่ได้มองที่เขา		แต่ก้มหน้าพมิพ์ข้อมูลใส่โน้ตบุ๊ก

“ค�าถามต่อไปที่ผมจะถามอาจฟังดปูระหลาดอยูส่กัหน่อย”		เขาว่า

?	 คุณถูกบีบอัดให้ตัวเล็กลงจนมีความสูงเท่าเหรียญแล้ว

โดนโยนลงเครื่องป่ัน		มวลร่างกายของคณุกล็ดลงไปด้วย

ท�าให้ความหนาแน่นยงัเท่าเดมิ		ใบมีดจะเริ่มหมนุในอกี	 

60	วนิาท	ี	คณุจะท�าอย่างไร*
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ผูส้มัภาษณ์เงยหน้าขึ้นจากโน้ตบุก๊		แล้วฉกียิ้มกว้างราวกบัคนโรคจติ

ที่เพิ่งได้ของเล่นชิ้นใหม่

“ผมจะโยนเศษเหรียญในกระเป๋าใส่มอเตอร์ของเครื่องปั่นเพื่อให้

ระบบขดัข้อง”		จมิตอบ

ผู้สัมภาษณ์หันกลับไปพิมพ์งานต่อ		“แต่ด้านในตัวเครื่องถูกซีลไว้

อย่างด”ี		เขาโต้กลบั		ดหูน้ากร็ูว่้าเคยเจอคนตอบแบบนี้มาเยอะแล้ว		“ถ้า

คุณโยนเหรียญใส่มอเตอร์ได้		เวลาใช้เครื่องปั่นอะไร	ๆ	ก็ได้ทะลักเข้าไป 

ในนั้นหมดน่ะส”ิ

“จริงแฮะ...อืม...งั้นผมจะถอดเข็มขัดกับเสื้อออก		แล้วทีนี้ก็ฉีกเสื้อ

เป็นเส้น	ๆ	เอามาผูกต่อกันเป็นเชือก		บางทีอาจรวมเข็มขัดเข้าไปด้วย		

เสรจ็แล้วกผ็ูกรองเท้าเข้าที่ปลายด้านหนึ่ง		ใช้มนัเป็นบ่วง...”

เสยีงเคาะแป้นพมิพ์ดงัรวั	ๆ

“ผมไม่ได้หมายถงึบ่วง”		จมิแก้		“ไอ้ที่คาวบอยในอาร์เจนตนิาชอบ

เหวี่ยงกนัเขาเรยีกว่าอะไรนะ		ที่มตีุ้มถ่วงน�้าหนกัที่ปลายเชอืก”

ไม่มีค�าตอบ		จิมเริ่มรู้สึกว่าความคิดของเขาฟังดูงี่เง่า		แต่เมื่อเริ่ม 

ไว้แล้วกต็้องต่อให้จบ		“ผมจะโยนมนัข้ามขอบโถปั่นแล้วปีนออกมา”

“	‘ตุม้ถ่วง’		ที่ว่าใช้แค่รองเท้าคณุเอง”		ผูส้มัภาษณ์สวนกลบั		“มนั

จะถ่วงน�้าหนกัไหวเหรอ		ยงัไงตวัคณุกต็้องหนกักว่ารองเท้าคณุอยู่แล้ว”

จิมเองก็ไม่รู้		แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้น		พออีกฝ่ายเครื่องติด		เขาก็

เริ่มไล่เรียงจุดบอดของค�าตอบออกมาเป็นข้อ	ๆ		ทั้งเรื่องที่เสื้อของจิมหด

เลก็ลงพร้อม	ๆ	กบัตวัเขา		จงึไม่น่าจะเอามาท�าเป็นเชอืกได้ยาวพอให้โยน

ข้ามปากโถปั่น		และถึงจิมจะขึ้นมาบนปากโถได้		 (ถ้าเขาขึ้นมาได้น่ะนะ)		

แล้วเขาจะลงจากปากโถอย่างไรล่ะ	 	ตามความเป็นจริงจิมไม่น่าจะ 

ผูกเชอืกเสรจ็ภายใน	60	วนิาทดี้วยซ�้า

จิมไม่เห็นว่าเรื่องนี้มันจะเป็นจริงไปได้อย่างไร		อย่างกับว่ากูเกิลมี

ไฟฉายย่อส่วน		และวางแผนจะทดลองใช้มนัในอาทติย์หน้ายงังั้นแหละ
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“ขอบคุณที่มาในวันนี้นะครับ”		ผู้สัมภาษณ์กล่าวพร้อมกับยื่นมือ 

ที่ยงัชื้นเหงื่อมาให้

พวกเราอาศัยอยู่ในยุคที่ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรน		นี่เป็นช่วงเวลาที่

สงครามหางานเข้มข้นที่สุดชนิดไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์		ไม่มี 

การสมัภาษณ์ยคุไหนจะยากไปกว่ายคุนี้อกีแล้ว		มันเป็นดั่งหนามยอกอก

ของพวกสอบตก		และกเ็ป็นธรรมชาตขิองการท�างานที่ก�าลงัเปลี่ยนไป

ส�าหรับบางคนที่ก�าลังหางาน		กูเกิลเป็นดั่งเมืองในฝันบนเนินเขา		

แหล่งรวบรวมพวกสมองล�้าที่ท�าแต่เรื่องเจ๋ง	ๆ		 กูเกิลมักถูกจัดให้เป็น 

อันดับหนึ่งหรืออันดับต้น	ๆ	ของโผ		“100	บริษัทที่คนอยากท�างานด้วย 

มากที่สดุ”		จากนติยสารฟอร์จนู  กเูกลิ	เมาน์เทนววิ	แคมปัส		หรอืที่เรยีก

กนัสั้น	ๆ	ว่ากเูกลิเพลก็ซ์		คอืแดนสวรรค์ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอ�านวยความ

สะดวกส�าหรบัพนกังานผูโ้ชคดใีนสายตาของหลาย	ๆ	คน		ที่นี่มภีตัตาคาร

ห้าดาวสบิเอด็แห่ง		พร้อมเสิร์ฟอาหารออร์แกนกิที่ใช้วตัถดุบิปลูกเองแบบ

ฟร	ีๆ		ทั้งยงัมหีน้าผาจ�าลองและสระว่ายน�้า		มกีระดานไวต์บอร์ดใหญ่ยกัษ์

เต็มผนังเอาไว้ให้พนักงานแบ่งปันไอเดียดี	ๆ	ที่ผุดขึ้นมา		แถมด้วยโต๊ะ

ปิงปอง		เกมโต๊ะบอล		และเกมโต๊ะฮอกกี้ไว้ให้คลายเครยีด		แล้วยงัเสรมิ

บรรยากาศด้วยตูโ้ทรศพัท์สแีดงสดุคลาสสกิจากองักฤษและโครงไดโนเสาร์

จ�าลองที่เอามาแต่งสวน		

นอกจากนี้		พนกังานของกเูกลิยงัสามารถใช้เครื่องซกัผ้าโดยไม่ต้อง

หยอดเหรียญ		ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี		มีหลักสูตรเรียนภาษา 

ต่างประเทศ		จะล้างรถหรือเปลี่ยนน�้ามันเครื่องก็ไม่ต้องควักกระเป๋า   

มรีถรบัส่งตั้งแต่หน้าบ้านพกัถงึที่ท�างาน		พนกังานคนไหนซื้อรถไฮบรดิกจ็ะ

ได้รบัเงนิคนืถงึ	5’000	ดอลลาร์		แถมยงัมสีกู๊ตเตอร์ของบรษิทัไว้ให้ทกุคน

ได้ใช้		พ่อแม่มอืใหม่จะได้รบัเงนิไว้ซื้ออาหารกลบับ้าน	500	ดอลลาร์		พร้อม

สิทธิลาหยุดไปเลี้ยงลูกนานถึงสี่เดือนครึ่งโดยยังได้รับเงินเดือนเต็มจ�านวน		
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ส่วนกบัคูร่กัเพศเดยีวกนั		กเูกลิกช่็วยจ่ายค่าประกนัสขุภาพให้เท่าเทยีมกบั

คูร่กัชายหญงิ		และทกุปียงัพาพนกังานไปเล่นสกกีนัทั้งบรษิทัอกีด้วย		สทิธิ

ประโยชน์เหล่านี้ใช่จะท�าเพราะความใจดีเสมอไป		ที่ต่างจากบริษัทในยุค

ก่อน	ๆ	ก็คือ		พวกเขาไม่ต้องเสียเวลามาต่อรองกับสหภาพแรงงานหรือ 

แก้ปัญหาพนกังานเป็นรายบคุคล		นบัเป็นก้าวที่ฉลาดส�าหรบักูเกลิที่เลอืก

ป้อนผลประโยชน์มากมายให้ลกูจ้าง		ยิ่งกบัธรุกจิที่ต้องพยายามดงึหวักะทิ

มาท�างานเช่นนี้ด้วยแล้ว		 เพราะมันไม่เพียงท�าให้พนักงานมีความสุข		 

แต่ยงัท�าให้คนภายนอกมองเข้ามาด้วยความอจิฉาอกีต่างหาก

ความพเิศษเช่นนี้ใช่ว่าจะมแีค่กเูกลิที่เดยีวอย่างที่ใคร	ๆ	คดิ		ทกุวนั

นี้กองทัพคนว่างงานจ�านวนมากต่างพากันปฏิบัติกับทุกบริษัทราวกับเป็น 

กูเกิล		แม้แต่บริษัทที่ไม่ได้น่าดึงดูดก็ยังมีผู ้สมัครคุณสมบัติดีเยี่ยมใน

ต�าแหน่งต่าง	ๆ	มาให้เลือกสรรโดยไม่ซ�้าหน้า		นี่เป็นเรื่องดีส�าหรับบริษัท 

ที่มีก�าลังจ้าง		เหมือนอย่างกูเกิลที่มีสิทธิเลือกคนแถวหน้าในแต่ละสาขา 

มาท�างานด้วย		แต่มนักลบัไม่เป็นผลดกีบัผู้สมคัร		พวกเขาต้องเผชญิกบั

การคัดเลือกที่ยากขึ้น		รุนแรงขึ้น		แถมยังหนักข้อขึ้นแบบที่ไม่เคยเป็น 

มาก่อน

หลักฐานที่ชัดที่สุดเห็นได้จากการสัมภาษณ์งาน		แน่นอนว่าต้องมี

ค�าถามดั้งเดิมหลากหลายประเภทที่นิยมใช้ในการสัมภาษณ์งาน		ซึ่ง 

รวมถงึค�าถาม		“สื่อพฤตกิรรม”		ที่ใช้กนัอย่างซ�้าซาก

“ลองเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยไม่ลงรอยกับเพื่อนร่วมงาน 

ให้ฟังหน่อย”

“ให้คุณเล่าสถานการณ์เมื่อต้องรับมือกับลูกค้าที่ท�าตัว 

หยาบคาย”

“เรื่องที่ล้มเหลวที่สดุในชวีติของคณุคอือะไร”

“เคยท�างานไม่ทนัก�าหนดส่งหรอืไม่		แล้วคณุจดัการปัญหา

นี้อย่างไร”
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“ลองพดูถงึทมีงานที่คณุเคยคมุซึ่งรวมเอาคนที่ต่างกนัสดุขั้ว

ไว้ด้วยกนั”

แล้วกย็งัมคี�าถามที่เกี่ยวข้องกบัธรุกจินั้น	ๆ	โดยตรง		เช่น

“คณุจะแนะน�าซปุเปอร์มาร์เกตอย่างโฮลฟู้ดส์ให้นกัท่องเที่ยว

ต่างชาตฟิังอย่างไร”

“ห้างทาร์เก็ตใช้มาตรการอะไรสู้กับวอลมาร์ต		แล้วเราควร

ปรบัแบรนด์ของเราอย่างไรเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาด”

“คณุจะท�าอย่างไรให้ลกูค้าหนัมาใช้บรกิารธนาคารวาโคเวยี 

มากขึ้น”

“ในอกีสบิปีข้างหน้าสตาร์บคัส์จะต้องเผชญิกบัความท้าทาย

เรื่องอะไร”

“คณุจะประเมนิมูลค่าของเฟซบุ๊กอย่างไร”

จากนั้นจึงเป็นการให้ทดลองท�างาน		กล่าวคือ		แทนที่จะถามไป 

ตรง	ๆ	ว่าผู้สมคัรท�างานอะไรได้บ้าง		บรษิทักลบัให้พวกเขาแสดงฝีมอืใน

ระหว่างสัมภาษณ์		ส�าหรับต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายก็ให้ลองวางแผน 

การขาย		ทนายให้ลองร่างสัญญา		ส่วนวศิวกรซอฟต์แวร์ให้ลองเขยีนโค้ด

ปิดท้ายด้วยค�าถามปลายเปิดท้าทายสมอง		ซึ่งเป็นแนวถนัดของ 

กูเกิลเขาล่ะ		ค�าถามอย่างการ		“โยนคนลงเครื่องปั่น”		มีไว้ใช้วัดความ

ยดืหยุ่นทางความคดิ		รวมถึงศกัยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ		ซึ่งล้วน

เป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับกูเกิลที่นับวันจะโตเอา	ๆ		คนที่ถูกจ้างมาท�างาน

อย่างหนึ่งอาจโดนโยกไปท�างานอื่นในอกีไม่กี่ปี		ดงันั้น		แม้การให้ทดลอง

ท�างานจะมปีระโยชน์		แต่กท็�าให้เรารูถ้งึความสามารถแค่เฉพาะด้านเท่านั้น		

ในขณะที่การถามค�าถามยิ่งแหวกแนวกย็ิ่งช่วยขดุเอาสิ่งที่ทกุบรษิทัมองหา
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แต่ไม่รู้จะประเมนิอย่างไรออกมา		ซึ่งกค็อืความสามารถในการสร้างสรรค์

นวตักรรมใหม่	ๆ	นั่นเอง

ด้วยเหตุนี้		ค�าถามสัมภาษณ์งานหลายข้อของกูเกิลถึงแพร่หลาย 

ไปยงับรษิทัอื่น	ๆ	อกีมากนอกเมาน์เทนววิ		ตอนนี้		“กเูกลิ”		ถูกจดัให้เป็น

แบรนด์ที่ทรงคณุค่าที่สดุในโลก		มมีูลค่าถงึ	86’000	ล้านดอลลาร์จากการ

รวบรวมข้อมูลของมิลล์วาร์ด	บราวน์	ออพติมอร์		ยิ่งประสบความส�าเร็จ

ผู้คนกย็ิ่งอยากเลยีนแบบ		องค์กรต่าง	ๆ	พากนัสาบานว่าจะ		“เป็นให้ได้

อย่างกูเกิล”		(แต่กับบริษัทรับปูพื้นห้องครัวผมก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไร)		

จงึไม่ใช่เรื่องแปลกถ้านั่นจะรวมถงึการคดัคนเข้าท�างานด้วย

ลองทายดูว่าจ�านวนตัวถัดไปคืออะไร

รูปแบบการสัมภาษณ์งานที่กูเกิลนั้นได้รับอิทธิพลมาจากปริศนาตรรกะ		 

ซึ่งแต่ก่อนมกัใช้ทดสอบผู้สมคัรเข้าท�างานในบรษิทัด้านเทคโนโลย	ี	ลองดู

โจทย์ด้านล่างนี้		ผู้สมัภาษณ์ได้เขยีนเลขหกตวัไว้บนกระดานไวต์บอร์ด

10, 9, 60, 90, 70, 66

ค�าถามคอื		จ�านวนตวัถดัไปคอือะไร

แบบทดสอบทางจิตวิทยาส�าหรับประเมินความคิดสร้างสรรค์เอง 

กใ็ช้ปรศินาคล้าย	ๆ	กนันี้		ส่วนมากผูส้มคัรมกัเหวี่ยงแหไปเรื่อย		พยายาม

หาความเชื่อมโยงของตวัเลขเหล่านี้ที่ดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกนั		สดุท้าย

พวกเขาส่วนใหญ่มกัต้องยกธงขาว		มผีูโ้ชคดเีพยีงหยบิมอืเท่านั้นที่มองออก
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ลมืเรื่องการค�านวณไปได้เลย		แล้วลองเขยีนพวกมนัเป็นค�าในภาษา

องักฤษดูสิ

ten

nine

sixty

ninety

seventy

sixty-six

ล�าดับเลขพวกนี้เรียงตามจ�านวนตัวอักษรของค�าในภาษาอังกฤษ

ต่างหาก!

ทีนี้ลองศึกษามันให้ละเอียดขึ้นอีก		เลขที่สะกดด้วยอักษรสามตัว 

ไม่ได้มีแค่	10	(ten)	เท่านั้น		แต่ยังมี	1	(one)’	2	(two)’	6	(six)		ส่วนเลข 

ที่สะกดด้วยอักษรสี่ตัวนอกจาก	9	(nine)	แล้วก็ยังมี	0	 (zero)’	4	(four)’	 
5	 (five)		ดังนั้น		ล�าดับเลขที่เราเห็นในโจทย์ก็คือเลขที่เรียงล�าดับตาม 

จ�านวนตวัอกัษรของค�าในภาษาองักฤษ		เฉพาะตวัที่มคี่ามากที่สดุนั่นเอง

ทีนี้ก็ถึงเวลาแสดงฝีมือกันแล้วล่ะ	 	จ�านวนตัวที่อยู ่ถัดจาก	66	 

(sixty-six)	คืออะไรกนัแน่		ค�าตอบคอืตวัที่สะกดด้วยอกัษรเก้าตวั		(ไม่รวม

ยัติภังค์)		และต้องมีค่ามากที่สุด		ถ้าลองนั่งไล่ดูก็จะได้ค�าตอบเป็น	96	

(ninety-six)		ส่วนตัวที่มีค่ามากกว่า	100	ก็ดูจะน�ามาใช้เป็นค�าตอบไม่ได้		

เพราะต้องขึ้นต้นด้วยอกัษรสบิตวัคอื		“one	hundred”		เป็นอย่างน้อย

สงสยัไหมว่าท�าไมโจทย์ถงึไม่ใช้	100	(hundred)	แทน	70	(seventy)		

ไหนจะ	1’000’000	(million)	และ	1’000’000’000	(billion)	ที่สะกดด้วยอกัษร

เจ็ดตัวเหมือนกัน		เหตุผลที่พอจะเข้าเค้าก็อาจเป็นเพราะคนตั้งโจทย์ใช้

เฉพาะจ�านวนนบัที่สะกดถกูต้องตามหลกัการเขยีนในภาษาองักฤษเท่านั้น		
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และเวลาเราเขยีนเลข	100	เป็นตวัอกัษร		ที่ถกูกต้็องเขยีนว่า		“one	hundred”  

นั่นเอง

ในเวบ็ไซต์ฐานข้อมลูล�าดบัจ�านวนเตม็ออน-ไลน์  (On-Line Encyclo- 

pedia of Integer Sequences)		คณุสามารถใส่ชดุตวัเลขอะไรกไ็ด้ให้มนัช่วย

หาจ�านวนที่อยู่ถัดไป		แน่นอนว่าคุณไม่สามารถใช้มันระหว่างสัมภาษณ์

งานได้		ทั้งนี้ค�าตอบที่ได้จากเวบ็ไซต์ส�าหรบัโจทย์ข้างต้นกค็อื	96	นั่นแหละ		

ช่วงที่ผ่านมาหลายบริษัทในแทบทุกแวดวงต่างก็ใส่ค�าถามนี้เข้าไปในการ

สัมภาษณ์งาน		โดยมากผู้สัมภาษณ์มักชอบยิงค�าถามนี้เพื่อขู่ให้ผู้สมัคร

ลนลาน		และบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่มักมีค�าตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว		

นั่นคอื		96

แต่ไม่ใช่ที่กูเกิล		ที่เมาน์เทนวิวนั้น	96	เป็นค�าตอบที่แค่พอใช้ได	้	

เพราะค�าตอบที่ดกีว่าคอื

10’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’ 
000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’ 
000’000’000’000’000’000’000’000

หรอืที่เรยีกกนัสั้น	ๆ	ว่า		one	googol		(หนึ่งกูกอล)

แต่มนักย็งัไม่ใช่ค�าตอบที่ดทีี่สดุ		เพราะค�าตอบในใจของพวกเขาคอื

100’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’ 
000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’ 
000’000’000’000’000’000’000’000

ten	googol		(สบิกูกอล)
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ple



18

คําตอบนี้มีต้นก�าเนิดย้อนไปในราว	ๆ	ปี	1938		วันหนึ่งขณะที่เด็กชาย 

วยัเก้าขวบชื่อมลิตนั	ซริอตตา		และเอด็วนิพี่ชายของเขาไปเดนิส�ารวจหน้าผา

รมิแม่น�้าในรฐันวิเจอร์ซย์ีกบัคณุลงุเอด็เวร์ิด	แคสเนอร์		นกัคณติศาสตร์จาก

มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย		ซึ่งเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะชาวยิวคนแรกที่ได้รับ

ต�าแหน่งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ในกลุ่มสถาบันไอวีลีก		แคสเนอร์

ฆ่าเวลาด้วยการยงิค�าถามเอาใจหนอนหนงัสอืวยัเก้าขวบว่า		จะใช้ค�าอะไร

มาเขยีนแทนจ�านวนที่ขึ้นต้นด้วย		“1”		ตามด้วย	0	ร้อยตวั		แคสเนอร์ท้า

ให้หลานของเขาคดิค�าใหม่มาเรยีกเลขจ�านวนนี้		และค�าที่มลิตนัเสนอกค็อื		

“googol		(กูกอล)”

ค�านี้ไปปรากฏอยูใ่นหนงัสอืเรื่อง  Mathematics and the Imagination  

ที่แคสเนอร์เขียนร่วมกับเจมส์	นิวแมน		ในปี	1940		เช่นเดียวกับค�าว่า		

“googolplex		(กูกอลเพล็กซ์)”		ซึ่งใช้แทนจ�านวนที่มีค่ามากกว่านั้นอีกคือ		

10	ยกก�าลังกูกอล		(1010
100
)		ทั้งสองค�ากลายมาเป็นกระแสและแทรกซึม 

เข้าสู่วฒันธรรมของเรา		ถงึกบัไปโผล่อยู่ในการ์ตูน  The Simpsons		และ

ถกูแปลงมาเป็นชื่อของเวบ็ไซต์ค้นหาข้อมลูจากฝีมอืการสร้างของแลร์รี	เพจ		

และเซอร์เกย์	บริน		เช่นที่เดวดิ	โคลเลอร์		จากสแตนฟอร์ดเคยกล่าวไว้ว่า

ในตอนที่ฌอน	[แอนเดอร์สัน]		กับแลร์รี	 [เพจ]		ก�าลังง่วน 

กบัการคดิชื่อดี	ๆ	อยู่หน้ากระดานไวต์บอร์ดในออฟฟิศของ

พวกเขา		ซึ่งต้องเป็นชื่อที่สื่อถงึรายการข้อมลูจ�านวนมหาศาล  

จู่	ๆ	ฌอนกพ็ูดถงึค�าว่า		“กูกอลเพลก็ซ์”		ขึ้นมา		และแลร์รี

เรยีกมนัย่อ	ๆ	เป็น		“กูกอล”		(ทั้งสองค�าหมายถงึจ�านวนที่

มค่ีามหาศาลเหมอืนกนั)		ฌอนซึ่งนั่งอยู่หน้าคอมพวิเตอร์พอดี

จึงลงมือค้นฐานข้อมูลรายชื่อเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนแล้วบน

อินเทอร์เน็ต		เพื่อดูว่าชื่อที่คิดขึ้นสด	ๆ	ร้อน	ๆ	นี้มีใครเคย 

ใช้แล้วหรือยัง		ฌอนนั้นสะกดค�าไม่แข็ง		เขาค้นโดยพิมพ ์

ชื่อผดิเป็น		“google.com”		และพบว่ามนัยงัว่างอยู่		แลร์รี
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ชอบใจชื่อนี้		จากนั้นภายในไม่กี่ชั่วโมงเขากจ็ดัการลงทะเบยีน

เวบ็ไซต์ในชื่อ		“google.com”		ส�าหรบัตวัเขาและเซอร์เกย์

เอด็เวร์ิด	แคสเนอร์		ถงึแก่กรรมในปี	1955	และไม่เคยได้เหน็ชื่อที่เกอืบ

ตั้งซ�้ากับของเขา		แต่ล่าสุดสัมพันธ์กูกอล-กูเกิลนี้ก็กลายเป็นประเด็น 

ขึ้นมา		โดยในปี	2004	เหลนของแคสเนอร์คอืเพร	ีไฟลเชอร์		กล่าวหาว่า

บริษัทของเพจและบรินแอบเอาค�านี้ไปใช้ตามอ�าเภอใจโดยไม่ยอมควัก

กระเป๋า		ไฟลเชอร์ขู่ว่าเธอก�าลงัหาทางใช้กฎหมายเล่นงานกลบั		(พาดหวั

ข่าวที่ดีที่สุดเขียนว่า		“ชาวกูเกิลของคุณได้คุยกับชาว		‘กูกอล’		ของฉัน

หรอืยงั”)

ปริศนากูกอล-กูเกิลนั้นสลับซับซ้อนยิ่งนัก		แรกสุดคุณต้องมองที่

จ�านวนตวัอกัษรของค�าในภาษาองักฤษ		ไม่ใช่คณุสมบตัทิางคณติศาสตร์

ของล�าดับเลขนั้น	ๆ		แค่นี้ก็ว่ายากแล้ว		จากนั้นยังต้องรู้จักและนึกถึง

จ�านวนของแคสเนอร์ให้ออกด้วย		ส�าหรบัมนษุย์ปถุชุนทั่ว	ๆ	ไปอาจคดิว่า

ตวัเองฉลาดที่คดิค�าตอบ		“one	googol”		ขึ้นมาได้		แล้วเผลอชะล่าใจว่า

จะจบแค่นี้		ทั้งที่ยงัมกีบัดกัสดุท้าย		นั่นคอื		“ten	googol”		ซึ่งมค่ีามากกว่า		

“one	googol”		และนบัเป็นค�าตอบที่แท้จรงิ

จินตนาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ค�าถามข้างต้นนั้นยากผดิมนษุย์มนาเกนิกว่าจะเอาไปถามผู้สมคัรหรอืเปล่า		

ส�าหรับที่กูเกิลค�าตอบคือไม่เลย		แต่ปริศนาแบบนี้ถ้าน�ามาใช้เป็นค�าถาม

สัมภาษณ์งานกลับจะส่งผลเสีย		เพราะค�าตอบที่ตายตัวเช่นนี้จะมีก็แต ่

คนที่ตอบได้กับไม่ได้		ไม่จ�าเป็นต้องใช้การคิดวิเคราะห์หาเหตุผลอะไรกัน

มาก		ท�าให้ไม่สามารถแยกแยะคนที่ไขปรศินาได้ด้วยตวัเองออกจากคนที่

รู้ค�าตอบมาล่วงหน้า		ยิ่งเป็นการสมัครงานที่กูเกิลด้วยแล้ว		ผู้สมัครย่อม
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ต้องรู้จักใช้เว็บไซต์ค้นหาข้อมูล		ไม่น่าแปลกถ้าพวกเขาจะใช้กูเกิลค้นหา

แนวข้อสอบสัมภาษณ์เข้ากูเกิล		รวมถึงค�าตอบของค�าถามในข้อนี้ด้วย		 

ผลก็คือ		กูเกิลต้องเน้นย�้าให้ผู ้สัมภาษณ์เลือกใช้ค�าถามแนวอื่นที่เป็น

ค�าถามปลายเปิดและไม่มคี�าตอบ		“ตายตวั”		กูเกลิยดึหลกัที่ว่า		ค�าถาม

สัมภาษณ์งานที่ดีก็เหมือนกับข้อสอบที่ให้นักเรียนน�ากลับไปท�าที่บ้าน		

ความท้าทายอยู่ที่การหาค�าตอบซึ่งผู้สัมภาษณ์ไม่เคยได้ยินมาก่อน		และ 

ดกีว่าทกุค�าตอบที่เขาเคยได้ยนิมา

ผู้สมคัรคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่า		ผู้สมัภาษณ์งานที่กูเกลินั้น		“ไม่ได้

อบอุ่นเป็นกันเอง”		เลยสักนิด		อีกค�าที่ได้ยินบ่อย	ๆ	คือ		“ตายด้าน”		 

เรยีกได้ว่าไร้ความรูส้กึโดยสิ้นเชงิ		พวกเขาแค่นั่งท�าหนา้ไร้อารมณร์ะหวา่ง

รวันิ้วใส่คยี์บอร์ด		เวลาคณุตอบอะไรที่คดิว่าเจ๋งสดุ	ๆ	ออกไป		อย่าว่าแต่

จะได้รบัปฏกิริยิาตอบกลบัเลย		ขนาดเสยีงรวันิ้วยงัไม่แม้แต่จะชะงกั

นี่เป็นสิ่งที่กูเกิลตั้งใจเอาไว้อยู่แล้ว		เป็นวิธีเล่นกับจิตใจของคนให้

เขาเดาทางไม่ออก		ไม่มีใครบอกกับผู้สมัครว่าเขาก�าลังมาถูกทางหรือเป๋ 

ไปผิดทาง	 	 ไม่แม้แต่จะบอกว่าค�าตอบสุดท้ายของเขานั้นถูกหรือผิด		 

บ่อยครั้งที่ค�าถามของกูเกลิไม่ได้มคี�าตอบที่ถูกต้องเพยีงค�าตอบเดยีว		แต่

ยงัมทีั้งค�าตอบที่ด	ี	ค�าตอบที่ซ�้าซาก		และค�าตอบที่บรรเจดิสดุ	ๆ		ผู้สมคัร 

มักต้องเดินออกจากห้องสัมภาษณ์ไปโดยแทบไม่รู้ว่าตัวเองท�าได้ดีหรือไม	่	

ส่งผลให้เกดิความตงึเครยีดถงึขั้นหวาดระแวงกนัเองในกลุม่ผูส้มคัรที่กเูกลิ		

ทั้งยงัก่อให้เกดิปรากฏการณ์ประหลาด		เมื่อบรษิทัอื่นพากนัหยบิยมืค�าถาม

สมัภาษณ์งานของกูเกลิมาใช้		โดยที่ไม่ได้เข้าใจจรงิ	ๆ	วา่ค�าตอบที่ถกูต้อง

ควรเป็นอย่างไร

สิทธิพิเศษที่กูเกิลไม่ใช่ซาชิมิหรือบริการนวด		แต่เป็น		“โปรเจกต์เวลา	 
20	เปอร์เซ็นต์”		ต่างหาก		วิศวกรที่กูเกิลได้รับอนุญาตให้ใช้เวลางาน 

หนึ่งวันต่อสัปดาห์ไปกับโปรเจกต์อะไรก็ได้ที่อยากท�า		นับเป็นการวาง 
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เดมิพนัที่วเิศษสดุ		เป็นเรื่องยากที่จะนกึภาพบรษิทัพแีอนด์จผีู้ผลติแพนทนี  

ยอมให้พนักงานใช้เวลางานหนึ่งวันต่อสัปดาห์นั่งฝันถึงแชมพูตัวใหม่		แต่

ที่กูเกิลวิธีนี้กลับใช้ได้ผล		มีรายงานว่าถึงตอนนี้รายได้ของกูเกิลมากกว่า

ครึ่งล้วนมาจากไอเดียที่ถือก�าเนิดจากโปรเจกต์เวลา	20	เปอร์เซ็นต์ทั้งนั้น		

ผลงานที่เหน็	ๆ	กนัอยู่		ได้แก่		จเีมล์		กูเกลิแมปส์		กูเกลินวิส์		กูเกลิสกาย  

และกูเกลิวอยซ์

แล้วเราจะวดัความสามารถในการสร้างสรรค์นวตักรรมได้อย่างไรกนั		

ค�าถามนี้อยูคู่ก่บัโรงเรยีนธรุกจิมาหลายสบิปี		อย่างที่เหน็กนัวา่มหีลายคน 

ที่ฉลาด		แต่กลับไม่มีของ		ไม่ว่า		“ของ”		ที่ว่าจะหมายถึงอะไรก็ตาม		 

นโิคไล	โกโกล		(ที่คนมกัสะกดผดิเป็น		“กูกอล”		และ		“กูเกิล”)		กล่าวไว้

ในหนงัสอืของเขาเรื่อง		The Overcoat		ว่ามนัคอื		“ปลกัที่แยกช่างตดัเสื้อ

ที่ท�าเป็นแค่ซ่อมชดุเสรมิซบัในออกจากช่างที่รูจ้กัตดัเยบ็อะไรใหม่	ๆ”		กเูกลิ

ยอมเสี่ยงเอาต้นทนุค่าแรง	20	เปอร์เซน็ต์มาวางเดมิพนัว่า		วธินีี้จะสามารถ

คัดเอาวิศวกรซอฟต์แวร์ฝีมือพื้น	ๆ	ออกจากมือสังหารตัวฉกาจที่พร้อมจะ

สร้างสรรค์นวตักรรมเปลี่ยนโลก

ปรศินาเครื่องป่ันกค็อืกระบวนการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ใหม่ฉบบัย่อ		

คุณเริ่มต้นด้วยการระดมความคิด		โดยมีค�าตอบที่เป็นไปได้อยู่มากมาย		

และไม่ควรรีบร้อนเลือกค�าตอบที่แค่		“ดีพอใช้”		การจะได้มาซึ่งค�าตอบ 

ที่ดีที่สุดเราต้องรู้จักฟังประโยคค�าถามให้ดี	 	ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่า		

“จนิตนาการส�าคญักว่าความรู”้		คณุไม่จ�าเป็นต้องเกดิเป็นไอน์สไตน์กต็อบ

ค�าถามนี้ให้ดไีด้		แต่คณุจ�าเป็นต้องใช้จนิตนาการเชื่อมโยงมนักบัสิ่งที่เคย

เรยีนรู้เมื่อนานมาแล้ว

ส�าหรับพวกเราหลาย	ๆ	คน		ค�าตอบแรกที่ผุดขึ้นโดยอัตโนมัติมัก 

ไม่เข้าท่า		อย่างคนหนึ่งที่เขยีนตอบไว้ในบลอ็กว่า		“ในเมื่อมคีนก�าลงัจะใช้

เครื่องปั่น		แสดงว่าไม่ช้าคงได้เทอะไรต่อมิอะไรใส่ลงมาแน่	ๆ		ถ้าเป็นฉนั

จะยอมเอาคอพาดใบมดีเสยีดกีว่าปล่อยให้ตวัเองจมน�้าสมนุไพรขมป๋ีตาย”		

ส่วนค�าตอบจรงิจงัที่คนใช้กนัเกร่อที่สดุสองค�าตอบดจูะเป็น		(1)		นอนตวัลบี
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