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มนั่งอยู่ในล็อบบี้ของอาคาร 44  ภายในส�ำนักงานใหญ่ของกูเกิล
ที่เมืองเมาน์เทนวิว  รัฐแคลิฟอร์เนีย  รอบตัวเขามีคนอีกหกคนที่อยู่
ในอาการงุนงงมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป  ทัง้ หมดก�ำลังเหม่อมองจอ
โทรทัศน์  ซึง่ ฉายเนือ้ หาทีอ่ อกจะไร้สาระแต่กด็ เู พลินสุด ๆ  นัน่ คือ  กระดาน
ค้นหาข้อมูลของกูเกิลที่ถ่ายทอดสดรายการค�ำที่คนทั่วโลกพิมพ์ค้นหาใน
กูเกิล ณ ตอนนั้น  ซึ่งไหลบ่าเข้ามาเรื่อย ๆ ไม่ขาดสาย  การได้จ้องมอง
มันก็เหมือนกับได้แอบสะเดาะกุญแจเข้าไปดูไดอารี่ส่วนตัวของคนทั่วโลก  
จากนั้นก็ได้แต่คิดว่าไม่น่าท�ำแบบนั้นเลย  เพราะในชั่วอึดใจหนึ่ง  ความ
ปรารถนาซ่อนเร้นหรือความวิตกกังวลของใครบางคนในเมืองนิวออร์ลีนส์  
ไฮเดอราบัด  หรือเอดินเบอระ  จู่ ๆ ก็ถูกน�ำมาเผยแพร่ให้พวกถ�้ำมอง
จ�ำเป็นทีห่ ลงเข้ามายังล็อบบีข้ องกูเกิล  ซึง่ ส่วนใหญ่ยงั อายุแค่ 20-30 ปีและ
ก�ำลังรอสัมภาษณ์งานกันอยู่
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ไบเบิลฉบับพิมพ์อักษรตัวใหญ่
การปลูกหญ้าทับหญ้า
เกมเทลส์ออฟแฟนตาเซีย
ธารน�้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก
จาวาสคริปต์
การแต่งหน้าผู้ชาย
จุดประสงค์ของการศึกษา
กฎหมายรัสเซียเกี่ยวกับการยิงธนู
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จิมรู้ดีว่าความหวังของเขาริบหรี่เต็มที   ในแต่ละปีกูเกิลมีคนมา
สมัครเข้าท�ำงานเป็นล้าน ๆ คน  และคาดกันว่าโอกาสได้งานจริง ๆ มีเพียง
0.07 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น  เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งโอกาสที่
นักเรียนมัธยมปลายจะสอบติดมีถึง 0.7 เปอร์เซ็นต์   ก็ต้องถือว่าผู้สมัคร
ของกูเกิลเจออุปสรรคที่โหดกว่ากันเป็นไหน ๆ
ผู้สัมภาษณ์คนแรกของจิมมาสาย  แถมยังเหงื่อท่วมตัวเพราะ
ขี่จักรยานมาท�ำงาน  เขาเริ่มด้วยค�ำถามตามมารยาทเกี่ยวกับประวัติการ
ท�ำงานของจิม  ซึ่งจิมก็อธิบายถึงงานเก่าที่ท�ำอยู่ช่วงสั้น ๆ อย่างขันแข็ง  
ผู้สัมภาษณ์ไม่ได้มองที่เขา  แต่ก้มหน้าพิมพ์ข้อมูลใส่โน้ตบุ๊ก
“ค�ำถามต่อไปทีผ่ มจะถามอาจฟังดูประหลาดอยูส่ กั หน่อย”  เขาว่า

?

คุณถูกบีบอัดให้ตัวเล็กลงจนมีความสูงเท่าเหรียญแล้ว
โดนโยนลงเครือ่ งปัน่   มวลร่างกายของคุณก็ลดลงไปด้วย
ท�ำให้ความหนาแน่นยังเท่าเดิม  ใบมีดจะเริ่มหมุนในอีก
60 วินาที  คุณจะท�ำอย่างไร*

* เมื่อไหร่ที่เห็นเครื่องหมาย ? ในหนังสือเล่มนี้หมายความว่ามีการพูดถึงหัวข้อนั้น ๆ เพิ่มเติมใน
ส่วนของเฉลย  ซึ่งอยู่ตั้งแต่หน้า 181 เป็นต้นไป
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ผูส้ มั ภาษณ์เงยหน้าขึน้ จากโน้ตบุก๊   แล้วฉีกยิม้ กว้างราวกับคนโรคจิต
ที่เพิ่งได้ของเล่นชิ้นใหม่
“ผมจะโยนเศษเหรียญในกระเป๋าใส่มอเตอร์ของเครื่องปั่นเพื่อให้
ระบบขัดข้อง”  จิมตอบ
ผู้สัมภาษณ์หันกลับไปพิมพ์งานต่อ  “แต่ด้านในตัวเครื่องถูกซีลไว้
อย่างดี”  เขาโต้กลับ  ดูหน้าก็รวู้ า่ เคยเจอคนตอบแบบนีม้ าเยอะแล้ว  “ถ้า
คุณโยนเหรียญใส่มอเตอร์ได้   เวลาใช้เครื่องปั่นอะไร ๆ ก็ได้ทะลักเข้าไป
ในนั้นหมดน่ะสิ”
“จริงแฮะ...อืม...งั้นผมจะถอดเข็มขัดกับเสื้อออก  แล้วทีนี้ก็ฉีกเสื้อ
เป็นเส้น ๆ เอามาผูกต่อกันเป็นเชือก  บางทีอาจรวมเข็มขัดเข้าไปด้วย  
เสร็จแล้วก็ผูกรองเท้าเข้าที่ปลายด้านหนึ่ง  ใช้มันเป็นบ่วง...”
เสียงเคาะแป้นพิมพ์ดังรัว ๆ
“ผมไม่ได้หมายถึงบ่วง”  จิมแก้  “ไอ้ทคี่ าวบอยในอาร์เจนตินาชอบ
เหวี่ยงกันเขาเรียกว่าอะไรนะ  ที่มีตุ้มถ่วงน�้ำหนักที่ปลายเชือก”
ไม่มีค�ำตอบ  จิมเริ่มรู้สึกว่าความคิดของเขาฟังดูงี่เง่า  แต่เมื่อเริ่ม
ไว้แล้วก็ต้องต่อให้จบ  “ผมจะโยนมันข้ามขอบโถปั่นแล้วปีนออกมา”
“ ‘ตุม้ ถ่วง’  ทีว่ า่ ใช้แค่รองเท้าคุณเอง”  ผูส้ มั ภาษณ์สวนกลับ  “มัน
จะถ่วงน�ำ้ หนักไหวเหรอ  ยังไงตัวคุณก็ต้องหนักกว่ารองเท้าคุณอยู่แล้ว”
จิมเองก็ไม่รู้   แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้น  พออีกฝ่ายเครื่องติด  เขาก็
เริ่มไล่เรียงจุดบอดของค�ำตอบออกมาเป็นข้อ ๆ  ทั้งเรื่องที่เสื้อของจิมหด
เล็กลงพร้อม ๆ กับตัวเขา  จึงไม่น่าจะเอามาท�ำเป็นเชือกได้ยาวพอให้โยน
ข้ามปากโถปั่น  และถึงจิมจะขึ้นมาบนปากโถได้   (ถ้าเขาขึ้นมาได้น่ะนะ)  
แล้ ว เขาจะลงจากปากโถอย่างไรล่ ะ   ตามความเป็น จริ ง จิ ม ไม่น่าจะ
ผูกเชือกเสร็จภายใน 60 วินาทีด้วยซ�ำ้
จิมไม่เห็นว่าเรื่องนี้มันจะเป็นจริงไปได้อย่างไร  อย่างกับว่ากูเกิลมี
ไฟฉายย่อส่วน  และวางแผนจะทดลองใช้มันในอาทิตย์หน้ายังงั้นแหละ
11
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สงครามหางานเข้มข้นที่สุดชนิดไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์   ไม่มี
การสัมภาษณ์ยุคไหนจะยากไปกว่ายุคนี้อีกแล้ว  มันเป็นดั่งหนามยอกอก
ของพวกสอบตก  และก็เป็นธรรมชาติของการท�ำงานที่ก�ำลังเปลี่ยนไป
ส�ำหรับบางคนที่ก�ำลังหางาน  กูเกิลเป็นดั่งเมืองในฝันบนเนินเขา  
แหล่งรวบรวมพวกสมองล�้ำที่ท�ำแต่เรื่องเจ๋ง ๆ  กูเกิลมักถูกจัดให้เป็น
อันดับหนึ่งหรืออันดับต้น ๆ ของโผ  “100 บริษัทที่คนอยากท�ำงานด้วย
มากทีส่ ดุ ”  จากนิตยสารฟอร์จนู กูเกิล เมาน์เทนวิว แคมปัส  หรือทีเ่ รียก
กันสัน้ ๆ ว่ากูเกิลเพล็กซ์  คือแดนสวรรค์ทพี่ รัง่ พร้อมไปด้วยสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกส�ำหรับพนักงานผูโ้ ชคดีในสายตาของหลาย ๆ คน  ทีน่ มี่ ภี ตั ตาคาร
ห้าดาวสิบเอ็ดแห่ง  พร้อมเสิร์ฟอาหารออร์แกนิกที่ใช้วัตถุดิบปลูกเองแบบ
ฟรี ๆ  ทัง้ ยังมีหน้าผาจ�ำลองและสระว่ายน�ำ  
้ มีกระดานไวต์บอร์ดใหญ่ยกั ษ์
เต็มผนังเอาไว้ให้พนักงานแบ่งปันไอเดียดี ๆ ที่ผุดขึ้นมา  แถมด้วยโต๊ะ
ปิงปอง  เกมโต๊ะบอล  และเกมโต๊ะฮอกกี้ไว้ให้คลายเครียด  แล้วยังเสริม
บรรยากาศด้วยตูโ้ ทรศัพท์สแี ดงสุดคลาสสิกจากอังกฤษและโครงไดโนเสาร์
จ�ำลองที่เอามาแต่งสวน  
นอกจากนี  ้ พนักงานของกูเกิลยังสามารถใช้เครือ่ งซักผ้าโดยไม่ตอ้ ง
หยอดเหรียญ  ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี   มีหลักสูตรเรียนภาษา
ต่างประเทศ  จะล้างรถหรือเปลี่ยนน�้ ำมันเครื่องก็ไม่ต้องควักกระเป๋า
มีรถรับส่งตัง้ แต่หน้าบ้านพักถึงทีท่ ำ� งาน  พนักงานคนไหนซือ้ รถไฮบริดก็จะ
ได้รับเงินคืนถึง 5’000 ดอลลาร์   แถมยังมีสกู๊ตเตอร์ของบริษัทไว้ให้ทุกคน
ได้ใช้  พ่อแม่มอื ใหม่จะได้รบั เงินไว้ซอื้ อาหารกลับบ้าน 500 ดอลลาร์  พร้อม
สิทธิลาหยุดไปเลี้ยงลูกนานถึงสี่เดือนครึ่งโดยยังได้รับเงินเดือนเต็มจ�ำนวน  
12
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ส่วนกับคูร่ กั เพศเดียวกัน  กูเกิลก็ชว่ ยจ่ายค่าประกันสุขภาพให้เท่าเทียมกับ
คูร่ กั ชายหญิง  และทุกปียงั พาพนักงานไปเล่นสกีกนั ทัง้ บริษทั อีกด้วย  สิทธิ
ประโยชน์เหล่านี้ใช่จะท�ำเพราะความใจดีเสมอไป  ที่ต่างจากบริษัทในยุค
ก่อน ๆ ก็คือ  พวกเขาไม่ต้องเสียเวลามาต่อรองกับสหภาพแรงงานหรือ
แก้ปัญหาพนักงานเป็นรายบุคคล  นับเป็นก้าวที่ฉลาดส�ำหรับกูเกิลที่เลือก
ป้อนผลประโยชน์มากมายให้ลกู จ้าง  ยิง่ กับธุรกิจทีต่ อ้ งพยายามดึงหัวกะทิ
มาท�ำงานเช่นนี้ด้วยแล้ว  เพราะมันไม่เพียงท�ำให้พนักงานมีความสุข  
แต่ยังท�ำให้คนภายนอกมองเข้ามาด้วยความอิจฉาอีกต่างหาก
ความพิเศษเช่นนีใ้ ช่วา่ จะมีแค่กเู กิลทีเ่ ดียวอย่างทีใ่ คร ๆ คิด  ทุกวัน
นี้กองทัพคนว่างงานจ�ำนวนมากต่างพากันปฏิบัติกับทุกบริษัทราวกับเป็น
กูเกิล  แม้แต่บริษัทที่ไม่ได้น่าดึงดูดก็ยังมีผู้สมัครคุณสมบัติดีเยี่ยมใน
ต�ำแหน่งต่าง ๆ มาให้เลือกสรรโดยไม่ซ�้ำหน้า  นี่เป็นเรื่องดีส�ำหรับบริษัท
ที่มีก�ำลังจ้าง  เหมือนอย่างกูเกิลที่มีสิทธิเลือกคนแถวหน้าในแต่ละสาขา
มาท�ำงานด้วย  แต่มันกลับไม่เป็นผลดีกับผู้สมัคร  พวกเขาต้องเผชิญกับ
การคัดเลือกที่ยากขึ้น  รุนแรงขึ้น  แถมยังหนักข้อขึ้นแบบที่ไม่เคยเป็น
มาก่อน
หลักฐานที่ชัดที่สุดเห็นได้จากการสัมภาษณ์งาน  แน่นอนว่าต้องมี
ค�ำถามดั้งเดิมหลากหลายประเภทที่นิยมใช้ในการสัมภาษณ์งาน  ซึ่ง
รวมถึงค�ำถาม  “สื่อพฤติกรรม”  ที่ใช้กันอย่างซ�้ำซาก
“ลองเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยไม่ลงรอยกับเพื่อนร่วมงาน
ให้ฟังหน่อย”
“ให้ คุ ณ เล่ า สถานการณ์ เ มื่ อ ต้ อ งรั บ มื อ กั บ ลู ก ค้ า ที่ ท� ำ ตั ว
หยาบคาย”
“เรื่องที่ล้มเหลวที่สุดในชีวิตของคุณคืออะไร”
“เคยท�ำงานไม่ทันก�ำหนดส่งหรือไม่  แล้วคุณจัดการปัญหา
นี้อย่างไร”
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ไว้ด้วยกัน”
แล้วก็ยังมีค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น ๆ โดยตรง  เช่น
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“คุณจะแนะน�ำซุปเปอร์มาร์เกตอย่างโฮลฟูด้ ส์ให้นกั ท่องเทีย่ ว
ต่างชาติฟังอย่างไร”
“ห้างทาร์เก็ตใช้มาตรการอะไรสู้กับวอลมาร์ต  แล้วเราควร
ปรับแบรนด์ของเราอย่างไรเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาด”
“คุณจะท�ำอย่างไรให้ลกู ค้าหันมาใช้บริการธนาคารวาโคเวีย
มากขึ้น”
“ในอีกสิบปีขา้ งหน้าสตาร์บคั ส์จะต้องเผชิญกับความท้าทาย
เรื่องอะไร”
“คุณจะประเมินมูลค่าของเฟซบุ๊กอย่างไร”

Sa

จากนั้นจึงเป็นการให้ทดลองท�ำงาน  กล่าวคือ  แทนที่จะถามไป
ตรง ๆ ว่าผู้สมัครท�ำงานอะไรได้บ้าง  บริษัทกลับให้พวกเขาแสดงฝีมือใน
ระหว่างสัมภาษณ์   ส�ำหรับต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายก็ให้ลองวางแผน
การขาย  ทนายให้ลองร่างสัญญา  ส่วนวิศวกรซอฟต์แวร์ให้ลองเขียนโค้ด
ปิดท้ายด้วยค�ำถามปลายเปิดท้าทายสมอง  ซึ่งเป็นแนวถนัดของ
กูเกิลเขาล่ะ  ค�ำถามอย่างการ  “โยนคนลงเครื่องปั่น”  มีไว้ใช้วัดความ
ยืดหยุ่นทางความคิด  รวมถึงศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ  ซึ่งล้วน
เป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับกูเกิลที่นับวันจะโตเอา ๆ  คนที่ถูกจ้างมาท�ำงาน
อย่างหนึ่งอาจโดนโยกไปท�ำงานอื่นในอีกไม่กี่ปี  ดังนั้น  แม้การให้ทดลอง
ท�ำงานจะมีประโยชน์  แต่กท็ ำ� ให้เรารูถ้ งึ ความสามารถแค่เฉพาะด้านเท่านัน้   
ในขณะทีก่ ารถามค�ำถามยิง่ แหวกแนวก็ยงิ่ ช่วยขุดเอาสิง่ ทีท่ กุ บริษทั มองหา
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แต่ไม่รู้จะประเมินอย่างไรออกมา  ซึ่งก็คือความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ นั่นเอง
ด้วยเหตุนี้   ค�ำถามสัมภาษณ์งานหลายข้อของกูเกิลถึงแพร่หลาย
ไปยังบริษทั อืน่ ๆ อีกมากนอกเมาน์เทนวิว  ตอนนี  ้ “กูเกิล”  ถูกจัดให้เป็น
แบรนด์ที่ทรงคุณค่าที่สุดในโลก  มีมูลค่าถึง 86’000 ล้านดอลลาร์จากการ
รวบรวมข้อมูลของมิลล์วาร์ด บราวน์ ออพติมอร์   ยิ่งประสบความส�ำเร็จ
ผู้คนก็ยิ่งอยากเลียนแบบ  องค์กรต่าง ๆ พากันสาบานว่าจะ  “เป็นให้ได้
อย่างกูเกิล”  (แต่กับบริษัทรับปูพื้นห้องครัวผมก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไร)  
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้านั่นจะรวมถึงการคัดคนเข้าท�ำงานด้วย

ลองทายดูว่าจ�ำนวนตัวถัดไปคืออะไร

m

รูปแบบการสัมภาษณ์งานที่กูเกิลนั้นได้รับอิทธิพลมาจากปริศนาตรรกะ  
ซึ่งแต่ก่อนมักใช้ทดสอบผู้สมัครเข้าท�ำงานในบริษัทด้านเทคโนโลยี  ลองดู
โจทย์ด้านล่างนี้  ผู้สัมภาษณ์ได้เขียนเลขหกตัวไว้บนกระดานไวต์บอร์ด

Sa

10, 9, 60, 90, 70, 66

ค�ำถามคือ  จ�ำนวนตัวถัดไปคืออะไร
แบบทดสอบทางจิตวิทยาส�ำหรับประเมินความคิดสร้างสรรค์เอง
ก็ใช้ปริศนาคล้าย ๆ กันนี  ้ ส่วนมากผูส้ มัครมักเหวีย่ งแหไปเรือ่ ย  พยายาม
หาความเชื่อมโยงของตัวเลขเหล่านี้ที่ดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกัน  สุดท้าย
พวกเขาส่วนใหญ่มกั ต้องยกธงขาว  มีผโู้ ชคดีเพียงหยิบมือเท่านัน้ ทีม่ องออก
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ten
nine
sixty
ninety
seventy
sixty-six

Sa
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ล�ำดับเลขพวกนี้เรียงตามจ�ำนวนตัวอักษรของค�ำในภาษาอังกฤษ
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�ำดับเลขที่เราเห็นในโจทย์ก็คือเลขที่เรียงล� ำดับตาม
จ�ำนวนตัวอักษรของค�ำในภาษาอังกฤษ  เฉพาะตัวที่มีค่ามากที่สุดนั่นเอง
ทีนี้ก็ถึงเวลาแสดงฝี มือ กันแล้ วล่ ะ   จ�ำ นวนตัว ที่อยู่ถัดจาก 66
(sixty-six) คืออะไรกันแน่  ค�ำตอบคือตัวที่สะกดด้วยอักษรเก้าตัว  (ไม่รวม
ยัติภังค์)  และต้องมีค่ามากที่สุด  ถ้าลองนั่งไล่ดูก็จะได้ค�ำตอบเป็น 96
(ninety-six)  ส่วนตัวที่มีค่ามากกว่า 100 ก็ดูจะน�ำมาใช้เป็นค�ำตอบไม่ได้  
เพราะต้องขึ้นต้นด้วยอักษรสิบตัวคือ  “one hundred”  เป็นอย่างน้อย
สงสัยไหมว่าท�ำไมโจทย์ถึงไม่ใช้ 100 (hundred) แทน 70 (seventy)  
ไหนจะ 1’000’000 (million) และ 1’000’000’000 (billion) ที่สะกดด้วยอักษร
เจ็ดตัวเหมือนกัน  เหตุผลที่พอจะเข้าเค้าก็อาจเป็นเพราะคนตั้งโจทย์ใช้
เฉพาะจ�ำนวนนับทีส่ ะกดถูกต้องตามหลักการเขียนในภาษาอังกฤษเท่านัน้   
16
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และเวลาเราเขียนเลข 100 เป็นตัวอักษร  ทีถ่ กู ก็ตอ้ งเขียนว่า  “one hundred”
นั่นเอง
ในเว็บไซต์ฐานข้อมูลล�ำดับจ�ำนวนเต็มออน-ไลน์ (On-Line Encyclopedia of Integer Sequences)  คุณสามารถใส่ชดุ ตัวเลขอะไรก็ได้ให้มนั ช่วย
หาจ�ำนวนที่อยู่ถัดไป  แน่นอนว่าคุณไม่สามารถใช้มันระหว่างสัมภาษณ์
งานได้  ทัง้ นีค้ ำ� ตอบทีไ่ ด้จากเว็บไซต์สำ� หรับโจทย์ขา้ งต้นก็คอื 96 นัน่ แหละ  
ช่วงที่ผ่านมาหลายบริษัทในแทบทุกแวดวงต่างก็ใส่ค�ำถามนี้เข้าไปในการ
สัมภาษณ์งาน  โดยมากผู้สัมภาษณ์มักชอบยิงค�ำถามนี้เพื่อขู่ให้ผู้สมัคร
ลนลาน  และบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่มักมีค�ำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว  
นั่นคือ  96
แต่ไม่ใช่ที่กูเกิล  ที่เมาน์เทนวิวนั้น 96 เป็นค�ำตอบที่แค่พอใช้ได้  
เพราะค�ำตอบที่ดีกว่าคือ

Sa

m

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
หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า  one googol  (หนึ่งกูกอล)

แต่มนั ก็ยงั ไม่ใช่คำ� ตอบทีด่ ที สี่ ดุ   เพราะค�ำตอบในใจของพวกเขาคือ
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  (สิบกูกอล)
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วัยเก้าขวบชือ่ มิลตัน ซิรอตตา  และเอ็ดวินพีช่ ายของเขาไปเดินส�ำรวจหน้าผา
ริมแม่นำ�้ ในรัฐนิวเจอร์ซยี ก์ บั คุณลุงเอ็ดเวิรด์ แคสเนอร์  นักคณิตศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  ซึ่งเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะชาวยิวคนแรกที่ได้รับ
ต�ำแหน่งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ในกลุ่มสถาบันไอวีลีก  แคสเนอร์
ฆ่าเวลาด้วยการยิงค�ำถามเอาใจหนอนหนังสือวัยเก้าขวบว่า  จะใช้คำ� อะไร
มาเขียนแทนจ�ำนวนที่ขึ้นต้นด้วย  “1”  ตามด้วย 0 ร้อยตัว  แคสเนอร์ท้า
ให้หลานของเขาคิดค�ำใหม่มาเรียกเลขจ�ำนวนนี  ้ และค�ำทีม่ ลิ ตันเสนอก็คอื   
“googol  (กูกอล)”
ค�ำนีไ้ ปปรากฏอยูใ่ นหนังสือเรือ่ ง Mathematics and the Imagination
ที่แคสเนอร์เขียนร่วมกับเจมส์ นิวแมน  ในปี 1940  เช่นเดียวกับค�ำว่า  
“googolplex  (กูกอลเพล็กซ์)”  ซึ่งใช้แทนจ�ำนวนที่มีค่ามากกว่านั้นอีกคือ  
100
10 ยกก�ำลังกูกอล  (1010 )  ทั้งสองค�ำกลายมาเป็นกระแสและแทรกซึม
เข้าสู่วัฒนธรรมของเรา  ถึงกับไปโผล่อยู่ในการ์ตูน The Simpsons  และ
ถูกแปลงมาเป็นชือ่ ของเว็บไซต์คน้ หาข้อมูลจากฝีมอื การสร้างของแลร์รี เพจ  
และเซอร์เกย์ บริน  เช่นที่เดวิด โคลเลอร์  จากสแตนฟอร์ดเคยกล่าวไว้ว่า

Sa

ในตอนที่ฌอน [แอนเดอร์สัน]  กับแลร์รี [เพจ]  ก�ำลังง่วน
กับการคิดชื่อดี ๆ อยู่หน้ากระดานไวต์บอร์ดในออฟฟิศของ
พวกเขา  ซึง่ ต้องเป็นชือ่ ทีส่ อื่ ถึงรายการข้อมูลจ�ำนวนมหาศาล
จู่ ๆ ฌอนก็พูดถึงค�ำว่า  “กูกอลเพล็กซ์”  ขึ้นมา  และแลร์รี
เรียกมันย่อ ๆ เป็น  “กูกอล”  (ทั้งสองค�ำหมายถึงจ�ำนวนที่
มีคา่ มหาศาลเหมือนกัน)  ฌอนซึง่ นัง่ อยูห่ น้าคอมพิวเตอร์พอดี
จึงลงมือค้นฐานข้อมูลรายชื่อเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนแล้วบน
อินเทอร์เน็ต  เพื่อดูว่าชื่อที่คิดขึ้นสด ๆ ร้อน ๆ นี้มีใครเคย
ใช้แล้วหรือยัง  ฌอนนั้นสะกดค�ำไม่แข็ง  เขาค้นโดยพิมพ์
ชื่อผิดเป็น  “google.com”  และพบว่ามันยังว่างอยู่   แลร์รี
18

ชอบใจชือ่ นี  ้ จากนัน้ ภายในไม่กชี่ วั่ โมงเขาก็จดั การลงทะเบียน
เว็บไซต์ในชื่อ  “google.com”  ส�ำหรับตัวเขาและเซอร์เกย์
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เอ็ดเวิรด์ แคสเนอร์  ถึงแก่กรรมในปี 1955 และไม่เคยได้เห็นชือ่ ทีเ่ กือบ
ตั้งซ�้ำกับของเขา  แต่ล่าสุดสัมพันธ์กูกอล-กูเกิลนี้ก็กลายเป็นประเด็น
ขึ้นมา  โดยในปี 2004 เหลนของแคสเนอร์คือเพรี ไฟลเชอร์   กล่าวหาว่า
บริษัทของเพจและบรินแอบเอาค�ำนี้ไปใช้ตามอ�ำเภอใจโดยไม่ยอมควัก
กระเป๋า  ไฟลเชอร์ขู่ว่าเธอก�ำลังหาทางใช้กฎหมายเล่นงานกลับ  (พาดหัว
ข่าวที่ดีที่สุดเขียนว่า  “ชาวกูเกิลของคุณได้คุยกับชาว  ‘กูกอล’  ของฉัน
หรือยัง”)
ปริศนากูกอล-กูเกิลนั้นสลับซับซ้อนยิ่งนัก  แรกสุดคุณต้องมองที่
จ�ำนวนตัวอักษรของค�ำในภาษาอังกฤษ  ไม่ใช่คุณสมบัติทางคณิตศาสตร์
ของล�ำดับเลขนั้น ๆ  แค่นี้ก็ว่ายากแล้ว  จากนั้นยังต้องรู้จักและนึกถึง
จ�ำนวนของแคสเนอร์ให้ออกด้วย  ส�ำหรับมนุษย์ปุถุชนทั่ว ๆ ไปอาจคิดว่า
ตัวเองฉลาดที่คิดค�ำตอบ  “one googol”  ขึ้นมาได้  แล้วเผลอชะล่าใจว่า
จะจบแค่น  ี้ ทัง้ ทีย่ งั มีกบั ดักสุดท้าย  นัน่ คือ  “ten googol”  ซึง่ มีคา่ มากกว่า  
“one googol”  และนับเป็นค�ำตอบที่แท้จริง

จินตนาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ค�ำถามข้างต้นนัน้ ยากผิดมนุษย์มนาเกินกว่าจะเอาไปถามผูส้ มัครหรือเปล่า  
ส�ำหรับที่กูเกิลค�ำตอบคือไม่เลย  แต่ปริศนาแบบนี้ถ้าน�ำมาใช้เป็นค�ำถาม
สัมภาษณ์งานกลับจะส่งผลเสีย  เพราะค�ำตอบที่ตายตัวเช่นนี้จะมีก็แต่
คนที่ตอบได้กับไม่ได้   ไม่จ�ำเป็นต้องใช้การคิดวิเคราะห์หาเหตุผลอะไรกัน
มาก  ท�ำให้ไม่สามารถแยกแยะคนที่ไขปริศนาได้ด้วยตัวเองออกจากคนที่
รู้ค�ำตอบมาล่วงหน้า  ยิ่งเป็นการสมัครงานที่กูเกิลด้วยแล้ว  ผู้สมัครย่อม
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ต้องรู้จักใช้เว็บไซต์ค้นหาข้อมูล  ไม่น่าแปลกถ้าพวกเขาจะใช้กูเกิลค้นหา
แนวข้อสอบสัมภาษณ์เข้ากูเกิล  รวมถึงค�ำตอบของค�ำถามในข้อนี้ด้วย  
ผลก็คือ  กูเกิลต้องเน้นย�้ำให้ผู้สัมภาษณ์เลือกใช้ค�ำถามแนวอื่นที่เป็น
ค�ำถามปลายเปิดและไม่มีค�ำตอบ  “ตายตัว”  กูเกิลยึดหลักที่ว่า  ค�ำถาม
สัมภาษณ์งานที่ดีก็เหมือนกับข้อสอบที่ให้นักเรียนน�ำกลับไปท�ำที่บ้าน  
ความท้าทายอยู่ที่การหาค�ำตอบซึ่งผู้สัมภาษณ์ไม่เคยได้ยินมาก่อน  และ
ดีกว่าทุกค�ำตอบที่เขาเคยได้ยินมา
ผู้สมัครคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่า  ผู้สัมภาษณ์งานที่กูเกิลนั้น  “ไม่ได้
อบอุ่นเป็นกันเอง”  เลยสักนิด  อีกค�ำที่ได้ยินบ่อย ๆ คือ  “ตายด้าน”  
เรียกได้ว่าไร้ความรู้สกึ โดยสิน้ เชิง  พวกเขาแค่นงั่ ท�ำหน้าไร้อารมณ์ระหว่าง
รัวนิ้วใส่คีย์บอร์ด  เวลาคุณตอบอะไรที่คิดว่าเจ๋งสุด ๆ ออกไป  อย่าว่าแต่
จะได้รับปฏิกิริยาตอบกลับเลย  ขนาดเสียงรัวนิ้วยังไม่แม้แต่จะชะงัก
นี่เป็นสิ่งที่กูเกิลตั้งใจเอาไว้อยู่แล้ว  เป็นวิธีเล่นกับจิตใจของคนให้
เขาเดาทางไม่ออก  ไม่มีใครบอกกับผู้สมัครว่าเขาก�ำลังมาถูกทางหรือเป๋
ไปผิ ด ทาง  ไม่ แ ม้ แ ต่ จ ะบอกว่ า ค�ำ ตอบสุ ด ท้ า ยของเขานั้ น ถู ก หรื อ ผิ ด  
บ่อยครั้งที่ค�ำถามของกูเกิลไม่ได้มีค�ำตอบที่ถูกต้องเพียงค�ำตอบเดียว  แต่
ยังมีทั้งค�ำตอบที่ด  ี ค�ำตอบที่ซำ�้ ซาก  และค�ำตอบที่บรรเจิดสุด ๆ  ผู้สมัคร
มักต้องเดินออกจากห้องสัมภาษณ์ไปโดยแทบไม่รู้ว่าตัวเองท�ำได้ดีหรือไม่  
ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดถึงขัน้ หวาดระแวงกันเองในกลุ่มผู้สมัครทีก่ เู กิล  
ทัง้ ยังก่อให้เกิดปรากฏการณ์ประหลาด  เมือ่ บริษทั อืน่ พากันหยิบยืมค�ำถาม
สัมภาษณ์งานของกูเกิลมาใช้  โดยทีไ่ ม่ได้เข้าใจจริง ๆ ว่าค�ำตอบทีถ่ กู ต้อง
ควรเป็นอย่างไร

สิทธิพิเศษที่กูเกิลไม่ใช่ซาชิมิหรือบริการนวด  แต่เป็น  “โปรเจกต์เวลา
20 เปอร์เซ็นต์”  ต่างหาก  วิศวกรที่กูเกิลได้รับอนุญาตให้ใช้เวลางาน
หนึ่งวันต่อสัปดาห์ไปกับโปรเจกต์อะไรก็ได้ที่อยากท�ำ   นับเป็นการวาง
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เดิมพันที่วิเศษสุด  เป็นเรื่องยากที่จะนึกภาพบริษัทพีแอนด์จีผู้ผลิตแพนทีน
ยอมให้พนักงานใช้เวลางานหนึ่งวันต่อสัปดาห์นั่งฝันถึงแชมพูตัวใหม่   แต่
ที่กูเกิลวิธีนี้กลับใช้ได้ผล  มีรายงานว่าถึงตอนนี้รายได้ของกูเกิลมากกว่า
ครึ่งล้วนมาจากไอเดียที่ถือก�ำเนิดจากโปรเจกต์เวลา 20 เปอร์เซ็นต์ทั้งนั้น  
ผลงานที่เห็น ๆ กันอยู่  ได้แก่  จีเมล์  กูเกิลแมปส์  กูเกิลนิวส์  กูเกิลสกาย
และกูเกิลวอยซ์
แล้วเราจะวัดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างไรกัน  
ค�ำถามนีอ้ ยู่ค่กู บั โรงเรียนธุรกิจมาหลายสิบปี  อย่างทีเ่ ห็นกันว่ามีหลายคน
ที่ฉลาด  แต่กลับไม่มีของ  ไม่ว่า  “ของ”  ที่ว่าจะหมายถึงอะไรก็ตาม  
นิโคไล โกโกล  (ที่คนมักสะกดผิดเป็น  “กูกอล”  และ  “กูเกิล”)  กล่าวไว้
ในหนังสือของเขาเรื่อง  The Overcoat  ว่ามันคือ  “ปลักที่แยกช่างตัดเสื้อ
ทีท่ ำ� เป็นแค่ซอ่ มชุดเสริมซับในออกจากช่างทีร่ จู้ กั ตัดเย็บอะไรใหม่ ๆ”  กูเกิล
ยอมเสีย่ งเอาต้นทุนค่าแรง 20 เปอร์เซ็นต์มาวางเดิมพันว่า  วิธนี จี้ ะสามารถ
คัดเอาวิศวกรซอฟต์แวร์ฝีมือพื้น ๆ ออกจากมือสังหารตัวฉกาจที่พร้อมจะ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
ปริศนาเครือ่ งปัน่ ก็คอื กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ฉบับย่อ  
คุณเริ่มต้นด้วยการระดมความคิด  โดยมีค�ำตอบที่เป็นไปได้อยู่มากมาย  
และไม่ควรรีบร้อนเลือกค�ำตอบที่แค่   “ดีพอใช้”  การจะได้มาซึ่งค�ำตอบ
ที่ดีที่สุดเราต้องรู้จักฟังประโยคค�ำถามให้ดี   ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่า  
“จินตนาการส�ำคัญกว่าความรู”้   คุณไม่จำ� เป็นต้องเกิดเป็นไอน์สไตน์กต็ อบ
ค�ำถามนี้ให้ดีได้   แต่คุณจ�ำเป็นต้องใช้จินตนาการเชื่อมโยงมันกับสิ่งที่เคย
เรียนรู้เมื่อนานมาแล้ว
ส�ำหรับพวกเราหลาย ๆ คน  ค�ำตอบแรกที่ผุดขึ้นโดยอัตโนมัติมัก
ไม่เข้าท่า  อย่างคนหนึง่ ทีเ่ ขียนตอบไว้ในบล็อกว่า  “ในเมือ่ มีคนก�ำลังจะใช้
เครื่องปั่น  แสดงว่าไม่ช้าคงได้เทอะไรต่อมิอะไรใส่ลงมาแน่ ๆ  ถ้าเป็นฉัน
จะยอมเอาคอพาดใบมีดเสียดีกว่าปล่อยให้ตวั เองจมน�ำ้ สมุนไพรขมปีต๋ าย”  
ส่วนค�ำตอบจริงจังทีค่ นใช้กนั เกร่อทีส่ ดุ สองค�ำตอบดูจะเป็น  (1)  นอนตัวลีบ
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