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เวลาได้ยินค�ำว่า “ความคิดสร้างสรรค์” คุณนึกถึงอะไรครับ
ถ้าคุณเป็นเหมือนกับคนอีกมากมาย สมองของคุณจะนึกถึงผลงาน
ศิลปะอย่างประติมากรรม ภาพวาด บทเพลง หรือการเต้นร�ำทันที
คุณอาจมองว่า “ความคิดสร้างสรรค์” เท่ากับ “ศิลปะ”
คุณอาจเชื่อว่าสถาปนิกและนักออกแบบคือนักคิดสร้างสรรค์โดย
อาชีพ ส่วนซีอีโอ ทนาย และแพทย์นั้นไม่ใช่
หรือคุณอาจรู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติที่ติดตัวมา
ตั้งแต่เกิดเหมือนการมีดวงตาสีน�้ำตาล พูดง่าย ๆ ก็คือ คุณเกิดมาพร้อม
กับความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ก็ไม่มีเลย
ในฐานะพี่น้องที่ร่วมงานกันมา 30 ปีและท�ำงานในแถวหน้าของ
วงการนวัตกรรม เราสองคนมองความเข้าใจผิดเช่นนี้ว่าเป็น “ความเชื่อ
ผิด ๆ เกีย่ วกับความคิดสร้างสรรค์” ซึง่ แพร่หลายในหมูผ่ คู้ นมากมาย แต่
หนังสือเล่มนี้จะมาบอกเล่าในสิ่งที่ตรงกันข้าม โดยพูดถึง “ความมั่นใจ
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ที่จะสร้างสรรค์” ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความเชื่อที่ว่าทุกคนล้วนมีความคิด
สร้างสรรค์
แต่ความจริงก็คือ ทุกคนมีศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์มากกว่า
นั้นเยอะซึ่งก�ำลังรอการปลดปล่อยออกมา
เราสองคนเคยช่วยบริษทั หลายพันแห่งปล่อยไอเดียทีแ่ หวกแนวออกสู่
ท้องตลาด ไล่ตงั้ แต่เมาส์คอมพิวเตอร์รนุ่ แรกของบริษทั แอปเปิล เครือ่ งมือ
ทางการแพทย์อันล�้ำสมัยของบริษัทเมดโทรนิค ไปจนถึงกลยุทธ์การสร้าง
แบรนด์ที่สดใหม่ของบริษัทเดอะนอร์ทเฟซในประเทศจีน นอกจากนี้
เรายังได้เห็นว่าแนวทางของเราช่วยเปลีย่ นมุมมองเรือ่ งความคิดสร้างสรรค์
ของผูค้ น ซึง่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนเหล่านัน้ ได้อย่างมหาศาล ไม่วา่
พวกเขาจะท�ำงานในแวดวงการแพทย์ กฎหมาย ธุรกิจ การศึกษา หรือ
วิทยาศาสตร์
ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา เราช่วยให้ผู้คนจ�ำนวนนับไม่ถ้วน
บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากมัน บางคนสร้างบ้านพัก
ทีช่ ว่ ยตอบสนองความต้องการของทหาร
ความมั่นใจที่จะ
ทีเ่ พิง่ กลับจากสงคราม บางคนรวมตัว
สร้างสรรค์ของคุณ
กันตามทางเดินในบริษัทจนกลายเป็น
คือหัวใจของนวัตกรรม
ทีมนวัตกรรมเฉพาะกิจจนกระทั่งความ
กระตือรือร้นและเสียงพูดคุยของพวกเขาท�ำให้บริษทั ต้องจัดหาพืน้ ทีท่ ำ� งาน
ให้โดยเฉพาะ บางคนพัฒนาระบบที่มีต้นทุนต�่ำเพื่อคัดกรองและจัดหา
เครื่องช่วยฟังให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้านต่าง ๆ ของประเทศก�ำลังพัฒนา
ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือคนจ�ำนวนหนึ่งในบรรดาคนที่สูญเสียการได้ยิน
จ�ำนวน 360 ล้านคนทัว่ โลก ผูค้ นทีเ่ ราช่วยเหลือนัน้ มาจากพืน้ เพหลากหลาย
แต่คณ
ุ ลักษณะอย่างหนึง่ ทีท่ กุ คนมีเหมือนกันคือความมัน่ ใจทีจ่ ะสร้างสรรค์
หลัก ๆ แล้วนี่เป็นเรื่องของการเชื่อมั่นว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลง
โลกรอบตัวได้ และคุณสามารถประสบความส�ำเร็จในสิ่งที่ตัวเองท�ำ เรา
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คิดว่าความมั่นใจในตัวเองหรือความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์ของคุณคือหัวใจ
ของนวัตกรรม
ความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์ก็เหมือนกับกล้ามเนื้อ กล่าวคือ คุณ
สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งและบ่มเพาะมันได้โดยอาศัยความทุ่มเท
และประสบการณ์ เป้าหมายของเราคือการท�ำให้คุณมีความมั่นใจที่จะ
สร้างสรรค์
ไม่วา่ คุณจะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ “มีความคิดสร้างสรรค์” หรือไม่
เราเชือ่ ว่าการอ่านหนังสือเล่มนีจ้ ะช่วยให้คณ
ุ ปลดปล่อยและดึงเอาศักยภาพ
ในการคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวทุกคนออกมาใช้ได้มากขึ้น

จงมีความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่ตอนนี้
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M

ความคิดสร้างสรรค์มคี วามหมายทีก่ ว้างและครอบคลุมมากกว่าแค่ “ศิลปะ”
อย่างที่ผู้คนเข้าใจกัน เรามองว่าความคิดสร้างสรรค์คือการใช้จินตนาการ
เพือ่ สร้างสิง่ ใหม่ ๆ ขึน้ มาบนโลก มันจะเข้ามามีบทบาทเมือ่ คุณต้องระดม
สมองหาไอเดีย วิธีแก้ปัญหา หรือทางออกใหม่ ๆ และเราเชื่อว่าทุกคน
ควรท�ำแบบนั้นได้
ในช่ วงเวลาส่ วนใหญ่ ข องศตวรรษที่ 20 กลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า
“นักสร้างสรรค์” อย่างนักออกแบบ ผู้ก�ำกับศิลป์ และนักคิดค�ำโฆษณา
ล้วนถูกจัดให้ไปนั่งที่โต๊ะส�ำหรับเด็ก ซึ่งปราศจากการพูดคุยในเรื่องที่แสน
เคร่งเครียด ในขณะเดียวกัน การสนทนาทางธุรกิจครั้งส�ำคัญจะเกิดขึ้น
ในหมู่ “ผู้ใหญ่” ตามห้องประชุมและแหล่งพบปะของบริษัท
อย่างไรก็ตาม การท�ำงานสร้างสรรค์ทดี่ ไู ม่คอ่ ยมีประโยชน์และไม่มี
ความส�ำคัญนักเมื่อสิบปีก่อนกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานกระแสหลัก
ไปแล้วในปัจจุบนั เซอร์เคน โรบินสัน ผูน้ ำ� ทางความคิดในแวดวงการศึกษา
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กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ “มีความส�ำคัญพอ ๆ กับการอ่านออก
เขียนได้และควรถูกจัดไว้ในระดับเดียวกัน” หัวข้อที่เขาขึ้นพูดบนเวที
TED Talks เมื่อปี 2006 อย่าง “โรงเรียนเข่นฆ่าความคิดสร้างสรรค์
ใช่หรือไม่ (Do Schools Kill Creativity?)” ได้รบั ความสนใจอย่างถล่มทลาย
และมีผู้เข้าไปฟังมากที่สุดในบรรดาคลิปวิดีโอทั้งหมดของ TED Talks
ในแวดวงธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์จะปรากฏในรูปของนวัตกรรม
บริษัทดาวเด่นในแวดวงเทคโนโลยีอย่างกูเกิล เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ได้
ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานออกมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของผู้คนนับพันล้านคนทั่วโลก ทุกวันนี้พนักงานฝ่ายต่าง ๆ (ไล่ตั้งแต่
ฝ่ายบริการลูกค้าไปจนถึงฝ่ายการเงิน) ล้วนมีโอกาสได้คน้ คว้าและทดลอง
เกีย่ วกับวิธแี ก้ปญ
ั หาทีแ่ ปลกใหม่ บริษทั ทุกแห่งต้องการมุมมองของพนักงาน
จากทั้งองค์กร ไม่มีผู้บริหารคนไหนหรือฝ่ายใดที่ผูกขาดไอเดียสดใหม่
แต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไป
ไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในซิลคิ อนวัลเลย์ เซีย่ งไฮ้ มิวนิก หรือมุมไบ
คุณย่อมสัมผัสได้ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตลาด
ทุกวันนีบ้ ริษทั ส่วนใหญ่ตระหนักว่านวัตกรรมคือกุญแจส�ำคัญของการเติบโต
หรือแม้กระทั่งการอยู่รอดของบริษัท เมื่อไม่นานมานี้ ไอบีเอ็มได้ส�ำรวจ
ความคิดเห็นของซีอโี อมากกว่า 1’500 คน ผลปรากฏว่าความคิดสร้างสรรค์
คื อ คุ ณ สมบั ติ ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ของผู ้ น� ำ ในองค์ ก รซึ่ ง ก� ำ ลั ง เผชิ ญ กั บ ความ
ซับซ้อนของการท�ำธุรกิจระดับโลก ส่วนผลการส�ำรวจความคิดเห็นของผูค้ น
จ�ำนวน 5’000 คนใน 3 ทวีปโดยบริษทั อะโดบีซสิ เต็มส์ระบุวา่ ผูค้ นจ�ำนวน
80 เปอร์เซ็นต์มองว่าการปลดปล่อยศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจ แต่ในจ�ำนวนนั้นมีเพียง 25 เปอร์เซ็นต์
ที่รู้สึกว่าตัวเองได้ใช้ศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ทั้งในชีวิต
ส่วนตัวและการท�ำงาน นั่นหมายความว่ายังมีศักยภาพอีกมากที่ถูกทิ้งไว้
โดยเปล่าประโยชน์
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แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเลขนั้นได้อย่างไร มีวิธีไหนบ้างที่เราจะ
ช่วยให้คนอีก 75 เปอร์เซ็นต์ปลดปล่อยศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์ของ
พวกเขาออกมา
ในปี 2005 เดวิดได้ก่อตั้งสถาบันออกแบบแฮสโซแพลตต์เนอร์หรือ
ที่เรียกสั้น ๆ ว่าดี.สกูล (d.school) เพื่อสอนเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบ
(หรือวิธีสร้างนวัตกรรมอย่างสม�่ำเสมอ) ให้กับผู้ประกอบการในอนาคต
ที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เดิมทีเราคิดว่า
สิ่งที่ยากที่สุดคือการสอนเรื่องความคิดสร้างสรรค์ให้กับคนที่มองว่าตัวเอง
เป็น “นักวิเคราะห์” แต่ในไม่ช้าเราก็พบว่าพวกเขามีความคิดสร้างสรรค์
อยู่แล้ว* งานของเราจึงเป็นเพียงการสอนทักษะและกรอบคิดใหม่ ๆ เพื่อ
ช่วยให้พวกเขาดึงมันออกมาใช้
สิ่งที่ท�ำให้เราทึ่งคือการที่ผู้คนสามารถรื้อฟื้นจินตนาการ ความ
กระหายใคร่รู้ และความกล้าหาญได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยการฝึกฝน
และก�ำลังใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
เวลาผูค้ นทีเ่ ราร่วมงานด้วยปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง
ออกมา มันย่อมเหมือนกับการค้นพบว่าตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาพวกเขา
ขับรถทั้งที่ดึงเบรกมือไว้ แล้วจู่ ๆ เบรกมือก็ถูกปลดและพวกเขาสามารถ
ขับรถได้อย่างอิสระ บ่อยครั้งที่เราพบเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับบรรดา
ผูบ้ ริหารในขณะทีพ่ วกเขาก�ำลังเข้าร่วมการสัมมนา หรือเวลาทีเ่ ราร่วมงาน
กับลูกค้าอย่างใกล้ชดิ คนเหล่านีเ้ คยเข้าร่วมการสัมมนาเกีย่ วกับนวัตกรรม
มาแล้ว และพวกเขาก็เชื่อมั่นว่าตัวเองมี (หรือไม่ม)ี ความคิดสร้างสรรค์
ในระดับไหน ดังนัน้ เมือ่ เราท�ำกิจกรรมทีค่ อ่ นข้างคลุมเครือและไร้แบบแผน

* ข้อสังเกตเกีย่ วกับค�ำว่า

“เรา” : หนังสือเล่มนีม้ ผี เู้ ขียน 2 คน ดังนัน้ คุณจะเจอสรรพนามดังกล่าว
บ่อยมาก ถ้าเราต้องการพูดถึงแค่คนใดคนหนึ่ง เราจะใช้ “เดวิด” หรือ “ทอม” นะครับ แต่
บางครั้งค�ำว่า “เรา” ก็หมายถึงทีมงานที่บริษัทไอดีโอซึ่งเราสองคนท�ำงานอยู่ หรืออาจหมายถึง
บรรดาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของดี.สกูล ซึ่งเดวิดก็เป็นส่วนหนึ่งของคนเหล่านั้น
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อย่างการฝึกฝนการด้นสด จู่ ๆ พวกเขาก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือออกมา
และเดินออกไปนอกห้องเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ “มีความส�ำคัญมาก”
ท�ำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะ ค�ำตอบก็คือ เพราะพวกเขาไม่มั่นใจว่า
ตัวเองมีความสามารถในเรื่องนี้ พวกเขางัดเอาข้ออ้างที่ว่า “ฉันไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์” ขึ้นมาใช้โดยอัตโนมัติ
แต่ประสบการณ์ของเราบอกว่าทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ และ
หากคนเหล่านัน้ ท�ำตามวิธขี องเราไปสักระยะ ท้ายทีส่ ดุ พวกเขาก็จะลงเอย
ด้วยการท�ำสิ่งมหัศจรรย์ พวกเขาจะผุดไอเดียหรือค�ำแนะน�ำที่แหวกแนว
และร่วมมือกับคนอืน่ ๆ เพือ่ สร้างนวัตกรรมขึน้ มา พวกเขาจะประหลาดใจ
เมื่อตระหนักว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์กว่าที่คิดไว้มาก ความส�ำเร็จ
ครั้งแรก ๆ จะสั่นคลอนมุมมองที่พวกเขามีต่อตัวเองและท�ำให้พวกเขา
กระตือรือร้นที่จะลงมือท�ำมากขึ้นไปอีก
เราค้นพบว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ เรา
แค่ต้องช่วยให้ผู้คนค้นพบสิ่งที่พวกเขามีอยู่แล้ว ซึ่งก็คือความสามารถ
ในการจินตนาการหรือต่อยอดจากไอเดียที่สดใหม่ แต่คุณค่าที่แท้จริง
ของความคิดสร้างสรรค์จะไม่ปรากฏขึ้นจนกว่าคุณกล้าพอที่จะลงมือท�ำ
นีห่ มายความว่าการผสมผสานกันระหว่างความคิดและการกระท�ำจะก่อให้
เกิดความมัน่ ใจทีจ่ ะสร้างสรรค์ ซึง่ หมายถึงความสามารถในการผุดไอเดีย
ใหม่ ๆ และความกล้าที่จะน�ำไอเดียนั้นไปทดลองท�ำ
เมื่อไม่นานมานี้ ธุปเทน จินปา ซึ่งมีต�ำแหน่งเป็นหัวหน้าล่าม
ภาษาอังกฤษขององค์ดาไลลามะมานานกว่า 20 ปี ได้อธิบายให้เราฟัง
เกีย่ วกับธรรมชาติทแี่ ท้จริงของความคิดสร้างสรรค์ จินปากล่าวว่าในภาษา
ทิเบตไม่มีค�ำที่หมายความถึง “ความคิดสร้างสรรค์” หรือ “เป็นคน
ช่างคิด” ส่วนค�ำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดคือค�ำว่า “เป็นธรรมชาติ”
พูดง่าย ๆ ก็คือ หากอยากมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น เราก็ต้องท�ำตัว
ให้เป็นธรรมชาติมากกว่าเดิม เราลืมไปแล้วว่าสมัยอยู่ชั้นอนุบาล เรา
ทุกคนล้วนมีความคิดสร้างสรรค์ เราเล่นสนุก ทดลอง และท�ำเรื่อง
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ประหลาด ๆ โดยไม่กลัวหรืออาย ความกลัวที่จะถูกสังคมปฏิเสธคือสิ่งที่
เราเรียนรู้ตอนที่เราเริ่มโตขึ้น และนั่นคือเหตุผลว่าท�ำไมเราถึงสามารถ
เรียกคืนความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็วและทรงพลังแม้จะผ่านไปแล้ว
หลายสิบปี
ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์อันหายากที่ถูกครอบครองโดย
ผูโ้ ชคดีแค่ไม่กคี่ น แต่มนั เป็นธรรมชาติของความคิดและเป็นพฤติกรรมปกติ
ของมนุษย์ ถึงแม้ความคิดสร้างสรรค์ของคนส่วนใหญ่จะถูกกักขังเอาไว้
ภายใน แต่มันก็สามารถถูกปลดปล่อยออกมาได้ และการปลดปล่อย
ความคิดสร้างสรรค์จะสร้างความหมายให้กับตัวคุณ องค์กร และชุมชน
ได้อย่างมหาศาล
เราเชื่อว่าพลังแห่งการคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในทรัพยากรอันล�ำ้ ค่า
ที่สุด มั น ช่ ว ยให้ เ ราค้ น พบทางออกที่แ ปลกแหวกแนวส� ำ หรั บปั ญ หา
บางอย่างที่แก้ไขได้ยากที่สุด

ตัวอย่างของความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์

SA

ความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์คือการมองโลกในแบบที่ก่อให้เกิดวิธีแก้ปัญหา
และทางออกใหม่ ๆ เรารู้ว่าทุกคนสามารถครอบครองมันได้ เพราะเรา
เห็นความมั่นใจดังกล่าวในตัวผู้คน
พลังแห่งการคิดสร้างสรรค์
จากพื้นเพและสาขาอาชีพต่าง ๆ
เป็นหนึ่งในทรัพยากร
ทุกคน (ไล่ตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์
อันล�้ำค่าที่สุด
ในห้ อ งทดลองไปจนถึ ง ผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูงของบริษัทในกลุ่มฟอร์จูน 500) สามารถเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อ
ชีวิตโดยใช้มุมมองใหม่ ๆ หรือเครื่องมือที่ดีกว่าเดิม ต่อไปนี้คือตัวอย่าง
ของคนที่มีความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์
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• อดีตนักกีฬาโอลิมปิกกระโจนเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน
และใช้ความมัน่ ใจรับมือกับปัญหาด้านการบริหารจัดการ
ของบริษัทได้อย่างตรงจุด เธอตั้งทีมเฉพาะกิจจากกลุ่ม
อาสาสมัครที่ประกอบไปด้วยนักบิน เจ้าหน้าที่อ�ำนวย
การบิน ผูจ้ ดั ตารางการบินของลูกเรือ และเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย
อืน่ ๆ เพือ่ คิดค้นมาตรการรับมือเมือ่ มีการยกเลิกเทีย่ วบิน
อันเนือ่ งมาจากสภาพอากาศ จนท�ำให้สายการบินจัดการ
กับปัญหาได้เร็วกว่าเดิมถึง 40 เปอร์เซ็นต์
• นายทหารยศร้อยเอกซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่ในประเทศอิรัก
และอัฟกานิสถานได้รวบรวมผู้คนกว่า 1’700 คนในการ
รณรงค์เรียกร้องให้มถี นนคนเดินในชุมชนท้องถิน่ เรือ่ งนี้
พิสูจน์ให้เห็นว่าคุณไม่ต้องมียศเป็นถึงนายพลก็สามารถ
สร้างความเปลี่ยนแปลงได้
• ในระหว่างการพิจารณาคดีในศาลจ�ำลอง นักศึกษาจาก
โรงเรียนกฎหมายเลือกทีจ่ ะไม่ยดึ ติดกับการใช้ขอ้ เท็จจริง
ล้วน ๆ แต่ใช้แนวทางที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง เธอ
ขอให้ ค ณะลู ก ขุ น ลองนึ ก ภาพว่ า พวกเขาก�ำ ลั ง อยู ่ ใ น
ที่เกิดเหตุและจินตนาการถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
แล้วใช้ประโยชน์จากความเห็นอกเห็นใจของพวกเขา
จนกระทั่งเป็นฝ่ายว่าความชนะในที่สุด เธอเป็นคนแรกที่
ท�ำให้คณะลูกขุนตัดสินเข้าข้างฝ่ายจ�ำเลยในการพิจารณา
คดีในศาลจ�ำลองนี้ด้วย
• อดีตเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบริหารของรัฐบาลก่อตัง้ กลุม่ เคลือ่ นไหว
ด้านนวัตกรรมขึ้นในกรุงวอชิงตัน มันค่อย ๆ เติบโตขึ้น
จนมีสมาชิกมากกว่า 1’000 คน เธอถ่ายทอดมุมมอง
ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้กับผู้นำ� และ
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ผู้ประกอบการไฟแรงคนอื่น ๆ ผ่านการสัมมนาและการ
พบปะสังสรรค์
• คุณครูชั้นประถมศึกษาน�ำประสบการณ์กว่า 40 ปีมาใช้
ในการยกเครื่องหลักสูตรของตัวเองและเปลี่ยนมันให้
กลายเป็นความท้าทายด้านการออกแบบ กล่าวคือ
แทนที่จะสอนแต่ละวิชาแบบแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง
เธอกลับคิดค้นโครงงานต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาของ
วิชาเหล่านัน้ ให้นกั เรียนท�ำ ส่งผลให้พวกเขาไม่ตอ้ งนัง่ อยู่
ทีโ่ ต๊ะเรียนตลอดเวลาและมีโอกาสได้คดิ วิเคราะห์มากขึน้
ปรากฏว่าคะแนนสอบของพวกเขาดีขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น
คือบรรดาพ่อแม่สงั เกตเห็นว่าลูกของตัวเองมีความจดจ่อ
และใฝ่รู้มากกว่าเดิม

SA

M

คุณไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนอาชีพหรือท�ำงานในซิลิคอนวัลเลย์เพื่อจะ
เปลีย่ นมุมมองของตัวเอง คุณไม่จำ� เป็นต้องเปลีย่ นไปท�ำงานเป็นทีป่ รึกษา
ด้ า นการออกแบบหรื อ ลาออกจากงาน โลกนี้ ต ้ อ งการผู ้ ว างนโยบาย
ผู้จัดการส�ำนักงาน และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์
มากกว่านี้ ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะ
คุณไม่จำ� เป็นต้อง
ท�ำอาชีพอะไร ตราบใดที่คุณใช้
เปลี่ยนอาชีพหรือท�ำงานใน
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการท� ำ
ซิลิคอนวัลเลย์เพื่อจะเปลี่ยน
อาชีพนั้น คุณก็จะคิดค้นวิธีแก้ มุมมองของตัวเอง
ปั ญ หาใหม่ ๆ ที่ ดี แ ละใช้ ไ ด้ ผ ล
ยิ่งกว่าเดิม ความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
อาชีพอะไรก็ตามที่คุณก�ำลังท�ำอยู่ เพราะคุณจะมีเครื่องมือใหม่ ๆ ที่จะ
ยกระดับทักษะการแก้ปัญหาของคุณโดยไม่จ�ำเป็นต้องโยนเครื่องมือที่มี
อยู่แล้วทิ้ง
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เราได้พดู คุยกับคนจ�ำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทคี่ ้นพบวิธใี หม่ ๆ
นอกจากการสังเกตอาการภายนอก ซึง่ ช่วยให้พวกเขาเข้าใจอารมณ์ความ
รู้สกึ ของผู้ป่วยและรักษาได้ดยี งิ่ ขึน้ เจ้าหน้าทีส่ รรหาบุคลากรทีใ่ ช้แนวทาง
ของเราจนสามารถเฟ้นหาผู้บริหารฝีมือเยี่ยมได้ตรงตามความต้องการของ
บริษัทหลายแห่ง หรือคนที่ท�ำงานช่วยเหลือสังคม ซึ่งใช้แนวทางที่ยึด
มนุษย์เป็นศูนย์กลางจนผู้คนในชุมชนสามารถกรอกแบบฟอร์มอันซับซ้อน
ได้
คนที่มีความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์ย่อมสร้างผลกระทบให้กับโลก
รอบตัวได้มากกว่าคนอื่น ไม่ว่าจะด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมที่โรงเรียนของ
ลูก ๆ การดัดแปลงห้องเก็บของให้กลายเป็นพื้นที่สร้างนวัตกรรมอันมี
ชีวิตชีวา หรือการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เชิญชวนให้คนไปบริจาค
ไขกระดูก
อัลเบิร์ต แบนดูรา นักจิตวิทยาผู้โด่งดังและศาสตราจารย์จาก
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวว่า ระบบความเชื่อมีผลต่อการกระท� ำ
เป้าหมาย และมุมมองของผู้คน กล่าวคือ คนที่เชื่อว่าตัวเองสร้างความ
เปลี่ยนแปลงได้ย่อมมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะประสบความส�ำเร็จในสิ่งที่ท�ำ
แบนดูราเรียกความเชื่อดังกล่าวว่า “ความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตัวเอง” คนที่มีความเชื่อนี้มักจะตั้งเป้าหมายสูงกว่า พยายามมากกว่า
มีความอุตสาหะมากกว่า และฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้ดีกว่า
ประสบการณ์ของเราจากแวดวงนวัตกรรมและความมั่นใจที่จะ
สร้างสรรค์สอดคล้องเป็นอย่างยิ่งกับการค้นพบของแบนดูรา เมื่อผู้คน
เอาชนะความกลัวทีค่ อยปิดกัน้ ความคิดสร้างสรรค์ได้สำ� เร็จ ความเป็นไปได้
ใหม่ ๆ ก็จะปรากฏขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก แทนที่จะกลัวความล้มเหลวจน
ตัวแข็งทือ่ พวกเขากลับมองว่าประสบการณ์ทกุ อย่างเป็นโอกาสทีพ่ วกเขา
จะได้เรียนรู้ บางคนอาจตกหลุมพรางของความต้องการทีจ่ ะควบคุมทุกอย่าง
จนติดแหง็กอยูต่ รงขัน้ ตอนการวางแผน แต่คนทีม่ คี วามมัน่ ใจทีจ่ ะสร้างสรรค์
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จะยอมรับความไม่แน่นอนและเริม่ ลงมือท�ำ คนเหล่านีจ้ ะไม่ปล่อยตัวเองไป
ตามสภาพทีเ่ ป็นอยูห่ รือท�ำตามทีผ่ อู้ นื่ บอก เพราะมองว่าตัวเองมีอสิ ระทีจ่ ะ
แสดงความคิดเห็นและท้าทายวิธีเดิม ๆ ในการท�ำสิ่งต่าง ๆ นอกจากนี้
พวกเขายังมีความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับอุปสรรคมากกว่า
ด้วย
เราสองคนเชือ่ ว่าหนังสือเล่มนีจ้ ะช่วยให้คณ
ุ เอาชนะสิง่ ทีค่ อยปิดกัน้
ความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้ ในแต่ละบทเราจะมอบเครือ่ งมือทีจ่ ะท�ำให้
คุณมีความมัน่ ใจมากขึน้ ในการไล่ตามไอเดียใหม่ ๆ รวมทัง้ บอกเล่าเรือ่ งราว
วิธีการ และแนวทางปฏิบัติที่กลั่นจากประสบการณ์หลายสิบปีที่เราได้
ร่วมงานกับนักคิดสร้างสรรค์จากทั่วทุกมุมโลก เราเชื่อว่าคนเหล่านั้นจะ
ช่วยเหลือคุณได้เช่นกัน

M

ภารกิจเสริมสร้างความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์

SA

ตอนนี้หน้าที่ของเราสองคนในฐานะผู้เขียนหนังสือก็คือ การช่วยให้ผู้คน
ค้นพบศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์ทซี่ กุ ซ่อนอยูใ่ นตัวให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะ
ท�ำได้
เวลาทีผ่ คู้ นค้นพบว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์ บางคนก็จะเล่าให้
เราฟังว่ามีแม่ที่เป็นนักเต้นหรือพ่อที่เป็นสถาปนิก คนเหล่านี้พยายาม
หาเหตุผลเพื่ออธิบายที่มาที่ไปของพลังแห่งการคิดสร้างสรรค์ที่ปะทุขึ้น
ราวกับว่าก�ำลังมองหาหลักฐานยืนยัน แต่สงิ่ ทีพ่ วกเขาไม่รกู้ ค็ อื ความคิด
สร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งในตัวทุกคนอยู่แล้ว มันไม่ได้เกิดขึ้นจากภูมิหลัง
ของครอบครัวหรือสืบทอดกันทางพันธุกรรม แต่เป็นความสามารถตาม
ธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน
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ความมัน่ ใจทีจ่ ะสร้างสรรค์จะท�ำให้คณ
ุ ค้นพบความสามารถดังกล่าว
และจุดยืนของตัวเองบนโลกนีโ้ ดยปราศจากความกังวลและความคับข้องใจ
เราหวังว่าคุณจะเข้าร่วมภารกิจเสริมสร้างความมัน่ ใจทีจ่ ะสร้างสรรค์
ไปกับเรา หากทุกคนร่วมมือกัน โลกใบนี้จะน่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิม

20

