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ขอบคุณมากนะคะที่เลือกหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา นับเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งที่ฉันได้แบ่งปันเนื้อหาของหนังสือเรื่อง น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่
ตอนอายุ 20 ฉบับปรับปรุงใหม่กับคุณ
หนัง สื อ ฉบั บ ดั้ ง เดิ ม ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นฤดู ใ บไม้ ผ ลิ ป ี 2009
สัปดาห์เดียวกับทีโ่ จช ลูกชายของฉันอายุครบ 20 ปีพอดี เมือ่ ใกล้ถงึ
วันครบรอบ 10 ปีของหนังสือฉันก็หยิบมันมาอ่านอีกรอบ ซึ่งช่วยให้
ได้รับประสบการณ์สดใหม่เพราะทิ้งช่วงไปนาน ทั้งยังอดทึ่งไม่ได้ที่
ได้เห็นว่ามีแนวคิดและกรณีตัวอย่างใดบ้างที่ยังคงใช้ได้จนถึงปัจจุบัน
แม้จะมีที่ล้าสมัยไปแล้วบ้าง หลังจากสั่งสมประสบการณ์มาตลอด
10 ปี ฉันได้เรียนรู้สงิ่ ต่าง ๆ เพิม่ เติมมากกว่าตอนทีเ่ ขียนหนังสือเล่มนี้
ขึน้ มาเป็นครัง้ แรก ดังนัน้ ฉันจึงถามทางส�ำนักพิมพ์วา่ จะขอปรับปรุง
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เนื้อหาเพื่อออกหนังสือฉบับครบรอบ 10 ปีได้หรือไม่ ฉันดีใจมากที่
พวกเขาตอบตกลง
หนังสือฉบับปรับปรุงใหม่นี้มีโครงสร้างคล้ายเดิม โดยเพิ่มเติม
กรณี ตั ว อย่างใหม่ ๆ ที่ ดึ ง มาจากชั้ น เรี ย นของฉั น และการท� ำ งาน
ด้วยความคิดริเริม่ ในสถานการณ์ทแี่ ตกต่างกันไป นอกจากนัน้ ฉันยัง
ได้สอดแทรกความเข้าใจใหม่ ๆ มากมายทีเ่ ก็บรวบรวมไว้ในช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมา และมีสองบทที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อเสริมเนื้อหาของหนังสือ
ให้สมบูรณ์
หลัก ๆ แล้วความตั้งใจของฉันในฐานะผู้ให้ความรู้และผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้คือการท�ำตัวเป็นนักปลุกระดมความคิด โดยอาศัยการ
ตั้งค�ำถาม การเล่าเรื่อง และการสมมุติสถานการณ์เพื่อปูทางไปสู่
ความเข้าใจอันน่ามหัศจรรย์ ส�ำหรับฉันแล้ว เป้าหมายในชัน้ เรียนคือ
การได้เห็นความเปลีย่ นแปลงของลูกศิษย์ทกุ คนตามแต่ละประสบการณ์
ที่ฉันมอบให้ และได้เห็นพวกเขาค้นพบความเป็นตัวเองผ่านแนวคิด
ทีไ่ ด้จากการท�ำแบบฝึกหัด เป้าหมายของหนังสือเล่มนีเ้ องก็เหมือนกัน
ฉันหวังว่าหลังจากอ่านมันแล้ว คุณจะมีชดุ เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้สามารถ
มองเห็นและไขว่คว้าโอกาสที่อยู่รอบตัว
หนังสือฉบับปรับปรุงใหม่นี้จะตีพิมพ์ออกมาในวันเกิดอายุครบ
30 ปีของโจช ฉันต้องขอบคุณเขาที่เป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มต้นเขียน
หนังสือ อีกทัง้ ยังซาบซึง้ ใจเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มโี อกาสเรียนรู้จากบรรดา
ลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงานมาตลอดหลายปี
โปรดอย่าลังเลที่จะเล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์ที่คุณได้รับ
ฉันตั้งตารอฟังความคิดเห็น และอยากรู้เหลือเกินว่าเนื้อหาส่วนไหน
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ในหนังสือที่มีความหมายกับคุณมากที่สุด ส่งอีเมลหาฉันโดยตรง
ได้ที่ tseelig@gmail.com หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ tinaseelig.com
รวมถึงกดติดตามฉันบนทวิตเตอร์ได้ที่ @tseelig
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บทที่ 1

ซื้อหนึ่ง แถมสอง
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มองปัญหาให้เป็นโอกาส
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คุณจะหาเงินได้อย่างไร ถ้าหากคุณมีเงินเพียง 5 ดอลลาร์กับเวลา
แค่ 2 ชั่วโมง นั่นเป็นภารกิจที่ฉันมอบหมายให้กับนักศึกษาที่สถาบัน
ดี.สกูล (d.school)1 ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดตอนที่เริ่มสอน
ครั้งแรก โดยมีกติกาที่เรียบง่าย ฉันแบ่งพวกเขาออกเป็น 14 ทีม
แต่ละทีมจะได้รับซองบรรจุเงิน 5 ดอลลาร์ไว้เป็น “เงินทุน” และจะ
ใช้เวลาไปกับการวางแผนนานแค่ไหนก็ได้ตามที่ต้องการ แต่ทันทีที่
เปิดซอง พวกเขาจะมีเวลาเพียง 2 ชัว่ โมงในการท�ำเงินให้ได้มากทีส่ ดุ
เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ฉันให้เวลาพวกเขาท�ำภารกิจนีต้ งั้ แต่ชว่ งบ่ายวันพุธจนถึง
ช่วงเย็นวันอาทิตย์ เมื่อเวลาหมดลงพวกเขาต้องส่งสไลด์หนึ่งแผ่น
ที่อธิบายว่าได้ท�ำอะไรไปบ้าง จากนั้นในช่วงบ่ายวันจันทร์แต่ละทีม
ต้องน�ำเสนอโครงการต่อหน้าทุกคนในชั้นเรียนนาน 3 นาที พวกเขา
ถูกผลักดันให้รบั บทผูป้ ระกอบการ โดยจะต้องมองหาโอกาส ท้าทาย

Sa

m

pl

e

สมมุตฐิ านของตัวเอง บริหารจัดการทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด และ
ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ออกมา
คุณจะท�ำอย่างไรถ้าได้รับมอบหมายภารกิจที่แสนท้าทายนี้
เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันถามค�ำถามดังกล่าว มักจะมีใครบางคนตะโกน
ขึ้นมาว่า “ไปลาสเวกัสไง” หรือ “ซื้อลอตเตอรี่สิ” นั่นเป็นค�ำตอบ
ที่เรียกเสียงหัวเราะได้ครืนใหญ่ พวกเขายอมรับความเสี่ยงมหาศาล
เพื่อแลกกับโอกาสอันน้อยนิดที่จะได้เงินรางวัลก้อนโต ข้อเสนอแนะ
ที่ได้ยินบ่อยพอ ๆ กันคือเปิดบริการล้างรถหรือตั้งซุ้มขายน�้ำมะนาว
โดยน�ำเงิน 5 ดอลลาร์ไปซื้ออุปกรณ์ที่จ�ำเป็น นั่นเป็นทางเลือกที่ดี
ส�ำหรับคนที่อยากได้เงินเพิ่มขึ้นแค่ไม่กี่ดอลลาร์ในเวลา 2 ชั่วโมง แต่
นักศึกษาส่วนใหญ่ของฉันจะค้นพบวิธกี ารทีเ่ หนือกว่าค�ำตอบเหล่านัน้
ได้ในที่สุด พวกเขาจะตั้งค�ำถามกับสมมุติฐานของตัวเองอย่างจริงจัง
โดยพยายามส�ำรวจความเป็นไปได้ทมี่ อี ยูม่ ากมาย เพือ่ ท�ำเงินให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
แล้วพวกเขาท�ำอย่างไรกันน่ะหรือ ต่อไปนี้คือค�ำใบ้ ทีมที่
ท�ำเงินได้มากที่สุดไม่ได้แตะเงิน 5 ดอลลาร์นั้นเลย พวกเขามองว่า
การจดจ่อกับตัวเงินจะท�ำให้ตีโจทย์แคบเกินไป พวกเขาเข้าใจว่าเงิน
5 ดอลลาร์นั้นแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยและตัดสินใจตีโจทย์ให้กว้างขึ้น
นั่นคือ จะหาเงินได้อย่างไรหากไม่มีเงินทุนเลย
พวกเขาใช้ทักษะในการสังเกต ดึงความสามารถทั้งหมดที่มี
ออกมา และปลดปล่ อ ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ หาว่ า ปั ญ หาที่
รายล้อมอยู่รอบตัวนั้นมีอะไรบ้าง ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่เจอมากับตัว
หรือสังเกตเห็นว่ามันเกิดขึน้ กับคนอืน่ หรือไม่กเ็ ป็นปัญหาทีเ่ คยเผชิญ
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แต่ไม่คิดที่จะแก้ไข ปัญหาเหล่านี้อาจจะน่าร�ำคาญก็จริง แต่มัน
ไม่ใช่ปัญหาแรก ๆ ที่คนเรานึกถึง หลังจากขุดคุ้ยปัญหาขึ้นมาและ
ร่วมมือกันแก้ไข ทีมที่ชนะสามารถท�ำเงินได้มากกว่า 600 ดอลลาร์
และผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่ทุกทีมท�ำได้จากเงินทุน 5 ดอลลาร์ก็สูง
ถึง 4’000 เปอร์เซ็นต์! แต่ถ้าหากค�ำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าหลายทีม
ไม่ได้น�ำเงินทุนมาใช้เลย ผลตอบแทนทางการเงินของทีมเหล่านั้น
จะถือว่าเป็นค่าอนันต์เลยทีเดียว
แล้วพวกเขาท�ำอะไรกันบ้างล่ะ
มีอยูท่ มี หนึง่ มองเห็นปัญหาทีพ่ บได้ทวั่ ไปในเมืองทีม่ มี หาวิทยาลัย
นั่นคือ การต่อแถวยาวเหยียดรอเข้าร้านอาหารชื่อดังในคืนวันเสาร์
ซึ่งเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดสุด ๆ พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือคนที่
ไม่อยากต่อแถว วิธีการก็คือ พวกเขาจะจับคู่กันไปลงชื่อจองโต๊ะ
ทีร่ ้านอาหารต่าง ๆ พอใกล้ถงึ คิวของตัวเอง พวกเขาก็จะขายคิวจอง
ให้กับลูกค้าที่ยินดีจ่ายเงิน 20 ดอลลาร์เพื่อแลกกับการไม่ต้องยืนรอ
นาน ๆ ในแถวที่ยาวเหยียด2
ขณะที่ช่วงเวลาในยามค�่ำคืนผ่านไปอย่างเชื่องช้า พวกเขา
พบข้อสังเกตที่น่าสนใจหลายประการ ประการแรก พวกเขาพบว่า
นักศึกษาหญิงขายคิวจองได้ดีกว่ านักศึกษาชาย บางทีอาจเป็น
เพราะลูกค้ารูส้ กึ สบายใจกว่าเมือ่ ฝ่ายทีเ่ ข้ามาหาเป็นหญิงสาว ดังนัน้
พวกเขาจึงเปลี่ยนแผน โดยให้นักศึกษาชายตระเวนจองโต๊ะตาม
ร้านอาหารต่าง ๆ ทั่วเมือง ส่วนนักศึกษาหญิงก็รับหน้าที่ขายคิวจอง
นอกจากนี้ พวกเขายังพบว่าธุรกิจนี้จะไปได้สวยในร้านอาหารที่ให้
เครื่องเรียกคิวแบบไร้สายแก่ลูกค้าเพื่อแจ้งว่าโต๊ะว่าง เพราะลูกค้า
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จะรู้สึกเหมือนได้รับบางสิ่งที่จับต้องได้ส�ำหรับเงินที่จ่ายไปขณะแลก
เครื่องเรียกคิวของตัวเองกับของนักศึกษา ยิ่งไปกว่านั้น นักศึกษา
ยั ง สามารถน� ำ เครื่ อ งเรี ย กคิ ว ที่ เ พิ่ ง แลกมาไปขายต่ อ ให้ กั บ ลู ก ค้ า
คนอื่น ๆ ได้ด้วย
อีกทีมหนึง่ ใช้วธิ กี ารทีง่ า่ ยกว่านัน้ อีก พวกเขาตัง้ ซุม้ หน้าสโมสร
นักศึกษาเพื่อให้บริการตรวจวัดลมยางจักรยานฟรี ถ้าหากคันใด
จ�ำเป็นต้องเติมลมยาง พวกเขาจะเติมให้ในราคา 1 ดอลลาร์ ตอนแรก
พวกเขารู้สึกว่าก�ำลังเอาเปรียบเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน เพราะทุกคน
สามารถไปเติมลมยางที่ปั๊มน�้ำมันใกล้ ๆ ได้อย่างง่ายดายอยู่แล้ว
ทว่าหลังจากมีลูกค้า 2-3 คนแรกเข้ามาใช้บริการ พวกเขาก็ได้รู้ว่า
เหล่านักปั่นล้วนดีใจที่มีบริการนี้ เพราะถึงแม้ปั๊มน�ำ้ มันใกล้ ๆ จะให้
เติมลมยางฟรี แถมการเติมลมยางเองก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลย แต่
นักศึกษาก็ตระหนักได้ในเวลาไม่นานว่าพวกเขาได้เสนอบริการที่ทั้ง
สะดวกและมีประโยชน์ อันทีจ่ ริงแล้ว หลังจากเวลา 2 ชัว่ โมงผ่านไป
ได้ครึ่งทาง พวกเขาก็เลิกคิดเงิน 1 ดอลลาร์แล้วหันมาขอเป็นเงิน
บริจาคเท่าไหร่กไ็ ด้แทน ปรากฏว่ารายได้ของพวกเขาพุง่ พรวดขึน้ ทันที!
พวกเขาท�ำเงินได้มากกว่าเดิมหลายเท่าเมื่อเปลี่ยนจากการให้ลูกค้า
จ่ายเงินเป็นจ�ำนวนที่ตายตัวมาเป็นการตอบแทนน�้ำใจ ส�ำหรับทีมนี้
และที ม จองโต๊ ะ ตามร้ า นอาหาร การลองปรั บ เปลี่ ย นวิ ธีก ารใน
ระหว่างทางนั้นให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง พวกเขาค้นพบกลยุทธ์
ที่ลงตัวที่สุดระหว่างท�ำภารกิจเพราะรู้จักปรับตัวอย่างต่อเนื่องตาม
ผลตอบรับจากลูกค้า
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แต่ละโครงการท�ำเงินได้ 200-300 ดอลลาร์ ซึ่งสร้างความ
ประทับใจให้เพื่อน ๆ นักศึกษาไม่น้อยเลย อย่างไรก็ตาม ทีมที่
ท�ำก�ำไรได้มากทีส่ ดุ มองทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นมุมทีต่ า่ งจากทีมอืน่ ๆ อย่าง
สิ้นเชิง และสามารถท�ำเงินได้มากถึง 650 ดอลลาร์ พวกเขามองว่า
ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดไม่ใช่เงิน 5 ดอลลาร์หรือเวลา 2 ชั่วโมง แต่เป็น
เวลาน�ำเสนองาน 3 นาทีในวันจันทร์ต่างหาก พวกเขาตัดสินใจขาย
เวลาให้กับบริษัทแห่งหนึ่งที่ต้องการรับสมัครนักศึกษาจากชั้นเรียนนี้
เพื่อไปร่วมงาน โดยรับจ้างผลิตโฆษณาความยาว 3 นาทีให้บริษัท
ดั ง กล่ า วเพื่ อ แลกกั บ เงิ น 650 ดอลลาร์ แล้ ว น� ำ มาฉายให้ เ พื่ อ น
ร่วมชั้นเรียนดูตอนที่น�ำเสนอโครงการ นั่นเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยม
มาก! ทีมนีม้ องออกว่าตัวเองมีทรัพย์สนิ ล�ำ้ ค่าทีร่ อให้นำ� ไปใช้ประโยชน์
ซึ่งก็คือเหล่านักศึกษาหัวสร้างสรรค์ที่กำ� ลังมองหางานนั่นเอง
อีก 11 ทีมที่เหลือต่างค้นพบวิธีหาเงินอันชาญฉลาดเช่นกัน
ไม่ว่าจะเป็นการตั้งซุ้มถ่ายรูปที่งานเต้นร�ำประจ�ำปี การขายแผนที่
แสดงต�ำแหน่งร้านอาหารในงานพบปะผู้ปกครองประจ� ำปี หรือ
การรั บ ออกแบบและขายเสื้ อ ยื ด ให้ เ พื่ อ นร่ ว มชั้ น อย่ า งไรก็ ต าม
มีทมี หนึง่ ต้องสูญเงินไปทัง้ หมด เพราะพวกเขาน�ำเงินไปซือ้ ร่มมาขาย
ที่ซานฟรานซิสโกในวันฝนตก แต่ท้องฟ้ากลับสดใสหลังตั้งแผงได้
ไม่นาน และใช่ค่ะ มีทีมหนึ่งให้บริการล้างรถและอีกทีมหนึ่งตั้งซุ้ม
ขายน�้ำมะนาว แต่ผลตอบแทนของทั้งสองทีมถือว่าต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ไปมากทีเดียว
ภารกิจใช้ 5 ดอลลาร์หาก�ำไรนัน้ นับว่าประสบความส�ำเร็จในการ
สอนนักศึกษาให้มคี วามคิดแบบผูป้ ระกอบการ แต่ฉนั ก็รสู้ กึ ไม่สบายใจ
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อยู่บ้าง เพราะฉันไม่อยากสื่อว่าเราสามารถวัดมูลค่าของสิ่งต่าง ๆ
ด้วยเงินเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ในการมอบหมายภารกิจครั้งต่อมา
ฉันจึงใส่คลิปหนีบกระดาษ 10 อันลงไปในซองจดหมายแทนเงิน
5 ดอลลาร์ และให้เวลาพวกเขา 2-3 วันเพื่อวางแผนว่าจะใช้คลิป
หนีบกระดาษเหล่านี้สร้าง “มูลค่า” ให้มากที่สุดได้อย่างไรภายใน
เวลา 4 ชั่วโมง โดยจะวัดมูลค่าด้วยวิธีใดก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการ
ภารกิจดังกล่าวได้แรงบันดาลใจมาจากไคล์ แมคโดนัลด์ ชาย
ผูใ้ ช้คลิปหนีบกระดาษสีแดงเพียงอันเดียวแลกเปลีย่ นสิง่ ของไปเรือ่ ย ๆ
จนกระทัง่ ได้บ้านมาหนึง่ หลัง!3 เขาสร้างบล็อกขึน้ มาเพือ่ บันทึกความ
คืบหน้าและเชิญชวนคนอื่น ๆ ให้เข้ามาแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเขา
ถึงแม้จะใช้เวลาเป็นปี แต่เขาก็บรรลุเป้าหมายด้วยการลงมือท�ำ
ไปทีละเล็กละน้อย เขาแลกคลิปหนีบกระดาษสีแดงกับปากการูปปลา
จากนั้นก็แลกปากกากับลูกบิดประตู แล้วแลกลูกบิดประตูกับเตา
บาร์บีคิว เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ มูลค่าของสิ่งของเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ
ตลอดระยะเวลา 1 ปี จนในที่สุดเขาก็มีบ้านในฝันเป็นของตัวเอง!
เมือ่ พิจารณาจากสิง่ ทีไ่ คล์ทำ� ได้ดว้ ยคลิปหนีบกระดาษเพียงอันเดียวแล้ว
ฉันก็เริ่มไม่แน่ใจว่าตัวเองใจดีเกินไปหรือเปล่าที่ให้คลิปหนีบกระดาษ
กับนักศึกษาถึง 10 อัน ฉันมอบหมายภารกิจดังกล่าวให้พวกเขาใน
ช่วงเช้าวันพฤหัสบดี และนัดเวลาน�ำเสนองานในวันอังคารของสัปดาห์
ถัดไป
เมื่อใกล้จะถึงวันเสาร์ฉันกลับรู้สึกกังวล ฉันเริ่มไม่แน่ใจว่า
ตัวเองท�ำเกินไปไหม ฉันวิตกว่าภารกิจที่มอบหมายไปอาจจะออกมา
เละเทะ และพร้อมจะจ�ำมันไว้เป็นบทเรียน แต่โชคดีทคี่ วามวิตกกังวล
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ทัง้ หลายไม่ได้กลายเป็นจริง นักศึกษาทัง้ 7 ทีมเลือกทีจ่ ะวัด “มูลค่า”
ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ทีมหนึ่งตัดสินใจให้คลิปหนีบกระดาษเป็นเงิน
สกุลใหม่และพยายามสะสมมันให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ อีกทีมหนึง่
รูม้ าว่าสถิตขิ องการร้อยคลิปหนีบกระดาษเข้าด้วยกันทีย่ าวทีส่ ดุ ในโลก
อยู่ที่ 35 กิโลเมตร พวกเขาจึงพยายามท�ำลายสถิตินั้น โดยรวบรวม
เพื่อน ๆ มาช่วยกันร้อยคลิปหนีบกระดาษ แถมยังไปชักชวนร้านค้า
ต่าง ๆ ให้มาเข้าร่วมด้วย พวกเขาปรากฏตัวขึ้นในชั้นเรียนพร้อมกับ
คลิปหนีบกระดาษที่ร้อยเข้าด้วยกันกองเท่าภูเขา และแม้ภารกิจจะ
เสร็จสิน้ ไปแล้ว แต่เพือ่ น ๆ ในหอพักของพวกเขาก็ยงั คงตัง้ หน้าตัง้ ตา
ร้อยคลิปหนีบกระดาษต่อเพราะอยากท� ำลายสถิติโลกให้ได้ (ฉัน
ค่อนข้างแน่ใจว่าพวกเขาท�ำไม่ส�ำเร็จ แต่มันก็แสดงให้เห็นว่าทีมนี้
สามารถปลุกเร้าให้เกิดพลังขึ้นได้มากมายขนาดไหน)
ทีมที่สร้างความบันเทิงและเร้าใจที่สุดปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับ
วิดีโอสั้น ๆ ที่มีเพลง “Bad Boys” เป็นดนตรีประกอบ วิดีโอแสดง
ภาพของพวกเขาก�ำลังใช้คลิปหนีบกระดาษสะเดาะกลอนประตูแล้ว
บุกเข้าไปในหอพัก เพื่อขโมยแว่นกันแดด โทรศัพท์มือถือ และ
คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่ารวมกันหลายหมื่นดอลลาร์ แต่ก่อนที่ฉันจะ
เป็นลมไปเสียก่อน พวกเขาก็เฉลยว่านั่นเป็นแค่มุกตลก จากนั้นจึง
ฉายวิดโี อทีแ่ สดงให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วพวกเขาท�ำอะไรมาบ้าง พวกเขา
แลกคลิ ป หนี บ กระดาษกั บ กระดานติ ด ประกาศ แล้ ว น� ำ ไปตั้ ง ที่
ย่านการค้าใกล้ ๆ มหาวิทยาลัย โดยเขียนข้อความไว้บนนั้นว่า
“ขายนักศึกษาสแตนฟอร์ด ซื้อหนึ่ง แถมสอง” พวกเขารู้สึกทึ่งกับ
สิง่ ต่าง ๆ ทีค่ นจ้างให้พวกเขาท�ำ ไล่ตงั้ แต่การหิว้ ถุงหนัก ๆ ให้คนทีม่ า
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จับจ่ายใช้สอยไปจนถึงการแยกขยะรีไซเคิลให้ร้านเสื้อผ้า สุดท้าย
พวกเขาตั้งกลุ่มเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อระดมสมองช่วยผู้หญิงคนหนึ่ง
แก้ไขปัญหาธุรกิจ โดยมีค่าจ้างเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์สามจอที่เธอ
ไม่ใช้แล้ว
ตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา ฉันยังได้มอบหมายภารกิจทีค่ ล้ายคลึง
กันให้นักศึกษากลุ่มอื่น ๆ ท�ำด้วย โดยเปลี่ยนจากคลิปหนีบกระดาษ
เป็นกระดาษโพสต์อิท หนังยาง ขวดน�้ำดื่ม หรือถุงเท้าที่ไม่เข้าคู่กัน
อันทีจ่ ริงแล้ว ฉันไม่เคยมอบหมายภารกิจซ�ำ้ กันเลยเพราะฉันไม่อยาก
ยึดติดกับผลลัพธ์ก่อนหน้า สิ่งที่พวกนักศึกษาท�ำได้ภายใต้เวลาและ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดก็สร้างความประหลาดใจให้ฉัน (รวมถึง
ตัวพวกเขาเอง) ได้ทุกครั้ง เช่น พวกเขาใช้กระดาษโพสต์อิท
ปึกเล็ก ๆ ริเริ่มโครงการแสดงดนตรี โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
โรคหัวใจแก่ประชาชน และโครงการจัดท�ำโฆษณาเรื่อง “Unplug-It”
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงาน
ภารกิจข้างต้นได้รับการพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นการแข่งขัน
ทีร่ จู้ กั กันในชือ่ “การแข่งขันสร้างนวัตกรรม (Innovation Tournament)”
ซึ่งมีทีมนับร้อยจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขัน4 โดยแต่ละทีมจะใช้การ
แข่งขันเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้ตัวเองมองโลกรอบตัวในแง่มุมใหม่
พวกเขามองหาโอกาสที่อยู่ใกล้ตัว ท้าทายสมมุติฐานดั้งเดิม และ
สร้างมูลค่ามหาศาลขึ้นมาจากสิ่งของที่แทบจะไม่มีมูลค่าอะไรเลย
เรือ่ งราวทัง้ หมดเกีย่ วกับการสร้างมูลค่าด้วยกระดาษโพสต์อทิ ถูกบันทึก
ลงบนแผ่นฟิล์ม และกลายเป็นเนื้อหาหลักของสารคดีระดับมืออาชีพ
ที่ชื่อว่า Imagine It!5
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ภารกิจดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงประเด็นที่สวนทางกับความรู้สึก
ของคนทั่วไปหลายประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรก โอกาสมีอยู่อย่าง
เหลือล้น ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใดหรือในเวลาใดก็ตาม คุณสามารถ
มองไปรอบตัวและค้นพบปัญหาที่จ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเสมอ
บางปัญหาก็เป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปอย่างการจองโต๊ะตามร้านอาหารหรือ
การเติมลมยางจักรยาน แต่บางปัญหาก็เป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นมาก
ถึงขัน้ ส่งผลต่อโลกทัง้ ใบเลยทีเดียว เรือ่ งนีส้ อนให้รวู้ า่ ปัญหาส่วนใหญ่
คือโอกาส และยิง่ มันเป็นปัญหาใหญ่มากเท่าไหร่ มันก็ยงิ่ เป็นโอกาส
มากขึ้นเท่านั้น6
ประเด็นทีส่ อง คนส่วนใหญ่มกั มองปัญหาเป็นเรือ่ งยากเกินแก้
พวกเขาจึงมองไม่เห็นว่าวิธีที่สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหานั้นอยู่
ตรงหน้า ไม่ว่าปัญหาจะใหญ่สักแค่ไหนก็ย่อมต้องมีวิธีใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขมันได้เสมอ นี่คือค�ำจ�ำกัดความ
ที่ฉันกับบรรดาเพื่อนร่วมงานมักใช้อธิบายการเป็นผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการคือคนที่คอยมองหาปัญหาที่สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาส
ได้ แล้วคิดหาวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ประเด็นที่สาม เรามักตีกรอบปัญหาแคบจนเกินไป เมื่อต้อง
เผชิญกับความท้าทายอันแสนเรียบง่ายอย่างการหาเงินภายในเวลา
2 ชั่วโมง คนส่วนใหญ่ก็มักกระโจนเข้าตะครุบค�ำตอบอันเรียบง่าย
เช่นกัน พวกเขาไม่ยอมถอยออกมาและมองปัญหาในมุมที่กว้างขึ้น
การเปิดม่านบังตาและตีกรอบปัญหาเสียใหม่จะช่วยให้พวกเขามองเห็น
โลกแห่งความเป็นไปได้มากขึ้น นักศึกษาที่ท�ำโครงการเหล่านี้จดจ�ำ
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บทเรียนดังกล่าวได้อย่างขึ้นใจเลยทีเดียว หลายคนแสดงความเห็น
ในภายหลังว่า ถ้าหากพวกเขายังคงถังแตกก็คงจะโทษใครไม่ได้แล้ว
เพราะรอบ ๆ ตัวพวกเขามีปัญหาที่รอให้เข้าไปแก้...รอให้เปลี่ยนเป็น
ธุรกิจได้เสมอ
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ภารกิจเหล่านีม้ ที มี่ าจากวิชา “นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ”
ซึ่งฉันสอนที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เป้าหมายของวิชาดังกล่าวคือ
การแสดงให้เห็นว่าเราสามารถมองทุกปัญหาให้เป็นโอกาสส�ำหรับการ
คิดหาทางออกที่สร้างสรรค์ เราพุ่งเป้าไปที่ความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคลก่อน จากนั้นจึงขยับไปเป็นความคิดสร้างสรรค์ของทีม แล้ว
ปิดท้ายด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมขององค์กรขนาดใหญ่
ฉันทยอยมอบหมายภารกิจทีท่ า้ ทายให้นกั ศึกษาเป็นระยะ โดยเริม่ ต้น
จากภารกิจง่าย ๆ ก่อนแล้วค่อยเพิ่มความยากขึ้นเรื่อย ๆ หลังจาก
เรียนไปได้สักพัก นักศึกษาจะเริ่มมองปัญหาผ่านเลนส์แห่งความ
เป็นไปได้มากขึ้น และเต็มใจที่จะเปิดรับทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามาใน
เส้นทางของตนมากขึ้นตามไปด้วย
ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ฉันด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการร่วมของ
หลักสูตรการลงทุนทางเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด7 ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป้าหมายของหลักสูตรนี้คือ
การสอนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรให้มที กั ษะของการเป็นผูป้ ระกอบการ
รวมทัง้ มอบเครือ่ งมือทีจ่ ำ� เป็นให้พวกเขา ไม่วา่ หลังจากเรียนจบไปแล้ว
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พวกเขาจะท�ำงานด้านใดก็ตาม เรามีความเชือ่ เหมือนกับมหาวิทยาลัย
อีกหลาย ๆ แห่งทั่วโลกว่า การเรียนจบจากมหาวิทยาลัยด้วยความรู้
เฉพาะทางนั้นยังไม่พอ ถ้าต้องการจะประสบความส�ำเร็จ พวกเขา
ต้องเข้าใจวิธีการเป็นผู้ประกอบการในสภาพแวดล้อมของการท�ำงาน
ทุกรูปแบบ รวมไปถึงทุกด้านของชีวิตด้วย ดังที่ทอม บายเออร์ส
ผู ้ อ� ำ นวยการร่ ว มอี ก คนหนึ่ ง ของหลั ก สู ต รกล่ า วไว้ ว ่ า “การเป็น
ผู้ประกอบการคือม้าโทรจันที่เราใช้เป็นตัวล่อส�ำหรับการสอนทักษะ
อันหลากหลายที่ใช้ได้ในทุกสถานการณ์”
หลักสูตรการลงทุนทางเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
มุ่งเน้นไปที่การสอน การวิจัยอย่างเข้มข้น รวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักศึกษา อาจารย์ และผู้ประกอบการทั่วโลก เรา
พยายามสร้าง “คนที่มีลักษณะแบบตัว T” ซึ่งเป็นคนที่มีความรู้
เชิงลึกอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา รวมทั้งมีทักษะและความรู้กว้าง ๆ
ที่ช่วยให้สามารถท�ำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่น ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้แนวคิดของพวกเขากลายเป็นความจริง
ขึ้นมา ทักษะการคิดแบบผู้ประกอบการถือเป็นกุญแจดอกส�ำคัญ
ในการแก้ปัญหา ไล่ตั้งแต่ปัญหาเล็ก ๆ ในชีวิตประจ�ำวันไปจนถึง
วิกฤติการณ์ระดับโลกทีต่ อ้ งการความสนใจและการร่วมแรงร่วมใจจาก
คนทั้งโลก ถ้าจะว่ากันตามจริงแล้ว การเป็นผู้ประกอบการจ�ำเป็น
ต้องอาศัยทักษะหลายอย่างประกอบกัน ทั้งภาวะผู้น�ำ การสร้างทีม
การเจรจาต่อรอง การคิดค้นนวัตกรรม และการตัดสินใจ
นอกจากนี้ ฉันยังสอนอยู่ที่สถาบันออกแบบแฮสโซแพลตต์เนอร์
(Hasso Plattner Institute of Design) ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
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หรือที่มีชื่อเรียกน่ารัก ๆ ว่าดี.สกูล ซึ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ
สหวิทยาการ โดยใช้อาจารย์ผู้สอนจากทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ได้แก่
วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ บริหารธุรกิจ และครุศาสตร์ ผูก้ อ่ ตัง้
สถาบันนีค้ อื เดวิด เคลลีย์ ศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกลแห่ง
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั ออกแบบชือ่ ไอดีโอ (IDEO)
ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะบริษัทที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และมอบ
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ทุกวิชาของดี.สกูลจะสอน
โดยอาจารย์ที่มาจากต่างสาขาวิชาอย่างน้อย 2 คน และมีเนื้อหา
ครอบคลุมประเด็นที่หลากหลายจนดูเหมือนไร้จุดสิ้นสุด ไล่ตั้งแต่
การออกแบบสินค้าให้มีราคาถูกที่สุด การสร้างกลยุทธ์เพื่อเผยแพร่
พฤติกรรมการบริโภคในแง่บวก ไปจนถึงการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อ
ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ ในฐานะที่ฉันเป็นส่วนหนึ่ง
ของทีมอาจารย์ผสู้ อน ฉันสัมผัสได้ถงึ ความตืน่ เต้นของการร่วมมือกัน
อย่างแข็งขัน การระดมสมองกันแบบสุดขัว้ และการสร้างตัวต้นแบบ
ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว หลังจากที่เราโยนปัญหาที่ทั้งใหญ่และยากซึ่งมี
ค�ำตอบที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งค�ำตอบให้แก่นักศึกษาและตัวเราเอง
หนังสือเล่มนี้ได้หยิบยกเรื่องราวจากชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ ด รวมถึ ง ประสบการณ์ ก่อ นหน้ า นั้ น ของฉั น ในฐานะ
นักวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการ ที่ปรึกษาด้านการจัดการ นักการ
ศึกษา และนักเขียน บางเรื่องราวมาจากผู้คนที่อยู่ในหลายสาขา
อาชีพ รวมทั้งผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ ศิลปิน และนักวิชาการ
ฉันรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายที่สามารถสร้าง
สิ่งที่น่าทึ่งขึ้นมาจากการท้าทายสมมุติฐานของตัวเอง และพร้อมจะ
22

