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แ	 นวคดิของแพดดี้ไม่ถงึกบัโลดโผนที่สดุในชั้นเรยีน

เมื่อคณุพบกบัเขาเป็นครั้งแรก		คณุจะบอกได้เลยว่าเขาเคยท�างาน

อยูใ่นกองทพั		นี่เหน็ได้ชดัจากท่วงท่าที่ดนูิ่งและค่อนข้างน่าเกรงขามของเขา  

แพดดี้อยู่โรงเรียนประจ�าในไอร์แลนด์เหนือตั้งแต่อาย	ุ7	ขวบจนถึง	18	ปี		

จากนั้นกเ็ข้าร่วมหน่วยบญัชาการนาวกิโยธนิและประจ�าการที่นั่นเป็นเวลา	

10	ปี

ชวีติแบบพลเรอืนท�าให้เขารู้สึกกลวั		หลงัออกจากกองทพัเขาจงึรบี

เสาะหาความปลอดภัยจากงานภายในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีตารางเวลา

เคร่งครัด		ซึ่งก็คือการเป็นผู้สื่อข่าวในบริษัทอย่างบีบีซีและซีเอ็นบีซี		เขา

บอกผมในภายหลงัว่า		“ผมเป็นคนประเภทที่ภกัดตี่อองค์กรครบั”

ผมพบกบัเขาที่มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด		เขาเรยีนหลกัสตูรทนุวจิยั

ระยะเวลาหนึ่งปีส�าหรับคนที่ก�าลังประกอบอาชีพผู้สื่อข่าว		และเลือก 

ลงทะเบยีนเรยีนวชิาของผมที่มชีื่อว่า		“นกัออกแบบในสงัคม”		ซึ่งส่งเสรมิ

แมวตาสีเหลือง

บทน�ำ
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ให้นกัศกึษาตรวจสอบและควบคมุชวีติของตวัเอง		ขณะนั้นผมเป็นอาจารย์

ภาควชิาวศิวกรรมศาสตร์ที่สแตนฟอร์ดมานาน	52	ปีแล้ว		และได้เจอวศิวกร

มากมายที่ใฝ่ฝันอยากก่อตั้งบรษิทัเป็นของตวัเอง		สดุท้ายพวกเขากลบัลงเอย

ไปท�างานให้กับบริษัทขนาดใหญ่ในซิลิคอนวัลเลย์		โดยไม่เคยกล้าก้าว 

ออกไปท�าให้ความฝันกลายเป็นจรงิ		มคีนจ�านวนเลก็น้อยเท่านั้นที่ตดัสนิใจ 

ไล่ตามสิ่งที่พวกเขาอยากท�าจริง	ๆ	ในชีวิต		ผมจึงอยากท�าอะไรสักอย่าง

เพื่อเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้		การมีความสามารถและแนวคิดดี	ๆ	เป็นเพียง

ปัจจยัหนึ่งที่จะท�าให้ฝันเป็นจรงิ		ขั้นตอนที่ยากอย่างแท้จรงิคอืการลงมอืท�า

เพื่อออกแบบความส�าเรจ็ในชวีติของตวัเอง

ในปี	1969	ผมได้เปิดรายวชิา		“นกัออกแบบในสงัคม”		ขึ้นมาเพื่อ

ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักคิดในแบบที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับแนวทางการ

บรรลเุป้าหมายในชวีติของตวัเอง		หรอืท�าให้พวกเขาเลกิคดิเกี่ยวกบัสิ่งที่อาจ

เป็นไปได้และเริ่มลงมอืท�าจรงิ	ๆ1		ผมสร้างสรรค์รายวชิานี้โดยใช้หลกัการ

ที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่า		“การคิดเชิงออกแบบ”		(ผมจะพูดถึงเรื่องนี้

อย่างเจาะลกึในภายหลงัครบั)		รวมทั้งใช้แนวคดิและแบบฝึกหดัหลายอย่าง

ที่ผมพบว่าสามารถช่วยให้ผูค้นทลายก�าแพงซึ่งส่วนใหญแ่ล้วพวกเขาสร้าง

ขึ้นมาเองทั้งนั้น

หัวใจส�าคัญของรายวิชานี้คือโครงการประจ�าภาคเรียนแบบเลือก

หวัข้อเอง		นกัศกึษาต้องท�าสิ่งที่อยากท�ามาตลอดแต่ไม่เคยได้ท�าหรอืต้อง

จัดการกับปัญหาสักอย่างในชีวิตโดยสามารถปรึกษาผมในระหว่างนั้นได้		

อย่างไรก็ตาม		ผมเน้นย�้าว่านี่เป็นโครงการที่พวกเขาควรท�าเพื่อตัวเอง		

ไม่ใช่แค่เพื่อส่งผม		เมื่อพวกเขาเลอืกแล้ว		ผมจะไม่ตดัสนิวา่นั่นเป็นหวัข้อ

ที่ดีพอหรือใหญ่พอไหม		และจะให้คะแนนโดยดูแค่ว่าพวกเขาได้ลงมือ 

ท�าตามที่ตั้งใจเอาไว้หรอืเปล่า		ถ้าพวกเขาลงมอืท�าจนเสรจ็ผมกจ็ะใหผ่้าน

วชิานี้		ถ้าท�าไม่เสรจ็พวกเขากจ็ะไม่ได้รบัหน่วยกติ

หนึ่งในบทเรยีนส�าคญัที่สดุที่นกัศกึษาได้รบัจากวชิานี้กค็อืการซื่อสตัย์

กับตัวเองอย่างแท้จริง		ยิ่งคุณรู้เท่าทันตัวเองมากเท่าไหร่		คุณก็จะยิ่งมี
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ความสขุมากขึ้นเท่านั้น		เมื่อคณุเข้าใจแรงจงูใจและตวัตนของตวัเองได้ดขีึ้น  

คณุกจ็ะสามารถหาวธิอีอกแบบชวีติให้น่าพงึพอใจและสมบูรณ์มากขึ้น

แพดดี้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งและตระหนักว่า		ถึงแม้เขาจะเจริญ

ก้าวหน้าในองค์กรทุกแห่ง		แต่ก็ไม่เคยมีความสุขอย่างแท้จริง		ส่วนหนึ่ง

เป็นเพราะเขามกัขดัแย้งกบัผูม้อี�านาจและองค์กรสื่อขนาดใหญท่ี่เขาสงักดั

อยู่		เขาเข้าท�างานในองค์กรเหล่านั้นเพราะมันเป็นสายงานที่ท�าได้		ทว่า 

กย็งัรูส้กึไม่พอใจเนื่องจากต้องการบางอย่างที่จะเตมิเตม็ความรูส้กึส่วนตวั

มากกว่าที่เป็นอยู่	 	 เมื่อเขาตระหนักและยอมรับความจริงเรื่องนี้		เขาก็

สามารถใช้ประโยชน์จากมนัได้

โครงการประจ�าภาคเรียนที่แพดดี้ตัดสินใจท�าคือการผลิตรายการ

วทิยขุองตวัเอง

เมื่อเขาเปรียบเทียบแนวคิดของตัวเองกับคนอื่น		เขาก็ไม่แน่ใจว่า

มันจะเทียบเคียงกันได้หรือเปล่า		หากมองโดยผิวเผินแล้ว		มีนักศึกษาที่

คดิจะท�าเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากกว่า		(นกัศกึษาคนหนึ่งจะกระโดดร่มลงจาก

เครื่องบนิ!)		สร้างสรรค์มากกว่า		(สร้างจรวด)		หรอืทะเยอทะยานมากกว่า		

(นกัศกึษาบางคนจะฝึกร่างกายให้ทรหดเพื่อเตรยีมตวัลงแข่งขนัไตรกฬีาเป็น

ครั้งแรก)

รายการวทิยถุอืเป็นภารกจิอนัยิ่งใหญ่ส�าหรบัแพดดี้		และเขากต็้อง

ใช้เวลาสักพักกว่าจะรู้ว่าท�าไมหัวข้อนี้ถึงดึงดูดใจเขามากนัก		 เขาเป็น 

ผู้สื่อข่าววิทยุมาโดยตลอดแต่ไม่เคยเป็นผู้อ�านวยการผลิตเลย		นี่เป็น 

ครั้งแรกในชวีติที่เขาจะได้ท�าตามความคดิของตวัเองโดยไม่มใีครคอยก�ากบั		

ทางเลอืกนี้นบัว่าโลดโผนส�าหรบัเขาในระดบัที่เทยีบเท่ากบัการก่อตั้งธรุกจิ

เองเลยกว็่าได้

ทุกวันนี้ผมสอนหนังสืออยู่ที่ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นน�าแห่งหนึ่ง 
ของโลก		นั่นคอื		สถาบนัออกแบบแฮสโซ	แพลตต์เนอร์		แห่งมหาวทิยาลยั
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สแตนฟอร์ดหรอืที่เรยีกกนัโดยทั่วไปว่าด.ีสกลู		ผมด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการ

ฝ่ายวชิาการและเป็นหนึ่งในผูก่้อตั้งสถาบนันี้		ที่นี่ค่อนข้างมชีื่อเสยีงทเีดยีว		

หนังสือพิมพ์เดอะ วอลล์สตรีต เจอร์นัล  เรียกดี.สกูลว่าเป็น		“หลักสูตร

บณัฑติศกึษาที่ได้รบัความนยิมสงูสดุ”		ผูค้นหลั่งไหลกนัมาสมคัรเข้าเรยีน

เป็นจ�านวนมากกว่าที่เราจะรับไหว2		ดี.สกูลไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาควิชาใด

เป็นพิเศษ		แต่รวบรวมนักศึกษาและคณาจารย์จากหลายสาขาวิชาเพื่อ

สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์		นวตักรรม		และความ

ร่วมมอื

ดี.สกูลช่วยเปิดโลกให้นักศึกษาพร้อมทั้งท้าทายการคิดและการ 

เหมารวมแบบ		“อตัโนมตั”ิ		ของพวกเขา		โดยแสดงให้พวกเขาเหน็ถงึความ

เป็นไปได้มากมายที่อยู่รอบตัว		เราจดข้อความลงบนกระดานไวต์บอร์ด		

กระดาษโพสต์อทิ		และกระดาษเชด็ปาก		เราลองท�าสิ่งต่าง	ๆ		ล้มเหลว		

ลองใหม่อกีครั้ง		ล้มเหลวได้ดกีว่าเดมิ		ก่อนจะท�าได้อย่างถูกต้องในแบบที่

อาจไม่เคยคาดคดิมาก่อน		ทั้งยงัเข้าใจตวัเองและคนอื่นมากขึ้นในระหว่าง

นั้น

คนจ�านวนมากที่มาลงเรยีนรายวชิาของผมตลอดระยะเวลาหลายปี

ต่างชื่นชมว่าวิชานี้ช่วยให้พวกเขาประสบความส�าเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัว 

และอาชีพการงาน		ผมได้น�าเนื้อหาที่สอนไปจัดสัมมนาทั่วโลก		คุณจะ 

เกิดความรู้สึกฮึกเหิมเมื่อตระหนักว่าตัวเองมีอ�านาจควบคุมความส�าเร็จ 

ในชวีติมากกว่าที่ตวัเองคดิไว้		เมื่อคณุไม่พอใจกบัแง่มมุหนึ่งของชวีติ		คณุ

สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้เลย!		คณุท�าได้จรงิ	ๆ	ครบั

ในชั้นเรียนของผม		นักศึกษาได้ออกแบบและสร้างเครื่องดนตรี		

เฟอร์นิเจอร์		ยานพาหนะ		และเสื้อผ้า		พวกเขาเขียนหนังสือ		บทกว	ี	 

และเพลง		หรอืไม่กก็ระโดดร่มลงจากเครื่องบนิ		แสดงตลกแบบพดูคนเดยีว		

และขับรถแข่ง		พวกเขาได้หัดท�าอาหาร		เชื่อมโลหะ		เป็นบาร์เทนเดอร์		

พูดภาษาใหม่	ๆ		และช่วยชีวิตคนอื่น		บางคนได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับ 
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พ่อแม่		พี่น้อง		และเพื่อนฝูง		ขณะที่บางคนได้วิ่งมาราธอน		ลดน�้าหนกั		

และผจญภยัในพื้นที่รกร้าง

หนึ่งในโครงการที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดเท่าที่ผมได้เห็นคือ

โครงการของนกัศกึษาชื่อโจเอล		ซึ่งได้คนืดกีบัพ่อสองเดอืนก่อนที่พ่อของเขา

จะเสยีชวีติอย่างกะทนัหนัด้วยโรคหลอดเลอืดแดงใหญ่โป่งพอง		หลงัจาก

ผ่านมา	30	ปีผมยงัรูส้กึว่ามนี�้าตาแห่งความปีตเิอ่อล้นขึ้นมาในดวงตาทกุครั้ง

ที่ได้พบกบัโจเอลรวมถงึภรรยาและลูก	ๆ	ของเขา

พ่อของนกัศกึษาอกีคนที่ชื่อซนิดี้ห้ามเธอขี่มอเตอร์ไซค์มาโดยตลอด		

เพราะเขาเคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงมาก่อน		ซินดี้ย่อมรู้สึกอยากหัด 

ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นธรรมดา		เธอจงึเลอืกหวัข้อนี้มาท�าโครงการ		หลายเดอืน

หลังจบจากชั้นเรียนของผม		บิลล์อดีตครูสอนวาดรูปของเธอก�าลังยืนอยู่

หน้าส�านกังานออกแบบของเขาในเมอืงพาโล	อลัโต		ตอนที่เธอขี่มอเตอร์ไซค์

มาจอดและถามเขาว่าอยากไปขี่รถเล่นด้วยกนัหรอืไม่		เขาขึ้นรถโดยคดิว่า

เธอคงหมายถงึขี่เล่นรอบช่วงตกึ		ผลปรากฏว่าพวกเขากลบัขี่ไปถงึชายหาด

ในอกี	45	นาทต่ีอมา		เรื่องนี้เกดิขึ้นเมื่อ	28	ปีก่อนครบั		ตอนนี้พวกเขามลีกู

ด้วยกนัสามคนซึ่งต่างกโ็ตหมดแล้ว

ผู้หญิงอีกคนหนึ่งในชั้นเรียนของผมเอาชนะอาการกลัวน�้าและหัด

ว่ายน�้าได้ส�าเร็จ		ผมบังเอิญเจอเธอในอีกหลายเดือนต่อมาและได้รู้ว่าเธอ

ก�าลังเรียนภาษาอิตาลีเพราะรู้สึกฮึกเหิมจากความพยายามครั้งแรกใน 

ชั้นเรยีนของผม		ไม่กี่ปีหลงัจากนั้นเธอกไ็ด้รบัประกาศนยีบตัรการฝึกอบรม

พเิศษที่ช่วยให้เธอเปลี่ยนสาขาอาชพีได้		ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากแรงผลกัดนั

และแรงบนัดาลใจที่เธอได้รบัระหว่างพฒันานสิยัแห่งความส�าเรจ็

สิ่งที่เธอและนกัศกึษาคนอื่น	ๆ 	พสิจูน์ให้เหน็ทั้งในและนอกห้องเรยีน

กค็อื		ความส�าเรจ็เป็นสิ่งที่สามารถเรยีนรู้ได้		มนัเปรยีบเสมอืนกล้ามเนื้อ		

เมื่อคณุเรยีนรูท้ี่จะเบ่งกล้ามแล้ว		คณุกส็ามารถประสบความส�าเรจ็ในชวีติ

ได้อย่างไม่มทีี่สิ้นสดุ
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หนึ่งในสิ่งที่ผมชอบท�าเวลาอยู่กับกลุ่มคนก็คือการขอให้สมาชิกใน

กลุม่นกึถงึคนที่ขดัขวางพวกเขาจากการบรรลใุนสิ่งที่ต้องการ		คนส่วนใหญ่

มกัจะระบายว่าพ่อแม่		คนรกั		ลูก		เพื่อนร่วมงาน		เจ้านาย		และคนอื่น	ๆ 

ขดัขวางพวกเขาจากการบรรลเุป้าหมายอย่างไร		อนัที่จรงิอปุสรรคเหล่านี้

เป็นเพียงข้อแก้ตัวเท่านั้น		เมื่อคุณใคร่ครวญให้ลึกลงไปอย่างแท้จริงก็จะ

พบว่าคณุต่างหากที่เป็นคนบ่อนท�าลายตวัเองในแทบทกุกรณี

แน่นอนว่าบางครั้งอุปสรรคภายนอกก็มีอยู่จริง		แถมคนส่วนใหญ่

ยงัไม่รูว่้าตวัเองมอี�านาจที่จะเอาชนะอปุสรรคเหล่านั้นได้		ผมเคยสมัภาษณ์

ผู้สมัครงานคนหนึ่งซึ่งเล่าให้ฟังว่าเธอเคยเจอโจรสลัดตอนที่ก�าลังล่องเรือ

รอบโลกกับแฟนหนุ่ม		ระหว่างที่เรือล�านั้นทอดสมออยู่ใกล้ชายฝั่งของ

ประเทศอนิโดนเีซยี		เธอก�าลงันอนอาบแดดขณะที่แฟนเข้าไปในเมอืง		จู	่ๆ 

เธอก็ได้ยินเสียงโครมครามและเห็นกลุ่มผู้ชายติดอาวุธหนักขึ้นมาบนเรือ		

พวกเขาเล็งปืนมาที่เธอพร้อมสั่งให้เธอมอบเงินให้		แม้จะอ่อนแอและอยู่

ตามล�าพงัแถมยงัไม่มเีงนิให้พวกเขา		แต่เธอกต็ั้งสตแิละสามารถเกลี้ยกล่อม

ให้โจรสลดัเหล่านั้นเชื่อว่านมผงที่เธอเกบ็ไว้บนเรอืมค่ีาพอจะทดแทนเงนิสด

ได้		เธอหว่านล้อมด้วยการใช้ประโยชน์จากสญัชาตญาณความเป็นพ่อของ

พวกเขา		เพราะรูว่้านมเป็นของหายากและลกู	ๆ	ของพวกเขาอาจต้องการ

มนัอยู	่	พวกเขารบันมไปอย่างซาบซึ้งและยอมปล่อยเธอไว้โดยไม่ท�าอนัตราย

ใด	ๆ		หลงัจากได้ฟังวธิแีก้ปัญหาที่ไม่ธรรมดาและชื่นชมความมสีตขิองเธอ

แล้ว		ผมกต็ดัสนิใจว่าจ้างเธอทนัที

อย่างไรกต็าม		ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้เจอโจรสลดัหรอกครบั		สิ่งที่

ขดัขวางเรามแีค่ตวัเราเอง

เวลาอธบิายเรื่องนี้ในชั้นเรยีน		ผมจะขอให้อาสาสมคัรคนหนึ่งมายนื

กบัผมตรงหน้าห้อง		แล้วยื่นขวดน�้า		(หรอืสิ่งของอย่างอื่น)		ให้และบอกว่า		

“กรณุาพยายามแย่งมนัไปจากผมหน่อยครบั”		อาสาสมคัรมกัออกแรงดงึ

ขวดน�้าอย่างลงัเลในตอนแรกเพราะผมแก่กว่าและทา่ทางอ่อนแอ		ก่อนจะ
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ออกแรงมากขึ้นเมื่อรู้ว่าผมก�าขวดน�้าเอาไว้แน่น		ในที่สุดผมก็จะขอให้เขา

เลกิพยายาม

จากนั้นผมกข็อให้เขาตั้งใจฟังค�าสั่งต่อไปให้ด	ี	นั่นคอื		“กรณุาแย่ง

ขวดน�้าไปจากผมหน่อยครับ”		สิ่งที่ตามมาแทบจะเหมือนกับการกระท�า

ก่อนหน้านั้นโดยต่างกนัแค่ออกแรงมากขึ้นและอาจใช้มอืบดิด้วย		อาสาสมคัร

บางคนตดัสนิใจเปลี่ยนกลวธิแีละขอให้ผมส่งขวดไปให้ซึ่งผมจะปฏเิสธเสมอ

สดุท้ายผมกถ็ามเขาว่า		“คณุมน้ีองหรอืลกูพี่ลกูนอ้งที่อายนุอ้ยกวา่

หรอืเปล่า”		ก่อนจะขอให้อาสาสมคัรจินตนาการว่าผมเป็นบคุคลนั้น		เรา

เป็นเด็กทั้งคู่และพ่อแม่ไม่ได้อยู่แถวนี้		แถมสถานการณ์ก็เริ่มน่าหงุดหงิด

ขึ้นเรื่อย	ๆ		ถึงเวลาแล้วที่เขาจะแย่งขวดคืนไปจากผม		จากนั้นผมก็ทวน

ค�าสั่งอกีครั้ง		“แย่งขวดน�้าไปจากผม”

อาสาสมคัรที่เข้าใจความแตกต่างระหวา่งค�าสั่งนี้กบัค�าสั่งก่อนหน้า

จะฉกฉวยสิ่งของชิ้นนั้นไปจากมอืของผมทนัทโีดยไม่เปิดโอกาสให้ผมมเีวลา

ต่อต้าน		พวกเขาเอาชนะผมด้วยความตั้งใจที่จะแย่งสิ่งของชิ้นนั้น		ความ

ตั้งใจที่จะลงมอืท�าแตกต่างจากความพยายามที่จะลงมอืท�าตรงที่อย่างแรก

ทรงพลังและลื่นไหลในขณะที่อย่างหลงัเตม็ไปด้วยความเฉื่อยชาและลงัเล		

ที่ส�าคัญก็คือ		ตอนที่ตั้งใจจะลงมือท�านั้นพวกเขาไม่ต้องออกแรงมากเท่า

ตอนพยายาม

ผมใช้แบบฝึกหดันี้เพื่อแสดงให้เหน็ว่าเวลาลงมอืท�า 	คณุจะใช้อ�านาจ

ควบคมุ		ส่วนเวลาพยายาม		คณุจะใช้แรง		ในชวีติจรงิหากคณุอยากท�า

สิ่งต่าง	ๆ	ให้เสรจ็		การใช้อ�านาจควบคมุย่อมดกีว่าการใช้แรงมากทเีดยีวครบั

แน่นอนว่าการเปลี่ยนจากความพยายามไปเป็นการลงมือท�าไม่ใช่

เรื่องง่ายนกัในชวีติจรงิ		เราทกุคนล้วนเคยตดัสนิใจวา่จะท�าอะไรบางอย่าง

จากนั้นก็ไม่ได้ลงมือท�าจริง		เช่น		ปณิธานปีใหม่		การออกก�าลังกาย		 

การซื่อสตัย์ต่อคนรกั		การท�างานให้เสรจ็ทนัก�าหนด		และการปรบัปรงุนสิยั

การท�างาน		หากอยากเปลี่ยนแปลงให้ส�าเรจ็		เราต้องเข้าใจพฤตกิรรมของ

ตวัเอง		วธิลีงมอืท�าที่ได้รบัความนยิมอย่างแพร่หลายบอกไว้ว่าเราควรคดิถงึ
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ขั้นตอนทั้งหมดในสมองก่อนแล้วค่อยท�าตามนั้น		สิ่งที่น่าสนใจกค็อื		การ

วจิยัทางคลนิกิพสิูจน์ว่าวธินีี้ไม่ได้ผล

เมื่อสแกนสมองของผู้เข้าร่วมการทดลองด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอแล้ว		

นกัวจิยัทางคลนิกิกพ็บว่าสมองจะสั่งการให้เกดิการกระท�าก่อนที่จะกลั่นกรอง

ความคดิเพื่อมาอธบิายการกระท�านั้น		พูดง่าย	ๆ	กค็อื		คณุลงมอืท�าแล้ว

ค่อยคดิหาเหตผุลของการท�าแบบนั้น		การกระท�าส่วนใหญ่ของเราเป็นผล

มาจากนิสัยมากกว่าการใช้เหตุผล		นี่จึงน�าไปสู่ค�าถามที่ว่าคุณควรท�า

อย่างไรเพื่อถมช่องว่างระหว่างการพยายามกบัการลงมอืท�า		ระหว่างการ

พูดถึงสิ่งนั้นกับการลงมือปฏิบัติจริง		รวมถึงระหว่างความล้มเหลวกับ 

ความส�าเรจ็

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเรื่องราว		ค�าแนะน�า		และแบบฝึกหัด 

ต่าง	ๆ	ที่ถกูออกแบบมาเพื่อช่วยให้คณุสร้างประสบการณ์ที่ต่างไปจากเดมิ		

เพราะประสบการณ์ถือเป็นครูที่แท้จริง		ตอนที่เราก่อตั้งสถาบันดี.สกูล 

ที่มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด		เรามุง่มั่นที่จะช่วยให้นกัศกึษามปีระสบการณ์

ในการรบัมอืกบัผูค้น		แก้ปัญหาที่เกดิขึ้นจรงิ		และสร้างความแตกต่าง		ซึ่ง

ผลลพัธ์กอ็อกมาน่าพงึพอใจอย่างมาก		นกัศกึษาเริ่มมจีดุมุง่หมาย		ความ

เชี่ยวชาญ		และแรงจูงใจภายใน		แล้วเรื่องมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น		นั่นคือ		

เกรดไม่ใช่สิ่งจงูใจที่มปีระโยชน์หรอืมคีวามหมายอกีต่อไป		แรงจงูใจภายใน

จะเข้ามาท�าหน้าที่แทนและงานนั้นกจ็ะกลายเป็นรางวลัในตวัเอง

เมื่ออ่านหนงัสอืเล่มนี้จบ		คณุน่าจะเข้าใจประเดน็ต่อไปนี้ได้ดขีึ้น

•	 ท�าไมการพยายามถึงยังดีไม่พอ		และมันแตกต่างจาก

การลงมอืท�าอย่างไรบ้าง

•	 ท�าไมข้อแก้ตัวถึงเป็นการบ่อนท�าลายตัวเอง		ต่อให้เป็น

ข้อแก้ตวัที่สมเหตสุมผลกต็าม

•	 จะเปลี่ยนไปมองว่าตัวเองเป็นนักลงมือท�าและนักสร้าง

ความส�าเรจ็ได้อย่างไร		แล้วท�าไมเรื่องนี้ถงึมคีวามส�าคญั
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•	 การปรับเปลี่ยนภาษาเพียงเล็กน้อยสามารถคลี่คลาย

ปัญหาที่ก�าลังเผชิญอยู่และก�าจัดอุปสรรคในการลงมือ

ท�าได้อย่างไร

•	 คณุจะใช้การกระท�า		(ไม่ใช่ผลส�าเรจ็)		มาเป็นแรงจูงใจ

ให้พร้อมลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อย่างไร		เพื่อที่คุณจะได้ฟื้นตัว

จากความล้มเหลวชั่วคราวได้อย่างง่ายดาย

•	 จะท�าอย่างไรเพื่อฝึกตัวเองให้เพิกเฉยต่อสิ่งรบกวนที่ 

ขดัขวางคณุจากการบรรลเุป้าหมาย

•	 จะท�าอย่างไรเพื่อให้คุณพร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์

ของตวัเองและคนอื่น

ความคดิเป็นสิ่งที่รบัมอืได้ยากกว่าที่เราคดิ		แถมมนัยงัชอบร่วมมอื

กับความทะนงตัวเพื่อบ่อนท�าลายความตั้งใจของเราอยู่เสมอ		นี่เป็นเรื่อง

ที่มนุษย์ต้องพบเจอเป็นธรรมดาครับ		ถึงอย่างนั้นเราก็สามารถเลือกที่จะ

เฝ้าระวงัความคดิและควบคมุความตั้งใจเพื่อสร้างนสิยัที่ท�าให้ชวีติของเรา

ดขีึ้นได้

แนวคิดในหนังสือเล่มนี้ตั้งอยู่บนรากฐานของหลักการเกี่ยวกับการ

คิดเชิงออกแบบ		ในขณะที่คนอื่นน�าหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง

นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์กร3		ผมกลับเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่ 

การพัฒนาตัวบุคคลและทวงคืนอ�านาจในตัวเอง		สถาบันดี.สกูลของ 

สแตนฟอร์ดเป็นผู้บุกเบิกการคิดเชิงออกแบบ		ในฐานะหนึ่งในผู้ก่อตั้ง

สถาบัน		ผมได้เห็นกับตาตัวเองมาแล้วว่าทุกภาคส่วนให้ความสนใจกับ 

หลกัการนี้เป็นอย่างยิ่ง		ไม่ว่าจะเป็นภาคอตุสาหกรรม		การศกึษา		หรอื

รฐับาล

หนังสืออันยอดเยี่ยมเรื่อง		The Adjusted American  ซึ่งปัจจุบัน 

ถอืเป็นต�าราด้านสงัคมวทิยาที่ค่อนข้างล้าสมยัได้พยายามอธบิายเกี่ยวกบั

โรคประสาทที่พบเจอในชีวิตประจ�าวันของชาวอเมริกันโดยทั่วไป4		ใน 
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ตอนหนึ่งผู้เขียนเล่าถึงลูกชายวัยสามขวบของตัวเองซึ่งรู้จักแมวแค่สองตัว

และต่างกเ็ป็นพนัธุส์ยามที่มตีาสฟ้ีาทั้งคู	่	วนัหนึ่งมแีมวพนัธุเ์ปอร์เซยีโผล่มา  

เด็กชายนั่งหมอบอยู่บนทางเท้าเพื่อพิจารณามันให้ชัดเจนมากขึ้น		แล้ว 

จู่	ๆ	เขาก็กระโดดโหยงและวิ่งเข้าบ้านพลางร้องตะโกนว่า		“ผมเห็นแมว 

ตาสเีหลอืง		แม่ครบั!		แมวตาสเีหลอืง!”

การได้เหน็แมวพนัธุอ์ื่นเปลี่ยนแปลงเศษเสี้ยวเลก็	ๆ	ในการมองโลก

ของเดก็น้อยไปตลอดกาล		ในท�านองเดียวกนั		เราไม่รู้หรอกครบัว่าความรู้

ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดท�าให้เรามองโลกแบบตายตัวมากแค่ไหน		ผมหวังว่า

หนงัสอืเล่มนี้จะน�าพาแมวตาสเีหลอืงเข้าสู่โลกของคณุนะครบั

แมวตาสีเหลืองถูกน�าพาเข้าสู่โลกของแพดดี้ตอนเขาลงเรียนวิชาของผม		

ก่อนหน้านั้นเขาไม่เคยมองว่าตวัเองเป็นผูส้ร้างนวตักรรมหรอืนกัสร้างสรรค์

เลย		เขาประสบความส�าเร็จในแง่มุมทั่วไปมากกว่า		นั่นคือ		การเป็น 

นายทหารในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและท�างานได้ดีในฐานะผู้สื่อข่าว		

แต่ยงัไม่เคยประสบความส�าเรจ็ครั้งใหญ่ในสิ่งที่ตวัเขาเป็นคนสร้างขึ้นมาเอง  

ที่ผ่านมาเขาแค่ท�างานได้ดีด้วยการเดินไปตามเส้นทางที่คนอื่นสร้างไว้		 

ในชั้นเรียนของผม		เขาได้เรียนรู้ที่จะลงมือท�าแทนที่จะล่าถอยหรือผัดวัน

ประกนัพรุ่งเมื่อคดิค้นแนวคดิใหม่	ๆ	ขึ้นมาได้		เพยีงแค่ตระหนกัถงึความ

เอนเอียงเข้าหาการลงมือท�า	 	 (เราจะพูดถึงเรื่องนี้ภายหลัง)	 	ก็ช่วย

เปลี่ยนแปลงมุมมองที่เขามีต่อโลกและผลักดันให้เขากล้าเดินบนเส้นทาง 

ที่หลากหลายในช่วงสองปีที่ผ่านมา		เขาได้สร้างตวัต้นแบบและผลติภณัฑ์

ใหม่	ๆ	หลายอย่างให้รายการวทิยุ		Marketplace		ไดต้พีมิพ์หนงัสอืเกี่ยวกบั

เศรษฐศาสตร์เรื่อง		Man vs. Markets		ได้หยิบนิยายที่ทิ้งไว้จนฝุ่นจับมา

อ่านจนจบ		และได้เริ่มเดนิไปบนเส้นทางแห่งการเป็นเจ้าของธรุกจิ

ปัจจุบันแพดดี้จบจากสถาบันดี.สกูลได้สามปีแล้วและก�าลังจะลอง

เสี่ยงครั้งใหญ่อกีครั้ง		โดยออกจากการเป็นลกูจ้างที่มคีวามมั่นคงปลอดภยั
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ไปสู่การเป็นเจ้านายตัวเอง		ใจหนึ่งเขารู้สึกหวาดหวั่นกับแนวคิดนี้		อีก 

ใจหนึ่งซึ่งได้รับอิทธิพลจากความรู้ในชั้นเรียนกลับคอยบอกให้เขาค่อย	ๆ	

ก้าวไปทีละขั้น		ลองสร้างตัวต้นแบบขึ้นมาก่อน		รวมถึงต้องเชื่อมั่นใน

กระบวนการคดิเชงิออกแบบและตวัเอง

คณุเองกส็ามารถท�าแบบนี้ได้เช่นกนั		ขณะที่คณุอ่านหนงัสอืเล่มนี้

ไปเรื่อย	ๆ		คณุจะพบวธิทีี่ช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น		

มุ่งเน้นสิ่งที่มคีวามส�าคญัมากขึ้น		และพงึพอใจกบัชวีติของตวัเองมากขึ้น		

หนังสือเล่มนี้จะท�าให้คุณมองเห็นว่าตัวเองมีอ�านาจพอที่จะเปลี่ยนแปลง

ชวีติไปในทางที่ดกีว่าเดมิ		คณุจะเกดิความมั่นใจในการท�าสิ่งที่อยากท�ามา

ตลอดในที่สุด		ขณะเดียวกันก็สามารถก�าจัดปัญหาที่ขัดขวางศักยภาพ

สงูสดุของตวัคณุเอง		ประสบการณ์ในการควบคมุชวีติตวัเองจะเปลี่ยนแปลง

สภาพความเป็นจริงของคุณ		โดยคุณจะสามารถท�าแทบทุกอย่างที่อยาก

ท�าจรงิ	ๆ	ให้ส�าเรจ็ได้

หมายเหตุเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบ

สรปุว่าการคดิเชงิออกแบบคอือะไรกนัแน่

การคดิเชงิออกแบบคอืแนวทางปฏบิตัทิั่วไปที่กลุม่ของ

เราพฒันามาตลอดระยะเวลาหลายปีเพื่อก�าจดัความท้าทาย

ในการออกแบบซึ่งเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์หรือประสบการณ์

เกือบทุกรูปแบบ		ไล่ตั้งแต่สิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างการสร้าง 

ที่ดกัหนูให้ดขีึ้นไปจนถงึสิ่งที่จบัต้องไม่ได้		เช่น		จะท�าอย่างไร

ให้การต่อแถวรอเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกยอดนิยมใช้เวลา

น้อยลง		จะท�าความสะอาดทางหลวงอย่างไร		จะแจกจ่าย
SAMPLE
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อาหารให้คนยากไร้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร		

และจะปรบัปรงุการหาคู่ออนไลน์ให้ดขีึ้นได้อย่างไร

การคดิเชงิออกแบบเป็นกรอบความคดิแบบไม่ตายตวั		

เดวิด	เคลลีย์		อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและ 

ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไอดีโอตั้งชื่อให้กรอบความคิดนี้เพื่อใช้ใน

การอธิบายว่านักออกแบบที่ประสบความส�าเร็จมีวิธีคิดและ

แนวทางแตกต่างจากคนส่วนใหญ่		จากนั้นทุกคนที่ดี.สกูล 

กน็�ากรอบความคดินี้มาดดัแปลงและใช้กนัที่สถาบนั		จงึอาจ

เรียกได้ว่ามันได้รับความนิยมอย่างฉับพลัน		จู่	ๆ	ทุกคนก็ 

พากันพูดถึงกรอบความคิดใหม่อย่างการคิดเชิงออกแบบ		 

ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมปฏิบัติมาตลอดครึ่งศตวรรษโดยไม่ได้คิดชื่อ

เรยีกให้มนั

การระบนุยิามที่ชดัเจนของการคดิเชงิออกแบบถอืเป็น

เรื่องยากครบั		แต่เนื่องจากผมเป็นหนึ่งใน		“ผู้คดิค้น”		ผม

ย่อมสามารถอธบิายหลกัการให้พวกคณุเข้าใจได้อย่างแน่นอน  

ขั้นตอนต่อไปนี้คอืสิ่งที่เราจะเจาะลกึกนัตลอดหนงัสอืเล่มนี้

1.	 เข้าใจคนอืน่		นี่คอืจดุเริ่มต้นครบั		เวลาออกแบบ

คุณไม่ได้ท�าสิ่งนั้นเพื่อตัวเองเป็นหลัก		คุณท�า 

สิ่งนั้นเพื่อตอบสนองต่อความจ�าเป็นและความ

ต้องการของคนอื่น		ไม่ว่าคุณจะก�าลังออกแบบ

รถไฟเหาะที่ดีขึ้นหรือออกแบบประสบการณ์ที่ดี

ขึ้นในห้องรอเรยีกของโรงพยาบาล		คณุก็จ�าเป็น 

ต้องใส่ใจเกี่ยวกบัประสบการณ์ของผูใ้ช้และหาวธิี
SAMPLE
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ช่วยเหลือ		ขั้นตอนนี้คือการเรียนรู้ว่าปัญหาของ

พวกเขาคอือะไร

2.	 ระบุปัญหา5		จ�ากัดขอบเขตว่าคุณจะแก้ปัญหา

เรื่องไหนหรอืจะหาค�าตอบเรื่องใด

3.	 สร้างสรรค์แนวคิด	 	คิดค้นวิธีแก้ป ัญหาที่ 

เป็นไปได้โดยใช้วิธีที่คุณชื่นชอบ		ไม่ว่าจะเป็น 

การระดมสมอง		การวาดแผนที่ความคิด		หรือ

การจดลงบนกระดาษเช็ดปาก...วิธีไหนก็ได้ที่ 

ช่วยให้ความคดิของคณุบรรเจดิที่สดุ

4.	 สร้างตัวต้นแบบ		เปลี่ยนแนวคิดของคุณให้อยู่ 

ในรูปแบบที่จับต้องได้หรือพัฒนาแผนการเพื่อ

ลงมือท�า		 โดยไม่ต้องพยายามท�าทุกอย่างให้

สมบูรณ์แบบ		(หรอืแม้กระทั่งใกล้เคยีง)

5.	 ทดสอบและแสวงหาผลตอบรับ

ถึงแม้หลักการข้างต้นจะแบ่งออกเป็นล�าดับขั้นตอน		

แต่เวลาใช้จริงมันมักไม่ได้เป็นไปตามล�าดับนี้		คุณอาจท�า 

ไปถึงขั้นตอนที่	4	ก่อนจะตระหนักว่าจ�าเป็นต้องกลับไปท�า

ขั้นตอนที่	2	ใหม่		หรอืคณุอาจจะต้องท�าขั้นตอนที่	3	ซ�้าแล้ว

ซ�้าเล่า		นี่เป็นเรื่องปกติครับ		 เพราะหนึ่งในข้อควรจ�าที่ 

ส�าคัญของการคิดเชิงออกแบบก็คือ		ความล้มเหลวอาจ 

เป็นส่วนประกอบที่มีค่าของกระบวนการนี้		แฟรงกลิน	ดี.	

รูสเวลต์		เคยกล่าวไว้ว่า		“สิ่งเดียวที่จ�าเป็นต้องกลัวก็คือ

ความกลวั”		ส่วนผมมองว่าสิ่งเดยีวที่จ�าเป็นต้องกลวัคอืการ

ไม่เรยีนรูจ้ากความผดิพลาดของตวัเอง		คณุสามารถล้มเหลว
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ได้หลายครั้งตราบใดที่คณุเรยีนรูจ้ากความล้มเหลวเหล่านั้น

และหาวธิแีก้ปัญหาได้ในท้ายที่สดุ

นอกจากหลักการนี้		เรายังมุ่งเน้นไปที่การลงมือท�า

แทนที่จะใช้ความคิดมากเกินไป		ในวิชาหนึ่งของเราที่มีชื่อ

ว่า		“ฐานปลดปล่อย		(Launchpad)”		ผู้สอนจะช่วยน�าทาง

ให้คณุก่อตั้งบรษิทัของตวัเองภายในเวลา	10	สปัดาห์		และ

ในปลายสัปดาห์ที่	10	คุณก็จะสามารถสร้างรายได้ได้แล้ว		

หากคุณเข้าโรงเรียนธุรกิจแบบดั้งเดิม		คุณจะต้องใช้เวลา

หนึ่งปีไปกบัการคดิและวางแผนก่อนจะได้ลงมอืท�าจรงิ	ๆ

การคิดเชิงออกแบบมุ่งเน้นการท�างานเป็นกลุ่มอย่าง

มาก		เราฝึกให้ทุกคนร่วมมือกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็น 

ผู้สอนหรอืนกัศกึษากต็าม

ผมน�ากรอบความคิดนี้มาน�าเสนอคุณในแบบที่ต่าง

จากปกตเิลก็น้อย		โดยทั่วไปแล้วการคดิเชงิออกแบบมกัจะ

ถูกน�าไปประยุกต์ใช้กับเรื่องภายนอก		ซึ่งก็คือการคิดค้น 

วิธีแก้ปัญหาให้คนอื่นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ 

สถานศึกษา		ส่วนผมจะน�ากรอบความคิดนี้มาช่วยให้คุณ

สามารถปรับปรุงชีวิตของตัวเองและความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณกับคนอื่นให้ดีขึ้น		คุณจะได้ออกแบบตัวคุณในแบบที่ดี

ที่สดุ

ถึงแม้เนื้อหาที่ผมเขียนจะตั้งอยู่บนรากฐานของ 

กรอบความคดินี้แต่กไ็ม่ใช่ทั้งหมดครบั		ตลอดหนงัสอืเล่มนี้

มีแบบฝึกหัดมากมายที่คุณน�าไปทดลองได้ตามใจ		คุณ

สามารถน�าสิ่งที่คณุเหน็ว่ามปีระโยชน์ไปปรบัใช้ในทศิทางใด

ก็ตามที่ใช้ได้ผล		บางครั้งผมก็เจอคนที่ผมคิดว่าเขาท�า 
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แบบฝึกหดั		“ผดิ”		ก่อนจะพบว่าเขาได้รบัประโยชน์จากมนั

มากกว่าที่ผมคาดไว้ด้วยซ�้า		ผมสนบัสนนุแนวทางทกุอย่าง

ที่ใช้ได้ผล

เรามาเริ่มท�าตามนี้กนัดกีว่าครบั
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