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เวลาได้ยนิค�าว่า  “ความคดิสร้างสรรค์”  คณุนกึถงึอะไรครบั

ถ้าคณุเป็นเหมอืนกบัคนอกีมากมาย  สมองของคณุจะนกึถงึผลงาน

ศลิปะอย่างประตมิากรรม  ภาพวาด  บทเพลง  หรอืการเต้นร�าทนัที

คณุอาจมองว่า  “ความคดิสร้างสรรค์”  เท่ากบั  “ศลิปะ”

คุณอาจเชื่อว่าสถาปนิกและนักออกแบบคือนักคิดสร้างสรรค์โดย

อาชพี  ส่วนซอีโีอ  ทนาย  และแพทย์นั้นไม่ใช่

หรือคุณอาจรู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติที่ติดตัวมา

ตั้งแต่เกดิเหมอืนการมดีวงตาสนี�้าตาล  พูดง่าย ๆ กค็อื  คณุเกดิมาพร้อม

กบัความคดิสร้างสรรค์หรอืไม่กไ็ม่มเีลย

ในฐานะพี่น้องที่ร่วมงานกันมา 30 ปีและท�างานในแถวหน้าของ

วงการนวตักรรม  เราสองคนมองความเข้าใจผดิเช่นนี้ว่าเป็น  “ความเชื่อ

ผดิ ๆ เกี่ยวกบัความคดิสร้างสรรค์”  ซึ่งแพร่หลายในหมูผู่ค้นมากมาย  แต่

หนังสือเล่มนี้จะมาบอกเล่าในสิ่งที่ตรงกันข้าม  โดยพูดถึง  “ความมั่นใจ 

หัวใจของนวัตกรรม

บทน�ำ
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ที่จะสร้างสรรค์”  ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความเชื่อที่ว่าทุกคนล้วนมีความคิด

สร้างสรรค์

แต่ความจริงก็คือ  ทุกคนมีศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์มากกว่า

นั้นเยอะซึ่งก�าลงัรอการปลดปล่อยออกมา

เราสองคนเคยช่วยบรษิทัหลายพนัแห่งปล่อยไอเดยีที่แหวกแนวออกสู่

ท้องตลาด  ไล่ตั้งแต่เมาส์คอมพวิเตอร์รุน่แรกของบรษิทัแอปเปิล  เครื่องมอื

ทางการแพทย์อนัล�้าสมยัของบรษิทัเมดโทรนคิ  ไปจนถงึกลยทุธ์การสร้าง

แบรนด์ที่สดใหม่ของบริษัทเดอะนอร์ทเฟซในประเทศจีน  นอกจากนี้   

เรายงัได้เหน็ว่าแนวทางของเราช่วยเปลี่ยนมมุมองเรื่องความคดิสร้างสรรค์

ของผูค้น  ซึ่งยกระดบัคณุภาพชวีติของคนเหล่านั้นได้อย่างมหาศาล  ไม่ว่า

พวกเขาจะท�างานในแวดวงการแพทย์  กฎหมาย  ธรุกจิ  การศกึษา  หรอื

วทิยาศาสตร์

ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา  เราช่วยให้ผู้คนจ�านวนนบัไม่ถ้วน

บ่มเพาะความคดิสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากมนั  บางคนสร้างบ้านพกั

ความมั่นใจที่จะ
สร้างสรรค์ของคุณ

คือหัวใจของนวัตกรรม

ที่ช่วยตอบสนองความต้องการของทหาร

ที่เพิ่งกลบัจากสงคราม  บางคนรวมตวั

กันตามทางเดินในบริษัทจนกลายเป็น

ทมีนวตักรรมเฉพาะกจิจนกระทั่งความ

กระตอืรอืร้นและเสยีงพูดคยุของพวกเขาท�าให้บรษิทัต้องจดัหาพื้นที่ท�างาน

ให้โดยเฉพาะ  บางคนพัฒนาระบบที่มีต้นทุนต�่าเพื่อคัดกรองและจัดหา

เครื่องช่วยฟังให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้านต่าง ๆ ของประเทศก�าลังพัฒนา   

ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือคนจ�านวนหนึ่งในบรรดาคนที่สูญเสียการได้ยิน

จ�านวน 360 ล้านคนทั่วโลก  ผูค้นที่เราช่วยเหลอืนั้นมาจากพื้นเพหลากหลาย  

แต่คณุลกัษณะอย่างหนึ่งที่ทกุคนมเีหมอืนกนัคอืความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์

หลัก ๆ แล้วนี่เป็นเรื่องของการเชื่อมั่นว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลง

โลกรอบตวัได้  และคณุสามารถประสบความส�าเรจ็ในสิ่งที่ตวัเองท�า  เรา
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คดิว่าความมั่นใจในตวัเองหรอืความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์ของคณุคอืหวัใจ

ของนวตักรรม

ความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์ก็เหมือนกับกล้ามเนื้อ  กล่าวคือ  คุณ

สามารถเสรมิสร้างความแขง็แกร่งและบ่มเพาะมนัได้โดยอาศยัความทุม่เท

และประสบการณ์  เป้าหมายของเราคือการท�าให้คุณมีความมั่นใจที่จะ

สร้างสรรค์

ไม่ว่าคณุจะคดิว่าตวัเองเป็นคนที่  “มคีวามคดิสร้างสรรค์”  หรอืไม่  

เราเชื่อว่าการอ่านหนงัสอืเล่มนี้จะช่วยให้คณุปลดปล่อยและดงึเอาศกัยภาพ

ในการคดิสร้างสรรค์ที่มอียู่ในตวัทกุคนออกมาใช้ได้มากขึ้น

จงมีความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่ตอนนี้

ความคดิสร้างสรรค์มคีวามหมายที่กว้างและครอบคลมุมากกว่าแค่  “ศลิปะ”  

อย่างที่ผู้คนเข้าใจกนั  เรามองว่าความคดิสร้างสรรค์คอืการใช้จนิตนาการ

เพื่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมาบนโลก  มนัจะเข้ามามบีทบาทเมื่อคณุต้องระดม

สมองหาไอเดยี  วธิแีก้ปัญหา  หรอืทางออกใหม่ ๆ  และเราเชื่อว่าทกุคน

ควรท�าแบบนั้นได้

ในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของศตวรรษที่ 20  กลุ ่มคนที่ถูกเรียกว่า   

“นกัสร้างสรรค์”  อย่างนกัออกแบบ  ผู้ก�ากบัศลิป์  และนกัคดิค�าโฆษณา

ล้วนถูกจดัให้ไปนั่งที่โต๊ะส�าหรบัเดก็  ซึ่งปราศจากการพูดคยุในเรื่องที่แสน

เคร่งเครยีด  ในขณะเดียวกัน  การสนทนาทางธรุกิจครั้งส�าคญัจะเกิดขึ้น

ในหมู่  “ผู้ใหญ่”  ตามห้องประชมุและแหล่งพบปะของบรษิทั

อย่างไรกต็าม  การท�างานสร้างสรรค์ที่ดไูม่ค่อยมปีระโยชน์และไม่มี

ความส�าคัญนักเมื่อสิบปีก่อนกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานกระแสหลัก

ไปแล้วในปัจจบุนั  เซอร์เคน โรบนิสนั  ผูน้�าทางความคดิในแวดวงการศกึษา
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กล่าวว่า  ความคิดสร้างสรรค์  “มีความส�าคัญพอ ๆ กับการอ่านออก 

เขียนได้และควรถูกจัดไว้ในระดับเดียวกัน”  หัวข้อที่เขาขึ้นพูดบนเวท ี  

TED Talks  เมื่อปี 2006 อย่าง  “โรงเรียนเข่นฆ่าความคิดสร้างสรรค ์

ใช่หรอืไม่  (Do Schools Kill Creativity?)”  ได้รบัความสนใจอย่างถล่มทลาย

และมผีู้เข้าไปฟังมากที่สดุในบรรดาคลปิวดิโีอทั้งหมดของ  TED Talks

ในแวดวงธรุกจิ  ความคดิสร้างสรรค์จะปรากฏในรูปของนวตักรรม  

บริษัทดาวเด่นในแวดวงเทคโนโลยีอย่างกูเกิล  เฟซบุ๊ก  และทวิตเตอร์ได้

ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานออกมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต

ของผู้คนนับพันล้านคนทั่วโลก  ทุกวันนี้พนักงานฝ่ายต่าง ๆ  (ไล่ตั้งแต ่

ฝ่ายบรกิารลกูค้าไปจนถงึฝ่ายการเงนิ)  ล้วนมโีอกาสได้ค้นคว้าและทดลอง

เกี่ยวกบัวธิแีก้ปัญหาที่แปลกใหม่  บรษิทัทกุแห่งต้องการมมุมองของพนกังาน

จากทั้งองค์กร  ไม่มีผู้บริหารคนไหนหรือฝ่ายใดที่ผูกขาดไอเดียสดใหม ่

แต่เพยีงผู้เดยีวอกีต่อไป

ไม่ว่าคณุจะอาศยัอยูใ่นซลิคิอนวลัเลย์  เซี่ยงไฮ้  มวินกิ  หรอืมมุไบ  

คุณย่อมสัมผัสได้ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตลาด   

ทกุวนันี้บรษิทัส่วนใหญ่ตระหนกัว่านวตักรรมคอืกญุแจส�าคญัของการเตบิโต

หรือแม้กระทั่งการอยู่รอดของบริษัท  เมื่อไม่นานมานี้  ไอบีเอ็มได้ส�ารวจ

ความคดิเหน็ของซอีโีอมากกว่า 1’500 คน  ผลปรากฏว่าความคดิสร้างสรรค์

คือคุณสมบัติที่ส�าคัญที่สุดของผู ้น�าในองค์กรซึ่งก�าลังเผชิญกับความ 

ซบัซ้อนของการท�าธรุกจิระดบัโลก  ส่วนผลการส�ารวจความคดิเหน็ของผู้คน

จ�านวน 5’000 คนใน 3 ทวปีโดยบรษิทัอะโดบซีสิเตม็ส์ระบวุ่า  ผูค้นจ�านวน 

80 เปอร์เซน็ต์มองว่าการปลดปล่อยศกัยภาพในการคดิสร้างสรรค์เป็นปัจจยั

ส�าคญัในการเตบิโตของเศรษฐกจิ  แต่ในจ�านวนนั้นมเีพยีง 25 เปอร์เซน็ต์

ที่รู้สึกว่าตัวเองได้ใช้ศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ทั้งในชีวิต 

ส่วนตวัและการท�างาน  นั่นหมายความว่ายงัมศีกัยภาพอกีมากที่ถูกทิ้งไว้

โดยเปล่าประโยชน์
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แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเลขนั้นได้อย่างไร  มีวิธีไหนบ้างที่เราจะ

ช่วยให้คนอีก 75 เปอร์เซ็นต์ปลดปล่อยศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์ของ

พวกเขาออกมา

ในปี 2005  เดวดิได้ก่อตั้งสถาบนัออกแบบแฮสโซแพลตต์เนอร์หรอื

ที่เรยีกสั้น ๆ ว่าด.ีสกูล  (d.school)  เพื่อสอนเกี่ยวกบัการคดิเชงิออกแบบ  

(หรือวิธีสร้างนวัตกรรมอย่างสม�่าเสมอ)  ให้กับผู้ประกอบการในอนาคต 

ที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  เดิมทีเราคิดว่า

สิ่งที่ยากที่สุดคือการสอนเรื่องความคิดสร้างสรรค์ให้กับคนที่มองว่าตัวเอง

เป็น  “นกัวเิคราะห์”  แต่ในไม่ช้าเรากพ็บว่าพวกเขามคีวามคดิสร้างสรรค์

อยู่แล้ว*  งานของเราจงึเป็นเพยีงการสอนทกัษะและกรอบคดิใหม่ ๆ เพื่อ

ช่วยให้พวกเขาดงึมนัออกมาใช้

สิ่งที่ท�าให้เราทึ่งคือการที่ผู้คนสามารถรื้อฟื้นจินตนาการ  ความ

กระหายใคร่รู้  และความกล้าหาญได้อย่างรวดเร็ว  โดยอาศัยการฝึกฝน

และก�าลงัใจเพยีงเลก็น้อยเท่านั้น

เวลาผู้คนที่เราร่วมงานด้วยปลดปล่อยความคดิสร้างสรรค์ของตวัเอง

ออกมา  มนัย่อมเหมอืนกบัการค้นพบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเขา

ขบัรถทั้งที่ดงึเบรกมอืไว้  แล้วจู่ ๆ เบรกมอืกถ็ูกปลดและพวกเขาสามารถ

ขับรถได้อย่างอิสระ  บ่อยครั้งที่เราพบเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับบรรดา 

ผูบ้รหิารในขณะที่พวกเขาก�าลงัเข้าร่วมการสมัมนา  หรอืเวลาที่เราร่วมงาน

กบัลกูค้าอย่างใกล้ชดิ  คนเหล่านี้เคยเข้าร่วมการสมัมนาเกี่ยวกบันวตักรรม

มาแล้ว  และพวกเขากเ็ชื่อมั่นว่าตวัเองม ี (หรอืไม่ม)ี  ความคดิสร้างสรรค์

ในระดบัไหน  ดงันั้น  เมื่อเราท�ากจิกรรมที่ค่อนข้างคลมุเครอืและไร้แบบแผน

* ข้อสงัเกตเกี่ยวกบัค�าว่า  “เรา” : หนงัสอืเล่มนี้มผีูเ้ขยีน 2 คน  ดงันั้น  คณุจะเจอสรรพนามดงักล่าว

บ่อยมาก  ถ้าเราต้องการพูดถึงแค่คนใดคนหนึ่ง  เราจะใช้  “เดวิด”  หรือ  “ทอม”  นะครับ  แต ่

บางครั้งค�าว่า  “เรา”  ก็หมายถึงทีมงานที่บริษัทไอดีโอซึ่งเราสองคนท�างานอยู่  หรืออาจหมายถึง

บรรดาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของด.ีสกูล  ซึ่งเดวดิกเ็ป็นส่วนหนึ่งของคนเหล่านั้น 
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อย่างการฝึกฝนการด้นสด  จู่ ๆ พวกเขาก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือออกมา

และเดนิออกไปนอกห้องเพื่อพูดคยุเกี่ยวกบัเรื่องที่  “มคีวามส�าคญัมาก”

ท�าไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะ  ค�าตอบก็คือ  เพราะพวกเขาไม่มั่นใจว่า 

ตัวเองมีความสามารถในเรื่องนี้  พวกเขางัดเอาข้ออ้างที่ว่า  “ฉันไม่มี 

ความคดิสร้างสรรค์”  ขึ้นมาใช้โดยอตัโนมตัิ

แต่ประสบการณ์ของเราบอกว่าทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์  และ

หากคนเหล่านั้นท�าตามวธิขีองเราไปสกัระยะ  ท้ายที่สดุพวกเขากจ็ะลงเอย

ด้วยการท�าสิ่งมหัศจรรย์  พวกเขาจะผุดไอเดียหรือค�าแนะน�าที่แหวกแนว   

และร่วมมอืกบัคนอื่น ๆ เพื่อสร้างนวตักรรมขึ้นมา  พวกเขาจะประหลาดใจ

เมื่อตระหนักว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์กว่าที่คิดไว้มาก  ความส�าเร็จ

ครั้งแรก ๆ จะสั่นคลอนมุมมองที่พวกเขามีต่อตัวเองและท�าให้พวกเขา

กระตอืรอืร้นที่จะลงมอืท�ามากขึ้นไปอกี

เราค้นพบว่าความคดิสร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่  เรา

แค่ต้องช่วยให้ผู้คนค้นพบสิ่งที่พวกเขามีอยู่แล้ว  ซึ่งก็คือความสามารถ 

ในการจินตนาการหรือต่อยอดจากไอเดียที่สดใหม่  แต่คุณค่าที่แท้จริง 

ของความคิดสร้างสรรค์จะไม่ปรากฏขึ้นจนกว่าคุณกล้าพอที่จะลงมือท�า   

นี่หมายความว่าการผสมผสานกนัระหว่างความคดิและการกระท�าจะก่อให้

เกดิความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์  ซึ่งหมายถงึความสามารถในการผดุไอเดยี

ใหม่ ๆ และความกล้าที่จะน�าไอเดยีนั้นไปทดลองท�า

เมื่อไม่นานมานี้  ธุปเทน จินปา  ซึ่งมีต�าแหน่งเป็นหัวหน้าล่าม 

ภาษาอังกฤษขององค์ดาไลลามะมานานกว่า 20 ปี  ได้อธิบายให้เราฟัง

เกี่ยวกบัธรรมชาตทิี่แท้จรงิของความคดิสร้างสรรค์  จนิปากล่าวว่าในภาษา

ทิเบตไม่มีค�าที่หมายความถึง  “ความคิดสร้างสรรค์”  หรือ  “เป็นคน 

ช่างคดิ”  ส่วนค�าที่มคีวามหมายใกล้เคยีงที่สดุคอืค�าว่า  “เป็นธรรมชาต”ิ  

พูดง่าย ๆ กค็อื  หากอยากมคีวามคดิสร้างสรรค์มากขึ้น  เรากต็้องท�าตวั

ให้เป็นธรรมชาติมากกว่าเดิม  เราลืมไปแล้วว่าสมัยอยู่ชั้นอนุบาล  เรา 

ทุกคนล้วนมีความคิดสร้างสรรค์  เราเล่นสนุก  ทดลอง  และท�าเรื่อง
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ประหลาด ๆ โดยไม่กลวัหรอือาย  ความกลวัที่จะถูกสงัคมปฏเิสธคอืสิ่งที่

เราเรียนรู้ตอนที่เราเริ่มโตขึ้น  และนั่นคือเหตุผลว่าท�าไมเราถึงสามารถ 

เรียกคืนความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็วและทรงพลังแม้จะผ่านไปแล้ว

หลายสบิปี

ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์อันหายากที่ถูกครอบครองโดย 

ผูโ้ชคดแีค่ไม่กี่คน  แต่มนัเป็นธรรมชาตขิองความคดิและเป็นพฤตกิรรมปกติ

ของมนุษย์  ถึงแม้ความคิดสร้างสรรค์ของคนส่วนใหญ่จะถูกกักขังเอาไว้

ภายใน  แต่มันก็สามารถถูกปลดปล่อยออกมาได้  และการปลดปล่อย

ความคดิสร้างสรรค์จะสร้างความหมายให้กบัตวัคณุ  องค์กร  และชมุชน

ได้อย่างมหาศาล

เราเชื่อว่าพลังแห่งการคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในทรัพยากรอันล�้าค่า

ที่สุด  มันช่วยให้เราค้นพบทางออกที่แปลกแหวกแนวส�าหรับปัญหา 

บางอย่างที่แก้ไขได้ยากที่สดุ

ตัวอย่างของความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์

ความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์คือการมองโลกในแบบที่ก่อให้เกิดวิธีแก้ปัญหา

และทางออกใหม่ ๆ  เรารู้ว่าทุกคนสามารถครอบครองมันได้  เพราะเรา

พลงัแห่งการคดิสร้างสรรค์
เป็นหนึ่งในทรัพยากร
อันล�้าค่าที่สุด

เห็นความมั่นใจดังกล่าวในตัวผู้คน

จากพื้นเพและสาขาอาชีพต่าง ๆ  

ทุกคน  (ไล่ตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ 

ในห้องทดลองไปจนถึงผู ้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทในกลุ่มฟอร์จูน 500)  สามารถเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อ 

ชีวิตโดยใช้มุมมองใหม่ ๆ หรือเครื่องมือที่ดีกว่าเดิม  ต่อไปนี้คือตัวอย่าง

ของคนที่มคีวามมั่นใจที่จะสร้างสรรค์
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• อดีตนักกีฬาโอลิมปิกกระโจนเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน  

และใช้ความมั่นใจรบัมอืกบัปัญหาด้านการบรหิารจดัการ

ของบรษิทัได้อย่างตรงจดุ  เธอตั้งทมีเฉพาะกจิจากกลุ่ม

อาสาสมัครที่ประกอบไปด้วยนักบิน  เจ้าหน้าที่อ�านวย

การบนิ  ผูจ้ดัตารางการบนิของลกูเรอื  และเจ้าหน้าที่ฝ่าย

อื่น ๆ  เพื่อคดิค้นมาตรการรบัมอืเมื่อมกีารยกเลกิเที่ยวบนิ

อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ  จนท�าให้สายการบนิจดัการ

กบัปัญหาได้เรว็กว่าเดมิถงึ 40 เปอร์เซน็ต์

• นายทหารยศร้อยเอกซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่ในประเทศอิรัก

และอัฟกานิสถานได้รวบรวมผู้คนกว่า 1’700 คนในการ

รณรงค์เรยีกร้องให้มถีนนคนเดนิในชมุชนท้องถิ่น  เรื่องนี้

พิสูจน์ให้เห็นว่าคุณไม่ต้องมียศเป็นถึงนายพลก็สามารถ

สร้างความเปลี่ยนแปลงได้

• ในระหว่างการพจิารณาคดใีนศาลจ�าลอง  นกัศกึษาจาก

โรงเรยีนกฎหมายเลอืกที่จะไม่ยดึตดิกบัการใช้ข้อเทจ็จรงิ

ล้วน ๆ  แต่ใช้แนวทางที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง  เธอ 

ขอให้คณะลูกขุนลองนึกภาพว่าพวกเขาก�าลังอยู ่ใน 

ที่เกิดเหตุและจินตนาการถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น  

แล้วใช้ประโยชน์จากความเห็นอกเห็นใจของพวกเขา 

จนกระทั่งเป็นฝ่ายว่าความชนะในที่สดุ  เธอเป็นคนแรกที่

ท�าให้คณะลูกขนุตดัสนิเข้าข้างฝ่ายจ�าเลยในการพจิารณา

คดใีนศาลจ�าลองนี้ด้วย

• อดตีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรหิารของรฐับาลก่อตั้งกลุม่เคลื่อนไหว

ด้านนวตักรรมขึ้นในกรงุวอชงิตนั  มนัค่อย ๆ เตบิโตขึ้น

จนมีสมาชิกมากกว่า 1’000 คน  เธอถ่ายทอดมุมมอง

ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้กับผู้น�าและ 
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ผู้ประกอบการไฟแรงคนอื่น ๆ ผ่านการสัมมนาและการ

พบปะสงัสรรค์

• คณุครูชั้นประถมศกึษาน�าประสบการณ์กว่า 40 ปีมาใช้

ในการยกเครื่องหลักสูตรของตัวเองและเปลี่ยนมันให้

กลายเป็นความท้าทายด้านการออกแบบ  กล่าวคือ  

แทนที่จะสอนแต่ละวิชาแบบแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง  

เธอกลับคิดค้นโครงงานต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาของ

วชิาเหล่านั้นให้นกัเรยีนท�า  ส่งผลให้พวกเขาไม่ต้องนั่งอยู่

ที่โต๊ะเรยีนตลอดเวลาและมโีอกาสได้คดิวเิคราะห์มากขึ้น  

ปรากฏว่าคะแนนสอบของพวกเขาดีขึ้น  ยิ่งไปกว่านั้น 

คอืบรรดาพ่อแม่สงัเกตเหน็ว่าลกูของตวัเองมคีวามจดจ่อ

และใฝ่รู้มากกว่าเดมิ

คุณไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนอาชีพหรือท�างานในซิลิคอนวัลเลย์เพื่อจะ

เปลี่ยนมมุมองของตวัเอง  คณุไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนไปท�างานเป็นที่ปรกึษา

ด้านการออกแบบหรือลาออกจากงาน  โลกนี้ต้องการผู ้วางนโยบาย   

ผู้จัดการส�านักงาน  และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์

คุณไม่จ�าเป็นต้อง
เปลี่ยนอาชีพหรือท�างานใน
ซิลิคอนวัลเลย์เพื่อจะเปลี่ยน
มุมมองของตัวเอง

มากกว่านี้  ดังนั้น  ไม่ว่าคุณจะ

ท�าอาชีพอะไร  ตราบใดที่คุณใช้

ความคิดสร้างสรรค์ในการท�า

อาชีพนั้น  คุณก็จะคิดค้นวิธีแก้

ปัญหาใหม่ ๆ ที่ดีและใช้ได้ผล 

ยิ่งกว่าเดิม  ความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ

อาชีพอะไรก็ตามที่คุณก�าลังท�าอยู่  เพราะคุณจะมีเครื่องมือใหม่ ๆ ที่จะ 

ยกระดับทักษะการแก้ปัญหาของคุณโดยไม่จ�าเป็นต้องโยนเครื่องมือที่มี 

อยู่แล้วทิ้ง
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เราได้พดูคยุกบัคนจ�านวนมาก  ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ที่ค้นพบวธิใีหม ่ๆ 

นอกจากการสงัเกตอาการภายนอก  ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจอารมณ์ความ

รูส้กึของผูป่้วยและรกัษาได้ดยีิ่งขึ้น  เจ้าหน้าที่สรรหาบคุลากรที่ใช้แนวทาง

ของเราจนสามารถเฟ้นหาผู้บรหิารฝีมอืเยี่ยมได้ตรงตามความต้องการของ

บริษัทหลายแห่ง  หรือคนที่ท�างานช่วยเหลือสังคม  ซึ่งใช้แนวทางที่ยึด

มนุษย์เป็นศูนย์กลางจนผู้คนในชุมชนสามารถกรอกแบบฟอร์มอันซับซ้อน

ได้

คนที่มีความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์ย่อมสร้างผลกระทบให้กับโลก 

รอบตวัได้มากกว่าคนอื่น  ไม่ว่าจะด้วยการเข้าไปมสี่วนร่วมที่โรงเรยีนของ

ลูก ๆ  การดัดแปลงห้องเก็บของให้กลายเป็นพื้นที่สร้างนวัตกรรมอันมี 

ชีวิตชีวา  หรือการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เชิญชวนให้คนไปบริจาค

ไขกระดูก

อัลเบิร์ต แบนดูรา  นักจิตวิทยาผู้โด่งดังและศาสตราจารย์จาก 

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวว่า  ระบบความเชื่อมีผลต่อการกระท�า   

เป้าหมาย  และมมุมองของผู้คน  กล่าวคอื  คนที่เชื่อว่าตวัเองสร้างความ

เปลี่ยนแปลงได้ย่อมมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะประสบความส�าเร็จในสิ่งที่ท�า  

แบนดูราเรียกความเชื่อดังกล่าวว่า  “ความเชื่อมั่นในความสามารถของ 

ตัวเอง”  คนที่มีความเชื่อนี้มักจะตั้งเป้าหมายสูงกว่า  พยายามมากกว่า  

มคีวามอตุสาหะมากกว่า  และฟื้นตวัจากความล้มเหลวได้ดกีว่า

ประสบการณ์ของเราจากแวดวงนวัตกรรมและความมั่นใจที่จะ

สร้างสรรค์สอดคล้องเป็นอย่างยิ่งกับการค้นพบของแบนดูรา  เมื่อผู้คน

เอาชนะความกลวัที่คอยปิดกั้นความคดิสร้างสรรค์ได้ส�าเรจ็  ความเป็นไปได้

ใหม่ ๆ ก็จะปรากฏขึ้นเป็นจ�านวนมาก  แทนที่จะกลัวความล้มเหลวจน 

ตวัแขง็ทื่อ  พวกเขากลบัมองว่าประสบการณ์ทกุอย่างเป็นโอกาสที่พวกเขา

จะได้เรยีนรู ้ บางคนอาจตกหลมุพรางของความต้องการที่จะควบคมุทกุอย่าง

จนตดิแหงก็อยูต่รงขั้นตอนการวางแผน  แต่คนที่มคีวามมั่นใจที่จะสร้างสรรค์
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จะยอมรบัความไม่แน่นอนและเริ่มลงมอืท�า  คนเหล่านี้จะไม่ปล่อยตวัเองไป

ตามสภาพที่เป็นอยูห่รอืท�าตามที่ผูอ้ื่นบอก  เพราะมองว่าตวัเองมอีสิระที่จะ

แสดงความคิดเห็นและท้าทายวิธีเดิม ๆ ในการท�าสิ่งต่าง ๆ  นอกจากนี้  

พวกเขายังมีความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กบัอุปสรรคมากกว่า

ด้วย

เราสองคนเชื่อว่าหนงัสอืเล่มนี้จะช่วยให้คณุเอาชนะสิ่งที่คอยปิดกั้น

ความคดิสร้างสรรค์ของคณุได้  ในแต่ละบทเราจะมอบเครื่องมอืที่จะท�าให้

คณุมคีวามมั่นใจมากขึ้นในการไล่ตามไอเดยีใหม่ ๆ  รวมทั้งบอกเล่าเรื่องราว  

วิธีการ  และแนวทางปฏิบัติที่กลั่นจากประสบการณ์หลายสิบปีที่เราได้ 

ร่วมงานกับนักคิดสร้างสรรค์จากทั่วทุกมุมโลก  เราเชื่อว่าคนเหล่านั้นจะ

ช่วยเหลอืคณุได้เช่นกนั

ภารกิจเสริมสร้างความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์

ตอนนี้หน้าที่ของเราสองคนในฐานะผู้เขียนหนังสือก็คือ  การช่วยให้ผู้คน

ค้นพบศกัยภาพในการคดิสร้างสรรค์ที่ซกุซ่อนอยูใ่นตวัให้มากที่สดุเท่าที่จะ

ท�าได้

เวลาที่ผูค้นค้นพบว่าตวัเองมคีวามคดิสร้างสรรค์  บางคนกจ็ะเล่าให้

เราฟังว่ามีแม่ที่เป็นนักเต้นหรือพ่อที่เป็นสถาปนิก  คนเหล่านี้พยายาม

หาเหตุผลเพื่ออธิบายที่มาที่ไปของพลังแห่งการคิดสร้างสรรค์ที่ปะทุขึ้น

ราวกบัว่าก�าลงัมองหาหลกัฐานยนืยนั  แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้กค็อื  ความคดิ

สร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งในตัวทุกคนอยู่แล้ว  มันไม่ได้เกิดขึ้นจากภูมิหลัง

ของครอบครัวหรือสืบทอดกันทางพันธุกรรม  แต่เป็นความสามารถตาม

ธรรมชาตทิี่มอียู่ในตวัมนษุย์ทกุคน
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ความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์จะท�าให้คณุค้นพบความสามารถดงักล่าว

และจดุยนืของตวัเองบนโลกนี้โดยปราศจากความกงัวลและความคบัข้องใจ

เราหวงัว่าคณุจะเข้าร่วมภารกจิเสรมิสร้างความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์

ไปกบัเรา  หากทกุคนร่วมมอืกนั  โลกใบนี้จะน่าอยู่มากขึ้นกว่าเดมิ
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