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ขอบคุณมากนะคะที่เลือกหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา  นับเป็นเกียรติ 

อย่างยิ่งที่ฉันได้แบ่งปันเนื้อหาของหนังสือเรื่อง  น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่

ตอนอาย ุ20  ฉบบัปรบัปรงุใหม่กบัคณุ

หนังสือฉบับดั้งเดิมได้รับการตีพิมพ์ในฤดูใบไม้ผลิปี 2009  

สปัดาห์เดยีวกบัที่โจช  ลกูชายของฉนัอายคุรบ 20 ปีพอด ี เมื่อใกล้ถงึ

วันครบรอบ 10 ปีของหนังสือฉันก็หยิบมันมาอ่านอีกรอบ  ซึ่งช่วยให้

ได้รับประสบการณ์สดใหม่เพราะทิ้งช่วงไปนาน  ทั้งยังอดทึ่งไม่ได้ที่ 

ได้เห็นว่ามีแนวคิดและกรณีตัวอย่างใดบ้างที่ยังคงใช้ได้จนถึงปัจจุบัน   

แม้จะมีที่ล้าสมัยไปแล้วบ้าง  หลังจากสั่งสมประสบการณ์มาตลอด  

10 ปี  ฉนัได้เรยีนรูส้ิ่งต่าง ๆ เพิ่มเตมิมากกว่าตอนที่เขยีนหนงัสอืเล่มนี้

ขึ้นมาเป็นครั้งแรก  ดงันั้น  ฉนัจงึถามทางส�านกัพมิพ์ว่าจะขอปรบัปรงุ

ค�ำน�ำ
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เนื้อหาเพื่อออกหนังสือฉบับครบรอบ 10 ปีได้หรือไม่  ฉันดีใจมากที่

พวกเขาตอบตกลง

หนงัสอืฉบบัปรบัปรงุใหม่นี้มโีครงสร้างคล้ายเดมิ  โดยเพิ่มเตมิ

กรณีตัวอย่างใหม่ ๆ ที่ดึงมาจากชั้นเรียนของฉันและการท�างาน 

ด้วยความคดิรเิริ่มในสถานการณ์ที่แตกต่างกนัไป  นอกจากนั้น  ฉนัยงั

ได้สอดแทรกความเข้าใจใหม่ ๆ มากมายที่เกบ็รวบรวมไว้ในช่วง 10 ปี

ที่ผ่านมา  และมีสองบทที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อเสริมเนื้อหาของหนังสือ

ให้สมบูรณ์

หลัก ๆ แล้วความตั้งใจของฉันในฐานะผู้ให้ความรู้และผู้เขียน

หนังสือเล่มนี้คือการท�าตัวเป็นนักปลุกระดมความคิด  โดยอาศัยการ 

ตั้งค�าถาม  การเล่าเรื่อง  และการสมมุติสถานการณ์เพื่อปูทางไปสู ่

ความเข้าใจอนัน่ามหศัจรรย์  ส�าหรบัฉนัแล้ว  เป้าหมายในชั้นเรยีนคอื

การได้เหน็ความเปลี่ยนแปลงของลกูศษิย์ทกุคนตามแต่ละประสบการณ์

ที่ฉันมอบให้  และได้เห็นพวกเขาค้นพบความเป็นตัวเองผ่านแนวคิด 

ที่ได้จากการท�าแบบฝึกหดั  เป้าหมายของหนงัสอืเล่มนี้เองกเ็หมอืนกนั  

ฉนัหวงัว่าหลงัจากอ่านมนัแล้ว  คณุจะมชีดุเครื่องมอืที่ช่วยให้สามารถ

มองเหน็และไขว่คว้าโอกาสที่อยู่รอบตวั

หนังสือฉบับปรับปรุงใหม่นี้จะตีพิมพ์ออกมาในวันเกิดอายุครบ 

30 ปีของโจช  ฉนัต้องขอบคณุเขาที่เป็นแรงบนัดาลใจให้เริ่มต้นเขยีน

หนงัสอื  อกีทั้งยงัซาบซึ้งใจเปน็อย่างยิ่งที่ได้มโีอกาสเรยีนรูจ้ากบรรดา

ลูกศษิย์และเพื่อนร่วมงานมาตลอดหลายปี

โปรดอย่าลังเลที่จะเล่าสู ่กันฟังถึงประสบการณ์ที่คุณได้รับ   

ฉันตั้งตารอฟังความคิดเห็น  และอยากรู้เหลือเกินว่าเนื้อหาส่วนไหน
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ในหนังสือที่มีความหมายกับคุณมากที่สุด  ส่งอีเมลหาฉันโดยตรง 

ได้ที่  tseelig@gmail.com  หรอืตดิต่อผ่านทางเวบ็ไซต์  tinaseelig.com  

รวมถงึกดตดิตามฉนับนทวติเตอร์ได้ที่  @tseelig
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คุณจะหาเงินได้อย่างไร  ถ้าหากคุณมีเงินเพียง 5 ดอลลาร์กับเวลา 

แค่ 2 ชั่วโมง  นั่นเป็นภารกจิที่ฉนัมอบหมายให้กบันกัศกึษาที่สถาบนั

ดี.สกูล  (d.school)1  ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดตอนที่เริ่มสอน 

ครั้งแรก  โดยมีกติกาที่เรียบง่าย  ฉันแบ่งพวกเขาออกเป็น 14 ทีม  

แต่ละทมีจะได้รบัซองบรรจเุงนิ 5 ดอลลาร์ไว้เป็น  “เงนิทนุ”  และจะ

ใช้เวลาไปกับการวางแผนนานแค่ไหนก็ได้ตามที่ต้องการ  แต่ทันทีที่

เปิดซอง  พวกเขาจะมเีวลาเพยีง 2 ชั่วโมงในการท�าเงนิให้ได้มากที่สดุ

เท่าที่จะท�าได้  ฉนัให้เวลาพวกเขาท�าภารกจินี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายวนัพธุจนถงึ

ช่วงเย็นวันอาทิตย์  เมื่อเวลาหมดลงพวกเขาต้องส่งสไลด์หนึ่งแผ่น 

ที่อธิบายว่าได้ท�าอะไรไปบ้าง  จากนั้นในช่วงบ่ายวันจันทร์แต่ละทีม

ต้องน�าเสนอโครงการต่อหน้าทกุคนในชั้นเรยีนนาน 3 นาท ี พวกเขา

ถกูผลกัดนัให้รบับทผูป้ระกอบการ  โดยจะต้องมองหาโอกาส  ท้าทาย

ซื้อหนึ่ง  แถมสอง
มองปัญหาให้เป็นโอกาส

บทที่ 1
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สมมตุฐิานของตวัเอง  บรหิารจดัการทรพัยากรที่มอียู่อย่างจ�ากดั  และ

ปลดปล่อยความคดิสร้างสรรค์ออกมา

คุณจะท�าอย่างไรถ้าได้รับมอบหมายภารกิจที่แสนท้าทายนี้   

เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันถามค�าถามดังกล่าว  มักจะมีใครบางคนตะโกน 

ขึ้นมาว่า  “ไปลาสเวกสัไง”  หรอื  “ซื้อลอตเตอรี่ส”ิ  นั่นเป็นค�าตอบ 

ที่เรียกเสียงหัวเราะได้ครืนใหญ่  พวกเขายอมรับความเสี่ยงมหาศาล

เพื่อแลกกับโอกาสอันน้อยนิดที่จะได้เงินรางวัลก้อนโต  ข้อเสนอแนะ 

ที่ได้ยินบ่อยพอ ๆ กันคือเปิดบริการล้างรถหรือตั้งซุ้มขายน�้ามะนาว  

โดยน�าเงิน 5 ดอลลาร์ไปซื้ออุปกรณ์ที่จ�าเป็น  นั่นเป็นทางเลือกที่ดี

ส�าหรบัคนที่อยากได้เงนิเพิ่มขึ้นแค่ไม่กี่ดอลลาร์ในเวลา 2 ชั่วโมง  แต่

นกัศกึษาส่วนใหญ่ของฉนัจะค้นพบวธิกีารที่เหนอืกว่าค�าตอบเหล่านั้น

ได้ในที่สดุ  พวกเขาจะตั้งค�าถามกบัสมมตุฐิานของตวัเองอย่างจรงิจงั  

โดยพยายามส�ารวจความเป็นไปได้ที่มอียูม่ากมาย  เพื่อท�าเงนิให้มาก

ที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้

แล้วพวกเขาท�าอย่างไรกันน่ะหรือ  ต่อไปนี้คือค�าใบ้  ทีมที่ 

ท�าเงินได้มากที่สุดไม่ได้แตะเงิน 5 ดอลลาร์นั้นเลย  พวกเขามองว่า 

การจดจ่อกับตัวเงินจะท�าให้ตีโจทย์แคบเกินไป  พวกเขาเข้าใจว่าเงิน 

5 ดอลลาร์นั้นแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยและตัดสินใจตีโจทย์ให้กว้างขึ้น  

นั่นคอื  จะหาเงนิได้อย่างไรหากไม่มเีงนิทนุเลย

พวกเขาใช้ทักษะในการสังเกต  ดึงความสามารถทั้งหมดที่ม ี

ออกมา  และปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์เพื่อหาว่าปัญหาที่ 

รายล้อมอยู่รอบตัวนั้นมีอะไรบ้าง  ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่เจอมากับตัว

หรอืสงัเกตเหน็ว่ามนัเกดิขึ้นกบัคนอื่น  หรอืไม่กเ็ป็นปัญหาที่เคยเผชญิ
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แต่ไม่คิดที่จะแก้ไข  ปัญหาเหล่านี้อาจจะน่าร�าคาญก็จริง  แต่มัน 

ไม่ใช่ปัญหาแรก ๆ ที่คนเรานึกถึง  หลังจากขุดคุ้ยปัญหาขึ้นมาและ

ร่วมมือกันแก้ไข  ทีมที่ชนะสามารถท�าเงินได้มากกว่า 600 ดอลลาร์  

และผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่ทุกทีมท�าได้จากเงินทุน 5 ดอลลาร์ก็สูง 

ถึง 4’000 เปอร์เซ็นต์!  แต่ถ้าหากค�านึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าหลายทีม 

ไม่ได้น�าเงินทุนมาใช้เลย  ผลตอบแทนทางการเงินของทีมเหล่านั้น 

จะถอืว่าเป็นค่าอนนัต์เลยทเีดยีว

แล้วพวกเขาท�าอะไรกนับ้างล่ะ

มอียูท่มีหนึ่งมองเหน็ปัญหาที่พบได้ทั่วไปในเมอืงที่มมีหาวทิยาลยั  

นั่นคือ  การต่อแถวยาวเหยียดรอเข้าร้านอาหารชื่อดังในคืนวันเสาร์  

ซึ่งเป็นเรื่องน่าหงดุหงดิสดุ ๆ  พวกเขาจงึตดัสนิใจที่จะช่วยเหลอืคนที่

ไม่อยากต่อแถว  วิธีการก็คือ  พวกเขาจะจับคู่กันไปลงชื่อจองโต๊ะ 

ที่รา้นอาหารต่าง ๆ  พอใกล้ถงึควิของตวัเอง  พวกเขากจ็ะขายควิจอง

ให้กับลูกค้าที่ยินดีจ่ายเงิน 20 ดอลลาร์เพื่อแลกกับการไม่ต้องยืนรอ

นาน ๆ ในแถวที่ยาวเหยยีด2

ขณะที่ช่วงเวลาในยามค�่าคืนผ่านไปอย่างเชื่องช้า  พวกเขา 

พบข้อสังเกตที่น่าสนใจหลายประการ  ประการแรก  พวกเขาพบว่า

นักศึกษาหญิงขายคิวจองได้ดีกว่านักศึกษาชาย  บางทีอาจเป็น 

เพราะลกูค้ารูส้กึสบายใจกว่าเมื่อฝ่ายที่เข้ามาหาเป็นหญงิสาว  ดงันั้น  

พวกเขาจึงเปลี่ยนแผน  โดยให้นักศึกษาชายตระเวนจองโต๊ะตาม 

ร้านอาหารต่าง ๆ ทั่วเมอืง  ส่วนนกัศกึษาหญงิกร็บัหน้าที่ขายควิจอง  

นอกจากนี้  พวกเขายังพบว่าธุรกิจนี้จะไปได้สวยในร้านอาหารที่ให้

เครื่องเรียกคิวแบบไร้สายแก่ลูกค้าเพื่อแจ้งว่าโต๊ะว่าง  เพราะลูกค้า 
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จะรู้สึกเหมือนได้รับบางสิ่งที่จับต้องได้ส�าหรับเงินที่จ่ายไปขณะแลก

เครื่องเรียกคิวของตัวเองกับของนักศึกษา  ยิ่งไปกว่านั้น  นักศึกษา 

ยังสามารถน�าเครื่องเรียกคิวที่เพิ่งแลกมาไปขายต่อให้กับลูกค้า 

คนอื่น ๆ ได้ด้วย

อกีทมีหนึ่งใช้วธิกีารที่ง่ายกว่านั้นอกี  พวกเขาตั้งซุม้หน้าสโมสร

นักศึกษาเพื่อให้บริการตรวจวัดลมยางจักรยานฟรี  ถ้าหากคันใด

จ�าเป็นต้องเตมิลมยาง  พวกเขาจะเตมิให้ในราคา 1 ดอลลาร์  ตอนแรก

พวกเขารู้สึกว่าก�าลังเอาเปรียบเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน  เพราะทุกคน

สามารถไปเติมลมยางที่ปั๊มน�้ามันใกล้ ๆ ได้อย่างง่ายดายอยู่แล้ว   

ทว่าหลังจากมีลูกค้า 2-3 คนแรกเข้ามาใช้บริการ  พวกเขาก็ได้รู้ว่า 

เหล่านกัปั่นล้วนดใีจที่มบีรกิารนี้  เพราะถงึแม้ปั๊มน�้ามนัใกล้ ๆ จะให้

เติมลมยางฟรี  แถมการเติมลมยางเองก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลย  แต่

นักศึกษาก็ตระหนักได้ในเวลาไม่นานว่าพวกเขาได้เสนอบริการที่ทั้ง

สะดวกและมปีระโยชน์  อนัที่จรงิแล้ว  หลงัจากเวลา 2 ชั่วโมงผ่านไป

ได้ครึ่งทาง  พวกเขาก็เลิกคิดเงิน 1 ดอลลาร์แล้วหันมาขอเป็นเงิน

บรจิาคเท่าไหร่กไ็ด้แทน  ปรากฏว่ารายได้ของพวกเขาพุง่พรวดขึ้นทนัท!ี  

พวกเขาท�าเงินได้มากกว่าเดิมหลายเท่าเมื่อเปลี่ยนจากการให้ลูกค้า

จ่ายเงินเป็นจ�านวนที่ตายตัวมาเป็นการตอบแทนน�้าใจ  ส�าหรับทีมนี้

และทีมจองโต๊ะตามร้านอาหาร  การลองปรับเปลี่ยนวิธีการใน 

ระหว่างทางนั้นให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง  พวกเขาค้นพบกลยุทธ ์

ที่ลงตัวที่สุดระหว่างท�าภารกิจเพราะรู้จักปรับตัวอย่างต่อเนื่องตาม 

ผลตอบรบัจากลูกค้า
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แต่ละโครงการท�าเงินได้ 200-300 ดอลลาร์  ซึ่งสร้างความ 

ประทับใจให้เพื่อน ๆ นักศึกษาไม่น้อยเลย  อย่างไรก็ตาม  ทีมที่ 

ท�าก�าไรได้มากที่สดุมองทรพัยากรที่มอียูใ่นมมุที่ต่างจากทมีอื่น ๆ อย่าง

สิ้นเชงิ  และสามารถท�าเงนิได้มากถงึ 650 ดอลลาร์  พวกเขามองว่า

ทรพัย์สนิที่มคี่าที่สดุไม่ใช่เงนิ 5 ดอลลาร์หรอืเวลา 2 ชั่วโมง  แต่เป็น

เวลาน�าเสนองาน 3 นาทีในวันจันทร์ต่างหาก  พวกเขาตัดสินใจขาย

เวลาให้กับบริษัทแห่งหนึ่งที่ต้องการรับสมัครนักศึกษาจากชั้นเรียนนี้

เพื่อไปร่วมงาน  โดยรับจ้างผลิตโฆษณาความยาว 3 นาทีให้บริษัท 

ดังกล่าวเพื่อแลกกับเงิน 650 ดอลลาร์  แล้วน�ามาฉายให้เพื่อน 

ร่วมชั้นเรียนดูตอนที่น�าเสนอโครงการ  นั่นเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยม 

มาก!  ทมีนี้มองออกว่าตวัเองมทีรพัย์สนิล�้าค่าที่รอให้น�าไปใช้ประโยชน์  

ซึ่งกค็อืเหล่านกัศกึษาหวัสร้างสรรค์ที่ก�าลงัมองหางานนั่นเอง

อีก 11 ทีมที่เหลือต่างค้นพบวิธีหาเงินอันชาญฉลาดเช่นกัน   

ไม่ว่าจะเป็นการตั้งซุ้มถ่ายรูปที่งานเต้นร�าประจ�าปี  การขายแผนที่

แสดงต�าแหน่งร้านอาหารในงานพบปะผู้ปกครองประจ�าปี  หรือ 

การรับออกแบบและขายเสื้อยืดให้เพื่อนร่วมชั้น  อย่างไรก็ตาม   

มทีมีหนึ่งต้องสญูเงนิไปทั้งหมด  เพราะพวกเขาน�าเงนิไปซื้อร่มมาขาย

ที่ซานฟรานซิสโกในวันฝนตก  แต่ท้องฟ้ากลับสดใสหลังตั้งแผงได้ 

ไม่นาน  และใช่ค่ะ  มีทีมหนึ่งให้บริการล้างรถและอีกทีมหนึ่งตั้งซุ้ม

ขายน�้ามะนาว  แต่ผลตอบแทนของทั้งสองทีมถือว่าต�่ากว่าค่าเฉลี่ย 

ไปมากทเีดยีว

ภารกจิใช้ 5 ดอลลาร์หาก�าไรนั้นนบัว่าประสบความส�าเรจ็ในการ

สอนนกัศกึษาให้มคีวามคดิแบบผูป้ระกอบการ  แต่ฉนักร็ูส้กึไม่สบายใจ
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อยู่บ้าง  เพราะฉันไม่อยากสื่อว่าเราสามารถวัดมูลค่าของสิ่งต่าง ๆ 

ด้วยเงนิเพียงอย่างเดียว  ดังนั้น  ในการมอบหมายภารกจิครั้งต่อมา  

ฉันจึงใส่คลิปหนีบกระดาษ 10 อันลงไปในซองจดหมายแทนเงิน  

5 ดอลลาร์  และให้เวลาพวกเขา 2-3 วันเพื่อวางแผนว่าจะใช้คลิป 

หนีบกระดาษเหล่านี้สร้าง  “มูลค่า”  ให้มากที่สุดได้อย่างไรภายใน

เวลา 4 ชั่วโมง  โดยจะวดัมูลค่าด้วยวธิใีดกไ็ด้ตามที่พวกเขาต้องการ

ภารกจิดงักล่าวได้แรงบนัดาลใจมาจากไคล์ แมคโดนลัด์  ชาย 

ผูใ้ช้คลปิหนบีกระดาษสแีดงเพยีงอนัเดยีวแลกเปลี่ยนสิ่งของไปเรื่อย ๆ 

จนกระทั่งได้บ้านมาหนึ่งหลงั!3  เขาสร้างบลอ็กขึ้นมาเพื่อบนัทกึความ 

คืบหน้าและเชิญชวนคนอื่น ๆ ให้เข้ามาแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเขา   

ถึงแม้จะใช้เวลาเป็นปี  แต่เขาก็บรรลุเป้าหมายด้วยการลงมือท�า 

ไปทลีะเลก็ละน้อย  เขาแลกคลปิหนบีกระดาษสแีดงกบัปากการปูปลา  

จากนั้นก็แลกปากกากับลูกบิดประตู  แล้วแลกลูกบิดประตูกับเตา

บาร์บีคิว  เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ  มูลค่าของสิ่งของเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ 

ตลอดระยะเวลา 1 ปี  จนในที่สุดเขาก็มีบ้านในฝันเป็นของตัวเอง!  

เมื่อพจิารณาจากสิ่งที่ไคล์ท�าได้ด้วยคลปิหนบีกระดาษเพยีงอนัเดยีวแล้ว  

ฉันก็เริ่มไม่แน่ใจว่าตัวเองใจดีเกินไปหรือเปล่าที่ให้คลิปหนีบกระดาษ

กับนักศึกษาถึง 10 อัน  ฉันมอบหมายภารกิจดังกล่าวให้พวกเขาใน 

ช่วงเช้าวนัพฤหสับด ี และนดัเวลาน�าเสนองานในวนัองัคารของสปัดาห์

ถดัไป

เมื่อใกล้จะถึงวันเสาร์ฉันกลับรู้สึกกังวล  ฉันเริ่มไม่แน่ใจว่า 

ตวัเองท�าเกนิไปไหม  ฉนัวติกว่าภารกจิที่มอบหมายไปอาจจะออกมา

เละเทะ  และพร้อมจะจ�ามนัไว้เป็นบทเรยีน  แต่โชคดทีี่ความวติกกงัวล
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ทั้งหลายไม่ได้กลายเป็นจรงิ  นกัศกึษาทั้ง 7 ทมีเลอืกที่จะวดั  “มลูค่า”  

ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน  ทีมหนึ่งตัดสินใจให้คลิปหนีบกระดาษเป็นเงิน

สกลุใหม่และพยายามสะสมมนัให้มากที่สดุเท่าที่จะท�าได้  อกีทมีหนึ่ง

รูม้าว่าสถติขิองการร้อยคลปิหนบีกระดาษเข้าด้วยกนัที่ยาวที่สดุในโลก

อยู่ที่ 35 กโิลเมตร  พวกเขาจงึพยายามท�าลายสถตินิั้น  โดยรวบรวม

เพื่อน ๆ มาช่วยกันร้อยคลิปหนีบกระดาษ  แถมยังไปชักชวนร้านค้า

ต่าง ๆ ให้มาเข้าร่วมด้วย  พวกเขาปรากฏตวัขึ้นในชั้นเรยีนพร้อมกบั

คลิปหนีบกระดาษที่ร้อยเข้าด้วยกันกองเท่าภูเขา  และแม้ภารกิจจะ

เสรจ็สิ้นไปแล้ว  แต่เพื่อน ๆ ในหอพกัของพวกเขากย็งัคงตั้งหน้าตั้งตา

ร้อยคลิปหนีบกระดาษต่อเพราะอยากท�าลายสถิติโลกให้ได้  (ฉัน 

ค่อนข้างแน่ใจว่าพวกเขาท�าไม่ส�าเร็จ  แต่มันก็แสดงให้เห็นว่าทีมนี้

สามารถปลกุเร้าให้เกดิพลงัขึ้นได้มากมายขนาดไหน)

ทีมที่สร้างความบันเทิงและเร้าใจที่สุดปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับ

วดิโีอสั้น ๆ ที่มเีพลง  “Bad Boys”  เป็นดนตรปีระกอบ  วดิโีอแสดง

ภาพของพวกเขาก�าลังใช้คลิปหนีบกระดาษสะเดาะกลอนประตูแล้ว 

บุกเข้าไปในหอพัก  เพื่อขโมยแว่นกันแดด  โทรศัพท์มือถือ  และ

คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่ารวมกันหลายหมื่นดอลลาร์  แต่ก่อนที่ฉันจะ 

เป็นลมไปเสียก่อน  พวกเขาก็เฉลยว่านั่นเป็นแค่มุกตลก  จากนั้นจึง

ฉายวดิโีอที่แสดงให้เหน็ว่าจรงิ ๆ แล้วพวกเขาท�าอะไรมาบ้าง  พวกเขา

แลกคลิปหนีบกระดาษกับกระดานติดประกาศ  แล้วน�าไปตั้งที่ 

ย่านการค้าใกล้ ๆ มหาวิทยาลัย  โดยเขียนข้อความไว้บนนั้นว่า   

“ขายนกัศกึษาสแตนฟอร์ด  ซื้อหนึ่ง  แถมสอง”  พวกเขารู้สกึทึ่งกบั 

สิ่งต่าง ๆ ที่คนจ้างให้พวกเขาท�า  ไล่ตั้งแต่การหิ้วถงุหนกั ๆ ให้คนที่มา
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จับจ่ายใช้สอยไปจนถึงการแยกขยะรีไซเคิลให้ร้านเสื้อผ้า  สุดท้าย 

พวกเขาตั้งกลุ่มเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อระดมสมองช่วยผู้หญิงคนหนึ่ง 

แก้ไขปัญหาธรุกจิ  โดยมคี่าจ้างเป็นหน้าจอคอมพวิเตอร์สามจอที่เธอ 

ไม่ใช้แล้ว

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา  ฉนัยงัได้มอบหมายภารกจิที่คล้ายคลงึ

กนัให้นกัศกึษากลุ่มอื่น ๆ ท�าด้วย  โดยเปลี่ยนจากคลปิหนบีกระดาษ

เป็นกระดาษโพสต์อทิ  หนงัยาง  ขวดน�้าดื่ม  หรอืถงุเท้าที่ไม่เข้าคู่กนั  

อนัที่จรงิแล้ว  ฉนัไม่เคยมอบหมายภารกจิซ�้ากนัเลยเพราะฉนัไม่อยาก

ยึดติดกับผลลัพธ์ก่อนหน้า  สิ่งที่พวกนักศึกษาท�าได้ภายใต้เวลาและ

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดก็สร้างความประหลาดใจให้ฉัน  (รวมถึง 

ตัวพวกเขาเอง)  ได้ทุกครั้ง  เช่น  พวกเขาใช้กระดาษโพสต์อิท 

ปึกเล็ก ๆ ริเริ่มโครงการแสดงดนตรี  โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง

โรคหวัใจแก่ประชาชน  และโครงการจดัท�าโฆษณาเรื่อง  “Unplug-It”  

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกนัประหยดัพลงังาน

ภารกจิข้างต้นได้รบัการพฒันาต่อยอดจนกลายเป็นการแข่งขนั 

ที่รูจ้กักนัในชื่อ  “การแข่งขนัสร้างนวตักรรม  (Innovation Tournament)”  

ซึ่งมีทีมนับร้อยจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขัน4  โดยแต่ละทีมจะใช้การ

แข่งขันเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้ตัวเองมองโลกรอบตัวในแง่มุมใหม่  

พวกเขามองหาโอกาสที่อยู่ใกล้ตัว  ท้าทายสมมุติฐานดั้งเดิม  และ

สร้างมูลค่ามหาศาลขึ้นมาจากสิ่งของที่แทบจะไม่มีมูลค่าอะไรเลย  

เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกบัการสร้างมูลค่าด้วยกระดาษโพสต์อทิถูกบนัทกึ

ลงบนแผ่นฟิล์ม  และกลายเป็นเนื้อหาหลกัของสารคดรีะดบัมอือาชพี 

ที่ชื่อว่า  Imagine It!5
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ภารกจิดงักล่าวแสดงให้เหน็ถงึประเดน็ที่สวนทางกบัความรู้สกึ

ของคนทั่วไปหลายประเด็นด้วยกัน  ประเด็นแรก  โอกาสมีอยู่อย่าง

เหลอืล้น  ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใดหรอืในเวลาใดกต็าม  คณุสามารถ

มองไปรอบตัวและค้นพบปัญหาที่จ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขเสมอ   

บางปัญหาก็เป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปอย่างการจองโต๊ะตามร้านอาหารหรือ

การเติมลมยางจักรยาน  แต่บางปัญหาก็เป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นมาก   

ถงึขั้นส่งผลต่อโลกทั้งใบเลยทเีดยีว  เรื่องนี้สอนให้รูว่้าปัญหาส่วนใหญ่

คอืโอกาส  และยิ่งมนัเป็นปัญหาใหญ่มากเท่าไหร่  มนักย็ิ่งเป็นโอกาส

มากขึ้นเท่านั้น6

ประเดน็ที่สอง  คนส่วนใหญ่มกัมองปัญหาเป็นเรื่องยากเกนิแก้  

พวกเขาจึงมองไม่เห็นว่าวิธีที่สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหานั้นอยู ่

ตรงหน้า  ไม่ว่าปัญหาจะใหญ่สักแค่ไหนก็ย่อมต้องมีวิธีใช้ทรัพยากร 

ที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขมันได้เสมอ  นี่คือค�าจ�ากัดความ 

ที่ฉันกับบรรดาเพื่อนร่วมงานมักใช้อธิบายการเป็นผู ้ประกอบการ   

ผู้ประกอบการคือคนที่คอยมองหาปัญหาที่สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาส

ได้  แล้วคดิหาวธิกีารที่สร้างสรรค์ในการใช้ทรพัยากรที่มอียูอ่ย่างจ�ากดั

เพื่อให้บรรลเุป้าหมายที่ตั้งไว้

ประเด็นที่สาม  เรามักตีกรอบปัญหาแคบจนเกินไป  เมื่อต้อง

เผชิญกับความท้าทายอันแสนเรียบง่ายอย่างการหาเงินภายในเวลา  

2 ชั่วโมง  คนส่วนใหญ่ก็มักกระโจนเข้าตะครุบค�าตอบอันเรียบง่าย 

เช่นกัน  พวกเขาไม่ยอมถอยออกมาและมองปัญหาในมุมที่กว้างขึ้น  

การเปิดม่านบงัตาและตกีรอบปัญหาเสยีใหม่จะช่วยให้พวกเขามองเหน็

โลกแห่งความเป็นไปได้มากขึ้น  นักศึกษาที่ท�าโครงการเหล่านี้จดจ�า
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บทเรียนดังกล่าวได้อย่างขึ้นใจเลยทีเดียว  หลายคนแสดงความเห็น 

ในภายหลงัว่า  ถ้าหากพวกเขายงัคงถงัแตกกค็งจะโทษใครไม่ได้แล้ว  

เพราะรอบ ๆ ตัวพวกเขามีปัญหาที่รอให้เข้าไปแก้...รอให้เปลี่ยนเป็น

ธรุกจิได้เสมอ

.   .   .

ภารกจิเหล่านี้มทีี่มาจากวชิา  “นวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ”  

ซึ่งฉนัสอนที่มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด  เป้าหมายของวชิาดงักล่าวคอื  

การแสดงให้เหน็ว่าเราสามารถมองทกุปัญหาให้เป็นโอกาสส�าหรบัการ 

คิดหาทางออกที่สร้างสรรค์  เราพุ่งเป้าไปที่ความคิดสร้างสรรค์ของ

บุคคลก่อน  จากนั้นจึงขยับไปเป็นความคิดสร้างสรรค์ของทีม  แล้ว

ปิดท้ายด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมขององค์กรขนาดใหญ่  

ฉนัทยอยมอบหมายภารกจิที่ท้าทายให้นกัศกึษาเป็นระยะ  โดยเริ่มต้น

จากภารกิจง่าย ๆ ก่อนแล้วค่อยเพิ่มความยากขึ้นเรื่อย ๆ  หลังจาก

เรียนไปได้สักพัก  นักศึกษาจะเริ่มมองปัญหาผ่านเลนส์แห่งความ 

เป็นไปได้มากขึ้น  และเต็มใจที่จะเปิดรับทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามาใน 

เส้นทางของตนมากขึ้นตามไปด้วย

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา  ฉันด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการร่วมของ

หลักสูตรการลงทุนทางเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด7  ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป้าหมายของหลักสูตรนี้คือ

การสอนนกัวทิยาศาสตร์และวศิวกรให้มทีกัษะของการเป็นผูป้ระกอบการ  

รวมทั้งมอบเครื่องมอืที่จ�าเป็นให้พวกเขา  ไม่ว่าหลงัจากเรยีนจบไปแล้ว
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พวกเขาจะท�างานด้านใดกต็าม  เรามคีวามเชื่อเหมอืนกบัมหาวทิยาลยั

อกีหลาย ๆ แห่งทั่วโลกว่า  การเรยีนจบจากมหาวทิยาลยัด้วยความรู้

เฉพาะทางนั้นยังไม่พอ  ถ้าต้องการจะประสบความส�าเร็จ  พวกเขา

ต้องเข้าใจวิธีการเป็นผู้ประกอบการในสภาพแวดล้อมของการท�างาน

ทุกรูปแบบ  รวมไปถึงทุกด้านของชีวิตด้วย  ดังที่ทอม บายเออร์ส   

ผู ้อ�านวยการร่วมอีกคนหนึ่งของหลักสูตรกล่าวไว้ว่า  “การเป็น 

ผู้ประกอบการคือม้าโทรจันที่เราใช้เป็นตัวล่อส�าหรับการสอนทักษะ 

อนัหลากหลายที่ใช้ได้ในทกุสถานการณ์”

หลกัสตูรการลงทนุทางเทคโนโลยขีองมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด 

มุ่งเน้นไปที่การสอน  การวิจัยอย่างเข้มข้น  รวมถึงการให้ความ 

ช่วยเหลือแก่นักศึกษา  อาจารย์  และผู้ประกอบการทั่วโลก  เรา

พยายามสร้าง  “คนที่มีลักษณะแบบตัว T”  ซึ่งเป็นคนที่มีความรู ้

เชิงลึกอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา  รวมทั้งมีทักษะและความรู้กว้าง ๆ  

ที่ช่วยให้สามารถท�างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่น ๆ ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้แนวคิดของพวกเขากลายเป็นความจริง

ขึ้นมา  ทักษะการคิดแบบผู้ประกอบการถือเป็นกุญแจดอกส�าคัญ 

ในการแก้ปัญหา  ไล่ตั้งแต่ปัญหาเล็ก ๆ ในชีวิตประจ�าวันไปจนถึง

วกิฤตกิารณ์ระดบัโลกที่ต้องการความสนใจและการร่วมแรงร่วมใจจาก

คนทั้งโลก  ถ้าจะว่ากันตามจริงแล้ว  การเป็นผู้ประกอบการจ�าเป็น

ต้องอาศยัทกัษะหลายอย่างประกอบกนั  ทั้งภาวะผู้น�า  การสร้างทมี  

การเจรจาต่อรอง  การคดิค้นนวตักรรม  และการตดัสนิใจ

นอกจากนี้  ฉนัยงัสอนอยู่ที่สถาบนัออกแบบแฮสโซแพลตต์เนอร์  

(Hasso Plattner Institute of Design)  ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  
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หรือที่มีชื่อเรียกน่ารัก ๆ ว่าดี.สกูล  ซึ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ 

สหวิทยาการ  โดยใช้อาจารย์ผู้สอนจากทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  ได้แก่  

วศิวกรรมศาสตร์  แพทยศาสตร์  บรหิารธรุกจิ  และครศุาสตร์  ผูก่้อตั้ง

สถาบนันี้คอืเดวดิ เคลลย์ี  ศาสตราจารย์สาขาวศิวกรรมเครื่องกลแห่ง

มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ดและผูก่้อตั้งบรษิทัออกแบบชื่อไอดโีอ  (IDEO)  

ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะบริษัทที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และมอบ

ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร  ทุกวิชาของดี.สกูลจะสอน 

โดยอาจารย์ที่มาจากต่างสาขาวิชาอย่างน้อย 2 คน  และมีเนื้อหา

ครอบคลุมประเด็นที่หลากหลายจนดูเหมือนไร้จุดสิ้นสุด  ไล่ตั้งแต่ 

การออกแบบสินค้าให้มีราคาถูกที่สุด  การสร้างกลยุทธ์เพื่อเผยแพร่

พฤตกิรรมการบรโิภคในแง่บวก  ไปจนถงึการออกแบบเทคโนโลยเีพื่อ

ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ  ในฐานะที่ฉันเป็นส่วนหนึ่ง 

ของทมีอาจารย์ผู้สอน  ฉนัสมัผสัได้ถงึความตื่นเต้นของการร่วมมอืกนั

อย่างแขง็ขนั  การระดมสมองกนัแบบสดุขั้ว  และการสร้างตวัต้นแบบ

ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว  หลังจากที่เราโยนปัญหาที่ทั้งใหญ่และยากซึ่งมี 

ค�าตอบที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งค�าตอบให้แก่นกัศกึษาและตวัเราเอง

หนังสือเล่มนี้ได้หยิบยกเรื่องราวจากชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัย 

สแตนฟอร์ด  รวมถึงประสบการณ์ก่อนหน้านั้นของฉันในฐานะ 

นักวิทยาศาสตร์  ผู้ประกอบการ  ที่ปรึกษาด้านการจัดการ  นักการ

ศึกษา  และนักเขียน  บางเรื่องราวมาจากผู้คนที่อยู่ในหลายสาขา

อาชพี  รวมทั้งผู้ประกอบการ  นกัประดษิฐ์  ศลิปิน  และนกัวชิาการ  

ฉันรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายที่สามารถสร้าง

สิ่งที่น่าทึ่งขึ้นมาจากการท้าทายสมมุติฐานของตัวเอง  และพร้อมจะ
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