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มื่อสองสามปีก่อนฉันบังเอิญเจอจดหมายที่เขียนถึงตัวเองเมื่อ 30 ปี
ที่แล้ว  ตอนนั้นฉันก�ำลังรื้อกล่องเก็บจดหมายเก่า ๆ เพื่อหาจดหมาย
ที่เพื่อนสมัยเด็กส่งมาหลังจากที่หนังสือเรื่อง What I Wish I Knew When
I Was 20  ของฉันวางขาย  ระหว่างที่ไล่ดูจดหมายแต่ละฉบับ  ฉันก็เจอ
จดหมายทีฉ่ นั เขียนถึงตัวเองตอนใกล้จะมีอายุครบ 20 ปี  การอ่านข้อความ
ทีเ่ ขียนด้วยลายมือหวัด ๆ บนกระดาษโน้ตแบบมีเส้นนัน้ ท�ำให้ฉนั หวนนึกถึง
สมัยทีต่ วั เองมีความฝันอันยิง่ ใหญ่อยูม่ ากมาย  แต่สงิ่ ทีย่ งิ่ ใหญ่กว่าความฝัน
เหล่านัน้ ก็คอื ความแคลงใจว่าฉันจะบรรลุความฝันของตัวเองได้อย่างไร  ใน
จดหมายฉบับนัน้   ฉันสาธยายด้วยความสะเทือนใจว่าการดึงศักยภาพของ
ตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่และการท�ำความฝันให้เป็นจริงช่างเป็นความ
ท้าทายที่ยากเย็นเหลือเกิน  จดหมายฉบับนี้เป็นเครื่องยืนยันอันน่าทึ่งว่า  
หนังสือทีฉ่ นั เพิง่ ตีพมิ พ์ในตอนนัน้ ซึง่ น�ำเสนอหลักสูตรเร่งรัดในการหาทีท่ าง
ของตัวเองบนโลกใบนีเ้ ป็นสิง่ ทีฉ่ นั เคยหวังว่าตัวเองจะรูต้ งั้ แต่ตอนอายุ 20 ปี
โดยข้อความส่วนหนึ่งที่ฉันเขียนไว้ในจดหมายก็คือ
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ฉันก�ำลังจะอายุ 20 ในเดือนหน้า  และฉันก็ควรจะท�ำตัวให้
เป็นผูเ้ ป็นคนได้แล้ว  ฉันควรจะเป็นผูใ้ หญ่  มีความรับผิดชอบ
และมีเป้าหมายเสียที   ทว่าฉันรู้สึกว่าตัวเองยังอยู่ห่างไกล
จากจุดนั้นเหลือเกิน  ฉันอยากเป็นคนที่น่าสนใจแต่ตัวฉัน
ตอนนีก้ ลับไม่นา่ สนใจเลยสักนิด  ฉันอยากฉลาดปราดเปรือ่ ง
แต่ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้น  ฉันอยากเป็นคนประเภทที่ตัวเอง
อยากคบหาด้ วยแต่ ดูเหมือ นจะไม่ มีทางเป็นไปได้เ ลย...
เป้าหมายที่ฉันตั้งให้ตัวเองอาจสูงเกินไปจนน่าขัน  และฉัน
ก็ควรหยุดตั้งแต่ตอนนี้แม้จะยังไม่ทันได้เริ่มเลยก็ตาม
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จดหมายฉบับนี้ย�้ำเตือนให้ฉันเห็นว่าตัวเองมาไกลแค่ไหน  จาก
เด็กอายุ 20 ที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลว่าจะเริ่มเดินทางสู่วัยผู้ใหญ่จาก
จุดไหนดี   กลายมาเป็นผู้ใหญ่ที่เดินไปตามเส้นทางอันแสนวกวนจนก้าวสู่
อาชีพการงานที่น่าพึงพอใจได้ส�ำเร็จ  ในช่วงอายุ 20 ฉันก็เป็นเหมือน
คนอื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วน  เราเต็มไปด้วยความกระหายอันแรงกล้าที่จะท�ำ
อะไรบางอย่างที่มีความหมาย  แต่ขาดความเข้าใจว่าจะใช้ประโยชน์จาก
แหล่งพลังในตัวเองเพื่อหาหนทางไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างไร  ช่วงเวลา
30 ปีทผี่ า่ นมาท�ำให้ฉนั เชือ่ ว่าการสร้างสะพานเพือ่ ก้าวไปสูอ่ นาคตทีต่ อ้ งการ
นั้นมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญอยู่สามประการ
องค์ประกอบแรกคือวิธคี ดิ แบบผูป้ ระกอบการซึง่ จะท�ำให้คณ
ุ มองว่า
โลกนี้เต็มไปด้วยโอกาส  คุณเลือกได้ว่าจะก�ำหนดโชคชะตาของตัวเอง  
มองว่ากฎส่วนใหญ่เป็นเพียงค�ำแนะน�ำ   และอนุญาตให้ตัวเองท้าทาย
สมมุติฐานต่าง ๆ  โดยฉันพูดถึงบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไว้ในหนังสือ
เรื่อง  What I Wish I Knew When I Was 20  ว่า
โอกาสอันไม่สิ้นสุดเกิดจากการดึงตัวเองออกจากเขตแดน
แห่งความสบายใจ  เต็มใจที่จะล้มเหลว  เมินเฉยต่อความ
8

เป็นไปไม่ได้ทั้งปวง  และฉกฉวยทุกโอกาสเพื่อสร้างเรื่อง
น่าอัศจรรย์   จริงอยู่ว่าการกระท�ำเหล่านี้อาจท�ำให้ชีวิตของ
คุณยุง่ เหยิงไปบ้าง  แต่มนั ก็จะพาคุณไปยังสถานทีต่ า่ ง ๆ ที่
คุณไม่เคยจินตนาการมาก่อน  และช่วยให้คณ
ุ มองอุปสรรค
เป็นโอกาส  เหนือสิ่งอื่นใด  มันท�ำให้คุณมั่นใจมากขึ้น
เรื่อย ๆ ว่าทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้
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องค์ประกอบที่สองคือชุดเครื่องมือเฉพาะด้านส�ำหรับแก้ปัญหา
และใช้ประโยชน์จากโอกาสที่คุณพบเจอระหว่างทาง  ฉันอธิบายเกี่ยวกับ
เครื่องมือเหล่านั้นและแนะน�ำวิธีใช้ประโยชน์จากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ใน
ตัวคุณและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อปลดล็อกเส้นทางสู่การสร้างสรรค์ไว้ใน
หนังสือเรื่อง  inGenius: A Crash Course on Creativity ว่า
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คุณสามารถลับคมความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยการฝึกสังเกต
และเรียนรู้  เชื่อมประสานไอเดีย  ตีกรอบปัญหาใหม่  และ
คิดให้ไกลกว่าค�ำตอบแรกที่เห็นหรือนึกออก  คุณสามารถ
เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและคิดไอเดียใหม่ ๆ  สร้างทีมที่
อุทิศตัวให้กับการคิดค้นนวัตกรรม  และบ่มเพาะวัฒนธรรม
ที่สนับสนุนการทดลอง

ส่วนองค์ประกอบทีส่ ามคือแผนทีท่ ชี่ ดั เจนในการเปลีย่ นแรงบันดาลใจ
ให้เป็นการลงมือท�ำ  ซึ่งก็คือหนังสือเล่มนี้ที่คุณก�ำลังอ่านอยู่
ฉันโชคดีที่มีโอกาสได้สอนทักษะเหล่านี้ให้นักศึกษามหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด  ในฐานะอาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ  รวมถึงผู้อ�ำนวยการบริหารของหลักสูตรการลงทุนทางเทคโนโลยี
แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึง่ เป็นศูนย์กลางด้านความเป็นผูป้ ระกอบการ
9
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ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  บทบาทของฉันคือการช่วยให้คนหนุ่มสาว
มองเห็นโอกาสต่าง ๆ และคว้ามันมาให้ได้   เป้าหมายของหลักสูตรนี้คือ
การปลูกฝังทักษะต่าง ๆ ที่จะช่วยให้พวกเขาสร้างอาชีพการงาน  สร้าง
ประโยชน์ให้กับองค์กรที่พวกเขาจะเข้าไปท�ำงานในอนาคต  และใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข  โดยสอดแทรกทักษะเหล่านัน้ ไว้ในการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร  โครงการนอกหลักสูตร  รวมถึงการอบรมทีเ่ ราจัดให้นกั ศึกษาและ
คณาจารย์ทั่วโลก  คติพจน์ที่อยู่บนผนังอาคารของเราสรุปปรัชญาซึ่งเป็น
แก่นของหลักสูตรนี้ได้เป็นอย่างดี  นั่นคือ

ผู้ประกอบการท�ำสิ่งที่เกินจะจินตนาการได้
ด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่น้อยจนไม่น่าเป็นไปได้
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เมือ่ ได้อา่ นข้อความนีค้ ณ
ุ ก็นา่ จะเข้าใจแล้วว่าความเป็นผูป้ ระกอบการ
ไม่ได้หมายถึงการก่อตั้งบริษัทเท่านั้น  แต่หมายถึงการเริ่มต้นอะไรก็ได้!  
ความเป็นผูป้ ระกอบการเป็นเรือ่ งของการสัง่ สมความรู  ้ ทักษะ  และทัศนคติ
ที่จะช่วยให้เรามองว่าปัญหาคือโอกาส  รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทีม่ อี ยูเ่ พือ่ ท�ำให้ไอเดียกลายเป็นความจริง  นีเ่ ป็นสิง่ ส�ำคัญส�ำหรับ
คนทีก่ ำ� ลังเริม่ ตัง้ วงดนตรีรอ็ กหรือวางแผนเทีย่ วรอบโลกพอ ๆ กับคนทีก่ ำ� ลัง
ก่อตัง้ บริษทั   หนังสือเล่มนีจ้ ะน�ำเสนอกรอบความคิดทีช่ ว่ ยท�ำให้ไอเดียของ
คุณกลายเป็นความจริง  ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม
ครั้งนี้ฉันก็จะขอเชิญคุณเข้ามาในชั้นเรียนของฉันที่สแตนฟอร์ด
เช่นเดียวกับที่เคยท�ำในหนังสือเล่มก่อน ๆ  ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา
เพือ่ กระตุน้ ความคิดและการกระท�ำของคุณ  โดยน�ำเสนอวิธคี ดิ ต่าง ๆ แล้ว
อธิบายให้คุณเห็นภาพด้วยการบอกเล่าเรื่องราว  ประสบการณ์ของตัวเอง
และนักศึกษา  รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีคิดนั้น ๆ  ตัวอย่างจ�ำนวน
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มากในหนังสือเล่มนีม้ าจากนักคิดสร้างสรรค์และผู้ประกอบการในซิลคิ อนวัลเลย์  แถมยังมีกรณีศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก
ในตอนท้ายของแต่ละบท  ฉันจะแนะน�ำแบบฝึกหัดที่ช่วยให้คุณ
พัฒนาวิธคี ดิ ทีฉ่ นั พูดถึงในบทนัน้   การท�ำแบบฝึกหัดเหล่านีเ้ ป็นประสบการณ์
ที่ส�ำคัญมาก  เพราะมันจะท�ำให้ คุณเปลี่ยนไอเดียเป็นการกระท�ำได้  
แบบฝึกหัดบางข้อจะขอให้คุณคิดใคร่ครวญสักสองสามนาที   แต่บางข้อ
ก็จะขอให้คณ
ุ วางหนังสือแล้วลงมือท�ำอะไรสักอย่าง  ฉันเชือ่ อย่างยิง่ ว่าการ
เรียนรูเ้ ป็นผลจากการสัง่ สมประสบการณ์  ถ้าไม่นำ� ไปปฏิบตั จิ ริง  สิง่ ทีค่ ณ
ุ
เรียนรู้มาก็จะไม่ติดหนึบอยู่ในหัวคุณ
ฉันตั้งตารอฟังข่าวว่าคุณใช้หนังสือเล่มนี้อย่างไรและแบบฝึกหัด
ต่าง ๆ กระตุน้ คุณได้ดแี ค่ไหน  ส่งอีเมล์มาคุยกับฉันได้ท  ี่ tseelig@gmail.com
และติดตามฉันได้ที่ทวิตเตอร์  @tseelig  นะคะ
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ความคิดสร้างสรรค์เจ๋งที่สุด!
ทีนา

