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ค�ำน�ำผู้แปล

ชีวิต ≠ เส้นตรง 

ในวยัเด็ก ฉนัฝันอยากเป็นจติแพทย์ จงึตัง้ใจเรียนปริญญาตรีด้าน

วิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา

พอเรียนไปเรยีนมาก็รู้สกึว่าตวัเองไม่ชอบท�างานในห้องปฏิบัตกิาร 

เม่ือรู้ว่าเพื่อนๆ ท่ีท�างานธนาคารได้มีโอกาสพบปะผู้คนมากมาย จึงเกิด

ความรูส้กึอยากลองบ้าง กระท่ังจบัพลัดจบัผลูไปท�างานเป็นวาณชิธนากร 

(investment banker) อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

จากนั้นเม่ือได้เรียนต่อปริญญาโท ฉันตัดสินใจเรียนด้าน

บริหารธุรกิจ โดยตั้งใจว่าเมื่อเรียนจบจะไปท�างานที่ต่างประเทศ

สุดท้ายทุกวันนี้ ฉันกลับไทยมาเปิดบริษัทเล็กๆ ของตัวเองท่ี

สอนเร่ืองกระบวนการคิดเชงิออกแบบ พร้อมกบัแบ่งเวลาดูแลน้อง “มีคณุ” 

ลูกชายวัยขวบกว่าที่ก�าลังซน

ชีวิตนั้นเป็นเส้นคดเคี้ยวยึกยือ 

แผนการทีค่ดิไวอ้าจไม่ได้เป็นอยา่งทีค่ดิ ตลอดการเดนิทางนั้นมี

เร่ืองราวและเหตกุารณ์ให้เราคอยเรียนรู้ ประเมินความต้องการของตวัเอง 

และปรับทิศทางที่เราก้าวเดินเสมอ 

บทเรยีนส�าคัญทีฉ่นัได้จากการสอนกระบวนการคิดเชงิออกแบบ 

และน�าวธิคิีดดังกล่าวมาใช้กับชวีติ คือการไม่ยดึตดิกับทางเลือกเดียว เปิดใจ

เรยีนรู้การเดินทางในวันข้างหน้า และพฒันาตวัเองในวนันีใ้ห้ดีกว่าวนัก่อน
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การมองโลกแบบ “นักออกแบบ” ท�าให้เราไม่ตีกรอบตัวเอง เปิด

โอกาสต้อนรับความเป็นไปได้ใหม่ๆ ไม่ว่าจะส�าหรับตวัเองหรอืคนรอบตวั

ทุกวันนี้ฉันได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างนักออกแบบจาก

ลูกชาย “มีคุณ” ท่ีตอนนีล้องทกุอย่างด้วย “ความไม่รู้” ทัง้หยบิของเข้าปาก 

ปีนป่ายโดยไม่กลัวล้ม ได้แผลบ้าง ฟกช�า้บ้าง กระบวนการคดิเชงิออกแบบ

และลูกชายตัวเล็กท�าให้ฉันคิดได้ว่า บางทีคนเราก็ต้อง “ฟุ้ง” “ลอง” และ 

“ล้ม” เพื่อเรียนรู้และหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับตัวเอง

หากไม่ต้องสนใจว่าเรามีความสามารถอะไร 

หากไม่ต้องสนใจว่าเราจะท�าเงินได้มากน้อยแค่ไหน และไม่ต้อง

สนใจเสียงของคนรอบข้าง

เราจะออกแบบชีวิตของเราอย่างไร

ขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตค่ะ

เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล





แด่นักศึกษาผู้น่าทึ่งทุกคนที่ร่วมแบ่งปันชีวิตและเรื่องราวต่างๆ ให้
กับเรา ความใจกว้างและพร้อมร่วมมือของพวกเขาสอนให้เราเข้าใจ 

การออกแบบชีวิตได้มากกว่าที่เราจะจินตนาการได้

แด่ซินเธีย ภรรยาของผม ผู้แนะน�าให้ผมรับต�าแหน่งที่สแตนฟอร์ด  
ผมรักคุณ และผมคงไม่อาจเป็นเช่นทุกวันนี้ได้หากปราศจากคุณ

-- บิล เบอร์เนตต์

แด่คลอเดีย ภรรยาที่รัก พลังแห่งการประพันธ์ที่แท้จริงในบ้านของเรา 
ผู ้ยืนกรานให้ผมเขียนหนังสือเล่มนี้และคอยย�้าเตือนเหตุผลที่ควร
ท�าเช่นนั้นให้ผมฟังอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ความรักของคุณช่วย 

กอบกู้ผมซ�้าแล้วซ�้าเล่า
-- เดฟ อีวานส์





แปลโดย

เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล

by

Bill Burnett and 
Dave Evans

Designing
Your Life



บทน�ำ
  

ชีวิตออกแบบได้
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เอลเลนชอบก้อนหิน และยังชอบสะสมก้อนหินด้วย เธอมักจัดหิน

ตามขนาด รูปร่าง ประเภท และสี หลังจากเรียนจบปีสองในมหาวิทยาลัย

อันดับต้นๆ ของประเทศ ก็ถึงเวลาที่เอลเลนต้องเลือกสาขาวิชาที่จะ 

ศึกษาต่อ เอลเลนไม่รู้เลยว่าชีวิตนี้เธออยากท�าอะไรหรือโตขึ้นอยากเป็น

อะไร แต่ก็ถึงเวลาที่จะต้องเลือกแล้ว สาขาธรณีวิทยาดูจะเป็นทางเลือกที่

ดีที่สุด ณ เวลานั้น เพราะถึงอย่างไรเธอก็ชอบก้อนหินมาก

พ่อแม่ของเอลเลนภูมิใจในตัวลูกสาว ซึ่งเป็น นักศึกษาเอก

ธรณวีทิยา และ อนาคตนกัธรณีวิทยา แต่เม่ือเอลเลนเรียนจบปริญญาตรี 

เธอก็กลับมาอาศัยอยูกั่บพ่อแม่ และเริม่หารายได้เล็กๆ น้อยๆ โดยรับจ้าง

เป็นพี่เล้ียงเด็กและพาสุนัขไปเดินเล่น พ่อแม่ของเอลเลนไม่เข้าใจเร่ืองนี้

เลย ตอนเรียนมัธยมปลาย เอลเลนก็ท�างานเดียวกันน้ี พวกเขาเสียเงิน 

ส่งเธอเรียนมหาวิทยาลัยไปไม่น้อย เม่ือไรนะท่ีลูกสาวของพวกเขาจะ 

แปลงร่างเป็นนักธรณีวิทยาและเร่ิมท�างานเสียที เอลเลนร�่าเรียนมาเพื่อ

การนี้ และนี่คือสิ่งที่เธอ ควร ท�า
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ความจริงก็คือ เอลเลนตระหนักว่าเธอไม่ได้อยากเป็นนัก

ธรณวีทิยา เธอไม่ได้สนใจศึกษากระบวนการเปลีย่นแปลงภายในโลก สสาร

ต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบ หรือประวัติความเป็นมาของโลกแม้แต่น้อย 

เธอไม่ได้สนใจงานวิจัยภาคสนามหรือการท�างานกับบริษัทท่ีท�างานด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เธอไม่ชอบแผนท่ีและไม่ชอบเขียน

รายงาน เธอเลือกเรียนสาขาธรณีวิทยาเพียงเพราะเธอเคยชอบสะสม

ก้อนหิน แต่ ณ เวลานี้ ระหว่างที่ต้องทนฟังเสียงพ่อแม่พร�่าบ่น เอลเลนที่

มีใบปริญญาในมือก็ยังไม่รู้เลยว่าจะหางานอย่างไร และจะจัดการกับชีวิต

ที่เหลืออย่างไรดี 

ใครต่อใครต่างก็บอกว่าสี่ปีในมหาวิทยาลัยคือช่วงเวลาที่ดีที่สุด

ในชีวิต ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ชีวิตเอลเลนคงจะมีแต่แย่ลงเป็นแน่ เธอไม่รู้

เลยว่าเธอไม่ใช่คนเดียวที่ไม่อยากท�างานในสาขาวิชาที่ตัวเองเรียนจบมา 

อันที่จริงในสหรัฐอเมริกา มีบัณฑิตเพียง 27 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ท�างาน

เก่ียวข้องกับสาขาที่เรียน ความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งคือความคิดท่ีว่า เรา

จะต้องท�างานในสาขาที่เราเรียนไปตลอดชีวิต และสี่ปีในมหาวิทยาลัยคือ

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิต (ก่อนจะเข้าสู่ชีวิตการท�างานอันแสนหนักหนา

สาหสัและน่าเบ่ือ) ความเช่ือเช่นนีท้�าให้คนจ�านวนมากมองไม่เหน็หนทาง

ออกแบบชีวิตตัวเอง

ความเชื่อผิดๆ: ใบปริญญาก�าหนดเส้นทางอาชีพ

ปรับมุมมองใหม่: 3 ใน 4 ของนักศึกษาที่เรียนจบมหาวิทยาลัยไม่ได้

ท�างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตัวเองเรียน

ในช่วงอายุ 30 กลางๆ จานีนก�าลังเริ่มเก็บเกี่ยวดอกผลที่ทุ่มเท

อุทิศตัวมาเป็นสิบปี เส้นทางชีวิตของเธอก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วและ
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ยังคงเป็นเช่นนั้น เธอเรียนจบจากมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง ได้เรียนต่อ

ปริญญาโทด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัยชั้นน�า ได้เข้าท�างานในบริษัท

ทนายความที่ท�างานส�าคัญๆ อันส่งผลต่อสังคม และเธอก�าลังมุ่งมั่นเพื่อ 

“ไปให้ถึงจุดหมาย” ทุกอย่างในชีวิตเป็นไปตามที่เธอวางแผนไว้ ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องมหาวิทยาลัย โรงเรียนกฎหมาย ชีวิตสมรส หรือหน้าที่การงาน 

ปณิธานและความทุ่มเทมอบทุกส่ิงที่เธอปรารถนา ชีวิตของเธอเป็นดัง 

ภาพแทนชีวิตที่ประสบความส�าเร็จ

แต่จานีนมีความลับที่ไม่เคยบอกใคร

ในบางคนื หลังขับรถกลับจากทีท่�างานซึง่เป็นบริษทัทนายความ

ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในแถบซิลิคอนแวลลีย์ เธอจะนั่งอยู่นอกระเบียง

ขณะแสงไฟจากซลิิคอนแวลลีย์เริม่สว่างไสว จากนัน้ก็ร้องไห้ ถงึแม้ว่าเธอ

จะมีทุกอย่างในชีวิต ทั้งสิ่งที่เธอคิดว่าควรมีและสิ่งที่คิดว่าตนต้องการ แต่

เธอค้นพบว่าตัวเองไม่มีความสุขเลย จานีนรู้ว่าเธอน่าจะสุขล้นกับชีวิตท่ี

สร้างมา แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น ไม่ใกล้เคียงเลยด้วยซ�้า

จานีนคิดว่าตัวเธอมีบางอย่างผิดเพี้ยน จะมีใครกันท่ีทุกเช้าตื่น

ขึ้นมาด้วยภาพความส�าเร็จ และเข้านอนทุกคืนด้วยความรู้สึกปั่นป่วนใน

ท้อง คล้ายว่าชีวติของเธอมีอะไรบางอย่างขาดหายไป บางอย่างทีต่กหล่น

ไประหว่างทาง คุณจะท�าอย่างไรหากคุณมีทุกอย่างเพียบพร้อม แต่ขณะ

เดียวกันก็ไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียว จานีนมีความเชื่อผิดๆ เหมือนกับ 

เอลเลน เธอคิดมาตลอดว่าความสุขในชีวิตนั้นได้มาจากรางวัลและความ

ส�าเร็จ เหมือนนั่งม้าหมุนแล้วคว้าห่วงทองเหลืองได้ครบทุกห่วง มีคน

มากมายท่ีประสบปัญหาแบบจานีน ในสหรัฐอเมริกา 2 ใน 3 ของคน 

วยัท�างานไม่มีความสขุกับงาน และมีคน 15 เปอร์เซน็ต์บอกว่าเกลยีดงาน

ที่ตัวเองท�าอยู่
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ความเชื่อผิดๆ: ความส�าเร็จน�ามาซึ่งความสุข

ปรับมุมมองใหม่: ความสุขท่ีแท้จริงเกิดจากการออกแบบชีวิตที่ตัวเอง

ต้องการ

โดนัลด์ท�างานเก็บเงินมากว่า 30 ปีโดยไม่เคยเปล่ียนงานเลย 

เขาผ่อนบ้านเกือบหมดแล้ว ส่งลูกเรียนจบมหาวิทยาลัย ลงทุนในกองทุน

บ�านาญอย่างรอบคอบ มีหน้าทีก่ารงานและชวีติทีม่ั่นคง ทุกๆ วนัเขาตืน่นอน 

ท�างาน หาเลี้ยงชีพ กลับบ้าน เข้านอน ตื่นนอนอีกครั้งในวันถัดไปและท�า

ทุกอย่างเหมือนเดิม เป็นวัฏจักรซ�้าแล้วซ�้าเล่า 

มีค�าถามหนึง่ทีโ่ดนลัด์เฝ้าถามตวัเองเสมอ เป็นค�าถามท่ีวนเวยีน

อยู่ในหัวของเขาตลอดเวลา ไม่ว่าจะตอนไปร้านกาแฟ กินอาหารเย็น ไป

โบสถ์ หรือแม้กระท่ังในบาร์แถวบ้าน ซึง่เหล้าสกอตช์ไม่กีแ่ก้วพอจะท�าให้

ค�าถามนัน้เงยีบลงได้บ้าง แต่มันจะวนกลับมาเสมอ เกอืบ 10 ปีทีค่�าถามนี้

ท�าให้เขาตื่นขึ้นมาตอนตีสอง และไปยืนอยู่หน้ากระจกห้องน�้าพร้อมถาม

ตัวเองว่า “ฉันใช้ชีวิตแบบนี้ไปเพื่ออะไร” 

แต่ชายท่ีจ้องตอบกลับมาในกระจกไม่เคยมีค�าตอบที่ดีให้สัก 

ครัง้เดียว ความเช่ือผดิๆ ของโดนัลด์นัน้คล้ายกับปัญหาของจานนี เพยีงแต่

โดนลัด์ยึดตดิกับความเชือ่นีม้านานกว่าเธอมาก เขาเข้าใจผดิว่าชวีติทีต่ัง้อยู่

บนความรบัผดิชอบและความส�าเร็จในหน้าท่ีการงานน่าจะน�าไปสูค่วามสขุ 

มันน่าจะเพยีงพอแล้วมิใช่หรือ แต่โดนลัด์ยงัมีความเชือ่ผดิๆ อกีเร่ืองหนึง่ 

เขาปักใจเชื่อว่าคนเราไม่สามารถหยุดท�าสิ่งที่ตัวเองท�ามาตลอดได้ คงจะ

ดีถ้าชายท่ีอยู่ในกระจกสามารถบอกให้เขารู้ว่า เขาไม่ได้เผชิญสภาวะนี้

เพียงล�าพัง และเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อลองท�าอะไรใหม่ๆ ได้ 

คนอเมริกันกว่า 31 ล้านคนที่มีอายุระหว่าง 44-70 ปีต่างมองหาอาชีพที่

เรียกว่า “อาชีพที่ใจเรียกร้อง” (encore career) ซึ่งเป็นงานที่ผสมผสาน
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ระหว่างความหมายต่อตัวบุคคล รายได้ที่ต่อเนื่อง และประโยชน์ต่อสังคม 

ในจ�านวน 31 ล้านคนนี ้มีบางคนทีค้่นพบอาชพีลกัษณะดังกล่าว และมีอกี

หลายคนทีไ่ม่รู้ว่าจะเร่ิมต้นตรงไหนดี ทัง้ยงักลวัการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ 

เพราะคิดว่าคงสายเกินไปเสียแล้ว

ความเชื่อผิดๆ: สายเกินกว่าจะเปลี่ยนแปลง

ปรับมุมมองใหม่: ไม่มีอะไรสายเกินไป เราออกแบบชีวิตที่มีความสุข

ได้เสมอ

เรื่องราวของคนสามคน กับปัญหาใหญ่ทั้งสามแบบ

 

นักออกแบบชื่นชอบปัญหา

ลองมองไปรอบตวั ไม่ว่าจะเป็นทีท่�างานหรือท่ีบ้าน เก้าอีท่ี้คณุนัง่ แทบ็เล็ต

หรือสมาร์ตโฟนที่คุณอาจก�าลังถืออยู่ในมือ ทุกอย่างรอบตัวเราล้วน

ออกแบบโดยใครคนหนึง่ และทกุการออกแบบเร่ิมต้นจากปัญหาบางอย่าง 

เช่น ปัญหาที่ว่าคุณไม่สามารถฟังเพลงหลายๆ เพลงโดยไม่ต้องล�าบาก

แบกกระเป๋าใส่ซีดีเพลงไปไหนมาไหน ท�าให้เกิดอุปกรณ์สี่เหล่ียมขนาด

หนึ่งนิ้ว ที่เพียงคุณเสียบไว้ในกระเป๋าเส้ือก็สามารถฟังเพลงได้มากถึง 

3,000 เพลง การออกแบบเพื่อแก้ปัญหาท�าให้เกิดโทรศัพท์มือถือท่ีมี

ขนาดเหมาะมือ แล็ปท็อปที่ใช้งานได้นานกว่าห้าชั่วโมง หรือเสียงนาฬิกา

ปลุกทีเ่ป็นเสียงนกร้องไพเราะ เสยีงนาฬิกาปลกุทีดั่งหนวกหอูาจดูไม่เป็น

ปัญหาใหญ่ท่ามกลางแผนการอันยิ่งใหญ่ท้ังหลาย แต่มันก็เป็นปัญหา 

มากพอส�าหรับคนที่ไม่อยากเร่ิมต้นวันใหม่ด้วยเสียงแสบแก้วหูของ



18     Designing Your Li fe

นาฬิกาปลุกแบบด้ังเดิม ระบบน�้าประปาและฉนวนในบ้านเรือนคิดค้น

ขึ้นมาจากปัญหา ท่อประปาก็เช่นกัน แปรงสีฟันพัฒนาขึ้นมาจากปัญหา 

เก้าอี้ก็ประดิษฐ์ขึ้นเพราะใครบางคนเคยประสบปัญหาใหญ่ นั่นคือนั่งบน 

ก้อนหินแล้วปวดก้น

ปัญหาด้านการออกแบบนั้นแตกต่างจากปัญหาด้านวิศวกรรม 

เราท้ังสองคนเรียนจบสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมนั้นเป็นแนวทาง

ที่ดีในการแก้ปัญหาเวลาท่ีเรามีข้อมูลเยอะๆ และแน่ใจว่าจะมีค�าตอบที่

ดีที่สุดเพียงค�าตอบเดียว บิลเป็นวิศวกรผู้มีหน้าที่แก้ไขปัญหาเก่ียวกับ 

บานพับแล็ปท็อปเคร่ืองแรกของบริษัทแอปเปิ้ล ซึ่งทางออกท่ีเขาและ 

ลูกทีมค้นพบท�าให้แล็ปท็อปของบริษัทติดอันดับน่าเชื่อถือที่สุดในตลาด 

กระบวนการพัฒนาบานพับนั้นต้องอาศัยต้นแบบหลายต่อหลายชิ้นและ

ต้องทดสอบนับคร้ังไม่ถ้วน ซ่ึงใกล้เคียงกับกระบวนการออกแบบ แต ่

พวกเขาตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าจะพัฒนาบานพับท่ีมีอายุใช้งานอย่างน้อย

ห้าปี (หรือเปิดๆ ปิดๆ ได้นับหมื่นครั้ง) ทีมงานของบิลทดลองกลไกการ

แก้ไขสารพดัรูปแบบ จนได้ต้นแบบบานพบัทีต่รงตามต้องการ เม่ือพวกเขา

บรรลุเป้าหมายก็น�าผลลัพธ์ที่ค้นพบมาผลิตซ�้าได้เป็นล้านๆ ครั้ง กรณีนี้

นับเป็นปัญหาทางวิศวกรรมที่ดี

 เราลองเปรียบเทียบโจทย์การพัฒนาบานพับแล็ปท็อปกับ

โจทย์การออกแบบแล็ปท็อปเครื่องแรกท่ีมี “เมาส์ติดตั้งในตัว” เนื่องจาก

คอมพิวเตอร์ของแอปเปิ้ลต้องใช้เมาส์ท�างานทุกอย่าง การสร้างแล็ปท็อป

ท่ีผู้ใช้จ�าต้องผูกติดอยู่กับเมาส์ท่ัวไปย่อมเป็นเร่ืองที่ไม่อาจยอมรับได้  

โจทย์น้ีถือเป็นปัญหาด้านการออกแบบ เพราะเป็นโจทย์ท่ีไม่มีตัวอย่าง

ในอดีตให้ปฏิบัติตาม และไม่มีรูปแบบของผลลัพธ์ที่ชัดเจนหรือตายตัว 

ในตอนแรกนั้นมีไอเดียมากมายผุดขึ้นในห้องปฏิบัติการ และทีมงานได้

ลองทดสอบการออกแบบหลากหลายแนวทาง แต่ก็ไม่มีไอเดียไหนที่ดูจะ

ท�าได้จริง จนกระทั่งมาถึงมือของวิศวกรคนหนึ่งที่ชื่อว่า จอน คราโคเวอร์ 

(Jon Krakower) จอนปลุกปล�้าอยู่กับลูกกลมควบคุม (trackball) มาระยะ
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หนึ่งแล้ว เขาเสนอไอเดียสุดโต่งให้ขยับส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์ขึ้น เพื่อให ้

มีพื้นที่ส�าหรับยัดเจ้าอุปกรณ์ขนาดจิ๋วที่ท�าหน้าที่ควบคุมและก�าหนด

ทิศทางชิ้นนี้เข้าไป ไอเดียของเขากลายเป็นก้าวกระโดดคร้ังส�าคัญที่

ทุกคนเฝ้าเสาะแสวงหา และกลายเป็นหนึ่งในจุดเด่นของแล็ปท็อปยี่ห้อ 

แอปเปิ้ลนับตั้งแต่นั้นมา1

สุนทรียศาสตร์หรือความสวยความงามของสิ่งต่างๆ เป็นอีก

ตัวอย่างท่ีชัดเจนของปัญหาที่ไม่มีค�าตอบตายตัวซึ่งนักออกแบบต้อง

รับมือ เช่น รถสปอร์ตคุณภาพดีท่ัวโลกนั้นมีมากมายหลายย่ีห้อ และ

ต่างก็มุ่งเน้นเร่ืองความเร็ว แต่รถปอร์เชไม่เหมือนกับรถเฟอร์รารีแม้แต่

น้อย รถทั้งสองยี่ห้อสร้างโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ มีชิ้นส่วนอะไหล่

ท่ีใกล้เคียงกันมาก แต่มีรูปลักษณ์ความงามที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  

นักออกแบบของท้ังสองบริษัทใส่ใจพิถีพิถันกับทุกส่วนโค้งและทุกเส้น 

ทุกไฟหน้าและทุกตะแกรงหน้ารถ แต่พวกเขาตัดสินใจด�าเนินแนวทาง

ที่แตกต่างกันอย่างส้ินเชิง แต่ละบริษัทท�างานในแนวทางของตัวเอง  

เฟอร์รารีเป็นรถที่ออกแบบตามสไตล์อิตาลีอย่างไม่ต้องสงสัย ในขณะที่

ปอร์เชยึดม่ันตามสไตล์เยอรมันอย่างไม่ผิดเพี้ยน นักออกแบบศึกษา

สุนทรียศาสตร์เป็นเวลาหลายปีเพื่อท�าให้ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม

เหล่านี้เทียบชั้นได้กับผลงานประติมากรรมเคล่ือนท่ี ด้วยเหตุนี้ ในบาง

แง่มุม สุนทรียศาสตร์จึงนับเป็นความท้าทายข้ันสูงสุดของการออกแบบ 

สุนทรียศาสตร์นั้นเป็นเร่ืองท่ีต้องดึงความรู้สึกของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง 

และเราพบว่าเม่ือใดก็ตามท่ีมีอารมณ์เข้ามาเก่ียวข้อง กระบวนการคิด 

เชิงออกแบบ (design thinking) ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตัวมันเองเป็น 

เครือ่งมอืแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

เม่ือเราเจอความท้าทายในการแนะแนวนักศึกษาท่ีก�าลังจะ 

เรยีนจบให้ออกไปท�างานอย่างเตม็ประสทิธภิาพและใช้ชวีติอย่างมีความสุข 

กล่าวคือ ช่วยพวกเขาค้นหาให้เจอว่าตนควรจะท�าอะไรกับชีวิตข้างหน้า 

เราม่ันใจว่ากระบวนการคดิเชงิออกแบบคือเคร่ืองมือทีจ่ะช่วยแก้ปัญหานี ้
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การออกแบบชีวิตเป็นเร่ืองท่ีไม่มีทางออกชัดเจน แตกต่างจากการ

สร้างบานพับให้มีอายุการใช้งานห้าปี หรือการสร้างสะพานขนาดใหญ่ที่ 

เชื่อมต่อกับผืนดินอย่างปลอดภัย ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาทางวิศวกรรม 

ซึง่คณุมีข้อมูลตวัเลขท่ีแน่ชดัเกีย่วกับทางเลอืกของคณุ จงึสร้างทางเลอืก

ที่ดีที่สุดได้

เม่ือคุณมีผลลัพธ์ท่ีต้องการ (เคร่ืองคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปท่ี 

พกพาได้จริง รถสปอร์ตสุดโฉบเฉี่ยว หรือชีวิตที่ออกแบบมาอย่างดี) แต่

ไม่เห็นทางออกที่ชัดเจนเบ้ืองหน้า นั่นคือเวลาที่คุณจะระดมสมอง ลอง

สิ่งบ้าคลั่ง ด้นสด และมุ่งมั่น “สร้างหนทางไปข้างหน้า” จนกระทั่งคุณเจอ 

บางอย่างที่ใช้การได้ คุณจะรู้เมื่อเห็นมัน ไม่ว่าจะเป็นเส้นสายที่กลมกลืน

บนตัวรถเฟอร์รารี หรือเครื่องแมคบุ๊กแอร์ที่พกพาสะดวก การออกแบบที่

ดีนั้นเกิดขึ้นด้วยวิธีท่ีไม่สามารถหาค�าตอบได้ด้วยสมการ ตารางค�านวณ

สเปรดชีต หรือการวิเคราะห์ข้อมูล มันมีรูปแบบและความรู้สึกในตัวมัน

เอง เป็นสุนทรียศาสตร์อันงดงามที่โดนใจคุณ

ชวีติทีอ่อกแบบมาอย่างดีจะมีรูปแบบและความรู้สกึในตวัมันเอง

เช่นกัน และกระบวนการคิดเชิงออกแบบจะช่วยคุณแก้ปัญหาการออกแบบ

ชีวิต ทุกส่ิงที่ท�าให้ชีวิตประจ�าวันของเราง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สนุกสนานข้ึน และรื่นรมย์ยิ่งขึ้น ล้วนก�าเนิดจากปัญหา และเกิดข้ึนมา

ได้ก็เพราะมีนักออกแบบบางคนหรือบางกลุ่ม ณ ที่ใดสักแห่งบนโลกใบนี้

พยายามแก้ปัญหานัน้นัน่เอง พืน้ทีซ่ึง่เราอยูอ่าศยั ท�างาน และเล่นสนกุนัน้

ออกแบบมาเพื่อให้การใช้ชีวิต การท�างาน และการเล่นของเราดีขึ้น ไม่ว่า

เราจะมองไปที่ไหนในโลกภายนอกนี้ เราจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเมื่อ

นักออกแบบเดินหน้าท้าชนปัญหา

เราจะมองเห็นประโยชน์ของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

และคณุจะเหน็ประโยชน์ของกระบวนการคดิเชงิออกแบบในชวีติ

คุณ การออกแบบไม่ได้ใช้การได้เฉพาะเวลาที่จะสร้างสิ่งของเจ๋งๆ อย่าง

คอมพิวเตอร์และรถเฟอร์รารีเท่านั้น แต่มันยังใช้การได้กับการสร้างชีวิต
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เจ๋งๆ อีกด้วย คุณสามารถใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบสร้างชีวิตท่ี

มีความหมาย แสนสุข และอิ่มเอม ไม่ส�าคัญว่าคุณเป็นใครหรือเคยเป็น

ใคร ท�าอะไรหรือเคยท�าอะไรเพื่อเลี้ยงชีพ อายุมากหรือน้อยแค่ไหน คุณ

สามารถออกแบบอาชีพและชีวิตได้ด้วยวิธีคิดแบบเดียวกับวิธีที่ใช้สร้าง

เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และพื้นที่เจ๋งๆ ชีวิตที่ออกแบบมาดีนั้นเป็นชีวิตที่

ไม่หยุดนิ่ง ทว่าเดินหน้าสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

มีวิวัฒนาการ และเต็มไปด้วยโอกาสที่จะเกิดเรื่องน่าประหลาดใจอยู่เสมอ 

คุณได้อะไรจากมันมากกว่าท่ีคุณลงทุนลงแรงไป ยังมีอะไรอีกหลายสิ่ง 

นอกเหนือจาก “วัฏจักรซ�้าแล้วซ�้าเล่า” ในชีวิตที่ออกแบบมาอย่างดี

เรารู้ได้อย่างไร

จุดเริ่มต้นทั้งหมดเกิดขึ้นบนโต๊ะอาหาร

อันที่จริง มันเร่ิมต้นตอนที่เราทั้งสองเป็นนักศึกษาปริญญาตรี

ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในช่วงทศวรรษ 1970 (เดฟเข้าเรียนเร็วกว่า

บิลเล็กน้อย) บิลได้รู้จักสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และค้นพบว่าเป็น

สาขาท่ีมีโอกาสทางอาชีพการงานที่น่าสนใจ ในสมัยเด็ก บิลมักจะไป

น่ังวาดรูปรถและเคร่ืองบินอยู่ใต้จักรเย็บผ้าของคุณย่า และสาเหตุท่ีบิล 

ตัดสินใจเลือกเรียนสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นก็เพราะเขาค้นพบ 

(ด้วยความประหลาดใจ) ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งบนโลกที่ท�างานลักษณะนี ้

ทุกวัน นั่นคือกลุ่มคนที่เราเรียกกันว่านักออกแบบ ปัจจุบันบิลเป็น 

ผูอ้�านวยการหลักสตูรการออกแบบท่ีมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด และยงัคง

ไม่หยุดวาดรูปและออกแบบสิง่ต่างๆ (เขาเลิกซ่อนตวัอยูใ่ต้จกัรเยบ็ผ้าแล้ว) 

พร้อมกับดูแลหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการออกแบบ รวม

ถึงเป็นอาจารย์สอนที่สถาบัน d.school (ชื่อเต็มคือ The Hasso Plattner 

Institute of Design อันเป็นศูนย์กลางทางนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
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สแตนฟอร์ด ซึง่ประกอบด้วยหลากหลายสาขาวชิา โดยแนวทางการเรียน

การสอนของทุกช้ันเรียนจะตัง้อยู่บนพืน้ฐานกระบวนการคิดเชงิออกแบบ) 

นอกจากนี ้บิลยังมีประสบการณ์การท�างานกับธรุกจิสตาร์ตอปัและบริษทั

ต่างๆ ที่ติด 1 ใน 100 บริษัทชั้นน�า จัดอันดับโดยนิตยสาร Fortune ซึ่ง

หนึง่ในนัน้คอืบรษิัทแอปเป้ิลทีเ่ขาเคยท�างานอยูเ่จด็ปี ออกแบบแลป็ทอ็ป

ที่ได้รับรางวัล (และบานพับเหล่านั้น) ทั้งยังมีประสบการณ์อีกหลายปีใน

อุตสาหกรรมของเล่น โดยเป็นผู้ออกแบบหุ่นฟิกเกอร์จากภาพยนตร์เรื่อง 

Star Wars

บิลคิดว่าตวัเองค่อนข้างโชคดีทีใ่ช้เวลาไม่นานกค้็นพบสาขาการ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ อกีทัง้ยงัได้พบเส้นทางอาชพีทีส่นกุและเตมิเตม็ จาก

ประสบการณ์ในฐานะอาจารย์ ไม่บ่อยนักท่ีนักเรียนคนหนึง่จะโชคดีเช่นเขา 

แม้จะเป็นที่มหาวิทยาลัยชื่อดังอย่างสแตนฟอร์ดก็ตาม

ส่วนเดฟนั้นต่างจากบิล ตอนที่เดฟเป็นนักศึกษาปริญญาตรี 

เขาไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากท�าอะไร เขาไม่ประสบความส�าเร็จในการเรียน

สาขาชีววิทยา (เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อว่าท�าไม) และเปลี่ยนมาเรียนด้าน

วศิวกรรมเคร่ืองกล ว่ากันตามตรงคือแค่เพราะเขาไม่รู้จะเลือกเรียนอะไรดี 

ตลอดเวลาทีเ่รยีนมหาวทิยาลยั เขาไม่เคยพบค�าตอบของค�าถามส�าคญัที่

ว่า “เราจะรูไ้ด้อย่างไรว่าเราอยากท�าอะไรในชีวติ” เดฟด้ินรนจนหาค�าตอบ

นัน้เจอในทีส่ดุ และสนกุสนานกบังานบริหารและทีป่รกึษาด้านการจดัการ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงตลอด 30 ปีต่อมา เขาได้มีโอกาสบริหารจัดการ

ผลิตภัณฑ์ของแอปเป้ิล เช่น เมาส์ตวัแรกและเคร่ืองพมิพ์เลเซอร์รุ่นแรกๆ 

ได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเกมชื่ออิเล็กทรอนิกอาร์ตส์ (Electronic Arts) 

ทั้งยังเป็นท่ีปรึกษาให้ผู้ก่อตั้งธุรกิจสตาร์ตอัปรุ่นใหม่จ�านวนมาก แม้จะ 

เริ่มต้นอย่างทุลักทุเล แต่ในที่สุดชีวิตการท�างานของเขาก็ด�าเนินไปอย่าง

น่าทึ่ง ทว่าเดฟรู้ดีว่าชีวิตของตนนั้นยากล�าบากกว่าที่ควรจะเป็น

แม้ว่าเราทัง้คู่จะเร่ิมก้าวเดินบนเส้นทางอาชพีและสร้างครอบครัว

ของตัวเอง แต่เราก็ยังได้สานต่อการท�างานร่วมกับนักศึกษาอยู่เสมอ บิล
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สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และได้เจอนักศึกษาผู้สับสนนับร้อยๆ 

ท่ีแวะเวียนเข้ามาปรึกษาเรือ่งชวิีตหลังเรยีนจบ ส่วนเดฟนัน้เป็นอาจารย์ที่

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ เขาเปิดสอนวิชาที่ชื่อว่า “จะหาอาชีพ

ตัวเองเจอได้อย่างไร” (How to Find Your Vocation) [หรือรู้จักกันในอีก

ชื่อหนึ่งว่า “อาชีพของคุณคืองานที่หัวใจเรียกร้องหรือเปล่า” (Is Your 

Calling Calling?)] โดยสอนมาแล้ว 14 ครั้งในช่วงเวลากว่า 8 ปี แต่เดฟ

ยังคงอยากเปิดสอนเพิ่มที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ระหว่างเส้นทาง

อาชีพของพวกเขา บิลและเดฟได้เจอกันบ้างทั้งด้วยเรื่องงานและเรื่อง 

ส่วนตัว เม่ือเดฟได้ยินข่าวว่าบิลจะมาเป็นผู้อ�านวยการหลักสูตรการ 

ออกแบบที่สแตนฟอร์ด ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เขารู้จักดี เดฟก็คิดได้ว่าอาชีพ

นักออกแบบนั้นต้องอาศัยคุณสมบัติจากหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งน่าจะ

ท�าให้นักศึกษาสาขาการออกแบบได้รับภาระหนักกว่าปกติ กล่าวคือ 

ต้องพยายามค้นหาเป้าหมายในเส้นทางอาชีพที่มีความหมายและเป็น 

แบบฉบับของตนอย่างถ่องแท้ อีกทั้งสามารถหาเลี้ยงชีพได้ด้วย เขา 

ตัดสินใจโทรศัพท์หาบิลและนัดกินม้ือเที่ยงเพื่อแลกเปล่ียนไอเดียท่ีเขามี 

และดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อ ถ้าทุกอย่างไปได้สวย พวกเขาอาจจะนัดกิน

ม้ือเที่ยงกันบ่อยขึน้เพือ่คุยเร่ืองน้ี และบางทใีนหนึง่หรือสองปีข้างหน้าอาจ

มบีางสิง่เกิดขึ้น

และนั่นคือเหตุผลที่ว่า เหตุใดจุดเริ่มต้นทั้งหมดจึงเกิดขึ้นบนโต๊ะ

อาหาร

หลังจากเริ่มต้นมื้อกลางวันไปห้านาที เราก็ได้ข้อตกลง พวกเรา

ตัดสินใจว่าจะร่วมมือกันพัฒนาวิชาใหม่ข้ึนมาที่สแตนฟอร์ด เป็นวิชาที่

เชื่อมโยงกระบวนการคิดเชิงออกแบบเข้ากับการออกแบบชีวิตหลังเรียน

จบมหาวิทยาลัย โดยจะเริ่มสอนให้นักศึกษาสาขาการออกแบบก่อน และ

ถ้าไปได้ดีก็จะเปิดสอนให้นักศึกษาสาขาอื่นๆ ต่อไป

วิชานี้กลายเป็นหนึ่งในวิชาเลือกยอดนิยมที่สแตนฟอร์ด

เม่ือมีคนถามว่าพวกเราท�าอะไรท่ีสแตนฟอร์ด บางคร้ังเราจะ
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ตอบด้วยค�าตอบที่เราบรรจงคิดมาอย่างดีว่า “พวกเราเปิดหลักสูตรวิชา

เรียนท่ีสแตนฟอร์ด เป็นวิชาที่ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบนวัตกรรม

ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อช่วยให้นักศึกษาออกแบบชีวิต 

ตัวเองระหว่างที่เรียนอยู่หรือหลังเรียนจบ” แน่นอนว่าพอได้ฟังค�าอธิบาย

นี้ ทุกคนก็จะตอบว่า “เยี่ยมไปเลย! ว่าแต่มันคืออะไรนะ”

และเราก็มักจะตอบว่า “เราสอนนกัศกึษาให้ใช้หลกัการออกแบบ

เพื่อหาค�าตอบว่าพวกเขาอยากท�าอะไรหลังเรียนจบ” แล้วแทบทุกคนก็

จะตอบว่า “โอ้โฮ! ขอเรียนด้วยได้ไหม!” เป็นเวลาหลายปีที่พวกเราต้อง

ตอบปฏิเสธ อย่างน้อยก็ในกรณีของคนท่ีไม่ได้เป็นหนึ่งในนักศึกษากว่า 

16,000 คนของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด แต่ตอนน้ีจะไม่เป็นเช่นนั้นอีก 

ต่อไป เราสองคนได้เริ่มจัดกิจกรรมเวิร์กช็อป “ออกแบบชีวิตคุณเอง” ให ้

ทุกคนเข้าร่วมได้ (www.designingyour.life) นอกจากนี้เรายังได้เขียน

หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนท่ีไม่ได้เรียนในสแตนฟอร์ด 

แต่สนใจอยากมีชีวิตที่ออกแบบมาอย่างดี

แต่คุณต้องยินดีท่ีจะตั้งค�าถามกับตัวเอง ซึ่งเป็นค�าถามท่ียาก

เอาการ

นักออกแบบชอบค�าถาม

เช่นเดียวกับที่โดนัลด์เฝ้าถามตัวเองหน้ากระจกทุกคืนว่า “ฉันใช้ชีวิต 

แบบน้ีไปเพื่ออะไร” มีคนจ�านวนไม่น้อยท่ีครุ่นคิดหาค�าตอบของค�าถาม 

ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองส่วนตวั เร่ืองงาน หรอืความหมายและเป้าหมาย

ของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้

• เราจะหางานที่เราชอบหรือถึงขั้นหลงรักได้อย่างไร

• เราจะสร้างอาชีพที่ท�าให้เรามีชีวิตที่ดีได้อย่างไร
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• เราจะหาสมดุลระหว่างอาชีพและครอบครัวได้อย่างไร

• เราจะเปลี่ยนโลกได้อย่างไร

• เราจะหุ่นดี เซ็กซี่ และร�่ารวยล้นฟ้าได้อย่างไร

เราสองคนช่วยหาค�าตอบให้ค�าถามเหล่านี้ได้ ยกเว้นค�าถาม 

ข้อสุดท้าย

เราทุกคนต่างเคยเจอค�าถามท�านองว่า “โตขึ้นอยากเป็นอะไร” นี่

เป็นค�าถามพื้นฐานในชีวิตของทุกคน ไม่ว่าเราจะอายุ 15 หรือ 50 ก็ตาม 

นักออกแบบชอบค�าถาม แต่ท่ีชอบมากกว่าคือการตั้งค�าถามเพื่อปรับ 

มุมมอง (reframe)

การตั้งค�าถามเพื่อปรับมุมมองเป็นหนึ่งในหลักคิดส�าคัญของ 

นักออกแบบ นวัตกรรมชั้นยอดหลายอย่างรอบตัวเรานั้นเกิดขึ้นได้เพราะ

เรารู้จักปรับมุมมอง ในกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เรามักพูดเสมอว่า 

“อย่าเริม่ต้นจากปัญหา แต่ให้เริม่จากคน เร่ิมจากพยายามเข้าใจผูค้น” เม่ือ

เข้าใจคนท่ีจะมาใช้ผลิตภัณฑ์นัน้ๆ เรากจ็ะตโีจทย์ได้ถกูต้อง ระดมสมองหา 

ไอเดีย และเร่ิมทดลองท�าตัวต้นแบบเพื่อค้นหาว่ามีอะไรบ้างท่ีเรายังไม่รู้

เกี่ยวกับปัญหานั้น วิธีการเช่นนี้ท�าให้เราได้ปรับมุมมอง หรือที่บางครั้ง

เรียกว่า การเปล่ียนทิศทาง การปรับมุมมองเกิดข้ึนเม่ือเราได้รับข้อมูล

ใหม่ๆ เก่ียวกับปัญหานั้น แก้ไขมุมมองของตน ก่อนจะเร่ิมขบคิดและ

สร้างตัวต้นแบบขึ้นใหม่อีกคร้ัง คุณอาจเร่ิมต้นโดยคิดว่าก�าลังออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ช้ินหนึ่ง (เช่น กาแฟสูตรใหม่หรือเคร่ืองชงกาแฟแบบใหม่) 

ก่อนจะปรับมุมมองเม่ือคุณตระหนักว่า แท้จริงแล้วคุณก�าลังออกแบบ

ประสบการณ์ใหม่ในการกินกาแฟ (เช่น ร้านกาแฟสตาร์บัคส์) หรือเม่ือ

คุณพยายามแก้ปัญหาความยากจน คุณเลิกให้เงินกู้กับชนช้ันร�่ารวยใน

ประเทศหนึ่ง (เหมือนท่ีธนาคารโลกท�า) แต่เร่ิมให้เงินกู้กับคนยากจนที่

ขัดสนเกินกว่าจะจ่ายคืนไหว [เช่น โครงการสินเชื่อรายย่อยและธนาคาร

กรามีน (Grameen Bank)] หรือเม่ือทีมวิจัยของแอปเปิ้ลคิดค้นไอแพด
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ขึ้นมา ก็นับว่าพวกเขาได้ปรับเปล่ียนมุมมองท่ีผู้คนมีต่อคอมพิวเตอร ์

พกพาไปอย่างสิ้นเชิง

ในการออกแบบชีวิต เราต้องคอยปรับแนวคิดอยู่เสมอ แนวคิด

ส�าคัญที่สุดที่จ�าเป็นต้องปรับคือความจริงที่ว่า เราไม่สามารถวางแผน

ชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้ และชีวิตนั้นไม่ได้มีค�าตอบท่ีถูกต้องเพียงค�าตอบ

เดียว ซึ่งนับว่าเป็นเร่ืองดี ชีวิตมีหลายรูปแบบ ทุกแบบล้วนเต็มไปด้วย

ความหวังต่อโลกความจริงอันสร้างสรรค์ที่เผยตัวต่อหน้าเรา และนั่นคือ

สิ่งที่ท�าให้ชีวิตเรามีค่า ชีวิตไม่ใช่สิ่งของ แต่เป็นประสบการณ์ ความสนุก

ในชีวิตเกิดขึ้นเมื่อเราได้ออกแบบและเพลิดเพลินกับประสบการณ์นั้นๆ 

เราอาจปรับมุมมองจากค�าถามเดิมๆ อย่าง “โตขึ้นอยากเป็น

อะไร” ไปสู่ค�าถามที่ว่า “เราอยากพัฒนาตัวเองไปเป็นคนแบบใด” เพราะ

ชีวิตคือการเติบโตและเปลี่ยนแปลง ชีวิตไม่หยุดนิ่ง ไม่ได้มีเป้าหมายที่

ตายตัว ไม่ใช่แค่ตอบค�าถามข้อเดียวแล้วจะคล่ีคลายทุกส่ิง ไม่มีใครรู้ได้

อย่างแท้จริงว่าตัวเองอยากเป็นอะไร แม้แต่คนที่เลือกแล้วว่าจะประกอบ

อาชีพหมอ ทนายความ หรือวิศวกร สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงทิศทางคร่าวๆ 

บนเส้นทางชวิีตเท่าน้ัน เราทุกคนจะเจอค�าถามรออยูใ่นทกุย่างก้าวระหว่าง

ทาง ส่ิงที่เราทุกคนต้องการคือกระบวนการออกแบบ เพื่อค้นหาว่าเรา

ต้องการอะไร อยากเติบโตเป็นคนแบบไหน และท�าอย่างไรจึงจะสามารถ

สร้างชีวิตที่เรารักได้ 

ยินดีต้อนรับสู่การออกแบบชีวิต

การออกแบบชวีติคือค�าตอบ เป็นวธิกีารทีจ่ะช่วยให้เอลเลนหางานประจ�า

ทีไ่ม่ตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียนได้ เป็นหนทางทีจ่ะช่วยให้จานนีก้าวออกจาก

ชีวิตที่ควรมีไปสู่ชีวิตที่เธอต้องการ และเป็นสิ่งที่จะช่วยให้โดนัลด์ค้นพบ 

ค�าตอบของค�าถามที่รบกวนจิตใจทุกคืน นักออกแบบคือกลุ่มคนที่
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จินตนาการถึงสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น และหาทางสร้างสิ่งนั้นข้ึนมาเพื่อให้

โลกใบนี้เปล่ียนแปลง คุณสามารถใช้กระบวนการออกแบบกับชีวิตของ

ตวัเอง คุณสามารถจนิตนาการถงึอาชีพหรือชวีติในแบบทียั่งไม่เคยมี และ

หาทางท�าให้อนาคตเช่นนัน้เป็นจรงิขึน้มา เพือ่เปล่ียนแปลงชวิีตให้ต่างไป

จากเดิม ถ้าชีวิตของคุณนั้นสมบูรณ์พูนสุขอยู่แล้ว การออกแบบชีวิตอาจ

ท�าให้ชีวิตที่เป็นอยู่ดียิ่งขึ้นไปอีก

เม่ือคุณคิดอย่างนักออกแบบ เม่ือคุณกล้าตั้งค�าถาม เม่ือคุณ 

ค้นพบว่าจริงๆ แล้วชีวิตคือการออกแบบสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น เม่ือนั้น

ชีวิตของคุณจะมีแสงสีเปล่งประกายอย่างที่เราอาจไม่เคยคิดฝัน ในกรณี

ที่คุณชอบแสงสีเปล่งประกายนะครับ เพราะถึงอย่างไร ทุกอย่างก็คือ 

สิ่งที่คุณออกแบบเอง

เรารู้อะไรบ้าง

ในหลกัสตูรการออกแบบของสแตนฟอร์ด เราทัง้คูไ่ด้สอนเร่ืองกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบและวิธีออกแบบชีวิตให้นักศึกษากว่าพันคน เราขอบอก

ความลับอย่างหนึง่ให้ฟัง นัน่คือ ไม่เคยมีนกัศกึษาสอบตกวชิานีเ้ลย จริงๆ 

แล้วมันเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะสอบตกด้วยซ�า้ เราสองคนมีประสบการณ์การสอน

รวมกันกว่า 60 ปี และได้สอนวธิอีอกแบบชวีติให้นกัเรียนมัธยม นกัศกึษา

ปริญญาตรี โท และเอก คนวัยท�างาน ผู้บริหารวัยกลางคน รวมถึงคนวัย

เกษียณที่ต้องการหางาน “ที่ใจเรียกร้อง”

ในฐานะอาจารย์ เราเปิดโอกาสให้นักเรียนมาปรึกษาเร่ืองต่างๆ 

ได้ “ตลอดชีวิต” นั่นหมายความว่า ถ้าคุณเรียนวิชาของเรา เราจะคอย 

ช่วยเหลือคณุตลอดไป ทีผ่่านมามีนกัเรียนมาปรกึษาเรามากมายหลังจาก

เรียนจบ พวกเขาบอกเราว่า เครื่องมือ ไอเดีย และแนวคิดหลายๆ อย่าง

ในวิชานี้ท�าให้ชีวิตของพวกเขาเปล่ียนไป เราจึงมีความหวังและม่ันใจว่า
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กระบวนการนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้อ่านอย่างคุณได้เช่นกัน

แต่อย่าเพิ่งเชื่อค�าบอกเล่าของเราฝ่ายเดียว สแตนฟอร์ดเป็น

สถานที่เข้มงวดทีเดียว เรื่องเล่าจากประสบการณ์อาจน่าฟัง แต่มันไม่มี 

น�า้หนักเท่าไรนกัในทางวิชาการ หากว่ากันอย่างมืออาชพีก็คือ คุณจ�าเป็น

ต้องมีข้อมูล ช้ันเรียนของเราเป็นหนึ่งในชั้นเรียนกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบไม่ก่ีวิชาทีผ่่านการศึกษาค้นคว้าทางวทิยาศาสตร์ และมีหลกัฐาน

พิสูจน์ว่าท�าให้นักศึกษาเปล่ียนแปลงได้จริงอย่างมีนัยส�าคัญ มีนักศึกษา

ปริญญาเอกสองคนที่ท�าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวิชานี้ และสิ่งที่พวกเขา 

ค้นพบนัน้น่าตืน่เต้นทเีดียว2 พวกเขาพบว่านกัศกึษาท่ีเรียนวชิาออกแบบ

ชีวิตสามารถนึกภาพและไขว่คว้าหน้าท่ีการงานที่ตัวเองต้องการได้ดีกว่า

คนอื่น มีความเชื่อผิดๆ ที่บั่นทอนชีวิต (พวกความคิดน่าร�าคาญที่ไม่เป็น

ความจริงและคอยฉุดไม่ให้เราก้าวหน้า) น้อยกว่านักศึกษาคนอื่น และ

ยกระดับความสามารถที่จะริเริ่มแนวคิดใหม่ๆ เพื่อออกแบบชีวิตที่ตัวเอง

ต้องการ (เพิ่มเติมความสามารถที่จะจุดประกายความคิด) ผลของเกณฑ์

ชี้วัดนี้นับว่า “มีนัยส�าคัญทางสถิติ” ซึ่งถ้าจะอธิบายตามภาษาคนท่ัวไป

ก็หมายความว่า แนวคิดและแบบฝึกหัดท่ีเราจัดเตรียมไว้ในวิชาของเรา

และจะแนะน�าให้คุณได้เรียนรู้ในหนังสือเล่มนี้นั้น ได้รับการพิสูจน์ว่ามี

ประสิทธิภาพ มันจะช่วยคุณค้นหาสิ่งที่ต้องการและแสดงให้เห็นว่าจะ 

ไขว่คว้าสิ่งนั้นมาได้อย่างไร 

แต่เราขออธิบายให้ชัดเจนตั้งแต่เร่ิมต้น ไม่ว่าจะมีบทพิสูจน์

ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็ตาม เร่ืองเหล่าน้ีก็ถือเป็นเร่ืองเฉพาะบุคคล

อย่างมาก เราสามารถให้เคร่ืองมือ แนวคิด แบบฝึกหัด แต่เราไม่อาจ

คิดแทนคุณได้ เราไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึก เปลี่ยนมุมมอง และสรรหา 

ชัว่ขณะท่ีคุณ “เข้าใจแจ่มแจ้ง” คร้ังแล้วคร้ังเล่ามามอบให้ง่ายๆ ภายใน 10  

ขัน้ตอน สิง่ทีเ่ราบอกได้คือ ถ้าคุณใช้เคร่ืองมือเหล่านีจ้ริง และท�าแบบฝึกหดั

ออกแบบชีวิต คุณจะสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ต้องการได้ เพราะมีความจริง 

ข้อหนึ่งที่ส�าคัญยิ่ง นั่นคือชีวิตของคุณนั้นมีได้หลายรูปแบบ และทุกแบบ
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ล้วน “ถูกต้อง” กระบวนการออกแบบชีวิตจะช่วยให้เราเข้าใจและเข้าถึง

ชีวิตในแบบฉบับใดก็ตามท่ีโลดแล่นแสดงบทบาทอยู่ตอนนี้ จงจ�าไว้ว่า

ไม่มีค�าตอบใดผิด และเราไม่ได้ให้คะแนนคุณ เราแนะน�าให้คุณท�าแบบ

ฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้ แต่จะไม่มีค�าเฉลยท้ายเล่มที่บอกว่าคุณท�าได้ดี 

แค่ไหน เราได้เพิม่บทสรปุทบทวนแบบฝึกหดัในตอนท้ายแต่ละบท นัน่คอื

เนือ้หาภายใต้หวัข้อ “ลองท�ากิจกรรมต่อไปนี”้ เพราะเราอยากเสนอให้คุณ

ลองสิ่งต่างๆ นั่นละคือสิ่งที่นักออกแบบท�า เราไม่ได้ต้องการเปรียบเทียบ

คุณกับใคร และคุณก็ไม่ควรเปรยีบเทียบตวัเองกับใครเช่นกนั เราอยูต่รงนี้

เพื่อร่วมสร้างสรรค์ไปกับคุณ ขอให้คิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในทีมออกแบบ

ของคุณเอง

ที่จริงแล้ว พวกเราอยากเชิญชวนให้คุณออกไปเสาะหาทีม

ร่วมออกแบบตั้งแต่ตอนนี้เลย มองหากลุ่มคนที่สนใจจะอ่านหนังสือ 

เล่มนีกั้บคณุและท�าแบบฝึกหดัด้วยกนั กลุม่คนทีร่่วมมือร่วมใจและพร้อม

จะสนับสนุนซึ่งกันและกันในภารกิจออกแบบชีวิตของคุณ เราจะพูดถึง 

เรื่องนี้เพิ่มเติมในบทต่อๆ ไป และอย่าลังเลที่จะเริ่มต้นอ่านหนังสือเล่มนี้

ด้วยตวัเองก่อน คนจ�านวนมากคดิว่านกัออกแบบคอือจัฉริยะผูรั้กสนัโดษ 

ชอบท�างานฉายเด่ียวและเฝ้ารอแสงสว่างแห่งแรงบันดาลใจท่ีจะให้ค�าตอบ

กับปัญหาการออกแบบของเขา ทว่าความจริงนัน้ต่างออกไปลิบลับ ปัญหา

บางอย่าง เช่น การออกแบบม้านั่งหรือตัวต่อของเล่นเด็กชุดใหม่ อาจจะ

เป็นงานออกแบบง่ายๆ ที่คิดและท�าคนเดียวได้ แต่ในโลกท่ีเต็มไปด้วย

เทคนิคซับซ้อนอย่างทุกวันน้ี ปัญหาแทบทุกเร่ืองจ�าเป็นต้องอาศัยทีม 

นักออกแบบช่วยกันรับมือ กระบวนการคิดเชิงออกแบบเน้นให้คิด

สร้างสรรค์ร่วมกันมากเป็นพิเศษ และเสนอว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั้นมาจาก

การร่วมมือกันอย่างลึกซึ้ง (radical collaboration) ซึ่งอาศัยหลักการว่า  

คนท่ีมีภมิูหลังแตกต่างจะน�าประสบการณ์อันหลากหลายมาสู่ทีม ท้ังใน

ด้านเทคนิคและประสบการณ์ชีวิต สิ่งนี้เองที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้ทีมรู้จัก

เอาใจคนอื่นมาใส่ใจเรา และเข้าใจมุมมองของคนท่ีจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ 
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พวกเขาออกแบบ นอกจากนี้ ภูมิหลังอันแตกต่างอาจน�ามาซึ่งแนวทาง 

แก้ปัญหาที่โดดเด่นไม่เหมือนใครก็เป็นได้ 

ประโยชน์ของการออกแบบเป็นทีมนั้นเป็นเร่ืองท่ีพิสูจน์ให้เห็น

มาหลายต่อหลายครั้งในชั้นเรียน d.school ของสแตนฟอร์ด ซึ่งเหล่า

นักศึกษาปริญญาโทรวมกลุ่มกันสร้างทีมที่มีประสบการณ์หลากหลาย

จากคณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะแพทยศาสตร์ โดยร่วมมือ

กันสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ กาวท่ีช่วยประสานการท�างาน

ของพวกเขาคือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ อันเป็นวิธีออกแบบที่เน้น

มนุษย์เป็นศูนย์กลาง และใช้ประโยชน์จากประสบการณ์อันหลากหลาย

เพือ่สร้างความร่วมมือและปลุกความคิดสร้างสรรค์ โดยปกตแิล้ว นกัเรียน

ทีม่าจากต่างคณะเหล่านีไ้ม่มีพืน้ฐานเรือ่งการออกแบบมาก่อนเลย และทุก

ทีมจะต้องพยายามมากหน่อยในตอนเร่ิมเรียนเพื่อสร้างผลงานให้ได้ตาม 

เป้าหมาย พวกเขาต้องค่อยๆ เรียนรู้แนวคิดของนักออกแบบ โดยเฉพาะ

การร่วมมือกันอย่างลึกซึง้และความเข้าใจในกระบวนการ แต่เม่ือทุกอย่าง

ลงตัว พวกเขาจะค้นพบว่าความสามารถของตนในฐานะทีมนั้นเหนือกว่า

ที่บุคคลคนหนึ่งจะท�าได้อย่างมหาศาล จากนั้นความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์

ผลงานก็จะพุ่งทะยาน มีโครงงานของนักศึกษาและบริษัทสร้างสรรค์

นวัตกรรมท่ีประสบความส�าเรจ็กว่า 100 ราย เช่น D-Rev หรือ Embrace3 

เองก็มีจดุเริม่ต้นจากกระบวนการนี ้ซึง่นบัเป็นบทพสิจูน์ว่าการร่วมมือกัน

คือหลักการส�าคัญของงานออกแบบในปัจจุบัน

ดังนั้น จงเป็นอัจฉริยะในการออกแบบชีวิตของคุณ ขอเพียงอย่า

คิดว่าคุณต้องเป็นเหมือนอัจฉริยะผู้โดดเดี่ยวเหล่านั้น


