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แดลูกสาวทั้งสอง จอรเจีย และ พิป

ดวยรัก...ขอใหเธอคนพบศักยภาพของเธอเอง

บนโลกที่ไรขีดจํากัดใบนี้



มีเงาในหัวของฉัน

จากคําพูดทั้งหมดที่ฉันละไวโดยไมไดเอื้อนเอยออกมา

และสายฝนที่พรั่งพรูในใจของฉัน

สําหรับระยะทางที่เราหางกัน

ชีวิตของเราไมไดเปนของเราอีกตอไป

ตั้งแตเราถูกครอบงําดวยเจาสมารตโฟน 

แลววันหนึ่ง...เมื3อฉันปลอยใหมันถูกลดบทบาทลง

ความคิดหลากหลายก็เริ่มผุดขึ้นมา...โดยเฉพาะเมื3อฉันหยุด



คํานิยม

“ หนังสือของ คริส ลิวอิส เนนยํ้าใหเราใชเวลาอยูกับตนเองอยางสงบวันละ  

30 นาที เพื7อทีจ่ะทบทวนตนเอง ซึง่จะทาํใหเรามมีมุมองตอโลก และสามารถ

จดัลําดบัความสาํคญัในเรื7องตางๆ ทีม่ผีลตอความคดิและจติใจของพวกเรา”

ลอรด แชดลิงตัน
นักลงทุน หลากธุรกิจในแวดวงการสื3อสาร 

และการประชาสัมพันธ

“Too Fast to Think เลมน้ี เจาะไปถึงแกนของโลกทีท่าํใหพวกเราเหนื7อยลา  

ตีแผออกมาไดอยางสมบูรณแบบ มันมีผลอยางมากกับตัวผม ในฐานะ 

ผูประกอบการ และในฐานะพอของลูก”

แอลิสัน คอรก
ผูประกอบการ นักเขียน และผูประกาศขาว

“ เราละเลยอนัตรายอยางยิง่ทีจ่ะมาถงึเราในโลกทีซ่บัซอนนี ้ จะมโีอกาสใหพวก

เราสรางความสัมพันธเชื7อมโยงกัน และมีพื้นที่ของการตอบสนอง ซึ่งเปน 

ทีม่าของความคดิสรางสรรคและความเขาอกเขาใจกนั คริส ลวิอิส มองเหน็

อนัตรายจากการใชเรื7องนีม้ากเกนิไป และเขาคดิวา มคีวามจาํเปนทีเ่ราจะตอง 

ปรบัปรงุสมดลุของชวีติซ่ึงจาํเปนมาก ทีจ่ะทาํใหเราเตบิโต และพรอมรบัมอื

กับโลกที่ทาทาย”

ริชารด ชารเตอร
ผูทรงเกียรติ บิชอปแหงลอนดอน
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“ หนังสือเลมนี้เปนบันทึกชวยเตือนเรื7องสําคัญ นั่นคือเราตองใชเวลาไปกับ 

การหาความคดิดีๆ  ในสภาพแวดลอมของการทํางาน แตการเชื7อมโยงตดิตอ

ตลอดเวลาที่เราไดจากอินเทอรเน็ตและสังคมสื7อออนไลน ตองแลกมาดวย

การถกูแทรกแซงอยางตอเนื7องและเปนความเสีย่งทีเ่ราสามารถปดก้ันความ 

คดิเหน็ท่ีเราไมชอบ ขอมลูเชงิลกึทีค่รสิไดถายทอดใหเราในหนังสอืเลมน้ี มาจาก 

ทัง้ทฤษฎีและจากผูคนทีก่าํลงัพยายามทาํในแนวทางทีต่างไป ซึง่เปนแนวทาง 

ที่ใหความสําคัญกับการไมละเลยสิ่งที่จะชวยสรางใหพวกเราสรางสรรค”

ชารลอตต ลินซีย เคอรเทต 
คณะกรรมการกาชาดสากล

“ Too Fast to Think เต็มไปดวยความคิดดีๆ และคําแนะนํา สําหรับนักคิด

สรางสรรค ผมแนะนาํวาเปนหนงัสอืที ่‘ตองอาน’ สาํหรบัคนทาํงานในแวดวง

ของการสื7อสาร นักการเมืองและนักธุรกิจ”

บารอนเนส เจนคิน แหงเคนนิกตัน 

“ ครสิ ชวยใหเราไดหยดุ คดิ ฝน เปน และแสดง วธิจีดัการกําจัดพษิภยัเนื7องจาก

ความเรงรบีโดยใชความสาํเรจ็อยางสรางสรรค ตัวอยางท่ีเขานําเสนอมีความ 

เปนสากลและเกี่ยวของกับทุกคนและทุกอาชีพ”

ดร. ปปปา มาลมเกรน
อดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐฯ และนักเขียนเรื3อง  

How Everyday Side Can Help Us Navigate  

the World’s Turbulent Economy  

(ในแตละวัน เราจะชวยนําทางเศรษฐกิจโลกที่ปนปวนไดอยางไร) 
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“ เวลา เปนสิ่งที่มีคา แตจะเปนของมีคาเมื7อเรามีวินัยในการจัดการมันอยาง

ถูกตอง การตัดสินใจใดๆ ของเราในโลกยุคดิจิทัล ถูกกดดันโดยเหตุการณ

ทีถ่าโถมเขามาอยางรวดเร็ว การใหเวลากับความคดิคือกญุแจสูความสาํเรจ็ 

คริส ลิวอิส คือขอพิสูจนของปรัชญานี้”

ลอรด เบลล 
ประธานบริหารของ Bell Pottinger

“ หนังสือของ คริส ลิวอิส เปนเหมือนบันทึกชวยจําเรื7องสําคัญ และการ

เพิ่มพลังความคิดสรางสรรคในธุรกิจ เขาช้ีใหเห็นแนวโนมการเติบโตซึ่ง

อุตสาหกรรมกําลังเผชิญหนาและยากที่จะปรับตัวใหทันกับความทาทาย 

ของการติดตอสื7อสารรูปแบบใหม และอุปสรรคของการสรางความคิด

สรางสรรค กลยุทธและโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนสําหรับความทาทาย

เหลานี้ ผมยืนยันไดวา เขามุงมั่นที่จะชวยเอาความมั่นใจในเรื7องความคิด

สรางสรรคของพวกเรากลับคืนมา”

มารก บอรโควสกี
นักหนังสือพิมพ นักเขียน และผูประกอบการ

“ หนังสือที่น�าทึ่งเลมนี้ เต็มไปดวยเรื7องราวที่มาจากหัวใจที่สรางสรรค คริส 
อยากใหคณุสํารวจความคดิของเขา ตอเสริมเตมิมนัและเผยแผมนัจากการ 

กลั่นกรองของคุณเอง คริส ลิวอิส ใหคําเตือนแกผูนําไดทันเวลาในเรื7อง

ของความจําเปนทีผู่นาํตองพบและจดัการกบัเรื7องทีท่าํกนัมานานจนเปนปกติ 

เขาใชการกระตุนความอยากรูอยากเหน็ของพวกเรา และการเจาะลกึขอมูล

ทั้งจากการปฏิบัติจริงและอุปมาอุปมัย เพื7อทาทายใหเราใชเวลาที่จะคิด”

จอหน ปเตอร
 ผูนําฝูงบินรบ
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“ นี่เปนหนังสือบริหารธุรกิจที่น�าเชื7อถือจริงๆ เพราะเขียนโดยคนท่ีลงมือ 

สรางธรุกจิสาํเรจ็อยางสงู ความคดิเร่ิมตนมาจากการอยากสรางแรงบนัดาลใจ 

ใหผู ประกอบการ แตมันไดสรางความตื7นตาตื7นใจใหทุกคนท่ีอยากดึง

ศักยภาพตนเองออกมาใชใหไดมากที่สุด”

ลุค จอหนสัน 
กรรมการของ Risk Capital Partners  

ผูประกอบการ และนักเขียน

“ ตลอดชวงเวลาทีผ่มรวมพลงัคนหลายรอยคนใหเปนหนึง่เดียวกนั ในสงคราม 

ทีค่นรูจกักนันอยทีส่ดุในประเทศและนาํพวกเขากลบัมาสูบาน ผมไมเคยหาง

หนังสือเลมนี้เลย”

เดวิด พราวเซ 
นายพลกองทัพอากาศ  

(เจาหนาที่ของจักรวรรดิอังกฤษ)



ความคิดสรางสรรคเปนหัวใจสําคัญของการเปนมนุษย หรืออาจจะ

รวมถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยไมสามารถแยกออกจากกันได ตราบใดที่เรายัง

คงมชีวีติอาศยัอยูบนโลกใบนี ้แตในแงของความเปนจรงิ ก็ตองยอมรับวาเรา

เปนสิ่งท่ีสูญสลายได ชีวิตของเราเมื7อเทียบกับสิ่งอื7นก็คอนขางสั้น และเรา

ยงัตองพึง่พาอาศยัทรัพยากรทีโ่ลกไดจดัเตรยีมเอาไวเพื7อใชในการดาํรงชวีติ

ทัง้หมด แตอยางนอยทีส่ดุ มนษุยเรากย็งัตางจากสิง่มชีวีติสายพนัธุอื7นอยาง

สิ้นเชิง ดวยเรามีจินตนาการอันทรงพลัง และเปนพลังแหงการสรางสรรค

อันไรขีดจํากัด พลังเหลานี้นํามาซึ่งความโดดเดนในวัฒนธรรมมนุษย ตั้งแต

การสรางสรรคทฤษฎีที่นําไปสูการคิดคนสิ่งประดิษฐ จากรากเหงาของภาษา

พฒันาสูเทคโนโลย ีหรอืจากวทิยาศาสตรหลากหลายแขนงกย็งันาํไปสูศลิปะ

ที่ชวยจรรโลงโลกได 

แตเปนเรื7องน�าขัน ถาหากความเฉลียวฉลาดตามธรรมชาติของเรา 

กําลังกอใหเกิดสถานการณที่อาจจะปดกั้นอํานาจการสรางสรรคของเราได 

โดยเฉพาะในหวงเวลาทีเ่ราตองการพวกมันมากท่ีสดุ พวกเราอาจจะต้ังคาํถาม

วาจะเปนไปไดอยางไรหรือทาํไม และเราจาํเปนตองทาํอะไรบาง หนงัสอืเลมน้ี 

จะชวยไขขอกังขาในเรื7องดังกลาว

คํานิยม
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หลายปทีผ่านมา งานเขยีนของผมไดรบัแรงขบัเคลื7อนจากความปรารถนา 

ที่จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการศึกษาและองคกร ดวยความคิดสรางสรรค

และปญญาของมนุษยที่ถูกพัฒนาข้ึนอยางไรขีดจํากัด ภารกิจนี้เปนภารกิจ

เรงดวนที่หลายคนมีสวนรวม เราไดดําเนินการสอดคลองไปกับกระแสโลก 

ที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปดวยเทคโนโลยี การเติบโตของสังคมประชากร และ 

แมกระทัง่ความออนลาตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ซึง่ Too Fast to Think  

เลมนี้ ก็มุงเปาไปที่ภารกิจและเหตุผลเดียวกัน

คริส ลิวอิส ไดแสดงใหเห็นถึงพลังและความเขาใจในทางปฏิบัติของ

เขาเอง จากความคิดทีเ่ขานาํเสนอ เขาเริม่ตนชวีติการทาํงานจากหลากหลาย

อาชพี ตัง้แตพนกังานเสริฟไปจนถงึนกัลาหาน (Grouse Beater) เขาไดกอตัง้

และเปนผูนาํบรษิทัดานการสื7อสารทีป่ระสบความสาํเรจ็มากทีส่ดุแหงหนึง่ของ

โลก ซึ่งความสําเร็จนี้เกิดจากวัฒนธรรมแหงความคิดสรางสรรคที่ถูกพัฒนา

อยางตอเนื7อง หนงัสอืของเขาถกูเขยีนขึน้จากประสบการณทัง้หมด สวนหนึง่

มาจากการบนัทกึ สวนหนึง่เกดิขึน้จากการครุนคิดวาทาํไมความคิดสรางสรรค

จึงสําคัญกับชีวิตและการทํางาน แลวทําไมมันจึงมีความเสี่ยง และอีกสวน

หนึ่งมาจากการแสวงหาความรู คนควาหาเหตุผลวาเปนเพราะอะไรท่ีทําให

ผูนําในองคกรตางๆ สามารถนําพาบริษัทสูความเจริญกาวหนาบาง

หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมแนวความคิดอันยอดเยี่ยมจากหลากหลาย

ผูคนและโครงการ รวมถึงภมูปิญญาของนกับวช ศลิปน นกัธรุกจิ นกัการเมอืง  

นักวชิาการ นักวิทยาศาสตร ผูใจบุญ และผูเชี่ยวชาญยุทธศาสตรการทหาร 

นั่นแสดงใหเห็นวาความคิดสรางสรรคไมไดผูกขาดกับการดําเนินชีวิตใน 

ชวงใดชวงหนึ่ง ไมไดขึ้นอยูกับระเบียบวินัย วัฒนธรรม หรือกลุมทางสังคม 

แตมนัเปนสวนหนึง่ของสามญัสาํนกึของมนษุยในทกุความหลากหลายอันเปน

พลังมหาศาล
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Too Fast to Think นาํมาซ่ึงขอมลูเชงิลกึทีส่าํคญัจากหลายสาขาวิชา 

เกี่ยวของกับธรรมชาติของความคิดสรางสรรค นอกจากนี้ยังเนนยํ้าถึงภัย

คุกคามที่เกิดขึ้นจากสภาวะ ‘ขอมูลทวมทน (Information Overload)’  

ตอความคิดสรางสรรคของแตละคน ซึ่งอาจจะมีผลตอคุณภาพของงาน 

ความสัมพันธ สุขภาพกาย และสภาวะจิตใจของเรา (โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ผมขอขอบคณุขอเสนอแนะของเขาทีท่าํใหเราทกุคนนอนหลบัมากขึน้…ผมเอง 

ก็ไมใชคนประเภทตื3นเชา)

คริสพูดถูกตอง วาการทําความเขาใจและการจัดการกับแรงกดดัน  

มคีวามสําคญัตอการสงเสริมความคดิสรางสรรคและการแกปญหาตางๆ ท่ีเรา

กําลังเผชิญอยู ถาเราไมดูแลสุขภาพรางกายและจิตใจของเราใหพรอม เขา

ถามวาแลวเราจะดแูลกนัและกนั และจะดแูลรกัษาโลกของเราไวไดอยางไร? 

ความสามารถในการคิดสรางสรรคถือไดวาเปนจุดเดนของปญญา

มนุษย เปนแหลงที่มาของความสําเร็จอันย่ิงใหญที่สุดของเรา และขณะ

เดยีวกนันีก้ย็งัเปนแหลงปญหาทีล่ํา้ลกึทีส่ดุของเราดวย ไมวาเราจะมุงเปาไป

ทีก่ารยุตคิวามยากจนหรือความหิวโหย การสรางความเทาเทียมทางเพศ การ

พัฒนาสุขภาพหรือสิ่งแวดลอม หรือการทําใหโลกปลอดภัยและเปนธรรมขึ้น 

ตองอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของเราในการสรางและผสานรวมเขากับ

ความคิดที่ดีในการดําเนินการ

การแกปญหายังหมายถึงการลงทุนในพลังเหลานี้อยางลึกซึ้ง ท้ังใน

เรื7องของการศึกษา การดาํเนินธรุกจิ การเมอืง หรอืแมแตการจดัการกบัภายใน 

ชุมชนของเราเอง ไมวาเราจะทํามันหรือไม นั่นจะเปนขอพิสูจนใหเห็นวา 

จริงๆ แลวมนุษยเรามีความฉลาดกันมากนอยเพียงใด และนี่คือทั้งหมดของ

หนังสือเลมนี้

เซอรเคน โรบินสัน





คํานําผู้เรียบเรียง

“ ผมถนัดพูดมากกวาเขียนครับ ถึงแมวาเปนคนที่จะชอบอานแตไม

กลาคิดจะเปนนักเขียน แตดวยอยากจะเผยแผผลงานที่ไดทําเอา

ไว และคิดวาจะมีประโยชนอีกมาก ถานวัตกรรมและงานวิจัยตางๆ 

นั้นเขาถึงคนจํานวนมากได  เลยเริ่มตนจากการเขียนคอลัมนลงใน

หนังสือวารสารดานการศึกษาและหนังสือพิมพ เมื7อสิบกวาปที่แลว 

สารภาพเลยครับวาตอนนัน้อานเองยังไมชอบเลย ผมบอกกบัตวัเอง

วาเปนงานเขียนบทความที่หวยมากจริงๆ แตก็นึกไมออกวาจะเขียน

อยางไรใหน�าอาน ตองขอขอบคุณสํานักพิมพที่อดทนและใหโอกาส 

จากนัน้ผมกพ็ยายามจะทํางานเขยีนใหผมทนอานได จนสามารถเขยีน

หนังสือขายดีได น่ันก็นับวาเปนความสําเร็จที่ไมคาดฝนของผม จน

กระทัง่วันหนึง่ สาํนกัพมิพซเีอด็ชวนผมใหแปลหนงัสอื บรรณาธิการ

บอกวาเปนหนงัสอืทีอ่าจารยตองชอบ การแปลหนงัสอืเปนอะไรทีผ่ม

ไมเคยคดิวาจะทาํได แตเมื7ออานหนงัสอืหาเลมทีส่งมาใหผม หนึง่ใน

นั้นคือ Too Fast to Think เลมนี้ ดวยเนื้อหาและลีลาของผูเขียน 

มันทําใหผมตัดสินใจแปลเลมนี้ทันทีครับ”

วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย
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ถาคณุสนใจในความคดิสรางสรรค ผมเขยีนหนังสอืเลมนีไ้วสาํหรบัคณุ

เมื7อเอยถึงงานที่ตองใชความคิดสรางสรรค บางคนอาจจะยืนหยัด 

ในความคิดของตนเอง ซ่ึงความคิดสรางสรรคมกัถกูใชเปนขออางสาํหรบัคน

ที่ไมมีมารยาท คนที่ไมรักษาเวลา คนที่ไมสามารถควบคุมงบประมาณ หรือ

ทําตัวใหอยูอยางถูกที่ถูกทางได ราวกับวาทําอยางไรก็ตามคุณก็ไมสามารถ

คิดสรางสรรคพรอมกับสรางความน�าเชื7อถือใหเกิดขึ้นได แตเชื7อเถอะวาคุณ

ทําได แตคุณตองยอมรับกอนวาโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปแลว

เวลากลายเปนเรื7องสาํคัญมากขึน้สาํหรับพวกเราทุกคน ถาเราสามารถ

จัดการอะไรไดมากขึ้นในเวลาที่นอยลง เราก็จะเลือกทําอยางนั้น ความกลัว 

ทีจ่ะถกูทิง้ไวขางหลงัไดกลายเปนเรื7องทีย่ิง่ใหญขึน้ ยิง่เรากําหนดตารางเวลา

มากข้ึนเทาไหร เราก็ยิ่งมีเวลานอยลงเทานั้น นั่นคือหัวใจหลักของหนังสือ

เลมนี้ เพราะวาเรากําลังเคลื7อนไหวเร็วเกินกวาความคิด และพยายามสราง

ภาพลวงตาของความเร็วใหเกินกวาความเปนจริงของมัน ในขณะที่เรากําลัง

เคลื7อนไหวอยางรวดเร็วนั้น กระบวนการคิดทบทวนถึงปญหาที่เกิดขึ้นจริง

กไ็ดถกูปดกัน้ลงดวย และเรากม็คีวามโนมเอยีงทีจ่ะแกปญหาไดเพยีงชัว่ครัง้

ชั่วคราวมากกวาจะแกปญหาไดตรงสาเหตุที่แทจริง

ดวยความจําเปนที่จะตองทําสิ่งตางๆ ภายใตเงื7อนไขของเวลา และ

ดวยผลลัพธที่สามารถคาดการณไดนั้น กลับกลายเปนการบังคับดวยกฎอัน
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เขมงวดสําหรับผูที่มีความคิดสรางสรรค แน�นอนวาคุณไมจําเปนตองปฏิบัติ

ตามกฎ อยางไรก็ตาม การยึดกฎเกณฑมันกลายเปนสูตรความสําเร็จตั้งแต

เมื7อไหรนะ? ยกเวนใครบางคนทีม่ปีระสบการณกจ็ะรูวา กฎถูกสรางขึน้มาเพื7อ

การเชื7อฟงสาํหรบัคนโง แตเปนคาํแนะนาํสาํหรบัคนฉลาด ดงันัน้คณุไมจาํเปน

ตองปฏิบัติตามกฎทุกอยางตลอดเวลา แตมันชวยได มันฟงดูสับสนใชไหม? 

ดังนั้น นี่จะเปนหนังสือที่เกี่ยวกับความคิดสรางสรรคและยังเกี่ยวกับ

ธรุกจิอกีดวย นอกจากนีย้งัสอดแทรกหลกัปรชัญา ความสนกุสนาน และเกรด็

เล็กเกร็ดนอยที่จะทําใหสิ่งตางๆ ดูเปนเรื7องงายขึ้น 

ผมชอบสิ่งตางๆ ที่เรียบงาย บางครั้งการประสบความสําเร็จทางดาน

ธุรกิจหรือความคิดสรางสรรคนั้น ก็ไมจําเปนตองอาศัยความฉลาดเสมอไป 

มนัชวยไดกจ็รงิ แตความมุงมัน่และความกระตอืรือรนมคีวามสาํคญัมากกวา

โรงเรยีนธรุกจิฮารวารด ไดนยิามธรุกจิไวเปน ‘การจัดการความสมัพนัธ

ทางสังคมเพื3อผลกําไร ซึ่งผลกําไรอาจจะเปนเรื3องทางการเงิน’ ในระยะส้ัน 

ธุรกิจเปนเรื7องที่เกี่ยวของกับคน ไมวาจะเปนลูกคา เพื7อนรวมงาน หรือผูถือ

หุนก็ตาม หากคุณเกงทางสงัคม เปนไปไดวาคณุอาจจะเกงทางธรุกิจดวย ถงึ

อยางไรก็ตาม ความรักในผูคนและในความคิดสรางสรรค ไมไดมาจากผล

กําไรหรือในเชิงตัวเลข มันมาจากตัวคุณเอง เงินเปนเพียงผลพลอยไดจาก

วัฒนธรรมที่ประสบความสําเร็จ

ผมชอบคําจํากัดความของฮารวารด เพราะมันงายและจริง 

จําไววา ความคิดที่ดีที่สุดคือการทําใหมันงาย 

เหมอืนที ่แฮรรี ่เบค กลาวไวในหนงัสอื Selling the Invisible (การขาย 

ไรสัมผัส) ที่วา “ยิ่งคุณพูดมากเทาไหร คนก็ยิ่งไดยินนอยลงเทานั้น” นั่นเปน

เหตุผลที่ผมเขียนขอความ 71,000 คําลงในนี้ ขอโทษนะแฮรรี่
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ผมหวงัวาหนงัสอืเลมนีจ้ะชวยใหคณุสามารถคนพบความจรงิเพ่ิมเตมิ

เกีย่วกบัตวัคณุเอง และส่ิงทีค่ณุสามารถทาํได เพราะอยางไรก็ตาม คณุก็เปน

อะไรท่ีมีความพิเศษ แลวเราคอยมาคนหากันวา คุณมีความพิเศษอยางไร 

ในภายหลัง

ทําไมคุณควรจะฟงผม? ทั้งๆ ที่อาจจะไมสมควร เพราะผมเคยเปน

พนกังานเสิรฟ พนกังานบาร พนกังานทาํความสะอาดหนาตาง คนงานโรงงาน 

จติรกร คนลางรถ ชางซอมรถมอเตอรไซคและรถยนต พนักงานขายตามบาน 

ที่ปรึกษาและฝกอบรมดานไอที นักวิเคราะหทางการเงิน นักเขียน นักเขียน

สนุทรพจน นกัขาว โคชทางการเมืองและทีป่รึกษา และในชวง 20 ปทีผ่านมา  

ผมเปนประธานเจาหนาที่บริหาร และทํางานดานการกุศล

ผมยังเปนผูกอตั้งหน่ึงในบริษัทดานการสื7อสารที่ประสบความสําเร็จ

มากที่สุดในโลก และไดกอตั้งมูลนิธิเพื7อศิลปะ นอกจากนี้ ผมยังเริ่มตนเปด

สถาบนัการศกึษาฝกอบรมระดับโลก ไรส (Rise) ซึง่เปนหลกัสตูรการฝกอบรม 

ผูนําทั่วโลก

ผมสามารถพูดไดอยางตรงไปตรงมาวาผมไมใชผูเชี่ยวชาญ ไมใช

เพราะผมไมรูวาผมกาํลงัทาํอะไรอยู แตเนื7องจากผมคิดวายงัมีอะไรมากกวานี ้

ที่จะเรียนรู เพราะความสําเร็จแตกตางกันมากจากการเปนผูรู

จริงๆ แลว นี่เปนเพียงแคหนังสือเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคเทานั้น 

แตอยางไรก็ตาม มันก็มีความแตกตางบางอยางจากหนังสือเลมอื7นๆ

ประการแรก ผมไมไดเขียนหนงัสอืเลมนีข้ึน้เพื7อทําเงิน เพื7อ TED Talk  

สรางแรงบรรดาลใจ หรือเพื7อผลชนะในรางวัลใดๆ แมวาผมจะยินดีที่จะได

รับการบริจาค คําเชิญ และการกลาวถึงก็ตาม ผมแคคิดวาหนังสือเลมนี้อาจ

ชวยคุณได
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ประการที่สอง สิ่งที่ผมไดทําคือการสรางธุรกิจระดับโลก คุณอาจ

ฉลาดกวาผม แตทัง้หมดทีผ่มเปนมนัมาจากผลพวงของความมุงมัน่และความ

กระตือรือรน

ประการท่ีสาม สิ่งที่ผมไดเขียนไวในหนังสือเลมนี้คืองานท่ีผมกําลัง

ดําเนินการอยู และผมไมเคยคิดวาหนังสือเลมนี้เขียนจบแลว 

ผมใชเวลา 20 ปทีผ่านมา พยายามคดิหาวธิใีนการทาํสิง่ตางๆ ใหดขีึน้ 

มันทําใหผมไดรับความสนิทสนมกับผูคนมากมาย ทั้งนักขาว ศิลปน ทหาร 

คนดัง ราชวงศ นักการเมือง นักวิทยาศาสตร ผูใจบุญ นักบวช และแน�นอน 

นักการเงิน นักธุรกิจ และยังมีนักดื7ม คนเพี้ยน คนหัวรั้น ผมไดเรียนรูอะไร

จากพวกเขาหลายอยาง และผมกร็ูสกึขอบคุณพวกเขาทุกคนท่ีกรณุาถายทอด

เรื7องราวเหลานั้นใหผมฟง

ผมไดใสประวตัหิลายคนไวในหนังสอืเลมน้ี เพราะผมประทับใจในความ

คิดของพวกเขา รวมถึงที่มาของความคิดและการจัดการกับมัน (เห็นไดชัด 

วาคงไมใชนักดื7ม คนเพี้ยน และคนหัวรั้นทั้งหลาย)

โดยสวนตวั ผมไดประยกุตใชแนวคดิ เทคโนโลย ีและวธิกีารจัดการใน

รปูแบบใหมๆ  เพื7อเปดตวัสนิคาใหมสูตลาด และพยายามทําทกุอยางดวยวธิกีาร 

ที่นอยลง คุณจะไดพบวาผมเรียนรูสิ่งเหลานั้นมาจากใครในหนังสือเลมนี้ 

แมวาผมจะผานความลมเหลวมามากมายทีเ่กดิขึน้ระหวางทาง ผลสุดทาย 

ผมก็ยังคงลมเหลว แตผมโชคดีที่ไดพบเพื7อนรวมงานท่ีสุดยอดและลูกคา 

ที่ชวยใหบริษัทของผมมีความเจริญกาวหนาอยางตอเนื7อง

แมวาผมจะอยูในสภาพแวดลอมทีม่คีวามคดิสรางสรรคอยูเสมอ รายลอม 

ไปดวยนกัออกแบบ นกัเขยีนและนกัวางกลยุทธดานโฆษณา แตในชวงหลายป 

ทีผ่านมา ผมยงัรูสกึวาบางอยางขาดหายไปจากหัวใจของกระบวนการสรางสรรค
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ทุกๆ ป ผมจะทํางานหนักและสรางประสิทธิผลมากขึ้น ผมใชเวลา

ทุกชั่วโมง ทุกวัน รวมทั้งชวงสุดสัปดาห เชาตรูและแมกระทั่งดึกดื7นอยาง

ที่ผูประกอบการมักทํากัน บางครั้งก็ใกลเคียงกับเพลง Days of Wine and 

Roses แตอะไรก็ตามที่ทําใหคุณเสียความรูสึก นั้นเปนเรื7องไมดีแน� แลวเรา

จะคอยฟงเรื7องนี้กันในภายหลัง

ความคดิสรางสรรคไมเพยีงแตยากทีจ่ะเขาใจ แตยงัดเูหมอืนวาความ

คดิสรางสรรคจะยิง่ยากข้ึนดวยเมื7อผมทาํงานเสรจ็เรว็ขึน้และไดประสทิธภิาพ

มากขึน้ ท่ีมาของความคดิสรางสรรค เชน การระดมความคดิ ซึง่มนัดเูหมอืน 

จะขดัตอความหย่ังรู เมื7อผมรูวาความคิดทีด่ทีีส่ดุของผมมาจากไหน ส่ิงนีเ้กิดขึน้  

(และยังคงเกิดขึน้) ในชวงเวลาทีเ่งยีบสงบของผม ในขณะทีผ่มไมไดพยายาม 

เชนในเที่ยวบินระยะยาว ตอนขี่จักรยาน หรือขณะอาบนํ้า

ผมยงัพบวาความคิดจะไหลลื7น เมื7อผมพยายามอธบิายอะไรบางอยาง 

ผมจะเขาถึงการอุปมาอุปมัยและการเปรียบเทียบเมื7อมันเปนไปอยางเปน

ธรรมชาติ เชน วธิทีีจ่ะพูดปาฐกถา อาจจะเขียนแลวพูด หรอื พดูแลวคอยเขยีน  

ซึง่ผูคนมกัจะพดูไดอยางเราใจมากขึน้ เมื7อพวกเขาไมสนใจขอความมากเกินไป

เมื7อผมถามคนอื7นๆ วาพวกเขาเกิดความคิดจากไหน พวกเขาบอกผม

อยางเดียวกัน ผมเริ่มสงสัยวาสิ่งที่ผมไดรับการบอกเลาเก่ียวกับความคิด

สรางสรรคนัน้ผดิหรอืไม ผมคดิวามนัน�าจะมปีระโยชนถาผมไปถามผูทีป่ระสบ

ความสําเรจ็สูง วาพวกเขามปีระสบการณเดยีวกนันีห้รอืไม การเดนิทางคร้ังนี้ 

นาํผมหางจากการสื7อสารมวลชน สื7อ และธรุกจิ ไปสูศาสนา ศลิปะ การแพทย 

การศึกษา การเมือง และปรัชญา ผมคนพบวาการศึกษาไมไดผลสําหรับ 

คนทีป่ระสบความสาํเร็จจาํนวนหน่ึง และนีเ่ปนการสรางความม่ันใจเพราะมัน

ไมไดผลสําหรับผมดวยเชนกัน
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ในอาชพีการงานของผมพบวา ยิง่ผมกาวออกไปจากสิง่ทีผ่มเรยีกวาผูนาํ  

เชน การเลิกออกไปพบกับลูกคาดวยตนเองอยางผูนําบริษัทก็ยิ่งจะดีขึ้น ซึ่ง

ผมพบวาสิ่งนี้ทําใหการติดตอกับลูกคาไดผลดีขึ้น และควรเอาผูนําท่ีโงเขลา 

อยางผมออกจากกระบวนการนี้

ดูเหมือนวายิ่งผมทําอะไรนอยลง บริษัทก็ยิ่งเคลื7อนไปขางหนาไดเร็ว

กวาเดมิ ถาฟงดขูดัแยงสาํหรบัคณุ มนักข็ดัแยงสาํหรบัผมดวยเชนกนั เหมอืน

วาผมจะเกิดความคิดใหมที่ดีกวา เมื7อผมพยายามใหนอยลง ยิ่งผมใชเวลา

นอกสํานักงานมากเทาไหร ความคิดก็ยิ่งเกิดขึ้นเทานั้น 

หนงัสอืเลมนีเ้ปนความพยายามทีจ่ะอธบิายวาทาํไมส่ิงนีจ้งึเกดิขึน้ นีเ่ปน

สาระสําคัญของปรัชญาในเรื7อง Too Fast to Think โดยการใชเวลาในการ 

คดิเรื7อง ทิศทางและกระบวนการ จะทาํใหเราใชพลงังานและเวลานอยลง และ 

บรรลุเปาหมายไดเร็วขึ้น ชีวิตอาจสนุกสนานมากขึ้น มีประสิทธิผลมากข้ึน  

มีความยั่งยืนและสรางสรรคมากขึ้น

ทกุสิง่ทกุอยางทีอ่ยูรอบตวัคุณตองเกดิจากจนิตนาการ ตองมคีวามคดิ

ที่รากของมัน มันเปนพื้นฐานสําหรับมนุษยในการริเริ่ม สรางสรรค ออกแบบ 

และสรางมันขึ้นมา มันเปนหัวใจของการดํารงอยูของเรา

ผมหวงัวาเมื7ออานหนังสอืเลมน้ีจบแลว คณุจะรูสกึเปนอสิระและมีแรง

บันดาลใจ การทําความเขาใจเกี่ยวกับศักยภาพของคุณ ไมเพียงแตเปนสิ่ง

สําคัญสําหรับคุณเทานั้น แตเปนสิ่งสําคัญสําหรับพวกเราทุกคน

อนาคตของเราขึ้นอยูกับมัน

คริส ลิวอิส
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บทนํา

เรากําลังอยูในตนศตวรรษที่ 21 ซึ่งเพิ่งเริ่มตนแหงยุคสหัสวรรษใหม

มาไดไมนาน เปนยุคแหงสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยขอมูล และเปนขอมูล 

ทีว่ิง่เขามาปะทะเราดวยปรมิาณและความเร็วทีเ่ราไมเคยเจอมากอน เริม่จาก 

เทคโนโลยีซึ่งทําใหจดหมายกลายเปนระบบอัตโนมัติที่ชวยประหยัดเวลา 

อันมีคา มาสูเทคโนโลยีของสื7อใหมๆ ที่สามารถปรับปรุงและเปล่ียนแปลง

ขอมูลไดภายใน 45 วินาที เพื7อการอัปเดตขึ้นทวิตเตอร เรากําลังเคลื7อนที่ไป

อยางรวดเร็ว มากกวาที่เคยเปนมา

หรือวานี่คือจุดเริ่มตนของการทําลายอะไรบางอยาง เพราะขอมูล

ตางๆ ที่เราใหความสําคัญน้ัน มันวิ่งเขามาหาเราหลายชองทางตลอดเวลา 

24 ช่ัวโมง สิง่นีไ้ดบัน่ทอนความสามารถในการคิดของเราไปหรอืไม เราจะคิด

อะไรไดอยางกระจางแจงไดอกีไหม เราจะคดิอะไรทีส่รางสรรคไดอยางไร และ

ความคิดของเราจะกระจายขยายผลไปไดแคไหน เพราะความเรงดวน ทําให

เราละเลยเรื7องทีผ่านมา เราทาํราวกบัเมื7อวานเปนเพยีงเศษขยะ เราไมมเีวลา

ในการจดจํา ทบทวน และเรียนรู เรากําลังเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจน

ขึ้นจากแนวทางที่เราตอบสนองตอสภาพแวดลอมแบบนี้

มีคนสองแบบเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมน้ี แบบแรกมองวาตนเองคือ

ผูปลดปลอย และอีกแบบมองวาแบบแรกเปนผูรุกราน แบบแรกคือบรรดา

ผูตื7นตัวในเรื7องอินเทอรเน็ต รูสึกตื7นเตนไปกับอนาคต มองเห็นโอกาสและ
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พรอมที่จะรวมวิ่งไปกับมัน พวกเขาไมทนรออะไรอีกแลว สําหรับพวกเขา

มันคือการเตรียมตัวสูโลกไรพรมแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มี

ความคดิสรางสรรค มคีวามรวดเรว็ รวมทัง้ความสบัสน เขาตองลมือดตี และ

มองภาพอนาคตใหชัดเจน ตองมีความมุงมั่นในโลกที่มีการเชื7อมตอกันอยาง

มากมาย สวนคนอีกแบบ คือผูที่กลัวเทคโนโลยี และยึดมั่นอยูกับสิ่งเดิมๆ 

พวกเขารูสึกเหมือนวาเขากําลังขับรถอยูบนทางดวน แตเลือกทางออกผิด 

พวกเขามองยอนเวลากลบัไปสูยคุยูโทเปย ตอนทีท่กุสิง่ทกุอยางปลอดภยักวา 

ชากวา ถกูตองกวา คาดการณไดมากกวา ชดัเจนและสมเหตสุมผลกวา พวก

เขาเชื7อวาโลกกําลังสับสนวุนวายและเลวรายลงเกือบทุกวัน พวกเขาเชื7อมั่น

ในเรื7องนีจ้าก ปรมิาณของขาวสารทีเ่พิม่ขึน้และแนวโนมความเลวรายของมนั

ผูคนไมไดโตแยงเกี่ยวกับลัทธิทุนนิยมหรือลัทธิคอมมิวนิสตอีกตอ

ไปแลว แตตอนนี้พวกเขาโตแยงกันเรื7องความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง  

นักการเมืองปรับเปลี่ยนวาทะกรรมสําหรับการหาเสียง ขอความอยางเชน 

“การเปลีย่นแปลง ทีเ่ราเชื7อได” หรือ “โหวตเพื7อการเปลีย่นแปลง” กลายเปน 

กระแสนิยม นักเทคโนโลยีไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ในการเปลี่ยนแปลง

และยากที่จะหยุดยั้งพวกเขาได แมแตสมาชิกสภาผูออกกฎหมาย บางครั้งก็ 

พยายามจะยับยั้งแตในที่สุดก็ลมเหลว

20 ปที่ผานมานี้ เปนยุคของการเร่ิมตนและเติบโตของอินเทอรเน็ต 

เปนชวงหลายปทีค่นสวนหนึง่กลวัจะถกูทิง้ไวขางหลัง ในขณะทีอ่กีสวนเปดรบั

และใชเทคโนโลยใีนทกุโอกาสท่ีพวกเขาสามารถจะทําได เพื7อการสื7อสารและ

ใชประโยชนจากการเปลีย่นแปลงนี ้ผมจดัอยูในคนกลุมหลงั ผมเห็นชวีติของ

ผมรวดเร็วขึ้น และผมเห็นครอบครัว เพื7อนรวมงานและเพื7อนๆ ของผมเอง 

ไดกลายเปนคนที่วุนวายอยูกับสิ่งที่ทําใหวาวุน โดยเริ่มจากอีเมล พัฒนาสูไป

การใชเวบ็ไซต การคนหา การใชสื7อโซเชยีล การคนหาโซเชยีล ขอความดวน 
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สไกป และความซบัซอนของฮารดแวร ทีเ่พิม่มากขึน้ เราไดคดิคนวธิกีารใหมๆ  

มากมายเพื7อทีจ่ะมาหยดุยัง้ตวัเราเอง ซึง่เราจะขยายความเรื7องนีก้นัในบทที ่1

แน�นอนวา ผมไมไดเปนคนเดียวทีส่งัเกตเหน็สิง่เหลานี ้มหีนังสอืหลาย

เลมที่เขียนถึงบทบาทของความเงียบที่สัมพันธกับการคิดสรางสรรค หนังสือ

ของ ซูซาน เคน ที่ชื7อ Quiet : The Power of Introverts in a World That  

Can’t Stop Talking (ความเงียบ : พลังของคนเก็บตัว ในโลกที่ไมสามารถ

หยุดพูดได) อาจเปนเลมที่ดีที่สุดที่กลาวถึงเรื7องนี้ ในหนังสือเลมนี้ ท้ัง 

นกัวทิยาศาสตรและศลิปน มวีธิกีารคดิสรางสรรคซึง่สอดคลองกับท่ีไอนสไตน 

ไดสรางทฤษฎีเกี่ยวกับเวลา นั่นคือเขาใชเวลาไปมากในการสรางความคิด  

เขาอธิบายความคิดสรางสรรควาเปน ‘สิ่งที่กลั่นกรองไดจากเวลาท่ีเสียไป’  

แตในโลกสมัยใหมของเรา ไมมีใครยอมเสียเวลา ทุกคนรูสึกวาทุกวันนี้ เขามี

งานยุงกวาทีผ่านมา เขาทํางานมากขึน้แตไมเสมอไปทีเ่ขาจะไดผลผลติเพ่ิมขึน้

ไอนสไตนถูกตองใชไหม? เปนไปไดไหมวาแทจริงแลว เราจําเปนตอง 

‘เสียเวลา’ เพื7อจะไดมาซึง่ความคดิสรางสรรค? บางคนอาจจะเถยีงวาไมมใีคร

จะพลาดความคดิบางอยาง แตผมยงัไดคนพบหลกัฐานเพื7อชีใ้หเห็นวาปรมิาณ

ขอมูลที่ลนเกินไปแบบทุกวันนี้ สงผลตอสุขภาพและความสัมพันธของเรา

ทําไมท่ีมาของความคิดสรางสรรคจึงมีความสําคัญ? ก็เพราะมันเปน 

สิ่งจําเปนกับทุกบริษัท ทุกอุตสาหกรรม รวมทั้งในชีวิตของผม นอกจากนี้  

ความคิดสรางสรรคยังกลายเปนพื้นฐานของวัฒนธรรมตะวันตกอีกดวย 

ประเทศตางๆ ในโลกมีทางเลือกในการแขงขันอยูสองทางคือ จะเปนพวก

ที่ทํางานหนักกวา ยาวนานกวา แตไดผลลัพธนอยกวา หรือจะเปนพวกที่

พยายามสรางความแตกตางใหกับตัวเองดวยวิธีการอื7น

ผมเห็นโลกกําลังเคลื7อนที่เร็วข้ึน แตดวยอะไรบางอยางกลับทําใหมี

ความคบืหนานอยลง มกีารสื7อสารมากข้ึน แตมกีารสนทนากันนอยลง มขีอมูล
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มากขึน้ แตไมไดมกีารเรยีนรูเพิม่ขึน้ สิง่ทีด่ขูดัแยงเหลาน้ีเปนเรื7องทีเ่ราจะเหน็

ไดชัด จากที่ โทนี่ ชวารตซ บอกวาเปนเรื7องของการทําอะไรๆ ที่ ‘มากกวา 

ใหญกวา เร็วกวา’ ในหนังสือของเขาที่ชื7อ The Way We’re Working Isn’t 

Working (วิธีการทํางานที่ไรผล)

ทุกวันนี้ คนบนโลกตางพูดกันวา เราตองเพิ่มทรัพยากรใหมากท่ีสุด 

เราตองทําสิ่งที่ดีที่สุดใหตัวเอง ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีตองอาศัยความรวมมือรวมใจ 

เราจะใชแหลงทรพัยากรทีห่ายากของเราไดอยางไร หากเราไมรูอะไรเกีย่วกบั 

ศักยภาพของเราเองเลย? และท่ีแยไปกวานั้น อะไรจะเกิดขึ้นหากสิ่งที่เรา

หวังวาจะชวยใหเรามีประสิทธิภาพไดมากขึ้นนั้น แทจริงแลวมันกําลังทําลาย

ความสามารถในการสรางสรรคโดยธรรมชาติของเรา?

ความคิดสรางสรรคไมไดถูกจํากัดอยูในอุตสาหกรรมสรางสรรค เชน 

การโฆษณา การประชาสัมพันธ การออกแบบ และการตลาด แตเราตองการ

ความคิดสรางสรรคมากมายในวิชาชีพอื7นๆ เชน กฎหมาย สถาปตยกรรม 

การบญัช ีและการใหคาํปรึกษาดานการจดัการ ซึง่ทกุสาขาอาชพีกาํลังตกอยู 

ภายใตปญหาเดียวกัน คือมีเวลานอยลง เราตางมีเวลานอยเกินกวาจะคิด 

แกปญหาตางๆ ไดอยางลกึซึง้ ในชวงเวลาท่ีเศรษฐกจิซบเซาหรือถดถอย อาจจะ 

เปนชวงเวลาดีๆ ที่ทําใหผูคนเปดรับตอความคิดใหมๆ ในขณะที่เศรษฐกิจมี

การเจริญเติบโตหรืออยูในชวงขาขึ้น ความจําเปนของนวัตกรรมก็มักจะถูก

มองขามไป ในความจริงแลวมีพื้นที่สําหรับการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

ในทุกอุตสาหกรรม บางคนบอกวานี่น�าจะเปนเวลาที่ดีที่สุดสําหรับมัน

และถาเราตองการใหสิง่น้ีเกดิขึน้ไดจริง เราตองเลกิยดึตดิกับความเชื7อ 

เรื7องการทํางานของสมอง ที่เชื7อกันมาตลอดวา เปนการทํางานของสมอง

ซีกซายและสมองซีกขวา โดยสมองซีกซายคือการวิเคราะหเหตุผลในขณะ

ที่สมองซีกขวาเปนเรื7องของแนวคิด จินตนาการ ความรูเรื7องสมองนี้มีการ
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เปล่ียนแปลงตลอดหลายปทีผ่านมา และจะมกีารเปลีย่นแปลงไปเรื7อยๆ กลาว

โดยสรุปคือความรูในเรื7องนี้ยังไมนิ่งและมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงตอไป 

เพื7อความชัดเจนผมอยากจะบอกวาการคิดวาการทํางานของสมองซีกซาย

และสมองซีกขวาแยกจากกันนั้นเปนเรื7องที่ผิด เพราะท้ังสองซีกทํางานรวม

กัน อยางไรก็ตามเราสามารถเรียกพวกมันวา กระบวนการ (ซึ่งเปนวิธีการที่

ผมจะอางถึงพวกมันตลอดทั้งเลมน้ี) เนื7องจากพวกมันมีความแตกตางและ

สามารถแยกแยะได แตก็ไมไดตั้งอยูในสมองเพียงดานใดดานหนึ่งเทานั้น

ความคดิสรางสรรค อาจไมเปนทีรู่จกักนัแพรหลายในคนบางกลุม เชน 

นักบัญชีและนักการเงิน ซึ่งถูกเรียกกันวาเปนพวก “สมองซีกซาย” แตความ

จริงแลวคนพวกเขาอาจมีความสรางสรรคไดมาก ความคิดสรางสรรคไมได

เปนเพยีงแคพืน้ฐานของพวก ‘สมองซกีขวา’ หรอืกลุมอตุสาหกรรมสรางสรรค

เทานั้น นวัตกรรมหลายเรื7องที่กอใหเกิดปญหามากในชวงภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยในป 2009 ก็เปนผลโดยตรงมาจากคนพวก ‘สมองซีกซาย’ ท่ีหันมา

คดิสรางสรรคมากจนเกนิไป! หากจะมีสิง่ใดจําเปนขณะนีก้ค็อืคลื7นลกูใหมของ

การสรางสรรคเพื7อสรางความเชื7อมั่นใหกับตลาดและนักลงทุนวา นวัตกรรม

จากนี้ไปจะคุมคาตอการลงทุน (นี่คือเรื7องของศรัทธา เปนกระบวนการของ

สมองซีกขวาซึ่งอาจจะไมเคยมีอยูในพวกสมองซีกซาย)

ความจรงิแลว ความคิดสรางสรรคเกดิขึน้มาจากการทํางานของสมอง

ทั้งสองดาน แตถูกนํามาใชในงานที่แตกตางกัน (เราจะคุยเรื7องนี้เพิ่มเติม 

ในบทที ่4) เรื7องทีเ่หน็ไดชดัคอื กระบวนการของสมองซกีขวาเชน ‘ความเชื3อ

หรอืศรทัธา’ เปนเรื7องที ่กระบวนการของสมองซกีซายไมยอมรบั และในทาง

กลบักนั การใชเหตุผลของสมองซกีซายกไ็มไดรบัการยอมรบัจากกระบวนการ

ของสมองซีกขวาเชนกัน
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มหีลกัฐานวาการมขีอมลูมากเกนิไป จะเปลีย่นแปลงรปูแบบพฤตกิรรม

ของคน โดยเฉพาะอยางยิ่งจากรายงานเรื7องการศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่ง

นกัศึกษารูสกึวาตกอยูภายใตความกดดนัมากขึน้กวาทีเ่คย ทําใหสมองตอบสนอง 

ตอความกดดันนั้นดวยวิธีการที่ตางกัน ถาเล็กนอยก็จะเปนประโยชน แตถา

มากไปก็อาจเปนอันตรายได

หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาตัวของสมองเองมีการพัฒนาทางกายภาพ

เมื7อจาํเปนตองปฏบิตังิานทีเ่ฉพาะเจาะจง เชน คนขบัรถแท็กซีท่ีม่ฮีปิโปแคมปส 

ขยายใหญขึน้ มกีารพฒันากระบวนการบางอยาง และบางอยางกลบัลดนอย

ลง ซึ่งสงผลกระทบตอทั้งพฤติกรรมจริงและพฤติกรรมที่คาดหวัง

ความวุนวายนี้กําลังเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา ช่ัวโมงการทํางานของเรา

ยาวนานกวาเดมิ มกีารวดัผลงานของเรามากขึน้ ผูนาํของเราจําเปนตองแสดง

ใหเหน็วาเขาทําอะไรมากกวาเดิม แมวาจรงิๆ แลวเขาไมไดทาํอะไรมากไปกวา

เดิมเลย เรื7องที่น�าสนใจคือ เมื7อเราถามถึงแบบอยางที่ดีงาม ซึ่งเปนตนแบบ

ของเราได พวกเรามกัจะใหคาํตอบวา ‘เขาคอืใคร’ แทนทีจ่ะอธบิายวา ‘เขาทาํ 

อะไร’ เราจะพบคําตอบเรื7องนี้ในบทที่ 6

การเรงความเร็วและเสียงรบกวนเปนการทําลายสภาพแวดลอม 

ทีส่งเสรมิความคดิเพราะความคดิสรางสรรคเปนกระบวนการของความเงยีบ 

และสภาพแบบน้ีสงผลกระทบตอเรามากจนดูเหมือนวาเรากําลังสูญเสีย 

เพราะเราพยายามเรงรบีเกนิไปและหลอกตวัเองวาเราเรว็ มันเปนภาพลวงตา

มากกวาความเรว็ท่ีแทจรงิ นัน่เปนเหตผุลทีผ่มเขยีนหนงัสอืเลมนีข้ึน้มา เพราะ

ผมอยากสารภาพความจริง

ความคดิสรางสรรคเปนวธิกีารทีช่วยใหทัง้เรื7องธรุกจิและเรื7องสวนตวั

ยงัคงกาวไปขางหนาได เปนวธิทีีท่าํใหพวกเขาสามารถเตบิโตอยางรวดเร็วดวย 
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การเริ่มสิ่งใหมซึ่งทําใหพวกเขายังคงมีความสุขได ความคิดสรางสรรคม ี

ความสําคัญไมใชแคในเรื7องของธุรกิจเทานั้น แตมันสําคัญตอชีวิต

นอกจากจะชวยใหสังคมที่สรางสรรคมีความเจริญกาวหนาแลว ยัง

สามารถสรางความย่ังยนืในการเพิม่ผลผลติอกีดวย ขอเพียงแคพวกเขาเขาใจ

วาศักยภาพและการเรียนรูเปนสวนสําคัญอยางไรในการเริ่มตนใหม

ความคิดสรางสรรคเปนเรื7องเก่ียวกบัอนาคต มันนาํมาซึง่ขอมลูเชงิลกึ  

ความแปลกใหมและการเปลี่ยนแปลง ในชวง 20 ปที่ผานมา ผมไดเดินทาง 

ไปยังทวีปเอเชีย อเมริกา และประเทศอื7นอีกหลายแหงในโลก ผมพบ

ทศันคติทีแ่ตกตางกนัอยางมากในเรื7องของความคิดสรางสรรค ตวัอยางเชน  

ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีประวัติศาสตรนอยมาก จนเมื7ออนาคตมาเคาะประตู 

ความคิดสรางสรรคจึงไดรับการตอนรับอยางอบอุน ตรงกันขามกับในยุโรป 

อนาคตถูกมองดวยความสงสัยมากกวา สวนในเอเชียทุกสิ่งทุกอยางกําลัง

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว พวกเขาแคตองทําความคุนเคยกับจังหวะของ

การเปลี่ยนแปลง

ผมพบวายุโรปเปนที่ซึ่งเหมาะกวาที่อื7นในเรื7องของมาตรฐานความคิด

สรางสรรค เพราะยุโรปมกีารตอตานในการเปลีย่นแปลงมากกวา ทําใหความคดิ 

ที่เขามาใหมนั้นตองเปนเรื7องที่ดีจริงๆ จึงจะไดรับการยอมรับ เพราะพวกเขา

ถกูทาทายโดยความเปนมาทัง้หมดของประวตัศิาสตร นีท่าํใหยโุรปเปนสถานที ่

ซึ่งเปดกวางสําหรับความคิดแตไมใชทุกความคิดใหม จะมีเฉพาะความคิด 

ทีไ่ดรบัการพสิจูนอยางเหมาะสมแลว และเปนความคดิท่ีเอาชนะการคดัคาน

ตางๆ รวมท้ังไดเคยลองใชความคดิใหมเหลานีใ้นท่ีอื7นๆ มาแลว วฒันธรรมของ

สหรัฐอเมริกา มองเห็นความคิดใหมๆ ที่กําลังทดลอง ไดสรางความลมเหลว 
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ขึ้นมากมาย แตก็มีความสําเร็จเพิ่มขึ้นอีกมากดวย นี่อาจเปนเรื7องของทุน

ทางปญญาที่มีความแตกตางกัน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Times 

Higher Education World University Rankings) ในป 2015 ใน 10 อันดับ

แรกของสุดยอดมหาวิทยาลัยโลก มีมหาวิทยาลัย 3 แหงเทานั้นที่ตั้งอยู 

ในยโุรป (และท้ังหมดน้ีอยูในสหราชอาณาจกัร) โดยท่ีสถาบนัเทคโนโลยแีหง

แคลฟิอรเนยีเบริกลยี และสแตนฟอรด อยูในอนัดบัตนๆ ของการจดัอนัดบันี้

เมื7อใดท่ีมกีารแขงขนักนัมากขึน้ เมื7อน้ันกจ็ะมมีาตรฐานการสรางสรรค

สูงขึ้น ในเอเชียทุกอยางเติบโตอยางรวดเร็วและในหลายๆ กรณีเปนเพียง

แคการขยายผลของกระบวนการที่มีอยูแลวใหกระจายตัวออกไป มีตัวอยาง

ของความคดิสรางสรรคอนัน�าทึง่ในดานสถาปตยกรรม ตวัอยางเชน โรงแรม 

มารีนาเบยแซนส ในสิงคโปร ซึ่งเปนหนึ่งในอาคารที่พิเศษที่สุดในโลก  

มันไดรับการพัฒนาโดย ลาสเวกัสแซนสคอรปอเรช่ัน ดวยงบประมาณ 

8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ออกแบบโดย โมเช ซาฟได เขาบอกวาไดรับ 

แรงบันดาลใจมาจากสํารบัไพ นอกเหนอืจากคาสโินแลว ยงัมสีวนประกอบอื7นๆ  

ของการกอสราง คือโรงแรม 3 แหงที่เปนอาคารสูงมีหองพัก 2,500 หอง 

ซึง่ดานบนมดีาดฟาและสกายพารกเชื7อมตอกนักบัสระวายน้ํายกระดับซึง่ยาว

ที่สุดในโลก สถาปตยกรรมของรีสอรตไดรับการเห็นชอบจากท่ีปรึกษาดาน 

ฮวงจุยผูลวงลับ ชอง สวอน เลก และ ลุยซา ออง ลี สถาปตยกรรมคือการ

แสดงใหเหน็ ไมใชแคการบอกเลาวาความคดิสรางสรรคของเมืองเปนอยางไร 

เราจะศกึษาเรื7องนีก้นัตอไดในหนงัสอืวา การออกแบบสถาปตยกรรมและการ

ตกแตงภายในเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผูคนคิดไดอยางไร

ผมพบความสมดุลของการใชความคิดสรางสรรคที่ดีที่สุดในสหรัฐ 

อเมรกิา ประเทศทีไ่มมใีครจดจาํอะไรไดวาทีน่ีเ่ปนอยางไรเมื7อ 30 ปทีแ่ลว แตโดย

การใชความคดิสรางสรรค รายการแบบ แฟมลิีก่าย กเ็กิดขึน้มา สหรฐัอเมรกิา
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มตีลาดของสื7อสงัคมทีก่ระจายอยางทัว่ถงึและนีเ่ปนชองทางสาํหรบัการปฏวิตัิ 

ทางวฒันธรรม เปนเรื7องน�าขนัคือ สหรฐัอเมรกิาเปนประเทศตนกําเนิดของการ

ใชสื7อสงัคมออนไลนทัว่โลก แตกลบักลายเปนยโุรปทีเ่ตมิเตม็ขอมลูในชองทาง 

เหลานั้น วันนี้คุณสามารถไดยินความคิดเห็นของสื7อสังคมออนไลนในยุโรป 

ทีบ่นวายุโรปกําลงัเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมไปเปนเหมอืนกับสหรฐัอเมรกิา 

แตในสหรัฐอเมริกาคุณจะไดยินขอความที่ตรงกันขาม ความจริงก็คือการ 

เพิม่ขึน้ของสื7อสังคมออนไลนและการทาํมาคาขายออนไลน ทําใหรูสกึวาทกุที ่

บนโลกเปนเสมือนที่เดียวกัน

ทกุทีอ่าจมคีวามคลายกนัมากข้ึน แตทกุทีก่เ็คลื7อนไหวเรว็กวาท่ีเคย เรา

จะรบัมอืกบัความเรว็ทีเ่รงรีบน้ีไดอยางไร? เราตองใชระบบการคดิสรางสรรค

ซึ่งรวมถึงแปดลักษณะที่สรางสรรคคือ ความเงียบ, การเขารวม, ความฝน, 

การผอนคลาย, การปลดปลอย, การทําซํ้า, การเลน และการสอน แตละสิ่ง

เหลานี้เปนองคประกอบสําคัญในรูปแบบใหมของการคิดท่ีตองควบคุมโดย 

ผูที่ตองการปลดปลอยตนเองภายใตสภาพแวดลอมใหม มิฉะนั้นเราก็จะ

ลงเอยดวยการคิดเร็วเกินไป เราจะสํารวจเรื7องราวเหลานี้กันตลอดทั้งเลม

ในเลมนี ้คณุจะพบกบัการสมัภาษณนกัวชิาการ ศิลปน นักธรุกิจ นกับวช 

ผูนําทางทหาร นักออกแบบ นักการเมือง นักจิตวิทยา นักกฎหมาย และ

นักการศึกษา การไดยินจากคําพูดของพวกเขาเปนสิ่งลํ้าคา และที่ชัดเจนคือ

ทุกคนใชลักษณะสรางสรรคบางอยางในทางใดทางหนึ่ง นอกจากนี้ พวกเขา

ยังนําเอากระบวนการสมองซีกซายและสมองซีกขวา มาปรับใชดวยวิธีการ

ตางกนั ไมมสีตูรสาํเร็จ นัน่คอืไมมใีครทีใ่ชเพยีงกระบวนการเดยีว คนเหลานี้ 

คิดวาตนเองสรางสรรค นักแกไขปญหาและสมาชิกในทีมทุกคน ควรพัฒนา
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ความสามารถในการสรางสรรคของตนเองเนื7องจากมคีวามจาํเปนตอสขุภาพ

และประสิทธิภาพ

คุณอาจพบวาบางเรื7องในหนังสือเลมนี้ไมใชเรื7องใหม เพราะผมไมใช

นักวิชาการ อาชีพของผมเปนเรื7องของการชวยปลดปลอยศักยภาพ ท้ัง

ศกัยภาพสวนบคุคลและศกัยภาพสวนรวม ซึง่ศกัยภาพทัง้สองอยาง คณุเอง

ก็ไมสามารถแยกมันออกจากกันได



ในบทนี้เราจะมาดูกันวาทําไมคนเราจึงตองยุงมากกวาที่เคย 

เปนมา ซึ่งจะชวยใหเราเขาใจถึงแรงกดดันใหมๆ ที่ทําใหตองคอย

ตดิตามขาวสาร เราจะดกูารเติบโตของเทคโนโลยีทีแ่ทรกแซงชวีติ และ 

วิธีการท่ีมันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเรา ตัวของสื3อเองก็มีการ

เปลี่ยนแปลงเพราะขอมูลที่มากเกินไป เรื3องน้ีอาจดูลึกลับและยาก 

ทีจ่ะชีช้ดั เพราะมนัเปลีย่นไปตลอดเวลา เราจะดวูาอะไรท่ีสรางขาวและ 

ทาํไมขาวรายจงึขายด ีอะไรทาํใหขาวมคีวามถกูตองหรอืมีความน�าเชื3อถือ 

นอยลง อะไรเกิดข้ึนเมื3อคนหนุมสาวกําลังอานหนังสือนอยลง การ 

เพิม่ขึน้ของสื3อสงัคมออนไลนกบัผลกระทบทางเพศ โดยเฉพาะผูหญงิ 

ในตอนทายของบทนี้คุณน�าจะเขาใจถึงสาเหตุที่ทําใหชีวิตเราเต็มไป 

ดวยความเรงรีบ และถาอานแลวคณุรูสกึวาหมดแรง น่ันกเ็ปนไปตาม

คาดครับ!

ทกุวนันี ้คณุพบวาตวัเองถกูรบกวนมากขึน้หรอืไม? ไมใชเรื7องงายเลย

ที่คุณจะมีสมาธิเมื7อคุณรูสึกวาถูกขัดจังหวะอยางตอเนื7อง ยิ่งแยกวานั้นคือ 

มันทําใหคุณเครียด มันอาจทําใหเรารูสึกเหมือนทุกสิ่งทุกอยางอยูนอกเหนือ 

การควบคุม 

ข้อมูลที่ท่วมท้น และวิธีการ 
ที่มันเปลี่ยนแปลงเรา 01
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ชวีติการทํางานของเรามกีารเปลีย่นแปลงอยางมากในรอบ 20 ป งาน

ของเราแตกตางจากงานคนรุนพอรุนแมของเรามาก เพราะการตดิตอสื7อสาร

ในตอนนี้ ไดกลายเปนเรื7องของ 

ความเรงดวน

ความแพรหลาย

ความยุงเหยิง

ความเปนสวนตัว

ความสะดวกและพกพาได

ความตองการ

ไมสามารถคาดการณได 

ชวีติทางสงัคมของเราถกูขดัจงัหวะดวยชีวติการทาํงานของเรา และชีวติ

การทาํงานของเรากถ็กูขดัจงัหวะดวยชีวติทางสงัคม ในความเปนจรงิ แมแตชวีติ 

ทางสงัคมของเรากถ็กูขดัจงัหวะดวยรปูแบบชวีติทางสงัคมอื7นๆ เราไมสามารถ 

แมแตจะดทูวีไีดโดยไมมหีนาจอทีส่องเพื7ออานสื7อสงัคมออนไลนเกีย่วกบัรายการ 

ที่เรากําลังสนใจ

นอกเหนือจากการถูกขัดจังหวะและการขาดสมาธิ คุณสังเกตเห็น 

หรอืเปลาวา วนันีค้ณุยุงมากขึน้แคไหน? คณุมปีระสทิธผิลมากขึน้หรอืแคยุง 

มากขึน้ ปญหานีง้ายมาก เพราะเราสามารถเติมทกุนาทีของทกุวนัได เราทาํได 

จริงๆ ในเดือนกุมภาพันธของป 2013 ผลการสํารวจของสหรัฐอเมริกา จาก

ผูใหญ 2,020 คน อายุ 18 ปขึ้นไป โดยสมาคมแฮริสอินเทอรแอกทีฟ  

ทีด่แูลทางดานจติวทิยาของคนอเมริกนั รายงานวา ชาวอเมรกินัสวนใหญรูสกึ

ยุงมากขึ้นกวาปกอน และเมื7อปที่แลวพวกเขาก็ยุงมากขึ้นกวาปกอนหนานั้น

เชนกัน คนมักพูดถึงวันที่เขาทํางานไดอยางมีประสิทธิผล ก็ตอเมื7อเขาไดใช

ทุกๆ นาทีไปกับการทํางานในวันนั้น



บทที่ 1    ¢ŒÍÁÙÅ·Õè·‹ÇÁ·Œ¹ áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ·ÕèÁÑ¹à»ÅÕèÂ¹á»Å§àÃÒ 37

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



38  โลกหมุนเร็วข้ึน ตองคิดใหชาลง

 

 

 
 

 
 
  



บทที่ 1    ¢ŒÍÁÙÅ·Õè·‹ÇÁ·Œ¹ áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ·ÕèÁÑ¹à»ÅÕèÂ¹á»Å§àÃÒ 39

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



40  โลกหมุนเร็วข้ึน ตองคิดใหชาลง

 

 
 
  

คุณไมสามารถแสดงคุณคาไดอยางชัดเจนเมื7อคุณยุงเกินไปท่ีจะเห็น

ภาพรวม 

สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคนจํานวนมากมายไดอยางไร?

กลุ มบริษัท ราดิคาติ ซึ่งเปนบริษัทวิจัยการตลาดในพาโลอัลโต  

รัฐแคลิฟอรเนีย รายงานวาคนที่ทําธุรกิจในสหรัฐฯ รับและสงอีเมลเฉลี่ย  

121 ฉบบัตอวนัในป 2014 และคาดวาจะเพิม่เปน 140 ฉบบัตอวนัภายในป 2018  

ถาเราคดิวาเราทาํงาน 10 ช่ัวโมงตอวนั หรือจะทาํงานแบบปจจบุนั คอื 12 ชัว่โมง 

ตอวัน นั่นคือเราจะมีอีเมลสงเขามาหาเราในทุก 6 นาที

จากการสํารวจนี้คาดวา จํานวนบัญชีอีเมลทั่วโลกจะเพ่ิมขึ้นจาก  

4.1 พันลานบัญชีในป 2014 เปนจํานวนมากกวา 5.2 พันลานบัญชีในชวง

ปลายป 2018 จํานวนผูใชอเีมลทัว่โลก รวมท้ังผูใชงานทางธุรกจิและผูบรโิภค

ทัว่ไปจะเพิม่ขึน้จาก 2.5 พนัลานคนใน 2014 ไปเปน 2.8 พันลานคนในป 2018 
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ทีน่�าสนใจไปกวาน้ันคอื อเีมลไมไดเปนการสื7อสารทีใ่ชงานกันมากท่ีสดุ 

แตยังแอปพลิเคชัน WhatsApp ซึ่งเปนชองทางการสื7อสารที่ถูกใชกันมาก 

ในขณะนี้ และไดรับความนิยมกวาการสงขอความแบบเดิมที่ใช SMS บริษัท

ตางๆ ไดเปลีย่นมาใชแอปพลเิคชัน่นีเ้พื7อจดัการกบัขอความจาํนวน 3 หมื7นลาน 

ขอความทกุวนัจากผูใชงาน 800 ลานราย ในขณะท่ีขอความจาก SMS มจีาํนวน 

ประมาณครึ่งหนึ่งและกําลังลดลง

อยางไรก็ตามมบีริษทัวจิยับางแหงบอกวา อเีมลยงัคงเปนรปูแบบการ

สื7อสารซึง่ใชในทางธรุกจิกนัมากทีส่ดุในโลก ผูใชงานเฟซบุกโดยเฉลีย่ มเีพื7อน

ระหวาง 130 ถงึ 300 คน การศกึษาลาสดุเกีย่วกบัการเปดรบัโฆษณาโดยบริษทั  
มีเดียไดนามิกส เปดเผยวา ในขณะที่ปริมาณการใชสื7อประจําวันของผูใหญ

ทั่วไปเพ่ิมขึ้นจาก 5.2 ช่ัวโมงในป 1945 เปน 9.8 ชั่วโมงในปจจุบัน แต

จาํนวนสื7อทีเ่พิม่ขึน้น้ีไมไดสงผลใหคนเปดรบัการโฆษณามากขึน้ ผลการศึกษา

สรุปไดวา “จํานวนโฆษณาที่มากมายที่คนไดรับจากสื7อทั้งหาแหลง (ทีวี วิทยุ 

อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ และนิตยสาร) อยูที่ประมาณ 360 รายตอวัน  

ในจํานวนเหลานี้ มีเพียง 150 ถึง 155 คนที่รับรู และมีคนนอยกวานั้น ที่จะ 

นึกถึงมัน การโฆษณาไมสามารถทําใหคนประทับใจและทําใหเกิดการขาย 

ไดนอยมาก

ถาสมมติวาเรามีเวลาวันละ10 ชั่วโมง นั่นคือในหนึ่งชั่วโมงเราจะพบ

โฆษณา 36 รายการ อีเมล 12 ฉบับ และการอัปเดตของเฟซบุกนับครั้งไม

ถวนตอชัว่โมง และนีเ่ปนเพยีงขอมลูพืน้ฐานเทานัน้ เรายงัไมไดรวมขอความ

โตตอบแบบทันทีจากโทรศัพทมือถือ เชน Skypes, Face Time, Instagram, 

Twitter, WeChat และ WhatsApp คุณคงจะเห็นแลววา ใครก็ตามหรือใน

เวลาใดก็ตาม ที่ยังคงสามารถจดจอในเรื7องที่ตนเองคิดโดยไมวอกแวก นั่น

มันเปนสิ่งมหัศจรรย 
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ปญหาเกีย่วกบัสื7อพวกนีก้ค็อื การเขามาพรอมกบัเสยีงเตอืน การกระตุน 

ความสนใจ และการเรยีกรองความสนใจจากเราเปนอยางมาก ดงันัน้ไมใชแค 

ปรมิาณทีม่ากมายของมนัเทานัน้ แตยงัเปนเรื7องของพลงัในการบุกทะลทุะลวง 

ของมันอีกดวย 

ในทางตรงกันขาม พื้นที่เพื7อสรางความคิดอันเงียบสงบของเรา ไมมี

ทีไ่หนเลยทีม่กีารแจงเตือน หรอืมกีารบงัคบั หรือเรียกรองใหเราสนใจ ดงันัน้ 

จงึไมแปลกอะไร ทีพ่ืน้ทีส่าํหรบัการคดิจะถกูละเลย นีค่อืขอความท่ีคณุไมไดยนิ 

จนกวาคุณพรอมที่จะรับฟง เพราะมันไมมีเสียงเตือน

ลองมาดูปจจัยอื7นในเรื7องนี้ ในชวง 20 ปที่ผานมา จากขอมูลของ

องคการกาแฟระหวางประเทศ (The International Coffee Organization) 

ระบวุามกีารบรโิภคกาแฟเพิม่ขึน้รอยละ 40 ซึง่ถานบัตัง้แตป 1975 เรามีการ 

บริโภคกาแฟกันเพิ่มขึ้นเปนสองเทา เราจะคุยในแงสุขภาพจากผลของเรื7อง

นี้กันในภายหลัง

ความกดดันเพื7อใหเราทันกับอีเมลและการติดตอสื7อสารอื7นๆ กําลัง

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของมนุษย ซึง่เราไมไดคาดการณไว จากการสาํรวจโดย  

อะโดบี (Adobe) ในป 2015 ไดมีการสอบถามพนักงานบริษัทชาวอเมริกัน

จํานวนกวา 400 คน อายุเฉลี่ย 18 ปขึ้นไปเกี่ยวกับการใชอีเมลและสื7อสังคม

ออนไลนอื7นๆ บริษัทพบวาชาวอเมริกันเสพติดอีเมลโดยมีการคอยเช็คทั้งวัน

ทั้งคืน มากกวาครึ่งหนึ่งของผูที่เกิดในยุคมิลเลนเนียลเช็คอีเมลจากหองนํ้า 

เกาในสิบของผูตอบคําถามกลาววา พวกเขาเช็คอีเมลสวนตัวในท่ีทํางาน 

และเชค็อเีมลงานจากท่ีบาน และมากกวาหนึง่ในสามบอกวาเขามบีญัชอีเีมล 

สวนตัวหลายบัญชี
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