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สารจากผู้เขียน
ผมหวังว่า ผมจะได้อา่ นหนังสือเล่มนีต้ งั้ แต่ตอนทีไ่ ด้รบั ตำ�แหน่งผูน้ �ำ
เปน็ ครัง้ แรก ตอนนัน้ ผมมืดบอดและทำ�ผิดพลาดมากมาย ซึง่ ทำ�ให้เสียใจ
จนถึงทุกวันนี้ ในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญด้านลูคเิ มียและคณบดีคณะแพทยศาสตร์
โลซาโนลอง แห่งศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเท็กซัส ณ ซานอันโตนิโอ ผม
เป็นผูน้ �ำ คณะแพทยศาสตร์ซงึ่ มีคณาจารย์ถงึ 1,300 คน มีนกั ศึกษาแพทย์
กว่า 900 คน มีเจ้าหน้าทีเ่ กือบ 3,000 คน และมีแพทย์ฝึกหัดกว่า 800 คน
ผมคุมห้องทดลองซึ่งกำ�ลังออกแบบยารักษาโรคมะเร็งชนิดใหม่ โดย
ก่อนหน้านัน้ ในตำ�แหน่งประธานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟลอริดา
ผมภูมิใจที่จะบอกว่า คณะของผมทำ�เงินได้ถึง 1 พันล้านเหรียญ
จากการถ่ายโอนเทคโนโลยีชีวภาพ
ผมต้องเป็นผู้นำ�ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ทั้งนักเคมีอินทรีย์
นักชีววิทยาโมเลกุล แพทย์ผู้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านสายสวน และแพทย์ผวิ หนังแบบเชือ่ มด้วยเลเซอร์ ตัง้ แต่วศิ วกรชีวการแพทย์
ไปจนถึงนักคณิตศาสตร์ ตัง้ แต่ผชู้ �ำ นาญการสรีรวิทยาไปจนถึงนักเภสัชวิทยา
โมเลกุล นอกจากนี้ ผมยังบริหารนักวิทยาศาสตร์หลายร้อยคนที่
ไม่ใช่แพทย์ เราให้การสนับสนุนกลุ่มนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ซึ่ง
เต็มไปด้วยความหลากหลาย ทั้งผู้สร้างฮาร์ดแวร์ นักโปรแกรมเมอร์
ซอฟต์แวร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และนักวิเคราะห์
ข้อมูล ทีมของพวกเรายังรวมถึงนักสือ่ สารมวลชน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคุณภาพ
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นักจิตวิทยา นักการตลาด นักบัญชี และคนจบเอ็มบีเอที่ท�ำ งานบริหาร
อยู่ส่วนกลาง ประสบการณ์ของผมกับมืออาชีพที่ฉลาดเป็นกรดเหล่านี้
สอนผมว่า อัจฉริยะไม่ได้มีรูปแบบตายตัวและไม่ได้กระจุกอยู่ในอาชีพ
ไหนโดยเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา คนหลายร้อยคนที่มี
ประกายแห่งอัจฉริยภาพต่างก็เปน็ สมาชิกในทีมของเรา สิง่ ทีผ่ มรูช้ ดั ก็คอื
กลุ่มของอัจฉริยะผู้น่าประทับใจเหล่านี้ต่างก็เรียกร้อง “กฎใหม่” แห่ง
ความเป็นผู้นำ�
ความท้าทายของผมอยูท่ กี่ ารบริหารอัจฉริยะเหล่านี้ ซึง่ มาจากสายงาน
อันหลากหลายแต่อยูใ่ ต้องค์กรเดียวกัน การเอาวิทยาการความก้าวหน้าต่าง ๆ
มาแปลงเป็นผลในทางปฏิบัติ และบริหารผลลัพธ์อันทรงคุณค่าออกมา
ให้ได้ ด้านที่ยากที่สุดของงานของผมก็คือ การเอาคนที่ฉลาดเป็นกรด
เหล่านี้มาทำ�งานร่วมกันเป็นทีมเดียว อัจฉริยบุคคลส่วนใหญ่มักคิดว่า
พวกเขารู้สิ่งต่าง ๆ ดีที่สุดแล้ว และมีแนวโน้มที่จะมุ่งไปในแนวทาง
ของตัวเอง ซึง่ ถ้าเป็นอย่างนัน้ ก็หมายความว่า จะไม่มอี ะไรประสบความสำ�เร็จ
ได้เลย ผมเรียนรูจ้ ากประสบการณ์สว่ นตัวว่า การนำ�พวกอัจฉริยะนัน้ ยาก
กว่าการนำ�คนประเภทอืน่ แต่ขอ้ ดีกค็ อื หากคุณทำ�ให้อจั ฉริยะเหล่านัน้ มา
ทำ�งานร่วมกันได้ดี คุณจะเปลี่ยนโลกทั้งใบเลยทีเดียว
“การนำ�พวกอัจฉริยะ ก็เหมือนการนำ�ทัพที่มีแต่นายพล” บ็อบ
เลเวอเรนซ์ แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพโรงพยาบาลตั้งข้อสังเกต
ไว้ ซึ่งผมยืนยันได้เลยว่าจริง อัจฉริยะมักมีความเข้าใจอันลึกซึ้งซึ่งไม่มี
ใครอื่นมองเห็น โดยสามารถคิดริเริ่มและคุ้นชินกับการก้าวเดินไปบน
วิถีทางของตนเอง
การจะสร้างสรรค์ให้ได้ในระดับนั้น อัจฉริยะจำ�เป็นต้องจมอยู่กับ
ความคิดของตัวเอง นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ แพทย์ และนักชีววิทยา
โมเลกุลหัวกะทิในแผนกของผม ไม่ชอบคิดว่า ผมเป็นผูน้ �ำ ของทีม พวกเขา
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ชอบทำ�งานเองโดยไม่ขึ้นตรงต่อผมหรือใครในทีม ในประวัติศาสตร์ที่
ผ่านมา อัจฉริยบุคคลล้วนสร้างผลงานอันก้าวหน้าด้วยการอยู่โดดเดี่ยว
กับความคิดของตัวเอง
	ณ วันนี้ เทคโนโลยีก�ำ ลังขับเคลื่อนองค์กรที่ประสบความสำ�เร็จทั้ง
หลาย โรเบิรต์ โซโลว์ นักเศรษฐศาสตร์ ได้รบั รางวัลโนเบลจากการค้นพบ
ว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทุกหนแห่ง ไม่ได้เกิดจากการเพิ่ม
จำ�นวนแรงงานหรือโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก แต่เกิดจากเทคโนโลยีอัน
ก้าวหน้า กลจักรแห่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม
“ส่วนเพิ่มของโซโลว์ (Solow Residual)” การเติบโตของโครงสร้าง
พื้นฐานและแรงงานมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียง 15 เปอร์เซ็นต์
โดยส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดเปน็ ผลมาจากส่วนเพิม่ ของโซโลว์ ซึง่ คิดเปน็ น้�ำ หนัก
ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งหมด
การจะสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจำ�เป็นต้องใช้คนฉลาด
จำ�นวนมาก ผู้ที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีเหล่านี้พร้อมจะเดินทางไปยังสุด
ขอบแห่งความรู้เดิม พวกเขาไม่ยอมจำ�นนต่อขอบเหวแห่งองค์ความรู้
เก่า แต่พร้อมจะกระโดดลงไปเพือ่ ท้าทาย ในอดีตคนฉลาดทีส่ ดุ จะทำ�งาน
อยู่ตามมหาวิทยาลัย แต่ปัจจุบันวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ตัวท็อป
จำ�นวนมากหรืออาจจะส่วนใหญ่ท�ำ งานอยูก่ บั บริษทั มหาชน ซึง่ สร้างสุดยอด
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกมาและขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
กำ�ลังสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ณ อัตราเร่งที่แม้แต่เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ยังล้าสมัยไปได้ หากคุณไม่พร้อมคิดค้นสิ่งยิ่งใหญ่ชิ้นต่อไป คุณจะ
หายสาบสูญ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอนั ยิง่ ใหญ่ในวันนี้ การนำ�
อัจฉริยบุคคลถือเป็นสิ่งจำ�เป็นอย่างยิ่งในการสร้างผลิตภาพ ท่ามกลาง
สิ่งแวดล้อมทางการแข่งขันที่เป็นอยู่
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การสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจำ�เป็นต้องใช้อัจฉริยบุคคล
ทั้งหลายมาทำ�งานด้วยกัน เพราะเทคโนโลยีส่วนใหญ่มีองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง จึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลาย
สายงานซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปมาช่วยเหลือ การจะสร้าง
ความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นได้นั้น ต้องใช้ความชำ�นาญหลากหลายด้าน
แล้วเอามาทำ�ให้สมั ฤทธิผ์ ลด้วยมือของคนคนเดียว ปัญหาก็คอื อัจฉริยะ
ส่วนใหญ่โดยธรรมชาติแล้วมักไม่ใช่ผเู้ ล่นเป็นทีม บ่อยครัง้ ทีค่ วามฉลาด
ทำ�ให้พวกเขาแปลกแยกมาตัง้ แต่ยงั เด็ก พวกเขาชอบทีจ่ ะจัดการกับปัญหา
ด้วยวิธีของตัวเอง ภายใต้กำ�หนดการของตัวเอง
บิล เกตส์ และ อีลอน มัสก์ เป็นไอคอนด้านความเป็นผู้นำ�ที่
โดดเด่นในด้านของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทั้งสองคนเป็นอัจฉริยะ
และเป็นผู้น�ำ แต่พวกเขาคือข้อยกเว้น โดยภาพรวมแล้ว เรามักไม่ค่อย
ได้ยินว่า คนเป็นผู้นำ�จะรู้เรื่องโปรเจกต์ทางเทคโนโลยีเท่าไรนัก เพราะ
พวกเขามักไม่ได้ค้นพบอะไร คนที่เป็นผู้นำ�ของพวกอัจฉริยะมักไม่ชนะ
รางวัลโนเบล ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิบัตร และไม่ได้นำ�เสนอการค้นพบ
อันยิ่งใหญ่ใด ๆ ในการพูด ณ การประชุมต่าง ๆ พวกเขามักวางตัวเอง
อยูห่ ลังม่าน ขณะทีพ่ วกอัจฉริยะกลับยืนอยูบ่ นโพเดียมรอรับเสียงปรบมือ
แซ่ซ้องจากฝูงชน
แม้อัจฉริยบุคคลจะดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนได้ การนำ�
พวกอัจฉริยะกลับมีความสำ�คัญในการสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ไม่แพ้กัน ลำ�พังพวกอัจฉริยะอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการสร้าง
ความสำ�เร็จ ผูน้ �ำ ทีเ่ ข้มแข็งต้องทำ�ให้งานนัน้ เปน็ จริงด้วยการมุง่ เน้นไปยัง
กลุม่ คนเหล่านัน้ พยายามลดอุปสรรค สายตาจับจ้องทีเ่ ป้าหมาย ดึงคนอืน่ ๆ
มาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์และตัดสินใจว่า จะเอาสิ่งที่ค้นพบใหม่ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร
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ผมได้เรียนรูอ้ ะไรต่อมิอะไรมากมายจากการนำ�คนทีเ่ ป็นอัจฉริยะ ด้วย
การลองผิดลองถูกเปน็ เวลาหลายทศวรรษ ผมหวังว่า ตัวเองจะเตรียมตัว
รับมือสถานการณ์ที่ยากลำ�บากและน่าผิดหวังที่เคยเผชิญมาตลอดชีวิต
การงานได้ดีกว่านั้น หลักสูตรบริหารที่ผมเคยเรียนไม่เคยแตะเรื่องของ
การนำ�บุคคลทีฉ่ ลาดปราดเปรือ่ งเลย ผมพบว่า ทฤษฎีความเป็นผูน้ �ำ โดย
ทัว่ ไปมักประยุกต์ใช้กบั คนทีม่ คี วามฉลาดโดดเด่นไม่ได้ จากทีเ่ คยทำ�งาน
กับทั้งสองฝั่งในฐานะผู้จัดการและสมาชิกของทีมวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ผมมีมมุ มองเฉพาะตัวต่อประเด็นปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ และมีเครือ่ งมือแห่ง
ความเป็นผูน้ �ำ ซึง่ จำ�เปน็ ต้องมีเพือ่ นำ�ให้ประสบความสำ�เร็จ ผมตกผลึกสิง่
ที่ได้เรียนรู้ออกมาเป็นกฎ 10 ข้อที่ใช้ได้จริง ซึ่งผมเคยนำ�ไปใช้และ
ทำ�การทดสอบมาแล้วหลายต่อหลายปี เราจึงเขียน เหนือกว่าลูกน้อง
แบบไอน์สไตน์ คือเจ้านายอัจฉริยะ เล่มนี้ออกมา เพื่อขยายกฎเหล่านี้
ในรอบหลายปีทผี่ า่ นมา ผมได้ประสบกับสถานการณ์ทเี่ ข้ามาทดสอบ
และท้าทายความเป็นผู้นำ�อย่างรุนแรง ผมสงสัยว่า การเป็นเจ้านายของ
ไอน์สไตน์จะรู้สึกอย่างไร การมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำ�คนที่ได้รับ
การยอมรับว่า เป็นอัจฉริยบุคคลผู้ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคสมัยนั้นจะ
เป็นอย่างไร อับราฮัม เฟล็กซ์เนอร์ ผู้ก่อตั้งสถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูง
ที่พรินซ์ตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ ได้บริหารทีมอันเต็มไปด้วยอัจฉริยะชื่อดัง
ในระดับนานาชาติ โดยใช้กฎ 10 ข้อที่ผมคิดขึ้นมานี้ เหนือกว่าลูกน้อง
แบบไอน์สไตน์ คือเจ้านายอัจฉริยะ เป็นผลผลิตจากประสบการณ์
ของผม ประกอบไปด้วยนวัตกรรม ความสำ�เร็จ โอกาสที่หลุดมือ
และความล้มเหลวในโลกธุรกิจ เรียงร้อยเข้าด้วยกัน ด้วยเรื่องราวแห่ง
วิสัยทัศน์อันโดดเด่นของอับราฮัม เฟล็กซ์เนอร์ และความสามารถ
ของเขาในการดึงเอาความยอดเยี่ยมของอัจฉริยบุคคลที่เขาทำ�งาน
ด้วยออกมาใช้ได้อย่างมากมาย เมื่อคุณเอากฎทั้ง 10 ข้อในการนำ�
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อัจฉริยบุคคลไปปฏิบัติ คุณจะเห็นถึงความสร้างสรรค์และผลิตภาพที่
เพิ่มขึ้นอย่างเหลือเชื่อ กลยุทธ์เหล่านี้ใช้ได้ผลกับผมมาโดยตลอด และ
ผมก็รู้ว่า มันจะทำ�ให้คณ
ุ เป็นผู้น�ำ ที่มีประสิทธิผลมากขึ้น
เหนือกว่าลูกน้องแบบไอน์สไตน์ คือเจ้านายอัจฉริยะ จะทำ�ให้
คุณเข้าใจถึงความซับซ้อนในการนำ�อัจฉริยะชั้นเยี่ยม เป็นมุมมอง
ทีจ่ ะช่วยให้คณ
ุ หลีกเลีย่ งการทำ�ให้คนฉลาดในทีมของคุณแปลกแยกออก
ไป เป็นกลยุทธ์ในการสร้างการทำ�งานเป็นทีมและสร้างเป้าหมายร่วมกัน
รวมทั้งแนวทางในการนำ�เอากฎ 10 ข้อไปใช้งานจริงด้วย
-โรเบิร์ต โรมาส, MD
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บทนำ�

Einstein’s Boss

เป็นไปได้สูงที่คุณคงไม่รู้ว่า หัวหน้าของไอน์สไตน์คือใคร ตอนที่
ไอน์ สไตน์ ม าทำ � งานในสหรั ฐ อเมริ ก า เขารายงานตั ว ต่ อ อั บ ราฮั ม
เฟล็กซ์เนอร์ เฟล็กซ์เนอร์เป็นนักบริหารที่เก่งมาก แต่ไม่ใช่อัจฉริยะ เขา
เริม่ อาชีพด้วยการเปน็ ครูโรงเรียนมัธยม เขาไม่ได้มปี ริญญาเอก เขาไม่ใช่
แพทย์และไม่ใช่นักคณิตศาสตร์ด้วยซ้ำ�ไป เขาไม่เคยเขียนรายงานทาง
วิชาการเลยแม้แต่ชิ้นเดียว
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เป็นหนึ่งในคนแรก ๆ ที่เฟล็กซ์เนอร์จ้างมา
ทำ�งานด้วยที่ IAS* ณ มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน และไอน์สไตน์ก็นับถือ
สถาบันแห่งนี้ในทันที หากไม่มีเฟล็กซ์เนอร์ ไอน์สไตน์คงไม่ได้มาทำ�งาน
ทีส่ ถาบันแห่งนี้ และหากไม่มไี อน์สไตน์ IAS ก็คงล้มครืนไปแล้ว ในช่วง
ทศวรรษ 1930 และ ทศวรรษ 1940 เฟล็กซ์เนอร์ปล่อยให้ไอน์สไตน์
เป็นหน้าเป็นตาของสถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูง เฟล็กซ์เนอร์ไม่ฉลาดเท่า
ไอน์สไตน์ และเขาก็รู้ดีในเรื่องนี้ นี่เป็นสิ่งจำ�เป็นอย่างยิ่งในการดีลกับ
พวกอัจฉริยะ การประเมินตัวเองอย่างไม่ผ่อนปรน ช่วยให้เฟล็กซ์เนอร์
สร้างทีมที่ประสบความสำ�เร็จขึ้นมาได้ จากนั้นไม่นาน มีนักคณิตศาสตร์
นับสิบและนักฟิสกิ ส์จ�ำ นวนมากเข้ามาร่วมงาน ซึง่ เฟล็กซ์เนอร์กห็ ล่อหลอม
พวกเขาให้กลายเป็นทีมที่ทำ�งานสอดประสานกันได้อย่างลงตัว
* Institute for Advanced Studies คือ สถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูง
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IAS ได้กลายมาเป็นสำ�นักของผู้ได้รับรางวัลโนเบลถึง 30 คน
นักคณิตศาสตร์เจ้าของเหรียญรางวัลที่เก่งที่สุดในสหรัฐอเมริกา 38 คน
และผูไ้ ด้รบั รางวัลวูลฟ์ แอนด์แมกอาร์เทอร์ (The wolf and macarthur
prizes) อี ก หลายต่ อ หลายคน ที ม แห่ ง อั จ ฉริ ย ะที่ เ ฟล็ ก ซ์ เ นอร์
รวบรวมเข้ าไว้ ด้ ว ยกั น นี้ ได้ ส ร้ า งความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์
อั น ยิ่ งใหญ่ ที่ สุ ด แห่ ง ศตวรรษที่ ยี่ สิ บ สถาบั น แห่ ง นี้ ใ ห้ อิ ส รภาพ
ในการสร้ า งสรรค์ แ ก่ เ หล่ า นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ผู้ ป ราดเปรื่ อ งทั้ ง หลาย
แต่กม็ ใี ครบางคนคอยดูแลหาเงินมาจ่ายให้พวกเขาไม่เคยขาด คอยทำ�ให้
สถาบันอุน่ สบายในฤดูหนาวและมีแสงไฟจุดสว่างไสวอยูเ่ สมอ ทัง้ ยังทำ�ให้
กลุม่ อัจฉริยบุคคลซึง่ มีความหลากหลายเหล่านีท้ �ำ งานร่วมกันเปน็ ทีมเพือ่
บรรลุเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ คนคนนัน้ ก็คอื อับราฮัม เฟล็กซ์เนอร์ หัวหน้า
ของไอน์สไตน์นั่นเอง เฟล็กซ์เนอร์ปลุกปั้นสถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูง
ขึ้นมา จนกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และมีผลงาน
โดดเด่นที่สุดตลอดกาล
ด้วยการยึดมั่นในจุดยืนว่า คนต้องสำ�คัญกว่าวัตถุ ทำ�ให้เขามีน�้ำ ใจ
ต่อคนที่ทำ�งานกับเขาเป็นอย่างมาก เขาลงทุนก้อนโตเพื่อจ่ายเงินเดือน
ในอัตราที่สูงที่สุด ณ เวลานั้น และให้สิทธิ์ไม่ต้องสอนหนังสือ เพื่อที่
นักวิทยาศาสตร์ในสถาบันของเขาจะได้ใช้เวลากับการค้นคว้าวิจยั อย่างเต็มที่
เขายอมเสีย่ งมากมายเพือ่ นักวิทยาศาสตร์ของเขา เขาตัง้ กองทุนบำ�นาญ
สำ�หรับอาจารย์ ซึง่ ไม่มใี ครทำ�ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่�ำ ครัง้ ใหญ่ เขากล้า
เดิมพันว่า เศรษฐกิจจะฟื้นกลับมาก่อนที่จะถึงเวลาจ่ายบำ�นาญ เมื่อเงิน
บำ�นาญก้อนแรกถึงกำ�หนดจ่าย กองทุนของเขาก็เริม่ มีปญ
ั หากับการจ่ายเช็ค
ในแต่ละเดือน เพื่อแก้ไขภาวะเงินขาดมือดังกล่าว เขาถึงกับจัดดินเนอร์
การกุศลเพื่อระดมทุนมาสมทบกองทุนบำ�นาญ
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เขามีทั้งความเห็นอกเห็นใจและความอดทน จนเรียกได้ว่าเกือบจะ
ดีเกินเหตุ ในเวลาที่เฟล็กซ์เนอร์กำ�ลังฟอร์มทีมอยู่นั้น ฮิตเลอร์ได้ก้าว
ขึ้นสู่อำ�นาจพอดี เขาเสนอตำ�แหน่งนักฟิสิกส์ให้แก่ เฮอร์มันน์ ไวล์
ชาวเยอรมั น ซึ่ ง มี ภ รรยาเป็ น ชาวยิ ว แต่ ไ วล์ ป ฏิ เ สธข้ อ เสนอของ
เฟล็กซ์เนอร์ โดยเลือกที่จะอยู่ในเยอรมนีบ้านเกิดต่อไป เมื่อฮิตเลอร์
เริ่มฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวที่อยู่ที่นั่น ไวล์ก็เพิ่งคิดได้ว่าเขาตัดสินใจพลาด
มหันต์ และเฟล็กซ์เนอร์ก็ยื่นข้อเสนอให้อีกครั้ง ทั้งไวล์และภรรยาจึงรีบ
หนีออกจากเยอรมนีแล้วมาร่วมงานกับไอน์สไตน์ที่ IAS เฟล็กซ์เนอร์ได้
พบกับไวล์ในเวลาทีเ่ ขากำ�ลังเปราะบางทีส่ ดุ และเสนอในสิง่ ทีไ่ วล์ตอ้ งการ
ที่สุด ทั้งที่ตัวเขาถูกไวล์ปฏิเสธมาแล้วครั้งหนึ่ง
เฟล็กซ์เนอร์ตระหนักว่า แรงจูงใจของแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน
เขาจึงปรับเปลี่ยนวิธีชักชวนอัจฉริยะแต่ละคนให้สอดคล้องกับคนคนนั้น
อีกหนึ่งคนที่ถูก IAS ดึงตัวมาร่วมงานด้วยก็คือ เอ็ดเวิร์ด เอิร์ล
นักเศรษฐศาสตร์นวัตกรรมผู้มีบุคลิกโดดเด่นซึ่งทุกข์ทรมานจากวัณโรค
เขาเสนอตำ�แหน่งให้เอิร์ลในเวลาที่ไม่มีมหาวิทยาลัยใดกล้าแตะต้องเขา
เพราะเขาป่วยหนัก เอิรล์ ใช้เวลาหลายปีกว่าจะหายจากอาการป่วย ทว่าเมือ่
แข็งแรงดีแล้ว เขาก็เลือกทีจ่ ะมาร่วมงานกับไอน์สไตน์และไวล์ เขาทำ�งาน
หนักในการสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐศาสตร์ ด้วยความรูส้ กึ เปน็ หนีบ้ ญ
ุ คุณ
สำ�หรับโอกาสที่ได้รับ เอิร์ลมักเป็นตัวกลางเวลาเพื่อนร่วมงานอัจฉริยะ
ที่ IAS ซึง่ มีบคุ ลิกซับซ้อนและบางครัง้ ก็ออกจะโมโหง่ายเกิดทะเลาะกันขึน้ มา
ความมีน�้ำ ใจทีเ่ ฟล็กซ์เนอร์หยิบยืน่ ให้ในเวลาทีเ่ อิรล์ ป่วยเข้าขัน้ วิกฤต ทำ�ให้
เขารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณและกลายเป็นความภักดีต่อเฟล็กซ์เนอร์
สมัยทีเ่ ริม่ ก่อตัง้ IAS เฟล็กซ์เนอร์มงุ่ เน้นไปยังแกนหลัก คือ ภารกิจ
ทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ทุกวันนี้ IAS ก็ยังมีเพียง 4 แผนกเท่านั้น
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คือ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศึกษา สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ พวกเขาอยากเป็นระดับโลกในไม่กี่อย่าง ดีกว่าเก่งระดับกลาง
ไปแทบทุกอย่าง
วิธีมุ่งเน้นเช่นนี้ เป็นก้าวสำ�คัญสู่การสร้างนวัตกรรม เนื่องด้วย
ความก้าวหน้ามักอุบัติขึ้น ณ สุดขอบแห่งความรู้ ไม่ใช่ท่ามกลางความรู้
ระดับกลางที่ใครต่อใครต่างก็รู้เหมือนกันกับคุณ กุญแจสู่นวัตกรรมคือ
การขุดบ่อน้ำ� ไม่ใช่ไถหน้าดิน นักเคมีคนหนึ่งเคยบอกผมว่า หากอยาก
แก้ปัญหาอันยุ่งเหยิง ให้มุ่งเน้นในวงที่แคบลง
เฟล็กซ์เนอร์มักเชิญคนเก่ง ๆ ให้แวะเวียนมาที่ IAS อยู่เสมอ เพื่อ
ให้พวกเขาติดต่อสัมพันธ์กบั คนทีท่ �ำ งานอยูท่ นี่ นั่ และช่วยตรวจสอบผลงาน
เขาอยากให้มคี วามคิดใหม่ ๆ หมุนเวียนเข้ามาเป็นประจำ� เพือ่ คนทีน่ นั่ จะ
ได้ไม่รู้สึกเบื่อหรือหมดไฟ ส่วนหนึ่งในบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษาที่
เขาจ้างมา ได้แก่ นีลส์ บอห์ร, จอห์น ฟอน นอยมันน์ และ พอล ดิแร็ก
ทั้ง 3 คนเป็นเจ้าของรางวัลโนเบล
เฟล็กซ์เนอร์ไม่กลัวทีจ่ ะใช้วธิ ใี หม่ ๆ เพือ่ แก้ปญ
ั หาเดิม ๆ เขาส่งเสริม
วิธีแก้ปัญหาใหม่ซึ่งยังไม่เคยถูกตั้งคำ�ถามมาก่อน เขาจับนักฟิสิกส์
นักเศรษฐศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ และนักโบราณคดี
มาทำ�งานร่วมกันโดยหวังว่า พวกเขาจะกระตุ้นกันเองเพื่อมุ่งหน้าสู่
ความสำ�เร็จ และพวกเขาก็ท�ำ งานได้ส�ำ เร็จจริง ๆ ตัวอย่างเช่น หลังจาก จอห์น
ฟอน นอยมันน์ นักฟิสิกส์หัวกะทิซึ่งมาร่วมทีมเป็นการถาวรหลังจากมา
เยี่ยมชมสถาบันเพียงครั้งเดียว รู้สึกหลงใหลกับคอมพิวเตอร์รุ่นแรก ๆ
ของโลก เขาก็สร้างมันขึ้นมาใหม่อีกเครื่องหนึ่งในชั้นใต้ดินของอาคาร
ที่เขาทำ�งานอยู่ ครั้นเฟล็กซ์เนอร์รู้เข้าก็ไม่ได้ไปเตือนเขาว่า เขาเป็น
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นักฟิสกิ ส์ทฤษฎี ไม่ใช่ชา่ งไฟฟ้าทีจ่ ะมามัวเล่นสนุกอยูก่ บั หลอดสุญญากาศ
เขาปล่อยให้นอยมันน์งว่ นอยูก่ บั โปรเจกต์ของเขาไป และผลลัพธ์ทไี่ ด้กค็ อื
คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่มีหน่วยความจำ�
ในช่วงปีแรก ๆ ที่ IAS เฟล็กซ์เนอร์ปรึกษากับคนในสถาบันทุกครัง้
ที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำ�คัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะจ้างคน เพราะ
ตัวเขาเองไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ เขาจึงให้คุณค่ากับความคิดเห็นของคน
ในทีมอย่างมาก เขาเรียกประชุมคนในสถาบันอยู่เสมอเพื่อหารือกันถึง
ทิศทางใหม่และปัญหาที่พบเจอ เขาทำ�ตัวให้เข้าถึงได้และรู้จักรับฟัง
เฟล็กซ์เนอร์สร้างโมเดลวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ ขาต้องการขึน้ มา ซึง่ เป็น
ระบบทีใ่ ช้ความสามารถเป็นตัวตัดสินฐานะทางวิชาการโดยไม่สนใจสถานะ
ทางสังคม เขาทำ�ลายกำ�แพงทางสังคมมากมายด้วยการจ้างคนที่เก่ง
และฉลาดทีส่ ดุ โดยไม่ค�ำ นึงถึงพืน้ เพ สมาชิกหลายคนเปน็ ชาวยิว ในเวลา
ที่กระแสต้านยิวแพร่กระจายไปทั่วมหาวิทยาลัยในอเมริกา มีการกำ�หนด
โควตาออกมาเลยว่าจะรับนักศึกษายิวเข้าเรียนในพรินซ์ตันกี่คน และ
มีโควตาลับสำ�หรับอาจารย์ยิวอีกจำ�นวนหนึ่ง แต่เฟล็กซ์เนอร์ไม่สนใจ
ระบบโควตา ทัง้ ยังไม่สนใจการกีดกันทางเพศ เขาจ้างนักโบราณคดี เฮตตี
โกลด์แมน มาทำ�งานในตำ�แหน่งที่เป็นการจ้างงานตลอดชีพ (tenured
position)* ในเวลาทีก่ ารจ้างผูห้ ญิงมาอยูใ่ นตำ�แหน่งทางวิชาการตลอดชีพ
เช่นนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
เขาสร้างทีมที่โดดเด่น อันประกอบไปด้วยคนฉลาดมากมาย เพราะ
เขาไม่ชอบให้แนวคิดที่เคยเชื่อต่อ ๆ กันเข้ามาขวางทาง เขาใจกว้าง จ้าง
คนที่ฉลาดที่สุดโดยไม่สนใจสถานะทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อม
* เป็นตำ�แหน่งทางวิชาการที่ได้รับการปกป้อง โดยทางทฤษฎีแล้ว บุคลากรในตำ�แหน่งนี้
ไม่มีทางถูกไล่ออก เพื่อธำ�รงไว้ซึ่งอิสระทางวิชาการ
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อันเป็นอิสระจากตัววัดความสร้างสรรค์ที่เคยใช้กัน
กฎของผมในการนำ�พวกอัจฉริยะสอดคล้องกับการก่อตัง้ และบริหาร
IAS ของเฟล็กซ์เนอร์ในหลายด้าน กฎทั้ง 10 ข้อในการนำ�อัจฉริยะทีผ่ ม
เสนอจะช่วยให้คุณตระหนักรู้ และมีชุดของทักษะที่จะใช้น�ำ พาคนฉลาด
ให้สร้างผลงานอันยิง่ ใหญ่ ซึง่ จะช่วยแก้ปญ
ั หาอันซับซ้อนทีค่ ณ
ุ ต้องเผชิญ
กฎทั้ง 10 มีดังต่อไปนี้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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กระจกไม่เคยหลอกคุณ
หลีกออกมา
หุบปากซะ แล้วฟัง
พลิกหินทีละก้อน
การเล่นแร่แปรธาตุเหนือกว่าเคมี
อดีตของคุณอาจไม่ใช่ความจริงในอนาคต
อย่าสนใจพวกกระรอก
สร้างสมดุลระหว่างหัวใจกับความคิด
ใช้ปัญหาเป็นตัวดึงดูดอัจฉริยะ
สมานฉันท์กับวิกฤต

บทที่ 1

หาตัวอัจฉริยะให้เจอ
RECOGNIZING GENIUS

“...หากคุณทำ�ให้อัจฉริยะ
ทำ�งานร่วมกันได้
คุณจะเปลี่ยนโลกทั้งใบ”

ในช่วงแรกที่เข้ามาเป็นนักการศึกษา เฟล็กซ์เนอร์ได้รับมุมมอง
อันเฉียบคมเกีย่ วกับคาแรกเตอร์ทสี่ ร้างคนให้เป็นอัจฉริยะ มอริตซ์ พ่อของ
เฟล็กซ์เนอร์เป็นคนขายหมวกที่สูญเสียธุรกิจของตัวเองไปในช่วงวิกฤต
การเงินปี 1873 เขาไม่เคยฟื้นฐานะกลับมาได้อีกเลยจากการพังยับเยิน
ครั้งนั้น ไม่ว่าทางการเงินหรือทางอารมณ์ และไม่มีปัญญาหาเงินส่ง
ลูกเรียน เจคอบ พีช่ ายของเฟล็กซ์เนอร์ซงึ่ เปน็ เจ้าของร้านขายยา เปน็ ผูจ้ า่ ย
เงินค่าเทอมให้เฟล็กซ์เนอร์ที่มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ และที่นี่เอง
เฟล็กซ์เนอร์ได้เริ่มคิดพิจารณาว่า มีความจำ�เป็นแค่ไหนที่คนฉลาดโดย
กำ�เนิดจะต้องเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นอัจฉริยะ
แม้จะอยากเรียนต่อปริญญาโทที่จอนส์ฮอปกินส์ เฟล็กซ์เนอร์
กลับไม่ได้รบั ทุนการศึกษาและไม่มเี งินพอทีจ่ ะจ่ายค่าเทอม เขาจึงกลับมา
บ้านเกิดทีห่ ลุยส์วลิ ล์ รัฐเคนทักกี ก่อนจะไปเปน็ ครูสอนหนังสือและก่อตัง้
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำ�หรับเด็กผู้ชาย เช่นเดียวกับที่พี่ชายจ่าย
ค่าเล่าเรียนให้เขา เขาก็จ่ายค่าเล่าเรียนให้ไซมอน น้องชายผู้ซึ่งต่อมา
กลายเปน็ นักพยาธิวทิ ยาทีเ่ ปน็ ทีร่ จู้ กั ระดับโลก และจ่ายค่าเล่าเรียนให้แมรี
น้องสาวเรียนที่วิทยาลัยบรินมอว์ร
ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในหลุยส์วิลล์ เฟล็กซ์เนอร์พบว่า การขู่
และบังคับใช้ไม่ได้ผลในการสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียน เพราะระดับ
ความสามารถทางวิชาการไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย เขาจึงเริ่มเชื่อว่า หาก
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นักเรียนมีอิสระในการทำ�งานอะไรก็ได้ พวกเขาจะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
เพราะข้อมูลที่เรียนรู้ได้จากข้างนอกนั้นสำ�คัญกว่าเกรดเสียอีก
เฟล็กซ์เนอร์จงึ เปลีย่ นวิธบี ริหารโรงเรียนเป็น “ไม่มกี ฎระเบียบ ไม่มี
การสอบ ไม่มีการบันทึก และไม่มีรายงาน” นักเรียนของเขาเริ่มจะอยู่ดึก
และมาที่โรงเรียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเรียนพิเศษ ครั้นเด็ก ๆ
เหล่านั้นทำ�ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการสอบเอ็นทรานซ์ เขาจึงพบว่า
ทฤษฎีของเขาใช้ได้ผลจริง
เฟล็กซ์เนอร์ได้เปลีย่ นนักเรียนของเขาให้กลายเป็นผูส้ มัครคนสำ�คัญ
ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มไอวี* ความกระตือรือร้นด้านการศึกษาอันไม่
หยุดนิง่ ของเขาต้องมีสว่ นสำ�คัญแน่ ๆ แต่การตัดสินใจให้นกั เรียนมีอ�ำ นาจใน
การกำ�หนดการศึกษาของตัวเองเพื่อมุ่งเน้นในการเรียนรู้แทนที่จะมุ่งสู่
การสอบแต่เพียงอย่างเดียว ได้สร้างความแตกต่างอันสำ�คัญยิ่ง
เขาปรารถนาที่จะปฏิรูปการศึกษาด้วยสิ่งที่เขาคิด แต่ตัวเขาเองยัง
ต้องอยู่ในหลุยส์วิลล์เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว หากไม่ใช่เพราะภรรยาของ
เขา แอนน์ ครอว์ฟอร์ด เฟล็กซ์เนอร์คงรู้สึกแย่และติดแหง็กอยู่เช่นนั้น
ไปตลอดชีวิต และ IAS คงไม่มีวันเกิดขึ้น มีอยู่วันหนึ่งขณะที่กลุ่ม
นักเขียนหญิงนั่งล้อมวงเขียนที่หลุยส์วิลล์ แอนน์ได้ยินเรื่องราวของ
อลิซ ไรซ์ เกีย่ วกับหญิงหม้ายทีย่ ากจนข้นแค้นแต่มกี �ำ ลังใจทีด่ ี และเลีย้ งดู
ครอบครัวท่ามกลางโชคร้ายหนักหนาสาหัส เธอจึงเอาหนังสือเล่มนั้นไป
ทำ�เป็นละคร ตั้งชื่อว่า Mrs. Wiggs and the Cabbage Patch
ซึ่งถูกนำ�ไปเล่นเป็นละครบรอดเวย์ในปี 1904 และกลายเป็นภาพยนตร์
ซีรีส์ทางโทรทัศน์ แอนน์ท�ำ เงินได้ 15,000 เหรียญจากละครในปีแรก ซึ่ง
เป็นเงินจำ�นวนเล็กน้อยในเวลานั้น
* ไอวีลกี (Ivy League) เปน็ ชือ่ ของกลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชนทีม่ ชี อื่ เสียง 8 แห่งทีร่ วมตัวกันเพือ่
แข่งขันกีฬา ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา
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ครั้นอายุ 39 เฟล็กซ์เนอร์ก็ทำ�ให้แผนในการปฏิรูปวิทยาลัยและ
บัณฑิตศึกษาเปน็ จริงได้ส�ำ เร็จในระดับชาติ เขาขายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ของตัวเอง แล้วย้ายภรรยากับลูกสาวคือ ยีน ไปยังเมืองเคมบริดจ์
รัฐแมสซาชูเซตส์ รัฐซึ่งเขาเรียนจบปริญญาโทที่ฮาร์วาร์ด จากนั้น
ครอบครัวของเขาใช้เวลา 2 ปีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วยุโรป
และไม่ว่าจะไปที่ไหน ชื่อเสียงของแอนน์ในฐานะนักประพันธ์และเสน่ห์
โดยธรรมชาติของเธอก็ได้เปิดประตูให้กับเฟล็กซ์เนอร์ เป็นประตูที่เขา
ไม่มวี นั ผ่านเข้าไปได้หากไม่มเี ธอ เขาพบปะนักเขียนและนักคิดชัน้ นำ�ของ
สหรัฐอเมริกาและยุโรปมากมายผ่านทางเธอ
เฟล็กซ์เนอร์และครอบครัวของเขาย้ายถิ่นฐานมาสู่เบอร์ลิน ซึ่งเป็น
จุดศูนย์กลางกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ของโลกในเวลานั้น การศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเบอร์ลนิ ถือได้วา่ คุณภาพสูงทีส่ ดุ แล้ว เขานัง่ ฟังเลกเชอร์ของ
นักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง อันเป็นแรงบันดาลใจให้เขาในการสร้างตัวตนที่
ปราดเปรือ่ งของตัวเองขึน้ มา ซึง่ ได้ตดิ ตัวเขาไปตลอดชีวติ การทำ�งาน เขาชืน่ ชม
คาร์ล สตัมปฟ์ นักจิตวิทยาชัน้ นำ�ชาวเยอรมัน ผูท้ �ำ ให้หวั ข้อทีซ่ บั ซ้อนและ
ยุ่งยากที่สุด ดูชัดเจนและน่าตื่นเต้นขึ้นมาได้ เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด
เจ้าของรางวัลโนเบลเคยกล่าวไว้ว่า “เราน่าจะอธิบายกฎฟิสิกส์ให้คนที่
นั่งกินเหล้าด้วยกันในบาร์ฟังได้นะ”
จอร์จ ซิมเมล อาจารย์จากเบอร์ลนิ อีกคนหนึง่ เปน็ นักสังคมวิทยาที่
ปราดเปรือ่ ง ความคิดของเขาไม่เคยหยุดนิง่ คิดเรือ่ งโน้นเรือ่ งนีอ้ ยูต่ ลอด แต่ละ
หัวข้อที่เขาสนใจได้ช่วยชี้ทางให้เฟล็กซ์เนอร์มองเห็นความเป็นไปได้อีก
มากมาย เฟล็กซ์เนอร์ได้ข้อสรุปว่า คนฉลาดจะรับรู้ได้เองว่าพวกเขาอยู่
ถู ก ที่ ถู ก ทางเมื่ อ งานกลายเป็ น เกม สำ � หรั บ เฟล็ ก ซ์ เ นอร์ การจะ
ถือว่าเป็นอัจฉริยะได้นั้น ต้องมีความคิดที่กระฉับกระเฉงและไม่หยุดนิ่ง
สามารถทำ�สิง่ ทีซ่ บั ซ้อนให้เข้าใจได้ และเปิดกว้างสูก่ ารแสวงหาใหม่ ๆ ต่อไป
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กว่าจะเป็นอัจฉริยะ
นักสังคมวิทยาจำ�นวนมากเห็นตรงกับเฟล็กซ์เนอร์ว่า หากอัจฉริยะ
ไม่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ช่วยกระตุ้นอัจฉริยภาพ
ความฉลาดปราดเปรือ่ งก็จะไม่สามารถปรากฏออกมาได้ การทีไ่ อน์สไตน์
สอบตกคณิตศาสตร์ในสมัยมัธยมและเกือบเข้าวิทยาลัยไม่ได้ เป็น
ตัวอย่างอันเด่นชัดที่สุดที่สะท้อนถึงปรากฏการณ์ดังกล่าว เขาเพิ่งจะ
มาค้นพบสิ่งที่ทำ�ให้เขาลุ่มหลงและช่วยกระตุ้นความชาญฉลาดอันล้น
เหลือในตัวเขาเมื่ออายุยี่สิบปลาย ๆ ขณะทำ�งานด้านฟิสิกส์ทฤษฎีอยู่ที่
มหาวิทยาลัยเบิร์นนั่นเอง
อันเดอร์ส อิริกส์สัน นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตต
เสนอกฎ 10 ปีแห่งอัจฉริยะเอาไว้ว่า “ลักษณะที่เคยเชื่อกันว่า เป็นภาพ
สะท้อนทักษะความสามารถภายใน แท้จริงแล้วเป็นผลจากการฝึกฝน
เคี่ยวกรำ�เป็นเวลาอย่างน้อยสิบปี” อิริกส์สันแนะนำ�ว่า การฝึกฝนอย่าง
มุ่งเน้นและตั้งใจเป็นเวลายาวนานจะช่วยให้เข้าถึงความทรงจำ�ระยะยาว
โดยอัตโนมัติชนิดไม่ทันรู้ตัว ซึ่งจะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อัน
โดดเด่นยิ่ง
เวลาผมคุยกับพวกอัจฉริยะในสายงานของผมเกี่ยวกับการค้นพบ
สำ�คัญ ๆ พวกเขาไม่เคยพูดเลยว่ามันยากเย็นแค่ไหน แต่ละคนล้วน
บอกผมว่ามันสนุกเพียงใด จอร์จ สเชียลับบา เขียนภาษิตไว้ท่อนหนึ่ง
ซึ่งคนมักเข้าใจผิดว่าไอน์สไตน์เป็นผู้เขียน เขาบอกว่า “ความสร้างสรรค์
คือความชาญฉลาดอันสนุกสนาน” อัจฉริยะที่ผมรู้จักต่างมองงานของ
ตัวเองว่าเป็นเรื่องสนุก ซึ่งทำ�ให้ผมสรุปได้เลยว่า คนที่ทำ�งานหนักและ
มีความปราดเปรื่องอยู่ในตัวอาจต้องการบางสิ่งมาช่วยเสริมจึงจะกลาย
เป็นอัจฉริยะได้ นั่นคือความสุขจากภายในซึ่งกระตุ้นให้อัจฉริยะมุ่งเน้น
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กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างจริงจัง โดยมักจะใช้เวลา 10,000 ชั่วโมงเป็น
หลักยึด ไม่ว่าคุณจะให้นิยามความสุขว่าหมายถึงความสนุกสนาน
ความตื่นเต้น หรือความฉงนสงสัย อัจฉริยะแต่ละคนที่ผมเคยพบล้วน
มีสิ่งเหล่านี้ในตัวทั้งสิ้น

คนเป็นอัจฉริยะไม่เหมือนพวกเรา
เราไม่สามารถสื่อสารกับพวกอัจฉริยะได้ง่ายนัก เพราะเขาหรือเธอ
มักคิดต่างจากเรา เมือ่ อัจฉริยะกำ�ลังแก้ปญ
ั หา พลังอันมหาศาลในการจดจ่อ
กับสิ่งนั้นทำ�ให้เขาแตกต่างจากเราอย่างชัดเจน กระบวนการคิดของ
เขาโดยพื้นฐานแล้วเป็นปัจเจกและมีลักษณะเฉพาะ การโน้มน้าวให้
พวกอัจฉริยะเห็นว่า เขาต้องเป็นส่วนหนึง่ ของทีม ถือเปน็ หนึง่ ในด้านท้าทาย
ที่สุดในการนำ�คนที่ฉลาดกว่าคุณ
อัจฉริยะส่วนใหญ่เป็นเลิศในหลายแนวทางนอกเหนือจากทาง
ของเขาเอง อัจฉริยะมักมีความเฉลียวฉลาดในเรื่องทั่วไปที่โดดเด่น
จนเข้าใจและสนุกสนานกับหลายหัวข้อที่ไม่ใช่ความชำ�นาญของตนเอง
ผมสังเกตเห็นอัจฉริยะหลายคนทีโ่ ดดข้ามจากเรือ่ งหนึง่ ไปยังอีกเรือ่ งหนึง่
อย่างเนียน ๆ จนผมเองตามไม่ทัน
ความสงสัยใคร่รขู้ องคนทีฉ่ ลาดปราดเปรือ่ งอาจทำ�ให้พวกเขาหมกมุน่
กับบางสิ่ง อัจฉริยะมักฝังตัวเองอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนทางออกนั้น
ปรากฏชัดออกมา อัจฉริยะสักคนอาจมองทะลุเมฆหมอกแห่งความซับซ้อน
แล้วเข้าใจได้ทันทีว่า คนอื่นทำ�อะไรกันอยู่ อัจฉริยะชอบที่จะมองเห็น
สิง่ ต่าง ๆ สอดคล้องต้องกัน ความสามารถของพวกเขาในการให้เฉดสีกบั
สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตและความเข้าใจว่าสิ่งต่าง ๆ ทำ�งานอย่างไร ทำ�ให้
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พวกเขาก้าวกระโดดไปได้ไกลจนแก้ปัญหายาก ๆ ได้ แต่อีกด้านหนึ่ง
ของเหรียญก็คือ คนที่เฉลียวฉลาดมาก ๆ อาจถูกดึงสมาธิได้ง่าย เมื่อมี
ไอเดียที่ดึงดูดใจหลงเข้ามาในมโนสำ�นึกของพวกเขา
อัจฉริยะส่วนใหญ่มงี านอดิเรกทีเ่ ปน็ แรงปรารถนาของตัวเอง อัจฉริยะ
มักพยายามเป็นเลิศในงานอดิเรกนั้นเหมือนกับที่เป็นเลิศในสายงาน
ของตน ไอน์สไตน์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโมซาร์ต เขาชื่นชอบความซับซ้อน
และสอดประสานกันในดนตรีของโมซาร์ต นโปเลียนชอบเล่นหมากรุก
มารี คูรี เป็นนักจักรยานทางไกล โดยใช้เวลาระหว่างขี่จักรยานขบคิด
ปัญหาที่เธอเจออยู่ในห้องทดลอง
อั จ ฉริ ย ะมั ก มองโลกต่ า งจากพวกเรา คนที่ ฉ ลาดสุ ด ๆ ซึ่ ง มี
ความเข้าใจที่เหนือชั้นกว่าในการแก้ปัญหามักคิดเหนือกว่าเราไปอีกขั้น
อัจฉริยะมักมองเห็นสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ ราไม่เห็นและตัง้ คำ�ถามต่อข้อสันนิษฐาน
ของเรา พวกเขาเชื่อมโยงและเพิ่มเติมความหมายใหม่ให้แก่ถ้อยคำ�
อัจฉริยะมักทำ�ลายบรรทัดฐานและท้าทายสภาวะที่เป็นอยู่ พวกเรา
ส่วนใหญ่มักอึดอัดกับพวกอัจฉริยะ ไม่ใช่เพียงเพราะอัจฉริยะเข้าสังคม
ไม่ค่อยเก่ง แต่เพราะพวกเขามักท้าทายมุมมองและตำ�แหน่งของเราใน
โลกนี้ พูดง่าย ๆ ก็คือ อัจฉริยะมักทำ�ให้ทุกสิ่งทุกอย่างวุ่นวายยุ่งยากไป
หมด อัจฉริยะจะตีตกสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้ และเอามุมมองที่แท้จริงยิ่งกว่า
มาทดแทน
พวกอัจฉริยะมักหมกมุ่นอยู่กับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งมากจนปัญหา
นั้นแทรกซึมเข้าไปในตัว เมื่ออัจฉริยะมุ่งเน้นกับเรื่องใดสุด ๆ ปัญหานั้น
จะกลายเปน็ เหมือนดินแดนในจินตนาการทีเ่ ขากำ�ลังเสาะสำ�รวจ จากการทำ�งาน
ด้วยความหมกมุ่น จึงเป็นเรื่องยากสำ�หรับพวกเขาที่จะใส่ใจว่าคนอื่น
คิดอะไรหรือมองโลกจากมุมของคนอื่น และด้วยความที่การสื่อสาร
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ต้องอาศัยมุมมองที่ตรงกันเท่านั้น การพยายามสื่อสารกับพวกอัจฉริยะ
จึงเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดมาก

วิธีคิดของอัจฉริยะ
เมือ่ ลองย้อนดูพวกอัจฉริยะในอดีต เราจะพบลักษณะของกระบวนการ
คิดที่ตรงกัน ไม่ว่าระเบียบวิธีนั้นจะเป็นอย่างไร ความคิดของพวกเขาจะ
ซิกแซกไปตามสาขาและไอเดียอันหลากหลาย พวกเขามองปัญหาจาก
หลากหลายมุม โดยไอเดียของพวกเขาจะเริ่มจากไอเดียหนึ่งไปยังอีก
ไอเดียหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้
อเล็กซ์ คอร์วนิ นักฟิสกิ ส์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ เคยฟังริชาร์ด
ไฟน์แมน นักฟิสิกส์เจ้าของรางวัลโนเบลเลกเชอร์เกี่ยวกับการค้นพบ
ครั้งสำ�คัญของเขา เขาบอกผมว่า การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไฟน์แมน
เกิดขึน้ อย่างไม่รเู้ นือ้ รูต้ วั เป็นสิง่ ทีค่ าดเดาอะไรไม่ได้เลย กระทัง่ ไฟน์แมน
อธิบาย แล้วมันก็ฟังดูเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทันที สิ่งที่ไฟน์แมนค้นพบ
นั้นดีเลิศแต่เข้าใจยาก และคนอื่นคงไขปริศนาไม่ได้ชัดแจ้งเหมือนที่
เขาทำ� “ไฟน์แมนมองเห็นในสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็น” คอร์วินกล่าว
เมื่อผู้เชี่ยวชาญคนอื่นในสาขาเดียวกันได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
นวัตกรรมดังกล่าว พวกเขามักเอามือตบหน้าผากตัวเองแล้วอุทานว่า
จริงด้วย ! ไม่มใี ครเลยนอกจากอัจฉริยะทีม่ องเห็นความเชือ่ มโยงนัน้ การค้นพบ
จะแจ่มชัดก็ต่อเมื่อมันถูกอธิบายออกมา การค้นพบอันยิ่งใหญ่ของ
อัจฉริยะนั้น เป็นความงดงามในความเรียบง่าย แต่ค�ำ ว่าเรียบง่าย ไม่
ได้แปลว่าเข้าใจได้ง่ายแต่อย่างใด
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“คนโง่ทชี่ าญฉลาดทีไ่ หนก็ท�ำ ให้เรือ่ งใหญ่โตและซับซ้อนขึน้ ได้ทงั้ นัน้ ”
แอนสท์ ชูมาเคอร์ นักเศรษฐศาสตร์ได้กล่าวไว้ “มีแต่อัจฉริยะที่แท้จริง
จึงจะทำ�ตรงข้ามกัน”
เมอร์เรย์ เกลล์-แมนน์ นักฟิสกิ ส์ชาวอเมริกนั เคยตีพมิ พ์สมการหนึง่
เพียงเพราะมันสวยงาม แม้มนั จะขัดแย้งกับการสิง่ ทีเ่ คยตีพมิ พ์ไปแล้วมากมาย
สุดท้ายจึงกลายเปน็ ว่า งานทีเ่ คยตีพมิ พ์กอ่ นหน้านัน้ ผิดทัง้ หมด และสมการ
ดังกล่าวก็ช่วยให้เขาได้รับรางวัลโนเบล
ไอน์สไตน์มักสงสัยเสมอว่า สมการของเขาสวยงามเพราะมัน
ถูกต้อง หรือมันถูกต้องเพราะมันสวยงาม เขาไม่ปรารถนาให้ความงดงาม
ของสมการทำ�ให้ดวงตามืดบอดจนมองเห็นผิดเป็นถูก
เมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหา พวกเรามักคิดย้อนไปถึงสิ่งที่เราเคย
เรียนรู้มาในอดีตเพื่อเชื่อมโยงกับปัญหาที่เราเผชิญอยู่ เรามักเลือก
ประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องและใช้เป็นแนวทางในการแก้ปญ
ั หา นักการศึกษา
ให้ นิ ย ามกระบวนการคิ ด คลาสสิ ก นี้ ว่ า “การคิ ด แบบฮิ ว ริ ส ติ ก ”
(heuristic thinking เป็นกระบวนการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง)
ซึ่ งใช้ ไ ด้ ผ ลเป็ น ส่ ว นใหญ่ เพราะทั้ ง เร็ ว และง่ า ย แต่ เ ป็ น เพี ย ง
ผลประโยชน์เพิ่มเติม (incremental gains) เท่านั้น
ในทางตรงข้าม อัจฉริยะจะคิดไกลไปกว่าดวงไฟส่องทางจาก
ประสบการณ์เดิม อัจฉริยะจะไม่ผกู ติดอยูก่ บั แสงไฟทีส่ าดส่องมาจากดวง
ไฟ คนเปน็ อัจฉริยะจะฝันถึงโลกทีอ่ ยูน่ อกเหนือความส่องสว่างของดวงไฟ
นักคณิตศาสตร์กลุ่มหนึ่งในเกิทเทิงเงิน เยอรมนี คิดค้นเรขาคณิต
สี่มิติ ซึ่งไอน์สไตน์นำ�ไปใช้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอวกาศกับเวลา
นักคณิตศาสตร์กลุ่มนั้นมีอันต้องประหลาดใจที่ไอน์สไตน์นำ�เอาสิ่งที่
พวกเขาคิดค้นไปทำ�ให้กา้ วหน้าในจุดทีพ่ วกเขาไม่เคยมอง ไอน์สไตน์มอง
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เห็นความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่พวกเขาไม่เคยมองเห็นเลย
ดีน ซิมอนตัน ซึ่งความสนใจของเขาในฐานะศาสตราจารย์ประจำ�
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย คือเรื่องของอัจฉริยภาพ ความสร้างสรรค์
และความเปน็ ผูน้ �ำ เขาได้ระบุไว้ในข้อเขียนชือ่ “อัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ :
จิตวิทยาแห่งวิทยาศาสตร์” ว่าอัจฉริยะทุกคนเริ่มต้นจากการผสมผสาน
ไอเดียทีด่ เู หมือนจะไม่เกีย่ วข้องกับปัญหาในปัจจุบนั โดยสิน้ เชิง แต่แล้วมัน
กลับนำ�ไปสู่ทางแก้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ งานทั้งหมดของอัจฉริยะเป็น
การปะทะและหลอมรวมกันของไอเดียอันนำ�ไปสู่การค้นพบใหม่
พวกอัจฉริยะจะมองเห็นความสัมพันธ์ทซี่ อ่ นอยู่ และมักจะให้นยิ าม
ออกมาเป็นภาพแทนที่จะเป็นตัวเลขหรือสูตร นักเคมีอินทรีย์ชื่อ เอฟ.เอ.
เคอคูเล ฝันถึงงูหกตัวที่กำ�ลังกินหางกันเองเป็นวงกลม และตื่นขึ้นมา
โดยมีภาพโครงสร้างเบนซีนในใจ นิโคลา เทสลา มองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างการโคจรของดวงอาทิตย์รอบโลก และคิดไปถึงการสลับมอเตอร์
ในปัจจุบัน ซึ่งมีขั้วแม่เหล็กหมุนอยู่ข้างในเครื่องยนต์
อัจฉริยะอาจสร้างผลงานได้มากมาย เอดิสนั เป็นเจ้าของสิทธิบตั รผลงาน
ถึง 1,093 ชิ้น โดยตั้งเป้าว่าจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้ได้หนึ่งชิ้นทุกสิบวัน
เจ.เอส. บาค ประพันธ์คันตาตาทุกสัปดาห์ ขณะที่ไอน์สไตน์มีข้อเขียน
ถึง 248 ชิน้ นอกเหนือจากผลงานพลิกโลกในเรือ่ งของทฤษฎีสมั พัทธภาพ*
แน่นอนว่า ไม่ใช่ทุกผลผลิตจากอัจฉริยะที่จะกลายเป็นสิ่งเปลี่ยน
โลก อัจฉริยะอาจผลิตผลงานสร้างสรรค์มากมายซึง่ ไม่มคี า่ อะไรเลย อาจ
มีเพชรเพียงไม่กี่เม็ดที่ขุดค้นขึ้นมาจากผลงานจำ�นวนมาก ในบรรดา
สิทธิบัตรนับพันของเอดิสัน มีเพียงหลอดไฟฟ้าเท่านั้นที่โด่งดัง
* เป็นรากฐานสำ�คัญของฟิสกิ ส์ยคุ ใหม่ โดยแยกออกเป็น 2 ตอนคือ ทฤษฎีสมั พัทธภาพพิเศษ
และทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป
27

การจะรู้ว่าใครเป็นอัจฉริยะ
สิ่งสำ�คัญก็คือ การเข้าใจว่าอัจฉริยะคิดอย่างไร เราจะได้รู้ว่าใครคือ
อัจฉริยะ คนเป็นอัจฉริยะมักพบได้ยากและซุกซ่อนอยู่ ในองค์กรของ
คุณอาจมีคนที่สามารถเป็นอัจฉริยะ ขอเพียงมีตัวจุดประกายให้ก้าวไป
สู่อีกระดับของภูมิปัญญา หากคุณระบุตัวอัจฉริยะที่ซ่อนเร้นอยู่ได้ และ
ให้แรงกระตุ้นกับเขาด้วยการฝึกอบรมพัฒนา หรือมอบหมายงานใหม่ ๆ
คุณจะเพิ่มผลิตผลให้ทีมได้อย่างมหาศาล
การระบุตัวอัจฉริยะจากการสัมภาษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
คนนั้นยังเด็ก และไม่ได้มีผลงานความสำ�เร็จอะไรมากมายเป็นสิ่งที่ยาก
แต่จ�ำ เป็นอย่างยิง่ หากทีมของคุณจะยกระดับจากทีมทีด่ ไี ปสูท่ มี ทีย่ งิ่ ใหญ่
บ่ายวันหนึ่ง ผมสัมภาษณ์นักเคมีชีวภาพ 6 คนที่สมัครเข้ามาอยู่ในทีม
วิจัยของผม เป้าหมายของผมคือหาตัวหลักมาแก้ปัญหาให้กับโปรเจกต์
ของทีมเรา หาคนที่ฉลาดที่สุดในบรรดาผู้สมัครทั้งหมด
แรงกระตุ้นแรกในการสัมภาษณ์คนที่มาสมัครงานของผมก็คือ หา
คนที่เหมือนกับผม ในบรรดาผู้สมัครกลุ่มนี้ มีคนหนึ่งชื่อแจ็ก แจ็กเคย
เรียนทีม่ หาวิทยาลัยอินเดียนาซึง่ ผมเคยสอน ผมรูจ้ กั อาจารย์ของเขา เขา
บอกว่า แจ็กไปถึงห้องทดลองก่อนใครทุกคนและทำ�งานราวกับสุนขั รับใช้
อีกทั้งเกรดของเขายังเยี่ยมมาก
แจ็กชอบในสิ่งที่ผมชอบ เขาชอบอยู่ทำ�งานดึก อ่านเรื่องราว
ฆาตกรรมลึกลับ และดูอเมริกันฟุตบอลวิทยาลัย เขามีลูกสาวสองคนที่
เขาตามใจจนเคยตัว แม้ภรรยาของเขาจะคอยดุอยูเ่ รือ่ ย ๆ เขาหัวเราะง่าย
โดยเฉพาะเมือ่ ผมเล่าเรือ่ งตลก เขาแก้ปญ
ั หาด้วยการทำ�งานหนักขึน้ เวลา
เจอกับอุปสรรคขวากหนาม เขาจะพยายามเปน็ สองเท่า และไม่เคยยอมแพ้
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ผมรู้ว่าผมเข้ากับแจ็กได้แน่ เพราะเขาคิดเหมือนผม คือคิดเป็น
ตรรกะและขยายผล แต่คนเป็นอัจฉริยะจะไม่คิดในลักษณะนี้ ถ้าผม
ต้องการเพื่อนมาทำ�งานด้วย แจ็กนี่แหละที่ควรจ้าง
ทุกทีมล้วนต้องการคนอย่างแจ็ก ทีมจะเดินหน้าต่อไปได้ด้วย
การทำ�งานเล็ก ๆ ทีไ่ ม่มใี ครเห็นค่าและอยากทำ� อันทีจ่ ริง แจ็กสามารถมาแทน
ในตำ�แหน่งของผม โดยมานำ�ทีมในอีกหนึง่ ทศวรรษข้างหน้าได้เลย แจ็กเป็น
คนที่เหมือนกับผมซึ่งหมายความว่า เขาไม่ใช่อัจฉริยะอย่างแน่นอน
ผมยังสัมภาษณ์ผู้หญิงอีกคนชื่อจิลล์ ซึ่งทำ�ให้ผมหงุดหงิดมาก
เธอไม่เข้าใจเรื่องตลกที่ผมเล่า เวลาผมเล่าเรื่องตลก เธอจะมองผมด้วย
สายตางง ๆ ผมจึงได้แต่หัวเราะหึอย่างเก้อ ๆ
ในเมือ่ ใช้ค�ำ ถามเดิมสัมภาษณ์ไม่ได้แล้ว ผมจึงถามเธอว่า “อุปสรรค
ใหญ่ที่สุดในชีวิตที่คุณเคยเจอคืออะไร และคุณเอาชนะมันอย่างไร”
เพื่อตอบคำ�ถามของผม เธอเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตสามเรื่องซึ่งไม่
ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลย ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องส่วนตัว เช่น รถของเธอ
ถูกขโมยโดยมีแล็ปท็อปอยู่ในกระโปรงท้ายรถ เธอไม่สนใจเรื่องวิชาการ
เพราะวิทยาลัยและการเรียนระดับบัณฑิตศึกษานั้นน่าเบื่อ เกรดของเธอ
ก็ธรรมดาแค่พอได้ทุนเท่านั้น
แต่เหตุผลเดียวทีผ่ มยังทนสัมภาษณ์เธอต่อ เพราะเธอได้คะแนนจีอาร์อี
(GRE)* เกือบจะเพอร์เฟกต์ แล้วเธอก็ตพี มิ พ์งานของเธอเปน็ สถิติ แม้เธอ
จะเรียนชีวเคมี นอกจากนี้ แทนที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ดังเรื่อง
การทำ�วิจยั เธอกลับไปเรียนทีว่ ทิ ยาลัยแคทอลิกเล็ก ๆ แม้จะเป็นชาวยิวแต่
เธอก็เลือกเรียนทีว่ ทิ ยาลัยนัน้ เพราะทีน่ นั่ มีหลักสูตรวรรณกรรมสมัยกลาง
* Graduate Record Examinations ข้อสอบพื้นฐานสำ�หรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ในสหรัฐอเมริกา
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ที่ยอดเยี่ยม เธออยากเรียนวิชาเลือกในสาขาดังกล่าว เธอชอบทั้งปรัชญา
และเกมคอมพิวเตอร์เสมือนจริง
เธอมีแล็ปท็อปส่วนตัวทีป่ รับให้เล่นเกมคอมพิวเตอร์แบบสวมบทบาท
ได้ ผมจึงมาเข้าใจทีหลังว่า ทำ�ไมการทีแ่ ล็ปท็อปหายถึงเปน็ เรือ่ งใหญ่ส�ำ หรับ
เธอขนาดนัน้ ผมยอมรับว่า การทีผ่ มเข้าใจตรงนีใ้ ห้ความรูส้ กึ เหมือนเปน็
ชัยชนะเลยก็ว่าได้ เพราะการสัมภาษณ์เธอนั้นเป็นงานหินจริง ๆ
แล้วจู่ ๆ เธอก็หยุดพูด ทำ�ให้บรรยากาศเงียบกริบ เธอไม่ได้ตั้งใจ
จะหยาบคายหรือโผงผาง แต่ค�ำ ตอบของเธอต่อคำ�ถามของผมมันไปคนละ
ทิศละทาง เธอข้ามจากหัวข้อหนึ่งไปอีกหัวข้อหนึ่ง จนผมต้องพยายาม
ดึงกลับมาที่คำ�ถามเดิมที่ผมถาม ผมจะได้กรอกแบบประเมินเธอได้ถูก
แต่เธอก็ยังตอบคำ�ถามเฉไฉไปอีกเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่เธอสนใจมากกว่า
จิลล์เป็นขั้วตรงข้ามกับผม ผมรู้ว่า การทำ�งานกับเธอคงหนักหนา
สาหัสแน่และจะทำ�ให้ผมอึดอัด แต่เธอกลับไม่รบั รูถ้ งึ ความอึดอัดระหว่าง
เราแม้แต่น้อย เธอไม่มีวันอยู่ในสังคมเหมือนคนปกติดังที่ผมเป็น
ผมตระหนักว่า หากผมต้องการใครสักคนมาแก้ปัญหาที่เหนี่ยวรั้ง
ทีมของเราอยู่ จิลล์คือตัวเลือกที่ดีกว่าแจ็ก เพราะจิลล์คิดอะไรเป็นภาพ
ด้วยความสุนทรีย์ เธอเก็บเอาไอเดียที่ไม่เกี่ยวข้องกันไว้ในหัวพร้อมกัน
ได้หลายเรื่อง ความเชื่อมโยงกันระหว่างการเป็นนักกวียุคกลางกับ
แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ผุดขึ้นมาในหัวเธออยู่เป็นระยะ
จิลล์มีผลงานมากมายในเรื่องที่ไม่ใช่ความชำ�นาญของเธอ เมื่อใด
ก็ตามที่เธอสนใจในเรื่องใหม่ ๆ เธอจะจดจ่ออยู่อย่างนั้นจนเชี่ยวชาญ
เธอฝังตัวอยู่กับปัญหานั้นเป็นเวลาหลายต่อหลายชั่วโมงโดยแทบจะลืม
กินลืมนอน
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คุณต้องลืมตาให้กว้างอยู่เสมอจึงจะรู้ว่าใครคืออัจฉริยะ คุณอาจ
มองข้ามพวกเขาไปได้ง่าย ๆ เพราะพวกเขาไม่เหมือนคุณ และอาจทำ�ให้
คุณรูส้ กึ อึดอัด คุณอาจมองข้ามอัจฉริยะ เพราะคุณสือ่ สารกับเขาไม่รเู้ รือ่ ง
การจะพบตัวอัจฉริยะได้นั้น ผมต้องยอมปล่อยวางความต้องการที่อยาก
ให้อีกฝ่ายคุยกันรู้เรื่องได้ง่าย ๆ โดยไม่รู้สึกอึดอัดนั้นซะ
สุดท้ายแล้ว ผมตัดสินใจจ้างไว้ทงั้ สองคน แจ็กต้องมีจลิ ล์มาช่วยแก้
ปัญหา และจิลล์ก็ต้องมีแจ็กมาทำ�งานน่าเบื่อ เพื่อให้ห้องทดลองดำ�เนิน
ต่อไปได้ด้วยความเรียบร้อย
ผมเรียนรูท้ จี่ ะถามตัวเอง 6 คำ�ถามเกีย่ วกับตัวผูส้ มัคร เพือ่ ประเมินว่า
เขาใช่อัจฉริยะที่ทีมเรากำ�ลังต้องการตัวอยู่หรือไม่ คำ�ถามทั้ง 6 จะ
ช่วยให้คุณระบุลักษณะวิธีคิดของพวกอัจฉริยะได้

1 ผู้สมัครคนนี้คิดแบบคู่ขนาน แทนที่จะคิดเป็นเส้นตรงเส้นเดียวใช่
หรือไม่ ไฟฟ้าอาจจะวิ่งเป็นเส้นเดียว เป็นคู่ขนาน หรือเป็นหลายเส้น
พร้อมกันก็ได้ ผู้สมัครคนนี้คิดได้ทีละเรื่องเท่านั้นหรือเปล่า หรือเก็บเอา
หลายคอนเซ็ปต์ไว้ในหัวในเวลาเดียวกันได้ แม้คอนเซ็ปต์เหล่านั้นจะ
ขัดแย้งกัน ไอน์สไตน์เชื่อมโยงมวล (mass) เข้ากับพลังงาน (energy)
ในเวลาที่ใคร ๆ ต่างมองว่าทั้งสองสิ่งไม่เกี่ยวข้องกัน หากผู้สมัครคนดัง
กล่าวไม่สามารถเก็บเอาไอเดียที่ขัดแย้งไว้ในหัวพร้อมกัน เธอจะมองไม่
เห็นแบบแผนที่คนอื่นมองว่าเป็นเพียงการสุ่มได้

2 ผู้สมัครซึ่งมีโอกาสจะมาเป็นสมาชิกในทีมคนนี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
หลายสิ่งใช่หรือไม่ ลีโอนาร์โด ดาวินชี ไม่เพียงเป็นศิลปินผู้เปี่ยมไป
ด้วยพรสวรรค์สูงสุดในประวัติศาสตร์ เขายังมีวิสัยทัศน์ในการประดิษฐ์
คิดค้น เขาคิดคอนเซ็ปต์ของทัง้ เฮลิคอปเตอร์ รถถัง พลังงานแสงอาทิตย์
เครือ่ งคิดเลข และทฤษฎีกี ารเคลือ่ นทีข่ องเปลือกโลก ก่อนทีว่ ศิ วกรคนใด
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จะเข้าใจในไอเดียเหล่านั้น นอกจากจะเป็นบิดาผู้สร้างชาติแล้ว เบน
แฟรงคลิน ยังเป็นนักประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลงานของเขาส่ง
อิทธิพลต่อฟิสิกส์และไฟฟ้า เขาประดิษฐ์สายล่อฟ้า แว่นตาที่มองได้ทั้ง
ใกล้และไกล ห้องสมุดแห่งแรก และออดอมิเตอร์ (เครื่องวัดระยะทาง
พาหนะ) นอกเหนือจากความสำ�เร็จในหน้าที่การงานแล้ว ผู้สมัครคนนี้มี
งานอดิเรกหรือความสนใจนอกเหนือจากสายงานของตัวเองทีช่ ว่ ยส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่า ไอน์สไตน์เป็นนักไวโอลินคลาสสิก และ
เขียนบทความเกี่ยวกับโมซาร์ตไว้หลายบทความด้วยกัน

3 ผู้สมัครคนนี้จมอยู่กับปัญหาที่เขาเจอหรือเปล่า เขาหมกมุ่นอยู่กับ
การค้นหาคำ�ตอบเพื่อบรรลุเป้าหมายให้จงได้หรือเปล่า เขาจัดการกับ
อุปสรรคด้วยความตื่นเต้น และมีความสุขกับกระบวนการแก้ปัญหาหรือ
เปล่า

4 วิธีแก้ปัญหาของผู้สมัครคนนี้เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมาย แต่ก็
เรียบง่ายหรือเปล่า ผู้สมัครมองปัญหาจากมุมมองที่แตกต่าง เขาคิด
นอกกรอบ และสือ่ สารความคิดอันซับซ้อนออกมาอย่างง่ายดายใช่หรือเปล่า

5 ผู้สมัครคนนี้สร้างผลงานได้มากมายหรือเปล่า เอดิสันมีสิทธิบัตร
มากมาย ไอน์สไตน์เขียนข้อเขียนหลายร้อยชิน้ แน่นอนว่า ไม่ใช่ขอ้ เขียน
ทุกชิน้ ทีจ่ ะยิง่ ใหญ่เหมือนทฤษฎีสมั พัทธภาพ แต่สมองของเขาก็ผลิตไอเดีย
ไม่เคยหยุดนิ่ง

6 ผูส้ มัครคนนีใ้ ส่ใจกับความถูกต้องของงานตัวเองหรือเปล่า ผมมักไม่
ทราบว่า อัจฉริยะทำ�ถูกหรือไม่ เพราะผมไม่เข้าใจงานของพวกเขา แต่ผม
รู้ได้ว่าคนคนหนึ่งใส่ใจกับความถูกต้องหรือไม่ อัจฉริยะมักไม่อดทนต่อ
ความบกพร่องในงานที่เขาทำ� แต่เขาสามารถที่จะลืมเรื่องอื่นอีกมากมาย
เช่น ลืมจ่ายค่าไฟ
32

ผมใช้คำ�ถามเหล่านี้ในการระบุตัวอัจฉริยะจากกลุ่มผู้สมัคร เมื่อ
คุณต้องการสรรหาผู้สมัครหรือประเมินคนที่อยู่ในทีมมาก่อนแล้ว ขอให้
ใช้คำ�ถามเหล่านี้เพื่อหาตัวคนที่มีทักษะโดดเด่นออกมาให้ได้ แน่นอนว่า
คนเป็นอัจฉริยะนั้นหาได้ยาก การพบตัวและจ้างอัจฉริยะอาจเป็น
การพลิกโฉมทีมได้เลย หากคุณหาตัวอัจฉริยะจนเจอ และหลอมรวม
เขาเข้ากับทีมทีม่ ปี ระสิทธิผล คุณอาจก้าวหน้าไปในระดับทีไ่ ม่มใี ครคิดว่า
จะเป็นไปได้เลยทีเดียว
เมื่อคุณพบตัวและจ้างอัจฉริยะมาทำ�งานด้วยเรียบร้อยแล้ว คุณ
ต้องรู้ว่าจะทำ�งานกับเขาอย่างไรให้เกิดผล คุณอาจคิดว่า การทำ�งาน
กับคนฉลาดจะช่วยลดปัญหาในการนำ�ทีมของคุณ โดยไม่ทำ�ให้ปัญหา
เดิมลุกลาม แต่ไม่ว่าอย่างไร ท้ายที่สุดแล้ว คนเป็นอัจฉริยะจะมองไป
ข้างหน้าได้ไกลกว่า และสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ได้ง่ายดายกว่าใคร ทว่า
การนำ�อัจฉริยะนั้นต้องอาศัยกลยุทธ์พิเศษ
ในบทต่อไปเราจะคุยกันว่า อุปสรรคในการนำ�พวกอัจฉริยะคือ
อะไร และจะทำ�ให้คณ
ุ เข้าใจว่า คุณต้องทำ�อะไรบ้าง เพือ่ สร้างทีมทีท่ �ำ งาน
สอดคล้องกันและมีผลิตผล
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