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ซึ่งจะส่งมอบแก่คนอีก 99%
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วิถีแห่งสุดยอดความสํำาเร็จระดับสากล
ที่เห็นได้จากการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรหนึ่ง
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ความสําเร็จสรางไดดวยสมาธิ

โปรแกรมเสริมสรางอัจฉริยภาพ

สําหรับเด็กปฐมวัยมีจริงหรือ !?

พลบคํ่า คืนหนึ่งใน ค.ศ. 2012 ผมพบความจริงที่สําคัญมาก

เรือ่งหน่ึง ขณะทีกํ่าลงัคนหาขอมลูเพ่ือเขยีนหนงัสอืเรือ่ง “Thinking Rules 

on the Top 1%” (สํานักพิมพ Koshakan) ซึ่งตีพิมพกอนเลมนี้

ผมกาํลงัรวบรวมเรือ่งราวความลบัของการเริม่ตนทาํธรุกจิตาง ๆ  

ท่ีพัฒนาอยางกาวกระโดด จากธุรกิจเกิดใหมไปสู ธุรกิจระดับโลก

ในพริบตา ซึ่งจะเปนคําตอบของขอสงสัยที่ว า “อะไรคือจุดเริ่มตน

ที่ทําใหธุรกิจเล็ก ๆ ที่ไมมีใครรูจัก สามารถฝาฟนอุปสรรคและพัฒนา

เติบโตไดอยางรวดเร็ว” 

เปาหมายของผมคือรวบรวมความลับในชวงเริ่มตนกอตั้งธุรกิจ

ท่ีพวกเราทุกคนรูจักกันดี เชน Google, Amazon, Dyzon และคนหา

จุดรวมที่ธุรกิจเหลานั้นมีเหมือนกัน 

ระหวางที่คนหาคําตอบนั้น ผมไดพบสิ่งที่เหนือความคาดหมาย 

นั่นคือจุดเริ่มตนของธุรกิจขนาดใหญเหลานี้ “ไมไดเกิดจากกลยุทธหรือ

กลวิธีการบริหารของผูกอต้ัง” ไมใชทักษะทางธุรกิจที่เปนเลิศ แตเปน

ความคลายคลึงอันนาประหลาดใจของชีวิตวัยเด็กของผูกอตั้ง 

ความคลายคลึงนั้นคืออะไร ? สิ่งนั้นคือสุดยอดผูประสบความ

สําเร็จระดับโลก หรือก็คือนักธุรกิจอัจฉริยะระดับแถวหนาเพียง 1% 

สวนใหญไดรับการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรเดียวกันนั่นเอง 
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กฎที่มีรวมกันของคนระดับท็อปเพียง 1% ซึ่งจะสงมอบแกคนอีก 99%

ไมใชเรื่องแปลกอะไรที่คนเกง ๆ ที่มีความสามารถสวนใหญ เปน

คนที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีชื่อเสียง คุณคงไมรูสึก

ประหลาดใจเมื่อไดยินวาคนที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียวหรือ

มหาวิทยาลัยเกียวโต หรือถาในอเมริกาก็เปนคนที่จบจากมหาวิทยาลัย

ฮารวารดหรือมหาวิทยาลัยสแตนฟอรดจะประสบความสําเร็จ 

แตคุณคงจะนึกภาพไมออกเลยเมื่อไดยินวา หลักสูตรการเรียน

การสอนของโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษา จะนําไปสู 

ความสําเร็จที่ยิ่งใหญทางธุรกิจในเวลาตอมา เพราะผมเองก็ลองนึกยอน

มองตัวเองในวัยเด็ก แตก็จําไมไดเลยวาชวงที่เรียนชั้นอนุบาล ตัวเอง

ไดรับการศึกษาอยางไร ดวยเหตุนี้ คุณคงจะคิดวามันคงเปนเพียง

ความบังเอิญ หรือเพียงแคบังเอิญไดรับการศึกษาแบบเดียวกัน ไมนา

จะมีอิทธิพลอยางมากตอธุรกิจของคนคนนั้นในเวลาตอมา

แตมันไมไดเปนเชนนั้น เมื่อพวกเขาถูกถามเรื่องเคล็ดลับความ

สําเร็จ หลายคนกลับตอบอยางชัดเจนวา สิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดก็คือ

การศึกษาที่ไดรับในวัยเด็ก ยกตัวอยางเชน สองผูรวมกอตั้ง Google 

แลรร ีเพจ (Larry Page) และเซอรเกย บริน (Sergey Brin) สองผูกอตัง้

ธุรกิจซึ่งมีมูลคาตลาดมากถึง 2.82 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ (มูลคา

ตลาดเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2013) ตางก็เรียนหลักสูตรนี้

พิธีกรรายการพิเศษของสถานีโทรทัศน ABC ในอเมริกา ถาม

พวกเขาทั้งสองคนดวยคําถามเดียวกัน
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ความสําเร็จสรางไดดวยสมาธิ

“กุญแจแหงความสําเร็จเปนเพราะพอแมของคุณเปนอาจารย

มหาวิทยาลัยใชไหม”

ทวาคําตอบที่ไดกลับผิดจากที่คาดไวอยางสิ้นเชิง

“ไมครับ ไมใชอยางนั้น สิ่งที่สําคัญยิ่งกวานั้นคือ ความรูสึกเปน

ตัวของตัวเอง มีอิสรภาพ และพื้นฐานในการจัดการสิ่งตาง ๆ ดวย

ตัวเอง” ที่เกิดจากการศึกษาในวัยเด็ก

“เรียนรูที่จะคิดและทําอะไรดวยตัวเอง และจากจุดนี้ทําใหไดรับ

อิสระอยางมากในการแสวงหาสิ่งที่ตัวเองสนใจ” (*หมายเหตุ ในที่นี้ 

ผมขออุบชื่อหลักสูตรการเรียนนั้นไวกอนนะครับ)

ตามที่พิธีกรรายการของสถานีโทรทัศนชอง ABC กลาวไว แลรรี 

เพจเกิดที่สหรัฐอเมริกา พอเปนศาสตราจารยและแมเปนอาจารย

ในมหาวิทยาลัยของรัฐมิชิแกน สวนเซอรเกย บรินอพยพมาจากรัสเซีย 

พอเปนศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐแมริแลนด แมเปนนักวิจัย

ขององคการนาซา 

สิ่งที่ทั้งสองคนมีคลายคลึงกันคือการไดรับการศึกษาขั้นสูง

เพราะพอแมเปนอาจารยมหาวิทยาลัย แตการสรางสรรคนวัตกรรมของ

พวกเขานั้นมีจุดเริ่มตนจากความเหมือนกันที่เหนือความคาดหมายอยาง

สิ้นเชิง

เราลองมาทบทวนกันอีกครั้งวา Google เกิดขึ้นไดอยางไร
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กฎที่มีรวมกันของคนระดับท็อปเพียง 1% ซึ่งจะสงมอบแกคนอีก 99%

แลรรี เพจ และเซอรเกย บริน ทั้งคูเปนเพื่อนรวมชั้นในหลักสูตร

ปรญิญาเอก สาขาวชิาวทิยาศาสตรคอมพวิเตอร (Computer Science) 

ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด (Stanford University) 

ทั้งสองคนไดเขารวมโครงการพัฒนาหองสมุดของมหาวิทยาลัย

เปนระบบดิจิทัล พวกเขาประยุกตขั้นตอนวิธี (algorithm) มาใชสืบคน

หนังสือจากคลังหนังสือที่มีจํานวนมากมายมหาศาลไดอยางอัตโนมัติ

และถูกตองจากเว็บไซต และพัฒนาจนกลายมาเปน Google

ในยุคนั้น เครื่องมือคนหาเว็บตาง ๆ (web search engine) มี

ความถูกตองแมนยําตํ่ามาก และแมใสคียเวิรดเพื่อคนหาก็คนหาเว็บไซต

ที่ตองการไดคอนขางยากลําบาก ทุกคนจึงตองการ search engine ที่มี

ประสิทธิภาพมากกวาเดิม

ในตอนนั้นจึงเกิด search engine ที่มีหนาตาเรียบงายมาก คือมี

เพยีงโลโก Google และชองสีเ่หลีย่มเลก็ ๆ  สาํหรบักรอกคยีเวิรดทีต่องการ

คนหาเทานั้น ดวยเอกลักษณเฉพาะทําใหในเวลาไมนาน Google ผงาด

เปน search engine อนัดบัตน ๆ  ซึง่รวบรวมลงิกตาง ๆ  จาํนวนมาก และ

เปน search engine ที่ครองสวนแบงตลาดอันดับที่ 1

ขอนอกเรื่องหนอยครับ ชื่อ Google เดิมมาจาก Googol ซึ่งมี

ความหมายวา 10 ยกกาํลงั 100 แตตอนจดโดเมนเนม พวกเขากลบัพมิพ

ผิดเปน Google จึงกลายเปน Google ในที่สุด ทั้งสองคนมีภาพลกัษณ

ทีเ่ปนอจัฉรยิะ แตไมนาเช่ือวาจะเปนคนเผอเรอ ซุมซามแบบนี้
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ความสําเร็จสรางไดดวยสมาธิ

การพฒันาอยางกาวกระโดดของ Google หลงัจากนัน้กเ็ปนอยาง

ที่ทุกคนทราบกันดี  Google ถือเปน search engine ที่ใชกันแพรหลาย

มากที่สุด ยกเวนบางพื้นที่อยางเชนจีน จนทําใหกลายเปนมาตรฐานที่

ยอมรับกันโดยปริยาย (De facto standard)  ในญี่ปุน Google ก็ครอง

สวนแบงตลาดถึง 88.5% กลายเปนยักษใหญแหงการคนหาขอมูลบน

โลกออนไลน (ขอมูล ค.ศ. 2012)

สิ่งที่มารก ซักเคอรเบิรก 

และแอนน แฟรงค มีเหมือนกัน

ยอนกลับมาที่เรื่องจุดเริ่มตนของความสําเร็จ มหาวิทยาลัย

สแตนฟอรดทีพ่วกเขาสาํเรจ็การศกึษาตัง้อยูใกลซลิคิอนแวลลยี5 (Silicon 

Valley) จึงอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเกิดบริษัทสตารตอัพ

ของเหลาบัณฑิตจากรั้วสแตนฟอรด ผมจึงหลงเขาใจวา สิ่งท่ีผูรวมกอตั้ง 

Google ทั้งสองคนมีเหมือนกัน ก็แค “ความเปนอัจฉริยะแหงมหา-

วิทยาลัยสแตนฟอรด”

ทวาพวกเขาเองกลับบอกวา จุดรวมที่ทําใหประสบความสําเร็จ 

ก็คือหลักสูตรการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี แนนอนวาผมสนใจ

โปรแกรมการเรียนของเด็กปฐมวัยที่พวกเขาเรียนเหมือนกันนี้อยางมาก 

5 ศูนยรวมของบริษัทไอทีและเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลกจํานวนมาก—ผูแปล
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กฎที่มีรวมกันของคนระดับท็อปเพียง 1% ซึ่งจะสงมอบแกคนอีก 99%

จึงสืบคนวาคนท่ีเรียนหลักสูตรน้ีมีใครอีกบาง แลวความสนใจก็เปลี่ยน

เปนความตกตะลึง ! 

บรรดาเจาของธุรกิจที่เรียนหลักสูตรเดียวกันนี้ยังมีอีกมาก และ

มีแตคนระดับยิ่งใหญทั้งนั้น

✮ เจฟฟ เบซอส (Jeff Bezos) ผูกอตั้ง Amazon

✮ มารก ซักเคอรเบิรก (Mark Zuckerberg) ผูกอตั้ง Face-

book

✮ จิมมี เวลส (Jimmy Wales) ผูกอตั้ง Wikipedia

✮ แลรรี เพจ (Larry Page) และเซอรเกย บริน (Sergey Brin) 

สองผูรวมกอตั้ง Google

เอะ ! ท่ีสหรัฐอเมริกามีหลักสูตรสรางนักลงทุน เจาของธุรกิจ

สําหรับเด็กปฐมวัยดวยหรือ ? ผมอดคิดเชนนั้นไมได 

ยิ่งกวานั้น คนที่เรียนหลักสูตรนี้ไมไดมีเฉพาะนักลงทุน เจาของ

ธุรกิจ ผูบริหารเทานั้น ยังมีผูมีชื่อเสียงอีกหลากหลายสาขาอาชีพ เชน 

นักการเมือง นักวิชาการ นักประดิษฐ ดารานักแสดง ซึ่งเรียนหลักสูตร

เดียวกันนี้ ผมจะขอแนะนําเพียงบางคนนะครับ

✮ บารัค โอบามา (Barack Obama) ประธานาธิบดีแหง

สหรัฐอเมริกา

✮ ฮิลลารี คลินตัน (Hillary Clinton) อดีตรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศ ภริยาของบิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดี

แหงสหรัฐอเมริกา
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ความสําเร็จสรางไดดวยสมาธิ

✮ เจาชายวิลเลียมและเจาชายแฮรรีแหงราชวงศอังกฤษ 

(Prince William & Prince Harry)

✮ ปเตอร ดรักเกอร (Peter Ferdinand Drucker) สุดยอด

ปรมาจารยดานการบริหารจัดการ นักเศรษฐศาสตร

✮ แคทเธอรีน เกรแฮม (Katharine Graham) อดีตเจาของ

บริษัทวอชิงตันโพสต และนักเขียนรางวัลพูลิตเซอร (Pulitzer Prize)

✮ แอนน แฟรงค (Anne Frank) ผูเขียน The Diary of a 

Young Girl (บันทึกลับของแอนน แฟรงค)

✮ กาเบรียล การเซีย มารเกซ (Gabriel Garcia Marquez) 

นักเขียนรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม

✮ วิลล ไรต (Will Wright) อัจฉริยะผูสรางเกม Simcity 

ซึ่งเปนที่รูจักกันดี

✮ จอรจ คลูนีย (George Clooney) นักแสดงรางวัลออสการ

และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง

เปนอยางไรกันบางครับ ? พวกเขาเหลานี้ลวนแตเปนคนระดับ

ท็อปเพียง 1% ซึ่งเปนอัจฉริยะในดานตาง ๆ ทั้งดานธุรกิจ วิชาการ 

วรรณกรรม คิดไมถึงเลยวาพวกเขาและเธอจะเรียนหลักสูตรเดียวกัน 

นอกจากนี้ ผู สนับสนุนหลักสูตรนี้ก็มีแตคนดังระดับยิ่งใหญ

เชนเดียวกัน เชน 

✮ โทมัส แอลวา เอดสินั (Thomas Alva Edison) นกัประดษิฐ

และผูกอตั้งบริษัท General Electric

ต
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