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คำ�นำ�สำ�นกัพมิพ์

เม่ือเห็นค�ำว่ำ “ควำมส�ำเร็จ” อยู่บนปก คุณอำจคิดว่ำนี่เป็นแค่

หนังสือฮำวทูอีกเล่มที่จะชี้ช่องทำงให้คุณเดินไปสู่ควำมก้ำวหน้ำในชีวิต

และอำชีพกำรงำน

แน่นอนว่ำหนังสือเล่มนี้จะชี้ช่องทำงให้คุณก้ำวหน้ำ แต่ไม่ใช่ด้วย

วิธีกำรลอยๆ หรือตัวอย่ำงอันเป็นนำมธรรมอย่ำงท่ีคุณอำจเคยพบมำจำก

หลำยที่

เพรำะสิ่งที่เรำน�ำมำบอกคุณคือ “วิทยำศำสตร์แห่งควำมส�ำเร็จ”...

และที่พูดว่ำ “วิทยำศำสตร์” ก็หมำยควำมว่ำมันเป็นวิทยำศำสตร์จริงๆ

“กฎแห่งควำมส�ำเร็จ” ที่อธิบำยไว้ในหนังสือเล่มนี้ คือกฎทำง

วิทยำศำสตร์ท่ีผ่ำนกำรทดสอบและวิจัยมำแล้วหลำยต่อหลำยคร้ัง ได้ผล

แม่นย�ำจนผู้เขียนม่ันใจพอจะพูดว่ำมันคือกฎสำกลที่ตำยตัวและไม่อำจ

เปลี่ยนแปลงได้

แอลเบิร์ต-ลำซโล บำรำบำชี ผู้เขียน เป็นนักวิทยำศำสตร์ด้ำน 

เครือข่ำย ที่ริเร่ิมท�ำวิจัยเร่ืองควำมส�ำเร็จเพรำะว่ำอยำกได้ผลงำนท่ี 

ประสบควำมส�ำเรจ็สักเร่ือง หลังศึกษำฐำนขอ้มูลขนำดยักษจ์ำกทกุวงกำร 

ตั้งสมมุติฐำนหลำกหลำยรูปแบบ และสร้ำงสูตรค�ำนวณสลับซับซ้อน 

ผลลัพธ์ท่ีเขำกับทีมงำนได้ออกมำก็อำจจะเรียกว่ำเป็นงำนวิจัย “พลิกวงกำร” 

ได้เลยทีเดียว และนั่นก็คือที่มำของหนังสือที่คุณถืออยู่นี้

สิ่งน่ำทึ่งสิ่งแรกที่คุณจะได้เรียนรู้คือ ควำมส�ำเร็จคือสิ่งท่ีวัดได้ 

ในเชิงคณิตศำสตร์ ไม่ใช่หมำยถึงวัดได้ด้วยเงิน และไม่ใช่วัดจำกจ�ำนวน

ผลงำนที่คุณท�ำได้ด้วย

นั่นจะน�ำไปสู่ค�ำถำมข้อใหญ่ที่คุณสงสัยมำตลอดชีวิต: “ในเม่ือ

ฉันท�ำอะไรๆ มำกมำยขนำดน้ี ท�ำไมจึงไม่ประสบควำมส�ำเร็จเสียที” และ

ท่ีส�ำคัญ “ท�ำไมคนอื่นที่ดูเหมือนท�ำอะไรๆ น้อยกว่ำ กลับได้ดีเกินหน้ำ



เกินตำฉัน”

ค�ำตอบของค�ำถำมน้ีมีบอกไว้ต้ังแต่บทแรกของหนังสือ “ควำมส�ำเร็จ

ไม่ใช่เร่ืองของคุณ มันเป็นเรื่องของเรำต่ำงหำก” สิ่งนี้อำจเรียกได้ว่ำเป็น

ข้อตกลงพืน้ฐำนของควำมส�ำเร็จ ถำ้ท�ำควำมเข้ำใจกับมันแลว้ คณุจะมอง

ทุกอย่ำงได้ทะลุปรุโปร่ง รวมถึงจะเข้ำใจกฎทุกข้อท่ีผู้เขียนเล่ำไว้ในแต่ละบท

ของหนังสือด้วย

และอย่ำงทีบ่อกว่ำมันเป็นกฎครอบจกัรวำล ดังนัน้ไม่วำ่คณุจะเป็น

ใคร วัยไหน ท�ำงำนอะไร ก็น�ำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมด เพียงปรับแปลง 

วิธีกำรให้เหมำะแก่สถำนกำรณ์ตรงหน้ำเท่ำนั้น

ทีนี้ก็ข้ึนอยู่กับคุณแล้ว ว่ำจะเชื่อกฎวิทยำศำสตร์เหล่ำนี้ไหม และ

จะลองน�ำไปทดสอบในชีวิตจริงดูสักตั้งหรือเปล่ำ เพรำะสุดท้ำยผลลัพธ์ 

ที่ได้อำจก็เป็นควำมส�ำเร็จที่คุ้มค่ำที่สุดส�ำหรับคุณ

ส�านักพิมพ์ซอลท์
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“พ่อไม่รู้” หรือมอบค�ำตอบคลุมเครืออย่ำง “ดวงอำทิตย์น่ะร้อนมำก ร้อน
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บทน�ำ
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แตต่อนผมเกิด ธรุกิจทีเ่หลืออยู่กลับมีเพยีงโรงกลึงเทำ่นัน้ มันเป็นร้ำนไม้

โทรมๆ สภำพเหมือนถ�้ำเก่ำแก่ ผมใช้เวลำทุกวันหยุดที่นี่ รักร้ำนนี้

เหลือเกิน มันเป็นห้องทดลองแหง่แรก เป็นท่ีทีผ่มได้แยกชิน้สว่นอปุกรณ์

ต่ำงๆ ออกมำจนถึงนอตตัวสุดท้ำย ได้เรียนรู้กลไกภำยในและเข้ำใจว่ำ

มันท�ำงำนอย่ำงไร กำรได้เข้ำใจวิธีกำรท�ำงำนของสิ่งต่ำงๆ ถือเป็นเร่ือง

น่ำพิศวงส�ำหรับผม ถึงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่ำงนั้นไม่เปลี่ยนแปลง

ผมเติบโตมำในครอบครัวนักประดิษฐ์ หลังพวกคอมมิวนิสต์ยึด

กองทัพรถบรรทุกของปู่ ปู่ก็เปล่ียนอำชีพมำเป็นช่ำงซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ

ให้คนท้ังหมู่บ้ำน คอยตรวจตรำกลไกภำยในของเตำรีดหรือวิทยุอย่ำงอดทน

และเป่ียมควำมม่ันใจ พอ่ผมท�ำหนำ้ทีเ่ป็นคนขบัรถใหกิ้จกำรทีบ้่ำนตัง้แต่

อำยุ 10 ขวบ พ่อสำมำรถลอดเข้ำไปใต้ท้องรถ ปรับตรงน้ันนิด ซ่อมตรงน้ี

หนอ่ย แลว้โผลอ่อกมำพรอ้มนิว้มือด�ำๆ ยิม้รำ่ด้วยควำมพงึใจทีแ่ก้ปัญหำ

ได้ส�ำเรจ็ พอ่มีโอกำสบริหำรกิจกำรหลำกหลำยตลอดชวีติ ตัง้แตโ่รงเรียน 

พิพิธภัณฑ์ ไปจนถึงบริษัท แล้วพ่อก็บริหำรด้วยวิธีอย่ำงนักประดิษฐ์ 

พร้อมจะม้วนแขนเสื้อขึ้นเพื่อแก้ไขและท�ำให้ทุกอย่ำงใช้กำรได้ดี

อำจเป็นควำมสงสัยใคร่รู้อย่ำงนักประดิษฐ์นี่เองที่ผันให้ผมเป็น

นักวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม ฟิสิกส์เปิดทำงให้ผมส�ำรวจฟันเฟือง

และกลไกของจักรวำล รวมถึงแรงต่ำงๆ ที่ควบคุมชีวิตเรำ ควำมท้ำทำย

เท่ำนั้นยังไม่พอ ภำยหลังผมจึงมุ่งหน้ำหำควำมซับซ้อนที่มำกข้ึนอีกใน

ศำสตร์ด้ำนเครือข่ำยและข้อมูล ส�ำหรับคนช่ำงถำมอย่ำงผม น่ีเป็นสำขำ

วทิยำศำสตร์ทีเ่หมำะเหม็งอย่ำงย่ิง ผมไม่มีวันรำมือตรำบเท่ำทีเ่ป็นค�ำถำม

เก่ียวกับตัวเลข พร้อมจะแกะรอยปริศนำไปตำมเขำวงกตแห่งข้อมูลท่ี
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ได้พบค�ำตอบก็ยังมีค�ำถำมมำกมำยตำมมำไม่รู้จบ ควำมเป็นไปได้ไร้ส้ินสุด

คล้ำยแมลงริ้นไรที่ไต่ตอมรอบขอบเขตงำนวิจัยทุกชิ้น แม้จะพยำยำมปัด

มันออกไปเพื่อให้มีสมำธิกับงำนตรงหน้ำ แต่ผมก็ยังหนีไม่พ้นตัวตนใน 
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วัยเด็กอยู่ดี ยังคงต้ังค�ำถำมว่ำ “ท�ำไม” กับ...กับทุกส่ิงน่ันแหละครับ งำน

ค้นหำค�ำตอบเหล่ำนี้เป็นสำเหตุท่ีฉุดให้ผมตื่นขึ้นยำมเช้ำ และร้ังไม่ให้ 

หลับใหลในยำมค�่ำคืน

ทุกวันนี้ผมท�ำหน้ำที่บริหำรศูนย์วิจัยเครือข่ำยควำมซับซ้อนสูง (Center  

for Complex Network Research) ในบอสตัน หน้ำท่ีของผมคือหำค�ำตอบ

ส�ำหรับค�ำถำมประเภท “ท�ำไม” ในศำสตร์หลำกแขนง ต้ังแต่เร่ืองปฏิสัมพันธ์

ของผู้คนหรือของโมเลกุล กำรเช่ือมต่อเกิดข้ึนตรงไหนและอย่ำงไร รวมถึง

กำรเชือ่มตอ่ภำยในบอกอะไรเรำเก่ียวกับสงัคมหรือตน้ก�ำเนดิทำงชวีวิทยำ

บ้ำง เรำได้ส�ำรวจลักษณะทำงกำยภำพ (topology) ของโลกเวลิด์ไวด์เวบ็  

เรำส�ำรวจวำ่ควำมผดิพลำดเล็กๆ ในเครอืขำ่ยพนัธกุรรมท�ำใหเ้กดิโรคภยั

ไข้เจบ็ได้อยำ่งไร เรำส�ำรวจวำ่สมองควบคมุนวิรอนนบัพนัล้ำนได้อย่ำงไร 

และโมเลกุลในอำหำรสร้ำงพันธะอย่ำงไรกับโปรตีนเพื่อให้เรำมีสุขภำพดี

ในระยะยำว

ผมรักค�ำถำมประเภทนี ้คณิตศำสตรท่ี์ถกัทอเนือ้สงัคม ศำสตร์แหง่

ตวัเลขทีเ่ป็นกรอบคิดใหเ้รำเขำ้ใจแก่นแท้ของควำมเชือ่มโยงในมวลมนษุย ์

ทุกครั้งที่ผมใช้โมเดลและเครื่องมือต่ำงๆ เพื่อขุดหำบทวิเครำะห์เชิง

วิทยำศำสตร์ในหัวข้ออะไรสักอย่ำงที่ไม่น่ำเป็นไปได้ กรอบคิดเหล่ำนี้เอง

ที่ช่วยให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจของเรำลึกซึ้งขึ้น

เรำศึกษำเรื่องควำมส�ำเร็จด้วยวิธีเช่นนี้เอง หลังใช้เวลำหลำยปี

เก็บเก่ียวข้อมูลมหำศำลเร่ืองควำมส�ำเร็จของมนุษย์ เรำก็พบวิธีแบ่งแนวคิด

ออกเป็นส่วนพื้นฐำนย่อยๆ เพื่อศึกษำกลไกภำยใน เป้ำหมำยของเรำคือ

กำรมองควำมส�ำเรจ็ผำ่นคณติศำสตร์เพือ่ใหน้กัวทิยำศำสตร์และนกัฟสิกิส์

สำมำรถศึกษำอย่ำงเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือที่วัดค่ำได้แม่นย�ำ 

กระบวนกำรนี้ไม่ต่ำงจำกกำรแยกชิ้นส่วนจักรยำนหรือใช้หลักเทอร์โม- 
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ไดนำมิกส์เพื่อระบุควำมร้อนของดวงอำทิตย์ เม่ือมองเห็นกลไกสร้ำง 

ควำมส�ำเร็จ เรำก็จะตอบค�ำถำมยำกเยน็ประเภททีผ่มเคยถำมพอ่แม่ตอน

เป็นเด็กได้

ตัวอย่ำงเช่น เรำตัดสินอย่ำงไรว่ำรูปถ่ำยเบลอๆ และดูไม่สลักส�ำคัญ

รูปหนึ่งที่แขวนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่เป็นผลงำนชิ้นเอก

ท�ำไม Carousel จึงเป็นละครเพลงท่ีดีท่ีสุดเท่ำท่ีเคยมีกำรสร้ำงมำ  

ไม่ใช่ Cats

เรียนโรงเรียนแพงๆ คุ้มค่ำไหม

ท�ำไมในแต่ละวงกำรจึงมีซูเปอร์สตำร์ไม่กี่คนเท่ำนั้น

ค�ำถำมเร่ืองควำมส�ำเร็จ ผลสัมฤทธ์ิ และช่ือเสียงแบบน้ีดูเป็นค�ำถำม

ที่หำค�ำตอบชัดเจนไม่ได้ เช่นเดียวกับอุณหภูมิของดวงอำทิตย์ มีอีก

นับร้อยค�ำถำมในลักษณะเดียวกัน ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของเรำเป็น

ตวัตดัสินควำมก้ำวหน้ำในบริษทัไหม เรำมีควำมคิดสร้ำงสรรค์มำกข้ึนหรือ

น้อยลงเม่ือแก่ตัว เรำควรร่วมมือหรือแข่งขันกับซูเปอร์สตำร์ในวงกำร 

กันแน่ เครือข่ำยสังคมและเครือข่ำยอำชีพส่งผลอย่ำงไรต่อควำมส�ำเร็จ

ของเรำ

เชื่อไหมครับว่ำเรำสำมำรถพบค�ำตอบแม่นย�ำส�ำหรับค�ำถำมที่ดู

ล่องลอยเหล่ำน้ี เรำม่ันใจว่ำจะตอบแต่ละค�ำถำมได้ชัดเจนผ่ำนกำรตรวจสอบ

รูปแบบข้อมูลและค้นหำกลไกสร้ำงควำมส�ำเร็จ เม่ือเข้ำใจแรงสำกลที่

ขับเคลื่อนควำมส�ำเร็จและควำมล้มเหลวของเรำแล้ว ผลกำรค้นพบอัน

น่ำทึ่งก็จะค่อยๆ ปรำกฏ

เรำเริม่ศึกษำเรือ่งภยัพบัิตก่ิอน แล้วค่อยจบัพลัดจบัผลูมำศกึษำเร่ืองควำม 

ส�ำเรจ็ ตอนนัน้หอ้งวจิยัของผมท�ำงำนวเิครำะหข์อ้มูลโทรศพัท์เพือ่ศกึษำ

ว่ำคนเรำตอบสนองต่อวิบัติภัยคร้ังใหญ่อย่ำงไร ผมรู้ว่ำนี่เป็นโอกำสงำม
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ส�ำหรับกำรเรียนรู้ด้วยวิธปีฏิบัต ิจงึขอใหห้วังตำ้ชุน่ นกัศกึษำปริญญำเอก

ชำวจีนผู้ชื่นชอบกำรเข้ำสังคมมำช่วยงำนโครงกำรนี้ ผลลัพธ์คืองำนวิจัย

ชิ้นงำมที่ผมมั่นใจว่ำจะมีส่วนช่วยในกำรบรรเทำวิบัติภัยทั่วโลก

แต่...ไม่มีใครสนใจงำนวิจัยชิ้นนี้เลย เรำพยำยำมแล้วพยำยำมเล่ำ 

แต่งำนวิจัยก็ไม่ได้รับกำรตีพิมพ์เสียที วำรสำรวิชำกำรทั้งระดับสูงระดับ

ต�่ำต่ำงปฏิเสธงำนชิ้นนี้ เรำเล่นมุกตลกกันว่ำบำงทีเรำอำจควรเอำค�ำว่ำ  

“วิบัติ” ออกจำกชื่อ เพรำะดูแล้วเป็นลำงไม่ดีเอำเสียเลย

ต้ำชุ่นผู้เป็นนักบำสเกตบอลมำตลอดชีวิตยักไหล่ให้กับควำม

ล้มเหลว เขำคิดว่ำมันเป็นแค่กำรโดนน�ำไปไม่กี่แต้มในสนำมเท่ำนั้น และ

ยังข�ำไปกับตลกร้ำยด้วย แต่พอผมนัดเจอเขำในค�่ำคืนหนึ่งเพื่อปรึกษำ

เรื่องโครงกำรต่อไป เขำก็พร้อมจะเริ่มอะไรใหม่ๆ

“ผมอยำกท�ำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรื่องวิบัติๆ อีก” เขำพูดกลั้วหัวเรำะ

“งั้นก็ท�ำเร่ืองที่ประสบควำมส�ำเร็จสิ” ผมบอก “วิทยำศำสตร์แห่ง

ควำมส�ำเร็จไหมล่ะ”

ตอนนั้นผมตั้งใจจะแซวเขำเล่นเฉยๆ แต่เม่ือพูดออกมำดังๆ เรำ 

ท้ังคู่ก็รู้ตัวว่ำเจอเร่ืองน่ำสนใจเข้ำให้แล้ว ท�ำไมไม่ ลองใช้วิธีกำรของเรำศึกษำ

เร่ืองควำมส�ำเร็จดูสักต้ังล่ะ ดูเหมือนว่ำกำรศึกษำเร่ืองควำมส�ำเร็จไม่น่ำจะ

แตกต่ำงจำกกำรศึกษำเรื่องวิบัติภัยมำกนัก เรำพยำกรณ์วิถีของพำยุ

เฮอริเคนได้โดยใช้จุดข้อมูลมหำศำลเป็นอินพุตส�ำหรับโมเดลพยำกรณ์

อำกำศ ค�ำพยำกรณ์เหล่ำนี้มีประโยชน์เหลือหลำยส�ำหรับวำงแผน

เตรียมพร้อมรับวิบัติภัย ชุมชนท่ีอยู่ในวิถีพำยุอำจตรึงไม้กระดำนปิด

บ้ำนเรอืน สว่นคนท่ีเหลือก็อำจเตรยีมซือ้ร่มรับฝนตก เรำไม่เคยตัง้ค�ำถำม

กับควำมน่ำเช่ือถือของค�ำพยำกรณ์นี้ ทั้งที่หำกเป็นเม่ือศตวรรษก่อน 

กำรท�ำนำยพำยุขนำดยักษ์อำจไม่ต่ำงอะไรจำกเวทมนตร์ แล้วท�ำไมเรำ

จึงไม่ลองใช้วิธีเดียวกันเพื่อศึกษำควำมส�ำเร็จดูบ้ำง กำรเก็บข้อมูลจำก

สำขำที่ไม่น่ำเป็นไปได้และวิเครำะห์มันผ่ำนโมเดลคณิตศำสตร์ซับซ้อน 


