
94 วารสารบริหารธุรกิจ

ในการดําเนินธุรกิจนั้น ปจจัยที่ส งผลตอความสําเร็จมักจะหนีไมพนเรื่องของความรู 

ความเขาใจในธุรกิจ ทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ และอีกปจจัยหน่ึงที่สําคัญไมแพกันคือ “โชค” 

หรือจะเรียกวาเหตุบังเอิญที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจนั้น  ๆ  คนสวนใหญมักจะมีความเขาใจวา

ความรู กับ ทัศนคติ เปนสิ่งที่ผูบริหารสามารถจัดการได เชน หากยังมีความรูไมเพียงพอก็ไปศึกษา

เพ่ิมเติม หรือหากทัศนคติยังไมถูกตอง ก็ตองเรียนรู ไมวาจะจากผูมีประสบการณมากกวา หรือ

การใหผูรูแนะนําวิธีการคิดหรือการมองปญหา แตคนสวนใหญมักจะเช่ือวา “โชค” หรือ “ดวง” นั้น 

เปนสิ่งที่อยูนอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งเราไมสามารถจัดการอะไรไดเลย

Book Review: How Luck Happens
Publisher: Penguin Random House.
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อยางไรก็ตามความเช่ือดังกลาวอาจจะไมเปนความจริงทั้งหมด มีหนังสืออยูเลมหน่ึงไดกลาวถึงเรื่องนี้ไววา จริงอยูวา 

“โชค” นั้นอาจจะเกิดจากเหตุบังเอิญและเปนสิ่งที่ควบคุมไมได แตมันยังมีหลายส่ิงของโชคท่ีเราสามารถควบคุมได หนังสือ

เลมนี้มีชื่อวา How Luck Happens: Using the science of luck to transform work, love, and life แตงโดย 

Janice Kaplan ซึ่งเปนบรรณาธิการวารสารช้ันนําและเปนนักเขียนหนังสือชื่อดังในหลาย ๆ  เลม รวมกับ Barnaby Marsh 

ซึ่งเปนนักวิจัย นักวิชาการจาก Harvard และ Princeton ที่ทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง โดยหนังสือเลมนี้ไดกลาวถึง

โชคไววา มาจาก 3 องคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก ความสามารถ การทํางานหนัก และเหตุบังเอิญ จะเห็นไดวา 2 ใน 3 อยางน้ี 

(ความสามารถ และการทํางานหนัก) เปนสิ่งที่เราสามารถควบคุมได มีแตเหตุบังเอิญเทานั้นที่อยูนอกเหนือการควบคุมของเรา 

ดวยความรูนี้ จึงทําใหเราสามารถเขาไปจัดการ “โชค” ไดในสัดสวนที่ไมนอยเลยทีเดียว

หนังสือเลมนี้มีทั้งสิ้น 341 หนา แบงออกเปน 5 สวนหลัก ๆ  โดยสวนแรกจะเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับ ความรูความเขาใจ

ในคําวา “โชค” โดยประกอบดวย 3 บทยอยไดแก บทแรก การเตรียมตัวใหเรามีโชค บทที่ 2 กลาวถึงบางคนที่มักจะ

“มีโชค” อยูเสมอวาเขาทําอยางไร และบทที่ 3 คือการเลือกพิจารณาคาสถิติตาง ๆ  Highlight ของหนังสือเลมนี้ นาจะ

อยูในสวนที่ 2 ซึ่งเปนการบอกถึงวิธีในการสรางโชคใหกับตัวเอง โดยจะประกอบดวย 6 บทยอย ไดแก บทที่ 4 คือเทคนิคที่

ตัวเราควรจะไปอยูในท่ีที่เรามีโอกาสจะมีโชคมากท่ีสุด เชน ในหนังสือแนะนําวา หากอยากจะเปนดารา Hollywood เราก็

ควรยายถ่ินฐานไปอยูแถบ Hollywood ไมใชไปอยูในปาในเขา เพราะการอยูในท่ีที่ผู กํากับหรือดาราอยูกันนั้น มันเปน

การเพิ่มโอกาสใหตัวเองที่จะไปรู จักกับคนในวงการมากกวา บทที่ 5 กลาวถึงเทคนิคในการสรางเครือขาย โดยหนังสือ

ใหคําแนะนําวา โชค มักจะมากับผูคน ดังนั้น เราควรจะไปงานงานเล้ียงสังสรรคบาง ไปพบเจอผูคนบาง ใครจะไปทราบวา

คนเหลานั้น อาจจะรูจักกับคนที่เราอยากจะรูจักก็เปนไปได

บทที่ 6 กลาวถึงเทคนิคสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นกับตัวเรา เพราะหากเรายังทําตัวเหมือน ๆ  กันกับคนอื่น

เราก็จะไมโดดเดน โอกาสที่เราจะไดรับโอกาสดี ๆ  ก็อาจจะนอยกวาคนที่ทําอะไรแตกตางจากคนอื่น บทถัดมาคือบทที่ 7

กลาวถึง เทคนิคการสรางความมุมานะและความลุมหลงในส่ิงท่ีทํา เน่ืองจากการท่ีเราตองการท่ีจะมีโชคน้ัน จะทําอะไรเพียง
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คร้ังเดียวแลวหวังวาจะสําเร็จคงเปนไปไดยาก เราตองทําอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ ซึ่งหลายคนอาจจะทําไมไดเน่ืองจาก

ขาดความมุมานะ และความลุมหลงในส่ิงที่ทํา

บทที่ 8 กลาวถึงเทคนิคการกระจายความเส่ียง การทุมเททุกอยางไปท่ีเดียว แลวหวังวาสิ่งนั้นจะสําเร็จอาจจะเกิดขึ้น

ไดยาก เราควรจะมีแผนสํารองไวดวย ในหนังสือไดยกตัวอยางการลงทุนใน Startup ซึ่งปกติแลวอัตราความลมเหลวจะสูงมาก 

หากเราเลือกลงทุนไปที่ใดที่หนึ่งที่เดียว โอกาสความสําเร็จจะตํ่า นักลงทุนใน Startup ที่ประสบความสําเร็จ จึงกระจาย

การลงทุนในหลาย ๆ  บริษัทที่เขาคิดวามีศักยภาพ และในที่สุดหนึ่งในนั้นอาจจะประสบความสําเร็จมาก ๆ  และถึงแมวา

บริษัทที่เหลืออาจจะลมละลายไปหมด เขาก็ยังประสบความสําเร็จอยูดี และคนสวนใหญก็จะมองวาเขาเปนคนโชคดี

บทท่ี 9 เปนการบอกถึงเทคนิคที่บอกวาความสําเร็จนั้น มันไมไดเกิดจากเหตุการณเดียว แตมันเกิดจากความพยายาม

อยางตอเน่ืองหลังจากน้ัน ในหนังสือไดยกตัวอยางของการคนพบยาปฏิชีวนะของ Alexander Fleming ซึ่งตามเร่ืองราว

ที่คนสวนใหญไดทราบมันเกิดจากเหตุบังเอิญที่เขาลืมทิ้งจานทดลองไวแลวมีราข้ึน เขาจึงเห็นวาราสามารถกําจัดแบคทีเรียได 

แตท่ีจริงแลว เหตุการณเพียงแคนั้นมันยังไมเกิดยาปฏิชีวนะขึ้นไดทันที ทีมวิจัยของ Alexander Fleming ยังตองมีความพรอม

และมีความพยายามอยางตอเนื่อง จนกระท่ังสามารถสรางยาปฏิชีวนะขึ้นมาได

ในสวนท่ี 3 ของหนังสือเปนการอธิบายเก่ียวกับเร่ืองโชคในเร่ืองตาง ๆ  เชน โชคในการหางาน (บทท่ี 10) โชคใน

ความรัก (บทที่ 11) และการสรางโชคใหกับเด็ก ๆ  (บทที่ 12) สวนที่ 4 ของหนังสือเลมนี้เปนเร่ืองอีกดานหนึ่งของโชค ไดแก 

การเปล่ียนโชครายใหกลายเปนโชคดี (บทท่ี 13) เร่ืองเก่ียวกับโชคและการตัดสินใจเก่ียวกับสุขภาพของตนเอง (บทท่ี 14)

และเร่ืองเก่ียวกับโชคและมหันตภัยตาง ๆ  ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและเร่ืองอ่ืน ๆ  (บทท่ี 15) ในสวนสุดทายของหนังสือเลมน้ี

จะเปนเรื่องภาพรวมของทั้งหมด ประกอบดวย 2 บท ไดแกบทที่ 16 ซึ่งกลาวถึง เสนทางก็การนําเราไปสูโชคดี และบทสุดทาย

คือเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับโชค โดยเราตองเชื่อวาเราสามารถสรางโชคดีใหเกิดขึ้นกับเราได

หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่เขียนเร่ืองโชคไวไดอยางครบถวน และมีตัวอยางประกอบท่ีชัดเจน ถึงแมหนังสือเลมนี้

อาจจะไมไดเปนหนังสือที่เนนในเชิงบริหารธุรกิจมากนัก แตตองยอมรับวา “โชค” นั้นเปนตัวแปรสําคัญในทุก ๆ  เรื่อง

ซึ่งรวมถึงในเรื่องธุรกิจดวยเชนกัน นอกจากน้ีหนังสือเลมนี้ไมไดแตงขึ้นดวยความเห็นของผูแตงแตเพียงอยางเดียว แตยังมีการ

ทํางานวิจัยและอางอิงงานวิจัยตาง ๆ  ที่มีความนาเช่ือถือ ซึ่งนับไดวาเปนหนังสือที่เปนประโยชนเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหาร

ที่ตองตัดสินใจภายใตความไมแนนอนตาง ๆ  ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่แตละวันจะตองพบเจอกับ “โชค” ตาง ๆ  ซึ่งหาก

ไดอานหนังสือเลมนี้แลว ทัศนคติที่เกี่ยวกับโชคของเขาอาจจะเปล่ียนไป และอาจจะชวยทําใหเขามีโอกาส “โชคดี” ไดในท่ีสุด
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หนังสือเล�มนี้เป�นหนังสือที่เขียนเร่ืองโชคไว� ได�อย�างครบถ�วน และมีตัวอย�างประกอบที่ชัดเจน

ถึงแม�หนังสือเล�มนี้อาจจะไม�ได�เป�นหนังสือที่เน�นในเชิงบริหารธุรกิจมากนัก

แต�ต�องยอมรับว�า “โชค” นั้นเป�นตัวแปรสําคัญในทุก ๆ  เร่ือง ซ่ึงรวมถึงในเร่ืองธุรกิจด�วยเช�นกัน


