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บทน�ำ

 นช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2004  สถานีโทรทัศน์เอบีซีได้รับความนิยม 

 น้อยที่สุดในบรรดาเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ทั้งหมด  แต่ในคืน 

วนัที่ 22 กนัยายนได้เกดิเรื่องน่าอศัจรรย์ขึ้นและท�าให้โชคชะตาของพวกเขา

เปลี่ยนแปลงไป  คนืนั้นซรีส์ีเรื่อง  Lost  ออกอากาศเป็นครั้งแรกโดยมผีูช้ม

ถงึ 18.7 ล้านคน  มนัจงึกลายเป็นตอนเปิดตวัของซรีสี์แนวดราม่าที่มผีู้ชม

มากที่สดุของเอบซีใีนรอบเก้าปี

ในโลกของซรีส์ี  เรื่อง  Lost  ถอืว่ามคีวามสดใหม่มาก  มนับอกเล่า

เรื่องราวเกี่ยวกบัผูร้อดชวีติจากอบุตัเิหตเุครื่องบนิตกบนเกาะลกึลบัแห่งหนึ่ง   

ซึ่งดูแล้วซีรีส์เรื่องนี้น่าจะประสบความส�าเร็จอย่างแน่นอน  มันมีฐาน 

แฟนคลบัที่มากจนน่าอศัจรรย์ซึ่งจะคอยวเิคราะห์เบาะแสทกุอย่างที่ปรากฏ

ในแต่ละตอนด้วยความหลงใหล  นอกจากนี้  โครงเรื่องก็ซับซ้อนมาก 

ถึงขนาดที่มาที่ไปของ  “ควันด�า  (smoke monster)”  ที่ปรากฏในซีรีส ์

ปีแรกไม่ได้รบัการเปิดเผยเลยจนกระทั่งปีที่หก  ส่วนนกัวจิารณ์และแฟน ๆ 
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ล้วนเหน็พ้องต้องกนัว่า  “เทพปกรณมั”  และการค่อย ๆ เฉลยเรื่องลกึลบั

ที่เป็นหัวใจส�าคัญท�าให้ซีรีส์เรื่องนี้สนุกมาก  นี่แสดงให้เห็นว่าต้องมีการ

วางแผนกนัยกใหญ่กว่าจะได้ออกอากาศ

แต่ความจริงกลับตรงกันข้ามเลยครับ  องค์ประกอบหลายอย่างที่

แฟน ๆ ของซีรีส์เรื่องนี้ชื่นชอบล้วนเป็นแนวคิดที่โปรดิวเซอร์มองว่าบ้าบิ่น

เกินกว่าจะน�ามาใช้ได้จริง  มันเป็นผลงานที่เกิดจากการร่วมมือกันของ 

เดมอน ลนิเดลอฟ  และเจ. เจ. อบัรามส์  ตอนนั้นลนิเดลอฟเป็นนกัเขยีนบท

ให้กับซีรีส์เรื่อง  Crossing Jordan  ซึ่งประสบความส�าเร็จอยู่พอสมควร  

ส่วนอบัรามส์เป็นผู้สร้างซรีสี์ยอดนยิมเรื่อง  Alias  ด้วยความที่ลนิเดลอฟ

อยากเขยีนบทให้กบัซรีสี์เรื่องนี้มาก  และหลงัจากพยายามเสาะหาหนทาง

อยู่นานหลายปี  วนัหนึ่งเขากไ็ด้รบัโทรศพัท์จากเพื่อนที่รู้จกักบัอบัรามส์

“ข่าวดี”  เธอบอก  “คุณได้ร่วมงานกับเขา  ส่วนข่าวร้ายคือ   

คณุจะได้ร่วมงานในซรีส์ีที่ดไูร้สาระเกี่ยวกบัเครื่องบนิล�าหนึ่งที่ตกบนเกาะ”  

แนวคิดนี้ไม่ได้มาจากอับรามส์  แต่มาจากลอยด์ เบราน์  ผู้บริหารของ

สถานโีทรทศัน์เอบซีซีึ่งหลงใหลในแนวคดิเรื่องการสร้างซรีส์ีที่มรีปูแบบเดยีว

กบัรายการเรยีลลติี้เรื่อง  Survivor  เขาขอให้อบัรามส์ปรบัแก้บทของตอนแรก

ส�าหรับทดลองฉาย  แต่อับรามส์ปฏิเสธแล้วตัดสินใจเป็นที่ปรึกษาให้กับ 

นกัเขยีนบทแทน  ลนิเดลอฟมองว่าแนวคดินี้บ้าบอคอแตกสิ้นด ี แต่กค็ดิว่า

มนัคอืโอกาสทอง  เพราะถ้าเขาน�าเสนอแนวคดิด ีๆ ให้กบัซรีสี์ที่มเีนื้อหา

เกี่ยวกับ  “เครื่องบินตกงี่เง่า”  ได้  เขาก็จะสามารถผลักดันตัวเองไปสู่ 

การเป็นนกัเขยีนบทของ  Alias

ในระหว่างการประชุม  อับรามส์และลินเดลอฟเห็นตรงกันว่าซีรีส์ 

เรื่อง  Lost  ไปไม่รอดแน่  พวกเขาจงึยิ่งน�าเสนอแนวคดิที่บ้าบิ่นขึ้นเรื่อย ๆ  

อับรามส์อยากให้เสียงบางอย่างดังขึ้นแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยเพื่อให้ผู้ชมตกใจ  

เมื่อมคีนถามว่าอยากได้เสยีงอะไร  เขากลบัตอบว่า  “ผมกไ็ม่รู้เหมอืนกนั  

เพราะถึงยังไงแนวคิดนี้ก็ไม่ผ่านหรอก”  แต่ปรากฏว่ามันผ่าน  สิ่งต่าง ๆ 

เกดิขึ้นอย่างรวดเรว็ชนดิที่ว่าลนิเดลอฟไม่มเีวลาเขยีนบท  เขาจงึต้องแก้ขดั
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ด้วยการส่งโครงเรื่องจ�านวน 20 หน้าซึ่งเบราน์เกดิอนมุตัขิึ้นมาเสยีอย่างนั้น  

แถมเขายังอนุมัติซีรีส์เรื่อง  Desperate Housewives  ซึ่งกลายเป็นซีรีส์ที่

ประสบความส�าเรจ็มากที่สดุในปี 2004-2005 ด้วย

ทว่าเบราน์กลับต้องถูกไล่ออกเพราะอนุมัติซีรีส์ตอนแรกส�าหรับ

ทดลองฉายที่ใช้ทนุสร้าง 12 ล้านดอลลาร์โดยที่ยงัไมม่บีท  แถมยงัเป็นซรีส์ี

ที่ไมเคิล ไอส์เนอร์  ซีอีโอของดิสนีย์  (และเจ้าของสถานีโทรทัศน์เอบีซี)  

มองว่า  “ไม่มทีางประสบความส�าเรจ็แน่”  ในปีนั้นตอนที่ไอส์เนอร์ให้คะแนน

ตอนแรกส�าหรบัทดลองฉายของซรีสี์ทั้งหมดที่เอบซีอีนมุตัใิห้สร้างขึ้น  เขา

ให้คะแนนเรื่อง  Lost  แค่สองเต็มสิบ  นี่หมายความว่าชายคนที่อนุมัติ 

ซีรีส์สองเรื่องซึ่งในภายหลังช่วยต่อชีวิตให้กับช่องเอบีซีกลับโดนไล่ออก 

ก่อนที่มนัจะทนัได้ออกอากาศเสยีอกี

ถ้าทุกอย่างในโลกสามารถคาดการณ์ได้  เรื่องราวเกี่ยวกับ  Lost  

ย่อมดไูม่สมเหตสุมผลเอาเสยีเลย  ในโลกแบบนั้นเราจะคาดการณว์า่เรื่อง

อันลึกลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นบนเกาะในซีรีส์เรื่องนี้ย่อมได้รับการวางแผน 

มาอย่างรอบคอบ  เราจะคาดการณ์ว่าโปรดิวเซอร์ที่ประสบความส�าเร็จ

อย่างเจ. เจ. อบัรามส์  และผู้บรหิารอย่างไมเคลิ ไอส์เนอร์  ย่อมตระหนกั

ว่า  Lost  มีศักยภาพอันน่าทึ่ง  เราจะคาดการณ์ว่านักเขียนบทอย่าง

ลินเดลอฟจะหาทางท�าให้ตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ที่ได้รับความนิยม

มากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการโทรทัศน์  ไม่ใช่พยายามหลีกเลี่ยงที่จะ 

เข้าไปมส่ีวนร่วม  และแน่นอนว่าเราย่อมคาดการณว์า่คนที่อนมุตัซิรีส์ีเรื่อง  

Lost  และ  Desperate Housewives  จะได้รบัรางวลั  ไม่ใช่ถูกไล่ออก

แต่ทุกอย่างในโลกไม่สามารถคาดการณ์ได้  ความจริงแล้วแม้ว่า

เรื่องราวเบื้องหลังของ  Lost  นั้นจะฟังดูสมเหตุสมผลสุด ๆ  ทว่าสิ่งที่

เกี่ยวข้องกลบัดูซบัซ้อนมาก
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หนังสือเล่มนี้พูดถึงแนวคิดสองอย่างที่เรียบง่ายแต่ก่อให้เกิดการโต้แย้ง

ตามมา

แนวคิดแรกคือความส�าเร็จเกิดขึ้นอย่างไร้แบบแผน  แถมมันยัง 

ไร้แบบแผนยิ่งกว่าที่เราเคยคิดไว้เสียอีก  ส่วนแนวคิดที่สองคือเราและ

องค์กรต่าง ๆ สามารถท�าอะไรบางอย่างเพื่อยดึครองความไร้แบบแผนและ

น�ามนัมาใช้ประโยชน์ได้

เหตุผลที่ผู้คนมีแนวโน้มที่จะมองว่าแนวคิดเหล่านี้ก่อให้เกิดการ 

โต้แย้งก็คือ  เรามักถูกสอนว่าความส�าเร็จเกิดจากกลยุทธ์  การวางแผน  

และการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ  ในทางกลับกัน  โชคชะตาคือสิ่งที่อยู ่

นอกเหนือการควบคุมของเรา  แต่หนังสือเล่มนี้จะโยนมุมมองดั้งเดิม 

เหล่านั้นทิ้ง  รวมถงึน�าเสนอมมุมองอื่นที่มปีระโยชน์และน่าสนใจกว่า

ในแวบแรกคณุอาจไม่เหน็ด้วยกบัแนวคดิดงักล่าว  เพราะถ้าความ

ส�าเร็จเกิดขึ้นอย่างไร้แบบแผนจริง ๆ ละก็  การใช้วิธีบางอย่างจะช่วยให้

เรามีโอกาสที่จะประสบความส�าเร็จมากขึ้นได้อย่างไร  ถ้าการประสบ 

ความส�าเรจ็ของบรษิทัอย่างสตาร์บคัส์และกเูกลิ  ธรุกจิและกองทนุขนาดเลก็  

หรือแม้กระทั่งการประสบความส�าเร็จในอาชีพการงานและชีวิตรักของใคร

สักคนเป็นเพียงเรื่องไม่คาดคิด  ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะพยายาม  

แต่อนัที่จรงิการตระหนกัถงึพลงัของความไร้แบบแผนไม่ได้ท�าให้เราไร้อ�านาจ  

เพราะผลลพัธ์ที่เกดิขึ้นกลบัตรงกนัข้ามด้วยซ�้า

มบีางอย่างที่คณุสามารถท�าได้เพื่อให้ตวัคณุเองหรอืองค์กรของคณุ

ได้พบเจอกบัเรื่องที่เกดิขึ้นโดยบงัเอญิ  กลยทุธ์ที่ไม่เคยคาดคดิมาก่อน  และ

ความเชื่อมโยงอันสลับซับซ้อน  นอกจากนี้ยังมีบางอย่างที่คุณสามารถ

ท�าได้เพื่อยดึครองความไร้แบบแผนและคว้าโอกาสที่ผ่านเข้ามา  ซึ่งจะช่วย

ให้คุณประสบความส�าเร็จในโลกที่คาดการณ์ไม่ได้  ผมจะอธิบายอย่าง

ละเอยีดในภายหลงัครบั

อย่างไรก็ตาม  ตอนนี้คุณควรตระหนักว่าเมื่อคุณขุดคุ ้ยอย่าง

ละเอยีดว่าปัจจยัใดที่อยู่เบื้องหลงัความส�าเรจ็ของใครสกัคนหรอืองค์กรใด
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องค์กรหนึ่ง  คณุจะเหน็แบบแผนอย่างหนึ่งปรากฏขึ้นซ�้าแล้วซ�้าเล่า  นั่นคอื  

พวกเขาก็แค่โชคดีเท่านั้น  คนเหล่านี้ได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

โดยบังเอิญ  ช่วงเวลาอันไม่คาดคิดของการตระหนักได้ถึงอะไรบางอย่าง  

หรอืเหตกุารณ์ที่ไม่ได้วางแผนมาก่อน  เรยีกได้ว่าต้องมสีกัครั้งที่โชคเข้าข้าง

คนเหล่านี้  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาจะมองย้อนกลบัไปและพดูว่านั่นแหละ

คือจุดเริ่มต้น  เราทุกคนต่างมีสิ่งที่ผมเรียกว่าช่วงเวลาประจวบเหมาะ  

ประเด็นที่น่าทึ่งก็คือเรากลับไม่สนใจช่วงเวลาดังกล่าวทั้งที่มันสามารถ

เปลี่ยนชวีติเราได้

SAMPLE
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ทฤษฎีความส�าเร็จจากมอลโดวา

1

	 ช้าวันหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี	2005		แดน	บาลัน		ซึ่งเป็นนักร้อง 

	 เพลงป็อปจากประเทศมอลโดวาถูกปลุกด้วยเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้น 

ตอนเจ็ดโมงเช้า		ไม่ค่อยมีใครโทรหาเขาเช้าขนาดนั้น		ถึงแม้เขาจะก�าลัง

พักอยู่ในโรงแรมที่แมนฮัตตันซึ่งเวลาที่นี่ช้ากว่าในยุโรปถึงหกชั่วโมงก็ตาม		

บาลนัรบัสายทั้งที่ยงัสะลมึสะลอืและได้ยนิเพื่อนของเขาตะโกนว่า		“นายรบี

เปิดโทรทศัน์เรว็		เปิดช่องเอน็บซีนีะ		แล้วดูรายการ  Today Show!”

บาลนัลกุจากเตยีงแล้วเปิดรายการ  Today Show		พธิกีรก�าลงัพดูถงึ 

คลปิวดิโีอที่ก�าลงัเป็นกระแสอยู่ในเวลานี้		ในปี	2005	ค�าว่า		“เป็นกระแส		

(gone	viral)”		ไม่ใช่ค�าที่ผู้คนใช้กนัในชวีติประจ�าวนั		อนัที่จรงิมนัเป็นค�าที่

ยูทูบเพิ่งคดิค้นขึ้น		แต่เหน็ได้ชดัว่าคลปิวดิโีอนี้มผีู้ชมหลายล้านคนทั่วโลก

ภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน		ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน		

บาลนัสงสยัว่าท�าไมเพื่อนถงึบอกให้เขาดรูายการนี้		แต่เขากร็ูค้�าตอบทนัที

เมื่อคลปิวดิโีอดงักล่าวปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรทศัน์
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มนัเป็นภาพของชายรปูร่างจ�้าม�่าก�าลงัร้องลปิซงิค์ในเพลงที่มที�านอง

คกึคกัสนกุสนานต่อหน้ากล้องวดิโีอราคาถกู		บาลนัมองว่านี่ไม่ใช่การแสดง

ที่ดนีกัเพราะเขาเคยเหน็การแสดงที่ดกีว่านี้มาแล้ว		ส่วนเพลงที่มท่ีวงท�านอง

คึกคักก็มีเนื้อร้องเป็นภาษาแปลก	ๆ	แต่บาลันฟังเข้าใจ		ซึ่งก็ต้องเป็น 

แบบนั้นอยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนแต่งเพลงนี้เอง		เพลงของบาลนัถูกพูดถงึ

ในรายการโทรทัศน์ยามเช้าที่มีผู ้ชมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา		นี่เป็น 

จดุเปลี่ยนที่น่าทึ่งมาก		บาลนัโชคดอีย่างมหาศาลในแบบที่แปลกประหลาด

สดุ	ๆ

โลกเต็มไปด้วยสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้		ถ้ามองอย่างผิวเผินคนส่วนใหญ่ 

ไม่คิดว่าประโยคนี้จะก่อให้เกิดการโต้แย้ง		เพราะมันเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัด

อยู่แล้ว		เราพบเจอกับเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไม่ได้แทบทุกวัน		ไล่ตั้งแต ่

ราคาหุ้นที่ขึ้น	ๆ	ลง	ๆ	ไปจนถึงโอกาสที่เราจะโบกรถแท็กซี่ได้ส�าเร็จในวัน

ฝนตก		อย่างไรก็ตาม		ประโยคดังกล่าวกลับมีความหมายไม่ชัดเจน		 

หากโลกเตม็ไปด้วยสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้		นั่นกห็มายความว่าเราไม่สามารถ

รู้ล่วงหน้าได้เลยว่าแนวคดิ		โครงการ		หรือการประชมุจะเป็นไปตามที่เรา

วางแผนไว้หรือเปล่า		อันที่จริงแผนการของเราอาจล้าสมัยก่อนที่เราจะ 

เริ่มลงมือท�าเสียอีก		และถ้าเราไม่สามารถใช้หลักเหตุผลในการวางแผน

เพื่อมุง่หน้าไปสูค่วามส�าเรจ็		นั่นหมายความว่าความส�าเรจ็ที่เกดิขึ้นย่อมเป็น

ผลลัพธ์จากอะไรบางอย่างที่คาดการณ์ไม่ได้หรืออะไรบางอย่างที่เกิดขึ้น

อย่างไร้แบบแผน

อย่างไรก็ตาม		แนวคิดนี้ดูสุดโต่งเกินไปในความคิดของคนจ�านวน

มาก		ถ้ามองในแง่หนึ่ง		เราไม่รูส้กึประหลาดใจกบัความไม่แน่นอนของชวีติ

เลย		แต่ถ้ามองอกีแง่หนึ่ง		เราก็เชื่อว่าความส�าเรจ็เป็นสิ่งที่สามารถน�ามา

วเิคราะห์และวางแผนให้เกดิขึ้นได้		นี่คอืแนวคดิที่ขดัแย้งกนัเอง		มนัสร้าง
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ความสั่นสะเทอืน		แถมยงัก�าจดัทกุความเชื่อเกี่ยวกบักลยทุธ์และการวางแผน

ที่ฟังดูสมเหตสุมผล		ไม่เชื่อกล็องถามแดน	บาลนั		ดูสคิรบั

ในปี	 2004	 	วงดนตรีแนวป็อปของบาลันที่ชื่อโอโซนได้ปล่อยเพลง		 

“Dragostea	Din	Tei”		เพลงนี้ทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งของชาร์ตในประเทศ

โรมาเนียและโด่งดังเป็นพลุแตกไปทั่วทวีปยุโรป		พอย่างเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน

มนักก็ลายเป็นหนึ่งในเพลงที่ถกูเปิดในคลบับ่อยที่สดุในประวตัศิาสตร์		และ

ภายในไม่กี่เดือนมันก็ถูกน�าไปขับร้องเป็นภาษาต่าง	ๆ	หลายสิบภาษา 

ซึ่งล้วนตดิอนัดบัเพลงฮติทั้งสิ้น		มคีรั้งหนึ่งที่เพลงนี้ตดิ	20	อนัดบัเพลงฮติ

ของประเทศฝรั่งเศสถงึ	5	ภาษาในเวลาเดยีวกนั		เรยีกได้ว่ามนักลายเป็น

ปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้นทกุแห่ง...ยกเว้นสหรฐัอเมรกิา

ในดินแดนที่เป็นศูนย์กลางของดนตรี	 	วงโอโซนถือว่าล้มเหลว 

ไม่เป็นท่า		พวกเขาเซ็นสัญญากับค่ายเพลงอิสระที่ไม่มีประสบการณ ์

หรือทรัพยากรในการท�าตลาดให้อัลบั้มของพวกเขาประสบความส�าเร็จ		

แถมจงัหวะเวลาในการปล่อยเพลงนี้ออกมากถ็อืว่าแย่มาก		โดยมนัถูกปล่อย

ในช่วงที่เพลงแนวเทคโนได้รบัความนยิมน้อยลงในสหรฐัอเมรกิา		ในตอนนั้น

สถานวีทิยถุกูยดึครองโดยศลิปินแนวอาร์แอนด์บอีย่างวงเดสทนิส์ีไชลด์และ

นักร้องฮิปฮอปชื่อดังอย่างเจย์-ซี		ส่วนเพลงของวงโอโซนท�ายอดขายได้ 

น้อยมากและไม่ค่อยถูกเปิดตามสถานีวิทยุ		ในที่สุดค่ายเพลงก็ตัดสินใจ 

พุง่เป้าไปที่จดุแขง็ของวง		ซึ่งในกรณนีี้คอืประเทศอื่น	ๆ	ที่ไม่ใช่สหรฐัอเมรกิา		

พวกเขายกเลกิแผนการตลาดในสหรฐัอเมรกิารวมถงึการทวัร์คอนเสร์ิตด้วย

แต่ไม่กี่เดอืนหลงัจากนั้น		จู่	ๆ	เพลง		“Dragostea	Din	Tei”		กไ็ด้

รบัความนยิมอย่างถล่มทลายในสหรฐัอเมรกิา		ถงึแม้จะไม่ได้โด่งดงัเท่าใน

ทวีปยุโรป		แต่มันก็สามารถไต่อันดับได้โดยปราศจากการประชาสัมพันธ์		

เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อกลยุทธ์ของวงโอโซนคือการถอนตัว 

ออกจากตลาดเพลงสหรฐั
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ความส�าเรจ็ของวงโอโซนมสีาเหตมุาจากแกร	ีโบรลส์มา		พนกังาน

ของบริษัทสเตเปิลส์ที่อาศัยอยู ่ในเมืองแซดเดิล	บรูก		รัฐนิวเจอร์ซีย์		 

ตอนนั้นเขานั่งสวมหูฟังอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เพื่อฟังเพลง		“Dragostea	 

Din	Tei”		แล้วก็ลปิซงิค์เพลงนี้พร้อมกบัท�าท่าทางตลก	ๆ	ไปด้วย		“ผมแค่

หาเรื่องสนกุ	ๆ	ท�า”		เขาเล่า		“และผมกอ็ดัคลปิเอาไว้พอด”ี		เขาอพัโหลด

คลปิวดิโีอลงในเวบ็ไซต์นวิกราวด์ส		จากนั้นกส่็งลงิก์ไปให้เพื่อน	ๆ		“ทกุคน

ข�ากลิ้งเลยครบั		ส่วนผมกไ็ม่ได้คดิว่ามนัจะกลายเป็นเรื่องใหญ่”

แต่เพื่อนบางคนส่งลิงก์นั้นให้กับเพื่อน	ๆ	ของพวกเขาอีกต่อหนึ่ง		

จากนั้นผู้คนกส็่งต่อกนัไปเรื่อย	ๆ	จนมันกลายเป็นหนึ่งในคลปิวดิโีอแรก	ๆ	 

ของโลกที่กลายเป็น		“กระแส”		ขึ้นมา		ผมจ�าได้ว่าเห็นคลิปวิดีโอนี้ 

ในบลอ็กเกี่ยวกบัการเมอืงซึ่งไม่มอีะไรเกี่ยวข้องกบัดนตร	ี	ประเทศโรมาเนยี		

หรือประเทศมอลโดวาเลยแม้แต่น้อย		โบรลส์มาได้รับการขนานนามว่า 

ชายหนุ่ม		“นูมา	นูมา		(numa	numa)”		ซึ่งเป็นชื่อคลปิวดิโีอที่เขาตั้งและ

เป็นท่อนหนึ่งของเพลง		ว่ากนัว่าคลปิวดิโีอนี้มผีูช้มมากที่สดุในประวตัศิาสตร์

โดยมจี�านวนผูช้มมากกว่า	1’000	ล้านคน		ส่งผลให้เพลง		“Dragostea	Din	

Tei”		ทะยานขึ้นชาร์ตเพลงแดนซ์และท�าให้วงโอโซนประสบความส�าเร็จ 

ในสหรฐัอเมรกิา

ไม่มทีางที่แดน	บาลัน		จะวางแผนให้เรื่องแบบนี้เกดิขึ้น		แต่ถงึอย่างนั้น
มันก็เป็นเรื่องที่น่าลอง	 	ซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นปฏิกิริยาอย่างแรกของ 

นักการตลาดทุกคน		ทว่าค�าถามส�าคัญก็คือ		 เราจะสร้างคลิปวิดีโอที่ 

แพร่กระจายจนกลายเป็นกระแสแบบเดยีวกบัชายหนุม่นมูา	นมูา		ได้อย่างไร  

เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะทกึทกัเอาเองว่าเราสามารถเรยีนรูไ้ด้อย่างง่ายดาย

ว่าปัจจัยใดท�าให้คลิปวิดีโอนั้นแพร่กระจาย...แล้วลงมือท�าแบบเดียวกัน		 

แต่เราสามารถอธิบายและเลียนแบบสูตรความส�าเร็จของคลิปวิดีโอหรือ
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ความยิ่งใหญ่ของสตาร์บคัส์		รวมถงึบรษิทัหรอืบคุคลอื่น	ๆ	ที่ประสบความ

ส�าเรจ็ได้จรงิ	ๆ	น่ะหรอื

ผมตอบสั้น	ๆ	เลยนะครับว่าไม่มีทาง		ความส�าเร็จที่แท้จริงต้อง

อาศัยสิ่งอื่น		แน่นอนว่าเราต้องการเสาะหาสูตรลับหรือเคล็ดลับที่ท�าให้ 

ใครบางคนประสบความส�าเร็จ		แต่บางครั้งก็ดูเหมือนว่าสิ่งดี	ๆ	เกิดขึ้น 

โดยบังเอิญและไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าท�าไม		และถ้ามีสูตรลับอยู่ 

จรงิ		มนัอาจไม่ใช่สิ่งที่เราคดิกเ็ป็นได้		(ซึ่งเราจะได้เหน็ในภายหลงั)

มเิชล	รซ์ู		ได้สมัผสักบัประสบการณ์ของการไม่ม	ี	“เคลด็ลบั”		ด้วย

ตัวเอง		เขาด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารฝ่ายการตลาดซึ่งมีหน้าที่สร้างแบรนด ์

ให้กับบริษัทผลิตวอดก้าสัญชาติสวีเดนชื่อแอบโซลูต		ก่อนที่รูซ์จะด�ารง

ต�าแหน่งดงักล่าว		แอบโซลตูเป็นเพยีงวอดก้ายี่ห้อหนึ่งเท่านั้น		“ขวดของมนั

มีรูปทรงโบราณ		แถมบาร์เทนเดอร์ยังหยิบยากเพราะมันไม่มีคอขวด”		 

รูซ์และทีมงานได้รับค�าเตือนว่าแอบโซลูตคือ		“หายนะและไม่ควรเข้าไป 

ยุ่งกบัมนั”		เขาเล่าในการสมัภาษณ์ที่เกดิขึ้นไม่กี่ปีหลงัจากนั้น

แต่พวกเขาก็ยังอ้าแขนรับความท้าทายอยู ่ดี	 	 ในที่สุดพวกเขา 

ก็ออกแบบขวดที่กลายเป็นเอกลักษณ์และคิดค้นแผนการตลาดอันโด่งดัง		

นั่นคือ		การตกแต่งขวดด้วยภาพวาดของศิลปินชื่อดังหลายราย		 เช่น		 

แอนดี้	วอร์ฮอล		และฌอง-มิเชล	บาสเกีย		รูซ์ถึงขั้นคิดค้นวอดก้าแบบ 

ใหม่	ๆ	ที่เรียกว่าวอดก้าแบบพรีเมียม		ความพยายามของรูซ์และทีมงาน

ท�าให้แอบโซลูตท�ายอดขายได้มากขึ้นจากเดิม	100’000	ขวดในปี	1980	 

ไปเป็น	10	ล้านขวดในปี	2007		ส่งผลให้มันกลายเป็นแบรนด์เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก		หลายคนในอุตสาหกรรมนี้ 

มองว่ารซ์ูคอืต�านาน		วนัหนึ่งผมบงัเอญิเจอรซ์ูในงานที่เราทั้งคูต่่างรบัหน้าที่

เป็นวิทยากร		ตอนที่รูซ์อยู่บนเวทีมีคนถามว่าเขาท�าอะไรกันแน่ถึงท�าให้ 

แอบโซลูตประสบความส�าเร็จมากขนาดนั้น		เขาลังเลอยู่สักพักก่อนจะ 

ตอบว่า		“ถ้าผมรูค้�าตอบ		ผมกค็งท�าแบบนั้นซ�้า	ๆ	แล้วล่ะครบั”		อนัที่จรงิ
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