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จงเอ่ยชม! พลังแห่งการใส่ใจ ใช้ที่ไหนก็สำาเร็จ 
O Great One!
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O GREAT ONE!

เรื่องราวเล็กๆ 

เกี่ยวกับพลังแห่งการให้ความส�าคัญอันยิ่งใหญ่

เดวิด โนแวก

และคริสต้า เบิร์ก
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ขออุทิศหนังสือเล่มนี้

ให้กับการต่อสู้กับความขาดแคลนในเรื่องการให้ความส�าคัญ

ที่ยังคงมีอยู่บนโลกของเราทุกวันนี้

แด่ทุกคนที่ก�าลังพยายามท�าสิ่งท่ียิ่งใหญ่

และควรค่ากับการได้รับการยกย่อง

เรื่องราวนี้ขอมอบให้พวกคุณ
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คำ�นิยม

ตอนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะครับ แต่อ่านแล้ว

ผิดคาดมากๆ หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นหนงัสอืทีท่�าให้ผมเปลีย่นมุมมองเรือ่งการบรหิารทมี

ไปเลย

หัวใจของหนังสือที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเล่าเรื่องที่สนุก คือความสามารถ 

ที่ท�าให้เราเห็นภาพแล้วเอามาคิดตามได้กับสถานการณ์จริงท่ีเราเจอได้เลย 

ผมชอบหนังสือเล่มนี้มากถึงขนาดซื้อแจกทีมงานทุกคน และนโยบายเรื่อง

การบริหารทีมใหม่ๆ ที่ผมน�ามาใช้ก็ได้มาจากหนังสือเล่มนี้ครับ 

เป็นอีกเล่มที่ถ้าอยากเข้าใจคนมากขึ้นไม่ควรพลาดครับ

รวิศ หาญอุตสาหะ

CEO บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จ�ากัด
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บทนำ�
โอ้ เกรท วัน! : จุดเริ่มต้นของเรื่องราว

โอจีโอ (OGO) ย่อมาจาก โอ้ เกรท วัน! (O Great One!) ซ่ึงเป็นช่ือท่ีหลานๆ 

ใช้เรียกผมตั้งแต่พวกเขาเพิ่งหัดพูด อาจจะฟังดูเว่อร์เกินไปหน่อยส�าหรับบางคน 

แต่มันเกิดขึ้นตอนที่ลูกสาวของผมเร่ิมตั้งท้องลูกคนแรก แล้วผมก็ไม่อยาก 

ถูกเรียกว่าคุณตา ตาจ๋า หรือค�าท่ัวไปที่ใครๆ เขาใช้กัน ผมอยากให้เป็นอะไร 

ที่ตลกๆ หน่อยแล้วก็ไม่เหมือนใคร ส่วนเร่ืองท่ีว่าแล้วมันกลายเป็นค�าว่าโอจีโอ 

ได้ยังไงนั้น ผมจะเล่าให้ฟังทีหลังก็แล้วกัน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทุกคนต่างพากัน 

หัวเราะเวลาได้ยินชื่อน้ี แถมมันยังเป็นค�าท่ีหลานๆ เรียกได้ง่าย ช่ือนี้ก็เลยฮิต

ติดปากขึ้นมา

นับตั้งแต่นั้นมา โอจีโอก็กลายเป็นยิ่งกว่าชื่อเล่นที่ครอบครัวใช้เรียกผม  

มันกลายเป็นตัวแทนของบางสิ่งที่ผมฝึกฝนและส่งเสริมให้เกิดข้ึนมาตลอดช่วงชีวิต 

มันคือพลังแห่งการให้ความส�าคัญ* อันสุดอัศจรรย์นั่นเอง

หนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับพลังท่ีว่านั่นแหละครับ ศูนย์กลาง

ของเรื่องอยู่ที่ชายคนหนึ่งนามว่า 'เจฟฟ์ จอห์นสัน' ซึ่งได้กลายเป็นซีอีโอของ 

บริษัทแฮปปี ้ เฟซ ทอยส์ บริษัทที่อยู ่ในสภาวะใกล้จะต้องปิดฉากลงเต็มที 

* ต้นฉบับภาษาอังกฤษใช้คำาว่า Recognition ซ่ึงหมายถึงความเอาใจใส่ การช่ืนชม การยอมรับ รวมไปถึงการให้ความสำาคัญ  

คำานี้เป็นคำาที่ผู้เขียนใช้อยู่ตลอดทั้งเล่ม ทางผู้แปลและบรรณาธิการตัดสินใจใช้คำาไทยว่า ‘การให้ความสำาคัญ’ ซึ่งมี

ความหมายครอบคลุมและเข้าใจได้ง่าย

web_��������!.indd   9 24/7/2562 BE   15:08



10

ตอนที่เขาเข้าไปบริหาร ด้วยความที่ยังใหม่กับงาน รวมถึงยังใหม่กับธุรกิจนี้ด้วย 

เขาถูกทิ้งให้ต้องหาหนทางยื้อชีวิตองค์กรและไม่แน่ใจว่าจะต้องท�าอย่างไรกับ 

ยอดขายที่ตกต�่าจนถึงขีดสุดแล้วของบริษัท จนกระท่ังของขวัญอันน่าประหลาดใจ

จากหลานชายช่วยให้เขาได้ค้นพบว่าในองค์กรของเขา การให้ความส�าคัญคือ 

ส่วนผสมส�าคัญที่ขาดหายไป ส่วนผสมที่จะมาช่วยพลิกสถานการณ์ต่างๆ ส�าหรับ

ตัวเขาเอง ส�าหรับทีม และส�าหรับภาพรวมทั้งหมดของแฮปปี้ เฟซ ทอยส์ด้วย

ผมอยากเล่าเรื่องนี้เพราะผมได้เห็นแล้วว่าการให้ความส�าคัญนั้นสร้าง 

ผลกระทบได้ยิ่งใหญ่ขนาดไหน ผมยังได้เห็นมากับตาอีกเหมือนกันว่าเกิด 

ความวายป่วงได้แค่ไหนเม่ือมันขาดหายไปจากชีวิตคนเรา จากทีม หรือแม้กระท่ัง

จากองค์กรขนาดมหึมา คนส่วนใหญ่คิดว่าการให้ความส�าคัญคือเรื่องฟีลกู๊ดกุ๊กกิ๊ก

ทั้งหลายที่แวดวงธุรกิจใช้พูดถึง ในการพยายามท�าให้พนักงานมีความสุข แต่ถ้า

คุณใช้มันอย่างถูกต้อง การให้ความส�าคัญจะส่งผลต่อคุณมากมายมหาศาล 

ยิ่งกว่าน้ัน พูดง่ายๆ ว่าถ้าคุณให้ความส�าคัญและชื่นชมในสิ่งที่พวกเขาคู่ควร 

ที่จะได้รับ ถ้าคุณแสดงความขอบคุณด้วยความจริงใจ และรับรู้ถึงสิ่งพิเศษต่างๆ 

ที่ผู้คนมอบให้แล้วล่ะก็ คุณจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริงให้เกิดขึ้นได้ และ 

ในขณะเดียวกันคุณจะช่วยยกระดับจิตวิญญาณของทุกคนที่เกี่ยวข้อง มันเป็น 

ความรู้สึกที่ดีจริงๆ นะครับกับการที่คนเราได้รับความส�าคัญ และมันก็เป็น 

ความรู้สึกที่ดีไม่แพ้กันเลยเมื่อคุณได้เป็นผู้ให้ความส�าคัญ หลายครั้งมันรู ้สึกด ี

ยิ่งกว่าซะด้วยซ�้า

การให้ความส�าคัญสามารถสร้างผลกระทบในแง่บวกได้มากมาย แต่ผม 

ต้องประหลาดใจเม่ือพบว่ามนัถูกใช้น้อยมากในการท�าธรุกิจ รวมถึงในการใช้ชีวติด้วย  

ผมมองว่านั่นคืออาชญากรรมเลยทีเดียว ตามที่คุณจะได้รับรู้จากเรื่องราวต่อไปนี้ 

การน�าการให้ความส�าคัญไปใช้นั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย มันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายราคาแพง 

คุณไม่ต้องมีปริญญาบริหารธุรกิจ และไม่ต้องอยู ่ในต�าแหน่งท่ีมีอ�านาจถึงจะ 
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ใช้มันได้

ผมรู ้ว่านี่คือความจริงเพราะผมได้เห็นและได้ใช้มันมาแล้วเมื่อครั้งที่ผม 

และทีมช่วยกันสร้างแบรนด์ Yum! ให้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทร้านอาหารท่ียิ่งใหญ่

ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก บริษัทแห่งนี้ด�าเนินกิจการใน 125 ประเทศ และมีพนักงาน

เกือบ 1.5 ล้านคน เพราะฉะนั้นผมไม่ได้เห็นเพียงแค่ว่าการให้ความส�าคัญนี ้

เป็นเรื่องที่ใช้ได้ผลเท่านั้น แต่มันยังได้ผลในสเกลระดับใหญ่ยักษ์ และกับผู้คนท่ีมี

ความแตกต่างหลากหลายจากทั่วโลกด้วย อันท่ีจริง เรื่องราวท่ีคุณก�าลังจะได้อ่าน

ก็เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์จริงตลอดช่วงชีวิตการท�างานของผมในฐานะ 

ผู้น�าองค์กรขนาดมหึมาแห่งนี้นั่นแหละครับ

เรื่องราวนี้มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่า

คุณจะต้องเป็นผู้น�าอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่ถึงจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ การให้

ความส�าคัญนั้นใช้ได้ผลกับผู้น�าในทีมขนาดเล็กไม่ต่างกับที่มันได้ผลกับกรรมการ

ของบริษัทวิสาหกิจเลยทีเดียว มันใช้ได้ผลกับบุคคลที่ไม่ได้อยู ่ในต�าแหน่ง 

ผู้น�าองค์กรด้วยซ�้าไป กระทั่งนอกแวดวงธุรกิจ ส�าหรับพ่อแม่ คุณครู กลุ่มชุมชน 

ทีมกีฬา ไม่ว่าใครก็ตาม สิ่งส�าคัญที่จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความส�าคัญก็คือ

มันเป็นสิ่งที่ดีส�าหรับคนทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร ท�าอะไร หรือมาจากไหน

ก็ตาม

หากจะมีสักข้อความหนึ่งที่ผมหวังจะให้คุณได้ไปจากหนังสือเล่มนี้ก็คือ 

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือท�าอะไร คุณมีพลังที่จะใช้การให้ความส�าคัญเพื่อช่วย 

สร้างความแตกต่างในชีวิตให้ผู้คนและสิ่งนี้ท�าได้ทุกวัน คุณมีพลังที่จะแสดงให้ผู้คน

เห็นว่ามีใครบางคนก�าลังมองดูพวกเขาอยู่ มีใครบางคนใส่ใจ และสิ่งที่พวกเขา 

ท�าอยู่น้ันมีความส�าคัญอย่างแท้จริง คุณมีพลังท่ีจะช่วยเหลือคน ทีม และองค์กร

ให้เข้าถึงศักยภาพที่พวกเขามี ไม่ว่าคุณจะพยายามท�าเพื่อผลก�าไรสุทธิของบริษัท

ซ่ึงติดหน่ึงใน 500 ของนิตยสารฟอร์จูน หรือเพื่อคุณภาพชีวิตของลูกๆ คุณเอง  
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วิธีการใช้ก็ไม่ได้แตกต่างกัน ถ้าคุณใช้การให้ความส�าคัญจนกลายเป็นเรื่องปกติ

ธรรมดาในชีวิตแล้วล่ะก็ คุณจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนท�าสิ่งยิ่งใหญ่ 

และความพึงพอใจที่คุณจะได้รับเมื่อคุณได้เห็นผู้คนเข้าถึงขีดสุดของศักยภาพ 

ที่พวกเขามีด้วยความช่วยเหลือจากคุณ...นั่นแหละคือช่วงเวลาแห่งการต้องมนตร์

ของแท้เลยล่ะครับ

นีเ่ป็นหนงัสอืส�าหรบัทกุคนทีอ่ยากสร้างแรงบนัดาลใจให้ผูค้น ได้เหน็ผลลพัธ์ 

ได้เติมเต็มจิตวิญญาณ ถามจริง ใครบ้างจะไม่อยากท�าสิ่งเหล่านี้กันล่ะ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อมันสามารถน�ามาใช้และก่อให้เกิดความส�าเร็จได้ง่ายดายขนาดนี้

จนถึงตอนนี้เรื่องเดียวที่ผมครุ่นคิด ค�าถามส�าคัญเพียงหนึ่งเดียวท่ีเหลืออยู่ 

ก็คือท�าไมใครต่อใครถึงไม่ใช้การให้ความส�าคัญให้มากกว่านี้กันนะ
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ส่วนท่ี 1
ปัญหาเรื่องบ็อบ
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บทท่ี 1

เจฟฟ์ จอห์นสันรู ้สึกกระสับกระส่ายเล็กน้อยเมื่อขับรถมาตามถนนที ่

ไม่คุ้นเคยบนเส้นทางรอบนอกเมืองคลีฟแลนด์ เขาเคยมาท่ีนี่เมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้

เอง แต่ที่นี่ดูเปลี่ยนไปจากเดิม พื้นที่ที่เคยอยู่ห่างไกลตัวเมืองกลายเป็นย่านการค้า

จอแจ เต็มไปด้วยอาคารส�านักงาน ร้านอาหาร มีกระท่ังสตาร์บัคส์อยู่ท่ีหัวมุมถนน 

เขามองเห็นจุดหมายปลายทางได้แต่ไกล กลุ่มตึกสีเทาทอดตัวเหยียดยาวซึ่งเป็น

สถานที่ตั้งโรงงานผลิตสินค้าของบริษัทแฮปปี้ เฟซ ทอยส์นั่นเอง

เจฟฟ์เพิ่งได้รับการแต่งต้ังให้เป็นซีอีโอของแฮปปี้ เฟซ ทอยส์ได้เพียง 

เดือนเดียว มันเป็นต�าแหน่งที่เขาไม่คาดคิดว่าจะต้องมารับช่วง ณ จุดนี้ของชีวิต 

แต่ทั้งหมดเป็นเพราะสถานการณ์พาไป ส�าหรับเจฟฟ์ แฮปปี ้ เฟซ ทอยส ์

เป็นมากกว่าธุรกิจธรรมดา เพราะมันคือธุรกิจของครอบครัว คือมรดกตกทอด 

ของตระกลู สภาพกจิการในตอนน้ีเรียกว่าอยูใ่นข้ันวกิฤต และเขากเ็ป็นคนในตระกลู 

จอห์นสันเพียงคนเดียวเท่าน้ันที่อยู่ในสถานะท่ีพอจะท�าอะไรเก่ียวกับเรื่องนี้ได้

แฮปปี้ เฟซ ทอยส์เริ่มต้นกิจการในปี 1953 โดยปู่ของเจฟฟ์ ผู้ท�างานอย่าง

ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อปลุกปั้นมันจากโรงงานขนาดกระจ้อยร่อยที่ผลิตสินค้า 

เพียงชนิดเดียว จนกลายเป็นอุตสาหกรรมของเล่นระดับนานาชาติ พ่อของเจฟฟ์

เข้ามารับช่วงต่อในช่วงปลายยุค 80 หลังจากท่ีปู่ปลดเกษียณ พ่อขยายกิจการ 
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ออกไปใหญ่โตยิ่งขึ้นกว่าเดิมจนกลายเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมนี้อยู่หลายปี ช่วงที่

เรียน ม.ปลาย และมหาวิทยาลัย เจฟฟ์มักใช้เวลาในช่วงฤดูร้อนเข้ามาท�างาน 

ในห้องจดหมายของบริษัท แต่หลังจากเรียนจบ เขาก็เลือกที่จะออกไปสร้าง 

เส้นทางอาชีพของตัวเอง เจฟฟ์ย้ายไปยังแคลิฟอร์เนียเพื่อท�างานกับบริษัท

ซอฟต์แวร์ เขาไปได้สวยทีเดียวกับงานด้านเทคโนโลยี และคิดเสมอว่าเขา 

จะเกษียณตัวเองที่นั่น การกลับมาท�าธุรกิจของครอบครัวไม่เคยอยู่ในความคิดเขา

เลยแม้แต่น้อย แต่การตายของพ่อเมื่อไม่กี่เดือนก่อนท�าให้เขาจ�าต้องท�าเช่นน้ี

พ่อของเจฟฟ์จากไป กิจการต้องสะดุดลง ไม่มีทายาทคนไหนพร้อม 

เข้ามาท�าหน้าที่แทน การสูญเสียพ่อก็นับว่ายากพอแล้ว เจฟฟ์ไม่อาจสูญเสีย 

แฮปปี้ เฟซ ทอยส์ไปด้วยอีก และเขาก็ไม่เชื่อว่าจะมีใครใส่ใจกับความส�าเร็จ 

ของโรงงานแห่งน้ีมากเท่าเขา ด้วยเหตุนี้ เมื่อเขาเริ่มได้ยินข่าวลือว่าบอร์ดบริหาร

ของบริษัทก�าลังคิดจะขายธุรกิจนี้ทอดตลาด เขาก็ตัดสินใจได้ทันที เจฟฟ์ลาออก

จากงานในแคลิฟอร์เนียแล้วย้ายมาชิคาโก ซ่ึงเป็นเมืองที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 

ของบริษัท พร้อมเต็มที่ที่จะเดินตามรอยเท้าพ่อในฐานะซีอีโอของธุรกิจครอบครัว

เจฟฟ์เชื่อเต็มหัวใจว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้อง แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่การตัดสินใจ

ที่ง่ายเลย เขาและภรรยาอาศัยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียมากว่ายี่สิบปี ลูกสาวของพวกเขา

เติบโตที่นั่นและครอบครัวของเธอก็ยังอาศัยอยู่ใกล้ๆ กัน การต้องจากมาเช่นนี้ 

จงึเป็นเร่ืองยากล�าบากส�าหรบัทกุคน เจฟฟ์หวังว่าการเสยีสละคราวนีจ้ะคุม้ค่า ทว่า

โชคร้าย เพราะไม่ใช่ทุกคนที่แฮปปี้ เฟซ ทอยส์จะตื่นเต้นดีใจกับการท่ีเขาเข้ามา

รับช่วงกิจการต่อ

กิจการของแฮปปี้ เฟซ ทอยส์ถดถอยลงอย่างช้าๆ มาเป็นเวลาร่วมทศวรรษ

แล้ว การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากต่างชาติและการขาดผลิตภัณฑ ์

ใหม่ๆ ที่มีนวัตกรรม เป็นเหตุผลหลักๆ ที่ถูกหยิบยกข้ึนมาพูดถึง แม้แต่ช่วงก่อนท่ี 

พ่อของเจฟฟ์จะจากไป ทางบอร์ดบริหารก็มีการคุยกันถึงการยกเครื่องบริษัท 
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ครั้งใหญ่ รวมถึงการหาคนเก่งหน้าใหม่ๆ เข้ามาท�างาน บริษัทมีปัญหาเรื่องสถานะ

ทางการเงินอย่างเห็นได้ชัด แต่เจฟฟ์ไม่แน่ใจนักว่าบอร์ดบริหารมีวิสัยทัศน์ที ่

ถูกต้องในการจัดการกับปัญหานี้ ต้องขอบคุณท่ีเขาได้รับหุ้นถึง 49 เปอร์เซ็นต์ 

เป็นมรดกตกทอดจากพ่อ เพราะนั่นท�าให้เสียงของเขาดังพอที่บอร์ดบริหารจะต้อง

รับฟัง

แต่ถึงอย่างนั้น เมื่อเขาเสนอตัวเป็นผู้รับช่วงกิจการต่อ ทางบอร์ดกลับ 

ไม่เห็นดีเห็นงามด้วยสักเท่าไหร่ พวกเขาไม่คิดว่าเจฟฟ์ซึ่งไร้ประสบการณ์ในธุรกิจ

ของเล่นจะเป็นตัวเลือกที่ดี ในห้วงเวลาแห่งความกล้าหาญหรือไม่ก็สิ้นหวัง  

(เขาไม่แน่ใจว่าอย่างไหนเหมือนกัน) เจฟฟ์เสนอกับทางบอร์ดบริหารอย่างท้าทาย

ว่า "ขอเวลาผมปีเดียว ถ้าผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรต่อมิอะไรและท�าให้

บริษัทกลับมาเข้าท่ีเข้าทางตามระยะเวลาที่ขอได้ ถึงตอนนั้นค่อยไล่ผมออก  

แล้วจะเอาใครก็ตามที่พวกคุณอยากได้มาลุยได้เลย ผมจะไม่ค้านพวกคุณอีก"

ด้วยเหตุนี้บอร์ดบริหารเลยยอมให้เขาได้งานนี้มา แต่ปัญหาก็คือเจฟฟ์ 

ยังคิดไม่ออกเลยว่าเขาจะรักษามันไว้ได้ยังไง

โรงงานในคลีฟแลนด์ที่เขาก�าลังมุ่งหน้าไปนี้คือสถานท่ีท่ีแฮปปี้ เฟซ ทอยส์

เริ่มต้นกิจการเป็นครั้งแรกเมื่อกว่าหกสิบปีที่แล้ว มันถูกใช้เป็นส�านักงานใหญ่และ

โรงงานผลิตเพยีงแห่งเดียวของบรษัิทนบัแต่นัน้มา เมือ่ธรุกจิเริม่ขยายตวั อะไรต่างๆ  

ก็เร่ิมเปลี่ยนไป แฮปปี้ เฟซ ทอยส์เติบโตขึ้นจนกลายเป็นบริษัทระดับนานาชาติ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านต่างๆ ของบริษัทย้ายไปอยู่ในตึกส�านักงานอันโอ่อ่า 

ที่ชิคาโกแทน โรงงานล�้าสมัยผุดขึ้นในจีนและเม็กซิโก ซึ่งเป็นที่ที่สินค้าส่วนใหญ่

ของบริษัทถูกผลิตขึ้น ในช่วงเวลานั้นโรงงานในคลีฟแลนด์ก็ค่อยๆ หดตัวลง 

ทีละน้อยและกลายเป็นศูนย์กลางการจัดส่งสินค้าเฉพาะในสหรัฐอเมริกาในที่สุด 

แต่ถึงจะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายท่ีว่ามา โรงงานแห่งนี้ก็ยังคงเปิด

ด�าเนินการ อันที่จริงมันยังคงผลิตสินค้าตัวเอกช้ินแรกท่ีแฮปปี ้ เฟซ ทอยส ์
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วางจ�าหน่ายอยู่ด้วยซ�้า 'เครซี่ เพสต์' ดินน�้ามันสีสันสดใสท่ีเด็กๆ ในอเมริกาทุกคน

จะต้องเคยเล่นในช่วงยุค 50-60 ถึงตอนนี้เครซี่ เพสต์จะไม่เป็นที่นิยมมากเท่าที่

มันเคยเป็น แต่มันก็ยังมีคุณค่าในฐานะของเล่นที่ท�าให้ร�าลึกถึงอดีตได้เสมอ

เจฟฟ์ต้องตัดสนิใจในเรือ่งหนกัหนาทีเดียวในฐานะซอีีโอ โรงงานทีค่ลฟีแลนด์ 

เผชิญกับภาวะการด้ินรนต่อสู้มาหลายปี และบอร์ดบริหารก็เห็นว่าถึงเวลาแล้ว 

ทีม่นัควรปิดตวัลงเสยีท ีเจฟฟ์ค่อนข้างเหน็ด้วยในเรือ่งนี ้เพราะตวัเลขต่างๆ บ่งบอก 

ชัดเจน แต่เขาก็ตัดสินใจว่าจะรอดูอีกหน่อยในนาทีสุดท้าย ถ้าเขาจะต้องท�าลาย

ชิ้นส่วนทางประวัติศาสตร์ของบริษัทและเศษเส้ียวมรดกตกทอดของครอบครัว 

ชิ้นนี้ลง รวมถึงท�าให้คนนับร้อยต้องตกงาน อย่างน้อยสิ่งที่เขาน่าจะท�าก็คือ 

การลองมาเยี่ยมเยือนมันดูสักครั้งก่อน

น่ีเป็นการตัดสินใจครั้งแรกของเขาในฐานะซีอีโอ แม้ใครต่อใครจะไม่ค่อย

เห็นด้วยนัก อันที่จริงเจฟฟ์แอบได้ยินเหล่าผู้บริหารรุ่นใหญ่ของบริษัทหลายคน 

บ่นกันว่านี่เป็นการกระท�าที่เสียสติและเสียเวลาเปล่าๆ เพราะความล้มเหลวของ

โรงงานในคลีฟแลนด์ที่เห็นๆ กันอยู ่เป็นเพียงยอดภูเขาน�้าแข็ง ยังมีปัญหา 

อีกมากมายข้างใต้นั้นให้สะสางเพื่อที่จะกอบกู้แฮปปี้ เฟซ ทอยส์ให้กลับมาเข้าท่ี

เข้าทาง ในฐานะผู้น�าคนใหม่ เจฟฟ์ไม่อยากให้ใครเห็นว่าเขาล�าบากใจที่จะต้อง

ตัดสินใจเรื่องยากๆ น้ี สัญชาตญาณบอกเพียงว่านี่คือสิ่งท่ีเขาต้องท�า เขาไม่ได้ 

ตั้งความหวังอะไรไว้มากมายนักกับการมาที่นี่ อย่างน้อยก็แค่อยากเข้าใจ 

ให้มากขึ้นว่าความผิดพลาดและปัญหาเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ถ้าสุดท้ายเขาจะต้อง

ปิดโรงงาน ก็ขอให้เขาได้ท�ามันอย่างมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน และมั่นใจว่าตัวเอง

ได้พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนดีแล้ว

เมือ่เขาเลีย้วรถเข้าไปในลานจอดรถของโรงงานท่ีมป้ีายเก่าๆ ฉาบสแีตกล่อน

เขียนว่า 'แฮป- เ ซ ทอ ส์!' เจฟฟ์อดคิดไม่ได้จริงๆ ว่าบรรดาผู้ที่ตั้งข้อสงสัยทั้งหลาย

อาจเป็นฝ่ายถูก เขาก�าลังท�าเรื่องผิดพลาดอย่างมหันต์
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