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แด่เจดและโคล

จ�ำไว้เสมอว่ำจงเลือกที่จะคิดบวก
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กิตติกรรมประกาศ

หนังสือเล่มนี้คงไม่มีวันได้เขียนขึ้นมำหำกปรำศจำกดไวท์  

คูเปอร์ ซีอีโอแห่งพีพีอำร์ (PPR) ผู้เล่ำให้ผมฟังถึงกฎแห่งกำรไม่บ่น 

ที่ เขำได ้น�ำไปใช ้กับบริษัทของตัวเอง จนเกิดผลอย่ำงงดงำม 

ต่อวัฒนธรรมขององค์กร หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจำกเรื่องรำวควำม 

มุ ่งมั่นและอุทิศตนของดไวท์ที่ตั้งใจสร้ำงองค์กรเชิงบวกเพื่อให  ้

เหล่ำพนักงำนได้สร้ำงควำมส�ำเร็จและเพลิดเพลินใจกับกำรท�ำงำน

ไปด้วยพร้อมกัน ขอบคุณมำกครับดไวท์

แล้วผมก็อยำกจะขอบคุณภรรยำของผม แคทริน ผู ้เป็น 

แรงบันดำลใจให้ผมเลือกเส้นทำงสำยบวกในชีวิต

ขอบคุณปู่และย่ำ มำร์ตินและเจนิซ ที่เลี้ยงผมมำเหมือนลูก 

และให้ผมได้ส่งต่อนำมสกุลของพวกท่ำนให้กับลูกๆ ของผม ขอบคุณ

ส�ำหรับควำมรักนะครับ

ขอบคุณพ่อและแม่ส�ำหรับควำมรักของพวกท่ำน ซึ่งเป็น 

ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท่ำนได้มอบให้ผม ผมคิดถึงแม่นะครับ แต่

ผมรู้ดีว่ำแม่ยังอยู่กับผมเสมอ

Pre_������������������ ����������������.indd   8 4/9/2562 BE   12:52



8 9

ขอบคุณตัวแทนของผม แดเนียล เด็คเกอร์ ที่ช่วยสนับสนุน 

โปรเจ็กต์นี้ตั้งแต่ต้นและช่วยเหลือจนมันส�ำเร็จลงได้

ขอบคุณบรรณำธิกำรของผม แม็ตต์ โฮลต์ รวมถึงคิม เดย์แมน, 

เจสสิก้ำ แคมปิลันโก และสุดยอดทีมงำนที่จอห์น ไวลีย์ แอนด์ ซันส์ 

ที่ช่วยท�ำให้หนังสือเล่มนี้เป็นไปได้ขึ้นมำ

ขอบคุณสมำชิกคนอื่นๆ ในทีมของผมท่ีท�ำงำนหนักและไม่เคย

ปริปำกบ่นเลย จิม แวน อัลเลน, เคธี กำร์วูด, บรู๊ก ทรำเบิร์ต และ 

เอมี่ วอลเตอร์

ขอบคณุลกูค้ำทกุคนของผมทีย่อมให้ผมได้ท�ำงำนร่วมกบับรษิทั 

องค์กร ทีมของคุณและตัวคุณเอง ผมรู้สึกซำบซึ้งใจในทุกๆ วันท่ี 

ได้ร่วมงำนกับผู้คนที่แสนวิเศษมำกมำยขนำดนี้

แล้วผมก็อยำกจะขอขอบคุณอย่ำงยิ่งส�ำหรับหุ้นส่วนบริหำร 

ทีน่อร์ทเวสเทร์ิน มวิชวลทีช่่วยสนับสนุนรำยกำร โน คอมเพลนนิง่ ทัวร์  

ของเรำ เพื่อน�ำเงินไปช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ขอบคุณ 

ทิม โบฮันนอน, เทท ครูส, แม็ตต์ รัสโซ, จอห์น ไรท์, บ็อบ วอลทอส, 

โจอี้ ดำเวนพอร์ต, แฮร์ร่ี ฮูพิส, สก็อต ธีโอดอร์ และจอห์น กู๊ดวิน 

ผมอยำกจะขอบคุณเคน บลังชำร์ดส�ำหรับกำรเป็นแรงหนุน 

ให้กับงำนของผมอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด เคน คุณมีบทบำท 

ยิ่งใหญ่เหลือเกินในชีวิตของผม ทั้งในอำชีพกำรงำนและทำง 

จิตวิญญำณ คุณคือผู้มีหัวใจอันบริสุทธิ์อย่ำงท่ีสุดเท่ำท่ีผมเคยรู้จัก 

และผมรู้สึกเป็นเกียรติเหลือเกินที่ได้รู้จักคุณ
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และทัง้หลำยทัง้ปวง ผมขอขอบคณุบคุคลผูเ้ป็นต้นคดิทีแ่ท้ของ

กฎแห่งกำรไม่บ่น พระผูเ้ป็นเจ้ำ ขอบคณุส�ำหรับแรงบนัดำลใจในกำร

เขียนหนังสือเล่มนี้ ท่ำนคู่ควรที่จะได้เครดิตด้วยครับ
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บันทึกผู้เขียน

ไอเดียในกำรเขียนหนังสือเล่มน้ีมำจำกดไวท์ คูเปอร์ ซีอีโอแห่ง

พีพีอำร์ บริษัทจัดหำบุคลำกรด้ำนกำรดูแลสุขภำพ ผู ้ซ่ึงบอกผม 

เก่ียวกับนโยบำยกำรไม่บ่นท่ีเขำได้น�ำไปใช้กับบริษัทของตัวเอง 

จนกระทั่งเกิดผลเชิงบวกขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่อง ไม่กี่สัปดำห์หลังจำก 

ได้ฟังไอเดียนี้ ผมก�ำลังอยู ่ในโรงภำพยนตร์ขณะที่ควำมคิดที่จะ 

เขียนหนังสือเล่มนี้ผุดข้ึนมำในหัว ผมส่งอีเมลหำบรรณำธิกำรของผม 

แมตต์ โฮลต์ ด้วยโทรศัพท์แบล็กเบอรี่ในมือถึงไอเดียที่ว่ำ เขำตอบ

กลับมำว่ำ "ลุยกันเลย" แล้วผมก็เริ่มลงมือเขียนในวันถัดมำ

ไม่นำนหลังจำกนั้น ตัวแทนต้นฉบับของผม แดเนียล เด็คเกอร์

ก็บอกว่ำเขำลองไปเสิร์ชหำข้อมูลเก่ียวกับกำรบ่น แล้วก็ไปเจอ

เว็บไซต์ที่ชื่อว่ำ โลกท่ีปรำศจำกกำรบ่น เข้ำ เว็บนี้มีเป้ำหมำยท่ีจะ

ช่วยผู้คนก�ำจัดกำรพร�่ำบ่นออกไปจำกชีวิต เว็บไซต์นี้แจกจ่ำยสำย 

รัดข้อมือให้กับผู้คนเพื่อคอยเตือนพวกเขำไม่ให้บ่น ท่ีผมเล่ำเรื่องนี ้

ให้ฟังกเ็พือ่ทีพ่วกคณุจะได้รูว่้ำไอเดยีกำรใช้สำยรดัข้อมอืของเร่ืองรำว

ในเล่มน้ันได้แรงบันดำลใจมำจำกเว็บไซต์ แต่ไอเดียของหนังสือนั้น
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ไม่ใช่นะครับ

ผมขอยกเครดิตให้จอห์น ออร์ตเบิร์ก ผู้เล่ำเรื่องของสนูปี้กับ

ชำร์ลีที่แสนจับใจ ซึ่งผมไปได้ยินมำในกำรปำฐกถำครั้งหนึ่งของเขำ

ผมต้องบอกก่อนว่ำอีซ เทคนั้นเป็นเพียงบริษัทที่สมมติขึ้น และ

ไม่ได้จ�ำลองมำจำกบริษัทที่มีอยู่จริงแห่งใดในโลก

ส่วนเดฟ มิลเลอร์นั้นเป็นคนสวนตัวจริงที่ช่วยแบ่งปันปรัชญำ

เกี่ยวกับกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดีให้กับสนำมหญ้ำของผม เรื่องนี้

เป ็นแรงบันดำลใจให้ผมคิดเรื่องกำรสร ้ำงวัฒนธรรมเชิงบวก 

ในที่ท�ำงำนขึ้นมำได้

ผมขอขอบคุณพวกคุณที่อ่ำนหนังสือเล่มน้ี คิดบวกกันเข้ำไว ้

นะครับ!

จอน
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กฎเรียบง่ายที่ได้ผลยิ่งใหญ่

ผมไม่ได้คิดค้นกฎนี้ขึ้นมาเอง ผมแค่ค้นพบมันในบริษัทเล็กๆ  

ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและประสบความส�าเร็จอย่างยิ่ง บริษัทท่ีน�าเอา

หลักปฏิบัติง่ายๆ ไปใช้จนได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งออกมา

วันหนึ่งขณะที่ผมก�าลังกินกลางวันอยู่กับดไวท์ คูเปอร์ ผู้เป็น

ทั้งเพื่อนและลูกค้า ชายร่างผอมสูง ท่าทีสุภาพอ่อนโยน อดีตนักกีฬา

บาสเกตบอลและโค้ชคนน้ีใช้เวลาในช่วงสิบปีท่ีผ่านมาก่อร่างและ

พัฒนาบริษัทที่เขาร่วมก่อตั้ง จนกลายเป็นบริษัทจัดหาบุคลากร 

ด้านการดูแลสุขภาพชั้นน�าแห่งหนึ่งของโลก บริษัทของดไวท์ พีพีอาร์ 

ได้รับการกล่าวขวัญจากนิตยสาร Inc. ว่าเป็นหนึ่งในบริษัทท่ีเติบโต

เร็วที่สุดอยู่หลายครั้งทีเดียว แต่ส�าหรับวันน้ี พีพีอาร์ได้ช่ือว่าเป็น 

หน่ึงในองค์กรที่น่าท�างานด้วยที่สุดในฟลอริดา และเขาก�าลังจะมา

เล่าให้เราฟังถึงเหตุผลสองสามข้อว่าท�าไมจึงเป็นเช่นน้ัน

บทนำ�
-

+
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ดไวท์เล่าถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาได้อ่านให้ผมฟัง เกี่ยวกับการ

รับมือบรรดาคนนิสัยแย่และพวกตัวดูดพลังงาน (พวกคนคิดลบ 

ทั้งหลาย) ในที่ท�างาน แต่หลังจากที่ได้อ่านและทบทวนดูแล้ว  

เขารู้สึกว่าเมื่อพูดถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานเชิงบวก 

ทีเ่หมาะกบัการท�างานอันมปีระสทิธิภาพสงูแล้วล่ะก ็มนัยงัมีปัญหาอืน่ 

ที่ละเอียดอ่อนและอันตรายมากกว่าบรรดาตัวดูดพลังงานเหล่านั้น

มากนัก มันคือการบ่นและรูปแบบของพลังด้านลบท่ียากจะอธิบาย

อีกหลายประการ ซึ่งเขารู้ดีว่าเขาจะต้องหาทางออกส�าหรับเรื่องนี ้

ให้ได้

ดไวท์เปรียบเทียบตัวดูดพลังงานเหล่านั้นว่าเป็นเหมือน 

มะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่ง พวกเขาไม่ได้ซ่อนตัว แต่มายืนจังก้าอยู ่ 

ตรงหน้าคุณแล้วพูดว่า "ฉันอยู่นี่ไง" และผลที่ตามมาก็คือคุณสามารถ

ขจัดมันออกไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แต่ท่ีน่ากลัวกว่านั้นคือ

มะเรง็ชนิดทีซ่่อนตวัลกึอยูภ่ายในร่างกายของคณุต่างหาก พวกมนัจะ

เติบโตลุกลามอยู่ใต้ชั้นผิว บางคร้ังเร็ว บางครั้งก็ช้า แต่ไม่ว่าจะเป็น

แบบไหน ถ้าหากว่าคุณตรวจหามันไม่พบแล้วล่ะก็ สุดท้ายมันจะ 

แผ่ขยายไปจนถึงจุดที่สามารถท�าลายร่างกายของคุณให้พินาศลงได้ 

การพร�่าบ่นและความคิดด้านลบคือมะเร็งประเภทนี้ส�าหรับองค์กร

ของคุณ และดไวท์ก็ได้เห็นมันสร้างหายนะมานักต่อนักแล้ว เขาจึง

ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะไม่ยอมเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างสถิติเป็นอันขาด 

จากนั้นหนังสือเล่มนี้จึงได้ถือก�าเนิดขึ้น
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ผมเคยเป็นนักบ่นมืออาชีพ

ก่อนที่ผมจะเริ่มแบ่งปันเรื่องราวว่ากฎแห่งการไม่บ ่นนี ้

ท�างานอย่างไรให้คุณฟัง ผมจะต้องบอกให้พวกคณุรูก่้อนว่าเพยีงเพราะ 

ผมเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หมายความว่าผมคือนายคิดบวก 

ผู้แจกยิ้มสดใสได้ตลอดเวลา หรือเป็นนายสุขใจท่ีไม่เคยคิดลบ ไม่เคย

บ่นสักนิด อันท่ีจริงผมเคยเป็นนักบ่นมืออาชีพเลยทีเดียว ผมตั้งหน้า

ตั้งตาโทษคนอื่นส�าหรับปัญหาทุกเรื่องของผม ผมไม่ชอบตัวเอง และ

ผมก็ไม่ชอบชีวิตของตัวเองด้วย ผมบ่นเรื่องบ้าน ผมไม่ประสบ 

ความส�าเร็จ บ่นเรื่องภรรยา บ่นเรื่องน�้าหนักตัว ผมมีเงินไม่พอใช้  

เอาเป็นว่าบ่นมันทุกเร่ืองนั่นแหละ อันที่จริงถ้าคุณเคยอ่านหนังสือ

ของผมเรื่อง The Energy Bus ซ่ึงเล่าเก่ียวกับชายผู้ทุกข์ทน คิดลบ 

ก�าลังจะถูกเมียทิ้ง คุณควรจะได้รู้ว่าตัวละครตัวนั้นมีต้นแบบมาจาก

ตัวผมเอง ความขี้บ่นและมองโลกลบๆ ของผมมันเลวร้ายมากเสียจน

ภรรยายื่นค�าขาด จะเปลี่ยนหรือไม่งั้นก็ลาขาดกันที ผมเคยเป็น 

คนน่าหดหู่ ถูกปฏิเสธ และก�าลังจะโดนเฉดหัวอีกต่างหาก!

ความจรงิกค็อืการบ่นเคยเป็นส่วนใหญ่ๆ ในชีวติและการเตบิโต

ของผมเลยทีเดียว ผมชอบพูดติดตลกอยู่เสมอว่าผมถือก�าเนิดมาจาก

ชาวนักบ่น ผมเติบโตมาในครอบครัวยิว-อิตาเลียนท่ีอุดมไปด้วย 

อาหารการกินและความรู้สึกผิดมากมาย เราด่ืมไวน์มากพอๆ กับ

คร�่าครวญ ย่าของผมมีความรักให้กับครอบครัวอย่างเต็มเปี่ยม แต่
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ชีวิตของท่านก็มีความหวาดกลัวอยู่มากมายด้วยเหมือนกัน ท่านกลัว

การขึ้นเครื่องบิน ท่านมักจะพูดว่า "ฉันเข้าใจดีเวลาท่ีคนพูดกันว่า

เวลาของเราหมดลงแล้ว เวลาของเราหมดลงแล้วหรอกน่ะ แต่ฉัน 

ไม่อยากอยู่บนเครื่องบินตอนที่เวลาของคนอื่นหมดลงนี่" และทุกครั้ง

ผมก็จะได้เห็นป้าของตัวเองเริ่มต้นบทสนทนาด้วยเรื่องท่ีว่าตอนนี้

ชีวิตของท่านก�าลังมีสิ่งผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นบ้าง จนถึงทุกวันนี้ผมก็

ยังได้รับอีเมลจากป้าส่งมาทักทายว่า "หวัดดีจ้ะ" แล้วตามด้วย 

รายการปัญหาชีวิตอีกยาวเหยียดเป็นแถว แม้กระทั่งการ์ดอวยพร 

วนัเกิดทีส่่งมาให้ลกูๆ ของผมกย็งัไม่วายเขยีนว่า "สุขสนัต์วนัเกดินะจ๊ะ  

ป้าหวังว่าตัวเองจะไม่ต้องเจอเรื่องอะไรมากมายขนาดนี้จนสามารถ

มีความสุขไปกับพวกหนูได้" แต่ผมไม่โทษครอบครัวหรอกนะครับ  

ก็อย่างที่บอก ผมมาจากชาวคณะนักบ่น ยิ่งไปกว่านั้นบรรพบุรุษ 

ของผมก็ยังเป็นผู้บุกบั่นเดินทางไปทั่วทะเลทรายพลางพร�่าบ่นอยู ่

เป็นเวลาถึง 40 ปี ทั้งที่การเดินทางครั้งนั้นมันควรจะกินเวลาแค่  

11 วัน แต่พวกเขากลับใช้เวลาถึง 40 ปี อยากจะพูดถึงความ 

ไร้ประสิทธิภาพเหรอ นั่นล่ะครับคือสิ่งที่การบ่นท�าให้เกิดข้ึน

แม้แต่เรื่องเล่าตอนหนึ่งในไบเบิลที่โมเสสพาชาวอิสราเอล 

หนีไปจากอียิปต์ พวกเขาถูกคุมตัวเป็นทาสอยู่นานถึง 400 ปี และ

ตอนนี้พวกเขามีอิสรภาพแล้ว ตอนแรกพวกเขาก็ตื่นเต้นยินดี 

มีความสุข แต่แค่เดือนครึ่งต่อมา พวกเขาก็เริ่มบ่นถึงความหิวโหย 

บ่นเรือ่งทีไ่ม่มนี�า้เพียงพอประทงัชวิีต บ่นทีต้่องมาอาศยัอยูใ่นดนิแดน
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อันแสนโหดร้าย พวกเขาบ่นกระทั่งว่าการกลับไปเป็นทาสพวกอียิปต์

ยังน่าจะดีกว่าอยู่เป็นเสรีชนในทะเลทราย 400 ปีแห่งการเป็นทาส 

พวกเขาใช้เวลาแค่เดือนคร่ึงก่อนจะเร่ิมบ่นอกีคร้ัง ในทีส่ดุพระผู้เป็นเจ้า 

คงหมดความอดทนกับค�าบ่นทั้งหลายนั้น จึงได้มาปรากฏตัวให้ 

พวกเขาเห็น กลายเป็นว่าพระเจ้าคือผู้สนับสนุนคนส�าคัญของกฎ 

แห่งการไม่บ่นไปเสียนี่ ผมกล้าที่จะพูดด้วยซ�้าว่าพระองค์นี่แหละ 

ที่เป็นผู้คิดค้นกฎที่ว่านี้ข้ึนมา J

ภรรยาของผมเองก็เป็นพวกไม่ชอบฟังค�าบ่นด้วยเหมือนกัน 

แม้ว่าเร่ืองการบ่นนีจ้ะฝังแน่นอยูใ่นดีเอน็เอของผม เป็นตวัขวางกัน้ผม 

จากความส�าเร็จ แต่เมื่อถูกเธอขู่ว่าจะขอเลิก ผมก็ไม่เหลือทางเลือก

อะไรอีกนอกจากหันมาใช้เวลาพิจารณาดูชีวิตของตัวเองอย่างจริงจัง 

แล้วก็ได้รู้ว่าการบ่นและการคิดลบทั้งหลายนั้นปรากฏอยู่ในทุกความ

ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมอย่างชัดเจน ผมเหมือนคนก�าลัง 

จะตายมากกว่าก�าลังมีชีวิต มันท�าให้ผมเห็นด้วยกับค�าพูดของ 

อบัราฮัม ลนิคอร์นทีว่่า "คนคนหนึง่จะมคีวามสขุได้มากเท่าทีเ่ขาเลอืก

จะเป็น" ด้วยเหตุน้ีผมจึงเริ่มค้นคว้าหาข้อมูลถึงผลกระทบแง่บวก 

ที่เกิดจากการคิดบวก และผลกระทบแย่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการคิดลบ 

ส่ิงน้ีน�าผมไปสู่การเขียน พูด และให้ค�าปรึกษาแก่บรรดาธุรกิจและ

องค์กร จนท้ายท่ีสุดก็น�าพาผมมาสู่การเขียนหนังสือเล่มนี้น่ีแหละ

ถามว่าตอนนี้ผมยังบ่นอยู ่ไหม แน่นอนว่าบ่นสิครับ แต่ก ็

น้อยลงมาก ผมยังหงุดหงิด หดหู่รึเปล่า แน่นอนว่าเป็นครับ เราก็ 
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เป็นกนัทกุคนนัน่แหละ แต่สิง่ส�าคญัคือเราจะเปลีย่นแปลงมนัอย่างไร 

พวกเราทุกคนต่างก็ต้องเผชิญกับความคิดด้านลบ กับตัวดูดพลัง  

กับอุปสรรคบนเส้นทางสู่ความส�าเร็จ น่ีคือเหตุผลว่าท�าไมหนึ่งใน 

สิ่งส�าคัญที่สุดท่ีเราสามารถท�าได้ทั้งในธุรกิจและในการด�าเนินชีวิต  

ก็คือการมองโลกในแง่ดี พร้อมมีกลยุทธ์ที่จะช่วยเปลี่ยนพลังงาน 

ด้านลบให้กลายเป็นทางออกด้านบวก ด้วยเหตุนี้เป้าหมายส�าคัญ 

ของหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่การขจัดการบ่นทุกชนิดให้หมดไป เอาแค่

การบ่นประเภทเรื้อรังและไร้แก่นสารเท่านั้น และเป้าหมายที่ใหญ่ 

ไปกว่าน้ันก็คือการเปลี่ยนค�าบ่นให้กลายเป็นทางออกของปัญหา 

ที่สวยงาม เราสามารถใช้ค�าบ่นของลูกค้ามาปรับปรุงการให้บริการ

ของเรา น�าเอาค�าบ่นของพนกังานมาช่วยกระตุ้นให้เกดินวัตกรรมและ

กระบวนการท�างานใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น และค�าบ่นของเราก็สามารถ 

น�ามาใช้เป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ได้ว่าอะไรที่เราไม่ต้องการ เพื่อที่

เราจะได้สามารถมุ่งเป้าไปหาเฉพาะสิ่งที่เราต้องท�าเพียงเท่านั้น  

จิตวิญญาณเหล่านี้แหละครับท่ีผมจะขอแบ่งปันให้คุณผ่านเรื่องราว

ของกฎแห่งการไม่บ่น และวิธีการด้านบวกดีๆ อีกมากมายที่จะ 

ใช้รับมือกับพลังลบในที่ท�างานและที่บ้าน
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มนัเป็นวนัองัคาร และโฮปก็ลากสงัขารเข้ามาในออฟฟิศเหมอืนที ่

เธอท�าอยู่ทุกวันตลอดปีที่ผ่านมา เธอเดินก้มหน้าก้มตาผ่านจุดรักษา

ความปลอดภยั โซซดัโซเซเข้าไปในลฟิต์ ยกมือขึน้ตบหน้าสองสามแปะ 

หลังจากประตูลิฟต์ปิดลง ด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างที่ท�าให้กาแฟ 

ทั้งเหยือกที่เธอดื่มมาไม่ออกฤทธิ์เหมือนเคย เธอสายแล้ว และ

ขอบคุณที่น่ันหมายความว่าทุกคนเข้าท�างานกันหมดแล้วและลิฟต์ 

ก็โล่ง เธอก�าลังทรมานจากอาการนอนไม่หลับเข้าอีกคืน หัวบวม  

ตาปูด และที่แย่ที่สุด...หัวใจสลาย

เธอคิดหาสารพัดเส้นทางที่จะใช้เดินจากลิฟต์ไปยังห้องท�างาน 

ถ้าสถานการณ์คับขันเข้าจริงๆ ฉันจะวิ่งแน่บให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย  

เธอยังไม่พร้อมที่จะคุยกับใครทั้งนั้น และเธอก็ไม่อยากให้ใครพบเจอ

จนกว่าจะสามารถพดูจาเป็นปกติได้โดยไม่ร้องไห้ออกมา เว้นเสยีแต่ว่า  

เธอเป็นรองประธานฝ่ายบุคคลของอีซ เทค เพราะแบบนั้น เดี๋ยวก็

คงจะมีคนพากันมาหาเธอในห้องท�างานอยู่ดี เพื่อที่จะพูด จะบ่น  

บทที่ 1 
 โฮป

-
+
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จะโยนสารพัดปัญหาใส่หน้าเธอ เธอเป็นกึ่งผู้จัดการ กึ่งจิตแพทย์  

กึ่งผู้สร้างสันติ และกึ่งกระโถนอารมณ์ มันเป็นสิ่งท่ีพ่วงมากับงาน 

และเธอก็ยอมรับทุกอย่างแต่โดยดี

เธอชอบช่วยคนนะ แต่ว่าพักหลังๆ มานี้เธอมีปัญหากับการ 

รับฟังปัญหาของคนอื่น ระหว่างที่พวกเขาพูด ท้ังหมดท่ีโฮปคิดถึง 

กลับเป็นปัญหาของเธอเอง เธออ่านปากพวกเขา แต่ท้ังหมดท่ีเธอคิด

กลับเป็น...ถ้าพวกเขาจะรู้สักนิดว่าฉันก�าลังเจอกับอะไรบ้าง ถ้า 

พวกเขาจะรู้สักนิดเกี่ยวกับชีวิตของฉัน ถ้าพวกเขาจะรู้สักนิด...
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ประตูลฟิต์เปิดออก แล้วเสยีงอกึทกึก็ท�าให้โฮปสะดุง้ ผูค้นก�าลงั

วิง่วุน่ชลุมนุอยูท่กุทศิทัว่ไปหมด เสยีงโทรศัพท์ดงักระหน�า่ไม่ขาดระยะ  

ทีมการตลาดและพีอาร์วิ่งหัวชนกันอยู่ในห้องโถง ทุกคนส่งเสียง 

กรีดร้องดังข้ามห้อง ถ้าพวกเขาไม่ได้ก�าลังโดนโจมตีอยู่ ตลาดหุ้นก็คง

ร่วงล่ะมั้ง เธอคิด ไม่ใช่วันนี้ ฉันไม่ต้องการเรื่องแบบนี้ในวันนี้  

เธอบอกกับตัวเองเมื่อรีบก้าวฉับๆ ก้มหน้างุดไปยังห้องท�างาน  

ก่อนที่เธอจะทันได้ขยับขาอีกก้าว เธอก็เงยหน้าข้ึนและเห็นจิมวิ่ง 

ตรงด่ิงเข้ามา

"โฮป โฮป โฮป คุณหายไปไหนมาเนี่ย" เขาตะโกนถามเม่ือเข้า

มายืนประจันหน้า

"ฉันได้ยินตั้งแต่เรียกหนแรกแล้วน่า" เธอบอก หวังว่าเขา 

จะยอมถอยห่างออกไปสักสองสามก้าว หรือสักสองสามไมล์ได้ยิ่งดี 

ลมหายใจเขาหึ่งไปด้วยกลิ่นกาแฟตลบอบอวล ท�าเอาท้องไส้เธอ 

ชักอยากขย้อน

บทที่ 2 
ไฟลุก

-
+
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"ก็คงเป็นเพราะผมดีใจที่คุณมาแล้วน่ะสิ" เขายังไม่หยุดพูด 

"หรือบางทีคงเป็นเพราะผมก�าลังช็อกสนิทที่ในวันที่เลวร้ายที่สุด 

ในประวตัศิาสตร์ของบรษัิท แต่กลบัหาตวัคณุไม่เจอ เจ้านายเราก�าลงั

ออกทีวีไปทั่วประเทศเพื่ออธิบายว่าท�าไมแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์ 

ของเราถึงเกิดติดไฟขึ้นมา แล้วคุณยังจะเอ้อระเหยเข้าออฟฟิศ 

สายไปตั้งชั่วโมงด้วยสภาพยังกับถูกรถทับ"

ฉันรู้สึกเหมือนถูกรถทับจริงๆ นั่นแหละ โฮปคิด

จิมคว้าแขนเธอแล้วลากเข้าไปในห้องท�างานเขา ชี้นิ้วไปที่เก้าอี้

เป็นเชิงสั่งให้เธอนั่งลง

"ท�างานเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการมาก็ต้ังหลายปี ผมไม่เคย

เห็นสื่อเล่นงานบริษัทเราหนักเหมือนครั้งนี้เลย ยังกับฝูงหมาล่าเนื้อ 

ช่องบิสิเนส เทเลวิชัน เน็ตเวิร์ก (บีทีเอ็น) เพิ่งสัมภาษณ์แดนเสร็จไป 

ตลาดหุ้นไม่ปรานีเราเลย คนหลายล้านเพิ่งได้ดูซีอีโอของเราโดน 

อัดเละตอนออกอากาศ หุ้นเราร่วงกรูด และเราจะต้องหาทางแก้ไข

เรื่องนี้"

"เราเคยมีปัญหามาก่อนแล้วกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ ตอนนั้นเรามี

เหตผุดิพลาดนดิหน่อย ฉนัไม่เหน็ว่าคราวนีมั้นจะหนกัหนาอะไรนีค่ะ" 

โฮปบอกพลางส่ายหัว

"มันมากกว่านั้นน่ะสิ" จิมว่า "ปัญหาเรื่องแบตเตอรี่นั่นมันแค่

ยอดภูเขาน�้าแข็ง ทุกคนก�าลังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแดนก�าลัง 

พาบริษัทไปผิดทิศผิดทาง คุณเช่ือไหมว่าไอ ้คนสัมภาษณ์นั่น 
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กล้าถามแดนด้วยนะ ว่ารูส้กึยงัไงทีเ่ปลีย่นจากซีอโีอดาวรุง่มาเป็นคนที ่

ท�าให้หุ้นบรษิทัร่วงหนักทีส่ดุเป็นประวติัการณ์ บีทีเอน็ยงัเอาข้อเท็จจรงิ 

เรื่องที่ว่าเรามีบล็อกเกอร์ในบริษัทที่ใช้วิธีปล่อยข่าวเสียๆ หายๆ เพ่ือ

ปั่นหัว แถมยังโพสต์เมมโมที่เราแชร์กันในหมู่พนักงานด้วย คุณเช่ือ

ไหมล่ะ เมมโมส่วนตัวถูกเอาไปแชร์ให้โลกดู ตอนนี้พวกเราดูเหมือน

คนดูแลสัตว์มากกว่าบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ไปแล้ว โดยส่วนตัว  

วนันีผ้มอยากจะออกปฏบิตัิการค้นหาและท�าลาย ลากคอเจ้าพวกนัน้

ออกมาแล้วคุมตัวออกไปจากตึกด้วยตัวผมเองเลยเชียว" จิมพูดพลาง

ขบเข้ียวเคี้ยวฟัน

"เราจะท�าค่ะ เราจะท�า" โฮปตอบ พยายามปลอบประโลมจิม

ให้เย็นลง รู้ดีว่าจิมนั้นมักโกรธจนหน้ามืดอยู่บ่อยๆ
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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นราวกับจะประชดชีวิตเธอนี่ช่างได้จังหวะ

เหลือเกิน โฮปคิด ตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนอยากจะกรี๊ดให้สุดเสียง 

ถึงความอยุติธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้น แต่เธอกลับต้องเป็นคนมาท�าให้

จมิหายหวัเสยีซะนี ่ทัง้หมดทีเ่ธออยากท�าตอนนีค้อืพุง่กลบัห้องท�างาน 

ปิดประตู ยกมือกุมหัวแล้วสติแตกให้สุดๆ แต่ก็เหมือนอย่างเคย  

เธอต้องคอยดูแลใครสักคนไม่ให้สติแตกไปซะก่อน

เธอรู้ดีว่าเวลาที่จิมเกิดมีน�้าโหข้ึนเมื่อไหร่ล่ะก็ วิธีท่ีดีท่ีสุดก็คือ

ท�าให้เขาเย็นลงโดยท�าเป็นเห็นด้วยกับเขาก่อน จากนั้นถึงค่อยเสนอ

ไอเดียทางเลือกอื่นให้ในภายหลัง ขอบคุณท่ีกาเฟอีนท่ีอัดเข้าไป 

เริ่มออกฤทธ์ิแล้ว อะดรีนาลินของเธอก�าลังแล่นไปท่ัวร่าง เธอเริ่ม 

คิดอ่านอะไรชัดเจนมากขึ้นแล้วในตอนน้ี จิมนั้นเป็นหัวหน้าประเภท

ทุ่มสุดตัว ใส่ไม่ยั้ง เขาชอบออกค�าสั่งและคาดคั้นเอาผลลัพธ์ให้ได้ 

พวกเธอจะต้องหาตัวให้ได้ว่าบล็อกเกอร์เหล่านั้นเป็นใคร แต่เรื่อง 

ยังไม่หมดแค่นั้นหรอก เธอเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างทีมผู้บริหาร

บทที่ 3 
กำ�ลังใจ

-
+
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และพนักงานนับพันๆ คน และเธอก็ไม่ต้องการให้ใครในสถานี

โทรทัศน์ระดับชาติมาคอยบอกว่าบริษัทของเธอก�าลังมีปัญหาเรื่อง

ขวัญก�าลังใจ เธอต้องเพียรเข้าหาทั้งจิมและแดนไม่รู ้กี่ครั้งก่ีหน 

ถึงปัญหานี้ ท�ากระทั่งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวัฒนธรรม

องค์กรเสียใหม่ แต่ก็เช่นเคย ไอเดียเหล่านั้นถูกปัดทิ้งด้วยค�าว่า  

"เป็นความคิดที่ดี" ส�าหรับการประชุมในครั้งต่อไป เพราะมีเรื่องอื่น

ส�าคญักว่าทีจ่ะต้องพดูคยุถกเถยีงกนั ทัง้ระบบขนส่ง ยอดขาย ปัญหา

คอลล์เซ็นเตอร์ ค�าร้องเรียนจากลูกค้า ราคาหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น 

ทุกเร่ืองล้วนเร่งด่วนส�าคัญกว่าความกังวลของเหล่าพนักงานท้ังสิ้น 

ด้วยเหตุน้ีความรู้สึกในแง่ลบจึงเริ่มแผ่ขยาย และขวัญก�าลังใจก็เริ่ม

ด�าดิ่ง ผ่านไปสักพักเธอก็เริ่มเหนื่อยหน่ายท่ีจะพูดอะไรอีกต่อไป  

อีกอย่าง เธอก็มีปัญหาของตัวเองที่ต้องจัดการมากเกินพอแล้ว  

จนไม่คิดจะลุกขึ้นไปต่อสู้เพ่ือแก้ปัญหาของบริษัทหรอกถ้าไม่มีใคร 

คิดอยากจะฟังล่ะก็

แน่นอนว่าทุกคนจะรู้สึกตื่นเต้นยินดีหลังได้เข้าร่วมงานสัมมนา

เร่ืองภาวะผู้น�า และได้พูดถึงการท�าตัวเชิงบวก การสร้างองค์กรท่ี 

มองโลกในแง่ดี พวกเขาจะท�ากระทั่งส่งข้อความดีๆ ให้พนักงาน 

ทางอีเมลอยู่สักพักนึง แต่เมื่อถึงเวลาที่เกิดวิกฤตใหญ่ขึ้นอีกรอบ 

เมื่อไหร่ล่ะก็ ทุกอย่างจะปลิวหายออกไปทางหน้าต่าง ทั้งหมด 

จะกลายเป็นเรื่องเก่ียวกับราคาหุ้น เธอเคยนึกอยากจะได้เงินทุกครั้ง

ที่จิม แดน หรือสมาชิกในทีมบริหารคนอื่นๆ เอ่ยค�าจ�าพวกมูลค่า 
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ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ราคาหุ้น และความคาดหวังของตลาด เธอมี

ความคิด มีแนวทางแก้ปัญหา แต่จิมคือก�าแพงใหญ่ที่ขวางกั้นจน 

ไม่สามารถน�าความคิดเหล่านั้นไปใช้ปฏิบัติได้ ความคิดของจิม 

เกีย่วกบัการสร้างวฒันธรรมเชงิบวกน้ันคือการเลีย้งพซิซ่าพวกพนักงาน 

เดือนละคร้ัง เธอพยายามพูดกับแดนถึงการให้ความส�าคัญกับการ

สร้างวัฒนธรรมองค์กรก่อนอย่างอื่น ซึ่งเขายอมฟัง แต่ก็ไม่มีอะไร 

เกดิขึน้อยูน่ั่นเอง กพ็วกเขาจะเปลีย่นให้เหน่ือยไปท�าไม ในเมือ่ราคาหุน้ 

พุ่งทะลุเพดานขนาดนั้น พวกเขาส�าราญใจกับบันทึกผลก�าไรของ 

ปีทีผ่่านมา และทกุอย่างก็ดดูอีอกจะตาย ดเีอามากๆ เชียวล่ะ จนกระท่ัง 

วันนี้ วันที่ผ้าสกปรกที่พวกเขาซุกซ่อนเอาไว้ถูกฉวยออกมาคลี่โชว ์

ให้โลกได้เห็น และมันดูไม่จืดเอาเสียเลย บางทีตอนนี้พวกเขาอาจจะ

รู้ตัวแล้วก็ได้ว่าถึงแม้พวกเขาจะเป็นบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ แต่

บริษัทนี้ก็ไม่ได้ขับเคลื่อนโดยคอมพิวเตอร์ มันคือธุรกิจท่ีเก่ียวกับคน

ต่างหาก เธอคิด หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าวนันีพ้วกเขาจะมองเหน็สิง่นีเ้สยีที

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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