บทน�ำ
ผมรู้สองสิ่งเกี่ยวกับการเป็นผู้น�ำที่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อกัน
หนึ่ง ความเป็นผู้น�ำคือพลังพิเศษ
สอง เกือบทุกเรือ่ งทีเ่ ราเคยได้รบั การสอนเกีย่ วกับการเป็นผูน้ ำ� นัน้
มันผิด
การขาดภาวะผูน้ ำ� ในการท�ำงานท�ำให้บริษทั สองแห่งแรกของผม
สาหัสแทบเอาตัวไม่รอด ในขณะที่การเป็นผู้น�ำอย่างมีประสิทธิภาพ
ท� ำ ให้ ผ มสามารถก้ า วต่ อ ไปจนเริ่ม ต้ น ก่ อ ตั้ ง และขายบริ ษั ท มู ล ค่ า
หลายล้านดอลลาร์ ได้อีกมากมายหลายแห่ง
การขาดภาวะผูน้ ำ� ทีบ่ า้ นท�ำให้ชวี ติ สมรสของผมจบลง ในขณะที่
การเป็นผู้น�ำในครอบครัวท�ำให้ผมสามารถเลี้ยงลูกๆ ที่น่าอัศจรรย์ถึง
สามคนในฐานะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวได้
การขาดภาวะผู้น�ำในตัวเองท�ำให้ผมนอนละเมอ อ้วนเกินพิกัด
และซึมเศร้า ในขณะที่การเป็นผู้น�ำตัวเองเป็นอย่างแรกท�ำให้ตอนนี้
ผมมีสุขภาพดี มุ่งมั่น และเต็มไปด้วยพลัง
9
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ถ้าคุณด�ำเนินรอยตามค�ำแนะน�ำด้านการบริหารแบบดั้งเดิม
ที่เคยท�ำกันมา คุณจะต้องพบกับความผิดพลาดในอาชีพการงาน
หรือครอบครัว หรืออาจจะทั้งสองอย่าง ทุกวันนี้งบประมาณของเรา
มีนอ้ ยลง จ�ำนวนพนักงานก็ลดลง แต่กลับถูกร้องขอมากขึน้ เราจะต้อง
ขับเคลื่อนผ่านสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
อันไร้ความปรานี การสือ่ สารทีไ่ ม่เคยหยุดพักตลอดยีส่ บิ สีช่ วั่ โมงเจ็ดวัน
และคนรุน่ ใหม่ทมี่ คี ณ
ุ ค่าให้ยดึ เหนี่ยวแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงกับรุน่ พ่อรุน่ แม่
ของพวกเขา
หนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายเพียงประการเดียวคือการสอนคุณ
ให้เป็นทัง้ หัวหน้าทีท่ กุ คนอยากท�ำงานด้วยและเป็นผูป้ ระสบความส�ำเร็จ
อย่างสูงที่ซีอีโอทุกคนอยากจ้างงานทั้งหมดนี้โดยไม่มีการดราม่า
ความเครียด หรือการตรากตร�ำท�ำงานอย่างไม่รู้จบในออฟฟิศ
ค�ำแนะน�ำที่คุณก�ำลังจะได้อ่านมีที่มาจากงานวิจัยที่เชื่อถือได้
และยืนพื้นจากประสบการณ์การเป็นเจ้าของธุรกิจของผมที่ก่อตั้งและ
ฟูมฟักบริษทั หลายแห่งมาตลอดช่วงสามทศวรรษทีผ่ า่ นมา มีหลายบริษทั
ทีช่ นะเลิศรางวัล Inc. 500 ในฐานะบริษทั ทีเ่ ติบโตเร็วทีส่ ดุ เช่นเดียวกับ
รางวัล 'บริษทั ทีด่ ที สี่ ดุ ทีน่ า่ ท�ำงานด้วย' จากความพึงพอใจของพนักงาน
เนื้อหายังมาจากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญอีกกว่าสองร้อยคน
ในพอดแคสต์ LEADx Leadership ของผม ผมยังได้รวบรวมเอา
ภูมคิ วามรูข้ องโลกแห่งความจริงจากกูรดู า้ นการบริหารอย่างแดน พิงค์
ลิซ ไวซ์แมน และคิม สก็อตต์ ซีอโี ออย่างแจ็คสัน ฟราย ผูเ้ ขียนหนังสือ
10
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Basecamp ไมค์ แม็คเดอร์เมนท์ ผูเ้ ขียน FreshBooks และจิม ไวท์เฮิรต์
ผูเ้ ขียน Red Hat ทหารอาชีพอย่างผูบ้ งั คับบัญชาเรือด�ำน�ำ้ เดวิด มาร์เค็ท
นักบินรบเวอร์นิซ อาร์มวั ร์ พลตรีแห่งกองทัพสหรัฐอย่างโจ ไบเยอร์ลี่
และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการผลิตอย่างโรรี่ วาเด็น เจฟฟ์ แซนเดอร์ส์ และ
เคร็ก เบลเลนไทน์
ผมเริ่มท�ำ LEADx Academy (www.leadx.org) ด้วยความคิด
ที่อยากจะจัดการศึกษาเรื่องการเป็นผู้น�ำในระดับโลกให้กับทุกคน
ทุกที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผมเชื่อว่าการเป็นผู้น�ำคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ในการท�ำสิ่งที่ดี LEADx ใช้การฝึกอบรมออนไลน์ บทความ และ
พอดแคสต์เพื่อช่วยให้ผู้คนใน 192 ประเทศได้รู้ว่าการเป็นผู้น�ำ
ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลือกหนึ่ง หากการเป็นผู้น�ำสามารถส่งผลต่อผู้อื่น
ได้จริงๆ ก็แปลว่าพวกเราทุกคนต่างก็ก�ำลังเป็นผู้น�ำบรรดาคนที่อยู่
รอบตัวเราในทุกๆ วัน
เพือ่ ให้การอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ผลมากทีส่ ดุ ผมอยากให้พวกคุณ
ท�ำสามสิ่งต่อไปนี้
ประการแรก จงหยุดความไม่เชื่อของคุณเอาไว้ก่อน ทุกบท
ในหนั ง สื อ เล่ ม นี้เ ต็ ม ไปด้ ว ยค� ำ แนะน� ำ และเคล็ ด ลั บ ที่ ขั ด แย้ ง กั บ
ภูมิความรู้ในวิธีการบริหารแบบดั้งเดิม คุณจะได้ยินเสียงจากข้างใน
ตั ว คุ ณ ตะโกนว่ า ฉั น ไม่ มี ท างท� ำ แบบนั้ น ได้ แ น่ นั่ น ไม่ มี ท างได้ ผ ล
ส�ำหรับบริษัทของฉัน! จงอย่าใส่ใจเสียงเหล่านั้น คุณสามารถเอาชนะ
ความไม่ลงรอยนี้ได้ดว้ ยการตัง้ ค�ำถามถึงประสิทธิภาพของรูปแบบผูน้ ำ�
11

Page ���������������� ����� ��������.indd 11

19/11/2562 BE 13:46

ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันและด้วยการทดลองใช้พลังวิเศษแบบใหม่นี้ดู
ประการที่สอง ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการ Great Leaders
Have No Rules (https://www.leadx.org/actionplan) ซึ่ง
จะช่วยให้คณ
ุ มองเห็นภาพรวมของเนื้อหาทัง้ หมดและช่วยให้คณ
ุ สามารถ
น�ำแนวคิดใหม่เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในที่ท�ำงานและที่บ้าน
ประการทีส่ าม อ่านหนังสือเล่มนี้ (แน่นอนครับ) อย่างปราศจาก
ความไม่เชื่อ พร้อมด้วยแผนปฏิบัติการ ในแต่ละบทคุณจะกลายเป็น
หัวหน้าในแบบที่ตัวคุณเองอยากมีได้ในไม่ช้า
เควิน ครูส
ฟิลาเดลเฟีย 2019

12
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บทที่ 1

ยกเลิกนโยบายเปิดประตูซะ

เมื่ อ วั น ที่ 10 พฤษภาคม 2017 พิ ธี ก รรายการทอล์ ก โชว์
สตีฟ ฮาร์วีย์ถล่มอินเตอร์เน็ต
แน่นอนว่าไม่ได้หมายความตรงตัวอย่างนั้นหรอกนะครับ ทว่า
ตั้ ง แต่ โ ซเชี ย ลมี เ ดี ย จนถึ ง ข่ า วภาคค�่ ำ ใครต่ อ ใครต่ า งพากั น แสดง
ความโกรธเกรีย้ วอย่างหนักกับสิ่งทีน่ ิตยสารวาไรตีเ้ รียกว่า 'เมโมสุดช็อก'
ที่ฮาร์วีย์ส่งให้บรรดาพนักงานของเขาด้วยภาษาแบบขวานผ่าซาก
โดยบอกให้ทุกคนเลิกยุ่งกับเขา นี่คือบางส่วนของเมโมที่เขาเขียน
ผมขอให้ทกุ คนทบทวนและปฏิบตั ติ ามข้อความ
และกฎเหล่านี้นับตั้งแต่ทอล์กโชว์ซีซั่น 5 ของผม
เป็นต้นไป
จะไม่มกี ารพบปะกันในห้องแต่งตัวของผมอีกต่อไป
ไม่มกี ารแวะมาหา โผล่มาทัก ไม่วา่ จะใครก็ตาม
อย่าเข้ามาทีห่ อ้ งแต่งตัวของผมเว้นแต่วา่ จะได้รบั เชิญ
13
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อย่าเปิดประตูห้องแต่งตัวของผม ถ้าคุณเปิด
ประตูหอ้ งแต่งตัวของผมจงเตรียมตัวโดนลากออกไป
ทีมรักษาความปลอดภัยของผมจะห้ามทุกคน
ที่ ตั้ ง ใจจะแวะมาพบหรื อ พู ด กั บ ผมไม่ ใ ห้ ม ายื น ที่
หน้าประตูห้องของผม
ผมต้องการให้การดักเจอทุกรูปแบบยุติลงทันที
รวมทั้งพวกเจ้าหน้าที่ของทางสถานีโทรทัศน์ด้วย
คุณต้องลงตารางเวลาและนัดหมายก่อน
ในขณะที่เมโมของสตีฟกลายเป็นไวรัลและสร้างความช็อกไปทั่ว
ผมกลับช็อกที่ทุกคนรู้สึกช็อกกับเรื่องนี้
สตีฟ ฮาร์วีย์ท�ำถูกแล้ว
เขาจะเลือกใช้คำ� พูดทีเ่ ข้าท่ากว่านี้ไม่ได้เหรอ แน่นอนว่าได้ แม้แต่
ลูกๆ วัยรุ่นของผมยังรู้เลยว่าข้อความแบบนี้ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลย
ฮาร์ วี ย ์ อ ายุ ห กสิ บ แล้ ว และเป็ น พิ ธี ก รรายการวิ ท ยุ รายการ
ทอล์กโชว์ทางทีวี Family Feud รายการแสดงความสามารถอย่าง
Little Big Shots และรายการอื่นๆ อีกเพียบ เขาต้องเดินทางไปมา
เป็นประจ�ำระหว่างลอสแองเจลิส ชิคาโก และแอตแลนตาเพื่อผลิต
รายการพวกนี้ เขาเป็นคุณพ่อและเป็นคุณปู่
ผมอายุน้อยกว่าเขาสิบปี แต่แค่คิดถึงตารางการท�ำงานของเขา
ยังอยากจะล้มตัวลงนอน
14
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พนักงานของสตีฟ ฮาร์วีย์ทุกคนควรจะรู้ดีกว่านี้สิ ทุกคนน่าจะ
อยากให้เขามีพลัง สนุกสนาน และสร้างสรรค์ ทุกคนไม่ควรให้เขา
ต้องลงมาไล่เบีย้ จุกจิกกับทุกรายละเอียดของโชว์หรือคอยแจกลายเซ็น
มันน่าช็อกทีเ่ ขาถึงขัน้ ต้องส่งเมโมด้วยซ�ำ้ เขาไม่ได้มผี ชู้ ว่ ยค่าตัวแพง
ทีท่ ำ� หน้าทีห่ วั หน้าพนักงานคอยจัดสรรเวลาของเขาให้เหมาะสมหรอกหรือ
ท�ำไมโปรดิวเซอร์รายการถึงไม่เป็นตัวกลางคอยประสานกับพวกพนักงาน
ทีเ่ หลือ
แค่อา่ นดูกร็ วู้ า่ เมโมนัน้ ถูกเขียนด้วยความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงอันเปีย่ มไปด้วย
อารมณ์ ในช่วงเวลาทีเ่ ต็มไปด้วยความหงุดหงิดคับข้อง แต่เหนือสิ่งอืน่ ใด
เขาไม่ได้ทำ� อะไรผิด

"พอมีเวลาสักนิดมั้ย"
ถึงผมจะไม่ใช่พิธีกรรายการทอล์กโชว์ แต่ผมก็เข้าใจปัญหาของ
การ 'แวะ' เข้ามาหาแบบไม่ได้นัดหมายเป็นอย่างดี
ค�ำถามนี้เคยท�ำให้ผมเสียวสันหลังวาบ "พอมีเวลาสักนิดมั้ย"
ผมก�ำลังง่วนอยู่กับการวางแผนกลยุทธ์และงบประมาณส�ำหรับ
ปีหน้า บริษัทของผมจะกระโดดจากยอดขายประจ�ำปี 5 ล้านเหรียญ
ไปที่ 10 ล้านเหรียญได้อย่างไรภายในเวลาปีเดียว เป้าหมายนั้น
ถูกวางโดยหุ้นส่วนด้านกลยุทธ์ที่จะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุน และมันก็
ขึ้นอยู่กับผมที่จะแสดงให้เห็นว่าเราจะท�ำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
15
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ไหนมาดูกันซิ...ถ้าผมเพิ่มพนักงานขายอีกสองคนในคอลัมน์ X
ที่คนละ 90,000 เหรียญ แล้วพวกเขาก็จะเริ่มเพิ่มยอดขายได้ใน
เดือนที่หกโดย...
ก๊อก ก๊อก ก๊อก "พอมีเวลาสักนิดมั้ยคะ"
ผมอยากจะแสดงการสนับสนุนสมาชิกในทีม ผมอยากจะเป็น
ผู้น�ำที่ดี เพราะฉะนั้น...
"แน่นอนเทรซี่ มีอะไรเหรอ"
เธอก้าวเข้ามาในห้องแล้วอวดภาพสามมิติของบูธแสดงสินค้า
ส�ำหรับงานประชุม "ฉันก�ำลังเตรียมตัวเสนอขออนุมตั บิ ธู ดีไซน์สดุ ท้าย
พวกเขาปรับตามที่เราขอเมื่อสัปดาห์ก่อนเรียบร้อยแล้ว มันดูโอเค
ส�ำหรับคุณหรือยังคะ"
"ผมบอกคุณเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วว่ามันดูใช้ ได้แล้วส�ำหรับผม
หลังจากการปรับเปลี่ยน"
"ฉันรู้ค่ะ แต่นี่เป็นดีไซน์สุดท้ายของสุดท้ายแล้ว ก่อนที่ฉัน
จะจ่ายเงิน 10,000 เหรียญ ฉันคิดว่าฉันน่าจะเช็ก..."
"เทรซี่ คุณท�ำได้ดี งบประมาณดีแล้ว ดีไซน์ก็ดีแล้ว"
"โอเคค่ะ ขอบคุณ"
ผมถอนหายใจ
โอเค เมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะ ผลกระทบของการจ้างพนักงานขาย
เพิ่ม จ�ำนวนพนักงานขายอยู่ในคอลัมน์ไหนของหน้าตารางนะ นั่นไง
คอลัมน์ X ถ้าผมเพิ่มพนักงานขายเข้าไปอีกสองคน...
16
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ก๊อก ก๊อก "พอมีเวลาสักนิดมั้ยครับ"
ถามจริง!

แสวงหาการสื่อสารและความโปร่งใส
นโยบายเปิดประตู (Open Door Policy) หมายถึงการทีผ่ นู้ ำ� ธุรกิจ
หรือองค์กรเปิดประตูห้องท�ำงานของตัวเองเอาไว้เพื่อที่พนักงานจะได้
รูส้ กึ เป็นทีต่ อ้ นรับหากจะแวะเวียนมาพบปะอย่างเป็นกันเอง ถามค�ำถาม
หรือพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ทีค่ า้ งคาอยูใ่ นใจ
ทุกวันนี้ด้วยรูปแบบออฟฟิศแบบเปิด โคเวิร์กกิ้งสเปซ และ
สมาชิ ก ของที ม ที่ ท� ำ งานทางไกลจากทั่ ว โลก 'นโยบายเปิ ด ประตู '
ยิ่งกลายเป็นเหมือนค�ำอุปมายิ่งกว่าที่ผ่านมา การเดินผ่านเข้าประตู
ทีเ่ ปิดกว้างในหลายๆ องค์กรตอนนี้มคี า่ เท่ากับการส่งข้อความเอสเอ็มเอส
ทางโทรศัพท์ การส่งข้อความไดเร็กต์ ไปในเฟซบุ๊กหรือสแล็ก และ
ข้อความเร่งด่วนทางสไกป์ หรือข้อความในเบสแคมป์
แต่ไม่ว่าการขัดจังหวะนั้นจะเกิดขึ้นผ่านประตูจริงๆ หรือประตู
ดิจิตอล ทฤษฎีบอกว่าองค์กรใช้การเปิดกว้างนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรม
แห่งการไว้เนื้อเชื่อใจ การร่วมมือ การสื่อสาร และให้เกียรติ ไม่ว่า
พนักงานผูน้ น้ั จะอยูใ่ นระดับสูงต�ำ่ แค่ไหนในสายบังคับบัญชา การเข้าถึง
ตัวผูบ้ ริหารควรทีจ่ ะช่วยลดการซุบซิบนินทาและข่าวลือในทีท่ ำ� งานได้
เป้าหมายของนโยบายเปิดประตูนั้นน่าชื่นชมทีเดียว ใครจะ
17
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ไม่อยากได้ล่ะครับ
ในขณะที่เป้าหมายนั้นสูงส่ง แต่ข้อเสียนั้นเป็นของจริง เมื่อผม
ได้ลองส�ำรวจสมาชิกทีร่ บั จดหมายข่าวและสมาชิกชุมชนออนไลน์ของผม
จ�ำนวนหนึ่งแสนคน ผมก็ได้รับเรื่องราวคล้ายๆ กันมากมายเกี่ยวกับ
นโยบายเปิดประตูที่กลายเป็นความวายป่วงจากบรรดาผู้จัดการและ
บุคคลทัว่ ไป

แต่ฉันไม่อยากพูดออกไปนี่!
สมาชิกของทีมต้องการนโยบายเปิดประตูจริงๆ หรือ
ราวสิบปีกอ่ น เจมส์ ดีเทิรต์ ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเวอร์จเิ นีย
และเอมี เอ็ดมุนด์สนั ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตัง้ เป้าค้นหาว่า
ท�ำไมพนักงานบางคนจึงน�ำไอเดียมาเล่าให้ผู้จัดการของตัวเองฟังและ
ท�ำไมบางคนถึงไม่ทำ� เช่นนัน้ พวกเขาสัมภาษณ์พนักงานราวสองร้อยคน
ในบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงและพบว่าพนักงานราวครึ่งหนึ่งเลือกที่จะ
เก็บข้อมูลทีอ่ าจมีประโยชน์กบั บริษทั เอาไว้กบั ตัวโดยไม่บอกใคร เพราะ
อะไรน่ะหรือ ศาสตราจารย์ทงั้ สองอธิบายไว้แบบนี้
ค�ำตอบก็คือสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดไงล่ะ
ในขณะทีส่ าเหตุของการทีพ่ นักงานกลัวทีจ่ ะพูดถึงปัญหา
อย่างเช่น การแจ้งเบาะแสสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าคือ
18
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อะไร เราพบว่าสัญชาตญาณการป้องกันตัวเองที่ติดตัว
มาแต่กำ� เนิดนัน้ เป็นสิ่งทีท่ รงพลังมากเสียจนมันไปยับยัง้
ค�ำพูดที่เห็นได้ชัดว่ามีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือองค์กร
ในการสัมภาษณ์ของเราการรับรูถ้ งึ ความเสีย่ งของการพูด
ออกมาเป็นความรูส้ กึ ทีเ่ ฉพาะตัวมากๆ และส่งผลทันที
ต่อพนักงาน ในขณะที่ประโยชน์ที่จะเกิดกับองค์กร
ในอนาคตจากการแบ่งปันความคิดของพวกเขายังเป็น
สิ่งทีค่ ลุมเครือไม่แน่นอน ด้วยเหตุนี้พนักงานจึงเล่นบท
ปลอดภัยไว้กอ่ นโดยสัญชาตญาณด้วยการปิดปากเงียบ
บทสรุปทีม่ กั เกิดขึน้ บ่อยๆ ของพวกเขาก็คอื "เมือ่ สงสัย
จงหุบปากเอาไว้"
ดีเทิร์ตและเอ็ดมุนด์สันพบว่าพนักงานบางคนอ้างอิงถึงเรื่องเล่า
ในองค์กรเกีย่ วกับบุคคลทีแ่ บ่งปันไอเดียของตัวเองออกสูส่ าธารณะแล้ว
"อยูๆ่ ก็หายตัวไปเลยจากบริษทั "
เกอร์รี่หนึ่งในผู้อ่านของผมส่งอีเมลมาเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อ
เขาใช้นโยบายเปิดประตูซึ่งเป็นนโยบายของผู้จัดการของผู้จัดการเขา
อีกที
ในการประชุมกับเขาผมบอกเขาเกี่ยวกับปัญหา
การท�ำงานและการสื่อสารที่เรามีกับผู้จัดการโดยตรง
19
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ของเราที่ ยั ง ทั้ ง ใหม่ แ ล้ ว ก็ อ ่ อ นประสบการณ์ ผมยั ง
เสนอแนะทางแก้เพิ่มเติมไปให้ด้วย...อีกไม่กี่วันต่อมา
เขาก็เล่าให้ผู้จัดการของผมฟังถึงสิ่งที่ผมพูด นั่นท�ำให้
สถานการณ์ ร ะหว่ างเราสองคนย�่ ำ แย่ ม าก ในไม่ ช้ า
ผูจ้ ดั การก็ลาออกจากบริษทั ไป และอีกไม่กเี่ ดือนจากนัน้
ผมก็โดนบีบให้ต้องออก
คุณอาจสงสัยว่าเรื่องถูกไล่ออกเพราะนโยบายเปิดประตูนี่เป็น
เรื่องจริงหรือเปล่า ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ส�ำคัญเลยครับ ถ้า
พวกเขายังรู้สึกได้อันตรายของการที่พนักงานจะไม่ยอมเปิดปากพูด
ก็ยังคงมีอยู่แน่นอน
ไม่ ว ่ า จะรู ้ ตั ว หรื อ ไม่ รู ้ ตั ว พนั ก งานจะชั่ ง น�้ ำ หนั ก ความเสี่ ย ง
ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น และความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะได้ รั บ รางวั ล เสมอ หาก
ผลประโยชน์ที่จะได้นั้นมากเกินพอส�ำหรับความเสี่ยง พวกเขาจึง
จะยอมเดินผ่านประตูที่เปิดกว้างเข้าไป การโยนความรับผิดชอบ
ในการเปิดใจถึงปัญหาหรือเสนอค�ำแนะน�ำไว้ในมือพนักงานทีย่ อมพูดคือ
สิ่งที่ท�ำให้สมาชิกในทีมครึ่งหนึ่งปิดปากเงียบ

กระโดดข้ามสายการบั
(ติดตามอ่งาคันต่บอบัได้ญใชา
นฉบับเต็ม)
มีพนักงานเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นในโลกธุรกิจที่รู้สึกสบายใจกับ
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