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          1 บริษัทที่แสนวุ่นวาย 

 

อเลก็ซ์ สเตเพิลตนัขบัเรนจ์โรเวอร์เข้าช่องจอดรถของธนาคารเอม็เอ็นวาย

อยา่งรวดเร็ว เขาคว้ากระเป๋าเอกสารจากเบาะหลงัแล้วรีบวิ่งไปท่ีประต ู

พลางเหลอืบดนูาฬิกาข้อมือ ตอนนีเ้วลา 9.06 น. เขาสายอีกแล้ว 

 เนื่องจากอเลก็ซ์มาที่น่ีประจํา ช่ือของเขาจงึอยูใ่นรายช่ือตรง

แผนกต้อนรับ พนกังานรักษาความปลอดภยัโบกมือให้เขาผา่นได้เลย ลฟิท์

เปิดรออยูพ่อด ีอเลก็ซ์ก้าวเข้าไป และกดปุ่ มชัน้สบิแปด เขาเพิง่มโีอกาสได้

สดูหายใจเต็มปอดเป็นครัง้แรกหลงัจากกระหืดกระหอบออกจากออฟฟิศ

มา 

 ทนัทีที่ประตเูปิด อเลก็ซ์รีบวิง่ไปตรงทางเดินและตรงเข้าห้อง

ประชมุคณะกรรมการ เวลามาทีธ่นาคารนี ้อเลก็ซ์มาประชมุที่ห้องนีป้ระจํา 

จอห์น สตีเวนส์ ลกูค้าของอเลก็ซ์กําลงัรอเขาอยูด้่วยสหีน้าไมพ่อใจ “ขอ

โทษที่มาสายครับจอห์น วนัศกุร์ รถติดมาก แล้วก็……..” 

 “คณุเอาแบบจําลองมาหรือเปลา่” จอห์นตดับทอยา่งหงดุหงิด 

 จอห์นทํางานท่ีธนาคารนีม้าเจ็ดปีแล้ว เขาจบมาทางด้านธุรกิจ 

หลงัจากเรียนจบ เขาทํางานเป็นผู้จดัการบญัชี จากนัน้ เขาได้ทํางานใน

ตําแหนง่ทีด่แูลการปลอ่ยเงินกู้ ให้กบักลุม่ธุรกิจขนาดเลก็อยูส่องสามปี 
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ก่อนที่จะเปลีย่นงานมาดแูลด้านการตลาดที่สาํนกังานใหญ่ของ

ธนาคารเอ็มเอ็นวายแหง่นี ้ จอห์นเป็นคนอ้วนแถมยงัศีรษะล้านตัง้แตอ่ายุ

ยงัไมม่าก เขาดเูป็นคนไมค่อ่ยมีความสขุกบัชีวติ แม้วา่จอห์นจะไมเ่คย

เรียนด้านการตลาดมาอยา่งเป็นกิจลกัษณะ แตเ่ขาก็ยืนกรานที่จะกํากบั

ดแูลรายละเอยีดงานของอเลก็ซ์ทกุขัน้ตอน 

 อเลก็ซ์เปิดกระเป๋าเอกสาร ปาดเหง่ือเพราะรู้สกึตื่นเต้น ก่อนจะ

นัง่ลงบนเก้าอี ้ เขาเปิดแบบแรกให้จอห์นด ูจอห์นไมแ่ม้แตจ่ะขยบัตวัเข้ามา

ใกล้ และกลบัยกมือขึน้เบรคอเลก็ซ์ให้หยดุขณะทีอ่เลก็ซ์กําลงัจะเร่ิม

อธิบายความคิดของคนออกแบบงานชิน้นี ้

 “ขอดอูนัตอ่ไป” 

 หลงัจากที่อเลก็ซ์นาํเสนอแนวคิดทัง้แปดแบบ (ทีไ่ด้ใช้เวลาทํามา

หลายอาทิตย์) ภายในเวลาไมถ่งึสามสบินาที จอห์นดแูบบทัง้หมดสกัครู่ 

ก่อนที่จะเลอืกขึน้มาหนึง่อนั และบอกอเลก็ซ์วา่เขาอยากให้เปลีย่นภาพใน

แบบ และให้เปลีย่นรูปแบบตวัอกัษรเสยีใหม ่สว่นส ี เขาบอกให้เปลีย่นเป็น

สอีอกแดงส้มแทนสแีดงชมพทูี่คนออกแบบของอเลก็ซ์เลอืกมา จอห์นร่าย

ยาวตอ่ไป อเลก็ซ์รู้สกึราวกบัวา่เขากลบัไปเป็นเดก็ประถมอกีครัง้ ทัง้ ๆ ที่

จอห์นไมม่ีความรู้ด้านนีส้กัเทา่ไหร่ แตด่เูหมือนวา่จอห์นกําลงัเพลดิเพลนิ

กบับทบาทใหมร่าวกบัผู้วิจารณ์ศลิปะเลยทีเดียว อเลก็ซ์ออกจากห้อง

ประชมุพร้อมคาํสญัญากบัจอห์นวา่แบบจําลองแก้ไขอนัใหมจ่ะเสร็จ

ภายในเช้าวนัจนัทร์ เขาขบัรถออกจากธนาคารด้วยความรู้สกึล้าใจ 
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ถ้าจอห์น สตเีวนส์เป็นเพียงแคล่กูค้าแย ่ ๆ สกัคน อเลก็ซ์คงจะพอทนไหว 

แตโ่ชคร้ายที่จอห์นเป็นหนึง่ในลกูค้าสว่นใหญ่ของอเลก็ซ์ ผู้จดัการฝ่าย

การตลาดที่เบื่อกบังานเสง็เคร็งของตวัเอง และคอยแตจ่ะกดขี่บริษัทดแูล

การตลาดให้ตน  

 อเลก็ซ์เร่ิมก่อตัง้บริษัท สเตเพลิตนั เอเจนซีเมื่อแปดปีก่อน 

หลงัจากที่ไตเ่ต้ามาจากบริษัทการตลาดข้ามชาติ เมื่อเขารู้สกึวา่เขาได้

เรียนรู้งานจนหมดทกุอยา่งทีเ่ขาสามารถเรียนรู้ได้แล้ว อเลก็ซ์จึงคิดวา่ เขา

อยากทาํอะไรท่ีท้าทาย เขาอยากออกผจญภยัด้วยตวัเอง อเลก็ซ์เร่ิมจาก

การเปิดบริษัทเลก็ๆ เร่ิมจากการรับงานออกแบบโลโก้และแผน่พบัให้กบั

ธุรกิจขนาดเลก็ จากนัน้ เขาจึงคอ่ย ๆ ขยบัเป็นคูค้่าที่ได้รับการอนมุตัิของ

ธนาคารเอ็มเอ็นวาย สถานะภาพของคูค้่าที่ได้รับการอนมุตัิ หมายความวา่ 

ธนาคารจะจดัให้บริษัท สเตเพิลตนั เอเจนซี อยูใ่นระดบัต้น ๆ ของธนาคาร 

เวลาที่บริษัททําการตลาดหลกัที่รับงานประจําจากธนาคารขอผา่นงานเลก็ 

ๆ ธนาคารจะเรียกใช้สเตเพิลตนั เอเจนซีแทน 

 ตอนที่อเลก็ซ์เร่ิมทําบริษัทนี ้ เขาฝันวา่จะได้ทําโฆษณารณรงค์

ใหญ่ ๆ พร้อมกบังบประมาณก้อนโต เขาจินตนาการวา่ตวัเองได้กํากบั

เหลา่นางแบบและนกัแสดง และทานมือ้กลางวนัหรูหรา จิบแชมเปญเย็น

ฉ่ํากบัประธานบริหารฝ่ายการตลาด  เขาอยากเป็นสว่นหนึง่ในฉากที่เขาได้

จินตนาการขึน้ แตใ่นชีวิตจริง เขากลบัต้องมานัง่พยายามคดิวา่จะอธิบาย

ให้นกัออกแบบของเขาฟังอยา่งไรวา่ชว่งสดุสปัดาห์นีเ้ธอต้องทาํงาน 
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เนื่องจากลกูค้าผู้จดัการการตลาดระดบักลางทีไ่มเ่คยเรียนออกแบบมา

ก่อน และจบัพลดัจบัผลมูาทํางานท่ีเขาไมม่คีณุสมบตัเิหมาะสมยืนกราน

ให้สเตเพิลตนั เอเจนซีแก้ไขแบบ 

********************** 

สเตเพิลตนั เอเจนซีตัง้อยูใ่นยา่นธุรกิจทนัสมยัใจกลางเมอืงทางฝ่ัง

ตะวนัตก อเลก็ซ์ยอมจา่ยคา่เช่าถึง 4,000 เหรียญตอ่เดือน เพื่อให้ได้พืน้ที่ท่ี

เกินจําเป็น เพราะเขาหวงัจะทาํให้ลกูค้าประทบัใจ ออฟฟิศของเขามีทกุ

อยา่งทีจํ่าเป็นต้องมีเพื่อท่ีจะได้มภีาพลกัษณ์ทีเ่หมาะจะเป็นสถานทีข่าย

งานไอเดยีสร้างสรรค์ ออฟฟิศของสเตเพิลตนั เอเจนซีประกอบด้วย ผนงัอิฐ

เปลอืย ห้องประชมุกรุกระจกทัง้หมด มีโต๊ะประชมุยาวสบิสองฟตุและ

เคร่ืองฉายทนัสมยัแสนแพงที่ติดถาวรบนผนงั นา่เศร้าที่เคร่ืองฉายนีไ้มค่อ่ย

ได้ใช้ตามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้  เนื่องจากธนาคารเอ็มเอ็นวายยืนกรานให้ 

อเลก็ซ์เป็นฝ่ายไปหาที่ธนาคารเสมอ  

 อเลก็ซ์กลบัมาถงึออฟฟิศ เขาพยายามเดินเข้าห้องทาํงานอยา่ง

เงียบ ๆ เพราะไมอ่ยากให้ซาราห์ บคัเนอร์ นกัออกแบบอาวโุสของบริษัท

สงัเกตเห็น แตเ่ธอดนัได้ยินเสยีงเขาไขกญุแจห้อง เธอเงยหน้าจาก

จอคอมพวิเตอร์ขึน้มอง  

 “เป็นอยา่งไรบ้างคะ อเลก็ซ์” 
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 “ก็ดีนะ เขาขอเปลีย่นบางอยา่ง แต่ก็ไมใ่ช่จดุหลกั ๆ หรอก เดี๋ยว

ผมคอ่ยกลบัมาคยุกบัคณุอีกทเีร่ืองนีน้ะ” 

 พดูจบ อเลก็ซ์ก็รีบเข้าห้องทํางานและปิดประต ู ตอนนีเ้ขา

ต้องการคาเฟอีนเป็นท่ีสดุ จดหมายที่มาถงึวนันีอ้ยูบ่นโต๊ะ เขากวาด

สายตาและพบซองทีม่ีโลโก้สนีํา้เงินทองอนัคุ้นเคยของธนาคารเอม็เอ็นวาย 

เขากําลงัรอเช็คจากธนาคารอยู ่

 อเลก็ซ์รวบรวมความคดิเพื่อลาํดบัสิง่ที่เขาควรทําก่อนหลงัของ

วนันี ้ เขาต้องบอกให้ซาราห์แก้ไขงานของธนาคารเอม็เอ็นวาย แล้วข้าม

เมืองไปประชมุมือ้กลางวนั ตอ่จากนัน้ ก็ต้องกลบัมาเขยีนข้อเสนอประมลู

งานโครงการ และต้องโทรหานายธนาคารของเขาด้วย  

 ซาราห์กลอกตาอยา่งเบื่อหนา่ยขณะที่อเลก็ซ์บอกให้แก้งาน เขารู้

วา่ซาราห์ตัง้ใจทาํงานชิน้นีแ้คไ่หน อเลก็ซ์รู้อีกด้วยวา่ซาราห์เกลยีดงานชิน้

นีม้ากแคไ่หน ดงันัน้อเลก็ซ์จงึพยายามบอกสิง่ที่จอห์นสัง่มาในลกัษณะที่

จะไมท่ําให้เธอหมดใจที่จะทาํเสยีก่อน ซาราห์ยอมรับคําสัง่แก้ เธอใสห่ฟัูง 

พร้อมเปิดเพลงเสยีงดงัเพื่อเอาตวัเองออกจากโลกภายนอก จากนัน้ จึงนัง่

ไลห่าเฉดสทีี่ตรงกบัสแีดงส้ม  เพือ่เอาใจทา่นลอร์ด สตเีวนส์ 

 อเลก็ซ์โกรธตวัเองที่ไมไ่ด้โต้แย้งอะไรกบัจอห์นบ้างเลย เขารู้สกึ

ออ่นแอ แตเ่ร่ืองของเร่ืองก็คือ บริษัท สเตเพิลตนั เอเจนซี ยอมเสยีลกูค้า

อยา่งธนาคารเอม็เอ็นวายไปไมไ่ด้ เดือนที่แล้ว ธนาคารเอ็มเอน็วายเจ้า

เดียว ก็จ่ายเงินมา 48,000 เหรียญแล้ว จากใบเรียกเก็บเงินยอดรวมทัง้
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เดือน 120,000 เหรียญของสเตเพิลตนั เอเจนซี  อเลก็ซ์ ซาราห์และ

พนกังานคนอื่น ๆ อีกหกคนของสเตเพิลตนั เอเจนซีต้องการธนาคารเอ็ม

เอ็นวาย 

********************** 

จราจรตดิขดัอยา่งหนกัระหวา่งทางข้ามเมือง เขาสายอกีแล้วสาํหรับการ

นดัพบลกูค้าครัง้ที่สองของวนันี ้แซนดี ้กามาโลนัง่ดื่มนํา้ผลไม้อยูท่ี่โต๊ะแล้ว

เมื่ออเลก็ซ์ไปถึง แซนดีท้าํงานอยูแ่ผนกการตลาดให้กบับริษัทกฎหมาย

แหง่หนึง่และเป็นลกูค้าของอเลก็ซ์มาห้าปีแล้ว บริษัทกฎหมายทีแ่ซนดีท้ํา

อยูไ่มเ่คยมีงานใหญ่ ๆ ให้สเตเพลิตนั เอเจนซี มีแตง่านเลก็ ๆ แตม่าเร่ือย ๆ 

ซึง่หมายความวา่ อเลก็ซ์ต้องมากินมือ้กลางวนักบัแซนดีท้กุ ๆ สามเดือน 

สาํหรับแซนดี ้ การได้มากินอาหารกลางวนักบัอเลก็ซ์เป็นการหลกีหนีพวก

ทนายความเจ้ากีเ้จ้าการท่ีเธอทํางานด้วยได้เป็นอยา่งด ี

บริกรมาถามวา่ทัง้สองจะรับเคร่ืองดื่มหรือไม ่ อเลก็ซ์กําลงัจะสัง่

ไดเอทโค้กแตแ่ซนดีชิ้งสัง่ขึน้มากอ่น 

“ขอไวน์แก้วนงึคะ่” 

อเลก็ซ์มงีานต้องทาํมากมายในตอนบา่ย แตเ่ขารู้วา่ ถ้าปลอ่ยให้

แซนดีด้ืม่คนเดียวจะทาํให้มือ้กลางวนันีอ้ดึอดัได้  

“ผมเอาเหมือนกนัครับ” อเลก็ซ์บอกบริกร เขาสญัญากบัตวัเองวา่

จะดื่มเพียงแก้วเดยีว 
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แซนดีห้ยา่แล้ว เธออายปุระมาณห้าสบิ มากกว่าอเลก็ซ์สบิปี เธอ

ชอบหยอดอเลก็ซ์ และเขาก็ยอมให้แซนดีท้าํอยา่งนัน้ เขารู้วา่ ความสนกุ

เลก็ ๆ น้อย ๆ ที่ไมม่ีพิษภยัอะไรแบบนีจ้ะช่วยทําให้งานของเขาดําเนินไป

อยา่งราบร่ืน 

ทัง้คูท่านกนัไปได้สกัครู่ บริกรก็มาเสริฟไวน์เพิ่มระหวา่งที่แซนดี ้

กําลงัพดูพลา่มเร่ืองทนายที่เธอทาํงานด้วย อเลก็ซ์เร่ิมฟังแบบหทูวนลม ใน

ที่สดุ บริกรก็มาเก็บจานและถามวา่จะรับของหวานหรือไม ่ แตท่ัง้คูป่ฏิเสธ 

แซนดีส้ัง่กาแฟ อเลก็ซ์สัง่เอสเปรสโซและยอมรับสภาพท่ีจะต้องถกูหยอด

อยา่งไร้สาระอกีสบินาที  

เมื่อบริกรนําบิลมา อเลก็ซ์ยื่นบตัรเครดิตให้ สทิธิพิเศษอยา่งหนึง่

ที่เขาได้จากการเป็นเจ้าของสเตเพิลตนั เอเจนซี ก็คือ เขาสามารถใช้จ่าย

ผา่นบตัรนีไ้ด้ในวงเงิน 8,000 เหรียญตอ่เดือนโดยสามารถนาํไปหกัเป็น

คา่ใช้จา่ยของสเตเพิลตนั เอเจนซี และนัน่ยงัทาํให้เขาได้คะแนนสะสมเพื่อ

ใช้ไปทอ่งเทีย่วได้มากพอควรเลยทีเดียว เขาสญัญากบัตวัเองวา่ ปีนีเ้ขาจะ

ใช้คะแนนสะสมนีแ้ลกไปเที่ยวกบัภรรยาและลกูทัง้สองคน อเลก็ซ์นัง่

กระสบักระสา่ยเมื่อบริกรเดินจากไป เขาสวดอ้อนวอนในใจให้พระเจ้าแหง่

เครดิตทัง้หลายโปรดเห็นใจเขา เมื่อเดือนที่แล้ว บตัรเครดติเขาถกูระงบัการ

ใช้งานเนื่องจากใช้วงเงินเกินกําหนด อเลก็ซ์เพิง่ไปจ่ายบางสว่นมาเพื่อให้

บตัรสามารถกลบัมาใช้ได้ดงัเดิม แต่เขายงัมีบิลที่จะถกูเรียกเก็บอีกวนัใด
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วนัหนึง่ในอาทิตย์นี ้  อเลก็ซ์หวงัวา่เจ้าบิลนัน่คงยงัไมถ่ึงวนัเรียกเก็บ และ

ธนาคารคงได้รับเงินท่ีเขาแบง่จ่ายแล้ว  

บริกรกลบัมาที่โต๊ะ อเลก็ซ์ยิม้ แผนกบตัรเครดิตของธนาคาร

ได้รับยอดที่อเลก็ซ์แบง่จา่ยแล้ว เขาเก็บบตัรก่อนทีจ่ะเซ็นต์ช่ือบนใบเสร็จ 

จากนัน้ก็เร่ิมเจรจาธุรกิจที่ทําให้เขาต้องเดินทางมากินมือ้กลางวนันี ้ แซนดี ้

เกร่ินเร่ืองโปรเจคที่กําลงัจะมีแบบคร่าว ๆ อเลก็ซ์แสร้งทาํเป็นสนอกสนใจ

สดุ ๆ สดุท้ายเขาก็ได้เวลาขอตวัเสยีที 

********************** 

หลงัจากทีซ่ือ้กาแฟตดิมือมาดื่มอกีแก้วระหวา่งทาง อเลก็ซ์กลบัเข้า

ออฟฟิศเพื่อทําข้อเสนอประมลูงานโครงการท่ีเขาตัง้ใจจะทาํในบา่ยวนันี ้   

เออร์เบิน สปอร์ต แวร์เฮาส์ (ยเูอสดบับลวิ) ซึง่เป็นห้างค้าปลกีในเมืองที่

ขายสนิค้าเก่ียวกบักีฬาขอให้เขาเข้าร่วมการทาํข้อเสนอประมลูงาน

โครงการนี ้ พวกเขาเบื่อบริษัทท่ีทํางานให้เป็นประจําอยูต่อนนี ้ เลยมองหา

บริษัทท่ีทําด้านการตลาดบริษัทใหม ่ ๆ มาจดัการงานของพวกเขาทัง้หมด

แทน ซึง่งานมีทัง้ งานโฆษณาทางหนงัสอืพิมพ์ งานโฆษณาทางวิทยุ

ท้องถ่ิน งานป้ายโฆษณาของร้าน รวมทัง้เว็บไซต์บริษัท 

อเลก็ซ์รู้วา่ พนกังานของเขาสามารถทาํงานสือ่สิง่พิมพ์และป้าย

ในร้านได้ และเขาก็มีเพื่อนทีอ่ยูโ่ปรดกัชัน่เฮ้าส์ ซึง่สามารถช่วยทาํงานวิทยุ

ได้ สาํหรับงานเว็บไซต์ สว่นใหญ่ อเลก็ซ์จะจ้างคนนอกทํา แตย่เูอสดบับลวิ

ไมจํ่าเป็นต้องรู้เร่ืองนี ้ 
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