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   หนังสือช่ือ “100 หนังสือบริหารธุรกิจท่ีต้องอ่าน”    เขียนโดย Jack Covert และ 

Todd Sattersten      แปลโดย ดร.รัชนีพร พคุยาภรณ์  พกุกะมาน       เป็นหนงัสือดีท่ีน่าสนใจ   ผมขอ

น าหนังสือเล่มหนึ่งท่ีอยู่ใน 100 เล่มนีม้าส่ือสารต่อ      เล่มนัน้ก็คือ “The Tipping Point”                         

ของ Malcolm Gladwell   

  “.......หนงัสือ The Tipping Point เร่ิมต้นด้วยเร่ืองการก้าวขึน้มาเป็นกระแสแฟชัน่ยอด

นิยมของรองเท้าย่ีห้อ Hush Puppies ยคุแห่งความเฟ่ืองฟูของแบรนด์เกิดขึน้ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 

เม่ือวยัรุ่นกลุม่เล็ก ๆ ในยา่นอีสต์วิลเลจของนิวยอร์กซิตีเ้ร่ิมสวมใสม่นั     ปลายปี 1994  ดีไซเนอร์แฟชัน่

แนวฮิปใช้มนัประกอบโชว์ของพวกเขา      แล้วจู่ ๆ แบรนด์รองเท้าท่ีไม่น่าสนใจก็กลายเป็นท่ีนิยมทัง้ ๆ 

ท่ีวล์ูฟเวอรีน        ผู้ผลิตรองเท้าคดิท่ีจะเลิกสายผลิตภณัฑ์ดงักลา่วเพราะยอดขายไม่ดี       แล้วรองเท้า

หนังท่ีไม่น่าสนใจนีโ้ผล่เข้ามาอยู่ในฉากได้อย่างไร?        เพ่ือผู้ อ่านเข้าใจปรากฏการณ์ของ Hush 

Puppies และตวัอย่างอ่ืน ๆ ท่ีเขาพูดถึง      แกลดเวลล์อธิบายว่า  “แนวคิด ผลิตภัณฑ์ข่าวสารและ

พฤตกิรรมแพร่กระจายออกไปเหมือนเชือ้ไวรัส”     และเม่ือเราเข้าใจแนวคิดเก่ียวกบัไวรัสแล้ว       ก็จะ

เข้าใจการแพร่ระบาดดงักลา่วเชน่กนั 

  ส าหรับในส่วนบทน านัน้      แกลดเวลล์บอกเราว่าการแพร่ระบาดนัน้มีกฎอยู่สามข้อ

ด้วยกันคือ     การติดต่อ      สิ่งเล็กน้อยก่อให้เกิดผลกระทบยิ่งใหญ่     และการเปล่ียนแปลงไม่ได้

เกิดขึน้อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปแตเ่กิดขึน้ในชัว่ขณะ      เพ่ือให้เห็นภาพวา่การแพร่ระบาดมีการเติบโตและ

เพิ่มขึน้แบบอนุกรมเรขาคณิต       แกลดเวลล์ใช้ปริศนาง่าย ๆ เพ่ือให้เราเข้าใจการเติบโตแบบทวีคณู  

เขาบอกวา่ถ้าคณุเอากระดาษแผ่นใหญ่มากมาพบัทบตวัมนัเองห้าสิบครัง้        กระดาษท่ีพบัแล้วแทบ

จะไปถึงดวงอาทิตย์ได้เลยทีเดียว        ซึง่แสดงให้เห็นวา่แม้คนเราจะเป็นนกัเปล่ียนแปลงอย่างคอ่ยเป็น

คอ่ยไปโดยธรรมชาตอิยูแ่ล้ว         แตน่ัน่ก็ไม่ใช่วิธีการแพร่ระบาดของไวรัส        “ถ้าจะเข้าถึงพลงัแห่ง

การแพร่ระบาดแล้วละก็        เราต้องทิง้ความคาดหวงัเร่ืองความได้สดัส่วนไปเลย      เราต้องเตรียม

ตวัเองให้พร้อมรับความเป็นไปได้ว่าบางครัง้การเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่เกิดขึน้ภายหลงัเหตกุารณ์เล็ก ๆ 

และบางครัง้การเปล่ียนแปลงเหลา่นีก็้เกิดขึน้ได้เร็วมาก ๆ”  
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  ในส่วนของการแพร่ระบาดทางสังคมนัน้     แกลดเวลล์บอกว่ามีปัจจัยส าคัญ                 

สามประการด้วยกันคือ       กฎแห่งส่วนน้อย       ปัจจัยท่ีติดแน่น (ระดับของการติดง่าย)  และ

ความส าคัญหรือพลานุภาพแห่งบริบทกฎแห่งส่วนน้อยแนะน าเราให้รู้จักกลุ่มทางสังคมสามกลุ่ม            

คือ     ผู้ รู้ (mavens)         นกัประสาน (connectors)     และนกัขาย (salesmen)      โดยผู้ รู้เปรียบได้

ดัง่  “คลงัข้อมลู”     เป็นคนฉลาดปราดเปร่ืองท่ีเรามกัขอค าตอบ           นกัประสานคือ “กาวประสาน

สงัคม”       เป็นคนท่ีรู้จกัคนเยอะแยะ         ส่วนนกัขายคือคนท่ีมี  “ทกัษะในการจงูใจเราเวลาท่ีเราไม่

แนใ่จในสิ่งท่ีได้ยินมา      และมีบทบาทส าคญัตอ่การแพร่ระบาดของค าพดูปากตอ่ปากเช่นเดียวกบัคน

สองกลุม่แรก” 

  ส าหรับปัจจยัตวัท่ีสองหรือปัจจยัท่ีติดแน่นนัน้      แกลดเวลล์อธิบายโดยยกตวัอย่างท่ี

พดูถึงรายการโทรทศัน์สดุโปรดของผมด้วยคือ   Blue’s Clues (บลคูลส์ู รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก

เป็นเร่ืองราวของสุนัขช่ือบลู)   ซึ่งต้องการให้รายการเป็นท่ีดึงดูดความสนใจของผู้ ชม    นักวิจัยจึง

ทดสอบรายการก่อนออกอากาศทุกครัง้ถึงสามครัง้ด้วยกัน      มีการประชุมร่วมกับเด็กก่อนวยัเรียน             

ทุกสปัดาห์เพ่ือการปรับแก้ไขสคริปต์รายการ       ผมชอบแนวคิดของการเข้าถึงผู้ชมของคณุโดยตรง

และใช้ข้อมลูท่ีได้เพ่ือสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีจดจ าได้ง่าย             แม้การเปล่ียนแปลงจะเป็นเร่ืองเล็กน้อยก็

ตาม 

  ส่วนทฤษฎีหน้าต่างแตก (Broken Windows Theory) คือตวัอย่างของของปัจจยัท่ี

สามคือ      พลังแห่งบริบท        ซึ่งเสนอว่าการแพร่ระบาดไม่ได้เกิดจากสุญญากาศ        โดยมี

สมมติฐานว่าถ้าหน้าตา่งของอาคารแห่งหนึ่งแตกหรือถูกปล่อยทิง้ไว้       คนก็จะถือว่าไม่มีใครสนใจ  

ไมมี่ใครรับผิดชอบ        ด้วยเหตนีุจ้งึมีหน้าตา่งแตกมากขึน้       น าไปสู่การเกิดอาชญากรรมในละแวก

ใกล้เคียงมากขึน้       ทัง้นีแ้กลดเวลล์ได้ยกตวัอย่างผลงานการดแูลโครงการปรับปรุงระบบรถไฟใต้ดิน

เมืองนิวยอร์กของเดวิด กนัน์      เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการพลิกผนักระแสดงักล่าว        กล่าวคือในช่วง

ทศวรรษ 1980 นครนิวยอร์กมีอตัราการเกิดอาชญากรรมสงูท่ีสดุในประวตัิศาสตร์         ระบบรถไฟใต้

ดนิอยูใ่นสภาพสบัสนอลหมา่น         ตวัรถไฟถกูพน่ข้อความตา่ง ๆ     คนไม่กล้าใช้รถไฟ        สิ่งแรกท่ี

เดวิด กนัน์ท าคือวางแผนท าความสะอาดลบข้อความตา่ง ๆ ออกจากตวัรถและป้องกนัไม่ให้เกิดเหตอีุก  

และแล้วพนกังานขนส่งก็เร่ิมซึมซาบกับการก าจดัข้อความท่ีถูกพ่นใส่ตวัรถ       ไม่มีการปล่อยรถท่ีมี

ข้อความออกมาวิ่ง เด็ดขาด           การท าความสะอาดรถไฟแสดงให้ผู้ ใ ช้บริการรู้ว่าระบบ                  

“หน้าตา่งแตก”    ได้รับการแก้ไขและโมเมนตมัหรือแรงเคล่ือนไหวของอาชญากรรมได้หยดุลงแล้ว 

  ในขณะท่ีคนเราพยายามก้าวให้ทนักับภูมิทศัน์ธุรกิจท่ีมีวิวฒันาการอย่างรวดเร็วอยู่

นัน้           พวกเขาจะหนัไปหาหนงัสือท่ีเขียนโดยนกัหนงัสือพิมพ์ท่ีสามารถท าให้ภาพใหญ่กลายเป็น
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จดุสนใจ  เช่น หนงัสือ The World is Flat ของโทมสั   ฟรีดแมน       Blink หนงัสือเล่มถัดมาของ                  

แกลดเวลล์      และ Freakonomics ของสตีเวน เลอวิตต์   และสตีเฟน ดบัเนอร์      ซึ่งไม่เพียงแต่มี

เนือ้หาท่ีค่อนข้างครอบคลุมเท่านัน้       แต่การเขียนถือว่าค่อนข้างดีกว่าหนังสือแนวบริหารธุรกิจ

แบบเดิม ๆ ด้วย          The Tipping Point คือหนงัสือท่ีเร่ิมกระแสดงักล่าว     หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น

การแพร่ระบาดของมนัก็ได้        การแพร่ระบาดนีย้งัคงด าเนินไปในฐานะหนงัสือท่ีดีท่ีสดุเลม่หนึง่.......” 

  นอกจากหนงัสือเล่มนีแ้ล้ว     Malcolm Gladwell  ยงัมีหนงัสือขายดีระดบัโลกอีก       

เชน่     Blink/       Outliers และ What the Dog Saw      เร่ืองของเขาน่าสนใจเพราะเก่ียวกบันยัยะของ

งานวิจยัทางสังคมวิทยาท่ีคาดไม่ถึง    เช่น     เร่ืองรองเท้า Hush Puppies      กระจกแตก                        

การพน่ข้อความบนตวัรถไฟใต้ดนิ       ฯลฯ 

  หนงัสือของ  Gladwell  ให้ความรู้ในเร่ืองแปลก ๆ มากมายอย่างเต็มไปด้วยอารมณ์

ขนั และเนือ้หาเชิงวิชาการ 
 

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง  
    อาจารย์พรหม  หรือพระวิสิทธิสงัวรเถร   เป็นชาวองักฤษ    เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ ชา

ก่อนจะไปก่อตัง้วดัป่าโพธิญาณใกล้เมืองเพิร์ธ  ท่ีออสเตรเลีย 

  ช่วงก่อตัง้วดัป่าโพธิญาณเม่ือปี 2526     พระอาจารย์พรหมเล่าว่า   หลงัจากซือ้ท่ีดิน

แล้วเงินก็แทบไมเ่หลือ      ต้องสร้างวดัด้วยมือของตวัเอง      ตัง้แตผ่สมปนูจนถึงการก่อก าแพงอิฐ.. 

  ทา่นเลา่วา่... ตอนท่ีลงมือท าก็รู้สกึวา่ได้ท าอยา่งประณีตท่ีสดุจนกระทัง่ก าแพงอิฐเสร็จ

สิน้ลง..        แตพ่อถอยออกมายืนดก็ูพบวา่ก่ออิฐพลาดไป 2 ก้อน ..!!   อิฐก าแพงเรียงเรียบสวย  

แต่มีอยู่  2 ก้อนท่ีเอียง ๆ ..         พระอาจารย์พรหมขอเ จ้าอาวาสทุบก าแพงทิง้ เ พ่ือก่อใหม่                            

แตเ่จ้าอาวาสไมย่อม...       

จากนัน้เป็นต้นมา.. ทกุครัง้ท่ีพระอาจารย์พรหมพาแขกเย่ียมวดั      ท่านจะพยายาม

หลีกเล่ียงพาแขกเดินผ่านก าแพงบริเวณนี.้..      เพราะอายท่ีก่ออิฐผิดพลาดไป 2 ก้อน..     จนกระทัง่

วนัหนึ่ง..    พระอาจารย์พรหมก าลังเดินกับผู้มาเย่ียมวดัคนหนึ่ง..      เขาเห็นก าแพงอิฐนีแ้ล้วก็เปรย

ขึน้มาวา่  “ก าแพงน่ีสวยดี”..         พระอาจารย์พรหมถามด้วยอารมณ์ขนัวา่.. 

“คณุลืมแว่นสายตาไว้ท่ีรถหรือเปล่า      คณุไม่เห็นหรือว่ามีอิฐ 2 ก้อนท่ีผิดพลาดจน

ก าแพงดไูมดี่”          

แตแ่ล้วผู้มาเย่ียมชมคนนีก็้เอย่ประโยคท่ีท าให้พระอาจารย์พรหมเปล่ียนแปลงทศันคติ

ทัง้หมดท่ีเคยมีตอ่ก าแพงนีพ้ร้อมกบัเปล่ียนแง่มมุท่ีมีตอ่ชีวิต.. 
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ผู้ เย่ียมชมคนนัน้บอกว่า...  “ผมเห็นอิฐท่ีวางไม่ดี 2 ก้อนนัน้    แตผ่มก็ได้เห็นด้วยว่า.. 

มีอิฐอีก 998 ก้อนท่ีก่อไว้อยา่งสวยงาม” 

“นบัเป็นครัง้แรกในรอบ 3 เดือน   ท่ีอาตมาสามารถมองเห็นอิฐก้อนอ่ืน ๆ บนก าแพง

นัน้  นอกเหนือจากเจ้า 2 ก้อนท่ีเป็นปัญหา..      ไม่ว่าจะเป็นอิฐท่ีอยู่ด้านบน       ด้านล่าง     ด้านซ้าย

และด้านขวาของเจ้าอิฐ 2 ก้อนนัน้      ล้วนแตเ่ป็นอิฐท่ีก่อไว้อยา่งดีไมมี่ท่ีต.ิ.      ยิ่งไปกว่านัน้จ านวนอิฐ

ท่ีดีมีมากกวา่เจ้าอิฐไมดี่ 2 ก้อนนัน้” 

ช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา.. สายตาของพระอาจารย์พรหมเฝ้ามองแต่อิฐ 2 ก้อนนัน้        

ท่านยอมรับว่าสายตาของท่านมืดบอดตอ่สิ่งอ่ืน ๆ ..      ท่านอยากทลายก าแพง     เพราะมองเห็นแต่

อิฐ 2 ก้อนท่ีผิดพลาด..!!        แตท่นัทีท่ีความรู้สึกเปิดกว้าง        มองเห็นอิฐก้อนดี ๆ จ านวนมากบน

ก าแพงนี ้       ก าแพงเดมิท่ีอยากทลาย      ก็กลบังดงามขึน้มาทนัที.. 

“ใช่.. ก าแพงนีส้วยดี”     พระอาจารย์พรหมหนัไปบอกกับผู้มาเย่ียมคนนัน้     จนถึง

วนันี.้.พระอาจารย์พรหมก็นึกไม่ออกแล้วว่า..   อิฐก้อนท่ีผิดพลาด 2 ก้อนนัน้อยู่ตรงไหนของก าแพง  

“ทัศนคติ ”   ในการมองโลกท่ี เปล่ียนแปลงท าให้ อิฐ 2 ก้อนนัน้ เ ลือนหายจากความทรงจ า                             

พระอาจารย์พรหมเปรียบเปรยว่า      คูชี่วิตท่ีตดัสมัพนัธ์หรือหย่าร้างกนัก็เพราะทัง้คูเ่พ่งมองแต ่“อิฐท่ี

ไมดี่ 2 ก้อน”   ในตวัคูชี่วิตของเขา.. 

คนท่ีคดิท้อแท้       อยากฆ่าตวัตายก็เพราะเรามองเห็นแต่  “อิฐ 2 ก้อน”  ในตวัเราเอง

ทัง้ท่ีในความเป็นจริง      นอกจาก “อิฐ 2 ก้อน”  ท่ีผิดพลาดแล้ว    ยงัมี “อิฐก้อนท่ีดี” และ “อิฐก้อนท่ีดี

จนไมมี่ท่ีต”ิ  มากมายอยูใ่นตวัเรา      เพียงแตเ่รามองไมเ่ห็นเทา่นัน้      

ท่านอาจารย์พรหมเตือนสติว่า...   อย่าให้ความผิดพลาดของ “อิฐท่ีไม่ดี” เพียง                       

“2 ก้อน”   ท าให้เราต้องท าลายก าแพงดี ๆ จนพงั.. 

⊙.............................................................⊙ 
 

น า้จิม้อาหารสมอง        
Inability to tell good from evil is the greatest worry of man’s life.  

(Cicero นกัปราชญ์โรมนั 106 BC-43BC) 

 

  ความไม่สามารถแยกแยะความดีความเลวได้     เป็นสิ่งท่ีน่ากังวลท่ีสุดในชีวิตของ

มนษุย์ 

-------------------------------------------------- 


