
สารบัญ

บทน�ำ  11

เรื่องเล่า  

 1.	 ตกตะลึง	 19

ส่วนที่ 1  ผู้จัดการ
	 2.	 ไบรอัน	 23

	 3.	 โอกาสทอง	 26

	 4.	 เจเอ็มเจ	 28

	 5.	 ความสั่นสะเทือนครั้งใหญ่	 31

	 6.	 การรวมบริษัท	 33

 7.	 เสร็จเรียบร้อย	 39

 8.	 กระชากพลาสเตอร์ยา	 40

SAMPLE



ส่วนที่ 2  ปลดเกษียณ
	 9.	 ช่วงหยุดพัก	 45

	 10.	 ระดมความคิด	 49

	 11.	 ความหมกมุ่น	 51

	 12.	 ตัวส�ารองที่บาดเจ็บ	 53

	 13.	 โรคเบื่อบ้าน	 55

	 14.	 ช่วงพักงาน	 57

	 15.	 เข้าไปในร้าน	 61

	 16.	 จิบแรก	 66

	 17.	 กลับเข้าสู่วังวน	 69

	 18.	 มีเรื่องไม่หยุดหย่อน	 75

	 19.	 เปิดประเดิม	 76

	 20.	 การพบหน้ากัน	 78

	 21.	 ทดสอบสติ	 83

	 22.	 การแก้ต่าง	 87

ส่วนที่ 3  การทดลอง
	 23.	 ปอดแหกกะทันหัน	 93

	 24.	 ความขยันที่มาช้ากว่าก�าหนด	 95

	 25.	 ทีมพนักงาน	 99

	 26.	 คืนปฐมทัศน์	 102

	 27.	 การซักไซ้	 104

SAMPLE



	 28.	 กลั้นใจ	 112

	 29.	 ความทุ่มเทต่องาน	 115

	 30.	 ประชุมพนักงาน	 118

	 31.	 บททดสอบแรก	 125

	 32.	 ลุยหลายยก	 130

 33.	 เสียก�าลังใจ	 133

	 34.	 ผลลัพธ์เบื้องต้น	 136

	 35.	 สะดุดชั่วคราว	 138

 36.	 มองตามความเป็นจริง	 141

	 37.	 ยกที่สอง	 144

	 38.	 สะดุดอีกเล็กน้อย	 152

 39.	 การเผชิญหน้า	 155

	 40.	 ท�างานแทน	 159

 41.	 ตบหน้า	 161

	 42.	 การปลอบใจ	 166

 43.	 การแข่งบาสเกตบอลในคืนวันศุกร์	 168

	 44.	 วันครบรอบ	 173

	 45.	 การไม่ได้ประเมินผล	 176

	 46.	 การไม่ส่งผลกระทบ	 182

	 47.	 การไม่มีตัวตน	 191

 48.	 เต็มสูบ	 199

SAMPLE



 49.	 ผลลัพธ์	 202

 50.	 เงิน	 204

 51.	 ปมอันยุ่งเหยิง	 207

 52.	 โทรศัพท์สายส�าคัญ	 210

 53.	 เหยื่อล่อ	 213

 54.	 ติดเบ็ด	 216

	 55.	 ความอดทน	 219

 56.	 วางมือ	 223

	 57.	 มุ่งสู่ทิศทางใหม่อีกครั้ง	 227

ส่วนที่ 4  การใช้งานจริง
	 58.	 พลิกฟื้น	 231

	 59.	 ออกส�ารวจ	 234

 60.	 ที่บ้าน	 238

 61.	 แวะไปเยี่ยม	 241

 62.	 บอกข่าว	 247

	 63.	 สอนให้จับปลา	 254

	 64.	 ตามต้องการ	 260

 65.	 ไต่สวน	 262

 66.	 ม้วนเดียวจบ	 270

 67.	 ประกาศผล	 280

 68.	 แรงขับเคลื่อน	 282

SAMPLE



 69.	 หมัดทีเผลอ	 285

 70.	 ประวัติศาสตร์ซ�้ารอย	 288

 71.	 แสดงฝีมืออีกครั้ง	 289

แนวคิด
	 •	 งานที่ชวนทุกข์	 293

	 •	 ราคาค่างวดของความทุกข์	 295

	 •	 ต้นตอ	3	ประการ	 297

	 •	 ประโยชน์และอุปสรรคของการจัดการ
	 	 ความทุ่มเทของพนักงาน	 301

 •	 การส�ารวจและแก้ไขต้นตอ
	 	 ของการเป็นทุกข์กับงาน	 309

 •	 กรณีตัวอย่าง	 323

 •	 ลงมือท�า	 338

 •	 การบริหารจัดการคือการให้ความช่วยเหลือ	 342

ประวัติผู้เขียน	 345SAMPLE



เรื่องเล่า

SAMPLE



SAMPLE



19

1. ตกตะลึง

ไบรอัน เบลีย์  ไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องจะออกมาเป็นแบบนี้

หลังจากท�างานในต�าแหน่งซีอีโอของบริษัทเจเอ็มเจ ฟิตเนส 

แมชชีนส์  มา 17 ปี  เขาไม่มีทางคาดเดาได้เลยว่าทุกอย่างจะ 

สิ้นสุดลงแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยภายในเวลาเพียง 19 วันเท่านั้น!

แต่ทกุอย่างสิน้สดุลงแล้ว  และถงึแม้สถานะทางการเงนิของเขา

จะถอืว่าดกีว่าในช่วงอืน่ ๆ ของชวีติ  แต่เขากลบัรูส้กึเคว้งคว้างขึน้มา

อย่างกะทันหัน  เหมือนกับตอนที่ลาออกจากมหาวิทยาลัยไม่มีผิด

สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือสถานการณ์จะเลวร้ายลงกว่านี้มาก  ก่อนที่

อะไร ๆ จะดีขึ้นในภายหลัง
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2. ไบรอัน

ในช่วงแรก ๆ ที่ท�าอาชีพนี้  ไบรอัน เบลีย์  ก็ได้ข้อสรุปที่ปฏิเสธ 

ไม่ได้  นั่นคือ  เขารักการเป็นผู้จัดการ

เขาหลงใหลทกุแง่มมุของมนั  ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกลยทุธ์  

การจัดท�างบประมาณ  การให้ค�าปรึกษา  หรือการประเมินผลการ

ปฏบิตังิาน  ไบรอนัรูส้กึเหมอืนเขาเกดิมาเพือ่งานบรหิารจัดการ  และ

เมือ่เขาประสบความส�าเรจ็มากขึน้เรือ่ย ๆ ในฐานะผูน้�าทีอ่ายคุ่อนข้าง

น้อย  เขาก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่า  การตัดสินใจลาออกจาก

มหาวทิยาลยัไม่ได้ท�าให้เขามคีณุสมบตัด้ิอยกว่าคนทีเ่รยีนจบด้านการ

บริหารเลย

แต่ก็นัน่ล่ะครบั  ตอนลาออกจากมหาวทิยาลยัเขาไม่มทีางเลอืก

มากนัก  ตอนนั้นครอบครัวของไบรอันซึ่งเป็นชนชั้นกลางระดับล่าง

ก�าลังตกที่นั่งล�าบาก  เนื่องจากไร่วอลนัตของตระกูลเบลีย์ซึ่งอยู่ทาง

ตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียถูกน�้าค้างแข็งเล่นงานสองปีติดต่อกัน

จนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง  

ด้วยความที่ไบรอันเป็นพี่คนโตในบรรดาพ่ีน้องทั้งห้าคนและ

เป็นเพียงคนเดียวที่แยกออกไปอยู่เองข้างนอก  เขาจึงรู้สึกว่าตัวเอง

ไม่ควรใช้ทรัพย์สินของครอบครัวอย่างสิ้นเปลือง  ถึงแม้วิทยาลัย

เซนต์แมรีส์จะมีโครงการช่วยเหลือด้านการเงิน  แต่หากเขาเรียน 
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ต่อไปก็จะเป็นภาระอันหนักอึ้งส�าหรับครอบครัวเบลีย์อยู่ดี  อีกอย่าง

สาขาวิชาหลักที่ไบรอันเรียนอยู่ก็คือศาสนศาสตร์และจิตวิทยา  ซึ่ง 

ไม่ได้เป็นเหตุผลที่สมควรในการเสียเงินเรียนต่อไปมากนัก

ดงันัน้  ไบรอนัจงึไปสมคัรงานตามทีล่งประกาศไว้ในหนงัสอืพมิพ์  

และได้งานในต�าแหน่งผู้จัดการสายการผลิตที่โรงงานบรรจุหีบห่อ 

แห่งหนึ่งของบริษัทเดล มอนเต้  เขาใช้เวลาสองปีนับจากน้ันอยู่ที่ 

ชัน้หน่ึงของโรงงาน  โดยคอยดูให้แน่ใจว่ามะเขอืเทศ  ถัว่เขยีว  และ

ผลไม้รวมถูกบรรจุลงในกระป๋องอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะ 

เป็นไปได้  ไบรอันชอบพูดเล่นกับพนักงานว่าเขาอยากมาเยือน  

“ฟาร์มผลไม้รวม”  มาตลอด

เมื่อไร่ของพ่อเขาฟื้นตัวขึ้นและสถานการณ์ด้านการเงินของ

ครอบครัวดีขึ้น  ไบรอันก็ต้องตัดสินใจเลือกว่าจะกลับไปเรียนต่อ 

ให้จบปรญิญาตร ี หรอืจะท�างานตอ่ทีเ่ดล มอนเต ้ ซึง่เป็นทีท่ีเ่ขาจะได้

เลือ่นต�าแหน่งอย่างรวดเรว็และท�าให้เขามโีอกาสได้บรหิารโรงงานของ

ตัวเองในอนาคต  แต่แล้วพ่อกับแม่ก็ต้องผิดหวังเมื่อเขาไม่เลือก 

ทั้งสองอย่าง

แทนทีจ่ะตดัสนิใจเลอืกตวัเลอืกเหล่านัน้  ไบรอันกลบัตอบสนอง

ความสงสัยใคร่รู้ของตัวเองโดยเข้าท�างานที่โรงงานผลิตรถยนต์เพียง 

แห่งเดียวในย่านเบย์แอเรียของซานฟรานซิสโก  ตลอดสิบห้าป ี

นับจากนั้น  เขาไต่เต้าสู่ต�าแหน่งต่าง ๆ ของโรงงานอย่างมีความสุข  
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โดยใช้เวลาในฝ่ายการผลิต  ฝ่ายการเงิน  และฝ่ายปฏิบัติการเท่า ๆ 

กัน  

นอกจากเรื่องงานแล้ว  ไบรอันยังได้แต่งงานกับผู้หญิงที่เขา

เคยคบหาดูใจในช่วงสั้น ๆ สมัยอยู่มัธยมปลาย  และที่น่าขันก็คือ   

เธอยังเคยเข้าเรยีนทีว่ทิยาลยัเซนต์แมรส์ีหลงัจากที่ไบรอนัลาออกด้วย   

หลังจากแต่งงานแล้ว  พวกเขาก็ย้ายไปอยู่ในชุมชนเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง 

ท่ีก�าลงัเติบโตและมีชือ่ทีต่ัง้ได้อย่างเหมาะสมว่าเพลเซนตนั  (ซึง่แปล

ว่าสถานที่อันน่าอภิรมย์)  แล้วสร้างครอบครัวด้วยกันโดยมีลูกชาย 

สองคนและลูกสาวตัวเล็ก ๆ อีกหนึ่งคน

เมื่อไบรอันอายุ 35 ปี  เขาก็ได้เป็นรองประธานฝ่ายผลิตของ

โรงงาน  โดยท�างานให้กับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  (COO)   

ที่กระตือรือร้นมาก ๆ ชื่อแคทรีน ปีเตอร์เซน

หลังจากมาท�างานที่โรงงานได้สองสามปี  แคทรีนก็เริ่มให้

ความสนใจกับไบรอันมากเป็นพิเศษ  เพราะเขามีภูมิหลังทางการ

ศึกษาที่ไม่สูงนัก  มีจรรยาบรรณในการท�างาน  และมีความฝักใฝ่ที่

จะเรียนรู้  เธอจึงจัดการให้ไบรอันรับผิดชอบต�าแหน่งโน้นต�าแหน่งนี้

ในฝ่ายของเธอให้นานที่สุดเท่าที่จะท�าได้  แต่แคทรีนก็รู้ว่ามันไม่อาจ

เป็นเช่นนี้ได้ตลอดไป
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3. โอกาสทอง

วันหนึ่งเพื่อนของแคทรีนซึ่งเป็นนักสรรหาบุคลากรโทรมาถามว่า   

เธอสนใจจะเข้ารับการสัมภาษณ์งานในต�าแหน่งซีอีโอของบริษัท 

ผลิตอุปกรณ์ออกก�าลังกายขนาดค่อนข้างเล็กในแถบเซ็นทรัลวัลเลย์

หรือเปล่า  แคทรีนตอบปฏิเสธไป  แต่กลับยืนกรานให้เพื่อนคนนั้น

แนะน�าไบรอันให้เป็นผู้สมัครในต�าแหน่งดังกล่าวแทน

เมื่อดูจากประวัติการท�างานและการที่เขาไม่มีวุฒิปริญญา   

นกัสรรหาบคุลากรจงึคดิว่าไบรอนัไม่มทีางได้งานนีอ้ย่างแน่นอน  แต่

เพื่อเห็นแก่แคทรีน  เขาจึงตกลงให้ไบรอันไปเข้ารับการสัมภาษณ์  

แล้วก็ถึงกับตกตะลึงเมื่อลูกค้าของเขาโทรมาหลังจากนั้นสองสัปดาห์

เพือ่บอกว่าไบรอนัเป็น  “ผูส้มัครทีด่ทีีส่ดุเท่าทีเ่คยมมีา”  และบอกว่า

ไบรอนัจะได้รบัการว่าจ้างให้เป็นซอีโีอของเจเอม็เจ ฟิตเนส แมชชีนส์

สิง่ทีท่�าให้ผูส้มัภาษณ์ของเจเอม็เจประทบัใจในตวัไบรอนั  และ

จะยงัคงประทบัใจต่อไปในระหว่างทีเ่ขาท�างานทีน่ั่นกค็อื  การท่ีไบรอนั

สามารถสื่อสารและเข้าใจผู้คนในทุกภาคส่วนของสังคม  เขามีท่าที

สบาย ๆ เมื่ออยู่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมากพอ ๆ กับตอน

อยู่ในโรงงาน  และนัน่กแ็สดงให้เหน็ถงึส่วนผสมระหว่างความสามารถ

และความไม่เสแสร้งซึ่งพบได้น้อยมากในหมู่ผู้บริหาร  หรือแม้แต ่

ในโลกของอุตสาหกรรมการผลิต
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ไบรอนัรูส้กึราวกบัตวัเองเป็นเดก็น้อยในร้านลูกกวาด  เขารูสึ้ก

โชคดเีหลอืเกนิที่ได้มโีอกาสท�าสิง่ทีต่วัเองรูส้กึสนกุกบัมนั  และเจเอม็เจ

ก็จะได้ประโยชน์จากความโชคดีนี้ด้วย
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4. เจเอ็มเจ

ห่างจากเมืองซานฟรานซิสโกไปทางตะวันออกราว 96 กิโลเมตรคือ 

ที่ตั้งของเมืองแมนทีกาในรัฐแคลิฟอร์เนีย  เมืองนี้เป็นเมืองกสิกรรม

ขนาดเลก็  ทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ของบรษิทัเจเอม็เจซึง่เพ่ิงก่อต้ังมาได้ไม่นาน   

ในช่วงเกอืบสบิปีแรกของการก่อต้ัง  บริษัทนีอ้ยู่รอดมาได้อย่างฉวิเฉยีด

ด้วยการใช้แรงงานราคาถกูในพืน้ทีแ่ละการเลยีนแบบคูแ่ข่งทีม่คีวามคดิ

ริเริ่มมากกว่า  ถึงแม้บริษัทจะบากบั่นจนท�าก�าไรได้เล็กน้อย  แต่ 

เจเอม็เจกเ็ป็นเพยีงผูเ้ล่นตวัเลก็ ๆ ในอตุสาหกรรมทีม่กีารแบ่งส่วนกนั

ค่อนข้างมาก  ทัง้ยงัแย่งส่วนแบ่งตลาดมาได้ไม่ถึง 4 เปอร์เซ็นต์  โดย

มีต�าแหน่งไม่สูงไปกว่าอันดับที่ 12 ของวงการ  

และแล้วผู้ก่อตั้งบริษัทซึ่งเป็นซีอีโอคนก่อนก็ตัดสินใจว่าควร 

พอแค่นี้  เขาจึงโทรไปหานักสรรหาบุคลากรซ่ึงลงเอยด้วยการค้นพบ

ไบรอัน

ปีแรกในการด�ารงต�าแหน่งของไบรอันนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบ

กุหลาบ  เพราะเจเอ็มเจต้องเข้าไปพัวพันกับคดีความที่ไร้สาระ 

น่าร�าคาญ  แต่ที่น่าขันก็คือสถานการณ์นี้ช่วยให้ไบรอันได้มีโอกาส

พิสูจน์ตวัเองเป็นครัง้แรกในฐานะผูน้�า  ทัง้ยงักระตุน้ให้เขาเปลีย่นแปลง

กลยุทธ์บางอย่างขององค์กรด้วย
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ตลอดช่วงสองสามปีต่อมา  ไบรอนัปรบัต�าแหน่งในตลาดของ

เจเอ็มเจในทุกทางที่ท�าได้  ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดส�าหรับคนภายนอก 

ก็คือ  การเปลี่ยนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทไปยังลูกค้าที่เป็น

สถาบัน  ไล่ตั้งแต่โรงพยาบาล  โรงแรม  มหาวิทยาลัย  ไปจนถึง

สโมสรสุขภาพ

ไบรอันยังเติมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับบริษัทด้วยการ 

น�าวศิวกรและนกัสรรีศาสตร์ทีม่คีวามคดิสร้างสรรค์จากวงการอืน่เข้ามา

อีกสองสามคน  ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของเจเอ็มเจมีราคาขายที่สูงขึ้น  

และที่ไม่น่าเชื่อก็คือความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ยังสูงขึ้นด้วย

แม้ว่าสิง่เหล่านีจ้ะเป็นความเปลีย่นแปลงทีส่�าคญั  แต่ก็ไม่มอีะไร

ทีส่ร้างผลกระทบต่อความส�าเรจ็ในระยะยาวของเจเอม็เจได้มากไปกว่า

สิ่งที่ไบรอันท�าต่อวัฒนธรรมของบริษัทอีกแล้ว

เช่นเดียวกับบริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่ในพื้นที่  เจเอ็มเจประสบ

ปัญหาอนัน่าปวดหวัอย่างอตัราการลาออกทีค่่อนข้างสงู  ขวญัก�าลงัใจ

พนักงานที่ต�่าเตี้ยเรี่ยดิน  ความสามารถในการผลิตที่คาดเดาไม่ได้  

และการส่งสญัญาณทีบ่างเบาแต่สม�า่เสมอว่าคนในบรษิทัจะรวมตวักนั

เป็นสหภาพแรงงาน  ไบรอันรู้ว่าหากอยากพลิกฟื้นบริษัทขึ้นมาให้ได้  

เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่กล่าวมา  

จากนั้นในช่วงเวลาแค่สองปี  ไบรอันกับทีมของเขาก็ยกระดับ

ความทุ่มเทและขวญัก�าลงัใจของพนกังานให้ข้ึนไปอยู่ในระดบัทีสู่งล่ิว

ได้ส�าเรจ็  ท�าให้บรษิทัซึง่ไม่ค่อยเป็นทีรู่จ้กัในแถบเซ็นทรลัวัลเลย์สร้าง
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กิตติศัพท์เรื่องความพึงพอใจของพนักงานและการรักษาพนักงาน 

เอาไว้  ผลกค็อืเจเอม็เจได้รบัรางวลัของอตุสาหกรรมนีม้ากข้ึนในฐานะ  

“สถานที่ท�างานอันยอดเยี่ยม”  รางวัลที่ได้นั้นมากมายเกินกว่าจะยัด

ใส่ตู้โชว์ในห้องโถงของบริษัทได้หมด

เมื่อนักข่าวถามไบรอันว่ามีเคล็ดลับอะไรส�าหรับความส�าเร็จนี้  

เขากม็กัจะพดูถึงบทบาทของตวัเองแบบถ่อมตวั  โดยตอบไปว่าเขาแค่

ปฏบิตักิบัคนอืน่ในแบบทีอ่ยากให้คนอืน่ปฏบิตักิบัเขา  ซึง่โดยรวมแล้ว

มันก็เป็นความจริง  ถ้าดูจากการที่เขาไม่เคยพัฒนาหลักปฏิบัติที่

เฉพาะเจาะจงขึ้นมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราว

ถงึแม้ไบรอนัจะไม่ยอมรบัความดีความชอบในการปรบัเปล่ียน

วัฒนธรรมของบริษัทเม่ืออยู่ต่อหน้าคนอื่น  แต่เขาก็แอบภูมิใจที่

สามารถช่วยให้คนของตัวเอง  (โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโอกาสน้อยกว่า)  

ได้ท�างานที่มีคุณค่าและสร้างความพึงพอใจได้มากกว่างานไหน ๆ  

ที่พวกเขาจะหาได้ในพื้นที่นี้  นั่นท�าให้ไบรอันรู้สึกว่างานของเขา 

มคีวามหมายมากกว่าการทีบ่รษิทัสามารถบรรลเุป้าหมายด้านรายได้

หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้เสียอีก

และนั่นก็เป็นเหตุผลที่การขายบริษัทนี้ไปท�าให้เขาเจ็บปวด

เหลือเกิน
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5. ความสั่นสะเทือนครั้งใหญ่

ถ้ามองจากสถานะทางการเงิน  เจเอ็มเจนั้นมั่นคงเท่าที่บริษัทขนาด

กลางสักแห่งจะมั่นคงได้  ภายใต้การน�าของไบรอัน  บริษัทที่มี 

ผลประกอบการคงที่มาเป็นเวลา 15 ปีได้ก้าวกระโดดขึ้นไปเป็นผู้เล่น

อันดับสามหรือบางครั้งก็อันดับสองในอุตสาหกรรมนี้  พวกเขาเป็น

บริษัทท่ีไม่มีหนี้สิน  ได้รับการยอมรับนับถืออย่างดี  และมีเงินสด 

ในธนาคารอย่างเหลือเฟือ  จึงไม่มีเหตุผลใดให้สงสัยว่าบริษัทเอกชน

แห่งนี้ก�าลังตกอยู่ในความเสี่ยง

แต่แล้ววันหนึ่งมันก็เกิดขึ้น

บทความสองย่อหน้าในหนงัสอืพมิพ์เดอะ วอลล์สตรตี เจอร์นลั  

รายงานว่าไนกี้ก�าลังคิดจะเข้าสู่ตลาดอุปกรณ์ออกก�าลังกาย  ส�าหรับ

คนส่วนใหญ่ที่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ในวันนั้น  นี่เป็นข่าวที่อาจไม่ได้มี

ความส�าคญัอะไร  แต่ส�าหรบัไบรอนั  มนัคอืลางบอกเหตแุผ่นดนิไหว

ดี ๆ นี่เอง

อันที่จริงแล้ว  ข่าวดังกล่าวได้ท�าให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ในอีก

สองวันถัดมา  โดยไนกี้ได้ประกาศชื่อบริษัทที่พวกเขาวางแผนจะซื้อ

กิจการ  นั่นคือ  เฟล็กซ์โปร  บริษัทคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดของเจเอ็มเจ  

ก่อนทีท่กุคนจะรูว่้าเกดิอะไรขึน้  บรษิทัต่าง ๆ ทีด่�าเนนิการอย่างเป็น

อิสระมานานนับสิบปีก็พบว่าตัวเองก�าลังจะถูกกลืนกินโดยบริษัท 
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ยกัษ์ใหญ่ชือ่ดังทีท่�าอตุสาหกรรมหลากหลายและตอนนีก้ห็นัมาสนใจ

ตลาดอุปกรณ์ออกก�าลังกาย  ส�าหรับไบรอันและพนักงาน 550 คน 

ของเขาแล้ว  เรื่องแบบนี้ย่อมเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็ว
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