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แบบแผนซ่อนเร้นของชีวิตประจ�ำวัน
สิ่งที่ผู้คนท�ำในชีวิตประจ�ำวัน พวกเขาท�ำไปโดยไม่รู้ตัว!
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— วิลเลียม เชกสเปียร์
จากบทละครเรื่อง Much Ado About Nothing
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าคุณอยากประเมินสภาพอารมณ์ของคนทัว่ โลก  หรือค้นหาวงแหวน
อารมณ์ขนาดใหญ่มากพอที่จะโอบล้อมโลกเอาไว้   คุณควรจะเข้า
ทวิตเตอร์ครับ  มนุษย์เกือบ 1’000 ล้านคนทั่วโลกมีบัญชีทวิตเตอร์   และ
พวกเขาทวี ต ข้ อ ความประมาณ 6 ’ 000 ข้ อ ความทุ ก วิ น าที 1  ปริ ม าณ
อันมหาศาลของข้อความสั้น ๆ เหล่านี้   (รวมถึงสิ่งที่ผู้คนเขียนและวิธีที่
พวกเขาเขียนออกมา)  ก่อให้เกิดมหาสมุทรแห่งข้อมูลซึ่งนักสังคมศาสตร์
สามารถลงไปแหวกว่ายเพื่อท�ำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์
เมื่อไม่กี่ปีก่อน  นักสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ชื่อ
ไมเคิล เมซี  และสก็อตต์ โกลเดอร์  ได้ศึกษาข้อความทวีตกว่า 500 ล้าน
ข้อความซึ่งผู้ใช้ทวิตเตอร์ 2.4 ล้านรายใน 84 ประเทศทวีตไว้ตลอดระยะ
เวลาสองปี   พวกเขาหวังจะใช้คลังข้อมูลนี้เพื่อประเมินอารมณ์ของผู้คน  
โดยพุ่งเป้าไปยังค�ำถามที่ว่า  “การแสดงอารมณ์ด้านบวก”  (เช่น  ความ
กระตือรือร้น  ความมั่นใจ  และความตื่นตัว)  และ  “การแสดงอารมณ์
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ด้ า นลบ”  (เช่ น   ความโกรธ  ความเซื่ อ งซึ ม   และความรู ้ สึ ก ผิ ด )  
เปลีย่ นแปลงไปอย่างไรบ้างเมือ่ เวลาผ่านไป  แน่นอนว่านักวิจยั ไม่ได้นงั่ อ่าน
ข้อความทวีตทั้งหมด 500 ล้านข้อความ  แต่พวกเขาป้อนข้อความเหล่านั้น
เข้าไปในโปรแกรมวิเคราะห์ข้อความอันทรงพลังที่ใช้กันอย่างแพร่หลายชื่อ
ลิงกวิสติก อินไควรี แอนด์ เวิรด์ เคานต์  (Linguistic Inquiry and Word Count  
หรือ  LIWC)  โดยโปรแกรมนี้จะประเมินถ้อยค�ำแต่ละค�ำเพื่อค้นหาอารมณ์
ที่คำ� เหล่านั้นสื่อออกมา
สิ่งที่เมซีกับโกลเดอร์ค้นพบและตีพิมพ์ลงในวารสารไซเอนซ์อัน
โด่งดังก็คือ  แบบแผนที่คงเส้นคงวาอย่างน่าทึ่งในช่วงเวลายามตื่นของเรา  
การแสดงอารมณ์ ด ้ านบวกผ่ านภาษาที่เผยให้ เห็นว่า ผู้ทวีตก�ำลังรู้สึก
กระฉับกระเฉง  มีสมาธิ  และมีความหวังมักพบได้บ่อยในช่วงเช้า  ลดลง
ฮวบฮาบในช่วงบ่าย  และกลับมาพบได้บ่อยอีกครั้งในช่วงเย็น  ไม่ว่า
ผูท้ วีตจะเป็นชาวอเมริกาเหนือหรือชาวเอเชีย  จะเป็นชาวมุสลิมหรือผูไ้ ม่เชือ่
ในพระเจ้า  จะเป็นคนผิวด�ำ  ผิวขาว  หรือผิวสีน�้ำตาลก็ตาม  เรื่องพวกนี้
ไม่ส�ำคัญเลยครับ  “แบบแผนการแสดงอารมณ์ชั่วคราวของผู้คนล้วนมี
ความคล้ายคลึงกัน  แม้จะมาจากวัฒนธรรมและต�ำแหน่งทางภูมศิ าสตร์ที่
ต่างกันอย่างสิ้นเชิง”  พวกเขาระบุไว้   และไม่ส�ำคัญด้วยว่าผู้คนจะทวีต
ข้อความในวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดี  วันธรรมดาแต่ละวันล้วนเหมือนกัน
หมด  ส่วนผลลัพธ์ในวันสุดสัปดาห์นนั้ แตกต่างออกไปเล็กน้อย  โดยทัว่ ไป
แล้วการแสดงอารมณ์ด้านบวกจะพบเห็นได้บ่อยขึ้นเล็กน้อยในวันเสาร์และ
วันอาทิตย์   และช่วงที่อารมณ์ด้านบวกพุ่งขึ้นสูงสุดช่วงเช้าล่าช้ากว่าวัน
ธรรมดาไปประมาณสองชั่วโมง  ทว่าโดยรวมแล้วแบบแผนก็ยังคงเหมือน
เดิม2  ไม่ว่าจะเป็นการประเมินในประเทศที่ใหญ่และมีความหลากหลาย
อย่างสหรัฐอเมริกา  หรือประเทศทีเ่ ล็กกว่าและมีความกลมกลืนกันมากกว่า
อย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   แบบแผนในแต่ละวันก็ยังคงคล้ายคลึงกัน
อย่างน่าประหลาดใจ  ดังนี้
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แม้ทวีปและเขตเวลาจะต่างกัน  แต่แบบแผนของการแสดงอารมณ์
ด้านบวกนี้ก็ยังคงเส้นคงวาและคาดเดาได้ง่ายเหมือนปรากฏการณ์นำ�้ ขึ้น
น�้ำลงในทะเล  ภายใต้ฉากหน้าของชีวิตประจ�ำวันของเรา  มีแบบแผน
อย่างหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่   ซึ่งเป็นแบบแผนส�ำคัญที่เราคาดไม่ถึง  และจะ
เปิดเผยความจริงบางอย่างให้เราเห็น

การท�ำความเข้าใจว่าแบบแผนดังกล่าวมีที่มาจากไหนและมีความหมาย

อย่างไรเริ่มต้นจากต้นไม้ต้นหนึ่งในกระถาง  ซึ่งก็คือต้นไมยราบที่ตั้งอยู่
บนขอบหน้าต่างของห้องท�ำงานห้องหนึง่ ในฝรัง่ เศสสมัยศตวรรษที่ 18  ห้อง
ท�ำงานและต้นไม้นนั้ เป็นของฌ็อง-ฌัก ดอร์ตู เดอ แมร็อง  นักดาราศาสตร์
ชือ่ ดังในสมัยนัน้   เย็นวันหนึง่ ในช่วงต้นฤดูรอ้ นปี 1729  เดอ แมร็อง  นัง่ อยู่
ทีโ่ ต๊ะท�ำงานและท�ำสิง่ ทีน่ กั ดาราศาสตร์ชาวฝรัง่ เศสสมัยศตวรรษที่ 18 และ
นักเขียนชาวอเมริกนั สมัยศตวรรษที่ 21 ท�ำเมือ่ มีงานส�ำคัญต้องสะสางให้เสร็จ
นัน่ คือ  จ้องมองออกไปนอกหน้าต่าง  พอใกล้ถงึ ช่วงพลบค�ำ  
่ เดอ แมร็อง  
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ก็สังเกตเห็นว่าใบของต้นไม้ที่ตั้งอยู่บนขอบหน้าต่างหุบลง  ในช่วงเช้าของ
วันที่แสงแดดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามา  ใบไม้นั้นคลี่ออกเต็มที่   แบบแผน
ของใบไม้ทคี่ ลีอ่ อกในช่วงเช้าทีม่ แี ดดและหุบลงในช่วงทีฟ่ ้าเริม่ มืดก่อให้เกิด
ค�ำถามบางอย่าง  นั่นคือ  ต้นไม้รับรู้ถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวมันได้
อย่างไร  และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแบบแผนของแสงสว่างและความมืดถูก
ท�ำให้เปลี่ยนแปลงไป
ดั ง นั้ น   เขาจึ ง ท� ำ สิ่ ง ที่ ดู เ หมื อ นการอู ้ ง านแต่ ใ ห้ ผ ลงอกเงยทาง
ประวัติศาสตร์   เดอ แมร็อง  ย้ายต้นไม้จากขอบหน้าต่างไปไว้ในตู้แล้ว
ปิดประตูเพื่อปิดกั้นแสงสว่าง  เช้าวันต่อมาเขาเปิดตู้เพื่อตรวจดูต้นไม้  
คุณพระช่วย!  ใบไม้คลี่ออกทั้งที่อยู่ในความมืด  เขายังคงส�ำรวจต่อไปอีก
สองสามสัปดาห์   พร้อมกับติดผ้าม่านด�ำตรงหน้าต่างเพื่อไม่ให้แสงสว่าง
แม้เพียงนิดเดียวเล็ดลอดเข้ามาในห้องท�ำงาน  แต่แบบแผนก็ยังคงเป็น
เหมือนเดิมครับ  ใบของต้นไมยราบคลีอ่ อกในช่วงเช้าและหุบลงในช่วงเย็น  
ต้นไม้ไม่ได้มปี ฏิกริ ยิ ากับแสงสว่างภายนอก  มันท�ำตามนาฬิกาทีอ่ ยูภ่ ายใน
ตัวเอง3
นับตั้งแต่การค้นพบของเดอ แมร็อง  เมื่อเกือบสามศตวรรษที่แล้ว  
นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิด  ไล่ตั้งแต่สิ่งมีชีวิต
เซลล์เดียวทีซ่ อ่ นตัวอยูใ่ นบ่อน�ำ้ ไปจนถึงสิง่ มีชวี ติ หลายเซลล์ทขี่ บั รถมินแิ วน  
ล้วนมีนาฬิกาชีวภาพทัง้ สิน้   เครือ่ งจับเวลาภายในร่างกายเหล่านีม้ บี ทบาท
ส�ำคัญในการท�ำให้ร่างกายท�ำงานอย่างเหมาะสม  โดยคอยก�ำกับดูแลสิง่ ที่
เรียกว่า  “จังหวะรอบวัน”  หรือ  circadian rhythm  (ค�ำว่า  circadian  มาจาก
ค�ำศัพท์ภาษาละติน  circa  ที่แปลว่ารอบ  และ  diem ที่แปลว่าวัน)  ซึ่ง
ก�ำหนดจังหวะในชีวติ ประจ�ำวันของสิง่ มีชวี ติ ทัง้ หมด  (แน่นอนว่าการศึกษา
ต้นไม้ในกระถางของเดอ แมร็อง  ได้เติบโตกลายเป็นวิทยาศาสตร์สาขา
ใหม่ เ กี่ ย วกั บ จั ง หวะทางชี ว วิ ท ยาซึ่ ง รู ้ จั ก กั น ในชื่ อ ชี ว เวลาวิ ท ยา  หรื อ  
chronobiology)
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นาฬิกาชีวภาพส�ำหรับคุณและผมก็คอื กลุม่ เซลล์ทมี่ ชี อื่ ว่านิวเคลียสซูพราไคแอสมาติก  (suprachiasmatic nucleus)  หรือเซลล์เอสซีเอ็น  ซึ่ง
ประกอบไปด้วยเซลล์ประมาณ 20’000 เซลล์ขนาดรวมกันเท่าเมล็ดข้าวใน
สมองส่วนกลางล่างทีช่ อื่ ไฮโปทาลามัส  เซลล์เอสซีเอ็นควบคุมการเพิม่ และ
ลดของอุณหภูมิร่างกาย  คอยก�ำกับดูแลฮอร์โมน  ตลอดจนช่วยให้เรา
นอนหลั บ ตอนกลางคื น และตื่ น ขึ้ น ตอนเช้ า   เครื่ อ งจั บ เวลาของเซลล์
เอสซีเอ็นท�ำงานนานกว่าระยะเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองครบหนึ่งรอบเต็ม
เล็กน้อย  (โดยท�ำงานประมาณ 24 ชัว่ โมงกับอีก 11 นาที)4  ดังนัน้   นาฬิกา
ภายในตัวเราจึงใช้เบาะแสทางสังคม  (ตารางเวลาท�ำงานและตารางเวลา
เดินรถประจ�ำทาง)  และสัญญาณจากสิ่งแวดล้อม  (ดวงอาทิตย์ขึ้นและ
ดวงอาทิตย์ตก)  เพื่อท�ำการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยจนท�ำให้วงจรภายในและ
ภายนอกร่างกายแทบจะท�ำงานพร้อมเพรียงกัน  กระบวนการนี้เรียกว่า  
“การปรับจังหวะเวลา  (entrainment)”
ผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนกับต้นไม้บนขอบหน้าต่างของเดอ แมร็อง  
นั่นแหละครับ  ร่างกายของมนุษย์มีการ  “เปิด”  และ  “ปิด”  ตาม
ช่วงเวลาประจ�ำของแต่ละวัน  แบบแผนเหล่านี้ไม่ได้เหมือนกันส�ำหรับ
ทุกคน  เช่นเดียวกับที่ความดันโลหิตและชีพจรของผมไม่ได้เหมือนกับ
ของคุณแบบทุกกระเบียดนิ้ว  อันที่จริงความดันโลหิตของผมในตอนนี้
อาจไม่เหมือนกับเมื่อ 20 ปีก่อนหรืออีก 20 ปีข้างหน้าด้วยซ�ำ  
้ แต่ลักษณะ
ทัว่ ๆ ไปก็ถอื ว่าคล้ายคลึงกันอย่างน่าทึง่   และในจุดทีไ่ ม่คล้ายกันก็แตกต่าง
กันในลักษณะที่คาดเดาได้  
นักชีวเวลาวิทยาและนักวิจัยกลุ่มอื่น ๆ เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบ
การท�ำงานของร่างกายอย่างการผลิตสารเมลาโทนินและการตอบสนอง
ของระบบเมตาบอลิซึม  แต่ปัจจุบันการตรวจสอบนี้ได้ขยายขอบเขต
จนครอบคลุม เรื่อ งอารมณ์ แ ละพฤติกรรมด้ว ย  งานวิจัยของพวกเขา
เผยให้เห็นแบบแผนของเวลาอันน่าประหลาดใจที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก
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และการกระท�ำของเรา  ซึง่ ช่วยให้เรามีแนวทางในการออกแบบชีวติ ประจ�ำ
วันของตัวเองได้
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แม้จะมีปริมาณมหาศาล  แต่ข้อความทวีตหลายร้อยล้านข้อความก็ยัง
ไม่สามารถแสดงให้เห็นความรู้สึกนึกคิดของเราในชีวิตประจ�ำวันได้อย่าง
ชัดเจน  ถึงแม้การศึกษาอืน่ ๆ จะใช้ทวิตเตอร์เพือ่ ประเมินอารมณ์จนค้นพบ
แบบแผนทีแ่ ทบจะเหมือนกับการค้นพบของเมซีและโกลเดอร์  แต่สอื่ กลาง
และระเบียบวิธที ใี่ ช้กม็ ขี อ้ จ�ำกัด5  คนเรามักใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ น�ำเสนอ
ภาพลักษณ์ในอุดมคติออกสู่สายตาชาวโลก  ซึ่งอาจปกปิดความจริงที่
ไม่เป็นไปตามอุดมคติของตัวเองนัก  นอกจากนี้   เครื่องมือวิเคราะห์
อันทรงพลังซึ่งจ�ำเป็นต่อการตีความข้อมูลมหาศาลยังไม่สามารถตรวจพบ
ค�ำพูดเหน็บแนม  มุกตลกเสียดสี  หรือกลเม็ดอันแยบยลต่าง ๆ ของมนุษย์
ได้เสมอไป
โชคยังดีที่นักพฤติกรรมศาสตร์มีวิธีอื่น ๆ ในการท�ำความเข้าใจว่า
เราก�ำลังคิดและรู้สึกอะไรอยู่   และมีวิธีหนึ่งที่ดีเป็นพิเศษส�ำหรับการเฝ้า
สังเกตความรู้สึกของผู้คนอย่างละเอียดแบบชั่วโมงต่อชั่วโมง  วิธีดังกล่าว
คือ  “การปะติดปะต่อวันขึ้นมาใหม่   (Day Reconstruction Method)”  
หรือเรียกสั้น ๆ ว่าดีอาร์เอ็ม  ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัยห้าคน  
โดยสองคนในนั้นคือผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์อย่างแดเนียล
คาห์เนแมน  และอดีตประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจแห่งท�ำเนียบขาว
สมัยบารัก โอบามา  อย่างอลัน ครูเกอร์   ผู้เข้าร่วมการทดลองดีอาร์เอ็ม
จะท�ำการปะติดปะต่อวันก่อนหน้าขึ้นมาใหม่  โดยจะเขียนบันทึกทุกอย่าง
ที่พวกเขาท�ำและความรู้สึกที่พวกเขามีขณะท�ำสิ่งนั้น  งานวิจัยดีอาร์เอ็ม
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ได้แสดงให้เห็นว่า  ในแต่ละวันคนเรามักมีความสุขน้อยที่สุดขณะเดินทาง
ไปกลับระหว่างบ้านและทีท่ ำ� งาน  และมีความสุขมากทีส่ ดุ ขณะกอดจูบกับ
ใครบางคนด้วยความเสน่หา6
ในปี 2006  คาห์เนแมน  ครูเกอร์   และทีมงานได้น�ำวิธีการปะติด
ปะต่อวันขึ้นมาใหม่มาประเมิน  “คุณสมบัติของการแสดงอารมณ์ที่มักจะ
ถูกมองข้าม  นั่นคือ  ความเป็นจังหวะตลอดระยะเวลาหนึ่งวัน”  พวกเขา
ขอให้หญิงชาวอเมริกันมากกว่า 900 คนที่มีเชื้อชาติ   อายุ   รายได้ใน
ครอบครัว  และระดับการศึกษาแตกต่างกันไปลองนึกถึงวันก่อนหน้า  
“ในรูปของฉากหรือตอนทีต่ อ่ เนือ่ งกันแบบในภาพยนตร์”  โดย  “ภาพยนตร์”
ของแต่ละคนกินเวลาประมาณ 15 นาทีไปจนถึง 2 ชั่วโมง  จากนั้นให้
ผูห้ ญิงเหล่านีอ้ ธิบายว่าพวกเธอท�ำอะไรอยูใ่ นแต่ละฉาก  และเลือกค�ำจาก
รายการค�ำคุณศัพท์ 12 ค�ำ  (มีความสุข  หงุดหงิด  สนุก  ร�ำคาญ  และ
อื่น ๆ)  เพื่อบรรยายลักษณะอารมณ์ของตัวเองในช่วงเวลานั้น
เมื่อนักวิจัยลงมือวิเคราะห์ตัวเลข  พวกเขาก็ค้นพบ  “แบบแผน
ทวิฐานนิยมที่คงเส้นคงวาและเด่นชัด”  (หรือช่วงที่พุ่งสูงสุดสองครั้ง)  
ของแต่ละวัน  กล่าวคือ  การแสดงอารมณ์ด้านบวกของผู้หญิงเหล่านั้น
ไต่ระดับขึ้นไปในช่วงเช้าจนกระทั่งถึง  “จุดที่อารมณ์ดีที่สุด”  ในช่วง
กลางวัน  จากนัน้ อารมณ์ด้านบวกของพวกเธอก็จะดิง่ ลงอย่างรวดเร็วและ
อยู่ในระดับต�่ำตลอดช่วงบ่าย  ก่อนจะพุ่งขึ้นอีกครั้งในช่วงเย็น7
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแผนภูมิของอารมณ์ด้านบวกสามอย่าง  ได้แก่  
มีความสุข  อบอุ่นใจ  และสนุกสนาน  (แกนตั้งแทนการประเมินอารมณ์
ตัวเองของผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั   ตัวเลขทีส่ งู กว่าหมายถึงอารมณ์ดา้ นบวกทีส่ งู
กว่าและตัวเลขที่ต�่ำกว่าหมายถึงอารมณ์ด้านบวกที่ต�่ำกว่า  ส่วนแกนนอน
แสดงเวลาของวันตั้งแต่ 07.00 น. ไปจนถึง 21.00 น.)
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แน่นอนว่าแผนภูมทิ งั้ สามไม่ได้เหมือนกันทุกกระเบียดนิว้   แต่ทงั้ หมด
มีรูปทรงโดยรวมเหมือนกัน  นอกจากนั้น  รูปทรงและวงจรเวลาของวันที่
แสดงในแผนภูมิยังดูคล้ายกับแผนภูมิในหน้า 21 อย่างมาก  โดยพุ่งสูงขึ้น
ในช่วงแรก  จากนั้นก็ลดลงฮวบฮาบ  และพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งในเวลาต่อมา
เมื่อเป็นเรื่องที่เข้าใจยากอย่างอารมณ์ของมนุษย์   ไม่มีการศึกษา
หรือระเบียบวิธไี หนทีช่ ดั เจนและตายตัว  แถมงานวิจยั ดีอาร์เอ็มนีย้ งั ศึกษา
เฉพาะกับผู้หญิงเท่านั้น  นอกจากนี้   ค�ำถามว่าอะไรและเมื่อไหร่อาจเป็น
เรื่องยากที่จะหาค�ำตอบได้   เหตุผลข้อหนึ่งที่ท�ำให้อารมณ์   “สนุกสนาน”  
อยู่ในระดับสูงช่วงเที่ยงวันและอยู่ในระดับต�่ำช่วง 17.00 น. ก็คือ  คนเรา
ชอบเข้าสังคม  (ซึง่ เรามักจะท�ำในช่วงพักเทีย่ ง)  และเกลียดการต้องฝ่าฟัน
การจราจร  (ซึ่งเรามักจะท�ำในช่วงเย็น)  แต่แบบแผนนี้ก็เกิดขึ้นอย่าง
สม�่ำเสมอมาก  แถมยังให้ผลลัพธ์เหมือนเดิมหลายครั้ง  จึงเป็นเรื่องยาก
ที่จะมองข้ามมันไป
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จนถึงตอนนี้   ผมได้อธิบายแต่สิ่งที่นักวิจัยดีอาร์เอ็มค้นพบเกี่ยวกับ
การแสดงอารมณ์ด้านบวก  ส่วนการเพิม่ ขึน้ และลดลงของอารมณ์ด้านลบ
(ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกท้อแท้   กังวล  หรือว้าวุ่น)  ไม่ได้ปรากฏให้เห็น
เด่นชัดมากนัก  แต่อารมณ์เหล่านี้มักจะปรากฏออกมาเป็นแบบแผน
ตรงกันข้าม  โดยพุ่งสูงขึ้นในช่วงบ่ายและดิ่งลงเมื่อเวลาผ่านไปจนหมดวัน  
พอนั ก วิ จั ย น� ำ อารมณ์ ทั้ ง สองประเภทมารวมกั น   ผลลั พ ธ์ ยิ่ ง ออกมา
เด่นชัดมากเป็นพิเศษ  แผนภูมิต่อไปนี้แสดงสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็น  “อารมณ์ดี
สุทธิ  (net good mood)”  ซึ่งได้จากการน�ำระดับความรู้สึกมีความสุขราย
ชั่วโมงมาหักลบด้วยระดับความรู้สึกไม่พอใจ
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เช่นเคยครับ  อารมณ์พุ่งสูงสุด  ดิ่งลง  และพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง
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ไม่วา่ เราจะพยายามปิดบังอารมณ์ของตัวเองมากแค่ไหน  มันก็ยงั เล็ดลอด
ออกมาให้เห็นอยู่ดี   และนั่นก็เป็นสิ่งที่ก�ำหนดว่าคนอื่นจะตอบสนองต่อ
ค�ำพูดและการกระท�ำของเราอย่างไร
ประเด็นนี้ชักน�ำเราไปสู่เรื่องซุปกระป๋องอย่างช่วยไม่ได้
ถ้าคุณเคยเตรียมซุปครีมมะเขือเทศเป็นอาหารเที่ยง  ดั๊ก โคแนนต์  
อาจเป็นเหตุผลทีค่ ณ
ุ ท�ำเช่นนัน้ ก็ได้ครับ  ตัง้ แต่ปี 2001-2011  โคแนนต์เป็น
ซีอีโอบริษัทแคมป์เบลล์ซุปคอมพานี   แบรนด์ชื่อดังที่มาพร้อมกับกระป๋อง
อันเป็นสัญลักษณ์   ในช่วงที่ด�ำรงต�ำแหน่ง  โคแนนต์ช่วยฟื้นฟูบริษัทและ
ท�ำให้มันกลับมาเติบโตได้อย่างมั่นคง  เขาท�ำหน้าที่หลายอย่างเช่นเดียว
กั บ ซี อี โ อทุ ก คน  แต่ ห น้ า ที่ ห นึ่ ง ซึ่ ง เขาท� ำ ด้ ว ยความใจเย็ น และมั่ น ใจ
มากเป็นพิเศษก็คือธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทที่เรียกกันว่า  “การประชุม
ทางไกลเพื่อรายงานผลประกอบการรายไตรมาส”
ทุก ๆ สามเดือน  โคแนนต์และเหล่าผู้ช่วยของเขา  (ซึ่งมักเป็น
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  เจ้าหน้าที่ควบคุม  และหัวหน้าฝ่าย
นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท)  จะเดินเข้าห้องประชุมคณะกรรมการที่
ส�ำนักงานใหญ่ของแคมป์เบลล์ในเมืองแคมเดน  รัฐนิวเจอร์ซีย์  แต่ละคน
จะนัง่ เรียงกันทีด่ า้ นหนึง่ ของโต๊ะยาวรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า  ตรงกลางโต๊ะมีลำ� โพง
ส�ำหรับคุยโทรศัพท์วางอยูเ่ ครือ่ งหนึง่   นีค่ อื สถานทีซ่ งึ่ ถูกจัดเตรียมไว้สำ� หรับ
การประชุมทางไกลนานหนึ่งชั่วโมง  ส่วนปลายสายของล� ำโพงคือคน
ประมาณ 100 คนที่ประกอบด้วยนักลงทุน  ผู้สื่อข่าว  และที่สำ� คัญที่สุด
คือนักวิเคราะห์หนุ้ ทีท่ ำ� หน้าทีป่ ระเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษทั   ในช่วง
ครึง่ ชัว่ โมงแรก  โคแนนต์จะรายงานเกีย่ วกับรายได้  รายจ่าย  และผลก�ำไร
ของแคมป์เบลล์ในไตรมาสที่ผ่านมา  พอถึงครึ่งชั่วโมงหลัง  บรรดา
ผู้บริหารก็จะตอบค�ำถามของนักวิเคราะห์   ซึ่งจะเป็นผู้ตามหาเบาะแส
เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท
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