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ใกล้ใจกลำงซลิคิอนแวลลย์ี ห่ำงจำกอ่ำวซำนฟรำนซสิโกลงไปทำงใต้

ไม่ก่ีไมล์ มีภัตตาคารอาหารอนิเดียสวยงามมีเสน่ห์ชือ่บาดาล ผูด้�าเนนิการ

ภัตตาคารแห่งนี้คือเออร์ฟาน ดามา เชฟวัย 41 ปีผู้ร่าเริง ซึ่งจะออกแบบ

อาหารสามคอร์สสลับกันไปมาทุกวัน แม้บาดาลจะเป็นภัตตาคารแรก 

ของเขา แต่ก็ประสบความส�าเร็จอย่างท่วมท้น เพียงเปิดได้ไม่ก่ีวันก็มี 

คิวจองยาวเหยียดจนรับแทบไม่ไหว

 ต่างจากร้านอาหารอินเดียแบบด้ังเดิม เมนูของเชฟดามาจะ

บรรยายส่วนประกอบของอาหารแต่ละจาน เพื่อไขความลึกลับที่มักสร้าง

ความหวาดหวั่นให้กับลูกค้าซึ่งไม่เคยรับประทานอาหารอินเดียมาก่อน

การตกแต่งภายในของภัตตาคารเน้นประสบการณ์หลายๆ แบบ ตั้งแต่

บูธเงียบๆ มีม่านโปร่งกั้น โต๊ะเรียงรายในท่ีพื้นเปิด จนถึงห้องส่วนตัวที่

ตกแต่งในธีมบอลลีวูดส�าหรับการฉลองกันเป็นกลุ่ม

 อีกอย่างในภัตตาคารของดามาที่ไม่เหมือนใครก็คือ ไม่มีการ 

คิดเงินลูกค้าแม้แต่สตางค์แดงเดียว ผู้โชคดีจะได้กินอาหารระดับโลกของ

บาดาลฟรี
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 เจ้าของบาดาลคือกูเกิล และบาดาลคือหนึ่งในสามสิบภัตตาคาร

ส�าหรับพนักงานของกูเกิลที่ส�านักงานใหญ่ในเมาน์เทนวิว ซึ่งรู้จักกัน 

ในนามกูเกิลเพล็กซ์

ที่กูเกิลเร่ืองกินเป็นเรื่องใหญ่ ทุกม้ือพนักงานมีโอกาสได้ชิม

อาหารอันประณีตระดับงานศิลป์กว่า 200 ชนิด ตัวอย่างอาหารที่เสิร์ฟ

เมื่อเร็วๆ นี้คือ นกกระทาอบ สเต็กทาร์ทาร์ ซุปล็อบสเตอร์ ปลาค็อดด�า

ราดซอสเพสโตใส่พาสลีย์โรยขนมปังป่น และสเต็กเนื้อวัวเล้ียงด้วยหญ้า

พอกเห็ดพอร์ชินี ส�าหรับคนที่ชอบอาหารเบาๆ ก็มีสลัดบาร์ นูดเดิลบาร์

บาร์เนยแข็ง แฮม ไส้กรอก ผักสดและลวกพร้อมเครื่องจิ้ม รวมถึงผักตาม

ฤดูกาลซูวี ระหว่างมื้อ บริษัทได้จัดครัวขนาดเล็กซึ่งเปิดตลอด 24 ชั่วโมง

ทั่วอาณาบริเวณ มีผลไม้ออร์แกนิก โยเกิร์ต ขนมหวานขบเคี้ยว ถั่ว และ

เคร่ืองด่ืมชนดิต่างๆ เพือ่ให้ชาวกูเกิลกินได้ ไม่อ้ัน เป้าหมายของกูเกิลก็คอื 

ให้พนักงานอยู่ห่างจากแหล่งอาหารภายในเวลาเดินทางไม่ถึงสามนาที

ตลอดเวลา

อาหารฟรีมากมายหลากหลายชนิดส�าหรับพนักงานคือเหตุผล

หนึ่งที่นิตยสาร Fortune จัดอันดับให้กูเกิลเป็นสุดยอดบริษัทที่น่าท�างาน

ด้วยท่ีสดุในโลก ทว่าสิง่อ�านวยความสะดวกท่ีกูเกิลเพล็กซ์มีให้กับพนกังาน

นี้เป็นเพียงแค่ยอดของภูเขาน�้าแข็งเท่านั้น 

พนักงานของบริษัทยังสามารถใช้บริการนวด ตัดผม แต่งค้ิว

เรียนภาษาต่างประเทศ หรือหาหมอได้ภายในบริเวณบริษัทโดยไม่มี 

ค่าใช้จ่าย ภายในพื้นท่ียังมีศูนย์สุขภาพสามแห่ง ลานโบว์ลิงหนึ่งแห่ง 

สนามบาสเกตบอล ลานฮอกกี โต๊ะปิงปอง ตูเ้กม ฟตุบอลโต๊ะ หน้าผาจ�าลอง 

สนามพัตกอล์ฟ สนามวอลเลย์บอลพื้นทราย นอกจากนั้นยังมีบ้านต้นไม ้

ในร่ม สวนตดัแต่งงดงาม ฟาร์มส�าหรับเล้ียงผึง้เป็นงานอดิเรก ยานอวกาศ 

จ�าลองจากยานส่วนตัวของริชาร์ด แบรนสัน และยังมีโครงกระดูก  

ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์ ขนาดเท่าของจริง แล้วก็อย่าลืมท่ีนั่งสุขภัณฑ์ 

พร้อมระบบท�าความร้อนด้วย
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กูเกิลไม่ใช่องค์กรเดียวท่ีทุ่มลงทุนเพื่อความสะดวกสบายของ

พนักงาน แซส บริษัทซอฟต์แวร์วิเคราะห์ธุรกิจซ่ึงท�ารายได้กว่าสามพัน

ล้านเหรียญในปี 2012 มีสนามเทนนิส ซาวนา โรงบิลเลียด สระว่ายน�้า 

ที่มีระบบท�าความร้อน และที่ปรึกษาด้านงาน-ชีวิตส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการ

ให้ค�าแนะน�าอย่างเป็นความลับเก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน การ

ดูแลผู้สูงอายุ และปัญหาครอบครัว ส่วนที่เฟซบุ๊ก พนักงานสามารถ 

ขี่จักรยานซึ่งบริษัทจัดไว้ให้ไปยังร้านตัดผม น�าผ้าไปซักร้านซักแห้ง

แวะรับลาเตที่ร้านกาแฟ โกยขนมขบเคี้ยวจากร้านฟรี หรือหาหมอฟัน 

ในบริเวณบริษัทได้อย่างสะดวกสบาย

ไม่ใช่แต่บริษัทเทคโนโลยีเท่านั้น เว็กแมนส์ เชนซูเปอร์มาร์เก็ต

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีชื่อปรากฏ

อยู่ในอันดับต้นๆ ของการจัดอันดับ 100 สุดยอดบริษัทที่น่าท�างานด้วย 

โดยนิตยสาร Fortune ตลอด 15 ปีที่ผ่านมาเป็นประจ�า ในช่วงเวลานี้ 

ยอดขายประจ�าปีของบริษัทได้เติบโตถึงเกือบสามเท่า ในขณะท่ีบริษัท

ค้าปลีกอืน่ๆ พยายามเพิม่รายได้ด้วยการลดต้นทนุด้านแรงงาน เว็กแมนส์ 

ได้ท�าสิง่ตรงกันข้าม โดยมีสวัสดิการมากมายให้กับพนกังาน (ซึง่หลายคน

ยังเรียนมัธยมปลายอยู่และรู้สึกว่ามีงานให้ท�าก็ดีแล้ว) ท้ังโปรแกรมด้าน

สขุภาพต่างๆ บัญชีค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษ ีแผนออมเงนิส�าหรับการเกษยีณ 

ประกันชีวิต และทุนการศึกษา

เหตุผลเบ้ืองหลังการทุ่มเงินมหาศาลนี้คืออะไร ส�าหรับหลาย

บริษัทในนิตยสาร Fortune สูตรพื้นฐานของพวกเขาก็คือ พนักงำนที่มี

ควำมสุขหมำยถึงก�ำไรที่มำกขึ้น

ยิ่งคนกระตือรือร้นและลงทุนลงแรงกับงานเท่าใด บริษัทก็ยิ่ง

ประสบความส�าเร็จตามเกณฑ์วัดต่างๆ มากขึน้เท่านัน้ การศึกษาบอกว่า

พนักงานที่มีความสุขจะมีผลิตภาพดีขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์มากข้ึน

และให้บรกิารลกูค้าดีขึน้ พวกเขาจะลาออกหรือลาป่วยน้อยลง ยิง่กว่านัน้ 

ยังท�าหน้าท่ีทูตนอกบริษัทในการกระจายเร่ืองดีๆ ซึ่งจะดึงดูดคนมีฝีมือ

เข้ามาร่วมทีมด้วย
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ส�าหรับบริษทัทีท่�าก�าไรสงูสดุของโลกหลายแห่ง ผลท่ีได้กค็อื การ

ลงทุนสร้างความสุขในองค์กรไม่ได้ท�าให้บริษัทต้องเสียเงิน แต่เป็นการ 

รับประกันว่าบริษัทจะเป็นที่หนึ่งอยู่เสมอ

มุมมองเหล่านี้มีข้อมูลที่น่าสนใจมากสนับสนุนอยู่ การวิจัยของ

สถาบันศึกษาเก่ียวกับสถานที่ท�างานช้ันยอด Great Place to Work 

Institute ซึง่เป็นผูจ้ดัอนัดับสถานทีท่�างานชัน้น�าร่วมกับนติยสาร Fortune 

เผยสถิติอันน่าสนใจว่า หุ้นของบริษัทท่ีติดอันดับสุดยอดบริษัทที่น่า 

ท�างานด้วยขึ้นสูงกว่าตลาดโดยรวมอย่างน่าทึ่งถึง 2 ต่อ 1

เร่ืองนี้นักลงทุนเข้าใจดี ราวช่วงที่กูเกิลเพล็กซ์เปิดท�าการใน 

ปี 2004 นั้น พาร์นาสซัสอินเวสต์เมนต์ บริษัทลงทุนที่มีส�านักงานใหญ่ใน

ซานฟรานซสิโก ได้เปิดกองทุนรวมซึง่ประกอบด้วยบริษทัทีมี่สถานท่ีท�างาน

โดดเด่น เช่น บริษัทในรายชื่อของ Fortune นับตั้งแต่ปีที่จัดตั้ง กองทุนนี้

มีสถิติให้ผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 9.63 ต่อปี เทียบกับดัชนีเอสแอนด์พี

โดยรวมซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5.58 เท่านั้นในช่วงเวลาเดียวกัน

หลักฐานท่ีชัดเจนมากนี้บอกว่า การสร้างท่ีท�างานชั้นยอด

สามารถจ่ายเงินปันผลให้อย่างงดงาม

แล้วเรามีวิธีสร้างที่ท�างานชั้นยอดได้อย่างไร

แน่นอน กูเกิล แซส เฟซบุ๊ก และเว็กแมนส์ได้สร้างมาตรฐาน 

ไว้สูงมาก แต่ถ้าคุณไม่ได้มีงบประมาณเหลือเฟือแบบบริษัทข้ามชาติ 

เหล่านีล่้ะ แค่ท่ีวางเคร่ืองถ่ายเอกสารใหม่ทีใ่หญ่ขึน้ก็หาได้ยากแล้ว ไม่ต้อง

พดูถงึศนูย์สขุภาพเลย และสิง่ทีใ่กล้เคยีงกับภัตตาคารห้าดาวทีส่ดุทีค่ณุมี

ในบริษัทคือตู้ขายของแบบหยอดเหรียญในโถงทางเดินเท่านั้น 

คุณจะท�าอย่างไร

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ

หลังจากท่ีผมหันหลังจากแวดวงวิชาการ ซึ่งผมใช้เวลาศึกษา

เก่ียวกับแรงจูงใจของมนุษย์ในห้องปฏิบัติการ และสอนจิตวิทยาใน
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วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งนานหลายปี หลังจากที่ได้รับ

ปริญญาเอกด้านจิตวิทยาสังคมและสอนหนังสือมาระยะหนึ่ง ผมก็เร่ิม

กระวนกระวาย อยู่ไม่สุข 

ก่อนหน้านีผ้มมีเป้าหมายชวีติว่าจะเป็นอาจารย์มหาวทิยาลัย แต่

ทนัททีีไ่ด้เป็นก็เริม่กระสบักระส่ายอยากท�าอะไรใหม่ทีท้่าทายข้ึน ผมอยาก

ท�าส่ิงท่ีอยู่ในโลกของความเป็นจริง ท�าอะไรบางอย่างท่ีน�ามาใช้ได้จริง ด้วย

เหตุนี้ผมจึงเบนเข็มก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจ โดยเข้าท�างานกับบริษัทซึ่งจ้างผม

มาท�าหน้าที่วัดความเห็นของสาธารณชน หรือนักจัดท�าโพลนั่นเอง

หลังจากเข้าท�างานกับบริษัทได้ไม่นาน ผมก็ได้สังเกตเห็นบางสิ่ง

บางอย่างท่ีไม่เคยคาดคิดมาก่อน ในฐานะนักจิตวิทยาซึ่งเช่ียวชาญด้าน 

แรงจูงใจของมนุษย์ ผมได้อ่านรายงานการศึกษามากมายเก่ียวกับปัจจัย

ต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้สึกผูกพัน

และมีส่วนร่วมของพนกังาน (employee engagement) กระนัน้ผมก็ต้อง 

ประหลาดใจเม่ือพบว่ามีการน�าความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ไปใช้น้อยมาก  

เท่าท่ีสังเกต ดูเหมือนองค์กรต่างๆ ไม่ได้สนใจข้อมูลงานวิจัยมากมาย 

เก่ียวกับการสร้างท่ีท�างานท่ีดีขึ้นเลย ไม่ว่าจะเป็นวิธีการจ้างงาน วิธีการ

ที่ผู้น�าสร้างแรงจูงใจ จนถึงผังและการออกแบบพื้นที่ส�านักงานส่วนใหญ่

ในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีล�้ายุคในการสร้างภาพ

สมอง (brain imaging) วิธกีารเก็บข้อมูล และการทดลองวทิยาศาสตร์ด้าน

พฤตกิรรมของมนษุย์ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจอนัทรงพลงัถงึสภาพเงือ่นไข

ที่จะช่วยให้เราท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ปัจจุบันเรารู้วิธีการสร้าง

ห้องท่ีจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ วิธีเปลี่ยนเพื่อนร่วมงาน

มาเป็นเพื่อนสนิท หรือวิธีท�าให้งานใดๆ ก็ตามมีความหมายมากข้ึน เรา

รู้ว่าการตกแต่งส�านักงานช่วยเพิ่มผลิตภาพของพนักงานได้ การออกไป

เดินเล่นช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น และการโอบรับความล้มเหลวสามารถ 

น�าไปสู่ความส�าเร็จ

กระนัน้ก็ตาม ความรู้ความเข้าใจท่ีได้มาส่วนใหญ่ยงัคงกองสมุอยู่

ในห้องสมุดตามมหาวิทยาลัยจนฝุ่นจับเขลอะ
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ในบางแง่ ช่องว่างทางความรู้ระหว่างโลกธุรกิจกับวงการ

จิตวิทยาก็มีเหตุผล ก่อนหน้านี้ไม่นานองค์กรไม่จ�าเป็นต้องรับค�าแนะน�า

ทางจิตวิทยามากมาย เพราะสถานท่ีท�างานแบบด้ังเดิมซึ่งมีวิวัฒนาการ

มาจากยุคท�างานในโรงงานสามารถตอบสนองต่อการประกอบธุรกิจได้

เพียงพอแล้ว

แต่แล้วบางสิ่งบางอย่างที่ส�าคัญมากก็เกิดขึ้น เศรษฐกิจได้ 

เปลี่ยนไป และทันใดนั้น ที่ท�างานแบบเก่าที่ใช้ได้ดีมาหลายต่อหลายรุ่นก็

ไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป

ย้อนกลับไปยุคเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม การสร้างสถานท่ี

ท�างานท่ีประสบความส�าเรจ็คือท�าให้มันมีประสทิธภิาพท่ีสุด ด้วยการขจดั

ความผดิพลาด ท�าให้การท�างานเป็นมาตรฐาน และรีดเค้นงานจากคนงาน

ให้ได้มากทีสุ่ด ลกูจ้างจะ รู้สึก อย่างไรกับการท�างานน้ันเป็นเร่ืองรอง เพราะ

มีผลกระทบน้อยมากกับผลงาน สิ่งส�าคัญที่สุดคืองานต้องเสร็จ

 ปัจจุบันสิ่งต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป งานซับซ้อนยิ่งขึ้น เราไม่ได้

ต้องการให้พนกังานท�าแค่งานประจ�าซ�า้ๆ ซากๆ แต่ยงัต้องการให้พวกเขา

ร่วมมือ วางแผน และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ดังนั้นการสร้างองค์กรที่จะเจริญ

เตบิโตได้ดีในเศรษฐกจิปัจจบัุน แค่ประสทิธภิาพอย่างเดียวนัน้ไม่พอ แต่ยงั

ต้องมีสิง่แวดล้อมทีส่ามารถใช้ประโยชน์จากสตปัิญญา ความคิดสร้างสรรค์ 

และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 ธุรกิจในปัจจุบันต้องการนักจิตวิทยา ในโลกที่ผลิตภาพขึ้นอยู่

กับคุณภาพ ควำมคิด ของพนักงานนี้ ปัจจัยทางจิตวิทยาไม่ใช่เร่ืองรอง 

อกีต่อไป แต่เป็นหัวใจส�าคัญส�าหรับความส�าเร็จของธุรกิจเลยทีเดียว

 ย้อนกลับมาเรือ่งท่ีผมเกิดไอเดียส�าหรบัหนงัสอืเล่มนีข้ึน้มาอย่าง

ไม่ตั้งใจ หลังออกจากแวดวงวิชาการ ผมคิดว่าชีวิตการเขียนงานวิชาการ

จะจบลงแล้ว แต่เมื่อผมได้เข้ามามีประสบการณ์กับโลกธุรกิจโดยตรง ทั้ง 

ในบทบาทของพนักงานและผู้บริหาร ได้ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านับร้อย ได้ 

รู ้วิธีการท�างานขององค์กรต่างๆ อย่างแท้จริงโดยไม่มีการเสริมแต่ง  
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ความคดิหนึง่กผ็ดุขึน้มาครัง้แล้วคร้ังเล่า นัน่คือ เรำมีช่องว่ำงท่ีกว้ำงใหญ่มำก

ระหว่ำงกำรค้นพบล่ำสุดทำงวิทยำศำสตร์กับสถำนที่ท�ำงำนยุคใหม่

 หนังสือเล่มนี้คือความพยายามในการประสานช่องว่างนี้

 ในแต่ละบทต่อจากนี้ ผมจะพูดถึงการค้นพบใหม่ๆ เก่ียวกับ 

แรงจงูใจ ความคดิสร้างสรรค์ เศรษฐศาสตร์พฤตกิรรม ประสาทวิทยา และ 

การบริหารจัดการ และแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถน�าความรู้ความเข้าใจ 

เหล่านี้ไปใช้สร้างท่ีท�างานท่ีดีขึ้นได้อย่างไร แต่ละบทจะพูดถึงแต่ละด้าน

ของที่ท�างาน โดยอธิบายวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่างกระจ่างชัด และบ่อยครั้ง 

ก็ขัดกับสัญชาตญาณ เพื่อให้คุณได้น�าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพของทั้ง 

ตัวเองและบริษัท

 คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างแรงจูงใจให้พนักงานโดยไม่ต้องพึ่งพา

โบนัส วิธีเลือกคนเข้าท�างาน และวิธีสร้างความภาคภูมิใจในบริษัท คุณ

จะพบวธิตีดัสนิใจเร่ืองการใช้จ่ายอย่างมีประสทิธภิาพขึน้ การจดัการความ

ขัดแย้งในองค์กร และวิธีพัฒนาความสามารถในการโน้มน้าว

 ตลอดหนังสือเล่มนี้ เราจะได้พบกับคนเก่งๆ ได้ฟังเร่ืองราว

ของพวกเขา แต่ละคนจะให้มุมมองเฉพาะซึ่งท�าให้เราเข้าใจว่าสถานที ่

ท�างานชั้นยอดนั้นเป็นอย่างไร ผมจะน�าคุณไปหลังฉากการเจรจากับ

คนร้ายที่มีตัวประกัน และแสดงให้เห็นว่าเทคนิคการเจรจาต่อรองที่ 

เจ้าหน้าที่เอฟบีไอใช้กันท�าให้คุณเป็นผู้น�าท่ีดีข้ึนได้อย่างไร จะน�าคุณ

ไปรู้จักกับชายซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์คอกท�างานในออฟฟิศ และอธิบายว่า

ท�าไมวิสัยทัศน์เก่ียวกับที่ท�างานยุคใหม่ของเขาจึงมีเหตุผล จะบอกคุณ 

ว่าทุกองค์กรสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากร้านวิดีโอเกม การออกแบบ 

คาสิโนในลาสเวกัส และวิธีการจ้างนักดนตรีของวงออร์เคสตรา

 เราจะได้เรียนรู้ครอบคลุมเร่ืองสารพัดเกี่ยวกับสถานท่ีท�างาน

ในเวลาสั้นๆ หนังสือที่คุณก�าลังอ่านอยู่เล่มนี้ รวมข้อมูลจากรายงานการ

ศึกษาทางวิทยาศาสตร์นับพันชิ้นเข้าด้วยกัน ในแบบที่ผมหวังว่าคุณจะ

อ่านได้อย่างสนกุสนาน โดยใช้ศัพท์เทคนคิน้อยท่ีสดุ ผมพยายามจะเขยีน
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หนังสือแบบที่ผมเองอยากอ่านระหว่างเดินทางไปท�าธุรกิจ ซึ่งส�าหรับ 

ผมแล้วต้องมีสามอย่างคือ ไม่เยิ่นเย้อ สนุก และใช้ลงมือท�าได้จริง

 ผมออกแบบหนังสือเล่มน้ีโดยมีผู้อ่านสองกลุ่มในใจ กลุ่มแรก

และน่าจะเห็นได้ชัดที่สุดคือ ผู้บริหาร เจ้าของ และซีอีโอ ซึ่งหมายถึง

ผู้ท่ีสามารถน�าค�าแนะน�าจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ และเปล่ียนแปลง

ประสบการณ์ของทีมงานในสถานที่ท�างานได้ทันที

 อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือกลยุทธ์ส�าหรับผู้ที่อยู่

ต�าแหน่งสูงในบริษัทเท่านั้น แต่รวมถึงเหล่าว่าที่ผู้น�าซึ่งต้องการความรู้

ที่มีข้อมูลสนับสนุนเพื่อเพิ่มผลิตภาพและผลงานของทีมด้วย ไม่ว่าคุณจะ

อยู่ในต�าแหน่งใดของผังองค์กร หากต้องการตัดสินใจในที่ท�างานได้ดีข้ึน

พัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และเป็นคนส�าคัญส�าหรับองค์กร 

หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้

 มีหนังสือธุรกิจมากมายท่ีให้หลักการกว้างๆ แต่มีค�าแนะน�าท่ี

ใช้ได้จริงเพียงเล็กน้อย หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนึ่งในนั้นอย่างแน่นอน ในทุก

บทของหนังสือ คุณจะได้พบวิธสีร้างความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีมีหลกัฐาน

สนับสนุนและเจาะจงชัดเจน ซึ่งน�าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้ไม่ว่าจะอยู่

ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม นอกจากนี้ ในบทสรุปของแต่ละบท คุณยังจะได ้

อ่านรายการข้อปฏิบัตซิึง่มาจากการค้นพบทัง้หลาย เป็นวธินี�าไปประยกุต์

ใช้จริง สามข้อส�าหรับผู้บริหาร อีกสามข้อส�าหรับว่าที่ผู้น�า

 การเขียนเกี่ยวกับสถานที่ท�างาน โดยทั่วไป และเสนอค�าแนะน�า

ท่ีเฉพาะเจาะจงมีข้อเสียที่หลีกเล่ียงไม่ได้คือ ทุกข้อแนะน�าไม่สามารถ

น�าไปใช้ได้กับทุกคน องค์กรแต่ละแห่งแตกต่างกัน สิ่งที่ใช้ได้ดีกับกูเกิล

อาจใช้ไม่ได้กับเวก็แมนส์ และสิง่ทีใ่ช้ได้กับเว็กแมนส์อาจใช้ไม่ได้กับกูเกิล  

ในลักษณะเดียวกัน ค�าแนะน�าบางข้อในหนังสือเล่มนี้อาจเหมาะมากกับ

บริษทัของคุณ แต่บางข้ออาจไม่เก่ียวเลยก็ได้ ความตัง้ใจของผมไม่ใช่เพือ่

น�าเสนอยาครอบจักรวาลส�าหรับสร้างสถานที่ท�างานชั้นยอด (เพราะมัน

เป็นไปไม่ได้) แต่เพื่อมอบเมนูส่วนผสมที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว เพื่อคุณ 

จะได้เลือกสิ่งที่รู้สึกว่าเหมาะสมกับองค์กรของตัวเอง
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 เม่ือคุณอ่านถึงบทสรุปของหนังสือเล่มนี้ ผมหวังว่าจะสามารถ

โน้มน้าวให้คุณเชื่อเรื่องหนึ่งว่า ความรู้ความเข้าใจทางจิตวิทยาสามารถ

เปลี่ยนองค์กรของคุณให้เป็นสถานที่ท�างานชั้นยอดได้

 ความลับของสถานทีท่�างานทีมี่ความสขุไม่ใช่การทุม่เงนิมากขึน้ 

แต่เป็นการสร้างสภาพเงือ่นไขทีท่�าให้พนกังานทุกคนสามารถท�างานได้ดี

ที่สุด

 คุณจะท�าเช่นนั้นได้อย่างไร ผมใคร่ขอเชิญให้คุณพลิกหน้าต่อไป 

หวังว่าค�าตอบจะอยู่ที่นี่แล้ว


