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ไม่ว่าคณุจะเป็นผูน้�าบรรษัทระดับโลก พัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ค�าปรกึษา

แก่ลกูค้า ประกอบวชิาชีพทางการแพทย์ สร้างบ้าน หรือท�างานในโรงงาน

ล�้ำาสมัยซึ่งต้องอาศัยทักษะคอมพิวเตอร์ที่ล�้ำาลึกเพื่อบริหารจัดการความ

ท้าทายในการผลิตอันสลับซับซ้อน คุณก็คือแรงงานความรู้ (knowledge  

worker)2 ถ้าเคร่ืองยนต์ของการเติบโตในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมคือการ

สร้างมาตรฐานที่คนท�างานในฐานะแรงงานต้องลงมือท�าตาม “วิธีที่ดีที่สุด 

เพียงหนึ่งเดียว” เพื่อให้งานแทบทุกอย่างส�าเร็จลุล่วง สิ่งที่ขับเคลื่อนการ

เติบโตในยุคปัจจุบันก็คือ ความคิดและความช่างประดิษฐ์คิดค้น คนเรา 

ต้องพกสมองมาท�างานและร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาและผลักดันให้งาน

ที่มีความเปล่ียนแปลงอยู่เสมอส�าเร็จลุล่วง องค์กรต้องค้นหาและไม่หยุด 

ค้นหาวิธีใหม่ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพื่อให้องค์กรเจริญงอกงามในระยะยาว 

ซึ่งการสร้างคุณค่านั้ำนเร่ิมจากการน�าพรสวรรค์ท่ีคุณมีออกมาใช้ให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด

“ไม่มีแรงขับใดปล้นพลังการลงมือท�าและการใช้เหตุผล 
ไปจากจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับความกลัว” 

–	เอ็ดมุนด์	เบ่ร์ก,	17561
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สิ่งจำ�าเป็นต่อการเจำริญงอกงามในโลักอันซับซ้อน
แลัะไม่แน่นอนคืออะไร

ทั้ำงท่ีตอนนี้ำความรู้และนวัตกรรมกลายเป็นแหล่งที่มาอันส�าคัญยิ่งของ

ความได้เปรียบทางการแข่งขันในแทบทุกอุตสาหกรรม แต่มีผู้บริหาร 

ไม่ก่ีคนทีฉ่กุคดิเก่ียวกับนยัทีต่ามมาของความเป็นจริงใหม่ข้อนี้ำ โดยเฉพาะ 

เม่ือเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมการท�างานที่จะช่วยให้พนักงานเติบโตและ

องค์กรประสบความส�าเร็จ หนังสือเล่มนี้ำมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คุณท�า

เช่นนั้ำน พร้อมกับติดอาวุธทางความคิดและแนวปฏิบัติใหม่ๆ แก่คุณ 

เพื่อให้องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ท�างานได้ดียิ่งขึ้ำน

ในโลกซึ่งนวัตกรรมสร้างความแตกต่างระหว่างความส�าเร็จกับ 

ความล้มเหลวได้ การจ้างคนท่ีเฉลียวฉลาดและมีแรงจงูใจสงูยงัไม่เพยีงพอ 

ที่จะท�าให้องค์กรหนึ่งเติบโตได้อย่างแท้จริง คนท่ีมีความรู้ ทักษะ และ

ความตั้ำงใจดี อาจไม่สามารถแบ่งปันเร่ืองท่ีตนรู้เม่ือถึงจังหวะส�าคัญขณะ

ท�างานท่ีต้องใช้ความรู้นั้ำนๆ ได้เสมอไป บางครั้ำงเป็นเพราะพวกเขา 

ไม่เห็นความจ�าเป็นว่าต้องใช้ความรู ้ของตน แต่บ่อยครั้ำงเป็นเพราะ 

พวกเขาไม่อยากท�าตัวเด่น ไม่อยากท�าพลาด หรือไม่อยากขัดเจ้านาย   

หากจะให้งานทีใ่ช้ความรูไ้ด้ผลิดอกออกผล สถานทีท่�างานต้องเป็นท่ีท่ีคน 

รู้สึกว่าพวกเขาแลกเปล่ียนความรู้กันได้! นั่นหมายถึงการบอกเล่าความ

กังวล ค�าถาม ข้อผิดพลาด และความคิดที่เพิ่งก่อตัวอย่างครึ่งๆ กลางๆ   

ทุกวันนี้ำคนท�างานในที่ท�างานส่วนใหญ่ยั้ำงตัวเองมากเกินไป ลังเลที่จะพูด 

หรือถามเร่ืองที่อาจท�าให้ตนเองดูแย่ ประเด็นเหล่านี้ำยิ่งยุ่งยากขึ้ำนไปอีก 

เม่ือบริษัทเติบโตสู่ระดับโลกและซับซ้อนย่ิงขึ้ำน งานท่ีต้องท�าเป็นทีมเพิ่ม

มากขึ้ำนเรื่อยๆ ปัจจุบันพนักงานทุกระดับใช้เวลาท�างานร่วมกับผู้อื่น 

เพิ่มขึ้ำน 50 เปอร์เซ็นต์จากเมื่อ 20 ปีก่อน3 การจ้างคนที่มีพรสวรรค์จึงยัง

ไม่พอ พวกเขาจ�าเป็นต้องท�างานร่วมกันได้เป็นอย่างดีด้วย
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ในงานวิจัยของฉันตลอด 20 ปีท่ีผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัย

ที่ฉันเรียกว่า ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา (psychological safety) ช่วย

อธิบายผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในสถานที่ท�างาน ซึ่งรวมถึง 

โรงพยาบาล โรงงาน โรงเรียน และหน่วยงานภาครัฐ ย่ิงไปกว่านั้ำน  

ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยายังส�าคัญต่อกลุ่มคณะท่ีแตกต่างกันตั้ำงแต ่

เหล่าบุคลากรฝ่ายบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินไปจนถึงบุคลากร

ด่านหน้าของแผนกผู้ป่วยหนัก งานวิจัยภาคสนามของฉันมุ่งศึกษา 

กลุ่มคณะและทีมเป็นหลัก เพราะนั่นเป็นวิธีที่ท�าให้งานส่วนใหญ่ส�าเร็จ

ลุล่วง ปัจจุบันนี้ำมีสินค้าและบริการน้อยมากที่สร้างโดยคนคนเดียว และ

มีน้อยคนนักที่ท�างานของตนเองแล้วส่งต่อให้คนอื่นท�าไปตามล�าดับเป็น 

เส้นตรง ตรงกันข้าม งานส่วนใหญ่ต้องการให้คนท�างานพูดคุยกันเพื่อ

แจกแจงบทบาทในการท�างานท่ีต้องพึ่งพากันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

เสมอ แทบทุกอย่างที่เราให้คุณค่าในเศรษฐกิจยุคสมัยนี้ำเป็นผลมาจาก

การตัดสินใจและการกระท�าที่ต้องพึ่งพากันและกัน ดังนั้ำนจึงได้ประโยชน ์

จากการท�างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ อย่างท่ีฉันเขียนไว้ในหนังสือ

และบทความก่อนหน้านี้ำว่าการท�างานเป็นทีมนั้ำนมีพลวัตมากขึ้ำนเร่ือยๆ  

กล่าวคือมีการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลอยู่เสมอมากกว่าจะเป็นทีมที่ก�าหนด

ขอบเขตชดัเจนอย่างเป็นทางการ4 การร่วมมือทีมี่พลวตัเช่นนี้ำเรยีกว่า การ

ตัง้ทีม (teaming)5 การตั้ำงทมีเป็นศิลปะของการส่ือสารและการประสานงาน 

กับคนข้ามทุกขอบเขต ทั้ำงความเชี่ยวชาญ สถานะ และระยะทาง ซึ่งเป็น

สามด้านท่ีได้ช่ือว่าส�าคัญทีสุ่ด แต่ไม่ว่าคุณจะตั้ำงทมีกับเพือ่นร่วมงานใหม่ๆ 

อยู่เสมอหรือท�างานกับทีมประจ�า การท�างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพจะ 

เกิดขึ้ำนได้ดีที่สุดในสถานที่ท�างานที่ปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา

ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาไม่ใช่การยกเว้นให้ไม่ต้องรับผลจาก

การกระท�า และไม่ใช่ภาวะการนับถือตนเองสูง ในที่ท�างานท่ีมีความ

ปลอดภัยเชิงจิตวิทยา คนท�างานรู้ว่าตนอาจล้มเหลว อาจได้ฟีดแบ็กว่า

มีผลการปฏิบัติงานไม่สมกับความคาดหวัง และอาจตกงานเพราะสภาพ
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แวดล้อมของอุตสาหกรรมเปล่ียนแปลงไป หรือแม้แต่เพราะขาดสมรรถนะ

ทีจ่ะท�างานในบทบาทหน้าทีข่องตน ลักษณะของทีท่�างานสมัยใหม่เหล่านี้ำ 

คงไม่หายไปในเร็ววัน แต่ในท่ีท�างานท่ีมีความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา 

คนท�างานจะไม่ถูกฉุดรั้ำงด้วยความกลัวจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล  

พวกเขารูส้กึเตม็ใจและรบัความเสีย่งของการเป็นคนตรงไปตรงมาในความ

สัมพนัธ์ระหว่างบุคคลได้ พวกเขากลัวการยั้ำงตวัเองไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วม

อย่างเต็มท่ี มากกว่า กลัวการเผยความคิดที่อาจอ่อนไหว น่าหวั่นวิตก 

หรืออาจจะผิด องค์กรที่ไร้ความกลัวคือองค์กรที่ลดทอนความกลัวจาก

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้เหลือน้อยที่สุด ทั้ำงนี้ำก็เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติ

งานของทีมและผลประกอบการขององค์กรให้ได้มากที่สุดในโลกที่พึ่งพา

ความรู้เป็นหลัก ซึ่งไม่ใช่โลกที่ปราศจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคต!

ดังท่ีคุณจะได้เรยีนรูใ้นหนงัสอืเล่มนี้ำว่า ความปลอดภยัเชงิจติวทิยา

สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างลูกค้าที่พึงพอใจกับลูกค้าที่โกรธแล้ว

ทวตีข้อความสร้างความเสยีหายเผยแพร่ไปในวงกว้าง ระหว่างการวนิจิฉยั

โรคท่ีซับซ้อนได้อย่างเฉียบขาดซึ่งน�าไปสู่การฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ของ 

ผู้ป่วยกับการส่งผู้ป่วยวิกฤตกลับบ้านเร็วเกินไป ระหว่างการแคล้วคลาด

อย่างเฉียดฉิวกับอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมท่ีก่อหายนะ หรือระหว่าง 

ผลการด�าเนินงานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับความล้มเหลวร้ายแรงระดับ

พาดหัวข่าว แต่ท่ีส�าคัญกว่านั้ำนคือคุณจะได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติส�าคัญ

ที่ช่วยสร้างสถานที่ท�างานท่ีปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา ซึ่งเอื้ำอให้องค์กร

ของคุณเจริญเติบโตในโลกที่ซับซ้อน ไม่แน่นอน และพึ่งพาอาศัยกัน 

มากขึ้ำนเรื่อยๆ 

ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยามีนิยามกว้างๆ ว่าเป็นบรรยากาศ 

ทีค่นเรารู้สึกสบายใจทีจ่ะแสดงออกและเป็นตวัเอง กล่าวให้เจาะจงกว่านั้ำน

คือ เมื่อคนเรามีความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาในที่ท�างาน ก็จะรู้สึกสบายใจ

ท่ีจะบอกเล่าความกังวลและความผิดพลาดโดยไม่กลัวความอับอายหรือ

การลงโทษ พวกเขาม่ันใจว่าสามารถพูดออกมาได้โดยไม่ถูกเยาะเย้ย  
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ถูกเมินเฉย หรือถูกกล่าวโทษ และรู้ว่าถามค�าถามได้เมื่อไม่แน่ใจในอะไร

บางอย่าง พวกเขามีแนวโน้มจะเช่ือใจและเคารพเพือ่นร่วมงาน เม่ือสภาพ

แวดล้อมในการท�างานมีความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาสูงพอสมควร ส่ิงดีๆ  

ก็เกิดขึ้ำน เช่น การรายงานความผิดพลาดอย่างรวดเร็วท�าให้ลงมือแก้ไข

ได้ทันท่วงที การประสานงานข้ามกลุ่มหรือแผนกเป็นไปอย่างราบร่ืน 

และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมท่ีอาจเปล่ียนเกมได้  

กล่าวอย่างสั้ำนๆ ก็คือ ความปลอดภัยเชงิจติวิทยาเป็นบ่อเกิดส�าคัญส�าหรับ 

การสร้างคุณค่าในองค์กรท่ีปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมอันซับซ้อน 

และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

กระนั้ำน ในปี 2017 แกลลัปโพลพบว่า พนกังานท่ีเหน็ด้วยอย่างย่ิง 

กับค�ากล่าวว่าความคิดเห็นของพวกเขามีความหมายในที่ท�างานมีเพียง  

3 ใน 10 เท่านั้ำน6 แกลลัปค�านวณว่า “หากเปลี่ยนอัตราส่วนดังกล่าวเป็น 

6 ใน 10 ได้ องค์กรจะมีอตัราการลาออกลดลง 27 เปอร์เซน็ต์ อบัุตเิหตดุ้าน

ความปลอดภัยลดลง 40 เปอร์เซน็ต์ และผลิตภาพเพิม่ขึ้ำน 12 เปอร์เซน็ต์”7   

น่ันเป็นเหตผุลว่าท�าไมการจ้างคนทีมี่ความสามารถโดดเด่นจงึไม่เพยีงพอ  

ถ้าผู้น�าต้องการปลดปล่อยความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลและของ

กลุ่ม พวกเขาต้องสร้างบรรยากาศท่ีมีความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาให้

พนักงานรู้สึกสบายใจที่จะเสนอความคิด แบ่งปันข้อมูล และรายงาน

ความผิดพลาด ลองจินตนาการดูสิว่าเราจะท�าอะไรส�าเร็จได้บ้างหากเกิด

บรรทดัฐานในองค์กรทีพ่นกังานรู้สกึว่าความคิดเหน็ของตนมีความหมาย 

ในที่ท�างาน ฉันเรียกองค์กรเช่นนั้ำนว่า องค์กรที่ปราศจากความกลัว

การค้นพบโดยบังเอิญ

ฉันเริ่มสนใจเร่ืองความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาช่วงกลางทศวรรษ 1990  

เวลานั้ำนฉันโชคดีได้เข้าร่วมทีมนักวิจัยสหวิทยาการที่บุกเบิกการศึกษา

เร่ืองความผิดพลาดทางการแพทย์ในโรงพยาบาล การดูแลรักษาผู้ป่วย
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ในโรงพยาบาลแสดงให้เหน็ความท้าทายอย่างทีส่ดุในบรรดาอตุสาหกรรม

อืน่ๆ ทั้ำงหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความท้าทายของการสร้างความร่วมมือ 

ในการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างยิ่งและ 

แตกต่างไปตามผูป่้วยแต่ละคนตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน ฉนัคิดว่าการเรียนรู้ 

จากกรณีท่ีสุดโต่งเช่นนี้ำจะช่วยพัฒนาความรู้ใหม่อันลึกซึ้ำงส�าหรับการ

บริหารจัดการคนในองค์กรประเภทอื่นๆ

ส่วนหนึ่งในการศึกษานี้ำ เหล่าผู้ตรวจการพยาบาลที่ได้รับการ

ฝึกอบรมด้านการวิจัยใช้ความอุตสาหะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความผิดพลาด

ร้ายแรงที่เกิดจากมนุษย์เป็นเวลากว่าหกเดือน โดยหวังจะเผยให้เห็น

เหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ำนจริงในโรงพยาบาล ในระหว่างนั้ำนฉนัคอยสังเกต

ว่าหน่วยต่างๆ ในโรงพยาบาลท�างานอย่างไร พยายามท�าความเข้าใจ

โครงสร้างและวฒันธรรมของแต่ละหน่วย และค้นหาข้อมูลเชงิลึกเกีย่วกับ 

สภาพการณ์ที่ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้ำนในการปฏิบัติงานท่ียุ่งวุ่นวาย 

แตกต่างกันไปในแต่ละกรณี และบางทีก็โกลาหล ซึ่งการประสานงานกัน

อาจมีผลต่อความเป็นความตาย นอกจากนี้ำ ฉันยังแจกจ่ายแบบส�ารวจ

เพือ่หาข้อมูลอกีมุมมองว่าหน่วยพยาบาลผูป่้วยแต่ละหน่วยท�างานเป็นทมี 

ได้ดีเพียงใด

ระหว่างทาง ฉันค้นพบความส�าคัญของความปลอดภัยเชิง

จิตวิทยาเข้าโดยบังเอิญ ดังท่ีฉันจะอธิบายในบทที่ 1 ว่าการค้นพบนี้ำ 

ผลักดันให้ฉันริเร่ิมโครงการวิจัยชุดใหม่ ซึ่งในท้ายสุดได้ให้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนแนวคิดท่ีพัฒนาและน�าเสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้ำ 

ส�าหรับตอนนี้ำขอพูดเพียงว่าฉันไม่ได้ตั้ำงต้นจะศึกษาเร่ืองความปลอดภัย

เชงิจติวทิยาแต่แรก แต่มุ่งศกึษาเร่ืองการท�างานเป็นทมีและความสมัพนัธ์

ของการท�างานเป็นทีมกับความผิดพลาด ฉันเคยคิดว่ารูปแบบวิธีที่คน

ท�างานด้วยกันเป็นองค์ประกอบส�าคัญท่ีเอื้ำอให้องค์กรเรียนรู้ในโลกที่

เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ แต่ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาก็ปรากฏตัวขึ้ำน

อย่างไม่คาดคิดและช่วยอธบิายผลอนัน่าฉงนในข้อมูลของฉนั ซึง่ภายหลัง 
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ฉันมองว่าที่จริงแล้วต้องเรียกว่ามันชัดแจ้งเหมือนแสงแยงตา ทุกวันนี้ำ 

มีการศึกษาความปลอดภยัเชิงจติวิทยาในภาคส่วนต่างๆ ตั้ำงแต่ภาคธรุกิจ

ไปจนถึงภาคสาธารณสุขและการศึกษาขั้ำนพื้ำนฐาน ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา  

วรรณกรรมวิจัยเชิงวิชาการที่ก�าลังแตกแขนงได้ก่อรูปก่อร่างให้เห็น

สาเหตุและผลลัพธ์ของความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาในท่ีท�างาน บางส่วน

เป็นงานของฉันเอง แต่อีกจ�านวนมากเป็นงานของนักวิจัยคนอื่นๆ เราได ้

เรียนรู้มามากว่าความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาคืออะไร ความปลอดภัย 

เชงิจติวิทยาท�างานอย่างไร และท�าไมความปลอดภยัเชงิจติวทิยาจงึส�าคญั 

ฉันจะสรุปข้อค้นพบหลักจากการศึกษาดังกล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ำ 

 ไม่นานมานี้ำแนวคิดเรื่องความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาเร่ิมเข้ามา

มีอิทธิพลในหมู่นักปฏิบัติเช่นกัน ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ที่ปรึกษา 

และเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพในหลายอุตสาหกรรมพยายามช่วยองค์กร

ปรับเปลี่ยนมาสร้างความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาเพื่อเป็นกลยุทธ์ส่งเสริม

การเรียนรู้ นวัตกรรม และความผูกพันของพนักงาน ความปลอดภัยเชิง

จิตวิทยาได้รับความสนใจเพิ่มขึ้ำนอย่างมากในแวดวงเว็บล็อกด้านการ

บริหารจัดการหลังจากชาร์ลส์ ดูฮิกก์ (Charles Duhigg) ตีพิมพ์บทความ

ใน New York Times Magazine เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2016 รายงาน

การศึกษายาวนานห้าปีชิ้ำนหนึ่งที่กูเกิลเพื่อค้นหาว่าทีมที่ดีที่สุดสร้างขึ้ำน 

จากอะไร8 การศึกษาดังกล่าวพิจารณาความเป็นไปได้หลายประการ เช่น 

ภูมิหลังทางการศึกษาท่ีคล้ายคลึงกันของสมาชิกทีมมีผลหรือไม่ ความ

สมดุลของจ�านวนพนักงานที่มีเพศสภาพแตกต่างกันส�าคัญหรือเปล่า 

แล้วการพบปะสังสรรค์นอกเวลางานล่ะ ไม่มีตัวแปรชุดใดปรากฏผล

ชัดเจนขึ้ำนมาเลย โครงการที่มีชื่อเล่นว่าโปรเจกต์อริสโตเติลนี้ำจึงหันมา 

ศึกษาบรรทัดฐาน (norm) นั่นคือ พฤติกรรมและกฎที่ไม่เป็นลายลักษณ์

อักษรซึ่งกลุ่มยึดถือปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว ในตอนท้ายดูฮิกก์เขียนว่านักวิจัย 

“พบแนวคิดเรื่องความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาในบทความวิชาการ [แล้ว]  

ทุกอย่างก็พลันลงตัว”9  พวกเขาสรุปว่า “ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา
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ส�าคญัท่ีสดุยิง่กว่าปัจจยัใดๆ ในห้าพลวัตหลักท่ีเราค้นพบ”10  แม้พฤตกิรรม 

อื่นๆ จะส�าคัญเช่นกัน เช่น การตั้ำงเป้าหมายที่ชัดเจน การส่งเสริมการ

รับผิดชอบต่อกันและกัน แต่ถ้าสมาชิกทีมไม่รู้สึกถึงความปลอดภัยเชิง

จิตวิทยา ต่อให้มีพฤติกรรมอื่นๆ ก็ไม่เพียงพอ ดังท่ีจูเลีย โรซอฟสกี  

(Julia Rosovsky) หวัหน้านกัวิจยัของโครงการเขยีนไว้ว่า “มันเป็นฐานราก 

ของอีกส่ีปัจจัย”11 บทท่ี 1 ของหนังสือเล่มนี้ำจึงมีชื่อว่า “ฐานราก” เพื่อ

สะท้อนข้อสรุปสั้ำนกระชับที่แสนยอดเยี่ยมนี้ำ

ภาพรวมของหนังสือ

หนังสือเล่มนี้ำแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนท่ี 1: พลังของความปลอดภัยเชิง

จิตวิทยา ประกอบด้วยเนื้ำอหาสองบทที่แนะน�าแนวคิดความปลอดภัยเชิง

จติวิทยาและบอกเล่าประวตัศิาสตร์ย่อของการวิจยัเก่ียวกับปรากฏการณ์

ในท่ีท�างานท่ีส�าคัญนี้ำ เราจะได้พิจารณาว่าท�าไมความปลอดภัยเชิง

จิตวิทยาจึงส�าคัญ และเพราะเหตุใดความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาจึงไม่เป็น

บรรทัดฐานในหลายๆ องค์กร

บทท่ี 1 “ฐานราก” เปิดด้วยเร่ืองจริงที่เกิดขึ้ำนในโรงพยาบาล 

แห่งหน่ึงซ่ึงแสดงให้เห็นชัดเจนถึงการที่พนักงานรีรอ ไม่บอกเล่าความ

กังวลหรือข้อสงสัยจนเป็นเรื่องปกติธรรมดา รวมถึงนัยอันลึกซึ้ำงของ

ปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติดังกล่าวที่มีต่อคุณภาพของการท�างานใน

องค์กรแทบทุกแห่ง และฉันจะย้อนเรื่องราวว่าตนเองพบแนวคิดความ

ปลอดภัยเชิงจิตวิทยาโดยบังเอิญได้อย่างไรในช่วงเริ่มต้นอาชีพทาง

วิชาการ

 บทที่ 2 “เส้นทางงานวิจัย” น�าเสนอข้อค้นพบหลักๆ จากการ

ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบว่าด้วยความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา  

ฉนัไม่ได้ให้รายละเอยีดของงานวิจยัแต่ละเร่ืองมากนัก แต่จะแสดงภาพรวม 

ว่างานวิจัยเร่ืองความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาได้ให้หลักฐานสนับสนุน
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ประเด็นหลักของหนังสือเล่มนี้ำอย่างไร ซึ่งนั่นก็คือ ไม่มีองค์กรในศตวรรษ

ที่ 21 องค์กรใดอยู่ได้ด้วยวัฒนธรรมแห่งความกลัว องค์กรที่ปราศจาก 

ความกลัว ไม่ใช่แค่สถานที่ที่ดีกว่าส�าหรับพนักงาน แต่ยังเป็นสถานที ่

ที่ก่อเกิดนวัตกรรม การเติบโต และผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้อ่านอยากดู 

หลกัฐานเหล่านี้ำแบบคร่าวๆ แล้วขยบัไปส่วนที ่2 ก็จะได้สนกุกับกรณศึีกษา

ที่เผยให้เห็นอย่างชัดเจนถึงราคาที่ต้องจ่ายเม่ือขาดความปลอดภัยเชิง

จิตวิทยา และตามด้วยรางวัลจากการลงทุนเพื่อสร้างมันขึ้ำนมา

 ส่ีบทใน ส่วนที่ 2: ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาในที่ท�างาน  

น�าเสนอกรณศีกึษาจรงิของสถานทีท่�างานทั้ำงภาคเอกชนและภาครัฐ เพือ่

แสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา (หรือการไม่มีความปลอดภัย

เชิงจิตวิทยา) ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจและผลปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับ 

ความปลอดภัยของมนุษย์อย่างไร   

บทท่ี 3 “ความล้มเหลวที่หลีกเล่ียงได้” เจาะลึกกรณีศึกษาที่ 

ความกลัวในที่ท�างานเปิดช่องให้เกิดภาพลวงตาถึงความส�าเร็จทางธุรกิจ 

และผัดผ่อนการค้นพบปัญหาส�าคัญที่ซ่อนเร้น ปัญหาซึ่งต้องค้นพบ 

ในท่ีสุดอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ แต่กลับไม่มีผู ้รายงานและไม่ได้รับการ

จัดการแก้ไขอยู่ระยะหนึ่ง เราจะได้เห็นบริษัทดังๆ ที่ดูเป็นดาวเด่นของ

อุตสาหกรรมร่วงจากบัลลังก์จนเป็นข่าวครึกโครม บทท่ี 4 “ความเงียบ

ที่อันตราย” เน้นให้เห็นสถานที่ท�างานท่ีพนักงาน ลูกค้า หรือชุมชน 

ต้องพบกับอันตรายทางกายภาพหรือทางอารมณ์ทั้ำงๆ ที่สามารถ 

หลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากพนักงานที่อยู่ในวัฒนธรรมความกลัวนั้ำนลังเลที่จะ

พูด ตั้ำงค�าถาม หรือขอความช่วยเหลือ

บทที ่5 และ 6 พาเราไปยงัองค์กรท่ีท�างานอย่างขนัแขง็เพือ่สร้าง

สภาพแวดล้อมที่เอื้ำอและคาดหวังให้มีการส่งเสียงแสดงความเห็น ภาพ

ขององค์กรเหล่านี้ำช่วยให้เราเหน็ว่าองค์กรท่ีปราศจากความกลวัมีหน้าตา 

และให้ความรู้สึกอย่างไร องค์กรดังกล่าวแตกต่างจากองค์กรท่ีน�าเสนอ 

ในบทที่ 3 และ 4 อย่างชัดเจน แต่ที่ส�าคัญคือ ในบรรดาองค์กรเหล่านี้ำเอง 
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ก็ยังแตกต่างกันด้วย นั่นแปลว่าการสร้างองค์กรที่ปราศจากความกลัว 

มีมากกว่าหนึ่งวิธี! บทท่ี 5 (“ท่ีท�างานที่ปราศจากความกลัว”) น�าเสนอ

เร่ืองราวของบริษัทต่างๆ (เช่น พิกซาร์) ท่ีมีงานสร้างสรรค์เป็นหัวใจ

ส�าคัญโดยตรงต่อผลประกอบการทางธุรกิจ และเป็นบริษัทที่ผู้น�าเข้าใจ

ความจ�าเป็นของการสร้างความปลอดภยัเชิงจติวิทยาตั้ำงแต่เนิน่ๆ ในวาระ 

การด�ารงต�าแหน่งของพวกเขา รวมถึงบริษัทเช่นแบร์รี-เวห์มิลเลอร์  

ผู้ผลิตเคร่ืองมืออุตสาหกรรมที่ต้องผ่านเส้นทางการปฏิรูปจนได้ค้นพบ

ว่าธุรกิจจะเติบโตงอกงามเม่ือพนักงานเติบโตงอกงาม บทที่ 6 (“โดย

สวัสดิภาพ”) พิจารณาสถานท่ีท�างานที่ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาช่วย

รับรองความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของทั้ำงพนักงานและลูกค้า

 ส่วนท่ี 3: สร้างองค์กรที่ปราศจากความกลัว น�าเสนอเนื้ำอหา 

สองบทซ่ึงประกอบขึ้ำนจากเร่ืองราวและงานวจิยัท่ีกล่าวมาในบทก่อนหน้า  

เพื่อเน้นตอบค�าถามท่ีว่า ผู้น�าต้องท�าอะไร เพื่อสร้างองค์กรที่ปราศจาก

ความกลัว องค์กรทีทุ่กคนท�างานอย่างเป็นตวัของตวัเองได้เตม็ที ่มีส่วนร่วม 

สนบัสนนุองค์กร เตบิโต ก้าวหน้า และรวมทมีกันเพือ่สร้างผลลัพธ์อนัน่าทึง่

บทที่ 7 “ท�าให้เป็นจริง” ขบปัญหาว่าคุณต้องท�าอะไรเพื่อสร้าง

ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา และจะท�าอย่างไรให้ความปลอดภัยเชิง

จิตวิทยาคืนกลับมาหากสูญเสียมันไปแล้ว บทนี้ำจะมีชุดเคร่ืองมือส�าหรับ

ผู้น�า ฉันได้น�าเสนอกรอบแนวคิดพร้อมกิจกรรมเรียบง่าย (แต่ไม่ง่าย 

เสมอไป) สามอย่างที่ผู ้น�าสูงสุดไปจนถึงผู้น�าในทุกระดับขององค์กร

สามารถน�าไปใช้สร้างทีมงานทีมุ่่งม่ันทุ่มเทและมีพลังมากขึ้ำน เราจะได้เหน็

ว่าการสร้างความปลอดภัยเชิงจติวิทยาต้องอาศัยความพยายามและทักษะ 

แต่ความพยายามนั้ำนจะให้ดอกผลเมือ่ความเชีย่วชาญหรอืการร่วมมือกนั 

เป็นเงื่อนไขที่มีผลส�าคัญต่อคุณภาพงาน เรายังได้เห็นอีกว่างานของผู้น�า

นั้ำนไม่มีวันเสร็จ ไม่ใช่แค่ติ๊กถูกว่ามีความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาแล้วก็ไป

ท�าอย่างอ่ืนต่อ การสร้างและเสริมสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีผูค้นเรียนรู้  

สร้างนวัตกรรม และเติบโต เป็นงานที่ไม่มีวันสิ้ำนสุด หากแต่เป็นงานที่มี
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ความหมายลกึซึ้ำง บทท่ี 8 “แล้วไงต่อ” สรุปเนื้ำอหาของหนงัสอืเล่มนี้ำ บอกเล่า 

ความคบืหน้าล่าสดุของเร่ืองราวสองสามเร่ือง และตอบค�าถามบางค�าถาม

ที่คนในบริษัทต่างๆ จากทั่วโลกถามฉันบ่อยๆ

*****

ในยคุที่ไม่มใีครคนใดคนหนึง่รูห้รอืสามารถท�าทุกอย่างที่จ�าเป็นใน

การท�างานเพื่อให้บริการลูกค้าได้ การที่คนท�างานกล้าแสดงความเห็น  

แลกเปลี่ยนข้อมูล น�าความเชี่ยวชาญมาใช้สนับสนุนองค์กร ยอมรับ 

ความเส่ียง และท�างานร่วมกันเพื่อสร้างคุณค่าท่ียั่งยืนจึงส�าคัญย่ิงกว่า 

ที่เคย แต่กระนั้ำน ดังที่เอ็ดมุนด์ เบิร์ก (Edmund Burke) เขียนไว้เมื่อกว่า 

250 ปีก่อนว่า ความกลัวจ�ากัดความสามารถในการคิดและลงมือท�าอย่าง

มีประสิทธิภาพ แม้แต่กับพนักงานที่มีพรสวรรค์สูงสุด ผู้น�าในวันนี้ำต้อง

เตม็ใจรับหน้าท่ีขจดัความกลัวออกไปจากองค์กร เพือ่สร้างสภาวะทีเ่หมาะ 

แก่การเรยีนรู้ พฒันานวตักรรม และเตบิโต ฉนัหวงัว่าหนงัสอืเล่มนี้ำจะช่วย 

ให้คุณท�าเช่นนั้ำนได้
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