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คำานำาสำานักพิมพ์

“งำนคือเงิน เงินคืองำน บันดำลสุข” เชื่อว่ำนี่คือค�ำขวัญปลุกใจท่ี

ใครหลำยคนใชบ้อกตวัเองอยู่บอ่ยๆ โดยเฉพำะเม่ือเกิดค�ำถำมงำ่ยๆ ทีห่ำ

ค�ำตอบได้ยำกขึ้นมำว่ำ “ท�ำไมเรำต้องท�ำงำนด้วย”

ค�ำขวญันีคื้อเคร่ืองสะทอ้นแนวคิดท่ีฝงัรำกลึกอยูใ่นทุกสงัคมทัว่โลก

มำยำวนำน นัน่คือ “คนเรำท�ำงำนเพือ่เงนิเทำ่นัน้” แม้จนปัจจบุนั องคก์ร

ส่วนใหญ่ก็ยังคิดแบบนี้อยู่ ตั้งแต่ระดับเจ้ำของ ผู้บริหำร ลงไปจนถึง

พนักงำนชั้นผู้น้อยที่สุด ต่ำงก็เชื่อว่ำเงินคือเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้คนเรำ

ท�ำงำน

และนั่นก็คือเหตุผลท่ีสถำนที่ท�ำงำนส่วนใหญ่จัดสภำพแวดล้อม

ให้เอื้อต่อกำรสร้ำง “ประสิทธิภำพ” และ “ผลงำน” มำกกว่ำจะสร้ำง  

“ควำมสุข” และ “แรงบันดำลใจ” ให้คนท�ำงำน

แน่นอนว่ำ ลึกๆ ลงไปในใจแล้ว เรำทุกคนรู้ดีว่ำเรำไม่ได้ท�ำงำน

เพื่อเงินเพียงอย่ำงเดียว แต่ก็นั่นแหละ ถ้ำไม่ใช่เพื่อเงินแล้วเพื่ออะไรล่ะ



แบร์รี ชวำตซ์ ช่วยยืนยันเหตุผลที่แท้จริงเบ้ืองหลังกำรท�ำงำนไว้

ในหนังสือเล่มนี้ โดยอ้ำงอิงจำกแนวคิดทำงจิตวิทยำ ผลวิจัยหลำกหลำย 

และตัวอย่ำงคนท�ำงำนในอำชีพต่ำงๆ ที่จะท�ำให้เรำเห็นว่ำจริงๆ แล้ว

สิ่งส�ำคัญอำจอยู่ที่อย่ำงอื่น ไม่ใช่ผลตอบแทนเป็นตัวเงินเสมอไป

ส�ำหรับคนที่ก�ำลังสงสัยว่ำตัวเองท�ำงำนเพื่อเงินอย่ำงเดียวอยู่

หรือเปล่ำ และสมควรไหมท่ีเรำจะบ่ันทอนแรงใจของตัวเองต่อไปเพื่อ

เหตุผลนั้น หนังสือเล่มนี้อำจมีค�ำตอบให้คุณ

ส�านักพิมพ์ซอลท์
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ค�าถามส�าคัญ
เรำท�ำงำนไปท�ำไม เรำลำกตัวเองลงจำกเตียงท�ำไมทุกเช้ำแทนที่

จะได้ใช้ชีวิตเริงร่ำผจญภัยไร้สิ้นสุด ค�ำถำมนี้อำจฟังดูโง่เง่ำ แน่สิ เรำ

ท�ำงำนก็เพือ่หำเล้ียงชพี แตเ่หตผุลมีเพยีงเท่ำนัน้หรือ คงไม่ใชเ่สยีทีเดียว 

หำกคุณถำมคนที่มีควำมสุขกับกำรท�ำงำนว่ำอะไรคือเหตุผล เงินแทบ

ไม่เคยเป็นค�ำตอบ พวกเขำอำจสำธยำยโน้มน้ำวใจได้ยำวยืด แต่มักไม่มี

ค�ำตอบไหนข้องแวะกับเงินตรำเลย

คนมีควำมสุขกับงำนทีท่�ำมักรู้สกึเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกับงำน รู้สึก

เหมือนตวัตนหล่นหำยไปในงำนตรงหนำ้ แนล่ะ ไม่ใชต่ลอดเวลำหรอก แต่

ก็บ่อยคร้ังพอจะท�ำให้พวกเขำพึงพอใจ งำนของพวกเขำมีควำมท้ำทำย 

ท�ำให้ต้องพัฒนำตนเองอยู่เสมอ บังคับให้ออกจำกควำมคุ้นชินเดิม 

คนโชคดีเหล่ำนี้คิดว่ำงำนของตนสนุกในแบบเดียวกับปริศนำอักษรไขว้

หรือซูโดกุ

อะไรอีกเล่ำคือเหตุผลของกำรท�ำงำน คนมีควำมสุขกับงำนต่ำง

ท�ำงำนด้วยควำมรู้สึกเอำอยู่ งำนมอบอ�ำนำจกำรตัดสินใจและพลังกำรใช้

ดุลพินิจให้ และกลับกัน พวกเขำก็ใช้อ�ำนำจและพลังนั้นในกำรพัฒนำ

ตนเองย่ิงข้ึนไป งำนท�ำให้ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ท้ังในฐำนะคนท�ำงำนและในฐำนะ

มนุษย์

บทนำา
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คนเหล่ำน้ีท�ำงำนเพรำะมันเป็นโอกำสในกำรเข้ำสังคม ส่วนใหญ่

พวกเขำท�ำงำนในฐำนะส่วนหนึง่ของทมี และกระท่ังตอนท�ำงำนตำมล�ำพงั 

พวกเขำก็ยังมีโอกำสสร้ำงปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมมำกมำยในช่วงเวลำ 

เงียบสงบนี้

ทำ้ยท่ีสดุ พวกเขำมีควำมสขุกับกำรท�ำงำนเพรำะคดิวำ่งำนของตน

มีควำมหมำย เป็นไปได้ที่งำนของพวกเขำสร้ำงควำมเปล่ียนแปลงให้

โลกใบนี้ ท�ำให้ชีวิตของใครหลำยคนดีขึ้น และอำจยกระดับคุณภำพชีวิต

ของใครอีกหลำยคนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

แนน่อนละ ไม่ใช่งำนทัง้หมดท่ีจะมีคุณสมบัตเิชน่นี ้และผมก็คิดวำ่

คงไม่มีงำนไหนเลยท่ีมีคุณสมบัตเิพยีบพร้อมทกุอย่ำงตลอดเวลำ แตก็่เป็น

คุณสมบัติเหล่ำนี้เองที่ท�ำให้เรำอยำกเดินทำงออกจำกบ้ำน พกงำนกลับ

มำท�ำตอนเย็น กระตุ้นให้เรำพูดคุยเร่ืองงำนกับคนรอบข้ำง และร้ังให้เรำ

ลังเลใจไม่เกษียณ เรำคงไม่ท�ำงำนหำกไม่ได้รับเงินตอบแทน แต่เงิน

ก็ไม่ใช่เหตุผลหลัก กลับกัน เรำมักคิดว่ำรำงวัลเชิงวัตถุเป็นเหตุผลเลวๆ 

เสียด้วยซ�้ำ เวลำเรำพูดว่ำใครสักคน “ท�ำงำนเพื่อเงิน” เรำไม่ได้เพียงแค่

บรรยำยผำดผ่ำน แต่เรำยังแฝงนัยของกำรตัดสินลงไปด้วย

เม่ือควำมพึงพอใจในงำนมีที่มำอันหลำกหลำยเช่นนี้ จึงท�ำให้เกิด

ค�ำถำมส�ำคัญข้ึนหลำยขอ้ เช่น ท�ำไมงำนของคนสว่นใหญใ่นโลกกลับไม่มี

คุณสมบัติเหล่ำนี้เลย ท�ำไมงำนจึงกลำยเป็นเร่ืองน่ำเบ่ือ ไร้ควำมหมำย 

กัดกร่อนตัวตน ท�ำไมเม่ือระบอบทุนนิยมพัฒนำขึ้น มันกลับสร้ำงงำน

ไร้ควำมสุขและลิดรอนจ�ำนวนงำนดีๆ ลงเรื่อยๆ คนที่ท�ำงำนประเภทนี้ 

ไม่ว่ำในโรงงำน ร้ำนอำหำรฟำสต์ฟู้ด โกดังสินค้ำ ในบริษัทกฎหมำย 

ห้องเรียน คลินิก และออฟฟิศ ต่ำงท�ำงำนเพียงเพื่อเงินเท่ำนั้น พวกเขำ

อำจพยำยำมค้นหำควำมหมำย ควำมท้ำทำย และอ�ำนำจกำรตัดสินใจ 

แต่สภำพแวดล้อมก็ไม่เอื้ออ�ำนวยเอำเสียเลย โครงสร้ำงงำนของพวกเขำ

ไม่ส่งเสริมให้เกิดเหตุผลอื่นใดในกำรท�ำงำนนอกจำกเพื่อเงินล้วนๆ


