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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

 หากพูดถึง “อุรังอุตัง กอริลลา ชิมแปนซี และโบโนโบ” 

คุณนึกถึงอะไร

	 หลายคนคงนึกถึงฉากผจญภัยสุดเร้าใจในป่าหรือไม่ก็ภาพ

ในสวนสตัว์อย่างแน่นอน ต้องขอโทษด้วยทีท่�าให้คณุผิดหวงั	เพราะ

นอกจากไม่มีฉากแอ็กชันหรือสารคดีบรรยายชีวิตสัตว์โลกแล้ว	

หนังสือเล่มนี้ยังเปลี่ยนต่อมรับรู้เร่ืองเอปของคุณไปตลอดกาล	

 “เพื่อนร่วมงานของคุณเป็นลิงแบบไหน” เล่มนี้	มาจาก

งานวิจัยของจิตแพทย์ชาวญี่ปุ่น	ดร.นะโงะชิ	ยะซุฟุมิ	และคณะ	ซ่ึง

เปรียบเทียบพฤติกรรมมนุษย์กับนิสัยของเอปทั้ง	4	สายพันธุ์

 ในเล่มจะมแีบบทดสอบและสถานการณ์สมมตต่ิางๆ	ให้คณุ

วิเคราะห์บุคลิกที่แท้จริงของตนเองรวมถึงเพื่อนร่วมงาน	พร้อม

ค�าอธบิายลักษณะนสิยัอย่างละเอียด	เช่น	ค�าชมทีค่นแต่ละประเภท

อยากได้ยิน	งานทีถ่นดั	สิง่ทีช่อบ	และส่ิงทีไ่ม่ชอบ	เพือ่ให้คณุเข้าใจ

ได้ว่า	“ท�าไมเพือ่นคนนีถ้งึชอบฉายเดีย่ว”	“ท�าไมเพื่อนคนนั้นถึงชอบ

ท�างานใหม่ๆ	ทีท้่าทาย”	 รูจ้ดุอ่อน	มองเห็นจุดแข็ง	แล้วดึงศักยภาพ

ของแต่ละคนออกมาใช้กับการท�างานได้อย่างเต็มที่

	 หากอยากรู้ว่าเพือ่นร่วมงานทีน่ัง่ข้างๆ	เป็นเอปสายพนัธุไ์หน	

ลองหาค�าตอบจากในเล่มดูสิ

ปรารถนาดี

พนักงานกอริลลา



บทน�ำ

หากเลือกได้คุณอยากได้รับค�าชมแบบไหน...

(A)	เพราะมีคุณมาช่วยงาน	เราถึงได้ประสบความส�าเร็จ

(B)	ไอเดียที่คุณเสนอมาน่าสนใจจริงๆ	ไม่มีใครเคยคิดมาก่อนเลย

(C)	เป็นเพราะการจัดการของคุณจึงท�าให้ทีมเป็นหนึ่งเดียวกัน

(D)	ทุกคนดูสนุกสนานจริงๆ	เพราะได้ท�างานกันเป็นทีม

	 เป็นเร่ืองปกตทิีห่ากได้รับการยอมรับหรือค�าชมจากผู้อ่ืน	จะ

ช่วยให้เรามีแรงผลักดันในการท�างานและแสดงความสามารถ

ออกมาได้อย่างเต็มที่	 ทว่า	ต่างคนย่อมมีบุคลิกต่างกัน	ค�าชมที่

เลือกใช้จึงย่อมต่างกันไปด้วย	 หากเราเข้าใจความต้องการของ

แต่ละคนจะช่วยให้เลือกใช้ค�าชมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 หากคุณเลือกแบบ	A	แสดงว่าชอบให้ชมโดยเน้นที่ความ 

สามารถของตวับคุคล	 แบบ	B	ชอบให้ชมท่ีวธิคีดิมากกว่าตวับคุคล	

แบบ	C	ชอบให้ชมที่ความสามัคคีของทีมในภาพรวมมากกว่าตัว

บุคคล	 และแบบ	D	ชอบให้ชมที่บรรยากาศการท�างานซึ่งเป็นด้าน

ความรู้สึกมากกว่าผลของงาน



	 ไม่ว่าเป็นการรวมกลุ่มในที่ท�างานหรือชมรมต่างๆ	ย่อม

ทราบกันดีว่าการเอ่ยค�าชมหรือการยอมรับซ่ึงกันและกันช่วยให้

ประสิทธิภาพการท�างานของทีมสูงข้ึน	แต่หากเราเลือกใช้ค�าชม

ผิดประเภทอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีก็เป็นได้

	 หนังสือเล่มนี้เขียนโดยสมาชิก	Team	GATHER	Project	 

ซ่ึงมาจากงานวิจัยชื่อว่า	Great	Apes	Teach	Human	Eternal	 

Relationships	โดยศกึษาพฤตกิรรมมนษุย์เปรียบเทยีบกบัลักษณะ 

นิสัยของเอป	(ape)	หรือลิงไร้หางทั้ง	4	สายพันธุ์	ได้แก่	อุรังอุตัง	

กอริลลา	ชิมแปนซี	และโบโนโบ	โดยบรรจุเป็นหลักสูตรการฝึก 

อบรมพนักงานของบริษัท	Every	Homey	Holdings	(หรือ	Every	

Group)	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2009	จนถึงปัจจุบัน

	 บริษัท	Every	Group	มสี�านกังานใหญ่ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดัฮโิรชมิา	

เมืองฟุกุยะมะ	ประเทศญี่ปุ่น	เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ 

ซูเปอร์มาร์เกต	ร้านอาหาร	บริการรับส่งพัสดุ	และธุรกิจเกี่ยวกับ

การเกษตร	มีบริษัทในเครือรวมแล้ว	10	บริษัทด้วยกัน	จัดว่าเป็น

บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารแบบครบวงจร	

	 ส�าหรับธุรกิจซูเปอร์มาร์เกตซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของ	Every	

Group	มีผลประกอบการเติบโตเป็นตัวเลข	2	หลัก	(double	digit)	

ติดต่อกัน	15	ปีและมีผลก�าไรสูงขึ้นเป็นตัวเลข	2	หลัก	8	ปีติดกัน



	 หากพิจารณาจากการด�าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียน 

ในกลุ่มเดียวกัน	บริษัท	Every	Group	ครองแชมป์อันดับ	1	จาก 

การจัดอันดับของนิตยสาร	DIAMOND Chain Store	ฉบับวันที่	 

1	ก.ค.	ปี	ค.ศ.	2015	

	 สิ่งที่อยู่เบ้ืองหลังความส�าเร็จนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพราะ

บริษัท	Every	Group	น�าความรู้จากการศึกษาประเภทของเอป 

มาประยุกต์ใช้กบัการบริหารเพือ่ดงึศกัยภาพของพนกังานแต่ละคน

ออกมาได้อย่างเต็มที่

	 ดังนั้น	เนื้อหาในเล่มรวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ	จึงรวบรวมมา

จากการอบรมทีเ่กดิข้ึนจริงของบริษัท	Every	Group	เป็นหลกั	เพือ่

ให้ทุกท่านน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสถานการณ์ของตน

Team GATHER Project
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บทที่
1

คุณเป็นเอป
สายพันธุ์ ไหน

อยากรู้ไหมว่าตัวตนจริง ๆ  ของคุณ
เป็นอย่างไร 
	 ก่อนเร่ิมเนื้อหาสุดเข้มข้น	ลองมาวิเคราะห์กันก่อนดีกว่าว่า

คุณมีบุคลิกใกล้เคียงกับเอปสายพันธุ์ไหน	

	 ตารางหน้าถดัไปจะมคี�าถามให้คุณเลอืกตอบตามความรู้สกึ

แบบไม่ต้องคดิมาก	 เร่ิมจากเลอืกก่อนว่าคณุเป็นคนชอบแสดงออก

ทางอารมณ์หรือไม่	ถ้า	“ใช่”	ให้เลือกอยู่ในตารางฝั่งขวา	ถ้า	“ไม่ใช่”	

ให้เลือกอยู่ในตารางฝั่งซ้าย

	 จากนัน้ให้ตอบค�าถามตามหัวข้อในแนวตัง้ถงึเร่ืองทีคุ่ณ	“ให้

ความส�าคัญในชีวิต”	ถ้าช่องไหนตรงกับคุณให้เลือกช่องนั้น
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การแสดงออกทางอารมณ์
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  หากค�าตอบของคุณตรงกับอักษรตัวไหน A B C หรือ D  

ให้พลิกไปอ่านค�าอธิบายในหน้าถัดไป
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สายพันธุ์อุรังอุตัง
ประณีตกับงาน ใส่ใจรายละเอียด เป็นมืออาชีพ

ฉันเป็นหมาป่าผู้เดียวดายแล้วใครจะทำาไม
	 คนประเภท	A	หรืออุรังอุตังมักไม่ค่อยคบหาผู้อ่ืนและชอบ

ฉายเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ พวกเขาจะท�าตามความคิดของตัวเองว่า

งานไหนควรท�า	งานไหนไม่ควรท�า	 หากความชอบหรือความสนใจ

สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรจะท�าออกมาได้ดีและมีคุณภาพ

จนได้รับค�าชืน่ชม	แต่หากมีความคดิสวนทางกนัจะส่งผลให้ไม่ได้รับ

การยอมรับจากองค์กรหรือเพื่อนร่วมงาน

ไม่ชอบให้ใครมารบกวน
	 เนือ่งจากคนประเภทอุรังอุตงัมักยึดตวัเองเป็นศนูย์กลาง	จงึ

ไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับคน

รอบข้าง	ไม่เว้นแม้แต่กบัคนใกล้ชดิอย่างครอบครัว	เพือ่นสนทิ	หรือ

คนรัก	พวกเขาจะเว้นระยะห่างไว้เสมอ หากถูกเข้าใจผิดแทนที่จะ

รีบอธิบาย	กลับเลือกนิ่งเงียบหรือเฉยไว้ก่อนในตอนแรก
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ผมชื่อ
อูตะ
ใคร ๆ
ก็ว่า
ผมเป็น
คนแปลก

	 คนประเภทอุรังอุตังมักพูดน้อย	เงียบขรึม	และไม่ค่อยแสดง

ความรู้สึก	จึงชอบอยู่คนเดียวในโลกส่วนตัวมากกว่าการสังสรรค์

ปาร์ตีห้รือใช้เวลาร่วมกบัเพือ่นฝูง	แต่ถ้าพวกเขาไว้เนือ้เชือ่ใจใครข้ึน

มาแล้วละก	็จะเล่าเร่ืองของตวัเองให้ฟังอย่างหมดเปลอืกเลยทเีดยีว	

ถ้าตดัสนิใจแล้วว่าจะทำา แม้ล้มเหลวก็ไม่เป็นไร
	 คนประเภทอุรังอุตังมักด�าเนินชีวิตภายใต้คติที่ว่า	“คนเรา

เกดิมาเพือ่ยืนหยัดด้วยล�าแข้งของตวัเอง”	จงึชอบโชว์เดีย่วมากกว่า

พึ่งพาผู้อ่ืน	 โดยศึกษาไตร่ตรองอย่างดีด้วยตัวเองจนม่ันใจแล้ว 

จึงลงมือท�า

	 แม้เป็นงานที่หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาสั่งให้ท�า	หากไม ่

เห็นด้วยก็ไม่อาจบังคับตัวเองให้ท�างานนั้นอย่างมีความสุขได้	แต่

หากเป็นงานที่ชอบหรือสนใจแล้วละก็จะทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่าง

สุดก�าลังเลยทีเดียว
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สายพันธุ์กอริลลา
รักสันติ ชอบความมั่นคง

เคารพกฎระเบียบของสังคม
	 คนประเภท	B	หรือกอริลลามักท�าตวัเงยีบๆ	และไม่โดดเด่น 

อะไร	ตัง้หน้าตัง้ตาท�างานทีไ่ด้รับมอบหมายไปเร่ือยๆ	จนส�าเร็จโดย 

ไม่มใีครคาดคดิ	หรือพฒันาความสามารถของตนจนกลายเป็นทีพ่ึง่ 

ของเพือ่นในกลุ่ม สิง่ทีค่นประเภทนีใ้ห้ความส�าคัญไม่ใช่ค�าชมหรือ 

ผลประโยชน์ของตนเอง	แต่เป็นความสามคัคีและความเป็นระเบยีบ

เรียบร้อยของกลุ่ม ดังนั้น	คนประเภทกอริลลาจะไม่เอาความคิด

ตัวเองเป็นใหญ่แต่จะค�านึงถึงความคิดเห็นส่วนรวมเป็นหลัก	

ความมั่นคงในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน
เป็นสิ่งสำาคัญที่สุด
	 อุดมคติที่คนประเภทกอริลลายึดถือในการด�าเนินชีวิตคือ		

การที่ตื่นข้ึนมาแล้วพบว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง  
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สวัสดี
ครับ 
ผมช่ือ
กอริเบ 
ยินดี
ท่ีได้
รู้จัก
ครับ

	 สิ่งเหล่านี้เป็นการด�าเนินชีวิตแบบที่ท�าให้รู้สึกอุ่นใจและ

มั่นคง คนประเภทกอริลลาไม่ชอบงานที่ท้าทายหรือการริเร่ิม

สิ่งใหม่ๆ	แต่จะชอบงานที่มีแบบแผนมากกว่า

	 หากวิถีชีวิตแบบเดิมที่เคยชินเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

กะทันหัน	คนประเภทกอริลลาจะตื่นตระหนกมากกว่าคนประเภท

อื่นหลายเท่า	

เกลียดคนที่ไม่ให้ความเคารพผู้อื่น
	 ปกตแิล้วคนประเภทกอริลลาจะพยายามรักษาความสมัพนัธ์

กบัคนรอบข้าง	จงึให้ความส�าคญักับการเคารพผู้อ่ืนและชืน่ชมข้อดี

ของผู้อื่นจากใจจริงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือครอบครัว	

	 เม่ือใดที่มีคนท�าพฤติกรรมไม่สุภาพหรือไม่ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ	คนประเภทกอริลลาจะแสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจ

ออกมาอย่างชัดเจน
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สายพันธุ์ชิมแปนซี
เข้าสังคมเก่ง เน้นเรื่องแพ้ชนะเป็นสำาคัญ

ถ้าคิดอะไรใหม่ ๆ  ได้จะลงมือทำาทันที
	 คนประเภท	C	หรือชิมแปนซีเป็นคนสดใสร่าเริงและมี

อัธยาศัยดี	ไม่ว่าจะอยู่ในชั้นเรียนหรือกิจกรรมกลุ่มมักได้รับเลือก

เป็นหัวหน้าเสมอ คนประเภทนี้มักพูดจาฉะฉาน	มีเหตุมีผล	และ

หัวไว	(ทัง้ในทางทีด่แีละไม่ด)ี	ไม่ครุ่นคดิวนไปวนมาในเร่ืองเดมิ	แต่

จะคิดและรีบตัดสินใจลงมือท�าทันที

ทั้งหมดเป็นฝีมือของฉันเอง
	 สิ่งที่คนประเภทชิมแปนซีต้องการคือการได้รับการยอมรับ

และค�าชมจากคนรอบข้าง แน่นอนว่าความส�าเร็จของงานเป็นสิ่ง

ส�าคญั	แต่นอกเหนอืสิง่อ่ืนใดพวกเขาต้องการเปรียบเทยีบว่าผลงาน

ของตนดีกว่าคู่แข่งหรือไม่	และถ้าเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือรุ่นน้อง

ท�าได้ดีกว่า	คนประเภทชิมแปนซีจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาด	อาจถึง 
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