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ปัญหาที่ส าคญัในการพฒันาบคุลากรในองค์กรตา่ง ๆ คือ ท าอยา่งไรให้บคุลากรดงึเอาศกัยภาพท่ีมีอยูอ่อกมาใช้
ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สดุ หลายองค์กรได้พยายามจดัสวสัดิการ คา่จ้าง เงินจงูใจ โบนสั และสทิธิประโยชน์อีกมากมาย
เพื่อจูงใจให้คนดึงเอาศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่ แต่จนแล้วจนรอดก็ยงัไม่ค่อยประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เพราะ
สวสัดิการและผลตอบแทนที่จัดให้มกัจะจูงใจคนได้เพียงช่วงแรก ๆ เท่านัน้ เช่น คนจะเกิดแรงจูงใจหลงัจากมีการปรับ
เงินเดือนประจ าปีเพียงเดือนสองเดือน หลงัจากนัน้เงินที่ปรับขึน้ไปก็เหมือนกับรายได้ประจ าที่ปกติ สวสัดิการอื่น  ๆ ก็
เช่นเดียวกัน เมื่อได้รับบ่อย ๆ เป็นประจ าก็กลายเป็นสิ่งที่ควรได้ไปแล้ว ไม่ใช่สิ่งที่ต้องดึงเอาศักยภาพออกมาให้มาก
กวา่เดิม 

ผมมีความเช่ือว่าองค์การสว่นใหญ่คดัเลือกคนท่ีมีศกัยภาพไมแ่ตกต่างกนัมากนกั แต่ความแตกตา่งจะอยู่ที่ใคร
สามารถดึงเอาศกัยภาพของคนออกมาใช้ได้มากกว่ากัน ศกัยภาพของคนเปรียบเสมือนกับภูเขาน า้แข็ง สว่นที่เป็นสว่น
ยอดที่โผลข่ึน้มาเหนือน า้ซึ่งมีสว่นน้อยนัน้เปรียบเสมือนศกัยภาพท่ีคนน าออกมาใช้งานจริง สว่นน า้แข็งที่จมอยู่ใต้น า้ซึ่งมี
ขนาดใหญ่กวา่นัน้คือศกัยภาพของคนที่ยงัซอ่นอยูห่รือยงัไมถ่กูดงึขึน้มาใช้งาน 

การที่จะให้คนมีแรงจูงใจในการดึงเอาศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ให้มากที่สดุนัน้ ผมขอเสนอแนะเทคนิค
ตวัอยา่ง 3 ข้อดงันี ้

• หลอกตัวเอง 

คนหลายคนมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาตวัเอง แตม่กัจะไปไม่ถึงดวงดาวเพราะใจตวัเราเองแบง่ออกเป็น 2 ฝ่าย 
คือฝ่ายอธรรมกบัฝ่ายธรรมะ บางครัง้เราตัง้ใจมากที่จะขยนั แต่ดเูหมือนว่ามีจิตใจฝ่ายอธรรมจะคอยจ้องท าลายสิ่งที่เรา
ตัง้ใจอยู่เสมอ โดยหาเหตตุา่ง ๆ มาอ้าง เช่น เราตัง้ใจวา่จะตื่นเช้าเพื่อไปออกก าลงักาย ในช่วงแรก ๆ จิตใจฝ่ายธรรมะของ
เราอาจจะมีพลงัแรง เพราะเราไปเห็นคนบางคนเป็นอมัพาตและหมอบอกให้ออกก าลงักายเยอะ  ๆ เรากลวัว่าจะเป็น
อมัพาตเลยเร่ิมออกก าลงักาย เมื่อออกไปสกัระยะหนึ่ง จิตใจฝ่ายอธรรมเร่ิมเกิดขึน้แล้วบอกเราว่า วนันีไ้ม่ว่างต้องไปท า
ธุระข้างนอก เลยของดออกก าลงักายหนึง่วนั วนันีฝ้นท าทา่จะตกของดออกก าลงักายเช่นกนั เมื่อคืนนอนดกึ ตื่นไมไ่หวขอ
งดออกก าลงักายอีกหนึ่งวนั เราจะเห็นว่าแรงจูงใจของเราจริง ๆ ไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ที่ใจของเราเอง ใจของเรายงัไม่เป็น
เอกภาพ ใจของเรายงัทะเลาะกนัอยู ่แล้วจะสร้างแรงจงูใจได้อยา่งไร 



เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้ฝ่ายอธรรมชนะฝ่ายธรรมะ เราควรจะใช้กลยทุธ์ในการหลอก (ใจฝ่ายอธรรม) ของตวัเอง เพื่อให้
เห็นภาพท่ีชดัเจนผมขอยกตวัอยา่งที่ผมเคยใช้กบัตวัเองแล้วได้ผลดี นัน่ก็คือเวลาผมไปวิ่งออกก าลงักายรอบสนามฟตุบอล 
ถ้าวนัไหนตัง้ใจจะวิ่งเพียง 3 รอบ และในใจนบัอยูต่ลอดเวลาวา่หนึง่รอบ สองรอบ เหลอืรอบสดุท้ายแล้ว ผมมีความรู้สกึว่า
ผมจะเร่ิมหมดแรงเอาใกล้ ๆ ครบรอบที่สามเพราะแรงจูงใจเร่ิมน้อยลง แต่ถ้าวนัไหนผมตัง้เป้าหลอกตวัเองว่าวันนีจ้ะวิ่ง 5 
รอบ (แต่จริง ๆ แล้วต้องการเพียง 3 รอบเหมือนเดิม) ในขณะที่วิ่งไปนัน้ในจิตพยายามคิดว่า 5 รอบ ๆๆๆ เมื่อวิ่งไปได้ 2 
รอบคร่ึงก็คิดว่าเหลืออีกสองรอบคร่ึง แจงจูงใจก็ยังเหลือค่อนข้างเยอะ แต่เมื่อวิ่งมาถึงรอบที่สามผมก็หยุด ทัง้  ๆ ที่ยัง
สามารถวิ่งได้อีกหลายรอบ ยงัไมเ่หน่ือยเทา่ไหร่ 

ในชีวิตการท างานของคนก็เช่นเดียวกัน เราจ าเป็นต้องสอนให้คนรู้จักการหลอกตวัเอง เพื่อหลอกให้คนดึงเอา
ศกัยภาพออกมาใช้อยา่งเต็มที่ เช่น เมื่อเจ้านายมอบหมายงานมาให้และบอกให้เราท าให้เสร็จสปัดาห์หน้า เราลองหลอก
ตวัเองโดยการลบวนัก าหนดเสร็จที่เจ้านายบอกมาออกจากใจ แล้วแทนที่ใหม่ด้วยวันที่เราก าหนดขึน้มาเองคืองานนี ้
จะต้องเสร็จภายในวนัศกุร์นี ้แล้วบนัทกึความทรงจ านีล้งไปบอ่ย ๆ ให้ติดอยูใ่นหวั ให้ติดอยูใ่นใจ และต้องเสริมเข้าไปอีกวา่
ถ้าไม่เสร็จภายในวันศุกร์นีโ้ดนเจ้านายเล่นงานแน่ ๆ หรือคิดหลอกต่อไปอีกว่างานชิน้นีเ้ป็นงานที่ส าคัญมากเจ้านาย
จะต้องน าไปเสนอกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท จะช้าไม่ได้ ผิดไม่ได้ ฯลฯ เราสามารถใสเ่ง่ือนไขต่าง ๆ หลอกตวัเองได้อยา่งเต็มที่
เพื่อให้ตวัเราเองหาทางดงึเอาศกัยภาพในด้านตา่ง ๆ ออกมาใช้ เช่น ศกัยภาพในการบริหารเวลา ศกัยภาพในการวางแผน 
ศกัยภาพในการตรวจสอบความละเอียดของงาน ฯลฯ 

• แรงจูงใจภายในแบบแยกส่วน 

ผมอยากจะแนะน าให้องค์กรต่าง ๆ ลองเปลี่ยนวิธีการจากการจูงใจด้วยสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นจากภายนอก มา
เป็นการกระตุ้นคนโดยใช้แรงจูงใจภายในของเขาเอง เราจะเห็นว่าคนบางคนท างานเพราะเงิน คนบางคนท า งานเพราะ
อยากได้เกียรติยศช่ือเสยีง คนบางคนท างานเพราะต้องการก้าวไปสูค่วามส าเร็จในชีวิต คนบางคนท างานเพราะรักงาน แต่
ในความเป็นจริงแล้วเรามกัจะจงูใจคนด้วยสิง่จงูใจที่เหมือน ๆ กนั เช่น ทกุคนมีโบนสั มีสวสัดิการมีเงินจงูใจที่เหมือน ๆ กนั 
การจงูใจคนก็ไมแ่ตกตา่งอะไรไปกบัการจงูใจของนกัแสดงละคนสตัว์ที่เวลาแสดงกบัปลาโลมา สิงโตทะเล เขาใช้ปลาเป็น
แรงจงูใจ เวลาแสดงกบัลงิก็ใช้กล้วย เวลาแสดงกบัช้างก็ใช้อ้อยและกล้วย เพราะถ้าไมว่่าเขาแสดงกบัสตัว์ชนิดไหนแล้วใช้
แบงค์ห้าร้อยไปล่อ ผมเช่ือมัน่เหลือเกินว่าคงไม่มีสตัว์ตวัใดจะออกมาแสดงอย่างแน่นอน จะมีก็เฉพาะเสือเท่านัน้แหละ
ครับท่ีจะออกมากินนกัแสดงเสยีก่อน เพราะคิดวา่เอาเนือ้ตวัเองออกมาลอ่ให้มนัแสดง 

• แรงจูงใจชีน้ า 

คนท างานสว่นใหญ่ที่ไม่คอ่ยมีแรงจงูใจเป็นเพราะวา่เขายงัไมรู้่เลยว่าในชีวิตนีต้วัเองต้องการอะไร จงูเทา่ไหร่เขา
ก็ไมไ่ปหรอก ขออยู่ที่เดิมดีกวา่ ท างานไปเร่ือย ๆ จนกวา่จะเกษียณอาย ุขอท างานไปพอเอาตวัรอดไปวนั ๆ ก็พอแล้ว สว่น
หนึง่เพราะคนไมม่ีเปา้หมายในชีวิตของตวัเอง แตอ่ีกสว่นหนึ่งคือมีเปา้หมายในชีวิตของตวัเองว่าขออยูแ่บบนีแ้หละไมต้่อง
ก้าวหน้าอะไรมากหรอก ผมขอแนะน าให้แต่ละองค์กรลองสร้างแรงจูงใจชีน้ าให้กับบุคคลทัง้สองกลุ่มโดยการชีน้ า
เป้าหมายชีวิตของคนในองค์กรเชิงรุก เช่น การเชิญคนที่ประสบความส าเร็จในชีวิตมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังเป็น
ระยะ ๆ เพื่อให้คนเกิดแรงจูงใจ การน าข่าวสารที่เก่ียวกับคนที่ประสบความส าเร็จมาติดประกาศอยู่เป็นประจ า การส่ ง
พนกังานไปดูงานนอกสถานที่เก่ียวกับคนที่ประสบความส าเร็จในชีวิต ไม่ใช่ส่งไปดูงานเฉพาะ 5ส ความปลอดภยั ISO 
สง่ไปเติมไฟในชีวิตของเขาบ้าง อย่าลงทุนเฉพาะสิ่งที่องค์กรเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อตวัเองเพียงอย่างเดียว ผมขอให้ดู



ศกัยภาพของคนท่ีได้ทนุบริษัทไปเรียนในสิง่ที่ตัวเองต้องการ เวลาเขากลบัมาสว่นมากจะพกแรงจงูใจกลบัมาด้วย แตเ่วลา
สง่พนกังานไปอบรมในหวัข้อที่บริษัทต้องการมกัจะพกเอาเพียงเอกสารประกอบการสมัมนากลบัมาเท่านัน้ แรงจงูใจก่อน
ไปอาจจะมีมากแตพ่อกลบัมาแรงจงูใจเหลอืนิดเดียว เพราะเบื่อสิง่ที่บริษัทยดัเยียดให้ 

ดงันัน้ การสร้างแรงจูงใจเชิงรุกจึงหมายถึง วิธีการใด ๆ ก็ได้ ท่ีสามารถดึงเอาศกัยภาพของคนท่ียงัมีเหลืออยู่อีก
มาก ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ตวัพนกังานเองและตอ่องค์กรมากที่สดุ บางครัง้อาจจะต้องสร้างสถานการณ์หลอกให้
เขาเกิดแรงจูงใจขึน้มา แรงจูงใจของคนจะเกิดได้ทัง้สิ่งเร้าที่เป็นบวกและเป็นลบ เช่น บางคนขยนัท างานเพราะต้องการ
ก้าวหน้าในต าแหนง่หน้าที่ บางคนขยนัท างานมากขึน้เพราะกลวัตกงานเนื่องจากในภาวะเศรษฐกิจไมด่ีบริษัทตา่ง ๆ มีการ 
ลด (ก าลงัคน) ละ (การจ้างงาน) เลกิ (จ้าง) ให้เห็นอยูท่กุวนั 
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