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ปั ญหาที่สาคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ คือ ทาอย่างไรให้ บคุ ลากรดึงเอาศักยภาพที่มีอยูอ่ อกมาใช้
ให้ เป็ นประโยชน์ให้ มากที่สดุ หลายองค์กรได้ พยายามจัดสวัสดิการ ค่าจ้ าง เงินจูงใจ โบนัส และสิทธิประโยชน์อีกมากมาย
เพื่อจูงใจให้ คนดึงเอาศักยภาพออกมาใช้ ให้ เต็มที่ แต่จนแล้ วจนรอดก็ ยงั ไม่ค่อยประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร เพราะ
สวัสดิการและผลตอบแทนที่จัดให้ มกั จะจูงใจคนได้ เพียงช่วงแรก ๆ เท่านัน้ เช่น คนจะเกิดแรงจูงใจหลังจากมีการปรับ
เงินเดือนประจาปี เพียงเดือนสองเดือน หลังจากนันเงิ
้ นที่ปรับขึ ้นไปก็เหมือนกับรายได้ ประจาที่ปกติ สวัสดิการอื่น ๆ ก็
เช่นเดียวกัน เมื่อได้ รับบ่อย ๆ เป็ นประจาก็กลายเป็ นสิ่งที่ควรได้ ไปแล้ ว ไม่ใช่สิ่งที่ ต้องดึงเอาศักยภาพออกมาให้ มาก
กว่าเดิม
ผมมีความเชื่อว่าองค์การส่วนใหญ่คดั เลือกคนที่มีศกั ยภาพไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ความแตกต่างจะอยู่ที่ใคร
สามารถดึงเอาศักยภาพของคนออกมาใช้ ได้ มากกว่ากัน ศักยภาพของคนเปรี ยบเสมือนกับภูเขาน ้าแข็ง ส่วนที่เป็ นส่วน
ยอดที่โผล่ขึ ้นมาเหนือน ้าซึ่งมีสว่ นน้ อยนันเปรี
้ ย บเสมือนศักยภาพที่คนนาออกมาใช้ งานจริ ง ส่วนน ้าแข็งที่จมอยู่ใต้ น ้าซึ่งมี
ขนาดใหญ่กว่านันคื
้ อศักยภาพของคนที่ยงั ซ่อนอยูห่ รื อยังไม่ถกู ดึงขึ ้นมาใช้ งาน
การที่จะให้ คนมีแรงจูงใจในการดึงเอาศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ ให้ มากที่สดุ นัน้ ผมขอเสนอแนะเทคนิค
ตัวอย่าง 3 ข้ อดังนี ้
• หลอกตัวเอง
คนหลายคนมีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาตัวเอง แต่มกั จะไปไม่ถึงดวงดาวเพราะใจตัวเราเองแบ่งออกเป็ น 2 ฝ่ าย
คือฝ่ ายอธรรมกับฝ่ ายธรรมะ บางครัง้ เราตังใจมากที
้
่จะขยัน แต่ดเู หมือนว่ามีจิตใจฝ่ ายอธรรมจะคอยจ้ องทาลายสิ่งที่เรา
ตังใจอยู
้
่เสมอ โดยหาเหตุตา่ ง ๆ มาอ้ าง เช่น เราตังใจว่
้ าจะตื่นเช้ าเพื่อไปออกกาลังกาย ในช่วงแรก ๆ จิตใจฝ่ ายธรรมะของ
เราอาจจะมีพลังแรง เพราะเราไปเห็นคนบางคนเป็ นอัมพาตและหมอบอกให้ ออกกาลังกายเยอะ ๆ เรากลัวว่าจะเป็ น
อัมพาตเลยเริ่ มออกกาลังกาย เมื่อออกไปสักระยะหนึ่ง จิตใจฝ่ ายอธรรมเริ่ มเกิดขึ ้นแล้ วบอกเราว่า วันนี ้ไม่ว่างต้ องไปทา
ธุระข้ างนอก เลยของดออกกาลังกายหนึง่ วัน วันนี ้ฝนทาท่าจะตกของดออกกาลังกายเช่นกัน เมื่อคืนนอนดึก ตื่นไม่ไหวขอ
งดออกกาลังกายอีกหนึ่งวัน เราจะเห็นว่าแรงจูงใจของเราจริ ง ๆ ไม่ได้ อยู่ที่ไหนแต่อยู่ที่ใจของเราเอง ใจของเรายังไม่เป็ น
เอกภาพ ใจของเรายังทะเลาะกันอยู่ แล้ วจะสร้ างแรงจูงใจได้ อย่างไร

เพื่อป้องกันไม่ให้ ฝ่ายอธรรมชนะฝ่ ายธรรมะ เราควรจะใช้ กลยุทธ์ ในการหลอก (ใจฝ่ ายอธรรม) ของตัวเอง เพื่อให้
เห็นภาพที่ชดั เจนผมขอยกตัวอย่างที่ผมเคยใช้ กบั ตัวเองแล้ วได้ ผลดี นัน่ ก็คือเวลาผมไปวิ่งออกกาลังกายรอบสนามฟุตบอล
ถ้ าวันไหนตังใจจะวิ
้
่งเพียง 3 รอบ และในใจนับอยูต่ ลอดเวลาว่าหนึง่ รอบ สองรอบ เหลือรอบสุดท้ ายแล้ ว ผมมีความรู้สกึ ว่า
ผมจะเริ่ มหมดแรงเอาใกล้ ๆ ครบรอบที่สามเพราะแรงจูงใจเริ่ มน้ อยลง แต่ถ้าวันไหนผมตังเป้
้ าหลอกตัวเองว่าวั นนี ้จะวิ่ง 5
รอบ (แต่จริ ง ๆ แล้ วต้ องการเพียง 3 รอบเหมือนเดิม) ในขณะที่วิ่งไปนันในจิ
้ ตพยายามคิดว่า 5 รอบ ๆๆๆ เมื่อวิ่งไปได้ 2
รอบครึ่ งก็คิดว่าเหลืออีกสองรอบครึ่ ง แจงจูงใจก็ยังเหลือค่อนข้ างเยอะ แต่เมื่อวิ่งมาถึงรอบที่สามผมก็หยุด ทัง้ ๆ ที่ยัง
สามารถวิ่งได้ อีกหลายรอบ ยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่
ในชีวิตการทางานของคนก็เช่นเดียวกัน เราจาเป็ นต้ องสอนให้ คนรู้ จักการหลอกตัวเอง เพื่อหลอกให้ คนดึงเอา
ศักยภาพออกมาใช้ อย่างเต็มที่ เช่น เมื่อเจ้ านายมอบหมายงานมาให้ และบอกให้ เราทาให้ เสร็ จสัปดาห์หน้ า เราลองหลอก
ตัวเองโดยการลบวันกาหนดเสร็ จที่เจ้ านายบอกมาออกจากใจ แล้ วแทนที่ใหม่ด้วยวันที่เรากาหนดขึน้ มาเองคืองานนี ้
จะต้ องเสร็ จภายในวันศุกร์ นี ้ แล้ วบันทึกความทรงจานี ้ลงไปบ่อย ๆ ให้ ติดอยูใ่ นหัว ให้ ติดอยูใ่ นใจ และต้ องเสริ มเข้ าไปอีกว่า
ถ้ าไม่เสร็ จภายในวันศุกร์ นีโ้ ดนเจ้ านายเล่นงานแน่ ๆ หรื อคิดหลอกต่อไปอีกว่างานชิน้ นีเ้ ป็ นงานที่สาคัญ มากเจ้ านาย
จะต้ องนาไปเสนอกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จะช้ าไม่ได้ ผิดไม่ได้ ฯลฯ เราสามารถใส่เงื่อนไขต่าง ๆ หลอกตัวเองได้ อย่างเต็มที่
เพื่อให้ ตวั เราเองหาทางดึงเอาศักยภาพในด้ านต่าง ๆ ออกมาใช้ เช่น ศักยภาพในการบริ หารเวลา ศักยภาพในการวางแผน
ศักยภาพในการตรวจสอบความละเอียดของงาน ฯลฯ
• แรงจูงใจภายในแบบแยกส่ วน
ผมอยากจะแนะนาให้ องค์กรต่าง ๆ ลองเปลี่ยนวิธีการจากการจูงใจด้ วยสิ่งเร้ าหรื อสิ่งกระตุ้นจากภายนอก มา
เป็ นการกระตุ้นคนโดยใช้ แรงจูงใจภายในของเขาเอง เราจะเห็นว่าคนบางคนทางานเพราะเงิน คนบางคนทา งานเพราะ
อยากได้ เกียรติยศชื่อเสียง คนบางคนทางานเพราะต้ องการก้ าวไปสูค่ วามสาเร็ จในชีวิต คนบางคนทางานเพราะรักงาน แต่
ในความเป็ นจริ งแล้ วเรามักจะจูงใจคนด้ วยสิง่ จูงใจที่เหมือน ๆ กัน เช่น ทุกคนมีโบนัส มีสวัสดิการมีเงินจูงใจที่เหมือน ๆ กัน
การจูงใจคนก็ไม่แตกต่างอะไรไปกับการจูงใจของนักแสดงละคนสัตว์ที่เวลาแสดงกับปลาโลมา สิงโตทะเล เขาใช้ ปลาเป็ น
แรงจูงใจ เวลาแสดงกับลิงก็ใช้ กล้ วย เวลาแสดงกับช้ างก็ใช้ อ้อยและกล้ วย เพราะถ้ าไม่ว่าเขาแสดงกับสัตว์ชนิดไหนแล้ วใช้
แบงค์ห้าร้ อยไปล่อ ผมเชื่อมัน่ เหลือเกินว่าคงไม่มีสตั ว์ตวั ใดจะออกมาแสดงอย่างแน่นอน จะมีก็เฉพาะเสือเท่านันแหละ
้
ครับที่จะออกมากินนักแสดงเสียก่อน เพราะคิดว่าเอาเนื ้อตัวเองออกมาล่อให้ มนั แสดง
• แรงจูงใจชีน้ า
คนทางานส่วนใหญ่ที่ไม่คอ่ ยมีแรงจูงใจเป็ นเพราะว่าเขายังไม่ร้ ู เลยว่าในชีวิตนี ้ตัวเองต้ องการอะไร จูงเท่าไหร่เขา
ก็ไม่ไปหรอก ขออยู่ที่เดิมดีกว่า ทางานไปเรื่ อย ๆ จนกว่าจะเกษี ยณอายุ ขอทางานไปพอเอาตัวรอดไปวัน ๆ ก็พอแล้ ว ส่วน
หนึง่ เพราะคนไม่มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเอง แต่อีกส่วนหนึ่งคือมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองว่าขออยูแ่ บบนี ้แหละไม่ต้อง
ก้ า วหน้ าอะไรมากหรอก ผมขอแนะน าให้ แ ต่ละองค์ กรลองสร้ างแรงจูงใจชี น้ าให้ กับ บุค คลทัง้ สองกลุ่ม โดยการชี น้ า
เป้าหมายชีวิตของคนในองค์กรเชิงรุ ก เช่น การเชิญคนที่ประสบความสาเร็ จในชีวิตมาถ่ายทอดประสบการณ์ ให้ ฟังเป็ น
ระยะ ๆ เพื่อให้ คนเกิดแรงจูงใจ การนาข่าวสารที่เกี่ยวกับคนที่ประสบความสาเร็ จมาติดประกาศอยู่เป็ นประจา การส่ ง
พนักงานไปดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับคนที่ประสบความสาเร็ จในชีวิต ไม่ใช่ส่งไปดูงานเฉพาะ 5ส ความปลอดภัย ISO
ส่งไปเติมไฟในชีวิตของเขาบ้ าง อย่าลงทุนเฉพาะสิ่งที่องค์กรเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อตัวเองเพียงอย่างเดียว ผมขอให้ ดู

ศักยภาพของคนที่ได้ ทนุ บริ ษัทไปเรี ยนในสิง่ ที่ตัวเองต้ องการ เวลาเขากลับมาส่วนมากจะพกแรงจูงใจกลับมาด้ วย แต่เวลา
ส่งพนักงานไปอบรมในหัวข้ อที่บริ ษัทต้ องการมักจะพกเอาเพียงเอกสารประกอบการสัมมนากลับมาเท่านัน้ แรงจูงใจก่อน
ไปอาจจะมีมากแต่พอกลับมาแรงจูงใจเหลือนิดเดียว เพราะเบื่อสิง่ ที่บริ ษัทยัดเยียดให้
ดังนัน้ การสร้ างแรงจูงใจเชิงรุกจึงหมายถึง วิธีการใด ๆ ก็ได้ ที่สามารถดึงเอาศักยภาพของคนที่ยงั มีเหลืออยู่อีก
มาก ออกมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ตัวพนักงานเองและต่อองค์กรมากที่สดุ บางครัง้ อาจจะต้ องสร้ างสถานการณ์หลอกให้
เขาเกิดแรงจูงใจขึ ้นมา แรงจูงใจของคนจะเกิดได้ ทงสิ
ั ้ ่งเร้ าที่เป็ นบวกและเป็ นลบ เช่น บางคนขยันทางานเพราะต้ องการ
ก้ าวหน้ าในตาแหน่งหน้ าที่ บางคนขยันทางานมากขึ ้นเพราะกลัวตกงานเนื่องจากในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีบริ ษัทต่าง ๆ มีการ
ลด (กาลังคน) ละ (การจ้ างงาน) เลิก (จ้ าง) ให้ เห็นอยูท่ กุ วัน
สุดท้ ายนี ้อยากจะฝากบอกผู้บริ หารและผู้บงั คับบัญชาทุกท่านว่าภารกิจหลักของท่านในปั จจุบนั และอนาคต
อันใกล้ นี ้ จะเปลี่ยนจากการบริ หารงานไปสูก่ ารบริ หาร “คน” มากขึ ้นอย่างแน่นอน เพราะเทคโนโลยี ความสามารถของคน
จะทาให้ ทา่ นต้ องใช้ เวลาในการบริ หาร “งาน” น้ อยลง และสิง่ สาคัญที่จะบริ หารคนเก่ง ๆ ให้ ทางานกับเราได้ คือ การบริ หาร
แรงจูงใจของคน โดยเฉพาะการบริ ห ารแรงจูงใจเชิ งรุ ก ดังตัวอย่างดังที่ได้ ก ล่าวมาแล้ ว องค์ กรใดหรื อ ผู้บ ริ ห ารคนใด
สามารถบริ หาร”ใจ”ของคนเก่งกว่ากัน นัน่ คือผู้ชนะทังการแข่
้
งขันทางธุรกิจและจิตใจคนครับ....
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