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มีองค์กรจานวนไม่น้อยที่พยายามคิดค้ นหาเครื่ องมือและวิธีการ ในการสร้ างแรงจูงใจที่ทนั สมัยและได้ รับการ
ยอมรับในระดับสากลเพื่อให้ คนทางานในองค์กรเกิดแรงจูงใจในชีวิตและทุม่ เททางานให้ องค์กรอย่างเต็มที่ เช่น การให้ ห้ นุ
แก่ผ้ บู ริ หาร การให้ รถประจาตาแหน่ง การให้ แพ็คเก็จทัวร์ ไปต่างประเทศ การให้ เงินเพิ่ม/เงินช่วยเหลือ การให้ โบนั ส หรื อ
เงินจูงใจในการมาทางานอย่างสม่าเสมอ และอีกสารพัดเงินจูงใจ
แต่...สุดท้ ายการลงทุนเพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ กับคนมักจะไม่ได้ ผลในระยะยาว จะเห็นผลแค่ในช่วงสันๆเท่
้ านัน้
ได้ ผลแบบวูบวาบเหมือนไฟไหม้ ฟาง และที่หนักกว่านันก็
้ คืออะไรก็ตามที่องค์กรให้ ไปแล้ ว ถึงแม้ ว่าความตังใจตอนแรก
้
อยากให้ สิ่งนันเป็
้ นเครื่ องมือในการสร้ างแรงจูงใจไม่ใช่สวัสดิการก็ตาม แต่สดุ ท้ ายมันก็จะกลายเป็ นสวัสดิการที่ทกุ คนต้ อง
ได้ ไปในที่สดุ พอจะลดหรื อเลิกก็ได้ รับการต่อต้ าน เพราะ “อ้ อยเข้ าปากช้ าง” เรี ยบร้ อยแล้ ว ยากที่จะแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
องค์กรก็ต้องหาอะไรใหม่ๆมาจูงใจเพิ่มมากขึ ้นไปอีก
สาเหตุหลักๆที่ระบบการสร้ างแรงจูงใจในองค์กรมักจะไม่ประสบความสาเร็ จ น่าจะเกิดจากการที่องค์กรขาดการ
วิเคราะห์ช่วงเวลาของการสร้ างแรงจูงใจ ทาให้ ใส่แรงจูงใจผิดคน ผิดที่ ผิดเวลา เช่น


จูงใจไม่ ถกู คนไม่ ถกู จุด
การให้ แรงจูงใจบางอย่างอาจจะเหมาะกับคนบางคน แต่อาจจะเหมาะกับคนอีกหลายคน เช่น การให้
รถประจาตาแหน่งกับคนที่เขามีรถขับอยู่แล้ ว(และมีรถยี่ห้อดีกว่ารถประจาตาแหน่งเสียอีก) การจัดที่
พักให้ พนักงานบางระดับทังๆที
้ ่พนักงานบางคนมีบ้านอยูใ่ กล้ ที่ทางาน ฯลฯ



จูงใจไม่ ถกู เวลา
สภาพจิ ตใจของคนก็ เหมื อนกับ กราฟที่ มี ขึน้ มี ลงอยู่ต ลอดเวลา อยากๆเบื่ อๆ สลับ กัน ไป ถ้ าเราใส่
แรงจูงใจลงไปผิดเวลาก็เท่ากับว่าเป็ นการลงทุนที่สญ
ู เปล่า เช่น ซื ้อข้ าวผัดอย่างดีจากภัตตาคารชันหรู
้
มาฝากคนที่เพิ่งทานข้ าวเหนียวส้ มตา ถึงแม้ เขาจะอยากทานแต่ก็คงทานได้ ไม่มากนัก ไม่เหมือนกับการ
ที่เราซื ้อข้ าวเหนียวส้ มตาไม่กี่สิบบาทไปฝากคนๆเดียวกัน แต่ตอนนันเขาก
้
าลังหิวข้ าวมากเพราะไม่ได้
ทานข้ าวมาทังวั
้ น รับรองได้ ว่าข้ าวเหนียวส้ มตาจะหายวับไปภายในพริ บตา และเป็ นอาหารที่คนๆนัน้

ถูกใจมากกว่าอย่างแน่นอนในองค์กรมักจะเน้ นการไปสร้ างแรงจูงใจให้ กับ “คนที่เคยเก่ง” แต่ตอนนี ้
หมดไฟแล้ ว ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ทาได้ ยากมากเพราะ…


ไม่ ต่างอะไรจากการที่คนๆนัน้ เคยปี นไปถึงยอดเขาแล้ ว
ตอนนี ้เขากาลังเดินลงเขามา ต่อให้ เราเอาอะไรไปล่อ(ใจ) เพื่อให้ เขาเดินขึ ้นไปบนยอดเขาอีกครัง้ คงจะ
เป็ น เรื่ องยาก เหมือนคนที่ทางานมานานประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายชี วิตหมดแล้ ว จะจูงใจ
อย่างไรก็คงจะเป็ นเรื่ องยาก มีฐานะแล้ ว ครอบครัวพร้ อมทุกอย่างแล้ ว และมองสูงขึ ้นไปกว่านี ้ก็คงจะ
เป็ นไปได้ ยาก ซ ้าอายุงานก็เหลือไม่เยอะแล้ ว



ไม่ ต่างอะไรจากถ่ านไม้ ท่ ถี กู เผามาแล้ ว
โอกาสที่จะทาให้ ลกุ ติดไฟเหมือนตอนที่ยงั เป็ นเนื ้อไม้ อยูไ่ ม่ได้ แน่ๆ อย่างดีก็แค่ติดไฟให้ ความร้ อน แต่คง
ไม่สามารถให้ เปลวไฟลุกโชนและร้ อนแรงได้ เหมือนการเผาครัง้ แรกแน่ๆ ถึงจะราดน ้ามันลงบนถ่านก็คง
ติดไฟได้ ไม่นานเหมือนเอาน ้ามันราดลงไปบนเนื ้อไม้ ที่ยงั เคยถูกเผามาก่อน

เพื่อให้ ระบบการสร้ างแรงจูงใจคนทางานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น จึงขอเสนอแนะแนวทางในการสร้ าง
แรงจูงใจให้ กบั คนทางานดังนี ้


จงสร้ างแรงจูงใจในช่ วงที่จติ ใจของคนเป็ นขาขึน้
การเข็นรถยนต์ที่จอดอยู่กับที่ต้องใช้ แรงเยอะกว่าการเข็นรถยนต์ที่ยงั เคลื่อนที่อยู่ (ยังมีแ รงเฉื่อยอยู่)
เช่นเดียวกันการสร้ างแรงจูงใจให้ คนที่หมดไฟแล้ ว ย่อมต้ องใช้ สงิ่ จูงใจมากกว่าคนที่ยงั มีไฟอยู่ แต่เราจะ
ทราบได้ อย่างไรว่าช่วงไหนคือช่วงขาขึ ้นของจิตใจคนทางาน จริ งๆแล้ วควรจะดูเป็ นรายบุคคลว่าช่วง
ไหนใครมีจิตใจช่วงขาขึ ้น เช่น คนกาลังเก็บเงินแต่งงาน ซื ้อบ้ าน ซื ้อรถ แผนวางเรี ยนต่อ ฯลฯ คนกลุม่ นี ้
มีไฟในตัวเองอย่างแน่นอน แต่ถ้าดูในภาพรวมๆช่วงขาขึ ้นของจิตใจคนทางานในองค์กรน่าจะเป็ นช่วง
ชีวิตการทางานดังต่อไปนี ้
o

เพิ่งเข้ ามาทางานใหม่ เพราะทุกอย่างกาลังอยูใ่ นช่วงฮันนีมนู (คนกาลังมีความสุขกับงานใหม่)
คนทางานกาลังมีไฟยิ่งถ้ าตอนนี ้ใส่แรงจูงใจบางอย่างเพิ่มเข้ าไป ยิ่งจะทาให้ คนทางานใหม่ดึง
เอาศักยภาพของตัวเองออกมามากขึ ้นกว่าที่ควรจะเป็ น องค์กรทัว่ ไปมักจะลืมมองจุดนี ้ไป ถ้ า
ปล่อยให้ เขาทางานไปสักระยะหนึ่งความคุ้นเคยก็จะเข้ ามาเยือนพอรู้อะไรมากขึ ้น คุ้นเคยกับ
สิ่งนัน้ โอกาสที่จ ะจู งใจด้ วยสิ่งต่างๆก็ มี น้ อยลง ถ้ าต้ องการให้ พ นักงานดึงศัก ยภาพอะไร
ออกมาใช้ ควรจะทาตังแต่
้ ช่วงเข้ ามาทดลองงานใหม่ๆ ซึ่งองค์กรอาจจะต้ องคิดหาสิ่งจูงใจ
อื่นๆนอกเหนือจากการปรับค่าจ้ างหลังทดลองงาน

o

ก่อนที่จะเลือ่ นตาแหน่ง/เพิ่งเลือ่ นตาแหน่ง ช่วงนี ้ก็ถือเป็ นช่วงชีวิตขาขึ น้ ของคนทางานเหมือน
คนที่กาลังปี น เขาผ่านไประยะหนึ่งและกาลังจะปี นถึงจุดพักระหว่างทาง คนส่วนใหญ่ ฝัน
อยากจะได้ เลื่อนตาแหน่ง ดังนัน้ ในช่วงนี ้จึงเป็ นโอกาสดีที่องค์กรน่าจะใส่แรงจูงใจบางอย่าง
ให้ กบั เขา เพราะนอกจากคนมีความอยากอยู่แล้ ว ถ้ าใส่สิ่งจูงใจเพิ่มเข้ าไปยิ่งจะทาให้ ความ
อยากนันเพิ
้ ่มมากขึ ้น เหมือนกับเด็กที่อยากเล่นของเล่นอยูแ่ ล้ ว ถ้ าเราบอกว่าถ้ าเล่นเสร็ จแล้ ว
เก็บของเป็ นระเบียบสักห้ าวันติดต่อกัน เราจะซื ้อของเล่นชิ ้นใหม่ให้ รับรองว่าได้ ผล แต่ถ้าเขา
เล่นของเล่นชิ ้นใหม่ไปหลายวันแล้ ว แล้ วเรามาบอกว่าถ้ าเก็บของเล่นเข้ าที่ ติดต่อกันห้ าวันจะ
ซื ้อของเล่นให้ ใหม่ อาจจะได้ ผลน้ อยกว่าเพราะสิ่งที่เราบอก แทนที่จะกลายเป็ นการเสริ มแรง
บวก(แรงจูงใจ) อาจจะกลายเป็ นการตังเงื
้ ่อนไขหรื อกลายเป็ นคาสัง่ ไป



จงปรับสิ่งจูงใจให้ เหมาะสมกับช่ วงเวลา
ถ้ าเรานาน ้าเย็นไปให้ คนที่เพิ่งปี นเขา เขาคงไม่ยินดีมากนักเพราะยังไม่ทนั เหนื่อยยังไม่ทนั กระหายน ้า
ถ้ าเราพยายามยัดเยียดให้ เขารับไป น ้าขวดนันอาจจะกลายเป็
้
นภาระทางจิตใจและร่างกายของนักปี น
เขาคนนี ้ก็ได้ เพราะสิง่ ที่ยงั ไม่จาเป็ นในปั จจุบนั ถึงแม้ วา่ จะจาเป็ นในอนาคตแต่ถ้าต้ องถือต้ องแบกติดตัว
ไปด้ วย คนก็จะเริ่ มคิดว่าสิง่ นันคื
้ อ “ภาระ” ไปในที่สดุ

แต่น ้าขวดเดียวกันต่อให้ ไม่เย็นแล้ ว แต่ถ้าเรานาไปให้ คนที่กาลังปี นเขาไประยะหนึ่งแล้ ว และเขากาลังกระหาย
น ้ามากในเวลานัน้ รับรองว่าน ้าขวดนันย่
้ อมมีความหมายกับเขามาก และถ้ าเราบอกว่าจะต้ องปี นไปอีก 20 เมตร แล้ วจะ
เจอขวดน ้ารออยู่ เชื่อได้ เลยว่าคนๆนันเห็
้ นน ้าขวดนันเป็
้ นสิง่ จูงใจในชีวิตอย่างแน่นอน
สรุ ป การสร้ างแรงจูงใจคนทางานในองค์ กรก็ เช่นเดียวกัน จาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนสิ่งจูงใจให้ ถูกช่วงถูกเวลา
เพราะมิฉะนัน้ นอกจากจะเสียของ(เงินหรื อสิ่งของที่ใช้ จูงใจ) แล้ วยังไม่ได้ ผลอะไรกลับคืนมาอีกด้ วย และที่สาคัญจงอย่า
จูงใจคนที่หมดไฟแล้ ว จงเน้ นการจูงใจคนที่กาลังมีไฟ เพราะเราแค่เติมเชื ้อเพลิง(สิ่งจูงใจ)ไม่ต้องเยอะ ก็สามารถจูงใจให้
เขาทาในสิ่งที่เราต้ องการได้ มากกว่า เพราะคนที่มีไฟอยู่แล้ วเหมือนกับรถที่กาลังเคลื่อนที่อยู่ เราแค่ออกแรงผลักอีกนิด
เดียวก็วิ่งฉิวแล้ ว หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าองค์กรต่างๆ จะหันมาทบทวนระบบการบริ หารแรงจูงใจของคนทางานในองค์กรให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นนะครับ

