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คำานำาสำานักพิมพ์

คนเรำท�ำสิ่งต่ำงๆ ไปเพื่ออะไร

เรำตั้งใจเรียนเพื่ออะไร เรำท�ำงำนหนักเพื่ออะไร เรำสร้ำงผลงำน

โดดเด่นเพื่ออะไร ค�ำตอบของค�ำถำมเหล่ำนี้อำจเห็นได้ชัดว่ำก็เพื่อ

ประโยชน์ของเรำเอง

แต่แล้วอะไรคือแรงจูงใจให้เรำช่วยคนแปลกหน้ำท�ำอะไรสักอย่ำง 

ให้เรำเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้เรำท�ำตำมกฎระเบียบของสังคม ฯลฯ ทั้งที่

อะไรหลำยๆ อย่ำงอำจถึงกับสร้ำงควำมเดือดร้อนให้เรำ ท�ำให้เรำเสียใจ 

ท�ำให้เรำเป็นทุกข์ แต่เรำก็ยังท�ำ...เพรำะอะไร

เบ้ืองหลังแรงจูงใจของมนุษย์มีค�ำตอบท่ีลึกล�้ำและซับซ้อนยิ่งกว่ำ 

“เพือ่ผลประโยชนข์องเรำ” มำกมำยนกั และหำกเรำเป็นคนหนึง่ทีต่อ้งกำร

จูงใจให้ใคร (หรือจูงใจให้ตัวเอง) ท�ำอะไรสักอย่ำง นี่ก็คือค�ำตอบส�ำคัญ

ที่ควรศึกษำให้กระจ่ำง

แดน อะเรียลี ผู้เขียนหนังสือเล่มน้ี แสดงให้เห็นว่ำแรงจูงใจคือ

สิ่งหนึ่งที่มักถูกมองข้ำมไป โดยเฉพำะในที่ท�ำงำน ซึ่งเป็นที่ที่ควรจะต้อง



จงูใจคนใหมี้เหตผุลในกำรทุ่มเทท�ำอะไรสกัอย่ำงมำกทีส่ดุ เม่ือเจำ้นำยมอง

ไม่เห็นแรงจูงใจของลูกน้องเสียแล้ว งำนจึงกลำยเป็นยำขมให้เรำหลำยๆ 

คนต้องทนท�ำ ด้วยเหตุผลพื้นๆ เพียงแค่ “เพื่อเงิน”

แดน อะเรียลี ยกตัวอย่ำงจำกงำนวิจัยน่ำทึ่งหลำยๆ ช้ิน รวมถึง

ประสบกำรณ์น่ำสนใจจำกชีวิตตัวเอง มำช้ีให้เรำเห็นควำมส�ำคัญของ

แรงจูงใจ เห็นวิธีใช้เครื่องจูงใจให้ถูกกับคน ถูกกับงำน รวมถึงเห็นว่ำกำร 

“ฆ่ำ” แรงจูงใจนั้นก็อำจท�ำได้ง่ำยๆ ถ้ำเรำไม่ระวังให้ดี

ไม่ว่ำคุณจะเป็นเจ้ำของบริษัทหรือพนักงำน เป็นเจ้ำนำยหรือลูกน้อง 

หรือเป็นใครสักคนที่อยำกหำค�ำตอบให้อำกำร “หมดก�ำลังใจ” ของตัวเอง 

หนังสือเล่มนี้อำจช่วยให้คุณมองเห็นชัดเจนข้ึนว่ำอะไรคือเหตุผลให้

คนเรำท�ำอะไรสักอย่ำง และหวังว่ำคุณจะน�ำสิ่งที่ได้รู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์

ส�านักพิมพ์ซอลท์





แด่คนน่ารักทุกคนในชีวิตที่ขับเคลื่อนผมไปข้างหน้า  

ข้างหลัง และข้างๆ ผมได้แต่นึกเสียดายที่ไม่ได้บอกพวกคุณชัดเจน

และบ่อยครั้งมากพอ ว่าพวกคุณมีความหมายต่อผมมากเพียงใด
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เรำทุกคนเป็นซีอีโอของชีวิตตัวเอง เรำพยำยำมอย่ำงหนักเพื่อฉุดให้

ตัวเองตื่นไปท�ำงำนและท�ำส่ิงที่เรำต้องท�ำวันแล้ววันเล่ำ เรำยังพยำยำม

กระตุ้นคนที่ท�ำงำนให้เรำและท�ำงำนร่วมกับเรำ คนที่ซื้อของจำกเรำและ

ท�ำธุรกิจกับเรำ และแม้แต่คนท่ีก�ำกับดูแลเรำ เรำท�ำเช่นน้ีในชีวิตส่วนตัว

ด้วย ตั้งแต่วัยเตำะแตะ เด็กๆ พยำยำมหว่ำนล้อมให้พ่อแม่ท�ำอะไรๆ ให้ 

(“พ่อ ผมกลัว ไม่อยำกท�ำ!” หรือ “เด็กคนอื่นเขำมีแอปนี้กันท้ังนั้น”) โดย

ประสบควำมส�ำเร็จมำกบ้ำงน้อยบ้ำง เม่ือโตเป็นผู้ใหญ่ เรำก็พยำยำม

หวำ่นล้อมคู่ครองใหท้�ำอะไรๆ ใหเ้รำ (“ทีรั่ก วนันีฉ้นัเครยีดมำกเลย ชว่ย

พำลูกไปนอนและล้ำงจำนได้ไหมคะ”) เรำพยำยำมคะย้ันคะยอให้ลูกๆ  

เก็บห้องและท�ำกำรบ้ำน เรำพยำยำมกระตุ้นให้เพื่อนบ้ำนตัดต้นไม้เป็น

ระเบียบหรือช่วยจัดงำนสังสรรค์ของชุมชน

ไม่ว่ำต�ำแหนง่งำนทำงกำรจะคอือะไร เรำทกุคนก็ล้วนเป็นนกัสร้ำง

แรงจงูใจในยำมว่ำง ในเม่ือแรงจงูใจเป็นหวัใจของชวีติเรำขนำดนี ้เรำรู้จกั

มันดีแค่ไหนกันครับ เรำเข้ำใจจริงๆ หรือเปล่ำว่ำมันท�ำงำนอย่ำงไร และ

มีบทบำทอะไรบ้ำงในชวิีต สมมุตฐิำนเรือ่งแรงจงูใจก็คือมันถกูผลกัดันด้วย

ผลตอบแทนภำยนอกท่ีเป็นบวก ท�ำส่ิงน้ีแล้วจะได้สิ่งนั้น แต่ถ้ำหำกว่ำ 

บทนำา

จากโศกนาฏกรรมถึงความหมายและแรงจูงใจ
ว่าด้วยความซับซ้อนของแรงจูงใจ และเรื่องส่วนตัว
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เร่ืองรำวท่ีแท้จริงของแรงจูงใจซับซ้อนพัวพันและน่ำพิศวงมำกกว่ำที่เรำ

คิดล่ะ

หนังสือเล่มน้ีส�ำรวจป่ำดงดิบธรรมชำติท่ีแท้จริงของแรงจูงใจ รวมถึง

กำรท่ีเรำตำบอดต่อควำมแปลกและควำมซับซ้อนของมันด้วย แทนที่จะ

มองแรงจงูใจวำ่เป็นสมกำรงำ่ยๆ เหมือนหนทูดลองวิง่หำของกิน ผมหวงั

จะฉำยภำพโลกท่ีงดงำม เป็นมนษุยอ์ยำ่งลึกล�ำ้ และซบัซอ้นทำงจติวทิยำ 

แรงจูงใจเป็นป่ำดิบอันเต็มไปด้วยต้นไม้บิดเบ้ียว แม่น�้ำซึ่งยังไม่มีใคร

ส�ำรวจ แมลงที่คุกคำมมนุษย์ พืชประหลำด และนกหลำกสีสัน ป่ำนี้มี 

องค์ประกอบหลำยอย่ำงท่ีเรำคิดว่ำส�ำคัญมำก แต่แท้จริงไม่ส�ำคัญเลย  

มิหน�ำซ�ำ้ในป่ำยังเตม็ไปด้วยรำยละเอยีดไม่ธรรมดำมำกมำยทีเ่รำไม่แยแส

แม้แต่น้อย หรือไม่ก็คิดว่ำมันไม่ส�ำคัญ แต่ปรำกฏว่ำมันส�ำคัญมำก

จริงๆ แล้ว “แรงจูงใจ” คืออะไร พจนำนุกรมออนไลน์ Merriam-

Webster ให้นิยำมค�ำว่ำ motivation หรือแรงจูงใจว่ำ “กำรกระท�ำหรือ 

กระบวนกำรให้เหตุผลแก่ใครสักคนในกำรท�ำอะไรสักอย่ำง” นอกจำกนั้น

ยงัหมำยถงึ “สภำวะของกำรรู้สกึกระตอืรือรน้ท่ีจะกระท�ำหรือท�ำงำน” ด้วย 

ดังนัน้ หนงัสอืเล่มนีจ้งึวำ่ด้วยสิง่ทีผ่ลักดันใหเ้รำรู้สกึกระตอืรือร้นกบัเรือ่ง

ทีก่�ำลงัท�ำ เหตผุลท่ีเรำรู้สกึอยำกฝำ่ฟนัท�ำภำรกิจซึง่ดูเผนิๆ เหมือนไม่ให้

อะไรเรำเลย นอกจำกนี้ยังเป็นเรื่องควำมจ�ำเป็นชนิดคอขำดบำดตำยที่

ผูจ้ดักำรจะตอ้งท�ำควำมเขำ้ใจธรรมชำตสิว่นลึกของสำเหตทุีพ่นกังำนรู้สกึ

ชอบท�ำงำน และสิ่งที่ผู้จัดกำรจะท�ำได้เพื่อให้พนักงำนทุกคนมีควำมสุข

มำกขึน้และทุ่มเทกวำ่เดิม มันเป็นเร่ืองของกำรสร้ำงควำมผกูพนัใหลึ้กซึง้

ยิง่ขึน้กับสิง่ท่ีเรำท�ำ กับผลลัพธค์วำมพยำยำมของเรำ กับคนอืน่ และกับ

ควำมสัมพันธ์ของเรำ แต่ถึงที่สุดแล้ว หนังสือเล่มนี้เป็นเร่ืองของสิ่งที่เรำ

อยำกได้จำกชีวิตก่อนที่เรำจะตำย1
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สมการแรงจูงใจ
แรงจูงใจ (ในควำมหมำย “รู้สึกทุ่มเทเชิงบวกที่จะท�ำภำรกิจให้

ส�ำเร็จ”) เป็นปัญหำยุ่งเหยิงกว่ำภำพที่เห็นจำกภำยนอก ถ้ำอยำกรู้ว่ำ 

แรงจูงใจซับซ้อนแค่ไหน ลองจินตนำกำรดูครับว่ำคุณอยำกเขียนสมกำร

ท่ีจะครอบคลุมองค์ประกอบรำกฐำนทั้งหมดของแรงจูงใจ บำงทีมันอำจ

เขียนออกมำได้อย่ำงนี้

แรงจูงใจ = เงิน + ผลสัมฤทธิ์ + ควำมสุข + เป้ำประสงค์ 

+ ควำมรู้สกึวำ่กำ้วหนำ้ + ควำมม่ันคงวัยเกษยีณ + ควำม

ห่วงใยคนอื่น + มรดกของเรำเอง + สถำนะทำงสังคม + 

จ�ำนวนลูกที่ยังเล็ก2 + ควำมภำคภูมิใจ + E + P + X +  

[องค์ประกอบอื่นๆ อีกร้อยแปดพันเก้ำ]

แน่นอนครับ เงินเป็นส่วนส�ำคัญของสมกำรนี้ แต่มันก็ยังมีตัวแปร 

อ่ืนๆ อีกมำกมำยก่ำยกอง ตั้งแต่ผลสัมฤทธิ์ ควำมสุข เป้ำประสงค์ 

ควำมรูส้กึวำ่ก้ำวหนำ้ ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงเรำกบัเพือ่นร่วมงำน และอืน่ๆ

ลองหยุดคิดถึงงำนของคุณดูสักสองสำมนำที ถ้ำคุณเขียนสมกำรน้ี

ส�ำหรับตัวเอง เงินจะมีบทบำทมำกแค่ไหนเทียบกับผลของผลสัมฤทธิ์ 

ควำมสุข เป้ำประสงค์ ควำมรู้สึกว่ำก้ำวหน้ำ ควำมม่ันคงวัยเกษียณ  

ควำมห่วงใยคนอื่น มรดกของคุณ สถำนะทำงสังคม ฯลฯ 

คงเหน็แล้วนะครับว่ำรำยกำรนีย้ำวมำก มันมีองคป์ระกอบมำกมำย 

และเรำก็ไม่เข้ำใจเต็มที่นักว่ำแรงจูงใจท่ีขับดันเรำเป็นชนิดไหนและ

มีขอบเขตเท่ำใด และยิ่งเข้ำใจน้อยลงไปอีกว่ำแรงจูงใจชนิดต่ำงๆ มี

ปฏิสมัพนัธซ์ึง่กันและกันอยำ่งไร หรอืวำ่มันบวกกันเป็น “แรงจงูใจ” ใหญ่

ได้อย่ำงไร สมกำรแรงจูงใจยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่ดูเหมือนไม่ค่อย

เก่ียวอะไรกับควำมเบิกบำนด้วย อันท่ีจริงแล้ว เร่ืองน่ำอัศจรรย์ใจท่ีสุด



แรงจูงใจมนุษย์

อืมมม เลือก 1 !!

ความรัก สถานะ เงิน ศีลธรรม




