วิธีการสร้ างแรงจูงใจในการทางาน
เพื่อนๆเคยเป็ นกันบ้างไหมคะ เวลาที่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วยังอ้อยอิ่งไม่อยากลุก ลืมตามองเพดานแล้ว
นึกว่า "ต้องไปทางานอีกแล้วหรื อนี่เรา" หรื อพอค่าวันอาทิตย์นึกแต่วา่ "พรุ่ งนี้วนั จันทร์ อีกแล้ว ทาไมวันหยุดถึง
สั้นนัก" อาการแบบนี้เกิดขึ้นได้กบั คนทัว่ ไป จะเรี ยกว่าเป็ นโรคเบื่องานหรื อขาดแรงจูงใจในการทางานก็วา่ ได้
ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นได้เสมอกับคนทางานไม่วา่ เป็ นนายหรื อลูกน้อง สาหรับคนที่เป็ นนายหรื อผูบ้ งั คับบัญชา
ควรจะรู ้วา่ อะไรคือสาเหตุทาให้ลูกน้องห่อเหี่ ยวไม่อยากทางาน และพยายามหาทางป้ องกัน เพราะคนที่ขาด
แรงจูงใจย่อมไม่อาจสร้างผลงานที่ดีออกมาได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ จะให้บริ การกับลูกค้าก็ไม่อาจทาให้ลูกค้ามี
ความสุ ขหรื อประทับใจได้ การขาดแรงจูงใจของพนักงานจึงเหมือนกับโรคร้ายชนิดหนึ่ งที่เกาะกินและทาลาย
ความสาเร็ จของหน่วยงาน เราจึงควรจะหาสาเหตุและวิธีที่จะช่วยกันสร้างแรงจูงใจ และเพิ่มไฟทางาน เพื่อสร้าง
ความสุ ขความสาเร็ จให้กบั คนทางานในองค์การ
ปั จจัยอย่างแรกที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานคือ ตัวงานเอง งานที่จะสร้างแรงจูงใจได้คืองานที่มีคุณค่า มี
ความหมาย มีผลตอบแทนที่เหมาะสม และที่สาคัญมีเป้ าหมายที่ชดั เจนแน่นอน นัน่ คือทาแล้วรู ้วา่ จะได้อะไร จะ
วัดความสาเร็ จกันที่ตรงไหน ตราบใดที่มีเป้ าหมายชัดเจนก็ทาให้คนทางานรู ้วา่ จะต้องทุ่มเทมากน้อยแค่ไหน
อย่างไร ไม่อย่างนั้นก็จะเหมือนกับคนที่อยูใ่ นถ้ าในความมืด มะงุมมะงาหราหาทางออกไม่เจอ หมดหวังหมด
กาลังใจ หรื ออย่างเวลานักวิง่ ซ้อมวิง่ ถ้าโค้ชบอกว่า "วันนี้ วงิ่ 100 เมตรแล้วกัน แล้วจับเวลาว่าทาเวลาได้ดีกว่าเมื่อ
วานหรื อเปล่า" อย่างนี้นกั วิง่ ก็มีเป้ าหมายว่าจะต้องทาเท่าไร ทาแล้ววัดผลได้วา่ ทาได้ไม่ได้ ย่อมเกิดแรงจูงใจที่จะ
ทา แต่ถา้ โค้ชบอกว่า "วิง่ วิง่ ไปเถอะ เหนื่ อยเมื่อไรค่อยหยุดวิง่ " อย่างนี้นกั วิง่ ก็หมดแรงไม่รู้จะวิง่ ไปทาไมให้ป่วย
การ คนทางานก็เช่นเดียวกันอยากเห็นผลงานของตัวเองว่าดีไม่ดีขนาดไหน มีเป้ าหมายจึงเท่ากับมีแรงจูงใจให้
อยากทางาน นอกจากเป้ าหมายแล้วต้องไม่ลืมว่าคนเรายังต้องการงานที่ทาให้เขามีโอกาสก้าวหน้า งานที่ทา้ ทาย
ความสามารถด้วย งานบางอย่างทาไปแล้วมองไม่เห็นอนาคต ซ้ าซากน่าเบื่อ จะคาดหวังให้ใครมาทนทาอยูน่ าน
ๆ เห็นจะไม่ได้ ไม่ตอ้ งดูอื่นไกล พนักงานที่นงั่ เก็บเงินในตูเ้ ล็ก ๆ บนทางด่วน ทาอย่างนั้นอยูท่ ุกเมื่อเชื่ อวัน ลอง
ไปถามดูเถิดจะมีสักกี่คนบอกว่าชอบงาน มีความสุ ขกับงาน งานอย่างนี้ที่สุดแล้วก็ตอ้ งมาคิดว่าจะหาเทคโนโลยี่
มาทาแทนคนได้ไหม หรื องานบางอย่างจะเปลี่ยนวิธีทาเสี ยดีไหม คนที่เป็ นหัวหน้าต้องพยายามให้งานที่มี

ความหมายกับลูกน้อง ชี้ให้ลูกน้องเห็นความสาคัญของงานที่มอบหมาย ปรับปรุ งงานที่น่าเบื่อให้น่าทา
ตลอดจนหมุนเวียนให้ลูกน้องมีโอกาสได้ทางานใหม่ ๆ ที่ไม่ซ้ าซากบ้าง เขาจะได้มีกาลังใจที่สาคัญต้องไม่ลืม
ด้วยว่าผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดอย่างหนึ่ งที่จะทาให้คนมีแรงจะทางาน จะหวังให้คนขยัน
ทางานในขณะที่ยงั ท้องหิ วเป็ นเรื่ องยาก และหากท้องหิ วหนักเข้าความสุ จริ ตก็อาจจะหายไปด้วย
ตัวนายหรื อหัวหน้า เป็ นอีกปัจจัยที่ทาให้งานน่าทาหรื อน่าเบื่อหน่าย ถามลูกน้องบางคนว่าทาไมไม่อยากไป
ทางาน ได้คาตอบว่า "เบื่อนาย" นายลาเอียง นายขี้บ่น นายอคติ นายประสาท นายซื่ อบื้อ สุ ดที่จะบรรยายไปได้
ต่าง ๆ นา ๆ นายบางคนนั้นสักแต่วา่ เป็ นนายไม่เคยเอาใจลูกน้องมาใส่ ใจตัวเอง อย่างนี้ จะได้ความรักจากลูกน้อง
เห็นจะยากเต็มที ลูกน้องอยากจะได้นายที่เก่งทั้งงานและเก่งทั้งคน ที่ตอ้ งเก่งงานเพราะต้องเป็ นแบบอย่างให้
ลูกน้องมัน่ ใจว่าจะเป็ นผูน้ าเขาได้ เขาฝากชีวติ ไว้ได้ และทาให้เขาเรี ยนรู ้จากนายได้ ที่ตอ้ งเก่งคนเพื่อที่จะแบ่งปั น
น้ าใจ ให้ความเอื้ออาทร เป็ นที่พ่ ึงทางใจให้กบั เขาได้ นายที่เอาแต่เผด็จการ เอะอะก็โวยวายด่าทอเอาอารมณ์เป็ น
ที่ต้ งั จะพาลูกน้องเซ็งไปด้วย นายที่เข้าอกเข้าใจลูกน้อง มีน้ าใจไมตรี แต่ทางานไม่เอาไหน ไม่เคยพิสูจน์ตวั เองว่า
ประสบความสาเร็ จในงานได้ ก็ไม่อาจเป็ นที่พ่ งึ พิงแก้ปัญหาให้ลูกน้องได้ อย่างนี้ก็สร้างความเซ็งและทาให้
กาลังใจของลูกน้องหายหกตกหล่นไปด้วย เป็ นนายแบบที่จะทาให้ลูกน้องอยากทางาน และทางานอย่างทุมเทให้
นั้นเป็ นเรื่ องไม่ง่ายเลย
สาเหตุที่เบื่องานของคนบางคนเกิดเพราะ เพื่อนร่ วมงาน งานดี นายดี เพื่อนร่ วมงานไม่ดี ก็บนั่ ทอนกาลังใจที่จะ
ทางานไม่นอ้ ย ปั ญหากับเพื่อนร่ วมงานนามาซึ่ งความขัดแย้ง ขาดการประสานงานที่ดี เกิดการซุ บซิ บนินทาให้
ร้ายกัน แบ่งเป็ นก๊กเป็ นเหล่า ไม่พดู จาไม่สื่อสารกัน เกี่ยงงานกันและอีกสารพัดปั ญหาที่อาจเกิดได้ท้ งั นั้น แล้ว
ที่สุดงานก็สะดุดหรื อล่าช้า เพราะขาดการร่ วมมือร่ วมใจกัน ผูบ้ งั คับบัญชาต้องหมัน่ ตรวจสอบว่าในหน่วยงานมี
ความขัดแย้งเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ความขัดแย้งเป็ นธรรมชาติของมนุษย์เพราะแต่ละคนแตกต่างกัน ความ
ขัดแย้งในระดับพอเหมาะนามาซึ่ งความคิดเห็นและวิธีการใหม่ ๆ ในการทางาน แต่ถา้ มีมากจนเกินไปก็
กลายเป็ นความถดถอยของหน่วยงานและบัน่ ทอนแรงจูงใจของพนักงานได้เหมือนกัน คนเป็ นหัวหน้าจึงต้อง
คอยตรวจตราให้ดีวา่ พนักงานหรื อลูกน้องอยูก่ นั อย่างไร และหาวิธีสร้างความร่ วมมือในหมู่พนักงานให้เกิด
ขึ้นอยูเ่ สมอ อาการเซ็งงานเพราะเพื่อนร่ วมงานจะได้ไม่เกิดขึ้น

หัวหน้าที่ดีตอ้ งคิดว่าโดยพื้นฐานแล้วลูกน้องอยากจะทางาน ไม่มีใครรังเกียจงาน หากงานดี นายดีเพื่อนร่ วมงาน
ดี เขาย่อมอยากจะทางานเป็ นธรรมดา ที่เขาเบื่อหน่ายขาดแรงจูงใจก็เพราะมีเหตุให้เป็ นในเรื่ องต่าง ๆ ทั้งสาม
อย่างที่วา่ มา ไม่ใช่วา่ เกิดจากนิสัยดั้งเดิมหรื อกรรมพันธุ์ใด ๆ ทั้งสิ้ น รู ้อย่างนี้แล้วมาช่วยกันสร้างแรงจูงใจและ
สร้างไฟทางานให้ลุกโชนในที่ทางานกันดีกว่า เพื่อที่วา่ ตื่นนอนตอนเช้าทุกคนจะได้มีกาลังวังชาพร้อมจะทางาน
ไม่ตอ้ งอ้อยอิ่งนอนนึกแต่วา่ "ต้องไปทางานอีกแล้วหรื อนี่ "
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