
สูตรลับ แหงชัยชนะ 
HOW TO MOTIVATE EVERY EMPLOYEE 

  
วิธีการและกลยุทธที่ชวยสรางความสําเร็จในองคกร เปนเคล็ดลับ
ในการกระตุนพนักงานใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน 
 การสรางแรงกระตุนใหผูอ่ืนนั้น ก็คือการพัฒนาศักยภาพ 
และความสามารถของตัวคุณเอง ความทาทายไมไดอยูที่เนื้องาน
เท านั้ น  แต อ ยู ที่ ตั วคุณด วย  คุณนั่ น เอง  ที่ จ ะ เป นคนใช
ความสามารถในการสรางและจัดการกับสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของคุณ 
 

• ในความเปนจริง คนเราจะเกิดความกระตือรือรนก็ตอเมื่อไดทําในส่ิงที่เปนผลประโยชน 
จริงๆ แลวแรงกระตุนมาจากขางใน แรงกระตุนจากภายนอกมักจะเปนพวกเงินโบนัส หรือ
การขึ้นเงินเดือน  

• การทําใหกลัวหรือการเขาควบคุมมักไมไดผล เปนการทําใหประสิทธิภาพในการสื่อสารและ
การใหความรวมมือลดนอยลง ทําใหพนักงานกลัว และไมยอมดึงศักยภาพออกมาใชอยาง
เต็มที่ 

• หาวิธีการที่สงเสริมการเติบโตในหนาที่การงานและจุดมุงหมาย ใหพนักงานชื่นชมในสิ่งที่
ตนเองไดสราง ไดมีสวนรวม โดยการใชเร่ืองการเติบโตและการพัฒนาศักยภาพในการ
กระตุน ไมใชแคคุณจะชวยพวกเขาใหสรางสรรคมากขึ้น แตยังจะชวยพัฒนางานขององคกร
อีกดวยเปนวิธีที่ไดดวยกันทั้งสองฝาย 

• ใหพนักงานอธิบายวา งานในอุดมคติของพวกเขาเปนอยางไร และอะไรเปนสิ่งที่พวกเขา
ชอบและไมชอบในงานที่กําลังทําอยู  แลวนําขอมูลที่ไดมาทําใหงานประสบความสําเร็จ 

• ใหพนักงานเขาใจถึงการทํางานขององคกรในภาพรวม พวกเขาจะสามารถใชความคิดใน
การทํางานอยางชาญฉลาดมากขึ้น ใหพวกเขารูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร 

• ผูบริหารตองชวยพนักงานใหลองส่ิงใหมๆ เพ่ือปรับปรุงใหงานดีข้ึน และถาทุกอยางไม
เปนไปตามที่วางแผนไว ใหคิดเสียวาไมเปนไร ปลอยใหพวกเขาตัดสินใจในกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยง โดยคุณสามารถทําใหดูเปนตัวอยางได และแสดงใหพวกเขารูจักวาควรจะลงมือ
เส่ียงในสถานการณใดบาง จากนั้นดูโอกาสวาผลประโยชนที่จะไดรับกลับมาจากการเสี่ยง
นั้นมีมากนอยแคไหน แลวจึงจะตัดสินใจวาคุมคาหรือไม 
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• ทุกวันนี้เทคโนโลยีกาวไกลไปมาก การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิด สามารถทําไดโดย
ผานการประชุมทางไกลแบบเห็นหนา หรือ virtual conference ซึ่งเปนการประชุม ที่มี
ประสิทธิภาพมาก ลองคิดดูวา จะดีแคไหนถาพนักงานของคุณสามารถแลกเปลี่ยน 
 ความคิดกับเพื่อนรวมงานที่ตางประเทศได 

• จัดเวลาเพื่อระดมความคิด หาแนวคิดและวิธีการใหมๆ และควร สนับสนุนใหพวกเขา
เรียนรูความผิดพลาด เปนหนาที่ของคุณที่จะเปด กวางยอมรับความคิดใหมๆ อีกทั้ง
ชมเชยคนที่มีความคิดไมเหมือนใคร และมีทักษะในการคิดนอกกรอบดวย 

• ตั้งมาตรฐานของงานใหชัดเจน รวมทั้งผลของงาน ลักษณะไหนที่ดีเลิศและยอดแย ให
พนักงานเขามามีสวนรวมในการตั้งมาตรฐานดวย เพราะพวกเขาจะบอกใหคุณทราบถึง
อุปสรรคตางๆ ซึ่งจะชวยใหคุณรับมือกับปญหากอนที่จะสายเกินแก 

• ระบุขอบเขตความรับผิดชอบ เพ่ือใหทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และคุณตองชวยขยายขอบเขตออกไปและเปดโอกาสใหมๆ ใหพนักงานมีอํานาจ
ในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น และควรระวังวาไมควรขยายขอบเขตงานหนักจนเกินรับไหว 
แตพยายามใหพวกเขารูสึกวาไดรับประโยชนจากการขยายขอบเขตมากกวา 

• พนักงานในองคกรมักจะทําเต็มที่ในสิ่งที่ผูบังคับบัญชาคาดหวัง และประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพวกเขาจะเพิ่มสูงข้ึนดวย เมื่อคุณบอกวา คุณคาดหวังอะไร เปนวิธีการสราง
แรงจูงใจที่ดี เรียกวา วิธีการปกเมเลี่ยน เพียงแคแสดงใหพวกเขาเห็นวา คุณคาดหวังวา
พวกเขาสามารถทําไดดีกวาที่ทําอยู  

• สรางสภาพแวดลอมการทํางานที่ดีอยูเสมอ เปนการสรางความกระตือรือรนแกพนักงานได
ตลอดเวลา พวกเขาจะตองเขาใจความหมายชัดเจน และตั้งใจ มุงมั่นที่จะไปใหถึงเปาหมาย 
แตคุณตองทําใหเปาหมายนั้นทาทาย และทําใหพวกเขารูสึกวามีคา ไดรับความไววางใจ 
รวมทั้งสรางวัฒนธรรมที่เพ่ือนรวมงานจะตองรวมมือ รวมใจ ชวยเหลือกัน 

• เปาหมายที่สําคัญของการสรางแรงกระตุนและแรงจูงใจชวยใหพนักงานรูสึกวา การทํางาน
นั้นเปนรางวัลอยางหนึ่ง ซึ่งผูบริหารอยางคุณตองแบงปนความสําเร็จใหคนอื่นๆ  
ที่มีสวนเกี่ยวของดวย 

• รางวัลในรูปแบบคําชมเชยธรรมดาๆ เมื่อพวกเขาแคทํางานเสร็จไปงานหนึ่ง และการ
ชมเชยตอหนาไดผลดี 

• จัดใหพนักงานไดมีโอกาสเรียนรูส่ิงใหมๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร  
• ใหความเปนอิสระ โดยบอกใหรับรูวา คุณไวใจใหพวกเขามีอํานาจการตัดสินใจที่มีอิทธิพล

ตองานที่ทํา   
• สรางความกระตือรือรนโดยใหพนักงานรับผิดชอบดวยตัวเอง  พวกเขาจะเขาใจวาจะตอง

รับผิดชอบเพื่อความสําเร็จของตัวพวกเขาเอง 
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• ผูบริหารเกงๆ รูดีวาการใหอํานาจลูกนองนั้นสําคัญแคไหน เมื่อใหอํานาจไปแลวพนักงาน
จะมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพดวยของเขาเอง 

• เพ่ิมจํานวนคนที่คุณจะแจกจายอํานาจให ตามที่เห็นเหมาะสม อยาใหพนักงานยึดติดกับ
ตําแหนง เพราะทุกคนลวนเปนผูนําดวยกันทั้งนั้น และปลอยใหมีจินตนาการที่สรางสรรค
มากขึ้น ทั้งยังควรสนับสนุนการตัดสินใจและการมีเหตุผลที่ดีดวย 

• สรางความรับผิดชอบในผลและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หารางวัลใหแกผูที่ทําผลงานและ
ลงโทษผูที่ผลงานต่ํากวาเกณฑ 

• ความไวใจเปนปจจัยสําคัญในการบริหารคน และสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้ง
เปนพื้นฐานของความสัมพันธอีกดวย 

• คุณตองรักษาสัญญาและตองทําใหไดสําเร็จตามที่พูดไว ไมมีอะไรที่สรางความไวใจไดดีไป
กวาการที่คําพูดของคุณนั้นตรงกับการกระทํา 

• ทําใหความซื่อสัตยเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในองคกร 
• อยาเสแสรงและอยากลัวที่จะเปดเผยตัวตนจริงๆ ของคุณใหคนอื่นเห็น ควรทําตัวติดดิน 

และตรงไปตรงมา เพราะพนักงานจะเคารพความซื่อสัตยและความเปนคุณ 
• เรียนรูถึงพลังของความสนุก  เสียงหัวเราะ และอารมณขัน เปนสิ่งที่เช่ือมโยงเขากับคนอื่น 

การทํางานอยางไมเครียดจะชวยสรางความสําเร็จ และสรางองคกร รวมทั้งบุคลากรที่มี
สุขภาพดี 

• อยาปลอยใหพนักงานที่ดีมีคุณภาพหลุดมือไป คุณควรวิจารณและชมเชยพวกเขาตรงๆ
บอยครั้งเทาที่จะทําได เพ่ือเปนการสรางความมั่นใจและแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

• ไมทําใหพนักงานของคุณรูสึกต่ําตอย ควรกระตุนใหเพ่ือนรวมงานปฏิบัติกับเพื่อนรวมงาน
อยางเคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน ไมวิจารณเพ่ือนรวมงานใหคนอื่นฟง ควรใชวาจา
สุภาพในการวิจารณในเรื่องของงาน แสดงใหเห็นวาคุณก็เคารพพวกเขา 

• สรางบรรยากาศใหนาทํางาน  สถานที่ที่สบาย ไมเครียด ไมแออัด และเปนที่ที่พวกเขา              
ไดรับการยอมรับ และรูสึกวาตัวเองมีคุณคา  

• องคกรที่ประสบความสําเร็จ ตองเฟนหาคนที่มีความคิด คานิยม และทัศนคติที่ถูกตอง
ไมใชแคมีประสบการณเทานั้น  

• การทํางานเปนทีมหรือชวยกันทํางานใหมากขึ้น เปนแนวทางในการดึงศักยภาพที่มีอยูในตัว
คุณและพนักงาน ไมวาจะเปนความเฉลียวฉลาด ความคิดสรางสรรค หรือพลังงานในตัว  

• หาหลักสูตรฝกอบรมใหพนักงาน เพ่ือชวยพัฒนาทักษะและปรับปรุงการทํางาน 
• ฝกและแนะนําแนวทางในการรักษาระดับความกระตือรือรน เปนการนําประสบการณ 

การใหกําลังใจ และความเขาใจ มากระตุนพนักงานใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
 



 
............................................................................................................................................................ 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

4

 
 

• ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จมักเปนผูบริหารที่รักลูกนอง และแสดงใหเห็นถึงความรักที่มี 
และสงเสริมใหเกิดความรักข้ึนภายในองคกร คําวารักนั้น หมายถึง คุณตองเอาใจใส ดีใจ
เมื่อพวกเขาทํางานสําเร็จ และพรอมชวยเหลือเสมอ ความรูสึกเหลานี้ชวยสรางบรรยากาศที่
นาทํางาน และเปนปจจัยสําคัญในการสรางความกระตือรือรนในการทํางานเปนทีมอีกดวย  

 ลองมาดูกันวา บริษัทระดับโลกเหลาน้ีสรางแรงจูงใจอยางไรใหแกพนักงาน  
• โกลดแมน แซคส นิวยอรก : เมื่อพนักงานตองทํางานหนักจนดึกดึ่น บริษัทที่ตั้งอยูบนถนน

วอลลสตรีทแหงนี้สงพนักงานกลับบานโดยรถลิมูซีนแบบไมคิดคาใชจายเลย 
• MBNA เดลาแวร : คูแตงงานใหมจะไดรับของขวัญที่มีทั้งบริการรถลิมูซีนในวันแตงงาน 

และเงินอีก 500 เหรียญ เพ่ือใชในการไปฮันนีมูน 
• WRQ Inc. วอชิงตัน : อาจฟงดูแปลกแตจริง บริษัทซอฟตแวรแหงนี้จัดหองใหพนักงาน 

งีบบนฟูกฟูตองอันแสนสบาย 
• J.M. Smucker โอไฮโอ  : ผูผลิตแยมรายใหญรายนี้ สับเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่ของ

พนักงานอยูตลอดเวลา เพ่ือใหสรางแรงกระตุนและเพิ่มความนาสนใจในการทํางาน 
 
 
 

ไมวาชายหรือหญิง ตางตองการทํางานใหดี ใหสรางสรรค 
และถาอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมแลว 

พวกเขาทําเชนน้ันไดอยางแนนอน 
 

หัวหนางานของเราก็คือ คนที่สามารถกระตุน 
ใหเราเปนในสิ่งที่เรารูวาเราสามารถเปนได 

 
ไมมีอะไรที่จะผิดปกติไปมากกวาการทําอะไรซ้ําซาก 
อยูน่ันแลว และคาดหวังวาผลของการกระทําน้ัน 

จะออกมาแตกตางไปจากเดิม 
 

 
 

  


