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คุณชอบเข้าครัวไหม  แล้วคุณท�ำอำหำรเก่งหรือเปล่ำ  ฉันคิดว่ำ 

ตวัเองมฝีีมอืพอตวัเลยล่ะ  หลำย ๆ ครั้งอำหำรที่ฉนัท�ำกอ็อกมำยอดเยี่ยม  

แต่กย็งัมบีำงครั้งที่ไม่ค่อยได้เรื่องได้รำวเท่ำไหร่

ฉันเรียนรู้ทักษะกำรท�ำอำหำรจำกแม่  หำสูตรใหม่ ๆ มำท�ำตำม  

และลองผดิลองถกูด้วยตวัเอง  ล่ำสดุฉนัเพิ่งซื้อหนงัสอืเกี่ยวกบัวทิยำศำสตร์

กำรท�ำอำหำรมำเล่มหนึ่ง  และตอนนี้ฉันก�ำลังเรียนรู้ว่ำท�ำไมบำงสูตรถึง

ออกมำอร่อยและบำงสูตรไม่ได้เรื่อง  หรือท�ำไมส่วนผสมบำงอย่ำงถึงใช้

แทนกนัไม่ได้

แทนที่จะท�ำอำหำรตำมสูตรแบบไม่มีผิดเพี้ยนหรือลองผิดลองถูก

แล้วคำดเดำเอำว่ำจะเกิดอะไรขึ้น  ตอนนี้ฉันสำมำรถประยุกต์ควำมรู้ที่ 

ฉันมีเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์กำรท�ำอำหำรมำใช้ให้เป็นประโยชน์  เช่น   

ส่วนประกอบทำงเคมใีนอำหำรประเภทใดที่ท�ำปฏกิริยิำกนัแล้วท�ำให้อำหำร

อ่อนนุ่มหรอืมรีสชำตดิ ี แม้ตอนนี้ฉนัจะท�ำอำหำรในแบบที่ตวัเองอยำกท�ำ  

แต่ฉนักไ็ม่ลมืที่จะประยกุต์หลกักำรทำงวทิยำศำสตร์ให้เข้ำกบัสถำนกำรณ์

และวตัถดุบิที่มเีพื่อสร้ำงสรรค์เมนูอำหำรแสนอร่อย

ตอนนี้เรำลองมำใช้หลกักำรนี้กบัผู้คนกนับ้ำงดกีว่ำ

คณุเข้ำกบัคนอื่นได้ดหีรอืไม่  คณุรูว้ธิกีระตุน้ให้พวกเขำท�ำสิ่งต่ำง ๆ 

หรอืเปล่ำ  คณุก�ำลงัใช้เคลด็ลบัและเทคนคิที่ได้จำกคนอื่น  หรอืลองจงูใจคน

ด้วยวิธีของคุณเองอยู่ใช่ไหม  ถ้ำใช่  ฉันมั่นใจว่ำมันก็คงเหมือนกับกำรที่

ฉันท�ำอำหำรโดยไม่รู้หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์  เป็นไปได้มำกว่ำบำงครั้ง

กลยทุธ์ของคณุกใ็ช้ได้ผลและมหีลำยครั้งที่ไม่ได้ผล

แล้วจะเป็นอย่ำงไรถ้ำคณุเข้ำใจวทิยำศำสตร์ที่อยูเ่บื้องหลงัสิ่งที่จงูใจ

ผูค้น  ค�ำตอบกค็อื  ถ้ำคณุเข้ำใจวทิยำศำสตร์แขนงนี้และรู้วธินี�ำไปประยกุต์

ใช้กับคนบำงคนหรือคนบำงกลุ่มให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์  คุณย่อม
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ท�ำให้ผูค้นท�ำสิ่งต่ำง ๆ อย่ำงที่คณุต้องกำรได้  โดยที่คณุไม่ต้องคำดเดำวำ่

ควรใช้กลยทุธ์ไหนเพรำะมนัเป็นสิ่งที่คณุรู้ดอียู่แล้ว

และนั่นคอืสิ่งที่หนงัสอืเล่มนี้ก�ำลงัจะบอกคณุ

แรงขับเคลื่อนทั้งเจ็ดในการจูงใจ

ลูก ๆ เป็นผู้ใหญ่แล้วตอนที่ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้  ฉันได้ยินลูกพูดอยู ่

บ่อย ๆ ว่ำฉนัใช้ควำมรู้ทำงจติวทิยำที่ตวัเองเชี่ยวชำญกบัพวกเขำในช่วงที่

ก�ำลงัเตบิโต  และทั้งคู่กพ็ูดถูกแล้ว!

ฉันรู้ว่ำมันใช้ได้ผลตอนที่ลูกสำววัยสำมขวบร้องอำละวำดเพรำะ

อยำกได้บำงอย่ำง  แล้วลกูชำยวยัห้ำขวบกม็องเธอและพดูขึ้นว่ำ  “น้องยงั

ไม่รู้อีกเหรอว่ำกำรร้องอำละวำดไม่ช่วยให้ได้ในสิ่งที่ต้องกำร”  จำกนั้น

ลูกสำวฉนักห็ยดุร้องทนัท ี เพรำะรู้ว่ำพี่ชำยของเธอพูดถูก

ตอนมลีูกฉนัท�ำงำนเป็นนกัจติวทิยำมำกว่ำ 10 ปีแล้ว  ฉนัจงึมุ่งมั่น

กับกำรใช้ควำมรู้ทำงจิตวิทยำในกำรเลี้ยงลูกให้โตมำควบคุมอำรมณ์ของ 

ตัวเองได้  (รวมถึงเป็นคนที่รู ้จักยืดหยุ่น  มีควำมเห็นอกเห็นใจ  และ 

ขยนัขนัแขง็)  แต่ที่ส�ำคญัที่สดุฉนัไม่อยำกให้ลกูร้องอำละวำดเพรำะนั่นเป็น

พฤตกิรรมที่ฉนัเกลยีด!

ฉนัสำมำรถจดักำรกบัลกู ๆ ได้ตั้งแต่ตอนพวกเขำเกดิ  ในขณะที่ฉนั

ไม่อำจท�ำเช่นนั้นกบัคนอื่น ๆ ที่ฉนัมปีฏสิมัพนัธ์ด้วย  แต่ฉนักไ็ด้เรยีนรู้ว่ำ

ถ้ำคณุเข้ำใจว่ำอะไรคอืสิ่งที่จงูใจผูค้น  คณุกจ็ะปรบัเปลี่ยนและพลกิแพลง

สิ่งที่คณุท�ำ  สิ่งที่คณุจะเสนอ  รวมทั้งวธิกีำรและสิ่งที่คณุจะขอให้พวกเขำ

ท�ำ  คณุเปลี่ยนกลยทุธ์และชั้นเชงิที่จะท�ำให้ผู้คนท�ำสิ่งต่ำง ๆ ได้

กำรวจิยัเชงิประจกัษ์ในทำงจติวทิยำมมีำกว่ำ 100 ปีแล้ว  และงำน

วิจัยเก่ำ ๆ บำงชิ้นก็ยังคงถูกต้องอยู่เมื่อในปัจจุบันสำมำรถพิสูจน์ได้จำก

SAMPLE



16

กำรสแกนสมอง  ซึ่งท�ำให้เรำเข้ำใจเกี่ยวกับแรงจูงใจได้อย่ำงลึกซึ้งยิ่งขึ้น  

ในหนังสือเล่มนี้ฉันได้ค้นคว้ำมำจำกงำนวิจัยดั้งเดิมรวมถึงกำรค้นพบใหม่

ล่ำสดุด้วย

หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงแรงขับเคลื่อนทั้งเจ็ดที่ใช้ในกำรจูงใจผู้คน  

ได้แก่

• ควำมต้องกำรเป็นส่วนหนึ่ง

• นิสยั

• พลังของเรื่องรำว

• รำงวลัและกำรลงโทษ

• สัญชำตญำณ

• ควำมปรำรถนำที่จะเชี่ยวชำญ

• กลอุบำยของสมอง

ฉันจะอธิบำยเกี่ยวกับแรงขับเคลื่อนแต่ละประเภทและยกตัวอย่ำง

งำนวจิยัมำสนบัสนนุ  รวมทั้งแนะน�ำกลยทุธ์ที่เฉพำะเจำะจงซึ่งคณุสำมำรถ

น�ำไปใช้ได้

ความต้องการเป็นส่วนหนึ่ง
คุณเคยดูหนังเรื่อง  Cast Away  ไหม  ในเรื่องทอม แฮงส์  รับบทเป็น 

ตัวละครที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกและติดอยู่บนเกำะร้ำงแถวเซำท์-

แปซฟิิกตำมล�ำพงันำนหลำยปี  เขำเกบ็ลกูวอลเลย์บอลลกูหนึ่งได้จงึน�ำมำ 

วำดหน้ำตำและพดูคยุกบัมนัอยูเ่สมอ  เขำเรยีก  “เพื่อน”  คนนี้ของตวัเอง

ว่ำวลิสนัตำมชื่อยี่ห้อ  ในสภำพแวดล้อมที่ไม่มคีนจรงิ ๆ ให้ปฏสิมัพนัธ์  เขำ

จงึสร้ำงใครบำงคนขึ้นมำทดแทน

ท้ำยที่สุดแล้วเรำต่ำงเป็นสัตว์สังคม  และควำมปรำรถนำที่จะ 

เชื่อมโยงกับผู้อื่นก็เป็นแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังซึ่งติดตัวเรำมำแต่ก�ำเนิด  
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เรำไม่ได้เกดิมำเพื่ออยู่เพยีงล�ำพงั  เรำจงึพยำยำมอย่ำงหนกัเพื่อให้ตวัเอง

ได้รบักำรยอมรบัจำกสงัคม  เรำต่ำงต้องกำรรูส้กึว่ำตวัเองเป็นส่วนหนึ่งของ

ที่ไหนสกัแห่งบนโลกใบนี้

ดังนั้น  คุณจึงสำมำรถใช้ควำมต้องกำรเป็นส่วนหนึ่งและควำม

ปรำรถนำที่จะเชื่อมโยงกบัผู้อื่นเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนท�ำสิ่งต่ำง ๆ

นิสัย
คุณอำจประหลำดใจถ้ำรู้ว่ำเรำท�ำสิ่งต่ำง ๆ มำกมำยในชีวิตประจ�ำวันจน

เป็นนิสัยโดยไม่ต้องหยุดคิด  และเรำจ�ำไม่ได้ด้วยซ�้ำว่ำมันกลำยเป็นนิสัย

ได้อย่ำงไร

ฉันพนันได้เลยว่ำในแต่ละวันคุณมักจะอำบน�้ำแบบเดิม  และคุณ 

น่ำจะมกีจิวตัรยำมเช้ำในแบบของคณุเอง  แต่นสิยัที่ว่ำนี้มำจำกไหนกนัล่ะ

ถ้ำหลำยสิ่งที่เรำท�ำในแต่ละวนัเกดิจำกนสิยัที่เรำสร้ำงขึ้นโดยไม่รู้ตวั  

แล้วท�ำไมกำรเปลี่ยนนสิยัเหล่ำนี้หรอืกำรสร้ำงนสิยัใหม่ ๆ กลบัเป็นเรื่องที่

ดูจะท�ำได้ยำก

เรำมกัได้ยนิอยูเ่สมอว่ำกำรสร้ำงนสิยัใหม่ต้องใช้เวลำนำนหลำยเดอืน  

ท�ำไมจงึเป็นเช่นนั้น  ในเมื่อเรำดูจะสร้ำงนสิยัเป็นร้อยอย่ำงได้ง่ำย ๆ โดย

ไม่รูต้วัด้วยซ�้ำ  อนัที่จรงิแล้ว  กำรสร้ำงนสิยัใหม่หรอืกำรเปลี่ยนแปลงนสิยั

เดมินั้นท�ำได้ง่ำยมำกถ้ำคณุเข้ำใจวทิยำศำสตร์ที่อยูเ่บื้องหลงักำรสร้ำงนสิยั

และคณุสำมำรถใช้ควำมรู้นี้ช่วยให้ผู้อื่นสร้ำงนสิยัหรอืเปลี่ยนแปลง

นสิยัเพื่อท�ำในสิ่งที่คณุต้องกำรได้

พลังของเรื่องราว
คุณเป็นคนแบบไหน  คุณจะยื่นมือช่วยเหลือคนที่ก�ำลังเดือดร้อนไหม   

คณุตำมกระแสหรอืคอยตดิตำมแฟชั่นใหม่ล่ำสดุหรอืเปล่ำ  คณุเป็นคนรกั
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ครอบครวัและพร้อมทุม่เทเวลำกบัแรงกำยทั้งหมดเพื่อสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่

แน่นแฟ้นใช่หรอืเปล่ำ

เรำทกุคนล้วนมภีำพลกัษณ์ที่เรำมองตวัเอง  หรอืสิ่งที่เรำบอกตวัเอง

และผูอ้ื่นว่ำเรำเป็นใครและท�ำไมเรำถงึท�ำสิ่งที่ท�ำอยู ่ ภำพลกัษณ์และเรื่อง

รำวบำงส่วนถกูสร้ำงขึ้นโดยที่เรำรูต้วั  แต่โดยมำกแล้วมนัถกูสร้ำงขึ้นโดยที่

เรำไม่รู้ตวั

เรำชอบให้ภำพลกัษณ์ของตวัเองคงเส้นคงวำ  เพรำะควำมรู้สกึที่ว่ำ

เรำก�ำลงัท�ำตวัไม่เสมอต้นเสมอปลำยท�ำให้เรำรู้สกึไม่สบำยใจ

ถ้ำคณุเข้ำใจภำพลกัษณ์ที่ผูค้นมองตวัเอง  คณุกจ็ะสำมำรถสื่อสำร

ไปในทศิทำงที่สอดคล้องกบัเรื่องรำวของพวกเขำ  และด้วยวธินีี้คณุจะจงูใจ

ให้พวกเขำท�ำสิ่งต่ำง ๆ ได้เช่นกนั

รางวัลและการลงโทษ
คณุเคยเข้ำคำสโินไหม  ลองคดิตำมดูนะคะ  หลำยครั้งที่คณุพยำยำมจงูใจ

ให้ผู้คนท�ำสิ่งต่ำง ๆ  คุณอุทิศเวลำและพลังงำน  อำจถึงขั้นเสนอรำงวัล

ตอบแทนหรือจ่ำยเงินให้พวกเขำด้วยซ�้ำ  ในขณะที่คำสิโนสำมำรถท�ำให้

ผู้คนมำกมำยน�ำเงนิออกมำวำงกองด้วยควำมเตม็ใจ!

นี่คอืวทิยำศำสตร์ว่ำด้วยเรื่องรำงวลัและกำรเสรมิแรง  คำสโินใช้วธิี

ที่เรยีกว่ำ  “กำรให้รำงวลัตำมจ�ำนวนครั้งแบบไม่ก�ำหนดตำยตวั”  เพื่อให้

คนเล่นครั้งแล้วครั้งเล่ำแม้ว่ำพวกเขำมกัจะเสยีมำกกว่ำได้กต็ำม

คุณสำมำรถน�ำสิ่งที่คำสิโนรู้มำใช้ได้ด้วยกำรประยุกต์ใช้งำนวิจัย 

เกี่ยวกับกำรให้รำงวัลแบบต่ำง ๆ  ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้ว่ำควรให้รำงวัล 

แบบไหนและเมื่อไหร่  รวมถงึสำเหตทุี่กำรให้รำงวลัก�ำหนดพฤตกิรรมได้ดี

กว่ำกำรลงโทษ

หลำยปีก่อนกำรศกึษำเรื่องกำรให้รำงวลัหรอืกำรเสรมิแรงมอีทิธพิล

ต่อวงกำรจิตวิทยำอย่ำงมำก  ตอนนี้เรำรู ้แล้วว่ำแรงขับเคลื่อนอื่น ๆ   
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(เช่น  สญัชำตญำณ  ควำมปรำรถนำที่จะเชี่ยวชำญ  และควำมต้องกำร

เป็นส่วนหนึ่ง)  มอีทิธพิลและพลงัจงูใจมำกกว่ำรำงวลั  แต่กย็งัคงมบีำงกรณี

ที่กำรให้รำงวลัเป็นวธิทีี่ดทีี่สดุในกำรกระตุ้นให้ผู้คนท�ำสิ่งต่ำง ๆ

กำรให้รำงวลัมทีั้งวธิทีี่ถูกและวธิทีี่ผดิ  ดงันั้น  คณุจ�ำเป็นต้องรู้วธิทีี่

ถูกต้อง

สัญชาตญาณ
ลองจนิตนำกำรว่ำคณุก�ำลงัขบัรถไปบนถนนและข้ำงหน้ำมอีบุตัเิหต ุ คณุ

พยำยำมห้ำมใจไม่ชะลอด ู แต่กลบัรูส้กึถงึแรงผลกัดนัที่ไม่อำจต้ำนทำนได้  

สดุท้ำยคณุกห็นัไปมองอยู่ดี

บำงครั้งเรำอำจลมืไปว่ำในฐำนะมนษุย์  เรำเป็นสมำชกิในอำณำจกัร

สัตว์เช่นกัน  และแน่นอนว่ำเรำแต่ละคนย่อมต้องมีสัญชำตญำณพื้นฐำน

เป็นส่วนหนึ่ง  ซึ่งรวมไปถงึกำรอยูร่อด  กำรหำอำหำร  และแรงขบัทำงเพศ

ด้วย  สญัชำตญำณเหล่ำนี้รนุแรง  แม้ว่ำส่วนใหญจ่ะเกดิขึ้นโดยไม่รูต้วัแต่

กม็ผีลต่อพฤตกิรรมของเรำอย่ำงมำก  บำงครั้งคณุสำมำรถจูงใจคนให้ท�ำ

สิ่งต่ำง ๆ ได้เพยีงแค่ใช้ประโยชน์จำกสญัชำตญำณเหล่ำนี้

ส�ำหรับพวกคุณบำงคน  กำรใช้ควำมต้องกำรทำงเพศหรืออำหำร

อำจไม่เหมำะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณต้องกำรให้คนอื่นท�ำ  แต่

สัญชำตญำณกำรอยู่รอดเป็นสัญชำตญำณที่ท�ำงำนอยู่เสมอและน�ำมำใช้

จูงใจคนได้

จติไร้ส�ำนกึจะคอยตรวจสอบสิ่งรอบตวัอยู่เสมอเพื่อให้เรำปลอดภยั

และยังคงมีชีวิตรอด  นั่นหมำยควำมว่ำเรำจะอ่อนไหวเป็นพิเศษกับสิ่งที่

คำดไม่ถงึและสิ่งที่สร้ำงควำมหวำดกลวั  ควำมกลวักำรสูญเสยีเป็นปัจจยั

จงูใจที่ส�ำคญัมำก  และคณุสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกสญัชำตญำณเหล่ำนี้

เพื่อจูงใจคนให้ท�ำสิ่งต่ำง ๆ ได้
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ความปรารถนาที่จะเชี่ยวชาญ
สิ่งที่ทรงพลังมำกกว่ำรำงวัลภำยนอกคือควำมปรำรถนำที่จะเชี่ยวชำญ   

คนเรำมีแรงจูงใจอย่ำงมำกที่จะเรียนรู้และสร้ำงควำมเชี่ยวชำญในด้ำน

ควำมรู้และทกัษะต่ำง ๆ

สิ่งนี้เรยีกว่ำแรงจงูใจภำยในเพรำะมนัอยูภ่ำยในตวับคุคล  ตรงข้ำม

กบักำรให้รำงวลัที่เป็นแรงจงูใจภำยนอก  ทั้งนี้แรงจงูใจภำยในมกัมอีทิธพิล

มำกกว่ำแรงจูงใจภำยนอก  และด้วยควำมที่ควำมปรำรถนำที่จะเชี่ยวชำญ

นั้นเกดิขึ้นภำยใน  คณุย่อมไม่อำจท�ำให้มนัเกดิขึ้นกบัใครได้โดยตรง  แต่

คณุอำจมุ่งเน้นไปที่สถำนกำรณ์โดยรวมได้

สถำนกำรณ์มีส่วนท�ำให้ควำมปรำรถนำที่จะเชี่ยวชำญเพิ่มขึ้นหรือ

ลดลง  คุณสำมำรถใช้สิ่งที่คุณรู้จำกงำนวิจัยเกี่ยวกับควำมเชี่ยวชำญมำ 

สร้ำงเงื่อนไขที่จะส่งเสริมและกระตุ้นควำมปรำรถนำนี้  แล้วคุณก็จะ

สำมำรถจูงใจคนให้ท�ำสิ่งต่ำง ๆ ได้ตำมที่ต้องกำร

กลอุบายของสมอง
คุณน่ำจะเคยเห็นภำพลวงตำ  มันคือภำพที่เกิดขึ้นเมื่อตำและสมองของ

คณุคดิว่ำมนัเหน็บำงสิ่งที่แตกต่ำงจำกควำมเป็นจรงิ  แต่คณุอำจไม่เคยรู้จกั

ภำพลวงตำที่เกดิจำกกำรรบัรู้  (cognitive illusion)  มำก่อน  วธิคีดิของเรำ

นั้นมีอคติหลำยอย่ำงซ่อนอยู่  สมองของเรำถูกตั้งค่ำมำให้ด่วนสรุปเพื่อ 

ให้สำมำรถตอบสนองต่อสภำพแวดล้อมรอบตัวได้อย่ำงรวดเร็ว  แต ่

บำงครั้งกำรด่วนสรุปหรือด่วนตัดสินใจก็น�ำไปสู่ภำพลวงตำที่เกิดจำกกำร

รบัรู้ได้

คุณรู ้หรือไม่ว่ำถ้ำคุณพูดถึงเรื่องเงิน  ผู ้คนมีแนวโน้มจะพึ่งพำ 

ตัวเองมำกขึ้นและช่วยเหลือผู้อื่นน้อยลง  หรือผู้คนมีแนวโน้มจะคัดกรอง

ข้อมูลที่ตัวเองไม่เห็นด้วยทิ้งไป  แต่ก็มีวิธีที่คุณจะเอำชนะและท�ำให ้

พวกเขำรบัฟังได้
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