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���หากคุณเ ป็นผู้นําท่ีต้องการสร้างแรงจูงใจ สิ่งแรกก็คือ คุณต้องตระหนักว่า “หากมีปัญหาเกิดข้ึนฉันเองก็
คือตัวปัญหาด้วย” เม่ือคุณเข้าใจในประเด็นนี้อย่างถ่องแท้ คุณก็จะสามารถใช้วิธีการ 100 ข้อนี้ได้ หลังจากคุณ
เรียนรู้ท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองแล้ว สตีฟและสก๊อตก็จะช่วยให้คุณเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ เช่น ��พลังในการ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับคนของคุณ ��วิธีเลี่ยงความเป็นไปได้ท่ีคุณจะเพ่งเล็งจุดอ่อนของคนของคุณ  
��ทําไมการทํางานหลายอย่างพร้อมๆ กันจึงเป็นความเชื่อท่ีไม่ถูกต้องแทนท่ีจะเป็นจุดแข็ง และทําไม
จุดมุ่งหมายคือการทําให้ชีวิตเรียบง่ายและตรงไปตรงมา ��วิธีการท่ีง่ายๆ และสร้างสรรค์ในการทําให้พนักงาน
ในทีมมีความรับผิดชอบ ��วิธีในการเพลิดเพลินกับการปลูกฝังศิลปะของการเผชิญหน้าแบบสร้างสรรค์ ซ่ึงจะจุด
ประกายความเป็นผู้นําท่ีแข็งแกร่งยิ่ง โดยมอบแนวคิดวิธีการท่ีชัดเจนและสามารถนําไปใช้ทํางานได้เป็นอย่างดีจาก 
��� “100 วิธี ทําให้คนยอมทํางานให้เรา ด้วยความเต็มใจและมีแรงจูงใจที่ดี” มีดังนี้��� 
 

 
วิธีท่ี 1 ให้รู้ถึงท่ีมาของ “แรงจูงใจ”     
วิธีท่ี 2 ฝึกตนเองให้เป็นคนมีวินัย     
วิธีท่ี 3 รับฟังพวกเขา ก่อนท่ีจะลงมือทํา      
วิธีท่ี 4 ต้องเป็นคนมีความคิดริเริ่ม อย่าเป็นแค่คนท่ีรอแต่ผลลัพธ์     
วิธีท่ี 5 อย่าวิพากษ์วิจารณ์ผู้บริหารระดับท่ีสูงกว่าให้พวกเขาฟัง     
วิธีท่ี 6 ทําทีละเรื่อง และทําทีละอย่าง      
วิธีท่ี 7 แสดงการตอบสนอง (Feedback) กับพวกเขาเสมอ      
วิธีท่ี 8 รับฟังความคิดเห็นจากพวกเขาเสมอ     
วิธีท่ี 9 ทําให้พวกเขายอมรับและมีทัศนคติท่ีดีต่อการเปลี่ยนแปลง      
วิธีท่ี 10 รู้ให้ได้ว่าพวกเขาคนไหนเป็น “คนมุ่งม่ัน”   คนไหนเป็น “คนข้ีแพ้”      
 

แปลจาก 100 Ways to Motivate Others 
How Great Leaders Can Produce Insane Results 

Without Driving People Crazy 
โดย  Steve Chandler และ Scott Richardson 
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วิธีท่ี 11 คุณต้องเป็นผู้นําจากแถวหน้า     
วิธีท่ี 12 สอนพวกเขาให้ “คิดเป็น”     
วิธีท่ี 13 บอกความจริงให้พวกเขารู้โดยเร็ว    
วิธีท่ี 14 อย่าสร้างความวิตกกังวลแต่ให้ความใส่ใจ 
          กับพวกเขา     
วิธีท่ี 15 บริหารผู้บังคับบัญชาของคุณด้วยวิธีท่ี   
          สร้างสรรค์      
วิธีท่ี 16 ท้ิงสายฉีดน้ําดับเพลิงไปเสีย     
วิธีท่ี 17 ทําความเข้าใจให้ถ่องแท้กับการท่ีจะเป็น 
          ผู้นําท่ีแท้จริง      
วิธีท่ี 18 จงจัดการกับข้อตกลงไม่ใช่จัดการท่ีตัวบุคคล      
วิธีท่ี 19 เน้นไปท่ีผลลัพธ์ ไม่ใช่ข้อแก้ตัว       
วิธีท่ี 20 มุ่งให้เกิดผลลัพธ์มากกว่าเน้นท่ีการทํา 
          กิจกรรม     

วิธีท่ี 21 ทําให้งานในทีมกลายเป็นเกมท่ีน่าสนุก      
วิธีท่ี 22 กําหนดเป้าหมายของคุณให้ชัดเจน      
วิธีท่ี 23 มองให้เห็นถึงศักยภาพของพวกเขาว่า 
          “เขาทําได้”      
วิธีท่ี 24 ใช้หลักการ A.R.T เพ่ือแก้ปัญหาการทํางาน   
          ของพวกเขา      
วิธีท่ี 25 เคารพตัวคุณเอง และเป็นตัวของตัวเอง      
วิธีท่ี 26 คัดเลือกคนท่ีมีแรงจูงใจมาร่วมงานในทีม     
วิธีท่ี 27 พูดให้น้อย แต่ฟังให้มาก     
วิธีท่ี 28 ปฏิเสธท่ีจะเชื่อในข้อจํากัดท่ีพวกเขา 
          เหล่านั้นสร้างข้ึนเอง      
วิธีท่ี 29 เล่นให้ได้ท้ังบทดีและร้าย หรือมีท้ังพระเดช 
          และพระคุณ      
วิธีท่ี 30 อย่าทําตัววุ่นวายจนเกินเหตุ      

วิธีท่ี 11 คุณต้องเป็นผู้นําจากแถวหน้า     
วิธีท่ี 12 สอนพวกเขาให้ “คิดเป็น”     
วิธีท่ี 13 บอกความจริงให้พวกเขารู้โดยเร็ว    
วิธีท่ี 14 อย่าสร้างความวิตกกังวลแต่ให้ความใส่ใจ 
          กับพวกเขา     
วิธีท่ี 15 บริหารผู้บังคับบัญชาของคุณด้วยวิธีท่ี   
          สร้างสรรค์      
วิธีท่ี 16 ท้ิงสายฉีดน้ําดับเพลิงไปเสีย     
วิธีท่ี 17 ทําความเข้าใจให้ถ่องแท้กับการท่ีจะเป็น 
          ผู้นําท่ีแท้จริง      
วิธีท่ี 18 จงจัดการกับข้อตกลงไม่ใช่จัดการท่ีตัวบุคคล      
วิธีท่ี 19 เน้นไปท่ีผลลัพธ์ ไม่ใช่ข้อแก้ตัว       
วิธีท่ี 20 มุ่งให้เกิดผลลัพธ์มากกว่าเน้นท่ีการทํา 
          กิจกรรม     

วิธีท่ี 31 เลิกทําตัวเป็นนักอุ้มชู       
วิธีท่ี 32 ทําสิ่งท่ีแย่ท่ีสุดเป็นอันดับแรก      
วิธีท่ี 33 ฝึกพวกเขาให้เรียนรู้ท่ีจะทดลองสิ่งใหม่ๆ    
วิธีท่ี 34 สื่อสารกับพวกเขาอย่างมีสติ    
วิธีท่ี 35 ให้คะแนนกับประสิทธิภาพ     
วิธีท่ี 36 จัดการกับสิ่งท่ีเป็นพ้ืนฐานก่อน      
วิธีท่ี 37 สร้างแรงจูงใจด้วยการลงมือทํา      
วิธีท่ี 38 รู้จุดแข็งของแต่ละคน และช่วยให้พวกเขา    
          แสดงออกมา     
วิธีท่ี 39 ฝึกพวกเขาให้รู้จักการ“โต้แย้งกับตัวเอง”บ้าง     
วิธีท่ี 40 สร้างแรงใจให้พวกเขาด้วยคําพูดเชิงบวก     
 

 
วิธีท่ี 41 ใช้วิธีการกระตุ้นเชิงบวก      
วิธีท่ี 42 สอนพวกเขาให้รู้จักการ “ปฏิเสธ” บ้าง      
วิธีท่ี 43 กระตุ้นให้พวกเขามองลูกค้าอย่างเป็นมิตร    
วิธีท่ี 44 ใช้ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดของคุณในการทํางาน 
           ท่ีท้าทายท่ีสุด     
วิธีท่ี 45 ใช้เวลาสิบนาทีของคุณให้เกิดประสิทธิภาพ 
            สูงสุด      
วิธีท่ี 46 พุ่งความสนใจไปยังสิ่งท่ีคุณต้องการจะสร้างให้ 
            เติบโต      
วิธีท่ี 47 ทําจิตใจของคุณให้อ่อนโยน      
วิธีท่ี 48 ฝึกพวกเขาให้ทําสิ่งต่าง ๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ 
          และลุล่วง     
วิธีท่ี 49 ประยุกต์หลักคณิตศาสตร์ให้เกิดผลดีกับชีวิต 
          ของคุณ      
วิธีท่ี 50 เข้าไปมีส่วนร่วมในการทํางานด้วย      
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วิธีท่ี 61 ปลูกฝังพลังแห่งความอุ่นใจ      
วิธีท่ี 62 ค่อย ๆ ลดความขัดแย้งลง      
วิธีท่ี 63 หม่ันเรียนรู้อยู่เสมอ      
วิธีท่ี 64 เรียนรู้ว่าอะไรมิใช่การเป็นผู้นํา      
วิธีท่ี 65 รับฟังพวกเขาต้ังแต่ต้นจนจบ     
วิธีท่ี 66 จงผ่อนคลาย      
วิธีท่ี 67 ต้องรักษาสัญญาเล็ก ๆ น้อย ๆ ท้ังหลายให้ได้     
วิธีท่ี 68 มอบอํานาจให้พวกเขา      
วิธีท่ี 69 อย่าลืมหายใจ      
วิธีท่ี 70 บริหารเวลาของคุณให้ดี     
 

วิธีท่ี 51 ทําตัวผ่อนคลายสบาย ๆ ก่อนสร้างแรงใจ 
          ให้ผู้อ่ืน      
วิธีท่ี 52 อย่าล้มเลิกอะไรง่าย ๆ      
วิธีท่ี 53 นําผู้อ่ืนด้วยความกระตือรือร้น      
วิธีท่ี 54 ส่งเสริมพวกเขาให้มีสมาธิในงาน      
วิธีท่ี 55 กระตุ้นเสถียรภาพภายในของตัวคุณให้เกิด 
            ประโยชน์     
วิธีท่ี 56 ไม่ทําตัวเป็นคนท่ี“ฉันเป็นคนท่ีต้องถูกเสมอ”     
วิธีท่ี 57 เปลี่ยนตนเองให้เป็นคนต่ืนตัวเสมอ      
วิธีท่ี 58 แสดงตัวอย่างให้พวกเขาเห็น      
วิธีท่ี 59 ให้ความสนใจจดจ่อเหมือนกับกล้องถ่ายรูป    
วิธีท่ี 60 มองการบริหารให้เป็นเรื่องง่าย  

วิธีท่ี 71 กําหนดเส้นตายให้ชัดเจน     
วิธีท่ี 72 เปลี่ยนความกังวลให้เป็นสิ่งท่ี“ควรคํานึงถึง”    
วิธีท่ี 73 ให้จิตใจปกครองหัวใจ      
วิธีท่ี 74 สร้างวัฒนธรรมของการยอมรับให้เกิดข้ึน     
วิธีท่ี 75 ยึดม่ันในความรับผิดชอบ     
วิธีท่ี 76 รับการอบรมความรู้เพ่ิมเติม     
วิธีท่ี 77 ลงมือทําต้ังแต่วันนี้     
วิธีท่ี 78 เรียนรู้สิ่งท่ีอยู่ภายในและขจัดความคิดท่ีเป็น   
          “คนข้ีแพ้”ออกไป      
วิธีท่ี 79 ลืมความล้มเหลวในอดีต ยอมรับสิ่งท่ีเคย 
          ผิดพลาดและเริ่มต้นใหม่     
วิธีท่ี 80 ลงมือปฏิบัติตามคําแนะนํา     
 

 

วิธีท่ี 81 สร้างวิสัยทัศน์ให้เกิดข้ึนกับพวกเขา      
วิธีท่ี 82 อย่ามัวแต่ระแวงว่าคนอ่ืนวิพากษ์วิจารณ์คุณ 
          อย่างไร      
วิธีท่ี 83 ฝึกวิธีการขายให้กับพวกเขา      
วิธีท่ี 84 ยึดม่ันในหลักการท่ีถูกต้อง เพ่ือจะได้เป็นคน 
          ท่ีน่าเคารพ     
วิธีท่ี 85 สร้างความสัมพันธ์อย่างสมํ่าเสมอ     
วิธีท่ี 86 อย่ากลัวท่ีจะขอ      
วิธีท่ี 87 ค่อยๆ   เปลี่ยนตัวเอง      
วิธีท่ี 88 ใช้อีเมล์ให้เกิดประโยชน์      
วิธีท่ี 89 อย่าใช้วิธี “ต้านแรงปะทะ” 
วิธีท่ี 90 ฝึกเป็นคนมีจิตสํานึกท่ีดี 
 

 
 

วิธีท่ี 91 ลืมอดีตท่ีเคยพลาด แต่ให้มองไปท่ีอนาคต 
วิธีท่ี 92 สอนพวกเขาให้พ่ึงพาตัวเอง เพ่ือมุ่งสู่ 
          ความสําเร็จ   
วิธีท่ี 93 อย่าขอโทษเพ่ือท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
วิธีท่ี 94 ปล่อยให้พวกเขาได้ค้นพบความสามารถ 
          ของเขาเอง 
วิธีท่ี 95 มองโลกในแง่ดี 

วิธีท่ี 96 แสดงความใส่ใจต่อพวกเขา   
วิธีท่ี 97 สร้างการทํางานให้เป็นแบบแผน 
          อย่างเป็นข้ันเป็นตอน 
วิธีท่ี 98 ยกย่องให้รางวัลกับคนท่ีทํางานดี 
วิธีท่ี 99 ไม่ทํางานแบบเรง่รีบ แต่ทํางานอย่างผ่อนคลาย 
วิธีท่ี 100 จงมีความมุ่งม่ันท่ีจะเป็น“ผู้ยิ่งใหญ่” ให้ได้ 

- e n d - 
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