脳科学×心理学 うちの子のやる気スイッチを押す方法、教えてください！
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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
เด็กทุกคนล้วนเกิดมาพร้อมความคิดและแรงจูงใจที่เต็ม
เปี่ยม แต่เมื่อโตขึ้น...ทำ�ไมความคิดเหล่านั้นถึงหายไป สาเหตุหนึ่ง
อาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวเด็กทีห่ ล่อหลอมให้เกิดกรอบ
ความคิดขึน้ มาขัดขวางแรงจูงใจทีเ่ คยมี คุณซึซกุ ิ ฮะยะโตะ โค้ชด้าน
จิตวิทยาการกีฬาของญี่ปุ่นจะมาช่วยแนะวิธีเปิดสวิตช์แรงจูงใจของ
ลูกให้กลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้ง
คุณซึซกุ ิ ฮะยะโตะเชือ่ ว่าหากเราปลดกรอบความคิดเหล่านัน้
ออกไป พรสวรรค์ ที่ ห ลั บใหลอยู่ ภ ายในตั ว ของทุ ก คนจะเปล่ ง
ประกายออกมาได้ เขาได้รวบรวมประสบการณ์ตรงของตัวเอง
มาแนะนำ�วิธี “ปลดกรอบความคิด เปิดสวิตช์แรงจูงใจให้ลูก” บน
พื้นฐานหลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจ
สังเกตกรอบความคิด และเปลี่ยนแปลงตัวเองไปพร้อมกับลูกด้วย
หนังสือ “เปิดสวิตช์แรงจูงใจของลูก”

ด้วยความปรารถนาดี
นานมีบุ๊คส์
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บทนำ�
ช่วงนี้ ลูกเอาแต่พูดว่า “ไม่ไหว” “ท�ำไม่ได้”
ตลอดเลย...

อยากให้ลูกมีแรงจูงใจบ้าง แต่ไม่รู้จะพูด
อย่างไรดี...

พ่อแม่ทก่ี ลุม้ ใจด้วยเรือ่ งแบบนีค้ งมีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยเลยทีเดียว
ดังนั้น กุญแจที่จะช่วยดึงแรงจูงใจของลูกๆ ให้ออกมาคือการกำ�จัด
กรอบความคิดนั่นเองครับ
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“นี่เป็นเรื่องปกติ”
“เรื่องแบบนั้นเป็นไปไม่ได้หรอก”
“ไม่มีทางทำ�ได้อยู่แล้ว”
เวลาที่ลูกของคุณพูดประโยคเหล่านี้แสดงว่ากรอบความคิด
ของเขายั ง ปิ ด แน่ น อยู่ โดยทั่ วไปคนส่ ว นใหญ่มักไม่ค่อ ยรู้ตัวว่า
กำ�ลังมีกรอบความคิดนี้อยู่ ซึ่งมันจะฝังรากลึกลงในจิตใต้สำ�นึก
และทำ�ลายไม่ได้ง่ายๆ แต่ทั้งนี้ ก็ยังพอมีทางปลดกรอบความคิด
นี้ได้อยู่
ปัจจุบันผมเป็นโค้ชด้านจิตวิทยาการกีฬา (sport mental
coach) ฝึกสอนให้แก่คนทีม่ งุ่ มัน่ ตัง้ ใจในด้านกีฬา ทัง้ นักกีฬาอาชีพ
นักกีฬาสมัครเล่น หรือแม้แต่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
รอบตัวผมมีคนมากมายที่ปลดกรอบความคิดออกไปจน
พรสวรรค์เปล่งประกายได้ เช่น นักกีฬายูโดทีไ่ ด้อนั ดับ 1 ของญีป่ นุ่
ด้วยการฝึกสอน 3 เดือน นักกรีฑาทีว่ งิ่ ได้เร็วขึน้ เกือบ 1 นาทีในการ
วิง่ ฮาล์ฟมาราธอน นักกีฬาว่ายน้�ำ ทีท่ �ำ ลายสถิตทิ เี่ ร็วทีส่ ดุ ของตัวเอง
ในสมัยมัธยมปลายได้ตอนอยู่มหาวิทยาลัยปี 4

������������������������.indd 5

2020-11-04 2:50:28 PM

แม้แต่ตวั ผมเองก็ปลดกรอบความคิดออกไปเช่นกัน สมัยที่
ยังทำ�งานบริษทั ผมงานยุง่ มากจนเป็นโรคซึมเศร้า ทว่าเมือ่ ทบทวน
และปรับ “วิธีมองสิ่งต่างๆ ของตัวเอง” และ “มุมมองที่ผิดๆ ต่อโลก
ซึง่ เกิดจากการคิดไปเอง (กรอบความคิด)” ให้ถกู ต้องแล้ว ผมก็หาย
จากโรคซึมเศร้าได้โดยไม่ต้องใช้ยา
กรอบความคิดของเด็กได้รับอิทธิพลมาจากคนรอบข้างเป็น
อย่างมาก หากพ่อแม่ส่งต่อมุมมองด้านลบ เช่น “นี่เป็นเรื่องปกติ”
“เรื่องแบบนั้นเป็นไปไม่ได้หรอก” “ไม่มีทางทำ�ได้อยู่แล้ว” ให้แก่ลูก
กรอบความคิดของลูกย่อมแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ จนปลดได้ยาก
ในทางกลับกัน หากส่งต่อคำ�พูดหรือคำ�ถามเชิงบวก กรอบ
ความคิดนี้ย่อมปลดได้โดยง่าย เด็กๆ ก็คงเติบโตเป็นคนที่ลงมือทำ�
สิ่งต่างๆ ได้อย่างกระตือรือร้นมากขึ้น ทำ�ให้พรสวรรค์ที่มีอยู่แล้ว
เปล่งประกายเหมือนกับบรรดานักกีฬาที่ผมเคยฝึกสอนมา
หนังสือเล่มนี้แนะนำ�วิธีปลุกแรงจูงใจ (motivation) ให้เด็ก
บนพื้ น ฐานหลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร์ โดยแบ่ ง เนื้ อ หาออกเป็ น
4 บท คือแรงจูงใจ ความมั่นใจ จิตใจที่เข้มแข็ง และการลงมือทำ�
ด้วยตัวเอง
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ผมได้แนะนำ�ตัง้ แต่ประโยคทีใ่ ช้พดู กับเด็กไปจนถึงคำ�แนะนำ�
ในการสื่อสารแล้ว สามารถดูเป็นตัวอย่างประกอบได้
ทัง้ นี้ กรอบความคิดไม่ได้มเี พียงในเด็ก แต่ผใู้ หญ่กม็ เี ช่นกัน
ผมขอให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้โดยลองสังเกต “กรอบความคิด”
ของตัวเองไปพร้อมกันด้วยนะครับ

������������������������.indd 7

2020-11-04 2:50:28 PM

สารบั
ญ
สารบัญ
Chapter 1

ช่วยบอกวิธีเปิดสวิตช์แรงจูงใจของลูกฉันที!
01 ถ้ามีคนที่ทำ�ได้ดีกว่าตัวเองก็จะหมดกำ�ลังใจ

18

ทำ�ให้ลูกนึกถึงเป้าหมายในตอนแรก

02 ตั้งใจเรียนวิชาที่ชอบ แต่ ไม่สนุกกับการเรียนวิชาที่ ไม่ถนัด

22

กำ�จัดจุดอ่อนด้วยประสบการณ์ “สอน”

03 ทำ�ตัวดื้อ ไม่ว่านอนสอนง่าย

28

มอบสิทธิ์การตัดสินใจให้แก่ลูก

04 แข่งแพ้ตลอดจนจิตตก

32

“การแพ้” เป็นโอกาสดีที่จะเรียนรู้วิธีก้าวข้ามกำ�แพงอุปสรรค!

05 รู้สึกท้อแท้เพราะอาการบาดเจ็บทำ�ให้ความฝันต้องหยุดไป 36
กระตุ้นให้ตั้งเป้าหมายต่อไป

06 หลังจากครูที่ชอบย้ายออกไป ลูกก็ ไม่ยอมไปชมรมอีกเลย

40

เด็กที่มีความคิดริเริ่มย่อมพัฒนาได้ดี!

������������������������.indd 8

2020-11-04 2:50:28 PM

07 พอโดนตำ�หนิก็หมดความสนใจ

44

ต้องแนะนำ�จุดที่ควรแก้ให้ดีขึ้น ไม่ใช่ตำ�หนิ

08 ลูกมีทิฐิมาก ไม่ยอมรับฟังคนอื่น

48

พูดชมที่กระบวนการ ไม่ใช่ผลลัพธ์

09 เอาแต่เล่นสมาร์ตโฟน ไม่ตั้งใจเรียน

52

การติดสมาร์ตโฟนอาจเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือก็ ได้...

10 ตื่นสายเป็นประจำ�

56

หาสาเหตุที่ทำ�ให้ ไม่ตื่น

11 ไม่ว่าจะถามอะไรลูกก็ ไม่สนใจ ตอบแค่ “เปล่า” “อืม”

60

ห้ามฝืนง้างประตูจิตใจของลูก!

12 เมื่อก่อนคะแนนดี แต่โดนเพื่อน ๆ ทำ�คะแนนแซงจนลูกเริ่ม
ท้อใจ
รอให้เริ่มลงมือทำ�เอง
Column

64

ประสบการณ์สัมผัสธรรมชาติอันหลากหลายในวัยเด็ก
จะช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจ

������������������������.indd 9

68

2020-11-04 2:50:28 PM

