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ดร.อําน์าจ วัดจิน์ดา

ที่ปรึกษาดานการวิางแผนย์ุทธศาสตร์

แลัะการจัดการควิามรู

ค
วามผ่่กพันต�อีอีงค์กริ  (Employee Engagement) 

เป็นปัจจัยสำคัญที�ทำให้้บ่คลัากริมีความริ่้สึก แลัะ

กลั�าวถึงอีงค์กริในเชิิงบวก (Say) มีความร้่ิสึกเป็นส�วนห้นึ�ง แลัะ

เป็นสมาชิิกคนสำคัญข้อีงอีงค์กริ (Stay) แลัะมีความม่�งมั�นท่�มเท

ที�จะทำงานอีย�างเต็มความสามาริถให้้อีงค์กริ (Strive) ซึ่ึ�งส�งผ่ลัให้้

บ่คลัากริมีการิทำงานอีย�างเต็มศักยภัาพ งานมีปริะสิทธุิภัาพ แลัะ

เกิดผ่ลัสำเริ็จตามความคาดห้วังข้อีงอีงค์กริ

การิสริา้งความผ่ก่พนัต�อีอีงคก์ริ (Employee Engagement) 

นั�น ปัจจ่บันมีแนวทางห้ลัากห้ลัายปริะการิ โดยแนวทางห้นึ�งที�

ทริงปริะสิทธุิภัาพ ที�ได้ริับการิวิจัยจากข้อีง Dr.David Rock

ผ่่เ้ชิี�ยวชิาญทางดา้นการิพฒันาภัาวะผ่่น้ำ แลัะริะบบปริะสาทวทิยา

(Neuroscience) ปัจจ่บันดำริงตำแห้น�งผ่่้อีำนวยการิสถาบัน 

Neuro Leadership Institute ได้วิจัยเพ่�อีศึกษาปัจจัยที�ทำให้้

บ่คลัากริเกิดความผ่่กพันต�อีอีงค์กริ บนพ่�นฐานข้อีงริะบบสมอีง 

(Brain Based) ซึ่ึ�งใชิเ้วลัาในการิวจิยักว�า 12 ป ีริ�วมกบัทีมงานวจิยั

ที�มีแพทย์ผ่่้เชิี�ยวชิาญด้านริะบบปริะสาทวิทยา (Neuro Science) 

พบว�าปัจจัยสำคัญที�ทำให้้บ่คลัากริเกิดความผ่่กพันต�อีอีงค์กริ 

(Engagement) มี 5 ปริะการิ ค่อี Status ห้ริ่อี การิให้้สถานะความ

สำคัญ Certainty ห้ร่ิอี การิสร้ิางความชัิดเจนแน�นอีน Autonomy 

 ห้ริ่อีการิให้้อีิสริะในสิ�งที�มอีบห้มาย Relatedness  การิสริ้างความ

สัมพันธ์ุอีันดี แลัะ Fairness ห้ริ่อีการิให้้ความเป็นเป็นธุริริม โดย

มีชิ่�อีย�อีจากการินำพยัญชินะตัวแริกมาริวมกันว�า SCARF

Objective and Key Results ห้ริ่อี OKRs เป็นเคริ่�อีงม่อีใน

การิข้ับเคลั่�อีนอีงค์กริที�ทริงปริะสิทธุิภัาพ แลัะได้ริับการิยอีมริับใน

ริะดับโลักว�าสามาริถชิ�วยให้้อีงค์กริมีการิเติบโต แลัะพัฒนาอีย�าง

ก้าวกริะโดด ในฐานะที�ผ่่้เข้ียนมีบทบาทในการิเป็นวิทยากริ แลัะ

ที�ปริึกษาในเริ่�อีง OKRs ให้้แก�อีงค์กริทั�งภัาคริัฐ แลัะภัาคเอีกชิน

ห้ลัายสิบแห้�ง ปริะกอีบกับมีปริะสบการิณ์์การิเป็นที�ปริึกษาใน

ด้านทริัพยากริบ่คคลัมากว�ายี�สิบปี ได้ศึกษาวิเคริาะห์้ แลัะพบว�า 

OKRs เป็นเคริ่�อีงม่อีทางการิบริิห้าริห้นึ�งที�สามาริถชิ�วยส�งเสริิมให้้

เกิดความผ่่กพันต�อีอีงค์กริ (Employee Engagement) ตามกริอีบ

แนวคิดข้อีง SCARF ได้ ซึ่ึ�งสามาริถอีธุิบายริายลัะเอีียดได้ ดังนี�

Status หรือการใหสถานะความสำาคัญ

เคริ่�อีงม่อี OKRs ม่�งเน้นการิกำห้นดทิศทาง (Direction) 

แลัะตัวชิี�วัดที�แสดงความสำเริ็จในการิดำเนินงานตามทิศทาง

ที�กำห้นดนั�น (Milestone Metric) โดยมีการิส�งต�อี (Cascade) 

ให้้แก�ห้น�วยงาน ห้ริ่อีบ่คลัากริที�เกี�ยวข้้อีงกับ OKRs นั�น ได้คิด

กับการสรางความผูกพันตอองคกร
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Relatedness หรือการสรางความสัมพันธอันดี

ในริะห้ว�างการิข้ับเคลั่�อีน OKRs ข้อีงแต�ลัะห้น�วยงานนั�น

มีการิปริะชิ่มพ่ดค่ย ติดตามความค่บห้น้าอีย�างสม�ำเสมอี โดย

มีวัตถ่ปริะสงค์เพ่�อีการิทบทวนสิ�งที�ทำไปแลั้ว แลัะถอีดบทเริียน 

(Lesson Learn) เพ่�อีการิแก้ไข้ห้ริ่อีพัฒนาให้้ดียิ�งข้ึ�นในอีนาคต 

ซึ่ึ�งให้้โอีกาสท่กคนในทีมได้แสดงความคิดเห้็น แลักเปลัี�ยนกัน

แบบส่นทริียสนทนา แลัะส�งเสริิมให้้มีการิพ่ดค่ยในเชิิงบวกเพ่�อี

ให้้กำลัังใจ แลัะชิ่�นชิมการิทำงานริะห้ว�างกัน อีีกทั�งการิข้ับเคลั่�อีน 

OKRs ห้ลัักสำคัญค่อี ต้อีงทำงานเปน็ทีม ไม�ว�าจะเปน็ทมีในห้น�วย

งานเดียวกัน ห้ริ่อีทีมข้้ามห้น�วยงาน (Cross Functional) ก็ตาม 

โดยในการิทำงานเป็นทีมนั�นต้อีงมีการิชิ�วยเห้ลั่อีสนับสน่นภัาริกิจ

ข้อีงเพ่�อีนริ�วมทีม แลัะสามาริถชิ�วยเห้ล่ัอีได้เม่�อีมีการิริ้อีงข้อี ซึึ่�ง

เป็นการิสริ้างให้้เกิดมิตริภัาพ แลัะความสัมพันธุ์อีันดี ถ่อีได้ว�า

เป็นการิสริ้างความผ่่กพันต�อีอีงค์กริ  (Employee Engagement) 

ที�สำคัญปริะการิห้นึ�ง

Fairness การใหความเปนเปนธรรม

การิดำเนินงานตามห้ลัักการิ OKRs ที�ชิ�วยสริ้างความ

ผ่่กพันต�อีอีงค์กริ (Employee Engagement) ปริะการิส่ดท้ายค่อี

ความโปริ�งใส (Transparent) ค่อี ต้อีงมีการิเผ่ยแพริ�ให้้ท่กคนใน

อีงค์กริทริาบถึง OKRs ข้อีงห้น�วยงาน ห้ริ่อีบ่คคลัต�าง ๆ ในอีงค์กริ 

แลัะเม่�อีผ่ลังานที�ปฏิบิตัติาม OKRs เปน็อีย�างไริตอ้ีงมกีาริเผ่ยแพริ�

ให้ท่้ก ๆ  คนทริาบ เพ่�อีทำให้เ้กดิความเปน็ธุริริม สามาริถตริวจสอีบ

ได ้แลัะห้ากโยงไปส่�การิปริะเมินผ่ลักม็คีวามโปริ�งใส ซึ่ึ�งถอ่ีเป็นการิ

สริ้างความผ่่กพันต�อีอีงค์กริ (Employee Engagement) ที�ดี 

สริ่ปได้ว�า OKR เป็นเคริ่�อีงม่อีในการิข้ับเคลั่�อีนอีงค์กริ 

ที�ชิ�วยส�งเสริิมการิสริ้างความผ่่กพันต�อีอีงค์กริ (Employee 

Engagement) บนพ่�นฐานข้อีงริะบบสมอีง (Brain Based) อีันจะ

ส�งผ่ลัต�อีปริะสิทธุิภัาพในการิทำงาน แลัะ

ความริ่ส้กึริกั แลัะอียากที�จะริ�วมงาน

กับอีงค์กริในริะยะยาวต�อีไป

สริ้างสริริค์ เพ่�อีกำห้นด OKRs ข้อีงห้น�วยงาน ห้ริ่อีข้อีงตนเอีง ให้้

สอีดคลั้อีงกับ OKRs ข้อีงอีงค์กริ มากกว�าการิสั�งการิ ห้ริ่อีกำห้นด

มาจากอีงค์กริว�าต้อีงทำอีะไริมีตัวชีิ�วัดอีย�างไริ (Top Down)

ซึ่ึ�งถ่อีเป็นการิให้้บทบาทความสำคัญแก�ผ่่้บริิห้าริ ห้ริ่อีบ่คลัากริ

ในการิกำห้นดแนวทางการิทำงานข้อีงตนเอีงแลั้ว จึงเสนอีให้้

อีงค์กริริับทริาบ (Bottom up) ถึงแม้จะมีการิพ่ดค่ยเพ่�อีพิจาริณ์า

ความเห้มาะสมข้อีงสิ�งที�เสนอีข้ึ�นมาอีย่�บา้ง แต�กเ็พ่�อีความสมบร่ิณ์์

มากข้ึ�นเท�านั�น ซึึ่�งแนวทางนี�จะส�งผ่ลัต�อีความริ่ส้กึผ่ก่พนัต�อีอีงคก์ริ 

(Engagement)

Certainty หรือการสรางความชัดเจนแนนอน

เคริ่�อีงม่อี OKRs จำเป็นอีย�างยิ�งที�ต้อีงมีการิกำห้นดทั�ง 

Objective ที�เปน็ทศิทาง (Direction) ที�อีงคก์ริตอ้ีงการิดำเนนิไปใน

แต�ไตริมาส (Quarter) ห้ร่ิอีในแต�ลัะปี แลัะยังต้อีงมีการิกำห้นด 

Key Results ห้ร่ิอีผ่ลัสำเร็ิจที�ต้อีงวัดได้ในเชิิงตัวเลัข้ที�ชิัดเจนว�า 

อีงคก์ริไดม้กีาริดำเนนิงานไปตามทศิทางที�กำห้นดไวน้ั�นห้ริอ่ีไม� ซึึ่�ง

ทำให้บ้ค่ลัากริ ริบัริ่ ้แลัะเข้า้ใจไดว้�าอีงคก์ริม่�งเนน้สิ�งใด ห้ริอ่ีม่�งการิ

ทำงานในเริ่�อีงใด ในไตริมาส (Quarter) ห้ริ่อีปีนั�น ๆ อีีกทั�งอีงค์กริ

จำเปน็ต้อีงส่�อีสาริให้้แก�บ่คลัากริอีย�างทั�วถึงว�า OKRs ข้อีงอีงค์กริ

กำห้นดไว้อีย�างไริ ซึ่ึ�งเป็นจะส�งผ่ลัให้้เกิดความ ผ่่กพันต�อีอีงค์กริ 

(Employee Engagement) 

Autonomy หรือการใหอิสระในสิ่งทำี่มอบหมาย 

เคริ่�อีงม่อี OKRs มีลัักษะสำคัญค่อี การิให้้ห้น�วยงาน ห้ริ่อี

บ่คคลั ได้ข้ับเคลั่�อีน OKRs ด้วยวิธุีข้อีงตนเอีง โดยให้้กำห้นดสิ�งที�

จะทำ (To do List) ที�ชัิดเจน แต�กส็ามาริถทบทวน แลัะปริบัเปลัี�ยน

ไดต้ามสถานการิณ์ ์ทำให้บ้ค่ลัากริริ่ส้กึอีสิริะต�อีการิควบคม่ภัาริกจิ

ข้อีงตนเอีงได้ แต�อีย�างไริก็ดียังต้อีงมีการิริายงานให้้แก�ผ่่้บังคับ

บัญชิาทริาบถึงความค่บห้น้าข้อีงสิ�ง

ที�ทำ ทั�งนี�ก็เพ่�อีการิชิ�วย

สริ้างความตริะห้นักริับ

ชิอีบ (Accountability) 

ใ น ภั า ริ กิ จ  แ ลั ะ ที�

ส ำ คั ญ ยั ง เ ป็ น ก า ริ

ทำให้้เกิดความผ่่กพัน

ต�อีอีงค์กริ (Employee 

Engagement) อีีกทาง

ห้นึ�ง




