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ขอต้อนรบัเข้าสู่ Motivation Cloud
ยอดขายอันดับ 1 ในตลาด Employee Engagement จากญ่ีปุ่น
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ก่อต้ังในปี ค.ศ.2000 โดยยึดม่ันในเรือ่ง “แรงจูงใจ” ให้บรกิารด้าน
การพัฒนาการสรา้ง Engagement

(ความมีส่วนรว่มและความผกูพันธต่์อองค์กรของบุคคลากร) อย่างครบวงจร

ภาพรวมของ Link and Motivation
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ยอดขาย
(ล้านเยน)

■ เจ้าแรกในเอเชียท่ีได้รบัใบรบัรอง ISO30414

ใบรบัรองมาตรฐานด้านการจัดการทรพัยากรบุคคล 
ซึ่งเปน็แนวทางส าหรบัการรายงานขอ้มูลทรพัยากรมนุษย์ภายในและภายนอก 
รวมไปถึงผลิตภาพและความหลากหลาย

เผยแพรโ่ดยองค์กรระหวา่งประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) 

(อ้างอิง : ITR, ”ITR Market view: Human Resources and Talent Management Market 2022,
Employee Engagement Market: Consecutive #1 in Value and Share by Vendor (FY17~2021 Forecast)

มากกว่า 2,000 บรษัิท
สถิติเดือนตุลาคม 2022

ชื่อบรษัิท
Link and Motivation Inc. 

(บรษัิทลิงก์ แอนด์ โมติเวชัน่)

จ านวน
บุคลากร

ประมาณ 1,500 คน
ขอ้มลูในเดือนตุลาคม 2022

การก่อต้ัง
7 เมษายน 2000

มีประวัติยาวนานกว่า 20 ปี

■ ติดอันดับ TOP 10 บรษัิทให้บรกิารด้าน
Engagement ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ได้รบัเลือกจาก HR TECH Outlook (มิถนุายน 2020)

จ านวนบรษัิท
ที่ใช้บรกิาร

■ No.1 ในญ่ีปุ่น 5 ปีซ้อน ส าหรบับรกิาร
เพ่ือการพัฒนาองค์กร

บรกิารเพือ่การพฒันาองค์กรในตลาด 
Engagement

ยอดขาย

มีแนวโน้มการ
ขยายตัว

No. 1 organizational improvement

cloud service in the engagement market
for five years in a row
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ลูกค้าของเรา

มีผู้ใช้บรกิารจากธุรกิจที่หลากหลายในวงกว้าง 
โดยมีจ านวนบุคลากรต้ังแต่ 10 จนถึง 10,000 คนขึ้นไป
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ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในองค์กร

มีความผิดพลาดมากมายเกิดขึ้นในทุกระดับภายในองค์กร
เราจ าเป็นจะต้องเชื่อมโยงปัญหาในแต่ละระดับเหล่าน้ันผ่านกิจกรรมพัฒนาองค์กร

มีแต่ขอ้เรยีกรอ้งจากหน้างานถึงผูบ้รหิาร 
ท าไมไม่จัดการกันเอง...ผู้บรหิาร

ผู้จัดการ

พนักงาน

เข้าใจความรูสึ้กของพนักงาน
แต่ไม่รูจ้ะจัดการอย่างไรดี...

ไม่รูว้า่บรษัิทคิดอะไรอยู่...
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วิธแีก้ไขปัญหาด้วยการพฒันา Engagement

Employee Engagement
ระดับความเข้าใจและความผูกพันธซ์ึ่งกันและกัน

ระหว่างองค์กรและบุคลากร 
(ระดับความจงรกัภักดีต่อองค์กร
และแรงจงูใจในการท างาน)

Engagement คือ ส่ิงที่แสดงถึง 
“ระดับความเข้าใจและความผูกพันธซ์ึ่งกันและกัน” 

ระหว่างองค์กรและบุคลากร

Philosophy
(ความดึงดูดด้านปรชัญา

และวัตถุประสงค์ขององค์กร)

・ ปรชัญาทีช่ัดเจน

・ แผนการบรหิาร

・ การเติบโตขององคก์ร 

・ ภาพลักษณ์ขององคก์ร

Profession
(ความดึงดดูของตัวงาน)

・ ความได้เปรยีบขอธุรกจิ

・ การขยายตัวของธุรกจิ

・ ความพงึพอใจในงาน

・ สินค้าและบรกิาร

・ สิ่งอ านวยความสะดวกทนัสมยั

・ ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม

・ สิทธิประโยชน์และสวสัดิการ

・ สภาพแวดล้อมการท างาน

Privilege
(ความดึงดดูด้านสทิธปิระโยชน์)

・ บรรยากาศในการท างานดี

・ พนักงานรุน่ใหมม่คีวามสามารถโดดเด่น

・ หัวหน้าน่านับถอื

・ ฝ่ายบรหิารน่านับถอื

People
(ความดึงดดูด้านบุคลากร)

อ้างอิง: องค์ประกอบการสรา้ง Engagement 4 ปัจจัย
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Motivation Cloud คือ

Motivation Cloud คือ แพลตฟอรม์เพื่อการพัฒนาองค์กร 
ท่ีสามารถจัดการข้ันตอนต่าง ๆ ในการยกระดับ Engagement ได้อย่างครบวงจร

ตรวจสอบ Kaizen
(พฒันา)

บรรทัดฐาน
องค์กร

เขา้ใจสภาพการณ์
ตรวจสอบประสทิธผิล 

วิเคราะหป์ญัหา วางแผนมาตรการ
แก้ไขปัญหา
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จุดเด่นของ Motivation Cloud

แบบส ารวจช่วยจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาในองค์กร1

เป็นผู้น าด้านฐานข้อมูลฝ่ายบุคคล 
ในเอเชีย4

แนะน า Know-how ในการพฒันาองค์กร และ
มีระบบแจ้งความคืบหน้าส าหรบัผูใ้ช้งาน

ใช้งานง่าย3
เพื่อใหแ้น่ใจวา่ผลการส ารวจสามารถเชื่อมโยงไปสู่

การพัฒนาองคก์รได้จรงิ เราจึงจัดท าแบบส ารวจ

ให้ลึกลงไปถงึระดับความคาดหวงั 

ไม่ใชเ่พยีงระดับความพงึพอใจ

แนะน า Know-how และมีระบบการ
จัดการที่เหมาะสมส าหรบัการพัฒนา
องค์กร 

2
รูปแบบ UI/ UX เข้าใจง่าย สามารถเข้าใจได้
ทันที ไม่เป็นภาระฝ่ายบุคคลหรอืผู้ใช้งาน

8,010 บรษัิท
2.03 ล้านคน
มากสุดในญ่ีปุ่น

(สถิติ: เมษายน 2021)

เราสามารถบรหิารจัดการการพัฒนาองคก์รได้อยา่ง

เหมาะสม โดยอ้างอิงจากฐานขอ้มลูค าตอบมากกวา่ 

250 ล้านค าตอบ

ให้ค าปรกึษาโดยที่ปรกึษา
(Consultant)５

มีทีมงานท่ีปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญด้านการพฒันา
องค์กรพรอ้มช่วยเหลือและให้ค าปรกึษา

Motivation Clouds ช่วยสนับสนุนการพัฒนาปรบัปรุงองค์กรให้ดีขึ้น
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[จุดเด่น 1] ช่วยจัดล าดับความส าคัญของปัญหาในองค์กร

แบบส ารวจช่วยจัดล าดับความส าคัญของปัญหาในองค์กร

■ การแบ่งหัวขอ้ค าถามออกเปน็ 2 แกน ได้แก่ “ระดับ
ความคาดหวัง” และ “ระดับความพึงพอใจ” ท าให้สามารถ
ทราบถึงล าดับความส าคัญของปญัหาในองค์กรได้ทันที

ระดับความคาดหวัง = คาดหวังอะไรจากองค์กร
ระดับความพึงพอใจ = พึงพอใจอะไรในองค์กร

■ตามหลักจิตวิทยาสังคม ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ
Engagement ของบุคลากรมี 16 หมวด แบ่งออกเปน็ 4 
ปัจจัย และเราได้สรา้งค าถามท่ีครอบคลุมปจัจัยเหล่าน้ัน
ท้ังหมด 64 หัวขอ้ค าถาม

ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจหัวข้อค าถาม

รากฐานบรษัิท 

ปรชัญา

เน้ือหาธุรกิจ

เน้ือหางาน

บรรยากาศองค์กร 

ทรพัยากรบุคคล 

สภาพแวดล้อม 

สวัสดิการ

องค์กร

การน าเสนอขอ้มูล

ความตระหนัก

การตัดสินใจ

การสนับสนุน

ห
ัวห
น้างาน 

การบรกิารลูกค้า

ความรว่มมือ

กิจกรรมพฒันาองคก์ร

การถ่ายทอดความรู้

ที
มงาน

ระดับความคาดหวงั

ระดับความพงึพอใจ

จดุอ่อน จดุแขง็

หมายเหต*ุ สามารถเพ่ิมค าถามได้ตามต้องการ
*สิทธบิตัรหมายเลข 6298855
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[จุดเด่น 2] ระบบท่ีเหมาะสมส าหรบัการพัฒนาองค์กร

ผู้ใช้งานสามารถบันทึก Action Plans โดยอ้างอิงจากค าแนะน า และจัดการความคืบหน้าได้ 

นอกจากน้ี ยังมีคู่มือ Know-how ประกอบ เพ่ือการพัฒนาองค์กรท่ีดียิ่งข้ึน

บันทกึ Action Plans โดยอ้างอิงค าแนะน า จัดการความคืบหน้าด้วย Focus survey

คู่มือ Know-how เพือ่พฒันาองค์กร
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[จุดเด่น 3] ผลของแบบส ารวจเข้าใจง่าย

ออกแบบหน้าแสดงผลของแบบส ารวจให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ง่าย 
โดยแสดงหลักส าคัญในการการพัฒนาองค์กร
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[จุดเด่น 4] เป็นผู้น าด้านฐานข้อมูลฝ่ายบุคคล (HR Database) ในเอเชีย

ด้วยฐานข้อมูลมากกว่า 8,0000 บรษัิท มากที่สุดในเอเชีย 
เราจึงสามารถให้ค าแนะน าในเรือ่ง Engagement ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

อันดับ คะแนน สถานะองค์กร ตัวอย่างเหตุการณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหา

มากกว่า 67
มีความไว้ใจซึง่กัน

และกัน
*จดุอ่อน = ความทา้ทาย

ในการพฒันา

■ แม้วา่จะได้รบัความเหน็ท่ีค่อนขา้งขม้งวด แต่พนักงาน
ยอมรบัและรูสึ้กขอบคุณส าหรบัการชี้แนะ
■ พนักงานสามารถแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา 
รวมถึงความเห็นเชิงลบกับหัวหน้าและเพือ่นรว่มงานได้

พัฒนาจากตัวอย่างประสบการณ์ที่
เคยประสบความส าเรจ็
■พัฒนาระบบอบรมบุคลากร
■ ตรวจสอบการจัดสรรงานให้เข้ากับแต่ละ
บุคคลอย่างสมา่เสมอ
■ ก าหนดตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

ต่ากว่า 67

ต่ากว่า 61

ต่ากว่า 58
เกิดความเขา้ใจซึง่กัน
และกันได้หากพูดคุย

กัน

■ แม้วา่พนักงานรูสึ้กไม่พงึพอใจต่อบรษัิท แต่หากหัวหน้า
อธิบายเหตุผลให้ฟงั ก็จะสามารถเขา้ใจและยอมรบัได้
■ เม่ือพนักงานรบัรูป้ญัหา จะไม่รเิริม่ด าเนินการด้วย
ตนเอง แต่หากได้รบัการช่วยเหลือสนับสนุนจากหวัหน้าก็
จะสามารถด าเนินการได้

พัฒนาองค์กรผ่านการสังเกตประเด็น
ที่ก าหนด
■ ฝึกอบรมผูบ้รหิารระดับกลาง
■ ออกแบบสไตล์การบรหิารจัดการ
■ ออกแบบกิจกรรมมอบรางวัล

ต่ากว่า 55

ต่ากว่า 52

ต่ากว่า 48
ไม่มีความไว้ใจ
ซึ่งกันและกัน

■ เม่ือบรษัิทย่ืนขอ้เสนอแนะใดก็ตาม มักจะได้รบัการ
ตอบสนองอย่างเย็นชา
■ เม่ือหัวหน้าขออาสาสมัคร จะไม่มีใครยกมืออาสา

รว่มพูดคุยเพื่อสรา้งความไว้เน้ือเชื่อ
ใจ

■ ออกแบบเง่ือนไขของฝา่ยบุคคลและ
ข้อก าหนดในการจ้างงานใหม่
■ ออกแบบวิสัยทัศน์ใหม่เพือ่สรา้งความเป็น
หน่ึงเดียวกัน
■ ออกแบบเกณฑก์ารประเมินใหม่

ต่ากว่า 45

ต่ากว่า 42

ต่ากว่า 39 ต่างฝา่ยต่างยอมแพ้
*จดุอ่อน = ความรูส้กึไม่

พอใจ

■ พูดนินทาลับหลังเก่ียวกับบรษัิท หัวหน้า หรอืสมาชิก
■ รูสึ้กวา่ไม่วา่อย่างไรบรษัิทหรอืหัวหน้าก็ไม่มีทาง
เปล่ียนแปลงได้ต่ากว่า 33
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[จุดเด่น 5] ให้การสนับสนุนโดยท่ีปรกึษา

Asian Identity ผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าปรกึษาด้านการบรหิารจัดการ
ทรพัยากรบุคคลจะรบัหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาองค์กรของท่าน

■ มีองค์ความรูใ้นการพัฒนาองค์กร
เราวเิคราะหผ์ลวนิิจฉัย และแนะน าแนวทางในการ

เปล่ียนแปลงทีเ่หมาะสมทีส่ดุส าหรบับรษัิทของทา่น

■ น ากระบวนการเพ่ือเปล่ียนแปลงองค์กร
เราไมเ่พยีงแค่อธบิายผลลัพธเ์ทา่น้ัน แต่ยังชว่ยสนับสนุน

ให้เกิดความมสีว่นรว่มของพนักงานในการเปล่ียนแปลงน้ีด้วย

■ ช่วยเหลือด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

และพหุภาษา
เราใหค้วามชว่ยเหลือสนับสนุนการเปล่ียนแปลงภายใน

โดยเลือกใชภ้าษาในการส่ือสารทีเ่หมาะสม พรอ้มทัง้ตระหนักถึง
ความแตกต่างทางวฒันธรรม
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กรณีศึกษาของ Motivation Cloud

ใช้ Motivation Cloud เปน็ “เครือ่งมือบรหิารจัดการเพือ่พฒันาองค์กร” 
ด้วย “ข้อมูลสถิตินับไม่ถ้วน” และ 

“ผู้เชีย่วชาญในการใหค้ าปรกึษาท่ีพรอ้มท างานเคียงขา้งคุณ” 
จึงม่ันใจได้วา่จะสามารถเปล่ียนแปลงพฒันาองค์กรได้อย่างแน่นอน

ปัญหา
■ แม้วา่จะเคยส ารวจระดับความพึงพอใจของพนักงานแล้วก็ตาม 
แต่ก็ไมไ่ด้มกีารพฒันาองค์กรในหน้างานจรงิ

ความ
คาด
หวัง

■ พัฒนาองค์กรโดยมผู้ีให้ค าปรกึษาคอยชว่ยเหลือ
■ วางแผนนโยบายทีม่ปีระสิทธภิาพโดยอ้างอิงจากการเปรยีบเทยีบ
กับขอ้มลูสถิติจ านวนมาก

Panasonic Connect Co., Ltd. Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.

ปัญหา
■ ในปจัจุบนัมีจ านวนผู้จัดการเพ่ิมมากขึน้ ซ่ึงพวกเขาไม่สามารถรบัรู้
ปัญหาในองค์กร และปรบัปรุงกระบวนการท างานตามแผน PDCA ได้

ความ
คาด
หวัง

■ แจกแจงปญัหาในองค์กรให้ชดัเจน และส่งเสรมิให้ผู้จัดการได้
เผชญิหน้ากับปญัหา
■ จับตามองสภาพการณ์ขององค์กรในจดุทีก่ าหนด และก าหนดขอ้
ปฏิบติัเพ่ือการพัฒนาองค์กรต่อไป

พวกเราได้ช่วยพัฒนาองค์กรลูกค้า

ท าอะไรอีกแล้ว

ไมเ่ข้าใจเลยวา่เรา
ท าแบบน้ันไปเพ่ืออะไร…

ผู้จัดการ ผู้จัดการ

ดีจังทีไ่ด้ท า!

เรือ่งน้ีดี ต้องขยาย!
จัดท าแบบสอบถามระดับ
ความมสี่วนรว่มของพนักงาน

พัฒนาองค์กรโดยอ้างอิงจาก
ผลลัพธ์ของแบบสอบถาม
พรอ้มมีผูใ้ห้ค าปรกึษาคอยชว่ยเหลือ
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ข้ันตอนการให้บรกิาร

สนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างใส่ใจทุกข้ันตอน

ฝ่ายบุคคล

ผู้บรหิาร

ผู้จัดการ

พนักงาน

ลงทะเบียน
ระบบ

ท า 
Engage
-ment
Survey

บรรยาย
บทวิเคราะห์

รายงานผล
แก่ผู้บรหิาร

ปรบัปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติ

： บรกิารพ้ืนฐาน

： บรกิารเสรมิ

ประชมุก่อนเริม่
ด าเนินงาน 
(*เฉพาะครัง้แรก)

Engagement 
Survey

รายงาน
ผลวิเคราะห์

(*มากสดุ 2 ครัง้ต่อป)ี

ประชมุรว่มกับ
ผู้จัดการ

(*เฉพาะครัง้แรก)

ประชมุความเห็น
รว่มกันในองค์กร

เวิรค์ชอปเพื่อ
ทบทวน

สิ่งที่ได้ปฏิบัติ

ก าหนดวงจร
และข้ันตอน

ในการพัฒนาองค์กร

เพ่ือทราบถึง
สถานการณ์
ปจัจุบัน

ก าหนดหัวข้อและ
แผนในการพัฒนา

เพ่ือเข้าใจถึง
ปญัหาของ

องค์กรและแผน
ในการพัฒนา
อย่างลึกซึ้ง

ก าหนดหัวข้อ
ท่ีต้องการพัฒนา
และข้อปฏิบัติ

ส าหรบัแต่ละแผนก

เพ่ือติดตามความ
ก้าวหน้าของหัวข้อ
ท่ีต้องการพัฒนา

บรรยาย
บทวิเคราะห์
(*เฉพาะครัง้แรก)

เพ่ือเข้าใจวิธี
อ่านและวิเคราะห์
ผลส ารวจอย่างลึกซึ้ง

Focus
survey

เพ่ือติดตามความ
ก้าวหน้า

แจ้งให้
บุคลากร
ในองค์กร
รบัรูร้ว่มกัน

แจ้งให้
ผู้จัดการ
รบัรูร้ว่มกัน

ท า
Focus 
survey 

ด าเนินการ
ตามแผนปฎิบัติ

1 วงจร



15(C) Link and Motivation Group

ข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บรกิาร

จัดท าแบบสอบถามทุกครึง่ปี
เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเองต่อได้

*แนะน าใหพ้ัฒนาองค์กรด้วยแผนเดิมอยา่งต่อเน่ืองเมื่อเข้าสู่ปีที่ 3 เป็นต้นไป

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2

ระยะเวลาสัญญาเริม่ต้น

Kaizen
(การพฒันา)

การด าเนินการ
แผนปฏิบัติ

Kaizen
(การพฒันา)

การด าเนินการ
แผนปฏิบัติ

Kaizen
(การพฒันา)

การด าเนินการ
แผนปฏิบัติ

Kaizen
(การพฒันา)

การด าเนินการ
แผนปฏิบัติ

Engagement 
Survey

Engagement 
Survey

Engagement 
Survey

Engagement 
Survey



ภาคผนวก
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ความแตกต่างระหว่าง Engagement (ระดับความมีส่วนรว่มและความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร) 
และ Satisfaction (ระดับความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร)

ยากที่จะเชือ่มโยงไปสูผ่ลประกอบการ สามารถเชือ่มโยงไปสูผ่ลประกอบการโดยตรง

เป้า
หมาย

สรา้งความพงึพอใจแก่พนักงาน สนับสนุนใหพ้นักงานมีส่วนรว่มในบรษัิท

หัวข้อ เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ
นอกเหนือจากสิทธปิระโยชน์และสวสัดิการ 

ยังรวมถึงปรชัญาองค์กร วิชาชีพ และเพือ่นรว่มงาน

ความ
สัม
พันธ์

เปน็ไปในทิศทางเดียว 
คือ องค์กรจัดสรรใหพ้นักงาน

องค์กรจัดสรรส่ิงท่ีพนักงานคาดหวัง

Employee satisfaction Engagement

“Engagement” เชื่อมโยงกับผลประกอบการของบรษัิทโดยตรง 
ซึ่งต่างจาก “Satisfaction” ซ่ึงตามปกติแล้วจะไม่ถูกนับว่าเป็นส่ิง

เชื่อมโยงกับผลประกอบการของบรษัิทมากนัก
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ความแตกต่างระหว่าง Work Engagement (ความผูกพันที่พนักงานมีต่องาน) 
และ Employee Engagement (ความมีส่วนรว่มและความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร)

Work engagement Employee engagement

สภาพจิตใจเชงิบวกในทางจิตวทิยาท่ีมีต่องาน

มีองค์ประกอบหลัก 3 ปัจจัย

1) ความแขง็ขนั:  ท างานกระตือรอืรน้และพยายาม
2) ความกระตือรอืรน้: รูสึ้กถึงความส าคัญ และภาคภูมิใจในงาน
3) ความทุ่มเท: มุ่งม่ันและจดจ่อกับงาน

ระดับความเป็นหน่ึงเดียวกันระหว่างพนักงานและองค์กร
(ระดับความเข้าใจซ่ึงกันและกัน ความเข้ากันได้ระหว่างพนักงานและ
องค์กร)

มีองค์ประกอบหลัก 4 ปัจจัย
(1) เป้าหมายน่าดึงดูด: ปรชัญา กลยุทธ ์การเติบโต ศักยภาพ

ภาพลักษณ์
(2) ตัวงานน่าดึงดูด: กิจกรรมทางธุรกิจ เน้ือหางาน สินค้าและบรกิาร
(3) บุคลากรน่าดึงดูด: บรรยากาศองค์กร การบรหิารจัดการทรพัยากร
บุคคล การจัดการทีมงาน
(4) สวัสดิการน่าท่ีดึงดูด: เงินเดือน สวัสดิการ สภาพแวดล้อมท่ีท างาน

*น าเสนอโดย Schaufeli เนเธอแลนด์
น าไปใช้โดย ศาสตราจารย์ Simazu เเละคณะ มหาวิทยาลัยเคโอ

*เรยีบเรยีงแก้ไขโดย LM โดยอ้างอิงจากการน าเสนอของ 
Festinger สหรฐัอเมรกิา 
น าไปใช้โดย ศาสตราจารย์ Iwamoto และคณะ มหาวิทยาลัยธุรกิจเคโอ

“Employee Engagement” เชื่อมโยงกับระดับความเปน็หน่ึงเดียวกันของบรษัิท

ซ่ึงเป็นสิ่งนอกเหนือจิตวทิยาของ “งาน” ขึ้นไป
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ความสัมพันธร์ะหว่าง Engagement กับผลประกอบการ

การยกระดับความมีส่วนรว่มของพนักงานช่วย
ปรบัปรุงอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน และเพ่ิมผลประกอบการ

อ้างอิง: ตัวอย่างกระเพิม่ขึ้นของผลประกอบการผ่านการยกระดับ Engagement

ความสัมพนัธร์ะหวา่ง Engagement กับอัตราการหมุนเวยีนของพนักงาน ความสัมพนัธร์ะหวา่ง Engagement กับผลประกอบการ

Company BIPROGY Inc.

Type of industry System Integrator

Business

Service businesses such as cloud computing and outsourcing, sales 
and leasing of computer systems and network systems, and
Sales and leasing of computer systems and network systems, and
Software development, sales and various system services

Number of 
employees (at the 
time)

3,001〜5,000

ระดับ
Engagement 

อัตราการหมนุเวยีนของพนักงาน

อ้างอิง: ตัวอย่างกระเพ่ิมข้ึนของผลประกอบการผ่านการยกระดับ Engagement

Sales growth rate for the well years Net income growth rate in the following year

Engagement Rating Engagement Rating

Average elongation

Average elongation



20(C) Link and Motivation Group

สมมุติฐาน: ทัศนคติของจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology) และองค์กร

การเปล่ียนแปลงองค์กรจะเปน็ไปไม่ได้หากปราศจากทัศนคติ
ที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของ “จิตวิทยามนุษยนิยม”  และ “องค์กร”

มมุมองของจิตวทิยามนุษยนิยม

มนุษย์ไม่ใช่ “นักเศรษฐศาสตรท่ี์ใช้เหตุผลโดยสมบูรณ์”
แต่คือ “คนท่ีแสดงออกทางอารมณ์และใช้เหตุผลได้อย่างจ ากัด”

รางวัลทางจิตใจ

ต้องการ
เพื่อ

สนับสนุน

ต้องการ
เพื่อ

การยอม
รบั

ต้องการ
เพื่อ
ความ

ปรองดอง

ต้องการ
เพื่อ

การเติบโต

＋
เงินรางวัล

ผู้คนไม่เพียงก้าวไปข้างหน้าด้วย “เงินในบัญชี”
แต่ด้วย “ความรูสึ้ก” เช่นกัน

รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร ์
2022 เรือ่งพฤติกรรมทาง
เศรษฐศาสตร์

โดย Daniel Kahneman

มมุมองขององค์กร

องค์กรไม่ใช่ “เอกภาพ” แต่คือ “ระบบความรว่มมือรว่มใจ” 
ที่ไม่สามารถลดทอนเป็นองค์ประกอบได้

Ｃ

Ａ

Ｂ Ｄ

Ｅ

ระบบที่มกีารรว่มมอืและสื่อสารกันโยง
กันเป็น 10 เส้นสาย

Ｃ
Ａ

Ｂ Ｄ

Ｅ

การรวมกลุ่มกันของคน 
5 คน

ปัญหาภายในองค์กรไม่ได้เกิดจาก ”บุคคล” 
แต่เกิดจาก ”ระหว่างบุคคล”

■ องค์กรไม่ใช่ “เอกภาพ” แต่คือ”ความเปน็เอกภาพของความสัมพันธ์”

■ ปญัหาภายในองค์กรไม่ได้เกิดจาก “บุคคล” แต่เกิดจาก “ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล”
■ ในการแก้ไขปญัหา จ าเปน็จะต้องพัฒนาความล่ืนไหลภายในองค์กรผ่านการสื่อสาร

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4314010479/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books


21(C) Link and Motivation Group

แผนปฏิบัติ

ตัวอย่างแผนปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กร


