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Abstract
Objective and Key Results (OKRs) are used as work performance indicators in the context of
leveraging the diversity workforce ability. This technique has been used successfully by wellknown technology organizations. Thai LAMBDA, a major construction company in Thailand,
has used OKRs as a performance evaluation system since 2019 but the achievement of utilizing
the system was lower than expected. Consequently, the research objectives are: (1) to explore the
impact of two aspects of employee’s abilities which are Objective Alignment Ability (OBA) and
Consistent Communication Ability (CCA) on the Individual OKRs Achievements (IOA), and (2)
to examine whether Self-Efficacy (SEF) is a mediator between OBA and CCA, and IOA. Fivepoint scale questionnaires were used to collect data from 200 employees. The data were analyzed
using structural equation modeling. The findings showed that SEF was the mediator between
OBA and IOA, but not between CCA and IOA. However, CCA had a direct effect on IOA.
According to the results, the organization should raise employees’ self-efficacy, improve
communication consistency, and enhance employee involvement to promote the individual
OKRs' achievements (IOA).
Keywords: Objective and Key Results, Objective Alignment Ability, Self-Efficacy

1
2

Managing Director at CPS Assets Co., Ltd., E-mail: panisara.aec@gmail.com
Lecturer at Faculty of business administration for society, Srinakrintawiroj University

วารสารพฤติกรรมศาสตร,เพื่อการพัฒนา ป6ที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม 2565

ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Journal of Behavioral Science for Development (JBSD)
Vol.14 No.1, January 2022

ISSN 2228-9453(Print) 2651-2319 (Online) | 58

การรับรู(ความสามารถของตนเองในฐานะป8จจัยส;งผ;านของความสามารถและสัมฤทธิ์ผล
โดยใช(วิธตี ั้งวัตถุประสงคJเพื่อวัดผลลัพธJสำคัญ (OKRs)
ปาณิสรา สืบไชยวัง1
จรินทร3 จารุเสน2
บทคัดย(อ
ระบบการประเมินผลความสามารถและสัมฤทธิ์ผลของพนักงานดEวยการใชEวิธีตั้งวัตถุประสงค3เพื่อวัดผลลัพธ3สำคัญ
(OKRs) มาใชEเปSนตัวบTงชี้ประสิทธิภาพการทำงานในบริบทของการใชEประโยชน3ทวีคูณ จากความสามารถของ
แรงงานนี้ไดEรับความสำเร็จในองค3กรเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียง บริษัทไทยแลมบ3ดา ในฐานะบริษัทกTอสรEางรายใหญTใน
ประเทศไทยไดEใชEระบบประเมินของ OKRs มาตั้งแตTป] 2019 โดยไดEรับความสำเร็จในการประเมินผลพนักงานต่ำ
กวTาที่คาดหมายไวE จึงเปSนสาเหตุการนำมาสูTวัตถุประสงค3การวิจัย ดังนี้ (1) เพื่อสำรวจความสามารถของพนักงาน
สองดEานคือ "ความสามารถในการกำหนดเปdาหมายในทิศทางเดียวกัน (OBA)" และ "ความสามารถในการสื่อสารที่
ตรงกัน (CCA)" ที่สTงผลตTอความสำเร็จของ OKRs ในระดับบุคคล (IOA) และ (2) เพื่อทดสอบวTาปiจจัยการรับรูE
ความสามารถของตนเอง (SEF) มีคุณ สมบัติเปSนตัวแปรสTงผTานจากความสามารถของพนักงานดEาน OBA และ
ดEาน CCA ไปสูT IOA การวิเคราะห3ผลใชEขEอมูลจากแบบสอบถามมาตราสTวน 5 ระดับจากตัวอยTางพนักงานจำนวน
200 คน สถิติหลักที่ใชEวิเคราะห3คือสมการโครงสรEาง ผลการวิจัยพบวTา SEF เปSนปiจจัยสTงผTานบนเสEนทางของ OBA
และ IOA ในขณะที่ CCA มีอิทธิพลตTอ IOA เทTานั้น ผลที่ไดEแสดงใหEเห็นวTาองค3กรควรสTงเสริมใหEพนักงานเกิด
การรับรูEความสามารถของตนเอง และมีความสามารถในการสื่อสารใหE ตรงกัน รวมทั้ งสTงเสริมการมีสTวนรTวม
ของพนักงานเพื่อเพิ่มความสำเร็จของ OKRs ในระดับบุคคล
คำสำคัญ: วัตถุประสงค3และผลลัพธ3สำคัญ ความสามารถในการกำหนดเปdาหมายในทิศทางเดียวกัน การรับรูE
ความสามารถของตนเอง
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ที่มาและความสำคัญของป8ญหาวิจัย
การวัดผลปฏิบัติงานของพนักงานเปSนงานพื้นฐานหนึ่งที่นำไปสูTการวัดความสำเร็จตามเปdาหมายขององค3กร
ทั้งนี้เพราะผลการทำงานของพนักงานแสดงถึงการบริหารทรัพยากรที่สำคัญ ในสTวนของทรัพยากรมนุษย3ที่มี
ความซับซEอนเพราะนอกเหนือจากสภาวะทางดEานรTางกายที่ตEองมีสุขภาพดีแลEวยังตEองมีความรูEความสามารถที่จะ
ทำงานในหนE าที่ ที่ ไดE รับ มอบหมาย รวมทั้ งการควบคุ ม สภาวะทางอารมณ3 ในการทำงานกั บ ผูE คนรอบขE างและ
สภาพแวดลEอมที่มีการเปลี่ยนแปลง (Purcell, 2006) ดังนั้นการมีทรัพยากรมนุษย3ที่มีคุณภาพจึงเทTากับมีสินทรัพย3
ที่ มี คุ ณ คT า ที่ น ำไปขั บ เคลื่ อ นองค3 ก รเพื่ อ สรE า งมู ล คT า ทั้ งที่ เปS น มู ล คT า ทางเศรษฐศาสตร3 ความมี ชื่ อ เสี ย งรวมถึ ง
ภาพลักษณ3ขององค3กร การบรรลุเปdาหมายดังกลTาวตEองอาศัยความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย3ในเชิง
กลยุทธ3 (Raza et al., 2015) การวัดผลความสามารถดังกลTาวคือวัดจากระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานระดับ
องค3กร (Performance Management System) ซึ่งเกี่ยวโยงกับการจัดการกระบวนการยTอยในความตTอเนื่องกัน
ในการทำงาน ตั้งแตTกำหนดเปdาหมายที่จะวัด วิธีการ ชTวงระยะเวลาการวัด ระดับการวัดเริ่มตั้งแตTระดับพนักงานใน
สT ว นที่ เปS น ความสามารถในการกำหนดเปd า หมายในทิ ศ ทางเดี ย วกั น (OBA) วT า พนั ก งานมี ค วามสามารถใน
การจัดการกำหนดเปdาหมายการทำงานที่สอดคลEองกับทีมงานในแตTละฝ„ายงานที่แบTงตามโครงสรEางองค3กร และ
สอดคลE อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น3 พั น ธ3 กิ จ ขององค3 ก ร (Čudanov et al., 2010) ทั้ งนี้ รูป แบบที่ นิ ย มใชE ในการวั ด ระดั บ
พนั ก งานหรื อ หนT ว ยงานคื อ ใชE ดั ช นี ชี้ วั ด ความสั ม ฤทธิ์ ผ ล (Key Performance Indicators--KPIs) ในขณะที่
การวัดผลการปฏิบัติงานขององค3กรจะใชEแบบสมดุล (Balanced Scorecard--BSC) (Kaplan & Norton, 1996)
นอกจากนี้พนักงานยังตEองมีความสามารถในการสื่อสารที่ตรงกัน (CCA) ระหวTางผูEรTวมงานในองค3กร รวมทั้งกับ
ภายนอกองค3กรทั้งในรูปแบบสื่อสารแบบทางการและไมTเปSนทางการ
การใชE ดั ช นี ชี้ วั ด ความสั ม ฤทธิ์ ผ ล (KPI) เปS น เครื่ อ งมื อ ที่ ใชE วั ด ผลในระดั บ พนั ก งานมี รูป แบบของขE อ มู ล
เชิงปริมาณและคุณภาพรTวมดEวย เพื่อแสดงถึงประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (Yvanovich, 2019) การใชEดัชนีชี้วัด
ดั ง กลT า วเปS น วิ ธี ก ารประเมิ น และควบคุ ม การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ในทุ ก ระดั บ ขององค3 ก ร ทั้ ง นี้ การเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพขององค3กรอาจแตกตTางกันในแตTละอุตสาหกรรม เชTน บางอุตสาหกรรมประเมินจาก แผนก ทีม หรือ
บางอุตสาหกรรมประเมินจากการเปรียบเทียบรายบุคคล (Parmenter, 2009) การใชE KPIs จะตEองชัดเจนและ
โปรTงใส ซึ่ง KPIs มีทั้งขEอดีและขEอเสีย ในสTวนของขEอดีคือ เขEาใจงTาย มีความเปSนรูปธรรม แตTดEานขEอเสียของการใชE
KPIs ในองค3 ก รคื อ พนั ก งานสามารถหลี ก เลี่ ย งการทำงานที่ ไมT มี ก ารกำหนดตั ว ชี้ วั ด ไวE (Yvanovich, 2019)
นอกจากนี้ KPI ควรสอดคลEองกับเปd าหมายขององค3กร สมเหตุสมผลตามสภาพแวดลEอมที่ เปลี่ยนแปลง และ
สามารถดึงศักยภาพแบบทวีคูณของทรัพยากรมนุษย3ที่มีเหนือกวTางาน ที่นำมาสรEางใหEเกิดทั้งมูลคTาและคุณคTาดEวย
(Loughlin & Barling, 2001) ในมุมมองศักยภาพของพนั กงานในยุคปi จจุบันที่ มีความสามารถในการแสวงหา
ความรูEที่ตรงตามความตEองการ รวดเร็วดEวยการใชEเทคโนโลยี จึงทำใหEพนักงานมีความรูEและสามารถนำไปฝ•กฝน
เพิ่มทักษะดEวยตนเองจนสามารถนำไปประกอบอาชีพและสTงเสริมการทำงานไดE จึงสนับสนุนหลักการของทฤษฎี
การรับ รูEค วามสามารถของตน (Self-Efficacy Theory) เนื่ อ งดE วยความสามารถดั งกลT าวทำใหE บุ ค คลสามารถ
แสวงหาความรูEไดEอยTางตTอเนื่อง สรEางความรูEสึกมั่นใจในการทำงานใหEเกิดสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งความตEองการแสดง
ความสามารถของตนเองในการเพิ่มผลงานหรือปรับปรุงคุณภาพใหEดียิ่งขึ้นรวมทั้งการสื่อสารแลกเปลี่ยนขEอมูล
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สารสนเทศและความรูE รT ว มกั น เพื่ อ ใหE เกิ ด การยอมรั บ จากองค3 ก รและเพื่ อ นรT ว มงาน ซึ่ ง สนั บ สนุ น ทฤษฎี
การแลกเปลี่ ย นทางสั ง คม (Social Exchange Theory) อยT า งไรก็ ต ามการใชE KPI ยั ง มี ชT อ งวT า งในสT ว นของ
การกำหนดตัววัดผลการทำงานดEวยวิธีการ Top Down โดยหัวหนEางานอาจไมTทราบความสามารถหรือลักษณะ
ความสามารถพิเศษของพนักงานแตTละคน จึงมีการเสนอแนะการใชEแนวคิดการบริหารวัตถุประสงค3และผลลัพธ3
สำคัญ (Objective and Key Results--OKRs) แทนเพื่อเปSนการดึงเอาพลังความสามารถของพนักงานออกมา
ในรูปของการตั้งเปdาหมาย (Goal Setting) ที่ตนเองสามารถทำไดE โดยการกำหนดตัววัดผลที่มุTงเนEนความชัดเจน
มีแบบแผนดำเนินการ ทำอยTางตTอเนื่องทุกไตรมาส และสTงเสริมใหEพนักงานมีสTวนรTวมในการทำงาน โดยการนำ
ศักยภาพที่แตกตTางกันมาเปSนจุดแข็งในการทำงานและขับเคลื่อนใหEองค3กรพัฒนา แนวคิดการใชE OKRs มาแทน
KPI เริ่มจาก Andy Grove ซีอีโอของ Intel ที่ นำมาใชEป] ค.ศ. 1970 กับ บริษั ท Intel และประสบผลสำเร็จใน
การนำไปใชE งานในหลายแหT งเชT น Google, LinkedIn และ Intel เปS น ตE น อั น สT งผลใหE ธุรกิ จของบริษั ท เหลT านี้
เจริญเติบโตและประสบความสำเร็จอยTางงดงาม (Radonic, 2017)
บริษัทไทยแลมบ3ดา (alias name) เปSนบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมกTอสรEางของไทยมีจำนวนพนักงาน
ประจำประมาณ 700 คน มีการใชE OKRs ในการวัดผลการทำงานเฉพาะในสTวนงานที่อยูTในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลตั้งแตTป] พ.ศ. 2562 ถึงปi จจุบัน และพบวTาการใชE OKRs ยังไมTประสบความสำเร็จเทTาที่ควร จากผล
การตรวจสอบจากระดับความสำเร็จของเปdาประสงค3ในระดับพนักงานและระดับแผนกในแตTละไตรมาส พบปiญหา
หลายประการเชTน พนักงานไมTสามารถดำเนินตามวัตถุประสงค3ที่ตั้งไวE รวมทั้งการตั้งเปdาหมายในระดับบุคคล
กับระดับทีม ก็ยังไมTสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้น เพื่อจะสTงเสริมใหEกระบวนการดังกลTาวไดEผลลัพธ3ตามเปdาหมาย
ของการใชE OKRs ดังที่ใชEในองค3กรชั้นนำอื่นในตTางประเทศ รวมทั้งการตรวจสอบขEอจำกัดทางธุรกิจที่แตกตTางกับ
การใชEในอุตสาหกรรมกTอสรEาง จึงนำมาสูTงานวิจัยครั้งนี้เพื่อหาความรูEสภาพปiญหาของปiจจัยที่เกี่ยวขEองตTอพนักงาน
ในการใชE OKRs เพื่อนำแนวคิด OKRs มาปรับใหEเขEากับบริบทของอุตสาหกรรมกTอสรEางและขยายผลไปยังธุรกิจอื่น
โดยมุTงเนEนปiจจัยการบริหารเพื่อสTงเสริมความสามารถของพนักงานในการใชE OKRs อยTางมีประสิทธิผล
วัตถุประสงค@การวิจัย
1) เพื่อวัดระดับปiจจัยความสามารถในการกำหนดเปdาหมายในทิศทางเดียวกัน (OBA) ความสามารถใน
การสื่อสารที่ตรงกัน (CCA) การรับรูEความสามารถของตนเอง (SEF) และ ความสำเร็จของ OKRs ในระดับบุคคล
(IOA)
2) เพื่ อศึกษาตั วแบบสมการโครงสรEางประกอบดEวยปi จจัยการจัดการคือ ความสามารถในการกำหนด
เปdาหมายในทิศทางเดียวกัน (OBA) และ ความสามารถในการสื่อสารที่ตรงกัน (CCA) ที่นำไปสูTความสำเร็จของ
OKRs ในระดับบุคคล (IOA) โดยมีปiจจัยสTงผTานคือ การรับรูEความสามารถของตนเอง (SEF)
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขGอง
แนวทางการวัดผลสำเร็จขององค3กรมีหลายประเภท ในสTวนของการวัดในระดับองค3กรมักใชEการวัดผล
การปฏิบัติงานองค3กรแบบสมดุล (BSC) ซึ่งเปSนเครื่องมือที่ไดEรับการพัฒนาขึ้นโดย Kaplan and Norton (1992)
เพื่อใหEผูEบริหารใชEในการวัดผลการปฏิบัติงานในเชิงกลยุทธ3 4 ดEาน คือ ดEานการเงิน ดEานลูกคEา ดEานกระบวนการ
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ภายใน และดEานการเรียนรูEและพัฒนา ในสTวนของการวัดผลในหนTวยงานระดับแผนกหรือระดับลTางสุดคือ ตัว
พนักงานมักใชEดัชนีชี้วัดความสัมฤทธิ์ผล (KPIs) เปSนเครื่องมือที่องค3กรใชEวิธีการบริหารแบบบนลงลTางโดยมุTงเนEนใหE
พนักงานปฏิบัติตามที่องค3กรกำหนด แนวทางนี้มักจะทำใหEพนักงานขาดการมีสTวนรTวมในการกำหนดตัวชี้วัด
ดังกลTาว รวมทั้งยังเปSนการมองขEามความสามารถของพนักงานที่มีมากกวTาที่องค3กรรับรูE อาจสTงผลใหEไดEผลงานครบ
หรือไมTครบตามเกณฑ3 ที่องค3กรกำหนด รวมทั้ งการใชEศักยภาพของแรงงานที่ ต่ำกวTาความเปS นจริง แนวทางนี้
นอกจากจะไมTเพิ่มพูนผลประกอบการขององค3กรแลEว ยังไมTสรEางความผูกพันในการทำงาน (Work Engagement)
ประกอบกับระยะเวลาในการประเมินผลเปSนรายป]อาจยาวนานและไมTยืดหยุTนกับสภาวะ การทำงานในแตTละ
ชT วงเวลาที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามสภาวการณ3 รอบขE าง การศึ ก ษาของ Zhou and He (2018) พบวT าการใชE
เครื่องมือ KPIs เปSนการกำหนดจากผูEบริหารระดับบนที่เนEนการควบคุมใหEผลการทำงานเปSนไปตามความตEองการ
โดยไมTไดEพิจารณาความสามารถที่แตกตTางของพนักงานแตTละคน ซึ่งผูEบริหารในระดับบนอาจไมTสามารถรับรูEถึง
ความสามารถของพนักงานแตTละคนไดE จึงทำใหEความรูEความสามารถของพนักงานที่โดดเดTนในแตTละคน ไมTไดEถูก
นำออกมาใชEอยTางเต็มที่ การกำหนดดEวยวิธีดังกลTาวจึงขาดหลักจิตวิทยาและการจัดการ ดEานทรัพยากรมนุษย3ที่จะ
สTงเสริมหรือดึงเอาความสามารถพิเศษของแตTละคนมาใชEเพื่อประโยชน3แบบทวีคูณ (Leverage Workforce) ใน
การเพิ่มผลิตผลใหEองค3กรมากขึ้น
การยอมรับความแตกตTางของมนุษย3และดึงเอาจุดเดTนจุดดEอยมาผสานรTวมกันในการทำงานจึงนับเปSน
กลยุทธ3ในการจัดการทรัพยากรมนุษย3ที่สำคัญ การนำศักยภาพที่แตกตTางกันมาเปSนจุดแข็งในการทำงานและ
ขับเคลื่อนใหEองค3กรชั้นนำ (Da Fonseca, 2018) คือ แนวคิดของการนำ OKRs มาใชEงานแทน KPIs โดย OKRs
ถือเปS น นวัตกรรมดE านการบริห ารจัดการเปS น กรอบแนวคิ ดของการกำหนดเปd าหมาย (Goal Setting) รTวมกัน
สำหรับองค3กร ทีม และบุคคลที่มีแบบแผนดำเนินการอยTางตTอเนื่องและสTงเสริมใหEพนักงานทุกระดับมีสTวนรTวมใน
การทำงานและขับเคลื่อนใหEองค3กรประสบผลสำเร็จตามเปdาหมายที่วัดผลไดE (Panchadsaram & Prince, 2020)
สนับสนุนดEวยงานของ Doerr (2018) ที่เสนอคุณ ลักษณะที่สำคัญ ที่จะทำใหE OKRs ตอบสนองไดEตามตEองการ
คื อ 1) การจั ด ลำดั บ เฉพาะเรื่ อ งที่ ส ำคั ญ ใหE ท ำกT อ น 2) การทำงานสอดคลE อ งเชื่ อ มโยงกั น เปS น ที ม 3) การมี
ผูEรับผิดชอบสามารถติดตามขEอมูลไดEงTาย เพื่อใหEการทำงานเปSนไปอยTางตTอเนื่อง และ 4) การตั้งเปdาหมายที่ทEาทาย
กระตุEนใหEพนักงานมีความมุTงมั่น เพื่อทำเปdาหมายที่ตั้งไวEสำเร็จ คุณลักษณะที่กลTาวมานี้จะเกี่ยวเนื่องกับความรูE
ความสามารถของพนักงาน 2 ดEานหลักคือ ความสามารถในการกำหนดเปdาหมายในทิศทางเดียวกัน (Objective
Alignment Ability: OBA) และความสามารถในการสื่อสารที่ ตรงกัน (Consistent Communication Ability:
CCA) โดยพนักงานจะตEองมีการรับรูEความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy: SEF) ซึ่งจะสะทEอนเปSนปiจจัยลำดับ
สองคื อ ความทะเยอทะยานในตนเอง (Self-Ambition: SEA) และการกำกั บ ตนเอง (Self-Regulation: SER)
โดยสTงผลตTอความสำเร็จของ OKRs ในระดับบุคคล (Individual OKRs Achievement: IOA) ซึ่งสนับสนุนดEวย
ทฤษฎีการรับรูEความสามารถของตนเอง
ความสามารถในการกำหนดเปIาหมายในทิศทางเดียวกัน (OBA)
หมายถึง การที่บุคคลมีความสามารถใชEทักษะ ประสบการณ3 และความรูEที่มีอยูTในตนเองหรือแสวงหาความรูE
เพิ่ม เพื่อนำใชEกำหนดเปdาหมายการทำงานใหEสอดคลEองและสนับสนุนเปdาหมายของทีม ในขณะที่ความสามารถ
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ในการกำหนดเปdาหมายในทิศทางเดียวกันของทีมก็จะสอดคลEองกับวิสัยทัศน3 พันธกิจและนโยบายขององค3กร
(Doerr, 2018) งานศึกษาหลายงานระบุวTาความสามารถในการกำหนดเปdาหมายในทิศทางเดียวกันที่มีเปdาหมาย
ชัดเจนและมีการกำหนดวิธีการชี้วัดผลงานที่มีความเฉพาะเจาะจงตามลักษณะงานรวมถึงการกำหนดเวลาใน
การประเมินผลงานที่ชัดเจนจะมีผลเชิงบวกตTอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคล (De Vries et al., 2006;
Locke & Latham, 2002; Locke, 2004) ผลงานของ Castro (2019) ยังอธิบายวTาความสามารถในการกำหนด
เปdาหมายในทิศทางเดียวกันจะมีผลตTอการสรEางทักษะที่จำเปSนในการมุTงผลสำเร็จที่เกิดประโยชน3สูงสุดตTอทุกภาค
สT ว นขององค3 ก ร ในรายงานของ Trevor and Varcoe (2017) และ Doerr (2018) เสนอวT า หากพนั ก งานมี
ความสามารถในการกำหนดเปdาหมายในทิศทางเดียวกันไดEจะทำใหEลดการทำงานซ้ำซEอน ทำใหEประสิทธิผลของ
งานดีขึ้น รวมทั้งสามารถบูรณาการงานที่สามารถทำพรEอมกันไดEอยTางเขEาดEวยกันไดE
ความสามารถในการสื่อสารที่ตรงกัน (CCA)
หมายถึ ง ความรูE แ ละทั ก ษะดE า นการสื่ อ สารของผูE สT งสารที่ ถT า ยทอดสาร คื อ ขE อ มู ล ความรูE ความคิ ด
เปd าหมายที่ ผูEสTงตE องการสT งไปยั งผูE รับ สาร และในขณะเดี ยวกั น ผูE รับ สารก็ ตE องมี ค วามสามารถรับ สารดั งกลT าว
แลEวสามารถแปลความหมายที่ตรงกัน เพื่อนำสารนั้นไปดำเนินการตTอตามเปdาหมายใหEสำเร็จ โดยที่ Barnard
(1968) อธิบายวTาความสามารถในการสื่อสารที่ตรงกันเปSนสTวนหนึ่งของการเชื่อมโยงความสัมพันธ3ของบุคคลตTาง ๆ
ในองค3กรเขEาเปSนอันหนึ่งอันเดียวกันและนำไปสูTการปฏิบัติงานไดEสำเร็จตามเปdาหมายที่วางไวE โดย Rogers (1976)
เสริมวTาความสามารถในการสื่อสารที่ตรงกัน ผูEสTงสารยังมีเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผูEรับสารใหEตอบสนอง
ตT อ การกระทำดE ว ย งานของ Bucăta and Ruzescy (2017) ศึ ก ษาบทบาทของการสื่ อ สารในการสT ง เสริ ม
ประสิทธิผลการทำงานในองค3กรพบวTา ความสามารถในการสื่อสารที่ตรงกันในมิติดEานพฤติกรรมการแสดงออกของ
สมาชิกในทีมงานที่เกี่ยวกับความรูEความเขEาใจในวิสัยทัศน3 พันธกิจขององค3กรในการดำเนินงานและการวัดผล
สำเร็จของงานที่มีความเขEาใจตรงกันทั้งในรูปธรรมและนามธรรมจะนำไปสูTความสำเร็จในภาคปฏิบัติไดEตรงกัน
นอกจากนี้ Richmond et al. (2005) และ FitzPatrick and Valskov (2015) รายงานผลการศึกษาวTา พนักงาน
ที่มีความสามารถในการสื่อสารที่ตรงกันมีผลตTอความสำเร็จของแตTละบุคคลและความสำเร็จขององค3กรโดยรวม จะ
เห็ น ไดE วT า การสื่ อ สารในองค3 ก รเปS น หั ว ใจสำคั ญ ของความสำเร็ จ ขององค3 ก ร ซึ่ ง สอดคลE อ งกั บ แนวคิ ด OKRs
ในดEานวัฒนธรรมการสื่อสารที่จะชTวยสรEางความสำเร็จในพนักงานและองค3กรไดE
การรับรูGความสามารถของตนเอง (SEF)
คือ การที่บุคคลรับรูEความสามารถของตนเองเพื่อจัดการและดำเนินการตTาง ๆ รวมถึงแสดงพฤติกรรมเพื่อ
มุTงใหEบรรลุเปdาหมายที่กำหนด โดยบุคคลจะแสดงพฤติกรรมหรือไมTอยTางไรนั้น ขึ้นอยูTกับวTาบุคคลนั้นมีการรับรูE
ความสามารถของตนเองและความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ3ที่จะเกิดขึ้นอยTางไรรวมทั้งตEองอาศัยประสบการณ3ใน
อดีตที่เคยไดEรับความสำเร็จ เชTน การไดEรับการยอมรับยกยTองในการทำงานจากผูEบังคับบัญชาหรือเพื่อนรTวมงาน
สิ่ งที่ สำคั ญ คื อ มี ความมุT งมั่ น ตT อการที่ จะไดE ความสำเร็จโดยการพั ฒ นาความรูEและทั กษะใหE ทั น กั บ งานที่ ไดE รับ
มอบหมาย เมื่ อ ตนเองมี ก ารพั ฒ นาความรูEและทั ก ษะก็ จะสรEางความมั่ น ใจวTางานที่ ท ำจะไดE รับ ผลสำเร็จตาม
ความคาดหวัง โดย Bandura (1997) ใหEขEอสรุปวTาการที่ มนุษย3จะรับเอาพฤติกรรมใดไวE ขึ้นอยูTกับปi จจัยสอง
ประการ ไดEแกT ความเชื่อในความสามารถ (Efficacy Beliefs) เปSนความเชื่อวTาตนเองสามารถมีพฤติกรรมหรือ
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ประกอบกิจกรรมที่กำหนดไดE และความคาดหวังในผลลัพธ3 (Outcome Expectancies) ทั้งทางดEานรTางกายและ
ทางดE านสั งคม ผลการศึ ก ษาสรุ ป วT า การรั บ รูE ค วามสามารถของตนเองมี บ ทบาทและมี ค วามสำคั ญ มากกวT า
ความคาดหวังในผลลัพธ3ที่จะเกิดขึ้น
การรับรูEความสามารถของตนเองและความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ3ที่จะเกิดขึ้นนั้น จะสะทEอนออกมาเปSน
ความทะเยอะทะยานมุTงมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสูTเปdาหมาย ความทะเยอะทะยานในตนเองสามารถเปSนพลัง
ขับเคลื่อนเมื่อผสานกับเปdาหมายของบุคคลที่ถูกขับเคลื่อนดEวยปiจจัยภายในตนเองเพื่อคEนหาทรัพยากรที่จำเปSนใน
การบริหารงาน (Deloitte Access Economics Publication, 2016) รวมทั้งการที่บุคคลสามารถจัดการอารมณ3
ความรูEสึกและพฤติกรรมที่ มุTงไปสูTเปd าหมายที่ ตั้งไวEอยTางเปS นระบบคื อการกำกับ ตนเองนั่ นเอง ปi จจัยการรับ รูE
ความสามารถของพนักงานในงานนี้จึงแบTงเปSนปiจจัยลำดับที่สอง คือ 1) ทะเยอทะยานในตนเอง (SEA) หมายถึง
ลักษณะนิสัยของบุคคลที่ตEองการความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองมุTงหวังไวE เชTน การทำงาน สถานะทางสังคม หรือการ
ไดEรับการยอมรับความสัมพันธ3จากผูEอื่น รวมทั้งอาจหมายถึงการไดEรับการเสริมอำนาจ และ 2) การกำกับตนเอง
(SER) หมายถึงกระบวนการปรับตัวโดยการเฝdาสังเกตตนเอง โดยอาศัยการประเมินขEอมูลจากการรับรูEหรือใชEขEอมูล
ปd อนกลับในการกำหนดพฤติ กรรมของตนเอง (Reynolds et al., 2012) งานของ Asmamaw (2018) พบวTา
การกำกับตนเอง คือกระบวนการที่บุคคลคิดหาวิธีเพื่อที่จะทำใหEบรรลุเปdาหมาย โดยมีการวางแผน ควบคุม กำกับ
พฤติกรรมของตน และหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะมารบกวน เพื่อไปสูTสิ่งที่ตนเองมุTงหวังไวE ดังนั้น ความทะเยอทะยานใน
ตนเอง (SEA) ที่จะทำใหEสำเร็จเปSนพลังขับเคลื่อนเมื่อผสานกับเปdาหมายของบุคคลที่ถูกขับเคลื่อนดEวยปiจจัยภายใน
ตนเองในการคEนหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนใหEตนเองสำเร็จตามที่ตEองการ เชTน ประสบความสำเร็จในการประกอบ
อาชีพ (Judge & Kammeyer-Mueller, 2012; Barsukova, 2014; Jones et al., 2016) ในสTวนของการกำกับ
ตนเอง (SER) เปS น สTวนที่ ชTวยสTงเสริมใหE บุ คคลสามารถมี พ ลังในการควบคุ มตนเองและมี สTวนรTวมในการทำใหE
เปdาหมายที่วางไวEสำเร็จ (Zimmerman, 2002) ในงานศึกษาของ Tunguz (2018) พบวTาการที่จะทำใหE OKRs
สำเร็จตEองอาศัยเหตุผลสองขEอคือ สามารถเชื่อมโยงเปdาหมายระดับสูงสุดกับการทำงานของบุคคลและความ
ทะเยอทะยานมุTงมั่นที่จะทำใหEสำเร็จ
ความสำเร็จของ OKRs ในระดับบุคคล (IOA)
คือ การที่พนักงานในองค3กรสามารถนำแนวคิด OKRs ไปใชEเปSนเครื่องมือในการวางแผนโดยการวิเคราะห3
ความสามารถของตนในการทำงานตามหลักการของ OKRs อยTางตTอเนื่องเพื่อติดตามประเมินผลการทำงานตาม
วัตถุประสงค3 (Objective) ที่กำหนดบนเปdาหมายในทิศทางเดียวกันและสามารถสื่อสารไดEสอดคลEองกันกับทีม
อันนำไปสูTผลลัพธ3สำคัญ (Key Results) โดยผลลัพธ3แสดงทั้ งเชิงปริมาณและคุณ ภาพตามมาตรฐาน งานของ
Niven and Lamorte (2016) สนับสนุนแนวคิด OKRs ในการนำเปdาหมายไปสูTการปฏิบัติโดยใชEความพยายาม
อยT า งเต็ ม ที่ ตั้ ง แตT เริ่ ม ตE น ระบบการจั ด การประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ สรE า งผลงานที่ วั ด ผลไดE เปS น การชT ว ยขั บ เคลื่ อ น
ความกEาวหนEาของตนเองและองค3กร การพัฒนาแนวคิด OKRs เพื่อเชื่อมโยงเปdาหมายไปในทิศทางเดียวกันดEวย
กลยุทธ3ขององค3กรและมุTงเนEนไปที่เปdาหมายที่สำคัญที่สุดนั้น ผูEบริหารขององค3กรควรกำหนดเปdาหมายอยTางชัดเจน
และสามารถตีความไดEตรงกันทุกระดับภายในองค3กร และนำไปสูTภาคปฏิบัติที่ออกแบบไดEตามความสามารถของ
พนั ก งาน ในมุ ม มองของ Niven and Lamorte (2016) อธิ บ ายวT า ในระดั บ การปฏิ บั ติ ง าน องค3 ก รควรมี
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การดำเนินงานในสTวนของ OKRs ของพนักงานทุกไตรมาสดEวยวิธีการดังนี้ 1) ตรวจสอบผลลัพธ3อยTางรอบคอบและ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ3การทำงานตามผลลัพธ3ที่ประจักษ3 2) ตรวจสอบ OKRs ในมุมมองการทำงานเปSนทีม เพื่อดู
การบริหารความสัมพันธ3ระหวTางสมาชิกในทีม รวมทั้งการมีสTวนรTวม 3) พิจารณาการมุTงเนEนงานของพนักงานวTา
มี ค วามสามารถในการกำหนดผลงานของตนเองแทนการกำหนดจากผูE บั ง คั บ บั ญ ชา 4) การตรวจสอบ
ความสอดคลEองระหวTางผลงานของพนักงานกับเปdาหมายรวมขององค3กร และ 5) การตรวจสอบผลงานควรที่วัดไดE
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพไดE จากเกณฑ3ในการวัดความสำเร็จของ OKRs ในระดับพนักงาน
ป8จจัยส(งผ(าน (Mediator Factor)
คือปiจจัยที่เขEาแทรกกลางระหวTางปiจจัยตEนทางกับปiจจัยปลายทาง โดยมีความหมายในการซึมซับตัวปiจจัย
ตEนทาง มาสูTปiจจัยปลายทางซึ่งเดิมอาจจะไมTคTอยเกี่ยวขEองกันมาก ตัวแปรสTงผTานจะมีความสัมพันธ3ของตัวแปรตEน
และตัวแปรตาม โดยมีบทบาทสองอยTางพรEอม ๆ กัน กลTาวคือ ตัวแปรสTงผTานเปSนผลลัพธ3ของตัวแปรตEนที่เราสนใจ
และเปSนตัวแปรตEนของตัวแปรตามที่เราสนใจ ปiจจัยสTงผTานแบTงเปSนสองประเภทคือ 1) ปiจจัยสTงผTานแบบสมบูรณ3
(Full/Complete Mediator) ซึ่งอธิบายความสัมพันธ3ระหวTางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามอยTางครบถEวน หากไมT
มี ตัวกลางในแบบจำลองก็จะไมT มีความสั มพั นธ3และ 2) ปi จจัยสTงผTานแบบบางสTวน (Partial Mediator) โดยมี
ลักษณะวTาปiจจัยอิสระยังคงมีความสัมพันธ3ทางสถิติระหวTางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามแมEวTาตัวกลางจะถูกนำ
ออกจากแบบจำลอง งานศึกษาสTวนใหญT ของปiจจัยสTงผTานเปSนงานศึกษาทางดEานจิตวิทยาในมุมมองตTางๆเชTน
ทางการศึ กษา ทางการแพทย3 หรือในการบริห ารพนั กงาน เชTน งานศึ กษาของ Arnstein (2009) ในตั วแบบ
เสEนทางความสัมพันธ3โดยศึกษากับผูEป„วยในโรงพยาบาลจำนวน 479 รายพบวTา Self-Efficacy เปSนปiจจัยสTงผTาน
ระหวTางระดับความรุนแรงของความเจ็บปวดและความพิการ สTวนงานของ Abd-Elmotaleb and Saha (2013)
มีขEอคEนพบวTา Self-Efficacy เปSนปiจจัยสTงผTานระหวTางการรับรูEสภาพแวดลEอมทางวิชาการและผลการเรียนในกลุTม
ตัวอยTางที่ศึกษาคือนักศึกษามหาวิทยาลัย
ปiจจัยการรับรูEความสามารถของพนักงาน (SEF) ในการศึกษาครั้งนี้ ควรจะเปSนปiจจัยสTงผTานแบบบางสTวน
ของความสามารถในการกำหนดเปdาหมายในทิศทางเดียวกัน (OBA) กับความสำเร็จของ OKRs ในระดับบุคคล
(IOA) สT ว นปi จ จั ย การรั บ รูE ค วามสามารถของพนั ก งาน (SEF) อาจไมT ส ามารถเปS น ปi จ จั ย สT ง ผT า นของปi จ จั ย
ความสามารถในการสื่อสารที่ตรงกัน (CCA) กับความสำเร็จของ OKRs ในระดับบุคคล (IOA) ไดE ทั้งนี้เพราะถึงแมE
องค3กรจะเลือกใชE OKRs ในการวัดผลแตTก็ยังมีรูปแบบการสื่อสารที่ยังไมTตอบสนอง เชTน ยังมีการสื่อสารแบบ
บนลงลTางแทนที่จะเปSนการสื่อสารแบบรอบทิศ ทั้งนี้เนื่องจากผูEบริหารบางสTวนยังยึดติดกับรูปแบบเดิมที่เปSน
ลักษณะทางการในการควบคุม
ความสัมพันธ@ระหว(างป8จจัยต(างๆเพื่อนำมาสู(การสรGางกรอบแนวคิดในการศึกษา
ปiจจัยความสามารถในการกำหนดเปdาหมายในทิศทางเดียวกันในแนวคิดของ OKRs (OBA) หมายถึง การที่
พนักงานมีความสามารถใชEทักษะ ประสบการณ3 และความรูEที่มีอยูTในตนเองหรือแสวงหาความรูEเพิ่มเพื่อนำใชEใน
การกำหนดเปdาหมายในการทำงานใหEสอดคลEองและสนับสนุนเปdาหมายของทีม ซึ่งเมื่อบุคคลใดมีความสามารถ
ดังกลTาวก็จะนำไปสูTการรับรูEความสามารถของตนเอง (SEF) ในการคาดหวังผลลัพธ3ที่จะเกิดขึ้นจากความพยายาม
ของตนเองในการใชEความทะเยอะทะยานมุTงมั่นปฏิบัติงานเพื่อนำไปสูTกิจกรรมตามเปdาหมาย (Deloitte Access
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Economics Publication, 2016; Asmamaw, 2018) ในสT ว นของปi จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลตT อ ปi จ จั ย การรั บ รูE
ความสามารถของตนเองก็คือ ความสามารถในการสื่อสารที่ตรงกัน (CCA) เพื่อหาความรูEที่ตรงกับการทำงานโดย
การเลือกแหลTงขEอมูล เพื่อใชEในการสื่อสารและที่สำคัญคือการแปลความเกี่ยวกับสารใหEเปSนความรูEไดEอยTางถูกตEอง
ตรงกั น โดยนั ย นี้ คื อ การแสวงหาความรูE เพื่ อ สรE า ง “ความสามารถในตนเอง” (Richmond et al., 2005;
Asmamaw, 2018) การที่พนักงานในองค3กรมีระดับรับรูEความสามารถของตนเองในเชิงบวกในการทำงานก็จะ
สTงผลตTอความสำเร็จของงานในระดับบุคคล (IOA) ตามผลการศึกษาของ (Judge & Kammeyer-Mueller, 2012;
Jones et al., 2016)
กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพประกอบ 1 ตัวแบบสังเคราะห.จากการทบทวนวรรณกรรม
SER

SEA

OBA

SEF

IOA

CCA

หมายเหตุ. สัญลักษณ,แทนแตfละปgจจัย OBA : ความสามารถในการกำหนดเปlาหมายในทิศทางเดียวกัน CCA: ความสามารถในการสื่อสารที่ตรงกัน SEF:
การรับรูMความสามารถของตนเองสะทMอนออกมาเปqนปgจจัยลำดับที่สองคือ SEA:ความทะเยอทะยานในตนเองที่จะทำใหMสำเร็จ และ SER: การกำกับตนเอง
สfวนปgจจัยปลายทางคือ IOA: ความสำเร็จของ OKRs ในระดับบุคคล

สมมติฐานการวิจัย
H1: OBA มีอิทธิพลเชิงบวกตTอ SEF
H2: CCA มีอิทธิพลเชิงบวกตTอ SEF
H3: SEF มีอิทธิพลเชิงบวกตTอ IOA
H4: SEF เปSน Mediator ระหวTาง OBA และ IOA
H5: SEF เปSน Mediator ระหวTาง CCA และ IOA
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ(มตัวอย(าง
ประชากรคือ พนักงานในระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาอยTางนEอย 2 ป]ของบริษัทบริษัทไทยแลมบ3ดา ที่มี
จำนวนทั้งสิ้น 700 คน โดยแบTงเปSนกลุTมงานโครงการ และกลุTมทำงานประจำ ซึ่งมีจำนวนใกลEเคียงกัน
ขนาดตัวอยTาง ใชEกฎอยTางงTายในการวิเคราะห3สมการโครงสรEาง โดยมีตัวแปรเชิงประจักษ3ทั้งสิ้น 20 ตัว
ใชEอัตรา 1:10 ไดEจำนวนตัวอยTางคือ 200 ตัวอยTาง (Nunnally, 1967)
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แผนการสุTมตัวอยTางใชEแบบเชิงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบTงประชากรเปSนชั้นภูมิ (Strata)
โดยใชE ป ระเภทของกลุT ม โครงการและงานประจำเปS น ชั้ น ภู มิ เนื่ อ งจากลั ก ษณะงานมี ค วามแตกตT างกั น สT วน
การจัดสรรขนาดตัวอยTางใชEวิธีเทTาเทียม (Equal Allocation) โดยการสุTมตัวอยTางแบบงTายจากฐานขEอมูลของ
แตTละชั้นภูมิ
เครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
การสรEางเครื่องมือและมาตรวัด การสรEางมาตรวัดในการวิจัยเชิงปริมาณผูEวิจัยไดEศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย
ตTาง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวแบบการวิจัย แลEวนำไปรTางแบบสอบถาม และทำการวิเคราะห3ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ดEวยผูEทรงคุณวุฒิทางดEาน OKRs จำนวน 3 ทTาน ภายหลังการปรับปรุง นำแบบสอบถามไปทดสอบกับพนักงาน
ทดลองในประชากรที่ตEองการศึกษาจำนวน 30 ชุด โดยการหาคTาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ
Cronbach’s Alpha เพื่อวัดความสอดคลEองภายใน (Internal Consistency Model) และใชEเกณฑ3สัมประสิทธิ์
แอลฟายอมรับที่คTา α ไมTต่ำกวTา 0.7 ถือวTาเชื่อถือไดE (Hair et al., 2006) ผลการทดสอบไดEคTาสัมประสิทธิ์แอลฟา
เทTากับ 0.789
การวิเคราะห@ขGอมูล
ประกอบดEวยคTาเฉลี่ย สTวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์แหTงความผันแปร และการวิเคราะห3สมการ
เชิงโครงสรEางแบบ Covariance Based SEM (Fornell & Larcker, 1981)
ผลการวิจัย
จากขEอมู ลของกลุTมตัวอยTางจำนวน 200 คน โดยใชEแผนการสุTมตัวอยTางแบบเชิงชั้นภู มิแบT งชั้นภู มิตาม
สายงาน คือกลุTมทำงานโครงการและกลุTมทำงานประจำในสำนักงาน เนื่องจากทั้งสองกลุTมมีขนาดใกลEเคียงกัน
จึงกำหนดขนาดกลุTมละ 100 คน ผลการวิเคราะห3ขEอมูลในสTวนของคุณสมบัติทางประชากรและประวัติการทำงาน
ในบริษัท พบวTากลุTมตัวอยTาง เปSนเพศชายรEอยละ 67.50 อายุที่มากที่สุดคือกลุTมอายุ 41-50 ป] คิดเปSนรEอยละ
56.50 สTวนใหญT สมรสแลEว ระดับการศึกษามากที่สุดคือ ปริญ ญาตรีคิดเปSนรEอยละ 76.50 พนักงานมีอายุงาน
5 ป]-10 ป] มีมากที่สุดคือรEอยละ 42.76 โดยในสถิติของปiจจัยที่ศึกษาตามกรอบแนวคิดปรากฏดังตาราง 1
ผลจากตาราง 1 พบวTาปiจจัยเหตุในดEานความสามารถในการกำหนดเปdาหมายในทิศทางเดียวกัน (OBA)
มีคTาสัมประสิทธิ์แหTงความผันแปรต่ำกวTา และยังมีคTาเฉลี่ยสูงกวTาปiจจัยความสามารถในการสื่อสารที่ตรงกัน (CCA)
แสดงวTา ปiจจัยดEานความสามารถในการกำหนดเปdาหมายในทิศทางเดียวกันของพนักงานสูงกวTาความสามารถใน
การสื่อสารที่ตรงกันในบริบทของ OKRs โดยภาพรวมเฉลี่ยของแตTละปiจจัยมีคTา 3.65- 4.20 และ คTาสัมประสิทธิ์
แหTงความผันแปรทุกปiจจัยต่ำกวTา 0.20 (ไมTเกิน 0.30) ยอมรับไดEวTากลุTมตัวอยTางมีความคิดเห็นไมTแตกตTางกันมาก
ในสTวนของปiจจัย SEF ที่สะทEอนเปSนปiจจัยลำดับที่สองคือ SER และ SEA พบวTามีน้ำหนักของปiจจัย SER มีคTา
สูงกวTา SEA เล็กนEอย โดยมีน้ำหนักเทTากับ 0.88 และ 0.80 ตามลำดับ
ในสTวนของการทดสอบสมมติฐาน (H1-H5) ปรากฏผลลัพธ3ดังตาราง 2 น้ำหนักของเสEนอิทธิพล และอิทธิพล
ทางตรงและทางอEอมดังตาราง 3 โดยตัวแบบที่วิเคราะห3มีการปรับเพื่อความเหมาะสมดังภาพ
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ตาราง 1 สถิติของแต9ละป<จจัยจากกลุ9มตัวอย9าง
ปiจจัย

สTวนเบี่ยงเบน

สัมประสิทธิ์แหTง

มาตรฐาน

ความผันแปร

4.20

0.62

0.15

3.65

0.73

0.20

4.13

0.62

0.15

3.89

0.63

0.16

คTาเฉลี่ย

ความสามารถในการกำหนดเปdาหมายในทิศทาง
เดียวกัน (OBA) (ประกอบดEวย 4 คำถาม)
ความสามารถในการสื่อสารที่ตรงกัน (CCA)
(ประกอบดEวย 4 คำถาม)
การรับรูEความสามารถของตนเอง (SEF)
(ประกอบดEวย 6 คำถาม)
ความสำเร็จของ OKRs ในระดับบุคคล (IOA)
(ประกอบดEวย 4 คำถาม)

ตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐานเพิ่มเพื่อสนับสนุน (H4 -H5) จากภาพประกอบ 2
สมมติฐาน
OBA-> IOA
CCA-> IOA

ค*าสัมประสิทธิ์

t-test

p-value

0.319**
1.296**

3.027
3.112

0.002
0.002

สรุปผล
OBA มีอิทธิพลเชิงบวกต@อ IOA
CCA มีอิทธิพลเชิงบวกต@อ IOA

หมายเหตุ. *P=0.05, ** P=0.01, ***P=0.001

ตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน (H1 -H3) จากภาพประกอบ 3
สมมติฐาน

ค*าสัมประสิทธิ์

t-test

p-value

สรุปผล

OBA-> SEF

0.685***

3.562

0.000

OBA มีอิทธิพลเชิงบวกต@อ SEF

CCA-> SEF

0.085

1.118

0.263

CCA ไม@มีอิทธิพลต@อ SEF

SEF -> IOA

0.524**

2.508

0.012

SEF มีอิทธิพลเชิงบวกต@อ IOA

หมายเหตุ. *P=0.05, ** P=0.01, ***P=0.001

จากผลการทดสอบตามตาราง 2-3 สรุ ป ไดE วT า 1) IOA เปS น effect ของ CCA และ OBA 2) SEF เปS น
effect ของ OBA และ 3) IOA เปSน effect ของ SEF ดังนั้น H4 : SEF เปSน Mediator ระหวTาง CCA และ IOA
จึงไมTเปSนจริง งานตTอไปที่ตEองพิสูจน3คือ H5: SEF เปSน Mediator ระหวTาง OBA และ IOA ผลการวิเคราะห3พบวTา
SEF เปSนปiจจัยสTงผTานอยTางสมบูรณ3ของ OBA กับ IOA ดังภาพประกอบ 4
ผลจากตาราง 4 สรุ ป ไดE วT า การรั บ รูE ค วามสามารถของตนเอง (SEF) เปS น ปi จ จั ย สT ง ผT า นแบบสมบู ร ณ3
(Complete Mediator) ระหวTางความสามารถในการกำหนดเปdาหมายในทิศทางเดียวกัน (OBA) กับความสำเร็จ
ของ OKRs ในระดับบุคคล (IOA)
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ตาราง 4 ผลการทดสอบ Sobel Test (z-value = ab/SQRT(b2sa2 + a2sb2))
Factor

Coefficient

Standard Error

t-Test

p-value

0.417**
0.216**

0.138
0.084

3.011
2.578

0.003
0.010

Sobel Test

p-value

1.958*

0.050

OBA -> SEF
SEF -> IOA

ผลจากตัวแบบ

Coefficient

Standard Error

t-Test

p-value

OBA -> IOA

0.104

0.104

0.993

0.321

ภาพประกอบ 2 ตัวแบบที่ประกอบดbวยป<จจัยอิสระป<จจัยตาม
0.319**

OBA

IOA

0.00
CCA

1.296***

ภาพประกอบ 3 ตัวแบบที่ประกอบดbวยป<จจัยอิสระ ป<จจัยคั่นกลางและป<จจัยตาม
0.685***

OBA

SEF

0.00
CCA

0.524**
IOA

0.085

ภาพประกอบ 4 การทดสอบ SEF เปeน ป<จจัยส9งผ9านระหว9าง OBA และ IOA
SEF

0.216***

0.417**

OBA

0.104

IOA

หมายเหตุ. *P= 0.05, ** P=0.01, ***P=0.001
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยในการศึกษามีขEอคEนพบวTาคTาเฉลี่ยการรับรูEความสามารถในการกำหนดเปdาหมายในทิศทาง
เดียวกัน (OBA) มีคTาเฉลี่ยสูงกวTาและยังมีการกระจายคะแนนต่ำกวTาปiจจัยความสามารถในการสื่อสารที่ตรงกัน
(CCA) เนื่องจากพนักงานภายในองค3กรนี้สTวนใหญTเปSนผูEที่จบมาทางดEานวิศวกรรมศาสตร3และวิทยาศาสตร3 ซึ่งโดย
พื้ น ฐานความรูEเดิ ม จากการทำโครงงานในการศึ กษาอยูT แลE ว นอกจากนี้ การรับ รูEความสามารถในการกำหนด
เปdาหมายในทิศทางเดียวกันยังอาศัยความสามารถสTวนตัวเปSนหลัก ในขณะที่ความสามารถในการสื่อสารที่ตรงกัน
ตEองอาศัยองค3ประกอบรอบดEานทั้งผูEบริหารและเพื่อนรTวมงาน รวมทั้งโครงสรEางองค3กรที่ตEองยืดหยุTนตTอการสื่อสาร
รอบดEานทั้งที่เปSนทางการและไมTเปSนทางการซึ่งในสภาพแวดลEอมขององค3กรในวัฒนธรรมไทยยังยึดติดกับผูEอาวุโส
และตำแหนTงงาน จึงทำใหEระดับคะแนนของความสามารถในการสื่อสารที่ตรงกัน ต่ำกวTาการรับรูEความสามารถ
ในการกำหนดเปdาหมายในทิศทางเดียวกัน
ความสามารถในการกำหนดเปdาหมายในทิศทางเดียวกันไดEจะทำใหEลดการทำงานซ้ำซEอน ทำใหEประสิทธิผล
ของงานดีขึ้น รวมทั้งสามารถบูรณาการงานที่สามารถทำพรEอมกันไดEอยTางเขEาดEวยกันไดE ทำใหEสามารถกำหนด
เปd า หมายที่ ส อดคลE อ งไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ของบุ ค คลและองค3 ก ร นอกจากนี้ งานศึ ก ษาหลายงานระบุ วT า
ความสามารถในการกำหนดเปdาหมายในทิศทางเดียวกัน โดยมีพื้นฐานเปdาหมายที่ชัดเจน มีการกำหนดวิธีการ
ชี้วัดผลงานที่มีความเฉพาะเจาะจงตามลักษณะงาน รวมทั้งการกำหนดเวลาในการประเมินผลงานที่ชัดเจน มีผลใน
เชิงบวกตTอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคล ซึ่งสนับสนุนดEวยงานของ Raza et al. (2015) นอกจากนี้แลEว
ปiจจัย OBA มีอิทธิพลเชิงบวกตTอ IOA ดEวยน้ำหนักเสEนอิทธิพล 0.319 และ ปiจจัย OBA มีอิทธิพลเชิงบวกตTอ SEF
ดEวยน้ำหนักเสEนอิทธิพล 0.685*** ทั้งในตัวแบบที่ไมTมีปiจจัย SEF คั่นกลาง และในตัวแบบที่มีปiจจัย SEF คั่นกลาง
(ภาพประกอบ 2 และ 3) ในขณะที่ปiจจัย CCA มีอิทธิพลเชิงบวกตTอ IOA ในตัวแบบที่ไมTมีปiจจัย SEF คั่นกลาง
เทTานั้น (ภาพประกอบ 2) การที่ CCA ไมTมีอิทธิพลผTาน SEF เนื่องจากโครงสรEางการสื่อสารยังเปSนแบบบนลงลTาง
หรือ แบบลT างขึ้ น บน ซึ่ งไมT ต อบสนองตT อ การใชE OKRs ในการวั ด ผลเพราะสมาชิ ก ในที ม งานหรื อ การขE ามที ม
อาจตEองการสื่อสารในงานบางอยTางเพื่อสนับสนุนความสำเร็จการใชE OKRs ซึ่งสนับสนุนดEวยผลการศึกษาของ
Dessler (2013) และ Iqbal et al. (2015) พบวTาองค3ประกอบของการสื่อสารที่ตรงกันประกอบดEวยทักษะใน
การประเมินผลของผูEประเมินผลที่มีการสื่อสารอยTางตTอเนื่องและเปSนแบบเครือขTาย (Network Communication)
ในการทำงาน ดังนั้น ถEาโครงสรEางขององค3กรไมTตอบสนอง รวมถึงการยังยึดติดกับรูปแบบทางการก็เปSนสาเหตุสTวน
หนึ่ ง ที่ ท ำใหE ก ารสื่ อ สารของพนั ก งานมี เจตนาเพื่ อ ใหE ง านสำเร็ จ ตามที่ ตE อ งการเทT า นั้ น โดยพนั ก งานไมT ไดE ใชE
ความพยายามในการขวนขวายหาความรูEความสามารถเพื่อชTวยสTงเสริมในความสำเร็จของงานในมิติดEานปริมาณ
และคุณภาพใหEเหนือกวTาที่ทำตามปกติไดE ปรากฏดังผลการศึกษาที่พบวTาปiจจัย CCA มีอิทธิพลเชิงบวกตTอปiจจัย
IOA เทTานั้น โดยไมTสTงผTานปiจจัย SEF การที่พนักงานขาดอำนาจในการสื่อสารแบบเครือขTาย (รอบทิศ) จึงทำใหE
การทำงานมุTงไปสูTสTวนของประเมินผลความสำเร็จตTองานเทTานั้น ซึ่งถEาหากมีการบริหารใหEปiจจัยความสามารถ
ในการสื่อสารที่ตรงกันที่มีประสิทธิภาพและผTานการรับรูEความสามารถของตนเองก็จะทำใหEความสำเร็จของ OKRs
ในระดั บ บุ ค คลเพิ่ ม มากขึ้ น และอาจเปS น ไปไดE ในทิ ศ ทางตรงกั น ขE ามวT าถE าการจั ด การปi จ จั ย ความสามารถใน
การสื่อสารที่ตรงกันไมTดี ก็จะสรEางอิทธิพลเชิงลบตTอปiจจัยการรับรูEความสามารถของพนักงาน ลดความพยายามใน
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การหาความรูEในการทำงานจากความคาดหวังที่จะไดEรับจากองค3กร ซึ่งสอดคลEองกับทฤษฎีแลกเปลี่ยนทางสังคม
(Social Exchange Theory) ในมุมมองการวัดผลโดยใชEความสำเร็จของ OKRs ในระดับบุคคล
ในสTวนของขEอคEนพบวTา ปiจจัย SEF เปSนปiจจัยสTงผTานแบบสมบูรณ3 (Complete Mediator) ระหวTาง OBA
และ IOA แสดงใหE เห็ น วT า การที่ จ ะทำใหE ก ารใชE OKRs ในการวั ด ผลความสำเร็ จ ในองค3 ก รจำเปS น ที่ จ ะตE อ งมี
การฝ•กอบรมชี้แจงเพื่อสTงเสริมความสามารถของพนักงานในการกำหนดเปdาหมายในทิศทางเดียวกันดEวยการสรEาง
องค3กรแหT งการเรียนรูE มีการสTงเสริมการใชEเทคโนโลยีในการทำงาน และประเมินลำดับของงานไดE (De Vries
et al., 2006) นอกจากนี้ การสรEางการมีสTวนรTวมในการทำงาน ก็จะมีสTวนเสริมการสรEางความความทะเยอทะยาน
ที่จะทำงานใหมT ๆ รTวมกับการกำกับตนเองใฝ„หาความรูEเพิ่มเพื่อใหEประสบผลความสำเร็จของ OKRs ในระดับ
บุคคล
ผลการทดสอบในสT ว นปi จ จั ย CCA ที่ มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกตT อ IOA แตT ไมT ผT า นปi จ จั ย SEF นอกเหนื อ จาก
การสื่อสารภายในองค3กรที่ยังยึดตัวแบบทางการแลEว อาจเปSนไดEวTาปiจจัยสTงผTานจาก CCA ไปยัง IOA ตEองอาศัย
ปiจจัยสTงผTานอื่นเชTนการมีสTวนรTวมของพนักงานในองค3กร (Employee Involvement) เพื่อสรEางความไวEวางใจ
(Trust) รTวมกันในการสื่อสารเพื่อนำไปสTงเสริมการวัดผลตามหลักของ OKRs ตามผลการศึกษาของ Swansburg
(1996) และ Mello (2016) กลTาววTา การมีสTวนรTวมทำใหEพนักงานมีความเขEาใจในการขอการเสริมอำนาจจาก
ผูE บ ริห าร ซึ่ งนอกจากจะสT งเสริม การสื่ อ สารเพื่ อ ทำงานไดE มี ป ระสิ ท ธิภ าพแลE วยั งทำใหE เกิ ด ความผู ก พั น มุT งมั่ น
สรEางทักษะความสามารถในการที่จะทำใหEงานใหEสำเร็จตามเปdาหมายของตนเองที่สอดคลEองกับองค3กร ทั้งนี้
เพราะความสามารถในการสื่อสารของพนั กงานที่ มีความแตกตT างกัน ทั้ งดE านภาระงาน และปi จจัยสTวนบุ คคล
รวมทั้ ง ทั ก ษะการสื่ อ สาร จำเปS น ที่ จ ะตE อ งมี ก ารตกลงรั บ รูE ขE อ จำกั ด ของแตT ล ะบุ ค คล เพื่ อ การมี สT ว นรT ว มใน
การออกแบบ และการดำเนินการสื่อสาร จึงเปSนประเด็นที่สำคัญซึ่งถEามีการเพิ่มปiจจัยนี้เขEาไปเพื่อทำหนEาที่เปSน
ปiจจัยสTงผTานจากความสามารถในการสื่อสารที่ตรงกัน (CCA) กับความสำเร็จของ OKRs ในระดับบุคคล (IOA)
ก็จะทำใหEระดับของความสำเร็จของ OKRs ในระดับบุคคลดีขึ้น
ขGอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชG
ขGอเสนอแนะเชิงปฏิ บั ติ การที่ องค3กรใชEหลักการของความสามารถในการกำหนดเปd าหมายในทิ ศทาง
เดี ย วกั น ในแนวคิ ด ของ OKRs เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถของพนั ก งานนั้ น จำเปS น จะตE อ งมี ก ารปรั บ โครงสรE า ง
การสื่อสารใหEเปSนแบบเครือขTาย มีการเสริมอำนาจ (Empowerment) ใหEกับพนักงานทั้งดEานการจัดสรรทรัพยากร
ทั้งที่จับตEองไดEและไมTไดE นอกจากนี้ในกรณีของการทำธุรกิจที่เปSนอุตสาหกรรมกTอสรEางที่ใชEเปSนหนTวยศึกษาครั้งนี้
ซึ่งมีขEอจำกัดที่แตกตTางในการจัดลำดับความสำคัญของเปdาหมายในการทำงานนั่นคือ ตEองอาศัยสภาพแวดลEอมของ
ดิน ฟd าอากาศในการกTอสรEาง และความตE องการของลูกคE าเปS น หลัก ดั งนั้ น ปi จจัยในสTวนของความสามารถใน
การกำหนดเปdาหมายในทิศทางเดียวกันในแนวคิดของ OKRs ในธุรกิจนี้ควรตEองมีการปรับใหEเหมาะสมคือ ถEาเปSน
งานในสTวนประจำสำนักงานก็ยังคงใชEหลักการของ OKRs แตTในกรณีของงานโครงการ ควรสามารถยืดหยุTนไดEตาม
สภาพแวดลEอม โดยอาจยืดระยะเวลาในการกำหนดวัตถุประสงค3ตามลักษณะงานแทนที่จะตEองกำหนดเปSนไตรมาส
นอกจากนี้ องค3กรควรยึดเอาเปdาประสงค3ของงานเปSนหลักมากกวTาการกำหนดตามโครงสรEางองค3กร รวมทั้ง
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การสTงเสริมใหEพนักงานมีสTวนรTวมในการทำงานไดEเพื่อใหEเหมาะสมกับแตTละบุคคลแทนที่จะกำหนดแบบบนสูTลTาง
นอกจากนี้ ในสT ว นของขE อ คE น พบวT า ปi จ จั ย ความสามารถในการสื่ อ สารที่ ต รงกั น (CCA) ที่ ไมT มี อิ ท ธิ พ ลตT อ
ความสามารถในการรับรูEความสามารถของตนเอง (SEF) จึงอาจเปSนไปไดEวTา ความสามารถในการสื่อสารที่ตรงกัน
(CCA) อาจมีตัวแปรสTงผTานอื่น เชTน การมีสTวนรTวมในการสรEางมาตรฐานในการสื่อสารของกลุTมพนักงานในองค3กรนี้
(Employee Involvement) เพื่อใหEมีความเขEาใจและใชEงานที่ตรงกัน
ขG อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย องค3 ก รควรกำหนดนโยบายที่ เ ปS น รู ป ธรรมเพื่ อ ใชE OKRs และสT ง เสริ ม
สภาพแวดลEอมการทำงานรTวมกับการใชEเทคโนโลยีที่ตอบสนองในการสรEางการสื่อสาร รวมทั้งการกำหนดนโยบาย
การเสริมอำนาจดEานทรัพยากร เพื่อเสริมศักยภาพการทำงานโดยยึดจากการยกระดับความสามารถของแรงงาน
แบบทวีคูณ (Leverage Workforce Ability) มีการติดตามและปรับปรุงการบริหารเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของ
OKRs ในระดั บ บุ ค คลใหE สู ง ขึ้ น อยT า งตT อ เนื่ อ ง มี ม าตรการการใหE ร างวั ล หรื อ ยกยT อ งพนั ก งาน ที่ แ สดงถึ ง
การมีพัฒนาการความสามารถในการกำหนดเปdาหมายในทิศทางเดียวกัน และการสื่อสารที่ตรงกัน อันนำไปสูT
การตอบสนองตTอความสำเร็จของ OKRs ในระดับบุคคล
ขGอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต(อไป งานศึกษาครั้งตTอไป ควรผนวกปiจจัยเรื่องการมีสTวนรTวมของพนักงาน
เขE าไปศึ ก ษาในมิ ติ ตT อ ไปนี้ 1) การทำหนE าที่ เปS น ปi จจั ยบริห ารที่ สT งผT านการรับ รูEค วามสามารถของพนั ก งานสูT
ความสำเร็จของ OKRs ในระดับบุคคล และ 2) ในมิติของการทำหนEาที่ เปSนปiจจัยคั่นกลางระหวTางการสื่อสารที่
ตรงกันกับความสำเร็จของ OKRs ในระดับบุคคล เพื่อศึกษาวTามีคุณสมบัติเปSนปiจจัยสTงผTานหรือไมT นอกจากนี้ควร
ศึ ก ษาแนวทางการปรับ ปรุงปi จจั ย ความสามารถในการกำหนดเปd าหมายในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ใหE เหมาะสมกั บ
อุตสาหกรรมกTอสรEาง ทั้งนี้เนื่องจากแนวทางของปiจจัยความสามารถในการกำหนดเปdาหมายในทิศทางเดียวกัน
ที่ใชEกันคือรูปแบบที่ไดEมาจากอุตสาหกรรมไอทีที่ประสบผลสำเร็จซึ่งมีลักษณะแตกตTางกับอุตสาหกรรมกTอสรEาง
อยTางมาก การนำหลักการของ OKRs มาใชEในสTวนของความสามารถในการกำหนดเปdาหมายในทิศทางเดียวกัน
และการสื่อสารจึงมีความแตกตTางกันซึ่งสมควรที่จะปรับปรุงใหEเหมาะสมกับแตTละลักษณะงาน
กิตติกรรมประกาศ
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