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บทคัดย7อ  
 หอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ไดIนําเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย Objective  

and Key Results (OKRs) มาปรับใชIในองคGกร มีวัตถุประสงคGเพ่ือยกระดับการปฏิบัติงาน เพ่ิมนวัตกรรมใหมDๆ และ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยไดIเริ่มนํารDองใชIเครื่องมือดังกลDาวในไตรมาสท่ี 4 ป_งบประมาณ 2562           
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) กับกลุDมผูIเขIารDวมโครงการท่ีไดIรับการพิจารณาคัดเลือกเขIามา ซ่ึงมีท้ังระดับ
หัวหนIางาน หัวหนIาหนDวย และระดับปฏิบัติการ  จากน้ันขับเคลื่อนตามแนวคิดวงจรการเรียนรูI Deming Cycle 
(PDCA) คือ 1) Plan การวางแผน กําหนดเปiาหมาย วัตถุประสงคG ผลลัพธGหลัก หรือคDาเปiาหมาย โดยเริ่มตIนดIวยการ
วางแผนการจัดอบรมเพ่ือถDายทอดความรูIและสรIางความเขIาใจรDวมกัน 2) Do การลงมือทํา เริ่มตั้งแตDการจัดอบรม
เรื่อง OKRs ผูIบริหารระดับสูงสDงมอบเปiาหมายและผลลัพธGหลักแกDบุคลากร เพ่ือใหIบุคลากรกําหนดเปiาหมาย และ
ผลลัพธGหลักใหIสอดคลIองกับเปiาหมายผูIบริหาร 3) Check การตรวจสอบ ดIวยการติดตามความกIาวหนIาและรายงาน
ผลความสําเร็จ เพ่ือใหIเกิดการเรียนรูI รวมถึงการแลกเปลี่ยนเทคนิค ประสบการณGการบรรลุเปiาหมาย และการ
แกIปmญหา 4) Action ดําเนินการใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย OKRs อยDางเปoนทางการ เพ่ือใหIทุก
องคาพยพดําเนินงานไดIบรรลุตามเปiาหมายรDวมกัน 
 จากการทดลองใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย OKRs ในระยะนํารDอง พบวDาหอสมุด
แหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGมีจํานวนนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 6 นวัตกรรมภายในระยะเวลา 3 เดือน และไดIพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ดIวยการเพ่ิมทักษะดIานการคิดริเริ่มสรIางสรรคG การกลIาแสดงความคิดเห็น ซ่ึงจะนําไปสูD       
แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ตลอดจนเปoนการสรIางวัฒนธรรมองคGกรแหDงการเรียนรูI และองคGกรแหDงความสุข
ตDอไป 

 
คําสําคัญ: OKRs, การวัดผลการปฏิบัติงาน, เครื่องมือบริหารเปiาหมาย, การตั้งเปiาหมายองคGกร 
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ABSTRACT  
 Thammasat University Library applied performance measurement tools with 
Objective and Key Results (OKRs). The Objective is to raise staff’s performance and get the new 
innovations. This concept get be started in the 4th quarter of the fiscal year 2019 (July-September 
2 0 1 9 )  with the project participants that have been selected. Then, driven by the Deming Cycle 
Learning concept (PDCA), which is 1) Plan, set goals, objectives and key results. By starting with the 
training to transfer knowledge about OKRs to the participants. 2 )  Do, begins with the training on 
OKRs to director, supervisor and participants. Director delivers Objective and Key Results to 
participants to set OKRs align with director. 3 )  Check, with progress tracking and success reports. 
For learning goal achievement and problem solving. 4) Action, proceeds using official performance 
measurement tools with OKRs. The experiment using the OKRs performance measurement tool in 
the pilot phase found that Thammasat University Library has increased 6 innovations in 3 months 
and has developed the potential of the personnel and teamwork. Moreover, increasing creativity 
skills dare to comment  which will lead to the “Best practice” as well as creating a learning 
organization culture and happy workplace. 
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บทนํา 
 การวัดผลการปฏิบัติงานท่ีช่ือวDา Objective and Key Results หรือท่ีรูIจักกันในช่ือยDอวDา OKRs 
น้ัน เปoนเครื่องมือท่ีใหIความสําคัญกับการมุDงเนIนเปiาหมาย และผลลัพธG ดําเนินการในเรื่องท่ีสําคัญ มีผลกระทบตDอ
องคGกร โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานอยDางตDอเน่ือง อีกท้ังยังเนIนการทํางานท่ีเช่ือมโยง สนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
ซ่ึงถือเปoนกลไกท่ีทําใหIเกิดการมีสDวนรDวมของบุคลากรทุกระดับ และทําใหIเกิดวัฒนธรรมองคGกรท่ีทํางานกันเปoนทีม 
อันจะนําไปสูDการลดปmญหาการทํางานแคDตามความรับผิดชอบ นอกจากน้ีดIวยลักษณะเดDนอีกประการของ OKRs ท่ี
ใหIกําหนดเปiาหมายท่ีทIาทาย ซ่ึงถือเปoนการผลักดันหรือสDงเสริมใหIเกิดนวัตกรรมใหมDๆ และมีสDวนทําใหIพนักงานไดI
พัฒนาขีดความสามารถของตนเองใหIสูงข้ึนเรื่อยๆ ดIวย 
 เครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงาน OKRs ไดIรับความสนใจและเช่ือวDาสามารถนําไปปรับใชIใน
การดําเนินงานขององคGกร หรือบริษัทท้ังภายในประเทศและตDางประเทศ ป_ 2016 John Doerr ผูIบริหารบริษัท 
Google ซ่ึงเปoนบริษัทผูIใหIบริการ Search Engine ช้ันนําระดับโลก และไดIรับความนิยมสูงท่ีสุด มีสDวนแบDงทาง
การตลาด 77.43% ซ่ึงถือเปoนผูIนําตลาดดIานบริการดังกลDาว ไดIเลือกใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานองคGกร
อยDาง OKRs และประสบความสําเร็จจนเครื่องมือดังกลDาวกลายเปoนท่ีรูIจักในวงกวIาง และในปmจจุบันมีบริษัทช้ันนํา
ระดับโลกหลายบริษัท หลายอุตสาหกรรมไดIเลือกใชI OKRs เชDนเดียวกัน ไดIแกD Linked in, GoPro, Spotify, 
Flipboard, Twitter, Oracle เปoนตIน เชDนเดียวกันน้ีบริษัทเอกชนช่ือดังหลายแหDง และหนDวยงานภาครัฐในประเทศ
ไทย ก็ไดIหันมาใหIความสนใจกับ OKRs เชDน ศรีจันทรG, Jitta, Builk และโรงพยาบาลธรรมศาสตรGเฉลิมพระเกียรติ 
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เปoนตIน ซ่ึงหลายแหDงปรับใชI OKRs จนประสบความสําเร็จ และบางแหDงอยูDในชDวงระยะนํารDอง หรือชDวงเริ่มตIน
ดําเนินการตามรูปแบบ OKRs 
 ท่ีผDานมาหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย Key 
Performance Indicator หรือ KPIs ซ่ึงออกแบบตัวช้ีวัดผลงานหลักท่ีเนIนรูปแบบระดับบนลงลDาง (Top-down) 
กลDาวคือ ผูIบริหารระดับสูงจะออกแบบตัวช้ีวัดระดับองคGกร หนDวยงาน และระดับพนักงาน อีกท้ังลักษณะการทํางาน
เปoนไปตามท่ีไดIรับมอบหมายเทDาน้ัน ซ่ึงการใชI KPIs ลักษณะดังกลDาวไมDสามารถทําใหIเปiาหมายท่ีกําหนดไวIสําเร็จ
อยDางตDอเน่ือง รวมถึงไมDสามารถนํามาซ่ึงการแสดงความคิดเห็น การทํางานรDวมกันเปoนทีม และการเกิดนวัตกรรม
ใหมDๆ นอกจากน้ีการดําเนินงานดIวยวิธีการดังกลDาวยังไมDสอดคลIองกับพฤติกรรมของบุคลากร Generation ใหมD ท่ีมี
ความคิดริเริ่มสรIางสรรคG กลIาแสดงออก พรIอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง โดยกลุDมบุคลากร Generation ใหมDน้ีถือ
เปoนแรงขับเคลื่อน ผลักดันสิ่งใหมDๆ ขององคGกร ดังน้ันการทํางานลักษณะเดิมจึงอาจสDงผลกระทบตDอการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ตลอดจนองคGกรไดI 
 จากประโยชนGของเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงาน OKRs ท่ีทําใหIองคGกรหรือบริษัทหลายแหDง
ประสบความสําเร็จ แตDยังไมDพบวDามีการใชIเครื่องมือดังกลDาวอยDางแพรDหลายในหนDวยงานภาครัฐ อันจะเปoน
ประโยชนGตDอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนําไปสูDการสรIางสรรคGนวัตกรรมใหมDๆ ตลอดจนองคGกรสามารถ
บรรลุเปiาหมายตามท่ีไดIกําหนดไวI 
 ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงมุDงท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพและผลกระทบของการดําเนินงานดIวยเครื่องมือ
การวัดผลการปฏิบัติงาน OKRs กับหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG เพ่ือเปoนแนวทางสําหรับหIองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา หนDวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีสนใจนํา OKRs ไปประยุกตGใชIใหIเกิดประโยชนGสูงสุดตDอองคGกร
ตDอไป 
 
วัตถุประสงค> 
 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานดIวย OKRs และผลกระทบดIานศักยภาพของบุคลากร
หอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. ศึกษาปmญหาและสาเหตุท่ีแทIจริงของการเกิดปmญหา ผูIศึกษาทําการศึกษาการใชIเครื่องมือการ
วัดผลการปฏิบัติงานดIวย Key Performance Index (KPI) ของหอสมุดฯ โดยการเก็บรวบรวมขIอมูลผลการ
ปฏิบัติงานระดับบุคคลของบุคลากรหอสมุดฯ รDวมกับผลการประเมินการปฏิบัติงานองคGกรดIวยตัวช้ีวัดของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแตDป_ 2556-2560 ซ่ึงตัวช้ีวัดบางตัวไมDผDานเกณฑGคDาเปiาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวI เชDน ระดับ
ความพึงพอใจของผูIรับบริการ เปoนตIน นอกจากน้ีมีการวิเคราะหGสาเหตุของปmญหาดIวยแผนผังกIางปลา                   
(Fish Bone Diagram) เพ่ือแกIไขปmญหาหลักอยDางยั่งยืน  
 2. ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขIอง ประกอบดIวย 

2.1 การใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย Objective and Key Results (OKRs)  
      2.2 แนวคิดวงจรการเรียนรูI Deming Cycle (PDCA) 
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 3. ดําเนินการปรับใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย OKRs โดยแบDงออกเปoน 4 ข้ันตอน 
ดังน้ี 

3.1 Plan (P): หอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGมุDงมั่นท่ีจะดําเนินงานใหIบรรลุ 
เปiาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รDวมกับวัตถุประสงคGคุณภาพดIวยการพัฒนานวัตกรรม และยกระดับความพึงพอใจ
ของผูIรับบริการเปoนสําคัญ ดIวยเหตุน้ีผูIศึกษารDวมกับผูIบริหารระดับสูงจึงวางแผนงานเพ่ือขับเคลื่อน OKRs โดยจัดใหI
มีการอบรมหลักสูตรกลยุทธGวัดผลเพ่ือเปลี่ยนแปลงองคGกร รDวมกับศึกษา วิเคราะหGขIอมูลหอสมุดฯ ท่ีไมDสามารถ
ดําเนินงานใหIบรรลุตัวช้ีวัดองคGกร จากน้ันในป_ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ OKRs และปรับใชIเครื่องมือการวัดผลการ
ปฏิบัติงานดIวย OKRs ในระยะนํารDอง  
 
ตารางท่ี 1  แสดงชDวงเวลาและกิจกรรมท่ีไดIวางแผนเพ่ือสนับสนุนใหIเกิดการดําเนินงานดIวย OKRs 

  
 ท้ังน้ีกําหนดใหIเริ่มใชI OKRs ในระดับผูIบริหารสูงสุด และระดับหนDวยงาน โดยใหIความรูIดIวยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการดIวยแนวคิดการใชI OKRs ใหIแกDบุคลากร อันเปoนการสรIางความเขIาใจเก่ียวกับแนวคิด รวมถึง
การปรับใชIกับการดําเนินงานระดับหนDวยงาน และระดับบุคลากรตDอไป  
 

3.2  Do (D) : ผูIบริหารกําหนดเปiาหมาย และผลลัพธGหลัก ท้ังน้ี OKRs ของผูIบริหาร คือ 
Objective: หอสมุดแหDงนวัตกรรมล้ําสมัย ใสDใจคุณภาพบริการและสิ่งแวดลIอม พรIอมกIาวหนIาพัฒนาอยDางยั่งยืน 
Key Result :   3.2.1 นวัตกรรมไมDนIอยกวDา 3 นวัตกรรม 
  3.2.2 คําชมจากผูIรับบริการทุกหIองสมุดรวมกันอยDางนIอย 20 คําชม 
  3.2.3 ปริมาณขยะลดลง 2% 
  3.2.4 ปริมาณการใชIไฟฟiาลดลง 5% 
      จากน้ันสDงมอบใหIแกDระดับงาน และระดับหนDวยงาน เพ่ือใหIระดับหนDวยงาน และระดับ
ปฏิบัติการท่ีไดIรับการคัดเลือกใหIเขIารDวมโครงการ วิเคราะหG และพิจารณาการตั้งเปiาหมาย ผลลัพธGหลักใหIสอดคลIอง
กับเปiาหมาย และผลลัพธGหลักของผูIบริหาร อันจะนําไปสูDความสําเร็จตามเปiาหมายขององคGกร ซ่ึงมีการกําหนด
เปiาหมาย และผลลัพธGหลักของผูIอํานวยการหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ตลอดจนระดับหนDวยงาน 
ประกอบดIวย 6 งาน 6 หนDวย จํานวนผูIเขIารDวมดําเนินโครงการท้ังหมด 19 ทDาน และเริ่มดําเนินงานดIวย OKRs ใน

ชDวงเวลา กิจกรรม 

มีนาคม 2560 อบรม เรื่อง “OKRs : Objective and Key Results - กลยุทธGวัดผลเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงองคGกร” โดยศาสตราจารยG ดร.นภดล รDมโพธ์ิ 

กันยายน – พฤศจิกายน 2561 ศึกษา และวิเคราะหGปmญหา และสาเหตุของปmญหาการใชI KPI 

พฤษภาคม 2562 อบรม เ ชิ งปฏิ บัติ การ  เ รื่ อ ง  “OKRs :  Objective and Key Results” 
ผูIอํานวยการหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGสDงมอบเปiาหมาย และ
ผลลัพธGหลัก (OKRs) จากน้ันระดับหนDวยงานจึงกําหนดเปiาหมาย และ
ผลลัพธGหลักใหIสอดรับกับ OKRs ของผูIอํานวยการ 
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ระยะนํารDอง ไตรมาสท่ี 4 ของป_งบประมาณ 2562 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) โดยหลังจากท่ีไดIรับ OKRs 
ของผูIอํานวยการหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGน้ัน ผูIเขIารDวมโครงการแตDละหนDวยไดIรDวมกันกําหนด OKRs 
โดยมีศาสตราจารยG ดร.นภดล รDมโพธ์ิ ทําหนIาท่ีเปoนผูIใหIคําปรึกษา และผูIอํานวยการฯ รDวมพิจารณาเปiาหมายและ
ผลลัพธGหลักท่ีแตDละหนDวยกําหนดข้ึน โดยการกําหนดผลลัพธGหลักของแตDละเปiาหมายมีจํานวนไมDเกิน 5 ขIอ ซ่ึงเปoน
จํานวนท่ีสามารถดําเนินการใหIสําเร็จไดIจริงดIวยความมุDงมั่น ตั้งใจ ตามกรอบเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงผูIเขIารDวมโครงการมี
ระยะเวลา 3 เดือน ในการดําเนินงานดIวยกิจกรรมตDางๆ เพ่ือใหIผลลัพธGหลักและเปiาหมายท่ีกําหนดไวIสําเร็จ  
 ยกตัวอย7าง OKRs ของงานบริการห�องสมุด 
 
ตารางท่ี 2  แสดงเปiาหมายและผลลัพธGหลักของงานบริการหIองสมุดพรIอมความกIาวหนIาและความสําเร็จ 
 

Objective : เพ่ิมคุณภาพการบริการ 

Key Results :  ครึ่งไตรมาส สิ้นสุดไตรมาส 

1. เป�ดบริการ Full Text Finder โดยมีคนใชI
บริการไมDนIอยกวDา 50 ครั้ง 

มีผูIใชIบริการจํานวน 11 คน มีผูIใชIบริการจํานวน 40 คน 

2. Digital Collection : สแกนวารสารท่ีออก
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG จํานวน 8 
รายช่ือ ยIอนหลัง 1 ป_ 

สแกนไดIจํานวน 4 รายช่ือ สแกนไดIเพ่ิมอีก 4 รายช่ือ 

3. Learning Media : จัดทําสื่อการเรียนรูI  
โดยมีผูIเขIาชมไมDนIอยกวDา 100 คน 

ทําสื่อการเรียนรูIไดIจาํนวน 2 ช้ิน 
1. สรIางรายการอIางอิงงDายๆ 
ดIวย MSword  
2. Download รายการอIางอิง
จาก Google Scholar 
ผูIเขIาชมรวมมากกวDา 1,500 คน 

ทําสื่อการเรียนรูIเพ่ิมจํานวน 2 ช้ิน 
1. วิธีการตั้งคDา Ezproxy 
2. English in Medicine 
ผูIเขIาชมรวม 244 คน 

   
3.3 Check (C): ติดตามความกIาวหนIาความสําเร็จของเปiาหมาย และผลลัพธGหลักของ 

ระดับหนDวยงาน และระดับปฏิบัติการท่ีไดIมอบไวIใหIแกDผูIบริหารระดับสูงในระยะครึ่งไตรมาส เพ่ือพิจารณา
ความกIาวหนIา และปmญหาท่ีเกิดข้ึนระหวDางการดําเนินการจริง พรIอมแนวทางการแกIปmญหา เพ่ือใหIบรรลุเปiาหมาย 
จากน้ันรายงานความสําเร็จของเปiาหมาย และผลลัพธGหลักอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ท้ังน้ีมีวัตถุประสงคGเพ่ือเกิดการ
เรียนรูIการตั้งเปiาหมาย และผลลัพธGหลักดIวยแนวคิด OKRs และแบDงปmนเทคนิค ประสบการณGความสําเร็จ และ                
การแกIไขปmญหาระหวDางการดําเนินงาน 
       โดยกําหนดใหIรายงานความกIาวหนIาความสําเร็จในชDวงเดือนสิงหาคม 2562 ซ่ึงผลจากการ
รายงานมีการปรับคDาเปiาหมายท้ังหมด 4 ผลลัพธGหลัก และยกเลิก 2 ผลลัพธGหลัก เพ่ือมุDงดําเนินงานไปสูDผลลัพธGหลัก
ท่ีเหลือท่ีไดIวางแผนไวIใหIสําเร็จ นอกจากน้ีการดําเนินงานดIวย OKRs เปoนระยะเวลา 1 เดือนกวDา พบวDามีจํานวน
ผลลัพธGหลักท้ังหมด 33 ตัว มีผลงานท่ีสามารถดําเนินการไดIคDาความสําเร็จเกินรIอยละ 50 คิดเปoนรIอยละ 51.51 
อยDางไรก็ตามในวันท่ี 23 กันยายน 2562 หอสมุดฯ ไดIจัดใหIมีการรายงานความสําเร็จของการดําเนินงานดIวย OKRs 
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ซ่ึงนับเปoนเวลากวDา 3 เดือนของการดําเนินงานดIวย OKRs จากจํานวนผลลัพธGหลักท้ังหมด 33 ตัว มีผลงานท่ี
สามารถดําเนินการไดIคDาความสําเร็จเกินรIอยละ 50 คิดเปoนรIอยละ 75.76 ท้ังน้ีพิจารณาความสําเร็จจากหลักฐาน 
เชิงประจักษG เชDน จํานวนผูIรับบริการท่ีใชIนวัตกรรมดIานบริการท่ีเกิดข้ึนใหมD จํานวนไฟลGดิจิทัลท่ีแปลงมาจาก
ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพGในระบบ TUDC เปoนตIน 

จากผลการดําเนินงานดIวย OKRs ทําใหIหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGมีนวัตกรรม 
ดIานบริการเพ่ิมข้ึนใหมD จํานวน 6 นวัตกรรม ไดIแกD  
      1. Full Text Finder เปoนบริการคIนหาและจัดสDงเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) สําหรับ
อาจารยG นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG เพียงแจIงรายละเอียดของบทความ หรือ 
Book Chapter ท่ีตIองการ บรรณารักษGจะคIนหาและจัดสDงใหIทางอีเมลภายใน 1-3 วันทําการ ท้ังน้ีบริการเฉพาะ
บทความวารสาร และ Book Chapter ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสGเทDาน้ัน 
     2. Learning Media เปoนการสรIางสื่อการเรียนรูIผDานคลิปวิดีโอ เชDน EZproxy และ English 
in Medicine และเผยแพรDผDานชDองทางตDางๆ เชDน Youtube, Facebook เปoนตIน  
     3. Digital Collection โดยหIองสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ เปoนการรวบรวมและแปลงรูป
ทรัพยากรสารสนเทศใหIอยูDในรูปแบบดิจิทัล ไดIแกD คําพิพากษาฎีกา (เนติ) ป_ 2548-2556, วารสารนิติศาสตรG 2512-
2559 วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตรG 2551-2562, วารสารกฎหมายขนสDงและพาณิชยนาวี 2549-2562 และ 
Thammasat Business Law Journal 2011-2018 ท้ังน้ีเพ่ือใหIผูIรับบริการสามารถเขIาถึงไดIอยDางสะดวกทุกท่ี                 
ทุกเวลา และลดพ้ืนท่ีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพG 
     4.  Digital Collection โดยหอสมุดปรีดี พนมยงคG ซ่ึงรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภท
วารสารยIอนหลังป_ 2561 จํานวน 8 ช่ือเรื่อง มาแปลงรูปใหIอยูDในรูปดิจิทัล พรIอมท้ังจัดทําดัชนีเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการสืบคIน 
     5. ระบบยืนยันตัวตนเพ่ือดาวนGโหลดโปรแกรม เปoนระบบท่ีผูIใชIบริการสามารถกรอกรหัส
ยืนยันตัวบุคคลเพ่ือดาวนGโหลดโปรแกรมลิขสิทธ์ิท่ีหอสมุดฯ มีใหIบริการผDานเว็บไซตG เชDน โปรแกรม Endnote 
    6. User Authen Book Delivery เปoนระบบการรับหนังสือของบริการยืมระหวDางหIองสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ซ่ึงเพ่ิมความสะดวกตDอการรับบริการ และลดปริมาณการใชIกระดาษ 
    อยDางไรก็ตามนวัตกรรมดIานบริการตDางๆ ท่ีถูกพัฒนาข้ึนมานับเปoนสิ่งท่ีสะทIอนความสําเร็จ
ของงานบริการ ซ่ึงเปoนภารกิจหลักของหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG แตDจะขาดซ่ึงหนDวยงานสนับสนุนอ่ืนๆ 
เปoนไมDไดI เพราะทุกหนDวยงานถือเปoนฟmนเฟ�องท่ีสําคัญดIวยกันท้ังสิ้น ท้ังน้ีหนDวยสนับสนุน เชDน หนDวยแผน หนDวย
บุคคล หนDวยบริหารงานท่ัวไป รDวมดําเนินงานดIวย OKRs ในการพัฒนาระบบตDางๆ เพ่ือสนับสนุนใหIการดําเนินงาน
ทุกภาคสDวนเปoนไปอยDางราบรื่น และสะดวกตDอการปฏิบัติงาน 
    โดยในภาพรวมนวัตกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนมาท้ัง 6 นวัตกรรมน้ีนับเปoนนวัตกรรมท่ีไดIเพ่ิมเติมข้ึนมา
จากแผนยุทธศาสตรGท่ีไดIเคยกําหนดไวI ซ่ึงการดําเนินงานดIวย OKRs สามารถทําใหIวัตถุประสงคGขององคGกรมี
ความกIาวหนIาคิดเปoนรIอยละ 40 ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน 

3.4 Action (A): ผูIอํานวยการหอสมุดฯ มีความประสงคGใหIทดลองใชI OKRs ในระยะนํารDอง 
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ตDอไปอีก 1 ไตรมาส เพ่ือใหIผูIเขIารDวมโครงการเกิดการเรียนรูI และสรIางความคุIนเคยกับระบบดังกลDาว กDอนท่ีจะ
ประกาศใชIแนวคิด OKRs ท่ัวท้ังองคGกรอยDางเปoนทางการตDอไป อยDางไรก็ตามมีแผนท่ีจะนําระบบการดําเนินงานดIวย 
OKRs ผนวกเขIากับการกําหนดแผนกลยุทธGขององคGกรดIวย 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชน> 
 สรุปผล 
 ดIวยระยะเวลากวDา 3 เดือนสําหรับการเริ่มดําเนินงานดIวย OKRs พบวDา หอสมุดแหDง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGมีจํานวนนวัตกรรมดIานบริการเพ่ิมข้ึนท้ังหมด 6 นวัตกรรม ซ่ึงบรรลุท้ัง OKRs ท่ีงานบริการ
กําหนดไวI อีกท้ังบรรลุวัตถุประสงคGคุณภาพของหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ท่ีกําหนดไวIวDาจะตIองมี
นวัตกรรมอยDางนIอย 5 นวัตกรรมตDอป_ นอกจากน้ีการดําเนินงานของหนDวยงานสนับสนุนอ่ืนๆ ยังมีความกIาวหนIา
อยDางตDอเน่ือง 
 อภิปรายผล  
 ดIวยลักษณะเดDนของเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงาน OKRs ท่ีมีการกําหนดเปiาหมาย                
ผลลัพธGหลักเพ่ือใหIผูIปฏิบัติงานไดIมุDงเนIนท่ีจะดําเนินงานในสDวนท่ีวางแผนไวI อีกท้ังความยืดหยุDนท่ีสามารถ
ปรับเปลี่ยนผลลัพธGหลักระหวDางการดําเนินงานไดI พรIอมท้ังเพ่ิมแนวทางการแกIปmญหาจากการรDวมประชุม ปรึกษา 
รายงานความกIาวหนIาของผลการดําเนินงานระหวDางไตรมาสหรือระหวDางป_ ถือเปoนสDวนท่ีชDวยลดความตึงเครียดใน
การดําเนินงาน และเพ่ิมลักษณะการทํางานเปoนทีม อีกท้ังการเป�ดโอกาสใหIบุคลากรไดIเสนอเปiาหมาย และผลลัพธG
หลักท่ีตนเองตIองการจะทําน้ัน ชDวยเพ่ิมแรงจูงใจและการมีสDวนรDวมในการดําเนินงานมากยิ่งข้ึน อันจะนําไปสูDการ
บรรลุเปiาหมายท่ีไดIกําหนดไวI  
 ลักษณะดังกลDาวสอดคลIองกับประธานเจIาหนIาท่ีบริหาร (CEO) ของบริษัท LinkedIn ท่ีเช่ือวDา 
การดําเนินงานดIวย OKRs ท่ีเปiาหมายถูกระบุอยูDในการดําเนินงานท่ีมีกรอบเวลาท่ีจํากัด และเปoนแรงกระตุIนใหI
พนักงานไดIกําหนดเปiาหมายท่ีทIาทายภายใตIจํานวน OKRs ท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีประธานเจIาหนIาท่ีบริหาร (CEO) 
ของบริษัท Humanitec กลDาววDา “จากการท่ีบริษัทเลือกทดลองใชI OKRs เปoนเวลา 2 ไตรมาส ชDวยใหIพนักงานรับรูI 
และเขIาใจทิศทางของบริษัทวDากําลังดําเนินไปอยDางไร แลIวพวกเขามีสDวนชDวยอยDางไรท่ีจะทําใหIบริษัทประสบ
ความสําเร็จ อีกท้ังยังสะทIอนวDาพวกเขารูIสึกมีคุณคDามากข้ึน” (Jogi, 2019) 
 ในสDวนของผูIอํานวยการหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGกลDาววDา “การดําเนินงานดIวย 
OKRs จับตIองไดIมากกวDาการวัดผลแบบอ่ืนๆ และทําใหIไดI Focus สิ่งท่ีทํา เพ่ือใหIเปiาหมายท่ีใหIไวIสําเร็จ” นอกจากน้ี
จากการสอบถามความคิดเห็นของผูIรDวมโครงการจํานวน 19 คน ไดIสะทIอนมุมมองเพ่ือการพัฒนาไวIวDา การ
ดําเนินงานดIวย OKRs ยังเปoนเรื่องใหมD และเกิดความรูIสึกกลัวหากทําไมDสําเร็จตามเปiาหมายท่ีใหIไวI อีกท้ังการตั้ง
ผลลัพธGหลักยังไมDสอดคลIองกับระยะเวลาการปฏิบัติงานจริง และทรัพยากรพ้ืนฐานไมDเพียงพอในการสนับสนุนใหI
เปiาหมายสําเร็จ  
 นอกจากน้ีการดําเนินงานดIวย OKRs ของหอสมุดฯ ท่ีมีคDาความสําเร็จอยูDท่ีรIอยละ 75.76 ก็
สอดคลIองกับหลักการกําหนด OKRs ท่ีตIองตั้งเปiาหมายใหIทIาทาย ไมDตั้งเปiาหมายต่ําจนเกินไป เพราะจะทําใหIคDา
ความสําเร็จถึง 100% ซ่ึงสิ่งน้ีสามารถสะทIอนความเขIาใจในการตั้งคDาเปiาหมายไดIเปoนอยDางดี 
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ข�อเสนอแนะ 

  1. ควรมีการทดลองใชIการดําเนินงานดIวย OKRs อยDางตDอเน่ืองเปoนระยะเวลาหน่ึง เพ่ือใหI
บุคลากรเกิดความคุIนชินกับระบบ และมีการตื่นตัวกับการคิด เสนอความคิดเห็นตลอดเวลา อันจะนําไปสูDการพัฒนา
องคGกรอยDางเปoนเลิศ 
  2. ควรมีการศึกษาปmจจัยท่ีสDงผลตDอการดําเนินงานดIวย OKRs ของหนDวยงานภาครัฐอ่ืนๆ รDวม
ดIวย 
  การนําไปใช�ประโยชน> 

ประโยชน>ต7อผู�รับบริการ 
  ผูIรับบริการไดIรับความสะดวกสบาย มีบริการใหมDๆ เพ่ิมข้ึนอยDางตDอเน่ือง ตอบสนองตDอ
พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปของผูIรับบริการไดIเปoนอยDางดี อันเปoนผลมาจากนวัตกรรมท่ีไดIรับการขับเคลื่อนจากการ
ดําเนินงานดIวย OKRs  

ประโยชน>ต7อหอสมุดแห7งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร> 
  1. บรรลุเปiาหมายระดับองคGกร และมหาวิทยาลัย 
  2. จํานวนนวัตกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน สDงผลตDอระดับความพึงพอใจของผูIรับบริการ และการดําเนินงาน
ของบุคลากรเปoนไปอยDางมีประสิทธิภาพ เชDน ลดข้ันตอนการทํางาน ลดการสูญเสียเวลา เปoนตIน 
  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เป�ดโอกาสใหIทุกคนไดIแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง ไอเดีย
ใหมDๆ อันจะเปoนประโยชนGแกDท้ังผูIปฏิบัติงาน และหIองสมุด 
  4. ทําใหIเกิดวัฒนธรรมองคGกรแหDงการเรียนรูI และองคGกรแหDงความสุข (Happy Work Place) 
อันจะนําไปสูDความผูกพันตDอองคGกร 
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