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บทคัดย7อ
หอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ไดIนําเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย Objective
and Key Results (OKRs) มาปรับใชIในองคGกร มีวัตถุประสงคGเพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน เพิ่มนวัตกรรมใหมDๆ และ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร โดยไดI เ ริ่ ม นํ า รD อ งใชI เ ครื่ อ งมื อ ดั ง กลD า วในไตรมาสที่ 4 ป_ ง บประมาณ 2562
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) กับกลุDมผูIเขIารDวมโครงการที่ไดIรับการพิจารณาคัดเลือกเขIามา ซึ่งมีทั้งระดับ
หัวหนIางาน หัวหนIาหนDวย และระดับปฏิบัติการ จากนั้นขับเคลื่อนตามแนวคิดวงจรการเรียนรูI Deming Cycle
(PDCA) คือ 1) Plan การวางแผน กําหนดเปiาหมาย วัตถุประสงคG ผลลัพธGหลัก หรือคDาเปiาหมาย โดยเริ่มตIนดIวยการ
วางแผนการจัดอบรมเพื่อถDายทอดความรูIและสรIางความเขIาใจรDวมกัน 2) Do การลงมือทํา เริ่มตั้งแตDการจัดอบรม
เรื่อง OKRs ผูIบริหารระดับสูงสDงมอบเปiาหมายและผลลัพธGหลักแกDบุคลากร เพื่อใหIบุคลากรกําหนดเปiาหมาย และ
ผลลัพธGหลักใหIสอดคลIองกับเปiาหมายผูIบริหาร 3) Check การตรวจสอบ ดIวยการติดตามความกIาวหนIาและรายงาน
ผลความสําเร็จ เพื่อใหIเกิดการเรียนรูI รวมถึงการแลกเปลี่ยนเทคนิค ประสบการณGการบรรลุเปiาหมาย และการ
แกIปmญหา 4) Action ดําเนินการใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย OKRs อยDางเปoนทางการ เพื่อใหIทุก
องคาพยพดําเนินงานไดIบรรลุตามเปiาหมายรDวมกัน
จากการทดลองใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย OKRs ในระยะนํารDอง พบวDาหอสมุด
แหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGมีจํานวนนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 6 นวัตกรรมภายในระยะเวลา 3 เดือน และไดIพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ดIวยการเพิ่มทักษะดIานการคิดริเริ่มสรIางสรรคG การกลIาแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะนําไปสูD
แนวปฏิบัติที่ดี (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.

Keyword: OKRs, Performance Measurement, Performance Measurement Tools, Goal Setting
บทนํา
การวัดผลการปฏิบัติงานที่ชื่อวDา Objective and Key Results หรือที่รูIจักกันในชื่อยDอวDา OKRs
นั้น เปoนเครื่องมือที่ใหIความสําคัญกับการมุDงเนIนเปiาหมาย และผลลัพธG ดําเนินการในเรื่องที่สําคัญ มีผลกระทบตDอ
องคGกร โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานอยDางตDอเนื่อง อีกทั้งยังเนIนการทํางานที่เชื่อมโยง สนับสนุนซึ่งกันและกัน
ซึ่งถือเปoนกลไกที่ทําใหIเกิดการมีสDวนรDวมของบุคลากรทุกระดับ และทําใหIเกิดวัฒนธรรมองคGกรที่ทํางานกันเปoนทีม
อันจะนําไปสูDการลดปmญหาการทํางานแคDตามความรับผิดชอบ นอกจากนี้ดIวยลักษณะเดDนอีกประการของ OKRs ที่
ใหIกําหนดเปiาหมายที่ทIาทาย ซึ่งถือเปoนการผลักดันหรือสDงเสริมใหIเกิดนวัตกรรมใหมDๆ และมีสDวนทําใหIพนักงานไดI
พัฒนาขีดความสามารถของตนเองใหIสูงขึ้นเรื่อยๆ ดIวย
เครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงาน OKRs ไดIรับความสนใจและเชื่อวDาสามารถนําไปปรับใชIใน
การดําเนินงานขององคGกร หรือบริษัททั้งภายในประเทศและตDางประเทศ ป_ 2016 John Doerr ผูIบริหารบริษัท
Google ซึ่งเปoนบริษัทผูIใหIบริการ Search Engine ชั้นนําระดับโลก และไดIรับความนิยมสูงที่สุด มีสDวนแบDงทาง
การตลาด 77.43% ซึ่งถือเปoนผูIนําตลาดดIานบริการดังกลDาว ไดIเลือกใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานองคGกร
อยDาง OKRs และประสบความสําเร็จจนเครื่องมือดังกลDาวกลายเปoนที่รูIจักในวงกวIาง และในปmจจุบันมีบริษัทชั้นนํา
ระดั บ โลกหลายบริ ษั ท หลายอุ ต สาหกรรมไดI เ ลื อ กใชI OKRs เชD น เดี ย วกั น ไดI แ กD Linked in, GoPro, Spotify,
Flipboard, Twitter, Oracle เปoนตIน เชDนเดียวกันนี้บริษัทเอกชนชื่อดังหลายแหDง และหนDวยงานภาครัฐในประเทศ
ไทย ก็ไดIหันมาใหIความสนใจกับ OKRs เชDน ศรีจันทรG, Jitta, Builk และโรงพยาบาลธรรมศาสตรGเฉลิมพระเกียรติ
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เปoนตIน ซึ่งหลายแหDงปรับใชI OKRs จนประสบความสําเร็จ และบางแหDงอยูDในชDวงระยะนํารDอง หรือชDวงเริ่มตIน
ดําเนินการตามรูปแบบ OKRs
ที่ผDานมาหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย Key
Performance Indicator หรือ KPIs ซึ่งออกแบบตัวชี้วัดผลงานหลักที่เนIนรูปแบบระดับบนลงลDาง (Top-down)
กลDาวคือ ผูIบริหารระดับสูงจะออกแบบตัวชี้วัดระดับองคGกร หนDวยงาน และระดับพนักงาน อีกทั้งลักษณะการทํางาน
เปoนไปตามที่ไดIรับมอบหมายเทDานั้น ซึ่งการใชI KPIs ลักษณะดังกลDาวไมDสามารถทําใหIเปiาหมายที่กําหนดไวIสําเร็จ
อยDางตDอเนื่อง รวมถึงไมDสามารถนํามาซึ่งการแสดงความคิดเห็น การทํางานรDวมกันเปoนทีม และการเกิดนวัตกรรม
ใหมDๆ นอกจากนี้การดําเนินงานดIวยวิธีการดังกลDาวยังไมDสอดคลIองกับพฤติกรรมของบุคลากร Generation ใหมD ที่มี
ความคิดริเริ่มสรIางสรรคG กลIาแสดงออก พรIอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง โดยกลุDมบุคลากร Generation ใหมDนี้ถือ
เปoนแรงขับเคลื่อน ผลักดันสิ่งใหมDๆ ขององคGกร ดังนั้นการทํางานลักษณะเดิมจึงอาจสDงผลกระทบตDอการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ตลอดจนองคGกรไดI
จากประโยชนGของเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงาน OKRs ที่ทําใหIองคGกรหรือบริษัทหลายแหDง
ประสบความสํ าเร็ จ แตD ยังไมDพ บวD ามี ก ารใชI เครื่ องมื อ ดัง กลDา วอยD า งแพรD หลายในหนDว ยงานภาครั ฐ อั น จะเปo น
ประโยชนGตDอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนําไปสูDการสรIางสรรคGนวัตกรรมใหมDๆ ตลอดจนองคGกรสามารถ
บรรลุเปiาหมายตามที่ไดIกําหนดไวI
ดังนั้นการศึกษานี้จึงมุDงที่จะศึกษาประสิทธิภาพและผลกระทบของการดําเนินงานดIวยเครื่องมือ
การวั ด ผลการปฏิบั ติ ง าน OKRs กั บ หอสมุด แหD ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตรG เพื่ อ เปo น แนวทางสํ า หรั บ หI อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา หนDวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจนํา OKRs ไปประยุกตGใชIใหIเกิดประโยชนGสูงสุดตDอองคGกร
ตDอไป
วัตถุประสงค>
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานดIวย OKRs และผลกระทบดIานศักยภาพของบุคลากร
หอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. ศึกษาปmญหาและสาเหตุที่แทIจริงของการเกิดปmญหา ผูIศึกษาทําการศึกษาการใชIเครื่องมือการ
วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง านดI ว ย Key Performance Index (KPI) ของหอสมุ ด ฯ โดยการเก็ บ รวบรวมขI อ มู ล ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านระดั บ บุ ค คลของบุ ค ลากรหอสมุ ด ฯ รD ว มกั บ ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านองคG ก รดI ว ยตั ว ชี้ วั ด ของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแตDป_ 2556-2560 ซึ่งตัวชี้วัดบางตัวไมDผDานเกณฑGคDาเปiาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวI เชDน ระดับ
ความพึ ง พอใจของผูI รั บ บริ ก าร เปo น ตI น นอกจากนี้ มี ก ารวิ เ คราะหG ส าเหตุ ข องปm ญ หาดI ว ยแผนผั ง กI า งปลา
(Fish Bone Diagram) เพื่อแกIไขปmญหาหลักอยDางยั่งยืน
2. ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวขIอง ประกอบดIวย
2.1 การใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย Objective and Key Results (OKRs)
2.2 แนวคิดวงจรการเรียนรูI Deming Cycle (PDCA)
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3. ดําเนินการปรับใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย OKRs โดยแบDงออกเปoน 4 ขั้นตอน
ดังนี้
3.1 Plan (P): หอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGมุDงมั่นที่จะดําเนินงานใหIบรรลุ
เปiาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด รDวมกับวัตถุประสงคGคุณภาพดIวยการพัฒนานวัตกรรม และยกระดับความพึงพอใจ
ของผูIรับบริการเปoนสําคัญ ดIวยเหตุนี้ผูIศึกษารDวมกับผูIบริหารระดับสูงจึงวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อน OKRs โดยจัดใหI
มีการอบรมหลักสูตรกลยุทธGวัดผลเพื่อเปลี่ยนแปลงองคGกร รDวมกับศึกษา วิเคราะหGขIอมูลหอสมุดฯ ที่ไมDสามารถ
ดําเนินงานใหIบรรลุตัวชี้วัดองคGกร จากนั้นในป_ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ OKRs และปรับใชIเครื่องมือการวัดผลการ
ปฏิบัติงานดIวย OKRs ในระยะนํารDอง
ตารางที่ 1 แสดงชDวงเวลาและกิจกรรมที่ไดIวางแผนเพื่อสนับสนุนใหIเกิดการดําเนินงานดIวย OKRs
ชDวงเวลา
มีนาคม 2560
กันยายน – พฤศจิกายน 2561
พฤษภาคม 2562
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ทั้งนี้กําหนดใหIเริ่มใชI OKRs ในระดับผูIบริหารสูงสุด และระดับหนDวยงาน โดยใหIความรูIดIวยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการดIวยแนวคิดการใชI OKRs ใหIแกDบุคลากร อันเปoนการสรIางความเขIาใจเกี่ยวกับแนวคิด รวมถึง
การปรับใชIกับการดําเนินงานระดับหนDวยงาน และระดับบุคลากรตDอไป
3.2 Do (D) : ผูIบริหารกําหนดเปiาหมาย และผลลัพธGหลัก ทั้งนี้ 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%
จากนั้นสDงมอบใหIแกDระดับงาน และระดับหนDวยงาน เพื่อใหIระดับหนDวยงาน และระดับ
ปฏิบัติการที่ไดIรับการคัดเลือกใหIเขIารDวมโครงการ วิเคราะหG และพิจารณาการตั้งเปiาหมาย ผลลัพธGหลักใหIสอดคลIอง
กับเปiาหมาย และผลลัพธGหลักของผูIบริหาร อันจะนําไปสูDความสําเร็จตามเปiาหมายขององคGกร ซึ่งมีการกําหนด
เปiาหมาย และผลลัพ ธGหลั กของผูIอํา นวยการหอสมุด แหDง มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตรG ตลอดจนระดั บหนDว ยงาน
ประกอบดIวย 6 งาน 6 หนDวย จํานวนผูIเขIารDวมดําเนินโครงการทั้งหมด 19 ทDาน และเริ่มดําเนินงานดIวย OKRs ใน
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ระยะนํารDอง ไตรมาสที่ 4 ของป_งบประมาณ 2562 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) โดยหลังจากที่ไดIรับ OKRs
ของผูIอํานวยการหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGนั้น ผูIเขIารDวมโครงการแตDละหนDวยไดIรDวมกันกําหนด OKRs
โดยมีศาสตราจารยG ดร.นภดล รDมโพธิ์ ทําหนIาที่เปoนผูIใหIคําปรึกษา และผูIอํานวยการฯ รDวมพิจารณาเปiาหมายและ
ผลลัพธGหลักที่แตDละหนDวยกําหนดขึ้น โดยการกําหนดผลลัพธGหลักของแตDละเปiาหมายมีจํานวนไมDเกิน 5 ขIอ ซึ่งเปoน
จํานวนที่สามารถดําเนินการใหIสําเร็จไดIจริงดIวยความมุDงมั่น ตั้งใจ ตามกรอบเวลาที่กําหนด ซึ่งผูIเขIารDวมโครงการมี
ระยะเวลา 3 เดือน ในการดําเนินงานดIวยกิจกรรมตDางๆ เพื่อใหIผลลัพธGหลักและเปiาหมายที่กําหนดไวIสําเร็จ
ยกตัวอย7าง OKRs ของงานบริการหองสมุด
ตารางที่ 2 แสดงเปiาหมายและผลลัพธGหลักของงานบริการหIองสมุดพรIอมความกIาวหนIาและความสําเร็จ
Objective : เพิ่มคุณภาพการบริการ
Key Results :
ครึ่งไตรมาส
1. เป‡ดบริการ Full Text Finder โดยมีคนใชI มีผูIใชIบริการจํานวน 11 คน
บริการไมDนIอยกวDา 50 ครั้ง
2. Digital Collection : สแกนวารสารที่ออก
สแกนไดIจํานวน 4 รายชื่อ
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตรG จํ า นวน 8
รายชื่อ ยIอนหลัง 1 ป_
3. Learning Media : จั ด ทํ า สื่ อ การเรี ย นรูI ทําสื่อการเรียนรูไI ดIจาํ นวน 2 ชิ้น
โดยมีผูIเขIาชมไมDนIอยกวDา 100 คน
1. สรIางรายการอIางอิงงDายๆ
ดIวย MSword
2. Download รายการอIางอิง
จาก Google Scholar
ผูIเขIาชมรวมมากกวDา 1,500 คน

สิ้นสุดไตรมาส
มีผูIใชIบริการจํานวน 40 คน
สแกนไดIเพิ่มอีก 4 รายชื่อ

ทําสื่อการเรียนรูIเพิ่มจํานวน 2 ชิ้น
1. วิธีการตั้งคDา Ezproxy
2. English in Medicine
ผูIเขIาชมรวม 244 คน

3.3 Check (C): ติดตามความกIาวหนIาความสําเร็จของเปiาหมาย และผลลัพธGหลักของ
ระดั บ หนD ว ยงาน และระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ดI ม อบไวI ใ หI แ กD ผูI บ ริ ห ารระดั บ สู งในระยะครึ่ งไตรมาส เพื่ อ พิ จ ารณา
ความกIาวหนIา และปmญหาที่เกิดขึ้นระหวDางการดําเนินการจริง พรIอมแนวทางการแกIปmญหา เพื่อใหIบรรลุเปiาหมาย
จากนั้นรายงานความสําเร็จของเปiาหมาย และผลลัพธGหลักอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ทั้งนี้มีวัตถุประสงคGเพื่อเกิดการ
เรียนรูIการตั้งเปiาหมาย และผลลัพธGหลักดIวยแนวคิด OKRs และแบDงปmนเทคนิค ประสบการณGความสําเร็จ และ
การแกIไขปmญหาระหวDางการดําเนินงาน
โดยกําหนดใหIรายงานความกIาวหนIาความสําเร็จในชDวงเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งผลจากการ
รายงานมีการปรับคDาเปiาหมายทั้งหมด 4 ผลลัพธGหลัก และยกเลิก 2 ผลลัพธGหลัก เพื่อมุDงดําเนินงานไปสูDผลลัพธGหลัก
ที่เหลือที่ไดIวางแผนไวIใหIสําเร็จ นอกจากนี้การดําเนินงานดIวย OKRs เปoนระยะเวลา 1 เดือนกวDา พบวDามีจํานวน
ผลลัพธGหลักทั้งหมด 33 ตัว มีผลงานที่สามารถดําเนินการไดIคDาความสําเร็จเกินรIอยละ 50 คิดเปoนรIอยละ 51.51
อยDางไรก็ตามในวันที่ 23 กันยายน 2562 หอสมุดฯ ไดIจัดใหIมีการรายงานความสําเร็จของการดําเนินงานดIวย OKRs
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ซึ่งนับเปoนเวลากวDา 3 เดื อนของการดํ าเนินงานดIว ย OKRs จากจํานวนผลลัพธGหลัก ทั้งหมด 33 ตัว มีผลงานที่
สามารถดําเนินการไดIคDาความสําเร็จเกินรIอยละ 50 คิดเปoนรIอยละ 75.76 ทั้งนี้พิจารณาความสําเร็จจากหลักฐาน
เชิงประจักษG เชDน จํานวนผูIรับบริการที่ใชIนวัตกรรมดI านบริการที่เกิดขึ้น ใหมD จํานวนไฟลGดิ จิทัลที่แปลงมาจาก
ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพGในระบบ TUDC เปoนตIน
จากผลการดําเนินงานดIวย OKRs ทําใหIหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGมีนวัตกรรม
ดIานบริการเพิ่มขึ้นใหมD จํานวน 6 นวัตกรรม ไดIแกD
1. Full Text Finder เปo นบริ การคI นหาและจั ดสDง เอกสารฉบับ เต็ ม (Full Text) สํา หรั บ
อาจารยG นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG เพียงแจIงรายละเอียดของบทความ หรือ
Book Chapter ที่ตIองการ บรรณารักษGจะคIนหาและจัดสDงใหIทางอีเมลภายใน 1-3 วันทําการ ทั้งนี้บริการเฉพาะ
บทความวารสาร และ Book Chapter ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสGเทDานั้น
2. Learning Media เปoนการสรIางสื่อการเรียนรูIผDานคลิปวิดีโอ เชDน EZproxy และ English
in Medicine และเผยแพรDผDานชDองทางตDางๆ เชDน Youtube, Facebook เปoนตIน
3. Digital Collection โดยหI อ งสมุ ด สั ญ ญา ธรรมศั ก ดิ์ เปo น การรวบรวมและแปลงรู ป
ทรัพยากรสารสนเทศใหIอยูDในรูปแบบดิจิทัล ไดIแกD คําพิพากษาฎีกา (เนติ) ป_ 2548-2556, วารสารนิติศาสตรG 25122559 วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตรG 2551-2562, วารสารกฎหมายขนสDงและพาณิชยนาวี 2549-2562 และ
Thammasat Business Law Journal 2011-2018 ทั้งนี้ เพื่อ ใหIผูIรั บบริ การสามารถเขIาถึ งไดI อยDา งสะดวกทุกที่
ทุกเวลา และลดพื้นที่การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพG
4. Digital Collection โดยหอสมุดปรีดี พนมยงคG ซึ่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภท
วารสารยIอนหลังป_ 2561 จํานวน 8 ชื่อเรื่อง มาแปลงรูปใหIอยูDในรูปดิจิทัล พรIอมทั้งจัดทําดัชนีเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการสืบคIน
5. ระบบยืนยันตัวตนเพื่อดาวนGโหลดโปรแกรม เปoนระบบที่ผูIใชIบริการสามารถกรอกรหัส
ยืนยันตัวบุคคลเพื่อดาวนGโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่หอสมุดฯ มีใหIบริการผDานเว็บไซตG เชDน โปรแกรม Endnote
6. User Authen Book Delivery เปoนระบบการรับหนังสือของบริการยืมระหวDางหIองสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ซึ่งเพิ่มความสะดวกตDอการรับบริการ และลดปริมาณการใชIกระดาษ
อยDางไรก็ตามนวัตกรรมดIานบริการตDางๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานับเปoนสิ่งที่สะทIอนความสําเร็จ
ของงานบริการ ซึ่งเปoนภารกิจหลักของหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG แตDจะขาดซึ่งหนDวยงานสนับสนุนอื่นๆ
เปoนไมDไดI เพราะทุกหนDวยงานถือเปoนฟmนเฟŠองที่สําคัญดIวยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้หนDวยสนับสนุน เชDน หนDวยแผน หนDวย
บุคคล หนDวยบริหารงานทั่วไป รDวมดําเนินงานดIวย OKRs ในการพัฒนาระบบตDางๆ เพื่อสนับสนุนใหIการดําเนินงาน
ทุกภาคสDวนเปoนไปอยDางราบรื่น และสะดวกตDอการปฏิบัติงาน
โดยในภาพรวมนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นมาทั้ง 6 นวัตกรรมนี้นับเปoนนวัตกรรมที่ไดIเพิ่มเติมขึ้นมา
จากแผนยุ ทธศาสตรG ที่ไ ดI เคยกําหนดไวI ซึ่ง การดําเนินงานดIว ย OKRs สามารถทํา ใหIวั ตถุป ระสงคGขององคGกรมี
ความกIาวหนIาคิดเปoนรIอยละ 40 ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน
3.4 Action (A): ผูIอํานวยการหอสมุดฯ มีความประสงคGใหIทดลองใชI OKRs ในระยะนํารDอง
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ตDอไปอีก 1 ไตรมาส เพื่อใหIผูIเขIารDวมโครงการเกิดการเรียนรูI และสรIางความคุIนเคยกับระบบดังกลDาว กDอนที่จะ
ประกาศใชIแนวคิด OKRs ทั่วทั้งองคGกรอยDางเปoนทางการตDอไป อยDางไรก็ตามมีแผนที่จะนําระบบการดําเนินงานดIวย
OKRs ผนวกเขIากับการกําหนดแผนกลยุทธGขององคGกรดIวย
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน>
สรุปผล
ดI ว ยระยะเวลากวD า 3 เดื อ นสํ า หรั บ การเริ่ ม ดํ า เนิ น งานดI ว ย OKRs พบวD า หอสมุ ด แหD ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGมีจํานวนนวัตกรรมดIานบริการเพิ่มขึ้นทั้งหมด 6 นวัตกรรม ซึ่งบรรลุทั้ง OKRs ที่งานบริการ
กําหนดไวI อีกทั้งบรรลุวัตถุประสงคGคุณภาพของหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ที่กําหนดไวIวDาจะตIองมี
นวัตกรรมอยDางนIอย 5 นวัตกรรมตDอป_ นอกจากนี้การดําเนินงานของหนDวยงานสนับสนุนอื่นๆ ยังมีความกIาวหนIา
อยDางตDอเนื่อง
อภิปรายผล
ดI ว ยลั ก ษณะเดD น ของเครื่ อ งมื อ การวั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน OKRs ที่ มี ก ารกํ า หนดเปi า หมาย
ผลลั พ ธG ห ลั ก เพื่ อ ใหI ผูI ป ฏิ บั ติ ง านไดI มุD ง เนI น ที่ จ ะดํ า เนิ น งานในสD ว นที่ ว างแผนไวI อี ก ทั้ ง ความยื ด หยุD น ที่ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนผลลัพธGหลักระหวDางการดําเนินงานไดI พรIอมทั้งเพิ่มแนวทางการแกIปmญหาจากการรDวมประชุม ปรึกษา
รายงานความกIาวหนIาของผลการดําเนินงานระหวDางไตรมาสหรือระหวDางป_ ถือเปoนสDวนที่ชDวยลดความตึงเครียดใน
การดําเนินงาน และเพิ่มลักษณะการทํางานเปoนทีม อีกทั้งการเป‡ดโอกาสใหIบุคลากรไดIเสนอเปiาหมาย และผลลัพธG
หลักที่ตนเองตIองการจะทํานั้น ชDวยเพิ่มแรงจูงใจและการมีสDวนรDวมในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น อันจะนําไปสูDการ
บรรลุเปiาหมายที่ไดIกําหนดไวI
ลักษณะดังกลDาวสอดคลIองกับประธานเจIาหนIาที่บริหาร (CEO) ของบริษัท LinkedIn ที่เชื่อวDา
การดําเนินงานดIวย OKRs ที่เปiาหมายถูกระบุอยูDในการดําเนินงานที่มีกรอบเวลาที่จํากัด และเปoนแรงกระตุIนใหI
พนักงานไดIกําหนดเปiาหมายที่ทIาทายภายใตIจํานวน OKRs ที่เหมาะสม นอกจากนี้ประธานเจIาหนIาที่บริหาร (CEO)
ของบริษัท Humanitec กลDาววDา “จากการที่บริษัทเลือกทดลองใชI OKRs เปoนเวลา 2 ไตรมาส ชDวยใหIพนักงานรับรูI
และเขIาใจทิศทางของบริษัท วDากําลังดําเนินไปอยDางไร แลIวพวกเขามีสDวนชDวยอยD างไรที่จะทําใหIบริษัทประสบ
ความสําเร็จ อีกทั้งยังสะทIอนวDาพวกเขารูIสึกมีคุณคDามากขึ้น” (Jogi, 2019)
ในสDวนของผูIอํานวยการหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGกลDาววDา “การดําเนินงานดIวย
OKRs จับตIองไดIมากกวDาการวัดผลแบบอื่นๆ และทําใหIไดI Focus สิ่งที่ทํา เพื่อใหIเปiาหมายที่ใหIไวIสําเร็จ” นอกจากนี้
จากการสอบถามความคิ ดเห็ น ของผูI รD วมโครงการจํ า นวน 19 คน ไดI สะทI อ นมุม มองเพื่ อ การพั ฒ นาไวI วDา การ
ดําเนินงานดIวย OKRs ยังเปoนเรื่องใหมD และเกิดความรูIสึกกลัวหากทําไมDสําเร็จตามเปiาหมายที่ใหIไวI อีกทั้งการตั้ง
ผลลัพธGหลักยังไมDสอดคลIองกับระยะเวลาการปฏิบัติงานจริง และทรัพยากรพื้นฐานไมDเพียงพอในการสนับสนุนใหI
เปiาหมายสําเร็จ
นอกจากนี้การดําเนินงานดIวย OKRs ของหอสมุดฯ ที่มีคDาความสําเร็จอยูDที่รIอยละ 75.76 ก็
สอดคลIองกับหลักการกําหนด OKRs ที่ตIองตั้งเปiาหมายใหIทIาทาย ไมDตั้งเปiาหมายต่ําจนเกินไป เพราะจะทําใหIคDา
ความสําเร็จถึง 100% ซึ่งสิ่งนี้สามารถสะทIอนความเขIาใจในการตั้งคDาเปiาหมายไดIเปoนอยDางดี
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ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการทดลองใชIก ารดํา เนินงานดIวย OKRs อยDา งตDอเนื่ องเปo นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อใหI
บุคลากรเกิดความคุIนชินกับระบบ และมีการตื่นตัวกับการคิด เสนอความคิดเห็นตลอดเวลา อันจะนําไปสูDการพัฒนา
องคGกรอยDางเปoนเลิศ
2. ควรมีการศึกษาปmจจัยที่สDงผลตDอการดําเนินงานดIวย OKRs ของหนDวยงานภาครัฐอื่นๆ รDวม
ดIวย
การนําไปใชประโยชน>
ประโยชน>ต7อผูรับบริการ
ผูI รั บ บริ ก ารไดI รั บ ความสะดวกสบาย มี บ ริ ก ารใหมD ๆ เพิ่ ม ขึ้ น อยD า งตD อ เนื่ อ ง ตอบสนองตD อ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูIรับบริการไดIเปoนอยDางดี อันเปoนผลมาจากนวัตกรรมที่ไ ดIรับการขับเคลื่อนจากการ
ดําเนินงานดIวย OKRs
ประโยชน>ต7อหอสมุดแห7งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร>
1. บรรลุเปiาหมายระดับองคGกร และมหาวิทยาลัย
2. จํานวนนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น สDงผลตDอระดับความพึงพอใจของผูIรับบริการ และการดําเนินงาน
ของบุคลากรเปoนไปอยDางมีประสิทธิภาพ เชDน ลดขั้นตอนการทํางาน ลดการสูญเสียเวลา เปoนตIน
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เป‡ดโอกาสใหIทุกคนไดIแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง ไอเดีย
ใหมDๆ อันจะเปoนประโยชนGแกDทั้งผูIปฏิบัติงาน และหIองสมุด
4. ทําใหIเกิดวัฒนธรรมองคGกรแหDงการเรียนรูI และองคGกรแหDงความสุข (Happy Work Place)
อันจะนําไปสูDความผูกพันตDอองคGกร
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