1

แนวปฏิบัติที่ดี หองสมุดสรางสุข : คนทํางานเปนสุข
อาจารย ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
1. หลักการ/ความเปนมา
องคกรแหงความสุข หมายถึงองคกรที่ใหความสําคัญและมุงเนนการดําเนินงานใหเกิดความสุขทั้งดาน
รางกายและจิตใจแกทุกคนในองคกรและสังคม มีการกระตุนและจูงใจใหทุกคนรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร
พรอมที่จ ะปฏิบัติภ ารกิจขององคกรใหบรรลุตามเปาหมายอยางมี ประสิทธิภาพ เมื่อคนทํ างานในองคกรมี
ความสุข ยอมสงผลดีตอผลผลิตขององคกร ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน สงผลตอสังคมที่มีความสุขที่
ยั่งยืน การสรางความสุขในที่ทํางาน นับวาเปนปจจัยสําคัญในการบริหารองคกร มุงเนนใหบุคลากรทุกคนใน
องคกรมีความสุขในการทํางาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นกอใหเกิดการรังสรรคทางความคิด งานที่ไดรับมอบหมาย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ลดความตึ งเครี ย ดจากการทํ า งาน และสภาพแวดล อมลดความขั ด แย งในองค ก ร
ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทํางานเปรียบเสมือนน้ําหลอเลี้ยงใหพฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโนม
ที่ดีขึ้น [1]
นายแพทยชาญวิทย วสันตธนารัตน (2553) ผูจัดการแผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชน สํานักงาน
กองทุ น สนั บ สนุ น การสร า งเสริ ม สุ ขภาพ
กล า วถึ ง องค ก รที่ มี ค วามสุ ข ว า จะต อ งประกอบด ว ยหั ว ใจ
สําคัญ 8 ประการ คือ [2]

[ที่มา: http://libkm.kku.ac.th/kmlib/wp-content/uploads/2011/11/happyworkplace3.jpg]
1. Happy body มีสุขภาพดี สุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจมาจากการที่รูจักใชชีวิต รูจักกิน รูจักนอน ชีวิตมี
ความสุข
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2. Happy heart มีน้ําใจงาม สิ่งที่จําเปนที่สุดในการที่มนุษยจะอยูกับคนอื่นไดตองมีน้ําใจคิดถึงคนอื่น เอื้อ
อาทรตอกัน เพราะคนเราอยูตัวคนเดียวในโลกนี้ไมได ตองรูจักแบงปนอยางเหมาะสม
3. Happy relax การผอนคลาย ตองรูจักผอนคลายสิ่งตางๆ ในการดําเนินชีวิต เพื่อไมใหตนเองรูสึกกดดัน
มากเกินไป หากทํางานเครียดก็ตองมีวิธีผอนคลายในการทํางาน หรือแมแตชีวิตสวนตัวก็ดวย ตองรูจักผอน
คลายใหเหมาะสม
4. Happy brain การหาความรู มนุษยเราอยูไดดวยการศึกษาหาความรูพัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหลง
ตางๆ เพื่อนําไปสูการเปนมืออาชีพและเกิดความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน หรือพูดงายๆ คือ เรียนเพื่อรู
และสอนคนอื่นไดในงานที่ตนรู
5. Happy soul การมีคุณธรรมอันเปนสิ่งจําเปนพื้นฐานของการอยูรวมกันของมนุษยในสังคม คือการมี
หิริโอตตัปปะ ในการทํางานเปนทีม หิริโอตตัปปะ คือ ความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําของตนเอง
โดยเฉพาะการกระทําที่ไมดี คนดีมีคุณธรรมนํามาซึ่งความสุขขององคกร เพราะคนมีความศรัทธาในศาสนา
และมี ศีลธรรมในการดําเนินชีวิต
6. Happy money รูจักใชเงินใหเปน สามารถจัดการรายรับรายจายของตัวเองได มีเงินรูจักเก็บรูจักใช เปน
หนี้ใหพอดี มีชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเอง เพราะวันนี้คนปฏิเสธการเปนหนี้ไมได แตสามารถจัดการคาใชจายให
เหมาะสมกับตนเองได
7. Happy family ครอบครัวที่ดี การใหความสําคัญกับครอบครัวทําใหครอบครัวมีความอบอุนมั่นคง เกิด
กําลังใจที่ดีในการทํางาน เหมือนเปนภูมิคุมกันที่ชวยใหเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได
8. Happy society สังคมดี สังคมมีสองมิติ คือ สังคมในที่ทํางานกับสังคมนอกที่ทํางาน มนุษยทุกคนตองมี
ความรักสามัคคีเอื้อเฟอตอสังคมที่ตนเองอยูอาศัย เพื่อใหเกิดสังคมและสภาพแวดลอมที่ดีตามมา
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ไดให ความสํา คัญกับการทํางานอยางมีความสุขของบุคลากรทุกคน โดยการ
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข มุงเนนผลลัพธการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให
เปนไปตามคานิยมของมหาวิทยาลัยทั กษิณที่วา “คาราวะ ปญญา สามัคคี มุงผลลัพธที่ดี มีค วามคุมค า
นําพาสังคม” นอกจากค านิยมของมหาวิทยาลั ยแลว การสงเสริมให บุคลากรทํางานอยางมีความสุขยังได
ปรากฏในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 – 2567 ในยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบในระดับสากลมีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได ในกลยุทธ 6.2
สรางระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยและพัฒนาสูมหาวิทยาลัยแหงความสุข
วัฒนธรรมเขมแข็ง (Customer Perspective) ตัวบงชี้ที่ : TSU 17 ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางองค
แหงความสุข (Happy Workplace : Happy Work-Life)
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนหนวยงานใหบริการที่มุงใหความสําคัญกับผูใชบริการและผู
ใหบริการ โดยตระหนักถึงความสุขในการทํางานของบุคลากรทุกคน ซึ่งสอดคลองกับคานิยมของสํานักหอสมุด
ที่ว า “องคกรคุ ณธรรม เลิ ศล้ํ าบริการ มุ งงานสั มฤทธิ์ ร วมจิต พัฒ นา” นอกจากนี้ สํา นักหอสมุ ดยั งได มี
แผนพัฒนาสํานักหอสมุด 2558 – 2562 โดยใหความสําคัญกับการบริหารและดูแลความสุขของบุคลากรใน
องคกร ดังในยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มุงผลสัมฤทธิ์โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและสุข
ภาวะของสมาชิกในองคกร เปาประสงคที่ 1 สํานักหอสมุดมีการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล มุงเนนคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของบุคลากร กลยุทธที่ 1 สรรหา ธํารงรักษาและพัฒนา
บุคลากรทุกกลุมในฐานะที่เปนกลไกสําคัญของการพัฒนาองคกร กลยุทธที่ 2 สรางบรรยากาศสถานที่ทํางาน
ใหนาอยูบุคลากรมีความสุขในการทํางานจัดกิจกรรมสรางเสริมความรัก และความผูกพันกับองคกรเพื่อใหมีผล
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การดําเนินงานที่ดีและภาคภูมิใจในองคกร กลยุทธที่ 3 พัฒนาสํานักหอสมุดใหเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง
(High Performing Organization) มีความเขมแข็งอยางยั่งยืน เพื่อบุคลากรไดรับความสุขจากการทํางาน
โดยมีการวัดระดับของความสุขจากผลการประเมินระดับความผูกพันและระดับความพึงพอใจของบุคลากร
2. เปาหมายของการดําเนินงาน
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดกําหนดเป าหมายของการสรางความสุขใหกับบุคลากรในที่
ทํางานทุกคน โดยวัดระดับของความสุขจากการทํางานของบุคลากรจากผลการประเมินระดับความผูกพัน
ของบุคลากร และระดับความพึงพอใจของบุคลากร ตอสํานักหอสมุด โดยประเมินปละ 1 ครั้งในชวงปลายป
การศึกษาของทุกป เพื่อใหทราบถึงระดับความคาดหวังและระดับของความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน โดย
ผู บ ริ ห ารและผู ที่ เ กี่ ย วข อ งจะนํ า ผลการประเมิ น ไปวิ เ คราะห และวางแผนเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานให
เหมาะสม สอดคล อ งกั บ สภาวการณ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย า งทั น ท ว งที โดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง แผนพั ฒ นา
สํานักหอสมุดปละ 1 ครั้งและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป ปละ 4 ครั้ง
3. กระบวนการ/ขั้นตอน
ผู บ ริ ห ารและบุ คลากรสํ า นั กหอสมุ ด ได ร ว มกั น วางแผนพั ฒ นาสํ า นั กหอสมุ ด และแผนปฏิ บั ติ การ
ประจําป โดยมุงเนนกิจกรรม/โครงการตางๆ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและคานิยมของสํานักหอสมุด โดยใน
ดานการเปนองคกรแหงความสุขนั้น บุคลากรสํานักหอสมุดไดรวมกําหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให
บุคลากรทํางานอยางมีความสุข ดังตารางตอไปนี้
Happy Workplace
ปการศึกษา 2556
ดานตางๆ
Happy Body
1) โครงการรูทันโรคภัยใสใจสุขภาพ
2) กิจกรรมแขงกีฬาบุคลากร
Happy Heart
1) โครงการ Staff Happy Birthday
2) โครงการ Morning Brief
Happy Relax

Happy Brain

1) โครงการ Living Library Zone
2) โครงการหองสมุดสีเขียว ใสใจ
สิ่งแวดลอม : Talk about green
library
1) โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ ป
การศึกษา 2557
2) โครงการจัดทําแผนพัฒนาผูบริหาร
และบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. 25572560
3) โครงการศึกษาดูงาน
4) โครงการใหความรูทางดาน IT แก
บุคลากร

ปการศึกษา 2557
1) โครงการรูทันโรคภัยใสใจสุขภาพ
2) กิจกรรมแขงกีฬาบุคลากร
1) โครงการ Staff Happy Birthday
2) โครงการ Morning Brief
3) โครงการขวัญใจผูใชบริการ
1) โครงการสวนในหองสมุด

1) โครงการสนับสนุนการทําผลงาน
เพื่อการขอตําแหนงที่สูงขึ้น
2) โครงการใหความรูทางดาน IT แก
บุคลากร
3) โครงการ English for Library
Staff
4) โครงการศึกษาดูงาน
5) โครงการ TSU Library Award
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Happy Workplace
ดานตางๆ

Happy Soul

Happy Money
Happy Family
Happy Society

ปการศึกษา 2556

ปการศึกษา 2557

5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
6) โครงการสรางคุณคาคน เพิ่มคุณคา
งาน
7) โครงการ TSU Library Award
8) โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องตนละ
อพยพหนีไฟ
1) ระบบประชุมออนไลน (E-Meeting)
2) โครงการธรรมะดลใจ
3) โครงการรวมใจสรางแบรนด รวมแรง
สรางสํานักหอสมุด
4) กิจกรรมทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม
5) กิจกรรมทําบุญตักบาตรวันสงกรานต
-

6) โครงการพัฒนาองคกรตามเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหงชาติ
7) โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องตนละ
อพยพหนีไฟ

1) โครงการปดทองหลังพระ
2) โครงการธรรมะดลใจ
3) กิจกรรมทําบุญตักบาตรวันขึ้นป
ใหม
4) กิจกรรมทําบุญตักบาตรวัน
สงกรานต
1) นิทรรศการดานการเงิน จาก
ธนาคารแหงประเทศไทย
1) โครงการอบรมยุวบรรณารักษ
1) โครงการบรรณารักษหองสมุด
2) โครงการ e-Knowledge
โรงเรียนกับเครือขายสังคมออนไลน ป
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
2
Illuslator
2) โครงการอบรมยุวบรรณารักษป 2
4) Library Open House : เปดอุทยาน 3) โครงการหองสมุดตนแบบสู
อาเซียน
โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ
5) โครงการปนน้ําใจจากพี่สูนอง
วิทยาเขตพัทลุง
6) โครงการ Library Camp ตามรอย 4) โครงการเยาวชนคนเกงเรียนรู
พอ สานตอความรูสูภูมิปญญาเด็กไทย วัฒนธรรมลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ป 2
5) โครงการ Library Camp ตามรอย
พอ สานตอความรูสูภูมิปญญาเด็กไทย
ป 2

4. ผลประโยชนที่ไดรับ
จากการดําเนินการเพื่อใหสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณเปนองคกรแหงความสุข (หองสมุดสราง
สุข คนทํางานเปนสุข) ทําใหผูบริหาร ผูที่เกี่ยวของและบุคลากรสํานักหอสมุดไดทราบถึงกิจกรรม/โครงการ
ตางๆที่มีในแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งไดใหความสําคัญในแตละดานตามความพรอมของหนวยงานเพื่อให
บุคลากรมีความสุขกับการทํางาน โดยมีผลการดําเนินงานและผลการประเมินระดับความพึงพอใจและระดับ
ความผูกพันดังนี้

5

2555
2556
2557

ปการศึกษา

ความพึงพอใจ

3.94
4.02
ผูบริหาร = 4.48
บรรณารักษ = 3.95
เจาหนาที่สนับสนุน = 3.98

ความผูกพัน

4.14
4.20
ผูบริหาร = 4.62
บรรณารักษ = 4.11
เจาหนาที่สนับสนุน = 4.16
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