ปฏิบัติอย่างไร งานจึงเป็นผล คนมีความสุข :
แนวปฏิบัติที่ดี กรณีสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
อัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์*
จากการบริหารจัดการในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่งผลให้องค์กร
ส่วนใหญ่ต้องกาหนดยุทธศาสตร์ ในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสาเร็ จ และปรับเปลี่ยนวิธีการทางาน
แบบบูรณาการ ทั้งนี้ เ พื่อผลั กดันยุทธศาสตร์การพัฒ นาไปสู่ เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่ง นโยบายการบริหาร
จัดการของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณก็มุ่งเน้น เรื่อง การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ ให้
ความสาคัญกับบุคลากร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์หรือ
เป้าหมายที่กาหนด ซึ่งในการบริหารจัดการหรือดาเนินงานในลักษณะดังกล่าว ทาให้การดาเนินงานระดับ
องค์กรของสานักหอสมุดบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่บุคลากรมีความสุข มีความพึงพอใจและมีความผูกพัน
กับองค์กร
เหตุผลในการพัฒนา
สร้างองค์กรแห่งความสุข “งานเป็นผล คนเป็นสุข”
ปฏิบัติอย่างไร
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มสร้างองค์กรแห่งความสุขอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยดาเนินการในหลายลักษณะทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดังนี้
1. กาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน ในแผนพัฒนาสานักหอสมุด 2522-2555
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 1 สานักหอสมุดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เน้นการบริหารงานแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการกระจายอานาจและการทางานแบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากร
กลยุทธ์ที่ 5 จัดโครงการพัฒนางาน/ผลงานทางวิชาการ/การวิจัยสถาบันเพื่อนา
ผลมาปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ
เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรสานักหอสมุดมีสมรรถนะวิชาชีพและมีความสุขในการทางาน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพทางวิชาการ/วิชาชีพของ
บุคลากร รวมทั้งการสร้างระบบแรงจูงใจให้กับบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรทาผลงานทางวิชาการ/การวิจัยสถาบัน

เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการมอบหมายงาน การประเมินและติดตามผลการ
ปฏิบัติบุคลากร
เป้าประสงค์ที่ 3 มีระบบงานและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
(บุคลากรและผู้ใช้บริการ)
2. แปลงยุทธศาสตร์ที่ 3 สู่การปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1.1 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและการทางานเป็นทีม มีระบบให้บุคลากรประเมิน
competency และการเป็น role model ในการปฏิบัติตามค่านิยมของผู้อานวยการ
สานักหอสมุด
2.1.2 การธารงรักษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- กาหนด Competency บุคลากรรายตาแหน่ง และจัดทาแผนการบริหารและการ
พั ฒ นาบุ ค ลากร พ.ศ. 2553-2556 โดยวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล Training Need
,Training Want ,Core Competency และ Functional Competency และมี
วิธี การพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย เช่ น ระบบสอนงาน (Coaching) การ
มอบหมายงาน การเป็นพี่เลี้ยง การให้คาปรึกษา การอบรม การเข้าร่วมประชุม
การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ เป็นต้น
- ส่ ง เสริม ความก้ าวหน้า ทางวิช าชี พ โดยก าหนดให้ท าผลงานวิช าการ เช่ น
บทความทางวิชาการ คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิจัยสถาบัน ฯลฯ เพื่อนาผลที่ไป
ใช้ในการขอกาหนดตาแหน่งชานาญการหรือเลื่อนระดับให้สูงขึ้น โดยมีระบบ
พี่เลี้ยง การเป็นที่ปรึกษา
2.1.3 การมอบหมายงาน การกากับ ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีระบบมอบหมายภาระงาน การกากับ ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรในลักษณะการจัดทาข้อตกลงภาระงานก่อนการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัด
รายบุคคล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน
2.1.4 การสื่อสาร
ให้ความสาคัญกับการสื่อสารทั้งการสื่อสารกับบุคลากรและกับผู้ใช้บริการ มีการ
สื่อสาร 2 ทาง ทั่วทั้งองค์กร โดยใช้ช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ e-mail ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ Social network และการประชุม เป็นต้น รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ ผ่านระบบเครือข่าย บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว

มีการถ่ายทอดและสื่อสารนโยบาย/เป้าหมาย/วิสัยทัศน์ของสานักหอสมุดให้กับบุคลากร
ได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อจะร่วมกันปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
2.1.5 ระบบสวัสดิการที่ดีทั้งจากมหาวิทยาลัยและสานักหอสมุด เช่น การรักษาพยาบาล/
ตรวจสุขภาพประจาปี การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันสังคม การศึกษาบุตร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเยี่ยมไข้ กรณีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือคลอด
บุตร และเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล สวัสดิการยืมเงินเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ และ การสนับสนุนทุนในการทาวิจัยสถาบัน /โครงการพัฒนา
งาน เป็นต้น
2.1.6 ระบบสร้างแรงจูงใจ
มีระบบสร้างแรงจูงใจโดยการสนับสนุนและการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ดาเนินงาน
ได้ตามแผนงาน การสนับสนุน ส่งเสริมและให้รางวัลและคาชมเชยแก่บุคลากรที่เป็นผู้
ให้บริการดีเด่น เช่น จัดโครงการร่วมลงคะแนนผู้ให้บริการดีเด่น (vote) โดยผู้ใช้บริการมี
ส่วนร่วม โครงการคนดีติดดาวชาวสานักหอสมุด โครงการทาดีมีคนเห็น เป็นต้น รวมทั้ง
จัดโครงการ TSU Library Awards: ร่วมคิด ร่วมทา สร้างสรรค์นวัตกรรมกับการบริการเชิง
รุก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรร่วมวิเคราะห์ ค้นหา ปรับปรุงและพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรทางานเป็นทีม สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการ
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมี ง บประมาณสนับ สนุนเพื่อ สร้างขวั ญและกาลัง ใจแก่
บุคลากรที่มีผลงานสร้างสรรค์
2.1.7 การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ผู้อานวยการสานักหอสมุดให้ความสาคัญ และเข้าร่วมทากิจกรรมสัมพันธ์กับ
บุ ค ลากรอย่ า งสม่ าเสมอ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น
โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข กิจกรรมทาบุญตักบาตรปีใหม่ โครงการศึกษาดูงาน
ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ เป็นประจาทุกปี
โครงการส่งเสริมการใช้ “มุ ม
คุณธรรม” สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรมมือนี้ทาดีเพื่อองค์กร โครงการทา
ดีมีคนเห็น และโครงการมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ เป็นต้น
2.1.8 มีระบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เพื่อค้นหา
และกาหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันขององค์กร และนาข้อมูลมาสร้างความผูกพันต่อ
องค์กร รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการประเมินความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อสานักหอสมุดของบุคลากร สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน ซึ่งจะมีการสารวจความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อสานักหอสมุด ของบุคลากร สานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีละ 1 ครั้ง
2.2 การนา KM มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสานักหอสมุดสู่ องค์กรแห่งความสุข โดยได้
กาหนดเป็นประเด็นความรู้ “งานเป็นผล คนเป็นสุข ” ในปีการศึกษา 2555 โดยกาหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน การพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสวงหาองค์ความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ และการรวบรวมความรู้จัดเก็บและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สานักหอสมุ ด ทั้ง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันในระดับบุคคลและระดับองค์กร
ตัวอย่าง : กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การศึกษาดูงาน จากห้องสมุดเพื่อนบ้าน
- การให้ความรู้เรื่อง : งานเป็นผล คนเป็นสุข
- การจัดโครงการปฏิบัติธรรมนาสุข
- โครงการทาดีมีคน เป็นโครงการที่จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ชื่นชมและ
ให้กาลังใจเพื่อนๆในการกระทาความดี
- การพัฒนาการปฏิบัติงานโดยการนาหลักคุณธรรมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ตัวอย่าง : กิจกรรมการแสวงหาองค์ความรู้ การรวบรวมความรู้จัดเก็บและเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์สานักหอสมุด
- การ เรียนรู้จากห้องสมุดเพื่อนบ้าน : ปฏิบัติอย่างไร งานจึงเป็นผล คนมีความสุข
- การเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี จากองค์กรชั้นนาในภาคบริการจาก 4 องค์กรชั้นนาในภาค
บริการ ได้แก่ บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ จากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โรงแรมกะตะ
ธานี ภูเก็ตบีช รีสอร์ท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล : ปฏิบัติอย่างไร งานจึงเป็นผล
คนมีความสุข
- การน าความรู้ ที่ ไ ด้ ทั้ ง หมดมาพั ฒ นาเป็ น แนวปฏิ บั ติ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของ
สานักหอสมุด จัดเก็บและเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านเว็บไซต์สานักหอสมุด “ปฏิบัติอย่างไร
งานจึ ง เป็ น ผล คนมี เ ป็ น สุ ข : แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ก รณี ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
[http://www.lib.tsu.ac.th] คลิกที่ Knowledge management

ความสาเร็จสิ่งที่ได้
ผู้ใช้บริการ
1.ได้รับบริการที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ สะดวก รวดเร็ว และ one stop service
2.มีบริการใหม่ ๆ และบริการเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการมากขึ้น
3.ตระหนักและเห็นความสาคัญของผู้ใช้บริการมากขึ้น ใส่ใจและพยายามร่วมกันหาแนวทาง
พัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ
องค์กร/สานักหอสมุด
1. เป็นองค์กรแห่งความสุข
2. ผลการดาเนินงานของสานักหอสมุดปีการศึกษา 2555 บรรลุเป้าหมาย ดังนี้

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ความพึงพอใจของบุคลากร
ความผูกพันของบุคลากร

ปีงบประมาณ
2552 2553 2553
4.63 4.69 4.78
3.80

3.76

3.88

ปีการศึกษา
2554
2555
4.94
4.75*
(เป้าหมาย 4.50)

(เป้าหมาย 4.91)

4.09

3.93
(เป้าหมาย 4.00)

4.18

3.70

-

3.94

3.94
(เป้าหมาย 3.50)

-

4.04

-

4.21

4.14
(เป้าหมาย 3.50)

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2556
3. ได้แนวปฏิบัติในการสร้างองค์แห่งความสุข ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของ
สานักหอสมุดและหน่วยงานที่สนใจต่อไป
บุคลากร
1. บุคลากรทางานอย่างมีความสุข
2. มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในความสาเร็จ/ความผิดพลาดขององค์กร
3. มีการทางานเป็นทีมและมีการเรียนรู้ความสาเร็จ/ความผิดพลาดขององค์กรร่วมกัน

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ผู้นาองค์กรมีภาวะผู้นา มีความมุ่งมั่นในการให้ความสาคัญกับบุคลากร และเป็นแบบอย่าง
ในการเปลี่ยนแปลง หรือสร้างบรรยากาศแห่งการเปลี่ยนแปลง
2. การกาหนดนโยบายที่ชัดเจน รวมทั้ง การสื่อสารและทาความเข้าใจ (ถ่ายทอด) นโยบาย/
เป้าหมาย/วิสัยทัศน์ ขององค์กร
3. ผู้นาสร้างบรรยากาศให้เกิดการทางานเป็นทีม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4. ความพยายามและความตั้ ง ใจของบุ ค ลากรที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการ
ปฏิบัติงานและให้บริการอย่างต่อเนื่อง
5. การใช้ระบบการจัดการความรู้ในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีการศึกษา 2553 และปี
การศึกษา 2554 สานักหอสมุดได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการจัดการความรู้จากมหาวิทยาลัย
ทั้ง 2 รางวัล)

****************************************************

