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แนวปฏิบัติที่ด ีห้องสมุดสร้างสุข : คนท างานเป็นสุข 
อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
1. หลักการ/ความเป็นมา 

องค์กรแห่งความสุข หมายถึงองค์กรที่ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการด าเนินงานให้เกิดความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจแก่ทุกคนในองค์กรและสังคม มีการกระตุ้นและจูงใจให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคนท างานในองค์กรมี
ความสุข  ย่อมส่งผลดีต่อผลผลิตขององค์กร  ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่
ยั่งยืน การสร้างความสุขในที่ท างาน นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนใน
องค์กรมีความสุขในการท างาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดการรังสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับมอบหมาย
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการท างาน และสภาพแวดล้อมลดความขัดแย้งในองค์กร
ความสุขที่เกิดขึ้นจากการท างานเปรียบเสมือนน้ าหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้ม
ที่ดีข้ึน [1] 

นายแพทย์ชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์ (2553) ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน  ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  กล่าวถึง องค์กรที่มีความสุขว่าจะต้องประกอบด้วยหัวใจ
ส าคัญ 8 ประการ คือ [2] 

 
[ที่มา: http://libkm.kku.ac.th/kmlib/wp-content/uploads/2011/11/happyworkplace3.jpg] 
1. Happy body มีสุขภาพดี สุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจมาจากการที่รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวิตมี
ความสุข 



2 
 

2. Happy heart มีน้ าใจงาม สิ่งที่จ าเป็นที่สุดในการที่มนุษย์จะอยู่กับคนอ่ืนได้ต้องมีน้ าใจคิดถึงคนอ่ืน เอ้ือ
อาทรต่อกัน เพราะคนเราอยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้ไม่ได้ ต้องรู้จักแบ่งปันอย่างเหมาะสม 
3. Happy relax การผ่อนคลาย ต้องรู้จักผ่อนคลายสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต เพ่ือไม่ให้ตนเองรู้สึกกดดัน
มากเกินไป หากท างานเครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายในการท างาน หรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวก็ด้วย ต้องรู้จักผ่อน
คลายให้เหมาะสม 
4. Happy brain การหาความรู้ มนุษย์เราอยู่ได้ด้วยการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่ง
ต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การเป็นมืออาชีพและเกิดความมั่นคงก้าวหน้าในการท างาน หรือพูดง่ายๆ คือ เรียนเพ่ือรู้ 
และสอนคนอ่ืนได้ในงานที่ตนรู้ 
5. Happy soul การมีคุณธรรมอันเป็นสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม คือการมี 
หิริโอตตัปปะ ในการท างานเป็นทีม หิริโอตตัปปะ คือ ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าของตนเอง
โดยเฉพาะการกระท าที่ไม่ดี คนดีมีคุณธรรมน ามาซึ่งความสุขขององค์กร เพราะคนมีความศรัทธาในศาสนา
และมี ศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 
6. Happy money รู้จักใช้เงินให้เป็น สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตัวเองได้ มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้ เป็น
หนี้ให้พอดี มีชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเอง เพราะวันนี้คนปฏิเสธการเป็นหนี้ไม่ได้ แต่สามารถจัดการค่าใช้จ่ายให้
เหมาะสมกับตนเองได้ 
7. Happy family ครอบครัวที่ดี การให้ความส าคัญกับครอบครัวท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมั่นคง เกิด
ก าลังใจที่ดีในการท างาน เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้เผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได้ 
8. Happy society สังคมดี สังคมมีสองมิติ คือ สังคมในที่ท างานกับสังคมนอกที่ท างาน มนุษย์ทุกคนต้องมี
ความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคมที่ตนเองอยู่อาศัย เพ่ือให้เกิดสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดีตามมา 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้ความส าคัญกับการท างานอย่างมีความสุขของบุคลากรทุกคน โดยการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข มุ่งเน้นผลลัพธ์การท างานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
เป็นไปตามค่านิยมของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ว่า “คาราวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า 
น าพาสังคม” นอกจากค่านิยมของมหาวิทยาลัยแล้ว การส่งเสริมให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุขยังได้
ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 – 2567 ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบในระดับสากลมีธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองได้ ในกลยุทธ์ 6.2 
สร้างระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยและพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
วัฒนธรรมเข้มแข็ง (Customer Perspective) ตัวบ่งชี้ที่ : TSU 17 ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างองค์
แห่งความสุข (Happy Workplace :  Happy Work-Life) 

 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานให้บริการที่มุ่งให้ความส าคัญกับผู้ใช้บริการและผู้
ให้บริการ โดยตระหนักถึงความสุขในการท างานของบุคลากรทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของส านักหอสมุด
ที่ว่า “องค์กรคุณธรรม เลิศล้ าบริการ มุ่งงานสัมฤทธิ์ ร่วมจิตพัฒนา” นอกจากนี้ ส านักหอสมุดยังได้มี
แผนพัฒนาส านักหอสมุด 2558 – 2562 โดยให้ความส าคัญกับการบริหารและดูแลความสุขของบุคลากรใน
องค์กร ดังในยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและสุข
ภาวะของสมาชิกในองค์กร เป้าประสงค์ที่ 1 ส านักหอสมุดมีการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของบุคลากร กลยุทธ์ที่ 1 สรรหา ธ ารงรักษาและพัฒนา
บุคลากรทุกกลุ่มในฐานะที่เป็นกลไกส าคัญของการพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ที่ 2 สร้างบรรยากาศสถานที่ท างาน
ให้น่าอยู่บุคลากรมีความสุขในการท างานจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรัก และความผูกพันกับองค์กรเพ่ือให้มีผล
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การด าเนินงานที่ดีและภาคภูมิใจในองค์กร กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาส านักหอสมุดให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
(High Performing Organization)  มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพ่ือบุคลากรได้รับความสุขจากการท างาน 
โดยมีการวัดระดับของความสุขจากผลการประเมินระดับความผูกพันและระดับความพึงพอใจของบุคลากร  
 
2. เป้าหมายของการด าเนินงาน 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ก าหนดเป้าหมายของการสร้างความสุขให้กับบุคลากร ในที่
ท างานทุกคน โดยวัดระดับของความสุขจากการท างานของบุคลากรจากผลการประเมินระดับความผูกพัน
ของบุคลากร และระดับความพึงพอใจของบุคลากร ต่อส านักหอสมุด โดยประเมินปีละ 1 ครั้งในช่วงปลายปี
การศึกษาของทุกปี เพ่ือให้ทราบถึงระดับความคาดหวังและระดับของความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน โดย
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจะน าผลการประเมินไปวิเคราะห์และวางแผนเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที โดยมีการปรับปรุงแผนพัฒนา
ส านักหอสมุดปีละ 1 ครั้งและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีละ 4 ครั้ง 
 
3. กระบวนการ/ขั้นตอน 
 ผู้บริหารและบุคลากรส านักหอสมุด ได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาส านักหอสมุดและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยมุ่งเน้นกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของส านักหอสมุด โดยใน
ด้านการเป็นองค์กรแห่งความสุขนั้น บุคลากรส านักหอสมุดได้ร่วมก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้
บุคลากรท างานอย่างมีความสุข ดังตารางต่อไปนี้ 
 
Happy Workplace 

ด้านต่างๆ 
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

Happy Body 1) โครงการรู้ทันโรคภัยใส่ใจสุขภาพ 
2) กิจกรรมแข่งกีฬาบุคลากร 

1) โครงการรู้ทันโรคภัยใส่ใจสุขภาพ 
2) กิจกรรมแข่งกีฬาบุคลากร 

Happy Heart 1) โครงการ Staff Happy Birthday 
2) โครงการ Morning Brief 
 

1) โครงการ Staff Happy Birthday 
2) โครงการ Morning Brief 
3) โครงการขวัญใจผู้ใช้บริการ 

Happy Relax 1) โครงการ Living Library Zone 
2) โครงการห้องสมุดสีเขียว ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม : Talk about green 
library 

1) โครงการสวนในห้องสมุด 

Happy Brain 1) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ ปี
การศึกษา 2557 
2) โครงการจัดท าแผนพัฒนาผู้บริหาร
และบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 
3) โครงการศึกษาดูงาน 
4) โครงการให้ความรู้ทางด้าน IT แก่
บุคลากร 

1) โครงการสนับสนุนการท าผลงาน
เพ่ือการขอต าแหน่งที่สูงขึ้น 
2) โครงการให้ความรู้ทางด้าน IT แก่
บุคลากร 
3) โครงการ English for Library 
Staff 
4) โครงการศึกษาดูงาน 
5) โครงการ TSU Library Award 
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Happy Workplace 
ด้านต่างๆ 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
6) โครงการสร้างคุณค่าคน เพิ่มคุณค่า
งาน 
7) โครงการ TSU Library Award 
8) โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นละ
อพยพหนีไฟ 

6) โครงการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
7) โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นละ
อพยพหนีไฟ 

Happy Soul 1) ระบบประชุมออนไลน์ (E-Meeting) 
2) โครงการธรรมะดลใจ 
3) โครงการร่วมใจสร้างแบรนด์ ร่วมแรง
สร้างส านักหอสมุด 
4) กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 
5) กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันสงกรานต์ 

1) โครงการปิดทองหลังพระ 
2) โครงการธรรมะดลใจ 
3) กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันขึ้นปี
ใหม่ 
4) กิจกรรมท าบุญตักบาตรวัน
สงกรานต์ 

Happy Money - 1) นิทรรศการด้านการเงิน จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

Happy Family - - 
Happy Society 1) โครงการอบรมยุวบรรณารักษ์ 

2) โครงการ e-Knowledge 
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
Illuslator 
4) Library Open House : เปิดอุทยาน
อาเซียน 
5) โครงการปันน้ าใจจากพ่ีสู่น้อง 
6) โครงการ Library Camp ตามรอย
พ่อ สานต่อความรู้สู่ภูมิปัญญาเด็กไทย 
 
 

1) โครงการบรรณารักษ์ห้องสมุด
โรงเรียนกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ปี 
2 
2) โครงการอบรมยุวบรรณารักษ์ปี 2 
3) โครงการห้องสมุดต้นแบบสู่
โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง 
4) โครงการเยาวชนคนเก่งเรียนรู้
วัฒนธรรมลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ปี 2 
5) โครงการ Library Camp ตามรอย
พ่อ สานต่อความรู้สู่ภูมิปัญญาเด็กไทย 
ปี 2 

 
4. ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
 จากการด าเนินการเพ่ือให้ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นองค์กรแห่งความสุข (ห้องสมุดสร้าง
สุข คนท างานเป็นสุข) ท าให้ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรส านักหอสมุดได้ทราบถึงกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆที่มีในแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งได้ให้ความส าคัญในแต่ละด้านตามความพร้อมของหน่วยงานเพ่ือให้
บุคลากรมีความสุขกับการท างาน โดยมีผลการด าเนินงานและผลการประเมินระดับความพึงพอใจและระดับ
ความผูกพันดังนี้ 
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ปีการศึกษา ความพึงพอใจ ความผูกพัน 
2555 3.94 4.14 
2556 4.02 4.20 
2557 ผู้บริหาร = 4.48 

บรรณารักษ์ = 3.95 
เจ้าหน้าที่สนับสนุน = 3.98 

ผู้บริหาร = 4.62 
บรรณารักษ์ = 4.11 
เจ้าหน้าที่สนับสนุน = 4.16 
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