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บทคัดย่อ
ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้และเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแหล่งช่วยปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ การส่งเสริมให้มีการใช้ห้องสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้
และศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพวิธีการหนึ่งคือ การเสริมสร้างห้องสมุดให้มีบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Library) ให้ความสาคัญกับการสร้าง
บรรยากาศแห่งความสุขในการเรียนรู้ จึงมีการดาเนินโครงการเพื่อส่งเสริมให้ห้องสมุด มสธ. ก้าวไปสู่
ความเป็นห้องสมุดแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้ชื่อโครงการ “Happy STOU Library
ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข ” (Happy STOU Library: Happy Brain Happy
Workplace) ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม 6 กิจกรรม เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขในการเรียนรู้
ได้แก่ 1) กิจกรรมยืมไม่อั้น (Happy Book Buffet) 2) กิจกรรมการฉายภาพยนตร์ (Happy Movie)
3) กิ จ กรรมประกวดภาพถ่ า ย (Happy Photo) ในหั ว ข้ อ “ห้ อ งสมุ ด ที่ ช อบ ในมุ ม ที่ ใ ช่ ”
4) กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มโปรด (Happy Book) 5) กิจกรรมประกวดการเขียนบล็อก (Happy
STOU Library Blog) ในหัวข้อ “บรรณสารสร้างสุข” และ 6) กิจกรรมมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงาน
โครงการ (Happy Reward)
สรุปผลการดาเนินโครงการ จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกาปรระเมินแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขในการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้มากยิ่งขึ้น และเห็นว่าการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การเรีย นรู้ และเป็น วิธีการประชาสัมพันธ์ห้ องสมุดที่เข้าถึงผู้ใช้และมีความน่าสนใจ อีกทั้งผู้ เข้าร่ว ม
กิจกรรมได้ให้ข้ อเสนอแนะว่าควรมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อก้าวไปสู่การเป็น
"ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข" อย่างยั่งยืน
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คาสาคัญ: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การเรียนรู้อย่างมีความสุข,
องค์กรแห่งความสุข
Abstract
Library is a source of knowledge and lifelong learning. It helps instill a love of
reading and enhance one’s knowledge to be up to date which leads to an endless
learning. So, creating a happy atmosphere in library is a way to increase the usage of
the library as a source of an unlimited learning.
STOU library gives precedence to building up a good atmosphere in library for
user’s effective learning. STOU library, therefore, deliberately presented a “Happy
STOU Library Happy Brain Happy Workplace” project comprising of 6 following
activities:
1. Happy Book Buffet – Unlimited book borrowing
2. Happy Movie – Movie during lunch break
3. Happy Photo – A photo contest “My favorite library corner”
4. Happy Book – Writing an article “My favorite book”
5. Happy Blog – Writing a blog “Happy STOU library”
6. Happy Reward – Rewarding the chosen candidates and presenting the project results
The feedback gathered from candidates’ interviews and their satisfaction
survey indicates that all members of STOU library and the attending candidates feel
more positively towards the library. They have a tendency to use STOU library as a
source of knowledge. Apart from that, they all agree that the project creates a better
learning atmosphere and is also an interesting way to promote STOU library. Referring
to the attendees’ suggestion, they have the same views that the activities should be
held regularly in order to sustainably establish a “Happy Brain Happy Workplace”
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บทนา
องค์ก รแห่งความสุ ข (Happy Workplace) เป็ นเป้ าหมายส าคั ญของศู นย์ ส ร้ างเสริ มสุ ขภาวะองค์ ก ร
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีความปรารถนาให้องค์กรในประเทศไทยมีการส่งเสริมให้
“พนักงานในองค์กรมีความสุข” เพราะองค์กร Happy เริ่มที่ “สุขของคนทางาน”
มหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิร าชเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้นาแนวทางการเสริม สร้างองค์ กรแห่งความสุ ข
(Happy Workplace) มาด าเนิ น การ ภายใต้ ชื่ อ โครงการ “มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช องค์ ก รแห่ ง
ความสุข”(STOU Happy Workplace) โดยอาศัยหลักกล่องแห่งความสุข 8 ประการ (Happy 8) ได้แก่ 1. Happy
Body สุขภาพดี 2. Happy Heart น้าใจงาม 3. Happy Relax การพักผ่อนที่ดี 4. Happy Money การเงินดี
5. Happy Brain การเรียนรู้อย่างมีความสุข 6. Happy Soul มีคุณธรรม 7. Happy Family ครอบครัวดี และ
8. Happy Society สังคมดี
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ได้มีส่วนร่วม
จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ภายใต้ชื่อโครงการ “Happy STOU Library
ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข” และในฐานะทีห่ ้องสมุดมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับพระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ หัว ซึ่งทรงเป็นต้นแบบแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของชาว มสธ. ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้ดาเนินโครงการโดยยึดแนวทาง
Happy Brain การเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อส่งเสริมให้ “บุคลากรในองค์กร” อันหมายถึง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดและ
ผู้ใช้บริ การห้ องสมุ ด มีความสุข ในการเรียนรู้ เพราะความสุข ในการเรีย นรู้ จะนาไปสู่ การพั ฒนาตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรพัฒนาขึ้นด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อส่ งเสริม ให้ บุ คลากรห้อ งสมุ ด มหาวิท ยาลั ยสุ โ ขทั ยธรรมาธิ ร าช และบุ คลากรทุก หน่ว ยงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช มี ค วามสุ ข ในการเรี ย นรู้ แ ละมี ค วามสุ ข ในการท างาน เพื่ อ ร่ ว มสร้ า งสรรค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
2. เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการเรียนรู้ และการทางาน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. การจัดการโครงการและขออนุมัติดาเนินโครงการ
1.1 เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
1.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอสนับสนุนของรางวัล
2. จัดหาทรัพยากรและงบประมาณ
2.1 ทรัพยากรบุคคล คณะทางานประกอบด้วย ตัวแทนบุคลากรฝ่ายละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน
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เพื่อส่งเสริมการทางานร่วมกันและเพื่อความหลากหลายของแนวคิด และความสะดวกในการประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์ และที่ปรึกษา 1 คน คือ ผู้อานวยการสานักบรรณสารสนเทศ
2.2 งบประมาณ เป็นโครงการทีไ่ ม่มีงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน แต่ได้รับการสนับสนุนของ
รางวัลจากสานักบรรณสารสนเทศ และกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. กาหนดรูปแบบกิจกรรมตามกรอบแนวคิด Happy Brain ประกอบด้วยกิจกรรม 6 กิจกรรม คือ
3.1 กิจกรรมยืมไม่อั้น (Happy Book Buffet) เป็นกิจกรรมทีส่ มาชิกห้องสมุดสามารถยืมสื่อการศึกษา
ทุกประเภทได้โดยไม่จากัดจานวนเล่มในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้งานสื่อ
ทุกประเภทในห้องสมุด
3.2 กิจกรรมฉายภาพยนตร์ (Happy Movie) เป็นกิจกรรมจัดฉายทอค์กโชว์: เดี่ยว 10 โน๊ต อุดม
แต้พานิช เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้รับความสุขและผ่อนคลายจากการทางานในช่วงพักกลางวัน
3.3 กิจกรรมประกวดภาพถ่าย (Happy Photo) ในหัวข้อ “ห้องสมุดที่ชอบ ในมุมที่ใช่” เป็นกิจกรรม
ส่งเสริมให้บุคลากร มสธ. แสดงความประทับใจ ความผูกพันต่อห้องสมุดในมุมต่างๆ โดยถ่ายทอดผ่านทางภาพถ่าย
เพื่อสร้างความผูกพันและความรู้สึกประทับใจต่อห้ องสมุด ตามเกณฑ์การตัดสินซึ่งกาหนดขึ้นโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1) ภาพถ่ายสื่อความหมายได้ตรงกับหัวข้อที่กาหนด 2) การจัดองค์ประกอบของภาพสวยงาม
เหมาะสม 3) ความคมชัดของภาพ 4) เทคนิคพิเศษที่ใช้ในภาพถ่าย และ 5) ความคิดสร้างสรรค์
3.4 กิ จ กรรมประกวดหนั งสื อ เล่ ม โปรด (Happy Book) เป็ น กิ จ กรรมส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากร มสธ.
ได้ถ่ายทอดความประทับใจต่อหนังสือเล่มโปรดที่อ่านแล้วเกิดความประทับใจหรือแรงบันดาลใจ เพื่อส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรห้องสมุด อย่างมีคุณค่า ตามเกณฑ์การตัดสินซึ่งกาหนดขึ้นโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1) ความถูกต้ องตามกติก าที่กาหนด 2) ความถูกต้อ งของการใช้ภาษาไทย ความสละสลวย
3) ความสอดคล้องกับหัวข้อ และ 4) การชักจูงใจ ส่งเสริมให้เกิดความสนใจต่อหนังสือเล่มนั้น
3.5 กิจกรรมประกวดการเขียน Blog (Happy Blog) ในหัวข้อ “บรรณสารสร้างสุข” เป็นกิจกรรม
ส่งเสริมให้บุคลากร ห้องสมุด มสธ. ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความสุข ความผูกพันในการทางานผ่านการเขียน Blog
ห้องสมุด มสธ. เพื่อส่งเสริมความผูกพันระหว่างองค์กรกับผู้ปฏิบัติงาน มีการตัดสิน จากคะแนนความนิยม โดยให้
บุคลากรของห้องสมุดทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยการลงคะแนนโหวตเลือกเรื่องที่ชื่นชอบที่สุดเพียง 1 เรื่อง และมี
การจับรางวัล “โชคพุ่งชนคนร่วมโหวต” เพื่อเสริมสร้างความสุขในการร่วมกิจกรรมอีกทางหนึ่ง
3.6 กิจกรรมมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานโครงการ (Happy Reward) เป็นกิจกรรมมอบรางวัลและ
เผยแพร่ผลงานโครงการ มีการจัดแสดงและแนะนาผลงานในโครงการ มีการมอบรางวัลผู้ชนะในแต่ละกิจกรรม รวมทั้ง
สัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลเพื่อร่วมแบ่งปันความประทับใจต่อห้องสมุด โดยเชิญรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาระบบ มาเป็นประธานในพิธี รวมทั้งเชิญคณะกรรมการตัดสินในทุกกิจกรรมเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบ
รางวัล และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเพื่อเผยแพร่ผลงาน และเพื่อประโยชน์ในการขยายความร่วมมือและ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความสุขต่อไป
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4. กาหนดช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม
5. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
6. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผ่าน Social Network ได้แก่ เว็บไซต์ห้องสมุด Facebook ห้องสมุด Blog
ห้องสมุด เสียงตามสาย หนังสือเวียน และป้ายประชาสัมพันธ์
7. ประเมินผลโครงการ และรายงานผลการดาเนินโครงการ
แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินโครงการ Happy STOU Library
การจัดการโครงการและขออนุมตั ิดาเนินโครงการ
การจัดหาทรัพยากรและงบประมาณ
การกาหนดรูปแบบกิจกรรมตามกรอบแนวคิด Happy Brain
และกาหนดช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ประกอบด้วยกิจกรรม 6 กิจกรรม
การเสนอที่ประชุมผู้บริหาร
สานักพิจารณา
เห็นด้วย
การดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่กาหนด

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน Social Network เสียงตามสาย ป้าย

ประชาสัมพันธ์
การประเมินผลโครงการ และรายงานผลการดาเนินโครงการ
เพื่อนามาปรับปรุงและใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่องต่อไป
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการจัดกิจกรรม พบว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 521 คน จาแนกรายกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมยืมไม่อั้น
มีผู้เข้าร่วม 250 คน กิจกรรมฉายภาพยนตร์ มีผู้เข้าร่วม 60 คน กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มโปรด มีผู้เข้าร่วมประกวด
17 คน กิจกรรมประกวดภาพถ่าย มีผู้เข้าร่วมประกวด 29 คน กิจกรรมประกวดการเขียน Blog มีผู้เข้าร่วมประกวด
15 คน และกิจกรรมมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานโครงการ มีผู้เข้าร่วม 150 คน
สรุปการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Happy STOU Library จากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมในภาพรวม จานวน 150 ชุด ได้รับแบบสารวจคืน จานวน 139 ชุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.70 พบว่า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ที่ระดับมากที่สุด 4.23 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยจาแนก
เป็นรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านข่าวสารประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเพียงพอต่อการตัดสินใจเข้าร่วมทากิจกรรม มี
ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจอยู่ ที่ ร ะดั บ มากที่ สุ ด 4.33 2) ด้ า นความเหมาะสมของรู ป แบบกิ จ กรรมย่ อ ยต่ า งๆ
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ ระดับมากที่สุด 4.23 3) ด้านความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาที่ให้ร่วมทากิจกรรม/
ส่งผลงานมีเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ ระดับมาก 4.08 4) ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ทรี่ ะดับมากที่สุด 4.26 และ 5) ประโยชน์ที่ได้รับในภาพรวมจากการเข้าร่วมกิจกรรม
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด 4.26
ข้อเสนอแนะ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการดาเนินการในโอกาสต่อไป สรุปได้ ดังนี้
1. ควรมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นห้องสมุดแห่งการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขอย่างยั่งยืน
2. ควรสนั บสนุ นให้บุ คลากรห้ อ งสมุด ทุก คนได้มี โอกาสได้เ ข้ ามาเป็น ทีม งานเพื่ อเปิด โอกาสให้ เป็ นเวที
แสดงออกทางความคิดและส่งเสริมการทางานร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
ผลจากการดาเนินโครงการ “Happy STOU Library ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข ” มีประโยชน์
ในการดาเนินงานและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินการ พอสรุปได้ ดังนี้
1. เกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละการท างานอย่ า งมี ค วามสุ ข ส่ ง ผลให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านห้ อ งสมุ ด และบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรพัฒนาขึ้นด้วยบุคลากรที่มี
ศักยภาพ
2. ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ และส่งเสริมการใช้งานทรัพยากรห้องสมุด เสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ
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3. หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย สามารถนาไปเป็นแนวทางขยายผลในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กร
แห่งความสุข เพื่อทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้
และส่งเสริมความผูกพันต่อการทางาน
รายการอ้างอิง
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