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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาคุณภาพองค์กรที่ยั่งยืนควรพัฒนาควบคู่กับการอยู่ดีมีสุขของบุคลากรในองค์กร 
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาความสุขที่ยั่งยืน
ให้แก่บุคลากรและด าเนินงานตามนโยบาย Happy University ของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้เข้าร่วม
เป็น 1 ใน 7 ภาคีน าร่องมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุข และจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเกิด
ความสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางกายและใจ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ผลส ารวจความสุข
ของบุคลากรในปีที่ผ่านมา (2560) ด้วยแบบส ารวจ HAPPIMOMETER และในปี 2561 ได้ด าเนิน
โครงการ Happy Library We Mahidol จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความสุข 6 มิติ จาก 9 มิติ 
ตามเกณฑ์ HAPPIMOMETER ได้แก่ ผ่อนคลายดี จิตวิญญาณดี น้ าใจดี สุขภาพดี สุขภาพเงินดี และ
สังคมดี จากการประเมินผลส าเร็จของโครงการพบว่า ผลลัพธ์เกินค่าเป้าหมายในทุกกิจกรรม     
ความพึงพอใจของบุคลากรไม่ต่ ากว่าระดับ 4.00 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 73.81   
ของบุคลากรทั้งหมด และผลคะแนนความสุขโดยเฉลี่ยของปี 2561 ทั้ง 9 มิติสูงขึ้นกว่าปี 2560 
นอกจากนั้น หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับรางวัลที่ 2 (ระดับส่วนงานขนาดกลาง) ในการร่วมตอบ
แบบส ารวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2561 
ในอนาคตหอสมุดและคลังความรู้ฯ มุ่งหวังเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสุขให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นความส าคัญของ       
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนท างานและสุขภาวะองค์กร 
 

ค าส าคัญ:  
 ความสุขคนท างาน, แบบส ารวจความสุขด้วยตนเอง HAPPINOMETER 
 
 
 



Abstract 
 The quality development of an organization is meant to be sustainable and  
incline with the well-being and the happiness of employees. Realizing the  
significance of “Happy University” policy of Mahidol University, Mahidol University  
Library and Knowledge Center took part in as one of the seven associates in the  
scheme Happy University policy and hosted activities to motivate the personnel  
about quality of living, both physical and mental health. Based on the survey  
analysis of HAPPINOMETER in 2017 and hosted activities Happy Library We Mahidol  
for development happiness six dimensions that was focused during the project:  
Happy Relax, Happy Soul, Happy Heart, Happy Body, and Happy Money of  
HAPPINOMETER and the outcome result from hosting Activities, the rate of  
satisfactory level is not lower from 4.00 Plus, 73.81 percent of the participants and  
the average score of happiness in 2018 in all 9 dimensions are higher than the  
previous year and is ranked the 2nd (medium-sized level) from the responses  
entailing the bond, satisfaction and happiness of the personnel at Mahidol University  
in 2018. For future projects, MU Library and Knowledge Center targets itself to  
become the model for other units that are interested in hosting activities to promote  
the values of university. 
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บทน า 
 บุคลากรถือเป็นอัตราก าลังที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนา 
คุณภาพองค์กรที่ยั่งยืนควรพัฒนาควบคู่กับการอยู่ดีมีสุขของบุคลากรในองค์กร ซึ่งการมุ่งหวังให้ 
บุคลากรอยู่ดีมีสุขนั้น ควรมีแนวทางหรือเป้าหมายในการบริหารจัดการที่ชัดเจน และมีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง (อารี จ าปากลาย, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, และสุภาณี ปลื้มเจริญ, 2561, หน้า 3) 
ผู้บริหารของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 (Sustainable ORGANIZATION) กลยุทธ์ที่ 4 (เสริมสร้างความสุขคนท างานและ
เสริมสร้างสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืนตามเกณฑ์ HAPPINOMETER) และด าเนินการขับเคลื่อน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากร โดยอาศัย
เครื่องมือ HAPPINOMETER ซึ่งจัดท าโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล       
ในลักษณะของแบบส ารวจที่ครอบคลุมคุณภาพชีวิตและความสุขรอบด้านอย่างครบถ้วนทั้ง 9 มิติ 
ได้แก่ สุขภาพดี (Happy Body) ผ่อนคลายดี (Happy Relax) น้ าใจดี (Happy Heart) จิตวิญญาณดี 
(Happy Soul) ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy Society) ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 



สุขภาพเงินดี (Happy Money) และการงานดี (Happy Work-life) ซึ่งส่งผลต่อความผูกพันองค์กร 
(ศิรินันท ์กิตติสุขสถิต, 2555, หน้า 30)  
 หอสมุดและคลังความรู้ ฯ เริ่มด าเนินการจัดตั้งคณะท างานเสริมสร้างความสุขของส่วนงาน 
ในปี 2557 ได้จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักสร้างสุข 
มหาวิทยาลัยมหิดล” ด าเนินโครงการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการท างาน R2H – 
Happy University เป็นประจ าทุกปี ในระยะแรก กิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Format  
จิต Delete อารมณ์ กลุ่มพัฒนาทักษะศิลปะ และกลุ่ม Happy Day Happy Hours: แฮบปี้ดี๊ดี  
แฮบปี้วันจันทร์ By D.I.Y. ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยต่าง ๆ จ านวน 33 โครงการ ที่ครอบคลุม 
ครบทั้ง 9 มิติ ในปี 2560 หอสมุดและคลังความรู้ ฯ ได้รับเลือกจากศูนย์วิจัยความสุขคนท างาน 
แห่งประเทศไทย (TCHS) ให้เป็นตัวอย่างองค์กรต้นแบบที่เป็นองค์กรแห่งความสุข และเป็นสถานที่ 
ศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอก อย่างไรก็ตามคะแนน HAPPINOMETER ของหอสมุดและ 
คลังความรู้ ฯ ที่ได้รับยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น ในปี 2561 หอสมุดและคลังความรู้ ฯ  
จึงได้ปรบัรูปแบบการด าเนินงาน และมุ่งม่ันที่จะพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความสุขให้คนใน 
องค์กร เพื่อให้มีผลคะแนน HAPPINOMETER ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผลคะแนนความสุข HAPPINOMETER เฉลี่ยปี 2561 สูงขึ้นกว่าปี 2560 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1.  ผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้ ฯ ก าหนดนโยบายเข้าร่วมเป็น 1 ใน 7 ภาคีน าร่อง 
ในโครงการมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุข และแต่งตั้งคณะท างานเสริมสร้างความสุขคนท างานและ 
เสริมสร้างสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน ในปี 2561 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย 
มหิดล, 2561) 
 2.  แสวงหาและคัดเลือกผู้น ากิจกรรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีทักษะในการประสานงาน  
มีความรู้ความสามารถ ความชอบและความถนัดในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมิติต่าง ๆ ตามเกณฑ์  
HAPPINOMETER รวมทั้งน าผลคะแนนจากแบบส ารวจความสุขด้วยตนเอง HAPPINOMETER ในปี  
2560 (ตามภาพที่ 1) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 



 
 
ภาพที่ 1  ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยจ าแนกตามรายมิติ ประจ าปี 2560 
 
 
 3.  ผู้น ากิจกรรมหรือหัวหน้าโครงการ ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้แก่ 
บุคลากรในที่ท างาน ตามขอบเขตระยะเวลาในการด าเนินงานของ 7 ภาคีน าร่อง ฯ เป็นเวลา 6 เดือน  
ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 2561 ภายใต้โครงการ “Happy Library We Mahidol” 
 4.  ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของกิจกรรมทั้ง 6 มิติ ตาม ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการจัดกิจกรรมทั้ง 6 มิติ 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผ่อนคลายดี  ความพึงพอใจ ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จิตวิญญาณด ี ความพึงพอใจ ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 

น้ าใจดี 
ปริมาณ น าสมุดไปบรจิาคไม่น้อยกว่า 100 เล่ม 
ความพึงพอใจ ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 

สุขภาพดี  ความพึงพอใจ ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
สุขภาพเงินด ี ความพึงพอใจ ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
สังคมด ี ระดับความสุข ระดับความสุขเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 

กิจกรรม 6 มิต ิ
ระยะเวลา มกราคม ถึง มิถุนายน 2561 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการส ารวจฯ ปี 2561 สูงกว่า ปี 2560 

 
 5.  ให้บุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ ฯ ทุกคน ตอบแบบส ารวจความสุขด้วยตนเอง  
HAPPINOMETER ที่ทางมหาวิทยาลัยด าเนินการส ารวจและแจ้งให้บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยทราบทาง 
อีเมล์เป็นประจ าทุกปี และประกาศผลปลายเดือนสิงหาคม 2561 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  คัดเลือกบุคลากรมาท าหน้าที่ผู้น ากิจกรรมหรือหัวหน้าโครงการ ที่มีศักยภาพใน                 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความสุข 6 มิติ จาก 9 มิติ ได้แก่ ผ่อนคลายดี จิตวิญญาณดี 



น้ าใจดี สุขภาพดี สุขภาพเงินดี และสังคมดี โดยเป็นมิติที่มีผลคะแนนต่ า สมควรได้รับการปรับปรุง 
หรือเป็นมิติที่เมื่อจัดกิจกรรมแล้วสามารถส่งเสริมและมีผลต่อการพัฒนาอีก 3 มิติที่เหลือ ได้แก่ 
ครอบครัวดี ใฝ่รู้ดี การงานดี  
 2.  จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในระยะเวลา 6 เดือน ดังนี้ 
  2.1  ผ่อนคลายดี (Happy Relax) พิจารณาเลือกจัดกิจกรรมในมิตินี้เป็นอันดับแรก 
เนื่องจากมีคะแนนต่ าสุด และเมื่อพัฒนาแล้วเห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน ผู้น ากิจกรรม                  
เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถทางด้านดนตรี และได้จัดกิจกรรมในระยะ 6 เดือน  
จ านวน 3 รายการ ได้แก่ 1) กิจกรรม “Happy Relax : ดนตรีไทย...ออเจ้าใดว่าเชย” เชิญวงดนตรี 
ไทยจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลมาบรรเลงสด ให้แก่บุคลากรหอสมุดและ 
คลังความรู้ ฯ และบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรม 2) กิจกรรม “ดนตรีสบาย สไตล์หอสมุด”                   
เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความสามารถในการเล่นดนตรีและขับร้อง จัดแสดงดนตรีให้แก่บุคลากร  
นักศึกษา ผู้ใช้บริการห้องสมุด และบุคคลทั่วไป รับชมทุกวันศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น. และบางครั้ง 
มีนักศึกษาที่มีความสามารถทางดนตรีมาร่วมแสดงด้วย 3) กิจกรรม “Happy Relax : ฝกึทักษะ 
ทฤษฎีดนตรีสากลและวิธีการใช้เสียงเบื้องต้น” เพ่ือสอนความรู้ทฤษฎีทางดนตรีให้กับบุคลากร     
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการมีส่วนร่วมบนเวทีส าหรับการจัดกิจกรรม “ดนตรีสบาย สไตล์หอสมุด” 
ในครั้งถัดไป  
  2.2  จิตวิญญาณดี (Happy Soul) พิจารณาเลือกจัดกิจกรรมในมิตินี้ เนื่องจากใน       
ปี 2560 ได้คะแนนความสุข ฯ เฉลี่ยสูงสุด โดยพื้นฐานบุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ ฯ                  
มีอุปนิสัยชอบการเข้าวัดท าบุญ ดังนั้น การจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นที่สนใจและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนมาก ผู้น ากิจกรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และ
ศิลปวัฒนธรรม ในระยะ 6 เดือน มีการจัดกิจกรรมจ านวน 3 รายการ ได้แก่ 1) กิจกรรม                       
“ทัศนาจรเติมบุญ...ตามรอยพุทธศาสนา” น าบุคลากรไปทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรถโดยสาร ขสมก. เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสไหว้พระ ท าบุญ พร้อมทั้งศึกษา
ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาซึ่งเป็นราชธานีอันเก่าแก่ของประเทศไทย 2) โครงการ “รวมใจเข้าวัดท าบุญ
...น้อมถวายเป็นพุทธบูชาวันวิสาขบูชา ๒๕๖๑” ณ วัดเนกขัมมาราม จังหวัดปทุมธานี สักการะหลวง
พ่อขาว พร้อมเวียนเทียนรอบมณฑป และทัศนศึกษาวัดเจดีย์หอย 3) โครงการ “จุลศักราช ๑๓๘๐ 
แล้วหนอ...ออเจ้า” จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ ฯ เพื่อให้บุคลากรได้มี
โอกาสท าบุญตักบาตร สรงน้ าพระพุทธรูป รดน้ าขอพรจากผู้ใหญ่ รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
และพบปะสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
  2.3  น้ าใจดี (Happy Heart) ผู้น ากิจกรรมเป็นผู้มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
และมีจิตสาธารณะ กิจกรรมที่จัดขึ้นในระยะ 6 เดือน ได้แก่ กิจกรรม “Happy Heart: ใหส้มุดด้วยใจ 
ศิลปะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคม  
อีกท้ังยังเป็นการสนับสนุนนโยบาย Green Library/ Green Office ในการใช้ทรัพยากรให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรม “ประดิษฐ์สมุดท ามือ” น ากระดาษท่ีใช้แล้ว  
1 หน้า ซึ่งขอรับบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในหอสมุดและคลังความรู้ ฯ น ามาประดิษฐ์                 
สมุดท ามือ กิจกรรม “ฝึกทักษะพื้นฐานด้านศิลปะในการออกแบบและวาดภาพบนปกสมุดท ามือ” 



โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะมาให้ความรู้และสอนทักษะการวาดภาพแก่บุคลากร นักศึกษา  
และบุคคลภายนอกจากหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบปกสมุดท ามือ                   
เมื่อจบกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ด าเนินการน าสมุดท ามือพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องเขียน  
ไปมอบให้แก่ “โครงการจิตอาสาสมุดเพ่ือน้องเปเปอร์เรนเจอร์” ณ บ้านจิตอาสา มูลนิธิบูรณะชนบท
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อนที่จะน าไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์
การเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
  2.4  สุขภาพดี (Happy Body) ผู้น ากิจกรรมเป็นบุคลากรที่มีใจรักการออกก าลังกาย  
มีความรู้และทักษะทางด้านกีฬาชนิดต่าง ๆ และดูแลสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ อันดับแรกในการด าเนิน 
กิจกรรมคือ การสร้างแรงบันดาลใจในการออกก าลังกายและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากร                      
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรม 1) “Happy Body ชีวิตดี๊ดี เริ่มต้นที่การออกก าลังกาย” 
เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  
มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ พร้อมสาธิตเทคนิคพ้ืนฐาน 
ในการออกก าลังกายท่ีถูกวิธี 2) “Happy Body ออกก าลังกายหลังเลิกท างาน” โดยจัดอย่างต่อเนื่อง 
และมีความหลายหลายตามความสนใจของกลุ่มบุคลากร เช่น ปั่นจักรยานแรลลี่ เต้นแอโรบิก  
Zumba Dance เดินวิ่ง Jogging เบา ๆ และโยคะ เป็นต้น เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรมีความสนใจ 
และเห็นประโยชน์ที่จะออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังแก้ปัญหาเรื่อง Office Syndrome  
ของบุคลากร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพต่อไป  
  2.5  สุขภาพเงินดี (Happy Money) ผู้น ากิจกรรมเป็นบุคลากรทางด้านทรัพยากร 
บุคคล การเงินและพัสดุ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากร บรรยายพิเศษในหัวข้อ “How to be  
เศรษฐีพอเพียง” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและเศรษฐกิจพอเพียง บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การให้ 
ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (ข้าราชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง)” โดยนักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล และจัดอบรม 
การให้ความรู้เรื่องกองทุนประกันสังคม สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และโรคจากการท างาน  
โดยเจ้าพนักงานแรงงานช านาญงาน ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เพื่อให้บุคลากร               
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึง 
ความ ส าคัญในการให้ความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุน (Financial literacy) แก่นักศึกษาและ
บุคลากร และก่อตั้ง Investment Center ภายในอาคารของหอสมุดและคลังความรู้ ฯ โดยได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณจาก SCB ให้เป็นศูนย์รวมความรู้และการให้ค าแนะน าด้านการบริหาร
การเงิน การออมและการลงทุนครบวงจร นอกจากนั้น ยังจัดกิจกรรม Health...Food 
Good…Product @Library mini market เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสใช้ความสามารถด้าน                    
การประกอบอาหาร พืชผัก และผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์รวมทั้งสินค้ามือสองจากบ้านของ
ตนเอง มาจ าหน่ายให้แก่บุคลากรด้วยกันในราคาย่อมเยา โดยก าหนดวันจัดกิจกรรม คือทุกวันที่ 1 
และ 16 ของทุกเดือน หลังจากจบโครงการมีการจัดการประชุมกลุ่มบุคลากรที่น าสินค้ามาจ าหน่าย 
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งถัดไป นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยน              
ความคิดเห็นผ่านไลน์กลุ่มส าหรับรับฟังและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 



  2.6  สังคมดี (Happy Society) ผู้น ากิจกรรมเป็นบุคลากรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
และสร้างความร่วมมือของบุคลากรในการส่งต่อความสุขได้ หอสมุดและคลังความรู้ ฯ ได้เข้าร่วม 
เครือข่าย “จิตอาสาพลังแผ่นดิน” จึงด าเนินการจัดกิจกรรม “จิตอาสาเพ่ือพลังแผ่นดิน ร่วมสร้าง 
รอยยิ้ม จากงาน D.I.Y BY Mahidol Library” โดยจัดกิจกรรมย่อย 1) ตุ๊กตามือบีบออกก าลังกาย 
ส าหรับผู้สูงอายุมอบให้โรงพยาบาลในอ าเภอพุทธมณฑล/ สามพราน 2) สมุดคัดลายมือ ก-ฮ ส าหรับ 
เด็กเล็กมอบให้มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสาย 4 3) สบู่ท ามือ มอบให้มูลนิธิหลวงตาน้อยเพื่อคนพิการ  
เด็กก าพร้า และผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของบุคลากรให้เป็นสังคมแห่งการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ และส่งต่อความสุขสู่ชุมชน/ สังคมภายนอกได้ 
 3.  ผลลัพธ์ในการจัดกิจกรรมทั้ง 6 มิติ ตามตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลลัพธ์ในการจัดกิจกรรมทั้ง 6 มิต ิ
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์
ผ่อนคลายดี  ความพึงพอใจ ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 ระดับ 4.45 
จิตวิญญาณด ี ความพึงพอใจ ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 4.74 

น้ าใจดี 
ปริมาณ น าสมุดไปบรจิาคไม่น้อยกว่า 100 เล่ม น าสมุดไปบรจิาค 130 เล่ม 
ความพึงพอใจ ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 ระดับ 4.55 

สุขภาพดี  ความพึงพอใจ ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 ระดับ 4.44 
สุขภาพเงินด ี ความพึงพอใจ ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 ระดับ 4.45 
สังคมด ี ระดับความสุข ระดับความสุขเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 ระดับ 4.62 

กิจกรรม 6 มิติ 
ระยะเวลา มกราคม ถึง มิถุนายน 2561 เป็นไปตามก าหนดเวลา 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการส ารวจฯ ปี 2561 สูงกว่าปี 2560 สูงกว่าทุกมิต ิ
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ทุกกิจกรรมมีผลลัพธ์ที่เกินจากค่าเป้าหมาย การประเมินผลกิจกรรม 
โดยวัดจากความพึงพอใจบุคลากรที่เข้าร่วมเฉลี่ยมากกว่าระดับ 4.00 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  
73.81 ของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ ฯ นอกจากนี้ หอสมุดและคลังความรู้ ฯ ยังเป็น                     
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ตัวอย่างเช่น กิจกรรมน้ าใจดี ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น ากิจกรรม 
“Happy Heart: ให้สมุดด้วยใจศิลปะ” ไปปฏิบัติในส่วนงาน เป็นต้น 
 4.  สรุปผลคะแนนที่ได้จากการตอบแบบส ารวจความสุขด้วยตนเอง HAPPINOMETER                 
ในปี 2561 ของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ ฯ (ตามภาพที่ 2) 
 



 
 
ภาพที่ 2  ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยจ าแนกตามรายมิติ ประจ าปี 2561 

 
 ผลคะแนนความสุขภาพรวมอยู่ในระดับ 65.6 สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กรอยู่ใน 
ระดับ“มีความสุข” และมีค่าคะแนนในแต่ละมิติสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาในทุกมิติ  
 จากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา มีผู้ตอบแบบส ารวจ ฯ เป็นจ านวนน้อย เนื่องจากหลาย 
สาเหตุดังนี้ รูปแบบการส่งแบบส ารวจความสุข ฯ ให้บุคลากรส่งมาในรูปแบบอีเมล์ซึ่งบุคลากรบางคน 
ไม่ได้ตรวจสอบทุกวัน การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง บุคลากรอาจไม่เข้าใจว่าต้องท าอะไร เป็นต้น  
หอสมุดและคลังความรู้ ฯ จึงด าเนินการสร้างการรับรู้โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสาร 
ต่าง ๆ เช่น ไลน์ และคณะท างาน เป็นต้น และขอความร่วมมือให้บุคลากรตอบแบบสอบถามใน 
รูปแบบกระดาษ เพ่ือเป็นการยืนยันว่าบุคลากรทุกท่านได้รับรู้ข้อมูลการส ารวจ ฯ และส่งกลับมายัง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ Happy Library We Mahidol ในการรวบรวมและด าเนินการจัดส่งไปยัง 
มหาวิทยาลัยเพื่อประมวลผลดังนั้น จากการที่บุคลากรให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็น 
อย่างดี ท าให้หอสมุดและคลังความรู้ ฯ ได้รับรางวัลล าดับที่ 2 (ระดับส่วนงานขนาดกลาง) ในการร่วม 
ตอบแบบส ารวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี  
2561 
 5.  น าผลคะแนนที่ได้ในปี 2561 มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า        
มีคะแนนความสุขภาพรวมสูงขึ้น และความสุขโดยเฉลี่ยสูงขึ้นทั้ง 9 มิต ิ(ตามตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3  ผลการตอบแบบส ารวจความสุข ฯ ของบุคลากรหอสมุด ฯ ในปี 2559-2561 
 

ปี จ านวน
ผู้ตอบ 

สุขภาพ
ดี 

ผ่อน
คลายดี 

น้ าใจ
ดี 

จิตวิญ 
ญาณดี 

ครอบ 
ครัวดี 

สัง 
คมด ี

ใฝ่รู้ดี สุขภาพ
เงินด ี

การ
งานด ี

ความสุข
ภาพรวม 

2560 94 65.7 54.2 68.1 70.3 66.2 60.1 62.5 62.0 64.1 63.7 
2561 103 67.0 54.9 70.9 73.2 69.4 61.1 65.7 62.6 65.9 65.6 

 
 ข้อเสนอแนะ 
 ในอนาคตหอสมุดและคลังความรู้ ฯ จะมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสวงหาและ 
คัดเลือกผู้น ากิจกรรมให้ครบทั้ง 9 มิติตามเกณฑ์ HAPPINOMETER ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีมาตรฐานและ 



ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชน การจัดกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้มี 
ความหลากหลายตามความสนใจของบุคลากรทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศ และทุกวัย ทั้งนี้  
เพ่ือให้การเสริมสร้างความสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตคนท างาน และการเสริมสร้างสุขภาวะขององค์กร  
ประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง 
 กิตติกรรมประกาศ 
 บทความฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยการเอ้ือเฟ้ือข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคณะท างาน  
เสริมสร้างความสุขคนท างานและเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืนของหอสมุดและคลังความรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณนายกฤตวิทย์ ภูมิถาวร หัวหน้าโครงการ Happy Relax นายวนาพล  
แช่มสุขี หัวหน้าโครงการ Happy Body นางสาวสุทธิณี ฝุน่ครบุรี หัวหน้าโครงการ Happy Money  
นายอวิรุทธ์ ศรีโชติ หัวหน้าโครงการ Happy Heart และนางสาวปิยธิดา เทพวงค์ หัวหน้าโครงการ 
จิตอาสาพลังแผ่นดิน Happy Society นางวราภรณ์ เอนอ่อน ผู้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากร และคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สุดท้าย  
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ Happy Library We Mahidol 
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