
สรุปสาระส าคัญท่ีได้จากกิจกรรม KM การคิดบวกสร้างสุขในการท างาน เพิ่มความส าเร็จในองค์กร 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (TA 107) 

 

องค์ความรู้ที่ได้ : 

ศุทธภา  นันทพฤกษา   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานอ านวยการ 
     การท างานที่บัณฑิตวิทยาลัย มีทั้งปัญหา อุปสรรค บางครั้งเครียดกับงานใหม่ที่ไม่ถนัด  เช่น                  
บัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบงานกีฬาสีม่วง ซึ่งงานอ านวยการเป็นผู้รับผิดชอบและไม่มีประสบการณ์ในการ
ท างานด้านนี้   แต่พ่ีน้อง และเพ่ือนร่วมงานช่วยสร้างให้เกิดความสุขในการท างาน ช่วยเหลือกันจนงาน 
กีฬาสีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  จะคิดเสมอว่าการท างานปัญหาทุกอย่างมีทางแก้  จึงท างานได้อย่างมีความสุข 
ทุกคนมีความสุขเนื่องจากมี Teamwork ที่ดี ท าให้การท างานผ่านไปได้ด้วยดี   
 นอกจากนี้ครอบครัว ก็ถือเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้เราอยู่จนถึงทุกวันนี้ 
 

งานอ านวยการ 

อัจฉรา  อ่อนเส็ง  พนักงานธุรการ 

จากการท างานที่บัณฑิตวิทยาลัยมานาน  จะท างานแบบปรึกษาหารือกับเพ่ือนร่วมงานมาตลอด ท างาน
เสมือนกับเพ่ือนร่วมงานคือคนในครอบครัวเดียวกัน  หากมีปัญหาจะปรึกษาหัวหน้าส านักงานเลขานุการ
บัณฑิตวิทยาลัย (คุณพัชรี  ท้วมใจดี) คุณธิติมา  สุบิน  และหัวหน้างานอ านวยการ   

 

ธิติมา  สุบิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เทคนิคการคิดบวกสร้างสุขในการท างาน  ได้แก่ 

1. การเรียนรู้แนวทางการท างานจากความผิดพลาด  และเรียนรู้การท างานที่ดีจากคนอ่ืน ๆ  

2. สนุกกับการท างาน เช่น เวลาตามงานจากคนอ่ืน จะตามด้วยความสนุกสนาน 

3. ชอบที่จะท างานใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยท า และอยากท าเพ่ือจะได้พัฒนาตนเอง 

4. การไม่น าเรื่องของคนอ่ืนมาไว้กับเรา หรือไม่น ามาคิดแทนเขา แต่หากเป็นเรื่องงานที่สามารถช่วยได้ก็จะ
ช่วยเหลือ 

5. ให้เวลากับตนเองบ้าง เช่น การช็อปปิ้ง ไปสังสรรค์กับเพ่ือน/ เพ่ือนร่วมงาน ดื่มแอลกอฮอล์บ้างนิดหน่อย 

6. เวลาเครียดมาก ๆ จะกลับบ้านเร็วขึ้น เพื่อไปอยู่กับคนที่บ้าน คนในครอบครัว ท าให้ลืมเรื่องเครียด ๆ ใน
ที่ท างานได้ 

 สุดท้าย คือ ท าอะไรก็ได้ที่มีความสุข และไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอ่ืน  

 



งานวิชาการ 

พัฒน์ศักดิ์  กระต่ายน้อย  นักวิชาการศึกษา 

เทคนิคในการสร้างสุขในการท างาน คือ  

1. จัดสรรล าดับความส าคัญของงานก่อน-หลัง 

2. หากงานมีปัญหาจะปรึกษาพ่ี ๆ ในงานวิชาการเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหา 

3. หลังเลิกงานเปิดเพลงฟัง 

 

 

กนกกานต์  ยาห้องกาศ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เทคนิคการคิดบวก สร้างสุขในการท างาน คือ 

1.มีความช านาญในงานที่ท า รู้จักหน้าที่ของตัวเอง รู้จักระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่
ผู้เกี่ยวข้องได้ จะได้ท างานอย่างมีความสุข 

2.รับผิดชอบหน้าที่ให้ดีที่สุด 

3.นอกจากท าหน้าที่ของเราเองแล้ว ยังต้องดูงานของส่วนรวมด้วยว่ามีงานอะไรบ้าง เพื่อให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อได้อย่างถกูต้อง และหากช่วยเหลือได้จะให้ความช่วยเหลือ 

4.เมื่อกลับบ้าน จะท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ท าให้ชีวิตมีความสุข 

 

 

งานแผนและสารสนเทศ 

สายพิณ  เม่นเกิด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ในการท างานตามปกติจะมาท างานอย่างมีความสุข  แต่หากเวลาเครียดจะมีวิธีการคือ พูดระบาย
ความในใจออกมาให้เพ่ือนร่วมงานฟังเพ่ือให้รู้สึกโล่งใจและสบายใจ  เปิดเพลงลูกทุ่งฟัง  นอกจากนี้ ยังมี
การปรึกษาผู้รู้ ผู้ที่มีประสบการณ์  เช่น หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้างานแผนและ
สารสนเทศ  

 ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานที่มีน้ าใจช่วยเหลือกันในหลายสิ่งหลายอย่าง  ท าให้ตนเองมีความสุข และ
คนรอบข้างมีความสุข 

 

 



 

 

อรอุษา  บ ารุงไทย หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ 

ประสบการณ์คิดบวกที่เป็นมุมมองของตนเอง  ปกติจะเป็นคนคิดบวก ไม่ชอบเครียด เพราะไม่
เล็งเห็นถึงประโยชน์ของความเครียด  แต่หากมีเรื่องเครียดจะใช้หลาย ๆ เทคนิควิธีการในการคลายเครียด  
เช่น 

การดูแลตัวเองให้ดูดี (ในมุมมองของตัวเอง) เพ่ือสร้างความมั่นใจและพร้อมพบปะกับผู้คน 

หาวิธีคลายเครียดในแบบต่าง ๆ เช่น  ฟังเพลง  กิน  ปล่อยวาง  เอาธรรมะเข้าช่วย  การออกก าลังกาย 
และการดูสิ่งสวยงาม เช่น เสื้อผ้า 

การช่วยเหลือกันในการท างาน  นอกจากจะช่วยเขาได้แล้ว ในบางครั้งเขายังได้มีโอกาสช่วยเราด้วย                 
ได้ความสุขใจในการท างาน 

พัฒนาตนเองและใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ   

 เหนือสิ่งอื่นใด คือการใช้คติธรรมประจ าใจ เพ่ือเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ  ได้แก่  คติธรรมของท่าน
พุทธทาสภิกขุในเรื่อง มองแต่แง่ดีเถิด  ดังนี้ 

 “เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา  จงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่ 

   เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างยังน่าดู  ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลย 

   จะหาคนมีดทีี่ส่วนเดียว   อย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ย 

   เหมือนมองหาหนวดเต่าตายเปล่าเอย ฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริง” 

 

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

ธราภรณ์  ธีรภาพวิเศษพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เทคนิคสร้างสุขในการท างาน คือ 

 สุขท่ี 1 กินให้อิ่ม นอนให้อุ่น พุงจะได้โต พักผ่อนให้เพียงพอ จะได้มีสติ เพื่อตื่นเช้าออกจากบ้านตั้งใจ 
และมาท างานก่อนเวลา 8.30 น. 

 สุขที่ 2 ท าให้ตัวเองยิ้มแย้ม ร่าเริง แจ่มใส เพ่ือสร้างมิตรผูกพันกับคนรอบตัว 

 สุขท่ี 3 ท าให้ผู้อ่ืนยิ้มและหัวเราะ  โดยกล่าวค าทักทายสวัสดีกับทุกคนที่พบเจอ ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ 
นิสิต เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน รปภ.   

 สุขที่ 4 มีจิตอาสา ท าความดี ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงานเท่าที่จะสามารถช่วยได้ 



 สุขที่ 5 อยู่กับปัจจุบัน ท าวันนี้ให้ดีที่สุด และอย่าถอดใจที่จะใช้ชีวิตให้เต็มที่ เต็มความสามารถ มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจท างานตามท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 สุขสุดท้าย สุขที่ 6 เมื่อเจอปัญหา อุปสรรค จะน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการคิดบวก
เพ่ือปรับความคิด และทัศนคติของตนเอง ซึ่งบางครั้งการท างานอาจจะมีคณาจารย์ ผู้นิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
โทรศัพท์มาต าหนิ หรือให้ข้อเสนอแนะ  ตัวเองจะ 

 เปลี่ยน “ค าด่าว่า”  ให้เป็น  “สติ” 

 เปลี่ยน “ค าต าหนิ” ให้เป็น “วิชา” 

 เปลี่ยน “ค าดูถูก” ให้เป็น “ปรัชญา” 

 เปลี่ยน “ค านินทา” ให้เป็น “คติสอนใจ” 

 

กัลยกร  เทียมแก้ว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

จากการที่ท างานที่บัณฑิตวิทยาลัย และปัจจุบันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานวารสารเพื่อการวิจัยชุมชน 
(JCDR) พบว่า  เทคนิคการคิดบวกสร้างสุขในการท างานของตนเอง คือ  การใช้ฝปปาก หรือ เทคนิคการพูด   
พูดจาเป็นกันเองกับผู้มาติดต่อ ท าให้ได้ของฝากจากผู้นิพนธ์ หรือนิสิตที่มาติดต่อตลอด  และนอกจากนี้   
ยังมองว่าทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคสามารถแก้ไขได้ด้วยฝปปาก หรือ เทคนิคการพูด ท าให้ประสบความส าเร็จ
ในการท างานอย่างมีความสุข 

 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พิมพาภรณ์  ดวงสาโรจน์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เทคนิคการท างานคิดบวก เพ่ือสร้างสุขในการท างาน คือ 

 ปรับตัวเอง ปรับทุกสิ่งทุกอย่าง เพ่ือให้การท างานสะดวกและราบรื่น   

 หากเกิดความเครียดจะใช้วิธีการกิน  หรือ เดินออกจากห้องท างานไปดูธรรมชาติ ต้นไม้ใบหญ้า   

 สอบถามงานกับเพ่ือนร่วมงาน ถามพ่ี ถามน้อง  

 แบ่งปันในการท างาน 

ภัคคีณี  เทิดสิทธิกุล บรรณารักษ์ 

เทคนิคการท างานคิดบวก สร้างสุขในการท างาน คือ  

 ปรึกษาเพ่ือนร่วมงาน  หัวหน้างาน  และรองคณบดี 

 หากเกิดความเครียดจะหาวิธีผ่อนคลายความเครียด  โดย การเล่นเกมส์  หรือ  กิน หรือ หาอะไรท าเพ่ือ
ผ่อนคลาย 



 

 

 

องค์ความรู้สู่การพัฒนา  :  ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละคนเพื่อช่วยให้คิดบวก สร้างสุขในการท างาน 

 

 

Best  Practice  3 อันดับ  ได้แก่ 

1. คุณอรอุษา  บ ารุงไทย 

2. คุณธราภรณ์  ธีรภาพวิเศษพงษ์ 

3. คุณธิติมา  สุบิน 


