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บทคัดยอ
 บทความ สุขในฐานะเปนบุคลากรสายสนับสนุน
วชิาการ มงุเสนอขอมลูขอสนเทศ ปจจยัทีท่าํใหเกดิความสุข
และความเส่ือมโดยผูเขียนบทความน้ี เสนอความรู “แบบ
จาํลองบนัได 5 ขัน้” พฒันาตนเองใหเกิดความสุข และเสนอ
แนะใหทํางานที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด รวมทั้งใชความรู
ความสามารถท่ีมอียูทาํงานอยางเต็มท่ีโดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ
จากการทํางานนัน้ ๆ  จะทาํใหเกิดความคงทนและย่ังยืนใน
ความสุขตามลําดับ 

บทนํา (Introduction)
 จากการศึกษา ระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 เลมท่ี 125 ตอนที่ 28 ก 
หนา 38 ราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2551 
มาตรา 18 กําหนดระดบัตําแหนงขาราชการ พนกังานในสถาบนั
อดุมศึกษา คอื (ก) ระดับตาํแหนงทางวิชาการ ประกอบดวย
อาจารย ผชูวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย
และตําแหนงอื่นตามท่ี ก.พ.อ.กําหนด (ข) ตําแหนงทาง
การบริหาร ประกอบดวย อธิการบด ีรองอธิการบด ีคณบดี 
หัวหนางานอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ผูชวยอธิการบดี 
รองคณบดี หัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่น ที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสํานักงาน
วทิยาเขต ผอูาํนวยการกองหรือหวัหนาหนวยงานทีเ่รยีกชือ่
อยางอืน่ทีมี่ฐานะเทยีบเทากองตามที ่ก.พ.อ. กําหนด และ (ค)
ระดับตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ โดยกําหนด ใหมีระดับตําแหนง เชี่ยวชาญพิเศษ 
เชี่ยวชาญ ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ ระดับอื่นตามที่
ก.พ.อ. กําหนด [1] จากมาตรา 18 (ก) (ข) และ (ค) จึงสรุปวา 
เสนทางความกาวหนาของบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษา 
มีสามลูว่ิง 3 ลู โดย ทั้งสามลูวิ่งดังกลาว จะมีลักษณะงานท่ี
รับผิดชอบงานในสถาบันอุดมศึกษา 2 สวน คือ สวนท่ี 1 

เปนงานประจําหรือเรียกวา งานวิชาการ ประกอบดวย 
งานสอน งานวิจัย งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงาน
ใหบริการทางวิชาการตอสังคม สวนที่ 2 สวนที่เรียกวา 
งานยุทธศาสตร  อันประกอบดวย 1) งานวิสัยทัศน 
2) งานกลยุทธ และ 3) งานพันธกิจ เปนตน 
  บทความน้ี จึงมุงเสนอวิธีคิด เพื่อความกาวหนา 
ของชีวิตและความกาวหนาในงาน อันนําไปสูการปฏิรูป
ตนเอง เริ่มจากการทบทวนตนเอง ทบทวนบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบหลักในวิชาชีพตามมาตรฐานตําแหนง
กําหนด และหรืองานที่ไดรับมอบหมายท้ังที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ คอื งานทีไ่ดรบัการแตงตัง้ตามคาํส่ังของ
สถาบันอุดมศึกษาใหปฏิบัติงานในหนาที่นั้น ๆ และงานที่
ไมเปนทางการ คือ งานพัฒนาท่ีจะตองการผลสัมฤทธ์ิรวมกัน
ในระดับสถาบัน ที่ ผูบังคับบัญชามอบหมายใหปฏิบัติ
เพิ่มเติมจากความรับผิดชอบหลักและคําสั่งแตงตั้ง เมื่อ
ทบทวน “บทบาทหนาที ่ความรบัผดิชอบ อยางชดัแจงแลว 
“จะทําใหเราเขาใจตนเอง ไมวาจะทํางานในฐานะใด ก็จะ
มีความสุขจากการทํางานในฐานะน้ัน ๆ อยางแทจริง [4] 
  อนึ่ง ลูวิ่งทั้งสามลูดังกลาวมาแลว แสดงใหวา
ในฐานะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จะทํางานดาน
ยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ เปนสําคัญ ตรง
ระเบยีบขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศึกษา พ.ศ.2551 
และแกไขเพิ่มเติม มาตรา 18 (ข) และ (ค) ฉะนั้น หากจะ
มีความสุขในฐานะเปนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาอยางคงทนและยั่งยืนน้ัน จะตองมีความ
รูความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบ โดยทํางานที่ไดรับมอบ
หมายน้ัน ๆ  ใหดทีีส่ดุและทําเตม็กาํลังความรูความสามารถ
ที่ตนมีอยูอยางเต็มที่ รวมทั้ง มีความเสียสละตนเอง 
มีนํ้าใจ และทํางานใหมากกวาคาตอบแทนที่รัฐจัดให 
ฉะนั้น ผูเขียนบทความจึงนําเรียนผูอานทําความเขาใจ 
กับความวา “ตนเอง” 
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ตนเอง 
 ตนเองหมายถึงตัวเรา โดยในวันหนึ่ง ๆ มนุษย
แตละคน จะทาํหนาทีต่ามบทบาทสมมตสิถานะแหงตน เชน 
หากมองในมิตคิรอบครัว โดยครอบครัวเปนหนวยสงัคมเล็กสุด 
และทุกคนที่เปนสมาชิกครอบครัว จะมีบทบาทสมมติ 
แหงตนเอง อันประกอบดวย บทบาท หนาที่ความเปนพอ 
ความเปนแม ความเปนลูก ความเปนพี่ ความเปนนอง 
ความเปนปู ความเปนยา ความเปนตา และความเปนยาย 
ซึ่งในแตละบทบาทสมมติก็จะมีหนาที่แหงตนเอง ที่จะตอง
รบัผิดชอบตอตนเอง ตอครอบครัว ตอสังคม และประเทศชาติ
เชื่อมโยงกันอยางมีนัยสําคัญซึ่งกันและกัน เชน บทบาท
หนาที่ความเปนพอ จะตองรับผิดชอบตอครอบครัว 
เริ่มต้ังแตการหารายไดจุดเจือครอบครัว เพื่อสรางสถานะ
เศรษฐกิจใหมั่งคง ยั่งยืน รวมท้ัง เลี้ยงดูบุตร ธิดา วางแผน
ชีวิตใหการศึกษาแกบุตร ธิดา เพื่อใหบุตร ธิดา นําความรู
เปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง เปนตน 
ปจเจกชน คนหนึ่ง ๆ จะมีสถานะเศรษฐกิจดีไดน้ัน จะตอง
มีการทํางาน เมื่อมีการทํางานก็จะตองมีคาตอบแทนจาก
การทํางาน คือ รายไดจากการทํางาน โดยเฉพาะการเลือก
อาชีพ จะมีความสัมพันธกับรายไดและเศรษฐกิจ เชน 
การเลือกอาชีพเปนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาในตําแหนงตาง ๆ ก็มีรายไดที่เกิดขึ้น 
เรียกวา คาจาง หรือเงินเดือนจากการทํางาน ความเชื่อม
โยงหวงโซเศรษฐกจิระหวางครอบครวักบัสถาบนัอดุมศกึษา
ที่ทํางานอยู  จะมีนัยสําคัญซ่ึงกันและกัน โดยสถาบัน
อุดมศึกษา ใหอาชีพ และคาตอบแทน สวนตัวเรามีหนาที่
ผลิตผลงานตามมาตรฐานตําแหนงกําหนด เปนตน 
  อนึ่ง เมื่อทบทวนตนเองในฐานะเปนบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา แหงระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และ
แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 18 (ข) และ (ค) โดย จําแนกบทบาท
หนาทีค่วามรบัผดิชอบตามมาตรฐานระดับตาํแหนงกาํหนด 
รวมทั้งภาระงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
โดยบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการในสถาบันอดุมศึกษาน้ัน ๆ  
จะเปนกาํลงั ทาํงานดานยทุธศาสตร โดย สงเสรมิสนับสนุน
งานประจํา ที่ไมกอใหเกิดรายไดโดยตรง อันเนื่องจากไมใช

หนวยผลิตสินคา จึงถูกมองวา เปนกลุมคนท่ีไมกอใหเกิด
รายไดตอสถาบนัอุดมศกึษา นอกจากถกูมองวาทาํงานทีไ่ม
กอใหเกิดรายไดแลว ยังถูกมองวาเปนกลุมคนท่ีเพิ่มตนทุน
ในการผลิตใหแกสถาบันอุดมศึกษา น้ัน ๆ เมื่อถูกมองวา
เปนกลุมคนทีท่าํงานสงเสรมิสนับสนนุงานประจาํ และทําให
เกดิตนทนุคาใชจายในผลติสงูขึน้ขึน้ จงึสงผลกระทบตอเสน
ทางความกาวหนาในเสนทางวิชาชีพของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ จากขอมูลเชิงประจักษ พบวา สถาบัน
อุดมศึกษาหลายแหง กําหนดเสนทางความกาวหนาของ
บุคลกรสายสนับสนุนวิชาการคลายกันและเหมือนกัน เชน 
สถาบันอุดมศึกษาบางแหง กําหนดใหมีตําแหนงระดับ
เชี่ยวชาญในอัตรารอยละ 1 ของจํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ในสถาบันนั้นๆ หรือกําหนดระดับ
ตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ รอยละ 15 ของบุคลากร
สายสนับสนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ และหรือ
กาํหนดระดบัตาํแหนงชํานาญการรอยละ 50 ของบุคลากร
สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ  หรือบางสถาบัน
อุดมศกึษาไมกาํหนดตาํแหนง ระดบัเชีย่วชาญไวเลย เปนตน

ปจจยัและสาเหต ุขอจาํกัด เสนทางความกาวหนา
ในวิชาชีพ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 จากขอมลูเชิงประจักษ พบวา ปจจยัสาเหตุ และ
ขอจาํกดั เสนทางความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุน
วชิาการมีหลายประการ ผูเขยีนบทความนี ้ขอยกขึน้ส่ือสาร
เพียง 3 ประการหลัก ดังนี้ 
 ประการท่ี 1 ปญหาดานงบประมาณรายจาย
โดยงบประมาณรายจาย สําหรับคาจางบุคลากรในสถาบัน
อุดมศึกษา จะมีความสัมพันธกับระดับตําแหนงสูงข้ึน 
อันเน่ืองจากบุคลากรสายสายสนับสนุนวิชาการนั้น จะมี
แหลงเงินคาจางมาจาก 2 แหลง คือ แหลงที่ 1 จางดวยเงิน
งบประมาณแผนดนิ รฐับาลอดุหนนุ และแหลงที ่2 จางดวย
เงินรายไดของสวนราชการในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ 
และแนวโนม พบวาทกุสถาบันอดุมศึกษาจะจายคาจางดวย
เงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษา สูงขึ้นคลายกัน 
 ประการที่ 2 คางานระดับตําแหนงตามขอเท็จ
จริงและขอมูลเชิงประจักษ พบวา ผลการประเมินคางาน
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ระดับของตําแหนงที่แทจริงของบุคลากรสายสนับสนุน
วชิาการ บางสายงาน ไมมีความจําเปนจะตองมีระดับตําแหนง 
ชาํนาญการพเิศษ หรอืเชีย่วชาญ โดย คางานระดบัตาํแหนง
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จะมีความสัมพันธกับ
โครงสรางของสวนราชการและหรอืหนวยงานภายในสงักดั
สถาบันดุมศึกษาน้ัน ๆ จึงเปนขอจํากัดในเสนทางความ
กาวหนา เปนตน 
 ประการท่ี 3 ความคุมคาและคุมทนุในการมีระดบั
ตําแหนงสูงขึ้น จากความคาดหวังของผูบริหารสถาบัน
อดุมศึกษา กบั ระดับตาํแหนงทีส่งูขึน้ โดยผูบรหิารสถาบัน
อุดมศึกษา มีคาดหวังกับ ผูมีระดับตําแหนงสูงขึ้นระดับ 
ชาํนาญการพเิศษ ระดบัเชีย่วชาญ จะตองทาํงานไดหลากหลาย 
บทบาทหนาที่ และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ 
และนําความรูความเช่ียวชาญน้ัน มาพัฒนากระบวนการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่ง แตขอเท็จจริง จากขอมูล
เชิงประจักษ พบวา ระดับตําแหนงท่ีสูงขึ้น ไมสามารถ
ผลติผลงานตรงตามเกณฑ มาตรฐานตาํแหนงกาํหนดใหแก
สถาบันดมุศกึษาได อนัเปนสาเหตหุลกัทีทํ่าใหมขีอจํากดัใน
เสนทางความกาวหนาในวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
วชิาการตาํแหนงนัน้ ๆ  เมือ่ทาํงานตํา่กวามาตรฐานตาํแหนง
กําหนด จึงทําใหเกิดความเสื่อม ที่มีผลตอความสุขในการ
ครองตน ครองคน ครองงาน จงึควรรเูทาทนั ความสขุ และ
ความเส่ือม ในขอ 3 ดังน้ี 

ความสุข : ความเส่ือม
 หากตวัเราเอง รเูทาทนัปจจยัทีทํ่าใหเกิดความสขุ
หรือความเส่ือม อันทําใหเกิดทุกขน้ัน แลวนํามาปรับใชกับ
การปฏิบัติราชการไดอยางใด ผูเขียนอธิบายเพิ่มเติม โดย
สรุปจากกรรมวิธีในการครองตน ครองงาน และครองคน 
ในชีวิตราชการตลอดระยะเวลา 24 ปท่ีผานมา พบวา การ
ทํางานราชการน้ัน จะมีมาตรฐานข้ันตํ่าในการปฏิบัติ
ราชการ อยางนอย 2 มาตรฐาน กลาวคือ มาตรฐานเร่ือง
เวลาการปฏิบตัริาชการโดยภาครัฐกําหนดไววา เวลาปฏิบตัิ
ราชการข้ันตํ่า ระหวาง เวลา 08.30-16.30 น. และ
มาตรฐานดานความรูความสามารถตามระดับตําแหนง
กําหนด ซึ่งเปนภาระงาน (Position Description) สําหรับ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไปกําหนดไว 
เชน ระดับตําแหนง ระดับชํานาญการพิเศษ จะตองมีการ
กําหนดมาตรฐานดานความรูและมาตรฐานในการผลิตผล
งานเชิงวชิาการ สงูกวาระดับปฏิบตักิาร ลักษณะ วเิคราะห 
สังเคราะห วิจัยหรือพัฒนาระบบงานหรือจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน ในสายวิชาชีพนั้น ๆ แลวนําผลท่ีไดมาจากการ
วเิคราะห สงัเคราะห วจิยัหรอืปรบัปรงุ ขัน้ตอนกระบวนการ
ทํางานจากคูมือหรือพัฒนาสารสนเทศ และวางระบบ
กระบวนการทํางาน หรือใชผลจากงานวิชาการการแกไข
ปญหางานหรือพัฒนาระบบงาน เปนตน 

อน่ึง หากพิเคราะห ตามเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่า 
ดังกลาวมาในขอ 3 พบวา เปนเพียงมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
อันนําไปสูความสุขในขั้นไมมีปญหาในการทํางานระดับ
ตนเองเทาน้ัน ฉะน้ัน การจะพัฒนาความสุขใหสูงยิ่งขึ้น 
จะตองฝกฝนตนเอง ในการละเวนความเส่ือมท่ีจะนํามาสู
ตนเองในขอ 4 คือ 

การฝกฝน - บําเพ็ญตน 
 การฝกฝนและบําเพ็ญตน เพ่ือใหเกิดวินยัในตนเอง
และทาํใหวนิยั มีความคงทนและยัง่ยนืในตนเองน้ัน โดยผูเขียน
บทความนี ้ใช “แบบจําลองบนัได 5 ขัน้” ทีผ่เูขยีนบทความ
ไดใชควบคุมตนเอง มาตั้งแตวัยเด็กอายุ 7 ป จนถึงปจจุบัน 
อันประกอบดวยขั้นที่ 1 จากส่ิงไมรู คนควาใหรูความจริง 
อยางชัดเจน เมื่อรูและเขาใจอยางชัดเจนแลว ขั้นที่ 2 ตอง
ลงมอืปฏิบตัหิรอืทาํงานนัน้ ๆ  ตามความรูทีไ่ดจากการศึกษา
คนควา เมือ่ลงมอืทาํครัง้แรกจะยังไมเกดิความชํานาญหรือ
ปรับความคิดใหยอมรับตอส่ิงที่ไมชอบ แตจําเปนตองทํา
ตามบทบาทหนาที่ แมวางานที่ทํานั้นจะชอบหรือไมชอบ 
กต็องทาํเพราะมหีนาทีต่อตนเอง ตอสงัคมและประเทศชาติ 
เปนสําคญั จากพฒันาการ ขัน้ที ่2 หากทาํอยางตอเนือ่งจะ
เขาสูขั้นที่ 3 คือทํางานหรือปฏิบัติสิ่งนั้น ๆ อยางสม่ําเสมอ 
เม่ือทาํตดิตอยางตอเนือ่งและยาวนาน จะเกิดความชํานาญ
ในทกัษะหลากหลายรปูแบบและเขาสูขัน้ที ่4 คือเกดิทกัษะ 
ความชํานาญและความเช่ียวชาญในตนเอง จนเปนกลาย
เปนนิสัยหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยการกระทํา อันนํา
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ไปสูขั้นที่ 5 คือ ความมีวินัยในตนเอง ถือเปนขั้นสูงสุดใน
ชีวิตมนุษย โดยกรรมกวิธีฝกฝนตนเองจากบันไดขั้นท่ี 1-5 
จะมีนัยสําคัญซึ่งกันและกัน ผูเขียนสรุปวา กรรมวิธีในการ
ฝกฝน บาํเพ็ญตนเองมีหลายกรรมวิธ ีอาจมาจากทางธรรม
หรือทางโลก ลวนมีประโยชนตอตนเองและสังคมอยาง
แทจริงทั้งสิ้น 
 อนึง่ ในการฝกฝน บาํเพ็ญตน ในฐานะขาราชการ 
พนกังาน ลกูจาง ของหนวยงานรฐั ไมวาจะดาํรงตําแหนงใด ๆ  
ทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และสายบริหาร 
ที่จะตองตันสินใจในการใชอํานาจรัฐ ใหมีความถูกตอง 
ตรงบทบญัญตัแิหงกฎหมาย ระเบียบแบบแผนทีท่างราชการ
กาํหนดไว รวมทัง้ใช หลกัธรรมาภิบาล ยดึโยงในหลาย ๆ  มิติ
โดยเฉพาะมิติดานคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย สุจริต 
แมวาจะมิไดกําหนดไวเปนกฎหมายลายลักษณอักษร ใน
ฐานะเจาหนาทีข่องรัฐมคีวามจําเปนตองประพฤติปฏบัิตติน
ภายใตกรอบกฎหมาย ระเบียบแบบแผน และทรงไวซ่ึง
ความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ก็จะหลุดพนจาก
การนําความเส่ือมมาสูตนเอง เม่ือไมมีความเสื่อมที่เปน
สาเหตุแหงทกุขมาสตูนเองและครอบครัว ก็จะเกิดความสุข 
ในฐานะบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาอุดมศึกษานั้น ๆ 

ขอเสนอแนะ ในการทําใหตนเองมีความสุข
  กรรมวิธีการทํางานใหมีความสุขไดนั้น จะตอง
สรางภูมิคุมกันใหตนเอง โดยนอมนําทฤษฎีความพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใน
ราชการที่ 9 ประกอบกับหลักคําสอนของพระพุทธองค 
มาใชในการดํารงชีวิต ไมมากไป ไมนอยไป ไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น เรียกวา ทางสายกลาง ชีวิตก็จะหา
ความสุขไดไมยาก โดยผูเขียนพยายามต้ังคําถามวา ทําไม 
คนเรา ตองเหน็ดเหนื่อยกับความอยาก ความปรารถนารถ 
ความตองการท่ีมากเกินความจําเปน จนกลายเปนความโลภ 
อันนําไปสูการทําความเส่ือมใหตนเอง
 อนึ่ง หลักการทํางานใหมีความสุขอยางคงทน
ถาวรและยัง่ยนืนัน้ผเูขยีนสรปุวา ทาํงานทีไ่ดรบัมอบหมาย
ใหดทีีส่ดุแมวางานน้ันๆ จะชอบหรอืไมชอบ จะตองใชความ
รคูวามสามารถท่ีมอียใูนตนเองน้ัน ทาํงานท่ีไดรบัมอบหมาย

อยางเต็มทีแ่ละสุดความสามารถ และประเดน็สําคญัไมหวงั
ผลตอบแทนจากการทํางานนั้น ๆ โดยความมีนํ้าใจและ
ความเสียสละตนเอง เพื่อคนสวนรวม เปนพื้นฐานในการ
รักษาความดี อันทําใหเกิดความสุขนั้นเอง 
 ทายน้ี ผูเขียนบทความ เรื่อง สุขในฐานะเปน
บคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการในสถาบนัอดุมศกึษา และใน
ฐานะกรรมการบรหิาร ปขมท. ชดุท่ี 19 ขอกราบขอบพระคณุ 
ทุกทานที่เขารวมสัมมนาวิชาการประจําป ปขมท. ระหวาง
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอเซียกรุงเทพใน 
ครั้งนี้ และขอใหทุกทานเดินทางกลับบานโดยปลอดและมี
ความสขุกบัการทาํงาน ในทกุบทบาทหนาที ่ในฐานะขาของ
แผนดิน 
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