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รัชชนนท แกะมา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แนวคิดในการงาน ฐานะขาราชการ
 แนวคิดคําวา ขาราชการของผูเขียนบทความน้ี 
สรุปวาขาราชการ คือ ขาของแผนดิน ฉะนั้น จะตอง ตั้งใจ
รับใชพระเจาแผนดิน และประเทศชาติ เพื่อปกปองผล
ประโยชน ของประเทศชาติใหดีที่สุด โดย จะไมมุงหวัง
ประโยชนสวนตน
 จากแนวคิด คําวาขาราชการ คือ ผูทํางาน
ใหกบัพระราชา และรับใชประเทศชาติ  บทบาทหนาทีข่อง 
ขาราชการ จึงตองใหบริการแกประชาชนทุกคนดวยความ
เสมอภาค รวมท้ังมคีวามมุงม่ันทีจ่ะแกไขปญหา ใหแก สวน
ราชการ แกไขปญหาใหกบัสงัคม และประเทศชาต ิบนพืน้ฐาน
ของ หวงโซอุปสงค-อุปทานในการบรหิาร โดยใชเครื่องมือ 
หลักวิถีธรรมเปนพ้ืนฐานในแกปญหาและสรางความสุข
ใหตนเอง และเพ่ือนรวมงานในสวนราชการ
 ความสุขของมนุษย ชวงวัยทํางาน จะเกิดจาก
การไดทาํงานตามความชอบ และไดชวยเหลอืคนอ่ืน รวมท้ัง
ไดรักษาผลประโยชนใหแก สวนราชการ สังคม และ
ประเทศชาติ ใหสมบูรณเต็มเม็ดเต็มหนวยไดนั้น  ก็ตอเมือ
ขาราชการมีความ ซื่อสัตย สุจริต ไมคอรรัปช่ัน เพื่อมุงหา

ประโยชน ของประเทศชาติ ซึ่งเปนทรัพยสินของคนสวน
รวม มาเปนของตนเอง ขาราชการทีด่ ีจงึจาํเปนตองดาํเนนิ
ชีวิตโดยหลักวิถีคุณธรรม  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  อนัจะสงผลใหประเทศชาติ

พัฒนา และประชาชนคนไทยไดอยูดีมีสุข อันสงผลให
มีความสุขอยางแทจริง 
   จากการศกึษาโดยผูเขยีนใชชวีติเปนตาํราในการ

ทดลอง พบวา ความสุข ของคนจําแนกได เปน ๔ ชวง คือ 
ชวงวัยเด็กมีความสุขจากการเลน ชวงวัยรุนมีความสุขจาก
การมเีพือ่น และมคีวามรกั  ชวงวยัรุนตอนปลาย สูวยักลางคน 
มีความสุข จากการทํางาน และความสุขในวัยสูงอายุ คือ 

การระลกึถงึความหลงั โดยเฉพาะความภมูใิจในความดงีาม
ทีไ่ดจากการทาํงานในชวงทีผ่านมาตลอดชวีติทีเ่ปนคน  เม่ือ
ผูเขียน ไดทราบแลววาความสุขของคนจําแนกเปน 4 ชวง 
จากนั้น  ผูเขียนไดนํา หวงโซอุปสงค –อุปทาน แนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร มาใชเปนเครื่องมือ Km โดยนอมนํา 
หลักวิธีคุณธรรม เรื่อง จิตอาสา ธรรมาภิบาล และทศพิศ
ราชธรรม มาเปนพื้นฐานในการทํางาน ใหเกิดความสุข 
ใหแกตนเอง เพื่อนรวมงาน ในสวนราชการ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีอยางตอเนือ่ง โดยผูเขยีน
มีวิธีการ ขั้นตอนในการทํางาน และสรางความสุขดวย 
แนวคิดบวก เพื่อสนับสนุนใหเกิดความสุข ดังนี้ 

วิธีการทํางาน 
 ผูเขียนนําทฤษฎีอุปสงค-อุปทาน มาประยุกต
ใชกับการทํางาน พัฒนาตนเอง และสรางความสุขในการ
ทํางาน โดยเร่ิมจาก สรางความเขาใจตนเอง หมายความ
วา จะตอง เขาใจบริบทของสวนราชการที่ตนเองสังกัดอยู 
และเขาใจตนเองวามีหนาที่รับผิดชอบตามที่สวนราชการ
มอบหมายใหอยางไร เชน สวนราชการคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี มวีสิยัทศันวา คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนศูนยกลางแหงการเรียน
การสอนและวิจัยในลุมนํ้าโขงและอาเซียน และมีพันธกิจ 
ประกอบดวย 

 - สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล 
 - มีคุณธรรม ดํารงชีพบนพื้นฐานพอเพียง  
 - วิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดองค
ความรู ใหม 
 - บรกิารวชิาการ เพือ่เสรมิสรางความรวมมอื
และเรียนรูกับชุมชน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่นดวยการบูรณาการกับองคความรูทาง

วิทยาศาสตร 
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 อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ 
สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอ สังคม 
 เอกลักษณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ 
ภูมิปญญาแหงภูมิภาคลุมนํ้าโขง  พฤติกรรมของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร เปนผูมิจิตอาสา มีความเสียสละ 

มุงประโยชนสวนรวมไมกอประโยชนสวนตน และเปนผูรูจกั
กาลเทศะ แตงกายเหมาะสมกับโอกาส เวลา และสถานที่ 
 อนึง่ หากพิเคราะห สงัเคราะห วสิยัทศัน พนัธกิจ
อัตลักษณ เอกลักษณ ที่สวนราชการกําหนด ถาหากสวน
ราชการกําหนดเปาหมายแหงความสําเรจ็ภายในกรอบเวลา
กําหนด 4 ป (พ.ศ.2561) ความสําเร็จของสวนราชการน้ัน 
ก็จะสรางความสุขใหแกบุคลากรทุกคนในสวนราชการ 
ฉะน้ัน ความสําเร็จของสวนราชการท่ีตนเองสังกัดอยู 
จะมีความสัมพันธกับรายได สวัสดิการของบุคลากรทุกคน 
  หวงโซ-อปุสงค ในมติคิวามตองการของบคุลากร 
รายบุคคล ซึ่งมีระดับเสนความพอใจที่แตกตางกันตาม
ศาสตรและเสนทางอาชีพ เชน ศาสตรตําแหนง อาจารย 
จะเร่ิมตน จากตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย บคุลากรสายสนบัสนนุ
วิชาการ กลุมบริหาร คือ หัวหนางาน หนาสํานักงาน
ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสํานัก กลุมวิชาชีพและ
เชีย่วชาญเฉพาะ จะเร่ิมตน จากตําแหนง นกัวชิาการปฏิบตัิ
การ ชาํนาญการ ชาํนาญการพเิศษ เชีย่วชาญ เปนตน กลุม
ทัว่ไป จะเร่ิมตนจากตําแหนง ปฏิบตังิานบริหาร ชาํนาญงาน 
ชํานาญงานพิเศษ เปนตน

  ถามองถงึความสุขในการทํางาน ในสวนราชการ

ที่ตนเองสังกัดอยูนั้น จะตองเริ่มตน จากตัวเราเองเปน
อันดับแรก เชน หากมีความขยัน มุงมั่นในการทํางาน ก็จะ
มีเสนทางความกาวหนาในวิชาชีพ จะสงผลตอรายได และ
สวสัดกิารทีด่ ีเมือ่มคีวามเขาใจวาความสขุเริม่ท่ีตนเองเปน

อันดับแรกแลว 
 จากนั้น จึง ใช เครื่องมือหลักวิธถีคุณธรรม 
จิตอาสา ธรรมาภิบาล และทศพิศราชธรรม เปนเครื่องมือ
ใน สรางความสมดุล ระหวางความตองการของบคุลกรราย
บุคคล  และความตองการของสวนราชการ โดยพิเคราะห 

สังเคราะห  วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ 

ของสวนราชการ และกาํหนดวิธ ี(กลยทุธ) ทีจ่ะไปถงึ วสิยัทศัน 
พนัธกิจ อตัลักษณ เอกลักษณ รวมกัน วาจะไปถึงเปาหมาย
ภายในกรอบเวลากําหนดไดอยางไร 
 นอกจากที่กลาวมาขางตน ผูเขียนใชชีวิตเปน
ตําราในการทดลอง โดยใชวิถีคุณธรรมสรางความสุข
ในการทํางานโดยปรับแนวคิดใหตนเองไดมีความสุขจาก
องคประกอบภายใน ดังนี้ 
 แนวคิดสําหรับการทํางานอยางมีความสุข 
 การทํางานใหมีความสุข จะตองเขาใจบทบาท
หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายนั้นอยางทองแท และตอง
ปรับอารมณใหเขากับบทบาทของงานในตําแหนงที่ไดรับ
มอบหมายโดยสรางความรักงานโดยคิดบวก และพรอมท่ี
จะซอมบทบาทท่ีไดรับมอบหมายงานใหมอยูตลอดเวลา 
เม่ือลงมือทําก็ตองทําอยางเต็มที่ โดยคิดวา เราจะตองเปน
ผูใหสวนราชการไดมากกวาสวนราชการใหเรา ตองมีจรรยา
บรรณ ในวิชาชีพตนเอง ตองไมเอาผลตอบแทนเปนตัวนํา 
เพราะถาหากใชผลตอบแทนเปนตัวนํา จะทําใหบทบาท
การแสดงของเราเปล่ียนแปลงไปจากความสามารถทีแ่ทจรงิ 
อันเน่ืองจากความทอที่ไมไดตามเปาหมาย  
 การเปดการทักทายกับทุกคนในสวนราชการ 
จดจาํบุคคลสาํคัญในหนวยงานของตนใหได เรยีนหลกัสตูร
เรงลัดการปฏิบัติงานจากคนรุนเกาโดยใชเวที KM และ
ศึกษาเอกสารเปนกรณี ศึกษา เพื่อทราบปญหาอุปสรรค 
และแนวทางแกไข
 การสรางเครือขายระหวางบุคคล เพื่อใหเกิด

ความรูรอบ ไมควรคบคนเพียงกลุมใดกลุมหน่ึงเพียงกลุม

เดยีว โดยรับ ฟงและถามใหมากกวาการพดู และเกบ็ขอมูล
โดยการจดบันทึก เขารวมกิจกรรมใหมากที่สุด และอยา
แสดงความคิดเห็นในเชิงลบ หากคิดลบจะทําใหความสุข 
ในการทํางานและความสุขภายในหายไปทันที

ปรับตัวเขากับงานอยางมีความสุข โดย คิด
บวก….++++ คิดบวก คือ ไมคิดเขาขางตนเอง เลือกคบ
เพือ่นคดิบวก คดิถงึส่ิงทีแ่ยกวาเราเพือ่มิใหตนเองมปีมดอย  
คดิวาโอกาสทีม่คีณุคา เริม่จากจดุเลก็ ๆ  ทีค่นทัว่ไปมองขาม 
การคิดบวก เปน พื้นฐานคุณธรรมที่ทุกคนสามารถสรางได 

จากตัวเราเอง 
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 ผลรายจากการคิดลบ โดยคิดลบ เปรียบเสมือน
ถงัขยะท่ีเก็บแตสิง่ท่ีไรคา ในขณะ คนคิดบวกเปรียบเสมือน
คลังสมบัติที่เก็บแตสิ่งที่ลํ้าคาไวใหกับตนเอง
 การปรับตนเองให คิดแบบสุขในการรับราชการ
หรืองานภาคเอกชน  โดยเปรียบเทียบในสิ่งท่ีดีกวา เชน 
ทํางานในสวนราชการน้ัน จะมีรายรับแนนอน ...? ไดเรียน
รูสิ่งใหม ๆ จากการทํางาน โดยไมตองลงทุน....?  มีสังคม
กวางจากเพื่อนรวมงาน และเครือขาย ....? ทันโลก....? 
ทันเหตุการณ....?  และการทํางานราชการ มีสวัสดิการดี
กวาคนทาํกจิการสวนตวั...?  และ ไมลมละลาย.....?  ทาํงาน
เพียงหนาที่ความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมาย.....?:  
และสวนราชการมีวันหยุดคอนขางจะมากกวาภาคเอกชน 
……?
 การสรางความสุขภายในตนเอง จากความภูมิใจ
เปนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสรางความสุขใหกับการทํางาน
อยางเตม็ที ่เชน  ภมูใิจกับสิง่ท่ีเปนอยู  มอียู ไดอยู  มากกวา
จะถามหาในสิ่งที่ไมเปน ยังไมมี หรือยังไมได  
  สรปุ : เปดรบัการเปล่ียนแปลงทกุมติ ิปรบัตนเอง
ใหเขากับบทบาทหนาที่ ใหม หรือรูปแบบใหม โดยเริ่มจาก
การเปล่ียนแปลงตนเองใหเขากับระบบงาน เขาคนในสวน
ราชการท่ีมีระดับความคิดที่แตกตางกัน  เม่ือดําเนินการ
แลวยังไมมีความสุข ก็ใหปลงหรือปลอยวาง ในสิ่งที่เกิน
ความสามารถที่มีอยู......? ซึ่ง 4 ฐานความคิดดังกลาวขาง
ตน คือ ฐานความสุขเบื้องตนของคนทํางานสวนราชการ 
และภาคเอกชน 
  

เหตุผลท่ีสนับสนุนแนวคิดบวก...? 
 การสรางเหตุผลสนับสนุน แนวคิดบวก เชน 
ทํางานมากไดประสบการณจากการทํางานนั้น ๆ มากขึ้น  
การทํางานมากยังไดสรางผลงานใหปรากฏเปนที่ประจักษ  

ฉะน้ัน การทํางานมาก และหลายหนาท่ี มโีอกาสเปนบคุคล
สําคัญของสวนราชการ
 นอกจากน้ี ยงัพบวาหาก ทาํมากแลว จะมโีอกาส 

สบายในภายหลัง อันเนื่องจากสามารถใชประสบการณ
ที่ผานมา แกไขปญหาอุปสรรคได ในเวลาอันสั้น 

จงทํางานใหมากกวาเงินคาตอบแทน/เงินเดือน
 ความกาวหนาในเสนทางอาชพี มกัจะถกูกาํหนด
โดยโครงสรางหนวยงาน หรือเรียกวาระบบ ความกาวหนา
ในเสนทางอาชีพ ขึ้นอยูกับองคประกอบ 2 ปจจัย ปจจัย
ภายใน คือ ความพรอมของตัวเราเอง (ตัณหา) ปจจัย
ภายนอก คอืสถานการณทีอ่ือ้ตอการเติบโต เชน โครงสราง

หนวยงานที่สวนราชการกําหนด ........? คางานของ
ตําแหนง.........? เปนตน 
 จากแนวคิ ดบวก  เพื่ อสร า งความสุ ข ให
มีความกาวหนาในเสนทางอาชีพ สรุปวา : คนที่มีแผนที่
ในการเดินทางยอมไปถึงเปาหมาย.....? ปลอดภัยกวาคนที
ไมมีแผนที่ในการเดินทางอยางแนนอน .......? และบรรลุ 
เปาประสงค ไดเร็วกวา เพราะมิไดลงผิดลองถูก 

เทคนิคการทํางาน กับผูบริหารในยุคปจจุบัน
 เทคนิคการทํางานกับผูบริหารในยุค ค.ศ. 2014 
นั้น  จะตอง ปอนขอมูลใหม ๆ ใหผูบริหารไดมีโอกาสเลือก 
คดิและเตรยีมสิง่ใหม ๆ  ไวลวงหนาเสมอ เพราะความเจรญิ
เตบิโตของสวนราชการน้ัน จะตองตดัสนิใจใหทนัเหตกุารณ   
 ชวีติ กบั การทาํงาน โดยใชทฤษฎวีงจรชวีติ สราง
ความสมดุล 
 ผูเขียนบทความน้ี นําทฤษฎีวงจรชีวิตปรับใชใน
การทาํงาน โดย เริม่ตนการปฏบิตังิานครัง้แรกคาตอบแทน 
จะนอย ฉะนั้น คาตอบแทนจากการทํางาน จะเพิ่มขึ้นตาม
ความสามารถ และประสบการณในทํางานที่สะสมไวอยาง
ตอเนื่อง  เมื่อถึงวัยเกษียณราชการจะไมมีรายไดรายเพิ่ม
ขึน้ แตรายไดจากการทํางานกลบัลดลง ฉะนัน้ หากจะสราง
ความสขุใหกบัตนเองในชวงวยัทาํงาน จะตองมกีารวางแผน 
ในการออมเงิน และแผนการใชจายเงินหลังอายุ 60 ป 

ความเจ็บปวด จะสรางคุณคาแหงความสําเร็จ
 ความเจ็บปวดจากความผิดหวัง ในดานตาง ๆ  จะ 
ชวยสรางคุณคาของการมีชีวิตให เปนปกติสุข 
 ความขัดแยงกนั ระหวางการปฏิบตังิาน กจ็ะชวย
สรางคุณคาของความสัมพันธอันดีตอกัน เชนกัน 
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เสริมสรางทัศนคติการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
 การเสริมสรางทัศนคติ เริ่มจากองคประกอบ
ภายใน ของตนเองใหสามารถ วางแผนการทํางานใหดี 
รอบคอบ และที่สําคัญมีความเปนไปไดสูงจากแผนนั้น  
รวมทั้งมีความทันสมัย และทันเทคโนโลยี มีความรักและ
ศรัทธาในงานท่ีทํา.....? มีความยืดหยุน.....? เปดใจกวาง
รับฟงความคิด ขอวิจารณ จากทุกภาคสวน และมีนํ้าใจ
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพัฒนาตนเองอยางไมยอทอ 

ทัศนคติสรางสรรค
 ทัศนคติสรางสรรค เชน ความปรารถนา
ทีจ่ะทาํใหดกีวาเดมิ …..? และต่ืนตัว เปดห ูเปดตา เปดใจ สาํหรบั

รับรูสิ่งใหม ๆ  สนใจที่จะศึกษาคนควา ใหลึกซ้ึงและมีความ
อยากรูอยากเห็นที่จะเรียนรูตลอดเวลา มีความละเอียด
รอบคอบในการคิดหลายมิติ กอนตันสินใจลงมือทํา 
จะทําใหประสบผลสําเร็จสงูตามมาดวย การมิสมาธิ หรอืสติ 
กอนลงมือทําอยางจริงจัง อดทนไมยอมแพ การมองโลก
ในแงดี ตลอดจน ความรวมมือเปดกวาง ที่จะรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น เปนความสุขในการทํางานอีกอยางหนึ่ง
ที่ผูเขียนบทความนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันทุกวัน 
เพ่ือสรางความสุขใหตนเอง 
 ปจจัยสงผลใหกาวหนาในเสนทางอาชีพ สําหรับ
คนทํางาน คนท่ีมีความสุขกับการทํางานน้ัน จะตองมีเสน
ทางความกางหนาในอาชีพโดยความกาวหนาในอาชีพ จะ
เริ่มตน จากความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความเช่ือม่ันใน
ตนเอง มีความสุจริตตอหนาที่ มีใจกวางตอการวิพากษ 

วิจารณ มีดุลพินิจที่ดี และประเด็นสําคัญ มีวินัยในตนเอง 
โดยวินัยในตนเองสามารถพัฒนาได จาก 5 ขั้น คือ 1) จาก
สิ่งที่ไมรู จะตองศึกษาใหรู 2) เมื่อรูแลวก็ลงมือปฏิบัติ  3)
ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 4) ติดตอกันเปนเวลายาวนาน และ 
5) จะเกิดเปนนิสัย หรือเรียกวาวินัยในตนเอง 

สูตรสําเร็จในเสนทางอาชีพ
 สูตรสําเร็จในเสนทางอาชีพ จะตองทําใหทันกับ
 สถานการณเหตุการณปจจุบัน  โดย เริ่มทําทันที 
เมื่อคิดได มีจุดมุงหมายในใจที่ชัดเจน ทําตามลําดับ

ความสําคัญของปญหา ชนะใจคนอื่น คิดแบบชนะ 
การประสานพลังการปรับตัวใหสมดุล ยกปญหา ขึ้นสูการ
แกไขทันที ถาเกิดปญหา   
  จากที่กลาวมาของตน สรุปวา ความสุขนั้น 
จะตองเริม่ตนทีต่วัเองเปนอนัดบัแรก กลาว คอื จะตองโนมเขา

มาใสตัว เอง เพื่อ ปรับ เปล่ียนแปลงตนเองใหเขากับระบบ  
โดยความสุขในการทํางานน้ัน จะมีความสัมพันธ กับความ
สาํเร็จของสวนราชการเปนสําคัญ เชน ความสําเร็จของสวน
ราชการ จะสงผลใหบุคลากรมีรายไดสูงขึ้น และมีชื่อเสียง
ตามมา อันนํามาสูสวัสดิการที่ดี ผูเขียนบทความไดนําหวง
โซ-อุปสงค –อุปทาน มาใชในการสรางความสุขและพัฒนา
สวนราชการ ดังนี้ 
 SCOR: Supply Chain Operation Reference 
Model  มาใชในการแกไขปญหา ในการทํางานและสราง
ความสุขใหตนเอง และความสุขใหคนในสวนราชการ 
 ขั้นที่ ...?
 นําวิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ 
 และนโยบาย มาสูการพิเคราะห สังเคราะห  
โดยการวิจัย แบบมีสวนรวม และการประชุมเพื่อสราง
พันธะสัญญาในการวางแผนการทํางานใหบรรลุวิสัยทัศน 
พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ และนโยบายผูบริหารใน
กรอบเวลา 4 ป ของการดํารงตําแหนง คณบดี ผูอาํนวยการ
และอธิการบดี ตามวาระ
  กําหนดขั้นตอนและกระบวนการทํางานให
เหมาะสม เริ่มจากการวางแผนในการทํางาน โดยกําหนด

แผนการปฏิบัติงาน  แผน1...นําหลักคุณธรรม จิตอาสา 
ธรรมาภิบาล และทศพิศราชธรรม มาสูการปฏบิติังาน แผน 
2 วางระบบการทํางาน โดยใชเครื่องมือคุณธรรมแผน 1 
ควบคุม และแผน .3 ประกาศแนวปฏิบัติตามพันธะสัญญา 
ที่ไดจากขอตกลงจากผูมีสวนไดเสียรวมกัน  

  กําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติงานตามแผน 
 เม่ือดําเนินการตาม ขอ 1 และ 2 แลว ก็จะเกิด
ผลผลิตตามงานท่ีรับผิดชอบในแตละชิ้นงาน ตรงตาม วิสัย

ทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ  ตรงเปาหมาย และ
มีคุณภาพสูง  อันนําไปสูความคงทน ยั่งยืน และสวัสดิการ
ที่ดีแกบุคลากร 
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การสรางความสุขในการทํางาน ในมิติของ ผูปฏิบัติงาน
จะตองมภีมูคิุมกนัในวชิาชพี คอื มคีวามเชีย่วชาญในวชิาชีพ  
โดย ใช DCOR: Demand Chain Operation Reference 
Mode มาแกไขปญหาและสรางความสขุในการทํางาน โดย
เริ่มจากการพัฒนาตนเอง ดังนี้
 เปดใจ ที่จะเปล่ียนวิธีการ ทํางาน ตาม 
 นโยบายของผูบริหาร อันเนื่องจากผูบริหารมี
วาระการดํารงตําแหนงคอนขางสั้น วาระ 4 ป ฉะนั้น จึง
มีความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน เพื่อให
บรรลุ วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ  เชน วิธี
การทํางาน จากรูปแบบเดิม ลักษณะการทํางาน ธุรการมุง
เนนที่กระดาษ เปลี่ยนเปนวิธกีารทํางานแบบมืออาชีพ มุง
เนนระบบ อิเล็กทรอนิกส บนอินเตอรเน็ตออนไลน โดยใช
ระบบเปนนํา และจัดคนเขาระบบ เพื่อใหเกิดเสถียรภาพ 
และนาเช่ือถือ ตอผูบริหารทุกระดับ 
 พัฒนาทักษะในวิชาชีพ ใหแก บุคลากรให
 ตรงกับความตอง ของ คณะ/สํานัก และ 
มหาวิทยาอุบลราชธานี โดยจะตองพัฒนาทักษะของ
บุคลากร ใหตรง มาตรฐานตรงกําหนด เชน พฤติกรรม
หลัก พฤติกรรมเฉพาะตําแหนง และประเด็นสําคัญจะตอง
เปนมืออาชีพในศาสตรนั้น ๆ ตรงตามมาตรฐานตําแหนง
กําหนด เพ่ือบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ 
เอกลกัษณ โดยทกุคนมสีวนรวมในการพฒันางาน.ในหนาที่
ความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมาย ควบคูไปกับการ
พัฒนาวิชาชีพ โดยการฝกอบรม หรือแลกเปล่ียนเรียนรู 
กับผูปฏิบัติงานในวิชาชีพเดียวกัน ของสวนราชการอ่ืน ๆ 
อนันาํไปสูมอือาชีพในการปฏิบตังิานและสรางภูมคิุมกันให

แกบุคลากรไดอยางแทจริง 
 ทําขอตกลง (พันธะสัญญา) ในการปฏิบัติงาน
รวมกนั ทัง้ระดบั บคุคล ระดบังาน ระดบัสาํนกังาน ระดบัคณะ

และระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลักษณะลูกปฏิกิริยา
ลูกโซ 
 กําหนดรายละเอียดในการพัฒนางาน 

 รายบุคคล ใหสอดคลองกับการ พัฒนางาน ตรง
ตามวิสัยทัศนพันธกิจหลัก อัตลกัษณ เอกลักษณ  เชน ยก
งานประจําใหเปนขอเขียนทางวิชาการ เชน โจทยการวิจัย 

บทความวิจัย บทความปริทัศน บทความท่ัวไป เพื่อนํา
ผลการวิจัย หรือความรูจากการเขียนบทความทาวิชาการ
มาแกไขปญหาระหวางปฏิบตังิานใหบรรลผุลตาม วสิยัทศัน 
พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ 
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอิงเกณฑตาม
ขอตกลง (พันธะสัญญารวมกัน) เปนเคร่ืองมือในการ
ประเมินความดีความชอบในการเล่ือนข้ันเงินเดือน หรือ
ความกาวหนาในอาชีพ  

เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ
 หวงโซอุปสงค-อุปทานในการบริหาร โดยใช 
เคร่ืองมือ หลักวิถีคุณธรรมเปนพื้นฐาน เร่ิมจากจิตอาสา 
จากแนวคิด สูการปฏิบัติ คือ ลงมือกระทําเพ่ือใหผูอื่นพน
ทกุข และมคีวามสขุ ดวยการชวยเหลอืของเรา.....? ไมวาจะ
เปนการใหเงิน ของใชแรงงาน สิติปญหา ใหเวลา ใหกําลัง
ใจในรูปแบบตาง ๆ โดยไมคิดถึงอัตรา ตัวตน และที่สําคัญ
ไมหวังผลตอบแทนใด ๆ จากการชวยเหลือนั้น ๆ 
 วิถีคุณธรรมที่ผูเขียนบทความนี้ นํามาใชในการ
ทํางานอีกประการหนึ่งคือผูเขียนไดผสมระหวาง จิตอาสา 
ธรรมาภิบาล ทศพิศราชธรรม ซึง่เปนธรรมสําหรับผูปกครอง

และธรรมสําหรับบริหาร มาใชในการสรางความสุข ใหแก
คนทํางาน จํานวน 10 ขอปฏิบัติ ดังนี้ 
  1)  ศีล คือ การรักษาความดี ความสุจริต 
  2) ทาน คือ การใหหรือการชวยเหลือผูอื่น
 3)  ปรจิาคะ คอื การเสยีประโยชนสวนตน เพือ่

รักษาประโยชนสวนรวม
 4) อาชาวะ คือ ความซ่ือสัตยสุจริต ซื่อตรง 
  5)  มัททวะ คือ ความสุภาพออนโยนทั้งกาย 
วาจาใจ 
  6) ตบะ คือ ความเพียรไมยอทอตอปญหาตาง 

ๆ ที่เกิดขึ้น 
 7) อักโกธะ คือ ความไมแสดงความโกรธ การ
ใหอภัยดวยเหตุผลจิตเมตตา

  8)  อริหิงสา คือ ความไมเบียดเบียนใหผูอื่น
เดือนรอน 
  9)  ขนัต ิคอื ความอดทนอดกล้ันตอกิเลสท้ังปวง 
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และ 
 10)  อวิโรธนะ คือ ความยุติธรรมและโปรงใส 
โดยวถิคีณุธรรมขางตนเปนเครือ่งมือสรางความสุขใหตนเอง 
และเพ่ือนรวมงาน 
 จากจติอาสา โดยการอทุศิตน เพือ่งานนัน้ จะตอง
ชวยเหลือผูอืน่หลายรูปแบบ เชน การสรางเครือขายดวยจิต
อาสา โดยวิถีคุณธรรม โดยเร่ิมจากการนําตัวเองเขาไปอยู
กับปญหาที่คนพบทั้ง หลาย  จากนั้นก็ศึกษาปญหาอยาง
ละเอียดรอบคอบ เพื่อใหเขาใจในปญหาที่เกิดขึ้น ทุกมิติ 
  เมือ่เขาใจปญหาอยางละเอียดทุกมิตแิลว จะตอง
อทุศิตนเพือ่งาน คอื มุงความสาํเรจ็ของการแกไขปญหางาน

ราชการตามท่ีไดรบัมอบหมายทุกช้ินงานใหมปีระสิทธภิาพ
สูงสุด โดยคลายปมของปญหาดวยตนเอง  และจะตอง
ทาํงานดวยความซ่ือสตัย สจุริต ทุมเทเสียสละตนเอง ตดิตอ
กันเปนเวลายาวนาน จะทําใหเปนท่ีประจักษ วาประโยชน
ของราชการน้ัน  สําคัญกวาประโยชนสวนตน และไดการ
ยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน
 การสรางคอืขาย โดยวธิกีารชวยเหลอืราชการทัง้
ภายในและภายนอก คณะ/มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย 
ดํารงตําแหนงประจําแบบไมมีวาระภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี หรือ คณะฯ. 
 การสราง เครือขายภายนอก มหาวิทยาลัย
อบุลราชธานี โดยใชเคร่ืองมือ หลกัวถิคีณุธรรมเปนพืน้ฐาน 
คอื อทุศิตน ดวยจติอาสา เขาไปชวยเหลือองคกร และสวน
ราชการระดับกรม ตาง ๆ 

ความภาคภูมิใจ
  จากผลการปฏบิตังิาน ทางดานวชิาการ ดานการ
บริหาร ดวยความมีจิตอาสา ธรรมาภิบาล จึงทําใหเปนที่
ประจักษ และไดมีโอกาสแสดงใหผูบังคับบัญชา เพื่อน

รวมงาน ผูบริหารองคกรตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ตลอดชีวิตการทํางาน  ดวยจิตอาสานั้น 
จะทําใหเกิดความคงทน ยั่งยืนใหแกสวนราชการ ตนเอง 
และที่สําคัญเปนภูมิคุมกันให ตนเอง ไดอยางแทจริง 

 ผลลัพธทีไ่ดจากการใชหวงโซ-อปุสงค-อปุทานใน
การบริหาร เครื่องมือ KM โดยวิถีคุณธรรมสรางความสุข 
ให กับการทํางานน้ัน  จะสงผลใหเกิด นัยสําคัญระหวาง
ตนเอง เพื่อนรวมงาน และสวนราชการ ซึ่งความสําเร็จ
ของสวนราชการ จะมีความสัมพันธระหวาง คน กับระบบ 
โดยหวงโซ-อุปสงค-อุปทาน โดยใชหลักวิถีคุณธรรมจะ
ทาํใหเกดิความสมดลุ ระหวาง สวนราชการ กบั ขาราชการ 
พนกังาน และผูปฏิบตังิานในสวนราชการ อยางมีนยัสําคญั 

ขอเสนอแนะ 
 การใชหวงโซอุประสงค-อุปทานในการบริหาร 
โดยใชเครื่องมือ KM  หลักวิถีคุณธรรมเปนพื้นฐานสราง
ความสุขในการทํางาน  เปนเร่ืองระหวางคน กับ ระบบ 
ฉะนั้น หากคนดี ระบบดี สวนราชการ ก็จะเจริญรุงเรื่อง 
และเติบโตไปอยางไมมีขีดจํากัด 
 เม่ือสวนราชการเจริญเติมโต สวัสดิการก็จะ
กลับคืนแกบุคลากรทุกคน ฉะนั้น ความสุขในการทํางาน 
คือ ความสําเร็จของสวนราชการที่ตนสังกัดอยูเปนสําคัญ  
โดยมี คําถามเพื่อสรางความสุขของผูเขียนบทความนี้ คือ 
ถามตนเองอยูเสมอวา ทาํงานทุกวนันี ้คุมคากับคาตอบแทน
ที่รัฐจายใหหรือยัง …..?

 รางวัลที่ ไดรับการเชิดชู เกียรติของผู เขียน
บทความน้ี คือ 
 รางวัล บุคคลคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ.2556 
ประเมิน โดยศูนยคุณธรรม (องคกรมหาชน) กระทรวง
วัฒนธรรม รวมกับ 25 องคกรภาคีเครือขาย 

 บคุคลทีป่ระพฤตปิฏิบตัตินชอบดวยความซือ่สัตย
สุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 
 บคุลากรดเีดน คณะวทิยาศาสตร ระดบั 1-5 พ.ศ.
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