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ความนํา 

มนุษยมีการเกิดข้ึนและดํารงชีวิตอยูในโลกของเราน้ีมาเปนเวลาอันยาวนาน เราตางก็รูกันดีวา
โบราณวัตถุและโบราณสถานตางๆ เปนรองรอยหลักฐานใหเราเกิดการยอมรับเพ่ือดําเนินชีวิตตามอยางไมขาดสาย 
ความเช่ือความเขาใจของเราตอโลกและชีวิตในดินแดนประเทศของเราน้ัน ไดเกิดข้ึนและสืบทอดกันมา
ยาวนาน จนบางครั้งก็ลืมเลือนหายไปบาง คําสอนท่ีสําคัญๆ เก่ียวกับการดําเนินชีวิตของบรรพบุรุษปรากฏใน
รูปแบบท่ีเปนวัตถุ สิ่งท่ีเปนสถาปตยกรรมท่ีสอดแทรกระบบความเช่ือเปนอุดมคติไวอยางมีนัยเชิงปรัชญาชีวิต
ไวอยางเปนระบบระเบียบท่ีงดงามยิ่งนัก อีกท้ังคติพจน กิจกรรม วัฒนธรรม ลัทธิ และศาสนาตางๆ และยังมี
พระภิกษุปราชญ  นักปรัชญา นักคิด เพ่ือช้ีแนวทางแหงการดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางปลอดภัยท้ังยังเปน
เสมือนประทีปสิ่งใหเราเห็นอุดมการณเพ่ือความมีชีวิตท่ีดีและความรื่นเริงเบิกบานใจในชีวิตเราและสังคม  

มนุษยเรามีระบบระเบียบท่ีธรรมชาติสรางข้ึนมาอยางประณีตอัศจรรย ดวยอณูท่ีเปนสสารอัน
ละเอียดออนและดวงจิตท่ีพรอมจะเรียนรู รับรูเรื่องตาง ๆ  ในโลกและจักรวาลน้ี เมื่อเกิดมาก็มีการอบรมสั่งสอนใหรูท่ี
จะอยูรวมกันในครอบครัว ชุมชน สังคม และเปนชาติบานเมือง กระบวนการนี้เรียกวา การรูจักหนาท่ี
ความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบ กติกาของสังคม องคกร หรือสถาบัน ซึ่งไดรับการปลูกฝงสั่งสอนโดยการจัดให
มีกิจกรรมวันสําคัญๆ มีการประชุมกัน กําหนดใหเกิดการงานข้ึนมาเรียกวา คนกําหนดงาน และงานน้ันๆ ก็
กําหนดบทบาทความสําคัญในหนาท่ีของคนข้ึนมา เปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขรวมกัน  อันเปนการสราง
และพัฒนาระบบ ทามกลางสภาพแวดลอม เวลาและสถานท่ีน้ันๆ ดวยวิถีแหงความคิด ความเชื่อมั่นในผล
การกระทําทามกลางสภาพแวดลอมท่ีใหมๆ เครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีใหมๆ อีกดวย 

อยางไรก็ตาม สําหรับในสถานการณในปจจุบันแลว  การขับเคลื่อนกระบวนการในองคกรน้ัน มีความใกลชิด
และชัดเจนมากกวาสมัยโบราณเพราะความทันสมัยแหงเทคโนโลยีท่ีมนุษยเปนผูคิดคนประดิษฐข้ึนมาเพ่ือรับใช
มนุษย แตตอไปสิ่งท่ีเราประดิษฐ (เครื่องกลประดิษฐหรือ AI) จะเปนสิ่งกําหนดชีวิตเราหรือไม ยังเปนคําถามท่ี
เราจะไดคําตอบในไมนานน้ี ยิ่งไปกวาน้ัน การนําเอาความเปนไปไดกอนหนาน้ีและความรูท่ีเกิดข้ึนใหมอยู
ตลอดเวลามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสงูสุดเปนประเด็นท่ีเราจะไดนําไปพินิจใหเปนแนวการดําเนินชีวิตของเราเอง
และองคกรท่ีเรารับผิดชอบไดอยางไร     
บทบาทหนาท่ี 

 คําวาบทบาทน้ันมีความหมายและความสําคัญอันเปนธรรมชาติของมนุษยเราท่ีตองกระทําของแตละ
บุคคล ซึ่งมาพรอมกับหนาท่ีน้ันเปนภารกิจท่ีตองปฏิบัติเพ่ือแสดงออกถึงความรับผิดชอบท่ีสะทอนมาจากจิตใจ 
เมื่อเราเกิดความรูสึกบุคคลท่ีอยูรอบๆ อาทิ บิดา มารดา ญาติๆ ยอมมีความรูสึกในทางยินดีเปนสวนมาก อีก
ประเด็นคือ เหมือนเราไดเขาทํางานในสถาบันอุดมศึกษาหรอืองคกร ผูรวมงานยอมมีความหวัง ดีใจวาจะมีผูมา
ชวยทํางานใหมีความเจริญกาวหนา หัวหนาในสายงานน้ันๆ ยอมมีความหวังตอผูท่ีเขามาทํางานใหมๆ น่ันถือวา
เปนบทบาทธรรมชาติท่ีติดตัวเรามา ความเขาใจในบทบาท ภารกิจหนาท่ีของเราท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือจักได
ปฏิบัติในขอบเขตน้ัน  เปนจิตสํานึกรับผิดชอบและตระหนักไวในใจใหดี บุคคลผูท่ีทําหนาท่ีตามระบบไดเปน
อยางดี จึงตองเปนผูท่ีฉลาดในความเปนผูชางสังเกต ขยันเอาใจใส และเลือกสรรสิ่งตางๆ เพ่ือสนับสนุน
เปาหมายแหงภารกิจน้ัน พรอมทั้งมีการวางแผนการทํางานอยางตอเนื่อง พัฒนางานในหนาที่นั้น ใหมี
การขับเคลื่อนตอไปไดดวยการรักษาขอท่ีดี ละขอท่ีผิดพลาดน้ันไป  
 บทบาท ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 หนา 603 ความวา การทํา
ตามหนาที่ที่กําหนดไว เชน บทบาทของบิดามารดา บทบาทของครู อาจารย เจาหนาที่โดยเฉพาะ
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาน้ันสําคัญยิ่ง การทําตามบทบาทหนาท่ีจึงถือเปนภารกิจท่ีสําคัญ 
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บทบาทหนาที่กับการสนับสนุนกันอยางเปนระบบ 

มโนทัศนแหงพุทธปรัชญา หลวงพอพุทธทาส เสนอพวกเรา ใหเขาใจรวมกันวา การทํางานตามหนาท่ีน่ันแหละ
เปนการปฏิบัติธรรม เพราะสภาพการท่ีเราปฏิบัติไมวาจะเปนกับผูบริหาร คณาจารย โดยเฉพาะกับนักศึกษา 
หรือบัณฑิตศึกษายอมเปนการปลูกฝงคุณความรูท่ีดีงามลงไปในสภาพจิต ใหรู ใหไดเห็น เขาใจสภาพการน้ันๆ 
อันถือเปนการกระทําใหดูเปนตัวอยางท่ีดีงามและเลือกท่ีจะนําไปพัฒนา ใชแกปญหาตนในอนาคต ดั่งท่ีเรา
ทราบวาตัวอยางท่ีดี ยอมดีกวาการคําพูดท่ีเปนวาทกรรมเทาน้ัน  
สถาบันอุดมศึกษากับภารกิจ 

 เมื่อไดสดับคําวา สถาบัน จะมีความรูสึกวายิ่งใหญมั่นคงในความรูสึกแหงจิตใจเรา ในหนังสือ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 9) เลมท่ี 38 
(2553) เรื่องที่ 3 การอุดมศึกษา เสนอบทบาทหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาไวใหเราไดรับทราบเกี่ยวกับ
การนําไปสูการปฏิบัติตาม ความวา สถาบันอุดมศึกษา เปนสถาบันท่ีจัดการศึกษาท่ีสูงกวาระดับมัธยมศึกษา 
ซึ่งท่ี ท้ังท่ีต่ํากวาปริญญาตรี มีปริญญาตรีและสูงข้ึนไปตามลําดับ ถึงบัณฑิตศึกษา เราตางรู กันดีวา 
“มหาวิทยาลัย” มีบทบาทหนาท่ีในการใหวิชาความรูแกผูท่ีมาเรียนหรือมาศึกษาหาความรู ดังท่ีสมเด็จพระมหิตลาธิ
เบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชนก (แหงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ) 
มีพระราชหัตถเลขาไววา “มหาวิทยาลัยเปนสมองตนความคิดของชาติ” อันมีบทบาทหนาท่ีหลักถึง 4 ประการ 
คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 เราทราบกันเปนอยางดีวา คณาจารยท่ีคุณภาพดี มีปริมาณท่ีมากพอ หลากหลายดานน้ัน มีความจําเปน 
สําคัญตอการผลิตบัณฑิตก็จริง แตหากขาดเจาหนาท่ีปฏิบัติการสนับสนุนแลวละก็   คงเปนเหมือนเราไดตนไม
ดีๆ มาปลูก แตขาดการดูแลใสปุย ใหนํ้าพรวนดินน่ันเอง ยอมเปนไปไมไดนาน อาจนําความเสียหายมาสูตนไม
น้ัน ยิ่งปจจุบันแดดแผดเผารอนแรงมาก หากไมถึงกับตาย ยอมขาดความเจริญงอกงาม ในขณะเดียวกัน 
คณาจารยสายวิชาการแมจะมีหนาท่ีในการศึกษาหาความรูใหมๆ อาทิ เสนองานวิจัยก็จริง แตหากขาด
เจาหนาท่ีใหการสนับสนุนในดานการจัดทําเก่ียวกับวัสดุอุปกรณตางๆ ในการดําเนินการวิจัย  ยอมหา
ความสําเร็จสมปรารถนาไดไม ท้ังน้ีแสดงใหเรารู เขาใจหลักการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน กระบวนการท้ังสาย
วิชาการและสายสนับสนุนตองมีความปรารถนาดี มองเห็นเปาหมายท่ีจักตองดําเนินไปอยางเปนระบบและ
สอดคลองปรารถนาดีตอผลท่ีจะไดรับรวมกันในระยะยาว ความเจริญของมหาวิทยาลัย ท่ีสําคัญยิ่งน่ันคือ
บัณฑิตมีคุณภาพตอการรับใชสังคม ประเทศชาติ เปนการวางรากฐานในการสรางสังคมใหม หากเราจะมอง
ยอนมาดูท่ีตัวเราเอง ครอบครัว ก็เปรียบเหมือน บิดามารดาท่ีใหความสําคัญ สนับสนุน เอาใจใสใหเกิดความอบอุน
ตอบุตรทุกคน พนักงานสายสนับสนุนยอมมีคุณคาท้ังตอคณาจารย นักศึกษา สนองงานผูบริหารไดเปนอยางดี 
ดังน้ัน หนวยงานการสนับสนุนจึงเปนศูนยรวมอํานาจแหงการปฏิบัติการรอบดานและทุกๆ วันอีกดวย       
สถานท่ีกาลเวลา 

ในเวลาน้ีประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตางๆ ภาคอีสาน จังหวัดใหญๆ ซึ่งมีจํานวนประชากร
ดําเนินชีวิตอยูเปนลานคนข้ึนไป เชน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแกน 
และจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานี ถือวาเปนเมืองที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจและ
ความเจริญรุงเรืองทางอารยธรรมท่ีสามารถติดตอกับประเทศใกลเคียงไดอยางสะดวก ในดานประวัติศาสตรมี
หลักฐานการมีมนุษยยุคกอนประวัติศาสตรตลอดท้ังวิถีการดําเนินชีวิต พิพิธภัณฑบานเชียง (Ban Chiang) อัน
เปนแหลงมรดกอันล้ําคาของโลก ซึ่งมีความเปนมายาวนานถึง 4,600 กวาปมาแลว แมจะมีการขาดหายไปบาง ดวย
การกลืนกินของกาลเวลา แตก็มีปรากฏเปนหลักฐานพอท่ีจะสนับสนุนความเช่ือตางๆ เชน ความเช่ือเก่ียวกับ
การเกิดในโลกวิญญาณ ตลอดท้ังวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตท่ีประจักษแจงในความเปนผูรักความสงบของผูคน
ในสมัยน้ันเปนอยางดี นอกจากน้ันยังมีแหลงทองเท่ียวท่ีรูจักกันเปนอยางดี เชน ทะเลบัวแดง คําชะโนด วัดปาภูกอน 
และวัดปาบาตาด 

อยางไรก็ตามมีประเด็นท่ีจะพึงศึกษาติดตามวิจัยตอไป เชน มนุษยกอนยุคบานเชียงมาจากไหน พวก
เขาเรียนรู ไดองคความรูทั้งเกี่ยวกับสําริดและการถลุงแรไดอยางไร เขามีการกําหนดบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบของผูชาย ผูหญิงมีหนาท่ีกันอยางไร อีกท้ังตอตนเองและสังคมในสมัยน้ันอยางไร เปนเผด็จการหรือ
ประชาธิปไตย สังคมลมสลายเพราะเหตุใด เปนคําถามท่ีเราพึงศึกษาหรือปลอยใหเปนภาระหนาท่ีธรรมชาติ
แหงกาลเวลาจะพึงคลี่คลายดวยตัวของมันเอง 
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ภาพท่ี 1 พิพิธภัณฑบานเชียง ภาพ 2 กุมภาพันธ 2562 

 
เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2561 ผูเขียนเปนคนหน่ึงในจํานวนของผูเขารวมงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ งานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ดานการพัฒนางานประจํา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ และ
นวัตกรรม สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่ 3 หัวขอ “พัฒนาคน พัฒนางานสู
นักปฏิบัติมืออาชีพ” ระหวางวันท่ี 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อันเปน
ศูนยกลางทางภูมิปญญาท่ีจะเช่ือมตอกับประเทศเพ่ือนบานของเราในหลายมิติ เชน การศึกษา การคา การทองเท่ียว 
เศรษฐกิจ การลงทุนทางการคา ตลอดท้ังศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี วิถีแหงการดําเนินชีวิต ในงานน้ีมี
ผูเขารวมประชุมสัมมนากันเปนจํานวนมาก หองประชุมท่ีวาใหญเปนปกติน้ัน ดูเหมือนวาจะมีขนาดเล็กลง 
ผูเขารวมประชุมสัมมนาจากท่ัวสารทิศ ซึ่งมีผูนําท่ีเปนผูแทนองคกรสําคัญๆ หลายทาน เชน นายจรูญ ถาวรจักร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายวัฒนา วุฒิชาติ ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีและนายคมกริช ชนะศร ี
ประธานขาราชการ พนักงาน และลูกจางมหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย (ปขมท.) เราผูเขารวมงานทุกทานยอมเห็น
ภาพศูนยรวมอํานาจแหงปญญาท่ีถูกตองดีงาม ศูนยรวมแหงความมีศรัทธา มุงมั่นสานฝนใหปรากฏเปนจริง 
และศูนยแหงพลังสามัคคีดวยเจตจํานงเพ่ือความเจริญทุกดาน นําสูการปฏิบัติการใหเปนไปในทางท่ีถูกตองดีงาม 
แลวดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค เปนประโยชนสุขตอการนําความรูไปพัฒนาคน พัฒนาตน 
พัฒนางาน ใหแกองคกรและในสถาบันการศึกษาของชาติ มีความเขมแข็งรองรับการปฏิบัติงานของคณาจารย
ท่ีจะทําหนาท่ีอบรมสั่งสอน ถายทอดความรอบรูยิ่งแหงศาสตรน้ันๆ ในสถาบันอุดมศึกษาไดอยางดี อันเปน
ความปรารถนารวมกันอยางแนวแนท่ีจะใหผูมารวมงาน ไดศึกษามีความรูความสามารถ เพ่ือถายทอดองคความรู
จากรุนสูอีกรุนใหเปนไปดวยดี 

 

  
ภาพท่ี 2 ประธานในพิธีเปดงานและคณะกรรมการดําเนินงาน (6 ธันวาคม 2561) 
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บทบาทหนาที่กับการสนับสนุนกันอยางเปนระบบ 

ความสําคัญของมนุษยและลักษณะของคนไทย 
 หากเราไดสดับเก่ียวกับคําวา มนุษยเปนสัตวมีเหตุผล (เพลโต) มนุษยเปนสัตวสังคมหรือมนุษยเปน
สัตวการเมือง (อริสโตเติล) และมนุษยเปนสัตวท่ีถูกสาปมาใหมีเสรีภาพ (ฌอง ปอล ซารต (2448-2523) 
มนุษยเปนสัตวประเสริฐ การไดเกิดมาเปนมนุษยเปนความเปนไปไดยากยิ่ง เรายอมเปนอันรูตอไปวาผูท่ีเสนอ
ความคิดรวบยอดน้ีและแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนจนเปนที่กลาวขานทั้งยอมรับกันเปนเวลา
อันยาวนานเปนเพลโต (Plato) ผูตั้งสํานักปรัชญา Academy ท่ีทีมฟุตบอลถํ้าหลวงนํามาเปนช่ือจนเปนท่ี
กลาวขานกันท่ัวโลก และอริสโตเติล (Aristotle 384 กอน ค.ศ. แตเปน พ.ศ. 159) เราชาวไทยทุกคนตางนับถือ
ความเช่ือในศาสนาและลัทธิตางๆก็จริง แตทุกคนจะคุนเคยใกลชิดยิ่งกับพุทธธรรมคําสอนแหงพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆมากในประเทศของเรา ท่ีสอนเก่ียวกับการพัฒนามนุษยเราดวยพลัง
คณุธรรมอันสําคัญสูงสง เปนตนวา พลังแหงศรัทธา พลังแหงวิริยะ พลังแหงสติ พลังแหงสมาธิ และพลังแหง
ปญญา อันมีประวัติความเปนมาท่ียาวนาน เริ่มตั้งแตสมัยพุทธกาล จนถึงสมัยพอขุนบางกลางหาว ปฐมกษัตริย
แหงราชวงศพระรวงเจา ผูริเริ่มกอตั้งอาณาจักรสุโขทัยและเสด็จข้ึนครองราชยเมื่อราว พ.ศ. 1792 ถึงวันน้ี 
พ.ศ. 2562  รวมระยะเวลาเกือบ  800  ปเขาใหแลว   ซึ่งอุปนิสัยระบบความเช่ือในพุทธปรัชญาไดหลอหลอม
การดําเนินชีวิตของไทยเราน้ัน หลุยส ฟโนต (Louis Finot, 2407-2478) นักโบราณคดีฝรั่งเศส เสนอลักษณะ
นิสัยคนไทยไวอยางนาไตรตรอง ความวา “...คนไทยน้ันเปรียบไดกับนํ้า เมื่อไหลไปในท่ีแคบ หุบเหว แอง หุบเขา
ลําเนาไพร หรือไหลไปถึงลุมนํ้าอันกวางขวาง...ก็สามารถท่ีจะแผขยายออกไปจนเต็มลุมนํ้าอันกวางขวางน้ันได 
เมื่อฟาน้ันเปนสีใด นํ้าก็สะทอนสีของฟาน้ัน ทองฟาสีนํ้าเงิน นํ้าก็เปนสีนํ้าเงิน ทองฟาเปนสีแดง นํ้าก็เปนสีแดง 
แตถาใครจะตักนํ้ามาดูแลว  ก็จะเห็นวานํ้าท่ีตักมาน้ันก็เปนนํ้า ไมไดมีสีอะไรท้ังสิ้น มีลักษณะของนํ้าครบถวน...” 
(คณะกรรมการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา, 2527) จากหลกัฐานท่ีเสนอมาน้ี เรายอมรูไดเปนอยางดีวา 
คนไทยเรามีหลักพุทธปรัชญาอยางใกลชิดตรงท่ี “ตนแลเปนท่ีพ่ึงแหงตน” สภาพการณทุกอยางลวนเปนสิ่งไม
เท่ียงแทแนนอน  

ดังน้ันเมื่อมีบทบาทหนาท่ีใดๆ พึงกระทําใหเต็มท่ีไปกอนน่ันเอง เรียกวา นอมตามฟาไปกอน ณ ตอนน้ัน 
ผูนําจึงมีความจําเปนตอการนําชาติของเรา เราจึงเพงพินิจกลาววา ขอใหไดผูนําท่ีดีมีความรู ความสามารถมา
เปนผูนํา เปนตน  

ในการสรางบานแปงเมืองดวยความรูความสามารถ รวบรวมเอามนุษยมาเปนชนชาติไทยเราถึงบัดน้ี
น้ัน ไดเกิดจากความเพียรพยายามรวมดวยชวยกันมาดวยความยากลําบากกวาจะปลดแอกจากอาณาจักรขอม
และภาษา เพ่ือเดินหนาเปนสยามและไทยในดินแดนอันเปนภมูิประเทศท่ีอุดมสมบูรณ มีสภาพทางภูมิศาสตรท่ี
เอ้ืออํานวยใหเราภาคภูมิใจในทุกดาน เชน ทางทะเล ปาไม แมนํ้าอันเปนเสมือนเสนเลือดหลอเลี้ยงประชาชน
ชาวสยามท่ีเราเรียกตนเองวาเปนคนไทยในปจจุบันน้ี การดําเนินการตางๆ ดังเสนอมา เราทุกทานยอมทราบ
และเขาใจ ความเปนไปในทางเดียวกันตั้งแตวันน้ันถึงวันน้ีวา “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย” เมื่อเรา
กลาวหรือนึกถึงชาติเมื่อใด สิ่งท่ีปรากฏในใจ สถาบันหลักสามประการและในองคกรท่ีเราทํางานก็จะมีกลุม
ผูบริหาร กลุมท่ีเปนคณาจารย และกลุมผูท่ีจะปฏิบัติการดวยความรอบรู ความสามารถและเช่ียวชาญ ท้ังสามกลุมน้ี
ยอมตองประสานกันอยางลงตัวและเหมาะสมจึงจะเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร หรือแมแตประเทศชาติของเรา 
สถาบันท่ีทําหนาท่ีน้ีมากอนเปนวัดและวัง หรืออาจมีสํานักฤษีตามปาเขาลําเนาไพร เปนตน สถาบันอุดมศึกษา
ไดเขามาทําหนาท่ีแทนสมัยกอนหนาน้ันมาหลายศตวรรษ  ซึ่งไดมีคุณูปการท่ีเห็นชัดเจนกันในโลกของเราใน
ปจจุบัน ในน้ันพนักงานเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการรอบดาน เชน หนวยวางแผน การเงิน ฝายพัสดุ โดยเฉพาะ
ฝายกิจกรรมและฝายทําความสะอาด เปนตน การท่ีหนวยงานตางๆ ท่ีปฏิบัติหนาท่ีแตละวันจนเปนปกติ หากมี
การหยุดยั้งละเลยหรือปฏิบัติการก็ยอมเกิดความเสื่อมทรุดขององคกร เกิดความเศราหมองและไรคุณคาตอ
ตนเอง องคกรและสังคมน่ันเอง  

ประเทศไทยของเรามีสถาบันท่ีสําคัญหลักๆ คือ สถาบันชาติ ความเปนชนชาติไทยน้ันเกิดข้ึนโดยมี
สถาบันพระมหากษัตรยิ ไดรวบรวมผูคนท่ีอยูกระจัดกระจายใหเปนกลุมกอนในการสรางชาติบานเมืองเพ่ือความคลองตัว
ตอการบริหารจัดการใหมีความทันสมัยใหมเสมอ และสถาบันศาสนา อันเปนสถาบันท่ีหลอหลอมกลอมเกลาใหเรา
และทานท้ังหลายมีความภาคภูมิใจในคุณคาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนไทยอยางมีคุณคา เพราะ
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สามารถฝกฝนตนเองเพ่ือเขาถึงธรรมอันเปนความสุขสงบแหงตนและสังคมประเทศชาติได ดังคําท่ีเราไดกลาวเสมอวา 
“ไทยน้ีรักสงบ” เปนตน หากเราพิจารณาดวยปญญาอยางละเอียดตามความเปนจริงยอมเขาใจไดดวยเวลา
อันรวดเร็ววา องคประกอบท่ีสําคัญของความเปนชาติเราน้ี มีมนุษยท่ีมีวิถีชีวิต รับรู เรื่องราวตางๆ ความเปนมา
อันยาวนาน หากตามไปดูถึงรากแกวจริงๆ ก็เกือบถึงหน่ึงพันปเลยทีเดียว กาลเวลาเปนเครื่องพิสูจนประเทศ
ความเปนมาแหงภูมิปญญาและมรดกแหงกุศลกรรม อะไรอีกมากมายหลายอยางท่ีเราจะพึงทบทวน เพ่ือใหเรา
ไดกาวไปขางหนาอยางมั่นคงและภาคภมูิใจไมวาจะเปนดานวัฒนธรรม ภาษา อาหาร การแตงกาย การปรับตัว
ใหเขากับธรรมชาติในภูมิอากาศในถ่ินไทยเราจนมาถึงในสมัยปจจุบัน ซึ่งเปนสังคมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
โลกอยูในมือของเราเอง 

มีเราองคกรมีความสําคัญ 

 เมื่อมาถึงกาลบัดน้ี เราพอท่ีจะทราบวาความสําคัญของเราเองน้ัน มีความเก่ียวของสัมพันธกับองคกร 
สถาบัน ท่ีทํางาน เปนเสมือนบานของเรา ผูเขียนถามผูท่ีทุมเทการทํางานจนเปนท่ีช่ืนชมรักใครแกผูรวมงาน 
ทานหน่ึง ความท่ีไดรับคําตอบและซึ้งกับความรูสึกจากใจจริงของผูเกษียณอายุราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร จังหวัดฉะเชิงเทรา วา “เพราะเปนเสมือนบานของเรา” มโนทัศนน้ีเราไดสดับก็เกิดความช่ืนใจ 
ในมุมกลับ แมแตองคกร และยิ่งใหญกวาน้ัน ประเทศชาติของเราก็มีความสําคัญตอตัวเราเอง ท่ีสําคัญอันดับ
ตอมาก็คือ ผูนําของประเทศชาติ ท้ังในดานพฤติกรรม สภาวะความเปนผูนํา โดยเฉพาะสภาวะความเปนผูมี
เมตตาธรรมประกอบดวยความรอบรู คิดทําเพ่ือประโยชนและความสุขแกมวลประชา ดั่งท่ีผูเขียนไดสดับจาก
ทานผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ผูเปนประธานในพิธีเปดงานเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กลาวเก่ียวกับการจัดงานกาชาดเพ่ือหาทุนมาชวยเหลือคนตกทุกขไดยาก อีกท้ัง
เสนอเก่ียวกับผาทอกลุมอนุภาคแมนํ้าโขง ซึ่งมีประวัติยาวนานไปศึกษาดูไดที่แหลงโบราณคดีบานเชียง 
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เห็นภูมิปญญาการทอผา การปนเครื่องปนดินเผา เพ่ือใชในครัวเรือนซึ่งมี
การพัฒนามาถึง 6,500 ปมาแลว อีกท้ังเสนอใหเราเห็นความสําคัญทั้งสองสวนขององคกรนั ่นคือ 
สถาบันอุดมศึกษา อันเปนสถาบันท่ีเก่ียวกับภูมิปญญา เปนศูนยรวมแหงองคความรูท่ีมีพลังตอการวิเคราะห 
วิจารณปญหาใหแจมแจง ชัดเจนรอบดาน กระบวนการน้ีมองเขาไปท่ีองคประกอบสําคัญในตัวมนุษยเราก็คือ
“ธาตุรู" น่ันเอง  

สภาพท่ีเปนผูรู หรือท่ีเราเรยีกวา จิตหรือธาตุรู หรือกลาวในแงวิทยาการทางอภิปรัชญาเรียกวา นูส
(Nous) มีลักษณะท่ีเปนจิตบริสุทธ์ิ แบบบางท่ีสุด การแสดงออกเปนแบบพลังงานทางฟสิกส เพลโต(Plato) 
เรียกสิ่งขับเคลื่อนปฐมมูล (First Mover) อริสโตเติล (Aristotle) ซึ่งเปนศิษยเอกของเพลโตเสนอวา พุทธิปญญา 
(Intellect) (ประมวล,  2557) หรือ อังรี แบกซอง (Anre Bergson, พ.ศ.2402-2484) เรียกวา พลังชีวิต ซึ่งพลังแหง
ปญญา ในสถาบันอุดมศึกษาเปนพลังแหงภูมิปญญาญาณเขมขน ในการแสดงออกของความรูสึกท่ีทรงคุณคามี
อิทธิพลทางความรู แหลงขอมูลท่ีมีหลากหลายศาสตร ความรูเก็บ รูบมเพาะขอมูลและจดจํา จดบันทึกเอาไว
อยางเปนระบบระเบียบ ความเปนแบบแผน ความรูคิด วิเคราะห วิจารณ เห็นชัดขอดี ดีมาก ดีมากๆ และ
ความรูแจง ใสสภาพการณตางๆ มีความคมชัด ความเปนเหตุเปนผล ความสามารถรอบรูสถานการณตางๆ 
อยางรอบดาน แปรเปลี่ยนไปเพ่ือใหการกระทําการดําเนินไปเพ่ือเปนประโยชนและความสุขตอสภาวการณ
น้ันๆ มหาวิทยาลัยจึงเปนไปเพ่ือใหความหวังและตอบสนองความหวังของประชาชนผูท่ีกําลังประสบกับความ
ลําบากทางดานความรูและวิชาการดานตางๆ ภารกิจน้ีเรามีสวนสําคัญอยูในองคกรดวย ดั่งน้ันพึงสํานึกเสมอ
วาความสามัคคีเปนพลังแหงความสุขรวมกันทุกๆ คน  
ความภูมิใจของผูเขารวมงาน 

ผูเขียนไดรวมนําเสนอผลงานวิจัยท่ีไดศึกษาในเรื่องท่ีเห็นวามีความสอดคลองกันคือ เรื่องผล
แหงการปรารภความในพุทธปรัชญากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีศึกษาหลวงพอเหลือ วัดสาวชะโงก ตําบล
สาวชะโงก อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งการนําเสนองานน้ีประสบความสําเร็จและกอประโยชนท้ังแก
ตนเองและบุคคลผูท่ีเก่ียวของไดอยางกวางขวาง ก็เพราะความกรุณาของเจาหนาท่ีท่ีใหคําแนะนําและชวย
สนับสนุนในการดําเนินการน่ันเอง เปนเสมือนผูเปดประตูใหผูนําเสนอผลงาน และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ของไทยเราในที่ตางๆ ไดมานําเสนอผลงานที่ไดทําการศึกษามาเปนอยางดี มีผลจากการคนพบสิ่งใหมๆ 
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บทบาทหนาที่กับการสนับสนุนกันอยางเปนระบบ 

เหลาน้ันได  งานน้ีถือวาเปนเวทีการแสดงท่ีใหท้ังความรู ความดีท่ีงดงามทรงคุณคา เพราะเราตางไดรวมแรง
รวมใจตามบทบาทหนาท่ีคนละเล็กคนละนอย ผลงานออกมาจึงเปนท่ีประทับใจแกทุกฝายไปอีกนาน ซึ่งมี
ปรัชญาอีสานกลาวเปนผญาวา “งานหนักโฮมแฮงเขานํากันมันกะงาย  งานหนักหากพากันแบกอุมกะไปได
งายดาย” แปลความโดยยอวา เมื่อเรารวมกันปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทท่ีเราไดรับอยางสอดคลองลงตัวกันแลว 
งานนั้นสําเร็จลงไดโดยงาย ดังคํากลาวที่วา “สามัคคีคือพลัง” เปนบทบาทหนาที่ถูกตองพรอมเพรียง
ลงตัวอยางเปนธรรมและยุติธรรม โดยเฉพาะสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับฟงจากโฆษกท่ีใสชุดสีสมอันงดงามได
เสนอในการไปทัศนะศึกษาน้ัน นับวาเปนจุดเดนท่ีจะเปนบอเกิดความงดงาม เรียบงายเหมาะกับสภาพ
ภูมิศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดอยางลงตัว อันเปนการสนับสนุนความเขาใจเก่ียวกับสภาพภูมิประเทศ 
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี ท่ีสืบทอดมาเปนเวลาอันยาวนาน เมืองอุดรธานีมีความเปนมาสองรอยกวาปน้ี
แลว ความรูสึกท่ีจิตใจของเราไดหลอหลอมเอาความมีคุณคาอันเกิดจากภูมิปญญาในอดีต กับปจจุบันและ
วิทยาการทางวิทยาศาสตรยอมเปนบอเกิดของความคิดและการกระทําท่ีออกมาเปนนวัตกรรมใหมๆ ไดอยาง
ลงตัวดวย  
บทบาทวิทยาศาสตรสัมพันธพุทธศาสน   

ในปจจุบันเรายอมรูและเขาใจชัดเจนวา วิทยาศาสตรไดเจริญกาวหนามาก ขอมูลขาวสารตางๆ จะมี
พรอมท้ังแสง สี เสียง กลองเปนเครื่องมือทันสมัยท่ีตอบสนองความตองการของมนุษยเกือบทุกๆ ดาน
ตลอดเวลา แตก็ยังมีเรื่องท่ีกอใหเกิดความเดือดรอน เกิดทุกข สรางความเครียดและโรคซึมเศราแกมนุษยให
ไดรับขาวไมเวนแตละวัน พุทธปรัชญาจึงนับวาสําคัญสําหรับชีวิตพอๆ กับวิทยาศาสตรในโลกสมัยใหม ความเจริญ
ทางวัตถุอาจกอใหเกิดการขาดความเอาใจใสทางดานจิตใจอันเปนนามธรรม ซึ่งจะเปนการขัดแยงกันของระบบ
น่ันเอง สถาบันศาสนา วัด (วัดแหงแรก คือ วัดเวฬุวันซึ่งพระเจาพิมพิสารถวายแดพระพุทธเจาครั้งแรก) 
สถาบันการศึกษานับวาเปนสถานท่ีราชการท่ีถือวาเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิและสาํคัญที่มีประวัติความเปนมา
อันยาวนานของมนุษยในชาติ ท้ังน้ีเพราะเปนสถานท่ีฝกฝน อบรมบมนิสัย สั่งสอนท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ จึง
มีองคประกอบท่ีสําคัญท้ังท่ีเปนบุคคล สิ่งแวดลอม สถานท่ี ภูมิทัศนท่ีมีความงดงามเหมาะสมเอ้ือตอ
บรรยากาศใหเปนไปตามศาสตรน้ันๆ สมัยโบราณจึงมีการเรียนการสอนกันตามถํ้าหรือภูเขา ปาไมท่ีหางไกล
ผูคนอาจมีการสรางเปนกระทอม มีอุปกรณเก่ียวกับการสอนหรือสาธิต ตลอดท้ังการดําเนินชีวิตท่ีเปนไปตามศาสตรน้ัน  
เพ่ือฝกฝนใหมีการคิด ไตรตรองและการสังเกตการณใหเปนไปท้ังความเช่ือและสนับสนุนการปฏิบัติ อันจักเกิด
เปนองคความรูท่ีครบสมบูรณใชไดจริง ในพระพุทธศาสนา สถานท่ีอบรมสั่งสอนฝกฝนในสมัยพุทธกาลน้ัน มี
สํานักท่ีเราไดรับรูกันเสมอก็ คือ วัดตางๆ  เชน วัดพระเชตะวันมหาวิหาร  สถานท่ีท่ีพระพุทธเจาทรงจําพรรษาถึงเกือบ
ยี่สิบพรรษา หรือสํานักตักศิลา ปจจุบันเปนสถาบันอุดมศึกษา ท่ีถือวาเปนแหลงรวมพลังแหภูมิปญญา เปนตน  

แตปจจุบันน้ี สถานการณเปลี่ยนไปมาก  มหาวิทยาลัยหรือวัดอาจอยูในหมูบาน หรือบางท่ีอยูกลาง
ชุมชน โดยเฉพาะวัดในเมืองหลวง บางครั้งอาจมีเรื่องตางๆ  เชน การตีระฆัง การเปดเพลงในงาน ในตางประเทศ
อาจมีการฟองรองกันได ท้ังน้ีเพราะจํานวนคนมากข้ึน ผูนําของบาน วัด โรงเรียนจึงควรศึกษาบทบาทหนาท่ีของ
กันและกัน จึงตองประสานกันดวยการเขามามีสวนรับผิดชอบรวมกันหรืออาจอยูใกลเคียงกันจึงเหมาะในการ
สนับสนุนและสงเสริมกันเปนอยางดี แตหากขาดความรูความเขาใจในบทบาทของตนแลวจะมีปญหาตางๆ แมแต
แหลงนํ้าและไฟฟาก็มีความจําเปนในชีวิตประจําวัน ผูท่ีมีความชํานาญงานชางและพนักงานไฟฟายอมมีบทบาท
หนาท่ีและมีความสําคัญ ดังน้ันวิทยาศาสตรเจริญทางวัตถุ พุทธศาสนเจริญทางคุณธรรม นับวาเจริญแทจริง  

อยางไรก็ตามมีคําถามวา เหตุใดจึงมีความสําคัญ เพราะแตละคนตางมีองคความรู ความเช่ือ 
ความสําคัญในบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบอยางมีคุณคาและคุณธรรมในเรื่องน้ันๆ จึงไดรับการมอบใหเปน
ผูปฏิบัติหนาท่ีน้ันๆ เรียกวาแตละคนไดสั่งสมบุญมารมีมาในดานน้ันๆ น่ันเอง ความเปนมิตรไมตรีเพ่ือสงเสริม
บทบาทหนาท่ีของกันและกันตามความถนัด จึงมีความสําคัญตอการดํารงอยูของสังคม องคกร และชาติบานเมือง 
การเอาใจใสตรึกตรองเพ่ือพัฒนาในความเช่ียวชาญหรือความถนัดของตน จึงเปนสิ่งท่ีพึงทําความเขาใจและ
ปฏิบัติไดอยางคลองตัว การศึกษาตะวันตกสํานักปรัชญาท่ีสําคัญ เชน สํานักAcademy ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือ
ถายทอดความรูความเขาใจเก่ียวกับความเปนไปของโลก ตลอดท้ังปรัชญาในการดําเนินชีวิตใหเขาใจตอสภาพสังคม 
เพ่ือการปรับตัวตอสังคมการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และการผลิตบุคคลออกมาทําประโยชนในการปกปอง

6  
 



วารสารวิชาการ ปขมท. 8(1): 1 - 7  ประมวล นอยทรง 

ประเทศชาติ ซึ่งมีผูเขาศึกษาเลาเรียนท่ีจบออกมาแลวยังมีการสานตออีก เชน สํานักปรัชญา Lyceum ของอริสโตเติล 
ท่ีผลิตศิษยออกมาอยางมีคุณภาพทางดานความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องในการรบ มีพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช 
ซึ่งมีความรูความเขาใจในวิทยาศาสตรธรรมชาติ ตลอดทั้งเกี่ยวกับจิตวิญญาณของความเปนมนุษยทั้งผูมี
ชัยชนะและผูออนแอเปนอยูอยางไร การศึกษา การปฏิบัติของพระองคไดสรางและทําลายอารยธรรมท่ีมี
ผลกระทบกับสังคมและมวลมนุษยชาติอยางกวางขวาง เมื่อเราพิจารณาดวยดีพอท่ีจะมองเห็นความสําคัญของ
บทบาทหนาท่ีกับการสนับสนุนกันอยางเปนระบบของการศึกษาและการปฏิบัติ ท่ีประกอบดวยปญญา ศรัทธา 
และประสบการณในการปฏิบัติไดเปนอยางดี  และตางก็มีความเช่ือมโยงสอดคลอง ประสานโยงใยกันอยาง
รอบดาน ความรู ความรูสึก ความจดจํา และจินตนาการ เพ่ือความเจริญของชุมชน องคกรและชาติบานเมือง 
แมแต(ความ)เสื่อมไมวาจะเปนภัยจากตนเองหรือภายนอก 

โดยการงานในอาชีพน้ี มีแกนหลักสําหรับพัฒนาประสานกันไปดวยดี พุทธปรัชญามีหลักการสอนให
เราไดมีหลักการยึดเปนแนวประพฤติปฏิบัติกันมาเปนเวลาอันยาวนาน แมไมเทากับอายุของบานเชียงน่ันคือ 
สิ่งท่ีเรียกวา สังคหวัตถุ ท่ีเราพูดวา การสงเคราะหในกันและกัน หรือการท่ีเราตางเอาใจใสซึ่งกันและกัน ใน
เรื่องการใหทานตามความเหมาะสมกับสภาวการณหรือบุคคลหรือแมแตการบริจาคสิ่งของตางๆ มีเสื้อผา ขาว 
นํ้าหรือแมแตเงินในชวงท่ีเกิดทุพภิกขภัย ไมวาจะเปนภัยธรรมชาติ เปนตน การเอาใจใสโดยการตรวจสอบ 
ไตรตรอง ไตรถาม เพ่ือใหรูเขาใจในการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีน้ันๆ ใหถูกตองตามความเปนจริง แลว
ยอมรับ ยกยอง สรรเสริญ ความตั้งใจใหเหมาะสมถูกตองกับสถานการณน้ัน เพ่ือพรอมท่ีจะเอ้ืออํานวยการให
งานท่ีทํา กิจท่ีรับผิดชอบรวมกันน้ัน เปนไปดวยความเรียบรอยดวย จึงมีความสําคัญอยางยิ่งยวด เราสัมผัสได
จากการลงทะเบียนเพ่ือเขารวมงานในกิจกรรมสําคัญๆ  อันเปนการสนับสนุนรวมกันในงานเพ่ือใหงานสําเร็จ
ลงดวยดี ดวยความสํานึก ความรับผิดชอบรวมกัน ผลจึงเปนที่นาพึงพอใจกันทุกฝายอันเปนผลจาก
ความปรารถนาดีท่ีถูกตอง งดงามรวมกัน ท่ีเรียกวา การสรางบุญบารมีรวมกัน โดยการแสดงออกจากการฟง
คําสั่งการ การคิดไตรตรองในความถูกตองเหมาะสมแหงงานในหนาท่ีของตน และการพินิจตอการปฏิบัติการท่ี
จะออกมาเปนประโยชนและความสุขแกทุกฝายรวมกันเปนอยางดีน่ันเอง 

ประโยชนสขุท่ีแทอยูท่ีตัวเราเอง  
 เมื่องานการน้ันๆ ไดสิ้นสุดลง สิ่งท่ีคงไวอยางแทจริง คือ ความเบิกบาน ความตรึงตาและตรึงใจท่ีเรา

ไดเก็บไวในดวงจิตท่ีเปนผูรูน้ีแหงตน ท้ังน้ีเปนผลของการทํางานอยางเปนระบบ เปนความสามัคคีรวมกันท้ัง
กายและใจ ความจริงแทน้ันประจักษแจง ดังงานท่ีเกิดข้ึนเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีในครั้งน้ัน ภาพแหงกิจกรรมน้ันๆ ท่ีรวมมือ รวมใจ รวมรับฟง ความสามัคคีท่ีมีสวนรับผิดชอบของ
ทุกๆ ฝายน้ันไดตรึงตา ตรึงใจ ดังความท่ีผูเขียนไดเสนอไวในหนังสือพุทธปรัชญาดวงตาชีวิต หนาพระจันทร 
คือ ผูมีปรกติจิต เมตตาวาจาออนหวาน มิตรและศิษยก็มากมายหลากหลาย แตผูมีวาจาปากรายหยาบคาย 
แมศิษยก็หาย มิตรก็หมด ผูรวมงานท่ีแทก็ไมมี วาจาเชนเดียวกับใจ จงเปลงวาจาไพเราะมีประโยชน ผูมีศรัทธา 
มีปญญา ตั้งมั่นในธรรม ถึงพรอมดวยศีล แมคนเดียว ยอมเปนประโยชนแกญาติ และพวกพองผูไมมีศรัทธา  

ดังน้ัน งานทุกอยางเริ่มท่ีจิตใจ แสดงออกทางวาจา สื่อสารเพ่ือใหบุคคลอ่ืนไดรับรู เพ่ือท่ีจะรวมดวย
ชวยกันในงานน้ันๆ อันจะเปนประโยชนและความสุขแกตนโดยตรงและความสุขแกสังคมประเทศชาติโดยออม 
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