การเห็นคุณค่าทีแ
่ ท้จริงของงาน (ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
คือก้าวแรกทีค
่ นไทยจะสร้างแผ่นดินของเราให้เป็นแผ่นดินทอง

โดย ศาสตราจารย์ ดร. น.พ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย
ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรม
ราโชวาทเนื่องใน โอกาสวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๓๒ ความว่า "...
เมื่อทางาน ต้องมุ่งถึงจุดมุ่งหมาย ที่แท้จริงของงาน งานจึงจะสาเร็จ ได้รบ
ั
ประโยชน์ครบถ้วน ทัง้ ประโยชน์ของงาน และประโยชน์ของผู้ทา..." หากคนไทย
ทุก ๆ คนยึดถือและปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทนี้ นอกจากจะเกิดประโยชน์แก่ตน
แก่องค์กรแล้ว ประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย
คุณค่าของงานมีหลายแง่ หลายมุม และหลายมิติ สรุปคร่าว ๆ คุณค่าของ
งานคือประโยชน์จากเนื้องาน การสร้างคน และ การสร้างสังคมที่ดีงามร่มเย็นเป็น
สุข เช่น งานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาเพื่อค้นพบความรู้และสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ งานทุกงานควรจะสร้างคนให้มีความสามารถ ซื่อสัตย์ มีความรัก
ในงาน รักในผลของความดีที่เกิดจากงาน และสร้างความสามัคคี สุดท้ายผลงาน
ของแต่ละคนแต่ละองค์กรควรเกื้อกูลกัน ไม่เบียดเบียน สอดประสานกันเพื่อความ
พอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม คุณค่าของงานเกิดได้หลายมิติ เช่น
โครงการหลวงจากฝิน
่ สู่พืชเมืองหนาว นอกจากจะช่วยชาวเขาให้มีรายได้จาก
การปลูกพืชเมืองหนาว สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ยังเป็นการลดปัญหายาเสพติดเพื่อ
ประชาชนโดยส่วนรวม และเป็นต้นแบบการปลูกปัญญาและความรักความเมตตา
ให้แก่สังคมไทยอีกด้วย
อย่างไรก็ดีมีหลายปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการปลูกฝังจิตสานึกนี้ในการ
ทางาน ได้แก่ ค่านิยมแบบทุนนิยมทีเ่ น้นการแสวงหาประโยชน์ในทางวัตถุ การมี
เครือข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมายบางข้อเป็นอุปสรรคทาให้การทางาน
เพื่อคุณค่าของงานเกิดขึ้นได้ยาก ทุก ๆ วันนี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เรียนเพื่อ
หวังใบปริญญามากกว่าการแสวงหาความรู้ความสามารถ เราทางานหวังกาไร
มากกว่าผลดีของเนื้องาน ซ้าร้ายกลไกการบริหารในองค์กรของรัฐมีการเล่นเส้น
สายจับกลุ่มกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์กลายเป็นเครือข่ายผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อน
เช่น ทาให้คนในกลุ่มคณะของตนเป็นบอร์ดขององค์กรหรือเป็นผู้มีอานาจในการ
ตัดสินใจได้อย่างต่อเนื่องโดยกฎเกณฑ์ที่กลุ่มคณะของตนมีบทบาทสาคัญในการ
ร่างกฎนั้น ส่งผลให้ผลงานขององค์กรนั้นมีลักษณะทาเพื่อกลุ่มคนบางกลุ่มแต่
เบียดเบียนส่วนรวม สุดท้ายเพื่อให้การทางานมีระเบียบเรียบร้อย เรามีกฎหมาย
เป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
จนหลายต่อหลายเรื่องกฎหมายตามไม่ทันจนเป็นอุปสรรคในการพัฒนางานใน
หลายด้านได้ เช่น กฎหมายกาหนดให้การไฟฟ้ามีหน้าที่ส่งไฟฟ้า ทาให้การ

สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตไฟฟ้าเพื่อพึ่งพาตนเอง เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาหรือ โซล่ารูฟ โดยหน่วยงานภาครัฐทาได้โดยยาก
การเข้าถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของงานอาศัยการเรียนรู้ ขั้นตอนการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ สุ จิ ปุ ลิ หรือ ฟัง คิด ถาม จดจา เป็นหัวใจของนักปราชญ์
ตามคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หากพิจารณาดูให้ดี นอกจากจะบ่งบอก
ว่า การเรียนรูค
้ วรประกอบด้วย การ ฟัง การคิด การถามและการจดจา แล้ว ยัง
ซ่อนคาแนะนาว่า การเรียนที่ดี ควรมีขั้นตอน ตามนี้ คือ ฟังก่อนแล้วนามาคิด
พิจารณา เรียนรูเ้ พิ่มเติมด้วยการถาม เมื่อมีความรู้แล้ว จึงจดจา การฟังควรถูก
ขยายความเป็นการเรียนทั้งจากการฟัง การอ่าน การดู และการฝึกภาคปฏิบัติ การ
คิดหมายถึงการสร้างปัญญาจากการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจ และเข้าถึงความหมาย
การถามเป็นการทดสอบและเพิ่มเติมความเข้าใจ ท้ายที่สุด ความรู้จะเติบโตได้ ต้อง
มีการบันทึกความรู้นน
ั้ ด้วยความจาหรือการจดบันทึก ดังนั้นเพื่อให้เรียนรู้ถงึ
จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของงานควรมีแนวทางการเรียนรู้ให้เข้าถึงว่างานนั้น ๆ มี
ประโยชน์จากเนื้องาน เพื่อการสร้างคน และ เพื่อสังคม อะไรบ้าง และประโยชน์
นั้น ๆ เกิดได้อย่างไร ดังนั้นภาครัฐและองค์กรควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรนัน
้ ๆ รู้และเข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของงาน
หลักการสาคัญของความพอเพียง คือ พอดี พอเพียง เกื้อกูลกัน และ ไม่
เบียดเบียน ถึงแม้คุณค่าที่แท้จริงของงานจะไม่ใช่ปริญญา ไม่ใช่กาไร แต่เพื่อผู้
ทางานก็มีความจาเป็นที่ต้องได้รับประโยชน์ในทางวัตถุนั้น ๆ ด้วย สังคมถึงจะอยู่
ได้อย่างยั่งยืน หัวใจสาคัญในการบริหารคือสามารถสร้างเกณฑ์ค่าตอบแทนล้อ
ตาม ความจาเป็นทางปัจจัย ๔ และตามคุณค่าที่แท้จริงของงาน ในปัจจุบันการให้
ค่าตอบแทนล้อตามคุณค่าที่แท้จริงของงานของไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเหตุเพราะ
ผู้บริหารยังไม่เข้าถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของงานทาให้ตั้งเกณฑ์การประเมินแบบ
ตรวจผักชี ยังไม่มีการเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นองค์กรและผู้บริหารควรทากระบวนการเรียนรู้
จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของงานอย่างต่อเนื่อง ฟังเหตุผลของทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้ปฏิบัติงาน แล้วนาเหตุผลของข้อคิดเห็นนั้น ๆ มาปรับปรุงแนวทางการบริหาร
บุคคลากรมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณค่าที่แท้จริงของงานเป็นสาคัญ
ป้องกันการเบียดเบียนเป็นหลักที่ขาดไม่ได้ในการที่จะทาให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การเบียดเบียนที่เป็นอุปสรรคในการทางานที่พบได้ในปัจจุบัน มีหลากหลาย
ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ๑ ความไม่พอดีของทรัพยากร งาน และผลของ

งาน ๒ การสร้างกฎและงานที่ไม่จาเป็นแต่กลับสร้างภาระ เช่น รายงานประกัน
คุณภาพ ๓ การมีเครือข่ายผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อน และ ๔ การฉ้อราษฎร์บังหลวง
๑ ความไม่พอดีทั้งขาดทั้งเกินไม่เพียงแต่จะทาให้ผลของงานไม่ดีเท่าทีค
่ วร การทา
อะไรสุดโต่งยังทาให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ การนาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ เช่น ระบาดวิทยา ประชากรศาสตร์ บัญชี สถิติ logistics และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เป็นข้อมูลเพื่อเตือนถึงปัญหาเป็นแนวทางที่สาคัญ
๒ การสร้างกฎและงานที่ไม่จาเป็นแต่กลับสร้างภาระ เช่น รายงานประกันคุณภาพ
เรื่องนี้สร้างผลกระทบในสถาบันการศึกษาและการแพทย์ในทุกระดับ ปัจจุบัน
ปัญหาสาคัญของการศึกษาคือครูไม่มีเวลาให้นักเรียน ทางการแพทย์คือมีแพทย์
และพยาบาลไม่เพียงพอต่อการดูแลประชาชน เชื่อหรือไม่หากลดภาระการทา
รายงานไร้สาระและไม่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลลง การศึกษาของ
เยาวชน และการบริบาลผู้ป่วยจะดีขึ้นทันตา
๓ การมีเครือข่ายผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อน และ ๔ การฉ้อราษฎร์บงั หลวงที่ผ่านมา
ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ กระเบื้องได้เฟื่องฟูลอย ศาสตราจารย์ นายแพทย์
วิจารณ์ พาณิชย์ ได้สอนผมว่า วิธีการทาชั่วของคนในยุคสมัยนี้มีวิธีการทาเป็น
เครือข่ายโดยให้มีคนร่วมมือกันทาชั่วให้มากที่สุด เมื่อเวลาสังคมล่วงรู้ความผิดนั้น
ๆ จะได้ไม่มีใครกล้าลงโทษ แม้กระทั่งคนดีคนชั่วที่มีอานาจก็สามารถหลอกล่อมา
เป็นพวกได้ เช่น ให้โอกาสเขาทาความดีทเี่ ขาต้องการแล้วเขาจะปิดตาข้างหนึ่ง
จนมองไม่เห็นความชั่วที่เขาทาอยู่ ในวิธีการแบบนี้ อาจารย์หมอ เชิดชู ศรีอริย
วัฒนา ได้ให้ความรูเ้ พิ่มเติมว่า เครือข่ายคนชั่วเหล่านี้มีวิธีการทางานโดยพยายาม
มีส่วนในการออกกฎหมาย ตั้งกองทุน หรือแปรรูปองค์กรของรัฐ แล้วสร้างช่องโหว่
ทางกฎหมายให้อานาจในการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น
การนาเงินสาหรับดูแลรักษาผูป
้ ่วยไปให้มล
ู นิธิ หรือทากิจกรรมที่ไม่ใช่การดูแล
รักษาผู้ปว
่ ย เป็นต้น
การป้องกันแก้ไข ปัญหาการเบียดเบียนการทางาน ทั้งจากความไม่พอดี
งานผักชีโรยหน้า เครือข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และการโกง อาศัยการสร้างสติ
พัฒนาปัญญา ปลูกจิตใจที่บริสุทธิ์เที่ยงตรง และเห็นแก่ส่วนรวมให้แก่สังคม
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการชี้ให้เห็นปัญหา รับรู้และร่วมหาวิธีแก้ปัญหา
ควรทาให้มีขบวนการแก้ปัญหาสามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายความว่า
รัฐควรจัดให้สื่อและสังคมตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
ผู้บริหารมีหน้าที่รบ
ั รู้ รับฟัง ปัญหาจากทุกฝ่าย มีขบวนการวิเคราะห์และวางแผน

แก้ไขปัญหาอย่างเปิดเผย โดยการแก้ไขปัญหาเห็นแก่ความถูกต้องและคุณค่าที่
แท้จริงของงานนั้น ๆ เป็นสาคัญ สุดท้ายขบวนการในการรับรู้รบ
ั ทราบปัญหาควร
ทาได้อย่างรวดเร็ว และปรึกษาแนวทางการแก้ปัญหาจากประชาชนโดยเฉพาะ
คนทางานอย่างต่อเนือ
่ งการที่ขบวนการศาลใช้เวลานานในการตัดสินถูกผิดเป็น
เหตุผลสาคัญที่ภาครัฐควรหาแนวทางที่ทาให้การแก้ปัญหาจากการทาผิด
กฎหมายทาได้อย่างทันท่วงที
โดยสรุป การมองเห็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของงานเป็นหัวใจของการสร้าง
งานที่มีคุณภาพ พัฒนาคน และทาให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข การที่คนเราจะเข้าถึง
คุณค่าที่แท้จริงของงานอาศัยการเรียนรู้ เพื่อให้ทุก ๆ คนทราบถึงความสาคัญของ
งานองค์กรนัน
้ ๆ ควรจัดขบวนการเรียนรู้ในเรื่องนี้ขึ้น สุดท้ายทีผ
่ ่านมาสังคมไทย
มีอุปสรรคในการทีป
่ ระชาชนจะเข้าถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของงาน ทั้งจาก
ผลตอบแทนทางวัตถุส่วนตนไม่สอดคล้องกับคุณค่าของงาน ทัง้ จากการไม่มี
เครื่องมือช่วยให้สังคมโดยรวมสามารถทางานเป็นทีม แล้วยังมีปัจจัยอื่น ๆ ทีเ่ ป็น
อุปสรรค ได้แก่ การสร้างงานที่ไร้ประโยชน์ การมีเครือข่ายผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อน
และการโกงผลประโยชน์ต่าง ๆ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้สามารถแก้ได้ โดยการ
เปิดเผยข้อมูล ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ รับรู้ รับทราบปัญหา เหตุ
ของปัญหา และหาทางแก้ไข โดยภาครัฐจัดการให้กระบวนการเหล่านี้สามารถ
ดาเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเหตุผล และมุ่งหวังเพื่อสร้างจุดมุ่งหมายที่แท้จริง
ของงาน

