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นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและนักวทิยาศาสตรด์ีเด่นของไทย 

ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว 



 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรม

ราโชวาทเนื่องใน โอกาสวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๓๒ ความว่า "...

เมื่อท างาน ต้องมุ่งถึงจุดมุ่งหมาย ที่แท้จริงของงาน งานจึงจะส าเร็จ ได้รบั

ประโยชน์ครบถ้วน ทัง้ประโยชน์ของงาน และประโยชน์ของผู้ท า..." หากคนไทย

ทุก ๆ คนยึดถือและปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทนี้ นอกจากจะเกิดประโยชน์แก่ตน 

แก่องค์กรแล้ว ประเทศชาติก็จะเจรญิรุ่งเรอืงอีกด้วย  

 คุณค่าของงานมีหลายแง่ หลายมุม และหลายมิติ สรุปคร่าว ๆ คณุค่าของ

งานคือประโยชน์จากเนื้องาน การสร้างคน และ การสร้างสังคมที่ดีงามร่มเย็นเป็น

สุข เช่น งานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าเพื่อค้นพบความรู้และสร้าง

ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ งานทุกงานควรจะสร้างคนให้มีความสามารถ ซ่ือสัตย์ มีความรัก

ในงาน รักในผลของความดีที่เกิดจากงาน และสร้างความสามัคคี สุดท้ายผลงาน

ของแต่ละคนแต่ละองค์กรควรเกื้อกูลกัน ไม่เบียดเบียน สอดประสานกันเพื่อความ

พอเพียงและการพฒันาที่ยั่งยืนของสังคม คุณค่าของงานเกิดได้หลายมิติ เช่น 

โครงการหลวงจากฝิน่สู่พืชเมืองหนาว นอกจากจะช่วยชาวเขาให้มีรายได้จาก

การปลูกพืชเมืองหนาว สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ยังเปน็การลดปัญหายาเสพติดเพื่อ

ประชาชนโดยส่วนรวม และเป็นต้นแบบการปลูกปัญญาและความรักความเมตตา

ให้แก่สังคมไทยอีกด้วย 

 อย่างไรก็ดีมีหลายปัจจัยที่เปน็อุปสรรคในการปลูกฝังจิตส านึกนี้ในการ

ท างาน ได้แก่ ค่านิยมแบบทนุนิยมทีเ่น้นการแสวงหาประโยชนใ์นทางวัตถุ การมี

เครือข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมายบางข้อเป็นอุปสรรคท าให้การท างาน

เพื่อคุณค่าของงานเกดิข้ึนได้ยาก ทุก ๆ วันนี้ นักเรียน นิสิต นักศกึษา เรียนเพื่อ

หวังใบปริญญามากกว่าการแสวงหาความรู้ความสามารถ เราท างานหวังก าไร

มากกว่าผลดีของเนื้องาน ซ้ าร้ายกลไกการบริหารในองค์กรของรัฐมีการเลน่เส้น

สายจับกลุ่มกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์กลายเปน็เครือข่ายผลประโยชน์ทบัซ้อน 

เช่น ท าให้คนในกลุ่มคณะของตนเป็นบอรด์ขององค์กรหรือเป็นผู้มีอ านาจในการ

ตัดสินใจได้อย่างต่อเนื่องโดยกฎเกณฑ์ที่กลุ่มคณะของตนมีบทบาทส าคญัในการ

ร่างกฎนั้น ส่งผลให้ผลงานขององค์กรนั้นมีลักษณะท าเพื่อกลุ่มคนบางกลุ่มแต่

เบียดเบียนส่วนรวม สดุท้ายเพื่อให้การท างานมีระเบียบเรียบร้อย เรามีกฎหมาย

เป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการปฏบิัติงาน แต่เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลง

จนหลายต่อหลายเรื่องกฎหมายตามไม่ทันจนเป็นอุปสรรคในการพัฒนางานใน

หลายด้านได้ เช่น กฎหมายก าหนดให้การไฟฟ้ามีหน้าที่ส่งไฟฟ้า ท าให้การ



สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อผลติไฟฟ้าเพื่อพ่ึงพาตนเอง เช่น พลังงาน

แสงอาทิตย์บนหลังคาหรือ โซล่ารูฟ โดยหน่วยงานภาครัฐท าได้โดยยาก 

 การเข้าถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของงานอาศัยการเรียนรู้ ขั้นตอนการเรียนรู้

ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ สุ จิ ป ุลิ หรือ ฟัง คดิ ถาม จดจ า เปน็หัวใจของนักปราชญ์

ตามค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หากพิจารณาดูให้ดี นอกจากจะบ่งบอก

ว่า การเรียนรูค้วรประกอบด้วย การ ฟัง การคิด การถามและการจดจ า แล้ว ยัง

ซ่อนค าแนะน าว่า การเรียนที่ดี ควรมีข้ันตอน ตามนี้ คือ ฟังก่อนแล้วน ามาคิด

พิจารณา เรียนรูเ้พิ่มเติมด้วยการถาม เมื่อมีความรู้แลว้ จึงจดจ า การฟังควรถูก

ขยายความเปน็การเรียนทั้งจากการฟัง การอ่าน การด ูและการฝึกภาคปฏิบัต ิการ

คิดหมายถึงการสร้างปัญญาจากการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจ และเข้าถึงความหมาย 

การถามเป็นการทดสอบและเพิ่มเติมความเข้าใจ ท้ายที่สุด ความรู้จะเติบโตได้ ต้อง

มีการบันทึกความรู้นัน้ด้วยความจ าหรือการจดบันทึก ดังนั้นเพ่ือให้เรียนรู้ถงึ

จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของงานควรมีแนวทางการเรียนรู้ใหเ้ข้าถึงว่างานนั้น ๆ มี 

ประโยชน์จากเนื้องาน เพื่อการสรา้งคน และ เพื่อสังคม อะไรบา้ง และประโยชน์

นั้น ๆ เกิดได้อย่างไร ดังนั้นภาครัฐและองคก์รควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรนัน้ ๆ รู้และเข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของงาน 

 หลักการส าคัญของความพอเพียง คือ พอดี พอเพียง เกื้อกูลกนั และ ไม่

เบียดเบียน ถึงแม้คุณค่าที่แท้จริงของงานจะไม่ใช่ปริญญา ไม่ใช่ก าไร แต่เพื่อผู้

ท างานก็มีความจ าเปน็ที่ต้องได้รับประโยชน์ในทางวัตถุนั้น ๆ ดว้ย สังคมถึงจะอยู่

ได้อย่างยั่งยืน หัวใจส าคัญในการบริหารคือสามารถสร้างเกณฑ์ค่าตอบแทนล้อ

ตาม ความจ าเป็นทางปัจจัย ๔ และตามคุณค่าที่แท้จริงของงาน ในปัจจุบันการให้

ค่าตอบแทนล้อตามคุณค่าที่แท้จริงของงานของไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเหตุเพราะ

ผู้บริหารยังไม่เข้าถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของงานท าให้ตั้งเกณฑ์การประเมินแบบ

ตรวจผักชี ยังไม่มีการเกบ็ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นองค์กรและผู้บรหิารควรท ากระบวนการเรียนรู้

จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของงานอย่างต่อเนื่อง ฟังเหตุผลของทุกฝา่ยโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งผู้ปฏิบัติงาน แล้วน าเหตุผลของข้อคิดเห็นนั้น ๆ มาปรบัปรุงแนวทางการบริหาร

บุคคลากรมคีวามมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณค่าที่แท้จริงของงานเป็นส าคัญ 

ป้องกันการเบียดเบียนเปน็หลักที่ขาดไม่ได้ในการที่จะท าให้เกดิการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน การเบียดเบียนที่เป็นอุปสรรคในการท างานที่พบได้ในปัจจุบัน มีหลากหลาย 

ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ๑ ความไม่พอดีของทรัพยากร งาน และผลของ



งาน ๒ การสร้างกฎและงานที่ไม่จ าเป็นแตก่ลับสร้างภาระ เช่น รายงานประกัน

คุณภาพ ๓ การมีเครอืข่ายผลประโยชน์ทบัซ้อน และ ๔ การฉ้อราษฎรบ์ังหลวง 

๑ ความไม่พอดีทั้งขาดทั้งเกินไม่เพียงแต่จะท าให้ผลของงานไม่ดีเท่าทีค่วร การท า

อะไรสุดโต่งยังท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ การน าวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ เช่น ระบาดวิทยา ประชากรศาสตร์ บญัชี สถิติ logistics และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เปน็ข้อมูลเพื่อเตือนถึงปัญหาเป็นแนวทางที่ส าคัญ  

๒ การสร้างกฎและงานที่ไม่จ าเป็นแต่กลับสร้างภาระ เช่น รายงานประกันคุณภาพ 

เรื่องนี้สร้างผลกระทบในสถาบันการศึกษาและการแพทย์ในทกุระดับ ปัจจุบัน

ปัญหาส าคญัของการศึกษาคือครูไม่มีเวลาให้นักเรียน ทางการแพทย์คือมีแพทย์

และพยาบาลไม่เพียงพอต่อการดูแลประชาชน เชื่อหรือไม่หากลดภาระการท า

รายงานไร้สาระและไม่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลลง การศึกษาของ

เยาวชน และการบรบิาลผู้ป่วยจะดีข้ึนทันตา 

๓ การมีเครือข่ายผลประโยชน์ทบัซ้อน และ ๔ การฉอ้ราษฎร์บงัหลวงที่ผ่านมา

ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ กระเบื้องได้เฟื่องฟูลอย ศาสตราจารย์ นายแพทย์

วิจารณ์ พาณิชย์ ได้สอนผมว่า วิธีการท าชั่วของคนในยุคสมัยนี้มีวิธีการท าเป็น

เครือข่ายโดยให้มีคนร่วมมือกันท าชั่วให้มากที่สุด เมื่อเวลาสังคมล่วงรู้ความผิดนั้น 

ๆ จะได้ไม่มีใครกล้าลงโทษ แม้กระทั่งคนดีคนชั่วที่มีอ านาจก็สามารถหลอกล่อมา

เป็นพวกได้ เช่น ให้โอกาสเขาท าความดีทีเ่ขาต้องการแล้วเขาจะปิดตาข้างหนึ่ง

จนมองไม่เห็นความช่ัวที่เขาท าอยู่ ในวิธีการแบบนี้ อาจารย์หมอ เชิดชู ศรีอริย

วัฒนา ได้ให้ความรูเ้พิ่มเติมว่า เครือข่ายคนชั่วเหล่านี้มีวิธีการท างานโดยพยายาม

มีส่วนในการออกกฎหมาย ตั้งกองทุน หรอืแปรรปูองค์กรของรฐั แล้วสร้างช่องโหว่

ทางกฎหมายให้อ านาจในการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น 

การน าเงนิส าหรับดูแลรักษาผูป้่วยไปให้มูลนิธิ หรือท ากิจกรรมที่ไม่ใช่การดูแล

รักษาผู้ปว่ย เป็นต้น 

 การป้องกันแก้ไข ปญัหาการเบียดเบียนการท างาน ทั้งจากความไม่พอดี 

งานผักชีโรยหน้า เครือข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และการโกง อาศัยการสร้างสติ 

พัฒนาปัญญา ปลูกจติใจที่บริสุทธิ์เที่ยงตรง และเห็นแก่ส่วนรวมให้แก่สังคม 

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการชี้ให้เห็นปัญหา รบัรู้และร่วมหาวิธีแก้ปัญหา 

ควรท าให้มีขบวนการแก้ปัญหาสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายความว่า

รัฐควรจัดให้ส่ือและสังคมตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน

ผู้บริหารมีหน้าที่รบัรู ้รับฟัง ปัญหาจากทุกฝ่าย มีขบวนการวิเคราะห์และวางแผน



แก้ไขปญัหาอย่างเปดิเผย โดยการแก้ไขปัญหาเห็นแก่ความถกูต้องและคุณค่าที่

แท้จริงของงานนั้น ๆ เป็นส าคัญ สุดท้ายขบวนการในการรับรู้รบัทราบปัญหาควร

ท าได้อย่างรวดเร็ว และปรึกษาแนวทางการแก้ปัญหาจากประชาชนโดยเฉพาะ

คนท างานอย่างต่อเนือ่งการที่ขบวนการศาลใช้เวลานานในการตัดสินถูกผิดเป็น

เหตุผลส าคัญที่ภาครฐัควรหาแนวทางที่ท าให้การแก้ปัญหาจากการท าผิด

กฎหมายท าได้อย่างทันท่วงท ี 

 โดยสรุป การมองเห็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของงานเป็นหัวใจของการสร้าง

งานที่มีคุณภาพ พัฒนาคน และท าให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข การที่คนเราจะเข้าถึง

คุณค่าที่แท้จริงของงานอาศัยการเรียนรู้ เพื่อให้ทุก ๆ คนทราบถึงความส าคัญของ

งานองค์กรนัน้ ๆ ควรจัดขบวนการเรียนรู้ในเรื่องนี้ขึ้น สุดท้ายทีผ่่านมาสังคมไทย

มีอุปสรรคในการทีป่ระชาชนจะเข้าถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของงาน ทั้งจาก

ผลตอบแทนทางวัตถสุ่วนตนไม่สอดคล้องกับคุณคา่ของงาน ทัง้จากการไม่มี

เครื่องมือช่วยให้สังคมโดยรวมสามารถท างานเปน็ทีม แล้วยังมปีัจจัยอ่ืน ๆ ทีเ่ป็น

อุปสรรค ได้แก่ การสร้างงานที่ไร้ประโยชน์ การมเีครือข่ายผลประโยชน์ทบัซ้อน 

และการโกงผลประโยชน์ต่าง ๆ ปญัหาต่าง ๆ เหล่านี้สามารถแก้ได้ โดยการ

เปิดเผยข้อมูล ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ รับรู้ รบัทราบปัญหา เหตุ

ของปัญหา และหาทางแก้ไข โดยภาครัฐจัดการให้กระบวนการเหล่านี้สามารถ

ด าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเหตุผล และมุ่งหวังเพื่อสร้างจดุมุ่งหมายที่แท้จริง

ของงาน 

 


