
บทที่ ๓ 
การพัฒนาเพื่อมุงความสําเร็จใหแกตนเอง (๑) 

 
๑. การมุงความสาํเร็จในชีวิต 

การที่ปจเจกบคุคลจะเปนทรพัยากรมนษุยที่มีคุณภาพ เปนประโยชนตอสังคมไดนั้น 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวทรงมีทศันะวา ปจเจกบุคคลนั้นจักตองประสบความสําเร็จในชวีิติ 
การประสบความสําเร็จในชีวติไดก็ตอเมื่อบคุคลมีจุดมุงหมายที่จะใหเปนเชนนัน้ในสถานแรก 
จุดมุงหมายของชีวิตในลกัษณะนี้ เปนสิ่งทีไ่มนารังเกยีจแตอยางใด ดังปรากฏเปนนัยจากแนวพระ
ราชดํารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานในโอกาสตางๆ ที่
จะขออัญเชิญมาเปนตัวอยางดังนี ้

  
“ผูมีวิชาความรูยอมตั้งใจปรารถนาจะมีอนาคตที่มั่นคงและรุงโรจน...” (๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๒๘) 
 
“ทานทั้งหลายไดรับความสําเร็จอยางสําคัญในชีวิตมาขัน้หนึ่งแลว ยอมมุงหมาย
ความสําเร็จทีสู่งขึ้นตอไป คือความเจริญมัน่คงและความรุงเรืองกาวหนาในฐานะ
และหนาที่การงาน...”  
 (๒๑ กรกฏาคม ๒๕๒๖) 
 
“ทานทั้งหลายแตละคนเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย ก็เพื่อใหมวีิชาความรูสําหรับ
เปนเครื่องมือประกอบการงาน สรางความเจริญมั่นคงและเกยีรติยศซึ่งเสียงแก
ตนเองในเวลาตอไป...”  
 (๑๑ มีนาคม ๒๕๒๔) 
 
“บัณฑิตทั้งหลายยอมตองมุงหวังความเจรญิและความสําเร็จในชวีิตการงานเบื้อง
หนา...”  
(๙ ธนัวาคม ๒๕๒๒) 
 



“หนาที่ของแตละบุคคลจะมีที่สําคัญ ๒  อยาง  ก็คือ จะตองสรางตัวเองใหมีความ
เจริญรุงเรือง สามารถที่จะทํางานทําการในแนวของตัวเพื่อที่จะเลี้ยงชวีิต และอกี
ดานก็คือชวยสวนรวมไดอยูดีกนิด”ี ( ๓o มีนาคม ๒๕๒๕ ) 
“โดยที่เปนประชาชน ก็มหีนาที่ทุกอยางของประชาชน คอืการสรางความเจริญ 
สรางความปลอดภัย สรางความอยูเย็นเปนสขุของตนเอง... ” (๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๒๒ ) 
 
“ การที่ตองการใหทุกคนพยายามที่จะหาความรูและสรางตนเองใหมั่นคงก็เพื่อ
ตัวเอง เพื่อทีจ่ะใหตนเองมีความเปนอยูที่กาวหนา   ที่มีความสุข พอมีพอกิน เปน
ขั้นหนึ่งและขัน้ตอไปก็คือใหมีเกยีรติวายนืดวยตนเอง...” (๒๘ มถิุนายน ๒๕๑๘ )  
 
“คนเรานั้น สําคัญอยูที่ควรจะไดปรารภปรารถนาที่จะพฒันาตัวเองใหดีขึ้นเปน
ลําดับ เพื่อใหชีวิตเปนสุขและเจริญรุงเรือง ...” ( ๓o พฤษภาคม ๒๕๒๔ ) 
 
“ทุกคนเราก็ตองการความสําเร็จ   ความกาวหนา   และความเปนมงคลทุกชนิด...” 
( ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๑๓) 
 
“บัณฑิตผูผานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาแลว   เปนผูมคีวามรูสูงถึงระดับที่จะ
ทําการงานสรางสรรคความเจริญมั่นคงใหแกตนเองและแกสวนรวมใหสําเร็จได
...”     
( ๒๔ มกราคม ๒๕๒๘ ) 
 
“ แตละคนจะตองสรางความสาํเร็จใหแกตนเองใหสมบรูณทุกดาน   ทัง้ดานฐานะ
อาชีพ ดานเกียรติคุณความดี   และดานบําเพ็ญประโยชนเกื้อกูลสวนรวมและชาติ
บานเมือง...” ( ๒๔ มกราคม ๒๕๒๗ ) 
 
“ ในฐานะที่เปนผูไดรับการศึกษาสูง ทานทั้งหลายยอมมีความมุงหมายที่จะไดใช
ความรูความสามารถทํางานตามแนวถนัด เพื่อสรางสรรคประโยชน คอื ความ
เจริญมั่นคงใหแกตวัเอง แกงาน และแกชาติบานเมือง ใหประจักษผล...” (๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๒๖ ) 
 



พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวไดทรงตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการมี
จุดมุงหมายในทํานองขางตน   จนถึงกับตรสัวา   “ ปญหาสําคัญอยางหนึ่งที่บั่นทอนความมั่นคงใน
เวลานี้...ไดแกความไมแนนอนในจดุประสงคหรือจุดมุงหมายของชีวติ   ซ่ึงกําลังเกดิมีมากขึ้นๆ   
ในคนทุกระดบัความรูและทกุอาชีพ ”  
( ๒๘  สิงหาคม ๒๕๑๘ ) 

 
แมวาจะทรงเห็นดวย   (และทรงสนับสนนุ)   กับการทีท่กุคนสมควรมีความมุงมั่นที่จะ

สราง “ความเจรญิและความมั่นคง”   ใหแกตัวเองก็ตาม   แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ไดทรง
ใหขอเตือนสติที่สําคัญเกีย่วกบัคุณภาพของจุดมุงหมายของชีวิตดวย   ดังตัวอยางที่อัญเชิญมาจาก
บางสวนของพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส   ดังนี ้

 
“ ผูสําเร็จการศึกษาจะออกไปเริ่มตนการงาน   ซ่ึงเปนภาระสําคัญอีก   จําเปนจะตองมี
จุดหมายในชีวติที่ถูกตองและสมควร   สําหรับยึดถือเปนเบื้องตนกอน   จึงจะชวยใหไดรับ
ผลสําเร็จอันควรพึงพอใจ   จุดหมายสําคัญนั้นไดแกความเจริญกาวหนาและความผาสุกอัน
แทจริงของแตละคน” 

 
“ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวย
ความเปนธรรม   ทั้งในเจตนาและการกระทํา   ไมใชไดมาดวยความบงัเอิญ หรือดวยการ
แกงแยงเบยีดบังมาจากผูอ่ืน...” (๑o กรกฎาคม ๒๕๑๘) 

 
 แนวคดิเชนนีม้ีความชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อศึกษาจากพระราชดํารัสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดพระราชทานแกคณะครโูรงเรยีนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม  ๔  จังหวัดภาคใต  เมื่อ
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๙  ซ่ึงอัญเชิญบางสวนมาเปนตวัอยาง  ดังนี ้
 
  “ ความเจริญของคนทั้งหลาย   ยอมเกิดมาจากการประพฤติชอบ   และการหาเลีย้งชพีชอบ
เปนหลักสําคญั   ผูที่จะสามารถประพฤติชอบ   และหาเลีย้งชีพชอบไดดวยนั้นยอมจะตองมีทั้งวิชา
ความรู ทั้งหลักธรรมทางศาสนา   เพราะสิง่แรกเปนปจจยัสําหรับใชกระทําการงาน   ส่ิงหลังเปน
ปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ   และการปฏิบัติการงานใหชอบ   คือใหถูกตองและเปนธรรม 
วิชาการกับหลักธรรมนี้มีประกอบกนัพรอมในผูใด   ผูนัน้จะไดประสบความสุข   และความสําเร็จ
ในชีวิตโดยสมบูรณ...” 
  



 ดังนั้น   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีทัศนะวา   การที่ปจเจกบุคคลจะประสบ
ความสําเรจ็ในชีวิตความมุงหมาย และจัดเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคณุภาพสําหรับสังคมสําหรับ
ประเทศไทยไดนั้น จะตองมอีงคประกอบหลักในสองดานดวยกนั   คือ   ปจเจกบุคคลจะตองเปนผูรู
วิธกีารทํางานที่ไดผลเปนประการแรก   และบุคคลผูนั้นจะตองเปนคนดีประการที่สองเมื่อกําหนด
เงื่อนไขอื่นๆ   ที่สมควรมแีลว   การที่บุคคลหนึ่งๆ   รูวิธกีารทํางานที่ไดผลแลว ยอมจัดเปนบุคคลที่
มีคุณภาพสูงกวาผูทีไ่มรูวธิีการทํางานทีไ่ดผล   โดยทําอะไรเปนเรื่องราวไมไดหรือทาํแลวก็ไม
ประสบความสัมฤทธิผ์ลแตอยางใด   แตการจะทํางานใหไดนั้น   บุคคลผูนั้นจกัตองมีคุณลกัษณะ
ตางๆ   หลายประการ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงกลาวไวในพระบรมราโชวาทและ
พระราชดํารัสที่พระราชทานแกชาวไทยกลุมตางๆ ในโอกาสที่ตางกัน จะไดเสนอในรายละเอยีดใน
หัวขอถัดไป 
 และถึงแมวาปจเจกบุคคลจะมีคุณสมบัติตางๆ   เพื่อการทาํงานที่ไดผลแลวก็ตาม   แต
โอกาสที่บุคคลผูนั้นจะประสบความสําเรจ็ในการครองชีวิตนั้นก็ยังไมมีหลักประกนัแตอยางใด   
เวนเสยีแตวา   บุคคลผูนัน้เปนคนดีที่พรอมดวยคณุสมบัตลิักษณะหนึ่งเทานั้น   คุณลกัษณะของ
ความเปนคนดนีั้นมรีายละเอียดปรากฏในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเชนนั้น   และจะไดนําเสนออยางเปนระบบภายหลังทีไ่ดนําเสนอเนื้อหาในสวนทีว่า
ดวยคณุลักษณะของการทํางานที่บรรลุผล 
 กอนที่จักไดกลาวถึงรายละเอียดลกัษณะของวิธกีารทาํงานที่ไดผลและสาระสําคัญของการ
กระทําตวัเปนคนดี   สมควรอัญเชญิพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวบางสวน   
เพื่อเปนการสรุปแนวคิดรวบยอดของพระองคทานเสียกอน   และเปนการยืนยันขอสรุปขางตนอีก
โสดหนึ่งดวย   พรอมๆ   กับเปนการกระตุนใหเกิดการคาดคะเนลวงหนา  (anticipation)  วา
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวทรงมพีระราชดําริทีแ่ยบยลอีกมากมายอะไรบาง 
 

“ในการสรางความสําเร็จ   ความเจริญ   และเกียรตยิศชือ่เสียงนั้น   บณัฑิตมวีิชาความรูเปน
เครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพพรอมอยูแลว   ที่จะนําไปใชงานไดทนัที   แตนอกจากวิชา
ความรูที่เปนเครื่องมือแลว   ทุกคนยงัจะตองมีรากฐานรองรับ   พรอมกับวิธีการใชอยาง
ถูกตองเที่ยงตรงประกอบอีกดวย   จึงจะสามารถสรางประโยชนใหสําเร็จเพรียบพรอม
สมบูรณได   รากฐานที่ทุกคนตองมีนั้น   ไดแก   ความหนักแนน  มั่นคงในสุจริตธรรม
ประการหนึ่ง   ความมุงมั่นในการประกอบกิจการงานทกุอยางใหสําเรจ็อีกประการหนึ่ง 
คนไมมีความสุจริต   คนไมมีความมั่นคง  ชอบแตมักงาย  ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชน
สวนรวมที่สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น   จงึจะทํางานสําคัญ
ยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชนแทจริงไดสําเร็จ...” (๑๒ กรกฏาคม ๒๕๒๒)  

 



๒. คุณลักษณะสําหรับการทํางานที่ไดผล 
จากพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทีว่า   “การงานในชวีิตนั้นเปนสิ่งสําคัญ
อยางยิ่ง เพราะหมายถึงการปฏิบัติตัว ปฏิบตัิภาระหนาทีทุ่กๆ อยาง เพือ่สรางความสาํเร็จ
ใหแกตนเองโดยรอบดาน”   (๒๗ มกราคม ๒๕๒๓)   ประเด็นสําคญัที่ตามมาจึงมีวา   
ปจเจกบุคคลแตละคนจะทาํอยางไรจึงจะประกอบภารกจิของตนใหประสบผลสําเรจ็และ
ความเจรญิที่แทจริงได 
 

 ๒.๑   ความรูความสามารถ 
 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวไดตรัสวา 
             “การปฏิบัติงานทั้งหลายตองอาศยัปจจยัที่เปนพืน้ฐานประกอบกันสองอยาง    อยางหนึ่ง  
              ไดแกความรูความสามารถโดยเบ็ดเสร็จของผูปฏิบัติ   อีกอยางหนึ่งไดแกระเบียบแบบแผน 
              วิธีการ   ที่กําหนดไวใหใขในการปฏิบัติงานนั้น   เมื่อใดปจจัยทั้งสองประกอบพรอมกัน
เมื่อ 
              นั้นงานก็ดําเนินไปได” (๒o ธันวาคม ๒๕๒๒)  
  
 เพื่อการทํางานที่ประสบผลสําเร็จ ความรูและความสามารถ  (อันเกิดจากฐานความรูที่มีอยู)  
ก็ยอมเปนปจจยัพื้นฐานอยางหลีกเลีย่งไมได ดังที่พระเจาอยูหัวไดทรงใหขอคิดไว แตประเด็นที่
สําคัญกวาเมื่อยอมรับขอคิดนี้ก็คือปจเจกบคุคล   จะตองมีความรูในลักษณะใด   และจะตองใช
ความรูดังกลาวอยางไร 
 ความรูอะไรนัน้ไมใชประเดน็สําคัญ   ตราบใดที่เปนความรูที่ตั้งอยูบนฐานวิชาการ  แตก็
ตองเปนความรูที่เกดิจากการรูจริง   และทีสํ่าคัญก็คือ  ตองมีการใฝรูและการแสวงหาความรูเพิ่มเตมิ
อยูเสมอ   ดังปรากฏเปนนัยจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ซ่ึงมีความ
ตอนหนึ่งวา 
             “ความรูนีก้็เปนสิ่งที่สําคัญ   เพราะวาแตละคนอยากไดความเจรญิ    ถาทําอยางที่เคยทํามา    
                ดวย   ความรูเทาที่เคยมี   ก็ไดความสําเร็จในวงจาํกัด   แตถาเพิม่ความรู   และยิ่งชวยกัน
ทํา  
               ความสําเร็จนัน้จะยิ่งใหญขั้น...” (๑๑ กนัยายน ๒๕๑๕) 
 
 ๒.๒   การรูจักประยุกตใช 
 แมความรูในลกัษณะนี้   ก็ไมอาจประกันความสําเรจ็ความเจรญิได   ถาหากปจเจกบคุคล   
ไมรูจกัประยุกตใชความรูที่มอียูในการทาํงาน   นั่นคือ   พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวไดทรงย้ําวา   
บุคคลผูตองการทํางานใหสําเร็จผลนั้นจักตอง “ พยายามหยิบยกวิชาการนั้นขึ้นมาพิจารณาใช   ให



ถูกตองเหมาะสมแกงาน   แกกาลเทศะ   และแกสภาพการณทั่วไป   โดยใหสัมพนัธกบังานดาน
อ่ืนๆ อยางสอดคลองสมดุลยกัน”   (๓๑ กรกฏาคม ๒๕๑๗)   กลาวใหเจาะจงยิง่ขึ้น   ก็คือ  “ ในการ
ที่จะเอาหลักวชิาที่ไดเลาเรียนไปใช เพื่อประกอบกิจการงานตอไปนั้น   ควรจะคํานึงถืงสภาพความ
เปนอยูของทองที่   แลถึงผลสะทอนอันอาจมีขึ้น โดยเฉพาะในประการตางๆ   จะไดเปน
หลักประกนัวา กิจการงานทีจ่ะทาํขึ้นนั้น   ไดพิจารณาศึกษาโดยรอบคอบในทุกๆ ดานแลว   ชอบ
ดวยหลักปฏิบตัิที่เหมาะสมกบัสภาพและความตองการของประเทศเรา...” (๑๑ กรกฏาคม ๒๕00) 
 
 การศกึษาใหรอบคอบในทุกๆ ดาน   ก็คือ “ การศึกษาสภาพความจริงของงาน ของบุคคล   
ของสังคม   ภาวะแวดลอมอื่นๆ   ใหกระจางอยางทั่วถึง”   (๗ กุมภาพนัธ ๒๕๑๖)   กระประยุกต
หลักวิชาภายในกรอบของหลักการขางตนก็มีนัยดวยวา ผูทํางานจะตอง   “ ละความเครียดในหลัก
วิชาใหเบาบางลง    กลาวคือรูจักพิจารณาใชหลักวิชาตามความสําคัญและจําเปน   เพือ่มิใหกฏเกณฑ
ตางๆ ตามหลักวิชากลายเปนสิ่งกีดขวางการปฏิบัติไป ” (๗ กุมภาพันธ ๒๕๑๖)  
 
 พระบรมราโชวาทในสวนนีม้ีความสําคัญมากในกรณีของการประยุกตวิชาการกับการ
พัฒนาการเกษตรในประเทศไทย   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาท
แกคณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตรเกษตรแหงประเทศไทย   เมื่อวนัที่ ๑๗ มิถนุายน ๒๕๑๘ 
โดยมีความตอนหนึ่งวา 
 

“ทานทั้งหลายเปนผูมีความรูในดานที่จะเปนประโยชนตอกสิกรและประเทศชาติ
อยางยิ่ง ก็สมควรที่ชวยกันหาทางที่จะแกไขปญหาตางๆ   ที่มีอยูไมนอย ใช
วิชาการและใชความคิด   สามัญสํานึกปฏิบัติโดยที่ไมใจรอนเกินไป   และไมนกึ
ถึงวาตําราเปนเอก   แตถือวาความเปนอยูของประชาชนหรือของบานเมืองเปนเอก
...” 

 
               การประยุกตใชเทคนิควิทยา   กม็ีลักษณะไมแตกตางไปจากการประยกุตใชความรูทัว่ไป 
นั่นคือ “ วิทยาการและเครื่องมือกลเหลานี้   เมื่อนํามาปฏิบัติการแลว จะตองไดผลอยางสูงทุกครั้ง
ไป คือถาใชถูก   ก็ทําใหไดประโยชนมาก   ถาใชไมถูก   ก็ทําใหเสียหายไดมากเทาๆกัน”   (๑ 
เมษายน ๒๕๒๕) 
 การประยกุตทีไ่ดผล   ก็คือ   การพจิารณาอยางรอบคอบกอนที่จะทําการใดๆ “ ทางแหง
ความเจริญ คือ การพิจารณา การพิจารณานัน้   เปนการหยุดยั้งชังใจกอนที่จะปฏิบัติการใดลงไป   
เสมือนกับไดปรึกษากับตนเองกอนถาหากทําสิ่งใดโดยมไิดพิจารณาแลว   ก็อาจจะตกเปนเหยื่อแหง



อารมณ บังเกดิความประมาทขึ้น   อันจะเปนผลเสียหายแกกจิการนัน้ๆ   ได ฉะนั้น   ขอใหทุกคนจง
ใชความพจิารณาใหรอบคอบ   กอนที่จะประกอบกิจใดๆ  ”   (๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕๐๑) 
 แมวา    การพจิารณาเปนสิ่งที่จําเปน   แตพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวก็ไดทรงใหพระ
บรมราโชวาทเพิ่มเติมวา   เพือ่ใหบังเกิดผลที่แทจริง การพิจารณากต็องกระทําในลกัษณะหนึ่ง   ดัง
มีรายละเอยีดแสดงไวในพระราชดํารัสบางสวนที่ทรงพระราชทานใหแก   สามัคคีสมาคมในพระ
บรมราชูปถัมภ   ในการเปดประชุมใหญป   ๒๕๒๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๒๓ ตอไปนี ้
 

“การพิจารณาเรื่องราวหรือกจิการงานใดๆ   นั้น   ควรอยางยิ่งที่จะตองกระทําโดยละเอียด
รอบคอบและเที่ยงตรงถูกตองจึงจะไดผลที่เปนประโยชนแทและยั่งยนืถาวร   ทานผูรูแต
กอนไดวางหลกัสั่งสอนกันสบืๆ   มาวา   เมือ่จะพิจารณาสิง่ใดเรื่องใดใหวางใจของตวัให
เปนกลาง คือปลด อคติความลําเอียงทุกๆ   ประการออกจากใจใหหมดกอน   แลวเขาไป
เพงพินิจดูส่ิงนั้นเรื่องนั้นใหถ่ีถวน จึงจะมองเห็นไดประจักษทกุแงทกุมุม ไมใชเหน็แตเพยีง
แงใดแงหนึ่งตามความชอบใจหรือไมชอบใจที่มีอยู เมื่อเห็นประจักษทัว่ดวยใจที่เปนกลาง
แลว ความรูทีชั่ดเจนก็จะบังเกิดขึ้น และชวยใหลงความเห็นและปฏิบัติไดโดยถูกตองเปน
ธรรม...” 

 
 ๒.๓   การคิดอยางรอบคอบ 
 การพจิารณาอยางรอบคอบทีป่รากฏในพระราชดํารัสที่อัญเชญิมาขางตนนั้น   แทที่จริงก็
คือกระบวนการคิดนัน่เอง   การคิดจึงมีความสําคัญอยางยิง่ที่จะชวยใหการใชความรูบงัเกิดผลสําเร็จ
ได   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาทวา 
 

“ความคิดเปนเครื่องชวยความรูคือ   ชวยใหใชความรูไดถูกตอง  เชน  จะใช
อยางไร ที่ไหนเมื่อใด เมื่อมีความรูสําหรับงาน   มีความคดิสําหรับใชพจิารณาใช
ความรูใหถูกตองแลวยอมทํางานไดผลสมบูรณดี   ยากทีจ่ะผิดพลาด   ความรูกับ
ความคิดจึงไมควรแยกจากกนัถาบัณฑิตใหมจะยดึถือความจริงขอนี้ไวเปนหลักใน
การทํางานแลว   เชื่อวาจะสามารถแกปญหาตางๆ   ไดดวยดเีสมอ  จะทําการงาน
ใหเปนประโยชนแกสวนรวมไดอยางมากและจะประสบความสําเร็จในหนาทีก่าร
งานพรอมทั้งความสุขในชีวติในที่สุด...” (๘ กรกฏาคม ๒๕o๘) 

 การคิดอยางรอบคอบและเปนระบบสําหรบักิจที่จะพึงดําเนินการในชวงเวลาขางหนาหรือ
ในอนาคตนัน้เปนลักษณะหนึ่งของการวางแผน   นั่นเอง   แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ไดทรง
ใหขอสังเกตในเรื่องของการคิดอยางรอบคอบและการวางแผน   ในพระราชดํารัสที่พระราชทาน



ใหแกคณะบุคคลที่เขาเฝาฯ   ถวายพระพรชยัมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   เมื่อวันที่  ๔  
ธันวาคม   ๒๕๒๕   ซ่ึงไดอัญเชญิบางสวนมาแสดงไว   ณ   ที่นี ้
 

“ถาทําโครงการอะไรก็ตองพยายามทีจ่ะคิดใหรอบคอบที่สุดเทาที่จะทําได  ไม
จําเปนที่จะทําแผนใหละเอียดที่สุด   เพราะวาถามัวแตทําแผนแลวไมลงมือทํา   มัน
ก็ไมมีวนัที่จะปฏิบัติได แตวาตองคิด   ทําแลวก็นึกถึงวาปญหาจะเกิดขึ้น   และ
ปญหาเหลานัน้มันตอเนื่อง   จะตองพยายามที่จะทําใหลุลวงไป   แกไขใหจนได   
งานการทุกอยางก็เปนเชนนี้   ไมใชวาใหหยุดกลางคัน   แตก็ไมใชวาจะตองทํา
แผนใหละเอียดมากลงทายไมลงมือ   หลักการในการทํางานนี้ก็ตองวางแผนให
พอที่จะดําเนินงานได   และแกไขปญหาตอไปเปนลําดับ   ลงมือทําแลวก็แกไขไป
เร่ือยๆ ไมใชคดิแผนแลวไมลงมือ   ตองมีแผนพอสมควรและมีการปฏิบัติคูกันไป
...”  

 
กลาวโดยสรุปแลว การคิดนัน้ตองคิดใหเปนจึงจะบรรลผุลที่คาดหวังไว     
กลาวคือ 

                          การรูจักคิดพิจารณาใหจนกระจางชดั  ไมวาจะพิจารณาเรื่องราว ปญหา  
                          สถานการณ หรือแมบุคคลใดๆก็ตาม กพ็ยายามพจิารณาดวยจิตใจที่มัน่คง 
                          เปนกลาง    ไมหวัน่   ไมสะเทือนดวยอคติ เพื่อจิตใจทีม่ั่นคงเปนกลางนั้น   
                          จักไดประคับประคองความคิดเห็นใหพุงตรงเขาสูสาระ คือแกนและความ 
                          สําคัญของเรื่อง   ทั้งจับเหตจุับผลของเรื่องนั้น  ๆ   ซ่ึงเกีย่วเนื่องถึงกันและกัน 
                         เปนกระบวนการ    ไดทั้งหมดทุกขั้นตอน   ทําใหความรูความเหน็ในเรื่องที่
พิจารณา 
                        กระจางแจมแจง และสามารถจําแนกแจกแจงประเดน็ไดโดยถูกตองแมนยํา วาสิ่ง 
                       ใดผิดสิ่งใดถกู ส่ิงใดดี ส่ิงใดชั่ว ส่ิงใดควรทําไมควรทําอยางไรเพยีงใด...”  
                      (๑๔  กรกฏาคม ๒๕๒๖) 

 
 การคิดในลักษณะที่พรรณาขางตนนี้เปนการ “ คิดใหวัฒนะ   คือคิดแลวทําใหเจริญงอก
งาม” อันเปนลักษณะการคดิที่แตกตางไปจากการ “ คิดใหหายนะ   คอืคิดแลวทําใหพินาศฉิบหาย”   
(๒๖ ตลุาคม ๒๕๒๑)  การคิดใหวฒันะจงึเปนการคิดทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวไดทรงย้ําอยู
เสมอในทุกครัง้ที่ทรงมีวโรกาสตรัสถึงเรื่องการคิด กลาวโดยสรุปดวยพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ไดดังนี ้
                         “ การคิดใหเจริญ จึงตองมีหลักอาศัย หมายความวาเมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใด ตองตั้งใจ 



                           ใหมั่นคงในความเปนกลาง ไมปลอยใหอคติอยางหนึ่งอยางใดครอบงํา ใหมีแต 
                           ความจริงใจอันเที่ยงตรงตามเหตุตามผลที่ถูกแทและเปนธรรม ซ่ึงจะทําใหหยั่ง 
                            ทราบถึงจุดมุงหมายและประโยชนทีแ่ทจริงของภารกจิที่จะทํา พรอมทั้งวิถีทางที ่
                           จะทําการนัน้โดยถูกถวนแนนอน และเมื่อความคิดเชนนี้เกดิขึ้นแลว   ก็จะสามารถ 
                           เอาวิชาการมาใชสรางสรรคประโยชน ความสําเร็จ และความเจรญิใหสําเร็จได
อยาง 
                           สมบูรณและมีประสิทธิภาพเต็มเปยม...” (๒๖ ตลุาคม ๒๕๒๑) 
 
 บนพื้นฐานของแนวความคิดเชนนี้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดทางมีพระราชดํารัส
ที่ช้ีใหเห็นสาเหตุของการแสวงหาขอยุติที่ผดิพลาดโดยตรสัวา  “ ตัวการที่ทําใหแกปญหาไมออก   
และทําใหปญหายิ่งยุงเหยิงหนักเขานัน้คือ ใจ หรือความคิดเห็นทีไ่มเปนกลาง   ซ่ึงเรียกวาอคติหรือ
ความลําเอียง   คนเราเมื่อมีความลําเอียงแลวก็มองไมเห็นความจริง   ถึงจะเห็นกไ็มยอมรับ  และเมื่อ
ไมเห็นไมรับความเปนจริง   ก็ทําใหมองไมเห็นตนเหตแุหงปญหาและแกไขปญหาไมออก ” (๒๙ 
มีนาคม ๒๕๒๒)  ดังนั้น  ปจเจกบุคคลจึงตองมีอุเบกขาหรือใจที่เปนกลาง อันเปน  “ปจจัยหรือเหตุ
สําคัญที่จะชวยใหมองเห็นใหเขาใจกระจางถึงความจริง   พรอมทั้งเหตแุละผลที่เที่ยงตรงถูกตอง
ตามความเปนจริง” (๒๙ มนีาคม ๒๕๒๒) 
 
 ๒.๔   การมีปญญา 
 การทําความรูความคิดใหแจง โดยมีอุเบกขาเปนตัวการค้ําจุนนี้ จดัไดวาเปนบอเกิดที่สําคัญ
ของปญญา นัน่เองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเนนความสําคญัของปญญาพรอมกับทรงให
ความหมายของคําวา  “ปญญา” ดังนี ้
 

“ปญญา” แปลตามพยัญชนะวา  ความรูทัว่  ตามอรรถะหมายความ ไดหลายอยาง 
อยางหนึ่ง  คือความรูทุกอยาง  ทั้งที่เลาเรียนจดจํามา  ทีพ่จิารณาใครครวญคิดเหน็
ขึ้นมาและที่ไดฝกฝนอบรมใหคลองแคลวชํานาญขึ้นมาในตัวเอง  อีกอยางหนึ่ง 
เมื่อมความรูจดัเจนชํานาญในวิชาตางๆ  ดงัวา  จะยังผลใหเกิดเปนความเฉลียว
ฉลาดขึ้นในตวับุคคล  แตะประการสําคัญคือความรูที่ผนวกกับความเฉลียวฉลาด
นั้น   จะรวมกนัเปนความสามารถพิเศษขึ้น  คอืความรูจริงรูแจงชัด รูตลอดในสิ่งที่
ไดมีโอกาสศึกษา   ซ่ึงจะใหผลตอไปเปนความรูเทากัน เปนตนวารูเทาทันความคิด  
จริต ทฤษฎี   และเจตนาของคนทั้งปวงทีส่มาคมดวย รูเทาทันเหตกุารณ   
สภาพการณทัง้หลายที่ผานพบ เมื่อรูเทาทันแลว  กจ็ะรูจะเหน็แนวทางและวิธีการ  
ที่จะหลีกใหพนอุปสรรคปญหาและความเสื่อม  ความลมเหลวทั้งปวงได แลว



ดําเนินไปตามทางที่ถูกตองเหมาะสม  จนบรรลุความสําเร็จและความเจริญวัฒนาที่
มุงหมายไว  ขาพเจาใครขอใหบัณฑิตแตละคนไดศกึษาคือสําเหนียกตระหนกัใจ 
“ปญญา” ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนตลอดชวีิต เพื่อประโยชนของตนของสวนรวม
ตามที่ปรารถนา...”(๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๑) 

 
กลาวในอกีลกัษณะหนึ่ง ปญญาก็คือ 
 

“ความฉลาดสามารถคิดพิจารณาเรื่องตางๆ   ส่ิงตางๆ   ไดอยางกระจางแจมชัด ซ่ึง
เกิดจากจิตใจที่มั่นคงเปนกลาง ไมตกอยูในอํานาจอคติ   และชวยใหบคุคลสามารถ
คนหาสาระเหตุผลของเรื่องทั้งปวงไดอยางถุกตองเที่ยงตรง   ทั้งสามารถจําแนก
แจกแจงความผิดถูก   ช่ัวดี   ควรไมควร   ในกิจที่ทํา   คําที่พูด   เร่ืองทีค่ิดทุกอยาง
ได...” (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๖) 

 
 แตปญญานั้นไมใชส่ิงที่เกิดขัน้ในตวับุคคลไดงายๆ   แมจะผานการศึกษาในระดับสูงๆ   
แลวก็ตาม   ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดทรงใหพระบรมราโชวาทชีแ้นะเพิ่มเติมวา 
 

“การใชความคิดอานที่เปนปญญาดังกลาวนั้น   จําเปนตองฝกหัดปฏบิัติอยูเสมอ
เปนประจํา   ในทุกกรณี   จึงจะมั่นคงแข็งแรง   มิฉะนั้นปญญาจะไมเกดิขึ้นให
ทาน   จะยึดถอืเอาเปนประโยชนไดทันการ   ดังนั้น   ไมวาจะมีส่ิงใดใหคิดใหทํา   
ไมวาจะประสบพบเรื่องใดปญหาใด   ขอใหพิจารณา   จนรูชัดอยูเสมอจงทุกคราว
ไป   การฝกปญญานี้   ถาพากเพียรฝกกันจริงๆ   เปนประจําแลว   ไมชาไมนานก็
จะปฏิบัติไดเปนปรกติหรือเปนนิสัย...” (๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๑) 

 
 เมื่อปจเจกบุคคลมีปญญาตดิตัวแลว   ก็มิบงัควรประมาทปญญาของตนเอง   กลาวคือ   ตอง
มีการใชปญญาอยูเสมอเปนประจํา   ทั้งนี้เพราะวาถา   “ไมใชปญญาเปนหลักทํางาน   เพราะละเลย
หรือเพราะนกึดูหมิ่นตัวเองวาโงเขลาแลว   อคติ   ความลุมหลง   ความเพอฝนก็จะเขามาแทนที่   
แลวจะหวังอะไรไดจากสิ่งเหลานั้น   นอกจากความวิบัตเิสียหาย   ทุกคนจึงจําเปนตองใชปญญา
ตลอดเวลาและตลอดชีวิต”   (๒๑ มถิุนายน ๒๕๒๑)   พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวยังได
พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเปนแนวปฏิบัติเพิ่มเติมวา 
 

“นอกจากไมประมาทปญญาตนเองแลว   ยงัประมาทปญญาคนอื่นไมไดดวย  
เพราะการประมาทหมิ่นปญญาคนอื่น   ไมยอมทําตามความคิดและความรูของคน



อ่ืนนี่แหละเปนเหตุสําคัญทีท่ําใหงานตางๆ   ตองหยุดชะงัก   ตองเริ่มตนใหมอยูรํ่า
ไป และตองลมเหลวมามากกวามากแลว   ผูมีความคิดควรจะตองเขาใจวา   ปญญา
ของผูอ่ืน   ที่เขาคิดมาดีแลว   ไดใชมาดแีลวในการงานนัน้ ยอมเปนพื้นฐานอยางดี
สําหรับเรา   ที่จะกอตั้งสรางเสริมความเจริญงอกงามมั่นคงตอไป การประมาท
ปญญาผูอ่ืนจึงเทากับไมไดใชพื้นฐานที่มีอยูแลวใหเปนประโยชน   ซํ้ายงัร้ือถอน
ออกเสียอีกดวย   ดวยความโงเขลา   จึงจําเปนที่จะตองหดันับถือปญญาผูอ่ืนกัน 
ใหเปน   เพื่องานที่ทําจักไดดาํเนินตอเนื่องกันไปไดไมตดิขัดปฏิบัติงาย   และ
สําเร็จประโยชนอันสมบูรณตรงตามความมุงประสงคไดโดยสะดวกรวดเร็วทัน
เหตุการณ...”  
(๒๑ มถิุนายน ๒๕๒๑) 

 
 การดูถกูดแูคลนปญญาของบคุคลอื่นจึงเปนแนวปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไม
ทรงเห็นดวยเปนอยางยิ่ง   และไดทรงแนะนําใหคนไทยโดยเฉพาะในหมูผูมีการศกึษาสูงหลีกเลี่ยง
การกระทําเชนนั้น พระบรมราโชวาทในประเด็นนี้มีความสําคัญยิ่งขึน้ไปอีก   เมื่อปรากฏเทาที่
สามารถคนความาไดวา   ในวงการวิชาการและวงการศึกษาไทยไมมีการช้ีแนะในลักษณะนี้เลย   
และไมมีการตระหนกัถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากพฤตกิรรมเชงิลบดังกลาว 
 
 ๒.๕   การมีสติและความสงบสํารวม 
 ปจเจกบุคคลจะมีปญญาได   ก็ตอเมื่อบุคคลนั้นมีสติ   สติจึงเปนสิ่งที่คูกบัปญญา   พระ
เจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดาํรัสในแนวนี้เชนกัน   และไดทรงใหความหมายของคํา  “สติ” วา   เปน 
“ความระลึกได”    หรือ  “ความไมวิปลาส”  “ความรูจักรับผิดชอบ” (๑๕ กรกฏาคม ๒๕๒๑) เปน
ส่ิงที่ดีที่ปจเจกบุคคลตองมีในการทํางานและในการเชญิกับสถานการณ ดังนัน้ บุคคลจงึสมควรมี
สติใหครบทุกลักษณะเพื่อสรางสรรคประโยชนอันพึงประสงคใหสําเร็จสมบรูณ   ผูมีสติและปญญา
โดยครบถวนทุกลักษณะ   จงึ   “ สามารถรูเทาทันและรูแจงจริงในสิ่งตางๆ   และสามารถพิจารณา
หาลูทางกับทั้งวิธีการที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณบริบูรณ”   (๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๒๑) 
 
 นอกจากสภาพของการมีสติ   (อันเปนอปุกรณที่ชวยใหเกิดปญญา)   สําหรบัการวนิิจฉัยส่ิง
ที่ควรทําไมควรทําแลว   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังทรงมีพระบรมราโชวาทเสรมิวา   ปจเจก
บุคคลก็สมควรมี   ความสําเหนียกตระหนกัใน   “ ความสงบสํารวม... หมายถึง ความเรียบรอยเปน
ปรกติ  ทั้งในจติใจและการกระทํา   อันประกอบดวยความไมตื่นเตนหวั่นไหว   ความหนักแนนเปน
กลาง   ความมสีติและความรูตัว   การรูจักสาํรวมระวังกายใจใหสงบเปนปรกตินั้น   จะชวยใหมีการ



ยั้งคิด   กอนหนาที่จะลงมือกระทําการอยางเมื่อยั้งคิดได   ก็จะมีโอกาสอนัประเสริฐ   ที่จะใชปญญา
พิจารณางานทีท่ําโดยกระจางชัด ใหเห็นทางและวิธีการที่จะปฏิบัติไดโดยถูกตองเทีย่งตรงพอเหมาะ
พอดี ใหเกิดประโยชนอันสมบูรณแกงาน” (๒๗ มถิุนายน ๒๕๒๑) 
 
 กลาวในอกีลกัษณะหนึ่งตามความตอนหนึง่ที่อัญเชญิจากพระบรมราโชวาทที่พระ
เจาอยูหัวไดพระราชทานใหแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัที่สําเรจ็การศึกษาในปการศึกษา 
๒๕๒๕ ก็คือ 
 

“การตั้งอยูในความสงบ   คือรูจักบังคับกายและใจใหสงบนิ่งอยูได แมอยูใน
เหตุการณที่อาจกอใหเกดิความสับสนตื่นตระหนกก็ตาม   ความพยายามระงับกาย
ระงับใจมใิหฟุงซานจะทําใหเกิดสติ   ระลึกรูถึงเหตุถึงผล   ถึงขอเท็จจริงและความ
ถูกตอง   อันเปนตนทางใหสามารถคิดพิจารณาหาทางออกแหงปญหาไดไมอับจน
...” (๑๖ กรกฏาคม ๒๕๒๖) 

 
 ความสงบสาํรวมจึงเปนคุณลักษณะหนึ่งทีส่นับสนุนใหบุคคลทํางานใหสัมฤทธิ์ผลได   
โดยเอื้ออํานวยใหมีสติและปญญาในการทํางาน 
 
 
 ๒.๖   ความจริงใจและการมีสัจจะ 
 อยางไรก็ตาม   การมีสตแิละปญญา   แมจะเปนปจจยัพื้นฐานที่คูกับความรูเพื่อการทํางานที่
ไดผล   แตกย็งัไมพอเพียงสาํหรับการที่จะประสบผลสําเร็จในการทํางาน ปจเจกบุคคลจึงตองมี 
“ความจริงใจ”   ประกอบดวย   แนวคิดเชนนี้   ปรากฏในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว   ซ่ึงขออัญเชิญมาเปนตัวอยางดังนี ้
 

“ความผิดพลาดลมเหลวของบุคคลหรือภารกิจตางๆ   นัน้   สวนมากเกิดจาก
มูลเหตุขอใหญคือความหลอกตัวเอง   หลอกกันและกนั   และเมื่อการทํางานโดย
ไมอาศัยความจริงเปนหลัก   การดําเนนิงานและการปรบัปรุงแกไขกผิ็ดพลาด   ไม
อาจทําใหงาน   ใหตนเองประสบผลสําเร็จที่ดีได  นกัปฏิบัติงานเพื่อความสําเร็จ
และความเจรญิ   จึงตองยอมรบัความจริงและยดึมั่นในความจริง   มีความจริงใจ
ตอตัวเองและตอกันและกันอยางมั่นคงตลอดเวลา แตละคนจึงจะปฏิบัติตัว
ปฏิบัติงานไดอยางสะดวกใจ มั่นใจถกูตองเที่ยงตรงตามเปาหมายและพอเหมาะ
พอดี   แกฐาน ะ แกหนาที่   แกโอกาส   พรอมทุกอยางได   ยังผลใหการ



สรางสรรคความดีความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค...” (๑๕ กรกฏาคม 
๒๕๒๖)  

 
 ความจริงใจทีก่ลาวถึงนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงใหรายละเอียดวา มีอยูสอง
ลักษณะดวยกนัไดแก 
 

(๑)  “ ความจริงใจตอผูรวมงาน   ซ่ึงมีลักษณะประกอบดวยความซื่อตรง เมตตา   
หวังดี   พรอมเสมอที่จะรวมมือชวยเหลือ และสงเสริมกนัทุกขณะ” 

   
                          (๒)“ ความจริงใจตองาน  มีลักษณะเปนการตั้งสตัยอธิษฐานหรือการตั้งใจจริงที่จะ 
                            ทํางานใหเต็มกําลัง  กลาวคือ เมื่อไดพจิารณาดวยปญญาเปนที่แนชัดแลว  วางานที่ 
                           จะทํานัน้เปนประโยชนจริง  ก็ตั้งสัตยสัญญาแกตัวเอง  ผูกพันบังคับตัวเองให
กระทํา 
                           จนเต็มกําลังความรูความสามารถ ใหไดผลดีที่สุด” 

 
“ ความจริงใจสองประการนี ้  พิจารณาดแูลว จะเห็นวาเปนปจจยัสําคัญที่จะ
ปองกันกําจดัปญหาขัดแยงและความยอหยอนลาชาไดส้ินเชิง...”(๒๒ มิถุนายน 
๒๕๒๑)  

 
 ในอรรถาธิบายที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานตามที่ไดนําเสนอขางตน
เกี่ยวกับความจริงใจตองานนั้น พระองคไดทรงกลาวถึงการ   “ ตั้งสัตยสัญญาแกตัวเอง”   ของผูที่มี
ความจริงใจ อันเปนการ   “ตั้งสัจจะที่จะปฏิบัติโดยเต็มกาํลัง”   หรือ   มีสัจจอธิษฐานตอ
ภาระหนาที่และกิจทั้งปวงของตนที่มีอยู”   (๑๕ กรกฏาคม ๕๒๑)   สําหรับผูที่มีความจริงใจในการ
ปฏิบัติตนในลกัษณะเชนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวพระราชดํารแิลว   
กลาวเปนนัยไดวา ผูมีความจริงใจ   ก็จะเปนผูที่มีความหนักแนนในสัจจะ   ในหนาทีก่ารงานของ
ตนลกัษณะเชนนี้ก็สมควรเปนคุณสมบัตขิองผูที่จะชื่อวาเปนผูมีปญญาดวย ดังปรากฏเปนความ
ตอนหนึ่งของพระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมาในที่นี ้
 

“ผูที่มีปญญาสามารถจะทําการงานสําคัญๆ ใหเปนหลักเปนกําลังของบานเมือง
ตอไป   ไดนัน้  จะตองเปนผูที่หนักแนนในสัจจะ   คือตองมีจริงพรอมทั้งในคําพูด 
ในการกระทําในบุคคลอื่น   และในตนเอง   ส่ิงใดที่ตั้งใจจริงจะทําหรือจะงดเวน 
ตองปฏิบัติใหไดโดยเครงครัดครบถวน...” (๒๘ ตลุาคม ๒๕๒๑) 



 
 ถึงกระนั้นความจริงใจและความตั้งใจจริงในทํานองที่กลาวถึงขางตน   จะสามารถยืนหยัด
บงการกระทําของปจเจกบุคคลอยูตลอดเวลาและอยางสม่ําเสมอได   กต็อเมื่อบุคคลนั้นมีพลังใจ
หรือกําลังใจทีจ่ะทําเชนนั้นประกอบดวย   “ คนที่มีกําลังจิตหรือกําลังใจเปนคนที่สามารถควบคุม
จิตใจของตวั   เขาจะเห็นสวางวาอะไรดีอะไรไมดี   และในที่สุดจะประสบความเจริญความสําเร็จ
ทุกอยาง   ไมใชวาจะกอบโกยทรัพยมากหรืออํานาจมาก   แตวาทําอะไรดวยสุขภาพจติที่ดี   คนที่
เรียกวามีกําลังใจที่ดี   ที่ถูกตองนั้นทําอะไรงาย   ทุกสิ่งทกุอยางงายหมด   ไมใชงายเพราะวาเราทํา
ชุยๆ  งายเพราะเราสามารถที่จะคิดรอบคอบเพราะสุขภาพจิตที่ดี รอบคอบทุกทางทั้งทางดานวิชา
นั้นๆ ทั้งดานวธีิการและทั้งในวิชาการและในการวางตัว”  (๑๕ กุมภาพนัธ ๒๕๒๐ ) ดวยแนว
พระราชดําริเชนนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   จึงทรงมีพระราชดํารสัวา “สุขภาพจิตสําคัญกวา
สุขภาพดวยซํ้า เพราะวาคนไหนที่รางกายสมบูรณแข็งแรง  แตจิตใจฟนเฟอนไมไดเร่ืองนั้น   ถาทํา
อะไรก็จะยุงกนัได กายที่แขง็แรงนั้นกจ็ะไมเปนประโยชนตอตนเองหรอืสังคมอยางใด   สวนคนที่
สุขภาพกายไมสูจะแข็งแรงแตสุขภาพจิตดี หมายความวาจิตใจดี รูจักจติใจของตัวและรูจักปฏิบัติให
ถูกตอง ยอมเปนประโยชนตอตัวเองมาก   และเปนประโยชนตอสังคมไดมาก   ในที่สุดสุขภาพจติที่
ดี  ก็อาจจะพามาซึ่งสุขภาพทางกายได...” (๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๒๐) 
 
 ๒.๗  การมีวินัย 
 การยึดมั่นในสัจจอธิษฐานตอภาระหนาที่และกิจทัง้ปวงของตนที่มอียูไดอางถึงขางตนนั้น 
จัดเปนการแสดงออก (manifestation) ลักษณะหนึ่งของการมี “วินัย” การมีวนิัยของบคุคล   คือการ
ทําใหตัวเองอยูในกรอบของขอบังคับของกฏเกณฑที่ไดมีการกําหนด  หรือใหมีพฤตกิรรมที่จําเปน
สําหรับกิจกรรมหรือภารกิจนั้นๆ   เพื่อนําความสัมฤทธิผ์ลมาสูงาน   การมวีินยัในกรอบของการ
ทํางานที่ไดผล ซ่ึงกลาวไดอีกนัยหนึ่งวาการทํางานทีด่ีนัน้สื่อการมรีะเบียบในการทํางาน ในแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว บุคคลทีม่ีวินยัก็คือ “คนมีระเบียบ ไดแกระเบียบใน
การคิดและในการกระทํา”   และรวมทั้งความสําคัญของการมีคณุสมบัติตางๆ   ตามรายละเอียดที่
จดัเปนนัยของเนื้อหาในยอหนาตนๆ   “ผูไมฝกระเบยีบไว   ถึงจะมวีิชา   มีเร่ียวแรง   มีความ
กระตือรือรนอยูเพยีงไร   ก็มกัทํางานใหสําเร็จดีไมได   เพราะความคิดอานสับสนวาวุน   ทําอะไรก็
ไมถูกลําดับขัน้ตอน   มีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด   ทั้งในการปฏิบัติงาน”   (๑ 
เมษายน ๒๕๒๗) 
 
 วินัยที่กลาวถึงนี้คือการมรีะเบียบ   ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงแจกแจง
ออกเปน 



(๑) การมรีะเบียบการมวีินยัทางกาย คือ   การปฏิบัติตวัในกริิยามารยาท   ทําใหไมมี
อุปสรรค 

ตอการขวนขวายหาความรูความสําเรจ็   คอืหาส่ิงที่ตัวกําลังที่จะปฏิบิต ิ
(๒) การมีระเบียบการมีวนิยัทางใจ คือ การทําอะไรตองคิด คือ มีเหตุมีผล  ส่ิงใดทีค่ิด  ก็คิด

ออก (๑๐กันยายน ๒๕๒๔) 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวทรงมีทศันะวา “ คนที่มีระเบียบมีวนิัยนัน้เปนผูที่เขมแข็ง   

เปนผูที่หวังดตีอตัวเองเปนผูที่จะมีความสําเร็จในอนาคต”   (๑๐ กันยายน ๒๕๒๔) 
 
๒.๘  การรูจักประสานกับผูอ่ืน 

 การรูจกัและการทําความเขาใจลกัษณะของงานที่ทําในแนวที่จะเสนอตอไปนี้   ก็จดัเปน
คุณสมบัติที่สําคัญ  เชนกัน   สําหรับปจเจกบุคคลที่ตองการทํางานใหสัมฤทธิผ์ล   ทั้งนี้เพราะบุคคล
ไมไดทํางานในลักษณะทีโ่ดดเดี่ยวและเปนเอกเทศจากงานของคนอื่นจากสภาพแวดลอมอื่นๆ 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวมีพระบรมราโชวาทแกบณัฑิตที่สําเร็จการศึกษาที่กลาวถึงประเด็นนี้ 
โดยมีความตอนหนึ่งซึ่งอัญเชิญมาที่นีว้า 
 

“งานสิ่งใดสาขาใดที่ทาน   จะออกไปปฏบิัตินั้น   ไมมสัีกสิ่งเดียวที่จะสําเร็จ
สมบูรณไดในตัวเอง   หากจะตองเกีย่วเนื่องถึงงานอื่นๆ   อีกหลายๆ   ดาน   ทั้งนี้
เพราะงานตางๆ นั้น เมื่อพิจารณาดูแลวจะเห็นวา   แทจริง ยอมเปนปจจัยสงเสริม
เกื้อกูลกันอยูเปนสวนมาก และยอมประกอบกันเขาเปนงานสวนรวมอนัเดียวกนั
ของบานเมืองดวยดังนัน้   งานแตละชิน้แตละสวน   จึงตองปฏิบัติใหประสาน
สอดคลองกัน   ทั้งใหสําเร็จและใหพัฒนาไปพรอมๆ  กันโดยเทาเทยีมกนั   เพื่อมิ
ใหสวนหนี่งสวนใดหยุดชะงกัและพาใหสวนรวมรวนเรลาชาไปทั้งกระบวน   
ทานทั้งหลายควรจักไดเตรยีมตัวเตรียมใจใหพรอม   ทีจ่ะปฏิบัติงานประสานกับ
บุคคลอื่นฝายอื่นอยางขะมกัเขมนและฉลาดเหมาะสม...” (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๙) 

 
 ความสามารถปฏิบัติงานรวมกันกับบุคคลอื่นฝายอื่นนัน้  ใน “ เบื้องตน   ตองมีความสํานึก
อันแนวแนวาการงานทุกอยางทุกฝายเกี่ยวโยงถึงกัน   ไมโดยตรงก็โดยทางออม   จงึจาํเปนตอง
ศึกษางานของผูอ่ืนและติดตอประสานกับผูอ่ืนอยูตลอดเวลา และจําเปนตองมีความเขาใจอันดี   ทัง้
ในงานทั้งในจติใจของผูอ่ืน   เพื่อใหมีความปรองดองกันเปนเครื่องชวย”   (๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๗) 
 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวยังทรงมีพระบรมราโชวาทเพิ่มเติมวา   การปฏบิัติงานรวมกัน
และประสานกันไดดีนั้น   “ จะตองทําความคิดและจิตใจใหเปดกวาง แตหนักแน   มีเหตุผล   มี
วิจารณญาณ   พรอมกันนั้น   ก็ตองมีความจริงใจ   เห็นใจ   และเมตตาปรองดองกัน   โดยถือ



ประโยชนสวนรวมรวมกันเปนวัตถุประสงคเอก   ที่สําคัญอีกขอหนึ่ง   จะตองพยายามขจัดความดื้อ
ร้ัน   ถือตัว   ความเหน็แกตัว   เห็นแกประโยชนสวนนอยออกใหได   ไมปลอยใหเขามาครอบงํา
ทําลายความคดิจิตใจที่ดีงามของตน”   (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๙) 
 
 นอกจากการตระหนกัวา   งานแตละอยางเกี่ยวเนื่องกนัและกันแลว   ผู(จบการศึกษา)  
ออกไปทํางานจักตองระลึกอยูเสมอวา “ การงานที่เขาไปทํานั้น    เปนงานที่มีโครงการดําเนิน
ตอเนื่องกันมาแลว   ตัวทาน   เปนผูที่จะเขาไปรวมเสริมกาํลังงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   จําเปน
จะตองศึกษางานที่จะทําใหทราบโดยตลอดกอน   วามีวตัถุประสงคและโครงการเปนอยางไร   มี
ระเบียบวิธีการปฏิบัติวางไวอยางไร   ดวยเหตุผลอะไร เมื่อศึกษาพื้นฐานของงานใหเห็นโดยถองแท
แลว   ทานก็จะทราบไดอยางถูกตองแนนอนวาควรจะเสริมกําลังงาน  ณ จุดใด  โดยวิธีใด  ทําให
สามารถใชวิชาความรูพรอมทั้งความคิดสติปญญาไดเตม็ภาคภูม”ิ (๓ กรกฎาคม ๒๕๑๕) 
 
 ๒.๙  การสรางสรรคและการพัฒนา 
 โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมแีนวพระราชดาํริในลกัษณะขางตน   พระองคจึง
ทรงมีขอคิดเกีย่วกับงานสรางสรรคทีแ่ยบยลวา   ไมใชการสรางขึน้ใหม   ทําขึ้นใหมเสมอไป   
ความเขาใจทีว่าการสรางสรรค คือ   การสรางขึ้นใหมทําใหมนี้เอง   ที่เปนตัวการบนัทอนความ
เจรญิของงานของสังคมในอีกลักษณะหนึ่ง   แนวคิดทาํนอง   นี้ปรากฎในพระบรมราโชวาทที่
อัญเชญิมา ณ ที่นี้เปนบางสวนดังนี ้
 

“การสรางสรรคนั้นมักเขาใจกันโดยมากวาคือการสรางขึ้นใหม   ทําขึน้ใหม 
นักวิชาการก็ด ี  นักปฏิบัติการก็ดี   จึงมุงแตจะสรางจะทําสิ่งใหมของใหมกัน   
โดยไมคํานึงถงึความเจริญทีม่ีอยูกอนแลว   วาแทจริงคือพื้นฐานสําหรับเสริมสิ่ง
ใหมตอขึ้นไปนั่นเองเมื่อตางคนตางมุงจะทาํเปนของใหมใหเปนผลงานของตัว
เปนสําคัญ ความเจริญที่ควรจะบังเกิดตอเนื่องกันอยางมัน่คงตามลําดับ   ก็
หยุดชะงัก   กลับกลายเปนความติดขัดลาชา   และเปนปญหายุงยากนานาประการ  
เพราะงานที่ทาํใหมดําเนินตอจากงานเกาไมได   ตองเริ่มตนกันใหมอยูตลอดเวลา  
ที่ถูกควรจะเขาใจวา   การสรางสรรคความเจริญกาวหนาทุกอยางนัน้ตองเริ่มตนที่
การศึกษาพืน้ฐานเดิมกอน   เมื่อไดศึกษาทราบชัดถึงสวนดีสวนเสียแลว   จึงรักษา
สวนที่ดีที่มีอยูแลวใหคงไว   แลวพยายามปรับปรุงสรางเสริมดวยหลักวิชา   ดวย
ความคิดพิจารณา   อันประกอบดวยเหตุผลและความสุจริตจริงใจ    ใหคอยเจริญ
งอกงามมั่นคงบริบูรณยิ่งๆ   ขึ้นไป  ตามความเหมาะสม  ตามกําลังความสามารถ  
และตามกําลังเศรษฐกจิที่มีอยู  การงานทกุสิ่งทุกอยางในบานเมืองจึงจะ



เจริญกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไดอยางตอเนื่อง  ไมหยุดชะงัก  หาไม  ความขัดของลาชา
ตางๆ  ที่เกิดขึน้  จะทําใหตองสิ้นเปลืองกําลังงาน   กําลังสมอง   กําลังเงินทองไป
อยางนาเสียดายโดยไมมีโอกาสจะกูกลับคนืมาได...” (๑ พฤศจกิายน ๒๕๒๘) 

 
 การสรางสรรคจึงไมไดส่ือการสรางขึน้ใหม  ทําขึ้นใหม   แตเพยีงอยางเดียว และไมใช 
“การลมเลิกและทําลายสิ่งทีม่ีมาแตกอน  เพื่อเริ่มตนสิ่งใหมดวยวิธกีารรุนแรง” ในกรณีหลังนี้ 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวทรงสงสัยวา   “การทําลายสิ่งที่มีอยูแลวเพื่อสรางสิ่งใหม   จะไดผลดี
แนนอนสมบรูณหรือเปลา   เพราะในบรรดาของเกาที่   จะตองทําลายใหหมดสิ้นตามทฤษฎีนัน้   
ยอมมีส่ิงที่ดีรวมดวยยางแนนอน”   เพราะฉะนั้น   “ การส รางสรรคทีแ่ทจริงนาจะทาํดวยวธิีการอัน
ละมนุละมอม   ทั้งดวยความรูความสุขุมรอบคอบประกอบดวยเหตุผล   ใหทุกฝายทุกคนไดรวมมือ
กันแกไขสิ่งทีค่วรแกไข สงเสริมสิ่งที่ควรสงเสริม   พรอมกับสรางสิ่งที่ควรสรางใหมใหมีขึ้น
สมบูรณบริบรูณตามที่ตองการ”   (๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๕) 
 
             สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลว   การสรางสรรคในแนวพระราชดาํริเชนทีเ่สนอ
ขางตน   ส่ือ   แนวคดิของการพัฒนาดวย     ดังปรากฏในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแกนิสิต
บัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิท  
ยาลยั   เมือวนัที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๒๓   ดังมีความตอนหนึ่งซึ่งอัญเชิญมา  ณ.  ทีน่ี้วา 
 
                          “การจะพฒันาทุกสิ่งทุกอยางทําใหเจริญขึ้นนั้น   จะตองสรางและเสริมขึ้นจาก
พื้นฐานเดิม   ที่มีอยูกอนทั้งสิ้น   ถาพื้นฐานไมดี   หรือคลอนแคลนบกพรองแลว   ทีจ่ะเพิ่มเตมิ
เสริมตอใหเจรญิขึ้นไปอีกนัน้ยากนักที่จะทําได” 
 
และเพื่อใหมีพื้นฐานสําหรับการพฒันา  ผูปฏิบัติงาน   “ ยังตองพยายามรักษาพื้นฐานใหมัน่คงไม
บกพรองพรอมๆ   กันไปดวย”   (นั่นคือ   พรอมๆ   กับความมุงสรางความเจริญ)    “การรักษา
พื้นฐาน  ก็คือการปฏิบัติ   บริหารงานที่ทําอยูเปนประจํานั้นไมใหบกพรอง” ( ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๒๓ ) 
  
               โดยสรุปแลว    พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวไดทรงชี้แนะใหจัดลําดับความสาํคัญ
กอนหลังของการจัดพัฒนา   โดยมีพระบรมราโชวาท  ( พระราชทานแกบัณฑิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั)  ดังตอไปนี ้
 



                           “ เมื่อทานพยายามทํางานประจําของทานใหถูกตองสมบูรณอยูเสมอไดแลว   ก็จะ
เปนพื้นฐานทีม่ีความมั่นคงสําหรับเสริมทีละนอยตามลําดับ  ใหเปนการกระทําไป  พจิารณาไป   
และปรับปรุงไป   ไมทําดวยอาการเรงรีบตามความกระหายที่สรางของใหมเพื่อเพื่อความแปลก
ความใหม   เพราะความจริงสิ่งที่ใหมแทๆ  นั้นไมมี   ส่ิงใหมทั้งปวงยอมสืบเนื่องมาจากสิ่งเกา   
และตอไปยอมตองจะตองกลายเปนสิ่งเกา   ในเมื่อวิวัฒนาการคืบหนาตอไปอีกลําดบัหนึ่ง   การ
พัฒนาปรับปรุงงานจึงควรจะคอยๆ  ทําดวยความมีสติรูเทาทันไมจําเปนตองรีบรอนแตประการใด   
ผลที่บังเกิดขึ้นจึงแนนอนมีหลักเกณฑและประโยชนแทแตฝายเดียว...” 
(๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๒๓) 
 
                           ภายในกรอบของแนวพระราชดําริที่แสดงไวในยอหนาขางตน   พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราโชวาทเสรมิใหแกผูที่จะออกไปทํางาน   “สรางสรรคความเจรญิ
ปลอดภัยของชาติใหมีผลบริบรูณยิ่งขึ้น”   ใหระลึกอยูเสมอวา   “ วิชาความรูมีอยูกับตัวนั้นจะเกิด
ประโยชนไดก็ตอเมื่อรูจักประสานงาน   คอืรูจักติดตอกบัผูอ่ืนกับบัณฑิตดวยกนั  กบัผูที่ทํางานอยู
กอน  และทําใหสามารถทํางานดวยกนัไดโดยราบรื่น   บงัเกิดผลดีแกประเทศชาติเปนสวนรวม ”  
(๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๐๗) 
 
                           “ความสามารถปฏิบัตริวมกับผูอ่ืน”  นัน้  พระเจาอยูหัวไดทรงจัดใหเปนสิ่งที่คูกับ      
“ ความสามารถปฏิบัติงานเฉพาะของตนเอง”  การปฏิบัตริวมกับผูอ่ืนนีใ้น “ เบื้องตน   ตองมีแนว
แนวาการงานทุกงานทุกฝายเกี่ยวโยงถึงกนั  ไมโดยตรงกโ็ดยออม   จึงจาํเปนตองศึกษางานของ
ผูอ่ืนและติดตอประสานงานกับผูอ่ืนอยูตลอดเวลา   และจะเปนตองเปนความเขาใจอนัดี   ทั้งในงาน
ทั้งในจิตใจของผูอ่ืน  เพื่อใหมีความปรองดองกันเปนเครือ่งชวย”   ( ๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๗)    
ดังนั้น “แตละคนจะตองใชวจิารณญาณที่ละเอียดทั่วถึง   และมีเหตุผล  จึงจะพิจารณาเห็นไดวางาน
มีขอบเขตกวางขวางเพยีงไหน  สวนใดไปเกี่ยวพันกับงานอื่นมากนอยเพียงใดอยางไร   ซ่ึงเมื่อ
พิจารณาเห็นโดยถวนทั่วแลว   กย็อมจะมคีวามสามารถกระจางแจมชดัวา   งานสวนใดสอดคลอง
สงเสริมกัน   หรือสวนใดยังแยงกนั  ชวยใหสามารถแกอุปสรรคและแกปญหาความขัดแยงใหตก
ไปได   อีกประการหนึ่ง   การติดตอรวมมอืกันนั้น   ก็จะตองกระทําดวยความเขาใจอนัดีตอกัน   
ดวยเหตุผล   ดวยความเปนธรรม   และความหนักแนน   โดยเที่ยงตรงสม่ําเสมอ” (๓๑  กรกฎาคม  
๒๕๑๗)   และในกรณีที่    
“มีอะไรที่เบียดเบียนกัน  คือ  มีการกระทบกระทั่งอะไรกนับาง    ก็ใหอภัยกัน   แลวกไ็มใชใหอภยั
เพราะถูกหลักของธรรมะที่จะใหอภัย   แตใหอภยักนั  มนัมีประโยชน   มันทําใหทกุคนเกิดความ
เจริญได” ( ๔  ธันวาคม  ๒๕๒๕)  
 



๒.๑๐   การมีแผนการทํางาน 
               ความสามารถในการวเิคราะหงาน   เปนคุณสมบัติที่สําคัญสําหรับการมีสวนสรางสรรค  
(ในความหมายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมพีระบรมราโชวาทวา “งานทุกอยาง   ยิ่งเปน
งานในระดับชาติ  จําเปนตอง  มีโครงการอันแนนอนสําหรับปฏิบัติดําเนินการ   และโดยปรกติ
โครงการตางๆ   ที่ตั้งขึ้นนัน้   จะตั้งขึน้นัน้   จะตองอาศัยพื้นฐาน  วธิีการ   และวิชาการเปน
สวนประกอบที่สําคัญ”  (๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๑๕)    ในที่นี้  “พื้นฐาน”   หมายถึง  “วัตถุประสงค  
กําลังทุน   กําลังบุคคล  พรอมทั้งเครื่องมอืเครื่องจกัร   วัสดุ  อุปกรณทุกอยาง”  สวน  “วธิีการ”   
หมายถึง “การวางรูปงาน   กาํหนดระยะดําเนินการเปนขัน้ตอน   ใหเกีย่วโยงตอเนื่องกันรวมถึง
ระเบียบปฏิบัตใินตัวบุคคลท้ังในธรุการทั้งหมด  สําหรับ  “วิธกีาร”  ก็หมายถึง   “หลักความรูที่
ถูกตองแทจริงในงานนั้นๆ  ซ่ึงนํามาปฏิบตัิสงเสริมพื้นฐานและวิธกีาร   ใหไดผลที่สมบูรณแนนอน   
เชนนํามาปฏิบตัิเพื่อใหการใชวัสดุอุปกรณ   เครื่องมือเครือ่งจักร  และบคุคลมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด   หรือนํามาเปนหลักการกําหนดแนวทางขั้นตนของงานใหเปนไปโดยถกูตองเที่ยงตรง”  (๑๔  
กรกฏาคม  ๒๕๑๕)   
 
         โดยที่พระองคทรงมีความเขาใจเชนขางตน   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดทรงกลาวใน
อีกวโรกาสหนึ่งวา 
 
                         “การทํางานใดๆ   ไมวาใหญหรือเล็ก   ควรอยางยิ่งทีจ่ะตั้งเปาหมาย  ขอบเขตและ
หลักการไวให 
                          แนนอน   เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติมุงสูผลสําเร็จไดโดยตรง  และถูกตอง
พอเหมาะพอด ี   
                          เปนการปองกันและขจัดความลาชา   ความสิ้นเปลือง  ความเสียเปลาอยางได
ส้ินเชิง    และเมื่อ 
                          ปฏิบัติดําเนนิงานสูเปาหมายนั้น  ผูมีการศึกษาตองไมละทิ้งหลักวิชา   ไมละทิ้ง
ความคิดพิจารณา 
                          ตามเหตุผลและความชอบธรรมถูกตอง   เพราะการละเลยตอส่ิงเหลานั้น   จะทํา
ใหปกิบัติผล 
                          ผิดพลาด  ไมไดผล   หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้นนั้น..” (๑๗  กรกฏาคม  
๒๕๓๐) 
 
               เมื่อการทํางานใดๆ  อันเปนสวนหนึ่งของชีวติยังตองมีการกําหนด  เปาหมาย  ขอบเขต   
และหลักการที่แนนอนชดัเจนแลว    การดําเนินชวีิตของปจเจกบุคคลโดยทั่งไปแลวก็ไมควร



แตกตางไปจากแนวคิดเชนกนัดังนั้น   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดพระราชทานพระบรม
ราโชวาทวา  “ใหตั้งเปาหมายในการทํางาน  ในชวีิตไว   ในทางที่สุจริตและดีงาม    แลวมุงดําเนิน
ไปสูเปาหมายนั้นอยางเทีย่งตรง”  (๑๖  กรกฏาคม  ๒๕๓๐ )  อนึ่ง  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
พระราชทานพระราชดําริวา   “ การที่จะทํางานใหญๆ  ใหสําเร็จไดนัน้   จะตองมีอุดมคติกับทั้ง
หลักการอันสงู   อุปสรรคขัดขวางความสาํเร็จ  ที่สําคัญที่สุด   ก็คือการไมประพฤตาม   หรือการ
ประพฤติทวนอุดมคติและหลักการนั้น”   ( ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๑๔) 
               รูปแบบหนึ่งของการยนืหยัดกับอุดมคติของตนเอง  ก็คือ  “ส่ิงใดที่เห็นวาถูกตอง   ทาน
จะตองทํา” จุดยืนเชนนี้มีความสําคัญในเชิงที่วา   “ ถาไมทํา   ก็จะพาใหเกิดความทอถอย   ทําใหมี
คนทํางานจริงนอยลง  งานทกุอยาง   คุณธรรมทุกอยาง   จะเสื่อมทรามลงจนหมดสิ้น   เมื่อทานกลา
ทําในสิ่งที่ถูกตองก็เปนตวัอยาง   ชักนําผูมคีวามรูสติปญญาทั้งหลายใหมีกําลังใจและมีความ
เขมแข็งที่จะปฏิบัติเชนเดียวกัน  ซ่ึงจะเปนผลใหการปฏิบัติการของผูมีความรูความสามารถมีพลัง
เพิ่มมากขึ้นๆ   และจะทําใหงานของชาติดําเนินกาวหนาไปไดตามจดุหมาย”“ ( ๑๕  กรกฎาคม  
๒๕๑๔) 
 

๓. สรุปรวบยอด 
               ระบบความคิดขางตนเกีย่วกับแนวการทํางานทีสั่มฤทธิผ์ล    ซ่ึงตองมีลักษณะตางๆ 
หลายประการนั้นสามารถสรุปรวบยอดโดยอาศัย  พระบรมราโชวาททีพ่ระราชทานใหแก
ผูสําเรจ็การศึกษาเกษตรศาสตรเมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๑๙  ซ่ึงมีความตอนหนึ่งที่อันเชิญ
มาแสดงไว  ณ.  ที่นี้ 

 
                         “การที่จะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนนิไปไดโดยราบรื่นนัน้   จําเปนอยาง
ยิ่งจะตองทํา 
                          ดวยความรบัผิดชอบอยางสูง   ไมบิดเบอืนจุดประสงคที่แทจริงของงาน   สําคัญ
ที่สุด   ตองเขาใจ 
                         ความหมายของคําวา  “ความรับผิดชอบ”   ใหถูกตองขอใหเขาใจวา   รับผิด”   
ไมใชการรับโทษ  
                         “รับชอบ”   ไมใชรับรางวลั   หรือรับคําชมเชย   การรูจักรับผิด   หรือยอมรับผูรูวา
อะไรผิดพลาด 
                          เสียหาย  และเสียหายเพราะอะไร  เพียงใดนั้น   มีประโยชนทําใหบุคคลรูจัก
พิจารณาตนเอง    
                          ยอมรับความผิดของตนเองโดยใจจริง    เปนทางที่จะชวยใหแกไขความผิดได    
และใหรูวา 



                         จะตองปฏิบตัิแกไขใหม   สวนการรูจักรับชอบหรือวาอะไรถูก   อันไดแกความถูก
ตามความมุง 
                         หมาย   ถูกตามหลักวิชา   ถูกตามวิธีการนัน้   มีประโยชนทําใหทราบแจงวา   จะทํา
ใหงานสําเร็จ 
                          สมบูรณไดอยางไร   จักไดถือปฏิบัติตอไป  นอกจากนัน้   เมื่อเขาใจความหมายของ
คําวา   
                          รับผิดชอบ”   ตามนัยดังกลาวแลว   ผูที่เขาใจซึ้งในความรับผิดชอบ   จะสํานึก
ตระหนกัไดทนัที 
                          วา  ความรับผิดชอบ   คือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทาํ   จะหลีกเลี่ยงละเลยไมได
...” 
 
กลาวคือ   การมีความรับผิดชอบ   ทั้งแกตนเองและผูอ่ืน   ตลอดจนวิชาชีพของตน  คือ   การรูจัก
หนาที่ปฏิบัตินั่นเอง 
 
               สําหรับปจเจกบุคคลที่มีโอกาสไดร่ําเรียนถึงระดับอุดมศึกษา   พระบาทสมเด็จพระเจาอยู
ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทที่กระชับแตกินใจวา  ผูสําเร็จมีหนาที่ “ บําเพ็ญตนเปน
นักวิชาการที่ดี   เปนนักปฏิบัติที่สามารถ   ใชวิชาความรูพรอมทั้งความคิดและสติปญญาใหเปน
ประโยชนเกื้อกูลประชาชนละประเทศชาติโดยแทจริง”  ( ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๒)  แตทั้งนี้โดยให
ตะหนักเสมอวา   “ การงานในชีวิตนั้นเปนสิ่งสําคัญยิ่ง  เพราะหมายถึงการปฏิบัติตัวปฏิบัติ
ภาระหนาที่ทุกๆ อยาง  เพื่อสรางความสําเร็จใหแกตนเองโดยรอบดาน ” (๒๗ มกราคม  ๒๕๒๓)  
และในการทํางานเทานั้น 
 
                          “จะอาศัยวิชาความรูเทาที่เรียนมาตามหลกัสูตรแตเพยีงอยางเดยีวไมพอ   จักตอง
เรียนรูให  
                          กวางขวาง   ฝกหัดใหชัดเจนยิ่งๆขึ้นดวย   และนอกจากวิชาการ   ยังตองสนับอาศัย
คุณสมบัติ 
                          อ่ืนๆ   เปนปจจัย   เครื่องประกอบ   สนับสนุนสงเสริม   อีกหลายอยางที่สําคัญ
ไดแก   ความ 
                          ขวนขวายตั้งใจอันแนวและมั่นคงที่จะทํางาน   ความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ   ในการ
ปฏิบัติงาน    

                         ความขยันและความสม่ําเสมอ   อดทน   ความมีสติควบคุมความคิดและการกระทาํ   
ใหเปนไป 



                         โดยถูกตองเที่ยงตรง   ปราศจากอคติ   ความเฉลียวฉลาด   ในการพิจารณากรณีทั้ง
ปวงดวยเหตุผล  
                         ดวยความสุขขุมรอบคอบ   ขอสําคัญ   ควรจะไดทราบตระหนกัดวยวา   คุณสมบัติ
ตางๆ ดังกลาว    
                          รวมทั้งวิชาความรู   ตางเปนปจจยัที่ปองกันประกอบกนัและสนับสนุนกันและกัน
อยูตลอดเวลา    
                         จึงเปนสิ่งที่ทานจะตองฝกฝนอบรมใหเกิดขึ้น   ใหงอกงามขึ้นพรอมๆกัน   และ
นํามาปฏิบัตใิห 
                         เกื้อกูลสงเสริมกันใหครบถวน   ไมใหสวนใดสวนหนึ่งบกพรองยอหยอน   จึงจะ
อํานวยผล 
                         สมบูรณได” 
 
               โดยที่ไดมีโอกาสผานการศึกษาในระดับสูง   ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับนี้จึงควรมี
ภาระหนาที่เพิ่มเติมสําหรับพระบาทสมสมเด็จพระเจาอยูหัวแลว  “ หนาที่ของทานผูเปนบัณฑิตที่
ควรจะทําได   คือทําตัวเปนตัวอยาง   เปนผูนํา  ในการทํางานดวยเหตุผล   และรวมกันสรางสังคมที่

ถือหลักเหตุผลในการดําเนินชีวิตทุกๆดาน ”  ( ๙  กรกฎาคม ๒๕๑๓ ) 
 


