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๑. ความนํา 
               “แนวพระราชดําริดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”   เปน
การศึกษาแนวคิดและปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหาราช   รัชการที่   ๙   
แหงราชวงศจักรีในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   จัดเปนสวนหนึ่งของโครงการศึกษาแมบท   “ในหลวง
กับการพัฒนาประเทศ”   ซ่ึงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดใหมีข้ึน  เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย   พระราช
พิธีรัชมังคลาภิ เษก    ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว    ( ซ่ึงตอไปนี้จะใชคําศัพทนามเมื่อกลาวถึง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและในบางโอกาสการศึกษานี้ก็จะใชคําวา  “พระเจาอยูหัว”  
แทนพระองคดวย)   ไดทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนระยะเวลาที่ยาวนานเหนือพระมหากษัตริยทุก
พระองคในประวัติศาสตรไทย  ในวันที่ ๒  กรกฎาคม  ๒๕๓๑  
 
               การศึกษานี้   เนนการเรียบเรียงระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในสวนที่
เกี่ยวพันกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  ไดพระราชทานใหแกพสกนิกรไทยในโอกาสตางๆ   นับตั้งแตพระองคไดดํารงสิริราชสมบัติเปน
พระมหากษัตริยไทย   จนถึงปจจุบัน   การเรียบเรียงระบบความคิดที่กลาวถึงนี้มีลักษณะเฉพาะเพือ่ใหมคีวาม
แตกตางไปจากหนังสือที่จัดทําขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรง
เจริญพระชนมายุหารอบในวันที่๕ ธันวาคม ๒๕๓๐   และท่ีพระองคจะไดทรงครองราชยยาวนานกวา
พระมหากษัตริยไทยทุกองค   ในวันที่ ๒ กรกฎาคม  ๒๕๓๑  
 
               การเรียบเรียงระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   โดยอาศัยพระบรมราโชวาท
และพระราชดํารัสที่พระองคพระราชทานในโอกาสตางๆ   ซึ่งสภาพแวดลอมหรือปริบท   (context)   และ
กลุมบุคคลที่รับฟงพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส   แตกตางกันไป    จะตองมีกรอบการคิด   
(conceptual  framework)   เพ่ือเอ้ือในการเรียบเรียงระบบความคิด   ตลอดจนในการเลือกสรรขอความใน
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส   สําหรับการแสดงถึงแนวคิดและปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว   กรอบการคิดนี้ในระดับมหภาค  (macro  perspective)   ก็คือ   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   กรอบ
การคิดระดับมหภาคนี้   จะมีสาระได   ก็โดยการกําหนดองคประกอบที่ควรอยูในขายการพิจารณา   และการ



กําหนดสาระขององคประกอบเหลานั้น   องคประกอบและสาระที่อางถึงนี้ประกอบกันเปนสวนเนื้อหาของ
กรอบการคิดในระดับจุลภาค  (micro   perspective) 
 

๒. ความหมายและมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
               ๒.๑. ความหมายและมิติ 
               การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในปริบทของการพัฒนาประเทศ  สําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลาย   ก็
คือการทําใหทรัพยากรมนุษยน้ันๆ มีคุณภาพ หรือ (เพ่ือใหขอความสั้นเขา)   การทําใหคนมีคุณภาพ   แตคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย   หรือคุณภาพของคนในลักษณะใดจึงจะเปนปจจัยเกื้อหนุนกระบวนการพัฒนา
กระบวนการพัฒนาประเทศ  เปนประเด็นท่ีอภิปรายกันไดเสมอ   ทั้งในระดับวิชาการและในระดับทั่วไป   
ความถูกความผิดในประเด็นนี้   คงไมสามารถกําหนดไดอยางเด็ดขาด   ผูสนใจทุกคนสามารถที่จะแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นนี้   และตางก็จะมีสวนในการทําใหความหมายและสาระของคุณภาพทรัพยากรมนุษย   มคีวาม
กระจางยิ่งขึ้นและหลากหลายมากขึ้น   อันมีสวนชวยทําใหความเขาใจในเรื่องนี้ยิ่งขึ้นไปอีก   ซึ่งก็จัดเปนสภาพที่
พึงบังเกิดขึ้นในสังคมที่ตองการสนับสนุนการขยายตัวขององคความรูในเรื่องหนึ่งๆ   การศึกษาแนวพระราชดําริ
ทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    จึงเปนความพยายามที่จะเรียนรูระบบ
พระราชดําริของพระเจาอยูหัวในเรื่องทรัพยากรมนุษยเพ่ือเปนฐานหลักสําหรับการเอื้อขยายความเขาใจในเรื่องนี้ 
 
               ภายในกรอบความคิดของจุดมุงหมายสําหรับการศึกษานี้   การอภิปรายความหมายละมิติการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยขางลางนี้  ไมไดตองการหาขอขอยุติแบบเด็ดขาดเกี่ยวกับสาระของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หรือบางคนมีคุณภาพ   แตแตการอภิปรายดังกลาวตองกําหนดกรอบการคิดหรือขอบขายท่ีนําเสนอในการ
รายงานการศึกษานี้เปนสําคัญ 
 
               เมื่อพิจารณามิติในตัวคนแลว   สามารถสรุปไดวา   คุณภาพของคนนาจะเกี่ยวกับ   ๑)   คุณภาพดาน
ทักษะ  ๒)   คุณภาพดานสุขภาพ  และ  ๓)   คุณภาพดานทัศนคติ  (attitude) 
 
               มิติดานทักษะ     เปนมิติเกี่ยวพันกับการศึกษา   เปนมิติท่ีเกี่ยวพันกับการศึกษา   ท้ังที่เปนการศึกษาใน
รูปแบบ  (formal)   และอรูปแบบ   (nonformal)      นาจะเปนที่ยอมรับกันไดวา   คนที่ไมมีทักษะ    และไม
สามารถทํางานอะไรไดเลยนั้น   ยอมเปนคนที่ไมมีคุณภาพ   (อยางนอยที่สุดก็ในดานทักษะ)   และผูท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญายอมมีคุณภาพที่สูงกวาผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประถม   (เมื่อคุณสมบัติอ่ืนๆเสมอกัน
ตลอด) 
 



               มิติดานสุขภาพ   เปนมิติเกี่ยวกับความสมบูรณ   ปราศจากโรคภัยไขเจ็บท้ังดานกายภาพ  (physical)   
และจิตภาพ   (psychological)    ภายในมิติดานเดียว   ก็นายอมรับกันไดเชนกันวา   คนท่ีมีความไมสมประกอบ
ดานรางกาย  หรือดานจิตใจหรือทั้งสองดาน   ยอมมีคุณภาพดอยกวาคนที่มีรางกายแข็งแรง  หรือจิตใจถูก
สุขลักษณะ   (healthy)   ในทํานองเดียวกัน   คนท่ีมีรางกายและจิตใจสมบูรณ   ยอมมีคุณภาพสูงกวาคนท่ีมี
รางกายแข็งแรงแตมีโรคประสารทหรือโรคจิตประจําตวั 

 

               มิติดานทศนคติ    เปนมิติเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด   ซึ่งขาดความชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับดานมิติดาน
ทักษะและดานคุณภาพ   จึงเปนมิติท่ีตองอภิปรายกันในรายละเอียดเมื่อถึงวาระอันสมควร   แตช้ันตนนี้   อาจ
กลาวในลักษณะกลางๆ และกวางๆ  ไดวา   คนที่มีความรูสึกนึกคิดไมวาในเรื่องใดก็ตาม   ทั้งที่เกี่ยวของกับ
ตนเองเกี่ยวของกับผูอ่ืน   เกี่ยวกับบุคคล  หรือเกี่ยวกับสังคมโดยสวนรวมในลักษณะที่เปนลบ   ยอมเปนคนที่มี
คุณภาพที่ดอยกวาคนอื่นที่มีความรูสึกนึกคิดในลักษณะที่เปนบวก   ท้ังนี้เพราะคนในลักษณะแรกนั้นยอมไมมี
พฤติกรรมและหรือใหความรวมมือในกระบวนการปฏิสัมพันธ  (interaction)   ทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับกลุมอางอิง   
(referent  group)   ขางตน   ทําใหไมเกิดผลลัพธที่คาดหวังในระดับท่ีตองการเมื่อเปรียบเทียบในคนลักษณะหลัง 
 
               โดยท่ีคุณภาพของคนประกอบดวยสามมิติดังกลาว   การพิจารณาคุณภาพของคนแตเพียงมิติเดียวยอม
เปนการไมเหมาะสม   นั่นคือ   การจะกลาวท่ีมีคุณภาพคือคนที่มีสุขภาพดี   โดยไมตองกังวลกับคุณภาพมิติอ่ืน
ยอมเปนการสรุปที่ไมถูกตองอยางชัดเจน   เพราะคนผูนี้ไมสามารถทําอะไรไดเลยเนื่องจากขาดทักษะตางๆ อยาง
สิ้นเชิง    ในทํานองเดียวกัน   คนท่ีมีความสามารถดานทักษะสูงมากแตก็ทุพพลภาพจนไมอาจทํางานอะไรไดเลย   
ยอมไมจัดวาเปนคนที่มีคุณภาพได   (โดยมองขามคุณภาพในมิติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวพัน)   จําเปนที่จะตองพิจารณา
ขอสรุปสภาพความมีคุณภาพของคนจากมิติทั้งสามพรอมๆกัน   การสรุปคุณภาพของคนเมื่อมีมิติที่ตองพิจารณา
หลายมิติน้ีจักทําเชนไรนั้นเปนประเด็นที่ตองพิจารณากันตอไป 
 
               ๒.๒. ลําดับความสําคัญของมิติตางๆ 
               แนวเกี่ยวกับคุณภาพของคนซึ่งประกอบดวยลักษณะในมิติตางๆ   ที่เสนอขางตน   ไมนาจะเปนแนวคิด
ที่ลึกลับหรือแปลกใหมแตอยางใด   พิจารณาในแงหน่ึงแลวก็เปนความจริง    น่ันคือ   ในขณะใดขณะหนึ่ง   และ
ในงานเขียนชิ้นหนึ่งๆ ของผูรูนั้น   ก็คงไดมีโอกาสกลาวถึงคุณภาพของคนในดานใดดานหนึ่ง    ในสามมิติ
ขางตนเสมอ   และอาจมีการอภิปรายกันในรายละเอียดโดยเฉพาะในดานทักษะและดานสุขภาพดวย   สําหรับ
นักวิชาการผูเชี่ยวชาญในดานนั้นๆ  เปนการเฉพาะ   แตเมื่อพิจารณาในแงของการวิเคราะหท่ีเปนระบบแลว   
สามารถกลาวไดวา   แนวคิดเชนที่ไดเสนอแลวขางตน   ยังคงเปนแนวคิดท่ีใหมอยูมาก 
 



               ขอยุติเชนนี้สามารถประเมินไดจากประวัติศาสตรของการใชนโยบายการพัฒนาประเทศ   การตระหนัก
ถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษยในกระบวนการพัฒนาประเทศไมไดบังเกิดขึ้นทันทีที่เกิดความสนใจจะ
พัฒนาประเทศในภูมิภาคตางๆในโลก   ความสนใจมุงไปที่ทุน  (Capital)  และการสะสมทุน  (Capital   
fomaation)   จนกระทั่งผลลัพธของการพัฒนาไมเปนไปอยางคาดหวังไว   ทําใหทรัพยากรกลายเปนปจจัยการ
ผลิตที่ไดรับความสนใจกันอยางกวางขวาง   แมกระนั้นก็ตาม   การวิเคราะหบทบาทของทรัพยากรมนุษยนําไปสู
การยอมรับบทบาทของการศึกษาในกระบวนการพัฒนาการ  นั่นคือ   ไดมีการยอมรับคุณภาพของทรัพยากร
มนุษยเฉพาะดานมิติดานทักษะเทานั้น   การพัฒนาการศึกษาในลักษณะรูปแบบตางๆ   เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษยจงึบังเกิดขึ้นอยางมากมายและกวางขวาง   การจัดกระบวนการศึกษาที่เปนรูปนัย   (อันเปนความ
สนใจที่บังเกิดขึ้นกอน)   และเปนอรูปนัย(อันเปนความสนใจที่เกิดขึ้นตามมา)   ก็กลายเปนภารกิจหลักของ
รัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย   และไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินในระดับที่สูงมากเมื่อ
เปรียบเทียบกบัภารกิจอ่ืนๆของรัฐ 
 

               ความสนใจในเรื่องสุขภาพของพลเมืองในประเทศ   อาจกลาวไดวา   มีอยูตลอดเวลากอนความสนใจใน
เรื่องการพัฒนาประเทศจะบังเกิดขึ้นในประเทศที่กําลังพัฒนาเสียอีก   แตก็ไมใชเปนความสนใจแบบทุมเท   และ
ในลักษณะที่บังเกิดขึ้นกับการศึกษา  (ซ่ึงก็ไดรับความสนใจระดับพ้ืนๆ อยูกอนแลว   แตก็เปนความสนใจที่
ไมไดบังเกิดขึ้นใน   กรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในแงปจจัยการผลิต   ตามครรลองของการพัฒนาประเทศ  
ทั้งนี้ก็เปนภาพสะทอนถึงความเขาใจทั่วไปวา   สุขภาพของคนนั้นสําคัญ   และการเจ็บไขไดปวยเปนสิ่งท่ีไมพึง
ปรารถนา   แมจะไมไดเปนความเขาใจในแงการพัฒนาประเทศก็ตาม   แตก็คงกลาวไดวา   คุณภาพของคนใน
ดานสุขภาพเปนสิ่งที่ตระหนักมานานแลว   และการพัฒนาระบบสาธารณะสุขของประเทศก็ไดรับความสนใจ
เสมอมา   แตความสนใจเชนวานี้ไดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไดรับอิทธิพลจากทัศนะของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อพัฒนาชาติ   ดังจะเห็นไดจากการเปลี่ยนจุดเนนของการพัฒนากระบวนการสาธารณสุขจากการ
บําบัดรักษา  (curative)  มาเปนการปองกัน  (preventive)  อันเปนท่ีมาของแผนงานการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ในลักษณะที่ประเทศไทยกําลังดําเนินการอยางเต็มที่อยูในปจจุบัน  จากทัศนพิสัย  (perspective)  เชนนี้เองที่
นําไปสูความสนใจในการพัฒนาคุณภาพของเด็กเล็กในแงมุมตางๆ 
 
               อนึ่งการพัฒนาคุณภาพในทรัพยากรมนุษยในดานทักษะ  (มีการศึกษา)  และดานสุขภาพ  (การแพทย
และการสาธารณสุข)   มีกระบวนการที่เปนระบบและมีการดําเนินการที่มีระบบงานอยางเปนทางการ  (formal)   
ในขณะเดียวกัน  เนื้อหาสาระที่พัฒนากันขึ้นมา  และท่ีนําไปพัฒนาในตัวบุคคลนั้นก็มีความเปนเทคนิควิธีการ 
(technical)   ทั้งในระดับเบื้องตนและในระดับสูงในแงน้ีแลวจึงไมนาแปลกใจแตอยางใดที่คุณภาพของคนใน
ดานทักษะ   และในดานสุขภาพไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องหลักจากไดรับการกระตุนจากแนวความคิดของ



การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในแงของปจจัยการผลิตที่สําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการพัฒนาประเทศ   และไดรับ
การทุมเททรัพยากรงบประมาณสอดคลองกับระดับความสนใจดังกลาว 
 

               ลักษณะที่ตรงกันขาม   คุณภาพของคนในดานทัศนคตินั้นไมไดรับความสนใจเลยในชวงตนที่มีการเนน
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในฐานะปจจัยการผลิต   ทั้งนี้มีอาจเหตุผลจากการไมตระหนักถึงคุณภาพของคนในดานนี้
เลยก็ได    เพระทัศนคติไมอาจจับตองหรือบงชี้ใหประจักษชัดได   และมักไมเปนสิ่งที่ไมมีการถกหรือการ
อภิปรายกันมากนัก   แมวาจะมีการใชคําดังกลาวอยูเนือง   ความเขาใจทั่วไปเมื่อพุดถึง  “ทัศนคติ”  ก็คือ   ทัศนะ
ที่บุคคลยึดถือหรือยามรับเปนหลักปฏิบัติ   เปนคานิยม   เปนความเชื่อ   ท่ีมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด  รวมท้ังมี
อิทธิพลตอกิจกรรมที่เลือกทําหรือเลือกไมทํา   ในเรื่องตาง   ท้ังที่เปนเรื่องใหญหรือเรื่องเล็ก   เรื่องสําคัญหรือ
เรื่องไรสาระ   เรื่องการงานหรือเรื่องการละเลน   เรื่องเกี่ยวกับวัตถุหรือเรื่องเกี่ยวกับความคิด   กลาวในลกัษณะที่
สั้นเขาทัศนคติสื่อความรูสึกนึกคิดของบุคลในเรื่องตางๆ นั่นเอง   ทัศนะเหลานี้สะสมหรือหยั่งรากในตัวบุคคล
ตั้งแตอายุยังนอยและก็เปลี่ยนแปลงไดในเวลาตอมา  แมจะยากก็ตาม 
 

               ในการปลกูฝงหรือการการสะสมทัศนคติในตวับุคคลก็ไมมรีะบบดําเนินงานที่เปนทางการกระบวน การ
ที่มักจะกลาวถงึกันในกระบวนการถายทอดและสรางทัศนคติน้ีก็คือ   กระบวนการสังคมประกิต  หรอืกระบวน  
การอบรมบมนิสัย  (socialization) ซึ่งก็เปนระบบการดําเนินงานทีไ่มเปนทางการ (informal)  และเกิดขึ้นในรูป 
แบบและในกาลเทศะตางๆ   ท่ีมิอาจระบุกนัไดอยางเปนกิจจะลกัษณะเปนเทคนิคชนดิท่ีสามารถจัดเปนระบบ
ความรูท่ีสามารถถายทอดอยางเปนทางการไดเฉกเชนทักษะชนดิตางๆ 
                ความสําคัญของคุณภาพของคนในดานทัศนคติจึงไมเดนชัด   ดังเชนกรณีการพัฒนาดานการศกึษาและ
ดานการแพทยและสาธารณสุข 
  

               เหตุผลอีกประการหนึ่งของการไมตระหนักถึงคุณภาพของคนดานทัศนคติก็คือ   นักพัฒนาการทั้งหลาย
ที่ผลักดันการพัฒนาระบบการศึกษาใหเอ้ือตอการพัฒนาระบบประเทศนั้น   ไดตั้งขอสมมุติไวแลววา   เมื่อมีการ
ฝกฝนและสะสมทักษะที่ถูกตองและเหมาะกับบทบาทอาชีพแลว   คุณสมบัติอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง   ทัศนคติ 
(ที่พึงปรารถนา)  ทั้งหลายเหลานั้นจักอุบัติข้ึนในตัวบุคคลเองโดยไมตองพึงกังวล   บุคคลที่สําเร็จการศึกษาใน
ระดับตางๆ ก็มีคุณภาพดานทัศนคติที่จะเอื้ออํานวยตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ   และจะ
ชวยสงเสริมการนําความรูและทักษะที่ไดเลาเรียนมานั้น   ไปใชประโยชนอยางเต็มที่  และอยางมีประสิทธิภาพ   
พิจารณาอยางเปนธรรมแลว   ในขอสมมุติเชนนี้  (บนฐานที่ความรูในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของบุคคลยังมีอยู
ในระดับที่จํากัดดังกลาว)   ก็ไมนาแปลกแตประการใดในเมื่อกระบวนการปลูกฝงและสั่งสมทัศนคติใน
รูปลักษณะตางๆ นั้น   เปนกระบวนการที่ไมมีระบบงานอยางเปนทางการ   มันเกิดขึ้นในกาลเทศะตางๆ ตลอด
ชีวิตของการเติบโตของบุคคลและการใชชีวิตในสังคม    



 

               อยางไรก็ตาม   ความสําคัญของการมีทัศนคติที่เหมาะสมในตัวบุคคลไดเริ่มรับความสนใจเมื่อมีการ
ตระหนักกันวา   คนที่มีการศึกษาดี   และสุขภาพก็แข็งแรงทั้งดานรางกายและจิตใจ   แตก็เปนบุคลากรที่ไม
สามารถมีสวนชวยสรางสรรคสังคมใหนาอยู ย่ิงขึ้น    มีสุขภาพที่สมบูรณข้ึน  (และแมกระทั่งมีฐานะทาง
เศรษฐกิจในระดับที่สูง)   แตประเทศหรือสังคมนั้นก็ไมไดกาวหนามากเทาที่ควร   ท้ังๆ ที่นาจะเจริญรุงเรืองได
อยางรวดเร็ว  (เมื่อสามารถมีปจจัยจําเปนตางๆ  ที่กําหนดใหแลว)   หรือปฏิสัมพันธทางสังคม  (social  
interaction)  ระหวางบุคคลและกลุมบุคคล   ก็สรางความหางเหินและความแปลกแยก (alienation)  ในหมู
พลเมืองมากขึ้น   จนเกิดความรูสึกกันวา   สังคมที่ความไมนาอยูมากขึ้น   ความสนใจการพัฒนาคุณภาพของคน
จากมิติทัศนคติอันเกิดจากความกังวลนี้ปรากฏผานการเรียกรองในรูปตางๆเชน   การเรียกรอง  “ความรูคู
คุณธรรม”   ในการผลิตบัณฑิตโดยนักศึกษาไทย  เปนตน 
 

๓. การศึกษา  “แนวพระราชดําริดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพระเจาอยูหัว” 
               ๓.๑ ขอบเขตของการศึกษา 
               เปนท่ีทราบกันดีในหมูพวกเราชาวไทยวา   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ไดทรงมีบทบาทหรือทรงมี
สวนรวมโดยตรงในเรื่องการพัฒนาสังคมไทยในหลายๆรูปแบบ   และในลักษณะตางๆ๑   การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีบทบาทสําคัญเปนอยางมาก   กรอบคิดสําหรับ
การวิเคราะหบทบาทของพระเจาอยูหัว  ก็สามารถอาศัยกรอบคิดเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยท่ีไดนําเสนอขางตน  
ซึ่งสามารถสรุปไดในเชิงแผนภาพ  ดังที่แสดงแผนภาพที่  ๑                                              
 แผนภาพที่ ๑: ประเด็นสําคญัเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 
 

          ทัศนคต ิ                                 การศกึษา 
 
 สุขภาพ 
 
 ระดับแนวความคิด 
                                   ระดับปฏิบัติ/กจิกรรม                           
                                                                                                                            สุขภาพ 
 
 
  ทัศนคติ                                           การศกึษา 



           
                         ภายในกรอบของแผนภาพที่ ๑ สรุปไดวา  การพฒันาทรพัยากรมนษุยหรือการกระทาํใหมีคุณภาพ
น้ัน   สามารถดําเนินการไดในสามดานหรือสามมิติหลกัดวยกนั คือ (๑) ดานการศึกษา  (๒) ดานสขุภาพ  และ 
(๓) ดานทัศนคติ   ทุกมิติที่กลาวถึงนีจ้ะมีองคประกอบสองระดับดวยกนั  นั่นคือ  ระดับความคิด  และระดับ
พฤติกรรม  กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ  ในแตละดาน   ก็จะมรีะบบความคดิเกีย่วกับดานนั้นๆ อนัมีลกัษณะเปน
นามธรรม  และการประยุกตหรือการนําระบบความคิดในดานนัน้ๆไปแปรสภาพเปนกิจกรรม  ทีต่อบสนอง
แนวคดินั้นๆ  อันมีลักษณะเปนรูปธรรม  
 
               การศึกษาเรื่อง “แนวพระราชดําริดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”  น้ัน
สามารถอาศัยมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท้ังสามมิติขางตน   โดยเนนการวิเคราะหในระดับแนวคิดกลาวคือ   
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ทรงมีพระราชดําริในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานการศึกษา  ใน
ดานสุขภาพ   และดานทัศนคติ   อะไรบาง   อยางไรก็ตาม   เราก็สามารถศึกษาในระดับพฤติกรรมไดเชนกันโดย
ศึกษาวิเคราะหกิจกรรมตางๆที่พระเจาอยูหัวไดทรงดําเนินการเอง   และที่สวนราชการและคณะบุคคลได
ดําเนินการเพื่อสนองพระราชดําริ    ท้ังนี้ เ พ่ือใหไดมาซึ่งขอสังเกตที่จะเปนประโยชนในการสรุปวา   
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ไดทรงมีบทบาทในลักษณะใดบางในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 
               เราสามารถเสริมความคิดท่ีไดกลาวถึงยอหนาทีแ่ลวในรแูบบของแผนภาพซึ่งแสดงไวในแผนภาพที่ ๒ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   แผนภาพที่ ๒: แมแบบการศึกษา 
  
 

 พัฒนาการดานบุคลิก/ทัศนคติ                                พัฒนาการดานสุขภาพ/จิตภาพ 
 
 
        พัฒนาการ 
 ดานการศึกษา/ทักษะ 
       รูปนัย/อรูปนัย 

   ความ ระดับความคดิ ระดับความคดิ 
สอดคลอง              ระดับพฤติกรรม ระดับพฤติกรรม 
 
 
 
 การเยี่ยมราษฎร                                                              โครงการพระราชดําริ    
                      การวางพระองคฯลฯ                                                                   กองทุน ฯลฯ 
                        การแสดงออกโดยตรง                                                         การแสดงออกโดยออม 
                       (direct   manifestation)                                                     (indirect   manifestation) 
 
 

               เพื่อใหไดระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   
การศึกษาน้ีจึงมุงความสนใจไปยังพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
พระราชทานนามไวในโอกาสตางๆ 
 
  ๓.๒  จุดเนนพิเศษ : ทัศนคติเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ 
               การศึกษา  “แนวพระราชดําริดานการพัฒนาดานการทรัพยากรมนุษยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”   
ที่มุงการศึกษาในระบบแนวคิดโดยการรวบรวมและการวิเคราะหจากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวนั้น    คงหลีกเลี่ยงไมได ท่ีจะเปนการเรียบเรียงระบบพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   และการจัดเปนจุดมุงหมายของการศึกษาใน
โครงการนี้   ในขณะเดียวกัน   การเรียบเรียงระบบพระราชดําริดังกลาวก็จะเนนสวนที่เกี่ยวของกับทัศนคติที่
สมควรอยูในตัวบุคคล   นั่นคือ   ทรัพยากรมนุษยที่ตองการพัฒนาใหคุณภาพนั้นควรจะเปนบุคคลท่ีมีทัศนคติใน

พระราชดาํรัส/พระบรมราโชวาท 

(พระบาทสมเด็จพระเจาอยุหัว) 

พระราชจริยวัตร 



ความหมายที่นิยามไวในตอนที่แลว   ยังสามารถอธิบายไดจากระดับพัฒนาการดานความรูและความเขาใจเรื่อง
การศึกษาเรื่องสุขภาพ  เมื่อเปรียบเทียบกับระดับพัฒนาการในเรื่องทัศนคต ิ

 

               แนวความคิดในเรื่องการศึกษานั้น   เปนเรื่องราวที่ไดรับการพัฒนามาเปนเวลาชานานแลว  และ
กลายเปนองคความรูที่ใชกํากับการจัดการศึกษาของประเทศในทุกระดับของการเรียนรูในปจจุบัน   โดยเฉพาะ
การศึกษารูปแบบทางการ  (formal  education)  ย่ิงกวานั้น  ถาหากพิจารณาเรื่องการศึกษาในแงของการบริหาร
การศึกษาก็ดี    เนื้อหาสาระของสาขาวิชา   รายวิชาก็ดี   และรูปแบบของหลักสูตรหรือองคประกอบของ
หลักสูตรก็ดี   แนวความคิดเหลานี้มีความเจาะจงและมีลักษณะของเทคนิคท่ีไดรับการพัฒนาโดยนักวิชาการจาก
อดีตจนถึงปจจุบันที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น   และการพัฒนาการความรูใหมๆ   ในเรื่องเหลานี้ก็เปนกิจกรรมที่ตอง
ใชเวลามากมายโดยตองยึดเปนอาชีพเพื่อการเปนการเฉพาะ   ดวยเหตุผลเชนนี้  เราจึงไมสมควรคาดหวัง
แนวความคิดในประเด็นเหลานี้ในกรอบของการศึกษาจากพระบาทสมเด็จพระจาอยูหัว    โดยเฉพาะในพระบรม
ราโชวาทและพระราชดํารัส 
 

               อยางไรก็ตาม   ประเด็นของการศึกษาในสวนเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการศึกษา   แนวการปฏิบัติท่ีควร
พบเห็นในตัวครูอาจารยและนักเรียนนักศึกษา   เปนเรื่องราวที่สามารถเรียนรูเรื่องราวในสวนนี้จากพระบรม
ราโชวาทและพระราชดํารัส   และจะมีเสนอในรายละเอียดในการศึกษาครั้งนี้ดวย  แตเมื่อพิจารณาใหดีแลว   
ระบบความคิดในประเด็นเหลานี้ เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาทัศนคติที่ควรมีในตัวบุคคลที่ตองการเปน
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ   การนําเสนอระบบพระราชดําริของพระเจาอยูหัวในดานนี้จึงสามารถจัดเปนสวน
หนึ่งของการเสนอระบบพระราชดําริของพระเจาอยูหัวในดานทัศนคติท่ีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพควรมีอยูใน
ตัวเอง 
 

               เชนเดียวกับกรณีศึกษา   แนวความคิดในเรื่องสุขภาพ   ซ่ึงครอบคลุมท้ังเรื่องความรูทางดานกายภาพและ
จิตภาพ   ตลอดจนการบําบัดรักษาโรคภัยไขเจ็บตางๆ  ก็เปนสิ่งที่ไดรับการพัฒนามาเปนเวลาชานานแลวเชนกัน   
มีองคความรูทั้งในระดับแนวคิด   หลักการ  และรายละเอียดของการปฏิบัติท่ีนํามาใชกํากับการจัดระบบการ
ใหบริการพยาบาลรักษา  วิธีการรักษาพยาบาล  และองคความรูทั้งในเรื่องการพยาบาลรักษาการผลิตแพทยและ
พยาบาล   และการบริหารและการจัดการโรงพยาบาลและสถานีอนามัย   ตลอดจนในเรื่องของโรคชนิดตางๆ ก็
เปนเนื้อหาสาระที่หนักไปทางดานเทคนิควิทยาการ   การมีความเขาใจและการพัฒนาความรูในเรื่องตางๆ  
เหลานี้ก็เปนกิจกรรมที่ตองใชเวลามหาศาลโดยยึดเปนอาชีพ   การนําเสนอความรูในดานเหลานี้จึงเปนสิ่งที่ไม
สมควรคาดหวังจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเชนกัน  และเราก็คงไมสามารถศึกษาไดจากพระบรมราโชวาท
และพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
   



               เชนเดียวกับที่ไดกลาวถึงแลวในกรณีศึกษา   ความคิดเกี่ยวกับบทบาทของแพทยและพยาบาล   คานิยม
และแนวปฏิบัติท่ีแพทยและพยาบาลควรปลูกฝงใหแกตนเอง   หรือควรมีไวสําหรับทํางาน   ก็เปนสิ่งท่ีสามารถ
แสดงความเห็นไดเสมอในโอกาสที่เหมาะสม    เมื่อเปนเชนนี้  เราก็สามารถคาดหวังไดวา   พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว จะทรงมีแนวคิดในดานนี้ไมมากก็นอยที่สามารถศึกษาไดจากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของ
พระองค   ถึงกระนั้นก็ตาม   เนื้อหาสวนนี้ก็ถือเปนสวนหนึ่งของระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว   ในดานทัศนคติที่ควรอยูในตัวของทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพไดเชนกัน 
 
               ในลักษณะที่เปรียบเทียบกันแลว   องคความรูในดานทัศนคติท่ีเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
จัดไดวาเปนองคความรูท่ียังขาดแคลนอยูโดยเฉพาะประเทศไทย   กลาวคือ   ไมมีใครตระหนักลึกซึ้งถึง
ความสําคัญของทัศนคติในการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรของมนุษย   และก็ไมมีใครสามารถระบุไดวา   
ทัศนคติในลักษณะใดที่จัดเปนสิ่งท่ีพึงปรารถนาสําหรับทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ   และจะเกื้อหนุนการพัฒนา
ประเทศ   อีกท้ังไมมีองคความรูที่สะทอนถึงการประสานความรูในเรื่องศีลธรรมและพุทธจริยธรรมกับทัศนคติที่
จําเปนตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   ในสภาวะท่ียังมีชองวางของความรูในลักษณะนี้อยูแลว   การเสนอแนวคิด
ในดานทัศนคติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจกัมีความสําคัญมากในการสรางสรรคและการพฒันาองคความรูใน
ดานนี้   ใหเปนกลุมกอนและเปนระบบยิ่งขึ้น   โดยอาศัยฐานคติเชนวานี้  การศึกษาในโครงการนี้จึงมุงเปนกรณี
พิเศษ  ที่จะเรียบเรียงระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ในดานทัศนคติท่ีเกี่ยวพันกับ
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ   ระบบพระราชดําริของพระเจาอยูหัวในดานนี้  จะมีคุณคาตอการพัฒนาองคความรู
ในดานนี้   ตลอดจนการพัฒนาคนไทย  ใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพสําหรับประเทศไทยเปนอยางยิ่ง 
 

               การศึกษาในโครงการนี้   ไมไดจํากัดเฉพาะสวนของการนําเสนอระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเทานั้น   แตยังครอบคลุมไปถึงการนําเสนอระดับพฤติกรรมท่ีมา
ในรูปของกิจกรรมตางๆ  ท่ีมีการดําเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอีกดวย   
ทั้งนี้โดยมีจุดประสงคจะชี้ใหเห็นความสอดคลองกันระหวางแนวคิดและการปฏิบัติ  
 
               การศึกษาในรูปการเรียบเรียงระบบความคิดที่อาศัยกรอบการคิด  (conceptual  framework)   ที่เปน
กิจจะลักษณะเชนนี้   อาจกลาวไดวาเปนการศึกษาที่ตั้งใจจะใหแตกตางไปจากผลงานเฉลิมพระเกียรติที่ไดเคย
จัดทํากันในโอกาสตางๆ  เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนกันเปนสําคัญ  แตในขณะเดียวกัน   เนื้อหาที่ปรากฏใน
รายงานการศึกษานี้ก็มีสวนเสริมความเขาใจในระบบพระราชดําริและพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในดานตางๆ  โดยเฉพาะในดานท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหลึกซ้ึง
ย่ิงขึ้นไปอีก 


