บทที่ ๒

ระบบพระราชดําริของพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย
๑. ความนํา
ทรัพยากรมนุษยนั้น หากตองการพัฒนาใหมีคุณภาพแลว ยอมตองมีการศึกษา
ในดานทักษะและสุขภาพที่สมบูรณระดับหนึ่ง อีกทั้งตองมีคุณสมบัติเฉพาะตัวลักษณะ
หนึ่ง เมื่อกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตัวชุดหนึ่งและสุขภาพที่สมบูรณแลว การศึกษาที่
สูงขึ้นมากเทาไดก็ยอมสะทอนถึงคุณภาพปจเจกบุคคลดังกลาวที่สูงขึ้นเปนสัดสวนกัน
และเชนเดียวกัน เมื่อกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตัวชุดหนึ่งและการศึกษาระดับหนึ่งแลว
ยิ่งสุขภาพแข็งแรงสมบูรณมากเพียงใด ก็ยอมเพิ่มคุณภาพของปจเจกบุคคลมากขึ้นเพียง
นั้น เพื่อใหการแจกแจงระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยกระทําไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ จักไดกําหนดเปน
ขอตกลงรวมกัน ณ จุดนี้วา ประเด็นเกี่ยวกับระดับการศึกษาที่ก็ดี และหรือประเด็น
เกี่ยวกับสุขภาพ (กายและจิต) ก็ดี เปนสิ่ งที่ยอมรั บกันแล ววา มีอิทธิพลตอระดั บ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษยอยางมิตองสงสัย แตเมื่อกําหนดสิ่งเหลานี้ใหแลว คุณภาพ
ของทรั พยากรมนุษ ยขึ้นอยูกับหรือกําหนดโดยคุณสมบั ติเฉพาะตัวลั กษณะหนึ่งอยาง
แน น อน ประเด็ น จึ ง มี อ ยู ว า คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตั ว นี้ คื อ อะไร และมี อ งค ป ระกอบ
อะไรบาง
คุณสมบัติเฉพาะตัวกําลังอางถึงนี้ ก็คือ สิ่งที่อยูในตัวปจเจกบุคคลที่จัดเปน
ความคิด ความเชื่อ คานิยม หลักปรัชญา แนวปฏิบัติ ที่มีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด
และมีอิทธิพลตอกิจกรรมที่เลือกทําหรือไมเลือกในเรื่องตางๆ หรือรียกยอ ๆ วา ทัศนคติ
นั่นเอง
สิ่งที่นําเสนอตอไปนี้เปนหลักคิดในลักษณะกวาง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดทรงแสดงไวในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับการพัฒนาตัว
บุคคลใหมีคุณภาพเพื่อเปนประโยชนตอประเทศ หลักคิดนี้จะทําหนาที่เปนแกนเรื่อง
(theme) เพื่อการนําเสนอเนื้อหาในบทถัดไป ประกอบดวยสองหลักคิดดวยกันคือ (๑ )

ระบบความคิดที่เปนจุดศูนยกลางเปนปจเจกบุคคล และ ( ๒ ) ระบบความคิดที่เนนจุด
ศูนยกลางที่สวนรวม
๒. ระบบความคิดที่เนนจุดศูนยกลางที่ปจเจกบุคคล
อาจกล าวไดวา ในเชิงหลักการแล ว การวิเคราะหหรื อการกําหนดคุ ณภาพของ
ทรัพยากร มนุษย
ในดานทัศนคตินั้น นาจะมีแนวทางการวิเคราะหหรือการกําหนดหลายๆ แนวทางดวยกัน จาก
การศึกษาและการวิเคราะหเนื้อหาของพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดพระราชทานใหแกพสกนิกรชาวไทยในโอกาสตางๆ นับตั้งแตไดทรงปกครองประเทศ
ในป พ.ศ. ๒๔๘๙ เปนตนมา จนตราบถึงทุกวันนี้ สามารถสรุปไดวา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมีแนวพระราชดําริระบบหนึ่ง วาดวยลักษณะของทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพที่มุงเนน
ปจเจกบุคคลเปนจุดศูนยกลาง แกนของแนวความคิดที่เนนจุดศูนยกลางที่ปจเจกบุคคลนี้มุงไปทีท่ าํ
ใหปจเจกบุคคล “รูจักทําใหชีวิตประสบความสําเร็จ” กลาวคือ แนวคิดนี้ตั้งอยูบนฐานคติที่วา
ปจเจกบุคคลที่จัดไดวา เปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศนั้น จัก
ต อ งเป น บุ ค คลที่ ส ามารถใช ชีวิ ต ในลั ก ษณะที่ นํา ความสํา เร็ จ มาสูตั ว เอง ถ าป จ เจกบุค คลขาด
ความสามารถในแงนี้แลวบุคคลผูนั้นไมอาจมีสวนสรางสรรคผลประโยชนแกสังคมแกประเทศ
แนนอน การที่ปจเจกบุคคลจะสามารถ “ทําชีวิตใหประสบความสําเร็จ” ไดนั้น
จําเปนตองมี
คุณสมบัติลักษณะหนึ่ง มิฉะนั้นแลว โอกาสที่จะทําชีวิตประสบความสําเร็จนั้นจักบังเกิดขึ้น
ไมได คุณสมบัติลักษณะที่จําเปนสําหรับจุดมุงหมายนี้ ในระบบพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ก็คือ คุณสมบัติที่เกื้อกูลการทํางานที่บรรลุผลตามที่ตองการ ถึงกระนั้นก็ตาม
คุ ณ สมบั ติ ใ นส ว นนี้ แ ต ป ระการเดี ย ว ก็ ไ ม อ าจประกั น การมี ชี วิ ต ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ได
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงมีแนวพระราชดําริเพิ่มเติมวา คุณสมบัติที่จะทําใหปจเจก
บุคคลผูเรียนรูวิธีการทํางานที่ไดผล (โดยมีคุณสมบัติที่เอื้อใหเกิดสภาพนี้) แลว ก็คือ การมี
คุณธรรมลักษณะหนึ่งที่ทําใหบุคคลเปน “คนดี” ประกอบกันดวยเสมอ จักไดนําเสนอรายละเอียด
ระบบพระราชดําริในแนวนี้ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในบทถัดไป
๓. ระบบความคิดที่เนนจุดศูนยกลางที่สวนรวม

ระบบความคิดเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพที่ประเทศไทยควรตองพัฒนาใหมีขึ้น
นั้น นอกจากพิจารณาองคประกอบโดยเนนจุดศูนยกลางที่ตัวปจเจกบุคคลเปนเบื้องแรกแลว ก็
สามารถพิจารณารายละเอียดโดยเนนจุดศูนยกลางที่สวนรวมไดอีกดวย พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวก็ทรงพัฒนาระบบความคิดในลักษณะดวยเชนกัน
แกนของแนวความคิดที่เนนจุดศูนยกลางอยูที่สวนรวมนี้ มุงไปที่การย้ําใหเกิด “ความ
รวมมือกันของคนในชาติ เพื่อความเจริญของประเทศ” กลาวคือ ปจเจกบุคคลในสังคม จักตอง
เปนผูรูใหความรวมมือกันและกันเพื่อชวยสรางสรรคประเทศชาติ ปจเจกบุคคลในลักษณะนี้จึงจะ
ไดวา เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ ถาปจเจกบุคคลในสังคมไมยอมให
ความรวมมือกันในลักษณะเชนนี้แลว ความเจริญรุงเรืองของประเทศก็ยากที่จะบังเกิดขึ้นได
ปจเจกบุคคลในสังคมนี้จึงไมมีสวนรวมกันที่จะเกื้อกูลพัฒนาประเทศแตอยางใด
แนนอน การที่ปจเจกบุคคลจะใหความรวมมือกับคนอื่น ๆ ในประเทศเพื่อสรางสรรค
สังคมไดก็ตอเมื่อปจเจกบุคคลนั้นมีคุณสมบัติประจําตัวลักษณะหนึ่ง ที่หลอหลอมใหเกิดความพึง
พอใจที่กระทําเชนนั้น แมปจเจกบุคคลมีความปรารถนาที่จะใหความรวมมือและไดรวมมืออยาง
จริงจังแลว แตความรวมมือดังกลาวอาจมิไดสรางสรรคสังคมในลักษณะและในระดับที่คาดหวัง
กันไวก็ได ถาปจเจกบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติทางดานทักษะและวิทยาการอื่น ๆ ที่จําเปน และ
เชนเดียวกัน ผลของการมีทักษะและวิทยาการที่นอกเหนือจากคุณสมบัติอื่นๆ ก็ไมจําเปนตอง
สงผลลัพธที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพของปจเจกบุคคลและการพัฒนาสังคมเอง คุณสมบัติอีกชุด
หนึ่งที่จําเปนสําหรับการเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ ก็คือ คุณสมบัติอื่นเกี่ยวพันกับทัศนคติ
ที่เอื้ออํานวยใหเกิดหรือมีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่พึงปรารถนา มิฉะนั้นแลว ปจเจกบุคคลก็ไม
สรางโอกาสหรือใชโอกาสที่มีอยูเพื่อกระทําตัวเปนประโยชนมากที่สุดทั้งตอตนเองละตอสังคม
สวนรวม
ระบบความคิดเชนนี้ จัดเปนแนวพระราชดําริแนวหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ จักไดเสนอในรายละเอียดระบบพระราชดําริใน
แนวนี้ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในบทที่ ๔

แผนภาพที่ ๓ สรุปสาระที่นําเสนอขางตน
แผนภาพที่ ๓
การพัฒนาบุคคลใหมีคณ
ุ ภาพเพื่อเปนประโยชนตอ ประเทศ
ระบบทัศนคติในปจเจกบุคคล

ระบบความคิด
ที่เนนจุดศูนยกลางที่
ปจเจกบุคคล

ระบบความคิด
ที่เนนจุดศูนยกลาง
ที่สวนรวม

แกนความคิด
รูจกั ทําชีวิตให
ประสบความสําเร็จ

แกนความคิด
รวมมือกันเพื่อ
ความเจริญของ

วิธกี ารทํางาน
ที่ไดผล

แนวทาง
ที่สรางสรรค
ประโยชนสวนรวม

คุณธรรม
คนดี

บุคคลที่มีคุณภาพ

คุณธรรมเพื่อ
ความสําเร็จ
สวนรวม

๔. ขอสังเกต
ระบบความคิดวาดวยทรัพยากรมนุษยที่มีคณ
ุ ภาพทั้งสองแนวขางตนนั้น เมื่อพิจารณาให
ลึกซึ้งแลว ไมใชระบบความคิดที่ขัดแยงกันแตอยางใด หากเปนความคิดที่มีจุดเริ่มตนของการคิด
หรือการมองประเด็นทีแ่ ตกตางกัน เมื่อวิเคราะหรายละเอียดขององคประกอบของระบบความคิด
ทั้งสองแนวซึง่ จักไดเสนอขางลางแลวความเหลื่อมและความซ้ําซอนกันของระบบความคิดใน
รายละเอียดก็มอี ยู แมจะเริม่ ดวยแกนความคิดคนละขั้วก็ตาม แทนทีเ่ ปนผลเสีย การใชระบบ
ความคิดทั้งสองแนวกลับกลายเปนการย้ําใหความสําคัญและการเสริมแรงหนุนกันและกัน
(reinforcement) ขององคประกอบในทั้งสองแนวคิด ทําใหตระหนักถึงความจําเปนที่จะตอง
พัฒนาปลูกฝงองคประกอบเหลานั้นใหบังเกิดขึ้นในตัวปจเจกบุคคล ทั้งในระดับความรูสึกนึกคิด
และในระดับปฏิบัติ
การพิจารณาจากทัศนะเชนนี้ ชวยชีใ้ หเห็นความสําคัญของระบบพระราชดําริทั้งสองแนว
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวไดทรงพัฒนาขึ้นมาดังปรากฏในพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัสที่พระองคทานพระราชทานใหแกประชาชนชาวไทยในโอกาสตาง ๆ ความสําคัญเชนวานี้มี
อยูไมวาจะวิเคราะหระบบความคิดแตละแนวเปนเอกเทศ หรือทั้งสองแนวคิดพรอม ๆ กัน ใน
กรณีแรก การเนนระบบความคิดแนวใดแนวหนึ่งเปนการเฉพาะ และการนําไปใช ยอมกระทําได
สุดแลวแตทัศนะและภูมิหลังของปจเจกบุคคลผูร ับฟงแนวคิดหนึ่งๆ แตผลลัพธที่มงุ หวังกันไว
ยังคงเปนสิ่งเดียวกัน นัน่ คือ ปจเจกบุคคลจะเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ ผลลัพธเชนนี้จะ
บังเกิดขึ้นหรือไมนั้น เปนเรือ่ งของการสรางความเขาใจในระบบความคิดแนวนั้นๆ (ที่เลือกใช
เลือกปฏิบัติตาม) ใหกระจางที่สุด และเปนเรื่องของการปฏิบัติตนใหเปนไปตามความเขาใจ
ดังกลาว ในกรณีหลัง ซึ่งเปนการเนนการสรางความเขาใจในระบบความคิดทั้งสองแนวพรอม
กันๆ กันนั้น เปนการเสนอแนวความคิดเพือ่ ใหเลือกทําความเขาใจตามที่ถนัดละที่สันทัด และเปน
การเสริมความเขาใจระบบความคิดแนวหนึ่ง ๆ ใหแมนใหซึ้งยิ่งขึ้นไป โดยมีผลลัพธที่ตรงกับสิ่งที่
คาดหวังไวในกรณีแรก กลาวคือ ปจเจกบุคคลเปนทรัพยากรมนุษยทมี่ ีคุณภาพ

