ทิศทางการจัดการและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource : HR) หรื อ บุคลากร (Personal) เป็ น
ทรัพยากรทีมีความสําคัญทีสุดขณะนีทรัพยากรโลกมีมากกว่า ,
ล้ านคน กลุ่มประเทศรํ ารวย
เช่น ยุโรปและสหรัฐอเมริ กา ประชากรส่วนใหญ่มีความเป็ นอยูท่ ีดี สุขสบาย แต่ตรงข้ ามประเทศกลุม่
รายได้ ปานกลาง (Middle income) และประเทศกําลังพัฒนา (Developing Counties) หรื อประเทศ
ยากจน มีความเป็ นอยู่ทีแร้ นแค้ นลําบาก หาเช้ ากินคําอยู่ด้วยความยากลําบาก โดยเฉพาะคนที
อาศัยในเอเชีย และแอฟริ กา เป็ นต้ น ซึงสรุปได้ ว่ามีความเหลือมลํา (Inequality) ซึงเป็ นโจทย์ใหญ่ทงั
ระดับนานาชาติหรื อระดับประเทศ หลายคนเห็นว่า ควรเป็ นวาระแห่งชาติทีจะต้ องให้ ความสําคัญ
และต้ องการดูแลเป็ นพิเศษ รวมทังประเทศไทยด้ วย โดยเฉพาะไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที
เรือง
การศึกษาในกลุม่ อาเซียนเป็ นอันดับเกือบสุดท้ าย ซึงถือว่า น่าห่วงและต้ องจัดการอย่างใดอย่างหนึง
โดยหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ย่อมเป็ นไปตามวงจร (HRM System process) ทีสากลได้
กําหนดไว้ คือ การจัดหา (Recruitment) การพัฒนา (Development) การรักษาไว้ (Retention) และ
การใช้ ประโยชน์ (Utilization)
อย่างไรก็ดี การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีหลายมิติ ทังในด้ านการศึกษาทุกระดับและ
การจัดการหลังจบการศึกษาและการเข้ าทํางานจนเกษียณ มีประเด็นทีควรให้ ความเห็นหลากหลาย
ผมจะหยิบยกเฉพาะประเด็นทีสําคัญและเป็ นประโยชน์โดยใช้ ประสบการณ์ตลอดชีวิตทังสมัยรับการ
ศึกษา การทํางานและการช่วยราชการมาระยะหนึงมาเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์และเสนอแนะใน
ประเด็นแรก ทุกคนมีสิทธิทีจะอ่านออกเขียนได้ (Literacy) คือ เป็ นสิทธิของพลเมืองทีจะได้ รับบริ การ
จากรัฐ โดยสามารถอ่านออกเขียนได้ ซงเป็
ึ นคุณสมบัติเบืองต้ น เพราะมีคนเป็ นจํานวนไม่น้อยทีมี
ปั ญหาอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ ในเบืองต้ น และขยายไปถึงแนวความคิดสมัยใหม่ ซึงพิจารณาไป
ถึงว่าเมืออ่านออกเขียนได้ แล้ ว ทุกคนต้ องมีความรู้และใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ น รวมทังรู้ภาษาต่างประเทศ
ด้ วย เพราะคุณสมบัติเบืองต้ นนีสามารถนําบุคคลดังกล่าวไปฝึ กอบรมไปในทิศทางใดก็ได้ ตามความ
ประสงค์
คุณภาพเป็ นอีกมิติหนึงทีมีการกล่าวถึงกันมากทีสุด สมัยก่อนจบมัธยมก็เพียงพอแก่
การปฏิบตั ิหน้ าทีเพราะมีความสามารถทีจะปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบนั หลายคน

จบปริ ญญาโทและเอกเป็ นจํานวนมากแต่ยังไม่มนใจในความรู
ั
้ ความสามารถทีจะนําไปใช้ ได้ จริ งๆ
เป็ นแต่เพียงมีใบรับรองปริญญาเพิมเติมเท่านัน หลายกรณีเป็ นเรื องการค้ า เช่น ได้ ยินว่าจ่ายครบจบ
แน่ เป็ นต้ น ฉะนันการปรับปรุงคุณภาพจึงเป็ นเรื องจําเป็ นและเข้ มงวดอย่างจริ งจัง โดยมีการควบคุม
มาตรฐานอย่างเคร่งครัดและมีการประเมินผลการสอนอย่างต่อเนือง
ถ้ าค้ นพบว่าสถาบันใดขาด
คุณสมบัติต้องยกเลิกทันที อีกช่องทางหรื อทางเลือกด้ านการศึกษาอีกทางหนึงคือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน (อปค.) ซึงมีหน้ าทีหลักในการจัดการศึกษาซึงเป็ นความหวังทีอาจจะช่วยแบ่งเบาภาระ
กระทรวงศึกษาธิการได้ โดยเฉพาะจากผลวิจยั ปรากฏว่าการดูแลเด็กเล็ก อปค. ทําได้ ดีทีเดียว หรื อ
กรณีกรุงเทพจัดการศึกษาระดับมัธยมไม่แพ้ กระทรวงศึกษาธิการคือ โรงเรียนประชานิเวศน์ เป็ นต้ น
ฉะนัน ในช่องทางนีควรรีบส่งเสริมให้ อปค. จัดการศึกษาให้ มากและตรงกับความต้ องการของ
ท้ องถินอย่างแท้ จริ ง
สําหรับการลงทุนทางการศึกษาของประเทศไทยอยู่ราว
% ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ซึงถือว่าค่อนข้ างตําทีเดียว ซึงสรุปได้ ว่าทําไมเราจนเหตุผลหนึงก็คือ เรา
ลงทุนทางการศึกษาน้ อยมาก สําหรับต่างประทศไม่ว่าจะเป็ นสหรัฐ ญีปุ่ น และเกาหลี ลงทุน
การศึกษาอยู่ราว - % ของ GDP ฉะนันประเทศไทยต้ องลงทุนมากกว่าปั จจุบนั รวมทังให้
ความสําคัญกับการวิจยั และพัฒนา (Research & Development) ด้ วย แผนการพัฒนากําลังคนเป็ น
อีกเรื องหนึงทีจะต้ องให้ ความสําคัญ เท่าทีผ่านมาสมัยปี
กว่าๆ ประเทศไทยมีกระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติซงได้
ึ ริเริ มให้ มีการวางแผนกําลังคนขึน ซึงเป็ นแนวความคิดทีดีและตอนหลังๆ ก็
ถูกยกเลิกไป แม้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เคยมีการระบุตามกําลังคนของประเทศ
บางส่วนไว้ แต่ไม่ได้ รับความสนใจมากนักจากนักบริ หารซึงเป็ นสาเหตุให้ บางส่วนประเทศขาด
กําลังคน บางประเภทเช่น ขณะนีในระดับประเทศเราขาดแรงงานประเภทช่างเป็ นต้ น ปี หนึงๆ มีผ้ จู บ
ปริ ญญาตรี กว่าปี ละ , คน แต่มิใช่ประเภทช่างแต่เป็ นสาขาทางสังคมศาสตร์ วิธีแก้ นอกจาก
รณรงค์ให้ เยาวชนหันมาสนใจศึกษาด้ านช่างเหมือนเยอรมนีและญีปุ่ น ประกอบกับประเทศไทยเรามี
ค่านิยมไม่ให้ ความสนใจด้ านช่างมากนักมักให้ ความสนใจในการทํางานในสํานักงานมากกว่า แนวทาง
การแก้ ไขอีกประการหนึง อาจจัดหลักสูตรพิเศษรองรับผู้จบปริ ญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ แล้ วเรียน
เพิมอีก ปี ด้านช่างอาจจะทําได้ เพราะเป็ นสาขาทีต้ องการ และมีอตั รารองรับแน่นอนอยู่แล้ ว สําหรับ
การศึกษาด้ านช่างสําหรับหลายสิบปี มาแล้ วทีอินโดนีเซียให้ ความสนใจในการผลิตช่าง โดยให้ ทกุ คน
ทีจบการศึกษามัธยมมาแล้ วเข้ าไปทํางานในโรงงานผลิตเครื องบินสักระยะหนึง พอมีความชํานาญก็
ออกไปทํางานในโรงงานต่างๆ ต่อไป ซึงปี หนึงๆ ผลิตช่างได้ เป็ นจํานวนมาก ซึงทังอินโดนีเซียและ
มาเลเซียและประเทศอืนๆ ในอาเซียนผลิตช่างได้ มากกว่าประเทศไทยแทบทังสิน

อนึง การให้ การศึกษาแก่พลเมืองในท้ องถิน หรื อ อปค. อาจหันมาทําบทบาทการให้
การศึกษาแก่ประชาชนในพืนทีของตนเองได้ ตามทีกล่าวมาแล้ ว โดยเฉพาะเคยได้ ยินการจัดตัง
วิทยาลัยชุมชน (Community College) คือในระดับพืนฐานสามารถออกแบบการจัดการศึกษาให้ แก่
ประชาชนใน ลักษณะ คือ ศึกษาประมาณ ปี ได้ แก่ เพือวิชาการซึงประสงค์จะรับการศึกษา
เพิมเติมก็ไปเรียนต่อ ศึกษาเพือวิชาชีพโดยสนใจวิชาชีพใดก็เลือกเรียนได้ ตามทีต้ องการและประการ
ทีสามคือศึกษาเพือชีวิต เช่น วาดภาพ ดนตรี & งานอดิเรกอืนๆ ตามโอกาสอํานวย โดยไม่เน้ นการรับ
ปริ ญญา เพราะการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนค่าใช้ จ่ายจะถูกและอยู่ในพืนทีของตนเองคืออยู่กบั
ครอบครัวทีอบอุ่น
ตัวอย่างประเทศทีให้ ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์ ได้ แก่ ประเทศญี ปุ่ นและ
ประเทศสิงคโปร์ ซึงถือได้ ว่า ประเทศดังกล่าวทําได้ สําเร็จทีเดียว ทังนีเพราะประเทศดังกล่าวมี
ทรัพยากรธรรมชาติไม่มากนัก จึงหันมาสนใจการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไทยอาจนํา
แนวคิดของเพือนบ้ านมาเป็ นแนวทางในการดูแลเรื องคนอย่างจริ งจังและอาจกล่าวได้ ว่า ขณะนี
ประเทศเรามีสถาบันและแหล่งการศึกษาเป็ นจํานวนมาก ถ้ าร่วมมือกันอย่างจริ งจัง โดยเฉพาะการ
ผลิตบุคลากรตามความต้ องการของประเทศสามารถทําได้ ไม่ยาก

