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ABSTRACT 

 The purposes of this research were:  1) to analyze status and trend of master’s and doctoral 
programs in the disciplines related to human and community resource development;  2) to explore the 
demand for the graduate program in human and community resource development of the target 
groups; and  3) to propose conceptual and strategic recommendations for development and 
management of doctoral program in Human and Community Resource Development. The research 
process included documentary analysis, need survey and expert  meeting.  

The findings were as summarized as follows.  1) Graduate programs related to human 
resources can be grouped into two categories; namely, human resource development (HRD) focusing 
on human development in the context of society and community, and human resource management 
(HRM) focusing on human capacity building for organization development.  2) Most doctoral programs 
in HRD or HRM were type 2 curriculum (requiring course work and thesis) and operated in normal, 
special (weekend classes), and international programs. Tuition fees ranged from 100,000 to 400,000 
Bahts for normal program, and 300,000 - 900,000 Bahts for special programs. 
3) From the need survey, most respondents showed their interest in studying in the doctoral program in 
human and community resource development with weekend classes and not very high tuition fee 
preferences.  4) From the expert meeting, the key concept of human-centered and community-based 
development was emphasized for doctoral program in human and community resource development.  
Based on the findings, guidelines on philosophy-concepts and strategies for curriculum development 
were provided.  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค  1) เพื่อวิเคราะหสถานภาพและทิศทางการศึกษาในระดับปริญญาโทและ
เอกที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน  2) เพื่อสํารวจความตองการของกลุมบุคคล
เปาหมายในการเขาศึกษาตอ  3) เพื่อนําเสนอแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน  กระบวนการวิจัยประกอบดวยการวิเคราะห
เอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจ และการประชุมผูทรงคุณวุฒิ  

ผลการศึกษาสรุปไดวา  1) บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษยในประเทศไทย 
แบงเปน 2 แนวทาง คือ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) ซึ่งเนนการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน และ แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย (HRM) ซึ่งเนนเปาหมายการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อ
พัฒนาองคกร  2) โครงสรางหลักสูตรในระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวของ สวนใหญเปนแบบ 2 (มีการเรียน
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รายวิชาและการทําวิทยานิพนธควบคูกัน) แนวทางการจัดการหลักสูตรมีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ 
และนานาชาติ  คาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสูตร สําหรับภาคปกติ 100,000 – 400,000 บาท  
สวนภาคพิเศษ 300,000 – 900,000 บาท  3) ผลการสํารวจความตองการศึกษาตอในสาขาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน พบวา กลุมบุคคลเปาหมายสวนใหญมีความสนใจที่จะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  
และตองการใหจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการในวันเสาร-อาทิตย และมีคาใชจายที่ไมสูงมากเกินไป  
4) จากการประชุมผูทรงคุณวุฒิ มีขอเสนอแนะวา หลักสูตรปริญญาเอกในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน ควรเนนฐานคิดของการพัฒนาแบบมนุษยและชุมชนเปนฐาน  ผลการศึกษานําไปสูขอเสนอแนะในดาน
ปรัชญา แนวคิด และแนวทางของการจัดทําและบริหารหลักสูตร 

 
คําสําคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  บัณฑิตศึกษา 
 

บทนํา 
การพัฒนา ท่ีผานมา  ประเทศไทยได รับ

ประโยชนจากการพัฒนาในหลายดาน  คนไทยมี
คุณภาพชีวิตอยูในระดับที่นาพึงพอใจมากขึ้น มีการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมุงสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก ตามยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) ที่ไดใหความสําคัญกับแนวคิด
เศรษฐกิจเสรีนิยมหรือทุนนิยมที่มุงพัฒนาเพื่อสราง
ความมั่ งคั่ งและรายไดมาสูประเทศ  โดยใชการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายไดตอหัวเปน
เครื่องมือวัดผลสําเร็จการพัฒนา อยางไรก็ดี ผลของ
ก า ร พั ฒ น า ทํ า ใ ห เ กิ ด ค ว า ม ไ ม ส ม ดุ ล 
ทรัพยากรธรรมชาติถูกใชอยางสิ้นเปลือง รอยหรอ 
เส่ือมโทรมทั้งคุณภาพและปริมาณ เกิดความเหลื่อมลํ้า
ในการกระจายทุนและรายไดระหวางกลุมคน เกิด
ปญหาทางสั งคม  ความยอหยอนศีลธรรมและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม มีคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุ
นิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไดคุกคามคุณภาพ
ชีวิตและความอยูดีมีสุขของคนไทย  ตลอดจนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย โดยสวนหนึ่งอาจเกิดจาก 
“คุณภาพคน” ซึ่งเปนปจจัยหลักของการพัฒนาที่ยังมี
คุณภาพไมสอดคลองกับทิศทางและความตองการของ
ประเทศ ดังนั้นประเทศไทยจําเปนตองปรับแนวคิดใน
การพัฒนาประเทศใหม โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540) ไดนอมนําแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปน
แนวทางในการจัดทําแผน ซึ่งเปล่ียนจากเดิมมาเปน
การพัฒนาแบบบูรณาการที่มี “คนเปนศูนยกลางการ
พัฒนา” บนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง เพื่อใหเกิดความ 
“พอมีพอกิน พอมีพอใช” ของคนสวนใหญ และใช
หลักความพอประมาณ  ภายใตชื่อที่ รู จักกันดีว า 
“เศรษฐกิจพอเพียง” อันจะนําไปสูชุมชนและสังคมที่
เขมแข็งอยูรวมกันไดอยางสันติสุขระหวางคนกับคน 
และระหวางคนกับธรรมชาติไดอยางยั่งยืน เพื่อความ

อยูดีมีสุขของคนไทย สามารถดํารงอยูในประชาคมโลก
ไดอยางมีเอกราชและอธิปไตยที่มั่นคง มีศักดิ์ศรีและ
เกี ย รติ ภู มิ  สงบ สุขและสั นติ สุ ขกับ โลกในที่ สุ ด 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2549 ก) 

อยางไรก็ตาม ความสําเร็จของการพัฒนา
ประเทศตองเกิดขึ้นจากความสมดุลในทุกมิติของการ
ดํารงชีวิตที่เชื่อมโยงกันทั้งการมีสุขภาพอนามัยที่ดี มี
งานทําที่ทั่วถึง มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ มี
ครอบครัวที่อบอุน อยูในสภาพแวดลอมที่ดี และอยู
ภายใตระบบบริหารจัดการที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมไปถึงภาคประชาชน ปจเจกชนและครอบครัวที่ตอง
มีสวนรวมผนึกพลังขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
บริหารจัดการสังคมไทย ซึ่งจําเปนตองพัฒนาศักยภาพ
ของคนใหมีคุณภาพ ดังที่องคการศึกษาวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือยูเนสโก ได
กําหนดใหป พ.ศ .2548 - 2557 เปนทศวรรษของ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเนนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยด วยการศึกษาและการ
ฝกอบรม (UNESCO, 2006) ในขณะที่คุณภาพ
การศึกษาของประเทศไทยซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญไม
แข็งแกรงเพียงพอสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน แมวาคน
ไทยจะไดรับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ.
2548 คนไทยมีการศึกษาเฉลี่ย 8.5 ป แตยังต่ํากวา
ประเทศในแถบเอเชีย  เชน  ญี่ปุน  เกาหลีใต  และ
สิงคโปร นอกจากนี้การเสริมสรางความรูและพัฒนา
ศักยภาพคนยังจํากัดจากการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศ ยิ่งไปกวานั้น ยังไมไดถูกนํามาใช
ใหเกิดประโยชนในการพัฒนาอยางจริงจัง (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2549 ข)  

สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่และบทบาทสําคัญ
ในการผลิตและสรางทรัพยากรบุคคลในระดับผูนําเพื่อ
รับใชสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ไดจัดการศึกษาโดยมีฐานการพัฒนาคน



              วิทยาสารกําแพงแสน ปที่ 5 ฉบับที่ 2 2550  37 

และชุมชน และเนนศาสตรทางดานการเกษตร โดย
คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน ซึ่งมีพันธกิจในการผลิต
บุคลากรดานการศึกษาและการพัฒนา ไดตระหนักถึง
ปญหาและความสําคัญดังกลาวในการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพของคนใหมีความรูความสามารถ
ในการกําหนดยุทธศาสตร นโยบายหรือวางแผนการ
พัฒนา ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในระดับ
องคกร ชุมชนหรือระดับชาติใหบรรลุเปาหมายได เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประเทศในการพัฒนา
มนุษยและชุมชนอยางเขมแข็งและยั่ งยืน  จึงได
ทําการศึกษาสถานภาพและทิศทางการจัดการศึกษา
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งในระดับปริญญาโท
และเอก โดยจะนําผลการวิจัยไปวางแผนเตรียมการจัด
การศึกษาและแนวทางการจัดทําหลักสูตรปริญญาเอก 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน ทั้งนี้
เปนการตอบสนองทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545 – 
2549 ไดอยางมีคุณภาพ และสอดคลองกับศักยภาพ
ของหนวยงาน ความตองการของสังคม ทองถิ่นหรือ
ชุมชน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคกลางตะวันตกตาม
วัตถุประสงคของคณะฯ อันจะนําไปสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนตอไป  

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. เพื่อวิเคราะหสถานภาพและทิศทาง
การศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
 2. เพื่อสํารวจความตองการของกลุมบุคคล
และหัวหนาหนวยงานในภูมิภาคกลางตะวันตกทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการศึกษาระดับปริญญาโทและ
เอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
 3. เพื่อนําเสนอแนวคิดและแนวทางในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน ของคณะศึกษาศาสตร 
กําแพงแสน 

 
วิธีการวิจัย 

 ข้ันตอนที่ 1 วิเคราะหสถานภาพและทิศ
ทางการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกใน
กลุมสาขาทางดานสังคมศาสตรที่ ใกล เคียงหรือ
เกี่ยวของกับสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน  โดยมุงเนนที่สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค
ตะวันตก  นอกจากนี้ยังศึกษาวิเคราะหโครงสราง
หลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโท 9 สาขาวิชา และปริญญาเอก 7 สาขาวิชา 
โดยใชวิธีการวิ เคราะห เอกสาร  ไดแก  หลักสูตร

การศึกษาของแตละมหาวิทยาลัย เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 รายงาน
การศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ บทความ รายงาน
การวิจัย และการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต  
 ข้ันตอนที่ 2 สํารวจความตองการหรือความ
สนใจของกลุมบุคคลและหัวหนาหนวยงานตาง ๆ ใน
ภูมิภาคกลางตะวันตกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช
วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งไดสงแบบสอบถามไปจํานวน 
300 คน และไดรับแบบสอบถามคืนกลับมา 179 คน 
คิดเปนรอยละ 59.67 วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจาก
แบบสอบถามโดยใชคารอยละ สวนขอมูลเชิงคุณภาพ
ใชการวิเคราะหเนื้อหา  
 ข้ันตอนที่ 3 นําเสนอแนวคิดการจัด
การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน โดยการประชุมระดมความ
คิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 18 คน ประกอบดวย 
อาจารยและนักวิชาการสาขาที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน รวมทั้งผูบริหารที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาคนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
การเติบโตของบัณฑิตศึกษา 
 ในปจจุบัน มีสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดหรือ
อยูในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ทั้งหมด 157 แหง มีการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกอยางแพรหลายใน
ระยะเวลา 3-5 ปที่ผานมา ทั้งในหลักสูตรภาคปกติ 
ภาคพิเศษ และนานาชาติ 

การขยายตัวของบัณฑิตศึกษาพิจารณาได
จากแนวโนมจํานวนผูเรียนในระดับปริญญาโทและเอก
ในประเทศไทย ในชวงแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) พบวา มีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป มี
อัตราเพิ่มเฉลี่ยระหวางปของนักศึกษาระดับปริญญา
โท เทากับรอยละ 15 และระดับปริญญาเอก เทากับ
รอยละ 28 ในชวงแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 
(พ.ศ.2545-2549) สถาบันอุดมศึกษาทุกสังกัดได
ตั้งเปาหมายการรับนักศึกษาใหมเพิ่มขึ้นทุกระดับ โดย
ในระดับปริญญาโทตั้งเปาหมายรับนักศึกษาใหมเฉล่ีย 
5 ป ประมาณปละ 81,586 คน หรือเพิ่มขึ้นประมาณปละ 
5,221 คน และในระดับปริญญาเอกตั้งเปาหมายรับ
นักศึกษาใหมเฉล่ีย 5 ป ประมาณปละ 4,242 คน หรือ
เพิ่มขึ้นประมาณ ปละ 1,697 คน อนึ่ง การรับนักศึกษา
ใหมยั งไม ส้ินสุด  ซึ่ งจํานวนนักศึกษาเขาใหม ใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป 
ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 
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Table 1  Number of students entering Master’s and Doctoral programs between academic year 1997 - 

2004 

Academic Year Master’s program Doctoral program 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

17,840 

20,280 

25,802 

30,007 

33,581 

39,867 

32,301 

45,133 

  409 

  548 

  673 

  851 

1,648 

1,762 

1,915 

1,913 

Source: Ministry of Education (2006) 

 

สถานภาพของบัณฑิตศึกษาทางดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและที่เกี่ยวของ 
 โดยภาพรวม ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 26 
แหง ซึ่งไมรวมในกลุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเอกชน  พบวา  มีการจัดการศึกษา
สาขาวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคนและสังคม
ในระดับปริญญาโท 18 สาขาวิชา ใน 14 สถาบัน และ
ในระดับปริญญาเอก 11 สาขาวิชา ใน 10 สถาบัน โดย
สวนใหญดําเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตร 
สังคมศาสตร-มนุษยศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย อาจ
แบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ  
 1) กลุมสาขาการพัฒนา/การจัดการทรัพยากร
มนุษย อาทิ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย เปนตน 

 2) กลุมสาขาการพัฒนาสังคม/ชุมชน อาทิ
สาขาวิชาพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน พัฒนาชนบท
ศึกษา ชนบทศึกษาและการพัฒนา การพัฒนาและ
สงเสริมทองถิ่น เปนตน 
 สําหรับหลักสูตรที่เกี่ยวกับดาน “ทรัพยากร
มนุษย” มีแนวการจัดการเรียนการสอนอยู 2 แนวทาง 
คือ  

1) แนวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human 
Resource Development : HRD) เนนการพัฒนา
ศักยภาพคนเพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม หลักสูตรใน
แนวทางนี้ ดําเนินการในคณะตางๆ ดานสังคมศาสตร 
เชน คณะศึกษาศาสตร ซึ่งใชยุทธศาสตรการศึกษาเปน
เครื่องมือในการพัฒนา  

2) แนวการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human 
Resource Management : HRM) เนนเปาหมายการ
เพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองคกร โดยเฉพาะ
องคกรธุรกิจ หลักสูตรในแนวทางนี้ ดําเนินการในคณะ
ที่เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจ หรือการบริหารรัฐกิจ 

สํ า ห รั บ ใ น ภู มิ ภ า ค ต ะ วั น ต ก มี
สถาบันอุดมศึกษาทั้ งรัฐและเอกชน  จํานวน  8 
สถาบัน ไดเปดสอนทั้งระดับปริญญาโทและเอกใน
สาขาวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคนและสังคม 
ไดแก มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการเปดสอนในระดับ
ปริญญาเอก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษย สวนในกลุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มี
ก า ร เ ป ด ส อ น ใ น ร ะ ดั บ ป ริญญา โ ท ส า ข า วิ ช า
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา หรือสาขาวิชายุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนา และมีแนวโนมที่จะเปดสอนในระดับ
ปริญญาเอกดวย  

จากการสํารวจขอมูลบัณฑิตศึกษาในสาขาที่
เกี่ยวของ ไดขอสรุปดังนี้ 

1) การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกในสาขา
ที่ เกี่ยวของกับการพัฒนา /การจัดการ
ทรัพยากรมนุษยยังอยูในระยะเริ่มตน โดย
มีแนวโนมการขยายตัวอยางตอเนื่อง 
เนื่องจากมีความตองการสูงในกลุมผูเรียน  

2) ยังไมมีการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญา
เอกในประเทศไทยที่บูรณาการระหวาง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  กับการ
พัฒนาชุมชน/สังคม และยังไมมีหลักสูตร
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ใดที่เนนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยแบบสหวิทยาการ 

โครงสรางหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  
 โครงสรางหลักสูตรในระดับปริญญาโทใน
สาขาสังคมศาสตรที่เปดสอนในประเทศ มีทั้งแผน ก 
(เรียนรายวิชาและการทําวิทยานิพนธ) และ แผน ข 
(เรียนรายวิชาและทําสาระนิพนธ) โดยมีแนวโนมที่จะ
เปดแผน ข มากขึ้น สวนหลักสูตรในระดับปริญญาเอก
สวนใหญจะเปนแบบ 2.1 ซึ่งรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จ
ปริญญาโท  โดยมีการเรียนรายวิชาและการทํา
วิทยานิพนธควบคูกัน 

แนวทางการจัดการหลักสูตรในระดับปริญญา
โทและเอกมีทั้งหลักสูตรภาคปกติในเวลาราชการ 
หลักสูตรภาคพิเศษนอกเวลาราชการ และหลักสูตร
นานาชาติ โดยสาขาวิชาที่เปดในภาคปกติ มีแนวโนมที่
จะเปดหลักสูตรภาคพิเศษนอกเวลาราชการดวย สวน
สาขาวิชาที่เปดใหมมักจะเปดเปนหลักสูตรภาคพิเศษ
นอกเวลาราชการมากกวาภาคปกติในเวลา  

คาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ขึ้นอยู
กับแนวทางการจัดการศึกษาของแตละมหาวิทยาลัย 
เชน ภาคปกติหรือภาคพิเศษ รวมทั้งสาขาวิชาและ
กลุมเปาหมายของผูเรียน โดยคาใชจายตลอดหลักสูตร 
(4-5 ป) ในระดับปริญญาโท ภาคปกติ อยูระหวาง 

50,000-150,000 บาท ภาคพิเศษ อยูระหวาง 
100,000-250,000 บาท ในระดับปริญญาเอก ภาค
ปกติ อยูระหวาง 100,000-400,000 บาท ภาคพิเศษ 
อยูระหวาง 300,000-900,000 บาท 
ความตองการของกลุมเปาหมายในสาขาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 

ในการสํารวจความตองการหรือความสนใจ
ของกลุมบุคคลและหัวหนาหนวยงานในภูมิภาคกลาง
ตะวันตกทั้งภาครัฐและเอกชน จากแบบสอบถามที่
ตอบคืนกลับมาทั้งหมด 179 คน มีความสนใจที่จะเขา
ศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก  สาขาวิชาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน จํานวน 110 คน คิด
เปนรอยละ 61.5 โดยสวนใหญมีความตองการหรือ
ความสนใจเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก (จํานวน 
76 คน คิดเปนรอยละ 69.09) มีอายุระหวาง 25-34 ป 
เปนเพศหญิง สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และ
ทํางานหรือกําลังศึกษาอยูในภาครัฐ สําหรับรูปแบบ
การจัดการศึกษาที่ตองการ คือ โครงสรางหลักสูตรเปน
แบบมีเรียนรายวิชาและการวิจัย จัดการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการ (วันเสาร-อาทิตย) โดยมีคาใชจายที่
ไมสูงมากเกินไป  ตองการใหมีการศึกษาดูงานใน
ตางประเทศ และมีความตองการทุนสนับสนุนการวิจัย
หรือการศึกษาบางสวน ดังมีรายละเอียดตาม Table 2 
และ Table 3 
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Table 2  General data of respondents interested in Master’s and Doctoral Programs 

Master’s program of interest Doctoral program of interest 
General Data 

n % n % 
Age     

     < 25 years old   7 20.6   3   3.9 

     25 – 34 years old 16 47.1 32 42.1 

     35 – 44 years old   7 20.6 22 28.9 

     45 – 54 years old   3   8.8 18 23.7 

     > 55 years old   1   2.9   1   1.3 
Gender     

     Male 11 32.4 33 43.4 

     Female 23 67.6 43 56.6 
Education     

     Bachelor degree 30 88.2   6   7.9 

     Master’s degree   4 11.8 67 88.2 

     Doctoral degree - -   3   3.9 
Working Sector     

     Government 29 85.3 61 80.3 

     Private   4 11.8 12 15.8 

     Others   1   2.9   3   3.9 

Total 34 30.9 76 69.1 
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Table 2  Responses on program management      (n = 110) 

Education management’ s models n % 
Curriculum Structure   
     Research Only 16 14.5 

     Research and course work 94 85.5 

Studying 
     Office hour 13 11.5 

     After office hour (Monday-Friday evening) 18 16.4 

     Weekend (Saturday-Sunday) 79 71.8 
Filed Trip   
     Domestic filed trip  39 35.5 

     International filed trip 57 51.8 

     Attending courses in university in university abroad 14 12.7 
Supporting facilities 1/   
     Accommodation with student rate 32 29.1 

     Study room with computer and internet facilities 63 57.3 

     Research or study scholarship 90 81.8 

     Others 10   9.1 

Total 110 100.0 
1/ More than one responses possible 

 

ทัศนะจากผูทรงคุณวุฒิ 
จากการนําเสนอปรัชญาและแนวคิดของ

คณะกรรมการจัดทํารางหลักสูตร ในที่ประชุมระดม
ความคิด ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็น ดังนี้ 

1. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
ไมควรเนนการพัฒนาแบบเดิมในลักษณะ top down 
ควรเนนฐานคิดที่เปน human resource-centered 
และ community-based ซึ่งตองสามารถบูรณาการ
ฐานคิดตะวันตก ตะวันออก และทองถิ่น ผสมผสาน
ระหวางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนา
ชุมชนใหกลมกลืน เนนการเปนนักวิจัยเพื่อตอบสนอง
การผลิตบัณฑิตและการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 
โดย เฉพาะพื้ นที่ เป าหมายในภูมิภาคตะวันตก 
ตลอดจนมีความ เปนผู นํ า ในการ เปลี่ ยนแปลง 
(transformative leadership) ในองคกร/ชุมชน 

2. โครงสรางและรายวิชาในหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตบังคับในหลักสูตรไมควรมากเกินไป 
ยกเวนมีเหตุผลและความจําเปน โดยใหสอดคลองกับ

เงื่อนไขของหนวยงาน เชน สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) มีวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action 
research) เปนวิชาบังคับเพื่อรองรับการฝก
ประสบการณวิจัยภาคสนาม มีวิชาการเผยแพรและ
การใชประโยชนผลงานวิจัย เปนวิชาเอกบังคับหรือ
แนะนําใหเรียนเปนวิชาเอกเลือก เพื่อสงเสริมการผลิต
และเผยแพรผลงานวิจัย  ซึ่ ง เปนดัชนี สําคัญของ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะสําหรับมหาวิทยาลัยวิจัย  

3. การบริหารหลักสูตร มีวิธีการคัดเลือกผู
เขาศึกษาที่ดี มีศักยภาพและมีความมุงมั่นทางวิชาการ 
มีกระบวนเรียนรูเพื่อฝกคุณลักษณะใฝรู-ใฝเรียน มี
แหลงปฏิบัติการวิจัยในชุมชน (social lab) เพื่อเรียนรู
จากสภาพจริงและสรางองคความรูใหมโดยใชโจทย
วิจัยจากชุมชน นอกจากนั้นควรสรางกระบวนการที่
เขมแข็งในการควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ และ
ควรผลักดันการผลิตหรือการบริโภคงานวิจัยในระดับ
ปริญญาเอกดวย 
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ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา มีขอเสนอแนะแนวคิดและ
แนวทางในการจัดทําหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชา 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน รวมทั้ง
แนวทางการจัดการหลักสูตร ดังนี้ 
 1.ปรัชญาของหลักสูตร ควรเนนการผลิต นัก
คิด-นักพัฒนา ที่มีความรูความสามารถเชิงบูรณาการ
ในการเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย อันจะ
นําไปสูการพัฒนาองคกร ชุมชน และสังคมอยางยั่งยืน 

2.โครงสรางหลักสูตร ควรเปนแบบที่เนนการ
วิจัยโดยการทําวิทยานิพนธและศึกษางานรายวิชา 
ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมทั้งเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน สกว. 

3.เนื้ อหาหลัก สูตรควร เปนหลัก สูตรสห
วิทยาการ (interdisciplinary) ที่บูรณาการยุทธศาสตร
การพัฒนาจากสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การศึกษา 
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดลอม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการ โดยการ
เชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีความชํานาญมาเปนอาจารย
เพิ่มเติมทั้งในสวนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารย
สนับสนุนหลักสูตร และอาจารยพิเศษ 

4.เพื่อสรางนักคิด-นักพัฒนาตามปรัชญาของ
หลักสูตร ตองเนน “Ph.D. Culture” ในกระบวนการ
เรียนการสอน ดังนั้นการบริหารจัดการหลักสูตรจึงควร
เนนคุณภาพ มากกวาปริมาณ ไมมุงแสวงหากําไร ทั้งนี้
เพื่อไมใหเกิดในลักษณะที่เรียกวา “ดุษฎีบัณฑิตโหล” 
(พศิน, 2548) แตตองมีความสมดุลระหวางความอยู
รอดและความยั่งยืนของหลักสูตร ตามแนวทางดังนี้  

 4.1 เปนหลักสูตรภาคปกติที่จัดเวลาใน
การเรียนการสอนสวนใหญนอกเวลาราชการปกติ เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการเดินทางสําหรับผูเรียนและ
ผูสอนที่ เปนอาจารยสนับสนุนหรืออาจารยพิ เศษ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีสถานที่ตั้งอยูในตางจังหวัด  

 4.2 ไมเก็บคาใชจายในการศึกษามาก
เกินไป ขณะเดียวกันควรใหผูเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบ
คาใชจายเพิ่มสําหรับกิจกรรมที่เสริมสรางประสบการณ
การเรียนรู เชน การศึกษาดูงานหรือการบรรยายพิเศษ 

 4.3 สนับสนุนผูเรียนประเภทเต็มเวลา 
โดยจัดหาแหล งทุน ในการวิ จั ยและการตีพิมพ
ผลงานวิจัย  
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