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ชื่อวิชา รหัสวิชา และจํานวนหนวยกิต 

ภาษาไทย : ปรัชญาและแนวคิดของการพฒันาทรัพยากรมนุษยและชมุชน  
ภาษาอังกฤษ : Philosophy and Concepts of Human and Community Resource 
รหัสวิชา : 02190611 
จํานวนหนวยกิต : 3  หนวยกิต (3 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
วัน เวลา และสถานที่สอน : วันเสาร เวลา 09.00 – 12.00 น.   

    คณะศึกษาศาสตรและพฒันศาสตร  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

คําอธิบายรายวิชา 

ปรัชญาและแนวคิดเชิงบูรณาการในการพัฒนาสังคมและองคกร  พหุมิติของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชนในดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และจริยธรรม  กรณีศึกษา
เปรียบเทียบประเด็นปญหาการพัฒนาของประเทศและของโลก แนวโนมและทิศทางในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน 

Philosophy and integrated concepts of social and organizational development. Multi-
dimensions of human and community resource development in educational, socio-cultural, economic, 
political, and ethical perspectives. Comparative case studies of national and global issues in 
development.  Future prospects in human and community resource development. 

วัตถุประสงครายวิชา 

 เพื่อใหผูเรียนมีฐานคิดเชิงบรูณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนอยางยั่งยืน ในมิติ
สังคม – วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง และจริยธรรม ซ่ึงจะเปนแนวทางในการศึกษาเฉพาะ
ดานตอไป 
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เคาโครงรายวิชา 

1. Historical and philosophical foundation of social development 
1.1 Historical perspectives of social development  
1.2 Development philosophy and paradigms: Implications for HCRD  

2. Multi-dimensions of HCRD 
2.1 Educational dimension  
2.2 Socio-cultural dimension  
2.3 Economic dimension  
2.4 Political dimension  
2.5 Ethical dimension  
2.6 Integrated concepts and implications  

3. Status and future prospects of HCRD 
3.1 National and global issues in development  
3.2 Comparative case studies  
3.3 Future prospects  

วิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 การบรรยาย  การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การศึกษาคนควาดวยตนเองจากการอาน
หนังสือหรือสืบคนขอมูลจากระบบอินเตอร  การวิเคราะหสังเคราะหและนําเสนอ  การศึกษาดูงาน 
นอกสถานที่   

อุปกรณสื่อการสอน 

 เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องฉาย LCD Projector  ระบบอินเตอร (Internet)  และเอกสาร
ประกอบการบรรยาย  
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การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 

1. การศึกษาคนควาและรายงานแนวคิดในการพัฒนา  (งานกลุม 3 – 4 คน)  20 % 
2. การศึกษาคนควาและรายงานกรณีศกึษาเปรียบเทียบ (งานกลุม 2 คน)  10 % 
3. การศึกษาความหมายและแนวคดิการพฒันาทรัพยากรมนุษย (งานเดีย่ว)   5 % 
4. การสะทอนความคิดจากการบรรยายของวิทยากร 5 คร้ัง (งานเดีย่ว)  20 % 

- การพัฒนาทรัพยากรมนษุยและชุมชนในมิติสังคมและวัฒนธรรม 4 %   
- การพัฒนาทรัพยากรมนษุยและชุมชนในมิติรัฐศาสตร 4 %  
- การพัฒนาทรัพยากรมนษุยและชุมชนในมิติเศรษฐศาสตร 4 %  
- การพฒันาทรัพยากรมนษุยและชุมชนในมิติส่ิงแวดลอม 4 %  
- การพัฒนาทรัพยากรมนษุยและชุมชนในมิติจริยธรรม 4 %  

5. การตรวจสอบความคิด          35 % 
6. การมีสวนรวมอภิปรายแลกเปลี่ยน        10 % 
  รวม                                100 % 

การประเมินผลการเรียน 

 การประเมินผลการเรียน ใชเกณฑดังนี ้
  80  คะแนนขึ้นไป  ไดเกรด     A 
  75-79 คะแนน  ไดเกรด     B+ 
  70-74 คะแนน  ไดเกรด     B 
  65-69 คะแนน  ไดเกรด     C+ 
  60-64 คะแนน  ไดเกรด     C 
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พัฒน บุณยรัตพันธุ. 2549. การสรางพลังชุมชนโดยกระบวนการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: บริษัทเลิฟและ 
ลิพเพรส. 

พุทธทาสภิกขุ. 2521. คูมือมนษุย. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 

ไพฑูรย  สินลารัตน และคณะ. 2549. สัตตศิลา หลักเจ็ดประการสําหรับ : การเปลี่ยนผานการศึกษาเขาสูเศรษฐกิจ

ฐานความรู. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ไพฑูรย  สินลารัตน และคณะ. 2550. การเปลีย่นผานการศึกษาเขาสูเศรษฐกิจฐานความรู. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ไพฑูรย โพธิสวาง. 2536. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศญี่ปุน: การฝกอบรมเพ่ือการปรับปรุงงานใน

องคกร. กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

ภัสสร  ลิมานนท. 2550. ประชากรไทยกับการศึกษา. เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิด เรื่อง ภาพ
การศึกษาไทยในอนาคต 10 – 20 ป วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ 2550 ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ. 

มนตรี กรรพุมมาลย. 2539. การพัฒนาชุมชน: แนวคิดและการปฏิบัติ. เชียงใหม: ภาควิชาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยชียงใหม. 2550. สภาพปจจุบัน ปญหาและ

แนวโนมสังคมโลกและไทยดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน. เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิด 
เรื่อง ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 – 20 ป วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ 2550 ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ. 
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วรรณา  ประยุกตวงศ. 2549. ทฤษฎีเศรษฐศาสตรทางเลือกเพ่ือการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: บริษัท  
พิมพสวยจํากัด. 

วิทยากร  เชียงกูล. 2549. เศรษฐกิจไทย ปญหาและทางแก. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสายธาร. 

สนธยา พลศรี. 2547. ทฤษฎีและหลักการการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน.2543. วิสัยทัศนประเทศไทย ป 2000. (พิมพครั้งท่ี 9). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน. 

สัญญา  สัญญาวิวัฒน.2549. ทฤษฎีและกลยทุธการพัฒนาสังคม. (พิมพครั้งท่ี 6). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สัญญา  สัญญาวิวัฒน.2549. สงัคมวิทยาองคการ. (พิมพครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

สัญญา  สัญญาวิวัฒน.2550. ทฤษฎีสังคมวิทยา. (พิมพครั้งท่ี 12). กรุงเทพฯ: สาํนักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

สัญญา สัญญาวิวัฒน. 2541. การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สัมฤทธิ์  ยศสมบัติ.2549. การบริหารทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.ที.เพลส. 

สํานักงานคณะกรรมการปฏิรปูระบบราชการ.2543. การปฏิรูประบบราชการ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

การปฏิรูประบบราชการ. กรุงเทพฯ: สํานักงาน ก.พ. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.2550. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับที่ 1-10 (พ.ศ.2550 – 2554). กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ. 

สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย. 2550. รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย 

ป 2550. กรุงเทพฯ : คีน พับบลิชช่ิง (ประเทศไทย) จํากัด. 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. 2550. สภาพปจจุบัน ปญหาและแนวโนมสังคมโลกและ

ไทยดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม. เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิด เรื่อง ภาพ
การศึกษาไทยในอนาคต 10 – 20 ป วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ 2550 ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550. การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของคนไทย. เอกสารประกอบการ
ประชุมระดมความคิด เรื่อง ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 – 20 ป วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ 2550 ณ 
ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.254. สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ.2549. กรุงเทพฯ : บริษัท  
พริกหวานกราฟฟก จํากัด. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.2548. ในกระแสพระราชดํารัส แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ของคนไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท ดับบลิว.เจ.พร็อพเพอตี้ จํากดั. 

สีลาภรณ  บัวสาย. 2549. เศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

สุรเกียรติ เสถียรไทย. 2542. กฎหมายกับชุมชนมิติใหมของการพัฒนา. กรุงเทพฯ: รวมดวยชวยกัน. 
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เสรี  พงศพิศ. 2549. เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนายั่งยืน. กรงุเทพฯ: สํานักพิมพพลังปญญา. 

เสรี  พงศพิศ.2548. ชาวบานชวนคิด ภาพนิมิตการพัฒนา. กรุงเทพฯ: เจริญวิทยการพิมพ. 

อภิชัย  พันธเสน. 2549. สังเคราะหองคความรูเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย. 

อมรวิชช  นาครทรรพ. 2540. ความฝนของแผนดิน. (พิมพครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ: บริษัท โรงพิมพตะวันออก 
จํากัด. 

อมรา  พงศาพิชญ. 2549. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม. (พิมพครั้งท่ี 5). กรุงเทพฯ: โรงพมิพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

อรศรี  งามวิทยาพงศ. 2549. กระบวนการเรียนรูในสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลง : จากยคุชุมชนถึงยุคพัฒนา

ความทันสมัย. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการจัดการทางสังคม. 

อรสุดา  เจริญรถั (บรรณาธิการ). 2550. คําพอสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับ

ความสุขในการดําเนินชีวิต. (พมิพครั้งท่ี 5). กรุงเทพฯ: โรงพมิพกรุงเทพฯ. 

อัจฉรา  รักยุติธรรม. 2547. เกษตรกรรมยั่งยืน : หลากหลายมุมมองสองทางเกษตรกรรมไทย. กรุงเทพฯ: 
คณะกรรมการจัดงานมหกรรมเกษตรกรรมยัง่ยืน. 

อานันท  กาญจนพันธุ. 2549. วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจในเศรษฐกิจไรวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ
คบไฟ. 

อาภรณ  จันทรสมวงศ. 2545. การวิจัยเพ่ือทองถิ่น : รากฐานแหงพลังปญญา. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย. 
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แหลงสืบคนขอมูล 

นิสิตสามารถสืบคนขอมูลเพิ่มเติมได อาทิ 
E-books :  http://site.ebrary.com/lip/kasetsart 
สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ: http://www.nesdb.go.th 
องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ : http://www.unesco.org 

การใหโอกาสนอกเวลาเรียนแกนิสิตเขาพบและใหคําแนะนําในดานการเรียน 

 นิสิตสามารถเขาพบไดทุกวนัและเวลาที่วาง  หากไมพบสามารถติดตอทางโทรศัพท 08-9662-9849  
หรือ Email: sumit.s@ku.ac.th 
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ตารางการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน 
 
สัปดาหท่ี วัน / เดือน / ป เนื้อหา กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
ผูสอน/วิทยากร 

1   9 มิถุนายน 2550 แนะนําขอบเขตรายวิชา แนะนําหนังสือ  
นิสิตรวมพิจารณา 
ตกลงการจัดการ
เรียนการสอน 

น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ 

2 16 มิถุนายน 2550 ปรัชญาและแนวคิดเชิงบูรณาการ 
ในการพัฒนาสังคมและองคกร   

 น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ 

3 23 มิถุนายน 2550 ประชากรกับการพัฒนา  ดร.ฐณัฐ วงศสายเชื้อ 
4 30 มิถุนายน 2550 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน   

ในมิติการศึกษา 
 น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ 

ผศ.ดร.วีรฉัตร สุปญโญ 
5  6 กรกฎาคม 

2550 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน   
ในมิติสังคมและวัฒนธรรม 

สะทอนความคิด1  
(3-5 หนา) 

รศ.วิทยากร  เชียงกูล 
 

6 13 กรกฎาคม 
2550   

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร
เอกชน/ภาครัฐ 

การศึกษาดูงาน 
เครือปูนซีเมนต
ไทย  

คณาจารย 

7 20 กรกฎาคม 
2550 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน   
ในมิติสิ่งแวดลอม 

สะทอนความคิด3 
(3-5 หนา) 

รศ.ดร.สิทธิชัย  
ตันธนะสฤษดิ์ 
(วนศาสตร) 

8 28 กรกฎาคม 
2550 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน   
ในมิติรัฐศาสตร 

สะทอนความคิด4 
(3-5 หนา) 

รศ.ดร.สุรชาติ บํารุงสุข 

9 4 สิงหาคม 2550 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
ในมิติเศรษฐศาสตร 

สะทอนความคิด2 
(3-5 หนา) 

รศ.ดร.พอพันธุ 
อุยยานนท 
 

10 11 สิงหาคม 2550   การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน   
ในมิติจริยธรรม 

สะทอนความคิด5 
(3-5 หนา) 

ผศ.ดร.ทิพยวัลย สีจันทร  
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สัปดาหท่ี วัน / เดือน / ป เนื้อหา กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
ผูสอน/วิทยากร 

11 18 สิงหาคม 2550 กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเด็นปญหา
การพัฒนาของประเทศและของโลก 
(10 หนา) 

ศึกษาคนควาและนําเสนอ 
(ใหเลือกประเทศที่มีระดับ 
การพัฒนาตางกัน) 

คณาจารย 

12 25 สิงหาคม 2550 กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเด็นปญหา
การพัฒนาของประเทศและของโลก 
(10 หนา) 

ศึกษาคนควาและนําเสนอ 
(ใหเลือกประเทศที่มีระดับ 
การพัฒนาตางกัน) 

คณาจารย 

13  31 สิงหาคม 
2550 

แนวโนมและทิศทางในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ผศ.ดร.ธันวา  
จิตตสงวน 
(บางเขน) 

14   8 กันยายน 2550 การพัฒนายุคกอนความทันสมัย 
(30 หนา) 

ศึกษาคนควาและนําเสนอ  
นําแนะหนังสือการพัฒนา
ที่นาสนใจ 2 เลม  
(ไทย+อังกฤษ) 

คณาจารย 

15 15 กันยายน 2550 การพัฒนายุคความทันสมัย 
(30 หนา) 

ศึกษาคนควาและนําเสนอ  
นําแนะหนังสือการพัฒนา
ที่นาสนใจ 2 เลม  
(ไทย+อังกฤษ) 

คณาจารย 

16 22 กันยายน 2550 การพัฒนายุคหลังความทันสมัย 
(30 หนา) 

ศึกษาคนควาและนําเสนอ  
นําแนะหนังสือการพัฒนา
ที่นาสนใจ 2 เลม  
(ไทย+อังกฤษ) 

คณาจารย 

17 29 กันยายน 2550 สรุปและตรวจสอบความคิด 
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แผนการสอนสัปดาหท่ี 1 

 
เร่ือง  แนะนําขอบเขตรายวชิาและการเรียนการสอน  

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 1.  เพื่อแนะนําขอบเขตรายวชิา การเรียนการสอน และเอกสารอานประกอบ  
2.  เพื่อใหนิสิตไดพิจารณาการจัดการเรียนการสอนรวมกนั 

เนื้อหา/สาระสําคัญ  

ประมวลการสอน ภาคตน ปการศึกษา 2550 
1.  ช่ือวิชา 
2.  คําอธิบายรายวิชา 
3.  วัตถุประสงครายวิชา 
4.  เคาโครงรายวิชา 
5.  วิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
6.  อุปกรณส่ือการสอน 
7.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
8.  การประเมนิผลการเรียน 
9.  เอกสารอานประกอบ 
10.  แหลงสืบคนขอมูล   
11.  ตารางการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน 
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แผนการสอนสัปดาหท่ี 2 

 
เร่ือง  ปรัชญาและแนวคิดเชงิบูรณาการในการพัฒนาสังคมและองคกร 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เพื่อใหเขาใจความหมาย ปรัชญาและแนวคิดเชิงบูรณาการในการพัฒนาสังคมและองคกร 

การมอบหมายงาน 

 
 
ใหศึกษาคนควาความหมาย คําจํากัดความ หลักการ แนวคิด ของคําตาง ๆ ตอไปนี้  
การพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒนามนุษย  
การพัฒนาชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนษุยและชุมชน 
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เนื้อหา/สาระสําคัญ 

 ความหมาย  

ปรัชญา ภาษาอังกฤษ ใชคําวา Philosophy  พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 
หมายถึง วิชาวาดวยหลักแหงความรูและความจริง  

Encyclopædia Britannica : from Greek, by way of Latin, philosophia, “love of wisdom” the 
critical examination of the grounds for fundamental beliefs and an analysis of the basic concepts 
employed in the expression of such beliefs. Philosophical inquiry is a central element in the 
intellectual history of many historical civilizations. 

Merriam-Webster's Dictionary : philosophia, from Greek, from philosophos philosopher 
1. a (1) : all learning exclusive of technical precepts and practical arts (2) : the sciences and 

liberal arts exclusive of medicine, law, and theology <a doctor of philosophy> (3) : the 4-year college 
course of a major seminary  

    b (1) archaic : PHYSICAL SCIENCE (2) : ETHICS c : a discipline comprising as its core 
logic, aesthetics, ethics, metaphysics, and epistemology 

2. a : pursuit of wisdom  
    b : a search for a general understanding of values and reality by chiefly speculative rather 

than observational means  
    c : an analysis of the grounds of and concepts expressing fundamental beliefs 
3. a : a system of philosophical concepts  
    b : a theory underlying or regarding a sphere of activity or thought <the philosophy of war> 

<philosophy of science> 
4. a : the most general beliefs, concepts, and attitudes of an individual or group  
    b : calmness of temper and judgment befitting a philosopher 

แนวคิด ภาษาอังกฤษ ใชคําวา Concept  พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 
หมายถึง ความคิดที่มีแนวทางปฏิบัติ 

Encyclopædia Britannica : in the Analytic school of philosophy, the subject matter of 
philosophy, which philosophers of the Analytic school hold to be concerned with the salient features 
of the language in which people speak of concepts at issue. Concepts are thus logical, not mental, 
entities. 
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Merriam-Webster's Dictionary : 
Text: Synonyms IDEA, apprehension, conceit, conception, image, impression, intellection, 

notion, perception, thought 

การพัฒนา ภาษาอังกฤษ ใชคําวา Development  พจนานกุรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 แปลคําวา “การ” หมายถึง งาน ส่ิงหรือเร่ืองที่ทํา สวนคําวา “พัฒนา” หมายถึง ทาํใหเจริญ 

Merriam-Webster's Dictionary : 
Text: progressive advance from a lower or simpler to a higher or more complex form 

<development of a seed into a plant> <development of an industry> 
Synonyms : evolution, evolvement, flowering, growth, progress, progression, unfolding, 

upgrowth 
Related Word : advance, advancement, ongoing 

ทรัพยากร ภาษาอังกฤษ ใชคําวา Resource พจนานกุรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 
หมายถึง ส่ิงทั้งปวงอันเปนทรัพย 

Merriam-Webster's Dictionary : 
Text: 1. resources plural Synonyms MEAN 3, assets, capital, wealth 
 2. resources plural Synonyms WEALTH 2, fortune, property, riches, substance, worth 
 3. something to which one turns for assistance in difficulty or need in the absence of a 

usual means or source of supply <has exhausted every resource he can think of> 
Synonyms : dernier ressort, expediency, expedient, makeshift, recourse, refuge, resort, shift, 

stopgap, string, substitute, surrogate 
Related Word : contraption, contrivance, device, lash-up; creation, invention; fashion, 

manner, method, mode, system, way; means, measure, step; artifice, dodge, stratagem, subterfuge; 
hope, opportunity, possibility, relief 

มนุษย ภาษาอังกฤษ ใชคําวา Human พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 
หมายถึง สัตวที่รูจักใชเหตุผล สัตวที่มีจิตใจสูง คน 

Merriam-Webster's Dictionary : 
Text: a member of the human race <every human has a right to live> 
Synonyms : being, body, ||character, creature, individual, life, man, mortal, party, person, 

personage, soul, wight; MAN 3, MANKIND 
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ชุมชน ภาษาอังกฤษ ใชคําวา Community พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 
หมายถึง หมูชน กลุมคนที่อยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกันและมี
ผลประโยชนรวมกัน 

Merriam-Webster's Dictionary : 
1. a unified body of individuals: as a : STATE, COMMONWEALTH  
    b : the people with common interests living in a particular area; broadly : the area itself 

<the problems of a large community>  
    c : an interacting population of various kinds of individuals (as species) in a common 

location  
    d : a group of people with a common characteristic or interest living together within a 

larger society <a community of retired persons>  
    e : a group linked by a common policy  
    f : a body of persons or nations having a common history or common social, economic, and 

political interests <the international community>  
    g : a body of persons of common and especially professional interests scattered through a 

larger society <the academic community> 
2. society at large 
3. a : joint ownership or participation <community of goods>  
    b : common character : LIKENESS <community of interests>  
    c : social activity : FELLOWSHIP  
    d : a social state or condition 

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ภาษาอังกฤษใชคําวา “Human Resource Development”  และใช
อักษรยอวา “HRD” คํานี้นาจะปรากฏครั้งแรกในราวป ค.ศ.1964 โดย Harbison and Myers และเริ่มมี
เอกสารตีพิมพใหความหมายในประเทศแถบตะวันตก เชน สหรัฐอเมริกา ไปในประเทศตาง ๆ ของ
ยุโรป จนกระทั่งในปจจุบันไดมีความพยายามที่จะใหขอบเขตนิยามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไป
ในระดับชาติ (National Human Resource Development : NHRD) (McLagan, 1989; Weinberger, 1998; 
McLean, 2001; Lynham, Paprock, & Cunningham, 2006; McLean, Osman-Gani, & Cho, 2004 cited 
in Xiaohui Wang & Mclean G.N., 2007) นอกจากนี้คําวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดถูกแนะนําให
รูจักโดย Leonard Nadler ในการประชุม “Miami Conference of the American Society of Training and 
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Development : ASTD” เมื่อป ค.ศ.1969 และในป ค.ศ.1970 ถึงแมวาคําวา “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย” 
จะยังมีความหมายที่คลุมเครือ แตก็มีนักวิชาการไดพยายามใหความหมายกันไวดังนี้ 

organised learning experiences in a definite time period to increase the possibility of 
improving job performance growth. (Nadler and Nadler,1990 cited in Wilson, John P., 
2005: 10) 

Human Resource Development is the study and practice of increasing the learning 
capacity of individuals, groups, collectives, and organizations through the 
development and application of learning-based interventions for purpose of 
optimising human and organization growth and effectiveness. (Chalofsky,1992 cited 
in Wilson, John P., 2005: 10) 

Human Resource Development encompasses activities and processes which are 
intended to have impact on organizational and individual learning (Stewart and 
McGoldrick, 1996 cited in Wilson, John P., 2005: 10) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตัวมนุษยซ่ึงเปนสมาชิกหรือพนักงาน
เจาหนาที่องคการใหมีความรู ทักษะ และทัศนคติ หรือเรียกโดยรวมวา ศักยภาพของพนักงานใหเปน
ประโยชนตอองคการ ซ่ึงก็คือ การเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลขององคการ (สัญญา สัญญาวิวัฒน, 
2549: 232) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การบูรณาการเพื่อใชการฝกอบรมและการพัฒนาอาชีพ 
การพัฒนาองคการ สําหรับปรับปรุงบุคคล ทีมงาน และประสิทธิผลขององคการ (ดนัย เทียนพุฒ, 2541: 
150) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการที่ไดออกแบบไวอยางมีเปาหมายเพื่อให
ผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสเรียนรูโดยการฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา เปนการเพิ่มพูนความรูและ 
ศักยภาพในการทํางาน รวมทั้งปรับพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานใหพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการและมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงที่สูงขึ้น (สุนันทา เลาหนันทน, 
2546 อางใน สัมฤทธิ์  ยศสมบัติ, 2549: 197) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การดําเนินการอยางเปนระบบเพื่อสนับสนุนและปรับปรุง
ใหบุคลากรมีความรู มีทักษะ และความสามารถในการทํางานที่เหมาะสม มีความงอกงามเติบโตทาง
จิตใจและบุคลิกภาพ อันจะสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมท้ังคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ชูชัย  
สมิทธิไกร, 2541 : 34) 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานรัฐศาสตร หมายถึง การเตรียมประชาชนสําหรับการมีสวน
รวมในกระบวนการทางการเมือง โดยเฉพาะประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ในดานเศรษฐศาสตร 
หมายถึง การเพิ่มพูนทุนมนุษยและการลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ (นงนุช  วงษสุวรรณ, 2546 อางใน 
สัมฤทธิ์  ยศสมบัติ, 2549: 196) 

สัมฤทธิ์  ยศสมบัติ (2549: 198) ใชคําวา การพัฒนาพนักงานที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงถึงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ โดยเทียบเคียงกับความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเฉพาะ
ในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารองคการวา หมายถึง กระบวนการที่มีการวางแผนดําเนินการอยางเปน
ระบบในการที่จะเพิ่มพูนความรู ทักษะ และความสามารถของพนักงานในองคการใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อทําใหองคการเจริญกาวหนา สามารถปรับตัวใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการแขงขันในอนาคต ซ่ึงนักวิชาการอื่น ๆ อาจใชคําอื่นที่มีความหมายทํานองเดียวกัน 
เชน การพัฒนาบุคคล การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาองคการ การพัฒนา
อาชีพ การพัฒนาผูบริหาร เปนตน 

ในระยะหลัง ๆ คือ ราวป ค.ศ.1990 สํานักงานโครงการพัฒนาแหงองคการสหประชาชาติ  
(United Nations Development Programme: UNDP) ไดใหความสนใจเรื่องการพัฒนาคนของโลก โดย
ใชคําวา “การพัฒนามนุษย” หรือ “Human Development” และไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่
ถือประชาชนเปนศูนยกลาง (People Centered) ซึ่งในรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ป 2550 ได
กลาวถึง การพัฒนาคน คือ การสงเสริมใหคนมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น สามารถใชชีวิตอยางเต็ม
ศักยภาพ มีสุขภาพดีและมีความมั่นคงในชีวิต รวมท้ังมีเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ทั้งนี้ยอม
ตองอาศัยสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยใหคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ และสามารถ
เขาถึงเครื่องมือสําคัญในการเพิ่มสมรรถนะของตนเอง ไดแก ความรู ชองทางการเขาถึงทรัพยากรและ
การมีสวนรวมในชุมชนและสังคม  ในขณะที่พุทธศาสนานั้นไดกลาวถึงเรื่องการพัฒนามนุษยหรือการ
พัฒนาคนมานานกวา 2500 ป ซ่ึงพระพรหมคุณาภรณ (2550) ไดกลาววาถึง การใชคําวา “ทรัพยากร
มนุษย” ในวงวิชาการเพราะมองวา มนุษยเปนทรัพยากร เปนทุน เปนแรงงาน ซ่ึงเปนหนึ่งในปจจัยการ
ผลิตทางเศรษฐกิจ คือ ทําอยางไรจะใหไปเปนกําลังหรือเปนทุนที่มีคุณภาพเพื่อสนองความตองการของ
สังคมใหไดผลดียิ่งขึ้น การมองมนุษยเปนทรัพยากรนั้น เปนแนวคิดที่เสี่ยงเพราะถาเพลินไปก็เทากับเอา
มนุษยเปนทุนไปสนองความตองการของสังคม สังคมกําลังตองการกําลังคนดานนี้ก็ใหมหาวิทยาลัย
ผลิตผูสําเร็จวิชาชีพดานนี้มาให การมองมนุษยนั้นมองไดหลายอยาง มนุษยตองมีปญญาที่จะทําการ
เปล่ียนแปลงสังคมหรือแกไขปญหาของสังคมจึงเปนมนุษยที่ดี เราจึงตองการใหมนุษยเปนผูที่คอย
สรางสรรคสังคม แตในเวลานี้มนุษยคือตัวบุคคลอยูในฐานะที่เปนผูถูกกระทํา สังคมเปนฝายหลอหลอม 
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คนไมเปนตัวของตัวเอง และไมไดพัฒนาตัวใหสามารถที่จะมารับรูสังคมและนําสังคม การพัฒนาคน
จะตองพัฒนาจนถึงขั้นเปนผูขึ้นไปอยูเหนือกระแสสังคมได 

ดังนั้น ความหมายในวงกวางทางสังคม “ทรัพยากรมนุษย” ยังเปนปจจัยช้ีวัดความสําเร็จของ
การพัฒนาประเทศและการธํารงสังคม รวมไปถึงการสรางสรรคคุณภาพชีวิตตาง ๆ อีกดวย ซ่ึง
ความสําเร็จในการพัฒนาแบบใด ๆ ไมวาจะดานเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยี หากกระทําโดยมิให
ความสําคัญตอทรัพยากรมนุษยอยางถูกตองหรือมีการจัดการเพียงในขอบเขตและความหมายที่แคบ
เกินไป แมจะสามารถสรางความสําเร็จในทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งทางวัตถุไดอยางสูงก็ตาม แต
ผลเสียที่เปนมุมกลับ คือ ปญหาดานแรงงาน ปญหาจริยธรรม ปญหาดานสิ่งแวดลอม ปญหาคุณภาพ
ชีวิต จะเกิดตามมามากกวา และจะกลายเปนตัวบั่นทอนความสําเร็จทางเศรษฐกิจได ซ่ึงมนุษยจะมี
คุณภาพตองไดรับการเตรียมการและพัฒนามาตั้งแตเยาววัย ตองไดรับการอบรมบมเพาะนิสัยดวยระบบ
การศึกษาและสภาพทางสังคมที่ดี เมื่อเขาสูวัยทํางานเปนปจจัยการผลิตก็ตองไดรับการพัฒนาความรู
อยางตอเนื่อง จนเปนทรัพยากรการผลิตการทํางานที่มีประสิทธิภาพในองคการ (Productivity)  และมี
สวนรวมในการสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน คุณภาพสังคม รวมไปถึงการธํารงคุณธรรมตาง ๆ เพื่อ
สรางสันติสุขใหแกตนเองและสังคม เปาหมายสุดทายก็คือ การทําใหสังคมมนุษยอยูดีกินดีมีคุณภาพ
นั่นเอง (ธงชัย สันติวงษ, 2539) 

หนังสือภาษาอังกฤษในอีกหลายเลมที่ใชคําวา “Human Development” จะเปนหนังสือที่เขียน
ถึงพัฒนาการของมนุษยในแตละวัยตั้ งแตตั้ งอยู ในครรภจนกระทั่ งตายมากกวาวิ ธีการหรือ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามความหมายที่กลาวไวในขางตน 

จากที่กลาวมาขางตนเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น  ยังมีแนวคิดเรื่อง 
“ทรัพยากรมนุษย” ในลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือใกลเคียงกัน เชน คําวา “การจัดการทรัพยากร
มนุษย” หรือ “การบริหารทรัพยากรมนุษย” โดยใชคําในภาษาอังกฤษเหมือนกัน “Human Resource 
Management” และใชอักษรยอวา  “HRM” คํานี้นาจะเกิดขึ้นในราว ค.ศ.1980 (John Shipton cited in 
Wilson, John P., 2005: 43) มีนักวิชาการไดใหความหมายไวดังนี้  

สุนันทา  เลาหนันทน (อางใน สัมฤทธิ์  ยศสมบัติ, 2549: 19) กลาวสรุปวา การบริหารทรัพยากร
มนุษย เปนกระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับบุคลากรทุกระดับในหนวยงาน
เพื่อใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะสงผลสําเร็จตอองคการ กระบวนการตาง ๆ ที่
สัมพันธเกี่ยวของ ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การ
ฝกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจายคาตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน
เกื้อกูล สุขภาพและความปลอดภัย พนักงานและแรงานสัมพันธ การพัฒนาองคการ ตลอดจนการวิจัย
ดานทรัพยากรมนุษย 
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พยอม  วงศสารศรี (อางใน สัมฤทธิ์  ยศสมบัติ, 2549: 19) กลาวสรุปวา การบริหารทรัพยากร
มนุษย หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธดําเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหปฏิบัติงานในองคการ พรอมทั้งสนใจการพัฒนาธํารงรักษาใหสมาชิกที่
ปฏิบัติงานในองคการเพิ่มพูนความรูความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการทํางาน และยัง
รวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ทําใหสมาชิกในองคการที่ตองพนจากการทํางานดวยเหตุทุพพลภาพ 
เกษียณอายุ หรือเหตุอ่ืนในการงานใหดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

ในขณะเดียวกันนักวิชาการของตางประเทศก็ไดใหความหมายในทํานองเดียวกัน ดังนี้ (อางใน 
สัมฤทธิ์  ยศสมบัติ, 2549: 19) 

Gary Dessler; Human resource management is the process of acquiring, training, 
appraising, and compensating employees, and attending to their labor relations. Health 
and safety, and fairness concerns. 

Raymond Noe et al; Human resource management  refers to the policies, practices, 
and systems that influence employees’ behavior, attitudes, and performance. 

 เปาหมายและวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ ทําใหความรูและทักษะของพนักงานองคการ
เพิ่มขึ้น ทัศนะตอองคการดีขึ้น ดังนั้นคนหรือสมาชิกองคการที่มีการพัฒนา มีลักษณะ 4 ประการ คือ 
(สัญญา  สัญญาวิวัฒน, 2549: 233) 

1.  เปนคนมีคุณภาพ คือ มีความรูและทักษะดานใดดานหนึ่ง เชน วิศวกรรม แพทย พยาบาล 
2.  มีคุณธรรม คือ การเปนคนด ี
3.  มีความสุข คือ มีจิตใจปลอดโปรงโลงสบาย 
4.  มีความหวงใยสิ่งแวดลอม รักษาสมดุลธรรมชาติ 
วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนา สามารถพัฒนาไดหลายวิธี ดังนี้ 

 1.  การฝกอบรม (training) เชน 
 1)  การฝกอบรมกอนประจําการ 
 2)  การฝกอบรมระหวางประจําการ 
 3)  การฝกอบรมเฉพาะเรื่อง 
 2.  การศึกษา (education) เชน 
 1)  การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
 2)  การศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก 
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 3)  การศึกษาดงูาน 
 3.  การพัฒนาตนเอง (self development) เชน 
 1)  การพัฒนาตนเองจากงานที่ทํา 
 2)  การพัฒนาตนเองจากการศึกษา ตํารา เอกสาร 
 3)  การพัฒนาตนเองจากคอมพิวเตอร 
 4)  การพัฒนาตนเองจากครพูิเศษ 

ในขณะที่แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางพุทธศาสนา มีความหมายกวาง โดยมองวา 
ทุกคนที่เกิดมาจะตองไดรับการพัฒนา เมื่อพัฒนาแลวจึงจะเปนมนุษย คือ เปนสัตวประเสริฐ การพัฒนา
มนุษยจะตองพัฒนาทั้งกาย จิต และปญญา การพัฒนากาย คือ ทําใหรางกายแข็งแรง มีระเบียบวินัย ขยัน
ขันแข็งในการปฏิบัติหนาที่ ทําแตส่ิงดีงาม การพัฒนาจิต คือ การทําใหจิตมีความมั่นคง ไมวอกแวก
หวั่นไหว คิดแตในทางที่ดี มีเมตตากรุณาตอผูอ่ืน ดําเนินชีวิตอยางระมัดระวัง ไมประมาทเลินเลอ  
การพัฒนาปญญาทําได 4 ทาง ประการที่หนึ่ง คือ การคบหาสมาคมกับบัณฑิต เปนคนดีมีความรูเปน
กัลยาณมิตร ประการที่สอง คือ การศึกษาหาความรูจากการอานหนังสือ การฟงวิทยุ การดูโทรทัศน 
ประการที่สาม คือ การคิดพิจาณาเรื่องราวตาง ๆ ที่ไดศึกษามาทําใหความรูนั้นแตกฉานกวางขวางและ
ลึกซึ้ง ประการสุดทาย คือ การปฏิบัติความรูทฤษฎีที่ไดมาอยางถูกตอง ครบถวนถูกตองยาวนาน 
เปาหมายของการพัฒนาคนในพุทธศาสนา คือ การทําใหเปนคนดี โดยมีลักษณะสําคัญ ไดแก เปนผูรูจัก
เหตุ รูจักผล รูจักตนวามีฐานะอยางไร รูจักประมาณหรือความพอดี รูจักเวลาอันเหมาะสม รูจักสถานที่
หรือชุมชน และรูจักบุคคล ซ่ึงเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาคน คือ นิพพาน อันเปนภาวะที่ปราศจาก
กิเลสเรื่องเศราหมอง (สัญญา  สัญญาวิวัฒน, 2549: 236 - 239) 

พระธรรมปฎก (2542 : 158) กลาววา มนุษยเปนสัตวที่ฝกหรือพัฒนาได ความประเสริฐของ
มนุษยอยูที่การฝกฝนและพัฒนา เมื่อพัฒนาแลวมนุษยจะสามารถเขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง  
กลายเปนความประสานเสริมเติมเต็มกลมกลืนซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดความสมบูรณและดุลภาพ หาก
มนุษยยังไมพัฒนามักจะทําใหเกิดความแตกตางกลายเปนความขัดแยงหรือเกิดความสับสน ศักยภาพ
ของการพัฒนา คือ การทําใหคนสามารถทําใหความขัดแยง มีความหมายเปนความประสานเสริม การ
พัฒนามนุษยจะตองประยุกตใหเขากับสภาพแวดลอม ซ่ึงการพัฒนามนุษยหรือการพัฒนาคนตองทํา 3 
ขั้นตอน คือ (พระธรรมปฎก, 2542 : 188) 

1. พฤติกรรม ไดแก การทํามาหาเลี้ยงชีพ และวิธีปฏิบัติในการผลิตและบริโภค แบงปนและอยู
รวมกับสิ่งแวดลอม 

2. จิตใจ ไดแก คุณธรรม ความรูสึก แรงจูงใจ และสภาพจิตใจ เชน ความสุข ความพอใจความ
สดชื่นเบิกบาน 
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3. ปญญาหรือปรีชาญาณ ไดแก ความรูเขาใจเหตุผล การเขาถึงความจริง ความเชื่อ ทัศนคติ
คานิยมและแนวความคิดตาง ๆ  

จากที่กลาวมาจะเห็นวาแนวคิดเกี่ยวกับ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย” หรือ “การพัฒนาคน” 
นั้น มีการใชช่ือตาง ๆ กัน คือ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย” (Human Resource Development)  
“การพัฒนามนุษย” (Human Development) “การจัดการ/การบริหารทรัพยากรมนุษย” (Human 
Resource Management) เปนตน แนวคิดในเรื่องเหลานี้มีมุมมองหรือระดับการวิเคราะหหลายระดับ คือ 
ระดับบุคคล ระดับองคการ ระดับสังคมหรือชุมชน รวมไปถึงระดับชาติหรือนานาชาติอีกดวย ซ่ึง
มุมมองในแตละระดับมีความสัมพันธเชื่อมโยงถึงกัน เชน หากมองในระดับบุคคล “มนุษย” ตองไดรับ
การพัฒนาใหเปนคนดี มีความรูความสามารถไปทํางานใหกับองคการ รวมไปถึงการอยูรวมกันใน
สังคม ประเทศหรือโลกไดอยางมีความสงบสุข เชนเดียวกันหากมองในระดับสังคมหรือประเทศ 
จุดเนนหรือเปาหมายของการพัฒนาก็เร่ิมตั้งแตการเปนคนดีอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสงบสุข 
มีความรูความสามารถในการทํางานจนไปถึงการแขงขันในการผลิต การสรางรายไดหรือความมั่งคั่ง
ใหกับประเทศเพื่อความอยูดีกินดีมีสุขหรือความสงบสุขรมเย็นของมวลมนุษยชาติ แตหากมองในระดับ
องคการ โดยเฉพาะองคการทางธุรกิจ “มนุษย” เปนหนึ่งในปจจัยการผลิต ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยจึงมีจุดเนนหรือเปาหมายเพื่อการเพิ่มศักยภาพหรือประสิทธิภาพของคนในการทํางานใหกับ
องคการ ซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในแนวคิดนี้จะเปนสวนหนึ่งของแนวคิดการจัดการทรัพยากร
มนุษยในองคการ (โปรดอานรายละเอียดใน Thomas N. Garavan, David Mcguire and David 
O’Donnell, 2004. “Exploring Human Resource Development: A Levels of Analysis Approach” 
Human Resource Development Review  3: 417 – 437) 

นอกจากนั้น จากรายงานการวิจัยสถาบัน เร่ือง “สถานภาพและทิศทางของบัณฑิตศึกษาดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศไทย” พบวา  หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 26 แหง ไมรวมในกลุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเอกชน มีการ
จัดการศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคนและสังคม ระดับปริญญาโท 18 สาขาวิชา ใน 
14 สถาบัน และระดับปริญญาเอก 11 สาขาวิชา ใน 10 สถาบัน สวนใหญดําเนินการโดยคณะ
ศึกษาศาสตร/ครุศาสตร สังคมศาสตร-มนุษยศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ 
คือ (สุมิตร สุวรรณ, 2549) 

1.  กลุมสาขาการพัฒนา/การจัดการทรัพยากรมนุษย อาทิ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย พัฒนศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร  
การจัดการทรัพยากรมนุษย การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตน 
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2.  กลุมสาขาการพัฒนาสังคม/ชุมชน อาทิ สาขาวิชาพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน พัฒนา
ชนบทศึกษา ชนบทศึกษาและการพัฒนา การพัฒนาและสงเสริมทองถ่ิน เปนตน 

ในกลุมสาขาที่เกี่ยวของกับการพัฒนา/การจัดการ “ทรัพยากรมนุษย” มีแนวการจัดหลักสูตร
หรือการจัดการเรียนการสอนที่มีจุดเนนตางกัน ดังนี้  

1.  แนวการพฒันาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development : HRD)  
เนนการพัฒนาคนเพื่อการพฒันาสังคมหรือชุมชน หลักสูตรในแนวทางนี้ดําเนนิการ 
ในคณะตาง ๆ ดานสังคมศาสตร เชน คณะศกึษาศาสตร ซ่ึงใชยุทธศาสตรการศึกษา 
เปนเครื่องมือในการพัฒนา  

2.  แนวการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management : HRM)  
เนนการพัฒนาคนโดยมีเปาหมายเพื่อการเพิ่มศักยภาพบคุลากรในการทํางานใหกับ
องคการ โดยเฉพาะองคการทางธุรกิจ  หลักสูตรในแนวทางนี้จึงดําเนนิการในคณะ
บริหารธุรกิจหรือคณะวิทยาการจัดการ 

คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน ไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพมนุษยที่เปนปจจัย
สําคัญยิ่งสําหรับการพัฒนาที่สมดุล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-
2549) ที่ใหความสําคัญกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน เพื่อตอบสนองเปาหมายใน
การพึ่งพาตนเองของชุมชนและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณธรรม ตามแนวทาง
ของการพัฒนาแบบยั่งยืนและสันติสุข  อีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2540 ไดใหความสําคัญกับการ
กระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังองคกรทองถ่ินและการเสริมพลังของภาคประชาสังคม สนับสนุนให
ชุมชนรวมกันกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และวางแผนการพัฒนาที่สอดคลองกับศักยภาพและขอจํากัด
ของตนเอง ซ่ึงการขับเคล่ือนการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางดังกลาว จําเปนตองเสริมสราง
ศักยภาพของบุคคลใหพรอมรับการพัฒนาแบบชุมชนเปนฐาน ภายใตแนวคิดที่วามนุษยและชุมชนเปน
ทรัพยากรที่จําเปนตองพัฒนาไปอยางเกื้อกูลกัน 

ภายใตโครงสรางใหม  คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน ไดกําหนดพันธกิจในการผลิตบุคลากร
ดานการศึกษาและการพัฒนา เพื่อรับใชสังคมโดยเฉพาะในกลุมภาคกลางตะวันตก ซ่ึงสอดคลองกับ
ทิศทางในการพัฒนาแบบมีสวนรวม จึงเห็นความสําคัญของการสรางทรัพยากรบุคคลระดับผูนํา เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประเทศในการพัฒนามนุษยและชุมชนอยางเขมแข็งและยั่งยืน ตลอดจนได
ตระหนักถึงความสําคัญของแนวคิด การศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (education for sustainable 
development) ขององคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) จึงได
จัดทําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน” ใชคําใน
ภาษาอังกฤษวา “Human and Community Resource Development”  และใชอักษรยอวา “HCRD” 
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โดยมีเปาหมายในการผลิต นักคิด – นักพัฒนา – นักวิจัย  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคน องคกร และ
ชุมชนแบบมีสวนรวม โดยมีวัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี้ (คณะศึกษาศาสตร, 2549) 

1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตดานการพัฒนาทรพัยากรมนษุยและชุมชน ทีม่ีฐานคิดการพฒันา
เชิงบูรณาการรองรับดวยศาสตรทางการศึกษา มีศักยภาพสูงในการกาํหนดยุทธศาสตร 
การวิจยั และการเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแบบมสีวนรวม  

2. เพื่อเสริมสรางงานวิจยัเชิงบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนษุยและทรัพยากร
ชุมชนอยางเชือ่มโยงและเกือ้กูล  และการนําองคความรูไปใช เพื่อสนบัสนุนการพัฒนา  
ที่สอดคลองกับความตองการและความจําเปนของบุคคล องคกร และชมุชน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในหลักสูตรปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มี
ความหมายทั้งในระดับบุคคล องคการ และในระดับชาติ โดยมีจุดเนนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มิใชการ
เพิ่มศักยภาพของคนในการทํางานเพื่อประสิทธิภาพขององคการหรือกําไร อีกทั้งดวยช่ือของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาทางดานเกษตรกรรมที่เปนรากฐานของสถาบัน จึงมี
คําวา “ชุมชน”  เขาไปดวย 

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา  

โปรดอานรายละเอียดใน สุมิตร สุวรรณ (2550) ผลงานแตงเรียบเรยีง เร่ือง “แนวคิดและทฤษฎีการ
พัฒนากับรัฐไทย” บทที่ 2 – 3 และเอกสารประกอบการบรรยายวนัที่ 16 มิถุนายน 2550 (โปรแกรม 
PowerPoint)  



 25 

เอกสารและสิ่งอางอิง 
  ภาษาไทย 
คณะศกึษาศาสตร. 2549. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน.

คณะศกึษาศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ชูชัย  สมิทธิไกร.2541. รายงานการวิจัยเร่ืองการจัดหาและการพัฒนาทรัพยากรมนษุยขององคกรธุรกิจ

ในประเทศไทย:เปรียบเทียบระหวางองคกรท่ีมีผลการดําเนินงานดีและไมด.ี ภาควิชาจิตวิทยา  
คณะมนษุยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541. 

ดนัย  เทยีนพฒุ.2541. การบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหนา. พมิพคร้ังที่ 2 . กรุงเทพฯ :  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ธงชัย  สันติวงษ. 2539. วิสัยทัศนดานทรัพยากรมนุษย ป 2010. วารสารบริหารคน 17 (กันยายน -  

พฤศจิกายน 2539) หนา 41 – 48.  
พระธรรมปฎก.2542. การพฒันาที่ยัง่ยืน. พิมพคร้ังที่ 6. กรุงเทพ : สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง. 
พระพรหมคณุาภรณ. จะอยูอยางเปนเหยื่อ หรือขึ้นเหนือนําเขา.  
ราชบัณฑิตสถาน. พจนานุกรม. (Online). www.royin.go.th, 1 มิถุนายน 2550. 
สัญญา  สัญญาวิวัฒน. 2549. สังคมวิทยาองคการ. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 
สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย. 2550. รายงานการพัฒนาคนของ

ประเทศไทย ป 2550. กรุงเทพฯ : คีน พับบลิชช่ิง (ประเทศไทย) จํากัด. 
สุมิตร  สุวรรณ. 2549. สถานภาพและทิศทางของบัณฑติศึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ในประเทศไทย. สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศกึษาศาสตร กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาลัยเขตกําแพงแสน. 

 



 26 

ภาษาองักฤษ 
Encyclopædia Britannica. (Online). www.britannica.com, June 1, 2007. 

Thomas N. Garavan, David Mcguire and David O’Donnell. 2004. “Exploring Human Resource 
Development: A Levels of Analysis Approach” Human Resource Development Review  
3: 417 – 437 (online). available: http://hrd.sagepub.com 15 July 2007) 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 2007. UN Decade of Education for 
Sustainable Development (online). available: http://www.unesco.org. 14 August 2007. 

Wilson, John P. 2005. Human Resource Development : Learning and Training for Individuals 
and Organizations. (2nd Ed) London: Kogan Page, Limited. 

Xiaohui Wang & Mclean G.N. 2007. “The Dilemma of Defining International Human Resource 
Development” Human Resource Development Review 6: 96 – 106 (online). available: 
http://hrd.sagepub.com 15 July 2007. 

 



 27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.สุมิตร  สุวรรณ 



 28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางงานที่มอบหมายใหนิสิตศึกษาคนควาเพิ่มเติม 



 29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางหนังสือ/เอกสารอานประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

การพัฒนา/การจัดการทรัพยากรมนุษย 

จุฑามณี ตระกลูมุทตา. 2544. การพัฒนาทรพัยากรมนุษยในองคกร. สงขลา: ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาสงขลานครินทร. 

สัญญา  สัญญาวิวัฒน.2549. ทฤษฎีและกลยุทธการพัฒนาสังคม. (พิมพคร้ังที่ 6). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สัมฤทธิ์  ยศสมบัติ.2549. การบริหารทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากดั เอ็ม.ที.เพลส.  
หนา 196 – 199. 

Brain L.Delahaye. 2000.  Human Resource Development. Sydney: John Wiley & Sons Australia. 

Southgate, Beverly. 1996. History, What and Why? : Ancient, Modern and Postmodern Perspectives. 
London: Routledge. 

Werner, Jon M.and Randy L.DeSimone.  2006. Human Resource Development. (4th ed).  Singapore: 
Thomson South-Western.p.4 – 33. 

Wilson, John P. 2005. Human Resource Development : Learning and Training for Individuals and 

Organizations. (2nd Ed) London: Kogan Page, Limited. P.3 – 10, 43 – 48. 
Thomas N. Garavan, David Mcguire and David O’Donnell. 2004. “Exploring Human Resource 

Development: A Levels of Analysis Approach” Human Resource Development Review 3: 417 – 
437 (online). http://hrd.sagepub.com, 15 July 2007. 

Xiaohui Wang & Mclean G.N. 2007. “The Dilemma of Defining International Human Resource 
Development” Human Resource Development Review 6: 96 – 106 (online).  http://hrd.sagepub.com, 
15 July 2007. 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 

กฐิน ศรีมงคล. 2542. การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร. เชียงใหม: ภาควิชาสงเสริมและเผยแพร
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

กาญจนา แกวเทพ. 2548. กาวตอไปของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: ซีโนดีไซน. 

จามะรี  เชียงทอง. 2549. สังคมวิทยาการพฒันา. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พรนติ้ง เอาส. 

จินตนา สุจจานันท. 2549. การศึกษาและการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

ชาติชาย ณ เชยีงใหม. 2543. การบริหารการพัฒนาชนบทเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน. 
กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจุรี. 

ธีรยุทธ  บุญมี. 2546. ความคดิหลังตะวันตก. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสายธาร. หนา 6 – 9 และ 14 – 17.    



 31 

ธีรยุทธ  บุญมี.2546. โลก Modern & Post Modern. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสายธาร 

ปรีชา  เปยมพงศสานต, กาญจนา  แกวเทพ และกนกศักดิ์  แกวเทพ. 2543. วิถีใหมแหงการพัฒนา :  

วีธีวิทยาศึกษาสังคมไทย. (พมิพคร้ังที่ 6). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
หนา 33 – 38. 

มนตรี กรรพุมมาลย. 2539. การพัฒนาชุมชน: แนวคิดและการปฏิบัติ. เชียงใหม: ภาควิชาสังคมวิทยา-
มานุษยวิทยา  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

สัญญา  สัญญาวิวัฒน.2549. สังคมวิทยาองคการ. (พิมพคร้ังที่ 2). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. หนา 231 – 242. 

สนธยา พลศรี. 2547. ทฤษฎีและหลักการการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

สุรเกียรติ เสถียรไทย. 2542. กฎหมายกับชมุชนมิตใิหมของการพัฒนา. กรุงเทพฯ: รวมดวยชวยกัน. 

เสรี  พงศพิศ.2548. ชาวบานชวนคดิ ภาพนิมิตการพฒันา. กรุงเทพฯ: เจริญวิทยการพิมพ. 

อรศรี  งามวิทยาพงศ. 2549. กระบวนการเรียนรูในสงัคมไทยและการเปลี่ยนแปลง : จากยุคชุมชนถงึยุค

พัฒนาความทนัสมัย. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการจัดการทางสังคม. 
Allmendinger, Philip. 2000. Planning in a Postmodern Age. Florence: Routledge. 
Bertens, Hands. 1997. International Postmodernism. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 
Berthelot, Yves. 2004. Unity and Diversity in Development Ideas : Perspectives  from UN Regional 

Commissions. Bloomington: Indiana University Press.  
Grieves, J. 2004. Strategic Human Resource Development. London: Sage Publications, Incorporated. 
Harris, Jonathan M. 2001. Survey of Sustainable Development : Social and Economic Dimensions. Covelo: 

Island Press. 
Hassan, Ihab. 2001. The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture. 

Christchurch:Cybereditions Corporation. 
Kenneth N.Wexley and Gary P.Latham. 2002. Developing and Training Human Resource in 

Organizations. New Jersey: Pearson Education, Incorporated. 
Kramer, Eric M. 1997. Modern Postmodern : Off the Beaten Path of Antimodernnism. Westport: 

Greenwood Publishing Group, Incorporated. 
Stern, Nicholas. 2002. Strategy For Development. Washington: World Bank Publications. 
Taylor, Vic E. 1999. Para/Inquiry : Postmodern Religion and Culture. Florence: Routledge. 
Yusuf, Shahid. 2000. Globalization & Urban Development. Washington: World Bank Publications. 



 32 

 

 

แผนการสอนสัปดาหท่ี 3 

 
เร่ือง  ประชากรกับการพัฒนา 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เพื่อใหเขาใจและตระหนกัถึงความสําคัญของคุณภาพประชากรที่มีผลตอการพัฒนาประเทศ 

เนื้อหา/สาระสําคัญ  

 ในอดีตการศึกษาทางประชากรกับการพัฒนานั้นเปนศาสตรที่ไมเกี่ยวของกัน จนกระทั่งกลาง
ทศวรรษที่ 1970 นักเศรษฐศาสตรหลายทานไดเร่ิมใหความสนใจมากขึ้นตอความสัมพันธระหวางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการเพิ่มทางประชากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา 
ซ่ึง “ทรัพยากรมนุษย” มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กระบวนการทางประชากร ไดแก 
ภาวะเจริญพันธุ ภาวะการตาย และการยายถ่ิน สงผลทางประชากร คือ ขนาด โครงสรางอายุและเพศ 
รวมไปถึงการกระจายตัวทางประชากร และผลทางประชากรมีผลกระทบตอกระบวนการทางเศรษฐกิจ
และสังคม  ซ่ึงจะเห็นไดในรูปของรายได การจางงาน สภาพทางการศึกษา สุขภาพ/ภาวะโภชนาการ 
สภาพที่อยูอาศัย/การสุขาภิบาล และคุณภาพสิ่งแวดลอม การวางนโยบายในดานการพัฒนาของประเทศ
จะตองคํานึงถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางอายุของประชากร โอกาสที่ดีของ
รัฐหรือประเทศคือการมีประชากรในวัยแรงงานที่เปนผูใหญมากเพียงพอกับประชากรวัยพึ่งพิง แตหาก
รัฐไมมีนโยบายที่เหมาะสมก็จะมีปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาการวางงาน ระบบสุขภาพ การศึกษา และ
สวัสดิการสังคม ซ่ึงประชากรกลุมวัยรุนตองการการลงทุนในดานสุขภาพและการศึกษา ประชากรกลุม
วัยผูใหญมีความตองการในดานแรงงานและการออม ประชากรกลุมผูสูงอายุตองการการบริการดาน
สุขภาพและตองการรายไดหลังจากเกษียณอายุ (เกื้อ วงศบุญสิน, 2545) 

 ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางประชากรกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีการ
อภิปรายโตแยงกันในหมูนักวิชาการ 3 กลุม ดังนี้  
 กลุมที่  1 เห็นวาการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกอยางรวดเร็วจะเกิดผลในทางลบ  ดวย
ทรัพยากรธรรมชาติที่จํากัดที่จะเพาะปลูก รวมทั้งเทคโนโลยีที่พัฒนาคอนขางชา ผลผลิตอาหารจะหมด
ไปอยางรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของประชากรจะเกิดในประเทศกําลังพัฒนาเปนสวนใหญ ในขณะที่ประเทศ
พัฒนาแลวมีแนวโนมลดลง และเมื่อประชากรมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นการลงทุนสวนใหญก็จะถูกนําไปใช
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ในการจัดหาสิ่งที่มีความจําเปนสําหรับประชากร (Thomas Malthus, 1798; Sachs, Mellinger and 
Gallup, 2001 อางใน เกื้อ วงศบุญสิน, 2547)  
 กลุมที่ 2  เห็นวาการเพิ่มขึ้นของประชากรเปนทุนทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาวามนุษยชาติมี
ความคิดที่จะหาหนทางและคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ โดยเฉพาะในชวงที่ลําบาก เชน ทําการเพาะปลูกให
เพิ่มมากขึ้นตามความตองการบริโภคของประชากรหรือมีการปลูกพืชหลายครั้งตอป ซ่ึงวิธีคิดดังกลาวนี้
เร่ิมชัดเจนขึ้นเมื่อมีการปฏิวัติเขียว (the Green Revolution) ที่ทําใหการผลิตอาหารในโลกเพิ่มขึ้นเกือบ 4 
เทาตั้งแตป ค.ศ.1950 สวนปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาปาไม อาจเปนผลกระทบมาจากปจจัยภายนอก 
อ่ืน ๆ มากกวาที่จะเปนผลมาจากการเพิ่มประชากรโดยตรง (Simon Kuznets, 1960; Boserup, 1965; 
Julian Simon, 1981 อางใน เกื้อ วงศบุญสิน, 2547)  
 กลุมที่ 3 เห็นวาการเพิ่มขึ้นของประชากรไมมีนัยสําคัญที่สงผลกระทบตอการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของประชากรอยางชา ๆ จะมีผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนา 
(Bloom, 1980 อางใน เกื้อ วงศบุญสิน, 2547) และ Allen Kelly (1980 อางใน เกื้อ วงศบุญสิน, 2547) คิด
วา การใชทรัพยากรธรรมชาตินาจะขึ้นอยูกับเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ประหยัดพลังงาน การบริหารที่ลดการ
ใชทรัพยากร และมาตรการทางการเงินมากกวาการเพิ่มขึ้นของประชากร 

แนวโนมประชากรของประเทศไทย ในชวงระหวางป พ.ศ.2506 – 2526 มีเด็กเกิดเกินกวา  
1 ลานคนตอป เรียกวา “ประชากรรุนเกิดลาน” (ปราโมทย ประสาทกุล และปทมา วาพัฒนวงศ, 2550)  
มีอัตราการเพิ่มสูงเกินกวารอยละ 3 ในป พ.ศ.2513 จึงไดประเทศไทยไดประกาศนโยบายดานประชากร 
และทําใหแนวโนมอัตราการเพิ่มลดต่ําลงหลังป พ.ศ.2526 จนกระทั่งในป พ.ศ.2549 อัตราการเพิ่ม
ประชากรไทยเหลือเพียงรอยละ 0.6 เทานั้น ซ่ึงจะเห็นวาในป พ.ศ.2513 มีจํานวนประมาณ 34.40  
ลานคน ในป พ.ศ.2543 มีจํานวนประมาณ 62.24 ลานคน และในป พ.ศ.2548 มีจํานวนประมาณ 65.29 
ลานคน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550) ทําใหที่ผานมาประเทศไทยมีแรงงานเพิ่มขึ้น การเพิ่มผลิตภาพ
ตอหัว การออมและการลงทุนสูงขึ้น ผูที่มีจํานวนบุตรนอยสามารถดูแลบุตรอยางดีดานสุขภาพและ
การศึกษา อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ชายไทย 68 ป และหญิงไทย 75 ป (สํานักงานโครงการพัฒนาแหง
สหประชาติประจําประเทศไทย, 2550: 5) นอกจากนั้นยังมีแนวโนมที่ประชากรไทยจะเปนโสด อายุ
แรกสมรส อายุการมีบุตรคนแรก การหยารางเพิ่มขึ้น โดยสตรีรุนใหมจะแตงงานชาลงหรือไมแตงงาน
และมีจํานวนบุตรนอยลง ซ่ึงสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2549) ไดคาด
ประมาณวาประชากรของไทยจะเพิ่มขึ้นถึงสูงสุดที่ 65 ลานคน และจะคงตัวไปอีกราว 10 ป หลังจากป 
พ.ศ.2570 อัตราการเพิ่มจะติดลบ คือ มีคนตายมากกวาคนเกิด ดังนั้นประชากรไทยจะคอย ๆ ลดจํานวน
ลงเหลือจํานวนประมาณ 60 ลานคน ในอีก 50 – 60 ป ขางหนา  
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การเปลี่ยนแปลงทางประชากรทําใหอัตราการออมเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหการลงทุนเพิ่ม
สูงขึ้น โดยผูที่มีอายุระหวาง 40 – 65 ป มีแนวโนมที่จะออมมากกวาประชากรในกลุมอื่น เพราะเปนวัยที่
ไมตองใชจายเงินในการดูแลบุตรมากเทาชวงที่บุตรเล็ก และมีความตองการเตรียมตัวสําหรับการ
เกษียณอายุซ่ึงยาวนานนับสิบป ในการเตรียมตัวเพื่อชีวิตบั้นปลายที่ดีนั้นบํานาญเปนสิ่งสําคัญมาก
สําหรับครอบครัวขนาดเล็กหรือครอบครัวเดี่ยว ซ่ึงมักไมสามารถดูแลผูสูงอายุไดอยางเต็มที่ เนื่องจาก
ตองประกอบอาชีพ ดังนั้นการตั้งงบประมาณของรัฐสําหรับบํานาญตองพิจารณาใหรอบคอบ เพราะจะ
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังเชนในประเทศญี่ปุน สําหรับประชากรในวัยเรียนที่มีแนวโนมลดลงนั้น ภาครัฐ
สามารถเนนเรื่องคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้น ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนเนื่องจากปญหาจุดออนทรัพยากรมนุษย
ของไทยมีความลึกซึ้งกวาที่จะแกปญหาดวยการยกระดับอัตราการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาหรือ
อุดมศึกษา เพราะหากตลาดแรงงานมีรองรับไมพอ ผูที่สําเร็จการศึกษาอาจจําเปนตองทํางานต่ํากวา
ระดับที่เรียนมาเหมือนที่อยูในปจจุบัน นอกจากประเด็นเรื่องคุณภาพการศึกษาแลวตองดูแลกลุมผู
ออกไปทํางานใหไดรับการฝกฝนทักษะการทํางานเพิ่มขึ้น มีโอกาสศึกษาตอเพื่อพัฒนาอาชีพของตนเอง
ใหดียิ่งขึ้น ใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น สอดรับกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม  
ภาคเกษตรกรรม และภาคการบริการอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถพัฒนาตอยอดองคความรู 
ตาง ๆ ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งที่อยูใน
ตลาดแรงงานหรือที่กําลังจะเขามาในตลาดแรงงานตอไป ตองมีฐานการศึกษาที่ฝกใหมีทักษะ (skill) 
สมรรถภาพ (competency) และมีคุณสมบัติ (qualification) ที่จะสามารถศึกษา เรียนรู อบรมเพิ่มเติม 
และพรอมที่จะรับการฝกอบรมทั้งกอนทํางานและในระหวางทํางาน รวมทั้งเปนผูใฝรูใฝศึกษาตลอด
ชีวิต (life-long learning) เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจในระดับสากลที่มีการ
แขงขันในระดับคอนขางสูง  (เกื้อ วงศบุญสิน, 2547) 

การเปลี่ยนแปลงทางประชากรของประเทศไทยนอกจากการลดอัตราการเจริญพันธุแลว การ
ยายถ่ินจากชนบทสูเมืองมีปริมาณมากจนทําใหมีการขยายเขตเมืองอยางรวดเร็ว หรือที่นักวิชาการ
เรียกวา “เมืองโตเดี่ยว” คือ เมืองที่ใหญมาก ๆ เมืองเดียวในประเทศ นั่นคือ กรุงเทพมหานครรวมถึงเขต
เมืองที่อยูติดเปนปริมณฑล ซ่ึงมีประชากรอาศัยอยูไมนอยกวา 9 ลานคน ในขณะที่เมืองใหญรองเปน
อันดับสอง คือ เชียงใหมมีประชากรอาศัยอยูตามสําเนาทะเบียนบาน 1.6 แสนคน ซ่ึงกรุงเทพมหานครมี
ขนาดใหญกวาเมืองรองมากกวาถึง 56 เทา การยายถ่ินของประชากรจํานวนไมนอยที่ไมไดนําลูกไปดวย 
สงกลับไปใหญาติหรือปูยาตายายที่บานเดิมเลี้ยงดู เด็กเหลานี้ขาดโอกาสที่จะอยูใกลชิดกับพอแมของตน
ซ่ึงในทางจิตวิทยานาจะมีผลตอพัฒนาการของเด็กอยูบาง (ปราโมทย ประสาทกุล และปทมา วาพัฒน
วงศ, 2550) 
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 จากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงประชากรดังกลาว เกื้อ วงศบุญสิน (2547) คาดวาผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น มีดังนี้   

1.  รัฐจะตองมีงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลประชากรวัยพึ่งพิงที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้หาก
แรงงานไทยยังจบเพียงชั้นประถมศึกษาหรือต่ํากวาไมไดรับการพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้น นอกจากไมชวยให
ผลิตภาพของประเทศเพิ่มขึ้น ในอนาคตยังมีผลตอการวางงาน การประกันสังคม และการชราภาพเมื่อ
พนอายุจากวัยทํางาน 

2.  มีการนําเขาแรงงานไรฝมือมากขึ้นเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน เนื่องจากอัตราการเพิ่ม
ประชากรที่ลดลง รวมทั้งการขยายการศึกษาภาคบังคับและการขยายโอกาสทางการศึกษาเปน 12 ป  
ทําใหแรงงานไทยมีการศึกษาสูงขึ้นและหลีกเลี่ยงการทํางานในโรงงานประเภทที่ตองใชแรงงานเขมขน 
ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมไทยตองปรับปรุงไปใชแรงงานที่มีทักษะฝมือเพิ่มมากขึ้น 

3.  ประเทศไทยกําลังอยูในชวงของโอกาสที่มีเพียงครั้งเดียวและมีไมนานจากสัดสวนประชากร
วัยแรงงานที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงคาดวาหลังป พ.ศ.2552  ประชากรวัยแรงงานจะเริ่มลดลงเรื่อย ๆ โดยประเทศ
ไทยจะตองเรงใหแรงงานมีการศึกษาสูงขึ้น รวมทั้งเนนคุณภาพการศึกษาเพื่อผลิตแรงงานที่มีคุณภาพ มี
ฝมือ มีความคลองตัวสูง และเรียนรูตลอดเวลา 

นอกจากนั้นผลของการพัฒนาในประเทศโลกที่ 3 ทําใหเกิดความแตกตางระหวางเมืองและ
ชนบท สงผลใหมีการยายถ่ินเขาสูเมือง ผลดังกลาวกอใหเกิดปญหาการขาดแคลนที่พักอาศัย การบริการ
ดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การวางงานหรือการทํางานต่ํากวาระดับ แนวคิดของทฤษฎีการ
พึ่งพา มองวา ปญหาความเปนเมืองมีผลสําคัญสืบทอดมาจากขบวนการสรางอาณานิคมในอดีต 
ตลอดจนการลงทุนขามชาติของประเทศที่พัฒนาแลวในปจจุบันซึ่งเนนใหประเทศในโลกที่ 3 เปลี่ยน
สถานภาพการผลิตดานเกษตรกรรมมาผลิตสินคาอุตสาหกรรมตาง ๆ เพื่อการสงออกภายใตการกํากับ
ดูแลดานราคาซึ่งเปนการผูกขาดโดยบรรษัทขามชาติอีกทีหนึ่ง (London, 1987 อางใน เกื้อ วงศบุญสิน, 
2545) การเนนผลิตสินคาเพื่อการสงออกจะอาศัยอยูในเมืองหลักสําคัญ ๆ ของประเทศในโลกที่ 3 เปน
เครือขายบรรษัทขามชาติ เพื่อผลิตสินคาและสงรายไดกลับไปยังบริษัทแมที่อยูในประเทศที่พัฒนาแลว 
ดังนั้นเมืองเอกนครจึงจําเปนตองจางแรงงานไรฝมือ เพื่อมาชวยแรงงานในเมือง การพัฒนาจึงเนนที่
เมืองเอกนครมากขึ้น สงผลใหเกิดความลําเอียงในการพัฒนาระหวางเมืองกับชนบท และมีผลตอการยาย
ถ่ินเขาสูเขตเมืองมากขึ้น (Douglass, 1988 อางใน เกื้อ วงศบุญสิน, 2545) 
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แผนการสอนสัปดาหท่ี 4 

 
เร่ือง  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนในมิตกิารศกึษา 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เพื่อใหผูเรียนเขาใจและมฐีานคิดเชิงบูรณาการในเรื่องของการศึกษากับการพัฒนาทรพัยากร
มนุษยและชุมชน ซ่ึงจะเปนแนวทางในการศึกษาเฉพาะดานและการศกึษาในวิชา ยทุธศาสตรการศึกษา
เพื่อการสรางสรรคศักยภาพมนุษยและชุมชน (02190621) ในภาคปลาย ปการศึกษา 2550 ตอไป 

สรุปเนื้อหา/สาระสําคัญการบรรยาย 

 1. อธิบายความหมายของ “ปรัชญา” “แนวคิด” “การพัฒนา” “มนุษย” “ชุมชน” “ทรัพยากร” 
“การศึกษา” 
 2. อธิบายกลุมปรัชญาที่เกี่ยวของกับการศึกษาและแนวคิดทางการศึกษา ไดแก Liberalism 
Progressive Behavioralism Humanism 
 3. เปรียบเทียบปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนในมิตกิารศึกษา 
ไดแก ทฤษฎี 8 K’s เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทฤษฎีมูลคาเพิ่ม ทฤษฎี 4 L’s ในการเรียนรูของ
บุคคล สังคมฐานความรู การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย 
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เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.วีรฉัตร  สุปญโญ 
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ตัวอยางหนังสือ/เอกสารอานประกอบ 
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ใหสะทอนความคิดเห็นของผูเรียนในประเด็นที่วิทยากรไดบรรยาย 

 

แผนการสอนสัปดาหท่ี 5 

 
เร่ือง  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนในมิติสังคมและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เพื่อใหผูเรียนเขาใจและมฐีานคิดเชิงบูรณาการในเรื่องของสังคมและวฒันธรรมกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุยและชุมชน ซ่ึงจะเปนแนวทางในการศกึษาเฉพาะดานตอไป 

สรุปเนื้อหา/สาระสําคัญการบรรยาย 

 1. การวิเคราะหสังคมไทย วฒันธรรมแบบศักดินา การศึกษาแบบทองจํา เศรษฐกจิแบบเสรีนิยม 
ประชาชน 80% ยากจน ประสิทธิภาพต่ํา ขาดอํานาจซื้อ ทรัพยากรและเงินกระจกุอยูที่คนกลุมหนึง่ 
การเมืองผูขาดโดยอภิสิทธิ์ชน ลาหลัง ขาดความโปรงใส 
 2. แนวโนมทีพ่ึงระวังในการวิเคราะหสังคมไทย คือ การมองปญหาแบบงาย ๆ แบบสุดโตง 
การสรุปที่เร็วเกินไป และการมองปญหาแบบแยกสวน 
 3. การพัฒนาที่เนนความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) เชนกรณีประเทศภูฏาน มีองคประกอบ 
4 ขอ คือ การพัฒนาที่เนนการกระจายเพื่อความเปนธรรมและยั่งยืน การอนุรักษธรรมชาติและ
สภาพแวดลอม การรักษาและสงเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิม การบริหารจัดการที่ด ี
 4. การจัดระบบสหกรณ เปนทางออกระหวางเศรษฐกจิแบบทุนนิยมและสังคมนิยม 
 5. การศึกษาขาดความเทาเทยีมกัน คนตองพัฒนาประสิทธิภาพและคณุภาพ ครูอาจารยตอง
เปลี่ยนแปลงใหมมีปญญาและรักวิชาการ 

การมอบหมายงาน 
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ตัวอยางงานที่มอบหมายใหนิสิตศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

 



 44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางหนังสือ/เอกสารอานประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

วิทยากร  เชียงกูล. 2549. เศรษฐกิจไทย ปญหาและทางแก. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสายธาร. 

สัญญา  สัญญาวิวัฒน.2549. สังคมวิทยาองคการ. (พิมพคร้ังที่ 2). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. หนา 2 – 9. 

สัญญา  สัญญาวิวัฒน.2550. ทฤษฎีสังคมวทิยา. (พิมพคร้ังที่ 12). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

สัญญา สัญญาวิวัฒน. 2541. การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

อมรา  พงศาพิชญ. 2549. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม. (พิมพคร้ังที ่5). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

Hall, Anthony L. 2004. Social Policy for Development. London: Sage Publications, Incorporated. 
Morrow, Raymond. 1995. Social Theory and Education : A Critique of Theories of Social and Cultural 

Reproduction. Albany: State University of New York Press. 
Nobel, Trevor. 2000. Social Theory and Social Change. New York: Palgrave Publishers. 
Southgate, Beverly. 1996. History, What and Why? : Ancient, Modern and Postmodern Perspectives. 
London: Routledge. 



 46 

 
 

แผนการสอนสัปดาหท่ี 6 

 
เร่ือง  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรเอกชน/ภาครฐั 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เพื่อใหผูเรียนเขาใจและทราบถึงการพัฒนาทรัพยากรมนษุยในองคกรเอกชน/รัฐ สามารถ
วิเคราะหเปรียบเทียบเปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยได 

สรุปเนื้อหา/สาระสําคัญการบรรยาย 

 1. การจัดโครงสรางองคกร วิสัยทัศนในการพัฒนาองคกรและคน 
 2. การพัฒนาทรัพยากรมนษุยตามลําดับขัน้ เร่ิมตั้งแตการเรียนรูดวยตนเองทั้งงานในหนาทีแ่ละ
ภาษาอังกฤษ การฝกอบรม จนถึงการใหทนุการศึกษาตอระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยช้ันนําของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสรางเครือขายทางธุรกิจและสงเสริมคนเกงใหอยูกับองคกร 
 3. ประเด็นคําถามแลกเปลี่ยน เชน การใหเงินเดือน การประเมินผลการทํางาน สวัสดกิาร 
ความกาวหนาในการทํางาน เปนตน  
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ตัวอยางหนังสือ/เอกสารอานประกอบ 
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สัญญา  สัญญาวิวัฒน.2549. สังคมวิทยาองคการ. (พิมพคร้ังที่ 2). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. หนา 18 – 29 และ 53 – 63 . 

สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.2543. การปฏิรูประบบราชการ : การพฒันาทรัพยากร

มนุษยเพื่อการปฏิรูประบบราชการ. กรุงเทพฯ: สํานักงาน ก.พ. 

ไพฑูรย โพธิสวาง. 2536. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศญี่ปุน: การฝกอบรมเพื่อการปรับปรุง

งานในองคกร. กรมพัฒนาชมุชน กระทรวงมหาดไทย 

Werner, Jon M.and Randy L.DeSimone.  2006. Human Resource Development. (4th ed).  Singapore: 
Thomson South-Western.p.562 – 567. 
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ภาพการศึกษาดูงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด 

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2550 
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ใหสะทอนความคิดเห็นของผูเรียนในประเด็นที่วิทยากรไดบรรยาย 

 

แผนการสอนสัปดาหท่ี 7 

 
เร่ือง  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนในมิติส่ิงแวดลอม 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เพื่อใหผูเรียนเขาใจและมฐีานคิดเชิงบูรณาการในเรื่องของสิ่งแวดลอมกบัการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน ซ่ึงจะเปนแนวทางในการศึกษาเฉพาะดานตอไป 

สรุปเนื้อหา/สาระสําคัญการบรรยาย 

 1. มนุษยเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนตาง ๆ ส่ิงที่อยูรอบมนุษย คือ ส่ิงแวดลอม ทั้ง
ทรัพยากร เทคโนโลยี มลพิษ  
 2. การพัฒนาที่ยั่งยืนมีความเกี่ยวของกันระหวางสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม 
 3. ความอยูเย็นเปนสุขของสังคมไทยใน 6 ดาน คือ การมีสุขภาวะ ครอบครัวอบอุน ชุมชน
เขมแข็ง เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม สภาพแวดลอมและระบบนเิวศสมดุล สังคมประชาธิปไตยที่มี
ธรรมาภิบาล 
 4. การดําเนินงานตาง ๆ ในการพัฒนาประเทศไปสูความอยูเยน็เปนสุขรวมกันในสังคมไทย
ระหวางคนกับคน คนกับสิ่งแวดลอม 
 5. ประเด็นคําถามแลกเปลี่ยน เชน งานวิจยัที่วิทยากรดําเนินการอยู คือ การขับเคลื่อนดาน
ส่ิงแวดลอมเขตพื้นที่ลุมน้ําภาคกลาง  

การมอบหมายงาน 
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ตัวอยางงานที่มอบหมายใหนิสิตศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
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ตัวอยางหนังสือ/เอกสารอานประกอบ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวทิยาลัยชียงใหม. 2550. สภาพปจจุบัน ปญหาและ

แนวโนมสังคมโลกและไทยดานสิง่แวดลอมและพลังงาน. เอกสารประกอบการประชมุระดม
ความคิด เร่ือง ภาพการศกึษาไทยในอนาคต 10 – 20 ป วนัที่ 22 – 23 กมุภาพันธ 2550 ณ ศูนย
ประชุมสถาบันวิจยัจฬุาภรณ. 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. 2550. สภาพปจจุบัน ปญหาและแนวโนมสังคม

โลกและไทยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม. เอกสารประกอบการประชมุระดม
ความคดิ เร่ือง ภาพการศกึษาไทยในอนาคต 10 – 20 ป วนัที่ 22 – 23 กมุภาพันธ 2550 ณ ศูนย
ประชุมสถาบันวิจยัจฬุาภรณ. 

Tietenberg, Tom. 2003. Environmental and Natural Resource Economics. New York: Pearson 
Education,Inc. 

United Nation. 2005. The Fifth Ministerial Conference on Environment and Development in Asia and the 
Pacific. 

Van Ginkel, Hans. 2001. Human Development and Environment : Challenges for the United Nations in 

the Millenium. United nations University Press. 



 54 

 

 
 

ใหสะทอนความคิดเห็นของผูเรียนในประเด็นที่วิทยากรไดบรรยาย 

 

แผนการสอนสัปดาหท่ี 8 

 
เร่ือง  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนในมิติรัฐศาสตร 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เพื่อใหผูเรียนเขาใจและมฐีานคิดเชิงบูรณาการในเรื่องของการเมืองกับการพัฒนาทรพัยากร
มนุษยและชุมชน ซ่ึงจะเปนแนวทางในการศึกษาเฉพาะดานตอไป 

สรุปเนื้อหา/สาระสําคัญการบรรยาย 

 1. การเปลี่ยนแปลงดานความมั่นคงในการเมืองระดับโลก ความกลวัในลัทธิคอมมิวนิสต การ
ทุบกําแพงเบอรลิน ซ่ึงถือวาเปนจุดสิ้นสุดของสงครามเย็น การถอนทหารเวียดนามออกจากกัมพูชา 
สงครามอิรัก-อิหราน เหตกุารณ 11 กันยายน 2001  
 2. สถานการณทางการเมืองของประเทศไทย รางรัฐธรรมนูญ 2550 สถานการณภาคใต  
อารยธรรม/วัฒนธรรมที่หลากหลาย ความซับซอนของสังคมนุษย 
 3. ประเด็นคําถามแลกเปลี่ยน เชน ความกลัวของมนุษยตอนนี้ คืออะไร (โลกรอน พลังงาน 
เศรษฐกิจ รถตดิ) ประชาธิปไตยทายที่สุดจะเปนอยางไร  

การมอบหมายงาน 
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ตัวอยางงานที่มอบหมายใหนิสิตศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
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ตัวอยางหนังสือ/เอกสารอานประกอบ 
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ชาญวิทย  เกษตรศิริ. 2549. ประวัติการเมืองไทย. (พิมพคร้ังที่ 4) กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตํารา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 

ประเวศ  วะสี และคณะ. 22549. ไอ ซี ยู ทักษิโณมิกส. กรุงเทพฯ: สํานักงานมูลนิธิวิถีทรรศน. 

ผาสุก  พงษไพจิตร. 2542. เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ.  (พิมพคร้ังที่ 2) กรุงเทพฯ: สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

สุรชาติ   บํารุงสุข.2537. ค.ศ.2000 : ยุทธศาสตรโลกหลังสงครามเย็น.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน. 
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ใหสะทอนความคิดเห็นของผูเรียนในประเด็นที่วิทยากรไดบรรยาย 

 

แผนการสอนสัปดาหท่ี 9 

 
เร่ือง  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนในมิติเศรษฐศาสตร 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เพื่อใหผูเรียนเขาใจและมฐีานคิดเชิงบูรณาการในเรื่องของเศรษฐศาสตรกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุยและชุมชน ซ่ึงจะเปนแนวทางในการศกึษาเฉพาะดานตอไป 

สรุปเนื้อหา/สาระสําคัญการบรรยาย 

 1. ปจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร ไดแก ทุน ทีด่ิน แรงงาน ผูประกอบการ 
 2. ทรัพยากรมนุษยกับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเกี่ยวของกับขนาดประชากร 
โครงสรางอายุ เพศ กําลังคนและกําลังแรงงาน คุณภาพประชากร 
 3. ความสําคัญของทุนมนุษย เพื่อการเพิ่มผลผลิต ความมั่งคั่งและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ซ่ึงการลงทุนมนุษยทําไดหลายรูปแบบที่สําคัญ คือ การศึกษา การฝกอบรม การสาธารณสุข  
 4. นโยบายดานทรัพยากรมนุษยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิการพัฒนา “ทุน
มนุษย” ในแนวทางชุมชน ตองอยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีงามของชมุชน ตองปลูกฝงความซื่อสัตย มี
คุณธรรมจริยธรรม ไมเบียดเบียนกนั มีความอดทน 
 5. การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน/ทองถ่ิน ระดับองคกรและเจาหนาที่
ของรัฐ ระดับนโยบายและการบริหารภาครัฐ  

การมอบหมายงาน 
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เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.พอพันธุ  อุยยานนท 
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ตัวอยางงานที่มอบหมายใหนิสิตศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
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ตัวอยางหนังสือ/เอกสารอานประกอบ 
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ใหสะทอนความคิดเห็นของผูเรียนในประเด็นที่วิทยากรไดบรรยาย 

 

แผนการสอนสัปดาหท่ี 10 

 
เร่ือง  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนในมิตจิริยธรรม 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เพื่อใหผูเรียนเขาใจและมฐีานคิดเชิงบูรณาการในเรื่องของจริยธรรมกับการพัฒนาทรพัยากร
มนุษยและชุมชน ซ่ึงจะเปนแนวทางในการศึกษาเฉพาะดานตอไป 

สรุปเนื้อหา/สาระสําคัญการบรรยาย 

 1. ขอเท็จจริงดานความหวิโหยและความยากจนของมนษุย การพัฒนาทาํใหเกิดการทําลาย
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความเปนชุมชน วัฒนธรรม และจติวิญญาณ  
 2. การศึกษาหรือสิกขาในพทุธศาสนา ประกอบดวย ศีลสิกขา จิตตสิกขา ปญญาสิกขา  
 3. การพัฒนาแบบมีสวนรวม การเรียนรูรวมกัน  
 4. โจทยของงานดานพัฒนา การพัฒนาดานกายภาพ การพัฒนาดานศีลธรรม การพัฒนาดาน
จิตใจ การพัฒนาดานปญญา การพัฒนาเชิงพุทธ ผนวกกบัการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนฐาน
ของการพัฒนา 
 5. คําถามแลกเปลี่ยน การสรางความเขมแขง็ทางศีลธรรมทําอยางไร 

การมอบหมายงาน 
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เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.ทิพวัลย  สีจนัทร 
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ตัวอยางงานที่มอบหมายใหนิสิตศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
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ตัวอยางหนังสือ/เอกสารอานประกอบ 
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ปาริชาติ  วลัยเสถียร และคณะ. 2548. กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา. (พิมพคร้ังที่ 3) 
กรุงเทพฯ: โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข. 

พัฒน บุณยรัตพันธุ. 2549. การสรางพลงัชมุชนโดยกระบวนการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: บริษัทเลิฟ
และลิพเพรส. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.2548. ในกระแสพระราชดํารัส แนวทางการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของคนไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท ดับบลิว.เจ.พร็อพเพอตี้ จํากดั. 
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ใหศึกษาคนควาเปรียบเทยีบประเด็นปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาของ 2 ประเทศ  
ที่มีระดับการพัฒนาในดานตาง ๆ แตกตางกันและนําเสนอในชั้นเรียน 

 

แผนการสอนสัปดาหท่ี 11 - 12 

 
เร่ือง  กรณีศึกษาเปรียบเทยีบประเด็นปญหาการพัฒนาของประเทศและของโลก (นาํเสนอการศึกษา

คนควา) 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหเปรียบเทียบประเดน็ปญหาการพฒันาของประเทศตาง ๆ ที่มีระดับการ
พัฒนาตางกนัได 

การมอบหมายงาน 
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ตัวอยางงานที่มอบหมายใหนิสิตศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
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ตัวอยางหนังสือ/เอกสารอานประกอบ 
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ปรีชา  เปยมพงศสานต, กาญจนา  แกวเทพ และกนกศักดิ์  แกวเทพ. 2543. วิถีใหมแหงการพัฒนา :  

วีธีวิทยาศึกษาสังคมไทย. (พมิพคร้ังที่ 6). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
หนา 1 – 10, 41 – 173. 

A report from the Economist Intelligence Unit. 2006. Foresight 2020 Economic, industry and corporate 
trends. 
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แผนการสอนสัปดาหท่ี 13 

 
เร่ือง  แนวโนมและทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนษุยและชุมชน  

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เพื่อใหเขาใจแนวโนมและทศิทางในการพฒันาทรัพยากรมนุษยและชมุชนทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลก รวมทั้งเขาใจการพัฒนาตามแนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั 
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เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.ธันวา  จิตตสงวน 
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ตัวอยางหนังสือ/เอกสารอานประกอบ 
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22 – 23 กุมภาพันธ 2550 ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจยัจฬุาภรณ. 
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ใหศึกษาคนควาทฤษฎี แนวคิดในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนา 
ในยุคกอนทฤษฎีความทันสมัยและนําเสนอในชั้นเรยีน 

 

แผนการสอนสัปดาหท่ี 14 

 
เร่ือง  การพัฒนายุคกอนความทันสมัย (นําเสนอการศึกษาคนควา) 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เพื่อใหผูเรียนไดวิเคราะห/สังเคราะหพัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎกีารพัฒนายุคกอนความ
ทันสมัย และผลกระทบที่เกิดกับประเทศไทย 

การมอบหมายงาน 
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ตัวอยางงานที่มอบหมายใหนิสิตศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
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ใหศึกษาคนควาทฤษฎี แนวคิดในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนา 
ในยุคทฤษฎีความทันสมัยและนําเสนอในชั้นเรียน 

 

แผนการสอนสัปดาหท่ี 15 

 
เร่ือง  การพัฒนายุคความทนัสมัย (นําเสนอการศึกษาคนควา) 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เพื่อใหผูเรียนไดวิเคราะห/สังเคราะหพัฒนาการของแนวคิคและทฤษฎกีารพัฒนายุคความ
ทันสมัย และผลกระทบที่เกิดกับประเทศไทย 

การมอบหมายงาน 
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ตัวอยางงานที่มอบหมายใหนิสิตศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
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ใหศึกษาคนควาทฤษฎี แนวคิดในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนา 
ในยุคหลังทฤษฎีความทันสมัยและนําเสนอในชั้นเรยีน 

 

แผนการสอนสัปดาหท่ี 16 

 
เร่ือง  การพัฒนายุคหลังความทันสมัย (นําเสนอการศึกษาคนควา) 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เพื่อใหผูเรียนไดวิเคราะห/สังเคราะหพัฒนาการของแนวคิคและทฤษฎกีารพัฒนายุคหลังความ
ทันสมัย และผลกระทบที่เกิดกับประเทศไทย 

การมอบหมายงาน 
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ตัวอยางงานที่มอบหมายใหนิสิตศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
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แผนการสอนสัปดาหท่ี 17 

 
เร่ือง  การตรวจสอบความคิด 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เพื่อตรวจสอบประมวลความคิดเห็นของผูเรียน 
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ขอสอบปลายภาค ปการศึกษา 2550 
วิชาปรชัญาและแนวคิดของการพัฒนาทรพัยากรมนุษยและชุมชน (02190611) 

 
 

คําชี้แจง  โปรดอานขอสอบใหเขาใจและเขียนตอบในแตละประเดน็ใหชัดเจน  
 

ในบริบทของการพัฒนาอาจแบงเปน 3 ยุคสมัยใหญ ๆ คือ ยุคกอนแนวคิดและทฤษฎีความ
ทันสมัย (pre-modernization) ยุคแนวคิดและทฤษฎีความทันสมัย (modernization) และยุคหลังแนวคิด
และทฤษฎีความทันสมัย (post-modernization) ซ่ึงมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมตามที่วิทยากรไดบรรยายและนิสิตไดศึกษาคนความาแลว
นั้น  ใหทานนิยามความหมายปรัชญาและแนวคิดในการพัฒนา  รวมทั้งวิเคราะหความหมาย เปาหมาย 
ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนในแตละยุคสมัย  ตลอดจนแนวโนมของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชนในอนาคต (มีการอางอิงตามความเหมาะสม) 

 
------------------------------------------------ 
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