
ทุนทางสังคมกับการพัฒนาทนุมนุษย

โดย 
นางสุวรรณี  คํามั่น

รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



กรอบการนาํเสนอ

1. แนวคิดที่เกีย่วของกบัทุนทางสงัคมและทนุมนษุย 

2. การประเมนิสถานภาพทนุทางสงัคม

3. ปจจยัและแนวโนมการเปลีย่นแปลงที่มีผลตอทนุทาง
สังคมไทย

4. ประเดน็ทาทาย



 ทุนทางสงัคมอธิบายปฏิสมัพันธของมนุษย
ที่เปนประโยชนตอสังคมโดยรวม

องคความรู/
ภูมิปญญา
องคความรู/
ภูมิปญญาวฒันธรรมวฒันธรรม

แนวคดิที่เก่ียวของกับทนุทางสังคมและทุนมนุษย

ดร. เอกวิทย ณ ถลาง

นพ.ประเวศ  วะสี  

World Bank

OECD

Robert D. Putnam

James Coleman ทุนทางสังคม เกิดจากการรวมตัว
รวมคิดรวมทํา บนฐานของความ
ไววางใจ มีสายใยผูกพัน และ
วัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคมไทย
ผานระบบความสัมพันธท่ีมีการ
สะสมในลักษณะเครือขายของ
องคประกอบหลัก ไดแก คน สถาบัน 
วัฒนธรรม และองคความรู ซึ่งจะ
เกิดเปนพลังในชุมชน

สศช.

สถาบนัสถาบนัคนคน



การประเมินสถานภาพทนุทางสังคม

John D. & Catherine T. 
Macarthur

Robert D. Putnam

Nan Lin

ก.พัฒนาสังคมฯ

แนวคิดการประเมิน              & ตัวช้ีวัด

ความไววางใจ
บรรทัดฐานทางสังคม

ความรวมมือของ
ประชาชน

องคกรในชุมชน

กิจกรรมทางสังคม

อาสาสมัครชุมชน

กลุม/เครือขาย

ธนาคารโลก

ความขัดแยงทางสังคมสศช.

ตัวช้ีวัดรวม



ผลการประเมินสถานภาพทุนทางสังคมไทย

ระดับ Micro

การใช
อํานาจ

และเขารวม
กิจกรรม

ทางการเมือง

ตํ่า สูง

ความ
สมานฉันท
การอยู
รวมกัน
ความ
ขัดแยง
รุนแรง

ความ
ไววางใจ
ความ

เปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน

การเขารวม
กิจกรรม
และความ
รวมมือ
ทางสังคม

การ
รวมกลุม
และสราง
เครือขาย



ผลการประเมินฯ
ระบบสถาบันทางสงัคมออนแอ

สถาบัน
ครอบครัว

สถาบัน
การศึกษา

สถาบันศาสนาสถาบันสื่อ

 ขาดการนํา
วัฒนธรรม
 นํามาใช
ประโยชน
ในการ

พัฒนาทุน
มนุษย

องคความรู
ภูมิปญญา
ไทยขาด
การจัดการ
ความรูไมมี
การพัฒนา
ตอยอด 
เปน

นวัตกรรม

ระดับ Macro

องคกรชุมชน



ปจจัย/แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่จะสงผลกระทบตอ
ทุนทางสังคม/ทุนมนษุย

� ชุมชนต่ืนตัวมีสวนรวม มีเครือขายเขมแข็ง  � สถาบันครอบครัวออนแอ
� รูปแบบวิถีชีวิต ปฏิสัมพันธทางสังคมเปลี่ยน

� วัฒนธรรมมีท้ังแลกเปลี่ยน–เลียนแบบ วัฒนธรรมทองถิ่นถูกละเลย-สูญหาย

การขยายตวัของเมือง

ปจจัยภายนอก

กระแสโลกาภิวัตน

ความกาวหนาเทคโนโลยี
สังคมหลังฐานความรู

การเคลื่อนยายคนเสรี

ปจจัย
ภายใน

โครงสราง รูปแบบ & 
สัมพนัธภาพครอบครวั



ประเดน็ทาทาย

1. การพัฒนาทุนมนุษยใหเปนทุนทางสังคมเพ่ือ
เพ่ิมผลิตภาพทางสังคม 
ê สรางความสัมพันธระหวางทุนทางสังคม ทุนมนุษย และทุนภูมิปญญา

core value-ความใสใจผูอื่น  การแบงปน  
ê เรงพัฒนาทุนมนุษยของประเทศไทยไปสูโลกยุคศตวรรษที ่21
ê เสริมสรางบทบาทครอบครัว ชุมชน ศาสนสถาน (บ-ว-ร)
ê ขยายฐานและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนและการมีเครือขายที่เขมแข็ง

2.  การเสรมิสรางทนุทางสงัคมที่เขมแข็งเพื่อใหเกดิ
พลังในการพฒันาทนุมนษุยทีต่อบสนองคุณลกัษณะ
ของทนุมนุษยในอนาคต 



ESC /

(Education Hub)

อดุมศึกษาเพือ่ขีดความ
สามารถในการแขงขัน

(สถานประกอบการ/สถาบนัเฉพาะทาง)

อาชวีศึกษาและ
 พฒันาฝมอืแรงงาน

เนนจดักลุมเชงิสาขา/เชงิพืน้ที่

กรอบการลงทุนดานศึกษาและการเรียนรูกรอบการลงทุนดานศึกษาและการเรียนรู    

การสรางสังคม 
แหงการเรียนรู

เสริมสรางโครงสราง
พ้ืนฐานทางปญญา
(Research Program)

(สถานประกอบการ/สถาบันเฉพาะทาง)

- ครู/อาจารย-
บุคลากร ทาง
การศึกษา

- หลักสูตร

-  สื่อการเรียน
การสอน

- หองปฏิบัติการ

การเสริมสรางการเรียนรูในชุมชน(บ-ว-ร)
ตอเนื่องตลอดชีวิต-ปฏิสมัพนัธทกุชวงวัย

750 ตําบลและใน 100 พื้นที่เสี่ยง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาและการเรียนรูแบบองครวมSchool Based Learning

4,500  โรงเรียนที่ตํ่ากวามาตรฐาน /300 โรงเรียนแกนนํา

แหลงเรียนรู
หองสมุดชุมชน
พิพิธภัณฑทองถ่ิน
ICT/ฐานขอมูล
อุทยานการเรียนรู



www.nesdb.go.th

Think Economic
and Social Strategy,

Think NESDB....

http://www.nesdb.go.th


การพัฒนาทุนมนุษยในศตวรรษท่ี 21
แนวคดิที่เก่ียวของกับทนุทางสังคมและทุนมนุษย

Howard Gardner :
1. จิตแหงวิทยาการ Ø เรียนรูตลอดชีวิต คิดเปน ทําเปน
2. จิตแหงการสังเคราะห Ø สั่งสม ตอยอด และสรางนวัตกรรมความรู
3. จิตแหงการสรางสรรค Ø ความคิดสรางสรรค 
4. จิตแหงความเคารพ Ø เปดใจกวาง รับฟงความเห็นผูอื่น
5. จิตแหงคุณธรรม Ø ความรูคูคุณธรรม

มนุษยตองมีครบ Five Mind

ดร.สุวิทย เมษินทรีย 
สังคมฐานความรู ทรัพยากรมนุษยตอง มี องคความรู  ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม ขณะท่ีสังคมหลังฐานความรู มนุษยตองเนนเรื่องสวนรวม 
มีจิตสาธารณะ

มนุษยตองมี องคความรู ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 
นึกถึงเรื่องสวนรวม มีจิตสาธารณะ คุณธรรม-จริยธรรม



ประสาน

ผังกระบวนการทํางานเพื่อประกอบการจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ความสําคัญและจําเปน :การขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจสังคมฐานความรู จําเปนตองมีกาํลงัคนที่มีสมรรถนะ ทีว่ดัได
อยางมีมาตรฐาน เปนระบบสามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนากาํลงัคนของประเทศใหมีประสิทธิภาพ 

การจัดทํานโยบาย

การรับรองสมรรถนะ
ของบุคคล (Certifying

&Awarding Body)

การจัดทํา
มาตรฐานอาชีพ

(Occupational
Standard)

การประเมินผลและ
การประกันคุณภาพ

การจัดทําหลักสูตร
และการฝกอบรม

การรับรองหนวย/
องคกรที่ทําหนาที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคล
(Accreditation Body)

ประโยชน
• สามารถพฒันาสมรรถนะของกําลงัแรงงานไดตรงความตองการของผูประกอบการ และสงเสรมิการเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ
• สามารถกําหนดคาจางที่เปนธรรม ตามระดับสมรรถนะของแรงงาน
• สงเสรมิใหแรงงานมีการเรียนรูตลอดชีวติ เพราะมีความเช่ือมโยงระหวางโลกของการศึกษาและการทํางาน

• เปน National Accreditation Body สนับสนนุใหเกดิ Certifying Body ประสานทาํงานรวมกับภาคใีนเรื่องตางๆ 

• จัดทํานโยบาย/กําหนด niche area เพื่อเปนทิศทาง
การพัฒนาระบบ PQ และจัดลําดับความสําคัญ

• จัดเปน 5 กลุม :- ภาคการเงิน/การคา/บริการ/
อุตสาหกรรม/เกษตรกรรม แตละกลุมยึดสาขาท่ีมี
ศักยภาพสูงตามทิศทางแผน 10

• การรับรองสมรรถนะของบุคคล ดําเนินการโดยองคกรท่ีไดรับการรับรองจาก PQI
 โดยมีการสอบท่ีมีมาตรฐาน ท้ังภาคความรู ภาคปฏิบัติรวมท้ัง Code of Practiceตางๆ 
ของแตละกลุมอาชีพ
• องคกรรับรองสมรรถนะของบุคคลอาจเปนกลุมอาชีพ/สมาคมวิชาชีพ หรือองคกร
ท่ีจดัการศกึษาและฝกอบรม

บทบาทความรวมมือ
กลุมอาชีพ/วิชาชีพ
เปนเจาภาพหลัก

(สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา
ภาคเอกชน)

• มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
• มีกระบวนการการประกันคุณภาพท้ัง
ระบบเปนหลักประกันการทํางานของ 
Certifying Body

• ตองมีการพัฒนาระบบขอมูลและการ
วิจัยพัฒนาองคความรู

• กําหนดมาตรฐานอาชีพ/คุณวุฒิวิชาชีพ
ระดับตน กลาง สูง

• วัดจากความรู ประสบการณ สมรรถนะ
บุคลากร กําหนดเปนคุณลักษณะ
สมรรถนะท่ีเปนมาตรฐานแตในละระดับ

• PQI ใหการรับรองหนวย/
องคกร ท่ีทําหนาท่ีรับรอง
สมรรถนะบุคคล การรับรอง
ควรเปนชวงเวลา ไมรับรอง
ตลอดชีพ

• สรางความเขมแข็งกลุมอาชีพ
ในการจัดทํามาตรฐานอาชีพ

• แปลงมาตรฐานอาชีพไปจัดทําเปน
หลกัสตูรฝกอบรมในระดับตน กลาง 
สูง/ระดับ ปวส. ปวช. ป.ตรี รวมถึง
มาตรฐานฝมือแรงงาน

• หลกัสตูรฝกอบรม/การเรียนตอง
ตรงตามความตองการของตลาด 
เนนฝกฝมือควบคูการเรียนรู ใหเกิด
การพัฒนาตอยอดสมรรถนะ

PQI
บทบาท
หลัก สงเสริม

สนับสนุน


