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บทสรุปผูบริหาร 

ทุนทางสังคมกับการพัฒนาทุนมนุษย 

แนวคดิและความสําคัญของทุนทางสังคมเปนที่ยอมรับขององคกรพัฒนาระหวางประเทศตางๆ วามี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนอันนําไปสูความผาสุกของคนในชาติ 
โดยเฉพาะ OECD นั้นพิจารณาวาการเตบิโตทางเศรษฐกิจที่ยัง่ยืนจะเกิดจากทุนมนษุยและทุนทางสังคมถึง 4 
ในสิบสวน ขณะที่ 2 สวนเกิดจากทุนกายภาพและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และในบริบทไทย ทุนทาง
สังคมถือเปนทุนสําคัญที่เสริมสรางวิถีชีวิตที่ดีงามของคนในสังคมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการปกครองของประเทศมาชานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริการและ
กระบวนการผลิตในภาคเศรษฐกิจ การชวยบรรเทาความรุนแรงและแกปญหาในยามที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ
และสังคม    

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดศึกษาแนวความคิดและ
องคประกอบของทุนทางสังคม ตลอดจนกําหนดกรอบตัวช้ีวดัเพื่อแสดงใหเห็นความมีอยูของทุนทางสังคม
ของไทย โดยกําหนดวา “ทุนทางสังคม เกิดจากการรวมตัว รวมคิด รวมทํา บนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจ 
สายใยผูกพัน และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยผานระบบความสัมพันธที่มีการสะสมในลักษณะเครือขาย
ขององคประกอบหลกั ไดแก คน สถาบนั วฒันธรรม และองคความรู ซ่ึงจะเกดิเปนพลังในชมุชนและสังคม” 

สําหรับการประเมินสถานภาพทุนทางสังคมนั้น จะพจิารณาทั้งระดับ Micro และ Macro โดยระดบั 
Micro เปนการประเมินผลทุนทางสังคมที่เปนทุนมนุษย ซ่ึงเปนผูมีบทบาทหลักในการพัฒนาองคกร/ประเทศ
ใหเจริญกาวหนา โดยทนุมนุษยที่เปนทนุทางสังคมนั้นจะตองเปนคนที่มีความไวเนื้อเชื่อใจ มนี้ําใจและ 
เอื้ออาทร และมีความเชื่อในระบบคุณคาและหลักศีลธรรมที่ดี เชน คุณธรรม วินัย ความซื่อสัตย และ
จิตสํานึกสาธารณะ ฯลฯ ซ่ึงสะทอนออกมาในรูปแบบของการรวมกลุมและเครือขาย การมีความไววางใจ
และความเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน มกีารดําเนินกิจกรรมและใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ ของ
ชุมชนรวมกนั สามารถเขาถึงขาวสารและการสื่อสารซึ่งเปนเครื่องมือในการชวยคนในชุมชนใหสามารถ
แกไขปญหาของตนเองได ตลอดจนมีอํานาจในการตดัสินใจและมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง สําหรับ
ระดับ Macro เปนการประเมนิผลของทุนทางสังคมที่เปนปจจัยแวดลอมทุนมนุษย ประกอบดวย สถาบันทาง
สังคมตางๆ  วัฒนธรรม และองคความรู/ภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงมีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณภาพทรัพยากร
มนุษยทั้งดานความรู ทักษะ คานิยม ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมตางๆ  

ผลการประเมินสถานภาพทนุทางสังคมในระดับ Micro พบวา ประเทศไทยมีทุนทางสังคมโดยรวม 
อยูในระดับปานกลาง โดยจดุเดนคือประชาชนมีแนวโนมรวมกลุมและเชื่อมโยงเปนเครือขายกันมากขึ้น คน
สวนใหญเปนคนมีน้ําใจ ไมตรี มีความเอือ้อาทรตอผูอ่ืน มีความสามคัคี มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ
เขารวมทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะตางๆ มคีวามไววางใจตอกัน และเปนผูมีจิตสาธารณะ  ขณะที่จดุดอยคือ 
คนสวนหนึ่งไมคอยยึดถือกฎ ระเบียบและกติกาของสังคม มีคานิยมฟุมเฟอย นิยมวัตถุ รักสนุกรักสบาย รัก
พวกพอง ใหความสําคัญกับระบบอุปถัมภ ฯลฯ ขณะเดียวกันความขัดแยงและความรุนแรงในสังคมมี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สวนระดับ Macro พบวา ระบบสถาบันทางสังคมตางๆ มีแนวโนมออนแอและมีบทบาท
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ในการพัฒนาทุนมนุษยลดลงทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สถาบันธุรกิจเอกชน 
สถาบันสื่อ ฯลฯ ขณะที่ประเทศไทยมีวัฒนธรรมและภมูิปญญาที่ดีงามมากมายแตยงัไมไดใหความสําคัญใน
การที่จะพัฒนาและนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศเทาที่ควร ทําใหวัฒนธรรมและภมูิปญญาที่ดี
งามหลายอยางกําลังเลือนหายไปจากสังคม  ซ่ึงสถานการณดังกลาวเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทุนมนุษยและ
ตอการพัฒนาประเทศ 

นอกจากนี้ ยงัมีปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะเกิดขึน้และจะสงผลกระทบตอทุนทางสังคมและทนุ
มนุษยของไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได อาท ิ ความกาวหนาของเทคโนโลยี/การสื่อสาร การเคลื่อนยายคนอยาง
เสรี การกาวสูสังคมหลังฐานความรู การขยายตวัของเมอืง ฯลฯ ดังนัน้ จึงมีประเดน็ที่ถือเปนความทาทายตอ
การพัฒนาทุนมนุษยและทุนทางสังคมในอนาคต ดังนี้  

1.  การพัฒนาทุนมนุษยและทุนทางสังคมเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางสังคม (Social Productivity) โดย 
 1.1 สรางความสัมพนัธระหวางทุนทางสังคม ทุนมนุษย และทุนภูมปิญญา โดยกําหนดคานิยม

พื้นฐานรวม (Core Value) สําหรับสังคมไทยและคนไทยทุกคนในการสรางเสริมและใชประโยชนทุนทาง
สังคมระหวางกลุมตางๆ เพื่อนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพทางสังคม อันเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศใหเติบโตอยางมีคุณภาพ  

 1.2 เรงพัฒนาทุนมนุษยของประเทศไทยไปสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยนอกจากทุนมนษุยตอง
รูวาในโลกนี้มอีะไร (Knowing) รูแลวนํามาคิดตอยอดไดหรือไม (Thinking) นําความคิดนีไ้ปใชในเชิง
พาณิชยไดหรือไม (Serving) และนําความรูที่มีและไดมานั้นมาเปนประสบการณไดหรือไม (Experiencing) 
แลวนั้น ตองมีจิตสาธารณะใน 5 ประการ คือ จิตแหงวิทยาการ จิตแหงการสังเคราะห  จิตแหงการ
สรางสรรค จิตแหงความเคารพ จิตแหงคณุธรรม ซ่ึงลวนเปนมติิที่เปนตนทางของการสรางทุนทางสังคมที่
นํามาเติมเต็มในกระบวนการพัฒนาทุนมนุษยใหมภีูมคิุมกันพรอมรับการเปลี่ยนแปลง และที่สําคัญเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับทุกฝายและทกุระดับของกระบวนการพัฒนาประเทศ 

 1.3 เสริมสรางบทบาทครอบครัว ชุมชน ศาสนสถานใหเขมแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี  ตลอดจน
การสงเสริมบทบาทสื่อในการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางสรางสรรคเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ควบคูกับ
การสรางกระแสใหเกิดการรับรูและความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอวิชีวิต 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ    

 1.4 ขยายฐานและพัฒนาตอยอดการมีสวนรวมของชุมชนและการเปนเครือขายที่เขมแข็งให
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ใหชุมชนสามารถกําหนดตําแหนงการพัฒนาชุมชน (Market positioning) ที่
บงบอกจุดหมายปลายทางการพัฒนาตัวเองบนฐานของทุนที่มีอยูในชุมชน   

2. การสรางพลังใหเกิดทุนทางสังคมที่เขมแข็งเพื่อการพัฒนาทุนมนุษยที่ตอบสนองความตองการ
กําลังคนในอนาคต โดย เสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เกื้อหนุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษยและทุนทาง
สังคมที่เขมแข็งในทุกมิติที่สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกรวดเร็ว พรอมทั้งทบทวนและปรับปรงุนโยบาย 
กฎระเบยีบ กฎหมาย รวมถึงวัฒนธรรมบางอยางที่จะขดัขวางการปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบวินัย อาท ิ
ระบบอุปถัมภ ซ่ึงจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทุนมนษุยและทนุทางสังคม 
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ทุนทางสังคมกับการพัฒนาทุนมนุษย 
 

สําหรับนําเสนอในการประชุมประจําปของ TDRI: 29-30 พฤศจิกายน 2551 
สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

 

 1.   บทนํา 

แนวคิดและความสําคัญของทุนทางสังคมเปนที่ยอมรับขององคกรพัฒนาระหวางประเทศตางๆ อาทิ 
ธนาคารโลก (World Bank) องคกรความรวมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ฯลฯ ซ่ึงตางก็ตระหนัก
ในคุณคาของทุนทางสังคมวามีความสําคญัอยางยิ่งตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน
อันนําไปสูความผาสุกของคนในชาต ิโดยเฉพาะ OECD นั้น พจิารณาวาการเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดจากทุน 
4 ประเภทที่สําคัญ คือ ทุนทางกายภาพ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนมนุษยและทุนทางสังคม ซ่ึงจากการ
ประเมินประสทิธิภาพของปจจัยการผลิตทั้ง 4 ทุนดังกลาว พบวาการเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ั่งยนืเปนผลมา
จากปจจยัดานทุนมนุษยและทุนทางสังคมถึง 4 สวน ขณะที่เกิดจากทุนทางกายภาพและทุนทางทรัพยากร 
ธรรมชาติเพียง 2 สวนเทานัน้ 

ในบริบทไทย ทุนทางสังคมถือเปนทุนสําคัญที่เสริมสรางวิถีชีวิตที่ดีงามของคนในสังคมและสนับสนนุ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการปกครองของประเทศมาชานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการบริการและกระบวนการผลิตในภาคเศรษฐกิจ การชวยบรรเทาความรุนแรงและแกปญหา
ในยามทีเ่กิดวกิฤตทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเปนสถานการณที่ทนุทางทรัพยากรธรรมชาติและทุนทาง
เศรษฐกิจมีขอจํากัด การบรรเทาปญหาและฟนฟูคนไทยและสังคมไทยใหกลับมาดํารงสถานะเดิมไดจําเปนตอง
อาศัยทุนทางสงัคมชวยสนับสนุน ยกตวัอยางเชน ในชวงที่ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป 
2540 ไดมีนกัคิดและผูทรงคุณวุฒหิลายทานประเมินวา การที่สังคมไทยยังดํารงอยูไดเนื่องจากมีทุนทาง
สังคมมากมายเปนตาขายรองรับที่มีความเชื่อมโยงหนาแนนอยูบนพื้นฐานเอกลักษณความเปนไทยที่มีจุดเดน
หลายประการ อาทิ การมสีถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมจิตใจของคนทั้งชาติ การมีระบบเครือญาติ
และชุมชนที่เขมแข็งบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่เอื้อเฟอเผ่ือแผ มีน้ําใจไมตรี ชอบชวยเหลือเกื้อกูลกัน เปนตน 

อยางไรก็ตาม สถานการณโลกยุคปจจุบันมกีารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สังคมสามารถเชื่อมโยงกัน
ไดทั่วโลก ความสัมพันธตางๆ มีความซับซอนหลายมิต ิ โครงสรางเศรษฐกิจ โครงสรางสังคมเปลี่ยนแปลง
ไปสูความเปนวิทยาศาสตร ความเปนอตุสาหกรรมมากขึ้น ประเทศไทยตองเผชญิและรับผลกระทบจาก
บริบทจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ  อยางหลีกเลี่ยงไมได การเปลี่ยนแปลงจากปจจยัภายนอกที่สําคัญ ไดแก  
กระแสโลกาภวิัตน การเคลื่อนยายคนโดยเสรี การเปดเสรีทางการคา การรวมกลุมความรวมมอืระหวาง
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ประเทศ จะสงผลกระทบตอวัฒนธรรม และวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทย ขณะทีก่ระแสโลกที่เปลี่ยนจาก
ยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Base Society) ไปสูสังคมยุคหลังฐานความรู (Post Knowledge 
Base) นั้นจะสงผลใหประเทศไทยตองเรงรีบพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย เนื่องจากกระแสดงักลาวมี
ความตองการทรัพยากรมนษุยที่เปนผูมีความรูและทกัษะหลายอยาง สามารถทาํงานไดหลากหลาย มีคุณธรรม
และมีจิตสํานกึสาธารณะ นอกจากนี้ ความกาวหนา ทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ความรวดเร็วของการ
ส่ือสาร การขยายตวัของเมือง และการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย จะสงผลกระทบโดยตรงตอ
วัฒนธรรม คานิยม วิถีการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมถึงปฏิสัมพันธของผูคนในสังคม ตั้งแต
ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศ ดังนั้น ถาประเทศไทยสามารถนําทุนทางสังคมที่มีอยูมาอนุรักษ ฟนฟ ู
พัฒนาตอยอดและนําไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสมแลวก็จะชวยพฒันาคุณภาพชวีิตของคนในชาติใหมี
ความสุข ประเทศชาติมีความสมดุลและยั่งยนืตอไป 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจดัทํารายงานการศกึษา
ฉบับนี้ขึ้น โดยมีจุดมุงหมายที่จะนําเสนอแนวคิด ความสําคัญ ความเชื่อมโยงของทุนทางสังคมกับการพัฒนา
ทุนมนุษย และสถานะทีม่ีอยูของทุนทางสังคมไทย ตลอดจนแนวทางการนําทุนทางสังคมมาใชเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมศีักยภาพและขีดความสามารถ มีคุณธรรม-จริยธรรม สามารถปรับตัวและรูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
สืบตอไป 

 2.   แนวคิดทุนทางสังคมกับการพัฒนาทุนมนุษย 

2.1 James Coleman  ไดนิยามทุนทางสังคมโดยใชเกณฑหนาที่ (By Function) วา เปนความ
หลากหลายของหนวยทางสังคม ซ่ึงมีองคประกอบรวม 2 ประการคอื มิติดานโครงสรางสังคมและมิติดาน
การเอื้อหรือหนุนเสริมใหเกดิการกระทําโดยผูกระทําทั้งจากตัวบุคคลและจากองคกร รวมทั้งอธิบายถึง
รูปแบบของทุนทางสังคมวา ทุนทางสังคมเหมือนกับทนุในรูปแบบอืน่ๆ สามารถสรางผลิตภาพ และสราง
โอกาสในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย ทัง้นี้ ทุนทางสังคมเหมือนกบัทุนกายภาพและทุนมนษุย แตอาจจะ
ไมสามารถทดแทนกนัไดอยางสมบูรณและอาจใชไดกับงานบางอยาง และทุนทางสังคมไมเหมอืนกับทุน
กายภาพและทุนมนุษยคือ ทุนทางสังคมจะอยูในรูปแบบโครงสรางความสัมพันธระหวางผูกระทําดวยกันเอง 
โดยทุนทางสังคมจับตองไมได และไมใชคุณสมบัติสวนบุคคล เชน การศึกษา ทักษะ เปนตน 

2.2 Robert D. Putnam (1993) ไดนิยามทนุทางสังคมวา เปนลักษณะเดนขององคกรทางสังคม 
เชน ความไววางใจ (Trust)  บรรทัดฐาน (Norms)  และเครือขาย (Networks)  ซ่ึงสามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพของสังคม  โดยการสงเสริม เกื้อหนนุ การรวมมือในการดําเนินงานซึ่งกันและกนั อีกทั้งยัง
ช้ีใหเห็นถึงกระบวนการเกดิของทุนทางสังคมนั้น เร่ิมจากประชาชนในสังคมมีระบบคิด และคานิยมที่ดี
รวมกัน ดังนั้น ทุนทางสังคมในรูปเครือขายสงผลให 1) เพิ่มศักยภาพในการทํางานและชวยลดตนทุนในการ



คุณสุวรรณี  คํามั่น และคณะ 3 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ทํางานไดมากกวาการทํางานแบบปจเจกชน 2) เกิดจารีตประเพณีทีเ่กี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยกนัหรือตางตอบ
แทน ทําใหองคกรชุมชนแข็งแรงและมีพลังมากขึ้น 3) เกิดความไววางใจระหวางกันของคนในเครือขาย  
ทําใหการตดิตอและระบบขอมูลขาวสารมีความสะดวกรวดเรว็ และ 4) มีการนําความสําเร็จรวมกนัในอดีต
มาใชประโยชนเพื่อสรางความรวมมือในอนาคต 

2.3 World Bank (1999) ระบุถึงสถาบัน ระบบความสัมพันธ และบรรทัดฐานที่ชวยหลอหลอม
การมีปฏิสัมพันธกันในสังคม ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ซ่ึงเปนการเชื่อมโยงสังคมเขาดวยกัน  รวมทั้ง
ไดกลาวถึงทุนทางสังคมและนําแนวคิดทุนทางสังคมไปใชในรูปของทุนแบบหนึ่งที่จําเปนตอการพัฒนา 
โดยพยายามที่จะตอบคําถามวา อะไรเปนทุนทางสังคมและจะทําอยางไรเพื่อที่จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สุด
ตอประเทศหรือชุมชน ซ่ึงเปนแนวคิดที่กอใหเกิดการสรางองคกรที่เปนประโยชน หมายถึง การเพิ่มขึ้นของ
ความยึดเหนี่ยวกันในสังคม สามารถนําไปพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนได 

2.4 สถาบันเพื่อการศึกษาวิจัยและนวัตกรรม (Center for Education, Research and Innovation) 
ขององคกรความรวมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) สรุปวา ทุนทางสังคมคือการสรางเครือขาย
และกระบวนการตางๆ ที่มีบรรทัดฐานการปฏิบัติ (Norm) คานิยม (Value) และความเขาใจรวมกนั 
(Understanding) ในการเกื้อหนุนความรวมมือภายในและระหวางกลุมตางๆ ในสังคม 

2.5 Bain and Hicks  (1999) ไดแบงทุนทางสังคมเปน 2 ระดับคือระดบัมหภาคกับระดับจุลภาค 
โดย ระดับมหภาค (Macro) จะครอบคลุมบริบทขององคกรหรือสถาบันตางๆ ซ่ึงจะเปนความสัมพันธที่อยู
ภายใตโครงสรางแบบเปนทางการ อาทิ รูปแบบของการปกครอง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย และ
ระดับของการกระจายอํานาจ ซ่ึงเปนเสมือนสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอระดับจลุภาค และระดับจุลภาค 
(Micro) ถือเปนศักยภาพของการรวมตัวขององคกรในแนวนอน รวมท้ังเครือขายในการพัฒนา ซ่ึงมี 2 
ลักษณะ คือ  1) สาระหรือวิธีคิด (Cognitive) ความเขาใจ และการเรียนรูในเรื่องตางๆ ของประชาชน เปนสิ่ง
ที่จับตองยาก เพราะอยูในรปูของการใหคณุคา (values) ความเชื่อ (beliefs) ทัศนคติ (attitudes) พฤติกรรม 
(behavior) และบรรทัดฐานของสังคม (social norms) โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหคุณคา ซ่ึงประกอบดวยความ
ไววางใจ (trust) ความสามัคคี (solidarity) และการตางตอบแทน (reciprocity) คุณคาเหลานี้ถือเปนคานิยม
รวมกนัระหวางสมาชกิในชมุชน และเปนเงื่อนไขที่ทําใหชุมชนสามารถทํางานรวมกนัไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
เพื่อใหสวนรวมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และ 2) โครงสราง (Structural) จะสะทอนใหเห็นถึงองคประกอบ
และระดับการปฏิบัติของสถาบันทองถ่ิน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ที่สามารถสนองตอบตอการ
พัฒนาชุมชน จึงมักจะเกดิในองคกรแนวราบและมีความเปนเครือขาย 

2.6 Thomas Ford Brown เสนอวา ทุนทางสังคมเปนกระบวนการวิเคราะหระบบในการจัดสรร
ทรัพยากรทั่วทั้งเครือขายทางสังคม (allocating resources) ที่มีความสอดคลองกับรูปแบบของความสัมพันธ
ระหวางการยดึติดกับความเปนตัวตนของปจเจก (individual egos) ที่อยูภายในเครือขาย แนวคิดเกี่ยวกับ
ระบบจะมกีารวิเคราะหที่ครอบคลุม 3 มิติ/ระดับ ประกอบดวย 1) ระดับ Micro พิจารณาถึงการยึดติดกับ
ความเปนตวัตน ทั้งในสวนที่เปนศักยภาพในการจดัสรรทรัพยากรที่เกดิจากความเปนตัวตนในระดับปจเจก 
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และความเปนตัวตนที่มีอยูในเครือขายทางสังคม โดยมุงเนนความเกี่ยวพันระหวางปจเจกชนกับผลลัพธ
สุดทาย (individual nodal outcomes) ภายใตสังคมที่เปนอยู   2) ระดับ Meso พิจารณาถึงแนวคิดเกี่ยวกบั
โครงสรางหรือความสัมพันธที่เกิดขึ้นในเครือขาย ทั้งในรูปแบบความสัมพันธระหวางการยดึติดกับความ
เปนตัวตนที่หลากหลายในเครือขาย และรูปแบบการไหลเวียนของทรัพยากรในเครือขายนั้น อาจกลาวไดวา 
เปนการมุงเนนพิจารณากระบวนการสรางเครือขาย และผลลัพธสุดทายที่จะเกิดจากการกระจายทรัพยากร 
และ 3) ระดบั Macro เปนการศึกษาแนวคิดของทุนทางสังคมที่แฝงตัวอยูในโครงสราง โดยพิจารณาจาก
เครือขายเฉพาะแหงทีม่ีทุนทางสังคมแฝงตัวอยูในระบบเศรษฐกิจ การเมือง และระบบวัฒนธรรมหรือ
บรรทัดฐานของสังคม ที่มุงเนนถึงอิทธิพลของวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจระดับมหภาคที่มาจาก
ภายนอก ซ่ึงเปนเงื่อนไขผูกมัดกับเครือขาย โครงสรางหรือความสัมพันธในสังคม รวมทั้งความเปนพลวัต
ของโครงสรางการเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนยายเครอืขายดวย 

2.7 Spencer & Spencer (1993) ไดใหความหมายของ Competency วา เปนคุณลักษณะของบุคคล
ที่มีความสัมพันธเชิงเหตุและผลตอความมีประสิทธิผลของเกณฑทีใ่ช และ/หรือการปฏิบัติงานที่ไดผลการ
ทํางานที่ดีขึ้นกวาเดิม ประกอบดวย 1) แรงจูงใจ เปนสิ่งที่บุคคลคิดหรือตองการอยางแทจริง 2) คุณลักษณะ
สวนบุคคล เปนคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคล รวมถึงการตอบสนองของบุคคลตอขอมูลหรือสถานการณ
สําคัญ  3) แนวคิดของตนเอง เปนเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติ คานิยม และภาพลกัษณของบุคคลที่มีตอตนเอง  
4) ความรู เปนขอบเขตของขอมูลหรือเนื้อหาเฉพาะดานที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งครอบครองอยู และ 5) ทักษะ 
เปนความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งที่เกีย่วของกับดานกายภาพ การใชความคิด และจิตใจของบุคคล 

2.8 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดศึกษาและกําหนด
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคมทั้งในเชิงความหมายแคบและความหมายกวาง โดย 1) แนวคิดตาม
ความหมายแคบ (Narrow Concept) เปนการรวมกลุมในแนวราบ (Horizontal Association) ระหวาง
ประชาชนโดยอาศัยเครือขายทางสังคม (Social Networks) และบรรทัดฐานรวมกนั (Associated Norms) 
เพื่อที่จะบรรลผุลประโยชนรวมกันของกลุม  ซ่ึงมีคุณลักษณะในเชิงองคกรทางสังคมและ/หรือเศรษฐกิจ 
ดังนั้น เครือขายทางสังคมและบรรทัดฐานที่มีรวมกนัของกลุมคนในสังคมที่ทําใหเกิดหรือเปนผลมาจากการ
รวมมือหรือการประสานงาน จึงเปนคุณลักษณะสําคัญ ชุมชนที่มีระดบัการพัฒนาสงูโดยเปรียบเทยีบมักจะ
ไดรับการสนบัสนุนจากเครอืขายที่เกิดจากาการมสีวนรวม ความเปนอันหนึ่งอันเดยีวกันของประชาคม และ
ทําใหเกดิบรรทัดฐานรวมกนัจากการมีสวนรวมในการตรวจสอบระหวางกัน เปนผลทําใหเกดิความไววางใจ 
(Trust) ในสังคม และ 2) แนวคิดตามความหมายกวาง (Broader Concept) เปนการรวมเอากลุมในแนวตั้งเขา
มารวมกับกลุมในแนวราบ ซ่ึงการรวมกลุมในแนวตั้งจะมีลักษณะของความสัมพันธในเชิงลําดบัชั้น และมี
ความไมเทาเทยีมกันในการกระจายอํานาจระหวางสมาชิกของกลุม จึงเปนการรวมเอาความสัมพันธทั้งใน
ภาคเอกชนและภาครัฐเขาดวยกนั ภายใตวตัถุประสงคที่มีอยูอยางหลากหลาย 

สําหรับรูปแบบทุนทางสังคมหรือการเขามามีสวนรวม แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) รูปแบบเชงิ
โครงสราง (Structure) หมายถึง บทบาทของเครือขายทางสังคมที่สงเสริม/สนับสนุนโดยกฎ ระเบียบ และ
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จารีตที่ขจัดปญหา Collective Actions ในสังคมจากการให/แบงปนขอมูลขาวสาร ทุนทางสังคมในรูปแบบนี้
จึงมีลักษณะที่เปนวัตถุวิสัย (Objective) และสามารถสังเกตการเกดิขึ้น/ลดลงไดอยางชัดเจน และ 2) รูปแบบ
เชิงวิธีการคิด (Cognitive) หมายถึง บรรทัดฐาน (Norms) คุณคา (Value) ความไววางใจ (Trust) ทัศนคติ 
(Attitudes) และความเชื่อ (Belief) ซ่ึงมักเปนสิ่งที่จับตองยากและไมเปนตัวตน (non-material) และมีลักษณะ
เปนอัตตวิสัย (Subjective) ทําใหการสังเกตและวัดการมีอยูหรือเสื่อมสลายไดยาก  นอกจากนี้ ยังไดสรุป
ความหมายและองคประกอบของทุนทางสังคมใหสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 

โดยที่องคประกอบหลักทั้ง 4 องคประกอบดังกลาวมีบทบาทและลักษณะการยดึโยงใหเกดิเปนทนุ
ทางสังคม ดังนี้ 

  คน มีบทบาทหลักในการพฒันาประเทศ ที่ตองไดรับการพัฒนาในทกุมติทั้งดานสุขภาพที่มุงให
คนมีรางกายแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได ดานจติใจใหเปนคนที่มจีติใจดี มนี้ําใจ เอื้ออาทร เคารพกฎเกณฑ
ของสังคม มีวินัย ซ่ือสัตย มีความเสียสละ มีจิตสํานกึสาธารณะ มคีวามรักชาติ ฯลฯ และดานสติปญญา
เพื่อใหมีศักยภาพและความพรอมที่จะปรับตัวใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีความรู และทักษะในการ
ประกอบอาชพีที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เมื่อมารวมตัวรวมคิดรวมทํา
ในกิจกรรมตางๆ นําความรูที่ตนเองมีอยูมาแลกเปลี่ยน ก็จะกอใหเกิดการเรยีนรูตลอดชีวิตและกอใหเกดิ
ประโยชนไดกวางขวางยิ่งขึน้ 

 สถาบนั มีบทบาทในการสนบัสนุนและผลกัดนัใหเกดิพลังรวมของคนในชุมชนและสังคม ทําให
คนในสังคมอยูรวมกนัอยางสันติสุข โดยมีสถาบันหลัก อาทิ สถาบันครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานในสังคม
ที่หลอหลอมคนตั้งแตแรกเกดิ เปนแหลงบมเพาะปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม รวมทัง้จิตสํานึก
รูจักผิดชอบชั่วดี รูจักทําประโยชนเพื่อสวนรวม สถาบันศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม  
กลอมเกลาจิตใจใหตั้งมั่นอยูในคุณงามความดี สถาบันศาสนาที่เขมแข็งจะสรางศรัทธาใหแกคนในสังคม
และเสริมสรางการอยูรวมกนัอยางสงบสุข สถาบันการศึกษาเปนแหลงสรางความรูทางวิชาการ ควบคูกับ
คุณธรรม จริยธรรมใหแกคนในสังคม โดยเฉพาะเดก็และเยาชน สถาบันภาคธุรกิจเอกชนซ่ึงมีความพรอม
ทางดานการบริหารจัดการ บุคลากร ทรัพยากรและเครือขาย เมื่อประกอบกับการใชหลักบรรษทัภิบาลใน
การดําเนินธุรกจิหรือมีการดําเนินธุรกจิที่มีกจิกรรมที่สรางสรรคสังคมแลวกจ็ะเปนทนุทางสังคมในการพัฒนา
ประเทศไดอยางมหาศาล สถาบันสื่อเปนสถาบันที่สามารถชี้นําและมอิีทธิพลสูงตอพฤติกรรม คานิยมของ
คนในสังคมในวงกวาง 

ทุนทางสังคม เกิดจากการรวมตัว รวมคิด รวมทํา บนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจ สายใยผูกพนั 
และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยผานระบบความสัมพันธที่มีการสะสมในลักษณะเครือขายของ
องคประกอบหลัก ไดแก คน สถาบัน วัฒนธรรม และองคความรู ซ่ึงจะเกิดเปนพลังในชุมชนและสังคม 



6 ทุนทางสังคมกับการพัฒนาทุนมนุษย 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

 วัฒนธรรม เปนวิถีชีวติทีสื่บทอดกันมายาวนานและเปนที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ ซ่ึงมีความ
หลากหลายในแตละพื้นที ่เปนในรูปของความเชื่อ ความศรัทธา จารีตประเพณีทีด่ีงาม คานิยม ความเปนไทย 
นอกจากนี้ยังมวีัฒนธรรมที่เปนในรูปของแหลงประวัตศิาสตร โบราณสถาน ฯลฯ วัฒนธรรมเปนตัวยึดโยง
คนในสังคมใหตระหนักถึงรากเหงาของตนเอง เกดิความหวงแหนภมูิใจที่จะรักษา อนุรักษ และพัฒนา 
ตอยอดเพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ 

 องคความรู ประกอบดวยภมูิปญญาทองถ่ินและความรูที่เกิดขึ้นใหม โดยภูมิปญญาทองถิ่นเปน
ศาสตรและศิลปของการดําเนินชีวิตของชาวบานที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เปนฐานคิดและหลักเกณฑการ
กําหนดคุณคาและจริยธรรมที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมายาวนานจากคนรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง จากอดีตถึง
ปจจุบัน ทําใหเกิดความหลากหลายของความรูที่นํามาใชประโยชนได และสรางสมดุลในการอยูรวมกันของ
คนและธรรมชาติไดอยางเกือ้กูลกัน ความรูท่ีเกิดขึ้นใหมที่นํามาใชในทางปฏิบัติไดมีความหลากหลาย 
ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อตอบสนองเปาหมายหรือความตองการ
ของชุมชนได เชน ความตองการของตลาด และการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใชอยางเหมาะสม เปนตน 

2.9 Howard Gardner นักวิชาการดานการศกึษาแหงมหาวทิยาลัยฮารวารด ไดเขียนหนงัสือ Five 
Minds for the Future หรือ “5 จิต คิดเพื่ออนาคต” โดยชี้ใหเห็นและเนนความสําคญัของ “ความฉลาดหรือ
ทักษะ” ซ่ึง Gardner ใชแทนดวยคําวา “จิต” (Mind) ทั้ง 5 ประการที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย
ในทุกๆ ดานในโลกยุคศตวรรษที่ 21 จะตองมีจิตสาธารณะทั้ง 5 ประการ ประกอบรวมอยูในตัวของคนๆ 
นั้น ประกอบดวย  1)  จิตแหงวิทยาการ (Disciplined Mind) หมายถงึ การเรียนรูตลอดชีวิต คิดเปน ทําเปน  
2) จิตแหงการสังเคราะห (Synthesizing Mind) หมายถึง การสั่งสม ตอยอด และสรางนวัตกรรมความรู  
3) จิตแหงการสรางสรรค (Creating Mind) หมายถึง ความคิดสรางสรรค สรางดวยการหมัน่ฝกฝน 4) จิตแหง
ความเคารพ (Respectful Mind) หมายถึง การเปดใจกวาง พรอมรับฟงทุกความคิดเห็น  และ 5)  จิตแหง
คุณธรรม (Ethical Mind) หมายถึง ความรูคูคุณธรรม นําการพัฒนา โดยจิตทั้ง 5 มีความสําคัญเปนอยางมาก
ตอมนุษยในโลกยุคใหม และจะตองมีครบทั้ง 5 จิตจะขาดจิตใดจิตหนึง่ไปเสียไมได เพราะจิตทั้ง 5 มีผลตอ
การพัฒนาตวับุคคลทั้งในแงการทํางานและการดําเนนิชีวิต ซ่ึงจะสงผลใหสังคมมีทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณภาพและศกัยภาพในทุกๆ ดาน ส่ิงเหลานี้จะกลายเปนพลังในการที่จะขับเคลื่อนองคกร สังคม และ
ประเทศชาติใหกาวไปสูจุดมุงหมาย และยืนหยัดอยูภายใตการแขงขันในโลกยุคใหมไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 

2.10 ดร.สุวิทย  เมษินทรีย   ไดเขียนหนังสอื “โลกพลิกโฉม ความมั่งคั่งในนิยามใหม” (Post 
Knowledge Based Society) โดยช้ีใหเห็นการเปลี่ยนผานของโลกจากอดีตที่เปนสังคมเกษตรกรรม มาสู
สังคมอุตสาหกรรม ตอเนื่องมาจนถึงยุคสังคมฐานความรูในปจจุบนั และกําลังจะกาวผานตอไปในอนาคต
อันใกลที่เรียกวาสังคมหลังฐานความรู กลาวคือ  

(1) สังคมฐานความรู  เปนการเปลี่ยนผานขนานใหญกอนการเขาสูสหัสวรรษใหม โดยอาศัย 
Cyber cape และ Markets cape  รูปแบบการติดตอส่ือสารของมนุษยเปลี่ยนเปน Many2Many บนฐานเวลา
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จริง ทั้งนี้ สังคมฐานความรูจะขับเคลื่อนดวย 2 พลังสําคัญคือ การเชื่อมโยงเปนเครอืขายและความเขมของ
ปฏิสัมพันธ โดยมีจดุเนนคือ การตอบสนอง (Serving) การสรางความรู (Knowing) การรังสรรคความคิด 
(Thinking) และการสั่งสมประสบการณ (Experiencing) นอกจากนัน้ กระบวนทัศน การผลิตจะเปลี่ยนเปนการ
รับรูและตอบสนอง (Sense & Respond) ผลผลิตออกมาเปนนวัตกรรม องคความรูและความคิด และสามารถ
ตอบสนองแบบ Mass Customization แตส่ิงที่ขาดแคลนอยางมากคือ แรงงานที่มีทักษะ/องคความรู ความคิด
สรางสรรค จินตนาการ และนวตักรรม 

(2) สังคมหลังฐานความรู  โลกหลังสังคมฐานความรูประกอบดวยโลก 2 โลกที่สรางเสริมซึ่งกัน
และกันคือ โลกแหงความเปนอิสระ ที่มีคานิยมเปนปจเจกนิเทศน เนนอุดมการณและคุณคาของความเปน
มนุษย นํามาสูการปลดปลอยศักยภาพและความคิดที่เปนอิสระอยางเตม็ที่ และโลกแหงการพึ่งพาอาศัยกัน ที่
มีคานิยมมาสูจติสาธารณะ เนนในเรื่องสวนรวมมากขึ้น องคกรตางๆ เร่ิมตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ
สังคม การเปนพลเมืองที่ดีของสังคม และความยัง่ยืน อันนํามาซึ่งการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและ
กระบวนทัศนที่เนนในเรื่องความสมดุล จงึเปน 2 คานยิมสําคัญที่เปนตัวกํากบัโลกหลังสังคมฐานความรูที่จะ
นํามาสูการเปลี่ยนแปลงโครงสรางความสัมพันธและปฏสัิมพันธของคนอยางมากมาย และกอใหเกิดโลกที่
เกิดความลงตวัระหวางวัตถุกับจิตใจ สวนตัวกับสวนรวม และความรูกับคณุธรรม 

ปจจัยขับเคลื่อนสูโลกหลังสังคมฐานความรูจะตอยอดจากปจจยัขับเคลื่อนสังคมฐานความรู ซ่ึง
ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการคือ ความไววางใจ (Trusting) การใสใจ (Caring) การแบงปน 
(Sharing) และความรวมมอืรวมใจ (Collaborating) ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับคนและสังคมที่
แทจริง ที่ประกอบขึ้นดวยมนุษยทีแ่ทจริง ที่เต็มเปยมไปดวยคณุธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะควบคูกัน
ไปจะตองมีคณุธรรมและจริยธรรมดวย ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่พอเพยีงของการดํารงอยูอยางมีความหมายและ
ความสุข อันจะทําใหโลกของเราในอนาคตเกิดความสมดลุระหวางภาคสังคมและเศรษฐกิจ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวความคิดที่เกี่ยวของดังกลาว โดยสรุปจะเหน็ไดวา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“คนเปนทรัพยากรซึ่งเปนทุนที่มีความสําคัญของทุกองคกร และเปนสวนหนึ่งของทุนทางสังคมที่
เกิดจากการสั่งสมและการรวมตัวกันเพื่อใหเกิดปฏิสัมพันธกัน ซ่ึงศักยภาพที่มีอยูในมนุษยนั้น 
เปนสิ่งที่ตองสั่งสมกันมาและเกิดเปนทุนทางสังคม โดยแบงการวิเคราะหทุนทางสังคมออกเปน 2 
ระดับคือ ระดับ Micro  เปนเรื่องที่เกี่ยวกับสาระหรือวิธีการคิด (Cognitive) ซ่ึงเปนสิ่งที่จับตอง
ยาก เนื่องจากอยูในรูปการใหคุณคา ความเชื่อ ทัศนคติ  และบรรทัดฐานของสังคม เชน ความ
ไววางใจ โดยจะตองสรางสังคมที่มีความรูคูคุณธรรม สรางคนใหมีสติปญญา ความรู คุณธรรม 
และจริยธรรม และระดับ Macro เปนเรื่องปจจัยแวดลอมคนที่มีผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใหเปนคนเกง คนดี มีความรูคูคุณธรรม เพื่อใหมนุษยมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนการ
ชวยเพิ่มผลิตภาพทางสังคม และประเทศชาติใหกาวไกลไปขางหนาและสามารถยืนหยัดอยูภายใต
กระแสของการแขงขันในโลกยุคปจจุบันและอนาคตไดอยางแข็งแกรงและมั่นคง” 



8 ทุนทางสังคมกับการพัฒนาทุนมนุษย 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ จะเนนความสําคัญในระดับ Micro เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญที่ช้ีใหเหน็
การพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนษุย โดยมีองคประกอบสําคัญเกี่ยวของกับ ความไววางใจ การใสใจ การ
แบงปน และความรวมมือรวมใจ ซ่ึงเปนทุนทางสังคมที่เอื้อประโยชนทางดานเศรษฐกิจ เปนทรัพยากรทาง
คุณธรรมที่ใชไมมีวันหมด และเปนชดุความสัมพันธระหวางผูคนที่ตั้งอยูบนความคาดหวังในสิ่งที่ตองใช
รวมกัน มีคานิยมแบบเดียวกัน และมคีวามไวเนื้อเชือ่ใจตอกัน ซ่ึงจะทําหนาที่เชื่อมโยงคนตางชนชัน้ 
ตางชาติพันธุ ตางวัฒนธรรมเขาดวยกัน 

 3.   การประเมินสถานภาพทุนทางสังคม 

3.1 แนวคิดการประเมินสถานภาพทุนทางสงัคม 
(1) John D. and Catherine T. Macarthur (2000) ไดอธิบายวิธีการวัดทนุทางสังคมวา มี 2 วิธี 

ไดแก 1) ทางตรงคือการสังเกตจากสังคมและรวบรวมจากการสํารวจ เพราะทุนทางสังคมมีหลายรูปแบบ 
อาทิ ระดับความไววางใจ บรรทัดฐานและการคว่ําบาตร ความรวมมือในหมูประชาชน เชน รอยละของการ
ตอบในชุมชนที่เห็นดวยวา “คนสวนมากไวใจได” และ 2) ระดับความรวมมือของสมาชิกในหมูประชาชน 

(2) Putnam (2000) ไดพฒันาแนวคิดทนุทางสังคม โดยจัดทําเปนดัชนวีัดทุนทางสังคมขึ้นมา 5 
องคประกอบ 14 ตัวช้ีวัด คือ 1) ดานวิถชีีวิตขององคกรในชุมชน ไดแก รอยละของประชาชนในชุมชนที่เปน
คณะกรรมการตางๆ ในชุมชนในรอบป  รอยละของชุมชนที่เปนเจาหนาทีในชมรมหรือองคกรในรอบป  
จํานวนองคกรทั้งหมดตอประชากร 1,000 คน  จํานวนเฉลี่ยของการประชุมองคกรตางๆ ในรอบป และ
จํานวนเฉลี่ยของสมาชิกองคกร 2) ดานกิจกรรมทางสังคม ไดแก อัตราผูมาใชสิทธิเลือกตั้งประธานาธบิดี 
รอยละของสมาชิกองคกรที่เขารวมประชุมในกิจกรรมของโรงเรียนและเทศบาลในรอบป 3) ดานอาสาสมัคร
ชุมชน ไดแก จํานวนขององคกรไมแสวงหากําไรตอประชากร 1,000 คน  จํานวนเฉลี่ยของเวลาขององคกรที่
ปฏิบัติงานในโครงการของชุมชนในรอบป และจํานวนเฉลี่ยของเวลาที่อาสาสมัครทํางานในรอบป 4) ดาน
ความสามารถทางสังคมที่ไมเปนทางการ  ไดแก รอยละของประชาชนที่ใชเวลาบอยคร้ังในการเยี่ยมเพื่อนบาน  
และจํานวนเฉลี่ยของเวลาที่ใชเพื่อการบันเทิงในบาน  5) ดานความไววางใจ  ไดแก  รอยละของประชาชนที่
คิดวาผูอ่ืนสามารถไววางใจได และรอยละของประชาชนที่คิดวาผูอ่ืนมคีวามซื่อสัตย 

(3) Nan Lin (2001) ไดเสนอแนวทางในการวัดทุนทางสงัคม โดยใชตวัแปรหลัก 3 ตัว คือ 
ทรัพยากรที่ดํารงอยูในโครงสรางสังคม การเขาถึงทรัพยากร และการใชทรัพยากร โดยทรัพยากรทีด่ํารงอยู
ในโครงสรางสังคม มี 2 ลักษณะคือ 1) ทรัพยากรเครือขาย ประกอบดวย หนึง่ การที่บุคคลหรือกลุม 
มีขอบเขตความสัมพันธกับบุคคลใดหรือกลุมใดบาง  สอง ทรัพยากรที่เปนไปไดมากที่สุดในเครือขาย
ความสัมพันธ ซ่ึงหมายถึงองคกรที่มีแนวโนมหนุนชวยองคกรชาวบานมากที่สุด  สาม ความหลากหลายของ
ทรัพยากรของกลุมที่มีความสัมพันธดวย เชน การที่กลุมชาวบานมีความสัมพันธกับองคกรอื่นที่มีทรัพยากร



คุณสุวรรณี  คํามั่น และคณะ 9 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

แตกตางกนั และส่ี องคประกอบของทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรที่มอียูทั่วๆ ไปหรือทรัพยากรเฉพาะกลุม 
2)  สถานภาพขององคกรท่ีติดตอ เปนทรัพยากรที่มคีุณคาซึ่งอยูภายใตการครอบครองของกลุมที่ติดตอดวย 
เชน ความมัง่คัง่ อํานาจ และสถานภาพทางสังคม เพื่อชวยใหเกดิกจิกรรมเฉพาะกลุมหรือบุคคลประสงคใหเกดิ 

(4) ธนาคารโลก  ไดจัดแบงมติิทุนทางสังคมออกเปน 6 มิติ 11 องคประกอบ 50 ดัชนีช้ีวดั 
ประกอบดวย  มิติดานกลุมและเครือขาย  มิติดานความไววางใจและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั  มิติดาน
กิจกรรมและความรวมมือ  มิติดานขาวสารและการสื่อสาร มิติดานความสมานฉันท การอยูรวมกนัในสังคม 
ความขัดแยง และความรุนแรง และมิติดานอํานาจหนาทีแ่ละกิจกรรมทางการเมือง    

(5) กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย (2548) ไดศกึษาและกําหนดดัชนีทนุ
ทางสังคม ซ่ึงประกอบดวย 5 มิติ  40 ดัชนี ไดแก มิติกลุมและเครือขาย 12 ดัชนี มิติความไววางใจและความ
เปนอันหนึ่งอนัเดียวกนั 7 ดชันี  มิติดานกจิกรรมรวมและความรวมมือ 4 ดัชนี  มิติดานความสมานฉันท การ
อยูรวมกนัใน และความขัดแยงและความรนุแรง 10 ดัชน ีและมิติดานอาํนาจหนาที่และกิจกรรมทางการเมือง 
7 ดัชน ี

(6) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ไดศึกษาและยึดแนวคิดการ
ประเมินสถานภาพทุนทางสังคมตามแนวคิดของธนาคารโลก และไดแบงกรอบตัวช้ีวัดทุนทางสังคมที่สําคัญ 
ประกอบดวย ตัวช้ีวดัในเชงิ Input/Output และตวัช้ีวดัในเชิงสนับสนุนใหเกิดทนุทางสังคม โดยตัวชี้วัดท่ี
แสดงทุนทางสังคมในเชิง input และ/หรือ output  ซ่ึงเปนพื้นฐานของการวัดทุนทางสังคม ไดแก  1) กลุม
และเครือขาย ที่แสดงมิติของทุนทางสังคมในเชิงโครงสรางและนํามาใชเสมอในฐานะ input indicator ที่
กอใหเกิดทนุทางสังคม  2) ความไววางใจ มักใชแสดงทุนทางสังคมในเชิงแนวคดิ และอาจเปนไดทั้ง input 
หรือ output indicator หรือเปนตัวช้ีวัดทุนทางสังคมโดยตรง  การคาดคะเนพฤติกรรมของคนหรือ
ประสบการณจากความไววางใจ/การขอความชวยเหลือ จะสะทอนทุนทางสังคมในเชิงแนวคิด และ  
3) กิจกรรมรวมและความรวมมือ เปนการแสดงออกของทุนทางสังคมในเชิง output indicator ที่เมื่อมีการ
รวมกลุมและมีความไววางใจเกิดขึ้น ก็จะมีผลลัพธออกมาใหเห็น และสามารถสังเกตหรือจับตองได และ
ตัวชี้วัดท่ีสนับสนุนใหเกิดทุนทางสงัคม ไดแก 1) การสื่อสารและ/หรือขาวสาร เปนเงื่อนไข/ปจจยัที่
กอใหเกิดทนุทางสังคม 2) การมีพวกหรือถูกทิ้งใหอยูอยางโดดเดี่ยว เปนผลที่เกดิจากการม/ีไมมีทุนทาง
สังคม และ 3) การมีอํานาจในการตัดสินชวีิตตนเอง ทั้งในเชิงการเมือง ครอบครัว หรือที่เกี่ยวกับชวีติตนเอง   

จากแนวคิดเรื่องทุนทางสังคมที่มีอยูอยางหลากหลายมิต ิ สศช. ไดแปลงแนวคิดจาก “นามธรรม” 
ไปสู “รูปธรรม” ที่สามารถจับตองไดหรือวัดออกมาได โดยไดแบงตวัช้ีวดัออกเปน 2 ระดับ คือ 

(6.1) ระดับ Micro เปนการประเมินผลทุนทางสังคมที่เปนทุนมนุษย ซ่ึงคนมีบทบาทหลกัในการ
พฒันาองคกร/ประเทศใหเจรญิกาวหนา โดยทุนมนุษยทีเ่ปนทุนทางสังคมนั้นจะตองเปนคนที่มีความไวเนื้อ
เชื่อใจ มนี้ําใจและเอื้ออาทร และมีความเชือ่ในระบบคณุคาและหลักศลีธรรมที่ดี เชน คุณธรรม วนิัย ความ
ซ่ือสัตย และจติสํานึกสาธารณะ เปนตน โดยแบงตวัช้ีวัดออกเปน 6 มิต ิไดแก 
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 มิติดานกลุมและเครือขาย ทุนทางสังคมมักจะขึน้อยูกบัการรวมกลุมของคนในสังคม เนื่องจาก
กลุมและเครือขายจะชวยใหเกิดการแบงปนขอมูล ซ่ึงทําใหมีการลดพฤติกรรมฉวยโอกาสและเสริมสราง
กิจกรรมรวม โดยขอมูลที่จะใชวัด ประกอบดวย ความหนาแนนของสมาชิก ความแตกตางของสมาชิก 
ความสัมพันธเชิงโครงสรางภายในกลุม และความสัมพันธภายนอกกลุม เชน การมีกลุมออมทรัพย/กลุม
อาชีพ/กองทนุหมูบานในหมูบาน การเปนสมาชิกกลุมสหกรณ/กองทนุหมูบาน กลุมที่มีอยูในหมูบานมีการ
ทํางาน/ติดตอกับเครือขายนอกหมูบาน/ชุมชน  เปนตน 

 มิติดานความไววางใจและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เนื่องจากความไววางใจซึ่งเปน
องคประกอบที่สําคัญของทุนทางสังคม เปนนามธรรมที่วัดไดยาก และสามารถมีความหมายที่แตกตางกัน
ออกไปในแตละบุคคล การวัดจึงเนนไปทีค่วามไววางใจทั่วไปและความไววางใจเฉพาะเจาะจง โดยขอมูลที่
จะใชวัด ประกอบดวย ความไววางใจในเพื่อนบาน ผูอุปถัมภ คนแปลกหนา และมมุมองของความไววางใจ
ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา เชน คนในชุมชน/คนไทยสวนใหญไววางใจได ความไววางใจที่ทานมตีอตํารวจ/
ทหาร/กํานนั/ผูใหญบาน/อบต./อบจ. ความคิดเห็นตอความชวยเหลือของคนสวนใหญในชุมชน การใหความ
รวมมือโดยสละเงิน/เวลา/แรงงาน/วัสดุอุปกรณ 

 มิติดานกิจกรรมรวมและความรวมมือ ในระบบสังคมประชาธิปไตย กิจกรรมรวมในชุมชน
หรือระหวางประชาชนจะเกดิขึ้นไมได หากไมมีทุนทางสังคมปรากฏอยูในชุมชนนัน้ๆ การวัดทนุทางสังคม
จึงเปนเครื่องชีใ้หเห็นถึงสภาพแวดลอมของสังคมการเมืองในสังคมนัน้ๆ เชน การลงแขกเกีย่วขาวเปน
ตัวอยางของกจิกรรมรวมหรือความรวมมือ  โดยขอมูลที่จะใชวดั ประกอบดวย ขอบเขตของกิจกรรมรวม 
ชนิดของกิจกรรมที่กระทํา และการประเมินผลความตั้งใจและการมีสวนรวมในกิจกรรมรวมเชน จํานวน
คร้ังของการมีสวนรวมในกจิกรรมของชุมชนในรอบปทีผ่านมา ความคิดเห็นตอการรวมแรงรวมใจกันแกไข
ปญหาของคนในชุมชน เปนตน 

 มิติดานขาวสารและการสื่อสาร  การเขาถึงขาวสารและการสื่อสารเปนเครื่องมือในการชวยคน
ในชุมชนใหสามารถแกไขปญหาของตนเองได ทั้งในดานเศรษฐกจิและสังคม โดยใชขอมูลขาวสารชวยใน
การตัดสินใจหรือการสงเสยีงในเรื่องตางๆ ที่มีผลกระทบตอตนเอง โดยขอมูลที่จะใชวัด ประกอบดวย 
จํานวนแหลงที่มาของขาวสาร และสื่อที่ใชในการสื่อสาร  เพื่อแยกแยะความแตกตางหรือความสัมพันธ
ระหวางแหลงขาวที่มาจากลุมและเครือขายที่เปนทางการและไมเปนทางการเชน ความถี่ในการรับขาวสาร
จากเสียงตามสายในหมูบาน/ชุมชน ความถี่ในการรับขาวสารจากวิทยุ/หนังสือพิมพ ความไววางใจตอขอมลู
จากสื่อของรัฐ/เอกชน/ส่ือมนษุย  เปนตน 

 มิติดานการรวมกลุมทางสังคมและการผนวกเขารวม ชุมชนหรือสังคมประกอบขึ้นมาจาก
รูปแบบความสัมพันธของคนที่มีลักษณะแตกตางกัน และมักนําไปสูความขัดแยงไดโดยงาย การรวมกลุม
ทุนทางสังคมอาจจะเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธทางสังคมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เชน การพบปะผูคนในทีส่าธารณะ 
การเขารวมกิจกรรมกีฬา อยางไรก็ตาม ความแตกตางหรือการแบงแยกที่มีอยูอาจทําใหเกิดความไมไววางใจ  
ฉะนั้น  ทนุทางสังคมจึงมีสวนในการกอใหเกิดปฏิสัมพนัธทางสังคม เพื่อลดความขดัแยงจากความแตกตาง
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

หรือการแบงแยก หรือสรางวิธีการ/โครงสรางที่จะเอื้ออํานวยใหมกีารลดขอขัดแยงและความรุนแรงลงได 
โดยขอมูลทีจ่ะใชวดั ประกอบดวย สาเหตขุองความแตกตางและกลไกในการแกไขปญหา เชน ความแตกตาง
ของสมาชิกกลุมในฐานะทางการเงิน/ความร่ํารวยกอใหเกิดปญหา ปญหาที่เกิดจากความแตกตางของสมาชิก
กลุมนําไปสูความรุนแรงในหมูบาน/ชุมชน ความรูสึกของทานที่มีตอผูคนในหมูบาน/ชุมชน เปนตน 

 มิติดานการมอํีานาจและกิจกรรมทางการเมือง การมีอํานาจ หมายถึง การไดมาซึ่งทรัพยสินและ
ความสามารถของคนในการมีสวนรวมตอรอง ควบคุมหรือมีอิทธิพลตอสถาบันที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของ
คน โดยขอมูลที่จะใชวัด ประกอบดวย ความรูสึกเกี่ยวกบัความสุข ความมีประสิทธิภาพ ความสามารถของ
คนหรือหวัหนาครัวเรือนในกิจกรรม หรือผลลัพธทางการเมืองที่เกีย่วของกัน เชน ทัศนคติตอการพัฒนา
คุณภาพชวีิตใหดีขึ้น สาเหตทุี่ไปลงคะแนนเลือกตั้ง  เปนตน 

(6.2) ระดับ Macro เปนกรอบตัวช้ีวัดที่จะทําการประเมินผลของทุนทางสังคมที่เปนปจจยัแวดลอม
ทุนมนุษย ที่จะหลอหลอมใหเปนคนที่มีคณุภาพ ซ่ึงเปนขอมูลระดับภาพกวาง ประกอบดวย สถานภาพของ
สถาบันทางสังคม วัฒนธรรม และองคความรู/ภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนาคุณภาพทรัพยากร
มนุษยทั้งดานความรู ทักษะ คานิยม ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมตางๆ เพื่อใหเปนทุนทางสังคมที่ดีตอไป 

3.2 สถานภาพทุนทางสังคมไทย 
   ระดับ Micro  
ภาพรวมประเทศไทยมีทุนทางสังคมในระดับปานกลาง และชุมชนชนบทมีทุนทางสังคมสูง

กวาชุมชนเมือง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ไดทําการสาํรวจและเก็บขอมูลทุน
ทางสังคมจากจังหวดัตัวอยางนํารองในป 2548 พบวา ประเทศไทยมีสถานภาพทุนทางสังคมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาดัชนีทุนทางสังคมเทากับ 0.6060 ทั้งนี้โดยมิติดานอํานาจหนาทีแ่ละกิจกรรมทางการเมือง
มีคาดัชนีสูงสุดเทากับ 0.7598  รองลงไปคือมิติดานความสมานฉันท การอยูรวมกันในสังคมและความ
ขัดแยงและความรุนแรง  0.6725  มิติดานความไววางใจและความเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน 0.5927  สวนมิติ
ดานกิจกรรมและความรวมมอื 0.4824 และมิติดานกลุมและเครือขาย 0.3671 เปนมติิที่มีคาคะแนนคอนขาง
ต่ํา นอกจากนี ้เมื่อเปรียบเทียบสภาพสังคมของชุมชนระหวางชนบทกบัเมือง จะพบวาชุมชนชนบทมีทุนทาง
สังคมสูงกวาชุมชนเมือง ทัง้นี้อาจสืบเนื่องจากสังคมชนบทยังมีลักษณะเปนสังคมแบบเครือญาติและสังคม
ปดมากกวา ทัง้นี้โดยมีสถานภาพในแตละดานที่สําคัญ ดังนี้  

(1)  ประชาชนมีแนวโนมท่ีจะรวมกลุมและเชื่อมโยงเปนเครอืขายกันมากขึน้ กลุมเปนแหลงที่
ปจเจกชนเขามาดําเนินกิจกรรมรวมกันภายใตเปาประสงครวมกัน เปนแหลงใหสมาชิกมีการแลกเปลี่ยนและ
เรียนรูซ่ึงกันและกัน ตลอดจนสรางความสัมพันธซ่ึงกันและกนั และเมื่อกลุมมีการเชื่อมโยงกับกลุมอื่นๆ ก็
กอใหเกิดเปนเครือขายระหวางกลุมและสมาชิกของกลุม ซ่ึงเปนการขยายโอกาสในการแสวงหาแลกเปลี่ยน
และชวยเหลือทั้งในดานขอมูลขาวสารและทรัพยากรอื่นๆ ที่สงเสริมใหกลุมขยายตวัและเกิดความเขมแข็ง
ขึ้นมา ที่ผานมาพบวาประเทศไทยมีการรวมกลุมเปนเครือขายกันคอนขางนอย และมักมีรูปแบบของการ
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รวมกลุมเปนแบบเฉพาะกจิหรือมีการรวมกลุมกันอยางไมเปนทางการ และเปนเพียงชั่วคร้ังชั่วคราว แตจาก
การดําเนินงานตามโครงการตางๆ ของรัฐในระยะที่ผานมาพบวา ประชาชนมีการรวมกลุมในการทํา
กิจกรรมตางๆ อยางหลากหลายมากขึ้น อาทิ การรวมกลุมเพื่อบริหารจัดการเงินกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองมากกวา 80,000 หมูบาน/ชุมชน การจัดตั้งองคกรชมุชนซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 27,796 
องคกร ในป 2545 เปน 50,321 องคกรในป 2549 กลุมวิสาหกจิชุมชนจํานวน 37,311 กลุม รวมทั้งเกิด
เครือขายองคกรชุมชนตางๆ เชน เครือขายวิสาหกิจชุมชน 85 กลุม เครือขายดานวัฒนธรรม 3,542 กลุม  
เปนตน ซ่ึงการรวมกลุมดังกลาวนอกจากจะวางรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของชมุชน แกไขปญหาความ
ยากจนและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคมโดยรวมแลว ยังมีสวนเสริมสรางความผูกพัน 
และความเกื้อกูลกันทั้งระหวางคนในชุมชนและนอกชุมชนมากยิ่งขึน้  

อยางไรก็ตาม แมชุมชนจะมีการรวมกลุมและเปนเครือขายที่หลากหลายมากขึ้น แตจากขอมูลการ
สํารวจลักษณะ รูปแบบและการใหการชวยเหลือของกลุมตางๆ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย พบวา มีคาคอนขางต่ําโดยเฉพาะดานการเขารวมเปนสมาชิกกลุมของครัวเรือน การเขาถึง
แหลงเงินทนุของกลุมตางๆ ประสิทธิผลการทํางานของกลุม ความสามารถในการชวยเหลือสมาชิกของกลุม 
และองคกรทีส่ามารถใหการชวยเหลือกลุมและสมาชิกกลุมเมื่อยามมปีญหา โดยป 2550 พบหมูบาน/ชุมชน
เพยีงรอยละ 33 เทานั้นทีม่ีการจัดสวัสดกิารเพื่อชวยเหลือสมาชิกในดานตางๆ ของชุมชนได อาทิ การ
ชวยเหลือผูดอยโอกาสในชุมชน การชวยเหลือในเรื่องคาใชจายสมทบการรักษาพยาบาล และการให
ทุนการศึกษาแกลูกหลานของสมาชิกในชมุชนที่เรียนดีแตยากจน  เปนตน 

(2) สมาชิกในชุมชนมีความไววางใจตอกันมากกวาไววางใจผูอ่ืน การดาํเนินกจิกรรมในดาน
ตางๆ ไมวาจะเปนสังคม การเมืองและเศรษฐกิจของชวีิตครอบครัว กลุม และสังคมจะมีความสงบสันติ 
ยั่งยนื และเกดิความเจริญเตบิโตไดเมือ่สมาชิกมีความไววางใจกนัและกัน และมีความเปนอันหนึง่อันเดยีวกัน 
เพราะสิ่งเหลานี้จะเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญใหกับกิจกรรมเหลานั้น ทั้งนี้จากขอมูลการสํารวจของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในป 2548 พบวา ประชาชนมรีะดับความไววางใจตอ
บุคคลในชุมชนมากกวาตอบุคคลอื่นๆ อาทิ คนตางชาติ/ตางภาษา เจาหนาที่ภาครัฐ และสื่อมวลชน ฯลฯ แต
ยังอยูในระดับต่ํา ขณะทีก่ารใหการชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในชมุชน และการใหความชวยเหลือใน
โครงการที่มีประโยชนตอคนสวนใหญยังมีอยูในระดับปานกลาง โดยสังคมในชนบทจะมีความไววางใจ
และใหการชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในชมุชนมากกวาสังคมในเขตเมือง 

(3) คนไทยมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและเขารวมทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะจํานวนมาก 
การเขารวมกิจกรรมของสวนรวมในชุมชนของปจเจกชนเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงบรรทัดฐาน ของชุมชนนั้น
วามีความเขมแข็งหรือออนแอ ชุมชนที่มีบุคคลเขารวมกิจกรรมมากยอมแสดงใหเห็นวากฎเกณฑหรือ
บรรทัดฐานของชุมชนไดรับการยึดถือและปฏิบัติอยางเขมแข็ง ทั้งนี้ในชวงที่ผานมาพบประชาชนใหความ
รวมมือและรวมทํากิจกรรมในดานตางๆ ดังนี้ 
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(3.1) ประชาชนมีสวนรวมพัฒนาชุมชนในระดบัสูง โดยการเปนสมาชิกและเขารวมกิจกรรม
ของกลุม/องคกรชุมชนตางๆ ทั้งที่ดําเนินการในรูปแบบที่เปนทางการที่มีการจดทะเบยีน เชน มูลนิธิ 
สหกรณ กลุมพัฒนาอาชีพ หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ไมไดจดทะเบยีน อาทิ กลุมอาชีพ กลุมการเงิน และกลุม
ชมรมตางๆ ในระดับสูงและมีแนวโนมเพิม่มากขึ้นจากรอยละ 87.2 ในป 2544 เปนรอยละ 95.7 ในป 2551 
นอกจากนี้ ยงัไดเขาไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชนของชุมชนหรือทองถ่ินถึงรอยละ 
97.5 ปจจัยสําคัญที่เอื้อตอการสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนคือ ความตื่นตัวของประชาชนที่เห็น
ประโยชนตอการเขารวมกลุมเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการไดรับการสนับสนุนกระตุนจาก
ภายนอกชุมชนทั้งหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนมาอยางตอเนื่อง ตลอดจนพื้นฐานทางวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตทีต่องพึ่งพาซึ่งกนัและกนั โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชนบท  

(3.2) คนวัยทํางานรอยละ 27 เปนผูท่ีมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ ทั้งนี้โดยพิจารณาจากการม ี
จิตศรัทธา สละเวลา กําลังกาย กําลังความคิด และกําลังทรัพย ทํางานเพื่อสาธารณประโยชนในองคกร
ชุมชน/สถาบันที่ไดมุงแสวงหาผลกําไรนัน้ พบวายังมีอยูเปนจํานวนมาก โดยขอมูลการสํารวจอาสาสมัครใน
องคกรภาครัฐและภาคเอกชนรวม 11 ประเภท ของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
พบวา ในป 2548 ประเทศไทยมีอาสาสมัครรวมแลวกวา 9.5 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 27 ของจาํนวนผูมี
งานทําทั้งหมด 

(3.3) คนไทยมนี้ําใจ ไมตรี และมีความเอื้ออาทรตอผูอ่ืน ซ่ึงถือเปนลักษณะเดนที่เปนที่ยอมรับ
ของชาวตางประเทศ ดังจะเห็นไดจากขอมูลการสํารวจความคิดเหน็ตอภาพลักษณคนไทยของนกัทองเที่ยว
ตางชาติที่เขามาเที่ยวในประเทศไทย ที่สวนใหญตอบวา สาเหตุที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเนื่องจาก
ประเทศไทยมทีรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลายนาสนใจ คนไทยมนี้ําใจ หนาตายิ้มแยม 
แจมใส มีความเปนมิตรและมีความเอือ้อาทร และจากเหตุการณที่ประเทศไทยประสบปญหาภยัพิบัติ
ธรรมชาติจากคลื่นยักษสึนามิที่ภาคใตในป 2547 ทีช่าวไทยไดใหการชวยเหลือผูประสบภัยทกุคนโดยไม
เลือกชาติ ศาสนา รวมถึงการชวยเหลือประเทศเพื่อนบานตางๆ ที่ประสบปญหาเชนเดียวกัน ขณะที่ตนเองก็
ประสบกับความเดือดรอนเชนกัน กย็ิ่งมสีวนทําใหชาวตางชาติเกิดความประทับใจและถือเปนเหตกุารณที่
โดงดังไปทั่วโลก  

อยางไรก็ตาม แมคนไทยสวนใหญจะมภีาพลักษณที่สงเสริมสนับสนุนและเพิ่มคุณคาในการเปนทุน
ทางสังคมที่ดี แตก็มภีาพลักษณหรือคานยิมบางประการที่ยังเปนปญหาในสายตาของนักลงทุนตางชาติ อาทิ 
คนไทยขาดคานิยมในเรื่องของการทํางานหนัก โดยพฤติกรรมหรือการแสดงออก ในเรื่องการทํางานที่
ผูประกอบการไมคอยเหน็เดนชัดในลกูจางที่เปนคนไทยคือ การทุมเท เอาจริงเอาจัง ความขยนัพากเพียร มี
น้ําอดน้ําทนในการทํางานหรือมีความสุขสนุกกับการทีไ่ดทํางาน เปนตน ขณะทีส่ิ่งที่เห็นชัดไดมากกวาคือ
การมีคานิยมรักสบาย รักสนกุ บันเทิงเริงรมย ซ่ึงขอมูลดังกลาวมีความสอดคลองกับขอมูลจากงานศึกษาวจิัย
หลายๆ คร้ังที่ไดมีการศึกษาไวโดยหนวยงานวิชาการภาครัฐและองคกรเอกชน และเมื่อเปรียบเทียบกับ
คานิยมในการทํางานกับคนชาติอ่ืนๆ ก็จะยิ่งเหน็ชัดเจนมากขึ้น อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร ฮองกง 



14 ทุนทางสังคมกับการพัฒนาทุนมนุษย 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ญ่ีปุน ฯลฯ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุนนั้นเปนประเทศที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลกวา คนญี่ปุนมีคานิยมใน
การทํางานหนกั ทํางานเปนทีม และมีความอดทนสูง โดยในสวนของวฒันธรรมการทํางานของชาวญี่ปุนนัน้ 
จะชวยกนัทํางานอยางเต็มความสามารถเพื่อความกาวหนาและศักดิ์ศรีของครอบครัว และถือวาบริษัทหรือ
หนวยงานนั้นเปนเสมือนครอบครัวที่สมาชิกรักใครปรองดองชวยเหลือค้ําจุนกัน นอกจากนี้คนญี่ปุนยังมี
คานิยมรักชาตทิี่โดดเดน อีกดวย 

(3.4) สังคมชนบทยงัมีความสามคัคี และเขารวมกิจกรรมการบํารุงรักษาสาธารณสมบัติและการ
พัฒนาของหมูบานกันแทบทกุครัวเรือน กลาวคือ ป 2551 พบวามีครัวเรือนรอยละ 96 จากจํานวนครัวเรือน
ทั้งหมดเขารวมกิจกรรมสาธารณะของหมูบาน โดยภาคกลางมีสัดสวนการเขารวมกิจกรรมสาธารณะของ
หมูบานนอยกวาทุกภาค  สวนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีมากทีสุ่ดในแตละป เนื่องจากคนในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอืจะมีพืน้ฐานของวิถีชีวิตที่มีการพึ่งพาซึ่งกันและกันสูงกวาทกุภาค และยังมคีวามยึดมัน่
กับจารีตประเพณี วฒันธรรมทองถ่ินและศาสนาในระดับสูง ทําใหมีความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม
สาธารณะของหมูบานอยูเสมอ 

(4) ปจจุบันคนไทยสามารถเขาถงึและใชชองทางการสื่อสารไดอยางหลากหลายมากขึ้น การ
เขาถึงขาวสารและการสื่อสารเปนเครื่องมือในการชวยคนในชุมชนใหสามารถแกปญหาของตนเองได ทั้งใน
ดานเศรษฐกิจและสังคม โดยขอมูลที่เกีย่วของพบวา ปจจุบันคนไทยสามารถเขาถึงและใชชองทางการ
ส่ือสารไดอยางหลากหลายมากขึ้น ทั้งสื่อวทิยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ตและสื่อส่ิงพิมพตางๆ  โดยป 2548 มี
ประชาชนอาย ุ 6 ปขึ้นไปรอยละ 31.1 ที่ไดรับฟงวิทยุเปนประจํา ขณะที่รอยละ 94.6 ไดชมโทรทัศนใน
รายการตางๆ เปนประจํา  สําหรับดานการรับรูขาวสารจากชองทางอื่นๆ พบวามแีนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกนั 
โดยป 2548 มีจํานวนประชากรที่ใชอินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้นเปน 7.1 ลานคนเทียบกับป 2544 ที่มีเพียง 3.5 ลานคน  
และจากขอมูลการสํารวจการใชเวลาของประชากรพบวา ใน 1 วัน คนไทยใชเวลาในการรับบริการจากสื่อ
ตางๆ เชน การอานหนังสือพิมพ การดูโทรทัศนและวดีีโอ การรับรูขอมูลขาวสารจากคอมพิวเตอร การใช
หองสมุด รวมทั้งสิ้นเฉลี่ยประมาณ 3 ช่ัวโมงตอวนั นอกจากนีย้ังยอมจายเงินเพื่อการอานหนังสือพิมพ 
หนงัสือรายสัปดาห รายเดือนและหนังสืออ่ืนๆ ตลอดจนคาธรรมเนียมการใชหองสมุดเพิ่มขึ้นจาก 24.3 บาท
ตอเดือนในป 2545 เปน 26.8 บาทตอเดือนในป 2547  ทั้งนี้ความตื่นตัวดังกลาวเปนชองทางที่จะทาํให 
คนไทยมีโอกาสไดเรียนรูและติดตามความกาวหนาของวทิยาการตางๆ ไดอยางกวางขวางและทนัสมัยมาก
ขึ้น อยางไรก็ตาม การเขาถึงชองทางการสื่อสารดังกลาวยังมีชองวางระหวางคนที่อาศัยอยูในเขตเมืองและ
ชนบทอยูคอนขางมาก  

(5) สังคมไทยมคีวามขัดแยงและมีแนวโนมท่ีจะใชความรุนแรงในการแกไขปญหาตางๆ รวมท้ังมี
การทําผิดกฎ ระเบียบ กติกาทางสงัคมมากขึ้น ความสมานฉันททางสังคมเปนสิ่งที่ทําใหทราบถึงระดับการ
ยอมรับในความหลากหลายดานชนชาตแิละเชื้อชาติ มีการไปมาหาสูกันหรือการเขารวมในประเพณตีางๆ 
ของชุมชนที่ตนเองสังกัด สวนความขดัแยงและความรุนแรงนั้นเปนเงือ่นไขหรือปจจัยดานลบที่บั่นทอนทนุ
ทางสังคม โดยในชวงที่ผานมาพบวา 
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(5.1) สังคมไทยยงัมปีญหาความขดัแยงและใชความรนุแรงระหวางกันคอนขางมาก ทั้งนี้ นบัตั้งแต 
ป 2545 เปนตนมา มีประชาชนไดเขามารองทุกขตอองคกรตางๆ ทั้งศาลปกครอง ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  และคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการจํานวนมากเฉลี่ยปละ 116 
คดีตอประกรพันคนเทยีบกบัป 2545 ที่มีเพียง 54 คดี ขณะเดียวกนั ยังเกิดเหตกุารณความรนุแรงในพืน้ที่
ตางๆ โดยเฉพาะเหตุความไมสงบใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตทีม่ีการกอความไมสงบในพื้นที่มากกวา 
6,000 คร้ัง ในชวง 4 ปที่ผานมา (2547-2550) โดยการกอเหตุดังกลาวสงผลใหประชาชนและเจาหนาที่ของ
ภาครัฐไดรับบาดเจ็บมากกวา 3,000 คน และเสียชีวิตเกือบ 2,000 คน นอกจากนี้ ยังมีการชุมนุมประทวงโดย
มวลชนในพื้นที่ 26 คร้ัง ขณะที่ประชาชนในพืน้ที่ตางๆ ทั้งกรุงเทพฯ และตางจงัหวัดไดมีการชุมนุมใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทางการเมืองซึ่งมีการปะทะโดยใชกาํลังและอาวุธหลายครั้ง เหตุการณ
ดังกลาวสะทอนใหเห็นวาสังคมไทยมีแนวโนมที่จะใชความรุนแรงในการแกไขปญหาตางๆ มากขึ้น 

(5.2) ประชาชนมีการทําผิดกฎ ระเบียบและกติกาของสงัคมมากขึ้น ในสังคมประชาธิปไตย การ
เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ืน การเคารพกฎ ระเบียบของสังคมเปนเรื่องสําคัญ และนําไปสูการขาด
ระเบียบวินยัของการอยูรวมกัน การไมปฏิบัติตามกติกาเพื่อใหสังคมอยูรวมกนัไดอยางสันติ  แตแนวโนม
ในชวง 4-5 ปที่ผานมา กลับพบวายังมกีารละเมิดอยูคอนขางมาก ทั้งนี้จากขอมลูการทําผิดกฎจราจร พบมี
การทําผิดเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่งจากสัดสวน 93.6 คดีตอประชากรพันคนในป 2544 เพิ่มเปน 110.7 คดีในป 
2548 และ 102.7 คดีในป 2549 

(6) คนไทยมีความตื่นตัวในการรักษาสิทธิของตนเองและเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทาง
การเมืองเพิ่มขึ้น  ความเปนอิสระในการตัดสินใจกําหนดการดําเนินชีวิตของตนเอง  การตระหนักใน
ความสําคัญที่ตนเองมีตอชุมชนและสังคม ความสามารถในการตอสูกับความไมเปนธรรมที่ไดรับ  การไปใช
สิทธิเลือกตั้ง การตอบสนองตอปญหาของชุมชนจากเจาหนาที่บานเมือง และความซื่อสัตยสุจริตยอมชี้ใหเห็น
วาประชาชนมีอํานาจ มีความหมายและมีความหวังตอระบบการเมืองอันเปนรากฐานที่ทําใหทุนทางสังคมมี
ความแข็งแกรงขึ้น ทั้งนี้ในชวง 5 ปที่ผานมา พบคนไทยมีความตื่นตัวในการรักษาสิทธิของตนเองเพิ่มขึ้น 
โดยมีการยื่นเรื่องรองทุกขตอหนวยงานตรวจสอบเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 11 ตอป โดยป 2544 มีเร่ืองรองเรียนรวมทั้งสิ้น 6,426 รายเทียบกับป 2549 ที่มีจํานวน 10,515 
ราย  สําหรับดานการมีสวนรวมในกิจกรรมการเมือง พบวา ประชาชนตื่นตัวและเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจ โดยไดเขามาเลือกผูที่จะมาทําหนาที่นิติบัญญัติและบริหารในลักษณะของการใชสิทธิ
ในการเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น โดยใชสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) เพิ่มขึ้นจากรอยละ 
61.3 ของผูมีสิทธิในป 2539 เปนรอยละ 72.6 ในป 2548 และรอยละ 74.0 ในป 2550   ขณะที่ไปใชสิทธิใน
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) รอยละ 56.0 และใชสิทธิออกเสียงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ ฉบับ 
พ.ศ. 2550 รอยละ 57.6  ทั้งนี้โดยประชาชนในภาคเหนือมีการใชสิทธิสูงสุดรอยละ 62.1  ขณะที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการใชสิทธิต่ําสุดรอยละ 54.4 ในการออกเสียงประชามติฯ  



16 ทุนทางสังคมกับการพัฒนาทุนมนุษย 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

   ระดับ Macro  
 (1) ระบบสถาบันท่ีทําหนาท่ีขัดเกลาและปลูกฝงระบบคุณคา คานยิมและความเชื่อท่ีดีงามมี

แนวโนมออนแอและมีบทบาทในการพัฒนาทุนมนุษยลดลง  
(1.1) สถาบันครอบครัวมีแนวโนมออนแอลง และไมสามารถทําบทบาทหนาท่ีไดอยางที่ควรจะ

เปน ปจจุบันขนาดและรูปแบบของครัวเรือนคนไทยเปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีขนาดเล็กลงจากที่เคยมีสมาชิก
ในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คนเหลือครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ 3.5 คน ขณะที่รูปแบบครัวเรือนเปนครอบครัวเดี่ยว
และครอบครัวคนเดียวมากขึ้น พฤติกรรมการอยูรวมกันของสมาชิกในครอบครัวเปนแบบตางคนตางอยู มี
เวลาในการอยูพรอมหนาและทํากิจกรรมรวมกันนอยลง คนวัยหนุมสาวขาดเปาหมายในการสรางครอบครัว
รวมกัน เห็นไดจากหลายกรณีที่เมื่อมีปญหามักหาทางออกดวยการแยกกันอยูหรือหยารางมากกวาการหา
แนวทางแกไขปญหารวมกัน โดยในชวงที่ผานมาพบครัวเรือนมีการหยารางหรือแยกกันอยูของคูสมรสที่เคย
สมรสแลวสูงขึ้น อัตราการหยารางเพิ่มจาก 4.4 คูตอพันครัวเรือนในป 2544 เปน 4.9 คูตอพันครัวเรือนใน 
ป 2549 ขณะที่อัตราการแยกกันอยูไดเพิ่มจาก 20.7 รายเปน 22.8 รายตอประชากรที่เคยสมรสแลวพันคนใน
ชวงเวลาเดียวกัน ตามลําดับ ภาวะแตกแยกของครอบครัวสงผลตอปญหาเด็กและเยาวชน ซ่ึงจากสถิติภูมิหลัง
ดานครอบครัวของเด็กในสถานพินิจเด็กและเยาวชน พบวา จํานวนเด็กที่ทําความผิดและถูกสงตัวเขา 
สถานพินิจฯ นั้นประมาณครึ่งหนึ่งมาจากครอบครัวที่แตกแยก  

นอกจากนี้ ภาวะความบีบคั้นทางเศรษฐกิจก็มีสวนสําคัญในการบั่นทอนความเขมแข็งของครอบครัว 
เนื่องจากสมาชิกของครอบครัวโดยเฉพาะพอแมตองออกไปทํางานนอกบาน จึงทาํใหไมมีเวลาอยูพรอมหนา
กัน สงผลตอสัมพันธภาพพอแมลูกหางกนั ขาดการดแูลเอาใจใสซ่ึงกนัและกนั ไมไดทําบทบาทหนาที่ของ
ตนอยางเหมาะสม ละเลยการเลี้ยงดู อบรม ปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม รวมทั้งการ 
หลอหลอมบุคลิกภาพและพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค โดยในชวงป 2545-2549 พบวามเีดก็ถูกทอดทิง้และเรรอน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากอัตรา 35.2 คนตอเด็กแสนคนในป 2545 เปน 48.5 คนตอเดก็แสนคนในป 2549 
ขณะทีพ่บผูสูงอายุถูกทอดทิ้งใหอยูคนเดยีวเพิ่มมากขึน้จากรอยละของผูสูงอายุทีอ่ยูคนเดียวตอผูสูงอายุทั้งหมด 
6.3 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 7.5 ในชวงเวลาเดียวกันตามลําดับ  นอกจากนี้ ยังพบวามีการกระทํารุนแรงภายใน
ครอบครัวเพิ่มมากขึ้นทั้งทางรางกาย จิตใจและทางเพศโดยเฉพาะตอเดก็และผูหญิง 

(1.2) สถาบันศาสนาไมสามารถเปนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในสงัคมไดเหมือนในอดตี  
แมวาหลักคําสอนทุกศาสนามุงพัฒนาจิตใจของคนใหเปนคนดี มีคณุธรรมและเอื้อตอการพัฒนาระบบคุณคา
ของคนในสังคม ประกอบกบัการมีศาสนสถานมากมายประมาณ 30,000 แหง และมพีระและผูนําทางศาสนา
รวมแลวกวา 300,000 คนกระจายอยูทั่วประเทศ แตบทบาทของสถาบันศาสนายังไมสามารถชักจูงหรือเปน
แกนนําในการพัฒนาจิตใจ การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมไดอยางเพยีงพอโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
เนื่องจากวิธีการเผยแพรยังไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และผูเผยแผหลักธรรมคําสอนขาดความรู 
ความเขาใจ  ตลอดจนทักษะและความสามารถในการถายทอดหลักปรัชญาคําสอนของศาสนาตางๆ ใหแก
ประชาชน ขณะที่บางสวนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ทําใหขาดความนาเชื่อถือและนําไปสูความเสื่อม



คุณสุวรรณี  คํามั่น และคณะ 17 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ศรัทธาเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้จากการที่คนไทยมวีิถีชีวติที่ตองดิ้นรนประกอบอาชพีและหารายไดทําใหการ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาลดนอยลง ซ่ึงจากการสํารวจการเขารวมกจิกรรมทางวัฒนธรรม ของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ ในป 2548 พบวาพุทธศาสนิกชนรอยละ 78 ไมเคยอานหนังสือธรรมะ รอยละ 73.4 ไมเคย
รักษาศีล รอยละ 54.9 ไมเคยฟงเทศน/ดูรายการธรรมะ และรอยละ 43.5 ไมเคยสวดมนต โดยเฉพาะกลุมเด็ก
และวัยรุนมีแนวโนมหางไกลวัดมากที่สุด คือรอยละ 45 ไมเคยไปทําบุญตักบาตร ขณะที่อีกรอยละ 65 ไมเคย
ไปวัดฟงธรรมเลยในรอบ 1 เดือน 

(1.3) สถาบันการศึกษายังไมสามารถหลอหลอมเด็กและเยาวชนใหมีความรูคูคุณธรรม และ
เปนคนดีของสังคมไดอยางเหมาะสม การดําเนินงานของสถาบันการศึกษาตางๆ ที่ผานมาพบวามีแนวโนม
ใหความสําคัญกับระบบการเรียนการสอนที่วัดความสําเร็จจากใบรับรองผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร 
หรือใบปริญญาบัตรมากกวาสมรรถนะ ความรู ความสามารถ รวมถึงคุณธรรมและพฤติกรรมของผูเรียน มี
ผลทําใหคนไทยสวนใหญไมสามารถคิดเปนทําเปน ขาดเหตุผล ไมมีจิตวญิญาณในการใฝเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต ขาดทักษะในการวิเคราะหสังเคราะหและประยกุตใชประโยชนกับวถีิชีวิต ซ่ึงสอดคลองกับ
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาในโครงการศึกษาตลาดแรงงานเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ 1   ที่ทําการสํารวจความ
คิดเห็นผูประกอบการในสถานประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการในป 2550 พบวา ประเทศไทย
ยังมีความขาดแคลนแรงงานที่มีความรู ความสามารถในทางวิชาการ และการแกปญหาโดยใชหลักวิชา 
(Knowledge)   แรงงานที่มีทักษะ (Skills) ที่สามารถเพิ่มผลิตภาพไดจากความชํานาญและประสบการณ
ตลอดจนความชํานาญเฉพาะทาง (Competency) ที่จําเปนสําหรับงานดานการผลติและการบริหารจัดการ
องคกรเปนจํานวนมาก 

(1.4) สถาบันธุรกิจเอกชนยงัเขาไปทําบทบาทในการเปนทุนทางสังคมคอนขางนอย แมวาใน
ป 2549 จะพบวา มีองคกรธุรกิจเพื่อสังคมอยู 54 องคกรซึ่งมีการดําเนนิงานเพื่อสังคมอยางตอเนื่องโดยเฉพาะ
ในดานการศึกษาและการพฒันาสังคม และพบวามีบริษัทเอกชนอีกเปนจํานวนมากที่ทํางานโดยมีกลไก
ดําเนินการเชื่อมโยงอยางเปนเครือขายทั้งที่เปนการรวมตวัของบริษัทธุรกิจที่มีอุดมการณในการพัฒนาสังคม
เหมือนกนัและเปนองคกรธรุกิจที่ดําเนนิกจิกรรมโดยมีองคกรภาคเอกชน (NGOs) หรือสถาบันการศึกษา
เปนแกนในการประสานงาน อยางไรกต็าม เมื่อเทียบกับจํานวนสถาบันธุรกิจเอกชนทั้งหมดในประเทศไทย
แลวนับวามีสัดสวนที่นอยมาก นอกจากนี้องคกรธุรกจิเอกชนที่เขามามีบทบาทในการคืนกําไรสูสังคมนั้น
มักเปนธุรกิจขนาดใหญ และมักทําเปนครั้งคราว ขณะที่ภาคธุรกิจเอกชนขนาดเล็กจะมีบทบาทนอย โดย
กิจกรรมที่สถาบันธุรกิจเอกชนตางๆ ควรใหความสําคัญคือการพัฒนาสังคมที่สงผลในวงกวางตอสังคม อาทิ 
การนําเอาความรูและความเชี่ยวชาญในดานการบริหารธุรกิจ ทั้งดานการผลิต การตลาด การเงินและบัญช ี

                                                        
1  โครงการศึกษาตลาดแรงงานเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ ป 2551 จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ รวมกับศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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มาชวยสงเสรมิกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูและนาํไปสูการสรางรายได
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ซ่ึงถือเปนกลไกหนึ่งทีจ่ะชวยเสริมใหนโยบายของภาครฐัและการ
ทํางานของชุมชน/ประชาชนมีความเปนไปไดในทางปฏบิัติ  นอกจากนี้ ภาคธุรกิจเอกชนควรเคลื่อนยายการ
ลงทุนไปในพืน้ที่ชนบทซึ่งนอกจากจะสงผลดีใหคนในชนบทไมตองยายถ่ินมาหางานทําในเมือง ลดภาระ
คาครองชีพและลดปญหาความลมสลายของสถาบันครอบครัวแลว ยังมีสวนชวยสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ของทองถ่ินใหดํารงอยูสืบตอไป และจะชวยใหเกิดกจิกรรมเชิงเศรษฐกิจอื่นๆ ติดตามมาดวย เชน กิจการ
รานอาหาร รานขายเครื่องใชสอยหรือเครื่องนุงหมในบริเวณใกลเคยีงกับที่สถานประกอบการหรือโรงงาน
ตั้งอยู เปนตน 

สําหรับในดานการพัฒนาเปนบรรษัทภิบาลที่ดีนั้น จากขอมูลบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
พบวาบริษัทสวนใหญกวารอยละ 70 เปนบริษัทที่มีธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกจิ  อยางไรกต็าม จาก
การศึกษาของสถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย พบวา แมประเทศไทยจะมีบริษัทหลายแหงไดรับการ
คัดเลือกเปนบรรษัทภิบาลที่ดีในระดับดีถึงดีมาก แตยังนับวานอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณบริษัทที่จดทะเบียน
ทั้งประเทศ ทั้งนี้ ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเกิดบรรษัทภิบาลของภาคธุรกิจไทย มี 3 ประการ คือ การขาด
ธรรมมาภิบาลในภาครัฐ การขาดหลักนิติธรรมที่ดี และการขาดระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 

(1.5) สถาบันสื่อยังไมไดแสดงบทบาทในการกระตุนสงัคมไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ปจจบุัน
ส่ือมีความหลากหลาย ประชาชนสามารถเขาถึงสื่อมากขึ้นโดยเฉพาะสื่อวิทยุ โทรทัศน  และอนิเตอรเน็ต  
ซ่ึงนับวันจะมอิีทธิพลตอความรู ความคิด  ทัศนคติและความเชื่อของผูคนในสังคมมากขึ้น ซ่ึงจากขอมูลการ
สํารวจสื่อมวลชน (วิทยแุละโทรทัศน) ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป 2551 พบวา ประชาชนอายุ 6 ปขึ้น
ไปกวา 60 ลานคน สวนใหญใชเวลาไปกับการดูและฟงรายบันเทิงมากที่สุดรองลงไปคือรายการขาว ทั้งนี้
จากการประเมนิรายการและสาระที่นําเสนอ พบวา รายการขาว ส่ือบางสวนขาดความเขาใจในหลักวิชาชีพที่
แทจริง มกีารรายงาน เผยแพรขอมูลขาวสารตามกระแสและคํานึงถึงผลประโยชนเชิงธุรกิจเปนหลัก บาง
กรณขีาดการกลั่นกรองขอเทจ็จริงหรือขาดการคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมคอนขางมาก  ขณะที่รายการบนัเทิง
มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องเพศและการแตงกายที่ทันสมยั เปนสาเหตุใหเด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรม
เรียนแบบ มพีฤติกรรมเสี่ยงที่ไมเหมาะสม และมีปญหาดานคณุธรรมจริยธรรมมากขึ้น ซ่ึงจากขอมูลการ
สํารวจของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและสวนดุสิตโพล พบพฤติกรรมที่เปนปญหาของกลุม
นักเรียน/นกัศกึษา คือ การนิยมใชสินคาฟุมเฟอย แตงกายโปเปลือยตามแฟชั่นตางชาติหรือดารา ซ่ึงสาเหตุ
สวนหนึ่งมาจากการเสพสื่อที่ไมเหมาะสมทั้งทางโทรทัศนและอินเตอรเน็ต รวมถึงการขาดแบบอยางที่ดี 

(2) ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ดงีามมากมาย แตหลายอยางกําลังเลือนหายไป ขณะที่ระบบคุณ
คาท่ีดีงามในอดีตเริ่มเสื่อมถอย  

การเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมอยางไรพรหมแดนสงผลใหคนไทยหันไปชื่นชอบวัฒนธรรมแบบใหม
ที่รับรู ซึมซับไดสะดวกรวดเร็วกวา ขณะที่วัฒนธรรมไทยหลายอยางกําลังถูกละเลย อาทิ การแตงกายแบบ
เรียบงายหรือชุดประจําทองถ่ิน ประเพณีทีส่ะทอนถึงความมีน้ําใจชวยเหลือเกื้อกูลกนัเชนการลงแขก การเอา
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

แรงในหมูเกษตรกรซึ่งแมยังมีอยูใหเห็นบางแตเร่ิมลดนอยลงจนเกือบสูญหาย การใชแรงงานปจจุบันตอง
แลกดวยคาจางเปนสวนใหญ ขณะที่วฒันธรรม ประเพณีทองถ่ินมีการสืบทอดปฏิบัติและถายทอดสูคนรุน
ใหมนอย  นอกจากนี ้ ระบบคุณคา ความเชื่อที่ดีงามถูกละเลยหรือไมใหความสําคัญจากคนรุนใหม อาท ิ
ความสํานึกรักชาติ ความเอื้ออาทร ความมีน้ําใจ เมตตา เสียสละ การใหอภยั การเคารพผูอาวุโส ฯลฯ ซ่ึงการ
ใหความสําคญัในระบบคุณคาที่ดีงามลดนอยลงเชนนี้จะมีผลตอการเสื่อมสลายของทุนทางสังคมไทย และ
อาจมีสวนนําไปสูปญหาสังคมตางๆ เชน ปญหาความไมสงบที่เกิดจากการขาดสํานึกรักชาติ ปญหาการ
กระทําผิดกฎ ระเบียบที่เกดิจากการขาดวินัย ปญหาปฏิสัมพันธระหวางวยัซ่ึงเกิดจากการไมเคารพผูอาวุโส 
เปนตน 

(3) ประเทศไทยยังมีการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมจากภูมิปญญาเพือ่ใชในการพาณิชยใน
ระดับต่ํา ไมสามารถแปลงภมิูปญญาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับประเทศได  

ขอมูลการสํารวจความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ในป 2546 พบวา ประเทศไทยมีผูรูภูมปิญญาในสาขา
ตางๆ จํานวนกวา 1.7 ลานคนใน 10 สาขาความรูกระจายอยูทุกภูมภิาคของประเทศ ขณะเดยีวกันภาครัฐไดมี
การลงทุนเพื่อการวิจยัและพฒันามาอยางตอเนื่อง แตจากขอมูลสถิติการจดทะเบียนสิทธิบัตรของประเทศไทย 
ของกรมทรัพยสินทางปญญาตั้งแตป 2531-2550 พบวา มีจํานวนสทิธิบัตรในประเทศไทยทั้งสิ้น 22,436 ราย 
ในจํานวนนี้เปนสิทธิบัตรของคนไทยเพียง 6,088 ราย แบงเปนสิทธิบัตรดานการออกแบบจํานวน 5,352 ราย 
และสิทธิบัตรเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐจํานวน 736 รายซ่ึงในจาํนวนนี้เปนเพยีงการพัฒนาเทคโนโลยีขัน้ตนเทานัน้ 
ขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยยังไมไดใหความสําคัญในการที่จะพัฒนา ตอยอดและใช
ประโยชนจากความรูภูมิปญญาดังกลาวมาใชในการพัฒนาประเทศอยางจริงจัง 

4.   ปจจัยและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอทุนทางสังคมไทย 

4.1 ปจจัยและแนวโนมท่ีสงผลกระทบตอสถานะทุนทางสงัคมไทย 
ในยุคโลกาภิวตันที่มีการเปลีย่นแปลงตางๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา  ทั้งสามารถแพรกระจาย หรือสงผล

กระทบเชื่อมโยงทั่วโลกอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีแบบกาวกระโดดที่สงผลให
เกิดการเปลี่ยนผานไปสูสังคมหลังฐานความรู ขณะเดียวกันสถานการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
สังคมไทยทั้งการขยายตวัของเมือง โครงสรางและสัมพันธภาพครอบครัว  นับวาเปนเงื่อนไขปจจยัสําคัญที่มี
ผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากดัตอการพัฒนาทุนทางสังคมและทุนมนุษย  ทั้งยังสงผลตอกระบวนการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

(1) แนวโนมการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตนท่ีสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายคนโดยเสรีและ
เทคโนโลยีพัฒนาแบบกาวกระโดด ทําใหมีการปรับตัวเปล่ียนผานไปสูสังคมหลังฐานความรู  ซ่ึงจะสงผล
กระทบตอวิถีชีวิต ทักษะความรูและวัฒนธรรมไทย    
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จากกระแสโลกาภวิัตนและความกาวหนาของเทคโนโลยีการขนสง ที่สงผลใหมีการเดินทางเพื่อ
การทองเที่ยวและการทําธุรกิจในทีต่างๆ ทั่วโลกมากขึน้ ในขณะที่กฎระเบียบที่เกีย่วของกับการรวมตัวของ
กลุมเศรษฐกิจ  รวมถึงการเปนสังคมผูสูงอายุของโลก  ที่สงผลใหแนวโนมกําลังแรงงานและผูสูงอายุสามารถ
เคลื่อนยายขามประเทศโดยเสรีมากขึ้น โดยท่ีความกาวหนาทางเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด จะสงผลใหเกิด
การนําเทคโนโลยีมาผสมผสานเขากับความคิดสรางสรรค ความรูสมัยใหม และวฒันธรรมมากขึ้น  ทั้งยัง
สงผลใหเกิดการปรับตัวที่จะเปลี่ยนผานจากสังคมฐานความรูไปสูยุคสังคมหลังฐานความรู (Post Knowledge 
Base) ในอีก 20 ปขางหนา คาดวาจะสงผลกระทบตอทุนทางสังคม ดังนี้ 

(1.1) วัฒนธรรมและคานิยมท่ีดงีามของไทยปรบัเปล่ียนตามวฒันธรรมตางชาติ ท่ีเล่ือนไหลเขา
สูประเทศ จากการเคลื่อนยายคนตางชาตเิขาสูประเทศไทย ทั้งในรูปแบบของการเขามาใชบริการทางการแพทย 
บริการทางการศึกษานานาชาติ และการทองเที่ยว  จึงคาดวาจะสงผลใหเกิดการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม  
เกิดวฒันธรรมใหมๆ  ตลอดจนมีการเบีย่งเบนและเปลี่ยนแปลงคานิยมที่ดีงามในการดํารงชีวิต ดังจะเห็นได
จากงานวิจยัเร่ือง “การแตงงานขามวัฒนธรรมของผูหญิงชนบทอสีาน” ของสํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2549) สะทอนวา ภาคอีสานมีคานิยมในการแตงงานขาม
วัฒนธรรมระหวางหญิงไทยในชนบทกับชาวตางชาต ิ ซ่ึงอาจจะกลายเปนวัฒนธรรมใหมของชุมชนอีสาน 
เพราะคนในชมุชนมองวาจะชวยใหมีรายไดเพิ่มมากกวาชองทางอื่นๆ และเขยตางชาติก็สามารถสนับสนุน
จุนเจือครอบครัวดานรายไดมากกวาเขยไทย ทําใหหญิงชาวชนบทในภาคอีสานจํานวนหนึ่ง มีความตั้งใจทีจ่ะ
แสวงหาคูแตงงานกับชาวตางชาตเิปนหลัก จึงมักจะเดนิทางไปยังแหลงเที่ยวที่มีชาวตางชาติมาเทีย่วจํานวน
มากและนําไปสูการแตงงานในทายสุด ขณะที่โครงการศึกษาการยายถ่ินกบัการพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550) ไดสะทอนถึงพฤติกรรมของหญิงไทยในภาคอีสานบางคนอีก
วา หลังไดแตงงานกับชาวตางชาติแลว  กม็ีการใชจายฟุมเฟอย บริโภควัตถุนิยม ขาดการพึ่งพาตนเอง ไมมี
อาชีพ ไมรักนวลสงวนตวั มีสามี 2 คน ทั้งที่เปนชาวตางชาติและคนไทย ซ่ึงเปนแบบอยางที่ไมดีงามตอ
เยาวชน 

(1.2) คนไทยเขาถงึขอมูลขาวสาร มีความรูมากขึ้น ขณะเดียวกันอาจสงผลใหวัฒนธรรมไทย
เสื่อมถอยลง จากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมท้ังกระแสโลกาภิวตัน กอใหเกิด
สังคมแหงการสื่อสารไรสาย (Ubiquitous society)  ซ่ึงสรางความสะดวกสบายในชวีติและสังคมการทํางาน
ใหเขาถึงขอมูลขาวสาร มีความรู สรางความเสมอภาค และความโปรงใสมากขึ้น ขณะเดียวกันกส็งผลให
วัฒนธรรมตางชาติไหลบาเขาสูประเทศไทยมากมายหลากหลายรูปแบบ ทําใหกลุมเด็กและเยาวชน มีโอกาส
เขาถึงสื่อทางอินเตอรเน็ตทีไ่มเหมาะสม  หากมีภมูิคุมกันไมดพีอในการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรม
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม กจ็ะเปนภยัรายที่ทําลายทั้งตนเองและครอบครัว รวมถึงสังคมไทย ดังผลสะทอน



คุณสุวรรณี  คํามั่น และคณะ 21 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

จากโครงการสํารวจความคดิเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส 2    พบวา จากการที่เดก็และเยาวชนรับ
เอาวัฒนธรรมการบริโภคจากตางชาติเขามา แลวไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใชชีวิตทีห่รูหราฟุมเฟอยเกินฐานะ 
สงผลใหเกิดการแสวงหารายไดที่ผิดศีลธรรมคือ มีการเสนอขายบริการทางเพศผานชองทางความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีส่ือสารเปนหลัก เชน ใชหองสนทนาบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนการววิเซ็กสผานเว็บ
แคม หรือที่เรียกวา “กิ๊กชัว่คราว” และเซ็กสโฟน  เปนตน  

(1.3) เกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและองคความรู เปนแรงผลักดันใหคนไทยตอง
ปรับตัวไปสูการมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม มีความรูและทักษะหลากหลาย และเนนการรวมมือรวมใจมาก
ขึ้น การเปนสังคมฐานความรู ไดสงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานทีม่ีทักษะและองคความรู  
ความคิดสรางสรรค  จินตนาการ คิดคนและสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ  ที่จะชวยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน   ทําใหทรัพยากรมนุษยจําเปนตองพัฒนาตนเองไปเปนผูทีม่ีความรูและทกัษะหลายอยาง ไดรับ
การศึกษาและฝกอบรมหลายดาน ทํางานไดหลากหลาย และมกีารเพิม่พูนความรูและทักษะใหมๆ  ใหทันกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ควบคูไปกับการปรบัสภาพจิตใจใหเปนคนดี  มีคุณธรรม 
และมีจิตสํานึกสาธารณะ ซ่ึงจิตสํานึกสาธารณะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยในโลกอนาคตนั้น จะตอง
ใหความสําคญักับการเรียนรูตลอดชีวิต  เปนคนที่คิดเปน ทําเปน มกีารสั่งสม ตอยอด และสรางนวัตกรรม
ความรู มีความคิดสรางสรรค  เปดใจกวางพรอมรับฟงทุกความคิดเหน็  ยึดหลักจรยิธรรม คุณธรรม และ
ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม นอกจากนี้ ยงัจําเปนตองมคีวามรวมมือรวมใจระหวางองคกร เกิด
เปนเครือขายการทํางาน มีความรวมมือแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกันมากขึ้น 

(1.4) ชุมชนตื่นตัวเร่ืองการมีสวนรวมและมีเครือขายท่ีเขมแข็งขึ้น จะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนา
ทองถิ่นทุกมิต ิ การเปนสังคมฐานความรูทีม่ีการเชื่อมโยงเปนเครือขายเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญนั้น สงผล
ใหชุมชนทองถ่ินมีแนวโนมตื่นตัวในการรวมกลุมและมีการเรียนรูรวมกันมากขึ้น โดยใชกระบวนการชุมชน
เขมแข็งที่ใหคนในชุมชน เปนแกนหลักในการคิดและลงมือทํา  รวมทั้งจัดการความรูในชุมชน พรอมกับ
ไดรับการหนุนเสริมจากทองถ่ินและภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ จึงเกิดเปนชุมชนตนแบบเพื่อเรียนรูและ
ประยุกตใชทีม่ีความเขมแขง็ ทั้งสามารถสรางและขยายเครือขายการพัฒนาชุมชนทองถ่ินใหกระจายอยูทัว่
ทุกภูมภิาคของประเทศและมีความเขมแขง็มากขึ้น  ประกอบกับนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถ่ินและ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงจะสงผลใหชุมชนและทองถ่ินเขามามี
บทบาทหลักในกระบวนการพัฒนาและจดับริการทางสังคมเพิ่มมากขึน้  ขณะที่รัฐบาลจะมีบทบาทเปนเพยีง
ผูสงเสริมและสนับสนุน รวมทั้งมีแนวโนมจะใหอิสระดานการบริหารระบบงบประมาณแกทองถ่ินมากขึ้น 
เพื่อใหทองถ่ินสามารถนําไปใชใหสอดคลองกับสภาพปญหา เกิดการบูรณาการแผนงานและการทํางาน
รวมกันระหวางหนวยงานตางๆ ในพื้นที ่  ทําใหชุมชนกลายเปนกลไกสําคัญที่สามารถสรางโอกาสในการ

                                                        
2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัเดือนมิถนุายน 2551 
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วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

พัฒนาทองถ่ินทุกมิติ รวมทั้งจะเปนตัวเชื่อมระหวางภาครัฐและประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงจะชวยใหเกิดการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่นําไปสูความยั่งยนืตอไป  

(2) แนวโนมการเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวของเมือง โครงสรางและรูปแบบสัมพันธภาพ
ครอบครัว จะสงผลใหรูปแบบการปฏิสัมพนัธทางสงัคมเปล่ียนไป สถาบันครอบครัวออนแอและสื่อจะเขามา
มีอิทธิพลมากขึ้น  

การเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการ ประกอบกับความเจริญกาวหนา
ของระบบโครงสรางพื้นฐาน การจัดระบบบริการสังคม เทคโนโลย ีและระบบเครือขายการคมนาคม จึงคาด
วาในป 2570 จะมีประชากรเมืองรอยละ 35.69 และประชากรในเขตเมืองจะเพิม่ขึ้นทุกภาค ปริมณฑลจะ
กลายเปนเขตเมืองอยางสมบูรณตั้งแตป 2566 ขณะทีภ่าคตะวนัออกจะมีการเพิ่มของประชากรในเขตเมืองสูง
มากขึ้นกวาภาคอื่นๆ คือ จากรอยละ 34.7 ในป 2551 เปนรอยละ 42.9 ในป 2570 นอกจากนี ้ แนวโนม
เปลี่ยนแปลงของโครงสรางครอบครัวจากเดิมที่เคยอยูรวมกันอยางนอย 3 รุน ไดแก รุนปูยาตายาย รุนพอแม 
พี่ปานาอาและรุนลูกหลาน มีการตัดสินใจรวมกันดวยความรัก ความเขาใจและเหตุผล ตลอดจนรูจักการให
อภัยกนั  แตปจจุบันเริ่มเปลี่ยนเปนครอบครัวเดี่ยวและมีรูปแบบทีม่ีความหลากหลายมากขึ้น สมาชิกใน
ครอบครัวมีจํานวนนอยลง มีรูปแบบครอบครัวที่หลากหลาย เชน ครอบครัวที่พอหรือแมเล้ียงลูกคนเดียว
ตามลําพัง ครอบครัวอุปการะชั่วคราว ครอบครัวที่อยูคนเดียว ครอบครัวทดแทนถาวร ครอบครัวที่เปนญาติ
พี่นองกัน ครอบครัวที่เปนเพื่อนกัน ครอบครัวที่คูครองเปนเพศเดียวกัน เปนตน และคาดวาในอีก 20 ป
ขางหนา ครอบครัวไทยจะมีขนาดที่เล็กลงเปนครอบครัวเดีย่ว และมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
รูปแบบของครอบครัวที่อยูลําพังคนเดียวและครอบครัวที่อยูดวยกนัแบบไมใชญาต ิ ครอบครัวที่มีสมาชิกรุน
อายุเดยีวกัน สองรุนและรุนกระโดด(ปูยาตายาย-หลาน) แนวโนมปจจัยดังกลาว จะมีผลกระทบที่สําคัญตอ
ทุนทางสังคม ดังนี ้

(2.1)  รูปแบบการปฏิสัมพันธทางสังคมเปล่ียนไป รวมท้ังวัฒนธรรมและภูมิปญญาดั้งเดิมเลือนหาย  
หรือเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมใหมๆ ขึ้นมา จากแนวโนมการเคลื่อนยายประชากรจากชนบทเขาสู
เมืองมากขึ้น  สงผลใหสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากการเคยอยูรวมกันแบบเครือญาติ เอื้อเฟอเผ่ือแผ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน เปนแบบตางคนตางอยู หรือมีการรวมกลุมในรูปแบบอื่นๆ มากขึ้น   ขณะทีว่ัฒนธรรม
ดั้งเดิมที่เคยยึดโยงใหคนในสงัคมเกาะเกี่ยวผูกพันกนั อีกทั้งภูมปิญญาทองถ่ินที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
ดํารงชีวิต เชน สมุนไพร การแพทยแผนไทย เปนตน  ตลอดจนภูมิปญญาที่เกี่ยวของกับคุณธรรม ความดีและ
ความงามของชีวิต ก็เร่ิมเบาบางลงจนอาจถูกกลืนหายไปหรือมีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมเกากับใหม
จนกลายเปนวฒันธรรมเฉพาะกลุมเกดิขึ้น  

(2.2) สถาบันครอบครัวออนแอ ขณะที่สื่อจะเขามามีอิทธิพลตอครอบครัวมากขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ของโครงสรางรูปแบบของครอบครัว มีสวนทําใหผูสูงอายุตองใชชีวิตอยูในครอบครัวขนาดเล็ก หรือ
จําเปนตองใชชีวิตโดยลําพังมากขึ้นกวาในอดีต และสงผลตอความออนแอของสถาบันครอบครัว ครอบครัว
ที่สตรีไรคูตองดูแลเด็กตามลําพัง จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปญหาในดานตางๆ โดยเฉพาะครอบครัวยากจน
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ที่มีสมาชิกที่เปนเด็กหรือผูสูงอายุหรือคนพิการอยูในครอบครัวหลายคน ขณะที่ครอบครัวฐานะปานกลางใน
เขตเมืองมักจะมีปญหาพอแมไมมีเวลาใหลูก ทําใหเด็กขาดความอบอุนและหาทางออกของชีวิตอยางผิดๆ 
เชน ติดยาเสพติด มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปนตน นอกจากนี้ ยังพบวา วิถีชีวิตของคนไทยที่ดําเนิน
อยางเรงรีบ ประกอบกับความออนแอของสถาบันครอบครัว สงผลใหโอกาสที่ครอบครัวอยูรวมกันและทํา
กิจกรรมตางๆ รวมกันลดนอยลง ความเปนปจเจกบุคคลจะมีมากยิ่งขึ้น ทําใหการปฏิสัมพันธของคนตางวัย
ในครอบครัวขาดหายไป ครอบครัวขาดความอบอุน จึงไมสามารถทําหนาที่ในการปลูกฝงคานิยมและความ
เชื่อที่ดีงามใหแกสมาชิก ขณะเดียวกันบทบาทของสถาบันของสังคมตางๆ ก็จะเขามาเกี่ยวของสัมพันธกับ
ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นโดยเฉพาะสื่อจะมีอิทธิพลตอการบมเพาะและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนมากขึ้น 

4.2 การพัฒนาทนุทางสังคมและทุนมนุษยในอนาคต 
จากผลการประเมินสถานะทนุทางสังคมและทุนมนุษย รวมทั้งปจจยัแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาทุนทางสังคมและทุนมนุษยในอนาคตนั้น สามารถนํามาวิเคราะหดวย
การประยกุตใช Diamond Model3   เพื่อช้ีใหเห็นวา มีปจจัยใดบางทีเ่อื้อหรือเปนอปุสรรคตอการพัฒนาทุน
มนุษยใหมีคณุภาพ และเสรมิสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็งขึ้น โดยวิเคราะหปจจยัทีม่ีอิทธิพลทั้ง 4 ดาน 
ประกอบดวย ดานเงื่อนไขของปจจัยการผลิต เงื่อนไขดานอุปสงค ความเชื่อมโยงและการสนับสนนุ
กระบวนการพัฒนาทุนมนษุยและทุนทางสังคม  และวัฒนธรรมและกฎหมายที่เอือ้หรือเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาทนุมนษุยและทุนทางสังคม   ซ่ึงปจจัยดังกลาว ถือเปนเงื่อนไขที่จําเปนสําหรับการพัฒนาทุนมนุษย
ใหเปนคนที่มคีุณภาพ มีศักยภาพ (Competency) และมีคณุลักษณะเปนทุนทางสังคม  ที่เปนกระบวนการเพิ่ม
ผลิตภาพทางสังคม (Social Productivity)  และเสริมสรางพลังใหเกดิทุนทางสังคมที่เขมแข็ง ซ่ึงจะสงผลตอ
การพัฒนาทุนมนุษยทีจ่ะชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืนในอนาคต  
 

                                                        
3  Diamond Model เปนตัวแบบสําหรับการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของเครือขายวิสาหกิจหรือคลัสเตอร ซ่ึง Micael E. Porter 
เสนอใหใชเปนกรอบในการวิเคราะหปจจัยแวดลอม 4 ดาน ที่เอื้อหรือเปนอุปสรรคตอการปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษัทที่อยูใน
เครือขายวิสาหกิจนั้น รวมทั้งมีผลกระทบตอการเพิ่มผลผลิตของบริษัท และนําไปสูความสามารถในการแขงขันของเครือขายวิสาหกิจ
ในทายสุด ซ่ึงปจจัยแวดลอม 4 ดาน ประกอบดวย ดานเงื่อนไขของปจจัยการผลิต (Factor Conditions) เงื่อนไขดานอุปสงค  (Demand 
Conditions) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน (Relate and Supporting Industries) และบรบิทการแขงขนัและกลยทุธของบรษิทั 
(Context for Firm Strategy, Structure and Rivalry)  
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การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาทุนมนุษยและทุนทางสังคม

ประเมินสถานภาพทุนทางสังคมไทย

ทุนมนุษย ทุนทาง
สังคม

Competency
• ทักษะ
ความรู

1. คน : ไววางใจ
เอื้ออาทร จิต
สาธารณะ 

4. องคความรูจากภูมิ
ปญญาไทย และความรู

สมัยใหม

2. สถาบัน
ทางสังคม

3. วัฒนธรรม

วิเคราะหปจจัยแวดลอมและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงจาก Diamond Model

ดานเงื่อนไขของปจจัยการผลิต
• คุณภาพครูอาจารยยังตองพัฒนา
• มีกองทุนตางๆ รองรับการพัฒนา
ทักษะความรูแตคนยังเขาไมถึง 
• นักวิจัยไมพอตอการสรางองค
ความรูใหมๆ
• โครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
มีสมรรถนะไมเอื้อตอการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน
• วัฒนธรรม/ภูมิปญญาไทยที่เปน
แบบแผนการดํารงชีวิตที่ดีงาม
เบาบางลง

เงื่อนไขดานอุปสงค
• ภาพรวมคนไทยออนดานการ
คิดวิเคราะหเชิงเหตุผล คุณธรรม
จริยธรรม อดทน/มีระเบียบวินัย/
มุงประโยชนสวนรวมนอย
• เด็กและเยาวชนขาดภูมิคุมกัน 
ออนดานคุณภาพการศึกษา
• แรงงานมีผลิตภาพต่ํา ความคิด
สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ มีนอย 
•ผูสูงอายุอยูลําพังมากขึ้น 
ชวงตนวัยมีศักยภาพในการผลิต
และมีอํานาจในการบริโภคสูง

ดานความเชื่อมโยงและ
การสนับสนุนการพัฒนา
 สถาบันทางสังคมตางๆ เช่ือมโยงกัน
ในเชิงความรวมมือ/กิจกรรม
หลายดาน  ไดแก
• ดานการศึกษาเพ่ือพัฒนากลุมเด็ก
และเยาวชน
• ดานเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันเพ่ือพัฒนากลุมวัยแรงงาน
•ดานภูมิปญญาทองถ่ินและการ
รองรับสังคมผูสูงอายุเพ่ือพัฒนา
กลุมวัยสูงอายุ

ดานกลไก/กฎระเบียบ/กติกา
สังคม สามารถเอื้อการพัฒนา
• ดานทุนมนุษย ครอบคลุมการ
เสริมสรางสุขภาวะ คุณธรรม
จริยธรรม ทักษะความรู
• ดานทุนทางสังคมครอบคลุม
การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสถาบันทางสังคม คือ
ครอบครัว ส่ือ และธุรกิจเอกชน
• มีอุปสรรคดานบังคับใชกฎ
ระเบียบอยางจริงจัง จึงนํากติกา
ทางสังคมมาใชบังคับควบคูกัน

การพัฒนาทุนมนุษย
และทุนทางสังคมในอนาคต

• Social Productivity
• Empower Social Capital for
Human Capital Development

เพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางมีคุณภาพและย่ังยืน

 
 
 

(1) ดานเงื่อนไขของปจจัยการผลิต   
การมีปจจัยการผลิตที่สมบูรณและสามารถนําทรัพยากรไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จะ

ชวยเพิ่มคุณภาพของทุนมนุษย และเสริมสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็งขึ้น เมื่อวิเคราะหจากทรัพยากรที่เปน
ปจจัยการผลิตเพื่อการพัฒนาทุนมนุษยและทุนทางสังคม ซ่ึงเกี่ยวของกบัปจจัย 5 ดาน  ไดแก ดานคณุภาพครู
อาจารย  แหลงเงินทุน จํานวนนกัวจิัย โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี และวัฒนธรรมและภูมปิญญาไทย  
พบวา  

(1.1) คุณภาพครูอาจารยยังตองพฒันา จากผลการพฒันาดานการศกึษาที่ผานมา ซ่ึงสะทอนวามี
ความสําเร็จในเชิงปริมาณแตออนดอยดานคุณภาพนั้น เกิดจากสาเหตสํุาคัญประการหนึ่งก็คือ คณุภาพของ
ครูผูสอน โดยมีผลการประเมินคณุภาพการศึกษาหลายระดับชีใ้หเหน็จุดออนที่ควรปรับปรุงแกไข ไดแก 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) ไดประเมนิครูผูสอนในระดบัการศึกษา
ปฐมวัย (0-5 ป) พบวา ครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน
เปนสําคัญอยูในระดับด ี มีรอยละ 38 ขณะทีก่ารศึกษาในระดับพื้นฐาน มีเพยีงรอยละ 34.2 สวนระดับ 
อุดมศึกษา พบวา การทําผลงานวิจยัและงานสรางสรางสรรคของอาจารยยังมีนอยมากเพียง 0.1 เร่ืองตอคน
ตอป ซ่ึงครูที่มีคุณภาพที่มจีาํนวนนอย ขณะที่อาจารยกม็ีงานวิจยันอย ยอมไมสามารถผลิตกําลังคนใหมี
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คุณภาพไดอยางพอเพยีงกับความตองการ จึงจําเปนตองมีการพฒันาคณุภาพคร-ูอาจารยใหมากขึ้นกวาที่เปนอยู
ในปจจุบนั 

(1.2)   มีกองทุนตางๆ รองรับการพฒันาทักษะความรู แตคนสวนใหญยังเขาไมถึง ในปจจุบันมี
การจัดตั้งกองทุนตางๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มพูนทกัษะความรูใหแกคนกลุมวยัตางๆ  ดังเชน กองทุนเงินให
กูยืมเพื่อการศกึษา (กยส.) สําหรับเปนคาเลาเรียน  คาใชจายที่เกี่ยวกับการศกึษาและคาครองชีพของเด็ก
ยากจนตั้งแตระดับมัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ จนถึงอนุปริญญาและปริญญาตรี ตอมา
ไดปรับเปลี่ยนระบบงานมาเปนกองทุนเงนิใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันรายไดในอนาคต (กรอ.)  กองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน สําหรับเปนคาใชจายเกีย่วกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  กองทนุผูสูงอายุ
สําหรับเปนทนุใชจายเกีย่วกบัการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุน  ผูสูงอายุใหมีศกัยภาพ  ความ
มั่นคง  และมีคุณภาพชวีิตที่ดี  รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององคกรที่ดําเนินงานเกี่ยวของกับการสงเสริม
สนับสนุนผูสูงอายุใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง แตพบวา กองทุนตางๆ ดังกลาว  ยังไมสามารถดําเนิน
ภารกิจใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งไดดีเทาที่ควร รวมทั้งมีการใหบริการยังไมครอบคลุม
ความตองการไดอยางทัว่ถึง  

(1.3) บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามีจํานวนนอยเปนอปุสรรคตอการสรางองคความรูใหมๆ 
ขณะที่ประเทศไทยกําลังอยูในสังคมฐานความรู การสรางองคความรูใหมๆ จะเปนประโยชนตอการเพิ่มพูน
ความรูใหมๆ ที่จะใหคนไทยกาวทันสถานการณการเปลี่ยนแปลง ทั้งยังมีผลตอการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขนัของประเทศ ปจจุบันพบวา มบีุคลากรดานการวิจยัและพฒันามเีพยีง 5.9 คนตอประชากรหมื่นคน 
เปรียบเทียบกบัประเทศสิงคโปรและญี่ปุนมีมากถึง 52.4 และ 70.2 คนตอประชากรหมื่นคน ขณะที่คาใชจาย
ดานการวิจัยและพัฒนาประเทศ อยูในระดบัต่ําเพียงรอยละ 0.26 ตอ GDP ซ่ึงต่ํากวาคาเฉลี่ยถึง 7 เทา4    

(1.4) โครงสรางพืน้ฐานทางเทคโนโลยีมีสมรรถนะไมเอ้ือตอการเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขัน  
โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูง จะชวยใหคนไทยสามารถเขาถึงขอมูลความรูไดอยาง
กวางขวาง และสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงมีความสําคัญตอการชวยเสริมสรางศักยภาพในการเรียนรูของคน และการ
พัฒนาทุนมนษุย  แตปจจุบนัพบวา ประเทศไทยยังมจีุดออนดานจํานวนผูใชบริการอินเทอรเน็ตซึง่เปนอัตรา
ที่ต่ํามากตอประชากรเทยีบกบัประเทศที่มคีวามพรอมมากกวาประเทศไทย  ขอมูลของ International 
Telecommunication Union (ITU) ป 2550  ช้ีวา ประเทศไทยมีผูใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วต่ํา
(Narrowband) ประมาณ 13.42 ลานคน หรือมีอัตราผูใชบริการตอ100 คนเทากบัรอยละ 21.00 (ต่ํากวา
ประเทศมาเลเซียที่มีอัตราผูใชสูงถึงรอยละ 59.7) สําหรับผูใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband) 
ยังมีผูลงทะเบยีน(Subscriber) ประมาณ 0.60 ลานราย (เทียบกับประเทศมาเลเซียมีผูลงทะเบียนจาํนวน 1.37 

                                                        
4  จากการประเมินอันดบัความสามารถในการแขงขันของ IMD ค.ศ. 2007 
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ลานราย) เนื่องจากบริการอินเทอรเนต็ความเร็วสูงใหบริการคอนขางจํากัดอยูในพื้นที่เฉพาะเขตเมืองที่มี
ความหนาแนนของการใชงานอินเทอรเนต็คอนขางสูง   

(1.5) วัฒนธรรมและองคความรู/ภูมิปญญา พบวา ทุนวัฒนธรรมและภูมปิญญาไทยที่เปนแบบ
แผนในการดํารงชีวิตที่ดีงามเบาบางลง  ขณะเดียวกันยงัมีภูมิปญญาอีกมากไมไดรับการพัฒนาและนํามาใช
ในการพัฒนาประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกจิและสังคม โดยเฉพาะการดึงความรูและภูมิปญญาไทยที่อยูในตวัคน 
(Tacit Knowledge) ออกมาเปนภูมิปญญาที่เปดเผย (Explicit Knowledge) ที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดสะดวก 
ประกอบกับยงัขาดการจัดการความรูที่มีอยูอยางเปนระบบ มีผลทําใหไมสามารถที่จะพัฒนาตอยอดและขยาย
ความรูตางๆ ตลอดจนนํามาใชในกระบวนการ พัฒนาประเทศไดอยางกวางขวาง 

(2) เงื่อนไขดานอปุสงค   
พิจารณาจากความตองการกาํลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยนื โดย

วิเคราะหจากสถานภาพทุนทางสังคมควบคูไปกับปจจยัแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทีม่ีผลกระทบตอทุนทาง
สังคมไทย  พบวา  จากจุดแข็งที่คนไทยมีการตื่นตัวรวมตัวรวมคิดรวมทําและมีเครอืขายกวางขวาง รวมถึง
จุดออนที่คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมเสื่อมถอยลง วัฒนธรรมและคานิยมที่ดีงามหลายอยางที่เปนแบบแผน
ในการดําเนินชีวิตไดเลือนหายไปจากสังคมไทย  คนไทยสวนใหญยงัไมสามารถคิดเปนทําเปน ขาดทักษะ
ในการคิดวิเคราะหอยางมเีหตุมีผล ไมมีจิตวิญญาณในการใฝรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีความอดทนและ
ระเบียบวินยันอย ตลอดจนมุงประโยชนสวนตนและพวกพองมากกวาสวนรวม ขณะที่ประเทศไทยมี
ขอจํากัดจากการเผชิญอยูในโลกของการแขงขันในสังคมฐานความรู ที่มีความกาวหนาของเทคโนโลยีเปน
ปจจัยกําหนดความไดเปรยีบในการแขงขนั  จึงเปนเงื่อนไขปจจยัสําคัญที่สงผลใหในอนาคต มีความตองการ
ทรัพยากรมนษุยที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ (Competency)  และมีคณุลักษณะเปนทนุทางสังคม ซ่ึงสามารถ
สะทอนไดจากคุณลักษณะพื้นฐานทีจ่ําเปนสําหรับคนไทยทุกคน รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personal 
Attributes) ในแตละกลุมวยั ดังตอไปนี ้

(2.1) คุณลักษณะพืน้ฐานที่จําเปนสําหรับคนไทยทุกคน หรือคุณลักษณะรวม (Common Attributes) 
คือ เปนคนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมนําความรู มีคานยิมท่ีวาดวยจิตสาธารณะ รักการอาน รักการทํางาน มีวินัย 
มีความอดทน มีความรวมมือรวมใจ และมีความรับผดิชอบตอสงัคม ซ่ึงคุณลักษณะพื้นฐานเชนนี้ถือเปน
คุณลักษณะสําคญัที่จะชวยปรับปรุงจุดออนดอยโดยรวมของคนไทยใหมีคุณภาพ มศีักยภาพ (Competency) 
และเปนทนุทางสังคม ซ่ึงสามารถเพิ่มผลิตภาพทางสังคม (Social Productivity) ทั้งเปนพลังสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยนืในทายสุด  ทั้งนี้ คนที่จะมีลักษณะดังกลาว
ได จําเปนตองไดรับการปลูกฝงมาตั้งแตอยูในครรภมารดา โดยคูสมรสตองมีทักษะความรูในการดแูลบุตรที่
จะเกดิมาอยางมีคุณภาพ ตลอดจนเลี้ยงดูใหมีพัฒนาการที่เหมาะสมกบัชวงวยั แตในปจจุบันพบวา สถาบัน
ครอบครัวซ่ึงมีสถานะคอนขางออนแอ ทาํใหไมสามารถทําหนาที่ในการบมเพาะหลอหลอมลูกหลานใหเปน
คนที่มีคุณภาพ ประกอบกับเสาหลักของการพัฒนาคณุภาพคนทั้งสถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนาใน
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ปจจุบัน ยังไมสามารถเชื่อมโยงกับสถาบันครอบครัวไดอยางเขมแข็ง สงผลใหพื้นฐานของเด็กทีข่าดความ
รักความอบอุนจากครอบครัว และไมมภีมูิคุมกันที่ดีพอ มักใชชีวิตไปในทางที่ไมดีงามและไมเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมไทย และจะเติบโตเปนผูใหญทีไ่มมีคุณภาพตอไป   

(2.2) คุณลักษณะของกลุมเด็กและเยาวชนตองเปนคนที่คิดเปนทําเปน มีทักษะการคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ  เพราะจะชวยปรับปรุงจุดออนดอยดานคุณภาพการศึกษา  การขาดภูมิคุมกัน  ขาด
ความสามารถในการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ไหลบาผานทางเทคโนโลยีที่กาวหนาและการตาม
กระแสการบริโภคนิยม ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่เปนปญหาสังคมที่
ตองเรงแกไข ขณะเดียวกันกลุมเด็กและเยาวชนที่มีคุณลักษณะดังกลาวจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศในอนาคต 

(2.3) คุณลักษณะของกลุมวัยแรงงานตองเปนคนท่ีมีทักษะและองคความรูท่ีหลากหลาย สามารถ
ทํางานไดหลายอยาง  มีความคิดสรางสรรค  จินตนาการ ท้ังเปดใจกวางยอมรับฟงทุกความเห็น ท่ีจะชวยใน
การคิดคนและสรางสรรคนวตักรรมใหมๆ ตลอดเวลา  เนื่องจากคนกลุมวัยแรงงานมีความสําคัญตอศักยภาพ
การผลิตโดยรวมของภาคการผลิตและการบริการ การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)  ที่เปนปจจยัสําคัญของ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และมีผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตในปจจบุันประเทศ
ไทยยังมีปญหาการขาดแคลนกําลังคนระดบักลางและระดับสูงที่มีคุณภาพ  ซ่ึงกําลังคนเชิงคุณภาพในระดับ 
พื้นฐานที่เปนปญหาสําหรับผูประกอบ  ไดแก การขาดเจตคติที่ดใีนการเขามาทํางานในภาคอุตสาหกรรม  
ขาดความรูพื้นฐานดานภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และคอมพิวเตอร  ขาดความซื่อสัตย อดทน ระเบียบ
วินัย  ขาดทกัษะในการแกไขปญหาและทาํงานเปนทีม ขาดทักษะการสื่อสารกับเพื่อนรวมงาน  ขาดทักษะ
ความรูเฉพาะทาง โดยเฉพาะดานชางและวิศวกรรม  เมื่อพิจารณาสภาพปญหาดงักลาวพรอมกบัแนวโนม
การเปลีย่นผานจากสังคมฐานความรูไปสูสังคมหลังฐานความรู พบวา ในโลกอนาคตประเทศไทย จะมีความ
ตองการกําลังแรงงานที่มีทักษะและองคความรูที่หลากหลาย สามารถทํางานไดหลายอยาง มีความคิด
สรางสรรค จินตนาการ ทั้งเปดใจกวางยอมรบัฟงทุกความเห็นที่จะชวยในการคิดคนและสรางสรรค
นวัตกรรมใหมๆ ตลอดเวลา     

(2.4) คุณลักษณะของกลุมวัยสูงอายุตองเปนคนที่สามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ  เปนพลงั
สําคัญสําคัญในการพัฒนาประเทศ และสามารถอยูรวมกับคนตางวัยไดอยางมีศักดิ์ศรี  เนื่องจากแนวโนม
รูปแบบของครอบครัวไทยจะอยูลําพังคนเดียวและมกีารใชชีวิตแบบตางคนตางอยูมากขึ้น รวมถึงผูสูงอายุ
ตองใชชีวิตอยูในครอบครัวขนาดเล็ก หรือจําเปนตองใชชีวิตโดยลําพงัมากขึ้น ทําใหผูสูงอายุในอนาคตที่จะ
มีมากถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดกลายเปนกลุมคนที่ครอบครัวและสังคมจะรับภาระในการดูแลมาก
ที่สุด ขณะเดยีวกันก็มีผูสูงอายุในชวงตนจํานวนไมนอย ที่มีศักยภาพในการผลิตและมีอํานาจในการบริโภค
สูง จึงตองการกลุมผูสูงอายุที่สามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ เปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ และ
สามารถอยูรวมกับคนตางวยัไดอยางมีศกัดิศ์รี   
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(3) ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทนุมนุษยและทุนทางสังคม   
วิเคราะหจากความเชื่อมโยงกันในเชิงกิจกรรมและเชิงความรวมมือ ซ่ึงจะกอใหเกดิพลังในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนษุยและทุนทางสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ พบวา ภายใตสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น  ทําใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ผานมา ไดอาศัยกระบวนการสนับสนุนจาก
หลายภาคสวนในการพัฒนากําลังคนแตละกลุมวยัใหเกดิเปนรูปธรรมหลายดาน แตยังมีปจจัยทีค่วรแกไข
ปรับปรุงและเสริมสรางใหเขมแข็ง เพื่อการพัฒนาทุนมนุษยและทุนทางสังคมในอนาคต ดังนี้   

(3.1) เชื่อมโยงและสนับสนุนสถาบันทางสงัคมท่ีพัฒนากําลงัคนวัยเด็กและเยาวชนใหเขมแข็งขึน้  
กระบวนการพัฒนากําลังคนวัยเด็กและเยาวชนสวนใหญยังเปนเรื่องการศึกษา แมจะมคีวามพยายามฟน
สถาบันศาสนาใหเขามามีสวนรวมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว หรือ “บวร” (บาน วัด 
โรงเรียน) ในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเดก็ เพือ่ใหเดก็มีกรอบการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม
คําสอนของศาสนามากขึ้น แตก็ยังเชื่อมโยงไดไมเขมแข็งเทาที่ควร สวนในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
มีสถานประกอบการหลายแหงไดเขามามีสวนรวมพัฒนาดานคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางทฤษฎแีละปฏิบัติ เนนการปฏิบัตจิริงมากขึ้น ซ่ึงเปนการเพิ่มพูนทักษะความรูที่เปนการเตรียมความ
พรอมกอนจะเขาทํางาน แตก็ยังไมมีความคืบหนาเทาที่ควร  จึงควรสนับสนุนให “บวร” มีความเขมแข็งขึ้น 
และสงเสริมใหผูประกอบการดําเนินการอยางเต็มศักยภาพและจริงจัง เพื่อใหสถาบันทางสังคมเหลานี้ ไดเขา
มามีสวนรวมในการดําเนนิกจิกรรมตางๆ ในวงกวางตอไป 

(3.2) กระบวนการพัฒนากําลงัคนวัยแรงงานสามารถผนึกพลังจากสถาบันทางสังคมตางๆ และ
ควรสนับสนุนอยางตอเนื่องตอไป กระบวนการพฒันากําลังคนวัยแรงงานใน ปจจุบันมีความเชือ่มโยงใน
เร่ืองการเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขนั ซ่ึงในโลกปจจุบันและอนาคต ที่มีแนวโนมปรับเปลี่ยนไปสูการ
แขงขันที่มุงเนนการใชความรูความสามารถในการสรางผลิตภัณฑและบริการที่มีความโดดเดนดานคุณภาพ 
คุณลักษณะ และนวัตกรรมของผลิตภัณฑ ทําใหสถาบันทางสังคมที่เปนภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีภารกิจ
เกี่ยวของกับงานดานการศกึษา ไดรวมกนักําหนดกรอบและหลักเกณฑระบบคุณวฒุิวิชาชีพระดบัตางๆ ขึ้น 
เพื่อใหเปนมาตรฐานในการบงชี้สมรรถนะ (Competency) ในการปฏบิัติงานของแรงงานไทยในระดับตางๆ 
ที่จะนําไปสูการพัฒนากําลังคนทุกระดับ ใหสามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการ
มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มพูนทักษะความรูของกําลังแรงงานดวยการฝกอบรม การแลกเปลี่ยนบุคลากร 
ตลอดจนมีการสรางเครือขายในการดําเนนิธุรกิจที่สรางสรรคเพื่อสังคมมากขึ้น เชน การปกปองสิ่งแวดลอม
ใหยั่งยืน การสงเสริมการศึกษา การเสริมสรางคานิยมที่ดีงามแกสังคม เปนตน ซ่ึงการรวมมือรวมใจของ
สถาบันทางสังคมดังกลาว ถือเปนจุดแข็งที่ควรมีการสานความรวมมือในดานตางๆ อยางตอเนื่องตอไป 
โดยเฉพาะดานการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ  ที่ยังคงเอกลักษณความเปนไทย ซ่ึงจะมคีวามสําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 
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(3.3) ขยายฐานการมีสวนรวมของชุมชนและการเปนเครือขายท่ีเขมแข็งในการพัฒนากําลังคน
วัยสูงอายุ  กระบวนการพัฒนากําลังคนวัยสูงอายุในปจจุบันมีความเชื่อมโยงในเรื่องของภูมิปญญาทองถ่ิน 
โดยพบวา  สถาบันการศึกษาเปนแกนหลักในการดําเนินการรวมกบัหนวยงานภาครัฐ และชุมชนในการ
ถอดรหัสภูมิปญญาทองถ่ินที่มีอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) ใหเปนความรูที่เปดเผย (Explicit Knowledge) 
ที่คนทั่วไปสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก แตยังอยูในชวงเร่ิมตนที่ดําเนินการในวงแคบๆ ทั้งยังมกีารนําภูมิ
ปญญาไทยนํามาตอยอดเขากับเทคโนโลยแีละความรูสมยัใหม ซ่ึงเปนการสรางสรรคภูมิปญญารวมสมัยที่
ยังคงมีเอกลักษณความเปนไทย  ดังจะเห็นไดจากสินคา OTOP หลายประเภท  ขณะเดยีวกันก็พบวา  
ภูมิปญญาไทยที่มีอยูในผูสูงอายุมากมาย ยังไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางเต็มที่ รวมถึงมีภูมิปญญา
ไมนอยไดสูญหายไปพรอมกับผูสูงอายุที่ลับโลกไปแลว  นอกจากนี ้ กระบวนการพัฒนากําลังคนวัยสูงอาย ุ
ยังเชื่อมโยงในเรื่องการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซ่ึงกิจกรรมที่ไดดําเนนิการและมีความคืบหนา
ไปพอสมควรนั้น ไดอาศยัฐานจากการมีสวนรวมของชุมชนและการเปนเครือขายที่เขมแข็ง อาท ิ การฝกอบรม
วิชาชีพเพื่อสนับสนุนใหผูสูงอายุมีงานทาํ และการดูแลสุขภาพผูสูงอายุโดยชุมชน  จึงจําเปนตองขยายฐาน
การมีสวนรวมของชุมชนและการเปนเครือขายที่เขมแข็ง ซ่ึงจะชวยสนับสนนุใหเกดิความรวมมือรวมใจใน
การดําเนินกจิกรรมทีค่รอบคลุมทั้งเศรษฐกจิและสังคม รวมท้ังสามารถรองรับการเปนสังคมผูสูงอายใุนอนาคต 

(4) ดานวัฒนธรรมและกฎหมายที่เอ้ือหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทนุมนุษยและทุนทางสังคม    
การดําเนินงานที่ผานมาสวนใหญภาครัฐไดกําหนดกฎระเบียบ และออกกฎหมายเพื่อเปนกลไกและ

เครื่องมือในการสนับสนุนการเพิ่มคุณภาพทุนมนุษยและความเขมแข็งของทุนทางสังคม มากกวาการสราง
มาตรการจูงใจและสรางบรรยากาศของการแขงขันภายในประเทศ ขณะเดยีวกันกพ็บวา กฎระเบียบ และ
กฎหมายที่ออกมานั้น  ยังไมสามารถบังคับใชอยางจริงจัง ซ่ึงวัฒนธรรมและคานิยมคนไทยบางอยางมีสวน
ทําใหคนบางกลุมละเลยตอการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวินยั  อาทิ ระบบอุปถัมภ  จึงทาํใหคนใน
สังคมเริ่มอาศัยพลังจากการรวมกลุมรวมกําหนดเปนกติกาสังคมเพื่อจัดระเบยีบทางสังคมควบคูไปกับการ
ใชกฎหมายมากขึ้น ทั้งนี้ นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบยีบ ที่สนับสนุนการเพิ่มคณุภาพทุนมนุษยและความ
เขมแข็งของทุนทางสังคมที่สําคัญ มีดังนี้ 

(4.1) นโยบายการพฒันาคุณภาพทุนมนุษย ชวยสงเสริมใหคนไทยไดรับการพัฒนาความพรอม
ใหมีศกัยภาพที่เหมาะสมกับชวงวยัทั้งดานรางกาย จิตใจและสติปญญา สามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมกบั
วิถีการดํารงชวีิตไดอยางเหมาะสมกับวิถีวัฒนธรรมที่ดงีามของไทย มีภูมิคุมกัน พรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
ได ครอบคลุมประเด็นการเสริมสรางสุขภาวะ การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาทักษะ
ความรู โดยมนีโยบายและกฎหมายที่สําคญั อาทิ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 แผนสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 10 แผนยุทธศาสตรสุขภาพจิต 
ในชวงแผนฯ 10 นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา นโยบายและแผนยุทธศาสตรความปลอดภัยดาน
อาหาร พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 การขับเคลื่อนวาระแหงชาติคณุธรรม-จริยธรรม 
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วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

การบูรณาการและจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภาคสังคม (ป 2550-2554) ระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชกการการเมือง พ.ศ. 2551 นโยบายขยายโอกาสทาง
การศึกษา (การศึกษาภาคบงัคับ 9 ป และขยายการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 12 ปโดยไมเก็บคาใชจาย) 
นโยบายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 
ป) พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 แผนแมบทการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (พ.ศ.2551-2555) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2551 แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ. 2547-2556) การจัดตั้งสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรม และการจดัตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชพี เปนตน 

(4.2) นโยบายที่เอ้ือตอการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ครอบคลุมการเสริมสราง
ความเขมแข็งและการคุมครองสถาบันครอบครัว สถาบันสื่อ และสถาบันธุรกิจเอกชน โดยมนีโยบายและ
กฎหมายที่สําคัญ คือ พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 นโยบาย
และยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547-2556 รางแผนแมบทสงเสริมและพัฒนาการใช
ทรัพยากรสื่อสารมวลชนเพือ่การปฏิรูปสังคมและการเมือง พ.ศ.2550 และนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มพื้นที่
ส่ือสรางสรรค และการจดัทาํระบบเรตติ้ง เปนตน สําหรับสถาบันธุรกิจเอกชนนั้นเนนการเสริมสรางใหภาค
ธุรกิจมีธรรมาภิบาลในการประกอบกิจการและเขาไปมบีทบาทในการเปนทุนทางสังคมมากขึ้น โดยมีมาตรการ
และกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของ อาทิ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ร.บ.ประกนัสังคม พ.ศ. 2533 และ
ที่แกไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2537 และ 2542 พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และ 2541 พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี  
พ.ศ. 2547 และมาตรการทางภาษีโดยใหสิทธิในการนําเงินบริจาคเพื่อการสาธารณกุศลประเภทตางๆ มาหัก
เปนคาใชจายไดตามอัตราที่กาํหนด เปนตน 

5.   ประเด็นทาทายตอการพัฒนาทุนมนุษยและทุนทางสังคมในอนาคต 

ในโลกหลัง “หลังสังคมฐานความรู” ดร.สุวิทย เมฑนิทรีย ไดกลาวถึงพลวัตรของการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกดิขึ้นอยางมากมายในพหุมิติ หนทางที่อยูกับการเปลี่ยนแปลงจงึเปนเรื่องของการทําลายกฎเกณฑเกาๆ 
การปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Paradigm Shift) การคิดคนสิ่งใหมๆ การปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลา การสรางสรรค
นวัตกรรม จึงเปนการประกันสรางความมั่นใจวาสามารถรับมือกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะ
การเปลี่ยนแปลงในโลกหลังสังคมฐานความรูจะมีมากกวาการเติบโต จะมุงยกระดับความอยูดีมีสุข ทั้งมิติ
ทางกายภาพ สังคม และจิตใจ เปนความอยูดีมีสุขในบรบิทของการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตร ที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรมซึ่งถือวาเปนทุนทางสังคมที่สําคัญ 

จากการประเมินสถานภาพทุนทางสังคมของไทยที่เปนอยู ประกอบกับการวิเคราะหปจจัย
สภาพแวดลอมดวย Diamond Model  ดังนั้นความเชื่อมโยงทุนทางสังคมในกระบวนการพัฒนาทุนของ
มนษุยดวยบทบาทของทุกภาคสวนทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม สถานประกอบการ ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่
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ตองมีความตระหนักรวมกันและขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษยของประเทศไปสูจุดหมายปลายทางเดียวกัน 
ซ่ึงมีประเด็นทาทายที่ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษยและทุนทางสังคมในอนาคต ดังนี้ 

5.1 การพัฒนาทนุมนุษยและทุนทางสังคมเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางสังคม (Social Productivity)  
(1) สรางความสัมพันธระหวางทุนทางสังคม ทุนมนุษย และทุนภูมิปญญา โดยกําหนดคานยิม

พื้นฐานรวม (Core Value) สําหรับสังคมไทยและคนไทยทุกคนในการสรางเสริมและใชประโยชนทุนทาง
สังคมระหวางกลุมตาง ๆ เชน ทุนทางสังคมในกลุมผูประกอบการ ทนุทางสังคมในกลุม workforce และทุน
ทางสังคมในกลุมเยาวชน โดยเฉพาะคานิยมที่กอเกิดความเชื่อมั่นและความไววางใจตอกัน (Trusting) ความ
ใสใจตอผูอ่ืน (Caring) การแบงปนกับผูอ่ืน (Sharing) และ ความรวมมือรวมใจ (Collaborating) เพื่อนําไปสู
การเพิ่มผลิตภาพทางสังคม อันเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเติบโตอยางมคีุณภาพ  

(2)  เรงพัฒนาทุนมนุษยของประเทศไทยไปสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 กุญแจแหงความสําเร็จในหลัง
สังคมฐานความรูนั้น นอกจากทุนมนุษยตองรูวาในโลกนี้มีอะไร (Knowing) รูแลวนํามาคิดตอยอดไดหรือไม 
(Thinking) นําความคิดนี้ไปใชในเชิงพาณิชยไดหรือไม (Serving) และนําความรูที่มีและไดมานั้นมาเปน
ประสบการณไดหรือไม (Experiencing) แลวนั้น มีองคประกอบอื่นที่สําคัญในการเสริมสรางทุนมนุษยให
สามารถเอาตัวรอดและประสบความสําเร็จทั้งในดานการทํางาน และการดําเนินชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 
ไดโดยตองมีจิตสาธารณะใน 5 ประการ คือ 1. จิตแหงวิทยาการ (Discipline Mind) หมายถึง “การเรียนรู
ตลอดชีวิต คิดเปน ทําเปน” 2. จิตแหงการสังเคราะห (Synthesizing Mind) หมายถึง “การสั่งสม ตอยอด และ
สรางนวัตกรรมความรู” 3. จิตแหงการสรางสรรค (Creating Mind) ที่เชื่อวา “ความคิดสรางสรรคสรางดวย
การหมั่นฝกฝน” 4. จิตแหงความเคารพ (Respectful Mind)หมายถึง “การเปดใจกวางพรอมรับฟงทุกความคดิ
เห็น” และ 5. จิตแหงคุณธรรม (Ethical Mind) คือ“มีความรูคูคุณธรรมนําการพัฒนา” ในคุณลักษณะที่กลาว
มาเบื้องตนลวนเปนมิติที่เปนตนทางของการสรางทุนทางสังคมที่นํามาเติมเต็มในกระบวนการพัฒนาทุน
มนุษยใหมีภูมิคุมกันพรอมรับการเปลี่ยนแปลง และที่สําคัญเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับทุกฝายและทุกระดับของ
กระบวนการพัฒนาประเทศ 

(3)  เสริมสรางบทบาทครอบครวั ชุมชน ศาสนสถานใหเขมแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี  ตลอดจนการ
สงเสริมบทบาทสื่อในการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางสรางสรรคเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ควบคูกับการ
สรางกระแสใหเกิดการรับรูและความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอวิชีวิต ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศ  ปฏิสัมพันธของสถาบันทางสังคมดังกลาวจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล การ
ปรับปรงุการประสานงานและความรวมมือ การเขาใจสถานการณที่แทจริงและในทีสุ่ดสามารถสรางสมดุล
ระหวางการจดัทํานโยบายและความเคลื่อนไหวในโลกยุคใหม 

(4) ขยายฐานและพัฒนาตอยอดการมีสวนรวมของชุมชนและการเปนเครือขายท่ีเขมแข็งให
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ   ใหชุมชนสามารถกําหนดตําแหนงการพัฒนาชุมชน (Market positioning) ที่
บงบอกจุดหมายปลายทางการพัฒนาตัวเองบนฐานของทุนที่มีอยูในชุมชน   



32 ทุนทางสังคมกับการพัฒนาทุนมนุษย 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

5.2 การสรางพลงัใหเกิดทุนทางสงัคมที่เขมแขง็เพื่อการพัฒนาทุนมนุษยท่ีตอบสนองความ
ตองการกําลงัคนในอนาคต โดยเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เกื้อหนนุใหเกดิการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษยและ
ทุนทางสังคมที่เขมแข็งในทกุมิติที่สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกรวดเร็ว พรอมทั้งทบทวนและปรับปรุง
นโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย รวมถึงวัฒนธรรมบางอยางที่จะขัดขวางการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบ
วินัย อาทิ ระบบอุปถัมภ ซ่ึงจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทุนมนุษยและทุนทางสังคม   
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