
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
 

นานามิติแหงการพัฒนา 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                             EF 324 22 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 2 
นานามิติแหงการพัฒนา  

 
ในปจจุบันนี้ทุกประเทศตางมุงพัฒนาประเทศของตนเองใหมีความเจริญในทุกๆ 

ดาน ทั้งทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง ดังจะเห็นไดวาความมุงหมายของ
รัฐบาลในแตละประเทศมีแนวนโยบายแตกตางกันไป เชน ประเทศพัฒนาแลว (Developed 
Countries) รัฐบาลจะใหความสําคัญแกการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน
สําคัญ สําหรับประเทศที่กําลังพัฒนา (Developing Countries) รัฐบาลจะใหความสําคัญในการ
พัฒนาทางการ สวัสดิการสังคมเปนหลัก ในทางตรงขามประเทศดอยพัฒนา (Less Developed 
Countries)     ก็จะใหความสําคัญในการพัฒนาทางดานเสถียรภาพทางดานการปกครอง 
(Political Stability) หรือฐานทัพทางคายทหาร (Military Base) เปนสําคัญ แตโดยภาพรวมทุกๆ 
ประเทศน้ันตางมุงพัฒนาทรัพยากรมนุษยของตนเพื่อการพัฒนาในทุกๆ ดานตอไป 

 
2.1  ความหมายของศาสตร 

การพัฒนา ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Development หมายถึง การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหดีขึ้นเจริญขึ้น (วิจิตร ศรีสอาน, ณรงคศักด์ิ ธนวิบูลยชัย และสิริวรรณ           
ศรีพหล, 2524 :10) 

การพัฒนา คือ สภาวะเศรษฐกิจของประเทศหนึ่ง ๆ สามารถทําใหผลผลิตมวลรวม
ของประชาชาติสูงถึงรอยละ 5–7 ตอป และสามารถรักษาระดับนั้นไวไดเปนสภาวะที่มีประชาชน
มีความเปนอยูที่ดีในทางเศรษฐกิจ 

  การพัฒนา คือ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการเรงรัดใหผลผลิต
มวลรวมของชาติเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองเปนกระบวนการที่สงผลใหระดับรายไดโดยเฉลี่ยตอบุคคล
ของประเทศสูงขึ้น และประชาชนจะมีความเปนอยูที่ดีขึ้นในทางเศรษฐกิจ  

นอกจากน้ีจะเห็นไดวาการพัฒนาเปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตและการ
งานตามที่ไดวางแผนไว เพ่ือลดสัดสวนของภาคเกษตรกรรมในขณะที่ เพ่ิมสัดสวนของ
ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ (เก้ือ  วงศบุญสิน,  2538 : 73)  
 อน่ึง การพัฒนาจะเปนการเพ่ิมพูนความสามารถของสังคม โดยไมคํานึงถึงเรื่อง
ขอบเขตซึ่งถูกกําหนดโดยเปาหมาย และโดยสรางพ้ืนฐานของสังคมในขณะนั้นการพัฒนาเปน
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นอกจากนี้การพัฒนาแบบย่ังยืนจะเปนการพัฒนาที่ครอบคลุมมาตรฐานการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่ชนรุนหลังพึงจะไดรับเทาๆกับชนปจจุบันที่ไดรับมา  
  อน่ึงการพัฒนาแบยั่งยืน หมายถึง การทําใหคุณภาพของชีวิตมนุษยดีขึ้นภายใน
ระบบนิเวศวิทยาที่สามารถจะรองรับการดําเนินชีวิตไดตอไป (เก้ือ  วงศบุญสิน, 2538 : 71) 
  การพัฒนาแบบย่ังยืน บางคร้ังจะพบความหมายที่มีศักยภาพสอดคลองกันคือ 
  1.  เศรษฐกิจแบบยั่งยืน  (Sustainable economy) ซึ่งจะหมายถึงการรวมการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่จะตองดํารงและรักษาไวของทรัพยากรธรรมชาติดวย โดยอาศัยการยกระดับ
ความรู ปรับปรุงองคกรตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจน
การพัฒนาองคความรูและภูมิปญญาของทองถิ่นดวย (Indigenous knowledge) 
  2.  การเจริญเติบโตแบบยั่งยืน (Sustainable growth) หมายถึง การพัฒนาในมิติ
ทางกายภาพของเศรษฐกิจที่มีสภาวะที่สมดุลยและมีลักษณะเปนพลวัต (Dynamic) ภายใต
กรอบที่ไมกระทบกระเทือนถึงระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม (Daly, H.E.,1991 : 33)  
อยางไรก็ตาม  สามารถแบงฐานคิดการพัฒนาแบบย่ังยืน  ดังนี้ 
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2ตารางที่ 1   ฐานคิดการพัฒนาแบบย่ังยืน 
 

ชวง   ค.ศ. การพัฒนา องคแนวคิด 
1920 – 1930 การพัฒนาที่เนนปจเจกชน 

(individuality) 
เนนแนวคิดแหงการพัฒนามิติของ
ความความเปนมนุษยชาติ 
(Humanity) 

1930 – 1950 เนนการพัฒนาสูสังคมใหม
(Modern  Society) หรือ 

เนนการพัฒนาประเทศโดยองครวม 
(Holistic  Development) โดยมุงการ
พัฒนาบริบทพ้ืนฐาน 
ของประเทศทั้งทางดานสังคม 
เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง 
รวมทั้งวัฒนธรรม 

1950 – 1980 
 

เนนการพัฒนาเพ่ือเสริมสราง 
ความเขาใจอันดีระหวางชาติ 
(International  Understanding) 

บุคคลทั้งในประเทศที่พัฒนาแลว 
และประเทศที่ดอยพัฒนาจะตองไดรับ
การสงเสริมทิศทางการพัฒนาจาก
องคกรระหวางชาติ 
(International  Organizations) 

1980 – 2000 การพัฒนาที่มุงใหเห็นคุณคา 
ของทรัพยากรธรรมชาติ 
(Natural Resources)  ตลอดการ
นํามาใชอยางประหยัดและ
เหมาะสม 

เนนการพัฒนาแบบย่ังยืนใหความ 
สําคัญกับระบบนิเวศวิทยา (Ecology)  
วิถีความเปนมาของ 
มนุษยชาติ 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1  (ตอ) 
 

ชวง   ค.ศ. การพัฒนา องคแนวคิด 
เนนความเปนโลกเดียวกัน           
ไรพรมแดน (Borderess Society) 

2000   การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง 
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โครงสรางของโลก  (Global  
Structure)  การพัฒนาที่เนน 
องครวม  การพัฒนาที่เปน 
แบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

มุงการพัฒนาทางดานวิทยา-
ศาสตรและเทคโนโลยี  เรียนรูซึ่ง
กันและกัน  เนนโลกาภิวัตน  และ
โลกาภิวัตนอาริยะ  Globality 
Globalism  และ  Globalization 

 
แมวาการพัฒนาจะมีองคแนวคิดตอการพัฒนาในแตละดานแลว กลยุทธแหงการ

พัฒนาก็คือการมุงพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนคน (Manhood) เพ่ือจะนําไปสูการ
พัฒนากําลังคน (Manpower) ตอไปในอนาคตซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาชาติไดเปนอยางดีใน
อนาคต 
 
2.2  มิติแหงการพัฒนา 
        ในการพัฒนาทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและ
ประเทศ ท่ี กําลั ง พัฒนาหรือประเทศดอยพัฒนา  
ทั้งหลายนั้น  การศึกษาถูกนํามาเปนกระบวนการแหง
เ พ่ือการพัฒนาคนซึ่งเปนหนวยสําคัญของสังคม  
ฉะนั้นการพัฒนาประเทศจึงมีขอบขายครอบคลุมการ
พัฒนากิจกรรมทุก ๆ ดานของรัฐและเอกชนโดย
สวนรวมการพัฒนาประเทศจะรวมถึงการพัฒนาบริบท
พ้ืนฐานทั้ง 4 ดาน กลาวคือ มิติการพัฒนาทางดานสังคม   มิติการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ      
มิติการพัฒนาทางดานการเมืองการปกครอง   มิติการพัฒนาทางดานความม่ังคงของชาติ            
แตอยางไรก็ตาม  มิติแหงการพัฒนาจะมีรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 
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2.3  มิติพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมักจะเปนคําที่ไดยินอยูเสมอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในทุกๆ 
ประเทศใหความสําคัญแกคนในชาติเปนสําคัญ  เพราะกําลังของคนในชาติเปนฐานรากแหงการ
พัฒนาในทุกๆ ดาน  แตโดยภาพรวมแลวการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะเปนการเนนบุคคลในวัย
ทํางาน เพ่ือใหเกิดทักษะความรู ตลอดจนความชํานาญของบุคคลทางดานวิชาชีพ แต
จุดมุงหมายที่แทจริงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนอกจากจะใหมีความรูความสามารถแลวยัง
ตองสรางพฤติกรรมใหบุคคลเหลาน้ันปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมและสถานอันหมายถึงผลดีตอ
การพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคตอีกดวย 
 แมในปจจุบันประเทศชาติยังตองการทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการฝากความหวังไวกับสถาบันการศึกษาในผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพราะในสภาวะที่
เศรษฐกิจกําลังผันผวนซึ่งทุกประเทศตางประสบกับปญหาอยูในขณะนี้   ทําใหแตละคนตาง
พยายามที่จะ  “เกาะ”  อยูกับหนวยงานที่ตนเองใช  “ทํามาหากิน”   กรอปดวยความ
หวาดระแวง  ซึ่งดูเหมือนจะตองเพ่ิมการแขงขันเพ่ือใหประสิทธิภาพการทํางานของตนเอง
เพ่ิมขึ้น มิฉะนั้นคงจะตองถูก  “กําจัด”   ใหออกไปจากองคกรอยางงายดาย 
 ดวยเหตุนี้จึงมีคําถามมากมายกับคําวา “คุณภาพกําลังคน” มีอะไรเปนตัวชี้วัด  
(Indicators)  ของการปฏิบัติงาน  เพราะกําลังคนที่มีประสิทธิภาพจะสงผมในการพัฒนาองคกร
ตอไปในอนาคต  ซึ่งเปนสัญญาณในการพัฒนาประเทศตอไป  ฉะนั้นผูที่จะกาวเขาสู
ตลาดแรงงานและจะเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน   (Recruitment)  จึงควรมีลักษณะดังนี้ 
 1. วุฒิการศึกษา (Academic  Qualification)   ถึงแมวาจะมีการศึกษาภาคบังคับ    
9 ป หรือเทียบเทาวุฒิประถมศึกษาตอนตน  แตตลาดแรงงานตองการ  ก็จําเปนที่ตองการ
ผูสําเร็จการศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น  คือ  อยางนอยวุฒิที่จะไดรับ คือ  ปริญญาตรี  แตก็
ยังมีสถานประกอบการบางแหง หรือหลาย ๆ อาชีพที่ยังมีความตองการวุฒิที่ต่ํากวาปริญญาตรี  
โดยภาพรวมวุฒิปริญญาตรีก็ยังถือวาเปน “เกณฑมาตรฐาน” ในการคัดเลือกคนเขาปฏิบัติงาน 
 2. ความรูความสามารถ  ประกอบดวยความรูและทักษะพ้ืนฐาน (Capability  and  
Basic  Skills)   ซึ่งผูที่จะไดรับพิจารณาเขาทํางานเปนอันดับตน ๆ ตองมีความรูที่สอดคลองกับ
งานที่ตนเองสมัคร  อน่ึงประสบการณในการทํางานก็ถือวาเปนตัวชี้วัดที่สําคัญเชนเดียวกัน  ซึ่ง
ถือเปนคะแนนนิยมดวยอีกตางหาก สิ่งที่จะลืมเสียมิไดก็คือ ก๋ึน (Gut)  ซึ่งหมายรวมถึงความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค  หรือ  ความคิดแนวขวาง  การรูจักแกปญหา  ตลอดตนการประยุกตความรูมา
ใชใหถูกบริบท  และมีความใฝรู  เอาใจใสตอองคความรูใหม ๆ ที่มีสวนในการพัฒนาองคกรของ



 3. บุคลิกภาพ  (Characters)  จงตระหนักวา  บุคลิกที่ดีมีชัยไปแลวครึ่งหนึ่ง             
การสรางบุคลิกภาพ ที่ปฏิบัติและแสดงออกในทุกอากัปกริยาควรปราศจากการเสแสรง  ควร
เปนการแสดงออกท่ีออกมาจากใจ  (By  heart)   จะทําใหผูจางงานประทับใจมากกวาแต
อยางไรก็ตามคุณลักษะของผูที่จะกาวเขาสูตลาดแรงงานนั้นยอมมาจากการขัดเกลาของ
สถานศึกษา  ดังนั้นทิศทางของการพัฒนาคนเพื่อใหเปนที่ตองการของตลาดแรงงานตองเปน  
“คน” ที่มีลักษณะดังนี้ 
 

   ความสามารถในการแยกแยะ 

  Critical  Mind 
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การไตรตรองเชิงจริยธรรม      ความคิดหาผลงานใหม  

       Spiritual  Mind                                      คน                                / ความคิดดานขวาง 

               Lateral  Mind 

 

 

 

   ความรับผิดชอบ 

   Responsible  Mind 

 

แผนภูมิที่ 1  คุณลักษณะของคนที่ตลาดแรงงานตองการ 
 
 1. ความสามารถในการแยกแยะ  คือ  การคิดพิจารณาถึงความเปนเหตุเปนผลและ
สมเหตุสมผล  (Reasonable and Rational)   ของการปฏิบัติ  เพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจ
ตอการทํางาน  
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 2. ความคิดหาผลงานใหม  หรือ ความคิดดานขวาง ถือวาเปนสิ่งทาทายตอการ
เสนองานใหม  นั่นคือการคิดอยางสรางสรรคและพนไปจากกรอบเดิมที่มีอยู 
 3. ความรับผิดชอบ พระเจาหลุยสที่ 18  ของประเทศฝรั่งเศส  เคยตรัสไววา  
“ความรับผิดชอบและความตรงตอเวลา  เปนแนวนโยบายที่ยิ่งใหญ”   เพราะฉะน้ัน  เม่ือมี
โอกาสเขาไปทํางานควรเปนสิ่งที่พึงตระหนัก 
 4. การไตรตรองเชิงจริยธรรม  เปนสมรรถะของบุคคลที่สามารถแยกแยะไดวา  
การปฏิบัติงานใด ๆ เปนสิ่งที่ควรหรือไมควร  เหมาะสมหรือไม  เพ่ือเปนฐานในการปฏิบัติ
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร (ธงชัย  สมบูรณ,  2546 : 12 - 13) 
 ฉะน้ัน  บัณฑิตที่ถือวาเปนกําลังสําคัญของชาติควรจะมีลักษณะดังกลาว  แตอยางไร
ก็ตาม  สามารถสรุปไดวาตองเปยมไปดวยภูมิรู   ภูมิธรรม  และภูมิฐาน  
 แตอยางไรตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ  การสราง
กระบวนการทางดานศักด์ิศรีดวย  ดังบทความของ  ธงชัย  สมบูรณ  เรื่อง”ศักด์ิศรีของคนไทย : 
มิติแหงการพัฒนาจากรากหญา”   ซึ่งมีเน้ือหา ดังนี้ 
 หลังจากที่มีการประชุมเก่ียวกับศักด์ิศรีของมนุษยชาติในรายงานการประชุมเรื่อง
ศักด์ิศรีของมนุษยชาติถูกหยิบยกขึ้นมาเปน  “สาระแรก”   ในการสราง  “พ้ืนที่”   ตามปฏิญญา
สากลเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน (Human  Right)  ขอที่ 1  วา  “มนุษยทุกคนเกิดมามีอิสระ  
ศักด์ิศรี  และสิทธิเทาเทียมกัน  มนุษยทุกคนเพียบพรอมดวยเหตุผล  และจิตสํานึก  ควรปฏิบัติ
ซึ่งกันและกันดวยจิตวิญญาณ  ดวยความเปนพ่ีนองซ่ึงกันและกัน  จึงเปนที่ตระหนักวา
มนุษยชาติทุกเผาพันธุควรไดรับการยกยองเทากัน  แตปรากฏวาการณทางดานสังคมแลวหา
เปนเชนน้ันไม  ดวยเหตุผลที่ประเทศท่ีเจริญแลวตางคิดวาตนเองมีศักด์ิศรีมากกวาประเทศดอย
พัฒนาและประเทศเหลาน้ีก็ถูกมองแบบตราบาปวา  “ยากจนทางความคิด”   เชนเดียวกันกับ
ประเทศไทยอันเปนที่รักของผูเขียน  คนในเขตเมืองที่มองและ “คิดไปเอง” วาตนเองมีวัฒนวิถี
และศักด์ิศรีมากกวาคนพ้ืนที่  “ชายขอบ”  หรือ  “ขอบนอกสุด”  แตโดยธรรมชาติศักด์ิศรีของ
มนุษยยอมเทากัน  มนุษยตีคาของมนุษยเองตางหาก 
 คนไทยสวนใหญอยูในพื้นที่ชนบท  แตพวกเขาเหลาน้ันก็ถูกมองวาดอยแหงศักด์ิศรี   
ความคาดหวังจากระบบการศึกษาเทาน้ันที่จะเปนตัว  “ถายเปลี่ยน”  (Transition)   ใหดีขึ้น  แต
การศึกษาที่พวกเขามิไดสรรสรางขึ้นมาก็เปนเพียงการผลิตซํ้าแหงกลโกงการศึกษาบางยุคบาง
สมัย  ทําใหศีลธรรมพ้ืนฐานสําคัญของสังคมเสื่อมถอยลง เพราะศีลธรรมพ้ืนฐานยอมสราง           
1) ศักด์ิศรี   2) ความเปนมนุษย   3) สิทธิมนุษยชน  เพราะกระบวนการสรางศักด์ิศรีของคน
ไทย  โดยเฉพาะระดับรากหญาน้ัน  ควรไดรับการยกขึ้นมาพัฒนาในมิติดังนี้ 



                                                                                                                                                                                                             EF 324 30 

 1. ยกระดับความรูของคนในแตระดับอาชีพ  โดยเฉพาะอาชีพทางการเกษตรกรรม
ที่เปนส่ือทางดานอัจฉริยภาพทองถิ่น  
 2. พัฒนาความสุขในระดับโลกียะของคนในชนบท  คือ  ความสะดวกสบายตาง ๆ 
ทางกายภาพ 
 3. การสรางการเรียนรูเพ่ือจิตใจที่รักตนเองมากขึ้นเปนการเรียนจากชีวิตคนที่แอบ
แฝงพลังแหงศรัทธาในมนุษยดวยกัน  (Hidden  Faith  Humanization)   
 4. กระบวนการที่ดีที่สุดเห็นจะเปนความ  “ติดตัว”  (Innate)  ในฐานคิดวามนุษย
เทาเทียมกันดานศักด์ิศรี 
 5. กระบวนการศึกษาที่  “ใสไป”  ใน  “พ้ืนที่ของคนชนบท”  คือ  ไมควรเอาตํารา
เปนบทตั้ง  แตควรเอาชีวิตเปนบทตั้ง 
 กระบวนการดังกลาว  เปนเพียงสวนยอยซ่ึงคลายกับการแยกแยะ  (Segmental)  
จากองครวมแตอะไรก็ตามคงไมดีไปกวาการสรางญาณวิทยาในพื้นที่ใหมในศักด์ิศรีของคนไทย
ทุกผูทุกนาม  (ธงชัย  สมบูรณ,  2546 : 9) 
 ฉะน้ัน องคประกอบที่สําคัญในการพัฒนาประเทศก็มาจากคนในชาติที่ตองรับ        
“สิ่งดีๆ” แตอยางนอยรัฐบาลตองใหสอดคลองกับความตองการพ้ืนฐานดานตางๆ จะคงเปน
สารัตถะแหงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางแทจริง 

 
2.4  มิติการพัฒนาทางดานสังคม 

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศที่ดอยพัฒนาตางก็มีความ
เหมือนและมีความแตกตางกันไป แตโดยทั่วไปสังคมหนึ่งๆ จะประกอบไปดวย 

1.  โครงสรางของสังคม (Structure) 
2.  รูปแบบ  (Format)  
3.  กระสวนการปฏิบัติ (Pattern) 
4.  สมาชิกของสังคม (Member) 

  ซึ่งการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมนั้นจําเปนตองพัฒนาในทุกๆ ดานที่กลาวมาแลว
ไมวาจะดานโครงสรางของสังคมที่จะตองมีโครงสรางที่แข็งแกรงโดยเฉพาะโครงสรางดาน
เศรษฐกิจซ่ึงจะสงผลตอการดํารงชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในชาติใหมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น 
สวนทางการพัฒนาทางดานรูปแบบของสังคมน้ันจะมุงเนนใหประชาชนมีความรูสึกนึกคิดตางๆ 
นั้นนําไปสูกระบวนการทางประชาธิปไตย แตการพัฒนาทางดานกระสวนการปฏิบัติทางสังคม
แบงเปนการพัฒนาการสรางวัฒนธรรมใหมไดกลมกลืน กับสภาพแวดลอมของสังคมท่ีมีการ
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 จะเห็นไดวาการพัฒนาสังคมตามแนวคิดขององคการวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ (UNESCO) มีความหมาย  2 ประการ  คือ 

 1. การพัฒนาสังคม หมายถึง การยกระดับความเปนอยู การจัดความยากจนขน
แคนและการขยายบริการทางสังคม  ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต 

2. การพัฒนาสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางในสังคมทั้งน้ีเปนการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางจากสังคมสถิตยมาเปนสังคมซึ่งมีความหมายตอเนื่องกันระหวางชวงชั้น
ทางสังคม ซึ่งสมาชิกสามารถเคลื่อนยายไปมาไดมีการกระจายโอกาสใหเขามามีสวนในกิจการ
ของประเทศ และมีความคาดหวังโดยทั่วไปที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ
อยางตอเน่ือง (ชนิตา รักษพลเมือง, 2532 : 123) ดังน้ันการพัฒนาทางสังคมนี้นอกจากจะเปน
เรื่องสังคมโดยสวนรวมแลวยังหมายถึงคุณภาพชีวิตของปจเจกบุคคลดวย 

 
2.5  มิติการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ 
          เปนที่ทราบดีแลววาทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่กําลังพัฒนาหรือประเทศ
ดอยพัฒนานั้นตางมุงเนนที่จะพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ โดยมีการปรับปรุงสวัสดิการในดาน
ตางๆ ดังนี้  

 1. การปรับปรุงสวัสดิการ สําหรับประชาชนที่มีรายไดนอย 
 2. การขจัดปญหาความยากจนของคนสวนใหญ อันเนื่องมาจากการไมรูหนังสือ  

(Illiteracy)  โรคภัยไขเจ็บ  (Disease) 
 3. การเปลี่ยนแปลงองคประกอบของการผลิตและผลิตผล (Productivities) 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงโครงการผลิตดานเกษตรกรรมไปสูการผลิตทางดานอุตสาหกรรม 
 4. จะตองมีการจัดองคการในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการจางงานใหอยูสภาวะที่

เหมาะสม กลาวคือ ตองเนนการจางแรงงานผูที่อยูในวัยทํางานมากกวาที่จะจางเฉพาะคนกลุม
นอยที่ไดรับสิทธิพิเศษตางๆ 

 5. การทําใหประชาชนกลุมตางๆ ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางหรือ
แนวทาง (means) ในการปรับปรุงสวัสดิการ รวมทั้งการตัดสินใจทางดานเศรษฐกิจ ตลอดจน
ดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ (Kindleberger,  C.P.  and  Herrick,  B.,  1977 : 1)  

 แตอยางไรก็ตามการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งของประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศท่ี
ดอยพัฒนาตองอาศัยปจจัย ( Factors) หลายอยางทั้งที่เปนทรัพยากรมนุษย รวมถึงปจจัยที่มี



                                                                                                                                                                                                             EF 324 32 

 1. การสรางทุน  (Capital Accumulation) 
 2. การเจริญเติบโตของประชากร  (Population Growth) 

3. การคนพบทรัพยากรธรรมชาติใหมๆ  (Discoveries of New natural  
Resources) 

 4. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี  (Technological Process) 
   ทุน บทบาทของทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นมีลักษณะแตกตางกับปจจัยอ่ืนๆ ใน

แงวาถามีการสะสมทุนเพ่ิมขึ้นรายไดประชาชาติจะเพ่ิมขึ้น แตเงินสําหรับการลงทุนตอไปจะ
นอยลง ทั้งนี้เพราะการที่จะมีทุนเพิ่มขึ้นรายไดประชาชาติจะเพ่ิมขึ้น เม่ือประชาชนพากันเก็บ
ออมเงินทองที่มีอยูก็จะไมนําออกลงทุน ผลก็คือทําใหการพัฒนาเศรษฐกจิน้ันเกิดชะงักงัน ดังน้ัน
เ พ่ือใหระบบเศรษฐกิจ มีการขยายหรือเติบโตตอไปจําเปนตองมีการใชปจ จัย อ่ืนๆ 
นอกเหนือไปจากทุน ทุนน้ีจะไมชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจมากนักถาไมนําออกมาใชในการ
ออกทุนตางๆ  

  การเจริญเติบโตของประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจยอมตองอาศัยทรัพยากรมนุษย
เปนสวนประกอบที่สําคัญ แตการเพ่ิมขึ้นของประชากรอาจชวยใหการพัฒนาน้ันดียิ่งขึ้นหรืออาจ
เปนอุปสรรคที่ทําใหรายไดตอหัวและรายไดประชาชาติลดลง ถาประเทศใดจํานวนประชากรยังมี
นอยไมถึงจุดพอดี (Optimum) การเพ่ิมขึ้นของประชากรจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ แตถาประเทศเหลาน้ันมีประชากรมากเกินไปก็จะทําใหผลผลิตตอหัวหลังจากบริโภค
แลวลดลง เพราะแยงกันกินกันใช การพัฒนาเศรษฐกิจก็ชะงักและไมกาวไปเทาที่ควร 
นอกจากน้ีคุณภาพของทรัพยากรมนุษยก็มีสวนสําคัญมากสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะถา
ประเทศใดมี    ประชากรที่มีความรูความสามารถ ก็จะชวยใหการพัฒนาเศรษฐกิจเปนไปได
อยางรวดเร็วและสามารถเสาะแสวงหาปจจัยอ่ืนๆ มาประกอบในการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ กลาวอีกนัยหนึ่งถาประเทศใดมีทรัพยากรมนุษยที่ดีโอกาสท่ีจะ
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจก็จะมีมากขึ้น แมวาจะขาดแคลนปจจัยอ่ืนๆ ก็ตาม 

  การคนพบทรัพยากรธรรมชาติใหมๆ มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจมาก 
ทั้งนี้เพราะลําพังทรัพยากรธรรมชาติที่ไดมีการคนพบแลว แมจะมีจํานวนมากแตสักวันหน่ึงก็
ยอมจะหมดไป ดังนั้นจึงตองมีการคนควาและแสวงหาแหลงทรัพยากรธรรมชาติใหมๆ ตลอดไป
จนกวาทรัพยากรธรรมชาติเหลาน้ีจะสูญส้ินไปจากโลก การคนพบทรัพยากรธรรมชาติใหมๆ 
ชวยใหนักลงทุนสนใจและมีความตองการที่จะลงทุนเพราะเปนหลักประกันไดวาเม่ือนักลงทุนใช
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  ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การพัฒนาเศรษฐกิจในยุคปจจุบันตองอาศัย
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมากและตองเปนความกาวหนาที่เพ่ิมขึ้นหรือดีกวาเทคโนโลยีที่มี
อยู จึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจน้ันๆ ประเทศที่ดอยพัฒนานอกจากจะขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติ ขาดแคลนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสูง ขาดแคลนทุนที่จะนํามาลงทุนซ้ือ
หาเครื่องจักรทันสมัยแลวยังขาดแคลนเทคนิคใหมๆ  ที่จะนํามาปรับปรุงชวยใหผลผลิตไดมาก
ขึ้น เชน การทํานายังคงใชวิธีโบราณซึ่งลาชาไดผลนอยแทนที่จะใชเคร่ืองจักรใหมๆ ที่ชวยใหได
ผลงานที่มากและรวดเร็วยิ่งขึ้น การเก็บเก่ียวขาวยังใชกําลังคนแทนที่จะใชเคร่ืองจักรเก็บเก่ียว
ทําใหไดผลไมเต็มที่ การนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในกิจการตางๆ นั้นจําเปนที่ผูใชตองมี
ความรูความสามารถในการใช  แตประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายไมมีกําลังคนที่มีความสามารถ
และความรูพอ เชน การนําเอาเครื่องคอมพิวเตอรมาใชแทนกําลังคนซึ่งกอใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงมาก ทําใหไดปริมาณงานมากกวาการใชทําดวยกําลังมนุษย แตคอมพิวเตอรนั้นจําเปนตอง
ไดคนที่มีความรูที่จะใชเปน มิฉะนั้นผลเสียที่ไดรับมีมากกวาผลประโยชน ดังนั้นความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีจะมีประโยชนมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจแตจําเปนตองมีคนที่ มีความรู
ความสามารถในการนําเทคโนโลยีนั้นๆ มาใชใหเปนประโยชน ซึ่งบุคคลท่ีมีความรูเชนวาน้ันมี
ไมมากพอในประเทศที่กําลังพัฒนาจึงเปนสาเหตุอันหน่ึงที่ทําใหประเทศตางๆ มีความเหลื่อมล้ํา
มากขึ้น 
  จากปจจัยการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งสี่ประเภทดังกลาวจะเห็นไดวาปจจัยที่เปน
ทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญมาก เพราะเปนตัวการสําคัญในการที่จะใชปจจัยอ่ืนๆ ใหเปน
ประโยชนมากที่สุด ปจจัยที่เปนทรัพยากรมนุษยนั้นตองการการศึกษาอบรมใหมีความรูเพ่ือให
สามารถนําเอาปจจัยอ่ืนๆมาใชประกอบในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้นการศึกษาจึงมีความสําคัญ 



ในการพัฒนาประเทศเปนลูกโซเชื่อมโยงกัน (วิจิตร ศรีสอาน, ณรงคศักด์ิ ธนวิบูลยชัย และ         
สิริวรรณ  ศรีพหล, 2524 : 75 - 76) 
  จากปจจัยการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งสี่ประเภทดังกลาวจะเห็นไดวาปจจัยที่เปน
ทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญมาก เพราะเปนตัวการสําคัญในการที่จะใชปจจัยอ่ืนๆ ใหเปน
ประโยชนมากที่สุด ฉะน้ันทรัพยากรมนุษยทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่ดอยพัฒนา 
ทั้งหลายตองมีการจัดการศึกษาอบรมใหมีความรูอยางถูกวิธีเพ่ือนําไปประกอบการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจตอไปในอนาคต ดังน้ันการศึกษาจึงมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศเปน     
ลูกโซเชื่อมโยงกัน 

 
2.6  มิติการพัฒนาทางดานการเมืองและการปกครอง 
   กลาวไดวาเปนหนาที่โดยตรงของรัฐบาลทุกๆ ประเทศที่จะตองมุงพัฒนาเมืองการ    
ปกครองเพ่ือระงับขอขัดแยงระหวางบุคคลความขัดแยงมักจะเกิดขึ้นอยูเสมอในสังคมมนุษยไม
วาจะเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวหรือประเทศที่ดอยพัฒนาก็ตาม นอกจากนี้สถาบันการเมืองการ      
ปกครองยังมีหนาที่คุมครองบุคคลไดปลอดภัยพนจากการละเมิดใดๆ และไดรับหลักประกันให
สิทธิเสรีภาพ ตลอดจนหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอย สงเสริมความมั่นคงและสวัสดิการ
ทางสังคมโดยวิธีบัญญัติกฎหมายขึ้นใช และควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  กลาวโดยความเปนจริงการพัฒนาทางดานการเมืองการปกครองของประเทศที่
พัฒนาแลวกับประเทศที่กําลังพัฒนายอมมีขอเหมือนและขอแตกตางดังน้ี 
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ตารางที่ 2  ขอเหมือนและขอแตกตางของพัฒนาการทางดานการเมืองการปกครองของ 
 ประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศที่กําลังพัฒนา 

 

ขอเหมือน  (Similarities) ขอแตกตาง (Differentiation) 

1.  ทั้งสองกลุมประเทศพยายามปลูกฝงระบบ 
    การปกครองของตนเองแกสมาชิกในชาติ  
    (Political Socialization)     
2.  ตางมุงม่ันในการรักษาเสถียรภาพทาง 
    ดานการเมือง (Political Stability) ของ 
    ตนเองทั้งสองกลุมประเทศ     
3.  ทั้งสองกลุมประเทศตางมุงม่ันในการให 
    ขอความรูทางดานการเมืองการปกครอง 
    ของประเทศอยางมีระบบ  (Political  
    Orientation) 

1.  ไดรับการครอบงําใหเปนเมืองบริวาร  
    (Satellites) หรือก่ึงบริวาร (Semi- 
    periphery)     
2.  ประเทศท่ีดอยพัฒนาสวนมากตกเปน 
    เมืองขึ้นของประเทศที่พัฒนามากอน ทํา
ให 
    ตองรับรูรูปแบบการปกครองมาดวย    
3.  มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางการเมือง 
    บอยในกลุมประเทศที่ดอยพัฒนา 
4.  ระบบการเมืองของประเทศดอยพัฒนา 
    สวนมากมาจากทหาร 

 
  จะไดวาโดยภาพรวมการพัฒนาการเมืองการปกครองของทั้งสองกลุมประเทศ

พัฒนาแลวและกลุมประเทศดอยพัฒนาน้ันมุงสรางวัฒนธรรมทางการเมือง  (Political culture) 
ที่เปนองคประกอบหนึ่งของการพัฒนาทางการเมืองวัฒนธรรมทางการเมืองจะหมายถึง ทัศนคติ 
คานิยม และความเชื่อหรือความมุงม่ันที่ผูคนมีตอระบบการเมืองหรือสวนตางๆ ของระบบ
การเมืองและตอบทบาทของตนเองในระบบการเมืองนั้นๆ โดยทั่วไปแลววัฒนธรรมการเมือง
หลักๆ มี 3 ประเภท คือ 

  1. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบเดิม หรือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบทองถิ่นชนเผา 
(Parochial political culture) นั้นไดแกวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยึดถือวิธีปฏิบัติและ
ขนบธรรมเนียมของทองถิ่นของชุมชน หรือชนเผาเปนเคร่ืองตัดสินหรือเกณฑในการตัดสิน
หัวขอในการขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้น 

  2. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบอัตตาหรือไพรฟา (Subject political culture) จะ
เปนวัฒนธรรมทางการเมืองที่ผูปกครองจะเปนผูออกคําส่ังหรือออกกฎของสังคม กฎหมาย และ
ผูถูกปกครองจะตองปฏิบัติตามคําส่ังโดยไมมีสิทธิ์โตแยงมากนักโดยทั่วไปวัฒนธรรมทาง
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 3. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมหรือมีพลเมืองดี  (Civic or participant 
political culture) ไดแกวัฒนธรรมทางการเมืองที่ผูอยูใตปกครองสามารถเลือกตั้งควบคุมถอด
ถอนผูปกครอง ลักษณะเดนของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบน้ีคือทั้งสองฝายมีโอกาสได
ปรึกษาหารือเพ่ือแกปญหาของชุมชนหรือประเทศชาติดวย 

  จะเห็นไดวาวัฒนธรรมทางการเมืองของประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศดอย
พัฒนาตางมีผลเอ้ือตอการพัฒนาทางการเมืองการปกครองโดยสวนใหญซึ่งเปนขอมูลเชิง
ประจักษพบวา วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมหรือแบบพลเมืองดีนั้นจะพบมากใน
ประเทศท่ีพัฒนาแลวสวนวัฒนธรรมทางการเมืองแบบอ่ืน ๆ จะมีการผสมผสานใชในกลุม
ประเทศท่ีดอยพัฒนาแลวแตทั้งน้ีและทั้งนั้นตองขึ้นอยูกับสถานการณของประเทศและสภาวะที่มี
การเปลี่ยนแปลง 

 
2.7  มิติการพัฒนาทางดานความม่ันคงของชาติ 

  ความม่ันคงของชาติเปนส่ิงที่ทั้งสองกลุมประเทศใหความสําคัญเปนพิเศษ  เพราะ
ความม่ันคงของชาติจะนํามาสูการพัฒนาประเทศไทยองครวม  (Holistic Development)    เรา
สามารถพิจารณาความมั่นคงของชาตินั้นขึ้นอยูกับองคประกอบหรือปจจัยดังนี้ 

  1. การลดความขัดแยงระหวางบุคคลในชาติ การระงับขอขัดแยงบางคร้ังอาจจะ
เปนไปอยางไมยุติธรรม และเม่ือเกิดการขัดแยงขึ้นมาบุคคลมักจะมองเหตุผลในลักษณะที่
เขาขางตนเอง  ผลที่ตามมาคือ  การเขาทํารายซึ่งกันและกัน  โดยการใชกําลังอาวุธซ่ึงมีผลตอ
การทําลายทรัพยสินของชาติดวย  ฉะน้ันเม่ือเกิดความขัดแยงขอบุคคลในชาติจึงเปนหนาที่ของ
รัฐบาลของทั้งสองกลุมประเทศตองพยายามลดความขัดแยงนี้ใหได 

 2. การพยายามสรางความสัมพันธอันดีระหวางชาติ (International Relations) 
โดยปราศจากการรุกรานซึ่งกันและกัน จากประวัติศาสตรของมนุษยชาตินั้นแตละชาติแตละนคร
รัฐจะมีการรบพุงเพื่อสรางอํานาจและการพลังของรัฐ  ใหมีความเขมแข็งและสามารถที่จะดํารง
อยูแหงความเปนรัฐ เชนเดียวกันกับประเทศที่ดอยพัฒนาทั้งหลายตางยอมไดรับการเปน
มิตรภาพจากประเทศที่พัฒนาแลว  โดยภาพรวมแลวก็สรางความสัมพันธอันดีระหวางชาติ  
นอกจากจะนําไปสูความสันติของชุมชนโลกแลว (Global Peace)  ยังนําไปสูการพัฒนาสังคม
โลกใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกันอีกดวย 
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 3. การเคารพอธิปไตย (Sovereignty) แหงรัฐโดยเฉพาะแหงความยุติธรรม 
(Justice)  ความเปนปกแผน (Solidarity)  ความมีเสรีภาพ  (Liberty)  ศักด์ิศรี  และความเปน
มนุษยชาติ (Dignity)   

 4. การยอมรับนับถือทุกชีวิตโดยปราศจากการดูถูกชาติวงศ (without ethnocentrism)      
หรือแมแตเผาพันธุ  จากอดีตที่ผานมาโดยเฉพาะกรณีของประเทศไทยที่ถือวาเปนประเทศที่
กําลังพัฒนาอยางรวดเร็วที่มีการติดตอกับชาวตางชาติตะวันตก  ( อังกฤษ  ฝรั่งเศส   สเปน   
โปรตุเกส    เปนตน)     ทําใหประเทศเหลาน้ันมองความเปนศิวิไลซ  (Civilization)   ของ
ประเทศคอนขางนอย 
  5. การปฏิเสธความรุนแรง  (Practice active non-violence)  โดยลดความรุนแรง
ทั้งทางดานกําลังทหารเขาใจมติซึ่งกันและกัน   ปจจุบันนี้ทั้งประเทศท่ีพัฒนาแลว และประเทศที่
กําลังพัฒนาตางก็มีขีปนาวุธ ซึ่งพรอมที่จะเกิดสงครามไดทุกเวลา (http://www3.unesco.org/ 
manifesto2000/uk/uk,1 : 2) 
     จะเห็นไดวาความม่ันคงของชาติทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่ดอยพัฒนา
หรือกําลังพัฒนา   ตางก็สงผลการพัฒนาประเทศโดยรวม   โดยเฉพาะการมุงพัฒนาวิถีชีวิต
ความเปนอยู   ใหสามารถดํารงอยูไดโดยปราศจากการตอสูและแขงขัน   แตในทางตรงกันขาม
มุงม่ันในการพัฒนาซึ่งกันและกันโดยปราศจากการเอารัดเอาเปรียบมุงสูเสนทางการพัฒนา
พรอม ๆ  กัน 
 
2.8  มิติการพัฒนาทางดานความเขาใจอันดีระหวางชาติ 
 การพัฒนาทางดานน้ีประเทศตาง ๆ ตองพ่ึงพาอาศัยองคกรระหวางประเทศหรือ  
องคกรสากลนั้นมีมากมายหลายองคกร ซึ่งลวนแลวมีหนาที่แตกตางกันออกไป  ตาม
วัตถุประสงคของแตละองคกรที่ไดวางไว  เชน  องคกรสหประชาชาติ  (United  Nations - UN)  
ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักคือ การไกลเกลี่ยขอพิพาทของประเทศตางๆ และการใหความชวยเหลือ
ในดานตางๆ แกประเทศสมาชิก ดังจะเห็นไดจากการสงกองกําลังทหารเขาไปควบคุม
สถานการณความขัดแยงของกลุมตาง ๆ ในประเทศรวันดา  เปนตน  องคกรที่เกิดการความ
รวมมือของประเทศตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงคทางดานเศรษฐกิจ  การคาระหวางประเทศที่มี
บทบาทบนเวทีโลกที่สําคัญคือ  องคการการคาโลก  (World  Trade  Organization - WTO)  
ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดแนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจเพ่ือใหได
ความเปนธรรมบนพื้นฐานของการแขงขันในตลาดโลก  ดังจะเห็นไดจากการรวมมือกันปกปอง
สิทธิผลประโยชนทางการคาของประเทศสมาชิก  ซึ่งองคกรน้ี คือ ประชาคมเศรษฐกิจรวมยุโรป  
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 องคกรสากลอีกองคกรหน่ึงที่จะกลาวถึงคือ  องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ  (United  Educational  Scientifics  Cultural  Organization - 
UNESCO) ซึ่งมีบทบาทโดดเดนในการพัฒนาการเรียนรูของประชากรโลกทั้งทางตรงและ        
ทางออม 
 แมวาบทบาทของแตละองคกรสากลจะแตกตางกันไปแตทุกองคกรตางก็มีสวนใน
การเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศใหเกิดขึ้น  ซึ่งบทบาทดังกลาวน้ีไดแก 
 1. สงเสริมใหทุกประเทศมีการเรียนรูซึ่งกันและกันในดานตาง ๆ  
 มุงสงเสริมใหทุกประเทศไดมีโอกาสในการที่จะเรียนรูซึ่งกันและกันทั้งในดานภูมิ
หลังทางประวัติศาสตร  เศรษฐกิจ  สังคม  เชื้อชาติ  ศาสนา  วัฒนธรรม  การเมืองการปกครอง  
เพ่ือขจัดปญหาความไมเขาใจกัน  และสรางความเขาใจในบริบทของกันและกัน  อันจะเปน
เสนทางสูมิตรภาพ  ซึ่งสงผลใหนานาประเทศสามารถสรางความสัมพันธในทางที่พึงประสงคตอ
กัน 
 ความเขาใจซึ่งกันและกันของนานาประเทศ  จะชวยใหสังคมโลกเกิดพัฒนาการใน
ดานตาง ๆ ไมวาจะเปนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิต  การศึกษา  พัฒนาการทาง
การเมืองการปกครอง  ทั้งยังชวยขจัดความไมเขาใจกัน  ลดความขัดแยงระหวางประเทศ  อัน
เน่ืองมาจากสาเหตุตาง ๆ และสรางสันติสุขใหเกิดในสังคมโลก 
 2. การสนับสนุนใหประเทศตาง ๆ สามารถสรางความเขาใจอันดีตอกันในทุกดาน 
 องคกรสากลมุงใหการสนับสนุนในดานตางๆ เพ่ือใหนานาประเทศสามารถสราง
ความเขาใจอันดีเพ่ือประโยชนของสังคมโลกในการใหการสนับสนุน  เชน  จัดตั้งองคกรตางๆ 
เพ่ือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในระดับภูมิภาค  นอกจากน้ียังทําหนาที่เปนผูประสานงานเพื่อให
เกิดความรวมมือในภูมิภาคน้ัน ๆ อีกดวย 
 อยางไรก็ตามบทบาทขององคกรสากลในการเสริมสรางใหนานาประเทศเกิดความ
เขาใจอันดีตอกันน้ัน ควรท่ีจะคํานึงถึงบริบทดานอ่ืนๆ มาพิจารณาประกอบดวย เชน ความ
ตองการ ตลอดจนอธิปไตยของแตละประเทศ มิฉะน้ันหากเปรียบความเขาใจอันดีระหวาง
ประเทศเปนโมเสดขึ้นลึกๆ ที่กําลังตอกันเปนรูปราง ความปรารถนาดีขององคกรสากลตางๆ ก็
อาจจะเปรียบเสมือนลิ่มที่ตอกลงไปบนโมเสด ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายไดเชนกัน (ธงชัย  
สมบูรณ, 2541 : 6 - 8) 
 



EF 324 39 

 
 
สรุป 
 การพัฒนาจะเปนบอเกิดแหงความเจริญงอกงามของสังคมโดยสวนรวม แตสิ่งน้ัน
ยอมเปนผลมาจากแนวนโยบายของรัฐที่จะตองการพัฒนาสวนยอย  (segments)  ของสังคม
สวนใดกอน  ในการกลับกันประชาชนในชาติยอมอยูในสภาวะ  “สมยอม”   ตอการพัฒนาที่ถูก
จับให “เดิน” ตามรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยดังปรากฏออกมาใหเปนกรณีศึกษาไดเปนอยางดี และ
เชื่อวาส่ิงนี้จะปรากฏอยูตลอดไป 
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