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บทคดัย่อ 

การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1. ศกึษาคณุลกัษณะของบณัฑิตไทยที่พึงประสงค์ในบริบทของอาเซียน และ 2. ให้
ข้อเสนอแนะแก่สถานศกึษาในการผลติบณัฑิตไทยที่พงึประสงค์ในบริบทอาเซียน วิธีการวิจยัใช้การส ารวจและการสนทนา
กลุ่ม กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลประกอบด้วยอาจารย์ในมหาวิทยาลยั ครูที่สอนในระดับมธัยมศึกษาและประถมศึกษา นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา รวมจ านวน 74 คน เคร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสนทนากลุม่ 
การวิเคราะห์ข้อมลูใช้คา่ความถ่ีและการพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่ากลุม่ผู้ ให้ข้อมลูส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าคณุลกัษณะบณัฑิตไทยที่พึงประสงค์ในบริบท
อาเซียนดงันี ้1) ลกัษณะภายในทางความคิดคือเป็นผู้มีความรู้เทา่ทนั รอบรู้ขา่วสารอาเซียน เข้าใจความแตกต่างระหวา่ง
ประเทศไทยกบัอาเซียนในด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา วฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ และกฎระเบียบ รู้ข้อดีและ
ข้อด้อยของไทยในการเข้าสูอ่าเซียน  รวมทัง้การมีคณุธรรมจริยธรรม ตลอดจนการมีทกัษะในชีวิตและการท างาน 2) ด้าน
บคุลิกภาพประกอบด้วยความรักชาติ อนุรักษ์ความเป็นไทย และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 3) ลกัษณะภายนอกที่
แสดงให้เห็น ประกอบด้วยการใช้ภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนได้ การมีมนษุยสมัพนัธ์ และการมีทกัษะทางตวัเลขและ
ไอท ี

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยคือ สถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและการผลิต
บณัฑิตที่มีคณุภาพสูส่งัคม รวมทัง้ผู้ เก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษาโดยเฉพาะในระดบัอดุมศึกษาที่จดัการเรียนการสอนแก่
นกัศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า ควรก าหนดนโยบายและการด าเนินการในภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถผลิต
บณัฑิตที่มีคุณลกัษณะที่สามารถด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจ ความรู้เท่าทนั
ความแตกตา่งของสงัคมอาเซียนในมิติตา่งๆ และสามารถน าพาสงัคมไทยให้ก้าวไปอยา่งมัน่คงกบัพนัธมิตรอาเซียน ทัง้นี ้
เพื่อความมัน่คงของประเทศและของภูมิภาคโดยเฉพาะทางด้านการเมือง ความมัน่คง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
ตามค าขวญัของอาเซียนท่ีเป็นหนึง่เดียวทัง้ในด้านวิสยัทศัน์ อตัลกัษณ์ และความเป็นชมุชน 

ค าส าคัญ: คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ บณัฑิตไทย บริบทอาเซียน 
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Abstract 

The objectives of this research were to: 1. study the desired characteristics of Thai 

graduates in ASEAN context; and 2. provide suggestions for the higher education institutes 

that produce qualified graduates in ASEAN context. This study was a qualitative survey 

research using open-ended questionnaires and focus group discussion. The samples were 74 

people consisted of lecturers, primary and secondary teachers, undergraduate and graduate 

students. Research instruments were open-ended questionnaires and focus group discussion. 

Data collection was done from August to October 2014 and analyzed via frequency, 

interpretation and description.  

Research results that most sample stated were that the desired characteristics of Thai 

graduates in ASEAN context were 1) Internal cognition--be literate in ASEAN matters, 

understand the diversity between Thailand and other ASEAN members in the region. This 

included the society, economics, politics, religions, culture, history, laws, and regulations. 

The graduates should know the pros and cons of being ASEAN. They should have ethics and 

skills in life and work. 2) Personality—be patriotic, national conservative, and enthusiastic in 

learning. 3) External character—be proficiency in English and ASEAN language usage, 

human relation, and skills in numerical and IT.  

      This research suggested that the higher education institutes that had their prime 

mission in producing qualified graduates and also other relevant sectors should focus their 

prime concerns towards the policy and the implementation according to the research results 

so that the graduates should be able to be literate and well-rounded of all ASEAN matters and 

be able to lead the nation to go together with the other members of the region steadily. This 

aimed for the security of the region in prime dimensions of the politics, the economics, the 

social and the culture of the region and led to the slogan one vision, one identity, and one 

community of ASEAN as a whole. 

Keywords: desired characteristics, Thai graduates, ASEAN context 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมอาเซียนตามก าหนดการในปี 2558 การเตรียมความพร้อมจากทุก

ภาคส่วนทัง้ในระดบัปัจเจกและระดบัต่างๆ เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีไม่อาจหลีกเล่ียง สถาบนัการศึกษามีพนัธกิจ

ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสู่สังคม บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ

เหมาะสมกับสงัคมอาเซียนควรเป็นเช่นไร บทความวิจยันีน้ าเสนอผลจากการส ารวจในเร่ืองดงักล่าว โดย

น าเสนอวรรณกรรมตัง้แต่ก าเนิดอาเซียน ประชาคมอาเซียนคืออะไร การศึกษาเป็นกลไกลขับเคล่ื อน

ประชาคมอาเซียน การจดัการศึกษาเพ่ือเผชิญสิ่งท้าทายในอนาคตและเสริมสร้างความเป็นอาเซียน การ
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เตรียมความพร้อมของบณัฑิตก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในด้านความสามารถ คณุลกัษณะบณัฑิตไทย 

และคณุธรรมของเยาวชนไทย 

1. ก าเนิดอาเซียน  
 อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัง้ขึน้โดยปฏิญญากรุงเทพฯ 
(Bangkok Declaration) ซึ่งลงนามท่ีวังสราญรมย์ในวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สง่เสริมความเข้าใจอนัดีตอ่กนัระหวา่งประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่งสนัติภาพ เสถียรภาพ และความมัน่คง
ทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญทางเศรษฐกิจ การพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม การกินดีอยู่ดีบน
พืน้ฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก (ส านักงานปลัดกระทรวง
ศกึษาธิการ, 2552) 

 ความก้าวหน้าของอาเซียนมีปัจจัยส าคัญจากความไว้วางใจกันระหว่างรัฐสมาชิก ก่อให้เกิด
บรรยากาศท่ีสร้างสรรค์และเอือ้ต่อความร่วมมือระหว่างกัน ท าให้สถานการณ์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
เปล่ียนผา่นมาสูค่วามมีเสถียรภาพ ความมัน่คง และความร่วมมืออยา่งใกล้ชิดในปัจจบุนั 

 หลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ผู้ น าอาเซียนได้ลงนามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือใน
อาเซียนฉบบัท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2546 เพ่ือประกาศจดัตัง้ประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) 
โดยสนบัสนนุการรวมตวัและความร่วมมือในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

 ผู้น าอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ท่ี 12 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ท่ีเซบู ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ให้จดัตัง้ประชาคมอาเซียนก่อนก าหนดเวลา โดยให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
รวมทัง้จัดโครงสร้างองค์กรอาเซียน เพ่ือรองรับภารกิจและพันธกิจ ยกระดับอาเซียนเป็นนิติบุคคล 
จนกระทัง่น าไปสู่การร่างเป็นกฎบตัรอาเซียน ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นธรรมนญู ในการบริหารปกครองกลุ่มประเทศ
อาเซียนทัง้สิบท่ีผนกึเป็นหนึง่เดียวตามค าขวญัสิบชาต ิหนึง่อาเซียน 

 การใช้กฎบตัรอาเซียนเป็นการปรับการท างานแบบรวมกลุ่มท่ีมีกฎเป็นฐานส าคญั มีการก าหนด
กลไกระงับข้อพิพาท มีการปรับให้เป็นองค์กรท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เกิดประสิทธิภาพของการ
รวมกลุ่มมากขึน้ เกิดกระบวนการตดัสินใจจากการประชุมระดบัผู้น า ในลักษณะคณะมนตรี (Councils) 
ของอาเซียน ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นสามเสาหลัก มีการเพิ่มอ านาจส านักเลขาธิการ (Secretariat) และผู้ด ารง
ต าแหนง่เลขาธิการ (Secretary General) มีการจดัสรรงบประมาณและลดชอ่งวา่งระหวา่งสมาชิกอาเซียน 

2. ประชาคมอาเซียนคืออะไร 
 ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือในสามเสาหลกั โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้
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1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political – Security Community:  
APSC) มีวตัถุประสงค์ท าให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุขด้วยสนัติวิธีโดยยึดหลัก
ความมัน่คงรอบด้าน 

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีความมัน่คง มัง่คัง่ และสามารถแขง่ขนักบัภมูิภาค
อ่ืนได้ โดยมุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า ลดปัญหาความยากจน และความ
เหล่ือมล า้ทางสงัคม ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ลดชอ่งวา่งการพฒันา 
สง่เสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค 

3) ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) มี
จดุมุง่หมายในการยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ยืน และเสริมสร้างอตัลกัษณ์ของวฒันธรรมอาเซียน เน้นการสร้างประชาคมท่ีเอือ้
อาทร แก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสงัคมจากการรวมตวัทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมและจดัการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดบัรากหญ้า การ
เรียนรู้ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมและการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร ซึ่งเป็นรากฐานน าไปสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน 

 

3. การศึกษาเป็นกลไกขับเคล่ือนประชาคมอาเซียน 
ปฏิญญาว่าด้วยแผนงานส าหรับประชาคมอาเซียนเน้นย า้ความส าคญัของการศกึษา ท่ีเป็นกลไก

ส าคญัท าให้อาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์อย่างสันติสุข มีการเช่ือมโยงกันเป็นหุ้นส่วนแบบประชาธิปไตย อยู่

ร่วมกันอย่างกลมกลืน มีการพัฒนาท่ีเป็นพลวตั มีการรวมตวัทางเศรษฐกิจในสังคมท่ีเอือ้อาทร  ระลึกถึง

สายสมัพนัธ์ทางประวตัิศาสตร์ ตระหนกัถึงความส าคญัของมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีร่วมกนั และเช่ือมโยง

กนั ในอตัลกัษณ์ของภมูิภาค 

วิสยัทศัน์อาเซียนเดิมก าหนดในปี ค.ศ. 2020 กล่าวถึงความส าคญัของการพฒันามนุษย์ โดยให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสในการพฒันาด้านต่างๆ ทัง้การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรม 

นวัตกรรม การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนา ซึ่งจะช่วย

สนบัสนนุกระบวนการรวมตวัของอาเซียน ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถและการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

ชว่ยลดช่องวา่งการพฒันา ซึ่งจะชว่ยให้อาเซียนมีความเจริญก้าวหน้าและแข่งขนัได้ในระดบัสากลยคุโลกา

ภิวตัน์ ซึง่เป็นยคุของสงัคมฐานความรู้ 
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ในประเทศไทยมีการยกระดบัคณุภาพการศึกษาโดยเฉพาะผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนในวิชาส าคญั 

เช่น ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ท่ีอาจส่งผลโดยตรงต่อคณุภาพชีวิตของคน

ไทย และความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

 

4. ปัญหาจากการน านโยบายการพัฒนาบัณฑติอุดมคตไิทยสู่การปฏิบัต ิ
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) กล่าวถึงปัญหาการน านโยบายการพฒันาบณัฑิต

อดุมคติไทย พ.ศ. 2554-2558 สูก่ารปฏิบตั ิเกิดจากประเทศไทยขาดความชดัเจนในการก าหนดทิศทางการ

พฒันาบณัฑิตไทย ขาดความเข้าใจท่ีตรงกนัทัง้ฝ่ายก าหนดนโยบายและฝ่ายปฏิบตัิ ขาดการออกแบบการ

พัฒนาคนแบบองค์รวม ขาดการเตรียมความพร้อมของอาจารย์และของนักศึกษา ระบบการศึกษาไม่

เช่ือมโยงกนั สกอ.ได้จดัท าร่าง กรอบ ทิศทาง คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของบณัฑิต ดงันี ้ 

1) บณัฑิตไทยมีสมรรถนะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีขีดความสามารถในระดบั
สากล สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตในสาขาอาชีพตา่งๆ 

2) บณัฑิตไทยมีคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก 

3) บณัฑิตไทยเก่งทัง้วิชาการและวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานของวิชาการและวิชาชีพ อีกทัง้
สามารถพฒันาขีดความสามารถในระดบัสากล มีความสามารถในการคิดเชิงเหตผุล คิด
อยา่งมีวิจารณญาณ และมีทกัษะหลายด้านเพ่ือการด ารงชีวิต 

สริุนทร์ พิศสวุรรณ (2556) กล่าวถึงปัญหาการศึกษาไทยท่ีด้อยความสามารถในการแข่งขนัระดบั
โลก โดยอ้างข้อมูลจาก องค์กร เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม (World Economic Forum: WEF) ท่ีเสนอรายงาน
ผลการศึกษาด้านความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลก (Global Competitiveness Report 2013-2014) 
ชีใ้ห้เห็นว่า คณุภาพการศกึษาระดบัพืน้ฐาน ระดบัมธัยมศกึษา และระดบัอดุมศกึษาของไทยอยู่รัง้ท้ายใน
ภูมิภาคอาเซียน เป็นคุณภาพต ่าอย่างผิดปกติ ท่ีสะท้อนถึงความไม่เช่ือถือและการไม่ยอมรับคุณภาพ
การศกึษาของไทยโดยรวม อนัจะกระทบตอ่ความเช่ือมัน่ด้านอ่ืนๆของประเทศในอนาคตด้วย โดยกล่าวถึ ง
เหตผุลว่า มาจากความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ความไม่ต่อเน่ืองในนโยบาย ระบบราชการท่ีซบัซ้อน 
และขาดประสิทธิภาพ การทุจริตคอร์รัปชั่น และระบบพรรคพวก เส้นสาย ท าให้ความเช่ือมัน่ต่อสถาบนั
สาธารณะของไทยต ่าลง สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัระดบัประเทศ 

งบประมาณการศกึษาของไทยในปี 2556 มีมลูคา่กว่า 5 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละมากกว่า 20 
ของงบประมาณแผ่นดิน มีบุคลากรเฉพาะในกระทรวงศึกษาธิการเกือบห้าแสนคน มีอาจารย์
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ระดบัอดุมศกึษามากกว่าห้าหม่ืนคน แตผ่ลส ารวจทกัษะความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของคนไทย
ยงัรัง้ท้าย แม้ภาษาจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแข่งขนับนเวทีในระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดบัโลก แต่
ในปี 2555 ดัชนีวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ (Education First English Proficiency Index- EPI) 
ของคนไทยอยู่ในล าดบั 53 จาก 54 ประเทศท่ีส ารวจ ดีกว่าประเทศลิเบียท่ีอยู่ในภาวะสงครามกลางเมือง 
ทัง้ท่ีกฎบตัรอาเซียนก าหนดว่าภาษาองักฤษ คือ ภาษาใช้งานของอาเซียน เอกสารทุกชิน้ การประชุมทุก
ครัง้ การตอ่รองทุกเร่ืองต้องใช้ภาษาองักฤษเท่านัน้ การศึกษาท่ีมีคณุภาพเท่านัน้ท่ีจะประกนัความเช่ือมัน่
ของชาวโลกตอ่บทบาทของไทยในอนาคตได้ 

 

5. การจัดการศึกษาเพื่อเผชญิสิ่งท้าทายในอนาคตและเสริมสร้างความเป็นอาเซียน 
สิ่งท้าทายในอนาคตและการเสริมสร้างความเป็นอาเซียนในส่วนของการจัดการศึกษาส าหรับ

เยาวชนนัน้ ควรให้ความรู้ในด้านวฒันธรรม ภาษาองักฤษ และภาษาเพ่ือนบ้าน ความท้าทายบณัฑิตใหม่
ไมใ่ชแ่คภ่าษาองักฤษ 

ในส่วนของครู ควรพฒันา ในด้านเนือ้หาและเทคนิคการสอน การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกในการก าหนดครูอาเซียนท่ีมีจรรยาบรรณและกรอบมาตรฐานร่วมกันส าหรับครู รวมทัง้
พฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอน กรอบมาตรฐานการศกึษาทกุระดบั และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

จากการส ารวจทัศนคติและการตระหนกัรู้เก่ียวกับอาเซียน ใช้กลุ่มตวัอย่างนักศึกษา 2,170 คน 
จากมหาวิทยาลยัชัน้น าในอาเซียน 10 ประเทศ แสดงให้เห็นว่า นกัศกึษาไทยมีความรู้และทศันคติ รวมทัง้
การตระหนกัรู้เก่ียวกับอาเซียนในระดบัต ่า เม่ือเทียบกับนักศึกษาชาติอ่ืน มีเพียงร้อยละ 68 ท่ีคุ้นเคยกับ
อาเซียน และร้อยละ 27.5 เทา่นัน้ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัอาเซียนเป็นอนัดบัสดุท้าย (ชชัชล อจันากิตต,ิ 2555) 

การฝึกทกัษะด้านภาษาองักฤษเป็นเร่ืองท่ีได้รับการอภิปรายมานาน แตท่ี่ไม่ได้กล่าวถึงมากนกั คือ 
นิสัยของคนไทย ท่ีมักไม่กล้าตัดสินใจ ไม่สามารถดูแลตัวเอง ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 
ท างานเป็นทีม ตรงตอ่เวลา และมีระเบียบวินยั ซึง่จ าเป็นตอ่การประกอบอาชีพในตา่งแดน  

ผลจากการส ารวจพบว่า เด็กรุ่นใหม่ไม่มีปัญหาเร่ืองการใช้เทคโนโลยี เน่ืองจากเติบโตมากับการ
ส่ือสารสมยัใหม่ท่ีเข้าถึงง่าย รวดเร็ว เป็นคนกล้าแสดงออก คิดเร็ว ท าเร็ว แต่ข้อเสียคือ พูดไม่รู้เร่ือง ไม่มี
ความอดทน รอไมเ่ป็น ขาดการจดัระบบความคดิ และระเบียบในการใช้ชีวิต 

บณัฑิตไม่ควรรอการชว่ยเหลือจากรัฐบาลฝ่ายเดียว แตต้่องวิเคราะห์จดุแข็งและจดุอ่อนของตวัเอง 
จากการส ารวจจดุแข็งและจดุออ่นของแรงงานไทยในทศันะนายจ้าง ชีใ้ห้เห็นวา่ จดุแข็งของแรงงานไทย คือ 
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ฝึกฝนได้ เรียนรู้ง่าย มีความสุภาพอ่อนน้อม ไม่ก้าวร้าว ส่วนจดุอ่อน คือ ขาดการฝึกอบรมท่ีเพียงพอ ขาด
ทกัษะท่ีเป็นมาตรฐานและระเบียบในการท างาน 

จีระ หงส์ลดารมภ์ (2555) กล่าวถึงการพัฒนาคณุภาพของทุนมนุษย์ไทยท่ีรองรับการก้าวสู่การ
เปิดเสรีอาเซียนในปี 2015 ต้องมองเป็นภาพยทุธศาสตร์เดียวกนั หวัใจส าคญัอยู่ท่ีคณุภาพของทุนมนุษย์
ว่า สามารถแข่งขันหรือไม่ สิ่งแรกท่ีทุนมนุษย์ต้องมีเป็นพืน้ฐานคือ สมองของมนุษย์ท่ีสามารถคิดเร่ือง
สร้างสรรค์ต่างๆได้ ทุนมนุษย์ส าคัญท่ีสุด แต่ประเทศไทยสนใจทุนมนุษย์น้อยท่ีสุด ทัง้ท่ีทุนมนุษย์ช่วย
พฒันาประเทศไทยได้มาก  

ทนุหมายถึง การได้มาโดยท่ีต้องเสียไป ทนุในโลกมีอยูส่ี่ชนิด ได้แก่ 

1) คน ทนุมนษุย์คือการลงทนุทางปัญญา 
2) เงิน ทนุทางการเงิน คือ การออม 
3) เทคโนโลยี เชน่ เคร่ืองจกัร ไอโฟน 
4) ทรัพยากรธรรมชาติ 

การจะเป็นทุนมนุษย์ได้ต้องลงทุน การลงทุนท่ียิ่งใหญ่ คือ คิดเป็น วิเคราะห์เป็น โลกในอนาคต
เปล่ียนแปลงเร็วและคาดไม่ถึง เราต้องสามารถบริหารการเปล่ียนแปลงได้ นกัศึกษาต้องไม่เรียนเพ่ือวนันี ้
เท่านัน้ แต่ต้องสามารถจดัการกับสิ่งท่ีคาดไม่ถึง นกัศึกษาต้องไม่หยุดการเรียนรู้ ไม่ใช่แคจ่บปริญญา แต่
ต้องมีทนุทางปัญญา การพฒันาคนต้องพฒันาทัง้ชีวิต 

 

6. การเตรียมความพร้อมของบัณฑติก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
การเตรียมความพร้อมของบณัฑิตก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ควรพิจารณาความสามารถและ

ทกัษะในด้านตา่งๆ คณุลกัษณะบณัฑิตไทยท่ีพึงประสงค์ในประชาคมอาเซียน คณุลกัษณะบณัฑิตไทยยคุ
ใหม ่และคณุธรรมของเยาวชน  

6.1 ความสามารถและทักษะในด้านต่างๆ  

ความสามารถและทกัษะในด้านตา่งๆ ท่ีบณัฑิตควรมีเพ่ือเตรียมพร้อมก่อนเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
ท่ีส าคญั เชน่ 

การคดิเชิงวิเคราะห์ เชิงสร้างสรรค์ เชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การมองอนาคต 

1) ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การรู้เท่าทนัคอมพิวเตอร์ และไอซีที 
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2) การรู้เทา่ทนัข้อมลูสารสนเทศ การรู้เทา่ทนัส่ือ 
3) ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ หรือภาษาท่ีสาม เพ่ือการส่ือสารอยา่งมี

ประสิทธิผล  
4) ความเข้าใจวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล การรับฟัง ความเข้าใจ 

และการตอบสนอง 
5) การเป็นผู้น า การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน การน าเสนอผลงาน 
6) การปรับปรุงพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
7) ความกระตือรือร้น 
8) ความสามารถในการเรียนรู้ 
9) ความรับผิดชอบ 
10) ทกัษะนวตักรรม 
11) ทกัษะชีวิต 

 

6.2 คุณลักษณะบัณฑติไทยยุคใหม่ 

คณุลกัษณะบณัฑิตไทยยคุใหม ่มีองค์ประกอบส าคญั 3 ประการ (จดหมายขา่ว สกอ. 2254) คือ 
ด้านความรู้ ด้านทกัษะ และด้านบคุลิก อปุนิสยั 

6.2.1 ด้านความรู้ 
1) เป็นผู้ มีหลกัคดิทางวิชาการในศาสตร์ท่ีศกึษา และสามารถเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง 
2) สามารถหาความรู้เพิ่มเตมิ มีนิสยัใฝ่รู้ 
3) สามารถประยกุต์ความรู้ให้เหมาะสมกบับริบททางสงัคม 
4) มีความเทา่ทนัในความเคล่ือนไหวและความก้าวหน้าในศาสตร์ท่ีตนศกึษา 

6.2.2 ด้านทักษะ 
1) มีความเป็นนกัคิด มีกระบวนการคดิ วิจารณญาณ คิดเชิงบวก และสร้างสรรค์ อีกทัง้มีการ

ตีคา่และใช้ข้อมลูอยา่งสมเหตผุล ท่ีส าคญัสดุคือ การคดิเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 
2) มีทกัษะการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ สามารถใช้วิจารณญาณในการรับข้อมลูขา่วสาร 

สามารถปรับตวัได้ดีในสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
3) มีทกัษะการเรียนรู้นวตักรรมใหม่ 
4) มีทกัษะการสืบหาข้อมลู การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี รวมทัง้การเรียนรู้ผา่นส่ือตา่งๆ 
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5) สามารถบริหารจดัการและเป็นผู้ประกอบการ 
6) สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ทัง้ท่ีมีความคิดและวัฒนธรรมต่าง อีกทัง้มีทักษะในการ

จดัการความขดัแย้ง และทกัษะการท างานเป็นทีม สร้างความร่วมมือระหวา่งการท างานได้ 
7) มีทกัษะการเป็นผู้น า โดยเฉพาะผู้น าการเปล่ียนแปลง 

6.2.3 ด้านบุคลิก อุปนิสัย 
1) มีความเป็นพลเมืองดีของภูมิภาคและโลก และมีค่านิยมท่ีถูกต้องทัง้ด้านสังคมและ

มนษุยธรรม 
2) มีความเข้าใจในวัฒนธรรมข้ามชาติ (cross-cultural understanding) เคารพและเห็น

คณุคา่ในความแตกตา่งหลากหลาย 
3) เป็นผู้ มีจริยธรรมและคา่นิยมอนัดีงามอยู่ในพืน้ฐานจิตใจ เช่น การมีจิตอาสา การมีวินยัใน

ตนเอง มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

 

6.3  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(มคอ.)  
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.) ให้ความส าคญัด้าน 

1) คุณธรรม จริยธรรม  
1) การรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และมีความตระหนักต่อ

ประโยชน์สว่นรวม 
2) การเคารพกฏ ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่งๆ 
3) การมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซ่ือสตัย์สุจริต เสียสละ มีความเป็น

กลางและเท่ียงตรง 
4) การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน เคารพในคุณค่าและ

ศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ 
2) ความรู้ 
3) ทักษะทางปัญญา  

1) มีความสามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประเมินข้อมูล และสรุปผลเพ่ือ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาและพฒันางานทางนิเทศศาสตร์ 

2) มีทกัษะในการคิดเป็นระบบ มีเหตผุลและมีวิจารณญาณ 
3) มีความสามารถประยกุต์ความรู้สูก่ารปฏิบตัิ 
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4) มีทกัษะท่ีจ าเป็นตามวิชาชีพและทกัษะท่ีมีความเฉพาะในวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ 

4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
2)  มีความสามารถในการเป็นผู้น าหรือผู้ ร่วมงานท่ีดี มีทกัษะการท างานเป็นทีม

และการประสานงานกบับคุคล/กลุม่ในระดบัตา่งๆได้ 

3) มีความสามารถในการน าเสนอประเดน็และแนวทางการแก้ปัญหาอยา่ง
เหมาะสม เพ่ือประสานและลดความขดัแย้งในสงัคม 

4)  มีความรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทัง้ของตนเองและของวิชาชีพอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

5)  มีมนษุยสมัพนัธ์และเข้าใจวฒันธรรมของมนษุยชาตท่ีิมีความหลากหลาย 
5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ต้องพฒันา 

2) สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบของการส่ือสารได้
อยา่งเหมาะสม 

   3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัได้อยา่งถกูต้อง เหมาะสม 

 6.4 คุณลักษณะบัณฑติไทยท่ีพงึประสงค์ในประชาคมอาเซียน  

คณุลกัษณะบณัฑิตไทยท่ีพงึประสงค์ในประชาคมอาเซียน 7 ข้อ (ชชัชล อจันากิตต ิ2555) ได้แก่ 

1) ทกัษะและความสามารถใช้ภาษาองักฤษและภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน 
2) ความรู้เก่ียวกบัเพ่ือนบ้าน ทัง้ด้านวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ 
3) การติดตามขา่วสารเก่ียวกบัอาเซียน เรียนรู้กฎระเบียบของอาเซียน 
4) การพฒันาทกัษะฝีมือ จนสามารถปรับตวัเข้ากบัมาตรฐานการท างานท่ีเป็นสากล 
5) การพฒันาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6) การปรับกระบวนทศัน์การเรียนรู้ในการพฒันาศกัยภาพรอบด้าน 
7) การสร้างความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน โดยเฉพาะกบัคนตา่งวฒันธรรม 
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6.5 คุณธรรมของเยาวชนไทย 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับ “สวนดุสิตโพล” 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ส ารวจความคิดเห็นของนกัเรียน/นกัศกึษา ผู้บริหารสถานศกึษา ครูอาจารย์ 
และผู้ปกครอง จากทั่วประเทศ โดยสุ่มตวัอย่างจากจังหวัดต่างๆ ท่ีเป็นตวัแทนของภูมิภาค จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้สิน้ 2,788 คน ทัง้นักเรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง ระหว่างวันท่ี 10-18 มีนาคม 
2550 กรณีภาวะวิกฤตคณุธรรมของเยาวชนไทย ท่ีทกุฝ่ายควรร่วมมือกันแก้ไข เน้น “คณุธรรมน าความรู้” 
เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะช่วยแก้ไขวิกฤตของเยาวชนไทย จากผลส ารวจพบ 5 พฤติกรรมของเยาวชนไทยท่ีสงัคม
พึงตระหนกั ส าหรับ 10 คณุธรรมของเยาวชนไทยท่ี “ควรเร่งสร้าง/ปลกูฝัง” (หนงัสือพิมพ์บ้านเมือง 2550) 
คือ 

1) ความมีระเบียบวินยั 
2) ความซ่ือสตัย์ 
3) ความขยนัหมัน่เพียร 
4) ความมีน า้ใจ เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ 
5) ความสภุาพ มีสมัมาคารวะ 
6) ความกตญัญ ู
7) มีจิตส านกึท่ีดี 
8) ความสามคัคี 
9) ความมีเหตผุล 
10) การเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่สว่นตน 

จากวรรณกรรมท่ีกล่าวข้างต้น ชีใ้ห้เห็นถึงกลไกการจัดการศึกษาในการขับเคล่ือนประชาคม
อาเซียนท่ีเผชิญสิ่งท้าทายมากมาย ในส่วนของประเทศไทยนัน้ บณัฑิตไทยควรเป็นปัจจยัส าคญัในการมี
สว่นชว่ยขบัเคล่ือนดงักลา่ว งานวิจยันีมุ้่งศกึษาคุณลกัษณะบณัฑิตไทยท่ีพงึประสงค์ในบริบทอาเซียน ตาม
ความคดิเห็นของผู้ให้ข้อมลูท่ีมีอาชีพอาจารย์ ครู และนกัศกึษา 
 
วัตถุประสงค์ 

 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 

1. ศกึษาคณุลกัษณะของบณัฑิตไทยท่ีพงึประสงค์ในบริบทของอาเซียน 
2. ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศกึษาในการผลิตบณัฑิตไทยท่ีพงึประสงค์ในบริบทอาเซียน 
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นิยามศัพท์ 

คุณลักษณะ หมายถึง ลกัษณะจ าเป็นท่ีบณัฑิตไทยควรมีในสภาพแวดล้อมของความเป็นอาเซียน 
ทัง้ในด้านลกัษณะภายในทางความคดิ บคุลิกภาพ และลกัษณะภายนอกท่ีแสดงให้เห็นได้ 

บัณฑิตไทย หมายถึง ผู้ส าเร็จการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาในประเทศไทยในระดบัปริญญาตรี
และสงูกวา่ 

บริบทอาเซียน หมายถึง ความเป็นประชาคมอาเซียนจากการรวมตะวของชนชาติต่างๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กมัพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ ลาว สิงคโปร์ ไทย 
และเวียตนาม ตามก าหนดในปีพ.ศ. 2558 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
สถาบนัการศกึษาท่ีมีพนัธกิจส าคญัในการจดัการเรียนการสอนและการผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพสู

สังคม รวมทัง้ผู้ เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า สามารถใช้ข้อมูลท่ีได้ไปประกอบการพิจารณาโดยควรให้
ความส าคญัในการผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะท่ีสามารถด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อยา่งเหมาะสม 
มีความรู้ความเข้าใจ ความรู้เท่าทันในความแตกต่างของสงัคมอาเซียนทางมิติต่างๆ และสามารถน าพา
สงัคมไทยให้ก้าวไปในขณะเดียวกนั 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ กลุม่ผู้ให้ข้อมลูประกอบด้วย อาจารย์ ครู นกัศกึษา จ านวน 74 

คน เคร่ืองมือวิจยัประกอบด้วย 1. แบบสอบถามปลายเปิด  2. แบบสนทนากลุม่ (focus group)  
การเก็บรวบรวมข้อมลูใช้วิธีการแจกแบบสอบถามแก่กลุม่ตวัอยา่งทกุคน จ านวน 74 คน โดยให้

กลุม่ตวัอยา่งเขียนตอบค าถามในแบบสอบถามปลายเปิด และผู้วิจยัรอรับกลบั ในกลุ่มตวัอยา่งจ านวนนี ้
ผู้วิจยัยงัใช้การสนทนากลุม่ 3 กลุม่กบักลุม่ตวัอยา่งอีกจ านวน 30 คน (จากทัง้หมด 74 คน) ผู้ ให้ข้อมลู
สามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งกว้างขวาง เก่ียวกบัคณุลกัษณะของบณัฑิตไทยท่ีพงึประสงค์ในบริบท
อาเซียน  

การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การรวบรวมรอยความถ่ีท่ีกลุม่ตวัอยา่งตอบ ซึง่กลุม่ตวัอยา่งแตล่ะคน
สามารถตอบแสดงความคดิเห็นได้หลากหลาย รวมทัง้การใช้การพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive 
analysis) ข้อมลูทัง้หมด 
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ผลการวิจัย 
กลุม่ผู้ให้ข้อมลูจ านวน 74 คน ประกอบอาชีพครู 42 คน ในจงัหวดันนทบรีุและฉะเชิงเทรา 

นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 22 คน นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 9 คน และอาจารย์ท่ีสอนในมหาวิทยาลยั 
1 คน ผู้ให้ข้อมลูทัง้หมดแสดงทศันะเก่ียวกบัคณุลกัษณะของบณัฑิตไทยท่ีพงึประสงค์ในบริบทอาเซียน 
อยา่งกว้างขวาง ความคดิเห็นทัง้หมดรวมจ านวนได้ 274 ความถ่ี โดยท่ีทัง้หมดสอดคล้องกนัตามประเดน็ท่ี
แสดงในตาราง ตามจ านวนความถ่ีจากมากไปน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

 
คุณลักษณะบัณฑติไทยที่พงึประสงค์ในบริบทอาเซียน 

 

ผู้ให้ข้อมลู 74 คน แสดงความคิดเห็นด้วยจ านวน 274 ความถ่ี* 

คุณลักษณะบัณฑติไทยที่พงึประสงค์ในบริบทอาเซียน ความถี่ 

1. มีความรู้เทา่ทนั รอบรู้ขา่วสารอาเซียน เข้าใจความแตกตา่งระหวา่งประเทศไทย
กบัอาเซียนในด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา วฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ 
และกฎระเบียบ รู้ข้อดีและข้อด้อยของไทยในการเข้าสูอ่าเซียน  การคิดของ
อาเซียนตอ่ประเทศไทย มองอาเซียนได้ทะลปุรุโปร่ง ยอมรับความเห็นท่ีแตกตา่ง 
มีทศันคตท่ีิดีในด้านเชือ้ชาติ ศาสนาทัง้ตอ่ตนเองและตอ่ประเทศเพ่ือนบ้าน เทา่
ทนัความต้องการของตลาดอยา่งได้มาตรฐาน ทนัสมยั และเป็นสากล 

77 

2. มีคณุธรรมจริยธรรม จิตใจดีงาม ซ่ือสตัย์ สจุริต กตญัญรูู้คณุ  36 

3. ใช้ภาษาองักฤษ และภาษาอาเซียนได้ ทัง้ฟัง พดู อา่น และเขียน 34 

4. ตระหนกั รักชาต ิอนรัุกษ์ความเป็นไทย แสดงความเคารพในขนบธรรมเนียม
ประเพณี มีคา่นิยมท่ีดี พอเพียง ประหยดั บคุลิกภาพ วางตวัเหมาะสม พดูอย่าง
มีสมัมาคารวะ จรรยามารยาท ใช้ภาษาไทยถกูต้อง 

33 

5. กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ขยนั รับผิดชอบ อดทน มมุานะ มุง่มัน่ สู้งาน 
ตัง้ใจท างาน กล้าแสดงออก และมีวินยั 

31 

6. มีมนษุยสมัพนัธ์ ปฏิสมัพนัธ์ สามารถติดตอ่ส่ือสารระหวา่งบคุคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีจิตอาสา อธัยาศยั ไมตรี เอือ้อาทร โอบอ้อมอารี มีน า้ใจ เคารพ
ตนเองและผู้ อ่ืน พฒันาตน ค านงึถึงประโยชน์สว่นรวมมากกวา่สว่นตน รัก

29 
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คุณลักษณะบัณฑติไทยที่พงึประสงค์ในบริบทอาเซียน ความถี่ 

สิ่งแวดล้อม เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี สามคัคี ท างานเป็นทีมได้ ละเอียด รอบคอบ 
ประณีต  

7. มีทกัษะในชีวิตและการท างาน สามารถเข้าใจการเปล่ียนแปลง พร้อมรับมือ 
และสามารถปรับตวัในบริบทอาเซียน มีทกัษะทางปัญญา เหตผุล สามารถคดิ
วิเคราะห์ มีวิสยัทศัน์ สามารถสร้างความรู้ และน าไปประยกุต์ใช้ในในการแก้ไข
ปัญหา  

20 

8. มีทกัษะทางตวัเลขและไอที 14 

* กลุ่มตวัอย่างแต่ละคนตอบไดม้ากกว่าหน่ึงประเด็น 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงว่า ผู้ ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นในจ านวนมากท่ีสุด (77 ความถ่ี) ท่ี
ระบุว่า บณัฑิตไทยควรมีคุณลักษณะในด้านความรู้เท่าทัน รอบรู้ข่าวสารอาเซียน เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างประเทศไทยกับอาเซียนในด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา วฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ และ
กฎระเบียบ รู้ข้อดีและข้อด้อยของไทยในการเข้าสู่อาเซียน  การคิดของอาเซียนต่อประเทศไทย มอง
อาเซียนได้ทะลปุรุโปร่ง ยอมรับความเห็นท่ีแตกตา่ง มีทศันคติท่ีดีในด้านเชือ้ชาติ ศาสนาทัง้ตอ่ตนเองและ
ตอ่ประเทศเพ่ือนบ้าน เทา่ทนัความต้องการของตลาดอยา่งได้มาตรฐาน ทนัสมยั และเป็นสากล 

ความคิดเห็นจ านวนรองลงมา (36 ความถ่ี) แตเ่ป็นจ านวนความถ่ีท่ีต่างมากจ าความถ่ีอนัดบัแรก 
ระบวุา่ บณัฑิตไทยควรมีคณุลกัษณะในด้านมีคณุธรรมจริยธรรม จิตใจดีงาม ซ่ือสตัย์ สจุริต กตญัญรูู้คณุ 

ความคิดเห็นด้วยความถ่ีอันดบัสาม (34 ความถ่ี) ระบุว่า บณัฑิตไทยควรใช้ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอาเซียนได้ ทัง้ฟัง พดู อา่น และเขียน 

ความคิดเห็นด้วยความถ่ีอันดบัส่ี (33 ความถ่ี) ระบุว่า บณัฑิตไทยควรตระหนัก รักชาติ อนุรักษ์
ความเป็นไทย แสดงความเคารพในขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่านิยมท่ีดี พอเพียง ประหยดั บุคลิกภาพ 
วางตวัเหมาะสม พดูอยา่งมีสมัมาคารวะ จรรยามารยาท ใช้ภาษาไทยถกูต้อง 

ความคิดเห็นด้วยความถ่ีอนัดบัห้า (31 ความถ่ี) ระบุว่า บณัฑิตไทยควรกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
ใฝ่รู้ ขยนั รับผิดชอบ อดทน มมุานะ มุง่มัน่ สู้งาน ตัง้ใจท างาน กล้าแสดงออก และมีวินยั 
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ความคิดเห็นด้วยความถ่ีอันดับหก (29 ความถ่ี) ระบุว่า บัณฑิตไทยควรมีมนุษยสัมพันธ์ 
ปฏิสมัพนัธ์ สามารถติดตอ่ส่ือสารระหว่างบคุคลอย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตอาสา อธัยาศยั ไมตรี เอือ้อาทร 
โอบอ้อมอารี มีน า้ใจ เคารพตนเองและผู้ อ่ืน พัฒนาตน ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รัก
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี สามคัคี ท างานเป็นทีมได้ ละเอียด รอบคอบ ประณีต  

ความคิดเห็นด้วยความถ่ีอนัดบัเจ็ด (20 ความถ่ี) ระบุว่า บณัฑิตไทยควรมีทกัษะในชีวิตและการ
ท างาน สามารถเข้าใจการเปล่ียนแปลง พร้อมรับมือ และสามารถปรับตวัในบริบทอาเซียน มีทักษะทาง
ปัญญา เหตผุล สามารถคิดวิเคราะห์ มีวิสยัทศัน์ สามารถสร้างความรู้ และน าไปประยกุต์ใช้ในในการแก้ไข
ปัญหา 

ความคิดเห็นด้วยความถ่ีอนัดบัสุดท้าย ซึ่งมีจ านวนน้อยท่ีสดุ (14 ความถ่ี) ระบ ุบณัฑิตไทยควรมี
ทกัษะทางตวัเลขและไอที 

 

อภปิรายผล 

จากผลการวิจยัครัง้นีไ้ด้ข้อสรุปวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพเป็นอาจารย์ ครู และนกัศกึษาทัง้ในระดบั
ปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาต่างให้ความส าคญักบัคณุลกัษณะของบณัฑิตไทยในด้าน 1) ลกัษณะภาย
ในทางความคดิ  2) บคุลิกภาพ และ 3) ลกัษณะภายนอกท่ีแสดงให้เห็นได้ ดงันี ้

ลักษณะภายในทางความคิด ประกอบด้วย ข้อ 1, 2, 7 ตามตารางข้างต้น คือ การมีความรู้เท่า
ทัน รอบรู้ข่าวสารอาเซียน เข้าใจความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับอาเซียนในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ศาสนา วฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ และกฎระเบียบ รู้ข้อดีและข้อด้อยของไทยในการเข้าสูอ่าเซียน  
การคิดของอาเซียนตอ่ประเทศไทย มองอาเซียนได้ทะลุปรุโปร่ง ยอมรับความเห็นท่ีแตกต่าง มีทศันคติท่ีดี
ในด้านเชือ้ชาติ ศาสนาทัง้ต่อตนเองและต่อประเทศเพ่ือนบ้าน  เท่าทันความต้องการของตลาดอย่างได้
มาตรฐาน ทันสมัย และเป็นสากล  (ข้อ1) รวมทัง้การมีคุณธรรมจริยธรรม จิตใจดีงาม ซ่ือสัตย์ สุจริต 
กตญัญูรู้คุณ (ข้อ2) ตลอดจนการมีทักษะในชีวิตและการท างาน สามารถเข้าใจการเปล่ียนแปลง พร้อม
รับมือ และสามารถปรับตวัในบริบทอาเซียน มีทกัษะทางปัญญา เหตผุล สามารถคิดวิเคราะห์ มีวิสยัทศัน์ 
สามารถสร้างความรู้ และน าไปประยกุต์ใช้ในในการแก้ไขปัญหา (ข้อ7) 

บุคลิกภาพ ประกอบด้วย ความตระหนัก รักชาติ อนุรักษ์ความเป็นไทย แสดงความเคารพใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่านิยมท่ีดี พอเพียง ประหยดั บุคลิกภาพ วางตวัเหมาะสม พูดอย่างมีสัมมา
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คารวะ จรรยามารยาท ใช้ภาษาไทยถูกต้อง  (ข้อ 4) และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ใฝ่รู้  ขยัน 
รับผิดชอบ อดทน มมุานะ มุง่มัน่ สู้งาน ตัง้ใจท างาน กล้าแสดงออก และมีวินยั (ข้อ 5) 

ลักษณะภายนอกที่แสดงให้เห็น ประกอบด้วยการใช้ภาษาองักฤษ และภาษาอาเซียนได้ ทัง้ฟัง 
พูด อ่าน และเขียน (ข้อ 3) รวมทัง้การมีมนุษยสมัพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ สามารถติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตอาสา อัธยาศยั ไมตรี เอือ้อาทร โอบอ้อมอารี มีน า้ใจ เคารพตนเองและผู้ อ่ืน  
พัฒนาตน ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รักสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ น าและผู้ ตามท่ีดี สามัคคี 
ท างานเป็นทีมได้ ละเอียด รอบคอบ ประณีต (ข้อ 6) และการมีทกัษะทางตวัเลขและไอที (ข้อ 8) 

วรรณกรรมในอดีตกล่าวถึงการจดัการศึกษาเพ่ือเผชิญสิ่งท้าทายในอนาคตและเสริมสร้างความ
เป็นอาเซียน  ว่าจ าเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนในด้านก าเนิดอาเซียน นโยบายและ
วตัถปุระสงค์ในการก่อตัง้อาเซียน ประโยชน์จากการรวมตวักันของสมาชิกอาเซียน โดยให้ความส าคญักับ
ทฤษฎีทุนเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ 5 ประการ ท่ีกล่าวถึงทุนแห่งความคิด
สร้างสรรค์ ทนุทางความรู้ ทนุทางนวตักรรม ทนุทางอารมณ์ และทนุทางวฒันธรรม 

ผู้ ให้ข้อมูลในงานวิจัยนีย้งัแสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกับข้อมูลคุณลักษณะบณัฑิตไทยท่ีพึง
ประสงค์ และการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้าน ทักษะและ
ความสามารถการใช้ภาษาองักฤษและภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน มีความรู้เก่ียวกบัเพ่ือนบ้าน 
ทัง้ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ติดตามข่าวสารเก่ียวกับอาเซียน เรียนรู้กฎระเบียบของอาเซียน 
พฒันาทกัษะฝีมือ จนสามารถปรับตวัเข้ากบัมาตรฐานการท างานท่ีเป็นสากล พฒันาความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพรอบด้าน ตลอดจนสร้าง
ความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน โดยเฉพาะกบัคนตา่งวัฒนธรรม ตลอดจนความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาท่ีสาม  การคิดเชิงวิเคราะห์ การน าเสนอ
ผลงาน การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การรับฟัง ความเข้าใจ และการตอบสนอง การปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ตอ่เน่ือง การมีความกระตือรือร้น มีความสามารถในการเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบ 

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากล่าวถึงคณุลกัษณะบณัฑิตไทยยคุใหม ่วา่มีองค์ประกอบ
ส าคญั 3 ประการ คือด้านความรู้ ด้านทกัษะ และด้านบุคลิก อุปนิสยั ข้อมูลนีส้อดคล้องกับความคิดเห็น
ของผู้ ให้ข้อมลูในงานวิจยันีเ้ช่นเดียวกนั นอกจากนีค้ณุธรรมท่ีพึงประสงค์ของเยาวชนไทยทัง้ 10 ประการก็
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ ให้ ข้อมูลเช่นเดียวกัน ว่าบัณฑิตไทยควรมีระเบียบวินัย  ซ่ือสัตย์ 
ขยันหมั่นเพียร มีน า้ใจ เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ สุภาพ มีสัมมาคารวะ กตญัญู  มีจิตส านึกท่ีดี สามัคคี มีเหตุผล 
รวมทัง้เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่สว่นตน 
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เม่ือพิจารณาผลการเรียนรู้ของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
(มคอ.) 5 ประการ ได้แก่ คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล
และความรับผิดชอบ ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นได้
วา่ กลุม่ผู้ให้ข้อมลูมีความคดิเห็นสอดคล้องกนั  

ผู้ให้ข้อมลูยงัแสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูเก่ียวกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ทกัษะ
การท างาน ทกัษะนวตักรรม ทกัษะชีวิต การส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลทัง้การอา่น การน าเสนอ ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคล ทกัษะการคิด เชิงสร้างสรรค์ เชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การมองอนาคต ความ
เข้าใจวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง ทกัษะการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน การเป็นผู้น า การรู้เทา่ทนัข้อมลูสารสนเทศ การ
รู้เทา่ทนัส่ือ และการรู้เทา่ทนัคอมพิวเตอร์และไอซีที 

จากข้อมูลในอดีตและผลการวิจยันีอ้ภิปรายได้ว่า เยาวชนรุ่นใหม่ท่ีเป็นก าลังส าคญัของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ควรแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ รักษาไว้ซึ่งวฒันธรรมอนัเป็นมรดกส าคญัท่ีควร
ได้รับการสนบัสนนุเพ่ือไมใ่ห้เลือนหายไปกบัวฒันธรรมใหม่ๆ  ทัง้ในทางท่ีเหมาะสมและไมเ่หมาะสม 

เอกลกัษณ์อนัดีงามของวิถีไทยเป็นสิ่งท่ีบณัฑิตไทยและสังคมไทยควรอนุรักษ์ สามารถประพฤติ
ปฏิบตัิตนอย่างมีจรรยามารยาท มีสมัมาคารวะ มีความสภุาพอ่อนน้อม ในขณะเดียวกนั ก็สามารถใช้ชีวิต
อยู่ท่ามกลางวฒันธรรมท่ีแตกตา่งหลากหลายของอาเซียนด้วยความเช่ือมัน่และเดด็เด่ียว หากเราสามารถ
ประยกุต์ความเป็นไทยเข้ากบัคณุธรรมจริยธรรม เราจะเป็นคนไทยท่ีมีความดีงามทัง้ทางกาย วาจา และใจ 

สิ่งส าคญัล าดบัถดัไปคือ ภาษาและการส่ือสาร เพราะการท างานร่วมกนัจ าเป็นต้องใช้การส่ือสารท่ี
ต่างเข้าใจกันและกัน ซึ่งต้องใช้ภาษาเป็นส่ือกลาง ภาษาท่ีใช้ในกลุ่มอาเซียนจ าเป็นต้องเป็นภาษาท่ีทุก
ประเทศเข้าใจร่วมกัน บณัฑิตไทยจ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาท่ีสามารถใช้เป็นส่ือกลางในภูมิภาคอาเซียนได้
เป็นอย่างดี อาทิ ภาษาองักฤษและภาษาท่ีใช้อย่างแพร่หลายในอาเซียน ทกัษะการส่ือสารด้วยภาษาเป็น
สิ่งจ าเป็นในการเข้าถึงความเป็นชนชาติ ประวตัิศาสตร์ ศาสนาและวฒันธรรมของประเทศสมาชิก ทัง้ใน
ด้านการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ในการส่ือสาร
ได้ อีกทัง้ภาษายงัสามารถใช้เป็นส่ือช่วยลดปัญหาท่ีเกิดจากความขดัแย้งและความแตกตา่งทางความคิด
ได้ 

การเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ท่ีให้ความส าคญักับ 3 เสาหลกัในด้านการเมืองและความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมนัน้  ประชาชนทุกคนในภูมิภาคควรมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักในความส าคัญของการหลอมรวมระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาค ในส่วนของประเทศไทย 
ประชาชนทกุคนควรให้ความส าคญัในเร่ืองดงักล่าวด้วย บณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยั ควรมี
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คณุลกัษณะท่ีสามารถชีน้ าและเป็นก าลงัส าคญัในการน าพาประเทศไทยให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
เช่ือมัน่และภาคภมูิ 

การบริหารจัดการในสถาบันการศึกษา ควรให้ความส าคัญกับนโยบายดงักล่าว โดยสนับสนุน
ส่งเสริมให้ครูและบคุลากรการศกึษา สามารถพฒันาด้านเนือ้หาและเทคนิคการสอน การเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการก าหนดครูอาเซียนท่ีมีจรรยาบรรณกรอบมาตรฐานร่วมกนัส าหรับครู 
รวมทัง้พฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอน กรอบมาตรฐานการศกึษาทกุระดบั และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

อยา่งไรก็ตาม ทกุฝ่ายในสงัคมต้องให้ความร่วมมือในการท างาน จ าเป็นต้องยอมรับความแตกตา่ง
ทางความคิด ต้องใจเย็น สุขุม รอบคอบ สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัยข้อดีและข้อด้อยของตน สามารถ
มองเห็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สร้างความร่วมมือในด้านความมั่นคงของภูมิภาค 
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ความเข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามของกัน
และกนั แม้จะมีความแตกตา่งและความหลากหลายของแตล่ะชนชาติ 

 การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมอาเซียนตามก าหนดการในปี 2558 จ าเป็นท่ีทุกภาคส่วนทัง้ในระดับ
ปัจเจกและระดบัต่างๆ ต้องต่ืนตวั และตระหนกัในความส าคญัและความจ าเป็น มิฉะนัน้จะไม่สามารถ
ด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพในสังคมอาเซียนได้อย่างรู้ทัน โดยต้องไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ใน
ขณะเดียวกนั ก็สามารถใช้ชีวิตทา่มกลางชนชาตท่ีิมีความแตกตา่งหลากหลายได้ 

     สิ่งท่ีบณัฑิตไทยและทกุคนควรรู้คือเร่ืองราว ความเป็นมาของอาเซียน ก าเนิดอาเซียน สิ่งท้าทายใน
การเข้าสู่ความเป็นอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการยอมรับจากชาติต่างๆใน
อาเซียนให้เป็นภาษากลางท่ีทกุชาตใินอาเซียนใช้ 

บณัฑิตไทยและคนไทยส่วนใหญ่ยังขาดทักษะและความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษ และท่ี
ส าคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือภาษาอาเซียน ชนชาติอาเซียนส่วนใหญ่รู้และเข้าใจภาษาไทยจนสามารถ
ส่ือสารกบัคนไทยด้วยภาษาไทยได้ แตค่นไทยสว่นใหญ่ยงัไมเ่ข้าใจภาษาอ่ืนยกเว้นภาษาไทย 

บณัฑิตไทยยงัต้องมีคุณธรรมจริยธรรม รักชาติ อนุรักษ์ความเป็นไทย กระตือรือร้นในการใฝ่รู้ใฝ่
เรียน มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะชีวิตในการท างาน รวมทัง้ทางตัวเลขและไอที ซึ่งล้วนสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของผู้ เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีระบุคุณสมบัติในด้านความมี
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความรับผิดชอบ การส่ือสารระหว่าวงบุคคล และ
ความสามารถทางการคดิวิเคราะห์เชิงตวัเลขและทกัษะทางไอที 
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สถาบนัการศกึษาซึง่มีพนัธกิจส าคญัในการผลิตบณัฑิตและการจดัการเรียนการสอน การวิจยั การ
ทะนบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ควรให้ความส าคญัในเร่ืองตา่งๆดงักลา่ว โดยให้ความส าคญัเชิงนโยบายและการ
ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีพึงประสงค์ โดยการฝึกอบรม ให้ความรู้ทัง้แก่ผู้ สอนและผู้ เรียน ใน
ขณะเดียวกนัภาคส่วนอ่ืนๆ ในสงัคมทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนก็จ าเป็นต้องให้ความส าคญัด้วย เพ่ือให้เกิด
พลังในการน าพาชาติไทยให้ก้าวไปข้างหน้าในสงัคมอาเซียนอย่างเช่ือมั่นและรู้เท่าทัน ไม่เป็นฝ่ายเสียบ
เปรียบ ในขณะเดียวกนัก็เอือ้อาทรตอ่กนัและกนัเพ่ือสนัตสิขุของประชาคมอาเซียนและของโลก 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
สถาบนัการศึกษาท่ีมีพันธกิจส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสู่

สังคม รวมทัง้ผู้ เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาในระดบัปริญญาตรีและสูงกว่า ควรพิจารณาใช้ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยนีเ้พ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการก าหนดนโยบายและการด าเนินการในภาคปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมี
คณุลกัษณะท่ีสามารถด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อยา่งเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจ ความรู้เทา่ทนั
ในความแตกต่างของสังคมอาเซียนทางมิติต่างๆ และสามารถน าพาสังคมไทยให้ก้าวไปอย่างมั่นคงกับ
พันธมิตรอาเซียน ทัง้นีเ้พ่ือความมั่นคงของภูมิภาคโดยเฉพาะทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรม ตามค าขวญัของอาเซียนท่ีเป็นหนึ่งเดียวทัง้ในด้านวิสยัทศัน์ อตัลกัษณ์ และความ
เป็นชมุชน 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
การวิจัยควรเพิ่ มกลุ่มตัวอย่างท่ี มีความหลากหลายและมีส่วนเก่ียวข้องกับบัณฑิตไทยใน

สภาพแวดล้อมของความเป็นประชาคมอาเซียน โดยเป็นกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียทัง้หมด กลุ่มตวัอยา่งยงัควรมา
จากทุกภาคส่วนทัง้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทัง้นีเ้พ่ือให้ผลการวิจัยเกิด
ประโยชน์ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียและสงัคมมากย่ิงขึน้  
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