
196 
 

ความต๎องการของเด็กเจนเนอเรชั่นวายจากระบบการศึกษา 
The needs of Generation Y from the Education system 

 
ชฎาพร โชติรดาภาณ๑1 

Chadaporn  Chotiradapron1 

 
 1 นักวิเทศสัมพันธแ งานวิเทศสัมพันธแและกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 

 
บทคัดยํอ 

 บทความวิชาการฉบับนี้ ตองการวิเคราะหแถึงความตองการของเด็กเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) จาก
ระบบการศึกษา เด็กเจนวายถือเป็นคนรุนใหมที่กําลังจะเติบโตขึ้นมาทดแทนผูใหญในอนาคต เพื่อทําหนาที่พัฒนา
ประเทศไปสูความเจริญกาวหนาตอไป ซึ่งแนนอนวาพวกเขาจําเป็นตองไดรับการบมเพาะจากระบบการศึกษาที่เรา
ตางเชื่อวาเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคนใหเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพท้ังทางจิตใจและความคิด เพื่อสรางสรรคแ
สิ่งดีๆ แกสังคม แนวทางของระบบการศึกษาเพ่ือการพัฒนาเด็กกับความตองการที่แทจริงของพวกเขาท่ีเกิดมาพรอม
กับนิยามตัวเองวาเป็นเด็กเจนวายที่กลาคิด กลาแสดงออก กลายืนกรานในความตองการของตนเอง ตอรอง และ
ตอตานสิ่งที่ตรงขามไดในทุกรูปแบบ ประกอบกับยุคท่ีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว การสื่อสารและกระแส
สังคมทั่วโลกสงตอถึงกันเพียงเสี้ยววินาที ความคิดและแรงกระเพื่อมของความตองการจากเด็กรุนเดียวกันตางสงผาน
จากซีกโลกหนึ่งกระเทือนถึงอีกซีกโลกหนึ่งไดอยางมีพลัง การนิ่งและไมสนใจตอความตองการที่แทจริงของพวกเขา
อาจสงผลตออนาคตของประเทศในระยะยาว การรูความตองการของเด็กเจนวายและตอบสนองตอสิ่งที่พวกเขา
ตองการ ยอมสงผลดีตอการพัฒนาพวกเขาใหเติบโตเป็นคนรุนใหมที่แข็งแรงและมีคุณภาพอยางแทจริงมากกวาการ
ยืนกรานตอวิธีการและความคาดหวังเดิม 
 การนําเสนอในครั้งนี้ จะนําเสนอในรูปของการสังเคราะหแความตองการของเด็กเจนวายในภาพรวมทั่วโลก
ที่เป็นอยู กระแสพฤติกรรมของเด็กเจนวายและความตองการของเด็กเจนวายจากระบบการศึกษาไทย ซึ่งปใจจุบัน
เป็นระบบการศึกษาท่ีมีความแตกตางทางเจนเนอเรช่ัน แลวเราจะจัดระบบการเรียนการสอนอยางไรเพื่อใหเจนวาย
เป็นอนาคตของชาติที่มีคุณลักษณะเหมาะสมและมีคุณภาพ รวมทั้ง เพื่อสรางความเขาใจและการยอมรับชองวาง
ความแตกตางระหวางวัย (generation gap) และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูไปดวยกันอยางสรางสรรคแ  
ค าส าคัญ: เจนเนอเรช่ันวาย/ ชองวางความแตกตางระหวางวัย/ ระบบการศึกษา 
 

Abstract 
 The purpose of this academic paper was to review the concepts of Generation Y’s need 
from the education system. Generation Y are the new generation who will develop our country 
to be progress.  With this, they need to developed from education system where we confident that it’s 
the important instrument to develop them both moral and thinking in order to create the good things to 
societies. As Generation Y was born with the concept of them as dare to think, negotiate and resist 
whatever they do not need. In addition, with the world changing as fast as including communication and 
social connected that transfer to each other just in a few minutes. Their Thinking and needs at the same 
generation deliver from one country to another was a very powerful voice, that’s why we shall be care 
about the Generation Y’s deep needs. This will affect to the future of Thailand in the long term. Knowing 
Generation Y’s needs and then support their need whatever we can.  These will benefit to develop our 
generation Y growing to be the new strong generation and more quality person than we are still 
corroborate the old methods and expectations.   
 This article will synthesize Generation Y’s needs in general, behavior trends and 
Generation Y’s needs from education system with the differently in generation. This is how we 
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organize our education system to teach our Generation Y to be an appropriate features and good 
quality guy. The Most important, we need to understand and accept the generation gap, and 
open the space to learn & share creatively.   
Key words: Generation Y/ Generation gap/ Education system 
 

บทน า  
 หลักการสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ไดกลาวไววาจะยึดคนเป็นศูนยแกลาง
การพัฒนา โดยในยุทธศาสตรแที่ 1 ไดกลาวถึงยุทธศาสตรแการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ ท่ีอยากจะเห็น
คนไทยในอนาคตเป็น “คนไทยไฝุดี มีวินัย สรางสรรคแนวัตกรรม พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน” โดยตองการใหเยาวชน
มีพัฒนาการสมวัย สุขภาพแข็งแรง ฉลาด รอบรู และแกปใญหาเป็น เพื่อใหสังคมเติบโตไดดวยความคิดสรางสรรคแ 
สมานสามัคคีบนความแตกตาง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) เราจึงเห็นไดวา สังคมและระบบการศึกษาพยายาม
จัดทําหลักสูตรตางๆ เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือตอบโจทยแตัวช้ีวัดตางๆ ขางตน แต
คําถามคือ ระบบการศึกษารูจักความตองการที่แทจริงของเด็กในยุคนี้จริงหรือไม หรือระบบการศึกษาแคกลัวความ
ลมเหลวท่ีจะเกิดขึ้น โดยมิไดสนใจหรือรับฟใงเสียงความตองการจากเด็กเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y)  

สําหรับประเทศไทย ภาพของเด็กเจนเนอเรช่ันวายในสถาบันการศึกษาตางๆ พบวา เกือบทุกคนตางมี
คอมพิวเตอรแพกพาเป็นของตัวเอง รวมถึงโทรศัพทแท่ีสามารถเช่ือมตอระบบอินเตอรแเนตได ทําใหโลกเช่ือมรอยเขากัน
ไดอยางงาย เร็ว และกวางขวาง โทรศัพทแมือถือกลายเป็นสิ่งที่สราง “โลกความฝใน (Dream world)” หรือโลกใบที่
สอง (Second world) ที่แตละคนสามารถใชชีวิตและไดทําในสิ่งที่ตัวเองตองการซึ่งพวกเขาไมเคยมีโอกาสไดทําใน
โลกของความจริง และนั่นทําใหพวกเขาอยูในพื้นที่ความสะดวกสบาย (Comfort zone) โดยลดการสื่อสารกับผูคน
รอบตัวนอยลง (Porntip Kanjananiyot, Chotima Chaitiamwong, page 2, 2010) 

โลกในยุคปใจจุบัน เป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Based Economy) ซึ่งเป็นฐานองคแประกอบที่
สําคัญมากในการพัฒนาองคแกรและประเทศ ดังนั้น ในการจัดการพัฒนาความรูของประเทศไทย จึงจําเป็นตองให
ความสําคัญมากที่สุดกับการพัฒนาทุนมนุษยแ (Human Capital) ซึ่งผลจากการศึกษาของ ณัฎฐแ พัชรภิญโญพงศ เรื่อง การ
รณรงคแคานิยมทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยแ (ทุนมนุษยแ)ในเจเนอเรช่ัน Y เพื่อเสริมสรางศักยภาพ ในการ
แขงขันของประเทศไทย พบวา ครอบครัว สถานศึกษา สังคม และสิ่งแวดลอม รัฐ เพื่อน และสื่อสารมวลชน เป็น 4 กลุม
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการรณรงคแคานิยมทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยแ (ทุนมนุษยแ) ซึ่งมีบทบาทและหนาที่
สําคัญในการถายทอดความคิดความรูสึกตางๆ ใหเจเนอเรช่ัน Y รับรูตั้งแตเกิด (ณัฎฐแ พัชรภิญโญพงศ, 2558) โดยเฉพาะ
ชวงวัยการเรียนรูที่จะหลอหลอม และปลูกฝใงคานิยม ความคิด และทักษะที่จําเป็นในอนาคต 
 
เนื้อหา  
เจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) 
 คนเจนวาย (คนที่เกิดตั้งแต ค.ศ. 1977 - 1999) (พ.ศ. 2520 - 2542) เป็นคนที่เติบโตมาพรอมกับภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจตกต่ําหลายครั้ง ตั้งแตชวง ค.ศ. 1990 1997 2000 และ 2008 ซึ่งประชากรกลุมนี้กําลังเป็นอัตรากําลังหรือ
ทรัพยากรบุคคลที่สําคัญขององคแกรตางๆ ในยุคปใจจุบันและอนาคตอันใกล ทั้งนี้ เจนเนอเรช่ันวายถูกเรียกขานกันไวหลาย
ช่ือ ไมวาจะเป็น Millennial, WHY, Dot Com, Net Generation หรือ KIPPERS (Kids in Parents’ 2005) (เดชา เดชะ
วัฒนไพศาล และคณะ, 2557) โดยจะเห็นวาแตละช่ือที่กลาวมานั้น ลวนสะทอนความเป็นตัวตน คุณลักษณะ ทัศนคติ 
หรือพฤติกรรมที่เดนชัดของเจนเนอเรชั่นวายไดเป็นอยางดี อยางไรก็ตาม คนเจนวายเป็นกลุมคนท่ีเขาใจภาวะความ
ยากลําบากและวิกฤตการณแของชีวิตไดเป็นอยางดี เพราะตองพึ่งพาพอแมแทนที่จะออกไปทํางานตั้งแตวัยรุน จนเกิดภาวะ
ที่เรียกวาความลาชาในการกาวสูความเป็นผูใหญ (Emerging Adulthood) ซึ่งมีแนวโนมที่จะพึ่งพาคนอื่นเพื่อการตัดสินใจ
มากขึ้น และภาวะเชนนี้ทําใหพวกเขาปราศจากภาระ นําไปสูการมีเวลาสํารวจและคนหาตัวตนของตัวเองมากขึ้น   ซึ่งทํา
ใหพบความไมมั่นคง สงสัยในตัวเอง และหดหู (Arnett Jeffrey Jensen, 2000) 
 Wilson และ Field (2007 อางใน ชนกพร ไพศาลพานิช, 2554) ไดแบงพฤติกรรมของเจนเนอเรช่ันวายไว            
3 ประเภท ดังนี้ 
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1) Multi-tasking เจนวายที่มักจะทําตัววุนวายอยูเสมอ และสามารถทํางานหลายอยางไดในเวลา
เดียวกัน 

2) Creativity เจนวายที่ชอบแสดงออก มีความคิดสรางสรรคแ ชอบการแสดงตัวตนผานการครอบครอง
สินคาท่ีมีจํานวนจํากัด (Limited Edition) 

3) Immediacy เจนวายที่ชอบการทําตามกระแส และชอบใหคุณคากับสิ่งที่ไดมาดวยความรวดเร็ว 
จากขอเท็จจริง เราคงปฎิเสธไมไดเลยวา คนแตละยุคแตละเจนเนอเรช่ันลวนผานการถูกเลี้ยงดูและเติบโตมา

ทามกลางสภาพแวดลอมและความเจริญกาวหนาทางสังคม เศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลงในบริบทที่แตกตางกันอยาง
สิ้นเชิง เมื่อเติบโตขึ้นก็นําไปสูรูปแบบการใชชีวิตของคนในแตละยุคที่แตกตาง นั่นจึงเป็นประเด็นทาทายที่เราในแตละเจน
เนอเรช่ันตองทําความเขาใจและยอมรับความคิดเห็น พฤติกรรม และการแสดงออกที่แตกตางเหลานั้นดวยการเปิดใจกวาง 
และมองในสิ่งที่พวกเขาเป็น มากกวาการพยายามใหพวกเขาเป็นหรือแสดงออกในสิ่งที่เราอยากเห็น  

 
นิยามเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่นวายในประเทศตํางๆ 

มีผูใหแนวคิดและคํานิยามเกี่ยวกับเจนเนอเรช่ันวายในประเทศตางๆที่แตกตางกันออกไป ดังนี้  
ประเทศอเมริกา เจนเนอเรช่ันวาย เป็นกลุมคนที่เริ่มไดรับความสนใจและการกลาวถึงในดานการตลาด 

เนื่องจากเกิดกลุมเปูาหมายใหมที่มีกําลังซื้อมากข้ึนและมีการศึกษาที่สูงข้ึน  
ประเทศอังกฤษ เจนเนอเรช่ันวาย คือ ยุคที่เทคโนโลยีเริ่มมีบทบาท สถาบันการศึกษามีสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพิ่มขึ้น เศรษฐศาสตรแแบบซิลิคอน คือ สินคาอุปโภคบริโภคมีราคาถูก (Penna research team, 2008)  
ประเทศอินเดีย เจนเนอเรช่ันวายเป็นชวงที่มีชนช้ันกลางเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก เกิดความตองการสินคา

มากขึ้นและประเทศอินเดียกลายเป็นแหลงการศึกษาที่มีช่ือเสียงและเป็นที่ยกยองดานเทคโนโลยี (Manoj Kumar 
Dash and Bijaya Kumar Panda, 2010)  

ประเทศจีน เจนเนอเรช่ันวายอยูในชวงเริ่มตนการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงถายโครงสรางทาง
สังคมจากเศรษฐกิจท่ีเขมงวดเป็นเศรษฐกิจท่ีเป็นไปตามกลไกตลาด (Jiaming Sun and Xun Wang, 2010)  

สําหรับประเทศไทย เจนเนอเรช่ันวาย (พ.ศ. 2521-2540) คือคนที่เกิดและเติบโตในชวงที่มีความเจริญของ
สังคม เป็นการเริ่มเขาสูยุคประชาธิปไตย และประเทศยังคงพัฒนาสูอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง รวมทั้งยังเปิดรับอารย
ธรรมตางชาติทั้งตะวันตกและเอเชีย มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย แตการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเกิดผลกระทบท่ี
ตามมาคือ เกิดปใญหาสังคมตาง ๆ เชน โรคเอดสแ อาชญากรรม โสเภณี สิ่งแวดลอม เป็นตน อยางไรก็ดีรัฐสงเสริมการให
การศึกษา ซึ่งสงผลใหคนรุนหลังมีการศึกษาที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงเห็นไดวาลักษณะของเจนเนอเรช่ันวายของแตประเทศลวน
นิยามจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวิถีการดําเนินชีวิตตามบริบทของผูคนในประเทศนั้นๆ   
 ทั้งนี้ จากการศึกษาขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย บทความวิชาการ และสื่อออนไลนแ ตลอดจนผลจากการสัมผัสกับ
เด็กเจนวายอยูบอยครั้ง ผูเขียนจึงไดสรุปพฤติกรรมของเด็กเจนวายที่พบไวดังนี้ (คันฉัตร รังสีการญจนแสอง, หนา 15, 2560)  

1. พฤติกรรมจิตตก (Depression) ซึ่งมีลักษณะอาการที่พบเป็นบางชวง และจะหายไปเอง ซึ่งมีลักษณะ
อาการที่รูสึกหมดกําลังใจในชีวิต ไมอยากเรียน ไมอยากทํางาน เบื่อตอทุกสิ่งท่ีอยูรอบขาง จนนําไปสูการคิดไปเองวา
เป็นโรคซึมเศรา ทั้งนี้เพราะเด็กเจนวายมีเวลา “อยูกับตัวเอง” มากขึ้น โดยใชเวลาไปกับการเลนโซเชียลมีเดีย 
ใครครวญชีวิต ตั้งคําถามและวนเวียนหาคําตอบ ตั้งแต เรียนทําไม? จบแลวจะทําอะไร? จนกระทั่งคําถามวาชีวิตเกิด
มาทําไม? ทั้งนี้เพราะโลกที่ติดตอสื่อสารและเช่ือมโลกทั้งใบเขาดวยกันทุกเรื่องอยางรวดเร็ว กระแสตางๆ เปลี่ยน
ผานเรื่องราวใหมๆ ทุกวัน จนนําไปสูความซ้ําซากของชีวิตที่ “มีแคนี้เองเหรอ?” สิ่งตางๆ เหลานี้ทําใหเด็กเจนวาย
กลายเป็นนักศึกษาท่ีเซื่องซึม และเป็น “เด็กซอมบี้” ซึ่งเป็นหนาที่ของอาจารยแผูสอนที่ตองปลุกเด็กซอมบี้ใหตื่นดวย
วิธี “Don’t Think, Just Do!  

2. พฤติกรรมวัฒนธรรมภาพ (Culture Image) ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากการที่เด็กเจนวายเกิดมาพรอมกับ
โลกยุคที่หลอหลอมดวยวัฒนธรรมภาพ ซึ่งทําใหพวกเขาชอบดูมากกวาอาน และทําใหคุนชินกับภาพเคลื่อนไหว
มากกวาตัวหนังสือท้ังนี้ สิ่งที่เกิดขึ้น ไมใชปใญหา แตเป็นรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยเด็กเจนวาย ไมรูวา
การใชภาษาไทยที่ถูกตองรอยเปอรแเซ็นตแเป็นแบบไหน และการสื่อสารแบบเป็นทางการควรทําอยางไร อยางไรก็ดี 
ปใญหาที่นาตกใจกวาน้ันคือ เด็กเจนวายไมสามารถสื่อสารความคิดของตัวเองออกมาได จึงทําใหการทําขอสอบอัตนัย
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ไมเป็นผล ทักษะการเขียนจึงไมดี และในท่ีสุดก็ถูกคัดออกดวยคะแนนสอบที่เป็นศูนยแ ซึ่งไมใชแนวทางแกปใญหาที่ดี 
ในขณะที่หากใหเด็กเจนวายอธิบายความคิดเป็นภาพ พวกเขากลับทํามันออกมาไดดีเยี่ยม ดังนั้นการสื่อสารในยุค
เจนวายจึงไมใชชองทางของตัวหนังสืออีกตอไป แตมันหลากหลายมากกวานั้น ซึ่งบางทีคนในยุคเจนเอ็กซแอาจตอง
เป็นฝุายปรับเปลี่ยนตัวเองมากกวาใหเด็กเจนวายปรับตัวเอง 

3. พฤติกรรมเปิดเผย (Exposure) กลายเป็นกระแสความนิยมที่เด็กเจนวายพยายามเลาเรื่องราวชีวิต
ของตนเองดวยการโพสตแบนโลกโซเซียลผานภาพเซลฟี่ตัวเอง ถนน ดอกไม อาหาร กิจกรรม และภาพตางๆ ฯลฯ ซึ่งเป็น
ความตั้งใจเปิดเผยเรื่องราวตางๆ แบบสาธารณะ (Public) โดยพบวาหลายครั้ง เรื่องราวบนโลกโซเชียลมีระยะหางจากเรื่อง
จริงอยูมาก หรือแทบจะหาความจริงไมไดเลยบนโลกโซเชียล โดยเฉพาะ เฟสบุ฿ค ไลนแ และทวิตเตอรแ ซึ่งกลายเป็นปใจจัย
หลักท่ีสําคัญของชีวิตเด็กเจนวาย ดังนั้น การปรับเปลี่ยนและใชชองทางตางๆ เหลานี้สื่อสารกับเด็กเจนวายนาจะมี
ประสิทธิภาพและเขาถึงเด็กเจนวายเหลานี้มากขึ้น รวมทั้งเขาใจบริบทและชีวิตของพวกเขามากขึ้นดวย 

4. พฤติกรรมขาดคอมมอนเซนส๑ (Lack of Common Sense) หรือ ทักษะในการใชชีวิตประจําวัน ซึ่ง
จะพบวาคนเจนวายมักไมรูเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆ นอยๆ ในชีวิตประจําวัน เชน สงการบานโดยไมเย็บมุมกระดาษ 
ทํางานกลุมไมเป็น โรคนี้ทําใหคลายวาคนเจนเอ็กซแและเจนวายมีคอมมอนเซนสแตางกันมากเหลือเกิน หรือบางที
มหาวิทยาลัยอาจจําเป็นตองมีวิชา Common sense ที่เนื้อหามีตั้งแต การเขียนอีเมลลแ การสื่อสารกับอาจารยแทาง
เฟสบุ฿ค การสงงานท่ีถูกตอง การเขียนจดหมายลาปุวย (คันฉัตร รังสีการญจนแสอง, หนา 18, 2560) หรือแมแตการ
ใชคําเพื่อโตตอบ การเอาตัวรอด การมีจิตสํานึก จิตสาธารณะ การชวยอาจารยแถือของ การยิ้ม ไหว ทักทาย การมี
แฟน การจัดสรรเวลา กระทั่งการมีเซ็กสแที่ปลอดภัย ฯลฯ  

จากกระแสพฤติกรรมของเด็กเจนวายที่กลาวขางตน จึงนาจะมีแรงกระเพื่อมมากพอใหระบบการศึกษา ซึ่งถือเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการขัดเกลาคนไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีกวา จําเป็นตองเสริมสิ่งที่คนเจนวายตองการ
มากกวายัดเยียดสิง่ที่ระบบการศกึษาจัดให ทั้งนี้เพราะคนเจนวายเป็นคนที่มากไปดวยความคิดสรางสรรคแ และจินตนาการที่
สูง ซึ่งถาเราสามารถดึงจุดเดนเหลานีม้าใชไดอยางถูกวิธี ก็จะเกิดประโยชนแมหาศาลจากศักยภาพของพวกเขา ในขณะที่หาก
เราสรางกรอบที่เขมงวดและปิดกั้นความคิดสรางสรรคแมากเกินไป ศักยภาพของคนเจนวายก็เหมือนถูกกักขังอยางนาเสียดาย 
ซึ่งเปรียบไดกับการนําเพชรใหอยูในโคลนตมก็ยอมยากที่จะมีโอกาสสองแสงแวววาวเพื่อใหดูมีคุณคาได แตหากคนเจนวาย
ไดรับการขัดเกลาอยางเหมาะสมกับความเป็นตัวตนของพวกเขา ก็เปรียบไดดั่งการเจียระไนเพชร  คนเจนวายเหลานี้ก็จะ
กลายเป็นเพชรเม็ดงามที่มีคาอยางมหาศาล (สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง, 2556) 

 
ระบบการศึกษาไทย: ความแตกตํางของเจนเนอเรชั่น 
 นักศึกษาไทยในระบบการอุดมศึกษาปใจจุบันมีอายุระหวาง 18-21 ปี ซึ่งเป็นเด็กที่มีความเป็นตัวของตัวเอง 
คิดเร็ว ทําเร็ว มีความเชื่อมั ่นในตนเอง ชอบความทาทาย ชอบชีวิตที ่ทันสมัยผานเทคโนโลยีล้ํายุค ซึ ่ง
คุณลักษณะดังกลาวมีผลตอการจัดระบบการศึกษา โดยมีนักศึกษาเป็นสิ่งนําเขา ( input) และมีอาจารยแที่มี
ความแตกตางกันกับนักศึกษาทั้งทางความคิด ประสบการณแเรียนรู วัยวุฒิและคุณวุฒิ เป็นตน (เยาวลักษณแ โพ
ธิดารา, หนา 62, 2554) นั่นจึงนําไปสูการมีมุมมองที่แตกตางกัน เชน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
เทคนิคการสอน และขอแนะนําในการใชชีวิต  

ระบบการศึกษาไทยจึงควรตองมีแนวทางในการปรับทิศทางการจัดการเรียนการสอนใหสอดรับกับบริบท
ของเด็กเจนวาย อันจะสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งผูสอนและผูเรียน กระทั่งผลกระทบตอสังคมที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ทั้งนี้ พบวา    ในระบบการศึกษาไทยมีโครงสรางของชวงอายุ (generation) ที่แตกตางกันระหวางผูสอน
และผูเรียน อันเกิดจาก สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม และคานิยมที่หลอหลอมมา
ตางกันในแตละชวงวัย จึงนําไปสูการมีคุณลักษณะ วิธีการมองโลกและการดําเนินชีวิตหรือมุมมอง (World view) ที่
แตกตาง (เดชา เดชะวัฒนไพศาล และคณะ, 2557) ซึ่งผลการศึกษาวิจัยของศิรินันทแ กิตติสุขสถิต พบวา ประชากร 
generation Y ที่กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันปีที่ 3 และปีสุดทายของสถาบันอุดมศึกษาไทยทั่วประเทศ มองวาการ
ทํางานในระบบราชการปใจจุบันไมทาทายความสามารถ ขณะเดียวกันก็บั่นทอนความทาทายโดยผูที่มีศักยภาพสูงมัก
เลือกทํางานอ่ืนๆ ท่ีไมใชงานราชการ (ศิรินันทแ กิตติสุขสถิต, 2553)  

การจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาไทยมักประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ โดยมักเนนการสอน
ตามหลักสูตร เนื้อหาเทาที่มีอยูในคูมือหรือแผนการเรียน ซึ่งนั่นสรางความอึดอัดแกผูเรียนเจนวาย โดยสาเหตุนั้นเกิดจาก
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สภาพชองวางระหวางวัย (generation gap) ระบบการศึกษาและผูที่เกี่ยวของจึงตองใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว เพื่อลด
ปใญหาตางๆ ที่อาจสะสมกลายเป็นสิ่งที่แกไขยากในอนาคต นั่นหมายถึง การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
ลักษณะของเด็กเจนวาย เพื่อใหไดบัณฑิตในอนาคตที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพตามความตองการของสังคม นั่นหมายความวา 
ผูสอนในระดับอุดมศึกษาควรมีคุณสมบัติดังนี้ (ศิรินันทแ กิตติสุขสถิต, 2553) 

1) มีการพิจารณาและสังเกตพัฒนาการของเด็ก (child development) รูจักจริตของตนเองและของ
ผูเรียน  

2) มีวิธีการสรางแรงผลักแกผูเรียนในทางที่สรางสรรคแ 
3) มีเทคนิคและรูวิธีการเขาหาผูเรียนเพื่อสรางปฎิสัมพันธแระหวางกัน 
4) เขาใจและใหการยอมรับผูเรียนในสิ่งที่ผูเรียนเป็น 
5) ศึกษาคนควาและพัฒนาตนเองอยูเสมอ ทั้งดานเทคนิคการสอน การหาที่ปรึกษา รวมถึงเพิ่มความ

เชี่ยวชาญใหตนเองในดานที่ถนัด เพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที 
ดังนั้น จึงเป็นความทาทายของระบบการศึกษาและสถาบันการศึกษาในการผลักดันใหเด็กเจนวายออกมา

จากพื้นที่สะดวกสบาย (Comfort zone) และมีปฎิสัมพันธแกับคนอื่นมากขึ้น เพื่อเรียนรูและสรางพื้นที่ความ
สะดวกสบายรวมกับคนที่ตางเจนเนอเรช่ันกับตนเอง (Porntip Kanjananiyot, Chotima Chaitiamwong, page 
6, 2010) ในขณะเดียวกัน สถาบันการศึกษาตองหันกลับมามองตัวเองในฐานะองคแกรตนแบบเพื่อสังคม และสถาบัน
เพื่อการบมเพาะอนาคตของชาติ ในการสรางเครื่องมือเพื่อจัดการชองวางระหวางวัยและช้ันของคนแตละรุน เพื่อ
สรางคนรุนตอไปที่มีลักษณะสมดุลกับมาตราฐานโลก และเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย (Porntip 
Kanjananiyot, Chotima Chaitiamwong, page 7, 2010) นอกจากนี้ ทุกคนในสังคมยังมีสวนชวยในการชวยให
คนในเจนเนอเรช่ันอื่นๆ เกิดความเขาใจและยอมรับเด็กเจนวายมากขึ้น เชน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและรับฟใงเสียงจากเด็กเจนวาย การประชุมหารือแนวทางสรางชองทางการสื่อสารระหวางเด็กเจนวายกับคน
เจนเนอเรช่ันอ่ืนๆ เป็นตน ซึ่งขณะนี้พบวา เว็บไซตแ www.happyoppy.com ไดสรางเว็บนี้ขึ้นมาเพื่อสงเสริมคนที่มีอายุ
ตั้งแต 44 ปีขึ้นไป เพื่อเรียนรูการใชเทคโนโลยีตางๆ รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียตางๆ ทั้งนี้ เพื่อสอนและสนับสนุนการ
สรางสังคมผูสูงอายุและลดชองวางระหวางเจนเนอเรช่ันของผูคนในสังคม (Porntip Kanjananiyot, Chotima 
Chaitiamwong, page 6, 2010) ดังนั้น สิ่งสําคัญจึงไมใชการหาคําตอบใหตัวเองและสังคมวา เราเป็นคนเจนเนอ
เรช่ันใด แตหากเราทุกคนท้ังเด็กเจนวาย  และผูใหญวัย X ตางจัดสรรเวลามาพูดคุย สื่อสาร และใชเวลาอยูดวยกัน
บาง ในสถานที่ใหมๆ รับฟใงความคิดเห็นที่หลากหลาย และเรียนรูการใชชีวิตของคนอื่นบาง นั่นอาจจะทําใหแตละ
เจนเนอเรช่ันตางเปิดรับ เพ่ิมการยอมรับและเคารพในความแตกตางไดดีขึ้น  

ความต๎องการจากระบบการศึกษาของคนเจนวาย (Generation Y) 
 สําหรับผูเรียนเจนวายในดานการเรียนการสอน สิ่งท่ีพวกเขาตองการคือ (ลภัสรดา จารุสิทธิกุล, 2555) 

1. สื่อการเรียนรูที่สามารถศึกษาไดเองโดยไมจําเป็นตองมีผูบรรยาย สื่อท่ีจะนํามาใชนั้นตองเป็นสื่อประสม 
ชนิดมัลติมีเดีย มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง อาจเป็นวิดีโอ หรืออนิเมช่ัน ทั้งนี้เพราะสื่อการเรียนแบบใด
แบบหน่ึงเพียงแบบเดียวนั้น ไมดึงดูดความสนใจของคน Gen Y    

2. สําหรับคนเจนวายแลว อินเทอรแเน็ตและคอมพิวเตอรแ มีสวนสําคัญกับวิถีชีวิตและความเป็นอยูอยาง
มาก ทั้งนี้ เพราะคนเจนวายมักทะเยอทะยาน เรียกรอง และตั้งคําถามกับทุกสิ่ง ติดเพื่อน ชอบทําหลายๆ อยาง
พรอมกัน นั่นทําใหการเรียนรูของคน Gen Y ตองมีลักษณะใชเวลานอย เรียนรูไดเร็ว มีการใชประโยชนแจาก
ทรัพยากรตาง ๆ รวมกัน รวมถึงการแบงปในแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันดวย  

3. ชอบที่จะเรียนผานสื่อการเรียนการสอนที่ แปลกใหม มีรูปแบบทาทาย มีความสวยงาม ที่สําคัญตอง
ทันสมัยและเขากับยุคสมัยของพวกเขา 

4. ชอบระบบการเรียนการสอนแบบออนไลนแ ซึ่งพวกเขาสามารถเลือกเรียนอะไรก็ได เรียนเวลาใดก็ได
ตามความเหมาะสม ซึ่งคนเจนวายชอบการเรียนรูที่มีความอิสระและคลองตัว  

มัทนา (พฤกษาพงษแ) เกษตระทัต ไดกลาวถึงความตองการจากการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับคนเจน
วายวาคนเจนวายตองการการเรียนการสอนแบบผสมผสาน มีความหลากหลาย และทาทายอยูเสมอ รวมถึงเนื้อหา
การสอนควรเป็นเรื่องที่มีเหตุผลและมีคําอธิบายที่ชัดเจน สามารถอางอิง และอธิบายใหเขาใจได เพราะหากไม
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สามารถใหคําตอบที่ชัดเจนตอเรื่องนั้น ๆ ได คนเจนวายก็พรอมจะตอตาน และไมยอมรับ ซึ่งจะนําไปสูการปฏิเสธ
การเรียนรูในท่ีสุด นอกจากน้ี คนเจนวายยังตองการสภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนที่มีสิ่งเราใหมๆ เชน มี
วิทยากรหรืออาจารยแรับเชิญ มีกิจกรรมฝึกปฏิบัติ มีการลงมือทําจริง ขณะเดียวกัน คนเจนวายมักเป็นคนที่ติดเพื่อน 
และตองการการยอมรับจากคนอื่น ดังนั้น จึงมีความตองการทํางานเป็นทีม เพื่อแสดงศักยภาพ และนําเสนอ
ความคิดที่แตกตางของตนเองใหเป็นที่ยอมรับของคนอื่น เพราะพวกเขาชอบการแสดงออก ผานมุมมองและการ
ปลดปลอยพลังความคิดสรางสรรคแ ซึ่งรางวัลหรือการแขงขันเป็นผลตอบแทนที่ดึงดูดและทําใหคนเจนวายรู สึกมี
คุณคาในตนเอง อีกท้ัง ยังพบวา การเรียนรูนอกหองเรียน เป็นสิ่งที่คนเจนวายตองการ เพราะพวกเขาตองการเรียน
จากสถานที่จริง ไดสัมผัสและทดลองปฏิบัติจริง (มัทนา (พฤกษาพงษแ) เกษตระทัต, 2560) 

ระบบการศึกษายุค Generation Y แบบไหนที่ตอบโจทย๑  
 ภารกิจหลักท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาในยุคที่เต็มไปดวยความเปลี่ยนแปลงและผูคนที่หลากหลายใน
ปใจจุบัน จึงคือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใชสังคมในหลากหลายสาขาโดยมุงเนนทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 
มีกระบวนการสรางประสบการณแระหวางเรียนอยางเหมาะสม และมีงานทําทันทีท่ีสําเร็จการศึกษา ขณะเดียวกันก็มี
ความรวมมือระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงกับความ
ตองการของสถานประกอบการ ซึ่งบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 จําเป็นตองประกอบดวยทักษะที่จําเป็น 5 ดาน ไดแก 1) 
ดานความยืดหยุนและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) 2) ดานความคิดริเริ่มและเป็นผูนํา (Initiative 
and Self-Direction) 3) ดานทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม (Social and Cross-Culture Skills) 
4) ดานการเป็นผูสรางหรือผูผลิต มีความรับผิดชอบและเช่ือถือได (Productivity and Accountability) และ 5) 
ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) (อนุชา โสมาบุตร, 2556)  

ระบบการศึกษาในยุคเจนวาย จึงควรเป็นระบบที่เกิดการเปลี่ยนโลกทัศนแ (Perspective Transformation) ของ
ผูเรียนและผูสอนดวยการตระหนักตอการรับรู ทําความเขาใจ และรูสึกตอโลก นําไปสูการเปลี่ยนแปลงความเคยชินไปสู
การยอมรับความแตกตาง (Inclusive) แยกแยะ (Discriminative) และบูรณาการ (Integrative) (วิจารณแ พานิช, หนา 49, 
2558) ทั้งนี้ เพราะนักศึกษาในยุคเจเนอเรช่ันวายนั้นคอนขางแตกตางจากคนรุนกอนเพราะเกิดมาในยุคที่มีเทคโนโลยีเขา
มาเกี่ยวของ ประกอบกับอุปนิสัยรักอิสระและมีความเป็นตัวเองสูง ฉะนั้นสิ่งสําคัญในการเรียนการสอนกับนักศึกษากลุมนี้ 
คือ การผลักดันใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นออกมา (พรรณวดี สถิตถาวร และ ประจวบ เพิ่มสุวรรณ, 2553) 

จากการวิเคราะหแความตองการของคนเจนวายที่ไดกลาวไปแลวนั้น พบวา คนเจนวายเป็นกลุมคนรุนใหมที่มี
ศักยภาพในการเรียนรูสูงมากกวารุนใดๆ ที่ผานมา มีพลังในตัวเองมาก กลาแสดงความคิดเห็นของตนเองอยางอิสระและ
มักคิดนอกกรอบ มีความมั่นใจ และมีความสามารถในการใชนวัตกรรมใหมๆ ทั้งดานเทคโนโลยี คอมพิวเตอรแ และการ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสแ ซึ่งลวนเป็นความรูและทักษะที่จําเป็นตอการทํางานในโลกยุคไรพรมแดน  

 
สรุป  

จากที่ผูเขียนวิเคราะหแมาขางตน จึงเป็นหนาที่ของผูที่เกี่ยวของในระบบการศึกษา โดยเฉพาะอาจารยแ
ผูสอน จําเป็นตองแสวงหาวิธีการใหมๆ ในรูปแบบตางๆ เพื่อใหนักศึกษามีความสนใจอาจารยแผูสอน มีความตื่นเตน
ในการไปเขาเรียน มีความสนุกในการทํากิจกรรมตางๆ ในรายวิชาเรียน ขณะเดียวกันก็อาจตองมีสื่อการสอนอื่นๆ 
มาเป็นผูชวยสอน เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหเกิดความแปลกใหม นาสนใจ โดยใหผูเรียนและผูสอนมี
สวนรวมในการเรียนการสอนรวมกันผานสื่อสังคมออนไลนแ (online social media) เชน Facebook, Twitter, 
Line, YouTube, และแอปพลิเคช่ันตางๆ ซึ่งไมใชเพียงเพิ่มสีสันการเรียนการสอนที่ตื่นเตน เราความสนใจเทานั้น 
หากแตยังเป็นการสอดแทรกทฤษฎีการเรียนการสอน รวมทั้งการมีปฎิสัมพันธแกับผูอื่น ซึ่งนําไปสูความเปลี่ยนแปลง
ของผูเรียนใหมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น นอกจากน้ี ยังพบวา เจนเนอเรช่ันวายเป็นคนรุนใหม อารมณแดี 
มีทัศนคติที่ด ีมองโลกในแงดีนิยมการสื่อสารที่ไมเห็นหนา โดยมองคนรุนเกาวาเป็นคนลาสมัย เป็นกลุมที่มีความคิด
และพฤติกรรมที่สับสน ไมแนใจวาแบบแผนการดํารงชีวิตที่ดีควรจะเหมือนคนรุนเกากลุมไหน ยืนอยูบนโลกแหง
ความเป็นจริง มีทางเลือกที่หลากหลายทําใหมีขอมูลและระบบคิดที่สมบูรณแกวา เช่ือในทางเลือกที่หลากหลายและ
ไมยึดติดกับทางเลือกหรือวิธีการเดิมๆ ประกอบกับเติบโตมาในยุค Digital และมีเปูาหมายในชีวิตคือ เป็นนายตัวเอง 
(เสฎฐวุฒ ิหนุมคําและคณะ, 2559) 
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การลดช่ัวโมงการเรียนการสอนแบบบรรยาย และเพิ่มการนําเสนอหรือแสดงผลงาน หรือการวิเคราะหแ
แสดงความคิดเห็นรวมกันในหองเรียน การสนทนากลุมยอย (group discussion) การลงพื้นที่ศึกษาเรียนรูจากพื้นที่
จริงในชุมชม หรือสถานประกอบตางๆ นอกจากเป็นการดึงดูดความสนใจของผูเรียนเจนวายไดแลว ยังสงผลตอการ
ไดแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และเกิดการปฎิสัมพันธแกับสังคม ซึ่งจะหลอหลอมใหนักศึกษาหรือเด็กเจนวาย
สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขในแบบที่พวกเขาพอใจ นอกจากน้ี ในการจัดการเรียนการสอน อาจารยแผูสอน
ยังจําเป็นตองทุมเทและใสพลังทั้งความรัก ความเขาใจ และการยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางของชองวาง
ระหวางวัย (generation gap) รวมทั้ง อาจตองใหกําลังใจ และมีรางวัลตอบแทน หรือกลาวช่ืนชมเด็กเจนวายเมื่อ
พวกเขาทําไดดี หรือทําไดเยี่ยม เป็นท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา เสนอแนะ     โดยการพัฒนานวัตกรรมและวิธีการสอน
รูปแบบใหมๆ ใหสอดคลองกับคุณลักษณะของคนเจนวายอยางตอเนื่องและจริงจัง  
 เสฎฐวุฒิ หนุมคําและคณะ ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานรวมกันตามคุณลักษณะ
ดานทักษะและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของเจเนอเรช่ันวายและเจเนอเรช่ันเอ็กซแ พบวา แนวทางในการพัฒนา
นักศึกษาน้ันประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1) ดานการพัฒนาผูเรียน  2) ดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน โดยการพัฒนาองคแความรูที่ลึกและครอบคลุม ตลอดจนการสรางประสบการณแตรงในสายงานแตละดาน และ 
3) ดานการพัฒนาหลักสูตร ควรมีการกําหนดกระบวนการมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร  
และการสํารวจความตองการของสถานประกอบการในสายวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ (เสฎฐวุฒ ิหนุมคําและคณะ, 2559)  

ณัฎฐแ พัชรภิญโญพงศแ ศึกษาเกี่ยวกับการรณรงคแคานิยมทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยแ (ทุน
มนุษยแ) ในเจเนอเรช่ัน Y เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศไทย ไดเสนอกระบวนทัศนแใหมภายใต
โครงการ SMART GEN ในการรณรงคแคานิยมทางสังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของประเทศไทย โดยแต
ละตัวอักษรมีความหมายเชิงกลยุทธแในการพัฒนา (ณัฎฐแ พัชรภิญโญพงศแ, 2558) ดังนี้  

1. Sufficiency = ความพอเพียง  
2. Shame of sins = หิริโอตตัปปะ  
3. Success = ความสําเร็จ  
4. Management = การจัดการ  
5. Motivate = กระตุน ใหแรงบันดาลใจ  
6. Multi = หลาย Active = กระตือรือรน  
7. Attend = ใสใจ  
8. Attitude = ทัศนคติ 
9. Refinement = การกลั่นกรอง  
10. Role Model = แบบอยางท่ีนับถือ  
11. Religion = ศาสนา  
12. Thoughtfulness = วิจารณญาน  
13. Traditional = ประเพณีดั้งเดิม  
14. Thai culture = วัฒนธรรมไทย  
15. Give = ให  
16. Goal = เปูาหมาย  
17. Gist = ใจความ,เนื้อหาสําคัญ, แกนสาร  
18. Experience = ประสบการณแ 
19. Education = การศึกษา  
20. Evolution =วิวัฒนาการ  
21. Nation = ชาติNorm = กระแส  
22. Nurture = การใหการอบรม  
ผลการศึกษายังไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ SMART GEN วา การจะดําเนินการให

โครงการนี้ประสบความสําเร็จได ควรมีการสรางพื้นที่สาธารณะใหเด็กสามารถสรางสรรคแ ดําเนินการในการรณรงคแ
คานิยมดวยตนเองได โดยใหเด็กเป็นศูนยแกลาง และมีสวนรวมในการ รณรงคแคานิยม ผานการสนับสนุนจากทุกภาค
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สวนตั้งแตภาครัฐ สังคม ครอบครัว องคแกรอิสระ องคแกรเอกชน สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาตางๆ มีการสราง
คานิยมที่ดีงาม โดยการนําเรื่องคานิยม เรื่องจริยธรรมใสเขาไปในหลักสูตรการศึกษา  ในทุกระดับช้ัน บรรจุในวิชา
พื้นฐานท่ีเรียนรวม และ ในการสัมมนากอนจบการศึกษาทุกสาขาวิชา ซึ่งการรณรงคแควรเป็นไปในหลายรูปแบบ เชน 
โฆษณา หนัง ละคร รายการวิทยุ การใชดารา การสรางตัว ละครตนแบบที่เป็นฮีโรขึ้นมา การคนหาตนแบบที่ดี 
สราง และเชิดชูเขาเหลานั้นข้ึนมา (ณัฎฐแ พัชรภิญโญพงศแ, 2558) 

จากการวิเคราะหแความตองการของเด็กเจนวายจากระบบการศึกษาในครั้งนี้ ผูเขียนจึงยังมีความเช่ือมั่นอยู
เสมอวา ระบบการศึกษายังคงเป็นองคแกรเพื่อการผลิตบัณฑิตอัจฉริยะ (Smart graduates) ใหมีความรูและ
ความสามารถในการทํางานไดหลากหลายและคลองแคลว ตอบโจทยแความตองการของโลกที่หมุนเปลี่ยนอยู
ตลอดเวลา เพราะระบบการศึกษา หรือสถาบันการศึกษาตางๆ ยังคงตองเป็นผูที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน
การสื่อสารขามเจนเนอเรช่ัน (Cross generation)  เพื่อสรางความเขาใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับบริบทของเด็กเจนวายที่
เราคาดหวังใหมีคุณภาพอยางมืออาชีพในระดับสากล และเป็นทรัพยากรมนุษยแที่อุดมไปดวยคุณคาและความ
หลากหลาย (Porntip Kanjananiyot, Chotima Chaitiamwong, page 1, 2010) ขณะเดียวกันยังตองสราง
กิจกรรมเชิงพฤติกรรมที่จะสอนใหเจนเนอเรชั่นวายมีความรับผิดชอบ ซึ่งมุงเนนทั้งวิชาการและกิจกรรมอยางสมดุล 
มีการประเมินผลความสําเร็จและตัวช้ีวัด ตลอดจน การปรับตัวและสรา งเครือขายกับหนวยงานภายนอกทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และตอบสนองผูเรียนเจนเนอรแเรช่ัน
ยุคใหมซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษา 
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