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 หนงัสอืรายงานเลม่นีเ้ขยีนถงึเจตนารมเจตนารมณแ์ละความมุง่หมายในการจดัการ

ศกึษา คอื การพฒันาคนไทยใหเ้ปน็มนษุยท์ีส่มบรูณท์ัง้ทางรา่งกาย จติใจสตปิญัญา ความรู ้

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

มีความสุข ซึ่งกระบวนการที่สำาคัญที่หล่อหลอมให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพนั้น

มใิช่แต่เพียงการศึกษาและการเรยีนรู้จากในระบบโรงเรยีนเท่านัน้ หากแตเ่ป็นความรบัผิด

ชอบของทุกส่วนของสังคมไทย โดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว และการเป็นแบบ

อยา่งทีด่ีใหก้บัเดก็และเยาวชน สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิในฐานะหนว่ย

งานด้านนโยบายและแผนการศึกษาของประเทศได้ตระหนักในความสำาคัญดังกล่าว จึงได้

ดำาเนินโครงการวิถีการเรียนรู้ของคนไทย เพื่อให้ได้คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์และ

ยทุธศาสตรข์องสังคมไทยในการสรา้งวถิกีารเรยีนรู ้ในการใชเ้ปน็กรอบและแนวทางในการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 20 ปี ด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ ใน

ลำาดับแรกของการดำาเนินงานได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
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ดำาเนินการวิจัยเอกสารเพื่อสำารวจคุณลักษณะและภาพอนาคตของคนไทยที่พึงประสงค์

เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการกำาหนดเป้าหมายคุณลักษณะของคนไทยที่สำาคัญและจำาเป็น ให้

คนในชาติได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน อันจะนำามาซึ่งการรวมพลังกันในการพัฒนาคนให้

มีคุณภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ และการนำา

ศักยภาพของคนไทยมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อกำาหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนที่พึงประสงค์

ควรมีคุณลักษณะเช่นไร? ” ซ่ึงในบทความวิจารณ์หนังสือรายงานน้ี ผู้วิจารณ์ได้ชี้ให้เห็น

ประเด็นสำาคัญที่พบและได้จากการศึกษารายงานเล่มนี้ โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 

สว่นที ่1 ประเดน็เนือ้หาโดยรวมของหนงัสอื

รายงาน

 เปน็การประมวลและวเิคราะหป์จัจยั

ขบัเคลือ่นสงัคมไทยในอนาคต สภาพสงัคมไทย

ในสองทศวรรษหนา้ และสภาพอนาคตสงัคม

ไทยทีพ่งึประสงคใ์นสองทศวรรษหนา้และนำา

เสนอคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ โดย

เนน้ไปทีก่ลุม่เดก็และเยาวชน (อาย ุ0-20 ป)ี 

ครอบคลุม 5 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านร่างกาย 

ด้านจิตใจ ด้านความรู้ ด้านทักษะความ

สามารถ และด้านลักษณะชีวิต ดำาเนินการ

ศึกษา สังเคราะห์และเรียบเรียงให้เห็นภาพ

อนาคตของคนไทยที่ต้องการจะเห็น หรือ

ควรจะเปน็ โดยครอบคลมุท้ังดา้นโครงสรา้ง

รา่งกายและสขุภาพ ดา้นจติใจ ดา้นสตปิญัญา

ความรู ้ความสามารถ ดา้นสงัคม ศลิปะการ

ใช้ชีวิต การอาชีพและสุนทรียะ

ส่วนที่ 2 องค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือ ตำารา

สรุปโดยจำาแนกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

สภาพสังคม ไทยในสองทศวรรษหน้า

ส่วนที่ 2 ภาพสังคมไทยในสองทศวรรษหน้า

ส่วนที่ 3 ภาพสังคมไทยที่พึงประสงค์ในสอง

ทศวรรษหน้า

สว่นที ่4 คณุลกัษณะของคนไทยทีพ่งึประสงค์

ส่วนที่ 3 การนำาไปประยุกต์ใช้

 ส่วนท่ี 1 ปัจจัยขับเคลื่อนการ

เปลีย่นแปลงสภาพสงัคมไทยในสองทศวรรษหนา้ 

จำาแนกเปน็ 2 ดา้น คอื ปจัจัยภายนอกท่ีเปน็

ผลกระทบมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ และ

ปัจจัยภายในประเทศไทยเอง

 1. ปจัจยัภายนอก ไดแ้ก ่ความกา้วหนา้ 

ของเทคโนโลยีขั้นสูง การแพร่กระจายและ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารสนเทศการแข่งขันที่
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รนุแรง การเพิม่บทบาทและความสำาคัญของ

ความรูใ้นสงัคม การเชือ่มโยงถงึกนัเปน็เครอื

ข่าย การขยายตัวของกระแสประชาธิปไตย 

การแพร่กระจายของวัฒนธรรมต่างๆ ใน

โลกกระแสการตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อม การแสวงหาการเติมเต็มในจิตใจ

 2. ปัจจัยภายใน ได้แก่ รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 วิกฤต

คุณธรรมจริยธรรม การเปลี่ยนโครงสร้าง

ประชากรของประเทศไทยในอนาคต การ

ปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูปสุขภาพ

 สว่นท่ี 2 ภาพสงัคมไทยในสองทศวรรษ

หน้า ใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สังคม และด้านการเมือง

 1. ภาพอนาคตดา้นเศรษฐกจิ ประกอบ

ดว้ยการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ

ทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนภาคบริการขยายตัว

ในระดับสูง ภาคอุตสาหกรรมปรับสู่การใช้

เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงมากขึ้น เกิดการ

วา่งงานในกลุม่แรงงานไรฝ้มีอืจนถงึผูบ้รหิาร

ระดบักลาง ความเหลือ่มล้ำาระหวา่งเมืองกับ

ชนบทขยายตัวเพิ่มขึ้น

 2. ภาพอนาคตด้านสังคม ได้แก่ 

สังคมที่มีความเป็นเมืองและเป็นสากลมาก

ขึ้น สังคมที่การคอรัปชั่นกระทำาได้ยากขึ้น 

สังคมที่ตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น 

สังคมที่ให้ความสำาคัญด้านสิ่งแวดล้อมมาก

ขึ้น สังคมที่มุ่งสู่การเรียนรู้มากขึ้น

 3. ภาพอนาคตดา้นการเมอืง กลา่วคอื 

การเมอืงไทยอยูใ่ตอ้ทิธพิลการจดัระเบยีบโลก

ใหมด่า้นการคา้ การเมอืงทีเ่ปน็ประชาธปิไตย

สูงขึ้น การเมืองที่โปร่งใสมากขึ้น

 ส่วนที ่3 ภาพสงัคมไทยทีพ่งึประสงค์

ในสองทศวรรษหน้าประกอบด้วย

 1. สังคมที่มีประสิทธิภาพ ในที่น้ี

หมายถึง สังคมท่ีสามารถสร้างประโยชน์

สูงสุดได้จากสิ่งที่มีอยู่ในสังคม ทั้งจากคน

ระบบ และสภาพแวดล้อม โดยให้มีการสูญ

เสยีทรพัยากรในระบบใหน้อ้ยท่ีสดุ โดยสงัคม

ที่มีประสิทธิภาพนั้น ประกอบด้วย 2องค์

ประกอบ คือ คนในสังคมที่มีประสิทธิภาพ 

และระบบในสังคมที่มีประสิทธิภาพ

 2.สงัคมทีม่คีวามรูเ้ปน็ฐานมปีญัญา

เป็นแกนการพัฒนา ปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสาร

เทคโนโลยตีา่งๆ ไดเ้ขา้มามบีทบาทสำาคญัใน

การค้า การผลิต การศึกษา อย่างที่ไม่เคย

เป็นมาก่อนความรู้เป็นองค์ประกอบสำาคัญ

ที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพในการทำางานได้ความรู้

จึงเป็นรากฐานที่สำาคัญอย่างยิ่งยวดในการ

พัฒนาสังคมแบบยั่งยืนในอนาคต อย่างไร

กต็ามการมคีวามรูเ้พยีงอยา่งเดยีวไมเ่พยีงพอ 

แตค่นในสงัคมตอ้งมปีญัญาดว้ย เพราะการ
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มีเพียงความรู้มิได้เป็นหลักประกันว่าจะนำา

สังคมไปในทางดีหรือร้ายก็ได้ แต่หากผสม

ผสานกับปัญญา บุคคลนั้นจะสามารถใช้

วจิารณญาณ ประยกุตใ์ชค้วามรูใ้หถ้กูที ่ถกูเวลา 

ถูกคนถูกสถานการณ์ ถูกโอกาสได้ สังคม

ไทยจะมุ่งไปสู่ความเจริญและดำาเนินไปใน

ทางที่ผิดพลาดน้อยกว่าท่ีไม่ใช้ปัญญาการ

เรียนรู้ด้วยปัญญาจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่

ได้ในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมสู่การ

เปลี่ยนแปลงใหม่ เพราะหากไม่พัฒนาให้

คนของเราเปน็คนแหง่การเรยีนรู ้เราจะเปน็

ประเทศที่บุคลากรในประเทศจมอยู่ภายใต้

อดีต ตามปัจจุบันไม่ทัน และถูกลบออกจาก

ความสำาคัญของโลกอนาคตเมื่อไรก็ได้ โดย

ลักษณะท่ีสำาคญัของสงัคมทีม่คีวามรูเ้ปน็ฐาน 

อาทิ สังคมที่คนในประเทศทุกระดับมีความ

รูท้ดัเทยีมกบัคนระดบัเดยีวกนัของนานาชาต ิ

สงัคมทีค่นในประเทศมีโอกาสทางการเรียนรู้

เท่าเทียมกัน สังคมที่คนในประเทศสามารถ

ใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัและใชภ้าษาสากลได ้

สงัคมทีค่นในประเทศมค่ีานยิมรักการเรียนรู้

รักการค้นคว้า รักความคิดสร้างสรรค์ และ

เป็นสงัคมทีมี่ความสามารถในการปรับตวัได้

ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

 3. สังคมที่มีเอกภาพในความหลาก

หลาย เนื่องจากกระแสเรียกร้องความเป็น

ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่จะทวี

ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตแนวคิดใน

การปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกือบทุกประเทศ

ทั่วโลก การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มี

เอกภาพในความหลากหลายจงึเปน็สิง่สำาคญั

ที่ต้องเร่งสร้างให้เกิดขึ้นในสังคมไทยสังคม

ที่มีเอกภาพในความหลากหลาย หมายถึง 

ภายในสังคมใหญ่หรือที่เรียกว่า “ประเทศ” 

นั้น แม้ว่าจะประกอบไปด้วยชนกลุ่มเล็ก

กลุ่มน้อยจำานวนมากมาย แต่คนทุกคนแม้มี

ความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการแตกต่าง

ทางด้านความคิด เชื้อชาติลัทธินิกายของ

ศาสนา ความเชื่อ ฐานะ อายุ วัฒนธรรม 

ประเพณีกส็ามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความ

สขุ มอิีสระในการดำาเนนิชวีติตามวถิทีางของ

ตนเอง ไม่มีความขัดแย้งหรือรังเกียจเดียด

ฉันท์ระหว่างกัน เป็นสังคมที่คนมีหัวใจแห่ง

เสรีภาพไมปิ่ดก้ันผูอ้ืน่ และยนิดเีปิดกว้างแม้

กระทั่งความปรารถนาของชนกลุ่มน้อยที่จะ

แยกตัวออกจากรัฐเพื่อการปกครองตนเอง 

(เกรยีงศกัด์ิ เจรญิวงศศ์กัด์ิ, 2542) ในสงัคม

ทีม่เีอกภาพในความหลากหลายนัน้ ทกุคนที่

อยู่ในผืนแผ่นดินไทยจะได้รับการปฏิบัติใน

ฐานะมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิ

มนษุยชนกฎหมายรฐัธรรมนญูตอ้งไมข่ดัแยง้
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กบัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน และ

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทุกข้อต้องไม่

ขดักบักฎหมายรฐัธรรมนญูประชาชนทกุคน

ตอ้งมชีอ่งทางเรยีกรอ้งสทิธขิัน้พืน้ฐานของตน

จากรฐัในภาคปฏบิตัิคนไทยทุกคนไดร้ับการ

ศึกษาเพื่อให้สามารถเข้าใจการใช้สิทธิของ

ตนไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวมทัง้การเปดิโอกาสให้

คนไทยทกุคนมีโอกาสพฒันาตนเองไดอ้ยา่ง

เต็มศักยภาพ

 4. สังคมที่ให้ความสำาคัญต่อ 

สิ่งแวดล้อมจากสภาพความเสื่อมโทรมของ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทั่วโลก รวมทั้ง

การนำาประเด็นทางสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไข

ทางการคา้ระหวา่งประเทศ ตลอดจนแนวโนม้

การเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากรในประเทศ

ที่เชื่อมโยงกับการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น  

ส่งผลให้ประเด็นทางสิ่งแวดล้อมกลายเป็น

ปัญหาท่ีสำาคัญซึ่งจะมีผลกระทบต่อสังคม

ไทยโดยรวมทั้งในทางตรงและทางอ้อม ดัง

น้ันจึงมีความจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องสร้าง

สังคมไทยให้เป็นสังคมที่ให้ความสำาคัญต่อ

สิ่งแวดล้อม อันได้แก่การที่คนในสังคมมี

จิตสำานึกชอบด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน การ

สร้างสังคมไทยให้ปลอดจากมลภาวะ มี

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีการบริหาร

จัดการทรัพยากรในประเทศอยา่งชาญฉลาด

และรู้คุณค่า

 5. สังคมที่ภูมิใจในความเป็นไทย

 ความเจรญิรดุหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารสง่ผลใหว้ฒันธรรม

ต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกสามารถที่จะถ่ายเท

ไปมาระหว่างกนัไดโ้ดยงา่ย อาท ิวัฒนธรรม

ทนุนยิมตะวนัตก ทีก่ำาลงัแผข่ยายไปปกคลมุ

ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจนำามาซึ่งการถูก

กลนืกลายทางวฒันธรรม หรอืประเดน็ความ

ขดัแย้งในเรือ่งเอกลกัษณข์องชาตเิกิดขึน้ตาม

มาไดใ้นอนาคตการสรา้งสังคมท่ีภมูใิจในความ

เป็นไทยไม่ได้หมายความว่า ประเทศไทย

มีความเป็นชาตินิยมจนไร้ขอบเขต แต่ในที่

นี้หมายถึง สังคมที่คนในสังคมมีความภาค

ภมูใิจและตระหนกัวา่ตนเองเป็นสว่นหนึง่ของ

สังคมไทย อันเป็นเหตุให้ทุกคนมีจิตสำานึก

รับผิดชอบร่วมกับประเทศของตน โดยยินดี

ที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมให้มีเสถียรภาพ

และเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนสู่คนรุ่นต่อไปได้

ทั้งความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามของไทย รวมทัง้ความภาคภมูใิจในความ

เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

 6. สังคมที่เน้นชุมชนวิถี

 จากการปฏิวัติการส่ือสารที่ถูก 

ขบัเคลือ่นดว้ยเครอืขา่ยสารสนเทศทีข่ยายตวั

ครอบคลมุทัว่ทัง้โลก สง่ผลใหเ้กดิการรวมตวั
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ของกลุม่คนทีม่คีวามสนใจหรอืผลประโยชน์

รว่มกนัมากยิง่ขึน้ นอกจากนีก้ระแสของความ

เป็นประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนก็เป็น

สาเหตสุำาคญัของการรวมกลุม่ประชาชนมากยิง่

ขึน้เพือ่การพฒันาสงัคมในดา้นตา่ง ๆ  ทีแ่ตก

ตา่งกนัออกไปดงันัน้การสรา้งสงัคมชมุชนวถิี

ใหเ้กิดขึน้จงึเป็นสิง่สำาคญัเพือ่การสรา้งชมุชน

ที่แข็งแกร่ง โดยการสร้างให้ชุมชนสามารถ

พัฒนาตนเองไดแ้ละมสีว่นรว่มในการพฒันา

สงัคมอย่างมปีระสิทธิภาพ ลดการพึง่พาการ

ชว่ยเหลอืจากรัฐลงใหม้ากทีสุ่ดซึง่การมชีมุชน

ทีแ่ขง็แกรง่ยอ่มสง่ผลใหส้งัคมมคีวามเขม้แขง็

ตามไปด้วยตามมาในที่สุด

 7. สังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม

 แนวโน้มความเสื่อมทางคุณธรรม

จรยิธรรมทีอ่าจมเีพิม่มากขึน้ในสงัคมอนาคต 

อนัเนือ่งมาจากกระแสโลกท่ีเนน้หนกัไปทาง

บรโิภคนยิมมากขึน้ รวมทัง้การไหลบา่ขอ้มูล

ขา่วสารและการถ่ายทอดวฒันธรรมจากตา่ง

ประเทศ เช่น ในด้านค่านิยมความคิดต่าง ๆ  

ซ่ึงมีทั้งผลดีผลเสีย โดยที่เราไม่สามารถจะ

กลัน่กรองไดห้มด ดังน้ันการสรา้งสังคมท่ีพึง

ประสงคใ์หเ้ปน็สังคมทีมี่คณุธรรมจงึเปน็เรือ่งที่

สำาคัญ ไม่เชน่นัน้เราอาจถกูกระแสโลกพดัพา

ไปในทางทีเ่สือ่มทางศลีธรรมไดโ้ดยงา่ยการ

พฒันาสูก่ารเปน็สงัคมทีม่คีณุธรรมจรยิธรรม

จงึเปน็การปรบัเปลีย่นรากฐานกระบวนความ

คดิและคา่นยิมของคนในสงัคมใหถ้กูตอ้ง โดย

การวางรากฐานทางคณุธรรมจรยิธรรมทีด่งีาม 

มกีารปฏริปูคณุธรรมจรยิธรรมของสงัคมทัง้

ระบบ รวมทัง้การทีค่นในสงัคมรู้จกัใชเ้หตผุล

เชงิจรยิธรรมไดอ้ยา่งถกูตอ้งการกำาหนดภาพ

สงัคมไทยทีพ่งึประสงค์นี ้จึงเปน็การนำาคนใน

สังคมก้าวไปสู่สังคมที่อบอุ่น มีบรรยากาศ

แห่งความเป็นมติรระหว่างชุมชนและอยูร่่วม

กันอย่างสันติระหว่างประชาชาติต่างๆ ใน

สังคม เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งมั่นคง มี

ความทันสมัยประชาชนรักการเรียนรู้ และ

วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะกลายเป็นความจริงได ้

หากคนทุกคนในสังคมร่วมกันตระหนักถึง

สภาพปัญหาที่ต้องแก้ไขในปัจจุบัน สิ่งที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตทั้งในด้านดี และด้านลบ 

เพ่ือกำาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันในการวางแผน

ดำาเนินการเพื่อเข้าสู่สังคมที่พร้อมบริบูรณ์

สำาหรับคนในสังคมไทยทุกคนนอกจากนี้ยัง

เป็นแนวทางสำาคญัในการกำาหนดคณุลกัษณะ

คนไทยทีพ่งึประสงค์ตามมา เพือ่เปน็แนวทาง

ในการกำาหนดยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงาน 

ตลอดจนบุคคลที่เก่ียวข้องได้วางแผนระยะ

ยาวในการพัฒนาศักยภาพ และสร้างคนใน

ชาติในด้านต่าง ๆ ต่อไป

 ส่วนที่ 4 คุณลักษณะของคนไทยที่
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พึงประสงค์ สรุปได้ดังนี้

 1. มติดิา้นรา่งกาย คอื ผูท้ีม่สีขุภาพ

ร่างกายสมบูรณแ์ขง็แรง มกีารพฒันาการใน

ด้านรา่งกายและสตปัิญญาอยา่งสมบรูณต์าม

เกณฑ์ในแต่ละช่วงวัย

 2. มิติด้านจิตใจ คือ ผู้ที่รู้จักและ

เขา้ใจตนเองเขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ืน่ เขา้ใจ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและสภาพ

แวดล้อมต่างๆ รอบตัวได้เป็นอย่างดี

 3. มติดิา้นความรู ้คือ เปน็ผู้ทีส่ามารถ

รู้ลึกในแก่นสาระของวิชา สามารถรู้รอบตัว

ในเชิงสหวิทยาการและเป็นผู้ที่สามารถรู้ได้

ไกลโดยสามารถคาดการณ์เก่ียวกับอนาคต

ที่จะมาถึงได้

 4. มิติด้านทักษะความสามารถ 

คือ ผู้ท่ีมีทักษะในด้านการคิด ทักษะการ

สื่อสาร ทักษะภาษาต่างประเทศทักษะการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางสังคม 

ทักษะการอาชีพ ทักษะทางสุนทรียะ และ

ทักษะการจัดการที่ดี

 5. มิติด้านลักษณะชีวิต คือ ผู้ที่

มีลักษณะชีวิตแห่งความขยันอดทน ทุ่มเท 

ทำางานหนกั มรีะเบียบวินัย มคีวามซือ่สตัยม์ี

วิสัยทัศน์ ทำาทุกอย่างอย่างดีเลิศ มีจิตสำานึก

ประชาธปิไตยเหน็คณุคา่ในเอกลกัษณค์วาม

เปน็ไทย มจีติสำานกึตอ่ผูอ้ืน่และสว่นรวม รวม

ทั้งมีลักษณะชีวิตแห่งความประหยัดอดออม

โดยคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคด์งักลา่วนัน้ ได้

พจิารณาบนฐานของมุมมองเชิงอนาคต เพือ่

การเตรยีมพรอ้มในการสรา้งคนทีม่ลีกัษณะที่

พงึประสงคท์ีจ่ะสามารถมชีวิีตอยูไ่ดใ้นสงัคม

อย่างมีความสุขและประสบความสำาเร็จ ไม่

ถูกกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ซัดพาไป

ได้โดยง่ายอย่างไร้จุดยืน

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเชิงวิพากษ์วิจารณ์

ในมุมมองการปฏิบัติจริง

 สำาหรับข้อเสนอแนะในประเด็นท่ีผู้

เขียนได้เสนอแนะไว้แล้วในบางเรื่องนั้น ผู้

วจิารณไ์ดน้ำามาสรปุ ผนวกเขา้กบัแนวคดิใน

การพัฒนาเป็นการต่อยอดความรู้ท่ีเป็นมุม

มองต่อการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ

ขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคตสภาพสังคม

ไทยในสองทศวรรษหน้า และสภาพอนาคต

สังคมไทยที่พึงประสงค์ในสองทศวรรษหน้า 

เกิดได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เช่น

 1. การวิจัยหายุทธศาสตร์ในการ

พฒันาคนในแตล่ะชว่งวยัโดยพจิารณาวา่เรา

ควรทีจ่ะพัฒนาลกัษณะทีพึ่งประสงคใ์นดา้น

ต่างๆ นี้อย่างไร และในช่วงอายุเท่าไรจึงจะ

สามารถพัฒนาแล้วได้ผลดีสูงสุด

 2. การวิจัยหายุทธศาสตร์ในการ
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พฒันาลกัษณะทีพ่งึประสงคใ์นดา้นตา่งๆ ให้

ลึกลงไปอย่างเฉพาะเจาะจง

 3. การวิจัยถึงจุดอ่อนและจุดแข็ง

ของคนไทย อุปสรรคที่ทำาให้เราไม่สามารถ

ไปถึงภาพพึงประสงค์ที่เราตั้งใจไว้ได้

ส่วนที่ 5 บทสรุป

 กล่าวโดยรวมแล้ว หนังสือเล่มนี้มี

คณุคา่ควรแกก่ารอา่น โดยเฉพาะประชาชน

ทุกเพศทุกวัยรวมทั้งนักการศึกษาที่ต้องการ

ให้ประชาชนคนไทยมีคุณลักษณะคนไทยที่

พึงประสงค์ที่ ได้กำาหนดกรอบการพิจารณา

ไว้ 5 มิติ อันได้แก่ (1) มิติด้านร่างกาย (2) 

มิติด้านจิตใจ (3) มิติด้านความรู้ (4) มิติ

ด้านทักษะความสามารถ และ (5) มิติด้าน

ลักษณะชีวิต ซ่ึงผู้รายงานได้นำาเสนอโดย

ละเอยีดมกีารวเิคราะหจ์ากหลายภาค ีทำาให้

เนื้อหาสาระมีมาก ดังนั้น ผู้เขียนบทความ

จึงได้ จึงพยายามสะท้อนมุมมองให้สั้นและ

น่าติดตาม ซึ่งจะทำาให้ประชาชนคนไทยทั้ง

ประเทศมภีาพลกัษณะคนไทยทีพ่งึประสงคท์ี่

เราต้องการใหเ้กิดขึน้นี้ จึงเปรียบเสมือนกบั

เป็นพมิพเ์ขยีวสำาคญัของยทุธศาสตร ์ในการ

สรา้งชาตติามทศิทางทีเ่ราตอ้งการจะใหเ้ปน็

ไปซึ่งต้องอาศัยความร่วมมืออย่างครบวงจร

จากสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ  ที่ทรงพลังใน

สังคม อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันการ

ศกึษา สือ่สารมวลชน สถาบนัการเมอืงเปน็ตน้

 ในหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะทำาให้

ผู้อ่านรู้ว่า แต่ละบทมีแนวคิด หลักการการ

ปฏิบัติ ผลจากการปฏิบัติเป็นอย่างไรแล้ว 

ยังเป็นประโยชน์ ต่อการจัดทำาวิถีการเรียน

รู้ของคนไทย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

คนไทยใหเ้ปน็ผูม้คีณุภาพเพือ่รว่มกนัพฒันา

ประเทศสบืไป(นายรุง่ แกว้แดง) เลขาธกิาร

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

เอกสารอ้างอิง

เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ.์ (2546). ภาพอนาคตและคณุลกัษณะของคนไทยท่ีพงึประสงค.์ 

 พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น. 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักด์. (2542). สังคมพหุเอกานิยม: เอกภาพในความหลากหลาย. 

กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย.



Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 1 Number 3 September – December 2009

162

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำานักงาน. (2545). แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 

2545-2559). กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวาน กราฟฟิค จำากัด. 

พิณสุดา สิริธรังศรี. (2552). ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 - 20 ปี. กรุงเทพมหานคร.

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำานักงาน. (2538). สังคมไทย ภาวะปัจจุบันและแนว

โน้มในอนาคต (พ.ศ. 2535-2550). กรุงเทพมหานคร.


