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สงัคม 4 เจนเนอเรชัน่
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ความทา้ทายของการบรหิารองคก์รในศตวรรษที่ 21

ช่องว่างระหว่างวยัคือสาเหตสุ  าคญัของความตงึเครยีดในองคก์ร
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ความหมายของ Generation : 

กลุ่มคนรุ่นราวคราวเดียวกัน ผู ้ที่ มีประสบการณ์จ าก

เหตุการณ ์หรือสภาพแวดลอ้มคลา้ยๆกันในสังคมหน่ึงๆ 

และประสบการณด์งักล่าวไดห้ล่อหลอมใหเ้กิดเอกลกัษณ ์ใน

ทัศนคติและพฤติกรรมร่วมกันในกลุ่มคนรุ่นราวคราว

เดียวกนันั้นๆ

ท่ีมา: The American Heritage Dictionary,1992:351 

ช่องว่างระหว่างวยัท าใหค้นเรามีค่านิยม ความคิด ความเช่ือ 

ความสนใจ การจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลัง การตดัสินใจ 

ฯลฯ ไม่เหมือนกัน หากเราท าความเขา้ใจคนในแต่ละช่วงวัย 

ก็จะช่วยใหเ้ราสามารถหาสมดุลในการปรบัตวัอยู่ร่วมกับคน

หลากหลายช่วงวยัไดอ้ยา่งมีความสุข
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อายุ 59-73 ปี อายุ 39-58 ปี อายุ 24-38 ปี อายุนอ้ยกว่า 24 ปี

Generation ท่ีมีบทบาททางสงัคมเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในปัจจุบนั
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Baby Boomer หรอื "Gen-B"

เกิดและเติบโตในยุคเทคโนโลยีแบบ Analog ปัจจุบันเกษียณอายุแลว้

หรือก าลงัทยอยเกษียณอายุ คนในช่วงวัยน้ีเป็นผลผลิตหลงัสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 ท่ีแต่ละประเทศต้องการเร่งผลิตประชากรเพื่อมาพัฒนา

ประเทศท่ีบอบช ้ า โดยเขาไดร้ับรูถึ้งความล าบากของพ่อแม่ ความ

แรน้แคน้ทางเศรษฐกิจ ภาวะวุ่นวายต่างๆ ท าใหมี้ความอดทนสูง สูง้าน 

ชอบท างานและประสบความส าเร็จดว้ยตัวเอง เน่ืองจากมีประชากร

จ  านวนมากท่ีเกิดในช่วงเดียวกนั ท าใหมี้การแข่งขนัสูง คนในช่วงวยัน้ีมัก

ถูกครอบครวัสัง่สอนมาใหเ้ป็นคนประหยดั อดออม จึงใชชี้วิตเรียบง่าย 

เป็นคนเก็บออม มีการใชจ้า่ยอยา่งรอบคอบ และระมดัระวงั 

• มีความอดทนรอคอยความส าเร็จ

• มีความจงรกัภกัดีตอ่องคก์รสูง 

• มีความพยายามและทุ่มเทใหก้ับการ

ท างานและองคก์รอยา่งมาก 

• เคารพในกฎเกณฑ์และปฏิบัติตาม

อยา่งเคร่งครดั 

• ยึดมัน่ในกรอบหรือหลกัการที่เช่ือว่า

ถูกตอ้ง และจะไม่เปล่ียนแปลงง่ายๆ

ในขณะเดียวกันก็มักถูกเด็กรุ่นใหม่มองว่า เป็นพวกอนุรักษนิ์ยม หรือ

ลา้หลงั ท าอะไรชา้ ไม่ทนัโลก ไม่ปรบัตวักับการเปล่ียนแปลง ไม่ใส่ใจ

ความรูสึ้กนึกคิดของคนอ่ืน เผด็จการ แกปั้ญหาไม่เก่ง และติดอยู่กับ

กรอบเดิม ๆ
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Generation X หรอื "Gen-X"

เกิดและเติบโตในช่วงเปล่ียนผ่านจากเทคโนโลยีแบบ Analog ไปสู่ Digital 

ปัจจุบนัเป็นกลุ่มคนท างานระดบัช านาญการ มีผลงานและประสบการณ ์

ซ่ึงส่วนหน่ึงก าลงัเขา้สู่บทบาทผูน้ าองคก์รแทนกลุ่ม Baby Boomer 

Gen-X ยงัทนัอยู่ในสงัคมวัฒนธรรมของ Gen-B ที่มีหวัอนุรกัษนิ์ยม Gen-X 

จึงไดร้บัอิทธิพลทั้งความคิดและแนวทางการท างานมาจากคน Gen-B ทั้ง

เร่ืองความจงรกัภกัดีตอ่องคก์รและความมุ่งมัน่ในการท างาน

Gen-X ท างานสูต้ายถวายหวั อดทน สามารถท างานภายใตค้วามกดดนัได้

แต่เน่ืองจากเทคโนโลยีเปล่ียน ชีวิตมีทางเลือกมากข้ึน Gen-X จึงยืดหยุ่น 

นอกกรอบ ไม่ติดกรอบ เปิดใจรบัความคิดหรือส่ิงใหม่ๆ ไดง้่ายกว่า Gen-B

Generation Y หรอื "Gen-Y"

เกิดและเติบโตในยุคเทคโนโลยีแบบ Digital ปัจจุบนั Gen-Y เป็นคนกลุ่ม

ใหญ่ในตลาดแรงงานท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใน

ตลาดแรงงานของประเทศไทยเกือบครึ่งหน่ึงจะเป็นประชากร Gen-Y

Gen-Y เติบโตมาในยุคโลกาภิวัฒน์หรือช่วงการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

เทคโนโลยี ท าใหมี้แนวคิดและพฤติกรรมแตกตา่งไปจาก Gen ก่อนหนา้
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1. ดา้นการตดิตอ่และการสือ่สาร

2. ดา้นพฤตกิรรมการท างาน

3. ดา้นการเขา้สูบ่ทบาทผูน้  าองคก์ร

4. ดา้นการเลือกอาชีพ

Millennials in the Workplace

เน่ืองจากการเติบโตในยุคดิจิตอล ท าใหค้นรุ่นใหม่มีลักษณะที่แตกต่าง

จากคนรุ่นก่อนหน้า ทั้งในด้านการติดต่อส่ือสาร ดา้นพฤติกรรมการ

ท างาน ดา้นการเขา้สู่บทบาทผูน้  าองคก์ร และดา้นการเลือกอาชีพ

ดา้นการตดิตอ่และการสือ่สาร 

• ชอบดา้นนวตักรรม พรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่ มีความเป็นวตัถนิุยมสูงข้ึน 

• ใชเ้ทคโนโลยีดิจิตอลไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ทุกค าถามมีค าตอบในโลก

อินเทอรเ์น็ตผ่าน Google

• มีความสามารถในการท างานท่ีเก่ียวกับการติดต่อสื่อสาร และยัง

สามารถท างานหลาย ๆ อยา่งไดใ้นเวลาเดียวกนั

• ตอ้งการลักษณะการท างานท่ียืดหยุ่น คือสามารถปรบัเปล่ียนเวลาได ้

ท างานจากท่ีบ้านหรือท่ีอ่ืนๆได ้โดยใช้เทคโนโลยีในการท างาน 

(Anytime Anywhere Any Device)

• ชอบทางลัด สะดวก รวดเร็ว ตอ้งการใหป้ระเมินผลการท างานจาก

ผลผลิตงานท่ีได ้มากกว่าจ  านวนชัว่โมงการท างานท่ีใช้
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คนรุ่นใหม่มักจะไดร้บัการศึกษาท่ีดีจากการสนับสนุนของครอบครวั ท าใหมี้ความสามารถ

หลากหลายในการท ากิจกรรมต่างๆ มาตั้งแต่วัยเยาว ์สามารถปรบัตวัไดด้ีในสถานการณท่ี์

ก าลังเปลี่ยนแปลงและรูสึ้กทา้ทายกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ส่ิงใหม่ ชอบดา้นนวัตกรรม 

พรอ้มเรียนรูส่ิ้งใหม่ มีความเป็นวตัถุนิยมสูงข้ึน ใชเ้ทคโนโลยีดิจติอลไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

ทุกค าถามมีค าตอบในโลกอินเทอรเ์น็ตผ่าน Google มีความสามารถในการท างานท่ีเก่ียวกบั

การติดตอ่ส่ือสาร และยงัสามารถท างานหลาย ๆ อย่างไดใ้นเวลาเดียวกนั ตอ้งการลักษณะ

การท างานท่ียืดหยุน่ คือสามารถปรบัเปลี่ยนเวลาได ้ท างานจากท่ีบา้นหรือท่ีอ่ืนๆได ้โดยใช้

เทคโนโลยีในการท างาน (Anytime Anywhere Any Device) 

ชอบทางลดั สะดวก รวดเร็ว ตอ้งการใหป้ระเมินผลการท างานจากผลผลิตงานท่ีได ้มากกว่า

จ  านวนชัว่โมงการท างานท่ีใช ้ซ่ึงแตกต่างกบัพนักงานรุ่นก่อนท่ีคิดว่าการท างานหนักในท่ี

ท างาน จะท าใหมี้ความกา้วหนา้ไดเ้ล่ือนต าแหน่ง

ดา้นพฤตกิรรมการท างาน

• ใหค้วามส าคัญการสรา้งความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับ

ชีวิตส่วนตวั มากกว่าค่าตอบแทนและการเล่ือนต าแหน่ง

• ตอ้งการความอิสระ มีความคิดสรา้งสรรค ์กลา้คิด กลา้แสดงออก 

กลา้ลอง กลา้ตดัสินใจ เป็นตวัของตวัเอง กลา้ทา้ทายกฎเกณฑ ์

และมีแนวคิดแบบนอกกรอบ ในขณะท่ีพนักงานคนรุ่นก่อนไม่ชินกับการ

แสดงออกความคิดเห็น เพราะไม่ไดถู้กฝึกให้กลา้คิด กลา้ท า กลา้ตัดสินใจ กลา้

เผชิญหนา้ ในการท างานตัง้แตต่น้

• ต้องการที่ จะได้รับความยอมรับจากเพื่อน ร่วมงาน ชอบ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ และทักษะการท างานระหว่างกัน

(feedback) 
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ดา้นการเขา้สูบ่ทบาทผูน้  าองคก์ร

• มุ่งมัน่ปรารถนาที่จะประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็ว ตอ้งการ

ความโปร่งใสและความยุตธิรรมในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

โดยใหพ้ิจารณาจากความสามารถ มากกว่าล าดบัอาวุโส

• ไม่ตอ้งการอดทนท างานในต าแหน่งหนา้ที่เดิมเป็นเวลานานๆ 

โดยคิดว่าในทุกปีควรมีโอกาสกา้วหนา้ 

• พรอ้มที่จะหาโอกาสและความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน ท าใหค้น

กลุ่มน้ีเลือกงานและเปล่ียนงานบ่อยกว่า Generation ก่อนหนา้ 

Gen-Y มีประเด็นที่สรา้งความสนใจใหก้บับริษัทที่ปรึกษาดา้นทรพัยากรมนุษย์

และองคก์รเป็นอยา่งมาก นัน่คือการเขา้สูบ่ทบาทผูน้ าของ Gen-Y ตั้งแต่อายุยงั

นอ้ย ท าใหอ้งคก์รจ  าเป็นตอ้งรบัมือใหส้อดคลอ้งการกบัความคาดหวังของผูน้ า

ท่ีอายยุงันอ้ยกลุ่มน้ี 

เม่ือเขา้ไปในสถานประกอบการ Gen-Y มีความมุ่งมัน่และปรารถนาที่จะ

ประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็วแบบกา้วกระโดด มักจะใฝ่หาโอกาสที่จะได้

เป็นผูน้ าหรือไดท้  าในสิ่งที่ตนเองปรารถนา 

Gen-Y มีความทะเยอทะยาน มองหาความทา้ทายใหม่เสมอ และตอ้งการเล่ือน

ขั้นอยา่งรวดเร็ว เช่น คิดว่าการท างานกบัองคก์รได ้7 เดือน เป็นการแสดงถึง

มีความจงรกัภกัดีต่อองคก์รแลว้ Gen-Y จึงมกัถูกมองว่า ความอดทนนอ้ย ไม่

ชอบการรอคอย และความจงรกัภกัดีตอ่องคก์รต า่ 
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ดา้นการเลือกอาชีพ

• มองหาโอกาสในการท างานในต่างประเทศ ซ่ึงแตกต่างจาก

พนักงานรุ่นก่อนที่ไม่ชอบการเปล่ียนแปลงหรือยา้ยถิ่นฐานห่าง

จากครอบครวั

• ไม่ตอ้งการเป็นลูกจา้ง แต่ตอ้งการเป็นนายตนเอง ตอ้งการเป็น

ผูน้  าทางธุรกิจมากกว่าเป็นผูน้  าองคก์ร โดยการริเริ่มท าธุรกิจ

ตั้งแต่อายุยงันอ้ย หรือมองหาอาชีพเสริม โดยตั้งใจท าควบคู่ไป

กับงานประจ า  เ ช่น ท า ธุร กิจผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลและ

อินเตอรเ์น็ต โดยใชค้วามสมัพนัธจ์ากเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ซ่ึง

เป็นรูปแบบการท างานที่แตกตา่งไปจากคนรุ่นก่อน

Generation Z หรอื "Gen-Z“ (I Generation, internet generation) 

เกิดและเติบโตมากบัสงัคมดิจติอล และ social media (FB/chat/LINE)

คนกลุ่มน้ีเกิดมาดว้ยการเล้ียงดูท่ีเพียบพรอ้ม เทคโนโลยีทันสมัยและ

แพร่หลาย รวมถึงองคค์วามรู ้เพียงกระดิกน้ิวก็ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการ และมี

ตัวเลือกมาก ท าใหค้นกลุ่มน้ีมักเลือกท าในส่ิงท่ีชอบ และชอบความ

สะดวกสบาย ไม่ชอบพิธีการ และสามารถท าอะไรหลายๆ อย่างไดใ้น

คราวเดียวกนั

นิสยัโดดเด่น Gen-Z คือ รกัความเป็นอิสระ เช่ือมัน่ตนเอง มีความเป็น

ปัจเจกบุคคล ยึดติดกับเทคโนโลยีและความรวดเร็ว ใจรอ้น ไม่เคยชิน

กบัการรอคอย มองความตอ้งการของตนเองเป็นใหญ ่
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การปรบัตวัขององคก์รเพื่อรองรบั Gen-Z เช่น

1. การใหพ้ื้นท่ีและโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 

2. การสรา้ง Short cut ระบบงานตา่งๆ ภายในองคก์ร 

3. ความพยายามลดงานเอกสารลง (paper-less)

4. ระบบความส าเร็จที่พิจารณาจากผลงาน ไม่ใช่ความอาวุโส

5. การจดัการสื่อสารภายในองคก์รผ่านช่องทาง Social Network

6. การสนบัสนุน work-life balanced
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ตอ้งเขา้ใจก่อนว่า ผูน้  าคือบุคคล ในขณะที่ ภาวะผูน้  า คือ คุณสมบติัของบุคคล ผูน้  า คือ บุคคลที่สามารถใชอิ้ทธิพล

ใหค้นอ่ืนท างานในระดบัตา่ง ๆ ท่ีตอ้งการใหบ้รรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงคท่ี์ตั้งไว ้ภาวะผูน้  า คือ ความสามารถ

ในการเผชิญกบัภาวการณเ์ปล่ียนแปลง จนสามารถเอาชนะอุปสรรคเพ่ือไปสู่เป้าหมายได ้

ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นผูน้  า แต่ทุกคนมีภาวะผูน้  าไดถึ้งแมไ้ม่มีอ านาจโดยต าแหน่ง เพียงแค่มีคุณลักษณะ รูปแบบ 

ความคิด และการด าเนินการเพ่ือการเปล่ียนแปลง มุ่งสู่ความส าเร็จ ถือว่าคนนั้นมีภาวะผูน้  าเช่นกัน ภาวะผูน้  าย่อม

มีอยูใ่นตวัทุกคนมากนอ้ยตา่งกนัไป และสามารถพฒันากนัได้

ภาวะผูน้  าแบบ Inclusive Leadership

• ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายใต้พ้ืนฐาน

ลกัษณะเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม

• เขา้ใจลกัษณะของบุคคล เห็นคุณค่าคนอ่ืน และใหก้ารยอมรบัการเขา้

เป็นสมาชิกของกลุ่ม 

• ใชป้ระโยชน์จากความคิดของกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย รบัฟังเสียง

ความคิดเห็นของกลุ่มเพ่ือหาแนวคิดและการตดัสินใจท่ีดียิ่งข้ึน

Deloitte Global Research (2016) ยืนยนัว่า ภาวะผูน้  าตามแนวคิด Inclusive Leadership ส่งเสริมการท างานรว่มกนัของสมาชิก

ในทีมท่ีมีความหลากหลายทางความคิดและวฒันธรรม ทัง้ในดา้นความคิด อาย ุเพศ พ้ืนฐานครอบครวั สังคมและวัฒนธรรม 

โดยมุ่งหวงัใหส้มาชิกใหเ้กียรติและเคารพความแตกตา่งของแตล่ะบุคคล ท างานรว่มกันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รูสึ้กเป็นส่วน

หน่ึงของทีม สามารถตอบสนองตอ่ความหลากหลายของส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจสามารถน าพาองคก์รสู่ความส าเร็จได้



ส ำหรบัใชบ้รรยำยในหอ้งเรยีนเทำ่นัน้

12

ประกอบดว้ย 6 คุณลกัษณะ ดงัน้ี

• ความผกูพนัตวั (Commitment)

• ความกลา้ (Courage)

• ความไม่มีอคติ (Cognizance of bias)

• ความอยากรูอ้ยากเห็น (Curiosity)

• ความเขา้ใจแนวคิดดา้นวฒันธรรม (Cultural Intelligence)

• ความรว่มมือ (Collaboration)

ภาวะผูน้  าแบบ Inclusive Leadership

ความผกูพนัตวั (commitment)

• ความรูสึ้กเป็นส่วนหน่ึงของทีม และเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ โดย

สมาชิกในทีมเห็นคุณค่าของกนัและกนั เขา้ใจลกัษณะเฉพาะของแตล่ะ

บุคคล สมาชิกทุกคนปฏิบติัตอ่กนัดว้ยการใหเ้กียรติ เคารพบนพ้ืนฐาน

ความแตกตา่งของแต่ละบุคคล ทั้งความหลากหลายทางความคิดและ

วัฒนธรรม ส่งเสริมใหส้มาชิกในทีมปรับแนวทางหรือพฤติกรรมใน

การท างานรว่มกนั รว่มสรา้งทีมท่ีแข็งแกรง่ดว้ยกนั

นักศึกษาจะตอ้งมีความผูกพันตวักับเพ่ือนและสถาบนัการศึกษา มีความกระตือรือรน้ในการเรียนและการท างานกลุ่ม มี

ความรบัผิดชอบ มีวินยั ตรงตอ่เวลา เคารพ deadline และมีความตัง้ใจในการท างานท่ีไดร้บัมอบหมายใหล้ลุว่งจนส าเร็จ
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ความกลา้ (courage)

• กลา้ยอมรบัในจุดดอ้ยของตนเอง 

• กลา้ยอมรบัความผิดพลาด และพรอ้มท่ีจะพฒันาตนเองใหดี้ยิ่งข้ึน

• กลา้ยอมรบัและยินดีในความส าเร็จของเพ่ือน

• กลา้จดัการสมาชิกในทีมท่ีไม่ใหค้วามรว่มมือ

• กลา้น าเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชนต์อ่ส่วนรวม

ความไม่มีอคต ิ(Cognizance of bias)

• อัตนิยมทางวัฒนธรรม คือ การเอาค่านิยมและความรูสึ้กนึกคิด

ความชอบหรือไม่ชอบของตนเอง ไปเป็นมาตรฐานหรือไมบ้รรทัดวัด

หรือตดัสินคนอ่ืน

• ภาวะผูน้ าตามแนวคิด Inclusive Leadership ยึดหลักความยุติธรรม 

ความเท่าเทียมกัน ความโปร่งใส และคุณธรรมในการท างาน โดย

จะตอ้งไม่น าค่านิยมของตนเอง ไปตดัสินผูอ่ื้น 
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ความอยากรูอ้ยากเห็น (Curiosity)

• เปิดรับฟังค าแนะน า ความคิดต่างของผูอ่ื้น สนใจอยากรูอ้ยากเห็น

แนวคิดของผูอ่ื้น ตั้งใจรับฟัง เพ่ือเขา้ใจมุมมองบุคคลอ่ืนมากยิ่งข้ึน 

ตลอดจนพยายามหาวิธีปรับเปล่ียนใหเ้ขา้ใจตรงกัน น ามาสู่โอกาส

สรา้งความส าเร็จในการท างาน

• แสวงหาการเรียนรู ้จากการสังเกต ซักถาม ฟัง (ใหไ้ดค้วาม) และ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการท างานรว่มกบัคนอ่ืน

การเขา้ใจแนวคิดดา้นวฒันธรรม (Cultural Intelligence)

• พยายามเขา้ใจ เรียนรู ้พ้ืนฐานดา้นสังคมและวัฒนธรรมของบุคคล

อ่ืนๆ สามารถปรบัตวัในท างานใหเ้ขา้กับบุคคลท่ีมีความแตกต่างทาง

สงัคมและวฒันธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี

• สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นท่ีต่างภูมิหลังทางวัฒนธรรมได ้พยายาม

ร่วมมือกันท างานมากกว่าแข่งขัน มีทักษะการน าเสนองาน การ

ติดตอ่สื่อสารท่ีสามารถป้องกันการเขา้ใจผิดระหว่างวัฒนธรรม และมี

มารยาททางสงัคม
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ความรว่มมือ (Collaboration)

• ตระหนักว่าทุกคนมีความส าคญัในการท างานเป็นทีม 

• ยินดีแบ่งปันมุมมองทศันคติรว่มกนั กระจายอ านาจในการตดัสินใจ ให้

อิสระในการคิดหาวิธีแกปั้ญหาเพ่ือสรา้งความรบัผิดชอบในหนา้ท่ี 

• สรา้งโอกาสพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน ทุกคนมีสิทธ์ิมี

เสียง มีความส าคญัในทีม

• มีทักษะในการประสานงานการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ มีความ

คล่องตวัในการใชเ้ทคโนโลยีภายใตก้ฎระเบียบขององคก์ร ยอมรบัใน

ความคิดของผูอ่ื้น



ส ำหรบัใชบ้รรยำยในหอ้งเรยีนเทำ่นัน้

16

ความทา้ทายส าหรบันกัศึกษาในศตวรรษที่ 21

1. บูรณาการทางวิชาการ (Academic Integration) คือผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างนักศึกษากับระบบวิชาการภายในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการ

บริหารการศึกษา แผนการเรียน การจดัการเรียนการสอน ฯลฯ เม่ือนกัศึกษากา้วสู่โลก

มหาวิทยาลยั นักศึกษาจ  าเป็นตอ้งเขา้ไปติดต่อเก่ียวขอ้งกับระบบวิชาการเหล่าน้ี อนั

จะก่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาคือ การพฒันาความรูแ้ละสติปัญญา

2. บูรณาการทางสงัคม (Social Integration) คือผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสมัพนัธร์ะหว่าง

นักศึกษากับระบบสังคมภายในมหาวิทยาลัย เม่ือนักศึกษากา้วสู่โลกมหาวิทยาลัย 

นกัศึกษาจ  าเป็นตอ้งเขา้ไปปฏิสมัพนัธก์บัส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมภายในรั้วมหาวิทยาลยั 

ไม่ว่าจะเป็นอาจารย ์เพ่ือนร่วมชั้น รุ่นพ่ีรุ่นนอ้ง เจา้หนา้ท่ี ฯลฯ ซ่ึงบุคคลต่างๆ เหล่าน้ี

อาจมีลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างไปจากตนเองไม่มากก็นอ้ย การติดต่อเก่ียวขอ้ง

ระหว่างกันเกิดข้ึนทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เกิดข้ึนไดท้ั้งในหอ้งเรียน

และนอกห้องเรียน ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิคือ ความรู ้สึกผูกพันกับ

สถาบนัการศึกษาท่ีสงักดั

(Vincent Tinto, 1975; 2002)

‘มหาวิทยาลยั’”ในฐานะระบบสังคมเล็กๆ ระบบหน่ึง ซ่ึงประกอบไปด้วย

สมาชิกหน่วยย่อยๆ ไดแ้ก่ คณะ ภาควิชา ผูบ้ริหาร อาจารย ์นักศึกษา 

เจา้หนา้ท่ี นักวิจยั เป็นตน้ บรรดาสมาชิกหน่วยย่อยๆ เหล่าน้ีมีการปฏิสงั

สรรค์ทางสังคมระหว่างกัน และพึ่งพากันและกันในเชิงการหน้าท่ี นัก

สงัคมวิทยาการศึกษาเช่ือว่านักศึกษามีแนวโนม้ลาออกกลางคันหรือถอน

ตวัออกจากสถาบนัการศึกษา หากเขารูสึ้กเป็นชายขอบอนัเน่ืองมาจากขาด

การเช่ือมโยงกบัสมาชิกหน่วยยอ่ยอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลยั ท าใหไ้ม่รูสึ้กเป็น

ส่วนหน่ึงของกลุ่มทางสงัคมใดๆ
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ใ น ก า ร เ ป ล่ี ย น ผ่ า น เ ข้ า สู่ ก า ร เ ป็ น ส ม า ชิ ก โ ด ย ส มบู ร ณ์ ข อ ง

สถาบนัอุดมศึกษาน้ัน นักสงัคมวิทยาการศึกษาอธิบายว่า การเปล่ียนผ่าน 

(The Rites of Passage) หมายถึง การยา้ยจากสภาวะหน่ึงไปสู่อีกสภาวะ

หน่ึง ในการเปล่ียนผ่านเขา้สู่อุดมศึกษา นักศึกษาจะตอ้งเปล่ียนผ่านจาก

ความเป็นเด็ก (Adolescent) ไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่ (Maturing) เปล่ียน

ผ่านจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (School) ไปสู่อุดมศึกษา (College) ซ่ึงมี

ระบบวิชาการและระบบสงัคมในสถานศึกษาท่ีแตกต่างกัน กระบวนการ

สามขั้นตอนท่ีนิสิตนักศึกษาจะตอ้งเผชิญในการเปล่ียนผ่าน ไดแ้ก่ 

หน่ึง การแยกห่าง (Separation) จากสภาวะหรือการสมาคมในอดีต นักศึกษาจ  าตอ้งห่างหรือลาจาก ไม่ว่าจะเป็น

ครูใหญ่ ครูประจ  าชั้น เพ่ือนร่วมชั้นในโรงเรียน ตลอดจนกฎระเบียบและความเคยชินท่ีเคยมีในการใชชี้วิตในโรงเรียน 

(อยา่งนอ้ยก็ในช่วงระยะเวลาหน่ึง) เพ่ือปลดเปล้ืองตนเองออกจากสภาวะหรือสถานภาพเดิม 

สอง การแสวงหาและเขา้สู่การสมาคมใหม่ (Transition) เป็นการเขา้ไปอยู่ในขอบแดนของสภาวะใหม่ นักศึกษา

จ  าตอ้งเรียนรูแ้ละปรบัตวัใหเ้ขา้กันไดก้ับระบบวิชาการและระบบสังคมในรั้วมหาวิทยาลยั ในขั้นตอนน้ี สถาบนัอุดมศึกษา

จะพยายามใชก้ระบวนการและกลไกต่างๆ อย่างแยบยลเพ่ือสรา้งหลักประกันว่านักศึกษาใหม่จะไม่ทา้ทายหรือร้ือท าลาย

ระบบคุณค่าและระเบียบกฎเกณฑต์่างๆ ที่ด  ารงอยู่ กระบวนการขัดเกลาทางสังคมในสถานศึกษาในขั้นตอนน้ีจะเนน้การ

ยอมรบั ซึมซบั เช่ือฟัง มากกว่าการกระตุน้ใหเ้กิดค าถามหรือวิพากษวิ์จารณ ์อย่างไรก็ตามแรงกดดนัและความตึงเครียดที่

อาจเกิดข้ึนภายในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมในสถานศึกษา สามารถน าไปสู่การปรบัเปล่ียนระบบคุณค่าและระเบียบ

กฎเกณฑข์องมหาวิทยาลยัได ้เช่น ปฏิกิริยาเชิงลบของสังคมภายนอกที่มีต่อประเพณีรบันอ้ง อาจน าไปสู่การปรบัเปล่ียน

นโยบายของมหาวิทยาลยัเก่ียวกับการปฐมนิเทศและตอ้นรบันิสิตนักศึกษาใหม่ได ้หรือปฏิกิริยาเชิงต่อตา้นของนักศึกษา

บางกลุม่ที่มีตอ่พิธีสกัการบูชารูปเคารพประจ าสถาบนั อาจน าไปสู่การปรบัเปล่ียนประเพณีของมหาวิทยาลยัได ้นักศึกษาจึง

ไม่ไดมี้สถานะเป็นเพียง ผูถ้กูกระท า เทา่นั้น แตย่งัเป็น ผูก้ระท า ในความสมัพนัธท์ี่มีกบัมหาวิทยาลยัดว้ย กล่าวคือ ในมุมหน่ึง

นกัศึกษาจ  าเป็นตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัระบบวิชาการและระบบสังคมในมหาวิทยาลยั ขณะเดียวกันปฏิกิริยาของนักศึกษาที่มี

ต่อระบบวิชาการและระบบสังคมในมหาวิทยาลยั สามารถน าไปสู่ดุลยภาพหรือการปรบัเปล่ียนระบบวิชาการและระบบ

สงัคมในมหาวิทยาลยัดว้ย

และ สาม กระบวนการที่นักศึกษาสวมรบัสภาวะใหม่อย่างสมบูรณ์ (Incorporation) นักศึกษามองตนเองและไดร้ับการ

ยอมรับในฐานะสมาชิกของสถาบนัหรือกลุ่มทางสังคมอย่างสมบูรณ ์นักศึกษารูต้  าแหน่งแห่งหนของตน รูว่้าตนเป็นใคร อยู่

ตรงไหน สงักดัอะไร มีใครเป็นเพ่ือน ไม่รูสึ้กเควง้ควา้ง เพราะมีหลกัใหยึ้ด มีกรอบใหป้ฏิบติัตาม 
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นักศึกษาท่ีเปล่ียนผ่านสู่อุดมศึกษาส าเร็จ จะขา้มผ่านสามขั้นตอน

เหล่าน้ี และมีแนวโน้มคงอยู่ (ไม่ออกกลางคัน) จนกระทัง่ส  าเร็จ

การศึกษา อาจกล่าวไดใ้นอีกนัยหน่ึงคือ บูรณาการทางวิชาการและ

บูรณาการทางสังคมในรั้วมหาวิทยาลัยส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิต

การศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Student Success) นัน่เอง


