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การสร้าง	 “ความเข้มแข็งจากภายใน”	 จำาเป็นต้องเริ่มต้นจากการเติมเต็มศักยภาพของคน	 (Growth	
for	People)	เพือ่ใหไ้ดค้นในอนาคตของประเทศทีจ่ะตอ้งมศีกัยภาพในการรว่มกนัพฒันาประเทศ	และสามารถ
ปรับตัวรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้เขียนในฐานะนักวิเทศสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์โดยตรง	 จึงมองว่าเราในฐานะ	
ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา	สถาบันที่ซึ่งมีความสำาคัญต่อการพัฒนาคน	การมี
คนวเิทศสมัพนัธท์ีม่จีดุยนืชดัเจน	มคีวามตระหนกัถงึบทบาทสำาคญัของงานวเิทศสมัพนัธใ์นการสรา้งนวตักรรม
การทำางานในรปูแบบใหมท่ีท่นัตอ่ความเปลีย่นแปลงของโลก	จงึเปน็การสรา้งความพรอ้มใหส้ถาบนัอดุมศกึษา
ของตนเองก้าวไปข้างหน้าเพื่อผลักดันนโยบายไทยแลนด	์4.0	“มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน”	โดยเหตุผลนี้	ผู้เขียน
จึงเห็นว่า	 คุณลักษณะของคนวิเทศสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์	 4.0	 จึงเป็นสิ่งสำาคัญในการสร้างความเข้มแข็ง	
ให้แก่ตนเองและองค์กร	 ที่ไม่เพียงแต่จะทำาให้คนวิเทศสัมพันธ์สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง	
ที่เกิดขึ้นอย่างรู้เท่าทัน	 แต่ยังนำาไปสู่โอกาสและความท้าทายใหม่	 ที่จะทำาให้องค์กรสามารถดำารงอยู่ได้อย่าง
สร้างสรรค	์ภายใต้โมเดลไทยแลนด์	4.0
คำาสำาคัญ:	ไทยแลนด์	4.0,	จุดยืน,	วิเทศสัมพันธ์

Abstract

“Internal	Strengthen”	must	start	from	the	development	of	the	staff’s	capacity	or	Growth	
for	People,	to	develop	the	country	and	adaptable	for	several	of	changes	in	the	future.

Due	 to	my	 position	 as	 an	 International	 Relations	 officer	who	 directly	 involved	with	
International	Affairs	of	the	university	where	graduates	are	produced,	it	would	be	great	if	there	
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are	clear	standpoints	of	International	Relations	officer,	being	aware	of	 the	 important	 role	of	
international	relations	 in	creating	innovative	 tasks	 in	 the	changing	world.	This	 is	 to	prepare	
higher	education	institutions	to	move	forward	through	the	policy	of	Thailand	4.0.	“Stability,	
Prosperity,	 Sustainability”.	With	 this	 reason,	 I	 think	 that	 the	 characteristics	 of	 International	
Relations	officer	under	the	model	of	Thailand	4.0	are	very	important	to	strengthen	themselves	
and	the	organization.	It	is	not	only	to	adapt	themselves	to	the	changes	but	it	also	brings	new	
opportunities	and	new	challenges	that	will	keep	the	organization	more	creative	under	Thailand	
4.0	model.
Keywords:	Thailand	4.0,	Standpoint,	International	Relations

ความสำาคัญของปัญหา

“มั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืน”	 เป็นยุทธศาสตร์สำาคัญภายใต้การนำาของ	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา		
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ที่ได้มอบนโยบายการนำาพาประเทศไทย	
ก้าวสู่โมเดล	“ประเทศไทย	4.0”	หรือ	“ไทยแลนด์	4.0”	ด้วยการสร้าง	“ความเข้มแข็งจากภายใน”	ขับเคลื่อน
ตามแนวคิด	“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ดร.สวุทิย	์เมษนิทรยีพ	์รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงพาณชิย์	กลา่ววา่	ประเทศไทย	4.0	เปา้หมายสำาคญั	
คือ	การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่	 “Value-Based	Economy”	หรือ	“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม”	 ซึ่งหมายถึงภารกิจในการเปลี่ยน	 “ปัญหาและความท้าทาย”	 ให้เป็น	 “ศักยภาพและโอกาส”		
เพือ่สรา้งความมัน่คง	มัง่คัง่	และยัง่ยนืใหก้บัประเทศอยา่งเปน็รปูธรรม	(ไทยรฐั,	2559)	ผา่นการพฒันาคณุภาพ
ของ	“คน”	หรือ	“ทุนมนุษย์”	ทั้งนี้เพราะปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนจากความคิดที่บอกว่า	One	Country,	One	
Market	กลายเป็น	One	World,	One	Market	โดยหมายถึง	โลกเป็นหนึ่งเดียวแล้ว	การที่เราจะเชื่อมโยงกับ
ประเทศอื่นๆ	จึงจำาเป็นต้องแข่งขัน	(Competitive)	พร้อมๆ	กับการมีเครือข่ายความร่วมมือ	(Collaboration	
Network)	 เพื่อเชื่อมต่อกับโลกภายนอกในลักษณะเครือข่าย	 (สุวิทย์	 เมษิณทรีย์,	 2558)	 จึงเป็นที่มาของ
นโยบายการต่างประเทศ	ที่ต้องเป็น	“Global	Domestic	Policy”	เพราะเป็นหน้าที่ของเราทุกคน	มิใช่เพียง
รฐับาล	คสช.	หรอืสถาบนัดา้นการตา่งประเทศแตเ่พยีงอยา่งเดยีว	แตเ่ราทกุคนตอ้งรว่มมอืกนัทำาใหก้ารปฏริปู
เกดิขึน้จรงิผา่นพลงัของประชารฐั	เพราะปจัจบุนัการตา่งประเทศของไทยกำาลงัเผชญิกบัความทา้ทายจากหลาย
ดา้นทัง้จากสถานการณภ์ายในประเทศและพลวตัรในเวทรีะหวา่งประเทศ	เชน่	การกำาหนดหลกัสากล	มาตรฐาน
ระหว่างประเทศใหม่ในมิติต่างๆ	พันธกรณี	สนธิสัญญา	อนุสัญญา	หรือความตกลงที่ไทยมีผลผูกพัน	นั่นทำาให้
ไทยต้องปรับตัว	เพื่อป้องกันและรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	(วิทยุสราญรมย์,	2558)

คนวิเทศสัมพันธ์	 ในฐานะที่เปรียบเสมือนนักการทูตของสถาบันการศึกษาและของประเทศ	 จึงต้องมี
ภารกิจในการแก้ไข	 เสริมสร้าง	 และปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยการทำางานแบบก้าวไปข้างหน้า	 และ
ประสานความเข้าใจ	 พร้อมๆ	 กับความพยายามในการจัดการ	 ขับเคลื่อนและผลักดันให้มีการนำากลไกล	
การขับเคลื่อนไทยแลนด์	4.0	สู่การปฏิบัติ	อันประกอบด้วย	3	กลไกสำาคัญ	(สุวิทย์	เมษิณทรีย์,	2559)	ได้แก่

1.	 การขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม	 ปัญญา	 เทคโนโลยี	 และความคิดสร้างสรรค์เพื่อแข่งขันได้	
ในเวทีโลก	 (Competitive	Growth	 Engine)	 เปลี่ยนจากการทำามากได้น้อย	 เป็นทำาน้อยได้มาก	 โดยการ	
เตมิเตม็ปญัญา	เทคโนโลยแีละความคดิสรา้งสรรค์	เพือ่ไปสูเ่ศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม	(Innovation	
Driven	Economy)
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2.	 การกระจายรายได้	โอกาส	และความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม	(Inclusive	Growth	Engine)	เปลี่ยน
จากการรวยกระจุกต้องทำาให้ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นเกิดการกระจายตัว	 เพื่อไปสู่	 “สังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน”	
(Inclusive	Society)

3.	 การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 (Green	 Growth	 Engine)	 เปลี่ยนจาก	
การพัฒนาที่ไม่สมดุล	เป็นการพัฒนาที่สมดุล	เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	
Goals	(SDG))	

ทั้งนี้	ดร.สุวิทย์	เมษิณทรีย์	กล่าวว่า	ทั้ง	3	กลไกข้างต้นจำาเป็นต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ	กัน	เพื่อก่อให้
เกดิการเชือ่มโยงกบัโลกภายนอก	(Connect	to	the	World)	ตอ่ไป	โดยรากฐานทีจ่ะทำาใหค้นในชาตมิศีกัยภาพ
และประสิทธิภาพนั้น	 ต้องเริ่มต้นที่ทัศนคติและแนวคิดในการใช้ชีวิต	 ตลอดจนมุมมองชีวิตของแต่ละบุคคล		
(สุวิทย์	เมษิณทรีย์,	2559)

“คน” หัวใจสำาคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
ในการขับเคลื่อนประเทศไทย	 4.0	 “คน”	 จึงถือว่าเป็นหัวใจสำาคัญของการขับเคลื่อน	 เพราะ	 “คน”		

เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประเทศ	 เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืน	 ซึ่งการจะให้คน	
เป็นผู้ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศนั้น	 เราจำาเป็นจะต้องสร้างพลวัตการเติบโตเพื่อเติมเต็มศักยภาพของคน	
(Growth	for	People)	ด้วยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์	(Investment	in	People)	โดยจะต้องลงทุนเพื่อ	
ก่อให้เกิดสังคมที่มีคุณลักษณะ	3	ประการคือ

1)		สังคมที่สามารถ	คือ	สังคมที่คนมีความสามารถในการสร้างรายได้และประกอบธุรกิจ
2)	สังคมแห่งโอกาส	คือ	สังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
3)	 สังคมท่ีเก้ือกูลและแบ่งปัน	คือ	สังคมท่ีคนต่างมีความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	และไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง
จุดยืนประการสำาคัญของคนวิเทศสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์	4.0	จึงคือการปรับเปล่ียนระบบนิเวศการเรียนรู้

ของคนทัง้ระบบ	ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้ปน็ผูน้ำาหรอืแบบอยา่งในการปฏบิตังิานทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัสรา้งสรรค	์แบง่ปนั	และ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเป็นสำาคัญ	โดยใช้หลักการ	ดังนี้

1.	 ปรับเปลี่ยนระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ	มีความมุ่งมั่นเพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมี
พลังและมีความหมาย	(Purposeful	Learning)

2.		ปรบัเปลีย่นระบบนเิวศการเรยีนรูเ้พือ่บม่เพาะความคดิสรา้งสรรค์	และความสามารถในการสรา้งสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ	(Generative	Learning)

3.	 ปรับเปลี่ยนระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง	 มีความ
เกื้อกูล	และแบ่งปัน	(Mindful	Learning)

4.	 ปรับเปลี่ยนระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อมุ่งการทำางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์	(Result-Based	Learning)
ฉะนั้น	 ในการขับเคลื่อนประเทศสู่	 “ไทยแลนด์	 4.0”	 จึงไม่ได้สำาคัญที่ว่านักวิเทศสัมพันธ์มีอะไรบ้าง		

แตส่ิง่สำาคญั	คอื	นกัวเิทศสมัพนัธจ์ะใชส้ิง่ทีม่อียูอ่ยา่งไร?	และจะใชอ้ยา่งไรใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ	โดยเฉพาะ
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	ในการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์และองค์กรของตนเองอย่างยั่งยืน	ตามที่	พลตำารวจ
เอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ได้กล่าวไว้	 “ไม่ว่าเราจะเป็น“คนไทย”	 1.0,	 2.0,	 3.0	 หรือ	 4.0		
ขอเพียงอย่าหยุดที่จะพัฒนาตนเอง	 ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะช่วยพัฒนาคนอื่นและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	
เพียงลำาพัง	เพราะเราทุกคนล้วนอยู่ในห่วงโซ่	เดียวกัน”	(ประยุทธ์	จันทร์โอชา,	2559)
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เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม จุดยืนคนวิเทศสัมพันธ์ควรเป็นไปในทิศทางใด
ดร.สุวิทย์	 เมษิณทรีย์	 กล่าวไว้ในหนังสือ	 “เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม”	 ว่า	 ในทางวิทยาศาสตร์เมื่อสสาร

เปลี่ยนแปลงจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่ง	เช่น	จาก	“ของแข็ง”	เป็น	“ของเหลว”	คุณสมบัติบางอย่าง
ทางกายภาพได้เปลี่ยนไป	 แต่คุณสมบัติทางเคมีมิได้แปรเปลี่ยน	 โลกเราก็เช่นกัน	 พลังขับเคลื่อนจากกระแส
โลกาภิวัตน์	ทำาให้โลกกำาลังค่อยๆ	เปลี่ยนสถานะ	จากเดิมที่เป็น	“โลกที่คงรูป”	เริ่มเกิดการเยิ้มเหลวเหมือน	
ขี้ผึ้ง	 กลายเป็น	 “โลกที่เลื่อนไหล”	 การเปลี่ยนสถานะดังกล่าว	 นำามาสู่การเพิ่มระดับของ	 “ความซับซ้อน”	
“ความไม่ชัดเจน”	 และ	 “ความไม่แน่นอน”	 ดังนั้น	 การเปลี่ยนจาก	 “โลกที่คงรูป”	 สู่	 “โลกที่เลื่อนไหล”		
จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิง	“โครงสร้าง”	ซึ่งหมายถึงโลกที่เชื่อมโยงสานต่อกันอย่างแนบสนิท	ทำาให้ผู้คนต้อง
พึ่งพิงอิงอาศัยกันมากขึ้น	 ขณะเดียวกัน	 การกระทำาของบุคคลหนึ่ง	 ย่อมส่งผลกระทบได้ทั้งทางบวกและ	
ทางลบตอ่ผูอ้ืน่ดว้ยในเวลาเดยีวกนั	จนอาจกลา่วไดว้า่	จากนีไ้ป	ผูค้นในโลก	“สขุกจ็ะสขุดว้ยกนั	ทกุขก์จ็ะทกุข์
ด้วยกัน”	(สุวิทย์	เมษิณทรีย์,	2553)

ภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีด้านการศึกษา	สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก	รวมถึง
ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับสภาพการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น	สถาบันอุดมศึกษาจึงต้อง
พยายามพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของตนเองให้สามารถแข่งขันได้

ดงันีแ้ลว้	จดุยนืคนวเิทศสมัพนัธ	์จงึควรเปน็ไปในทศิทางของการเปน็ชา้งเทา้หนา้ทีเ่ขม้แขง็	ขณะเดยีวกนั	
ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	

“การเตรียมความพร้อม”
“การมีภูมิคุ้มกัน”
“การรู้เท่าทัน”
“ความมีเหตุมีผล”
“การรู้จักความพอดี”
“การทำาให้เกิดความลงตัว”
คุณลักษณ์ต่างๆ	ดังกล่าว	เมื่อถักทอเข้าด้วยกันและนำาไปปฏิบัติ	ย่อมจะนำาพาคนวิเทศสัมพันธ์	ตลอด

จนองค์กร	สังคม	และประเทศ	ตลอดจนประชาคมโลกของเรา	ให้สามารถดำารงอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างปกติสุข	
ไม่ว่าจะเป็น	 “โลกใบเดิม”	 ที่เราคุ้นเคย	 หรือเป็น	 “โลกที่ไม่ใช่ใบเดิม”	 ก็ตาม	 (สุวิทย์	 เมษิณทรีย์,	 2553)		
การมีจุดยืน	 หรือทัศนะของปัจเจกชนต่อการมองโลก	 มองชีวิต	 หรือโลกทัศน์	 (worldview)	 (วัฒนา		
คณุประดษิฐ,์	2556)	จงึถอืเปน็สิง่สำาคญัตอ่การทำางานทีต่อ้งการความกา้วหนา้	ดงันัน้	คนวเิทศสมัพนัธจ์ำาเปน็
ตอ้งนกึถงึตวัเองในฐานะแบรนดห์นึง่แบรนดท์ีต่อ้งเตบิโตขึน้	เปน็แบรนดท์ีไ่มเ่หมอืนใครและมเีอกลกัษณค์วาม
โดดเด่นในตัวเอง	 สิ่งสำาคัญคือ	 คนวิเทศสัมพันธ์ต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่า	 อะไรคือข้อดีของตนเอง	 และเรา	
จะพัฒนาให้แบรนด์ของเราดีขึ้นได้อย่างไร	 อะไรคือความท้าทายที่คนวิเทศสัมพันธ์ต้องเอาชนะ	 อะไรคือสิ่งที่
ต้องทำาเพื่อทำาให้การทำางานตอบโจทย์ยุคไทยแลนด์	 4.0	 นั่นหมายถึง	 คนวิเทศสัมพันธ์ต้องฉายแสงออกมา
เป็นตัวตนที่ทุกคนรอบข้างหลงรัก	 แม้อาจต้องเจอโลกที่ไม่คุ้นเคยและห่างไกลจาก	 “comfort	 zone”	 หรือ	
ท่ีท่ีเราเคยรู้สึกสบายใจบ้างก็ตาม	(นรา	สุภัคโรจน์,	2558:	41)	แต่ถ้าหากจุดยืนน้ันจะเป็นส่วนหน่ึงในการเดินทาง
ไปสู่ความสำาเร็จของงาน	การทำาส่ิงท่ีไม่คุ้นเคยบ้างก็น่าจะเป็นความท้าทายท่ีน่าลองของคนวิเทศสัมพันธ์หรือไม่

วเิทศสมัพนัธ	์(Foreign	relations)	หมายถงึ	ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ	(International	Relations)	
การปฏิบัติงานของคนวิเทศสัมพันธ์จึงเปรียบเสมือน	 “การสร้างสะพานเช่ือมเครือข่าย”	 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
ในการทำางานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง	 จนเกิดความแนบแน่นของเครือข่าย	 (มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน	
(ฟุลไบร์ท),	 2552)	 ดังนั้น	 คนวิเทศสัมพันธ์จึงเป็นบุคคลสำาคัญในงานต่างประเทศขององค์กร	 สังคม	 และ	
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โดยเฉพาะกับประเทศไทย	ซึ่งเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของสังคมโลก	และต้องเผชิญกับกระแสโลกาภิวัฒน์
และความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	(มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน	(ฟุลไบร์ท),	2552)

คุณพรทิพย์	กาญจนนิยต	อดีตผู้อำานวยการมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน	กล่าวว่า	ภาระงานหลักของ
คนวิเทศสัมพันธ์	คือ	การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ	โดยองค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์
ดงักลา่ว	เพือ่สนบัสนนุใหก้ารดำาเนนิงานขององคก์รบรรลเุปา้หมายหรอืเปน็ไปในทศิทางทีต่อ้งการ	ทัง้นี	้ภารกจิ
งานวิเทศสัมพันธ์ในแต่ละองค์กรอาจมีโครงสร้างและภารกิจที่แตกต่างกันออกไป	 ซึ่งอาจประกอบด้วยหน้าที่
รับผิดชอบหลัก	ดังนี้	(มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน	(ฟุลไบร์ท),	2552)

1.	 งานโครงการและความรว่มมอื	มหีนา้ทีร่เิริม่	จดัทำารา่งสญัญาความรว่มมอืและบนัทกึความเขา้ใจกบั
มหาวิทยาลัย	สถาบันการศึกษา	องค์กรต่างๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	การจัดสัมมนา	การลงนามในสัญญา	การ
ต่อวีซ่า	 โต้ตอบจดหมาย	 เอกสาร	 หนังสือต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งต้อนรับชาวต่างประเทศที่มาเยือน
มหาวิทยาลัย

2.	 งานบรกิารศกึษาตอ่ตา่งประเทศ	มหีนา้ทีร่บัผดิชอบและเตรยีมการตา่งๆ	ของนกัศกึษาและอาจารย์
ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ	เพื่อศึกษาต่อ	ประชุม	ฝกอบรม	และศึกษาดูงาน	รวมทั้งอำานวยความสะดวกใน
การเดินทาง	เช่น	จัดซื้อตั๋วเครื่องบิน	การขอหนังสือเดินทาง	และวีซ่า	เป็นต้น	

สำาหรับภารกิจงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของผู้เขียนเองนั้น	 ยังรับผิดชอบงานดูแลนักศึกษาต่างชาติ		
โดยเริม่ตัง้แตก่ารประชาสมัพนัธร์บันกัศกึษาตา่งชาตใินตา่งประเทศ	การจดันทิรรศการการศกึษาในตา่งประเทศ	
การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ	 การดูแลนักศึกษาต่างชาติทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต	 ตลอดจนงานบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาและนำาท้องถิ่นก้าวไกลสู่อาเซียนและมีความเป็นสากล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	
ซึ่งเป็นองค์กรที่ผู้เขียนปฏิบัติงานอยู่	 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรและ
นักศึกษา	 โดยเริ่มต้นที่การเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย	 ด้วยกิจกรรมที่	
หลากหลาย	เพือ่ใหบ้คุลากรและนกัศกึษาไดป้รบัเปลีย่นทศันคตแิละมเีวทสีำาหรบัฝกฝนความรู	้ความกลา้	และ
ทกัษะความสามารถ	ทัง้การคดิ	ภาวะความเปน็ผูน้ำา	และการอยูไ่ดใ้นสงัคมทีม่คีวามหลากหลายทางภาษาและ
วัฒนธรรม	 นอกจากนี้	 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	 ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเป็น	
แหลง่สนบัสนนุการดำาเนนิความรว่มมอืทางวชิาการทีเ่ลศิในตา่งประเทศแกห่นว่ยงานตา่งๆ	ภายในมหาวทิยาลยั	
เพื่อขับเคลื่อนงานวิเทศสัมพันธ์และสร้างคนวิเทศสัมพันธ์ที่มีความรู้	 ความเข้าใจในบทบาทการทำางานด้าน
วิเทศสัมพันธ์อย่างแท้จริง	อันจะนำาไปสู่วัฒนธรรมการทำางานที่เป็นสากลต่อไป

คุณลักษณะสำาคัญคนวิเทศสัมพันธ์ สู่จุดยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0
การจะทำางานที่เป็นสากลได้	 คนวิเทศสัมพันธ์จึงต้องมีคุณลักษณะสำาคัญ	 เพื่อเป็นฐานความเข้มแข็ง	

ทีเ่ริม่จากตนเองกอ่น	เพือ่เปน็พลงัในการปฏบิตังิานดา้นวเิทศสมัพนัธ	์และเปน็สว่นหนึง่ในการสง่เสรมินโยบาย
ไทยแลนด์	4.0	ทั้งนี้	ได้มีผู้กล่าวถึงคุณลักษณะสำาคัญของคนวิเทศสัมพันธ์	โดยผู้เขียนเห็นว่าเป็นคุณลักษณะ
ที่จำาเป็นต้องมีในตัวคนวิเทศสัมพันธ์ในปัจจุบันและอนาคต

คุณพรทิพย์	 กาญจนนิยต	 อดีตผู้อำานวยการมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน	 กล่าวว่าคนวิเทศสัมพันธ	์
ต้องมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม	 นั่นคือ	 คนวิเทศสัมพันธ์จำาเป็นต้องสร้างความ
สมัพนัธด์ว้ยความเขา้ใจระบบของวฒันธรรมทีห่ลากหลาย	สามารถใชแ้ละใหป้ระโยชนก์บัผูท้ีส่รา้งสมัพนัธด์ว้ย
ไดอ้ยา่งนา่พอใจทัง้สองฝา่ย	นอกจากนี	้ยงัตอ้งมคีวามสามารถในการเชือ่มโยงทศิทางความตอ้งการของสถาบนั
ของตนให้สอดรับกับการสานสัมพันธ์กับคู่ความร่วมมือที่เหมาะสม	 ตามวิสัยทัศน์	 และค่านิยมของสถาบัน		
ซึ่งจำาเป็นต้องมีการวางแผนและกำาหนดเป้าหมายจากกรอบความเป็นไปของประเทศ	 ภูมิภาคและของโลก		
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บนพืน้ฐานของความจรงิของสถาบนัดว้ยความระมดัระวงัในความเปลีย่นแปลง	(มลูนธิกิารศกึษาไทย-อเมรกินั	
(ฟุลไบร์ท),	2552)

ปุระชัย	 เปี่ยมสมบูรณ	์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า	 ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์หรืองานต่างประเทศ
ควรเป็นคนที่มีคุณลักษณะสำาคัญ	9	ประการ	(ปุรชัย	เปี่ยมสมบูรณ์,	2551)	คือ

1.	 เปน็คนทีม่ฐีานคดิสำาคญั	เคารพในศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุยท์ีเ่ปน็พีน่อ้งกนั	มทีีม่าจากแหลง่เดยีวกนั
2.	 เป็นคนที่ยอมรับในความแตกต่าง	 เพราะแต่ละประเทศมี	 “สิทธิที่จะแตกต่าง”	 หรือ	 “Right	 to	

Difference”	ซึ่งการเคารพในความแตกต่างนั้น	เป็นสิ่งสำาคัญ
3.	 เป็นคนที่ให้ความสำาคัญกับพื้นฐานประเทศที่จะเดินทางไปเยือน	ควรศึกษาหาความรู้	ฝกฝนภาษา

เขาให้ได้บ้าง	ศึกษาจุดแข็ง	จุดอ่อน	แบบรู้เขารู้เรา	รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
4.	 เป็นคน	“Cool	Head	Warm	Hear”	ซึ่งหมายถึง	มีความอ่อนน้อมถ่อมตน	และต้อนรับด้วยความ

อบอุ่น
5.	 เป็นคนที่	“เอาใจเขามาใส่ใจเรา”	อย่าเห็นแก่ประโยชน์ที่ตนจะได้รับฝ่ายเดียว	ต้องยึดหลัก	Win-

Win	ในการเจรจาต่อรอง
6.	 ไม่จำาเป็นต้องกำาหนดเป้าหมายการประสานงานความร่วมมือเฉพาะกับประเทศที่เหนือกว่า	 หรือ

ก้าวหน้ากว่าเสมอไป	เพราะทุกประเทศล้วนมีสิ่งดีๆ	ให้เรียนรู้และค้นหาจุดสมดุลร่วมกัน	
7.	 ไม่ลืมที่จะนำาสิ่งดีๆ	ของประเทศไทยเผยแพร่และบอกเล่าให้แก่ชาวต่างชาติได้รับฟัง	และรับทราบ
8.	 เปน็คนทีม่จีติสำานกึรกับา้นเมอืงตลอดเวลา	โดยตอ้งคดิอยูเ่สมอวา่จะทำาสิง่ใดใหแ้กป่ระเทศบา้นเกดิ

ได้บ้าง	 ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศอย่างเต็มกำาลังความสามารถ	 เพื่อนำาความรู้	 วิทยาการกลับมา
ถ่ายทอดสู่คนอื่นและใช้เป็นแนวทางพัฒนาองค์กร	และประเทศชาติให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

9.	 ต้องยึดในใจเสมอว่า	คนทำางานวิเทศสัมพันธ์ต้องใช้ศิลปะของปากหรือการเจรจา	ดังนั้นการฝกฝน
และการศึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์จึงเป็นสิ่งจำาเป็น

จากคุณลักษณะสำาคัญของคนวิเทศสัมพันธ์ข้างต้น	 อาจกล่าวสรุปได้ว่า	 คนวิเทศสัมพันธ์กับจุดยืนใน
ยคุไทยแลนด	์4.0	จงึตอ้งเปน็คนวเิทศสมัพนัธท์ีต่อ้งแสดงใหค้รบไดท้กุบทบาท	โดยผูเ้ขยีนมองวา่	การมจีดุยนื
ทีช่ดัเจน	ผา่นการทำางานเชงิรกุ	และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ	สิง่สำาคญั	คนวเิทศสมัพนัธต์อ้งกา้วเรว็	กา้วทนั	และ
ก้าวไกลเพื่อเป็น	 “คนที่มีศักยภาพ”	 พร้อมที่จะเติมเต็มความเข้มแข็งขององค์กรในการสร้างบรรทัดฐานใหม่	
(New	Normal)	ทีด่	ีและเปน็ตน้แบบของคนรุน่ใหมใ่นการทำางานบนพืน้ฐานความแตกตา่งทีเ่ขา้ใจความหลาก
หลายในสงัคม	และพรอ้มกบัความเปลีย่นแปลงของโลก	เพือ่สนบัสนนุความกา้วหนา้ของประเทศสูส่ากลในยคุ
ไทยแลนด์	4.0	ที่เป็นรูปธรรม

นกัวเิทศสมัพนัธใ์นยคุไทยแลนด์	4.0	จงึเปน็ภารกจิทีต่อ้งมหีลายมติเิพือ่สรา้งขอ้ตอ่ทีแ่ขง็แกรง่ระหวา่ง
การรูจ้กัโลกกบัการนำาพาองคก์รใหส้ามารถดำารงอยูอ่ยา่งสรา้งสรรค	์ซึง่การทีง่านวเิทศสมัพนัธจ์ะมวีวิฒันาการ
ต่อไปจนเต็มศักยภาพของตัวเองได้นั้น	ต้องมีคนที่อุทิศตนให้กับงานวิเทศสัมพันธ์อย่างยิ่ง	(ชฎาพร	โชติรดา
ภาณ์,	2559)	ผู้เขียนจึงเห็นว่าคุณลักษณะสำาคัญของคนวิเทศสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์	4.0	นั้น	ควรต้องเป็น
เหมือนทะเล	(SEA)	คือ	S:	Sincerity	เป็นคนมีความจริงใจ	E:	Enthusiasm	เป็นคนมีความกระตือรือร้น	และ	
A:	Accept	การยอมรับคนอื่นด้วยความเข้าใจ	(อ้อม	ประนอม,	2556)	
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สรุป

คุณลักษณะสำาคัญของคนวิเทศสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์	4.0	จึงต้องเป็นคนที่มีฐานคิดสากล	มีทัศนคติ
และจุดยืนของตัวเองที่มุ่งมั่น	มองเป้าหมายขององค์กร	และตอบสนองนโยบายของประเทศ	เพื่อเป็นทิศทางสู่
การสรา้งนวตักรรมความเขม้แขง็จากภายใน	อนัจะสง่ผลใหป้ระเทศไทยสามารถรบัมอืกบัประเดน็ความทา้ทาย
ในพลวัตโลก	และมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่	“มั่นคง	มั่นคั่ง	และยั่งยืน”	ดังที่	ท่านอานันท์	ปันยารชุน	
ได้กล่าวไว้ว่า	 “ในความเป็นชาติ	 เราได้ก้าวมาถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับไปเป็นเหมือนได้อีกแล้ว		
การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	 พวกเราทุกคนล้วนมีส่วนได้ส่วนเสียกับอนาคตของประเทศชาติ		
และต้องมีส่วนช่วยให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในหนทางใหม่ที่สร้างสรรค์	 เพื่อร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ว่าเรา
ต้องการจะไปสู่จุดหมายใดและจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไร	 ในการเดินบนเส้นทางสู่	 New	Normal	 ที่รุ่งเรือง		
เราต้องมีการปฏิวัติความคิด	 ทัศนคติ	 รวมทั้งกระบวนทัศน์ของสังคมและประชาชน	 เปิดโอกาสให้ความ	
หลากหลายของเรารวมพลังและสามารถสะท้อนออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาการเมือง	 เศรษฐกิจ	
และสังคมของไทยเชื่อมประสานเป็นหนึ่งเดียวสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง”	(วิทยุสราญรมย์,	2558)
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