
แนวคิดในการเสริมสรางศักยภาพความเปนผูนําของเยาวชนไทย 
กรณีศึกษาโรงเรียนวังหลังวิทยาคมในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

ต. ทุงมหาเจริญ อ.วังน้ําเย็น  จ.สระแกว 
 

นารัติชา  โปสันเทียะ* 
รศ. พิพัฒน ไทยอารี** 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) ศึกษาสมรรถนะความเปนผูนําของเยาวชน

ไทย  

2) ศึกษาแนวคิดท่ีจะพัฒนาสมรรถนะตนเองดานความเปนผูนําของเยาวชนไทย  

3) เปรียบเทียบระดับสมรรถนะความเปนผูนําของเยาวชนไทย จําแนกตามเพศระดับช้ันป และ  

4) เปรียบเทียบแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะความเปนผูนํา จําแนกตามเพศระดับช้ันป  :

กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ต.ทุงมหาเจริญ อ.วังน้ํา

เย็น จ.สระแกวประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 4-6 

จํานวน 207 คน ทําการสุมตัวอยาง จํานวน 195 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปน

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถ่ี (Frequency)  รอยละ (Percentage)  

คาเฉลี่ย (Mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)คาสถิติ t-test โดยวิธี 

Independent t-test และคาสถิติ F โดยวิธี One-way ANOVA 

ผลการศึกษาพบวา 

1) สมรรถนะความเปนผูนําของเยาวชนไทย  ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะความเปน

ผูนําของเยาวชนไทยอยูในระดับมาก  ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ดานคุณลักษณะ รองลงมา

คือ ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี  รองลงมาคือ ดานความสามารถในการคิด และดานท่ี

มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ดานความสามารถในการแกปญหา 

2) แนวคิดท่ีจะพัฒนาสมรรถนะตนเองดานความเปนผูนําของเยาวชนไทย  ผล

การศึกษาพบวา ระดับแนวคิดท่ีจะพัฒนาสมรรถนะตนเองดานความเปนผูนําของเยาวชนไทยอยู

ในระดับมาก จําแนกตามรายโดยขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ใหอภัยเพ่ือนเม่ือเขาทํางานกลุม

ผิดพลาด รองลงมาคือ ใชประสบการณเปนบทเรียนในการแกไขปญหาผิดพลาด  รองลงมาคือ 

สรางมนุษยสัมพันธท่ีดีกับบุคคลรอบขาง  และรายขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ทําตาราง

ปรับปรุงและฝกฝนตนเอง 

3) เปรียบเทียบระดับสมรรถนะความเปนผูนําของเยาวชนไทย จําแนกตามเพศ

ระดับช้ันปผลการศึกษาพบวาเพศหญิงมีสมรรถนะดานคุณลักษณะ  สมรรถนะดานความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยี มากกวาเพศชาย มากกวาเพศชายและ ระดับช้ันปท่ี 6 มีสมรรถนะดาน
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คุณลักษณะมากกวา ช้ันปท่ี 5 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานท่ีวาเพศตางกันมีระดับสมรรถนะความเปน

ผูนําไมตางกันผลการศึกษา เปรียบเทียบสมรรถนะดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี จําแนก

ตามระดับช้ันป พบวาระดับช้ันปท่ี ตางกัน สามารถในการใชเทคโนโลยีไมแตกตางกันซึ่งยอมรับ

สมมติฐานท่ีวาช้ันปการศึกษาตางกันมีสมรรถนะความเปนผูนําไมตางกัน 

4) เปรียบเทียบแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะความเปนผูนํา จําแนกตามเพศ

ระดับช้ันป ผลการศึกษาพบวา เพศหญิงและเพศชาย มีวิธีการเสริมสรางสมรรถนะความเปนผูนํา

ไมแตกตางกัน และเปรียบเทียบจําแนกตามระดับช้ันป พบวาแตละระดับช้ันปมีวิธีการเสริมสราง

สมรรถนะความเปนผูนําไมแตกตางกันซึ่งปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา เยาวชนไทยท่ีมีเพศ ระดับช้ันป

การศึกษาตางกัน มีแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะความเปนผูนําตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา1) เยาวชนไทยท่ีมีเพศตางกันมีสมรรถนะความเปน

ผูนําไมตางกัน ผลการศึกษาพบวาเพศตางกันมีสมรรถนะดานคุณลักษณะ  สมรรถนะดาน

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีแตกตางกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานท่ีวาเพศตางกันมีระดับ

สมรรถนะความเปนผูนําไมตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.052) เยาวชนไทยท่ีมีเพศตางกันมี

แนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะความเปนผูนําตางกันผลการศึกษาพบวา เพศหญิงและเพศชาย มี

วิธีการเสริมสรางสมรรถนะความเปนผูนําไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.053)  

เยาวชนไทยท่ีระดับช้ันปการศึกษาตางกันมีสมรรถนะความเปนผูนําไมตางกันผลการศึกษา พบวา

ระดับช้ันปท่ีตางกันมีสมรรถนะดานคุณลักษณะแตกตางกัน  ระดับช้ันปท่ีตางกันสมรรถนะดาน

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีไมแตกตางกันซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีวาช้ันปการศึกษาตางกันมี

สมรรถนะความเปนผูนําไมตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.054)  เยาวชนไทยท่ีระดับช้ันป

การศึกษาตางกันมีแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะความเปนผูนําตางกัน ผลการศึกษาพบวา

ระดับช้ันปท่ีตางกันมีวิธีการเสริมสรางสมรรถนะความเปนผูนําไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 

 

1. บทนํา 
ในสภาวการณปจจุบันโลกอยูในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงและการแขงขันอยางสูงและ

ดวยวิวัฒนาการตาง ๆ ท่ีกาวไปอยางรวดเร็วคงไมมีการหยุดอยูท่ีใดท่ีหนึ่ง  ประเทศไทยก็เปน

สวนหนึ่งของประชาคมโลก ยอมหลีกเล่ียงไมไดท่ีตองไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจาก

สถานการณการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมในอนาคต สะทอนใหเห็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดท้ังการ

เปล่ียนแปลงเชิงโครงสราง สถาบันทางสังคม และปจเจกบุคคลดังนั้นเพ่ือการเตรียมคนใหพรอม 

รับการเปล่ียนแปลงท้ังในระดับโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน แผนพัฒนา   

                                                                                                                                         

*นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**อาจารยท่ีปรึกษา 

 

1270



เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 จึงมุงเนนการพัฒนาคนทุกชวงวัยใหเขาสูสังคมแหงการ

เรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับการนําหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติ ท้ังดานรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง มี

สติปญญาท่ีรอบรู และมีจิตใจที่สํานึกในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความเพียรมีภูมิคุมกัน

ตอการเปล่ียนแปลง รวมท้ังการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคม และหนุนเสริมสถาบันทาง

สังคมใหแข็งแกรงและเอื้อตอการพัฒนาคนการประเมินสมรรถนะบุคคล (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11: 45) 

บุคลากรท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคตก็คือเด็กและ

เยาวชน อันเปนกลุมพลังท่ีถึงแมวันนี้ยังไมไดมีบทบาทในการพัฒนาประเทศอยางเต็มตัว แตการ

ใหความสําคัญกับศักยภาพของเด็กและเยาวชน ท่ีเปนอยูในปจจุบันยอมเปนการเตรียมการเพ่ือ

รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนได  ดังคํากลาวท่ีวา เด็กในวันนี้คือผูใหญในวันหนา 

ในแตละปจํานวนเด็กและเยาวชนนั้นมีจํานวนเพ่ิมข้ึนตามลําดับซึ่งอางอิงขอมูลจากการ

คาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2542 - 2559 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีอันแสดงใหเห็นวาจํานวนประชากรเด็กและเยาชนในแตละชวงอายุ มี

สัดสวนไปในทิศทางเดียวกัน  เปนโจทยในการศึกษาถึงผูท่ีเปนความคาดหวังกับอนาคตของชาติ วา

วันนี้ เด็กและเยาวชนนั้นมีความพรอม หรือมีการเตรียมตัวเองอยางไร ท่ีจะตองกาวไปสูการแขงขัน

อนาคต 
จากผลการสํารวจทัศนคติการดําเนินชีวิตในอนาคตของเด็กวัยรุนท่ีมีอายุ 15 ป

ระหวางชวงเดือนกันยายน - ธันวาคม ป 2549   ของสถาบันวิจัยเยาวชนแหงญี่ปุน  โดยสํารวจ

เด็กวัยรุนใน 4 ประเทศคือ ญี่ปุนจีน สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต ผลการสํารวจบงช้ีใหเห็นวาเด็ก

ท่ีอยูในสภาวะท่ีกําลังจะกาวเติบโตเปนผูใหญอีกเพียงไมก่ีปมีแนวคิดท่ีแตกตางกันไปตาม

วัฒนธรรมของแตละประเทศซึ่งอาจสงผลตอความคิดและความรูสึกนึกคิดดังกลาวของเด็ก    

และพบวาในกรณีของเด็กญี่ปุนเปนไดวาสาเหตุท่ีเด็กญี่ปุนไมมีความตองการท่ีจะเปนผูมีอํานาจ

หรือเปนผูนํานั้นอาจเนื่อง 

มาจากสภาพสังคมที่มีความกดดัน ตั้งแตประถมจนถึงมหาวิทยาลัยเด็กญี่ปุนตอง

รับผิดชอบตอการเรียนและการสอบอยางหนักเพ่ือเขาเรียนในสถาบันการศึกษาดี ๆ ตามความ

คาดหวังของครอบครัวและสถาบันการศึกษาอีกท้ัง คานิยมในสังคมญ่ีปุนเม่ือใครไมสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีไดตามความคาดหวังของสังคมจะไดรับการลงโทษจากสังคมอยางหนักโดยเฉพาะ

ผูนํา ดวยเหตุนี้เด็กวัยรุนญี่ปุนจํานวนมากจึงเลือกท่ีจะหันหลังใหกับภาระความรับผิดชอบท่ีหนัก

หนวงและตองการใชชีวิตท่ีเรียบงายแทน 

จากผลการสํารวจทัศนคติการดําเนินชีวิตในอนาคตของเด็กวัยรุนดังกลาว ทําใหผู

ศึกษาไดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาดานสมรรถนะความเปนผูนําของเยาวชนในประเทศ

ไทย  ซึ่งจะเปนปจจัยหนึ่งในการไดศึกษาถึงคุณภาพของเยาวชนไทย และไดนําเอาแนวคิดของ 
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Prof. David C. McClelland   นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard ท่ีกลาวไววา “สมรรถนะ 

คือ บุคลิกลักษณะที่ซอนอยูภายใน ปจเจกบุคคล ซึ่งผลักดันใหบุคคลนั้น สามารถสรางผลการ

ปฏิบัติงานท่ีดี หรือปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ  ไดตามเกณฑ  ท่ีกําหนด”  โดยผูศึกษาไดอางอิง

ขอมูลดานสมรรถนะจากแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 และ 

หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีใหความสําคัญกับสมรรถนะ 5 

ดานกับเด็กและเยาวชน ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ

ในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยีและ

เพ่ือใหสอดคลองกับบริบท ของเด็กและเยาวชนท่ีจะตองเปนความคาดหวังกับอนาคตของชาติ 

จากเหตุผลดังกลาวผูศึกษาจึงเห็นวาการศึกษาเร่ือง “แนวคิดในการเสริมสราง

ศักยภาพความเปนผูนําของเยาวชนไทย”   เปนเร่ืองท่ีนาสนใจและเปนการใหความสําคัญตอ

ทรัพยากรมนุษย ท่ีมีคุณคาของประเทศในการเติบโตเปนวัยผูใหญ และเปนกําลังสําคัญของ

ประเทศชาติตอไปในอนาคต มาทําการศึกษาคนควาสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

 

2.  วัตถุประสงคงานวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงระดับสมรรถนะความเปนผูนาํของเยาวชน 

 2.  เพ่ือศึกษาถึงระดับแนวคิดท่ีจะพัฒนาสมรรถนะตนเองดานความเปนผูนาํของ

เยาวชน 

 3.  เพ่ือเปรียบเทียบระดบัสมรรถนะความเปนผูนาํของเยาวชนไทย จาํแนกตามเพศ

ระดับช้ันป 

 4.  เพ่ือเปรียบเทียบแนวคดิในการพัฒนาสมรรถนะความเปนผูนํา จาํแนกตามเพศ

ระดับช้ันป 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
แนวคดิในการเสริมสรางศักยภาพความเปนผูนาํของเยาวชนไทย: กรณีศึกษานักเรียน

ระดับมัธยมศกึษาปท่ี 4-6 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ต.ทุงมหาเจริญ อ.วังน้ําเย็น จ.สระแกว ผู

ศึกษาไดกําหนดสมมติฐานไวดังนี ้

1.  เยาวชนไทยทีมี่เพศตางกันมีสมรรถนะความเปนผูนําไมตางกัน 

2.  เยาวชนไทยทีมี่เพศตางกันมีแนวคดิในการพัฒนาสมรรถนะความเปนผูนาํตางกัน 

3.  เยาวชนไทยทีร่ะดับช้ันปการศึกษาตางกันมีสมรรถนะความเปนผูนําไมตางกัน 

4.  เยาวชนไทยทีร่ะดับช้ันปการศึกษาตางกันมีแนวคดิในการพัฒนาสมรรถนะความ

เปนผูนาํตางกัน 
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4. ประโยชนของการวิจัย 
1.  ผลการศึกษาคร้ังนี้จะชวยใหอาจารยแนะแนว อาจารยท่ีปรึกษา ตลอดจนบุคคลท่ี

เก่ียวของกับตัวนักเรียน ไดนําผลการศึกษาไปปรับปรุงการเรียนการสอนและอบรมนักเรียนเพ่ือ

ปลูกฝงลักษณะนิสัย แนวคิด ตลอดจนการสรางบุคลิกภาพในการเปนผูนํา ท้ังนี้เพ่ือใหนักเรียน 

ไดรูจักปรับตัวใหเหมาะกับสภาพสังคมท้ังในปจจุบันและอนาคต 

2.  ไดใชผลของการศึกษาเปนรายงาน เอกสารอางอิงหรือเปนหนังสืออางอิงใน

การศึกษาและวิจัยตอไป 

3.  สามารถนําผลการวิจัยคร้ังนี้ไปเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําของเยาวชนให

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

5. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  ระเบียบวิจัย 

ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวบขอมูล โดยกลุมตัวอยาง ไดแก 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปท่ี 4-6  โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ต.ทุงมหาเจริญ  อ.

วังน้ําเย็น จ.สระแกว จากประชากรท้ังหมด 207 คน ซึ่งไดจํานวนตัวอยางจํานวน 195 คน โดยวิธี

สุมแบบตามระดับช้ัน (Stratified Random Sampling) 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

เพศ 

ระดับช้ันป 

สมรรถนะความเปนผูนาํ 

- คุณลักษณะ 

- ความสามารถในการสื่อสาร 

- ความสามารถในการคดิ 

- ความสามารถในการแกปญหา 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

- ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

แนวคดิในการเสริมสรางศักยภาพ

ความเปนผูนาํ 
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7.   สรุปผลการวิจัย 
 

 7.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเปนเพศหญิง จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 65.1 

รองลงมาคือเพศชาย จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 34.9  และระดับช้ันปกลุมตัวอยางสวนใหญ

อยูระดับช้ันปท่ี 4 จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 35.9 รองลงมาคือ ช้ันปท่ี 6 จํานวน 66 คน 

คิดเปนรอยละ 33.8 รองลงมาคือ ช้ันปท่ี 6 จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 30.3 

 
 7.2   ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

1) เยาวชนไทยท่ีมีเพศตางกันมีสมรรถนะความเปนผูนําไมตางกัน ผลการศึกษา

พบวาเพศตางกันมีสมรรถนะดานคุณลักษณะ  สมรรถนะดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี

แตกตางกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานท่ีวาเพศตางกันมีระดับสมรรถนะความเปนผูนําไมตางกันท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2) เยาวชนไทยท่ีมีเพศตางกันมีแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะความเปนผูนําตางกัน
ผลการศึกษาพบวา เพศหญิงและเพศชาย มีวิธีการเสริมสรางสมรรถนะความเปนผูนําไมแตกตาง

กัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

3) เยาวชนไทยที่ระดับช้ันปการศึกษาตางกันมีสมรรถนะความเปนผูนําไมตางกันผล

การศึกษา พบวาระดับช้ันปท่ีตางกันมีสมรรถนะดานคุณลักษณะแตกตางกัน  ระดับช้ันปท่ีตางกัน

สมรรถนะดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีไมแตกตางกันซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีวาช้ันป

การศึกษาตางกันมีสมรรถนะความเปนผูนําไมตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

4) เยาวชนไทยท่ีระดับช้ันปการศึกษาตางกันมีแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะความ

เปนผูนําตางกัน ผลการศึกษาพบวาระดับช้ันปท่ีตางกันมีวิธีการเสริมสรางสมรรถนะความเปนผูนํา

ไม แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

8.  อภิปรายผล  
จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง  “แนวคิดในการเสริมสรางศักยภาพความเปนผูนําของ

เยาวชนไทย”   กรณีศึกษาโรงเรียนวังหลังวิทยาคม ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  ต.ทุงมหา

เจริญ อ.วังน้ําเย็น จ.สระแกว ผูวิจัยมีประเด็นการอภิปรายผลดังตอไปนี้ 

 
 9.1  สมรรถนะความเปนผูนําของเยาวชนไทย  ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะความเปน
ผูนําของเยาวชนไทยอยูในระดบัมาก  โดยสามารถวิเคราะหเปนรายสมรรถนะไดดังน้ี 

สมรรถนะดานคุณลักษณะ  การวิจัยพบวาคุณลักษณะท่ีมีค า เฉ ล่ียมากท่ี สุด 

ประกอบดวยการความสําคัญกับการแตงกายถูกระเบียบกลาคิด กลาพูด กลาทํา กลารับผิดชอบมี
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มนุษยสัมพันธดีกับทุกเพศ ทุกวัย ชอบทําความรูจักกับผูอ่ืนท้ังนี้เยาวชนใหความสําคัญกับ

สมรรถนะดานคุณลักษณะ และสมรรถนะดานความ สามารถในการใชเทคโนโลยี ทําใหวิเคราะห

ไดวา นักเรียนกลุมตัวอยาง ใหความ สําคัญกับคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ  ซึ่งสวนหนึ่งก็มาจาก

การเปนนักเรียนท่ีตองอยูในระเบียบวินัย ท่ีทางโรงเรียนไดกําหนดไว  และในสวนของ การกลาคิด 

กลาพูด กลาทํา กลารับผิดชอบมีมนุษยสัมพันธดีกับทุกเพศ ทุกวัย ชทําใหวิเคราะหไดวา นักเรียน

กลุมตัวอยาง ใหความ สําคัญกับคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ  ซึ่งสวนหนึ่งก็มาจากการเปนนักเรียน

ท่ีตองอยูในระเบียบวินัย ท่ีทางโรงเรียนไดกําหนดไว  และในสวนของ การกลาคิด กลาพูด กลาทํา 

กลารับผิดชอบมีมนุษยสัมพันธดีกับทุกเพศ ทุกวัย ชอบทําความรูจักกับผูอ่ืน  ส่ิงนี้เปนลักษณะ

ทางกายภาพที่มีการตอบ สนองตอขอมูลหรือสถานการณตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ   ซึ่งสอดคลอง

กับนพรัตน โพธิ์ศรีทอง (2550: 75) ท่ีเสนอไววาสมรรถนะเปนพฤติกรรมเชิงคุณลักษณะ   สวน

บุคคลและความสามารถทั้งหมดของบุคคลท่ีสะทอนหรือปรากฎออกมาในรูปของการปฏิบัติงาน 

รวมท้ังพฤติกรรมการทํางานในบทบาทและสถานการณตางๆและทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผูนําซึ่งมี

ความเชื่อวา ภาวะผูนําเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือโดยกําเนิด (Born  leader) ไมสามารถ

เปล่ียนแปลงไดแตสามารถพัฒนาข้ึนได  ลักษณะผูนําท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูงจะประกอบดวย  

ความเฉลียวฉลาด  มีบุคลิกภาพซึ่งแสดงถึงการเปนผูนําและตองเปนผูท่ีมีความสามารถดวยดาน

คุณลักษณะเกี่ยวกับการใหความสําคัญกับการออกกําลังกาย  ท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ทางผูวิจัยมี

ความเห็นวากลุมตัวอยาง เปนชวงท่ีพัฒนาการทางกายจะมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  มี

สวนสูง และน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนมาก ดวยชวงของวัยระบบการเผาผลาญของรางกายยังสมบูรณดีอยู  

แมกลุมตัวอยางจะไมไดใหความสําคัญกับการออกกําลังกายในตอนนี้ 

สมรรถนะดานความสามารถในการส่ือสาร  การวิจัยพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

ประกอบดวย  ยืนตรงแสดงความเคารพเม่ือครูเดินผาน  พูดอธิบายการบานใหเพ่ือนท่ีมีปญหา

ดานการอาน ใหเขาใจ  เชิญชวนใหเพ่ือนปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมไดดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 

คือสืบคนความรูท่ีครูมอบหมายจากอินเทอรเน็ต  ทําใหวิเคราะหไดวา นักเรียนกลุมตัวอยาง ให

ความสําคัญกับการแสดงออกซึ่งความเคารพผูใหญ ความออนโนมถอมตนและการใหเกียรติผูอ่ืน  

ซึ่งเกิดจากการวัฒนธรรม การปลูกฝงวินัยและการไดรับการอบรมจากพอ แม และอาจารย  ตรง

กับสมรรถนะดานอุปนิสัย หมายถึง  ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลเปนพฤติกรรมถาวร เชน  เปน

นักฟงท่ีดีเปนคนในเย็น เปนท่ีออนนอมถอมตน เปนตน สอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมของผูนํา

ท่ีมุงเนนมิตรสัมพันธ  ดานความสามารถในการสื่อสาร ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือสืบคนความรู

ท่ีครูมอบหมายจากอินเทอรเน็ต ผูวิจัยมีความเห็นวา ความเพียงทางดานเทคโนโลยีท่ีกลุมตัวอยาง

ตองการอาจไมเพียงพอ ทําใหเกิดอุปสรรคสําหรับการสืบคน และอาจมองวาเปนเร่ืองยุงยากท่ี

จะตองไปสืบคน ซึ่งทางกลุมตัวอยางสามารถท่ีจะใชชองทางการสืบคนขอมูลจากหองสมุดแทนได 

สมรรถนะดานความสามารถในการคิด   การวิจัยพบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 

ประกอบดวย  ชักชวนเพื่อนชวยทําความสะอาดเขตรับผิดชอบ ในโรงเรียนไดสําเร็จ  มีสวนรวม
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ในการวางแผนทําโครงงาน  ม่ันใจอยางมากวาจะสามารถใชเหตุผลในการตัดสินใจเพ่ือแกปญหา 

และไปใหถึงเปาหมาย   ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือเปนตัวแทนออกไปพูดแสดงความคิดเห็น

หรือ อภิปราย หนาช้ัน ทําใหวิเคราะหไดวา นักเรียนกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการทํางาน

เปนทีม และมีสวนรวมในการทํางานดวยกัน  ซึ่งเปนลักษณะท่ีดีของการอยูรวมกันในสังคม ใน

ลักษณะสมรรถนะดานบทบาททางสังคม หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลตองการส่ือใหบุคคลอ่ืนใน สังคม

เห็นวาเปนตัวเขามีบทบาทอยางตอสังคม เชน ชอบชวยเหลือผูอ่ืน เปนตน สอดคลองกับ คอต

เตอร   (Kotter, 1999)   แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด  กลาวไววาการบริหารจัดการ 

(Management) หมายถึง การบริหาร  จัดการท่ีดีทําใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในแง มี
แผนงานท่ีเปนทางการมีโครงสรางขององคการท่ีแนนอนชัดเจน  และมีการกํากับดูแลใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามแผน  สมรรถนะดานความคิด ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ การเปนตัวแทน

ออกไปพูดแสดงความคิดเห็นหรือ อภิปราย หนาช้ันเรียน   ผูวิจัยมีความเห็นวา ดวยวัฒนธรรม

ของคนไทย ท่ีไมม่ันใจในการแสดงความคิดเห็น หรือเกิดความอายเม่ือคิดเห็นไปแลวไมไดรับ

การเห็นชอบ แซว หรือ ลอเลียนใหหมดความมั่นใจ เลยกลายเปนจุดออน ตกทอดไปรุนสูรุนจน

กลายเปนเร่ืองปกติ  และท่ีสําคัญคือการไมไดรับการฝกฝน หรือ มีการสนับสนุนอยางจริงจัง

เพ่ือใหเกิดทักษะดังกลาว 

สมรรถนะดานความสามารถในการแกปญหา  การวิจัยพบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 

ประกอบดวย  การรูสึกวาการวางแผนในการแกปญหาเปนส่ิงดี ตั้งสติไดกับปญหาท่ีเกิดข้ึน  คิดวา

การแกโจทยปญหาท่ีหลากหลายรูปแบบเปน  เร่ืองท่ีทาทาย   ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือรูสึก

เบื่อหนายในการบันทึกขอมูลในการทําใหวิเคราะหไดวา นักเรียนกลุมตัวอยาง มีพฤติกรรมความ

เปนผูนําในเชิงกระบวนการและกิจกรรมของผูนํา   สมรรถนะดานความสามารถในการแกปญหา  

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ รูสึกเบื่อหนายในการบันทึกขอมูลในการแกปญหา  ผูวิจัยมีความเห็น

วา กลุมตัวอยางยังขาดแรงกระตุน(Motive) หมายถึง พลังขับเคลื่อนท่ีเกิดจากภายในจิตใจของ

บุคคล ท่ีจะสงผลกระทบตอการกระทํา เชน เปนคนที่มีความอยากท่ีจะประสบความสําเร็จ การ

กระทําส่ิงตาง ๆ จึงออกมาในลักษณะของการมุงไปสูความสําเร็จตลอดเวลา 

สมรรถนะดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต  การวิจัยพบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียมาก

ท่ีสุด ประกอบดวย  มีความสุขเม่ือเห็นเพ่ือนคืนดีกัน  มีความมุงม่ันศึกษาในส่ิงท่ีสนใจ  เต็มใจ

แกปญหาท่ีเกิดข้ึนทุกปญหา    ดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือรูสึกกังวลใจท่ีตองทํางานหรืออยู

รวมกับเพ่ือนท่ีไมสนิทกันทําใหวิเคราะหไดวา นักเรียนกลุมตัวอยาง มีลักษณะภาพพจนท่ีรับรู

ตัวเอง  (Self Image) หมายถึง ภาพพจนท่ีบุคคลมองตัวเองวาเปน อยางไร สอดคลองกับ

DuBrin. (1998 อางถึงใน รังสรรค ประเสริฐศรี, 2544: 12) กลาวถึงผูนํา (Leader)วาเปน

บุคคลที่ทําใหองคการเจริญกาวหนาและบรรลุผลสําเร็จโดยเปนผูท่ีมีบทบาทแสดงความสัมพันธ

ระหวางบุคคลท่ีเปนผูใตบังคับบัญชา หรือเปนบุคคลท่ีกอใหเกิดความมั่นคงและชวยเหลือผูอ่ืน

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุม  ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ รูสึกกังวลใจท่ีตองทํางานหรืออยู

1276



รวมกับเพ่ือนท่ีไมสนิทกันผูวิจัยมีความเห็นวา กลุมตัวอยางยังขาดการเรียนรูคนรอบขางทุกๆ คน 

เขาใจธรรมชาติของคนคนรอบขางของเรา เปนฐานความรูเพ่ือทําใหเราเขาใจคนอ่ืนๆ ไดมากข้ึน 

เนื่องจากเราตองใชชีวิตรวมกับบุคคลอ่ืน ตองมีการติดตอส่ือสารและหากเขาใจธรรมชาติของคน

อ่ืนๆไดดีจะทําใหเราไดเปรียบ และสามารถนําคนอ่ืนๆไดงาย 

สมรรถนะดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี การวิจัยพบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียมาก

ท่ีสุด ประกอบดวยมีความตั้งใจเปนคนใฝเรียนรู  คิดวาเทคโนโลยีมีประโยชนในการติดตอส่ือสาร  

ใชอินเทอรเน็ตในการสืบคน/ คนควา/ รวบรวมความรู  ดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ จะ

ตักเตือนและแนะนําส่ิงท่ีถูกตองใหเพ่ือนท่ีคัดลอกผลงานผูอ่ืนจากอินเทอรเน็ต  มาเปนผลงาน

ของตัวเอง   ทําใหวิเคราะหไดวา ในโลกของยุคดิจิตัล มีบทบาทและเขาสูทุกมุมของโลก การ

สืบคนหาขอมูลโดยการใชอินเตอรเน็ต ทําใหสะดวกและประหยัดเวลามากข้ึน และยังไดความรู

ใหม ๆ จากการคนควาอีกดวย ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ จะตักเตือนและแนะนําส่ิงท่ีถูกตองให

เพ่ือนท่ีคัดลอกผลงานผูอ่ืนจากอินเทอรเน็ต  ผูวิจัยมีความเห็นวา การเปดกวางของโลกการ

คนควา เปนการปองกันยากสําหรับการปองกันการถูกคัดลอกผลงาน ซึ่งการคัดลอกอาจจะไมได

คัดลอก 100 % แตอาจจะอยูในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นความรู ทักษะ จึงเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับ

การสรางสรรคผลงานสําหรับบุคคลท่ีเปนผูนํา 

 

 9.2 แนวคิดที่จะพัฒนาสมรรถนะตนเองดานความเปนผูนําของเยาวชนไทย  ผล
การศึกษาพบวาระดับแนวคิดท่ีจะพัฒนาสมรรถนะตนเองดานความเปนผูนําของเยาวชนไทยอยู
ในระดับมาก  ท้ังนี้เยาวชนไดใหความสําคัญพัฒนาสมรรถนะดวยวิธีการ  ใหอภัยเพ่ือนเม่ือเขา

ทํางานกลุมผิดพลาด   รองลงมาคือ ใชประสบการณเปนบทเรียนในการแกไขปญหา  รองลงมา

คือ สรางมนุษยสัมพันธท่ีดีกับบุคคลรอบขาง รองลงมาคือ มีความหวังดีกับเพ่ือนดวยใจจริง โดย

ไมเสแสรง รองลงมาคือ  หาความรูจากแหลงตาง  ๆ นอกหองเรียน รองลงมาคือ อดทน อดกล้ัน 

และออนนอมถอมตน รองลงมาคือ ใชทรัพยากรอยางคุมคา รองลงมาคือ มีเปา หมายท่ีชัดเจน  

รองลงมาคือ ขอคําปรึกษา แนะนํา จากพอแม หรือ อาจารยรองลงมาคือ การทําสมุดบันทึก

สวนตัว เพ่ือใชบันทึกขอมูล ความคิดเร่ืองราวตางๆ ท่ีเราไดเรียนรู รองลงมาคือ ติดตามขาว 

เหตุการณ หรือความเคล่ือนไหวทางสังคมภายในชุมชน รองลงมาคือมีตนแบบผูนําในใจ  

รองลงมาคือ ทํางานกลุมเพ่ือแลกเปล่ียนแนวคิดกับเพ่ือน  รองลงมาคือ นั่งสมาธิ เพ่ือใหมีสติใน

การควบคุมตัวเองเวลาเจอปญหา  จากวิธีการเสริมสรางสมรรถนะความเปนผูนํา สอดคลองกับ 

วิวัฒนชัย  บุณยภักดิ์ (2532, หนา 42) ไดนิยามวา ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถหรือ ความ

พรอมในตัวของส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีจะเอื้ออํานวยตอการพัฒนา การปรับปรุง การจัดการ หรือการเขา

มาทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงใด ๆ ข้ึน   ทําใหวิเคราะหไดวา ทุกคนมีศักยภาพของพลังความคิด

ซึ่งถือเปนพลังอํานาจท่ีย่ิงใหญอยูในตัวเอง หากรูจักวิธีการพัฒนาศักยภาพนั้น พลังดังกลาวก็จะ

ถูกนํามาใชในการคิดวิเคราะหเพ่ือแกปญหาตาง ๆ  การฝกฝนใหตนเองไดมีความคิดท่ีแปลกใหม 

มีการเรียนรูอยูตลอดเวลาจะทําใหเกิดความคิดสรางสรรค  รูถึงแนวทางหรือวิธีการในการจัดการ

1277



กับปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน กอใหเกิดความสําเร็จในการทํางาน  กลุมตัวอยางไดทําการประเมิน

พฤติกรรมของตนเองท่ีสอดคลองกับกับบิกส (Biggs อางถึงใน รุง แกวแดง, 2540) ไดช้ีใหเห็น

วาผูท่ีเรียนรูแบบนําตนเอง นั้นจะตองตอบคําถามตอไปนี้ใหได     
ในสวนของแรงจูงใจ จะตองตอบคําถามวา “ฉันตองการอะไร” 

ในสวนของเปาหมาย จะตองตอบคําถามวา “เม่ือไปถึง ณ จุดนั้น จะเปนอยางไร” 

ในสวนของภารกิจ จะตองตอบคําถามวา “ฉันตองทําอยางไร เพ่ือใหไปถึง ณ จุดนั้น” 

ในสวนของบริบท จะตองตอบคําถามวา “ฉันตองใชทรัพยากรอะไร” 

ในสวนของความสามารถจะตองตอบคําถามวา “ฉันมีความสามารถทําอะไรไดบาง” 

ในสวนของยุทธศาสตร จะตองตอบคําถามวา “แลวฉันจะตองทําอยางไรจึงจะประสบ 

ความสําเร็จ” 

 
 9.3   เปรียบเทียบระดับสมรรถนะความเปนผูนําของเยาวชนไทย จําแนกตามเพศ
ระดับช้ันป 

ผลการศึกษาพบวาเพศหญิงมีสมรรถนะดานคุณลักษณะ  สมรรถนะดานความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยี มากกวาเพศชาย มากกวาเพศชายและ ระดับช้ันปท่ี 6 มีสมรรถนะดาน

คุณลักษณะมากกวา ช้ันปท่ี 5 

ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานท่ีวาเพศตางกันมีระดับสมรรถนะความเปนผูนําไมตางกันผล

การศึกษา เปรียบเทียบสมรรถนะดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี จําแนกตามระดับช้ันป 

พบวาระดับช้ันปท่ี ตางกัน สามารถในการใชเทคโนโลยีไมแตกตางกันซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีวาช้ัน

ปการศึกษาตางหันมีสมรรถนะความเปนผูนําไมตางกัน   ท้ังนี้สมรรถนะดานคุณลักษณะดาน

รูปรางและความรูสึกนึกคิด โดยทั่วไปผูชายจะรักสวยรักงามนอยกวาผูหญิง ชอบแตงกายตาม

สบาย จึงเกิดพฤติกรรมท่ีแตกตาง  เพศสภาวะเปนตัวกําหนดคุณลักษณะและกิจกรรมท่ีเหมาะสม

สําหรับแตละเพศ เชน อาจกําหนดบุคลิกภาพผูหญิงวาตองวานอนสอนงายในขณะท่ีผูชายตอง

เปนผูนํากลาหาญ เขมแข็ง กําหนดลักษณะการแสดงอารมณความรูสึก เชน ผูหญิงสามารถรองไห

ไดแตลูกผูชายหามหล่ังน้ําตา รวมท้ังกําหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตัว เชน การแตงกาย 

ผูหญิงสวมกระโปรงสวนผูชายสวมกางเกง การพูดจา ผูหญิงตองพูดคําวาคะ ผูชายตองพูดคําวา

ครับ แมแตกิจกรรมยามวางและการเลนท่ีเหมาะสมก็ยังอาจถูกกําหนดโดยเพศสภาวะ เชน ผูหญิง

เลนทําอาหาร เย็บปกถักรอย มีของเลนเปนตุกตา สวนผูชายจะออกไปเลนกีฬากลางแจง มีของ

เลนเปนรถและปน 

 

 9.4  เปรียบเทียบแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะความเปนผูนํา จําแนกตามเพศระดับช้ัน
ป ผลการศึก ษาพบวา เพศหญิงและเพศชาย มีวิธีการเสริมสรางสมรรถนะความเปนผูนําไม

แตกตางกัน และเปรียบเทียบจําแนกตามระดับช้ันป พบวาแตละระดับช้ันปมีวิธีการเสริมสราง
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สมรรถนะความเปนผูนําไมแตกตางกันซึ่งปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา เยาวชนไทยท่ีมีเพศ ระดับช้ันป

การศึกษาตางกัน มีแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะความเปนผูนําตางกันชวงของวัยท่ีตางกัน 

ประสบการณตางกัน ส่ิงแวดลอมท่ีตางกัน ความคิดก็ยอมจะมีความแตกตางกันไป 

 
10. ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยคร้ังนี้ไปใช 

สมรรถนะดานคุณลักษณะ ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ใหความสําคัญกับการออก

กําลังกายดวยหลักสูตรการเรียน การสอนของโรงเรียน วิชาพละศึกษา เปนวิชาท่ีบรรจุใหนักเรียน

ไดเรียนและมีโอกาสไดออกกําลังกายในช่ัวโมงเรียนอยูแลว  ทางผูวิจัยจึงขอเสนอแนะในดานการ

ใหความรู ความเขาใจ โดยเนนท่ีวิชาสุขศึกษา  เพ่ือใหนักเรียนไดรูถึงการดูแลสุขภาพรางกาย

อยางถูกวิธี และนําไปปฏิบัติใชในชีวิตประจําวัน 

สมรรถนะดานความสามารถในการคิด  ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือเปนตัวแทน

ออกไปพูดแสดงความคิดเห็นหรือ อภิปราย หนาช้ันเรียน   ทางผูวิจัยขอเสนอแนะใหนักเรียนท่ีมี

ความกลาแสดงออก และไดเปนตัวแทนกลุมสําหรับการรายงานหนาหองทุกคร้ัง เปนพ่ีเล้ียงใหกับ

เพ่ือนรวมช้ัน หรือจัดเปนชมรมการพูดในท่ีสาธารณะ เพ่ือเปนการสงเสริมศักยภาพของเด็ก 

สมรรถนะดานความสามารถในการแกปญหา   ดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือรูสึกเบื่อ

หนายในการบันทึกขอมูลในการแกปญหาผูวิจัยขอเสนอแนะการจัดกิจกรรมโฮมรูมหรือ  กิจกรรม

เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ใหกับนักเรียนโดยใหไดเผชิญกับสถานการณตาง ๆ และทําการ

ประเมินพฤติกรรมเปนรายบุคคล ดวยการสังเกตการแกปญหาในสถานการณท่ีกําหนดโดย

อาจารย เพ่ือน หรือผูปกครอง การไดเจอเหตุการณท่ีตองแกปญหาบอย ๆ ระบบสมองจะบันทึก

วิธีแกปญหาโดยอัตโนมัติ เม่ือเจอปญหาท่ีตองแกนักเรียนจะสามารถนําเอาทักษะมาใชไดทันที 

สมรรถนะดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต  ดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือรูสึก

กังวลใจท่ีตองทํางานหรืออยูรวมกับเพ่ือนท่ีไมสนิทกันผูวิจัยขอเสนอแนะการทํางานกลุมรวมกัน

ของนักเรียน โดยที่อาจารยเปนคนจับกลุมให  และหมุนเวียนเปล่ียนไปเร่ือย ๆ  เพ่ือใหเด็กได

ทํางานกับกลุมเพ่ือนใหม ๆ เพราะหากใหเด็กจับกลุมเอง สวนใหญจะเปนการจับกลุมเดิมทุกคร้ัง 

ขอเสนอแนะสําหรับวิธีการท่ีจะพัฒนาสมรรถนะตนเองดานความเปนผูนําดานท่ีมี

คาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือการจัดทําตารางปรับปรุงและฝกฝนตนเอง ผูวิจัยเสนอขอแนะสําหรับ

ขบวนการฝกการเปล่ียนนิสัย  เพ่ือเปนการพัฒนาอยางตอเนื่อง การปฏิบัติส่ิงหนึ่งซ้ํา ๆ ใหเกิด

ความชิน ซึ่งทางอาจารย หรือผูปกครอง ตองชวยกําหนดแนวทางใหกับเยาวชนในการฝกและคอย

ดูแล ในระยะเวลาส้ัน ๆ หากมีการฝกใหเกิดความชินการพัฒนาดังกลาว จะเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ

ตามทฤษฎีทฤษฎีนิสัยใน 21 วัน หรือ”21-Day Habit Theory”  โดย Dr. Maxwell Maltz 
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