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ชื่อรายงานการวิจัย กระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
ผูวิจัย    ดร.วิโรจน พรหมสุด 
สวนงาน    วิทยาลัยสงฆนครศรีธรรมราช 
ปงบประมาณ   ๒๕๕๙ 
ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค (๑) เพ่ือศึกษาองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนว
พุทธของเยาวชน  (๒) เพ่ือศึกษากระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
(๓) เพ่ือศึกษาประเมินกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน และ (๔)
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน เปนการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) แบบแผนการวิจัยเปนการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi –
Experimental Designs) ผลการวิจัยพบวา  

๑) องคประกอบของคณุลกัษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ประกอบดวย ๓ 
องคประกอบหลัก ๑๐ องคประกอบยอย ไดแก ๑. ความสามารถในการครองตน ประกอบดวย (๑.๑) 
มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ (๑.๒) มีคุณธรรมจริยธรรม (๑.๓) มีบุคลิกภาพที่ดี และ (๑.๔)มีวินัย
ในตนเอง มีความรับผิดชอบ ๒. ความสามารถในการครองงาน  ประกอบดวย (๒.๑) มีทักษะการคิด 
(๒.๒) มีทักษะการทํางานเปนทีม และ (๒.๓) มีความสามารถในการบริหารจัดการ  และ ๓. 
ความสามารถในการครองคน ประกอบดวย (๓.๑) มีมนุษยสัมพันธ (๓.๒) มีทักษะการสื่อสารที่ดี 
(๓.๓) มีจิตอาสา  

๒) กระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ซึ่ ง
ประกอบดวย การทดสอบกอนฝกอบรม การเตรียมความพรอม เขาสู เนื้อหาของโมดูลที่  ๑ 
ความสามารถในการครองตน ดวยกิจกรรมการฝกอบรม ไดแก กิจกรรมนันทนาการกระตุนการเรียนรู 
วิทยากรบรรยาย ทํากิจกรรมที่ ๑ “ผูนําสี่ทิศ”  (Who are you)  ทํากิจกรรมที่ ๒ “สรางวินัยในการ
อยูรวมกัน” ทํากิจกรรม “รูเขา รูเรา” (You  and I) รวมอภิปรายแสดงความคดิเห็น สรุปคุณคา และ
ประเมินทักษะความสามารถในการครองตน โมดูลที่ ๒ ความสามารถในการครองคน  ดวยกิจกรรม
ฝกอบรม ไดแก กิจกรรมนันทนาการกระตุนการเรียนรู วิทยากรบรรยาย ทํากิจกรรมที่ ๓ “รูเขา รูเรา” 
(You and I) ทํากิจกรรมที่ ๔ “สรางสัมพันธภาพและการสื่อสารกับเกมพับกระดาษ”  รวมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา และประเมินทักษะความสามารถในการครองคน โมดูลที่ ๓ ดวย
กิจกรรมฝกอบรม ไดแก กิจกรรมนันทนาการกระตุนการเรียนรู  วิทยากรบรรยาย ทํากิจกรรมที่ ๕  
“หอคอยในฝน”  ทํากิจกรรมที่ ๔ “เครือขายใยแมงมุม” ทํากิจกรรมที่ ๕ “รวมดวยชวยกัน สังคมฉันนา
อยู” รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา และประเมินทักษะความสามารถในการครองงาน 
จากนั้น สรุปผลการดําเนินกิจกรรม และจบดวยการทดสอบหลงัฝกอบรม 

๓) ผลการประเมินกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของ
เยาวชน พบวา ความรู และเจตคติ ภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ท้ังดานความสามารถในการ
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ครองตน ความสามารถในการครองคน และความสามารถในการครองงาน ของเยาวชนหลังผาน
กระบวนการฝกอบรม สูงข้ึนกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และผลการ
ประเมินทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ของเยาวชนโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ัง ๓ ดาน 
โดย ดานทักษะความสามารถในการครองงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด  รองลงมา ดาน
ทักษะความสามารถในการครองตน  และดานทักษะความสามารถในการครองคน  มีเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก  

ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตาม
แนวพุทธของเยาวชน พบวา  ความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนว
พุทธของเยาวชน ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานวิทยากร มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือดานสถานที่ และ ดานกิจกรรม ตามลําดับ 

๔. ผลการทดลองใชกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของ
เยาวชน  มีรายละเอียดที่ตองปรับปรุง ๒ ประเด็น คือ ควรใหความสําคัญกับทักษะภาวะผูนําตามแนว
พุทธของเยาวชน ที่เนนใหเห็นความแตกตางจากภาวะผูนําแบบทั่วไป โดยนําเอาหลักธรรมมาใชในการ
พัฒนาทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธมากยิ่งข้ึน โดยใชกิจกรรมตางๆ มาชวยในการสงเสริมภาวะผูนํา
ตามแนวพุทธใหมีความชัดเจนเพ่ิมขึ้น ในการใหความรูเชิงเนื้อหาของภาวะผูนําตามแนวพุทธ ควรมี
วิทยากรที่เปนพระภิกษุ ซึ่งเปนตัวแทนของผูนําตามแนวพุทธ เปนวิทยากรในการใหความรู และการ
พัฒนาภาวะผูนําเชิงกระบวนการ เพ่ือใหภาพของภาวะผูนําตามแนวพุทธมีความหนักแนนขึ้น 
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Abstract 
 
The objectives of this research are (1) to study the characteristics, 

characteristics, leadership of Buddhist youth (2) to study the training process of 
leadership characteristics according to the Buddhist principles of youth And (4) to 
improve the training process for Buddhist leadership characteristics of youth. Is a 
research and development (Research and Development) research plan is quasi-
experimental designs. The research found that: 

1) The elements of the leadership trait of Buddhist youth consist of 3 
main elements, 10 sub-elements, namely: 1. The ability to dominate themselves (1.1) 
Have a vision with knowledge and competence (1.2) Have morality and ethics ( 1.3) 
have good personality and (1.4) have self-discipline have responsibility 2. The ability to 
occupy a job consists of (2.1) having thinking skills (2.2) having team work skills and 
(2.3) having the ability to manage and 3. being able to govern Consisting of (3.1) having 
human relations (3.2) having good communication skills (3.3) having a volunteer spirit 

2) Training process for the characteristics of Buddhist youth leadership 
contain with Testing before training Preparedness Enter the content of module 1, the 
ability to dominate With training activities such as recreational activities, stimulating 
learning Lecturer to do activities 1 "Four-way leader" (Who are you) Do activities 4 "Build 
relationships and communication with paper folding games" Join discussions, express 
opinions, summarize the values and assess skills of occupation skills.  
Module 3 with training activities, including recreation activities, stimulating learning 
Lecturer to do activity 5 "Tower of Dreams" Activity 4 "Spider Web Network" Activity 5 
"Together My livable society ". Participated in discussions, commenting, summarizing 
the value and assessing the ability to occupy jobs. Then summarize the results of the 
activities. And finish with the test after training 
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3) The results of the evaluation of the training process of Buddhist youth 
leadership traits found that the knowledge and attitude of Buddhist youth leaders Both 
in their ability to dominate The ability to dominate people And the ability to occupy 
jobs Of the youth after passing the training process Higher than before training with 
statistical significance at .01 level. And the results of the evaluation of the leadership 
skills of Buddhist youth Of the youth in the overall level of 3 aspects by skills, ability 
to occupy jobs With the highest mean In the highest level, followed by skills, ability to 
occupy And skills in the ability to dominate people There are averaging at a high level. 

The results of the assessment of the appropriateness of the training 
process of Buddhist youth leadership traits found that the appropriateness of the 
training process of Buddhist youth leadership characteristics The overall picture is very 
good. When considering each aspect, it was found that the average of the lecturers 
was the highest. Followed by places and activities, respectively 

4. The results of the experiment using the Buddhist leadership traits of 
youth There are two details that need to be improved: should focus on the leadership 
skills of Buddhist youth. That emphasizes differences from general leadership By 
applying the principles to develop more Buddhist leadership skills. By using various 
activities To help in promoting the leadership according to the Buddhist way to increase 
clarity In providing content knowledge of Buddhist leadership Should have a speaker 
who is a monk Which is representative of Buddhist leaders As a lecturer in providing 
knowledge And process leadership development In order to make the image of the 
Buddhist leadership more firm. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี ดวยความกรุณาชวยเหลือใหคาํแนะนําอยางดียิ่ง
จาก พระอุดมสิทธินายก (กําพล คุณงฺกโร) รองเจาคณะจังหวัดนนทบุรี อาจารยประจํา คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ใหความอนุเคราะหแนะนําองคความรู
เกี่ยวกับภาวะผูนําตามแนวพุทธ และรองศาสตราจารย ดร.ไพรัตน  วงษนาม อาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เสียสละเวลาในการใหคําปรึกษา เก่ียวกับการพัฒนากระบวนการฝกอบรมภาวะ
ผูนําตามแนวพุทธ 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระปลัดสุรเชษฐ  สุรเชฏโฐ,ดร. เจาอาวาสวัดโตนด ที่ใหความ
อนุเคราะหสถานที่ในการจัดกระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  
 ขอกราบขอบคุณ  ทานผูอํานวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห 
สิงหเสนี) นนทบุรี  ที่เขารวมโครงการวิจัย ในการรวมกระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําตามแนวพุทธ
ของเยาวชน 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร ทั้ง ๙ ทาน และ 
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ทั้ง ๕ ทาน ที่กรุณาเสียสละเวลา มารวมการสนทนากลุมและตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ ที่ไดชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ใหมีความเหมาะสมสําหรับ
ใชในการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยพุทธศาสตร บุคลากรและเจาหนาที่ ที่ใหการสนับสนุนทุนในการ
วิจัย โดยงานวิจัยชิ้นนี้  ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณแม และครอบครัว ที่คอยใหกําลังใจ สนับสนุน
ชวยเหลือในทุกดาน จนผูวิจัยสําเร็จการศึกษา คุณความดีใดๆ อันเกิดจากงานวิจัยชิ้นนี้ ผูวิจัยขอมอบ
เปนเครื่องบูชาคุณ แกบิดา มารดา ครูอาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน ดวยความเคารพยิ่ง 
 
 

 
วิโรจน พรหมสุด 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 
 

หนา 
บทคัดยอภาษาไทย  ก 
บทคัดยอภาษาองักฤษ    ค 
กิตติกรรมประกาศ       จ 
สารบัญ        ฉ 
สารบัญตาราง     ซ 
สารบัญภาพ   ฌ 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ   ญ 
บทที่ ๑  บทนํา ๑ 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคญัของปญหา ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย ๒ 
๑.๓ ปญหาการวิจัย ๓ 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๓ 
๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะ ๔ 
๑.๖ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ๕ 

บทที่ ๒  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ๖ 
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา ๖ 
๒.๒ ภาวะผูนําเยาวชน ๑๘ 
๒.๓ ภาวะผูนําตามแนวพุทธ ๓๘ 
๒.๔ คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ๔๕ 
๒.๕ การพัฒนาภาวะผูนําของเยาวชน ๔๗ 
๒.๖ การพัฒนาภาวะผูนําโดยการฝกอบรม ๕๓ 
๒.๗ หลักสูตรการฝกอบรม ๖๓ 
๒.๘ งานวิจัยที่เก่ียวของ ๖๗ 
๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๖ 

บทที่ ๓  วิธีดําเนินการวิจัย ๗๗ 
๓.๑ การศึกษาองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ๗๗ 
๓.๒ การศึกษากระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ๗๘ 
๓.๓ การประเมินกระบวนการฝกอบรมคณุลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ๗๙ 
๓.๔ ประเมินผลการทดลองใชและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการฝกอบรม 
       คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ๘๗ 

 
 



 ช

สารบัญ  (ตอ) 
หนา 

 

บทที่ ๔  ผลการวิจัย ๘๙ 
๔.๑ ผลการศึกษาองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ๘๙ 
๔.๒ ผลการศึกษากระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ๙๕ 
๔.๓ ผลการประเมินกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธ 
      ของเยาวชน ๑๐๓ 
๔.๔ ผลการประเมินผลการทดลองใชและปรับปรุงกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะ 
      ภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ๑๐๗ 
๔.๕ องคความรูจากการวิจัย                                                                    ๑๑๐ 

บทที่ ๕  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ๑๑๑ 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๑๑ 
๕.๒ อภิปรายผล ๑๑๔ 
๕.๓ ขอเสนอแนะ ๑๑๙ 

บรรณานุกรม ๑๒๑ 

ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก รายชื่อผูเชี่ยวชาญ ๑๒๙ 
ภาคผนวก ข การหาคุณภาพของเครื่องมือ ๑๓๒ 
ภาคผนวก ค เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ๑๔๖ 
ภาคผนวก ง ประมวลภาพ ๑๕๗ 
ภาคผนวก จ กระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ๑๖๑ 

ประวัติผูวิจัย ๒๓๑ 

 



 ซ 

สารบัญตาราง 
 

หนา 
ตารางที่  
๒.๑  สรุปผลการวิเคราะหความแตกตางของภาวะผูนําผูใหญกับภาวะผูนําเยาวชน ๒๐ 
๒.๒  องคประกอบภาวะผูนําเยาวชน ๓๕ 
๒.๓  แสดงองคประกอบภาวะผูนําเยาวชน ภาวะผูนําตามแนวพุทธ และสรุปองคประกอบ   
      ภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ๔๖ 
๓.๑  แบบแผนการทดลองในการทดลองใชกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนํา 
       ตามแนวพุทธของเยาวชน ๘๐ 
๓.๒  การประเมินผลการทดลอง ๘๑ 
๔.๑ แสดงองคประกอบภาวะผูนําเยาวชน ภาวะผูนําตามแนวพุทธ และสรุปองคประกอบ 
      ภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ๙๑ 
๔.๒ แสดงผลการสํารวจความตองการจําเปนองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนํา 
      ตามแนวพุทธของเยาวชน จังหวัดนนทบุร ี ๙๒ 
๔.๓ แสดงองคประกอบภาวะผูนําตามแนวพุทธที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร และสรุป

องคประกอบภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ที่ไดจากการสํารวจ ๙๔ 
๔.๔ ผลการวิพากษกระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน   
      โดยการสนทนากลุม    ๙๗ 
๔.๕ ขอมูลสวนตัวของผูเขารับการอบรมกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนํา 
       ตามแนวพุทธของเยาวชน ๑๐๓ 
๔.๖ ผลการเปรียบเทียบความรูคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  
      กอนและหลังการฝกอบรม ๑๐๔ 
๔.๗ ผลการเปรียบเทียบเจตคตคิุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  
      กอนและหลังการฝกอบรม ๑๐๕ 
๔.๘ ผลการประเมินทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ๑๐๖ 
๔.๙ ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนํา 
      ตามแนวพุทธของเยาวชน ๑๐๖ 
๔.๑๐ หลักสูตรฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ๑๐๗ 
 
 
 
 
 
 
 



 ฌ 

 

สารบัญภาพ 
 

หนา 
ภาพประกอบท่ี  
๒.๑  ระบบการพัฒนาภาวะผูนํา ๕๔ 
๒.๒  ขั้นตอนของการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ ๖๑ 
๒.๓  รูปแบบการฝกอบรมและพัฒนา  ๖๖ 
๒.๔ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๖ 
๓.๑  แสดงขั้นตอนและกระบวนการฝกอบรม ๘๘ 

 
  



 ญ 

 

อักษรยอชื่อคมัภีร 
 

พระสุตตันตปฎก 
ที.ปา. (ไทย) =   สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย)   =   สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปฺจก. (ไทย)   =   สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา. (ไทย)   =   สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย ชาดก (ภาษาไทย) 
 

 
 
 
 

 

 



๑ 
 

บทท่ี ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 

 ภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในประเทศไทยนั้น ไดสะทอนใหเห็นถึงปญหา
เชิงโครงสรางที่ไมสมดุลและไมยั่งยืน และมีความออนไหวตอผลกระทบจากความผันผวนของปจจัย
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว๑ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนนี้ ประเวศ วะส ีไดอธิบายไววาเปน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากวิกฤตทางเศรษฐกิจและวิกฤตทางสังคมที่มีสาเหต ุ๒ ประการคือ การ
คุกคามจากปจจัยภายนอกซึ่งเกิดจากกระแสโลกาภิวัตนของระบบเศรษฐกิจ การเงิน และปจจัยภายใน
อันเนื่องมาจากสถาบันหลักทางสังคมของประประเทศออนแอ และไมสามารถแกไขปญหาใหมๆ ที่
ซับซอนซึ่งเกิดขึ้นในยุคนี้ได๒  
 จากสภาพการณเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยดังกลาว เปนเรื่องที่ทุกฝายตอง
รวมมือกันหาแนวทางแกไข แตอยางไรก็ตามวิธีการแกไขปญหาแบบบูรณาการจะสามารถกระทําได
อยางประสบผลสําเร็จนั้น จําเปน ตองยึดหลัก “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” เนื่องมาจากคนเปนทั้งผู
ริเริ่มผูกระทําและผูไดรับผลในการพัฒนา ดังนั้นการพัฒนาประเทศในปจจุบัน จึงมุงเนนการพัฒนาที่
ทรัพยากรคนเปนหลัก ถามุงใหคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ คนเหลานี้จะสามารถเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาประเทศโดยรวมได๓ โดยในการพัฒนาคนนั้นควรมุง
พัฒนาคนใหเกิดคุณลักษณะเพื่อการพัฒนา ใหมีความเปนผูนํา มองกวาง คิดไกล ใฝรู พัฒนาอาชีพ 
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ดังนั้นเปาหมายของการศึกษาจึงตองมุงสรางคนที่ มีความมั่นใจ มี
ศักยภาพของการเปนผูนํา เปนตัวของตัวเองและใฝรูในการศึกษาที่สามารถสนองตอบตอปญหาได 
 การพัฒนาภาวะผูนําในระดับเยาวชนเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง เพื่อจะไดเปนผูนําทาง
ความคิดในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ  ซึ่งปญหาวิกฤตของชาต ิไมวาจะเปนปญหาสังคม หรือ
ปญหาเศรษฐกิจ ไดสรางโอกาสในการทบทวนตนเองใหกับคนไทย เพราะทําใหคนพบวาสาเหตุพ้ืนฐาน
ที่สําคัญท่ีสุดประการหนึ่งก็คือ การท่ีสังคมไทย “ขาดภาวะผูนํา” (Leadership Vacuums) ในทุก
ระดับ๔ สอดคลองกับ ประเวศ วะสี ไดกลาวย้ําถึงสภาพการขาดภาวะผูนําของสังคมไวในหลายโอกาส 
โดยกลาววาสังคมไทยในปจจุบันมีปญหาเกิดขึ้น ไดแก ปญหาอาชญากรรม โสเภณี โสเภณีเด็ก       

                                                           
๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี ๙ พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว). ๒๕๔๙. หนา ๑-๔. 
๒ ประเวศ มหารัตนสกุล. การบริหารทรัพยากรมนุษยแนวทางใหม. (กรุงเทพมหานคร  : สมาคม

สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน). ๒๕๔๒), หนา ๑๐๓) 
๓ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ อางแลว, ๒๕๔๙, หนา ก. 
๔ ธรรมรักษ การพิศิษฎ. เอกสารประกอบการบรรยายสรุปในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวม

สรางวิสัยทัศนประเทศไทยสู พ.ศ. ๒๕๖๐. (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต.ิ ๒๕๔๐). หนา ๒๓. 



๒ 
 

ยาเสพติด ฯลฯ สังคมไมมีพลังของการแกปญหาเพราะขาดจุดมุงหมายรวมกัน และขาดการรวมพลังท่ี
จะแกปญหา สภาพปญหาความขัดแยงที่เกิดข้ึน เกิดจากการไมมีการสรางสรรครวมกัน แสดงถึง
สภาวะบกพรองในภาวะผูนําในสังคมไทยอยางท่ัวถึงทุกๆ ระดับ๕ 
 การพัฒนาภาวะผูนําเปนสิ่งที่สามารถทําได และพัฒนาไดตลอดชวงชีวิต๖  แตชวงเวลาที่
เหมาะสมที่สุดชวงหนึ่งในการพัฒนาภาวะผูนํา คือ ในวัยเยาวชน ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแตสิบ
แปดปบริบูรณถึงยี่สิบหาปบริบูรณ๗ เปนชวงสําคัญของการเจริญเติบโตดานสวนบุคคล (Personal) 
สังคม และวิชาชีพ (Professional) โดยนักจิตวิทยาและนักการศึกษา และนักวิจัยหลายทานที่ มี
ความเห็นสอดคลองกันวา วัยรุนซึ่งเปนวัยท่ีเหมาะในการพัฒนาภาวะผูนํา โดยอางวาทักษะสําคัญของ
ภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายรวมถึง ความสามารถในการเขาใจ และมีปฏิสัมพันธระหวางผูอ่ืน
จะพัฒนาในชวงวัยรุน๘ วัยรุนจึงเปนชวงเวลาสําคัญในการพัฒนาภาวะผูนํา 
 เยาวชนสมัยใหม เปนเยาวชนยุคไอที  ที่ละเลยคุณธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนวิถี
ชีวิตของสังคมไทย ทําใหเกิดปญหาสังคมตางๆ มากมาย การสงเสริมคุณลักษณะภาวะผูนําเชิงพุทธวิถี 
จึงมีความสําคัญตอการสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นแกเยาวชน โดยผูวิจัยสนใจศึกษาถึงองคประกอบ
คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน โดยการศึกษาความตองการจําเปนในการพัฒนา และ
นําคุณลักษณะดังกลาวมาสรางเปนหลักสูตร ดวยกระบวนการวิจัยพัฒนาหลักสูตร และนําหลักสูตรที่
ไดไปใชในการพัฒนาผูนําเยาวชน เพ่ือเปนพลังสําคัญของชาติ และพระพุทธศาสนาในอนาคต  
 

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 

      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนว

พุทธของเยาวชน โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะของการวิจัยตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา ดังนี ้

๑. เพ่ือศึกษาองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
๒. เพ่ือศึกษากระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  
๓. เพ่ือประเมินศึกษากระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของ

เยาวชน  
๔. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 

 

 
                                                           

๕ ประเวศ วะสี. ผูนํา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมติชน. (๒๕๔๗), หนา ๗๑. 
๖ สิปปนนท เกตุทัต. (๒๕๔๕). การศึกษากับการพัฒนาภาวะผูนํา. วารสารการบริหารฅน. ๒๓

(๒)(กรกฎาคม): ๗๘-๘๓. 
๗ สํ านักงานส งเสริมสวัสดิภาพและพิ ทักษ เด็ ก เยาวชน ผู ดอยโอกาส และผูสู งอายุ . (๒๕๕๐). 

พระราชบัญญัตสิงเสริมการพัฒนาเด็กและ เยาวชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐. (กรุงเทพมหานคร: มปท.), หนา ๒. 
๘ Gordon, J. R. et. al., Management and Organization Behavior. (Boston: Allyn and 

Bacon, 1990). p. 5. 
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๑.๓ ปญหาการวิจัย 

๑. องคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน มีลักษณะเชนใด? 
๒. กระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน เปนอยางไร ? 
๓. ผลประเมินกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน เปน

อยางไร? 
๔. กระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชนหากตองการ

พัฒนาใหดีข้ึน ควรปรับปรุงอยางไร? 
 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 

การศกึษากระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน มีขอบเขต
การศึกษา ดังนี้ 
 
 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ 
 ๑. กลุมตัวอยางที่ใชในการทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อการ
วิพากษหลักสูตรฝกอบรมคณุลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน จํานวน ๗ คน 
 ๒. กลุมตัวอยางที่ ใชสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการจําเปนเก่ียวกับ
คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน จํานวน ๔๐๐ คน  
 ๔. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาทดลองใชกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนํา
ตามแนวพุทธของเยาวชน ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
นนทบุรี จํานวน ๓๐ คน 
 ๕. ประชากรที่ใชในการศึกษาประเมินดานความสอดคลอง ความเหมาะสม และ
ความเปนไปไดของโครงรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ กอนนําหลักสูตรไปใชโดยยืนยันฉันทามติ จํานวน 
๑๐ คน 
  
 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ขอบเขตดานเนื้อหาที่ใชในการศึกษา คือ หลักสูตรเสริมสรางและพัฒนาคุณลักษณะ
ภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน มี ๓ ประการ ไดแก 

องคประกอบที่ ๑ ความสามารถในการครองตน  ซึ่งคุณลักษณะภาวะผูนําสวนบุคคลตาม
แนวพุทธของเยาวชน ซึ่งมีคุณลักษณะความเปนผูนํา ๔ ประการ ไดแก  

๑.๑ มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ 
๑.๒ มีคุณธรรมจริยธรรม  
๑.๓ มีบุคลิกภาพที่ดี 
๑.๔ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ ๒ ความสามารถในการครองงาน ซึ่งคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธ
ของเยาวชน ที่มีความสัมพันธกับงาน  ๓ ประการ ไดแก  



๔ 
 

๒.๑ มีทักษะการคิด 
๒.๒ มีทักษะการทํางานเปนทีม 
๒.๓ มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

องคประกอบที่ ๓ ความสามารถในการครองคน ซึ่งคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธ
ของเยาวชน ที่มีความสัมพันธกับสังคม  ๓ ประการ ไดแก  

๓.๑ มีมนุษยสัมพันธ  
๓.๒ มีทักษะการสื่อสารที่ดี  
๓.๓ มีจิตอาสา 

 

๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะ 

 หลักสูตรฝกอบรม หมายถึง รูปแบบการสรางแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและการปรับปรุงการสอนหรือการพัฒนาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นในการใหความรูและแนวคิด
คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ซึ่งประกอบดวย ๑) จุดมุงหมายของหลักสูตร  ๒) 
เนื้อหาของหลักสูตร ๓) แผนการสอน ๔) กิจกรมการฝกอบรม โดยใชวิธีการฝกอบรมในการถายทอด
ความรู ประสบการณระหวางผูฝกอบรมและผูเขารับการอบรมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนสิ่งท่ีจะ
สงผลใหการฝกอบรมประสบความสําเร็จ 
 ภาวะผูนํา  หมายถึง  การที่บุคคลมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนในกลุม และดําเนินงานใหบรรลุ
ความสําเร็จไดตามวัตถุประสงค ภาวะผูนํากับความเปนผูนํามีความสัมพันธกันคือ บุคคลที่มีความเปน
ผูนํายอมประสบความสําเร็จในการทําใหกลุมบรรลุถึงจุดมุงหมายที่วางไว 
 ภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน หมายถึง คุณสมบัติของเยาวชนในการนําตนเอง 
ในการทํางาน และในการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยคุณลักษณะ
ภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน มอีงคประกอบ ๓ ประการ ๑๐ องคประกอบยอย ไดแก 

องคประกอบที่ ๑ ความสามารถในการครองตน  หมายถึง คุณลักษณะภาวะผูนํา
สวนบุคคลตามแนวพุทธของเยาวชน ซึ่งมีคุณลักษณะความเปนผูนํา ๔ ประการ ไดแก  มีวิสัยทัศน มี
ความรูความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ ๒ ความสามารถในการครองงาน หมายถึง คุณลักษณะภาวะผูนํา
ตามแนวพุทธของเยาวชน ที่มีความสัมพันธกับงาน  ๓ ประการ ไดแก มีทักษะการคิด มีทักษะการ
ทํางานเปนทีม และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

องคประกอบท่ี ๓ ความสามารถในการครองคน หมายถึง คุณลักษณะภาวะผูนํา
ตามแนวพุทธของเยาวชน ที่มีความสัมพันธกับสังคม  ๒ ประการ ไดแก มีมนุษยสัมพันธ มีทักษะการ
สื่อสารที่ดี และมีจิตอาสา 
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๑.๖ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ทําใหเกิดประโยชน ดังนี ้

๑. ไดองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนํ าตามแนวพุทธของเยาวชนท่ีมีคุณภาพดี 
สอดคลองกับความตองการจําเปนในการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ใน
สังคมไทย 

๒. ผูมีสวนเกี่ยวของสามารถนําผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะ
ภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  ใหมีประสิทธิภาพขึ้นสงผลใหเด็กและเยาวชนมีภาวะผูนําตาม
แนวพุทธ สามารถเปนกําลังสําคัญของชาติและพระพุทธศาสนาในอนาคตได 

๓. ภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ไดรับการพัฒนาขึ้น สามารถสรางพลังแก
เยาวชนที่มีคุณภาพได 

๔. ไดหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําที่มีกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะ
ผูนําตามแนวพุทธของเยาวชนท่ีมีคุณภาพ  
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 บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การวิจัยเรื่อง กระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
ผูวิจัยไดศึกษาและคนควาจากตํารา เอกสาร บทความ  งานวิจัยตางๆ และขอมูลทางอินเทอรเนตท่ี
เก่ียวของกับการวิจัยเพ่ือประมวลเนื้อหาสาระมาเปนกรอบความคิดในการวิจัย ดวยการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 ๑.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา 
 ๒.  ภาวะผูนําเยาวชน 
 ๓.  ภาวะผูนําตามแนวพุทธ 
 ๔.  คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
 ๕.  การพัฒนาภาวะผูนําของเยาวชน 
 ๖.  การพัฒนาภาวะผูนําโดยการฝกอบรม 
 ๗.  หลักสูตรการฝกอบรม 
 ๘.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา  
 ผูนําเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการบริหารงานในองคการ เปนผูกําหนดวัตถุประสงค
ขององคการ ใหความคิดริเริ่มในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค มีความรับผิดชอบตอความสําเร็จและ
รักษาระดับความพอใจของสมาชิกในองคการ เปนปจจัยในการอยูรอดขององคการ  DuBrin๙ กลาววา 
ผูนํา (Leader) เปนบุคคลท่ีทําใหองคการประสบความกาวหนาและบรรลุผลสําเร็จโดยเปนผูที่ มี
บทบาทแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนผูใตบังคับบัญชา หรือ ผูนํา คือ บุคคลซึ่งกอใหเกิด
ความมั่นคงและชวยเหลอืบุคคลตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุม คําวา “ผูนํา” กับ “ภาวะผูนํา” 
นั้น เปนการมองคนละดาน คําวา ผูนํา เนนมองที่ตัวบุคคล แตภาวะผูนํา เนนมองท่ีคุณลักษณะในตัว
บุคคล เนื่องจากการวิจัยนี้เก่ียวของกับการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําของเยาวชน การนําเอาทฤษฏี
ภาวะผูนํามากลาวถึง จะทําใหทราบถึงการเปลี่ยนในกระบวนทัศนทางการบริหารจากที่เนนแนวคิด
การบริหารจัดการไปสูแนวคิดภาวะผูนํา พัฒนาการของ กระบวนทัศนของทฤษฏีภาวะผูนํา และ
ลักษณะสําคัญของกระบวนทัศนทฤษฏีภาวะผูนําในแตละยุคแตละสมัย โดยเฉพาะกระบวนทัศนที่มี
อิทธิพลตอการนําไปประยุกตใชในระยะปจจุบัน 

นักวิชาการหลายยุคหลายสมัยที่ใหความสนใจศึกษา  คุณลักษณะผูนํา  (Leadership 

                                                           
๙ DuBrin, A.J. Leadership: research, findings, practice, and skills. (2nd ed). (New York: 

Houghton, 1998), p. 431. 
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Characteristics) สวนใหญเห็นพองตองกันวา  ผูนํานั้น จะตองมีลักษณะที่แตกตางออกไปจากบุคคล
ธรรมดาโดยทั่วไป  เชน  เปนพหูสูต  มีความสามารถ มีอิทธิบาท มีความอดทน เปนตน เมื่อพิจารณา
จากศัพทคําวา “คณุลักษณะผูนํา” ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังไมปรากฏการ
บัญญั ติศัพทนี้ ข้ึนมา ปจ จุบั นได ใชความหมายผู นํ าตามศัพทภ าษาอังกฤษวา Leadership  
Characteristics  และใน Oxford Wordpower Dictionary for Thai Learners ไดใหความหมายของ  
Leadership  ไววา 

      ๑. ฐานะหรือตําแหนงของผูนํา 
      ๒. คุณลักษณะที่ผูนําพึงม ี
      ๓. ผูนําประเทศหรือองคกร๑๐ 

จากประวัติความเปนมาของคุณลักษณะผูนํา  สามารถที่จะพิจารณาไดวา  คุณลักษณะ
ผูนํานั้น  มีลักษณะท่ีเก่ียวกับการอภิปรายถกเถียงถึงบทบาททางความคิด  ที่เรียกวา  โลกทัศน  
วิสัยทัศน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ความคิดที่มีแบบแผนแนนอนของการกระทําเพ่ือไปสูอนาคตที่ดีกวา 
ปจจุบันนักวิชาการสวนใหญในประเทศไทยและคนทั่วไปจึงนิยมใช  คุณลักษณะผูนํา  เพื่อให
สอดคลองกับนักวิชาการสวนใหญและการใชภาษาในปจจุบัน ผูวิจัยไดใหความหมาย คุณลักษณะผูนํา 
ตามคําศัพทภาษาอังกฤษวา  Leadership  Characteristics 

คําวา คุณลักษณะผูนํา เปนคาํผสมระหวางคําวา “คุณ+ลักษณะ+ผูนํา”  พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไมไดบัญญัติคําวา คุณลักษณะผูนํา แตบัญญัติวา คุณ เปนคํานาม  
แปลวา ความดีที่มีประจําอยูในสิ่งนั้นๆ ความเก้ือกูล เชน รูคุณ๑๑ สวนคําวา ลักษณะ เปนคํานาม  
หมายถึง สมบัติเฉพาะ เชน น้ํามีลักษณะเปนของเหลว ลูกบิลเลียดมีลักษณะกลม ลูกเตามีลักษณะ
เหลี่ยม คนไทยมีลักษณะออนโยน๑๒ และผูนํา ไมไดบัญญัติไวในพจนานุกรมโดยตรง แตมีคําที่ใกลเคียง
กันมากคือ คําวา หัวหนา เปนคํานาม แปลวา ผูใหญในหมูหนึ่งๆ๑๓ และที่บัญญัติไวอีกคําหนึ่ง  คือ  
ผูจัดการ เปนคํานาม แปลวา บุคคลที่ มีหนาที่บริหารและควบคุมดูแลกิจการ๑๔ สวนคําวา  
“คุณลักษณะ” ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๓๐ ใหความหมายไววา 
หมายถึง  เครื่องหมายท่ีใชใหถึงความดี  หรือลักษณะประจําของบุคคล๑๕ เม่ือพิจารณาจากรากศัพทที่
กลาวแลว   

สรุปไดวา คุณลักษณะผูนํา หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะของบุคคลผูเปนหัวหนาของกลุมใด
กลุมหนึ่ง ที่จะตองประกอบดวยหลายสิ่งหลายอยาง เชน คุณสมบัติสวนตัว มีความอดทน ความ
กระตือรือรน มีความรับผิดชอบ มีความสามารถ มีความยุติธรรม ไดรับการศึกษาอบรมมาเปนอยางดี  
                                                           

๑๐ สุไร  พงษทองเจริญ  และคณะ, Oxford  Wordpower  Dictionary  For  Thai  Learners,  
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพหนาตางสูโลกกวาง จํากัด,  ๒๕๕๑), หนา ๔๖๕. 

๑๑ พจนานุกรม,  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, 
๒๕๔๖), หนา ๒๕๒. 

๑๒ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๐๑. 
๑๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๘๕. 
๑๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๓๘. 
๑๕ พจนานุกรม, ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๓๐, พิมพครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช

, ๒๕๓๔), หนา ๒๘๒. 
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เปนผูมีปญญาเฉลียวฉลาด  มีความเสียสละและสามารถเปนศูนยกลางในการรวมจิตใจของคนในกลุม
ใหเปนหนึ่งเดียวกันได  เปนผูใชอํานาจในการสั่งการในการนํา  มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
สถานการณสิ่งแวดลอมไดอยางรวดเร็ว  รูจักแกปญหาดวยการพิจารณาอยางละเอียดถ่ีถวน  การ
ตัดสินใจไดอยางรวดเร็วแมนยําและถูกตองในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและกระชั้นชิด 

โดยท่ัวไปแลว คําวา คุณลักษณะผูนํา เปนวาทกรรมอยางหนึ่ง ท่ีถูกนํามาใชสําหรับผูนํา  
ซึ่งเปนคํามักจะมีปญหาในการกําหนดกรอบที่ชัดเจนตายตัว เพราะเปนคําที่มีความละเอียดออนลึกซึ้ง  
จึงยุงยากที่จะกําหนดความหมายใหเปนที่ยอมรับกันในระดับสากลใหเหลือเพียงความหมายเดียว การ
ใหความหมายของนักวิชาการไทย จึงหลีกไมพนที่จะมีการแลกเปลี่ยนหยิบยืมความหมายที่นักวิชาการ
ตางประเทศเคยใหไว ซึ่งกระบวนการดังกลาวผูที่ทําการศึกษาคุณลักษณะผูนํามีหนาที่ๆ สําคัญ คือ  
ตองหันกลับไปพิจารณาแหลงท่ีมา  หรือกําเนิดและพัฒนาการของการใชคําวา คณุลักษณะผูนํา 

การใหความหมายแบบมีนิยามความหมายสําคัญรวมกัน ไดแก อธิบายอดีต ปจจุบัน  
อนาคต และการวางแผนการปฏิบัติ คุณลักษณะผูนํา คือ จุดหมายหรือความเชื่อถือที่เปนระบบและ
แบบแผน โดยอธิบายสภาพสังคมสมัยกอน สมัยปจจุบัน และสภาพสังคมที่จะเปนไปในอนาคตเพ่ือ
กําหนดเปาหมายคุณลักษณะผูนําใหเดนชัดข้ึน เพ่ือแนวทางในการพัฒนาสังคม บทบาทของบุคคลที่
จะมาเปนผูนํา วางแนวทางการประพฤติปฏิบัติอยางเปนแบบแผน ทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันในหมูสมาชิกของสังคม และระดมสรรพกําลังใหเกิดความสามัคคีภายในชาติใหเขารวม
ขบวนการเดียวกัน  เพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพจากผูนําที่ประกอบดวยคุณลักษณะผูนํา เพ่ือไปสูสภาพท่ีดี
เลิศ ความหมายของศัพทเหลานี้ มักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความพอใจ เหตุผลของผูนําไปใช  
การแปลการเลือกใชศัพทที่มีการแปลกันอยูแลว ทําใหเกิดความคลุมเครือไมไดความหมายท่ีชัดเจน
กอนท่ีจะกําหนดความหมาย  คุณลักษณะผูนํามาใชในการศึกษาขอบเขตความเชื่อมโยงกันของศัพทที่
มีความหมายใกลเคียงกับคุณลักษณะผูนํา จากการคนควาพบวามีนักวิชาการหลายๆ ทาน ไดศึกษาถึง
ความแตกตางระหวางคุณลักษณะผูนํา กับคําที่มีความใกลเคียงและเพื่อความสะดวกในการทําความ
เขาใจจึงไดนําขอคิดของนักวิชาการดังกลาวมาเปนหลักในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
คุณลักษณะผูนํากับคําวาผูนํา 
 
 ๑.๑ ความหมายของคุณลักษณะผูนํา 

 คุณลักษณะผูนําสําหรับบุคคลโดยทั่วไป จะมองเห็นภาพของการกระทําและอํานาจ
ของผูนําในกระบวนการทางสังคม เชน คุณลักษณะผูนําทางความคิด คุณลักษณะผูนําทางกองกําลัง
หรือวาผูนําทหาร คุณลักษณะผูนําทางบริหารตางๆ  มีคุณลักษณะผูนําทางการเมือง เปนตน หรือ
บุคลิกที่พิเศษของบุคคลที่ตนไดพบเห็น แตความเปนจริงแลวคุณลักษณะผูนําไมใชบุคคลจะมีลักษณะ
เชนนี้เสมอไป ดังนั้น เพื่อความเขาใจอันถูกตองไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายเอาไว ๓  
ประการ คือ 

๑. คุณลักษณะผูนํามีขอบเขตกวางขวางและเกี่ยวของกับตัวแปรตางๆ  มากมาย   
๒. คุณลักษณะผูนําเปนผลงานของสหวิชา สหสถาบันและสหอาชีพ ฉะนั้น วิธีการมอง

คุณลักษณะผูนําของแตละวิชา สถาบัน และอาชพีที่แตกตางกันออกไป 
๓. องคความรูเก่ียวกับคุณลักษณะผูนํา ยังถือเปนขอยุติยังไมได เนื่องจากผลการศึกษา
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เก่ียวกับเรื่องนี้  ยังมีความขัดแยงกันอยูมาก 
อยางไรก็ตามผูวิจัยจึงไดนําเสนอความหมายของคุณลักษณะผูนํา ซึ่งนักวิชาการท่ีมี

ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายและนักวิจัยหลายทานไดรวบรวมไวอยางนาสนใจ ดังนี ้
พระถนัด  วฑฺฒโน (บุตรสวัสดิ์)  ไดใหความหมายวา  ผูนํา  คือ ผูมีบุคลิกลักษณะ  มี

คุณสมบัติเดนกวาผูอื่นในกลุมและมีอิทธิพลมากกวาบุคคลอื่นในหนวยงาน ท้ังสามารถสรางความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหเกิดขึ้นแกหนวยงานได  นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงบุคคลใดบุคคล
หนึ่งซึ่งรับบทบาทเปนผูบริหารประสานผลประโยชนในกลุมเสมือนเปนสัญลักษณของกลุม  มีอิทธิพล
และอํานาจ  สามารถบังคับบัญชาบุคคลในกลุมใหปฏิบัติงานบรรลุผลตามเปาหมายที่องคกรกําหนด
เอาไวได๑๖ 

เนตรพัณณา  ยาวิราช  ใหคําจํากัดความวา  ผูนํา  (Leader)  หมายถึง  บุคคลที่ไดรับ
การยอมรับและยกยองจากบุคคลอ่ืน  หมายถึงบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้ง  หรือไดรับการยกยองใหเปน
หัวหนาในการดําเนินงานตางๆ  ในองคกรตางๆ  ตองอาศยับุคคลที่เปนผูนํา และมีความเปนผูนําจึงจะ
ทําใหองคกรดําเนินไปอยางบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  และนําพาหนวยงานไปสูความ
เจริญกาวหนา๑๗ 

ความหมายคุณลักษณะผูนํา  จากแนวคิดของนักวิชาการและนักบริหารหลายทานที่ได
กลาวมาในขางตนไดวา  หมายถึง  คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของบุคคลผูที่จะเปนผูนํา และจะตอง
ลักษณะที่ดีที่เปนประโยชนตอบุคคลที่จะมาเปนผูนํา  ซึ่งจําเปนจะตองไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน  ทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร  เปนบุคคลที่สามารถกําหนดทิศทางความเปนไปและความอยูรอดของ
องคกร  และเปนผูประสานงานให กิจกรรมตางๆ  ในองคกร  เพ่ือใหองคกรดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลตามเปาหมายของวิสัยทัศนที่กําหนดไว  จะตองมีความสามารถในการเปน
แบบอยางที่ดีใหกับผูตามได  และไดรับการยอมรับยกยองเชื่อถือจากผูอ่ืน  เชน  สติปญญา  ความดี
งาม  ความรูความสามารถ รวมทั้งบุคลิกภาพ  มีวิสัยทัศนกวางไกล  มีความรับผิดชอบตอหนาที่ไม
บกพรอง  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  มีความเปนกัลยาณมิตร  มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
ผูใตบังคับบัญชา  และสภาพสิ่งแวดลอมไดดี  ตลอดถึงผูรวมงานที่มีความรูความสามารถ  ตองเปนผูที่
มีความเขมแข็งอดทนไมยอทอตออุปสรรคใดๆ  ทั้งสิ้น  อันเปนสิ่งที่สามารถสรางความไววางใจใหกับ
บุคคลทั้งหลายเหลาอื่น  เพ่ือประสานสมาชิกของกลุมใหรวมมือรวมใจกันเปนหนึ่งเดียวเพ่ือดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมายของกลุมไปไดดวยดี  และที่สําคัญตองเปนบุคคลที่มีจิตใจสาธารณะ  คือ  เปนคน
ชอบใหความชวยเหลือสงัคมอยูในจริตนิสัย  ทั้งหมดนี้  คือ  คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของบุคคลผู
ที่จะเปนผูนํา 
  
 

                                                           
๑๖ พระถนัด วฑฺฒโน (บุตรสวัสดิ์), "การวิเคราะหคุณสมบัติของผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ , 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลัย), ๒๕๕๑. 

๑๗ เนตรพัณณา  ยาวิราช, ภาวะผูนํา และผูนําเชิงกลยุทธ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเซ็นทรัลเอ็กซ
เพรส จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑. 



๑๐ 
 

 ๑.๒ การเกิดคุณลักษณะผูนํา 
คุณลักษณะผูนํามีกําเนิดหรือที่มา  จากหลายระดับตามแตสถานการณ  คานิยมในแต

ละยุคสมัย  ในยุคโบราณการปกครองของผูปกครองหรือผูนํา  มักใชแบบพอปกครองลูก  ซึ่งเปน
ประเพณีโบราณและดั้งเดิมของบรรพชน  คือหัวหนาผูปกครองทรงอาญาสิทธิ์ในหมูคณะ เปนหัวหนา
หมูในการปกครอง  และการใชอาญาสิทธิ์ทุกประการ๑๘  เปนตัวกําหนดหรือบงชี้วาจะสามารถนําพา
สมาชิกหรือสังคมใหประสบกับความสําเร็จไดมากนอยเพียงใด 

การกําเนิดคุณลักษณะผูนําครั้งแรกตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา  คือ  สัตวผูหนึ่ง
เปนคนโลภ สงวนสวนของตนไว  ไปเก็บเอาสวนอื่นที่เขาไมไดใหมาบริโภค สัตวทั้งหลายจึงชวยกันจับ
สัตวผูนั้น ครั้นแลว ไดตักเตือนอยางนี้วา แนะสัตวผูเจริญ  ก็ทานกระทํากรรมชั่วชานัก ท่ีสงวนสวน
ของตนไวไปเก็บเอาสวนอ่ืนที่เขาไมไดใหมาบริโภค ทานอยาไดกระทํากรรมชั่วชาอีกเลย สัตวผูนั้น
รับคําของสัตวเหลานั้นแลว แมครั้งที่ ๒ แมครั้งที่ ๓ สัตวพวกหนึ่งประหารดวยฝามือ พวกหนึ่ง
ประหารดวยกอนดินบาง พวกหนึ่งประหารดวยทอนไม ก็นัยเพราะมีเหตเุชนนั้นเปนตนมา การถือเอา
สิ่งของที่เจาของไมไดใหจึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกลาวเท็จจึงปรากฏ การถือทอนไมจึง
ปรากฏ ครั้งนั้นแล พวกสัตวที่เปนผูใหญจึงประชุมปรับทุกขกันวา พอเอย ก็การถือเอาสิ่งของท่ีเจาของ
ไมได ใหจักปรากฏ การติเตียนจักปรากฏ การพูดเท็จจักปรากฏ การถือทอนไมจักปรากฏ ในเพราะ
บาปธรรมเหลาใด บาปธรรมเหลานั้น เกิดปรากฏแลวในสัตวทั้งหลาย  อยากระนั้นเลย พวกเราจัก
สมมติสัตวผูหนึ่งใหเปนผูวากลาวผูที่ควรวากลาวไดโดยชอบ ใหเปนผูติเตียนผูท่ีควรติเตียนไดโดยชอบ 
ใหเปนผูขับไลผูที่ควรขับไลไดโดยชอบ  สวนพวกเราจักแบงสวนขาวสาลีใหแกผูนั้น๑๙ 

โธมัส  ฮ็อบส  (Thomas  Hobbes) กลาวไววา ยุคนั้น ผูคนใชภาษาแสดงความ
คิดเห็น  ตางคนตางความคิดเห็น หนึ่งคนหนึ่งความคิดเห็น คนยิ่งมากความคิดเห็นยิ่งมาก  ตางคนตาง
เห็นวาความเห็นของตนถูกตอง  และตําหนิวาความเห็นของคนอื่นผิด  ผูคนในแผนดินกอความวุนวาย
ปนปวนดุจดั่งสัตวเดรัจฉาน  เห็นที่แผนดินเกิดความวุนวายปนปวนชัดเจนอยูแลว นั่นคือ ไมมีผูนํา
บริหาร  เพราะฉะนั้น  จึงตองเลือกคนดีมีความสามารถเปนกษัตริย๒๐ 

พรนพ  พุกกะพันธุ  ไดกลาวถึง  กําเนิดภาวะของผูนํา ไว  ๔  ประการ  คือ 
๑. ผูนําโดยกําเนิด  
๒. ผูนําที่มีความอัจฉริยะ 
๓. ผูนําที่เกิดข้ึนตามสายงาน  
๔. ผูนําตามสถานการณ๒๑  
 

                                                           
๑๘ ประยุทธ   สิทธิพันธ,  ประวัติศาสตร  มหาอาณาจักรไทย,  (สมุทรปราการ : แกวบรรณกิจ),  หนา  

๘๑.   
๑๙ ที.ปา.  (ไทย) ๑๑/๑๒๙-๑๓๐/๙๕-๙๖. 
๒๐ โธมัส  ฮ็อบส,  อางใน  เฟงอ่ิวหลัน  ศาสตราจารย,  ส. สุวรรณ  แปลและเรียบเรียง,  ปรัชญาจีน  

จากขงจื๋อถึงเหมาเจอตง,  (กรุงเทพมหานคร : บริษัท  ตถาตา  พับลิเคชั่น  จํากัด, ๒๕๕๓),  หนา  ๖๙.   
๒๑ พรนพ   พุกกะพันธุ,  ภาวะผูนําและการจูงใจ,  (กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท,  ๒๕๔๔),  หนา  

๒๕. 



๑๑ 
 

 
สต็อกดิลล  (Stogdill)  ไดใหแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีเก่ียวกับการเกิดภาวะผูนําไว  ๖  

ประการ  ดังนี้   
๑. ทฤษฎีเหมือนทฤษฎีที่วาดวย ลักษณะผูนําที่มีมาแตเกิด 
๒. เชื่อวาลักษณะผูนําเกิดจากสภาพแวดลอม เวลา สถานที่ และโอกาส 
๓. มีความเชื่อวาผูนํานั้นเกิดจากความสามารถเฉพาะตัวและเพ่ือนรวมงาน  
๔. ทฤษฎีใหความสําคัญ กับองคประกอบ ๓ ประการ คือ การกระทํา การ

ปฏิสัมพันธ และเจตสิก โดยเชื่อวาจะเปนผูนําไดนั้น จะตองมีความสามารถในการกระทํา มีมนุษย
สัมพันธ  และมีการควบคุมทางจิตใจที่ด ี

๕. เชื่อวาผูนํานั้นตองมีความเขาใจในธรรมชาติของมนุษยวา  มีความตองการอะไร  
หากเปนผูนําที่มีความเขาใจและตอบสนองความตองการเหลานั้น  ก็จะกลายเปนผูนําในกลุมได 

๖. เชื่อวาลักษณะทางธรรมชาติของมนุษยจะคิดอยูเสมอวาการที่ตนใหอะไรแกผูใด  
ยอมไดรับสิ่งตอบแทนที่คุมคา  ฉะนั้น  ผูที่จะเปนผูนําจะถูกผูตามคิดอยูเสมอวา  ถาตนใหความ
รวมมือกับผูนําแลวผูนํายอมเปนที่ยอมรับของกลุมดวย๒๒ 

    สรุปไดวา การเกิดหรือกําเนิดคุณลักษณะผูนํา จากแนวคิดของนักวิชาการทั้งหลาย
นั้น  การเกิดคุณลักษณะผูนํามีท่ีมา ๒ ประการ คือ คุณลักษณะผูนําที่มีมาโดยกําเนิด  ผูนําที่มีลักษณะ
ประเภทนี้  ไดมาโดยการปลูกฝงสืบทอดจากบรรพบุรุษ เชน การไดเห็น การไดสัมผัส  และซึมซับเขา
ไปอยูในสามัญสํานึก  ตลอดถึงการไดรับแตงตั้งสืบทอดเปนรัชทายาทหรือราชวงศ  และคุณลักษณะ
ผูนําที่เกิดจากผูที่มีความรู ความสามารถ  ความกลาหาญ  หรือบุคคลนั้นมีคุณสมบัติตางๆ  ในความ
เปนผูนําในตัวของเขาเอง  

 
๑.๓ คุณลักษณะของผูนําที่ด ี

คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของผูนํา  เปนเอกลักษณพิเศษบางอยาง  ที่ทําใหผูนํา
ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน  แตมีขอแตกตางกันบางตามลักษณะของงานที่รับผิดชอบ  เชน     
ผูนําทางการศึกษายอมแตกตางจากผูนําทางทหาร  เปนตน  คุณสมบัติของผูนําที่ดีอันพึงประสงคใน
การเปนผูนําตามทัศนะของทานผูรูทั้งหลาย  ซึ่งสามารถนํามากลาวได  ดังตอไปนี ้

 อุทัย หิรัญโต ไดกลาววา  คุณสมบัติของผูนําที่ดี ควรประกอบดวยลักษณะ ดังตอไปนี้  
๑) มีอุดมการณ ๒) สามารถพ่ึงตนเองได ๓) ปฏิบัติงานดวยความมั่นใจ ๔) เปนนักสูท่ีกลาเผชิญ
เหตุการณ ๕) ตัดสินใจและปฏบิัติการโดยพลัน ไมลังเล  และ ๖) ใฝใจในการผูกไมตรีกับหัวหนางานอ่ืน๒๓  

นพพงษ  บุญจิตราดุลย  ไดกลาวถึง  คุณลักษณะของผูนําที่ดีไว  ๖  ประการ  คือ 
๑. ผูนําจะตองเปนผูที่มีความสามารถ  ประกอบดวยความดี  ปญญา  ไหวพริบ      

การตื่นตัวอยูเสมอ  ทันตอเหตุการณ  การใชเวลาและภาษาที่ถูกตอง  ความเปนผูมีความคิดริเริ่ม  
เปนตัวของตนเอง  และความเปนผูตัดสินปญหาที่ด ี

                                                           
๒๒ Stogdill, R. M. Handbook of leadership: A survey of the literature. (New York: 

Free Press, 1974), p. 73. 
๒๓ อุทัย  หิรัญโต, ศิลปศาสตรของนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๒๐),  หนา  ๑๓. 



๑๒ 
 

๒. ผูนําจะตองเปนผูที่มีความสําเร็จทางดานวิชาการ  แสวงหาความรู  ความสําเร็จ
จากการทํางาน  และทางการเลนกีฬาตางๆ 

๓. ผูนําจะตองเปนผูความรับผิดชอบ  จะตองเปนผูที่ผูอื่นพ่ึงพาไดมีความคิดริเริ่ม มี
ความสม่ําเสมอ  มั่นคง  อดทน  กลาพูด  กลาทํา  มีความเชื่อมั่นตนเอง  และมีความปรารถนาที่จะ
เปนเลิศหรือทะเยอทะยาน  ในการทําใหตนเองประสบความสําเร็จ   

๔. ผูนําจะตองเปนผูมีสวนรวมในดานกิจกรรม  ในดานสังคม  ใหความรวมมือรูจัก
ปรับตัวและมีอารมณขัน  ไมเปนคนเครียด  หรือเก็บกดอารมณของตนเอง  เม่ือสิ่งตางๆ เขามา
กระทบ   

๕. ผูนําจะตองเปนผูมีฐานะทางสังคม  มีตําแหนงฐานะสังคมเปนท่ีรูจักทั่วไป 
๖. รูสถานการณ รูภาวะจิตของคนระดับตางๆ  รูฐานะ ทักษะความตองการ  และ

ความสนใจของผูใตบังคบับัญชา  รูในวัตถุประสงคที่องคกรที่จะตองทําใหสําเร็จ  มีผูกลาววา  ผูนําที่ดี
ตองรูจักเปนผูตามที่ดี๒๔     

สุพัตรา  สุภาพ   ไดกลาวถึง คุณสมบัติของผูนํ าที่ดี ไว  ดังนี้  ๑ ) ภูมิหลั งและ
ประสบการณสามารถตัดสินใจสั่งการ  มีทักษะการวางแผนงาน ๒) สติปญญาและสุขภาพจิต ไมวาจะ
ดานภาษาหรือการมีเหตุผล ๓) มีความรอบรู เปนการใฝหาความรูอยางกวางขวาง ๔) ยืดหยุนตอ
เหตุการณ  ไมถือตัวเปนหลัก ๕) เชื่อมั่นตนเองและไมลังเล แตก็ไมใชประเภทไมฟงความคิดของใคร๖) 
มีความซื่อสัตย ไมคิดโกง ๗) มีความยุติธรรมไมลําเอียง ใหความเปนธรรมแกทุกคน ๘) มีความคิด
สรางสรรค  พยายามหาสิ่งที่ทําใหดียิ่งข้ึน ๙) มีวินัย เคารพกฎ และปฏิบัติตาม และ ๑๐) มีความ
ทะเยอทะยาน จะเปนแรงบันดาลใจใหเกิดความคิดริเริ่ม  มีความคิดสรางสรรค๒๕ 

กวี  วงศพุฒ  ไดกลาวถึง  คุณลักษณะของผูนําที่ดีไว  ดังนี้ ๑) การศึกษาดี  ๒) มี
ความเฉลียวฉลาด ๓) มีความเชื่อมั่นในตนเอง ๔) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ๕) มีความกลาหาญ        
๖) เปนที่พึงของคนอ่ืนได  ๗) เปนผูมีวินัยของตนเอง  ๘) เปนผูมีความยุติธรรม ๙) มีความเสียสละ
๑๐) เปนผูที่เขาใจ  และบังคับตนเองได  ๑๑) มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  และ ๑๒) มีความซื่อสัตย 
จงรักภักดี  เปนตน๒๖ 

กิติ  ตยัคคานนท  ไดอธิบายไววา  คุณลักษณะของผูนําที่ดี  ตองมีคุณลักษณะ  ดังนี้   
๑) มีสุขภาพแข็งแรงดี  ๒) มีความรูดี  ๓) มีบุคลิกดี  ๔) มีความคิดริเริ่ม  ๕) มีการตัดสินใจกับการใช
ดุลยพินิจดี  ๖) มีความกลาหาญ  ๗) มีความแนบเนียน  ๘) มีความอดทน  ๙) มีการสื่อความหมายท่ีดี  
๑๐) มีความเห็นอกเห็นใจ  ๑๑) ไมเห็นแกตัว เสียสละ และไมใชอภิสิทธิ์ในทางที่ผิด  ๑๒) มีความสงบ
เสงี่ยม  ๑๓) มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน  และ  ๑๔) มีการสังคมดี๒๗ 
                                                           

๒๔ นพพงษ  บุญจิตราดุลย, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, ๒๕๓๔), หนา 
๙๖. 

๒๕ สุพัตรา  สุภาพ, เทคนิคการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพยุคใหม เนนพฤติกรรมมนุษย,  
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมนิต,ิ ๒๕๓๖), หนา ๔๙–๕๐. 

๒๖ กวี  วงคพุฒ, ภาวะผูนํา, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยเสริมวิชาชีพบัญช,ี  ๒๕๓๖), หนา 
๑๐๙-๑๑๐. 

๒๗ กิติ  ตยัคคานนท, เทคนิคการสรางภาวะผูนํา, พิมพครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : เปลวอักษร, 
๒๕๔๓), หนา  ๒๘–๓๓. 



๑๓ 
 

กิติมา  ปรีดีดิลก  ไดกลาววา คุณลักษณะของผูนําที่ดี  มีคุณลักษณะ ๓ ประการ ที่
เรียกวา  ไตรภูมิ คือ ๑) มีภูมิรู ๒) ภูมิธรรม และ ๓) ภูมิฐาน และนอกจากนี้  ผูนําควรเปนผูเฉลียว
ฉลาด  มีไหวพริบ  มีความสามารถรอบดาน  มีความเชื่อมั่นในตนเอง กระตือรือรนที่จะกาวหนา  มี
ความจริงใจตอคนทั่วไป  มีศีลสัตย  และศรัทธาตอผูรวมงาน๒๘  

ยงยุทธ  เกษสาคร  ไดกลาวถึง  ลักษณะผูนําที่ดี  ประกอบดวยคุณสมบัติสวนตัวของ
ผูนํา ไดแก มุงแสวงหามรรควิธีที่จะนําผูรวมงานใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานตามที่กําหนดไว    
การแสดงออกในรูปของพฤติกรรม  ไดแก  ความสัมพันธกับผูรวมงาน  ความสามารถในการตัดสินใจ  
ความรับผิดชอบและวิสัยทัศนที่กวางไกล  ความเปนผูนําสูงสามารถแสดงบทบาทในการนําดวยบารมี  
ความจงรักภักดีใหเกิดในจิตสํานึกของบุคลากรตอหนวยงาน  สรางความพึงพอใจดวยการใชศักยภาพ
อยางเต็มที่กับผูรวมงานจนสามารถสรางทีมงานได๒๙ 

ธงชัย  สันติวงษ   และชัยยศ  สันติวงษ   กลาวไววา  คุณลักษณะของผูนํ าท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง  มักจะตองมีความเฉลียวฉลาด  มีความยุติธรรม  มีความเขาใจ  มีความรอบรู  ทั่วไป
และความรอบรูเฉพาะอยาง  มีการรับรูไดอยางถูกตองและเปนผูมีความซื่อสัตยสูงอีกดวย  นอกจากนี้
ยังไดศึกษาและตั้งทฤษฏีเก่ียวกับคุณสมบัติของผูนําไวหลายประการ  ไดแก 

๑. คุณลักษณะทางรางกาย  (Physical Traits)  เก่ียวกับรูปรางหนาตาดี  เชน    
ความสูงพอเหมาะ  น้ําหนักไมมีมากนัก  หนาตาดี  สุขภาพแข็งแรง 

๒ . คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ  (Personality) เกี่ ยวกับความฉลาดความ
กระตือรือรนในหนาที่การงาน  ความริเริ่มในทางความคิด  ความอดทน  ความพยายาม 

๓. คุณลักษณะทางนิสัยสวนตัว  (Personal  Traits)  เกี่ยวกับความฉลาดความ
รับผิดชอบการตัดสินใจ  การชอบและรักงาน 

๔. คุณลักษณะทางสังคม  (Social Traits)  เกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจ   ความมี
มนุษยสัมพันธ  ความเปนผูไววางใจได  รวมงานกับผูอื่นได๓๐ 

บารนารด  (Barnard)  กลาวไววา  ผูนําที่ดีตองมีความตื่นตัว  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจรวดเร็ว  และถูกตองมีความสามารถในการจูงใจคน  มีความรับผิดชอบและมีความฉลาดรอบ
รูทันโลกทันทีทันเหตุการณ  และมีความสามารถในการแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี๓๑   

ดูบริ้น  (DuBrin)  ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะดานบุคลิกภาพทั่วไปของผูนํา ที่
ประสบความสําเร็จ  ประกอบดวย   

๑. มีความเชื่อมั่นในตนเอง  (Self confidence)  อยางแทจริงและเหมาะสม 
๒. มีความไววางใจได (trustwortniness)  สรางความเชื่อถือใหกับบุคคลอ่ืนได      

                                                           
๒๘ กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและเทคนิคการนิเทศการศึกษาเบื้องตน, (กรุงเทพมหานคร : อัษรา

พิพัฒน, ๒๕๒๙), หนา  ๒๖๘. 
๒๙ ยงยุทธ เกษสาคร, ภาวะผูนําและการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม, ๒๕๔๒), หนา 

๖๙. 
๓๐ ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ, พฤติกรรมของบุคคลในองคกร, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๒๒), หนา ๑๒๔. 
๓๑ Barnard, C.J., Education for Executive in Reading in Human Relations, (Edited by 

DobinRobert, New Jercy : Prentice-Hall., 1961), p 45.  



๑๔ 
 

มีความซื่อสัตย  มั่นคง  
๓. มีลักษณะเดน (dominant)  หรือมีความโดดเดนแตกตางจากบุคคลอ่ืนๆ   
๔. มีลักษณะแสดงตัว  (fedi)  ชอบเขาสังคมและเขารวมกิจกรรมตางๆ   
๕. มีการแสดงออกอยางเหมาะสม  (Facesgdie)  ทั้งในการแสดงความรูสึก ความ

คิดเห็น  ทัศนคติและมีการแสดงออกอยางมั่นใจ  
๖. มีอารมณ ม่ันคง (emotional stabitity)  สามารถควบคุมอารมณตนเองได            

และแสดงออกอยางเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ   
๗. มีความกระตือรือรน  (enthustasm)  และมีการแสดงออกทั้งคําพูดและภาษา

ทาทางที่ชวยสรางความสัมพันธที่ดีในทีมและชวยสรางแรงบันดาลใจ   
๘. มีอารมณขัน  (sense of humon)  ชวยลดความเครียดและความขัดแยงตางๆ  
๙. มีลักษณะเปนคนที่ดูอบอุน (warmth) เห็นใจ เขาใจคนอ่ืน ปกปองดูแลคนอ่ืนได   
๑๐. มีความอดทนสูงตอความคับของใจ  (high toterance for frustration)  หรือ

มีความสามารถในการอดทนตอปญหาอุปสรรคท่ีมาขัดขวางทําใหไมบรรลุเปาหมายได   
๑๑. มีความตระหนักรูเก่ียวกับจุดออนและจุดแข็งของตนเอง  รวมถึงเปาหมายของ

ตนเองดวย  (self-avareness  and self-objectivity)๓๒ 
สรุปไดวา  คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของผูนําที่ดี  คอื เอกลักษณ หรือลักษณะที่พิเศษ

ออกไปจากคนธรรมดา  คุณธรรมบางประการของผูนํา  การที่ผูนํานั้นใชความรูความสามารถ ใช
สติปญญา  หรืออํานาจอิทธิพลตางๆ  ของผูนําในการจูงใจโนมนาวจิตใจผูอ่ืน  หรือชักนําพาผูอ่ืน  ซึ่ง
เปนคุณสมบัติเฉพาะในการปกครองตนเองและผูอ่ืน เพ่ือนํามาประสานความรวมมือรวมใจระหวางคน
กับงานเขาดวยกัน  เพื่อรวมทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งของหมูคณะ  ใหบรรลุตามเปาหมายที่
ตองการ  หรือวาตามวัตถุประสงคที่ตั้งเอาไว  เชน มีความรูความสามารถ  มีสติปญญา ความริเริ่มกลา
หาญ  ยุติธรรม อดทน กระตือรือรน เห็นอกเห็นใจผูใตบังคับบัญชา ไหวพริบดี ทันตอเหตุการณ  มี
ฐานะทางสังคมดี เคารพกฎหมาย เสียสละ สุขภาพแข็งแรง บุคลิกภาพดี สงบเสงี่ยม 
 
 ๑.๔ แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนำ 
 ทฤษฏีภาวะผูนําที่จะใชศึกษาเพ่ืออธิบายแงมุมใดแงมุมหนึ่งของผูนําในเชิงปฏิบัติเพื่อ
จะทําใหสามารถเขาใจ ทํานาย หรือควบคุมภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลได ซึ่งจากการศึกษาแนวคิด
เก่ียวกับผูนํา มีทฤษฏีภาวะผูนําซึ่งนักวิชาการไดจัดหมวดหมูทฤษฎีจําแนกออกเปน ๔ กระบวนทัศน
หลัก คือ ๑) กระบวนทัศนทฤษฏีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ ๒) กระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนําเชิง
พฤติกรรม ๓) กระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ และ ๔) กระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนํา
เชิงปฏิรูป ดังนี้  

๑.๔.๑. กระบวนทัศนทฤษฏีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ (Trait Leadership 
Theory Paradigm) 
   กระบวนทัศนทฤษฏีนี้เกิดข้ึนในทศวรรษ ๑๙๓๐-๑๙๔๐ เปนระยะเริ่มแรกของ

                                                           
๓๒ DuBrin อางใน, รัตติกรณ จงวิศาล, ภาวะผูนํา: ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสูการพัฒนา, พิมพ

ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๒๐๗. 



๑๕ 
 

การศึกษาภาวะผูนําที่มีความเชื่อวา ภาวะผูนําเปนสิ่งที่มีติดตัวมาแตเกิด (born, not made) งานวิจัย
สวนใหญ มุงเนนตรวจสอบหาคุณลักษณะที่แตกตางกันระหวางผูนําและผูตาม หรือระหวางผูนําที่มี
ประสิทธิผลกับที่ไมมีประสิทธิผล ในตัวแปรทั้งดานกายภาพและดานจิตวิทยา ดังนั้นผูนําท่ีประสบ
ความสําเร็จจะเปนผูที่มีความสามารถเหนือกวาคนธรรมดาทั่วไป (extra-ordinary abilities)๓๓ 

การศึกษาผูนําเชิงคุณลักษณะจึงพยายามศึกษาคุณลักษณะสวนตัว (Personal 
Traits) ที่มีอยูในตัวผูนํา โดยพยายามแยกแยะวาคุณลักษณะใดบางท่ีดํารงอยูในตัวผูนํา รวมทั้ง
คุณลักษณะที่ระบุกันมากวาเปนตัวชี้วัดความเปนผูนํา ซึ่งในยุคแรกๆ ของการศึกษาแนวทางนี้ จะ
ศึกษาผูนําที่ประสบความสําเร็จ๓๔ ฐานคติของแนวทางนี้ มีความเชื่อวา การที่บุคคลถูกกําหนดใหเปน
ผูนํานั้นข้ึนอยูกับคุณลักษณะท่ีเหนือคนอื่นๆพบวามี ๕ คุณลักษณะ ไดแก ๑) สติปญญา ๒) การมี
อํานาจ ๓)  ความมั่นใจในตนเอง ๔) ความกระตือรือรน ๕) ความรูเก่ียวกับภาวะงาน๓๕   

สวน DuBrin ไดสรุปวาภาวะผูนําในองคการควรจะมีคุณลักษณะท่ีโดดเดนใน
เรื่อง ความฉลาดรอบรู (Wisdom) สติปญญาการรูจักคิด (Intelligence) และมีความคิดสรางสรรค 
(Creativity)๓๖  

นอกจากนี้ Lussier and Achua กลาวถึงคุณลักษณะของคนที่เปนผูนํา มี ๕ 
ประการ ไดแก ๑) ความมีพลังและความทะเยอทะยาน (Energy and Ambition) ๒) ความปรารถนา
ที่จะนําผูอื่น (The Desire to Lead) ๓) ความซื่อสัตย มีจริยธรรม ยึดมั่นหลักการ (Honesty and 
Integrity) ๔) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) ๕) ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) และ 
๖) ความรอบรูในงาน (Job-relevant knowledge)๓๗  

การศึกษาคุณลักษณะความเปนผูนํา นักวิจัยใชวิธีการ ๒ อยาง คือ (๑) 
เปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนผูนําของบุคคลที่เปนผูนํากับที่ไมไดเปนผูนํา และ (๒) เปรียบเทียบ
คุณลักษณะความเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพกับบุคคลที่เปนผูนําที่ไมมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๔.๒.  กระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Leadership 
Theory Paradigm) 

ในปลายทศวรรษ ๑๙๔๐ ถึงชวงตนทศวรรษ ๑๙๕๐ ภายหลังที่นักวิจัยเกิด
ความทอแทใจในการศึกษาเชิงคุณลักษณะ และหันมาใหความสนใจในประเด็นคาํถามวา ที่จริงนั้นผูนํา
เขามีพฤติกรรมอยางไรตองานและตอผูใตบังคับบัญชาของเขา แทนที่จะกําหนดลงไปวาผูนํานั้นควรจะ

                                                           
๓๓ Tomey - Marrine, A.. Transformational Leadership in nursing. (ST. Louis Missouri:  

Mosby-Year Book, 1993), p. 27. 
๓๔ Daft, R. L., Leadership theory and practice. (London: Harcourt Brace College, 

1999), p. 65. 
๓๕ Gordon, J. R. et. al., Management and Organization Behavior. (Boston: Allyn and 

Bacon, 1990), p. 50. 
๓๖ DuBrin. Leadership Research Findings, Practice, and Skills. (5th ed). (Boston: 

Houghton Mifflin Company, 2007), p. 56. 
๓๗ Lussier, R. N. and Achua, C. F. Leadership: Theory, Application and Skill 

Development. (Cincinnati, Ohio: South Western Pu, 2007), p.112. 



๑๖ 
 

มีลักษณะอยางไร ซึ่งวิธีการศึกษาพฤติกรรมของผูนํากับวิธีการศึกษาคุณลักษณะของผูนํามีความ
คลายคลึงกันอยูอยางหนึ่งคือ ทั้งสองวิธีเชื่อวามีวิธีท่ีดีที่สุดวิธีหนึ่ง (one best way) ในการนํา แตทั้ง
สองวิธีก็มีความแตกตางกัน โดยที่วิธีการศึกษาคุณลักษณะผูนําเชื่อวาผูนํานั้นเปนมาแตเกิด (born 
leader) แตวิธีการศึกษาพฤติกรรมของผูนําเชื่อวาผูนํานั้นฝกไดหรือเรียนได  ดังนั้นนักวิจัยในยุคที่ ๒ 
นี้ จึงยอมรับวาหากบุคคลไดรับการฝกใหมีพฤติกรรมผูนําที่เหมาะสมแลวยอมเปนผูนําที่มีประสิทธิผล
ได กระบวนทัศนทฤษฎีเชิงพฤติกรรม ซึ่งเนนศึกษาถึงสิ่งที่ผูนําพูดและสิ่งที่ผูนําทํา โดยมุงหาแบบ
พฤติกรรมที่ดีที่สุดในการเปนผูนําที่มีประสิทธิผล โดยมีทฤษฏีในกลุมนี้ ดังนี้๓๘ 

๑) แบบภาวะผูนําของมหาลัยไอโอวา (Iowa State University leadership 
style) ศึกษาโดย Kurt Lewin และคณะ ทําการศกึษาภาวะผูนําเชิงอํานาจนิยม พบวาพฤติกรรมของ
ผูนํ าและแบงผู นํ าออกเปน  ๓ แบบ ดังนี้ คือ ผูนํ าแบบเผด็จการ (Authoritarian) ผูนํ าแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic) และ ผูนําแบบเสรีนิยม (Laissez-Faire)๓๙ 

๒ ) แบบภาวะผู นํ าของมหาวิทยาลัยมิชิแกน  (University of Michigan 
leadership style) ศึกษาโดยอาศัยทฤษฏีของ Likert แลวจําแนกแบบภาวะผูนําเปนสองแบบ คือ 
แบบ มุ งผลผลิ ต  (production-centered) และแบบมุ งคน  (employee-centered) และจาก
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้(๑) ผูนําที่มีประสิทธิภาพมีแนวโนมท่ีจะมีความสัมพันธที่ดีกับลูกนอง สนับสนุน
และสงเสริมใหลูกนองเชื่อวาตนเองก็เปนคนมีเกียรต ิมีความสําคัญ (๒) ผูนําที่มีประสิทธิภาพใชกลุมใน
การตัดสินใจ และ (๓) ผูนําที่มีประสิทธิภาพมักจะตั้งมาตรฐานในการทํางานคอนขางสูง๔๐  ในการทํา
วิจัยตอๆ มา Likert พบวา ผลผลิตจะเพิ่มมากขึ้นถากระบวนการของการเปนผูนําตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ
การทํางานเปนทีม ความศรัทธาและไววางใจ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

๓) แบบภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไอโอ (Ohio State University 
leadership style) ศึกษาภายใตการนําของ Ralph Stogdill และโดยการพัฒนาแบบสอบถามที่
เรียกวา The Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ) ไดจําแนกพฤติกรรมผูนํา
ออกเปน ๔ แบบ ดังนี้ (๑) มุงงานสูงแตมุงผูปฏิบัติงานต่ํา (๒) มุงงานสูงและมุงผูปฏิบัติงานสูง (๓) มุง
งานต่ําและมุงผูปฏิบัติงานต่ํา และ (๔) มุงงานสูงแตมุงผูปฏิบัติงานต่ํา๔๑  ซึ่ง Daft ไดสรุปผลการวิจัย
จําแนกพฤติกรรมผูนําออกเปน ๒ มิติ ไดแก ดานกิจสัมพันธ เปนการใหความสําคัญกับงาน และดาน
มิตรสัมพันธ เปนการใหความสําคัญกับคนผูปฏิบัติงาน๔๒ 

                                                           
๓๘ Kreitner, R., & Kinicki, A. Organizational Behavior (7th ed). (Boston: McGraw Hill 

Irwin, 2007), pp. 517 – 518. 
๓๙ Lunenburg, F. C. and Ornstein, A. C. Education Administration: Concept and 

Practices. (3nd ed). (Belmoni: Wadsworth. 2000), p. 147. 
๔๐ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. ภาวะผูนํา ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษาหนวยท่ี ๕. 

(พิมพครั้งท่ี ๒). (นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หนา ๕๐. 
๔๑ Blanchard, K., & Hodges, P. The Servant Leader: Transforming Your Heart, Head, 

Hands and Habits. (Tennessee: J. Countryman, 2003), p. 218. 
๔๒ Daft, R. L. The Leadership Experience. (3rd ed). (Mason, OH: Thomson South-

Western, 2006), p. 18. 



๑๗ 
 

๔) แบบภาวะผูนําท่ีเปนทฤษฏีตาขายภาวะผูนํา (leadership grid) ศึกษาโดย 
Robert Blake & Jane mouton ซึ่งมีแบบภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยโอไอโอและมิชิแกนเปน
พ้ืนฐานในการศึกษาโดยจําแนกภาวะผูนําได ๕ แบบหลักดังนี้ คือ (๑) แบบมุงทั้งผลผลิตและมุงคนใน
ระดับต่ํา เรียกวา impoverished leader (๒) แบบมุงผลผลิตสูงแตมุงคนต่ํา เรียกวา authority-
compliance leader (๓) แบบมุงคนสูงแตมุงผลผลิตต่ํา เรียกวา country club leader (๔) แบบมุง
ทั้งผลผลิตและคนในระดับปานกลาง เรียกวา middle of the road leader และ (๕) แบบมุงทั้ง
ผลผลิตและคนในระดับสูง เรียกวา team leader ในบรรดาแบบภาวะผูนําทั้ง ๕ แบบนี้ (Blake and 
Mouton) ถือวา แบบที่  ๕  คือ มุ งทั้ งผลผลิตและคนในระดับสู ง ดู เหมือนจะเหมาะกับทุก
สถานการณ๔๓  

 ๑.๔ .๓ . กระบวนทัศนทฤษฏีภาวะผู นํ าตามสถานการณ  (Contingency 
Leadership Theory Paradigm)  

เนื่องจากการศึกษาวิจัยภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะและเชิงพฤติกรรมในระยะที่
ผานมา มุงหาแบบภาวะผูนําที่ดีที่สุดที่สามารถนําไปใชไดกับทุกสถานการณ เพ่ือใหเปนทฤษฏีที่
สามารถนําไปใชไดทั่วไป (universal theories) แตในชวงทศวรรษ ๑๙๖๐ ตางพบวา ไมมีแบบภาวะ
ผูนําที่ดีที่สุดที่สามารถนําไปใชไดในทุกสถานการณ (no one best leadership style) นักวิจัยสวน
ใหญจึงหันมาสนใจทฤษฏีภาวะผูนําตามสถานการณของผูนํา หรือผูตาม หรือสภาพแวดลอม๔๔ โดยตั้ง
คําถามวา คุณลักษณะใดหรือพฤติกรรมใดท่ีมีผลตอการเปนผูนําที่มีประสิทธิผลในสถานการณที่
กําหนด การวิจัยในกลุมนี้จะใหความสําคัญกับปจจัยเชิงสถานการณ (situational factor) เชน 
ลักษณะงานที่ทํา สภาพแวดลอมภายนอก และคุณลักษณะของผูตาม ซึ่งในการใชภาวะผูนําตาม
สถานการณนี้  Fiedler ไดใหขอเสนอแนะใหมีการเปลี่ยนแปลงในดานสถานการณ (situation) 
มากกวาที่จะใหเปลี่ยนแปลงที่แบบภาวะผูนํา เชน ปรับสภาพความสัมพันธสวนบุคคลใหดีขึ้น กําหนด
ลักษณะงานใหชัดเจนขึ้น และเพิ่มอํานาจหนาที่ใหมากข้ึน เปนตน ซึ่งแนวทฤษฎีนี้เชื่อวา ความมี
ประสิทธิภาพของผูนําขึ้นอยูกับสถานการณ 

 ๑.๔.๔. กระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนําเชิงปฏิรูป (Transforming Leadership 
Theory Paradigm) 

ตั้งแตกลางทศวรรษ ๑๙๗๐ กระบวนทัศนทฤษฏีภาวะผูนําเริ่มเปลี่ยนไปสู
กระบวนทัศนเชิงบูรณาการ ซึ่งพยายามจะรวมทฤษฏีเชิงคุณลักษณะ ทฤษฏีเชิงพฤติกรรม และทฤษฏี
ตามสถานการณ เพ่ืออธิบายถึงการมีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางผูนําและผูตามที่มีประสิทธิผล  
ทฤษฏีภาวะผูนําในกระบวนทัศนนี้ที่สําคัญมี ๓ ทฤษฏี คือ  

๑) ภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมี (charismatic leadership) เปนทฤษฏีท่ีอธิบาย
ถึงกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติและขอตกลงเบ้ืองตนหลักของสมาชิกใน
องคการ และการสรางความมีพันธะผูกพันกับวัตถุประสงคขององคการ โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤต 

                                                           
๔๓ Blake, R.,& Mouton, J. The new Managerial Grid. (Houston. Texas: Gulf. 1978), p. 10. 
๔๔ DuBrin, A.J. Applying psychology: Industrial and organizational effectiveness.    

(6th ed). Upper Saddle River, (New Jersey: Pearson Prentice Hall. 2004), p.112. 



๑๘ 
 

โดยอาศัยคณุลักษณะหรือคุณภาพของผูนําในดานตางๆ  
๒) ภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (Transformation leadership)๔๕ เปน

ทฤษฏีที่อธิบายถึงสิ่งที่ผูนําทําแลวประสบความสําเร็จหรือทําแลวกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่ง
ใหมๆ คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง ๔ ประการ ไดแก (๑) การใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 
(Idealized Influence) เนน ให ผู นํ า เป นตนแบบ (role model) (๒ ) การสรางแรงบั นดาลใจ   
(Inspirational Motivation) (๓) การกระตุนการใชปญญา (Intellectual Stimulation) และ (๔) 
การคาํนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration) และ  

๓) ภาวะผูนําเชิงยุทธศาสตร (strategic leadership) เปนทฤษฏีที่อธิบายถึง
กระบวนการกําหนดทิศทางองคการ การสรางและการนําไปสูการปฏิบัติของวิสัยทัศน พันธะกิจ และ
ยุทธศาสตร เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนทฤษฏีภาวะผูนําดังกลาวขางตน เห็นไดวา
ทฤษฏีผูนําที่พยายามอธิบายถึงปจจัยที่สงผลตอความเปนผูนําที่มีประสิทธิผลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงใน
แนวคิดมาตลอด จากยุคของความเชื่อในทฤษฏีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะในชวงทศวรรษ ๑๙๓๐-
๑๙๔๐  มาสูยุคความเชื่อในทฤษฏีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมในปลายทศวรรษ ๑๙๔๐ เขาสูยุคความเชื่อ
ในทฤษฏีภาวะผูนําตามสถานการณในชวงทศวรรษ ๑๙๖๐ และทายสุดไดเขาสูยุคความเชื่อในทฤษฏี
ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป ทั้งในเรื่องของคุณลักษณะ พฤติกรรม และตามสถานการณตั้งแตกลางทศวรรษ 
๑๙๗๐ เปนตนมา กลาวไดวาปจจุบัน กําลังอยูในอิทธิพลของความเชื่อในทฤษฏีภาวะผูนําเชิงปฏิรูป 
ทั้งในแงการศึกษาวิจัยและในแงการประยุกตใช และจากการพัฒนาการของทฤษฏีภาวะผูนําดังกลาว 
วิโรจน สารัตนะ๔๖ เห็นวา ในกรณีของการพัฒนาโปรแกรมผูนํา ควรจํากัดขอบเขตของการพัฒนา
ภาวะผูนํา ตามกระบวนทัศนทฤษฏีภาวะผูนําเชิงปฏิรูป ที่ประกอบดวยปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําที่มี
ประสิทธิผลครอบคลุมตามความเชื่อของทฤษฏีภาวะผูนําตั้งแตยุคแรกเปนตนมาจนถึงปจจุบัน  
 

๒.๒ ภาวะผูนําเยาวชน 
 การศึกษาคุณลักษณะผูนําเยาวชนเปนแนวคิดแบบใหม ซึ่งตองการประยุกตจากฐานคิด
ของคุณลักษณะผูนําวิชาชีพของผูใหญมาสูคุณลักษณะผูนําเยาวชน 
  ๒.๑ ความแตกตางระหวางภาวะผูนําผูใหญกับภาวะผูนําเยาวชน 
 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับภาวะผูนํา มักจะศึกษาและพูดถึงแตภาวะ
ผูนําที่เปนของผูใหญหรือผูบริหาร มีนอยมากที่จะศึกษาภาวะผูนําของเยาวชน แตสวนใหญมักจะ
ประยุกตภาวะผูนําของผูใหญมาใชกับเยาวชน ผูวิจัยจึงไดพยายามสืบคนเพ่ือหาคําตอบวาภาวะผูนํา
ของผูใหญกับภาวะผูนําของเยาวชนแตกตางกันหรือไม ซึ่งก็พบมิติที่แตกตางระหวางภาวะผูนําของ
ผูใหญกับภาวะผูนําเยาวชน ดังนี ้
  ๑. คุณลักษณะภาวะผูนําของผูใหญ เปนผูนําเชิงวิชาชีพมีคุณลักษณะผูนําชัดเจนและ

                                                           
๔๕ วิเชียร วิทยอุดม. ภาวะผูนํา. (กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลม และไซเท็กซ, ๒๕๔๘), หนา ๑๕๑-๑๕๔ 
๔๖ วิโรจน สารัตนะ. การบริหารการศึกษา : หลักการ  ทฤษฎี  หนาที่ ประเด็นและบทวิเคราะห. 

(กรุงเทพมหานคร: ทิพยวิสุทธิ,์ ๒๕๕๐). 



๑๙ 
 

ใชไดในเหตุการณตางๆ มีความเปนมืออาชีพ ที่ตองนําพาองคการไปสูเปาหมายที่วางไวภายใต
สถานการณที่ตองมีการบริหารแบบอาชีพ แตสําหรับคุณลักษณะภาวะผูนําเยาวชนเปนผูนําท่ีตองการ
การเรียนรูจากสภาพแวดลอมเชิงประสบการณมากกวาที่จะเปนเหตุการณเฉพาะ๔๗ โดยที่มีผูใหญคอย
ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และการมีสวนรวมในการพัฒนาไปพรอมกัน ภาวะผูนําเยาวชนเปนการฟนฟูสู
อนาคต เปนผูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาทักษะภาวะผูนําที่จําเปนในการเปนหัวหนาในอนาคต๔๘  
  ๒. ผูใหญมักจะแสดงความเปนภาวะผูนําเดี่ยว (Solo Leadership)โดยมีอีโก (ego) 
สูงกวาเยาวชน สวนเยาวชนเปนภาวะผูนําทีม (Team Leadership) เขามารวมทํางานกับกลุมโดยมี
คุณลักษณะของการเปนผูนําเดี่ยวนอยกวาผูใหญ จะเห็นวา หลายครั้งเราจะพบวาเยาวชนจะให
ความสําคัญกับเพ่ือนในกลุมมากกวา เยาวชนจะมีศักยภาพภายในท่ีจะเปนผูนําเดี่ยว แตยังไมสามารถ
เปนอยางชัดเจนได เนื่องจากสถานะภาพและสถานการณยังไมถึงเวลา แตเยาวชนควรจะไดรับการ
เตรียมพรอมพื้นฐาน ใหมีโอกาสไดเรียนรู ฝกฝน และทดลองการเปนผูนํา เพ่ือการอาชีพในอนาคต๔๙ 
  ๓. คุณลักษณะภาวะผูนําของผูใหญ เปนผูนําแบบของการใชอิทธิพล (Influence) มี
อิทธิพลเหนือกลุมผูตามสําหรับกิจกรรมตางๆ ของกลุมเพื่อการกําหนดเปาหมายและการบรรลุ
วัตถุประสงค๕๐ สวนคุณลักษณะภาวะผูนําเยาวชน เปนภาวะผูนําที่มีภารกิจรวมกันในการทํางานกับ
สมาชิก มีการกระจายอํานาจใหกับทีม พัฒนาและกระตุนใหทีมงานสรางสรรคภารกิจใหมๆ ขึ้นมา จะ
ไมมีการสั่งการโดยผูนําเพียงคนเดียว สมาชิกในทีมจะรับฟงเรื่องราวตางๆ อยางระมัดระวัง สงเสริมซึ่ง
กันและกันเพ่ือใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ๕๑  
 สรุป ตัวแปรของภาวะผูนําที่ทําการศึกษาในปจจบุัน มักจะเปนคุณลักษณะของภาวะ
ผูนําสําหรับผูใหญ เพราะเห็นชัดในการบริหารแบบอาชีพ ที่ตองมีความพรอมในเหตุการณตางๆ เพื่อ
นําพาองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว โดยภาวะผูนําแบบผูใหญ จะมีความเปนมืออาชีพแสดง
ความเปนภาวะผูนําเดี่ยว โดยมีอีโก (ego) สูง จึงมีเรื่องของการใชอิทธิพล มีความเปนเอกภาพในการ
ดําเนินการสั่งการเพ่ือการปฏิบัติตาม เพ่ือใหการนําองคกรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  แตสําหรับภาวะ
ผูนําเยาวชน ซึ่งมักจะเปนแบบพ้ืนฐานลักษณะทั่วไปเชิงบวก ท่ีทุกคนควรมี และพัฒนาใหมีขึ้น โดย
อาศัยผูใหญเปนพ่ีเลี้ยงอยางเปนกระบวนการ  มีความเปนภาวะผูนําทีม (Team Leadership) มีการ
รวมทํางานกับกลุมใหความสําคัญกับเพ่ือนในกลุมมากกวา เพ่ือการเตรียมพรอมพ้ืนฐาน ใหมีโอกาสได

                                                           
๔๗ Virginia Board of Education. (2001). Linking Leadership to Instruction: A 

Leadership Development Curriculum for Virginia Public Schools. (Richmond Virginia: Virginia 
Polytechnic Institute and State University). pp. 1-3. 

๔๘ Kittychan, G. Development of youth leadership. (2006). [Access on February 16, 
2017] Available from: http://answers.google.com/answers/threadview?id=777072. 

๔๙ Virginia Board of Education. (2001). อางแลว. pp. 1-3. 
๕๐ Daft, R. L. Leadership theory and practice. (London: Harcourt Brace College, 1999). 

p. 5. 
๕๑ บุตรี จารุโรจน. ภาวะผูนําและการพัฒนาทีมงาน. (พิมพครั้งที่ ๒). (กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๙), หนา ๒. 

 



๒๐ 
 

เรียนรู ฝกฝน และทดลองการเปนผูนําแบบมืออาชีพในอนาคต 
ตารางที่ ๒.๑ สรุปผลการวิเคราะหความแตกตางของภาวะผูนําผูใหญกับภาวะผูนําเยาวชน 
 
ความแตกตาง ภาวะผูนําผูใหญ ภาวะผูนําเยาวชน 
๑. คุณลักษณะ ๑) เปนผูนําเชิงวิชาชีพ  

๒) มีคุณลักษณะที่เดนชัด  
๓) มีความเปนมืออาชีพ พรอมนําพา
องคกรสูเปาหมาย 

๑ ) เป น ผู นํ า ท่ี ต อ ง เรี ย น รู  สั่ ง ส ม
ประสบการณ 
๒) ตองอาศัยคําแนะนําจากผูใหญ 
๓) อาศัยสภาพแวดลอมเชิงประสบการณ
มากกวาเหตุการณเฉพาะ 

๒. การนํา ๔) มีความเปนผูนําเดี่ยว มี Ego สูง 
๕) มีความโดดเดนในการนําองคกร 

๔ )  เ ป น ผู นํ า แ บ บ ที ม  ( Team 
Leadership) 
๕ ) ใหความสําคัญ กับเพื่ อนและการ
ทํางานรวมกัน 

๓. อํานาจ ๖) เปนผูนําแบบใชอํานาจ 
(Influence) ในการสั่งการเพ่ือให
บรรลุเปาหมายขององคกร 

๖) มีการกระจายอํานาจให กับทีม มี
ภารกิจรวมกันในการทํางานกับสมาชิก 

 
 ๒.๒ ความหมายของภาวะผูนําเยาวชน  
 สตอกดิลล (Stogdill) ไดใหความหมายภาวะผูนําเยาวชน หมายถึง การมีบุคลิกภาพที่
ดี มีศิลปะในการชักจูงคนใหปฏิบัติตาม มีการประยุกตรูจักใชอํานาจ (อิทธิพลทางสรางสรรค) การ
ปฏิบัติตนดี เหมาะสม มีพลังในการโนมนาวจิตใจ มีมิตรภาพความสัมพันธที่ดีกับทุกคน และมีความ
ริเริ่มสรางสรรค๕๒ 
 ไพศาล จันทรภักดี ไดกลาวถึง ภาวะผูนําที่พึงประสงคของเยาวชน คือ เปนผูมีวิสัยทัศน 
มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความรู ทันเหตุการณ กาวทันโลก
เทคโนโลยี มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริต มีความสามารถในการจูงใจ มีความสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหทันเหตุการณ มี
มนุษยสัมพันธท่ีดีตอบุคคลอ่ืน มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ มีบุคลิกภาพดี มีการบริหาร
จัดการที่ดี มีความเสียสละและมีความยุติธรรม๕๓ 
 วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม ไดกลาวถึง ภาวะผูนําเยาวชน หมายถึง ความสามารถในการนํา
ตนเองและผูอ่ืน ใหมีคณุธรรม จริยธรรม มีการใฝรูตลอดเวลา มีวินัย ทํางานเปนทีม มองอนาคตและมี

                                                           
๕๒ Stogdill, R. M. Handbook of leadership: A survey of the literature. (New York: 

Free Press. 1974), pp. 28 - 29.  
๕๓ ไพศาล จันทรภักดี. “การพัฒนาภาวะผูนําเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โดยใชกระบวนการหลักสูตร”. วารสาร

ศึกษาศาสตร ๗(๑), (๒๕๔๘), หนา ๑๗ – ๓๐. 



๒๑ 
 

มารยาทในสังคมรักษาวัฒนธรรมไทย รูจักแกไขปญหา การใชชีวิตอยางมีเปาหมาย ตองมีความอดทน
และศักยภาพในตนเอง ความทะเยอทะยานจะผลักดันเราไปสูความเปนเลิศ กลาที่จะนําเสนอความคิด
ของตัวเอง กลาที่จะเปนผูนํา ไดแงคิดในการเปลี่ยนความคิด คิดอยางไรจึงจะประสบความสําเร็จ คิด
อยางไรจึงจะเปนคนที่มีศักยภาพ อีกทั้งมีความสามารถในการชักจูงใหผูอื่นทํางานเปนทีมไปสู
ความสําเร็จของกลุมอยางมีประสิทธิผล๕๔ 
 กลาวโดยสรุป ภาวะผูนําเยาวชน หมายถึง คุณสมบัติของเยาวชนในการนําตนเองและ
ผู อ่ืน  โดยเยาวชนมีการพัฒนาความสามารถในการเปนหั วหน าคนและหั วหน างาน  ตาม
กระบวนการพัฒนาการรับรู การปฏิสัมพันธกลุม และการนําตนเอง ทักษะที่จําเปนสําหรับภาวะผูนํา 
 ๒.๓ คุณลักษณะผูนําเยาวชน  
 คุณลักษณะผูนําในตัวผูบริหารแบบทั่วไปมักจะพูดถึงหลักการแนวคิดทฤษฎีอยาง
มากมาย แตคุณลักษณะผูนําเยาวชนมักจะเก่ียวของกับคุณลักษณะผูนํา โดยมีผูใหญเปนพี่เลี้ยง ซึ่ง
สอดคลองกับขอกําหนดในพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ในหมวดที่ ๒ 
มาตราที่  ๑๐ ที่ กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประกอบดวย
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัด ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และประธานสภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เหลานี้เปนตน เปนพี่เลี้ยง๕๕ 
 กรองเงิน วีระวงศสุวรรณ ไดศึกษาวิเคราะหองคประกอบของบุคลิกภาพความเปนผูนํา
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา องคประกอบ
บุคลิกภาพของผูนํานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ มี ๔ องคประกอบ คือ๕๖  
   ๑. ความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนความสามารถทางสมองของบุคลที่จะระลึกสิ่งตางๆ ที่เคย
เรียนรูไปแลวออกมาเปนรูปธรรมใหมไดมาก จนเกิดเปนความคิดใหมๆ แปลกๆ หรือสามารถดัดแปลงสิ่ง
ที่มีอยูแลวแตเดิมใหเปนรูปแบบใหม หรือนําไปใชในแงใหมที่มีประสิทธิภาพสูงกวาเดิม ไมซ้ําแบบใคร  
  ๒. ความยุติธรรม เปนการปฏิบัติตอทุกคนและใหโอกาสแกทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

                                                           
๕๔ วรวุฒิ   จิรสุจริตธรรม. “การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาวะผูนําเยาวชนในโรงเรียน

อาชีวศึกษาคาทอลิก”. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ,  ๒๕๕๓), หนา ๓๗. 

๕๕ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ, มาตรฐานศูนยเด็ก
เล็กแหงชาติ คูมือการดําเนินงานตามมาตรฐาน. (กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 
๒๕๕๔), หนา ๑.  

๕๖ กรองเงิน  วีระวงศสุวรรณ. “การวิเคราะหองคประกอบบุคลิกภาพความเปนผูนําของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
การวัดผลการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๐), หนา ๗๑ - ๗๔. 

 



๒๒ 
 

มีการวางตัวเปนกลาง ไมลําเอียงหรือมีอคติใดๆ ในการที่จะกอใหเกิดประโยชนหรือโทษตอผูหนึ่งผูใด 
มีเหตุผลในการคิด การทํา และมีการตัดสินหรือลงสรุปอยางมีเหตุผล  
  ๓. ความเชื่อมั่นในตนเอง เปนความแนวแนท่ีจะกระทําใดๆ อยางองอาจ ซึ่งถา
กระทําการใดแลวจะไมมีการลังเลหรือหวั่นวิตกในความสามารถของตนเอง และไมมีอาการหวั่นไหว
กลัววาจะถูกผูอ่ืนติเตียน หรือวานอกลูกนอกทาง แมจะมีอุปสรรคขัดขวางก็ไมยอทอแตอยางไร ไม
ยอมเลิกลมหรือเปลี่ยนใจแตอยางใดทั้งสิ้น ยังคงตั้งใจทําสิ่งนั้นๆ ตอไปอีก โดยม่ันใจวาตนเองจะ
สามารถทําไดดวยความสําเร็จลุลวงและถูกตองเหมาะสม  
  ๔. ความใจกวาง ไมยึดมั่นในความคิดของตนเองวาตองถูกเสมอไป  จะตองเปนผู
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีเหตุมีผล มีความสามารถที่จะยอมเปลี่ยนแนวความคิดของตนเอง
ได  ความเปนผูมีใจกวางนี้จะตองครอบคลุมไปถึงความสามารถในการรับฟงความเห็นผูอ่ืน  ตลอดจน
ความสามารถที่จะไดความคิดเห็นในสิ่งตางๆ โดยปราศจากอคติ  นอกจากนั้นยังหมายถึง การมีความ
รัก ความเขาใจ ความเห็นอกเห็นใจกัน เอ้ือเฟอเผื่อแผกันและกัน  
  นพลักษณ หนักแนน ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค และพฤติกรรมความเปนผูนํา
ของผูนํานิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา ผูนํานิสิตนักศึกษาจัดลําดับความสําคัญของคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูนํานิสิต 
นั กศึ กษ าตามความคิ ด เห็ นของผู นํ านิ สิ ต  นั กศึ กษาในสถาบั น อุดมศึ กษ าของรั ฐ  สั ง กัด
ทบวงมหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร ๔ ดาน ไดแก๕๗ 

๑. คุณลักษณะดานสติปญญาความรูความสามารถ ไดแก มีความรูความเขาใจใน
องคกรที่ตนรับผิดชอบ สามารถสรางแรงจูงใจในการทํากิจกรรม และมีความสามารถในการตัดสินใจ
โดยใชขอมูลและเหตุผล  

๒. คุณลักษณะทางบุคลิคภาพ ไดแก ใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น แตง
กายเหมาะสมกับกาลเทศะ และมีความเปนมิตรยิ้มแยมแจมใส  

๓. คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มี
ประสบการณในการทํางาน และมีความสามารถในการบริหารงานในองคกร  

๔. คุณลักษณะสังคม ไดแก มีมนุษยสัมพันธสูง มีความเสียสละเพื่อประโยชน
สวนรวมมากกวาตนเอง ความสามรถในการปรับตัวเขากับผูอื่นและมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืนรวมทั้งมีความเชื่อมั่นในตนเอง  

วาสนา พวยอวน ไดกลาวถึงคุณลักษณะความเปนผูนําของนักเรียน ซึ่งประกอบดวย
คุณลักษณะที่สําคัญ ๒ ดาน ไดแก คุณลักษณะดานบุคลิกภาพทั่วไป และคุณลักษณะบุคลิกภาพที่

                                                           
๕๗ นพลักษณ หนักแนน. “คุณลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมความเปนผูนําของผูนํานิสิต

นักศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธปริญญา

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการอุดมศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, ๒๕๔๓), หนา ๑๑๔ 

– ๑๑๕. 



๒๓ 
 

สัมพันธกับงาน๕๘ 
 ๑. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพทั่วไป ไดแก  

 ๑.๑ การติดตอสื่อสาร ไดแก การท่ีนักเรยีนใชคําพูดหรือทาทางในการติดตอสื่อสาร 
โดยสามารถพูดใหสมาชิกกลุมเขาใจตรงกันในเรื่องท่ีพูด และพูดโนมนาวจิตใจใหผูอ่ืนทําตามได 

 ๑.๒ ความเชื่อมั่นในตนเอง ไดแก การที่นักเรียนมีความมั่นใจที่จะทําการอยางไม
ลังเลใจ ไมหวั่นวิตกในความสามารถของตนเอง ไมเลิกลมหรือเปลี่ยนใจแมจะมีอุปสรรค 

 ๑.๓ ความมีวินัยในตนเอง ไดแก การที่นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
ควบคุมอารมณหรือการกระทําของตนเองได เคารพสิทธิของผูอื่นและมีความซื่อสัตยตอตนเอง 

 ๑.๔ การกลาแสดงออก ไดแก การท่ีนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
กลาที่จะพูดถึงความรูสึกของตนเอง และกลาที่จะบอกถึงความตองการของตนเองใหบุคคลอ่ืนรับรู 

๒. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่สัมพันธกับงาน  
 ๒.๑ ความเห็นอกเห็นใจ ไดแก การที่นักเรียนสนใจปญหาหรือความตองการของ

บุคคลอ่ืน ใหความชวยเหลือกับบุคคลที่เดือดรอน 
 ๒.๒ ความคิดริเริ่ม ไดแก การที่นักเรียนแสดงถึงความคิดแปลกๆใหมๆ มีความ

สนใจความคิดและผลงานใหมๆ ของบุคคลอ่ืน 
 ๒.๓ ความรับผิดชอบ ไดแก การที่นักเรียนปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ

ลุลางไปดวยดี มีความพยายามที่จะปรับปรุงหนาที่ใหดีขึ้น และยอมรับความผิดพลาดท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่นั้น 

 ๒.๔ ความรอบคอบ ไดแก การที่นักเรียนมีการวางแผนในการทํางาน มีการ
รวบรวมขอมูลอยางละเอียดกอนการตัดสินใจ ทํางานตามขั้นตอนที่ไดวางแผนไวและมีการทบทวนงานท่ี
ทํา 

ไพศาล จันทรภักดี ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาภาวะผูนําเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชกระบวนการ
หลักสูตร ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําที่พึงประสงคของเยาวชน ดังนี้๕๙ 

๑. เปนผูมีวิสัยทัศน  คือ ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพตองเปนผูมีวิสัยทัศนคือ มองการณ
ไกลโดยมุง ความสําเร็จขององคกร มองเห็นเหตุการณที่จะเกิดข้ึนในอนาคต คาดคะเนเห็นการ
เปลี่ยนแปลง กาวทันตอ เหตุการณและกระแสโลกาภิวัฒนผูนําจะตองเปนผูกําหนดทิศทางขององคกร
ใหดําเนินการตามเปาหมาย โดยการวางแผนการทํางาน การจัดกําลังคนและการลงมือปฏิบัติเพื่อให

                                                           
๕๘ วาสนา พวยอวน. “การศึกษาคุณลักษณะความเปนผูนําของนักเรียนชวงชั้นที่ ๓ โรงเรียนบานธาร

นพเกา จังหวัดสระแกว”. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๗), หนา บทคัดยอ. 

๕๙ ไพศาล จันทรภักดี. “การพัฒนาภาวะผูนําเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยใชกระบวนการหลักสูตร”. วิทยานิพนธ

ปริญญาการศึกษาดษุฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร. ๒๕๔๘), หนา ๒๕. 

 



๒๔ 
 

เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีตั้งไว  
๒. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร คือ ผูนําที่ดีจะตองมีทักษะในการสื่อสาร ทั้ง

การแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร การแสดงความคิดเห็นหรืออธิบายใหผูรวมงานไดรับรูและเขาใจในเรื่อง
ที่ตองการจะสื่อสาร ในขณะเดียวกันผูนําจะตองเปนทั้งผูพูดและผูฟงที่ดีมีศิลปะในการจูงใจเพ่ือน
รวมงาน สามารถสั่งการและ นําเสนอผลงานตางๆ ไดอยางกระชับและงายตอการทําความเขาใจ การ
ถายทอดงาน วิธีการทํางาน ความรู ความคิดและความตองการ ใหลูกนองไดรับทราบและตระหนักใน
ความสําคัญของการปฏิบัติงาน มีคุณลักษณะการเปนผูฟงที่ดี พบปะพูดคุยกับลูกนองเสมอ พูดจาให
เกียรติและสุภาพตอทุกคน เปนผูมีความรับผิดชอบและคาดหวังใหลูกนองรับผิดชอบตองานที่ทํา 

๓. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กาวทันโลกเทคโนโลยี คือ มีแรงจูงใจสูงอยากรูอยาก
เห็น เปนผูท่ีเปดโลกทัศนในการเรียนรู ขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีที่กาวหนา ละเอียดออนตอปญหา มี
ความคิดคลองแคลวยืดหยุนเขาใจในสิ่งท่ีเปนนามธรรมมีความสามารถในการตีความหมายและ
เตรียมการตางๆ มีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของ องคกรใหดียิ่งข้ึน โดยการนําเสนอความคิด
ริเริ่มใหมๆ รวมถึงการประยุกตและพัฒนาวิธีการทํางาน ยอมรับ การเปลี่ยนแปลงท่ีดีกวา และคิดคน
วิธีการใหมๆ เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

๔. มีความเชื่อมั่นในตนเอง คือ ผูนําตองมีความเขาใจในขอบเขตความสามารถของ
ตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง เชน เมื่อตัดสินกระทํากิจกรรมใด ๆ ไปแลวตองเชื่อมั่นวาจะทําสําเร็จ 
ไมหวั่นไหว ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งนอกจากนี้จะตองมีอารมณที่คงที่ คือ มีความหนัก
แนนไมใชอารมณสวนตัวในการแกไขปญหาเมื่อมีวิกฤตการณเกิดขึ้นสามารถควบคุมได นั่นก็
หมายความวาผูนําจะตองเปนผูบรรลุวุฒิภาวะทางอารมณ 

๕. มีความสามารถในการตัดสินใจ  หมายถึง การตัดสินปญหาตางๆ ในทางที่ถูกตอง
ตรงกับขอเท็จจริงโดยมีขอผิดพลาดนอย นั่นหมายความวาในการตัดสินใจแตละครั้ง จะตองไดมี
การศึกษาปญหาตาง ๆ กัน มีเหตุผลที่ดี และทําลงไปดวยความระมัดระวัง คํานึงถึงปญหาที่เกิดจาก
ความผิดพลาดที่อานเกิดขึ้นขางหนา และเมื่อตัดสินสิ่งหนึ่งสิ่งใด หลังจากไดศึกษาปญหาอยางดีแลว
จะตองกระทําลงไปดวยความเด็ดเดี่ยว 

๖. มีคณุธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต คอื การครองตนและการประพฤติของ
ผูนํา มีการปฏิบัติตนถูกตองเหมาะสมยึดมั่นตามหลักกฎหมายและหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริต ยืนหยัดในความถูกตอง และมีความสํานึกในหนาที่ของตน ตลอดจนหลักการในการ
ดําเนินชีวิตของตนเองโดยมุงประโยชนสวนรวม มากกวาประโยชนสวนตนสวนตน เพ่ือสนับสนุนและ
ผลักดันใหภารกิจหลักขององคกรบรรลุเปาหมายท่ี กําหนดไว  

๗. มีความสามารถในการจูงใจ หมายถึง การมีความสามารถในการพูด การ
แสดงออกดวยความรูสึก การโนมนาวและการจูงใจใหลูกนองเกิดพลังกายใจที่จะทํางานจนบรรลุผล
สําเร็จ โดยการพัฒนาและฝกอบรม การสอนงาน การใหคําปรึกษา การสรางสัมพันธภาพที่ดี การ
เขาใจความรูสึกและใหเกียรติ การสรางบรรยากาศสภาพแวดลอม ทั้งดานบรรยากาศขององคกร การ
ปฏิบัติกับทุกคนดวยความเปนธรรม และการเปดโอกาสใหลูกนองกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 

๘. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคคลอื่น ในเรื่องมนุษยสัมพันธผูนําท่ีดีจะตองเขากับหมู
คณะได ทําตัวสนิทสนมกับทุกคน โดยสามารถวางตัวเปนกันเองและเปนท่ีปรึกษาของผูใตบังคับบัญชา 



๒๕ 
 

วิธีการสรางมนุษยสัมพันธนั้นผูนําตองรูเรื่องความตองการตางๆ เชน ทางดานรางกาย ความปลอดภัย
การยอมรับในสังคมของผูใตบังคับบัญชา และสิ่งสําคัญผูนําตองสนองตอบใหไดเพราะเปนการเอาชนะ
จิตใจของผูใตบังคับบัญชาทําใหความสัมพันธระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชาเปนไปดวยดี จูงใจให
รวมมือกันทํางาน 

๙. มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ คือ ผูนําที่ดีจะตองเปนผูที่มีความ
เฉลียวฉลาดในการบริหาร จัดการหรือนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ ทั้งในดานวิชาการ การวางแผน 
การจัดการองคกร การจัดกําลังคน รวมถึงการนํานวัตกรรมใหมๆ มาประยุกตใชกับงานขององคกรให
เกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้น การบริหาร จัดการจึงเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ผูนําจําเปนตองเรียนรูเพ่ือ
นําไปปฏิบัติในงานนั้นใหเกิดผลสัมฤทธิ ์

๑๐. มีบุคลิกภาพดี  การมีบุคลิกลักษณะของการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และการ
เปนผูนําแบบแลกเปลี่ยน โดยมีการตื่นตัวตอการเรียนรู รักความกาวหนาตื่นตัวในการรวมคิด รวมทํา 
รวมแกปญหา เปนแบบอยางของผูมีความสุขตามอัตภาพ สุภาพ มีจิตใจเผื่อแผ สะอาดเรียบรอย มี
ความยืดหยุน รูจักควบคุมอารมณ เชื่อม่ันในตนเอง ตัดสินใจโดยใชเหตุผล เปนผูที่เปดเผย กลา
แสดงออก กลาพูดและเขาสังคม พ่ึงตนเองได เหมาะสม มีเหตุผล รูจักประนีประนอม อุทิศตนเพ่ือ
สวนรวม พูดจาและน้ําเสียงนุมนวล ยอมรับความความคดิเห็นของผูอื่น มีความจริงใจตอเพื่อนรวมงาน 
มีไหวพริบและปฏิภาณดี มีความขยัน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน 

๑๑. มีความเสียสละ  คือ การไมฉวยโอกาสแสวงหาความสุข ความสะดวกสบาย 
ความเจริญกาวหนา ใหกับตนเอง โดยไมทําใหสวนรวมหรือผูอ่ืนเดือดรอนหรือเสียผลประโยชนรวมถึง
รูจักการแบงปนสิ่งของ เครื่องใชใหกับผูอ่ืน และยกยองสมาชิกเม่ือปฏิบัติงานดีเดนหรือใหความ
ชวยเหลือตามสมควร  

๑๒. มีความยุติธรรม คือ การไมฉวยโอกาสแสวงหาความสุข ความสะดวกสบาย 
ความเจริญกาวหนา ใหกับตนเอง โดยไมทําใหสวนรวมหรือผูอ่ืนเดือดรอนหรือเสียผลประโยชนรวมถึง
รูจักการแบงปนสิ่งของ เครื่องใชใหกับผูอ่ืน และยกยองสมาชิกเม่ือปฏิบัติงานดีเดนหรือใหความ
ชวยเหลือตามสมควร 
 ลินดา พรมลักษณ ไดศึกษาโปรแกรมการพัฒนาคุณลักษณะผูนํา สําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวาคุณลักษณะผูนํานิสิต ของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก๖๐  
  ๑. คุณลักษณะดานความรูความสามารถ ไดแก 
      ๑.๑ มีเชาวปญญา มีความรูความเขาใจในองคกรที่ตนรับผิดชอบ โดยผูนําจะตอง
เปนผูที่มีเชาวปญญา มีความรอบรู สนใจเรียนรูตลอดเวลา ทันตอเหตุการณ และเทคโนโลยี มีความรู
ความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ สามารถพัฒนางาน และสามารถแกปญหาตางๆ ไดเปนอยางด ี

                                                           
๖๐ ลินดา พรมลักษณ . “โปรแกรมการพัฒนาคุณลักษณะผูนํา สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว, 

(บัณฑิตวทิยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑), หนา ๕๗. 

 



๒๖ 
 

      ๑.๒ มีความสามารถสรางแรงจูงใจในการทํากิจกรรม ผูนําจะตองมีความสามารถ
ในการจูงใจ การพูดโนมนาวใหผูตามเห็นตามเปาหมายขององคกร สามารถจูงใจใหผูตามทําตาม
เปาหมายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      ๑.๓ มีความสามารถในการตัดสินใจโดยใชความรู ขอมูลและเหตุผลเพ่ือความ
แมนยําในการตัดสินใจ โดยผูนําจะตองมีความใฝรู รับฟงความคิดเห็นและเหตุผลจากทุกฝาย และ
สามารถในการวิเคราะหเหตุผลนําไปสูการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว และมีประสิทธิภาพ 
  ๒. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ไดแก  

    ๒.๑ ทาทางการแสดงออก แตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะ ผูนําจะตองกลา
แสดงออก แสดงกิริยามารยาทที่เหมาะสม ออนนอมถอมตน มีบุคลิกภาพดานการแตงกายที่ดูดี 
เหมาะสมกับกาลเทศะ เหมาะกับยุคสมัย มีภูมิฐาน นาศรัทธาเลื่อมใส 

    ๒.๒ ความสามารถในการปรับตัว ผูนําจะตองปรับตัวใหเหมาะสมกับกาลเทศะ 
สามารถปรับตัวเขากับผูคน และสิ่งแวดลอม ไดเปนอยางดี  

    ๒ .๓  การควบคุมอารมณ ความรูสึ ก  ผู นํ าที่ ดี จะตองมีความรา เริง  รู จั ก
ประนีประนอม สุภาพออนโยน สามารถควบคุมอารมณความรูสึกไดดี ไมแสดงอารมณในดานลบ เชน 
อารมณโกรธ อารมณโมโห มุทะลุ และจะตองไมมีความอคติลําเอียง ดวยอารมณรัก อารมณโกรธ 
ความอยากได และความหลงใหล แตจะใชเหตุผลเหนือความรูสึก 

     ๒.๔ มีความอุตสาหพยายาม ความอดทนที่ จะพยายามฟนผาอุปสรรค
นานาประการ ผูนําจะตองยืนหยัด อุตสาหพยายาม ขยันอดทน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่วางไว ไมวาจะ
มีอุปสรรคนานับประการเพียงไร จะตองยืนหยัดใหกับทีมจนถึงเปาหมาย 

    ๒.๕ มีความทะเยอทะยาน ผูนําจะตองมีเปาหมายขององคกรที่ทาทาย คิดการ
ใหญ  เพ่ือที่จะพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมายท่ีดีกวาเดิมอยูตลอดเวลา 

    ๒.๖ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ผูนําจะตองมีความคิดในการที่จะพัฒนาองคกรให
มีความกาวหนาอยูเสมอ เปนผูที่มีความสามารถในการปรับปรุง การบูรณาการสิ่งที่มีอยูเดิมกับสิ่งใหม
ไดเปนอยางดี พัฒนาปรับปรุง นําเสนอความคิดริเริ่มใหมๆ รวมถึงการประยุกตและพัฒนาวิธีการ
ทํางาน และคิดคนวิธีการใหมๆ อยูเสมอ 

๓. คุณลักษณะที่เก่ียวกับการทํางาน ไดแก  
    ๓.๑ มีความสามารถในการบริหารเวลา ผูนําที่ดีจะตองสามารถบริหารเวลาที่มีอยู

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 
    ๓.๒ มีความสามารถในการประสานงานกับฝายตางๆ ผูนําจะตองเปนผูประสาน

แปดทิศ รับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย ยอมรับในความรูความสามารถของผูอ่ืน สามารถดึงศักยภาพ
และทรัพยากรของภาคสวนตางๆ ใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ  

    ๓.๓ มีความสามารถทางการบริหารและจัดการ  ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน มีการ
วางแผน การจัดการองคกร การจัดกําลังคน ใหเหมาะสมกับภาระงาน การนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิด
ประสิทธิภาพ ใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหารองคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๔. คุณลักษณะทางสังคม ไดแก  



๒๗ 
 

    ๔.๑ ชอบติดตอพบปะสังสรรคกับบุคคลอ่ืน การใหความรวมมือกับบุคคลตางๆ มี
อัธยาศัยที่ดีกับผูคนทั่วไป ยิ้มแยมแจมใสในการพบปะผูคน 

    ๔.๒ มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ผูนําตองมีความเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน รูจักเอา
ใจเขาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน มีเมตตา เก้ือกูลตอผูอ่ืนอยูเสมอ ชอบชวยเหลือผูอ่ืน เปนผูมีจิต
สาธารณะสูง 

    ๔.๓ ใหเกียรติกับผูรวมงาน รูจักในการประนีประนอม ประสานผลประโยชนหรือ
คนที่ชอบประนีประนอมใหทุกคนที่รวมงานเกิดความพอใจ  

วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะภาวะผูนํา
เยาวชนในโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิก พบวา องคประกอบที่จําเปนในการนําไปพัฒนาภาวะผูนํา
เยาวชน ในโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกประกอบดวย ๔ องคประกอบ ไดแก๖๑  
   ๑. การคิดวิเคราะห  การมีความสามารถในการทําความเขาใจการตีความ การใช
ความรูประสบการณ การสังเกต การสอบถามหาขอมูล และทําการกําหนดวัตถุประสงค รูจักแยกแยะ
ขอมูล จัดกลุมขอมูล และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลขององคประกอบตางๆ ของขอมูลเพ่ือจะไดเขาใจ
และตัดสินใจการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ หัวหนางานจึงตองมีความสามารถในการคิดและเขาใจ
ความหมายของพฤติกรรมการแสดงออกของลูกนอง เขาใจความตองการของลูกนองที่ไมไดแสดงออก
ดวยคําพูด เขาใจเหตุการณที่เกิดข้ึนในองคการ สามารถแยกแยะและเชื่อมโยงรายละเอียดยอยและ
ประเด็นหลักของขอมูลไดเปนอยางด ีโดยสามารถเขียนแผนภูมิทางความคิดได 
   ๒. การมอบหมายงาน การเปนผูนําที่รูหลักมนุษยสัมพันธ รูหลักจิตวิทยาในการ
มอบหมายงาน ใชหลักการติดตอสื่อสารแบบสองทาง และสั่งการโดยอาศัยวัตถุประสงคของหนวยงาน
เปนแนวทาง โดยคําสั่งตองเหมาะสมกับสถานการณ สิ่งที่สั่งนั้นตองปฏิบัติได คําสั่งตองมีความสมบูรณ
ชัดแจง ไมคลุมเครือ คําพูดที่ใชในการมอบหมายงานตองชวนใหผูรับงานเต็มใจปฏิบัติ และอธิบาย
เหตุผลประกอบการมอบหมายงานอยูเสมอ 
   ๓. การนําและทํางานเปนทีม การกําหนดทิศทางของสวนงานใหบรรลุสูวิสัยทัศนของ
องคการที่ตั้งไว โดยการจัดบุคคลเขารวมการทํางานอยางเหมาะสมในการสรางวัฒนธรรมองคกรและ
คานิยมรวมที่เนนความรวมมือและความสัมพันธอันดี โดยหัวหนาคนตองมีทักษะการสรางแรงบันดาล
ใจและจูงใจผูอ่ืน ใหกลาที่จะทํางานรวมกัน โดยอาศัยการเสียสละการทุมเทกายใจ ฉะนั้น หัวหนาคน
ตองมีคุณลักษณะสวนบุคคลคือ การมีความมุงมั่นกระตือรือรน กลาหาญ ออนนอมถอมตน ซื่อสัตย มี
ความยืดหยุน มีใจกวาง มีความรูสึกที่ใกลชิดสนิทสนมกับทุกคน รับฟงผูอ่ืน และมีคุณธรรมจริยธรรม 
   ๔. การมีเจตคติที่ดี การคดิในเชิงบวก การสรางขวัญและกําลังใจที่ดีใหแกตนเองและ
ทีมงาน โดยเฉพาะสภาวการณการกดดันตางๆ หัวหนาคนจะตองรูจักควบคุมตนเองใหรูจักมองหา
โอกาสท่ีดีในแตละสถานการณ นั่นคือ พรอมที่จะเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาสอีกทั้ง ตองรูจักแกปญหาที่
เกิดข้ึนโดยการใชวิธีระดมสมอง และใชความอดทน ความพยายามและกระตือรือรนท่ีจะทําใหปญหา

                                                           
๖๑ วรวุฒิ  จิรสุจริตธรรม. “การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาวะผูนําเยาวชนในโรงเรียน

อาชีวศึกษาคาทอลกิ”. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึษา, (บัณฑิตวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, ๒๕๕๓), หนา บทคัดยอ. 



๒๘ 
 

ตางๆ ลดลง โดยคิดเสมอวา ทุกวิกฤตสามารถเปลี่ยนใหเปนโอกาสในการพัฒนาตนเองและผูอ่ืนได 
วารินทร  เขตชํานิ ไดทําการวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนํานักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต ๑ พบวา คุณลักษณะภาวะผูนํานักเรียน มี ๑๖ องคประกอบ ไดแก๖๒  
  ๑. ดานความเอื้ออาทรตอผูอ่ืน คือ มีความสนใจตอความเปนอยู ใหการสนใจตอ
ปญหาหรือความตองการของผูอ่ืน มีความเห็นใจและเขาใจคนอ่ืน พรอมใหความชวยเหลือบุคคลอ่ืน
ดวยความเต็มใจ เมื่อผูอ่ืนเดือดรอน และตองการความชวยเหลือ 
  ๒. ดานการทํางานรวมกับคนอ่ืน คือ ความเกงคน เปนความสามารถในการเขากับคน
ได เขาใจพฤติกรรมของแตละบุคคล ความสามารถที่จะใชถอยคําที่ถูกใจเพ่ือนรวมงาน เพื่อจูงใจใหเขา
เหลานั้นใหความรวมมือในการปฏิบัติหรือเวนการปฏิบัต ิ
  ๓. ดานความเชื่อมั่นในตนเอง คือ การคิด การพูด การกระทํา การแสดงความ
คิดเห็นตางๆ อยางมีเหตุผล เหมาะสม และเปนอิสระ กลาแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งที่กระทํา ไมยอ
ทอตออุปสรรคที่เกิดข้ึนและมีความตั้งใจในการทํางานสูง 
  ๔. ดานความมีประชาธิปไตย คือ การใหเกียรติและยอมรับเสียงของสวนใหญ 
ยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน เคารพในความเทาเทียมกัน 
  ๕. ดานการยอมรับผูอ่ืน คือ ความมีใจเปดกวาง เปดใจรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง
ของลูกนองและผูรวมงานในทุกระดับ พรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน   
  ๖. ดานวินัยในตนเอง คือ การปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอบังคับ ระเบียบแบบแผนและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม มีเหตุผล เคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอื่น ตรงตอเวลา มีความซื่อตรง
ตอตนเองและผูอ่ืน 
  ๗. ดานประสบการณชีวิต คือ เปนผูที่มีประสบการณ ในการปฏิบัติงานอยาง
กวางขวาง ซึ่งประสบการณจะชวยเสริมคุณสมบัติในดานการตัดสินใจวินิจฉัย แกปญหา สั่งการ และ
วางแผนไปพรอมดวย เพ่ือจะไดเลือกทางท่ีถูกตองที่สุดในการดําเนินงานตอไป 
  ๘. ดานความภาคภูมิใจในตนเอง คือ รูจักจุดแกรงของตนเอง และสามารถที่จะธํารง
และพัฒนาจุดแกรงของตนเอง และสามารถที่จะปรับความสามารถและจุดออนของตนใหเขากับงาน 
และมีความกลาที่จะเสี่ยงและตัดสินใจ 
  ๙. ดานการคิดวิเคราะห  คือ มีความสามารถในการใชสติปญญาตัดสินปญหาตางๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถแยกแยะขอเท็จจริงตางๆ ไดอยางถูกตอง รวมทั้งสามารถเลือกใชขอมูลที่
เหมาะสมในการพิจารณาตัดสินใจ 
  ๑๐. ดานการกลาแสดงออก คือ การแสดงออกถึงความรูสึก ความคิดเห็นโดยการ
วิจารณใหบุคคลอ่ืนไดรับทราบ โดยแสดงออกในการการเขียน การพูดและการแสดงทาทาง 

                                                           
๖๒ วารินทร  เขตชํานิ. “ไดทําการวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะภาวะผู นํานักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1”. 

วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๓), หนา บทคัดยอ. 



๒๙ 
 

  ๑๑. ดานวุฒิภาวะทางอารมณ  คือ มีความมั่นคงทางอารมณ มีการควบคุมอารมณ
ไดดี มีความอดทน อดกลั้นในการรับรูรับฟงจากผลการกระทําของบุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางออม 
ทั้งในทางท่ีดี และทางที่ไมดี 
  ๑๒. ด านการยอมรับตนเอง คือ มีความมั่นใจในตนเอง ยอมรับ ในความรู
ความสามารถของตนเอง ความบกพรอมของตนเอง พรอมที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเอง  
  ๑๓. ดานความรับผิดชอบตอตนเอง คือ มีความตั้งใจและมีความเต็มใจที่จะกระทําใน
สิ่งที่ไดรับมอบหมาย ในหนาท่ีของตนเองดวยความผูกพัน ไมทอดทิ้ง เพ่ือใหเกิดผลดีสําเร็จลุลวงตาม
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพทั้งงานในหนาที่ สวนตัว และสวนรวม 
  ๑๔. ดานการเรียนรู  คือ การผานการเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ในหลายๆ 
รูปแบบ เชน การพบเห็น การศึกษาคนควา จากการอาน การสัมภาษณ การเขาไปใชชีวิตกับสิ่งนั้นๆ  
แลวนํามาใชในชีวิตประจําวัน 
  ๑๕. ดานการใชภาษา  คือ มีความรูความสามารถในการฟง การพูด การอาน และ
การเขียนไดอยางถูกตอง ไมทําใหความหมายของการสื่อสารเปลี่ยนไป 
  ๑๖. ดานความยุติธรรม คือ การปฏิบัติตอตนเองและบุคคลอ่ืนดวยความเที่ยงตรง 
ซื่อสัตย ไมลําเอียง ปราศจากอคติ โดยใชเหตุผลในการคิด การกระทําและการสรุปผลอยางเปนกลาง 
เปดโอกาสแกคนอ่ืนอยางเทาเทียมกัน 

วิจิตรา ทองแยม ไดกลาวถึง ภาวะผูนําของนิสิตระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบดวย ๘ 
องคประกอบ ไดแก๖๓  

๑. ดานความมีพลังและทนตอความเครียด (Energy level and stress tolerance) 
คือ การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ สามารถคลี่คลายปญหาที่มาของความเครียด
อันเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลได สามารถทํางานในหนาที่ของตน ซึ่งเต็มไปดวยปญหาขอ
ขัดแยง หรืองานสําคัญเรงดวนตาง ๆ ไดดี 

๒. ดานความมั่นใจตนเอง (Self-confidence) คือ การที่มีความรูสึกวาตนเองมี
ความรูความสามารถเพียงพอท่ีจะแกไขปญหาตาง ๆ ได ตามความสามารถจริงของตน และแสดง
ความสามารถนั้นไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความรูสึกที่ดีของบุคคลที่มีตอตนเองวา
ตนเองเปนคนที่มีคุณคา มีความสามารถ มีความสําคัญ ประสบผลสําเร็จในการทํางาน รวมทั้งไดรับ
การยอมรับ และเห็นคุณคาจากคนในสังคม ตลอดจนการมีเจตคติที่ดีตอตนเอง 

๓. ดานความเชื่ออํานาจในตน (Internal locus of control) คือ ความเชื่อมั่นตอ
ความสามารถภายในตนเอง ลักษณะบุคลิกภาพประเภทหนึ่งของบุคคลท่ีเชื่อหรือการรับรูวา
ความสําเร็จหรือความลมเหลวตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับตนเปนผลมาจากการกระทําของตนเอง 

๔. ดานวุฒิภาวะทางอารมณ (Emotional maturity) คือ ความสามารถในการรับรู 
เขาใจอารมณของตนเองและผูอ่ืนจัดการกับอารมณของตนเองใหสามารถเผชิญกับความคับของใจ 

                                                           
๖๓ วิจิตรา  ทองแยม. “การพัฒนาแบบวัดภาวะผูนําของนิสิตระดับปริญญาตรี”. วิทยานิพนธปริญญา

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๕), 

หนา บทคัดยอ. 



๓๐ 
 

ความเศราโศก ความยากลําบาก ความกลัว ฯลฯ ไดอยางมั่นคงและตอบสนองอารมณของผูอ่ืนให
เกิดผลดีทั้งตอตนเอง ผูอ่ืน สภาพแวดลอม หรือเหตุการณตาง ๆ เหมาะสมกับกาลเทศะและตรงตาม
ความเปนจริง เปนผูที่มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง สามารถอดทนตอแรงกระตุนของเพื่อนๆ ได สามารถ
แกไขปญหาความขัดแยงไดดี มองโลกในแงด ี

๕. ดานความซื่อสัตยและมั่นคง (Personal integrity) คือ พฤติกรรมที่คงเสนคงวา
ของบุคคลที่มีคานิยมยึดมั่นในหลักการ มีความสัตยซื่อ มีจริยธรรมและมีความนาเชื่อถือไววางใจ 

๖. ดานแรงจูงใจใฝอํานาจทางสังคม (Socialized power motivation) คือ เปนผูที่
มุงใชอํานาจเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน จะไมใชอํานาจไปในทางท่ีผิดหรือเพ่ือประโยชนสวนตัว จะไม
โออวดตนเองหรือไมแกตัวเมื่อผิดพลาด เปนผูมีมุมมองระยะยาวและยินดีรับฟงคําแนะนําจากบุคคล
อ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญกวาดวยความเต็มใจ ชอบเปนผูนํา ชอบมีอํานาจเหนือผูอื่น แสวงหาชื่อเสียง 
ชอบเสี่ยง ทั้งในดานของการทํางาน รางกาย และอุปสรรคตาง ๆ 

๗. ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  (Achievement orientation) คือ ความมุ งมั่นตอ
ความสําเร็จ เปนผูที่ชอบงานที่ทาทายมีแรงจูงใจในการทํางานใหสําเร็จและดีกวาเดิม ความตองการใน
ความสําเร็จ ความปรารถนาดานเปนเลิศ มีความเต็มใจ แสวงหาความรับผิดชอบ และความใสใจตอ
วัตถุประสงคของงาน มีความทะเยอทะยาน ตั้งเปาหมายสูง มีความอดทนในการทํางานเปนผูที่ทํางาน
อยางมีการวางแผน เปนผูที่ตั้งระดับความคาดหวังไวสูง จะไมทํางานเพราะหวังรางวัลแตทําเพื่อ
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

๘. ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธ (Need for affiliation) คือ ความตองการความรักความ
ผูกพัน เปนผูท่ีมีความพึงพอใจเมื่อตนไดรับการยอมรับและไดรวมเปนพวกหรือเปนเครือขายกับผูอื่น 
เปนคนที่มีความสุขจากการท่ีไดรวมทํางานกับคนอ่ืนที่ใหความรวมมือและเปนมิตร ทั้งนี้ยังเปนผูที่ให
ความใสใจงานเปนประเด็นหลักมากกวาสนใจดานความสัมพันธ มักจะเปนผูที่โอบออมอารี เปนที่รัก
ของเพ่ือน มีลักษณะเห็นใจผูอ่ืน  
 ริคเคททส และ รูดด (Ricketts; & Rudd)  ไดศึกษาการวิเคราะหเบตาในการทบทวน
เอกสารการพัฒนาภาวะผูนําของเยาวชน เชื่อมโยงกับการสรางโมเดลทางความคิดของการสอน การ
ฝกอบรมและการพัฒนาภาวะผูนําในตัวเยาวชน หลังการกลาวอางอิงถึง ความตองการในการศึกษา
ภาวะผูนํา การขาดขอมูลสารสนเทศดานการพัฒนาภาวะผูนําในตัวเยาวชน ในอาชีพและการศึกษา
ระดับเทคนิคศึกษา โมเดลถูกนําเสนอดวยรายละเอียดในรูปแบบโครงสรางการทํางานเชิงหลักสูตร
สําหรับการสอนภาวะผูนําใหนักเรียนทั้งหมด โมเดลนี้ประกอบดวย ๕ มิติของโมเดลทางความคิดคือ 
(๑) ความรูและขอมูลสารสนเทศของภาวะผูนํา (Leadership Knowledge and Information) (๒) 
ทาทีความปรารถนาและความตองการพัฒนาภาวะผูนํา (Leadership Attitude, Will and Desire) 
(๓) การตัดสินใจ การมีเหตุผล และการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) (๔) ทักษะการ
สื่ อ ส ารท างก าร พู ด แ ล ะก าร เขี ย น  (Oral and Written Communication Skills) แ ล ะ  (๕ ) 
ความสัมพันธระหวางบุคคล และภายในตนเอง (Intra and Interpersonal Relations)๖๔  

                                                           
๖๔ Ricketts, J. C. & Rudd, R. D. “A Comprehensive Leadership Education Model to 

Train, Teach, and Develop Leadership in Youth”. Journal of Career and Technical Education, 
19(1) (2002). pp. 1-30. 



๓๑ 
 

 สํานักงานการอาชีพและเทคนิคศึกษาแหงรัฐวอชิงตัน (CTE) ไดกําหนดใหผูเรียนของ
รัฐมีการพัฒนาทักษะภาวะผูนําตามมาตรฐานของ CTE ซึ่งกําหนดใหมีมาตรฐานโดยรวมคือ มี
ความสามารถโดยตําแหนงหนาที่การงาน สามารถนําตนเองและผูอ่ืนทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นเปนทีม 
และรับผิดชอบตอผลที่เกิดข้ึนในการทํางาน หลักของ CTE ในการพัฒนาทักษะภาวะผูนํานักเรียนคือ 
การมอบอํานาจใหผูเรียนรับผิดชอบตนเองตอบทบาทในครอบครัว ชุมชน ธุรกิจและสภาพแวดลอม
เชิงอุตสาหกรรมจุดประสงคของเอกสารเชิงนโยบายของ CTE คือเปนขอมูลเพ่ือนําไปสรางหลักสูตร
หรือจัดฝกอบรมในหนวยงานหรือสถานศึกษายอยตอไป ฉะนั้นโปรแกรม CTE ถือเปนหลักสูตร
แกนกลาง เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรเสริม หรือหลักสูตร
ฝกอบรม ในระดับตางๆ๖๕ 
  โปรแกรม CTE จะประกอบดวยการพัฒนาทักษะภาวะผูนํา ๓ สวนใหญๆ คอื ทักษะ
สวนบุคคล ทักษะเชิงกลุม และทักษะดานชุมชนและอาชีพ กลุมสาระการเรียนรูเหลานี้จะมีกิจกรรม
เสริมคือ การพบปะสนทนา การทําโครงการบริการชุมชน การจัดกิจกรรมการอาชีพและเทคนิคศึกษา
ในทุกระดับ เพื่อใหผู เรียนสรางสมประสบการณ ในการปฏิสัมพันธกับผู อ่ืนในหลายกลุมคน
นอกเหนือจากการเรียนรูในชั้นเรียน ฉะนั้นผูเรียนจะไดมีโอกาสยกระดับสมรรถนะสวนบุคคลให
สามารถแสดงออกตอชั้นเรียนและบุคคลภายนอกสถานศกึษา เชน ชุมชน สถานประกอบการหรือผูนํา
ทองถ่ินทุกระดับเนื้อหาสาระของหลักสูตรแกนกลางของ CTE ของรัฐวอชิงตันในการพัฒนาทักษะ
ภาวะผูนํานักเรียนแบงเปน ๓ กลุม ดังนี ้
  ๑. ทักษะภาวะผูนําสวนบุคคล 
  ๑.๑ นักเรียนสามารถวิเคราะห พัฒนาและประยุกตทักษะการตัดสินใจ โดยอาศัย
ชั้นเรียน ครอบครัว ชุมชน และประสบการณงานบริการอุตสาหกรรม 
  ๑.๒ นักเรียนสามารถแสดงเอกลักษณและวิเคราะหคุณลักษณะความเปนผูนํา
ครอบครัว ผูนําชุมชน ผูนําธุรกิจและอุตสาหกรรม 
  ๑.๓ นักเรียนสามารถแสดงออกดวยการพูด การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลการ
เขียน และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ในการนําเสนอทักษะภาวะผูนําที่ตนมี 
  ๑.๔ นักเรียนสามารถรวมกิจกรรมกับผูอ่ืนโดยประยุกตความรูมาสูการแกปญหา
โดยใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณสรางสรรคเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจอยางถูกตอง 
  ๑.๕ นักเรียนสามารถแสดงทักษะในการใหความคิดเห็นดวยตนเอง (Self-
Advocacy Skills) โดยการวางแผนชีวิตและการกําหนดเปาหมายสวนบุคคล 
  ๑.๖ นักเรียนสามารถนําตนเองไปสูวิธีการผูเชี่ยวชาญในการฝกปฏิบัติทักษะงาน
อาชีพ ความสามารถในการรวบรวมการอภิปรายที่ผูฟงมีสวนรวมในองคการ (Organizational 
Forums) และความสามารถในการตัดสินใจ 

                                                           
๖๕ Career and Technical Education. Washington State Career and Technical 

Education Core Leadership Skills Preamble. (2003). [Access on January 21, 2017] Available from 

: http://www.k12.wa.us/CareerTechEd/pubdocs/CoreLeadershipSkills-March03.pdf 
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  ๒. ทักษะเชิงกลุมตอการพัฒนาภาวะผูนํา 
  ๒.๑ นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร การมีสวนรวม การทํางานแบบคูขา การ
ทํางานแบบกลุมยอย การทํางานเปนทีมและการทํางานระดับองคการเพ่ือนําไปสูเปาหมายรวม 
  ๒.๒ นักเรียนสามารถแสดงความรูในการใหเหตุผลเชิงวิพากษ และการบริหาร
จัดการอยางทาทาย 
  ๒.๓ นักเรียนสามารถแสดงตนใหมีความรับผิดชอบในการทํางานในฐานะของผูนํา
และผูตามที่ดีและแสดงใหเห็นถึงความสามารถทั้งการนําและการตาม 
  ๒.๔ นักเรียนมีทักษะในการแสดงตนเพ่ือชวยเหลือครอบครัว ชุมชน และธุรกิจ
และอุตสาหกรรมใหเกิดความเขาใจและการรับผิดชอบรวมกัน 
  ๒.๕ นักเรียนเขาใจและมีความรูเก่ียวกับการทํางานตามนโยบายของโรงเรียน 
  ๒.๖ นักเรียนใชความรู สรางความใสใจ ตัดสินใจดวยความสมัครใจพรอมกับนํา
ผูอ่ืน มีความพยายามที่จะประสานงานและชักชวนสมาชิกในกลุมใหเกิดความมั่นใจวาการดําเนินการ
ตามแผนแรกของกิจกรรมกลุมจะสําเร็จสมบูรณ 
  ๒.๗ นักเรียนมีความสามารถในการฝกอบรมผูอ่ืนใหเขาใจถึงกฎระเบียบความ
คาดหวังของหนวยงาน ความมีเหตุมีผล ผลลัพธและประโยชนจากการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
  ๒.๘ นักเรียนสามารถมีสวนรวมและใชหลักการกลุมสัมพันธใหเกิดประโยชนใน
ความหลากหลาย 
  ๓. ทักษะดานชุมชนและอาชีพตอการพัฒนาภาวะผูนํา 
  ๓.๑ นักเรียนศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบในการเปนพลเมืองที่ด ี
  ๓.๒ นักเรียนแสดงตนรับผิดชอบตอสังคม ตอครอบครัว ตอชุมชนและตอธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
  ๓.๓ นักเรียนเขาใจในบทบาทหนาที่การมีสวนรวม ประเมินการใหบริการชุมชน
และการใหบริการกิจกรรมการเรียนรู 
  ๓.๔ นักเรียนเขาใจทักษะการจัดการองคการที่จําเปนในการเปนผูนําที่ประสบ
ความสําเรจ็และฝกปฏิบัติทักษะเหลานั้นในชีวิตจริง 
  ๓.๕ นักเรียนเขาใจและใชระบบขององคการใหเกิดประโยชนตอการศึกษา
ประเด็นสําคัญในระดับทองถ่ิน รัฐ ชาติและระดับนานาชาติ 
  ๓.๖ นักเรียนเขาใจความสําคัญและใชประโยชนของการเปนสวนประกอบเชิง
โครงสรางในการจัดการชุมชน 
  ๓.๗ นักเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาโปรแกรมการทํางาน การวางแผนกลยุทธ
และปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ 
 เลอรเนอร (Lerner) ที่ ไดศึกษาถึง องคประกอบของภาวะผูนําเยาวชน ซึ่ งเปน
คุณลักษณะความเปนผูนําที่สําคัญท่ีเยาวชนควรมี เพราะจะทําใหเยาวชนสามารถทํางานของตนเอง
และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่วางไว ไดแก๖๖  
                                                           

๖๖ Lerner, R. M. Liberty: Thriving and civic engagement among American youth. 
(Thousand Oaks, California: Sage, 2004), p. 27. 



๓๓ 
 

  ๑) ความสามารถ (Competence) ซึ่งความรูความสามารถของผูนําจะกอใหเกิด
ประโยชนกับสวนรวม โดยความรูความสามารถเห็นไดจาก เชาวปญญา สติปญญาความเฉลียวฉลาด 
การตัดสินใจที่แมนยํา  ระดับการศึกษาที่สูง มีความคลองแคลวในการใชภาษาสื่อสาร มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค คิดเชิงกลยุทธ  มีวิสัยทัศน 
  ๒) ความนาเชื่อถือ/ไววางใจ (Confidence) ความไววางใจเปนหัวใจที่สําคัญของผูนํา 
ความเชื่อถือไววางใจ จะนําไปสูความเปนอิสระในการคิดและการทํางานของทีมงาน ซึ่งการที่จะสราง
ความนาเชื่อถือ ความไววางใจไดนั้นจะตอง มีการเปดเผยตรงไป ตรงมา และเปดเผยเก่ียวกับขอมูล
ตางๆ อยางเต็มที่ มีความยุติธรรมความถูกตองตามขอเท็จจริง ความเปนกลางปราศจากอคติ ความมี
เจตนาดี ความเชื่อถือ และความเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
อยางจริงใจ ใหเกียรติและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน มีการติดตอสื่อสารที่เปดเผยอยางตรงไปตรงมา 
มีความคงเสน คงวา มีการรักษาคํามั่นสัญญา ทําใหบุคคลเชื่อวาไดกระทําตามสัญญาที่ใหไวทั้งการ
กระทําและคําพูด การแสดงใหเห็นถึงความสามารถ (demonstrate competence) ทําใหบุคคลอ่ืน
ชื่นชมและมีความเคารพนับถือ เชื่อถือและไววางใจ๖๗  
  ๓) การเชื่อมสัมพันธ (Connection) หรือการมีมนุษยสัมพันธ เปนเรื่องที่สําคัญมาก
ตอการบริหารงานทุกชนิด ทุกลักษณะ และทุกระดับ ผูนําที่มีมนุษยสัมพันธดี จะไดรับความรวมมือ
รวมใจจากผูรวมงานทุกคน ทุกระดับดวยความเต็มใจ เปนการรวมคนใหทํางานรวมกันในลักษณะที่มุง
ใหเกิดความรวมมือประสานงานและความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งการเชื่อมสัมพันธ ชวยใหเกิดผลดี 
ไดแก ทุกคนภูมิใจในการทํางานดวย ผูรวมงานมีความยินดีในการรับการแนะนํา ทุกคนเปนกันเอง 
และทํางานอยางมีความสุข ยินดีปฏิบัติงานตามระเบียบขอบังคับตางๆ ทํางานไดผลมาก สิ้นเปลือง
เวลา แรงงาน และเงินนอย และทุกคนสนใจ/ใสใจในการทํางาน๖๘  
  ๔) การเอาใจใส ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น (Coring/compassion) ซึ่งผูนําจะตอง
สนใจปญหาความตองการของคนอื่น เอาใจใสตอทุกขและสุขของคนอื่น เห็นอกเห็นใจใหการชวยเหลือ
กับบุคคลท่ีเดือดรอน ทุกขยากลําบาก และ  
  ๕) การใหการชวยเหลือสนับสนุน (Contribution)  เปนคุณลักษณะที่สําคัญและ
จําเปนสําหรับผูนํา โดยผูนําตองมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ อยางกระตือรือรน ชอบการติดตอและ
พบปะสังสรรคกับบุคคลอ่ืน และใหความรวมมือกับบุคคลตางๆ อยางด ี

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะภาวะผูนํา
เยาวชน สามารถสรุปเปนองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําเยาวชน ไดดังปรากฏในตารางที่ ๒ ดังนี ้

                                                           
๖๗ อุชุมพร แกวขุนทด. “ความไววางใจในผูนําองคกร ความไววางใจภายในองคกร และความ

จงรักภักดีตอองคกร ที่มีผลตอพฤติกรรมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เนตบีเคเค จํากัด”. 
วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, ๒๕๕๐), หนา บทคัดยอ. 

๖๘ สมศักดิ์ ขาวลาภ. ภาวะผูนํา การจูงใจ และทีมงาน. (กรุงเทพมหานคร: ศูนยหนังสือสถาบันราชภัฏ

สวนสุนันทา, ๒๕๔๔), หนา ๑๒๐-๑๒๒. 

 



๓๔ 
 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําเยาวชนของนักวิชาการ ๑๑ 
ทาน (กรองเงิน วีระวงศสุวรรณ, ๒๕๔๐ ; นพลักษณ หนักแนน, ๒๕๔๓ ; วาสนา พวยอวน, ๒๕๔๗ ; 
ไพศาล จันทรภักด,ี ๒๕๔๘ ; ลินดา พรมลักษณ, ๒๕๕๑ ; วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม, ๒๕๕๓ ; วารินทร  เขต
ชํานิ, ๒๕๕๓ ; วิจิตรา ทองแยม, ๒๕๕๕ ; Ricketts & Rudd, ๒๐๐๒ ; CTE, ๒๐๐๓ และ Lerner, 
๒๐๐๔) ผูวิจัยไดสังเคราะหองคประกอบภาวะผูนําเยาวชน ๔๒ องคประกอบ และนําองคประกอบท่ีมี
ความหมายในประเด็นที่คลายกันเขาดวยกัน ไดเปน ๙ องคประกอบ ดังน้ี รายละเอียดตามตารางท่ี ๒  

๑.  มีทักษะการคิด เกิดจากการรวมองคประกอบที่  ๑ ความคิดริเริ่ม สรางสรรค 
องคประกอบที่ ๑๗ ความสามารถในการตัดสินใจ องคประกอบที่  ๓๑ การคิดวิเคราะห และ
องคประกอบที่ ๓๔ การมีเจตคติที่ดี การคดิในเชิงบวก เขาดวยกัน  

๒.  มีคุณธรรมจริยธรรม เกิดจากการรวมองคประกอบที่ ๒ ความยุติธรรม องคประกอบที่ 
๑๐ ความมีวินัยในตนเอง องคประกอบที่ ๑๘ มีความซื่อสัตยสุจริต องคประกอบที่ ๒๒ มีความ
เสียสละ และ องคประกอบที่ ๓๘ ความเห็นอกเห็นใจ เอ้ืออาทร เขาดวยกัน  

๓.  มีบุคลิกภาพที่ดี  เกิดจากการรวมองคประกอบที่  ๓  ความเชื่อมั่นในตนเอง 
องคประกอบท่ี ๔ ความใจกวาง องคประกอบที่  ๖ แตงกายเหมาะสม องคประกอบที่ ๑๑ กลา
แสดงออก องคประกอบที่ ๒๑ มีบุคลิกภาพดี องคประกอบที่ ๒๔ การควบคุมอารมณความรูสึก รูจัก
ประนีประนอม สุภาพออนโยน องคประกอบที่ ๓๙ ยอมรับตนเอง ภูมิใจในตนเอง และ องคประกอบที ่
๔๒ ชอบเปนผูนํา เขาดวยกัน  

๔.  มีมนุษยสัมพันธ เกิดจากการรวม องคประกอบที่ ๘ มีความสามารถในการปรับตัว  
องคประกอบที่ ๑๙ มีความสามารถในการจูงใจ องคประกอบที่ ๒๐ มีมนุษยสัมพันธที่ดี องคประกอบ
ที่ ๒๙ ชอบพบปะสังสรรคกับบุคคลอ่ืน และองคประกอบที่ ๓๐ ใหเกียรติผูอื่น เขาดวยกัน  

๕.  มีความสามารถบริหารงาน เกิดจากการรวมองคประกอบที่  ๗ เก่ียวกับงานมี
ความสามารถบริหารงาน, องคประกอบที่ ๑๓ ความรับผิดชอบ องคประกอบที่ ๑๔ ความรอบคอบ 
องคประกอบที่ องคประกอบที่ ๒๓ มีความรูความเขาใจในองคกร องคประกอบที่ ๒๕ มีความ
อุตสาหพยายาม องคประกอบที่ ๒๖  มีความทะเยอทะยาน มีเปาหมาย องคประกอบที่ ๒๗ มี
ความสามารถในการบริหารเวลา องคประกอบที่ ๓๘ ประสบการณในการทํางาน และองคประกอบที่ 
๔๑ ความมีพลังและทนตอความเครียด เขาดวยกัน 

๖. มีความสามารถในการทํางานเปนทีม เกิดจากการรวมองคประกอบท่ีองคประกอบที่ 
๒๘ มีความสามารถในการประสานงาน องคประกอบที่ ๓๒ การมอบหมายงาน องคประกอบที่ ๓๓ 
การนําและทํางานเปนทีม และ องคประกอบที่ ๓๕ การทํางานรวมกับคนอื่น  

๗.  มีความเปนประชาธิปไตย เกิดจากการรวมองคประกอบที่ ๓๖ ความมีประชาธิปไตย 
และ องคประกอบที่ ๓๗ การยอมรับผูอื่น การเคารพผูอ่ืน เขาดวยกัน  

๘.  มีความรูความสามารถ เกิดจากการรวมองคประกอบที่ ๕ สติปญญา มีความรู
ความสามารถ องคประกอบที่ ๑๕ มีวิสัยทัศน องคประกอบที่ ๑๖ กาวทันโลกเทคโนโลยี และ 
องคประกอบที่ ๔๐ การเรียนรู เขาดวยกัน  

๙.  มีทักษะเทคโนโลยีและการสื่อสาร เกิดจากการรวมองคประกอบที่ ๙ ทักษะทาง
ภาษาและการสื่อสาร และองคประกอบที่ ๑๖ กาวทันโลกเทคโนโลยี เขาดวยกัน  



๓๕ 
 

ตารางที่ ๒.๒ องคประกอบภาวะผูนําเยาวชน 
 

องคประกอบภาวะผูนําเยาวชน 
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๑.  ความคิดริเริ่ม สรางสรรค            

๒.  ความยุติธรรม            

๓.  ความเชื่อมั่นในตนเอง            

๔.  ความใจกวาง            

๕.  สติปญญา มีความรูความสามารถ            

๖.  แตงกายเหมาะสม             

๗.  ความสามารถในการบริหารงาน            

๘.  ความสามารถในการปรับตัว             

๙.  ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร            

๑๐.  ความมีวินัยในตนเอง            

๑๑.  การกลาแสดงออก            

๑๒.  ความเห็นอกเห็นใจ เอ้ืออาทร            

๑๓.  ความรับผิดชอบ            

๑๔.  ความรอบคอบ            

๑๕.  มีวิสัยทัศน            

๑๖.  กาวทันโลกเทคโนโลย ี            

๑๗.  ความสามารถในการตัดสินใจ            

๑๘.  มีความซื่อสัตยสุจริต            

๑๙.  มีความสามารถในการจูงใจ            

๒๐.  มีมนุษยสัมพันธที่ดี เปนมิตร            

๒๑.  มีบุคลิกภาพดี            

๒๒.  มีความเสียสละ            

๒๓.  มีความรูความเขาใจในองคกร            



๓๖ 
 

ตารางที่ ๒ (ตอ) องคประกอบภาวะผูนําเยาวชน  
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๒๓.  มีความรูความเขาใจในองคกร            

๒๔.  การควบคุมอารมณความรูสึก 
 ประนีประนอม สุภาพ ออนโยน 

           

๒๕.  มีความอุตสาหพยายาม            

๒๖.  มีความทะเยอทะยาน มี
 เปาหมาย 

           

๒๗.  มีความสามารถในการบริหาร
 เวลา 

           

๒๘. ความสามารถในการประสานงาน            

๒๙.  ชอบพบปะสังสรรคกับ 
 บุคคลอ่ืน 

           

๓๐.  ใหเกียรติกับผูรวมงาน            

๓๑.  การคิดวิเคราะหอื่น            

๓๒.  การมอบหมายงาน            

๓๓.  การนําและทํางานเปนทีม            

๓๔.  การมีเจตคติที่ดี การคิดเชิงบวก            

๓๕.  การทํางานรวมกับคนอ่ืน            

๓๖.  ความมีประชาธิปไตย            

๓๗.  การยอมรับผูอ่ืน/เคารพผูอื่น            

๓๘.  ประสบการณในการทํางาน            

๓๙.  ยอมรับตนเอง ภูมิใจในตนเอง            

๔๐.  การเรียนรู            

๔๑.  อดทนตอความเครียด            

๔๒.  ชอบเปนผูนํา            



๓๗ 
 

จากการสังเคราะหองคประกอบภาวะผูนําเยาวชน ได ๙ องคประกอบ คือ ๑) ทักษะการ
คิด (Thinking Skills) ๒) มีคุณธรรมจริยธรรม (Decency) ๓) มีบุคลิกภาพที่ดี (Personality) ๔) มีมนุษย
สัมพันธ (Human Relations) ๕) มีความสามารถในการทํางาน (Competency) ๖) การทํางานเปนทีม 
(Teamwork) ๗) มีความเปนประชาธิปไตย (Democracy) ๘) มีความรูความสามารถ (Knowledgeable) 
และ ๙) มีทั กษะเทคโนโลยีและการสื่ อสาร (Technology and Communications) โดยแตละ
องคประกอบ มีความหมาย ดังนี ้

องคประกอบที่ ๑ มีทักษะการคิด (Thinking Skills) หมายถึง ผูนําเยาวชนจะตองมี
ความคิดริเริ่ม คิดสรางสรรค มีการคิดในเชิงบวก มีทักษะการคิดวิเคราะห มีความสามารถในการ
ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ  

องคประกอบที่ ๒  มีคุณธรรมจริยธรรม (Decency) หมายถึง ผูนําเยาวชนจะตองมีวินัย
ในตนเอง มีความซื่อสัตยสุจริต มีความเสียสละ และมีความเอ้ืออาทรตอผูอื่น  

องคประกอบที่ ๓ มีบุคลิกภาพที่ดี (Personality) หมายถึง ผูนําเยาวชนจะตองมีการ
ยอมรับ ภูมิใจในตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออก มีความใจกวาง สามารถควบคุม
อารมณความรูสึกไดด ีรูจักประนีประนอม สุภาพออนโยน แตงกายเหมาะสม และชอบเปนผูนํา 

องคประกอบท่ี ๔ มีมนุษยสัมพันธ (Human Relations) หมายถึง ผูนําเยาวชนจะตองมี
มนุษยสัมพันธที่ด ีเปนมิตร  มีความสามารถในการปรับตัว  มีความสามารถในการจูงใจ มีความเห็นอก
เห็นใจผูอ่ืน ชอบพบปะสังสรรคกับบุคคลอ่ืน และ ใหเกียรตผิูอื่น  

องคประกอบที่ ๕ มีความสามารถในการทํางาน (Competency) หมายถึง ผูนําเยาวชน
จะตองเปนผูที่มี เปาหมาย มีความทะเยอทะยาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีความ
อุตสาหพยายาม มีพลังและทนตอความเครียด มคีวามรูความเขาใจในองคกร มีความรูความสามารถใน
การบริหารจัดการ มีความสามารถในการบริหารเวลา  

องคประกอบที่ ๖ การทํางานเปนทีม (Teamwork) มีการทํางานรวมกับคนอ่ืน มีทักษะ
การนํา มีความสามารถในการประสานงาน และการมอบหมายงาน  

องคประกอบที่ ๗ มีความเปนประชาธิปไตย (Democracy) หมายถึง ผูนําเยาวชนจะตอง
เปนผูท่ีมีการยอมรับผูอื่น มีการเคารพผูอื่น มีความเปนประชาธิปไตย  

องคประกอบที่ ๘ มีความรูความสามารถ (Knowledgeable) หมายถึง ผูนําเยาวชนจะตอง
เปนผูที่มีวิสัยทัศน มีสติปญญา มีความสนใจใผเรียนรู มีความรูความสามารถ มีขอมูลสารสนเทศของ
ภาวะผูนํา และกาวทันโลกเทคโนโลย ี

องคประกอบท่ี ๙ มีทักษะการสื่อสารท่ีดี (Communications) หมายถึง ผูนําเยาวชนจะตอง
มีทักษะทางการสื่อสารที่ดี   
 จากองคประกอบดังกลาว สามารถสรุป เปนองคประกอบหลัก ได ๓ องคประกอบ ไดแก  

 ๑. คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก  มีความรูความสามารถ (Knowledgeable) มี
คุณธรรมจริยธรรม (Decency)  และมีบุคลิกภาพที่ดี (Personality) 

๒ . คุณลักษณะที่ สัมพันธกับงาน ไดแก  มีทักษะการคิด (Thinking Skills) มี
ความสามารถในการทํางาน (Competency) และการทํางานเปนทีม (Teamwork)  



๓๘ 
 

๓. คุณลักษณะทางสังคม ไดแก มีมนุษยสัมพันธ (Human Relations) มีความเปน
ประชาธิปไตย (Democracy) และ มีทักษะการสื่อสารที่ดี (Communications) 
 

๒.๓ ภาวะผูนําตามแนวพทุธ 
จากการศึกษาประเด็นในเรื่องภาวะผูนําในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในหลักฐานและ 

เอกสารหรือคัมภีรที่สําคัญทางพระพุทธศาสนามาทั้งหมดเราจะพบวาพระพุทธศาสนาถือไดวาเปนอีก 
ศาสนาหนึ่งที่ใหความสําคัญกับแนวความคิดเรื่องภาวะผูนําเอาไวโดยเห็นวา ในสังคมทุกสังคมนั้น 
จะตองมีบุคคลท่ีเกิดมาเพ่ือทําประโยชนแกผูอ่ืน หรือมาเปนผูนําผูอ่ืนอยูเสมอ  

๓.๑ ความหมายของผูนําตามแนวพุทธ 
พระพุทธศาสนามีแนวความคิดเรื่องเก่ียวกับผูนํา๖๙  ซึ่งแนวคิดของการนําและภาวะ

ผูนําของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นอาจพิจารณาไดวา  ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค ทรง
เปนผูนําองคการพุทธที่มีทั้งธรรมบารมี  และทรงเปนผูนําที่ยึดธรรมเปนหลักในการนําพาสมาชิก ใน
องคการ  คือ  เหลาพระสาวกไปสูแนวทางแหงการหลุดพนจากทุกขทั้งปวง  อันเปนเปาหมาย สุดทาย
ในทางพระพุทธศาสนาไดอยางยอดเยี่ยม  โดยที่พระพุทธองคในฐานะผูนํา  ไดทรงเลือกใช หลักในการ
นําและภาวะผูนําของพระพุทธองคในเรื่องราวตางๆ  ตามโอกาส  บุคคล  สถานที ่ และ สถานการณที่
หลากหลายลักษณะ  ยกตัวอยางเชน  การเปดโอกาสใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการ ทํางาน  การมี
สวนรวมในการตัดสินใจ  การใหความสําคัญระหวางคนและงานอยางเทาเทียมกัน  การ สรางแรงจูงใจ  
การกระตุนสมาชิกใหดําเนินกิจกรรมในการปฏิบัติอยางเต็มกําลังความรูความสามารถ  รวมถึงวิธีการ
ในการติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกภายในองคการกับสมาชิกภายนอกองคการ๗๐ 

แนวคิดเกี่ยวกับผูนําในทางพระพุทธศาสนานั้น  มีรากฐานมาจากแนวทางในการ 
สรางสรรคบุคลากรในองคการใหมีบุคลิกลักษณะของความเปนผูนํา  ดวยการใชเทคนิควิธีการซึ่ง 
คาดหวังถึงผลที่สามารถนํามาใชในการจูงใจ  ใหบุคคลอ่ืนประพฤติปฏิบัติตามวัตถุประสงคของตนท่ี 
ตองการ  โดยพิจารณาถึงระดับขั้นความตองการภายในของมนุษย พุทธวิธีในการนําและภาวะผูนํา 
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ไดทรงใชพุทธวิธีในการนํามวลหมูสมาชิกขององคการพุทธ  
ดวยการใชหลักธรรมและการปฏิบัติของพระองค นําพาสมาชิกขององคการไปสูทางแหงความสงบสุข 
รมเย็นและมีรากฐานที่มั่นคง ทรงเปนผูนําที่เนนการเปดโอกาสใหแกสมาชิกไดเขามามีสวนรวมใน การ
จัดการกับกิจการของหมูสงฆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการตัดสินใจ สมาชิกสามารถแสดง ความ
คิดเห็นหรือคัดคานไดโดยอิสระเม่ือตนมีความคิดเห็นอ่ืนๆ หรือแมแตการมีความคิดเห็นที่ไม ตรงกันก็
ตาม จะเห็นไดวาพระพุทธองคนั้น ทรงเปนผูนําที่ดี มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีศีลาจารวัตรที่ งดงาม มี
ความรูความสามารถเปนเลิศ มีคุณลักษณะของความเปนผูนําและเปนแบบอยางทางจิตใจ ใหแกเหลา
สาวก  อีกทั้งยังเปนผูนําในการปฏิบัติที่ถูกที่ชอบ ซึ่งพระองคเองไดทรงประพฤติปฏิบัติให เห็นไดจริง
มาแลวเพ่ือใหพระสงฆสาวกไดยึดเปนแนวทางในการดําเนินรอยตามไดอยางไมมีขอสงสัย และเคลือบ

                                                           
๖๙ พระครูสิริจันทนิวิฐ, ภาวะผูนําตามแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรมการพิมพ, ๒๕๔๙), หนา  ๒๒. 
๗๐ พูนลาภ  แกวแจมศร,ี  “การจัดการตามแนวพุทธ: การสํารวจปรัชญาและแนวคิดสาํหรับการจัดการ 

สมัยใหม”,  วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,  (สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๖), หนา 
๑๖๙-๑๗๐. 



๓๙ 
 

แคลงใจ  พระพุทธองคไดทรงใชการสื่อสารในลักษณะของการตรัสสอนธรรมแกเหลา พระสงฆสาวก 
ในเรื่องของการตรัสสอนธรรมแกเหลาพระสาวก  ทรงมีฐานคติในการมองมนุษยวามี พ้ืนฐานท่ี
แตกตางกันทั้งในดานกวางและดานลึก  ความแตกตางในดานกวาง  หมายถึง  ความแตกตางในเรื่อง
ของทักษะความเชี่ยวชาญและความรูความสามารถที่แตกตางกัน สวนความแตกตาง ทางดานลึก  
หมายถึงความแตกตางทางดานของภูมิธรรม ภูมิปญญาและกุศลกรรมที่แตกตางของแต ละบุคคล 
ดังนั้น พระองคจึงไดตัดสินพระทัยท่ีจะตรัสสอนธรรม  และเนนย้ําใหเหลาพระสาวกมุงมั่น ในการ
ฝกฝนพัฒนาตนเองอยางเต็มกําลังความสามารถ๗๑ 

จากการศึกษาจะเห็นไดวาพระพุทธศาสนา   มีคุณลักษณะบงบอกถึงความเปนผูนํา
โดยกําเนิด เพราะเปนการสืบทอดโดยตําแหนง  หรือโดยบุญบารมีที่ไดสั่งสมกันเปนเวลานานจนทําให 
เกิดในตระกูลสูง (กษัตริย)  เปนที่ยอมรับและเคารพนับถือของบุคคลโดยทั่วๆ  ไปซึ่งพระพุทธศาสนา 
นั้น มีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงมีพระนามวาเปน นายโก หรือ นายก และวินายโก หรือ 
วินายก ไวพจนอยางหนึ่งที่เรียกพระพุทธเจา ก็คือ นายก ซึ่งแปลวา  ผูนํา๗๒   

๓.๒ คุณสมบัติของผูนําตามแนวพุทธ 
สําหรับคุณสมบัติของผูนําตามแนวพุทธ ใหความสําคัญกับคุณสมบัติที่อยูภายในนั้น 

หมายถึง สภาพจิตใจ คุณธรรมหรือหลักการใน ดานมโนธรรมท่ีผูนําโดยมากจะพึงมีเปนเจตคติและ
ความคิดรวมถึงอารมณที่เปนไปในฝายดี และ สามารถนํามาปรับใชเพ่ือการบริหารงานได โดยหลัก
คุณธรรมที่เปนตัวกําหนดลักษณะและคุณสมบัติ ดังกลาวที่จัดเปนมโนธรรมนั้นมีดังตอไปนี้ 

๑ ) คุณสมบัติของผู นํ า ดั งที่ ปรากฏอยู ใน ทุติยปาปณิ กสูตรวา ผู นํ าจะตอง
ประกอบดวยลักษณะ  ดังนี้  

 ๑. จักขุมา คือ เปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มองสภาพเหตุการณออก และจะ
วางแผนเตรียมรับ  หรือรุกไดอยางไร 

 ๒. วิธูโร คือ เปนผูมีความชํานาญในงานอยางใดอยางหนึ่งเฉพาะทาง และรูจัก
วิธีการไมบกพรองในหนาที่ที่ตนไดรับผิดชอบ 

 ๓. นิสสยสัมปนโน คือ เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี กับทั้งผูบังคับบัญชา และผูไต
บังคับบัญชาและผูรวมงาน  มีความสามารถเขากันไดกับทุกคนเพราะสามารถไดรับการยอมรับ และ
ไดรับความเชื่อถือจากผูอ่ืน๗๓   

ในพระสูตรนี้แสดงใหเห็นวา การเปนผูนํานั้น จะตองเปนผูประกอบดวยปญญา 
คือมีหูตา ไวและกวางไกลสามารถจําแนกบุคคล และเหตุการณ สถานการณ ออกวาเปนอยางไร ซึ่งจะ
ทําให ผูนํามีประสบการณมีความชํานาญในการปกครอง เขาใจบุคคลหรือผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยาง
ดี ซึ่งจะทําใหมีผูสนับสนุนมากขึ้น 

๒) คุณสมบัติของผูนําที่ปรากฏในสังฆโสภณสูตร ในพระสูตรนี้พระพุทธองคได
กําหนดแสดงถึงลักษณะและคุณสมบัติของผูนําวามีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้คือ  

                                                           
๗๑ เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๑๖๘-๑๖๙. 
๗๒ พระพรหมคณุาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ภาวะผูนําตามแนวพุทธ, (กรงุเทพมหานคร : นิติธรรมการ

พิมพ, ๒๕๔๙), หนา  ๖. 
๗๓ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๐๓. 



๔๐ 
 

๑. วิยัตโต เปนผูมีปญญา  
๒. วินีโต เปนผูมีระเบียบวินัยด ี 
๓. วิสารโท เปนผูแกลวกลา  
๔. พหุสสุโต เปนผูมีความรู ศึกษาทรงจํามาก 
๕. ธัมมานุธัมมปฏิปนโน เปนผูปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรม รักษาความถูกตองใน 

สิ่งท่ีถูกที่ควร๗๔ 
 ผูนําที่ประกอบดวยคุณธรรม ๕ ประการดังกลาวนี้ยอมประสบความสําเร็จและ

ไดรับการ ยกยองนับถือ 
๓) คุณสมบัติของผูนําที่ปรากฏในอังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาตที่พระพุทธ องคได

แสดงลักษณะและคุณสมบัติของผูนําไว ๖ ประการ คือ  
๑. ขมา คือ มีความอดทนตอการปฏิบัติงานมีใจหนักแนนมั่นคง ไมยอมตกใน

ความ ชั่วไมเกรงกลัวหรือมีอคติ ๔ เมื่อจะตองตัดสินใจและไมหวั่นไหวในเพราะโลกธรรม ๘  
๒. ชาคริยะ คือ มีความตื่นตัวอยูตลอดเวลา มีความระมัดระวังไมประมาทใน

การ ประคับประคองชีวิตหนาที่และการงาน  
๓. อุฏฐานะ คือ มีความขยันหมั่นเพียรตอหนาที่การงาน  
๔. สังวิภาคะ คือ มีอัธยาศัยดี เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีนาใจตอผูรวมงาน  
๕. ทยา คือ มีจิตใจที่เอ็นดู รักใครหวงใยเอาใจใสดูแลผูรวมงาน  
๖. อิกขนา คือ เอาใจใสตรวจตรางานและหนาที่ที่ตนรับผิดชอบ๗๕ 

๔) คุณสมบัติของผูนําที่ปรากฏในเตสกุณชาดก ท่ีพระพุทธองคไดแสดง ถึงคุณสมบัติ
ผูนําและผูปกครองท้ังหลายซึ่งสามารถสรุปยอลงได ดังนี้  

๑.  ไมเปนคนเจาอารมณ ไมใชอารมณในการตัดสินปญหา มีใจดี  ไมทอดทิ้ง
งาน ไม ทํางานใหอากูล (คั่งคาง) มีความเพียรอุตสาหะในหนาที่การงาน  

๒. ฉลาดวางบุคคลใหเหมาะสมกับงาน รูประโยชนและโทษ รักษาความลับ ไม 
ดําเนินชีวิตในทางที่ผิด รักษาเกียรติประวัติ รักษาประโยชนสวนรวม และตองรอบรูในกิจการคลัง 
บริหารการคลังดวยตนเอง  ไมควรไวใจใหคนอ่ืนจัดการ  รูรายรับรายจายของแผนดินหรือในกิจการ 
งานนั้นๆ ที่รับผิดชอบ  

๓. บํารุงขวัญกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา ยกยองบุคคลผูควรแกการยกยอง ขม
ผู ควรขม รูในสิ่งท่ีควรทํากอนทําหลัง ออกรับฟงปญหาหรือพบปะราษฎรอยูสม่ําเสมอเพ่ือรับฟง 
ปญหาและทางแกไขหรือชี้แนะแนวทาง  

๔. ออกติดตามผลงาน ตรวจตราดูแลความประพฤติของเจาหนาที่ ไมพึงมอบ 
ภารกิจที่สําคัญๆ แกผูอ่ืนและใชวิจารณญาณในการบริหาร  

๕. ไมพึงละการบําเพ็ญประกอบตนในศีลธรรมที่ดีงาม เพ่ือเปนแบบอยางและ
ยึดม่ันเปนขอปฏิบัติ ไมสําคัญตนผิดวายิ่งในอํานาจ  

๖. ไมลุมหลงในกามคุณ และโลกธรรม และมีปญญา มีกําลังแหงสติเพราะจะ

                                                           
๗๔ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗/๑๐. 
๗๕ องฺ.ปญจก.(ไทย)  ๒๒/๕๓/๕๖. 



๔๑ 
 

เปน เครื่องชวยใหผูนําหรือผูปกครองสามารถฟนฝาอุปสรรคแกไขปญหาไปไดแมถึงคราวอับจน๗๖ 
๕) คุณสมบัติของผูนําท่ีปรากฏในหลักธรรมขอตางๆ เปนการพิจารณาใน แงของ

คุณธรรมที่เปนหลักการที่พระพุทธองคไดทรงวางไวเปนกรอบในการดําเนินชีวิตหรือการทําหนาท่ีใน
การบริหารของผูที่เปนผูนํา โดยหลักธรรมสําคัญที่บงถึงความเปนผูนํานั้นมีดังตอไปนี้  

หลักพรหมวิหารธรรม ในพระไตรปฎกกลาวถึงองคประกอบของพรหมวิหารมี  ๔  
ประการ  ดังนี้ 

๑. เมตตา ความรักใครปรารถนาดี มีไมตรีตอประชาชนหรือผูใตปกครอง
กลาวคือ ปรารถนาใหเขาเหลานั้นมีความสุข 

๒. กรุณา ความสงสาร คือ ชวยเหลือใหพระภิกษุหรือประชาชนใหพนจากความ
ทุกขใฝใจในอันจะปลดเปลื้อง บําบัดความเดือดรอนของประชาชนรวมถึงสัตวทั้งหลายดวย 

๓. มุทิตา ความพลอยยินดี เมื่อภิกษุหรือประชาชนประสบความสําเร็จในหนาที่การ
งาน  ก็รูสึกชื่นชมยินดีกับความสําเร็จของเขาเหลานั้น 

๔. อุเบกขา ความวางใจเปนกลาง คือ อันที่จะทําใหดํารงอยูในธรรม  ตามที่
พิจารณาเห็นดวยปญญา กลาวคือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไมเอนเอียงดวยรักและชัง       
ไมซ้ําเติมเมื่อผูอื่น๗๗ 

หลักอคติ หลักอคติ ๔ ประการ ที่นักปกครองที่ดีเมื่อปฏิบัติหนาที่แลวพึงละเวน 
คือ  

๑. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ  
๒. โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง  
๓. โมหาคติ ลําเอียงหลงหรือเขลา  
๔. ภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาดกลัว๗๘ 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ จะมีความเหมาะสมเพียงใด มีหลัก
พุทธธรรมอีกสวน คือ สัปปุริสธรรม ในสัปปุริสสูตร อุปริปญณาสก มัชฌิมนิกาย ปรากฏพุทธ โอวาท
เรื่องธรรมของคนดี (สัตบุรุษ) คนที่สมบูรณแบบ หรือมนุษยโดยสมบูรณ ซึ่งถือวาเปนสมาชิกที่ดี มี
คุณคา ท่ีแทจริงของมนุษยชาติ มีธรรมะ หรือคุณสมบัติท่ีเรียกวา สัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ  

๑. ธัมมัญุตา (รูหลักและรู จักเหตุ) คือ รูหลักการและกฎเกณฑของสิ่ ง 
ทั้งหลายที่ตนเขาไปเกี่ยวของในการดําเนินชีวิต การปฏิบัติกิจหนาที่ และการดําเนินกิจการตางๆ รู 
เขาใจในสิ่งที่ตนจะตองประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เชน รูวาตําแหนงฐานะ อาชีพการงานของตน มี 
หนาที่และความรับผิดชอบอยางไร มีอะไรเปนหลักการจะตองทําอะไรอยางไร จึงจะเปนเหตุใหบรรลุ 
ถึงผลสําเร็จที่เปนไปตามหนาที่ และความรับผิดชอบนั้นๆ  

๒. อัตถัญุตา (รูความมุงหมายและรูจักผล) คือ รูความหมายและความมุงหมาย 
ของหลักการที่ตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคของกิจการที่ตนกระทํา รูวาหลักการนั้นๆ มีความมุงหมาย
อยางไร รูวาที่ตนทําอยางนั้นๆ ดําเนินชีวิตอยางนั้นเพ่ือประสงคประโยชนอะไรหรือควรจะได บรรลุถึง

                                                           
๗๖ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๔๓๘-๒๔๔๕/๔๓๐-๕๔๓. 
๗๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๕. 
๗๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๙๖ 



๔๒ 
 

ผลอะไร ที่มีหนาทีต่ําแหนงฐานะ การงานอยางนั้น เขากําหนดวางกันไวเพื่อความมุงหมาย อะไร กิจการ
ที่ตนทําอยูขณะนี้เมื่อทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง เปนผลดีหรือผลเสียอยางไร เปนตน  

๓. อัตตัญุตา (รูจักตน) คือ รูจักตัวตนของเราเอง วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ 
กําลังความรู ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม สามารถประเมินตนเองไดในหลักธรรม ดังนี้ 
ศรัทธา (ชอบ รักในงานอะไร) ศีล (วินัย) สุตะ(ความรู) จาคะ (ความเสียสละ) ปญญา (กระบวนการใน 
การพัฒนาความรูที่มีอยู) เปนตน แลวประพฤติใหเหมาะสม และรูที่จะแกไขปรับปรุงตอไป  

๔. มัตตัญุตา (รูจักประมาณ) คือรูจักพอดี เชน รูจักประมาณในการบริโภค 
รูจักประมาณในการใชจายทรัพย รูจักความพอเหมาะพอดีในการพูด การปฏิบัติกิจและทําการตางๆ 
ตลอดจนการพักผอนหลับนอน และการสนุกสนานรื่นเริงตางๆ   

๕. กาลัญุตา (รูจักกาล) คือรูการเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาที่พึงใชใน 
การประกอบกิจ กระทําหนาท่ีการงานปฏิบัติการตางๆ และเกี่ยวของกับผูอ่ืน เชน รูวาเวลาไหนควร 
ทําอะไร และทําใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหเหมาะเวลา ใหถูกเวลา เปนตน 

๖. ปริสัญุตา (รูจักชุมชน) คือ รูจักถ่ิน รูจักที่ประชุมชนและชุมชน รูกาลอัน 
ควรประพฤติปฏิบัติในถิ่นชุมชน และตอชุมชนนั้นวา ชุมชนนี้เมื่อเขาไปหาควรตองทํากิริยาอยางนี้ ควร
ตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้มีระเบียบวินัยอยางนี้ มีวัฒนธรรมประเพณีอยางนี้ มีความตองการอยางนี้ ควร
เก่ียวของ ควรตองสงเคราะห ควรรับใช ควรบําเพ็ญประโยชนใหอยางนั้นๆ เปนตน   

๗. ปุคคลัญุตา (รูจักบุคคล) คือ รูจัก และเขาใจ ความแตกตางแหงบุคคลวา 
โดยอัธยาศัยความสามารถและคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูจักที่จะปฏิบัติตอ 
บุคคลอ่ืนๆ ดวยดีวาควรจะคบหรือไม ไดคติอะไร จะสัมพันธเก่ียวของ จะใช จะยกยอง จะตําหนิ หรือ
จะแนะนําสั่งสอนอยางไรจึงจะไดผลดี เปนตน๗๙ 

หลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ ในสุวัณณหังสชาดก อสัมปทานวรรค ขุททก 
นิกาย ไดกลาวถึงคณุธรรมของผูปกครองหรือธรรมของพระราชา ๑๐ ประการ คือ  

๑. ทาน (ใหปนประชา) คือบําเพ็ญตนใหเปนผูใหโดยมุงปกครองหรือทํางาน 
เพ่ือใหเขาได มิใชเพื่อจะเอาจากเขา เอาใจใสอํานวยบริการจัดสรรความสงเคราะห อนุเคราะหให 
ประชาราษฎรไดรับประโยชนสุข มีความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนใหความชวยเหลือแกผูเดือดรอน 
ประสบทุกข และใหความสนับสนุนแกคนที่ทําความดี  

๒. ศีล (รักษาความสุจริต) คือ ประพฤติดีงามสํารวมกายและวจีทวาร 
ประกอบการสุจริต รักษากิตติคุณ ประพฤติใหควรเปนตัวอยาง และเปนที่ เคารพนับถือของ 
ประชาราษฎร มิใหมีขอที่ผูใดจะดูแคลน 

๓. ปริจจาคะ (บําเพ็ญกิจดวยความเสียสละ) คือสามารถเสียสละความสุข สวน
ตน ตลอดจนชวีิตของตนได เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและความสงบเรียบรอยของบานเมือง  

๔. อาชชวะ (ปฏิบัติภารกิจโดยชื่อตรง) คือซื่อตรงทรงสัตยไรมารยา  ปฏิบัติ 
ภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวงประชาชน  

๕. มัททวะ (ทรงความออนโยนเขาถึงคน) คือมีอัธยาศัยไมเยอหยิ่งหยาบคาย 
กระดางถือตน มีความงามสงาเกิดแตทวงทีกิริยาสุภาพนุมนวล ละมุนละไม ควรไดความจงรักภักดี แต
                                                           

๗๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔ ;  องฺ.สตฺตก.(ไทย)  ๒๓/๖๕/๑๑๔.   



๔๓ 
 

มิขาดยําเกรง  
๖. ตปะ (พนมัวเมาดวยเผากิเลส) คือแผดเผากิเลส ตัณหา มิใหเขามาครอบงํา 

จิต ระงับยับยั้งขมใจ ไมหลงใหลหมกมุนในความสุขสําราญ และการปรนเปรอมีความเปนอยู 
สม่ําเสมอ หรือเปนอยูอยางงายๆ สามัญ มุงมั่นแตจะบําเพ็ญเพียรทํากิจในหนาที่ใหสมบูรณ  

๗. อักโกธะ (มีเหตุผลไมโกรธา) คือ ไมกราดเกรี้ยวไมวินิจฉัยความ และ กระทํา
การดวยอํานาจความโกรธ มีเมตตาประจําใจไวระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความและกระทํา การดวย
จิตอันสุขุมราบเรียบตามธรรม  

๘. อวิหิงสา (มีอวิหิงสานํารมเย็น) คือ ไมหลงระเริงอํานาจ ไมบีบคั้นกดข่ี  มี 
ความกรุณา ไมหาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแกประชาราษฎรผูใด ดวยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง  

๙. ขันติ (ชนะเข็ญดวยขันติ) คืออดทนตองานที่ตรากตรํา อดทนตอความ 
เหนื่อยยากถึงจะลําบากกายนาเหนื่อยหนายเพียงไรก็ไมทอถอย ถึงจะถูก ถูกหยันดวยถอยคําเสียดสี 
ถากถาง อยางไรก็ไมหมดกําลังใจ ไมยอมละทิ้งกิจ กรณียกิจที่บําเพ็ญโดยธรรม  

๑๐. อวิโรธนะ (มิปฏิบัติคลาดจากธรรม) คือ ประพฤติมิใหผิดจากประศาสน 
ธรรม อันเปนประโยชนสุขความดีความงาม ของรัฐและราษฎรเปนที่ตั้ง อันใดประชาราษฎรปรารถนา 
โดยชอบธรรมก็ไมขัดขืน การใดจะเปนไปโดยชอบธรรมเพื่อประโยชนสุขของประชาชนก็ไมขัดขวาง   
วางตนเปนหลัก หนักแนนในธรรม คงที่ ไมมีความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถอยคําดีราย ลาภสักการะ 
หรืออิฏฐารมณ อนิฏฐารมณใดๆ ตั้งมั่นในธรรม ทั้งสวนยุติธรรม คือความเที่ยงธรรมก็ดี นิติธรรมคือ 
ระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดีไมประพฤติให 
เคลื่อนคลาดวิบัติไป๘๐ 

หลักจักรวรรดิวัตร ๑๒ ในการบําเพ็ญกรณียะกิจของจักรพรรดิ คือการปฏิบัติ หนาที่
ของผูปกครองที่ยิ่งใหญ เรียกวา “จักรวรรดิวัตร”๘๑ เปนหลักธรรมที่ชวยใหผูปกครองดําเนิน          
กุศโลบายในทางการเมือง วัตถุประสงคของหลักจักรวัตรนั้นเปนไปเพ่ือประโยชนสุขอยางแทจริงของ 
สังคมโดยสวนรวม โดยมุงสอนใหผูนําใชอํานาจเพ่ือสรางสรรคความสงบสุขและระบบเศรษฐกิจที่ดี 
ของราษฎร และจุดมุงหมายสําคัญคือ การอธิบายถึงวิธีการที่จะใชอํานาจทางการเมืองเพ่ือราษฎรโดย 
เขาไปปรึกษาสมณะพราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ นักปราชญนักวิชาการผูทรงคุณธรรม เพ่ือใหรู 
ชัดในรัฐประศาสโนบายอันดีชั่ว นโยบายที่ควรประกอบหรือไมควรประกอบ เพ่ือที่จะปกครองหรือ 
บริหารบานเมืองใหมีความเจริญกาวหนา มีอยู ๑๒ ประการ คือ 

๑. ใหยึดถือธรรมเปนหลัก เปนธงชัยในการปกครองประเทศ เคารพยําเกรงธรรม  
๒. ใหความคุมครองรักษาอันเปนธรรมแกอันโตชน หรือ ชนภายใน เชน พระ 

มเหสี พระโอรส พระธิดา ตลอดถึงผูปฏิบัติราชการในพระองคทั้งหมด โดยการอบรมสั่งสอนใหอยูใน 
ความสงบเรียบรอยดีงามเปนตน  

๓. ใหความคุมครองรักษาแกกําลังพล เชน ทหาร ขาราชการ ตํารวจ โดยเปน
ธรรม  

๔. ใหความคุมครองแกกษัตรียที่เปนเมืองขึ้น ตลอดถึงชนชั้นผูปกครองและ นัก

                                                           
๘๐ ขุ.ชา. (ไทย)  ๒๘/๒๔๐/๖๒. 
๘๑ ที.ปา.  (ไทย) ๑๑/๓๕/๔๕-๔๖. 



๔๔ 
 

บริหารชั้นผูใหญทั้งหลาย  
๕. ใหความคุมครองแกอนุยนต หรือขาราชบริพารผูตามเสด็จ ในสมัยปจจุบัน ก็

คือขาราชการพลเรือน  
๖. ใหความคุมครองแกชนเจาพิธี ผูประกอบอาชีพวิชาการ พอคา เกษตรกร 

ดวยวิธีการจัดหาทุนทรัพยและอุปกรณในการประกอบอาชีพใหเปนตน  
๗. ใหความคุมครองแกราษฎรทั้งปวง ทั้งในเมือง ชนบท และชายแดน โดย เปน

ธรรมเสมอเหมือนกัน  
๘. ใหความคุมครองแกพระสงฆ บรรพชิต นักบวช สมณชีพราหมณ  
๙. ใหความคุมครองแก นก และ เนื้อ สัตวท่ีควรสงวนทั้งหลาย  
๑๐ . ห าม  ป องกันมิ ให เกิดความไมชอบธรรมทุ กชนิ ด เกิ ดขึ้ น ในพระ 

ราชอาณาจักร ปราบปรามผูมีอิทธิพลตางๆ มิใหมีการกระทําทุจริต ผิดกฎหมายบานเมืองอันจะ 
กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนอยูในรัฐโดยเด็ดขาด  

๑๑. ธนานุประทาน แบงปนทรัพยเฉลี่ยใหแกประชาชนผูยากไร มิใหมีผูขัดสน 
ขาดแคลนอยูในแวนแควนโดยไมไดรับการเหลียวแลชวยเหลือตามสมควร หรือการกระจายรายได 
ใหแกประชาชนสมํ่าเสมอกันมากท่ีสุดเทาที่จะทําได ไมปลอยใหความเจริญกระจุกอยูเฉพาะสวนใด 
สวนหนึ่งของประเทศเทานั้น  

๑๒. สมณพราหมณปริปุจฉา  มีความสนใจศาสนาและศีลธรรมหมั่นปรึกษาไต 
ถามสมณพราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ นักวิชาการผูมีความรูดีความสามารถดี ตองแสวงหา 
ปญญา ความรูและคุณธรรมอยูเสมอ มีท่ีปรึกษาที่ดี บริสุทธิ์ มีคุณธรรม เพ่ือใหรูชัดในสิ่งที่ควรกระทํา 
และในสิ่งที่ควรเวน 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  ไดกลาววา  ผูนํา  ที่ยิ่งใหญมีลักษณะที่สําคัญ  คือ  
๑. ตัวเองตองดี เปนแบบอยางได และมีความรูความสามารถที่จะนําพาเขาได  
๒. ตองมีกัลยาณมิตร ตองหาที่ปรึกษาและผูรวมการรวมงานที่ดีมีความรู

ความสามารถ  และแสวงหาปญญาเพ่ิมเติมอยูเสมอ  
๓. ตองเปนคนไมประมาท คือ มีสติ คอยตรวจตราสถานการณ ความเปลี่ยนแปลง  

และปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนท่ีจะกระทบตอชีวิต ตอองคกร ตอสังคม และหาทางแกไขปรับปรุง  
๔. ตองเปนคนเขมแข็ง แมจะมีอุปสรรค มีภัยอันตราย มีปญหาก็ไมยอทอ ไม

หวั่นไหว วางตัวเปนหลักใหเปนท่ีพึ่งได  
๕. ตองทําไดและชวยเหลือใหผูอ่ืนทําไดในสิ่งท่ีตองการจะทํา  
๖. สายตากวางไกล  ตองมองกวาง คิดไกล ใฝสูง ซึ่งเปนลักษณะทางปญญา        

คนที่เปน  ผูนําตองมีปญญาซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด๘๒ 
พระธรรมปฏก  (ป.อ. ปยุตฺโต)  ไดกลาววา  คุณสมบัติของผูนําที่ดี  มีอยู  ๒  ดาน  คือ  

๑. คุณสมบัติภายในตัวของผูนํา  ไดแก ๑) รูหลักของสัปปุริสธรรม  มีการรู
หลักการเหตุผล เปนตน ๒) มีสติปญญา ไมประมาท ๓) ตื่นตัว ทันตอเหตุการณ ๔) มีวิสัยทัศนกาวไกล  

                                                           
๘๒ พระธรรมปฏก  (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา ความสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ, 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๕๖), หนา ๒๙ – ๓๑.    



๔๕ 
 

และ ๕) เปนคนเขมแข็ง 
๒. คุณสมบัติภายนอกของผูนํา  ในการท่ีจะประสานคนและงานเขาดวยกัน  

ไดแก ๑) มีความรูความสามารถ  ๒) มีพรหมวิหารธรรม  ๓) หวังประโยชนสุขแกสวนรวม   ๔) นารัก
นาเคารพ  ๕) เปนธรรมาธิปไตย  ๖) ฉลาดในการพูด  และ  ๗) ไมลําเอียง๘๓ 

สรุปวา ภาวะผูนําตามแนวพุทธ ตองมีคณุลกัษณะ ๓ องคประกอบหลักสําคัญ ไดแก  
 ๑. ความสามารถในการครองตน  คือ ความเปนผูมีความฉลาด สามารถ มี

วิสัยทัศนที่กวางไกล มีจิตใจที่เขมแข็งอดทน มีคุณธรรม เปนผูนารัก นาเคารพ เปนธรรมาธิปไตย 
๒. ความสามารถในการครองงาน คือ เปนผูมีความชํานาญในงาน มีความ

รับผิดชอบในหนาที่ มีความสามารถในการท่ีจะประสาน คนและงานเขาดวยกัน 
 ๓. ความสามารถในการครองคน คือ เปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธดี มีความสามารถใน

การสื่อสารที่ดี มีพรหมวิหารธรรม มีจิตอาสา ไดรับการยอมรับ และไดรับความเชื่อถือจากผูอ่ืน๘๔   
 

๒.๔ คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําเยาวชนของนักวิชาการ 

๑๑ ทาน (กรองเงิน วีระวงศสุวรรณ, ๒๕๔๐ ; นพลักษณ หนักแนน, ๒๕๔๓ ; วาสนา พวยอวน, ๒๕๔๗ 
; ไพศาล จันทรภักดี, ๒๕๔๘ ; ลินดา พรมลักษณ, ๒๕๕๑ ; วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม, ๒๕๕๓ ; วารินทร  
เขตชํานิ, ๒๕๕๓ ; วิจิตรา ทองแยม, ๒๕๕๕ ; Ricketts & Rudd, ๒๐๐๒ ; CTE, ๒๐๐๓ และ Lerner, 
๒๐๐๔) ผูวิจัยไดสังเคราะหองคประกอบภาวะผูนําเยาวชน ๔๒ องคประกอบ และนําองคประกอบท่ีมี
ความหมายในประเด็นที่คลายกันเขาดวยกัน สามารถสรุปองคประกอบภาวะผูนําเยาวชน เปน
องคประกอบหลัก ได ๓ องคประกอบ ๙ องคประกอบยอย ไดแก  

 ๑. คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก  มีความรูความสามารถ (Knowledgeable) มี
คุณธรรมจริยธรรม (Decency)  มีบุคลิกภาพที่ดี (Personality) 

๒ . คุณลักษณะที่ สัม พันธกับงาน ไดแก  มีทั กษะการคิด  (Thinking Skills)มี
ความสามารถในการทํางาน (Competency) และการทํางานเปนทีม (Teamwork)  

๓. คุณลักษณะทางสังคม ไดแก มีมนุษยสัมพันธ (Human Relations) มีความเปน
ประชาธิปไตย (Democracy) และ มีทักษะการสื่อสารที่ดี (Communications) 

และจากขอสรุปของ ภาวะผูนําตามแนวพุทธ ที่ไดศึกษาจากพระไตรปฏก จากพระสูตร
ตางๆ และจากนักปราชญทางพระพุทธศาสนา สามารถสรุปคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธได ๓ 
องคประกอบหลักสําคญั ไดแก  

 ๑. ความสามารถในการครองตน  โดยมีคุณธรรม ไดแก มีวิสัยทัศนกาวไกล รู
หลักสัปปุริสธรรม มีพรหมวิหารธรรม มีสติปญญาสามารถ  ปราศจากอคติ มีระเบียบวินัยในตนเอง มี
จิตใจที่เขมแข็งอดทน และวางตนเหมาะสม  

๒. ความสามารถในการครองงาน โดยมีคุณธรรม ไดแก มีความชํานาญในงาน มีความ
                                                           

๘๓ พระธรรมปฏก  (ป.อ.ปยุตโต), ภาวะผูนํา, (ครั้งท่ี ๗), (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๖), หนา 
๑๐–๓๐. 

๘๔ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๐๓. 



๔๖ 
 

รับผิดชอบ มีทักษะการมอบหมายงาน มทีักษะการประสานงาน และมีความสามารถในการบริหารจัดการ  
๓. ความสามารถในการครองคน โดยมีคุณธรรม ไดแก  มีมนุษยสัมพันธดี มี

ความสามารถในการสื่อสารที่ดี มีจิตอาสา และมคีวามเชื่อถือจากผูอื่น๘๕   
จากองคประกอบภาวะผูนําเยาวชน ๙ องคประกอบยอย และองคประกอบภาวะผูนํา

ตามแนวพุทธของเยาวชน ๑๗ องคประกอบยอยนั้น สามารถสรุปไดเปนองคประกอบภาวะผูนําตาม
แนวพุทธของเยาวชน ไดเปน ๓ องคประกอบหลัก ๑๐ องคประกอบยอย ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๓  
 
ตารางที่ ๒.๓ แสดงองคประกอบภาวะผูนําเยาวชน ภาวะผูนําตามแนวพุทธ และสรุปองคประกอบ  
                ภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 

 

ภาวะผูนําเยาวชน ภาวะผูนําตามแนวพุทธ 
สรุปองคประกอบภาวะผูนํา
ตามแนวพุทธของเยาวชน 

๑. คุณลักษณะสวนบุคคล   
๑.๑ มีความรูความสามารถ  
๑.๒ มีคุณธรรมจริยธรรม  
๑.๓ มีบุคลิกภาพที่ดี  

๑. ความสามารถในการครองตน  
๑.๑ วิสัยทัศนกาวไกล  
๑.๒ รูหลักสัปปุริสธรรม  
๑.๓ มีพรหมวิหารธรรม  
๑.๔ มีสติปญญาสามารถ   
๑.๕ ปราศจากอคติ  
๑.๖ มีระเบียบวินัยในตนเอง  
๑.๗ มีจิตใจที่เขมแข็งอดทน  
๑.๘ วางตนเหมาะสม  

๑. ความสามารถในการครองตน  
๑ .๑  มี วิ สั ย ทั ศ น  มี ค ว า ม รู
ความสามารถ 
๑.๒ มีคุณธรรมจริยธรรม 
๑.๓ มีบุคลิกภาพที่ด ี
๑.๔ มีวินัยในตนเอง  
  

๒. คุณลักษณะที่สัมพันธกับงาน 
๒.๑ มีทักษะการคิด  
๒ .๒  มี ความสามารถในการ
ทํางาน  
๒.๓ การทํางานเปนทีม  

๒. ความสามารถในการครองงาน 
๒.๑ มีความชํานาญในงาน  
๒.๒ มีความรับผิดชอบ 
๒.๓ มีทักษะการมอบหมายงาน  
๒.๔ มีทักษะการประสานงาน
๒.๕ มีความสามารถในการ
บริหารจัดการ  

๒. ความสามารถในการครองงาน  
๒.๑ มีทักษะการคิด 
๒.๒ มีทักษะการทํางานเปนทีม 
๒ .๓  มีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

๓. คุณลักษณะทางสังคม 
๓.๑ มีมนุษยสัมพันธ  
๓.๒ มีความเปนประชาธิปไตย  
๓.๓ มีทักษะการสื่อสารที่ดี 

๓. ความสามารถในการครองคน 
๓.๑ มีมนุษยสัมพันธดี  
๓.๒ มีความสามารถในการ
สื่อสารที่ดี  
๓.๓ มีจิตอาสา  
๓.๔ มีความเชื่อถือจากผูอื่น 

๓. ความสามารถในการครองคน 
๓.๑ มีมนุษยสัมพันธ  
๓.๒ มีทักษะการสื่อสารที่ดี  
๓.๓ มีจิตอาสา 
 

  
                                                           

๘๕ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๐๓. 
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  ดังนั้น ผูวิจัย จึงสังเคราะหไดองคประกอบของคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธ
ของเยาวชน ซึ่งไดจากการสังเคราะห องคประกอบภาวะผูนําเยาวชน และองคประกอบภาวะผูนําตาม
แนวพุทธเขาดวยกัน ประกอบดวย ๓ องคประกอบหลัก ไดแก  

๑. ความสามารถในการครองตน  
๑.๑ มีวิสัยทัศน มคีวามรูความสามารถ 
๑.๒ มีคุณธรรมจริยธรรม 
๑.๓ มีบุคลิกภาพที่ด ี
๑.๔ มีวินัยในตนเอง  

๒. ความสามารถในการครองงาน  
๒.๑ มีทักษะการคิด 
๒.๒ มีทักษะการทํางานเปนทีม 
๒.๓ มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

๓. ความสามารถในการครองคน 
๓.๑ มีมนุษยสัมพันธ  
๓.๒ มีทักษะการสื่อสารที่ดี  
๓.๓ มีจิตอาสา 

 

๒.๕ การพัฒนาภาวะผูนําของเยาวชน 
 ๕.๑ หลักการและแนวคิดในการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําเยาวชน 
 คุณลักษณะภาวะผูนําเปนสิ่งจําเปนสําหรับเยาวชน เพื่อจะทําใหเกิดความรูสึกวา
สามารถชวยสังคม และทําใหเปนที่ยอมรับของสังคม เนื่องจากเยาวชนในปจจุบันอยูในสภาวะเสี่ยงตอ
ภัยคุกคามรอบดาน๘๖ ทั้งนี้เพราะเยาวชนไทยซึ่งเติบโตมากับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
กลายเปนกลุมบุคคลที่เปราะบางและออนไหวมากท่ีสุดตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เพราะวัยรุนไทย
ไดเรียนรูวัฒนธรรมตางชาติและเทคนิควิทยาการใหม ๆ โดยปราศจากการควบคุมและการชี้แนะที่
ถูกตอง ไมสามารถปรับปรุงคุณลักษณะของตนใหเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได ทํา
ใหมีลักษณะการแสดงออกที่สังคมไมยอมรับหลายลักษณะดังเชน พูดไมไพเราะ กาวราว ตัดสินปญหา
โดยการใชกําลัง เห็นแกตัว ขาดความซื่อสัตยสุจริต เขากับเพื่อนไมได  โกรธงาย ขาดความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมเชื่อฟง ไมมีระเบียบ ขาดความอดทน ไมเสียสละ ฝาฝนระเบียบของโรงเรียนไมตั้งใจ
เรียน ผลการเรียนไมดี เหลานี้เปนตน ซึ่งลวนแตเปนปญหาที่เกิดจากการขาดคุณลักษณะภาวะผูนํา
ของตัวเยาวชน ที่ทําใหขาดการตระหนักรู และไมสามารถนําตนเองได     
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักการ แนวคิดของการพัฒนาทักษะภาวะผูนํา
เยาวชน ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดของนักวิชาการ ที่สอดคลองกับบริบทของงานวิจัยฉบับนี ้ดังนี ้
                                                           

๘๖ Boyd, B.L. Bringing Leadership Experiences to Inner-City. Youth, 39(4) (2001), pp. 

678-680. [Access on February 12, 2014] Available from : http://www.joe.org/joe/2001august/a6.html 
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 โจสฟน และ เฟรทนาน (Josephine; & Fertman) ไดศึกษาศักยภาพการพัฒนาภาวะ
ผูนําของเยาวชน สามารถแบงเปน ๓ สถานะ ไดแก๘๗ 
  ๑. การเอาใจใสตอความตระหนักรู (Awareness) เปนสถานะที่ พ้ืนฐานสุดของ
เยาวชนที่มี เยาวชนจะยอมรับและอยูในวัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานของสังคม ตามจารีตประเพณี พวก
เขาจะอยูอยางธรรมดา ไมคิดอะไรมากไปกวาการไดปฏบิัติตามที่สังคมเสนอ  
  ๒. การปฏิสัมพันธ (Interaction) สถานภาพนี้ เยาวชนกําลังอยูขั้นตอนระหวาง
กระบวนการพัฒนาสูการเปนผูนํา พวกเขาจะเริ่มคิดและกระทําสิ่งที่สังคมเรียกรองในลักษณะของ 
ภาวะผูนําตามสถานการณ (Transactional Leadership) คือการปฏิบัติติดตอสื่อสารกับผูคนให
กิจกรรมสําเร็จ โดยเริ่มเปนตัวเชื่อมประสานกับผูคน ตามภาระหนาที่ที่ระบุไว โดยมีการรักษาสมดุล
ของความรู อารมณ และพฤติกรรม เพ่ือใหเกิดการยอมรับของคนอื่น และสังคม 
  ๓. การเปนผูนําของตัวเอง (Mastery) เยาวชนจะมีความสนใจในตนเองและผูอ่ืน มี
ความสามารถทํางานและติดตอผูอ่ืนอยางมั่นใจ สามารถนําพาตนเองและผูอื่นสูการพัฒนา และคนพบ
คุณคาของตนเองและเปาหมายของกลุม นั่นคือการเปนผูนํา  
 นอกจากนั้น Josephine; & Fertman ยังไดคนพบวาในการพัฒนาภาวะผูนํา มีตัวบงชี้ 
๕ มิติ  คือ ขอมูลสารสนเทศของภาวะผูนํา (Leadership Information) เจตคติของภาวะผูนํ า 
(Leadership Attitude) การติดตอสื่อสาร (Communication) การตัดสินใจ (Decision Making) 
และการจัดการความเครียด (Stress Management) จาก ๕ มิติดังกลาวนี้สามารถรวมไวใน การรูคิด 
(Cognitive) อารมณ (Emotional) และพฤติกรรม (Behavioral) ทั้งหมดนี้เปนรูปแบบของการพัฒนา
ภาวะ การเปนผูนําของเยาวชน ซึ่งนํามาเปนการตรวจ การควบคุมดูแลและการประเมิน ซึ่งนํามาอยู
ในรูปของกระบวนการพัฒนาภาวะผูนําของเยาวชนได๘๘ 
  ในการพัฒนาภาวะผูนําของเยาวชน โดยใชโปรแกรม ๔-เอช (๔-H) เปนโปรเจ็คตของ
การเรียนรูและใหบริการ วิธีการหนึ่งสําหรับการสรางสภาวะผูนําสําหรับเยาวชน เพราะจะชวยใหพวก
เขาฝกฝนตัวเองในการทบทวนประสบการณกลุมมากกวาจะเรียนรูจากตัวเอง ทักษะเหลานี้คือ การ
ระดมสมอง (Brainstorming) การตัดสินใจ (Decision Making) การสรางเปาหมาย (Setting Goals) 
และการทํางานรวมกับผูอ่ืน ซึ่งจะชวยใหพวกเขารูจักวางแผน และคนพบคุณคาของการใหบริการ 
เยาวชนจํานวนมากเรียนรูที่จะใหบริการ ซึ่งเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาภาวะผูนําของ
เยาวชน๘๙ 
 นอกจากนี้ บอยด (Boyd) ไดศึกษาจาก งานวิจัยของ Woyach & Cox๙๐  เก่ียวกับ ๑๒ 
                                                           

๘๗ Josephine, A. & Fertman, C. I. Youth Leadership. (San Francisco: Jossey-Bass. 1998), 
pp. 18 – 133.  

๘๘ Josephine, A. & Fertman, C. I. Youth Leadership. (San Francisco: Jossey-Bass. 1998), 
pp. 18 – 133. 

๘๙ Yates, M. & Youniss, J. Community service and political-moral identity in 
adolescents.  (San Francisco: Jossey-Bass, 1996), p. 87. 

๙๐ Woyach, R. B.; & Cox, K. J. Principles for Youth Leadership Development 

Programs. (New Jersey : Prentice Hall. 1997), pp. 84 – 86. 
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ตัวบงชี้ของโปรแกรมการสรางภาวะผูนํา โดย ๕ ตัวบงชี้แรกจะสัมพันธโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ของ
โปรแกรมภาวะผูนํา และอีก ๗ ตัวบงชี้ท่ีเหลือจะกลาวถึงกระบวนการของการพัฒนาภาวะผูนํา คือ 
การชวยเยาวชนใหเรียนรู ทักษะท่ีสัมพันธกับภาวะผูนําการทําใหเยาวชนเขาใจประวัติศาสตร คุณคา
และความเชื่อในสังคม และวัฒนธรรมของพวกเขา การเอ้ือใหเยาวชนพัฒนาความเขมแข็งในการเปน
ปจเจกบุคคล และมีรูปแบบภาวะผูนําการชวยใหเยาวชนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
เหตุผลเชิงจริยธรรม สนับสนุนใหเกิดการยอมรับ เขาใจ และยืดหยุนกับทุกคน ทุกวัฒนธรรม และ
สังคม มีความคาดหวัง ไววางใจ และใหเกียรติตอเยาวชนที่จะใหบริการ ใหความสําคัญตอการเรียนรู
ประสบการณ และการจัดเตรียมโอกาส สําหรับการพัฒนาภาวะผูนํา มีสวนรวมกับเยาวชนในการ
บริหารผูอื่น ทุกที่ ทุกสังคม ทุกกลุม เปดโอกาสใหทบทวนตนเอง และกระบวนการของการเรียนรูท้ัง
ในสวนบุคคล และกลุม การรวมกับเยาวชนในประสบการณกลุม ทํางานเปนทีม และเครือขายหนวย
เหนือ รวมกับเยาวชนในการเปนเครื่องหมายของการปฏิสัมพันธกับพ่ีเลี้ยงการเปนแบบอยางที่ดี และ
รวมกันพัฒนาไปสูวัตถุประสงค เปาหมายของการพัฒนาภาวะผูนํา๙๑ 
 สําหรับในบริบทของประเทศไทย เก่ียวกับการพัฒนาทักษะภาวะผูนําเยาวชน พบวา 
ศูนยพัฒนาการศึกษาระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา๙๒ ไดเสนอการพัฒนาภาวะ
ผูนําเยาวชน คือ การสรางเยาวชนใหมีศกัยภาพในการคิดสรางสรรค และในการปลูกฝงในการฝกใฝใน
การเรียนรูอยางตอเนื่อง คนพบความสามารถและปฏิภาณของตนเองไดโดยในตัวบงชี้ท่ีจะพัฒนาภาวะ
ผูนําใหเยาวชน จะตองมีศักยภาพผูนําดานการตัดสินใจที่แนวแน มีความรับผิดชอบตอสังคม ใสใจ
หวงใยผูอ่ืน เห็นคุณคาในการทํางานเปนทีม กระตุนจูงใจผูอ่ืนใหทํางานสูเปาหมายรวม มีความคิด
อยางอิสระ สรางสรรค  
 วิทยากร เชียงกูล๙๓ ไดกลาวถึง คุณสมบัติของผูที่จะกาวข้ึนเปนผูนํา จะเก่ียวของกับ
องคประกอบที่สําคัญซึ่งเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย คือ ความอยากรูอยากเห็นที่ไมเคยมอดและ
การเรียนรูอยางไมมีวันจบ มีจินตภาพ (วิสัยทัศน) ที่มีพลัง ตอนแรกผูนํากําหนดความเปนจริงของเขา 
(สิ่งที่เขาเชื่อวาเปนไปได) และตอมาก็จัดการทําความฝนของเขาใหเปนจริงพัฒนาความสามารถที่จะ
สื่อสารจินตภาพนั้นและสรางแรงบันดาลใจใหคนอ่ืนเห็นดวย ยอมรับความไมแนนอน และกลาที่จะ
เสี่ยง มีคุณธรรมที่ เปนตัวของตัวเอง รูจักตนเอง เปดเผยซื่อตรง มีวุฒิ ภาวะ เปดใจรับการ
วิพากษวิจารณ เปนคนที่มีความริเริ่ม ความโดดเดนไมเหมือนใคร “ผูนําเรียนรูจากผูอ่ืน แตไมไดใหคน
อ่ืนเปนผูสรางเขา” เปนคนที่คิดคนอะไรใหม การคิดคนอะไรใหมบางครั้งเก่ียวของกับการสรางตัวเอง
ใหม (Recreating Your Self) ทําใหอาจจะไดรับอิทธิพลมาจากกรรมพันธุและสภาพแวดลอมที่เติบโต

                                                           
๙๑ Boyd, B.L. Bringing Leadership Experiences to Inner-City. Youth, 39(4) (2001), 678-

680. [Access on February 12, 2014] Available from : http://www.joe.org/joe/2001august/a6.html 
๙๒ สํ านั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ.  (กรุงเทพมหานคร:  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๐), หนา  ๓๙-๔๘. 
๙๓ วิทยากร เชียงกูล. คูมือพัฒนาตนเองและพัฒนาภาวะผูนํา. (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสายธาร

, ๒๕๔๗), หนา ๓๙-๔๐. 
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ขึ้นมา แตผูนําจะรูจักจัดการกับอิทธิพลที่มีผลกระทบตอเขาท้ังหมด และสรางบางสิ่งบางอยางที่มี
ลักษณะเฉพาะข้ึนมา รูจักปลีกตัวที่จะไปคิดและทบทวนพิจารณา เพ่ือใหไดมาซึ่งคําตอบและแนวทาง
ในการแกปญหา มีความกระตือรือรนตอโอกาสของชีวิต  เชื่อในสิ่งที่ดีท่ีสุด เพ่ือตัวเองและเพ่ือผูอื่น 
มองความสําเร็จจากชัยชนะเล็กๆ และความพอใจในชีวิตประจําวัน ไมใชการมามัวนั่งคอยความสําเร็จ
ที่ยิ่งใหญ อยายอมจํานนตอบริบทของชีวิตประจําวัน ซึ่งมักเปนเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องเล็กๆ 
หรือเพ่ือผลระยะสั้น แตรูจักใชบริบทของชีวิตเพ่ือพัฒนาความสามารถที่ใหญกวาของตน สรางบริบท
ใหม สิ่งใหม วิธีทํางานและวิธีใชชีวิตแบบใหมที่เปนตัวของคุณเอง และเปนอิสระจากการประเมินของ
คนอ่ืน ของระบบวัฒนธรรมหรือยุคสมัยท่ีดํารงอยู  

สรุปไดวา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของการพัฒนาทักษะภาวะผูนําเยาวชนโดยทั่วไปมีตัว
บงชี้ที่นาสนใจในการนําไปศึกษาเพ่ือกําหนดองคประกอบของการพัฒนาภาวะผูนําเยาวชนคือ การเปน
ผูนําขอมูลสารสนเทศ การมีเจตคติของการเปนผูนําผูอ่ืน การติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ การจัดการ
กับความตรึงเครียดและปญหา การแสวงหาโอกาส การกลาเสี่ยงและทาทายในงาน การมีวิสัยทัศน 
การทํางานเปนทีม การมุงความสําเร็จ การจูงใจผูอ่ืน การแสวงหาความรู การพัฒนาตนเองอยูเสมอ มี
ความคิดสรางสรรค รูจักรับผิดชอบ มีความยืดหยุน มีความพรอมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 
สําหรับกระบวนการในการพัฒนาทักษะภาวะผูนําเยาวชนคือ การเปดโอกาสของผูใหญใหเยาวชน
พัฒนาภาวะผูนําโดยใชชีวิตกลุม การระดมสมอง การมีสวนรวม การกลาแสดงออกตอที่สาธารณะ การ
ใหบริการชุมชน และสําหรับขั้นตอนในการพัฒนาทักษะภาวะผูนําเยาวชนคือ การสรางความตระหนัก
ในการรับรูเกี่ยวกับสาระเนื้อหาและความสําคัญของการมีภาวะผูนําเยาวชนจากนั้นใหมีโอกาสรวม
ปฏิสัมพันธเชิงประสบการณพื้นฐาน เพ่ือพัฒนาทักษะและความรูในชีวิตจริงของการเปนผูนํา และขั้น
สุดทายคอื การแสดงบทบาทของการเปนผูนําตนเองและผูอ่ืนอยางแทจริง 
 ฉะนั้น ในการอบรมเยาวชนจะไดมีโอกาสระดมสมองคิดรวมกัน ตัดสินใจรวมกันในการ
ทํากิจกรรม อบรมพัฒนาภาวะผูนํา โดยใชประสบการณรวมกับกลุม และจะถูกตั้งคําถามใหตอบวาจะ 
นําสิ่งที่กําลังเปนประการณเหลานี้ไปใชประยุกตในชีวิตจริงไดอยางไร โดยอาศัยการพัฒนาบุคลิกของ
ภาวะผูนําคือการใหบริการกลุม การรวมคิดรวมทํา การทํางานเปนทีม การรูจักทักษะการแกปญหา 
ความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่น การรูจักตั้งเปาหมาย การรูจักทํางานโดยมีการวางแผน และการ
สรางทีมงาน 
 ๕.๒ วิธีการพัฒนาภาวะผูนําของเยาวชน  
 การพัฒนาภาวะผูนําเปนสิ่งท่ีสามารถทําได และพัฒนาไดตลอดชวงชีวิต๙๔ แตชวงเวลาที่
เหมาะสมท่ีสุดชวงหนึ่งในการพัฒนาภาวะผูนํา คือ ในวัยเยาวชน ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีอายุไมเกิน ๒๕ 
ป  ซึ่ งเป นช วงสํ าคัญ ของการเจริญ เติบ โตด านส วนบุ คคล (Personal) สั งคม  และวิชาชีพ 
(Professional) โดยนักจิตวิทยาและนักการศึกษา และนักวิจัยหลายทานที่มีความเห็นสอดคลองกันวา 
วัยรุนซึ่งเปนวัยที่เหมาะในการพัฒนาภาวะผูนํา โดยอางวาทักษะสําคัญของภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ 

                                                           
๙๔ สิปปนนท  เกตุทัต. “การศึกษากับการพัฒนาภาวะผูนํา”. วารสารการบริหารฅน, ๒๓ (๒): 

(๒๕๔๕), หนา ๗๘ – ๘๓. 



๕๑ 
 

ซึ่งหมายรวมถึง ความสามารถในการเขาใจ และมีปฏิสัมพันธระหวางผูอ่ืนจะพัฒนาในชวงวัยรุน๙๕ 
วัยรุนจึงเปนชวงเวลาสําคัญในการพัฒนาภาวะผูนําพัฒนาการของเด็กวัยรุนจะมีความรวดเร็วพรอมที่
จะเปลี่ยนแปลงและยอมรับสิ่งใหมๆ อีกทั้งสามารถปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายไดเปน
อยางดี มีความตองการที่จะพัฒนาตนเอง เตรียมตัวเพื่อเปนพลเมืองที่ดีรูจักเลือกมาตรฐานที่ควรยึด
เปนแนวทางในชีวิตเด็กวัยนี้จึงสมควรไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษ เพ่ือใหสามารถนําตนเอง กาวไป
ขางหนาดวยสติปญญา มีคุณลักษณะประจําตัวที่พึงประสงคของสังคม และกาวไปพรอมๆ กับความ
เจริญทางดานเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการพัฒนาคณุลักษณะความเปนผูนําของ
เยาวชน จะมีความสําคัญในการสรางคุณลักษณะความเปนผูนําที่ยังขาด และเสริมคุณลักษณะความ
เปนผูนําสําหรับผูที่มีลักษณะโดดเดนอยูแลวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น๙๖  พัฒนาการบางอยางของ
เยาวชนเอ้ือตอการพัฒนาภาวะผูนํา จึงควรไดรับการเอาใจใสดูแล เพ่ือใหพวกเขามีพัฒนาการที่
เหมาะสม มีการเสริมสรางใหพวกเขามีภาวะผูนํา และแสดงบทบาทภาวะผูไดอยางเหมาะสม  

ซึ่ง อีริคสัน (Erikson)  กลาววาวัยรุน (อายุ ๑๒-๑๘ ป) ซึ่งเปนชวงวัยเยาวชนเปนวัยท่ี
อยูในขั้นพัฒนาการ “ความเปนเอกลักษณ- ความสับสนในบทบาท” นั่นคือวัยรุนเปนเด็กที่ควรจะหา
เอกลักษณ (Identity) ของตนเองไดถาเด็กวัยนี้เด็กยังหาเอกลักษณของตนเองไมไดจะเกิดความสับสน
ในบทบาทของตนเอง๙๗ ฉะนั้นการพัฒนาภาวะผูนําในเยาวชน จึงชวยสงเสริมใหเกิด การเคารพนับถือ
ตนเอง (Self-Esteem) และถือเปนจุดเริ่มตนสําคัญของวัยผูใหญที่ประสบความสําเร็จ  
 การพัฒนาภาวะผูนําในเยาวชนนับวาเปนเรื่องที่สําคัญ เพราะถาเด็กสามารถเรียนรูภาวะ
ผูนําที่ดีแลว เพ่ือเติบโตขึ้นเปนผูใหญก็จะพัฒนาการเปนภาวะผูนําท่ีดีได การเปนผูนําที่ดีนั้นจะตอง
พัฒนาตนเองอยูเสมอใหนําหนาบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใตบังคับบัญชาของตนเอง พัฒนาตนเอง
ใหทันสมัย ทันเหตุการณอยูเสมอ  
 ประสาน หอมพูล และทิพวรรณ หอมพูล กลาวไววา การพัฒนาคนอาจทําไดดังนี้๙๘ 
  ๑. Learn on the Job คือ เรียนจากงานที่ทํา สวนมากท่ีเราไปศึกษาดูงานจาก
สถานที่ตางๆ เรามักจะดู Product (ผลงาน) มากกวา เชน เราไปดูโรงเรียนดีเดน ผูบริหารของ
โรงเรียนมักจะไมดูวาเขาทําอยางไรจึงไดรับความสําเร็จเปนโรงเรียนดีเดน คือ เราไมดูกระบวนการ 
(Process) หรือดูวิธีการ อยาลืมวางานยิ่งทาทายมากเทาไร คนยิ่งใชความพยายามมากข้ึน คนยิ่ง
กระตือรือรนมากขึ้นเปนการทาทายความสามารถยิ่งข้ึน 
  ๒. Learn from People คือ เรียนจากผูอ่ืน ผูนําตองพรอมที่จะเรียน พรอมที่จะ

                                                           
๙๕ Gardner, J. W. On Leadership. (New York: The Free Press, 1990), p. 5. 
๙๖ สุกัญญา วรรณบุตร. “การศึกษาคุณลักษณะความเปนผูนําของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการ
แนะแนว, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๓), หนา ๒-๓. 

๙๗ Erikson, E. H. The life cycle completed. (New York: W.W. Norton & Company, 
1997), pp. 22 – 24) 

๙๘ ประสาน หอมพูล และทิพวรรณ  หอมพูล. การบริหารงานบุคคล. (กรุงเทพมหานคร: ฟสิกส เซ็น

เตอร, ๒๕๔๐), หนา ๘๓. 
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เปนพี่เลี้ยงที่ดี ผูใดที่อยูในกลุมเรียนเกงก็จะเกงไปดวย แตตรงกันขามถาอยูในกลุมคนเรียนออนก็จะ
พลอยเปนคนเรียนออนไปดวย 
  ๓. Training and Workshop คือ การฝกอบรม และปฏิบัติการ เปนสิ่งที่ผูนําจะ
พัฒนาภาวะผูนําของตนเอง การฝกอบรม (Training) มีอยู ๔ รูปแบบ คือ 
  ๓.๑ New Leader คือ ผูนําคนใหม ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงใหม 
เลื่อนตําแหนงสูงข้ึน จะตองมีการฝกอบรม เชน ผูนํานักเรียน ผูนําเยาวชน ผูอํานวยการ จะมีการ
ฝกอบรมกอนเขารับตําแหนง 
  ๓.๒ Management Development คือ การพัฒนามีการจัดการ การฝกอบรม
จะเนนทักษะในการทํางาน จะตองทําใหดีกวา (Do the Better Job) เนนความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง 
เชน เมื่อมีกฎระเบียบออกมาใหม จะตองเขาอบรมเสียกอน จะตองฝกใหเปนผูเชี่ยวชาญ หรือ 
Specialist ผูนําก็เชนเดียวกัน ถารูกฎเกณฑขอมูลใหมๆ ทานสามารถใหคําแนะนําปรึกษาแก
ผูใตบังคับบัญชาของทานได ผูใตบังคบับัญชาเชื่อ ภาวะผูนําก็เกิดขึ้น 
  ๓.๓ Leadership Enhancement คือ เพ่ิมพูนภาวะผูนําหรือความเปนผูนํา 
หมายถึง ฝกความสามารถ (Ability) ของคนเพ่ือจะทําในสิ่งนั้นได 
  ๓.๔ Leadership Vitality คือ ฝกสิ่งสําคัญของภาวะผูนําหรือความเปนผูนํา 
หมายถึง ทุกคนรักความกาวหนา จะฝกอยางไรใหเขามีความกาวหนา เพราะทุกคนมีความตองการ 
  ในการวางแผนพัฒนาภาวะผูนํา ควรพิจารณาขั้นตอนในการพัฒนาดวย กลาววา ในการ
วางแผนพัฒนาภาวะผูนําโดยทั่วไปแลวจะประกอบดวย ๓ ขั้นตอนหลัก ไดแก๙๙ 
  ๑. การประเมินความตองการจําเปน (Need Assessment) ซึ่งประกอบดวยการ
ประเมินความตองการจําเปนปจจุบัน ความตองการระยะยาว และความตองการจําเปนสวนบุคคล 
  ๒. การออกแบบโปรแกรม (Program Design) ซึ่งประกอบดวย การพัฒนาขณะ
ทํางาน เชน การสอนงาน การหมุนเวียนงาน การมอบใหเปนกรรมการ เปนตน การพัฒนานอกการ
ทํางาน ไดแก การศึกษาเฉพาะกรณี การแสดงบทบาทสมมติ เกมการบริหาร เปนตน 
  ๓. การประเมินผล (Evaluation) ซึ่งจะประเมินใน ๔ ระดับ คือ ปฏิกิริยาของ
ผูเขารวม การพัฒนา การเรียนรูของผูเขารวมพัฒนา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารวมการ
พัฒนา และการเปลี่ยนแปลงดานประสิทธิผลขององคการ 
 กลาวโดยสรุป วิธีการพัฒนาภาวะผูนํามีอยูดวยกัน ๒ วิธีหลักๆ คือ  
  ๑. การฝกอบรม โดยเทคนิคที่ ใชในการฝกอบรมมีหลากหลายเทคนิค เชน 
การศึกษาดูงาน การสาธิต การประชุมสัมมนา เปนตน ซึ่งจะใชวิธีการใดขึ้นอยูกับตัวผูเขารับการ
ฝกอบรมและเนื้อหาสาระที่ถายทอด 
  ๒. การพัฒนาดวยตนเอง มีดวยกัน ๓ ประเภท ไดแก การเรียนรูจากการทํางาน 

                                                           
๙๙Carrell, Micheal R., Kuzmits, Frank E. and Elbert, Norbert F. Personnel/Human 

Resource Management. (4 th ed). (New York: Memillan Publishing Company, 1992), p.314. 

 



๕๓ 
 

การเรียนรูจากผูอื่น และการเรียนรูจากความผิดพลาด 
 ในการพัฒนาภาวะผูนําของเยาวชนในงานวิจัยชิ้นนี้นั้น โดยบริบทของสภาเด็กและ
เยาวชนเปนองคกรซึ่งมีโครงสรางการบริหารจัดการท่ีไมเขมแข็งเหมือนกับหนวยงานทั่วไป เพราะเปน
องคกรที่เด็กและเยาวชนผูมีจิตอาสาสมัครและไดรับคัดเลือกเขาไปปฏิบัติงาน ไมมีงบประมาณในการ
บริหาร ไมมีเงินเดือนเปนคาตอบแทน สถานการณในการเรียนรูในการบริหารงานก็มีขอจํากัด แตเปน
หนวยงานจําลองท่ีใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูในการพัฒนาตัวเองจากการปฏิบัติงานตามขอจํากัดท่ีมี
อยู เพ่ือใหการพัฒนาภาวะผูนําของเด็กและเยาวชนมีประสิทธิผลมากขึ้น จึงเลือกวิธีการพัฒนาภาวะ
ผูนําโดยการฝกอบรม เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดมีความรู มีทักษะ มีคุณลักษณะความเปนผูนําท่ีเปนที่
พึงประสงค เพ่ือการพัฒนาสังคมในอนาคต 
 

๒.๖ การพัฒนาภาวะผูนําโดยการฝกอบรม 
 การพัฒนาภาวะผูนําโดยการฝกอบรม เปนวิธีการที่องคการพัฒนาภาวะผูนําใชเปนวิธี
ฝกอบรม โดยมีข้ันตอน ๙ ขั้นตอน ไดแก 
 ๑. ขั้นศึกษาคุณลักษณะภาวะผูนํา เปนขั้นศึกษาใหมีความรูความเขาใจใน
รายละเอียดของคุณลักษณะภาวะผูนํา  
 ๒. ขั้นกําหนดคุณลักษณะที่ตองการฝกอบรม เปนข้ันที่จะตองมีการประเมินตนเอง
หรือประเมินภาวะผูนําโดยวิธีใดวิธีหนึ่งใหทราบวาผูที่จะฝกนั้นขาดคุณลักษณะขอใด และมีความ
จําเปนกอนหลังมากนอยอยางไร 
 ๓. ขั้นเตรียมสถานการณการฝก เปนขั้นเลือกและเตรียมสถานการณการฝกให
สอดคลองกับคุณลักษณะที่จะฝก ซึ่งกําหนดไวแลว สถานการณการฝกมี ๓ ลักษณะ คือ กรณีศึกษา
เปนบันทึกเรื่องราวของกรณีตัวอยางโดยละเอียดตั้งแตตนจนจบ แผนกิจกรรมจําลองสถานการณ
สําหรับการปฏิบัติแบบบทบาทสมมติ และสถานการณภาพเคลื่อนไหวอาจเปนเทปบันทึกภาพ 
ภาพยนตร แผนซีดีภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิตอลอ่ืนๆ 
  ๔. ขั้นนําเสนอสถานการณการฝก นําเสนอใหผูรับการฝกรวมกันศึกษาสังเกตและ
บันทึกขอมูลตางๆ ไว  
  ๕. ขั้นวิเคราะหสถานการณ เปนการรวมกันวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่ไดมาเพ่ือหา
จุดเดน จุดดอยของเหตุการณ ตลอดท้ังแนวทางในการฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะและความสามารถ
ตามที่นําเสนอในสถานการณ 
  ๖. ขั้นปฏิบัติ  เปนขั้นที่ผูรับการฝกอบรมลงมือปฏิบัติตนตามแผนกิจกรรมการฝก
ปฏิบัติที่จัดเตรียมไวแลว 
  ๗. ขั้นบันทึกพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติ  ข้ันนี้จะตองดําเนินการพรอมกันกับ
ขั้นฝกปฏิบัติ อาจบันทึกโดยเพ่ือนผูรับการฝกหรือบันทึกดวยเครื่องมือ 
  ๘. ขั้นวิเคราะหพฤติกรรมและผลการปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับ ซึ่งรวมกัน
วิเคราะหทั้งตัวผูฝก ผูรวมฝก และวิทยากรเพ่ือใหแนวทางในการปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 
  ๙. ขั้นปฏิบัติซ้ํา หลังจากไดแนวทางในการปรับปรุงแกไขจากขั้นวิเคราะห
พฤติกรรมและผลของการปฏิบัติแลว ผูฝกก็เตรียมการและฝกซ้ําอีกครั้ง และวนไปในขั้นบันทึก



๕๔ 
 

พฤติกรรมและผลของการปฏิบัติ กระทั่งไดผลในข้ันวิเคราะหพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติจะเปนที่
พอใจ ก็จะเปนการจบการฝกคุณลักษณะที่กําหนดขึ้นมาฝกในแตละครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ภาพที ่๒.๑  ระบบการพัฒนาภาวะผูนํา 
  
 ๖.๑ การฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําของเยาวชน  
 การฝกอบรมเปนสวนหนึ่งที่สําคัญและเปนสวนประกอบในการเรียนรูและการพัฒนาของ
มนุษยในหลายๆ รูปแบบ อยางไรก็ตามจากขอเท็จจริงที่วา การฝกอบรมสามารถสรางประโยชนใหเกิด
ขึ้นกับประสิทธิผลของหนวยงานตางๆ ได ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลาย ทั้งภาครัฐและ

ศึกษาภาวะผูน้าํ 

กาํหนดคุณลกัษณะทีจะฝึก 

เตรียมสถานการณ์ 

นาํเสนอสถานการณ์ 

วเิคราะห์สถานการณ์ 

ฝึกปฏิบตัิ 

บนัทึกพฤติกรรม 

ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

ฝึกปฏิบตัิซาํ 

จบ พอใจ 



๕๕ 
 

เอกชนไดเริ่มตระหนักในคุณคาของการฝกอบรม กอนทําความเขาใจในความหมายของการฝกอบรม ควร
แยกแยะความหมายจากคําหรือแนวความคิดที่มีความใกลเคียงกัน ตลอดจนคําที่มีความเก่ียวของกัน
ตางๆ ไดแก การเรียนรู การศึกษา และการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้๑๐๐  
 การเรียนรู (Learning) หมายถึง กระบวนการที่ซึ่งบุคคลไดมาซึ่งความรู ทักษะ และ  
เจตคต ิโดยผานประสบการณ การสะทอน ศึกษา หรือการสอน 
 การศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการและชุดของกิจกรรมตางๆ ซึ่ งมี
จุดมุงหมายในการชวยใหบุคคลสามารถซึมซับและพัฒนาความรู ทักษะ คานิยม และความเขาใจ ซึ่ง
ไมใชเรื่องของการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางแคบๆ เทานั้น แตจะเก่ียวของกับการใหความหมาย การ
วิเคราะห การแกปญหาตางๆ อยางกวางขวาง 
 การพัฒนา (Development) หมายถึง การเสริมสรางท่ัวๆ ไป และความเจริญงอกงาม
ของทักษะและความสามารถในดานตางๆ ของบุคคล โดยผานการเรียนรูที่รูตัว (Conscious) และไม
รูตัว (Unconscious) 
 การฝกอบรม (Training) หมายถึง ความพยายามกระทําอยางเปนระบบและมีการ
วางแผนท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนาความรู (Knowledge) เจตคต ิ(Attitude) และทักษะ (Skill) โดยผาน
ประสบการณการเรียนรู เพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จและมีประสิทธิผลในกิจกรรมตางๆ ที่หลากหลาย 
ซึ่งจุดมุงหมายหลักของการฝกอบรมในหนวยงานตางๆ คือ การชวยใหบุคคลไดรับความสามารถตางๆ 
เพ่ือที่จะทําใหเขาปฏบิัติหนาที่อยางสมบูรณในงานที่ไดรับมอบหมาย 
 ความหมายของการฝกอบรมนั้นมีความหมายกวางขวางมากซึ่งอาจมีนอกเหนือจากท่ี
กลาวมาแลวขางตน ทั้งนี้การฝกอบรมจะเปนการเนนเรื่องการไดรับประสบการณการเรียนรูโดยผาน
กระบวนการการจัดประสบการณ ดวยวิธีการตางๆ ที่หลากหลายโดยมุงเนนเพ่ือใหบุคคลเพ่ิมพูน
ความรู ความสามารถ เจตคติ และทักษะบางประการเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในทิศทางท่ีเหมาะสม 
 ๖.๒ ความหมายของการฝกอบรม 
  การฝกอบรม เปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการพัฒนาบุคคลที่มีความจําเปนในปจจุบัน 
มีนักวิชาการใหความหมายของการฝกอบรม วาหมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
เพ่ือการเสริมสรางสมรรถนะ เพิ่มพูนความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) 
และ เจตคติ (Attitude) อันเหมาะสมจนสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและเจตคติ
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน๑๐๑ เชื่อมชองวางของการปฏิบัติงานที่เกิดจากการ
ขาดความรูหรือทักษะ๑๐๒ เปนไปตามความตองการของบุคคล นโยบายขององคการ๑๐๓  

                                                           
๑๐๐ Buckley, R and Caple, J. One-to-one Training and Coaching Skills.  (Kogan Page: 

London. Buckley; & Caple, 1996, pp. 13 – 14. 
๑๐๑ Schermerhorn, J. R., James G. H. & Richard N. O. Organizational Behavior. (8th ed). 

(New York: John Wiley & Sons, 2003), pp.132 -133. 
๑๐๒ Silberman, M. Active Training : A Handbook of Techniques Designs, Case 

Examples, and Tips. (2nd ed). (California: Jossey – Bass Pfeiffer, 1998), p.1. 
๑๐๓ บรรยงค  โตจินดา. การบริหารงานบุคคล. (กรุงเทพมหานคร: รวมสาสน, ๒๕๔๖), หนา ๑๙๔. 
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๖.๓ จุดมุงหมายของการฝกอบรม 
           จุดมุงหมายของการฝกอบรมควรมีความชัดเจนมากที่สุด วาในตอนทายสุดของการ
ฝกอบรม หรือในแตละขั้นของการฝกอบรม คาดหวังใหผูเขารับการอบรมสามารถทําอะไรไดภายใต
เงื่อนไขของการเรียนรูที่ใชในการฝกอบรม  
  บุญเล้ียง ทุมทอง ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการฝกอบรม ๓ ประการโดยสรุปได
ดังนี้๑๐๔ 
           (๑) เพื่อปรับปรุงระดับความตระหนักรูในตนเอง ของแตละบุคคล  การเขาใจ
ทัศนะที่ผูอื่นมีตอตนเองและเรียนรูการกระทําของตนมีผลกระทบตอผูอ่ืนอยางไร เปนตน 
         (๒) เพื่อเพ่ิมพูนทักษะการทํางาน ของแตละบุคคลโดยอาจเปนทักษะดานใดก็ได 
เชน การใชคอมพิวเตอร การดูแลรักษาความปลอดภัย เปนตน 
    (๓) เพ่ือเพ่ิมพูนแรงจูงใจ ของแตละบุคคล อันจะทําใหเกิดการปฏิบัติงานไดผลดี 
เปนสิ่งสําคัญยิ่งตอความสําเร็จขององคกร 
           สุภาพร  พิศาลบุตร และคณะ (กลาวถึง จุดมุงหมายของการฝกอบรม มี ๓ 
ประเภท  สรุปไดดังนี้๑๐๕ 
            (๑) การพัฒนาความรูเกี่ยวกับงาน เพ่ือจะไดเรียนรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง 
กฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติรวมทั้ง เทคโนโลยีตางๆ ใหมๆ 
            (๒) การพัฒนาทักษะหรือประสบการณ บุคคลแตละคน ตําแหนงงานไม
เหมือนกัน ที่ใชทักษะ เทคนิค หรือวิธีปฏิบัติโดยตรง ซึ่งเปนทักษะของตนเองใหปฏิบัติไดถูกตอง 
            (๓) การพัฒนาเจตคติ ปจจุบันยอมรับวา เจตคติมีบทบาทในการทํางานอยาง
มาก ถาบุคคล เขาใจจุดประสงคของการทํางาน ผลงานก็จะออกมาดี 
           กลาวโดยสรุปไดวา การฝกอบรมมีจุดประสงคในการพัฒนาบุคคลขององคกรใหมี
การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในการทํางานเชิงบวก การพัฒนาความรูเก่ียวกับงาน การพัฒนาทักษะหรือ
ประสบการณและการพัฒนาเจตคติรวมถึงแรงจูงใจดวย 
 ๖.๔ ประเภทของการฝกอบรม 
 การฝกอบรมมีหลายประเภท มีรูปแบบของการอบรมแตกตางกันไปตามความ
จําเปน หากจะกลาวกวางๆ แลว อาจแบงการฝกอบรมออกเปน ๒ ประเภท คือ การฝกอบรมที่เปน
ทางการ (Formal Training) และการฝกอบรมอยางไมเปนทางการ (Informal Training) 
 นงลักษณ สินสืบผล กลาวถึง การฝกอบรมแบงเปน ๔ ประเภท  พอสรุปได
ดังนี้๑๐๖ 

                                                           
๑๐๔ บุญเลี้ยง ทุมทอง. แนวทางการพัฒนาการสอนกระบวนการคิด. (พิมพครั้งท่ี ๒), (มหาสารคาม: 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๓), หนา ๕ – ๖. 
๑๐๕ สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร. การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม. (พิมพครั้งที่ 2). 

(กรุงเทพมหานคร: วี. เจ. พริ้นติ้ง, ๒๕๔๖), หนา ๑๖ – ๑๗. 
๑๐๖ นงลักษณ สินสบืผล. การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม. (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภฏั

ธนบุรี, ๒๕๔๓), หนา ๓๔ - ๓๖. 



๕๗ 
 

  (๑) การฝกอบรมกอนประจําการ (Pre-entry Training) เปนการฝกอบรมใหกับ
ผูเขางานใหม โดยทั่วไปผูเขาอบรมมักจะอยูในระยะทดลองงาน เนื้อหาโดยทั่วไปจะมีลักษณะ
ผสมผสาน มีทั้งการฝกอบรมในหองและการฝกอบรมภาคสนาม ปกติจะใชเวลาไมนานนัก 
  (๒) การฝกอบรมระหวางประจําการ (In – Service Training) เปนการอบรม
ในชวงที่เขาไปทํางานแลว หรือผานระยะการทดลองงานแลว การฝกอบรมจะจัดใหเปนระยะๆ มีทั้งใน
เรื่องบริหารทั่วไป การอบรมการจัดการ การอบรมเฉพาะเจาหนาที่ หรือการอบรมเฉพาะเรื่อง คลาย
กับ On the Job Training ซึ่งระยะเวลายืดหยุนไดแลวแตเห็นเหมาะสม 
  (๓) การฝกอบรมในโครงการ (Project Related Training) เปนการอบรมที่จัด
ใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานในโครงการอาทิ เชน โครงการที่ไดรับทุนอุดหนุนจากตางประเทศ ซึ่งมี
ระยะเวลาไมนานนัก เปนการอบรมเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะประเภทของบุคลากร และการอบรมในเชิง
การจัดการ จัดอบรมโดยผูใหทุน 
  (๔ ) การฝ กอบ รม เพื่ อ พั ฒ นาตน เอ ง (Self – Development Training) มี
ความหมายกวางและครอบคลุม อาทิ กรณีบุคคลที่ทํางานมานาน และความรูเริ่มตีบตัน เริ่มจะไมทันกับ
ขอมูลหรือ วิทยาการสมัยใหม ก็จะมีการอบรม โดยหนวยงานตนสังกัดจะใหการสนับสนุนดานการเงิน 
 กลาวโดยสรุป ประเภทของการฝกอบรมนั้น สามารถแยกออกเปน การฝกอบรม
กอนประจําการ ระหวางประจําการ การฝกอบรมในโครงการ และการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ซึ่งมี
จุดมุงหมายที่แตกตางกันตามความตองการขององคกร เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลนั้นๆ  
 ๖.๕ รูปแบบการฝกอบรม 
           แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการฝกอบรมที่สงผลสูงสุด (HIGH – IMPACT Training 
Model) ซึ่งมี ๖ ขั้นตอน  โดยสรุปไดดังตอไปนี้๑๐๗ 
    (๑) การวิเคราะหความตองการการฝกอบรม (Identify Training Needs)ผู
พัฒนาการฝกอบรมจะตองสามารถชี้แนะ ใหเห็นถึงการอบรมอยางมีเหตุผลที่เหมาะสม เปนการ
ฝกอบรมเพื่อปรับปรุงทักษะเดิมหรือทักษะใหมตัดสินใจเลือกทักษะที่ตองการพัฒนาเชนเรียนรูถึง
พ้ืนฐาน การศึกษา ประสบการณ และบรรยากาศการทํางาน  เขาใจถึงความรูสึกของผูมีสวนรวม 
ประเมินคุณคาของความตองการและการสรางความเชื่อมั่นการฝกอบรม 
    (๒) การวางแผนแนวทางการฝกอบรม (Map The Approach) วางแผนอยางมี
ระบบและไมมีขอจํากัด โดยการเขาใจความตองการของผูเขารวมอบรม ซึ่งเปนการวางแผนเก่ียวกับ
การนําเสนอ การอภิปราย การปฏิบัติ การใหขอมูลยอนกลับ การเลือกสื่อ โสตทัศนูปกรณ ผลิตตาม
ความตองการของผูเขารับการฝกอบรม ความจําเปนทางดานเวลา งบประมาณ และแหลงทรัพยากร 
            (๓) การผลิตสื่อหรือเครื่องมือการเรียนรู (Produce Learning Tools) เปนการ
จัดหาสื่อเครื่องมือการเรียนรูโดยการใหผูเชี่ยวชาญภายในองคกร ซึ่งอาจตองผลิตเอง หรืออาจไดรับ
การจัดทําโดยผูเชี่ยวชาญจากภายนอกองคกร ซึ่งจะตองตรวจสอบดูถึงความเหมาะสมของกิจกรรม
และ ความเหมาะสมของขนาด และโครงสรางของกิจกรรมกลุมยอย สื่อการเรียนรูที่สามารถสนับสนุน

                                                           
๑๐๗ Bader, G.E. and Bloom, A.E. Measuring Team Performance. (California: Richard 

Chang Associates,1994), pp. 24 – 31. 



๕๘ 
 

ทั้งระหวางการฝกอบรม การปฏิบัติกิจกรรมและโปรแกรมทั้งหมด 
            (๔) การประยุกตเทคนิคการฝกอบรม (Apply Training Technique) โดยการ
ตรวจสอบถึงการทําใหการอบรมบรรลุ เปาหมายจากกลุมผู เขารับการอบรม สามารถสราง
ประสบการณที่เพียงพอตอความตองการ คุณคาที่ไดจากการอบรม ลักษณะของวิทยากรที่นําเสนอ
ความรูและทักษะแกผูเขารับการอบรม เกิดทักษะตามที่ตองการ และมีการติดตามที่ชัดเจน 
     (๕) การคํานวณผลลัพธที่วัดได (Calculate Measurable Results) ดวยการ
สอบถาม การสังเกต ระหวางการฝกอบรม ทั้งการปฏิบัติและการทํางานตามท่ีมอบหมาย และใช
กระบวนการประเมินผลเชิงลึกถึงการเปลี่ยนแปลงจากการฝกอบรม และการประเมินผลการติดตาม
เปนชวงระยะเวลาตางกัน  
            (๖) การติดตามผลการอบรม (Track Ongoing Follow – Through) เปนการ
เตรียม การติดตามผลกอนการฝกอบรมเริ่ม การติดตามระหวางการฝกอบรม และหลังการฝกอบรม   
บทบาทความรับผิดชอบ สถานการณและเครื่องมือที่จําเปนตอการติดตามการฝกอบรม 
   บุญเลี้ยง ทุมทอง ไดเสนอแนะแนวทางในวางแผนเพ่ือจัดการฝกอบรมใหความรูแก
บุคลากรในองคกรทั่วไปไดเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และเปนองคกรแหงการเรียนรู ๗ ขั้นตอน ดังนี้๑๐๘ 
  (๑) ผูอบรมหรือเปาหมายคืออะไร (Who) เปนการตอบคําถามเพ่ือใหทราบวาผู
มีสวนรวมในการฝกอบรมเปนใคร จํานวน และความคาดหวังทั้งหมดเทาใด 
  (๒) เหตุผลของการฝกอบรม (Why) เปนการแสวงหาคําตอบเพ่ือเปดเผย
สถานการณวิเคราะหความตองการ จําเปน ในการฝกอบรม 
  (๓) เวลาในการจัดการฝกอบรม (When) ชวงระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการ
ฝกอบรมนั้นควรเปนอยางไร ควรจัดเมื่อใด ตอนไหน ระยะเวลาเทาใด 
  (๔) สถานที่จัดการฝกอบรม (Where) เปนการบอกใหทราบวา สถานที่จัดควร
เปนที่ใด ใชหองประชุมหรือหองเรียนในการจัดฝกอบรมที่ไหน ถึงจะเหมาะสมกับการฝกอบรม 
   (๕) เนื้อหาของการฝกอบรมเนนอะไร (What) เนื้อหาเนนหนักทางดานใดใน
การฝกอบรม ไดแก ทักษะ ความรู หรือเจตคติ ตอสิ่งที่องคกรคาดหวังไว 
  (๖) สิ่งท่ีคาดหวังเพ่ืออะไร (What for) เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลวตองการให
ผูเขารับการอบรมไดเกิดการพัฒนาอะไร ไดรับการประเมินผลอะไร 
  (๗) โครงสรางของการฝกอบรมเปนอยางไร (How) โครงสรางของโปรแกรม 
ภาระงาน การเรียนรู และวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใช ซึ่งสามารถแยกออกเปน ๕ สวนดวยกัน คือ 
การเตรียมการ การแนะนํา แนวคิดและทฤษฎี การฝกปฏิบัติ และสวนของการปด 
  สวนการออกแบบที่ใหการฝกอบรมเปนการฝกปฏิบัติการโดยเนนผูเขารับการ
ฝกอบรมเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมไดเสนอความคิดสรางสรรค ใหเกิดการ
พัฒนาการตามขั้นตอน ซึ่ง Silberman ไดเสนอรูปแบบ ขอสรุปดังนี้๑๐๙ 

                                                           
๑๐๘ บุญเลี้ยง ทุมทอง, อางแลว, หนา ๑๐ – ๑๔. 
๑๐๙ Silberman, M. Active Training : A Handbook of Techniques Designs, Case 

Examples, and Tips. (2nd ed). (California: Josser – Bass Pfeiffer, 1998), p. 15 – 16. 
 



๕๙ 
 

   (๑) ประเมินความตองการจําเปนในการฝกอบรมและผูเขารับการฝกอบรม 
(Assess the Need for Training and the Participants) เปนการตัดสินถึงความจําเปนของผูเขารับ
การอบรมซึ่งจะไดรับผลตอมา เปนการประเมินในชวงเริ่มตนของโปรแกรม ซึ่งจะทําใหสามารถชวยใน
การวางแผน การออกแบบ และการปรับปรุงโปรแกรมไดด ี
              (๒) ตั้งเปาหมายการเรียนรูทั่วไป (Set General Learning Goals) วิเคราะห
และแยกแยะสมรรถภาพการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมที่เปนเปาหมาย อธิบายความตองการ
ทางดานการสรางความตระหนักทางดานเจตคติ ความรูความเขาใจ และการสรางพฤติกรรมใหม การ
แกปญหาในชีวิตจริง และการนําไปใช 
               (๓) ตั้งจุดประสงคการเรียนรู (Specify Objectives) เจาะจงลึกลงไปถึงชนิด
ของการเรียนรูที่ตองการใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดประสบการณ สําหรับการจัดการ การตรวจสอบ 
และการประเมินผลการฝกอบรม 
                (๔ ) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  (Design Training Activities) เปนการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามจุดประสงคที่ตั้งไว ซึ่งจะตองสรางโครงราง ทั้งวิธีการและรูปแบบของ 
กิจกรรมท่ีจําเปนตอจุดประสงคในโปรแกรมการฝกอบรม 
                (๕) เรียงลําดับความเหมาะสมของกิจกรรมการฝกอบรม (Sequence Training 
Activities) ตัดสินวากิจกรรมใดควรเริ่มตน หรืออยูตอนสิ้นสุดโปรแกรม เพ่ือใหแผนการที่วางไว 
คลองตัวมากขึ้น 
                (๖) เริ่มปฏิบัติการตามแผนการรายละเอียดทั้งหมด (Start Detail Planning) 
กําหนดวิธีการปฏิบัติกิจกรรมแตละขั้นตอน กําหนดเวลา ขอแนะนําหรือขอเสนอแนะ จุดสําคัญและ
การสอน วัสดุ อุปกรณ สถานที่ และวิธีการจบการฝกอบรม 
  (๗) ทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบ (Revise Design Details)ปฏิบัติ
ตามแผนการที่วางไวและทบทวนประสบการณของผูเขาฝกการอบรม ตองปรับปรุงหรือติดตามงาน 
ตัดสิ่งท่ีไมมีความสําคัญ หรือบกพรองออก 
  (๘ ) ป ระ เมิ นผลโปรแกรมการฝกอบรม  (Evaluate the Total Result) 
ตรวจสอบแผนการวาไดมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการฝกอบรมแลว ออกแบบใหเหมาะสมกับการ
เรียนรูเพ่ือใหผลลัพธที่ดียิ่งข้ึน 
  สรุปไดวา รูปแบบการฝกอบรมในแตละแนวคิดนั้น จะมีกระบวนการการฝกอบรมที่
เหมือนกันอยู  ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเปนกิจกรรมกอนการปฏิ บัติการฝกอบรม (Pre – 
implementation) ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ตองเตรียมเอาไวลวงหนากอนที่จะ
ดําเนินการฝกอบรม เชน การประเมินความจําเปน การวิเคราะหงาน การออกแบบชุดการฝกอบรม 
การเตรียมการเพ่ือทดลองฝกอบรม ขั้นตอนที่สองเปนกิจกรรมระหวางการฝกอบรม (During 
Implementation) รวมไปถึงกิจกรรมทางดานวิชาการ เทคนิคการฝกอบรม การจดบันทึกเอกสาร 
และขั้นตอนสุดทายเปนกิจกรรมหลังการฝกอบรม (Post – implementation) ครอบคลุมขั้นตอนที่
จําเปน ไดแก การจัดทํารายงานหลังการอบรมสิ้นสุด การติดตามผลภายหลังการอบรมและการ
ทบทวนเพ่ือการปรับปรุงและการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมในวงการฝกอบรม 
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           ๖.๖  กระบวนการของการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ  
             ชูชัย  สมิทธิไกร ไดแสดงรายละเอียดของการจัดการแตละขั้นตอนคลายคลึงกัน  ซึ่ง
ดัดแปลงมาจากแนวคิด กระบวนการทํางานแบบระบบของ Goldstein (๑๙๙๓) โดยไดจัดขั้นตอนพอ
สรุปได ดังตอไปนี้๑๑๐ 
             ขั้นตอนท่ี ๑: วิเคราะหความตองการในการฝกอบรม 
              การวิเคราะหความตองการในการฝกอบรม (Needs Assessment) เปนข้ันตอน
แรกของการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ การวิเคราะหจะชวยใหทราบขอมูลที่จําเปนสําหรับการ
ออกแบบ และพัฒนาโครงการฝกอบรม เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและเกิดประโยชนสูงสุด 
 การวิเคราะหองคกร (Organizational Analysis) เริ่มตนดวยการตรวจสอบ
เปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวขององคกร รวมทั้งแนวโนมตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอ
เปาหมายเหลานี้ รวมทัง้บรรยากาศภายในองคกร 
             การวิเคราะหภารกิจและคุณสมบัติ (Task and Knowledge, Skill, and Ability 
analysis) คือ การวิเคราะหภารกิจซึ่งผูรับการอบรมจะตองปฏิบัติภายหลังการฝกอบรม จะบงบอกวา
ผูปฏิบัติจะตองทําอะไร อยางไร และเพราะเหตุใด ผูปฏิบัตินั้น  จะตองมีความรูทักษะ และ
ความสามารถ อะไรบางสําหรับการปฏิบัติงานนั้นๆ 
 การวิเคราะหบุคคล (Person Analysis) การวิเคราะหขั้นตอนนี้ จะชวยใหทราบ
วา ผูปฏิบัติงานแตละคนมีความรู ทักษะ และความสามารถที่จําเปนสําหรับการทํางานอยูในระดับใด 
             ขั้นตอนท่ี ๒: กําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
             ขอมูลตางๆ ที่ไดจากการวิเคราะหในขั้นตอนแรก จะเปนสิ่งที่นํามาใชในการ
กําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม และกําหนดแนวทางการประเมินผลโครงการฝกอบรมไดดวย 
ควรเปนแบบที่เรียกวา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
              ขั้นตอนท่ี ๓: คัดเลือก และออกแบบโครงการฝกอบรม 
              เม่ือทราบวัตถุประสงคของการฝกอบรมแลว ขั้นตอนนี้ก็จะเปนการคัดเลือกและ
ออกแบบโครงการฝกอบรม ซึ่งจะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว นักจัดการฝกอบรมจะตองมีความรูท้ังใน
ดานหลักการเรียนรู และการเลือกสรรสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับผูรับการอบรม  
             ขั้นตอนท่ี ๔: สรางเกณฑสําหรับการประเมินผล 
 การสรางเกณฑ (Criteria) สําหรับการประเมินผล ควรกระทําควบคูไปกับการ
คัดเลือกและออกแบบโครงการฝกอบรม โดยเกณฑที่สรางขึ้นจะตองสอดคลองกับจุดประสงคของการ
ฝกอบรมที่กําหนดไว ควรระบุวาพฤติกรรมอะไรท่ีผูรับการอบรมจะตองมีการพัฒนา ไมวาจะเปน
ความรู ทักษะ และความสามารถ  
              ขั้นตอนท่ี ๕: จัดการฝกอบรม 
 หลังจากการวางแผนและเตรียมการฝกอบรมแลว ขั้นตอมาก็คือ การดําเนินการ

                                                           
๑๑๐ ชูชัย สมิทธิไกร. การฝกอบรมบุคลากรในองคการ. (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๙), หนา ๒๙ – ๓๔. 
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ฝกอบรมตามแผนท่ีกําหนดไว นักจัดการการฝกอบรมจะตองดําเนินการทุกอยางใหพรอม ไมวาจะเปน
สถานที่ สื่อการสอนตางๆ รวมท้ังอาหาร ท่ีพักของผูรับการอบรม และยังคอยดูแลประสานงานกับ
วิทยากรดวย ในระหวางการฝกอบรม หากประสบปญหาและอุปสรรคตางๆ ซึ่งเกิดข้ึนเฉพาะหนา จึง
ควรมีการเตรียมแกไขไวดวยเชนกัน  
             ขั้นตอนท่ี ๖ ประเมินผลการฝกอบรม 
               กระบวนการของการประเมินผลการฝกอบรม ประกอบดวยกระบวนการ ๒ ชนิด
ดวยกัน คือ การสรางเกณฑสําหรับการประเมิน (ขั้นตอนที่ ๔) และการวัดผลโดยใชวิธีการทดลอง 
หรือมิใชการทดลอง เพ่ือตรวจสอบวามีความเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นหรือไม ภายหลังการฝกอบรม 
การประเมินจะบงชี้วา ผลที่ไดรับจากการฝกอบรมนั้นมีความตรง (Validity) มากนอยเพียงไร กลาวคือ 
การฝกอบรมที่จัดวาประสบผลสําเร็จนั้น จะตองใหประโยชนและคุณคาตรงตามจุดประสงคที่กําหนด
ไว นักจัดการฝกอบรมจะตองนําขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากการประเมินผลไปใชประกอบการวิเคราะห
และการวางแผนการฝกอบรมในอนาคต ผลการประเมินจึงเปนเสมือนขอมูล ยอนกลับ (Feedback)  
 
 
 
 
 
 
 
                              
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  ภาพที่ ๒.๒ ขั้นตอนของการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ  
                 ที่มา ชูชัย  สมิทธิไกร (๒๕๔๙: ๓๐) 

การวเิคราะห์ความต้องการ 

.การวเิคราะห์องคก์าร 

.การวเิคราะห์ภารกิจ 

.การวเิคราะห์บุคคล 

กาํหนดวตัถุประสงค ์

ของการฝึกอบรม 

คดัเลือกและออกแบบ 

โครงการฝึกอบรม 

จดัการฝึกอบรม 

ประเมินผล 

ความแม่นตรงของผล 

ทีไดรั้บการฝึกอบรม 

สร้างเกณฑส์าํหรับ 

การประเมินผล 
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          กลาวโดยสรุป การจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ ซึ่งเนนถึงการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางองคประกอบตางๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องภายในระบบ ขั้นตอนของการ
จัดฝกอบรมมีทั้งสิ้น ๖ ขั้นตอน ประกอบดวย การวิเคราะหความตองการในการฝกอบรม การกําหนด
จุดประสงค การคัดเลือกและออกแบบโครงการฝกอบรม การสรางเกณฑสําหรับการประเมินผล การ
จัดการฝกอบรม และการประเมินผลการฝกอบรม ผลที่ไดรับจากการ ประเมินผล จะเปนขอมูล
ยอนกลับสําหรับผูจัดการฝกอบรมไดปรับปรุงแกไขในการฝกอบรมตอไป 
           ๖.๗  เทคนิคหรือวิธีการฝกอบรมภาวะผูนํา 
             การกําหนดเทคนิคหรือวิธีการฝกอบรมภาวะผูนํา เปนสิ่งสําคัญของผูดําเนินการ
ฝกอบรมและวิทยากร โดยวิทยากรตองถนัดในการใชเทคนิคนั้นๆ ดวย นอกจากนี้ยังตองเลือกสื่อใน
การใชเครื่องมือ เพ่ือที่จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู ความเขาใจ ทักษะและทัศนคติที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหาสาระของหลักสูตรการฝกอบรมดวย โดยสรุปมีดังนี้ 
           ๑. การบรรยายประกอบสื่อ CD – Video เปนเทคนิคที่จะทําใหผูเขารับการ
ฝกอบรมภาวะผูนําสนใจ ในสื่อเชิงสรางสรรค เชน เปนสื่อเก่ียวกับบุคคลหรือสัตวก็ไดในดานภาวะผูนํา 
จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจไดงายขึ้น มองเห็นภาพพจน ในกรณีนี้ วิทยากรจะตองคัดเลือกสื่อ
โดยเฉพาะใหตรงวัตถุประสงคและเนื้อหาที่นํามาบรรยาย รวมทั้งการใช Power Point  
           ๒. การอภิปรายซักถาม (Discussion) เปนเทคนิคการฝกอบรมภาวะผูนําเกิดการ
เรียนรูดานทักษะการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
            ๓. การระดมสมอง (Brainstorming) เปนเทคนิคการฝกอบรมภาวะผูนําที่เปด
โอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี ไมคํานึงถึงความถูกผิด จะเปนการพูด
หรือเขียนก็ได ใชในการพัฒนาศักยภาพของผูนําเยาวชน   
            ๔. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role  Playing) เปนเทคนิคซึ่งกําหนดใหผูเขารับ
การฝกอบรมภาวะผูนํา แสดงบทบาทภาวะผูนําตามสถานการณที่กําหนดไว  เพ่ือจะไดทําใหผูเขารับ
การฝกอบรมมีความเชื่อมั่นในการจัดการกับปญหาในสถานการณจริงได  
            ๕. แบบฝกหัดรายบุคคล (Individual exercise) เปนเทคนิคการฝกอบรมภาวะ
ผูนําที่ทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูทักษะการแกปญหาโดยการใชองคความรูที่ไดจาก
เทคนิคการฝกอบรมตางๆ ไปใชแกปญหาในสถานการณที่กําหนดให  
            ๖. เกม (Game) เปนอีกเทคนิคหนึ่งที่นํามาใชมากที่สุดในการฝกอบรมภาวะผูนํา
ในการเลนเกมตางๆ เพ่ือไมใหเกิดความเครียด เบื่อฟงการบรรยายนานๆ  อาจเปนเกมปริศนาคําทาย 
การแสดงทาทางเลียนแบบคนหรือสัตว การแขงขันตอบปญหาเชาวน การตอเพลง เปนตน  
            ๗. การฝกทักษะการพูด (Public  Speaking) เปนเทคนิคการฝกทักษะในการพูด
แบบไมไดเตรียมตัวลวงหนา แตอาศัยประสบการณท่ีผูนําเยาวชนอาจไดยินไดฟงหรือไดพบเห็นมา 
แลวนํามา ประยุกตใชในสถานการณท่ีวิทยากรกําหนดให โดยมีผูเชี่ยวชาญรวมวิพากษใหคําแนะนํา 
เพ่ือพัฒนาภาวะผูนําใหดียิ่งข้ึน  
           ๘. กรณีศึกษา (Case Study) เปนอีกเทคนิคหนึ่งในการฝกอบรมภาวะผูนํา
เยาวชนเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดทดสอบความคิดของตนเองกับเพ่ือนรวมงานในการวิเคราะห
สถานการณและบุคคล วาจะแกไขหรือพัฒนาอยางไร เปนตน 
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           ๙. กิจกรรมการพัฒนาจิต (Mind Development Activity) เปนเทคนิคการฝก
ปฏิบัติที่มุงเสริมสรางความมั่นคงทางอารมณ ท่ีผูนําเยาวชนจะตองฝกสมาธิ ฝกพลังจิตใจใหสงบ เยือก
เย็น มีสติอยูเสมอ และเปนสวนหนึ่งของการใชชีวิตประจําวัน  
           ๑ ๐ . กิ จกรรมนั นทนาการ (Recreational Activity) เป น เทคนิ คหนึ่ ง ใน
กระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําเยาวชน เพ่ือใหผูนําเยาวชนรวมทํากิจกรรมตางๆ เชน การรองเพลง  
ปรบมือ แสดงทาทาง ทําใหเกิดบรรยากาศการฝกอบรมที่คลายความตึงเครียด สนุกสนาน และสราง
ความสัมพันธที่ตอกันระหวางเพ่ือนรวมงาน  
 

๒.๗ หลักสูตรการฝกอบรม 
 ๗.๑ ความหมายของหลักสูตรการฝกอบรม 
           คําวา หลักสูตร มาจากคําในภาษาอังกฤษวา Curriculum ซึ่งมาจากคําในภาษา
ลาตินวา Currere แปลวา “ทางวิ่ง” หรือ “ลูท่ีนักวิ่งวิ่งเขาสูเสนชัย”๑๑๑  
           นอกจากนี้ หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณตางๆ ที่ทางโรงเรียนจะจัดใหแก
นักเรียนท้ังในและนอกหองเรียน โดยมีการวางแผนไวลวงหนาอยางเปนข้ันตอนและกําหนดไวใน
เอกสารเพื่อใหเกิดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะ และเจตคติที่ดี สามารถนําไปพัฒนาการดํารงชีวิตได
อยางเหมาะสม”๑๑๒ 
           สวนหลักสูตรการฝกอบรม หมายถึง ความรูและประสบการณการเรียนรูที่จัดใหผูเขา
รับการอบรม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ สวนท่ีสําคัญของหลักสูตรที่ตองพิจารณา ไดแก 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม หัวขอเรื่อง หัวขอยอย วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม แบบฝกหัด 
แบบทดสอบ วิธีการฝกอบรม สื่อ คูมือวิทยากร คูมือผูเขารับการฝกอบรม ระยะเวลาของแตละหัวขอ
เรื่อง ระยะเวลาในการฝกการอบรม ตลอดทั้งหลักสูตร การวัดและประเมินผล๑๑๓    
 ๗.๒ ความสําคัญของหลักสูตรการฝกอบรม  
        ในการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม ถือวา เปนหัวใจของกระบวนการฝกอบรมท้ังหมด
เพราะหลักสูตรการฝกอบรมที่ดี ยอมสามารถที่จะพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมไดบรรลุจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
 ธํารง  บัวศรี๑๑๔  กลาวไววา ถาไมมีหลักสูตร การท่ีจะใหการศึกษาแกเยาวชนและ
ประชากรของชาติ ยอมกระทําไมได ทั้งนี้เปนเพราะวา หลักสูตรเปนเครื่องมือที่ถายทอดเจตนารมณ
หรือเปาประสงคของการศึกษาของชาติลงสูการปฏิบัติ เพราะถาปราศจากหลักสูตรเสียแลว การศึกษา

                                                           
๑๑๑ ธํารง บัวศรี. ทฤษฎีหลักสูตร: การออกแบบพัฒนา. (พิมพครั้งที่ ๔). (กรุงเทพมหานคร: เอราวัณ

การพิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๓. 
๑๑๒ บุญมี เณรยอด. หลักการพัฒนาหลักสูตร. (กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ, 

๒๕๔๘), หนา ๑๘. 
๑๑๓ วิชิต สุทธิพร. “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เพื่อสรางจิตพิสัยการอนุรักษพลังงาน”. วิทยานิพนธ

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ๒๕๕๐), หนา ๕๑. 

๑๑๔ ธํารง บัวศร,ี อางแลว, หนา ๑๐. 



๖๔ 
 

ยอมดําเนินไปไมได เชนเดียวกันกับความสําคัญของหลักสูตรการฝกอบรม เพราะมีจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาความสามารถของผูเขารับการฝกอบรมตามที่กําหนดไว ประกอบดวยพฤติกรรมการเรียนรูใน
ดานความรู การแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูระหวางกัน การมีทักษะและเจตคติรวมทั้งทําให
ทุกคนไดมีโอกาสเปนผูนําและผูตาม๑๑๕   
 ๗.๓ องคประกอบของหลักสูตรการฝกอบรม  
          มีนักการศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตรหลายทาน กลาวถึง องคประกอบท่ีสําคัญของ
หลักสูตรการฝกอบรม สรุป ดังนี้๑๑๖ 
           ๑. วัตถุประสงค (Objective) ของการฝกอบรม อาจตั้งจากหนวยงานหรือเปาหมาย
พฤติกรรมที่ปรารถนา (The end point or the terminal behavior) ลักษณะวัตถุประสงคที่ดีตอง
กําหนดออกมาในลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงที่วัดได  สังเกตได ซึ่งตองประกอบดวยสวน
สําคัญ ๔ สวน คือ ๑) ผูเขารับการฝกอบรม (Trainees)  ๒) พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป (Changed 
Behavior) ๓) คือ สถานการณเงื่อนไข (Condition) และ ๔) คือ เกณฑ (Criteria) 
            ๒. เนื้อหาวิชา (Content) การกําหนดเนื้อหาความรูใหแกผูเขารับการฝกอบรม เนน
ที่การฝกทักษะ ความชํานาญในการปฏิบัติงาน ที่มีการปฏิบัติจริง การเลือกเนื้อหาวิชานั้น คํานึงถึง
ความเปนแกนสาร สาระ ความนาเชื่อถือ ทันสมัย และถูกตองของความคิดรวบยอด (Concept) 
สอดคลองกับความตองการ ความสนใจ วุฒิภาวะ และประสบการณของผูเขารับการฝกอบรม    
            ๓. การนําหลักสูตรไปใช (Implementation) หมายรวมถึง วิธีการสอนของวิทยากร
และการจัดประสบการณการสอน เทคนิคการฝกอบรม จิตวิทยาการสอน สื่อ และโสตทัศนูปกรณที่
เอ้ืออํานวยใหการถายทอดความรู ทักษะ ทัศนคติของวิทยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
กระบวนการในการสอนแบงเปน ๓ สวน คือ (๑) วิธีการสอน (Method of Teaching) (๒) เทคนิค
การสอน (Teaching Techniques) และ (๓) สื่อการสอน(Teaching Media) ที่จะทําใหผูเขารับการ
ฝกอบรมเกิดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงคของการอบรม 
            ๔. การประเมินผล (Evaluation) เปนการพิจารณาถึง พฤติกรรมของผูเขารับการ
ฝกอบรมที่ เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและเกณฑ ท่ีระบุไวในวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม การ
ประเมินผล อาจดําเนินการเปน ๓ ระยะ คือ กอนการอบรม ระหวางการอบรม และ หลังการอบรม 
โดยประเมินดานตางๆดังนี้คือ ความพรอมในสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก วิทยากรอบรม ผูเขารับ
การฝกอบรมหลักสูตรอุปกรณ สื่อ โสตฯ เปนตน  
            สรุปไดวา องคประกอบที่สําคัญ ที่ผูวิจัยนํามาพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมจะ
ประกอบดวย จุดประสงคของหลักสูตร เนื้อหาสาระ หรือประสบการณการจัดประสบการณการเรียนรู 
และการประเมิน ซึ่งทุกขั้นตอนตองมีความสัมพันธและสอดคลองกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

                                                           
๑๑๕ ฉรัต ไทยอุทิศ. “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยหลักการ “Balanced Scorecard””. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๗), หนา ๘๑. 

๑๑๖ บุญเลี้ยง ทุมทอง, อางแลว, หนา ๕. 

 



๖๕ 
 

 ๗.๔ การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม  
        ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
        การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  หมายถึง การออกแบบและการสรางหลักสูตร
ฝกอบรมที่จัดทําข้ึนเพ่ือทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และทักษะตางๆ โดยมี
หลักสูตรการฝก อบรมเปนแนวทางในการดําเนินการ  
        การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายเก่ียวกับ
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมไว พอสรุป ดังนี ้
        การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  จัดเปนการออกแบบการเรียนรูแกผูเขารับการ
ฝกอบรม Rabin & Others๑๑๗ ไดกลาววา การฝกอบรมและการพัฒนาบุคคล เปนการพิจารณา
ปญหา การประเมินความตองการจําเปน ผูดําเนินการฝกอบรมจะตองดําเนินการออกแบบการเรียนรู 
(The Learning Design) ใหสัมพันธกับทฤษฎีการเรียนรูผูใหญ (Adult  Learning Theories) การ
ออกแบบประเมินผลการฝกอบรมและการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เปนการสรุปวิธีการโดยเฉพาะ  
และการออกแบบรูปแบบของการเรียนรูนั่นเอง 
      ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  
          การฝกอบรมจะบรรลุจุดประสงคได จะตองมีหลักสูตรเปนตัวกําหนด แนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เปนเสมือน  การพัฒนาแผนจัดการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม 
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการทํางานยิ่งข้ึน ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนั้น ก็มีรูปแบบกระบวนการ
เชนเดียวกับการพัฒนาหลักสูตรโดยท่ัวไป  
 มีนักการศึกษาหลายทานไดนําเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรไวตามแนวคิดที่
แตกตางกันโดยมีผูนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับรปูแบบการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม ดังนี ้
 นาดเลอร (Nadler) ไดเสนอรูปแบบการฝกอบรมและพัฒนาที่เรียกวา The 
Critical Event  Model  ประกอบดวย  ๙  ขั้นตอน ดังนี้ ๑๑๘ 

๑.  หาความจําเปนในการฝกอบรมขององคกร  
๒.  กําหนดงานเฉพาะที่ตองปฏิบัติ  
๓.  กําหนดความจําเปนของผูรับการฝกอบรม  
๔.  พิจารณาวัตถุประสงคการฝกอบรม  
๕.  สรางหลักสูตรฝกอบรม       
๖.  เลือกเทคนิคการฝกอบรม 
๗.  เลือกอุปกรณหรือสื่อในการฝกอบรม  

                                                           
๑๑๗ Rabin, M., Watson, M., Kidd, V., Woo, S. L. C., Breg, W. R., and Ruddle, F. H. 

“ Regional Location of Alpha-1-Antichymotrypsin and Alpha-1Aantitrypsin Genes on Human 
Chromosome 14”. Somat. Cell Molec. Genet. 12, (1999). pp. 209-214. 

๑๑๘Nadler, L. Designing Training Programs: The Critical Events Model. (Reading 

Massachusetts: Addison Wesley, 1982), pp. 11 – 13. 

 



๖๖ 
 

๘.  ดําเนินการฝกอบรม  
๙.  ประเมินและติดตามผลในการฝกอบรม  

ดังแสดงภาพตอไปนี้           
                    
 
                                                                        
 
             
                                                                                   
 
 
 
                                                             
 
                           
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
ภาพที่  ๓  รูปแบบการฝกอบรมและพัฒนา The Critical  Event  Model (Nadler, ๑๙๘๒)   
ที่มา: ชอเพชร   เบาเงิน๑๑๙  
 
 

                                                           
๑๑๙ ชอเพชร เบาเงิน. “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ดานการ

ตระหนักรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร”. วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๕), หนา 
๖๒.   

การพิจารณาความจําเปนใน
การฝกอบรมขององคกร 

 

 
การดําเนินการอบรม            

 

ประเมินผล และ 

ติดตามผล  

การฝกอบรม 

และระบบ 

การฝกอบรม 

การกําหนดงาน
เฉพาะที่ตองปฏิบัติ 

การเลือกวัสดุอุปกรณ 
การฝกอบรม 

การกําหนดความ 
จําเปนของผูเขารับ 

การฝกอบรม 

การเลือกเทคนิค 
การฝกอบรม 

การพิจารณาวัตถุ 
ประสงค ของการ 

ฝกอบรม 

 การสรางหลักสูตร 



๖๗ 
 

๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
๘.๑ งานวิจัยในประเทศ 
กรองเงิน วีระวงศสุวรรณ ทําการวิจัย เรื่องการวิเคราะหองคประกอบบุคลิกภาพความ

เปนผูนําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ โรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังกัดคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน วัตถุประสงคการวิจัย คือ เพ่ือวิเคราะหองคประกอบบุคลิกภาพความเปนผูนําของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนผลการวิจัยพบวา 
องคประกอบบุคลิกภาพความเปนผูนําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ โรงเรียนอัครสังฆมณฑล 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มี ๔ องคประกอบ ไดแก ความคิดสรางสรรค ความยุติธรรม 
ความเชื่อมั่นในตนเอง และความใจกวาง๑๒๐  

ไพศาล จันทรภักดี ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาภาวะผูนําเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน วัตถุประสงคการวิจัย 
คือ ๑) เพ่ือศึกษาภาวะผูนําท่ีพึงประสงค สําหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒) เพ่ือสราง
หลักสูตรพัฒนาภาวะผูนํา สําหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ๓)  เพ่ือทดลองใชหลักสูตร
การพัฒนาภาวะผูนําสําหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ๔) เพ่ือประเมินผลการทดลองใช
หลักสูตรการพัฒนาภาวะผูนําสําหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนํา
ที่พึงประสงคของเยาวชนคือเปนผูมีวิสัยทัศนมีความสามารถในการติดตอสื่อสาร มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีความรูทันเหตุการณกาวทันโลกเทคโนโลยี มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความสามารถในการจูงใจ มีความสามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหทันเหตุการณ มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคคลอ่ืน มีความรูความสามารถในการ
บริหารจัดการ มีบุคลิกภาพดี มีการบริหารจัดการดี มีความเสียสละ และมีความยุติธรรม สําหรับวิธีการ
พัฒนาภาวะผูนําเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มี ๓ วิธีคือ ๑) การ
พัฒนาตนเองเพ่ือตนเองใหมีความรูความสามารถอยูเสมอ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีบุคลิกภาพที่ดีท้ัง
กาย ใจและสติปญญา มีความคิดระเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมและจริยธรรม ๒) การพัฒนาตนเองเพ่ือ
บุคคลอ่ืน ใหมีมนุษยสัมพันธ มีการติดตอสื่อสาร มีความเมตตากรุณา มีความเปนประชาธิปไตย มีสวน
รวมกับผูอ่ืน และ ๓) การพัฒนาตนเองเพ่ือการทํางาน ใหมีวิสัยทัศน  มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความสามารถในการจูงใจผูอื่น ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดตาม
สถานการณสาระสําคัญและหัวขอการฝกอบรม คือ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การบริหารจัดการ การพัฒนามนุษยสัมพันธ การรูจักและวิเคราะหตนเอง การรูจักวิธีคิด มีความคิด
สรางสรรค มีวิสัยทัศน กระบวนการฝกอบรม ใชภาคทฤษฎี ๑๒ ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ ๑๒ ชั่วโมง ใชเวลา
ฝกอบรม ๕ วัน  เมื่อประเมินผลนักเรียนที่เขารับการฝกอบรมในดานความรู ดานการพัฒนาภาวะผูนํา
เยาวชน และดานพฤติกรรมความเปนผูนํา พบวา การประเมินผลหลังการอบรมสูงกวากอนอบรม มี

                                                           
๑๒๐ กรองเงิน วีระวงศสุวรรณ. “การวิเคราะหองคประกอบบุคลิกภาพความเปนผูนําของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต สาขา
การวัดผลการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๐), หนา บทคัดยอ. 

 



๖๘ 
 

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕๑๒๑ 
เสถียร แปนเหลือ ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา

สําหรับผูนําองคกร กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วัตถุประสงคของการวิจัยคือ เพ่ือ
พั ฒ น าห ลั กสู ตรฝ กอบ รม เส ริ ม ส ร างภ าวะผู นํ าสํ าห รั บ ผู นํ าอ งค ก ร กิ จกรรมนั กศึ กษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผลการวิจัยพบวา  คุณลักษณะภาวะผูนําสําหรับผูนําองคกรกิจกรรม
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่จําเปนตองเสริมสรางกอน ๓ อันดับแรก ไดแก ความรู
เก่ียวกับภาวะผูนําและบทบาทหนาที่ของผูนํา การพัฒนาทีมงานใหมีประสิทธิภาพ และศิลปะการ
สื่อสาร และผลการนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางผูนําองคกรกิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน ๓๐ คน พบวา ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมแตละหนวย
ฝกอบรมผานตามเกณฑ ผลการทดสอบวัดความรูและเจตคติภาวะผูนํากอนและหลังการฝกอบรม 
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ผลการสังเกตทักษะภาวะผูนํา พบวา อยูในระดับมาก ผล
การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม จากกลุมตัวอยาง พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด๑๒๒ 

สายฝน วังสระ ทําการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม๔-เอช เพ่ือพัฒนาภาวะผูนําของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ มีวัตถุประสงคเพ่ือ (๑) สรางและพัฒนาโปรแกรม ๔-เอช เพ่ือพัฒนาภาวะผูนํา
ของนักเรียน (๒) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําระหวางนักเรียนที่ใชกิจกรรมการสอนแบบปกติรวมกับ
โปรแกรม๔-เอช และนักเรียนที่ใชกิจกรรมการสอนแบบปกติ (๓) เพ่ือศึกษาพฤติกรรม การขยายความรู
จากการเขารวมกิจกรรม ของนักเรียนที่ใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติรวมกับโปรแกรม ๔-เอช 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒ การ
เลือกนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเขาสูการทดลองใชการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร ไดนักเรียนจํานวน ๕๒ 
คน แบงออกเปน ๒ กลุมๆ ละ ๒๖ คน โดยนําผลคะแนนภาวะผูนํากอนเรียนมาจัดกลุมใหมีคะแนน
เฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานใกลเคียงกันมากที่สุด แลวทดสอบดวยสถิติทดสอบที ชนิดกลุม
ตัวอยางเปนอิสระตอกัน (t-test for independent) จากนั้นจับฉลากแตละกลุมเขาสูกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบวัดภาวะผูนําและโปรแกรม ๔-เอช การวิเคราะหขอมูลใช 
การวิเคราะหเนื้อหา สถิติพื้นฐาน และการทดสอบสถิติทดสอบที ผลการวิจัย พบวา  ๑) โปรแกรม ๔-
เอช เพ่ือพัฒนาภาวะผูนําประกอบดวย ๖ กิจกรรมยอย ไดแก (๑) กิจกรรม what is leader (๒) 
กิจกรรม who am I (๓) กิจกรรม communication cues (๔) กิจกรรม planning and managing 

                                                           
๑๒๑ ไพศาล  จันทรภักดี. “การพัฒนาภาวะผูนําเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยใชกระบวนการหลักสูตร”. 
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
๒๕๔๘), หนา บทคัดยอ. 

๑๒๒ เสถียร  แปนเหลือ. “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนําสําหรับผูนําองคกร

กิจกรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ

อุดมศึกษา,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๐) หนา บทคัดยอ. 

 



๖๙ 
 

(๕) กิจกรรม team building and mastering motivation (๖) กิจกรรม making decision ซึ่งทั้ง ๖ 
กิจกรรม ประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อและอุปกรณ และการประเมินผล 
๒) นักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนแบบปกติรวมกับโปรแกรม ๔-เอช มีภาวะผูนําสูงกวานักเรียนที่
ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และ ๓) ผลการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพพบวา นักเรียนทั้ง ๒ กลุมมีการพัฒนาภาวะผูนําเพิ่มข้ึนโดยนักเรียนกลุมทดลองจะมีการพัฒนา
ที่เดนชัดมากกวากลุมควบคุม นักเรียนมีการขยายความรูที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมไปสูสมาชิกใน
ครอบครัวโดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และมีกระตุนจูงใจใหเห็นความสําคัญของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นักเรียนทั้ง ๒ กลุมมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงความคิดเห็น
รับผิดชอบตอหนาที่ของตน รูจักวางแผน แบงเวลาในการทําการบาน อานหนังสือ นอกจากนี้นักเรียนใน
กลุมทดลองยังมีการหาขอมูลประกอบการตัดสินใจ และรูจักการปรับตัวเขาหาผูอ่ืนมากขึ้น๑๒๓ 

วารินทร  เขตชํานิ ทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนํา
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ วัตถุประสงคการวิจัย เพื่อวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนํา
และตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสรางคุณลักษณะภาวะผูนํานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต ๑ ผลการศึกษาพบวา องคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนํานักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต๑
ประกอบดวย ๑๖ องคประกอบ คือ องคประกอบดานความเอื้ออาทรตอผูอ่ืน ดานการทํางานรวมกับ
คนอ่ืน ดานความเชื่อมั่นในตนเอง ดานความมีประชาธิปไตย ดานการยอมรับผูอื่น ดานวินัยในตนเอง 
ดานประสบการณชีวิต ดานความภาคภูมิใจในตนเอง ดานการคิดวิเคราะห ดานการกลาแสดงออก 
ดานวุฒิภาวะทางอารมณ ดานการยอมรับตนเอง ดานความรับผิดชอบตอตนเอง ดานการเรียนรู ดาน
การใชภาษา และดานความยุติธรรม ทั้ง ๑๖ องคประกอบอธิบายความแปรปรวนรวมกันได ๔๕.๙๑ 
ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา คาไค-สแควร มีคา ๙๕๙.๙๙ 
(P=๑.๐๐) องศาอิสระ มีคา ๒.๗๕๖ คาดัชนีระดับความสอดคลอง (GFI) มีคา .๙๖ คาดัชนีวัดระดับ
ความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคา ๐.๙๓ และคาดัชนีรากคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือ
มาตรฐาน (Sdardized RMR) มีคา ๐.๐๑๖ แสดงวาโมเดลองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนํานักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต ๑ ที่สรางจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ๑๒๔ 

                                                           
๑๒๓ สายฝน วังสระ. “การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม4-เอช เพ่ือพัฒนาภาวะผูนําของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ ๕”. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาวิจัยการศึกษา, (คณะครุศาสตร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา บทคัดยอ. 

๑๒๔ วารินทร  เขตชํานิ. “การวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนํานักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑”. วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย, ๒๕๕๓), หนา บทคัดยอ. 



๗๐ 
 

วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะภาวะ
ผูนําเยาวชนในโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลกิ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) พัฒนาหลักสูตรเสริม
เพ่ือพัฒนาทักษะภาวะผูนําเยาวชนในโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิก ๒) เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรเสริมหลักสูตรเสริมฉบับนี้ เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนการพัฒนาทักษะภาวะผูนําเยาวชนท้ัง
ทางดานความรู ทักษะและเจตคติ โดยการพัฒนาหลักสูตรเสริมครั้งนี้ไดพัฒนาตามรูปแบบการวิจัย
และพัฒนา ๔ ข้ันตอน คือ การศึกษาขอมูลพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรเสริม การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม และการปรับปรุงหลักสูตรเสริม ผลการวิจัย พบวา ๑) ผลการ
วิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําเยาวชนในโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิก ประกอบดวย ๖ 
องคประกอบ จํานวน ๘๔ ตัวแปร ใชเกณฑการคัดเลือกขอคําถามที่มีน้ําหนัก องคประกอบเทากับ 
หรือ มากกวา ๐.๕ หลังการหมุนแกนพบวา มีเพียง ๔ องคประกอบ ๓๖ ตัวแปร ที่จําเปนในการนําไป
พัฒนาภาวะผูนําเยาวชน ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดไดรอยละ ๔๘.๔๓ โดย
ไดน้ําหนักองคประกอบเรียงตามลําดับความสําคัญคือ การคิดวิเคราะหมีคาน้ําหนักอธิบายความ
แปรปรวนรอยละ ๑๔.๒๑ การมอบหมายงาน มีคาน้ําหนักอธิบายความแปรปรวนรอยละ ๑๒.๓๓ การ
นําและทํางานเปนทีม มีคาน้ําหนักอธิบายความแปรปรวนรอยละ ๑๑.๐๓ และการมีเจตคติที่ดีมีคา
น้ําหนักอธิบายความแปรปรวนรอยละ ๑๐.๘๖ และผลการประเมินโครงรางหลักสูตรเสริม โดยการ
สนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๒ คน พบวามีความคิดเห็นสอดคลองวาหลักสูตรเสริมฉบับนี้
สามารถนําไป ทดลองใชได โดยใหปรับปรุงในสวนของเวลาในแตละหนวยใหเหมาะสม และขยายเวลา
ใหกับการเสริมทักษะมากขึ้น ควรเพ่ิมอีกหนวยหนึ่งเพ่ือสรุปองครวมทั้งหมด ในดานการจัดการเรียนรู 
ควรมีกิจกรรมเสริมทักษะมากกวานี้ และควรมีวิธีการวัดและประเมินที่หลากหลาย เปนตน ๒) ผลการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม พบวา หลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะภาวะผูนําเยาวชนใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิก มีผลการประเมินหลังการทดลองใช หลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผล
การประเมินกอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑ ทั้ง ๓ ดานคือ ดาน
ความรู ดานทักษะ และดานเจตคติ และการประเมินความเหมาะสมดานองคประกอบของหลักสูตร
เสริม โดยหัวหนานักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการสอน พบวา มีความเหมาะสมในระดับมากในทุกองคประกอบ 
ซึ่งแสดงวา หลักสูตรเสริมมีประสิทธิภาพและสามารถใชพัฒนาทักษะภาวะผูนําเยาวชนได นอกจากนี้
ยังพบวา หลักสูตรเสริมฉบับนี้มีการจัดการเรียนรูแบบการมีสวนรวม ระหวาง ผูเรียน ผูดําเนินการสอน 
หัวหนาแผนกชาง และอาจารยที่ปรึกษา ที่เขามามีบทบาท ในการพัฒนาทักษะภาวะผูนําเยาวชนของ
ผูเรียน ใหเกิดการกระทําดวยตนเองและรูจักชี้นําตนเองไดโดยอาศัยกิจกรรมการเรียนรูที่กลากหลาย 
เชน การตั้งคาํถามและการตอบคําถามการเรียนรูจากสภาพจริง การแสดงบทบาทสมมุติ และการเลน
เกมตางๆ รวมถึงการมีวิธีการและเครื่องมือในการวัดประเมินผลท้ังในระหวางการเรียนรูและหลังการ
เรียนรูที่หลากหลาย ทําใหหลักสูตรเสริมฉบับนี้มีคุณภาพ๑๒๕ 

จิมมี่ ทองพิมพ ทําการวิจัยเรื่อง พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางลักษณะผูนําที่ดี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (๑) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

                                                           
๑๒๕ วรวุฒิ  จิรสุจริตธรรม. “การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาวะผูนําเยาวชนในโรงเรียน

อาชีวศึกษาคาทอลิก”. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, ๒๕๕๓), หนา บทคัดยอ. 



๗๑ 
 

เพ่ือเสริมสรางลักษณะผูนําที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (๒) ศึกษาผลของหลักสูตรฝกอบรม
เพ่ือเสริมสรางลักษณะผูนําที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัย พบวา ๑) หลักสูตร
ฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะผูนําที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนตนที่ผูวิจัยสรางข้ึนสามารถ
พัฒนาคุณลักษณะผูนําที่ดีของนักเรียน ๙ ประการ ดังนี้ (๑) ความสามารถแกปญหาอยางมีระบบ (๒) 
ความเสียสละ (๓) ความซื่อสัตย (๔) ความรับผิดชอบตอการกระทําของตน (๕) กลาตัดสินใจ (๖) 
ความเชื่อมั่นในตัวเอง อดทนตอการวิพากษวิจารณ ใจกวางรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน (๗) 
ความสามารถวินิจฉัยปญหาตางๆดวยเหตุผลและยุติธรรม (๘) ความขยันและอดทน และ (๙) ความรู
และความคิดสรางสรรค ใหเพิ่มขึ้นไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ a = .๐๑ ในสวน ๒) เมื่อ
ติดตามผลหลังสิ้นสุดการทดลอง ๑ เดือน พบวา คุณลักษณะผูนําที่ดี  ๙ ประการ ไมไดลดลงหรือ
หายไปแตกลับเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ a = .๐๕ ถึง .๐๑ และ๓) นักเรียนมีความสนใจ
ในการอบรมครั้งนี้มากและมีความเห็นวาการอบรมครั้งนี้มีประโยชนตอการพัฒนาคุณลักษณะผูนําที่ดี
ของนักเรียนมาก นักเรียนรูสึกวาหลังการอบรมแลว นักเรียนมีคุณลักษณะความเปนผูนําในแตละดาน
มาก ยกเวนความสามารถในการวินิจฉัยปญหาตางๆดวยเหตุผลและยุติธรรมมีระดับปานกลาง 
นักเรียนชอบกิจกรรมในแตละหนวยการเรียนมาก ยกเวนกิจกรรมพันทายนรสิงห กิจกรรมบุหรี่ที่
หายไปและกิจกรรมแทงเชือกที่นักเรียนชอบในระดับปานกลาง สวนกิจกรรมผจญภัยและกิจกรรมรอบ
กองไฟนักเรียนชอบมากที่สุด๑๒๖ 
 อัคพงศ สุขมาตย ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา วัตถุประสงคการวิจัยคือ 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ตาม
แนวคิดจิตตปญญาศึกษา ผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคที่จําเปนที่ตองพัฒนาใหเกิดข้ึน
ในตัวนักเรียน คือ ความตระหนักรูในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ และผลการทดลอง
ใชหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ 
โรงเรียนเมืองปตตานี จํานวน ๓๕ คน ท่ีมีการจัดหองเรียนแบบคละกันไดมาดวยวิธีการสุมอยางงาย 
โดยมีหนวยการสุมคือหองเรียน เปนเวลา ๒๐ สัปดาหๆ ละ ๒ ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น ๔๐ ชั่วโมง โดยใช
แบบแผนการทดลองแบบสองกลุมทดสอบกอน-หลัง (Pretest-Posttest Control Group Design) 
พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก คุณลักษณะความตระหนักรูในตนเอง 
ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ เปลี่ยนไปจากหลังการทดลองสูงกวานักเรียนกลุมควบคมุอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑ และนักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับมากท่ีสุด แสดง
วาหลักสูตรมีประสิทธิผล ทุกองคประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลอง แตหลังการ
ทดลองใชผูวิจัยไดปรับปรุงหลักสูตรโดย ปรับเวลาในการจัดกิจกรรม และปรับปรุงภาษาที่ใชใหมีความ

                                                           
๑๒๖ จิมมี่ ทองพิมพ. “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางลักษณะผูนําที่ดีของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน”. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา, (คณะศึกษาศาสตร : 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล, ๒๕๕๒), หนา บทคัดยอ. 

 



๗๒ 
 

เหมาะสมมากยิ่งข้ึน๑๒๗ 
ชัยนิตย พรรณาวร และ รุจิร ภูสาระ ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการเปน

พลเมืองดี สําหรับเยาวชน การวิจัยเชิงทดลองนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ (๑) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการ
เปนพลเมืองดี สําหรับเยาวชนและ (๒) ตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมการเปนพลเมือง
ดี สําหรับเยาวชน โดยกลุมตัวอยางที่ใชทดลองหลักสูตรฝกอบรม คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น
มัธยมศกึษาปที่ ๓ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุงอําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุร ีแบงเปน นักเรียนที่เปน
กลุมทดลองจํานวน ๓๐ คนและ นักเรียนที่เปนกลุมควบคุมจํานวน ๓๐ คน โดยมีวิธีการดําเนินการ
วิจัยดังนี้ ตอนท่ี ๑ การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน เปนการศึกษาและวิเคราะหหลักการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมการเปนพลเมืองด ีสําหรับเยาวชน โดยเริ่มจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ผลงาน วิจัย
ที่เก่ียวของ แลวนํามาวิเคราะห สังเคราะห กําหนดเปนกรอบแนวคิด จากนั้นกําหนดกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย ตอนที ่๒ การสรางหลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวยหลักการและเหตุผล แนวคดิพ้ืนฐาน ใน
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม และโครงสรางตาง ๆ ที่สําคัญ ตอนที่  ๓ การตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝกอบรมโดยใชแบบแผนการทดลองแบบ nonequivalent pretest-posttest control-
group design ใชสถิติ t-test แลวนําเสนอผลการทดสอบในรูปตาราง สําหรับกลุมทดลองมีการ
ประเมินผลการฝกอบรม ตอนที่ ๔ การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม หลังจากไดตรวจสอบประสิทธิภาพ
แลว ไดนําผลมาปรับปรุงแกไข ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรนี้สรางขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความเปน
พลเมืองดีของเยาวชนใน ๖ ดาน คือ ดานความรับผิดชอบ ดานคุณลักษณะประชาธิปไตย ดานการมี
คุณธรรม ดานการมีวินัยในตนเอง ดานความสามารถในการปรับตัวและดานความเปนไทย๑๒๘ 

สุปราณีว์ิ ขวัญบุญจันทร ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําสูอาเซียนของ
นิสิตคณะพละศึกษา การดําเนินการวิจัย มี ๓ ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ ๑ ข้ันสํารวจความคิดเห็นและ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๘ คน ขั้นตอนที่ ๒ การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําสูอาเซียนของนิสิต
คณะพลศึกษา โดยผูเชี่ยวชาญดานตางๆ จํานวน ๒๒ คน ดวยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 
๓ รอบ วิเคราะหดวยการหาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interuartile range) 
ผูวิจัยไดคัดเลือกเฉพาะองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ท่ีพึงประสงค ที่มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด นําแบบสอบถามไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ไดคาครอ
นบาค แอลฟา (Cronbach’s Alpha) ที่  .๙๘๓ และนําแบบสอบถามทั้งฉบับไปไดคาวิเคราะห
องคประกอบ (Factor Analysis) กลุมตัวอยางเปนนิสิตปที่ ๑,๒,๔ และ ๕ จํานวน ๓๒๐ คน ไดคา
น้ําหนักองคประกอบ (Factor Weighting) ๐.๗๐ ข้ึนไป ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความตองการจําเปนที่ตองมี โดยกลุมตัวอยางเปนนิสิตชั้นปที่ ๓ ทุกหลักสูตร ในคณะพลศึกษา 
จํานวน ๓๑๖ คน  ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําสูอาเซียนของนิสิตคณะพลศึกษา มี 

                                                           
๑๒๗ อัคพงศ  สุขมาตย. “การพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน   ชั้น

ประถมศึกษาปที่ ๔ ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา”. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓), หนา บทคัดยอ. 

๑๒๘ ชัยนิตย พรรณาวร และ รุจิร ภูสาระ, “การพัฒนาหลักสูตรการเปนพลเมืองดี สําหรับเยาวชน”, 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๓(๒), (๒๕๕๖), หนา ๙๗ – 
๑๐๔.  



๗๓ 
 

๖ องคประกอบหลัก ๒๑ องคประกอบยอย และ ๖๓ ตัวบงชี้ที่พึงประสงค โดยเรียงตามลําดับความ
ตองการจําเปน ดังนี้ ๑) คุณธรรมและจริยธรรม ประกอบดวย ๓ องคประกอบยอย ๙ ตัวบงชี้ที่พึง
ประสงค ๒) คุณสมบัติของนิสิตคณะพลศึกษา ประกอบดวย ๒ องคประกอบยอย ๗ ตัวบงชี้ท่ีพึง
ประสงค  ๓) การสื่อสาร ประกอบดวย ๕ องคประกอบยอย ๑๑ ตัวบงชี้ที่พึงประสงค  ๔) การทํางาน
เปนทีม ประกอบดวย ๓ องคประกอบยอย ๑๐ ตัวบงชี้ท่ีพึงประสงค  ๕) ภาวะผูนํา ประกอบดวย ๓ 
องคประกอบยอย ๑๑ ตัวบงชี้ท่ีพึงประสงค  และ ๖) บทบาทความเปนพลเมืองอาเซียน ประกอบดวย 
๕ องคประกอบยอย ๑๕ ตัวบงชี้ที่พึงประสงค  และ กลุมตัวอยางนิสิตชั้นปที่ ๓ ทุกหลักสูตร คณะ    
พลศึกษา ไดแกสงความคิดเห็นถึงความเหมาะสมและความตองการจําเปนตองมีของตัวบงชี้ที่พึง
ประสงค โดยเรียงลําดับตามความตองการจําเปนตองมีของตัวบงชี้ท่ีพึงประสงค ๑๐ อันดับ ดังนี้  ๑) 
มีความสามารถในทักษะวิชาชีพ  ๒) มีสุขภาพดี  ๓) มีจิตอาสา  ๔) มีปญญาดี  ๕) ตองยึดมั่นในสิ่งที่
ถูกตองและชอบธรรม ๖) มีมนุษยสัมพันธ ใฝรู มุงมั่น และรูจักตนเอง ๘) มีความสามารถในการอาน 
พูด ฟง และเขียนดวยภาษาไทยไดถูกตอง ๙) สามารถวิเคคราะหวิกฤตการณของสังคมไทยและ
อาเซียน และ ๑๐) สามารถนําคุณธรรมและจริยธรรมไปประยุกตใชกับหนาที่การงานได๑๒๙ 

กานตธีรา ปญจะทองคํา ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวัตถุประสงค เพ่ือ ๑) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํา
สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒) ประเมินผลการใชการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะ
ผูนําสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่
เปนคณะกรรมการนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ป การศึกษา ๒๕๕๗ ของโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จํานวน 
๓๕ คน โดยการสุม กลุมตัวอยางแบบแบงชั้น ตามสัดสวนของคณะกรรมการนักเรียนแตละหองเรียน 
ผลการวิจัย พบวา ๑. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํา สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประกอบดวย  ๔ ขั้นตอน คือ ๑) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน ๒) พัฒนาหลักสูตร ๓) การใช
หลักสูตร และ ๔) การประเมินผล พบวา นักเรียนมีความตองการใหพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ซึ่ง
หลักสูตรประกอบดวย หลักการและเหตุผลจุดมุงหมาย เนื้อหา ระยะเวลา กิจกรรม สื่อและวัสดุ
อุปกรณ การวัดและประเมินผล หลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ความสอดคลองเหมาะสม และผูเขารับการฝกอบรมมีความตั้งใจและปฏิบัติกิจกรรมดวยความ
กระตือรือรน ๒. ผลการประเมินหลักสูตร พบวา ๑) ความรู เรื่อง ภาวะผูนําของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .
๐๕ ๒) ทักษะภาวะผูนําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อยูในระดับมาก ๓) ความพึงพอใจที่มี
ตอหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํา ของนักเรียน ชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย อยูในระดับมาก๑๓๐ 

 

                                                           
๑๒๙ สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร. “การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําสูอาเซียนของนิสิตคณะพลศึกษา”. 

วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนอรท 
กรุงเทพ, ๒๕๕๗), หนา บทคัดยอ. 

๑๓๐ กานตธีรา ปญจะทองคํา. “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย”. วิทยานิพนธปริญญาครุศาตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๕๘), หนา บทคัดยอ. 



๗๔ 
 

๘.๒ งานวิจัยตางประเทศ 
Benson & Saito ทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินการโปรแกรมการพัฒนาภาวะผูนําเยาวชน 

ผลการศึกษาพบวา มีผลเชิงบวกสําหรับกิจกรรมการพัฒนาภาวะผูนําเยาวชนครั้งน้ีมีประเด็นดังตอไปนี้ 
การพัฒนาตัวบุคคลและสังคมการอยูรวมกันการมีเหตุผลทางจริยธรรม การเคารพตนเอง ทาทีตอการ
ใหบริการชุมชน และการการมีสวนรวมกับชุมชุน การควบคุมตนเอง การควบคุมอารมณการพัฒนา
บุคลิกภาพสวนตัว แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การแกปญหาทักษะ การติดตอระหวางบุคคล การยอมรับสังคม 
และการสื่อสารในครอบครัวและความไวใจในพอแมอีกทั้งการพัฒนาทักษะ การดํารงชีวิตในแบบภาวะ
ผูนํา การพูดในที่สาธารณะ การตัดสินใจ ความเปนอิสระในความคิด การกระทําความรับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมาย ความสําเร็จในการปฏิบัติทางวิชาการชีวิตปลอดภัย๑๓๑ 

Ricketts & Rudd ทําการวิจัยเรื่อง โมเดลการศึกษาความเขาใจภาวะผูนําเพื่อการ
อบรมครู และการพัฒนาภาวผูนําในตัวเยาวชน ผูวิจัยใชการวิเคราะหเบตาในการทบทวนเอกสารการ
พัฒนาภาวะผูนําเยาวชน เชื่อมโยงกับการสรางโมเดลทางความคิดของการสอน การฝกอบรมและการ
พัฒนาภาวะผูนําในตัวเยาวชน หลังการกลาวอางอิงถึงความตองการในการศึกษาภาวะผูนํา การขาด
ขอมูลสารสนเทศดานการพัฒนาภาวะผูนําในรูปแบบโครงสรางการทํางานเชิงหลักสูตรสําหรับการสอน
ภาวะผูนําใหนักเรียนท้ังหมด โมเดลนี้ประกอบดวย ๕ มิติ และ ๓ สถานะของการพัฒนา ๕ มิติของ
โมเดลทางความคิด คือ ๑) ความรูและขอมูลสารสนเทศของภาวะผูนํา  ๒) ทาทีความปรารถนาและ
ความตองการพัฒนาภาวะผูนํา ๓) การตัดสินใจ การมีเหตุผล และการคิดเชิงวิกฤต ๔) ทักษะการ
สื่อสารทางการพูดและการเขียน และ ๕) ความสัมพันธระหวางบุคคล และภายในตนเอง ขอเสนอแนะ 
๕ มิติ อยูในโมเดลเพ่ือดําเนินการในสถานการณแรกของการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาวะผูนําใน
เยาวชน๑๓๒ 

Haber and Komives  ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การสํารวจการเขารวมหลักสูตร
ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในสถาบันอุดมศกึษา โดยมีวัตถุประสงคในการ
วิจัยเพ่ือศึกษาองคประกอบสวนบุคคลที่มีตอรูปแบบภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่ง
ประกอบไปดวย ความมีจิตสํานึกในตนเอง ความเปนตัวของตัวเอง  การมุงม่ันความรวมมือ การมี
เปาหมายรวมกัน การแสดงความเห็นตางอยางสุภาพออนนอม และการเปนพลเมืองที่ดี กลุมตัวอยางเปน
การสุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง จํานวน ๓,๔๑๐ คน เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามภาวะผูนําแบบมีความรับผิดชอบตอสังคมและวิเคราะหขอมูล
ดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น (Hierchical Multiple Regression)  พบวา การมีสวน
รวมเปนตัวแปรทางดานสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญที่สุดและตัวแปรการมีสวนรวมกับชุมชนเปนตัวแปร

                                                           
๑๓๑ Benson, P.L., & Satio, R.N. “The scientific foundations of youth development”. In 

P.L Benson and K.J. Pittman (Eds.), Trends in youth development: Vision, Realities and 
Challenges, (Norwell, Massachusetts: Kluwer Academic Publishers, 2001). pp. 135-154. 

๑๓๒ Ricketts, J. C. & Rudd, R. D. “A Comprehensive Leadership Education Model to 

Train, Teach, and Develop Leadership in Youth”. Journal of Career and Technical  Education, 

19(1) (2002).: 1-30. 
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ที่สําคัญที่สุดสําหรับนักศึกษาเพศหญิง๑๓๓ 
Buschlen and Dvorak ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมทักษะ

ภาวะผูนําของนักศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาอยูในระหวางการศึกษาวิชา
ภาวะผูนําที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให  วัตถุประสงคเพื่อทดสอบทักษะภาวะผูนําที่พัฒนาข้ึนระหวางการ
เรียนวิชาภาวะผูนําที่ไดมีการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอยูในภาคตะวันตก
ตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื้อหาที่ใชในการศึกษาวิชานี้ใชแนวคิดของรูปแบบภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยการใชเทคนิคการบรรยาย งานวิจัยเรื่องน้ีใชวิธีการดําเนินการวิจัยก่ึงทดลอง 
โดยตัวอยางสองกลุมที่มีขนาดเทากันและกลุมตัวอยางไดมีการทําแบบทดสอบกอนและหลังการเขาศึกษา
วิชานี้  ผลจากการวิจัย พบวา ภายหลังจากที่นักศึกษาไดทําการศึกษาแนวคิดของรูปแบบภาวะผูนําเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทําใหนักศึกษามีการพัฒนาภาวะผูนําเพ่ิมสูงขึ้นกวานักศึกษาที่ไมไดรับ
การศึกษาดังกลาว ซึ่งแสดงใหเห็นวาทักษะของนักศึกษาโดยใชแนวคิดรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมนั้น เปนสิ่งที่นักศกึษาสามารถเรียนรูไดจากการเรียนโดยการฝกอบรม๑๓๔ 

Tiyaanah ทําการวิจัยเรื่อง  ชุดการเรียน: หลักสูตรเสริมภาวะผูนําวัตถุประสงคของ
การศึกษาครั้งนี้ เพ่ือศึกษาทักษะความเปนผูนําที่เปนไปไดที่เกิดจากนักเรียนที่เขาเรียนรวมในหองเรียน
เดียวกัน (เชน นักเรียนใน ๒ ระดับชั้น ที่เรียนรวมในหองเรียนเดียวกัน ไดแก ประถมศึกษา    ปที่ ๔ และ
ประถมศึกษาปที่ ๕) ผลการวิจัย พบวา นักเรียนตางระดับชั้นที่เขาเรียนรวมในชั้นเดียวกันมีแนวโนมที่จะ
แสดงทักษะความเปนผูนําที่แข็งแกรงกวานักเรียนที่เรียนอยูในระดับเดียวกัน เมื่อทําการสัมภาษณครูที่
สอนหองเรียนควบชั้น เรียนรวมกัน ๓ หองในทักษะความเปนผูนําของนักเรียน นักเรียนที่เรียนใน
หองเรียนรวมชั้น มีทักษะความเปนผูนําที่แข็งแกรงกวานักเรียนที่แยกเรียนตามระดับชั้น๑๓๕ 

จากผลงานวิจัยที่เก่ียวของ องคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําเยาวชน สามารถพัฒนา
ได ดวยกระบวนการฝกอบรม ดวยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ที่ผานกระบวนการสรางและพัฒนา
หลักสูตร ไดแก การศึกษาความตองการไดคุณลักษณะความเปนผูนํา การออกแบบหลักสูตร ที่นํามา
กําหนดเปนรางหลักสูตร ไดแก สภาพปญหาและความจําเปนในการฝกอบรม จุดมุงหมายของหลักสูตร 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เนื้อหากิจกรรมและวิธีฝกอบรม สื่อ วิธีการวัดและประเมินผล เนื้อหาสาระ 
การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร การปรับปรุงแกไขหลักสูตร จนไดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาผูนําเยาวชนใหเกิดประสิทธิผลได ซึ่งจากการศึกษา ทําใหผูวิจัยไดนํามาบูรณา
การ เพ่ือใชในกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ตอไป 

                                                           
๑๓๓ Haber, P. & Komives, S. R. “Predicting the Individual Values of the Social Change 

Model of Leadership Development: The Role of College Students’ Leadership and Involvement 
Experiences”. Journal of Leadership Education, 7(3), (2009). pp. 133-166. 

๑๓๔ Buschlen, E and Dvorak, R. “The Social Change Model as Pedagogy: Examining 
Undergraduate Leadership Growth”.  Journal of Leadership Education, 10(2) (2011). pp. 38-56. 

๑๓๕ Tiyaanah, Q. R. Combination Classrooms: Hidden Curriculum of Leadership. 

(n.p.: Mills College Spring, 2012). 
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๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธ
ของเยาวชน จากการสังเคราะหองคประกอบภาวะผูนําเยาวชน และจากการ ผูวิจัยไดศึกษาและ
คนควาจากตํารา เอกสาร บทความ  งานวิจัยตางๆ และจากการศึกษาความความตองการจําเปนของ
เยาวชน สังเคราะหมาเปนคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน เพ่ือรางเปนกระบวนการ
ฝกอบรมในรูปแบบของหลักสูตร การทดลองใชและประเมินผล และการพัฒนาปรับปรุง โดยกําหนด
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยได ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  ๒.๔  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการฝกอบรม 

องคประกอบภาวะผูนําเยาวชน 
กระบวนการฝกอบรม 

คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธ 
ของเยาวชน 

องคประกอบภาวะผูนําตาม

แนวพุทธ 
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บทท่ี ๓ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน เปนการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค คือ (๑) เพ่ือศึกษาองคประกอบ
คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  (๒) เพ่ือศึกษากระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะ
ผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน (๓) เพ่ือศึกษาประเมินกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตาม
แนวพุทธของเยาวชน และ (๔) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธ
ของเยาวชน ประกอบดวยวิธีการวิจัย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ คือ  

ขั้นตอนท่ี ๑ การศึกษาองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
ขั้นตอนท่ี ๒ ศึกษากระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
ขั้นตอนที่ ๓ ศึกษาประเมินกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของ

เยาวชน 
ขั้นตอนท่ี ๔ ปรับปรุงกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของ

เยาวชน 
จากการดําเนินการวิจัยแตละขั้นตอน สามารถแสดงรายละเอียด ได ดังนี ้

 

๓.๑ การศึกษาองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
ในการศึกษาองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน โดยมี

กระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําเยาวชน แบงออกเปน ๓ ตอน ไดแก  
๑. การวิเคราะหสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับคุณลักษณะภาวะผูนํา

เยาวชน และคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธ 
๒. สํารวจความตองการจําเปนองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของ

เยาวชน จังหวัดนนทบุรี จํานวน ๔๐๐ คน จากนั้นนํามาวิเคราะหคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธ
ของเยาวชน 

๓. สังเคราะหองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน จากผลการ
การวิเคราะหสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับคุณลักษณะภาวะผูนําเยาวชน และ
คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธ และผลการสํารวจความตองการจําเปนองคประกอบคุณลักษณะ
ภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน จังหวัดนนทบุรี  ไดภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ที่ใช
สําหรับการวิจัยกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน จังหวัดนนทบุร ี
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๓.๒ การศึกษากระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพทุธของเยาวชน 
๑. รางกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
 ในการศึกษากระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ซึ่ง

ไดใชองคประกอบที่ไดจากขอ ๑ ในการศึกษาองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของ
เยาวชน ผูวิจัย มาสรางเปนกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน โดย
กําหนดหลักการแนวคิด หลักการของหลักสูตร จุดมุงหมายของการฝกอบรม เนื้อหาของการฝกอบรม
แบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ซึ่งแบงเนื้อหาหลักสูตรออกเปนโมดูล ที่ประกอบดวยภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ กําหนดระยะเวลาในการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม สื่อที่ใชในการฝกอบรม กิจกรรม
ประเมินการฝกอบรม จํานวนผูเขารับการฝกอบรม ที่ชัดเจน  

๒.  การวิพากษหลักสูตรโดยการสนทนากลุม    
 การวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ ดวยการจัดสนทนากลุม ผูวิจัยนําหลักสูตรที่

สรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  ๗ ทาน  ซึ่งประกอบไปดวย ผูทรงคุณวุฒิดานภาวะผูนําตามแนว
พุทธ ๑ รูป ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาหลักสูตร ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ดานหลักสูตร 
จํานวน ๒ ทาน  ผูทรงคุณวุฒิดานการฝกอบรม ๒ ทาน และ ผูทรงคุณวุฒิดานเด็กและเยาวชน 
จํานวน ๒ ทาน เพื่อใหคําแนะนําและตรวจสอบจุดมุงหมายการฝกอบรม  เนื้อหาการเรียนรู  กิจกรรม
การฝกอบรม สื่อ-อุปกรณ  การวัดและประเมินผล (ภาคผนวก ) 

 ในการสนทนากลุมครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 ขั้นที่ ๑ การเตรยีมการ 
 ๑.  กําหนดตัวผูทรงคุณวุฒิตามเกณฑที่ตั้งเอาไวเพ่ือเชิญเขารวมการสนทนากลุม 

จํานวน ๗ ทาน  
 ๒.  เรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิและทําหนังสือเชิญเขารวมประชุมในวันเวลาและสถานที่ที่

กําหนด 
 ๓.  ประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิที่กําหนดไวในขอที่ ๑ เพ่ือนัดหมาย ในการสนทนา

กลุม  
 ขั้นที่ ๒ การดําเนินการ 
 การสนทนากลุมเพ่ือวิพากษหลักสูตรกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตาม

แนวพุทธของเยาวชน ในวันเสาร ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุม
โรงแรมสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น ผูวิจัยไดสงมอบคูมือผูฝกอบรมใหกับผูทรงคุณวุฒิไดศึกษา
ลวงหนากอนการดําเนินการสนทนากลุม โดยในการสนทนากลุมดังกลาวมีการดําเนินการ ดังนี ้

 ๑.  ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยและแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม และนําเสนอรางกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนว
พุทธของเยาวชน ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา ๓ โมดูล ดังนี ้

โมดูลท่ี ๑ ความสามารถในการครองตน  หมายถึง คุณลักษณะภาวะผูนําสวน
บุคคลตามแนวพุทธของเยาวชน ซึ่งมีคุณลักษณะความเปนผูนํา ๔ ประการ ไดแก  มีวิสัยทัศน มีความรู
ความสามารถ  มีคณุธรรมจริยธรรม มีบุคลกิภาพท่ีดี และ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ 



๗๙ 
 

โมดูลท่ี ๒ ความสามารถในการครองงาน หมายถึง คุณลักษณะภาวะผูนําตาม
แนวพุทธของเยาวชน ที่มีความสัมพันธกับงาน  ๓ ประการ ไดแก มีทักษะการคิด มีทักษะการทํางาน
เปนทีม และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

โมดูลที่ ๓ ความสามารถในการครองคน หมายถึง คุณลักษณะภาวะผูนําตาม
แนวพุทธของเยาวชน ที่มีความสัมพันธกับสังคม  ๓ ประการ ไดแก มีมนุษยสัมพันธ มีทักษะการ
สื่อสารที่ดี และมีจิตอาสา 

 ๒.  ผูทรงคุณวุฒิที่เขารวมสนทนากลุม  รวมกันวิพากษหลักสูตรฝกอบรมซึ่งผูวิจัย
สรางขึ้น โดยวิพากษตามประเด็นที่ผูวิจัยนําเสนอ ดังนี้ 

  ๒.๑  จุดมุงหมายการฝกอบรม มีความชัดเจนและสื่อความหมายไดตรงตาม
วัตถุประสงคของเยาวชนหรือไม  สามารถประเมินผลไดชัดเจนหรือไม 

  ๒.๒  เนื้อหาการเรียนรู ประกอบดวยประเด็นสําคัญอะไรบางมีความเหมาะสมกับ
แนวคิด ทฤษฎี วุฒิภาวะและประสบการณของผูเขารับการฝกอบรมหรือไม เพียงไร 

  ๒.๓  กิจกรรมการฝกอบรมมีความเหมาะสมและสอดคลองกับจุดมุงหมายการ
ฝกอบรมอยางไร และสามารถนําไปสูการประเมินผลไดชัดเจนเพียงไร 

  ๒.๔  สื่อ-อุปกรณไดสงเสริมการมีสวนรวมของผูเขารับการอบรมมากนอยเพียงไร
สอดคลองกับการพัฒนาภาวะผูนําเยาวชนอยางไรบางที่เหมาะสม 

  ๒.๕  การวัดและประเมินผลผูเขารับการฝกอบรมที่มีอยูในหลักสูตรนั้นมีความ
เหมาะสม และสอดคลองกับจุดมุงหมายการฝกอบรมหรือไม อยางไร 

 ๓. ผูวิจัยสรุปผลการประชุมการสนทนากลุมตามประเด็นตาง ๆ ที่นําเสนอและไดรับ
การรับรองจากที่ประชุม 

  เครื่องมือที่ใชในการสนทนากลุม คือ  ประเด็นคําถามในการสนทนากลุมที่
ครอบคลุมทั้ง ๕ ประเด็น  เครื่องบันทึกเสียง  วีดีโอและสมุดบันทึก 

  ภายหลังการวิพากษ  นําประเด็นการวิพากษมาปรับปรุงกระบวนการฝกอบรม
คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน แลวจึงนําไปทดลองใช 

 
การวิเคราะหขอมูล 
สําหรับข้ันตอนนี้ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาจากบันทึกการประชุมตามความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะที่เปนมติในการสนทนากลุมของผูทรงคุณวุฒิแลวเขียนบรรยายสรุปประเด็น เพ่ือตอบขอ
คําถามที่ผูวิจัยนําเสนอในระหวางการประชุม ทั้งนี้เพ่ือเปนการนํามาปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหมีความ
เหมาะสมมากขึ้นและนําหลักสูตรไปทดลองใช 

 

๓.๓ การประเมินกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
ในกระบวนการประเมินกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของ

เยาวชน โดยการนําหลักสูตรที่ผานการวิพากษ และปรับปรุงตามคาํแนะนําของผูทรงคุณวุฒิแลว มาทํา
การทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี ใน
วันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดโตนด อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีกระบวนการ ดังนี ้
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 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี 
กลุมเด็กที่มีอายุตั้งแต ๑๒ ป หรือเปนผูเรียนในระดับมัธยมศกึษาตอนตนข้ึนไป ถึง อายุ ๑๘ ปบริบูรณ 
จํานวน ๕๔๘ คน 

กลุมตัวอยาง นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ซึ่งสมัครใจ เขารวมกิจกรรมโครงการฝกอบรมกระบวนการฝกอบรมคณุลักษณะภาวะผูนําตาม
แนวพุทธของเยาวชน และสมัครเขารวมกิจกรรม จํานวน ๓๐ คน   

แบบแผนการวิจัย  เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental Designs) ใช
แบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียว ทดสอบกอนและหลัง (One Group Pre-test Post-test Design)   
โดยมีการวัดตัวแปรตามกอนและหลังการทดลอง ดังนี ้
 
ตารางที่ ๓.๑ แบบแผนการทดลองในการทดลองใชกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตาม

แนวพุทธของเยาวชน 
 

การทดสอบกอน (Pre-test) การทดลอง
(Treatment) 

การทดสอบหลัง (Post-test) 

T1 X T2 
หมายเหตุ :          T1      แทนการทดสอบที่จัดกระทํากอนการฝกอบรม 
                          X      แทนการจัดกระทําการทดลอง 
                          T2     แทนการทดสอบที่จัดกระทําหลังการทดลองฝกอบรม 

 
การดําเนินการทดลอง 
๑.  ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของการอบรมกอนการฝกอบรม และทําการทดสอบวัด

ความรูเก่ียวกับคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน และวัดเจตคติเก่ียวกับคุณลักษณะภาวะ
ผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน กอนการทํากิจกรรม (Pre-test) 

๒.  ผูวิจัยจัดกิจกรรมเพ่ือทําความรูจักกับผูเขารับการอบรม มีการแนะนําคณะวิทยากร  
ทีมงาน การใหผูเขารับการฝกอบรมไดแนะนําตัวเอง การแนะนําหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร 
เนื้อหาการเรียนรู การจูงใจใหเห็นความสําคัญและประโยชนของการเขารับการฝกอบรม และสราง
สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเขารับการฝกอบรมและผูฝกอบรม ซึ่งจะชวยทําใหผูรับการฝกอบรมเกิดการ
เรียนรู  

๓.  คณะวิทยากรดําเนินกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของ
เยาวชน ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

๔.  ผูวิจัยประเมินทักษะคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวางการอบรม 

๕.  หลังจากการฝกอบรมดําเนินการวัดความรูเก่ียวกับคณุลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธ
ของเยาวชน และวัดเจตคติเก่ียวกับคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน (Post-test) 
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๖. เปรียบเทียบผลการฝกอบรมกอนและหลังการฝกอบรม ทดสอบโดยการหาคา         
Paired t – test 

๗. หลังจากการฝกอบรมดําเนินการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรม
คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 

ดังนั้น  การประเมินผลการทดลองสามารถสรุปเปนตารางได ดังนี ้
 
ตารางที่ ๓.๒ การประเมินการทดลอง 
 

แบบประเมิน 

ระยะเวลาประเมิน 
กอน 
การ

ทดลอง 

ระหวาง
การ

ทดลอง 

หลัง 
การ

ฝกอบรม 
- ความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน    
- เจตคติเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน    
- ประเมินทักษะคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน    
- การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร    
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน ๔ ฉบับ ไดแก ๑) แบบทดสอบวัดความรูเก่ียวกับ

คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ๒) แบบวัดเจตคติเก่ียวกับคุณลักษณะภาวะผูนําตาม
แนวพุทธของเยาวชน ๓) แบบประเมินทักษะคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน และ ๔) 
แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 

๑.  แบบทดสอบวัดความรูเก่ียวกับคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
     ผูวิจัยดําเนินการสราง แบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนว

พุทธของเยาวชน โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
๑.๑  ศึกษาขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําเยาวชน แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนําเยาวชน 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับภาวะผูนําเยาวชน ใน ๑๐ องคประกอบ แบงความรูออกเปน ๓ 
องคประกอบหลัก ไดแก   

องคประกอบที่ ๑ ความสามารถในการครองตน  หมายถึง คุณลักษณะภาวะ
ผูนําสวนบุคคลตามแนวพุทธของเยาวชน ซึ่งมีคุณลักษณะความเปนผูนํา ๔ ประการ ไดแก  มีวิสัยทัศน 
มีความรูความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี ๒ ความสามารถในการครองงาน หมายถึง คุณลักษณะภาวะ
ผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ที่มีความสัมพันธกับงาน  ๓ ประการ ไดแก มทีักษะการคิด มีทักษะการ
ทํางานเปนทีม และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
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องคประกอบที่ ๓ ความสามารถในการครองคน หมายถึง คุณลักษณะภาวะ
ผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ที่มีความสัมพันธกับสังคม  ๓ ประการ ไดแก มีมนุษยสัมพันธ มีทักษะ
การสื่อสารที่ดี และมีจิตอาสา 

 ๑.๒  สรางแบบทดสอบวัดความรูภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน เนื่องจาก
จุดมุงหมายของหลักสูตรในดานความรูใหความสําคัญกับเนื้อหาความรูเก่ียวกับความสามารถในการ
ครองตน  ความสามารถในการครองคน และความสามารถในการครองงาน โดยแบบทดสอบเปน
ลักษณะ ๔ ตัวเลือก จํานวน ๓๐ ขอ ไดแก  

  - มีความรูเก่ียวกับความสามารถในการครองตน  จํานวน ๑๐ ขอ  
  - มีความรูเก่ียวกับความสามารถในการครองคน จํานวน ๑๐ ขอ  
  - มีความรูเก่ียวกับความสามารถในการครองงาน จํานวน ๑๐ ขอ  
 ๑.๓  นําแบบทดสอบถามท่ีพัฒนาขึ้น ใหผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน ๕ ทาน โดยมี

คุณสมบัติ ตามรายละเอียด ดังนี้ ๑) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  และ ๒) มีประสบการณดาน
ภาวะผูนําหรือการวิจัยอยางนอย ๕ ป เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
การหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ระหวางขอคาํถามถึง
จุดประสงคของการวัดโดยมีระดับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี ้

  +๑ เมื่อเห็นดวย  ขอคําถามนั้นมีความตรงตามจุดประสงค 
  ๐ เมื่อไมแนใจ  ขอคําถามนั้นมีความตรงตามจุดประสงค 
  -๑ เมื่อไมเห็นดวย  ขอคําถามนั้นไมมีความตรงตามจุดประสงค 
  แลวนําผลคะแนนที่ไดจากผูทรงคุณวุฒิมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองโดย

แทนคาในสูตร ดังนี ้

  
n

R
IOC

  

  เม่ือ IOC  หมายถึง  คาดัชนีความสอดคลอง 
  ∑R  =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
  N  =  จํานวนผูทรงคณุวุฒ ิ
  เกณฑการพิจารณาเลือกขอคําถามพิจารณาจากขอคําถามที่มีคาดัชนีความ

สอดคลองไมต่ํากวา ๐.๕๐  ถาขอคําถามใดมีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา ๐.๕๐ ตองนําไปปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะกอนที่จะนําไปทดลองใช 

ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรายการคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
แสดงในภาคผนวก ก ผลการวิเคราะหความสอดคลองโดยสรุป พบวา ขอคําถามที่มีคา IOC เทากับ 
๑.๐๐ จํานวน ๓๐ ขอ ขอคําถามที่มีคา IOC เทากับ .๘๐ จํานวน ๔ ขอ สรุปวาขอคําถามทั้งหมด
สามารถใชได 

 ๑.๔  นําแบบทดสอบวัดความรูที่สรางขึ้นไปทดลองใช เพ่ือหาคายากงาย (p) และคา
อํานาจจําแนก (r)  

เกณฑการการประเมินคาความยากงายที่เหมาะสม ไดแก ๐.๒ – ๐.๘ และคา
อํานาจจําแนกที่เหมาะสมคือ ๐.๒ ขึ้นไป  



๘๓ 
 

ผลการทดลองใชกับเยาวชนซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี จํานวน ๓๐ คน พบวา แบบวัดความรูที่สรางข้ึน มีคาความยาก 
(p) เทากับ ๐.๔๓ – ๐.๖๗ และคาอํานาจจําแนก (r) เทากับ ๐.๒๗ – ๐.๕๓ สรุปวาขอคําถามทั้งหมด
สามารถใชได 

๒.  แบบวัดเจตคติเก่ียวกับคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
 แบบวัดเจตคติ เก่ียวกับคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ผูวิจัย

ดําเนินการสรางโดยมีข้ันตอน ดังนี ้
๒.๑  ศึกษาขอมูลที่เก่ียวกับเจตคติคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน

แนวคดิและทฤษฎี  วิธีการสรางแบบวัดเจตคติ  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวัดเจตคติ 
 ๒.๒  สรางแบบวัดเจตคติคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ตามแบบ

ของไลเคิรท (Likert) ซึ่งเปนมาตรวัดประเมินคา (Rating Scale) ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย และนอยที่สุด จํานวน ๓๐ ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  

   คะแนน     ความหมาย 
        ๕  หมายถึง        มีเจตคติอยูในระดับมากที่สุด 
        ๔  หมายถึง        มีเจตคติอยูในระดับมาก 
        ๓  หมายถึง        มีเจตคติอยูในระดับปานกลาง 
        ๒  หมายถึง        มีเจตคติอยูในระดับนอย 
        ๑  หมายถึง        มีเจตคติอยูในระดับนอยท่ีสุด 
   การแปลความหมายคาเฉลี่ย แบงเปน ๕ ระดับ คือ  
    ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง        มีเจตคติอยูในระดับมากที่สุด 
    ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง        มีเจตคติอยูในระดับมาก 
    ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง        มีเจตคติอยูในระดับปานกลาง 
    ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง        มีเจตคติอยูในระดับนอย 
    ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง        มีเจตคติอยูในระดับนอยที่สุด 
 
 ๒.๓  นําแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๕ ทาน โดยมีคุณสมบัติ ตาม

รายละเอียดดังนี้ ๑) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  และ ๒) มีประสบการณดานภาวะผูนําหรือการ
วิจัยอยางนอย ๕ ป เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ระหวางขอคําถามถึงจุดประสงคของการวัด
โดยมีระดับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี ้

  +๑ เมื่อเห็นดวย  ขอคําถามนั้นมีความตรงตามจุดประสงค 
  ๐ เมื่อไมแนใจ  ขอคําถามนั้นมีความตรงตามจุดประสงค 
  -๑ เมื่อไมเห็นดวย  ขอคําถามนั้นไมมีความตรงตามจุดประสงค 
  แลวนําผลคะแนนที่ไดจากผูทรงคุณวุฒิมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองโดย

แทนคาในสูตร ดังนี ้



๘๔ 
 

   
n

R
IOC

  

  เม่ือ  IOC  หมายถึง  คาดัชนีความสอดคลอง 
  ∑R  =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
  N  =  จํานวนผูทรงคณุวุฒ ิ
  เกณฑการพิจารณาเลือกขอคําถามพิจารณาจากขอคําถามที่มีคาดัชนีความ

สอดคลองไมต่ํากวา ๐.๕๐  ถาขอคําถามใดมีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา ๐.๕๐ ตองนําไปปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะกอนที่จะนําไปทดลองใช 

ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรายการคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
แสดงในภาคผนวก ก ผลการวิเคราะหความสอดคลองโดยสรุป พบวา ขอคําถามมีคา IOC เทากับ 
๑.๐๐ ทุกขอ สรุปวาขอคําถามทั้งหมดสามารถใชได 

 ๒.๔ นําแบบสอบถามที่ผานการแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับเยาวชนที่เปน
ผูรับฝกอบรม เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการวิเคราะหหาคาความเที่ยง (Reliability) 
ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค า
สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .๘๘๘ 

๓.  แบบประเมินทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
 แบบประเมินทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน เปนแบบประเมินทักษะ/

พฤติกรรมเก่ียวกับภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบประเมิน โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ 

๓.๑  ศึกษาขอมูลที่เก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะ
ภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน แนวคิดและทฤษฎี  วิธีการสรางแบบวัดทักษะ  เอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวของกับการวัดทักษะพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน โดยการ
ประเมินทักษะทั้ง ๓ ทักษะ ไดแก  (๑) ทักษะความสามารถในการครองตน  ซึ่งเปนคุณลักษณะภาวะ
ผูนําสวนบุคคลตามแนวพุทธของเยาวชน ซึ่งมีคุณลักษณะความเปนผูนํา ๔ ประการ ไดแก  มีวิสัยทัศน 
มีความรูความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ 
(๒) ๒ ทักษะความสามารถในการครองงาน ซึ่งเปนคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ที่มี
ความสัมพันธกับงาน  ๓ ประการ ไดแก มีทักษะการคิด มีทักษะการทํางานเปนทีม และมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ และ (๓) ทักษะความสามารถในการครองคน ซึ่งเปนคุณลักษณะภาวะผูนําตาม
แนวพุทธของเยาวชน ที่มีความสัมพันธกับสังคม  ๒ ประการ ไดแก มีมนุษยสัมพันธ มีทักษะการสื่อสาร
ที่ดี และมีจิตอาสา 

 ๓.๒  สรางแบบประเมินทักษะคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ทั้ง ๗ 
ทักษะๆ ละ ๕ ขอ ตามแบบของไลเคิรท (Likert) ซี่งใชรูบริคเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scales) ที่ใชประเมินการปฏิบัติ  โดยมีแนวทางการใหคะแนน (Scoring guides)  ประกอบดวยเกณฑ
การประเมินการปฏิบัติที่มีลักษณะเฉพาะ ใชในการประเมินทักษะของผูเขารับการอบรม  ๕ ระดับ
คะแนน  คือ ๕, ๔, ๓, ๒ และ ๑ รวม ๓ ทักษะ จํานวน ๓๐ ขอ  

 



๘๕ 
 

   การแปลความหมายคาเฉลี่ย แบงเปน ๕ ระดับคะแนน คือ  
    ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง        มีทักษะมากที่สุด 
    ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง        มีทักษะมาก 
    ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง        มีทักษะปานกลาง 
    ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง        มีทักษะนอย 
    ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง        มีทักษะนอยที่สุด 
 ๓.๓  นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธเพ่ือปรับปรุงแกไข 
 ๓.๔  นําแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น ใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๕ ทาน โดยมีคุณสมบัติ 

ตามรายละเอียด ดังนี้  ๑)  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  และ ๒) มีประสบการณดานภาวะผูนําหรือ
การวิจัยอยางนอย ๕ ป เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ระหวางขอคําถามถึงจุดประสงคของการวัด
โดยมีระดับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี ้

  +๑ เมื่อเห็นดวย  ขอคําถามนั้นมีความตรงตามจุดประสงค 
  ๐ เมื่อไมแนใจ  ขอคําถามนั้นมีความตรงตามจุดประสงค 
  -๑ เมื่อไมเห็นดวย  ขอคําถามนั้นไมมีความตรงตามจุดประสงค 
  แลวนําผลคะแนนที่ไดจากผูทรงคุณวุฒิมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองโดย

แทนคาในสูตร ดงันี้ 

  
n

R
IOC

  

  เม่ือ  IOC  หมายถึง  คาดัชนีความสอดคลอง 
  ∑R  =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
  N  =  จํานวนผูทรงคณุวุฒ ิ
  เกณฑการพิจารณาเลือกขอคําถามพิจารณาจากขอคําถามที่มีคาดัชนีความ

สอดคลองไมต่ํากวา ๐.๕๐  ถาขอคําถามใดมีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา ๐.๕๐ ตองนําไปปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะกอนที่จะนําไปทดลองใช 

ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรายการคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
แสดงในภาคผนวก ก ผลการวิเคราะหความสอดคลองโดยสรุป พบวา ขอคําถามมีคา IOC เทากับ 
๑.๐๐ ทุกขอ สรุปวาขอคําถามทั้งหมดสามารถใชได 

๔.  แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนว
พุทธของเยาวชน ผูวิจัยดําเนินการสรางโดยมีขั้นตอน ดังนี ้

 ๔.๑  ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นการดําเนินการฝกอบรมตามกระบวนการ
ฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน แนวคิดและทฤษฎี  วิธีการสรางแบบประเมิน  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการฝกอบรมตามหลักสูตร ซึ่งแบงออกเปน ๓ ตอน ประกอบไปดวย 
ตอนที่ ๑  ดานสถานที่ ตอนที่ ๒ ดานวิทยากร และ ตอนที่ ๓ ดานกิจกรรม  

๔.๒ สรางแบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนํา
ตามแนวพุทธของเยาวชน ตามแบบของ ไลเคิรท (Likert) ซึ่งเปนมาตรวัดประเมินคา (Rating Scale) 



๘๖ 
 

๕ ระดับ คือ ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ควรปรับปรุง  และควรปรับปรุงอยางยิ่ง จํานวน ๒๕ ขอ โดยมี
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้  

   คะแนน     ความหมาย 
        ๕    หมายถึง  มีความเหมาะสม ดีมาก 
        ๔    หมายถึง  มีความเหมาะสม ด ี
        ๓    หมายถึง  มีความเหมาะสม ปานกลาง 
        ๒    หมายถึง  มีความเหมาะสม ควรปรับปรุง 
        ๑    หมายถึง  มีความเหมาะสม ปรับปรุงอยางยิ่ง 
   การแปลความหมายคาเฉลี่ย แบงเปน ๕ ระดับ คอื  
    ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง        มีความเหมาะสม ดีมาก 
    ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง        มีความเหมาะสม ดี 
    ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง        มีความเหมาะสม ปานกลาง 
    ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง        มีความเหมาะสม ควรปรับปรุง 
    ๑/๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง        มีความเหมาะสม ควรปรับปรุงอยางยิ่ง 
 ๔.๓  นําแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น ใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๕ ทาน โดยมีคุณสมบัติ 

ตามรายละเอียดดังนี้ ๑) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  และ ๒) มีประสบการณดานการฝกอบรม
หรือการวิจัยอยางนอย ๕ ป เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ระหวางขอคําถามถึงจุดประสงคของ
การวัดโดยมีระดับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี ้

  +๑ เมื่อเห็นดวย  ขอคําถามนั้นมีความตรงตามจุดประสงค 
  ๐ เมื่อไมแนใจ  ขอคําถามนั้นมีความตรงตามจุดประสงค 
  -๑ เมื่อไมเห็นดวย  ขอคําถามนั้นไมมีความตรงตามจุดประสงค 
  แลวนําผลคะแนนที่ไดจากผูทรงคุณวุฒิมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองโดย

แทนคาในสูตร ดังนี ้

  
n

R
IOC

  

  เม่ือ  IOC  หมายถึง  คาดัชนีความสอดคลอง 
  ∑R  =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
  N  =  จํานวนผูทรงคณุวุฒ ิ
  เกณฑการพิจารณาเลือกขอคําถามพิจารณาจากขอคําถามที่มีคาดัชนีความ

สอดคลองไมต่ํากวา ๐.๕๐  ถาขอคําถามใดมีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา ๐.๕๐ ตองนําไปปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะกอนที่จะนําไปทดลองใช 

ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรายการคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
แสดงในภาคผนวก ก ผลการวิเคราะหความสอดคลองโดยสรุป พบวา จากขอคําถามในจํานวน ๒๕ ขอ 
ทุกขอคําถามที่มีความตรงตามเนื้อหาโดยมีคา IOC เทากับ ๑.๐๐  จึงเลือกมาทุกขอ 



๘๗ 
 

 ๔.๔ นําแบบสอบถามที่ผานการแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับเยาวชนที่เปน
ผูรับฝกอบรม เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการวิเคราะหหาคาความเที่ยง (Reliability) 
ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค า
สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .๘๙๗ 

 
การวิเคราะหขอมูล 
๑. การวิเคราะหเปรียบเทียบผลการวัดความรู นําขอมูลที่ไดจากทดสอบวัดความรู

เก่ียวกับคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน กอนและหลังการฝกอบรมมาวิเคราะห หา
คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และนํามาทดสอบความแตกตาง โดยใชสถิติ  Paired  t 
- test 

๒. การวิเคราะหเปรียบเทียบผลการวัดเจตคติ นําขอมูลที่ไดจากการวัดเจตคติเกี่ยวกับ
คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  กอนและหลังการฝกอบรมมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( ) 
และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และนํามาทดสอบความแตกตาง โดยใชสถิติ Paired t – test 

๓. การวิเคราะหทักษะคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน นําขอมูลที่ไดจาก
การประเมินทักษะในระหวางการทํากิจกรรมทั้ง ๓ ทักษะ มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( ) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)  

๔. การวิเคราะหผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรการฝกอบรมคุณลักษณะ
ภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน โดยนําผลการตอบแบบประเมินของผูเขารับการอบรม มาวิเคราะห 
หาคาเฉลี่ย ( ) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)  
 

๓.๔ ประเมินผลการทดลองใชและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะ
ภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 

 
หลังจากนําหลักสูตรกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของ

เยาวชน ไปทดลองใช และประเมินผลการทดลองใชชุดฝกอบรมแลว ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการวิเคราะห
ขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรม ทั้งในดานโครงสรางหลักสูตร และรายละเอียดที่ เปน
องคประกอบของหลักสูตร เพ่ือใหหลักสูตรมีความถูกตองเหมาะสมสมบูรณและสามารถนําไปใชใน
กระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ใหมีความสมบูรณมากที่สุด 

จากขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยท้ังหมด สามารถสรุปเปนภาพข้ันตอนการวิจัย และ
กระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ไดตามภาพที่ ๕ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

 
ขั้นตอน      วิธีดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ ๓.๑ แสดงขั้นตอนและกระบวนการฝกอบรม 

  

 
 

ใช้ได้ 

ขันตอนที 1 

ศึกษาองคป์ระกอบภาวะ

ผูน้าํตามแนวพทุธ 

การศึกษาเอกสารและงานวิจยั

ทีเกียวขอ้ง 

 

สาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของ

เยาวชน 

คุณลักษณะภาวะผู้นําตามแนวพทุธของเยาวชน 

ขันตอนที 2 

ศึกษากระบวนการ

ฝึกอบรม 

    

 

บกพร่อง/ปรับปรุง 

ขันตอนที 3 

ประเมินกระบวนการ

ฝึกอบรม 

หลกัสูตรฉบับทดลอง 

 
ทดสอบก่อน ทดลองใช ้ ทดสอบหลงั 

ขันตอนที 4 

การปรับปรุงกระบวนการ

ฝึกอบรม 

 

ปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรม 

ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการฝึกอบรม 

กระบวนการฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์ 

กาํหนดโครงร่างกระบวนการฝึกอบรม 

     1) สภาพปัญหาและความจาํเป็น        ) กิจกรรมการฝึกอบรม 

     ) จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม      ) สือการฝึกอบรม 

     ) เนือหาการฝึกอบรม       ) การวดัและประเมินผล 

วิพากษก์ระบวนการฝึกอบรม 

โดยผูเ้ชียวชาญ 

ประเมินความสอดคลอ้ง

เหมาะสม และความเป็นไปได ้



๘๙ 
 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง กระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  
การวิจัยนี้  เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีการนํ าเสนอตาม
วัตถุประสงค ๔ ขอ คือ   

๑. ผลการศึกษาองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
๓. ผลการศกึษากระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  
๓. ผลการประเมินกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  
๔. ผลการประเมินผลการทดลองใชและปรับปรุงกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะ

ผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
 

๑. ผลการศึกษาองคประกอบคณุลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
๑.๑ การวิเคราะหสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะภาวะผูนํา

เยาวชน และคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธ 
จากการศึกษาองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน โดยการ

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับภาวะผูนําเยาวชน ของนักวิชาการ จํานวน ๑๑ ทาน     
(กรองเงนิ วีระวงศสุวรรณ, ๒๕๔๐ ; นพลักษณ หนักแนน, ๒๕๔๓ ; วาสนา พวยอวน, ๒๕๔๗ ; ไพศาล 
จันทรภักดี, ๒๕๔๘ ; ลินดา พรมลักษณ, ๒๕๕๑ ; วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม, ๒๕๕๓ ; วารินทร  เขตชํานิ, 
๒๕๕๓ ; วิจิตรา ทองแยม, ๒๕๕๕ ; Ricketts & Rudd, ๒๐๐๒ ; CTE, ๒๐๐๓ และ Lerner, ๒๐๐๔) 
ผูวิจัยไดสังเคราะหองคประกอบภาวะผูนําเยาวชน ๔๒ ประเด็นยอย และนําขอท่ีมีความหมายใน
ประเด็นที่คลายกันเขาดวยกัน ไดเปน ๙ องคประกอบ ไดแก  

องคประกอบที่ ๑ มีทักษะการคิด (Thinking Skills) หมายถึง ผูนําเยาวชนจะตองมี
ความคิดริเริ่ม คิดสรางสรรค มีการคิดในเชิงบวก มีทักษะการคิดวิเคราะห มีความสามารถในการ
ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ  

องคประกอบที่ ๒  มีคุณธรรมจริยธรรม (Decency) หมายถึง ผูนําเยาวชนจะตองมี
วินัยในตนเอง มีความซื่อสัตยสุจริต มีความเสียสละ และมีความเอื้ออาทรตอผูอ่ืน  

องคประกอบที่ ๓ มีบุคลิกภาพที่ดี (Personality) หมายถึง ผูนําเยาวชนจะตองมีการ
ยอมรับ ภูมิใจในตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออก มีความใจกวาง สามารถควบคุมอารมณ
ความรูสึกไดดี รูจักประนีประนอม สุภาพออนโยน แตงกายเหมาะสม และชอบเปนผูนํา 

องคประกอบที่ ๔ มีมนุษยสัมพันธ (Human Relations) หมายถึง ผูนําเยาวชนจะตอง
มีมนุษยสัมพันธที่ดี เปนมิตร  มีความสามารถในการปรับตัว  มีความสามารถในการจูงใจ มีความเห็นอก
เห็นใจผูอ่ืน ชอบพบปะสังสรรคกับบุคคลอ่ืน และ ใหเกียรติผูอ่ืน  



๙๐ 
 

องคประกอบท่ี ๕ มีความสามารถในการทํางาน (Competency) หมายถึง ผูนํา
เยาวชนจะตองเปนผูท่ีมีเปาหมาย มีความทะเยอทะยาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีความ
อุตสาหพยายาม มีพลังและทนตอความเครียด มีความรูความเขาใจในองคกร มีความรูความสามารถใน
การบริหารจัดการ มีความสามารถในการบริหารเวลา  

องคประกอบที่ ๖ การทํางานเปนทีม (Teamwork) มีการทํางานรวมกับคนอื่น มี
ทักษะการนํา มีความสามารถในการประสานงาน และการมอบหมายงาน  

องคประกอบท่ี ๗ มีความเปนประชาธิปไตย (Democracy) หมายถึง ผูนําเยาวชน
จะตองเปนผูที่มีการยอมรับผูอ่ืน มีการเคารพผูอ่ืน มีความเปนประชาธิปไตย  

องคประกอบที่ ๘ มีความรูความสามารถ (Knowledgeable) หมายถึง ผูนําเยาวชน
จะตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน มีสติปญญา มีความสนใจใผเรียนรู มีความรูความสามารถ มีขอมูลสารสนเทศ
ของภาวะผูนํา และกาวทันโลกเทคโนโลยี 

องคประกอบที่ ๙ มีทักษะการสื่อสารที่ดี (Communications) หมายถึง ผูนําเยาวชน
จะตองมีทักษะทางการสื่อสารที่ดี   

จากองคประกอบดังกลาว สามารถสรุป เปนองคประกอบหลัก ได ๓ องคประกอบ ไดแก  
 ๑. คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก  มีความรูความสามารถ (Knowledgeable) มี

คุณธรรมจริยธรรม (Decency)  และมีบุคลิกภาพที่ดี (Personality) 
๒ . คุณลักษณะที่ สั มพันธ กับ งาน ไดแก  มีทั กษะการคิด (Thinking Skills) มี

ความสามารถในการทํางาน (Competency) และการทํางานเปนทีม (Teamwork)  
๓. คุณลักษณะทางสังคม ไดแก มีมนุษยสัมพันธ (Human Relations) มีความเปน

ประชาธิปไตย (Democracy) และ มีทักษะการสื่อสารท่ีดี (Communications) 
และจากขอสรุปของ ภาวะผูนําตามแนวพุทธ ที่ไดศึกษาจากพระไตรปฏก จากพระสูตร

ตางๆ และจากนักปราชญทางพระพุทธศาสนา สามารถสรุปคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธได ๓ 
องคประกอบหลักสําคัญ ไดแก  

 ๑. ความสามารถในการครองตน  โดยมีคุณธรรม ไดแก มีวิสัยทัศนกาวไกล รูหลักสัป
ปุริสธรรม มีพรหมวิหารธรรม มีสติปญญาสามารถ  ปราศจากอคติ มีระเบียบวินัยในตนเอง มีจิตใจท่ี
เขมแข็งอดทน และวางตนเหมาะสม  

๒. ความสามารถในการครองงาน โดยมีคุณธรรม ไดแก มีความชํานาญในงาน มีความ
รับผิดชอบ มีทักษะการมอบหมายงาน มีทักษะการประสานงาน และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ  

๓. ความสามารถในการครองคน โดยมีคุณธรรม ไดแก  มีมนุษยสัมพันธดี  มี
ความสามารถในการสื่อสารท่ีดี มีจิตอาสา และมคีวามเชื่อถือจากผูอื่น 

จากองคประกอบภาวะผูนําเยาวชน ๙ องคประกอบยอย และองคประกอบภาวะผูนําตาม

แนวพุทธของเยาวชน ๑๗ องคประกอบยอยนั้น สามารถสรุปไดเปนองคประกอบภาวะผูนําตามแนว

พุทธของเยาวชน ไดเปน ๓ องคประกอบหลัก ๑๐ องคประกอบยอย ดังรายละเอียดตามตารางท่ี ๔.๑  



๙๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงองคประกอบภาวะผูนําเยาวชน ภาวะผูนําตามแนวพุทธ และสรุปองคประกอบ

ภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 

ภาวะผูนําเยาวชน ภาวะผูนําตามแนวพุทธ 
สรุปองคประกอบภาวะผูนํา
ตามแนวพุทธของเยาวชน 

๑. คุณลักษณะสวนบคุคล   
๑.๑ มีความรูความสามารถ  
๑.๒ มีคุณธรรมจริยธรรม  
๑.๓ มีบุคลิกภาพที่ดี  

๑. ความสามารถในการครองตน
๑.๑ วิสัยทัศนกาวไกล  
๑.๒ รูหลักสัปปุริสธรรม  
๑.๓ มีพรหมวิหารธรรม  
๑.๔ มีสติปญญาสามารถ   
๑.๕ ปราศจากอคติ  
๑.๖ มีระเบียบวินัยในตนเอง  
๑.๗ มีจิตใจที่เขมแข็งอดทน  
๑.๘ วางตนเหมาะสม  

๑. ความสามารถในการครองตน  
๑ .๑  มี วิ สั ย ทั ศ น  มี ค ว าม รู
ความสามารถ 
๑.๒ มีคุณธรรมจริยธรรม 
๑.๓ มีบุคลิกภาพที่ดี 
๑.๔ มีวินัยในตนเอง  
  

๒. คุณลักษณะที่สัมพันธกับงาน 
๒.๑ มีทักษะการคดิ  
๒.๒ มีความสามารถใน 
      การทํางาน  
๒.๓ การทํางานเปนทีม  

๒. ความสามารถในการครองงาน  
๒.๑ มีความชํานาญในงาน  
๒.๒ มีความรับผิดชอบ 
๒.๓ มีทักษะการมอบหมาย
งาน  
๒.๔ มีทักษะการประสานงาน
๒.๕ มีความสามารถในการ
บริหารจัดการ  

๒. ความสามารถในการครองงาน 
๒.๑ มีทักษะการคดิ 
๒.๒ มีทักษะการทํางานเปนทีม 
๒ .๓  มีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

๓. คุณลักษณะทางสังคม 
๓.๑ มีมนุษยสัมพันธ  
๓.๒ มีความเปนประชาธิปไตย  
๓.๓ มีทักษะการสื่อสารท่ีด ี

๓. ความสามารถในการครองคน 
๓.๑ มีมนุษยสัมพันธดี  
๓.๒ มีความสามารถในการ
สื่อสารท่ีดี  
๓.๓ มีจิตอาสา  
๓.๔ มีความเชื่อถือจากผูอ่ืน 

๓. ความสามารถในการครองคน 
๓.๑ มีมนุษยสัมพันธ  
๓.๒ มีทักษะการสื่อสารท่ีดี  
๓.๓ มีจิตอาสา 
 

  

ดังนั้น ผูวิจัย จึงสังเคราะหไดองคประกอบของคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธ
ของเยาวชน ซึ่งไดจากการสังเคราะห องคประกอบภาวะผูนําเยาวชน และองคประกอบภาวะผูนําตาม
แนวพุทธเขาดวยกัน ประกอบดวย ๓ องคประกอบหลัก ไดแก  

๑. ความสามารถในการครองตน  
๑.๑ มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ 
๑.๒ มีคุณธรรมจริยธรรม 
๑.๓ มีบุคลิกภาพที่ดี 



๙๒ 
 

๑.๔ มีวินัยในตนเอง  
๒. ความสามารถในการครองงาน  

๒.๑ มีทักษะการคดิ 
๒.๒ มีทักษะการทํางานเปนทีม 
๒.๓ มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

๓. ความสามารถในการครองคน 
๓.๑ มีมนุษยสัมพันธ  
๓.๒ มีทักษะการสื่อสารท่ีดี  
๓.๓ มีจิตอาสา 

 
๑.๒ สํารวจความตองการจําเปนองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของ

เยาวชน จังหวัดนนทบุรี  
จากการสํารวจความตองการจําเปนองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของ

เยาวชน จังหวัดนนทบุรี จํานวน ๔๐๐ คน โดยใหเยาวชนบอกคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของ
เยาวชน ท่ีเยาวชนจําเปนตองมี มาจํานวน ๑๐ ประการ จากนั้นนํามาวิเคราะหคุณลักษณะภาวะผูนํา
ตามแนวพุทธของเยาวชน ไดผลการสํารวจ ตามรายละเอียดในตารางท่ี ๒ 
 
ตารางท่ี ๔.๒ แสดงผลการสํารวจความตองการจําเปนองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนว

พุทธของเยาวชน จังหวัดนนทบุร ี
 

ที ่
องคประกอบคณุลักษณะภาวะผูนําตาม

แนวพุทธของเยาวชน 
คะแนนความ

ตองการ 
คิดเปน 
รอยละ 

ลําดับความ
ตองการ 

๑. มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ ๓๓๕ ๘๓.๗๕ ๒ 
๒. มีคุณธรรมจริยธรรม ๓๕๖ ๘๙.๐๐ ๑ 
๓. มีบุคลิกภาพที่ด ี ๒๘๑ ๗๐.๒๕ ๖ 
๔. มีระเบียบวินัย เคารพกติกา และกฎหมาย ๒๖๗ ๖๖.๗๕ ๗ 
๕. มีความรับผิดชอบ ๒๐๖ ๕๑.๕๐ ๑๒ 
๖. เสียสละเพ่ีอสังคม ๒๑๓ ๕๓.๒๕ ๑๑ 
๗. คดิบวก มีทัศนคติที่ดี ๙๘ ๒๔.๕๐ ๑๔ 
๘. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สรางสรรค ๒๙๓ ๗๓.๒๕ ๕ 
๙. มีทักษะการทํางานเปนทีม ๓๒๑ ๘๐.๒๕ ๓ 
๑๐. มีความสามารถในการบริหารงาน ๒๑๗ ๕๔.๒๕ ๑๐ 
๑๑. มีทักษะการประสานงานที่เกง ๖๘ ๑๗.๐๐ ๑๖ 
๑๒. ควบคุมอารมณไดดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ ๕๑ ๑๒.๗๕ ๑๘ 
๑๓. บริหารเวลาไดด ี ๓๘ ๙.๕๐ ๒๑ 
 



๙๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงผลการสํารวจความตองการจําเปนองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนว
พุทธของเยาวชน จังหวัดนนทบุรี (ตอ) 

 

ที ่
องคประกอบคณุลักษณะภาวะผูนําตาม

แนวพุทธของเยาวชน 
คะแนนความ

ตองการ 
คิดเปน 
รอยละ 

ลําดับความ
ตองการ 

๑๔. มีมนุษยสัมพันธ ๓๑๕ ๗๘.๗๕ ๔ 
๑๕. มีความเปนประชาธิปไตย มีความเทาเทียม ๑๙ ๔.๗๕ ๒๓ 
๑๖. มีทักษะการสื่อสารที่ดี  ๒๒๘ ๕๗.๐๐ ๙ 
๑๗. มีจิตอาสา ๒๕๑ ๖๒.๗๕ ๘ 
๑๘. มีทักษะทางภาษาท่ีดี  ๓๖ ๙.๐๐ ๒๒ 
๑๙. มีทักษะในการใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม ๙๓ ๒๓.๒๕ ๑๕ 
๒๐. เคารพใหเกียรติผูอ่ืน ๔๗ ๑๑.๗๕ ๑๙ 
๒๑. รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ใหเกียรติผูอ่ืน ๕๖ ๑๔.๐๐ ๑๗ 
๒๒. มีเมตตา ชอบชวยเหลือสังคม ๑๑๒ ๒๘.๐๐ ๑๓ 
๒๓. ไมโกง ไมคอรัปชั่น  ๔๑ ๑๐.๒๕ ๒๐ 
๒๔. อ่ืนๆ ที่ไมเขากลุม  ๕๘ ๑๔.๕๐ ๒๔ 
 

จากตารางที่ ๔.๒ ผลการสํารวจความตองการจําเปนองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนํา
ตามแนวพุทธของเยาวชน จังหวัดนนทบุรี จํานวน ๔๐๐ คน โดยใหเยาวชนบอกคุณลักษณะภาวะผูนํา
ตามแนวพุทธของเยาวชน ที่เยาวชนจําเปนตองมี มาจํานวน ๑๐ ประการ ซึ่งพบวา เยาวชนสวนใหญ 
ที่เห็นวา คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธ เกินรอยละ ๕๐.๐๐ จํานวน ๑๒ องคประกอบ ไดแก (๑) 
มีคุณธรรมจริยธรรม จํานวน ๓๕๖ คน คิดเปนรอยละ ๘๙.๐๐ (๒) มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ  
จํานวน ๓๓๕ คน คิดเปนรอยละ ๘๓.๗๕ (๓) มีทักษะการทํางานเปนทีม จํานวน ๓๒๑ คน คิดเปนรอย
ละ ๘๐.๒๕ (๔) มีมนุษยสัมพันธ จํานวน ๓๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๗๘.๗๕ (๕) มคีวามสามารถในการคิด
วิเคราะห สรางสรรค จํานวน ๒๙๓ คน คิดเปนรอยละ ๗๓.๒๕ (๖) มีบุคลิกภาพที่ดี จํานวน ๒๘๑ คน 
คิดเปนรอยละ ๗๐.๒๕ (๗) มีระเบียบวินัย เคารพกติกา และกฎหมาย จํานวน ๒๖๗ คน คิดเปนรอยละ 
๖๖.๗๕ (๘) มีจิตอาสา จํานวน ๒๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๖๒.๗๕  (๙) มีทักษะการสื่อสารท่ีดี จํานวน 
๒๒๘ คน คิดเปนรอยละ ๕๗.๐๐ (๑๐) มีความสามารถในการบริหารงาน จํานวน ๒๑๗ คน คิดเปนรอย
ละ ๕๔.๒๕ (๑๑) เสียสละเพ่ีอสังคมจํานวน ๒๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๕๓.๒๕   (๑๒) มีความรับผิดชอบ
จํานวน ๒๐๒ คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๕๐   

 
 
 
 
 



๙๔ 
 

ตารางที่ ๔.๓ แสดงองคประกอบภาวะผูนําตามแนวพุทธที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร และสรุป

องคประกอบภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ที่ไดจากการสํารวจ 

ผลการสังเคราะหเอกสาร ผลการสํารวจ 
สรุปองคประกอบภาวะผูนํา
ตามแนวพุทธของเยาวชน 

๑. ความสามารถในการครองตน  
๑ .๑  มี วิ สั ย ทั ศ น  มี ค ว าม รู
ความสามารถ 
๑.๒ มีคุณธรรมจริยธรรม 
๑.๓ มีบุคลิกภาพที่ดี 
๑.๔ มีวินัยในตนเอง  
  

๑. ความสามารถในการครองตน  
๑.๑ มีคุณธรรมจริยธรรม 
๑ .๒  มี วิ สั ย ทั ศ น  มี ค ว าม รู
ความสามารถ 
๑.๓ มีบุคลิกภาพที่ดี 
๑.๔ มีระเบียบวินัย เคารพกติกา 
และกฎหมาย 
๑.๕ มีความรับผิดชอบ 

๑. ความสามารถในการครองตน  
๑ .๑  มี วิ สั ย ทั ศ น  มี ค ว าม รู
ความสามารถ 
๑.๒ มีคุณธรรมจริยธรรม  
๑.๓ มีบุคลิกภาพที่ดี 
๑ .๔  มี วินั ย ในตน เอง มี ความ
รับผิดชอบ 
  

๒. ความสามารถในการครองงาน 
๒.๑ มีทักษะการคดิ 
๒.๒ มีทักษะการทํางานเปนทีม 
๒ .๓  มีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

๒. ความสามารถในการครองงาน 
๒.๑ มีทักษะการทํางานเปนทีม 
๒.๒ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห สรางสรรค 
๒ .๓  มี ความสามารถในการ
บริหารงาน 

๒. ความสามารถในการครองงาน  
๒.๑ มีทักษะการคดิ 
๒.๒ มีทักษะการทํางานเปนทีม 
๒ .๓  มีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

๓. ความสามารถในการครองคน 
๓.๑ มีมนุษยสัมพันธ  
๓.๒ มีทักษะการสื่อสารท่ีดี  
๓.๓ มีจิตอาสา 
 

๓. ความสามารถในการครองคน 
๓.๑ มีมนุษยสัมพันธ  
๓.๒ มีทักษะการสื่อสารท่ีดี  
๓.๓ มีจิตอาสา 
๓.๔ เสียสละเพี่อสังคม 

๓. ความสามารถในการครองคน 
๓.๑ มีมนุษยสัมพันธ  
๓.๒ มีทักษะการสื่อสารท่ีดี  
๓.๓ มีจิตอาสา 
 

 
๑.๓ สังเคราะหองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  
จากผลการการวิเคราะหสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับคุณลักษณะภาวะ

ผูนําเยาวชน และคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธ และผลการสํารวจความตองการจําเปน
องคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน จังหวัดนนทบุรี  ไดภาวะผูนําตามแนว
พุทธของเยาวชน ที่ใชสําหรับการวิจัยกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของ
เยาวชน จังหวัดนนทบุร ีประกอบดวย ๓ องคประกอบหลัก ๑๐ องคประกอบยอย ไดแก  

๑. ความสามารถในการครองตน  
๑.๑ มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ 
๑.๒ มีคุณธรรมจริยธรรม  
๑.๓ มีบุคลิกภาพที่ดี 
๑.๔ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ 



๙๕ 
 

๒. ความสามารถในการครองงาน  
๒.๑ มีทักษะการคิด 
๒.๒ มีทักษะการทํางานเปนทีม 
๒.๓ มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

๓. ความสามารถในการครองคน 
๓.๑ มีมนุษยสัมพันธ  
๓.๒ มีทักษะการสื่อสารที่ดี  
๓.๓ มีจิตอาสา 

 

๒. ศึกษากระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  
๑. รางกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
ในกระบวนจัดทํารางกระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ผูวิจัยได

การศึกษาองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ตามขอ ๑ จากนั้น ผูวิจัยนํามา
สรางเปนกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน โดยกําหนดหลักการ
แนวคิด หลักการของหลักสูตร จุดมุงหมายของการฝกอบรม เนื้อหาของการฝกอบรมแบบสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร ซึ่งแบงเนื้อหาหลักสูตรออกเปนโมดูล ที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
กําหนดระยะเวลาในการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม สื่อที่ใชในการฝกอบรม กิจกรรมประเมินการ
ฝกอบรม จํานวนผูเขารับการฝกอบรม ที่ชัดเจน ซึ่งใชเวลาฝกอบรม ๒ วัน เนื้อหาประกอบดวย ๓ 
โมดูล ซึ่งมีเนื้อหา ๑๐ องคประกอบ ดังนี ้

โมดูลท่ี ๑ ความสามารถในการครองตน ประกอบดวย ๔ องคประกอบยอย ไดแก   
๑.๑ มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ 
๑.๒ มีคุณธรรมจริยธรรม  
๑.๓ มีบุคลิกภาพที่ดี 
๑.๔ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ 

โมดูลท่ี ๒ ความสามารถในการครองคน ประกอบดวย ๓ องคประกอบยอย ไดแก   
๒.๑ มีมนุษยสัมพันธ  
๒.๒ มีทักษะการสื่อสารที่ดี  
๒.๓ มีจิตอาสา 

โมดูลท่ี ๓ ความสามารถในการครองงาน ประกอบดวย ๓ องคประกอบยอย ไดแก   
๓.๑ มีทักษะการคิด 
๓.๒ มีทักษะการทํางานเปนทีม 
๓.๓ มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

  
 
 
 



๙๖ 
 

๒.  การวิพากษหลกัสูตรโดยการสนทนากลุม    
 ในกระบวนจัดทํารางกระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ผูวิจัย

ไดนํารางดังกลาว ใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๗ ทาน ทําการวิพากษ โดยมีการจัดวิพากษ
หลักสูตรกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ในวันเสาร ที่  ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมโรงแรมสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
นั้น ผลการวิพากษ ดังปรากฏในตารางที่ ๔.๔  
 
ตารางที่ ๔.๔ ผลการวิพากษกระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  โดยการ

สนทนากลุม    
 

หลักสูตรที่สราง ผลการสนทนากลุม 
หลักการแนวคิด 
           - ความจําเปนในการเสริมสรางภาวะผูนํา
ตามแนวพุทธของเยาวชน 
           - ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

 
เห็นดวยกับหลักการแนวคิดของหลักสูตร 

หลักการของหลักสูตร 
๑.  เปนหลักสูตรฝกอบรมที่เนนเสริมสรางความรู 

เจตคติ และทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  
๒.  เปนหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการใน

การดําเนินงานของเยาวชน 
๓.  เปนหลักสูตรที่เนนผูเขารับการฝกอบรมเปน

สําคัญ 

 
เห็นดวยกับหลักการของหลักสูตรท่ีเนน

เสริมสรางความรู เจตคติ และทักษะภาวะผูนํา     
แตควรบอกถึงน้ําหนักของ ความรู เจตคติ และ
ทักษะ วาแตละตัวมีน้ําหนักเทาไหร ซึ่งควรให
ความสําคัญกับน้ําหนักในดานทักษะมากที่สุด 
เชน ความรู ควรมีน้ําหนัก ๒๐ % เจตคติ ๓๐ % 
และทักษะ ๕๐ % โดยในกระบวนการฝกอบรม 
ไมเนนการบรรยายใหความรู แตสรางแรงจูงใจ
ใหเกิดเจตคติที่ดี เพ่ือการลงมือปฏิบัติใหเกิด
ทักษะท่ีถูกตองเหมาะสม  

ดั งนั้ นในการออกแบบกระบวนการ
ฝกอบรม จะไดใหน้ําหนักของเนื้อหาที่เหมาะสม
กับหลักการของหลักสูตรการฝกอบรม 

 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

ตารางที่ ๔.๔ ผลการวิพากษกระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  โดยการ
สนทนากลุม  (ตอ) 

 
หลักสูตรที่สราง ผลการสนทนากลุม 

จุดมุงหมายของการฝกอบรม  
เพ่ือใหเยาวชน ที่เขารับการฝกอบรมตาม

หลักสูตรนี้เปนผูที่มีความรู เจตคติ และทักษะ
เก่ียวกับภาวะผูนํา ใน ๓ ดาน ไดแก  

๑. ดานความรู ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับ
ความสามารถในการครองตน ความสามารถในการ
ครองคน และความสามารถในการครองงาน  

๒ . ด าน เจต คติ  ป ระกอบ ด วย  เ ก่ี ย ว กั บ
ความสามารถในการครองตน ความสามารถในการ
ครองคน และความสามารถในการครองงาน  

๓. ดานทักษะ ประกอบดวย ทักษะเกี่ยวกับ
ความสามารถในการครองตน ความสามารถในการ
ครองคน และความสามารถในการครองงาน  

เห็นดวยกับจุดมุงหมายของการฝกอบรม 
ที่เนนเสริมสรางความรู เจตคติ และทักษะภาวะ
ผูนําตามแนวพุทธ  

แตในดานทักษะ ควรปรับเปน ทักษะใน
การครองตน ทักษะในการครองคน และทักษะ
ในการครองงาน หรือบริหารงาน  

เนื้อหาของการฝกอบรม  
ประกอบดวย ๓ โมดูล ๑๐ องคประกอบ ดังนี ้
โมดูลที่  ๑  ความสามารถในการครองตน  

ประกอบดวยคุณลักษณะภาวะผูนํา ๔ ประการ 
ไดแก   มี วิสั ย ทัศน  มีความรูความสามารถ  มี
คุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และ มีวินัยใน
ตนเอง มีความรับผิดชอบ 

โมดูล ท่ี ๒ ความสามารถในการครองงาน 
ป ร ะ ก อ บ ด ว ย คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ภ าว ะ ผู นํ า  ที่ มี
ความสัมพันธกับงาน  ๓ ประการ ไดแก มีทักษะการ
คิด มีทักษะการทํางานเปนทีม และมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ 

โมดูลที่  ๓  ความสามารถในการครองคน 
ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะภ าว ะ ผู นํ า  ที่ มี
ความสัมพันธกับสังคม  ๓ ประการ ไดแก มีมนุษย
สัมพันธ มีทักษะการสื่อสารท่ีดี และมีจิตอาสา 

 
เห็นดวยกับเนื้อหาของการฝกอบรมที่

ประกอบดวย ๓ โมดูล ๑๐ องคประกอบ  
แตควรเพิ่มการใหความรูในเรื่องของ

ภาวะผูนําตามแนวพุทธ ที่มีลักษณะเดนที่
แตกตางจากภาวะผูนําของเยาวชนโดยทั่วไป 

ระยะเวลาการฝกอบรม 
ระยะเวลาการฝกอบรม  ๒ วัน 

 
ร ะ ย ะ เว ล า ใน ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ต า ม

กระบวนการฝกอบรมมีความเหมาะสม 



๙๘ 
 

ตารางที่ ๔.๔ ผลการวิพากษกระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  โดยการ
สนทนากลุม  (ตอ) 

 
หลักสูตรที่สราง ผลการสนทนากลุม 

วิธีการฝกอบรม  
ใชเทคนิคการฝกอบรมภาวะผูนําเยาวชน 

ผสมผสานหลายวิธีประกอบกัน 

 
แยกอธิบายใหชัดวา เทคนิคการฝกอบรม

ภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน เทคนิคไหน
ใชกับโมดูลไหนใหชัดเจน  

สื่อท่ีใชในการฝกอบรม  
สื่อที่ใชในการฝกอบรมประกอบดวย  
๑)  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วีดีทัศน   
๒)  สื่อคอมพิวเตอร Power point   
๓)  ใบความรู  
๔)  ใบกิจกรรม  
๕)  เพลง  
๖)  ปากกาเมจิก และ  
๗)  กระดาษสี 

 
แยกอธิบายใหชัดวา สื่อในการฝกอบรม

อันไหนใชกับโมดูลไหน  

กิจกรรมการประเมินกอนการฝกอบรม  
กิจกรรมการประเมินกอนการฝกอบรม โดย

ใช 
- แบบทดสอบวัดความรูภาวะผูนําตามแนว

พุทธของเยาวชน จํานวน ๓๐ ขอ องคประกอบละ 
๓ ขอ ๑๐ องคประกอบ ซึ่งเปนขอสอบแบบ ๓ 
ตัวเลือก 

- แบบวัดเจตคติเก่ียวกับภาวะผูนําตามแนว
พุทธของเยาวชน จํานวน ๓๐  ขอ องคประกอบละ 
๕ ขอ ซึ่งเปนมาตราวัดประเมินคา (Rating Scale) 
๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยที่สุด 

 
เห็นดวยกับกิจกรรมการประเมินกอน

การฝกอบรมโดยใชแบบทดสอบวัดความรู โดย
ควรป รับ ข อสอบ ในแต ล ะ โมดู ล  ซึ่ ง เป น
อ งค ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก  ๓  โ ม ดู ล  ห รื อ  ๓ 
องคประกอบหลัก ๑๐ องคประกอบยอย โดย
ในแตละองคประกอบหลัก ใหมีแบบทดสอบวัด
ความรู โมดูลละ ๑๐ ขอ รวม ๓ โมดูล เปน
จํานวน ๓๐ ขอ เทาเดิม  

แตเห็นวา แบบประเมินเจตคติเก่ียวกับ
ภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน จํานวน 
๓๐  ขอ ใหแยกเปนแตละโมดูลเชนเดียวกัน  

และควรเพิ่มแบบประเมินทักษะหรือ
พฤติกรรม เพื่อใหสอดคลองกับหลักการของ
การฝกอบรมที่ เนนสรางความรู เจตคติ และ
ทักษะ จํานวนโมดูลละ ๓๐ ขอ เชนกัน 

ผูเขารับการฝกอบรม  
เยาวชน  จังหวัดนนทบุรี จํานวน ๓๐ คน 

 
เห็นดวยกับผูรับการฝกอบรม 

 



๙๙ 
 

ตารางที่ ๔.๔ ผลการวิพากษกระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  โดยการ
สนทนากลุม  (ตอ) 

 

หลักสูตรที่สราง ผลการสนทนากลุม 
โมดูลที่ ๑ ความสามารถในการครองตน 
๑.  จุดมงหมายของหลักสูตร เพ่ือใหเยาวชนผูรับ
การอบรม 

๑.๑ มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถที่
เหมาะสม   

๑.๒ มีบุคลิกภาพที่ดี 
๑.๓ มีคุณธรรมจริยธรรม ไดแก ความมีวินัยใน

ตนเอง มีความซื่อสัตยสุจริต มีความเสียสละ อดทน 
มานะบากบั่นตอสูตอความยากลําบาก 

๑.๔ มีความเอ้ืออาทรตอผูอื่น เห็นแก
ประโยชนแกสวนรวม และมีจิตสาธารณะ  

 
 
เห็นดวยกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 

๒.  เนื้อหา 
เนื้อหาในโมดูลที่ ๑ เรื่องความสามารถในการ

ครองตน  ซึ่งมีคุณลักษณะความเปนผูนํา ๔ ประการ 
ไดแก   มี วิสั ย ทัศน  มีความรูความสามารถ  มี
คุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และ มีวินัยใน
ตนเอง มีความรับผิดชอบ 

 
เห็นดวยกับเนื้อหาของหลักสูตร 
 
 

๓. การนําหลักสูตรไปใช 
๑) กิจกรรมนันทนาการกระตุนการเรียนรู  
๒) วิทยากรบรรยาย เรื่อง ทักษะการครองตน  
๓) ทํากิจกรรมที่ ๑ “ผูนําสี่ทิศ Who are you”   
๔) รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา 
๕) ทํากิจกรรมท่ี ๒ สรางวินัยในตนเอง  
๖) รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา   
๗) สรุปประเมินกิจกรรม  

 
เห็นดวยกับการนําหลักสูตรไปใช แตให

ปรับรูปแบบกิจกรรม ผู นํ าสี่ ทิ ศ โดยปรับ
สัญลักษณแทนผูนําสี่ทิศ จากนก ๔ ประเภท 
ไดแก  นกอินทรีย  นกเหยี่ยว นกพิราบ และ
นกกระจอก เปลี่ยนเปน สัตว ๔ ประเภท ไดแก 
กระทิง หนู อินทรีย และหมี ซึ่งสะทอนบุคลิกได
ดีกวา  

๔.  การประเมินผลหลักสูตร 
แบบประเมินการรวมกิจกรรม แบบสังเกตทักษะ

ภาวะผูนํา “ทักษะความสามารถในการครองตน” 

 
เห็นดวยกับแบบประเมินการรวมกิจกรรม 
 

๕.  ระยะเวลา  ๒ ชั่วโมง ๕๐ นาที เห็นดวยกับระยะเวลาจัดกิจกรรม 

 
 
 



๑๐๐ 
 

ตารางที่ ๔.๔ ผลการวิพากษกระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  โดยการ
สนทนากลุม  (ตอ) 

 

หลักสูตรที่สราง ผลการสนทนากลุม 
โมดูลที่ ๒ ความสามารถในการครองคน 
๑.  จุดมงหมายของหลักสูตร เพ่ือใหเยาวชนผูรับ
การอบรม 

๑.๑ มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน เปน
ที่ยอมรับและไดรับความเชื่อถือจากผูอื่น 

๑.๒ มีทักษะในการสื่อสารท่ีดี อันเปนดานแรก
ของการสรางความสัมพันธอันดีกับผูอื่น 

๑.๓ มีจิตอาสา เอ้ืออาทรตอผูอื่น 

 
 
เห็นดวยกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 

๒.  เนื้อหา 
เนื้อหาในโมดูลที่ ๑ เรื่องความสามารถในการ

ครองคน  ซึ่งมีคุณลักษณะความเปนผูนํา ๓ ประการ 
ไดแก  มีมนุษยสัมพันธ มีทักษะการสื่อสารที่ดี และ
มีจิตอาสา 

 
เห็นดวยกับเนื้อหาของหลักสูตร 
 
 

๓. การนําหลักสูตรไปใช 
๑) กิจกรรมนันทนาการกระตุนการเรียนรู  
๒) วิทยากรบรรยาย เรื่อง ทักษะการครองคน  
๓) ทํากิจกรรมที่ ๓ “รูเขา รูเรา (You and I) 
๔) รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา 
๕) ทํากิจกรรมท่ี ๔ “สรางความสัมพันธกับเกม

พับกระดาษ”  
๖) รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา   
๗) สรุปประเมินกิจกรรม  

 
เห็นดวยกับการนําหลักสูตรไปใช แตให

ปรับรูปแบบกิจกรรม สรางความสัมพันธกับเกม
พับกระดาษ ดูจะไมไดผลเทาใดนัก ควรหาเกม
ใหมในการทํากิจกรรม เชน เกมปดตาพาเดิน   

๔.  การประเมินผลหลักสูตร 
แบบประเมินการรวมกิจกรรม แบบสังเกตทักษะ

ภาวะผูนํา “ทักษะความสามารถในการครองคน” 

 
เห็นดวยกับแบบประเมินการรวมกิจกรรม 
 

๕.  ระยะเวลา  ๓ ชั่วโมง ๕๐ นาที เห็นดวยกับระยะเวลาจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 

 



๑๐๑ 
 

ตารางที่ ๔.๔ ผลการวิพากษกระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  โดยการ
สนทนากลุม  (ตอ) 

 

หลักสูตรที่สราง ผลการสนทนากลุม 
โมดูลที่ ๓ ทักษะความสามารถในการครองงาน 
๑.  จุดมงหมายของหลักสูตร เพ่ือใหเยาวชนผูรับ
การอบรม 

๑.๑ มีความสามารถในทักษะการคิดริเริ่ม
สรางสรรค คิดวิเคราะห การตัดสินใจ แกปญหา 
      ๑.๒ มีความสามารถในการนําและทํางานเปนทีม 

๑.๓ มีความสามารถในการบริหารจัดการ ทั้ง
การกําหนดเปาหมาย การแบงงานกันทํา การ
มอบหมายงาน การสรางแรงจูงใจ การบริหารเวลา 
การบริหารทรัพยากร เปนตน 

 
 
เห็นดวยกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 

๒.  เนื้อหา 
เน้ือหาในโมดูลที่  ๑ เรื่องความสามารถในการ

ครองงาน  ซึ่งมีคุณลักษณะความเปนผูนํา ๓ ประการ 
ไดแก  มีทักษะการคิด มีทักษะการทํางานเปนทีม และ
มีทักษะความสามารถในการบริหารจัดการ 

 
เห็นดวยกับเนื้อหาของหลักสูตร 
 
 

๓. การนําหลักสูตรไปใช 
๑) กิจกรรมนันทนาการกระตุนการเรียนรู  
๒) วิทยากรบรรยาย เรื่อง ทักษะความสามารถ

ในการครองงาน 
๓) ทํากิจกรรมที่ ๕ “หอคอยในฝน”   
๔) รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา 
๕) ทํากิจกรรมท่ี ๖ “เครือขายใยแมงมุม”  
๖) รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา   
๗) สรุปประเมินกิจกรรม  
๘)  ทํากิจกรรมท่ี ๗  “รวมดวยชวยกัน สังคม

ฉันนาอยู”  
๙)   สรุปประเมินกิจกรรม  

 
ปรับเงื่อนไขของกิจกรรมเพิ่มข้ึน เพ่ือใหมี

การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีจํากัดไดมากข้ึน 
ซึ่งจะทําใหสะทอนทักษะความสามารถในการ
ครองงานมากข้ึน 

๔.  การประเมินผลหลักสูตร 
แบบประเมินการรวมกิจกรรม แบบสังเกตทักษะ

ภาวะผูนํา “ทักษะความสามารถในการครองงาน” 

 
เห็นดวยกับแบบประเมินการรวมกิจกรรม 
 

๕.  ระยะเวลา  ๕ ชั่วโมง ๑๐ นาที เห็นดวยกับระยะเวลาจัดกิจกรรม 

 



๑๐๒ 
 

จากตารางที่ ๔.๔ แสดงผลการวิพากษรางกระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําตามแนวพุทธ
ของเยาวชน โดยผูทรงคุณวุฒิ ๗ ทาน สรุปผลดังนี้  

๑. หลักการของกระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ให
ความสําคัญกับความรู เจตคติ และทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ในสัดสวนที่เหมาะสม โดย
ใหน้ําหนักกับ ดานทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธมากที่สุด ซึ่งกระบวนการฝกอบรม แบงออกเปน ๓ 
โมดูลหลัก มีเนื้อหาประกอบดวยองคประกอบภาวะผูนําเชิงพุทธ ๑๐ องคประกอบ  

๒. มีการอธิบายการใชสื่อในการฝกอบรมในแตละโมดูลแยกจากกันอยางชัดเจน     
๓. ในโมดูลที่ ๑ ปรับแกสื่อในกิจกรรมผูนําสี่ทิศ จาก จากนก ๔ ประเภท ไดแก นก

อินทรีย นกเหยี่ยว นกพิราบ และนกกระจอก เปลี่ยนเปน สัตว ๔ ประเภท ไดแก กระทิง หนู อินทรีย 
และหมี ซึ่งสะทอนบุคลิกไดดีกวา 

๔. ในโมดูลท่ี ๒ ปรับสื่อในกิจกรรมสรางความสัมพันธกับเกมพับกระดาษ ที่ไมคอย
สะทอนทักษะมากนัก มาเปนเกมใหมในการทํากิจกรรม เชน เกมปดตาพาเดิน   

๕. ในโมดูลที่ ๓ ปรับเงื่อนไขของกิจกรรมเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่
มีจํากัดไดมากข้ึน ซึ่งจะทําใหสะทอนทักษะความสามารถในการครองงานมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

๓. ผลการประเมินกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
หลังจากการปรับแกรางกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของ

เยาวชน ท่ีผานการวิพากษจากผูทรงคุณวุฒิแลว ผูวิจัยนําหลักสูตรมาทําการทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุร ีในวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ณ วัดโตนด อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ใชระยะเวลาในการฝกอบรม ๒ วัน มีคณะวิทยากรผูให
อบรม จํานวน ๓ คน และผูชวยผูวิจัย จํานวน ๒ คน ซึ่งไดผลการประเมิน ดังนี้  
  สัญลักษณที่ใชในการวิจัย 

   แทน  คาเฉลี่ย (Mean) 
SD.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t  แทน เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย ๒ กลุม 
p   แทน  คาที่นอยที่สุดของระดับความมีนัยสําคัญทางขอมูล 
*   แทน คานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 
 

๓.๑ ขอมูลสวนตัวของผูเขารับการอบรมกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนํา
ตามแนวพุทธของเยาวชน 

 
ตารางที่ ๔.๕ ขอมูลสวนตัวของผูเขารับการอบรมกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนว

พุทธของเยาวชน 

 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 
หญิง 

๑๓ 
๑๗ 

๔๓.๓๓ 
๕๖.๖๗ 

รวม ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๕ ขอมูลสวนตัวของผูเขารับการอบรมกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะ
ภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห 
สิงหเสนี) นนทบุรี จํานวน ๓๐ คน ซึ่งสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๕๖.๖๗ 
และ เปนเพศชาย จํานวน ๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๔๓.๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

 

๓.๒  ผลการเปรียบเทียบความรูคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
 

ตารางที่ ๔.๖  ผลการเปรียบเทียบความรูคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน กอนและหลัง
การฝกอบรม 

 

องคประกอบ 
กอน หลัง 

t p 
  SD.   SD. 

๑. ความรูความสามารถในการครองตน     
    (๑๐ คะแนน) 

๖.๗๐ ๑.๑๕ ๘.๕๐ ๐.๘๖ -๑๑.๖๔๑** .๐๐ 

๒. ความรูความสามารถในการครองคน  
    (๑๐ คะแนน) 

๖.๘๗ ๐.๙๔ ๘.๕๓ ๐.๘๒ -๑๒.๐๔๒ ** .๐๐ 

๓. ความรูความสามารถในการครองงาน 
(๑๐ คะแนน) 

๖.๗๓ ๐.๙๘ ๘.๓๗ ๐.๖๑ -๑๑.๖๙๖** .๐๐ 

รวม ๒๐.๓๐ ๒.๖๐ ๒๕.๔๐ ๒.๐๓ -๑๖.๙๕๗** .๐๐ 
หมายเหต ุ: ** p < .๐๑ 
 

จากตารางที่ ๔.๖ แสดงผลการเปรียบเทียบความรูภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
พบวา ความรูภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน หลังการฝกอบรม สูงกวากอนการฝกอบรม ท้ังใน
ภาพรวมและรายองคประกอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .๐๑ (t = -๑๖.๙๕๗) โดยหลังการ
อบรม เยาวชนมีความรูเก่ียวกับภาวะผูนําเยาวชนตามแนวพุทธ สูงกวากอนการฝกอบรม โดยภาพรวม
สูงข้ึน ๕.๑๐ คะแนน  และเมื่อพิจารณารายองคประกอบ พบวา  

๑. ความรูความสามารถในการครองตน หลังการอบรมเยาวชน มีความรูเก่ียวกับภาวะผูนํา
ตามแนวพุทธ สูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๑ (t = -๑๑.๖๔๑) โดย
หลังการอบรม เยาวชนมีความรูความสามารถในการครองตน สูงข้ึน ๑.๘๐ 

๒. ความรูความสามารถในการครองคน หลังการอบรมเยาวชน มีความรูเก่ียวกับภาวะผูนํา
ตามแนวพุทธ สูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๑ (t = -๑๒.๐๔๒) โดย
หลังการอบรม เยาวชนมีความรูความสามารถในการครองคน สูงข้ึน ๑.๖๗ 

๓. ความรูความสามารถในการครองงาน หลังการอบรมเยาวชน มีความรูเกี่ยวกับภาวะ
ผูนําตามแนวพุทธ สูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๑ (t = -๑๑.๖๙๖) 
โดยหลังการอบรม เยาวชนมีความรูความสามารถในการครองงาน สูงข้ึน ๑.๖๓ 

 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

 
๒.๒ ผลการเปรียบเทียบเจตคติคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 

 

ตารางที่ ๔.๗  ผลการเปรียบเทียบเจตคติคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน กอนและหลัง
การฝกอบรม 

 

องคประกอบ 
กอน หลัง 

t p 
  SD.   SD. 

๑. เจตคติตอความสามารถ 
    ในการครองตน (๑๐ ขอ) 

๓๕.๑๗ ๒.๓๔ ๔๗.๓๓ ๑.๘๖ -๓๖.๒๒๐** .๐๐๐ 

๒. เจตคติตอความสามารถ 
    ในการครองคน (๑๐ ขอ) 

๓๖.๖๗ ๒.๔๔ ๔๗.๙๗ ๑.๕๙ -๒๖.๖๖๐** .๐๐๐ 

๓. เจตคติตอความสามารถ 
    ในการครองงาน (๑๐ ขอ) 

๓๖.๒๓ ๒.๒๘ ๔๗.๖๐ ๑.๘๘ -๓๑.๘๒๗** .๐๐๐ 

รวม ๑๐๘.๐๗ ๕.๘๔ ๑๔๒.๙๐ ๔.๙๒ -๓๙.๑๐๙** .๐๐๐ 
หมายเหต ุ: ** p < .๐๑ 
 

จากตารางที่ ๔.๗ แสดงผลการเปรียบเทียบเจตคติภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
พบวา เจตคติภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน หลังการฝกอบรม สูงกวากอนการฝกอบรม ทั้งใน
ภาพรวมและรายองคประกอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .๐๑ (t = -๓๙.๑๐๙) โดยหลังการ
อบรม เยาวชนมีเจตคตเิก่ียวกับภาวะผูนําเยาวชนตามแนวพุทธ สูงกวากอนการฝกอบรม โดยภาพรวม
สูงข้ึน ๓๔.๘๓ คะแนน  และเมื่อพิจารณารายองคประกอบ พบวา  

๑. เจตคติเก่ียวกับความสามารถในการครองตน หลังการอบรมเยาวชน มีเจตคติเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําตามแนวพุทธ สูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๑ (t = -
๓๖.๒๒๐) โดยหลังการอบรม เยาวชนมีเจตคติความสามารถในการครองตน สูงข้ึน ๑๒.๑๗ 

๒. เจตคติเก่ียวกับความสามารถในการครองคน หลังการอบรมเยาวชน มีเจตคติเก่ียวกับ
ภาวะผูนําตามแนวพุทธ สูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๑ (t = -
๒๖.๖๖๐) โดยหลังการอบรม เยาวชนมีเจตคติความสามารถในการครองคน สูงข้ึน ๑๑.๓๐ 

๓. เจตคติเก่ียวกับความสามารถในการครองงาน หลังการอบรมเยาวชน มีเจตคติเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําตามแนวพุทธ สูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๑ (t = -
๓๑.๘๒๗) โดยหลังการอบรม เยาวชนมีเจตคติความสามารถในการครองงาน สูงข้ึน ๑๑.๓๗ 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

 
๒.๓ ผลการประเมินทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  

 
ตารางที่ ๔.๘ ผลการประเมินทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  
 

ทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน   SD. แปลผล 

๑. ทักษะความสามารถในการครองตน   ๔.๓๐ ๐.๓๙ มาก 

๒. ทักษะความสามารถในการครองคน   ๔.๒๗ ๐.๓๘ มาก 
๓. ทักษะความสามารถในการครองงาน  ๔.๗๔ ๐.๓๓ มากที่สุด 

รวม ๔.๔๔ ๐.๓๔ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๘ แสดงผลการประเมินทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน พบวา 

เยาวชนที่เขารวมกิจกรรมฝกอบรม มีทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 
๔.๔๔) เมื่ อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานทักษะความสามารถในการครองงาน ทักษะ
ความสามารถในการครองงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด  (  = ๔.๗๔)  รองลงมา ดาน
ทักษะความสามารถในการครองตน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = ๔.๓๐)   และดานทักษะ
ความสามารถในการครองคน  มีเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = ๔.๒๗)  

 
๒.๔ ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนํา

ตามแนวพุทธของเยาวชน 
 
ตารางที่ ๔.๙ ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนว

พุทธของเยาวชน 
 

รายการ   SD. แปลผล 

ดานสถานที่ ๔.๖๑ ๐.๓๗ ดีมาก 
ดานวิทยากร ๔.๖๘ ๐.๒๘ ดีมาก 
ดานกิจกรรม ๔.๕๘ ๐.๓๕ ดีมาก 

รวม ๔.๖๓ ๐.๒๘ ดีมาก 

 
จากตารางที่  ๔.๘ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรม

คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ที่ เขารับการอบรม ประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการฝกอบรม พบวา  ความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนว
พุทธของเยาวชน ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก (= ๔.๖๓) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
วิทยากร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (  = ๔.๖๘) และ ดานกิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (  = ๔.๕๘)  



๑๐๗ 
 

๔.  ผลการประเมินผลการทดลองใชและปรับปรุงกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะ
ภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 

 
จากผลการทดลองใชกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของ

เยาวชน  มีรายละเอียดท่ีตองปรับปรุง ๒ ประเด็น คือ  
๑. ควรใหความสําคัญกับทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ที่เนนใหเห็นความ

แตกตางจากภาวะผูนําแบบท่ัวไป โดยนําเอาหลักธรรมมาใชในการพัฒนาทักษะภาวะผูนําตามแนว
พุทธมากยิ่งขึ้น โดยใชกิจกรรมตางๆ มาชวยในการสงเสริมภาวะผูนําตามแนวพุทธใหมีความชัดเจน
เพ่ิมขึ้น  

๒. ในการใหความรูเชิงเนื้อหาของภาวะผูนําตามแนวพุทธ ควรมีวิทยากรที่เปนพระภิกษุ 
ซึ่งเปนตัวแทนของผูนําตามแนวพุทธ เปนวิทยากรในการใหความรู และการพัฒนาภาวะผูนําเชิง
กระบวนการ เพ่ือใหภาพของภาวะผูนําตามแนวพุทธมีความหนักแนนขึ้น 

 
ตารางที่ ๔.๑๐ หลักสูตรฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 

โมดูล จุดประสงค วิธีการฝกอบรม เครื่องมือ ระยะเวลา 

วันที่ ๑     
ทดสอบกอน
ฝกอบรม 

     เพ่ือประเมินผูเขา
รับการอบรมกอนการ
ฝกอบรม 

ให ผู เข า รับ การอบรม
ท ด ส อ บ ก อ น ก า ร
ฝกอบรม 

๑.  แบบทดสอบ
วั ด ค ว าม รู  ๓ ๐ 
ขอ 
๒ . แบบวั ด เจต
คติ ๓๐ ขอ 

๓๐ นาที 

เตรียมความ
พรอม 

๑ . เ พ่ื อ ให เย าวชน
ผู รั บ ก า ร อ บ ร ม มี
ค ว า ม รู เ ก่ี ย ว กั บ
คุณ ลั กษ ณ ะภ าวะ
ผู นํ าต ามแนวพุ ท ธ
ของเยาวชน และเห็น
ความสําคัญของการ
ฝกอบรม 

วิ ท ย าก รบ รร ย าย ให
ความรูเรื่องคุณลักษณะ
ภาวะผูนําตามแนวพุทธ
ของเยาวชน 

 ๒๐ นาท ี

โมดูลที่ ๑  
ความสามารถ
ในการครอง
ตน 

๑ .  เพ่ือให เยาวชน
ผู รั บ ก า ร อ บ ร ม มี
คุณ ลั กษ ณ ะภ าวะ
ผูนําสวนบุคคลตาม
แนวพุทธ  ได แก  มี
วิสัยทัศน มีความรู 

- กิจกรรมนันทนาการ
กระตุนการเรียนรู 
- วิ ท ย า ก ร บ ร ร ย า ย 
(วิ ท ย า ก ร ค ว ร เป น
พระภิกษุสงฆ) 
 

๑.  แบบประเมิน
การรวมกิจกรรม
ผู นํ า สี่ ทิ ศ  แล ะ
สรางวินัยในการ
อยูรวมกัน 
 

๒  ชั่ ว โม ง 
๕๐ นาที 
 
 



๑๐๘ 
 

ตารางที่ ๔.๑๐ หลักสูตรฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน (ตอ) 
 
โมดูล จุดประสงค วิธีการฝกอบรม เครื่องมือ ระยะเวลา 
 คว าม ส าม ารถ   มี

คุณธรรมจริยธรรม มี
บุคลิกภาพที่ดี และ 
มี วินั ย ใน ตน เอง มี
ความรับผิดชอบ 

- ทํากิจกรรมท่ี ๑ “ผูนํา
สี่ทิศ”  (Who are you)  
- ทํากิจกรรมท่ี ๒ “สราง
วินัยในการอยูรวมกัน” 
- ทํากิจกรรม “รูเขา รู
เรา” (You  and I) 
- ร วมอภิ ป รายแส ด ง
ความคิดเห็น สรุปคุณคา 

๒. แบบประเมิน
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
ภาวะผูนํ าสวน
บุคคลตามแนว
พุทธ 

 

โมดูลที่ ๒   
ความสามารถ
ในการครอง
คน 

.  เพ่ือใหเยาวชนผูรับ
ก า ร อ บ ร ม มี
คุณ ลั กษ ณ ะภ าวะ
ผู นํ าต ามแนวพุ ท ธ
ข อ ง เย า ว ช น  ท่ี มี
ค ว าม สั ม พั น ธ กั บ
สังคม ไดแก  มีมนุษย
สัมพันธ มีทักษะการ
สื่อสารที่ดี และมีจิต
อาสา 
 

- กิจกรรมนันทนาการ
กระตุนการเรียนรู 
- วิ ท ย า ก ร บ ร ร ย า ย 
(วิ ท ย า ก ร ค ว ร เป น
พระภิกษุสงฆ) 
- ทํากิจกรรมที่ ๓ “รูเขา   
รูเรา” (You and I) 
- ทํากิจกรรมท่ี ๔ “สราง
สั มพั น ธภ าพและการ
สื่ อ ส า ร กั บ เก ม พั บ
กระดาษ”  
- ร วมอภิ ป รายแส ด ง
ความคิดเห็น สรุปคุณคา 

๑ .  แ บ บ
ประเมินการเขา
รวม กิจกรรมรู
เขา รู เรา และ
เกมพับกระดาษ 
๒. แบบประเมิน
ทั ก ษ ะ ค ว า ม 
สามารถในการ
ครองคน 

๓ ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

ตารางที่ ๔.๑๐ หลักสูตรฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน (ตอ) 
 
โมดูล จุดประสงค วิธีการฝกอบรม เครื่องมือ ระยะเวลา 

วันที่ ๒     
โมดูลที่ ๓   
ความสามารถ
ในการครอง
งาน 

๑ .  เพ่ือให เยาวชน
ผู รั บ ก า ร อ บ ร ม มี
คุณ ลั กษ ณ ะภ าวะ
ผู นํ าต ามแนวพุ ท ธ
ข อ ง เย า ว ช น  ท่ี มี
ความสัมพันธกับงาน 
ไดแก มีทักษะการคิด 
มี ทักษะการทํางาน
เ ป น ที ม  แ ล ะ มี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการ  

- กิจกรรมนันทนาการ
กระตุนการเรียนรู 
-  วิ ท ย าก ร บ ร ร ย า ย 
(วิ ท ย า ก ร ค ว ร เป น
พระภิกษุสงฆ) 
-  ทํากิจกรรมที่ ๕ 
   “หอคอยในฝน” 
-  ทํากิจกรรมที่ ๔ 
 “เครือขายใยแมงมุม”  
- ทํากิจกรรมที่๕ “รวมดวย
ชวยกัน สังคมฉันนาอยู” 
- ร วมอภิ ป รายแส ด ง
ความคิดเห็น สรุปคุณคา 

๑ .  แ บ บ
ประเมินการเขา
ร ว ม กิ จ ก ร ร ม
ห อคอย ใน ฝ น 
กิ จ ก ร ร ม
เครือขายใยแมง
มุม และกิจกรรม
รวมดวยชวยกัน 
สังคมฉันนาอยู 
๒ .  แ บ บ
ประเมินทักษะ
ความ สามารถใน
การครองงาน 

๕  ชั่ ว โ ม ง 
๑๐ นาที 

ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น
กิจกรรม 

๑ . เพ่ือสรุปผลการ
ดําเนินกิจกรรม  
๒ . เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรี ย น รู  แ ล ะ ถ อ ด
บ ท เรี ย น ที่ ได จ า ก
กิจกรรมฝกอบรม 

- ร วมอภิ ป รายแส ด ง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู  
- ถ อ ด บ ท เรี ย น  ส รุ ป
คุณคาจากกิจกรรม 

๑ . ใ บ ส รุ ป
ภ า พ ร ว ม
กิจกรรม 

๓๐ นาที 

ทดสอบ 
หลังฝกอบรม 

เพ่ือประเมินผูเขารับ
การอบรมหลั งการ
ฝกอบรม 

-  ใหผูเขารับการอบรม
ท ด ส อ บ ห ลั ง ก า ร
ฝกอบรม 

๑.  แบบทดสอบ
วัดความรู  ๓๐ 
ขอ 
๒ .  แ บ บ วั ด  
เจตคติ ๓๐ ขอ 
๓.  แบบประเมิน
ความเหมาะสม
ขอ งห ลั ก สู ต ร
ฝกอบรม 

๓๐ นาที  

สรุป ปดกิจกรรมการฝกอบรม   

หมายเหตุ  ตัวเอียง คือ รายการกิจกรรมที่ปรับปรุง 
     ดูรายละเอียดไดทายเลม ในหลักสูตรการฝกอบรม 
 



๑๑๐ 
 

๔.๕ องคความรูจากการวิจัย  
 จากผลการศึกษา พบองคความรูจากการวิจัย ไดแก องคประกอบที่ มีความจําเปนของ
คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ประกอบดวย ๓ องคประกอบหลัก ๑๐ องคประกอบ
ยอย ไดแก ๑. ความสามารถในการครองตน ประกอบดวย (๑.๑) มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ 
(๑.๒) มีคุณธรรมจริยธรรม (๑.๓) มีบุคลิกภาพที่ดี และ (๑.๔) มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ๒. 
ความสามารถในการครองงาน  ประกอบดวย (๒.๑) มีทักษะการคิด (๒.๒) มีทักษะการทํางานเปนทีม 
และ (๒.๓) มีความสามารถในการบริหารจัดการ  และ ๓. ความสามารถในการครองคน ประกอบดวย 
(๓.๑) มีมนุษยสัมพันธ (๓.๒) มีทักษะการสื่อสารที่ดี (๓.๓) มีจิตอาสา ซึ่งมีความสําคัญยิ่งในการนําไป
พัฒนาเยาวชนใหมีภาวะผูนําตามแนวพุทธ โดยใชกระบวนการฝกอบรมอยางเปนระบบ โดยใช
หลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีกระบวนการตั้งแต ปฐมนิเทศหลักสูตรฝกอบรม การทดสอบกอนการ
ฝกอบรม การบรรยายใหความรู การจัดกิจกรรมเก่ียวกับเรื่องภาวะผูนําตามแนวพุทธ ในแตละ
องคประกอบ การรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา  การสรุปผลการดําเนินกิจกรรม แตละ
กลุมรวมแลกเปลี่ยน ถอดบทเรียนที่ไดจากกิจกรรมการฝกอบรม และการทดสอบหลังอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

บทท่ี ๕ 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง กระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค ๔ ขอ คือ   

๑. เพ่ือศึกษาองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
๔. เพ่ือศึกษากระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  
๓. เพ่ือศึกษาประเมินกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของ

เยาวชน  
๔. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษากระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  

ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค ดังนี้  
๑. ผลการศึกษาองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  

ผลการศึกษาองคประกอบของคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ซึ่งได
จากการสังเคราะห เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ องคประกอบภาวะผูนําเยาวชน และองคประกอบ
ภาวะผูนําตามแนวพุทธเขาดวยกัน และนํามาสังเคราะหกับความตองการจําเปนขององคประกอบของ
คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน จากการสํารวจเยาวชน ๔๐๐ คน ไดขอสรุป วา
องคประกอบของคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ประกอบดวย ๓ องคประกอบหลัก 
๑๐ องคประกอบยอย ไดแก  

๑. ความสามารถในการครองตน  
๑.๑ มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ 
๑.๒ มีคุณธรรมจริยธรรม  
๑.๓ มีบุคลิกภาพที่ดี 
๑.๔ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ 

๒. ความสามารถในการครองงาน  
๒.๑ มีทักษะการคิด 
๒.๒ มีทักษะการทํางานเปนทีม 
๒.๓ มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

๓. ความสามารถในการครองคน 
๓.๑ มีมนุษยสัมพันธ  
๓.๒ มีทักษะการสื่อสารที่ดี  
๓.๓ มีจิตอาสา 



๑๑๒ 
 

 ๒. ผลการศึกษากระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
  ผลการศึกษากระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 

พบวา กระบวนการฝกอบรม เปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่เนนกระบวนการมีสวนรวมในทักษะ
เชิงกระบวนการสวนใหญ ซึ่งประกอบดวย การทดสอบกอนฝกอบรม การเตรียมความพรอม เขาสู
เนื้อหาของโมดูลท่ี ๑ ความสามารถในการครองตน ดวยกิจกรรมการฝกอบรม ไดแก กิจกรรม
นันทนาการกระตุนการเรียนรู วิทยากรบรรยาย ทํากิจกรรมท่ี ๑ “ผูนําสี่ทิศ”  (Who are you)  ทํา
กิจกรรมที่ ๒ “สรางวินัยในการอยูรวมกัน” ทํากิจกรรม “รูเขา รูเรา” (You  and I) รวมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา และประเมินทักษะความสามารถในการครองตน โมดูลที่  ๒ 
ความสามารถในการครองคน  ดวยกิจกรรมฝกอบรม ไดแก กิจกรรมนันทนาการกระตุนการเรียนรู 
วิทยากรบรรยาย ทํากิจกรรมที่ ๓ “รูเขา รูเรา” (You and I) ทํากิจกรรมท่ี ๔ “สรางสัมพันธภาพและ
การสื่อสารกับเกมพับกระดาษ”  รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา และประเมินทักษะ
ความสามารถในการครองคน โมดูลที่ ๓ ดวยกิจกรรมฝกอบรม ไดแก กิจกรรมนันทนาการกระตุนการ
เรียนรู  วิทยากรบรรยาย ทํากิจกรรมที่ ๕  “หอคอยในฝน”  ทํากิจกรรมที่ ๔ “เครือขายใยแมงมุม” ทํา
กิจกรรมที่ ๕ “รวมดวยชวยกัน สังคมฉันนาอยู” รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา และ
ประเมินทักษะความสามารถในการครองงาน จากนั้น สรุปผลการดําเนินกิจกรรม และจบดวยการ
ทดสอบหลังฝกอบรม 

จากผลการวิพากษรางกระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  
โดยผูทรงคณุวุฒิ ๗ ทาน สรุปวา  

๑. หลักการของกระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ให
ความสําคัญกับความรู เจตคติ และทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ในสัดสวนที่เหมาะสม โดย
ใหน้ําหนักกับ ดานทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธมากที่สุด ซึ่งกระบวนการฝกอบรม แบงออกเปน ๓ 
โมดูลหลัก มีเนื้อหาประกอบดวยองคประกอบภาวะผูนําเชิงพุทธ ๑๐ องคประกอบ  

๒. มีการอธิบายการใชสื่อในการฝกอบรมในแตละโมดูลแยกจากกันอยางชัดเจน     
๓. ในโมดูลที่ ๑ ปรับแกสื่อในกิจกรรมผูนําสี่ทิศ จาก จากนก ๔ ประเภท ไดแก นก

อินทรีย นกเหยี่ยว นกพิราบ และนกกระจอก เปลี่ยนเปน สัตว ๔ ประเภท ไดแก กระทิง หนู อินทรีย 
และหมี ซึ่งสะทอนบุคลิกไดดีกวา 

๔. ในโมดูลท่ี ๒ ปรับสื่อในกิจกรรมสรางความสัมพันธกับเกมพับกระดาษ ที่ไมคอย
สะทอนทักษะมากนัก มาเปนเกมใหมในการทํากิจกรรม เชน เกมปดตาพาเดิน   

๕. ในโมดูลที่ ๓ ปรับเงื่อนไขของกิจกรรมเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่
มีจํากัดไดมากข้ึน ซึ่งจะทําใหสะทอนทักษะความสามารถในการครองงานมากข้ึน 

 
๓. ประเมินกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 

  จากการประเมินกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  
โดยมีเยาวชนผูเขารวมกระบวนการทดลอง ๓๐ คน ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุร ีผลการประเมิน สรุปไดดังนี้  



๑๑๓ 
 

๓.๑ แสดงผลการเปรียบเทียบความรูภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน พบวา 
ความรูภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน หลังการฝกอบรม สูงกวากอนการฝกอบรม ทั้งในภาพรวม
และรายองคประกอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .๐๑ โดยหลังการอบรม เยาวชนมีความรู
เก่ียวกับภาวะผูนําเยาวชนตามแนวพุทธ สูงกวากอนการฝกอบรม โดยภาพรวมสูงข้ึน ๕.๑๐ คะแนน  
และเมื่อพิจารณารายองคประกอบ พบวา  

(๑) ความรูความสามารถในการครองตน หลังการอบรมเยาวชน มีความรูเก่ียวกับ
ภาวะผูนํ าตามแนวพุทธ สู งกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท่ีระดับ .๐๑                 
โดยหลังการอบรม เยาวชนมีความรูความสามารถในการครองตน สูงขึ้น ๑.๘๐ 

(๒) ความรูความสามารถในการครองคน หลังการอบรมเยาวชน มีความรูเก่ียวกับ
ภาวะผูนํ าตามแนวพุทธ สู งกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท่ีระดับ .๐๑                 
โดยหลังการอบรม เยาวชนมีความรูความสามารถในการครองคน สูงข้ึน ๑.๖๗ 

(๓) ความรูความสามารถในการครองงาน หลังการอบรมเยาวชน มีความรู
เก่ียวกับภาวะผูนําตามแนวพุทธ สูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .๐๑         
โดยหลังการอบรม เยาวชนมีความรูความสามารถในการครองงาน สูงข้ึน ๑.๖๓ 

๓.๒ แสดงผลการเปรียบเทียบเจตคติภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน พบวา      
เจตคติภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน หลังการฝกอบรม สูงกวากอนการฝกอบรม ทั้งในภาพรวม
และรายองคประกอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .๐๑ โดยหลังการอบรม เยาวชนมีความรู
เก่ียวกับภาวะผูนําเยาวชนตามแนวพุทธ สูงกวากอนการฝกอบรม โดยภาพรวมสูงข้ึน ๓๔.๘๓ คะแนน  
และเมื่อพิจารณารายองคประกอบ พบวา  

(๑) เจตคติเก่ียวกับความสามารถในการครองตน หลังการอบรมเยาวชน มเีจตคติ
เก่ียวกับภาวะผูนําตามแนวพุทธ สูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .๐๑       
โดยหลังการอบรม เยาวชนมีเจตคติความสามารถในการครองตน สูงข้ึน ๑๒.๑๗ 

(๒) เจตคติเก่ียวกับความสามารถในการครองคน หลังการอบรมเยาวชน มเีจตคติ
เก่ียวกับภาวะผูนําตามแนวพุทธ สูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .๐๑      
โดยหลังการอบรม เยาวชนมีเจตคติความสามารถในการครองคน สูงข้ึน ๑๑.๓๐ 

(๓) เจตคติเก่ียวกับความสามารถในการครองงาน หลังการอบรมเยาวชน มี     
เจตคติเก่ียวกับภาวะผูนําตามแนวพุทธ สูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ      
.๐๑ โดยหลังการอบรม เยาวชนมีเจตคติความสามารถในการครองงานสูงข้ึน ๑๑.๓๗ 

๓.๓ ผลการประเมินทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน พบวา เยาวชนที่เขา
รวมกิจกรรมฝกอบรม มีทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = ๔.๔๔) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานทักษะความสามารถในการครองงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับ
มากท่ีสุด  (  = ๔.๗๔)  รองลงมา ดานทักษะความสามารถในการครองตน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก (  = ๔.๓๐)   และดานทักษะความสามารถในการครองคน  มีเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = 
๔.๒๗) 

๓.๔ ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนํา
ตามแนวพุทธของเยาวชน ที่เขารับการอบรม ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรม พบวา  



๑๑๔ 
 

ความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ในภาพรวม
อยูในระดับดีมาก (= ๔.๖๓) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานวิทยากร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (  = 
๔.๖๘) ดานสถานที่ (  = ๔.๖๑) และ ดานกิจกรรม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (  = ๔.๕๘) 
 

๔. ประเมินผลการทดลองใชและปรับปรุงกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนํา
ตามแนวพุทธของเยาวชน 

ผลการทดลองใชกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  มี
รายละเอียดท่ีตองปรับปรุง ๒ ประเด็น คือ  

๑. ควรใหความสําคัญกับทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ที่เนนใหเห็นความ
แตกตางจากภาวะผูนําแบบท่ัวไป โดยนําเอาหลักธรรมมาใชในการพัฒนาทักษะภาวะผูนําตามแนว
พุทธมากยิ่งขึ้น โดยใชกิจกรรมตางๆ มาชวยในการสงเสริมภาวะผูนําตามแนวพุทธใหมีความชัดเจน
เพ่ิมขึ้น  

๒. ในการใหความรูเชิงเนื้อหาของภาวะผูนําตามแนวพุทธ ควรมีวิทยากรที่เปนพระภิกษุ 
ซึ่งเปนตัวแทนของผูนําตามแนวพุทธ เปนวิทยากรในการใหความรู และการพัฒนาภาวะผูนําเชิง
กระบวนการ เพ่ือใหภาพของภาวะผูนําตามแนวพุทธมีความหนักแนนขึ้น 
 

๕.๒ อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของ

เยาวชน มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้  
๑. กระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน มีเนื้อหา

ทั้งหมด ๓ โมดูล ๑๐ องคประกอบสําคัญ ไดแก โมดูลที่ ๑ ความสามารถในการครองตน  หมายถึง 
คุณลักษณะภาวะผูนําสวนบุคคลตามแนวพุทธของเยาวชน ซึ่งมีคุณลักษณะความเปนผูนํา ๔ ประการ 
ไดแก  มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และ มีวินัยในตนเอง มี
ความรับผิดชอบ โมดูลที่ ๒ ความสามารถในการครองงาน หมายถึง คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธ
ของเยาวชน ที่มีความสัมพันธกับงาน  ๓ ประการ ไดแก มีทักษะการคิด มีทักษะการทํางานเปนทีม 
และมีความสามารถในการบริหารจัดการ และ โมดูลที่ ๓ ความสามารถในการครองคน หมายถึง 
คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ที่มีความสัมพันธกับสังคม  ๓ ประการ ไดแก มีมนุษย
สัมพันธ มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีจิตอาสา ซึ่งองคประกอบทั้ง ๑๐ ประการ ถูกสังเคราะหมาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และการวิเคราะหจากการสํารวจขอมูลความตองการจําเปนคุณลักษณะ
ภาวะผูนําตามแนวพุทธ จากกลุมตัวอยางในจังหวัดนนทบุรี มากถึง ๔๐๐ ตัวอยาง จึงไดองคประกอบ
ภาวะผูนําตามแนวพุทธที่มีความเหมาะสมตอการนํามาพัฒนาเยาวชน สอดคลองกับ ผลการศึกษาของ
ไพศาล จันทรภักดี ที่ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาภาวะผูนําเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําที่พึง
ประสงคของเยาวชน คือ เปนผูมีวิสัยทัศนมีความสามารถในการติดตอสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
มีความรูทันเหตุการณกาวทันโลกเทคโนโลยี มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการตัดสินใจ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความสามารถในการจูงใจ มีความสามารถปรับปรุง



๑๑๕ 
 

เปลี่ยนแปลงใหทันเหตุการณ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอบุคคลอ่ืน มีความรูความสามารถในการบริหาร
จัดการ มีบุคลิกภาพดี    มีการบริหารจัดการดี มีความเสียสละ และมีความยุติธรรม๑๓๖ เชนเดียวกับผล
การศึกษาของ วารินทร  เขตชํานิ ท่ีทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนํา
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ ผลการศึกษาพบวา องคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนํานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต๑ประกอบดวย ๑๖ องคประกอบ คือ องคประกอบดานความเอื้ออาทรตอผูอื่น ดานการ
ทํางานรวมกับคนอ่ืน ดานความเชื่อม่ันในตนเอง ดานความมีประชาธิปไตย ดานการยอมรับผูอ่ืน ดาน
วินัยในตนเอง ดานประสบการณชีวิต ดานความภาคภูมิใจในตนเอง ดานการคิดวิเคราะห ดานการกลา
แสดงออก ดานวุฒิภาวะทางอารมณ ดานการยอมรับตนเอง ดานความรับผิดชอบตอตนเอง ดานการ
เรียนรู ดานการใชภาษา และดานความยุติธรรม๑๓๗ และผลการวิจัยของ จิมมี่ ทองพิมพ ท่ีทําการวิจัย
เรื่อง พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางลักษณะผูนําที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
ผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะผูนําท่ีดีของนักเรียน ๙ ประการ ดังนี้ (๑) ความสามารถแกปญหาอยางมี
ระบบ (๒) ความเสียสละ (๓) ความซื่อสัตย (๔) ความรับผิดชอบตอการกระทําของตน (๕) กลาตัดสินใจ 
(๖) ความเชื่อมั่นในตัวเอง อดทนตอการวิพากษวิจารณ ใจกวางรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น (๗) 
ความสามารถวินิจฉัยปญหาตางๆดวยเหตุผลและยุติธรรม (๘) ความขยันและอดทน และ (๙) ความรู
และความคิดสรางสรรค๑๓๘ ดังนั้นกระบวนการฝกอบรมคณุลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน
จึงเปนองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธที่มีความเหมาะสมในการนํามาพัฒนาเปน
หลักสูตรในการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําของเยาวชน  

๒. ผลการศึกษากระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 

พบวา กระบวนการฝกอบรม เปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่เนนกระบวนการมีสวนรวมในทักษะเชิง
กระบวนการสวนใหญ ซึ่งประกอบดวย การทดสอบกอนฝกอบรม การเตรียมความพรอม เขาสูเนื้อหา
ของโมดูลที่ ๑ ความสามารถในการครองตน ดวยกิจกรรมการฝกอบรม ไดแก กิจกรรมนันทนาการ
กระตุนการเรียนรู วิทยากรบรรยาย ทํากิจกรรมที่ ๑ “ผูนําสี่ทิศ”  (Who are you)  ทํากิจกรรมที่ ๒ 
                                                           

๑๓๖ ไพศาล  จันทรภักดี. “การพัฒนาภาวะผูนําเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร โดยใชกระบวนการหลักสูตร”. 
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
๒๕๔๘), หนา บทคัดยอ. 

๑๓๗ วารินทร  เขตชํานิ. “การวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนํานักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต @”. วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย, ๒๕๕๓), หนา บทคัดยอ. 

๑๓๘ จิมมี่ ทองพิมพ. “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางลักษณะผูนําที่ดีของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน”. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา, (คณะศึกษาศาสตร : 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล, ๒๕๕๒), หนา บทคัดยอ. 

 



๑๑๖ 
 

“สรางวินัยในการอยูรวมกัน” ทํากิจกรรม “รูเขา รูเรา” (You  and I) รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
สรุปคุณคา และประเมินทักษะความสามารถในการครองตน โมดูลที่ ๒ ความสามารถในการครองคน  
ดวยกิจกรรมฝกอบรม ไดแก กิจกรรมนันทนาการกระตุนการเรียนรู วิทยากรบรรยาย ทํากิจกรรมท่ี ๓    
“รูเขา รูเรา” (You and I) ทํากิจกรรมที่ ๔ “สรางสัมพันธภาพและการสื่อสารกับเกมพับกระดาษ” รวม
อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา และประเมินทักษะความสามารถในการครองคน โมดูลที่ ๓ ดวย
กิจกรรมฝกอบรม ไดแก กิจกรรมนันทนาการกระตุนการเรียนรู  วิทยากรบรรยาย ทํากิจกรรมที่ ๕  
“หอคอยในฝน” ทํากิจกรรมที่ ๔ “เครือขายใยแมงมุม” ทํากิจกรรมที่ ๕ “รวมดวยชวยกัน สังคมฉันนาอยู” 
รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา และประเมินทักษะความสามารถในการครองงาน จากนั้น 
สรุปผลการดําเนินกิจกรรม และจบดวยการทดสอบหลังฝกอบรม ซึ่งในกระบวนการฝกอบรม
คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ใหความสําคัญกับทักษะ โดยการเนนกิจกรรม 
เชนเดียวกับผลการศึกษาของ สายฝน วังสระ ทําการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม๔-เอช เพ่ือพัฒนาภาวะ
ผูนําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ผลการวิจัย พบวา ๑) โปรแกรม ๔-เอช เพื่อพัฒนาภาวะผูนํา
ประกอบดวย ๖ กิจกรรมยอย ไดแก (๑) กิจกรรม what is leader (๒) กิจกรรม who am I (๓) 
กิ จกรรม  communication cues (๔ ) กิ จกรรม  planning and managing (๕ ) กิ จกรรม  team 
building and mastering motivation (๖ ) กิ จ ก ร ร ม  making decision ซึ่ ง ทั้ ง  ๖  กิ จ ก ร ร ม 
ประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อและอุปกรณ และการประเมินผล ๒) นักเรียน
ที่ไดรับการเรียนการสอนแบบปกติรวมกับโปรแกรม ๔-เอช มีภาวะผูนําสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน
แบบปกติอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .๐๑๑๓๙ 

๓. จากผลการประเมินกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของ
เยาวชน พบวา  

๓.๑ ความรูภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน หลังการฝกอบรม สูงกวากอนการ
ฝกอบรม ทั้งในภาพรวมและรายองคประกอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ โดยหลังการอบรม 
เยาวชนมีความรูเก่ียวกับภาวะผูนําเยาวชนตามแนวพุทธ สูงกวากอนการฝกอบรม แสดงวา เยาวชนมี
ความรูความสามารถในการครองตน ความรูความสามารถในการครองคน และความรูความสามารถใน
การครองงาน สูงขึ้น หลังจากผานกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
ทั้งนี้สวนหนึ่งอาจเปนผลมาจาก การที่ผูวิจัยไดจัดประสบการณการเรียนรู เพ่ือใหเด็กและเยาวชน ได
เรียนรูผานการใชเทคนิคตางๆ ไดแก การใชการบรรยาย การใชสื่อ วีดีทัศน  การใชเกม การศึกษา
คนควาดวยตนเอง โดยใชสื่อเทคโนโลยี การแสดงละคร การระดมความคิดเห็น การวางแผนรวมกัน 
การอภิปรายรวมกัน การใหขอเสนอแนะ ทําใหผูเขารับการอบรบ เกิดความรู ความเขาใจ ในเนื้อหาของ
หลักสูตรไดเปนอยางดี มีความรูเพ่ิมขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ กานตธีรา ปญจะทองคํา ที่ศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ผลการศึกษาพบวา 
ความรู เรื่อง ภาวะผูนําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม 

                                                           
๑๓๙ สายฝน วังสระ. “การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม4-เอช เพ่ือพัฒนาภาวะผูนําของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ ๕”. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาวิจัยการศึกษา, (คณะครุศาสตร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา บทคัดยอ. 



๑๑๗ 
 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕๑๔๐ เชนเดียวกับผลการศึกษาของ ไพศาล จันทรภักดี ทําการวิจัย
เรื่องการพัฒนาภาวะผูนําเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่พบวา นักเรียนที่ เขารับการฝกอบรมในดานความรู การ
ประเมินผลหลังการอบรมสูงกวากอนอบรม มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ๑๔๑ 

๓.๒ เจตคติภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน หลังการฝกอบรม สูงกวากอนการ
ฝกอบรม ทั้งในภาพรวมและรายองคประกอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ แสดงวา ฝกอบรม 
แสดงวา เยาวชนมีเจตคติตอความสามารถในการครองตน  ความสามารถในการครองคน  และ
ความสามารถในการครองงาน สูงขึ้น หลังจากผานกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนว
พุทธของเยาวชน ทั้งนี้สวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากกระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําตามแนวพุทธของ
เยาวชน ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลง  เจตคติดานภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชนที่ผาน
การอบรมได ทั้งนี้อาจเกิดจากสวนประกอบของหลักสูตร ไดแก หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ     
สื่อ กิจกรรม วิธีการฝกอบรม รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผล มีความเหมาะสม โดยเฉพาะวิธีการ
ฝกอบรมท่ีผูวิจัยไดนําหลักการเรียนรูเชิงประสบการณผานกิจกรรมการเรียนรู เชน การใชเกม การ
มอบหมายงาน การแสดงละคร การระดมความคิดเห็น การวางแผนรวมกัน การอภิปรายรวมกัน เพ่ือให
เกิดการมีสวนรวมในการเรียนรู ในกิจกรรมการฝกอบรม จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ดังท่ี 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนา
ทักษะภาวะผูนําเยาวชนในโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิก  ผลการประเมินการพัฒนาทักษะภาวะผูนํา
เยาวชน ดานเจตคติ   หลังการทดลองใช หลักสูตรมีคะแนนเฉลีย่สูงกวาผลการประเมินกอนการทดลอง
ใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๐๑ ๑๔๒ 

๓.๓ ผลการประเมินทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน พบวา เยาวชนที่เขา
รวมกิจกรรมฝกอบรม มีทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานทักษะความสามารถในการครองงาน ทักษะความสามารถในการครองงาน มี
คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ดานทักษะความสามารถในการครองตน  และดาน
ทักษะความสามารถในการครองคน  มีเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูวิจัยไดจัดทํา
กระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ที่สอดคลองและตรงกับความตองการ มี
กิจกรรมที่หลากหลาย ผูเขารับการอบรมไดทํากิจกรรมเกิดการเรียนรูท้ังทางดานทฤษฎี และปฏิบัติ มี
ประสบการณการทํางานรวมกับผูอ่ืน ผลมาจากการที่ผูเขารับการฝกอบรมไดเขารวมและปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ โดยการฝกอบรมแบบมีสวนรวม ทําใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรม ลงมือ

                                                           
๑๔๐ กานตธีรา ปญจะทองคํา. “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย”. วิทยานิพนธปริญญาครุศาตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๕๘), หนา บทคัดยอ. 

๑๔๑ ไพศาล  จันทรภักดี, อางแลว, หนา บทคัดยอ. 
๑๔๒ วรวุฒิ  จิรสุจริตธรรม. “การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาวะผูนําเยาวชนในโรงเรียน

อาชีวศึกษาคาทอลิก”. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, ๒๕๕๓), หนา บทคัดยอ. 



๑๑๘ 
 

ปฏิบัติกิจกรรมกลุมในทุกสถานการณ สอดคลองกับผลการศึกษาของ กานตธีรา ปญจะทองคํา ที่ศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพบวา ทักษะภาวะ
ผูนําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อยูในระดับมาก๑๔๓  เชนเดียวกับผลการศึกษาของ ไพศาล 
จันทรภักด ีทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาภาวะผูนําเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่พบวา พฤติกรรมความเปนผูนํา พบวา พฤติกรรม
ความเปนผูนํา ของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังการอบรมสูงกวากอนอบรม มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕๑๔๔   

๓.๔ ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะ
ผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ที่เขารับการอบรม ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรม 
พบวา  ความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ใน
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูเขารับการอบรมประเมินความเหมาะสมอยู
ในระดับมากที่สุด ทั้ง  ๓ ดาน โดยดานวิทยากร มีความเหมาะสมเฉลี่ยสูงสุด  แสดงวา ผูเขารับการ
ฝกอบรม มีความพึงพอใจในหลักสูตร และมีความพึงพอใจในการเขารับการฝกอบรม ทั้งนี้เปนเพราะ
วิทยากรซึ่งมีความรูความสามารถดานการฝกอบรม มาเปนวิทยากร ทําใหการดําเนินการฝกอบรมดําเนิน
ไปในรูปแบบและกิจกรรมที่นาสนใจ  มีกิจกรรมการเรียนรูตลอดเวลา มีกิจกรรมนันทนาการ โดยเฉพาะ
การคิดกิจกรรมและการทํากิจกรรมที่มีความตื่นเตน มีความนาสนใจเหมาะสมกับวัยของผูนําเยาวชนของ
สภาเด็กและเยาวชน ที่มีความฝน มีพลัง มีความคิด มีความสนใจเรียนรูสิ่งใหมๆ มีความตองการอยากรู
อยากเห็น มีความพรอมเต็มที่ในการที่จะเรียนรู ทําใหผูเขารับการอบรมไดแสดงออกไดอยางเต็มที่ และ
สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และการพัฒนางานของสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศ
ไทย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ กานตธีรา ปญจะทองคํา ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมภาวะผูนําสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอ
หลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํา ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อยูในระดับมาก๑๔๕  เชนเดียวกับ
ผลการวิจัยของ วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม ที่ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาวะผูนําเยาวชนในโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิก ผลการประเมินความเหมาะสมดานองคประกอบของ
หลักสูตรเสริม โดยหัวหนานักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการสอน พบวา มีความเหมาะสมในระดับมากในทุก
องคประกอบ๑๔๖  ซึ่งแสดงวา กระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน        
มีประสิทธิภาพและสามารถใชพัฒนาทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธเยาวชนได  

                                                           
๑๔๓ กานตธีรา ปญจะทองคํา. อางแลว, หนา บทคัดยอ. 
๑๔๔ ไพศาล  จันทรภักดี. อางแลว, หนา บทคัดยอ. 
๑๔๕ กานตธีรา ปญจะทองคํา. “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย”. วิทยานิพนธปริญญาครุศาตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๕๘), หนา บทคัดยอ. 

๑๔๖ วรวุฒิ  จิรสุจริตธรรม. “การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาวะผูนําเยาวชนในโรงเรียน

อาชีวศึกษาคาทอลิก”. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, ๒๕๕๓), หนา บทคัดยอ. 



๑๑๙ 
 

๓. ผลการทดลองใชกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  
มีรายละเอียดที่ตองปรับปรุง ๒ ประเด็น คือ (๑) ควรใหความสําคัญกับทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธ
ของเยาวชน ที่เนนใหเห็นความแตกตางจากภาวะผูนําแบบทั่วไป โดยนําเอาหลักธรรมมาใชในการ
พัฒนาทักษะภาวะผูนําตามแนวพุทธมากยิ่งขึ้น โดยใชกิจกรรมตางๆ มาชวยในการสงเสริมภาวะผูนํา
ตามแนวพุทธใหมีความชัดเจนเพ่ิมข้ึน (๒) ในการใหความรูเชิงเนื้อหาของภาวะผูนําตามแนวพุทธ ควร
มีวิทยากรที่เปนพระภิกษุ ซึ่งเปนตัวแทนของผูนําตามแนวพุทธ เปนวิทยากรในการใหความรู และการ
พัฒนาภาวะผูนําเชิงกระบวนการ เพื่อใหภาพของภาวะผูนําตามแนวพุทธมีความหนักแนนขึ้น ซึ่งเปน
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรในสวนที่บกพรองอยูเพ่ือใหไดหลักสูตรท่ีสมบูรณ  ซึ่งจะทําใหหลักสูตร
ฝกอบรมบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของชัยนิตย พรรณาวร และ 
รุจิร ภูสาระ ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการเปนพลเมืองดี สําหรับเยาวชน ท่ีพบวา  การ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม จากผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมไดให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งสวนใหญเปนการปรับปรุงการเพ่ิมจํานวนเวลาของแตละหนวย
ซึ่งผูวิจัยเห็นสอดคลอง และไดนํามาปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมใหเหมาะสมตอไป๑๔๗ 

 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 
  
 ขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช 

๑. องคประกอบคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  เปนการสังเคราะห
องคประกอบท่ีจําเปนสําหรับผูนําเยาวชน และจุดออนของเยาวชนไทย ดังนั้น ควรจะมีการศึกษาและ
นําหลักสูตรนี้ไปใชฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชนใหกวางขวางมากขึ้น กับ
เยาวชนโดยทั่วไป นิสิต นักเรียนนักศึกษา โดยผูนําหลักสูตรไปใช จะตอง ควบคุมกลุมผูเขารับการ
ฝกอบรม ใหอยูในชวงวัยเดียวกัน และมีความรูพ้ืนฐานท่ีใกลเคียงกัน เพ่ือใหการฝกอบรมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร  

๒. ผูที่จะนํากระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  ไปใช 
ควรคํานึงถึงสภาพอากาศ สภาพแวดลอม และสถานที่ในการฝกอบรม เพราะกิจกรรมในหลักสูตร มี
ทั้งกิจกรรมใหหองฝกอบรม และกิจกรรมกลางแจง จึงไมเหมาะสมในชวงฤดูฝน หรือชวงที่อากาศรอน
จัด เพ่ือใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม 

๓. กระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น เกิดจากการวิเคราะหสังเคราะหเอกสารและการศึกษาความตองการจําเปนจากเยาวชน ดังนั้น
หนวยงานที่เก่ียวของกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนหนวยงานเชิงนโยบายและปฏิบัติ ที่มี
ภารกิจเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ควรนําเอากระบวนการฝกอบรม
คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ไปใชขยายผลและสงตอกับสมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชนในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล ใหครอบคลุมทั้งประเทศ  

                                                           
๑๔๗ ชัยนิตย พรรณาวร และ รุจิร ภูสาระ, “การพัฒนาหลักสูตรการเปนพลเมืองดี สําหรับเยาวชน”, 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๓(๒), (๒๕๕๖), หนา ๙๗ – 
๑๐๔.  



๑๒๐ 
 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
๑. จากผลการวิจัยพบวา ทักษะภาวะผูนําดานความสามารถในการครองคน ของเยาวชน 

เปนทักษะที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด โดยเฉพาะในประเด็นคอยชวยสรางบรรยากาศที่ดีใหเกิดขึ้นในทีม และ
การสรางความผูกพันภายในทีมงาน จึงควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการครองคน หรือทักษะดาน
มนุษยสัมพันธ เปนหลักสูตรเฉพาะ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. กระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน เปนการฝกอบรมที่มี
ระยะเวลาที่ จํากัด จึงสามารถประเมินความรู เจตคติ และทักษะของผูเขารับการอบรมไดจาก
แบบสอบถาม และแบบสังเกต เบื้องตน ซึ่งมีผลทําใหทักษะบางประการอาจยังไมเกิดขึ้นในขณะ
ฝกอบรม ในการวิจัยครั้งตอไป จึงควรมีการประเมินและติดตามผลภายหลังการฝกอบรม ประมาณ ๓ 
เดือน เพ่ือสังเกตการพัฒนาทักษะ ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

๓. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธ ของกลุมตัวอยางกลุมอ่ืนๆ วามี
คุณลักษณะภาวะผูนําในดานใดบาง เพ่ือสังเคราะหเปนตนแบบของภาวะผูนําตามแนวพุทธ ท่ีมีความ
สอดคลองกับความตองการจําเปนของแตละกลุมเปาหมาย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
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๒๕๔๓.  
กิติมา ปรีดีดิลก. การบริหารและเทคนิคการนิเทศการศึกษาเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร : อัษรา

พิพัฒน. ๒๕๒๙.  
ชูชัย สมิทธิไกร. การฝกอบรมบุคลากรในองคการ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๔๙.  
ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ. พฤติกรรมของบุคคลในองคกร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา

พานิช. ๒๕๒๒.  
ธรรมรักษ การพิศิษฎ. เอกสารประกอบการบรรยายสรุปในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมสราง

วิสัยทัศนประเทศไทยสู  พ.ศ. ๒๕๖๐. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ ๒๕๔๐.  

ธํารง บัวศรี. ทฤษฎีหลักสูตร: การออกแบบพัฒนา. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: เอราวัณการ
พิมพ. ๒๕๔๒.  

โธมัส  ฮ็อบส.  อางใน  เฟงอ่ิวหลัน  ศาสตราจารย.  ส. สุวรรณ  แปลและเรียบเรียง.  ปรัชญาจีน  
จากขงจื๋อถึงเหมาเจอตง.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท  ตถาตา  พับลิเคชั่น  จํากัด. 
๒๕๕๓.   

นงลักษณ สินสืบผล. การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏธนบุรี. 
๒๕๔๓. 

นพพงษ  บุญจิตราดุลย. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ. ๒๕๓๔.  
เนตรพัณณา  ยาวิราช. ภาวะผูนํา และผูนําเชิงกลยุทธ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเซ็นทรัลเอ็กซเพรส  

จํากัด. ๒๕๔๖.  
บรรยงค  โตจินดา. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: รวมสาสน. ๒๕๔๖.  
บุญมี เณรยอด. หลักการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ. ๒๕๔๘.  
บุญเลี้ยง ทุมทอง. แนวทางการพัฒนาการสอนกระบวนการคิด. (พิมพครั้งที่ ๒). มหาสารคาม: 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. ๒๕๕๓.  
บุตรี จารุโรจน. ภาวะผูนําและการพัฒนาทีมงาน. (พิมพครั้งที่ ๒). กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิต. ๒๕๔๙.  
ประยุทธ   สิทธิพันธ.  ประวัติศาสตร  มหาอาณาจักรไทย.  สมุทรปราการ : แกวบรรณกิจ.   
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ประเวศ มหารัตนสกุล. การบริหารทรัพยากรมนุษยแนวทางใหม. กรุงเทพมหานคร  : สมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน. ๒๕๔๒.  

ประเวศ วะสี. ผูนํา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมติชน. ๒๕๔๗. 
ประสาน หอมพูล และทิพวรรณ  หอมพูล. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: ฟสิกส เซ็น

เตอร. ๒๕๔๐.  
พจนานุกรม.  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคสพับลิเคชั่นส. 

๒๕๔๖.  
พจนานุกรม. ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๓๐. พิมพครั้งท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช. 

๒๕๓๔.  
พรนพ   พุกกะพันธุ.  ภาวะผูนําและการจูงใจ.  กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท.  ๒๕๔๔.   
พระครูสิรจิันทนิวิฐ. ภาวะผูนําตามแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร: นิติธรรมการพิมพ. ๒๕๔๙. 
พระธรรมปฏก  ป.อ. ปยุตฺโต. ภาวะผูนํา ความสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ. 

กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา. ๒๕๕๖.  
---------------. ภาวะผูนํา. (ครั้งท่ี ๗). กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ. ๒๕๔๖.  
พระพรหมคุณาภรณ ป.อ.ปยุตฺโต. ภาวะผูนําตามแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรมการพิมพ. 

๒๕๔๙.  
ยงยุทธ เกษสาคร. ภาวะผูนําและการจูงใจ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม. ๒๕๔๒.  
รัตติกรณ  จงวิศาล. ภาวะผูนํา: ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสูการพัฒนา . พิมพครั้งที่  ๒ . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๕๖.  
วิเชียร วิทยอุดม. ภาวะผูนํา. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลม และไซเท็กซ. ๒๕๔๘.  
วิทยากร เชียงกูล. คูมือพัฒนาตนเองและพัฒนาภาวะผูนํา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสายธาร. 

๒๕๔๗.  
วิโรจน สารัตนะ. การบริหารการศึกษา : หลักการ  ทฤษฎี  หนาท่ี ประเด็นและบทวิเคราะห. 

กรุงเทพมหานคร: ทิพยวิสุทธิ.์ ๒๕๕๐. 
สมศักดิ์ ขาวลาภ. ภาวะผูนํา การจูงใจ และทีมงาน. กรุงเทพมหานคร: ศูนยหนังสือสถาบันราชภัฏสวน   

สุนันทา. ๒๕๔๔.  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี ๙ พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
๒๕๔๙.  

สํ านั ก งาน เลขาธิการสภ าการศึ กษ า. ยุท ธศาสตร การพั ฒ นาคุณ ภาพ การศึ กษ าของ
กระทรวงศึกษาธิการ.  กรุงเทพมหานคร:  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ๒๕๕๐.  

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ. พระราชบัญญัติสงเสริม
การพัฒนาเด็กและ เยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร: มปท. ๒๕๕๐. 

---------------. มาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติ คูมือการดําเนินงานตามมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร: 
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. ๒๕๕๔.  
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สุพัตรา  สุภาพ. เทคนิคการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพยุคใหม เนนพฤติกรรมมนุษย .  
กรุงเทพมหานคร : ธรรมนิติ. ๒๕๓๖.  

สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร. การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม. พิมพครั้งที่ 2. 
กรุงเทพมหานคร: วี. เจ. พริ้นติ้ง. ๒๕๔๖.  

สุ ไร พงษทองเจริญ  และคณะ. Oxford  Wordpower  Dictionary  For  Thai  Learners.  
กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพหนาตางสูโลกกวาง จํากัด.  ๒๕๕๑.  

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. ภาวะผูนํา ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษาหนวยท่ี ๕. พิมพ
ครั้งที ่๒. นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๔๐.  

อุทัย  หิรัญโต. ศิลปศาสตรของนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร. ๒๕๒๐.   
 
๒. บทความในวารสารภาษาไทย 
ชัยนิตย พรรณาวร และ รุจิร ภูสาระ. “การพัฒนาหลักสูตรการเปนพลเมืองดี สําหรับเยาวชน”. 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. ๓๒. 
๒๕๕๖. หนา ๙๗ – ๑๐๔.  

ไพศาล จันทรภักดี. “การพัฒนาภาวะผูนําเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โดยใชกระบวนการ
หลักสูตร”. วารสารศึกษาศาสตร ๗๑. ๒๕๔๘.  

สิปปนนท  เกตุทัต. “การศึกษากับการพัฒนาภาวะผูนํา”. วารสารการบริหารฅน. ๒๓ ๒: ๒๕๔๕. 
หนา ๗๘ – ๘๓. 

 
๓. รายงานการวิจัย 
กรองเงิน  วีระวงศสุวรรณ. “การวิเคราะหองคประกอบบุคลิกภาพความเปนผูนําของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวัดผลการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ. ๒๕๔๐.  

กานตธีรา ปญจะทองคํา. “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย”. วิทยานิพนธปริญญาครุศาตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร.ี ๒๕๕๘.  

จิมมี่  ทองพิมพ. “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางลักษณะผูนําท่ีดีของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน”. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ศึกษา. คณะศึกษาศาสตร : มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล. ๒๕๕๒.  

ฉรัต ไทยอุทิศ. “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยหลักการ “Balanced Scorecard””. วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ. ๒๕๔๗.  
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ชอเพชร เบาเงิน. “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ดานการ
ตระหนักรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จั งหวัด
สมุทรสาคร”. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา. 
บัณฑติวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ๒๕๔๕.  

นพลักษณ หนักแนน. “คุณลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมความเปนผูนําของผูนํานิสิตนักศึกษา
ในสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ สั งกัดทบวงมหาวิทยาลัย  เขตกรุงเทพมหานคร”. 
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการอุดมศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัย       ศรีนครินทรวิโรฒ. ๒๕๔๓.  

พระถนัด วฑฺฒโน บุตรสวัสดิ์ . "การวิเคราะหคุณสมบัติของผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗”. 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัย    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๑. 

พูนลาภ  แกวแจมศรี.  “การจัดการตามแนวพุทธ: การสํารวจปรัชญาและแนวคิดสําหรับการจัดการ 
สมัยใหม”.  วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร. ๒๕๔๖.  

ไพศาล  จันทรภักดี. “การพัฒนาภาวะผูนําเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยใชกระบวนการ
หลักสูตร”. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. 
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ภาคผนวก  ข  การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 

- ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรายการคําถาม (IOC) 

- ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรายการคําถาม (IOC) ของแบบทดสอบวัดความรู 
- ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรายการคําถาม (IOC) ของแบบวัดเจตคติ 

- ตรวจสอบความสอดคลองของรายการคําถาม (IOC) ของแบบประเมินทักษะ 

- ตรวจสอบความสอดคลองของรายการคําถาม (IOC) ของแบบประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 

- ผลการทดสอบหาคาความเชื่อมั่น (p)  และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความรู 
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ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรายการคําถาม (IOC)  

ของแบบทดสอบวัดความรู 

 

คําถาม 

ผลการตัดสินความตรงตามเนื้อหา 
แปล
ผล 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

IOC 

๑. “ผูนํา” มีความหมายอยางไร   
ก. ผูที่มีอิทธิพลตอสมาชิก   

ข. ผูที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิก   

ค.  ผูที่มีอํานาจในการสั่งการอยางเฉียบขาด  

ง. ผูที่มีและใชอํานาจอยางถูกตองชอบธรรม   

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒. คุณลักษณะของผูนําที่ดีคืออยางไร 
ก. เปนผูท่ีเหมาะสมกับงาน มีความรูความสามารถใน

งานนั้นเปนอยางดี  

ข. เปนผูที่สั่งการใหผูใตบังคับบัญชาทําในทุกสิ่งทุกอยาง 

ค. เปนผูที่ทํางานไดทุกสิ่งทุกอยาง 

ง.  เปนผูที่ขยันในการทํางาน   

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๓. ผูนําควรใชอํานาจแบบใดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการทํางาน 

ก. แบบก่ึงเผด็จการ 

ข. แบบประชาธิปไตย 

ค. แบบตามสบาย 

ง. แบบเผด็จการ 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๔. บทบาทใดเปนสิ่งที่ผูนําควรจะเกี่ยวของนอยที่สุด   
    ก. บทบาทเก่ียวของกับสังคม   
    ข. บทบาทเกี่ยวของกับบุคคล   
    ค. บทบาทเก่ียวของกับสวนตัว   
    ง. บทบาทเก่ียวของกับงาน  

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๕. คุณสมบัติใดท่ีมีความสําคัญตอตวัผูนํา   

    ก. ไมไววางใจใครงาย ๆ   

    ข. ไมตัดสินใจอะไรงายๆ   

    ค. ปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ ได  

    ง. รับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน   

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 



๑๓๕ 
 

 

คําถาม 

ผลการตัดสินความตรงตามเนื้อหา 
แปล
ผล 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

IOC 

๖.  การทํางานเปนทีมที่มีผูนําแบบประชาธิปไตย จะมี
บรรยากาศอยางไร   
    ก. รับผิดชอบงานของใครของมัน   
    ข. รวมมือรวมใจกันทํางาน   
    ค. ทํางานตามที่ตนเองสนใจ   
    ง. แขงขันกันทํางาน  

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๗. การสื่อความหมายที่ดีมีลักษณะอยางไร   
    ก. พูดไดเสียงดังฟงชัด   
    ข. พูดจาไดไพเราะนาฟง   
    ค. พูดใหคนอ่ืนเขาใจตามที่ตองการได 
    ง. พูดชักจูงใหคนอ่ืนคลอยตามได   

๔ ๑ ๐ ๐.๘๐ ใชได 

๘.  ความสามารถในการพูดลักษณะใดสําคัญท่ีสุด   

ก. สื่อความหมายไดถูกตองชัดเจน  

ข. ถายทอดความรูสึกไดดี   

ค. ออกเสียงชัดเจน   

ง. น้ําเสียงดี   

๔ ๑ ๐ ๐.๘๐ ใชได 

๙.  อยางไรท่ีเรียกวา “การทํางานเปนทีม”   
ก. การติดตอสั่งการตามสายการบังคบับัญชา   
ข. การที่สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน 
ค. การไมกาวกายงานในหนาที่   
ง. การมีเปาหมายรวมกันในการทํางาน   

๔ ๑ ๐ ๐.๘๐ ใชได 

๑๐.  กรณีใดท่ีแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของการ
ทํางานเปนทีม   

ก. สมาชิกมีการปรึกษาหารือกัน   

ข. สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน   

ค. สมาชิกทุกคนทํางานโดยไมโดดเดี่ยว   

ง. การบรรลุจุดมุงหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ 

๔ ๑ ๐ ๐.๘๐ ใชได 

 

 

 



๑๓๖ 
 

คําถาม 

ผลการตัดสินความตรงตามเนื้อหา 
แปล
ผล 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

IOC 

๑๑. ทําอยางไรจึงจะสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพได   
ก. สรางระบบแกไขปญหารวมกัน   
ข. หาวิธีการที่ดีที่สุดในการทํางาน 
ค. สมาชิกตองมีความสนิทสนมคุนเคยกันเปนอยางดี   
ง. ยึดหลักความสามารถเฉพาะดานของแตละบุคคล   

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๒. . ขอใดเปนลักษณะของทีมงานที่ดี   

ก. คนหาวิธีการท่ีดีท่ีสุด   

ข. ใหความไววางใจซึ่งกันและกัน    

ค. แขงขันกันสรางสรรคผลงาน   

ง. ปฏิบัติตามคําสั่งของผูนําอยางเครงครดั   

๔ ๑ ๐ ๐.๘๐ ใชได 

๑๓. การกําหนดจุดมุงหมายมีประโยชนตอสมาชิกในการ
ทํางานเปนทีมอยางไร   

ก. มีกําลังใจที่จะทํางาน   
ข. เกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน   
ค. ไดทราบทิศทางการทํางานตรงกัน   
ง. ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๔. ทานคิดวาขอใดกลาวถูกตอง   
ก. ทุกคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาใหมีภาวะผูนําได   
ข. มีนอยคนนักที่สามารถพัฒนาใหเปนผูนําคนได   
ค. เม่ือเปนผูใหญ ภาวะผูนําจะมีข้ึนเอง  
ง. ภาวะผูนําเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ    

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๕.  องคประกอบของหัวหนาคนหรือหัวหนางาน ใน
การปฏิบตัิงาน ทานคิดวาขอใดเกี่ยวของนอย ที่สุด    

ก.  การคิดวิเคราะห   
ข.  การมีเจตคติที่ดี 
ค.  การวางแผนโครงการ    

    ง.  การมอบหมายงาน   

     

 

 

 

 



๑๓๗ 
 

คําถาม 

ผลการตัดสินความตรงตามเนื้อหา 
แปล
ผล 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

IOC 

๑๖.  สํานักงานการอาชีพและเทคนิคศึกษาแหงรัฐ
วอชิงตันไดใชโปรแกรมการพัฒนาทักษะภาวะผูนํา 
เยาวชน 3 สวนใหญๆ คือ   

ก.  ทักษะสังคม ทักษะศาสนา และทักษะการงาน   
ข.  ทักษะสวนบุคคล ทักษะเชิงกลุม และทักษะดานอาชีพ   
ค.  ทักษะการติดตอสื่อสาร ทักษะการวิจัย และทักษะ

การพัฒนา   
ง.  ไมมีขอถูก 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๗. ขอใดไมเกี่ยวของกับความหมายของการคิด
วิเคราะหมากที่สุด   

ก.  การบันทึกความ   
ข.  การทําความเขาใจ   
ค.  ความสามารถในการตีความ   
ง.  การสอบถามหาขอมูล 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๘.  ทานคิดวาขอใดชี้ถึงประโยชนสูงสุดที่หัวหนางานมี
ทักษะการคิดวิเคราะห  

ก.  สามารถกําหนดวิสัยทัศนได   
ข.  สามารถคิดสิ่งใหมๆ ได 
ค. สามารถจูงใจลูกนองได   
ง.  สามารถแยกแยะปญหาทั้งหมดที่มาจากตัวบุคคล

และปญหาที่มาจากตัวเนื้องาน   

๔ ๑ ๐ ๐.๘๐ ใชได 

๑๙. ทานคิดวาขอใดท่ีไมใชกลยุทธในการเปนหัวหนางาน   
ก. คาดหวังจากสิ่งที่เปนไปไมไดและทําใหได   
ข.  มองวาปญหาคือ ยาวิเศษ   
ค.  ลองทํากอนจะปฏิเสธ   
ง.  สรางสัมพันธภาพบนความขัดแยง 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๐. ทานคิดวาขอใดไมใชคุณลักษณะของหัวหนางานใน
การมีเจตคติท่ีดี   

ก. ความขัดแยงเปนตัวกระตุนใหเกิดการสรางสิ่งใหม   
ข.  จัดลําดับความสําคัญกอน-หลังในการทํางาน   
ค.  สรางความเชื่อมั่นในตัวเราใหเพ่ือนรวมงานเสมอ 
ง.  ความแตกตางระหวางบุคคลเปนเรื่องเล็ก   

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

 



๑๓๘ 
 

คําถาม 

ผลการตัดสินความตรงตามเนื้อหา 
แปล
ผล 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

IOC 

๒๑. เมื่อพิจารณาตัวผูรับการมอบหมายงาน ขอใดไมใช
สาเหตุท่ีทําใหเกิดการมอบหมายงานไมดี   

ก.  อายุ   
ข.  หนาที่รับผิดชอบ  
ค.  อารมณ   
ง.  ความรูและประสบการณ   

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๒. ขอใดมีความจําเปนนอยที่สุด ในการที่หัวหนางาน
จะใชในการมอบหมายงาน   

ก. วัยวุฒิ   
ข.  มีมนุษยสัมพันธ   
ง. รูหลักจิตวิทยา 
ค. ใชหลักการติดตอสื่อสารแบบสองทาง   

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๓. การเขาใจบุคลิกภาพของแตละคน มีความสําคัญ
อยางไร  

ก. ทําใหเขาใจบุคคลอ่ืนไดดีมากขึ้น   

ข. ทําใหแสดงออกไดอยางเหมาะสม  

ค. ทําใหปรับตัวและแสดงออกไดเหมาะสม  

ง. ไดรูจักบุคลิกภาพของตนเองไดดมีากขึ้น 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๔. “ผูนํา” ที่มีบุคลิกแบบอนุรักษนิยม ควรมีบุคคล
แบบไหนไวในทีม เพื่อความสําเร็จ 

ก. บุคคลที่ใสใจในรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ  
ข. บุคคลที่เปนนักฝน กลาตัดสินใจ 
ค. บุคคลที่ตองการความมั่นคง หนักแนน  
ง. บุคคลที่รักสนุกสนาน จับจด 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๕. ผูนําที่มีบุคลิก มุงม่ัน กลาตัดสินใจ ทําอะไรรวดเร็ว 
ใจรอน ควรปรับตัวอยางไร 

ก. เรียนรูเรื่องราวใหมๆ คิดนอกกรอบ เปนนักคิดนักฝน 
ข. หลีกเลี่ยงความขัดแยงรุนแรง เผชิญหนากับปญหา 
ค. ลดความเปนตัวของตัวเองลง สรางระเบียบแบบแผน

ในการทํางาน 
ง. ชวยเหลือดูแลคนรอบขางแบบอบอุน ใสใจใน

รายละเอียดเล็กๆ นอย 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 



๑๓๙ 
 

 

คําถาม 

ผลการตัดสินความตรงตามเนื้อหา 
แปล
ผล 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

IOC 

๒๖. คุณธรรมที่ทําใหผูนําประสบความสําเร็จคือขอใด 
ก. การให การพูดจาไพเราะ การประพฤติตนสม่ําเสมอ 
ข. ความรัก ความขยัน ความใสใจ การใชเหตุผล 
ค. เปนผูที่สั่งการใหผูใตบังคับบัญชาทําทุกสิ่งทุกอยาง 
ง. เปนผูที่เหมาะสมกับงาน มีความรูความสามารถใน

งานนั้นเปนอยางดี 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๗. ผูนําที่ดีมีคุณธรรม ควรมีคุณสมบัติตามขอใด 
ก. มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดทน   
ข. มีความรูความสามารถ ในการคิดวิเคราะห 
ค. มีความอดทน มุมานะบากบั่นตอความยากลําบาก 
ง. มีวินัย ซื่อสัตย เสียสละ นาเชื่อถือ เห็นแกประโยชน

สวนรวม 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๘. เพราะเหตุใดเยาวชนจึงตองมีจิตสาธารณะ 
ก. เพราะจิตสาธารณะทําใหคนในสังคมลดความเห็นแกตัว 
ข. เพราะจิตสาธารณะยอมจะกอใหเกิดปญหาวุนวายในสังคม 
ค. เพราะจิตสาธารณะเปนสิ่งที่ควรระมัดระวังไมใหเกิดข้ึน 
ง. เพราะจิตสาธารณะทําใหคนในสังคมมี  สาธารณสมบัติใช 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๙.  กลยุทธในการสรางทีมงาน ขอใดที่จําเปนนอยที่สุด   
ก.  สรางทีมยอยๆ ขึ้นมา   
ข.  เห็นชอบในเปาหมายรวมกัน   
ค.  รักษาไวซึ่งการติดตอสื่อสารที่ดี   
ง.  ใหอิสระในการทํางานอยางเต็มที่ 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๓๐. คุณลักษณะใดท่ีจําเปนนอยที่สุดในการเปนผูนําทีม   
ก.  สรางความใกลชิดสนิทสนมกับผูรวมงาน   
ข.  มีความมั่นใจในตนเองสูง   
ค.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   
ง. มีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

 

 

 

 



๑๔๐ 
 

ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรายการคําถาม (IOC)  

ของแบบวัดเจตคติ 

คําถาม 

ผลการตัดสินความตรงตาม
เนื้อหา แปล

ผล เห็น
ดวย 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

IOC 

ความสามารถในการครองตน      

๑. ผู้ นําต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถทีกว้างขวาง และรู้

ลึกรู้ชดัในเรืองทีมีสว่นเกียวข้องกบังาน  

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒. ผูนําตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนที่เปดกวาง  ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๓. ผูนําตองประกอบไปดวยคุณธรรม มีความเมตตา เปนตน ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๔. การมีความเชื่อม่ันในตนเอง กลาแสดงออก เปนประตูสู
ความเปนผูนํา 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๕. มีความสามารถในการควบคุมอารมณความรูสึก การมี
บุคลิกประนีประนอม สุภาพออนโยน เปนการสราง
สัมพันธภาพที่ดีของผูนํา 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๖. การแตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะชวยสรางความ
นาเชื่อถือใหแกผูนํา 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๗. การมีวินัยในตนเองทําใหประสบความสําเร็จตามแผน
ชีวิตที่วางไว 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๘. การมีความซื่อสัตยสุจริตทําใหเปนที่นาเชื่อถือ ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๙. ผูนําตองเคารพในความคิดของทุกคน โดยปราศจากอคต ิ ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๐. การมีสติปญญา มีความสนใจ ใผเรียนรู การแสวงหา
ความรูใหมๆ อยูเสมอ เปนคุณสมบัติที่สําคัญของผูนํา 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

ความสามารถในการครองคน      

๑๑. ผูนําควรใชการสื่อสารที่สรางแรงบันดาลใจ ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๒. การสื่อสารที่เปดกวางเปนการสรางความ ไววางใจกัน
ในทีมงาน 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๓. การสรางความไววางใจมีความสําคัญมากตอการนําทีม ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๔. ผูนําที่สามารถอธิบายสิ่งที่ทําใหสมาชิกเขาใจ ไดยอม
จะไดรับความรวมมือในการทํางาน 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๕. ผูนําตองเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมี ประสิทธิภาพ ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๖. ผูนําตองสรางบรรยากาศที่ดีใหเกิดขึ้นในทีม ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๗. ผูนําตองเอาใจใสในสุขทุกขของทุกคนในทีม ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 



๑๔๑ 
 

 

คําถาม 

ผลการตัดสินความตรงตาม
เนื้อหา แปล

ผล เห็น
ดวย 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

IOC 

๑๘. ผูนําตองสรางสัมพันธภาพอันดีใหเกิดขึ้นในทีม ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๙. ผูนําตองทําตัวใหสนิทสนมกับทุกคน วางตัวเปนกันเอง ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๐. การมจีิตสาธารณะเปนการสรางประโยชนสุขแกคนหมู
มากและทําใหเปนที่รัก 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

ความสามารถในการครองงาน       

๒๑. การคิดริเริ่มสรางสรรค ไมติดอยูกับกรอบความคิดเดิม 
จะทําใหไดสิ่งใหมๆ อยูเสมอ 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๒. การคิดวิเคราะห ทําใหเห็นความสัมพันธเชิงเหตุผล 
จนสามารถคนหาความจริงของสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นได 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๓. การใชวิจารณญาณในการตัดสินใจ ทําใหการตัดสินใจ
เปนไปดวยความรอบคอบและถูกตอง 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๔. ความสําเร็จของผูนําคือการทํางานรวมกันกับบุคคลอ่ืน ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๕. การมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ สงผล
ตอประสิทธิภาพของการทํางานเปนทีม 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๖. การจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง การประสานงาน 
การมอบหมายงาน เปนความสามารถของผูนําทีมที่เกิด
ประสิทธิผล 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๗. ผู นําทีมควรเปดใจกวางตอความคิดและขอมูลใหมๆ 
ของสมาชิกในทีม 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๘. การทํางานเปนทีม เปนหัวใจของความสําเร็จ ในการ
ทํางาน 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๙. ผูนําตองสามารถประสานกับทุกฝายไดเปนอยางดี 
เพ่ือประโยชนในการทํางานรวมกัน  

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๓๐. ผูนําตองมีทักษะในการมอบหมายงานใหเปนไปตาม
ความสามารถ และความตองการของผูตามอยางเหมาะสม 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

 

 

 

 



๑๔๒ 
 

ตรวจสอบความสอดคลองของรายการคําถาม (IOC)  

ของแบบประเมินทักษะ 
 

คําถาม 

ผลการตัดสินความตรงตาม
เนื้อหา แปล

ผล เห็น
ดวย 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

IOC 

ทักษะการครองตน      

๑. ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรับผิดชอบตอ่หน้าที ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒.ผูเขารับการอบรม มีวินัย ตรงตอเวลา ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๓. ผูเขารับการอบรมมีความซื่อสัตย   ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๔. ผูเขารับการอบรมใหความรวมมือชวยเหลือผูอ่ืนไมนิ่งดูดาย ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๕. ผูเขารับการอบรมมีความเสียสละแบงปน ทําเพ่ือสวนรวม ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๖. ผูเขารับการอบรมมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ในบุคลิกภาพของตน 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๗. ผูเขารับการอบรมกลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็น ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๘. ผูเขารับการอบรมมีการควบคมุอารมณความรูสึกของ
ตนเองไดดี 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๙. ผูเขารับการอบรมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๐. ผูเขารับการอบรมมีความสุภาพออนโยนกับเพ่ือนรวมงาน ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

ทักษะการครองคน      

๑๑. ผูเขารับการอบรมมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูเขารับการ
อบรมคนอ่ืนๆ  

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑ ๒ . ผู เข ารั บ ก ารอบ รม เลื อก ใช วิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพ 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๓. ผูเขารับการอบรมใหความชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเปน
อยางด ี

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๔. ผูเขารับการอบรมชวยสรางบรรยากาศที่ดใีหเกิดขึ้นในทีม ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๕. ผูเขารับการอบรมสรางความผูกพันภายในทีมงาน ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๖. ผูเขารับการอบรมสรางความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นในทีม ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๗. ผูเขารับการอบรมปรับตัวใหเขากับทีมงานไดอยางดี ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๘. ผูเขารับการอบรมแสดงความเห็นใจแกเพ่ือรวมทีม ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๙. ผูเขารับการอบรมกระตุนทีมงานใหมีความกระตือรือรน ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๐. ผูเขารับการอบรมมีจิตอาสา เสียสละเพ่ือทีม  ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 



๑๔๓ 
 

 

คําถาม 

ผลการตัดสินความตรงตาม
เนื้อหา แปล

ผล เห็น
ดวย 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

IOC 

ทักษะการครองงาน      

๒๑. ผูเขารับการอบรมมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทําใหเกิดสิ่ง
ใหม 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๒. ผูเขารับการอบรมมีการคิดวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อการ
ตัดสินใจ 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๓. ผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในการคิด การวางแผน การ
ออกแบบการทํางานรวมกันกับบุคคลอื่นอยางเต็มกําลัง 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๔. ผูเขารับการอบรมใหการยอมรับในความรูความสามารถ
ของผูอ่ืน 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๕. ผูเขารับการอบรมสามารถดึงศักยภาพและทรัพยากร
ตางๆ ที่มีอยูออกมาไดเพื่อเปาหมายของงานไดเปนอยางด ี

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๖. ผูเขารับการอบรมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน 
และเคารพในเสียงขางมาก 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๗. ผูเขารับการอบรมมีการประสานงานกับเพ่ือนรวมงาน 
เพ่ือเปาหมายเดียวกัน 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๘. ผูเขารับการอบรมจัดลําดับความสําคัญของงานท่ีตอง
รับผิดชอบไดดี  

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๙. ผูเขารับการบรมรับผิดชอบงานตามที่ไดรับมอบหมาย
อยางเต็มความสามารถ 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๓๐. ผูเขารับการอบรมเสียสละ ทุมเทกับการทํางานเพื่อให
บรรลุเปาหมายที่วางไว 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 
 

ตรวจสอบความสอดคลองของรายการคําถาม (IOC)  

ของแบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรม 

คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
 

คําถาม 

ผลการตัดสินความตรงตาม
เนื้อหา แปล

ผล เห็น
ดวย 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

IOC 

ดานสถานท่ี      

๑. ความพรอมของสถานที่ฝกอบรม  ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒. ความพรอมของเครื่องอํานวยความสะดวก อุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๓. การจัดสถานที่แตละกิจกรรมตลอดการฝกอบรม ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๔. การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๕. การจัดบรรยากาศการฝกอบรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

มีคุณธรรมจริยธรรม      

๖. มีบุคลิกภาพที่ดี แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๗. มีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระที่ใหการอบรม ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๘. มีเทคนิคการการนําเสนอ ใหความรูที่เขาใจไดงาย ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๙. มีศิลปะในการพูด การฟง การตั้งคําถาม การตอบขอซักถาม ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๐. มีทักษะการใชสื่อและอุปกรณประกอบการฝกอบรม ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๑. มีความสามารถเปนผูนําในการดําเนินการอบรม ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๒. เปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมไดมีโอกาสแสดงออก
ไดอยางทั่วถึง 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๓. มีความสามารถในการสรุป บูรณาการองคความรูให
สัมพันธกับเนื้อหาสาระการเรียนรู 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๔. ดําเนินการฝกอบรมในแตละกิจกรรมไดบรรลุ
วัตถุประสงค 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๕. มีความสามารถในการวัดและประเมินผลการอบรม ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

 
 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 
 

 

คําถาม 

ผลการตัดสินความตรงตาม
เนื้อหา แปล

ผล เห็น
ดวย 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

IOC 

ดานกิจกรรม      

๑๖. รูปแบบวิธีการดําเนินกิจกรรมในแตละโมดูล ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๗. สื่อที่ใชประกอบกิจกรรมแตละโมดูล ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๘. ระยะเวลาในการฝกอบรมแตละโมดูล ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๑๙. การประเมินผลการเรียนรูในแตละโมดูล ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๐. การสรุปขอคิดเห็นจากกิจกรรมการเรียนรูแตละโมดูล ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๑. การสรุปขอคิดเห็นจากกิจกรรมการเรียนรูแตละโมดูล ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๒. การอํานวยความสะดวกของวิทยากรในระหวางการอบรม ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๓. ความชัดเจนของเนื้อหาสาระการเรียนรูของแตละโมดูล ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๔. เนื้อหากิจกรรมการเรียนรูมีสอดคลองกับความตองการ ๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

๒๕. ความรูความสามารถและประโยชนที่ไดจากการ
ฝกอบรม 

๕ ๐ ๐ ๑.๐๐ ใชได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 

ผลการทดสอบหาคาความเชื่อมั่น (p)  และคาอํานาจจําแนก (r) 
ของแบบทดสอบวัดความรู 

จํานวนขอ กลุม H กลุม L H + L H - L คา p คา r 
๑ ๑๔ ๖ ๒๐ ๘ ๐.๖๗ ๐.๕๓ 
๒ ๑๒ ๕ ๑๗ ๗ ๐.๕๗ ๐.๔๗ 
๓ ๑๒ ๖ ๑๘ ๖ ๐.๖๐ ๐.๔๐ 
๔ ๑๑ ๕ ๑๖ ๖ ๐.๕๓ ๐.๔๐ 
๕ ๑๒ ๔ ๑๖ ๘ ๐.๕๓ ๐.๕๓ 
๖ ๑๑ ๕ ๑๖ ๖ ๐.๕๓ ๐.๔๐ 
๗ ๑๒ ๖ ๑๘ ๖ ๐.๖๐ ๐.๔๐ 
๘ ๑๒ ๖ ๑๘ ๖ ๐.๖๐ ๐.๔๐ 
๙ ๑๒ ๖ ๑๘ ๖ ๐.๖๐ ๐.๔๐ 

๑๐ ๑๑ ๓ ๑๔ ๘ ๐.๔๗ ๐.๕๓ 
๑๑ ๑๑ ๕ ๑๖ ๖ ๐.๕๓ ๐.๔๐ 
๑๒ ๑๑ ๔ ๑๕ ๗ ๐.๕๐ ๐.๔๗ 
๑๓ ๑๑ ๕ ๑๖ ๖ ๐.๕๓ ๐.๔๐ 
๑๔ ๑๓ ๖ ๑๙ ๗ ๐.๖๓ ๐.๔๗ 
๑๕ ๑๒ ๗ ๑๙ ๕ ๐.๖๓ ๐.๓๓ 
๑๖ ๑๒ ๖ ๑๘ ๖ ๐.๖๐ ๐.๔๐ 
๑๗ ๑๐ ๖ ๑๖ ๔ ๐.๕๓ ๐.๒๗ 
๑๘ ๑๒ ๖ ๑๘ ๖ ๐.๖๐ ๐.๔๐ 
๑๙ ๑๑ ๕ ๑๖ ๖ ๐.๕๓ ๐.๔๐ 
๒๐ ๑๐ ๖ ๑๖ ๔ ๐.๕๓ ๐.๒๗ 
๒๑ ๑๒ ๖ ๑๘ ๖ ๐.๖๐ ๐.๔๐ 
๒๒ ๑๑ ๕ ๑๖ ๖ ๐.๕๓ ๐.๔๐ 
๒๓ ๑๐ ๖ ๑๖ ๔ ๐.๕๓ ๐.๒๗ 
๒๔ ๙ ๔ ๑๓ ๕ ๐.๔๓ ๐.๓๓ 
๒๕ ๑๒ ๖ ๑๘ ๖ ๐.๖๐ ๐.๔๐ 
๒๖ ๑๑ ๓ ๑๔ ๘ ๐.๔๗ ๐.๕๓ 
๒๗ ๑๑ ๖ ๑๗ ๕ ๐.๕๗ ๐.๓๓ 
๒๘ ๙ ๕ ๑๔ ๔ ๐.๔๗ ๐.๒๗ 
๒๙ ๙ ๔ ๑๓ ๕ ๐.๔๓ ๐.๓๓ 
๓๐ ๑๓ ๖ ๑๙ ๗ ๐.๖๓ ๐.๔๗ 

สรุป คาความเชื่อมั่นยากงาย  (p)  เทากับ    ๐.๔๓ – ๐.๖๗  
         คาอํานาจจําแนก (r)    เทากับ  ๐.๒๗ – ๐.๕๓ 



๑๔๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
- แบบทดสอบวัดความรูเก่ียวกับภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 
- เฉลยแบบทดสอบวัดความรูเก่ียวกับภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 

- แบบวัดเจตคติเก่ียวกับภาวะผูนําเกี่ยวกับภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 

- แบบประเมินทักษะภาวะผูนําเยาวชนเก่ียวกับภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 

- แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

แบบทดสอบวัดความรู 
หลักสูตรกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 

 

คําชี้แจง 
โปรดตอบคําถามโดยทําเครื่องหมาย X ลงบนตัวเลือกที่ทานพิจารณาวาถูกตองเหมาะสมมากท่ีสุด 
 
๑. “ผูนํา” มีความหมายอยางไร   

ก. ผูที่มีอิทธิพลตอสมาชิก   

ข. ผูที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิก   

ค.  ผูที่มีอํานาจในการสั่งการอยางเฉียบขาด  

    ง. ผูที่มีและใชอํานาจอยางถูกตองชอบธรรม   
๒. คุณลักษณะของผูนําที่ดีคืออยางไร 

ก. เปนผูท่ีเหมาะสมกับงาน มีความรู
ความสามารถในงานนั้นเปนอยางดี  

ข. เปนผูที่สั่งการใหผูใตบังคับบัญชาทําในทุก
สิ่งทุกอยาง 

ค. เปนผูที่ทํางานไดทุกสิ่งทุกอยาง 

ง.  เปนผูที่ขยันในการทํางาน   

๓. ผูนําควรใชอํานาจแบบใดเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

ก. แบบก่ึงเผด็จการ 

ข. แบบประชาธิปไตย 

ค. แบบตามสบาย 

ง. แบบเผด็จการ 

๔. บทบาทใดท่ีผูนําควรจะเกี่ยวของนอยท่ีสุด   
    ก. บทบาทเก่ียวของกับสังคม   
    ข. บทบาทเกี่ยวของกับบุคคล   
    ค. บทบาทเก่ียวของกับสวนตัว   

ง. บทบาทเก่ียวของกับงาน 

๕. คุณสมบัติใดท่ีมีความสําคัญตอตวัผูนํา   

    ก. ไมไววางใจใครงาย ๆ   

    ข. ไมตัดสินใจอะไรงายๆ   

    ค. ปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ ได  

ง. รับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน   

๖.  การทํางานเปนทีมที่มีผูนําแบบ
ประชาธิปไตย จะมีบรรยากาศอยางไร   
    ก. รับผิดชอบงานของใครของมัน   
    ข. รวมมือรวมใจกันทํางาน   
    ค. ทํางานตามที่ตนเองสนใจ   

ง. แขงขันกันทํางาน 

๗. การสื่อความหมายที่ดีมีลักษณะอยางไร   
    ก. พูดไดเสียงดังฟงชัด   
    ข. พูดจาไดไพเราะนาฟง   
    ค. พูดใหคนอ่ืนเขาใจตามที่ตองการได 

ง. พูดชักจูงใหคนอ่ืนคลอยตามได  
๘. ความสามารถในการพูดลักษณะใดสําคัญ
ทีสุ่ด   

ก. สื่อความหมายไดถูกตองชัดเจน  

ข. ถายทอดความรูสึกไดดี   

ค. ออกเสียงชัดเจน   

ง. น้ําเสียงดี   
๙.  อยางไรท่ีเรียกวา “การทํางานเปนทีม”   

ก. การติดตอสั่งการตามสายการบังคบับัญชา   
ข. การที่สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน 
ค. การไมกาวกายงานในหนาที่   
ง. การมีเปาหมายรวมกันในการทํางาน   

๑๐.  กรณีใดท่ีแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของ
การทํางานเปนทีม   

ก. สมาชิกมีการปรึกษาหารือกัน   

ข. สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน   

ค. สมาชิกทุกคนทํางานโดยไมโดดเดี่ยว   

ง. การบรรลุจุดมุงหมายเดียวกันอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 



๑๔๙ 
 

๑๑. ทําอยางไรจึงจะสรางทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพได   

ก. สรางระบบแกไขปญหารวมกัน   
ข. หาวิธีการที่ดีที่สุดในการทํางาน 
ค. สมาชิกตองมีความสนิทสนมคุนเคยกันเปน

อยางดี   
ง. ยึดหลักความสามารถเฉพาะดานของแตละ

บุคคล   

๑๒. . ขอใดเปนลักษณะของทีมงานที่ดี   

ก. คนหาวิธีการท่ีดีท่ีสุด   

ข. ใหความไววางใจซึ่งกันและกัน    

ค. แขงขันกันสรางสรรคผลงาน   

ง. ปฏิบัติตามคําสั่งของผูนําอยางเครงครัด   

๑๓. การกําหนดจุดมุงหมายมีประโยชนตอ 
สมาชิกในการทํางานเปนทีมอยางไร   

ก. มีกําลังใจที่จะทํางาน   
ข. เกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน   
ค. ไดทราบทิศทางการทํางานตรงกัน   
ง. ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

๑๔. ทานคิดวาขอใดกลาวถูกตอง   
ก. ทุกคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาใหมี

ภาวะผูนําได   
ข. มีนอยคนนักที่สามารถพัฒนาใหเปนผูนํา

คนได   
ค. เม่ือเปนผูใหญ ภาวะผูนําจะมีข้ึนเอง  
ง. ภาวะผูนําเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ    

๑๕.  องคประกอบของหัวหนาคนหรือหัวหนา
งาน ในการปฏิบตัิงาน ทานคิดวาขอใด
เกี่ยวของนอย ที่สุด    

ก.  การคิดวิเคราะห   
ข.  การมีเจตคติที่ดี 
ค.  การวางแผนโครงการ    
ง.  การมอบหมายงาน   

๑๖.  สํานักงานการอาชีพและเทคนิคศึกษาแห
งรัฐวอชิงตันไดใชโปรแกรมการพัฒนาทักษะ
ภาวะผูนํา เยาวชน 3 สวนใหญๆ  คือ   

ก. ทักษะสังคม ทักษะศาสนา และทักษะการงาน   
ข.  ทักษะสวนบุคคล ทักษะเชิงกลุม และ

ทักษะดานอาชีพ   
ค.  ทักษะการติดตอสื่อสาร ทักษะการวิจัย 

และทักษะการพัฒนา   
ง.  ไมมีขอถูก 

๑๗. ขอใดไมเกี่ยวของกับความหมายของการ
คิดวิเคราะหมากที่สุด   

ก.  การบันทึกความ   
ข.  การทําความเขาใจ   
ค.  ความสามารถในการตีความ   
ง.  การสอบถามหาขอมูล 

๑๘.  ทานคิดวาขอใดชี้ถึงประโยชนสูงสุดที่หัว
หนางานมีทักษะการคิดวิเคราะห  

ก.  สามารถกําหนดวิสัยทัศนได   
ข.  สามารถคิดสิ่งใหมๆ ได 
ค. สามารถจูงใจลูกนองได   
ง.  สามารถแยกแยะปญหาทั้งหมดที่มาจากตัว

บุคคลและปญหาที่มาจากตัวเนื้องาน   
๑๙. ทานคิดวาขอใดที่ไมใชกลยุทธในการเปน
หัวหนางาน   

ก. คาดหวังจากสิ่งที่เปนไปไมไดและทําใหได   
ข.  มองวาปญหาคือ ยาวิเศษ   
ค.  ลองทํากอนจะปฏิเสธ   
ง.  สรางสัมพันธภาพบนความขัดแยง 

๒๐. ทานคิดวาขอใดไมใชคุณลักษณะของหัว
หนางานในการมีเจตคติท่ีดี   

ก. ความขัดแยงกระตุนใหเกิดการสรางสิ่งใหม   
ข.  จัดลําดบัความสาํคญักอน-หลังในการทํางาน   
ค. สรางความเชื่อมั่นใหเพ่ือนรวมงานเสมอ 
ง.  ความแตกตางระหวางบุคคลเปนเรื่องเล็ก   

 
 



๑๕๐ 
 

๒๑. เม่ือพิจารณาตัวผูรับการมอบหมายงาน ขอ
ใด ไมใชสาเหตุที่ทําใหเกิดการมอบหมายงานไมดี   

ก.  อายุ   
ข.  หนาที่รับผิดชอบ  
ค.  อารมณ   

    ง.  ความรูและประสบการณ   
๒๒. ขอใดมีความจําเปนนอยที่สุด ในการที่หัว
หนางานจะใชในการมอบหมายงาน   

ก. วัยวุฒิ   
ข.  มีมนุษยสัมพันธ   
ง. รูหลักจิตวิทยา 

    ค. ใชหลักการติดตอสื่อสารแบบสองทาง 
๒๓. การเขาใจบุคลิกภาพของแตละคน มี
ความสําคัญอยางไร  

ก. ทําใหเขาใจบุคคลอ่ืนไดดีมากขึ้น  

ข. ทําใหแสดงออกไดอยางเหมาะสม  

ค. ทําใหปรับตัวและแสดงออกไดเหมาะสม 

    ง. ไดรูจักบุคลิกภาพของตนเองไดดีมากขึ้น  
๒๔. “ผูนํา” ที่มีบุคลิกแบบอนุรักษนิยม ควรมี
บุคคลแบบไหนไวในทีม เพื่อความสําเร็จ 

ก. บุคคลที่ใสใจในรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ 
ข. บุคคลที่เปนนักฝน กลาตัดสินใจ 
ค. บุคคลที่ตองการความมั่นคง หนักแนน  

    ง. บุคคลที่รักสนุกสนาน จับจด 
๒๕. ผูนําที่มีบุคลิก มุงม่ัน กลาตัดสินใจ ทํา
อะไรรวดเร็ว ใจรอน ควรปรับตัวอยางไร 

ก. เรียนรูเรื่องราวใหมๆ คิดนอกกรอบ เปนนัก
คิดนักฝน 

ข. หลีกเลี่ยงความขัดแยงรุนแรง เผชิญหนา
กับปญหา 

ค. ลดความเปนตัวของตัวเองลง สรางระเบียบ
แบบแผนในการทํางาน 
    ง. ชวยเหลือดูแลคนรอบขางแบบอบอุน ใสใจ
ในรายละเอียดเล็กๆ นอย 

๒๖. คุณธรรมท่ีทําใหผูนําประสบความสําเร็จคือ 
ก. การให การพูดจาไพเราะ การประพฤติตน

สม่ําเสมอ 
ข. ความรัก ความขยัน ความใสใจ การใชเหตุผล 
ค. เปนผูที่สั่งการใหผูใตบังคับบัญชาทําทุกสิ่ง

ทุกอยาง 
ง. เปนผูที่เหมาะสมกับงาน มีความรู

ความสามารถในงานนั้นเปนอยางดี 

๒๗. ผูนําที่ดีมีคุณธรรม ควรมีคุณสมบัติตามขอใด 
ก. มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดทน  
ข. มีความรูความสามารถ ในการคิดวิเคราะห 
ค. มีความอดทน มุมานะบากบั่นตอความ

ยากลําบาก 
ง. มีวินัย ซื่อสัตย เสียสละ นาเชื่อถือ เห็นแก

ประโยชนสวนรวม 

๒๘. เพราะเหตุใดเยาวชนจึงตองมีจิตสาธารณะ 
ก. เพราะทําใหคนในสังคมลดความเห็นแกตัว 
ข. เพราะยอมจะกอใหเกิดปญหาวุนวายในสังคม 
ค. เพราะเปนสิ่งที่ควรระมัดระวังไมใหเกิดข้ึน 
ง. เพราะทําใหคนในสังคมมี  สาธารณสมบัติใช 

๒๙. กลยุทธในการสรางทีมงาน ขอใดที่จําเปน
นอยท่ีสุด   

ก.  สรางทีมยอยๆ ขึ้นมา   
ข.  เห็นชอบในเปาหมายรวมกัน   
ค.  รักษาไวซึ่งการติดตอสื่อสารที่ดี   
ง.  ใหอิสระในการทํางานอยางเต็มที่ 

๓๐. คุณลักษณะใดท่ีจําเปนนอยที่สุดในการเปน
ผูนําทีม   

ก.  สรางความใกลชิดสนิทสนมกับผูรวมงาน   
ข.  มีความมั่นใจในตนเองสูง   
ค.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   
ง.  มีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

 

 



๑๕๑ 
 

เฉลยแบบทดสอบวัดความรู 
หลักสูตรกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 

 
ขอ  เฉลย  ขอ  เฉลย  ขอ  เฉลย 
 ๑.    ง   ๑๑.    ก  ๒๑.    ข  
 ๒.    ก  ๑๒.    ข  ๒๒.    ข  
 ๓.    ข   ๑๓.    ค   ๒๓.    ค  
 ๔.    ค  ๑๔.    ก   ๒๔.    ข  
 ๕.    ง   ๑๕.    ง   ๒๕.    ค 
 ๖.    ข   ๑๖.    ข   ๒๖.    ข  
 ๗.    ค   ๑๗.    ก  ๒๗.    ง  
 ๘.    ก   ๑๘.    ง  ๒๘.    ก  
 ๙.    ข  ๑๙.    ก   ๒๙.    ง 
๑๐.    ง  ๒๐.    ง  ๓๐.    ข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

แบบวัดเจตคตเิกี่ยวกับภาวะผูนําตามแนวพทุธของเยาวชน 
 

แบบวัดเจตคติฉบับนี้ สรางข้ึนเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมแสดงความคิดเห็นและความรูสึก 
ตอขอความตาง ๆ โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตองการ ดังนี้ 

 

ขอคําถาม 

ระดับเจตคติ 
มาก
ที่สุด 
๕ 

มาก 
 

๔ 

ปาน  
กลาง 

๓ 

นอย 
 

๒ 

นอย
ที่สุด 
๑ 

ความสามารถในการครองตน      
๑. ผู้ นําต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถทีกว้างขวาง 

และรู้ลึกรู้ชดัในเรืองทีมีส่วนเกียวข้องกบังาน  

     

๒. ผูนําตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนที่เปดกวาง       
๓. ผูนําตองประกอบไปดวยคุณธรรม มีความเมตตา เปนตน      
๔. การมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออก เปนประตู
สูความเปนผูนํา 

     

๕. มีความสามารถในการควบคุมอารมณความรูสึก การมี
บุคลิกประนีประนอม สุภาพออนโยน เปนการสราง
สัมพันธภาพที่ดีของผูนํา 

     

๖. การแตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะชวยสรางความ
นาเชื่อถือใหแกผูนํา 

     

๗. การมีวินัยในตนเองทําใหประสบความสําเร็จตามแผน
ชีวิตที่วางไว 

     

๘. การมีความซื่อสัตยสุจริตทําใหเปนที่นาเชื่อถือ      
๙. ผูนําตองเคารพในความคิดของทุกคน โดยปราศจาก
อคติ 

     

๑๐. การมีสติปญญา มีความสนใจ ใผเรียนรู การแสวงหา
ความรูใหมๆ อยูเสมอ เปนคุณสมบัติที่สําคัญของผูนํา 

     

ความสามารถในการครองคน      
๑๑. ผูนําควรใชการสื่อสารที่สรางแรงบันดาลใจ      
๑๒. การสื่อสารที่เปดกวางเปนการสรางความ ไววางใจ
กันในทีมงาน 

     

๑๓. การสรางความไววางใจมีความสําคัญมากตอการนําทีม      
๑๔. ผูนําที่สามารถอธิบายสิ่งที่ทําใหสมาชิกเขาใจ ไดยอม
จะไดรับความรวมมือในการทํางาน 

     



๑๕๓ 
 

 

ขอคําถาม 

ระดับเจตคติ 
มาก
ที่สุด 
๕ 

มาก 
 

๔ 

ปาน  
กลาง 

๓ 

นอย 
 

๒ 

นอย
ที่สุด 
๑ 

ความสามารถในการครองคน (ตอ)      
๑๕. ผูนําตองเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมี ประสิทธิภาพ      
๑๖. ผูนําตองสรางบรรยากาศที่ดีใหเกิดขึ้นในทีม      
๑๗. ผูนําตองเอาใจใสในสุขทุกขของทุกคนในทีม      
๑๘. ผูนําตองสรางสัมพันธภาพอันดใีหเกิดขึ้นในทีม      
๑๙. ผูนําตองทําตัวใหสนิทสนมกับทุกคน วางตัวเปน
กันเอง 

     

๒๐. การมีจิตสาธารณะเปนการสรางประโยชนสุขแกคน
หมูมากและทําใหเปนที่รัก 

     

ความสามารถในการครองงาน      
๒๑. การคิดริเริ่มสรางสรรค ไมติดอยูกับกรอบความคิด
เดิม จะทําใหไดสิ่งใหมๆ อยูเสมอ 

     

๒๒. การคิดวิเคราะห ทําใหเห็นความสัมพันธเชิงเหตุผล 
จนสามารถคนหาความจริงของสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นได 

     

๒๓. การใชวิจารณญาณในการตัดสินใจ ทําใหการตัดสินใจ
เปนไปดวยความรอบคอบและถูกตอง 

     

๒๔. ความสําเร็จของผูนําคือการทํางานรวมกันกับบุคคลอ่ืน      
๒๕. การมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ 
สงผลตอประสิทธิภาพของการทํางานเปนทีม 

     

๒๖. การจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง การประสานงาน 
การมอบหมายงาน เปนความสามารถของผูนําทีมที่เกิด
ประสิทธิผล 

     

๒๗. ผูนําทีมควรเปดใจกวางตอความคิดและขอมูลใหมๆ 
ของสมาชิกในทีม 

     

๒๘. การทํางานเปนทีม เปนหัวใจของความสําเร็จ ในการ
ทํางาน 

     

๒๙. ผูนําตองสามารถประสานกับทุกฝายไดเปนอยางดี 
เพ่ือประโยชนในการทํางานรวมกัน  

     

๓๐. ผูนําตองมีทักษะในการมอบหมายงานใหเปนไปตาม
ความสามารถ และความตองการของผูตามอยางเหมาะสม 

     

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือ 



๑๕๔ 
 

แบบประเมินทักษะภาวะผูนําตามแนวพทุธของเยาวชน 
 

แบบประเมินฉบับนี้ สรางขึ้นเพ่ือใหผูสังเกตการฝกอบรมประเมินทักษะผูเขารับการอบรม 
โดยมีเกณฑการใหคะแนนขางทายแบบประเมินนี้ โดยใหผูประเมินทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่เห็น
วามีความเหมาะสมตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้ 

 

ขอคําถาม 

ระดับพฤติกรรม/การปฏิบัต ิ
มาก
ที่สุด 
๕ 

มาก 
 

๔ 

ปาน  
กลาง 

๓ 

นอย 
 

๒ 

นอย
ที่สุด 
๑ 

ทักษะการครองตน      
๑. ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรับผิดชอบตอ่หน้าที      

๒. ผูเขารับการอบรมมีวินัย ตรงตอเวลา      
๓. ผูเขารับการอบรมมีความซื่อสัตย        
๔. ผูเขารับการอบรมใหความรวมมือ ชวยเหลือผูอื่นไมนิ่งดูดาย      
๕. ผูเขารับการอบรมมีความเสียสละแบงปน ทําเพ่ือสวนรวม      
๖. ผูเขารับการอบรมมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ในบุคลิกภาพของตน 

     

๗. ผูเขารับการอบรมกลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็น      
๘. ผูเขารับการอบรมมีการควบคมุอารมณความรูสึกของ
ตนเองไดดี 

     

๙. ผูเขารับการอบรมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม      
๑๐. ผูเขารับการอบรมมีความสุภาพออนโยน กับเพ่ือน
รวมงาน 

     

ทักษะการครองคน      
๑๑. ผูเขารับการอบรมมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูเขารับการ
อบรมคนอ่ืนๆ  

     

๑ ๒ . ผู เข ารั บ ก ารอบ รม เลื อกใช วิ ธี การสื่ อ ส ารที่ มี
ประสิทธิภาพ 

     

๑๓. ผูเขารับการอบรมใหความชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเปน
อยางด ี

     

๑๔. ผูเขารับการอบรมชวยสรางบรรยากาศที่ดีใหเกิดในทีม      
๑๕. ผูเขารับการอบรมสรางความผูกพันภายในทีมงาน      
๑๖. ผูเขารับการอบรมสรางความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นในทีม      
๑๗. ผูเขารับการอบรมปรับตัวใหเขากับทีมงานไดอยางดี      



๑๕๕ 
 

 

ขอคําถาม 

ระดับพฤติกรรม/การปฏิบัต ิ
มาก
ที่สุด 
๕ 

มาก 
 

๔ 

ปาน  
กลาง 

๓ 

นอย 
 

๒ 

นอย
ที่สุด 
๑ 

ทักษะการครองคน (ตแ)      
๑๘. ผูเขารับการอบรมแสดงความเห็นใจแกเพ่ือรวมทีม      
๑๙. ผูเขารับการอบรมกระตุนทีมงานใหมีความกระตือรือรน      
๒๐. ผูเขารับการอบรมมีจิตอาสา เสียสละเพ่ือทีม       

ทักษะการครองงาน      
๒๑. ผูเขารับการอบรมมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทําใหเกิด
สิ่งใหม 

     

๒๒. ผูเขารับการอบรมมีการคิดวิเคราะหเปรียบเทียบเพ่ือ
การตัดสินใจ 

     

๒๓. ผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในการคิด การวางแผน การ
ออกแบบการทํางานรวมกันกับบุคคลอ่ืนอยางเต็มกําลัง 

     

๒๔. ผูเขารับการอบรมใหการยอมรับในความรูความสามารถ
ของผูอ่ืน 

     

๒๕. ผูเขารับการอบรมสามารถดึงศักยภาพและทรัพยากร
ตางๆ ที่มีอยูออกมาไดเพื่อเปาหมายของงานไดเปนอยางด ี

     

๒๖. ผูเขารับการอบรมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน 
และเคารพในเสียงขางมาก 

     

๒๗. ผูเขารับการอบรมมีการประสานงานกับเพื่อนรวมงาน 
เพ่ือเปาหมายเดียวกัน 

     

๒๘. ผูเขารับการอบรมจัดลําดับความสําคัญของงานที่ตอง
รับผิดชอบไดดี  

     

๒๙. ผูเขารับการบรมรับผิดชอบงานตามที่ไดรับมอบหมาย
อยางเต็มความสามารถ 

     

๓๐. ผูเขารับการอบรมเสียสละ ทุมเทกับการทํางานเพ่ือให
บรรลุเปาหมายที่วางไว 

     

 

 

 



๑๕๖ 
 

การประเมินความเหมาะสมของ  
กระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนาํตามแนวพุทธของเยาวชน 

********************************************************** 
คําชี้แจง 

ใหทานพิจารณาขอความตอไปนี้ แลวใสเครื่องหมาย  ลงในชอง สี่เหลี่ยม ตามระดับความ
คิดเห็นของทานวามีความเหมาะสม เพียงใด 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ดานสถานท่ี 
๑ ความพรอมของสถานที่ฝกอบรม       
๒ ความพรอมของเครือ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ

โสตทัศนูปกรณ 
     

๓ การจัดสถานที่แตละกิจกรรมตลอดการฝกอบรม      
๔ การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม      
๕ การจัดบรรยากาศการฝกอบรมที่เอื้อตอการเรียนรู      
ดานวิทยากร 
๖ มีบุคลิกภาพที่ดี แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม      
๗ มีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระที่ใหการอบรม      
๘ มีเทคนิคการการนําเสนอ ใหความรูท่ีเขาใจไดงาย      
๙ มีศิลปะในการพูด การฟง การตั้งคําถาม การตอบขอ

ซักถาม 
     

๑๐ มีทักษะการใชสื่อและอุปกรณประกอบการฝกอบรม      
๑๑ มีความสามารถเปนผูนําในการดําเนินการอบรม      
๑๒ เปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมไดมีโอกาสแสดงออกได

อยางทั่วถึง 
     

๑๓ มีความสามารถในการสรุป บูรณาการองคความรูให
สัมพันธกับเนื้อหาสาระการเรียนรู 

     

๑๔ ดําเนินการฝกอบรมในแตละกิจกรรมไดบรรลุวัตถุประสงค      
๑๕ มีความสามารถในการวัดและประเมินผลการอบรม      
 
 
 
 
 



๑๕๗ 
 

 
 
 
 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ดานกิจกรรม  
๑๖ รูปแบบวิธีการดําเนินกิจกรรมในแตละโมดูล      
๑๗ สื่อที่ใชประกอบกิจกรรมแตละโมดูล      
๑๘ ระยะเวลาในการฝกอบรมแตละโมดูล      
๑๙ การประเมินผลการเรียนรูในแตละโมดูล      
๒๐ การสรุปขอคิดเห็นจากกิจกรรมการเรียนรูแตละโมดูล      
๒๑ การสรุปขอคิดเห็นจากกิจกรรมการเรียนรูแตละโมดูล      
๒๒ การอํานวยความสะดวกของวิทยากรในระหวางการอบรม      
๒๓ ความชัดเจนของเนื้อหาสาระการเรียนรูของแตละโมดูล      
๒๔ เนื้อหากิจกรรมการเรียนรูมีสอดคลองกับความตองการ      
๒๕ ความรูความสามารถและประโยชนที่ไดจากการฝกอบรม      
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีตอการฝกอบรม 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
ประมวลภาพ 

 
- ประมวลภาพการจัดประชุมกลุมยอยวิพากษหลักสูตรฝกอบรม 
- ประมวลภาพกิจกรรมการฝกอบรม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

ประมวลภาพการจัดประชุมกลุมยอยวิพากษหลักสูตรฝกอบรม 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๐ 
 

ประมวลภาพกิจกรรมการฝกอบรม 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๑ 
 

ประมวลภาพกิจกรรมการฝกอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

กระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพทุธของเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

 
หลักสูตร 

กระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนาํตามแนวพุทธของเยาวชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.วิโรจน  พรหมสุด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รหัสโครงการ ว.๒๐๒/๒๕๕๙ 

 



๑๖๔ 
 

คํานํา 

หลักสูตรกระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชนเลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใช
เปนคูมือในการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน เนื้อหาจะเปนรายละเอียด
เก่ียวกับสภาพปญหาและความจําเปนของการฝกอบรม รายละเอียดของหลักสูตรฝกอบรม ตั้งแต
หลักการ แนวคิด หลักการของการฝกอบรม จุดมุงหมายของการฝกอบรม เนื้อหาของการฝกอบรม 
ระยะเวลาการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม สื่อที่ใชในการฝกอบรม  การวัดและประเมินผล และผูเขารับ
การอบรม  

การออกแบบเนื้อหาของหลักสูตร แบงออกเปน ๓ โมดูล ประกอบดวย  
โมดูลที่ ๑ ความสามารถในการครองตน  ซึ่งมีเนื้อหาประกอบ คุณลักษณะภาวะผูนําสวน

บุคคลตามแนวพุทธของเยาวชน ซึ่งมีคุณลักษณะความเปนผูนํา ๔ ประการ ไดแก  มีวิสัยทัศน มี
ความรูความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ 

โมดูลที่ ๒ ความสามารถในการครองงาน ซึ่งมีเนื้อหาประกอบ คุณลักษณะภาวะผูนําตาม
แนวพุทธของเยาวชน ที่มีความสัมพันธกับงาน  ๓ ประการ ไดแก มีทักษะการคิด มีทักษะการทํางาน
เปนทีม และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

โมดูลที่ ๓ ความสามารถในการครองคน ซึ่งมีเนื้อหาประกอบ คุณลักษณะภาวะผูนําตาม
แนวพุทธของเยาวชน ที่มีความสัมพันธกับสังคม  ๓ ประการ ไดแก มีมนุษยสัมพันธ มีทักษะการ
สื่อสารที่ดี และมีจิตอาสา 

ซึ่งหลักสูตรกระบวนการฝกอบรมภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชนเลมนี้จะเปนแนวทาง
ใหการฝกอบรมเกิดประโยชนและบรรลุผลสําเร็จตอไป 

 
วิโรจน  พรหมสุด 

                                                                                      เมษายน ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

สารบัญ 

เรื่อง            หนา 

หลักการแนวคิด  ๑ 
หลักของการฝกอบรม    ๒ 
จุดมุงหมายของการฝกอบรม       ๒ 
เนื้อหาการฝกอบรม        ๓ 
ระยะเวลาในการฝกอบรม     ๕ 
วิธีการฝกอบรม   ๕ 
สื่อท่ีใชในการฝกอบรม   ๖ 
การวัดและการประเมินผล   ๖ 
ผูเขารับการฝกอบรม   ๗ 
กําหนดการฝกอบรม   ๘ 
โมดูลที่ ๑ เรื่องความสามารถในการครองตน   ๑๐ 
โมดูลที่ ๒ เรื่องความสามารถในการครองคน   ๒๗ 
โมดูลที่ ๓ เรื่องความสามารถในการครองงาน   ๓๗ 
รายการอางอิง   ๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 
 

คูมือ 
หลักสูตรฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนาํตามแนวพุทธของเยาวชน  

 
หลักการแนวคิด 
 
 การพัฒนาภาวะผูนําในระดับเยาวชนเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง เพื่อจะไดเปนผูนําทาง
ความคิดในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ  ซึ่งปญหาวิกฤตของชาต ิไมวาจะเปนปญหาสังคม หรือ
ปญหาเศรษฐกิจ ไดสรางโอกาสในการทบทวนตนเองใหกับคนไทย เพราะทําใหคนพบวาสาเหตุพ้ืนฐาน
ที่สําคัญท่ีสุดประการหนึ่งก็คือ การท่ีสังคมไทย “ขาดภาวะผูนํา” (Leadership Vacuums) ในทุก
ระดับ๑๔๘ สอดคลองกับ ประเวศ วะสี ไดกลาวย้ําถึงสภาพการขาดภาวะผูนําของสังคมไวในหลาย
โอกาส โดยกลาววาสังคมไทยในปจจุบันมีปญหาเกิดขึ้น ไดแก ปญหาอาชญากรรม โสเภณี โสเภณีเด็ก 
ยาเสพติด ฯลฯ สังคมไมมีพลังของการแกปญหาเพราะขาดจุดมุงหมายรวมกัน และขาดการรวมพลังท่ี
จะแกปญหา สภาพปญหาความขัดแยงที่เกิดข้ึน เกิดจากการไมมีการสรางสรรครวมกัน แสดงถึง
สภาวะบกพรองในภาวะผูนําในสังคมไทยอยางท่ัวถึงทุกๆ ระดับ๑๔๙ 
 การพัฒนาภาวะผูนําเปนสิ่งท่ีสามารถทําได และพัฒนาไดตลอดชวงชีวิต๑๕๐  แต
ชวงเวลาที่เหมาะสมที่สุดชวงหนึ่งในการพัฒนาภาวะผูนํา คือ ในวัยเยาวชน ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีอายุ
ตั้งแตสิบแปดปบริบูรณถึงยี่สิบหาปบริบูรณ๑๕๑ เปนชวงสําคัญของการเจริญเติบโตดานสวนบุคคล 
(Personal) สังคม และวิชาชีพ (Professional) โดยนักจิตวิทยาและนักการศึกษา และนักวิจัยหลาย
ทานที่มีความเห็นสอดคลองกันวา วัยรุนซึ่งเปนวัยท่ีเหมาะในการพัฒนาภาวะผูนํา โดยอางวาทักษะ
สําคัญของภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายรวมถึง ความสามารถในการเขาใจ และมีปฏิสัมพันธ
ระหวางผูอ่ืนจะพัฒนาในชวงวัยรุน๑๕๒ วัยรุนจึงเปนชวงเวลาสําคัญในการพัฒนาภาวะผูนํา 
 เยาวชนสมัยใหม เปนเยาวชนยุคไอที  ที่ละเลยคุณธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนวิถี
ชีวิตของสังคมไทย ทําใหเกิดปญหาสังคมตางๆ มากมาย การสงเสริมคุณลักษณะภาวะผูนําเชิงพุทธวิถี 
จึงมีความสําคัญตอการสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นแกเยาวชน โดยผูวิจัยสนใจศึกษาถึงองคประกอบ

                                                           
๑๔๘ ธรรมรักษ การพิศิษฎ. เอกสารประกอบการบรรยายสรุปในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวม

สรางวิสัยทัศนประเทศไทยสู พ.ศ. ๒๕๖๐. (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต.ิ ๒๕๔๐). หนา ๒๓. 

๑๔๙ ประเวศ วะสี. ผูนํา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมติชน. (๒๕๔๗), หนา ๗๑. 
๑๕๐ สิปปนนท เกตุทัต. (๒๕๔๕). การศึกษากับการพัฒนาภาวะผูนํา. วารสารการบริหารฅน. ๒๓

(๒)(กรกฎาคม): ๗๘-๘๓. 
๑๕๑ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ. (๒๕๕๐). 

พระราชบัญญตัิสงเสริมการพัฒนาเด็กและ เยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐. (กรุงเทพมหานคร: มปท.), 
หนา ๒. 

๑๕๒ Gordon, J. R. et. al., Management and Organization Behavior. (Boston: Allyn and 

Bacon, 1990). p. 5. 



๑๖๗ 
 

คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน โดยการศึกษาความตองการจําเปนในการพัฒนา และ
นําคุณลักษณะดังกลาวมาสรางเปนหลักสูตร ดวยกระบวนการวิจัยพัฒนาหลักสูตร และนําหลักสูตรที่
ไดไปใชในการพัฒนาผูนําเยาวชน เพ่ือเปนพลังสําคัญของชาติ และพระพุทธศาสนาในอนาคต  

 
หลักการของการฝกอบรม 

หลักสูตรฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน เปนหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นเปนการเฉพาะ โดยมีหลักการดังตอไปนี้ 

๑.  เปนหลักสูตรฝกอบรมที่เนนเสริมสรางความรู เจตคติ และทักษะภาวะผูนําตามแนว
พุทธของเยาวชน 

๒.  เปนหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของเยาวชน โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาตามแนวพุทธวิถี 

๓.  เปนหลักสูตรท่ีเนนผูเขารับการฝกอบรมเปนสําคัญ 
โดยในหลักการที่เนนเสริมสรางความรู เจตคติ และทักษะภาวะผูนําเยาวชน นั้น ใชเวลา

ในการฝกอบรม ภาคเนื้อหา ทั้งหมด  ๑๘ ชั่วโมง ๒๐ นาที สามารถจําแนกไดดังนี ้
๑) ความรู จากการบรรยายใหความรูในแตละโมดูล และการสรุปความรู เปนเวลา ๓ 

ชั่วโมง ๔๐ นาที คิดเปนรอยละ  ๒๐ ของกระบวนการฝกอบรม 
๒) เจตคติ จากกิจกรรมนันทนาการกระตุนการเรียนรู และการมีสวนรวมอภิปราย

แสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา  ในแตละโมดูล เปนเวลา ๕ ชั่วโมง  ๓๐ นาที คิดเปนรอยละ  ๓๐ ของ
กระบวนการฝกอบรม 

๓) ทักษะภาวะผูนํา จากการปฏิบัติกิจกรรม ในแตละโมดูล เปนเวลา  ๙ ชั่วโมง ๑๐
นาที คิดเปนรอยละ  ๕๐ ของกระบวนการฝกอบรม 

นอกจากนั้น ยังมีการใชเวลาในสวนของการประเมิน เปนเวลา ๒ ชั่วโมง ๕ นาที โดยใช
เวลาประเมินกอนฝกอบรม ๕๐ นาที ระหวางการฝกอบรม ๓๐ นาที และหลังการฝกอบรม ๔๕ นาที   

รวมใชเวลาในการฝกอบรม เปนเวลา ๒๐ ชั่วโมง  ๒๕  นาที  
 

จุดมุงหมายของการฝกอบรม 
เพ่ือใหผูนําเยาวชน ที่เขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรนี้เปนผูที่มีความรู เจตคติ และ

ทักษะเก่ียวกับคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธเยาวชน ๓ องคประกอบ ไดแก  
องคประกอบที่ ๑  ความสามารถในการครองตน  ซึ่งคุณลักษณะภาวะผูนําสวนบุคคล

ตามแนวพุทธของเยาวชน ซึ่งมีคุณลักษณะความเปนผูนํา ไดแก มีวิสัยทัศนกาวไกล มีความฉลาดรอบรู 
มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกลาแสดงออกอยางเหมาะสม และความมีวินัยในตนเอง 

องคประกอบที่ ๒  ความสามารถในการครองงาน ซึ่งคณุลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธ
ของเยาวชน ที่มีความสัมพันธกับงาน ไดแก การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการบริหารจัดการที่ดี 
และมีความสามารถในการตัดสินใจ 

องคประกอบที่ ๓  ความสามารถในการครองคน ซึ่งคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธ
ของเยาวชน ที่มีความสัมพันธกับสังคม ไดแก การมีมนุษยสัมพันธ และ การมีทักษะการสื่อสารท่ีดี   



๑๖๘ 
 

เนื้อหาการฝกอบรม 
ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โมดูลที่ ๑ ความสามารถในการครองตน ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย คุณลักษณะภาวะผูนํา

สวนบุคคลตามแนวพุทธของเยาวชน ๕ ประการ ไดแก มีวิสัยทัศนกาวไกล มีความฉลาดรอบรู มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีความกลาแสดงออกอยางเหมาะสม และความมีวินัยในตนเอง 

โมดูลที่ ๒ ความสามารถในการครองงาน ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวยคุณลักษณะภาวะผูนํา
ตามแนวพุทธของเยาวชน ที่มีความสัมพันธกับสังคม ๒ ประการ ไดแก การมีมนุษยสัมพันธ และ การ
มีทักษะการสื่อสารที่ดี   

โมดูลที่ ๓ ความสามารถในการครองงาน ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวยคุณลักษณะภาวะผูนํา
ตามแนวพุทธของเยาวชน ที่มีความสัมพันธกับงาน ๓ ประการ ไดแก การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี
การบริหารจัดการที่ดี และมีความสามารถในการตัดสินใจ 

 
ตารางที่ ๑ หลักสูตรฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน 

 
โมดูล จุดประสงค วิธีการฝกอบรม เครื่องมือ ระยะเวลา 

วันที่ ๑    
ทดสอบกอน
ฝกอบรม 

     เพื่อประเมินผูเขา
รับการอบรมกอน
การฝกอบรม 

ให ผู เข ารั บ การอบรม
ทดสอบกอนการฝกอบรม 

๑.  แบบทดสอบ
วัดความรู ๒๘ ขอ 
๒.  แบบวัดเจตคติ 
๒๑ ขอ 

๓๐ นาที 

เตรียมความ
พรอม 

๑. เพื่อใหเยาวชนผูรับ
การอบรมมีความรู
เก่ียวกับคุณลักษณะ
ภาวะผูนําตามแนว
พุทธของเยาวชน 
และเห็นความสําคัญ
ของการฝกอบรม 

วิทยากรบรรยายให
ความรูเรื่องคุณลักษณะ
ภาวะผูนําตามแนวพุทธ
ของเยาวชน 

 ๒๐ นาที 

โมดูลที่ ๑  
ความสามารถ
ใน การครอ ง
ตน 

๑.  เพ่ือใหเยาวชน
ผูรับการอบรมมี
คุณลักษณะภาวะ
ผูนําสวนบุคคล
ตามแนวพุทธ 

- กิจกรรมนันทนาการ
กระตุนการเรียนรู 
- วิทยากรบรรยาย 
- ทํากิจกรรมที่ ๑ “ผูนําสี่

ทิศ”  (Who are you)  
- ทํากิจกรรมที่ ๒ “สราง

วินัยในการอยูรวมกัน” 

๑.  แบบประเมิน
การรวมกิจกรรม
ผูนําสี่ทิศ และ
สรางวินัยในการ
อยูรวมกัน 
๒. แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

๒ ชั่วโมง 
๕๐ นาที 

 
 

 



๑๖๙ 
 

ตารางที่ ๑ หลักสูตรฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน (ตอ) 
 

โมดูล จุดประสงค วิธีการฝกอบรม เครื่องมือ ระยะเวลา 
  - ทํากิจกรรม “รูเขา รู

เรา” (You  and I) 
- รวมอภิปรายแสดงความ

คิดเห็น สรุปคุณคา 

ภาวะผูนําสวน
บุคคลตามแนว
พุทธ 

 

โมดูลที่ ๒   
ความสามารถ
ใน การครอง
คน 

๑.  เพ่ือใหเยาวชนผูรับ
การอบรมมี
คุณลักษณะภาวะ
ผูนําตามแนวพุทธ
ของเยาวชน ที่มี
ความสัมพันธกับ
สังคม 

- กิจกรรมนันทนาการ
กระตุนการเรียนรู 
- วิทยากรบรรยาย 
- ทํากิจกรรมที่ ๓ “รูเขา   

รูเรา” (You and I) 
- ทํากิจกรรมที่ ๔ “สราง

สัมพันธภาพและการ
สื่อสารกับเกมพับ
กระดาษ”  

- รวมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น สรุปคุณคา 

๑.  แบบประเมิน
การเขารวม
กิจกรรมรูเขา รู
เรา และเกมสพับ
กระดาษ 
๒. แบบประเมิน
ทักษะความ 
สามารถในการ
ครองคน 

๓ ชั่วโมง 

วันที่ ๒     
โมดูลที่ ๓   
ความสามารถ
ในการครอง
งาน 

๑.  เพ่ือใหเยาวชน
ผูรับการอบรมมี
คุณลักษณะภาวะ
ผูนําตามแนว
พุทธของเยาวชน 
ที่มีความสัมพันธ
กับงาน   

- กิจกรรมนันทนาการ
กระตุนการเรียนรู 
-  วิทยากรบรรยาย 
-  ทํากิจกรรมที่ ๕ 
   “หอคอยในฝน” 
-  ทํากิจกรรมที่ ๔ 
 “เครือขายใยแมงมุม”  
- ทํากิจกรรมที่ ๕ “รวม

ดวยชวยกัน สังคมฉัน
นาอยู” 

รวมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น สรุปคุณคา 

๑.  แบบประเมิน
การเขารวม
กิจกรรมหอคอย
ในฝน กิจกรรม
เครือขายใยแมง
มุม และกิจกรรม
รวมดวยชวยกัน 
สังคมฉันนาอยู 
๒.  แบบประเมิน
ทักษะความ 
สามารถในการ
ครองงาน 

๕ ชั่วโมง 
๑๐ นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 
 

ตารางที่ ๑ (ตอ) หลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนแหง 
  ประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 

โมดลู จุดประสงค วิธีการฝกอบรม เครื่องมือ ระยะเวลา 

สรุปผลการ
ดําเนิน
กิจกรรม 

๑. เพ่ือสรุปผลการ
ดําเนินกิจกรรม  

๒. เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู และถอด
บทเรียนที่ไดจาก
กิจกรรมฝกอบรม 

- รวมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรู ถอดบทเรียน 
สรุปคุณคาจาก 

    กิจกรรม 

๑. ใบสรุป
ภาพรวม
กิจกรรม 

๓๐ นาที 

ทดสอบ 
หลังฝกอบรม 

เพ่ือประเมินผูเขารับ
การอบรมหลังการ
ฝกอบรม 

-  ใหผูเขารับการอบรม
ทดสอบหลังการ
ฝกอบรม 

๑.  แบบทดสอบ
วัดความรู ๒๘ 
ขอ 
๒.  แบบวัด   
เจตคติ ๒๑ ขอ 
๓.  แบบประเมิน
ความเหมาะสม
ของหลักสูตร
ฝกอบรม 

๓๐ นาที  

สรุป ปดกิจกรรมการฝกอบรม   

 

ระยะเวลาการฝกอบรม   
ระยะเวลาการฝกอบรม ๒ วัน  

 

วิธีการฝกอบรม  
ในกระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ผูดําเนินการ

การฝกอบรมและวิทยากร ใชเทคนิคการฝกอบรมภาวะผูนําเยาวชน ผสมผสานหลายวิธีประกอบกัน 
ไดแก  

๑.  การบรรยายประกอบสื่อวีดีทัศน (CD-Video) เปนเทคนิคที่จะทําใหผูเขารับการ
ฝกอบรมภาวะผูนําสนใจ ในสื่อเชิงสรางสรรค จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจไดงายขึ้น มองเห็น
ภาพพจน 

 ในกรณีนี้ วิทยากรจะตองคัดเลือกสื่อโดยเฉพาะใหตรงวัตถุประสงคและเนื้อหาที่
นํามาบรรยาย รวมทัง้การใช Power Point  

๒.  การอภิปรายซักถาม (Discussion) เปนเทคนิคการฝกอบรมภาวะผูนําเกิดการเรียนรู
ดานทักษะการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 



๑๗๑ 
 

๓.  การระดมสมอง (Brainstorming) เปนเทคนิคการฝกอบรมภาวะผูนําท่ีเปดโอกาสให
ผูเขารับการฝกอบรมแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี ไมคํานึงถึงความถูกผิด จะเปนการพูดหรือเขียนก็
ได ใชในการพัฒนาศักยภาพของผูนําเยาวชน   

๔.  แบบฝกหัดรายบุคคล (Individual exercise) เปนเทคนิคการฝกอบรมภาวะผูนําที่
ทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูทักษะการแกปญหาโดยการใชองคความรูที่ไดจากเทคนิคการ
ฝกอบรมตางๆ ไปใชแกปญหาในสถานการณที่กําหนดให  

๕.  เกม (Game) เปนอีกเทคนิคหนึ่งท่ีนํามาใชมากที่สุดในการฝกอบรมภาวะผูนําในการ
เลนเกมตางๆ เพ่ือไมใหเกิดความเครียด เบื่อฟงการบรรยายนานๆ   

๖.  การฝกทักษะการพูด (Public  Speaking) เปนเทคนิคการฝกทักษะในการพูดแบบ
ไมไดเตรียมตัวลวงหนา แตอาศัยประสบการณที่ผูนําเยาวชนอาจไดยินไดฟงหรือไดพบเห็นมา แลว
นํามา ประยุกตใชในสถานการณที่วิทยากรกําหนดให 

๗.  กรณีศึกษา (Case Study) เปนอีกเทคนิคหนึ่งในการฝกอบรมภาวะผูนําเยาวชน
เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมไดทดสอบความคิดของตนเองกับเพ่ือนรวมงานในการวิเคราะห
สถานการณและบุคคล วาจะแกไขหรือพัฒนาอยางไร เปนตน 

๘.  กิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activity) เปนเทคนิคหนึ่งในกระบวนการ
ฝกอบรมภาวะผูนําเยาวชน เพ่ือใหผูนําเยาวชนรวมทํากิจกรรมตางๆ เชน การรองเพลง  ปรบมือ 
แสดงทาทาง ทําใหเกิดบรรยากาศการฝกอบรมที่คลายความตึงเครียด สนุกสนาน และสราง
ความสัมพันธที่ตอกันระหวางเพ่ือนรวมงาน 

 

สื่อที่ใชในการฝกอบรม 
สื่อที่ใชในการฝกอบรมประกอบดวย 
๑.  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วีดีทัศน  
๒.  สื่อคอมพิวเตอร Power point   
๓.  ใบความรู 
๔.  ใบกิจกรรม 
๕.  เพลงและเครื่องดนตรีประกอบกิจกรรม 
๖.  ปากกาเมจิก 
๗.  กระดาษส ี
๘. อุปกรณสําหรับเลมเกมในแตละโมดูล 

 

การวัดผลและประเมินผล    
การวัดและการประเมินผลตามหลักสูตร ผูวิจัยใชแนวคิดการประเมินท่ีมุงพัฒนาผูเขารับ

การฝกอบรม ซึง่มีรายละเอียดดังนี ้
๑.  การประเมินกอนการฝกอบรม 
 ๑.๑ ทดสอบวัดความรูเก่ียวกับผูนํา จํานวน ๒๘ ขอ ขอละ ๐.๕ คะแนน รวมเปน 

๑๔ คะแนน ซึ่งประกอบดวย มีความรูเก่ียวกับอาเซียน จํานวน ๑๐ ขอ มีความรูเก่ียวกับทักษะการคิด 



๑๗๒ 
 

จํานวน ๓ ขอ มีความรูเกี่ยวกับทักษะการทํางานเปนทีม จํานวน ๓ ขอ มีความรูเกี่ยวกับทักษะการ
แสวงหาความรู จํานวน ๓ ขอ มีความรูเกี่ยวกับทักษะเทคโนโลยีและการสื่อสาร จํานวน ๓ ขอ มี
ความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดี จํานวน ๓ ขอ  และมีความรูเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม จํานวน ๓ ขอ  

๑ .๒ ประเมิน เจตคติ เกี่ ยวกับภาวะผูนํ าเยาวชนอาเซียน  จํ านวน  ๒๑ ขอ 
ประกอบดวยมีความรูเก่ียวกับอาเซียน จํานวน ๓ ขอ มีทักษะการคิด จํานวน ๓ ขอ มีทักษะการ
ทํางานเปนทีม จํานวน ๓ ขอ มีทักษะการแสวงหาความรู จํานวน ๓ ขอ มีความรูเก่ียวกับทักษะ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร จํานวน ๓ ขอ มีคุณลักษณะที่ดี จํานวน ๓ ขอ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
จํานวน ๓ ขอ  

๒.  การประเมินระหวางการจัดการฝกอบรม 
 การประเมินทักษะ เปนการประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการฝกอบรม ผูวิจัยทํา

การประเมินหลังจัดกิจกรรมในแตละโมดูล จํานวน ๓๕ ขอ ประกอบดวย โมดูลที่  ๑ ทักษะ
คุณลักษณะที่ดี จํานวน ๕ ขอ  โมดูลที่ ๒ ทักษะการทํางานเปนทีม จํานวน ๕ ขอ โมดูลที่ ๓ ทักษะ
เทคโนโลยีการสื่อสารและการแสวงหาความรู ซึ่งมี ๒ องคประกอบ ไดแก ทักษะเทคโนโลยีการสื่อสาร 
จํานวน ๕ ขอ และ ทักษะการแสวงหาความรู จํานวน ๕ ขอ โมดูลที่ ๔ ทักษะการคิด จํานวน ๕ ขอ  
โมดูลที่ ๕ ทักษะคุณธรรมจริยธรรม จํานวน ๑๐ ขอ และโมดูลที่ ๖ ทักษะเก่ียวกับอาเซียน จํานวน ๕ 
ขอ   

๓.  การประเมินหลังการจัดการฝกอบรม 
 ๓.๑ ทดสอบวัดความรูเก่ียวกับภาวะผูนําเยาวชน จํานวน ๒๘ ขอ ซึ่งเหมือนกับการ

ประเมินกอนการจัดการอบรม 
๓.๒ ประเมินเจตคติเก่ียวกับภาวะผูนําเยาวชนอาเซียน  จํานวน ๒๑ ขอ ซึ่ง

เหมือนกับการประเมินกอนการจัดการอบรม 
๓ .๓  ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรการฝกอบรม จํานวน ๒๕ ขอ 

ประกอบดวย ดานสถานที่ จํานวน ๕ ขอ ดานวิทยากร จํานวน ๑๐ ขอ และดานกิจกรรม จํานวน ๑๐ 
ขอ 
 

ผูเขารับการฝกอบรม  
เยาวชนจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี อําเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุรี จํานวน ๒๘ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 
 

กําหนดการฝกอบรม 
กระบวนการฝกอบรมคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน  

ระหวางวันที ่...................................... 
สถานที่ฝกอบรม...................................... 
_____________________________ 

 

วันที่ ๑ 
๐๗.๓๐ น.-๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม  
๐๘.๐๐ น.-๐๘.๒๐ น.  พิธีเปด  
๐๘.๒๐ น.-๐๘.๓๐ น.  ปฐมนิเทศหลักสูตรฝกอบรม ทักทาย แนะนําตัววิทยากร 
๐๘.๓๐ น.-๐๙.๐๐ น.  ทดสอบกอนการฝกอบรม (๓๐ นาที) 
๐๙.๐๐ น.-๐๙.๑๐ น.  พัก ๑๐ นาที 
๐๙.๑๐ น.-๐๙.๓๐ น. วิทยากรบรรยายใหความรูเรื่องภาวะผูนําตามแนวพุทธ (๒๐ นาที) 
๐๙.๓๐ น.-๑๒.๒๐ น. โมดูลที่ ๑ มีความสามารถในการครองตน   

กิจกรรมนันทนาการกระตุนการเรียนรู (๑๐ นาที) 
วิทยากรบรรยายเรื่องทักษะการครองตน (๒๐ นาที) 
กิจกรรมท่ี ๑ ผูนําสี่ทิศ “Who are you” (๕๐ นาที)  
รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา  (๑๕ นาที) 
กิจกรรมท่ี ๒ สรางวินัยในตนเอง (๕๐ นาที) 
รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา  (๑๕ นาที) 
สรุปประเมินกิจกรรม (๑๐ นาที) 

๑๒.๒๐ น.-๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน/ พักผอนตามอัธยาศัย   
๑๓.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น.  โมดูลที่ ๒ มีความสามารถในการครองคน   

     กิจกรรมนันทนาการกระตุนการเรียนรู (๑๐ นาที) 
วิทยากรบรรยายเรื่องทักษะการครองคน (๒๕ นาที) 
กิจกรรมท่ี ๓ รูเขา รูเรา (You and I)   (๕๐ นาที)  

     รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา  (๑๕ นาที) 
กิจกรรมท่ี ๔ สรางสัมพันธภาพและการสื่อสารกับเกมพับกระดาษ     
                (๕๐ นาที) 
รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา  (๑๕ นาที) 

     สรุปประเมินกิจกรรม (๑๕ นาที) 
 
 
 
 



๑๗๔ 
 

วันที่ ๒ 
๐๘.๐๐ น.-๐๘.๒๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๘.๒๐ น.-๐๘.๔๐ น.  เตรียมความพรอม  รองเพลง กิจกรรมสันทนาการ (๒๐ นาที) 
๐๘.๔๐ น.-๑๒.๐๐ น.  โมดูลที่ ๓ มีความสามารถในการครองงาน 

 กิจกรรมนันทนาการกระตุนการเรียนรู (๑๐ นาที) 
 วิทยากรบรรยายเรื่องความสามารถในการครองงาน (๓๐ นาที) 
 กิจกรรมที่ ๕ “หอคอยในฝน” (๖๐ นาที) 
 รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา (๑๕ นาที) 
 กิจกรรมที่ ๖  “เครือขายใยแมงมุม”  (๕๐ นาที) 

     รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา (๑๕ นาที) 
     สรุปประเมินกิจกรรม (๒๐ นาที) 
๑๒.๐๐ น.-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน / พักผอนตามอัธยาศัย   
๑๓.๐๐ น.-๑๔.๕๐ น.  กิจกรรมที่ ๗  “รวมดวยชวยกัน สังคมฉันนาอยู” (๙๐ นาที) 
     สรุปประเมินกิจกรรม (๒๐ นาที) 
๑๔.๕๐ น.-๑๕.๓๐ น. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม แตละกลุมรวมแลกเปลี่ยน  
     ถอดบทเรียนที่ไดจากกิจกรรมการฝกอบรม (๓๐ นาที) 
๑๕.๓๐ น.-๑๖.๐๐ น.  ทําแบบทดสอบหลังอบรม (๓๐ นาที) 
๑๖.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น.  มอบวุฒิบัตร พิธีปดการฝกอบรม (๑๕ นาที) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 
 

โมดูลที ่๑ 
เรื่อง ความสามารถในการครองตน   

 

๑.  จุดมงหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) 
การมีคุณธรรมจริยธรรมของผูนําเยาวชน คือ การที่ผูนําเยาวชนมีคุณธรรมในการดําเนิน

ชีวิต มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตยสุจริต มีความเสียสละ อดทน มานะบากบั่นตอสูตอความ
ยากลําบาก มีความเอื้ออาทรตอผู อ่ืน เห็นแกประโยชนแกสวนรวม มีจิตสาธารณะ และ มีความ
นาเชื่อถือ/ไววางใจ 

ในการครองตน เปนเปนที่ยอมรับ บุคลิกสวนตนมีความสําคัญเปนอยางมาก ดังคํากลาว
ที่วา “บุคลิกภาพดี มีชัยไปกวาครึ่ง” หาไดเปนคํากลาวท่ีเกินจริงไม การมีบุคลิกภาพที่ดี เปน
สวนประกอบท่ีสําคัญในความสําเร็จของบุคคลเกือบทุกอาชีพ การที่เยาวชนมีบุคลิกภาพที่ดีจึงเปนการ
สรางองคประกอบแหงความสําเร็จใหกับผูนําเยาวชน โดยเฉพาะการยอมรับตนเอง มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง เชื่ออํานาจในตน มีความภาคภูมิใจในตนเอง กลาแสดงออก มีความใจกวาง มีความสามารถใน
การควบคุมอารมณความรูสึก รูจักประนีประนอม สุภาพออนโยน แตงกายเหมาะสม มีความเปนมิตร 
ชอบเปนผูนํา และมีทักษะทางสุนทรียะ 

ในการพัฒนาหลักสูตรคุณลักษณะผูนําเยาวชนในโมดูลที่ ๑ เรื่อง ความสามารถในการ
ครองตน ซึ่งจะตองเรียนรูถึงบุคลิกภาพของแตละคนวามีลักษณะเปนอยางไร มีขอดีขอเสียอยางไร 
สามารถวิเคราะหตัวเองออก บอกตัวเองได วาตัวเองเปนคนอยางไร คูปฏิสัมพันธมีบุคลิกภาพเปน
อยางไร ซึ่งจะชวยใหผูนําสามารถมีปฏิสัมพันธ มีการสื่อสาร มีการบริหารจัดการ การมอบหมายงาน 
การแสดงออกไดอยางเหมาะสมตอไป  

๑.๑ เพื่อใหเยาวชนผูรับการอบรม มบีุคลิกภาพที่ด ี
๑.๒  เพ่ือใหเยาวชนผูรับการอบรม มีคุณธรรมจริยธรรม ไดแก ความมีวินัยในตนเอง มี

ความซื่อสัตยสุจริต มีความเสียสละ อดทน มานะบากบั่นตอสูตอความยากลําบาก 
๑.๓ เพ่ือใหเยาวชนผูรับการอบรม มีความเอ้ืออาทรตอผู อ่ืน เห็นแกประโยชนแก

สวนรวม และมีจิตสาธารณะ  
 

๒.  เนื้อหาหลักสูตร (Curriculum Content) 
เนื้อหาในโมดูลที่ ๑ เรื่องความสามารถในการครองตน  มีดังนี ้
๑. คุณธรรมในการครองตน 
คุณธรรมจริยธรรมของผูนําที่ดี ไดแก มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตยสุจริต มีความ

เสียสละ อดทน มานะบากบั่นตอสูตอความยากลําบาก มีความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน เห็นแกประโยชนแก
สวนรวม มีจิตสาธารณะ และ มีความนาเชื่อถือ/ไววางใจ 



๑๗๖ 
 

๑.  ความมีวินัยในตนเอง คือ การควบคุม พฤติกรรมของบุคคลดวยความสามารถของ
ตนเองไดเปนผลสําเร็จตามเปาหมายอันเปนที่ยอมรับ โดย งดเวนหรือระงับยับยั้งการกระทําอันไม
เหมาะสมและนําตนไปสูการกระทําอันเหมาะสมยิ่งข้ึน๑๕๓  

๒.  ซื่อสัตยสุจริต คือ มีความซื่อตรง มั่นคงอยูในศีลธรรม มีความซื่อสัตยตอตนเองและ
ผูอื่น มีความสุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ 

๓.  ความเสียสละ คือ การมีน้ําใจเอ้ือเฟอเสียสละแบงปนใหแกกัน แบงออกเปน ๔ 
รูป แบบ  คื อ  ๑ ) การแบ งป น ทางวั ต ถุ  (Object-related Activity) ๒ ) การให ความร วมมื อ 
(Cooperative Activity)  ๓) การใหความชวยเหลือทั่วไป (Helping Activity) และ ๔) การแสดง
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน (Empathic Activity)๑๕๔  

๔.  ความอดทน คือ การหามจิตใจ หรือไมแสดงกิริยาที่ไมดีออกมา เมื่อไดพบกับ
เหตุการณอันไมนาพึงพอใจตองมีความอดทน ไมหุนหันพลันแลน เชน ในขณะที่ทําการงาน ก็อดทนตอ
ความยากลําบาก ไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย อดทนตอความเจ็บไขไดปวย ไมทุรนทุรายจนเกินไป 
และอดทนตอความเจ็บใจ ในเมื่อคนอ่ืนทําสิ่งที่ไมนาพอใจใหแกตน 

๕.  ความมีมานะบากบั่นตอสูตอความยากลําบาก  คือ ความเปนผูมีความเขมแข็ง กลา
หาญ หนักเอาเบาสู มุงความสําเร็จกิจการงานเปนที่ตั้ง ไมหลงคํายอ ไมทอคําติ มุงมั่นฝาฟนอุปสรรค
ปญหาตางๆ ปฏิบัติงานทุกอยางใหบรรลุเปาหมาย 

๖.  มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ คือ ชวยเหลือเก้ือกูล โอบออมอารีในลักษณะสงเคราะห 
อนุเคราะห หรือบูชาคุณความดี แลวแตเวลา สถานที่ และบุคคล มีความรักและความหวังดีเปนท่ีตั้ง 

๗.  เห็นแกประโยชนแกสวนรวม มีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม มีความ
ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม การกระทําใดๆเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบเสียหายตอสวนรวม และ
พรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาผลประโยชนของสวนรวม 

๘.  มีความนาเชื่อถือ/ไววางใจ คือ ปจจัยที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางกัน ที่จะเกิดขึ้น
ไดโดยมีองคประกอบ ๒ อยางคือ ๑) ผูนําจะตองมีความรูความสามารถ และ ๒) จะตองมีความเปนคน
ดี มีคุณลักษณะดีโดยเนื้อแท หรือ Credibility หรือ Character หมายความวาบุคคลจะตองเปนคนดี
ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความมีวุฒิภาวะ ความซื่อสัตย เปนตน๑๕๕ 

คุณสมบัติของผูนําท่ีปรากฏในสังฆโสภณสูตร ในพระสูตรนี้พระพุทธองคไดกําหนดแสดง
ถึงลักษณะและคุณสมบัติของผูนําวามีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้คือ  

๑. วิยัตโต เปนผูมีปญญา  

                                                           
๑๕๓ ปรีชา ธรรมา. “วินัยแหงตน”. สารานุกรมศึกษาศาสตร, ๒๖: ๓๓-๓๘. (กรุงเทพมหานคร: คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๖), หนา ๓๓. 
๑๕๔ Rushton Philippe. Altruism and helping behavior : social, personality, and 

developmental perspectives. (New Jersey: Lawrence Erlbaum, 1981), p.7. 
๑๕๕ พระเทพคุณาภรณ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ. ๙). [Access on ๘ กันยายน ๒๕๖๑]. Available from: 

http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=๕๒๘๒:๒๐๑๑-๑๒-๑๑-๑๒-

๓๙-๔๔&catid=๙๖:๒๐๐๙-๐๙-๑๙-๑๐-๑๓-๕๙&Itemid=๓๒๖ 

 



๑๗๗ 
 

๒. วินีโต เปนผูมีระเบียบวินัยดี  
๓. วิสารโท เปนผูแกลวกลา  
๔. พหุสสุโต เปนผูมีความรู ศึกษาทรงจํามาก 
๕. ธัมมานุธัมมปฏิปนโน เปนผูปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรม รักษาความถูกตองใน สิ่ง

ที่ถูกที่ควร๑๕๖ 
 
๒.  การพัฒนาบุคลิกภาพที่ด ี
 มีผูกลาววา “ไมมีใครที่มีบุคลิกภาพดีไมไดและไมมีใครมีบุคลิกภาพเลวรายไปหมด

ทุกอยาง” "Extended DISC" พัฒนามาจากทฤษฎีการวิเคราะหพฤติกรรมมนุษยตามแนวคิดของ 
คารล กุสตาฟ จุง" (Carl Gustav Jung) ซึ่งเปนนักวิทยาศาสตรที่ศึกษาดานพฤติกรรมเปนคนแรกๆ 
โดยไดแบงรูปแบบพฤติกรรมมนุษยออกเปน ๔ รูปแบบ ไดแก D I S C 

 D - style (dominance) 
 กลาตัดสินใจ เนนผลลัพธ มุงมั่น ทําอะไรรวดเร็ว พูดจาเสียงดัง ไม ประนีประนอม 

กลาเสี่ยง ชอบการแขงขัน ยึดตนเองเปนศูนยกลาง ไมคอยฟงผูอ่ืน ตรงไปตรงมาบางทีอาจดูขวานผา
ซากไปบาง มีขอเรียกรองสูง ดื้อดึง มั่นใจในตัวเอง 

 I - style (influence) 
 เปนคนชางพูด ชอบเขาสังคม ดูเปนมิตร เปดเผย จูงใจคนเกง ชอบขายไอเดีย เปน

คน ราเริง มีอารมณออนไหว มักหลีกเลี่ยงรายละเอียด เวลาคุยกันมักพูดออกนอกประเด็นไปเรื่อย ไม
คอยรักษากฎ ไมชอบคนนาเบื่อและเขมงวด 

 S - style (stediness) 
 ใจเย็น สงบ เสมอตนเสมอปลาย ทําอะไรเปนระบบ ละเอียดรอบคอบ ถอมตัว 

ประนีประนอม ชอบเปนผูฟงมากกวาผู พูด จะพูดเมื่อถูกถาม มักแสดงความเห็นดวยกับผู อ่ืน
ตลอดเวลาตองการคําแนะนําจากผูอื่น ไมชอบการเปลี่ยนแปลง 

 C - style (compliance) 
 ชอบความสมบูรณแบบ ยึดติดกับรายละเอียด มีเหตุผล มีหลักการ เนนความชัดเจน

ถูกตอง ใหความสําคัญกับขอเท็จจริง เปนคนละเอียดถี่ถวน มีระเบียบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ ไมชอบ
เสี่ยงทําอะไรอยางระมัดระวัง  

 โดยบางคน อาจเปนประเภทลักษณะเดนโดด ๆ ตัวเดียว เชน D แตบางคนอาจเปน
ลักษณะผสม โดยมีลักษณะเดนนํา ๑ ตัว และตาม ๑ ถึง ๒ ตัว เชน DC หรือ DCI เปนตน 

๒. วิธีการสื่อสาร/ปรับตัว อยางไรใหถูกใจคนทุกสไตล 
 หากคุณเปน D - style สิ่งท่ีคุณจะสามารถทําไดเพื่อใหสื่อสารกับผูอ่ืนไดดีข้ึนคือ 

คุณจะตองเนนที่อารมณ และความรูสึกใหมากข้ึน เพราะโดยปกติคุณจะใหความสําคัญกับงาน หรือ
ผลลัพธมากกวาเรื่องอารมณและความรูสึก นอกจากนี้ คุณยังควรที่จะพูดใหนอยลงแลวฟงใหมากขึ้น 
ระมัดระวังที่จะไมเปนผูนําในการสนทนา พรอมเปดโอกาสใหมีการพูดคุยแบบสั้นๆ ระวังในเรื่องของ
การแสดงความดื้อรั้น ไมสุภาพ และคุณตองมีความอดทนมากกวานี้ 
                                                           

๑๕๖ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗/๑๐. 



๑๗๘ 
 

 หากคุณเปน I - style สิ่งท่ีคุณควร ปรับเวลาสื่อสารกับคนตางสไตลคือ คุณควรจะ
พูดใหนอยลง ฟงใหมากขึ้น เนนที่รายละเอียดของขอเท็จจริงใหมากข้ึน พูดแบบตรงไปตรงมามากขึ้น 
และพยายามอยูในประเด็น นําเสนอใหชาลง ควรเวนระยะหางความเปนสวนตัวของผูอ่ืนบางเพราะ
บางคนอาจไมชอบก็ได แลวก็ตองไมใชอารมณมากเกินไป เนนเหตุผลใหมากขึ้น 

 หากคุณเปน S - style คุณควรท่ีจะแสดงออกและสื่อสารใหดูมีชีวิตชีวาและ พูดให
มากข้ึนเพราะปกติคุณอาจจะดูเนือยๆ เงียบๆ ไมคอยพูดคอยจา นอกจากนี้คุณควรนําเสนอใหรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน อยามัวแตรอใหถูกถาม เนนรายละเอียดใหนอยลง ควบคุมอารมณใหได 

 หากคุณเปน C - style ก็จะคลายๆ กับคนที่เปน S คือคุณจะตองแสดงออกและ พูด
ใหมากข้ึน พูดถึงรายละเอียด ขอเท็จจริงและตัวเลขใหนอยลง พูดถึงเรื่องบุคคลและอารมณใหมาก 
เนนที่การกระตุนจูงใจใหมากขึ้น ระมัดระวังไมแสดงความเย็นชา ไมสุภาพ และหางเหินจนเกินไป 

 ดังนั้นบุคลิกภาพเรียนไดและแกไขได เราพัฒนาลักษณะเฉพาะของตัวเราใหดีข้ึนได 
บุคลิกภาพเปนสิ่งที่ไดจากประสบการณท่ีสะสมมา รวมทั้งสภาพแวดลอมทางสังคมและการอบรมสั่ง
สอนจากครอบครัว จะแสดงออกทางสีหนา ทาทาง คําพูดหรือกิริยามารยาท บุคคลที่มีนิสัยดี ใจเย็น มี
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ มีมนุษยสัมพันธดี สุภาพออนโยน จะเปนผูท่ีมีบุคลิกภาพดี สุภาพ จะทําใหเกิด
ความมั่นใจในตนเอง อยูในสังคมอยางเปนสุขไดรับการยอมรับจากคนในสังคม จะเกิดความภาคภูมิใจ
ในศักดิ์ศรีของตน ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวาบุคลิกภาพมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยทําใหบุคคล
ประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวได 

๓. หลักการพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวจิตวิทยา 
 การพัฒนาบุคลิกภาพทางจิตวิทยามีแนวปฏิบัติ ดังนี้   
 ๑.  ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลิกภาพ  เลขานุการที่มีบุคลิกภาพดีจะมีโอกาสดี

ในอาชีพปจจุบันและอนาคต  ความเจริญกาวหนาของเลขานุการขึ้นอยูที่การปรุงแตงบุคลิกภาพใหเขา
กับสถานการณที่แวดลอมตนไดอยางเหมาะสม บุคลิกภาพของเลขานุการเปนภาพลักษณขององคการ
เมื่อภาพลักษณองคการดีธุรกิจยอมอยูรอด เจริญเติบโต มีกําไร และรับผิดชอบตอสังคมไดด ี

 ๒.  สํารวจบุคลิกภาพของตนเอง  ทําการสํารวจลักษณะเฉพาะของตัวเราเอง เพื่อให
รูจักตัวเองกอนวามีจุดเดน จุดดอย ขอดี ขอเสีย และขอบกพรองอะไร โดยการวิเคราะหดูตัวเองดวย
ตัวเอง และรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืนดวย ดังนี ้

  ๒.๑ การวิเคราะหตนเอง  บุคลิกภาพของเราหากมองรวม ๆ เราจะเห็นไดไมชัด
นักบางครั้งก็ทึกทักเอาเองวาเราดีหรือเหมาะสมแลว  ทั้งนี้โดยธรรมชาติมนุษยเรามักจะเขาขางตนเอง
เสมอเพ่ือใหงายตอการพัฒนาและพัฒนาอยางถูกวิธีจึงควรทําการวิเคราะหตนเองกอน  โดยการแยก
สวนประกอบออกมาพิจารณาทีละอยาง แลวนําแตละอยางนัน้มาเปรียบเทียบและประเมินผล   

  ๒.๒ การรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืน  ผูอ่ืนสามารถเปนกระจกสองใหเราเห็น
ภาพเงาตัวเราเองไดอยางชัดเจน  จึงควรเปดใจกวางในการรับฟงคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืน   

 ๓.  ลงมือปฏิบัติปรับปรุงแกไขและพัฒนาบุคลิกภาพอยางมุงมั่น  คือ การสราง
ความสําเร็จในการพัฒนาบุคลิกภาพ  ตองอาศัยเงื่อนไขสําคัญ ๕ ประการดังนี ้



๑๗๙ 
 

  ๓.๑  กําหนดเปาหมาย  คือ การสรางเจตนารมณจากบุคลิกภาพที่เปนอยูใหมี
การเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนเจริญขึ้น  เขาใจในสิ่งที่ตนตองการจะทํา  หรือตองการใหเกิดข้ึนดวยการสราง
ภาพตัวเองวา จะเปนอยางไรเม่ือบรรลุเปาหมายนั้น ๆ   

  ๓.๒  คนหาแบบที่ดี  คือ การกาวสูบันไดแหงความสําเร็จและเปนการเดินทางลัด
ที่ประหยัดเวลาที่สุด คือ การหาบุคคลที่มีบุคลิกภาพดีและเปนที่ยอมรับของสังคมมาเปนแบบอยางใน
การพัฒนาบุคลิกภาพแมวาเปาหมายของเราจะเปนอะไรก็ตามก็สามารถเชื่อมโยงเขาหาบุคคลผูเปน
แบบอยางไดจึงทําใหเกิดการสรางแบบบุคลิกภาพใหม ๆ จากผูอื่น  และควรหม่ันปรับปรุงตนเองใน
ขณะที่กาวไปยังเปาหมายนั้น ๆ ตัวอยางเชน คุณโสภณ สุภาพงศ  ยึดแบบนายแพทยประเวศ  วสี 
และ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  เปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตและการทํางานจนประสบผลสําเร็จ 

  ๓.๓  ดําเนินการตามเปาหมายอยางไมหยุดยั้ง  คือ การที่จะทําใหเปาหมายเปนจริง
ขึ้นมาได  จะตองคิดและกระทําใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวอยางไมหยุดยั้ง เชน ไมอยากใหงาน
เอกสารคั่งคางในแตละวันก็ตองใหเวลากับการจัดเก็บอยางเปนระบบ  และไมใชเวลาใหหมดไปวันๆ กับ
การพูดคุยเรื่องไรสาระ ฯลฯ  สิ่งที่สําคัญยิ่งในการสรางความสําเร็จไมใชเปนเรื่องความสามารถอยาง
เดียว  แตอยูที่ความมุงม่ันไมยอมแพอะไรงาย ๆ ดวยความเพียรพยายามอยางสม่ําเสมอ 

  ๓.๔  สรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอเปาหมายที่กําหนด  คือ การย้ําเตือน
ใหเกิดความเพียรพยายามเพ่ือกระทําใหเกิดผลตามเปาหมายที่กําหนด  ถาบุคคลขาดความรูสึก
รับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตนก็ยอมจะประสบความลมเหลวได 

  ๓.๕  ทบทวนและสรางเปาหมายใหม  คือ ทําการใครครวญหรือทบทวนวิธีการ
ไปสูเปาหมายอยูเสมอ  เพ่ือคงไวซึ่งหลักการของเปาหมายท่ีกําหนดไว  เมื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
บรรลุเปาหมายแลวก็ควรชื่นชมและใหกําลังใจตนเอง  เพ่ือตอกย้ําความรูสึกและปลุกเราใหเกิดความ
ตองการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพใหดียิ่งขึ้น  และพึงระลึกเสมอวาจงอยาหยุดเพียงแคความสําเร็จ  ใน
เปาหมายแรกเทานั้น  ความสําเร็จในอาชีพการงานใดจะตองตามมาดวยความทาทายใหม ๆ เสมอ 
เพ่ือเปลี่ยนขีดระดับความหวังของเราที่จะกาวใหสูงกวานั้น 

   กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพดวยตนเอง  ข้ันแรกใหทําการสํารวจ
บุคลิกภาพดวยตนเองแลวสรุปขอบกพรองไว  จากนั้นใหบุคคลรอบขางสํารวจวามีสวนใดบางที่
บกพรอง  แลวรีบปรับปรุงแกไขไมปลอยใหสวนที่เสียหรือบกพรองเจริญเติบโตจนทําใหเกิดความ
เสียหายแกบุคลิกภาพ บุคลิกภาพจะมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดลอม  กาลเวลา  สถานการณ  
โอกาส  และบทบาทหนาที่ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน  ผูที่จัดการตนเองไดโดยไมปลอยใหบุคลิกภาพ
ของตนเปนไปอยางไรจุดหมายสวนใหญจะเปนบุคคลที่มีตําแหนงสําคัญในทางสังคมและองคการตาง 
ๆ ที่เราสามารถนํามาเปนแบบอยางไดและควรมีการเปาหมายในชีวิตใหสูงข้ึนกวาเดิมข้ึนเรื่อยเมื่อ
เปาหมายเดิมประสบผลสําเร็จแลว  

 

๓.  การนําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation) 
 

ในการนําหลักสูตรไปใช มีหลักดังนี้ 
๓.๑  กิจกรรมในการอบรม 

 ๑)  กิจกรรมนันทนาการกระตุนการเรียนรู (๑๐ นาที) 



๑๘๐ 
 

 ๒)  วิทยากรบรรยาย เรื่อง ทักษะการครองตน (๒๐ นาที) 
 ๓)  ทํากิจกรรมท่ี ๑ “ผูนําสี่ทิศ Who are you”  (๕๐ นาที) 
 ๔)  รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา  (๑๕ นาที) 
 ๕)  ทํากิจกรรมท่ี ๒ สรางวินัยในตนเอง (๕๐ นาที) 
 ๖)  รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา  (๑๕ นาที) 
 ๗)  สรุปประเมินกิจกรรม (๑๐ นาที) 
๓.๒  สื่อในการอบรม 
 ๑)  สื่อสําหรับวิทยากรบรรยายเรื่องทักษะการครองตน เปน PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 
     ๒)  สื่อที่ใชทํากิจกรรมที่ ๑ “ผูนําสี่ทิศ Who are you” ประกอบดวย 
     (๑)  กระดาษ Flip Chart จํานวน ๕ แผน พรอม ปากกาสีเมจิก จํานวน ๕ 

กลอง 
     (๒)  กระดาษ  A๔ จํานวน ๔ แผนที่เขียนขอความเก่ียวกับสัตวแตละประเภท 

เปนเอกสารชุดที ่๑ 
     (๓)  กระดาษ A๔  จํานวน ๔ แผนที่เขียนถึง เอกสารที่มีการอรรถาธิบายเก่ียว

บุคลิก ลักษณะของผูนําสี่ทิศท่ีละเอียดมากขึ้น (เอกสาร ชุดที่ ๒) 
     (๔)  รูปการตูนสัตว ๔ ประเภท ประจําสี่ทิศ (กระทิง หนู นกอินทรีย และหมี) 
     (๕)  กระดาษปรูฟ ปากกาเมจิก กระดาษกาว (ระดมความคิดเชิงประเด็น) 
     (๖)  เอกสารชุดที่ ๑ นิสัยของอุปสรรค คนละ ๑ แผน 
     (๗)  เอกสารชุดที่ ๒ ตารางวิเคราะห ๖ ชอง คนละ ๑ แผน 
     ๓)  สื่อที่ใชทํากิจกรรมที่ ๒ สรางวินัยในตนเอง  
     (๑)  กระดาษ  A๔ เทาจํานวนผูเขารับการอบรม 
     (๒)  ปากกาเพ่ือใชวาดภาพ  
  ๔) แบบประเมินกิจกรรมผูนําสี่ทิศ และแบบประเมินกิจกรรมสรางวินัยในตนเอง   

 
 

๔.  การประเมินผลหลักสูตร (Curriculum Evaluation) 
 

วิธีการวัดและการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
ความสามารถในการครองตน  แบบประเมินการรวมกิจกรรม 

เรื่อง ผูนําสี่ทิศ “Who are 
You” 

ผูเขารับการอบรมที่ผานตองได
คะแนนตั้งแต ๔ คะแนน ขึ้นไป 
จาก ๕ คะแนน 

ประเมินทักษะ 
 

แบบสังเกตทักษะภาวะผูนํา 
“ความสามารถในการครอง
ตน” 

ผูเขารับการอบรมที่ผานตองได
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐ คะแนน 
จากคะแนน ๕ คะแนน 

 

๕.  ระยะเวลาในการอบรม  ๒ ชั่วโมง ๕๐ นาที 



๑๘๑ 
 

กิจกรรมที่ ๑ 
 ผูนําสี่ทิศ “Who are you”  

 
วัตถุประสงค 

๑.  เพ่ือใหเยาวชนผูเขารับการอบรม รูจักบุคลิกภาพของตัวเองและรูจักบุคลิกภาพของ
ผูอื่น ตามคุณลักษณะของผูนําแบบตางๆ  

๒.  เพื่อใหเยาวชนผูเขารับการอบรม เรียนรูและยอมรับบุคลิกภาพที่แตกตางกัน  
๓.  เพ่ือใหเยาวชนสามารถปรับตัวใหเขากับบุคลิกภาพของสมาชิกในกลุมที่แตกตางกัน

และทํางานรวมกันได 
 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ๕๐ นาที 
 
สื่อที่ใชประกอบกิจกรรม  

๑.  กระดาษ A๔ จํานวน ๔ แผนที่เขียนขอความเก่ียวกับคุณลักษณะของผูเขารับการ
อบรม (เอกสารชุดที่ ๑) 

๒.  กระดาษ A๔  จํานวน ๔ แผนที่เขียนถึง เอกสารที่มีการอรรถาธิบายเก่ียวบุคลิกภาพ  ๔  
แบบ 

๓.  Power Point  อรรถาธิบายเก่ียวบุคลิกภาพ ๔ แบบ 
๔.  กระดาษปรูฟ ปากกาเมจิก กระดาษกาว (เพ่ือระดมความคิดเชิงประเด็น) 

 

วิธีดําเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ ๑ ใหผูเขารับการอบรมอานขอความที่อยูในกระดาษใหครบทั้ง ๔ แผน 

(เอกสารชุดท่ี ๑ มี ทิศเหนือ ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก และทิศใต) แลวเลือกวาตนเองมีลักษณะตาม
ขอความที่เขียนไวในกระดาษแผนไหน ใหเดินไปยังมุมหองที่กําหนดไวท่ีหัวกระดาษ ( มุมทั้ง ๔ มุมนั้น 
คือ ๔ ทิศนั่นเอง) 

ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อผูเขารับการอบรม แยกกลุมกันเสร็จแลว ใหนั่งรวมกลุมไว (เปนไปไดวา 
จํานวนคนจะเยอะมากในบางกลุม และ คนจะนอยในบางกลุม) จากนั้นใหกลุมทําความรูจักกัน 

ขั้นตอนที่ ๓ แจกเอกสารชุดที่ ๒ เปนเอกสารที่มีการอรรถาธิบายเก่ียวบุคลิกภาพที่
ละเอียดมากขึ้น 

ขั้นตอนที่ ๔ ใหทุกคนทบทวนบุคลิก ลักษณะตัวเองอีกครั้งตามกลุมทิศ วา “ใช” จริงๆ
หรือไม หากไมใช อนุญาตใหยายกลุมได เมื่อยายกลุม หรือผูเขารวมประชุมตกลงใจชัดเจนแลววาใช
ตัวตนของตัวเองแนนอนก็ใหทุกกลุมเตรียมพรอมในการทํากิจกรรมตอไป (ข้ันตอนยังไมเฉลยสัตว ๔ 
ทิศ) 



๑๘๒ 
 

ขั้นตอนที่ ๕ ใหทํากิจกรรมที่เปนกิจกรรมมีสวนรวม เชน การระดมความคิดเชิงประเด็น
ที่เก่ียวของกับคุณลักษณะของผูนําเยาวชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดย บอกถึงลักษณะเดน 
ลักษณะดอย และขอควรพัฒนาของบุคลิกภาพในแตละแบบ 

ขั้นตอนที่ ๖ เมื่อระดมความคิดเสร็จแลวใหทุกกลุมสงตัวแทนนําเสนอความคิดเห็นใน
ภาพรวมของกลุม (วิทยากรอาจใชขอมูลการนําเสนอเปนขอมูลสําคัญที่เปน ”บทเรียน” บางอยางได 
กรณีมีการตั้งประเด็นเพื่อตองการคาํตอบในการพัฒนา) 

ขั้นตอนท่ี ๗ เม่ือทุกกลุมนําเสนอเสร็จวิทยากรสรุปกระบวนการทั้งหมดและเฉลยสัตวที่
เปนตัวแทนทั้งสี่ทิศ ซึ่งเปรียบไดกับผูนําสี่ประเภท โดยเนนย้ําถึงบุคลิกที่โดดเดนของสัตวแตละ
ประเภทเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะของผูนํา ขอดีขอเสียของบุคลิกของผูนําในรูปแบบตางๆ และการ
ใชประโยชนจากความหลากหลายของผูนําแบบตางๆ  
 
การประเมินผล 

แบบประเมินตนเองในการรวมกิจกรรม เรื่อง ผูนําสี่ทิศ “Who are you”  
 

สรุปขอคิดจากการทํากิจกรรม 
ผูนําเยาวชนจะเห็นคุณลักษณะที่เดนๆ ของคนอยู ๔ แบบ ที่เปนท้ังจุดเดน และจุดดอย 

ในแตละบุคคล ทั้งคุณลักษณะของตนและของเพื่อนรวมงาน และสามารถมองเห็นแนวทางพัฒนา
บุคลิกภาพไปใชในการพัฒนาตนเอง ใหเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจในตนเอง ภูมิใจในตนเอง 
ควบคุมอารมณความรูสึกไดดี ใจกวาง รูจักประนีประนอม มีความเปนมิตร และมีความเปนผูนําที่ดีได  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 
 

เอกสารชุดที่ ๑ 
ตรวจสอบตนเองตามลักษณะของผูนํา ๔ ทิศ 

 
แผนที่ ๑ ทิศตะวันออก 
๑.  มีจินตนาการสูง ไมคอยสนใจรายละเอียด เปนนักคิดนักฝน 
๒.  ชอบแสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอ ชอบไปที่ที่ไมเคยไป  
๓.  ทํางานแบบไมมีเปาหมายที่ชัดเจน ไมมีลําดับความสําคัญกอนหลัง 
๔.  รักอิสระสูง ไมชอบทําอะไรแบบซ้ําซากจําแจ 
๕.  เปนคนเบ่ืองาย ทํางานแบบจับจด ไมชอบอยูกับอะไรนานๆ 
แผนที่ ๒ ทิศตะวันตก 
๑. ทํางานแบบอนุรักษนิยม ไมคอยชอบการเปลี่ยนแปลง 
๒. มีชั้นตอน มีระบบระเบียบ มีกรอบกติกา  
๓. รักความสันโดษ มีพ้ืนที่ตัวเองสูง ไมใหใครเขามาในชวีิตสวนตัว 
๔. มักจะไปทานอาหารรานเดิมที่เคยทาน 
๕. มองทุกอยางไปขางหนาเสมอ คิดลวงหนา ชอบวางแผน 
แผนที่ ๓ ทิศเหนือ 
๑. ชอบลงมือทําดวยตนเองมากกวาฟงคนอ่ืนวาตามกันมา 
๒. มีความมุงม่ันจริงใจ เคลื่อนไหวรวดเร็วอยางมีเปาหมาย  
๓. ชอบอยูแนวหนา กลาแสดงออก กลาเผชิญหนากับความขัดแยงทุกรูปแบบ 
๔. ขยัน ใจรอน โมโหงาย ชอบใชพลัง  
๕. รักเพ่ือนพอง ชอบการรวมกลุม ปกปองและดูแล 
แผนที่ ๔ ทิศใต 
๑. มีบุคลิกรวดเร็ว วองไว ปราดเปลี่ยว ขี้เลน 
๒. ใสใจในรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ชวยเหลือดูแลคนรอบขางแบบอบอุน 
๓.  เปนคนไมเปดเผย ไมเรียกรอง มีแบบแผน และชอบสนองความตองการของผูอ่ืน 
๔.  เปนผูประสานงานใหเกิดความราบรื่นในหมูคณะ  
๕.  หลีกเลี่ยงความขัดแยงรุนแรง ไมชอบปะทะหรือใชกําลังทําลายลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 
 

เอกสารชุดที่ ๒ 
 
“Extended DISC” พัฒนามาจากทฤษฎีการวิเคราะหพฤติกรรมมนุษยตามแนวคิดของ 

"คารล กุสตาฟ จุง" (Carl Gustav Jung) ซึ่งเปนนักวิทยาศาสตรที่ศึกษาดานพฤติกรรมเปนคนแรกๆ 
โดยไดแบงรูปแบบพฤติกรรมมนุษยออกเปน ๔ รูปแบบ ไดแก D I S C 

 
กระทิง D - style (Dominance) 
บุคลิกลักษณะ : กลาตัดสินใจ เนนผลลัพธ มุงมั่น ทําอะไรรวดเร็ว มี
นิสัยใจรอน ขยัน โมโหงาย ใชความรูสึกสุดโตง คือ รักแรง เกลียดแรง มี
ความเปนนักเลง พูดจาเสียงดัง ไมประนีประนอม โดยบุคลิกแลวจะมี
ลักษณะดุดัน กลาชน กลาเผชิญหนา มีความมุงมั่น จริงใจ กลาเสี่ยง 
ชอบการแขงขัน ยึดตนเองเปนศูนยกลาง ไมคอยฟงผูอ่ืน ตรงไปตรงมา
บางทีอาจดูขวานผาซากไปบาง มีขอเรียกรองสูง ดื้อดึง มั่นใจในตัวเอง 

ขอดี : ดวยความที่ดุดันและเปนนักรบเลยเปนกลุมที่รักเพ่ือนพอง ชอบการรวมกลุม
ปกปองและดูแล ถือวาเปนทิศแหงการยืนหยัด พรอมเผชิญหนากับความขัดแยงทุกรูปแบบ หากมี
อํานาจมากดดัน ก็สามารถทาทายอํานาจอยางเปดเผย 

ขอเสีย : ดวยชอบทาทายอํานาจ ตัวเองก็ใชอํานาจบาง อาจจะตกหลุมของอํานาจไม
รูตัว ควรที่จะยอมผิดพลาดบาง รูจักที่จะชาๆ กับบางเรื่อง รูจักอดทนรอคอย ลดความเปนตัวของ
ตนเองลง และลดอํานาจนิยมลง ยอมใหผูอื่นสะทอนตัวตนบาง 
 

หนู I - style (influence) 
บุคลิกลักษณะ : ใหความสําคัญกับความรูสึกและอารมณสูง ชอบใชใจมากกวา
การใชกําลัง มีบุคลิกรวดเร็ว วองไว ข้ีเลน ขับเคลื่อนพลังดวยความรูสึกที่ใสใจ 
ชอบชวยเหลือดูแลคนรอบขางแบบอบอุน ใสใจในรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ชอบ
ใหการชวยเหลือเยียวยา ถือวามีความเปนผูใหสูง โดยลักษณะของหนูนั้นจะไม

เรียกรอง เปนคนไมเปดเผย มีแบบแผน และชอบสนองความตองการของผูอื่นมากกวาความตองการ
ของตนเอง ชอบอยูรวมกันแบบสังคม มีความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน มีความประณีประนอมสูง 

ผูนําแบบนี้เปนผูที่มีจิตวิทยาดี หรือนักจิตวิทยามักจะเปนผูนําแบบทิศใตนั่นเอง เปนผูนํา
ในแบบผูประสานงานใหเกิดความราบรื่นในหมูคณะแบบกาวใจนั่นเอง คนในอาชีพศิลปน นักรอง 
นักแสดง นักดนตรี จิตรกร มักจะมีบุคลิกแบบหนูสูงสุด 

ขอดี : จะเปนผูท่ีหลีกเลี่ยงความขัดแยงรุนแรง ไมชอบปะทะ หนวยงานใดที่ไดผูนําหรือ
ผูรวมงานแบบนี้จะโชคดี เพราะจะแกไขปญหาความขัดแยงไดรวดเร็วและราบรื่น 

ขอเสีย : ความสําเร็จอาจถูกมองวาไมใชฝมือโดยตรง เนื่องจากชอบอยูเบื้องหลัง
ความสําเร็จทั้งมวล มักนอยใจจากการถูกมองขาม เราไมคอยเจอผูนําในแบบหนู เพราะหนูจะลาออก
ไปเสียกอน เนื่องจากไมสามารถจะอยูในทามกลางความขัดแยงรุนแรงได และอาจจะถูกขม เนื่องจากมี
ความออนโยน และประนีประนอม เพราะจะเปนผูนําแบบขี้สงสาร ชอบความสงบ และรักสันติ  



๑๘๕ 
 

ขอเสนอแนะ : ควรนําความเด็ดเดี่ยว กลาเผชิญกับปญหาแบบกระทิงมาไวในความเปน
หนูบาง เนื่องจากหากเปนหนูลวนๆ จะดูใจนอย ใชใจ ใชอารมณมากเกินไป จนดูออนแอไมนาเกรง
ขาม และยากที่จะเปนผูนําที่สมบูรณแบบ แตถาหนูกับกระทิงมาผสมกันจะดูดีขึ้น เปนหนูที่ทรงพลัง 

 
นกอนิทรีย  S - style (stediness) 
บุคลิกลักษณะ : เปนคนชอบมองภาพรวมใหญๆ เชื่อมโยงเครือขาย
แบบสรางสรรค ไมคอยสนใจรายละเอียด มีจินตนาการสูง เปนนักคิดนัก
ฝนสูง ชอบเรียนรูเรื่องราวใหมๆ ชอบคิดนอกกรอบ แสวงหาความรู
ใหมๆ อยูเสมอ เปนเจาโปรเจ็กต ขายฝนเกง สนใจทุกเรื่องราว อยากทํา
ทุกเรื่อง จนบางครั้งทํางานแบบไมมีเปาหมายท่ีชัดเจน เพราะสนใจไป
หมดทุกเรื่อง ทั้งยังไมมีลําดับความสําคัญกอนหลัง จะเรียกวาเปนผูนํา

แบบจับจดก็ได เพราะเปนคนเบื่องาย ไมอยูกับอะไรนานๆ 
ควรเรียนรูระบบตามแบบผูนําอยางหมีหรือกระทิงดูบาง ควรคิดใหม ทําใหม ผูนําแบบ

อินทรีนั้นหามทําธุรกิจเก่ียวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ เนื่องจากเปนคนชอบอิสระสูง ดังนั้นจะไมชอบทํา
อะไรแบบซ้ําซาก พวกนักสรางสรรคงานโฆษณา ผูกํากับภาพยนตร มักจะมีบุคลิกแบบอินทรีสูง 

ขอดี : จะมีชีวิตการทํางานที่มีสีสัน สนุกสนาน แตหาสาระแกนสารไมได หรือยากที่จะ
ประสบความสําเร็จไดโดยงาย เพราะเปนคนทํางานไมตอเนื่อง 

อินทรียจะหงุดหงิดอยางมาก หากไดรับงานท่ีที่มีระบบ ระเบียบ เชน งานบัญชี การเงิน เปนตน 
 

หมี  C - style (compliance) 
บุคลิกลักษณะ : เปนผูที่ตองการความมั่นคงสูง เปนคนหนักแนน
แบบชาแตมั่นใจ มีนิสัยชอบวิเคราะหวิจัย มีแบบแผนวิธีการ
ทํางานที่ลงตัว หรือจะเรียกวามีระเบียบวินัยสูง มีความเชื่อวา
ความเปนระบบจะทําใหเกิดความสําเร็จ ไมชอบความวุนวาย มี
ความรอบคอบ จะมองทุกอยางไปขางหนาเสมอ คิดลวงหนา ชอบ
วางแผน มีข้ันตอนมีตรรกวิทยา ซึ่งจะตางกับกระทิง ที่จะไมชอบ

วางแผน ทํางานแบบบุกตะลุย ประสบความสําเร็จแบบไมมีกระบวนทา 
แตผูนําแบบหมีนั้น จะเปนพวกอนุรักษนิยม คือมีขั้นมีตอนมีระบบระเบียบ บริหารงาน

แบบใจเย็น มีหลักการสูง มีกรอบมีกติกา ในการดําเนินชีวิตใชเหตุผลเยอะ ไมคอยชอบการเปลี่ยนแปลง 
ไมตองการแบกรับความเสี่ยง จึงไมชอบทําอะไรแบบฉับพลันดําริ ชอบสังเกตการณทุกสิ่งรอบตัว รักษา
ระยะและพื้นที่ตัวเองสูง ไมใหใครเขามาในชีวิตสวนตัวมากนัก รักความสันโดษ ผูนําแบบนี้เหมาะกับการ
ทํางานในอาชีพนักบัญชี นักการเงิน สรรพากร ดูแลเรื่องภาษี เปนคนกลัวพลาดสูง  

ขอดี : จะเปนผูนําท่ีหาความผิดพลาดไดยาก เพราะมีหลักการทํางานแบบมีระบบ
ระเบียบ เครงครัดตอกฎเกณฑ มีปรัชญาในการทํางานในลักษณะที่เรียกวาปองกันดีกวาแกไข 

ขอเสีย : มีลักษณะการทํางานที่เครงเครียด ไมมีความยืดหยุน ไมชอบการเปลี่ยนแปลง 
ผูนําแบบหมีนั้นควรจะมีความเปนอินทรีหรือกระทิงผสมอยูในการทํางานจะทําใหมีการทํางานมี
ความสุขและประสบความสําเร็จไดงายขึ้น 



๑๘๖ 
 

แบบประเมินการรวมกิจกรรม 
เรื่อง “ผูนําสี่ทิศ” 

 
คําชี้แจง  สรุปผลการประเมินโดยทําเครื่องหมาย  ใหตรงกับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม  
 

ขอ รายการประเมิน ใช ไมใช 
๑ มีความเชื่อ ม่ันในตนเอง มีความภาคภูมิ ใจในตนเอง ใน

คุณลักษณะของตน 
  

๒ มีการควบคุมอารมณความรูสึกของตนเองไดดี รับฟงความ
คิดเห็นของสมาชิกในกลุม 

  

๓ รูจักจุดออนจุดแข็งของตนเอง   
๔ เขาใจคุณลักษณะของผูอ่ืน    
๕ มีความสุภาพออนโยน กับเพื่อนรวมงาน   

 
เกณฑการผาน ผูที่ผานการประเมินตองไดคะแนนตั้งแต ๔ คะแนน ขึ้นไป จาก ๕ คะแนน 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม/สรุปผลการประเมิน 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 
 

เลขท่ีของผูเขารับการอบรม................. 
 

แบบสังเกตทักษะภาวะผูนํา 
“ทักษะความสามารถในการครองตน” 

 
คําชี้แจง  สรุปผลการประเมินโดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีสอดคลองกับพฤติกรรม หรือทักษะ

การปฏิบัติของผูเขารับการอบรม ดังนี้ 
 

ขอคําถาม 

ระดับพฤติกรรม/การปฏิบัต ิ
มาก
ที่สุด 
๕ 

มาก 
 

๔ 

ปาน  
กลาง 

๓ 

นอย 
 

๒ 

นอย
ที่สุด 
๑ 

การมีคุณลักษณะที่ด ี      

๑. ผูเขารับการอบรมมีความเชื่อมั่นในตนเอง มี
ความภาคภูมิใจในตนเอง ในคุณลักษณะของตน 

     

๒. ผูเขารับการอบรมกลาแสดงออก กลาแสดง
ความคิดเห็น 

     

๓. ผูเขารับการอบรมมีการควบคุมอารมณ
ความรูสึกของตนเองไดดี 

     

๔.  ผูเขารับการอบรมรับฟงความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุม 

     

๕. ผูเขารับการอบรมมีความสุภาพออนโยน กับ
เพ่ือนรวมงาน 

     

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม/สรุปผลการประเมิน 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 
 

เกณฑการใหคะแนน 
          
คะแนน 
ประเด็น 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๔ 

ระดับ 
๓ 

ระดับ 
๒ 

ระดับ 
๑ 

แบบสอบถาม
ขอที่ ๑ 

 

พูดเสียงดังฟง
ชัด มั่นใจใน
การนําเสนอ 
บุคลิกสงางาม 

พูดเสียงดังฟง
ชัด มั่นใจใน
การนําเสนอ 
คุณลักษณะ
เรียบรอย 

พูดเสียงดังฟง
ชัด มีความ
มั่นใจในการ
นําเสนอ 

พูดเสียง
คอนขางเบา 
ไมชัดเจน ขาด
ความมั่นใจ 

พูดเสียงเบา
มาก ไมมีความ
มั่นใจในตนเอง 

แบบสอบถาม
ขอที่ ๒ 

 

เสนอตัวเอง
เปนตัวแทน
ของกลุมในการ
แสดงออก
ตางๆ 

กลาแสดง
ความเห็น
แตกตางจาก
ความเห็นสวน
ใหญ 

กลาแสดง
ความคิดเห็น
หรือแสดงออก
เมื่อถูกเลือก 

แสดงความ
คิดเห็นของตน
บางครั้ง 

ไมกลาแสดง
ความคิดเห็น
ของตน 

แบบสอบถาม
ขอที่ ๓ 

 

ไมเครียด ไม
ตื่นเตน 
สามารถ
แสดงออกได
อยางสมบูรณ
แบบ 

มีสติ ควบคุม
ความเครียด 
ความตื่นเตน 
และแสดงออก
ไดดี 

ตื่นเตนในตอน
แรก แต
สามารถ
ควบคุมได และ
แสดงออกได 

ตื่นเตน แต
สามารถ
แสดงออกได 

เครียด ตื่นเตน
ไมสามารถ
ควบคุม
อารมณของ
ตนเองได 

แบบสอบถาม
ขอที่ ๔ 

 

รับฟงคํา
วิพากษวิจารณ
และติชมผูอ่ืน
อยางสรรค 

รับฟงคํา
วิพากษวิจารณ
ขอโตแยงหรือ
ขอคิดเห็น 
อยางมีเหตุผล 

รับฟงคํา
วิพากษวิจารณ
หรือขอคดิเห็น 
และมีการตอบ
โตตลอด 

รับฟงเฉพาะ
ความคิดเห็นท่ี
สอดคลองกับ
ความคิดเห็น
ของตน 

ไมรับฟงคํา
ความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

แบบสอบถาม
ขอที่ ๕ 

พูดจาไพเราะ
สุภาพกิริยา
สุภาพ เปน
มิตร กับคนทุก
คน 

พูดและแสดง
กิริยาสุภาพกับ
คนสวนใหญ
และเพ่ือน
รวมงาน 

เลือกที่จะ
พูดจาสุภาพ 
และแสดง
กิริยาสุภาพกับ
บางคน 

พูดจาสุภาพแต
แสดงกิริยาไม
คอยสุภาพ 

พูดและแสดง
กิรยิาไมคอย
สุภาพ 

 
 
 
 
 



๑๘๙ 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
“สรางวินัยในการอยูรวมกัน” 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
เพ่ือฝกใหผูเขารับการอบรม มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎกติกา มีความซื่อตรงตอ

ตนเองและผูอื่น และความมีวินัยในตนเอง 
 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ๕๐ นาที 
 
สื่อประกอบกิจกรรม 

๑.  กระดาษ A๔ 
๒.  ปากกาหรือดินสอ 

 

วิธีดําเนินกิจกรรม 
๑. แบงผูเขารับการฝกอบรมออกเปน ๔ กลุม เทาๆ กัน 
๒.  วิทยากรแจกกระดาษใหกับผูเขารับการฝกอบรม คนละ ๑ แผน พรอมปากกาหรือ

ดินสอ 
๓.  ใหทุกคนเขียนชื่อเลน และชื่อกลุม ที่มุมบนดานขวาของกระดาษ 
๔.  ใหทุกคนพับกระดาษตามแนวตั้งออกเปน ๔ สวนเทาๆ กัน  จากนั้น เขียนตัวเลขไว

ดานซายของแตละสวนของกระดาษ (ดังภาพดานลาง)  
๕.  ใหทุกคนพับกระดาษใหเห็นเฉพาะสวนที่ ๑ แลววาดรูปคน ในสวนหัวถึงคอ จากนั้น

ใหพับกระดาษสวนที่ ๑ ซอนไวดานใน แลวใหสวนที่ ๒ ออกมาดานนอก 
๖.  หัวหนากลุม เก็บกระดาษของทุกคนใหกับวิทยากรหรือผูชวย  
๗. วิทยากรสลับกระดาษของแตละกลุม แลวสงกระดาษใหกับผูเขารับการอบรม คนละ 

๑ แผน (ผูเขารับการอบรม หามดูภาพวาดของผูอ่ืน ดวยความซื่อตรงตอตนเองและผูอื่น) 
๘. ผูเขารับการอบรม วาดภาพในสวนที่ ๒ ตั้งแต คอ ถึง สะเอว โดยไมเห็นภาพกอน

หนา จากนั้น พับกระดาษใหสวนที่ ๑ และ ๒ ซอนอยูดานใน ใหสวนท่ี ๓ ออกมาขางนอก และสง
กระดาษใหหัวหนากลุมสงใหกับวิทยากร  

๙. วิทยากรสลับกระดาษของแตละกลุม แลวสงกระดาษใหกับผูเขารับการอบรม คนละ 
๑ แผน (ผูเขารับการอบรม หามดูภาพวาดของผูอ่ืน ดวยความซื่อตรงตอตนเองและผูอื่น) และให
เยาวชนผูรับการอบรมวาดภาพคน ในสวนที่ ๓ ตั้งแต สะเอวถึง เขา ทําเชนเดียวกัน ในสวนที่ ๔ วาด 
รูปคน ตั้งแตเขา ถึง เทา  

๑๐. เมื่อวาดครบทั้ง ๔ สวนแลว ใหผูเขารับการอบรม สงภาพที่วาดคืนเจาของ ตามชื่อที่
เขียนไว  จากนั้น เจาขอภาพ วาดภาพตอในแตละสวนใหเชื่อมกัน จะไดรูปคนครบทั้ง ๔ สวนที่มีความ
แตกตางกันจากการวาดของ ๔ คนวาด  



๑๙๐ 
 

๑๑. วิทยากรเปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมแสดงความคิดเห็น และหาวิธีการในการ
สรางบรรทัดฐานรวมในการ วาดภาพท่ีทุกคนไมเห็นกันและกัน ตางคิด ตางจิตตางใจใหอยูภายใต
กรอบบรรทัดฐานรวมกัน  

๑๒. สรุปขอคิดเก่ียวกับความซื่อสัตยสุจริต และความมีวินัยในตนเองในการเลนกิจกรรม 
 

ชื่อ.............กลุม........... 
๑. 
 
 
๒. 
 
 
๓. 
 
 
๔. 
 

 

สรุปขอคิดจากการทํากิจกรรม 
 

การที่ผูนําเยาวชน มีการปฏิบัติตนถูกตองเหมาะสมยึดมั่นตามหลักกฎหมายและหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ยืนหยัดในความถูกตอง การอยูรวมกันในสังคม ตางคนตาง
คิด ตางจิตตางใจ จะตองอยูภายใตกฎ กติกา ระเบียบ ขอกฎหมาย ศีลธรรมจรรยาเดียวกัน และ
จะตองมีวินัยในตนเอง ในการเคารพในกฎระเบียบ ขอกฎหมายเหลานั้น สังคมถึงจะอยูรวมกันอยาง
รมเย็นเปนสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 
 

เลขท่ีของผูเขารับการอบรม................. 
 

แบบสังเกตทักษะภาวะผูนํา 
“ทักษะความสามารถในการครองตน” 

 
คําชี้แจง  สรุปผลการประเมินโดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีสอดคลองกับพฤติกรรม หรือทักษะ

การปฏิบัติของผูเขารับการอบรม ดังนี้ 
 

ขอคําถาม 

ระดับพฤติกรรม/การปฏิบัต ิ
มาก
ที่สุด 
๕ 

มาก 
 

๔ 

ปาน  
กลาง 

๓ 

นอย 
 

๒ 

นอย
ที่สุด 
๑ 

ทกัษะความสามารถในการครองตน      

๑. ผูเขารับการอบรมมีความรับผิดชอบตอหนาที่      
๒. ผูเขารับการอบรมมีวินัย ตรงตอเวลา      
๓. ผูเขารับการอบรมมีความซื่อสัตย        
๔. ผูเขารับการอบรมใหความรวมมือ ชวยเหลือผูอ่ืนไม
นิ่งดูดาย 

     

๕. ผูเขารับการอบรมมีความเสียสละแบงปน ทําเพ่ือ
สวนรวม 

     

๖. ผูเขารับการอบรมมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ในบุคลิกภาพของตน 

     

๗. ผูเขารับการอบรมกลาแสดงออก กลาแสดงความ
คิดเห็น 

     

๘. ผูเขารับการอบรมมีการควบคมุอารมณความรูสึก
ของตนเองไดดี 

     

๙. ผูเขารับการอบรมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกใน
กลุม 

     

๑๐. ผูเขารับการอบรมมีความสุภาพออนโยน กับ
เพ่ือนรวมงาน 

     

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม/สรุปผลการประเมิน 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 



๑๙๒ 
 

โมดูลที ่๒ 
เรื่อง ความสามารถในการครองคน 

 

๑.  จุดมงหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) 
คุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวพุทธของเยาวชน ดานนิสสยสัมปนโน คือ เปนผูที่มีมนุษย

สัมพันธดี กับทั้งผูบังคับบัญชา และผูไตบังคับบัญชาและผูรวมงาน  มีความสามารถเขากันไดกับทุกคน
เพราะสามารถไดรับการยอมรับ และไดรับความเชื่อถือจากผูอ่ืน๑๕๗  การเชื่อมสัมพันธ (Connection) 
หรือการมีมนุษยสัมพันธ เปนเรื่องที่สําคัญมากตอการบริหารงานทุกชนิด ทุกลักษณะ และทุกระดับ 
ผูนําที่มีมนุษยสัมพันธดี จะไดรับความรวมมือรวมใจจากผูรวมงานทุกคน ทุกระดับดวยความเต็มใจ 
เปนการรวมคนใหทํางานรวมกันในลักษณะที่มุงใหเกิดความรวมมือประสานงานและความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ซึ่งการเชื่อมสัมพันธ ชวยใหเกิดผลดี ไดแก ทุกคนภูมิใจในการทํางานดวย ผูรวมงานมีความ
ยินดีในการรับการแนะนํา ทุกคนเปนกันเอง และทํางานอยางมีความสุข ยินดีปฏิบัติงานตามระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ทํางานไดผลมาก สิ้นเปลืองเวลา แรงงาน และเงินนอย และทุกคนสนใจ/ใสใจในการ
ทํางาน๑๕๘  

ในการพัฒนาหลักสูตรคุณลักษณะผูนําเยาวชนในโมดูลที่ ๒ เรื่อง ความสามารถในการ
ครองคน หรือดานมนุษยสัมพันธ มีจุดมุงหมาย ดังนี้  

๑.๑ เพ่ือใหเยาวชนผูรับการอบรม มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน เปนที่ยอมรับ
และไดรับความเชื่อถือจากผูอ่ืน 

๑.๒ เพ่ือใหเยาวชนผูรับการอบรม มีทักษะในการสื่อสารที่ดี อันเปนดานแรกของการ
สรางความสัมพันธอันดีกับผูอื่น 
 

๒.  เนื้อหาของหลักสูตร (Curriculum Content) 
เนื้อหาในโมดูลท่ี ๒ เรื่อง ความสามารถในการครองคน ใหความสําคัญกับการ

สื่อสารระหวางบุคคล และการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล โดยผูนําจะตองมีองคธรรมในการ
ครองคน ไดแก องคแหงพรหมวิหาร ๔ ประการ การปราศจากอคติธรรม ๔ ประการ ประการในการ
สรางสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 

บทบาทหนาที่ของการส่ือสารระหวางบุคคล 
โดยทั่วไปแลวการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความสัมพันธระหวาง

บุคคลนั้น จะหมายถึงความใกลชิด ความสัมพันธ และความสอดคลองกันของผูสงสาร แหลงขอมูลกับ
ผูรับสาร อันนําไปสูความหมายที่รวมกันสมบูรณแบบ ดังนั้นการสื่อสารระหวางบุคคลจึงมีขึ้นเพ่ือ 

                                                           
๑๕๗ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๐๓. 
๑๕๘ สมศักดิ์ ขาวลาภ. ภาวะผูนํา การจูงใจ และทีมงาน. (กรุงเทพมหานคร: ศูนยหนังสือสถาบันราชภัฏ

สวนสุนันทา, ๒๕๔๔), หนา ๑๒๐-๑๒๒. 

 



๑๙๓ 
 

- การสรางความเขาใจรวมกัน ก็คือการสื่อสารท่ีทุงเนนใหผูที่สื่อสารเขาใจเนื้อหาหรือขอมูลรวมกัน
อยางถูกตอง ลักษณะเชนการสื่อสารภายในองคการเพ่ือการปฏิบัติงานรวมกัน 

- การสื่อสารเพ่ือสรางความชื่นชอบ การสื่อสารโดยทั่วไปมิใชมุงเฉพาะสือ่สารแต
ขอมูลขาวสารเทานั้น การมีอารมณรวมและความพึงพอใจ จะชวยสรางสัมพันธภาพและความรูสึกชื่น
ชอบในการสื่อสารซึ่งกันและกัน 

- การสื่อสารเพื่อสรางอิทธิพลตอการมีทัศนคติรวมกัน ความลมเหลวในการ
สื่อสารบางครั้งเกิดจากความไมเขาใจในความคิดและทัศนคติที่แตกตางกัน ดังนั้นการจะสรางความ
เขาใจรวมกันใหตรงกันจึงจะทําใหสามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกันได 

- การสื่อสารเพ่ือยกระดับความสัมพันธ ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่สามารถ
สงผลตอความสําเร็จในการสื่อสารก็คือความรูสึกที่ดีตอกัน ดังนั้นการสื่อสารเพ่ือสรางความสัมพันธ
ระหวางกันจะชวยใหการสื่อสารในครั้งตอ ๆ ไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การสื่อสารเพ่ือทํ าให เกิดการกระทําตามความตองการ ในการสื่อสาร 
วัตถุประสงคอันหนึ่งท่ีมักจะเกิดตามขึ้นมาก็คือการสรางความมุงหมายรวมกันเพ่ือใหเกิดความคิดเห็น
รวมกันและการกระทํารวมกันในสิ่งท่ีตองการ 

การสื่อสารเพื่อความสัมพันธระหวางบุคคล 
โดยทั่วไปมนุษยเราจะสื่อสารเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบุคคลก็ตอเมื่อ มี

บรรยากาศของความไวใจ กัน ความเข าใจกัน  โดยความสัม พันธของมนุษยสามารแบ งได
เปน 2 ประเภทก็คือ ความสัมพันธดานกายภาพ (physical relationship) เชน การอาศัยอยูในพ้ืนที่
เดียวกันกลุมเดียวกัน หรือที่ทํางานเดียวกัน อีกประเภทหนึ่งก็คือความสัมพันธดานสภาพแวดลอมทาง
สังคมและจิตใจ (climate or social-psychological relationship) โดยความสัมพันธจะพัฒนาขึ้นได
จะตองประกอบดวยองคประกอบคือ 

- สภาพแวดลอมทางสังคมและจิตใจ การสรางบรรยากาศของการสื่อสารใหเอื้อ
และสนับสนุนผูที่เกี่ยวของกับการสื่อสารจะชวยเกิดการสรางความสัมพันธท่ีดีขึ้น เชนการเปนเพ่ือน
เกากัน การเคยพบปะกันมากอน เคยทํางานงานรวมกัน หรือแมกระทั่งการเขาอกเขาใจกัน 

- ระยะเวลา ในการสรางความสัมพันธระหวางกันเวลาจะเปนองคประกอบ ที่ทํา
ใหเกิดความสัมพันธเพ่ิมมากขึ้น ยิ่งเวลานานข้ึน ก็จะทําใหเกิดความเขาใจกัน ไววางใจซึ่งกันและกัน 

- การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารรวมกัน การแลกเปลี่ยนขาวสารของมนุษยเพ่ือ
สรางความสัมพันธระหวางกัน สามารถแบงได เปน 2 แบบคือ แลกเปลี่ยนขอมูลกันในแนว
กวาง (breadth) และแนวลึก (depth) ในแนวกวางนั้นจะเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลท่ัว ๆ ไปในระดับ
ผิวเผิน เชนเพ่ิงรูจักกันก็จะคุยกันในหัวขอที่หลากหลายออกเก่ียวกับดินฟาอากาศ อาหารการ
ทองเที่ยว แตถาเปนแนวลึกก็จะเปนเรื่องที่เปนสวนตัวมากข้ึน อาจเก่ียวกับครอบครัวและหนาท่ีการ
งานซึ่งจะเกิดการสื่อสารขึ้นในแบบใดนั้น ก็ขึ้นอยูกับวาผูสื่อสารมีความตั้งใจที่จะใหเกิดความสัมพันธ
ขึ้นในระดับใด 

- การไววางใจซึ่งกันและกัน การที่บุคคลมีความไวใจ รูสึกปลอดภัย สบายใจ ตอ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็มีแนวโนมที่ทําใหเกิดความสัมพันธไดงายข้ึน 



๑๙๔ 
 

- ความรักและการควบคุมซึ่งกันและกัน ความรัก ความเกลียด การควบคุม การ
ชี้นํา การชวยเหลือกัน การรวมมือกัน สามารถสงผลใหเกิดความสัมพันธไดใน 2 แบบคือ การพ่ึงพาซึ่ง
กันและกัน คือทั้งสองฝายไดรับการตอบสนองจุดมุงหมายรวมกันจากความสัมพันธและไดรับ
ผลประโยชนทั้งคู ในอีกแบบก็คือความสัมพันธแบบถาวร โดยการสื่อสารที่เกิดข้ึนบอย ๆ จะชวยสราง
ความสัมพันธที่เกิดใหยืนยาวขึ้น  

พลวัตของความสัมพันธระหวางบุคคล 
ในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ

เกิดขึ้น ซึ่งโดยเหตุผลทั่วไป ก็จะมีอยู 3 ขั้นตอนคือ  
๑. ขั้นการเริ่มสรางความสัมพันธ ถือเปนข้ันตอนแรกของการสรางความสัมพันธ

เพ่ือที่จะสรางความคุนเคยกอนนําไปสูความสัมพันธที่ลึกซึ้งตอไป ซึ่งก็จะเปนการพูดคุยหรือสนทนาใน
เรื่องสัพเพเหระทั่ว ๆ ไป 

๒. ขั้นการรักษาความสัมพันธใหยืนยาว หลังจากที่เกิดความสัมพันธขึ้นแรกก็จะ
กาวเขาสูขั้นของการรักษาความสัมพันธนั้นไว เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนและสมบูรณแบบ ซึ่งเปนข้ันตอนที่
ทําไดยากและตองใชความพยายาม และมักจะตองสรางความสมดุลระหวางบุคคลใหเกิดขึ้น เพ่ือให
เขาใจซึ่งกันและกัน และยังตองใชการเติมเต็มความคาดหวังซึ่งกันและกันทําใหเกิดความรูสึกทางบวก
ตอกันและกัน ก็จะรูสึกมีความคุมคาที่ไดมีความสัมพันธกัน 

๓. ขั้นหยุดหรือเลิกความสัมพันธที่มีตอกัน ขั้นตอนนี้นับเปนขั้นถดถอยหลังจาก
ที่เกิดความสัมพันธในข้ันสูงสุดแลว โดยจะเปนการยุติความสัมพันธ แบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือ การ
บอกหยุดความสัมพันธโดยทางตรง (directness) ซึ่งเปนการใหเหตุผลโดยตรงและอาจทําใหเปนการ
ทํ า ร า ย จิ ต ใจ อี ก ฝ า ย ห นึ่ ง ได  อี ก ลั ก ษ ณ ะ ห นึ่ ง คื อ ก า ร บ อ ก ห ยุ ด ค ว า ม สั ม พั น ธ โ ด ย
ทางออม (indirectness) เปนการใหเหตุผลทางออม เพ่ือเลี่ยงการทํารายความรูสึกของอีกฝายหนึ่ง  

ลักษณะการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล  
การเริ่มสรางความสัมพันธ 
ในการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนนั้น มีขั้นตอนท่ีเก่ียวของอยูหลายประการที่จะ

สามารถชวยใหเกิดความสัมพันธ เชน การมีทัศนคติที่ดีตอตัวเราเองเขาใจตัวเอง การใชภาษาที่ดีท้ัง
คําพูดและกริยาการแสดงออก ความมั่นใจในการเริ่มตนสนทนา การจดจําชื่อและใหความสําคัญคู
สนทนา การเปนผูฟงที่ดี การเปดเผยตัวเองเพ่ือใหผูอื่นรูจักตัวตนของเรา 

การสานตอความสัมพันธ 
หลังจากท่ีเกิดความสัมพันธข้ึนแลว ควรจะตองรักษาความสัมพันธนั้นไว ซึ่งก็ก็มี

หลายวิธีการที่ควรทํา เชน การสนใจเอาใจใสซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน การใหอภัยซึ่งกันและกัน 
ยอมรับขอบกพรองของอีกฝายหนึ่ง เคารพสิทธิหนาที่ และการใหความรักความเอ้ืออาทร ก็สามารถ
ชวยใหรักษาความสัมพันธไวได  

ลักษณะการสื่อสารเพื่อถนอมความสัมพันธใหยืนยาว 
การถนอมความสัมพันธใหยืนยาวเปนสิ่งที่ทําไดไมยาก หากแตวาควรตองเขาใจ

และเห็นความสําคัญ เชนรูจักมีเวลาใหแกกันและกัน มองกันในแงดี มีอารมณขันบาง รักษาสัญญาและ



๑๙๕ 
 

ชมคนอ่ืนใหเปน การไมวิพากษวิจารณคนอ่ืน เขาใจความเปนจริงของชีวิต ก็เปนหนทางที่ชวยถนอม
ความสัมพันธได 

หลักพรหมวิหารธรรม ในพระไตรปฎกกลาวถึงองคประกอบของพรหมวิหารมี  ๔  
ประการ  ดังนี้ 

๑. เมตตา  ความรักใครปรารถนาดี มีไมตรี ตอประชาชนหรือผูใตปกครองกลาว  
คือ  ปรารถนาใหเขาเหลานั้นมีความสุข 

๒. กรุณา  ความสงสาร  คือ  ชวยเหลือใหพระภิกษุหรือประชาชนใหพนจาก
ความทุกขใฝใจในอันจะปลดเปลื้อง  บําบัดความเดือดรอนของประชาชนรวมถึงสัตวทั้งหลายดวย 

๓. มุทิตา  ความพลอยยินดี  เมื่อภิกษุหรือประชาชนประสบความสําเร็จในหนาที่
การงาน  ก็รูสึกชื่นชมยินดีกับความสําเร็จของเขาเหลานั้น 

๔. อุเบกขา  ความวางใจเปนกลาง  คือ  อันที่จะทําใหดํารงอยูในธรรม  ตามที่
พิจารณาเห็นดวยปญญา  กลาวคอื  มีจิตเรียบตรงเท่ียงธรรมดุจตราชั่ง  ไมเอนเอียงดวยรัก  และชังไม
ซ้ําเติมเมื่อผูอื่น๑๕๙ 

หลักอคติ ๔ ประการ ที่นักปกครองที่ดีเมื่อปฏิบัติหนาที่แลวพึงละเวน คือ  
๑. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ  
๒. โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง  
๓. โมหาคติ ลําเอียงหลงหรือเขลา  
๔. ภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาดกลัว๑๖๐ 

 

๓.  การนําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation) 
 

๓.๑  กิจกรรมการฝกอบรม 
๑)  กิจกรรมนันทนาการกระตุนการเรียนรู (๑๐ นาที) 

 ๒)  วิทยากรบรรยาย เรื่อง ทักษะการครองคน  (๒๕ นาที)  
๓)  ทํากิจกรรมท่ี ๓ “รูเขา รูเรา (You and I)” (๕๐ นาที) 

     ๔)  รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา  (15 นาที) 
      ๕)  ทํากิจกรรมที ่๔  “สรางสัมพันธภาพและการสื่อสารกับเกมพับกระดาษ”  (๕๐ 

นาที) 
 ๖)  รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา  (๑๕ นาที) 
 ๗)  สรุปประเมินกิจกรรม (๑๕ นาที) 
๓.๒  สื่อ 
 ๑)  PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
 ๒)  สื่ออุปกรณ ในทํากิจกรรมท่ี ๓ “รูเขา รูเรา (You and I)”  

(๑) ใบงานท่ี  ๑  รูเขา   รูเรา  

                                                           
๑๕๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๕. 
๑๖๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๙๖ 



๑๙๖ 
 

(๒) ปากกา  
(๓) ลูกบอล  
(๔) ไมจ้ิมฟน  
(๕) ดินน้ํามัน 

๓)  สื่อที่ ใชทํากิจกรรมที่  ๔  “สรางสัมพันธภาพและการสื่อสารกับเกมพับ
กระดาษ”   

(๑) กระดาษ A๔ จํานวน ๑ รีม 
(๒) นาฬิกาจับเวลา 
(๓) นกหวีดเพ่ือใหสัญญาณ 

  ๔) แบบประเมินกิจกรรมรูเขา รูเรา และแบบประเมินกิจกรรมสรางสัมพันธภาพ
และการสื่อสารกับเกมพับกระดาษ 

  

๔.  การประเมินผลหลักสูตร (Curriculum Evaluation) 
 

วิธีการวัดและการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
คุณธรรมจริยธรรม ใบประเมินการรวมกิจกรรม 

 “คุณธรรมจริยธรรม” 
 

ผูเขารับการอบรมที่ที่ผานตอง
ไดคะแนนตั้งแต ๘ คะแนน ขึ้น
ไป จาก ๑๐ คะแนน 

ประเมินทักษะ 
 

แบบสังเกตทักษะภาวะผูนํา 
 “คุณธรรมจริยธรรม” 

ผูเขารับการอบรมที่ผานตองได
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐ คะแนน 
จากคะแนน ๕ คะแนน 

 

๕.  ระยะเวลาในการอบรม  ๓ ชั่วโมง  ๕๐ นาที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 
 

กิจกรรมที่ ๓ 
“รูเขา รูเรา (You  and I)” 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  เพ่ือใหเยาวชนผูรับการอบรม มีสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น 
๒.  เพื่อใหเยาวชนผูรับการอบรม รูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน 

 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ๕๐ นาที 
 
สื่อประกอบกิจกรรม 

๑.  ใบงานที่  ๑  รูเขา   รูเรา  
๒. ปากกา  
๓. ลูกบอล  
๔. ไมจิ้มฟน  
๕. ดินน้ํามัน 

 

วิธีดําเนินกิจกรรม 
๑. ผูนํากิจกรรมจัดกิจกรรมสรางความคุนเคยกันโดยใช  กิจกรรม “โยนบอลบอกชื่อ”  ให 

ผูเขารวมกิจกรรมยืนเปนวงกลม ผูนํากิจกรรมใหลูกบอลกับผูเขารวมกิจกรรมคนใดกอนก็ ได ผูเขารวม
กิจกรรมท่ีไดรับลูกบอลจะตองบอกชื่อเลนและโรงเรียนตนเอง และสงลูกบอล ไปใหกับผูเขารวม
กิจกรรมคนตอไปโดยเรียงไปทางซายมือ  เมื่อทุกคนแนะนําตัวเรียบรอย แลว  ใหคนสุดทายที่ไดรับ
บอลสงลูกบอลไปใหใครก็ไดในวง  คนที่ไดรับลูกบอลตองบอก ชื่อคนที่โยนบอลให วาเขาชื่อวาอะไร  
จากนั้นก็สงไปใหคนอื่นๆอีก เรื่อยๆ  ถาใครในวง บอกชื่อเพ่ือนท่ีโยนบอลมาใหไมได  จะตองออกมา
ยืนในวงเพ่ือรอใหเพ่ือนๆในวง บอกให แสดงรองหรือเตน  แลวแตดุลพินิจของผูนํากิจกรรมประจําฐาน    

๒. ผูนํากิจกรรมชี้แจงกติกาใหผูเขารวมกิจกรรมในการทํากิจกรรม “รูเขา  รูเรา”   ดังนี้ -   
ขอใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นใหเต็มที่  คําตอบไมมีผิดถูก  

- ขณะที่เพ่ือนกําลังแสดงความคิดเห็น เราจะตองใหเกียรติเพื่อนโดย “ฟงอยางตั้งใจ” 
- ทุกคนจะตองรักษาความลับ ไมนําสิ่งที่ไดยินในทางลบในวันนี้ไปพูดขางนอกหรือบุคคล          

ที่ ๓   
๓. ใหผูเขารวมกิจกรรมจับคูกัน   (คละเพศคละโรงเรียน)  
๔. ผูนํากิจกรรมประจํากลุม ใหผูเขารวมกิจกรรมแตละคู  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามใบ

งาน ที่  ๑   
๕. เมื่อผู เขารวมกิจกรรมแตละคูไดแลกเปลี่ยนความคิดกันเรียบรอยแลวใหผูเขารวม

กิจกรรม แตละคนสรุปวาความคิดของตนกับของเพ่ือน เหมือนหรือตางกันอยางไร และคิดวา ความคิด
ของเพ่ือนหรือของตัวเองท่ีถูกหรือผิดอยางไร   ใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนอธิบาย ลงในกระดาษ  A4  



๑๙๘ 
 

๖. ผูนํากิจกรรมประจํากลุม  สุมเลือกผูเขารวมกิจกรรมออกมานําเสนอ ตามขอที่  ๔ 
ประมาณ ๒ - ๓ คู จากนั้นผูนํากิจกรรมชวยวิเคราะห  สรุปผลกิจกรรมครั้งนี ้  

๗. ใหผูเขารวมกิจกรรมแตละคูรวมกันสรางบานจากวัสดุที่ผูนํากิจกรรมให  คือ ไมจิ้มฟน  
๒๐ ไม ดินน้ํามัน ๑ กอนเล็กภายในเวลาที่กําหนด  ๑๕ – ๒๐ นาที  

๘. ผูนํากิจกรรมใหคูที่สามารถสรางบานไดสมบูรณแข็งแรง  ออกมานําเสนอวิธีการสรางให 
สําเร็จ พรอมมอบของรางวัล 

 

สรุปขอคิดจากการทํากิจกรรม 
การสรางสัมพันธภาพ เปนทักษะที่ชวยใหบุคคลมีความสัมพันธที่ดีตอกัน สามารถที่จะ

รักษา และดํารงไวซึ่งความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน การรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกในครอบครัวเปน
พ้ืนฐาน ในการสรางสัมพันธภาพในสังคม ครอบครัวนั้นอาจประกอบดวย สามี ภรรยา หรือ พอ แม 
ลูก หรืออาจ รวมเปนครอบครัวใหญ มีพอ แม ลูก ญาติพี่นอง คนในครอบครัวยอมมีความเกี่ยวของ
สัมพันธกัน มีความเขาอกเขาใจ จึงจะอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

ใบงานที่  ๑ 
รูเขา  รูเรา  

 
๑. ฉันมนีิสัย.......................................................... เพ่ือนฉันมีนิสัย...................................................... 
๒. เวลาวางฉันชอบ.............................................. เวลาวางเพ่ือนฉันชอบ........................................... 
๓. ฉัน  มี/ไมมี แฟน.............................................. เพ่ือนฉัน  มี/ไมมี แฟน......................................... 
๔. ฉันชอบมอง......................ของเพศตรงขาม เพ่ือนฉันชอบมอง......................ของเพศตรงขาม 
๕. ฉันมีความสามารถพิเศษคือ.............................. เพ่ือนฉันมีความสามารถพิเศษคือ

.......................... 
๖. ฉัน  ชอบ/ไมชอบ รูปรางของตัวเอง................. เพ่ือนฉัน  ชอบ/ไมชอบ รูปรางของตัวเอง............ 
๗. เมื่อมีปญหา ฉันปรึกษา.................................... เมื่อมีปญหา เพ่ือนฉันปรึกษ................................. 
๘. ฉันคิดวาการคบหลายๆ คนในเวลาเดียวกัน
เปนเรื่องที่ดี/ไมดี เพราะ....................................... 
............................................................................... 

เพ่ือนฉันคดิวาการคบหลายๆ คนในเวลาเดียวกัน
เปนเรื่องที่ดี/ไมดี เพราะ....................................... 
.............................................................................. 

๙. ฉันคิดวามีแฟนในวัยเรียน ดี/ไมดี เพราะ
.............................................................................. 
.............................................................................. 

เพ่ือนฉันคดิวามีแฟนในวัยเรียน ดี/ไมดี เพราะ
.............................................................................. 
.............................................................................. 

๑๐. ฉันคิดวาผูเขารวมกิจกรรมที่ทองในวัยเรียน
ควรจะ................................................................... 
.............................................................................. 

เพ่ือนฉันคดิวาผูเขารวมกิจกรรมที่ทองในวัยเรียน
ควรจะ................................................................... 
......... ................................................................... 

 
ใหเยาวชนผูเขารวมฝกอบรม สรุปวา ความคิดของตนกับของเพ่ือน เหมือนหรือตางกัน
อยางไร และคิดวา ความคิดของเพ่ือนหรือของตนเองที่ถูกตองหรือผิดอยางไร 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 
 
 
 



๒๐๐ 
 

กิจกรรมที่ ๔ 
“ปดตาเดิน” 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
๑. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม มกีารฝกทักษะการสื่อสาร 
๒. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม มทีักษะความสัมพันธในทีมที่ด ี
๓. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม มีสวนรวมในการทํางานเปนทีม 

 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ๔๕ นาที 
 
สื่อประกอบกิจกรรม 

๑.  ผาปดตาจํานวนเทากับผูเลน 
๒.  นาฬิกาจับเวลา 
๓.  นกหวีดเพ่ือใหสัญญาณ 

 

วิธีดําเนินกิจกรรม 
๑. ใหผูเลนยืนเขาแถวตอนแลวปดตาทุกคนยกเวนคนสุดทายท่ีสามารถมองเห็นได  
๒.  ใหทุกคนจับไหลคนขางหนาแลวพากันเดินผานสิ่งกีดขวางโดยมีผูบอกทางอยูดาน

หลังสุด 
๓.  วิธีการบอกนั่น หามมีเสียงจากทุกคน การสื่อสารจะตองสื่อสารจากคนหลังสุด (ที่ไม

ปดตา) ผานการสัมผัสตอกันมาจนถึงคนหนาสุด  
๔.  เม่ือผานสิ่งกีดขวางมาไดแลวถามความรูสึกของคนที่ถูกปดตาและคนที่มองเห็นแต

พูดไมได 
กิจกรรมนีวิทยากรควรกระตุนใหเกิดบรรยากาศที่ดี เพราะจะเปนกิจกรรมที่ไมมีเสียง ซึ่ง

อาจจะ ทําใหบรรยากาศไมคึกคัก แตตัวกิจกรรมจะสอนในเรื่องการสื่อสารไดดี 
 

สรุปขอคิดจากการทํากิจกรรม 
การสื่อสารที่ถูกตอง มีประสิทธิภาพ เปนบันใดสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ การสื่อสาร

ที่มีประสิทธิภาพ เกิดจากสัมพันธภาพอันดีระหวางกันเปนพ้ืนฐาน หากมีสัมพันธภาพที่ดี การสื่อสาร 
อาจมีประสิทธิภาพไดเพียงแคการมองตา ไมจําเปนตองสื่อสารดวยวาจาก็ได ฉะนั้น ผูนําเยาวชน
จะตองมีการสรางสัมพันธภาพที่ดี และฝกทักษะการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด
ในการทํางานและการบรรลุเปาหมาย  
 
 
 



๒๐๑ 
 

เลขท่ีของผูเขารับการอบรม................. 
 

แบบสังเกตทักษะภาวะผูนํา 
“ทักษะความสามารถในการครองคน” 

 
คําชี้แจง  สรุปผลการประเมินโดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีสอดคลองกับพฤติกรรม หรือทักษะ

การปฏิบัติของผูเขารับการอบรม ดังนี้ 
 

ขอคําถาม 

ระดับพฤติกรรม/การปฏิบัต ิ
มาก
ที่สุด 
๕ 

มาก 
 

๔ 

ปาน  
กลาง 

๓ 

นอย 
 

๒ 

นอย
ที่สุด 
๑ 

ทกัษะความสามารถในการครองคน      

๑. ผูเขารับการอบรมมีมนุษยสัมพันธที่ดี กับผูเขารับการ
อบรมคนอ่ืนๆ  

     

๒. ผูเขารับการอบรมเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ      
๓. ผูเขารับการอบรมใหความชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเปน
อยางด ี

     

๔. ผูเขารับการอบรมคอยชวยสรางบรรยากาศที่ดีใหเกิดข้ึน
ในทีม 

     

๕. ผูเขารับการอบรมสรางความผูกพันภายในทีมงาน      
๖. ผูเขารับการอบรมสรางความนาเชื่อถือใหเกิดข้ึนในทีม      
๗. ผูเขารับการอบรมปรับตัวใหเขากับทีมงานไดอยางดี      
๘. ผูเขารับการอบรมแสดงความเห็นใจแกเพื่อรวมทีม      
๙. ผูเขารับการอบรมกระตุนทีมงานใหมีความกระตือรือรน      
๑๐. ผูเขารับการอบรมมจีิตอาสา เสียสละเพื่อทีม       
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม/สรุปผลการประเมิน 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



๒๐๒ 
 

โมดูลที ่๓ 
เรื่อง ทักษะความสามารถในการครองงาน 

 

๑.  จุดมงหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) 
 

ทักษะความสามารถในการครองงาน ในรูปแบบของการทํางานเปนทีม เปนอีกทักษะ
หนึ่งที่สําคัญสําหรับผูนําเยาวชน ซึ่งรวมเอาความรูความสามารถในการบริหารจัดการ มีความสามารถ
ในการบริหารเวลา มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายงาน และมีความพรอมในการคิด
วิเคราะห ความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา ความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยมีวัตถุประสงค 
ดังนี้ 

๑. เพ่ือใหเยาวชนผูรับการอบรม มีความสามารถในการนําและทํางานเปนทีม 
๑. เพ่ือใหเยาวชนผูรับการอบรม มีความสามารถในทักษะการคิดริเริ่มสรางสรรค คิด

วิเคราะห การตัดสินใจ แกปญหา  
 

๒.  เนื้อหาของหลักสูตร (Curriculum Content) 
 

เนื้อหาในโมดูลที่ ๒ เรื่องทักษะความสามารถในการครองงาน มีเนื้อหา ดังนี ้
ทักษะการทํางานเปนทีม ประกอบดวยเนื้อหา ๓ สวน ไดแก ๑) ลักษณะการทํางานเปน

ทีม ๒) บทบาทของผูนําเก่ียวกับการทํางาน  และ ๓) องคประกอบของการทํางานเปนทีม ดังนี ้
 ๑.  ลักษณะการทํางานเปนทีม   
  (๑)  การมีเปาหมายรวมกัน กลาวคือบุคคลที่มารวมกันทํางานนั้น จะตองมี

วัตถุประสงคในการมารวมกลุมกัน คือจะตองมีการรับรูและเขาใจเปาหมายรวมกันวาจะทําอะไรใหเปน
ผลสําเร็จ 

  (๒)  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน กลาวคือบุคคลที่มารวมกันทํางานนั้น 
จะตองมีบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานของกลุมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

  (๓)  การติดตอสื่อสารกันในกลุม กลาวคือ บุคคลที่มารวมกันทํางานนั้นจะตองมี
การติดตอสัมพันธ สื่อความหมายเพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจตรงกันสามารถทํางานรวมกันไปได 

  (๔)  การรวมมือประสานงานกันในกลุม กลาวคือ บุคคลที่มารวมกันทํางานนั้น
จะตองมีการประสานงานกัน เพ่ือใหงานของกลุมดําเนินไปสูความสําเร็จ 

  (๕)  การมีผลประโยชนรวมกัน กลาวคือ บุคคลที่มารวมกันทํางานนั้นไดรับการ
จัดสรรผลประโยชนตอบแทนจากผลที่เกิดจากการทํางานรวมกัน  

  การรวมกลุมใดที่ขาดปจจัยใดปจจัยหนึ่งที่กลาวมา กลาวไดวาการรวมกลุมนั้น
ไมใชการรวมกลุมในลักษณะของการทํางานเปนกลุม เปนเพียงการรวมกลุมกันธรรมดา หรือเปนการ
ทํางานที่ตางคนตางทําเทานั้น 

 ๒.  บทบาทของผูนําเกี่ยวกับการทํางาน 



๒๐๓ 
 

  (๑)  ทําความเขาใจในจุดมุงหมายของการทํางานและชวยใหผูรวมงานไดมีความ
เขาใจในจุดมุงหมายของการทํางานตรงกัน 

  (๒)  วางแผนงานและข้ันตอนในการทํางานรวมกับผูรวมงาน 
  (๓)  แบงงานและมอบหมายงานใหผูรวมงานอยางเหมาะสม 
  (๔)  ริเริ่มความคิดใหมๆ ใหกับทีม หรือ กระตุนกลุมใหริเริ่มความคิดใหมๆ 
  (๕)  ใหขอมูลความคิดเห็นหรือแสวงหาขอมูลความคดิเห็นที่จะเปนประโยชนตอ

การทํางาน 
  (๖)  ชวยใหทีมมีความเขาใจตรงกันในขอมูลหรือประเด็นตาง ๆ ที่จําเปนตอการ

บรรลุผลสําเร็จของงาน 
  (๗)  ชวยประสาน ความคิด ขอมูล ของผูรวมงาน ใหเกิดประโยชนตอการบรรลุ

เปาหมายของงาน 
  (๘)  ชวยขจัดปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคตอการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 
  (๙)  ติดตามงาน ประเมินผลงาน และสรุปผลงานเปนระยะๆ และแจงให

ผูรวมงานไดทราบ 
  (๑๐)  ควบคุมมาตรฐานของผลงาน 
  (๑๑)  ประเมินผลงานเมื่องานสําเร็จและปรับปรุงงานเมื่อยังไดงานไมเปนที่

พอใจของกลุม 
 ๓.  องคประกอบของการทํางานเปนทีม 
  การทํางานเปนทีม จะดําเนินไปไดโดยราบรื่น ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย

มากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการไดแก เปาหมายของการทํางาน การรับรูและความ
เขาใจในเปาหมาย บทบาทของผูรวมทีมในการทํางาน ความรวมมือรวมใจ การประสานงาน การสื่อ
ความหมาย และการจัดสรรผลประโยชนรวมกัน องคประกอบของกลุมที่มีสวนเก่ียวของกับปจจัย
ดังกลาวมา หรือมีสวนสําคัญที่จะทําใหเกิดปจจัยดังกลาวนั้น ที่สําคัญไดแก 

  (๑) องคประกอบดานผูนําทีม ผูนําทีมนับวาเปนผูที่มีความสําคัญมากตอการ
ดําเนินงานเปนเสมือนแกนกลางของทีม ทีมไดขาดผูนําหรือผูนําขาดคุณลักษณะในการเปนผูนําที่ดีก็
ยากที่จะประสบผลสําเร็จในการทํางาน แตถามีผูนําที่มีความรูความสามารถ เขาใจและปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่ไดด ีโอกาสที่ทีมงานประสบผลสําเร็จก็มีมาก 

  (๒) องคประกอบดานสมาชิกของทมี ทีมจะเกิดขึ้นไมไดถาขาดสมาชิกและความ
รวมมือรวมใจของสมาชิก็มีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จในการทํางานเปนทีม ทีมใดที่มีสมาชิกดี มี
ความรูความสามารถ มีความตั้งใจ ใหความรวมมือ ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ไดเหมาะสม งานของทีมก็
จะดําเนินไปไดโดยราบรื่น และประสบความสําเร็จ 

  (๓) องคประกอบดานกระบวนการในการทํางานเปนทีม กระบวนการในการ
ทํางานก็นับวามีความสําคัญยิ่งการทํางานเปนทีมแมจะมีผูนําและสมาชิกที่ดี มีความตั้งใจ ใหความ
รวมมือแตถาขาดวิธีการทํางานหรือกระบวนการในการทํางานที่ดีแลว งานของทีมก็จะประสบ
ความสําเร็จไดยาก หรืออาจลมเหลวไปได 



๒๐๔ 
 

 องคประกอบทั้ง ๓ ดานท่ีกลาวมา นับวาเปนองคประกอบหลักของการทํางานเปน
ทีมทีมใดที่มีองคประกอบหลักดังกลาวดีครบถวน ทีมนั้นก็จัดไดวาเปนทีมที่ดีและมีแนวโนมที่จะทํางาน
บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพสูง 

 ๔.  ทักษะการคิด ๑๐ วิธี 
การที่ผูนําเยาวชนจะมีความสําเร็จ เปนผูชนะไดนั้น จะตองมีทักษะในการคิด 

๑๐ วิธี ไดแก (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, ๒๕๔๘) 
  ๑.  การคิดเชิงวิพากย (Critical Thinking) หมายถึง ความตั้งใจที่จะพิจารณา

ตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการไมเห็นคลอยตามขอเสนออยางงายๆ แตตั้งคําถามทาทาย หรือโตแยง
สมมติฐาน และขอสมมติท่ีอยูเบื้องหลัง และพยายามเปดแนวทางความคิด ออกลูทางตางๆ ที่แตกตาง
จากขอเสนอนั้น เพ่ือใหสามารถไดคําตอบที่สมเหตุสมผล มากกวาขอเสนอเดิม 

  ๒.  การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical Thinking) หมายถึง การจําแนกแจกแจง
องคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และหาความสัมพันธเชิงเหตุผล ระหวาง
องคประกอบเหลานั้น เพ่ือคนหาสาเหตุที่แทจริง ของสิ่งท่ีเกิดขึ้น 

  ๓.  การคดิเชิงสังเคราะห (Synthesis-Type Thinking) หมายถึง ความสามารถ
ในการดึงองคประกอบตางๆ มาผสมผสานเขาดวยกัน เพ่ือใหไดสิ่งใหม ตามวัตถุประสงคที่ตองการ 

  ๔.  การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) หมายถึง การพิจารณา
เทียบเคียงความเหมือน และ/หรือ ความแตกตาง ระหวางสิ่งนั้น กับสิ่งอ่ืนๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
สามารถอธิบายเรื่องนั้น ไดอยางชัดเจน เพ่ือประโยชนในการคิด การแกปญหา หรือการหาทางเลือด
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  ๕.  การคิดเชิงมโนทัศน (Conceptual Thinking) หมายถึง ความสามารถใน
การประสานขอมูลทั้งหมด ท่ีมีอยู เก่ียวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใด ไดอยางไมขัดแยง แลวนํามาสรางเปน
ความคดิรวบยอด หรือกรอบความคิดเก่ียวกับเรื่องนั้น 

  ๖.  การคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) หมายถึง การขยายขอบเขต
ความคิดออกไป จากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู สูความคิดใหมๆ ที่ไมเคยมีมากอน เพ่ือคนหาคําตอบที่ดี
ที่สุด ใหกับปญหาที่เกิดข้ึน 

  ๗.  การคิดเชิงประยุกต (Applicative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการ
นําเอาสิ่งที่มีอยูเดิม ไปปรับใชประโยชนในบริบทใหม ไดอยางเหมาะสม โดยยังคงหลักการของสิ่งเดิมไว 

  ๘.  การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) หมายถึง ความสามารถในการกําหนด
แนวทางที่ดีที่สุด ภายใตเงื่อนไขขอจํากัดตางๆ ที่เก่ียวของ เขาหาแกนหลักไดอยางเหมาะสม เพ่ือ
อธิบาย หรือใหเหตุผลสนับสนุนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  ๙. การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการ
เชื่อมโยงแนวคิด หรือองคประกอบตางๆ ที่เก่ียวของ เขาหาแกนหลักไดอยางเหมาะสม เพ่ืออธิบาย
หรือใหเหตุผลสนับสนุนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  ๑๐.  การคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) หมายถึง ความสามารถในการ
คาดการณ ในอนาคต อยางมีหลักเกณฑที่เหมาะสม 

 
 



๒๐๕ 
 

๓.  การนําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation) 
ในการนําหลักสูตรไปใช มีหลักดังนี้ 
๓.๑  กิจกรรมในการอบรม 

๑)  กิจกรรมนันทนาการกระตุนการเรียนรู (๑๐ นาที) 
 ๒)  วิทยากรบรรยาย เรื่อง ทักษะความสามารถในการครองงาน (๓๐ นาที) 
 ๓)  ทํากิจกรรมท่ี ๕ “หอคอยในฝน” (๖๐ นาที) 
 ๔)  รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา  (๑๕ นาที) 
 ๕)  ทํากิจกรรมท่ี ๖  “เครือขายใยแมงมุม”  (๕๐ นาที) 
 ๖)  รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปคุณคา (๑๕ นาที) 
 ๗)  สรุปประเมินกิจกรรม (๒๐ นาที) 
 ๘)  ทํากิจกรรมท่ี ๗  “รวมดวยชวยกัน สังคมฉันนาอยู” (๙๐ นาที) 

      ๙)   สรุปประเมินกิจกรรม (๒๐ นาที) 
 
๓.๒  สื่อในการอบรม 
 ๑)  วิทยากรบรรยายเรื่องความสามารถในการครองงาน โดยใชสื่อ PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 
 ๒)  สื่ออุปกรณ สําหรับเลนกิจกรรม “หอคอยในฝน” 
           (๑) กระดาษหนังสือพิมพกลุมละ ๑ ฉบับ 

 (๒)  เทปกาว กลุมละ ๑ มวน  
 (๓)  หลอดกาแฟ กลุมละ ๕๐ หลอด 
 (๔)  เชือกฟาง กลุมละ ๑ มวน 

                            (๕)  นาฬิกาจับเวลาสําหรับผูดําเนินกิจกรรม 
๓)  สื่ออุปกรณ สําหรับเลนกิจกรรม “เครือขายใยแมงมุม”   

           (๑)  เชือกฟาง จํานวน ๖ มวน 
           (๒)  แนวตนไม ติดกัน ๒ ตน  
  ๔) แบบประเมินกิจกรรมหอคอยในฝน และแบบประเมินกิจกรรมเครือขายใยแมง

มุม 
๕)  สื่ออุปกรณ สําหรับเลนกิจกรรม “รวมดวยชวยกัน สังคมฉันนาอยู”   

           (๑)  กระดาษการด 
           (๒)  ปากกา และปากกาเมจิก 
      ๖) แบบประเมินกิจกรรมรวมดวยชวยกัน สังคมฉันนาอยู 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 
 

๔.  การประเมินผลหลักสูตร (Curriculum Evaluation) 
 

วิธีการวัดและการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
ความสามารถในการครองงาน แบบประเมินการรวมกิจกรรม 

“หอคอยในฝน” 
กิจกรรม “เครือขายใยแมงมุม” 
และกิจกรรม “รวมดวยชวยกัน 
สังคมฉันนาอยู”     

ผูเขารับการอบรมที่ผานตองได
คะแนนตั้งแต ๔ คะแนน ขึ้นไป 
จาก ๕ คะแนน 

ประเมินทักษะ 
 

แบบสังเกตทักษะภาวะผูนํา 
“ทักษะความสามารถในการ
ครองงาน” 

ผูเขารับการอบรมที่ที่ผานตอง
ไดคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐ คะแนน 
จากคะแนน ๕ คะแนน 

 

๕.  ระยะเวลาในการอบรม  ๕ ชั่วโมง ๑๐ นาที 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 

กิจกรรมที่ ๕ 
“หอคอยในฝน” 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
๑.  เพื่อฝกใหผูเขารับการอบรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
๒.  เพื่อฝกใหผูเขารับการอบรม มีการคิดวิเคราะห ประเมิน และตัดสินใจอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ๑ ชั่วโมง  ๑๕  นาที 
 
สื่อประกอบกิจกรรม 

๑.  กระดาษหนงัสือพิมพกลุมละ ๑ ฉบับ 
๒.  เทปกาว กลุมละ ๑ มวน  
๓.  หลอดกาแฟ กลุมละ ๕๐ หลอด 
๔.  เชือกฟาง กลุมละ ๑ มวน 

 

วิธีดําเนินกิจกรรม 
๑.  วิทยากรแจงอุปกรณใหกับสมาชิกในกลุม ทั้ง ๔ กลุม เทาๆ กัน  
๒.  ใหสมาชิกในกลุม รวมกันสรางหอคอยในฝนแบบใดก็ได จากอุปกรณที่แจกให โดยมี

เงื่อนไขวา หอคอยจะตองมีความสูง มีความมั่นคงแข็งแรง โดยสามารถรับน้ําหนักของลูกเทนนิสที่
สามารถตั้งบนยอดหอคอยได 

๓.  ใหสมาชิกในกลุมรวมกันสรางหอคอยใหเสร็จภายใน ๒๐ นาที  
๔.  ใหแตละกลุมเลาวิธีการทํางานจากกลุมที่เสร็จเร็วและเสร็จชา 
๕. วทิยากรสรุปขอคิดเก่ียวกับทักษะการคดิ 
 

สรุปขอคิดจากการทํากิจกรรม 
การที่เราจะกระทําการสิ่งใดยอมมีขอดีและขอเสียเสมอ เชน การทําหอคอยกระดาษที่สูง

มาก หอคอยก็จะขาดความแข็งแรง แตถาหอคอยแข็งแรงมาก ก็จะไมสูง เพราะฉะนั้นเมื่อกระทําการ
สิ่งใดก็ควรคํานึงถึงผลดีที่จะเกิดขึ้น และวิเคราะหถึงผลเสียใหมาก เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดขึ้นได โดยมีการวางแผนการทํางานใหเปนระบบ และในการทํางานนั้น การที่จะไดผลดีในทุกๆ 
เรื่องยอมเปนไปไดยาก ดังนั้นเราจึงควรมีสติ และตัดสินใจที่ดี คิดหาถึงผลดี และผลเสียใหรอบดาน 
วิเคราะหอยางมีเหตุผล  มีวิจารณญาณ กอนการตัดสินใจ โดยใหเกิดผลเสียกับการทํางานนอยที่สุด  

 
 
 



๒๐๘ 
 

แบบประเมินการรวมกิจกรรม 
“หอคอยในฝน” 

 
คําชี้แจง  สรุปผลการประเมินโดยทําเครื่องหมาย  ใหตรงกับระดับพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม  
 

ขอ รายการประเมิน ใช ไมใช 
๑ มีการคิดวิเคราะหพิจารณาถึงคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณท่ีไดรับ

อยางรอบคอบ 
  

๒ มีการคิดวางแผนรวมกันในการสรางสรรคหอคอยในฝน   
๓ มีการปรับประยุกตใชวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน

คุมคาที่สุด 
  

๔ มีการรวมกันคดิวิเคราะหเพ่ือแกปญหากับสถานการณที่เกิดขึ้น   
๕ มีการตรวจสอบคณุภาพของผลงานตามเกณฑ มีความสูง ความ

มั่นคงแข็งแรง ความสามารถรับน้ําหนัก 
  

 
เกณฑการผาน ผูที่ผานตองไดคะแนนตั้งแต ๔ คะแนน ขึ้นไป จาก ๕ คะแนน 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม/สรุปผลการประเมิน 

.................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๙ 
 

กิจกรรมที่ ๖ 
“เครือขายใยแมงมุม” 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
๑.  เพ่ือใหเยาวชนผูรับการอบรม มีคุณธรรมจริยธรรม ไดแก ความมีวินัยในตนเอง มี

ความซื่อสัตยสุจริต  
๒.  เพ่ือใหเยาวชนผูรับการอบรม มีความเสียสละ เห็นแกประโยชนแกสวนรวม และมี

จิตสาธารณะ  
 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ๕๐ นาที 
 
สื่อประกอบกิจกรรม 

๑.  เชือกฟาง จํานวน ๖ มวน 
๒.  แนวตนไม ติดกัน ๒ ตน  

 

วิธีดําเนินกิจกรรม 
๑.  ตองหาพื้นที่ ท่ีมีตนไม ติดกัน ๒ ตนโดยมีความหางของตนไม ประมาณ ๓-๔ เมตร 
๒.  นํา เชือกฟาง ผูก โยงไป โยงมา ขัดกันไป ขัดกันมาใหเหมือนใยแมงมุม โดยกําหนด 

ใหมีเพียง ชองเดียว หรือ ๒ ชองเทานั้นที่คนสามารถลอดหรือขามชอง ผานไปไดสวนใหญ โดยกําหนด
จุด ชองผานไวสูงพอสมควรตองชวยกัน ยก อุม ดึง ดัน ถึงจะผานไปได (ตองคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผูเลนกิจกรรม) 

๓.  กําหนดเงื่อนไขใหสมาชิกในกลุมทั้งกลุมจะตองมุด ผานชองใยแมงมุมไปใหไดทุกคน 
ภายในเวลาที่กําหนด โดยผานไปไดชองละ ๑ คนเทานั้น ผูที่ผานชองไปจะตองไมมีสวนใดสวนหนึ่งของ
รางกายสัมผัสใยแมงมุม และใยแมงมุมจะตองไมเสียหาย 

๔.  วิทยากรแอบสังเกต หรือตั้งกลองวีดีโอ บันทึกภาพ โดยไมใหผูเขารับการอบรมรู 
เพ่ือตรวจสอบความซื่อสัตย 

๕.  คะแนน นับจาก สมาชิกที่ผานไปได ภายในกําหนดเวลา โดยมิให โดนใยแมงมุม 
และไมใหใยแมงมุมเสียหาย 

๖.  ใหผูเขารับการอบรม กรอกคะแนนดวยตนเอง โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 ๖.๑  ผูที่ผานตาขายใยแมงมุมไปไดโดยที่รางกายไมโดนใยแมงมุม ได ๓ คะแนน 
 ๖.๒  ผูที่ผานตาขายใยแมงมุมไปไดแตรางกายโดนใยแมงมุม ได ๑ คะแนน 
 ๖.๓  ผูที่ไมสามารถผานตาขายใยแมงมุมไปไดในเวลาที่กําหนด โดนตัดคะแนน ๑ 

คะแนน 
๗.  นําคะแนนที่ผูเขารับการอบรมประเมินตนเอง เทียบกับคะแนนที่วิทยากรประเมิน 

และวิทยากรชี้แจงผลของคะแนนท่ีตรงกัน และไมตรงกัน 



๒๑๐ 
 

๘.  วิทยากรสรุปกิจกรรม โทษของการไมมีคุณธรรมจริยธรรม และประโยชนของความมี
คุณธรรมจริยธรรม  

 

สรุปขอคิดจากการทํากิจกรรม 
ความมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถสรางผานเกมตาขายใยแมงมุม โดยวิทยากรแอบ

สังเกตโดยไมใหผูเขารับการอบรมรู เพ่ือตรวจสอบความซื่อสัตย การเคารพ กฎ กติกา ความมีวินัยใน
ตนเอง และวินัยของทีม อดทนมานะฝนฝาปญหาอุปสรรค สรางความสามัคคีในกลุม เกิดการ
ชวยเหลือกันของสมาชิกในกลุม โดยการเสียสละเอ้ืออาทรของสมาชิกบางคน เพ่ือประโยชนของ
สวนรวม เพ่ือเปาหมายของกลุม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 
 

กิจกรรมที่ ๗ 
“รวมดวยชวยกัน สังคมฉันนาอยู” 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
๑. เพ่ือฝกใหผูเขารับการอบรม มีคุณธรรมจริยธรรม ดานจิตสาธารณะ ตระหนักถึง

ความสําคัญของการใหการชวยเหลือผูอื่น โดยไมหวังผลตอบแทน  
๒. เพ่ือฝกใหผูเขารับการอบรม มีสวนรวมในการดูแลสิ่งของสาธารณะโดยการปฏิบัติจริง 

ในรูปแบบการรวมดวยชวยกัน เพ่ือสรางสรรคสังคมใหนาอยู 
 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ๖๐ นาที 
 
สื่อประกอบกิจกรรม 

๑.  กระดาษการด 
๒.  ปากกา และปากกาเมจิก 

 

วิธีดําเนินกิจกรรม 
๑.  แบงสมาชิกออกเปน ๔ กลุม เทาๆ กัน แจกปากกา และกระดาษ กลุมละ ๑ ชุด 
๒.  วิทยากรเกริ่นนํา เรื่องคณุคาของจิตอาสา และการดูแลรักษาสาธารณะสมบตัิ  
๓.  สมาชิกรวมกันระดมความคิดวางแผน ในการทํากิจกรรมเพ่ือแสดงออกถึงความมีจิต

อาสา ในการดูแลอาคารสถานที่ ดูแลคณะวิทยากร หรือดูแลเพื่อนสมาชิก โดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน 
อยางนอยกลุมละ ๑ กิจกรรม ที่สามารถทําได และแลวเสร็จภายในกอนเวลากอน ๑๓.๐๐ น. เชน จิต
อาสาบริการน้ําดื่ม  จิตอาสาบริการอาหารกลางวัน จิตอาสาทําความสะอาดสถานที่ฝกอบรม  จิต
อาสาลางภาชนะถวยจาน เปนตน  

๔. ตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอแผนงานที่จะทํา วิทยากรชี้แนะกิจกรรม วา
สามารถทําไดหรือไมอยางไร และอาจจะชวยปรับปรุงแกไข หรือเพ่ิมเติม เพ่ือความเหมาะสมของเวลา
และสถานที่ 

๕.  สมาชิกแตละกลุมแยกยายกันไป รวมกันทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอเพ่ือน ชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดลอม ตามแผนที่วางไว ใหแลวเสร็จ ภายในเวลาที่กําหนด 

๖.  เมื่อทํางานเสร็จแลว ผูเขารับการอบรม กลับเขามารวมกันในสถานที่ฝกอบรม โดย
การปรบมือใหกับตัวเอง  

๗. ใหสมาชิกในกลุมแลกเปลี่ยนความรูสึก และสรุปผลการทํากิจกรรมวา แตละกลุมทํา
อะไรบาง  ผลเปนอยางไรบาง และ มีความรูสึกอยางไร แลวใหตัวแทนสมาชิกในกลุม ออกมานําเสนอ 

๘. วิทยากรสรุปขอคิดเก่ียวกับ กิจกรรมรวมดวยชวยกัน สังคมฉันนาอยู  
 
 



๒๑๒ 
 

สรปุขอคิดจากการทํากิจกรรม 
 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนเปนกิจกรรมท่ีตองสงเสริมใหผูเขารับการอบรม 
ตระหนักถึงการอยูรวมกันของสมาชิกในสังคม ที่ตองอาศยัความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความเขาใจซึ่งกันและ
กัน รวมทั้งการที่สมาชิกในสังคมคิดและทําเพ่ือสวนรวม รูจักการใหเพ่ือสังคม ไมเห็นแกประโยชนสวน
ตนเปนใหญ และพรอมที่จะเสียสละ หรือชวยปกปองประโยชนของสวนรวม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 
 

เลขท่ีของผูเขารับการอบรม................. 
 

แบบสังเกตทักษะภาวะผูนํา 
 “ทักษะการคิด” 

 
คําชี้แจง  สรุปผลการประเมินโดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีสอดคลองกับพฤติกรรม หรือทักษะ

การปฏิบัติของผูเขารับการอบรม ดังนี้ 
 

ขอคําถาม 

ระดับพฤติกรรม/การปฏิบัต ิ
มาก
ที่สุด 
๕ 

มาก 
 

๔ 

ปาน  
กลาง 

๓ 

นอย 
 

๒ 

นอย
ที่สุด 
๑ 

ทักษะการคิด      
๑. มีความคดิริเริ่มสรางสรรค ทําใหเกิดสิ่งใหม      
๒. มกีารคิดวางแผนรวมกัน      
๓. มีการคดิวิเคราะห      
๔.  มีการคิดวิเคราะหเปรียบเทียบเพ่ือการตัดสินใจ      
๕. มีการคดิแกปญหา       

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม/สรุปผลการประเมิน 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๔ 
 

เกณฑการใหคะแนน 
   ระดับคะแนน 
ประเด็น 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๔ 

ระดับ 
๓ 

ระดับ 
๒ 

ระดับ 
๑ 

แบบสอบถาม
ขอที่ ๑ 

สามารถ
ประยุกตใชสิ่งที่มี
อยู  สรางสรรคให
เกิดสิ่งใหมได 

รูจักวางแผนใน
การวัสดุอุปกรณ
ตางๆ เพ่ือสรางสิ่ง
ใหม 

เลือกใชวัสดุ
อุปกรณตางๆ ได
อยางเหมาะสม 

ศึกษาคุณสมบัติ
ของวัสดุ
อุปกรณตางๆได
เปนอยางดี 

รูจักเตรียมวัสดุ
อุปกรณเทาที่มี 

แบบสอบถาม
ขอที่ ๒ 

รวมกันคิด
วางแผนแกปญหา
กับสถานการณท่ี
เกิดขึ้นไดอยาง
เหมาะสม 

ระดมความคิด
วางแผนในการ
แกปญหาโดยใช
เครื่องมือที่
เหมาะสม 

รวมกันคิดหา
เครื่องมือในการ
แกปญหา
สถานการณนั้น 

รวมกันตีความ
โจทยหรือ
สถานการณนั้น 

สนใจโจทย 
หรือ
สถานการณที่
เกิดขึ้น 

แบบสอบถาม
ขอที่ ๓ 

แยกแยะ
รายละเอียด
คุณสมบัติของ
อุปกรณตางๆ เพ่ือ
การนําไปใชอยาง
เหมาะสม 

แยกแยะ เชื่อม 
โยง รายละเอียด
คุณสมบัติหลัก
และคุณสมบัติ
เสริมของอุปกรณ
ตางๆ 

แยกแยะ
รายละเอียด
คณุสมบัติหลัก
และคุณสมบัติ
เสริมของอุปกรณ
ตางๆ 

สนใจคุณสมบัติ
เสริมของอุปกรณ
ตางๆ 

สนใจคุณสมบัติ
หลักของ
อุปกรณตางๆ  

แบบสอบถาม
ขอที่ ๔ 

ระดมความคิด 
จําแนกแยกแยะ 
เปรียบเทียบขอมูล
เพ่ือการตัดสินใจ 

จําแนกแยกแยะ 
และเปรียบเทียบ
ขอมูลโดย
ละเอียด 

จําแนกแยกแยะ
ขอมูลโดย
ละเอียด 

ทําความเขาใจใน
ประเด็นปญหา
นั้นๆ 

สนใจในประเด็น
ปญหา 

แบบสอบถาม
ขอที่ ๕ 

รวมกันระดม
สมองคิดวิเคราะห
เพ่ือแกปญหาท่ี
เกิดขึ้น อยางเปน
ขั้นเปนตอน 

ระดมสมอง 
วางแผนในการ
แกปญหาที่เกิดข้ึน

นําสาเหตุของ
ปญหา วิเคราะห
กับสถานการณท่ี
เกิดขึ้น 

ศึกษาสาเหตุของ
ปญหาที่เกิดขึ้น 

สนใจปญหา  ใน
สถานการณ  ที่
เกิดขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 
 

ใบประเมินกิจกรรม 
“คณุธรรมจริยธรรม” 

คําชี้แจง  สรุปผลการประเมินโดยทําเครื่องหมาย  ใหตรงกับระดับพฤติกรรมของผูเขารับการ 
อบรม  

กลุมที่ 

 
 

 มีระเบียบ
วินัย 

มีความ
ซื่อสัตย 

มีจิตสาธารณะ 
 

 
 
 

ชื่อ-สกุล 

เลขที่ 

รับผิดชอบตอหนาที ่

เคารพกติกา 

ตรงตอเวลา 

ทํางานดวยความตั้งใจ 

รักษากฎเกณ
ฑ 

ซื่อตรง ไมโกง 

ชวยเหลือผูอื่นไมนิ่งดูดาย 

ใหความรวมมือ 

ทําเพื่อสวนรวม 

เสียสละแบงปน 

รวม 

 คะแนน  ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๓๐ 
 ๑             
 ๒             

๑ ๓             
 ๔             
 ๕             
 ๑             
 ๒             

๒ ๓             
 ๔             
 ๕             

เกณฑการใหคะแนน พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ําเสมอ ให  ๓ คะแนน 
   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนบางครั้ง  ให  ๒ คะแนน 
   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนนอย  ให  ๑ คะแนน 
เกณฑการผาน  ผูที่ผานจะตองไดคะแนนประเมินตั้งแต ๒๐ คะแนนข้ึนไป จากคะแนน ๓๐ คะแนน  
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน 
.................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 
 
 



๒๑๖ 
 

 
เลขท่ีของผูเขารับการอบรม................. 

 
แบบสังเกตทักษะภาวะผูนํา 
“ทักษะคุณธรรมจริยธรรม” 

 
คําชี้แจง  สรุปผลการประเมินโดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีสอดคลองกับพฤติกรรม หรือทักษะ

การปฏิบัติของผูเขารับการอบรม ดังนี้ 
 

ขอคําถาม 

ระดับพฤติกรรม/การปฏิบัต ิ
มาก
ที่สุด 
๕ 

มาก 
 

๔ 

ปาน  
กลาง 

๓ 

นอย 
 

๒ 

นอย
ที่สุด 
๑ 

ทักษะคุณธรรมจริยธรรม      
๑. มีความรับผิดชอบตอหนาที่      
๒. มีวินัย ตรงตอเวลา      
๓. มีความซื่อสัตย        
๔.  ใหความรวมมือ ชวยเหลือผูอ่ืนไมนิ่งดูดาย      
๕. มีความเสียสละแบงปน ทําเพ่ือสวนรวม      
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม/สรุปผลการประเมิน 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 
 

เกณฑการใหคะแนน 
   ระดับคะแนน 
ประเด็น 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๔ 

ระดับ 
๓ 

ระดับ 
๒ 

ระดับ 
๑ 

แบบสอบถาม
ขอที่ ๑ 

 

รับผิดชอบสูง
มาก เสียสละ
และอุทิศเวลา
ใหกับหนาที่
รับผิดชอบ
อยางเต็มกําลัง 

รับผิดชอบใน
หนาที่ท่ีไดรับ
มอบหมาย ดวย
ความละเอียด
รอบคอบ 

รับผิดชอบใน
หนาที่ท่ีไดรับ
มอบหมาย ทุก
ครั้ง 

รับผิดชอบใน
หนาที่ท่ีไดรับ
มอบหมายใน
บางครั้ง  

ขาดความ
รับผิดชอบใน
หนาที่ท่ี
มอบหมาย  

แบบสอบถาม
ขอที่ ๒ 

 

ตรงตอเวลา 
ทํางานเสร็จได
ตามกําหนดทุก
ครั้งอยาง
เครงครัด 

ใหความสําคัญ
กับเวลา 
จัดลําดับ
ความสําคัญ
กอนหลังไดดี 

ใหความสําคัญ
กับเวลา ทําสิ่ง
สําคัญไดทัน
กําหนดกอน 

ทําไมให
ความสําคัญกับ
เวลา มาสาย
บอยครั้ง 

ไมตรงตอเวลา 
มาสายทุกครั้ง  

แบบสอบถาม
ขอที่ ๓ 

 

ทําในสิ่งที่
ถูกตอง ตาม
กติกา ไมเอา
เปรียบผูอ่ืนไม
คดโกงผูอ่ืน  

ทําในสิ่งที่ถูกตอง
ตามกติกาทุกครั้ง
แมตนและกลุม
จะเสียประโยชน 

ทําในสิ่งที่ถูกตอง
ตามกติกา
บางครั้งเทาที่
จําเปน 

เลือกทําตาม
กติกา เฉพาะที่
ตนไดประโยชน 

ไมทําตามกติกา
ของสังคม 

แบบสอบถาม
ขอที่ ๔ 

 

กระตือรือรน
ใหความ
ชวยเหลือผูอ่ืน
ในทุกโอกาสที่
ชวยเหลือได 

ใหความ
ชวยเหลือผูอ่ืน
เปนประจําเทาที่
มีโอกาส 

ใหความ
ชวยเหลือผูอ่ืน
บอยครั้ง 

ใหความ
ชวยเหลือผูอ่ืน 
เมื่อถูกรองขอ  
ใหชวยเหลือ 

นิ่งดูดาย ไม
ชวยเหลือผูอ่ืน 

แบบสอบถาม
ขอที่ ๕ 

 

มีจิตอาสาใน
การชวยเหลือ 
แบงปนเพ่ือ
สวนรวมอยาง
สม่ําเสมอ 

เสียสละเพื่อ
สวนรวมทุกครั้ง
ที่มีโอกาส 

เสียสละเพื่อ
สวนรวมบอยครั้ง

เสียสละแบงปน 
เมื่อมีการขอ
ความรวมมือ 

ไมมีการเสียสละ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 
 

เลขท่ีของผูเขารับการอบรม................. 
 

แบบสังเกตทักษะภาวะผูนํา 
“ทักษะความสามารถในการครองงาน” 

 
คําชี้แจง  สรุปผลการประเมินโดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีสอดคลองกับพฤติกรรม หรือทักษะ

การปฏิบัติของผูเขารับการอบรม ดังนี้ 
 

ขอคําถาม 

ระดับพฤติกรรม/การปฏิบัต ิ
มาก
ที่สุด 
๕ 

มาก 
 

๔ 

ปาน  
กลาง 

๓ 

นอย 
 

๒ 

นอย
ที่สุด 
๑ 

ทกัษะความสามารถในการครองงาน      

๑. ผูเขารับการอบรมมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทําใหเกิดสิ่งใหม      
๒. ผูเขารับการอบรมมีการคิดวิเคราะหเปรียบเทียบเพ่ือการ
ตัดสินใจ 

     

๓. ผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในการคิด การวางแผน การ
ออกแบบการทํางานรวมกันกับบุคคลอ่ืนอยางเต็มกําลัง 

     

๔. ผูเขารับการอบรมใหการยอมรับในความรูความสามารถของผูอื่น      
๕. ผูเขารับการอบรมสามารถดึงศักยภาพและทรัพยากรตางๆ ที่
มีอยูออกมาไดเพ่ือเปาหมายของงานไดเปนอยางด ี

     

๖. ผูเขารับการอบรมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน และ
เคารพในเสียงขางมาก 

     

๗. ผูเขารับการอบรมมีการประสานงานกับเพ่ือนรวมงาน เพ่ือ
เปาหมายเดียวกัน 

     

๘. ผู เข ารับการอบรมจัดลําดับความสําคัญของงานที่ตอง
รับผิดชอบไดดี  

     

๙. ผูเขารับการบรมรับผิดชอบงานตามที่ไดรับมอบหมายอยาง
เต็มความสามารถ 

     

๑๐. ผูเขารับการอบรมเสียสละ ทุมเทกับการทํางานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่วางไว 

     

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม/สรุปผลการประเมิน 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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