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Abstract

	 In	 the	21st	 century,	 the	Society	needs	highly	efficient	human	 resources.	 Leadership	development	 is	 an	

important	strategy	that	affects	the	effectiveness	of	work.	The	development	process	must	begin	in	childhood.	The	

result	showed	that	the	important	leadership	of	secondary	school	students	in	21st	Century	characteristics	was	problem	

solving	 skills,	 knowledge,	 communication	 skills,	 thinking	 skills,	patience,	 life	 skills	 and	public	mind,	 respectively.	

The	school’s	challenge	is	to	develop	students	to	be	leaders	and	live	happily	in	a	rapidly	changing	society.	Through	

student	development	activities	that	can	be	arranged	both	inside	and	outside	the	classroom.
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บทคัดย่อ

	 การเปลีย่นแปลงทางสงัคมในศตวรรษที	่21	มคีวามต้องการทรพัยากรบคุคลทีม่ปีระสทิธภิาพการท�างานสงู	ยทุธศาสตร์หนึง่ทีส่�าคญั

คือการการพัฒนาภาวะผู้น�าให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กร	ภาวะผู้น�าเป็นคุณลักษณะส�าคัญที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของงาน	โดย

ในการพัฒนาภาวะผู้น�าจะต้องปลูกฝังและพัฒนาตั้งแต่ในวัยเด็ก	 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�าของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษา	พบว่า	ลักษณะภาวะผู้น�าในศตวรรษที่	21	ที่ส�าคัญ	ได้แก่	ทักษะการแก้ปัญหา	ความรอบรู้	ทักษะการสื่อสาร	ทักษะ

การคิด	ความอดทน	 ทักษะชีวิต	และมีจิตสาธารณะ	ตามล�าดับ	ทั้งนี้การพัฒนานักเรียนให้เกิดลักษณะภาวะผู้น�าดังกล่าวเป็นหน้าท่ีและ

ความท้าทายของโรงเรียนท่ีจะพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น�า	 และใช้ชีวิตในสังคมที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข	 โดยผ่าน

กิจกรรมพัฒนานักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน

ค�าส�าคัญ	:	ภาวะผู้น�า	นักเรียนระดับมัธยมศึกษา	ศตวรรษที่	21

บทน�า
	 การปรับเปลี่ยนสภาพทางสังคมในศตวรรษท่ี	 21	 เกิดขึ้น

อย่างรวดเรว็	ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	

วัฒนธรรม	การเมืองการปกครอง	การศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	ซึ่งสร้างความตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพ

ของแต่ละประเทศ	โดยมุง่เน้นในการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ซึง่เป็น

ทรพัยากรทีมี่คณุค่า	และเป็นศนูย์การการพฒันาอย่างแท้จริง	(อดลุย์	

วังศรีคูณ,	2557)	ดังจะเห็นได้จาก	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560-2564)	ได้ก�าหนดหลักการพัฒนา

ประเทศโดยยดึคนเป็นศนูย์กลางการพฒันา	มุง่เน้นการพฒันาคนใน

ทกุมติมีิคณุธรรมจรยิธรรม	มีระเบยีบ	วนิยั	ใฝ่รู	้มคีวามคดิสร้างสรรค์	

มค่ีานยิมทีด่	ีมจิีตสาธารณะ	มสีขุภาวะและสขุภาพทีด่	ีตลอดจนเป็น

คนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการ

และความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่	21	เช่น	ทักษะการ

คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ	ความคิดสร้างสรรค์	ทักษะการท�างาน	

และการประกอบอาชีพ	 และทักษะภาวะผู้น�า	 (ส�านักงานคณะ

กรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต,ิ	2559)	
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	 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยจ�าเป็นต้อง

อาศัยความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์	 โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มี

ภาวะผู้น�าและพลังในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงอย่าง

สร้างสรรค์ทีจ่ะเป็นหลกัส�าคญัในการพฒันาประเทศไปสูค่วามส�าเรจ็

ได้	 (เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์,	2550ข,	ออนไลน์)	 โดยการพัฒนา

บุคคลให้มีคุณภาพและมีภาวะผู้น�าจ�าเป็นต้องปลูกฝังและพัฒนา

ตั้งแต่วัยเด็ก	 ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิ่ง	

หากได้รับการพัฒนาและได้รับโอกาสให้ใช้ความสามารถอย่างเต็ม

ศักยภาพ	 ย่อมเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญ

ก้าวหน้า	 (ปยะพันธ์	 ชัยเสนา	และคณะ,	2559)	ดังน้ันโรงเรียนซึ่ง

เป็นหน่วยปฏิบัติการทางการศึกษาท่ีใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด	

จึงมีบทบาทและหน้าท่ีส่งเสริมและพัฒนาเด็กหรือเยาวชน	 ให้เป็น

ผู้ใหญ่ที่ดี	 โดยการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และเห็น

คุณค่าในตนเองและผู้อื่น	มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้าน

ร่างกาย	สตปัิญญา	อารมณ์และการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคมได้อย่าง

มีความสุข

ความหมายและส�าคัญของภาวะผู้น�า
	 ปจัจบุันเปน็ทีย่อมรับกันในวงกวา้งว่าภาวะผู้น�าเป็นมีความ

ส�าคญัอย่างมาก	ในการพัฒนาให้องค์กรเกดิการเปลีย่นแปลง	โดยมี

นกัวชิาการหลายท่านได้ให้ความหมาย	และค�าจ�ากดัความของค�าว่า	

ภาวะผู้น�า	 (Leadership)	 ไว้หลายลักษณะ	 โดยภาวะผู้น�าตาม

แนวคิดของนักวิชาการกลุ่มทฤษฎีมหาบุรุษ	 (The	Great	Man	

Theory)	และทฤษฎีภาวะผู้น�าเชิงคุณลักษณะ	(Trait	Leadership	

Theory)	 เชื่อว่า	ภาวะผู้น�าเป็นลักษณะประจ�าตัว	 ท้ังคุณลักษณะ

ทางด้านร่างกาย	และบุคลิกภาพการแสดงออก	 เช่น	 มีร่างกายสูง

ใหญ่	หน้าตาดุ	 เชาว์ปัญญาดี	 มีความม่ันใจในตนเอง	สุขภาพจิตดี	

ชอบสังคม	และมีความไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น	 (Glueck,	 1980)	

ซึ่งสอดคล้องกับ	 นอร์ธเฮ้าส์	 (Northouse,	 2012)	 ได้กล่าวถึง

ลักษณะของผู้น�าที่มีประสิทธิผล	 มีองค์ประกอบท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	

ปัญญา	(Intelligence)	ความมั่นใจ	(Confidence)	ความสามารถ

พเิศษ	(Charisma)	ความสามารถในการตดัสนิใจ	(Determination)	

ความสามารถในการเข้าสังคม	 (Sociability)	 และความซื่อสัตย์	

(integrity)	 โดยภาวะผู้น�ามิได้ขึ้นกับลักษณะทางด้านร่างกายเพียง

เท่านั้น	หากแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกันไปด้วย	

(Stogdill,	1974)	ทั้งนี้ภาวะผู้น�าเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล	อาจเกิดจากการเรียนรู้	 หรือได้รับการกระตุ้นท่ีเหมาะสม	

โดยเฉพาะคุณลักษณะในด้านค่านิยม	ความสามารถในการชักจูง

โน้มน้าวให้บคุคลอืน่เกดิความเชือ่มัน่	และให้ความร่วมมอืในการท�า

กิจกรรมต่างๆ	 ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจส�าเร็จลุล่วงไปได้

ด้วยดี	(Yukl,	2010)	

	 ในปัจจุบันได้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น�าในมิติที่แตกต่าง

กนัไปอย่างมากมาย	ตามยคุสมยัทีเ่ปลีย่นแปลงไป	อาท	ิในสังคมยคุ

โลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วย

ข้อมูลข่าวสาร	สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว	 เกิดการ

แข่งขันตลอดเวลา	การปรับตัว	 และเปล่ียนแปลงองค์กรให้ทันต่อ

สถานการณ์	 จึงเกิดแนวคิดเกี่ยวกับ	 ว่าบุคคลที่มีภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีจะสามารถพัฒนาองค์กรโดยการผสมผสาน

ปัจจัยต่างๆ	 ท้ังผู้ตาม	บริบทสถานการณ์ที่เป็นอยู่เพื่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลาย

แนวคิด	ทั้งในยุคที่โลกเช่ือมต่อกันที่ต้องการภาวะผู้น�าแบบต่าง

วฒันธรรมเพือ่ให้สามารถท�างานในสงัคมทีม่วีฒันธรรมทีห่ลากหลาย

ได้	หรอืแม้แต่ในยุคเทคโนโลย	ี4.0	ทีม่คีวามต้องการนวตักรรม	และ

เทคโนโลยีใหม่ๆ	 ออกมาเป็นจ�านวนมาก	 ในสังคมย่อมเกิดความ

ต้องการภาวะผู้น�าเชิงนวตักรรมมาขบัเคล่ือนการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ	

(พัชรา	วาณิชวศิน,	2560)

	 กล่าวโดยสรุปได้ว่า	ภาวะผู้น�าจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ

ว่าองค์กรจะเดนิทางไปสูจ่ดุเป้าหมายได้ถกูทศิทาง	ทัง้นีน้อกจากการ

สร้างแรงบนัดาลใจ	การจูงใจ	และการใช้อทิธพิลของผูน้�าองค์กรแล้ว	

ภาวะผู้น�ายังหมายรวมถึงการมองอนาคต	(Future	oriented)	ที่มี

ความท้าทาย	มีการบูรณาการความคิด	มีความยืดหยุ่น	ปรับเปลี่ยน

ได้ตามสถานการณ์	พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	และสัมพันธภาพที่ดีของ

ผู้ร่วมงาน	ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่ดี	 (DuBrin,	2010)	ภาวะ

ผู ้น�าที่มีประสิทธิภาพ	 คือความสมดุลของคุณลักษณะ	 ทักษะ	

พฤติกรรมการน�า	ความเหมาะสมกับผู้ตาม	และสถานการณ์	ที่เป็น

อยู	่และการรูเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคม	ดงันัน้การเสรมิสร้าง

ภาวะผู้น�าให้บุคคลากรจึงเป็นปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญในการ

พัฒนาองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

ภาวะผู้น�าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21

	 หากจะกล่าวถึงภาวะผู้น�าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ในศตวรรษที	่21	ภาวะผูน้�าอาจจะไม่ใช่เพียงผูท้ีม่คีวามรูแ้ละมคีวาม

มั่นใจแต่เพียงเท่านั้น	 หากแต่หมายรวมถึงลักษณะ	พฤติกรรม	

ความสามารถ	ประสบการณ์	มนุษยสัมพันธ์	และอิทธิพลของตนกับ

สมาชิกในกลุ่ม	 ในการจูงใจ	 ควบคุมประสานการด�าเนินกิจกรรม

ต่างๆ	เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	พ.ศ.	 2551	

(กระทรวงศึกษาธกิาร,	2552)	ได้ก�าหนดสมรรถนะส�าคัญซึง่ส่งเสรมิ

ให้เกิดภาวะผู้น�าในนักเรียน	5	ด้าน	ประกอบด้วย	
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	 1.	 ความสามารถในการสื่อสาร

	 2.	 ความสามารถในการคิด	

	 3.	 ความสามารถในการแก้ปัญหา

	 4.	 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	

	 5.	 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

	 นอกจากนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

(ม.ป.ป.)	 ยังได้ระบุองค์ประกอบของภาวะผู ้น�าของนักเรียน	

ไว้	3	องค์ประกอบ	ได้แก่	

	 องค์ประกอบที่	 1	ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ

งานในหน้าทีร่บัผดิชอบได้	สามารถแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการท�างาน	

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	และมีความมั่นคงทางอารมณ์	

	 องค์ประกอบที่	 2	 ด้านความรับผิดชอบในการท�างาน	

ขยันเพียรพยายามและทุ่มเทให้กับการท�างาน	 การใช้ทรัพยากร

ประกอบการท�างานอย่างประหยัด	 มีความละเอียดรอบคอบใน

การท�างาน	และมีระเบียบวินัยในการท�างาน	

	 องค์ประกอบที่	 3	ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ในการท�างาน	

ให้ความร่วมมือ	 ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง	

ยิ้มแย้มแจ่มใสมีมิตรไมตรีต่อเพื่อนร่วมงานการวางตัวเสมอต้น

เสมอปลาย	น่าเลื่อมใส	ศรัทธา	การให้เกียรติ	 และให้โอกาสเพื่อ

ร่วมงาน

	 ในขณะที่	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (2560)	

ได้ก�าหนดกรอบการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไว้	3	ด้าน	

ได้แก่

	 1.	 ด้านการอยูร่อด	ประกอบด้วย	สขุภาวะเดก็และเยาวชน

ตามช่วงวัย	(กาย	ใจ	สังคม	อารมณ์	และสติปัญญา)

	 2.	 ด้านการพัฒนา	ประกอบด้วย	 การเรียนรู้และทักษะ

ชีวิต	การรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง	และความสามารถในการสร้าง

นวัตกรรม

	 3.	 ด้านการมส่ีวนรวม	ประกอบด้วย	การมส่ีวนร่วมของเดก็

และเยาวชนต่อสังคม	การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์	ตลอดจนการ

มีจิตส�านึกต่อส่วนรวม

	 จึงท�าให้พอสรุปได้ว่า	 ภาวะผู้น�าของนักเรียนระดับมัธยม	

ศกึษาทีส่�าคญั	ได้แก่	ความสามารถในการแก้ปัญหา	มคีวามสามารถ

ในการคิด	มีความสามารถในการสื่อสาร	มีความสามารถในการใช้

ทกัษะชวีติ	และมคีวามสามารถ	ในการใช้เทคโนโลย	ีการรูจ้กัตวัเอง

และสังคม	การมีมนุษยสัมพันธ์และกระบวนการท�างานเป็นทีมงาน	

มคีวามความฉลาดทางอารมณ์	มคีวามรบัผดิชอบขยนัเพียรพยายาม	

มีความซื่อสัตย์สุจริต	มีทักษะการจูงใจ	มีบุคลิกภาพในการเป็นผู้น�า	

มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	สามารถก�าหนดเป้าหมาย

วสิยัทศัน์	และการตัง้เป้าหมายระยะสัน้ระยะยาว	และมจีติส�านกึต่อ

ส่วนรวม	 ซ่ึงสอดคล้องกับภาวะผู้น�าของนักเรียนในศตวรรษที่	 21	

ซึ่งมุ่งเน้นศักยภาพความสามารถในด้านการปรับตัวและมีความ

ยืดหยุ ่นในการท�างานและการเรียนรู ้อย่างอิสระ	 มีปฏิสัมพันธ์

ทางสังคม	 สามารถท�างานร่วมกับผู ้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 เข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรม	

และบุคคล	 มีความสามารถด้านการคิดเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงของ

ข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล	 ใช้เทคโนโลยี

เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ	ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายส�าคัญของการ

เตรยีมความพร้อมให้นกัเรยีนในยคุการศกึษา	4.0	ทีมุ่ง่เน้นให้ความ

สามารถในการสร้างสรรค์นวตักรรมเพือ่การพฒันาประเทศ	(ทวีศกัดิ์	

จนิดานรุกัษ์,	2560)	ผลการวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบภาวะผูน้�าของ

นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาของส�านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกับแนวคิดของ	 นักการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทั้งใน	และต่างประเทศ	แสดงผลดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่  1 ภาวะผู ้น�าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาใน

ศตรวรรษที่	21

ภาวะผู้น�าของนักเรียน
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ถี่

1.	ทักษะการแก้ปัญหา       6

2.	ความรอบรู้ -    -  4

3.	ทักษะการสื่อสาร  -  - -  3

4.	ทักษะการคิด  -  - -  3

5.	ความอดทน    - - - 3

6.	ทักษะชีวิต    - - - 3

7.	มีจิตสาธารณะ -   -  - 3

	 จากตารางที	่1	แสดงผลการวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบภาวะ

ผู้น�าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	 ในศตวรรษที่	 21	พบว่า	

ภาวะผู้น�าที่มีค่าความถี่สูงสุด	 7	อันดับแรก	 ได้แก่	 ทักษะการแก้

ปัญหา	 รองลงมา	 ได้แก่	 ความรอบรู้	 ทักษะการส่ือสาร	 ทักษะ

การคิด	ความอดทน	ทักษะชีวิต	และมีจิตสาธารณะ	ตามล�าดับ
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ระดับช้ันมัธยมศึกษา	 โดยการสร้างจิตส�านึก	และแรงบันดาลใจใน

การด�ารงชวีติ	น�าไปสูก่ารปรบัใช้กระบวนการทางความคดิอย่างเป็น

ระบบและสร้างสรรค์	 เพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนไทยมีภาวะผู้น�า

ในระดับสากล	 โดยภาวะผู้น�าในศตวรรษท่ี	 21	 มีความต้องการที่

มีทักษะด้านความร่วมมือ	 การท�างานเป็นทีม	 และภาวะผู ้น�า	

(Collaboration,	Teamwork	&	Leadership)	 (วิจารณ์	พานิช,	

2555)	กล่าวคือ	บุคคลจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง	 ในการ

แสวงหาความรู้เพื่อสั่งสมประสบการณ์	มีความอดทนและกล้าที่จะ

เผชิญต่อปัญหาและอุปสรรค	สามารถการท�างานร่วมกับทีมท�างาน	

	 ในการพัฒนาภาวะผู ้น�าต้องเริ่มพัฒนาภาวะผู ้น�าตั้งแต่

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เน่ืองจากการพัฒนาภาวะผู้น�านั้นเป็น

กระบวนการต่อเนื่อง	ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน	 โดยโรงเรียน

เป็นหน่วยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย	

ความเป็นผู ้น�า	 ผู ้ตามที่ดี	 ความรับผิดชอบ	 การท�างานร่วมกัน	

การรู้จักแก้ปัญหา	การตัดสินใจที่เหมาะสม	ความมีเหตุผล	การช่วย

เหลือแบ่งปัน	 เอื้ออาทร	 สมานฉันท์	 และทักษะที่จ�าเป็นใน

ศตวรรษที่	21

	 แนวทางการพฒันาอาจท�าได้หลายรปูแบบ	เช่น	การประชมุ

สมันาผูน้�านกัเรยีน	การฝึกอบรมทกัษะผูน้�านกัเรยีน	ให้มภีาวะความ

เป็นผู้น�า	การส่งเสริมให้นักเรียนท�ากิจกรรม	 เกิดการเรียนรู้ทั้งทาง

ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจากสภาพแวดล้อมจริง	 (กระทรวง

ศึกษาธิการ,	 2552)	นอกจากน้ีโรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่าน

หนังสือ	หรือเข้าถึงสื่อต่างๆ	ทั้งในและนอกห้องเรียน	 เพื่อเข้าถึง

องค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ	ที่ช่วยหลอมเป็นรากฐานความคิดและ

ความเข้าใจ	 ฝึกนิสัยการเรียนรู ้ตลอดชีวิต	 มีฐานความคิดท่ีดี	

รอบคอบ	และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ	และสร้างทักษะ

ภาวะผูน้�าโดยสอดแทรกมมุมองต่างๆ	ผ่านการสอนในห้องเรยีนและ

การท�ากจิกรรม	เช่น	ให้ผู้เรยีนจดัทมีไปท�ากจิกรรมกบัชุมชน	เพือ่ให้

ผู้เรียนรู้วิธีสร้างทีมงาน	วางแผนการท�างานและแก้ปัญหา	หรือให้ดู

ภาพยนตร์หรอืละครทีใ่ห้ข้อคดิการเป็นผูน้�า	แล้วลองวเิคราะห์ภาวะ

ผู้น�าที่อยู่ในภาพยนตร์	 ฝึกสังเกตและเข้าใจผู้อื่นโดยมองทุกคนมี

คุณค่าและมีศักยภาพ	(เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์,	2551,	ออนไลน์)	

เพื่อเปดโอกาสให้นักเรียน	 ได้แสดงออกในบทบาทต่างๆ	 เช่น	 เป็น

ผู้น�า	 เป็นสมาชิก	หรือผู้ตามที่ดี	 ท�าให้นักเรียนมีความรู้	 ความคิด	

มีความเข้าใจ	 และการได้เผชิญประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ	

ช่วยให้นักเรียนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ	 ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (ม.ป.ป.)	

ได้อธบิายแนวทางการจดักจิกรรมเพือ่พฒันาภาวะผู้น�าของนกัเรยีน

ไว้	5	ประเภท	ดังนี้

	 อาจพอสรปุได้ว่า	คณุลกัษณะภาวะผูน้�า	จะต้องอาศยัความ

สามารถในการแก้ปัญหาเป็นหลกั	เนือ่งจากเป็นความสามารถในการ

จัดการปัญหาและอุปสรรคท่ีเผชิญได้อย่างเหมาะสมบนหลักการ

ของเหตุผล	 คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ	 โดยจะต้องอาศัย

ความรู้ความเข้าใจ	 เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ	 ใน

สังคม	และประยุกต์	น�าความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์มา

ใช้ประกอบการคิดวิเคราะห์	 อย่างเป็นระบบ	 เพื่อตัดสินใจที่มี

ประสิทธิภาพ	ประกอบกับความสามารถในการสื่อสารเพื่อรับและ

ส่งข้อมูล	ความรู้ความเข้าใจ	ความรู้สึก	และทัศนะของตนเองเพื่อ

แลกเปลีย่นประสบการณ์	จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและ

สังคม	

	 ทั้งน้ีในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันนักเรียนจะต้องเรียนรู ้

ในการที่จะอยู ่ร่วมกันกับผู ้อื่นด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดี	

ต้องเรียนรู้ถึงการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดล้อม	ต้องมีความอดทน	อุตสาหะ	และรู้จักการหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์	 ที่ส่งผลต่อตนเองและผู้อ่ืน	 นอกจาก

นักเรียนจะต้องมีจิตสาธารณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น	ชุมชน	และ

สังคม	ด้วยความเต็มใจ	กระตือรือร้น	โดยไม่หวังผลตอบแทน	โดย

การปลูกฝ ังจิตสาธารณะให้แก ่นักเรียนและเยาวชนจึงเป ็น

อกีแนวทางหนึง่ในการพฒันาประเทศในระยะยาวต่อไป	(ชนฐันนัท์	

ม่วงวิเชียร,	2562)

	 ความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงของประเทศท้ังทางการ

เมือง	สังคม	และเศรษฐกิจให้เจริญรุดหน้า	แต่ในขณะท่ีระบบการ

ศกึษาทีใ่ช้ในโรงเรยีนส่วนใหญ่ยงัมุง่เน้นการสร้างนกัเรยีนให้คิดตาม

มากกว่าคิดสร้างสรรค์	ท�าให้นักเรียนชินกับการเป็นผู้ตาม	จนอาจ

ท�าให้นักเรียนส่วนมากขาดภาวะผู้น�า	ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาใน

การพัฒนาประเทศในอนาคต	

	 ดังนั้นการสร้างภาวะผู้น�าจึงเป็นเร่ืองท่ีควรให้ความส�าคัญ	

โดยเฉพาะในนักเรียนที่มีความเป็นผู้น�าควรได้รับการส่งเสริม	 เพื่อ

ให้พวกเขากลายเป็นผู้น�าที่ดีในอนาคต	 โดยการพัฒนา	 ไม่เพียงแต่

เสรมิสร้างเฉพาะบคุลกิลกัษณะภายนอกเท่านัน้	แต่ยงัรวมไปถงึการ

พัฒนาทักษะส�าคัญของผู้น�าที่ส�าคัญที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วน้ัน	

ส�าหรับแนวทางการพัฒนาภาวะผู ้น�าของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาจะได้กล่าวในล�าดับต่อไป	

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

	 จากความส�าคัญและความจ�าเป็นในการพัฒนาและเสริม

สร้างภาวะผู้น�าของนักเรียนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	 ในส่วนน้ีจะ

กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้น�าของนักเรียน
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	 1.	 กจิกรรมพฒันาทักษะภาวะผูน้�า	โดยจดักจิกรรมทีมุ่ง่เน้น

ให้นกัเรียนมีความรูค้วามเข้าใจ	สภาวการณ์เป็นผูน้�าและมภีาวะผู้น�า	

เช่น	 การแบ่งกลุ่มให้ผู ้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ

ของผู้น�าที่กลุ่มต้องการหรือการเป็นผู้น�าที่ดี	การจัดกิจกรรม	Walk	

Rally	 เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้	 และน�ามาสรุปเป็นองค์ความรู้	

หรือโรงเรียนอาจจะมอบหมายให้เป็นหัวหน้าห้องเรียน	ประธาน

ชุมนุม	ประธานชมรมต่างๆ	หรือประธานนักเรียนก็ได้

	 2.		กิจกรรมการสร้างเครือข่าย	 โดยมุ่งเน้นการประสาน

ความร่วมมอืเพือ่การท�างานร่วมกนั	ช่วยเหลือกนั	ในการแก้ไขปัญหา	

และพัฒนาอย่างเป็นระบบ	มีการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน

ข้อมูล	เช่น	การจัดกิจกรรมระหว่างโรงเรียน	ชุมชน	องค์กรภาครัฐ

และเอกชน

	 3.	 กิจกรรมพัฒนาทักษะการประชุม	 โดยกิจกรรม	 การ

ประชุมเป็นกิจกรรมท่ีท�าให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน	 ได้รวบรวม

ความคิดเห็น	วิธีการแก้ปัญหาจากสมาชิกต่างๆ	โดยอาจให้นักเรียน

เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือเข้าร่วมประชุม	หรือการจัดสถานที่จ�าลอง	

จัดประชุมเพื่อให้นักเรียนได้	ปฏิบัติจริง

	 4.	 กิจกรรมการสร้างจิตอาสา	 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม

ให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน	ควรเป็น

กิจกรรมท่ีมนุษย์ได้เรียนรู้ท�าความเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากที่สุด	 เช่น	

การออกค่ายช่วยเหลือพัฒนาชุมชน	หรือหารช่วยเหลือคนพิการ

ผู้สูงอายุ	หรือฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสังคมจากรายการ

โทรทัศน์	 แล้วน�ามาอภิปราย	 หาข้อสรุปน�าไปสู ่ประเด็นความ

ต้องการที่จะเข้าไปช่วยเหลือ

	 5.	 กิจกรรมสภานักเรียน	 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการสร้าง

ทักษะชีวิตของนักเรียน	ได้แก่	การคิดวิเคราะห์	คิดอย่างสร้างสรรค์	

การเห็นคุณค่าของตนเอง	 การรู้จักเห็นใจผู้อื่น	 การเคารพเสียง

ส่วนใหญ่	 การรับฟังเสียงส่วนน้อย	 เห็นและรู้คุณค่าศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์	 การตระหนักในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม	การสร้าง

สมัพนัธภาพ	การสือ่สารอย่างเหมาะสม	การตดัสนิใจ	การแก้ปัญหา

โดยสันติวิธี	 การควบคุมอารมณ์	 และการปรับตัวให้เข ้ากับ

สถานการณ์	 อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม	จริยธรรมและ

ค่านิยม	 ที่ดีงาม	 ได้แก่	 ความรับผิดชอบ	 ความซ่ือสัตย์สุจริต	

ความกตญักูตเวท	ีความเมตตากรณุา	ความเสยีสละ	ความเอือ้เฟอ

เผื่อแผ่	 ความประหยัด	 ความพอเพียง	 มีทักษะการจัดการ	

ขยัน	อดทน	ละเอียดรอบคอบ	และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้

	 ในขณะเดียวกันกิจกรรมสภานักเรียนยังส่งเสริมการสร้าง

ลกัษณะผู้น�า	และผูต้ามทีด่	ีมจีติสาธารณะ	เหน็คณุค่าของระบบการ

ปกครองตามหลักธรรมาภิบาล	 เคารพสิทธิเสรีภาพ	 และกติกา

ข้อตกลงของหมู่คณะ	 รู้จักยอมรับและชื่นชมการกระท�าของผู้อื่น

อย่างมีน�้าใจนักกีฬา	ดูแล	ป้องกัน	 คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ตนเองและเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน

	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา	ขั้นพื้นฐาน	

พ.ศ.	2551	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2552)	ที่ได้แบ่งกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนตามหลักสูตรออกเป็น	3	กิจกรรม	ได้แก่	

	 1.	 กิจกรรมแนะแนว	 มุ ่งเน ้นให้นักเรียนรู ้ จักตนเอง

มีกระบวนการวางแผนและการปรับตัวให้อยู ่ในสังคมได้อย่าง

เหมาะสม	

	 2.	 กิจกรรมพัฒนานักเรียน	 มุ ่งเน้นการส่งเสริมความ

สามารถตามความถนัดและความสนใจ	สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่น

ได้	รู้จักการแก้ปัญหา	มีความเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี	

	 3.	 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	 มุ่งเน้นการ

ส่งเสริมให้นักเรียนได้บ�าเพ็ญประโยชน์	 เพื่อส่วนรวม	 ซึ่งแสดงถึง

ความเสียสละ	และจติสาธารณะ	ตลอดจนความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ส่วนรวม	

	 กล่าวโดยสรุปการพัฒนาภาวะผู ้น�าของนักเรียน	 ชั้น

มัธยมศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ใช้ระยะเวลาพอสมควร	

ดังนั้นจึงควรเริ่มพัฒนาภาวะผู ้น�าตั้งแต่วัยเด็ก	 ทั้งนี้โรงเรียน	

มีบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 โดยการจัดสภาพ

บรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียน	ทั้งนี้	อาจจัดกิจกรรมควบคู่ไป

กับการเรียนการสอน	หรือจัดกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์

เพิม่เตมินอกชัน้เรียน	โดยมจีดุมุง่หมายทีจ่ะพฒันาให้นกัเรยีนมภีาวะ

ผูน้�า	และผูต้ามทีด่	ีนอกจากหน้าโรงเรยีนยงัมีหน้าทีส่่งเสรมิศักยภาพ

ของนักเรียนที่มีลักษณะภาวะผู้น�าที่โดดเด่น	 เพื่อที่นักเรียนจะได้

แสดงศกัยภาพของตนเองได้อย่างเตม็ความสามารถ	ซึง่จะเป็นก�าลงั

หลักที่ส�าคัญของประเทศชาติ

บทสรุป
	 การพัฒนาภาวะผู้น�าของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา	

เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง	มั่งค่ัง	 และ

ยั่งยืน	 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	

(พ.ศ.	 2560-2564)	ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกมิติ	 และทุกช่วงวัย	

เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	ทั้งร่างกาย	สติปัญญา	อารมณ์	และ

สงัคม	มจีติส�านกึในการเป็นพลเมอืงทีด่	ีมคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน	

มภีาวะผูน้�า	และพฒันาตนเองได้อย่างต่อเนือ่ง	เมือ่วเิคราะห์เปรยีบ

เทียบภาวะผู้น�าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	ในศตวรรษที่	21	

พบว่า	นกัการศกึษาให้ความเหน็สอดคล้องกนัว่าทกัษะการแก้ปัญหา	

มีความส�าคัญมากที่สุด	 รองลงมา	 ได้แก่	 ความรอบรู้	 ทักษะการ

สื่อสาร	ทักษะการคิด	ความอดทน	ทักษะชีวิต	และมีจิตสาธารณะ	

โดยโรงเรยีนมีแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้�าของนกัเรยีนระดับชัน้
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มธัยมศกึษาได้หลากหลายรปูแบบ	โดยผ่านกิจกรรมพฒันานกัเรยีน

ทีบ่รูณ	าการให้นกัเรียน	ได้พฒันาตนเองตามศกัยภาพอย่างรอบด้าน	

ทั้งในและนอกห้องเรียน	 เช่น	 การฝึกอบรม	 การประชุมสัมมนา	

การแบ่งกลุม่แสดงความคดิเหน็	การจดักจิกรรมฐานการเรยีนรู	้การ

จัดกิจกรรมจิตอาสา	 การจัดกิจกรรมสภานักเรียน	 ท้ังนี้การจัด

กิจกรรมต่างๆ	 จะต้องค�านึงถึงความเหมาะสมกับผู ้เรียนและ

วัตถุประสงค์เป็นหลัก	 เพราะนักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐาน	ความรู้	

ความสามารถ	ประสบการณ์	บุคลิกภาพที่ความแตกต่างกัน	ดังนั้น

การพัฒนาภาวะผู้น�าของนักเรียนจึงเป็นสิ่งท่ีส�าคัญนอกเหนือจาก

ความรู้ท่ีโรงเรียนจะต้องพัฒนา	 ให้อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้นักเรียน

เติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป
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