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บทความวิชาการ 
 

การพัฒนาภาวะผูนําเยาวชน  
เพื่อสรางเสริมความเขมแข็งของสังคมอุดมปญญาใหม  

 
วีรชัย  อนนัตเธียร1 

 
ในโลกที่ประสบความสําเร็จ ตางให

ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
และพัฒนาศักยภาพภาวะผูนําในระดับตางๆ 
เพราะเชื่อวาการมีผูนําที่ดีจะทําใหประเทศชาติ
เจริญกาวหนา การพัฒนาศักยภาพของภาวะ
ผูนํายุคใหมจึงควรเริ่มตั้งแตในวัยเด็ก ดังคํา
กลาวของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซ่ึง
ไดทรงมีพระราชดําริเร่ืองการพัฒนาและการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กในชุมชนแออัดเขตเมือง ดัง
ความตอนหนึ่งวา “....การศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษา  และการอบรมเลี้ยงดู เด็กมี
ค ว ามสํ า คั ญ เ ป นอ ย า ง ม าก  เ นื่ อ ง จ า ก
พัฒนาการทุกดานที่เจริญเติบโตสมวัย จะ
เปนพื้นฐานที่ดีของบุคคล ครอบครัว และ
สังคม” (กุลทรัพย เกษแมนกิจ และคณะ , 
2545) 
 การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2550 - 2554) กําหนดขึ้นบนพื้นฐานการ
เสริมสรางทุนของประเทศโดย ยึดคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา และอัญเชิญ “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทาง
ปฏิบัติ  เพื่ อมุ งสู  “สั งคมอยู เ ย็น เปนสุข

รวมกัน” (ฝายวิชาการ  บริษัท  สกายบุกส 
จํากัด, 2549) การพัฒนาคุณภาพคนใหมี
ความรู ทักษะความสามารถทั้งจิตใจ รางกาย 
ซ่ึ ง จะนํ า ไปสู ค ว าม เปน ผู นํ า  มี ก ารคิ ด
วิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” รอบคอบ ทุกมิติ
อยางสมดุลเพียบพรอมทั้งดาน “คุณธรรม”
และ“ความรู” ดวยจิตสานึกรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถตัดสินใจในการ
ดําเนินชีวิตอยางมีจริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต 
อดทนขยันหมั่นเพียร อันจะเปน “ภูมิคุมกัน
ในตั ว ที่ ดี ” ให คนพร อ ม เ ผชิ ญต อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ดํารงชีวิตอยางมี
ศักดิ์ศรี และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม อยูในครอบครัวที่อบอุนและสังคมที่
สงบสันติสุข มีเสถียรภาพและเปนธรรม ใน
การดํารงชีวิตและการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน นําไปสูสังคมที่รมเย็นเปนสุข จึงทําให
การดําเนินชีวิตมีความสุข 
 
ภาวะผูนําของเยาวชน 
 ในทุกสังคมไมวาใหญหรือเล็ก ตางก็
ตองมีผูนํา ซ่ึงเปนศูนยกลางในกลุมนั้นๆ เพื่อ
ทําหนาที่ตัดสินใจ วินิจฉัย ส่ังการ กําหนด

1  นิสิตปริญญาเอก, หลักสูตรพทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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นโยบาย วางแผนและจูงใจใหสมาชิกในกลุม
รวมกันปฏิบัติภารกิจของกลุมใหสําเร็จ ลุลวง
ไปดวยดี การมีผูนําที่มีความสามารถ จึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งสําหรับกลุม เพราะผูนํา
เปนจุดรวมพลังของสมาชิก เปนผูชวยช้ีแนะ
แนวทางเพื่อการผลักดันและชักจูงใจ ใหกลุม
กระทํากิจกรรมใหประสบความสําเร็จและ
บรรลุ ต ามวั ต ถุประสงค  ก ลุ มต องการ
เสริมสรางภาวะผูนําใหแกบุคคลควรเริ่มเสีย
ตั้งแตเยาววัย เพราะจะเปนการมุงเนนให
เยาวชนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  ทําให
สามารถเปนผูนําในฐานะนักวางแผน รูจัก
การแกไขปญหา เพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร
และการสรางความสัมพันธรวมถึงสามารถ
ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการ
เสริมสรางใหเด็กและเยาวชนมีภาวะผูนํา 
ควรเริ่มตั้งแตการสอนใหเด็กมีทัศนคติที่
ถูกตองตอการเปนผูนา เร่ิมจากการเปนผูนํา
ความคิดในกลุมเพื่อน และผูนํากิจกรรมใน
สถาบันการศึกษา อันจะพัฒนากลายเปนผูนํา
ในระดับสูงที่ดีมีคุณภาพไดในอนาคต การ
พัฒนาภาวะผูนําของเด็กอาจเริ่มที่การปลูกฝง
ทักษะและความรูพื้นฐานที่จะชวยเสริมสราง
ภาวะผูนําใหเด็ก ไดแก ทักษะการพูด ทักษะ
การคิดเชิงกลยุทธ ทักษะการตัดสินใจ และ
แกปญหาตอสถานการณตางๆ ทักษะการ
มองอนาคต 
 
การพัฒนาภาวะผูนําเยาวชน 
 ในการดําเนินชีวิตของเยาวชนในแต
ละวัน เยาวชนตองเผชิญกันสิ่งแวดลอมที่ยั่วยุ
ใหเกิดความโลภ ความโกรธ และความหลง 

จึงจําเปนตองตอสูกับ กิเลสตัณหา ซ่ึงเกิดจาก
ความไมรู เพื่อใหไดมาซึ่ง สุขเวทนา และ
หลีกเลี่ยงทุกขเวทนา พลังที่จะตอสูกับ กิเลส
ตัณหา ไดคือ พลังสติและพลังปญญา ซ่ึงจะ
เกิดขึ้นจากการฝกหัดอบรมดวยหลักธรรม
อยางเปนขั้นตอน ตอเนื่อง และสม่ําเสมอ จน
สามารถยกระดับจิตใจขึ้นสูงเหนือกิ เลส 
ตัณหาได จึงจะไดช่ือวาเปนมนุษยที่สมบูรณ
เราจะเห็นไดหลักพระพุทธศาสนาจะเนนถึง
การยอมรับศักยภาพของมนุษย พระพุทธองค
ทรงเนนใหเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนา
ชีวิตใหกาวไปสูเปาหมายทีดี ซ่ึงพระพุทธศาสนา
เห็นวาหลักการพัฒนาชีวิตมนุษยจะพัฒนา
ดวยหลักไตรสิกขา ในดานพฤติกรรม (ศีล) 
ดานจิตใจ (สมาธิ) และดานปญญา (ปญญา) 
(พระธรรมปฎก, 2537) 
 การพัฒนาเยาวชนตามหลักของ
พระพุทธศาสนา คือในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
ทางดานรางกายนั้น ตองยึดหลักของศีลใน
การควบคุมพฤติกรรมตางๆ และยึดหลักของ
ความพอเหมาะ  พอดีในการเลี้ยงดู  สวน
ทางดานจิตใจ ตองยึดหลักของสมาธิ และ
ปญญา  ดังนั้น  การอบรมเลี้ยงดู เด็กที่ยึด
หลักการพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจึงมิใช
การเลี้ ยงดู ใหร างกายเติบโตมี สุขภาพที่
สมบูรณเทานั้น หากยังตองใหมีการอบรมสั่ง
สอน ใหเด็กมีความคิดเห็นในทางที่ถูกตอง
และปฏิบัติตนในทางที่ชอบธรรม (ทิศนา 
แขมมณี และคณะ, 2535) 
 การเสริมสรางภาวะผูนําใหแกบุคคล
ควรเริ่มเสียตั้งแตเยาววัย เพราะจะเปนการ
มุงเนนใหเยาวชนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
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ทําใหสามารถเปนผูนําในฐานะนักวางแผน 
รูจักการแกไขปญหา  เพิ่มพูนทักษะการ
ส่ือสารและการสรางความสัมพันธรวมถึง
สามารถตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยการเสริมสรางใหเด็กและเยาวชนมีภาวะ
ผูนํา ควรเริ่มตั้งแตการสอนใหเด็กมีทัศนคติ
ที่ถูกตองตอการเปนผูนํา เร่ิมจากการเปนผูนํา
ความคิดในกลุมเพื่อน และผูนํากิจกรรมใน
สถาบันการศึกษา อันจะพัฒนากลายเปนผูนํา
ในระดับสูงที่ดีมีคุณภาพไดในอนาคต การ
พัฒนาภาวะผูนําของเด็กอาจเริ่มที่การปลูกฝง
ทักษะและความรูพื้นฐานที่จะชวยเสริมสราง
ภาวะผูนําใหเด็ก ไดแก ทักษะการพูด ทักษะ
การคิดเชิงกลยุทธ ทักษะการตัดสินใจ และ
แกปญหาตอสถานการณตาง ๆ ทักษะการ
มองอนาคต  ทักษะการตั้ ง เป าหมายใน    
ระยะสั้นและระยะยาว  ทักษะการบริหาร
ความสัมพันธกับผูอ่ืน ทักษะการสื่อสารในที่
สาธารณะ ทักษะการสรางแรงจูงใจ ทักษะ
การบริหารจัดการเวลา  ทักษะการสราง
ทีมงาน และทักษะการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ เปนตน รวมถึงการเปดโอกาสใหเด็ก
ไดเรียนรูผานสถานการณจริง เชน การให
ผลัดกันเปนผูนํากลุม เพื่อใหวิเคราะหภาวะ
ผูนํา วิธีการวางแผน และรูจักวิธีตอบสนอง
สถานการณตาง ๆ ของผูนําไดอยางถูกตอง 
 การพัฒนาภาวะผูนําตามแนวคิด 4-
เอช เนื่องจากเปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาทักษะชีวิตและภาวะผูนําของเด็กและ
เยาวชนที่นิยมนามาใชอยางแพรหลายทั่วโลก 
ผลการปฏิบัติงานของโครงการการพัฒนา
เยาวชนโดยใชแนวคิดดังกลาว พบวาเยาวชน 

และศิษยเกาที่ เขารวมโปรแกรม  4-เอช  มี
ความคิดเห็นวาโปรแกรม 4-เอช สามารถชวย
ในการพัฒนาทักษะชีวิตและภาวะผูนําของ
เยาวชนไดเปนอยางดี  แนวคิด  4-เอช  ถูก
พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยไอโอวา (Iowa 
State University) เปนเครื่องมือในการพัฒนา
ทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนโดยมีหลักสําคัญ 4 
ประการ ที่เรียกวา 4-H clover ไดแก 
 1. การพัฒนาดานความคิดและการ
จัดการ 
 2. การพัฒนาดานความสัมพันธและ
การดูแล 
 3. การพัฒนาดานการทางานและการ
ให 
 4. การพัฒนาดานการดาเนินชีวิต
และการพัฒนาตนเอง 
 ผลที่ไดจากการนาแนวคิด 4-เอช ไป
ใชทาใหเด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาใน
ทักษะตางๆ ไดแก 
 1. การพัฒนาดานความคิดและการ
จัดการ 
 2. การพัฒนาดานการสรางสัมพันธภาพ
กับผูอ่ืน 
 3. การพัฒนาดานการทํางานและการ
เปนพลเมืองดี 
 4. การพัฒนาดานการใชชีวิตและการ
ดูแลตนเอง 
 การพัฒนาภาวะผูนําพบวาองคประกอบ
ที่มีผลตอการพัฒนาภาวะผูนํ าที่มีความ
สอดคลองและเปนสวนหนึ่งของกับแนวคิด 
4-เอช มีดังตอไปนี้ 
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 1. ทักษะดานการตัดสินใจ 
 2. ทักษะดานการวางแผนและการ
จัดการ 
 3. ทักษะดานการสื่อสาร 
 4. ทักษะการสรางความสัมพันธ 
 5. ทักษะดานการทางานเปนทีม 
 6. ทักษะการสรางแรงจูงใจในตนเอง 
 7. ทักษะการเขาใจตนเองการ 
 การพัฒนาภาวะผูนําของเยาวชน ได
ปฏิบัติกิจกรรมตามโปรแกรม 4-เอช เยาวชน
จะมีการพัฒนาภาวะผูนําที่ดีกวาการปฏิบัติ
ตามกิจกรรม  ในวัยนี้ เปนระยะที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงจากการเปนเด็กเขาสูการเปน
ผูใหญจะมีความสนใจตอตนเองและยึด
ตนเองเปนศูนยกลางทางปญญา ในสภาพทาง
สังคมเด็กวัยดังกลาว จะรูสึกวาตนกําลังอยู
บนเวทีที่ทุกคนกําลังเฝามองและประเมิน
ตนเองอยู จึงตองการความโดดเดน ความเปน
อิสระทางจิตใจ ตองการเสรีภาพและจะมี
ความรูสึกพึงพอใจที่จะไดแสดงบทบาทของ
ผูใหญ เชน การตัดสินใจ การแกไขปญหา 
การไดรับผิดชอบตอตนเอง และการแสดงถึง
ความเปนผูนําพัฒนาภาวะผูนําของเยาวชน 
 สรุปแนวคิด การพัฒนาภาวะผูนํา
ของเยาวชนไดวา เยาวชนมีทัศนะคติเปนผูนํา
ควรเริ่มการเปนผูนําที่กลุมเพื่อนและเปนผูนํา 
การพัฒนาเปนผูนําในระดับที่สูงขึ้นไป ตอมา
ก็จะพัฒนากลายเปนผูนําในระดับสูงที่ดีมี
คุณภาพไดในอนาคต ทั้งการพูด การคิด การ
ตัดสินใจ การสื่อสารในที่สาธารณะ ทักษะ
การสรางแรงจูงใจ การบริหารจัดการ ทักษะ
การสรางทีมงาน  การพัฒนาความฉลาด    

ทางอารมณ  และสามารถแกปญหาตาม
สถานการณตางๆ ไดตอไป 
 
บทบาทหนาท่ีของเยาวชน 
  บทบาทและหนาที่ของเยาวชนที่มี
ตอสังคมและประเทศชาติสมาชิกทุกคนใน
สังคมยอมตองมีบทบาทหนาที่ตามสถานภาพ
ของตน ซ่ึงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกแต
ละคนจะมีความแตกตางกันไป แตในหลัก
ใหญและรายละเอียดจะเหมือนกัน ถาสมาชิก
ทุกคนในสังคมไดปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของตนอย า ง ถูกต อ งก็ จ ะได ช่ื อว า เป น 
"พลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ" 
และยังสงผลใหประเทศชาติพัฒนาอยางยั่งยืน 
โดยเฉพาะเยาวชนที่ถือวาเปนอนาคตของ
ชาติ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรียนรูและ
ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตน เพื่อชวย
นําพาประเทศชาติใหพัฒนาสืบไป (ไพศาล  
ภูไพบูลย และคณะ, ม.ป.ป.) 
 การปฏิบัติตนเปนเยาวชนที่ดีตาม
สถานภาพและบทบาท ดังตอไปนี้ 
      1) เยาวชนกับการเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว เยาวชนในสถานภาพของการเปน
บุตรควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 
           1. เคารพเชื่อฟงบิดามารดา 
           2. ชวยเหลือบิดามารดาในทุกโอกาส
ที่ทําได 
           3. ใชจายอยางประหยัด ไมฟุมเฟอย 
สุรุยสุราย 
           4. มีความรักใครปรองดองในหมูพี่นอง 
           5. ตั้งใจศึกษาเลาเรียน 
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           6. ประพฤติตนใหสมกับเปนผูดํารง
วงศตระกูล 
      2) เยาวชนกับการเปนสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียน เยาวชนในฐานะนักเรียนควรมี
บทบาทหนาที่ ดังนี้ 
           1. รับผิดชอบในหนาที่ของนักเรียน 
คือ ตั้งใจเลาเรียน ประพฤติตนเปนคนดี 
           2. เชื่อฟงคําสั่งสอนอบรมของครู
อาจารย  
           3. กตัญูรูคุณของครูอาจารย 
           4. รักใครปองดองกันในหมูเพื่อน
นักเรียน 
           5. สงเสริมเพื่อนในทางที่ถูกที่ควร 
      3) เยาวชนกับการเปนสมาชิกที่ดี
ของชุมชน ชุมชนคือสังคมขนาดเล็ก เชน
หมูบานหรือกลุมคน โดยเยาวชนเปนสวน
หนึ่ งของชุมชนที่ ตนอาศัยอยู  จึ งตองมี
บทบาทหนาที่ตอชุมชน ดังนี้ 
           1. รักษาสุขลักษณะของชุมชน เชน 
การทิ้งขยะใหเปนที่ ชวยกําจัดสิ่งปฏิกูลตางๆ 
เปนตน 
           2. อนุรักษส่ิงแวดลอมในชุมชน เชน 
ไมขีดเขียนทําลายโบราณวัตถุในชุมชน ชวน
กันดูแลสาธารณสมบัติ 
           3. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมของ
ชุมชน 
      4) เยาวชนกับการเปนสมาชิกที่ดี
ของประเทศชาติ 
           1. เขารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป 
           2. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
           3. ใชสิทธิในการเลือกตั้ง 
           4. ใชทรัพยากรอยางคุมคา 

           5. สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย 
           6. ชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆที่ทาง
ราชการจัดขึ้น 
           7. ประกอบอาชีพสุจริตดวยความ
ขยันหมั่นเพียร 
           8. ประหยัดและอดออม  
 เยาวชนเมื่ออยู ในสังคม เปนผูที่มี
หลายบทบาทเกิดขึ้นพรอมกัน การได รับ
สถานภาพเปน “ลูก” เปนอันดับแรก และมี
สถานภาพตาง ๆ ตอมาโดยลาดับ เมื่อเขา
โรงเรียนก็เรียกวาเปน “นักเรียน, นักศึกษา, 
นิสิต” เปนตน เมื่อเติบโตขึ้นอีกระดับก็เรียกวา
เปน “พลเมือง” เมื่อเขาสูพระพุทธศาสนาก็
เรียกวา “พุทธศาสนิกชน” เยาวชนจึงมีสวน
เกี่ยวของกับสถาบันตาง ๆในสังคมในฐานะ
เปนสมาชิก และเมื่อเติบโตขึ้น ก็มีบทบาทและ
ความสําคัญตอสังคมมากขึ้นเชนเดียวกัน   
(พระมหาบุญเพียร ปฺุญวิริโย, 2544) 
 ดั งนั้ น  การที่ เ ยาวชนจะประสบ
ความสําเร็จในดานตาง ๆ เปนเยาวชนที่ดี เปน
คนเกง จะตองฝกฝนพัฒนาตนเองดวยกัน
ทั้งสิ้น ดังคําที่พระพุทธองคไดรับรองไววา 
บุคคลที่จะเจริญกาวหนาในระดับโลกิยสมบัติ
นี้ พึงตั้งอยูในความขยันหมั่นเพียร มีความ
ระมัดระวังดวยสติ ทํางานซื่อสัตยมือสะอาด 
ไมคดโกง ใครครวญกอนแลวจึงทาการหรือ ส่ัง
การ สารวมตนเอง ใชชีวิตอยูโดยธรรม (มี
คุณธรรมประจาตน ) และตองไมประมาท การ
สรางเสริมความเขมแข็งของสังคมอุดมปญญา
ใหม 
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 เยาวชนเปนกลุมที่ สําคัญที่ สุดกลุม
หนึ่งในสังคม เปนพลังสําคัญของประเทศชาติ
ในวันนี้และวันขางหนา หากมีการใชพลังกลุมที่
มีอยูในทางที่ไมเหมาะสม ประเทศก็มีปญหา 
และหากคนกลุมนี้มีความรู ความสามารถในการ
จัดการปญหาของประเทศไดนอย ประเทศไทยก็
จะถูกคนชาติอ่ืนเขามาบริหาร จัดการ และใช
ประโยชนแทน  ดังนั้น ภาคสวนตางๆในสังคม
จึงตองใหความสนใจในการเสริมสรางความ
พรอม ความเขมแข็งของคนกลุมนี้ มิใชเปน
หนาที่ เฉพาะของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง 
 เ ด็ กและ เ ย าวชนขาดคุ ณธรรม
จริยธรรม ครอบครัวเปนสถาบันแรกที่สําคัญ
และจําเปนอยางยิ่งในการเลี้ยงดู เอาใจใสทั้ง
กายภาพ อุปนิสัย อารมณ สังคม (ระเบียบวินัย 
การเคารพใหเกียรติคนอื่นฯ) เพื่อปลูกฝงและ
หลอหลอมความเปนมนุษยใหสูงขึ้นดีขึ้น เมื่อ
ครอบครัวไมสามารถทําหนาที่หลักไดอยาง
สมบูรณบุคคลๆนั้นอยูในภาวะเสี่ยงในการ
เติบโตขึ้นมาโดยขาดความรักความอบอุน การ
ปลูกฝงคุณคาทางคุณธรรมจริยธรรม เปนคนที่
ไรราก แกนแทของชีวิต และไมเปนตัวของ
ตัวเอง ยิ่งเมื่อพิจารณาถึงสภาพที่สังคมไทยตก
อยูใตอิทธิพลของบริโภคนิยม ทุนนิยม สุข
นิยม ฯสงผลใหคนเห็นแกตัว เห็นแกได มีทัศ
คติมีการแกงแยงแขงขัน ฉวยโอกาส เอาเปรียบ 
ใครดีใครได  กระแสบริโภคนิยม-สุขนิยม
กระตุนตอมคานิยมความฟุงเฟอฟุมเฟอย ใช
จายเกินตัว ไมมีหลักคิดของความพอเพียงมี
หนี้สินติดตัวและครอบครัวมากมายจึงมีปญหา
ตางๆตามมาอยางมากมายในปจจุบัน สถาบัน

ครอบครัว เปนสถาบันพื้นฐานและเปนสถาบัน
ที่เล็กที่สุดและอยูใกลตัวบุคคลมากที่สุด ที่จะ
ทําหนาที่กําหนดสถานภาพ บรรทัดฐานและ
คานิยมเบื้องตนของบุคคล  แนะแนวทาง
เบื้องตนในการปฏิบัติตนและปูพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิตของบุคคลและความเจริญกาวหนา
ทางสังคมหนาที่ของครอบครัว  
 ภูมิคุมกันทางสังคม คือ ครอบครัว
อบอุนและชุมชนเขมแข็ง ถาครอบครัวอบอุน
และชุมชนเขมแข็ง ก็จะทําใหโรคตางๆทาง
สังคมทําอันตรายไมได เราพยายามแกปญหา
สังคมดวยวิธีตางๆ มามาก แตไมสําเร็จ ควรหัน
มาใช วั คซี นทางสั งคม  คื อ  ส ง เสริ มให
ครอบครัวเปนปกแผนและชุมชนเขมแข็ง 
ขอใหเพื่อนคนไทยสนใจเรื่องนี้ และชวยกัน
สรางภูมิคุมกันทางสังคม ทั้งที่ทําไดดวยตนเอง 
และทั้งโดยการผลักดันใหเปนนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ เมื่อสังคมมีภูมิคุมกัน 
เราก็ไมตองเปนโรคติดเชื้อหรือโรคมะเร็งทาง
สังคมทําชีวิตใหยืนยาวและมีคุณภาพ (ประเวศ 
วะสี, 2542) 
 การเปลี่ ยนแปลงดั งกล าวทํ าให
ครอบครัวมีเวลาใหแกสมาชิกนอยลง เนื่องจาก
พอแมตองทํางานนอกบาน สงผลตอปญหา
สัมพันธภาพ ภายมในครอบครัว ครอบครัว
แตกแยก เด็กขาดความอบอุน พึ่งยาเสพติด ทํา
ให เกิดปญหาทางสังคมตางๆตามมา  การ
เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว จึงเปน
หนาที่ของทุกภาคสวนในสังคม  
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บทสรุป 
 การพัฒนาภาวะผูนําเยาวชน เพื่อสราง
เสริมความเขมแข็งของสังคมอุดมปญญาใหม 
โดยการพัฒนาภาวะผูนําเยาวชน ที่พึงประสงค
เชนการพัฒนาวินัยในตน การพัฒนาปรีชาเชิง
อารมณแนวพุทธ การพัฒนาการคิด การพัฒนา
ลักษณะการเปนกัลยาณมิตร เปนตน เพื่อให
เยาวชนเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา โดย

สถาบันทางสังคมตางๆ เชน สถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา สถาบันพุทธศาสนา ชุมชน 
เปนตน เปนผูที่มีบทบาทในการขัดเกลา อบรม
ส่ังสอนใหสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค 
เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ทําให
เยาวชนเปนคนดีและคนเกง ชวยเหลือตนเอง
และสังคมได ทําใหเกิดการพัฒนาที่ดีทั้งตนเอง
และสังคม 
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