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การวิจยันีมี้ความมุ่งหมาย คือ 1) เพ่ือศกึษาองค์ประกอบความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร  ชัน้ปีท่ี 1 

2) เพ่ือพฒันาหลกัสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศกึษาวชิาทหาร  ชัน้ปีท่ี 1 และ 3) เพ่ือศกึษาผล
การใช้หลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร  ชัน้ปีท่ี 1 กลุ่มตวัอย่าง เป็นนกัศึกษา
วชิาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ในศนูย์ฝึกนกัศกึษาวิชาทหาร กรมการสตัว์ทหารบก จงัหวดันครปฐม ปีการศกึษา 2561 ในการศกึษา
องค์ประกอบความรักชาติของนักศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 มีกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 1,232 คน ส่วนการศึกษาผลการใช้
หลกัสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร  ชัน้ปีท่ี 1 มีกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 123 คน ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มรักชาติสูง จ านวน 78 คน และกลุ่มรักชาติปานกลาง จ านวน 45 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร  ชัน้ปีท่ี 1 ในการศึกษาองค์ประกอบความรักชาติใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  ส่วนการศึกษาผลการใช้หลักสูตรการฝึกวิชาทหารใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของตวัแปรพหุนามแบบวดัซ า้  (Repeated measure MANOVA) ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  พบว่า ความรักชาติ มี 4 องค์ประกอบ โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ป ร ะ จั ก ษ์  (Chi-square = 46.957, p = .085, df = 35, Chi-square/df = 1.342, GFI = .992, AGFI = .961) 
นอกจากนัน้แบบวดัความรักชาติมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) และมีความเช่ือมั่นเชิงโครงสร้าง 
(Construct reliability) เท่ากับ .763-.866 2) หลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติท่ีพัฒนาขึน้  เป็นส่วน
หนึ่งของหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด ซึ่งมีทัง้หมด 20 ครัง้ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 4 
ชัว่โมง  โดยหลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีมุ่งเน้นเสริมสร้างความรักชาติเป็นการฝึกในชัว่โมงสุดท้ายของการฝึกในสปัดาห์ท่ี 
13-20 มีทัง้หมด 8 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่โมง ใช้วิธีสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การยกตวัอย่าง ประกอบกบัการท า
กิจกรรมท่ีผสมผสานวิธีการท ากิจกรรมกลุ่ม การแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือประสบการณ์  การซกัค้าน และการแสดง
บทบาทสมมติ มีผลประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร (ฉบบัร่าง) อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.643) และ 3) 
คะแนนเฉล่ียความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหารกลุ่มรักชาติสูงและกลุ่มรักชาติปานกลางแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และการใช้หลกัสูตรส่งผลให้คะแนนเฉล่ียความรักชาติก่อนฝึก หลงัฝึก และระยะติดตาม แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า เฉพาะความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ 
และความรักชาตเิชิงหน้าท่ีพลเมืองที่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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The purpose of this research were as follows: (1) to study the confirmatory factor analysis of 

patriotism of first-year reserve officer training corps students (ROTCS); (2) to develop a military training 
curriculum to enhance patriotism of first-year ROTCS; and (3) to study the results of using a military training 
curriculum to enhance patriotism of first-year ROTCS. The research samples were first-year ROTCS enrolled 
in reserve officer training corps student training center in the Veterinary and Remount Department in the 
2018 academic year. The participants were included one thousand two hundred and thirty-two ROTCS using 
confirmatory factor analysis; and one hundred and twenty-three ROTCS, who were separated into two 
subgroups were 1) seventy-eight ROTCS for the high patriotism group; and 2) forty-five ROTCS for the 
medium patriotism group to study the result of using the abovementioned curriculum. The research 
instruments included a patriotism of first-year ROTCS test, and a military training curriculum to enhance 
patriotism of first-year ROTCS and computer programs used to analyze the confirmatory factor analysis, and 
repeated measurement MANOVA.  The results indicated the following: (1) the patriotism of first-year ROTCS 
found that there were four factors, i.e., blind patriotism, constructive patriotism, symbolic patriotism and civic 
patriotism,  that were congruent with the empirical data. (Chi-square = 46.957, p = .085, df = 35, Chi-
square/df = 1.342, GFI = .992, AGFI = .961) Moreover, the results also revealed that the patriotism of first-
year ROTCS test were construct validity, convergent validity, discriminant validity and construct reliability 
value were .763 to .866.; (2) the findings revealed that a military training curriculum to enhance patriotism of 
first-year ROTCS (draft) was appropriated at medium level (mean = 3.643);  (3) the results of using  a military 
training curriculum to enhance patriotism of first-year ROTCS found that groups with high levels of patriotism 
and groups with medium levels of patriotism’s average score were statistically significantly different at .05 
level for all of the components and when time differences was considered, it was found that the patriotism of 
ROTCS was statistically different at a significantly level of .05 for constructive patriotism and civic patriotism. 

 
Keyword : Patriotism, military training curriculum to enhance patriotism of first-year ROTCS, Reserve Officer 
Training Corps Student 
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ได้เสียสละเวลาอนัมีค่าเพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะน า ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่
อย่างดี ผู้ วิจยัรู้สกึซาบซึง้ในความกรุณาและความเป็นแบบอย่างของครูท่ีดีของท่านเป็นอย่างมาก ผู้ วิจยัขอ
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ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นยัพฒัน์ กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือความ
สมบรูณ์ของปริญญานิพนธ์ 

นอกจากนีผู้้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านท่ีให้ความรู้แก่ผู้ วิจัยในการศึกษาตาม
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศกัยภาพมนุษย์ แขนงวิชาการวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา ซึ่งท าให้ผู้ วิจัยได้ทราบว่า การศึกษาในระดับปริญญาเอกของผู้ วิจัยนัน้มีคุณค่ามากและ
ผู้ วิจยัจะน าความรู้ท่ีได้มาไปสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและประเทศชาติตอ่ไป 

ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุ พลตรี กิตติพนัธ์ ชูพิพฒัน์ เจ้ากรมการสตัว์ทหารบก ท่ีให้ความร่วมมือใน
การเก็บข้อมลูเป็นอย่างดี จนท าให้งานวิจยัฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคณุพ่ีๆ เพ่ือน ๆ และน้อง ๆ สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนุษย์ แขนงวิชาการ
วิจยัและสถิติทางการศกึษาทกุคน ท่ีให้ก าลงัใจและให้ความช่วยเหลือเสมอมา 

ท้ายนีผู้้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อใช้ แซ่เตียว ผู้ เป็นแรงบันดาลใจให้ศึกษาต่อ คุณแม่
ปราณี แซโ่ค้ว และครอบครัว ท่ีให้ก าลงัใจและให้การสนบัสนนุมาโดยตลอด 
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
กองทัพบก มีภารกิจท่ีส าคญัยิ่งประการหนึ่ง ตามพระราชบญัญัติจดัระเบียบราชการ

กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 ได้แก่ การเตรียมก าลงักองทพับก และปอ้งกนัราชอาณาจกัร ดงันัน้ 
จงึมีความจ าเป็นต้องให้การศกึษาแก่ก าลงัพล เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีตามต าแหน่งได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ อนัถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมก าลงักองทพับก ให้มีความพร้อมรบตามภารกิจ
ท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎหมาย ก าลงัพลส ารองนกัศกึษาวิชาทหาร และอาสารักษาดินแดน ก็เป็นสว่นหนึ่ง
ของก าลงักองทพับก ดงันัน้การเตรียมความพร้อมรบของก าลงัพลส ารองนกัศกึษาวิชาทหาร และ
อาสารักษาดินแดนอยู่เสมอ จึงถือได้ว่าเป็นภารกิจท่ีส าคญัยิ่งเช่นกัน ในการนีเ้พ่ือให้การศึกษา
ของก าลงัพลส ารองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามระบบการฝึกก าลงัพลส ารองท่ีได้ระบุไว้ใน
แผนแม่บทการพฒันาระบบก าลงัส ารองฯ โดยก าลงัพลส ารองสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหน่ง
ท่ีได้รับการบรรจุและปฏิบัติงานร่วมกับก าลังพลหรือหน่วยทหารประจ าการ ตามแผนป้องกัน
ประเทศ กองทัพบกจึงได้มอบนโยบายเฉพาะ นอกเหนือจากนโยบายทั่วไปให้หน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดนด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาของก าลงัพลส ารอง หลกัสูตรการศึกษา
ส าหรับก าลังพลส ารอง ซึ่งเป็นผลผลิตจากการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หรือที่เรียกกันว่า รด. 
(รักษาดินแดน) มุ่ ง เน้นถึงการปลูกฝังอุดมการณ์ และความจงรักภักดีในชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร และมีการสอดแทรกการสอน
เก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และความเสียสละของบรรพบุรุษไทยแก่นักศึกษาวิชาทหาร  
เพ่ือให้เกิดความรักและหวงแหนชาต ิ(กรมยทุธการทหารบก, 2554, น. 1, 11-12)  

อย่างไรก็ตาม จากการศกึษางานวิจยัเก่ียวกับเหตปัุจจยัท่ีส่งผลตอ่การสมคัรเรียนวิชาทหาร 
หรือเรียน รด. พบว่า นกัเรียนหญิงต้องการได้รับสิทธิการประดบัยศ (จบชัน้ปีท่ี 3 จะได้รับชัน้ยศ
นายทหารชัน้ประทวน และจบชัน้ปีท่ี 5 จะได้ยศนายทหารชัน้สัญญาบตัร) และการได้รับสิทธิ
ในการเพิ่มโอกาสสอบเข้าวิทยาลยัพยาบาลกองทพับก (วชัรินทร์ มทุะสินธุ์, 2556, น. 222) ขณะท่ี
นักเรียนชาย จังหวัดอุดรธานี สมัครใจเรียนวิชาทหาร หรือเรียน รด. คือ การได้รับสิทธิ ไม่ต้อง
เกณฑ์ทหาร คิดเป็นร้อยละ 79.60 (ก าพล วสุเทพ, 2542) และสุจิณณา สวสัดี (2555, น. 74) ศึกษา
ความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกวิชาทหาร โรงเรียนรักษาดินแดน พบว่า เหตผุลในการสมคัรเป็น
นกัศึกษาวิชาทหารมากท่ีสุด คือ เพ่ือรับสิทธิไม่ต้องเกณฑ์ทหาร คิดเป็นร้อยละ 47.60 รองลงมา 
คือ ต้องการรู้หลักการฝึกวิชาทหาร คิดเป็นร้อยละ 8.90 ต้องการรู้สิทธิประโยชน์การท างาน
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ในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 31.10 รัก/ชอบการเป็นทหาร คิดเป็นร้อยละ 11.90 ส่วนเหตผุลในการสมคัร
เป็นนกัศึกษาวิชาทหารน้อยที่สุด คือ ต้องการเป็นก าลงัส ารองในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 0.50 
ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดงักล่าว พบว่า ความมุ่งหมายของการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
ระหวา่งนกัศกึษาวิชาทหารกบัหลกัสตูรการศกึษาส าหรับก าลงัพลส ารองไมส่อดคล้องกนั กลา่วคือ 
นักเรียนส่วนใหญ่ท่ีสมัครเรียนวิชาทหารหรือเรียน รด.เพื่อรับสิทธิไม่ต้องเกณฑ์ทหาร ขณะท่ี
ความมุง่หมายของหลกัสตูรมุ่งเน้นการให้ความส าคญัต่อการปลกูฝังให้จงรักภกัดีตอ่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยมีการสอดแทรกเนือ้หาเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ชาตไิทย และความเสียสละของ
บรรพบรุุษไทยในการสอน เพ่ือให้เกิดความรักและหวงแหนชาติ ซึ่งในปัจจบุนักองทพับกมีความมุ่งหมายหลกั
ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารท่ีส าคญั  2 ประการ ได้แก่ 1) ความมุ่งหมายทางด้านยุทธการ  คือ 
เพ่ือให้นกัศกึษาวิชาทหารมีความพร้อมส าหรับการปอ้งกนัประเทศ เช่น สามารถใช้อาวธุประจ ากาย
ท าการยิงปืนอย่างได้ผล สามารถท าหน้าท่ีในต าแหน่งผู้บงัคบัหมู่ได้ นอกจากนัน้ยงัมีลกัษณะทางทหาร 
และมีระเบียบวินัยด้วย 2) ความมุ่งหมายทางด้านยุทธศาสตร์  คือ เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหาร
มีความรักชาติ เป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา โดยส่วนใหญ่แล้วนกัศึกษาวิชาทหารสามารถสอบผ่าน
การทดสอบในการฝึกภาคปฏิบตัิ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายทางด้านยุทธการ แตส่ าหรับเปา้หมาย
ทางด้านยุทธศาสตร์อาจไม่สมัฤทธ์ิผลมากนกั เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2558 มีผู้ ท่ีออกมาล่ารายชื่อ
เพ่ือย่ืนเสนอตอ่รัฐบาลไทยให้ยกเลิกการเรียนวิชาทหารหรือการเรียน รด. ในแคมเปญ “ไม่เรียน รด. 
ก็ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร” เน่ืองจากเปา้หมายของคนส่วนใหญ่ท่ีเรียน รด.คือ เพ่ือหนีการเกณฑ์ทหาร 
การเรียน รด.เป็นเหมือนชอ่งทางการหลีกหนีของชายไทยท่ีไม่ต้องการเกณฑ์ทหารเทา่นัน้ และเป็น
การเสียเวลาไปโดยเปลา่ประโยชน์ การเรียกร้องเชน่นีแ้สดงออกถึงความไมรั่กชาต ิความเห็นแก่ตวั 
และการไม่เสียสละต่อประเทศชาติ (https://www.change.org/p/ นายก-รัฐบาล-ไม่เรียนรด-ก็ไม่
ต้องเกณฑ์ทหาร?use_react=false) 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ความส าคญักับ
การวางรากฐานการพฒันาคนให้มีความสมบรูณ์ มีคณุธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินยัท่ีดี มีจิตสาธารณะ 
มีความสขุ มีทศันคติและพฤติกรรมตามบรรทดัฐานท่ีดีของสงัคม ในขณะท่ีคนไทยจ านวนไม่น้อย
ยงัไม่สามารถคดักรองและเลือกรับวฒันธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤต ทศันคติ และ
พฤติกรรมในการด าเนินชีวิต จึงมีแนวทางการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ การปรับเปล่ียนคนไทยให้มี
คณุธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
การเรียนการสอนทัง้ในและนอกห้องเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย 
และจิตสาธารณะ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านัก
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นายกรัฐมนตรี, 2560) สอดคล้องกับแนวคิดของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต้องการพฒันาคณุลกัษณะความรักชาติ 
ซึง่ได้ก าหนดแนวทางในการประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้ เรียนในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย
ถึงระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
โดยหนึ่งในคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ทัง้ 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (ส านกัวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) 
ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจที่ส าคญัยิ่งประการหนึ่งของกองทพับก ที่มีความมุ่งหมายให้นกัศกึษา
วิชาทหารเกิดความรักและหวงแหนชาติ แตใ่นปัจจบุนัยงัไมมี่การศกึษาองค์ประกอบความรักชาติ
ในบริบทไทย และไม่มีหลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรักชาติส าหรับ
นักศึกษาวิชาทหาร ท่ีจะสามารถยึดเป็นแนวปฏิบตัิอย่างเป็นระบบต่อไปได้ ซึ่งในต่างประเทศ
มีการศกึษาเก่ียวกบัองค์ประกอบความรักชาติมาอย่างตอ่เน่ือง โดยแนวคิดทฤษฎีองค์ประกอบ
ความ รักชาติ ของ  Rothi และคณ ะ (Rothi, D. M. et al., 2005) มี ทฤษ ฎี ความแตกต่ าง 
ทางประเพณี -วัฒนธรรม เป็นทฤษฎีเบื อ้งต้น และมีความสอดคล้องกับความหมายของ 
ความรักชาติและลักษณะของผู้ ท่ีมีความรักชาติท่ีองค์กรและนักวิชาการไทยให้ไว้ จึงเช่ือได้ว่า
ทฤษฎีองค์ประกอบความรักชาติของ Rothi และคณะ มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาศึกษาและ
พัฒนาต่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของนักศึกษาวิชาทหาร และน าโครงสร้างองค์ประกอบ
ความรักชาติท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติ
ของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ให้เป็นระบบ ซึ่งข้อดีของหลกัสตูร คือ สามารถก าหนดขอบเขตเนือ้หา
ได้อย่างชดัเจนและสามารถปรับโครงสร้างเวลาเรียนได้ตามความเหมาะสมของบริบทต่างๆ ท าให้
สามารถพัฒนาผู้ เรียน ได้ตรงตาม เป ้าหมาย  สามารถว ัดและประ เม ินผล ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ มีแนวทางในการจัดการสอนในทิศทางเดียวกัน  มีการวางแผน 
การสอนและการท ากิจกรรมไว้ล่วงหน้า ท าให้ทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าท่ีและสามารถท างาน
เช่ือมโยงกนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานคณุภาพการจดัการฝึกท่ีเท่าเทียมกนั (บญุเลีย้ง 
มุมทอง, 2554, น. 9) ดังนัน้การศึกษาวิจ ัยในครัง้นีจ้ ึงมุ ่งวิจ ัยและพ ัฒนาความรักชาติของ
นักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 ด้วยหลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติ ซึ่งหลักสูตร 
ใช้แนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยของ  Krathwohl, Bloom และ  Masia เป็นหลักในการฝึก  
โดยน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือช่วยปลกูฝังคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ให้แก่ผู้ เรียนได้ด้วย 
(ทิศนา แขมมณี , 2556, น. 26 อ้างอิงจาก Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B., 
1956) และการฝึกในหลกัสูตรจะใช้วิธีสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การอธิบาย  
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การยกตวัอย ่าง  การให้ข้อส ัง เกต ประกอบก ับการท ากิจกรรม ที ่ผสมผสานวิธีการท า 
กิจกรรมกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์ การซกัค้าน 
และการแสดงบทบาทสมมต ิ 

ค าถามการวิจัย 
1. องค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ในโมเดลความรักชาต ิ 

มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์หรือไม่ 
2. หลกัสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1  

มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
 3. นกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีผ่านการฝึกในหลกัสตูรการฝึกวิชาทหารที่เสริมสร้าง

ความรักชาติมีความรักชาตเิพิ่มขึน้หรือไม ่อยา่งไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาองค์ประกอบความรักชาตขิองนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 
2. เพ่ือพฒันาหลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร 

ชัน้ปีท่ี 1  
3. เพ่ือศกึษาผลการใช้หลกัสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศกึษา

วิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ได้หลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาตขิองนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 

ท่ีสามารถยดึเป็นแนวปฏิบตัอิยา่งเป็นระบบตอ่ไป 

2. ครูท่ีสอนในโรงเรียน/ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สามารถน าผลจากการศึกษาไปเป็น
แนวทางในจัดการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความรักชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน/
นกัศกึษาวิชาทหารด้วยเชน่กนั  

3. ครูท่ีสอนในโรงเรียน/ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สามารถน าแบบวัดความรักชาติของ
นักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีพัฒนาขึน้ไปใช้วัดระดับความรักชาติของนักเรียน/นักศึกษา 
วิชาทหาร หรือน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบวัดความรักชาติให้เหมาะสมกับบริบทของ
ตนเอง เพ่ือน าผลจากการวดัระดบัความรักชาติของนกัเรียน/นกัศกึษาวิชาทหาร ไปใช้ในการ
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เตรียมความพร้อมในการพฒันานกัเรียนในส่วนท่ียงับกพร่องและเสริมสร้างในสว่นท่ีนกัเรียนมีอยู่
แล้วให้สามารถพฒันาได้ดียิ่งขึน้  

ขอบเขตของการวิจัย 
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบความรักชาตขิองนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัศกึษาวิชาทหารชัน้ปีท่ี 1 ศนูย์ฝึก
นกัศึกษาวิชาทหาร กรมการสตัว์ทหารบก จงัหวดันครปฐม ปีการศึกษา 2561 ซึ่งนักศึกษาวิชาทหาร
กลุ่มนีก้ าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ณ สถานศกึษาตา่งๆ จ านวน 49 แห่ง 
มีจ านวนทัง้หมด 2,053 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาองค์ประกอบความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร 

ชัน้ปีท่ี 1 เป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
จงัหวดันครปฐม ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1,232 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ
ตามสดัสว่น (Proportional Stratified Random Sampling) ของกลุม่สถานศกึษา 

ระยะที่ 2 พัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนักศึกษา
วิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 

ผู้ วิจัยศึกษาหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด หรือหลักสูตรหลัก  
ซึง่มีทัง้หมด 20 ครัง้ และก าหนดแผนการฝึกในหลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติ
ให้มีความสอดคล้องกนั โดยการฝึกเพ่ือเสริมสร้างความรักชาติอยูใ่นชัว่โมงสดุท้ายของการฝึกของ
หลักสูตรหลักในสัปดาห์ท่ี 13-20 มีทัง้หมด 8 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง มีหน่วยการเรียนรู้ทัง้หมด  
8 หน่วย ซึ่งครอบคลุมตวัชีว้ดัขององค์ประกอบความรักชาติทัง้ 4 องค์ประกอบ ในแต่ละหน่วย
ใช้วิธีสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การอธิบาย การยกตัวอย่าง การให้ข้อสังเกต  
และการท ากิจกรรมท่ีผสมผสานวิธีการท ากิจกรรมกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การแลกเปล่ียน
ความคดิเห็นหรือประสบการณ์ การซกัค้าน และการแสดงบทบาทสมมตร่ิวมด้วย 

ระยะที่  3 ศึกษาผลการใช้หลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาต ิ
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
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ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัศกึษาวิชาทหารชัน้ปีท่ี 1 ศนูย์ฝึก
นกัศึกษาวิชาทหาร กรมการสตัว์ทหารบก จงัหวดันครปฐม ปีการศึกษา 2561 ซึ่งนักศึกษาวิชาทหาร
กลุ่มนีก้ าลงัศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ณ สถานศึกษาต่างๆ จ านวน 
49 แหง่ จ านวน 2,053 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาผลการใช้หลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้าง

ความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 เป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี  1 ในศูนย์ฝึก
นกัศกึษาวิชาทหาร กรมการสตัว์ทหารบก จงัหวดันครปฐม ปีการศกึษา 2561 สงักดัในสถานศกึษา 
2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา และโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวนทัง้หมด 123 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา 
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบความรักชาตขิองนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 
ตวัแปรท่ีศกึษา คือ ความรักชาต ิ(Patriotism) ประกอบด้วย 

1. ความรักชาติเชิงหลงใหล (Blind patriotism) 
2. ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ (Constructive patriotism)  
3. ความรักชาติเชิงสญัลกัษณ์ (Symbolic patriotism)  
4. ความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง (Civic patriotism) 

ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้หลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของ
นักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 

ตัวแปรจัดกระท า คือ การใช้หลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติ  
ของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 

ตวัแปรตาม คือ ความรักชาติ ประกอบด้วย ความรักชาติเชิงหลงใหล ความรักชาติ
เชิงสร้างสรรค์ ความรักชาติเชิงสญัลกัษณ์ และความรักชาตเิชิงหน้าท่ีพลเมือง  

นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 
1. ความรักชาติ (Patriotism) หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรม การแสดงความรู้สึก 

และการแสดงความคิดเห็น ท่ีบง่บอกวา่ตนเองมีความปรารถนาดีตอ่ชาติ ตระหนกัถึงผลประโยชน์
ของชาติเป็นส าคญั ต้องการให้ชาติและคนในชาติมีความเจริญก้าวหน้า รวมถึงมีความภูมิใจ
ในความเป็นตวัตน มีความหวงแหนและปกปอ้งแผ่นดินท่ีเกิดท่ีอยู่อาศยั ซึง่มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
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1) ความรักชาติเชิงหลงใหล (Blind patriotism) หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรม  
การแสดงความรู้สึก และการแสดงความคิดเห็น ท่ีบ่งบอกว่าตนเองมีความรัก ความหวงแหน
ประเทศชาติ การไม่กล่าวถึงประเทศในทางเส่ือมเสีย ความรู้สึกภาคภูมิใจในเอกราชของชาต ิ
ความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เกิดเป็นคนไทย ได้อยู่ในประเทศไทย ความรู้สึกผูกพนัต่อบ้านเกิดเมือง
นอน และการให้ความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย ประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ัด ได้แก่ การให้
ความส าคญั ความรักและหวงแหน และการคดิในแง่บวก 

1.1) การให้ความส าคญั หมายถึง ความสนใจต่อเหตกุารณ์ความเป็นมาของประเทศ 
การสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศ 

1.2) ความรักและหวงแหน หมายถึง ความรู้สึกรักและหวงแหนประเทศ ความภูมิใจ
ในชาตแิละเอกราชของชาต ิ 

1.3) การคิดในแง่บวก หมายถึง การคิดต่อประเทศในทางท่ีดี ไม่กล่าวถึงประเทศ
ในทางเส่ือมเสีย ความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เกิดเป็นคนไทย ได้อยู่ในประเทศไทย ความรู้สึกผูกพัน 
ตอ่บ้านเกิดเมืองนอน  

2) ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ (Constructive patriotism) หมายถึง การกระท าหรือ
พฤติกรรม การแสดงความรู้สึก และการแสดงความคิดเห็น ท่ีบ่งบอกว่าตนเองมีความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมร่วมกัน ให้ความช่วยเหลือคนในสงัคม มีความมุ่งมัน่ต่อการพฒันาประเทศ ให้การดแูล
รักษาทรัพยากรและสมบตัิของชาติ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชาติ และแสดงความคิดเห็น
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ประกอบด้วย 3 ตวัชีว้ดั ได้แก่ การเอาใจใส่ต่อสงัคม การช่ืนชมยินดี 
และการวิพากษ์วิจารณ์เชิงบวก 

2.1) การเอาใจใส่ตอ่สงัคม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคม การชว่ยเหลือ
สงัคม และการมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

2.2) การช่ืนชมยินดี หมายถึง การยินดีท่ีประเทศมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี  
และการช่ืนชมการกระท าท่ีเป็นเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศ 

2.3) การวิพากษ์วิจารณ์เชิงบวก หมายถึง การแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ 
ตอ่ประเทศ  

3) ความรักชาติ เชิงสัญลักษณ์  (Symbolic patriotism) หมายถึง การกระท าหรือ
พฤติกรรม การแสดงความรู้สึก และการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาทหาร ท่ีบ่งบอกว่า
ตนเองมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยผ่านสิ่งต่างๆ ท่ีเป็นสัญลักษณ์หรือเอกลักษณ์ 
ของไทย และการมีส่วนร่วมในการสืบสานวฒันธรรมไทย ประเพณีไทยท่ีดีงามและสืบสานวิถีชีวิต



 8 
 

 
 

แบบไทย ประกอบด้วย 3 ตวัชีว้ัด ได้แก่ การแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ ความภูมิใจในเอกลักษณ์
ของไทย และการเห็นคณุคา่ 

3.1) การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ หมายถึง การกระท าท่ีแสดงให้เห็นว่ามีความ
ภาคภมูิใจในความเป็นไทย  

3.2) ความภูมิ ใจในเอกลักษณ์ของไทย หมายถึง ความภูมิ ในใจในศิลปะไทย 
วฒันธรรมไทย และประเพณีไทย   

3.3) การเห็นคุณค่า หมายถึง การให้คุณค่าความเป็นไทย โดยการมีส่วนร่วม
ในการสืบสานศิลปะไทย วฒันธรรมไทย ประเพณีไทย และวิถีชีวิตแบบไทย  

4) ความ รักชาติ เชิงหน้าท่ีพลเมือง (Civic patriotism) หมายถึง การกระท าหรือ
พฤติกรรม การแสดงความรู้สึก และการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาทหาร ท่ีบ่งบอกว่า
ตนเองการปฏิบตัิตนตามกฎ ระเบียบ กฎหมาย และหลักค าสอนทางศาสนาท่ีตนนับถือ การให้
ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีในการดแูลความสงบเรียบร้อยของสงัคม ความเช่ือมัน่ในการด าเนินการ
แต่ละระบบ และการยอมรับกฎระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ประกอบด้วย 3 ตวัชีว้ ัด ได้แก่ 
การปฏิบตัตินตามกฎเกณฑ์ ความเช่ือมัน่ระบบ และการยอมรับกฎระเบียบ 

4.1) การปฏิบตัิตนตามกฎเกณฑ์ หมายถึง การปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบ กฎหมาย 
และหลกัค าสอนทางศาสนาท่ีตนนบัถือ และการให้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

4.2) ความเช่ือมัน่ระบบ หมายถึง ความวางใจในการด าเนินการตามระบบ เช่น ระบบ
กฎหมายไทย ระบบการศกึษา และระบบการรักษาพยาบาล   

4.3) การยอมรับกฎระเบียบ หมายถึง การยอมรับในผลของการด าเนินการตาม
กฎระเบียบ และกฎหมาย แม้วา่ตนเองจะไมมี่ส่วนท่ีเก่ียวข้องหรือไมมี่ส่วนได้ส่วนเสีย 

2. นกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 หมายถึง บคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวง และอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด 
ในชัน้ปีท่ี 1 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 
2561 

3. หลกัสตูรการฝึกวิชาทหาร หมายถึง หลกัสตูรการฝึกวิชาทหาร ส าหรับนกัศกึษาวิชาทหาร 
ชัน้ปี ท่ี 1 ของโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การก าลังส ารอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
ตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด หมายเลขหลักสูตร 900 - ฉ - ฉ.1 ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
1) การฝึกภาคปกติ แบง่ออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ 1.1) การฝึกปฏิบตัิ และ 1.2) การเรียนทฤษฎี  
2) การฝึกภาคสนาม และ 3) เบด็เตล็ด  
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4. หลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศึกษาวิชาทหารชัน้ปีท่ี 1 
หมายถึง หลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ี เสริมเพิ่มเติมในหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตามท่ี
กระทรวงกลาโหมก าหนด หมายเลขหลักสูตร 900 - ฉ - ฉ.1 ซึ่งมีความมุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้าง
ความรักชาติ ส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 โดยสร้างจากแนวคิดของ Krathwohl, Bloom และ 
Masia ท่ีมุง่หวงัให้ผู้ เรียนเกิดขัน้ของการเรียนรู้ 5 ขัน้ ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้การรับรู้ ใช้การบรรยาย ยกตัวอย่างบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆ  
ให้ผู้ เรียนได้รับรู้ 

ขัน้ท่ี  2 ขัน้การตอบสนอง ให้ผู้ เรียนคิดตาม ตอบค าถาม และท าใบงาน  
ซึง่สิ่งเหลา่นีเ้ป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ เรียนได้รับรู้ เกิดความสนใจ และมีการตอบสนอง 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้การเห็นคุณค่า ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม เพ่ือให้เห็น
คณุคา่ และมีเจตคติท่ีดีตอ่ความรักชาติ 

ขัน้ท่ี  4 ขัน้การจัดระบบ ผู้ สอนใช้ค าถามท่ีกระตุ้ นให้ผู้ เรียนพิจารณา 
และสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างความรักชาติกบัคา่นิยมตา่งๆ ของตน  

ขัน้ท่ี  5 ขัน้การส ร้างลกัษณะน ิส ยั  ให้ผู้ เรียนได้ค ิดว ิเคราะห ์ถ ึงผล 
ของการปฏิบตัิตนท่ีแสดงวา่รักชาต ิและยอมรับท่ีจะปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอและท าจนกระทัง่เป็นนิสยั 

และใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการเรียนรู้ของวัยรุ่น ลักษณะพฤติกรรมของ
วยัรุ่น และพฒันาการด้านการคิดในวยัรุ่น ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม (Social learning theory) 
ของ Albert Bandura ท่ีเน้นว่าวยัรุ่นมีการเรียนรู้ส่วนใหญ่จากตวัแบบ (Model) แนวคิดทฤษฎี
การพฒันาจริยธรรมเด็กและวยัรุ่นของ Piaget และ Kohlberg ทฤษฎีการประมวลข้อมูลต่อพฒันาการ
ด้านการรู้คิดในวัยรุ่น และพฤติกรรมวัยรุ่นตอนกลาง (Middle adolescence) เพ่ือสร้างแนวทาง  
การจัดการฝึกท่ีเหมาะสมกับวัยรุ่น ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักค้าน และรูปแบบ 
การเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมตเิพ่ือแสดงบทบาทท่ีเป็นตวัแบบท่ีดี 

5. การพฒันาหลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร
ชัน้ปีท่ี 1 หมายถึง กระบวนการจัดท าแผนการฝึกวิชาทหาร เพ่ือเสริมเพิ่มเติมในหลักสูตร 
การฝึกวิชาทหาร ตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความรักชาติของนักศึกษา 
วิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 

6. ช่วงเวลาในการวัด หมายถึง ช่วงเวลาในการวัดความรักชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็น  
3 ชว่งเวลา ดงันี ้
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6.1 ก่อนการฝึก (Pretest) หมายถึง ก่อนเร่ิมการฝึกตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร 
ท่ีเสริมสร้างความรักชาตขิองนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1  

6.2 หลังการฝึก (Posttest) หมายถึง หลังเสร็จสิน้การฝึกตามหลักสูตรการฝึก 
วิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาตขิองนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ทนัที  

6.3 ระยะติดตาม (Follow) หมายถึง หลงัเสร็จสิน้การฝึกตามหลกัสตูรการฝึกวิชาทหาร
ท่ีเสริมสร้างความรักชาตขิองนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 แล้ว 1 เดือน     

7. แบบวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้วัด 
ความรักชาติ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรักชาติเชิงหลงใหล 2) ความรักชาติ 
เชิงสร้างสรรค์ 3) ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ และ 4) ความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง ส าหรับ
นกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณคา่ (Rating scale) 
มี 5 ระดบั แตล่ะระดบัมีคะแนนแตกตา่งกนัตัง้แต ่1-5 คะแนนตามล าดบัตามแบบของลิเคิร์ท 

8. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึง คณุภาพของแบบวดั
ด้านความสามารถในการวัดได้เที่ยงตรงตามโครงสร้างของแนวคิดทฤษฎี  ซึ่งประกอบด้วย 
ความเท่ียงตรง 2 ประเภท คือ ความเท่ียงตรงเชิงลู่เข้า (Convergent validity) และความเท่ียงตรง
เชิงจ าแนก (Discriminant validity) 

8.1 ความเท่ียงตรงเชิงลู่เข้า (Convergent validity) หมายถึง คณุภาพของข้อค าถาม 
ท่ีอยู่ในองค์ประกอบความรักชาติเดียวกันสามารถร่วมกันอธิบายความรักชาติในองค์ประกอบ 
นัน้ได้ โดยพิจารณาจากคา่ความแปรปรวนที่สกดัได้เฉลี่ยของตวัชีว้ดั  (Average Variance 
Extracted) ท่ีมากกวา่ .5 

8.2 ความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant validity) หมายถึง คณุภาพของแบบวดั 
ท่ีสามารถจ าแนกผู้ตอบแบบวดัออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรักชาติสูง และกลุ่มรักชาติปานกลาง 
โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนท่ีสกัดได้เฉล่ียของตัวชีว้ัด  (Average 
Variance Extracted) กบัคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบยกก าลงัสอง 

9. ความเชื่อมัน่เชิงโครงสร้าง (Construct reliability) หมายถึง คณุภาพของแบบวดั 
ท่ีสามารถใช้วดัความรักชาตหิลายๆ ครัง้ แล้วให้ผลของการวดัความรักชาติคล้ายคลงึกนั  

10. กลุ่มความรักชาติ  หมายถึง กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ท่ี  1 ท่ี มีคะแนน 
ความรักชาตเิร่ิมต้นในชว่งก่อนการฝึก ซึง่แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

10.1 กลุ่มรักชาติสูง คือ กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีมีคะแนนความรักชาติ
ก่อนฝึกมากกวา่ร้อยละ 80 หรือมากกวา่ 4.00 คะแนน (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
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10.2 กลุ่มรักชาติปานกลาง หมายถึง กลุ่มนกัศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีมีคะแนน
ความรักชาตกิ่อนฝึกไมเ่กินร้อยละ 80 หรือไมเ่กิน 4.00 คะแนน (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเก่ียวกับองค์ประกอบความรักชาติในต่างประเทศมีมาอย่างต่อเน่ือง  

และแนวคิดทฤษฎีการแบ่งองค์ประกอบความรักชาติมีหลายแนวคิด เช่น ปี ค.ศ. 1999 Schatz และ
คณะ (Schatz, R. T. et al., 1999) อธิบายถึงความแตกต่างขององค์ประกอบความรักชาติ  
2 องค์ประกอบ คือ 1) ความรักชาติเชิงหลงใหล และ 2) ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ ต่อมา  
ในปี ค.ศ. 2003 Parker (Parker, C.S., 2003) พบว่ามีองค์ประกอบของความรักชาติท่ีส าคญัเพิ่ม
อีก 1 องค์ประกอบ คือ ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ นอกจากนัน้ในปี ค.ศ. 2005 Rothi และคณะ 
(Rothi, D. M. et al., 2005) แบ่งความรู้สึกส านึกความเป็นชาติและท ัศนคติต ่อชาติ ออกเป็น  
4 ด้าน คือ 1) ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ 2) ความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง 3) ความรักชาติ 
เชิงหลงใหล และ 4) ความรักชาติ เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการแบ่ง
องค์ประกอบความรักชาตขิอง Huddy และ Khatib (Huddy, L. & Khatib, N., 2007) เชน่กนั 

องค์ประกอบความรักชาติท่ีกล่าวมานัน้เป็นการศึกษาองค์ประกอบในบริบทของ
ต่างประเทศ ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทไทย จึงต้องศึกษาองค์ประกอบความรักชาติท่ีเหมาะสม
กับบริบทของนกัศึกษาวิชาทหาร และน าโครงสร้างองค์ประกอบความรักชาติท่ีได้จากการวิจยั
ในระยะท่ี 1 ไปเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของ
นกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ซึง่หลกัสตูรใช้แนวคดิการพฒันาด้านจิตพิสยัของ Krathwohl, Bloom 
และ Masia เป็นหลกัในการฝึก โดยการฝึกจะร่วมกันเสริมสร้างให้เกิดพฤติกรรมทัง้ 5 ขัน้ ได้แก่ 
ขัน้ท่ี 1 ขัน้การรับรู้ (Receiving or attending) ขัน้ท่ี 2 ขัน้การตอบสนอง (Responding) ขัน้ท่ี 3 
ขัน้การเห็นคุณค่า (Valuing) ขัน้ท่ี 4 ขัน้การจัดระบบ (Organization) และขัน้ท่ี 5 ขัน้การสร้าง
ลกัษณะนิสยั (Characterization) ซึ่งทัง้ 5 ขัน้นี ้เป็นแนวคิดท่ีใช้ส าหรับการก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการเรียนการสอน แตก็่สามารถน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือช่วยปลกูฝังคณุลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค์ให้แก่ผู้ เรียนได้ด้วย (ทิศนา แขมมณี, 2556, น. 26) และการฝึกในหลกัสตูรจะใช้วิธีสอน
ในรูปแบบตา่งๆ เช่น การบรรยาย การอธิบาย การยกตวัอยา่ง การให้ข้อสงัเกต ประกอบกบัการท า
กิจกรรมท่ีผสมผสานวิธีการท ากิจกรรมกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การแลกเปล่ียนความคิดเห็น
หรือประสบการณ์ การซกัค้าน และการแสดงบทบาทสมมติ เพ่ือศกึษาผลการใช้หลกัสูตรการฝึก
วิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 นัน้ โดยจะน าแบบวดัความรักชาติ
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ไปวัดระดบัความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 ใน 3 ช่วงเวลา คือ 1) ก่อนการฝึก 
2) หลงัการฝึก และ 3) ระยะตดิตาม  

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมตฐิานการวิจัย 
1. โมเดลองค์ประกอบความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ตามแนวคิดทฤษฎี

ของ Rothi และคณะ มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
2. นกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ในแตล่ะกลุม่ความรักชาติ มีความรักชาตแิตกตา่งกนั 
3. นกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 มีความรักชาติก่อนการฝึก หลงัการฝึก และระยะตดิตาม 

แตกตา่งกนั 
4. มีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัระหว่างกลุ่มความรักชาติและช่วงเวลาในการวดัตอ่ความรักชาติ

ของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 
  

ความรักชาติเชิงหลงใหล

ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์

ความรักชาติ

ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์

ความรักชาติเชิงหน้าทีพ่ลเมือง

                                 น าไปพัฒนา

ตัวแปรจัดกระท ำ ตัวแปรตำม

  แนวคิดทีน่ าไปใช้ในการออกแบบหลักสูตร

         ทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสังคมของ Bandura (1977) การใช้หลักสูตรการฝึกวชิาทหารทีเ่สริมสร้างความรักชาติ ความรักชาติของนกัศึกษาวชิาทหาร ชัน้ปีที ่1

         ทฤษฎกีารพัฒนาจริยธรรมเด็กและวยัรุ่นของ Piaget (1971) โดยสร้างจากแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัย 5 ขัน้ ของ Krathwohl, 1. ความรักชาติเชิงหลงใหล

         ทฤษฎกีารพัฒนาจริยธรรมเด็กและวยัรุ่นของ Kohlberg (1973) Bloom และ Masia (1956) ได้แก่ 2. ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์

         และทฤษฎกีารประมวลข้อมลูต่อพัฒนาการด้านการรู้คิด  ขัน้ที ่1 ขัน้การรับรู้ (Receiving or attending) 3. ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์

ขัน้ที ่2 ขัน้การตอบสนอง (Responding) 4. ความรักชาติเชิงหน้าทีพ่ลเมือง

  กลุ่มความรักชาติ ขัน้ที ่3 ขัน้การเห็นคณุค่า (Valuing) 

         กลุ่มรักชาติสูง ขัน้ที ่4 ขัน้การจดัระบบ (Organization) 

         กลุ่มรักชาติปานกลาง ขัน้ที ่5 ขัน้การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization)

องค์ประกอบควำมรักชำติของนักศกึษำวิชำทหำร ชัน้ปีที่ 1
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยเร่ืองนี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมเอกสารเก่ียวกับความรักชาติ เพ่ือใช้ 
เป็นพืน้ฐานและแนวคดิในการวิจยั โดยแบง่เนือ้หาสาระออกเป็น 5 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 ความหมายและองค์ประกอบของความรักชาต ิ
ตอนที่ 2 แนวทางในการพัฒนาความรักชาต ิ

2.1 จุดมุ่งหมายทางการศึกษา (Taxonomy of Education Objectives) กลุ่มจิตพิสัย 
(Affective Domain) 

2.2 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นพฒันาการด้านจิตพิสยั 
ตอนที่ 3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้และการพัฒนาของวัยรุ่น 

3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม (Social learning theory) ของAlbert Bandura 
3.2 ทฤษฎีทางจิตวิทยาพฒันาการ 
3.3 ทฤษฎีการประมวลข้อมลูตอ่พฒันาการด้านการรู้คิดในวยัรุ่น 

ตอนท่ี 4 แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร และการพัฒนา
หลักสูตร  

4.1 ความหมายของหลกัสตูร 
4.2 องค์ประกอบของหลกัสตูร 
4.3 การพฒันาหลกัสตูร 

ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความรักชาต ิ

ตอนท่ี 1 ความหมายและองค์ประกอบของความรักชาติ 
คณะอนุกรรมการจัดท าคู่มือการปลูกฝังค่านิยมของกลุ่มนักวิชาการ (2526) ได้ให้

ความหมายของความรักชาติว่า หมายถึง การมีความรักไทย นิยมไทย ส านึกและภาคภูมิใจ  
ในความเป็นไทย มีความผูกพันหวงแหนมาตุภูมิ  มุ่งมั่นส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า และ 
ความมัน่คงของประเทศ รวมทัง้การรักษาเกียรตภิมูิของชาติ 

Morray (จิระพันธ์ ชาติชินเชาวน์, 2537, น. 2 อ้างอิงจาก Morray, J. P.,1959, p. 52) 
กล่าวว่า ความรักชาติ (Patriotism) เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติโดยสญัชาติ
ญาณของคนท่ีต้องการให้ชาติของตนมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน และจะแสดงออกซึ่ง  
ความรักชาติให้เห็นเม่ือมีสถานการณ์มากระตุ้น ดังนัน้เม่ือผู้ ปกครองต้องการให้คนในชาติแสดง 
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ความรักชาติออกมาให้ เห ็นก็จะใช้ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
และความเป็นเอกราชของชาติมาเป็นเคร่ืองมือในการปลุกเร้าและกระตุ้นความรู้สึกรักชาติ  
ให้เกิดขึน้มาและเห็นได้ในเชิงปฏิบัติ  

จุลลา งอนรถ (2513, น. 3) ให้ความหมายค าว่า รักชาติ หมายถึง ความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยยอมเสียสละส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของชาต ิ  
มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ รักวินัย ซ่ือตรงต่อหน้าท่ี ช่วยท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
อนัดีงามของชาต ิและเทิดทนูเกียรตคิณุของชาติ 

ฉวี นาคสินธุ์  (2525, น. 11, 124) กล่าวว่า ความรักชาติ เป็นพลังในการเสริมสร้าง
ความก้าวหน้าของประเทศชาติและตอ่ต้านการรุกรานของภยัจากภายนอกประเทศ สว่นค าวา่ รักชาติ 
หมายถึง ความผกูพนัและห่วงใยในผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ โดยอทุิศตนเพ่ือปกปอ้งเอกราช
และความมัน่คงของชาติ ช่วยท านบุ ารุงศิลปะ วฒันธรรมอนัดีงาม ให้ความร่วมมือในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เผยแพร่และเทิดทนูเกียรตคิณุของชาติ 

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2530, น. 25) ให้ความหมายว่า ความรักชาต ิ
หมายถึง การมีความรักไทย นิยมไทย ส านกึและภมูิใจในความเป็นคนไทย มีความผกูพนั หวงแหน
มาตุภูมิ รักแผ่นดินถิ่นที่อยู่ของคนไทยที่อยู่แต่อดีตและจะเป็นที่อยู่ของอนุชนคนไทยต่อไป  
ในอนาคต รักเพ่ือนร่วมชาติไม่เฉพาะแต่ญาติมิตร ตัง้ใจอุดหนุนซึ่งกันและกันให้มีชีวิตท่ีเป็นสุข 
ทั่วถึงกัน มุ่งมั่นส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศ รวมทัง้การรักษา
ผลประโยชน์และเกียรติภูมิของชาติด้วย ในการนีไ้ด้กล่าวถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกเก่ียวกับ 
ความเป็นไทยท่ีควรสร้างและปลกูฝังแก่คนไทยไว้ 3 ประการ คือ 

1. ความเป็นไทยทางวัตถุในรูปของเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองใช้ ท่ีอยู่ เคร่ืองเรือน ภาษา 
อาหารและงานศิลปะ เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ เคร่ืองปัน้ดินเผา งานแกะสลัก ภาพวาดลายไทย  
เป็นต้น 

2. ความเป็นไทยทางการกระท าหรือความประพฤติ ซึ่งเป็นลกัษณะท่าทางการประพฤติ
ปฏิบตัิสืบสานต่อกนัมา เช่น ลกัษณะการทกัทายกนั ผู้ มีอาวโุสน้อยต้องยกมือไหว้ท าความเคารพ
ผู้ใหญ่ ศิษย์ต้องแสดงความเคารพ สภุาพอ่อนน้อมตอ่ครู เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีตา่งๆ เชน่ ประเพณีการท าบญุขึน้บ้านใหม ่การบวช เป็นต้น 

3. ความเป็นไทยทางความรู้และความคิด หรือความเป็นไทยทางใจก็ได้ เช่น ความรัก  
ในเอกราชไมย่อมเป็นเมืองขึน้ตา่งชาต ิความนิยมไทย  
 



 15 
 

 
 

ฉวี นาคสินธุ์  (2525, น. 124-127) วิ เคราะห์พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ ท่ี มี 
ความรักชาตไิว้ 29 ประการ ดงันี ้

1. เสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาลด้วยความเตม็ใจ 
2. ให้ร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีเป็นอยา่งดี 
3. เคารพและยึดมัน่ในความเป็นเอกราชของชาติไทย จะท าสิ่งใดก็ตามจะต้องค านึงถึง

วา่การกระท านัน้ต้องไมก่ระทบกระเทือนตอ่เอกราชของชาติ 
4. ไมก่่อความเดือดร้อนอนัจะเป็นการท าลายหรือขายชาติ 
5. ตอ่ต้านการรุกรานการกระท าอนัเป็นคอมมิวนิสต์ 
6. เคารพธงชาตอินัเป็นสญัลกัษณ์แทนชาติ 
7. สนับสนุนและใช้บริการด้านต่างๆ ซึ่งจัดบริการแก่คนไทย และใ ช้บริการต่างๆ  

ซึง่คนไทยเป็นผู้จดัการหรือเป็นเจ้าของ 
8. รู้จกัหน้าท่ีพลเมืองดี คือ ประพฤติและปฏิบตัิตามแบบแผนซึ่งสงัคมเห็นว่าเป็นสิ่งท่ี

ถกูต้องและดีงาม 
9. รู้จกัและเคารพตอ่กฎหมายบ้านเมือง 
10. รู้จ ักเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม เช่น บริจาคเงินทอง เคร่ืองอุโภค เพ่ือช่วย 

เพ่ือนร่วมชาต ิไมว่า่จะเป็นทหาร ต ารวจ และประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากภยัพิบตัิตา่งๆ 
11. รู้จักเอกลกัษณ์ความเป็นไทย และรู้จกัท่ีจะรักษาเอกลกัษณ์นัน้ๆ เอาไว้ ไม่หลงไป  

ช่ืนชมกบัเอกลกัษณ์ของชาตอ่ืิน 
12. ชายไทยยินดีเข้ารับราชการทหาร เพ่ือปกปอ้งเอกราชของชาตไิทย 
13. ประพฤตปิฏิบตัตินอยูใ่นศีลธรรมอนัดี ยดึมัน่ตามหลกัค าสอนของศาสนา 
14. ปฏิบตัติามค าแนะน าของทางราชการ 
15. ศกึษาความรู้ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนด เชน่ ทกุคนต้องจบการศกึษาภาคบงัคบั 
16. ไมเ่ป็นคนฉ้อราษฎร์บงัหลวง 
17. ชว่ยกนัสง่เสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของชาตไิว้ 
18. สง่เสริมนโยบายของรัฐบาลด้วยความจริงใจ 
19. มีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียว เป็นอนัหนึ่งอนัเดียว ไม่แบ่งชนชัน้ ไม่แบ่ง

พรรคแบ่งพวก และไม่ก่อเร่ืองราวทะเลาะวิวาท อนัจะน าไปสู่ความแตกแยกและความไม่สงบสุข
ของคนในชาต ิ

20. ร่วมมือในการพฒันาชาต ิไมว่า่รัฐบาลจะมีนโยบายในการพฒันาด้านใดก็ตาม 
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21. สอดส่องดแูลพฤตกิรรมของบคุคลท่ีเป็นภยัตอ่ชาติ เชน่ พวกลกัลอบตดัไม้ท าลายป่า 
พวกบอ่นท าลายชาต ิพวกค้ายาเสพตดิ ฯลฯ 

22. รู้จกัคณุคา่ในความเป็นไทยและภมูิใจท่ีได้เกิดในผืนแผ่นดนิไทย ไมเ่กิดอคตติอ่ชาติ 
23. ชว่ยกนัรักษาความสะอาดของบ้านเมืองทัง้ท่ีเป็นของสว่นตวัและของสาธารณะ 
24. ชว่ยกนัแก้ไขคา่นิยมท่ีผิด และสนบัสนนุคา่นิยมท่ีดีงาม 
25. สนใจร่วมมือแก้ไขปัญหาของชาติ ใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างประหยดัและ

คุ้มคา่ 
26. กระท ากิจกรรมท่ีน าช่ือเสียงมาสูป่ระเทศชาต ิ
27. รักษาสาธารณสมบตัใิห้อยูใ่นสภาพท่ีดีและใช้ได้ทนทาน 
28. เป็นคนขยันขันแข็งหนักเบาเอาสู้  ไม่เลือกอาชีพ อดทน รู้จักอดออม ไม่จับจด  

ไมท่ างานเพียงเพื่ออยูร่อดไปวนัหนึง่ๆ เทา่นัน้ 
29. พร้อมใจกนัเลือกตัง้ผู้แทนราษฎรระดบัตา่งๆ ไม่วา่จะเป็นผู้ใหญ่บ้าน ก านนั สมาชิก

เทศบาล สมาชิกสภาจงัหวดั และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2530, น. 9-10) ได้พิจารณาวางแนว

พฤตกิรรมท่ีควรปฏิบตัเิก่ียวกบัความรักชาต ิไว้ในเร่ืองแนวทางปฏิบตัติามคา่นิยมพืน้ฐาน ดงันี ้ 
1. ศกึษาให้มีความเข้าใจประวตักิารด ารงอยูข่องชาติ 
2. สอดส่องป้องกันและแก้ไขความเสียหายท่ีกระทบกระเทือนความมั่นคงของ  

สถาบนัชาต ิ
3. ปอ้งกนัและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
4. สร้างเสริมและรักษาเกียรตขิองชาต ิภาคภมูิใจในความเป็นไทยและนิยมไทย 
5. สร้างเสริมความสามคัคีของคนชาต ิ
6. เสียสละประโยชน์สขุสว่นตนและมีชีวิตเพ่ือประเทศชาติ 
7. ปฏิบตัิหน้าท่ีพลเมืองดีโดยเข้ารับราชการทหาร ประกอบอาชีพสุจริต และเสียภาษี

อากรเพ่ือพฒันาประเทศ 
8. ยกยอ่งให้เกียรตผิู้ ท่ีท าหน้าท่ีปอ้งกนัและเสียสละเพ่ือประเทศชาติ 
9. ปฏิบตัติามคตพิจน์วา่ “การรักษาวฒันธรรม คือ การักษาชาต”ิ 
ยนต์ ชุ่มจิต (2531, น. 113) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมท่ีผู้สอนและผู้ เรียนพึงประพฤติปฏิบตัิ

เก่ียวกบัความรักชาตไิว้ ดงันี ้
1. ศกึษาความเป็นมา ความเป็นอยู ่และความเป็นไปของชาตอิยูเ่สมอ 
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2. ยืนตรงเม่ือมีการบรรเลงเพลงชาตหิรือเชิญธงชาตทิกุครัง้ 
3. ให้อาหาร เคร่ืองนุง่หม่ บริจาคโลหิต หรือสิ่งของอ่ืนๆ เพ่ือชว่ยเหลือรัว้ของชาติ 
4. นิยมไทย เชน่ ใช้ของท่ีผลิตในประเทศไทย ฟังเพลงไทยและใช้เลขไทย เป็นต้น 
5. ปฏิบตัิตามธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย เช่น การเคารพแบบไทย จดัพิธี

สมรสแบบไทย ฯลฯ 
6. ชว่ยเหลือเพ่ือนร่วมชาตท่ีิตกทกุข์ได้ยากหรือประสพเคราะห์กรรม 
7. รับใช้ชาตด้ิวยการเป็นทหาร 
8. เคารพยกยอ่งผู้กระท าประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง 
9. ไมป่ลกุระดมหรือยยุงให้เกิดความแตกแยกระหวา่งคนในชาติ 
10. สอดสอ่งดแูลภยัพิบตัอินัอาจเกิดขึน้แก่ชาตบ้ิานเมือง 
11. เสียภาษีแก่ชาตด้ิวยความเป็นจริง  
Fairbrother (Wang C. K. J. et al., 2006, p. 7) ให้ความหมายว่าความรักชาติ หมายถึง 

ความรู้สึกท่ีผูกพันต่อชาติ ความตระหนักต่อหน้าท่ีของตนต่อชาติ และการเห็นแก่ประโยชน์
สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตน 

Huddy และ Khatib (Huddy, L. & Khatib, N., 2007) กล่าวว่า ความรักชาติ หมายถึง 
(Patriotism) หมายถึง ความรู้สึกผูกพันต่อชาติ หรือความรักต่อเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งเป็น
ความรู้สกึท่ีจงรักภกัดีตอ่ชาต ิความภาคภมูิใจตอ่ชาต ิความต้องการให้ชาตพิฒันาเจริญก้าวหน้า 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้ก าหนดแนวทางในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้ เรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลายถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามหลกัสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยคุณลักษณะอันพึงประสงค์มี 8 ประการ ได้แก่  
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซ่ือสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่น 
ในการท างาน 7) รักความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ ซึ่งได้ให้นิยามของคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ข้อท่ี 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ว่าหมายถึง คณุลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี
ของชาติ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ สว่นผู้ ท่ีรักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ คือ ผู้ ท่ีมีลกัษณะซึง่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
ท่ีตนนบัถือ และแสดงความจงรักภกัดีตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์ มี 4 ตวัชีว้ดั คือ 1) เป็นพลเมือง
ดีของชาติ 2) ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 3) ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบตัิตนตามหลกัศาสนา และ  
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4) เคารพเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ โดยตวัชีว้ดัของความรักชาติ มี 2 ตวัชีว้ดั คือ ตวัชีว้ดัท่ี 1) 
และ 2) เทา่นัน้ ซึง่มีพฤตกิรรมบง่ชี ้ดงันี ้
 

ตัวชีวั้ด พฤตกิรรมบ่งชี ้
1) เป็นพลเมืองดีของชาติ 1.1) ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมาย

ของเพลงชาตไิด้ถกูต้อง 
1.2) ปฏิบตัตินตามสิทธิและหน้าท่ีพลเมืองดีของชาติ 
1.3) มีความสามคัคี ปรองดอง 

2) ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ
ไทย 

2.1) เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี 
ปรองดอง ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียน ชมุชนและสงัคม 

2.2) หวงแหน ปกปอ้ง ยกยอ่งความเป็นชาตไิทย 

 
ประกฤติยา ทักษิโณ และพัชราวลัย มีทรัพย์ (2559, น. 199, 204) ได้พัฒนาและ

ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความเป็นไทยในนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
มธัยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โมเดลการวดัความเป็นไทย มี 5 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย 1) การรักษาระเบียบวินยั 2) การปฏิบตัิตามระบอบประชาธิปไตย 3) รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ จ านวน 3 ตัวชีว้ัด 4) รักความเป็นไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย และ 5) ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ได้ให้ความหมายของค าว่า รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ วา่หมายถึง การแสดงออก
ถึงการเป็นพลเมืองดีของชาต ิมีความสามคัคีปรองดอง ปฏิบตัตินตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ และ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยก าหนดให้มี 3 ตัวชีว้ัด ได้แก่  
1) การเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามคัคีปรองดองช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รักและหวงแหน
ชาติ 2) ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ รับรู้หลักส าคัญของศาสนา การร่วมปฏิบัติ  
และ 3) จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ การร่วมกิจกรรมวันส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การปฏิบตัติามพระราชด ารัส การถวายความเคารพ 

 
องค์ประกอบของความรักชาต ิ 
ความรักชาติเป็นเร่ืองท่ีมีการศึกษาค้นคว้ามาอย่างต่อเน่ือง สังเกตได้จากการพัฒนา

องค์ประกอบความรักชาติและการวดัระดบัความรักชาติ ในยุคเร่ิมแรก “ความรักชาติ” โดยมีการ
ให้ความหมายว่าหมายถึง “ความรู้สึกที่ดี ความรู้สึกรักและความผูกพันต่อประเทศของตน” 
ในปี ค.ศ. 1915 เร่ิมมีผู้ สนใจศึกษาเก่ียวกับความรักชาติในด้านจิตวิทยา Adorno และคณะ 
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ได้กล่าวไว้ว่า ความรักชาติมีลักษณะเผด็จการ นอกจากนัน้ นักวิจัยชาวเบิร์กลีย์ ได้ให้แนวคิด
เก่ียวกับความรักชาติไว้ว่าหมายถึง ความรู้สึกหลงใหลในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ การไม่
วิพากษ์วิจารณ์แนวทาง  การปฏิบตัิของฝ่ายตนเอง และการปฏิเสธแนวทางการปฏิบตัิของฝ่ายอ่ืน 
ตอ่มา มีผู้สนใจศกึษาการวดัระดบัความรักชาตริะหว่างกลุม่ท่ีเหยียดสีผิว กลุม่ท่ียึดมัน่ในประเพณี 
และกลุ่มชาตินิยม โดยการศึกษาเก่ียวกบัความรักชาติท่ีกล่าวมานัน้ เป็นการศึกษาความรักชาติ  
ท่ีมีเพียง 1 องค์ประกอบ ต่อมาในปี ค.ศ. 1950 จิตวิทยา Adorno และคณะ ได้ศึกษาความ
แตกต่างทางทฤษฎีของความรักชาติ โดยให้ความหมายของความรักชาติที่แตกต่างกันใน 2 
ลกัษณะ คือ 1) ความรักชาติแบบเทียม เช่น ความรู้สึกหลงใหล และการไม่วิพากษ์วิจารณ์ กับ  
2) ความรักชาติแบบแท้จริง หมายถึง ความรักความผูกพันต่อคุณค่าของชาติ (Adorno, T. W.  
et al., 1950)  

ในปี ค.ศ. 1997 Staub ได้อธิบายความแตกต่างทางทฤษฎีระหว่างความรักชาติ 
เชิ งหลงใหล (Blind patriotism) กับความ รักชาติ เชิ งส ร้างสรรค์  (Constructive patriotism)  
ไว้ว่า ความรักชาติเชิงหลงใหลเปรียบได้กับความรักท่ีแน่นแฟ้นและไม่ยืดหยุ่น รักแบบไม่มี  
ข้อสงสัย รักแบบจงรักภักดี รักแบบไม่ยอมรับค าวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ ในทางตรงข้าม ความรักชาติ 
เชิงสร้างสรรค์ เป็นความรักเชิงวิพากษ์ มีค าถาม มีข้อสงสัยต่อสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดขึน้กับประเทศ  
ทัง้นีก็้เพ่ือต้องการให้ประเทศเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ (Staub, E.,1997) 

หลังจากนัน้ในปี ค.ศ. 1999 Schatz และคณะ ได้น าความรักชาติท่ีแตกต่างกัน 2 ลักษณะ 
ของ Staub มาศึกษาองค์ประกอบความรักชาติด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งได้ข้อสรุป
เช่น เดียวกับ  Staub ว่าความ รักชาติ มี องค์ประกอบ ท่ีแตกต่างกัน  2 องค์ประกอบ คือ  
1) ความรักชาติเชิงหลงใหล และ 2) ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ โดยให้ความหมายของความรัก
ชาติเชิงหลงใหลว่าหมายถึง ความรักท่ีมีต่อประเทศชาติ ไม่ยอมรับค าวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ  
ใน เชิ งลบ  และพ ร้อม ท่ีจะให้การสนับสนุน  ให้ความ ร่วม มือในทุก เร่ืองโดยไม่ลังเลใจ  
ส่วนความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง ความรักท่ีมีต่อประเทศชาติ โดยการตั ง้ข้อสงสัยหรือ 
ข้อค าถามท่ีมีประโยชน์ ทัง้นีก็้เพ่ือให้ประเทศชาติเกิดการพฒันาในเชิงบวก นอกจากนัน้ยงัได้พฒันา
แบบวัดความรักชาติ 2 องค์ประกอบ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือหาองค์ประกอบ  
ซึง่เป็นแบบวดัท่ีมีความเช่ือมัน่ท่ีโดดเดน่และเป็นท่ีนิยมมาก กลุม่ตวัอย่าง คือ ผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษา
ต ่ากว่าปริญญาตรี ในรัฐแมสซาซูเสส ประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวนทัง้หมด 291 คน จ าแนกเป็น
เพศหญิง 164 คน และเพศชาย 127 คน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า แบบวดัความรักชาติ
มีความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่นท่ีโดดเด่นเป็นท่ีนิยมมาก โดยแบ่งระดับการวัดความรักชาต ิ
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ออกเป็น 6 ระดบั ทัง้นีจ้ากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ตวัแปรท่ีมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบ
ตัง้แต่  0.4 ขึ น้ไป มีทั ง้หมด จ านวน 18 ตัว สามารถจัดกลุ่ ม เข้าองค์ประกอบได้จ านวน  
2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ความรักชาติเชิงหลงใหล ประกอบด้วย 12 ตัวแปร  
มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต ่-0.46 ถึง 0.79 โดยมีความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.88 และองค์ประกอบ
ที ่ 2 ความรักชาต ิเช ิงส ร้างสรรค ์ ประกอบด้วย  6 ตัวแปร โดยมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.67  
มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต ่0.50 ถึง 0.74 (Schatz, R. T. et al., 1999) 

ในปี ค.ศ. 2003 Parker น าแบบวดัความรักชาติของ Schatz และคณะ มาประยุกต์
ในงานวิจยัของตนเองด้วย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือหาองค์ประกอบของความรักชาติ 
พบว่ามีองค์ประกอบของความรักชาติท่ีส าคญัเพิ่มอีก 1 องค์ประกอบ คือ ความรักชาติเชิงสัญลกัษณ์ 
(Symbolic patriotism) โดยให้ความหมายว่าหมายถึง ความรักท่ีมีต่อประเทศชาติบ้านเมือง  
โดยแสดงออกผา่นการเคารพธงชาต ิการร้องเพลงชาต ิซึง่โมเดลการวดัความรักชาตท่ีิมี 3 องค์ประกอบนี ้
มีประสิทธิภาพมากกว่าโมเดลการวดัความรักชาติท่ีมีเพียง 2 องค์ประกอบ (Parker, C.S., 2003) 
อย่างไรก็ตาม มีนักวิจัยท่ีสนใจศึกษาองค์ประกอบท่ีมีความเก่ียวข้องกับความรักชาติแล้ว  
พบว่ามีองค์ประกอบท่ีแตกต่างไปจาก Schatz และคณะ และ Parker อีก แต่ก็มีองค์ประกอบ 
ท่ีคล้ายกัน นัน่คือ ในปี ค.ศ. 2005 Rothi และคณะ ศึกษาความรู้สึกส านึกความเป็นชาติและ
ความรักชาติในทวีปยุโรป กรณีศึกษากลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษาประเทศอังกฤษ ซึ่งได้ศึกษา
องค์ประกอบความรักชาติโดยใช้ทฤษฎีความแตกตา่งทางประเพณี-วฒันธรรมเป็นทฤษฎีเบือ้งต้น 
จึงได้แบ่งความรู้สึกส านึกความเป็นชาติและทัศนคติต่อชาติ ออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ความรักชาต ิ
เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic patriotism) 2) ความรักชาติเชิงหน้าที่พลเมือง (Civic patriotism)  
3)  ค ว าม ร ัก ช าต ิเชิ งหลงใหล  (Blind patriotism) และ  4) ค วาม รักชาติ เชิ งส ร้างส รรค์ 
(Constructive patriotism) (Rothi, D.M. et al., 2005) 

ในปี ค.ศ. 2006  Wang และคณะ ได้น าผลการศึกษาองค์ประกอบความรักชาติ 
3 องค์ประกอบของ Parker, C. S. มาประยุกต์ใช้ตอ่ในการศกึษาด้านการรับรู้เก่ียวกบัความรักชาติ
ในแต่ละด้านว่ามีอิทธิพลต่อการให้ความส าคัญในหน้าท่ีพลเมืองและการศึกษาเก่ียวกับชาติ  
ของครูผู้ เข้ารับการอบรมในประเทศสิงคโปร์ โดยแบ่งองค์ประกอบของความรักชาติ ออกเป็น  
3 องค์ประกอบ เช่นเดียวกับ Parker, C. S. คือ 1) ความรักชาติเชิงหลงใหล 2) ความรักชาติ 
เชิงสร้างสรรค์ และ 3) ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  
ตวัแปรท่ีมีค่าน า้หนักองค์ประกอบมากกว่า 0.5 มีทัง้หมด จ านวน 9 ตวั สามารถจัดกลุ่มเข้า
องค์ประกอบได้จ านวน 3 องค์ประกอบ (Wang, C. K. J. et al. 2006) 
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ในปี ค.ศ. 2007 Huddy, L. และ Khatib, N. ศึกษาองค์ประกอบความรู้สึกส านึก
ความเป็นชาติในประเทศอเมริกา ด้วยวิธีการวิเคราะห์ประกอบ พบว่า ความรู้สึกส านึกความเป็นชาติ 
มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เอกลกัษณ์ของชาติ 2) ความรักชาติเชิงสญัลกัษณ์ 3) ความรักชาติ
เชิงสร้างสรรค์ และ 4) ความรักชาติเชิงหลงใหล (Huddy, L. & Khatib, N., 2007) ซึ่งองค์ประกอบนี ้
มีลกัษณะคล้ายกบัแนวคดิทฤษฎีองค์ประกอบความรักชาต ิ4 องค์ประกอบของ Rothi และคณะ  

ในปี ค.ศ. 2009 Eun และคณะ ศึกษาเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ของความรักชาติ 
2 องค์ประกอบ ของ Schatz และคณะ กับตวัแปรท่ีส าคญัทางสังคมและการเมือง ของนกัศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยประเทศเกาหลี จ านวน 215 คน และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยประเทศ
สหรัฐอเมริกา จ านวน 222 คน โดยน าข้อค าถามในแบบวดัความรักชาติของ Schatz และคณะ  
มาประยกุต์ใช้ในการสร้างแบบวดั (Eun, J. O. et al., 2009) 

ในปี ค.ศ. 2014 Livi และคณะ ได้น าความรักชาติ 2 องค์ประกอบของ Schatz, R. T. 
และคณะ มาศึกษาต่อ โดยศึกษาความสมัพันธ์ของความรักชาติ 2 องค์ประกอบ คือ 1) ความรักชาติ
เชิงหลงใหล และ 2) ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ กบัคา่นิยมทัง้ 5 คา่นิยมได้แก่  1) อ านาจ (Power) 
2) การก ากับตนเอง (Self-direction) 3) หลกัสากลทัว่ไป (Universalism) 4) ความปลอดภัย (Security) 
และ 5) ประเพณี (Tradition) และเจตคติในอุดมการณ์ (Ideological attitudes) ได้แก่ 1) ระบอบ
เผด็จการ (Right-Wing Authoritarianism) และ 2) การครอบง าทางสังคม (Social Dominance 
Orientation) โดยใช้นักเรียนชาวอิตาเลียน จ านวน 146 คน เป็นกลุ่มตวัอย่าง ในการนีไ้ด้น าแบบวัด
ความรักชาติของ Schatz, R. T. และคณะ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบวัดความรักชาติ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) แบบวดัค่านิยม มีจ านวน 40 ข้อ 2) แบบวดั
เจตคติต ่ออุดมการณ์ มีจ านวน 30 ข้อ 3) แบบวัดเจตคติต ่ออุดมการณ์ มีจ านวน 15 ข้อ  
และ 4) แบบวดัความรักชาต ิมีจ านวน 16 ข้อ (Livi, S. et al., 2014) 

วรฤทัย มุมทอง (2558) ศึกษาระดับความรักชาติ สภาพการจัดการเรียนการสอน 
ของวิชาประวตัิศาสตร์ และลักษณะของหลักสูตรวิชาประวตัิศาสตร์ในการส่งเสริมความรักชาติ  
ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 692 คน โดยแบ่งความรักชาติ
ออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความรักชาติเชิงหลงใหล (Blind patriotism) 2) ความรักชาติ 
เชิ งสัญลักษณ์  (Symbolic patriotism) และ 3) ความ รักชาติ เชิงส ร้างสรรค์  (Constructive 
patriotism) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า ตัวแปรมีค่าน า้หนักองค์ประกอบตัง้แต่ 0.62  
ถึง 0.91 มีทัง้หมด จ านวน 24 ตัว องค์ประกอบละ 8 ตัวแปร โดยองค์ประกอบความรักชาติ 
เชิงสัญลักษณ์  มีค่าน า้หน ักองค์ประกอบมาตรฐานมากที ่ส ุด  (β=0.91) รองลงมา ค ือ 
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องค์ประกอบความรักชาติเชิงหลงใหล (β=0.82) และองค์ประกอบความรักชาติเชิงสร้างสรรค์  
มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานน้อยท่ีสดุ (β=0.62) 

ผู้วิจยัสรุปการศกึษาองค์ประกอบความรักชาตไิด้ดงัตาราง 1 

ตาราง 1 สรุปองค์ประกอบความรักชาติ 

ผู้วิจัย 

องค์ประกอบความรักชาติ 

การวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

คว
าม
รัก
ชา
ตเิ
ชิง
หล
งใ
หล

 

คว
าม
รัก
ชา
ตเิ
ชิง
สร้
าง
สร
รค์

 

คว
าม
รัก
ชา
ตเิ
ชิง
สญั

ลกั
ษณ์

 

คว
าม
รัก
ชา
ตเิ
ชิง
หน้
าที่
พล

เมื
อง

 
1. Schatz และคณะ (1999) √ √   - EFA 
2. Parker (2003) √ √ √  - EFA 
3. Rothi และคณะ (2005) √ √ √ √ - EFA 
4. Wang และคณะ (2006) √ √ √  - CFA 
5. Huddy และ Khatib (2007) √ √ √  - CFA 
6.Eun และคณะ (2009) √ √   - CFA 
7. Livi และคณะ (2014) √ √   - CFA 
8. วรฤทยั มมุทอง (2558) √ √ √  - CFA 

 
องค์ประกอบความรักชาติในตาราง 1 ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาองค์ประกอบในบริบท 

ของต่างประเทศ ยกเว้น วรฤทัย มุมทอง ท่ีศึกษาองค์ประกอบในบริบทของนักเรียนไทย ผู้ วิจัย 
จงึน าองค์ประกอบความรักชาตท่ีิได้มาสงัเคราะห์ร่วมกบัความหมายของความรักชาติและลกัษณะ
ของผู้ ท่ีมีความรักชาตใินบริบทของไทย เช่น ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ, คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, คณะอนกุรรมการ
จดัท าคูมื่อการปลกูฝังคา่นิยมของกลุ่มนกัวิชาการ, ฉวี นาคสินธุ์ และยนต์ ชุม่จิต เป็นต้น ดงัตาราง  2 
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ตาราง 2 ตารางสงัเคราะห์องค์ประกอบความรักชาติ 

องค์ประกอบ 
ความรักชาต ิ

องค์กร/นักวิชาการ/ผู้วิจัย 

1. ความรักชาต ิ
เชิงหลงใหล 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ตวัชีว้ดั 1.1  
การให้ความส าคญั 

               

- ศกึษาและท าความ
เข้าใจภมูิหลงัทาง
ประวตัิศาสตร์ 

   / /    /    / /  

- สนใจและให้การ
สนบัสนนุกิจกรรมท่ี
สร้างช่ือเสียงให้
ประเทศ 

   / /  /  /    /   

ตวัชีว้ดั 1.2  
ความรักและหวงแหน 

               

- เทิดทนูและรักษา
เกียรตภิมูิของชาติ 

/ /  /        /    

- รักและหวงแหนถ่ินท่ี
อยูข่องคนไทย 

  / /    /       / 

- ภมูิใจในเอกราช  /  /   /  /     /  
ตวัชีว้ดั 1.3  
การคิดในแง่บวก 

               

- ความจงรักภกัดีตอ่
ชาติ 

   /      / / / /   

 

 



 24 
 

 
 

ตาราง 2 (ตอ่) 

องค์ประกอบ 
ความรักชาต ิ

องค์กร/นักวิชาการ/ผู้วิจัย 

1. ความรักชาต ิ
เชิงหลงใหล (ต่อ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ตวัชีว้ดั 1.3 (ตอ่) 
การคิดในแง่บวก 

               

- ความภมูิใจท่ีได้เกิด
เป็นคนไทย 

 /  /   /      /   

- ความผกูพนัตอ่
มาตภุมูิ 

  / /   /     / / /  

- ไมก่ลา่วถึงประเทศ
ในทางเส่ือมเสีย 

      /         

2. ความรักชาตเิชิง
สร้างสรรค์ 

               

ตวัชีว้ดั 2.1  
การเอาใจใสต่อ่สงัคม 

               

- การเสียสละ / /   /           
- การชว่ยพฒันา
ประเทศ 

 / /  /     / / / / / / 

- การอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม 

 / /             

- ไมก่่อความวุน่วาย  /              
- สนบัสนนุสินค้าของ
ไทย 

 / / /          /  

- สามคัคีปรองดอง      / / /        
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ตาราง 2 (ตอ่) 

องค์ประกอบ 
ความรักชาต ิ

องค์กร/นักวิชาการ/ผู้วิจัย 

2. ความรักชาตเิชิง
สร้างสรรค์ (ต่อ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ตวัชีว้ดั 2.2  
การช่ืนชมยินดี 

               

- หว่งใยผลประโยชน์
ของชาติ 

 / /         /  /  

- ช่ืนชมผู้ ท่ีกระท าความ
ดี 

   / /           

ตวัชีว้ดั 2.3  
การวิพากษ์วิจารณ์เชิง
บวก 

               

- การแสดงความ
คดิเห็นท่ีมีประโยชน์ 

        /  /  /  / 

3. ความรักชาต ิ
เชิงสัญลักษณ์ 

               

ตวัชีว้ดั 3.1  
การแสดงออกเชิง
สญัลกัษณ์ 

               

- การเคารพธงชาตแิละ
เพลงชาต ิ

 /  / / / / /    /  / / 

- ความเป็นไทยทาง
วตัถ ุ 

   /   / /    /    
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ตาราง 2 (ตอ่) 

องค์ประกอบ 
ความรักชาต ิ

องค์กร/นักวิชาการ/ผู้วิจัย 

3. ความรักชาต ิ
เชิงสัญลักษณ์ (ต่อ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ตวัชีว้ดั 3.2  
ความภมูิใจใน
เอกลกัษณ์ของไทย 

               

- ความนิยมไทย  / / /          / / 
- การใช้ภาษาไทย    /  / /         
ตวัชีว้ดั 3.3  
การเห็นคณุคา่ 

               

- การท านบุ ารุง
ศลิปวฒันธรรมอนัดี
งาม 

/ /  /  / /         

- การยึดมัน่ในวิถีชีวิต
แบบไทย 

            / /  

4. ความรักชาตเิชิง
หน้าที่พลเมือง 

               

ตวัชีว้ดั 4.1  
การปฏิบตัิตนตาม
กฎเกณฑ์ 

               

- การซ่ือตรงตอ่หน้าท่ี
ของตน 

/ /  /   /  /       

- ปฏิบตัติาม
กฎระเบียบ 

 /  / / / / /  /   /   
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ตาราง 2 (ตอ่) 

องค์ประกอบ 
ความรักชาต ิ

องค์กร/นักวิชาการ/ผู้วิจัย 

4. ความรักชาตเิชิง
หน้าที่พลเมือง (ต่อ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ตวัชีว้ดั 4.1  
การปฏิบตัิตนตาม
กฎเกณฑ์ 

               

- การซ่ือตรงตอ่หน้าท่ี
ของตน 

/ /  /   /  /       

- ปฏิบตัติาม
กฎระเบียบ 

 /  / / / / /  /   /   

ตวัชีว้ดั 4.2  
ความเช่ือมัน่ในระเบียบ 

               

- การเช่ือมัน่ในระบบ
กฎระเบียบตา่งๆ ว่า
เป็นไปอยา่งถกูต้อง 

 / /          /   

- ระบบกฎระเบียบ
ตา่งๆ มีไว้เพ่ือชว่ยให้
สงัคมสงบสขุ 

 / /          /   

ตวัชีว้ดั 4.3  
การยอมรับกฎระเบียบ 

               

- การสง่เสริมนโยบาย
ของรัฐ 

 / /             

- การเช่ือมัน่ใน
กฎระเบียบ 

 / /          /   
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หมายเหต ุ
1 หมายถึง จลุลา งอนรถ (2513) 
2 หมายถึง ฉวี นาคสินธุ์ (2525) 
3 หมายถึง คณะอนกุรรมการจดัท าคูมื่อการปลกูฝังคา่นิยม 
   ของกลุม่นกัวิชาการ (2526) 
4 หมายถึง คณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิ(2530) 
5 หมายถึง ยนต์ ชุม่จิต (2531) 
6 หมายถึง ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา  
   คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ (2551) 
7 หมายถึง วรฤทยั มมุทอง (2558) 
8 หมายถึง ประกฤตยิา ทกัษิโณ และพชัราวลยั มีทรัพย์ (2559) 
9 หมายถึง Morray (1959) 
10 หมายถึง Staub (1997) 
11 หมายถึง Schatz และคณะ (1999) 
12 หมายถึง Parker (2003) 
13 หมายถึง Rothi และคณะ (2005) 
14 หมายถึง Wang และคณะ (2006) 
15 หมายถึง Huddy และ Khatib (2007) 
 

จากตาราง 2 พบว่าองค์ประกอบความรักชาติของ Rothi และคณะ มีความครอบคลุม
และสอดคล้องกับบริบทของไทย และศึกษาองค์ประกอบความรักชาติจากทฤษฎีความแตกต่าง
ทางประเพณี -วัฒนธรรม (traditional-cultural) รวมถึงได้น าองค์ประกอบความรักชาติของ  
Schatz และคณะ ท่ีได้รับความสนใจจากนักวิจัยเป็นจ านวนมาก มาประยุกต์ใช้ด้วย จึงเช่ือได้ว่า
ทฤษฎีองค์ประกอบความรักชาติของ Rothi และคณะ มีความเหมาะสมท่ีน ามาศึกษาและพฒันา
ต่อให้สอดคล้องบริบทของไทย  และได้ส รุปความหมายของความ รักชาติ  และตัวชี ว้ัด 
ขององค์ประกอบความรักชาติทัง้ 4 องค์ประกอบ ดงันี ้

ความรักชาติ (Patriotism) หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรม การแสดงความรู้สึก และ
การแสดงความคิดเห็น ท่ีบง่บอกว่าตนเองมีความปรารถนาดีตอ่ชาต ิตระหนกัถึงผลประโยชน์ของ
ชาติเป็นส าคัญ ต้องการให้ชาติและคนในชาติมีความเจริญก้าวหน้า รวมถึงมีความภูมิใจ  
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ในความเป็นตัวตน มีความหวงแหนและปกป้องแผ่นดินท่ีเกิดท่ีอยู่อาศัย ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่  

1) ความรักชาติเชิงหลงใหล (Blind patriotism) หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรม 
การแสดงความรู้สึก และการแสดงความคิดเห็น ท่ีบ่งบอกว่าตนเองมี ความรัก ความหวงแหน
ประเทศชาติ การไม่กล่าวถึงประเทศในทางเส่ือมเสีย ความรู้สึกภาคภูมิใจในเอกราชของชาต ิ
ความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เกิดเป็นคนไทย ได้อยู่ในประเทศไทย ความรู้สึกผูกพนัต่อบ้านเกิดเมืองนอน 
และการให้ความส าคญัตอ่ประวตัิศาสตร์ชาตไิทย ประกอบด้วย 3 ตวัชีว้ดั ได้แก่  

1.1) การให้ความส าคัญ หมายถึง ความสนใจต่อเหตุการณ์ความเป็นมา 
ของประเทศ การสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศ 

1.2) ความรักและหวงแหน หมายถึง ความรู้สึกรักและหวงแหนประเทศ  
ความภมูิใจในชาตแิละเอกราชของชาต ิ 

1.3) การคิดในแง่บวก หมายถึง การคิดต่อประเทศในทางท่ีดี ไม่กล่าวถึง
ประเทศในทางเสื ่อมเสีย  ความรู้ส ึกภาคภ ูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย  ได้อยู่ในประเทศไทย 
ความรู้สกึผกูพนัตอ่บ้านเกิดเมืองนอน  

2) ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ (Constructive patriotism) หมายถึง การกระท าหรือ
พฤติกรรม การแสดงความรู้สึก และการแสดงความคิดเห็น ท่ีบ่งบอกว่าตนเองมีความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคมร่วมกัน ให้ความช่วยเหลือคนในสงัคม มีความมุ่งมัน่ต่อการพฒันาประเทศ ให้การดแูล
รักษาทรัพยากรและสมบัติของชาติ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชาติ และแสดงความคิดเห็น 
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศ ประกอบด้วย 3 ตวัชีว้ดั ได้แก่  

2.1) การเอาใจใส่ต่อสังคม  หมายถึง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  
การชว่ยเหลือสังคม และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

2.2) การช่ืนชมยินดี หมายถึง การยินดีท่ีประเทศมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี 
และการช่ืนชมการกระท าท่ีเป็นเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศ 

2.3) การวิพ ากษ์ วิจารณ์ เชิ งบวก  หมายถึ ง  การแสดงความคิด เห็ น 
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศ  

3) ความรักชาติเชิงสญัลกัษณ์ (Symbolic patriotism) หมายถึง การกระท า
หรือพฤติกรรม การแสดงความรู้สึก และการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาวิชาทหาร ท่ีบ่งบอกว่า
ตนเองมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยผ่านสิ่งต่างๆ ท่ีเป็นสญัลกัษณ์หรือเอกลักษณ์ของไทย 
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และการมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยท่ีดีงามและสืบสานวิถีชีวิตแบบไทย 
ประกอบด้วย 3 ตวัชีว้ดั ได้แก่  

3.1) การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ หมายถึง การกระท า ที่แสดงให้ เห็นว่า  
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  

3.2) ความภูมิใจในเอกลกัษณ์ของไทย หมายถึง ความภูมิในใจในศิลปะไทย 
วฒันธรรมไทย และประเพณีไทย   

3.3) การเห็นคณุค่า หมายถึง การให้คณุคา่ความเป็นไทย โดยการมีส่วนร่วม
ในการสืบสานศลิปะไทย วฒันธรรมไทย ประเพณีไทย และวิถีชีวิตแบบไทย  

4) ความรักชาติเชิงหน้าที่พลเมือง (Civic patriotism) หมายถึง การกระท า
หรือพฤติกรรม การแสดงความรู้สึก และการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาวิชาทหาร ท่ีบ่งบอกว่า
ตนเองการปฏิบัติตนตามกฎ  ระ เบียบ  กฎหมาย  และหลกัค าสอนทางศาสนาที่ตนนบัถือ  
การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดแูลความสงบเรียบร้อยของสังคม ความเช่ือมัน่ในการ
ด าเนินการแตล่ะระบบ และการยอมรับกฎระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ประกอบด้วย 3 ตวัชีว้ดั ได้แก่  

4.1) การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ หมายถึง การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 
กฎหมาย และหลกัค าสอนทางศาสนาท่ีตนนบัถือ และการให้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

4.2) ความเช่ือมั่นระบบ หมายถึง ความวางใจในการด าเนินการตามระบบ 
เชน่ ระบบกฎหมายไทย ระบบการศกึษา และระบบการรักษาพยาบาล   

4.3) การยอมรับกฎระเบียบ หมายถึง การยอมรับในผลของการด าเนินการ
ตามกฎระเบียบ และกฎหมาย แม้วา่ตนเองจะไมมี่สว่นท่ีเก่ียวข้องหรือไมมี่สว่นได้สว่นเสีย 

ตอนที่ 2 แนวทางในการพัฒนาความรักชาต ิ
การพัฒนาความรักชาติจดัอยู่ในกลุ่มจิตพิสยั (Affective Domain)  ตามแนวคิดกลุ่มของ

จุดมุ่ งหมายทางการศึกษา (Taxonomy of Education Objectives) ของBloom และคณ ะ  
(สรุางค์ โค้วตระกลู, 2556, น. 292-298 อ้างอิงจาก Bloom et al., 1956) และรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีเน้นพฒันาการด้านจิตพิสยั (Affective domain) มีดงันี ้

2.1 จุดมุ่งหมายทางการศึกษา (Taxonomy of Education Objectives) กลุ่มจิตพิสัย 
(Affective Domain) 

จิตพิสยั (Affective Domain) เป็นจุดมุ่งหมายท่ีเก่ียวกับความรู้สึก อารมณ์ และทศันคติ
ซึ่ง มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ เรียน  ฉะนัน้จุดมุ่ งหมายจิตพิสัยจึงมีความส าคัญมาก  
Combs (1982) ได้กล่าวว่า โรงเรียนควรจะเน้นจุดมุ่งหมายจิตพิสัยตัง้แต่เด็กเข้าโรงเรียน และ
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พยายามท่ีจะพัฒนาให้อยู่ในทางบวกเสมอ จากการวิจัยเก่ียวกับผู้ เรียนท่ีมีความสัมฤทธิผล  
ในการเรียนสงู พบวา่ นกัเรียนเหลา่นีม้กัจะเป็นผู้ ท่ีมีเจตคตท่ีิดีตอ่ครู และวิชาท่ีเรียน รวมทัง้เจตคติ
ท่ีดีต่อตนเองด้วย การเขียนจุดมุ่งหมายเก่ียวกับจิตพิสัยควรจะใช้การแบ่งล าดับขัน้ตอนของ  
จิตพิสยั โดย Krathwohl, Bloom และ Masia (1964) ซึง่แบง่จิตพิสยัเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

1. การรับหรือการใส่ใจ (Receiving or Attending) หมายถึง สภาพท่ีผู้ เรียนเร่ิมท่ีจะ
เตรียมรับตอบสนองตอ่สิ่งเร้าท่ีอยู่รอบตวั ดงัจะเห็นได้จากพฤติกรรมท่ีแสดงออก โดยแสดงความตัง้ใจ
ท่ีจะยอมรับรู้หรือรับฟัง 

2. การตอบสนอง (Responding) หมายถึง การตอบสนองตอ่สิ่งเร้าด้วยความเต็มใจ
หรือแสดงความพอใจในการตอบสนอง ตัวอย่างเช่น ผู้ เรียนท่ีไปฟังปาฐกถาพิ เศษเร่ืองธรรมะ  
ผู้ เรียนตบมือระหว่างเวลาท่ีฟังปาฐกถา และตอนท่ีปาฐกถาพูดจบแล้ว ยินดีและเต็มใจจะเขียน
เก่ียวกบัสิ่งท่ีได้ฟัง 

3. การเห็นคณุค่า (Valuing) หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีพฤติกรรมตอบสนอง เพราะเห็น
คณุคา่ของสิ่งท่ีเรียนด้วยตนเอง เพราะเห็นคณุคา่ไมใ่ชท่ าเพราะกลวัถกูท าโทษ อาจจะแบง่ออกเป็น  

3.1 การยอมรับคา่นิยม (Acceptance of a Value) หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีความเช่ือ
วา่สิ่งนัน้มีคา่นิยมท่ีควรจะยอมรับ เป็นต้นว่า ผู้ เรียนชอบเรียน “ภาษาไทย” เพราะเห็นว่ามีคา่นิยม
ในฐานะเป็นคนไทยควรจะรู้ภาษาไทยให้แตกฉาน  

3.2 การ ท่ี ตี ค่ านิ ยมว่าส าคัญ มากห รือ น้ อย  (Preference for a Value) 
ตวัอยา่งเชน่ ผู้ เรียนเห็นวา่ วิชาภาษาไทยส าคญักวา่ภาษาองักฤษ เพราะเป็นภาษาประจ าชาติ 

3.3 มีการผูกมัดตนเอง (Commitment) หมายถึง การยอมรับต่อตนเองและ
ผู้ อ่ืนว่าค่านิยมอันใดอันหนึ่งเป็นสิ่งท่ีตนยึดถือและจะพยายามอุทิศตนท างานเพ่ือค่านิยมนัน้ 
ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ เรียนเห็นคุณค่าของหนังสือและคิดว่าควรจะรักษาให้คงทนก็อาจจะช่วย
เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุท างานเพ่ือรักษาหนงัสือ 

4. การรวบรวมค่านิยม (Organization) เมื่อผู้ เรียนยอมรับค่านิยมหลายอย่าง
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของความคิด ผู้ เรียนจะพบว่า มีคา่นิยมหลายอย่างท่ีมีความสมัพนัธ์กันอย่างใกล้ชิด 
ผู้ เรียนจะรวบรวมค่านิยมเข้าด้วยกัน  หรืออาจจะเปรียบเทียบกันว่า ค่านิยมใดมีความส าคัญ 
ตามความคิดมากน้อย 

5. การยอมรับค่านิยม เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาชีวิตท่ีมีผลต่อการแสดงออกทาง
พฤติกรรม (Characterization) ในขัน้นีค้่านิยมจะเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพของผู้ เรียน ค่านิยม 
จะเป็นแรงภายในท่ีกระตุ้ นให้ผู้ เรียนแสดงพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น บุคคลท่ีถือว่าความเมตตา 
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เป็นคณุธรรมท่ีทกุคนควรจะถือเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต พฤติกรรมท่ีแสดงออกของบคุคลนัน้ตอ่ผู้ อ่ืน
จะเป็นเคร่ืองชีว้า่บคุคลนัน้มีความเมตตาอย่างสม ่าเสมอ 

2.2 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นพัฒนาการด้านจิตพสัิย (Affective domain) 
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งช่วยพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม 

คณุธรรม และจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ เป็นเร่ืองท่ียากแก่การพัฒนา หรือปลูกฝัง การจดัการเรียน
การสอนท่ีเพียงช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มกัไม่เพียงพอตอ่การช่วยให้ผู้ เรียนเกิดเจตคติท่ีดีได้ 
จ าเป็นต้องอาศัยหลักการและวิธีการอ่ืนๆ เพิ่มเติม รูปแบบท่ีจะกล่าวถึงมี  3 รูปแบบ คือ 
1) รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาด้านจิตพิสยัของ Krathwohl, Bloom และ
Masia 2) รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักค้าน  และ 3) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
บทบาทสมมต ิรายละเอียดดงันี ้(ทิศนา แขมมณี, 2556, น. 25-34)  

2.2.1 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสยัของ Krathwohl, 
Bloom แ ล ะ Masia (Instructional model based on affective domain by Krathwohl, Bloom and 
Masia) 

ทฤษฎี/หลกัการ/แนวคดิของรูปแบบ 
Bloom (Bloom, 1956) ได้จ าแนกจุดมุ่งหมายของการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน 

คือ ความรู้ (Cognitive domain) ด้านเจตคติหรือความรู้สึก (Affective domain) และด้านทักษะ 
(Psychomotor domain) ซึ่งในด้านเจตคติหรือความรู้สึกนัน้ Bloomได้จัดล าดับขัน้ของการเรียนรู้ไว้  
5 ขัน้ ประกอบด้วย 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้การรับรู้ (Receiving or attending) หมายถึง การท่ีผู้ เรียนได้รับรู้
คา่นิยมท่ีต้องการจะปลกูฝังในตวัผู้ เรียน  

ขัน้ท่ี 2 ขัน้การตอบสนอง (Responding) ได้แก่ การท่ีผู้ เรียนได้รับรู้และ 
เกิดความสนใจในคา่นิยมนัน้ แล้วมีโอกาสได้ตอบสนองในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้การเห็นคุณค่า (Valuing) เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนได้รับประสบการณ์
เก่ียวกบัคา่นิยมนัน้ แล้วเกิดเห็นคณุคา่ของคา่นิยมนัน้ ท าให้ผู้ เรียนมีเจตคตท่ีิดีตอ่คา่นิยมนัน้ 

ขัน้ ท่ี  4 ขัน้การจัดระบบ (Organization) เป็นขัน้ ท่ีผู้ เรียนรับค่านิยม 
ท่ีตนเห็นคณุคา่นัน้เข้ามาอยูใ่นระบบคา่นิยมของตน 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization) เป็นขัน้ ท่ีผู้ เรียน
ปฏิบตัตินตามคา่นิยมท่ีตนรับมาอยา่งสม ่าเสมอและท าจนกระทัง่เป็นนิสยั 
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 ถึ งแม้ว่า Bloom ได้น าเสนอแนวคิดดังกล่ าวเพ่ื อใช้ ในการก าหนด
วตัถุประสงค์ในการเรียนการสอนก็ตาม แต่ก็สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือช่วยปลูกฝังค่านิยมท่ีพงึประสงค์ให้แก่ผู้ เรียนได้ 

วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ 
เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม หรือ

จริยธรรมท่ีพงึประสงค์ อนัจะน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามความต้องการ 
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

การสอนเพ่ือปลูกฝังค่านิยมใดๆ ให้แก่ผู้ เรียน สามารถด าเนินการตามล าดบั
ขัน้ของวตัถปุระสงค์ทางด้านเจตคติของBloomได้ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้การรับรู้คา่นิยม (Receiving or attending) 
ผู้สอนจดัประสบการณ์หรือสถานการณ์ท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนได้รับรู้ในคา่นิยมนัน้

อย่างใส่ใจ เช่น เสนอกรณีตวัอย่างท่ีเป็นประเด็นปัญหาขดัแย้งเก่ียวกับค่านิยมนัน้ ค าถามท่ีท้าทาย
ความคดิเก่ียวกบัคา่นิยมนัน้ เป็นต้น ในขัน้นีผู้้สอนควรพยายามกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดพฤตกิรรมดังนี ้

1) การรู้ตวั (Awareness) 
2) การเตม็ใจรับรู้ (Willingness) 
3) การควบคมุการรับรู้ (Control) 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้การตอบสนองค่านิยม (Responding) 
ผู้ สอนจัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียนมีโอกาสตอบสนองต่อค่านิยมนัน้ 

ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง เช่น ให้พูดแสดงความคิดเห็นต่อค่านิยมนัน้ ให้ลองท าตามค่านิยม
นัน้ ให้สัมภาษณ์หรือพูดคุยกับผู้ ท่ีมีค่านิยมนัน้ เป็นต้น ในขัน้นีผู้้ สอนควรพยายามกระตุ้นให้
ผู้ เรียนเกิดพฤตกิรรมดงันี ้ 

1) การยินยอมตอบสนอง (Acquiescence in responding) 
2) การเตม็ใจตอบสนอง (Willingness to respond) 
3) ความพงึพอใจในการตอบสนอง (Satisfaction in response) 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้การเห็นคณุคา่ของค่านิยม (Valuing) 
ผู้สอนจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้เห็นคุณค่า

ของค่านิยมนัน้ เช่น การให้ลองปฏิบตัิตามค่านิยมแล้วได้รับการตอบสนองในทางท่ีดี เห็นประโยชน์ 
ท่ีเกิดขึน้กับตนหรือบุคคลอื่นที่ปฏิบตัิตามค่านิยมนัน้ เห็นโทษหรือได้รับโทษจากการละเลย
ไมป่ฏิบตัติามคา่นิยมนัน้ เป็นต้น ในขัน้นีผู้้สอนควรพยายามกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดพฤตกิรรม ดงันี  ้
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1) การยอมรับในคณุคา่นัน้ (Acceptance of a value) 
2) การช่ืนชมในคณุคา่นัน้ (Preference of a value) 
3) ความผกูพนัในคณุคา่นัน้ (Commitment of a value) 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การจดัระบบค่านิยม (Organization) 
เม่ือผู้ เรียนเห็นคณุคา่ของคา่นิยมและเกิดเจตคติท่ีดีตอ่คา่นิยมนัน้ และ

มีความโน้มเอียงท่ีจะรับค่านิยมนัน้มาใช้ในชีวิตของตน ผู้ สอนควรกระตุ้นให้ผู้ เรียนพิจารณา
คา่นิยมนัน้กับคา่นิยมหรือคณุค่าอ่ืนๆ ของตน และสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างคา่นิยมต่างๆ ของตน 
ในขัน้นีผู้้สอนควรกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดพฤตกิรรมส าคญั ดงันี ้

1) การสร้างมโนทศัน์ในคณุคา่นัน้ (Conceptualization of a value) 
2) การจดัระบบคณุคา่นัน้ (Organization of a value system) 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้การสร้างลกัษณะนิสยั (Characterization by value)  
ผู้ สอนส่งเสริมให้ผู้ เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยมนัน้อย่างสม ่ าเสมอ  

โดยติดตามผลการปฏิบตัิ และให้ข้อมูลป้อนกลบั และการเสริมแรงเป็นระยะๆ จนกระทั่งผู้ เรี ยน
สามารถปฏิบตัไิด้จนเป็นนิสยั ในขัน้นีผู้้สอนควรพยายามกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดพฤตกิรรม ดงันี  ้

1) การมีหลกัยดึในการตดัสินใจ (Generalization set) 
2) การปฏิบตัติามหลกัยดึจนเป็นนิสยั (Characterization) 

การด าเนินการตามขัน้ตอนทัง้ 5 ไม่สามารถท าได้ในระยะเวลาอนัสัน้ 
ต้องอาศยัเวลา โดยเฉพาะในขัน้ท่ี 4 และ 5 ต้องการเวลาและประสบการณ์ ซึ่งอาจจะมากน้อย
แตกตา่งกนัไปในผู้ เรียนแตล่ะคน 

ผลท่ีผู้ เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
ผู้ เรียนจะได้รับการปลูกฝังค่านิยมท่ีพึงประสงค์จนถึงระดบัท่ีสามารถปฏิบตัิ

ได้จนเป็นนิสัย นอกจากนัน้ผู้ เรียนยงัได้เรียนรู้กระบวนการในการปลูกฝังค่านิยมให้เกิดขึน้ ซึ่งผู้ เรียน
สามารถน าไปใช้ในการปลกูฝังคา่นิยมอ่ืนๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนตอ่ไป 

2.2.2 รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซกัค้าน (Jurisprudential Model) 
ทฤษฎี/หลกัการ/แนวคิดของรูปแบบ 
Joyce และ Weil (ทิศนา แขมมณี, 2556, น. 29-32 อ้างอิงจาก Joyce & Weil, 

1996, pp. 106-128) พัฒนารูปแบบนีข้ึ น้จากแนวคิดของ  Oliver และ Shaver เก่ียวกับการ
ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในประเด็นปัญหาขัดแย้งต่างๆ ซึ่งมีส่วนเก่ียวพันกับเร่ืองค่านิยม  
ท่ีแตกต่างกัน ปัญหาดงักล่าวอาจเป็นปัญหาทางสงัคม หรือปัญหาส่วนตวัท่ียากแก่การตดัสินใจ 
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การตดัสินใจอย่างชาญฉลาด ก็คือการสามารถเลือกทางท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสุด โดยกระทบ  
ตอ่สิ่งอ่ืนๆ น้อยท่ีสดุ ผู้ เรียนควรได้รับการฝึกฝนให้รู้จกัคิดวิเคราะห์ปัญหา แยกแยะข้อเท็จจริงออก
จากความคิดเห็น วิเคราะห์หาค่านิยมท่ีอยู่เบื อ้งหลังปัญหา ประมวลข้อมูล ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกอย่างมีเหตผุล และแสดงจดุยืนของตนได้ ผู้สอนสามารถใช้กระบวนการซกัค้าน อนัเป็น
กระบวนการท่ีใช้ในศาล มาทดสอบผู้ เรียนว่าจดุยืนท่ีตนแสดงนัน้เป็นจดุยืนท่ีแท้จริงของตนหรือไม ่
โดยการใช้ค าถามซกัค้านท่ีช่วยให้ผู้ เรียนคอดย้อนกลบัไปพิจารณาความคิดเห็นหรือจดุยืนของตน
หรือยืนยนัจดุยืนของตนอยา่งมัน่ใจขึน้ 

วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ 
รูปแบบนีเ้หมาะสมกับการสอนท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาขดัแย้งต่างๆ 

ซึ่งยากแก่การตัดสินใจ การสอนตามรูปแบบนีจ้ะช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้กระบวนการในการ
ตดัสินใจอยา่งชาญฉลาด รวมทัง้วิธีการในการท าความกระจา่งในความคิดของตน 

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
ขัน้ท่ี 1 น าเสนอกรณีปัญหา 

ประเด็นปัญหาท่ีน าเสนอควรเป็นประเดน็ท่ีมีทางออกให้คิดได้หลายค าตอบ 
ควรเป็นประโยคท่ีมีค าวา่ “ควรจะ...” เชน่ ควรมีกฎหมายให้มีการท าแท้งได้อยา่งเสรีหรือไม่? ควรมี
การจดทะเบียนโสเภณีหรือไม่? ควรอนุญาตให้นกัเรียนประกวดนางงามหรือไม่? อย่างไรก็ตาม
ควรหลีกเล่ียงประเดน็ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือทางศาสนาท่ีแตกตา่งกนั 

วิธีการน าเสนออาจจะกระท าได้หลายวิธี เชน่ การอ่านเร่ืองให้ฟัง การให้
ดภูาพยนตร์ การเล่าประวตัิความเป็นมา ครูต้องระลึกเสมอว่าวิธีการน าเสนอปัญหานัน้ต้องท าให้
นักเรียนไดรู้ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา รู้ว่าใครท าอะไร เม่ือใด เพราะเหตุใด และมีแง่มุม  
ของปัญหาที่ขดัแย้งกนัอย่างไร ให้ผู้ เรียนประมวลข้อเท็จจริงจากกรณีปัญหาและวิเคราะห์หา
คา่นิยมท่ีเก่ียวข้องกนั 

ขัน้ท่ี 2 ให้ผู้ เรียนแสดงจดุยืนของตนเอง 
ผู้ เรียนเลือกจุดยืนของตนเองว่าจะเข้ากับฝ่ายใดและบอกเหตุผล 

ของการเลือกนัน้ 
ขัน้ท่ี 3 ผู้สอนซกัค้านจดุยืนของผู้ เรียน 

ผู้สอนใช้ค าถามท่ีมีลกัษณะดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
1) ถ้ามีจุดยืนอ่ืนๆ ให้เลือกอีก ผู้ เรียนยงัยืนยนัท่ีจะเลือกจุดยืนเดิม

หรือไม ่เพราะอะไร  
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2) หากสถานการณ์แปรเปล่ียนไป ผู้ เรียนยังจะยืนยันท่ีจะเลือก
จดุยืนเดมิหรือไม ่เพราะอะไร 

3) ถ้าผู้ เรียนจะต้องเผชิญกบัสถานการณ์อ่ืนๆ จะยงัยืนจดุยืนนีห้รือไม่ 
4) ผู้ เรียนมีเหตผุลอะไรท่ียึดมัน่กับจดุยืนนัน้ จดุยืนนัน้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหานัน้หรือไม่ 
5) เหตุผล ท่ี ยึดมั่น กับจุด ยืนนั น้ เป็น เหตุผล ท่ี เหมาะสมกับ

สถานการณ์ท่ีเป็นอยูห่รือไม ่
6) ผู้ เรียนท่ีมีข้อมลูเพียงพอท่ีจะสนบัสนนุจุดยืนนัน้หรือไม ่
7) ข้อมลูท่ีผู้ เรียนใช้เป็นพืน้ฐานของจดุยืนนัน้ถกูต้องหรือไม่ 
8) ถ้ายดึจดุยืนนัน้แล้วผลท่ีเกิดขึน้ตามมาคืออะไร 
9) เม่ือรู้ผลท่ีเกิดตามมาแล้ว ผู้ เรียนยงัยืนยนัท่ีจะยดึจดุยืนนัน้อีกหรือไม่ 

ขัน้ท่ี 4 ผู้ เรียนทบทวนจดุยืนในคา่นิยมของตนเอง 
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนพิจารณาปรับเปล่ียนหรือยืนยันในค่านิยม 

ท่ียดึถือ 
ขัน้ท่ี 5 ผู้ เรียนตรวจสอบและยืนยนัจุดยืนใหม่/เก่าของตนเองอีกครัง้และ

ผู้ เรียนพยายามหาข้อเท็จจริงต่างๆ มาสนับสนุนค่านิยมของตนเพ่ือยืนยันว่าสิ่งท่ีตนยึดถือนัน้  
เป็นคา่นิยมท่ีแท้จริงของตน 

ผลท่ีผู้ เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
ผู้ เรียนจะเกิดความกระจ่างในความคิดของตนเองเก่ียวกับค่านิยม และเกิด

ความเข้าใจในตนเอง รวมทัง้ผู้สอนได้เรียนรู้และเข้าใจความคิดของผู้ เรียน ช่วยให้ผู้ เรียนมีการมองโลก
ในแง่มมุกว้างขึน้ นอกจากนีย้งัช่วยพฒันาความสามารถในการตดัสินใจของผู้ เรียนด้วย 

2.2.3 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมต ิ(Role Playing Model) 
ทฤษฎี/หลกัการ/แนวคดิของรูปแบบ 

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ พัฒนาขึน้โดย Shaftel และ 
Shaftel (ทิศนา แขมมณี , 2556, น. 32-34 อ้างอิงจาก  Shaftel & Shaftel, 1967, pp. 67-71) ซึ่ งให้
ความส าคญักับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล เขากล่าวว่า บุคคลสามารถเรียนรู้เก่ียวกับตนเองได้
จากการปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน ความรู้สึกนึกคิดและค่านิยมต่างๆ ของบุคคล เป็นผลมาจากการท่ีบุคคล 
มีการปะทะความสมัพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง และได้สัง่สมไว้ภายในลึกๆ โดยท่ีบุคคลอาจไม่รู้ตวั
เลยก็ได้ การสวมบทบาทสมมติเป็นวิธีการท่ีช่วยให้บุคคลได้แสดงความรู้สึกนึกคิดตา่งๆ ท่ีอยู่ภายใน
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ออกมา ท าให้สิ่งท่ีซ่อนเร้นอยู่เปิดเผยออกมา และน ามาศึกษาท าความเข้าใจได้  ช่วยให้บคุคล
เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับตนเอง เกิดความเข้าใจในตนเอง ในขณะเดียวกัน การท่ีบุคคลสวมบทบาท 
ของผู้ อ่ืน ก็สามารถช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้ อ่ืนได้
เชน่เดียวกนั 

วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ 
เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในตนเอง เข้าใจในความรู้สึกและพฤติกรรม

ของผู้ อ่ืน และเกิดการปรับเปล่ียนเจตคต ิคา่นิยม และพฤตกิรรมของตนให้เป็นไปในทางท่ีเหมาะสม 
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

ขัน้ท่ี  1 น าเสนอสถานการณ์ ปัญหาและบทบาทสมมติ  ผู้ สอนน าเสนอ
สถานการณ์ปัญหา และบทบาทสมมติท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริงและมีระดบัความยาก
ง่ายเหมาะสมกับวยัและความสามารถของผู้ เรียน บทบาทสมมติท่ีก าหนด จะมีรายละเอียดมากน้อย
เพียงใด ขึน้อยู่กับวตัถุประสงค์ในการเรียนการสอน ถ้าต้องการให้ผู้ เรียนเปิดเผยความคิด ความรู้สึก
ของตนมาก บทบาทท่ีให้ควรมีลักษณะเปิดกว้าง ก าหนดรายละเอียดให้น้อย แต่ถ้าต้องการจะเจาะ
ประเด็นเฉพาะอย่าง บทบาทสมมติอาจก าหนดรายละเอียดควบคุมการแสดงของผู้ เรียนให้มุ่งไปท่ี
ประเดน็เฉพาะนัน้ 

ขัน้ท่ี 2 เลือกผู้ แสดง ผู้ สอนและผู้ เรียนจะร่วมกันเลือกผู้ แสดง หรือให้ผู้ เรียน
อาสาสมคัรก็ได้ แล้วแตค่วามเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์และการวินิจฉัยของผู้สอน 

ขัน้ท่ี 3 จดัฉาก การจดัฉากนัน้จดัได้ตามความพร้อมและสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ 
ขัน้ท่ี 4 เตรียมผู้ สังเกตการณ์ ก่อนการแสดงผู้ สอนจะต้องเตรียมผู้ ชมว่า  

ควรสงัเกตอะไร และปฏิบตัติวัอย่างไร เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี 
ขัน้ท่ี 5 แสดง ผู้แสดงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะท าให้ผู้ชมเข้าใจ

เร่ืองราวหรือเหตกุารณ์ ผู้แสดงจะต้องแสดงออกตามบทบาทท่ีตนได้รับให้ดีท่ีสดุ 
ขัน้ท่ี  6 อภิปรายและประเมินผล การอภิปรายผลส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 

กลุ่มย่อย การอภิปรายจะเป็นการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตกุารณ์ การแสดงออกของผู้แสดง และ
ควรเปิดโอกาสให้ผู้แสดงได้แสดงความคิดเห็นด้วย 

ขัน้ท่ี 7 แสดงเพิ่มเติม ควรมีการแสดงเพิ่มเติม หากผู้ เรียนเสนอแนะทางออก
อ่ืนนอกเหนือจากท่ีได้แสดงไปแล้ว 

ขัน้ท่ี 8 อภิปรายและประเมินผลอีกครัง้ หลงัจากการแสดงเพิ่มเติม กลุ่มควร
อภิปราย และประเมินผลเก่ียวกบัการแสดงครัง้ใหม่ด้วย 
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ขัน้ท่ี  9 แลกเปล่ียนประสบการณ์และสรุปการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสรุปผล 
การอภิปรายของกลุ่มตน และหาข้อสรุปรวม หรือการเรียนรู้ท่ีได้รับเก่ียวกับความรู้สึก ความคิดเห็น 
คา่นิยม คณุธรรม จริยธรรม และพฤตกิรรมของบคุคล 

ผลท่ีผู้ เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
ผู้ เรียนจะเกิดความเข้าใจท่ีลึกซึง้เก่ียวกับความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น 

คา่นิยม คณุธรรม จริยธรรม ของผู้ อ่ืน รวมทัง้มีความเข้าใจในตนเองมากขึน้ 

ตอนที่ 3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้และการพัฒนาของวัยรุ่น 
3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) ของ Albert Bandura 

Albert Bandura (ประณต เค้าฉิม. 2549: 86-90) กล่าวว่า เด็กและวัยรุ่นเรียนรู้การท า
พฤติกรรมมาจากตวัแบบ (Model) ซึ่งรวมถึงตัวแบบท่ีเป็นมนุษย์จริงๆ ตัวแบบจากภาพยนตร์
โทรทศัน์ และตวัแบบจากการบอกเล่าหรือในหนงัสือ การเรียนรู้โดยการสงัเกต หรือการเลียนแบบ
พฤติกรรมของคนอ่ืน (Modeling) จึงเป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิดรูปแบบปฏิกิริยาตอบสนอง 
ท่ีเป็นนิสัย ในขณะท่ีเด็กเติบโตขึน้มา เขาจะเลียนแบบจากตัวแบบต่างๆ ท่ีมีอยู่ในสิ่งแวดล้อม 
ทางสังคม มีการศึกษาจ านวนมากท่ีพบว่าพ่อแม่เป็นบุคคลส าคัญ ท่ีสุดในชีวิตของวัยรุ่น  
บคุคลอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญัตอ่วยัรุ่น ได้แก่ พ่ีน้อง ญาตผิู้ใหญ่ ครู เพ่ือน 

การมีตวัแบบกบัการเกิดพฤตกิรรมก้าวร้าว 
Bandura ได้ศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัการมีตวัแบบและพฒันาการของความก้าวร้าว 

เขาได้แสดงให้เห็นว่าเม่ือเด็กได้เฝ้าดูพฤติกรรมท่ีก้าวร้าวจากตัวแบบในชีวิตจริง  หรือตัวแบบ 
ในภาพยนตร์ หรือการ์ตนู เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมก้าวร้าวจากตวัแบบนัน้ ผลท่ีคล้ายคลึงกัน
นีจ้ะพบได้ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ ใหญ่งานวิจัยนีก้่อให้เกิดความใส่ใจ 
อยา่งมากเก่ียวกบัผลท่ีมีตอ่เดก็และวยัรุ่นจากการดภูาพยนตร์และโทรทศัน์ท่ีแสดงความก้าวร้าว 

Bandura ชีใ้ห้เห็นถึงปัจจยัในบ้านท่ีส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวของลูกชาย
ลกูชายพ่ีก้าวร้าวจะได้รับการสนบัสนนุให้แสดงความก้าวร้าวต่อเด็กคนอ่ืนๆนอกบ้านเพ่ือยืนหยดั
ในสิทธิและใช้การชกต่อยถ้าจ าเป็นพ่อของเด็กชายพ่ีก้าวร้าวดูเหมือนจะได้รับความพึงพอใจ  
จากความก้าวร้าวของลกู และยอมให้ลกูมีพฤติกรรมทางเพศได้ นอกจากนี ้Bandura ยงัชีใ้ห้เห็นด้วย
ว่า พ่อแม่ของเด็กชายท่ีก้าวร้าวมกัลงโทษเม่ือเด็กแสดงความก้าวร้าวต่อพ่อแม่ โดยใช้การท าโทษ
ทางร่างกาย แยกตวัให้อยู่โดดเด่ียว ตดัสิทธิ และไม่ชีแ้จงอย่างมีเหตผุล เด็กท่ีถูกลงโทษทางกาย
จากพ่อแม่มากเท่าใด ก็ยิ่งก้าวร้าวมากเท่านัน้ ทัง้นี เ้พราะเด็กเรียนรู้ความก้าวร้าว จากการ
เลียนแบบพฤตกิรรมการลงโทษของพอ่แม ่



 39 
 

 
 

พฒันาการของความรู้สึกผิดชอบของเด็กชายท่ีก้าวร้าวจะแตกต่างจากเด็กชาย
ท่ีไม่ค่อยก้าวร้าว พฤติกรรมของเด็กในกลุ่มหลังถูกควบคุมจากความรู้สึกผิดและการควบคุม
ภายในตน ถ้าเด็กชายท่ีก้าวร้าวไม่แสดงความก้าวร้าวออกมา นัน่เป็นเพราะว่าเขากลวัถูกลงโทษ
มากกวา่เกิดจากความรู้สกึผิดและการควบคมุภายในตน 

บทบาทของการเสริมแรง  
นักทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมส่วนมากเน้นบทบาทของการเสริมแรง หรือ

ปฏิกิริยาตอบสนองของคนอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีจะเกิดขึน้ในภายหลัง Bandura  
ได้ขยายแนวค ิดนี  ้โดยกล ่าวถึงการเสริมแรงที ่คนอื่นได้รับ และการเสริมแรงของตนเอง  
การเสริมแรงท่ีเห็นคนอื่นได้รับประกอบด้วยผลทางบวกหรือผลทางลบที่บุคคลสังเกตเห็น  
จากคนอ่ืน เช่น ถ้าสงัเกตเห็นว่าคนอ่ืนได้รับรางวลัจากพฤตกิรรมก้าวร้าวก็เพิ่มแนวโน้มท่ีผู้สงัเกต
จะแสดงความก้าวร้าวด้วย Bandura เห็นว่าอิทธิพลท่ีมีตอ่พฤติกรรมจากการเสริมแรงของตนเอง 
มีประสิทธิภาพเท่ากบัการเสริมแรงจากภายนอก เม่ือใดก็ตามท่ีการแสดงพฤติกรรมเป็นไปอย่าง  
ท่ีต้องการ เช่น สอบได้คะแนนดี ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจ ท าให้แสดงพฤติกรรมนัน้ต่อไปอีก
และได้ รับความ รู้สึกดีๆ หลังจากท าพฤติ กรรมนัน้แล้ว วัย รุ่น ท่ีตัง้เป้าหมายไว้ในระดับ 
ท่ีสมเหตสุมผลและสามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและพึงพอใจ  
ในตนเอง และลดการพึง่พาการได้รับรางวลัจากพอ่แม ่ครู และหวัหน้า 

งานของนกัทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมมีความส าคญัมากในการอธิบายพฤตกิรรม
มนุษย์ สิ่งส าคญัท่ีควรย า้เป็นพิเศษก็คือ สิ่งท่ีผู้ ใหญ่ท าและบทบาทของตัวแบบท่ีแสดงออกมา  
มีอิทธิพลท่ีส าคญัตอ่พฤติกรรมวยัรุ่นมากกว่าสิ่งท่ีพูด ครูและพ่อแม่สามารถส่งเสริมคณุลกัษณะ  
ท่ีดี ความเอือ้เฟือ้ คา่นิยมทางจริยธรรม และความรู้สึกผิดชอบทางสงัคม ให้แก่วยัรุ่นได้ โดยแสดง
สิ่งท่ีดีงามตา่งๆ เหลา่นีอ้อกมาด้วยตนเองให้วยัรุ่นเห็น 

การเรียนรู้ทางสงัคมกบัพฤตกิรรมของวยัรุ่น 
พฤติกรรมหลายอย่างของวยัรุ่นเกิดจากการสงัเกตตวัแบบ ทัง้พฤติกรรมท่ีดีและ

พฤติกรรมท่ีไมดี่ การเรียนรู้โดยการสงัเกตตวัแบบเกิดขึน้จากหลายแหล่ง ทัง้ในครอบครัว โรงเรียน 
กลุ่มเพ่ือน ส่ือมวลชน และในชุมชน ส าหรับการเรียนรู้ทางสังคมในครอบครัว ผู้ ใหญ่ท่ีมีอาวุโส
มากกวา่ เช่น พ่อ แม่ ปู่  ยา่ ตา ยาย มกัเป็นตวัแบบให้กบัลกู หรือหลานท่ีมีอาวโุสน้อยกว่าในหลาย  ๆด้าน 
เช่น ลักษณะนิสัย ทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยม เป็นต้น วัยรุ่นจะมีแบบแผนพฤติกรรมท่ีดีหรือไม ่
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเรียนรู้จากตวัแบบภายในครอบครัว ปัญหาท่ีพบเสมอๆ คือ การท่ีพ่อแม่
ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการสอน เช่น สอนลูกว่าไม่ควรสูบบุหร่ี แต่พ่อแม่กลับสูบบุหร่ี ท าให้  
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การอบรมสั่งสอนลูกไม่ได้ผล ดงันัน้ พ่อแม่ต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีดีควบคู่ไปกับการอบรม 
สั่งสอน และให้เสริมแรงทางสังคมท่ีเหมาะสมเม่ือลูกท าตาม จะท าให้การสอนเด็กและวัยรุ่น
ได้ผลดี 

การเรียนรู้ทางสังคมในโรงเรียนก็เช่นเดียวกับในครอบครัว ครูเป็นตัวแบบท่ีมี
ความส าคัญกับนักเรียน พฤติกรรมต่างๆ ท่ีครูแสดงออก ล้วนแล้วแต่เป็นแบบอย่างให้นักเรียน
ปฏิบตัิตามได้ทัง้สิน้ เช่น ความขยนัในการสอน ความตรงตอ่เวลา ความสภุาพ การมีสมัมาคารวะ
ตอ่ผู้ ท่ีมีอาวโุสกว่า เป็นต้น แตถ้่าครูมีพฤติกรรมในทางตรงกนัข้าม ก็สามารถเป็นแบบอยา่งให้เด็ก
ปฏิบตัติามได้เชน่กนั 

ในส่วนของการเรียนรู้ทางสังคมในกลุ่มเพ่ือนนัน้ เป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไปว่า
วยัรุ่นเป็นวยัท่ีได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนมากในหลายๆ ด้าน ทัง้ในด้านการแตง่กาย ภาษา กิริยา
ท่าทาง ทศันคติ คา่นิยม และความเช่ือ วยัรุ่นท่ีอยู่ในกลุ่มเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ก็มกัจะ
ท าพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเหมือนกบัเพ่ือนๆ ในท านองเดียวกนั กลุม่เพ่ือนท่ีมีพฤตกิรรมไมเ่หมาะสม  
เช่น ด่ืมเหล้า สูบบุหร่ี ใช้ยาเสพติด หนีเรียน ก็อาจจะท าให้วัยรุ่นท าพฤติกรรมท่ีไม่ดีเหล่านี ้
เหมือนกับเพ่ือนๆ ได้เช่นเดียวกัน จากงานวิจยัจ านวนมากได้พบว่า สาเหตุส าคญัท่ีท าให้วยัรุ่น  
ใช้ยาเสพติดก็คือ ท าตามเพ่ือน การท าตามกลุ่มเพ่ือนของวยัรุ่นก็เพ่ือปรับตวัให้เข้ากับเพ่ือน และ
ให้เพ่ือนยอมรับ 

ส าหรับการเรียนรู้ทางสงัคมจากส่ือมวลชนนัน้ มีอิทธิพลตอ่วยัรุ่นมาก ทัง้ทางบวก
และทางลบ อิทธิพลทางบวก ได้แก่ การน าเสนอสาระท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือให้วัยรุ่นน าไปปฏิบัติ
ตาม เช่น รายการด้านสขุภาพ รายการทางเกษตรกร รายการธรรมะ รายการสารคดีต่างๆ เป็นต้น 
ส่วนอิทธิพลทางลบ ได้แก่ การน าเสนอพฤติกรรมก้าวร้าวหรือพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่างๆ  
โดยไม่ได้ต้องการให้ผู้ ใดได้รับผลทางลบ แตป่รากฏว่าสิ่งท่ีน าเสนอกลบัมีผลตอ่เด็กและวยัรุ่นมาก 
เช่น ท าให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวตามตวัแบบในโทรทศัน์หรือภาพยนตร์ นอกจากนีก้ารน าเสนอ
การกระท าผิดตา่งๆ เช่น วิธีการข่มขืน การลกัทรัพย์ ฆาตกรรม สามารถท าให้เด็กและวยัรุ่นจดจ า
แล้วน าไปปฏิบตัิตามได้ทัง้สิน้ ซึ่งมีข่าวในท านองนีอ้ยู่บอ่ยๆ ท่ีผู้กระท าผิดสารภาพว่าจดจ าวิธีการ
กระท าผิดมาจากการดโูทรทศัน์หรือภาพยนตร์ 

ประการสดุท้าย คือ การเรียนรู้ทางสงัคมในชมุชน อาจเกิดขึน้ได้กบัวยัรุ่น การเป็น
ตัวแบบของบุคคลในชุมชนทัง้ในทางท่ีดีหรือไม่ดี มีอิทธิพลต่อการท าตามอย่างของวัยรุ่นได้  
เช่น การเข้าแถวซือ้ตัว๋ภาพยนตร์ การข้ามถนนในทางม้าลาย การทิง้ขยะในท่ีรองรับ การช่วยคน
แก่หรือคนพิการข้ามถนน การขบัรถโดยเคารพกฎจราจร เป็นต้น สิ่งตา่งๆ เหลา่นีเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี
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ของคนในชมุชน วยัรุ่นจะได้รับแบบอย่างท่ีดีไปปฏิบตัิตาม แตถ้่าแบบอย่างของคนในชมุชนเป็นไป
ในทางไมดี่ ก็ย่อมสง่ผลตอ่การท าตามของวยัรุ่นได้เชน่เดียวกนั และก่อให้เกิดความไมเ่ป็นระเบียบ
ในชมุชนหรือสงัคม 

ทฤษฎีการรู้คดิทางสงัคม (Social-cognitive theory) 
Bandura ได้ขยายทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของเค้าออกไป โดยได้รวมเอา

บทบาทของการรู้คิด (Cognition) เข้าไปด้วย Banduraเน้นว่ามนษุย์มีการรู้คิดการประมวลข้อมูล
จากสิ่งแวดล้อมมีบทบาทท่ีส าคัญในการเรียนรู้และพัฒนาการ วิธีการท่ีบุคคลตีความของ
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลในการก าหนดวิธีท่ีบุคคลจะประพฤติปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เด็กชาย  
ท่ีก้าวร้าวมักไม่ระมัดระวังในการประมวลข้อมูล และให้ความใส่ใจกับข้อมูลเพียงเล็กน้อย  
พ่ีจะชว่ยให้เขาพิจารณาได้ว่าการกระท าของคนอ่ืนๆ ตอ่ตวัเขาเป็นความมุ่งร้ายหรือเป็นเจตนาท่ีดี 
ท าให้การลงสรุปไม่ถูกต้อง ดงันัน้ ระดบัความก้าวร้าวของเด็ก จึงเป็นผลมาจากทัง้สิ่งท่ีเกิดขึน้  
กบัเดก็ และวิธีท่ีเดก็ตีความเจตนาของคนอ่ืนด้วย 

Bandura เช่ือว่าการเรียนรู้ของมนุษย์แตกต่างไปอย่างมากจากการเรียนรู้ของสัตว์ 
เพราะมนุษย์มีศกัยภาพในการรู้คิดท่ีซบัซ้อนกว่าสัตว์มาก เขาเห็นด้วยกับ Skinner ท่ีว่าการวาง
เง่ือนไขแบบการกระท าเป็นการเรียนรู้ท่ีส าคญั แต่เขาเห็นว่าบุคคลก าหนดเป้าหมายของตนเอง 
โดยการเลือกสรรสิ่งแวดล้อมในอนาคตและเป้าหมายต่างๆ ท่ีตนต้องการ บุคคลมีการไตร่ตรอง
และจดัระเบียบความคิด ความรู้สึก และการกระท า เพ่ือบรรลุเป้าหมายของตน มีการคาดหมาย  
ถึงผลท่ีตามมาจากพฤติกรรมในอนาคต และบ่อยครัง้ท่ีบคุคลมกัได้รับผลกระทบจากสิ่งท่ีเขาเช่ือ
ว่าจะเกิดขึน้ มากกว่าผลท่ีเขาประสบจริงๆ เช่น หญิงสาวคนหนึ่งอาจยังคงมุ่งหวังท่ีจะเรียน
วิศวกรรมศาสตร์ต่อไป ทัง้ๆ ท่ีได้รับการลงโทษหลายอย่างและได้รับรางวัลแต่เพียงเล็กน้อย  
ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะเธอคาดหมายถึงรางวัลท่ียิ่งใหญ่กว่าเม่ือเธอเรียนจบการศึกษาแล้วนั่นเอง 
มนุษย์จึงไม่ได้ถูกปัน้แต่งจากผลของพฤติกรรมแต่เพียงอย่างเดียว แต่มนุษย์รู้จักคิดเก่ียวกับ
ประสบการณ์ในอดีตและในปัจจบุนั และคาดหมายไปถึงอนาคต  

ทฤษฎีการรู้คิดทางสงัคมเน้นวา่ บคุคลสามารถควบคมุเหตกุารณ์ตา่งๆ พ่ีกระทบตอ่ชีวิต
ของตนเองได้ แทนท่ีจะยอมรับทกุอยา่งท่ีสิ่งแวดล้อมก าหนดให้ บคุคลสามารถควบคมุสิ่งแวดล้อม
ได้บางส่วน ด้วยการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งนัน้ วัยรุ่นพ่ีสงบเสง่ียม อารมณ์ดี เช่ือฟัง อาจจะ 
มีอิทธิพลทางบวกตอ่พ่อแม ่กระตุ้นให้พ่อแม่ปฏิบตัิตอบด้วยไมตรีอบอุ่นและรักใคร่ อย่างไรก็ตาม วยัรุ่น
ท่ีเจ้าอารมณ์ ไม่เช่ือฟัง อาจจะกระตุ้ นให้พ่อแม่เกลียดชังและไม่ยอมรับ ดังนัน้ ในส่วนหนึ่ง  
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เดก็เป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมของตน เน่ืองจากบคุคลแตล่ะคนแตกตา่งกนั การตีความและการกระท า
ตอ่สิ่งแวดล้อมยอ่มไมเ่หมือนกนั ซึง่ก่อให้เกิดประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกนัส าหรับบคุคลแตล่ะคน 

3.2 ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
3.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Piaget  

งานวิจัยด้านจริยธรรมของ  Piaget (อุสา สุทธิสาคร, 2559, น. 82-84) ศึกษา
ความคิดเห็นในประเด็นจริยธรรมจากเด็กอายุ 4-12 ปี โดยการสังเกตและถามค าถาม เก่ียวกับ
ความคิดเห็นต่อกฎเกณฑ์ในการเล่นเกมของเด็ก เช่น เกมลูกหิน ว่ากฎเหล่านัน้สามารถ
เปล่ียนแปลงได้ไหม ถ้าเปล่ียนได้จะเปล่ียนภายใต้สถานการณ์ใด นอกจากนีมี้การเล่าเร่ือง  
ท่ีเก่ียวกับจริยธรรมให้เด็กฟัง และให้เด็กตดัสินด้านจริยธรรมในเร่ืองราวเหล่านัน้ เร่ืองท่ีเล่าเป็น
สถานการณ์คู ่เร่ืองหนึ่งท่ีผู้กระท ามีความตัง้ใจดี แตผ่ลของการกระท าก่อให้เกิดความเสียหายมาก 
อีกเร่ืองหนึ่งผู้กระท าหรือผู้แสดงพฤติกรรม มีความตัง้ใจไม่ดี แต่ผลของการกระท าก่อให้เกิดผล
เสียหายน้อยกวา่  

ความคิดส าคญัของ Piaget คือ พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์เป็นไปตามขัน้
และขึน้กับวยัคล้ายกับพฒันาการทางสติปัญญา พฒันาการทางจริยธรรมเป็นผลของปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและสิ่งแวดล้อมทางสงัคม โดยPiagetได้แบง่ขัน้พฒันาการทางจริยธรรมเป็น 2 ขัน้ คือ 

ขั น้ ท่ี  1 ขั น้ ยอม รับกฎ เกณ ฑ์ จากผู้ มี อ านาจเห นื อตน  (Heteronomous)  
เป็นพฒันาการด้านจริยธรรมขัน้ต้นท่ีเกิดขึน้กบัเดก็เล็กอายปุระมาณ 5-8 ขวบ จริยธรรมของเดก็วยั
นีม้าจากการรับกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานทางจริยธรรมจากผู้ มีอ านาจเหนือตน เช่น พ่อ แม่ ครู และ
เดก็โต และถือวา่กฎเกณฑ์เป็นสิ่งท่ีต้องปฏิบตัติามอยา่งเคร่งครัด แก้ไขเปล่ียนแปลงไม่ได้ เด็กวยันี ้
จะมีความเช่ือว่า พฤติกรรมใดจะถูกต้องหรือเป็นพฤติกรรมดี เม่ือผู้แสดงพฤติกรรมได้ปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ ใครท าตามกฎเกณฑ์ ใครท าตามกฎเกณฑ์เป็นเด็กดี ใครไม่ท าตามกฎเกณฑ์ก็เป็นคนไม่ดี 
การตดัสินใครวา่ผิดหรือถกู เดก็จะไมไ่ด้ค านงึถึงความต้องการ แรงจงูใจ หรือเจตนาของผู้กระท า 

ขั น้ ท่ี  2 ขั น้ ย อม รับ ก าร เป ล่ี ยน แป ล งขอ งกฎ เกณ ฑ์  (Autonomous)  
เป็นพฒันาการด้านจริยธรรมขัน้ท่ีสองท่ีเกิดกับเด็กในวยั 9-10 ขวบขึน้ไป เด็กตระหนกัมากขึน้ว่า
กฎเกณฑ์เป็นสิ่งท่ีบุคคลร่วมกันสร้างขึน้ เป็นข้อตกลงระหว่างบุคคล ดังนัน้กฎเกณฑ์อาจจะ
เปล่ียนแปลงได้ จากความร่วมมือและการยอมรับนบัถือซึ่งกนัและกนั การตดัสินว่าใครถกูหรือผิด
เดก็จะเร่ิมค านงึถึงแรงจงูใจของผู้กระท าสิ่งนัน้ๆ ด้วย 

3.2.2 ทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรมวัยรุ่นของ Kohlberg 
ทฤษฎีของ Kohlberg (อุสา สุทธิสาคร, 2559, น. 84-86) เป็นทฤษฎีท่ีมีรากฐาน

มากจากทฤษฎีของ Piaget แต่ Kohlberg ได้ปรับปรุงวิธีการวิจัย การวิเคราะห์ผล รวมทัง้ 
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ได้ท าการวิจยัในประเทศต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น ไต้หวนั ตรุกี เม็กซิโก เป็นต้น โดย Kohlberg 
ได้ท าการวิจยัด้วยการสร้างสถานการณ์สมมตปัิญหาทางจริยธรรม ท่ีผู้ตอบยากท่ีจะตดัสินใจได้ว่า 
“ถูก” “ผิด” “ควรท า” หรือ “ไม่ควรท า” อย่างเด็ดขาด เพราะขึน้อยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง  
ซึ่งเช่ือว่าจริยธรรมมีความสมัพนัธ์กบัอาย ุกาลเวลา สถานท่ี คา่นิยม วฒันธรรม และสภาพการณ์ 
ซึ่งหมายความว่า “ความถกูต้อง” “ความดี” “ความงาม” ขึน้อยู่กบัเวลา สถานท่ี และองค์ประกอบ
อ่ืน ๆ ซึ่งจากการวิเคราะห์ค าตอบของผู้ ตอบวัยต่างๆ Kohlberg แบ่งพัฒนาการทางจริยธรรม
ออกเป็น  3 ระดับ  (Levels) แต่ละระดับแบ่งออกเป็น  2 ขั น้  (Stages) ดังนั น้พัฒ นาการ 
ทางจริยธรรมของ Kohlberg มีทัง้หมด 6 ขัน้ ดงันี ้ 

ระดบัท่ี 1 ระดบัก่อนกฎเกณฑ์สงัคม (Pre-conventional level )  
ในระดบันีเ้ด็กจะรับกฎเกณฑ์และข้อก าหนดของพฤติกรรมท่ี “ดี” และ “ไม่ดี” 

จากผู้ ท่ีมีอ านาจเหนือตน เช่น พ่อ แม่ ครู และมกัค านึงถึงผลท่ีตามมาท่ีจะน ารางวลัหรือการลงโทษ
มาให้ Kohlberg ได้แบง่พฒันาการทางจริยธรรมระดบันีเ้ป็น 2 ขัน้ คือ 

ขัน้ ท่ี  1 การลงโทษและการเช่ือฟั ง (Punishment and obedience 
orientation) ขัน้นีเ้ด็กจะใช้ผลของพฤติกรรมเป็นเคร่ืองชีน้ าว่าพฤติกรรมของตนถกูหรือผิด ถ้าเด็ก
ถกูท าโทษก็จะคิดว่าสิ่งท่ีตนท านัน้ผิดและจะพยายามหลีกเล่ียงไม่ท าพฤติกรรมนัน้อีก ในทางตรงข้าม
พฤตกิรรมใดท่ีท าแล้วได้รับรางวลัหรือค าชมเชย เดก็จะคิดวา่สิ่งท่ีตนท านัน้ถกูต้อง และจะท าซ า้อีก
เพ่ือต้องการรับรางวลั 

ขัน้ ท่ี  2 กฎเกณฑ์เป็นเคร่ืองมือเพ่ือประโยชน์ของตน ( Instrument 
relative orientation) ในขัน้นีเ้ด็กจะสนใจท าตามกฎข้อบังคับ เพ่ือประโยชน์หรือความพอใจ  
ของตนเอง หรือท าดีเพราะอยากได้ของตอบแทนหรือรางวัล ไม่ได้คิดถึงความยุติธรรมและ  
การเข้าใจความรู้สกึของผู้ อ่ืน หรือความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผต่อ่ผู้ อ่ืน  

ระดบัท่ี 2 ระดบัจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สงัคม (Conventional Level) 
พฒันาการทางจริยธรรมระดบันี ้ถือว่าการประพฤติตนตามความคาดหวงั

ของผู้ปกครอง พ่อ แม่ กลุ่มท่ีตนเป็นสมาชิกหรือของชาติ เป็นสิ่งท่ีควรท า หรือท าเพราะกลัวว่า 
ตนจะไม่เป็นท่ียอมรับของผู้ อ่ืน โดยไม่ได้ค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ตน ในขัน้นี เ้ด็กจะถือว่า  
ความซ่ือสัตย์ ความจงรักภักดีเป็นสิ่งส าคัญ ทุกคนมีหน้าท่ีต้องรักษามาตรฐานทางจริยธรรม 
จริยธรรมระดบันีเ้ป็น 2 ขัน้ คือ 

ขัน้ ท่ี  3 ความคาดหวังและการยอมรับของสังคม (Interpersonal 
concordance of “good-boy, nice-girl” orientation) พัฒ น าก า รท า งจ ริย ธ รรม ขั ้น นี ้เ ป็ น
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พฤติกรรมของ “คนดี” ตามมาตรฐานหรือตามความคาดหวังของพ่อ แม่ หรือเพ่ือนวัยเดียวกัน 
พฤติกรรมดี หมายถึง พฤติกรรมท่ีจะท าให้ผู้ อ่ืนชอบและยอมรับ หรือไม่ประพฤติผิดเพราะเกรงว่า 
พ่อแม่จะเสียใจ พัฒนาการทางจริยธรรมของวัยรุ่นส่วนใหญ่จะเป็นไปตามหลักการขัน้นีท่ี้ให้
ความส าคญักับการท าตามความต้องการของพ่อแม่ หรือกลุ่มเพ่ือนท่ีพวกเขายอมรับเพราะกลัว
การถกูปฏิเสธจากกลุม่ 

ขั ้น ท่ี  4 ก ฎ แ ล ะ ระ เบี ย บ  (Law-and-order orientation) เห ตุ ผ ล 
ทางจริยธรรมในขัน้นีถื้อว่าสังคมจะอยู่ในความสงบเรียบร้อยต้องมีกฎหมายบงัคบั และทุกคน  
ควรเคารพกฎหมายเพ่ือความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของสังคม คนดีหรือคนท่ีมี
พฤติกรรมถูกต้องคือคนท่ีปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง พัฒนาการด้านจริยธรรมใน ขัน้นี ้
เป็นท่ียอมรับและยดึถือกนัมากในวยัผู้ใหญ่ทัว่ไป 

ระดบัท่ี 3 ระดบัจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์สงัคม (Post-conventional Level) 
พฒันาการทางจริยธรรมระดบันี ้ผู้ท าพฤติกรรมได้พยายามตีความหมาย

ของหลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยวิจารณญาณ ก่อนจะยึดเป็นหลักความประพฤติ
ท่ีควรปฏิบตัิ โดยปราศจากอิทธิพลหรืออ านาจของกลุ่มท่ีตนเป็นสมาชิก โดยเห็นว่ากฎเกณฑ์และ
กฎหมายควรตัง้อยู่บนหลกัความยตุิธรรมและเป็นท่ียอมรับของสมาชิกของสงัคม จริยธรรมระดบันี ้
เป็น 2 ขัน้ คือ 

ขัน้ ท่ี  5 สัญญาสังคมหรือหลักการท าตามค ามั่นสัญญา (Social 
contract orientation) เป็นขัน้จริยธรรมท่ีเน้นความส าคญัของมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีทกุคนหรือ
สว่นใหญ่ในสงัคมยอมรับวา่เป็นสิ่งท่ีถกูต้อง สมควรปฏิบตัิตาม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และสิทธิ
ของบคุคล บคุคลได้ใช้ความคิดและเหตผุล และเปรียบเทียบความถกูผิดก่อนท่ีจะใช้เป็นมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของตน การตดัสินจริยธรรมในขัน้นีข้ึน้อยู่กับค่านิยมและความคิดเห็นของแต่ละบุคคล 
แม้จะเคารพสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบุคคลเห็นว่าข้อตกลงเหล่านัน้สามารถแก้ไขได้โดย
ค านงึถึงประโยชน์และสถานการณ์แวดล้อม 

ขั ้น ท่ี  6 ห ลั ก ก า รคุณ ธ รรม ส าก ล  (Universal ethical principle 
orientation) ขัน้นีเ้ป็นหลักการมาตรฐานจริยธรรมสากล ท่ีค านึงถึงหลักมนุษยธรรมและความ
เสมอภาคในสิทธิมนุษยชนเพ่ือความยุติธรรมของมนุษย์ทุกคน ในขัน้นีส้ิ่งท่ีถูกหรือผิด ขึน้อยู่กับ
มโนธรรมของแตล่ะบคุคลท่ีเลือกยดึถือ 
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3.3 ทฤษฎีการประมวลข้อมูลต่อพัฒนาการด้านการรู้คิดในวัยรุ่น 
ทฤษฎีการประมวลข้อมูล (Information-processing theory) (ประณต เค้าฉิม, 

2549, น. 216-221) มุ่งเน้นเก่ียวกับวิธีการท่ีบุคคลรับข้อมูล ด าเนินการกับข้อมูล และแสดง
พฤตกิรรมออกมา มมุมองนีช้ว่ยให้เกิดความเข้าใจ วา่เหตใุดวยัรุ่นจงึคดิได้ก้าวหน้ามากกวา่เด็ก  

การประมวลข้อมลูของวยัรุ่นคล้ายกบัการประมวลข้อมลูของคอมพิวเตอร์ แตมี่ความ
ซบัซ้อนกว่ากันมาก วยัรุ่นรับข้อมูลเข้ามา จัดระบบข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล น าข้อมูลออกมาจาก
หน่วยความจ า คดิเก่ียวกบัข้อมลูและรวมข้อมลูเพ่ือตอบค าถาม แก้ปัญหา และตดัสินใจ ในแตล่ะปี
ท่ีผ่านไป ความสามารถของวยัรุ่นในการประมวลข้อมูลจะเพิ่มขึน้ ส่วนหนึ่งเน่ืองจากพฒันาการ
ท่ีต่อเน่ืองของสมองและระบบประสาท แต่ส่วนใหญ่แล้วมาจากประสบการณ์ การเรียนรู้และ 
การฝึกหดั ท่ีท าให้ความสามารถและยทุธวิธีของสมองดีขึน้  

ล าดบัขัน้ในการประมวลข้อมลู ด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้
สิ่งเร้า พวกเราทกุคนล้วนแตไ่ด้รับสิ่งเร้ามากมายอยูต่ลอดเวลา ไมว่า่จะเป็นสิ่งเร้า

ทางหู ทางสายตา และทางสมัผสั เช่น ในขณะท่ีเราเดินไปตามถนน เราจะได้ยินเสียงรถยนต์ เห็นรถ
และผู้ คนผ่านไปมา แม้แต่การสัมผัสทางกายเม่ือมีใครสักคนเดินชนเรา ประสาทสัมผัสทัง้ห้า  
ของเราเป็นตวัรับสมัผสักบัโลกภายนอก ข้อมลูทัง้หมดจะผา่นทางสมัผสันี ้

การเลือกสิ่งเร้า เราไม่ได้ยิน ไม่ได้เห็น หรือไม่ได้รู้สึกตอ่สิ่งเร้าทัง้หมดท่ีเราสมัผสั 
เพราะเราไม่ได้มุ่งความสนใจไปในทุกสิ่งทกุอย่างในเวลาเดียวกัน และเราอาจจะไม่สนใจมากนกั
ในสิ่งท่ีก าลงัเกิดขึน้ เชน่ ถ้าเราได้ยินใครสกัคนเรียกช่ือ ความสนใจของเราจะไปอยู่ท่ีท่ีมาของเสียง 
เม่ือเห็นวา่คนท่ีเรียกนัน้เป็นเพ่ือน เราจงึเดนิไปหาเพ่ือนเพ่ือท่ีจะพดูคยุด้วย และความสนใจของเรา
จะอยู่ท่ีการสนทนากับเพ่ือนมากกว่าสนใจสิ่งอ่ืนๆ และผู้ คนอ่ืนๆ มากมายท่ีอยู่รอบตัว เราให้  
ความสนใจในบางสิ ่งบางอย่างที่ก าลงัเกิดขึน้ แตไ่ม่สนใจสิ ่งอื่นๆ ดงันัน้เราถกูกระตุ้นให้มุ ่ง 
ความสนใจไปยงัสิ่งท่ีเราเลือกสรรแล้ว 

การตีความ ข้อมลูท่ีผ่านการเลือกสรรแล้วจะผ่านการเข้าสู่การตีความ เราตีความ
ข้อมลูตามการรับรู้ของเรา คนสองคนเห็นสิ่งเดียวกนัแตก่ารรับรู้จะตา่งกนั เช่น เม่ือเพ่ือนคนหนึง่ให้
ข้อคิดเห็นในเชิงวิจารณ์ วยัรุ่นบางคนอาจรู้สึกว่าถูกดหูมิ่นเหยียดหยาม ในขณะท่ีบางคนไม่รู้สึก
อะไรเลย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราตดัสินทุกสิ่งทุกอย่างตามท่ีเรามีประสบการณ์ในอดีต เช่น วยัรุ่น
หญิงท่ีมีพ่อขีเ้มาอาจจะรับรู้ว่าเพ่ือนชายของเธอเมาเหล้าเม่ือเขาด่ืมเบียร์ไปเพียงแก้วเดียว 
ในขณะท่ีวยัรุ่นหญิงคนอ่ืนๆ อาจไม่เห็นว่าเขามึงแตป่ระการใด ดงันัน้เราตีความข้อมลูแตกตา่งกนั
ตามการรับรู้ของเรา ในบางครัง้ วยัรุ่นและผู้ ใหญ่ก็อาจตดัสินใจผิดพลาด เพราะการรับรู้บกพร่อง
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หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลมากขึน้ หรือตรวจสอบ  
การรับรู้ของเรากบัความเป็นจริง เพ่ือให้แนใ่จวา่การรับรู้ของเราถกูต้อง 

ความจ า ข้อมูลท่ี มีประโยชน์ต้องเป็นข้อมูลท่ีจ าได้นานพอท่ีจะท าให้เกิด  
การประมวลข้อมูลเพิ่มเติม กระบวนการจ าเกิดขึน้เป็นล าดบัขัน้ตอน รูปแบบท่ีได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางคือ รูปแบบการจ า 3 ขัน้ตอน ซึ่งประกอบด้วยแหล่งเก็บความจ าจากประสาท
สัมผัส (Sensory storage)  แหล่งเก็บความจ าระยะสัน้ (Short-term storage) และแหล่งเก็บ
ความจ าระยะยาว (Long-term storage) โดยข้อมลูจะผา่นจากขัน้หนึง่ไปอีกขัน้หนึง่  

การคิด การประมวลข้อมูลเก่ียวกับการคิดในบางสิ่งบางอย่างภายหลงัท่ี ข้อมูล
ถกูน าออกมาจากแหล่งเก็บความจ าแล้ว โดยปกติแล้ววยัรุ่นสามารถเรียนรู้ท่ีจะคิดอย่างมีเหตผุลได้ 
สามารถวิพากษ์วิจารณ์ความนึกคิดใหม่ๆ ท่ีผ่านเข้าไปในสมอง สามารถตรวจสอบหลักฐาน  
และสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงได้ 

การแก้ปัญหา ผลขัน้สดุท้ายของการประมวลข้อมูลก็คือการแก้ปัญหา การแก้ปัญหา
เร่ิมต้นจากการค้นพบปัญหา  ขัน้ท่ีสอง  คือ ประเมินองค์ประกอบของปัญหา ขัน้ตอนนีต้้องอาศยั
การจดัระบบความเข้าใจท่ีลึกซึง้ขึน้มาใหม่และมีการคิดในหลายแง่มุมของปัญหา ขัน้ตอนท่ีสาม
คือ สร้างทางแก้ปัญหาหลายๆ ทาง และประเมินทางแก้ปัญหานัน้ๆไว้ล่วงหน้า โดยพยายาม 
มองไปข้างหน้าถึงผลท่ีจะได้หรือผลท่ีตามมาจากวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละวิธี จนกระทั่งเลือก
วิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสดุ 

การเปล่ียนแปลงความสามารถในการประมวลข้อมลูระหว่างชว่งวยัรุ่น 
การศกึษาค้นคว้าการเปล่ียนแปลงความสามารถในการประมวลข้อมลูของวยัรุ่น

ตา่งมุ่งความสนใจไปท่ีการเพิ่มขึน้ในองค์ประกอบต่างๆ  5 องค์ประกอบ คือ ความใส่ใจต่อสิ่งเร้า 
ความจ า ความเร็วในการประมวลข้อมูล ยุทธวิธีในการจัดระบบข้อมูล และความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบักระบวนการคิดของตนเอง ความก้าวหน้าในองค์ประกอบเหล่านีช้่วยอธิบายได้ว่า เหตใุด
วัยรุ่นจึงมีความสามารถมากกว่าเด็กในการคิดแบบนามธรรม การคิดหลายแง่มุมและการคิด  
ในเชิงตัง้สมมตฐิาน 

1. ความใส่ใจต่อสิ่งเร้า ความใส่ใจต่อสิ่งเร้าของวยัรุ่นมีมากขึน้ทัง้ความใส่ใจ
แบบเลือกสรร และความใส่ใจแบบแยกแยะ ความใส่ใจแบบเลือกสรร เป็นความใส่ใจซึ่งวัยรุ่น 
ต้องพุ่งความสนใจไปท่ีสิ่งเร้าหนึ่งและปิดรับสิ่งเร้าอ่ืน (เช่น อ่านหนังสือโดยไม่สนใจสิ่งรบกวน
อ่ืนๆ) ส่วนความใส่ใจแบบแยกแยะเป็นความใส่ใจซึ่งวยัรุ่นต้องให้ความใส่ใจสิ่งเร้าสองสิ่งในเวลา
เดียวกัน (เช่น อ่านหนังสือและฟังวิทยุไปพร้อมๆ กัน) วยัรุ่นมีความสามารถมากกว่าเด็กในด้าน



 47 
 

 
 

ความตัง้ใจและการจดจ่อกับงานท่ีมีความยุ่งยาก ซับซ้อน เช่น การอ่านและการท าความเข้าใจ
เนือ้หาท่ียากๆ 

2. ความจ า ในช่วงวยัรุ่นความสามารถในการจ าจะดีขึน้  ทัง้ความจ าในระยะสัน้ 
และความจ าระยะยาว ความจ าระยะสัน้ คือ ความสามารถท่ีจะจ าบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลาสัน้ๆ 
(เช่น  30 วินาที) ส่วนความจ าระยะยาวเป็นความสามารถท่ีจะระลึกถึงบางสิ่งบางอย่างท่ีเกิดขึน้
นานมาแล้ว ความจ ามีความส าคญัมากตอ่การแก้ปัญหา ตวัอยา่งเชน่ “จงอธิบายพฒันาการ 4 ขัน้
ตามทฤษฎีของ Piaget” ปัญหานีต้้องอาศยัความจ าระยะยาว แตค่วามจ าระยะสัน้ก็มีความส าคญัมาก
เชน่กนั  เช่น ในการตอบค าถามชนิดเลือกตอบ เราต้องสามารถจ าค าตอบในแตล่ะตวัเลือกได้นานพอท่ีจะ
น ามาเปรียบเทียบกบัตวัเลือกอ่ืนๆ ในขณะท่ีเราอา่นตวัเลือกเหลา่นัน้ 

3. ความเร็วของการประมวลข้อมูล ถ้าไม่ค านึงถึงประเภทของงานท่ีท าพบว่า 
วยัรุ่นตอนปลายประมวลข้อมูลได้เร็วกว่าวยัรุ่นตอนต้น และวยัรุ่นตอนต้นประมูลข้อมูลได้เร็วกว่า
เด็กก่อนวัยรุ่น ข้อความจริงนีจ้ะช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างอายุในการท าแบบทดสอบ
วดัผลท่ีจ ากดัเวลา 

4. ยุทธวิธีในการจัดระบบข้อมูล องค์ประกอบในการประมวลข้อมูลท่ีพบว่า  
มีเพิ่มขึน้ในวยัรุ่นอีกประการหนึง่ก็คือ ยทุธวิธีในการจดัระบบข้อมลู วยัรุ่นมียทุธวิธีในการจดัระบบ
ข้อมูลมากกว่าเด็ก ตวัอย่างเช่น การใช้เคร่ืองช่วยความจ า และยุทธวิธีในการจดัรวบรวมข้อมูล
อ่ืนๆ ช่วยท าให้เกิดความแตกต่างในการท างานพ่ีต้องใช้ความจ าระหว่างเด็กโตกับเด็กเล็ก  ยิ่งไป
กว่านัน้เดก็โตจะสามารถตดัสินใจได้วา่ เม่ือใดท่ีการใช้ยทุธวิธีนัน้จะมีประโยชน์ และเม่ือใดจะไม่มี
ประโยชน์ ตวัอย่างเช่น การอ่านต ารา เราจะใช้ยุทธวิธีมากมายในการเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ ในต ารา
แต่ละบท ซึ่งจะช่วยให้เราจ าได้ดีขึน้ เช่น การขีดเส้นใต้ การสรุปย่อ เ ป็นต้น เน่ืองจากเด็กไม่มี
ยทุธวิธีเหมือนกบัวยัรุ่น ดงันัน้การเรียนรู้ของเดก็จงึไมมี่ประสิทธิภาพเทา่วยัรุ่น 

5. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการคิดของตน ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกระบวนการคิดของตนมีมากขึน้ในช่วงวยัรุ่น ดงัได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้น จะเห็นได้ว่ า
สิ่งส าคญัมากท่ีสดุอยา่งหนึง่ท่ีเพิ่มขึน้ในชว่งวยัรุ่นก็คือ อภิปัญญา (Metacognition) ซึง่เป็นการคิด
เก่ียวกับการคิด วัย รุ่นท่ีเก่ียวกับการคิดของตนมากกว่าเด็ก สิ่ งนี ช้่วยอธิบายได้ว่าท าไม  
การตระหนักในตนเอง (Self-consciousness) จึงมีมากในช่วงวัยรุ่น การตระหนักในตนเองเป็นผล 
มาจากความสามารถทางอภิปัญญาท่ีมีมากขึน้ในวยัรุ่นนัน่เอง  

การท่ีวยัรุ่นมีความสามารถมากขึน้ท่ีจะคิดเก่ียวกับการคิดของตนเอง ท าให้วยัรุ่น
สามารถก ากับกระบวนการเรียน รู้ของตนเอง ตัวอย่างเช่น  ในระหว่างการเรียน วัย รุ่น  
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มีความสามารถมากกว่าเด็กในการประเมินว่าเรียนรู้เนือ้หาได้ดีมากน้อยเพียงใด สิ่งนีท้ าให้วยัรุ่น
สามารถควบคมุการเรียนของตนเองได้ เช่น ถ้าเนือ้หาง่ายก็อ่านผ่านๆ ไปอย่างรวดเร็ว ถ้าเนือ้หา
ยากก็อาจช้าลงและอาจซ า้ๆ 

วยัรุ่นเป็นวยัท่ีสมองพฒันาเต็มท่ี มีความสามารถในการรู้คดิเชิงนามธรรม ซึ่งส่งผล
ต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพหลายประการ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับวัยรุ่นควรเข้าใจธรรมชาติเหล่านี ้  
และหาวิธีสง่เสริมและปฏิบตัติอ่วยัรุ่นอยา่งเหมาะสม 

ตอนท่ี 4 แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร  
4.1 ความหมายของหลักสูตร 
หลักสูตร ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Curriculum เป็นค าท่ีมีรากศพัท์มาจากภาษา

ลาตนิวา่ "currere" (วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี, Online) มีผู้ให้ความหมายท่ีแตกตา่งกนัไป ดงันี ้
หลักสูตร ในความหมายของ Caswell และ Campbell (1935) Neagley และ Evans (1967) 

Wheenler (1974) Crow (1980) Oliva (1982) และ  Ragan และ Shepherd (1997)  หมายถึง 
การจดัประสบการณ์ให้กบัผู้ เรียน เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนบรรลเุปา้หมายท่ีก าหนดไว้ (บญุเลีย้ง มมุทอง , 
2554, น. 6-7 อ้างอิงจาก Neagley & Evans, 1967, p. 2, Oliva, 1982, p. 10, Wheenler, 1974, 
p.11, Crow, 1980, p. 250 และ Caswell & Campbell, 1935, p. 69) (ชยัวฒัน์ สุทธิวฒัน์, 2557 
อ้างอิงจาก Ragan & Shepherd, 1997, p. 192) 

Taba (1962) ให้ความหมายของหลักสูตรสอดคล้องกับ Saylor และ Alexander (1974)  
ว่าหมายถึ ง แผนการเรียน รู้ ท่ี ก าหนดขึ น้ เพ่ื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ท่ีวางไว้  (บุญ เลี ย้ง  
มมุทอง, 2554, น. 7 อ้างอิงจาก Taba, 1962, p. 10 และ Saylor & Alexander, 1974, p. 6) 

Shaver และ Berlak (1968) ให้ความหมายว่า หลักสูตร คือ กิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดไว้
ส าหรับผู้ เรียนได้เกิดจากเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกบั Trump และ Miller (1973) กล่าวว่า หลกัสตูร คือ 
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดให้แก่เด็กนักเรียนในระบบ (บุญเลีย้ง มุมทอง , 2554, น. 7  
อ้างอิงจาก Good, 1973, p. 2) 

Good (1973) กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง รายวิชาท่ีจัดไว้อย่างเป็นระบบในสาขาวิชา
ตา่งๆ (บญุเลีย้ง มมุทอง, 2554, น. 6 อ้างอิงจาก Good, 1973, p. 2) 

สรุปได้ว่า  หลักสูตร หมายถึง แบบแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีก าหนดไว้  
ซึ่งประกอบด้วยเนือ้หาความรู้ การจดัประสบการณ์ และการจดักิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พฒันาผู้ เรียนให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ 
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4.2 องค์ประกอบของหลักสูตร 
Taba (1962) เสนอแนวคิดองค์ประกอบของหลักสูตรไว้เป็น 4 องค์ประกอบ คือ 

จุดประสงค์ เนือ้หา วิธีการสอนและการด าเนินการ และการประเมินผล ซึ่งกาญจนา คุณารักษ์ 
(2543, น. 20-22) น ามาสรุปไว้ ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบของหลกัสตูร 

จากภาพประกอบ 2 อธิบายความสมัพนัธ์ได้ดงันี ้
1. จุดประสงค์ (Objective) มีความส าคญัมาก เพราะจุดประสงค์เป็นจุดเร่ิมต้น และ

เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน ท าให้ผู้สอนทราบว่าสอนใคร เร่ืองอะไร มีวิธีการสอนอย่างไร
และจะประเมินผลได้อย่างไร 

2. เนื อ้หา (Subject matter) เป็นรายละเอียดของสาระวิชาและประสบการณ์ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัสาระวิชาท่ีน ามาถ่ายทอดให้ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ 

3. วิ ธีการสอนและการด าเนินการ (Method and organization) เป็นการแปลง
จุดประสงค์และสาระวิชาไปสู่การเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ โดยใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย
อยา่งเหมาะสม เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ 

4. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 
ผ่านการประเมินผู้ เรียนว่ามีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตร
หรือไม ่โดยใช้วตัถปุระสงค์เป็นแนวทาง/เกณฑ์ในการประเมิน 

 
 

จดุประสงค์

เนือ้หา วธีิการสอนและการด าเนินการ

การประเมินผล
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นกัการศกึษาหลายทา่นได้กลา่วถึงองค์ประกอบของหลกัสตูรไว้ดงันี ้
Tyler (1971) กล่าวถึง องค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี  ้(ชัยวัฒน์ สุทธิวัฒน์, 2557 

อ้างอิงจาก Tyler, 1971, p. 192) 
1. จดุมุง่หมาย (Education purpose) ท่ีต้องการให้ผู้ เรียนบรรลคุวามมุง่หมาย 
2. ประสบการณ์  (Education experience) ท่ีโรงเรียนจัดขึน้เพ่ือให้ผู้ เรียน

บรรลจุดุมุง่หมาย 
3. วิ ธี ก า รจั ด ป ระ สบ ก า รณ์  (Organization of education experience)  

ท่ีโรงเรียนจดัไว้เพ่ือให้การสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. การประเมินผล (Determination of what to evaluate) เพ่ือตรวจสอบว่า

ผู้ เรียนบรรลจุดุมุง่หมายท่ีก าหนดไว้แล้ว 
ศกัดิศ์รี ปาณะกลุ (2556, น. 56) มีแนวคดิวา่หลกัสตูรมีองค์ประกอบ ดงันี ้

1. จดุมุง่หมาย 
2. ขอบขา่ยสาระวิชาหรือประมวลประสบการณ์ท่ีจดัให้กบัผู้ เรียน 
3. แผนการจดัการเรียนการสอน 
4. แนวทางการประเมินการเรียนรู้ 

จากแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของหลกัสูตร สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบหลกั
ของหลักสูตรจะประกอบไปด้วย จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนือ้หา/ประสบการณ์ วิธีการสอน/การจัด
ประสบการณ์ และการประเมินผล  

4.3 การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรเป็นการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองตามล าดับขัน้ตอน มีผู้ เสนอ

แนวทางในการพฒันาหลกัสตูร ดงันี ้
Taba (1962) เสนอแนวคิดเก่ียวกับขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตร 7 ขัน้ (สมพร  

หลิมเจริญ, 2552, น. 92-93 อ้างอิงจาก Taba, 1962, pp. 12-13) ดงันี ้
1. การวินิจฉัยความต้องการของผู้ เรียน เป็นขัน้ตอนแรกท่ีส าคัญในการ

ตดัสินใจว่าจะพัฒนาผู้ เรียนในด้านใด โดยการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับผู้ เรียนว่ามีภูมิหลัง
อยา่งไรและมีความต้องการในเร่ืองใดบ้าง 

2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัท าหลักสูตรให้ชดัเจน
ยิ่งขึน้ ส าหรับการพฒันาผู้ เรียนให้เกิดคณุลกัษณะอย่างไร 
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3. การเลือกเนือ้หา เป็นการเลือกเนือ้หาสาระส าคัญท่ีจะจัดให้กับผู้ เรียน  
ท่ีสอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของการเรียนรู้ในหลกัสตูร 

4. การจัดเนือ้หาสาระ เป็นการตดัสินใจว่าเนือ้หาสาระท่ีเลือกไว้นัน้ ควรจัด
ให้กบัผู้ เรียนระดบัใด โดยค านงึถึงพฒันาการทางจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

5. การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้ เรียน เป็นการเลือกประสบการณ์
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัเนือ้หาสาระและจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

6. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้ เรียน เป็นการตัดสินว่าควรจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อะไรบ้างให้กับผู้ เรียน และควรมีวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างไร เพ่ือให้
สอดคล้องกบัเนือ้หาสาระและจดุมุง่หมายของหลกัสตูร เพ่ือพฒันาผู้ เรียนตามความเหมาะสม 

7. การประเมินผล เป็นการประเมินผลผู้ เรียนตามจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรว่า
ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะตามท่ีหลกัสตูรต้องการหรือไม ่อยา่งไร เพ่ือตอบสนองจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

กรมวิชาการ (2546, น. 4-5) เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการจัดท าหลักสูตร  
เพ่ือเป็นแนวทางให้สถานศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องใช้วางแผนในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
ได้ตรงตามเจตนารมณ์ของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 มีขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษาวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ โครงสร้าง
หลักสูตรของสถานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนานักเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรม
พฒันานกัเรียนให้สอดรับกบับริบทของสถานศกึษา 

2. ศึกษาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และสภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
เพ่ือเป็นข้อมลูในการจดักิจกรรมพฒันานกัเรียนให้ตรงตามบริบทของสถานศกึษา 

3. วางแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และประเมินผลให้ตรงกับเป้าหมาย
ท่ีวางไว้ เพ่ือพฒันานกัเรียนให้เกิดการพฒันาการเรียนรู้จริง 

4. ก าหนดบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากิจกรรมพัฒนานักเรียน 
ครูท่ีปรึกษากิจกรรมพัฒนานักเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ  
ในการจดักิจกรรมพฒันานกัเรียน ครอบคลมุตัง้แตก่ารนิเทศ การตดิตามผล และการประเมินผล 

5. ก าหนดแนวทางการประเมินผลผา่นกิจกรรมแตล่ะภาคเรียน ชัน้ปี และช่วงชัน้ 
ให้เป็นไปตามท่ีสถานศกึษาก าหนด 

ตอนที่ 5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความรักชาติ 
Luhmer (1990) ได้ศึกษาการปลูกฝังส านึกความเป็นชาติของประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งการ

ปลูกฝังส านึกความเป็นชาติของประเทศญี่ปุ่ นนัน้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทางจริยธรรม 
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โดยส านึกรักชาติท่ีโดดเด่นของชาวญ่ีปุ่ นอยู่ในช่วงหลงัญ่ีปุ่ นแพ้สงครามโลก ครัง้ท่ี 2 ท่ีมีการจัด
หลกัสตูรการศกึษาจริยธรรมในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ให้มีความสอดคล้องกบัสงัคม
ประชาธิปไตย และมีความมุง่หมายในการพฒันาผู้ เรียนให้เตม็ศกัยภาพ ในการตอ่สู้ เพ่ือประชาชน
ท่ีอยู่เบือ้งหลงั เคารพคณุค่าของคน รับผิดชอบต่อหน้าท่ี และรู้สึกลึกซึง้ตอ่สิ่งท่ีได้รับ และมีจิตสาธารณะ
ในการสร้างสงัคมและประเทศให้มีความสงบสขุ และในปี ค.ศ. 1993-1995 มีการปลกูฝังคณุธรรม
ในนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีข้อปฏิบตั ิ
คือ การร้องเพลงประจ าชาติ การเผยแพร่ความหมายของธงชาติ ทัง้นีไ้ด้บรรจวุิชาประวตัิศาสตร์
และหน้าท่ีพลเมืองไว้ในหลกัสตูรของมธัยมศกึษาตอนปลาย  

Aharon (2002) ศึกษาเก่ียวกับการสอนเร่ืองความรักชาติในนกัเรียนระดบัประถมศกึษา
และมธัยมศกึษาตอนต้นของประเทศตรุกีและอียิปต์ พบว่า สถานศกึษาเน้นใช้หวัข้อทางประวตัิศาสตร์ 
กฎหมาย ภาษาและวัฒนธรรมในการสอน ซึ่งผลการสอนจะได้ผลหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กับพืน้ฐาน
ครอบครัวของนกัเรียน 

มิลินทรา ยินดีสขุ (2547) ศกึษารูปแบบกิจกรรมการปลกูฝังค่านิยมความรักชาติในเด็กปฐมวยั 
โดยใช้เทคนิคการวิจยัเดลฟายศึกษาแนวคิดของผู้ เช่ียวชาญเพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรมการปลูกฝัง
คา่นิยมความรักชาติในเด็กปฐมวยั ซึ่งมีดงันี ้1) การปลกูฝังความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
และราชวงศ์ 2) การปลูกฝังให้รักวฒันธรรมไทย  ได้แก่ ภาษา ประเพณี มารยาท อาหาร การแต่งกาย 
ดนตรี และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

จินตนา พุทธเมตะ (2548) ได้ศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พบว่า รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีมีนโยบายในการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์ ท่ีไมไ่ด้เน้นเฉพาะด้านวิชาการ แตย่งัเน้นเร่ืองการพฒันาจิตใจ การพฒันาพืน้ฐาน
ความคิดความรู้สึก มีหลักกาการมีเหตุผล มีการปลูกฝังความเป็นชาตินิยม ภาคภูมิใจในชาติ  
วฒันธรรม ประเพณี ซึ่งการปลูกฝังต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่ “ความรักชาติ” ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนถึง
ระดบัอดุมศกึษา มี 2 หลกัสตูร คือ  
 1) หลกัสูตรตรง เป็นการสอนในระดบัห้องเรียน มุ่งอภิปรายคณุธรรมจริยธรรม เพ่ือเน้น
การหาสาเหตแุละเหตผุลท่ีดีในการปฏิบตัิตนให้เป็นคนดีตามหลกัจริยธรรม มีการยกกรณีปัญหา
คุณธรรมเป็นส่ือเป็นข้อมูล และให้นักเรียนเป็นผู้ คิดวิเคราะห์ เพ่ือหาความจริงท่ีถูกต้องตาม
หลกัการและเหตผุล ซึง่การปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมในระดบัชัน้ตา่งๆ มีดงัตอ่ไปนี ้
 ระดบัอนุบาล ถึง ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 ปลูกฝังเร่ืองความเป็นระเบียบในสังคม 
เกรงกลวัต่อบาป ละอายตอ่การกระท าผิด กล้าขอโทษและกล้ารับผิด มีความกตญัญู มีจิตส านึก
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ในการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข และมีความซ่ือสตัย์ ซึ่งการเรียนในระดบัอนบุาล รัฐบาลมีการปฏิรูป
การศึกษา ให้มีกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นพฒันาความคิด การอยู่ร่วมกันในสงัคม การอยู่ร่วมกันในสงัคม 
การเสียสละและความรักชาต ิ
 ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4  ถึง ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ปลูกฝังเร่ืองความเป็น
ประชาธิปไตย การช่วยเหลือ มีน า้ใจต่อกัน มีความอดทนอดกลัน้ ละอายต่อการท าผิด ค านึงถึง
ประโยชน์สว่นตน มีความซ่ือสตัย์ และเสียสละแก่ผู้สงูอาย ุ
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  ถึง ระดบัอดุมศึกษา ปลกูฝังเร่ืองสิทธิของตน และ
หน้าท่ีท่ีมีตอ่ประเทศชาติ มีความเสียสละ มีความซ่ือสตัย์ มีความจงรกภักดีต่อสถาบนั และท าทุกสิ่ง
อยา่งทุม่เทเพ่ือประเทศชาติ 
 2) หลักสูตรแฝง (Hidden Curriculum) คือ หลักสูตรท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมจากสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริ ง มีการอภิปรายแสดง
ความคดิเห็นอยา่งมีเหตมีุผล มีการยอมรับในความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
 ประการหนึ่งท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญและธ ารงไว้ให้อยู่คู่กับสังคมท่ีพัฒนา คือ 
คณุธรรมจริยธรรมท่ีเด็กเกาหลีต้องได้รับการปลูกฝังตัง้แตอ่ยู่ในระดบัครอบครัวจนถึงอยู่ในสงัคม
จนกลายเป็นรากท่ีฝังลกึในความเป็นคนเกาหลี 
 การปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมของสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี 
ท่ีมีคณุลกัษณะเดน่ร่วมกนัเร่ืองความรักชาติ ท่ีสามารถเช่ืองโยงไปสู่ “ความรักชาติ” ได้นัน้ เป็นการ
ปลกูฝังอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ืองยาวนาน เร่ิมต้นตัง้แต่สถาบนัครอบครัว โดยผ่านการเล่าเร่ือง
จากรุ่นสู่รุ่น มีการจัดการศึกษาในแต่ละระดบัชัน้อย่างชัดเจน และเรียนรู้จากสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นจริง ซึ่งคุณลักษณะเด่นเร่ืองความรักชาติก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้
ประเทศท่ีบอบช า้จากสงครามและเคยตกเป็นเมืองขึน้ของประเทศล่าอาณานิคม สามารถยืนหยัด 
เป็นประเทศท่ีพฒันา มีความมัน่คง มัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

นิติภูมิ นวรัตน์ (2549) สนใจวฒันธรรม ประเพณี รวมทัง้การปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม
ของคนเวียดนาม ได้ศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศ
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม พบว่า การปลูกฝังค่านิยม คณุธรรมและจริยธรรมสาธารณรัฐสงัคม
นิยมเวียดนาม มีเอกลกัษณ์ และบุคลิกลกัษณะเด่นดงันี ้1) คนเวียดนามขยนัและอดทน 2) คนเวียดนาม
รักชาติ 3) คนเวียดนามรักการศึกษาเล่าเรียน และ 4) คนเวียดนามยึดถือความกตัญญู ซึ่งมีการ
ปลกูฝังเป็นกระบวนการอย่างตอ่เน่ืองตัง้แตส่ถาบนัครอบครัวจนถึงสถาบนัการศกึษา (ชัน้อนบุาล 
จนถึงระดบัอดุมศึกษา) รวมถึงภาคส่ือสารมวลชน ความศรัทธาในประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โดยมี
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หลกัค าสอนท่ีเป็นส่วนส าคญัในการปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ 5 ข้อ 
ได้แก่ 1) รักประเทศขาติ รักประชาชน 2) เรียนเก่ง ท างานเก่ง 3) รักษาอนามยัดี 4) วินยัดี และ 
5) ซ่ือสตัย์ กล้าหาญ ตวัอยา่งเชน่ การเลา่เร่ืองราวของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ให้ลกูหลานฟังตัง้แต่
จ าความได้ เนือ้หาจะส่ือสารในเร่ืองของความรักชาติ ความทกุข์ยากเจ็บปวดผสมกนัไป ซึ่งท าให้
ภาคภมูิใจท่ีได้เป็นลกูหลานคนหนึง่ของประธานาธิบดีโฮจิมินห์หรือลงุโฮ ในระดบัชัน้ประถมศกึษา 
มีการก าหนดหวัข้อให้เด็กนกัเรียนท าการบ้าน 5 ข้อ เพ่ือให้เด็กซมึซบัการปลกูฝังคณุงามความดีผา่น
การเรียนการสอน ได้แก่ ข้อท่ี 1 วันนีห้นูท าความดีอะไรบ้าง ข้อท่ี 2 วันนีห้นูช่วยคุณพ่อคุณแม่
ท างานบ้านอะไรบ้าง ข้อท่ี 3 วันนีชุ้มชนของหนูมีเหตุการณ์ใดเกิดขึน้บ้าง ข้อท่ี 4 ให้รายงาน 
ข่าวหนึ่งข่าวเก่ียวกับประเทศเวียดนาม  และข้อ ที ่ 5 ให้ รายงานข ่าวหนึ ่งข ่าว เกี ่ยวก ับ
สถานการณ์โลก การพานักเรียนไปทัศนศึกษา  ณ บ้านเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์  
ไปสักการะสุสานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ รวมถึงการน าเสนอเป็นระยะๆ เก่ียวกับประวัติของ
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์สงคราม บรรยายโดยใส่ความรู้สึก  
ท่ีเกิดขึน้จริงๆ ไม่ใช่ความรู้สึกท่ีสร้างขึน้ ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์  
ซึ่งท าให้การพัฒนาของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นไปได้ดังเป้าประสงค์ท่ี 
ทางภาครัฐและสงัคมพงึต้องการ ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม 

วรฤทัย มุมทอง (2558) ศึกษาระดบัความรักชาติ สภาพการจัดการเรียนการสอนของ
วิชาประวตัิศาสตร์ของครูตามการรับรู้ของนกัเรียน และลกัษณะของหลกัสูตรวิชาประวตัิศาสตร์  
ในการสง่เสริมความรักชาติในนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 692 คน 
พบว่า นกัเรียนมีความรักชาติโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก โดยความรักชาติแบบหลงใหล  
ความรักชาติ เชิงสัญลักษณ์ และความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09  4.07 และ 
4.09 ตามล าดับ และสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของครูตามการรับรู้  
ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีการรับรู้อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61) และลักษณะของ
หลกัสูตรวิชาประวตัิศาสตร์ในการส่งเสริมความรักชาติ พบว่า ตวัชีว้ัดและมาตรฐานการเรียนรู้
ภายในหลกัสตูรได้ระบคุวามเข้าใจเก่ียวกบัความรักชาติ และก าหนดให้ผู้ เรียนเข้าใจความเป็นมา
ของไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจและด ารงความเป็นไทย ส่วนแนวทางการส่งเสริม
ความรักชาติของนกัเรียน คือ 1) การจดักิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคญัตอ่ความรักชาต ิและมีการ
สมัมนาระหว่างครูผู้ สอน แลกเปล่ียนความคิดสร้างสรรค์ท่ีสามารถสะท้อนให้เกิดความรักชาต ิ  
2) โรงเรียนต้องมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมความรักชาติในวันส าคัญ โดยให้นั กเรียน
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บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ให้ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 3) หน่วยงานต้นสังกัด 
ต้องมีการจัดอบรมครู ในด้านการสอนเพ่ือส่งเสริมความรักชาติ 4) หลักสูตรและแบบเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ ต้องมีการเพิ่มเนือ้หาท่ีเน้นให้สะท้อนความรักชาติมากขึน้  และแบบเรียน  
ต้องสอดแทรกเนือ้หาในเร่ืองความรักชาตติลอดทัง้เลม่ 

จากงานวิจัยดังกล่าว สรุปได้ว่า การเสริมสร้างความรักชาติ มีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
พฒันาให้เกิดขึน้ในเยาวชน เพื่อความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศในอนาคต 
จากแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความรักชาตินัน้ พบว่า มีจุดเน้นให้ปลูกฝังตัง้แต่
ในครอบครัว โรงเรียน จนถึงสงัคมภายนอกให้นกัเรียนมีความรักชาติไทย รักความเป็นคนไทย 
ซึ่งวิธีการสอนมีหลายรูปแบบ เร่ิมตัง้แต่ครอบครัวท่ีมีส่วนร่วมในการบอกเล่าเร่ืองราวความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย โรงเรียนมีการสอดแทรกคุณค่าความเป็นไทยในรายวิชาต่าง ๆ เช่น  
วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาวรรณคดีไทย วิชาศิลปะ นอกจาการเรียนในห้องเรียนแล้ว
ควรให้นักเรียนได้เห็นสถานท่ีจริงในประวตัิศาสตร์ เช่น อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจนั ท่ีสร้างขึน้
เพื ่อ เป็นอนุสรณ์แก่วีรชนบ้านบางระจันผู้ ประกอบวีรกรรมครัง้ส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย  
การปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ ก็เป็นวิธีการท่ีดีอีกวิธีหนึ่งท่ีนกัเรียนจะได้สัมผสักับ
ประสบการณ์จริง ได้ทดลองท าจริงๆ ซึ่งวิธีการนีจ้ะท าให้นักเรียนได้รับรู้ความรู้สึกท่ีลึกซึง้มาก
ยิ่งขึน้ ผู้ วิจัยจึงน ามา ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในหลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้าง 
ความรักชาตติอ่ไป 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยท่ีมุ่งศึกษาและพัฒนาความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร  
ซึ่งมีความมุ่งหมายของการวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร  
ชัน้ปีท่ี 1  2) เพ่ือพฒันาหลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร 
ชัน้ปีท่ี 1 และ 3) เพ่ือศึกษาผลการใช้หลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศึกษา
วิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ในการนีไ้ด้แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบ
ความรักชาตขิองนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ระยะท่ี 2 การพฒันาหลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้าง
ความรักชาติของนกัศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 และระยะท่ี 3 การศึกษาผลการใช้หลกัสูตรการฝึก
วิชาทหารที่เสริมสร้างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 ซึ ่งการด าเนินการวิจ ัย 
ทัง้ 3 ระยะ มีรายละเอียดดงันี ้

ระยะท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบความรักชาตขิองนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1   
 ในระยะท่ี 1 นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนกัศึกษาวิชาทหาร 

ชัน้ปีท่ี  1 ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second order Confirmatory 
Factor Analysis) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ และตรวจสอบว่า
โมเดลองค์ประกอบความรักชาติเป็นไปตามกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีผู้ วิจยัก าหนดไว้ นอกจากนัน้
เพ่ือเป็นการยืนยันว่าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมีคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) และด้านความเช่ือมัน่เชิงโครงสร้าง (Construct reliability) มีรายละเอียดดงันี ้

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้เป็นนักศึกษาวิชาทหารชัน้ปีท่ี  1 ศูนย์ฝึก
นกัศกึษาวิชาทหาร กรมการสตัว์ทหารบก จงัหวดันครปฐม ปีการศึกษา 2561 ซึ่งนกัศึกษาวิชาทหาร
กลุ่มนีก้ าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ณ สถานศึกษาต่างๆ จ านวน  
49 แหง่ มีจ านวนทัง้หมด 2,053 คน (กรมการสตัว์ทหารบก, 2561, ผนวก ก) 

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง พิจารณาจากแนวคิดของ Hair และคณะ (นงลักษณ์  

วิรัชชัย, 2555, น. 71 อ้างอิงจาก Hair, et al., 2010) ท่ีก าหนดไว้ว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างควรมี 
ไม่น้อยกว่า 100 คน และควรมีอย่างน้อย 5-10 คน ต่อ 1 ตวัชีว้ัด หรือ 10-20 คนต่อหนึ่งพารามิเตอร์  
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จึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศกึษาองค์ประกอบความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง จ านวน 1,232 คน (ร้อยละ 60 ของจ านวน
ประชากร) โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified 
Random Sampling) ตามกลุม่สถานศกึษา ดงันี ้

1. แบง่กลุม่สถานศกึษาออกเป็น 3 กลุม่ มีเกณฑ์จ าแนกกลุม่ ดงันี ้
กลุ่มท่ี 1 คือ สถานศึกษาท่ีมีนกัศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 1-55 คน 

ซึง่มีสถานศกึษา จ านวน 38 แหง่ (มีจ านวนทัง้หมด 751 คน) 
กลุ่มท่ี 2 คือ สถานศกึษาท่ีมีนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 56-120 คน 

ซึง่มีสถานศกึษา จ านวน 8 แหง่ (มีจ านวนทัง้หมด 669 คน) 
กลุ่มท่ี 3 คือ สถานศึกษาท่ีมีนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 121-300 คน 

ซึง่มีสถานศกึษา จ านวน 3 แหง่ (มีจ านวนทัง้หมด 633 คน) 
2. เทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากร โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูมิ 

ตามสดัสว่นของกลุม่สถานศกึษา ดงันี ้

ตาราง 3 จ านวนนกัศกึษาวิชาทหารท่ีเป็นประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามกลุม่ของสถานศกึษา 

กลุ่มที่ จ านวนสถานศึกษา 
จ านวน (คน) 

ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1 38 751 451 
2 8 669 401 
3 3 633 380 

รวม 49 2,053 1,232 

 
และท าการสุ่มตวัอย่างตามสัดส่วนท่ีค านวณได้ ด้วยวิธีจบัสลากแบบไม่คืนกลบั โดยจะเก็บข้อมูล
ทกุสถานศกึษาตามสดัส่วนจ านวนผู้ เรียน ยกเว้นสถานศกึษาท่ีใช้ในการทดลองในการวิจยัระยะท่ี 3 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยระยะท่ี 1 คือ แบบวัดท่ีความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร  

ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ แต่ละระดับมีคะแนน
แตกต่างกันตัง้แต่ 1-5 คะแนนตามล าดบัตามแบบของลิเคิร์ท ผู้ วิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้องกับความรักชาติ เพื่อให้ทราบถึงแนวความคิด ความหมาย และองค์ประกอบต่างๆ 
ของความรักชาติ จากนัน้จึงสงัเคราะห์องค์ประกอบความรักชาติได้ 4 องค์ประกอบ ตามแนวคิด
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ทฤษฎีของ Rothi และคณะ คือ 1) ความรักชาติเชิงหลงใหล 2) ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์  
3) ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ และ 4) ความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง แต่ละองค์ประกอบมี  
3 ตวัชีว้ดั โดยมีกรอบแนวคิดในการสร้างแบบวดัความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการสร้างแบบวดัความรักชาตขิองนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 

ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การด าเนินการพฒันาแบบวดัความรักชาต ิมีดงันี ้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับความหมายของความรักชาติ 
องค์ประกอบความรักชาติและพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลท่ีแสดงให้เห็นว่ามีความรักชาติ 
เพ่ือเขียนนิยามและเป็นแนวทางในการพฒันาแบบวดัความรักชาตใิห้ครอบคลมุทกุด้าน 

2. ก าหนดโครงสร้างของแบบวัดความรักชาติ โดยใช้องค์ประกอบความรักชาติ 
ท่ีสงัเคราะห์ได้ และก าหนดตวัชีว้ดัขององค์ประกอบ ดงันี ้ 

ตวัชีว้ดัขององค์ประกอบท่ี 1 ความรักชาติเชิงหลงใหล (Blind patriotism: B) 
ประกอบด้วย 1) การให้ความส าคญั (B1) 2) ความรักและหวงแหน (B2) และ 3) การคดิในแง่บวก (B3) 

การให้ความส าคัญ

ความรักชาติเชิงหลงใหล ความรักและหวงแหน

การคิดในแง่บวก

การเอาใจใส่ต่อสังคม

ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ การช่ืนชมยินดี

การวิพากษ์เชิงบวก
ความรักชาติ

การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ ความภูมิใจในเอกลักษณ์ของไทย

การเห็นคุณค่า

การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์

ความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง ความเช่ือม่ันในระบบ

การยอมรับกฎระเบียบ
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ตัวชีว้ัดขององค์ประกอบท่ี 2 ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ (Constructive 
patriotism: C) ประกอบด้วย  1) การเอาใจใส่ต่อสังคม (C1) 2) การช่ืนชมยินดี (C2) และ  
3) การวิพากษ์เชิงบวก (C3) 

ตัวชี ว้ัดขององค์ประกอบท่ี  3 ความ รักชาติ เชิ งสัญ ลักษณ์  (Symbolic 
patriotism: S) ประกอบด้วย 1) การแสดงออกเชิงสญัลกัษณ์ (S1) 2) ความภูมิใจในเอกลกัษณ์
ของไทย (S2) และ 3) การเห็นคณุคา่ (S3)  

ตัวชี ว้ัดขององค์ประกอบ ท่ี  4 ความ รักชาติ เชิ งหน้า ท่ีพลเมือง (Civic 
patriotism: CI) ประกอบด้วย 1) การปฏิบตัตินตามกฎเกณฑ์ (CI1) 2) ความเช่ือมัน่ในระบบ (CI2) และ 
3) การยอมรับกฎระเบียบ (CI3)  และสร้างข้อค าถามให้ครอบคลมุทกุตวัชีว้ดัขององค์ประกอบ 

3. ด าเนินการสร้างแบบวัด โดยสร้างข้อค าถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการ และ 
กรอบแนวคิดของแบบวดัความรักชาต ิ

 
ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
แบบสอบถามฉบบันี ้แบง่เป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัข้อมลูส่วนตวั 
ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับการปฏิบตัิ ความรู้สึก หรือความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมี

ตอ่ประเทศไทยในแง่มมุตา่งๆ  
 
ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมลูทัว่ไป 
ค าชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูส่วนตวัของผู้ตอบ  
             เม่ืออา่นข้อความแล้ว กรุณาเตมิข้อความลงในช่องว่าง 
             หรือท าเคร่ืองหมาย √ ลงในชอ่ง  [   ]  ตามความเป็นจริง  
 1. ช่ือโรงเรียน / วิทยาลยั ........................................................................ 
 2. เพศ       [   ] ชาย  [   ]   หญิง 
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ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัการปฏิบตั ิความรู้สกึ หรือความคิดเห็นของ 
             นกัศกึษาท่ีมีตอ่ประเทศไทยในแง่มมุตา่งๆ 
ค าชีแ้จง ให้นกัศกึษาอ่านข้อความ แล้วพิจารณาวา่ข้อความนัน้ตรงกบั 
              การปฏิบตั ิความรู้สกึ หรือความคิดเห็นของนกัศกึษาในระดบัใด  
               แล้วท าเคร่ืองหมาย √ ลงในชอ่งให้ตรงกบัความเป็นจริงของ 
              นกัศกึษามากท่ีสดุ 

ข้อ ข้อความ 

ระดับการปฏิบัต ิ/ 
ระดับความรู้สึก / ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(0) ฉนัไมซ่ือ้สนิค้าที่ละเมดิลขิสทิธ์ เช่น แผน่ซีดี
เพลงหรือภาพยนตร์ กระเป๋า รองเท้า เพราะ
ต้องการเป็นสว่นหนึง่ในการชว่ยเปลีย่นแปลง
สงัคมให้ดีขึน้ ...…. ...…. ...…. ...…. ...…. 

(00) ฉนัช่วยเหลอืสงัคมด้วยการบริจาคเงินหรือ
สิง่ของให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลอื หรือ
ท างานจิตอาสาเมื่อมเีวลาวา่ง ...…. ...…. ...…. ...…. ...…. 

(000) ฉนัรู้สกึอิ่มเอมใจ เมื่อเห็นธงชาตไิทยโบก
สะบดัตามสถานท่ีตา่งๆ เช่น สนามส าหรับฝึก
นกัศกึษาวิชาทหาร ในพิธีส าคญัตา่งๆ หน้า
ห้องเรียน ...…. ...…. ...…. ...…. ...…. 

 
 
4. น าแบบวัดความรักชาติไปให้คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์พิจารณา 

ความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ จากนัน้จึงแก้ไขตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ 

5. น าแบบวดัความรักชาติท่ีมีจ านวน 60 ข้อ ไปให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านพฤตกิรรมศาสตร์ 
ด้านจิตวิทยาและด้านการศึกษา จ านวน 5 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถาม 
กับนิยามเชิงปฏิบัติการ แล้วคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต่ .5 ขึน้ไป 
เหลือจ านวน 46 ข้อ จึงถือได้ว่าแบบวัดทัง้ 46 ข้อ นัน้สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ รวมทัง้ 
การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 
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6. น าแบบวดัความรักชาติไปทดลองใช้ (Try  Out) กับนกัศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561 สังกัดโรงเรียนวัดไร่ขิง จ านวน 82 คน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับประชากร 
แต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาองค์ประกอบและการศึกษาผลการใช้หลักสูตร จากนัน้น าผล
การตอบแบบวดัมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยใช้การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) ในแต่ละด้าน ซึ่งหาได้จากสูตร
สัมประสิ ท ธ์ิ สหสั มพั น ธ์ ของเพี ย ร์สั น  (Pearson Product-Moment Coefficient Correlation: r)  
ซึ่งจะคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ .2 ขึน้ไป พบว่า มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต ่ 
.229-.671 ทัง้นีข้้อค าถามผา่นการคดัเลือกทัง้ 46 ข้อ ดงัแสดงในตาราง 4  

7. น าผลการตอบแบบวัดท่ีผ่านการคัดเลือกทัง้ 46 ข้อ มาหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบวัดทั ง้ฉบับและรายด้าน โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient: α) ซึ่งเกณฑ์คา่ความเชื่อมัน่ต้องมีคา่ตัง้แต ่.7 ขึน้ไป พบว่า 
ค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบัเท่ากับ .952 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความรักชาติ
เชิงหลงใหล ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ และความรักชาติเชิงหน้าท่ี
พลเมือง มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .869 .850 .880 และ .841 ตามล าดบั ดงัแสดงในตาราง 4 

8. จัดท าแบบวัดความรักชาติฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ส าหรับ
การศกึษาองค์ประกอบ จ านวน 1,232 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

ตาราง 4 คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ (α) ของแบบวดัความรักชาต ิจ าแนกตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ จ านวนข้อ IOC r α 
ความรักชาตเิชิงหลงใหล  10 .72 .438 - .662 .869 
ความรักชาตเิชิงสร้างสรรค์  13 .72 .229 - .669 .850 
ความรักชาตเิชิงสญัลกัษณ์  13 .80 .348 - .671 880 
ความรักชาตเิชิงหน้าท่ีพลเมือง  10 .80 .399 - .635 .841 
ทัง้ฉบบั 46 .77 .229 - .671 .952 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือน ามาวิเคราะห์ ผู้วิจยัด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ติดต่อบ ัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อท าหนังสือ  
ถึงผู้ บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม /เจ้ากรมการสัตว์
ทหารบก เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

2. น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ย่ืนต่อผู้บงัคบัศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จงัหวดันครปฐม/
เจ้ากรมการสตัว์ทหารบก เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  

3. ติดต่อประสานงาน นัดหมายวัน เวลา และสถานท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กบัครูฝึกท่ีรับผิดชอบ  

4. น าแบบวดัไปเก็บข้อมูลตามวนั เวลา และสถานที่ ที่นดัหมายด้วยตนเอง  
โดยอธิบายถึงวตัถุประสงค์ วิธีการ และความส าคญัของการท าแบบวดันี ้ตลอดจนขอความร่วมมือ
นกัศกึษาวิชาทหารในการท าแบบวดั  

5. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีได้ และน าผลการตอบแบบวัด 
ท่ีสมบรูณ์มาวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตติอ่ไป  

 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการดงันี ้

1. สถิตท่ีิใช้ในการหาคณุภาพเคร่ืองมือในเบือ้งต้นของการสร้างแบบวดั ได้แก่ 
1.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยใช้ดชันีความสอดคล้อง 

(Index of Item-Objective Congruence: IOC) ดงัสูตรการค านวณของล้วน สายยศ และองัคณา 
สายยศ (2543, น. 300-301) 

1.2 การค านวณค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยใช้ค่าความสัมพันธ์
ระหวา่งคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) ในแตล่ะด้าน ซึ่งหาได้
จากสูตรสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product - Moment Coefficient Correlation: r) 
ส่วนเกณฑ์ท่ีใช้ในการคดัเลือกข้อค าถาม คือ คดัเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก 0.2 ขึน้ไป 
ดงัสตูรการค านวณของล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ (2543, น. 302-304) 
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1.3 การประมาณค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดความรักชาติ  โดยใช้สูตร
สมัประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ดงัสูตรการค านวณของ
บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์ (2545, น. 131) 

2. สถิติท่ีใช้ในการศกึษาองค์ประกอบความรักชาติ และยืนยนัคณุภาพของเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 

2.1 สถิตท่ีิใช้ในการศกึษาองค์ประกอบความรักชาต ิ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 

มีการประมาณค่าพารามิ เตอร์ โดยใช้วิ ธีการประมาณค่าความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum 
Likelihood: ML) ซึ่งการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดความรักชาติกับข้อมูล
เชิงประจกัษ์ พิจารณาจากคา่สถิติดงัตอ่ไปนี ้

2.1.1 คา่ไค-สแควร์ (Chi-Square : 𝑥2) ใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิตท่ีิว่า 
ฟังก์ชัน่ความกลมกลืนมีค่าเป็นศนูย์หรือโมเดลองค์ประกอบตามท่ีสร้างขึน้สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยถ้าค่าสถิติไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ  (p > .05) 
แสดงว่าไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักท่ีว่า โมเดล CFA สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542, น. 160) 

2.1.2 ค่าดัชนีอัตราส่วนไค-สแควร์สัมพันธ์ (Relative Chi-Square Ratio: 
𝑥2/df) เป็นอตัราส่วนระหว่างค่าสถิติไค-สแควร์กับจ านวนองศาอิสระ (𝑥2/ df) โดยหลกัทัว่ไป 
ถ้าคา่ไค-สแควร์สมัพทัธ์น้อยกว่า 3.00 ถือว่าโมเดลสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ (เสรี ชดัแช้ม, 
2547, น. 29; อ้างอิงจาก Mueller, 1996) 

2.1.3 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน  (Goodness of Fit Index: GFI) 
ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) และค่าดชันี
วัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ  (Comparative Fit Index: CFI) ดัชนีทัง้สามนีมี้ค่าอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1.00 ถ้าดชันี GFI และดชันี AGFI มีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ (เสรี ชดัแช้ม, 2547, น. 29 อ้างอิงจาก Diamantopoulos & Siguaw, 2000) 
ถ้าดัชนี CFI มีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (เสรี ชัดแช้ม , 
2547, น. 29 อ้างอิงจาก Hu & Bentler, 1999) 

2.1.4 คา่บอกความคลาดเคล่ือนของโมเดล ได้แก่ คา่ดชันีรากของคา่เฉล่ีย
ก าลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ  (Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าต ่ากว่า 0.06 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูล
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เชิงประจกัษ์ดี และค่าดชันีรากมาตรฐานของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือ  (Standard Root 
Mean Square Residual: SRMR) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าต ่ากว่า 0.08 แสดงว่า โมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ดี (เสรี ชดัแช้ม, 2547, น. 30 อ้างอิงจาก Hu & Bentler, 1999) 

2.2 สถิตท่ีิใช้ในยืนยนัคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
2.2.1 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ประกอบด้วย 

ความเท่ียงตรง เชิงลู่เข้า (Convergent validity) และความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant validity) 
(ไชยนัต์ สกลุศรีประเสริฐ, 2556, น. 8) 

2.2.1.1 ความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า (Convergent validity) พิจารณาจาก
คา่ความแปรปรวนท่ีสกดัได้เฉล่ียของตวัชีว้ดั (Average Variance Extracted: AVE) ซึง่ถ้าคา่ AVE 
ท่ี ไ ด้ มี ค่ า ม า ก ก ว่ า  .5 แ ส ด ง ใ ห้ เห็ น ว่ า มี โม เด ล ก า ร วั ด มี ค ว า ม ต ร ง เชิ ง ลู่ เ ข้ า ท่ี ดี  
(ไชยนัต์ สกลุศรีประเสริฐ, 2556, น. 8) 

2.2.1.2 ความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant validity) พิจารณาจาก
การเปรียบเทียบค่า AVE ขององค์ประกอบหนึ่ง ๆ กับค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบนัน้ 
กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ยกก าลังสอง โดยค่า AVE ท่ีต ่ากว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 
ยกก าลังสองแสดงให้เห็นว่าแบบวัดมีความเท่ียงตรงเชิงจ าแนกดี (ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ ,  
2556, น. 8) 

2.2.2 ความเช่ือมั่นเชิงโครงสร้าง (Construct reliability: CR) เกณฑ์การ
พิจารณา คือ ถ้าคา่ CR สงูกว่า .7 แสดงว่าแบบวดัมีความเช่ือมัน่สูง และถ้า CR มีค่าตัง้แต่ .6-.7 
แสดงว่าแบบวดัมีความเช่ือมัน่สูงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (ไชยนัต์ สกุลศรีประเสริฐ, 2556, น. 9  
อ้างอิงจาก Hair et al., 2010)  

ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาต ิ
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร 

ชัน้ปีท่ี 1 มี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 

1. ศกึษาหลกัสตูรการฝึกวิชาทหาร ตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด 
ขัน้ตอนนีเ้ป็นการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรศึกษาหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร 

ตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด  ซึ่งเป็นหลักสูตรหลักในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับการสร้างหลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร 
ชัน้ปีท่ี 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรเสริมท่ีจดัการฝึกเพิ่มเติมจากการฝึกในหลักสูตรหลัก ผู้ วิจัยศึกษาและ
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วิ เค ราะ ห์หลักสูต รหลัก ใน  4 ป ระ เด็น  ไ ด้ แก่  1) จุดป ระสง ค์ทั่ ว ไปและวัตถุป ระสง ค์ 
รายวิชา 2) เนือ้หาวิชาและจ านวนชั่วโมงสอนแต่ละวิชา 3) วิธีการสอนและการด าเนินการ และ  
4) การประ เมินผล  ซึ่ ง เป็นการวิ เค ราะห์ตามองค์ประกอบหลักสูตรของ Taba (1962)  
(กาญจนา คณุารักษ์, 2543, น. 20-22) ทัง้นีเ้พ่ือน าข้อมูลมาก าหนดจ านวนชัว่โมงการสอน และ
เป็นข้อมลูในการออกแบบวิธีการสอนและการท ากิจกรรม เพ่ือให้นกัศกึษาได้ประโยชน์สงูสดุ  

2. ศกึษารูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีความมุง่หมายในการพฒันาความรักชาติ 
ขัน้ตอนนีเ้ป็นการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีความมุ่งหมายในการพฒันา

ความรักชาติ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนตามขัน้ตอนของการเรียนรู้ 5 ขัน้ ตามแนวคิดการ
พฒันาด้านจิตพิสยัของ Krathwohl, Bloom และ Masia  

3. ศึกษารูปแบบการสอนและกิจกรรมให้เหมาะสมกับการพัฒนาความรักชาติและ
ผู้ เรียน 

ในการวิจยันีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้างความรักชาติ ของนกัศึกษาวิชาทหาร 
ชัน้ปีท่ี 1 ซึ่งมีอาย ุ15-16 ปี ขัน้ตอนนีผู้้วิจยัจงึมุ่งศกึษาแนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ของวยัรุ่น 
ลกัษณะพฤติกรรมของวยัรุ่น  และพัฒนาการด้านการคิดในวยัรุ่น ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม 
(Social learning theory) ของ Albert Bandura ท่ีเน้นว่าวยัรุ่นมีการเรียนรู้สว่นใหญ่จากตวัแบบ (Model) 
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรมเด็กและวยัรุ่นของ Piaget และ Kohlberg ทฤษฎีการประมวล
ข้อมลูตอ่พฒันาการด้านการรู้คิดในวยัรุ่น และพฤตกิรรมวยัรุ่นตอนกลาง (Middle adolescence)  

เมื่อผู้ วิจ ัยทราบลักษณะการเรียนรู้และพฤติกรรมของวัยรุ่นแล้วจึงศึกษา
แนวทางการจดัการฝึกท่ีเหมาะสมกบัวยัรุ่น ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซกัค้าน และ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมตเิพ่ือแสดงบทบาทท่ีเป็นตวัแบบท่ีดี 

ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตร 
ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าผลการศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร 

ชัน้ปีท่ี 1 ในการวิจัยระยะท่ี 1 มาใช้เป็นโครงสร้างแผนการฝึก โดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการฝึก 
วิชาทหาร ตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด และมีเนือ้หาท่ีครอบคลุมทัง้ 4 องค์ประกอบ 12 ตัวชีว้ัด 
และน าข้อมูลพืน้ฐานท่ีประมวลได้จากขัน้ตอนท่ี 1 มาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือสร้างหลักสูตรการฝึก 
วิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีมีสว่นประกอบดงันี ้

1. หลกัการ เป็นการน าข้อมูลพืน้ฐานและผลการศึกษาองค์ประกอบความรักชาติ
มาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือก าหนดหลกัการของหลกัสตูรว่ามีลกัษณะอย่างไร มีความมุ่งหมายหลกั
คืออะไร และมีรูปแบบการฝึกอย่างไร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพท่ีเป็นจริงของศนูย์ฝึกนกัศึกษา
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วิชาทหาร เช่น สถานท่ี อุปกรณ์ส่ือ เวลา และบุคลากร โดยคาดหวงัว่าเม่ือด าเนินการฝึกแล้วจะ
สามารถเสริมสร้างความรักชาตไิด้จริง 

2. จดุประสงค์การเรียนรู้ เป็นการน าตวัชีว้ดัขององค์ประกอบความรักชาตท่ีิได้
จากการวิจยัระยะท่ี 1 มาพิจารณาก าหนดเป็นจดุประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ 

3. สาระการเรียนรู้และรูปแบบการฝึก เป็นการน าจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีได้
จากข้อ 2 มาพิจารณา และก าหนดเนือ้หาสาระและรูปแบบการฝึก ให้น าไปสู่ความมุ่งหมายหลกั
ของหลกัสตูรและจดุประสงค์การเรียนรู้ของแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้ 

4. น าเนือ้หาสาระท่ีได้จากข้อ 3 ไปจดัท าเอกสารประกอบการฝึก ส่ือประกอบ 
การท ากิจกรรม วสัด ุอปุกรณ์ท่ีใช้ในการฝึก 

5. รูปแบบการฝึก เป็นการน าข้อมูลรูปแบบการสอนและกิจกรรมได้จาก
ขัน้ตอนท่ี 1 มาจดัเป็นรูปแบบการฝึกและการท ากิจกรรมตา่งๆ ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็น 
แลกเปล่ียนความคดิเห็น ได้ลงมือท ากิจกรรมจริงๆ โดยมุง่หวงัให้ผู้ เรียนเกิดขัน้ของการเรียนรู้ 5 ขัน้ 
เพ่ือพัฒนาด้านจิตพิสยั ตามแนวคิดของ Krathwohl, Bloom และ Masia ท่ีประกอบด้วย ขัน้ท่ี 1 
ขัน้การรับรู้ ขัน้ท่ี 2 ขัน้การตอบสนอง ขัน้ท่ี 3 ขัน้การเห็นคณุค่า ขัน้ท่ี 4 ขัน้การจดัระบบ และขัน้ท่ี 5 
ขัน้การสร้างลกัษณะนิสยั 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้การรับรู้ ใช้การบรรยาย ยกตัวอย่างบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆ  
ให้ผู้ เรียนได้รับรู้ 

ขัน้ท่ี  2 ขัน้การตอบสนอง ให้ผู้ เรียนคิดตาม ตอบค าถาม และท าใบงาน  
ซึง่สิ่งเหลา่นีเ้ป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ เรียนได้รับรู้ เกิดความสนใจ และมีการตอบสนอง 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้การเห็นคุณค่า ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม เพ่ือให้ 
เห็นคณุคา่ และมีเจตคตท่ีิดีตอ่ความรักชาติ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การจดัระบบ ผู้สอนใช้ค าถามท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนพิจารณาและสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรักชาติกบัคา่นิยมตา่งๆ ของตน  

ขัน้ท่ี  5 ขัน้การสร้างลักษณะนิสัย ให้ผู้ เรียนได้คิดวิเคราะห์ถึงผลของ 
การปฏิบตัตินท่ีแสดงวา่รักชาต ิและยอมรับท่ีจะปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอและท าจนกระทัง่เป็นนิสยั 

ขัน้ตอนที่ 3 ประเมินฉบับร่างของหลักสูตร 
1. จัดท าร่างหลกัสูตรเสนอให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม

และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาต ิ
2. ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ  
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3. จดัท าคูมื่อการใช้หลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาต ิ

ระยะท่ี 3 การศึกษาผลการใช้หลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาต ิ
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 ในศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
จังหวัดนครปฐม 

การศกึษาผลการใช้หลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนักศกึษาวิชาทหาร 
ชัน้ปีท่ี 1 นัน้ จะน าแบบวดัความรักชาติไปวดัระดบัความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1  
ใน 3 ช่วงเวลา คือ 1) ก่อนการฝึก  2) หลังการฝึก และ 3) ระยะติดตาม เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลง
ของความรักชาติในกลุ่มตวัอย่างท่ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ คือ และกลุ่มรักชาติสูง และกลุ่มรักชาติ
ปานกลาง โดยใช้เกณฑ์การแบง่กลุ่มจากคะแนนการวดัความรักชาติก่อนการฝึก ดงันี ้  

1) กลุ่มรักชาตสิงู คือ กลุ่มนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีมีคะแนนความรักชาติมากกว่า
ร้อยละ 80 หรือมากกวา่ 4.00 คะแนน (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

2) กลุ่มรักชาติปานกลาง  หมายถึง กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปี ท่ี 1 ท่ีมีคะแนน 
ความรักชาตไิมเ่กินร้อยละ 80 หรือไมเ่กิน 4.00 คะแนน (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

การวิจัยเชิงทดลอง 
การวิจยัระยะที่ 3 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง  ระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 วนั  

วนัละ 1 ชัว่โมงแบบแผนการทดลองการใช้หลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติ 
 

Pretest Treatment Posttest Followttest  
O1 X O2 O3 

ก่อนการฝึก สปัดาห์ท่ี 13-20 วดัหลงัจบการฝึก
ตามหลกัสตูรทนัที 

วดัหลงัจบการฝึก
ตามหลกัสตูรแล้ว     

1 เดือน 
 

ความหมายของสญัลกัษณ์ดงันี ้
O1 คือ   การวดัก่อนฝึก (Pretest) 
X คือ   การจดักระท า (Treatment) โดยการใช้หลกัสูตรการฝึกวิชาทหาร

ท่ีเสริมสร้างความรักชาติ ซึง่เป็นการฝึกสปัดาห์ท่ี 13-20   
O2 คือ   การวดัหลงัจบการฝึกตามหลกัสตูรทนัที (Posttest)    
O3 คือ   การวดัหลงัจบการฝึกตามหลกัสตูรแล้ว 1 เดือน (Followtest)  
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การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัระยะท่ี 3 เป็นนกัศกึษาวิชาทหารชัน้ปีท่ี 1 ศนูย์ฝึกนกัศกึษา
วิชาทหาร กรมการสตัว์ทหารบก จงัหวดันครปฐม ปีการศกึษา 2561 ซึ่งนกัศกึษาวิชาทหารกลุ่มนีก้ าลงั
ศึกษาอยู่ในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ณ สถานศึกษาต่างๆ จ านวน 49 แห่ง จ านวน 
2,053 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสตัว์ทหารบก 

จงัหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2561 สังกัดในสถานศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา และ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวนทัง้หมด 
123 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยระยะท่ี 3 คือ แบบวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร 

ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีได้จากการวิจัยระยะท่ี 1 และหลกัสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติ ท่ีได้จาก
การวิจยัระยะท่ี 2 

ขัน้ตอนในการด าเนินการทดลอง 
การด าเนินการทดลอง มีดงันี ้ 

1. ปฐมนิเทศนกัศกึษาวิชาทหาร เพ่ือชีแ้จงให้เข้าใจความมุ่งหมายของการด าเนินการ
ทดลอง และท าการวัดความรักชาติก่อนการฝึก โดยใช้แบบวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร  
ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีได้จากการวิจยัระยะท่ี 1 

2. ท าการฝึกตามหลกัสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติ ซึ่งเป็นการฝึก
สปัดาห์ท่ี 13-20 

3. ท าการวัดความรักชาติหลังจบการฝึกตามหลักสูตรทันที โดยใช้แบบวัด
ความรักชาตขิองนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีได้จากการวิจยัระยะท่ี 1 

4. ท าการวัดความรักชาติหลังจบการฝึกตามหลักสูตรแล้ว 1 เดือน โดยใช้แบบวัด
ความรักชาตขิองนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีได้จากการวิจยัระยะท่ี 1 

5. ตรวจสอบผลการท าแบบวัด แล้วคัดเลือกแบบวัดฉบับท่ีท าเสร็จสมบูรณ์ และ
น าไปวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมตฐิานด้วยวิธีการทางสถิติ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อท าหนังสือ  

ถึงผู้ บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม /เจ้ากรมการสัตว์
ทหารบก เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูและการด าเนินการฝึก 

2. น าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ย่ืนต่อ
ผู้บังคบัศนูย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสตัว์ทหารบก จงัหวัดนครปฐม/เจ้ากรมการสตัว์ เพ่ือขอ
ความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูและด าเนินการฝึก 

3. เร่ิมด าเนินการทดลองตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ จากนัน้จึงเก็บรวบรวมแบบวดัและ
ตรวจให้คะแนน 

4. วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติตอ่ไป 
 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการดงันี ้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น เพ่ือให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและ
ลกัษณะการแจกแจงของข้อมลู ซึง่เป็นคา่สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ 

1.1 คา่เฉล่ียเลขคณิต (x̅)  
1.2 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลของการใช้หลักสูตรการฝึกวิชาทหาร 
ท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ 
ตวัแปรพหนุามแบบวดัซ า้สองทาง (Two-way repeated measurement MANOVA) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัในครัง้นีมี้ความมุ่งหมายหลกัเพ่ือพฒันาหลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้าง
ความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะของการวิจัย คือ 
1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนกัศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1  2) เพ่ือพัฒนาหลกัสูตร
การฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาตขิองนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1  และ 3) เพ่ือศกึษาผลการใช้
หลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาตขิองนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1  

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู แบง่ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 ผลการศกึษาองค์ประกอบ
ความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปี ท่ี 1 โดยการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
สังเคราะห์องค์ประกอบความรักชาติ  ท าให้ได้โครงสร้างของการวัด รวมทัง้เป็นการตรวจสอบ
คณุภาพแบบวดัท่ีประกอบด้วย 2 ด้าน คือ 1) ด้านความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) 
และ 2) ด้านความเช่ือมั่นเชิงโครงสร้าง (Construct reliability) ส่วนระยะท่ี 2 ผลการพัฒนา
หลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ส าหรับระยะท่ี 3 
ผลการใช้หลกัสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1  

ผู้ วิจัยก าหนดสัญลักษณ์และเคร่ืองหมายท่ีใช้แทนค่าสถิติและตัวแปรท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกนัในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

n  แทน จ านวนนกัศกึษาวิชาทหารในกลุม่ตวัอย่าง 
α  แทน คา่ความเช่ือมัน่ท่ีค านวณจากสตูรแอลฟาของครอนบคั 
X̅   แทน  คา่เฉล่ีย 
SD   แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2  แทน ดชันีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทคา่สถิตไิค-สแควร์ 
df  แทน องศาอิสระ 
GFI  แทน ดชันีวดัความกลมกลืน  
AGFI แทน ดชันีวดัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว  
CFI  แทน ดชันีวดัความสอดคล้องเปรียบเทียบ  
SRMR แทน ดชันีมาตรฐานรากท่ีสองของคา่เฉล่ียก าลงัสองของสว่นท่ีเหลือ 
RMSEA แทน ดชันีคา่รากท่ีสองของคา่เฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง 

ของสว่นท่ีเหลือ 
p  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
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β  แทน คา่น า้หนกัองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน 
PAT  แทน ตวัแปรแฝงความรักชาต ิ
B  แทน ตวัแปรแฝงความรักชาตเิชิงหลงใหล 
C  แทน ตวัแปรแฝงความรักชาตเิชิงสร้างสรรค์ 
S  แทน ตวัแปรแฝงความรักชาตเิชิงสญัลกัษณ์ 
CI  แทน ตวัแปรแฝงความรักชาตเิชิงหน้าท่ีพลเมือง 
B1  แทน ตวัชีว้ดัการให้ความส าคญัของตวัแปรแฝงความรักชาตเิชิงหลงใหล 
B2  แทน ตวัชีว้ดัความรักและหวงแหนของตวัแปรแฝงความรักชาติ 

เชิงหลงใหล 
B3  แทน ตวัชีว้ดัการคดิในแง่บวกของตวัแปรแฝงความรักชาติ 

เชิงหลงใหล 
C1  แทน ตวัชีว้ดัการเอาใจใสต่อ่สงัคมของตวัแปรแฝงความรักชาติ 

เชิงสร้างสรรค์ 
C2  แทน ตวัชีว้ดัการช่ืนชมยินดีของตวัแปรแฝงความรักชาติ 

เชิงสร้างสรรค์ 
C3  แทน ตวัชีว้ดัการวิพากษ์เชิงบวกของตวัแปรแฝงความรักชาติ 

เชิงสร้างสรรค์ 
S1  แทน ตวัชีว้ดัการแสดงออกเชิงสญัลกัษณ์ของตวัแปรแฝงความรักชาติ 

เชิงสญัลกัษณ์ 
S2  แทน ตวัชีว้ดัความภมูิใจในเอกลกัษณ์ของไทยของตวัแปรแฝง 

ความรักชาตเิชิงสญัลกัษณ์ 
S3  แทน ตวัชีว้ดัการเห็นคณุคา่ของตวัแปรแฝงความรักชาติ 

เชิงสญัลกัษณ์ 
CI1  แทน ตวัชีว้ดัการปฏิบตัตินตามกฎเกณฑ์ของตวัแปรแฝงความรักชาติ 

เชิงหน้าท่ีพลเมือง 
CI2  แทน ตวัชีว้ดัความเช่ือมัน่ในระบบของตวัแปรแฝงความรักชาติ 

เชิงหน้าท่ีพลเมือง 
CI3  แทน ตวัชีว้ดัการยอมรับกฎระเบียบของตวัแปรแฝงความรักชาติ 

เชิงหน้าท่ีพลเมือง 
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  แทน ตวัชีว้ดั  
  แทน ตวัแปรแฝง  
  แทน ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองตวัแปรหรือน า้หนกัองค์ประกอบ   
  แทน ความสมัพนัธ์หรือความแปรปรวนร่วมของสองตวัแปร 

ท่ีไมท่ราบทิศทางความเป็นสาเหต ุ

ระยะท่ี 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบความรักชาตขิองนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1  
ตอนที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบความรักชาตขิองนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 
ผู้ วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ี เก่ียวข้องกับ ความ รักชาติ  เพ่ือให้ทราบถึง

แนวความคิด ความหมาย และองค์ประกอบต่างๆ ของความรักชาติ จากนัน้จึงสังเคราะห์
องค์ประกอบความรักชาติได้ 4 องค์ประกอบ คือ 1) ความรักชาติเชิงหลงใหล 2) ความรักชาติ
เชิงสร้างสรรค์ 3) ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ และ 4) ความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง แต่ละ
องค์ประกอบมี 3 ตวัชีว้ดั ดงันี ้

ตัว ชี ว้ัดขององค์ป ระกอบ ท่ี  1 ความ รักชาติ เชิ งหลงใหล  (Blind patriotism: B) 
ประกอบด้วย 1) การให้ความส าคญั (B1) 2) ความรักและหวงแหน (B2) และ 3) การคิดในแง่บวก 
(B3) 

ตัวชีว้ัดขององค์ประกอบท่ี 2 ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ (Constructive patriotism: C) 
ประกอบด้วย 1) การเอาใจใส่ตอ่สงัคม (C1) 2) การช่ืนชมยินดี (C2) และ 3) การวิพากษ์เชิงบวก 
(C3) 

ตัวชีว้ัดขององค์ประกอบท่ี 3 ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic patriotism: S) 
ประกอบด้วย 1) การแสดงออกเชิงสญัลกัษณ์ (S1) 2) ความภมูิใจในเอกลกัษณ์ของไทย (S2) และ 
3) การเห็นคณุคา่ (S3)  

ตัวชีว้ัดขององค์ประกอบท่ี 4 ความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง (Civic patriotism: CI) 
ประกอบด้วย  1) การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ (CI1) 2) ความเช่ือมั่นในระบบ (CI2) และ  
3) การยอมรับกฎระเบียบ (CI3) โดยมีกรอบแนวคดิการสร้างแบบวดัดงัภาพประกอบ 4 และแตล่ะ
ตวัชีว้ดัประกอบด้วยข้อค าถามดงัแสดงในตาราง 5 
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ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดการสร้างแบบวดัความรักชาตขิองนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้ความส าคัญ

ความรักชาติเชิงหลงใหล ความรักและหวงแหน

การคิดในแง่บวก

การเอาใจใส่ต่อสังคม

ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ การช่ืนชมยินดี

การวิพากษ์เชิงบวก
ความรักชาติ

การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ ความภูมิใจในเอกลักษณ์ของไทย

การเห็นคุณค่า

การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์

ความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง ความเช่ือม่ันในระบบ

การยอมรับกฎระเบียบ
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ตาราง 5 ข้อค าถามของตวัชีว้ดัในแตล่ะองค์ประกอบของแบบวดัความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร 
ชัน้ปีท่ี 1  

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 1

 ค
วา
มรั

กช
าต

เิช
ิงห

ลง
ให

ล 
(B

) ตัวชีวั้ด ข้อค าถาม 
1. การให้ความส าคญั           
    (B1) 

1. ฉนัชมภาพยนตร์อิงประวตัิศาสตร์ไทย เพราะรู้สกึส านึกในบญุคณุ
บรรพบรุุษไทย เชน่  ต านานสมเด็จ พระนเรศวร สริุโยไท บางระจนั 

 2. ฉนัเชียร์ทีมชาตไิทยในการแขง่ขนัตา่งๆ เช่น การแขง่กีฬา การ
ประกวดนางงาม หรือการประกวดแข่งขนัอ่ืนๆ 

 3.  ฉนัชมพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ไทย เชน่ 
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตพิระนคร ด้วยความ
ภาคภมูิใจ 

 4.  ฉนัศกึษาประวตัิศาสตร์ไทยเพิ่มเติมจากท่ีครูสอนในห้องเรียน เช่น 
คลิปวิดีโอ เพลง วรรณกรรม หรือสอบถามจากผู้ รู้ 

2. ความรักและหวงแหน  5.  ฉนัรักและหวงแหนแผ่นดินเกิดของฉนั 
    (B2) 6.  ฉนัภมูิใจท่ีประเทศไทยสามารถรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึน้ของ

ชาติตะวนัตก 
 7.  ฉนัเห็นคณุคา่ของเหตกุารณ์ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ชาติไทย เช่น  

การประกาศอิสรภาพและการท ายทุธหตัถีของสมเดจ็พระนเรศวร 
3. การคิดในแง่บวก (B3) 8.  ฉนัคิดว่าประเทศไทยสามารถด ารงอยูไ่ด้อย่างน่าภาคภมูิใจใน

ปัจจบุนั เพราะเรามีบรรพบรุุษท่ีมีความกล้าหาญเสียสละในการ
ปกปอ้ง และสร้างสรรค์สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศชาตแิละสงัคม
มาโดยตลอด เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พอ่ขนุรามค าแหง
มหาราช ชาวบ้านบางระจนั 

 9.  ฉนัคิดว่าฉันไม่ควรกล่าวถึงประเทศไทยในทางเส่ือมเสีย 
  10.  ฉนัคิดว่าฉันและลกูหลานของฉนัจะอาศยัอยูใ่นประเทศไทยตอ่ไป 

แม้ว่าจะมีโอกาสย้ายไปอยู่ประเทศท่ีเจริญกว่าก็ตาม 
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ตาราง 5 (ตอ่)  
อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 ค
วา
มรั

กช
าต

เิช
ิงส
ร้า
งส
รร
ค์ 
(C

) ตัวชีวั้ด ข้อค าถาม 
4. การเอาใจใสต่อ่สงัคม  
    (C1) 

11.  ฉนัติดตามข่าวเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของไทย เพราะฉันรัก
และปรารถนาดีตอ่ชาติ 

 12.  ฉนัไมซื่อ้สินค้าท่ีละเมิดลิขสิทธ์ เช่น แผ่นซีดีเพลงหรือภาพยนตร์ 
กระเป๋า รองเท้า เพราะต้องการเป็นส่วนหนึง่ในการช่วย
เปล่ียนแปลงสงัคมให้ดีขึน้ 

 13.  ถ้าฉนัมีโอกาสไปเท่ียวแหลง่ธรรมชาติ เช่น ทะเล อทุยานแหง่ชาต ิ
ฉนัจะรักษาแหล่งธรรมชาติให้มีสภาพเหมือนเดิมหรือดีขึน้ เชน่ ไม่
ท าลายปะการัง ช่วยเก็บขยะท่ีถกูทิง้ในท่ีห้ามทิง้ 

 14.  ฉนัชว่ยเหลือสงัคมด้วยการบริจาคเงินหรือสิ่งของให้ผู้ ท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือ หรือท างานจิตอาสาเม่ือมีเวลาว่าง 

 15.  ฉนัจะไม่ยอมใช้ระบบเส้นสาย เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองหรือ
ผู้ อ่ืน 

5. การช่ืนชมยินดี (C2) 16.  ฉนัรู้สกึยินดีท่ีประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี  
 17.  ฉนัรู้สกึช่ืนชมการท างานของหน่วยงานท่ีช่วยสงวนรักษาสมบตัิ

ของชาติ ไมใ่ห้สญูหาย เพ่ือเป็นมรดกสืบทอดให้แก่คนรุ่นหลงั
ตอ่ไป 

 18.  ฉนัรู้คณุคา่ของทรัพยากรและพลงังานธรรมชาติ 
 19.  ฉนัสนใจติดตามขา่วสารและเหตกุารณ์บ้านเมือง 
6. การวิพากษ์เชิงบวก  
    (C3) 

20.  ฉนัคิดว่าฉันควรมีส่วนร่วมในการปรับเปล่ียนนโยบายท่ีสง่ผลเสีย
ตอ่ประเทศ 

 21.  ฉนัคิดว่าฉันกล้าแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชน์ตอ่ประเทศ แม้ว่า
ความคิดเห็นเหล่านัน้อาจจะแตกตา่งไปจากคนสว่นใหญ่ก็ตาม 

 22.  ฉนัคิดว่าฉันควรเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาประเทศไทยในด้าน
ตา่งๆ 

 23.  ฉนัคิดว่าท่ีประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตตา่งๆ ไปได้ เพราะ
คนไทยมีความสามคัคี 
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ตาราง 5 (ตอ่)  
อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 3
 ค
วา
มรั

กช
าต

เิช
ิงสั

ญ
ลัก

ษณ์
 (S

) ตัวชีวั้ด ข้อค าถาม 
7. การแสดงออกเชิง  24.  ฉนัยืนตรงเคารพธงชาติ เม่ือได้ยินเสียงเพลงชาติ 
    สญัลกัษณ์ (S1) 25.  ฉนัสวมใสเ่สือ้ผ้าท่ีมีลวดลายสีสนัเป็นลกัษณะธงชาติไทยอย่าง

ภาคภมูิใจ 
 26.  เม่ือฉันติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ อ่ืนผ่านโปรแกรมแชท เชน่ ไลน์ หรือบีทอล์ค 

ฉนัจะพิมพ์ข้อค าถามด้วยภาษาไทยท่ีถกูต้องและเหมาะสม 
 27.  ฉนัจะซือ้สิ่งของท่ีมีลวดลายหรือเป็นเอกลกัษณ์ของไทย มอบให้เพ่ือน

ชาวตา่งชาติเพ่ือเป็นท่ีระลึกก่อนกลบับ้าน 
 28.  ฉนัทกัทายอาจารย์ชาวตา่งชาติหรือชาวตา่งชาตท่ีิฉันรู้จกัด้วยการ

ไหว้ เพราะเป็นธรรมเนียมการทกัทายและแสดงความเคารพแบบไทยๆ 
8. ความภมูิใจใน
เอกลกัษณ์ของไทย 
(S2)    

29.  ฉนัรู้สกึอ่ิมเอมใจ เม่ือเห็นธงชาติไทยโบกสะบดัตามสถานท่ีตา่งๆ เช่น 
สนามส าหรับฝึกนกัศกึษาวิชาทหาร ในพิธีส าคญัตา่งๆ หน้าห้องเรียน 

 30.  ฉนัภมูิใจท่ีเรามีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติของเราเอง 
 31.  ฉนัภมูิใจท่ีประเทศไทยมีสถานท่ีท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก

ทางวฒันธรรม 3 แหลง่ ได้แก่ เมืองประวตัิศาสตร์สโุขทยัและเมือง
บริวาร นครประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยธุยา และแหลง่โบราณคดี
บ้านเชียง 

 32.  ฉนัช่ืนชมผู้ ท่ีแตง่กายแบบไทยในงานเทศกาลและประเพณีตา่งๆ ของ
ไทย เช่น วนัสงกรานต์ วนัลอยกระทง งานบวช ท าบญุ 

9. การเห็นคณุคา่ (S3) 33.  ฉนัคิดว่าฉันควรร้องเพลงชาตไิทยด้วยความภาคภมูิใจ 
 34.  ฉนัคิดว่าสินค้าโอทอป เช่น ผ้าไหม ตะกร้า/กระเป๋าสาน เป็นสินค้าท่ีมี

คณุภาพ 
 35.  ฉนัคิดว่าการถ่ายภาพร่วมกบัสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิหรือสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีชาว

ไทยเคารพบชูา ควรอยู่ในอาการส ารวม 
 36.  ฉนัคิดว่าเพลงไทยเดมิ เช่น ค้างคาวกินกล้วย ลาวดวงเดือน มี

ทว่งท านองท่ีไพเราะ 
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ตาราง 5 (ตอ่)  
อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 4
 ค
วา
มรั

กช
าต

เิช
ิงห

น้า
ที่พ

ลเ
มือ

ง (
CI

) ตัวชีวั้ด ข้อค าถาม 

10. การปฏิบตัิตนตาม 
      กฎเกณฑ์ (CI1) 

37.  ฉนัแตง่เคร่ืองแบบนกัศกึษาวิชาทหารถกูต้องตามพระราชบญัญัติ
เคร่ืองแบบนกัศกึษาวิชาทหารหรือตามท่ีครูฝึกนกัศกึษาวิชาทหาร
ได้แจ้งไว้ 

 38  ฉนัจะไม่ทจุริตในการสอบ แม้มีโอกาสก็ตาม 

 39.  ฉนัจะเตือนให้เพ่ือนเลิกยุ่งกบัยาเสพติด 

 40.  ฉนัปฏิบตัิตามหลกัค าสอนของศาสนาท่ีตนเองนบัถือ เชน่ กตญัญ ู
ขยนัหมัน่เพียร อดทน 

11. ความเช่ือมัน่ในระบบ  41.  ฉนัรู้สกึเช่ือมัน่ในระบบกฎหมายไทย 

     (CI2) 42.  ฉนัช่ืนชมผู้ ท่ีใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตัง้ 

 43.  ฉนัรู้สกึภมูิใจท่ีได้ใช้สิทธิของพลเมืองไทย เช่น สิทธิด้านการศกึษา 
สิทธิด้านการรักษาพยาบาล 

12. การยอมรับ      44.  ฉนัคิดว่าการจ่ายภาษีอากรให้แก่รัฐบาลเป็นสิ่งท่ีเหมาะสม 

     กฎระเบียบ (CI3) 45.  ฉนัคิดว่าฉันยอมรับผลการลงคะแนนเลือกตัง้ตามวิถีประชาธิปไตย 

 46.  ฉนัคิดว่าเม่ืออยูใ่นท่ีสาธารณะ ฉันควรรักษากิริยามารยาท และ
ทว่งท่าวาจา เพ่ือเป็นการให้เกียรติตนเอง ผู้ อ่ืน และประเทศชาติ 

 
ตอนที่ 2 การศึกษาองค์ประกอบความรักชาตขิองนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 
การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยการตรวจสอบ  

1) ค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบตา่งๆ ในเมทริกซ์ พบว่า มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ตัง้แต ่
.265- .547 ทุกองค์ประกอบมีความสมัพนัธ์กันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยองค์ประกอบ
ความรักชาติเชิงหลงใหลและองค์ประกอบความรักชาติเชิงสญัลกัษณ์ มีความสมัพนัธ์กันสูงสุด 
(r = .547) ส่วนองค์ประกอบความรักชาติเชิงสร้างสรรค์และความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง 
มีความสมัพนัธ์กันต ่าสุด (r = .265) 2) การทดสอบ Bartlett’s test พบว่า เมทริกซ์สหสมัพนัธ์
ขององค์ประกอบทัง้หมดไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์  (Bartlett’s test: 2 = 866.750, df = 6, p = .000) 
3) การทดสอบ KMO พบว่า มีค่าความพอเพียงของการเลือกตัวอย่างโดยรวม  (KMO) เท่ากับ 
.739 และ 4) การทดสอบ MSA  พบว่า ค่าความพอเพียงของการเลือกตวัอย่าง (MSA) มีคา่ตัง้แต ่
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.550-.789 ซึ่งมากกว่า .5 ทุกค่า แสดงว่าข้อค าถามมีความสัมพันธ์กันเพียงพอท่ีจะสามารถ
น ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ดงัแสดงในตาราง 6 

ตาราง 6 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบความรักชาตขิองนกัศกึษาวิชาทหาร 
ชัน้ปีท่ี 1 

องค์ประกอบ 
ความรักชาติ 

ความรักชาติเชิง
หลงใหล 

ความรักชาติ
เชิงสร้างสรรค์ 

ความรักชาติ
เชิงสัญลักษณ์ 

ความรักชาติเชิง
หน้าที่พลเมือง 

ความรักชาติ 
เชิงหลงใหล 

.663    

ความรักชาติ 
เชิงสร้างสรรค์ 

   .388** .724   

ความรักชาติ 
เชิงสญัลกัษณ์ 

   .547**    .508** .550  

ความรักชาติ 
เชิงหน้าท่ีพลเมือง  

   .382**    .265**    .450** .789 

Bartlett’s test: 2 = 866.750, df = 6, p = .000 และ KMO = .739 

หมายเหต ุ
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01, คา่แนวทแยง คือ คา่ Measures of Sampling Adequacy (MSA) 
 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดบัสองพบว่า โมเดลความรักชาติของ
นกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ไม่สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ผู้วิจยัจึงปรับ
โมเดลด้วยการลากเส้นความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคล่ือนของคะแนนของตัวชีว้ัด  
โดยพิจารณาตามดชันี และค่าพารามิเตอร์ท่ีคาดว่าจะเปล่ียนแปลงทางสถิติ (EPC) และท าการ
วิเคราะห์ทดสอบความกลมกลืนของโมเดลอีกครัง้ จนท าให้ได้โมเดลท่ีมีความสอดคล้องกลมกลืน 
ได้ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากับ 46.674,  p = .090, df = 35 นั่นคือ ค่าสถิติไค-สแควร์แตกต่างจากศนูย์
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
นอกจากนี ไ้ด้พิ จารณาร่วมกับค่าอัตราส่วนระหว่างไค -สแควร์กับชัน้ความ เป็นอิสระ  
(2 /df) เท่ากบั 1.342 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 2 ส่วนคา่ดชันี GFI = .992  คา่ดชันี AGFI = .981 คา่ CFI = .999 
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ซึ่งมีคา่มากกว่า .900 ส าหรับคา่ดชันี RMSEA = .019 คา่ดชันี SRMR = .019 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
.05 แสดงดงัภาพประกอบ 5 
 

 

ภาพประกอบ 5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัองค์ประกอบความรักชาตขิองนกัศกึษา 
วิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 

เม่ือพิจารณาค่าน า้หนักองค์ประกอบ (Factor loading) ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) 
ของตวัชีว้ัดในแตล่ะองค์ประกอบ พบวา่  

องค์ประกอบท่ี 1 ความรักชาตเิชิงหลงใหล ประกอบด้วย 3 ตวัชีว้ดั ได้แก่ 1.1 การให้
ความส าคญั 1.2 ความรักและหวงแหน 1.3 การคิดในแง่บวก มีค่าน า้หนักองค์ประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐานตัง้แต ่.672-.808  

องค์ประกอบที่ 2 ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 3 ตวัชีว้ัด ได้แก่ 
2.1 การเอาใจใส่ต่อสงัคม 2.2 การช่ืนชมยินดี 2.3 การวิพากษ์เชิงบวก มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบในรูป
คะแนนมาตรฐานตัง้แต ่.689-.765  
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องค์ประกอบที่ 3 ความรักชาติเชิงสญัลกัษณ์ ประกอบด้วย 3 ตวัชีว้ดั ได้แก่ 
3.1 การแสดงออก เชิงสัญลักษณ์  3.2 ความภูมิใจในเอกลักษณ์ของไทย 3.3 การเห็นคุณค่า  
มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานตัง้แต ่.814-.846  

องค์ประกอบท่ี 4 ความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง ประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ัด ได้แก่  
4.1 การปฏิบตัิตนตามกฎเกณฑ์ 4.2 ความเช่ือมั่นในระบบ 4.3 การยอมรับกฎระเบียบ มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานตัง้แต่ .724-.818 แสดงว่าตวัชีว้ดัของแต่ละองค์ประกอบทัง้หมด 
12 ตวั สามารถวดัความรักชาตขิองนกัศกึษาวิชาทหารได้ ดงัแสดงในตาราง 7 

ตาราง 7 คา่น า้หนกัองค์ประกอบของตวัชีว้ดัในองค์ประกอบความรักชาตขิองนกัศกึษาวิชาทหาร 
ชัน้ปีท่ี 1 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

ตัวชีวั้ด β b (SE) t R2 
องค์ประกอบความรักชาติเชิงหลงใหล    
การให้ความส าคญั .672 .482 (.027) 18.184** .451 
ความรักและหวงแหน .733 .410 (.018) 23.015** .538 
การคิดในแง่บวก .808 .510 (-) - .653 
องค์ประกอบความรักชาติเชิงสร้างสรรค์    
การเอาใจใสต่อ่สงัคม .765 .430 (-) - .585 
การช่ืนชมยินดี .689 .367 (.019) 19.129** .475 
การวิพากษ์เชิงบวก .702 .457 (.023) 19.525** .493 
องค์ประกอบความรักชาติเชิงสัญลักษณ์    
การแสดงออกเชิงสญัลกัษณ์ .846 .490 (-) - .715 
ความภมูิใจในเอกลกัษณ์ของไทย .814 .446 (.016) 28.627** .663 
การเห็นคณุคา่ .819 .554 (.019) 28.990** .671 
องค์ประกอบความรักชาติเชิงหน้าที่พลเมือง    
การปฏิบตัิตนตามกฎเกณฑ์ .733 .399 (.020) 19.926** .537 
ความเช่ือมัน่ในระบบ .818 .470 (-) - .670 
การยอมรับกฎระเบียบ .724 .424 (.021) 19.922** .524 

หมายเหต:ุ ** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
               - ไมร่ายงานคา่ SE และ t เน่ืองจากเป็นพารามิเตอร์คงท่ี (Constrained Parameters) 
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เม่ือพิจารณาค่าน า้หนักองค์ประกอบ (Factor loading) ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β)  
ขององค์ประกอบ พบว่า มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทกุองค์ประกอบ แสดงว่าทัง้ 4 องค์ประกอบ 
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัต่อการพิจารณาถึงความรักชาติของนกัศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 และ
พิจารณารายละเอียดขององค์ประกอบ พบว่า ค่าน า้หนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน
ท่ีมีคา่มากท่ีสดุ คือ ความรักชาติเชิงสญัลกัษณ์ (β=.977) รองลงมา คือ ความรักชาติเชิงหลงใหล 
(β=.876) และความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง (β=.835) ส่วนองค์ประกอบท่ีมีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานน้อยท่ีสดุ คือ  ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ (β=.824) และแตล่ะ
องค์ประกอบมีความเช่ือมั่นในการวัด (R2 ) ตัง้แต่ .679-.954 แสดงว่าทัง้ 4 องค์ประกอบ สามารถ 
วดัความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 และยืนยนัได้ว่าโมเดลองค์ประกอบความรักชาติ
เป็นไปตามกรอบแนวคดิทฤษฎีท่ีผู้วิจยัก าหนดไว้ ดงัแสดงในตาราง 8 

นอกจากนัน้เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าแบบวดัความรักชาติของนกัศึกษาวิชาทหาร  
ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีสร้างขึน้ เพ่ือใช้เก็บข้อมูลมีคุณภาพ ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct validity) และความเช่ือมัน่เชิงโครงสร้าง (Construct reliability) ดงันี ้

1) ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ประกอบด้วย ความเท่ียงตรง 
2 ประเภท คือ ความเท่ียงตรงเชิงลู่ เข้า (Convergent validity) และความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก 
(Discriminant validity) พิจารณาดังนี  ้

1.1) ค่าความแปรปรวน ท่ีสกัดได้เฉล่ียของตัวชีว้ัด (Average variance 
extracted: AVE) มีค่าตัง้แต่ .518-.683 ซึ่งมากกว่า .5 ทุกค่า แสดงให้เห็นว่าแบบวดัความรักชาติ
มีความเท่ียงตรงเชิงลู่เข้า (Convergent validity) ท่ีดี หรือข้อค าถาม/ตัวชีว้ัดในองค์ประกอบ
เดียวกนัสามารถร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนัน้ได้ดี  

1.2) ค่า AVE มากกว่าค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างองค์ประกอบแต่ละคู ่
(CovB.C = .350, CovB.S = .247, CovB.CI = .104, CovC.S = .293, CovC.CI = .118 และ CovS.CI = .206) 
แสดงให้เห็นว่าแบบวดัความรักชาติมีความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant validity) หรือ
แบบวัดสามารถแบ่งกลุ่มผู้ ตอบแบบวัดออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ ตามระดับความรักชาติ
ของแต่ละคน  

ดังนัน้ สรุปได้ว่า แบบวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีสร้างขึน้ 
มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) หรือแบบวดัมีความสามารถในการวดัความรักชาติ
ได้ตรงตามโครงสร้างของแนวคดิทฤษฎีท่ีผู้วิจยัก าหนด 
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2) ความเชื่อมั ่นเชิงโครงสร้าง (Construct reliability: CR) มีค่าตัง้แต่ .763-.866 
ซึง่มากกวา่ .7 ทกุคา่ แสดงวา่แบบวดัมีความเช่ือมัน่สงูทกุองค์ประกอบ ดงัแสดงในตาราง 8 

ตาราง 8 คา่น า้หนกัองค์ประกอบขององค์ประกอบความรักชาตขิองนกัศกึษาวิชาทหารชัน้ปีท่ี 1              
คา่ความแปรปรวนท่ีสกดัได้เฉล่ียของตวัชีว้ดั และคา่ความเช่ือมัน่เชิงโครงสร้าง                     
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

องค์ประกอบ b(SE) β t R2 CR AVE 
ความรักชาตเิชิงหลงใหล   .883 (.038) .876 23.385** .768 .783 .547 
ความรักชาตเิชิงสร้างสรรค์   .815 (.039) .824 20.698** .679 .763 .518 
ความรักชาตเิชิงสญัลกัษณ์ 1.000 (.035) .977 28.514** .954 .866 .683 
ความรักชาตเิชิงหน้าท่ีพลเมือง   .886 (.039) .835 22.519** .697 .803 .577 

หมายเหต:ุ ** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ระยะท่ี 2 ผลการพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของ
นักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1  

หลกัสูตรการฝึกวิชาทหารที่เสริมสร้างความรักชาติของนกัศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 
ถูกพัฒนาขึน้ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้ วิจัยน าโครงสร้าง
องค์ประกอบความรักชาติของนกัศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีได้จากการศึกษาในระยะท่ี 1 มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลกัสูตรการฝึกวิชาทหาร ตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด และมีเนือ้หาท่ีครอบคลุมทุกองค์ประกอบ
และทกุตวัชีว้ดั ซึ่งองค์ประกอบความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 มีจ านวน 4 องค์ประกอบ 
12 ตวัชีว้ดั ดงัแสดงในตาราง 9 

ตาราง 9 องค์ประกอบและตวัชีว้ดัความรักชาตขิองนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 

องค์ประกอบความรักชาติ ตัวชีวั้ด 
1. ความรักชาตเิชิงหลงใหล 1.1 การให้ความส าคญั  
 1.2 ความรักและหวงแหน  
 1.3 การคดิในแง่บวก (B3) 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

องค์ประกอบความรักชาติ ตัวชีวั้ด 
2. ความรักชาตเิชิงสร้างสรรค์ 2.1 การเอาใจใสต่อ่สงัคม 
 2.2 การช่ืนชมยินดี 
 2.3 การวิพากษ์เชิงบวก 
3. ความรักชาตเิชิงสญัลกัษณ์ 3.1 การแสดงออกเชิงสญัลกัษณ์ 
 3.2 ความภมูิใจในเอกลกัษณ์ของไทย 
 3.3 การเห็นคณุคา่ 
4. ความรักชาตเิชิงหน้าท่ีพลเมือง 4.1 การปฏิบตัตินตามกฎเกณฑ์ 
 4.2 ความเช่ือมัน่ในระบบ 
 4.3 การยอมรับกฎระเบียบ 

 
หลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตามท่ีกระทรงกลาโหมก าหนด เป็นไปตามนโยบาย 

การป้องกันประเทศของกองทพับกท่ีมุ่งเน้นถึงการปลูกฝังอุดมการณ์และความจงรักภักดีในชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพ่ือให้เกิดความรักและหวงแหนชาติ โดยศกึษาสปัดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 
4 ชั่วโมง รวมระยะเวลาการศึกษาทัง้หมด จ านวน 130 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
1) การฝึกภาคปกติ จ านวน 80 ชัว่โมง 2) การฝึกภาคสนาม จ านวน 38 ชัว่โมง และ 3) เบ็ดเตล็ด 
จ านวน 12 ชัว่โมง รายละเอียดดงันี ้

1. การฝึกภาคปกติ จ านวน 80 ชัว่โมง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ 1) การฝึกปฏิบตั ิ
และ 2) การเรียนทฤษฎี ดงันี ้

1.1 การฝึกปฏิบัติ ระยะเวลา 40 ชั่วโมง เป็นวิชาการฝึกบุคคลท่าเบือ้งต้น 
รายละเอียดดงันี ้

1.1.1 วิชาการฝึกบคุคลทา่มือเปลา่       จ านวน 12 ชัว่โมง (3 สปัดาห์) 
1.1.2 วิชาการฝึกบคุคลทา่อาวธุ           จ านวน 16 ชัว่โมง (4 สปัดาห์) 
1.1.3 วิชาการฝึกแถวชิด          จ านวน   8 ชัว่โมง  (2 สปัดาห์) 
1.1.4 วิชาการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จ านวน   4 ชัว่โมง  (1 สปัดาห์) 

1.2 การเรียนทฤษฎี ระยะเวลา 40 ชัว่โมง รายละเอียด ดงันี ้
1.2.1 วิชาการยิงปืนตามหลกัสตูร          จ านวน 8 ชัว่โมง (2 สปัดาห์) 
1.2.2 วิชาแบบธรรมเนียมทหาร            จ านวน 2 ชัว่โมง (1/2 สปัดาห์) 
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1.2.3 วิชาการก าลงัส ารอง   จ านวน 2 ชัว่โมง (1/2 สปัดาห์) 
1.2.4 วิชาการขา่วเบือ้งต้น  จ านวน 4 ชัว่โมง (1 สปัดาห์) 
1.2.5 วิชายทุธวิธี   จ านวน 4 ชัว่โมง (1 สปัดาห์) 
1.2.6 วิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย  

จ านวน 4 ชัว่โมง (1 สปัดาห์) 
1.2.7 วิชาอดุมการณ์ความรักชาต ิ จ านวน 4 ชัว่โมง (1 สปัดาห์) 
1.2.8 วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมปอ้งกนั  

จ านวน 4 ชัว่โมง (1 สปัดาห์) 
1.2.9 วิชาการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

จ านวน 8 ชัว่โมง (2 สปัดาห์) 
1.2.10 วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จ านวน 4 ชัว่โมง (1 สปัดาห์) 

2. การฝึกภาคสนาม จ านวน 38 ชัว่โมง (5 วนั) ดงันี ้
2.1 การข้ามเคร่ืองกีดขวาง 10 สถานี จ านวน   4 ชัว่โมง  
2.2 การข้ามล าน า้ด้วยสะพานเชือก  จ านวน   4 ชัว่โมง  
2.3 วิชายทุธวิธี    จ านวน 10 ชัว่โมง  
2.4 วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมปอ้งกนั จ านวน   8 ชัว่โมง  
2.5 วิชาการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั จ านวน   8 ชัว่โมง  
2.6 วิชาปลกูฝังอดุมการณ์ความรักชาต ิ จ านวน   4 ชัว่โมง  

3. เบด็เตล็ด จ านวน 12 ชัว่โมง ดงันี ้
3.1 การปฐมนิเทศ    จ านวน   4 ชัว่โมง  
3.2 การสอบภาคปฏิบตั ิ   จ านวน   4 ชัว่โมง  
3.3 การสอบภาคทฤษฎี   จ านวน   4 ชัว่โมง  

หลกัสูตรการฝึกวิชาทหารที่เสริมสร้างความรักชาติของนกัศึกษาวิชาทหารชัน้ปีที่ 1  
ท่ีพฒันาขึน้เป็นหลกัสูตรเสริมท่ีจดัการฝึกเพิ่มเติมในชัว่โมงสุดท้ายของการเรียนทฤษฎีในการฝึก
ภาคปกติ ยกเว้นการเรียนวิชาการยิงปืนตามหลกัสูตรในสัปดาห์ท่ี 11-12 ซึ่งสอนทัง้หมด 8 ครัง้ 
ครัง้ละ 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทัง้หมด 8 ชั่วโมง ท่ีมีความมุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้างความรักชาติ 
ทัง้ 4 องค์ประกอบ 12 ตัวชีว้ัด โดยในหลักสูตรจะใช้วิธีสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย  
การอธิบาย การยกตวัอย่าง การให้ข้อสังเกต ประกอบกับการท ากิจกรรมท่ีผสมผสานวิธีการท า
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กิจกรรมกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือประสบการณ์ การซกัค้าน 
และการแสดงบทบาทสมมต ิท่ีมีรายละเอียดในการฝึก ดงัแสดงในตาราง 10 

ตาราง 10 รายละเอียดการฝึกในหลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศกึษา
วิชาทหารชัน้ปีท่ี 1 

ครั้งที่  ช่ือกิจกรรม 
ประเด็นที่ เสริมสร้าง รูปแบบ 

องค์ประกอบ ตัวชีวั้ด การท ากิจกรรม 
1 สญัลกัษณ์ความ

เป็นไทย 
ความรักชาตเิชิง
สญัลกัษณ์ 

7. การแสดงออกเชิง
สญัลกัษณ์ 

8. ความภมูิใจใน
เอกลกัษณ์ของไทย 

 - กิจกรรมสนัทนาการ 
 - การแสดงความ
คดิเห็น 

2 มรดกชาติอันล า้ค่า ความรักชาติ
เชิงสัญลักษณ์ 

9. การเห็นคุณค่า  - การแสดงความ
คดิเห็น 

3 คิดดีจึงมีสุข ความรักชาติ
เชิงหลงใหล 

2. ความรักและ       
หวงแหน 

3. การคิดในแง่บวก 

 - การแสดงความ
คดิเห็น 
 - การซกัค้าน 

4 เหตุการณ์         
อันทรงคุณค่า 

ความรักชาติ
เชิงหลงใหล 

1. การให้ความส าคญั  - การแสดงความ
คดิเห็น 

5 สิทธิและหน้าท่ี ความรักชาติ
เชิงหน้าท่ี
พลเมือง 

10. การปฏิบัติตน        
ตามกฎเกณฑ์ 

11. ความเช่ือมั่น        
ในระบบ 

 - การแสดงความ
คดิเห็น 
- การซกัค้าน 
 - การแสดงบทบาท
สมมต ิ

6 การอยู่ร่วมกัน     
ในสังคม 

ความรักชาติ
เชิงหน้าท่ี
พลเมือง 

12. การยอมรับ
กฎระเบียบ 

 - การแสดงความ
คดิเห็น 
 - การแสดงบทบาท
สมมต ิ

7 เสียงจากใจ ความรักชาติ
เชิงสร้างสรรค์ 

4. การเอาใจใส่              
ต่อส่วนรวม 

 - การแสดงความ
คดิเห็น 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

ครั้งที่  ช่ือกิจกรรม 
ประเด็นที่ เสริมสร้าง รูปแบบ 

องค์ประกอบ ตัวชีวั้ด การท ากิจกรรม 
8 ไม่ทุจริตคิด       

โกงชาติ 
ความรักชาติ
เชิงสร้างสรรค์ 

4. การเอาใจใส่           
ต่อส่วนรวม 

5. การช่ืนชมยินดี 
6. การวิพากษ์เชิงบวก 

 - การแสดงความ
คดิเห็น 
 - การแสดงบทบาท
สมมต ิ

 
การเสริมสร้างความรักชาติองค์ประกอบท่ี 1 ความรักชาติเชิงหลงใหล มี 2 หน่วยการเรียนรู้ 

ได้แก่ 1) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 คิดดีจึงมีสขุ ช่วยเสริมสร้างความรักและหวงแหนชาติ (ตวัชีว้ดัท่ี 2) 
และการคิดในแง่บวก (ตวัชีว้ดัท่ี 3) และ 2) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เหตกุารณ์อนัทรงคณุคา่ ช่วยเสริมสร้าง
การให้ความส าคญัต่อเหตุการณ์ส าคัญของชาติ และระลึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษไทย 
(ตวัชีว้ดัท่ี 1) 

การเสริมสร้างความรักชาติองค์ประกอบท่ี 2 ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ มี 2 หน่วย 
การเรียนรู้ ได้แก ่ 1) หน ่วยการ เรียน รู้ ที ่ 7 เส ีย งจากใจ  ช ่วย เส ริม ส ร้างการเอาใจใส่ 
ต่อส่วนรวม โดยการให้หรือการชว่ยเหลือผู้ ท่ีต้องการความชว่ยเหลือ (ตวัชีว้ดัท่ี 4) และ 2) หนว่ย
การเรียนรู้ท่ี 8 ไมท่จุริตคิดโกงชาติ ช่วยเสริมสร้างการเอาใจใส่ตอ่ส่วนรวม ไม่นิ่งเฉยตอ่การกระท า
ความผิดต่อชาติ (ตวัชีว้ดัท่ี 4) การช่ืนชมยินดีผู้ ท่ีท าความดี ท าสิ่งท่ีถูกต้อง (ตวัชีว้ดัท่ี 5) และการ
วิพากษ์เชิงบวก (ตวัชีว้ดัท่ี 6) 

การเสริมสร้างความรักชาติองค์ประกอบท่ี 3 ความรักชาติเชิงสญัลกัษณ์ มี 2 หน่วยการ
เรียนรู้ ได้แก่ 1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สัญลักษณ์ความเป็นไทย ช่วยเสริมสร้างการแสดงออก
เชิงสัญลักษณ์ โดยการใช้สัญลักษณ์ท่ีแสดงออกถึงความเป็นไทยมาประยุกต์ใช้ (ตวัชีว้ัดท่ี 7) 
และความภูมิใจในเอกลกัษณ์ของไทย เช่น สถาปัตยกรรมท่ีงดงามและโดดเดน่ (ตวัชีว้ดัท่ี 8) และ 
2) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 มรดกชาติอันล า้ค่า ช่วยเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของมรดกชาติผ่าน 
สิ่งท่ีสะท้อนจากภาพจิตรกรรมไทย (ตวัชีว้ดัท่ี 9) 

การเสริมสร้างความรักชาติองค์ประกอบท่ี 4 ความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง มี 2 หน่วยการ
เรียนรู้ ได้แก่ 1) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 สิทธิและหน้าท่ี ช่วยเสริมสร้างความเช่ือมั่นในระเบียบ 
กฎเกณฑ์ และระบบกฎหมาย (ตวัชีว้ดัท่ี 11) และ 2) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 การอยู่ร่วมกันในสังคม 
ชว่ยให้ยอมรับกฎระเบียบ  (ตวัชีว้ดัท่ี 11) 
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ผู้ วิจัยได้น าหลักสูตรการฝึกวิชาทหารและแผนการฝึกวิชาทหารท่ีสร้างขึน้เสนอ 
ให้ผู้ เช่ียวชาญประเมิน โดยประเด็นการประเมินประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านความเหมาะสม 
2) ด้านความเป็นไปได้  และ 3) ด้านความถกูต้อง มีผลการประเมิน ดงัแสดงในตาราง 11 

ตาราง 11 ผลการประเมินหลักสูตรการฝึกวิชาทหารและแผนการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้าง
ความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหารชัน้ปีท่ี 1 

ประเดน็การประเมิน X̅ SD ระดับคุณภาพ 
ด้านท่ี 1 ความเหมาะสม 3.556 0.511 ปานกลาง 
ด้านท่ี 2 ความเป็นไปได้ 3.750 0.452 ปานกลาง 
ด้านท่ี 3 ความถกูต้อง ความครอบคลมุ 3.667 0.500 ปานกลาง 

รวม 3.643 0.457 ปานกลาง 

 
จากตาราง 11 การประเมินหลักสูตรการฝึกวิชาทหารและแผนการฝึกวิชาทหาร 

เพ่ือเสริมสร้างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร พบว่า ค่าเฉล่ียการประเมินหลักสูตรการฝึกวิชา
ทหารและแผนการฝึกเท่ากับ 3.643 มีคุณภาพในระดับปานกลาง โดยด้านความเป็นไปได้ 
มีค่าเฉล่ียการประเมินสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความถูกต้อง ความครอบคลุม ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉล่ียการประเมินต ่าสุด คือ ด้านความเหมาะสม ซึ่งทุกด้านมีคณุภาพในระดบัปานกลาง  

ทัง้นีผู้้ เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกระบวนการฝึกในประเด็น
ของ 1) ควรมีการประเมินความคิดเห็นของผู้ เรียนตอ่การจดัการฝึกในแตล่ะครัง้ เพ่ือน าไปปรับปรุง
และแก้ไขต่อไป และ 2) กิจกรรมในแตล่ะครัง้ควรปรับให้กระชบัมากขึน้ เน่ืองจากเวลาท่ีใช้ในการ
ฝึกไม่มากนัก  ซึ่งผู้ วิจัยได้น าไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า ของผู้ เช่ียวชาญ  
โดย 1) จดัท าแบบประเมินความคิดเห็นของผู้ เรียนตอ่การฝึกเพิ่มเติมและวางแนวทางในการน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการฝึกในครัง้ถัดไป และ 2) ปรับขัน้ตอนการท ากิจกรรมให้กระชับและ 
จดัครูผู้ ช่วยฝึกเพิ่ม เพ่ือความรวดเร็วในการจดักิจกรรม โดยมีแนวทางในการจัดท าแผนการฝึก 
เพ่ือเสริมสร้างความรักชาต ิดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
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ตวัอยา่งแผนการฝึก 

 
กิจกรรมครัง้ที่ 1 สัญลักษณ์ความเป็นไทย 

องค์ประกอบ ความรักชาตเิชิงสญัลกัษณ์ (Symbolic  patriotism)  เวลา 60 นาที 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- บอกความภมูใิจในความเป็นไทยผา่นสญัลกัษณ์  (ตวัชีว้ดัที่ 7 การแสดงออกเชิงสญัลกัษณ์)

            และ 8 ความภมูิใจในเอกลกัษณ์ของไทย) 
สาระการเรียนรู้ 
 - สญัลกัษณ์ที่บง่บอกถึงความเป็นไทย ได้แก่ ภาพธงชาติ สขีองธงชาติ น า้เงิน ขาว และแดง ภาพ
แผนที่ประเทศไทย สญัลกัษณ์ประจ าชาติไทย ที ่คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติได้
ก าหนดไว้ 3 สิ่ง คือ 1) สัตว์ประจ าชาติไทย คือ ช้างไทย 2) ดอกไม้ประจ าชาติ คือ ดอก
ราชพฤกษ์หรือดอกคูน และ 3) สถาปัตยกรรมประจ าชาติ คือ ศาลาไทย 
การด าเนินกิจกรรม 

  ขัน้ที่ 1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
   1.1 ครูฝึกบอกจดุประสงค์การเรียนรู้ในการด าเนินกิจกรรมให้นกัศกึษาทราบ 
   1.2 ให้นกัศกึษาท ากิจกรรมเพื่อท าความรู้จกักนัในกิจกรรม “อยากรู้จกัต้องทกัทาย” 
   1.3 ครูฝึกอธิบายขัน้ตอนการท ากิจกรรม (ใบกิจกรรมที่ 1.1) และเร่ิมท ากิจกรรม 
   1.4 หลงัจากท ากิจกรรมเสร็จแล้ว ครูถามนกัศกึษาว่าจ าช่ือเพื่อนได้ก่ีคน และถ้าใคร

จ าช่ือเพื่อนได้มากที่สดุ ก็จะมอบรางวลัให้ 
 

  ขัน้ที่ 2 ขัน้พัฒนาผู้เรียน (ขัน้สอน) 
   2.1 ให้นกัศึกษาคนที่จ าช่ือเพื่อนได้มากที่สดุออกมารับรางวลัหน้าห้อง และอยู่

เป็นนายแบบหรือนางแบบประกอบการบรรยายเก่ียวกบัเคร่ืองแบบนกัศกึษาวิชาทหาร 
   2.2 ครูฝึกถามเก่ียวกบัเคร่ืองแบบนกัศกึษาวิชาทหาร ดงันี ้

- เคร่ืองแบบนกัศกึษาวิชาทหารท่ีใช้ในปัจจบุนัเร่ิมใช้ตัง้แตเ่มื่อใด (พ.ศ. 2558) 
- เหตใุดจึงเปลีย่นแปลงรูปแบบของเคร่ืองแบบนกัศกึษาวิชาทหาร  

(หมายเหตุด้านท้ายของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2558) ออก
ตามความในพระราชบญัญตัิเคร่ืองแบบนกัศกึษาวิชาทหารและเคร่ืองแบบผู้ก ากบันกัศกึษาวิชา
ทหาร พ.ศ. 2521 ระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเคร่ืองแบบนกัศึกษาวิชาทหารไว้
ดงันี  ้โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเคร่ืองแบบฝึกนักศึกษาวิชาทหารและเคร่ืองแบบฝึกผู้ ก ากับ
นกัศกึษาวิชาทหาร เพื่อก าหนดให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพอากาศของประเทศไทย  
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ตวัอยา่งแผนการฝึก (ตอ่) 
 

และเกิดความคล่องตัวในการฝึกหรือการปฏิบัติหน้าที่ทัง้ในที่ตัง้และภาคสนามยิ่งขึน้จึง
จ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี)้ 

   2.3 ครูฝึกกระตุ้นให้นักศึกษาอยากร่วมท ากิจกรรม ถ้านักศึกษาสามารถ
เลอืกได้วา่ต้องการสวมใสเ่คร่ืองแบบนกัศึกษาวิชาทหารรูปแบบใดจะดีหรือไม่ ซึง่ในวนันีจ้ะเปิด
โอกาสให้นกัศกึษาออกแบบเคร่ืองแบบนกัศกึษาวิชาทหาร 

   2.4 ให้นกัศกึษาจบักลุม่ 3 กลุม่ เพื่อท ากิจกรรมที่ 1.2 เคร่ืองแบบที่รัก 
   2.5 ครูฝึกอธิบายการท ากิจกรรม ดงันี ้

1) ให้นกัศึกษาออกแบบเคร่ืองแบบนกัศึกษาวิชาทหารภายใต้เง่ือนไข 
2 ข้อ คือ มีประโยชน์ในการใช้งาน และมีสญัลกัษณ์บ่งบอกว่าเป็นเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหารของ
ประเทศไทยอยา่งชดัเจน 

2) น าเสนอผลงาน พร้อมบอกแนวคิดและแรงบนัดาลใจในการออกแบบ 
 

  ขัน้ที่ 3 ขัน้รวบยอด (ขัน้สรุป) 
   3.1 ให้นกัศกึษาน าเสนอผลงานการออกแบบ 
   3.2 ครู ฝึกสรุปกิจกรรมกับน ักศึกษาวิชาทหาร ใน เ ร่ืองส ัญล ักษณ์

ความเป็นไทยที่น ามาใช้การออกแบบเคร่ืองแบบนกัศกึษาวิชาทหาร  
- สญัลกัษณ์ที่น ามาใช้ ได้แก่ ภาพธงชาติ สขีองธงชาติ น า้เงิน ขาว และ

แดง ภาพแผนที่ประเทศไทย สญัลกัษณ์ประจ าชาติไทย ที่คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติได้
ก าหนดไว้ 3 สิ่ง คือ 1) สัตว์ประจ าชาติไทย คือ ช้างไทย 2) ดอกไม้ประจ าชาติ คือ ดอก
ร า ช พ ฤ ก ษ์ห รือ ด อ ก ค ูน  แ ล ะ  3) สถาปัตยกรรมประจ าชาติ  คื อ ศาลาไทย  (ที่ มา : 
http://www.dhammathai.org/thailand/thaisign.php) ล้วนบง่บอกถึงความเป็นไทย เช่น เมื่อเราคน
ไทยเห็นธงชาติไทยเราก็จะรู้สกึภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เมื่อเราคนไทยเห็นภาพแผนที่
ประเทศไทยเราก็จะรู้สึกขอบคุณผืนแผ่นดินไทยที่ให้เราอยู่อาศัย ท ามาหากิน มีความสุขในวนันี ้ 
เมื่อเราคนไทยเห็นช้างเราก็จะรู้สึกภูมิใจในเอกราชของไทยที่ชาติอื่นไม่มี เพราะในสมยัก่อนใช้ช้าง
เป็นพาหนะในการออกรบ จึงถือได้วา่ช้างเป็นสว่นส าคญัที่ท าให้ชาติไทยยงัคงเป็นไทย ไม่ตกไปเป็น
เมืองขึน้ของใคร เมื่อเราเห็นดอกราชพฤกษ์หรือดอกคนูเราก็จะรู้สกึถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศ
ไทย เพราะต้นราชพฤกษ์เป็นสญัลกัษณ์ที่แสดงถึงความเป็นใหญ่ ความมีอ านาจวาสนา มีโชคมีชยั 
สว่นศาลาไทยแสดงให้เห็นวา่ไทยมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและโดดเดน่ 

          3.3 ให้นกัศกึษาท าแบบประเมินความคิดเห็นตอ่การจดักิจกรรมครัง้ที่ 1 สญัลกัษณ์ความเป็นไทย 
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ตวัอยา่งแผนการฝึก (ตอ่) 
 
สื่อประกอบการท ากิจกรรม 

  ภาพประกอบสญัลกัษณ์ประจ าชาติไทย 
ใบกิจกรรมที่ 1.1 อยากอยากรู้จกัต้องทกัทาย 
ใบกิจกรรมที่ 1.2 เคร่ืองแบบที่รัก 
แบบประเมินความคิดเห็นตอ่การจดักิจกรรมครัง้ที่ 1 สญัลกัษณ์ความเป็นไทย 

 

การประเมินผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวดั เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

บอกความภมูใิจในความ
เป็นไทยผา่นสญัลกัษณ์ 

- ประเมินผลการท า
กิจกรรมที่ 1.2 

- ใบกิจกรรมที่ 1.2 
เคร่ืองแบบที่รัก 

- นกัศกึษาสามารถท า
กิจกรรมที่ 1.2 ได้ 

 
**************************************************************************** 

 

ระยะท่ี 3 ผลการใช้หลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาตขิองนักศึกษา 
วิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม 

ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนนความรักชาติของนักศึกษา 
วิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1   

การวิเคราะห์ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนนความรักชาติ
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีท าแบบวัดความรักชาติ จ านวน 46 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ  
1) ด้านความรักชาติเชิงหลงใหล 2) ด้านความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ 3) ด้านความรักชาติเชิงสญัลกัษณ์ 
และ 4) ด้านความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง ท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1  
จ านวน 123 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มรักชาติส ูง จ านวน 78 คน และกลุ่มรักชาติ 
ปานกลาง จ านวน 45 คน  

ผลการวิเคราะห์ พบวา่ กลุ่มรักชาติสงูมีคะแนนเฉล่ียความรักชาต ิก่อนการฝึกเท่ากบั 
4.251 (X̅Pretest=4.251) หลังการฝึกเท่ากับ 4.326 (X̅Posttest=4.326) และระยะติดตามเท่ากับ 4.298 
(X̅Follow=4.298) ส่วนกลุ่มรักชาติปานกลางมีคะแนนเฉล่ียความรักชาติก่อนการฝึกเท่ากับ 3.790 
(X̅Pretest=3.790) หลั งการฝึ ก เท่ ากั บ  3.876 (X̅Posttest=3.876) และระยะติ ดตาม เท่ ากั บ  3.873 
(X̅Follow=3.873) ดงัแสดงในตาราง 12 และดงัภาพประกอบ 6 
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ตาราง 12 คา่เฉล่ีย และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร 
ชัน้ปีท่ี 1 

ตัวแปรที่ศึกษา ช่วงเวลาการวัด กลุ่ม n X̅ SD 
ความรักชาติ ก่อนการฝึก รักชาตสิงู 78 4.251 0.220 

  รักชาติปานกลาง 45 3.790 0.234 
 หลงัการฝึก รักชาตสิงู 78 4.326 0.163 
  รักชาติปานกลาง 45 3.876 0.279 
 ระยะตดิตาม รักชาตสิงู 78 4.298 0.150 
  รักชาติปานกลาง 45 3.873 0.254 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 คะแนนเฉล่ียความรักชาตขิองนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 
 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านหรือองค์ประกอบ กลุ่มรักชาติสูงมีคะแนนเฉล่ียความรักชาติ 
เชิงหลงใหล ก่อนการฝึกเท่ากบั 4.297 (X̅Pretest=4.297) หลงัการฝึกเท่ากบั 4.364 (X̅Posttest=4.364) 
และระยะติดตาม  เท่ากับ 4.356 (X̅Follow=4.356) ส่วนกลุ่ม รักชาติปานกลางมีคะแนนเฉล่ีย 
ความรักชาติเชิงหลงใหล ก่อนการฝึกเท่ากับ 3.860 (X̅Pretest=3.860) หลังการฝึกเท่ากับ 3.869 
(X̅Posttest=3.869) และระยะติดตามเท่ากับ 3.873 (X̅Follow=3.873) ดังแสดงในตาราง 13 และ 
ดงัภาพประกอบ 7 
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ตาราง 13 คา่เฉล่ีย และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรักชาตเิชิงหลงใหล 
ของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 

ตัวแปรที่ศึกษา ช่วงเวลาการวัด กลุ่ม n X̅ SD 
ความรักชาติ ก่อนการฝึก รักชาตสิงู 78 4.297 0.270 

เชิงหลงใหล  รักชาติปานกลาง 45 3.860 0.345 

 หลงัการฝึก รักชาตสิงู 78 4.364 0.291 

  รักชาติปานกลาง 45 3.869 0.305 

 ระยะตดิตาม รักชาตสิงู 78 4.356 0.223 

  รักชาติปานกลาง 45 3.873 0.293 

 
 

 

ภาพประกอบ 7 คะแนนเฉล่ียความรักชาตเิชิงหลงใหลของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 

กลุ่มรักชาติสูงมีคะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิ งสร้างสรรค์ก่อนการฝึกเท่ากับ 4.157 
(X̅Pretest=4.157) หลังการฝึกเท่ ากับ  4.261 (X̅Posttest=4.261) และระยะติดตาม เท่ ากับ  4.214 
(X̅Follow=4.214) ส่วนกลุ่มรักชาติปานกลางมีคะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ ก่อนการฝึก
เท่ากับ 3.648 (X̅Pretest=3.648) หลงัการฝึกเท่ากับ 3.832 (X̅Posttest=3.832) และระยะติดตามเท่ากับ 
3.704 (X̅Follow=3.704) ดงัแสดงในตาราง 14 และดงัภาพประกอบ 8 
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ตาราง 14 คา่เฉล่ีย และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรักชาตเิชิงสร้างสรรค์ 
ของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 
 

ตัวแปรที่ศึกษา ช่วงเวลาการวัด กลุ่ม n X̅ SD 
ความรักชาติ ก่อนการฝึก รักชาตสิงู 78 4.157 0.304 
เชิงสร้างสรรค์  รักชาติปานกลาง 45 3.648 0.308 

 หลงัการฝึก รักชาตสิงู 78 4.261 0.242 
  รักชาติปานกลาง 45 3.832 0.385 
 ระยะตดิตาม รักชาตสิงู 78 4.214 0.235 
  รักชาติปานกลาง 45 3.704 0.396 

 

 

ภาพประกอบ 8 คะแนนเฉล่ียความรักชาตเิชิงสร้างสรรค์ของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 

กลุ่มรักชาติสูงมีคะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ ก่อนการฝึกเท่ากับ 4.344 
(X̅Pretest=4.344) หลังการฝึกเท่ากับ 4.388 (X̅Posttest=4.388) และระยะติดตามเท่ากับ 4.373 
(X̅Follow=4.373) ส่วนกลุ่มรักชาติปานกลางมีคะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงสญัลกัษณ์ ก่อนการฝึก
เท่ากับ 3.783 (X̅Pretest=3.783) หลังการฝึกเท่ากับ 3.834 (X̅Posttest=3.834) และระยะติดตาม
เทา่กบั 3.905 (X̅Follow=3.905) ดงัแสดงในตาราง 15 และดงัภาพประกอบ 9 
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ตาราง 15 คา่เฉล่ีย และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรักชาตเิชิงสญัลกัษณ์ 
ของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 

ตัวแปรที่ศึกษา ช่วงเวลาการวัด กลุ่ม n X̅ SD 
ความรักชาติ ก่อนการฝึก รักชาตสิงู 78 4.344 0.302 
เชิงสญัลกัษณ์  รักชาติปานกลาง 45 3.783 0.299 

 หลงัการฝึก รักชาตสิงู 78 4.388 0.241 
  รักชาติปานกลาง 45 3.834 0.405 
 ระยะตดิตาม รักชาตสิงู 78 4.373 0.211 
  รักชาติปานกลาง 45 3.905 0.392 

 
 

 

ภาพประกอบ 9 คะแนนเฉล่ียความรักชาตเิชิงสญัลกัษณ์ของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 

กลุ่มรักชาติสูงมีคะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมืองก่อนการฝึกเท่ากับ 4.210 
(X̅Pretest = 4.210) หลังการฝึกเท่ากับ 4.291 (X̅Posttest=4.291) และระยะติดตามเท่ากับ 4.249 
(X̅Follow=4.249) ส่วนกลุ่ม รักชาติปานกลางมีคะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง 
ก่อนการฝึก เท่ากับ  3.869 (X̅Pretest=3.869) หลังการฝึกเท่ากับ  3.969 (X̅Posttest=3.969) และ 
ระยะติดตามเท่ากับ 4.009 (X̅Follow=4.009)  ดงัแสดงในตาราง 16 และดงัภาพประกอบ 10 
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ตาราง 16 คา่เฉล่ีย และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรักชาตเิชิงหน้าท่ีพลเมือง 
ของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 

ตัวแปรที่ศึกษา ช่วงเวลาการวัด กลุ่ม n X̅ SD 
ความรักชาติ ก่อนการฝึก รักชาตสิงู 78 4.210 0.400 
เชิงหน้าท่ี  รักชาติปานกลาง 45 3.869 0.345 
พลเมือง หลงัการฝึก รักชาตสิงู 78 4.291 0.346 

  รักชาติปานกลาง 45 3.969 0.470 
 ระยะตดิตาม รักชาตสิงู 78 4.249 0.342 
  รักชาติปานกลาง 45 4.009 0.462 

 

 

ภาพประกอบ 10 คะแนนเฉล่ียความรักชาตเิชิงหน้าท่ีพลเมืองของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรักชาตขิองนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 
จ าแนกตามกลุ่มความรักชาตแิละช่วงเวลาในการวัด 

การน าเสนอผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร 
ชัน้ปีท่ี 1 จ าแนกตามกลุ่มความรักชาติ ได้แก่ กลุ่มรักชาติสูง และกลุ่มรักชาติปานกลาง และ
ช่วงเวลาในการวัด แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 ก่อนการฝึก ระยะท่ี 2 หลังการฝึก และ 
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ระยะท่ี 3 ระยะติดตาม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรพหุนามแบบวัดซ า้สองทาง 
(Two – way repeated measurement MANOVA) น าเสนอผลการวิเคราะห์ ดงันี ้

1. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มความรักชาติและช่วงเวลา
ในการวัดที่มีผลต่อคะแนนเฉล่ียความรักชาต ิ

การตรวจสอบข้อตกลงเบื อ้งต้นของสถิติวิเคราะห์อิทธิพลปฏิสัมพันธ์ 
ด้วยการทดสอบ 1) Box’s M Test พบว่าเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของแตล่ะกลุ่มความรักชาติ
มีความแตกต ่างก ันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และ 2) Levene’ s Test  พบว่า  
ความแปรปรวนของคะแนนความรักชาติในแต่ละช่วงเวลาในการวัดของกลุ่ม ความรักชาติ
บางตวั มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ ระดบั .05 ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลง
เบื อ้งต้น  รายละเอียดดงัภาคผนวก ดงันัน้  เม่ือทดสอบอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 
ความรักชาติและช ่วงเวลาในการวดั  ผู้ ว ิจ ยัจ ึงเลือกใช้ ว ิธีการทดสอบของ Pillai’s Trace 
เนื่องจาก Pillai’s Trace จะมีความแกร่ง (Robustness) มากกว่าวิธีการทดสอบอ่ืนๆ (ทรงศกัดิ ์ 
ภูสีอ่อน, 2551) ซึ่งมีผลการทดสอบอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มความรักชาติและช่วงเวลา 
ในการวดัดงัแสดงในตาราง 17 

ตาราง 17 การทดสอบอิทธิพลปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ความรักชาติและชว่งเวลาในการวดั 

Multivariate Tests Value F Hypothesis df Error df Sig. 
Between  group Pillai's Trace .670 59.877* 4 118 .000 

Subjects  Wilks' Lambda .330 59.877* 4 118 .000 
  Hotelling's Trace 2.030 59.877* 4 118 .000 
  Roy's Largest Root 2.030 59.877* 4 118 .000 
Between  time Pillai's Trace .157 2.659* 8 114 .010 

Subjects  Wilks' Lambda .843 2.659* 8 114 .010 
  Hotelling's Trace .187 2.659* 8 114 .010 
  Roy's Largest Root .187 2.659* 8 114 .010 
Within  time * group Pillai's Trace .043 .642 8 114 .741 

Subjects Wilks' Lambda .957 .642 8 114 .741 
  Hotelling's Trace .045 .642 8 114 .741 
  Roy's Largest Root .045 .642 8 114 .741 

หมายเหต ุ * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  



 97 
 

 
 

จากตารางท่ี 17 การทดสอบอิทธิพลปฏิสมัพันธ์ร่วมกันระหว่างกลุ่มความรักชาติและ
ช่วงเวลาในการวดั ต่อความรักชาติ พบว่า ไม่มีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกันระหว่างกลุ่มความรักชาติและ
ช่วงเวลาในการวัดท่ีส่งผลต่อความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย
ความรักชาติของกลุ่มรักชาติสูงและกลุ่มรักชาติปานกลาง ในช่วงก่อนการฝึก หลังการฝึก และ
ระยะตดิตาม แสดงดงัภาพประกอบ 11 

 

  
ความรักชาตเิชิงหลงใหล ความรักชาตเิชิงสร้างสรรค์ 

  
ความรักชาตเิชิงสญัลกัษณ์ ความรักชาตเิชิงหน้าท่ีพลเมือง 

 
ภาพประกอบ 11 คะแนนเฉล่ียความรักชาตเิชิงหลงใหล ความรักชาตเิชิงสร้างสรรค์ 
ความรักชาตเิชิงสญัลกัษณ์ และความรักชาตเิชิงหน้าท่ีพลเมืองของกลุม่ความรักชาติ 

จ าแนกตามชว่งเวลาในการวดั 
 
 
และเม่ือแยกพิจารณาตวัแปรท่ีส่งผลต่อความรักชาติของนกัศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1  

ทีละตัวแปร พบว่า กลุ่มความรักชาติส่งผลให้ความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงต้องทดสอบว่ากลุ่มความรักชาติส่งผลให้
ความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 แตกต่างกันในองค์ประกอบใด ส่วนช่วงเวลา 
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ในการวัดส่งผลให้ความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงต้องทดสอบว่าช่วงเวลาในการวัดส่งผลให้ความรักชาติของนักศึกษา 
วิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 แตกตา่งกนัในองค์ประกอบใดเชน่กนั 

 
2. ผลการทดสอบความแตกต่างของความรักชาติรายองค์ประกอบในแต่ละ

ช่วงเวลาในการวัด 
การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการวัดซ า้ ด้วยการทดสอบ Mauchly’s Test 

พบว่ามีการละเมิดในบางตวัแปร ได้แก่ คะแนนความรักชาติ และคะแนนความรักชาติเชิงสญัลกัษณ์ 
โดยความแปรปรวนของคะแนนความรักชาติ และคะแนนความรักชาติเชิงสญัลกัษณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาในการวดัแตกต่างกัน เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 (type I error) ผู้วิจยัจึงเลือกใช้
วิธีการทดสอบของ Greenhouse-Geisser แตส่ าหรับคะแนนความรักชาติเชิงหลงใหล ความรักชาติ
เชิงสร้างสรรค์ และความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง ไม่ละเมิด ข้อตกลงเบือ้งต้นของการวัดซ า้ 
กล่าวคือ ความแปรปรวนของคะแนนความรักชาติเชิงหลงใหล  ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์  
และความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมืองในแต่ละช่วงเวลาในการวดัไม่แตกต่างกนั (Sphericity) จึงจะ
เลือกใช้วิธีการทดสอบของ Sphericity Assumed ซึ่งมีผลการทดสอบความแตกต่างของความรักชาติ
รายองค์ประกอบในแตล่ะชว่งเวลาในการวดัดงัตาราง 18 

 
ตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกตา่งของความรักชาติรายองค์ประกอบ 
ในแตล่ะชว่งเวลาในการวดั  
 

Source Measure  SS df MS F Sig. 
time ความรักชาติ Sphericity Assmed .104 2.000 .052 .902 .407 

 เชิงหลงใหล Greenhouse-Geisser .104 1.950 .053 .902 .405 
  Huynh-Feldt .104 1.997 .052 .902 .407 
  Lower-bound .104 1.000 .104 .902 .344 
 ความรักชาติ Sphericity Assumed 1.201 2.000 .600 8.272* .000 

 เชิงสร้างสรรค์ Greenhouse-Geisser 1.201 1.990 .604 8.272* .000 
  Huynh-Feldt 1.201 2.000 .600 8.272* .000 
  Lower-bound 1.201 1.000 1.201 8.272* .005 
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ตาราง 18 (ตอ่)  

Source Measure  SS df MS F Sig. 

 ความรักชาติ Sphericity Assumed .333 2.000 .167 2.842 .060 

 เชิงสญัลกัษณ์ Greenhouse-Geisser .333 1.860 .179 2.842 .064 

  Huynh-Feldt .333 1.903 .175 2.842 .063 
  Lower-bound .333 1.000 .333 2.842 .094 
 ความรักชาติ Sphericity Assumed .615 2.000 .307 3.583* .029 

 เชิงหน้าท่ี Greenhouse-Geisser .615 1.956 .314 3.583* .030 
 พลเมือง Huynh-Feldt .615 2.000 .307 3.583* .029 
  Lower-bound .615 1.000 .615 3.583 .061 

หมายเหต ุ * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
 

จากตาราง 18 นักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียเฉพาะความรักชาติเชิง
สร้างสรรค์ และความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง ก่อนการฝึก หลังการฝึก และระยะติดตาม  ท่ี
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในขณะท่ีคะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงหลงใหล
และความรักชาตเิชิงสญัลกัษณ์ ก่อนการฝึก หลงัการฝึก และระยะตดิตาม ไมแ่ตกตา่งกนั   

เม่ือพิจารณาผลการทดสอบความแตกต่างของความรักชาติเป็นรายองค์ประกอบ 
ในแตล่ะชว่งเวลาในการวดัเป็นรายคู ่มีผลการทดสอบดงั ตาราง 19 
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ตาราง 19 ผลการทดสอบความแตกตา่งของความรักชาติรายด้านหรือองค์ประกอบ 
ในแตล่ะชว่งเวลาในการวดัเป็นรายคู่  

ด้าน ค่าเฉล่ีย 
ก่อนการฝึก หลังการฝึก ระยะตดิตาม 
(X̅ = 4.137) (X̅ = 4.183) (X̅ = 4.180) 

ความรักชาติ ก่อนการฝึก 
- -.038 -.036 

เชิงหลงใหล (X̅ = 4.137) 
 หลังการฝึก 

.038 - .002 
 (X̅ = 4.183) 
 ระยะตดิตาม 

.036 -.002 - 
 (X̅ = 4.180) 

  (X̅ = 3.971) (X̅ = 4.104) (X̅ = 4.027) 

ความรักชาติ ก่อนการฝึก 
- -.144* -.057* 

เชิงสร้างสรรค์ (X̅ = 3.971) 
 หลังการฝึก 

.144* - .087 
 (X̅ = 4.104) 
 ระยะตดิตาม 

.057* -.087 - 
 (X̅ = 4.027) 

  (X̅ = 4.136) (X̅ = 4.185) (X̅ = 4.200) 

ความรักชาติ ก่อนการฝึก 
- -.047 -.076 

เชิงสญัลกัษณ์ (X̅ = 4.136) 
 หลังการฝึก 

.047 - -.028 
 (X̅ = 4.185) 
 ระยะตดิตาม 

.076 .028 - 
 (X̅ = 4.200) 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

ด้าน ค่าเฉล่ีย 
ก่อนการฝึก หลังการฝึก ระยะตดิตาม 
(X̅ = 4.082) (X̅ = 4.174) (X̅ = 4.156) 

ความรักชาติ ก่อนการฝึก 
- -.090* -.089* 

เชิงหน้าท่ี X̅ = 4.082 
พลเมือง หลังการฝึก 

.090* - .001 
 X̅ = 4.174 

 ระยะตดิตาม 
.089* -.001 - 

 X̅ = 4.156 

หมายเหต ุ ** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 19 พบว่า คะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ก่อนการฝึกและ 
หลังการฝึก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนนเฉลี่ยความรักชาติ
เชิงสร้างสรรค์หลังการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึก และคะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ 
ก่อนการฝึกและระยะติดตามแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนนเฉล่ีย
ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ระยะติดตามสูงกว่าก่อนการฝึก ส่วนคะแนนเฉลี่ยความรักชาติ  
เชิงสร้างสรรค์หลงัการฝึก และระยะติดตามไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าหลงัการฝึก 1 เดือน 
ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ยงัมีความคงทนอยู ่

คะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมืองก่อนการฝึกและหลังการฝึก แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมืองหลงัการฝึก
สงูกว่าก่อนการฝึก และคะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมืองก่อนการฝึกและระยะติดตาม
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยคะแนนเฉลี่ยความรักชาติเชิงหน้าท่ี
พลเมืองระยะติดตามสูงกว่าก่อนการฝึก ส่วนคะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงหน้าท่ี พลเมือง 
หลงัการฝึก และระยะติดตามไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าหลงัการฝึก 1 เดือน ความรักชาติ
เชิงหน้าท่ีพลเมืองยงัมีความคงทนอยู่ 

ในขณะท่ีคะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงหลงใหลและความรักชาตเิชิงสญัลกัษณ์ ก่อนการฝึก 
หลงัการฝึก และระยะติดตาม ไม่แตกตา่งกนั ทัง้นีแ้สดงคะแนนเฉล่ียความรักชาติช่วงก่อนการฝึก 
หลงัการฝึก และระยะตดิตามดงัภาพประกอบ 12 
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ภาพประกอบ 12 คะแนนเฉล่ียความรักชาตริายองค์ประกอบ 
ชว่งก่อนการฝึก หลงัการฝึก และระยะตดิตาม 

3. ผลการทดสอบความแตกต่างของความรักชาติรายองค์ประกอบระหว่าง 
กลุ่มความรักชาต ิ

ผลการทดสอบความแตกต่างของความรักชาติรายองค์ประกอบระหว่าง 
กลุม่ความรักชาต ิดงัตาราง 20  

ตาราง 20 ผลการทดสอบความแตกตา่งของความรักชาติระหวา่งกลุม่ความรักชาติ เป็นรายด้าน
หรือองค์ประกอบ 

ด้าน ค่าเฉล่ีย 
กลุ่มรักชาตสูิง กลุ่มรักชาตปิานกลาง 

(X̅ = 4.339) (X̅ = 3.867) 
ความรักชาติ กลุม่รักชาตสิงู 

- .472* 
เชิงหลงใหล (X̅ = 4.339) 

 กลุม่รักชาติปานกลาง 
-.472* - 

 (X̅ = 3.867) 
 

3.95

4.00

4.05

4.10

4.15

4.20

ก่อนการฝึก หลังการฝึก ระยะตดิตาม

ความรักชาตเิชิงสัญลักษณ์

ความรักชาตเิชิงหลงใหล

ความรักชาตเิชิงหน้าท่ีพลเมือง

ความรักชาตเิชิงสร้างสรรค์
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ตาราง 20 (ตอ่) 

ด้าน ค่าเฉล่ีย 
กลุ่มรักชาตสูิง กลุ่มรักชาตปิานกลาง 

(X̅ = 4.210) (X̅ = 3.727) 
ความรักชาติ กลุม่รักชาตสิงู 

- .483** 
เชิงสร้างสรรค์ (X̅ = 4.210) 

 กลุม่รักชาติปานกลาง 
-.483** - 

 (X̅ = 3.727) 
ความรักชาติ  (X̅ = 4.366) (X̅ = 3.838) 
เชิงสญัลกัษณ์ กลุม่รักชาตสิงู 

- .528** 
 (X̅ = 4.366) 
 กลุม่รักชาติปานกลาง 

-.528** - 
 (X̅ = 3.838) 

ความรักชาติ  (X̅ = 4.246) (X̅ = 3.945) 
เชิงหน้าท่ี กลุม่รักชาตสิงู 

- .301** 
พลเมือง (X̅ = 4.246) 

 กลุม่รักชาตปิานกลาง 
-.301** - 

 (X̅ = 3.945) 

หมายเหต ุ * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (p < .05) 
 

จากตาราง 20 พบว่า กลุ่มรักชาติปานกลาง และกลุ่ม รักชาติสูงมีคะแนนเฉล่ีย 
ความรักชาติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกด้าน โดยกลุ่มรักชาติสูง
มีคะแนนเฉล่ียความรักชาติสูงกว่ากลุ่มรักชาติปานกลางทุกด้าน ทัง้นีแ้สดงคะแนนเฉล่ีย 
ความ รักชาติ รายองค์ประกอบ ระห ว ่า งกลุ ่ม ร ัก ช าต ิส ูง แล ะกลุ ่ม ร ัก ช าต ิป าน กล า ง  
ดงัภาพประกอบ 13 
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ภาพประกอบ 13 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรักชาติรายองค์ประกอบ 
ระหวา่งกลุม่รักชาตสิงูและกลุม่รักชาติปานกลาง 
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B: ความรักชาติเชิงหลงใหล  C: ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์   
S: ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์   CI: ความรักชาติเชิงหน้าที่พลเมือง   
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การวิจยันีเ้ป็นการพฒันาหลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติ โดยมีความมุง่หมาย
ของการวิจัย ดังนี ้1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี  1  
2) เพ่ือพฒันาหลกัสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 
และ 3) เพ่ือศึกษาผลการใช้หลกัสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศึกษาวิชาทหาร 
ชัน้ปีท่ี 1 
 การวิจยัครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาองค์ประกอบความรักชาติ
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปี ท่ี  1 ด้วยการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  สังเคราะห์
องค์ประกอบความรักชาติ  ท าให้ได้โครงสร้างขององค์ประกอบความรักชาติ และวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั โดยกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้เป็นนกัศกึษาวิชาทหารชัน้ปีท่ี 1 ศนูย์ฝึกนกัศกึษาวิชาทหาร 
กรมการสตัว์ทหารบก จงัหวดันครปฐม ปีการศกึษา 2561 ซึง่นกัศกึษาวิชาทหารกลุ่มนีก้ าลงัศกึษา
อยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ณ สถานศึกษาต่างๆ จ านวน 49 แห่ง มีจ านวน 
1,232 คน และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ภูมิตามสดัสว่นของกลุ่มสถานศกึษา เพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ และตรวจสอบวา่โมเดลองค์ประกอบความรักชาติ
เป็นไปตามกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีผู้ วิจยัก าหนดไว้ นอกจากนัน้เพ่ือเป็นการยืนยนัว่า เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัมีคณุภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง และด้านความเช่ือมัน่เชิงโครงสร้าง ขัน้ตอนท่ี 2 
พัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาทหารที่เสริมสร้างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 
เป็นการน าโครงสร้างองค์ประกอบความรักชาติมาใช้วางแผนการฝึกในหลกัสตูร และศกึษาวิธีการสอน
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การอธิบาย การยกตัวอย่าง การให้ข้อสังเกต และการท า
กิจกรรมท่ีผสมผสานวิธีการท ากิจกรรมกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การแลกเปล่ียนความคิดเห็น
หรือประสบการณ์ การซกัค้าน และการแสดงบทบาทสมมติ มาใช้ในการฝึกสอนอย่างเหมาะสม 
ส่วนแบบวัดความรักชาติท่ีสร้างขึน้ในขัน้ตอนท่ี 1 นัน้ น าไปใช้วดัความรักชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการศกึษาผลการใช้หลกัสตูรการฝึกวิชาทหารตอ่ไปในขัน้ตอนท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในขัน้ตอน
นีเ้ป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัด
นครปฐม ปีการศึกษา 2561 สังกัดในสถานศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา และ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง จ านวนทัง้หมด 123 คน ตวัแปรท่ีศึกษา 
ประกอบด้วย ตวัแปรจัดกระท า คือ การใช้หลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติ 
ตวัแปรตาม คือ ความรักชาติ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ความรักชาติเชิงหลงใหล 2) ความรักชาติ
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เชิงสร้างสรรค์ 3) ความรักชาติเชิงสญัลกัษณ์ และ 4) ความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ตวัแปรพหุนามแบบวัดซ า้สองทาง (Two-way repeated measurement MANOVA) ซึ่งสามารถ
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยัและมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

สรุปผลการวิจัย 
ผู้ วิจัยสรุปผลการวิจัยตามขัน้ตอนการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 

ผลการศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ตอนท่ี 2 ผลการพฒันา
หลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 และตอนท่ี 3 
ผลการศกึษาการใช้หลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาตขิองนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 
ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบความรักชาตขิองนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 
ผลการศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนกัศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 จากความมุ่งหมาย

ของการวิจยัข้อท่ี 1 พบว่า องค์ประกอบความรักชาติ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 
ความรักชาตเิชิงหลงใหล มี 3 ตวัชีว้ดั คือ 1.1) การให้ความส าคญั 1.2) ความรักและหวงแหน และ 
1.3) การคิดในแง่บวก องค์ประกอบท่ี 2 ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ มี 3 ตวัชีว้ดั คือ 2.1) การเอาใจใส่
ต่อสังคม 2.2) การชื่นชมยินดี และ 2.3) การวิพากษ์เชิงบวก องค์ประกอบที่  3 ความรักชาติ
เชิงสญัลกัษณ์ มี 3 ตวัชีว้ดั คือ 3.1) การแสดงออกเชิงสญัลกัษณ์ 3.2) ความภูมิใจในเอกลกัษณ์
ของไทย และ 3.3) การเห็นคุณค่า และองค์ประกอบท่ี 4 ความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง มี 3 ตวัชีว้ัด 
คือ 4.1) การปฏิบตัิตนตามกฎเกณฑ์ 4.2) ความเช่ือมัน่ในระบบ และ 4.3) การยอมรับกฎระเบียบ โดย
องค์ประกอบความรักชาติทัง้ 4 องค์ประกอบ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
นอกจากนัน้ยงัพบว่าแบบวดัความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีสร้างขึน้ มีคณุภาพ 2 ด้าน 
คือ 1) ด้านความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วย 1.1) ความเท่ียงตรงเชิงลู่เข้า และ 1.2) ความเท่ียงตรง
เชิงจ าแนก และ 2) ด้านความเช่ือมั่นเชิงโครงสร้าง (Construct reliability)  

 
ตอนที่  2 ผลการพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของ

นักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1  
ผลการพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนักศึกษา 

วิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ผู้วิจยัสรุปผลการวิจยัจากความมุง่หมายของการวิจยัข้อท่ี 2 ดงันี ้
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การพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนักศึกษา
วิชาทหาร ชั น้ ปี ท่ี  1 ถู กพัฒ นาขึ น้ ต ามกระบวนการวิจั ยและพัฒ นา (Research and 
Development) ผู้ วิจัยน าโครงสร้างองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1  
ท่ีผ่านการพฒันาและการพิสูจน์คณุสมบตัิทางวิชาการมาแล้วในระยะท่ี 1 มาเป็นแนวทางในการ
พฒันาหลกัสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติ ให้สอดคล้องกับหลกัสูตรการฝึกวิชาทหาร 
ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด และมีเนือ้หาที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบความรักชาติและ
ทกุตวัชีว้ดั โดยหลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหารชัน้ปีท่ี 1 
ท่ีพฒันาขึน้เป็นหลกัสูตรเสริมท่ีจดัการฝึกเพิ่มเติมในชัว่โมงสุดท้ายของการเรียนทฤษฎีในการฝึก
ภาคปกติ ทัง้หมด 8 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่โมง รวมระยะเวลาทัง้หมด 8 ชัว่โมง โดยในหลกัสตูรจะใช้วิธีสอน
ในรูปแบบตา่งๆ เช่น การบรรยาย การอธิบาย การยกตวัอยา่ง การให้ข้อสงัเกต ประกอบกบัการท า
กิจกรรมท่ีผสมผสานวิธีการท ากิจกรรมกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การแลกเปล่ียนความคิดเห็น
หรือประสบการณ์ การซกัค้าน และการแสดงบทบาทสมมต ิ  

ผลการประเมินคณุภาพแผนการฝึกวิชาทหารเพ่ือเสริมสร้างความรักชาติของ
นกัศกึษาวิชาทหาร ฉบบัร่าง ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านความเหมาะสม 2) ด้านความเป็นไปได้  
และ 3) ด้านความถูกต้อง พบว่า มีคณุภาพในระดบัปานกลาง โดยด้านความเป็นไปได้มีคา่เฉล่ีย
การประเมินสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความถูกต้อง ความครอบคลุม  ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย 
การประเมินต ่าสุด คือ ด้านความเหมาะสม ซึ่งทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยผู้วิจยัได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญแล้ว  

 
ตอนที่  3 ผลการศึกษาการใช้หลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติ

ของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 
ผลการใช้หลกัสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศึกษาวิชาทหาร 

ชัน้ปีท่ี 1 สรุปผลการวิจยัจากความมุง่หมายของการวิจยัข้อท่ี 3 ดงันี ้
1. ผลการทดสอบอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างกลุ่มความรักชาติและ

ช่วงเวลาในการวดั ต่อความรักชาติ พบว่า ไม่มีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกันระหว่างกลุ่มความรักชาติและ
ช่วงเวลาในการฝึกท่ีส่งผลต่อความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ดงันัน้จึงพิจารณาอิทธิพล
หลัก (Main effect) ของช่วงเวลาในการวัดท่ีส่งผลต่อคะแนนเฉล่ียความรักชาติ พบว่า ช่วงเวลา 
ในการวดัก่อนการฝึก หลงัการฝึก และระยะติดตาม ส่งผลให้คะแนนเฉล่ียความรักชาติแตกตา่งกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และอิทธิพลหลัก (Main effect) ของกลุ่มความรักชาติ 
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ท่ีส่งผลต่อคะแนนเฉล่ียความรักชาติ พบว่า กลุ่มรักชาติสูงและกลุ่มรักชาติปานกลางมีคะแนนเฉล่ีย
ความรักชาตแิตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

2. ผลการทดสอบความแตกต่างของความรักชาติ รายองค์ประกอบในแต่ละ
ช่วงเวลาในการวดั พบว่า นักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงสร้างสรรค์
ก่อนการฝึกและหลังการฝึก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลังการฝึก 
สูงกว่าก่อนการฝึก ส่วนคะแนนเฉลี่ยความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ หลังการฝึกและระยะติดตาม 
ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าหลงัจากฝึก 1 เดือน ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ยงัมีความคงทนอยู ่
และความรักชาติเชิงหน้าที ่พลเมืองแตกต่างก ันอย่างมีน ัยส าคญัทางสถิต ิที ่ระดบั  .05  
โดยหลังการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึก ส่วนคะแนนเฉล่ียความรักชาตเิชิงหน้าท่ีพลเมือง หลงัการฝึก
และระยะติดตามไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าหลังจากฝึก 1 เดือน ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ 
ยังมีความคงทนอยู่  ในขณ ะที ่คะแนน เฉ ลี ่ยความรักชาต ิเชิงหลงใหลและความรักชาติ 
เชิงสญัลกัษณ์ ก่อนการฝึก หลงัการฝึก และระยะติดตาม ไมแ่ตกตา่งกนั 

3. ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มความรักชาติ พบว่า กลุ่มรักชาติ
ปานกลาง และกลุ่มรักชาติสูงมีคะแนนเฉล่ียความรักชาติแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ทกุด้าน โดยกลุม่รักชาตสิงูมีคะแนนเฉล่ียความรักชาตสิงูกวา่กลุม่รักชาตปิานกลางทกุด้าน  

สรุปได้ว่า หลงัจากท่ีนกัศึกษาวิชาทหารได้ฝึกตามหลกัสูตรการฝึกวิชาทหาร
ท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 แล้ว นักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1  
มีความรักชาติสูงขึน้ และหลังจากฝึก 1 เดือน ยังมีความคงทนอยู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ 
2 องค์ประกอบ คือ 1) ความรักชาตเิชิงสร้างสรรค์ และ 2) ความรักชาตเิชิงหน้าท่ีพลเมือง  

อภปิรายผลการวิจัย 
ผู้ วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามผลการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1  

ผลการศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 เป็นการอภิปราย
ผลการวิจัยจากความมุ่งหมายของการวิจัยข้อท่ี 1 ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาหลักสูตรการฝึก 
วิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 เป็นการอภิปรายผลการวิจยั
จากความมุ่งหมายของการวิจัยข้อท่ี 2 และตอนท่ี 3 ผลศึกษาผลการใช้หลักสูตรการฝึกวิชาทหาร 
ท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 เป็นการอภิปรายผลการวิจัยจาก 
ความมุง่หมายของการวิจยัข้อท่ี 3 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
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ตอนที่  1 ผลการศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร  
ชัน้ปีที่ 1 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร 
ชัน้ปีท่ี 1 ด้วยการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมลูเชิงประจกัษ์ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบอันดบัสอง (Second order) พบว่าโมเดลความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 
ไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ วิจัยจึงปรับโมเดลด้วยการลากเส้นความสัมพันธ์
ระหว่างความคลาดเคล่ือนของคะแนนของตวัชีว้ดั โดยพิจารณาตามดชันี และคา่พารามิเตอร์ท่ีคาดว่า
จะเปล่ียนแปลงทางสถิติ (EPC) และท าการวิเคราะห์ทดสอบความกลมกลืนของโมเดลอีกครัง้ จนท าให้
คะแนนท่ีเก็บข้อมลูมามีความสอดคล้องกลมกลืนกบัโมเดลความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 
จนสามารถตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของแบบวดัความรักชาติของ
นกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ได้ ซึ่งประกอบด้วย ความเท่ียงตรง 2 ประเภท คือ ความเท่ียงตรงเชิงลู่เข้า 
(Convergent validity) และความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant validity)   

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดบัสองสรุปได้ว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 46.957,  p = .085, 
df = 35 นัน่คือ คา่สถิติไค-สแควร์แตกตา่งจากศนูย์อย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ และคา่อตัราส่วน
ระหว่างไค-สแควร์กบัชัน้ความเป็นอิสระ (2 /df) เท่ากบั 1.342 ซึ่งมีคา่น้อยกวา่ 2 แสดงว่าโมเดล
ความรักชาติของนกัศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ 
นอกจากนีค้่าดชันี GFI = .992  ค่าดชันี AGFI = .981 มีค่าเข้าใกล้ 1 ส่วนค่า RMSEA = .019 
คา่ SRMR = .019  มีคา่เข้าใกล้ 0 สรุปได้ว่า โมเดลท่ีสร้างขึน้นัน้สามารถอธิบายความรักชาติของ
นกัศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ได้เป็นอย่างดี และการวิเคราะห์องค์ประกอบนีเ้ป็นวิธีการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างท่ีดีวิธีหนึ่ง (ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ, 2556, น. 7-8) ซึ่งผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบความรักชาติสอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีการแบง่องค์ประกอบความรักชาติ
ออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรักชาติเชิงหลงใหล 2) ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ 
3) ความรักชาติเชิงสญัลกัษณ์ และ 4) ความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง ของ Rothi และคณะ ท่ีน า
ทฤษฎีความแตกต่างทางประเพณี-วฒันธรรม (traditional-cultural) และหน้าท่ีพลเมือง (civic) 
เป็นหลกัส าคญัในการศกึษาองค์ประกอบ ซึ่งแนวคิดทฤษฎีนีส้อดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีการแบ่ง
องค์ประกอบความรักชาติ 4 องค์ประกอบของ Huddy และ Khatib และมีความใกล้เคียงกับ
องค์ประกอบความรักชาติของ Parker ท่ีแบ่งความรักชาติออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ ความรักชาติ
เชิงหลงใหล ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ และความรักชาติเชิงสัญลักษณ์  โดยความรักชาติ
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เชิงหน้าท่ีพลเมืองของ Rothi และคณะ นัน้ เป็นส่วนหนึ่งของความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ของ 
Parker ซึ่งการแบ่งแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบก็จะสามารถอธิบายความรักชาติได้
ครบถ้วนและชัดเจนมากกว่าความรักชาติ 1 องค์ประกอบ ในสมัยยุคแรกๆ ของการศึกษา
องค์ประกอบความรักชาติ หรือความรักชาติ 2 องค์ประกอบของ Schatz และคณะ นอกจากนัน้แล้ว 
Rothi และคณะ ใช้กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาองค์ประกอบความรักชาติเป็นนกัเรียนหรือนกัศกึษา
ในประเทศอังกฤษ ซึ่งมีลักษณะท่ีใกล้เคียงกับนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 เช่น อายุ ระดับ
การศึกษา ท าให้องค์ประกอบความรักชาติของนกัศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 จึงมี 4 องค์ประกอบ
เช่นเดียวกบั Rothi และคณะเม่ือพิจารณาคา่น า้หนกัองค์ประกอบ (Factor loading) ในรูปคะแนน
มาตรฐาน (β) ขององค์ประกอบ พบว่า ค่าน า้หนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานท่ีมีค่า
มากท่ีสุด คือ ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ (β = .977) ซึ่งสามารถอธิบายความรักชาติได้ร้อยละ 
95.4 ซึ่งความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม ท่ีบ่งบอกว่าตนเอง 
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยผ่านสิ่งต่างๆ ท่ี เป็นสัญลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของไทย  
ซึ่งทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) ตามแนวคิดของ George Herbert 
Mead (Turner, J. H., 2001, p. 210) ก็ได้ให้ความส าคัญต่อสัญลักษณ์ไว้เช่นกันว่า “ถ้าไม่มี
สัญลักษณ์ มน ุษย์จะมีปฏิส ัมพ ันธ์ก ันไม ่ได้และจะไม่มี “ส ังคม ” เกิดขึ น้มา”  รองลงมา  
ค ือ  ความ รัก ชาต ิเชิงหลงใหล (β = .876) สามารถอธิบายความรักชาติได้ ร้อยละ 76.8  
ซึง่ความรักชาติเชิงหลงใหลเป็นการแสดงความรู้สกึ และการแสดงความคดิเห็น ท่ีบง่บอกวา่ตนเอง
มีความรัก ความหวงแหนประเทศชาติ โดยการไม่กล่าวถึงประเทศในทางเส่ือมเสีย และไม่มองว่า
สิ่งต่างๆ ท่ีเกิดขึน้กับประเทศเป็นปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบหนึ่งของทุนทางจิตวิทยา 
เชิงบวกท่ีให้ความส าคญักบัการมองโลกในแง่ดี (Optimism) ซึง่หมายถึง เป็นคณุลกัษณะของการ
ให้เหตุเชิงบวก ยอมรับในความบกพร่องต่างๆ และเช่ือว่าการมองโลกในแง่ดีเป็นการสร้าง  
ความเช่ือวา่จะเกิดความส าเร็จขึน้ในปัจจบุนัและอนาคต (Luthans, F. et al., 2007, p. 3) 

ความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง (β = .835) สามารถอธิบายความรักชาติได้ร้อยละ 
69.7 แสดงให้เห็นว่าความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมืองก็มีความส าคญัต่อความรักชาติเช่นกัน เน่ืองจาก
การปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการท าเพ่ือสงบสุขของสงัคม การไม่ก่อ
ความวุน่วายให้สงัคม การเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของดวงเดือน 
พันธุมนาวิน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538, p. 2-3) ท่ีศึกษาสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งว่า 
มีสาเหตุทางใจอะไรบ้าง โดยความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมืองเป็นส่วนท่ีหนึ่ง ได้แก่ ดอกและผลไม้ 
ของต้นไม้ มีการแสดงออกท่ีแสดงถึงลกัษณะของพลเมืองดี ท่ีท าดีละเว้นความชัว่ ท างานเพ่ือส่วนรวม
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ของประเทศ และองค์ประกอบท่ีมีค่าน า้หนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานน้อยท่ีสุด คือ  
ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ (β = .824) แต่ก็สามารถอธิบายความรักชาติได้มากถึงร้อยละ 67.9  
ซึ่งลกัษณะของความรักชาติเชิงสร้างสรรค์เป็นการกระท าหรือพฤติกรรม การแสดงความรู้สึก และการ
แสดงความคิดเห็น ท่ีบง่บอกว่าตนเองมีความมุ่งมัน่ตอ่การพฒันาประเทศ เปรียบได้กบัส่วนท่ีสอง ได้แก่ 
ส่วนล าต้นของต้นไม้ ท่ีแสดงถึงพฤติกรรมท่ีเอือ้ต่อการพฒันาประเทศ ซึ่งประกอบด้วยจิตท่ีมีลกัษณะ 
5 ด้าน คือ 1) เหตผุลเชิงจริยธรรม 2) มุ่งอนาคตและการควบคมุตนเอง 3) ความเช่ืออ านาจในตน 
4) แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ และ 5) ทศันคติ คณุธรรมและคา่นิยม ตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของดวงเดือน 
พนัธุมนาวิน (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2538, p. 2-3) 

 
ตอนที่  2 ผลการพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของ

นักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 
หลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศกึษาวิชาทหารชัน้ปีท่ี 1 

ท่ีพฒันาขึน้เป็นหลกัสูตรเสริมท่ีฝึกเพิ่มเติมในชัว่โมงสดุท้ายของการเรียนทฤษฎีในการฝึกภาคปกต ิ
ซึ่งการเรียนทฤษฎีในการฝึกภาคปกติตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตามท่ีกระทรวงกลาโหม
ก าหนด มีทัง้หมด 10 ครัง้ ครัง้ละ 1 สัปดาห์ ในจ านวนนีมี้การเรียนวิชาการยิงปืน 2 ครัง้ ดังนัน้ 
หลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีพัฒนาขึน้ จึงมีการฝึกทัง้หมด 8 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลา
ทัง้หมด 8 ชัว่โมง ดงันัน้เพ่ือให้หลกัสตูรมีเนือ้หาท่ีครอบคลุมความรักชาติครบทัง้ 4 องค์ประกอบ 
จึงจัดแผนการฝึกในหลักสูตรให้พัฒนาความรักชาติ องค์ประกอบละ 2 ครัง้ เท่าๆ กัน เน่ืองจาก
ผลการวิจัยในระยะท่ี 1 พบว่า ค่าน า้หนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) ขององค์ประกอบ
ความรักชาตเิชิงหลงใหล ความรักชาตเิชิงสร้างสรรค์ ความรักชาตเิชิงสญัลกัษณ์ และความรักชาติ
เชิงหน้าท่ีพลเมือง เท่ากับ .876 .824 .977 และ .835 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน แสดงว่าแต่ละ
องค์ประกอบมีความส าคญัตอ่การพฒันาความรักชาตท่ีิไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั 

กิจกรรมในหลักสูตรจะใช้วิธีสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การอธิบาย 
การยกตวัอย่าง การให้ข้อสังเกต และจะเน้นให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกันกับเพ่ือนในห้อง เช่น  
การแสดงความคิดเห็น การแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือประสบการณ์ การซักค้าน และการแสดง
บทบาทสมมติ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยของนักศึกษา ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 
(Social learning theory) ของAlbert Bandura ท่ี เน้นว่าวัยรุ่นมีการเรียนรู้ส่วนใหญ่ จากตัวแบบ 
(Model) กล่าวคือ บทบาทของตวัแบบ (กลุ่มเพ่ือน) ท่ีแสดงออกมามีอิทธิพลท่ีส าคญัต่อการกระท า 
ของวัยรุ่นมากกว่าสิ่งท่ีครูพูด ถ้าในสังคมได้พบเจอตัวแบบท่ีมีการกระท าท่ีดี มีความคิดเห็นท่ีดี  
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วยัรุ่นก็จะได้เรียนรู้จากการสังเกต และการลอกเลียนแบบพฤติกรรมของคนอ่ืน ส่วนการให้นักศึกษา 
ได้สวมบทบาทเป็นผู้ อ่ืน ซึ่งเป็นบทบาทท่ีเก่ียวข้องกับจริยธรรม (จริยธรรม หมายถึง ความประพฤต ิ
ท่ีเป็นธรรมชาติ เกิดจากคณุธรรมในตวัเอง) การได้รับรู้ความรู้สึกนึกคิดของผู้ อ่ืนผ่านการแสดงบทบาท
สมมติท าให้บุคคลไม่ยึดติดกับความคิดเดิมของตน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรม
เด็กและวัยรุ่นของPiagetและKohlberg (อุสา สุทธิสาคร, 2559) ครูผู้ สอนเป็นเพียงผู้ ชี แ้นะและ 
ให้ความรู้ในเบือ้งต้น ก ากับดูแลล าดบัขัน้ตอนการท ากิจกรรมให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด และ
น าไปสู่ความวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เหมาะสมกับพฤติกรรมวัยรุ่นตอนกลาง (Middle 
adolescence) ท่ีจะยอมรับฟังและมีความคิดเห็นท่ีเป็นไปทางเดียวกันกับเพ่ือนรุ่นเดียวกันมากกว่า
ความคิดเห็นของครูหรือผู้ใหญ่ นอกจากนัน้ วยัรุ่นมีการเจริญเติบโตของสมองอย่างเต็มท่ี มีพฒันาการ
ทางด้านความคิดสติปัญญาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ มีจินตนาการมาก มีความเช่ือมัน่
ในความคิดของตนอย่างมาก และมีความสามารถในการรู้คิดเชิงนามธรรม ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพหลายประการ ทัง้นี เ้ป็นไปตามผลของการนึกคิดในวัยรุ่นท่ีมีผลต่อบุคลิกภาพและ
พฤติกรรม ในทฤษฎีการประมวลข้อมูลต่อพัฒนาการด้านการรู้คิดในวยัรุ่น (ประณต เค้าฉิม, 2549,  
น. 86-88, 216, 226-227) กิจกรรมในแผนการฝึกจะเน้นให้นักศึกษาแสดงบทบาทท่ีเป็นตัวแบบท่ีดี  
ซึง่มีหลายกิจกรรม ดงันี ้

กิจกรรมแบบอย่างท่ีดี ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 สิทธิและหน้าท่ี ท่ีให้นักศึกษาแสดง
การปฏิบัติตนท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีของนักศึกษาวิชาทหาร ได้แก่ การรวมพล การแต่งเคร่ืองแบบ
นกัศกึษาวิชาทหาร และการแสดงความเคารพ  

กิจกรรมแบบปฏิบตัิท่ีดี ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 การอยู่ร่วมกนัในสงัคม ท่ีให้นกัศกึษา
แสดงการปฏิบตัิตนตามระเบียบในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ การเข้าคิว การจอดรถจักยานยนต์ และ
การเก็บจานอาหาร  

กิจกรรมการวิเคราะห์แยกแยะลักษณะนิสัยของตวัละครในคลิปวิดีโอท่ีถูกต้องและ 
ไม่ถูกต้อง การเปล่ียนบทบาทในคลิปวิดีโอท่ีไม่ถูกต้อง และน ามาแสดงบทบาทสมมติท่ีถูกต้อง 
ในสงัคม ในหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 8 ไมท่จุริตคดิโกงชาต ิ

นอกจากนัน้ กิจกรรมท่ีให้นกัศึกษาได้แสดงความคิดเห็นนัน้สอดคล้องกับหลกัการ
ส่งเสริมและพัฒนาวยัรุ่น กล่าวคือ การไม่บีบบงัคบัหรือสั่งการให้ท าตามโดยไม่แจ้งเหตุผล แต่ควร 
ให้วยัรุ่นมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การยินดีรับฟังความคิดเห็นของวยัรุ่น และควรส่งเสริม 
ให้วยัรุ่นได้ตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ด้วยตนเอง โดยวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของทางเลือก (สถาบนัสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์, Online) ซึ่งกิจกรรมในแผนการฝึกก็มีกิจกรรมท่ีให้นักศึกษาได้แสดง 
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ความคิดเห็น และได้รับฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืน ได้แก่ การบอกแรงบนัดาลใจในการออกแบบเคร่ืองแบบ
นกัศึกษาวิชาทหาร การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งท่ีสะท้อนจากภาพจิตรกรรมไทย เพ่ือให้ได้รับรู้ 
ถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย การแสดงมุมมองต่อประเทศไทย และในปัจจุบันมีผู้ สนใจ 
ใช้งาน Application ใน Smart phone เพิ่มขึน้อย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่ ก่ีปี ท่ีผ่านมา เน่ืองจาก
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว (สุชาดา พลาชยัภิรมย์ศิล, Online) 
ผู้ วิจัยจึงใช้  Application ใน Smart phone มาเป็นเคร่ืองมือในการท ากิจกรรมสร้างหนังสือเสียง 
ฅในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เสียงจากใจ ซึ่งได้รับความสนใจและให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
เป็นอย่างดี  นอกจากกิจกรรมเป็นท่ีน่าสนใจแล้วยงัท าให้นกัศึกษารู้สึกว่าตนเองมีคณุคา่ และสามารถ
ชว่ยเหลือคนในสงัคมได้ 

 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาผลการใช้หลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติ

ของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 
หลังจากใช้หลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนักศึกษา 

วิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีพฒันาขึน้ พบว่า คะแนนความรักชาติเชิงสร้างสรรค์หลงัการฝึกเพิ่มขึน้มากกว่า
ก่อนการฝึก แต่คะแนนความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ในระยะติดตามค่อนข้างคงท่ีเม่ือเทียบกับคะแนน
หลังการฝึก ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเน่ืองจากความรักชาติเชิงสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบท่ีเน้นพัฒนา
ความคิด โดยกิจกรรมท่ีใช้เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การได้ลองท ากิจกรรมจริงๆ (กิจกรรม 
สร้างหนังสือเสียง) และได้รับความสนใจและร่วมมือในการท ากิจกรรม พิจารณาจากผลการสร้าง
หนงัสือเสียงท่ีมีนกัศกึษาส่งงานจ านวน 48 กลุ่ม  จากทัง้หมด 62 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 77.42 และเป็น
การยกตวัอย่างเหตกุารณ์การทจุริตท่ีเกิดขึน้ท่ีผา่นมาไม่นาน ชีใ้ห้ทราบเหต ุนกัศกึษาสามารถคดิไปถึง
ผลลพัธ์ (ผลเสียต่อประเทศ) ได้ ซึ่งเป็นไปตามพฒันาการทางความคิดของวยัรุ่น ซึ่งมีลกัษณะเด่นคือ 
สามารถคิดอย่างมีเหตผุล มีการคิดแบบใช้ตรรกะจากเง่ือนไขท่ีก าหนด สามารถคาดการณ์อนาคตได้
โดยมองย้อนอดีต จึงท าให้นักศึกษามีความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ท่ีเพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับผลของ 
การนึกคิดในวัยรุ่นท่ีมีผลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรม ในทฤษฎีการประมวลข้อมูลต่อพัฒนาการ 
ด้านการรู้คิดในวยัรุ่น ท่ีสมองมีการพัฒนาอย่างเต็มท่ี และมีความสามารถในการรู้คิดเชิงนามธรรม  
ซึง่มีผลตอ่พฤตกิรรมและบคุลิกภาพ (ประณต เค้าฉิม, 2549, น. 226-227)  

ส่วนคะแนนความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมืองหลงัการฝึกท่ีเพิ่มขึน้จากก่อนการฝึกนัน้ 
เน่ืองจากกิจกรรมท่ีใช้ในการพฒันาความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมืองนัน้ เน้นการชีใ้ห้นกัศกึษาเห็นข้อดี
และข้อเสียของการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ ซึ่งผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์  
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คือ สงัคมวุ่นวาย และผู้ ท่ีไม่ปฏิบตัิตามระเบียบกฎเกณฑ์ อาจจะไม่เป็นท่ียอมรับของสงัคม ซึ่งเป็นไป
ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg ว่า พัฒนาการด้านศีลธรรมจรรยาของวัยรุ่น 
ถูกจัดอยู่ในพัฒนาการระดับท่ี 2 มีศีลธรรมจรรยา ขัน้ตอนท่ี 3 ได้รับการยอมรับจากบิดามารดา  
ครู กลุ่มเพ่ือน และสังคม และขัน้ตอนท่ี 4 ท าตามกฎเกณฑ์ของสังคม โดยเด็กวัยรุ่นจะเป็นเด็กดี  
“good-boy, nice-girl” เพ่ือได้รับการยอมรับจากบิดามารดา ครู กลุ่มเพ่ือนและสังคม และจะพัฒนา
ศีลธรรมเข้าสู่วัยผู้ ใหญ่ต่อไป (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2559, น. 68-72) ส าหรับคะแนนความรักชาติ 
เชิงหลงใหล และคะแนนความรักชาติเชิงสญัลกัษณ์ท่ีไม่เพิ่มขึน้ อาจเน่ืองด้วยสาเหตหุลายประการ 
คือ 1) คะแนนความรักชาติเชิงสญัลกัษณ์ มีค่าสูงท่ีสุด (ก่อนการฝึกเท่ากับ 4.136 หลงัการฝึกเท่ากับ 
4.185 และระยะติดตามเท่ากับ 4.200) และคะแนนความรักชาติเชิงหลงใหล มีค่าสูงเป็นอันดบัท่ี 2 
(ก่อนการฝึกเท่ากับ 4.137 หลงัการฝึกเท่ากับ 4.183 และระยะติดตามเท่ากับ 4.180) ซึ่งมีค่าสูงตัง้แต่
ก่อนการฝึก ดังนัน้การพัฒนาให้สูงขึน้ก็คงจะเป็นไปได้ยาก 2) คนไทยได้รับการปลูกฝังให้มี 
ความรักชาติเชิงหลงใหลอยู่แล้ว ได้แก่ การกระท าพิธีเพ่ือระลึกถึงผู้ ท่ีสร้างประโยชน์สขุตอ่ประเทศไทย 
เช่น วันท่ี 18 มกราคม ของทุกปี วันกองทัพไทย เป็นวันท่ีระลึกในวาระท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ทรงกระท ายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า คนไทยร่วมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  
แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ ทรงกอบกู้ อิสรภาพของไทย การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย  
ส่วนความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ มีกิจกรรมท่ีสอดแทรกอยู่ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว เช่น  
การร้องเพลงชาติ การเคารพธงชาติก่อนเข้าเรียน การแต่งกายแบบไทย อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์  
การสืบสานประเพณีวฒันธรรมไทยอยู่เป็นประจ า  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. จากผลการวิจัยนี ้ท าให้ได้องค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1  

ท่ียืนยนัแล้ว ดงันัน้ครูฝึกวิชาทหารท่ีสนใจสามารถน าแบบวดัความรักชาติ ซึ่งเป็นผลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบไปใช้วดัระดบัความรักชาติของนกัศึกษาวิชาทหาร โดยน าผลการวดัระดบั
ความรักชาติเป็นข้อมลูในการพฒันา และเร่งพฒันาองค์ประกอบความรักชาตท่ีิต ่าก่อนตามล าดบั
ความเร่งด่วน หรือเป็นข้อมูลในการวางแผนการฝึกวิชาทหารต่อไป  นอกจากนัน้ครูท่ีสอน 
ในโรงเรียน สามารถน าแบบวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีท่ี 1 ไปเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาแบบวดัความรักชาติให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง เพ่ือน าผลจากการวดัระดบั
ความรักชาตขิองนกัเรียนไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในการพฒันานกัเรียนในส่วนท่ียงับกพร่อง
และเสริมสร้างในสว่นท่ีนกัเรียนมีอยูแ่ล้วให้สามารถพฒันาได้ดียิ่งขึน้ 
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2. หลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปีท่ี 1  
ท่ีพฒันาขึน้ ครูฝึกนกัศกึษาวิชาทหารสามารถยดึเป็นแนวปฏิบตัิอยา่งเป็นระบบตอ่ไป โดยสามารถ
น าไปใช้ร่วมกบัหลกัสูตรการฝึกวิชาทหารหลกั ตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนดได้อย่างเหมาะสม 
ทัง้นีก้ารน าหลกัสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั น้ปีท่ี 1  
ไปใช้ควรปรับให้เหมาะสมกับบริบทด้วย ซึ่งมีประเด็นท่ีควรให้ความส าคญั เพ่ือให้นักศึกษาวิชา
ทหารเกิดการพัฒนา คือ 1) การประเมินผลการเรียนรู้ในระหว่างการท ากิจกรรมแต่ละครัง้  
2) การดงึดดูความสนใจในการอภิปรายและการแลกเปล่ียนความคดิเห็น และ 3) ระยะเวลาในการ
ท ากิจกรรม  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. จากผลการศึกษาการใช้หลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของ

นกัศึกษา พบว่า หลกัสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติของนกัศกึษาสามารถพฒันา
ความรักชาติได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติเพียง 2 องค์ประกอบ คือ ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ 
และความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง ดงันัน้จึงควรมีการศึกษาพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร 
ท่ีเสริมสร้างความรักชาตขิองนกัศกึษาท่ีสามารถพฒันาความรักชาตไิด้ครบทกุองค์ประกอบ 

2. จากการศกึษาการใช้หลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาตขิองนกัศกึษา 
เป็นการศึกษาว่าความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหารท่ีได้รับการฝึกวิชาทหารด้วยหลักสูตร 
การฝึกวิชาทหารท่ี เส ริมส ร้างความ รัก ชาติ มี การพัฒ นาเพิ่ ม ขึ น้ห รือไม่  และในระยะ  
1 เดือนจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร แต่ยังไม่ทราบว่าความรักชาติของนักศึกษานัน้มีความคงทน 
ในระยะยาวมากน้อยเพียงใด ดังนัน้  จึงควรมีการศึกษาโมเดลโค้งพัฒนาการหรือศึกษา 
ความคงทนของความรักชาติภายหลังจากการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร 
ท่ีเสริมสร้างความรักชาติในช่วงเวลาหรือระยะห่างท่ียาวนานขึน้ เพ่ือเป็นข้อมลูในการวางแนวทาง
พฒันาความรักชาตขิองนกัศกึษาตอ่ไป 
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ภาคผนวก ก 
คุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ผลพจิารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัตกิาร (IOC)  
จากผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน 
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ผลพจิารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัตกิาร (IOC)  
จากผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน (ตอ่) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 126 
 

 

 
 

ผลพจิารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัตกิาร (IOC)  
จากผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน (ตอ่) 
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ผลพจิารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัตกิาร (IOC)  
จากผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน (ตอ่) 
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ผลวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือม่ัน (α) 
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ผลวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือม่ัน (α) (ตอ่) 
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ผลการประเมินแผนการฝึกในหลักสูตรการฝึกวิชาทหารที่เสริมสร้างความรักชาติ 
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 ของผู้เช่ียวชาญรายบุคคล 
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ผลการประเมินแผนการฝึกในหลักสูตรการฝึกวิชาทหารที่เสริมสร้างความรักชาติ 
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 ของผู้เช่ียวชาญรายบุคคล (ตอ่) 
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สรุปผลการประเมินหลักสูตรการฝึกวิชาทหารที่ เสริมสร้างความรักชาติ ของนักศึกษา 
วิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 
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ภาคผนวก ข 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลความรักชาตขิองนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1  
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลความรักชาตขิองนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1  
 

Goodness of Fit Statistics 
 

Degrees of Freedom = 35 
Minimum Fit Function Chi-Square = 46.957 (P = 0.0853) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 46.674  

(P = 0.0897) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 11.674 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 33.579) 

 

Minimum Fit Function Value = 0.0507 
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0126 

90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.0363) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0190 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.0322) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 

 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.143 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.131 ; 0.167) 

ECVI for Saturated Model = 0.168 
ECVI for Independence Model = 15.394 

 

Chi-Square for Independence Model with  

66 Degrees of Freedom = 14230.808 
Independence AIC = 14254.808 

Model AIC = 132.674 
Saturated AIC = 156.000 

Independence CAIC = 14324.791 
Model CAIC = 383.448 

Saturated CAIC = 610.892 

 

Normed Fit Index (NFI) = 0.997 
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.998 

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.529 
Comparative Fit Index (CFI) = 0.999 
Incremental Fit Index (IFI) = 0.999 
Relative Fit Index (RFI) = 0.994 

 

Critical N (CN) = 1131.805 

 

 

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.00663 
Standardized RMR = 0.0188 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.992 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.981 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.445 
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ภาคผนวก ค 
ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของสถติวิิเคราะห์ 
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ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของสถติวิิเคราะห์ 
 

1. การตรวจสอบความแตกต่างของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของแต่ละกลุ ่ม  
ความรักชาติ ด้วยการทดสอบ Box’s M Test 

H0: SMed = SHi (ไมล่ะเมิด)  H1: SMed ≠ SHi (ละเมิด) 
มี ผ ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์  ดั ง นี ้ Box’s M = 740.641, df1 = 120, df2 = 27004.380,  

p = .000 
สรุปได้ว่า เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของแต่ละกลุ่มความรักชาติมีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
 

2. การตรวจสอบความแตกต่างของความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียความรักชาติ 
ในแตล่ะชว่งเวลาในการวดัของกลุม่ความรักชาต ิด้วยการทดสอบ Levene’ s Test  

H0: SMed
2 =  SHi

2   (ไมล่ะเมิด)  H0: SMed
2 ≠  SHi

2  (ละเมิด) 
มีผลการวิเคราะห์ ดงันี ้ 

PretestPAT: F = .049, p = .824; PosttestPAT: F = 20.001, p = .000; FollowPAT: F = 13.085, p = .000 
PretestB: F = 1.581, p = .211; PosttestB: F = .057, p = .812; FollowB: F = 5.046, p = .026 
PretestC: F = .665, p = .416; PosttestC: F = 13.070, p = .000; FollowC: F = 13.529, p = .000 
PretestS: F = .556, p = .457; PosttestS: F = 13.011, p = .000; FollowS: F = 18.850, p = .000 
PretestCI: F = 2.839, p = .095; PosttestCI: F = 3.527, p = .063; FollowCI: F = 4.905, p = .029 

สรุปได้ว่า  ความแปรปรวนของคะแนนเฉ ล่ียความ รักชาติ  (Patriotism: PAT)  
ก่อนการฝึก (Pretest) ของกลุ่มรักชาติปานกลางและกลุ่มรักชาติสงูมีความแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ขณะท่ีหลงัการฝึก (Posttest) และระยะติดตาม (Follow) ความแปรปรวนของ
คะแนนเฉล่ียความรักชาติของกลุ่มรักชาติปานกลางและกลุ่มรักชาติสูงมีความแตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านหรือองค์ประกอบ พบว่า ความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ีย
ความรักชาติเชิงหลงใหล (Blind patriotism: B) ก่อนการฝึก (Pretest) และหลงัการฝึก (Posttest) 
ของกลุ่มรักชาติปานกลางและกลุ่มรักชาติสูงมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิต ิ 
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ส่วนระยะติดตาม (Follow) ความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียความรักชาติ เชิงหลงใหลของ 
กลุม่รักชาตปิานกลางและกลุม่รักชาตสิงูมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ความแปรปรวนของคะแนนเฉ ล่ียความ รักชาติ เชิ งส ร้างสรรค์  (Constructive 
patriotism: C) ก่ อ น การ ฝึ ก  (Pretest) ข อ งกลุ่ ม รัก ช าติ ป าน กล างแล ะกลุ่ ม รัก ช าติ สู ง 
มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ขณะท่ีหลงัการฝึก (Posttest) และระยะติดตาม 
(Follow) ความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ ของกลุ่มรักชาติปานกลาง
และกลุม่รักชาตสิงูมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงสญัลกัษณ์ (Symbolic patriotism: 
S) ก่อนการฝึก (Pretest) ของกลุ่มรักชาติปานกลางและกลุ่มรักชาติสูงมีความแตกต่างกัน 
อย่างไม่ มีนัยส าคัญทางสถิติ  ขณะท่ีหลังการฝึก (Posttest) และระยะติดตาม (Follow)  
ความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงสัญลักษณ์  ของกลุ่มรักชาติปานกลางและ 
กลุม่รักชาตสิงูมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง (Civic patriotism: 
CI) ก่อนการฝึก (Pretest) และหลงัการฝึก (Posttest) ของกลุ่มรักชาติปานกลางและกลุ่มรักชาติ
สูงมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ส่วนระยะติดตาม (Follow) ความแปรปรวน
ของคะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมืองของกลุ่มรักชาติปานกลางและกลุ่มรักชาติสูง 
มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  H0: SMed
2 =  SHi

2
 H0: SMed

2 ≠  SHi
2

 

  (ไมล่ะเมิด) (ละเมิด) 
PAT Pretest √  
 Posttest  √ 
 Follow  √ 
B Pretest  √ 
 Posttest  √ 
 Follow √  
C Pretest  √ 
 Posttest √  
 Follow √  
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  H0: SMed
2 =  SHi

2
 H0: SMed

2 ≠  SHi
2

 

  (ไมล่ะเมิด) (ละเมิด) 
S Pretest  √ 
 Posttest √  
 Follow √  
CI Pretest  √ 
 Posttest  √ 
 Follow √  
 

3. การตรวจสอบความแตกต่างของความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียความรักชาติ 
ในแตล่ะชว่งเวลาในการวดั ด้วยการทดสอบ Mauchly’s Test 

H0: S𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
2 =  SPosttest

2 =  SFollow
2  (ไมล่ะเมิด)  

H0: S𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
2 ≠  SPosttest

2 ≠  SFollow
2  อยา่งน้อย 1 คู ่(ละเมิด)  

มีผลการวิเคราะห์ ดงันี ้ 
PAT: Mauchly’s W = .889, Approx. Chi-Square = 14.084, df = 2, p = .001 
B: Mauchly’s W = .974, Approx. Chi-Square = 3.148, df = 2, p = .207 
C: Mauchly’s W = .995, Approx. Chi-Square = .614, df = 2, p = .736 
S: Mauchly’s W = .924, Approx. Chi-Square = 9.420, df = 2, p = .009 
CI: Mauchly’s W = .978, Approx. Chi-Square = 2.723, df = 2, p = .256 

 
สรุปได้ว่า ความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียความรักชาติ (Patriotism: PAT) ในแต่ละ

ชว่งเวลาการวดัซ า้มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านหรือองค์ประกอบ พบว่า ความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ีย

ความรักชาติเชิงหลงใหล (Blind patriotism: B) ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ (Constructive 
patriotism: C) และความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง (Civic patriotism: CI) ในแต่ละช่วงเวลา 
การวดัซ า้มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ีย
ความรักชาตเิชิงสญัลกัษณ์ (Symbolic patriotism: S) ในแตล่ะช่วงเวลาการวดัซ า้มีความแตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05   
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จากการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของสถิติวิเคราะห์ พบว่า มีการละเมิดข้อตกลง
เบือ้งต้นท่ีว่า 1) เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของแต่ละกลุ่มความรักชาติมีความแตกต่างกัน
อย่างมีน ัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 2) ความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียความรักชาติ 
ในแต่ละช่วงเวลาในการวดัของกลุ่มความรักชาติบางตวั มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้ เม่ือทดสอบอิทธิพลปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มความรักชาติและช่วงเวลา 
ในการวัดผู้ วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการทดสอบของ Pillai’s Trace เน่ืองจาก Pillai’s Trace จะมีความแกร่ง 
(Robustness) มากกวา่วิธีการทดสอบอ่ืนๆ (ทรงศกัดิ ์ภสีูออ่น. 2551)  

ส่วนข้อตกลงเบือ้งต้นของการวดัซ า้ พบว่า มีการละเมิดในบางตวัแปร ได้แก่ คะแนน
เฉล่ียความรักชาติ และคะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงสญัลกัษณ์ ท่ีว่าความแปรปรวนของคะแนน
เฉล่ียความรักชาติ และคะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ในแต่ละช่วงเวลาในการวัด
แตกตา่งกนั เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 (type I error) ผู้วิจยัจึงเลือกใช้วิธีการทดสอบของ 
Greenhouse-Geisser แต่ส าห รับคะแนนเฉ ล่ียความ รักชาติ เชิ งหลงใหล  ความ รักชาติ 
เชิงสร้างสรรค์ และความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมือง ไม่ละเมิดข้อตกลงเบือ้งต้นของการวัดซ า้ 
กล่าวคือ ความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียความรักชาติเชิงหลงใหล ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ 
และความรักชาติเชิงหน้าท่ีพลเมืองในแต่ละช่วงเวลาในการวดัไม่แตกตา่งกัน (Sphericity) จึงจะ
เลือกใช้วิธีการทดสอบของ Sphericity Assumed  
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ภาคผนวก ง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตัวอย่างแบบวัดความรักชาต ิ
 

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประเทศไทย ส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 1 
 

ค าชีแ้จง  
1. แบบสอบถามฉบบันีมี้จดุประสงค์เพ่ือสอบถามเก่ียวกบัการปฏิบตั ิความรู้สกึ หรือความคิดเห็นของ

ทา่นท่ีมีตอ่ประเทศไทยในแง่มมุตา่งๆ 
2. แบบสอบถามฉบบันี ้แบง่เป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นตวั 
 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับการปฏิบตัิ ความรู้สึก หรือความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อประเทศ

ไทยในแง่มมุตา่งๆ ซึง่มีทัง้หมด 46 ข้อ 
3. ขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการอ่านและพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วตอบให้ตรง

กับระดบัการปฏิบตัิ ความรู้สึก หรือความคิดเห็นของนกัศกึษามากท่ีสดุ โดยใสเ่คร่ืองหมาย √ 
ลงในชอ่งทางขวามือ เพียงชอ่งเดียว ของแตล่ะข้อ โดยพิจารณาดงันี ้

 
มากท่ีสดุ หมายถึง ข้อความนัน้ตรงหรือสอดคล้องกับการปฏิบัติ ความรู้สึก 

หรือความคดิเห็นของนกัศกึษามากท่ีสดุ 
(81%-100%) 

มาก หมายถึง ข้อความนัน้ตรงหรือสอดคล้องกับการปฏิบัติ ความรู้สึก 
หรือความคดิเห็นของนกัศกึษามาก 

(61%-80%) 

ปานกลาง หมายถึง ข้อความนัน้ตรงหรือสอดคล้องกับการปฏิบัติ ความรู้สึก 
หรือความคดิเห็นของนกัศกึษาปานกลาง 

(41%-60%) 

น้อย หมายถึง ข้อความนัน้ตรงหรือสอดคล้องกับการปฏิบัติ ความรู้สึก 
หรือความคดิเห็นของนกัศกึษาน้อย 

(21%-40%) 

น้อยท่ีสดุ หมายถึง ข้อความนัน้ตรงหรือสอดคล้องกับการปฏิบัติ ความรู้สึก 
หรือความคดิเห็นของนกัศกึษาน้อยท่ีสดุ 

(0%-20%) 
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ตวัอยา่ง 

ข้อ ข้อความ 

ระดับการปฏิบัติ / 
ระดับความรู้สึก / ระดับความคิดเหน็ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(0) ฉนัภมูิใจท่ีครอบครัวของฉนัตัง้ถ่ินฐานและได้อาศยัอยู่
ในประเทศไทย …….…. … √ … …….… …….… …….… 

(00) ฉนัประดบัธงชาตไิทยท่ีบ้านในวนัส าคญัของชาติ …….…. …….… …….… … √ … …….… 
ค าอธิบาย 
จากตวัอย่าง (0) แสดงว่านกัศึกษารู้สึกภูมิใจท่ีครอบครัวของนกัศึกษาตัง้ถ่ินฐานและได้อาศยัอย

ในประเทศไทยในระดบัมาก 
จากตวัอยา่ง (00) แสดงวา่นกัศกึษาประดบัธงชาตไิทยท่ีบ้านในวนัส าคญัของชาติในระดบัน้อย 
 
4. กรุณาตอบข้อค าถามทุกข้อให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด ส าหรับการตอบแบบสอบถาม

ของนกัศึกษาจะไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษา และผู้ วิจัยขอรับรองว่าจะเก็บค าตอบของ
นกัศกึษาไว้เป็นความลบั 

 
ขอขอบคณุนกัศกึษาท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้

 
 

ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลท่ัวไป 
ค าชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตวัของผู้ตอบ เม่ืออ่านข้อความ

แล้ว  
 กรุณาเติมข้อความลงในช่องว่างหรือท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง  [   ]  ตามความเป็น

จริง  
 1. ช่ือโรงเรียน / วิทยาลยั   
................................................................................................... 
 2. เพศ       [   ] ชาย  [   ]   หญิง 
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ตอนที่  2 สอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติ ความรู้สึก หรือความคิดเห็นของท่านที่ มีต่อ
ประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ 
ค าชีแ้จง ให้นกัศกึษาอ่านข้อความ แล้วพิจารณาวา่ข้อความนัน้ตรงกบัการปฏิบตั ิความรู้สกึ  

 หรือความคิดเห็นของนกัศกึษาในระดบัใด  
 แล้วท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องให้ตรงกับความเป็นจริงของนักศึกษามากที่สุด 

ข้อ ข้อความ 

ระดับการปฏิบัติ / 
ระดับความรู้สึก / ระดับความคิดเหน็ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ฉนัรักและหวงแหนแผน่ดินเกิดของฉนั  ...…. ...…. ...…. ...…. ...…. 
2 ฉนัคดิวา่ประเทศไทยสามารถด ารงอยูไ่ด้อยา่งน่าภาคภมูิใจใน

ปัจจบุนั เพราะเรามีบรรพบรุุษท่ีมีความกล้าหาญเสียสละใน
การปกปอ้งและสร้างสรรค์สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศชาติ
และสงัคมมาโดยตลอด เชน่ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช พอ่ขนุ
รามค าแหงมหาราช ชาวบ้านบางระจนั  ...…. ...…. ...…. ...…. ...…. 

3 ฉนัชมภาพยนตร์อิงประวตัศิาสตร์ไทย เพราะรู้สกึส านึกใน
บญุคณุบรรพบรุุษไทย เชน่  ต านานสมเดจ็ พระนเรศวร สริุโย
ไท บางระจนั ...…. ...…. ...…. ...…. ...…. 

4 ฉนัคดิวา่ฉนัไมค่วรกลา่วถึงประเทศไทยในทางเส่ือมเสีย ...…. ...…. ...…. ...…. ...…. 
5 ฉนัเชียร์ทีมชาตไิทยในการแขง่ขนัตา่งๆ เชน่ การแขง่กีฬา การ

ประกวดนางงาม หรือการประกวดแขง่ขนัอ่ืนๆ  ...…. ...…. ...…. ...…. ...…. 
6 ฉนัชมพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ไทย เช่น 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตพิระนคร ด้วย
ความภาคภมูิใจ ...…. ...…. ...…. ...…. ...…. 

7 ฉนัคดิวา่ฉนัและลกูหลานของฉนัจะอาศยัอยูใ่นประเทศไทย
ตอ่ไป แม้วา่จะมีโอกาสย้ายไปอยู่ประเทศท่ีเจริญกว่าก็ตาม ...…. ...…. ...…. ...…. ...…. 

8 ฉนัภมูิใจท่ีประเทศไทยสามารถรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึน้ 
ของชาติตะวนัตก ...…. ...…. ...…. ...…. ...…. 
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ข้อ ข้อความ 

ระดับการปฏิบัติ / 
ระดับความรู้สึก / ระดับความคิดเหน็ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

9 
 

ฉนัเห็นคณุคา่ของเหตกุารณ์ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ชาตไิทย 
เชน่ การประกาศอิสรภาพและการท ายทุธหตัถีของสมเดจ็พระ
นเรศวร  ...…. ...…. ...…. ...…. ...…. 

10 ฉนัศกึษาประวตัิศาสตร์ไทยเพิ่มเตมิจากท่ีครูสอนในห้องเรียน 
เชน่ คลิปวิดีโอ เพลง วรรณกรรม หรือสอบถามจากผู้ รู้ ...…. ...…. ...…. ...…. ...…. 

11 ฉนัตดิตามข่าวเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของไทย เพราะ
ฉนัรักและปรารถนาดีตอ่ชาติ ...…. ...…. ...…. ...…. ...…. 

12 ฉนัคดิวา่ฉนัควรมีสว่นร่วมในการปรับเปล่ียนนโยบายท่ีสง่ผล
เสียตอ่ประเทศ ...…. ...…. ...…. ...…. ...…. 

13 ฉนัรู้สกึยินดีท่ีประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี ...…. ...…. ...…. ...…. ...…. 
14 ฉนัคดิวา่ฉนักล้าแสดงความคดิเห็นท่ีมีประโยชน์ตอ่ประเทศ  

แม้วา่ความคิดเห็นเหลา่นัน้อาจจะแตกตา่งไปจากคนสว่นใหญ่
ก็ตาม ...…. ...…. ...…. ...…. ...…. 

15 ฉนัคดิวา่ฉนัควรเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาประเทศไทยในด้าน
ตา่งๆ ...…. ...…. ...…. ...…. ...…. 

16 ฉนัไมซื่อ้สินค้าท่ีละเมิดลิขสิทธ์ เชน่ แผน่ซีดีเพลงหรือ
ภาพยนตร์ กระเป๋า รองเท้า เพราะต้องการเป็นสว่นหนึง่ในการ
ชว่ยเปล่ียนแปลงสงัคมให้ดีขึน้ ...…. ...…. ...…. ...…. ...…. 

17 ฉนัรู้สกึช่ืนชมการท างานของหนว่ยงานท่ีช่วยสงวนรักษาสมบตัิ
ของชาติ ไมใ่ห้สญูหาย เพ่ือเป็นมรดกสืบทอดให้แก่คนรุ่นหลงั
ตอ่ไป ...…. ...…. ...…. ...…. ...…. 

18 ถ้าฉนัมีโอกาสไปเท่ียวแหลง่ธรรมชาต ิเชน่ ทะเล อทุยาน
แหง่ชาต ิฉนัจะรักษาแหลง่ธรรมชาตใิห้มีสภาพเหมือนเดิมหรือ
ดีขึน้ เชน่ ไมท่ าลายปะการัง ชว่ยเก็บขยะท่ีถกูทิง้ในท่ีห้ามทิง้ ...…. ...…. ...…. ...…. ...…. 
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ตัวอย่างแผนการฝึกในหลักสูตรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติ 
 

กจิกรรมครัง้ที่ 3 คิดดีจงึมีสุข 
องค์ประกอบ ความรักชาตเิชิงหลงใหล (Blind  patriotism)  เวลา 60 นาที 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศได้  (ตวัชีว้ดัท่ี 3 การคิดในแง่บวก) 
2. บอกการมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศได้ (ตวัชีว้ดัท่ี 2 ความรักและหวง

แหน) 
สาระการเรียนรู้ 
 - ความคิดเป็นจดุเร่ิมต้นของการกระท า ดงัค ากล่าว “ตวัเป็นนาย กายเป็นบา่ว” เม่ือคิดดี
สิ่งท่ีกระท าก็เป็นเร่ืองดี และเม่ือคิดบวก การกระท าก็เป็นบวกตามไปด้วย ในชีวิตคนเราย่อมมีทัง้
เร่ืองท่ีดีและไม่ดี คนท่ีมีมุมมองชีวิตในแง่บวก จะพยายามหาค าตอบหรือหาเหตุผลให้กับสิ่งท่ี
เกิดขึน้เสมอและคิดแก้ปัญหา ซึ่งต่างจากคนท่ีชอบมองทุกเร่ืองท่ีเกิดขึน้ว่าเป็นปัญหา และ
นอกจากไมห่าแนวทางแก้ไขแล้วยงัโทษสิ่งตา่งๆท่ีอยู่รอบตวั 
 
การด าเนินกิจกรรม 
 ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 ครูฝึกบอกจดุประสงค์การเรียนรู้ในการด าเนินกิจกรรมให้นกัศกึษาทราบ 
  1.2 ให้นกัศึกษาดภูาพ และตอบว่าเห็นภาพอะไร โดยครูฝึกให้ดภูาพ 2 ครัง้ ในมุมมอง 
ท่ีแตกตา่งกนั 

1) ภาพท่ี 1 กระดาษ 

 
มมุมองท่ี 1 
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มมุมองท่ี 2 

ท่ีมา: http://board.postjung.com/862128 
  1.3 ครูฝึกเฉลย มุมมองท่ี 1 เห็นเป็นภาพหน้าอกของหญิงสาว มุมมองท่ี 2  
เห็นเป็นภาพกระดาษ 
 
 ขัน้ท่ี 2 ขัน้พัฒนาผู้เรียน (ขัน้สอน) 
  2.1 ครูฝึกอธิบายการมองเห็นภาพท่ีแตกตา่งกนัตอ่ 

- ภาพเดียวกนั แตค่นเรามองเห็นเป็นคนละภาพ เน่ืองจากมมุมองท่ีเห็น หรือ
ผู้พบเห็นเลือกท่ีจะมองในมุมใด เช่นเดียวกับความคิดของแต่ละคน บางคนเลือกท่ีจะมองและ  
คดิในแง่บวก แตบ่างคนเลือกท่ีจะมองในแง่ลบ 
  2.2 ครูฝึกให้นกัศกึษาดคูลิปการแสดงความรู้สกึและความคิดเห็นตอ่ประเทศไทย 
(ชว่ง 25 วินาทีแรก) 
  2.3 ให้นกัศกึษาสรุปใจความในคลิป ลงในใบงานท่ี 3.1 

- คนไทยแสดงความรู้สกึและความคดิเห็นตอ่ประเทศไทย ดงันี ้
1) ประเทศไทยอากาศร้อน 
2) คนไทยไร้ระเบียบ 
3) คนไทยขีโ้กง 
4) การจราจรในประเทศไทยตดิขดั 
5) ประเทศไทยมีมลพิษเยอะ 

  2.4 ครูฝึกถามกระตุ้นให้นกัศกึษาคิดตาม และตอบค าถามในใบงานท่ี 3.1ดงันี ้
1) การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อประเทศไทยในคลิป มีลักษณะ

อยา่งไร และมีประโยชน์หรือไม ่



 147 
 

 

 
 

2) นกัศึกษารู้สึกอย่างไรต่อการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อประเทศ
ไทยในคลิป 

3) นักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่กับการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
ตอ่ประเทศไทยในคลิป และแสดงเหตผุลประกอบ 
  2.5 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามค าตอบในข้อ 4 ใบงานท่ี 3.1 ร่วมกับสรุปเหตุผล
และน าเสนอเหตุผลของกลุ่มตนเอง (ท าทีละข้อ ดังนัน้จะเปล่ียนกลุ่ม 5 ครัง้ ตามจ านวนค าตอบ 
ในข้อ 4)  
  2.6 ให้นกัศกึษาดคูลิปตอ่จนจบ 

2.7 ให้นกัศึกษาพิจารณาเหตผุลของกลุ่มท่ีคิดแตกตา่งจากกลุ่มของตนเอง และ
ตอบค าถามข้อ 4 อีกครัง้ แตท่ าลงในข้อ 5  
  2.8 ถ้านกัศกึษาสามารถพดูกบัคนท่ีแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นตอ่ประเทศ
ไทยในคลิปได้ นกัศกึษาจะบอกวา่อะไร (ใบงานท่ี 3.1) 

2.9 ให้นกัศกึษาบอกการมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศ (ใบงานท่ี 3.1) 
 
 ขัน้ท่ี 3 ขัน้รวบยอด (ขัน้สรุป) 
  3.1 ครูฝึกสรุปกิจกรรมกบันกัศกึษาวิชาทหาร ในเร่ืองการคดิดีจงึมีสขุ 

- “เราเป็นคนท่ียิ่งใหญ่ เพราะสิ่งท่ีเราให้ ไม่ใช่สิ่งท่ีเรารับ” อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ 
(Albert Einstein) นักฟิสิกส์ทฤษฎีและอัจฉริยะของโลกได้กล่าวไว้ ซึ่งเป็นมุมมองชีวิตกับการคิด
บวก ที่ท าให้คนเรามีต้นทุนในการด าเนินชีวิตสูงขึน้ เพราะคนท่ีมีต้นทุนทางความคิดจะมองกว้างและ
มองไกล คิดถึงผลได้ผลเสียควบคู่กนัไปเสมอ ซึ่งต่างจากคนทัว่ๆ ไปท่ีมกัจะคิดถึงผลได้เพียงอย่างเดียว 
เม่ือคิดดีก็จะท าให้จิตใจดี เม่ือจิตใจดีการกระท าก็ย่อมดีตามไปด้วย “คิดดี ท าดี ผลลพัธ์ดี” และถ้า
เราคดิดีตอ่ประเทศ ประเทศก็จะดีด้วยเชน่กนั  
(ท่ีมา: http://www.prazang.com/web/blog/post/มมุมองชีวิตคดิดี ท าดี ผลลพัธ์ดี) 

3.2 ให้นกัศกึษาท าแบบประเมินความคิดเห็นตอ่การจดักิจกรรมครัง้ท่ี 3 คดิดีจงึมีสขุ 
ส่ือประกอบการท ากิจกรรม 

ใบงานท่ี 3.1 มองอยา่งใสใ่จ 
คลิปการแสดงความรู้สึกและความคดิเห็นตอ่ประเทศไทย 
แบบประเมินความคิดเห็นตอ่การจดักิจกรรมครัง้ท่ี 3 คิดดีจงึมีสขุ 
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การประเมินผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวดั เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

1. เสนอความคดิเห็นที่
เป็นประโยชน์ตอ่ประเทศ
ได้  
2. บอกการมีสว่นร่วมใน
การแก้ไขปัญหาของ
ประเทศได้ 

- ประเมินผลการท าใบ
งานที่ 3.1 

- ใบงานที่ 3.1 มองอยา่งใส่
ใจ 

- นกัศกึษาสามารถท า
ใบงานท่ี 3.1 ได้ 
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ใบงานที่ 3.1 มองอย่างใส่ใจ 

 
ค าชีแ้จง 
 ให้นักศึกษาดูคลิปการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อประเทศไทยและตอบค าถาม
ตอ่ไปนี ้
1. คนไทยแสดงความรู้สกึและความคดิเห็นตอ่ประเทศไทยด้านใดบ้าง ดงันี ้

1) ............................................................................................................................ 
2) ............................................................................................................................ 
3) ............................................................................................................................. 
4) ............................................................................................................................ 
5) ........................................................................................................................... 

 

2. การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นตอ่ประเทศไทยในคลิป มีลกัษณะอย่างไร และมีประโยชน์
หรือไม ่
.............................................................................................................................................. 
 

3. ให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัประเดน็ในข้อ 1 อยา่งมีประโยชน์ตอ่ประเทศไทย 
1) ........................................................................................................................... 
2) ........................................................................................................................... 
3) .......................................................................................................................... 
4) ........................................................................................................................... 
5) ........................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-นามสกลุ .................................................................................... ห้อง ................ เลขท่ี .............. 
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4. นกัศกึษาเห็นด้วยหรือไมก่บัการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นตอ่ประเทศไทยในคลิป  
และแสดงเหตผุลประกอบ  
เห็นด้วยในประเดน็ (เลือกค าตอบจากข้อ 1) ไมเ่ห็นด้วยในประเด็น (เลือกค าตอบจากข้อ 1) 

1. 1. 
เหตผุล เหตผุล 
2. 2. 
เหตผุล เหตผุล 
3. 3. 
เหตผุล เหตผุล 
4. 4. 
เหตผุล เหตผุล 
5. 5. 
เหตผุล เหตผุล 
 
5. หลงัจากพิจารณาเหตผุลของเพื่อนท่ีมีความคดิเห็นตา่งไปจากเราแล้ว นกัศกึษาเห็นด้วยหรือไม่ 
กบัการแสดงความรู้สกึและความคิดเห็นตอ่ประเทศไทยในคลิป และแสดงเหตผุลประกอบ  
เห็นด้วยในประเดน็ (เลือกค าตอบจากข้อ 1) ไมเ่ห็นด้วยในประเด็น (เลือกค าตอบจากข้อ 1) 

1. 1. 
เหตผุล เหตผุล 
2. 2. 
เหตผุล เหตผุล 
3. 3. 
เหตผุล เหตผุล 
4. 4. 
เหตผุล เหตผุล 
5. 5. 
เหตผุล เหตผุล 
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6. ถ้านกัศกึษาสามารถพดูกบัคนท่ีแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นตอ่ประเทศไทยในคลิปได้  
นกัศกึษาจะบอกวา่อะไร 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

 
7. ให้นกัศกึษาบอกการมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาทัง้ 5 ข้อ  

1. วิธีการแก้ปัญหาประเทศไทยอากาศร้อน 
......................................................................................................................................... 
2. วิธีการแก้ปัญหาคนไทยไร้ระเบียบ 
......................................................................................................................................... 
3. วิธีการแก้ปัญหาคนไทยขีโ้กง 
......................................................................................................................................... 
4. วิธีการแก้ปัญหาการจราจรในประเทศไทยตดิขดั 
......................................................................................................................................... 
5. วิธีการแก้ปัญหาประเทศไทยมีมลพิษเยอะ 
......................................................................................................................................... 
 

**************************************************************************** 
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ภาคผนวก จ 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 

รายช่ือผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพแบบวดัความรักชาต ิ
 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภทัราวิวฒัน์ อาจารย์ประจ าสถาบนัพฤตกิรรมศาสตร์  
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศศธิร บวัทอง  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
         แขนงวิชาการวดัและประเมินผลการศกึษา   
       มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
3. อาจารย์ ดร.เกียรตยิศ กลุเดชชยัชาญ  อาจารย์ประจ าส านกัทดสอบทางการศกึษา 
       และจิตวิทยา  
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
4. อาจารย์ ดร.สมุาลี มีสกลุ   ครูช านาญการพิเศษ  
       โรงเรียนวิเศษไชยชาญ (ตนัตวิิทยาภมูิ) 
       จงัหวดัอา่งทอง 
 
5. นายชาตชิาย ศรีสมทุร    หวัหน้าฝ่ายการศกึษา 
       คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
       มหาวิทยาลยัมหิดล 
       กรุงเทพมหานคร 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 

รายช่ือผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพแผนการฝึกในหลกัสตูรการฝึกวิชาทหารท่ีเสริมสร้างความรักชาติ 
 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภทัราวิวฒัน์ อาจารย์ประจ าสถาบนัพฤตกิรรมศาสตร์  
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. นางสาวพชัดาพรรณ อดุมเพ็ชร   นกัวิชาการ ฝ่ายการศกึษา 
       คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
       มหาวิทยาลยัมหิดล  
       กรุงเทพมหานคร 
 
3. นายชาตชิาย ศรีสมทุร    หวัหน้าฝ่ายการศกึษา 
       คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
       มหาวิทยาลยัมหิดล 
       กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ประวัติผ ู้เขียน  

 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ชลิตาสรณ์  ชญาภาภริูดา 
วัน เดือน ปี เกิด 15 ธนัวาคม 2521 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2544 การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) สาขาคณิตศาสตร์   

จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2550 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  (วท.ม.) สาขาสถิติประยกุต์  
จาก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
พ.ศ. 2562 ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต   
สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 33/16 หมู ่6 ต าบลบางน า้จืด อ าเภอเมืองสมทุรสาคร   
จงัหวดัสมทุรสาคร 74000     
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