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การวิจยั นี ้มีความมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 และ 3) เพื่อศึกษาผล
การใช้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรั กชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักศึกษา
วิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ในศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม ปี การศึกษา 2561 ในการศึกษา
องค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 มีกลุ่มตัวอย่าง จานวน 1,232 คน ส่วนการศึกษาผลการใช้
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้ ที่ 1 มีกลุ่มตัวอย่าง จานวน 123 คน ซึ่ง
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มรักชาติสูง จานวน 78 คน และกลุ่มรักชาติปานกลาง จานวน 45 คน เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวิจัย ได้ แ ก่ แบบวัดความรั กชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 ในการศึกษาองค์ประกอบความรั กชาติใช้ การ
วิเคราะห์ข้ อ มูลด้ วยการวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิ งยื นยัน ส่ วนการศึก ษาผลการใช้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารใช้ ก าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรพหุนามแบบวัดซ ้า (Repeated measure MANOVA) ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ผล
การวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิงยื นยัน พบว่า ความรั ก ชาติ มี 4 องค์ ป ระกอบ โมเดลมี ค วามสอดคล้ อ งกับ ข้ อ มูลเชิ ง
ป ร ะ จั ก ษ์ (Chi-square = 46.957, p = .085, df = 35, Chi-square/df = 1.342, GFI = .992, AGFI = .961)
นอกจากนัน้ แบบวัดความรั กชาติมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct Validity) และมีความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้ าง
(Construct reliability) เท่ากับ .763-.866 2) หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรั กชาติที่พัฒ นาขึน้ เป็ นส่วน
หนึ่งของหลักสูตรการฝึ กวิชาทหาร ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด ซึ่งมี ทงหมด
ั้
20 ครั ง้ สัปดาห์ละ 1 ครั ง้ ครั ง้ ละ 4
ชัว่ โมง โดยหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่ม่งุ เน้ นเสริ มสร้ างความรักชาติเป็ นการฝึ กในชัว่ โมงสุดท้ ายของการฝึ กในสัปดาห์ที่
13-20 มีทงหมด
ั้
8 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง ใช้ วิธีสอนในรู ปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การยกตัวอย่าง ประกอบกับการทา
กิจกรรมที่ผสมผสานวิธีการทากิจกรรมกลุ่ม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรื อประสบการณ์ การซักค้ าน และการแสดง
บทบาทสมมติ มีผลประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร (ฉบับร่ าง) อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.643) และ 3)
คะแนนเฉลี่ยความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหารกลุ่มรักชาติสูงและกลุ่มรักชาติปานกลางแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และการใช้ หลักสูตรส่งผลให้ คะแนนเฉลี่ยความรักชาติก่อนฝึ ก หลังฝึ ก และระยะติดตาม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบ พบว่า เฉพาะความรั กชาติเชิงสร้ างสรรค์
และความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมืองที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .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, Chisquare/df = 1.342, GFI = .992, AGFI = .961) Moreover, the results also revealed that the patriotism of firstyear 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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1

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญ
กองทัพบก มีภารกิจที่สาคัญยิ่งประการหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติจดั ระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 ได้ แก่ การเตรี ยมกาลังกองทัพบก และป้องกันราชอาณาจักร ดังนัน้
จึงมีความจาเป็ นต้ องให้ การศึกษาแก่กาลังพล เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ตามตาแหน่งได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันถือได้ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการเตรี ยมกาลังกองทัพบก ให้ มีความพร้ อมรบตามภารกิจ
ที่ได้ กาหนดไว้ ในกฎหมาย กาลังพลสารองนักศึกษาวิชาทหาร และอาสารักษาดินแดน ก็เป็ นส่วนหนึ่ง
ของกาลังกองทัพบก ดังนันการเตรี
้
ยมความพร้ อมรบของกาลังพลสารองนักศึกษาวิชาทหาร และ
อาสารักษาดินแดนอยู่เสมอ จึงถือได้ ว่าเป็ นภารกิจที่สาคัญยิ่งเช่นกัน ในการนีเ้ พื่อให้ การศึกษา
ของกาลังพลสารองเป็ น ไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ตามระบบการฝึ กกาลังพลสารองที่ได้ ระบุไว้ ใน
แผนแม่บทการพัฒนาระบบกาลังสารองฯ โดยกาลังพลสารองสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่ง
ที่ ได้ รับการบรรจุและปฏิ บัติงานร่ วมกับ กาลังพลหรื อหน่วยทหารประจ าการ ตามแผนป้องกัน
ประเทศ กองทัพ บกจึงได้ ม อบนโยบายเฉพาะ นอกเหนือจากนโยบายทั่วไปให้ หน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดนดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาของกาลังพลสารอง หลักสูตรการศึกษา
สาหรับ กาลัง พลสารอง ซึ่ง เป็ น ผลผลิต จากการฝึ ก นัก ศึก ษาวิ ช าทหาร หรื อ ที่เรี ย กกัน ว่า รด.
(รั ก ษาดิ น แดน) มุ่ ง เน้ นถึ ง การปลู ก ฝั งอุ ด มการณ์ และความจงรั ก ภั ก ดี ใ นชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย์ ยึดมั่นในระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร และมีการสอดแทรกการสอน
เกี่ ยวกับ ประวัติศ าสตร์ ช าติไ ทย และความเสีย สละของบรรพบุรุ ษไทยแก่น ักศึกษาวิช าทหาร
เพื่อให้ เกิดความรักและหวงแหนชาติ (กรมยุทธการทหารบก, 2554, น. 1, 11-12)
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการสมัครเรี ยนวิชาทหาร
หรื อเรี ยน รด. พบว่า นักเรี ยนหญิ งต้ องการได้ รับ สิทธิการประดับยศ (จบชันปี
้ ที่ 3 จะได้ รับชันยศ
้
นายทหารชัน้ ประทวน และจบชัน้ ปี ที่ 5 จะได้ ยศนายทหารชัน้ สัญญาบัตร) และการได้ รับ สิทธิ
ในการเพิ่มโอกาสสอบเข้ าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (วัชรินทร์ มุทะสินธุ์, 2556, น. 222) ขณะที่
นักเรี ยนชาย จังหวัดอุดรธานี สมัครใจเรี ยนวิช าทหาร หรื อเรี ยน รด. คือ การได้ รับสิทธิ ไม่ต้อง
เกณฑ์ทหาร คิดเป็ นร้ อยละ 79.60 (กาพล วสุเทพ, 2542) และสุจิณณา สวัสดี (2555, น. 74) ศึกษา
ความพึงพอใจในการเข้ ารับการฝึ กวิชาทหาร โรงเรี ยนรักษาดินแดน พบว่า เหตุผลในการสมัครเป็ น
นักศึกษาวิชาทหารมากที่สุด คือ เพื่อรับสิทธิไม่ต้องเกณฑ์ทหาร คิดเป็ นร้ อยละ 47.60 รองลงมา
คือ ต้ องการรู้ หลัก การฝึ ก วิช าทหาร คิด เป็ น ร้ อยละ 8.90 ต้ อ งการรู้ สิท ธิ ป ระโยชน์การทางาน
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ในอนาคต คิดเป็ นร้ อยละ 31.10 รัก/ชอบการเป็ นทหาร คิดเป็ นร้ อยละ 11.90 ส่วนเหตุผลในการสมัคร
เป็ นนักศึกษาวิช าทหารน้ อยที่ส ุด คือ ต้ องการเป็ นกาลังสารองในอนาคต คิดเป็ น ร้ อยละ 0.50
ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าว พบว่า ความมุ่งหมายของการเป็ นนักศึกษาวิชาทหาร
ระหว่างนักศึกษาวิชาทหารกับหลักสูตรการศึกษาสาหรับกาลังพลสารองไม่สอดคล้ องกัน กล่าวคือ
นักเรี ยนส่วนใหญ่ ที่ส มัครเรี ยนวิช าทหารหรื อ เรี ยน รด.เพื่อรับสิทธิ ไ ม่ต้องเกณฑ์ทหาร ขณะที่
ความมุง่ หมายของหลักสูตรมุ่งเน้ นการให้ ความสาคัญต่อการปลูกฝั งให้ จงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ โดยมีการสอดแทรกเนื ้อหาเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ ชาติไทย และความเสียสละของ
บรรพบุรุษไทยในการสอน เพื่อให้ เกิดความรักและหวงแหนชาติ ซึ่งในปั จจุบนั กองทัพบกมีความมุ่งหมายหลัก
ในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารที่สาคัญ 2 ประการ ได้ แก่ 1) ความมุ่งหมายทางด้ านยุทธการ คือ
เพื่อให้ นกั ศึกษาวิชาทหารมีความพร้ อมสาหรับการป้องกันประเทศ เช่น สามารถใช้ อาวุธประจากาย
ทาการยิงปื นอย่างได้ ผล สามารถทาหน้ าที่ในตาแหน่งผู้บงั คับหมู่ได้ นอกจากนันยั
้ งมีลกั ษณะทางทหาร
และมี ระเบียบวินัยด้ วย 2) ความมุ่งหมายทางด้ านยุทธศาสตร์ คือ เพื่อให้ นักศึกษาวิช าทหาร
มีความรักชาติ เป็ นพลเมืองดี มีจิตอาสา โดยส่วนใหญ่แล้ วนักศึกษาวิชาทหารสามารถสอบผ่าน
การทดสอบในการฝึ กภาคปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นไปตามเป้าหมายทางด้ านยุทธการ แต่สาหรับเป้าหมาย
ทางด้ านยุทธศาสตร์ อาจไม่สมั ฤทธิ์ ผลมากนัก เนื่องจากในปี พ.ศ. 2558 มีผ้ ทู ี่อ อกมาล่า รายชื่ อ
เพื่อยื่นเสนอต่อรัฐบาลไทยให้ ยกเลิกการเรี ยนวิชาทหารหรื อการเรี ยน รด. ในแคมเปญ “ไม่เรี ยน รด.
ก็ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร” เนื่องจากเป้าหมายของคนส่วนใหญ่ที่เรี ยน รด.คือ เพื่อหนีการเกณฑ์ทหาร
การเรี ยน รด.เป็ นเหมือนช่องทางการหลีกหนี ของชายไทยที่ไม่ต้องการเกณฑ์ทหารเท่านัน้ และเป็ น
การเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ การเรี ยกร้ องเช่นนี ้แสดงออกถึงความไม่รักชาติ ความเห็นแก่ตวั
และการไม่เสียสละต่อประเทศชาติ (https://www.change.org/p/ นายก-รัฐบาล-ไม่เรี ยนรด-ก็ไม่
ต้ องเกณฑ์ทหาร?use_react=false)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ ความสาคัญกับ
การวางรากฐานการพัฒนาคนให้ มีความสมบูรณ์ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินยั ที่ดี มีจิตสาธารณะ
มีความสุข มีทศั นคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ในขณะที่ คนไทยจานวนไม่น้อย
ยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤต ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการดาเนินชี วิต จึงมี แนวทางการพัฒ นาที่ สาคัญ คือ การปรับเปลี่ยนคนไทยให้ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริ มให้ มีกิจกรรม
การเรี ยนการสอนทัง้ ในและนอกห้ องเรี ยนที่สอดแทรกคุณ ธรรม จริ ยธรรม ความมีระเบียบวินัย
และจิ ต สาธารณะ (ส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ส านัก
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นายกรั ฐ มนตรี , 2560) สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด ของส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการพัฒนาคุณลักษณะความรักชาติ
ซึง่ ได้ กาหนดแนวทางในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรี ยนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน พุทธศักราช 2551
โดยหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทงั ้ 8 ประการ ได้ แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ (สานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึก ษา คณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน กระทรวงศึก ษาธิ ก าร , 2551)
ซึ่ง สอดคล้ องกับ ภารกิจ ที่สาคัญ ยิ่งประการหนึ่ง ของกองทัพบก ที่มีความมุ่งหมายให้ นกั ศึกษา
วิชาทหารเกิดความรักและหวงแหนชาติ แต่ในปั จจุบนั ยังไม่มีการศึกษาองค์ประกอบความรักชาติ
ในบริ บ ทไทย และไม่มี ห ลัก สูต รการฝึ ก วิช าทหารที่ มุ่ง เน้ น การเสริ มสร้ างความรั กชาติ ส าหรั บ
นักศึกษาวิชาทหาร ที่จะสามารถยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิ อย่างเป็ นระบบต่อไปได้ ซึ่งในต่างประเทศ
มีการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบความรักชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยแนวคิดทฤษฎีองค์ประกอบ
ความ รั ก ชาติ ข อง Rothi และค ณ ะ (Rothi, D. M. et al., 2005) มี ท ฤ ษ ฎี ค วาม แต กต่ า ง
ทางประเพณี -วัฒ นธรรม เป็ นทฤษฎี เบื อ้ งต้ น และมี ค วามสอดคล้ องกั บ ความหมายของ
ความรักชาติและลักษณะของผู้ที่มี ความรักชาติที่องค์กรและนักวิชาการไทยให้ ไว้ จึงเชื่อได้ ว่า
ทฤษฎี องค์ป ระกอบความรักชาติของ Rothi และคณะ มี ความเหมาะสมที่ จ ะน ามาศึกษาและ
พัฒ นาต่อให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับบริ บทของนักศึกษาวิชาทหาร และนาโครงสร้ างองค์ประกอบ
ความรักชาติที่ได้ ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการฝึ ก วิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติ
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ให้ เป็ นระบบ ซึ่งข้ อดีของหลักสูตร คือ สามารถกาหนดขอบเขตเนื ้อหา
ได้ อย่างชัดเจนและสามารถปรับโครงสร้ างเวลาเรี ยนได้ ตามความเหมาะสมของบริ บทต่างๆ ทาให้
สามารถพั ฒ นาผู้ เ รี ย นได้ ต รงตามเป้า หมาย สามารถวัด และประเมิน ผล ได้ ต รงตาม
วัต ถุป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู้ มี แ นวทางในการจัด การสอนในทิศ ทางเดีย วกัน มี ก ารวางแผน
การสอนและการทากิ จ กรรมไว้ ล่วงหน้ า ทาให้ ทุกฝ่ ายเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ และสามารถทางาน
เชื่อมโยงกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานคุณภาพการจัดการฝึ กที่เท่าเทียมกัน (บุญเลี ้ยง
มุม ทอง, 2554, น. 9) ดังนัน้ การศึก ษาวิจ ัย ในครั ง้ นี จ้ ึง มุ่ง วิจ ัย และพัฒ นาความรัก ชาติข อง
นัก ศึก ษาวิช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 ด้ วยหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติ ซึ่งหลักสูตร
ใช้ แนวคิ ด การพั ฒ นาด้ านจิ ต พิ สั ย ของ Krathwohl, Bloom และ Masia เป็ นหลั ก ในการฝึ ก
โดยนามาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อช่วยปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ แก่ผ้ เู รี ยนได้ ด้วย
(ทิ ศ นา แขมมณี , 2556, น. 26 อ้ างอิ งจาก Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B.,
1956) และการฝึ ก ในหลัก สูต รจะใช้ วิธี ส อนในรู ป แบบต่า งๆ เช่น การบรรยาย การอธิ บ าย
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การยกตัว อย่า ง การให้ ข้ อ สัง เกต ประกอบกับ การท ากิจ กรรมที ่ผ สมผสานวิธ ี ก ารท า
กิจกรรมกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรื อประสบการณ์ การซักค้ าน
และการแสดงบทบาทสมมติ
คาถามการวิจัย
1. องค์ประกอบความรักชาติ ของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 ในโมเดลความรักชาติ
มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์หรื อไม่
2. หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
3. นักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ที่ผ่านการฝึ กในหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ ม สร้ าง
ความรักชาติมีความรักชาติเพิ่มขึ ้นหรื อไม่ อย่างไร
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร
ชันปี
้ ที่ 1
3. เพื่อศึกษาผลการใช้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษา
วิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
ความสาคัญของการวิจัย
1. ได้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรั กชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
ที่สามารถยึดเป็ นแนวปฏิบตั อิ ย่างเป็ นระบบต่อไป
2. ครู ที่สอนในโรงเรี ยน/ครู ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สามารถนาผลจากการศึกษาไปเป็ น
แนวทางในจัดการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความรักชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณ ภาพของนักเรี ยน/
นักศึกษาวิชาทหารด้ วยเช่นกัน
3. ครู ที่สอนในโรงเรี ยน/ครู ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สามารถนาแบบวัดความรักชาติ ของ
นัก ศึก ษาวิ ช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 ที่ พัฒ นาขึ น้ ไปใช้ วัด ระดับ ความรั ก ชาติ ข องนัก เรี ย น/นัก ศึก ษา
วิชาทหาร หรื อนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒ นาแบบวัด ความรักชาติ ให้ เหมาะสมกับบริ บทของ
ตนเอง เพื่ อนาผลจากการวัด ระดับความรักชาติของนักเรี ยน/นักศึกษาวิช าทหาร ไปใช้ ในการ
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เตรี ยมความพร้ อมในการพัฒนานักเรี ยนในส่วนที่ยงั บกพร่องและเสริ มสร้ างในส่วนที่นกั เรี ยนมีอยู่
แล้ วให้ สามารถพัฒนาได้ ดียิ่งขึ ้น
ขอบเขตของการวิจัย
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักศึกษาวิชาทหารชันปี
้ ที่ 1 ศูนย์ฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม ปี การศึกษา 2561 ซึ่งนักศึกษาวิชาทหาร
กลุ่มนี ้กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ณ สถานศึกษาต่างๆ จานวน 49 แห่ง
มีจานวนทังหมด
้
2,053 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร
ชัน้ ปี ที่ 1 เป็ น นักศึก ษาวิช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 ศูน ย์ ฝึก นักศึ ก ษาวิช าทหาร กรมการสัตว์ ท หารบก
จังหวัดนครปฐม ปี การศึกษา 2561 จานวน 1,232 คน ใช้ วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชันภู
้ มิ
ตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ของกลุม่ สถานศึกษา
ระยะที่ 2 พัฒนาหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรั กชาติของนั กศึกษา
วิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
ผู้วิจัยศึกษาหลักสูตรการฝึ กวิชาทหาร ตามที่ กระทรวงกลาโหมก าหนด หรื อหลักสูตรหลัก
ซึง่ มีทงหมด
ั้
20 ครัง้ และกาหนดแผนการฝึ กในหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติ
ให้ มีความสอดคล้ องกัน โดยการฝึ กเพื่อเสริ มสร้ างความรักชาติอยูใ่ นชัว่ โมงสุดท้ ายของการฝึ กของ
หลักสูตรหลัก ในสัปดาห์ ที่ 13-20 มี ทัง้ หมด 8 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชั่วโมง มี หน่วยการเรี ยนรู้ ทัง้ หมด
8 หน่วย ซึ่งครอบคลุม ตัวชี ้วัดขององค์ประกอบความรักชาติทั ้ง 4 องค์ประกอบ ในแต่ละหน่วย
ใช้ ว ิธี ส อนในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น การบรรยาย การอธิ บ าย การยกตัว อย่ า ง การให้ ข้ อ สัง เกต
และการทากิจกรรมที่ผสมผสานวิธีการทากิจกรรมกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรื อประสบการณ์ การซักค้ าน และการแสดงบทบาทสมมติร่วมด้ วย
ระยะที่ 3 ศึ ก ษาผลการใช้ หลั กสู ตรการฝึ กวิ ชาทหารที่ เสริ ม สร้ างความรั ก ชาติ
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
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ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักศึกษาวิชาทหารชันปี
้ ที่ 1 ศูนย์ฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม ปี การศึกษา 2561 ซึ่งนักศึกษาวิชาทหาร
กลุ่มนี ้กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ณ สถานศึกษาต่างๆ จานวน
49 แห่ง จานวน 2,053 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษาผลการใช้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่ เสริ มสร้ าง
ความรั ก ชาติ ข องนัก ศึก ษาวิ ช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 เป็ นนัก ศึก ษาวิ ช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 ในศูน ย์ ฝึ ก
นักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม ปี การศึกษา 2561 สังกัดในสถานศึกษา
2 แห่ง ได้ แ ก่ โรงเรี ย นภัท รญาณวิท ยา และโรงเรี ย นศรี วิช ัย วิท ยา ใช้ ก ารเลือ กกลุ่ม ตัว อย่า ง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวนทังหมด
้
123 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
ตัวแปรที่ศกึ ษา คือ ความรักชาติ (Patriotism) ประกอบด้ วย
1. ความรักชาติเชิงหลงใหล (Blind patriotism)
2. ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์ (Constructive patriotism)
3. ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic patriotism)
4. ความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมือง (Civic patriotism)
ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้ หลั กสู ตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรั กชาติของ
นักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
ตัวแปรจัดกระท า คื อ การใช้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่ เสริ มสร้ างความรั กชาติ
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
ตัวแปรตาม คือ ความรักชาติ ประกอบด้ วย ความรักชาติเชิงหลงใหล ความรักชาติ
เชิงสร้ างสรรค์ ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ และความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมือง
นิยามเชิงปฏิบัตกิ าร
1. ความรักชาติ (Patriotism) หมายถึง การกระทาหรื อพฤติกรรม การแสดงความรู้ สึก
และการแสดงความคิดเห็น ที่บง่ บอกว่าตนเองมี ความปรารถนาดีตอ่ ชาติ ตระหนักถึงผลประโยชน์
ของชาติเป็ นสาคัญ ต้ องการให้ ชาติและคนในชาติมีความเจริ ญก้ าวหน้ า รวมถึง มีความภูมิใจ
ในความเป็ นตัวตน มีความหวงแหนและปกป้องแผ่นดินที่เกิดที่อยู่อาศัย ซึง่ มี 4 องค์ประกอบ ได้ แก่
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1) ความรัก ชาติเชิ งหลงใหล (Blind patriotism) หมายถึ ง การกระท าหรื อพฤติก รรม
การแสดงความรู้ สึก และการแสดงความคิดเห็น ที่ บ่ง บอกว่าตนเองมี ความรัก ความหวงแหน
ประเทศชาติ การไม่กล่าวถึงประเทศในทางเสื่ อมเสี ย ความรู้ สึกภาคภูมิ ใจในเอกราชของชาติ
ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ เกิดเป็ นคนไทย ได้ อยู่ในประเทศไทย ความรู้สึกผูกพันต่อบ้ านเกิดเมือง
นอน และการให้ ความส าคัญ ต่อประวัติศาสตร์ ช าติไทย ประกอบด้ วย 3 ตัวชี ว้ ัด ได้ แก่ การให้
ความสาคัญ ความรักและหวงแหน และการคิดในแง่บวก
1.1) การให้ ความสาคัญ หมายถึง ความสนใจต่อเหตุการณ์ ความเป็ นมาของประเทศ
การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศ
1.2) ความรักและหวงแหน หมายถึง ความรู้ สึกรักและหวงแหนประเทศ ความภูมิใจ
ในชาติและเอกราชของชาติ
1.3) การคิดในแง่ บวก หมายถึง การคิ ดต่อประเทศในทางที่ ดี ไม่กล่าวถึงประเทศ
ในทางเสื่ อมเสี ย ความรู้ สึกภาคภู มิ ใจที่ ได้ เกิ ดเป็ นคนไทย ได้ อยู่ในประเทศไทย ความรู้ สึกผูกพัน
ต่อบ้ านเกิดเมืองนอน
2) ความรั ก ชาติ เชิ ง สร้ างสรรค์ (Constructive patriotism) หมายถึ ง การกระท าหรื อ
พฤติกรรม การแสดงความรู้สึก และการแสดงความคิดเห็น ที่บ่งบอกว่าตนเองมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมร่วมกัน ให้ ความช่วยเหลือคนในสังคม มีความมุ่งมัน่ ต่อการพัฒนาประเทศ ให้ การดูแล
รักษาทรัพยากรและสมบัติของชาติ มีส่วนร่วมในการแก้ ไขปั ญหาของชาติ และแสดงความคิดเห็น
ที่เป็ นประโยชน์ต่อประเทศ ประกอบด้ วย 3 ตัวชีว้ ดั ได้ แก่ การเอาใจใส่ต่อสังคม การชื่นชมยินดี
และการวิพากษ์วิจารณ์เชิงบวก
2.1) การเอาใจใส่ตอ่ สังคม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การช่วยเหลือ
สังคม และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2.2) การชื่ นชมยิ นดี หมายถึง การยิ นดี ที่ ประเทศมี การเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ ดี
และการชื่นชมการกระทาที่เป็ นเป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศ
2.3) การวิพากษ์ วิจารณ์ เชิ งบวก หมายถึง การแสดงความคิดเห็ นที่ เป็ นประโยชน์
ต่อประเทศ
3) ความรั ก ชาติ เ ชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ (Symbolic patriotism) หมายถึ ง การกระท าหรื อ
พฤติกรรม การแสดงความรู้ สึก และการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาทหาร ที่ บ่งบอกว่า
ตนเองมี ค วามภาคภูมิ ใจในความเป็ นไทย โดยผ่านสิ่ งต่างๆ ที่ เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ห รื อ เอกลักษณ์
ของไทย และการมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยที่ดีงามและสืบสานวิถีชีวิต
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แบบไทย ประกอบด้ วย 3 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ความภูมิใจในเอกลักษณ์
ของไทย และการเห็นคุณค่า
3.1) การแสดงออกเชิ งสัญ ลักษณ์ หมายถึ ง การกระท าที่ แสดงให้ เห็ นว่ามี ความ
ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
3.2) ความภู มิ ใจในเอกลั กษณ์ ของไทย หมายถึ ง ความภู มิ ในใจในศิ ล ปะไทย
วัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย
3.3) การเห็น คุณ ค่า หมายถึง การให้ คุณ ค่าความเป็ นไทย โดยการมีส่วนร่ ว ม
ในการสืบสานศิลปะไทย วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และวิถีชีวิตแบบไทย
4) ความรั ก ชาติ เ ชิ ง หน้ าที่ พ ลเมื อ ง (Civic patriotism) หมายถึ ง การกระท าหรื อ
พฤติกรรม การแสดงความรู้ สึก และการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาทหาร ที่บ่งบอกว่า
ตนเองการปฏิบตั ิตนตามกฎ ระเบียบ กฎหมาย และหลักคาสอนทางศาสนาที่ตนนับถื อ การให้
ความร่วมมือกับเจ้ าหน้ าที่ในการดูแลความสงบเรี ยบร้ อยของสังคม ความเชื่อมัน่ ในการดาเนินการ
แต่ล ะระบบ และการยอมรับ กฎระเบีย บ และกฎหมายต่างๆ ประกอบด้ ว ย 3 ตัว ชี ว้ ัด ได้ แ ก่
การปฏิบตั ติ นตามกฎเกณฑ์ ความเชื่อมัน่ ระบบ และการยอมรับกฎระเบียบ
4.1) การปฏิบตั ิตนตามกฎเกณฑ์ หมายถึง การปฏิบตั ิตนตามกฎระเบียบ กฎหมาย
และหลักคาสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ และการให้ ความร่วมมือกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
4.2) ความเชื่อมัน่ ระบบ หมายถึง ความวางใจในการดาเนินการตามระบบ เช่น ระบบ
กฎหมายไทย ระบบการศึกษา และระบบการรักษาพยาบาล
4.3) การยอมรับกฎระเบียบ หมายถึง การยอมรับในผลของการดาเนินการตาม
กฎระเบียบ และกฎหมาย แม้ วา่ ตนเองจะไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่มีส่วนได้ ส่วนเสีย
2. นักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 หมายถึง บุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้
ในกฎกระทรวง และอยู่ในระหว่างการฝึ กวิช าทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
ในชัน้ ปี ที่ 1 ณ ศูนย์ฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม ปี การศึกษา
2561
3. หลักสูตรการฝึ กวิชาทหาร หมายถึง หลักสูตรการฝึ กวิชาทหาร สาหรับนักศึกษาวิชาทหาร
ชัน้ ปี ที่ 1 ของโรงเรี ย นรั ก ษาดิ น แดน ศู น ย์ ก ารก าลัง ส ารอง หน่ ว ยบัญ ชาการรั ก ษาดิ น แดน
ตามที่ กระทรวงกลาโหมก าหนด หมายเลขหลักสูตร 900 - ฉ - ฉ.1 ซึ่งประกอบด้ วย 3 ส่ วน ได้ แก่
1) การฝึ กภาคปกติ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนย่อย คือ 1.1) การฝึ กปฏิบตั ิ และ 1.2) การเรี ยนทฤษฎี
2) การฝึ กภาคสนาม และ 3) เบ็ดเตล็ด
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4. หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติ ของนักศึกษาวิชาทหารชัน้ ปี ที่ 1
หมายถึ ง หลั ก สู ต รการฝึ กวิ ช าทหารที่ เสริ ม เพิ่ ม เติ ม ในหลั ก สู ต รการฝึ กวิ ช าทหาร ตามที่
กระทรวงกลาโหมกาหนด หมายเลขหลักสูตร 900 - ฉ - ฉ.1 ซึ่งมี ความมุ่งหมายเพื่ อเสริ ม สร้ าง
ความรักชาติ สาหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 โดยสร้ างจากแนวคิดของ Krathwohl, Bloom และ
Masia ที่มงุ่ หวังให้ ผ้ เู รี ยนเกิดขันของการเรี
้
ยนรู้ 5 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ การรับรู้ ใช้ การบรรยาย ยกตัวอย่างบุคคลหรื อเหตุการณ์ ต่างๆ
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับรู้
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ การตอบสนอง ให้ ผู้ เรี ยนคิ ดตาม ตอบค าถาม และท าใบงาน
ซึง่ สิ่งเหล่านี ้เป็ นการแสดงให้ เห็นว่าผู้เรี ยนได้ รับรู้ เกิดความสนใจ และมีการตอบสนอง
ขันที
้ ่ 3 ขัน้ การเห็นคุณค่า ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ จากการทากิจกรรม เพื่อให้ เห็น
คุณค่า และมีเจตคติที่ดีตอ่ ความรักชาติ
ขั น้ ที่ 4 ขั น้ การจั ด ระบบ ผู้ สอนใช้ ค าถามที่ ก ระตุ้ นให้ ผู้ เรี ย นพิ จ ารณา
และสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างความรักชาติกบั ค่านิยมต่างๆ ของตน
ขัน้ ที่ 5 ขั ้นการสร้ า งลัก ษ ณ ะนิส ยั ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ค ิด วิเ คราะห์ถ ึง ผล
ของการปฏิบตั ิตนที่แสดงว่ารักชาติ และยอมรับที่จะปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอและทาจนกระทัง่ เป็ นนิสยั
และใช้ แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับการเรี ยนรู้ ของวัยรุ่ น ลักษณะพฤติกรรมของ
วัยรุ่ น และพัฒนาการด้ านการคิดในวัยรุ่ น ได้ แก่ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางสังคม (Social learning theory)
ของ Albert Bandura ที่เน้ นว่าวัยรุ่ นมีการเรี ยนรู้ ส่วนใหญ่จากตัวแบบ (Model) แนวคิดทฤษฎี
การพัฒนาจริ ยธรรมเด็กและวัยรุ่นของ Piaget และ Kohlberg ทฤษฎีการประมวลข้ อมูลต่อพัฒนาการ
ด้ านการรู้ คิ ดในวัยรุ่ น และพฤติ กรรมวัยรุ่ นตอนกลาง (Middle adolescence) เพื่ อสร้ างแนวทาง
การจัดการฝึ กที่ เหมาะสมกับวัยรุ่ น ได้ แก่ รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยการซักค้ าน และรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนโดยใช้ บทบาทสมมติเพื่อแสดงบทบาทที่เป็ นตัวแบบที่ดี
5. การพัฒนาหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร
ชัน้ ปี ที่ 1 หมายถึ ง กระบวนการจัด ท าแผนการฝึ ก วิ ช าทหาร เพื่ อ เสริ ม เพิ่ ม เติ ม ในหลัก สู ต ร
การฝึ ก วิชาทหาร ตามที่ กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยมุ่งเน้ นเสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษา
วิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
6. ช่ ว งเวลาในการวัด หมายถึ ง ช่ ว งเวลาในการวัด ความรั ก ชาติ ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น
3 ช่วงเวลา ดังนี ้
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6.1 ก่อนการฝึ ก (Pretest) หมายถึง ก่อนเริ่ ม การฝึ กตามหลักสูตรการฝึ กวิชาทหาร
ที่เสริมสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
6.2 หลัง การฝึ ก (Posttest) หมายถึ ง หลั ง เสร็ จ สิ น้ การฝึ ก ตามหลั ก สู ต รการฝึ ก
วิชาทหารที่เสริมสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ทันที
6.3 ระยะติดตาม (Follow) หมายถึง หลังเสร็ จสิ ้นการฝึ กตามหลักสูตรการฝึ กวิชาทหาร
ที่เสริมสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 แล้ ว 1 เดือน
7. แบบวัดความรักชาติของนัก ศึก ษาวิช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 หมายถึง เครื่ อ งมื อที่ ใช้ วัด
ความรักชาติ ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความรักชาติเชิงหลงใหล 2) ความรักชาติ
เชิงสร้ างสรรค์ 3) ความรักชาติเชิ งสัญ ลักษณ์ และ 4) ความรักชาติเชิ งหน้ าที่ พ ลเมื อง ส าหรับ
นักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ที่มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า (Rating scale)
มี 5 ระดับ แต่ละระดับมีคะแนนแตกต่างกันตังแต่
้ 1-5 คะแนนตามลาดับตามแบบของลิเคิร์ท
8. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct Validity) หมายถึง คุณ ภาพของแบบวัด
ด้ า นความสามารถในการวัด ได้ เ ที่ย งตรงตามโครงสร้ างของแนวคิด ทฤษฎี ซึ่ง ประกอบด้ ว ย
ความเที่ยงตรง 2 ประเภท คือ ความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้ า (Convergent validity) และความเที่ยงตรง
เชิงจาแนก (Discriminant validity)
8.1 ความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้ า (Convergent validity) หมายถึง คุณภาพของข้ อคาถาม
ที่อยู่ในองค์ประกอบความรักชาติเดียวกันสามารถร่ วมกันอธิ บายความรักชาติในองค์ประกอบ
นัน้ ได้ โดยพิจ ารณาจากค่า ความแปรปรวนที ่ส กัด ได้ เฉลี ่ย ของตัว ชี ้วัด (Average Variance
Extracted) ที่มากกว่า .5
8.2 ความเที่ยงตรงเชิงจาแนก (Discriminant validity) หมายถึง คุณภาพของแบบวัด
ที่สามารถจาแนกผู้ตอบแบบวัดออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มรักชาติสูง และกลุ่มรักชาติปานกลาง
โดยพิ จ ารณาจากการเปรี ย บเที ย บค่ า ความแปรปรวนที่ ส กั ด ได้ เฉลี่ ย ของตัว ชี ว้ ัด (Average
Variance Extracted) กับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบยกกาลังสอง
9. ความเชื่อมัน่ เชิง โครงสร้ าง (Construct reliability) หมายถึง คุณ ภาพของแบบวัด
ที่สามารถใช้ วดั ความรักชาติหลายๆ ครัง้ แล้ วให้ ผลของการวัดความรักชาติคล้ ายคลึงกัน
10. กลุ่ ม ความรั ก ชาติ หมายถึ ง กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร ชั น้ ปี ที่ 1 ที่ มี ค ะแนน
ความรักชาติเริ่มต้ นในช่วงก่อนการฝึ ก ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
10.1 กลุ่มรักชาติสูง คือ กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ที่มีคะแนนความรักชาติ
ก่อนฝึ กมากกว่าร้ อยละ 80 หรื อมากกว่า 4.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
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10.2 กลุ่มรักชาติปานกลาง หมายถึง กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ที่มีคะแนน
ความรักชาติก่อนฝึ กไม่เกินร้ อยละ 80 หรื อไม่เกิน 4.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัย เกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบความรักชาติ ในต่างประเทศมี ม าอย่างต่อเนื่ อ ง
และแนวคิดทฤษฎี การแบ่งองค์ประกอบความรักชาติมีหลายแนวคิด เช่น ปี ค.ศ. 1999 Schatz และ
คณะ (Schatz, R. T. et al., 1999) อธิ บ ายถึ ง ความแตกต่ า งขององค์ ป ระกอบความรั ก ชาติ
2 องค์ ป ระกอบ คื อ 1) ความรั ก ชาติ เชิ ง หลงใหล และ 2) ความรั ก ชาติ เชิ ง สร้ างสรรค์ ต่อ มา
ในปี ค.ศ. 2003 Parker (Parker, C.S., 2003) พบว่ามีองค์ประกอบของความรักชาติที่สาคัญเพิ่ม
อี ก 1 องค์ ป ระกอบ คื อ ความรักชาติ เชิ งสัญลักษณ์ นอกจากนัน้ ในปี ค.ศ. 2005 Rothi และคณะ
(Rothi, D. M. et al., 2005) แบ่ง ความรู้ สึก ส านึก ความเป็ น ชาติแ ละทัศ นคติต ่อ ชาติ ออกเป็ น
4 ด้ า น คือ 1) ความรัก ชาติเชิ งสัญ ลักษณ์ 2) ความรักชาติเชิ งหน้ าที่ พลเมื อง 3) ความรักชาติ
เชิ ง หลงใหล และ 4) ความรั ก ชาติ เชิ ง สร้ างสรรค์ ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารแบ่ ง
องค์ประกอบความรักชาติของ Huddy และ Khatib (Huddy, L. & Khatib, N., 2007) เช่นกัน
องค์ ป ระกอบความรั ก ชาติ ที่ ก ล่ า วมานัน้ เป็ นการศึก ษาองค์ ป ระกอบในบริ บ ทของ
ต่างประเทศ ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับบริ บทไทย จึงต้ องศึกษาองค์ประกอบความรักชาติที่เหมาะสม
กับบริ บทของนักศึกษาวิชาทหาร และนาโครงสร้ างองค์ประกอบความรักชาติที่ได้ จากการวิจยั
ในระยะที่ 1 ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของ
นักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ซึง่ หลักสูตรใช้ แนวคิดการพัฒนาด้ านจิตพิสยั ของ Krathwohl, Bloom
และ Masia เป็ นหลักในการฝึ ก โดยการฝึ กจะร่ วมกันเสริ มสร้ างให้ เกิดพฤติกรรมทัง้ 5 ขัน้ ได้ แก่
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ การรับ รู้ (Receiving or attending) ขัน้ ที่ 2 ขัน้ การตอบสนอง (Responding) ขัน้ ที่ 3
ขัน้ การเห็ นคุณ ค่า (Valuing) ขัน้ ที่ 4 ขัน้ การจัดระบบ (Organization) และขัน้ ที่ 5 ขัน้ การสร้ าง
ลักษณะนิสยั (Characterization) ซึ่งทั ้ง 5 ขั ้นนี ้ เป็ นแนวคิดที่ใช้ สาหรับการกาหนดวัตถุประสงค์
ในการเรี ยนการสอน แต่ก็สามารถนามาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อช่วยปลูกฝั งคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ให้ แก่ผ้ เู รี ยนได้ ด้วย (ทิศนา แขมมณี , 2556, น. 26) และการฝึ กในหลักสูตรจะใช้ วิธีสอน
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การอธิบาย การยกตัวอย่าง การให้ ข้อสังเกต ประกอบกับการทา
กิจกรรมที่ผสมผสานวิธีการทากิจกรรมกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรื อประสบการณ์ การซักค้ าน และการแสดงบทบาทสมมติ เพื่อศึกษาผลการใช้ หลักสูตรการฝึ ก
วิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 นัน้ โดยจะนาแบบวัดความรักชาติ
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ไปวัดระดับ ความรัก ชาติ ข องนัก ศึก ษาวิช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 ใน 3 ช่วงเวลา คือ 1) ก่อนการฝึ ก
2) หลังการฝึ ก และ 3) ระยะติดตาม
องค์ ประกอบควำมรั กชำติของนักศึกษำวิชำทหำร ชัน้ ปี ที่ 1
ความรักชาติเชิงหลงใหล
ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์
ความรักชาติ
ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์
ความรักชาติเชิงหน้ าทีพ่ ลเมือง

นาไปพัฒนา

แนวคิดทีน่ าไปใช้ ในการออกแบบหลักสูตร
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ Bandura (1977)
ทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรมเด็กและวัยรุ่นของ Piaget (1971)
ทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรมเด็กและวัยรุ่นของ Kohlberg (1973)
และทฤษฎีการประมวลข้ อมูลต่อพัฒนาการด้ านการรู้คิด
กลุ่มความรักชาติ

ตัวแปรจัดกระทำ

ตัวแปรตำม

การใช้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารทีเ่ สริมสร้ างความรักชาติ
โดยสร้ างจากแนวคิดการพัฒนาด้ านจิตพิสัย 5 ขั ้น ของ Krathwohl,

ความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั ้นปี ที่ 1
1. ความรักชาติเชิงหลงใหล

Bloom และ Masia (1956) ได้ แก่

2. ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์

ขั ้นที่ 1 ขั ้นการรับรู้ (Receiving or attending)

3. ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์

ขั ้นที่ 2 ขั ้นการตอบสนอง (Responding)

4. ความรักชาติเชิงหน้ าทีพ่ ลเมือง

ขั ้นที่ 3 ขั ้นการเห็นคุณค่า (Valuing)

กลุ่มรักชาติสูง

ขั ้นที่ 4 ขั ้นการจัดระบบ (Organization)

กลุ่มรักชาติปานกลาง

ขั ้นที่ 5 ขั ้นการสร้ างลักษณะนิสัย (Characterization)

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมติฐานการวิจัย
1. โมเดลองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ตามแนวคิดทฤษฎี
ของ Rothi และคณะ มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
2. นักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ในแต่ละกลุม่ ความรักชาติ มีความรักชาติแตกต่างกัน
3. นักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 มีความรักชาติก่อนการฝึ ก หลังการฝึ ก และระยะติดตาม
แตกต่างกัน
4. มีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันระหว่างกลุ่มความรักชาติและช่วงเวลาในการวัดต่อความรักชาติ
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิ จัย เรื่ อ งนี ้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาและรวบรวมเอกสารเกี่ ย วกั บ ความรั ก ชาติ เพื่ อ ใช้
เป็ นพื ้นฐานและแนวคิดในการวิจยั โดยแบ่งเนื ้อหาสาระออกเป็ น 5 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ความหมายและองค์ ประกอบของความรักชาติ
ตอนที่ 2 แนวทางในการพัฒนาความรักชาติ
2.1 จุดมุ่งหมายทางการศึกษา (Taxonomy of Education Objectives) กลุ่มจิตพิสัย
(Affective Domain)
2.2 รูปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้ นพัฒนาการด้ านจิตพิสยั
ตอนที่ 3 ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ และการพัฒนาของวัยรุ่ น
3.1 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม (Social learning theory) ของAlbert Bandura
3.2 ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ
3.3 ทฤษฎีการประมวลข้ อมูลต่อพัฒนาการด้ านการรู้คิดในวัยรุ่น
ตอนที่ 4 แนวคิ ดเกี่ ยวกั บหลั กสู ตร องค์ ประกอบของหลั กสู ตร และการพั ฒนา
หลักสูตร
4.1 ความหมายของหลักสูตร
4.2 องค์ประกอบของหลักสูตร
4.3 การพัฒนาหลักสูตร
ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความรักชาติ
ตอนที่ 1 ความหมายและองค์ ประกอบของความรักชาติ
คณะอนุก รรมการจัด ท าคู่มื อ การปลูก ฝั ง ค่า นิ ย มของกลุ่ม นัก วิ ช าการ (2526) ได้ ให้
ความหมายของความรัก ชาติว่า หมายถึ ง การมี ความรั กไทย นิ ย มไทย ส านึกและภาคภูมิ ใจ
ในความเป็ นไทย มี ค วามผู ก พั น หวงแหนมาตุภู มิ มุ่ ง มั่น ส่ ง เสริ ม ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า และ
ความมัน่ คงของประเทศ รวมทังการรั
้
กษาเกียรติภมู ิของชาติ
Morray (จิ ระพันธ์ ชาติชิ นเชาวน์ , 2537, น. 2 อ้ างอิงจาก Morray, J. P.,1959, p. 52)
กล่าวว่า ความรักชาติ (Patriotism) เป็ นความรู้สึกหรื ออารมณ์ที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติโดยสัญชาติ
ญาณของคนที่ ต้ อ งการให้ ช าติ ของตนมี ค วามเจริ ญ ก้ าวหน้ าในทุ กด้ าน และจะแสดงออกซึ่ ง
ความรักชาติ ให้ เห็ นเมื่ อมี สถานการณ์ มากระตุ้น ดังนัน้ เมื่ อผู้ปกครองต้ องการให้ คนในชาติแสดง
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ความรั ก ชาติ อ อกมาให้ เ ห็น ก็จ ะใช้ ภู มิ ห ลั ง ทางประวัติ ศ าสตร์ เอกลั ก ษณ์ ทางวัฒ นธรรม
และความเป็ นเอกราชของชาติมาเป็ น เครื่ อ งมือ ในการปลุก เร้ าและกระตุ้น ความรู้ สึก รัก ชาติ
ให้ เกิดขึน้ มาและเห็นได้ ในเชิง ปฏิ บัติ
จุลลา งอนรถ (2513, น. 3) ให้ ความหมายคาว่า รักชาติ หมายถึง ความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ โดยยอมเสี ย สละส่ ว นตนเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวมของชาติ
มีความสามัคคี ร่ วมแรงร่ วมใจ รักวินัย ซื่ อตรงต่อหน้ าที่ ช่วยทานุบารุ งส่งเสริ ม ศิลปวัฒ นธรรม
อันดีงามของชาติ และเทิดทูนเกียรติคณ
ุ ของชาติ
ฉวี นาคสิ น ธุ์ (2525, น. 11, 124) กล่ า วว่ า ความรั ก ชาติ เป็ นพลัง ในการเสริ ม สร้ าง
ความก้ าวหน้ าของประเทศชาติและต่อต้ านการรุกรานของภัยจากภายนอกประเทศ ส่วนคาว่า รักชาติ
หมายถึง ความผูกพันและห่วงใยในผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ โดยอุทิศตนเพื่อปกป้องเอกราช
และความมัน่ คงของชาติ ช่วยทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม ให้ ความร่วมมือในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม เผยแพร่และเทิดทูนเกียรติคณ
ุ ของชาติ
คณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ ง ชาติ (2530, น. 25) ให้ ความหมายว่ า ความรั ก ชาติ
หมายถึง การมีความรักไทย นิยมไทย สานึกและภูมิใจในความเป็ นคนไทย มีความผูกพัน หวงแหน
มาตุภูมิ รัก แผ่น ดิน ถิ่น ที่อ ยู่ข องคนไทยที่อ ยู่แ ต่อ ดีต และจะเป็ น ที่อ ยู่ข องอนุช นคนไทยต่อ ไป
ในอนาคต รักเพื่ อนร่ วมชาติไม่เฉพาะแต่ญาติมิ ตร ตัง้ ใจอุดหนุนซึ่งกันและกันให้ มี ชี วิตที่ เป็ นสุข
ทั่วถึ งกัน มุ่ง มั่น ส่ ง เสริ ม ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า และความมั่น คงของประเทศ รวมทัง้ การรั ก ษา
ผลประโยชน์ แ ละเกี ยรติ ภู มิ ของชาติ ด้ วย ในการนี ไ้ ด้ ก ล่ าวถึ งพฤติ กรรมที่ แสดงออกเกี่ ยวกั บ
ความเป็ นไทยที่ควรสร้ างและปลูกฝังแก่คนไทยไว้ 3 ประการ คือ
1. ความเป็ นไทยทางวัตถุในรู ปของเครื่ องแต่งกาย เครื่ องใช้ ที่ อยู่ เครื่ องเรื อน ภาษา
อาหารและงานศิล ปะ เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ เครื่ องปั น้ ดิน เผา งานแกะสลัก ภาพวาดลายไทย
เป็ นต้ น
2. ความเป็ นไทยทางการกระทาหรื อความประพฤติ ซึ่งเป็ นลักษณะท่าทางการประพฤติ
ปฏิบตั ิสืบสานต่อกันมา เช่น ลักษณะการทักทายกัน ผู้มีอาวุโสน้ อยต้ องยกมือไหว้ ทาความเคารพ
ผู้ใหญ่ ศิษย์ต้องแสดงความเคารพ สุภาพอ่อนน้ อมต่อครู เป็ นต้ น นอกจากนันยั
้ งมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีตา่ งๆ เช่น ประเพณีการทาบุญขึ ้นบ้ านใหม่ การบวช เป็ นต้ น
3. ความเป็ นไทยทางความรู้ และความคิด หรื อความเป็ นไทยทางใจก็ได้ เช่น ความรัก
ในเอกราชไม่ยอมเป็ นเมืองขึ ้นต่างชาติ ความนิยมไทย
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ฉวี นาคสิ น ธุ์ (2525, น. 124-127) วิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการแสดงออกของผู้ ที่ มี
ความรักชาติไว้ 29 ประการ ดังนี ้
1. เสียภาษีอากรให้ แก่รัฐบาลด้ วยความเต็มใจ
2. ให้ ร่วมมือกับเจ้ าหน้ าที่เป็ นอย่างดี
3. เคารพและยึดมัน่ ในความเป็ นเอกราชของชาติไทย จะทาสิ่งใดก็ตามจะต้ องคานึงถึง
ว่าการกระทานันต้
้ องไม่กระทบกระเทือนต่อเอกราชของชาติ
4. ไม่ก่อความเดือดร้ อนอันจะเป็ นการทาลายหรื อขายชาติ
5. ต่อต้ านการรุกรานการกระทาอันเป็ นคอมมิวนิสต์
6. เคารพธงชาติอนั เป็ นสัญลักษณ์แทนชาติ
7. สนับ สนุ น และใช้ บริ ก ารด้ า นต่ า งๆ ซึ่ ง จัด บริ ก ารแก่ ค นไทย และใช้ บริ ก ารต่ า งๆ
ซึง่ คนไทยเป็ นผู้จดั การหรื อเป็ นเจ้ าของ
8. รู้จกั หน้ าที่พลเมืองดี คือ ประพฤติและปฏิบตั ิตามแบบแผนซึ่งสังคมเห็นว่าเป็ นสิ่งที่
ถูกต้ องและดีงาม
9. รู้จกั และเคารพต่อกฎหมายบ้ านเมือง
10. รู้ จัก เสีย สละส่ว นตนเพื ่อ ส่ว นรวม เช่น บริ จ าคเงิน ทอง เครื่ อ งอุโ ภค เพื่ อช่วย
เพื่อนร่วมชาติ ไม่วา่ จะเป็ นทหาร ตารวจ และประชาชนที่ได้ รับความเดือดร้ อนจากภัยพิบตั ิตา่ งๆ
11. รู้จักเอกลักษณ์ ความเป็ นไทย และรู้ จกั ที่จะรักษาเอกลักษณ์ นนๆ
ั ้ เอาไว้ ไม่หลงไป
ชื่นชมกับเอกลักษณ์ของชาติอื่น
12. ชายไทยยินดีเข้ ารับราชการทหาร เพื่อปกป้องเอกราชของชาติไทย
13. ประพฤติปฏิบตั ติ นอยูใ่ นศีลธรรมอันดี ยึดมัน่ ตามหลักคาสอนของศาสนา
14. ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของทางราชการ
15. ศึกษาความรู้ตามที่รัฐบาลได้ กาหนด เช่น ทุกคนต้ องจบการศึกษาภาคบังคับ
16. ไม่เป็ นคนฉ้ อราษฎร์ บงั หลวง
17. ช่วยกันส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของชาติไว้
18. ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลด้ วยความจริงใจ
19. มีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียว เป็ นอันหนึ่งอันเดียว ไม่แบ่งชนชัน้ ไม่แบ่ง
พรรคแบ่งพวก และไม่ก่อเรื่ องราวทะเลาะวิวาท อันจะนาไปสู่ความแตกแยกและความไม่ส งบสุข
ของคนในชาติ
20. ร่วมมือในการพัฒนาชาติ ไม่วา่ รัฐบาลจะมีนโยบายในการพัฒนาด้ านใดก็ตาม
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21. สอดส่องดูแลพฤติกรรมของบุคคลที่เป็ นภัยต่อชาติ เช่น พวกลักลอบตัดไม้ ทาลายป่ า
พวกบ่อนทาลายชาติ พวกค้ ายาเสพติด ฯลฯ
22. รู้จกั คุณค่าในความเป็ นไทยและภูมิใจที่ได้ เกิดในผืนแผ่นดินไทย ไม่เกิดอคติตอ่ ชาติ
23. ช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้ านเมืองทังที
้ ่เป็ นของส่วนตัวและของสาธารณะ
24. ช่วยกันแก้ ไขค่านิยมที่ผิด และสนับสนุนค่านิยมที่ดีงาม
25. สนใจร่ วมมือแก้ ไขปั ญหาของชาติ ใช้ ทรัพยากรภายในประเทศอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า
26. กระทากิจกรรมที่นาชื่อเสียงมาสูป่ ระเทศชาติ
27. รักษาสาธารณสมบัตใิ ห้ อยูใ่ นสภาพที่ดีและใช้ ได้ ทนทาน
28. เป็ นคนขยัน ขัน แข็ ง หนัก เบาเอาสู้ ไม่ เลื อ กอาชี พ อดทน รู้ จัก อดออม ไม่ จับ จด
ไม่ทางานเพียงเพื่ออยูร่ อดไปวันหนึง่ ๆ เท่านัน้
29. พร้ อมใจกันเลือกตังผู
้ ้ แทนราษฎรระดับต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นผู้ใหญ่บ้าน กานัน สมาชิก
เทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ส านัก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ง ชาติ (2530, น. 9-10) ได้ พิ จ ารณาวางแนว
พฤติกรรมที่ควรปฏิบตั เิ กี่ยวกับความรักชาติ ไว้ ในเรื่ องแนวทางปฏิบตั ติ ามค่านิยมพื ้นฐาน ดังนี ้
1. ศึกษาให้ มีความเข้ าใจประวัตกิ ารดารงอยูข่ องชาติ
2. สอดส่ อ งป้ อ งกั น และแก้ ไขความเสี ย หายที่ ก ระทบกระเทื อ นความมั่ น คงของ
สถาบันชาติ
3. ป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
4. สร้ างเสริมและรักษาเกียรติของชาติ ภาคภูมิใจในความเป็ นไทยและนิยมไทย
5. สร้ างเสริมความสามัคคีของคนชาติ
6. เสียสละประโยชน์สขุ ส่วนตนและมีชีวิตเพื่อประเทศชาติ
7. ปฏิบตั ิหน้ าที่พ ลเมืองดีโดยเข้ ารับราชการทหาร ประกอบอาชีพสุจริ ต และเสียภาษี
อากรเพื่อพัฒนาประเทศ
8. ยกย่องให้ เกียรติผ้ ทู ี่ทาหน้ าที่ปอ้ งกันและเสียสละเพื่อประเทศชาติ
9. ปฏิบตั ติ ามคติพจน์วา่ “การรักษาวัฒนธรรม คือ การักษาชาติ”
ยนต์ ชุ่มจิต (2531, น. 113) ได้ กล่าวถึงพฤติกรรมที่ผ้ สู อนและผู้เรี ยนพึงประพฤติปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับความรักชาติไว้ ดังนี ้
1. ศึกษาความเป็ นมา ความเป็ นอยู่ และความเป็ นไปของชาติอยูเ่ สมอ
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2. ยืนตรงเมื่อมีการบรรเลงเพลงชาติหรื อเชิญธงชาติทกุ ครัง้
3. ให้ อาหาร เครื่ องนุง่ ห่ม บริจาคโลหิต หรื อสิ่งของอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือรัว้ ของชาติ
4. นิยมไทย เช่น ใช้ ของที่ผลิตในประเทศไทย ฟั งเพลงไทยและใช้ เลขไทย เป็ นต้ น
5. ปฏิบตั ิตามธรรมเนียมประเพณี และวัฒ นธรรมไทย เช่น การเคารพแบบไทย จัดพิธี
สมรสแบบไทย ฯลฯ
6. ช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติที่ตกทุกข์ได้ ยากหรื อประสพเคราะห์กรรม
7. รับใช้ ชาติด้วยการเป็ นทหาร
8. เคารพยกย่องผู้กระทาประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง
9. ไม่ปลุกระดมหรื อยุยงให้ เกิดความแตกแยกระหว่างคนในชาติ
10. สอดส่องดูแลภัยพิบตั อิ นั อาจเกิดขึ ้นแก่ชาติบ้านเมือง
11. เสียภาษีแก่ชาติด้วยความเป็ นจริ ง
Fairbrother (Wang C. K. J. et al., 2006, p. 7) ให้ ความหมายว่าความรักชาติ หมายถึง
ความรู้ สึก ที่ ผูก พัน ต่อ ชาติ ความตระหนัก ต่อ หน้ าที่ ข องตนต่อ ชาติ และการเห็ น แก่ ป ระโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
Huddy และ Khatib (Huddy, L. & Khatib, N., 2007) กล่าวว่า ความรักชาติ หมายถึง
(Patriotism) หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ผูก พัน ต่ อ ชาติ หรื อ ความรั ก ต่อ เอกลัก ษณ์ ข องชาติ ซึ่ ง เป็ น
ความรู้สกึ ที่จงรักภักดีตอ่ ชาติ ความภาคภูมิใจต่อชาติ ความต้ องการให้ ชาติพฒ
ั นาเจริญก้ าวหน้ า
ส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา คณ ะกรรมการการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ (2551) ได้ กาหนดแนวทางในการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของ
ผู้เรี ยนในระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 โดยคุณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ มี 8 ประการ ได้ แ ก่
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ 2) ซื่ อสัตย์สุจริ ต 3) มีวินัย 4) ใฝ่ เรี ยนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่น
ในการท างาน 7) รั กความเป็ นไทย และ 8) มี จิ ตสาธารณะ ซึ่งได้ ให้ นิ ยามของคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ ว่าหมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็ นพลเมืองดี
ของชาติ ธ ารงไว้ ซึ่ ง ความเป็ น ชาติ ไ ทย ศรั ท ธา ยึ ด มั่น ในศาสนา และเคารพเทิ ด ทู น สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ส่วนผู้ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ คือ ผู้ที่มีลกั ษณะซึง่ แสดงออกถึงการเป็ นพลเมืองดี
ของชาติ มี ความสามัคคีปรองดอง ภูมิ ใจ เชิ ดชูความเป็ นชาติไทย ปฏิ บัติตนตามหลักศาสนา
ที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริ ย์ มี 4 ตัวชี ้วัด คือ 1) เป็ นพลเมือง
ดีของชาติ 2) ธารงไว้ ซึ่งความเป็ นชาติไทย 3) ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา และ
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4) เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ โดยตัวชี ้วัดของความรักชาติ มี 2 ตัวชี ้วัด คือ ตัวชี ้วัดที่ 1)
และ 2) เท่านัน้ ซึง่ มีพฤติกรรมบ่งชี ้ ดังนี ้
ตัวชีว้ ัด
1) เป็ นพลเมืองดีของชาติ

พฤติกรรมบ่ งชี ้
1.1) ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้ องเพลงชาติ และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้ ถกู ต้ อง
1.2) ปฏิบตั ติ นตามสิทธิและหน้ าที่พลเมืองดีของชาติ
1.3) มีความสามัคคี ปรองดอง
2) ธารงไว้ ซึ่งความเป็ นชาติ 2.1) เข้ าร่ วม ส่งเสริ ม สนับสนุน กิ จ กรรมที่ สร้ างความสามัค คี
ไทย
ปรองดอง ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ โรงเรี ยน ชุมชนและสังคม
2.2) หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็ นชาติไทย
ประกฤติ ย า ทั ก ษิ โ ณ และพั ช ราวลั ย มี ท รั พ ย์ (2559, น. 199, 204) ได้ พั ฒ นาและ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวัด ความเป็ นไทยในนั ก เรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้ น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โมเดลการวัดความเป็ นไทย มี 5 องค์ประกอบ
ประกอบด้ วย 1) การรักษาระเบียบวินยั 2) การปฏิบตั ิตามระบอบประชาธิปไตย 3) รักชาติ ศาสน์
กษัตริ ย์ จ านวน 3 ตัวชีว้ ัด 4) รักความเป็ นไทย สื บสานวัฒ นธรรมไทย และ 5) ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ได้ ให้ ความหมายของคาว่า รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ว่าหมายถึง การแสดงออก
ถึงการเป็ นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และ
แสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต่อ สถาบัน พระมหากษั ต ริ ย์ โดยก าหนดให้ มี 3 ตัว ชี ว้ ัด ได้ แ ก่
1) การเป็ นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดองช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รักและหวงแหน
ชาติ 2) ปฏิ บัติ ต นตามหลัก ศาสนาที่ ต นนับ ถื อ รั บ รู้ หลัก ส าคัญ ของศาสนา การร่ ว มปฏิ บัติ
และ 3) จงรั ก ภัก ดี ต่อ สถาบัน พระมหากษั ต ริ ย์ ได้ แ ก่ การร่ ว มกิ จ กรรมวัน ส าคัญ ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การปฏิบตั ติ ามพระราชดารัส การถวายความเคารพ
องค์ ประกอบของความรักชาติ
ความรักชาติเป็ นเรื่ องที่มีการศึกษาค้ นคว้ ามาอย่างต่อเนื่ อง สังเกตได้ จากการพัฒ นา
องค์ประกอบความรักชาติและการวัดระดับ ความรักชาติ ในยุคเริ่ มแรก “ความรักชาติ” โดยมีการ
ให้ ค วามหมายว่าหมายถึง “ความรู้ สึก ที่ดี ความรู้ สึก รัก และความผูกพัน ต่อประเทศของตน”
ในปี ค.ศ. 1915 เริ่ ม มี ผ้ ูส นใจศึกษาเกี่ ยวกับ ความรักชาติในด้ านจิต วิทยา Adorno และคณะ
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ได้ กล่าวไว้ ว่า ความรักชาติมี ลักษณะเผด็จ การ นอกจากนัน้ นักวิจัยชาวเบิร์กลี ย์ ได้ ให้ แนวคิด
เกี่ยวกับความรักชาติไว้ ว่าหมายถึง ความรู้ สึกหลงใหลในคุณค่าทางวัฒ นธรรมของชาติ การไม่
วิพากษ์ วิจารณ์แนวทาง การปฏิบตั ิของฝ่ ายตนเอง และการปฏิเสธแนวทางการปฏิบตั ิของฝ่ ายอื่น
ต่อมา มีผ้ สู นใจศึกษาการวัดระดับความรักชาติระหว่างกลุม่ ที่เหยียดสีผิว กลุม่ ที่ยึดมัน่ ในประเพณี
และกลุ่มชาตินิยม โดยการศึกษาเกี่ยวกับความรักชาติที่กล่าวมานัน้ เป็ นการศึกษาความรักชาติ
ที่ มี เพี ย ง 1 องค์ ป ระกอบ ต่อ มาในปี ค.ศ. 1950 จิ ต วิ ท ยา Adorno และคณะ ได้ ศึก ษาความ
แตกต่างทางทฤษฎีข องความรัก ชาติ โดยให้ ค วามหมายของความรัก ชาติที่แ ตกต่า งกัน ใน 2
ลัก ษณะ คือ 1) ความรักชาติแบบเทียม เช่น ความรู้ สึกหลงใหล และการไม่วิพ ากษ์ วิจารณ์ กับ
2) ความรักชาติแบบแท้ จ ริ ง หมายถึง ความรักความผูกพันต่อคุณ ค่าของชาติ (Adorno, T. W.
et al., 1950)
ในปี ค.ศ. 1997 Staub ได้ อธิ บ ายความแตกต่ า งทางทฤษฎี ร ะหว่ า งความรั ก ชาติ
เชิ ง หลงใหล (Blind patriotism) กั บ ความรั ก ชาติ เ ชิ ง สร้ างสรรค์ (Constructive patriotism)
ไว้ ว่า ความรั ก ชาติเชิ ง หลงใหลเปรี ย บได้ กับ ความรั ก ที่ แ น่น แฟ้ น และไม่ ยื ด หยุ่น รั ก แบบไม่ มี
ข้ อสงสัย รักแบบจงรักภักดี รักแบบไม่ยอมรับคาวิพากษ์ วิจารณ์ ใดๆ ในทางตรงข้ าม ความรักชาติ
เชิ งสร้ างสรรค์ เป็ น ความรั ก เชิ ง วิ พ ากษ์ มี ค าถาม มี ข้ อสงสัย ต่อ สิ่ ง ต่า งๆ ที่ เกิ ด ขึน้ กับ ประเทศ
ทังนี
้ ้ก็เพื่อต้ องการให้ ประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น (Staub, E.,1997)
หลังจากนัน้ ในปี ค.ศ. 1999 Schatz และคณะ ได้ นาความรักชาติที่แตกต่างกัน 2 ลักษณะ
ของ Staub มาศึกษาองค์ประกอบความรักชาติด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งได้ ข้อสรุ ป
เช่ น เดี ย วกั บ Staub ว่ า ความรั ก ชาติ มี อ งค์ ป ระกอบที่ แ ตกต่ า งกั น 2 องค์ ป ระกอบ คื อ
1) ความรักชาติเชิงหลงใหล และ 2) ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์ โดยให้ ความหมายของความรัก
ชาติ เชิ ง หลงใหลว่า หมายถึ ง ความรั ก ที่ มี ต่ อ ประเทศชาติ ไม่ ย อมรั บ ค าวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ใดๆ
ในเชิ ง ลบ และพ ร้ อมที่ จ ะให้ การสนั บ สนุ น ให้ ความร่ ว มมื อ ในทุ ก เรื่ อ งโดยไม่ ลั ง เลใจ
ส่วนความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์ หมายถึง ความรักที่ มีต่อประเทศชาติ โดยการตั ง้ ข้ อสงสัยหรื อ
ข้ อคาถามที่มีประโยชน์ ทังนี
้ ้ก็เพื่อให้ ประเทศชาติเกิดการพัฒนาในเชิงบวก นอกจากนันยั
้ งได้ พฒ
ั นา
แบบวัดความรั กชาติ 2 องค์ ประกอบ โดยใช้ วิ ธี ก ารวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเพื่ อ หาองค์ ป ระกอบ
ซึง่ เป็ นแบบวัดที่มีความเชื่อมัน่ ที่โดดเด่นและเป็ นที่นิยมมาก กลุม่ ตัว อย่าง คือ ผู้ที่สาเร็ จการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี ในรัฐแมสซาซูเสส ประเทศสหรัฐอเมริ กา จานวนทังหมด
้
291 คน จาแนกเป็ น
เพศหญิง 164 คน และเพศชาย 127 คน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า แบบวัดความรักชาติ
มีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นที่ โดดเด่น เป็ นที่นิยมมาก โดยแบ่งระดับการวัดความรักชาติ

20
ออกเป็ น 6 ระดับ ทังนี
้ ้จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสารวจ ตัวแปรที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ
ตั ง้ แต่ 0.4 ขึ น้ ไป มี ทั ง้ หมด จ านวน 18 ตั ว สามารถจั ด กลุ่ ม เข้ าองค์ ป ระกอบได้ จ านวน
2 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบที่ 1 ความรั ก ชาติ เชิ ง หลงใหล ประกอบด้ ว ย 12 ตัว แปร
มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบตังแต่
้ -0.46 ถึง 0.79 โดยมีความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.88 และองค์ประกอบ
ที ่ 2 ความรัก ชาติเ ชิง สร้ า งสรรค์ ประกอบด้ ว ย 6 ตั วแปร โดยมี ค วามเชื่ อมั่ น เท่ ากั บ 0.67
มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบตังแต่
้ 0.50 ถึง 0.74 (Schatz, R. T. et al., 1999)
ในปี ค.ศ. 2003 Parker นาแบบวัดความรักชาติของ Schatz และคณะ มาประยุกต์
ในงานวิจยั ของตนเองด้ วย โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อหาองค์ประกอบของความรักชาติ
พบว่ามีองค์ประกอบของความรักชาติที่สาคัญเพิ่มอีก 1 องค์ประกอบ คือ ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์
(Symbolic patriotism) โดยให้ ความหมายว่าหมายถึง ความรักที่มี ต่อประเทศชาติบ้านเมื อง
โดยแสดงออกผ่านการเคารพธงชาติ การร้ องเพลงชาติ ซึง่ โมเดลการวัดความรักชาติที่มี 3 องค์ประกอบนี ้
มีประสิทธิภาพมากกว่าโมเดลการวัดความรักชาติที่มีเพียง 2 องค์ประกอบ (Parker, C.S., 2003)
อย่ า งไรก็ ต าม มี นัก วิ จัย ที่ ส นใจศึก ษาองค์ ป ระกอบที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ ความรั ก ชาติ แ ล้ ว
พบว่ามี องค์ประกอบที่ แตกต่างไปจาก Schatz และคณะ และ Parker อี ก แต่ก็มี องค์ประกอบ
ที่คล้ ายกัน นัน่ คือ ในปี ค.ศ. 2005 Rothi และคณะ ศึกษาความรู้ สึกสานึกความเป็ นชาติและ
ความรักชาติในทวีป ยุโรป กรณี ศึก ษากลุ่ม นักเรี ยนหรื อนักศึกษาประเทศอัง กฤษ ซึ่ง ได้ ศึกษา
องค์ประกอบความรักชาติโดยใช้ ทฤษฎีความแตกต่างทางประเพณี -วัฒนธรรมเป็ นทฤษฎีเบื ้องต้ น
จึง ได้ แบ่ง ความรู้ สึกส านึกความเป็ นชาติ และทัศนคติต่อชาติ ออกเป็ น 4 ด้ าน คือ 1) ความรักชาติ
เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic patriotism) 2) ความรัก ชาติเชิง หน้ า ที่พ ลเมือ ง (Civic patriotism)
3) ค ว า ม รัก ช า ต ิเ ชิ ง ห ลงให ล (Blind patriotism) แล ะ 4) ค วาม รั ก ชาติ เ ชิ ง สร้ างส รรค์
(Constructive patriotism) (Rothi, D.M. et al., 2005)
ในปี ค.ศ. 2006 Wang และคณะ ได้ นาผลการศึกษาองค์ประกอบความรักชาติ
3 องค์ประกอบของ Parker, C. S. มาประยุกต์ใช้ ตอ่ ในการศึกษาด้ านการรับรู้เกี่ยวกับความรักชาติ
ในแต่ล ะด้ านว่ามี อิทธิ พ ลต่อการให้ ความส าคัญ ในหน้ าที่ พ ลเมื องและการศึกษาเกี่ ยวกับชาติ
ของครู ผ้ ู เข้ ารั บ การอบรมในประเทศสิ งคโปร์ โดยแบ่ งองค์ ป ระกอบของความรั กชาติ ออกเป็ น
3 องค์ประกอบ เช่น เดีย วกับ Parker, C. S. คือ 1) ความรัก ชาติเชิง หลงใหล 2) ความรัก ชาติ
เชิง สร้ า งสรรค์ และ 3) ความรักชาติเชิ งสัญ ลักษณ์ จากการวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งส ารวจ
ตัวแปรที่ มีค่าน ้าหนักองค์ป ระกอบมากกว่า 0.5 มี ทัง้ หมด จานวน 9 ตัว สามารถจัด กลุ่ม เข้ า
องค์ประกอบได้ จานวน 3 องค์ประกอบ (Wang, C. K. J. et al. 2006)
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ในปี ค.ศ. 2007 Huddy, L. และ Khatib, N. ศึกษาองค์ประกอบความรู้ สึกสานึก
ความเป็ นชาติในประเทศอเมริ กา ด้ วยวิธีการวิเคราะห์ประกอบ พบว่า ความรู้สึกสานึกความเป็ นชาติ
มี 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) เอกลักษณ์ของชาติ 2) ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ 3) ความรักชาติ
เชิงสร้ างสรรค์ และ 4) ความรักชาติเชิงหลงใหล (Huddy, L. & Khatib, N., 2007) ซึ่งองค์ประกอบนี ้
มีลกั ษณะคล้ ายกับแนวคิดทฤษฎีองค์ประกอบความรักชาติ 4 องค์ประกอบของ Rothi และคณะ
ในปี ค.ศ. 2009 Eun และคณะ ศึกษาเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ ของความรักชาติ
2 องค์ประกอบ ของ Schatz และคณะ กับตัวแปรที่สาคัญทางสังคมและการเมือง ของนักศึกษา
ในมหาวิ ท ยาลั ย ประเทศเกาหลี จ านวน 215 คน และนั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา จานวน 222 คน โดยนาข้ อคาถามในแบบวัดความรักชาติของ Schatz และคณะ
มาประยุกต์ใช้ ในการสร้ างแบบวัด (Eun, J. O. et al., 2009)
ในปี ค.ศ. 2014 Livi และคณะ ได้ นาความรักชาติ 2 องค์ประกอบของ Schatz, R. T.
และคณะ มาศึกษาต่อ โดยศึกษาความสัมพันธ์ ของความรักชาติ 2 องค์ประกอบ คือ 1) ความรักชาติ
เชิงหลงใหล และ 2) ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์ กับค่านิยมทัง้ 5 ค่านิยมได้ แก่ 1) อานาจ (Power)
2) การกากับตนเอง (Self-direction) 3) หลักสากลทัว่ ไป (Universalism) 4) ความปลอดภัย (Security)
และ 5) ประเพณี (Tradition) และเจตคติในอุดมการณ์ (Ideological attitudes) ได้ แก่ 1) ระบอบ
เผด็จ การ (Right-Wing Authoritarianism) และ 2) การครอบงาทางสัง คม (Social Dominance
Orientation) โดยใช้ นักเรี ยนชาวอิตาเลียน จานวน 146 คน เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ในการนีไ้ ด้ นาแบบวัด
ความรั ก ชาติ ข อง Schatz, R. T. และคณะ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการสร้ างแบบวัด ความรั ก ชาติ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย 4 ส่วน คือ 1) แบบวัดค่านิยม มีจานวน 40 ข้ อ 2) แบบวัด
เจตคติต ่อ อุด มการณ์ มีจ านวน 30 ข้ อ 3) แบบวัด เจตคติต ่อ อุด มการณ์ มีจ านวน 15 ข้ อ
และ 4) แบบวัดความรักชาติ มีจานวน 16 ข้ อ (Livi, S. et al., 2014)
วรฤทัย มุ ม ทอง (2558) ศึก ษาระดับ ความรั ก ชาติ สภาพการจัด การเรี ย นการสอน
ของวิชาประวัติศาสตร์ และลักษณะของหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ ในการส่งเสริ มความรักชาติ
ในนักเรี ยนระดับ มัธ ยมศึกษา จัง หวัดกรุ งเทพมหานคร จ านวน 692 คน โดยแบ่งความรักชาติ
ออกเป็ น 3 องค์ ป ระกอบ คื อ 1) ความรั ก ชาติเชิ ง หลงใหล (Blind patriotism) 2) ความรั ก ชาติ
เชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ (Symbolic patriotism) และ 3) ความรั ก ชาติ เ ชิ ง สร้ างสรรค์ (Constructive
patriotism) ผลการวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบพบว่า ตัวแปรมี ค่าน า้ หนัก องค์ ป ระกอบตัง้ แต่ 0.62
ถึ ง 0.91 มี ทัง้ หมด จ านวน 24 ตัว องค์ ป ระกอบละ 8 ตัว แปร โดยองค์ ป ระกอบความรั ก ชาติ
เชิ ง สัญ ลัก ษณ์ มี ค่ า น า้ หนัก องค์ป ระกอบมาตรฐานมากที ่ส ุด ( β =0.91) รองลงมา คือ
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องค์ป ระกอบความรัก ชาติเชิงหลงใหล (β=0.82) และองค์ประกอบความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์
มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานน้ อยที่สดุ (β=0.62)
ผู้วิจยั สรุปการศึกษาองค์ประกอบความรักชาติได้ ดงั ตาราง 1
ตาราง 1 สรุปองค์ประกอบความรักชาติ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมือง

ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์

1. Schatz และคณะ (1999)
2. Parker (2003)
3. Rothi และคณะ (2005)
4. Wang และคณะ (2006)
5. Huddy และ Khatib (2007)
6.Eun และคณะ (2009)
7. Livi และคณะ (2014)
8. วรฤทัย มุมทอง (2558)

ความรักชาติเชิงหลงใหล

ผู้วิจัย

ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์

องค์ ประกอบความรักชาติ

√

การวิเคราะห์
องค์ ประกอบ

- EFA
- EFA
- EFA
- CFA
- CFA
- CFA
- CFA
- CFA

องค์ประกอบความรักชาติในตาราง 1 ส่วนใหญ่ เป็ นการศึกษาองค์ประกอบในบริ บท
ของต่างประเทศ ยกเว้ น วรฤทัย มุมทอง ที่ศึกษาองค์ประกอบในบริ บทของนักเรี ยนไทย ผู้วิจัย
จึงนาองค์ประกอบความรักชาติที่ได้ มาสังเคราะห์ร่วมกับความหมายของความรักชาติและลักษณะ
ของผู้ที่มีความรักชาติในบริบทของไทย เช่น สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, คณะอนุกรรมการ
จัดทาคูม่ ือการปลูกฝังค่านิยมของกลุ่มนักวิชาการ, ฉวี นาคสินธุ์ และยนต์ ชุม่ จิต เป็ นต้ น ดังตาราง 2
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ตาราง 2 ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบความรักชาติ
องค์ ประกอบ
ความรักชาติ
1. ความรักชาติ
เชิงหลงใหล
ตัวชี ้วัด 1.1
การให้ ความสาคัญ
- ศึกษาและทาความ
เข้ าใจภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์
- สนใจและให้ การ
สนับสนุนกิจกรรมที่
สร้ างชื่อเสียงให้
ประเทศ
ตัวชี ้วัด 1.2
ความรักและหวงแหน
- เทิดทูนและรักษา
เกียรติภมู ิของชาติ
- รักและหวงแหนถิ่นที่
อยูข่ องคนไทย
- ภูมิใจในเอกราช
ตัวชี ้วัด 1.3
การคิดในแง่บวก
- ความจงรักภักดีตอ่
ชาติ

องค์ กร/นักวิชาการ/ผู้วิจัย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/
/

/

/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
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ตาราง 2 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
ความรักชาติ
1. ความรักชาติ
เชิงหลงใหล (ต่ อ)
ตัวชี ้วัด 1.3 (ต่อ)
การคิดในแง่บวก
- ความภูมิใจที่ได้ เกิด
เป็ นคนไทย
- ความผูกพันต่อ
มาตุภมู ิ
- ไม่กล่าวถึงประเทศ
ในทางเสื่อมเสีย
2. ความรักชาติเชิง
สร้ างสรรค์
ตัวชี ้วัด 2.1
การเอาใจใส่ตอ่ สังคม
- การเสียสละ
- การช่วยพัฒนา
ประเทศ
- การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม
- ไม่ก่อความวุน่ วาย
- สนับสนุนสินค้ าของ
ไทย
- สามัคคีปรองดอง

องค์ กร/นักวิชาการ/ผู้วิจัย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

/
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/

/

/

/

/
/

/

/
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/
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ตาราง 2 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
องค์ กร/นักวิชาการ/ผู้วิจัย
ความรักชาติ
2. ความรักชาติเชิง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
สร้ างสรรค์ (ต่ อ)
ตัวชี ้วัด 2.2
การชื่นชมยินดี
- ห่วงใยผลประโยชน์
/ /
ของชาติ
- ชื่นชมผู้ที่กระทาความ
/ /
ดี
ตัวชี ้วัด 2.3
การวิพากษ์วิจารณ์เชิง
บวก
- การแสดงความ
/
/
คิดเห็นที่มีประโยชน์
3. ความรักชาติ
เชิงสัญลักษณ์
ตัวชี ้วัด 3.1
การแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์
- การเคารพธงชาติและ
/
/ / / / /
เพลงชาติ
- ความเป็ นไทยทาง
/
/ /
วัตถุ

12 13 14 15

/

/

/

/
/

/

/

/
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ตาราง 2 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
ความรักชาติ
3. ความรักชาติ
เชิงสัญลักษณ์ (ต่ อ)
ตัวชี ้วัด 3.2
ความภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของไทย
- ความนิยมไทย
- การใช้ ภาษาไทย
ตัวชี ้วัด 3.3
การเห็นคุณค่า
- การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งาม
- การยึดมัน่ ในวิถีชีวิต
แบบไทย
4. ความรักชาติเชิง
หน้ าที่พลเมือง
ตัวชี ้วัด 4.1
การปฏิบตั ิตนตาม
กฎเกณฑ์
- การซื่อตรงต่อหน้ าที่
ของตน
- ปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบ

องค์ กร/นักวิชาการ/ผู้วิจัย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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/
/

/
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/
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ตาราง 2 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
ความรักชาติ
4. ความรักชาติเชิง
1 2
หน้ าที่พลเมือง (ต่ อ)
ตัวชี ้วัด 4.1
การปฏิบตั ิตนตาม
กฎเกณฑ์
- การซื่อตรงต่อหน้ าที่ / /
ของตน
- ปฏิบตั ติ าม
/
กฎระเบียบ
ตัวชี ้วัด 4.2
ความเชื่อมัน่ ในระเบียบ
- การเชื่อมัน่ ในระบบ
/
กฎระเบียบต่างๆ ว่า
เป็ นไปอย่างถูกต้ อง
- ระบบกฎระเบียบ
/
ต่างๆ มีไว้ เพื่อช่วยให้
สังคมสงบสุข
ตัวชี ้วัด 4.3
การยอมรับกฎระเบียบ
- การส่งเสริมนโยบาย
/
ของรัฐ
- การเชื่อมัน่ ใน
/
กฎระเบียบ

องค์ กร/นักวิชาการ/ผู้วิจัย
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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หมายเหตุ
1 หมายถึง จุลลา งอนรถ (2513)
2 หมายถึง ฉวี นาคสินธุ์ (2525)
3 หมายถึง คณะอนุกรรมการจัดทาคูม่ ือการปลูกฝังค่านิยม
ของกลุม่ นักวิชาการ (2526)
4 หมายถึง คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2530)
5 หมายถึง ยนต์ ชุม่ จิต (2531)
6 หมายถึง สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551)
7 หมายถึง วรฤทัย มุมทอง (2558)
8 หมายถึง ประกฤติยา ทักษิโณ และพัชราวลัย 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
และสอดคล้ องกับบริ บทของไทย และศึกษาองค์ประกอบความรักชาติจากทฤษฎีความแตกต่าง
ทางประเพณี -วัฒ นธรรม (traditional-cultural) รวมถึ ง ได้ น าองค์ ป ระกอบความรั ก ชาติ ข อง
Schatz และคณะ ที่ ได้ รับความสนใจจากนักวิจัยเป็ นจานวนมาก มาประยุกต์ใช้ ด้วย จึงเชื่อได้ ว่า
ทฤษฎีองค์ประกอบความรักชาติของ Rothi และคณะ มีความเหมาะสมที่นามาศึกษาและพัฒนา
ต่ อ ให้ สอดคล้ องบริ บ ทของไทย และได้ สรุ ป ความหมายของความรั ก ชาติ และตั ว ชี ว้ ั ด
ขององค์ประกอบความรักชาติทงั ้ 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
ความรักชาติ (Patriotism) หมายถึง การกระทาหรื อพฤติกรรม การแสดงความรู้สึก และ
การแสดงความคิดเห็น ที่บง่ บอกว่าตนเองมีความปรารถนาดีตอ่ ชาติ ตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
ชาติ เป็ นส าคัญ ต้ อ งการให้ ช าติ แ ละคนในชาติ มี ค วามเจริ ญ ก้ าวหน้ า รวมถึ ง มี ค วามภู มิ ใ จ
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ในความเป็ นตัวตน มี ความหวงแหนและปกป้ องแผ่น ดินที่ เกิ ดที่ อยู่อาศัย ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ
ได้ แก่
1) ความรักชาติเชิ งหลงใหล (Blind patriotism) หมายถึง การกระท าหรื อพฤติกรรม
การแสดงความรู้ สึ ก และการแสดงความคิ ดเห็ น ที่ บ่ งบอกว่ าตนเองมี ความรั ก ความหวงแหน
ประเทศชาติ การไม่ กล่ าวถึ งประเทศในทางเสื่ อมเสี ย ความรู้ สึ กภาคภู มิ ใจในเอกราชของชาติ
ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ เกิดเป็ นคนไทย ได้ อยู่ในประเทศไทย ความรู้สึกผูกพันต่อบ้ านเกิดเมืองนอน
และการให้ ความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ ชาติไทย ประกอบด้ วย 3 ตัวชี ้วัด ได้ แก่
1.1) การให้ ค วามส าคัญ หมายถึ ง ความสนใจต่อ เหตุก ารณ์ ค วามเป็ น มา
ของประเทศ การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศ
1.2) ความรั ก และหวงแหน หมายถึ ง ความรู้ สึ ก รั ก และหวงแหนประเทศ
ความภูมิใจในชาติและเอกราชของชาติ
1.3) การคิด ในแง่ บ วก หมายถึ ง การคิดต่อ ประเทศในทางที่ ดี ไม่ ก ล่า วถึง
ประเทศในทางเสื ่อ มเสีย ความรู้ ส ึก ภาคภูม ิใ จที ่ไ ด้ เ กิด เป็ น คนไทย ได้ อ ยู่ในประเทศไทย
ความรู้สกึ ผูกพันต่อบ้ านเกิดเมืองนอน
2) ความรักชาติเชิ งสร้ างสรรค์ (Constructive patriotism) หมายถึง การกระทาหรื อ
พฤติกรรม การแสดงความรู้ สึก และการแสดงความคิดเห็น ที่ บ่งบอกว่าตนเองมี ความรับ ผิด ชอบ
ต่อสังคมร่ วมกัน ให้ ความช่วยเหลือคนในสังคม มีความมุ่งมัน่ ต่อการพัฒนาประเทศ ให้ การดูแล
รักษาทรัพยากรและสมบัติของชาติ มี ส่วนร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาของชาติ และแสดงความคิดเห็น
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศ ประกอบด้ วย 3 ตัวชี ้วัด ได้ แก่
2.1) การเอาใจใส่ ต่ อ สัง คม หมายถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาสัง คม
การช่วยเหลือสั ง คม และการมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
2.2) การชื่นชมยินดี หมายถึง การยินดีที่ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
และการชื่นชมการกระทาที่เป็ นเป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศ
2.3) การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ เชิ ง บวก หมายถึ ง การแสดงความคิ ด เห็ น
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศ
3) ความรัก ชาติเ ชิง สัญ ลัก ษณ์ (Symbolic patriotism) หมายถึง การกระท า
หรื อพฤติกรรม การแสดงความรู้ สึก และการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาทหาร ที่บ่งบอกว่า
ตนเองมีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย โดยผ่านสิ่งต่างๆ ที่เป็ นสัญลักษณ์ หรื อเอกลักษณ์ ของไทย
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และการมี ส่วนร่ วมในการสื บสานวัฒนธรรมไทย ประเพณี ไทยที่ ดีงามและสื บสานวิถีชีวิตแบบไทย
ประกอบด้ วย 3 ตัวชี ้วัด ได้ แก่
3.1) การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ หมายถึง การกระทาที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า
มี ค วามภาคภู มิ ใ จในความเป็ นไทย
3.2) ความภูมิใจในเอกลักษณ์ ของไทย หมายถึง ความภูมิในใจในศิลปะไทย
วัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย
3.3) การเห็นคุณค่า หมายถึง การให้ คณ
ุ ค่าความเป็ นไทย โดยการมีส่วนร่วม
ในการสืบสานศิลปะไทย วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และวิถีชีวิตแบบไทย
4) ความรัก ชาติเ ชิง หน้ า ที่พ ลเมือ ง (Civic patriotism) หมายถึง การกระทา
หรื อ พฤติก รรม การแสดงความรู้ สึก และการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาทหาร ที่บ่งบอกว่า
ตนเองการปฏิ บัติตนตามกฎ ระเบี ย บ กฎ หมาย และหลัก คาสอนทางศาสนาที่ต นนับ ถือ
การให้ ความร่ วมมือกับเจ้ าหน้ าที่ในการดูแลความสงบเรี ยบร้ อยของสัง คม ความเชื่อมัน่ ในการ
ดาเนินการแต่ละระบบ และการยอมรับกฎระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ประกอบด้ วย 3 ตัวชี ้วัด ได้ แก่
4.1) การปฏิ บัติต นตามกฎเกณฑ์ หมายถึง การปฏิ บัติต นตามกฎระเบี ย บ
กฎหมาย และหลักคาสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ และการให้ ความร่วมมือกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
4.2) ความเชื่อมั่นระบบ หมายถึง ความวางใจในการดาเนินการตามระบบ
เช่น ระบบกฎหมายไทย ระบบการศึกษา และระบบการรักษาพยาบาล
4.3) การยอมรับกฎระเบียบ หมายถึง การยอมรับในผลของการดาเนินการ
ตามกฎระเบียบ และกฎหมาย แม้ วา่ ตนเองจะไม่มีสว่ นที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ตอนที่ 2 แนวทางในการพัฒนาความรักชาติ
การพัฒนาความรักชาติจดั อยู่ในกลุ่ม จิตพิสยั (Affective Domain) ตามแนวคิดกลุ่มของ
จุ ด มุ่ ง หมายทางการศึ ก ษ า (Taxonomy of Education Objectives) ของBloom และคณ ะ
(สุรางค์ โค้ วตระกูล, 2556, น. 292-298 อ้ างอิงจาก Bloom et al., 1956) และรูปแบบการเรี ยนการสอน
ที่เน้ นพัฒนาการด้ านจิตพิสยั (Affective domain) มีดงั นี ้
2.1 จุ ด มุ่ งหมายทางการศึ กษา (Taxonomy of Education Objectives) กลุ่ มจิ ตพิ สั ย
(Affective Domain)
จิตพิสยั (Affective Domain) เป็ นจุดมุ่งหมายที่เกี่ยวกับความรู้สึก อารมณ์ และทัศนคติ
ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมของผู้ เรี ย น ฉะนั น้ จุ ด มุ่ ง หมายจิ ต พิ สั ย จึ ง มี ค วามส าคั ญ มาก
Combs (1982) ได้ กล่าวว่า โรงเรี ยนควรจะเน้ นจุดมุ่งหมายจิ ตพิ สัยตัง้ แต่เด็กเข้ าโรงเรี ยน และ
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พยายามที่ จ ะพัฒ นาให้ อยู่ในทางบวกเสมอ จากการวิจัยเกี่ ย วกับ ผู้เรี ยนที่ มี ค วามสัม ฤทธิ ผ ล
ในการเรี ยนสูง พบว่า นักเรี ยนเหล่านี ้มักจะเป็ นผู้ที่มีเจตคติที่ดีตอ่ ครู และวิชาที่เรี ยน รวมทังเจตคติ
้
ที่ ดี ต่อตนเองด้ วย การเขี ยนจุดมุ่ง หมายเกี่ ย วกับ จิ ต พิ สัยควรจะใช้ การแบ่ง ล าดับ ขัน้ ตอนของ
จิตพิสยั โดย Krathwohl, Bloom และ Masia (1964) ซึง่ แบ่งจิตพิสยั เป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
1. การรับหรื อการใส่ใจ (Receiving or Attending) หมายถึง สภาพที่ ผ้ ูเรี ยนเริ่ มที่ จะ
เตรี ยมรับตอบสนองต่อสิ่งเร้ าที่อยู่รอบตัว ดังจะเห็นได้ จากพฤติกรรมที่แสดงออก โดยแสดงความตังใจ
้
ที่จะยอมรับรู้หรื อรับฟั ง
2. การตอบสนอง (Responding) หมายถึง การตอบสนองต่อสิ่งเร้ าด้ วยความเต็มใจ
หรื อแสดงความพอใจในการตอบสนอง ตัวอย่ างเช่ น ผู้ เรี ยนที่ ไปฟั งปาฐกถาพิ เศษเรื่ องธรรมะ
ผู้เรี ยนตบมื อระหว่างเวลาที่ ฟั งปาฐกถา และตอนที่ ปาฐกถาพูดจบแล้ ว ยิ นดี และเต็มใจจะเขี ยน
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ ฟัง
3. การเห็นคุณค่า (Valuing) หมายถึง การที่ผ้ เู รี ยนมีพฤติกรรมตอบสนอง เพราะเห็น
คุณค่าของสิ่งที่เรี ยนด้ วยตนเอง เพราะเห็นคุณค่าไม่ใช่ทาเพราะกลัวถูกทาโทษ อาจจะแบ่งออกเป็ น
3.1 การยอมรับค่านิยม (Acceptance of a Value) หมายถึง การที่ผ้ เู รี ยนมีความเชื่อ
ว่าสิ่งนันมี
้ คา่ นิยมที่ควรจะยอมรับ เป็ นต้ นว่า ผู้เรี ยนชอบเรี ยน “ภาษาไทย” เพราะเห็นว่ามีคา่ นิยม
ในฐานะเป็ นคนไทยควรจะรู้ภาษาไทยให้ แตกฉาน
3.2 การที่ ตี ค่ า นิ ยม ว่ า ส าคั ญ ม ากห รื อน้ อย (Preference for a Value)
ตัวอย่างเช่น ผู้เรี ยนเห็นว่า วิชาภาษาไทยสาคัญกว่าภาษาอังกฤษ เพราะเป็ นภาษาประจาชาติ
3.3 มี การผูกมัดตนเอง (Commitment) หมายถึง การยอมรับต่อตนเองและ
ผู้อื่นว่าค่านิยมอันใดอันหนึ่งเป็ นสิ่งที่ ตนยึดถื อและจะพยายามอุทิศตนทางานเพื่ อค่านิยมนัน้
ตัว อย่า งเช่ น ถ้ าผู้เรี ย นเห็ น คุณ ค่า ของหนัง สื อ และคิ ด ว่า ควรจะรั ก ษาให้ คงทนก็ อ าจจะช่ว ย
เจ้ าหน้ าที่ห้องสมุดทางานเพื่อรักษาหนังสือ
4. การรวบรวมค่านิยม (Organization) เมื่อผู้เรี ยนยอมรับค่านิยมหลายอย่าง
เข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของความคิด ผู้เรี ยนจะพบว่า มีคา่ นิยมหลายอย่างที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ ชิด
ผู้ เรี ยนจะรวบรวมค่ านิ ยมเข้ าด้ วยกั น หรื ออาจจะเปรี ยบเที ยบกั นว่ า ค่ านิ ยมใดมี ความส าคัญ
ตามความคิดมากน้ อย
5. การยอมรับค่านิยม เป็ นส่วนหนึ่งของปรัชญาชี วิตที่ มี ผลต่อการแสดงออกทาง
พฤติ กรรม (Characterization) ในขัน้ นี ค้ ่านิ ยมจะเป็ นส่วนหนึ่ งของบุคลิ กภาพของผู้เรี ยน ค่านิ ยม
จะเป็ นแรงภายในที่ กระตุ้นให้ ผู้ เรี ยนแสดงพฤติ กรรม ตัวอย่ างเช่ น บุ คคลที่ ถื อว่ าความเมตตา
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เป็ นคุณธรรมที่ทกุ คนควรจะถือเป็ นหลักในการดาเนินชีวิต พฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลนันต่
้ อผู้อื่น
จะเป็ นเครื่ องชี ้ว่าบุคคลนันมี
้ ความเมตตาอย่างสม่าเสมอ
2.2 รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้ นพัฒนาการด้ านจิตพิสัย (Affective domain)
รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง ช่ ว ยพัฒ นาผู้เรี ย นให้ เกิ ด ความรู้ สึ ก เจตคติ ค่า นิ ย ม
คุณธรรม และจริ ยธรรมที่พึงประสงค์ เป็ นเรื่ องที่ยากแก่การพัฒนา หรื อปลูกฝั ง การจัดการเรี ยน
การสอนที่เพียงช่วยให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจ มักไม่เพียงพอต่อการช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดเจตคติที่ดี ได้
จาเป็ น ต้ อ งอาศัย หลัก การและวิ ธี ก ารอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม รู ป แบบที่ จ ะกล่ า วถึ ง มี 3 รู ป แบบ คื อ
1) รูป แบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด การพัฒ นาด้ านจิตพิส ยั ของ Krathwohl, Bloom และ
Masia 2) รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยการซัก ค้ าน และ 3) รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้
บทบาทสมมติ รายละเอียดดังนี ้ (ทิศนา แขมมณี, 2556, น. 25-34)
2.2.1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้ านจิตพิสยั ของ Krathwohl,
Bloom แ ล ะ Masia (Instructional model based on affective domain by Krathwohl, Bloom and
Masia)
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ
Bloom (Bloom, 1956) ได้ จาแนกจุดมุ่งหมายของการศึกษาออกเป็ น 3 ด้ าน
คื อ ความรู้ (Cognitive domain) ด้ านเจตคติ ห รื อ ความรู้ สึ ก (Affective domain) และด้ านทั ก ษะ
(Psychomotor domain) ซึ่งในด้ านเจตคติหรื อความรู้ สึกนัน้ Bloomได้ จัดล าดับขัน้ ของการเรี ยนรู้ ไว้
5 ขัน้ ประกอบด้ วย
ขันที
้ ่ 1 ขันการรั
้
บรู้ (Receiving or attending) หมายถึง การที่ผ้ เู รี ยนได้ รับรู้
ค่านิยมที่ต้องการจะปลูกฝังในตัวผู้เรี ยน
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ การตอบสนอง (Responding) ได้ แก่ การที่ ผ้ ูเรี ยนได้ รับ รู้ และ
เกิดความสนใจในค่านิยมนัน้ แล้ วมีโอกาสได้ ตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหนึง่
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ การเห็ นคุณ ค่า (Valuing) เป็ น ขัน้ ที่ ผ้ ูเรี ยนได้ รับประสบการณ์
เกี่ยวกับค่านิยมนัน้ แล้ วเกิดเห็นคุณค่าของค่านิยมนัน้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีเจตคติที่ดีตอ่ ค่านิยมนัน้
ขั น้ ที่ 4 ขั น้ การจั ด ระบบ (Organization) เป็ นขั น้ ที่ ผ้ ู เรี ย นรั บ ค่ า นิ ย ม
ที่ตนเห็นคุณค่านันเข้
้ ามาอยูใ่ นระบบค่านิยมของตน
ขัน้ ที่ 5 ขัน้ การสร้ างลัก ษณะนิ สัย (Characterization) เป็ นขัน้ ที่ ผ้ ู เรี ย น
ปฏิบตั ติ นตามค่านิยมที่ตนรับมาอย่างสม่าเสมอและทาจนกระทัง่ เป็ นนิสยั
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ถึ ง แม้ ว่ า Bloom ได้ น าเสนอแนวคิ ด ดั ง กล่ า วเพื่ อใช้ ในการก าหนด
วัตถุประสงค์ในการเรี ยนการสอนก็ ต าม แต่ก็ ส ามารถนามาใช้ ใ นการจัด การเรี ย นการสอน
เพื่ อ ช่ว ยปลูก ฝั ง ค่า นิ ย มที่พงึ ประสงค์ให้ แก่ผ้ เู รี ยนได้
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
เพื่ อช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดการพัฒนาความรู้ สึก เจตคติ ค่านิ ยม คุณธรรม หรื อ
จริยธรรมที่พงึ ประสงค์ อันจะนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ เป็ นไปตามความต้ องการ
กระบวนการเรี ยนการสอนของรูปแบบ
การสอนเพื่อปลูกฝั งค่านิยมใดๆ ให้ แก่ผ้ เู รี ยน สามารถดาเนินการตามลาดับ
ขันของวั
้
ตถุประสงค์ทางด้ านเจตคติของBloomได้ ดงั นี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันการรั
้
บรู้คา่ นิยม (Receiving or attending)
ผู้สอนจัดประสบการณ์หรื อสถานการณ์ที่ชว่ ยให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับรู้ในค่านิยมนัน้
อย่างใส่ใจ เช่น เสนอกรณี ตวั อย่างที่เป็ นประเด็นปั ญหาขัดแย้ งเกี่ยวกับค่านิยมนัน้ คาถามที่ท้าทาย
ความคิดเกี่ยวกับค่านิยมนัน้ เป็ นต้ น ในขันนี
้ ้ผู้สอนควรพยายามกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดพฤติกรรมดังนี ้
1) การรู้ตวั (Awareness)
2) การเต็มใจรับรู้ (Willingness)
3) การควบคุมการรับรู้ (Control)
ขันที
้ ่ 2 ขันการตอบสนองค่
้
านิยม (Responding)
ผู้ส อนจัด ประสบการณ์ ให้ ผ้ ูเรี ย นมี โอกาสตอบสนองต่อ ค่า นิ ย มนัน้
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น ให้ พูดแสดงความคิดเห็นต่อค่านิ ยมนั ้น ให้ ลองทาตามค่านิยม
นั ้น ให้ สัม ภาษณ์ หรื อพูดคุยกับผู้ที่ มี ค่านิยมนัน้ เป็ นต้ น ในขัน้ นี ผ้ ้ ูสอนควรพยายามกระตุ้น ให้
ผู้เรี ยนเกิดพฤติกรรมดังนี ้
1) การยินยอมตอบสนอง (Acquiescence in responding)
2) การเต็มใจตอบสนอง (Willingness to respond)
3) ความพึงพอใจในการตอบสนอง (Satisfaction in response)
ขันที
้ ่ 3 ขันการเห็
้
นคุณค่าของค่านิยม (Valuing)
ผู้สอนจัดประสบการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เห็นคุณค่า
ของค่านิยมนัน้ เช่น การให้ ลองปฏิบตั ิตามค่านิยมแล้ วได้ รับการตอบสนองในทางที่ดี เห็นประโยชน์
ที่เ กิด ขึน้ กับ ตนหรื อ บุค คลอื่น ที่ป ฏิบ ตั ิต ามค่า นิย มนัน้ เห็น โทษหรื อ ได้ รับ โทษจากการละเลย
ไม่ปฏิบตั ติ ามค่านิยมนัน้ เป็ นต้ น ในขันนี
้ ้ผู้สอนควรพยายามกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดพฤติกรรม ดังนี ้
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1) การยอมรับในคุณค่านัน้ (Acceptance of a value)
2) การชื่นชมในคุณค่านัน้ (Preference of a value)
3) ความผูกพันในคุณค่านัน้ (Commitment of a value)
ขันที
้ ่ 4 ขันการจั
้
ดระบบค่านิยม (Organization)
เมื่อผู้เรี ยนเห็นคุณค่าของค่านิยมและเกิดเจตคติที่ดีตอ่ ค่านิยมนัน้ และ
มี ค วามโน้ ม เอี ยงที่ จ ะรั บค่านิย มนัน้ มาใช้ ในชี วิต ของตน ผู้ส อนควรกระตุ้น ให้ ผ้ ูเรี ย นพิ จ ารณา
ค่านิยมนันกั
้ บค่านิยมหรื อคุณค่าอื่นๆ ของตน และสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างค่านิยมต่างๆ ของตน
ในขันนี
้ ้ผู้สอนควรกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดพฤติกรรมสาคัญ ดังนี ้
1) การสร้ างมโนทัศน์ในคุณค่านัน้ (Conceptualization of a value)
2) การจัดระบบคุณค่านัน้ (Organization of a value system)
ขันที
้ ่ 5 ขันการสร้
้
างลักษณะนิสยั (Characterization by value)
ผู้ส อนส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บัติ ต นตามค่า นิ ย มนัน้ อย่ า งสม่ า เสมอ
โดยติดตามผลการปฏิบตั ิ และให้ ข้อมูลป้อนกลับ และการเสริ มแรงเป็ นระยะๆ จนกระทั่งผู้เรี ยน
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ จนเป็ นนิสยั ในขันนี
้ ้ผู้สอนควรพยายามกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดพฤติกรรม ดังนี ้
1) การมีหลักยึดในการตัดสินใจ (Generalization set)
2) การปฏิบตั ติ ามหลักยึดจนเป็ นนิสยั (Characterization)
การดาเนินการตามขันตอนทั
้
ง้ 5 ไม่สามารถทาได้ ในระยะเวลาอันสัน้
ต้ องอาศัยเวลา โดยเฉพาะในขันที
้ ่ 4 และ 5 ต้ องการเวลาและประสบการณ์ ซึ่งอาจจะมากน้ อย
แตกต่างกันไปในผู้เรี ยนแต่ละคน
ผลที่ผ้ เู รี ยนจะได้ รับจากการเรี ยนตามรูปแบบ
ผู้เรี ยนจะได้ รับการปลูกฝั งค่านิยมที่พึงประสงค์จนถึงระดับที่สามารถปฏิบตั ิ
ได้ จนเป็ นนิสัย นอกจากนันผู
้ ้ เรี ยนยังได้ เรี ยนรู้ กระบวนการในการปลูกฝั งค่านิยมให้ เกิดขึ ้น ซึ่งผู้เรี ยน
สามารถนาไปใช้ ในการปลูกฝังค่านิยมอื่นๆ ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นต่อไป
2.2.2 รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยการซักค้ าน (Jurisprudential Model)
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ
Joyce และ Weil (ทิศนา แขมมณี , 2556, น. 29-32 อ้ างอิงจาก Joyce & Weil,
1996, pp. 106-128) พั ฒ นารู ป แบบนี ข้ ึ น้ จากแนวคิ ด ของ Oliver และ Shaver เกี่ ย วกั บ การ
ตัด สิ น ใจอย่ า งชาญฉลาดในประเด็ น ปั ญ หาขัด แย้ ง ต่า งๆ ซึ่ง มี ส่ ว นเกี่ ย วพัน กับ เรื่ อ งค่า นิ ย ม
ที่แตกต่างกัน ปั ญหาดังกล่าวอาจเป็ นปั ญหาทางสังคม หรื อปั ญหาส่วนตัวที่ยากแก่การตัดสินใจ
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การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ก็คือการสามารถเลือกทางที่เป็ นประโยชน์ม ากที่สุด โดยกระทบ
ต่อสิ่งอื่นๆ น้ อยที่สดุ ผู้เรี ยนควรได้ รับการฝึ กฝนให้ ร้ ูจกั คิดวิเคราะห์ปัญหา แยกแยะข้ อเท็จจริ งออก
จากความคิ ด เห็ น วิ เคราะห์ ห าค่า นิ ย มที่ อ ยู่เบื อ้ งหลัง ปั ญ หา ประมวลข้ อ มู ล ตัด สิ น ใจเลื อ ก
ทางเลือกอย่างมีเหตุผล และแสดงจุดยืนของตนได้ ผู้สอนสามารถใช้ กระบวนการซักค้ าน อันเป็ น
กระบวนการที่ใช้ ในศาล มาทดสอบผู้เรี ยนว่าจุดยืนที่ตนแสดงนันเป็
้ นจุดยืนที่แท้ จริงของตนหรื อไม่
โดยการใช้ คาถามซักค้ านที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนคอดย้ อนกลับไปพิจารณาความคิดเห็นหรื อจุดยืนของตน
หรื อยืนยันจุดยืนของตนอย่างมัน่ ใจขึ ้น
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
รูปแบบนี ้เหมาะสมกับการสอนที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นปั ญหาขัดแย้ งต่างๆ
ซึ่ง ยากแก่ ก ารตัด สิ น ใจ การสอนตามรู ป แบบนี จ้ ะช่ว ยให้ ผ้ ูเรี ย นได้ เรี ย นรู้ กระบวนการในการ
ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด รวมทังวิ
้ ธีการในการทาความกระจ่างในความคิดของตน
กระบวนการเรี ยนการสอนของรูปแบบ
ขันที
้ ่ 1 นาเสนอกรณีปัญหา
ประเด็นปั ญหาที่นาเสนอควรเป็ นประเด็นที่มีทางออกให้ คิดได้ หลายคาตอบ
ควรเป็ นประโยคที่มีคาว่า “ควรจะ...” เช่น ควรมีกฎหมายให้ มีการทาแท้ งได้ อย่างเสรี หรื อไม่? ควรมี
การจดทะเบียนโสเภณีหรื อไม่? ควรอนุญาตให้ นกั เรี ยนประกวดนางงามหรื อไม่ ? อย่างไรก็ตาม
ควรหลีกเลี่ยงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกัน
วิธีการนาเสนออาจจะกระทาได้ หลายวิธี เช่น การอ่านเรื่ องให้ ฟัง การให้
ดูภาพยนตร์ การเล่าประวัติความเป็ นมา ครูต้องระลึกเสมอว่าวิธีการนาเสนอปั ญหานันต้
้ องทาให้
นักเรี ยนไดรู้ ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ ยวข้ องกับปั ญ หา รู้ ว่าใครทาอะไร เมื่ อใด เพราะเหตุใด และมีแง่มุม
ของปั ญ หาที่ขดั แย้ ง กันอย่างไร ให้ ผ้ ูเรี ยนประมวลข้ อเท็จ จริ งจากกรณีปัญ หาและวิเคราะห์หา
ค่านิยมที่เกี่ยวข้ องกัน
ขันที
้ ่ 2 ให้ ผ้ เู รี ยนแสดงจุดยืนของตนเอง
ผู้เ รี ย นเลื อ กจุ ด ยื น ของตนเองว่ า จะเข้ า กั บ ฝ่ ายใดและบอกเหตุผ ล
ของการเลือกนัน้
ขันที
้ ่ 3 ผู้สอนซักค้ านจุดยืนของผู้เรี ยน
ผู้สอนใช้ คาถามที่มีลกั ษณะดังตัวอย่างต่อไปนี ้
1) ถ้ ามีจุดยืนอื่นๆ ให้ เลือกอีก ผู้เรี ยนยังยืนยันที่จะเลือกจุดยืนเดิม
หรื อไม่ เพราะอะไร
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2) หากสถานการณ์ แ ปรเปลี่ ย นไป ผู้เรี ย นยัง จะยื น ยัน ที่ จ ะเลื อ ก
จุดยืนเดิมหรื อไม่ เพราะอะไร
3) ถ้ าผู้เรี ยนจะต้ องเผชิญกับสถานการณ์อื่นๆ จะยังยืนจุดยืนนี ้หรื อไม่
4) ผู้เรี ยนมีเหตุผลอะไรที่ยึดมัน่ กับจุดยืนนัน้ จุดยืนนันเหมาะสมกั
้
บ
สถานการณ์ที่เป็ นปัญหานันหรื
้ อไม่
5) เหตุ ผ ลที่ ยึ ด มั่ น กั บ จุ ด ยื น นั น้ เป็ นเหตุ ผ ลที่ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ที่เป็ นอยูห่ รื อไม่
6) ผู้เรี ยนที่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสนับสนุนจุดยืนนันหรื
้ อไม่
7) ข้ อมูลที่ผ้ เู รี ยนใช้ เป็ นพื ้นฐานของจุดยืนนันถู
้ กต้ องหรื อไม่
8) ถ้ ายึดจุดยืนนันแล้
้ วผลที่เกิดขึ ้นตามมาคืออะไร
9) เมื่อรู้ผลที่เกิดตามมาแล้ ว ผู้เรี ยนยังยืนยันที่จะยึดจุดยืนนันอี
้ กหรื อไม่
ขันที
้ ่ 4 ผู้เรี ยนทบทวนจุดยืนในค่านิยมของตนเอง
ผู้สอนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนพิจารณาปรับเปลี่ยนหรื อยืนยันในค่านิยม
ที่ยดึ ถือ
ขันที
้ ่ 5 ผู้เรี ยนตรวจสอบและยืนยันจุดยืนใหม่/เก่าของตนเองอีกครัง้ และ
ผู้เรี ยนพยายามหาข้ อเท็จจริ งต่างๆ มาสนับสนุนค่านิยมของตนเพื่ อยืนยันว่าสิ่งที่ตนยึดถื อนัน้
เป็ นค่านิยมที่แท้ จริงของตน
ผลที่ผ้ เู รี ยนจะได้ รับจากการเรี ยนตามรูปแบบ
ผู้เรี ยนจะเกิดความกระจ่างในความคิดของตนเองเกี่ ยวกับค่านิยม และเกิ ด
ความเข้ าใจในตนเอง รวมทังผู
้ ้ สอนได้ เรี ยนรู้และเข้ าใจความคิดของผู้เรี ยน ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีการมองโลก
ในแง่มมุ กว้ างขึ ้น นอกจากนี ้ยังช่วยพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจของผู้เรี ยนด้ วย
2.2.3 รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ บทบาทสมมติ (Role Playing Model)
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ บทบาทสมมติ พัฒนาขึน้ โดย Shaftel และ
Shaftel (ทิ ศ นา แขมมณี , 2556, น. 32-34 อ้ างอิ ง จาก Shaftel & Shaftel, 1967, pp. 67-71) ซึ่ ง ให้
ความสาคัญกับปฏิสัมพันธ์ ทางสังคมของบุคคล เขากล่าวว่า บุคคลสามารถเรี ยนรู้เกี่ ยวกับตนเองได้
จากการปฏิสมั พันธ์กับผู้อื่น ความรู้ สึกนึกคิดและค่านิยมต่างๆ ของบุคคล เป็ นผลมาจากการที่บุคคล
มีการปะทะความสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้ อมรอบข้ าง และได้ สงั่ สมไว้ ภายในลึกๆ โดยที่บุคคลอาจไม่ร้ ูตวั
เลยก็ได้ การสวมบทบาทสมมติเป็ นวิธีการที่ช่วยให้ บุคคลได้ แสดงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ที่อยู่ภ ายใน
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ออกมา ทาให้ สิ่งที่ซ่อนเร้ นอยู่เปิ ดเผยออกมา และนามาศึกษาทาความเข้ าใจได้ ช่วยให้ บคุ คล
เกิ ดการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับตนเอง เกิ ดความเข้ าใจในตนเอง ในขณะเดี ยวกัน การที่ บุคคลสวมบทบาท
ของผู้อื่ น ก็ สามารถช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดความเข้ าใจในความคิด ค่านิ ยม และพฤติกรรมของผู้อื่ นได้
เช่นเดียวกัน
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจในตนเอง เข้ าใจในความรู้สึกและพฤติกรรม
ของผู้อื่น และเกิดการปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของตนให้ เป็ นไปในทางที่เหมาะสม
กระบวนการเรี ยนการสอนของรูปแบบ
ขัน้ ที่ 1 น าเสนอสถานการณ์ ปั ญ หาและบทบาทสมมติ ผู้ สอนน าเสนอ
สถานการณ์ ปัญหา และบทบาทสมมติที่มีลักษณะใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ งและมีระดับความยาก
ง่ายเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรี ยน บทบาทสมมติที่กาหนด จะมีรายละเอียดมากน้ อย
เพียงใด ขึน้ อยู่กับวัตถุประสงค์ในการเรี ยนการสอน ถ้ าต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนเปิ ดเผยความคิด ความรู้สึก
ของตนมาก บทบาทที่ ให้ ควรมีลักษณะเปิ ดกว้ าง กาหนดรายละเอียดให้ น้อย แต่ถ้าต้ องการจะเจาะ
ประเด็นเฉพาะอย่าง บทบาทสมมติอาจกาหนดรายละเอียดควบคุมการแสดงของผู้เรี ยนให้ มุ่งไปที่
ประเด็นเฉพาะนัน้
ขันที
้ ่ 2 เลื อกผู้แสดง ผู้สอนและผู้เรี ยนจะร่ วมกันเลือกผู้แสดง หรื อให้ ผ้ ูเรี ยน
อาสาสมัครก็ได้ แล้ วแต่ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการวินิจฉัยของผู้สอน
ขันที
้ ่ 3 จัดฉาก การจัดฉากนันจั
้ ดได้ ตามความพร้ อมและสภาพการณ์ที่เป็ นอยู่
ขัน้ ที่ 4 เตรี ยมผู้สังเกตการณ์ ก่ อนการแสดงผู้สอนจะต้ องเตรี ยมผู้ ชมว่ า
ควรสังเกตอะไร และปฏิบตั ติ วั อย่างไร เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่ดี
ขันที
้ ่ 5 แสดง ผู้แสดงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในการที่จะทาให้ ผ้ ชู มเข้ าใจ
เรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ ผู้แสดงจะต้ องแสดงออกตามบทบาทที่ตนได้ รับให้ ดีที่สดุ
ขัน้ ที่ 6 อภิ ป รายและประเมิ น ผล การอภิ ป รายผลส่ วนใหญ่ จ ะแบ่ งเป็ น
กลุ่มย่อย การอภิปรายจะเป็ นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ การแสดงออกของผู้แสดง และ
ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ แู สดงได้ แสดงความคิดเห็นด้ วย
ขันที
้ ่ 7 แสดงเพิ่มเติม ควรมีการแสดงเพิ่มเติม หากผู้เรี ยนเสนอแนะทางออก
อื่นนอกเหนือจากที่ได้ แสดงไปแล้ ว
ขันที
้ ่ 8 อภิ ปรายและประเมินผลอีกครัง้ หลังจากการแสดงเพิ่มเติม กลุ่มควร
อภิปราย และประเมินผลเกี่ยวกับการแสดงครัง้ ใหม่ด้วย
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ขัน้ ที่ 9 แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ และสรุ ป การเรี ยนรู้ แต่ ล ะกลุ่ ม สรุ ปผล
การอภิปรายของกลุ่มตน และหาข้ อสรุ ปรวม หรื อการเรี ยนรู้ ที่ได้ รับเกี่ ยวกับความรู้ สึก ความคิดเห็น
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมของบุคคล
ผลที่ผ้ เู รี ยนจะได้ รับจากการเรี ยนตามรูปแบบ
ผู้เรี ยนจะเกิ ดความเข้ าใจที่ ลึ กซึง้ เกี่ ยวกับความรู้ สึ กนึ กคิ ด ความคิ ดเห็ น
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ของผู้อื่น รวมทังมี
้ ความเข้ าใจในตนเองมากขึ ้น
ตอนที่ 3 ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ และการพัฒนาของวัยรุ่น
3.1 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางสังคม (Social learning theory) ของ Albert Bandura
Albert Bandura (ประณต เค้ าฉิ ม. 2549: 86-90) กล่าวว่า เด็กและวัยรุ่ นเรี ยนรู้ การท า
พฤติกรรมมาจากตัวแบบ (Model) ซึ่งรวมถึงตัวแบบที่ เป็ นมนุษย์ จริ งๆ ตัวแบบจากภาพยนตร์
โทรทัศน์ และตัวแบบจากการบอกเล่าหรื อในหนังสือ การเรี ยนรู้โดยการสังเกต หรื อการเลียนแบบ
พฤติก รรมของคนอื่ น (Modeling) จึง เป็ น กระบวนการที่ ท าให้ เกิ ด รู ป แบบปฏิ กิริย าตอบสนอง
ที่เป็ นนิสัย ในขณะที่ เด็กเติบโตขึน้ มา เขาจะเลียนแบบจากตัวแบบต่างๆ ที่ มีอยู่ในสิ่งแวดล้ อม
ทางสั ง คม มี ก ารศึ ก ษาจ านวนมากที่ พ บว่ า พ่ อ แม่ เป็ นบุ ค คลส าคัญ ที่ สุ ด ในชี วิ ต ของวัย รุ่ น
บุคคลอื่นๆ ที่มีความสาคัญต่อวัยรุ่น ได้ แก่ พี่น้อง ญาติผ้ ใู หญ่ ครู เพื่อน
การมีตวั แบบกับการเกิดพฤติกรรมก้ าวร้ าว
Bandura ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับการมีตวั แบบและพัฒนาการของความก้ าวร้ าว
เขาได้ แสดงให้ เห็ นว่าเมื่ อเด็กได้ เฝ้าดูพ ฤติกรรมที่ ก้าวร้ าวจากตัวแบบในชีวิตจริ ง หรื อตัวแบบ
ในภาพยนตร์ หรื อการ์ ตนู เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมก้ าวร้ าวจากตัวแบบนัน้ ผลที่คล้ ายคลึงกัน
นี ้จะพบได้ ในกลุ่ ม นักเรี ยนมัธ ยมศึกษาตอนปลาย และผู้ใหญ่ งานวิ จัยนี ก้ ่ อให้ เกิ ดความใส่ ใจ
อย่างมากเกี่ยวกับผลที่มีตอ่ เด็กและวัยรุ่นจากการดูภาพยนตร์ และโทรทัศน์ที่แสดงความก้ าวร้ าว
Bandura ชี ้ให้ เห็นถึงปั จจัยในบ้ านที่ส่งเสริ มให้ เกิดพฤติกรรมก้ าวร้ าวของลูกชาย
ลูกชายพี่ก้าวร้ าวจะได้ รับการสนับสนุนให้ แสดงความก้ าวร้ าวต่อเด็กคนอื่นๆนอกบ้ านเพื่อยืนหยัด
ในสิ ทธิ และใช้ การชกต่อยถ้ าจ าเป็ น พ่อของเด็กชายพี่ ก้าวร้ าวดูเหมื อนจะได้ รับ ความพึงพอใจ
จากความก้ าวร้ าวของลูก และยอมให้ ลกู มีพฤติกรรมทางเพศได้ นอกจากนี ้ Bandura ยังชี ้ให้ เห็นด้ วย
ว่า พ่อแม่ของเด็กชายที่ก้าวร้ าวมักลงโทษเมื่อเด็กแสดงความก้ าวร้ าวต่อพ่อแม่ โดยใช้ การทาโทษ
ทางร่ างกาย แยกตัวให้ อยู่โดดเดี่ยว ตัดสิทธิ และไม่ชี ้แจงอย่างมีเหตุผล เด็กที่ถูกลงโทษทางกาย
จากพ่ อ แม่ ม ากเท่ า ใด ก็ ยิ่ ง ก้ าวร้ าวมากเท่ า นัน้ ทัง้ นี เ้ พราะเด็ ก เรี ย นรู้ ความก้ า วร้ าว จากการ
เลียนแบบพฤติกรรมการลงโทษของพ่อแม่
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พัฒนาการของความรู้ สึกผิดชอบของเด็กชายที่ก้าวร้ าวจะแตกต่างจากเด็กชาย
ที่ ไม่ค่อยก้ าวร้ าว พฤติกรรมของเด็กในกลุ่ม หลังถูกควบคุม จากความรู้ สึกผิดและการควบคุม
ภายในตน ถ้ าเด็กชายที่ก้าวร้ าวไม่แสดงความก้ าวร้ าวออกมา นัน่ เป็ นเพราะว่าเขากลัวถูกลงโทษ
มากกว่าเกิดจากความรู้สกึ ผิดและการควบคุมภายในตน
บทบาทของการเสริมแรง
นัก ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ทางสัง คมส่ ว นมากเน้ นบทบาทของการเสริ ม แรง หรื อ
ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนองของคนอื่ น ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ในภายหลัง Bandura
ได้ ขยายแนวคิด นี ้ โดยกล่า วถึง การเสริ ม แรงที ่ค นอื ่น ได้ รับ และการเสริ ม แรงของตนเอง
การเสริ ม แรงที่ เ ห็น คนอื่น ได้ รับ ประกอบด้ ว ยผลทางบวกหรื อ ผลทางลบที่บ ุค คลสัง เกตเห็น
จากคนอื่น เช่น ถ้ าสังเกตเห็นว่าคนอื่นได้ รับรางวัลจากพฤติกรรมก้ าวร้ าวก็เพิ่มแนวโน้ มที่ผ้ สู งั เกต
จะแสดงความก้ าวร้ าวด้ วย Bandura เห็นว่าอิทธิพลที่มีตอ่ พฤติกรรมจากการเสริ มแรงของตนเอง
มีประสิทธิภาพเท่ากับการเสริ มแรงจากภายนอก เมื่อใดก็ตามที่การแสดงพฤติกรรมเป็ นไปอย่าง
ที่ต้องการ เช่น สอบได้ คะแนนดี ย่อมก่อให้ เกิดความพึงพอใจ ทาให้ แสดงพฤติกรรมนันต่
้ อไปอีก
และได้ รั บ ความรู้ สึ ก ดี ๆ หลั ง จากท าพฤติ ก รรมนั น้ แล้ ว วั ย รุ่ น ที่ ตั ง้ เป้ า หมายไว้ ในระดั บ
ที่สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและพึงพอใจ
ในตนเอง และลดการพึง่ พาการได้ รับรางวัลจากพ่อแม่ ครู และหัวหน้ า
งานของนักทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคมมีความสาคัญมากในการอธิบายพฤติก รรม
มนุษย์ สิ่งสาคัญ ที่ ควรยา้ เป็ นพิเศษก็คือ สิ่งที่ผ้ ูใหญ่ ทาและบทบาทของตัวแบบที่แสดงออกมา
มีอิทธิพลที่สาคัญต่อพฤติกรรมวัยรุ่นมากกว่าสิ่งที่พูด ครูและพ่อแม่สามารถส่งเสริ มคุณลักษณะ
ที่ดี ความเอื ้อเฟื อ้ ค่านิยมทางจริยธรรม และความรู้สึกผิดชอบทางสังคม ให้ แก่วยั รุ่ นได้ โดยแสดง
สิ่งที่ดีงามต่างๆ เหล่านี ้ออกมาด้ วยตนเองให้ วยั รุ่นเห็น
การเรี ยนรู้ทางสังคมกับพฤติกรรมของวัยรุ่น
พฤติกรรมหลายอย่างของวัยรุ่ นเกิดจากการสังเกตตัวแบบ ทังพฤติ
้
กรรมที่ดีและ
พฤติกรรมที่ไม่ดี การเรี ยนรู้โดยการสังเกตตัวแบบเกิดขึ ้นจากหลายแหล่ง ทังในครอบครั
้
ว โรงเรี ยน
กลุ่มเพื่อน สื่อมวลชน และในชุมชน สาหรับการเรี ยนรู้ ทางสังคมในครอบครัว ผู้ใหญ่ ที่มีอาวุโส
มากกว่า เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย มักเป็ นตัวแบบให้ กบั ลูก หรื อหลานที่มีอาวุโสน้ อยกว่าในหลายๆ ด้ าน
เช่น ลักษณะนิสัย ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม เป็ นต้ น วัยรุ่ นจะมีแบบแผนพฤติกรรมที่ดีหรื อไม่
ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะการเรี ยนรู้ จากตัวแบบภายในครอบครัว ปั ญหาที่พบเสมอๆ คือ การที่พ่อแม่
ปฏิ บัติไ ม่ส อดคล้ อ งกับ การสอน เช่น สอนลูก ว่า ไม่ ค วรสูบ บุห รี่ แต่พ่ อ แม่ ก ลับ สูบ บุห รี่ ท าให้

40
การอบรมสั่งสอนลูกไม่ได้ ผ ล ดังนัน้ พ่อแม่ต้ องประพฤติปฏิ บัติในสิ่งที่ ดีควบคู่ไปกับการอบรม
สั่งสอน และให้ เสริ ม แรงทางสัง คมที่ เหมาะสมเมื่ อลูกท าตาม จะทาให้ การสอนเด็กและวัยรุ่ น
ได้ ผลดี
การเรี ยนรู้ ทางสังคมในโรงเรี ยนก็ เช่นเดียวกับ ในครอบครัว ครู เป็ น ตัวแบบที่ มี
ความส าคัญ กับนักเรี ยน พฤติกรรมต่างๆ ที่ครู แสดงออก ล้ วนแล้ วแต่เป็ นแบบอย่างให้ นักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามได้ ทงสิ
ั ้ ้น เช่น ความขยันในการสอน ความตรงต่อเวลา ความสุภาพ การมีสมั มาคารวะ
ต่อผู้ที่มีอาวุโสกว่า เป็ นต้ น แต่ถ้าครูมีพฤติกรรมในทางตรงกันข้ าม ก็สามารถเป็ นแบบอย่างให้ เด็ก
ปฏิบตั ติ ามได้ เช่นกัน
ในส่วนของการเรี ยนรู้ ทางสังคมในกลุ่มเพื่ อนนัน้ เป็ นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า
วัยรุ่นเป็ นวัยที่ได้ รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมากในหลายๆ ด้ าน ทังในด้
้ านการแต่งกาย ภาษา กิริยา
ท่าทาง ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อ วัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ก็มกั จะ
ทาพฤติกรรมที่เหมาะสมเหมือนกับเพื่อนๆ ในทานองเดียวกัน กลุม่ เพื่อนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เช่น ดื่ ม เหล้ า สูบ บุห รี่ ใช้ ย าเสพติด หนี เรี ย น ก็ อ าจจะท าให้ วัย รุ่ น ท าพฤติก รรมที่ ไม่ ดี เหล่า นี ้
เหมือนกับเพื่อนๆ ได้ เช่นเดียวกัน จากงานวิจยั จานวนมากได้ พบว่า สาเหตุสาคัญที่ทาให้ วยั รุ่ น
ใช้ ยาเสพติดก็คือ ทาตามเพื่อน การทาตามกลุ่มเพื่อนของวัยรุ่นก็เพื่อปรับตัวให้ เข้ ากับเพื่อน และ
ให้ เพื่อนยอมรับ
สาหรับการเรี ยนรู้ทางสังคมจากสื่อมวลชนนัน้ มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมาก ทังทางบวก
้
และทางลบ อิทธิ พลทางบวก ได้ แก่ การนาเสนอสาระที่เป็ นประโยชน์ เพื่อให้ วัยรุ่ นนาไปปฏิบั ติ
ตาม เช่น รายการด้ านสุขภาพ รายการทางเกษตรกร รายการธรรมะ รายการสารคดีต่างๆ เป็ นต้ น
ส่วนอิทธิ พ ลทางลบ ได้ แก่ การนาเสนอพฤติกรรมก้ าวร้ าวหรื อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ
โดยไม่ได้ ต้องการให้ ผ้ ใู ดได้ รับผลทางลบ แต่ปรากฏว่าสิ่งที่นาเสนอกลับมีผลต่อเด็กและวัยรุ่นมาก
เช่น ทาให้ เด็กมีพฤติกรรมก้ าวร้ าวตามตัวแบบในโทรทัศน์หรื อภาพยนตร์ นอกจากนี ้การนาเสนอ
การกระทาผิดต่างๆ เช่น วิธีการข่มขืน การลักทรัพย์ ฆาตกรรม สามารถทาให้ เด็กและวัยรุ่นจดจา
แล้ วนาไปปฏิบตั ิตามได้ ทงสิ
ั ้ ้น ซึ่งมีข่าวในทานองนี ้อยู่บอ่ ยๆ ที่ผ้ กู ระทาผิดสารภาพว่าจดจาวิธีการ
กระทาผิดมาจากการดูโทรทัศน์หรื อภาพยนตร์
ประการสุดท้ าย คือ การเรี ยนรู้ทางสังคมในชุมชน อาจเกิดขึ ้นได้ กบั วัยรุ่น การเป็ น
ตัว แบบของบุค คลในชุม ชนทัง้ ในทางที่ ดี ห รื อ ไม่ดี มี อิ ท ธิ พ ลต่อการท าตามอย่างของวัย รุ่ น ได้
เช่น การเข้ าแถวซื ้อตัว๋ ภาพยนตร์ การข้ ามถนนในทางม้ าลาย การทิ ้งขยะในที่รองรับ การช่วยคน
แก่หรื อคนพิการข้ ามถนน การขับรถโดยเคารพกฎจราจร เป็ นต้ น สิ่งต่างๆ เหล่านี ้เป็ นแบบอย่างที่ดี
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ของคนในชุมชน วัยรุ่นจะได้ รับแบบอย่างที่ดีไปปฏิบตั ิตาม แต่ถ้าแบบอย่างของคนในชุมชนเป็ นไป
ในทางไม่ดี ก็ย่อมส่งผลต่อการทาตามของวัยรุ่ นได้ เช่นเดียวกัน และก่อให้ เกิดความไม่เป็ นระเบียบ
ในชุมชนหรื อสังคม
ทฤษฎีการรู้คดิ ทางสังคม (Social-cognitive theory)
Bandura ได้ ข ยายทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ทางสัง คมของเค้ า ออกไป โดยได้ ร วมเอา
บทบาทของการรู้ คิด (Cognition) เข้ าไปด้ วย Banduraเน้ นว่ามนุษย์มีการรู้คิดการประมวลข้ อมูล
จากสิ่ ง แวดล้ อ มมี บ ทบาทที่ ส าคัญ ในการเรี ย นรู้ และพัฒ นาการ วิ ธี ก ารที่ บุ ค คลตี ค วามของ
สิ่ ง แวดล้ อ มมี อิ ท ธิ พ ลในการก าหนดวิ ธี ที่ บุค คลจะประพฤติ ป ฏิ บัติ ยกตัว อย่า งเช่น เด็ ก ชาย
ที่ ก้ า วร้ าวมัก ไม่ ระมัด ระวัง ในการประมวลข้ อ มู ล และให้ ค วามใส่ ใจกับ ข้ อ มูล เพี ย งเล็ ก น้ อ ย
พี่จะช่วยให้ เขาพิจารณาได้ ว่าการกระทาของคนอื่นๆ ต่อตัวเขาเป็ นความมุ่งร้ ายหรื อเป็ นเจตนาที่ดี
ทาให้ การลงสรุ ปไม่ถูกต้ อง ดังนัน้ ระดับความก้ าวร้ าวของเด็ก จึงเป็ นผลมาจากทัง้ สิ่งที่ เกิดขึน้
กับเด็ก และวิธีที่เด็กตีความเจตนาของคนอื่นด้ วย
Bandura เชื่ อว่าการเรี ยนรู้ ของมนุษย์ แตกต่างไปอย่างมากจากการเรี ยนรู้ ของสัตว์
เพราะมนุษย์มีศกั ยภาพในการรู้ คิดที่ซบั ซ้ อนกว่าสัตว์มาก เขาเห็นด้ วยกับ Skinner ที่ว่าการวาง
เงื่อนไขแบบการกระทาเป็ นการเรี ยนรู้ ที่สาคัญ แต่เขาเห็นว่าบุคคลกาหนดเป้าหมายของตนเอง
โดยการเลือกสรรสิ่งแวดล้ อมในอนาคตและเป้ าหมายต่างๆ ที่ตนต้ องการ บุคคลมีการไตร่ ตรอง
และจัดระเบียบความคิด ความรู้สึก และการกระทา เพื่อบรรลุเป้าหมายของตน มีการคาดหมาย
ถึงผลที่ตามมาจากพฤติกรรมในอนาคต และบ่อยครัง้ ที่บคุ คลมักได้ รับผลกระทบจากสิ่งที่เขาเชื่อ
ว่าจะเกิ ด ขึน้ มากกว่าผลที่ เขาประสบจริ ง ๆ เช่น หญิ งสาวคนหนึ่ง อาจยัง คงมุ่งหวังที่ จ ะเรี ย น
วิศ วกรรมศาสตร์ ต่อ ไป ทัง้ ๆ ที่ ได้ รับ การลงโทษหลายอย่างและได้ รับ รางวัล แต่เพี ยงเล็ ก น้ อ ย
ที่ เป็ น เช่นนี เ้ พราะเธอคาดหมายถึง รางวัล ที่ ยิ่ งใหญ่ กว่าเมื่ อเธอเรี ย นจบการศึกษาแล้ วนั่น เอง
มนุษ ย์ จึง ไม่ได้ ถูกปั น้ แต่งจากผลของพฤติก รรมแต่ เพี ย งอย่างเดีย ว แต่ม นุษ ย์ ร้ ู จักคิด เกี่ ย วกับ
ประสบการณ์ในอดีตและในปัจจุบนั และคาดหมายไปถึงอนาคต
ทฤษฎีการรู้คิดทางสังคมเน้ นว่า บุคคลสามารถควบคุมเหตุการณ์ตา่ งๆ พี่กระทบต่อชีวิต
ของตนเองได้ แทนที่จะยอมรับทุกอย่างที่สิ่งแวดล้ อมกาหนดให้ บุคคลสามารถควบคุม สิ่งแวดล้ อม
ได้ บางส่วน ด้ วยการแสดงปฏิ กิริยาโต้ ตอบต่อสิ่งนัน้ วัยรุ่ นพี่ สงบเสงี่ ยม อารมณ์ ดี เชื่อฟั ง อาจจะ
มีอิทธิพลทางบวกต่อพ่อแม่ กระตุ้นให้ พ่อแม่ปฏิบตั ิตอบด้ วยไมตรี อบอุ่นและรักใคร่ อย่างไรก็ตาม วัยรุ่น
ที่ เจ้ าอารมณ์ ไม่เชื่ อ ฟั ง อาจจะกระตุ้น ให้ พ่ อ แม่ เกลี ย ดชัง และไม่ย อมรั บ ดัง นัน้ ในส่ว นหนึ่ ง
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เด็กเป็ นผู้สร้ างสิ่งแวดล้ อมของตน เนื่องจากบุคคลแต่ละคนแตกต่างกัน การตีความและการกระทา
ต่อสิ่งแวดล้ อมย่อมไม่เหมือนกัน ซึง่ ก่อให้ เกิดประสบการณ์ที่แตกต่างกันสาหรั บบุคคลแต่ละคน
3.2 ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ
3.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Piaget
งานวิ จัย ด้ า นจริ ย ธรรมของ Piaget (อุส า สุท ธิ ส าคร, 2559, น. 82-84) ศึก ษา
ความคิดเห็นในประเด็นจริ ยธรรมจากเด็กอายุ 4-12 ปี โดยการสังเกตและถามคาถาม เกี่ยวกับ
ความคิ ด เห็ น ต่ อ กฎเกณฑ์ ใ นการเล่ น เกมของเด็ ก เช่ น เกมลู ก หิ น ว่ า กฎเหล่ า นั น้ สามารถ
เปลี่ ย นแปลงได้ ไหม ถ้ าเปลี่ ย นได้ จ ะเปลี่ ย นภายใต้ ส ถานการณ์ ใด นอกจากนี ม้ ี ก ารเล่า เรื่ อ ง
ที่เกี่ยวกับจริ ยธรรมให้ เด็กฟั ง และให้ เด็กตัดสินด้ านจริ ยธรรมในเรื่ องราวเหล่านัน้ เรื่ องที่เล่าเป็ น
สถานการณ์คู่ เรื่ องหนึ่งที่ผ้ กู ระทามีความตังใจดี
้ แต่ผลของการกระทาก่อให้ เกิดความเสียหายมาก
อีกเรื่ องหนึ่งผู้กระทาหรื อผู้แสดงพฤติกรรม มีความตังใจไม่
้
ดี แต่ผลของการกระทาก่อให้ เกิดผล
เสียหายน้ อยกว่า
ความคิดสาคัญของ Piaget คือ พัฒนาการทางจริ ยธรรมของมนุษย์เป็ นไปตามขัน้
และขึ ้นกับวัยคล้ ายกับพัฒนาการทางสติปัญญา พัฒนาการทางจริ ยธรรมเป็ นผลของปฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้ อมทางสังคม โดยPiagetได้ แบ่งขันพั
้ ฒนาการทางจริ ยธรรมเป็ น 2 ขัน้ คือ
ขั น้ ที่ 1 ขั น้ ยอมรั บ กฎเกณ ฑ์ จากผู้ มี อ านาจเหนื อตน (Heteronomous)
เป็ นพัฒนาการด้ านจริยธรรมขันต้
้ นที่เกิดขึ ้นกับเด็กเล็กอายุประมาณ 5-8 ขวบ จริ ยธรรมของเด็กวัย
นี ้มาจากการรับกฎเกณฑ์หรื อมาตรฐานทางจริ ยธรรมจากผู้มีอานาจเหนือตน เช่น พ่อ แม่ ครู และ
เด็กโต และถือว่ากฎเกณฑ์เป็ นสิ่งที่ต้องปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด แก้ ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เด็กวัยนี ้
จะมีความเชื่อว่า พฤติกรรมใดจะถูกต้ องหรื อเป็ นพฤติกรรมดี เมื่อผู้แสดงพฤติกรรมได้ ปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ ใครทาตามกฎเกณฑ์ ใครทาตามกฎเกณฑ์เป็ นเด็กดี ใครไม่ทาตามกฎเกณฑ์ก็เป็ นคนไม่ดี
การตัดสินใครว่าผิดหรื อถูก เด็กจะไม่ได้ คานึงถึงความต้ องการ แรงจูงใจ หรื อเจตนาของผู้กระทา
ขั น้ ที่ 2 ขั น้ ย อ ม รั บ ก ารเป ลี่ ย น แ ป ล งข อ งก ฎ เก ณ ฑ์ (Autonomous)
เป็ นพัฒนาการด้ านจริ ยธรรมขันที
้ ่สองที่เกิดกับเด็กในวัย 9-10 ขวบขึ ้นไป เด็กตระหนักมากขึ ้นว่า
กฎเกณฑ์ เป็ นสิ่ งที่ บุค คลร่ วมกัน สร้ างขึน้ เป็ นข้ อ ตกลงระหว่างบุคคล ดังนัน้ กฎเกณฑ์ อาจจะ
เปลี่ยนแปลงได้ จากความร่วมมือและการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน การตัดสินว่าใครถูกหรื อผิด
เด็กจะเริ่มคานึงถึงแรงจูงใจของผู้กระทาสิ่งนันๆ
้ ด้ วย
3.2.2 ทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรมวัยรุ่นของ Kohlberg
ทฤษฎีของ Kohlberg (อุสา สุทธิสาคร, 2559, น. 84-86) เป็ นทฤษฎี ที่มีรากฐาน
มากจากทฤษฎี ข อง Piaget แต่ Kohlberg ได้ ป รั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารวิ จั ย การวิ เคราะห์ ผ ล รวมทั ง้
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ได้ ทาการวิจยั ในประเทศต่างๆ อย่างกว้ างขวาง เช่น ไต้ หวัน ตุรกี เม็กซิโก เป็ นต้ น โดย Kohlberg
ได้ ทาการวิจยั ด้ วยการสร้ างสถานการณ์สมมติปัญหาทางจริ ยธรรม ที่ผ้ ตู อบยากที่จะตัดสินใจได้ ว่า
“ถูก” “ผิด” “ควรทา” หรื อ “ไม่ควรทา” อย่างเด็ดขาด เพราะขึน้ อยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง
ซึ่งเชื่อว่าจริยธรรมมีความสัมพันธ์กบั อายุ กาลเวลา สถานที่ ค่านิยม วัฒนธรรม และสภาพการณ์
ซึ่งหมายความว่า “ความถูกต้ อง” “ความดี” “ความงาม” ขึ ้นอยู่กบั เวลา สถานที่ และองค์ประกอบ
อื่น ๆ ซึ่งจากการวิเคราะห์ คาตอบของผู้ตอบวัยต่างๆ Kohlberg แบ่งพัฒ นาการทางจริ ยธรรม
ออกเป็ น 3 ระดั บ (Levels) แต่ ล ะระดั บ แบ่ ง ออกเป็ น 2 ขั น้ (Stages) ดั ง นั น้ พั ฒ นาการ
ทางจริยธรรมของ Kohlberg มีทงหมด
ั้
6 ขัน้ ดังนี ้
ระดับที่ 1 ระดับก่อนกฎเกณฑ์สงั คม (Pre-conventional level )
ในระดับนี ้เด็กจะรับกฎเกณฑ์และข้ อกาหนดของพฤติกรรมที่ “ดี” และ “ไม่ดี”
จากผู้ที่มีอานาจเหนือตน เช่น พ่อ แม่ ครู และมักคานึงถึงผลที่ตามมาที่จะนารางวัลหรื อการลงโทษ
มาให้ Kohlberg ได้ แบ่งพัฒนาการทางจริยธรรมระดับนี ้เป็ น 2 ขัน้ คือ
ขั น้ ที่ 1 การลงโทษและการเชื่ อ ฟั ง (Punishment and obedience
orientation) ขันนี
้ ้เด็กจะใช้ ผลของพฤติกรรมเป็ นเครื่ องชี ้นาว่าพฤติกรรมของตนถูกหรื อผิด ถ้ าเด็ก
ถูกทาโทษก็จะคิดว่าสิ่งที่ตนทานันผิ
้ ดและจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ทาพฤติกรรมนันอี
้ ก ในทางตรงข้ าม
พฤติกรรมใดที่ทาแล้ วได้ รับรางวัลหรื อคาชมเชย เด็กจะคิดว่าสิ่งที่ตนทานันถู
้ กต้ อง และจะทาซ ้าอีก
เพื่อต้ องการรับรางวัล
ขัน้ ที่ 2 กฎเกณฑ์ เป็ นเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ประโยชน์ ข องตน (Instrument
relative orientation) ในขัน้ นี เ้ ด็ ก จะสนใจท าตามกฎข้ อ บัง คับ เพื่ อ ประโยชน์ ห รื อ ความพอใจ
ของตนเอง หรื อ ท าดี เพราะอยากได้ ข องตอบแทนหรื อ รางวัล ไม่ ไ ด้ คิ ด ถึ ง ความยุติธ รรมและ
การเข้ าใจความรู้สกึ ของผู้อื่น หรื อความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ตอ่ ผู้อื่น
ระดับที่ 2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สงั คม (Conventional Level)
พัฒนาการทางจริ ยธรรมระดับนี ้ ถือว่าการประพฤติตนตามความคาดหวัง
ของผู้ปกครอง พ่อ แม่ กลุ่ม ที่ตนเป็ นสมาชิกหรื อของชาติ เป็ นสิ่งที่ควรทา หรื อ ทาเพราะกลัวว่า
ตนจะไม่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ของผู้ อื่ น โดยไม่ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง ผลที่ จ ะเกิ ด แก่ ต น ในขัน้ นี เ้ ด็ ก จะถื อ ว่ า
ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีเป็ นสิ่งส าคัญ ทุกคนมี หน้ าที่ ต้องรักษามาตรฐานทางจริ ยธรรม
จริยธรรมระดับนี ้เป็ น 2 ขัน้ คือ
ขั น้ ที่ 3 ความคาดหวั ง และการยอมรั บ ของสั ง คม (Interpersonal
concordance of “good-boy, nice-girl” orientation) พั ฒ น า ก า รท า ง จ ริ ย ธ รรม ขั ้น นี ้เ ป็ น
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พฤติกรรมของ “คนดี” ตามมาตรฐานหรื อตามความคาดหวังของพ่อ แม่ หรื อเพื่อนวัยเดียวกัน
พฤติกรรมดี หมายถึง พฤติกรรมที่ จะทาให้ ผ้ ูอื่นชอบและยอมรับ หรื อไม่ประพฤติผิดเพราะเกรงว่า
พ่อแม่จะเสี ยใจ พัฒ นาการทางจริ ยธรรมของวัย รุ่ น ส่วนใหญ่ จ ะเป็ น ไปตามหลัก การขัน้ นี ท้ ี่ ให้
ความสาคัญกับการทาตามความต้ องการของพ่อแม่ หรื อกลุ่มเพื่อนที่พวกเขายอมรับเพราะกลัว
การถูกปฏิเสธจากกลุม่
ขั ้น ที่ 4 ก ฎ แ ล ะ ร ะ เบี ย บ (Law-and-order orientation) เห ตุ ผ ล
ทางจริ ยธรรมในขัน้ นี ถ้ ื อว่าสังคมจะอยู่ในความสงบเรี ยบร้ อยต้ องมีกฎหมายบังคับ และทุกคน
ควรเคารพกฎหมายเพื่ อความสงบเรี ยบร้ อยและความเป็ นระเบียบของสังคม คนดีหรื อคนที่ มี
พฤติ ก รรมถูก ต้ อ งคื อ คนที่ ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมายบ้ า นเมื อ ง พั ฒ นาการด้ า นจริ ย ธรรมใน ขัน้ นี ้
เป็ นที่ยอมรับและยึดถือกันมากในวัยผู้ใหญ่ทวั่ ไป
ระดับที่ 3 ระดับจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์สงั คม (Post-conventional Level)
พัฒนาการทางจริ ยธรรมระดับนี ้ ผู้ทาพฤติกรรมได้ พยายามตีความหมาย
ของหลักการและมาตรฐานทางจริ ยธรรมด้ วยวิจารณญาณ ก่อนจะยึดเป็ นหลักความประพฤติ
ที่ควรปฏิบตั ิ โดยปราศจากอิทธิพลหรื ออานาจของกลุ่มที่ตนเป็ นสมาชิก โดยเห็นว่ากฎเกณฑ์และ
กฎหมายควรตังอยู
้ ่บนหลักความยุติธรรมและเป็ นที่ยอมรับของสมาชิกของสังคม จริยธรรมระดับนี ้
เป็ น 2 ขัน้ คือ
ขัน้ ที่ 5 สั ญ ญาสั ง คมหรื อ หลั ก การท าตามค ามั่ น สั ญ ญา (Social
contract orientation) เป็ นขันจริ
้ ยธรรมที่เน้ นความสาคัญของมาตรฐานทางจริ ยธรรมที่ ทกุ คนหรื อ
ส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับว่าเป็ นสิ่งที่ถกู ต้ อง สมควรปฏิบตั ิตาม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และสิทธิ
ของบุคคล บุคคลได้ ใช้ ความคิดและเหตุผล และเปรี ยบเทียบความถูกผิดก่อนที่จะใช้ เป็ นมาตรฐาน
ทางจริ ยธรรมของตน การตัดสินจริ ยธรรมในขันนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับค่านิยมและความคิดเห็นของแต่ละบุคคล
แม้ จ ะเคารพสัญ ญาหรื อ ข้ อตกลงระหว่างบุค คลเห็ น ว่าข้ อตกลงเหล่านัน้ สามารถแก้ ไขได้ โดย
คานึงถึงประโยชน์และสถานการณ์แวดล้ อม
ขั ้น ที่ 6 ห ลั ก ก า ร คุ ณ ธ รรม ส า ก ล (Universal ethical principle
orientation) ขัน้ นีเ้ ป็ นหลักการมาตรฐานจริ ยธรรมสากล ที่ คานึงถึงหลักมนุษ ยธรรมและความ
เสมอภาคในสิทธิมนุษยชนเพื่อความยุติธรรมของมนุษย์ทุกคน ในขันนี
้ ้สิ่งที่ถูกหรื อผิด ขึ ้นอยู่กับ
มโนธรรมของแต่ละบุคคลที่เลือกยึดถือ
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3.3 ทฤษฎีการประมวลข้ อมูลต่ อพัฒนาการด้ านการรู้ คิดในวัยรุ่ น
ทฤษฎี ก ารประมวลข้ อมู ล (Information-processing theory) (ประณต เค้ าฉิ ม ,
2549, น. 216-221) มุ่ง เน้ น เกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารที่ บุ ค คลรั บ ข้ อ มูล ด าเนิ น การกับ ข้ อ มูล และแสดง
พฤติกรรมออกมา มุมมองนี ้ช่วยให้ เกิดความเข้ าใจ ว่าเหตุใดวัยรุ่นจึงคิดได้ ก้าวหน้ ามากกว่าเด็ก
การประมวลข้ อมูลของวัยรุ่นคล้ ายกับการประมวลข้ อมูลของคอมพิวเตอร์ แต่มีความ
ซับซ้ อนกว่ากันมาก วัยรุ่ น รับข้ อมูลเข้ ามา จัดระบบข้ อมูล เก็บรักษาข้ อมูล นาข้ อมูลออกมาจาก
หน่วยความจา คิดเกี่ยวกับข้ อมูลและรวมข้ อมูลเพื่อตอบคาถาม แก้ ปัญหา และตัดสินใจ ในแต่ละปี
ที่ผ่านไป ความสามารถของวัยรุ่ นในการประมวลข้ อมูลจะเพิ่มขึ ้น ส่วนหนึ่งเนื่องจากพัฒนาการ
ที่ ต่อเนื่ องของสมองและระบบประสาท แต่ส่วนใหญ่ แล้ วมาจากประสบการณ์ การเรี ยนรู้ และ
การฝึ กหัด ที่ทาให้ ความสามารถและยุทธวิธีของสมองดีขึ ้น
ลาดับขันในการประมวลข้
้
อมูล ดาเนินการตามลาดับขันตอนดั
้
งนี ้
สิ่งเร้ า พวกเราทุกคนล้ วนแต่ได้ รับสิ่งเร้ ามากมายอยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นสิ่งเร้ า
ทางหู ทางสายตา และทางสัมผัส เช่น ในขณะที่เราเดินไปตามถนน เราจะได้ ยินเสียงรถยนต์ เห็นรถ
และผู้คนผ่านไปมา แม้ แต่การสัม ผัสทางกายเมื่ อมี ใครสักคนเดินชนเรา ประสาทสัม ผัสทัง้ ห้ า
ของเราเป็ นตัวรับสัมผัสกับโลกภายนอก ข้ อมูลทังหมดจะผ่
้
านทางสัมผัสนี ้
การเลือกสิ่งเร้ า เราไม่ได้ ยิน ไม่ได้ เห็น หรื อไม่ได้ ร้ ูสึกต่อสิ่งเร้ าทังหมดที
้
่เราสัมผัส
เพราะเราไม่ได้ ม่งุ ความสนใจไปในทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาเดียวกัน และเราอาจจะไม่สนใจมากนัก
ในสิ่งที่กาลังเกิดขึ ้น เช่น ถ้ าเราได้ ยินใครสักคนเรี ยกชื่อ ความสนใจของเราจะไปอยู่ที่ที่มาของเสียง
เมื่อเห็นว่าคนที่เรี ยกนันเป็
้ นเพื่อน เราจึงเดินไปหาเพื่อนเพื่อที่จะพูดคุยด้ วย และความสนใจของเรา
จะอยู่ที่การสนทนากับ เพื่ อนมากกว่าสนใจสิ่งอื่ นๆ และผู้คนอื่ นๆ มากมายที่ อยู่รอบตัว เราให้
ความสนใจในบางสิ ่ง บางอย่า งที ่กาลัง เกิด ขึ ้น แต่ไ ม่ส นใจสิ ่ง อื่น ๆ ดัง นั ้นเราถูก กร ะตุ้น ให้ มุ่ง
ความสนใจไปยังสิ่งที่เราเลือกสรรแล้ ว
การตีความ ข้ อมูลที่ผ่านการเลือกสรรแล้ วจะผ่านการเข้ าสู่การตีความ เราตีความ
ข้ อมูลตามการรับรู้ของเรา คนสองคนเห็นสิ่งเดียวกันแต่การรับรู้จะต่างกัน เช่น เมื่อเพื่อนคนหนึง่ ให้
ข้ อคิดเห็นในเชิงวิจารณ์ วัยรุ่นบางคนอาจรู้สึกว่าถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ในขณะที่บางคนไม่ร้ ู สึก
อะไรเลย ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะเราตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เรามีประสบการณ์ในอดีต เช่น วัยรุ่ น
หญิ ง ที่ มี พ่ อ ขี เ้ มาอาจจะรับ รู้ ว่า เพื่ อ นชายของเธอเมาเหล้ าเมื่ อ เขาดื่ ม เบี ย ร์ ไปเพี ย งแก้ ว เดี ย ว
ในขณะที่วยั รุ่นหญิงคนอื่นๆ อาจไม่เห็นว่าเขามึงแต่ประการใด ดังนันเราตี
้
ความข้ อมูลแตกต่างกัน
ตามการรับรู้ของเรา ในบางครัง้ วัยรุ่นและผู้ใหญ่ก็อาจตัดสินใจผิดพลาด เพราะการรับรู้บกพร่อง
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หรื อมีข้อมูลไม่เพียงพอ จึงจาเป็ นต้ องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้ ได้ ข้อมูลมากขึ ้น หรื อตรวจสอบ
การรับรู้ของเรากับความเป็ นจริง เพื่อให้ แน่ใจว่าการรับรู้ของเราถูกต้ อง
ความจ า ข้ อมู ล ที่ มี ป ระโยชน์ ต้ องเป็ นข้ อมู ล ที่ จ าได้ นานพอที่ จ ะท าให้ เกิ ด
การประมวลข้ อมูลเพิ่มเติม กระบวนการจาเกิดขึ ้นเป็ นลาดับขันตอน
้
รู ปแบบที่ได้ รับการยอมรับ
อย่างกว้ างขวางคือ รู ปแบบการจ า 3 ขัน้ ตอน ซึ่ง ประกอบด้ วยแหล่งเก็บความจาจากประสาท
สัม ผัส (Sensory storage) แหล่ ง เก็ บ ความจ าระยะสัน้ (Short-term storage) และแหล่ ง เก็ บ
ความจาระยะยาว (Long-term storage) โดยข้ อมูลจะผ่านจากขันหนึ
้ ง่ ไปอีกขันหนึ
้ ง่
การคิด การประมวลข้ อมูลเกี่ยวกับการคิดในบางสิ่งบางอย่างภายหลังที่ ข้อมูล
ถูกนาออกมาจากแหล่งเก็บความจาแล้ ว โดยปกติแล้ ววัยรุ่นสามารถเรี ยนรู้ ที่จะคิดอย่างมีเหตุผลได้
สามารถวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ ความนึกคิดใหม่ๆ ที่ ผ่านเข้ าไปในสมอง สามารถตรวจสอบหลักฐาน
และสามารถแยกแยะข้ อเท็จจริงได้
การแก้ ปัญหา ผลขันสุ
้ ดท้ ายของการประมวลข้ อมูลก็คือการแก้ ปัญหา การแก้ ปัญหา
เริ่ มต้ นจากการค้ นพบปั ญหา ขันที
้ ่สอง คือ ประเมินองค์ประกอบของปั ญหา ขันตอนนี
้
้ต้ องอาศัย
การจัดระบบความเข้ าใจที่ลึกซึ ้งขึ ้นมาใหม่และมีการคิดในหลายแง่มุมของปั ญหา ขันตอนที
้
่สาม
คือ สร้ างทางแก้ ปัญ หาหลายๆ ทาง และประเมิ นทางแก้ ปั ญ หานัน้ ๆไว้ ล่วงหน้ า โดยพยายาม
มองไปข้ างหน้ าถึงผลที่ จะได้ หรื อผลที่ ตามมาจากวิธีการแก้ ปัญ หาในแต่ละวิธี จนกระทั่งเลือก
วิธีการแก้ ปัญหาที่ดีที่สดุ
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการประมวลข้ อมูลระหว่างช่วงวัยรุ่น
การศึกษาค้ นคว้ าการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการประมวลข้ อมูลของวัยรุ่น
ต่างมุ่งความสนใจไปที่การเพิ่มขึ ้นในองค์ประกอบต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ ความใส่ใจต่อสิ่งเร้ า
ความจา ความเร็ วในการประมวลข้ อมูล ยุทธวิธีในการจัดระบบข้ อมูล และความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการคิดของตนเอง ความก้ าวหน้ าในองค์ประกอบเหล่ านี ้ช่วยอธิบายได้ ว่า เหตุใด
วัยรุ่ นจึงมี ความสามารถมากกว่าเด็กในการคิดแบบนามธรรม การคิดหลายแง่มุม และการคิด
ในเชิงตังสมมติ
้
ฐาน
1. ความใส่ใจต่อสิ่งเร้ า ความใส่ใจต่อสิ่งเร้ าของวัยรุ่ นมีมากขึ ้นทังความใส่
้
ใจ
แบบเลือกสรร และความใส่ใจแบบแยกแยะ ความใส่ใจแบบเลือกสรร เป็ นความใส่ใจซึ่งวัยรุ่ น
ต้ องพุ่งความสนใจไปที่สิ่งเร้ าหนึ่งและปิ ดรับสิ่งเร้ าอื่น (เช่น อ่านหนังสื อโดยไม่สนใจสิ่งรบกวน
อื่นๆ) ส่วนความใส่ใจแบบแยกแยะเป็ นความใส่ใจซึ่งวัยรุ่นต้ องให้ ความใส่ใจสิ่งเร้ าสองสิ่งในเวลา
เดียวกัน (เช่น อ่านหนังสือและฟั งวิทยุไปพร้ อมๆ กัน ) วัยรุ่ นมีความสามารถมากกว่าเด็กในด้ าน
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ความตังใจและการจดจ่
้
อกับงานที่มีความยุ่งยาก ซับซ้ อน เช่น การอ่านและการทาความเข้ าใจ
เนื ้อหาที่ยากๆ
2. ความจา ในช่วงวัยรุ่ นความสามารถในการจาจะดีขึ ้น ทังความจ
้
าในระยะสัน้
และความจาระยะยาว ความจาระยะสัน้ คือ ความสามารถที่จะจาบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลาสันๆ
้
(เช่น 30 วินาที) ส่วนความจาระยะยาวเป็ นความสามารถที่จะระลึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ ้น
นานมาแล้ ว ความจามีความสาคัญมากต่อการแก้ ปัญหา ตัวอย่างเช่น “จงอธิบายพัฒนาการ 4 ขัน้
ตามทฤษฎีของ Piaget” ปั ญหานี ้ต้ องอาศัยความจาระยะยาว แต่ความจาระยะสันก็
้ มีความสาคัญมาก
เช่นกัน เช่น ในการตอบคาถามชนิดเลือกตอบ เราต้ องสามารถจาคาตอบในแต่ละตัวเลือกได้ นานพอที่จะ
นามาเปรี ยบเทียบกับตัวเลือกอื่นๆ ในขณะที่เราอ่านตัวเลือกเหล่านัน้
3. ความเร็ วของการประมวลข้ อมูล ถ้ าไม่คานึงถึงประเภทของงานที่ทาพบว่า
วัยรุ่นตอนปลายประมวลข้ อมูลได้ เร็ วกว่าวัยรุ่นตอนต้ น และวัยรุ่นตอนต้ นประมูลข้ อมูลได้ เร็ วกว่า
เด็กก่อนวัยรุ่ น ข้ อความจริ งนี จ้ ะช่วยอธิ บายความแตกต่างระหว่างอายุในการทาแบบทดสอบ
วัดผลที่จากัดเวลา
4. ยุทธวิธีในการจัดระบบข้ อมูล องค์ประกอบในการประมวลข้ อมูลที่พ บว่า
มีเพิ่มขึ ้นในวัยรุ่นอีกประการหนึง่ ก็คือ ยุทธวิธีในการจัดระบบข้ อมูล วัยรุ่นมียทุ ธวิธีในการจัดระบบ
ข้ อมูลมากกว่าเด็ก ตัวอย่างเช่น การใช้ เครื่ องช่วยความจา และยุทธวิธีในการจัดรวบรวมข้ อมูล
อื่นๆ ช่วยทาให้ เกิดความแตกต่างในการทางานพี่ต้องใช้ ความจาระหว่างเด็กโตกับเด็กเล็ก ยิ่งไป
กว่านันเด็
้ กโตจะสามารถตัดสินใจได้ วา่ เมื่อใดที่การใช้ ยทุ ธวิธีนนจะมี
ั้
ประโยชน์ และเมื่อใดจะไม่มี
ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น การอ่านตารา เราจะใช้ ยุทธวิธีมากมายในการเรี ยนรู้ ข้อมูลใหม่ๆ ในตารา
แต่ล ะบท ซึ่งจะช่วยให้ เราจาได้ ดีขึน้ เช่น การขี ดเส้ นใต้ การสรุ ป ย่อ เป็ นต้ น เนื่ องจากเด็กไม่มี
ยุทธวิธีเหมือนกับวัยรุ่น ดังนันการเรี
้
ยนรู้ของเด็กจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าวัยรุ่น
5. ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกับ กระบวนการคิด ของตน ความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการคิดของตนมีมากขึ ้นในช่วงวัยรุ่ น ดังได้ กล่าวไว้ แล้ วในตอนต้ น จะเห็นได้ ว่ า
สิ่งสาคัญมากที่สดุ อย่างหนึง่ ที่เพิ่มขึ ้นในช่วงวัยรุ่นก็คือ อภิปัญญา (Metacognition) ซึง่ เป็ นการคิด
เกี่ ย วกั บ การคิ ด วัย รุ่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การคิ ด ของตนมากกว่ า เด็ ก สิ่ ง นี ช้ ่ ว ยอธิ บ ายได้ ว่ า ท าไม
การตระหนักในตนเอง (Self-consciousness) จึงมีมากในช่วงวัยรุ่ น การตระหนักในตนเองเป็ นผล
มาจากความสามารถทางอภิปัญญาที่มีมากขึ ้นในวัยรุ่นนัน่ เอง
การที่วยั รุ่นมีความสามารถมากขึ ้นที่จะคิดเกี่ยวกับการคิดของตนเอง ทาให้ วยั รุ่ น
สามารถก ากั บ กระบวนการเรี ย นรู้ ของตนเอง ตั ว อย่ า งเช่ น ในระหว่ า งการเรี ย น วั ย รุ่ น
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มีความสามารถมากกว่าเด็กในการประเมินว่าเรี ยนรู้เนื ้อหาได้ ดีมากน้ อยเพียงใด สิ่งนี ้ทาให้ วยั รุ่ น
สามารถควบคุมการเรี ยนของตนเองได้ เช่น ถ้ าเนื ้อหาง่ายก็อ่านผ่ านๆ ไปอย่างรวดเร็ ว ถ้ าเนื ้อหา
ยากก็อาจช้ าลงและอาจซ ้าๆ
วัยรุ่นเป็ นวัยที่สมองพัฒนาเต็มที่ มีความสามารถในการรู้คดิ เชิงนามธรรม ซึ่งส่ง ผล
ต่อพฤติก รรมและบุคลิ กภาพหลายประการ ผู้ที่ เกี่ ยวข้ องกับ วัยรุ่ นควรเข้ าใจธรรมชาติเหล่านี ้
และหาวิธีสง่ เสริมและปฏิบตั ติ อ่ วัยรุ่นอย่างเหมาะสม
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร องค์ ประกอบของหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร
4.1 ความหมายของหลักสูตร
หลักสูตร ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า Curriculum เป็ นคาที่ มีรากศัพ ท์มาจากภาษา
ลาตินว่า "currere" (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , Online) มีผ้ ใู ห้ ความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี ้
หลักสูตร ในความหมายของ Caswell และ Campbell (1935) Neagley และ Evans (1967)
Wheenler (1974) Crow (1980) Oliva (1982) และ Ragan และ Shepherd (1997) หมายถึ ง
การจัดประสบการณ์ให้ กบั ผู้เรี ยน เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ (บุญเลี ้ยง มุมทอง,
2554, น. 6-7 อ้ างอิงจาก Neagley & Evans, 1967, p. 2, Oliva, 1982, p. 10, Wheenler, 1974,
p.11, Crow, 1980, p. 250 และ Caswell & Campbell, 1935, p. 69) (ชัยวัฒ น์ สุทธิวฒ
ั น์ , 2557
อ้ างอิงจาก Ragan & Shepherd, 1997, p. 192)
Taba (1962) ให้ ความหมายของหลั กสู ตรสอดคล้ องกั บ Saylor และ Alexander (1974)
ว่ า หมายถึ ง แผนการเรี ย นรู้ ที่ ก าหนดขึ น้ เพื่ อให้ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้ (บุ ญ เลี ย้ ง
มุมทอง, 2554, น. 7 อ้ างอิงจาก Taba, 1962, p. 10 และ Saylor & Alexander, 1974, p. 6)
Shaver และ Berlak (1968) ให้ ค วามหมายว่า หลัก สูต ร คื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ จัด ไว้
สาหรับผู้เรี ยนได้ เกิดจากเรี ยนรู้ ซึ่งสอดคล้ องกับ Trump และ Miller (1973) กล่าวว่า หลักสูตร คือ
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ จัด ให้ แก่ เด็ ก นัก เรี ย นในระบบ (บุ ญ เลี ย้ ง มุ ม ทอง , 2554, น. 7
อ้ างอิงจาก Good, 1973, p. 2)
Good (1973) กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง รายวิชาที่จัดไว้ อย่างเป็ นระบบในสาขาวิชา
ต่างๆ (บุญเลี ้ยง มุมทอง, 2554, น. 6 อ้ างอิงจาก Good, 1973, p. 2)
สรุ ป ได้ ว่ า หลั ก สู ต ร หมายถึ ง แบบแผนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ก าหนดไว้
ซึ่งประกอบด้ วยเนื ้อหาความรู้ การจัดประสบการณ์ และการจัดกิจกรรม เพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาผู้เรี ยนให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้
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4.2 องค์ ประกอบของหลักสูตร
Taba (1962) เสนอแนวคิ ด องค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต รไว้ เป็ น 4 องค์ ป ระกอบ คื อ
จุดประสงค์ เนือ้ หา วิธีการสอนและการดาเนินการ และการประเมินผล ซึ่งกาญจนา คุณ ารักษ์
(2543, น. 20-22) นามาสรุปไว้ ดังนี ้
จุดประสงค์

เนื ้อหา

วิธีการสอนและการดาเนินการ

การประเมินผล

ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของหลักสูตร
จากภาพประกอบ 2 อธิบายความสัมพันธ์ได้ ดงั นี ้
1. จุดประสงค์ (Objective) มีความสาคัญมาก เพราะจุดประสงค์เป็ นจุดเริ่ มต้ น และ
เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน ทาให้ ผ้ สู อนทราบว่าสอนใคร เรื่ องอะไร มีวิธีการสอนอย่างไร
และจะประเมินผลได้ อย่างไร
2. เนื อ้ หา (Subject matter) เป็ นรายละเอี ย ดของสาระวิ ช าและประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้ องกับสาระวิชาที่นามาถ่ายทอดให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุจดุ ประสงค์การเรี ยนรู้
3. วิ ธี ก ารสอนและการด าเนิ น การ (Method and organization) เป็ นการแปลง
จุดประสงค์แ ละสาระวิช าไปสู่การเรี ย นการสอนที่กาหนดไว้ โดยใช้ วิธี การสอนที่ห ลากหลาย
อย่างเหมาะสม เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุจดุ ประสงค์การเรี ยนรู้
4. การประเมินผล (Evaluation) เป็ นการประเมินเพื่อปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอน
ผ่านการประเมิ นผู้เรี ยนว่ามี ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตร
หรื อไม่ โดยใช้ วตั ถุประสงค์เป็ นแนวทาง/เกณฑ์ในการประเมิน
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นักการศึกษาหลายท่านได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ ดงั นี ้
Tyler (1971) กล่าวถึง องค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี ้ (ชัยวัฒ น์ สุทธิ วัฒน์ , 2557
อ้ างอิงจาก Tyler, 1971, p. 192)
1. จุดมุง่ หมาย (Education purpose) ที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุความมุง่ หมาย
2. ประสบการณ์ (Education experience) ที่ โรงเรี ย นจัด ขึ น้ เพื่ อ ให้ ผู้เรี ย น
บรรลุจดุ มุง่ หมาย
3. วิ ธี ก า รจั ด ป ระ ส บ ก า รณ์ (Organization of education experience)
ที่โรงเรี ยนจัดไว้ เพื่อให้ การสอนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การประเมิ น ผล (Determination of what to evaluate) เพื่ อ ตรวจสอบว่า
ผู้เรี ยนบรรลุจดุ มุง่ หมายที่กาหนดไว้ แล้ ว
ศักดิศ์ รี ปาณะกุล (2556, น. 56) มีแนวคิดว่าหลักสูตรมีองค์ประกอบ ดังนี ้
1. จุดมุง่ หมาย
2. ขอบข่ายสาระวิชาหรื อประมวลประสบการณ์ที่จดั ให้ กบั ผู้เรี ยน
3. แผนการจัดการเรี ยนการสอน
4. แนวทางการประเมินการเรี ยนรู้
จากแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตร สามารถสรุ ปได้ ว่า องค์ประกอบหลัก
ของหลักสูตรจะประกอบไปด้ วย จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนือ้ หา/ประสบการณ์ วิธีการสอน/การจัด
ประสบการณ์ และการประเมินผล
4.3 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒ นาหลัก สูต รเป็ นการด าเนิ น การอย่ า งต่อ เนื่ อ งตามล าดับ ขัน้ ตอน มี ผ้ ูเสนอ
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี ้
Taba (1962) เสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ขั น้ ตอนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร 7 ขั น้ (สมพร
หลิมเจริญ, 2552, น. 92-93 อ้ างอิงจาก Taba, 1962, pp. 12-13) ดังนี ้
1. การวิ นิ จ ฉั ย ความต้ อ งการของผู้เรี ย น เป็ นขัน้ ตอนแรกที่ ส าคัญ ในการ
ตัดสินใจว่าจะพัฒ นาผู้เรี ยนในด้ านใด โดยการศึกษาข้ อมูลพื น้ ฐานเกี่ ยวกับผู้เรี ยนว่ามีภูมิหลัง
อย่างไรและมีความต้ องการในเรื่ องใดบ้ าง
2. การกาหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทาหลักสูตรให้ ชดั เจน
ยิ่งขึ ้น สาหรับการพัฒนาผู้เรี ยนให้ เกิดคุณลักษณะอย่างไร

51
3. การเลื อ กเนื อ้ หา เป็ น การเลื อ กเนื อ้ หาสาระสาคัญ ที่ จ ะจัด ให้ กับ ผู้เ รี ย น
ที่สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายของการเรี ยนรู้ในหลักสูตร
4. การจัดเนื อ้ หาสาระ เป็ นการตัดสินใจว่าเนือ้ หาสาระที่ เลือกไว้ นนั ้ ควรจัด
ให้ กบั ผู้เรี ยนระดับใด โดยคานึงถึงพัฒนาการทางจิตวิทยาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
5. การเลือกประสบการณ์ การเรี ยนรู้ให้ กับผู้เรี ยน เป็ นการเลือกประสบการณ์
การเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหาสาระและจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
6. การจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ให้ กับ ผู้เรี ย น เป็ น การตัด สิ น ว่า ควรจัด
ประสบการณ์ การเรี ย นรู้ อะไรบ้ างให้ กับ ผู้เรี ยน และควรมี วิธี การจัด การเรี ย นรู้ อย่างไร เพื่ อให้
สอดคล้ องกับเนื ้อหาสาระและจุดมุง่ หมายของหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนตามความเหมาะสม
7. การประเมินผล เป็ นการประเมินผลผู้เรี ยนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรว่า
ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะตามที่หลักสูตรต้ องการหรื อไม่ อย่างไร เพื่อตอบสนองจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
กรมวิ ช าการ (2546, น. 4-5) เสนอแนวคิ ดเกี่ ยวกั บ กระบวนการจัด ท าหลั กสู ต ร
เพื่อเป็ นแนวทางให้ สถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้ องใช้ วางแผนในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรี ยน
ได้ ตรงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ศึกษาวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้ าง
หลักสูต รของสถานศึก ษาที่ เกี่ ยวข้ องกับการพัฒ นานัก เรี ย น เพื่ อ เป็ นข้ อ มูล ในการจัดกิ จ กรรม
พัฒนานักเรี ยนให้ สอดรับกับบริบทของสถานศึกษา
2. ศึกษาข้ อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และสภาพแวดล้ อมสถานศึกษา
เพื่อเป็ นข้ อมูลในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรี ยนให้ ตรงตามบริบทของสถานศึกษา
3. วางแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักเรี ยน และประเมินผลให้ ตรงกับเป้าหมาย
ที่วางไว้ เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้ เกิดการพัฒนาการเรี ยนรู้จริง
4. กาหนดบทบาทของผู้บริ หารสถานศึกษา หัวหน้ ากิจกรรมพัฒ นานักเรี ยน
ครู ที่ปรึ กษากิจกรรมพัฒนานักเรี ยน นักเรี ยน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อให้ มีส่วนร่ วมรับผิดชอบ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรี ยน ครอบคลุมตังแต่
้ การนิเทศ การติดตามผล และการประเมินผล
5. กาหนดแนวทางการประเมินผลผ่านกิจกรรมแต่ละภาคเรี ยน ชันปี
้ และช่วงชัน้
ให้ เป็ นไปตามที่สถานศึกษากาหนด
ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความรักชาติ
Luhmer (1990) ได้ ศึก ษาการปลูก ฝั ง ส านึ ก ความเป็ น ชาติของประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ง การ
ปลูก ฝั ง สานึก ความเป็ น ชาติ ข องประเทศญี่ ปุ่ นนัน้ เป็ น ส่ว นหนึ่ง ของการศึก ษาทางจริ ย ธรรม

52
โดยสานึกรักชาติที่โดดเด่นของชาวญี่ ปนอยู
ุ่ ่ในช่วงหลังญี่ ปนแพ้
ุ่ สงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ที่มีการจัด
หลักสูตรการศึกษาจริยธรรมในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้ มีความสอดคล้ องกับสังคม
ประชาธิปไตย และมีความมุง่ หมายในการพัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็มศักยภาพ ในการต่อสู้เพื่อประชาชน
ที่อยู่เบื ้องหลัง เคารพคุณค่าของคน รับผิดชอบต่อหน้ าที่ และรู้สึกลึกซึ ้งต่อสิ่งที่ได้ รับ และมีจิตสาธารณะ
ในการสร้ างสังคมและประเทศให้ มีความสงบสุข และในปี ค.ศ. 1993-1995 มีการปลูกฝังคุณธรรม
ในนักเรี ยนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้ น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีข้อปฏิบตั ิ
คือ การร้ องเพลงประจาชาติ การเผยแพร่ความหมายของธงชาติ ทัง้ นี ้ได้ บรรจุวิชาประวัติศาสตร์
และหน้ าที่พลเมืองไว้ ในหลักสูตรของมัธยมศึกษาตอนปลาย
Aharon (2002) ศึกษาเกี่ยวกับการสอนเรื่ องความรักชาติในนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้ นของประเทศตุรกีและอียิปต์ พบว่า สถานศึกษาเน้ นใช้ หวั ข้ อทางประวัติศาสตร์
กฎหมาย ภาษาและวัฒ นธรรมในการสอน ซึ่งผลการสอนจะได้ ผลหรื อไม่นัน้ ขึน้ อยู่กับพื น้ ฐาน
ครอบครัวของนักเรี ยน
มิลินทรา ยินดีสขุ (2547) ศึกษารูปแบบกิจกรรมการปลูกฝั งค่านิยมความรักชาติในเด็กปฐมวัย
โดยใช้ เทคนิคการวิจยั เดลฟายศึกษาแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญเพื่อกาหนดรูปแบบกิจกรรมการปลูกฝั ง
ค่านิยมความรักชาติในเด็กปฐมวัย ซึ่งมีดงั นี ้ 1) การปลูกฝั งความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริ ย์
และราชวงศ์ 2) การปลูกฝั งให้ รักวัฒนธรรมไทย ได้ แก่ ภาษา ประเพณี มารยาท อาหาร การแต่งกาย
ดนตรี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
จิ น ตนา พุท ธเมตะ (2548) ได้ ศึก ษาคุณ ลักษณะและกระบวนการปลูก ฝั ง คุณ ธรรม
จริ ยธรรมของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พบว่า รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีมีนโยบายในการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ที่ไม่ได้ เน้ นเฉพาะด้ านวิชาการ แต่ยงั เน้ นเรื่ องการพัฒนาจิตใจ การพัฒนาพื ้นฐาน
ความคิ ดความรู้ สึ ก มี หลักกาการมี เหตุผล มี การปลูกฝั งความเป็ นชาติ นิ ยม ภาคภู มิ ใจในชาติ
วัฒ นธรรม ประเพณี ซึ่งการปลูกฝั งต่างๆ ที่จะนาไปสู่ “ความรักชาติ” ตังแต่
้ ระดับอนุบาลจนถึง
ระดับอุดมศึกษา มี 2 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตรตรง เป็ นการสอนในระดับห้ องเรี ยน มุ่งอภิปรายคุณธรรมจริ ยธรรม เพื่อเน้ น
การหาสาเหตุและเหตุผลที่ดีในการปฏิบตั ิตนให้ เป็ นคนดีตามหลักจริ ยธรรม มีการยกกรณีปัญหา
คุณ ธรรมเป็ น สื่ อเป็ น ข้ อ มูล และให้ นัก เรี ย นเป็ นผู้คิด วิเคราะห์ เพื่ อ หาความจริ งที่ ถูก ต้ อ งตาม
หลักการและเหตุผล ซึง่ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในระดับชันต่
้ างๆ มีดงั ต่อไปนี ้
ระดับอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษาปี ที่ 3 ปลูกฝั งเรื่ องความเป็ นระเบียบในสังคม
เกรงกลัวต่อบาป ละอายต่อการกระทาผิด กล้ าขอโทษและกล้ ารับผิด มีความกตัญญู มีจิ ตสานึก
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ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความซื่อสัตย์ ซึ่งการเรี ยนในระดับอนุบาล รัฐบาลมีการปฏิรูป
การศึกษา ให้ มีกิจกรรมที่ม่งุ เน้ นพัฒนาความคิด การอยู่ร่วมกันในสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคม
การเสียสละและความรักชาติ
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปลูกฝั งเรื่ องความเป็ น
ประชาธิปไตย การช่วยเหลือ มีน ้าใจต่อกัน มีความอดทนอดกลัน้ ละอายต่อการทาผิด คานึงถึ ง
ประโยชน์สว่ นตน มีความซื่อสัตย์ และเสียสละแก่ผ้ สู งู อายุ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง ระดับอุดมศึกษา ปลูกฝั งเรื่ องสิทธิของตน และ
หน้ าที่ที่มีตอ่ ประเทศชาติ มีความเสียสละ มีความซื่อสัตย์ มีความจงรกภักดีต่อสถาบัน และทาทุกสิ่ง
อย่างทุม่ เทเพื่อประเทศชาติ
2) หลัก สูต รแฝง (Hidden Curriculum) คื อ หลัก สูต รที่ มุ่ง เน้ น ให้ นัก เรี ย นเกิ ด การ
เรี ย นรู้ คุณ ธรรมจริ ย ธรรมจากสถานการณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ป็ น จริ ง มี ก ารอภิ ป รายแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล มีการยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่น
ประการหนึ่ ง ที่ รั ฐ บาลให้ ค วามส าคัญ และธ ารงไว้ ให้ อ ยู่คู่กับ สัง คมที่ พัฒ นา คื อ
คุณธรรมจริ ยธรรมที่เด็กเกาหลีต้องได้ รับการปลูกฝั งตังแต่
้ อยู่ในระดับครอบครัวจนถึงอยู่ในสังคม
จนกลายเป็ นรากที่ฝังลึกในความเป็ นคนเกาหลี
การปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรมของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี
ที่มีคณ
ุ ลักษณะเด่นร่วมกันเรื่ องความรักชาติ ที่สามารถเชื่องโยงไปสู่ “ความรักชาติ” ได้ นนั ้ เป็ นการ
ปลูกฝั งอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องยาวนาน เริ่ มต้ นตังแต่
้ สถาบันครอบครัว โดยผ่านการเล่าเรื่ อง
จากรุ่ นสู่รุ่น มี การจัดการศึกษาในแต่ละระดับชัน้ อย่างชัดเจน และเรี ยนรู้ จากสถานการณ์ และ
สิ่ งแวดล้ อมที่ เป็ นจริ ง ซึ่งคุณ ลักษณะเด่น เรื่ องความรักชาติก็เป็ นส่วนหนึ่งในการสนับ สนุน ให้
ประเทศที่ บอบช า้ จากสงครามและเคยตกเป็ นเมื องขึน้ ของประเทศล่าอาณานิคม สามารถยื นหยัด
เป็ นประเทศที่พฒ
ั นา มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ และความเจริญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
นิติภูมิ นวรัตน์ (2549) สนใจวัฒนธรรม ประเพณี รวมทังการปลู
้
กฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม
ของคนเวียดนาม ได้ ศึกษาคุณ ลักษณะและกระบวนการปลูกฝั งคุณ ธรรมจริ ยธรรมของประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พบว่า การปลูกฝั งค่านิยม คุณธรรมและจริ ยธรรมสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม มีเอกลักษณ์ และบุคลิกลักษณะเด่นดังนี ้ 1) คนเวียดนามขยันและอดทน 2) คนเวียดนาม
รักชาติ 3) คนเวี ยดนามรั กการศึกษาเล่าเรี ยน และ 4) คนเวี ยดนามยึดถื อความกตัญ ญู ซึ่งมี ก าร
ปลูกฝั งเป็ นกระบวนการอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ สถาบันครอบครัวจนถึงสถาบันการศึกษา (ชันอนุ
้ บาล
จนถึงระดับอุดมศึกษา) รวมถึงภาคสื่อสารมวลชน ความศรั ทธาในประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โดยมี
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หลักคาสอนที่เป็ นส่วนสาคัญในการปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรมของประธานาธิ บดีโฮจิมิน ห์ 5 ข้ อ
ได้ แก่ 1) รักประเทศขาติ รักประชาชน 2) เรี ยนเก่ง ทางานเก่ง 3) รักษาอนามัยดี 4) วินยั ดี และ
5) ซื่อสัตย์ กล้ าหาญ ตัวอย่างเช่น การเล่าเรื่ องราวของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ให้ ลกู หลานฟั งตังแต่
้
จาความได้ เนื ้อหาจะสื่อสารในเรื่ องของความรักชาติ ความทุกข์ยากเจ็บปวดผสมกันไป ซึ่งทาให้
ภาคภูมิใจที่ได้ เป็ นลูกหลานคนหนึง่ ของประธานาธิบดีโฮจิมินห์หรื อลุงโฮ ในระดับชันประถมศึ
้
กษา
มีการกาหนดหัวข้ อให้ เด็กนักเรี ยนทาการบ้ าน 5 ข้ อ เพื่อให้ เด็กซึมซับการปลูกฝั งคุณงามความดีผา่ น
การเรี ยนการสอน ได้ แก่ ข้ อที่ 1 วันนี ห้ นูท าความดี อ ะไรบ้ าง ข้ อ ที่ 2 วัน นี ห้ นูช่วยคุณ พ่อ คุณ แม่
ทางานบ้ านอะไรบ้ าง ข้ อ ที่ 3 วันนี ช้ ุม ชนของหนูมี เหตุการณ์ ใดเกิ ด ขึน้ บ้ าง ข้ อที่ 4 ให้ รายงาน
ข่ า วหนึ่ ง ข่ า วเกี่ ย วกั บ ประเทศเวี ย ดนาม และข้ อ ที ่ 5 ให้ ร ายงานข่า วหนึ ่ง ข่า วเกี ่ ย วกับ
สถานการณ์ โ ลก การพานัก เรี ย นไปทัศ นศึก ษา ณ บ้ า นเกิด ของประธานาธิ บ ดีโ ฮจิม ิน ห์
ไปสัก การะสุส านของประธานาธิ บดีโฮจิ มิ นห์ รวมถึงการนาเสนอเป็ นระยะๆ เกี่ ยวกับประวัติของ
ประธานาธิ บดีโฮจิมิ นห์ ภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์ สงคราม บรรยายโดยใส่ความรู้ สึก
ที่ เกิ ดขึน้ จริ งๆ ไม่ใช่ค วามรู้ สึก ที่ ส ร้ างขึน้ ผ่านทางวิทยุ โทรทัศ น์ หนังสื อ พิ ม พ์ และภาพยนตร์
ซึ่ ง ท าให้ การพั ฒ นาของประเทศสาธารณรั ฐ สังคมนิ ยมเวี ยดนามเป็ นไปได้ ดัง เป้ า ประสงค์ ที่
ทางภาครัฐและสังคมพึงต้ องการ ทังในด้
้ านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
วรฤทัย มุมทอง (2558) ศึกษาระดับความรักชาติ สภาพการจัดการเรี ยนการสอนของ
วิชาประวัติศาสตร์ ของครู ตามการรับรู้ ของนักเรี ยน และลักษณะของหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์
ในการส่งเสริมความรักชาติในนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 692 คน
พบว่า นัก เรี ย นมีค วามรัก ชาติโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก (ค่า เฉลี่ย เท่ากับ 4.07) เมื่อ พิจ ารณา
เป็ น รายองค์ ป ระกอบ พบว่า ทุกองค์ ประกอบอยู่ ในระดับมาก โดยความรั กชาติ แบบหลงใหล
ความรักชาติ เชิงสัญ ลักษณ์ และความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 4.07 และ
4.09 ตามล าดับ และสภาพการจัด การเรี ย นการสอนวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ข องครู ต ามการรั บ รู้
ของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีการรับรู้ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61) และลักษณะของ
หลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ ในการส่งเสริ มความรักชาติ พบว่า ตัวชีว้ ัดและมาตรฐานการเรี ยนรู้
ภายในหลักสูตรได้ ระบุความเข้ าใจเกี่ยวกับความรักชาติ และกาหนดให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจความเป็ นมา
ของไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจและดารงความเป็ นไทย ส่วนแนวทางการส่งเสริ ม
ความรักชาติของนักเรี ยน คือ 1) การจัดกิจกรรมที่ม่งุ เน้ นให้ ความสาคัญต่อความรักชาติ และมีการ
สัม มนาระหว่างครู ผ้ ูสอน แลกเปลี่ยนความคิดสร้ างสรรค์ที่สามารถสะท้ อนให้ เกิดความรักชาติ
2) โรงเรี ย นต้ อ งมี ก ารจัด กิ จ กรรมสนับ สนุน ส่ง เสริ ม ความรั กชาติในวัน ส าคัญ โดยให้ นั ก เรี ย น
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บาเพ็ญ ประโยชน์ แก่สังคม ให้ ตระหนักถึงประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 3) หน่วยงานต้ นสังกัด
ต้ องมี การจัดอบรมครู ในด้ านการสอนเพื่ อส่งเสริ ม ความรักชาติ 4) หลักสูตรและแบบเรี ยนวิช า
ประวัติ ศ าสตร์ ต้ องมี ก ารเพิ่ ม เนื อ้ หาที่ เน้ นให้ สะท้ อนความรั ก ชาติ ม ากขึ น้ และแบบเรี ย น
ต้ องสอดแทรกเนื ้อหาในเรื่ องความรักชาติตลอดทังเล่
้ ม
จากงานวิจัย ดังกล่าว สรุ ป ได้ ว่า การเสริ ม สร้ างความรักชาติ มี ความจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
พัฒ นาให้ เกิดขึ ้นในเยาวชน เพื่อความสงบสุขและความเจริ ญก้ าวหน้ าของประเทศในอนาคต
จากแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเสริ ม สร้ างความรักชาตินั น้ พบว่า มี จุดเน้ นให้ ปลูกฝั งตั ้งแต่
ในครอบครัว โรงเรี ยน จนถึงสังคมภายนอกให้ นกั เรี ยนมีความรักชาติไทย รักความเป็ นคนไทย
ซึ่งวิธีการสอนมีหลายรูปแบบ เริ่ มตังแต่
้ ครอบครัวที่มีส่วนร่วมในการบอกเล่าเรื่ องราวความภาคภูมิใจ
ในความเป็ นไทย โรงเรี ย นมี ก ารสอดแทรกคุ ณ ค่ า ความเป็ นไทยในรายวิ ช าต่ า ง ๆ เช่ น
วิช าประวัติศ าสตร์ ช าติไ ทย วิช าวรรณคดีไ ทย วิช าศิล ปะ นอกจาการเรี ย นในห้ อ งเรี ย นแล้ ว
ควรให้ นักเรี ยนได้ เห็นสถานที่จริ งในประวัติศาสตร์ เช่น อนุสาวรี ย์วีรชนค่ายบางระจัน ที่สร้ างขึ ้น
เพื ่อ เป็ น อนุ ส รณ์ แ ก่ วี รชนบ้ า นบางระจัน ผู้ป ระกอบวี รกรรมครั ง้ ส าคัญ ในประวัติ ศ าสตร์ ไทย
การปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ ก็เป็ นวิธีการที่ดีอีกวิธีหนึ่งที่นกั เรี ยนจะได้ สัมผัสกับ
ประสบการณ์ จริ ง ได้ ทดลองทาจริ งๆ ซึ่งวิธีการนี จ้ ะทาให้ นักเรี ยนได้ รับรู้ ความรู้ สึกที่ ลึกซึง้ มาก
ยิ่งขึน้ ผู้วิจัยจึง นามา ใช้ เป็ นแนวทางในการจัดกิ จกรรมในหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่ เสริ มสร้ าง
ความรักชาติตอ่ ไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัย นี เ้ ป็ น การวิ จัย ที่ มุ่ง ศึก ษาและพัฒ นาความรั ก ชาติ ข องนัก ศึก ษาวิ ช าทหาร
ซึ่ง มี ความมุ่งหมายของการวิจัย คือ 1) เพื่ อศึกษาองค์ประกอบความรักชาติ ของนักศึกษาวิชาทหาร
ชันปี
้ ที่ 1 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริมสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร
ชันปี
้ ที่ 1 และ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษา
วิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 ในการนี ไ้ ด้ แบ่งการวิจัยออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบ
ความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริมสร้ าง
ความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 และระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้ หลักสูตรการฝึ ก
วิชาทหารที่เ สริ ม สร้ างความรัก ชาติข องนัก ศึก ษาวิช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 ซึ่ง การดาเนิน การวิจ ัย
ทัง้ 3 ระยะ มีรายละเอียดดังนี ้
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
ในระยะที่ 1 นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร
ชัน้ ปี ที่ 1 ด้ ว ยการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน อัน ดับ สอง (Second order Confirmatory
Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และตรวจสอบว่า
โมเดลองค์ประกอบความรักชาติเป็ นไปตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ผ้ ูวิจยั กาหนดไว้ นอกจากนั ้น
เพื่ อ เป็ นการยื น ยัน ว่ า เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จัย มี คุณ ภาพด้ า นความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ าง
(Construct Validity) และด้ านความเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ าง (Construct reliability) มีรายละเอียดดังนี ้
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาวิ จัยครั ง้ นี ้ เป็ นนักศึ กษาวิ ชาทหารชัน้ ปี ที่ 1 ศูนย์ ฝึ ก
นักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม ปี การศึกษา 2561 ซึ่งนักศึกษาวิชาทหาร
กลุ่มนี ก้ าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่า ณ สถานศึกษาต่างๆ จ านวน
49 แห่ง มีจานวนทังหมด
้
2,053 คน (กรมการสัตว์ทหารบก, 2561, ผนวก ก)
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ างและกลุ่มตัวอย่ าง
การกาหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่าง พิ จารณาจากแนวคิดของ Hair และคณะ (นงลักษณ์
วิรัช ชัย , 2555, น. 71 อ้ า งอิ ง จาก Hair, et al., 2010) ที่ ก าหนดไว้ ว่า ขนาดกลุ่ม ตัวอย่ างควรมี
ไม่น้อยกว่า 100 คน และควรมีอย่างน้ อย 5-10 คน ต่อ 1 ตัวชีว้ ัด หรื อ 10-20 คนต่อหนึ่งพารามิเตอร์
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จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ศกึ ษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
ด้ ว ยการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งยื นยันอันดับสอง จ านวน 1,232 คน (ร้ อยละ 60 ของจ านวน
ประชากร) โดยใช้ วิ ธี การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง ชัน้ ภู มิ ต ามสัด ส่ ว น (Proportional Stratified
Random Sampling) ตามกลุม่ สถานศึกษา ดังนี ้
1. แบ่งกลุม่ สถานศึกษาออกเป็ น 3 กลุม่ มีเกณฑ์จาแนกกลุม่ ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 คือ สถานศึกษาที่มีนกั ศึกษาวิชาทหาร ชั ้นปี ที่ 1 จานวน 1-55 คน
ซึง่ มีสถานศึกษา จานวน 38 แห่ง (มีจานวนทังหมด
้
751 คน)
กลุ่มที่ 2 คือ สถานศึกษาที่มีนกั ศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 จานวน 56-120 คน
ซึง่ มีสถานศึกษา จานวน 8 แห่ง (มีจานวนทังหมด
้
669 คน)
กลุ่มที่ 3 คือ สถานศึกษาที่ มีนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 จานวน 121-300 คน
ซึง่ มีสถานศึกษา จานวน 3 แห่ง (มีจานวนทังหมด
้
633 คน)
2. เที ยบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากร โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ ภูมิ
ตามสัดส่วนของกลุม่ สถานศึกษา ดังนี ้
ตาราง 3 จานวนนักศึกษาวิชาทหารที่เป็ นประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามกลุม่ ของสถานศึกษา
กลุ่มที่

จานวนสถานศึกษา

1
2
3
รวม

38
8
3
49

จานวน (คน)
ประชากร
กลุ่มตัวอย่ าง
751
451
669
401
633
380
2,053
1,232

และทาการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนที่ คานวณได้ ด้ วยวิธีจบั สลากแบบไม่คืนกลับ โดยจะเก็บข้ อมูล
ทุกสถานศึกษาตามสัดส่วนจานวนผู้เรี ยน ยกเว้ นสถานศึกษาที่ใช้ ในการทดลองในการวิจยั ระยะที่ 3
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัย ระยะที่ 1 คือ แบบวัด ที่ ความรักชาติของนักศึกษาวิช าทหาร
ชัน้ ปี ที่ 1 ที่ มี ลัก ษณะเป็ น มาตรประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ แต่ล ะระดับ มี ค ะแนน
แตกต่างกันตั ้งแต่ 1-5 คะแนนตามลาดับตามแบบของลิเคิร์ท ผู้วิจยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ องกับความรักชาติ เพื่อให้ ทราบถึงแนวความคิด ความหมาย และองค์ประกอบต่างๆ
ของความรักชาติ จากนันจึ
้ งสังเคราะห์องค์ประกอบความรักชาติได้ 4 องค์ประกอบ ตามแนวคิด
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ทฤษฎี ข อง Rothi และคณะ คื อ 1) ความรั ก ชาติ เชิ ง หลงใหล 2) ความรั ก ชาติ เชิ ง สร้ างสรรค์
3) ความรั ก ชาติเชิ ง สัญ ลัก ษณ์ และ 4) ความรั ก ชาติเชิ ง หน้ าที่ พ ลเมื อ ง แต่ล ะองค์ ป ระกอบมี
3 ตัวชี ้วัด โดยมีกรอบแนวคิดในการสร้ างแบบวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ดังนี ้
การให้ความสาคัญ
ความรักชาติเชิงหลงใหล

ความรักและหวงแหน
การคิดในแง่ บวก
การเอาใจใส่ตอ่ สังคม

ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์

การชื่นชมยินดี
การวิพากษ์เชิงบวก

ความรักชาติ
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์

ความภูมิใจในเอกลักษณ์ของไทย
การเห็นคุณค่า
การปฏิบัตติ นตามกฎเกณฑ์

ความรักชาติเชิงหน้าที่พลเมื อง

ความเชื่อมั่ นในระบบ
การยอมรับกฎระเบียบ

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการสร้ างแบบวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การดาเนินการพัฒนาแบบวัดความรักชาติ มีดงั นี ้
1. ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ความหมายของความรั ก ชาติ
องค์ประกอบความรักชาติและพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลที่แสดงให้ เห็นว่ามี ความรักชาติ
เพื่อเขียนนิยามและเป็ นแนวทางในการพัฒนาแบบวัดความรักชาติให้ ครอบคลุมทุกด้ าน
2. ก าหนดโครงสร้ างของแบบวัด ความรั กชาติ โดยใช้ องค์ ประกอบความรั กชาติ
ที่สงั เคราะห์ได้ และกาหนดตัวชี ้วัดขององค์ประกอบ ดังนี ้
ตัวชี ้วัดขององค์ประกอบที่ 1 ความรักชาติเชิง หลงใหล (Blind patriotism: B)
ประกอบด้ วย 1) การให้ ความสาคัญ (B1) 2) ความรักและหวงแหน (B2) และ 3) การคิดในแง่บวก (B3)
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ตัว ชี ว้ ัด ขององค์ ป ระกอบที่ 2 ความรั ก ชาติ เชิ ง สร้ างสรรค์ (Constructive
patriotism: C) ประกอบด้ วย 1) การเอาใจใส่ ต่ อ สั ง คม (C1) 2) การชื่ น ชมยิ น ดี (C2) และ
3) การวิพากษ์ เชิงบวก (C3)
ตั ว ชี ว้ ั ด ขององค์ ป ระกอบที่ 3 ความรั ก ชาติ เ ชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ (Symbolic
patriotism: S) ประกอบด้ วย 1) การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ (S1) 2) ความภูมิใจในเอกลักษณ์
ของไทย (S2) และ 3) การเห็นคุณค่า (S3)
ตั ว ชี ว้ ั ด ขององค์ ป ระกอบที่ 4 ความรั ก ชาติ เ ชิ ง หน้ าที่ พ ลเมื อ ง (Civic
patriotism: CI) ประกอบด้ วย 1) การปฏิบตั ติ นตามกฎเกณฑ์ (CI1) 2) ความเชื่อมัน่ ในระบบ (CI2) และ
3) การยอมรับกฎระเบียบ (CI3) และสร้ างข้ อคาถามให้ ครอบคลุมทุกตัวชี ้วัดขององค์ประกอบ
3. ด าเนิ น การสร้ างแบบวัด โดยสร้ างข้ อค าถามตามนิ ยามเชิ งปฏิ บัติ การ และ
กรอบแนวคิดของแบบวัดความรักชาติ
ตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
แบบสอบถามฉบับนี ้ แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนตัว
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ ความรู้ สึก หรื อความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ต่อประเทศไทยในแง่มมุ ต่างๆ
ตอนที่ 1 สอบถามข้ อมูลทัว่ ไป
คาชี ้แจง แบบสอบถามนี ้เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
เมื่ออ่านข้ อความแล้ ว กรุณาเติมข้ อความลงในช่องว่าง
หรื อทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่อง [ ] ตามความเป็ นจริง
1. ชื่อโรงเรี ยน / วิทยาลัย ........................................................................
2. เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
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ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ ความรู้สกึ หรื อความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีตอ่ ประเทศไทยในแง่มมุ ต่างๆ
คาชี ้แจง ให้ นกั ศึกษาอ่านข้ อความ แล้ วพิจารณาว่าข้ อความนันตรงกั
้
บ
การปฏิบตั ิ ความรู้สกึ หรื อความคิดเห็นของนักศึกษาในระดับใด
แล้ วทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องให้ ตรงกับความเป็ นจริงของ
นักศึกษามากที่สดุ
ข้ อ

ข้ อความ

ฉันไม่ซื ้อสินค้ าที่ละเมิดลิขสิทธ์ เช่น แผ่นซีดี
เพลงหรื อภาพยนตร์ กระเป๋ า รองเท้ า เพราะ
ต้ องการเป็ นส่วนหนึง่ ในการช่วยเปลีย่ นแปลง
สังคมให้ ดีขึ ้น
(00) ฉันช่วยเหลือสังคมด้ วยการบริ จาคเงินหรื อ
สิง่ ของให้ ผ้ ทู ี่ต้องการความช่วยเหลือ หรื อ
ทางานจิตอาสาเมื่อมีเวลาว่าง
(000) ฉันรู้สกึ อิ่มเอมใจ เมื่อเห็นธงชาติไทยโบก
สะบัดตามสถานที่ตา่ งๆ เช่น สนามสาหรับฝึ ก
นักศึกษาวิชาทหาร ในพิธีสาคัญต่างๆ หน้ า
ห้ องเรี ยน

ระดับการปฏิบัติ /
ระดับความรู้สึก / ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

(0)

...…. ...…. ...…. ...…. ...….

...…. ...…. ...…. ...…. ...….

...…. ...…. ...…. ...…. ...….

4. น าแบบวัดความรั กชาติ ไปให้ คณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิ พนธ์ พิ จารณา
ความสอดคล้ องของข้ อค าถามกั บ นิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร จากนั น้ จึ ง แก้ ไขตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
5. นาแบบวัดความรักชาติที่มีจานวน 60 ข้ อ ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์
ด้ า นจิต วิท ยาและด้ า นการศึก ษา จานวน 5 ท่า น พิจ ารณาความสอดคล้ อ งของข้ อ คาถาม
กับ นิย ามเชิงปฏิ บัติการ แล้ วคัดเลือกข้ อคาถามที่ มี ค่าดัชนี ความสอดคล้ อง (IOC) ตัง้ แต่ .5 ขึน้ ไป
เหลื อจ านวน 46 ข้ อ จึงถื อได้ ว่าแบบวัด ทัง้ 46 ข้ อ นัน้ สอดคล้ องกับนิ ยามเชิ งปฏิ บัติ การ รวมทัง้
การปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
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6. นาแบบวัดความรักชาติไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
ปี การศึกษา 2561 สัง กัด โรงเรี ย นวัดไร่ ขิง จานวน 82 คน ซึ่ง มีลักษณะใกล้ เคียงกับ ประชากร
แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาองค์ประกอบและการศึกษาผลการใช้ หลักสูตร จากนัน้ นาผล
การตอบแบบวัดมาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้ อ โดยใช้ การหาค่าความสัมพันธ์ ระหว่าง
คะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) ในแต่ละด้ าน ซึ่งหาได้ จากสูตร
สั ม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พั นธ์ ของเพี ยร์ สั น (Pearson Product-Moment Coefficient Correlation: r)
ซึ่งจะคัดเลื อกข้ อค าถามที่ มี ค่าอานาจจ าแนกตัง้ แต่ .2 ขึน้ ไป พบว่า มี ค่าอานาจจ าแนก (r) ตัง้ แต่
.229-.671 ทังนี
้ ้ข้ อคาถามผ่านการคัดเลือกทัง้ 46 ข้ อ ดังแสดงในตาราง 4
7. น าผลการตอบแบบวัด ที่ ผ่ านการคัด เลื อกทั ง้ 46 ข้ อ มาหาค่ า ความเชื่ อมั่ น
(Reliability) ของแบบวั ด ทั ง้ ฉบั บ และรายด้ าน โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient: α) ซึ่ง เกณฑ์คา่ ความเชื่อมัน่ ต้ องมีค า่ ตั ้งแต่ .7 ขึ ้นไป พบว่า
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดทังฉบั
้ บเท่ากับ .952 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ความรักชาติ
เชิ งหลงใหล ความรั กชาติเชิ งสร้ างสรรค์ ความรักชาติ เชิ งสัญลักษณ์ และความรั กชาติเชิ งหน้ าที่
พลเมือง มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .869 .850 .880 และ .841 ตามลาดับ ดังแสดงในตาราง 4
8. จัดทาแบบวัดความรักชาติฉบับสมบูรณ์ เพื่ อน าไปใช้ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ส าหรับ
การศึกษาองค์ประกอบ จานวน 1,232 คน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตาราง 4 ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่ (α) ของแบบวัดความรักชาติ จาแนกตามองค์ประกอบ
องค์ ประกอบ
ความรักชาติเชิงหลงใหล
ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์
ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์
ความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมือง
ทังฉบั
้ บ

จานวนข้ อ
10
13
13
10
46

IOC
.72
.72
.80
.80
.77

r
.438 - .662
.229 - .669
.348 - .671
.399 - .635
.229 - .671

α

.869
.850
880
.841
.952
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ ผู้วิจยั ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ติด ต่อ บัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ เพื่ อ ท าหนัง สื อ
ถึง ผู้บังคับศูนย์ ฝึ กนักศึกษาวิ ชาทหาร กรมการสัตว์ ทหารบก จังหวัดนครปฐม/เจ้ ากรมการสัตว์
ทหารบก เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2. นาหนัง สื อ ขอความอนุเคราะห์ใ นการเก็บ รวบรวมข้ อ มูล จากมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ยื่นต่อผู้บงั คับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม/
เจ้ ากรมการสัตว์ทหารบก เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3. ติ ดต่ อประสานงาน นั ดหมายวัน เวลา และสถานที่ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล
กับครูฝึกที่รับผิดชอบ
4. นาแบบวัด ไปเก็บ ข้ อ มูล ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่น ดั หมายด้ ว ยตนเอง
โดยอธิ บายถึงวัตถุประสงค์ วิธีการ และความสาคัญของการทาแบบวัดนี ้ ตลอดจนขอความร่ วมมื อ
นักศึกษาวิชาทหารในการทาแบบวัด
5. ตรวจสอบความถู กต้ องสมบู รณ์ ของข้ อมู ลที่ ได้ และน าผลการตอบแบบวัด
ที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตติ อ่ ไป
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีการดังนี ้
1. สถิตทิ ี่ใช้ ในการหาคุณภาพเครื่ องมือในเบื ้องต้ นของการสร้ างแบบวัด ได้ แก่
1.1 การตรวจสอบความเที่ย งตรง (Validity) โดยใช้ ด ชั นีค วามสอดคล้ อ ง
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) ดังสูตรการคานวณของล้ วน สายยศ และอังคณา
สายยศ (2543, น. 300-301)
1.2 การคานวณค่าอานาจจาแนก (Discrimination) โดยใช้ ค่าความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) ในแต่ละด้ าน ซึ่งหาได้
จากสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั (Pearson Product - Moment Coefficient Correlation: r)
ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ ในการคัดเลือกข้ อคาถาม คือ คัดเลือกข้ อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนก 0.2 ขึ ้นไป
ดังสูตรการคานวณของล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543, น. 302-304)
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1.3 การประมาณค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบวัด ความรั ก ชาติ โดยใช้ สู ต ร
สัม ประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ดัง สูตรการคานวณของ
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2545, น. 131)
2. สถิติที่ใช้ ในการศึกษาองค์ประกอบความรักชาติ และยืนยันคุณภาพของเครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่
2.1 สถิตทิ ี่ใช้ ในการศึกษาองค์ประกอบความรักชาติ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
มี ก ารประมาณค่ า พารามิ เตอร์ โดยใช้ วิ ธี ก ารประมาณค่ า ความเป็ นไปได้ สู ง สุ ด (Maximum
Likelihood: ML) ซึ่ง การตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลการวัด ความรัก ชาติกับ ข้ อ มูล
เชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติดงั ต่อไปนี ้
2.1.1 ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square : 𝑥 2 ) ใช้ ทดสอบสมมติฐานทางสถิตทิ ี่ว่า
ฟั งก์ชนั่ ความกลมกลืนมีค่าเป็ นศูนย์หรื อโมเดลองค์ประกอบตามที่ สร้ างขึ ้นสอดคล้ องกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ โดยถ้ าค่าสถิติไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p > .05)
แสดงว่าไม่ปฏิ เสธสมมติฐ านหลักที่ ว่า โมเดล CFA สอดคล้ องกลมกลืน กับ ข้ อมูลเชิง ประจักษ์
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, น. 160)
2.1.2 ค่าดัชนี อัตราส่วนไค-สแควร์ สัม พันธ์ (Relative Chi-Square Ratio:
𝑥 2 /df) เป็ นอัตราส่วนระหว่างค่าสถิติไค-สแควร์ กับจานวนองศาอิสระ (𝑥 2 / df) โดยหลักทัว่ ไป
ถ้ าค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์น้อยกว่า 3.00 ถือว่าโมเดลสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (เสรี ชัดแช้ ม,
2547, น. 29; อ้ างอิงจาก Mueller, 1996)
2.1.3 ค่า ดัช นีว ดั ระดับ ความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI)
ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) และค่าดัชนี
วัด ระดับ ความสอดคล้ องเปรี ย บเที ย บ (Comparative Fit Index: CFI) ดัช นี ทัง้ สามนี ม้ ี ค่ า อยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1.00 ถ้ าดัชนี GFI และดัชนี AGFI มีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดลสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ (เสรี ชัดแช้ ม , 2547, น. 29 อ้ างอิงจาก Diamantopoulos & Siguaw, 2000)
ถ้ าดัชนี CFI มี ค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดลสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ (เสรี ชัดแช้ ม ,
2547, น. 29 อ้ างอิงจาก Hu & Bentler, 1999)
2.1.4 ค่าบอกความคลาดเคลื่อนของโมเดล ได้ แก่ ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ย
กาลัง สองของความคลาดเคลื่ อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation:
RMSEA) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1.00 ถ้ ามีค่าต่ากว่า 0.06 แสดงว่าโมเดลสอดคล้ องกับข้ อมูล
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เชิงประจักษ์ ดี และค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือ (Standard Root
Mean Square Residual: SRMR) มี ค่าอยู่ระหว่ าง 0 ถึ ง 1.00 ถ้ ามี ค่าต่ ากว่า 0.08 แสดงว่า โมเดล
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดี (เสรี ชัดแช้ ม, 2547, น. 30 อ้ างอิงจาก Hu & Bentler, 1999)
2.2 สถิตทิ ี่ใช้ ในยืนยันคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
2.2.1 ความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ าง (Construct validity) ประกอบด้ ว ย
ความเที่ ยงตรง เชิงลู่เข้ า (Convergent validity) และความเที่ยงตรงเชิงจาแนก (Discriminant validity)
(ไชยันต์ สกุลศรี ประเสริ ฐ, 2556, น. 8)
2.2.1.1 ความเที่ย งตรงเชิง ลู่เข้ า (Convergent validity) พิจ ารณาจาก
ค่าความแปรปรวนที่สกัดได้ เฉลี่ยของตัวชี ้วัด (Average Variance Extracted: AVE) ซึง่ ถ้ าค่า AVE
ที่ ไ ด้ มี ค่ า ม า ก ก ว่ า .5 แ ส ด ง ให้ เห็ น ว่ า มี โม เด ล ก า ร วั ด มี ค ว า ม ต ร ง เชิ ง ลู่ เข้ า ที่ ดี
(ไชยันต์ สกุลศรี ประเสริฐ, 2556, น. 8)
2.2.1.2 ความเที่ ยงตรงเชิงจาแนก (Discriminant validity) พิจารณาจาก
การเปรี ยบเที ย บค่า AVE ขององค์ป ระกอบหนึ่ง ๆ กับ ค่าสหสัม พัน ธ์ ระหว่า งองค์ ป ระกอบนัน้
กับ องค์ ประกอบอื่ น ๆ ยกก าลังสอง โดยค่ า AVE ที่ ต่ ากว่ าค่ าสหสัม พั นธ์ ระหว่ างองค์ ประกอบ
ยกก าลังสองแสดงให้ เห็ น ว่าแบบวัด มี ค วามเที่ ย งตรงเชิ ง จ าแนกดี (ไชยัน ต์ สกุล ศรี ป ระเสริ ฐ ,
2556, น. 8)
2.2.2 ความเชื่ อมั่นเชิ งโครงสร้ าง (Construct reliability: CR) เกณฑ์ การ
พิจารณา คือ ถ้ าค่า CR สูงกว่า .7 แสดงว่าแบบวัดมีความเชื่อมัน่ สูง และถ้ า CR มีค่าตังแต่
้ .6-.7
แสดงว่าแบบวัดมีความเชื่อมัน่ สูง อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (ไชยันต์ สกุลศรี ประเสริ ฐ, 2556, น. 9
อ้ างอิงจาก Hair et al., 2010)
ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรั กชาติ
การพัฒ นาหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติ ของนักศึกษาวิชาทหาร
ชันปี
้ ที่ 1 มี 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. ศึกษาหลักสูตรการฝึ กวิชาทหาร ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
ขัน้ ตอนนี เ้ ป็ นการศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตรศึกษาหลักสูตรการฝึ กวิชาทหาร
ตามที่ ก ระทรวงกลาโหมก าหนด ซึ่ง เป็ น หลัก สูต รหลัก ในการฝึ ก นัก ศึก ษาวิช าทหาร เพื่ อ เป็ น
แนวทางสาหรับการสร้ างหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร
ชันปี
้ ที่ 1 ซึ่งเป็ นหลักสูตรเสริ มที่จดั การฝึ กเพิ่มเติม จากการฝึ กในหลักสูตรหลัก ผู้วิจัยศึกษาและ

65
วิ เ ค ราะห์ ห ลั ก สู ต รห ลั ก ใน 4 ป ระเด็ น ได้ แก่ 1) จุ ด ป ระสงค์ ทั่ ว ไป และวั ต ถุ ป ระสงค์
รายวิชา 2) เนือ้ หาวิชาและจานวนชั่วโมงสอนแต่ละวิชา 3) วิธีการสอนและการดาเนินการ และ
4) การประเมิ น ผล ซึ่ ง เป็ นการวิ เ คราะห์ ตามองค์ ป ระกอบหลั ก สู ต รของ Taba (1962)
(กาญจนา คุณ ารักษ์ , 2543, น. 20-22) ทังนี
้ เ้ พื่อนาข้ อมูลมากาหนดจานวนชัว่ โมงการสอน และ
เป็ นข้ อมูลในการออกแบบวิธีการสอนและการทากิจกรรม เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ประโยชน์สงู สุด
2. ศึกษารูปแบบการเรี ยนการสอนที่มีความมุง่ หมายในการพัฒนาความรักชาติ
ขันตอนนี
้
้เป็ นการศึกษารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่มีความมุ่งหมายในการพัฒนา
ความรักชาติ ได้ แก่ รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามขันตอนของการเรี
้
ยนรู้ 5 ขัน้ ตามแนวคิด การ
พัฒนาด้ านจิตพิสยั ของ Krathwohl, Bloom และ Masia
3. ศึกษารู ปแบบการสอนและกิจกรรมให้ เหมาะสมกับการพัฒนาความรักชาติและ
ผู้เรี ยน
ในการวิจยั นี ้มีความมุ่งหมายเพื่อเสริ มสร้ างความรักชาติ ของนักศึกษาวิชาทหาร
ชันปี
้ ที่ 1 ซึ่งมีอายุ 15-16 ปี ขันตอนนี
้
้ผู้วิจยั จึงมุ่งศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ ของวัยรุ่น
ลักษณะพฤติกรรมของวัยรุ่ น และพัฒนาการด้ านการคิดในวัยรุ่ น ได้ แก่ ทฤษฎี การเรี ยนรู้ ทางสังคม
(Social learning theory) ของ Albert Bandura ที่เน้ นว่าวัยรุ่นมีการเรี ยนรู้สว่ นใหญ่จากตัวแบบ (Model)
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาจริ ยธรรมเด็กและวัยรุ่ นของ Piaget และ Kohlberg ทฤษฎีการประมวล
ข้ อมูลต่อพัฒนาการด้ านการรู้คิดในวัยรุ่น และพฤติกรรมวัยรุ่นตอนกลาง (Middle adolescence)
เมื่อ ผู้วิจ ัย ทราบลัก ษณะการเรี ย นรู้ และพฤติก รรมของวัย รุ่ น แล้ ว จึง ศึก ษา
แนวทางการจัดการฝึ กที่เหมาะสมกับวัยรุ่น ได้ แก่ รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยการซักค้ าน และ
รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ บทบาทสมมติเพื่อแสดงบทบาทที่เป็ นตัวแบบที่ดี
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้ างหลักสูตร
ในขันตอนนี
้
้เป็ นการนาผลการศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร
ชัน้ ปี ที่ 1 ในการวิจัยระยะที่ 1 มาใช้ เป็ นโครงสร้ างแผนการฝึ ก โดยให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรการฝึ ก
วิชาทหาร ตามที่ กระทรวงกลาโหมกาหนด และมี เนื อ้ หาที่ ครอบคลุมทัง้ 4 องค์ประกอบ 12 ตัวชีว้ ัด
และน าข้ อมูลพื น้ ฐานที่ ประมวลได้ จากขัน้ ตอนที่ 1 มาพิ จารณาร่ วมกัน เพื่ อสร้ างหลักสูตรการฝึ ก
วิชาทหารที่เสริมสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ที่มีสว่ นประกอบดังนี ้
1. หลักการ เป็ นการนาข้ อมูลพืน้ ฐานและผลการศึกษาองค์ประกอบความรักชาติ
มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อกาหนดหลักการของหลักสูตรว่ามีลกั ษณะอย่างไร มีความมุ่งหมายหลัก
คืออะไร และมีรูปแบบการฝึ กอย่างไร เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพที่เป็ นจริ งของศูนย์ฝึกนักศึกษา

66
วิชาทหาร เช่น สถานที่ อุปกรณ์ สื่อ เวลา และบุคลากร โดยคาดหวังว่าเมื่อดาเนินการฝึ กแล้ วจะ
สามารถเสริมสร้ างความรักชาติได้ จริง
2. จุดประสงค์การเรี ยนรู้ เป็ นการนาตัวชี ้วัดขององค์ประกอบความรักชาติที่ได้
จากการวิจยั ระยะที่ 1 มาพิจารณากาหนดเป็ นจุดประสงค์การเรี ยนรู้ของหน่วยการเรี ยนรู้
3. สาระการเรี ยนรู้ และรู ปแบบการฝึ ก เป็ นการนาจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ที่ได้
จากข้ อ 2 มาพิจารณา และกาหนดเนื ้อหาสาระและรูปแบบการฝึ ก ให้ นาไปสู่ความมุ่งหมายหลัก
ของหลักสูตรและจุดประสงค์การเรี ยนรู้ของแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้
4. นาเนื ้อหาสาระที่ได้ จากข้ อ 3 ไปจัดทาเอกสารประกอบการฝึ ก สื่อประกอบ
การทากิจกรรม วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการฝึ ก
5. รู ป แบบการฝึ ก เป็ นการน าข้ อ มูล รู ป แบบการสอนและกิ จ กรรมได้ จ าก
ขันตอนที
้
่ 1 มาจัดเป็ นรูปแบบการฝึ กและการทากิจกรรมต่างๆ ที่ม่งุ เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนได้ แสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ ลงมือทากิจกรรมจริ งๆ โดยมุง่ หวังให้ ผ้ เู รี ยนเกิดขันของการเรี
้
ยนรู้ 5 ขัน้
เพื่อพัฒนาด้ านจิตพิสยั ตามแนวคิดของ Krathwohl, Bloom และ Masia ที่ประกอบด้ วย ขันที
้ ่1
ขันการรั
้
บรู้ ขันที
้ ่ 2 ขันการตอบสนอง
้
ขันที
้ ่ 3 ขันการเห็
้
นคุณค่า ขันที
้ ่ 4 ขันการจั
้
ดระบบ และขันที
้ ่5
ขันการสร้
้
างลักษณะนิสยั
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ การรับรู้ ใช้ การบรรยาย ยกตัวอย่างบุคคลหรื อเหตุการณ์ ต่างๆ
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับรู้
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ การตอบสนอง ให้ ผู้ เรี ยนคิ ดตาม ตอบค าถาม และท าใบงาน
ซึง่ สิ่งเหล่านี ้เป็ นการแสดงให้ เห็นว่าผู้เรี ยนได้ รับรู้ เกิดความสนใจ และมีการตอบสนอง
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ การเห็ นคุณ ค่า ให้ ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากการท ากิ จกรรม เพื่ อให้
เห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีตอ่ ความรักชาติ
ขันที
้ ่ 4 ขันการจั
้
ดระบบ ผู้สอนใช้ คาถามที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนพิจารณาและสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างความรักชาติกบั ค่านิยมต่างๆ ของตน
ขั น้ ที่ 5 ขั น้ การสร้ างลั ก ษณะนิ สั ย ให้ ผู้ เรี ย นได้ คิ ด วิ เคราะห์ ถึ ง ผลของ
การปฏิบตั ติ นที่แสดงว่ารักชาติ และยอมรับที่จะปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอและทาจนกระทัง่ เป็ นนิสยั
ขัน้ ตอนที่ 3 ประเมินฉบับร่ างของหลักสูตร
1. จัดทาร่ างหลักสูตรเสนอให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม
และให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติ
2. ปรับแก้ ตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
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3. จัดทาคูม่ ือการใช้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริมสร้ างความรักชาติ
ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริมสร้ างความรั กชาติ
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 ในศูนย์ ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ ทหารบก
จังหวัดนครปฐม
การศึกษาผลการใช้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร
ชันปี
้ ที่ 1 นัน้ จะนาแบบวัดความรักชาติไปวัดระดับความรักชาติ ของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
ใน 3 ช่วงเวลา คือ 1) ก่อนการฝึ ก 2) หลังการฝึ ก และ 3) ระยะติดตาม เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของความรักชาติในกลุ่มตัวอย่างที่แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ คือ และกลุ่มรักชาติสูง และกลุ่มรักชาติ
ปานกลาง โดยใช้ เกณฑ์การแบ่งกลุ่มจากคะแนนการวัดความรักชาติก่อนการฝึ ก ดังนี ้
1) กลุ่มรักชาติสงู คือ กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ที่มีคะแนนความรักชาติมากกว่า
ร้ อยละ 80 หรื อมากกว่า 4.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
2) กลุ่ ม รั ก ชาติ ป านกลาง หมายถึ ง กลุ่ ม นัก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 ที่ มี ค ะแนน
ความรักชาติไม่เกินร้ อยละ 80 หรื อไม่เกิน 4.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
การวิจัยเชิงทดลอง
การวิจ ยั ระยะที่ 3 เป็ น การวิจ ยั เชิง ทดลอง ระยะเวลา 8 สัป ดาห์ สัป ดาห์ล ะ 1 วัน
วันละ 1 ชัว่ โมงแบบแผนการทดลองการใช้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริมสร้ างความรักชาติ
Pretest
O1
ก่อนการฝึ ก

Treatment
X
สัปดาห์ที่ 13-20

Posttest
O2
วัดหลังจบการฝึ ก
ตามหลักสูตรทันที

Followttest
O3
วัดหลังจบการฝึ ก
ตามหลักสูตรแล้ ว
1 เดือน

ความหมายของสัญลักษณ์ดงั นี ้
O1
คือ การวัดก่อนฝึ ก (Pretest)
X
คือ การจัดกระทา (Treatment) โดยการใช้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหาร
ที่เสริ มสร้ างความรักชาติ ซึง่ เป็ นการฝึ กสัปดาห์ที่ 13-20
O2
คือ การวัดหลังจบการฝึ กตามหลักสูตรทันที (Posttest)
O3
คือ การวัดหลังจบการฝึ กตามหลักสูตรแล้ ว 1 เดือน (Followtest)
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การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ระยะที่ 3 เป็ นนักศึกษาวิชาทหารชันปี
้ ที่ 1 ศูนย์ฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม ปี การศึกษา 2561 ซึ่งนักศึกษาวิชาทหารกลุ่มนี ้กาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ณ สถานศึกษาต่างๆ จานวน 49 แห่ง จานวน
2,053 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก
จังหวัดนครปฐม ปี การศึกษา 2561 สังกัดในสถานศึกษา 2 แห่ง ได้ แก่ โรงเรี ยนภัทรญาณวิทยา และ
โรงเรี ยนศรี วิชัยวิทยา ใช้ การเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวนทัง้ หมด
123 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยระยะที่ 3 คือ แบบวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร
ชันปี
้ ที่ 1 ที่ได้ จากการวิจัยระยะที่ 1 และหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติ ที่ได้ จาก
การวิจยั ระยะที่ 2
ขัน้ ตอนในการดาเนินการทดลอง
การดาเนินการทดลอง มีดงั นี ้
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อชี ้แจงให้ เข้ าใจความมุ่งหมายของการดาเนินการ
ทดลอง และทาการวัดความรักชาติก่อนการฝึ ก โดยใช้ แบบวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร
ชันปี
้ ที่ 1 ที่ได้ จากการวิจยั ระยะที่ 1
2. ทาการฝึ กตามหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติ ซึ่งเป็ นการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 13-20
3. ทาการวัด ความรัก ชาติ ห ลัง จบการฝึ ก ตามหลัก สูต รทัน ที โดยใช้ แ บบวัด
ความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ที่ได้ จากการวิจยั ระยะที่ 1
4. ทาการวัดความรักชาติ หลังจบการฝึ กตามหลักสูตรแล้ ว 1 เดือน โดยใช้ แบบวัด
ความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ที่ได้ จากการวิจยั ระยะที่ 1
5. ตรวจสอบผลการท าแบบวัด แล้ วคัดเลื อกแบบวัดฉบับที่ ท าเสร็ จสมบูรณ์ และ
นาไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานด้ วยวิธีการทางสถิติ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ติด ต่อ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ เพื่ อ ทาหนัง สื อ
ถึ ง ผู้บังคับศูนย์ ฝึ กนักศึกษาวิ ชาทหาร กรมการสัตว์ ทหารบก จังหวัดนครปฐม/เจ้ ากรมการสัตว์
ทหารบก เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและการดาเนินการฝึ ก
2. นาหนัง สื อ ขอความอนุเ คราะห์ จ ากมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ยื่ น ต่อ
ผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม/เจ้ ากรมการสัตว์ เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและดาเนินการฝึ ก
3. เริ่ มดาเนินการทดลองตามขันตอนที
้
่กาหนดไว้ จากนันจึ
้ งเก็บรวบรวมแบบวัดและ
ตรวจให้ คะแนน
4. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตอ่ ไป
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีการดังนี ้
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ น เพื่ อให้ ท ราบลักษณะของกลุ่ม ตัวอย่างและ
ลักษณะการแจกแจงของข้ อมูล ซึง่ เป็ นค่าสถิตพิ ื ้นฐาน ได้ แก่
1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x̅)
1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
2. การวิเ คราะห์ข้ อ มูล เพื่อ ศึก ษาผลของการใช้ ห ลัก สูต รการฝึ ก วิช าทหาร
ที่เสริ ม สร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 ใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ตัวแปรพหุนามแบบวัดซ ้าสองทาง (Two-way repeated measurement MANOVA)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ในครัง้ นี ้มีความมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ าง
ความรั ก ชาติข องนัก ศึก ษาวิช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 โดยมี ค วามมุ่ง หมายเฉพาะของการวิจ ัย คือ
1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตร
การฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 และ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้
หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริมสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบ
ความรั ก ชาติ ข องนั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 โดยการศึ ก ษาเอกสาร งานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อง
สัง เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบความรั ก ชาติ ท าให้ ไ ด้ โครงสร้ างของการวัด รวมทัง้ เป็ นการตรวจสอบ
คุณภาพแบบวัดที่ประกอบด้ วย 2 ด้ าน คือ 1) ด้ านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct validity)
และ 2) ด้ า นความเชื่ อ มั่น เชิ ง โครงสร้ าง (Construct reliability) ส่ ว นระยะที่ 2 ผลการพัฒ นา
หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 สาหรับระยะที่ 3
ผลการใช้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
ผู้วิ จัย ก าหนดสัญ ลัก ษณ์ แ ละเครื่ อ งหมายที่ ใ ช้ แ ทนค่า สถิ ติ แ ละตัว แปรที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อความเข้ าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
n
แทน จานวนนักศึกษาวิชาทหารในกลุม่ ตัวอย่าง
α
แทน ค่าความเชื่อมัน่ ที่คานวณจากสูตรแอลฟาของครอนบัค
̅
X
แทน ค่าเฉลี่ย
SD
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2
แทน ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิตไิ ค-สแควร์
df
แทน องศาอิสระ
GFI
แทน ดัชนีวดั ความกลมกลืน
AGFI
แทน ดัชนีวดั ความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว
CFI
แทน ดัชนีวดั ความสอดคล้ องเปรี ยบเทียบ
SRMR
แทน ดัชนีมาตรฐานรากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือ
RMSEA แทน ดัชนีคา่ รากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสอง
ของส่วนที่เหลือ
p
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
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PAT
B
C
S
CI
B1
B2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

B3

แทน

C1

แทน

C2

แทน

C3

แทน

S1

แทน

S2

แทน

S3

แทน

CI1

แทน

CI2

แทน

CI3

แทน

β

ค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน
ตัวแปรแฝงความรักชาติ
ตัวแปรแฝงความรักชาติเชิงหลงใหล
ตัวแปรแฝงความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์
ตัวแปรแฝงความรักชาติเชิงสัญลักษณ์
ตัวแปรแฝงความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมือง
ตัวชี ้วัดการให้ ความสาคัญของตัวแปรแฝงความรักชาติเชิงหลงใหล
ตัวชี ้วัดความรักและหวงแหนของตัวแปรแฝงความรักชาติ
เชิงหลงใหล
ตัวชี ้วัดการคิดในแง่บวกของตัวแปรแฝงความรักชาติ
เชิงหลงใหล
ตัวชี ้วัดการเอาใจใส่ตอ่ สังคมของตัวแปรแฝงความรักชาติ
เชิงสร้ างสรรค์
ตัวชี ้วัดการชื่นชมยินดีของตัวแปรแฝงความรักชาติ
เชิงสร้ างสรรค์
ตัวชี ้วัดการวิพากษ์เชิงบวกของตัวแปรแฝงความรักชาติ
เชิงสร้ างสรรค์
ตัวชี ้วัดการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของตัวแปรแฝงความรักชาติ
เชิงสัญลักษณ์
ตัวชี ้วัดความภูมิใจในเอกลักษณ์ของไทยของตัวแปรแฝง
ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์
ตัวชี ้วัดการเห็นคุณค่าของตัวแปรแฝงความรักชาติ
เชิงสัญลักษณ์
ตัวชี ้วัดการปฏิบตั ติ นตามกฎเกณฑ์ของตัวแปรแฝงความรักชาติ
เชิงหน้ าที่พลเมือง
ตัวชี ้วัดความเชื่อมัน่ ในระบบของตัวแปรแฝงความรักชาติ
เชิงหน้ าที่พลเมือง
ตัวชี ้วัดการยอมรับกฎระเบียบของตัวแปรแฝงความรักชาติ
เชิงหน้ าที่พลเมือง
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แทน
แทน
แทน
แทน

ตัวชี ้วัด
ตัวแปรแฝง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรหรื อน ้าหนักองค์ประกอบ
ความสัมพันธ์หรื อความแปรปรวนร่วมของสองตัวแปร
ที่ไม่ทราบทิศทางความเป็ นสาเหตุ

ระยะที่ 1 ผลการศึกษาองค์ ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
ตอนที่ 1 การสังเคราะห์ องค์ ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ความรั ก ชาติ เพื่ อ ให้ ทราบถึ ง
แนวความคิ ด ความหมาย และองค์ ป ระกอบต่ า งๆ ของความรั ก ชาติ จากนัน้ จึ ง สัง เคราะห์
องค์ประกอบความรักชาติได้ 4 องค์ประกอบ คือ 1) ความรักชาติเชิงหลงใหล 2) ความรักชาติ
เชิ ง สร้ างสรรค์ 3) ความรั ก ชาติเชิ ง สัญ ลัก ษณ์ และ 4) ความรัก ชาติเชิ งหน้ าที่ พ ลเมื อ ง แต่ล ะ
องค์ประกอบมี 3 ตัวชี ้วัด ดังนี ้
ตั ว ชี ว้ ั ด ขององค์ ป ระกอบที่ 1 ความรั ก ชาติ เ ชิ ง หลงใหล (Blind patriotism: B)
ประกอบด้ วย 1) การให้ ความสาคัญ (B1) 2) ความรักและหวงแหน (B2) และ 3) การคิดในแง่บวก
(B3)
ตัวชี ว้ ัดขององค์ ประกอบที่ 2 ความรั กชาติ เชิ งสร้ างสรรค์ (Constructive patriotism: C)
ประกอบด้ วย 1) การเอาใจใส่ตอ่ สังคม (C1) 2) การชื่นชมยินดี (C2) และ 3) การวิพากษ์ เชิงบวก
(C3)
ตัวชี ว้ ัด ขององค์ ป ระกอบที่ 3 ความรั ก ชาติเชิ ง สัญ ลัก ษณ์ (Symbolic patriotism: S)
ประกอบด้ วย 1) การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ (S1) 2) ความภูมิใจในเอกลักษณ์ของไทย (S2) และ
3) การเห็นคุณค่า (S3)
ตัวชี ว้ ัด ขององค์ ป ระกอบที่ 4 ความรัก ชาติเชิ ง หน้ าที่ พ ลเมื อ ง (Civic patriotism: CI)
ประกอบด้ วย 1) การปฏิ บั ติ ต นตามกฎเกณฑ์ (CI1) 2) ความเชื่ อ มั่ น ในระบบ (CI2) และ
3) การยอมรับกฎระเบียบ (CI3) โดยมีกรอบแนวคิดการสร้ างแบบวัดดังภาพประกอบ 4 และแต่ละ
ตัวชี ้วัดประกอบด้ วยข้ อคาถามดังแสดงในตาราง 5
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การให้ความสาคัญ
ความรักชาติเชิงหลงใหล

ความรักและหวงแหน
การคิดในแง่ บวก
การเอาใจใส่ตอ่ สังคม

ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์

การชื่นชมยินดี
การวิพากษ์เชิงบวก

ความรักชาติ
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์

ความภูมิใจในเอกลักษณ์ของไทย
การเห็นคุณค่า
การปฏิบัตติ นตามกฎเกณฑ์

ความรักชาติเชิงหน้าที่พลเมื อง

ความเชื่อมั่ นในระบบ
การยอมรับกฎระเบียบ

ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดการสร้ างแบบวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
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องค์ ประกอบที่ 1 ความรักชาติเชิงหลงใหล (B)

ตาราง 5 ข้ อคาถามของตัวชี ้วัดในแต่ละองค์ประกอบของแบบวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร
ชันปี
้ ที่ 1
ตัวชีว้ ัด
1. การให้ ความสาคัญ
(B1)

2. ความรักและหวงแหน
(B2)

3. การคิดในแง่บวก (B3)

ข้ อคาถาม
1. ฉันชมภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ ไทย เพราะรู้สกึ สานึกในบุญคุณ
บรรพบุรุษไทย เช่น ตานานสมเด็จ พระนเรศวร สุริโยไท บางระจัน
2. ฉันเชียร์ ทีมชาติไทยในการแข่งขันต่างๆ เช่น การแข่งกีฬา การ
ประกวดนางงาม หรื อการประกวดแข่งขันอื่นๆ
3. ฉันชมพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ไทย เช่น
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ด้ วยความ
ภาคภูมิใจ
4. ฉันศึกษาประวัติศาสตร์ ไทยเพิ่มเติมจากที่ครูสอนในห้ องเรี ยน เช่น
คลิปวิดีโอ เพลง วรรณกรรม หรื อสอบถามจากผู้ร้ ู
5. ฉันรักและหวงแหนแผ่นดินเกิดของฉัน
6. ฉันภูมิใจที่ประเทศไทยสามารถรอดพ้ นจากการตกเป็ นเมืองขึ ้นของ
ชาติตะวันตก
7. ฉันเห็นคุณค่าของเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ ชาติไทย เช่น
การประกาศอิสรภาพและการทายุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร
8. ฉันคิดว่าประเทศไทยสามารถดารงอยูไ่ ด้ อย่างน่าภาคภูมิใจใน
ปัจจุบนั เพราะเรามีบรรพบุรุษที่มีความกล้ าหาญเสียสละในการ
ปกป้อง และสร้ างสรรค์สิ่งที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติและสังคม
มาโดยตลอด เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ่อขุนรามคาแหง
มหาราช ชาวบ้ านบางระจัน
9. ฉันคิดว่าฉันไม่ควรกล่าวถึงประเทศไทยในทางเสื่อมเสีย
10. ฉันคิดว่าฉันและลูกหลานของฉันจะอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยต่อไป
แม้ ว่าจะมีโอกาสย้ ายไปอยู่ประเทศที่เจริญกว่าก็ตาม
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องค์ ประกอบที่ 2 ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์ (C)

ตาราง 5 (ต่อ)
ตัวชีว้ ัด
4. การเอาใจใส่ตอ่ สังคม
(C1)

5. การชื่นชมยินดี (C2)

6. การวิพากษ์ เชิงบวก
(C3)

ข้ อคาถาม
11. ฉันติดตามข่าวเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย เพราะฉันรัก
และปรารถนาดีตอ่ ชาติ
12. ฉันไม่ซื ้อสินค้ าที่ละเมิดลิขสิทธ์ เช่น แผ่นซีดีเพลงหรื อภาพยนตร์
กระเป๋ า รองเท้ า เพราะต้ องการเป็ นส่วนหนึง่ ในการช่วย
เปลี่ยนแปลงสังคมให้ ดีขึ ้น
13. ถ้ าฉันมีโอกาสไปเที่ยวแหล่งธรรมชาติ เช่น ทะเล อุทยานแห่งชาติ
ฉันจะรักษาแหล่งธรรมชาติให้ มีสภาพเหมือนเดิมหรื อดีขึ ้น เช่น ไม่
ทาลายปะการัง ช่วยเก็บขยะที่ถกู ทิ ้งในที่ห้ามทิ ้ง
14. ฉันช่วยเหลือสังคมด้ วยการบริจาคเงินหรื อสิ่งของให้ ผ้ ทู ี่ต้องการ
ความช่วยเหลือ หรื อทางานจิตอาสาเมื่อมีเวลาว่าง
15. ฉันจะไม่ยอมใช้ ระบบเส้ นสาย เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรื อ
ผู้อื่น
16. ฉันรู้สกึ ยินดีที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
17. ฉันรู้สกึ ชื่นชมการทางานของหน่วยงานที่ช่วยสงวนรักษาสมบัติ
ของชาติ ไม่ให้ สญ
ู หาย เพื่อเป็ นมรดกสืบทอดให้ แก่คนรุ่นหลัง
ต่อไป
18. ฉันรู้คณ
ุ ค่าของทรัพยากรและพลังงานธรรมชาติ
19. ฉันสนใจติดตามข่าวสารและเหตุการณ์บ้านเมือง
20. ฉันคิดว่าฉันควรมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนนโยบายที่สง่ ผลเสีย
ต่อประเทศ
21. ฉันคิดว่าฉันกล้ าแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ตอ่ ประเทศ แม้ ว่า
ความคิดเห็นเหล่านันอาจจะแตกต่
้
างไปจากคนส่วนใหญ่ก็ตาม
22. ฉันคิดว่าฉันควรเรี ยนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทยในด้ าน
ต่างๆ
23. ฉันคิดว่าที่ประเทศไทยสามารถผ่านพ้ นวิกฤตต่างๆ ไปได้ เพราะ
คนไทยมีความสามัคคี
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องค์ ประกอบที่ 3 ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ (S)

ตาราง 5 (ต่อ)
ตัวชีว้ ัด
7. การแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ (S1)

8. ความภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของไทย
(S2)

9. การเห็นคุณค่า (S3)

ข้ อคาถาม
24. ฉันยืนตรงเคารพธงชาติ เมื่อได้ ยินเสียงเพลงชาติ
25. ฉันสวมใส่เสื ้อผ้ าที่มีลวดลายสีสนั เป็ นลักษณะธงชาติไทยอย่าง
ภาคภูมิใจ
26. เมื่อฉันติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นผ่านโปรแกรมแชท เช่น ไลน์ หรื อบีทอล์ค
ฉันจะพิมพ์ข้อคาถามด้ วยภาษาไทยที่ถกู ต้ องและเหมาะสม
27. ฉันจะซื ้อสิ่งของที่มีลวดลายหรื อเป็ นเอกลักษณ์ของไทย มอบให้ เพื่อน
ชาวต่างชาติเพื่อเป็ นที่ระลึกก่อนกลับบ้ าน
28. ฉันทักทายอาจารย์ชาวต่างชาติหรื อชาวต่างชาติที่ฉันรู้จกั ด้ วยการ
ไหว้ เพราะเป็ นธรรมเนียมการทักทายและแสดงความเคารพแบบไทยๆ
29. ฉันรู้สกึ อิ่มเอมใจ เมื่อเห็นธงชาติไทยโบกสะบัดตามสถานที่ตา่ งๆ เช่น
สนามสาหรับฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร ในพิธีสาคัญต่างๆ หน้ าห้ องเรี ยน
30. ฉันภูมิใจที่เรามีภาษาไทยเป็ นภาษาประจาชาติของเราเอง
31. ฉันภูมิใจที่ประเทศไทยมีสถานที่ที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม 3 แหล่ง ได้ แก่ เมืองประวัติศาสตร์ สโุ ขทัยและเมือง
บริ วาร นครประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา และแหล่งโบราณคดี
บ้ านเชียง
32. ฉันชื่นชมผู้ที่แต่งกายแบบไทยในงานเทศกาลและประเพณีตา่ งๆ ของ
ไทย เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง งานบวช ทาบุญ
33. ฉันคิดว่าฉันควรร้ องเพลงชาติไทยด้ วยความภาคภูมิใจ
34. ฉันคิดว่าสินค้ าโอทอป เช่น ผ้ าไหม ตะกร้ า/กระเป๋ าสาน เป็ นสินค้ าที่มี
คุณภาพ
35. ฉันคิดว่าการถ่ายภาพร่ วมกับสถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์หรื อสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่ชาว
ไทยเคารพบูชา ควรอยู่ในอาการสารวม
36. ฉันคิดว่าเพลงไทยเดิม เช่น ค้ างคาวกินกล้ วย ลาวดวงเดือน มี
ท่วงทานองที่ไพเราะ
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องค์ ประกอบที่ 4 ความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมือง (CI)

ตาราง 5 (ต่อ)
ตัวชีว้ ัด
10. การปฏิบตั ิตนตาม
กฎเกณฑ์ (CI1)

ข้ อคาถาม
37. ฉันแต่งเครื่ องแบบนักศึกษาวิชาทหารถูกต้ องตามพระราชบัญญัติ
เครื่ องแบบนักศึกษาวิชาทหารหรื อตามที่ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ได้ แจ้ งไว้
38 ฉันจะไม่ทจุ ริ ตในการสอบ แม้ มีโอกาสก็ตาม
39. ฉันจะเตือนให้ เพื่อนเลิกยุ่งกับยาเสพติด
40. ฉันปฏิบตั ิตามหลักคาสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ เช่น กตัญญู
ขยันหมัน่ เพียร อดทน

11. ความเชื่อมัน่ ในระบบ 41. ฉันรู้สกึ เชื่อมัน่ ในระบบกฎหมายไทย
(CI2)

42. ฉันชื่นชมผู้ที่ใช้ สิทธิในการออกเสียงเลือกตัง้
43. ฉันรู้สกึ ภูมิใจที่ได้ ใช้ สิทธิของพลเมืองไทย เช่น สิทธิด้านการศึกษา
สิทธิด้านการรักษาพยาบาล

12. การยอมรับ
กฎระเบียบ (CI3)

44. ฉันคิดว่าการจ่ายภาษี อากรให้ แก่รัฐบาลเป็ นสิ่งที่เหมาะสม
45. ฉันคิดว่าฉันยอมรับผลการลงคะแนนเลือกตังตามวิ
้
ถีประชาธิปไตย
46. ฉันคิดว่าเมื่ออยูใ่ นที่สาธารณะ ฉันควรรักษากิริยามารยาท และ
ท่วงท่าวาจา เพื่อเป็ นการให้ เกียรติตนเอง ผู้อื่น และประเทศชาติ

ตอนที่ 2 การศึกษาองค์ ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
การตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของสถิติวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยการตรวจสอบ
1) ค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในเมทริ กซ์ พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตงแต่
ั้
.265- .547 ทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยองค์ประกอบ
ความรักชาติเชิงหลงใหลและองค์ประกอบความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ มีความสัมพันธ์ กันสูงสุด
(r = .547) ส่วนองค์ป ระกอบความรัก ชาติเชิง สร้ างสรรค์ และความรัก ชาติเชิง หน้ า ที่พ ลเมือ ง
มีความสัม พันธ์ กันต่าสุด (r = .265) 2) การทดสอบ Bartlett’s test พบว่า เมทริ กซ์ สหสัมพันธ์
ขององค์ประกอบทัง้ หมดไม่เป็ นเมทริ กซ์เอกลักษณ์ (Bartlett’s test: 2 = 866.750, df = 6, p = .000)
3) การทดสอบ KMO พบว่า มี ค่าความพอเพี ยงของการเลื อกตัวอย่างโดยรวม (KMO) เท่ากับ
.739 และ 4) การทดสอบ MSA พบว่า ค่าความพอเพียงของการเลือกตัวอย่าง (MSA) มีคา่ ตังแต่
้
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.550-.789 ซึ่ง มากกว่า .5 ทุก ค่า แสดงว่าข้ อ ค าถามมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน เพี ย งพอที่ จ ะสามารถ
นามาใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ดังแสดงในตาราง 6
ตาราง 6 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร
ชันปี
้ ที่ 1
องค์ ประกอบ
ความรั ก ชาติ เ ชิ ง
ความรั ก ชาติ
หลงใหล
ความรั ก ชาติ
.663
เชิ ง หลงใหล
ความรั ก ชาติ
.388**
เชิงสร้ างสรรค์
ความรั ก ชาติ
.547**
เชิงสัญลักษณ์
ความรั ก ชาติ
.382**
เชิ ง หน้ าที่ พ ลเมื อ ง

ความรั ก ชาติ
เชิงสร้ างสรรค์

ความรั ก ชาติ
เชิงสัญลักษณ์

ความรั ก ชาติ เ ชิ ง
หน้ าที่ พ ลเมื อ ง

.724
.508**

.550

.265**

.450**

.789

Bartlett’s test: 2 = 866.750, df = 6, p = .000 และ KMO = .739
หมายเหตุ
**มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01, ค่าแนวทแยง คือ ค่า Measures of Sampling Adequacy (MSA)
ผลการวิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน อัน ดับ สองพบว่า โมเดลความรัก ชาติ ของ
นักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ไม่สอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจยั จึงปรับ
โมเดลด้ วยการลากเส้ นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความคลาดเคลื่ อ นของคะแนนของตัว ชี ว้ ัด
โดยพิจารณาตามดัชนี และค่าพารามิเตอร์ ที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงทางสถิติ (EPC) และทาการ
วิเคราะห์ทดสอบความกลมกลืนของโมเดลอีกครัง้ จนทาให้ ได้ โมเดลที่มีความสอดคล้ องกลมกลืน
ได้ ค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากับ 46.674, p = .090, df = 35 นั่นคือ ค่าสถิติไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์
อย่างไม่มี นัยสาคัญ ทางสถิติ แสดงว่าโมเดลมี ความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์
นอกจากนี ไ้ ด้ พิ จ ารณ าร่ ว มกั บ ค่ า อั ต ราส่ ว นระหว่ า งไค -สแควร์ กั บ ชั น้ ความเป็ นอิ ส ระ
(2 /df) เท่ากับ 1.342 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 2 ส่วนค่าดัชนี GFI = .992 ค่าดัชนี AGFI = .981 ค่า CFI = .999
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ซึ่งมีคา่ มากกว่า .900 สาหรับ ค่าดัชนี RMSEA = .019 ค่าดัช นี SRMR = .019 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า
.05 แสดงดังภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษา
วิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
เมื่ อพิจารณาค่านา้ หนักองค์ประกอบ (Factor loading) ในรู ป คะแนนมาตรฐาน ( β)
ของตัวชีว้ ัดในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า
องค์ประกอบที่ 1 ความรักชาติเชิงหลงใหล ประกอบด้ วย 3 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ 1.1 การให้
ความสาคัญ 1.2 ความรักและหวงแหน 1.3 การคิดในแง่บวก มีค่านา้ หนักองค์ประกอบในรู ปคะแนน
มาตรฐานตังแต่
้ .672-.808
องค์ป ระกอบที่ 2 ความรัก ชาติเชิง สร้ างสรรค์ ประกอบด้ ว ย 3 ตัว ชี ว้ ัด ได้ แ ก่
2.1 การเอาใจใส่ต่อสังคม 2.2 การชื่นชมยินดี 2.3 การวิพากษ์ เชิงบวก มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรู ป
คะแนนมาตรฐานตังแต่
้ .689-.765
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องค์ป ระกอบที่ 3 ความรัก ชาติเชิง สัญ ลัก ษณ์ ประกอบด้ ว ย 3 ตัว ชี ้วัด ได้ แ ก่
3.1 การแสดงออกเชิ งสัญ ลักษณ์ 3.2 ความภู มิ ใจในเอกลักษณ์ ของไทย 3.3 การเห็ นคุณ ค่ า
มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานตังแต่
้ .814-.846
องค์ ประกอบที่ 4 ความรั กชาติ เชิ งหน้ าที่ พลเมื อง ประกอบด้ วย 3 ตัวชี ว้ ัด ได้ แก่
4.1 การปฏิ บตั ิตนตามกฎเกณฑ์ 4.2 ความเชื่อมั่นในระบบ 4.3 การยอมรับกฎระเบียบ มี ค่านา้ หนัก
องค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานตังแต่
้ .724-.818 แสดงว่าตัวชี ้วัดของแต่ละองค์ประกอบทังหมด
้
12 ตัว สามารถวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหารได้ ดังแสดงในตาราง 7
ตาราง 7 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวชี ้วัดในองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร
ชันปี
้ ที่ 1 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ตัวชีว้ ัด
β
องค์ ประกอบความรักชาติเชิงหลงใหล
การให้ ความสาคัญ
.672
ความรักและหวงแหน
.733
การคิดในแง่บวก
.808
องค์ ประกอบความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์
การเอาใจใส่ตอ่ สังคม
.765
การชื่นชมยินดี
.689
การวิพากษ์เชิงบวก
.702
องค์ ประกอบความรักชาติเชิงสัญลักษณ์
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
.846
ความภูมิใจในเอกลักษณ์ของไทย
.814
การเห็นคุณค่า
.819
องค์ ประกอบความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมือง
การปฏิบตั ิตนตามกฎเกณฑ์
.733
ความเชื่อมัน่ ในระบบ
.818
การยอมรับกฎระเบียบ
.724

b (SE)

t

R2

.482 (.027)
.410 (.018)
.510 (-)

18.184**
23.015**
-

.451
.538
.653

.430 (-)
.367 (.019)
.457 (.023)

19.129**
19.525**

.585
.475
.493

.490 (-)
.446 (.016)
.554 (.019)

28.627**
28.990**

.715
.663
.671

.399 (.020)
.470 (-)
.424 (.021)

19.926**
19.922**

.537
.670
.524

หมายเหตุ: ** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
- ไม่รายงานค่า SE และ t เนื่องจากเป็ นพารามิเตอร์ คงที่ (Constrained Parameters)
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เมื่ อ พิ จ ารณาค่าน า้ หนัก องค์ ป ระกอบ (Factor loading) ในรู ป คะแนนมาตรฐาน ( β)
ขององค์ประกอบ พบว่า มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกองค์ประกอบ แสดงว่าทัง้ 4 องค์ประกอบ
เป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญ ต่อการพิจารณาถึงความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 และ
พิจารณารายละเอียดขององค์ประกอบ พบว่า ค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐาน
ที่มีคา่ มากที่สดุ คือ ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ ( β=.977) รองลงมา คือ ความรักชาติเชิงหลงใหล
( β=.876) และความรั ก ชาติ เ ชิ ง หน้ าที่ พ ลเมื อ ง ( β=.835) ส่ ว นองค์ ป ระกอบที่ มี ค่ า น า้ หนั ก
องค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานน้ อยที่สดุ คือ ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์ (β=.824) และแต่ละ
องค์ประกอบมีความเชื่อมั่นในการวัด (R2 ) ตังแต่
้ .679-.954 แสดงว่าทัง้ 4 องค์ประกอบ สามารถ
วัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 และยืนยันได้ ว่าโมเดลองค์ประกอบความรักชาติ
เป็ นไปตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ผ้ วู ิจยั กาหนดไว้ ดังแสดงในตาราง 8
นอกจากนั ้นเพื่อ เป็ น การตรวจสอบว่าแบบวัด ความรัก ชาติข องนัก ศึก ษาวิช าทหาร
ชันปี
้ ที่ 1 ที่สร้ างขึน้ เพื่อใช้ เก็บข้ อมูลมีคุณภาพ ผู้วิจัยได้ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง
(Construct validity) และความเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ าง (Construct reliability) ดังนี ้
1) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct Validity) ประกอบด้ วย ความเที่ยงตรง
2 ประเภท คื อ ความเที่ ย งตรงเชิ ง ลู่ เข้ า (Convergent validity) และความเที่ ย งตรงเชิ ง จ าแนก
(Discriminant validity) พิ จ ารณาดัง นี ้
1.1) ค่า ความแปรปรวน ที่ ส กัด ได้ เฉลี่ ย ของตัว ชี ว้ ัด (Average variance
extracted: AVE) มีค่าตังแต่
้ .518-.683 ซึ่งมากกว่า .5 ทุกค่า แสดงให้ เห็นว่าแบบวัดความรักชาติ
มี ค วามเที่ ย งตรงเชิ ง ลู่เข้ า (Convergent validity) ที่ ดี หรื อ ข้ อ ค าถาม/ตัว ชี ว้ ัด ในองค์ ป ระกอบ
เดียวกันสามารถร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนันได้
้ ดี
1.2) ค่า AVE มากกว่าค่าความแปรปรวนร่ วมระหว่างองค์ป ระกอบแต่ละคู่
(CovB.C = .350, CovB.S = .247, CovB.CI = .104, CovC.S = .293, CovC.CI = .118 และ CovS.CI = .206)
แสดงให้ เห็นว่าแบบวัด ความรักชาติมีค วามเที่ย งตรงเชิง จาแนก (Discriminant validity) หรื อ
แบบวัด สามารถแบ่ง กลุ่ ม ผู้ ต อบแบบวัด ออกเป็ น กลุ่ ม ต่า งๆ ได้ ตามระดับ ความรั ก ชาติ
ของแต่ล ะคน
ดัง นัน้ สรุ ป ได้ ว่า แบบวัด ความรั ก ชาติข องนัก ศึก ษาวิ ช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 ที่ ส ร้ างขึ น้
มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct Validity) หรื อแบบวัดมีความสามารถในการวัดความรักชาติ
ได้ ตรงตามโครงสร้ างของแนวคิดทฤษฎีที่ผ้ วู ิจยั กาหนด
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2) ความเชื่ อ มั่น เชิง โครงสร้ าง (Construct reliability: CR) มี ค ่า ตัง้ แต่ .763-.866
ซึง่ มากกว่า .7 ทุกค่า แสดงว่าแบบวัดมีความเชื่อมัน่ สูงทุกองค์ประกอบ ดังแสดงในตาราง 8
ตาราง 8 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหารชันปี
้ ที่ 1
ค่าความแปรปรวนที่สกัดได้ เฉลี่ยของตัวชี ้วัด และค่าความเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ าง
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
องค์ ประกอบ
b(SE)
ความรักชาติเชิงหลงใหล
.883 (.038)
ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์
.815 (.039)
ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์
1.000 (.035)
ความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมือง .886 (.039)

β

.876
.824
.977
.835

t
23.385**
20.698**
28.514**
22.519**

R2
.768
.679
.954
.697

CR
.783
.763
.866
.803

AVE
.547
.518
.683
.577

หมายเหตุ: ** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ระยะที่ 2 ผลการพัฒนาหลั กสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรั กชาติของ
นั กศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
หลักสูตรการฝึ กวิช าทหารที่เสริ ม สร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั ้นปี ที่ 1
ถูกพัฒนาขึน้ ตามกระบวนการวิจัยและพัฒ นา (Research and Development) ผู้วิจัยน าโครงสร้ าง
องค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ที่ได้ จากการศึกษาในระยะที่ 1 มาเป็ น
แนวทางในการพัฒ นาหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
หลักสูตรการฝึ กวิชาทหาร ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด และมีเนื ้อหาที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ
และทุกตัวชี ้วัด ซึ่งองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 มีจานวน 4 องค์ประกอบ
12 ตัวชี ้วัด ดังแสดงในตาราง 9
ตาราง 9 องค์ประกอบและตัวชี ้วัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
องค์ ประกอบความรักชาติ
1. ความรักชาติเชิงหลงใหล

ตัวชีว้ ัด
1.1 การให้ ความสาคัญ
1.2 ความรักและหวงแหน
1.3 การคิดในแง่บวก (B3)
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ตาราง 9 (ต่อ)
องค์ ประกอบความรักชาติ
2. ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์

3. ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์

4. ความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมือง

ตัวชีว้ ัด
2.1 การเอาใจใส่ตอ่ สังคม
2.2 การชื่นชมยินดี
2.3 การวิพากษ์เชิงบวก
3.1 การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
3.2 ความภูมิใจในเอกลักษณ์ของไทย
3.3 การเห็นคุณค่า
4.1 การปฏิบตั ติ นตามกฎเกณฑ์
4.2 ความเชื่อมัน่ ในระบบ
4.3 การยอมรับกฎระเบียบ

หลั ก สู ต รการฝึ กวิ ช าทหาร ตามที่ ก ระทรงกลาโหมก าหนด เป็ นไปตามนโยบาย
การป้องกันประเทศของกองทัพบกที่ม่งุ เน้ นถึงการปลูกฝั งอุดมการณ์ และความจงรักภักดีในชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้ เกิดความรักและหวงแหนชาติ โดยศึกษาสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ
4 ชั่ว โมง รวมระยะเวลาการศึ ก ษาทัง้ หมด จ านวน 130 ชั่ว โมง แบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น ได้ แ ก่
1) การฝึ กภาคปกติ จานวน 80 ชัว่ โมง 2) การฝึ กภาคสนาม จานวน 38 ชัว่ โมง และ 3) เบ็ดเตล็ด
จานวน 12 ชัว่ โมง รายละเอียดดังนี ้
1. การฝึ กภาคปกติ จานวน 80 ชัว่ โมง แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนย่อย คือ 1) การฝึ กปฏิบตั ิ
และ 2) การเรี ยนทฤษฎี ดังนี ้
1.1 การฝึ ก ปฏิ บัติ ระยะเวลา 40 ชั่วโมง เป็ นวิช าการฝึ ก บุค คลท่าเบื อ้ งต้ น
รายละเอียดดังนี ้
1.1.1 วิชาการฝึ กบุคคลท่ามือเปล่า จานวน 12 ชัว่ โมง (3 สัปดาห์)
1.1.2 วิชาการฝึ กบุคคลท่าอาวุธ
จานวน 16 ชัว่ โมง (4 สัปดาห์)
1.1.3 วิชาการฝึ กแถวชิด
จานวน 8 ชัว่ โมง (2 สัปดาห์)
1.1.4 วิชาการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จานวน 4 ชัว่ โมง (1 สัปดาห์)
1.2 การเรี ยนทฤษฎี ระยะเวลา 40 ชัว่ โมง รายละเอียด ดังนี ้
1.2.1 วิชาการยิงปื นตามหลักสูตร
จานวน 8 ชัว่ โมง (2 สัปดาห์)
1.2.2 วิชาแบบธรรมเนียมทหาร
จานวน 2 ชัว่ โมง (1/2 สัปดาห์)
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1.2.3 วิชาการกาลังสารอง
จานวน 2 ชัว่ โมง (1/2 สัปดาห์)
1.2.4 วิชาการข่าวเบื ้องต้ น
จานวน 4 ชัว่ โมง (1 สัปดาห์)
1.2.5 วิชายุทธวิธี
จานวน 4 ชัว่ โมง (1 สัปดาห์)
1.2.6 วิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย
จานวน 4 ชัว่ โมง (1 สัปดาห์)
1.2.7 วิชาอุดมการณ์ความรักชาติ
จานวน 4 ชัว่ โมง (1 สัปดาห์)
1.2.8 วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน
จานวน 4 ชัว่ โมง (1 สัปดาห์)
1.2.9 วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 8 ชัว่ โมง (2 สัปดาห์)
1.2.10 วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จานวน 4 ชัว่ โมง (1 สัปดาห์)
2. การฝึ กภาคสนาม จานวน 38 ชัว่ โมง (5 วัน) ดังนี ้
2.1 การข้ ามเครื่ องกีดขวาง 10 สถานี
จานวน 4 ชัว่ โมง
2.2 การข้ ามลาน ้าด้ วยสะพานเชือก
จานวน 4 ชัว่ โมง
2.3 วิชายุทธวิธี
จานวน 10 ชัว่ โมง
2.4 วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน จานวน 8 ชัว่ โมง
2.5 วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 8 ชัว่ โมง
2.6 วิชาปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ จานวน 4 ชัว่ โมง
3. เบ็ดเตล็ด จานวน 12 ชัว่ โมง ดังนี ้
3.1 การปฐมนิเทศ
จานวน 4 ชัว่ โมง
3.2 การสอบภาคปฏิบตั ิ
จานวน 4 ชัว่ โมง
3.3 การสอบภาคทฤษฎี
จานวน 4 ชัว่ โมง
หลักสูตรการฝึ กวิช าทหารที่เสริ ม สร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิช าทหารชั ้นปี ที่ 1
ที่พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นหลักสูตรเสริ มที่จดั การฝึ กเพิ่มเติมในชัว่ โมงสุดท้ ายของการเรี ยนทฤษฎีในการฝึ ก
ภาคปกติ ยกเว้ นการเรี ยนวิชาการยิงปื นตามหลักสูตรในสัปดาห์ที่ 11-12 ซึ่งสอนทังหมด
้
8 ครัง้
ครัง้ ละ 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทัง้ หมด 8 ชั่วโมง ที่มีความมุ่งหมายเพื่ อเสริ มสร้ างความรักชาติ
ทัง้ 4 องค์ประกอบ 12 ตัวชี ว้ ัด โดยในหลักสูตรจะใช้ วิธี สอนในรู ป แบบต่างๆ เช่น การบรรยาย
การอธิบาย การยกตัวอย่าง การให้ ข้อสังเกต ประกอบกับการทากิจกรรมที่ผสมผสานวิธีการทา
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กิจกรรมกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรื อประสบการณ์ การซักค้ าน
และการแสดงบทบาทสมมติ ที่มีรายละเอียดในการฝึ ก ดังแสดงในตาราง 10
ตาราง 10 รายละเอียดการฝึ กในหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริมสร้ างความรักชาติของนักศึกษา
วิชาทหารชันปี
้ ที่ 1
ครั ้งที่
1

2
3

4
5

ประเด็นที่เสริ มสร้ า ง
องค์ ป ระกอบ
ตัวชีว้ ัด
สัญลักษณ์ความ
ความรักชาติเชิง 7. การแสดงออกเชิง
เป็ นไทย
สัญลักษณ์
สัญลักษณ์
8. ความภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของไทย
มรดกชาติอันล ้าค่า ความรักชาติ 9. การเห็นคุณค่า
เชิงสัญลักษณ์
คิดดีจึงมีสุข
ความรักชาติ 2. ความรั กและ
เชิงหลงใหล
หวงแหน
3. การคิดในแง่ บวก
เหตุการณ์
ความรักชาติ 1. การให้ ความสาคัญ
อันทรงคุณค่า
เชิงหลงใหล
สิทธิ และหน้ าที่
ความรักชาติ 10. การปฏิบัติตน
เชิงหน้ าที่
ตามกฎเกณฑ์
พลเมื อง
11. ความเชื่ อมั่น
ในระบบ
ชื่อกิจกรรม

6

การอยู่ร่วมกัน
ในสัง คม

ความรักชาติ
เชิงหน้ าที่
พลเมื อง

12. การยอมรั บ
กฎระเบียบ

7

เสียงจากใจ

ความรักชาติ
เชิงสร้ างสรรค์

4. การเอาใจใส่
ต่อส่วนรวม

รู ปแบบ
การทากิจกรรม
- กิจกรรมสันทนาการ
- การแสดงความ
คิดเห็น
- การแสดงความ
คิดเห็น
- การแสดงความ
คิดเห็น
- การซักค้ าน
- การแสดงความ
คิดเห็น
- การแสดงความ
คิดเห็น
- การซักค้ าน
- การแสดงบทบาท
สมมติ
- การแสดงความ
คิดเห็น
- การแสดงบทบาท
สมมติ
- การแสดงความ
คิดเห็น
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ตาราง 10 (ต่อ)
ครั ้งที่
8

ชื่อกิจกรรม
ไม่ทุจริ ตคิด
โกงชาติ

ประเด็นที่เสริ มสร้ า ง
องค์ ป ระกอบ
ตัวชีว้ ัด
ความรักชาติ 4. การเอาใจใส่
เชิงสร้ างสรรค์
ต่อส่วนรวม
5. การชื่ นชมยินดี
6. การวิพากษ์ เชิง บวก

รู ปแบบ
การทากิจกรรม
- การแสดงความ
คิดเห็น
- การแสดงบทบาท
สมมติ

การเสริ มสร้ างความรักชาติองค์ประกอบที่ 1 ความรักชาติเชิงหลงใหล มี 2 หน่วยการเรี ยนรู้
ได้ แก่ 1) หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 คิดดีจึงมีสขุ ช่วยเสริ มสร้ างความรักและหวงแหนชาติ (ตัวชี ้วัดที่ 2)
และการคิดในแง่บวก (ตัวชี ้วัดที่ 3) และ 2) หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 เหตุการณ์อนั ทรงคุณค่า ช่วยเสริ มสร้ าง
การให้ ค วามส าคัญ ต่อเหตุก ารณ์ ส าคัญ ของชาติ และระลึกถึงคุณ ความดี ของบรรพบุรุษ ไทย
(ตัวชี ้วัดที่ 1)
การเสริ ม สร้ างความรักชาติองค์ประกอบที่ 2 ความรักชาติเชิง สร้ างสรรค์ มี 2 หน่วย
การเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ 1) ห น่ว ยการเรี ย นรู้ ที ่ 7 เสี ย งจากใจ ช่ว ยเสริ ม สร้ างการเอาใจใส่
ต่อส่วนรวม โดยการให้ ห รื อ การช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ (ตัวชี ้วัดที่ 4) และ 2) หน่วย
การเรี ยนรู้ที่ 8 ไม่ทจุ ริตคิดโกงชาติ ช่วยเสริมสร้ างการเอาใจใส่ตอ่ ส่วนรวม ไม่นิ่งเฉยต่อการกระทา
ความผิดต่อชาติ (ตัวชี ้วัดที่ 4) การชื่นชมยินดีผ้ ทู ี่ทาความดี ทาสิ่งที่ถูกต้ อง (ตัวชี ้วัดที่ 5) และการ
วิพากษ์เชิงบวก (ตัวชี ้วัดที่ 6)
การเสริ มสร้ างความรักชาติองค์ประกอบที่ 3 ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ มี 2 หน่วยการ
เรี ยนรู้ ได้ แ ก่ 1) หน่ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 1 สัญ ลัก ษณ์ ความเป็ นไทย ช่ว ยเสริ ม สร้ างการแสดงออก
เชิง สัญ ลัก ษณ์ โดยการใช้ สัญ ลักษณ์ ที่แสดงออกถึง ความเป็ นไทยมาประยุกต์ใช้ (ตัวชีว้ ัดที่ 7)
และความภูมิใจในเอกลักษณ์ของไทย เช่น สถาปั ตยกรรมที่งดงามและโดดเด่น (ตัวชี ้วัดที่ 8) และ
2) หน่วยการเรี ย นรู้ ที่ 2 มรดกชาติอันล า้ ค่า ช่วยเสริ ม สร้ างการเห็ น คุณ ค่า ของมรดกชาติผ่าน
สิ่งที่สะท้ อนจากภาพจิตรกรรมไทย (ตัวชี ้วัดที่ 9)
การเสริ มสร้ างความรักชาติองค์ประกอบที่ 4 ความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมือง มี 2 หน่วยการ
เรี ย นรู้ ได้ แ ก่ 1) หน่ วยการเรี ย นรู้ ที่ 5 สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ช่ว ยเสริ ม สร้ างความเชื่ อ มั่น ในระเบี ย บ
กฎเกณฑ์ และระบบกฎหมาย (ตัวชีว้ ดั ที่ 11) และ 2) หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 6 การอยู่ร่วมกันในสังคม
ช่วยให้ ยอมรับกฎระเบียบ (ตัวชี ้วัดที่ 11)
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ผู้ วิ จัย ได้ น าหลัก สู ต รการฝึ กวิ ช าทหารและแผนการฝึ กวิ ช าทหารที่ ส ร้ างขึ น้ เสนอ
ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญประเมิน โดยประเด็นการประเมินประกอบด้ วย 3 ด้ าน คือ 1) ด้ านความเหมาะสม
2) ด้ านความเป็ นไปได้ และ 3) ด้ านความถูกต้ อง มีผลการประเมิน ดังแสดงในตาราง 11
ตาราง 11 ผลการประเมิ นหลักสูตรการฝึ กวิช าทหารและแผนการฝึ กวิช าทหารที่ เ สริ ม สร้ าง
ความรั ก ชาติของนักศึกษาวิชาทหารชันปี
้ ที่ 1
ประเด็นการประเมิน
ด้ านที่ 1 ความเหมาะสม
ด้ านที่ 2 ความเป็ นไปได้
ด้ านที่ 3 ความถูกต้ อง ความครอบคลุม
รวม

̅
X

3.556
3.750
3.667
3.643

SD
0.511
0.452
0.500
0.457

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 11 การประเมิ น หลัก สู ต รการฝึ ก วิ ช าทหารและแผนการฝึ ก วิ ช าทหาร
เพื่อเสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร พบว่า ค่าเฉลี่ยการประเมินหลักสูตรการฝึ กวิชา
ทหารและแผนการฝึ ก เท่ า กับ 3.643 มี คุณ ภาพในระดับ ปานกลาง โดยด้ า นความเป็ นไปได้
มี ค่าเฉลี่ ย การประเมิ น สูงสุด รองลงมา คือ ด้ านความถูกต้ อง ความครอบคลุม ส่ว นด้ า นที ่มี
ค่าเฉลี่ยการประเมินต่าสุด คือ ด้ านความเหมาะสม ซึ่งทุกด้ านมีคณ
ุ ภาพในระดับปานกลาง
ทังนี
้ ้ผู้เชี่ยวชาญได้ ให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการฝึ กในประเด็น
ของ 1) ควรมีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรี ยนต่อการจัดการฝึ กในแต่ละครัง้ เพื่อนาไปปรับปรุง
และแก้ ไขต่อไป และ 2) กิจกรรมในแต่ละครัง้ ควรปรับให้ กระชับมากขึ ้น เนื่องจากเวลาที่ใช้ ในการ
ฝึ ก ไม่ ม ากนั ก ซึ่ ง ผู้ วิ จัย ได้ น าไปด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขตามค าแนะน า ของผู้ เชี่ ย วชาญ
โดย 1) จัดทาแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เรี ยนต่อการฝึ กเพิ่มเติมและวางแนวทางในการนาผล
การประเมิ นมาปรับปรุ งการฝึ กในครัง้ ถัดไป และ 2) ปรับขัน้ ตอนการทากิจกรรมให้ กระชับและ
จัดครู ผ้ ูช่วยฝึ กเพิ่ม เพื่อความรวดเร็ วในการจัดกิจกรรม โดยมีแนวทางในการจัดทาแผนการฝึ ก
เพื่อเสริมสร้ างความรักชาติ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
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ตัวอย่างแผนการฝึ ก

องค์ ประกอบ

กิจกรรมครัง้ ที่ 1 สัญลักษณ์ ความเป็ นไทย
ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic patriotism)

เวลา 60 นาที

จุดประสงค์ การเรียนรู้
- บอกความภูมใิ จในความเป็ นไทยผ่านสัญลักษณ์ (ตัวชี ้วัดที่ 7 การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์)
และ 8 ความภูมิใจในเอกลักษณ์ของไทย)
สาระการเรียนรู้
- สัญลักษณ์ที่บง่ บอกถึงความเป็ นไทย ได้ แก่ ภาพธงชาติ สีของธงชาติ น ้าเงิน ขาว และแดง ภาพ
แผนที่ ป ระเทศไทย สัญ ลัก ษณ์ ป ระจาชาติไ ทย ที ่ค ณะกรรมการเอกลัก ษณ์ ข องชาติไ ด้
กาหนดไว้ 3 สิ่ง คือ 1) สัต ว์ ป ระจาชาติ ไ ทย คื อ ช้ า งไทย 2) ดอกไม้ ป ระจาชาติ คื อ ดอก
ราชพฤกษ์ ห รื อ ดอกคูน และ 3) สถาปั ตยกรรมประจาชาติ คือ ศาลาไทย
การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ นาเข้ าสู่บทเรียน
1.1 ครูฝึกบอกจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ในการดาเนินกิจกรรมให้ นกั ศึกษาทราบ
1.2 ให้ นกั ศึกษาทากิจกรรมเพื่อทาความรู้จกั กันในกิจกรรม “อยากรู้จกั ต้ องทักทาย”
1.3 ครูฝึกอธิบายขันตอนการท
้
ากิจกรรม (ใบกิจกรรมที่ 1.1) และเริ่ มทากิจกรรม
1.4 หลังจากทากิจกรรมเสร็ จแล้ ว ครูถามนักศึกษาว่าจาชื่อเพื่อนได้ กี่คน และถ้ าใคร
จาชื่อเพื่อนได้ มากที่สดุ ก็จะมอบรางวัลให้
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ พัฒนาผู้เรียน (ขัน้ สอน)
2.1 ให้ นกั ศึกษาคนที่จาชื่อเพื่อนได้ มากที่สดุ ออกมารับรางวัลหน้ าห้ อง และอยู่
เป็ นนายแบบหรื อนางแบบประกอบการบรรยายเกี่ยวกับเครื่ องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 ครูฝึกถามเกี่ยวกับเครื่ องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ดังนี ้
- เครื่ องแบบนักศึกษาวิชาทหารที่ใช้ ในปั จจุบนั เริ่ มใช้ ตงแต่
ั ้ เมื่อใด (พ.ศ. 2558)
- เหตุใดจึงเปลีย่ นแปลงรูปแบบของเครื่ องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
(หมายเหตุด้ านท้ ายของกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 3 (พ.ศ. 2558) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติเครื่ องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่ องแบบผู้กากับนักศึกษาวิชา
ทหาร พ.ศ. 2521 ระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของเครื่ องแบบนักศึกษาวิชาทหารไว้
ดัง นี ้ โดยที่เ ป็ น การสมควรเพิ่มเครื่ องแบบฝึ กนักศึกษาวิชาทหารและเครื่ องแบบฝึ กผู้กากับ
นักศึกษาวิชาทหาร เพื่อกาหนดให้ มีรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทย
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ตัวอย่างแผนการฝึ ก (ต่อ)
และเกิ ด ความคล่อ งตัว ในการฝึ ก หรื อ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ทัง้ ในที่ ตัง้ และภาคสนามยิ่ ง ขึน้ จึ ง
จาเป็ นต้ องออกกฎกระทรวงนี ้)
2.3 ครู ฝึกกระตุ้นให้ นัก ศึกษาอยากร่ วมทากิ จกรรม ถ้ านัก ศึกษาสามารถ
เลือกได้ วา่ ต้ องการสวมใส่เครื่ องแบบนักศึกษาวิชาทหารรู ปแบบใดจะดีหรื อไม่ ซึง่ ในวันนี ้จะเปิ ด
โอกาสให้ นกั ศึกษาออกแบบเครื่ องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
2.4 ให้ นกั ศึกษาจับกลุม่ 3 กลุม่ เพื่อทากิจกรรมที่ 1.2 เครื่ องแบบที่รัก
2.5 ครูฝึกอธิบายการทากิจกรรม ดังนี ้
1) ให้ นกั ศึกษาออกแบบเครื่ องแบบนักศึกษาวิชาทหารภายใต้ เงื่อนไข
2 ข้ อ คือ มีประโยชน์ ในการใช้ งาน และมีสญ
ั ลักษณ์ บ่งบอกว่าเป็ นเครื่ องแบบนักศึกษาวิชาทหารของ
ประเทศไทยอย่างชัดเจน
2) นาเสนอผลงาน พร้ อมบอกแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ รวบยอด (ขัน้ สรุ ป)
3.1 ให้ นกั ศึกษานาเสนอผลงานการออกแบบ
3.2 ครู ฝึ ก สรุ ป กิ จ กรรมกับ นัก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร ในเรื่ อ งสัญ ลัก ษณ์
ความเป็ น ไทยที่นามาใช้ การออกแบบเครื่ องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
- สัญลักษณ์ที่นามาใช้ ได้ แก่ ภาพธงชาติ สีของธงชาติ น ้าเงิน ขาว และ
แดง ภาพแผนที่ประเทศไทย สัญลักษณ์ ประจาชาติไทย ที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ ของชาติ ได้
กาหนดไว้ 3 สิ่ง คื อ 1) สัต ว์ ป ระจาชาติ ไ ทย คื อ ช้ างไทย 2) ดอกไม้ ป ระจาชาติ คื อ ดอก
ร า ช พ ฤ ก ษ์ ห รื อ ด อ ก ค ูน แ ล ะ 3) สถาปั ตยกรรมประจ าชาติ คื อ ศาลาไทย (ที่ ม า:
http://www.dhammathai.org/thailand/thaisign.php) ล้ วนบ่งบอกถึงความเป็ นไทย เช่น เมื่อเราคน
ไทยเห็นธงชาติไทยเราก็จะรู้ สึกภาคภูมิใจในความเป็ นชาติไทย เมื่อเราคนไทยเห็นภาพแผนที่
ประเทศไทยเราก็ จะรู้ สึกขอบคุณผืนแผ่นดินไทยที่ให้ เราอยู่อาศัย ทามาหากิ น มีความสุขในวันนี ้
เมื่อเราคนไทยเห็นช้ างเราก็จะรู้ สึกภูมิใจในเอกราชของไทยที่ชาติอื่นไม่มี เพราะในสมัยก่อนใช้ ช้าง
เป็ นพาหนะในการออกรบ จึงถือได้ วา่ ช้ างเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ ชาติไทยยังคงเป็ นไทย ไม่ตกไปเป็ น
เมืองขึ ้นของใคร เมื่อเราเห็นดอกราชพฤกษ์ หรื อดอกคูนเราก็จะรู้สกึ ถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศ
ไทย เพราะต้ นราชพฤกษ์ เป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็ นใหญ่ ความมีอานาจวาสนา มีโชคมีชยั
ส่วนศาลาไทยแสดงให้ เห็นว่าไทยมีสถาปั ตยกรรมที่งดงามและโดดเด่น
3.3 ให้ นกั ศึกษาทาแบบประเมินความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมครัง้ ที่ 1 สัญลักษณ์ความเป็ นไทย

90
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สื่อประกอบการทากิจกรรม
ภาพประกอบสัญลักษณ์ประจาชาติไทย
ใบกิจกรรมที่ 1.1 อยากอยากรู้จกั ต้ องทักทาย
ใบกิจกรรมที่ 1.2 เครื่ องแบบที่รัก
แบบประเมินความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมครัง้ ที่ 1 สัญลักษณ์ความเป็ นไทย
การประเมินผล
จุดประสงค์ การเรียนรู้
บอกความภูมใิ จในความ
เป็ นไทยผ่านสัญลักษณ์

วิธีการวัด
เครื่องมือวัด
- ประเมินผลการทา - ใบกิจกรรมที่ 1.2
กิจกรรมที่ 1.2
เครื่ องแบบที่รัก

เกณฑ์ การประเมิน
- นักศึกษาสามารถทา
กิจกรรมที่ 1.2 ได้

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

ระยะที่ 3 ผลการใช้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรั กชาติของนักศึกษา
วิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 ศูนย์ ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ ทหารบก จังหวัดนครปฐม
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิติพื น้ ฐานของคะแนนความรั กชาติของนั กศึกษา
วิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
การวิเคราะห์ในขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการวิเคราะห์ ค่าสถิติพืน้ ฐานของคะแนนความรักชาติ
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 ที่ ทาแบบวัดความรักชาติ จานวน 46 ข้ อ ประกอบด้ วย 4 ด้ าน คือ
1) ด้ านความรักชาติเชิงหลงใหล 2) ด้ านความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์ 3) ด้ านความรักชาติเชิงสัญลักษณ์
และ 4) ด้ านความรั กชาติ เชิ งหน้ าที่ พลเมื อง ที่ ได้ จากกลุ่มตัวอย่ างนักศึกษาวิ ชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
จานวน 123 คน ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่ม รัก ชาติส ูง จ านวน 78 คน และกลุ่มรักชาติ
ปานกลาง จานวน 45 คน
ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มรักชาติสงู มีคะแนนเฉลี่ยความรักชาติ ก่อนการฝึ กเท่ากับ
4.251 (̅XPretest=4.251) หลั ง การฝึ กเท่ า กั บ 4.326 (̅XPosttest=4.326) และระยะติ ด ตามเท่ ากั บ 4.298
(̅XFollow=4.298) ส่ วนกลุ่ม รั กชาติ ปานกลางมี คะแนนเฉลี่ ยความรั กชาติ ก่ อนการฝึ กเท่ ากับ 3.790
(̅XPretest=3.790) ห ลั งการฝึ กเท่ ากั บ 3.876 (̅XPosttest=3.876) และระยะติ ด ตาม เท่ ากั บ 3.873
̅Follow=3.873) ดังแสดงในตาราง 12 และดังภาพประกอบ 6
(X
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร
ชันปี
้ ที่ 1
ตัวแปรที่ศึกษา ช่ วงเวลาการวัด
ความรักชาติ ก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ ก
ระยะติดตาม

4.40
4.30

กลุ่ม
รักชาติสงู
รักชาติปานกลาง
รักชาติสงู
รักชาติปานกลาง
รักชาติสงู
รักชาติปานกลาง

4.326
4.251

n
78
45
78
45
78
45

SD
0.220
0.234
0.163
0.279
0.150
0.254

̅
X

4.251
3.790
4.326
3.876
4.298
3.873

4.298

กลุ่มรักชาติสูง
กลุ่มรักชาติปานกลาง

4.20
4.10
4.00
3.90
3.80

3.876

3.873

หลังการฝึ ก

ระยะติดตาม

3.79

3.70
ก่ อนการฝึ ก

ภาพประกอบ 6 คะแนนเฉลี่ยความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ านหรื อองค์ ประกอบ กลุ่มรั กชาติสูงมี คะแนนเฉลี่ ยความรั กชาติ
เชิงหลงใหล ก่อนการฝึ กเท่ากับ 4.297 (̅XPretest=4.297) หลังการฝึ กเท่ากับ 4.364 (̅XPosttest=4.364)
และระยะติ ด ตาม เท่ า กั บ 4.356 (̅XFollow=4.356) ส่ ว นกลุ่ ม รั ก ชาติ ป านกลางมี ค ะแนนเฉลี่ ย
̅Pretest=3.860) หลัง การฝึ ก เท่ ากับ 3.869
ความรั กชาติเชิ งหลงใหล ก่อนการฝึ กเท่ากับ 3.860 (X
(̅XPosttest=3.869) และระยะติ ด ตามเท่ า กั บ 3.873 (̅XFollow=3.873) ดัง แสดงในตาราง 13 และ
ดังภาพประกอบ 7
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรักชาติเชิงหลงใหล
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
ตัวแปรที่ศึกษา ช่ วงเวลาการวัด
ความรักชาติ ก่อนการฝึ ก
เชิงหลงใหล
หลังการฝึ ก
ระยะติดตาม

4.364

4.40
4.30

กลุ่ม
รักชาติสงู
รักชาติปานกลาง
รักชาติสงู
รักชาติปานกลาง
รักชาติสงู
รักชาติปานกลาง

4.297

n
78
45
78
45
78
45

̅
X

4.297
3.860
4.364
3.869
4.356
3.873

SD
0.270
0.345
0.291
0.305
0.223
0.293

4.356
กลุ่มรักชาติสูง
กลุ่มรักชาติปานกลาง

4.20
4.10
4.00
3.90

3.86

3.869

3.873

ก่ อนการฝึ ก

หลังการฝึ ก

ระยะติดตาม

3.80
3.70

ภาพประกอบ 7 คะแนนเฉลี่ยความรักชาติเชิงหลงใหลของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
กลุ่ ม รั กชาติ สู งมี คะแนนเฉลี่ ย ความรั กชาติ เชิ งสร้ างสรรค์ ก่ อนการฝึ กเท่ ากั บ 4.157
(̅XPretest=4.157) หลั ง การฝึ กเท่ า กั บ 4.261 (̅XPosttest=4.261) และระยะติ ด ตามเท่ า กั บ 4.214
̅Follow=4.214) ส่วนกลุ่มรักชาติปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์ ก่อนการฝึ ก
(X
เท่ากับ 3.648 (̅XPretest=3.648) หลังการฝึ กเท่ากับ 3.832 (̅XPosttest=3.832) และระยะติดตามเท่ากับ
̅Follow=3.704) ดังแสดงในตาราง 14 และดังภาพประกอบ 8
3.704 (X
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
ตัวแปรที่ศึกษา ช่ วงเวลาการวัด
ความรักชาติ ก่อนการฝึ ก
เชิงสร้ างสรรค์
หลังการฝึ ก
ระยะติดตาม

n
78
45
78
45
78
45

̅
X

4.157
3.648
4.261
3.832
4.214
3.704

SD
0.304
0.308
0.242
0.385
0.235
0.396

4.261

4.30
4.20

กลุ่ม
รักชาติสงู
รักชาติปานกลาง
รักชาติสงู
รักชาติปานกลาง
รักชาติสงู
รักชาติปานกลาง

4.214
4.157

กลุ่มรักชาติสูง

4.10
4.00
3.90

3.832

3.80
3.70

3.704
3.648

3.60

ก่ อนการฝึ ก

หลังการฝึ ก

ระยะติดตาม

ภาพประกอบ 8 คะแนนเฉลี่ยความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์ของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
กลุ่ม รักชาติสูง มี ค ะแนนเฉลี่ ยความรักชาติเชิ งสัญ ลักษณ์ ก่อนการฝึ กเท่ากับ 4.344
(̅XPretest=4.344) หลั ง การฝึ กเท่ า กั บ 4.388 (̅XPosttest=4.388) และระยะติ ด ตามเท่ า กั บ 4.373
(̅XFollow=4.373) ส่วนกลุ่มรักชาติปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ ก่อนการฝึ ก
̅Pretest=3.783) หลั ง การฝึ กเท่ า กั บ 3.834 (X
̅Posttest=3.834) และระยะติ ด ตาม
เท่ า กั บ 3.783 (X
เท่ากับ 3.905 (̅XFollow=3.905) ดังแสดงในตาราง 15 และดังภาพประกอบ 9
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรักชาติเชิงสัญลักษณ์
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
ตัวแปรที่ศึกษา ช่ วงเวลาการวัด
ความรักชาติ ก่อนการฝึ ก
เชิงสัญลักษณ์
หลังการฝึ ก
ระยะติดตาม

4.50
4.40
4.30
4.20
4.10
4.00
3.90
3.80
3.70
3.60

4.344

3.783

ก่ อนการฝึ ก

กลุ่ม
รักชาติสงู
รักชาติปานกลาง
รักชาติสงู
รักชาติปานกลาง
รักชาติสงู
รักชาติปานกลาง

4.388

3.834

หลังการฝึ ก

n
78
45
78
45
78
45

4.373

̅
X

4.344
3.783
4.388
3.834
4.373
3.905

SD
0.302
0.299
0.241
0.405
0.211
0.392

กลุ่มรักชาติสูง
กลุ่มรักชาติปานกลาง

3.905

ระยะติดตาม

ภาพประกอบ 9 คะแนนเฉลี่ยความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
กลุ่ม รักชาติส ูง มีคะแนนเฉลี่ยความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมืองก่อนการฝึ กเท่ากับ 4.210
(̅XPretest = 4.210) หลั ง การฝึ กเท่ า กั บ 4.291 (̅XPosttest=4.291) และระยะติ ด ตามเท่ า กั บ 4.249
̅Follow=4.249) ส่ ว นกลุ่ ม รั ก ชาติ ป านกลางมี ค ะแนนเฉลี่ ย ความรั ก ชาติ เ ชิ ง หน้ าที่ พ ลเมื อ ง
(X
ก่ อ นการฝึ กเท่ า กั บ 3.869 (̅XPretest=3.869) หลั ง การฝึ กเท่ า กั บ 3.969 (̅XPosttest=3.969) และ
̅Follow=4.009) ดังแสดงในตาราง 16 และดังภาพประกอบ 10
ระยะติดตามเท่ากับ 4.009 (X
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมือง
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
ตัวแปรที่ศึกษา ช่ วงเวลาการวัด
ความรักชาติ ก่อนการฝึ ก
เชิงหน้ าที่
พลเมือง
หลังการฝึ ก
ระยะติดตาม

4.40
4.30
4.20

กลุ่ม
รักชาติสงู
รักชาติปานกลาง
รักชาติสงู
รักชาติปานกลาง
รักชาติสงู
รักชาติปานกลาง

4.291
4.210

4.10
3.969

4.00
3.90

n
78
45
78
45
78
45

4.249

̅
X

4.210
3.869
4.291
3.969
4.249
4.009

SD
0.400
0.345
0.346
0.470
0.342
0.462

กลุ่มรักชาติสูง

4.009

3.869

3.80
3.70
3.60
ก่ อนการฝึ ก

หลังการฝึ ก

ระยะติดตาม

ภาพประกอบ 10 คะแนนเฉลี่ยความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมืองของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
จาแนกตามกลุ่มความรักชาติและช่ วงเวลาในการวัด
การนาเสนอผลการเปรี ย บเทีย บคะแนนเฉลี่ย ความรัก ชาติ ข องนัก ศึก ษาวิช าทหาร
ชัน้ ปี ที่ 1 จ าแนกตามกลุ่ม ความรักชาติ ได้ แก่ กลุ่ม รักชาติสูง และกลุ่ม รั กชาติปานกลาง และ
ช่ว งเวลาในการวัด แบ่ง เป็ น 3 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1 ก่ อ นการฝึ ก ระยะที่ 2 หลังการฝึ ก และ
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ระยะที่ 3 ระยะติดตาม โดยใช้ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนของตัวแปรพหุนามแบบวัดซ า้ สองทาง
(Two – way repeated measurement MANOVA) นาเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ อิทธิพลปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างกลุ่มความรั กชาติและช่ วงเวลา
ในการวัดที่มีผลต่ อคะแนนเฉลี่ยความรักชาติ
การตรวจสอบข้ อ ตกลงเบื อ้ งต้ น ของสถิ ติวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลปฏิ ส ัม พัน ธ์
ด้ วยการทดสอบ 1) Box’s M Test พบว่าเมทริ กซ์ความแปรปรวนร่วมของแต่ละกลุ่มความรักชาติ
มีค วามแตกต่า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 และ 2) Levene’ s Test พบว่ า
ความแปรปรวนของคะแนนความรัก ชาติใ นแต่ล ะช่ว งเวลาในการวัด ของกลุ่ม ความรัก ชาติ
บางตัว มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งเป็ น การละเมิดข้ อตกลง
เบื ้องต้ น รายละเอีย ดดัง ภาคผนวก ดัง นั น้ เมื่ อ ทดสอบอิ ท ธิ พ ลปฏิ สัม พั น ธ์ ร ะหว่า งกลุ่ ม
ความรั ก ชาติ แ ละช่ว งเวลาในการวัด ผู้ ว ิจ ยั จึง เลือ กใช้ ว ิธ ี ก ารทดสอบของ Pillai’s Trace
เนื่อ งจาก Pillai’s Trace จะมีความแกร่ ง (Robustness) มากกว่าวิธีการทดสอบอื่นๆ (ทรงศักดิ์
ภูสีอ่อน, 2551) ซึ่งมี ผ ลการทดสอบอิทธิ พ ลปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มความรักชาติ และช่วงเวลา
ในการวัดดังแสดงในตาราง 17
ตาราง 17 การทดสอบอิทธิพลปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุม่ ความรักชาติและช่วงเวลาในการวัด
Multivariate Tests
Between
group
Subjects

Between
Subjects

Within
Subjects

หมายเหตุ

Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
time
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
time * group Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root

Value
.670
.330
2.030
2.030
.157
.843
.187
.187
.043
.957
.045
.045

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

F
59.877*
59.877*
59.877*
59.877*
2.659*
2.659*
2.659*
2.659*
.642
.642
.642
.642

Hypothesis df
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8

Error df
118
118
118
118
114
114
114
114
114
114
114
114

Sig.
.000
.000
.000
.000
.010
.010
.010
.010
.741
.741
.741
.741
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จากตารางที่ 17 การทดสอบอิทธิพลปฏิสมั พันธ์ ร่วมกันระหว่างกลุ่มความรักชาติและ
ช่วงเวลาในการวัด ต่อความรักชาติ พบว่า ไม่มีปฏิสมั พันธ์ ร่วมกันระหว่างกลุ่มความรักชาติและ
ช่วงเวลาในการวัดที่ ส่งผลต่อความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 โดยมี คะแนนเฉลี่ ย
ความรักชาติของกลุ่มรักชาติสูงและกลุ่มรักชาติปานกลาง ในช่วงก่อนการฝึ ก หลังการฝึ ก และ
ระยะติดตาม แสดงดังภาพประกอบ 11

ความรักชาติเชิงหลงใหล

ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์

ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์

ความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมือง

ภาพประกอบ 11 คะแนนเฉลี่ยความรักชาติเชิงหลงใหล ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์
ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ และความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมืองของกลุม่ ความรักชาติ
จาแนกตามช่วงเวลาในการวัด

และเมื่อแยกพิจารณาตัวแปรที่ส่งผลต่อความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
ที ล ะตัวแปร พบว่า กลุ่ม ความรัก ชาติ ส่ง ผลให้ ค วามรั ก ชาติข องนัก ศึก ษาวิช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงต้ องทดสอบว่ากลุ่ม ความรักชาติส่งผลให้
ความรั ก ชาติข องนัก ศึก ษาวิช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 แตกต่างกัน ในองค์ ป ระกอบใด ส่ว นช่ว งเวลา
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ในการวัดส่งผลให้ ความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ
ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 จึง ต้ อ งทดสอบว่าช่วงเวลาในการวัด ส่ง ผลให้ ค วามรั กชาติข องนักศึกษา
วิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 แตกต่างกันในองค์ประกอบใดเช่นกัน
2. ผลการทดสอบความแตกต่ างของความรั กชาติ รายองค์ ประกอบในแต่ ละ
ช่ วงเวลาในการวัด
การตรวจสอบข้ อตกลงเบือ้ งต้ นของการวัดซ า้ ด้ วยการทดสอบ Mauchly’s Test
พบว่ามีการละเมิดในบางตัวแปร ได้ แก่ คะแนนความรักชาติ และคะแนนความรักชาติเชิงสัญลักษณ์
โดยความแปรปรวนของคะแนนความรักชาติ และคะแนนความรักชาติเชิง สัญ ลักษณ์ ในแต่ละ
ช่วงเวลาในการวัด แตกต่างกัน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 (type I error) ผู้วิจยั จึงเลือกใช้
วิธีการทดสอบของ Greenhouse-Geisser แต่สาหรับคะแนนความรักชาติเชิงหลงใหล ความรักชาติ
เชิ ง สร้ างสรรค์ และความรัก ชาติเชิ งหน้ าที่ พ ลเมื อง ไม่ล ะเมิ ด ข้ อตกลงเบื อ้ งต้ น ของการวัด ซ า้
กล่ า วคื อ ความแปรปรวนของคะแนนความรั ก ชาติ เชิ ง หลงใหล ความรั ก ชาติ เชิ ง สร้ างสรรค์
และความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมืองในแต่ละช่วงเวลาในการวัด ไม่แตกต่างกัน (Sphericity) จึงจะ
เลือกใช้ วิธีการทดสอบของ Sphericity Assumed ซึ่งมี ผลการทดสอบความแตกต่างของความรักชาติ
รายองค์ประกอบในแต่ละช่วงเวลาในการวัดดังตาราง 18
ตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกต่างของความรักชาติรายองค์ประกอบ
ในแต่ละช่วงเวลาในการวัด
Source
time

Measure
ความรักชาติ Sphericity Assmed
เชิงหลงใหล Greenhouse-Geisser
Huynh-Feldt
Lower-bound
ความรักชาติ Sphericity Assumed
เชิงสร้ างสรรค์ Greenhouse-Geisser
Huynh-Feldt
Lower-bound

SS
.104
.104
.104
.104
1.201
1.201
1.201
1.201

df
MS
2.000 .052
1.950 .053
1.997 .052
1.000 .104
2.000 .600
1.990 .604
2.000 .600
1.000 1.201

F
.902
.902
.902
.902
8.272*
8.272*
8.272*
8.272*

Sig.
.407
.405
.407
.344
.000
.000
.000
.005
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ตาราง 18 (ต่อ)
Source

Measure
ความรักชาติ Sphericity Assumed
เชิงสัญลักษณ์ Greenhouse-Geisser
Huynh-Feldt
Lower-bound

SS
.333
.333
.333
.333

df
2.000
1.860
1.903
1.000

MS
.167
.179
.175
.333

F
2.842
2.842
2.842
2.842

Sig.
.060
.064
.063
.094

ความรักชาติ Sphericity Assumed

.615

2.000

.307 3.583*

.029

.615
.615
.615

1.956
2.000
1.000

.314 3.583*
.307 3.583*
.615 3.583

.030
.029
.061

เชิงหน้ าที่
พลเมือง
หมายเหตุ

Greenhouse-Geisser
Huynh-Feldt
Lower-bound
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

จากตาราง 18 นัก ศึก ษาวิ ช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 มี ค ะแนนเฉลี่ ย เฉพาะความรั กชาติ เชิ ง
สร้ างสรรค์ และความรั กชาติ เชิ ง หน้ า ที่ พ ลเมื อ ง ก่ อ นการฝึ ก หลัง การฝึ ก และระยะติด ตาม ที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยความรักชาติเชิงหลงใหล
และความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ ก และระยะติดตาม ไม่แตกต่างกัน
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการทดสอบความแตกต่า งของความรั ก ชาติเป็ น รายองค์ ป ระกอบ
ในแต่ละช่วงเวลาในการวัดเป็ นรายคู่ มีผลการทดสอบดัง ตาราง 19
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ตาราง 19 ผลการทดสอบความแตกต่างของความรักชาติรายด้ านหรื อองค์ประกอบ
ในแต่ละช่วงเวลาในการวัดเป็ นรายคู่
ด้ าน

ค่ าเฉลี่ย

ความรักชาติ
เชิงหลงใหล

ก่ อนการฝึ ก
(X̅ = 4.137)
หลังการฝึ ก
(̅X = 4.183)
ระยะติดตาม
(̅X = 4.180)

ความรักชาติ
เชิงสร้ างสรรค์

ความรักชาติ
เชิงสัญลักษณ์

ก่ อนการฝึ ก
(̅X = 3.971)
หลังการฝึ ก
(̅X = 4.104)
ระยะติดตาม
(X̅ = 4.027)
ก่ อนการฝึ ก
(̅X = 4.136)
หลังการฝึ ก
(X̅ = 4.185)
ระยะติดตาม
(X̅ = 4.200)

ก่ อนการฝึ ก
(X̅ = 4.137)

หลังการฝึ ก
(X̅ = 4.183)

ระยะติดตาม
(X̅ = 4.180)

-

-.038

-.036

.038

-

.002

.036

-.002

-

(̅X = 3.971)

(̅X = 4.104)

(̅X = 4.027)

-

-.144*

-.057*

.144*

-

.087

.057*

-.087

-

(̅X = 4.136)

(̅X = 4.185)

(̅X = 4.200)

-

-.047

-.076

.047

-

-.028

.076

.028

-
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ตาราง 19 (ต่อ)
ด้ าน

ค่ าเฉลี่ย

ความรักชาติ
เชิงหน้ าที่
พลเมือง

ก่ อนการฝึ ก
̅
X = 4.082
หลังการฝึ ก
̅ = 4.174
X
ระยะติดตาม
̅ = 4.156
X

หมายเหตุ

ก่ อนการฝึ ก
(̅X = 4.082)

หลังการฝึ ก
(̅X = 4.174)

ระยะติดตาม
(̅X = 4.156)

-

-.090*

-.089*

.090*

-

.001

.089*

-.001

-

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

จากตาราง 19 พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย ความรั ก ชาติ เ ชิ ง สร้ างสรรค์ ก่ อ นการฝึ กและ
หลังการฝึ ก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยความรักชาติ
เชิ ง สร้ างสรรค์ ห ลัง การฝึ ก สู ง กว่ า ก่ อ นการฝึ ก และคะแนนเฉลี่ ย ความรั ก ชาติ เชิ ง สร้ างสรรค์
ก่อนการฝึ กและระยะติดตามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ย
ความรักชาติเ ชิง สร้ างสรรค์ ร ะยะติด ตามสูง กว่า ก่อ นการฝึ ก ส่ว นคะแนนเฉลี่ย ความรัก ชาติ
เชิงสร้ างสรรค์ หลังการฝึ ก และระยะติดตามไม่แตกต่างกัน แสดงให้ เห็นว่า หลังการฝึ ก 1 เดือน
ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์ยงั มีความคงทนอยู่
คะแนนเฉลี่ยความรักชาติเชิงหน้ าที่พ ลเมืองก่อนการฝึ กและหลังการฝึ ก แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมืองหลังการฝึ ก
สูงกว่าก่อนการฝึ ก และคะแนนเฉลี่ยความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมืองก่อนการฝึ กและระยะติดตาม
แตกต่า งกัน อย่า งมีน ยั ส าคัญ ทางสถิต ิที่ร ะดับ .05 โดยคะแนนเฉลี ่ย ความรัก ชาติ เชิงหน้ าที่
พลเมื อ งระยะติ ด ตามสูง กว่า ก่ อ นการฝึ ก ส่ ว นคะแนนเฉลี่ ย ความรั ก ชาติ เชิ ง หน้ าที่ พลเมื อง
หลังการฝึ ก และระยะติดตามไม่แ ตกต่างกัน แสดงให้ เห็นว่าหลังการฝึ ก 1 เดือน ความรักชาติ
เชิงหน้ าที่พลเมืองยังมีความคงทนอยู่
ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยความรักชาติเชิงหลงใหลและความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ ก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ ก และระยะติดตาม ไม่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้แสดงคะแนนเฉลี่ยความรักชาติช่วงก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ ก และระยะติดตามดังภาพประกอบ 12
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ความรั กชาติเชิงสัญลักษณ์

4.20

ความรั กชาติเชิงหลงใหล

4.15

ความรั กชาติเชิงหน้ าที่พลเมือง
ความรั กชาติเชิงสร้ างสรรค์

4.10

4.05

4.00

3.95
ก่ อนการฝึ ก

หลังการฝึ ก

ระยะติดตาม

ภาพประกอบ 12 คะแนนเฉลี่ยความรักชาติรายองค์ประกอบ
ช่วงก่อนการฝึ ก หลังการฝึ ก และระยะติดตาม
3. ผลการทดสอบความแตกต่ างของความรั กชาติ รายองค์ ประกอบระหว่ าง
กลุ่มความรักชาติ
ผลการทดสอบความแตกต่า งของความรั ก ชาติ รายองค์ ป ระกอบระหว่า ง
กลุม่ ความรักชาติ ดังตาราง 20
ตาราง 20 ผลการทดสอบความแตกต่างของความรักชาติระหว่างกลุม่ ความรักชาติ เป็ นรายด้ าน
หรื อองค์ประกอบ
ด้ าน

ค่ าเฉลี่ย

ความรักชาติ
เชิงหลงใหล

กลุม่ รักชาติสงู
(̅X = 4.339)
กลุม่ รักชาติปานกลาง
(̅X = 3.867)

กลุ่มรั กชาติสูง
(X̅ = 4.339)

กลุ่มรักชาติปานกลาง
(X̅ = 3.867)

-

.472*

-.472*

-
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ตาราง 20 (ต่อ)
ด้ าน
ความรักชาติ
เชิงสร้ างสรรค์

ความรักชาติ
เชิงสัญลักษณ์

ค่ าเฉลี่ย
กลุม่ รักชาติสงู
(X̅ = 4.210)
กลุม่ รักชาติปานกลาง
(X̅ = 3.727)
กลุม่ รักชาติสงู
(X̅ = 4.366)
กลุม่ รักชาติปานกลาง
(̅X = 3.838)

ความรักชาติ
เชิงหน้ าที่ กลุม่ รักชาติสงู
พลเมือง
(X̅ = 4.246)
กลุม่ รักชาติปานกลาง
(̅X = 3.945)
หมายเหตุ

กลุ่มรั กชาติสูง
(̅X = 4.210)

กลุ่มรักชาติปานกลาง
(̅X = 3.727)

-

.483**

-.483**

-

(X̅ = 4.366)

(X̅ = 3.838)

-

.528**

-.528**

-

(X̅ = 4.246)

(X̅ = 3.945)

-

.301**

-.301**

-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (p < .05)

จากตาราง 20 พบว่ า กลุ่ ม รั ก ชาติ ป านกลาง และกลุ่ ม รั ก ชาติ สู ง มี ค ะแนนเฉลี่ ย
ความรั ก ชาติแ ตกต่า งกัน อย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 ทุก ด้ า น โดยกลุ่ม รั ก ชาติสูง
มี ค ะแนนเฉลี่ ย ความรั ก ชาติ สูง กว่า กลุ่ ม รั ก ชาติ ป านกลางทุ ก ด้ า น ทัง้ นี แ้ สดงคะแนนเฉลี่ ย
ความรั ก ชาติ ร ายองค์ ป ระกอบ ระ ห ว่า ง ก ลุ ่ม รัก ช าต ิส ูง แ ล ะก ลุ ่ม รัก ช าต ิป าน ก ล า ง
ดังภาพประกอบ 13
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4.60
4.40

4.366

4.339

4.246

4.210

4.20
4.00

3.945

3.867

3.838

3.80

3.727
กลุ่มรักชาติสูง

3.60

กลุ่มรักชาติปานกลาง

3.40
B

C

B: ความรักชาติเชิงหลงใหล
S: ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์

S

CI

C: ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์
CI: ความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมือง

ภาพประกอบ 13 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรักชาติรายองค์ประกอบ
ระหว่างกลุม่ รักชาติสงู และกลุม่ รักชาติปานกลาง
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั นี ้เป็ นการพัฒนาหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริมสร้ างความรักชาติ โดยมีความมุง่ หมาย
ของการวิจ ัย ดัง นี ้ 1) เพื่ อ ศึก ษาองค์ป ระกอบความรั ก ชาติ ข องนัก ศึก ษาวิช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
และ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร
ชันปี
้ ที่ 1
การวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันตอนที
้
่ 1 ศึกษาองค์ประกอบความรักชาติ
ของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร ชั น้ ปี ที่ 1 ด้ วยการศึ ก ษาเอกสาร งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อง สั ง เคราะห์
องค์ ป ระกอบความรั ก ชาติ ท าให้ ไ ด้ โครงสร้ างขององค์ ป ระกอบความรั ก ชาติ และวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ เป็ นนักศึกษาวิชาทหารชันปี
้ ที่ 1 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม ปี การศึกษา 2561 ซึง่ นักศึกษาวิชาทหารกลุ่มนี ้กาลังศึกษา
อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ณ สถานศึกษาต่างๆ จานวน 49 แห่ง มีจานวน
1,232 คน และใช้ วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชันภู
้ มิตามสัดส่วนของกลุ่มสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และตรวจสอบว่าโมเดลองค์ประกอบความรักชาติ
เป็ นไปตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ผ้ วู ิจยั กาหนดไว้ นอกจากนันเพื
้ ่อเป็ นการยืนยันว่า เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั มีคณ
ุ ภาพด้ านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง และด้ านความเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ าง ขันตอนที
้
่2
พัฒ นาหลัก สูต รการฝึ ก วิช าทหารที่เ สริ ม สร้ างความรัก ชาติข องนัก ศึก ษาวิช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
เป็ นการนาโครงสร้ างองค์ประกอบความรักชาติมาใช้ วางแผนการฝึ กในหลักสูตร และศึกษาวิธีการสอน
ในรู ป แบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การอธิ บ าย การยกตัวอย่ าง การให้ ข้ อ สัง เกต และการท า
กิจกรรมที่ผสมผสานวิธีการทากิจกรรมกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรื อประสบการณ์ การซักค้ าน และการแสดงบทบาทสมมติ มาใช้ ในการฝึ กสอนอย่างเหมาะสม
ส่วนแบบวัดความรักชาติที่สร้ างขึน้ ในขัน้ ตอนที่ 1 นัน้ นาไปใช้ วดั ความรักชาติ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาผลการใช้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารต่อไปในขันตอนที
้
่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในขันตอน
้
นี เ้ ป็ น นักศึกษาวิช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 ศูน ย์ ฝึก นักศึกษาวิช าทหาร กรมการสัตว์ ทหารบก จังหวัด
นครปฐม ปี การศึกษา 2561 สังกัดในสถานศึกษา 2 แห่ง ได้ แก่ โรงเรี ยนภัทรญาณวิทยา และ
โรงเรี ยนศรี วิชัยวิทยา ใช้ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวนทัง้ หมด 123 คน ตัวแปรที่ศึกษา
ประกอบด้ วย ตัวแปรจัดกระทา คือ การใช้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ ม สร้ างความรักชาติ
ตัวแปรตาม คือ ความรักชาติ ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ความรักชาติเชิงหลงใหล 2) ความรักชาติ
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เชิงสร้ างสรรค์ 3) ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ และ 4) ความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมือง สถิติที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ การวิเคราะห์ค่าสถิติพื ้นฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ตัวแปรพหุนามแบบวัดซา้ สองทาง (Two-way repeated measurement MANOVA) ซึ่งสามารถ
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจ ัย สรุ ป ผลการวิจ ัย ตามขัน้ ตอนการวิจ ัย ซึ่ง แบ่ง ออกเป็ น 3 ตอน ได้ แก่ ตอนที่ 1
ผลการศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนา
หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 และตอนที่ 3
ผลการศึกษาการใช้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริมสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
ผลการศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 จากความมุ่งหมาย
ของการวิจยั ข้ อที่ 1 พบว่า องค์ประกอบความรักชาติ มี 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1
ความรักชาติเชิงหลงใหล มี 3 ตัวชี ้วัด คือ 1.1) การให้ ความสาคัญ 1.2) ความรักและหวงแหน และ
1.3) การคิดในแง่บวก องค์ประกอบที่ 2 ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์ มี 3 ตัวชี ้วัด คือ 2.1) การเอาใจใส่
ต่อสัง คม 2.2) การชื่น ชมยินดี และ 2.3) การวิพ ากษ์ เชิง บวก องค์ป ระกอบที่ 3 ความรักชาติ
เชิงสัญลักษณ์ มี 3 ตัวชี ้วัด คือ 3.1) การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 3.2) ความภูมิใจในเอกลักษณ์
ของไทย และ 3.3) การเห็นคุณค่า และองค์ประกอบที่ 4 ความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมือง มี 3 ตัวชี ้วัด
คือ 4.1) การปฏิบตั ิตนตามกฎเกณฑ์ 4.2) ความเชื่อมัน่ ในระบบ และ 4.3) การยอมรับกฎระเบียบ โดย
องค์ ประกอบความรั กชาติทัง้ 4 องค์ ประกอบ มี ความสอดคล้ องกลมกลื นกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์
นอกจากนันยั
้ งพบว่าแบบวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ที่สร้ างขึ ้น มีคณ
ุ ภาพ 2 ด้ าน
คือ 1) ด้ านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง ซึ่งประกอบด้ วย 1.1) ความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้ า และ 1.2) ความเที่ยงตรง
เชิงจาแนก และ 2) ด้ านความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้ าง (Construct reliability)
ตอนที่ 2 ผลการพั ฒนาหลั กสู ตรการฝึ กวิ ชาทหารที่ เสริ มสร้ างความรั กชาติ ของ
นักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
ผลการพัฒ นาหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่ เสริ มสร้ างความรั กชาติของนักศึกษา
วิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ผู้วิจยั สรุปผลการวิจยั จากความมุง่ หมายของการวิจยั ข้ อที่ 2 ดังนี ้
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การพัฒ นาหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษา
วิ ช าท ห าร ชั น้ ปี ที่ 1 ถู ก พั ฒ น าขึ น้ ต าม กระบ วน การวิ จั ย และพั ฒ น า (Research and
Development) ผู้วิจัย นาโครงสร้ างองค์ป ระกอบความรักชาติของนักศึกษาวิช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
ที่ผ่านการพัฒนาและการพิสูจน์คณ
ุ สมบัติทางวิชาการมาแล้ วในระยะที่ 1 มาเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติ ให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรการฝึ กวิชาทหาร
ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด และมี เนื อ้ หาที่ครอบคลุม ทุกองค์ประกอบความรักชาติแ ละ
ทุกตัวชี ้วัด โดยหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริมสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหารชันปี
้ ที่ 1
ที่พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นหลักสูตรเสริ มที่จดั การฝึ กเพิ่มเติม ในชัว่ โมงสุดท้ ายของการเรี ยนทฤษฎีในการฝึ ก
ภาคปกติ ทังหมด
้
8 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง รวมระยะเวลาทังหมด
้
8 ชัว่ โมง โดยในหลักสูตรจะใช้ วิธีสอน
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การอธิบาย การยกตัวอย่าง การให้ ข้อสังเกต ประกอบกับการทา
กิจกรรมที่ผสมผสานวิธีการทากิจกรรมกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรื อประสบการณ์ การซักค้ าน และการแสดงบทบาทสมมติ
ผลการประเมินคุณภาพแผนการฝึ กวิชาทหารเพื่อเสริ มสร้ างความรักชาติของ
นักศึกษาวิชาทหาร ฉบับร่าง ประกอบด้ วย 3 ด้ าน คือ 1) ด้ านความเหมาะสม 2) ด้ านความเป็ นไปได้
และ 3) ด้ านความถูกต้ อง พบว่า มีคณ
ุ ภาพในระดับปานกลาง โดยด้ านความเป็ นไปได้ มีคา่ เฉลี่ย
การประเมิ น สูง สุ ด รองลงมา คื อ ด้ า นความถูก ต้ อ ง ความครอบคลุม ส่ ว นด้ า นที่ มี ค่ าเฉลี่ ย
การประเมินต่าสุด คือ ด้ านความเหมาะสม ซึ่ง ทุกด้ านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง
โดยผู้วิจยั ได้ ปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้ ว
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาการใช้ หลั กสู ตรการฝึ กวิชาทหารที่ เสริ มสร้ างความรั กชาติ
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
ผลการใช้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร
ชันปี
้ ที่ 1 สรุปผลการวิจยั จากความมุง่ หมายของการวิจยั ข้ อที่ 3 ดังนี ้
1. ผลการทดสอบอิทธิ พ ลปฏิ สัมพันธ์ ร่วมกันระหว่างกลุ่ม ความรักชาติและ
ช่วงเวลาในการวัด ต่อความรักชาติ พบว่า ไม่มีปฏิสมั พันธ์ ร่วมกันระหว่างกลุ่มความรักชาติและ
ช่วงเวลาในการฝึ กที่ส่งผลต่อความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ดังนันจึ
้ งพิจารณาอิทธิพล
หลัก (Main effect) ของช่วงเวลาในการวัดที่ ส่ งผลต่ อคะแนนเฉลี่ ยความรั กชาติ พบว่า ช่ วงเวลา
ในการวัดก่อนการฝึ ก หลังการฝึ ก และระยะติดตาม ส่งผลให้ คะแนนเฉลี่ยความรักชาติแตกต่างกัน
อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 และอิ ท ธิ พ ลหลัก (Main effect) ของกลุ่ม ความรั ก ชาติ
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ที่ส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยความรักชาติ พบว่า กลุ่มรักชาติสูงและกลุ่มรักชาติปานกลางมีคะแนนเฉลี่ย
ความรักชาติแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. ผลการทดสอบความแตกต่ างของความรั กชาติ รายองค์ ประกอบในแต่ละ
ช่วงเวลาในการวัด พบว่า นักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 มี คะแนนเฉลี่ยความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์
ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ ก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการฝึ ก
สูง กว่า ก่อ นการฝึ ก ส่ว นคะแนนเฉลี่ย ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์ หลังการฝึ กและระยะติดตาม
ไม่แตกต่างกัน แสดงให้ เห็นว่าหลังจากฝึ ก 1 เดือน ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์ยงั มีความคงทนอยู่
และความรัก ชาติเ ชิง หน้ า ที ่พ ลเมือ งแตกต่า งกัน อย่า งมีน ัย ส าคัญ ทางสถิต ิที ่ร ะดับ .05
โดยหลัง การฝึ กสูงกว่าก่อนการฝึ ก ส่วนคะแนนเฉลี่ย ความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมือง หลังการฝึ ก
และระยะติดตามไม่แตกต่างกัน แสดงให้ เห็นว่าหลังจากฝึ ก 1 เดือน ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์
ยั ง มี ค วามคงทนอยู่ ในขณ ะที ่ค ะแนนเฉลี ่ย ความรัก ชาติ เชิ งหลงใหลและความรั ก ชาติ
เชิงสัญลักษณ์ ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ ก และระยะติดตาม ไม่แตกต่างกัน
3. ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ มความรักชาติ พบว่า กลุ่มรักชาติ
ปานกลาง และกลุ่มรักชาติสูงมีคะแนนเฉลี่ยความรักชาติแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทุกด้ าน โดยกลุม่ รักชาติสงู มีคะแนนเฉลี่ยความรักชาติสงู กว่ากลุม่ รักชาติปานกลางทุกด้ าน
สรุ ปได้ ว่า หลังจากที่นกั ศึกษาวิชาทหารได้ ฝึกตามหลักสูตรการฝึ กวิชาทหาร
ที่ เสริ ม สร้ างความรั กชาติของนัก ศึกษาวิช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 แล้ ว นัก ศึก ษาวิช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
มี ค วามรั ก ชาติ สูงขึน้ และหลัง จากฝึ ก 1 เดื อ น ยัง มี ค วามคงทนอยู่ อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ
2 องค์ประกอบ คือ 1) ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์ และ 2) ความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมือง
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิ จัย อภิ ป รายผลการวิ จัย ตามผลการวิ จัย ซึ่ง แบ่ง ออกเป็ น 3 ตอน ได้ แ ก่ ตอนที่ 1
ผลการศึก ษาองค์ ป ระกอบความรั ก ชาติ ข องนัก ศึก ษาวิ ช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 เป็ นการอภิ ป ราย
ผลการวิ จัย จากความมุ่ง หมายของการวิ จัย ข้ อ ที่ 1 ตอนที่ 2 ผลการพัฒ นาหลัก สูต รการฝึ ก
วิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 เป็ นการอภิปรายผลการวิจยั
จากความมุ่งหมายของการวิ จัยข้ อที่ 2 และตอนที่ 3 ผลศึ กษาผลการใช้ หลักสูตรการฝึ กวิ ชาทหาร
ที่ เสริ มสร้ างความรั ก ชาติ ข องนัก ศึก ษาวิ ช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 เป็ นการอภิ ป รายผลการวิ จัย จาก
ความมุง่ หมายของการวิจยั ข้ อที่ 3 ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
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ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษาองค์ ประกอบความรั ก ชาติ ข องนั กศึ ก ษาวิ ช าทหาร
ชัน้ ปี ที่ 1
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร
ชันปี
้ ที่ 1 ด้ วยการทดสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบอันดับสอง (Second order) พบว่าโมเดลความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
ไม่ สอดคล้ องกลมกลื นกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ ผู้วิ จัยจึงปรับโมเดลด้ ว ยการลากเส้ นความสัมพันธ์
ระหว่างความคลาดเคลื่อนของคะแนนของตัวชี ้วัด โดยพิจารณาตามดัชนี และค่าพารามิเตอร์ ที่คาดว่า
จะเปลี่ยนแปลงทางสถิติ (EPC) และทาการวิเคราะห์ทดสอบความกลมกลืนของโมเดลอีกครัง้ จนทาให้
คะแนนที่เก็บข้ อมูลมามีความสอดคล้ องกลมกลืนกับโมเดลความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1
จนสามารถตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct Validity) ของแบบวัดความรักชาติของ
นักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ได้ ซึ่งประกอบด้ วย ความเที่ยงตรง 2 ประเภท คือ ความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้ า
(Convergent validity) และความเที่ยงตรงเชิงจาแนก (Discriminant validity)
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองสรุ ปได้ ว่า โมเดลมีความ
สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 46.957, p = .085,
df = 35 นัน่ คือ ค่าสถิติไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และค่าอัตราส่วน
ระหว่างไค-สแควร์ กบั ชันความเป็
้
นอิสระ (2 /df) เท่ากับ 1.342 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 2 แสดงว่าโมเดล
ความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
นอกจากนี ้ค่าดัชนี GFI = .992 ค่าดัชนี AGFI = .981 มีค่าเข้ าใกล้ 1 ส่วนค่า RMSEA = .019
ค่า SRMR = .019 มีคา่ เข้ าใกล้ 0 สรุปได้ ว่า โมเดลที่สร้ างขึ ้นนันสามารถอธิ
้
บายความรักชาติของ
นักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ได้ เป็ นอย่างดี และการวิเคราะห์องค์ประกอบนี ้เป็ นวิธีการตรวจสอบ
ความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ างที่ ดี วิ ธี ห นึ่ ง (ไชยัน ต์ สกุล ศรี ป ระเสริ ฐ , 2556, น. 7-8) ซึ่ง ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบความรักชาติสอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีการแบ่งองค์ประกอบความรักชาติ
ออกเป็ น 4 องค์ป ระกอบ ได้ แก่ 1) ความรั ก ชาติเชิง หลงใหล 2) ความรั ก ชาติเชิง สร้ างสรรค์
3) ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ และ 4) ความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมือง ของ Rothi และคณะ ที่นา
ทฤษฎี ความแตกต่างทางประเพณี -วัฒ นธรรม (traditional-cultural) และหน้ าที่พ ลเมื อง (civic)
เป็ นหลักสาคัญในการศึกษาองค์ประกอบ ซึ่งแนวคิดทฤษฎี นี ้สอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีการแบ่ง
องค์ ป ระกอบความรั ก ชาติ 4 องค์ ป ระกอบของ Huddy และ Khatib และมี ค วามใกล้ เคี ย งกับ
องค์ประกอบความรักชาติของ Parker ที่แบ่งความรักชาติออกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ ความรักชาติ
เชิง หลงใหล ความรั ก ชาติเ ชิง สร้ างสรรค์ และความรั ก ชาติเชิง สัญ ลัก ษณ์ โดยความรั ก ชาติ
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เชิ ง หน้ าที่ พ ลเมื อ งของ Rothi และคณะ นัน้ เป็ นส่วนหนึ่ง ของความรัก ชาติเชิ ง สร้ างสรรค์ ของ
Parker ซึ่ง การแบ่ง แยกออกมาเป็ น อี ก หนึ่ ง องค์ ป ระกอบก็ จ ะสามารถอธิ บ ายความรั ก ชาติไ ด้
ครบถ้ วนและชัด เจนมากกว่า ความรั ก ชาติ 1 องค์ ป ระกอบ ในสมัย ยุค แรกๆ ของการศึก ษา
องค์ประกอบความรักชาติ หรื อความรักชาติ 2 องค์ประกอบของ Schatz และคณะ นอกจากนันแล้
้ ว
Rothi และคณะ ใช้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาองค์ประกอบความรักชาติเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา
ในประเทศอัง กฤษ ซึ่ง มี ลัก ษณะที่ ใกล้ เคี ย งกับ นัก ศึก ษาวิ ช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 เช่น อายุ ระดับ
การศึกษา ทาให้ องค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 จึงมี 4 องค์ประกอบ
เช่นเดียวกับ Rothi และคณะเมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ในรูปคะแนน
มาตรฐาน ( β) ขององค์ประกอบ พบว่า ค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานที่มีค่า
มากที่สุด คือ ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ ( β = .977) ซึ่งสามารถอธิ บายความรักชาติได้ ร้อยละ
95.4 ซึ่ ง ความรั ก ชาติ เ ชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ เป็ นการแสดงออกทางพฤติ ก รรมที่ บ่ ง บอกว่ า ตนเอง
มีความภาคภูมิ ใจในความเป็ นไทย โดยผ่านสิ่งต่างๆ ที่ เป็ นสัญ ลักษณ์ หรื อเอกลักษณ์ ของไทย
ซึ่งทฤษฎี ปฏิ สัม พันธ์ เชิงสัญ ลักษณ์ (Symbolic Interaction) ตามแนวคิดของ George Herbert
Mead (Turner, J. H., 2001, p. 210) ก็ ไ ด้ ให้ ค วามส าคัญ ต่อ สัญ ลัก ษณ์ ไ ว้ เช่ น กัน ว่า “ถ้ าไม่ มี
สัญ ลัก ษณ์ มนุษ ย์ จ ะมี ป ฏิ ส ัม พัน ธ์ ก ัน ไม่ไ ด้ แ ละจะไม่ม ี “สัง คม” เกิ ด ขึ น้ มา” รองลงมา
คือ ค วาม รั ก ชาติ เ ชิ ง หลงใหล ( β = .876) สามารถอธิ บ ายความรั ก ชาติ ไ ด้ ร้ อยละ 76.8
ซึง่ ความรักชาติเชิงหลงใหลเป็ นการแสดงความรู้สกึ และการแสดงความคิดเห็น ที่บง่ บอกว่าตนเอง
มีความรัก ความหวงแหนประเทศชาติ โดยการไม่กล่าวถึงประเทศในทางเสื่อมเสีย และไม่มองว่า
สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นกับประเทศเป็ นปั ญหา ซึ่งสอดคล้ องกับองค์ประกอบหนึ่งของทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวกที่ให้ ความสาคัญกับการมองโลกในแง่ดี (Optimism) ซึง่ หมายถึง เป็ นคุณลักษณะของการ
ให้ เหตุเชิ ง บวก ยอมรั บ ในความบกพร่ อ งต่า งๆ และเชื่ อ ว่า การมองโลกในแง่ ดี เป็ น การสร้ าง
ความเชื่อว่าจะเกิดความสาเร็จขึ ้นในปัจจุบนั และอนาคต (Luthans, F. et al., 2007, p. 3)
ความรักชาติเชิงหน้ าที่ พลเมือง (β = .835) สามารถอธิ บายความรักชาติได้ ร้อยละ
69.7 แสดงให้ เห็นว่าความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมืองก็มีความสาคัญต่อความรักชาติเช่นกัน เนื่องจาก
การปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีเป็ นการแสดงให้ เห็นว่ามีความต้ องการทาเพื่อสงบสุขของสังคม การไม่ก่อ
ความวุน่ วายให้ สงั คม การเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรมของดวงเดือน
พันธุมนาวิน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538, p. 2-3) ที่ ศึกษาสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งว่า
มี สาเหตุทางใจอะไรบ้ าง โดยความรักชาติเชิ งหน้ าที่ พลเมื องเป็ นส่วนที่ หนึ่ง ได้ แก่ ดอกและผลไม้
ของต้ นไม้ มีการแสดงออกที่แสดงถึงลักษณะของพลเมืองดี ที่ทาดีละเว้ นความชัว่ ทางานเพื่อส่วนรวม
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ของประเทศ และองค์ ประกอบที่ มี ค่ าน า้ หนักองค์ ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานน้ อยที่ สุด คื อ
ความรั กชาติ เชิ งสร้ างสรรค์ (β = .824) แต่ก็ สามารถอธิ บายความรั กชาติ ได้ ม ากถึ งร้ อยละ 67.9
ซึ่งลักษณะของความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์เป็ นการกระทาหรื อพฤติกรรม การแสดงความรู้สึก และการ
แสดงความคิดเห็น ที่บง่ บอกว่าตนเองมีความมุ่งมัน่ ต่อการพัฒนาประเทศ เปรี ยบได้ กบั ส่วนที่สอง ได้ แก่
ส่วนลาต้ นของต้ นไม้ ที่แสดงถึงพฤติกรรมที่เอื ้อต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งประกอบด้ วยจิตที่มีลกั ษณะ
5 ด้ าน คือ 1) เหตุผลเชิงจริ ยธรรม 2) มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง 3) ความเชื่ออานาจในตน
4) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และ 5) ทัศนคติ คุณธรรมและค่านิยม ตามทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรมของดวงเดือน
พันธุมนาวิน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538, p. 2-3)
ตอนที่ 2 ผลการพั ฒนาหลั กสู ตรการฝึ กวิ ชาทหารที่ เสริ มสร้ างความรั กชาติ ของ
นักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริมสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหารชันปี
้ ที่ 1
ที่พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นหลักสูตรเสริ มที่ฝึกเพิ่มเติมในชัว่ โมงสุดท้ ายของการเรี ยนทฤษฎี ในการฝึ กภาคปกติ
ซึ่งการเรี ยนทฤษฎี ในการฝึ กภาคปกติตามหลักสูตรการฝึ กวิช าทหาร ตามที่ กระทรวงกลาโหม
ก าหนด มี ทัง้ หมด 10 ครั ง้ ครั ง้ ละ 1 สัปดาห์ ในจ านวนนี ม้ ี การเรี ยนวิ ชาการยิ งปื น 2 ครั ง้ ดังนัน้
หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่ พัฒ นาขึน้ จึงมี การฝึ กทัง้ หมด 8 ครั ง้ ครัง้ ละ 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลา
ทังหมด
้
8 ชัว่ โมง ดังนันเพื
้ ่อให้ หลักสูตรมีเนื ้อหาที่ครอบคลุมความรักชาติครบทัง้ 4 องค์ประกอบ
จึงจัดแผนการฝึ กในหลักสูตรให้ พัฒ นาความรั กชาติ องค์ ประกอบละ 2 ครั ง้ เท่ าๆ กัน เนื่ องจาก
ผลการวิจัยในระยะที่ 1 พบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐาน (β) ขององค์ประกอบ
ความรักชาติเชิงหลงใหล ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์ ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ และความรักชาติ
เชิงหน้ าที่ พลเมื อง เท่ากับ .876 .824 .977 และ .835 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าใกล้ เคียงกัน แสดงว่าแต่ละ
องค์ประกอบมีความสาคัญต่อการพัฒนาความรักชาติที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
กิจกรรมในหลักสูตรจะใช้ วิธีสอนในรู ปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การอธิบาย
การยกตัวอย่าง การให้ ข้อสังเกต และจะเน้ นให้ นักศึกษาได้ ทากิ จกรรมร่ วมกันกับเพื่ อนในห้ อง เช่น
การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นหรื อประสบการณ์ การซักค้ าน และการแสดง
บทบาทสมมติ ซึ่งเป็ นกิ จกรรมที่ เหมาะสมกับช่วงวัยของนักศึกษา ตามทฤษฎี การเรี ยนรู้ ทางสังคม
(Social learning theory) ของAlbert Bandura ที่ เน้ นว่ า วั ย รุ่ น มี ก ารเรี ย นรู้ ส่ ว นใหญ่ จากตั ว แบบ
(Model) กล่าวคือ บทบาทของตัวแบบ (กลุ่มเพื่ อน) ที่ แสดงออกมามีอิทธิ พลที่สาคัญต่อการกระท า
ของวัยรุ่ นมากกว่าสิ่ งที่ ครู พูด ถ้ าในสังคมได้ พบเจอตัวแบบที่ มี การกระท าที่ ดี มี ความคิ ดเห็ นที่ ดี
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วัยรุ่ นก็จะได้ เรี ยนรู้ จากการสังเกต และการลอกเลียนแบบพฤติกรรมของคนอื่น ส่วนการให้ นักศึกษา
ได้ สวมบทบาทเป็ นผู้อื่น ซึ่งเป็ นบทบาทที่เกี่ ยวข้ องกับจริ ยธรรม (จริ ยธรรม หมายถึ ง ความประพฤติ
ที่เป็ นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง) การได้ รับรู้ความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นผ่านการแสดงบทบาท
สมมติทาให้ บุคคลไม่ยึดติดกับความคิดเดิมของตน ซึ่งเป็ นไปตามแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาจริ ยธรรม
เด็ กและวัยรุ่ น ของPiagetและKohlberg (อุ สา สุ ท ธิ สาคร, 2559) ครู ผ้ ู สอนเป็ นเพี ยงผู้ ชี แ้ นะและ
ให้ ความรู้ ในเบื ้องต้ น กากับดูแลลาดับขันตอนการท
้
ากิจกรรมให้ เป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด และ
นาไปสู่ความวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ ทัง้ นี เ้ พื่ อให้ เหมาะสมกับพฤติกรรมวัยรุ่ นตอนกลาง (Middle
adolescence) ที่จะยอมรับฟั งและมีความคิดเห็นที่เป็ นไปทางเดียวกันกับเพื่อนรุ่ นเดียวกันมากกว่า
ความคิดเห็นของครูหรื อผู้ใหญ่ นอกจากนัน้ วัยรุ่นมีการเจริญเติบโตของสมองอย่างเต็มที่ มีพฒ
ั นาการ
ทางด้ านความคิดสติปัญญาเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ใฝ่ หาความรู้ ใหม่ๆ มีจินตนาการมาก มีความเชื่อมัน่
ในความคิดของตนอย่างมาก และมีความสามารถในการรู้คิดเชิงนามธรรม ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมและ
บุ คลิ กภาพหลายประการ ทัง้ นี เ้ ป็ นไปตามผลของการนึ กคิ ดในวัยรุ่ นที่ มี ผลต่ อบุ คลิ กภาพและ
พฤติกรรม ในทฤษฎี การประมวลข้ อมูลต่อพัฒนาการด้ านการรู้ คิดในวัยรุ่ น (ประณต เค้ าฉิ ม, 2549,
น. 86-88, 216, 226-227) กิ จกรรมในแผนการฝึ กจะเน้ นให้ นักศึกษาแสดงบทบาทที่ เป็ นตัวแบบที่ ดี
ซึง่ มีหลายกิจกรรม ดังนี ้
กิจกรรมแบบอย่างที่ดี ในหน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 5 สิทธิและหน้ าที่ ที่ให้ นักศึกษาแสดง
การปฏิ บัติ ตนที่ เป็ นแบบอย่ างที่ ดี ของนักศึกษาวิชาทหาร ได้ แก่ การรวมพล การแต่งเครื่ องแบบ
นักศึกษาวิชาทหาร และการแสดงความเคารพ
กิจกรรมแบบปฏิบตั ิที่ดี ในหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 6 การอยู่ร่วมกันในสังคม ที่ให้ นกั ศึกษา
แสดงการปฏิบตั ิตนตามระเบียบในสถานการณ์ ต่างๆ ได้ แก่ การเข้ าคิว การจอดรถจักยานยนต์ และ
การเก็บจานอาหาร
กิจกรรมการวิเคราะห์แยกแยะลักษณะนิสัยของตัวละครในคลิปวิดีโอที่ถูกต้ องและ
ไม่ ถูกต้ อง การเปลี่ ยนบทบาทในคลิ ปวิ ดี โอที่ ไม่ ถูกต้ อง และน ามาแสดงบทบาทสมมติที่ ถูกต้ อง
ในสังคม ในหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 8 ไม่ทจุ ริตคิดโกงชาติ
นอกจากนัน้ กิจกรรมที่ให้ นกั ศึกษาได้ แสดงความคิดเห็ นนัน้ สอดคล้ องกับหลักการ
ส่งเสริ มและพัฒนาวัยรุ่ น กล่าวคือ การไม่บีบบังคับหรื อสั่งการให้ ทาตามโดยไม่แจ้ งเหตุผล แต่ควร
ให้ วยั รุ่ นมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น การยินดีรับฟั งความคิดเห็นของวัยรุ่ น และควรส่งเสริ ม
ให้ วยั รุ่ นได้ ตดั สินใจเรื่ องต่างๆ ด้ วยตนเอง โดยวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของทางเลือก (สถาบันสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่ นราชนคริ นทร์ , Online) ซึ่งกิ จกรรมในแผนการฝึ กก็ มี กิ จกรรมที่ ให้ นักศึกษาได้ แสดง
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ความคิดเห็น และได้ รับฟั งความคิดเห็นผู้อื่น ได้ แก่ การบอกแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่ องแบบ
นักศึกษาวิชาทหาร การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สะท้ อนจากภาพจิตรกรรมไทย เพื่อให้ ได้ รับรู้
ถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย การแสดงมุมมองต่อประเทศไทย และในปั จจุบันมี ผ้ ูสนใจ
ใช้ งาน Application ใน Smart phone เพิ่ ม ขึ น้ อย่ างก้ าวกระโดดในช่ วงไม่ กี่ ปี ที่ ผ่ านมา เนื่ องจาก
สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งานได้ สะดวกและรวดเร็ ว (สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล, Online)
ผู้ วิ จัยจึ งใช้ Application ใน Smart phone มาเป็ นเครื่ องมื อในการท ากิ จ กรรมสร้ างหนั งสื อเสี ยง
ฅในหน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 7 เสี ยงจากใจ ซึ่งได้ รับความสนใจและให้ ความร่ วมมื อในการท ากิ จกรรม
เป็ นอย่างดี นอกจากกิจกรรมเป็ นที่น่าสนใจแล้ วยังทาให้ นกั ศึกษารู้สึกว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า และสามารถ
ช่วยเหลือคนในสังคมได้
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาผลการใช้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรั กชาติ
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
หลั งจากใช้ หลั กสู ต รการฝึ กวิ ช าทหารที่ เสริ ม สร้ างความรั กชาติ ของนั ก ศึ กษา
วิชาทหาร ชันปี
้ ที่ 1 ที่พฒ
ั นาขึ ้น พบว่า คะแนนความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์หลังการฝึ กเพิ่มขึ ้นมากกว่า
ก่อนการฝึ ก แต่คะแนนความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์ในระยะติดตามค่อนข้ างคงที่เมื่อเทียบกับคะแนน
หลังการฝึ ก ที่ เป็ นเช่นนี อ้ าจเนื่ องจากความรั กชาติ เชิ งสร้ างสรรค์ เป็ นองค์ ประกอบที่ เน้ นพัฒ นา
ความคิด โดยกิ จกรรมที่ ใช้ เป็ นการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น การได้ ลองท ากิ จกรรมจริ งๆ (กิ จกรรม
สร้ างหนังสื อเสี ยง) และได้ รับความสนใจและร่ วมมื อในการท ากิ จกรรม พิ จารณาจากผลการสร้ าง
หนังสือเสียงที่มีนกั ศึกษาส่งงานจานวน 48 กลุ่ม จากทังหมด
้
62 กลุ่ม คิดเป็ นร้ อยละ 77.42 และเป็ น
การยกตัวอย่างเหตุการณ์การทุจริตที่เกิดขึ ้นที่ผา่ นมาไม่นาน ชี ้ให้ ทราบเหตุ นักศึกษาสามารถคิดไปถึง
ผลลัพธ์ (ผลเสียต่อประเทศ) ได้ ซึ่งเป็ นไปตามพัฒนาการทางความคิดของวัยรุ่น ซึ่งมีลกั ษณะเด่นคือ
สามารถคิดอย่างมีเหตุผล มีการคิดแบบใช้ ตรรกะจากเงื่อนไขที่กาหนด สามารถคาดการณ์ อนาคตได้
โดยมองย้ อนอดีต จึงทาให้ นักศึกษามีความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์ที่เพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้ องกับผลของ
การนึกคิดในวัยรุ่ นที่ มี ผลต่อบุคลิ กภาพและพฤติกรรม ในทฤษฎี การประมวลข้ อมูลต่อพัฒนาการ
ด้ านการรู้ คิดในวัยรุ่ น ที่ สมองมีการพัฒนาอย่างเต็มที่ และมี ความสามารถในการรู้ คิดเชิงนามธรรม
ซึง่ มีผลต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพ (ประณต เค้ าฉิม, 2549, น. 226-227)
ส่วนคะแนนความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมืองหลังการฝึ กที่เพิ่มขึ ้นจากก่อนการฝึ กนัน้
เนื่องจากกิจกรรมที่ใช้ ในการพัฒนาความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมืองนัน้ เน้ นการชี ้ให้ นกั ศึกษาเห็นข้ อดี
และข้ อเสี ยของการปฏิ บัติ ตนตามกฎเกณฑ์ ซึ่ งผลเสี ยของการไม่ ปฏิ บัติ ตามระเบี ยบกฎเกณฑ์
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คือ สังคมวุ่นวาย และผู้ที่ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบกฎเกณฑ์ อาจจะไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งเป็ นไป
ตามทฤษฎี พัฒ นาการทางจริ ยธรรมของ Kohlberg ว่ า พัฒ นาการด้ านศี ลธรรมจรรยาของวัยรุ่ น
ถูกจัดอยู่ในพัฒ นาการระดับที่ 2 มี ศี ลธรรมจรรยา ขัน้ ตอนที่ 3 ได้ รับการยอมรั บจากบิ ดามารดา
ครู กลุ่มเพื่ อน และสังคม และขัน้ ตอนที่ 4 ท าตามกฎเกณฑ์ ของสังคม โดยเด็กวัยรุ่ นจะเป็ นเด็กดี
“good-boy, nice-girl” เพื่อได้ รับการยอมรับจากบิดามารดา ครู กลุ่มเพื่อนและสังคม และจะพัฒนา
ศีลธรรมเข้ าสู่วัยผู้ใหญ่ ต่อไป (สุรางค์ โค้ วตระกูล , 2559, น. 68-72) สาหรับคะแนนความรักชาติ
เชิงหลงใหล และคะแนนความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ ที่ไม่เพิ่มขึ ้น อาจเนื่องด้ วยสาเหตุหลายประการ
คือ 1) คะแนนความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ มีค่าสูงที่สุด (ก่อนการฝึ กเท่ากับ 4.136 หลังการฝึ กเท่ากับ
4.185 และระยะติดตามเท่ากับ 4.200) และคะแนนความรักชาติเชิงหลงใหล มี ค่าสูงเป็ นอันดับที่ 2
(ก่อนการฝึ กเท่ากับ 4.137 หลังการฝึ กเท่ากับ 4.183 และระยะติดตามเท่ากับ 4.180) ซึ่งมีค่าสูงตังแต่
้
ก่ อนการฝึ ก ดังนั น้ การพั ฒ นาให้ สู งขึ น้ ก็ ค งจะเป็ นไปได้ ยาก 2) คนไทยได้ รั บ การปลู กฝั งให้ มี
ความรักชาติเชิงหลงใหลอยู่แล้ ว ได้ แก่ การกระทาพิธีเพื่อระลึกถึงผู้ที่สร้ างประโยชน์สขุ ต่อประเทศไทย
เช่น วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี วันกองทัพไทย เป็ นวันที่ ระลึกในวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทรงกระท ายุ ทธหั ตถี กั บพระมหาอุ ปราชาของพม่ า คนไทยร่ วมร าลึ ก ถึ งพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย การเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ ไทย
ส่วนความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ มี กิจกรรมที่สอดแทรกอยู่ในการดาเนินชีวิตประจ าวันอยู่แล้ ว เช่น
การร้ องเพลงชาติ การเคารพธงชาติก่อนเข้ าเรี ยน การแต่งกายแบบไทย อย่างน้ อย 1 วันต่อสัปดาห์
การสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมไทยอยู่เป็ นประจา
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยนี ้ ทาให้ ได้ องค์ประกอบความรักชาติ ของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
ที่ยืนยันแล้ ว ดังนันครู
้ ฝึกวิชาทหารที่สนใจสามารถนาแบบวัดความรักชาติ ซึ่งเป็ นผลที่ได้ จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบไปใช้ วดั ระดับความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร โดยนาผลการวัดระดับ
ความรักชาติเป็ นข้ อมูลในการพัฒนา และเร่งพัฒนาองค์ประกอบความรักชาติที่ ต่าก่อนตามลาดับ
ความเร่ ง ด่ ว น หรื อ เป็ นข้ อมู ล ในการวางแผนการฝึ ก วิ ช าทหารต่อ ไป นอกจากนัน้ ครู ที่ ส อน
ในโรงเรี ยน สามารถนาแบบวัด ความรักชาติของนักศึกษาวิช าทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 ไปเป็ นแนวทาง
ในการพัฒ นาแบบวัด ความรักชาติให้ เหมาะสมกับบริ บทของตนเอง เพื่อนาผลจากการวัด ระดับ
ความรักชาติของนักเรี ยนไปใช้ ในการเตรี ยมความพร้ อมในการพัฒนานักเรี ยนในส่วนที่ยงั บกพร่อง
และเสริมสร้ างในส่วนที่นกั เรี ยนมีอยูแ่ ล้ วให้ สามารถพัฒนาได้ ดียิ่งขึ ้น
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2. หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่ เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
ที่พฒ
ั นาขึ ้น ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารสามารถยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบต่อไป โดยสามารถ
นาไปใช้ ร่วมกับหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารหลัก ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดได้ อย่างเหมาะสม
ทังนี
้ ก้ ารนาหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั น้ ปี ที่ 1
ไปใช้ ควรปรับให้ เหมาะสมกับบริ บทด้ วย ซึ่ง มีประเด็นที่ควรให้ ความสาคัญ เพื่อให้ นักศึกษาวิชา
ทหารเกิ ด การพัฒ นา คื อ 1) การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ในระหว่า งการท ากิ จ กรรมแต่ล ะครั ง้
2) การดึงดูดความสนใจในการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 3) ระยะเวลาในการ
ทากิจกรรม
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. จากผลการศึก ษาการใช้ ห ลัก สูต รการฝึ ก วิช าทหารที่ เสริ ม สร้ างความรั ก ชาติข อง
นักศึกษา พบว่า หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษาสามารถพัฒนา
ความรักชาติได้ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติเพี ยง 2 องค์ประกอบ คือ ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์
และความรักชาติเชิงหน้ าที่พ ลเมือง ดังนัน้ จึงควรมี การศึกษาพัฒ นาหลักสูตรการฝึ กวิชาทหาร
ที่เสริมสร้ างความรักชาติของนักศึกษาที่สามารถพัฒนาความรักชาติได้ ครบทุกองค์ประกอบ
2. จากการศึกษาการใช้ หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริ มสร้ างความรักชาติของนักศึกษา
เป็ น การศึก ษาว่าความรั ก ชาติข องนัก ศึก ษาวิช าทหารที่ ได้ รับ การฝึ ก วิ ช าทหารด้ ว ยหลัก สูต ร
การฝึ กวิ ช าทหารที่ เสริ ม สร้ างความรั ก ชาติ มี การพั ฒ นาเพิ่ ม ขึ น้ หรื อไม่ และในระยะ
1 เดือนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่ยังไม่ทราบว่าความรักชาติของนักศึกษานันมี
้ ความคงทน
ในระยะยาวมากน้ อยเพี ย งใด ดัง นั น้ จึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษาโมเดลโค้ ง พั ฒ นาการหรื อ ศึ ก ษา
ความคงทนของความรั ก ชาติ ภ ายหลัง จากการฝึ ก วิ ช าทหารตามหลัก สูต รการฝึ ก วิ ช าทหาร
ที่เสริ มสร้ างความรักชาติในช่วงเวลาหรื อระยะห่างที่ยาวนานขึ ้น เพื่อเป็ นข้ อมูลในการวางแนวทาง
พัฒนาความรักชาติของนักศึกษาต่อไป

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม
Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J., & Stanford, R. N. (1950).
The authoritarian personality. New York : Harper.
Aharon, B. S. (2002). Pedagogies of patriotism: Teaching socio-political community
In twentieth-century Turkish and Egyptian education. Cambridge:
Harvard University Press.
Eun, J.O., Williams, R. L., Bliss, S. L., & Krohn K. R. (2009). “Constructive and Blind
Patriotism: Relationship to Emphasis on Civil Liberties, National Security, and
Militarism in a Korean and an American University”. Korean Social Science
Journal. (1): 93-121.
Hair, J., Blak, W.C., Barbin, B.J., Anderson, R.E., & Tatham, R.L. (2010).
Multivariate data analysis. New Jersey: Upper Sandle River, Prentice Hall, 168-707.
Huddy, L. & Khatib, N. (2007). “American patriotism, Nation Identity, and Political
Involvement”. American Journal of Political Science. 51(1): 63-77.
Livi, S., Leone, L., Falgares, G. & Lombardo, F. (2014). “Values, ideological attitudes
and patriotism”. Personality and Individual Differences. 64: 141–146.
Luhmer, M. (1990). “Moral education in Japan”. Journal of Moral Education. 19(3) 172-182.
Luthans, F; Youssef, C. M., and Avolio, B. J. (2007). Psychological Capital. New York:
Oxford University press.
Parker, C. S. (2003). “Shades of patriotism: Group identity, national identity
and democracy”. Online: http www.polsci.ucsb.edu/faculty/parker/
workingpaper/shades_of_patriotism.pdf.
Rothi, D.M., Lyons, E., & Chryssochoou, X. (2005) “National Attachment and Patriotism
in a European Nation: A British Study”. Political Psychology. (26)1: 135-155.
Schatz, R. T., Staub, E., and Lavine, H. (1999). “On the varieties of national attachment:
Blind versus constructive patriotism”. Political Psychology, 20 (1): 151-174.
Staub, E. (1997). “Blind versus constructive patriotism: Moving from embeddedness
in the group to critical loyalty and action”. Patriotism in the lives of

117
individuals and nations. 213-228.
Turner, J. H. (2001). Handbook of Sociological Theory. New York: Plenum Publishers.
Wang, C. K. J., Khoo, A., Goh, C. B., Tan, S., & Gopinathan, S. (2006). “Patriotism and
National Education: Perceptions of Trainee Teachers in Singapore”.
Asia Pacific Journal of Education. 26(1): 51-64.
กรมการสัตว์ทหารบก .(2561) .ผนวก ก บัญชีรายชื่อ นศท. ประจาปี การศึกษา
2561.
เอกสารประกอบคาสัง่ กส.ทบ. เรื่ องการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร ประจาปี การศึกษา 2561
ที่ 344/2561 ลง 7 มิ .ย.61.
กรมยุทธการทหารบก. (2554). นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ .ศ.2555-2559.
Online: http://qa.signalschool.net/pdf/procedure/2.pdf.
กรมวิชาการ. (2546). แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนตามหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ กลุม่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน.
กาพล วสุเทพ. (2542). ปั ญหาและอุปสรรคต่ อการเรียนวิชาทหารต่ อในชัน้ ปี ที่ 4 ของ
นักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 3 จังหวัดอุดรธานี. สารนิพนธ์สงั คมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
กาญจนา คุณารักษ์. (2543). พืน้ ฐานการพัฒนาหลักสูตร เล่ ม 1. นครปฐม: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. สานักงาน. (2530). วิทยากรกับการปลูกฝั งและเสริมสร้ าง
ค่ านิยม. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว.
คณะอนุกรรมการจัดทาคูม่ ือการปลูกฝังค่านิยมของกลุม่ นักวิชาการ .(2526) .คู่มือปลูกฝั ง
ค่ านิยม .กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์กราฟฟิ คอาร์ ต.
จินตนา พุทธเมตะ. (2548). คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรมของ
ประเทศเกาหลี. กรุงเทพฯ: ศูนย์สง่ เสริมคุณธรรมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
(ศูนย์คณ
ุ ธรรม) สานักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้.
จิระพันธ์ ชาติชินเชาวน์. (2537). การดาเนินนโยบายชาตินิยมในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎ เกล้ าเจ้ าอยู่หัว. ปริ ญ ญานิพ นธ์ การศึกษามหาบัณ ฑิต.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรี นคริทรวิโรฒ.

118
จุลลา งอนรถ .ล.ม .(2513) .กาเนิดและความเป็ นมาของลัทธิชาตินิยมในประเทศไทย .
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ . กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และรุ่งเรื อง สุขาภิรมย์. (2550). รายงานการสังเคราะห์ งานวิจัย
คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรมของประเทศต่ างๆ.
กรุงเทพฯ: ศูนย์สง่ เสริมคุณธรรมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คณ
ุ ธรรม)
สานักบริ หารและและพัฒนาองค์ความรู้.
ฉวี นาคสินธุ์ (2525). การทดลองสอนเรื่องความรักชาติแก่ เด็กที่มีระดับพัฒนาการทางสติปัญญา
แตกต่ างกันโดยวิธีกลุ่มสัมพันธ์ . ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ.
ชัยวัฒน์ สุทธิวฒ
ั น์. (2557). การพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีส่ ูการปฏิบัต.ิ กรุงเทพฯ: บริษัท
วีพรินท์ (1991).
ไชยันต์ สกุลศรี ประเสริฐ. (2556). “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน”. วารสารจิตวิทยาคลินิก.
44(1). 1-16.
ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553). เทคนิคการใช้ สถิตเิ พื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: บริษัท ฐานบัณฑิต จากัด
ชูศรี วงศ์รัตนะ และองอาจ นัยพัฒน์ (2551). แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและสถิติ
วิเคราะห์ : แนวคิดพืน้ ฐานและวิธีการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2538). ทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรม.กรุงเทพฯ: โครงการส่งเสริมเอกสาร
วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ .
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2551) .การสังเคราะห์ งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
ในประเทศไทยและต่ างประเทศ .กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิ ค.
ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน .(2551). การประยุกต์ ใช้ SPSS วิเคราะห์ ข้อมูลงานวิจยั . กาฬสินธุ์:
ประสานการพิมพ์.
ทรงศักดิ์ ภูสีออ่ น. (2553). “การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคณ
ู (MANOVA)”.
วารสารการวัดผลการศึกษา .มหาสารคาม.
Online: http://www.edu.tsu.ac.th/major/eva/files/journal/Manova2.pdf .
ทิศนา แขมมณี. (2556). รู ปแบบการเรี ยนการสอน: ทางเลือกที่หลากหลาย. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2542).โมเดลลิสเรล: สถิตวิ ิเคราะห์ สาหรับการวิจัย .กรุงเทพฯ :

119
ภาควิชาวิจยั การศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2555). “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน Comfirmatory Factor Analysis –
CFA”.วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร .2(1): 71.
นิตภิ มู ิ นวรัตน์. (2549). คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรมของ
ประเทศเวียดนาม. กรุงเทพฯ: ศูนย์สง่ เสริมคุณธรรมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
(ศูนย์คณ
ุ ธรรม) สานักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้.
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. (2521). สถิตกิ ารศึกษา. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. (2545) .รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่ องการวัดประเมินการเรี ยนรู้ .
กรุงเทพฯ :คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ.
บุญเลี ้ยง มุมทอง .(2554). การพัฒนาหลักสูตร .กรุงเทพฯ :สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ประกฤติยา ทักษิโณ และพัชราวลัย มีทรัพย์. (2559). “การพัฒนาแบบวัดความเป็ นไทยของ
นักเรี ยนระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน”. วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม .10(2): 194-212.
ประณต เค้ าฉิม. (2549) จิตวิทยาวัยรุ่น .กรุงเทพฯ: ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ.
มิลินทรา ยินดีสขุ . (2547). รู ปแบบกิจกรรมการปลูกฝั งค่ านิยมความรั กชาติสาหรั บ
เด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา.
ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
ยนต์ ชุม่ จิต. (2531). ความเป็ นครู . กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ .
ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2543). การวัดด้ านจิตพิสัย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
วรฤทัย มุมทอง. (2558). แนวทางการส่ งเสริมความรักชาติของนักเรียนโดยใช้
การวิจัยหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจยั การศึกษา. กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชรินทร์ มุทะสินธุ์. (2556). “ปัจจัยที่สง่ ผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจสมัครเป็ นนักศึกษา
วิชาทหารหญิงของศูนย์การกาลังสารอง”. วารสารการตลาด และการสื่อสาร.
1(2): 222.

120
ศักดิศ์ รี ปาณะกุล. (2556). การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation). กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ . หลักการในการส่ งเสริมพัฒนาวัยรุ่ น. Online:
http://www.smartteen.net/main/index.php?mode=maincontent&group=90&id
=988&date_start=&date_end=.
สมพร หลิมเจริญ. (2552). การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อการส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ สาหรับ
นักเรียนช่ วงชัน้ ที่ 2. ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร .กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี . (2560).
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2579.
Online: http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422.
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
(2551). แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับใช้ ในโรงเรี ยน
โครงการนาร่ อง การใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
สาโรช บัวศรี . (2525). “ปรัชญาการศึกษาไทยในรอบ 200 ปี ”. วารสารการศึกษาแห่ งชาติ.
16(62): 10.
สุจิณณา สวัสดี. (2555). ศึกษาความพึงพอใจในการเข้ ารับการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนรั กษาดินแดน ศูนย์ การกาลังสารอง. ปริ ญญานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต.
(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน). นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศลิ . (มปป.) “แนวโน้ มการใช้ โมบายแอพพลิเคชัน”. Executive Journal. Online:
https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/oct_dec_11/pdf/aw018.pdf.
สุภมาศ อังศุโชติ (2554). สถิติวิเคราะห์ สาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ :
เทคนิคการใช้ โปรแกรม LISREL. กรุงเทพฯ :บริษัทเจริ ญดีมนั่ คงการพิมพ์ .
สุรางค์ โค้ วตระกูล .(2559) .จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสรี ชัดแช้ ม .(2547). “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน”. วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา .2(1): 15-55.
อุสา สุทธิสาคร .(2559). จิตวิทยาวัยรุ่น .กรุงเทพฯ: หจก.สามลดา.

121

ภาคผนวก

123

ภาคผนวก ก
คุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
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ผลพิจารณาความสอดคล้ องของข้ อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบัตกิ าร (IOC)
จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่ าน
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ผลพิจารณาความสอดคล้ องของข้ อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบัตกิ าร (IOC)
จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่ าน (ต่อ)
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ผลพิจารณาความสอดคล้ องของข้ อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบัตกิ าร (IOC)
จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่ าน (ต่อ)
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ผลพิจารณาความสอดคล้ องของข้ อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบัตกิ าร (IOC)
จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่ าน (ต่อ)
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ผลวิเคราะห์ ค่าอานาจจาแนก (r) และค่ าความเชื่อมั่น (α)
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ผลวิเคราะห์ ค่าอานาจจาแนก (r) และค่ าความเชื่อมั่น (α) (ต่อ)
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ผลการประเมิน แผนการฝึ กในหลัก สูต รการฝึ กวิช าทหารที่ เ สริ ม สร้ า งความรั ก ชาติ
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 ของผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล
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ผลการประเมิน แผนการฝึ กในหลัก สูต รการฝึ กวิช าทหารที่ เ สริ ม สร้ า งความรั ก ชาติ
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1 ของผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (ต่อ)
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สรุ ปผลการประเมิ น หลั กสู ต รการฝึ กวิ ชาทหารที่ เสริ ม สร้ างความรั กชาติ ของนั กศึ กษา
วิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
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ภาคผนวก ข
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันโมเดลความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
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การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันโมเดลความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 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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ผลการตรวจสอบข้ อตกลงเบือ้ งต้ นของสถิตวิ ิเคราะห์
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ผลการตรวจสอบข้ อตกลงเบือ้ งต้ นของสถิตวิ ิเคราะห์
1. การตรวจสอบความแตกต่า งของเมทริ ก ซ์ค วามแปรปรวนร่ ว มของแต่ล ะกลุ ่ม
ความรักชาติ ด้ วยการทดสอบ Box’s M Test
H0: SMed = SHi
(ไม่ละเมิด)
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
สรุ ปได้ ว่า เมทริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมของแต่ละกลุ่มความรักชาติมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. การตรวจสอบความแตกต่ า งของความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ ย ความรั ก ชาติ
ในแต่ละช่วงเวลาในการวัดของกลุม่ ความรักชาติ ด้ วยการทดสอบ Levene’ s Test
2
2
2
2
H0 : SMed
= SHi
(ไม่ละเมิด)
H0 : SMed
≠ SHi
(ละเมิด)
มีผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
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
สรุ ป ได้ ว่ า ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ ย ความรั ก ชาติ (Patriotism: PAT)
ก่อนการฝึ ก (Pretest) ของกลุ่มรักชาติปานกลางและกลุ่มรักชาติสงู มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ขณะที่ หลังการฝึ ก (Posttest) และระยะติดตาม (Follow) ความแปรปรวนของ
คะแนนเฉลี่ ย ความรั ก ชาติ ข องกลุ่ม รั ก ชาติ ป านกลางและกลุ่ม รั ก ชาติ สูง มี ค วามแตกต่า งกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านหรื อองค์ประกอบ พบว่า ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ย
ความรักชาติเชิงหลงใหล (Blind patriotism: B) ก่อนการฝึ ก (Pretest) และหลังการฝึ ก (Posttest)
ของกลุ่ม รักชาติ ปานกลางและกลุ่ม รักชาติ สูงมี ความแตกต่างกันอย่างไม่มี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ
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ส่ ว นระยะติ ด ตาม (Follow) ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ ย ความรั ก ชาติ เชิ ง หลงใหลของ
กลุม่ รักชาติปานกลางและกลุม่ รักชาติสงู มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ ย ความรั ก ชาติ เ ชิ ง สร้ างสรรค์ (Constructive
patriotism: C) ก่ อ น ก ารฝึ ก (Pretest) ข อ งก ลุ่ ม รั ก ช าติ ป าน ก ล างแ ล ะ ก ลุ่ ม รั ก ช าติ สู ง
มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ขณะที่หลังการฝึ ก (Posttest) และระยะติดตาม
(Follow) ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์ ของกลุ่มรักชาติปานกลาง
และกลุม่ รักชาติสงู มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic patriotism:
S) ก่ อ นการฝึ ก (Pretest) ของกลุ่ม รั ก ชาติ ป านกลางและกลุ่ ม รั ก ชาติ สูง มี ค วามแตกต่ า งกั น
อย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ขณ ะที่ ห ลั ง การฝึ ก (Posttest) และระยะติ ด ตาม (Follow)
ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ ยความรัก ชาติ เชิ ง สัญ ลัก ษณ์ ของกลุ่ม รักชาติ ป านกลางและ
กลุม่ รักชาติสงู มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความรักชาติ เชิงหน้ าที่ พลเมือง (Civic patriotism:
CI) ก่อนการฝึ ก (Pretest) และหลังการฝึ ก (Posttest) ของกลุ่มรักชาติปานกลางและกลุ่มรักชาติ
สูงมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนระยะติดตาม (Follow) ความแปรปรวน
ของคะแนนเฉลี่ยความรักชาติ เชิ งหน้ าที่ พ ลเมื องของกลุ่มรักชาติ ปานกลางและกลุ่ม รักชาติ สูง
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2
2
H0 : SMed
= SHi

(ไม่ละเมิด)

PAT

B

C

Pretest
Posttest
Follow
Pretest
Posttest
Follow
Pretest
Posttest
Follow

2
2
H0 : SMed
≠ SHi

(ละเมิด)

√
√
√
√
√
√
√
√
√
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2
2
H0 : SMed
= SHi

(ไม่ละเมิด)

S

CI

Pretest
Posttest
Follow
Pretest
Posttest
Follow

2
2
H0 : SMed
≠ SHi

(ละเมิด)
√

√
√
√
√
√

3. การตรวจสอบความแตกต่ า งของความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ ย ความรั ก ชาติ
ในแต่ละช่วงเวลาในการวัด ด้ วยการทดสอบ Mauchly’s Test
2
2
2
H0 : S𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
= SPosttest
= SFollow
(ไม่ละเมิด)
2
2
2
H0 : S𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
≠ SPosttest
≠ SFollow
อย่างน้ อย 1 คู่ (ละเมิด)
มีผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
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
สรุปได้ ว่า ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความรักชาติ (Patriotism: PAT) ในแต่ละ
ช่วงเวลาการวัดซ ้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านหรื อองค์ประกอบ พบว่า ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ย
ความรั ก ชาติ เ ชิ ง หลงใหล (Blind patriotism: B) ความรั ก ชาติ เชิ ง สร้ างสรรค์ (Constructive
patriotism: C) และความรั ก ชาติ เชิ ง หน้ า ที่ พ ลเมื อ ง (Civic patriotism: CI) ในแต่ ล ะช่ว งเวลา
การวัดซ ้ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มี นยั สาคัญทางสถิติ ส่วนความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ย
ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic patriotism: S) ในแต่ละช่วงเวลาการวัดซ ้ามีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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จากการตรวจสอบข้ อตกลงเบือ้ งต้ นของสถิติวิเคราะห์ พบว่า มีการละเมิ ดข้ อตกลง
เบื ้องต้ นที่ว่า 1) เมทริ ก ซ์ ค วามแปรปรวนร่ วมของแต่ล ะกลุ่ม ความรัก ชาติมีค วามแตกต่างกัน
อย่า งมีน ัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 และ 2) ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ ยความรักชาติ
ในแต่ละช่วงเวลาในการวัดของกลุ่ม ความรักชาติบางตัว มีค วามแตกต่า งกัน อย่า งมีน ัย สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนัน้ เมื่อทดสอบอิทธิพลปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกลุ่มความรักชาติและช่วงเวลา
ในการวัดผู้วิจัยจึงเลื อกใช้ วิธี การทดสอบของ Pillai’s Trace เนื่ องจาก Pillai’s Trace จะมี ความแกร่ ง
(Robustness) มากกว่าวิธีการทดสอบอื่นๆ (ทรงศักดิ์ ภูสีออ่ น. 2551)
ส่วนข้ อตกลงเบื ้องต้ นของการวัดซ ้า พบว่า มีการละเมิดในบางตัวแปร ได้ แก่ คะแนน
เฉลี่ยความรักชาติ และคะแนนเฉลี่ยความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ ที่ว่า ความแปรปรวนของคะแนน
เฉลี่ ย ความรั ก ชาติ และคะแนนเฉลี่ ย ความรั ก ชาติเชิ ง สัญ ลักษณ์ ในแต่ล ะช่ว งเวลาในการวัด
แตกต่างกัน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 (type I error) ผู้วิจยั จึงเลือกใช้ วิธีการทดสอบของ
Greenhouse-Geisser แต่ ส าหรั บ คะแนนเฉลี่ ย ความรั ก ชาติ เ ชิ ง หลงใหล ความรั ก ชาติ
เชิ ง สร้ างสรรค์ และความรัก ชาติเชิ งหน้ าที่ พ ลเมื อง ไม่ล ะเมิ ด ข้ อตกลงเบื อ้ งต้ น ของการวัด ซ า้
กล่าวคือ ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ย ความรักชาติเชิงหลงใหล ความรักชาติเชิงสร้ างสรรค์
และความรักชาติเชิงหน้ าที่พลเมืองในแต่ละช่วงเวลาในการวัด ไม่แตกต่างกัน (Sphericity) จึงจะ
เลือกใช้ วิธีการทดสอบของ Sphericity Assumed
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ภาคผนวก ง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
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ตัวอย่ างแบบวัดความรักชาติ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศไทย สาหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปี ที่ 1
คาชีแ้ จง
1. แบบสอบถามฉบับนี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ ความรู้สกึ หรื อความคิดเห็นของ
ท่านที่มีตอ่ ประเทศไทยในแง่มมุ ต่างๆ
2. แบบสอบถามฉบับนี ้ แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนตัว
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ ความรู้สึก หรื อความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ ประเทศ
ไทยในแง่มมุ ต่างๆ ซึง่ มีทงหมด
ั้
46 ข้ อ
3. ขอความร่ วมมื อจากนักศึกษาในการอ่านและพิจ ารณาข้ อความแต่ละข้ อ แล้ วตอบให้ ต รง
กับระดับการปฏิบตั ิ ความรู้ สึก หรื อความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สดุ โดยใส่เครื่ องหมาย √
ลงในช่องทางขวามือ เพียงช่องเดียว ของแต่ละข้ อ โดยพิจารณาดังนี ้
มากที่สดุ

หมายถึง ข้ อความนัน้ ตรงหรื อสอดคล้ องกับ การปฏิ บัติ ความรู้ สึก
หรื อความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สดุ
มาก
หมายถึง ข้ อความนัน้ ตรงหรื อสอดคล้ องกับ การปฏิ บัติ ความรู้ สึก
หรื อความคิดเห็นของนักศึกษามาก
ปานกลาง หมายถึง ข้ อความนัน้ ตรงหรื อสอดคล้ องกับ การปฏิ บัติ ความรู้ สึก
หรื อความคิดเห็นของนักศึกษาปานกลาง
น้ อย
หมายถึง ข้ อความนัน้ ตรงหรื อสอดคล้ องกับ การปฏิ บัติ ความรู้ สึก
หรื อความคิดเห็นของนักศึกษาน้ อย
น้ อยที่สดุ หมายถึง ข้ อความนัน้ ตรงหรื อสอดคล้ องกับ การปฏิ บัติ ความรู้ สึก
หรื อความคิดเห็นของนักศึกษาน้ อยที่สดุ

(81%-100%)
(61%-80%)
(41%-60%)
(21%-40%)
(0%-20%)
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ตัวอย่าง
ข้ อ

ข้ อความ

ระดับการปฏิบัติ /
ระดับความรู้ สึก / ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้ อย
มากที่สุด มาก
น้ อย
กลาง
ที่สุด

(0) ฉันภูมิใจที่ครอบครัวของฉันตังถิ
้ ่นฐานและได้ อาศัยอยู่
ในประเทศไทย
…….…. … √ … …….… …….…
(00) ฉันประดับธงชาติไทยที่บ้านในวันสาคัญของชาติ
…….…. …….… …….… … √ …
คาอธิบาย
จากตัวอย่าง (0) แสดงว่านักศึกษารู้สึกภูมิใจที่ครอบครัวของนักศึกษาตังถิ
้ ่นฐานและได้ อาศัยอย
ในประเทศไทยในระดับมาก
จากตัวอย่าง (00) แสดงว่านักศึกษาประดับธงชาติไทยที่บ้านในวันสาคัญของชาติในระดับน้ อย
4. กรุ ณาตอบข้ อคาถามทุกข้ อให้ ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด สาหรับการตอบแบบสอบถาม
ของนัก ศึก ษาจะไม่ ม ีผ ลกระทบต่อ นัก ศึกษา และผู้วิจัยขอรับ รองว่าจะเก็ บ ค าตอบของ
นักศึกษาไว้ เป็ นความลับ
ขอขอบคุณนักศึกษาที่ให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้

ตอนที่ 1 สอบถามข้ อมูลทั่วไป
คาชี ้แจง แบบสอบถามนีเ้ ป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ เมื่ออ่านข้ อความ
แล้ ว
กรุณาเติมข้ อความลงในช่องว่างหรื อทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่อง [ ] ตามความเป็ น
จริง
1. ชื่อโรงเรี ยน / วิทยาลัย
...................................................................................................
2. เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง

…….…
…….…
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ข้ อ
1
2

3

4
5
6

7
8

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ความรู้ สึ ก หรื อ ความคิ ด เห็ น ของท่ า นที่ มี ต่ อ
ประเทศไทยในแง่ มุมต่ างๆ
คาชี ้แจง ให้ นกั ศึกษาอ่านข้ อความ แล้ วพิจารณาว่าข้ อความนันตรงกั
้
บการปฏิบตั ิ ความรู้สกึ
หรื อความคิดเห็นของนักศึกษาในระดับใด
แล้ วทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องให้ตรงกับความเป็นจริงของนักศึกษามากที่สุด
ระดับการปฏิบัติ /
ระดับความรู้ สึก / ระดับความคิดเห็น
ข้ อความ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ฉันรักและหวงแหนแผ่นดินเกิดของฉัน
...…. ...…. ...…. ...…. ...….
ฉันคิดว่าประเทศไทยสามารถดารงอยูไ่ ด้ อย่างน่าภาคภูมิใจใน
ปัจจุบนั เพราะเรามีบรรพบุรุษที่มีความกล้ าหาญเสียสละใน
การปกป้องและสร้ างสรรค์สิ่งที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติ
และสังคมมาโดยตลอด เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ่อขุน
รามคาแหงมหาราช ชาวบ้ านบางระจัน
...…. ...…. ...…. ...…. ...….
ฉันชมภาพยนตร์ อิงประวัตศิ าสตร์ ไทย เพราะรู้สกึ สานึกใน
บุญคุณบรรพบุรุษไทย เช่น ตานานสมเด็จ พระนเรศวร สุริโย
ไท บางระจัน
...…. ...…. ...…. ...…. ...….
ฉันคิดว่าฉันไม่ควรกล่าวถึงประเทศไทยในทางเสื่อมเสีย
...…. ...…. ...…. ...…. ...….
ฉันเชียร์ ทีมชาติไทยในการแข่งขันต่างๆ เช่น การแข่งกีฬา การ
ประกวดนางงาม หรื อการประกวดแข่งขันอื่นๆ
...…. ...…. ...…. ...…. ...….
ฉันชมพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ไทย เช่น
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ด้ วย
ความภาคภูมิใจ
...…. ...…. ...…. ...…. ...….
ฉันคิดว่าฉันและลูกหลานของฉันจะอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
ต่อไป แม้ วา่ จะมีโอกาสย้ ายไปอยู่ประเทศที่เจริญกว่าก็ตาม
...…. ...…. ...…. ...…. ...….
ฉันภูมิใจที่ประเทศไทยสามารถรอดพ้ นจากการตกเป็ นเมืองขึ ้น
ของชาติตะวันตก
...…. ...…. ...…. ...…. ...….
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ข้ อ

ข้ อความ

9 ฉันเห็นคุณค่าของเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ ชาติไทย
เช่น การประกาศอิสรภาพและการทายุทธหัตถีของสมเด็จพระ
นเรศวร
10 ฉันศึกษาประวัติศาสตร์ ไทยเพิ่มเติมจากที่ครูสอนในห้ องเรี ยน
เช่น คลิปวิดีโอ เพลง วรรณกรรม หรื อสอบถามจากผู้ร้ ู
11 ฉันติดตามข่าวเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย เพราะ
ฉันรักและปรารถนาดีตอ่ ชาติ
12 ฉันคิดว่าฉันควรมีสว่ นร่วมในการปรับเปลี่ยนนโยบายที่สง่ ผล
เสียต่อประเทศ
13 ฉันรู้สกึ ยินดีที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
14 ฉันคิดว่าฉันกล้ าแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ตอ่ ประเทศ
แม้ วา่ ความคิดเห็นเหล่านันอาจจะแตกต่
้
างไปจากคนส่วนใหญ่
ก็ตาม
15 ฉันคิดว่าฉันควรเรี ยนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทยในด้ าน
ต่างๆ
16 ฉันไม่ซื ้อสินค้ าที่ละเมิดลิขสิทธ์ เช่น แผ่นซีดีเพลงหรื อ
ภาพยนตร์ กระเป๋ า รองเท้ า เพราะต้ องการเป็ นส่วนหนึง่ ในการ
ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้ ดีขึ ้น
17 ฉันรู้สกึ ชื่นชมการทางานของหน่วยงานที่ช่วยสงวนรักษาสมบัติ
ของชาติ ไม่ให้ สญ
ู หาย เพื่อเป็ นมรดกสืบทอดให้ แก่คนรุ่นหลัง
ต่อไป
18 ถ้ าฉันมีโอกาสไปเที่ยวแหล่งธรรมชาติ เช่น ทะเล อุทยาน
แห่งชาติ ฉันจะรักษาแหล่งธรรมชาติให้ มีสภาพเหมือนเดิมหรื อ
ดีขึ ้น เช่น ไม่ทาลายปะการัง ช่วยเก็บขยะที่ถกู ทิ ้งในที่ห้ามทิ ้ง

ระดับการปฏิบัติ /
ระดับความรู้ สึก / ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

...….

...….

...….

...…. ...….

...….

...….

...….

...…. ...….

...….

...….

...….

...…. ...….

...….
...….

...….
...….

...….
...….

...…. ...….
...…. ...….

...….

...….

...….

...…. ...….

...….

...….

...….

...…. ...….

...….

...….

...….

...…. ...….

...….

...….

...….

...…. ...….

...….

...….

...….

...…. ...….
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ตัวอย่ างแผนการฝึ กในหลั ก สู ต รการฝึ กวิ ช าทหารที่ เ สริ ม สร้ างความรั ก ชาติ

กิจกรรมครั ง้ ที่ 3 คิดดีจงึ มีสุข
องค์ ประกอบ ความรักชาติเชิงหลงใหล (Blind patriotism)

เวลา 60 นาที

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เสนอความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศได้ (ตัวชี ้วัดที่ 3 การคิดในแง่บวก)
2. บอกการมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปัญหาของประเทศได้ (ตัวชี ้วัดที่ 2 ความรักและหวง
แหน)
สาระการเรี ยนรู้
- ความคิดเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการกระทา ดังคากล่าว “ตัวเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว” เมื่อคิดดี
สิ่งที่กระทาก็เป็ นเรื่ องดี และเมื่อคิดบวก การกระทาก็เป็ นบวกตามไปด้ วย ในชีวิตคนเราย่อมมีทงั ้
เรื่ องที่ดีและไม่ดี คนที่ มี มุมมองชีวิตในแง่บวก จะพยายามหาคาตอบหรื อหาเหตุผลให้ กับสิ่งที่
เกิ ด ขึน้ เสมอและคิ ด แก้ ปั ญ หา ซึ่ง ต่างจากคนที่ ช อบมองทุก เรื่ อ งที่ เกิ ด ขึน้ ว่าเป็ น ปั ญ หา และ
นอกจากไม่หาแนวทางแก้ ไขแล้ วยังโทษสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว
การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ นาเข้ าสู่บทเรี ยน
1.1 ครูฝึกบอกจุดประสงค์การเรี ยนรู้ในการดาเนินกิจกรรมให้ นกั ศึกษาทราบ
1.2 ให้ นกั ศึกษาดูภาพ และตอบว่าเห็นภาพอะไร โดยครูฝึกให้ ดภู าพ 2 ครัง้ ในมุมมอง
ที่แตกต่างกัน
1) ภาพที่ 1 กระดาษ

มุมมองที่ 1
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มุมมองที่ 2
ที่มา: http://board.postjung.com/862128
1.3 ครู ฝึ ก เฉลย มุ ม มองที่ 1 เห็ น เป็ นภาพหน้ า อกของหญิ ง สาว มุ ม มองที่ 2
เห็นเป็ นภาพกระดาษ
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ พัฒนาผู้เรี ยน (ขัน้ สอน)
2.1 ครูฝึกอธิบายการมองเห็นภาพที่แตกต่างกันต่อ
- ภาพเดียวกัน แต่คนเรามองเห็นเป็ นคนละภาพ เนื่องจากมุมมองที่เห็น หรื อ
ผู้พบเห็นเลือกที่จะมองในมุม ใด เช่นเดียวกับความคิดของแต่ละคน บางคนเลือกที่ จะมองและ
คิดในแง่บวก แต่บางคนเลือกที่จะมองในแง่ลบ
2.2 ครูฝึกให้ นกั ศึกษาดูคลิปการแสดงความรู้สกึ และความคิดเห็นต่อประเทศไทย
(ช่วง 25 วินาทีแรก)
2.3 ให้ นกั ศึกษาสรุปใจความในคลิป ลงในใบงานที่ 3.1
- คนไทยแสดงความรู้สกึ และความคิดเห็นต่อประเทศไทย ดังนี ้
1) ประเทศไทยอากาศร้ อน
2) คนไทยไร้ ระเบียบ
3) คนไทยขี ้โกง
4) การจราจรในประเทศไทยติดขัด
5) ประเทศไทยมีมลพิษเยอะ
2.4 ครูฝึกถามกระตุ้นให้ นกั ศึกษาคิดตาม และตอบคาถามในใบงานที่ 3.1ดังนี ้
1) การแสดงความรู้ สึกและความคิดเห็นต่อประเทศไทยในคลิป มีลักษณะ
อย่างไร และมีประโยชน์หรื อไม่
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2) นักศึกษารู้สึกอย่างไรต่อการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อประเทศ
ไทยในคลิป
3) นั ก ศึ ก ษาเห็ น ด้ วยหรื อ ไม่ กั บ การแสดงความรู้ สึ ก และความคิ ด เห็ น
ต่อประเทศไทยในคลิป และแสดงเหตุผลประกอบ
2.5 ให้ นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามคาตอบในข้ อ 4 ใบงานที่ 3.1 ร่ วมกับสรุ ปเหตุผล
และน าเสนอเหตุผลของกลุ่มตนเอง (ท าที ละข้ อ ดังนัน้ จะเปลี่ ยนกลุ่ม 5 ครั ง้ ตามจ านวนค าตอบ
ในข้ อ 4)
2.6 ให้ นกั ศึกษาดูคลิปต่อจนจบ
2.7 ให้ นกั ศึกษาพิจารณาเหตุผลของกลุ่มที่คิดแตกต่างจากกลุ่มของตนเอง และ
ตอบคาถามข้ อ 4 อีกครัง้ แต่ทาลงในข้ อ 5
2.8 ถ้ านักศึกษาสามารถพูดกับคนที่แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อประเทศ
ไทยในคลิปได้ นักศึกษาจะบอกว่าอะไร (ใบงานที่ 3.1)
2.9 ให้ นกั ศึกษาบอกการมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปัญหาของประเทศ (ใบงานที่ 3.1)
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ รวบยอด (ขัน้ สรุป)
3.1 ครูฝึกสรุปกิจกรรมกับนักศึกษาวิชาทหาร ในเรื่ องการคิดดีจงึ มีสขุ
- “เราเป็ นคนที่ ยิ่งใหญ่ เพราะสิ่ งที่ เราให้ ไม่ใช่สิ่งที่เรารับ” อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
(Albert Einstein) นักฟิ สิกส์ทฤษฎี และอัจฉริ ยะของโลกได้ กล่าวไว้ ซึ่งเป็ นมุมมองชีวิตกับการคิด
บวก ที่ทาให้ คนเรามี ต้น ทุน ในการดาเนินชีวิตสูงขึ ้น เพราะคนที่มีต้นทุนทางความคิดจะมองกว้ างและ
มองไกล คิดถึงผลได้ ผลเสียควบคู่กนั ไปเสมอ ซึ่งต่างจากคนทัว่ ๆ ไปที่มกั จะคิดถึงผลได้ เพียงอย่างเดียว
เมื่อคิดดีก็จะทาให้ จิตใจดี เมื่อจิตใจดีการกระทาก็ย่อมดีตามไปด้ วย “คิดดี ทาดี ผลลัพธ์ ดี” และถ้ า
เราคิดดีตอ่ ประเทศ ประเทศก็จะดีด้วยเช่นกัน
(ที่มา: http://www.prazang.com/web/blog/post/มุมมองชีวิตคิดดี ทาดี ผลลัพธ์ดี)
3.2 ให้ นกั ศึกษาทาแบบประเมินความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมครัง้ ที่ 3 คิดดีจงึ มีสขุ
สื่อประกอบการทากิจกรรม
ใบงานที่ 3.1 มองอย่างใส่ใจ
คลิปการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อประเทศไทย
แบบประเมินความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมครัง้ ที่ 3 คิดดีจงึ มีสขุ
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การประเมินผล
จุดประสงค์ การเรียนรู้
วิธีการวัด
1. เสนอความคิดเห็นที่ - ประเมินผลการทาใบ
เป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศ งานที่ 3.1
ได้
2. บอกการมีสว่ นร่วมใน
การแก้ ไขปั ญหาของ
ประเทศได้

เครื่องมือวัด
เกณฑ์ การประเมิน
- ใบงานที่ 3.1 มองอย่างใส่ - นักศึกษาสามารถทา
ใจ
ใบงานที่ 3.1 ได้
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ชื่อ-นามสกุล .................................................................................... ห้ อง ................ เลขที่ ..............

ใบงานที่ 3.1 มองอย่ างใส่ ใจ
คาชีแ้ จง
ให้ นักศึกษาดูคลิปการแสดงความรู้ สึกและความคิดเห็นต่อประเทศไทยและตอบคาถาม
ต่อไปนี ้
1. คนไทยแสดงความรู้สกึ และความคิดเห็นต่อประเทศไทยด้ านใดบ้ าง ดังนี ้
1) ............................................................................................................................
2) ............................................................................................................................
3) .............................................................................................................................
4) ............................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................
2. การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อประเทศไทยในคลิป มีลกั ษณะอย่างไร และมีประโยชน์
หรื อไม่
..............................................................................................................................................
3. ให้ นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในข้ อ 1 อย่างมีประโยชน์ตอ่ ประเทศไทย
1) ...........................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................
3) ..........................................................................................................................
4) ...........................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................
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4. นักศึกษาเห็นด้ วยหรื อไม่กบั การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อประเทศไทยในคลิป
และแสดงเหตุผลประกอบ
เห็นด้ วยในประเด็น (เลือกคาตอบจากข้ อ 1) ไม่เห็นด้ วยในประเด็น (เลือกคาตอบจากข้ อ 1)
1.
1.
เหตุผล
เหตุผล
2.
2.
เหตุผล
เหตุผล
3.
3.
เหตุผล
เหตุผล
4.
4.
เหตุผล
เหตุผล
5.
5.
เหตุผล
เหตุผล
5. หลังจากพิจารณาเหตุผลของเพื่อนที่มีความคิดเห็นต่างไปจากเราแล้ ว นักศึกษาเห็นด้ วยหรื อไม่
กับการแสดงความรู้สกึ และความคิดเห็นต่อประเทศไทยในคลิป และแสดงเหตุผลประกอบ
เห็นด้ วยในประเด็น (เลือกคาตอบจากข้ อ 1) ไม่เห็นด้ วยในประเด็น (เลือกคาตอบจากข้ อ 1)
1.
1.
เหตุผล
เหตุผล
2.
2.
เหตุผล
เหตุผล
3.
3.
เหตุผล
เหตุผล
4.
4.
เหตุผล
เหตุผล
5.
5.
เหตุผล
เหตุผล
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6. ถ้ านักศึกษาสามารถพูดกับคนที่แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อประเทศไทยในคลิปได้
นักศึกษาจะบอกว่าอะไร
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
7. ให้ นกั ศึกษาบอกการมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปัญหาทัง้ 5 ข้ อ
1. วิธีการแก้ ปัญหาประเทศไทยอากาศร้ อน
.........................................................................................................................................
2. วิธีการแก้ ปัญหาคนไทยไร้ ระเบียบ
.........................................................................................................................................
3. วิธีการแก้ ปัญหาคนไทยขี ้โกง
.........................................................................................................................................
4. วิธีการแก้ ปัญหาการจราจรในประเทศไทยติดขัด
.........................................................................................................................................
5. วิธีการแก้ ปัญหาประเทศไทยมีมลพิษเยอะ
.........................................................................................................................................
****************************************************************************
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ภาคผนวก จ
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความรักชาติ
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวฒ
ั น์ อาจารย์ประจาสถาบันพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร บัวทอง

อาจารย์ประจาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3. อาจารย์ ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ

อาจารย์ประจาสานักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

4. อาจารย์ ดร.สุมาลี มีสกุล

ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนวิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ)
จังหวัดอ่างทอง

5. นายชาติชาย ศรี สมุทร

หัวหน้ าฝ่ ายการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแผนการฝึ กในหลักสูตรการฝึ กวิชาทหารที่เสริมสร้ างความรักชาติ
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวฒ
ั น์ อาจารย์ประจาสถาบันพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. นางสาวพัชดาพรรณ อุดมเพ็ชร

นักวิชาการ ฝ่ ายการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพมหานคร

3. นายชาติชาย ศรี สมุทร

หัวหน้ าฝ่ ายการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพมหานคร

ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา
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