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บทคัดย่อ 
 

     การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ พัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา ศึกษาวิจัยท้ังเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ (1)  เพื่อศึกษาตัวชี้วัดและวิเคราะห์ จำแนก
องค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
และรักความเป็นไทยของนักเรียน (2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (3) เพื่อพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
สยามบรมราชกุมารี  (4) เพื่อนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ปฏิบัติตามสภาพจริง (5) เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย  
    ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาตัวช้ีวัดและ
วิเคราะห์ จำแนกองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน โดย 1) จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน 2) จำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะ                         
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อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียน โดยสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ                
รักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช   
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                         
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จำนวน 293 คน  โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการปฏิบัติตนท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนารูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทยของนักเรียน มี 3 ตัวแบบหลัก คือ 1) จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี 2) จัดกิจกรรม
และประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า และ 3) พัฒนาเป็นกิจนิสัย และประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 
ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 18 คน ขั้นตอนท่ี 4 
การนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียน ไปใช้ปฏิบัติตามสภาพจริง ขั้นตอนท่ี 5 ศึกษา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
โดยการศึกษาหลังการใช้รูปแบบ เพื่อตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยดำเนินการ 2 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ศึกษาระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบ 2) เปรียบเทียบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 293 คน  โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการปฏิบัติตนท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
    ผลการวิจัย พบว่า  
   1. ผลการศึกษาตัวช้ีวัดและวิเคราะห์จำแนกองค์ประกอบตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
ได้แก่ 1) ศึกษาตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน สรุปได้ 58 ตัวชี้วัด 2) จำแนกตัวช้ีวัดตาม
องค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียน ตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์  4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย มี 20 ตัวชี้วัด 
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องค์ประกอบท่ี 2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มี 11 ตัวชี้วัด องค์ประกอบ  
ท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาท                                
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี 17 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย มี 10 ตัวชี้วัด 
    2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     
สยามบรมราชกุมารี โดยพบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดี  
   3. ผลการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ               
สยามบรมราชกุมารี พบว่า รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน มีองค์ประกอบของ
รูปแบบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วย 
1.1) การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย 1.2) การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนา 1.3) การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระ
ราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ 1.4) ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 2) จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 3 ตัวแบบ 
ได้แก่ ตัวแบบ 1 จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี ตัวแบบ 2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้
เห็นคุณค่า และตัวแบบ 3 พัฒนาเป็นกิจนิสัย และ 3) ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียน ได้แก่ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทย ท่ีเกิดกับนักเรียนหลังการจัดกิจกรรม  
    4. การนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     
สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ปฏิบัติตามสภาพจริง โดยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ได้แก่ 1) จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี 2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็น
คุณค่า และ 3) พัฒนาเป็นกิจนิสัย  
   5. ผลการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ   
รักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช      
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังการใช้รูปแบบ โดย
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ดำเนินการ 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้
รูปแบบ พบว่า โดยภาพรวม นักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์หลังการใช้รูปแบบอยู่ในระดับ   
ดีเย่ียม และ 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้
รูปแบบ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียคุณลักษณะอันพงึประสงค์หลังการใช้รูปแบบ สูงกว่า
คะแนนเฉล่ียก่อนการใช้รูปแบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังโดยภาพรวม
และรายองค์ประกอบ 
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Abstract 

  The objectives of this research ; Model Development to Cultivate 

Desirable Characteristics to Promote the Stability of the Nation, Religion, 

Monarchy and love Thainess of students of Srinagarindra the Princess Mother 

School,  Nakhon Si Thammarat, under the Royal Patronage of Her Royal Highness 

Princess Maha Chakri Sirindhorn were 1) to study, analyze, and categorize 

indicators of model development to cultivate desirable  characteristics to promote 

the stability of the nation, religion, monarchy  and love the Thainess of students                

2) to study current desirable  characteristics to promote the stability of the nation, 

religion, Monarchy and love the Thainess of Students  of Srinagarindra The Princess 

Mother School, Nakhon Si Thammarat, under the Royal Patronage of Her Royal 

Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 3) to develop a  model of development 

to cultivate desirable  characteristics to promote the stability of the nation, religion, 

monarchy and love  Thainess of students of  Srinagarindra the Princess Mother 

School, Nakhon Si Thammarat, under the Royal Patronage of Her Royal Highness 

Princess Maha Chakri Sirindhorn 4) to use a model of development to cultivate 

desirable  characteristics to promote the stability of the nation, religion, and love  

Thainess of  students of Srinagarindra The Princess Mother School, Nakhon Si Thammarat, 

under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn    

at present 5) to study  after using a  model of development to cultivate desirable  

characteristics to promote the  stability of the nation, religion, monarchy and love  
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Thainess of students of  Srinagarindra the Princess Mother School, Nakhon Si Thammarat, 

under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.  

   The research involved 5 significant steps including: Step 1 to study,  

analyze, and categorize indicators of model development to cultivate desirable  

characteristics to promote the stability of the nation, religion,  monarchy and love  

Thainess of students by 1)  based on review of literature, concepts, theories, and in-

depth interviews with a panel of 5 experts  2) categorizing indicators of desirable 

characteristics to promote the stability of the nation, religion, monarchy  and love  

Thainess of students by query with a panel of 9 experts; Step 2 to study current 

desirable  characteristics to promote the stability of the nation, religion, monarchy  

and love  Thainess of students of Srinagarindra the Princess Mother School, 

Nakhon Si Thammarat, under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess 

Maha Chakri Sirindhorn  with 293 students from Srinagarindra the Princess 

Mother School, Nakhon Si Thammarat ,under the Royal Patronage of Her Royal  

Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn; by a questionnaire on behavior that 

promotes desirable characteristics to promote the stability of the nation, religion,  

monarchy  and love Thainess of students; Step 3 to develop a  model of development 

to cultivate desirable  characteristics to promote the stability of the nation, religion, 

monarchy and love  Thainess of students by 1) by developing a set of desirable  

characteristic in 3 dimensions – 1) providing stimuli to create awareness and  

positive attitude (receiving) 2) providing activities and experiences that  enhance 

appreciation (valuing) and 3)   developing a habit (characterization); and 

evaluating appropriateness and feasibility of the developed model using a sample 

group of 18 experts; Step 4 to use a  model of development to cultivate  

desirable  characteristics to promote the stability of the  nation, religion, monarchy 

and  love Thainess of students of  Srinagarindra the Princess Mother School, 

Nakhon Si Thammarat under the Royal   Patronage of Her Royal Highness 

Princess Maha Chakri Sirindhorn at present; Step 5 to study  after using a  model 

of development to cultivate desirable  characteristics to promote the stability           

of  the nation, religion, monarchy  and love Thainess of students of Srinagarindra 

The Princess Mother School, Nakhon Si Thammarat, under the Royal Patronage      

of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn  to evaluate the desirable 

characteristics by 2 steps :  (1) to study the level of students’ desirable characteristics 

after  using the model (2) to compare the students’ desirable characteristics before 
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and after using the model . Using a sample group of 293 students from  Srinagarindra 

the Princess Mother School, Nakhon Si Thammarat, under the Royal   Patronage  

of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn School by stratified 

randomness. The research instruments were the questionnaires of students’ conduct 

to  cultivate desirable  characteristics to promote the stability of the nation, 

religion, monarchy and love Thainess . 

  

  The results 

  1. The study revealed desirable characteristics to cultivate desirable  

 characteristics to promote the stability of the nation, religion, monarchy and love  

Thainess of students were: 1) study current desirable  characteristics to promote  

the stability of the nation, religion, monarchy and love Thainess of students 58 

indicators ; 2) these indicators were categorized into 4 components; Composition  

1 being a good citizen and preserving Thai tradition (20 indicators), Composition  

2 maintaining faith and adhering to religious principles (11 indicators), 

Composition 3 respecting the  monarchy and following behavioral conducts in 

accordance with royal speech of The Princess Mother Srinagarindra (17 indicators) 

and Composition 4 being proud of Thai customs, arts, and culture (10  indicators). 

   2. The study of current desirable characteristics to cultivate desirable 

characteristics to promote the stability of the nation, religion, monarchy and  love  

Thainess of students of  Srinagarindra The Princess Mother School, Nakhon Si Thammarat 

under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, 

showed that the students possessed a good level of desirable characteristics. 

   3. The results of model development for cultivating desirable characteristics 

to cultivate desirable characteristics to promote the stability of the nation, religion, 

monarchy and love Thainess of students of Srinagarindra the Princess Mother 

School, Nakhon Si Thammarat, under the Royal Patronage of Her Royal Highness 

Princess Maha Chakri Sirindhorn; were as follows : Model development for 

cultivating desirable characteristics to cultivate desirable characteristics to promote 

the stability of the nation, religion, monarchy and love Thainess of students were 

categorized into 3 components; 1) categorizing indicators of desirable 

characteristics were 1.1) being a good citizen and preserving Thai tradition.  1.2) 

maintaining faith and adhering to religious principles 1.3  respecting the  monarchy 

and following behavioral conducts in accordance with royal speech of The Princess 
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Mother Srinagarindra and 1.4) being proud of Thai customs, arts, and culture. 2) 

providing activities for cultivating desirable characteristics to cultivate desirable 

characteristics to promote the stability of the nation, religion, monarchy and love 

Thainess of students in 3 dimensions – 1. providing stimuli to create awareness and  

positive attitude 2. providing activities and experiences that enhance appreciation 

and 3. developing a habit and 3) product for students were cultivating desirable 

characteristics to cultivate desirable characteristics to promote the stability of the 

nation, religion, monarchy and love Thainess of students of post- activities. 

  4. Implementing the model for cultivating desirable characteristics                     

to cultivate desirable  characteristics to promote the stability of the nation, religion, 

monarchy and love Thainess of students by developing a set of desirable characteristic 

in 3 dimensions – 1) providing stimuli to create awareness and positive attitude 2) 

providing activities and experiences that enhance appreciation and 3) developing a 

habit.  

  5. The study of post-model desirable characteristics to cultivate desirable  

 characteristics to promote the stability of the nation, religion, monarchy and love 

Thainess of students of Srinagarindra The Princess Mother School, Nakhon Si Thammarat 

under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, 

revealed that students attained higher average scores of desirable characteristics 

through self-evaluation than that of the pre-model characteristics evaluation. The 

difference is statistically significant at .05 level; both overall and each component. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

   ผลงานวิจัยครั้งนี้ สำเร็จได้จากการได้รับความรู้ ความคิดในภาคทฤษฎีและมีโอกาสได้ฝึกหัด
ทักษะภาคปฏิบัติจากอาจารย์หลายท่าน โดยเฉพาะ ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี พันธ์ไทย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ติรกานันท์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย ทำให้มีความรู้ ความคิด ความมีวินัย 
และความรักในการทำงานวิชาการและงานบริหาร อันเป็นพื้นฐานในการทำวิจัยครั้งนี้ อีกท้ังเป็น              
แนวทางการดำเนินชีวิตในเส้นทางวิชาชีพผู้บริหารในสถานศึกษา 
   ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ ท่ีเสียสละเวลาให้คำปรึกษา           
ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการทำวิจัย ให้ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานทางวิชาการ    
จนงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัยซาบซึ้งและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง  
    ขอขอบพระคุณ นักวิชาการหลายท่านท่ีกรุณาตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ         
ในการทำวิจัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฏจรี เจริญสุข            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง เจริญสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ เพ็ชรพวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์            
ดร.สิริสวัสช์  ทองก้านเหลือง ดร.ญานิศา บุญจิตร์ ดร.สถาพร สังข์ขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ  ชาตะกาญจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง ดร.วิชิต สุขทร    
ดร.อรุณ จุติผล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ ดร.ธีรพงษ์ สมเขาใหญ่ มหาวิทยาลัย         
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นแรงบันดาลในและทำให้ผู้วิจัยได้คิดค้น
รูปแบบการวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน มีทัศนะ มุมมองเพื่อหาทางเลือก    
ท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและแนวทางพัฒนาการศึกษา  
  ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เกี่ยวกับการรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน และขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และครู            
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัย  
   ท้ายท่ีสุดขอกราบขอบพระคุณ นางเป้ียน เต็มรัตน์ (มารดา) และขอน้อมระลึกถึงพระคุณ
ของนายโหมด เต็มรัตน์ (บิดาผู้ล่วงลับ) ผู้ให้การอบรมเล้ียงดูผู้วิจัยมาด้วยความรัก ปลูกฝังชีวิตให้เป็น 
ผู้มีความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  
 
            สุภาพ  เต็มรัตน์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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บทที่ 1 
 

บทนำ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

   ความตอนหนึ่งในพระราชดำรัส เนื่องในโอกาสการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2521 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลท่ี 9 “... คนไทยรักษาชาติรักษาแผ่นดินเป็นปึกแผ่น มั่นคงมาได้ด้วยสติปัญญาความสามารถ 
และด้วยคุณความดีอิสรภาพ เสรีภาพความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญทุกอย่างท่ีมีอยู่บัดนี้   
เราท้ังหลายในปัจจุบัน จึงต้องถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างสำคัญ ในอันท่ีจะรักษาคุณความดีพร้อม
ท้ังจิตใจท่ีเป็นไทยไว้ให้มั่นคง ตลอดไป ...” และพระราชดำรัส พระราชทานแก่นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา   
ณ โรงแรมพลาซ่านครนิวยอร์ค 8 มิถุนายน 2510 ความว่า"...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
คือเป็นพลเมืองของชาติท่ีมีเอกราชมามากกว่า 700 ปี นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณชาติบ้านเมืองได้
ในขณะท่ีอยู่ต่างประเทศก็โดย การวางตนเป็นผู้แทนท่ีดีของประเทศ..."  อีกท้ัง พระบรมราโชวาท ใน
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 
2529 ความว่า  "...ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึก ตระหนักในคุณของแผ่นดินอันเป็นท่ีเกิด 
ท่ีอาศัยซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กำเนิดและมุ่งมั่นท่ีจะธำรงรักษาประเทศชาติ ไว้ให้เป็น
อิสระมั่นคงตลอดไป ..."   
   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลท่ี 10 พระราชทาน
พระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ท่ี 11 ม.ค. 
ความว่า “ความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญ ของความดี ความเจริญทุกอย่าง เด็กทุกคนจึงต้อง
หมั่นศึกษาอบรมให้ถึงพร้อม ด้วยความรู้และคุณธรรม เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ        
ผู้สามารถสร้างสรรค์ความดี ความเจริญ ให้แก่ตนและแก่ส่วนร่วม” และพระราโชบายด้านการศึกษา
ของพระองค์ ท่ีว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1) มีทัศนคติท่ีถูกต้อง    
ต่อบ้านเมือง  ประกอบด้วย 1.1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้าน 1.2) ยึดมั่นในศาสนา 1.3)  มั่นคง   
ในสถาบันกษัตริย์ 1.4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและ ชุมชนของตน  2) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง       
มีคุณธรรม ประกอบด้วย 2.1) รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด ชอบ ช่ัว ดี 2.2) ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม 
2.3) ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 2.4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 3) มีงานทำ มีอาชีพ ประกอบด้วย 
3.1) การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก และเยาวชน      
รักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ  3.2) การฝึกฝนอมรมท้ังในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน ทำงานเป็นและมีงานทำในท่ีสุด 3.3)  ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ    
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มีงานทำจนสามารถเล้ียงตนเอง และครอบครัว 4) เป็นพลเมืองท่ีดี ประกอบด้วย 4.1) การเป็น
พลเมืองดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน 4.2) ครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้  
ทุกคนมีโอกาสทำหน้าท่ี เป็นพลเมืองดี 4.3) การเปน็พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะ ทำเพื่อบ้านเมืองได้
ก็ต้องทำ” เช่นงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วย ความมีน้ำใจ และ
ความเอื้ออาทร 
   จากพระบรมราโชวาทดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
รักษาความเป็นไทยได้มั่นคงและเหมาะสมท่ีสุด ไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งใด คนไทยมีหน้าท่ีต้องรักษาความ
เป็นไทย ความรักชาติ ยึดมั่นในสถาบันศาสนา มีความมั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็น
พลเมืองดีของบ้านเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน  แล้วชาติไทยจะมีความมั่นคง โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน ต้องมีคุณธรรม มคีวามจงรักภักดีต่อชาติ มีความสำนึก ตระหนักในคุณของแผ่นดิน       
มีความภูมิใจในชาติ ธำรงรักษาประเทศชาติ เยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีสำคัญ เป็นความหวังและ
อนาคตของชาติ ประเทศชาติจะเจริญหรือพัฒนาไปได้มากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเยาวชน
เป็นส่ิงสำคัญ การจัดการศึกษาให้กับเยาวชนเป็นเรื่องท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่งท่ีสังคมทุกภาคส่วนต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ เพราะในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศต่าง ๆ รวมท้ังประเทศไทย    
ต่างก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalizations) ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมาก  
ในสังคมไทย คนไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม ท่ีเป็นผลกระทบจากการเล่ือนไหลทาง
วัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศท้ังทางส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ได้รับอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาอย่างรวดเร็ว โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดีงาม    
ทำให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคล    
ท่ีทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จำเป็นต้องมีการปลูกฝังคุณลักษณะ          
อันพึงประสงค์ให้เกิดข้ึนภายในตัวเยาวชน ท้ังความรู้และคุณธรรม การปลูกฝังบ่มเพาะให้มีความรู้    
คู่คุณธรรม จำเป็นต้องกระทำต้ังแต่วัยเด็ก เพื่อจะได้ซึมซับและปฏิบัติเป็นไปตามธรรมชาติ การหล่อหลอม
ต้องอาศัยระยะเวลา มีความอดทน และต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ท้ังพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้ปฏิบัติ และพัฒนาตนเองจนกลายเป็น
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต   
   สถาบันหลักของชาติไทย ประกอบด้วย สถาบันชาติ สถาบัน ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
คนรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมือง
ดีของชาติ เด็กท่ีมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จะเป็นเด็กท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ    
มีความสามัคคี ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ และแสดง
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย์ ความมัน่คงของชาติ หมายถึง การท่ีประเทศชาติมีความ
เสถียรภาพ เขมแข็งในทุกด้าน ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการศึกษาและทางการทหารและ
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การเมือง อาจจะกล่าวได้วาหากประเทศใดมีความมั่นคง ประเทศใดมีความสงบสุข ประชาชนในชาติ  
ก็จะมีคุณภาพชีวิตดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และในขณะเดียวกันหากประชาชนมีคุณภาพดี 
มีอุดมการณท่ีดีในทุก ๆ เรื่อง ประเทศชาตินั้น ๆ ก็จะมีความมั่นคงเชนเดียวกัน 

  กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนำและมอบเป็นนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
รวมทั้งได้น้อมนำและยึดมั่นในหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ใน
การทำงานท่ีจะใช้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในการบริหารการศึกษา มีการบูรณาการและเช่ือมโยงในกระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ซึ่งได้กำหนดในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์ด้วยการศึกษาท่ีจะดำเนินการ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ความมั่นคง 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) 
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม 5) ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 1) ท้ังนี้จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความ
มั่นคงถือเป็นปัจจัยสำคัญเบ้ืองต้น ท่ีคนไทยในชาติ จะต้องตระหนักให้มากท่ีสุด  

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 (สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562, หน้า 5-7) 
กำหนดไว้ว่า ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษา (Desired outcomes of education, DOE 
Thailand) หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ท่ีตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้องธำรงความเปน็ไทยและแขง่ขันได้ในเวทีโลก นั่นคือ เปน็คนดี      
มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณลักษณะ 3 ด้าน    
โดยเปน็คุณลักษณะขั้นต่ำ ได้แก ่1) ผู้เรียน เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อก้าวทันโลกดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ท่ีเกิดจากความรู้ 
ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกตใ์ช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือ
สัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตท่ีดี ต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 2) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษท่ี 21 
ความฉลาดดิจิทัล (Digital intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะขา้มวัฒนธรรม สมรรถนะ
การบูรณาการขา้มศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าใหก้ับตนเองและสังคม 3) พลเมืองท่ี
เข้มแข็ง เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา         
มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติบนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียม
เสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอย่างสันติ 



4 
 

ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ
รัฐสภา ได้กล่าวถึง การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้
สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมท่ีดี รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับ ประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีท่ีมีความหลากหลาย เพื่อสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกัน ได้อย่างมีความสุข ดังนี้ 1) ส่งเสริมวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ของชาติ โดยอนุรักษ์ ฟื้นฟู  และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ 
ประเพณี ภูมิปัญญา ภาษาไทย และภาษาถิ่นที่มีอัตลักษณ์และความหลากหลายผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมท้ังสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย  เพื่อกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มในภาค
ธุรกิจและ อุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม 2) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีท้ังด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม              
ทำประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองท่ีดี โดยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และ
ชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้ส่ือมีบทบาท
กระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมท่ีดี รวมถึงผลิตส่ือท่ีมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ และ
เปิดพื้นท่ีสาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 3)  ทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง 
ส่งเสริมสถาบันศาสนา ทุกศาสนาให้มีบทบาทในการเผยแผ่หลักคำสอนท่ีดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และ เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ และพัฒนาสังคมให้มีความ
สามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้คำสอนของพระพุทธเจ้าและ
สามารถ นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้  4) สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม ของประเทศเพื่อนบ้าน ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และ 
ชาวต่างชาติท่ีมีความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคมท่ีอยู่ร่วมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริม สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล เพื่อการเป็น ส่วนหนึ่ง
ของประชาคมโลก (สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2562, หน้า 5)   

ในด้านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างแผนพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ “ในด้านการเตรียมพร้อมด้านกำลังคน
และการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทย 
มีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
และมีจิตสำนึกต่อสังคมส่วนรวม ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การเสริมสร้าง
ให้คนมีสุขภาพดีท่ีเน้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางสุขภาพและลดปัจจัยเส่ียงด้านสภาพแวดล้อม      
ต่อสุขภาพ” (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560, หน้า 65) 
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นอกจากนี้ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  ยังได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  
ไว้ว่า 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทย  
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมกันผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก
ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ำ ภายในประเทศลดลง (สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560, หน้า 79)   
    การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นับเป็น
การจัดการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง  
เจตคติท่ีจำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนด
เป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร            
การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต ซึ่งในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง 8 ข้อนี้ ได้แก่ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการทำงาน รักความเป็นไทย 
และมีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 7)  
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคุณลักษณะภายในของบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับสังคม อารมณ์ 
ความรู้สึก ท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมตามท่ีสังคมต้องการ ประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม โดยธรรมชาติแล้วคุณลักษณะของบุคคลเกิดขึ้นจากบริบทต่าง ๆ ท้ังสภาพแวดล้อม การอบรม 
เล้ียงดู การเรียนรู้โดยธรรมชาติ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีถูกจัดขึ้น สำหรับคุณลักษณะ       
ท่ีพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย   
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ของนักเรียน ถือเป็นส่ิงสำคัญท่ีคนไทยทุกคนควรตระหนักและเห็นความสำคัญในการรักษาและ
ส่งเสริม ป้องกันรักษา ให้มั่นคงอยู่ตลอดไป  
   สอดคล้องกับการประกาศของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันท่ี 26 กันยายน 
2556 เรื่อง รายงานผลการพิจารณา ผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ในเรื่องท่ีสภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เรื่อง “สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ” ซึ่งสำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง คือ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม
กระทรวง มหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ  สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กรมการศาสนา กรมประชาสัมพันธ์ และสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  และได้เสนอความเห็น ผลการพิจารณา ผลการดำเนินการต่อความเห็นของสภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สรุปได้ดังว่า สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นเอกลักษณ์ท่ีสำคัญ
ของประเทศไทย เป็นแกนหลักแห่งความมั่นคงของชาติ มีบทบาทท่ีสำคัญในการส่งเสริมความมั่นคง
ของประเทศ ควรมีนโยบายและมาตรการท่ีชัดเจนในการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ให้ทุกภาคส่วนของสังคม ท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาคธุรกิจและ   
คนไทยทุกคน ได้ร่วมกันในการพิทักษ์รักษาความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
พระบาทสมเด็จ     พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ว่า 
“ประเทศชาติ ประกอบด้วย    ผืนแผ่นดินกับประชาชนและผืนแผ่นดินนั้นท่ีเกิดท่ีอาศัย ด้วยเหตุนี้
ประชาชน ผู้อยู่ในแผ่นดินจึงต้องมีหน้าท่ีร่วมกันประกอบกรณียกิจเพื่อป้องกันรักษาผืนแผ่นดินให้
มั่นคงอยู่ตลอดไป” รัฐบาลจึงควร   น้อมนำพระบรมราโชวาทมาปฏิบัติ  โดยจะต้องรักษาแผ่นดินไทย
ให้มั่นคงอยู่ตลอดไป  มีนโยบายและมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันประกอบกรณียกิจ  เพื่อ
ป้องกันรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ดำรงมัน่คงอยู่ตลอดไป การรักษาและส่งเสริมสถาบันชาติ รัฐบาลควร
ผนึกกำลังของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยท่ีดีงามให้เป็นมรดกของชาติและทุนท่ีสำคัญ
ของสังคมตลอดไป อาทิ ความเมตตา กรุณาต่อกัน ความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินและผู้มีพระคุณ  
การอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปรองดองกัน การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน
และพรรคพวก ผนึกกำลังของ    ทุกภาคส่วนในสังคมในการป้องกัน แก้ไข และปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ซึ่งเป็นปัญหาสังคมท่ีร้ายแรงท่ีสุดปัญหาหนึ่ง ท่ีบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ โดยใช้
อุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมของศาสนา และรัฐบาล
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ควรผนึกกำลังทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย ปลูกฝังวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้
ฝังแน่นในจิตใจของคนทุกคนและทุกระดับ รู้จักการใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกต้อง เป็น
ประโยชน์และเป็นธรรม (เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2556, หน้า 8-12) 
   ในส่วนการรักษาและส่งเสริมสถาบันศาสนา สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้
เสนอความเห็นไว้ว่า กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการและมาตรการท่ีชัดเจนในการอุปถัมภ์ 
คุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานและศาสนาอื่น   
ท่ีทางราชการรับรอง รวมทั้งการส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชนของ
ทุกศาสนา สนับสนุนการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนา รัฐบาลควรปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับศาสนาซึ่งมีอยู่
หลายประเด็น โดยถือเป็นนโยบายสำคัญท่ีคนไทยโดยเฉพาะเยาวชน เป็นผู้ท่ีมีศาสนาและการศึกษา
ควบคู่กัน มีธรรมะนำความรู้ให้ความดีนำความเก่ง การมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปัญญา   
อันถูกต้อง และการให้ทุกศาสนาส่งเสริมและสนับสนุนกันและควรปลูกฝังอบรมให้คนไทยน้อมนำ
คุณธรรมท่ีพระราชทานในโอกาสสำคัญๆ มาเป็นคุณธรรมประจำใจเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาสังคมในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรม ในการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญ 
รุ่งเรืองอย่างยัง่ยืนและมัน่คง อีกท้ังการรักษา การส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาลควรมี    
นโยบาย โครงการ มาตรการท่ีชัดเจนในการธำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนในการรักษาความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ท้ังทางตรงและทางอ้อม การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 
ควรร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคมประกอบความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรมหา
กษัตริยาราช ด้วยการปฏิบัติบูชาท้ังกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม การรักษาศีล และการปฏิบัติธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพระราชสักการะบูชา ร่วมกันปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลท่ี 9 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรม 4 ประการท่ีพระราชทานในวันท่ี 5 
เมษายน 2525 และวันท่ี 9 มิถุนายน 2549 พระบรมราโชวาท “รู้ - รัก - สามัคคี”  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
พระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในวันท่ี 5 ธันวาคม 2555 ให้คนไทยมีความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2556, หน้า 14-17) 
   การปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถือเป็นภารกิจสำคัญของ
สถาบันการศึกษา เด็ก เยาวชนท่ีมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเติบโตไปเป็นพลเมืองดี
ของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เคารพเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ เด็กท่ีเป็นพลเมืองดีของชาติ จะสามารถยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ 
อธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีพลเมืองดีของชาติ มีความ
สามัคคี ปรองดอง เด็กท่ีธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย จะเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสร้าง
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ความสามัคคีปรองดองท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม มีความหวงแหน ปกป้อง ยกย่อง
ความเป็นชาติไทย เด็กท่ีศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา จะเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีของศาสนิกชน เด็กท่ี
เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จะเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ และแสดงออกซึ่ง   
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือกำเนิดขึ้นหลังการเสด็จสวรรคตของ                         
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นอนุสรณ์
ให้ประชาชนชาวไทยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ โดยเฉพาะ        
ในคุณลักษณะการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็น
พลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธายึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และคุณลักษณะรักความเป็นไทย เป็นคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ   
เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม            
ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นคุณลักษณะสำคัญท่ีโรงเรียนต้องการ     
ให้เป็นคุณลักษณะท่ีโดดเด่นของนักเรียน โดยเฉพาะเป็นโรงเรียนท่ีต้ังขึ้นมีวัตถุประสงค์พิเศษ อีกท้ังใช้       
พระนามของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นช่ือของโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียนทุกคนจึงต้องสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ  ท้ังนี้การส่งเสริมส่ิงดังกล่าวให้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาได้นั้น ต้องมีการวางแผน   
การดำเนินงานเป็นอย่างดี ต้องมีรูปแบบการส่งเสริมให้เป็นระบบ มีกระบวนการดำเนินงานเป็น
ขั้นตอนท่ีชัดเจน ท้ังนี้รูปแบบเป็นสภาพลักษณะท่ีครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งได้รับการจัดไว้
อย่างเป็นระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเช่ือต่าง ๆ โดยประกอบด้วย
ความเช่ือหรือขั้นตอนสำคัญ รวมทั้งวิธีและเทคนิคต่าง ๆ ท่ียึดถือ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรือ
ยอมรับว่าประสิทธิภาพ สามารถให้เป็นแบบแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบนั้นๆ ดังนั้นการ
พัฒนารูปแบบจึงมีการดำเนินการเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 อธิบายความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ ส่วนท่ี 2 
ลักษณะรูปแบบ ส่วนท่ี 3 การนำรูปแบบไปใช้ และส่วนท่ี 4 ผลท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนรู้ท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม (ฉลองชัย อินทขีณี, 2557, หน้า 18) สำหรับการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ     
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
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ผู้เรียนท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย 
โดยมี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การจัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ี  2) จัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า และ 3) พัฒนาให้เป็นกิจนิสัยท่ีดี ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
จึงสนใจท่ีจะศึกษาพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีเหมาะสม 
ในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนต่อไป 
     

วัตถุประสงค์ของการวิจัย      
   1. เพื่อศึกษาตัวชี้วัดและวิเคราะห์ จำแนกองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
  2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
    3. เพื่อพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี   
     4. เพื่อนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ           
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
   5. เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรยีนหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ         
รักความเป็นไทยของนักเรียน 
 

คำถามนำของการวิจัย 

     1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียน มีตัวชี้วัดและสามารถจำแนกองค์ประกอบคุณลักษณะได้อย่างไร                   
    2. สภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอย่างไร           
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     3. รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอย่างไร 
และมีความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในระดับใด 
      4. สามารถนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียน ไปใช้ปฏิบัติตามสภาพจริงได้
อย่างไร 
   5. หลังการใช้รูปแบบ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย อยู่ในระดับใด มีความแตกต่างก่อนการใช้รูปแบบ
อย่างไรบ้าง 
 

ขอบเขตของการวิจยั   
    การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมารี  โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้       
     1. ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
        2. ตัวแปรท่ีศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรสำคัญ ดังนี้         
         2.1 ตัวชี้วดัคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
         2.2 รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

        2.3 ผลการใช้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโดยการทดลองใช้ ซึ่งกำหนด
ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

    3. ระยะเวลาการดำเนินการวิจัย  
              ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วย    
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    ระยะท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการเกี่ยวกับตัวชี้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียน และประมวลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
     1.1 ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการเกี่ยวกับตัวชี้วัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทยของนักเรียน 
     ระยะเวลา ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2561  
     1.2 ศึกษาตัวชี้วัดและวิเคราะห์ จำแนกองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโดย
ประมวลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ระยะเวลา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2562 
     1.3  ศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     ระยะเวลา เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  
       ระยะท่ี 2 ทำการยกร่างและประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
รักความเป็นไทยของนักเรียน  
     ระยะเวลา ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

     ระยะท่ี 3 ทำการทดลองนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ไปใช้ปฏิบัติตาม
สภาพจริง 

    ระยะเวลา ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

     ระยะท่ี 4 ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน โดยการศึกษาหลังการใช้รูปแบบ (Summative 
evaluation) โดยดำเนินการ 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน   
หลังการใช้รูปแบบ 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้
รูปแบบ 
   ระยะเวลา เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562   
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 นิยามศัพท์เฉพาะ     
    การพัฒนา  หมายถึง  กระบวนการดำเนินงานอยา่งมีข้ันตอนท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม ค่านิยม  เจตคติของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียน  รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาตลอดจนชุมชนและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
   รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางด้านหลักการ วิธีการดำเนินงาน และเกณฑต่าง ๆ ของระบบ 
ท่ีครอบคลุมสำคัญท่ีสัมพันธ์กัน ท่ีได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ท่ีสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของรูปแบบนั้น ๆ ในท่ีนี้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย 
ประกอบ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การจัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี 2) การจัดกิจกรรม
และประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า และ 3) พัฒนาให้เป็นกิจนิสัยท่ีดี 
  การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการดำเนินงานอย่างมีข้ันตอน กรอบความคิด
ทางด้านหลักการ วิธีการดำเนินงาน และเกณฑต่าง ๆ ของระบบ ท่ีสามารถยึดถือเป็นแนวทาง
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ค่านิยม  เจตคติของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทย โดยมี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การจัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี  
2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า และ 3) พัฒนาให้เป็นกิจนิสัยท่ีดี 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสถานศึกษาต้องการให้
เกิดกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เป็นพลเมืองท่ีดีของของชาติ
และธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึง ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทย เป็นคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ มีความภูมิใจ เชิดชู
ความเป็นไทย เคารพเทิดทูน จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาสิทธิ เสรีภาพ รู้รัก ความ
สามัคคี ปรองดอง เคารพศรัทธายึดมั่นในศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา และธำรงไว้ซึง่ความ
เป็นชาติ 
  ความรักชาติ หมายถึง การมีความรักไทยนิยมไทย สำนึกและภูมิใจ เชิดชูในความเป็น    
คนไทย  มีความผูกพันหวงแหนมาตุภูมิ มุ่งมั่นส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศ 
รวมทั้งการรักเกียรติภูมิของชาติ เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 
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   รักสถาบันศาสนา หมายถึง การมีความรักความภาคภูมิใจ ความศรัทธาในศาสนาท่ีตนนับถือ    
รู้แก่นแท้ของศาสนาและประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา 
  รักสถาบันพระมหากษัตริย์ หมายถึง การมีความจงรักภักดีและมีความศรัทธาในพระมหากษัตริย์ไทย 
แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  
    รักความเป็นไทย หมายถึง  มีความรัก ความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สืบทอดความเป็นไทย ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย เผยแพร่ 
ภูมิปัญญาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมเห็นคุณค่า และใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
รวมท้ังใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความกตัญญูรู้คุณ และตอบแทน
บุญคุณแผ่นดินไทย 
   พระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หมายถึง หลักในการทรงพิจารณา
บุคคลและพระราชทานคำแนะนำส่ังสอนผู้ท่ีจะทรงฟังแนะนำส่ังสอนได้ เป็นเครื่องเตือนให้ระมัดระวัง
ในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นคนดี ซึ่งคนดีตามแนวพระราโชวาทของพระองค์คือ “...จะต้อง
เป็นคนท่ีไม่พูดปดไม่สอพลอ ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ แต่
พยายามทำหน้าท่ีของตนให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม” 
   รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน หมายถึง หลักการ วิธีการดำเนินงาน 
และเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ดีขึ้น และ
เป็นรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำหนดตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย       
2) ยกร่างรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 3) ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้    
ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 4) ทดลองนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ     
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของ
นักเรียน ไปใช้ปฏิบัติตามสภาพจริง โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ท้ัง 3 ด้าน โดยมี 3 องค์ประกอบหลัก คือ (1) จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี (Receiving)     
(2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า (Valuing) และ (3) พัฒนาเป็นกิจนิสัย (Characterization) 
5) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ                  
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อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียน โดยการประเมินผลเมื่อส้ินสุดการใช้รูปแบบ (Summative evaluation) 
  จัดสิ่งเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติที่ดี (Receiving) หมายถึง การเตรียมความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจต่อการปฏิบัติตน เป็นการสร้างความคิดในเชิงบวก 
(Positive thinking) และแรงจูงใจ รับรู้และปฏิบัติตนเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย 
   จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า (Valuing) หมายถึง การดำเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณประโยชน์ ยอมรับและแสดงออกด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ อันนำไปสู่
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และรัก  
ความเป็นไทยของนักเรียน 
   พัฒนาเป็นกิจนิสัย (Characterization) หมายถึง การพัฒนาให้เป็นส่ิงแสดงออกถึง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทยของนักเรียน ให้เป็นลักษณะนิสัยของนักเรียน เป็นลักษณะประจำตัว เกิดเป็นกิจนิสัย   
   ผลการใช้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน หมายถึง  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของ
นักเรียน ท่ีได้รับการพัฒนาอันเนื่องมาจากการใช้กรอบความคิดทางด้านหลักการ วิธีการดำเนินงาน       
ใน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การจัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี 2) การจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า และ 3) พัฒนาให้เป็นกิจนิสัยท่ีดี 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ    
    1. ได้ขอ้มูลเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและคณะคร ู           
นำข้อมูลนี้ไปใช้ประกอบการบริหาร การเรียนการสอน และการศึกษาวิจัยต่อไป     
   2. ได้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะทำให้
นักเรียนมีระดับการปฏิบัติตนด้านการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียน เพิ่มมากขึ้น     
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   3. ได้แนวทางหรือแบบอยา่งการพัฒนารูปแบบปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ซึ่งสามารถ
นำไปปรับใช้ในการพัฒนารูปแบบการพฒันานักเรยีนด้านอื่น ๆ ได้ต่อไป  
  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย พัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ท่ีใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านการรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียน และรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ดังนี ้
   1. การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทยของนักเรียน เป็นการศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการ
เกี่ยวกับคุณลักษณะท่ัวไปของนักเรียน โดยใช้แนวคิดหลักตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ ท้ังนี้ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย 
   จากการศึกษาและสำรวจเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน จะเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบกับ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จึงกำหนดเป็นกรอบแนวคิด ในการศึกษาคุณลักษณะ                    
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียนใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
         องค์ประกอบท่ี 1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย  
          องค์ประกอบท่ี 2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
           องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตาม              
พระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   
          องค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
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   2. กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
    เป็นการศึกษาโดยใช้กรอบ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการ ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์ใช้
แนวคิดการพัฒนารูปแบบจากสุวิมล ว่องวานิช (2549, หน้า 54-56) โดยมีการพัฒนารูปแบบ 
ประกอบด้วยกระบวนการพัฒนา 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
  1. การศึกษาตัวช้ีวัดและวิเคราะห์ จำแนกองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนจากเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  
  2. ศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ                    
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
   3. การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ     
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     4. การนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ        
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         
ไปใช้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
   5. ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังการใช้รูปแบบ 
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  กรอบแนวคิดการวิจัย แสดงให้เห็น ในภาพท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
ตัวแปรต้น  

ตัวแปรตาม  

 

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ    
  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย  
 

  1. การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย  
  2. การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
  3. การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตาม 
     พระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   
  4. ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

ศึกษาตัวช้ีวัดและวิเคราะห์ จำแนกองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 
รักความเป็นไทยของนักเรียน จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

3 
พัฒนาใหเ้ป็นกิจนิสัย  
(Characterization) 

1 
จัดสิ่งเร้าให้เกิดการ
รับรู้ มีทัศนคติที่ดี 

(Receiving) 

2 
จัดกิจกรรมและ

ประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า 
(Valuing)   
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
   ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริม           
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียน           
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ              
สยามบรมราชกุมารี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
   1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

  1.1 ความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1.2 ความสำคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทย  
    2.1 ความหมายของความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
    2.2 ลักษณะการแสดงออกของผู้มีคุณลักษณะรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
    2.3 ความหมายของรักความเป็นไทย 
     2.4 ลักษณะการแสดงออกของผู้มีคุณลักษณะรักความเป็นไทย 

3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   4. แนวคิดเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
    4.1 ความหมายของตัวชี้วัด  
    4.2 ลักษณะของตัวชี้วัดท่ีดี 
   4.3 ประเภทของตัวชี้วัด 
    4.4 การตรวจสอบคุณภาพของตัวชี้วัด 

 5. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ  
   5.1 ความหมายของการพัฒนา 
   5.2 ความหมายของรูปแบบ 
  5.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 
  5.4 การสร้างรูปแบบ 
  5.5 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 
  5.6 การพัฒนารูปแบบ 
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6. บริบทโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                    
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
  ความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   นักวิชาการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้ศึกษาและให้ทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ไว้หลายประการ ได้แก่  
  ศศิธร ชุตินันทกุล (2554, หน้า 10) กล่าวว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง 
ลักษณะอันต้องการให้ เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นคุณลักษณะท่ีเป็นท่ีต้องการของสังคมหรือของชาติ    
ท่ีต้องการปลูกฝังให้กับผู้เรียนจนเกิดเป็นลักษณะนิสัยเป็นระดับความรู้สึกขั้นสุดท้ายท่ีผสมผสาน
สรุปความรู้สึกและยึดถือ เป็นอุดมการณ์ หรือปรัชญาชีวิตเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น          
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   พระมหาธีระพันธ์ อธิปญฺโญ (พวงจิตร) (2553, หน้า 8)  ได้กล่าวถึง คุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์ไว้ว่า เป็นเครื่องหมายท่ีช้ีให้เห็นถึงความดีงาม เป็นลักษณะประจำตัว เป็นแบบแผน
ของความประพฤติท่ียึดเป็นลักษณะประจำตัว ให้คุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นเป็นส่วนใหญ่
เป็นลักษณะทางกายและลักษณะทางสมองของบุคคลนั้น ทำให้สามารถแยกความแตกต่างของ
บุคคลนั้นกับบุคคลอื่นได้ 
   ฐิตินันท์  ปั่นมาก (2561, หน้า 20) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ว่า 
หมายถึงคุณลักษณะท่ี ต้องการให้เกิดขึ้นภายในตัวของผู้เรียน เป็นคุณลักษณะท่ีโรงเรียน ชุมชน 
หรือสังคม จำเป็นต้องเน้น และปลูกฝังลักษณะให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่ง ประกอบด้วย 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย           
4. ใฝ่เรียนรู้  5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย และ 8. มีจิตสาธารณะ 
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างความสุขในฐานะท่ีเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551, หน้า 56) กล่าวว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หมายถึง ลักษณะท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะท่ีสังคมต้องการในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม คำนิยม จิตสำนึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในสังคม ได้อยา่งมีความสุข ท้ังใน ฐานะ
พลเมืองไทยและพลโลก  
   สุวิทย์ เขตชมภู (2562, หน้า 20) กล่าวไว้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีเป็นตัวบ่งช้ีให้เห็นถึงส่ิงท่ีดีงามท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล เช่น พฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ   
ซึ่งสามารถสังเกตได้ท่ีแต่ละบุคคลจะมีไม่เหมือนกัน มีความแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ สถานท่ี 
เวลา อารมณ์  
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   จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ ท่ีสถานศึกษาต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ เป็นพลเมืองท่ีดีของของชาติและธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์และมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย       
   ความสำคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
  นักวิชาการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้ศึกษาและให้ทัศนะเกี่ยวกับความสำคัญของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไว้ดังนี ้
    สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หน้า 53) กล่าวถึง ความสำคัญของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ว่า การท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จะทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ความประพฤติ ด้านการเรียนการร่วมกิจกรรมเป็นการพัฒนาสู่การเป็นสังคมท่ี มีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นการ ปรับเปล่ียนรากฐานกระบวนความคิดและค่านิยมของคนในสังคมให้ ถูกต้อง
เปรียบเสมือนกับเป็น พิมพ์เขียวสำคัญของยุทธศาสตร์ ในการสร้างชาติ ตามทิศทางท่ีเราต้องการ
จะให้เป็นไปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ท่ีสำคัญของการจัดการศึกษาคือการพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังทางร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายปฏิรูป
การศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ และมุ่งมั่นขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างกว้างขวาง และท่ัวถึงโดยคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
ครอบคลุมท้ังด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญา นอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษานอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมและสร้างความ ตระหนักให้ ผู้เรียนมีจิตสำนึกในคุณค่าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์สันติวิธี และวิถีประชาธิปไตย 
   วิษณุ ทรัพย์สมบัติ (2554, หน้า 17) กล่าวถึงความสำคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ว่า 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้มีการพัฒนาผู้เรียนด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ ท้ังนี้การท่ี ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มี
คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ซึ่งคุณลักษณะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีต้องการจะมี ท้ังด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นพลเมืองดี 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุง่มั่นในการทำงาน     
รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
    จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความสำคัญ จึงต้องเน้น
และให้ความสำคัญท้ังความรู้และคุณธรรม ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การ
เทิดทูนและปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ดำรงอยู่ในสังคมสืบไป ใช้มิติทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม ในการแกไ้ขปัญหาและการส่งเสริมในการรักความเป็นไทย 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสรมิความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย  

ความหมายของความรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย ์มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้  
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2553, หน้า 23) ได้ให้

ความหมายของความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ว่า หมายถึง การปกป้องเอกราชอธิปไตย 
รักษาสิทธิ เสรีภาพ สร้างความสามัคคี ปรองดองเชิดชูความเป็นไทย คุ้มครองศาสนา เทิดทูน
รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   กาญจนา สุวรรณบูรณ์ (2551, หน้า 31-34)  ได้ให้ความหมายของค่านิยมพื้นฐาน 
ประการท่ี ๕ การมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไว้ดังนี้   
    ความรักชาติ หมายถึง การมีความรักไทยนิยมไทยสำนึกและภูมิใจในความเป็น   
คนไทย  มีความผูกพันหวงแหนมาตุภูมิ มุ่งมั่นส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของ
ประเทศ รวมทั้งการรักเกียรติภูมิของชาติ  
    ความรักสถาบันศาสนา หมายถึง การมีความรักความภาคภูมิใจ ความศรัทธาใน
ศาสนาท่ีตนนับถือ รู้แก่นแท้ของศาสนาและยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติตนเพื่อพร้อมท่ีจะ
ดํารงไว้ซึง่สถาบันศาสนา  
    ความรักสถาบันพระมหากษัตริย์ หมายถึง การมีความจงรักภักดีและมีความ
ศรัทธาในพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยท้ังชาติ  
   ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ จากหน่วยงานและนักวิชาการ สรุปได้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
ท่ีแสดงออกถึง ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็น
พลเมืองท่ีดีของชาติ มีความภูมิใจเชิดชูความเป็นไทย เคารพเทิดทูน จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รักษาสิทธิ เสรีภาพ รู้รัก ความสามัคคี ปรองดอง เคารพศรัทธายึดมั่นในศาสนา 
ประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา และธำรงไว้ซึง่ความเป็นชาติ 
  ลักษณะการแสดงออกของผู้มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

มีนักวิชาการกล่าวถึง ลักษณะของผู้ท่ีมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไว้ดังนี้ 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวถึงลักษณะของผู้ท่ีความรักชาติศาสน์ 

กษัตริย์ไว้ดังนี้ ผู้ท่ีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ ผู้ท่ีมีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ
และแสดง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    กระทรวงศึกษาธิการ (2551) กล่าวถึงลักษณะของผู้ท่ีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ไว้ว่า 
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    1. ผู้มีท่ีมี ความรักชาติ จะแสดงออกให้เห็นดังนี้ 1) มีความสามัคคีปรองดอง      
2) ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีพลเมืองดีของชาติ 3) หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติ ไทย       
4) ยืนตรงเคารพธงชาติร้องเพลงชาติและอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง 5) เข้าร่วม ส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี ปรองดองชุมชนและสังคม   
    2. ผู้ท่ีมีความรักศาสนา จะแสดงออกให้เห็น ดังนี้ 1) เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ี
ตนนับถือ 2) ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ 3) เป็นแบบอย่างท่ีดีของศาสนิกชน  
    3. ผู้ท่ีมีความรักพระมหากษัตริย์ จะแสดงออกให้เห็น ดังนี้ 1) แสดงความสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 2) เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 3) แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
   สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2541, หน้า 25) ได้วางแนวทางปฏิบัติ 
ตามค่านิยมพื้นฐานไว ดังนี้คือมี ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประกอบด้วยลักษณะย่อย 
ดังนี้  
    1. สถาบันชาติประกอบด้วยลักษณะย่อย ดังนี้  
     1.1  สร้างเสริมความสามัคคี แห่งชาติ   
     1.2  ป้องกันและรักษาผลประโยชน์ ของชาติ  
     1.3 ร้องเพลงชาติได้อย่างถูกต้อง  
     1.4 เสียสละประโยชน์ สุขแห่งตนและแม้ชีวิตเพื่อประเทศชาติ  
     1.5 ยกย่องให้เกียรติ ผู้ทำหน้าท่ี ป้องกันและเสียสละเพื่อประเทศชาติ  
     1.6 ป้องกันภัยและแก้ไขความเสียหายท่ีกระทบกระเทือนความมั่นคงของชาติ   
     1.7 ส่งเสริมและรักษาเกียรติ ของชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยและนิยมไทย  
     1.8 ปฏิบัติ หน้าท่ี ของพลเมืองดี และเสียภาษีอากรเพื่อพัฒนาประเทศ 
    2. สถาบันศาสนา ประกอบด้วยลักษณะย่อย ดังนี้  
     2.1 ช่วยส่งเสริมทะนุบำรุงศาสนา  
     2.2 ศึกษาศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง 
     2.3 เผยแพร่ความรู้ และการบัญญัติ ตามหลักศาสนา  
     2.4 ปฏิบัติ ตามคำส่ังสอนของศาสนาในชีวิตประจำวัน  
     2.5 สร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ  
     2.6 ปลูกฝังความเช่ือความเล่ือมใสในศาสนาด้วยปัญญา  
     2.7 เคารพเทิดทูนศาสนาและไม่กระทำการใด ๆ ในทางดูหมิ่น  
     2.8 ไม่ทำลายปูชนียสถานปูชนียวัตถุ และศิลปกรรมทางศาสนา  
     2.9 สอดส่องป้องกันภัยท่ีอาจกระทบกระเทือนความมั่นคงของสถาบัน
ศาสนา  
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    3. สถาบันพระมหากษัตริย์ประกอบด้วยลักษณะย่อย ดังนี้  
      3.1 ศึกษาความรู้ ความเข้าใจอันดี เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
     3.2 รักษาและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข   
     3.3 ป้องกันภัยท่ีอาจกระทบกระเทือนความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์  
     3.4 แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ  
  พระอำนาจ อตฺถกาโม (น้อยนิล) (2555, หน้า 63) ได้กล่าวถึง นักเรียนท่ีมีคุณลักษณะ
การแสดงออก ให้เห็นว่ามีคุณลักษณะรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังนี้  
    1. นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
    2. นักเรียนยืนตรงเคารพธงชาติทุกครั้งท่ีได้ยินเสียงเพลงชาติ   
    3. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ  
    4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ  
    5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
  ความหมายของรักความเป็นไทย 
   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หน้า 50) หมายถึง คุณลักษณะท่ี
แสดงออกถึงความ ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   นุชจรี  คงโพธิ์น้อย (2555, หน้า 12) ได้กล่าวไว้ว่า รักความเป็นไทย หมายถึงความ
ภูมิใจในเอกลักษณ์ ความเป็นไทยภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมรวมท้ังเอกลักษณ์ ต่าง ๆ 
ท่ีแสดงให้เห็นถึง ความเป็นไทย 
   วีระ อำพันสุข (2551, หน้า 25) ได้กล่าวไว้ว่า รักความเป็นไทย หมายถึง ความภูมิใจ 
ในวิถีชีวิตความเป็น ไทยมีทัศนคติต่อวิถีชีวิตการดำรงชีวิตท่ีดี ท้ังในด้านต่าง ๆ เช่น การติดต่อ
สัมพันธ์ ระหว่างคนใน สังคมไทยการกินการอยู่และบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของคนไทย 
   สุพาพร เทพยสุวรรณ (2553, หน้า 13) ได้กล่าวไว้ว่า รักความเป็นไทย หมายถึง ความ
ภาคภูมิใจใน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร  
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในวิถีชีวิต แนะนำให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการสืบทอด 
ภูมิปัญญาไทยเพื่อ เป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 
     จากการศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของคุณลักษณะด้าน รักความเป็นไทย สรุป   
ได้ว่า รักความเป็นไทย หมายถึง  มีความรัก ความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สืบทอดความเป็นไทย ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
เผยแพร่ ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมเห็นคุณค่า และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม รวมทั้งใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความกตัญญู
รู้คุณและตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย 
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    ลักษณะการแสดงออกของผู้มีคุณลักษณะรักความเป็นไทย 
ลักษณะการแสดงออกของผู้มีคุณลักษณะรักความเป็นไทย มีผู้กล่าวถึงลักษณะของผู้ท่ี

รักความเป็นไทยไว้ดังนี้                                                             
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) กล่าวถึง ผู้ท่ีรักความเป็นไทย คือ ผู้ท่ีมี

ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทยใน               
การส่ือสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2551) กล่าวถึงลักษณะของผู้ท่ีรักความเป็นไทย ไว้ว่า ผู้ท่ีรัก
ความเป็นไทย จะแสดงออกให้เห็น ดังนี้ 
  1. แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
   2. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณีศิลปะ และวัฒนธรรม  
   3. ชักชวนแนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะ และวัฒนธรรม  
   4. ชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง  
   5. ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
   6. นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต  
   7. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย  
   8. แนะนำ มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

สุพาพร เทพยสุวรรณ (2553, หน้า 13) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ท่ีรักความเป็นไทยจะมี
คุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นใน ตนเองดังนี้ 
   1. มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญ ู
กตเวทิตา   
   2. แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
แสดงความเคารพด้วยการไหว้ กราบ วางตนอย่างสุภาพ อ่อนน้อม มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
   3. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และสามารถชักชวน 
แนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย   
   4. เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
   5. ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารอย่างถูกต้องเหมาะสม ส่ือสารอย่างเข้าใจ ถึง
จะมีสำเนียงท่ีแตกต่างกัน พร้อมท้ังชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยท่ี
ถูกต้อง  
   6. อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย  
   7. ชอบเล่นการละเล่นพื้นเมือง เล่นกีฬาแบบไทยๆ  
   8. นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในวิถีชีวิตแนะนำให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย    
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   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2551, หน้า 75) ได้กล่าวไว้ว่าผู้ท่ีจะรักความเป็นไทย    
มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ส่ิงท่ีดีของ
ประเทศไทย จะต้องเป็นผู้มีคุณธรรม มีหลักความประพฤติท่ีสามารถเป็นท่ีพึ่งให้กับตัวเอง และ
สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้ด้วยดี ทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้ พร้อมจะดูแลรับผิดชอบตนเอง 
ไม่ทำตัวให้เป็นปัญหา หรือเป็นภาระถ่วงหมู่คณะ มีความรักในแผ่นดินไทย มีความกตัญญูกตเวที 
รู้คุณและตอบแทนบุญคุณ รักษาแผ่นดินไทย มีความละอาย ไม่คิดร้าย ทำลายแผ่นดิน หลักธรรม
ท่ีเป็นท่ีพึ่งของตนเอง เพื่อท่ีจะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ เรียกว่า นาถกรณธรรม 10 ประการ  
ชาวไทยเรานับว่าโชคดีท่ีได้อาศัยอยู่ในประเทศท่ีร่มเย็นเป็นสุข มี พระมหากษัตริย์ท่ีปกครองด้วย
ทศพิธราชธรรม มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ เป็นหลักให้เรา ประพฤติปฏิบัติ การอยู่ร่วมกัน
กับผู้อื่นให้เกิดความรักความสามัคคีในประเทศชาตินั้น พึงปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีเรียกว่า สาราณียธรรม 
6 ประการ คือ 1) เมตตากายกรรม ทำต่อกันด้วยเมตตา แสดงไมตรี หวังดีต่อเพื่อน ช่วยเหลือกิจธุระ 
ด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ท้ังต่อหน้าและลับหลัง 2) เมตตาวจีกรรม   
พูดต่อกันด้วยเมตตา ช่วยบอกส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ส่ังสอน แนะนำ ตักเตือนกันด้วยความหวังดี 
กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกันท้ังต่อหน้าและลับหลัง 3) เมตตามโนกรรม คิดต่อกัน
ด้วยเมตตา ต้ังจิตปรารถนาดี คิดทำส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้ม
แจ่มใสต่อกัน 4) สาธารณโภคี แบ่งปันลาภผลท่ีได้มาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย แจกจ่ายให้
มี ส่วนร่วม ใช้สอยบริโภคท่ัวกัน 5) สีลสามัญญตา มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัย
ของส่วนรวม ไม่ทำตน เป็นท่ีน่ารังเกียจหรือเส่ือมเสียแก่หมู่คณะ 6) ทิฏฐิสามัญญตา ปรับ
ความเห็นเข้ากันได้ เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน มีความ เห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการ
สำคัญ ยึดถือหลักแห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุดเดียวกัน  
  พระอำนาจ อตฺถกาโม (น้อยนิล) (2555, หน้า 68)  ได้กล่าวถึง นักเรียนท่ีมีคุณลักษณะ
การแสดงออกให้ เห็นว่า มีคุณลักษณะรักความเป็นไทย ไว้ดังนี้  
   1. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน  
   2. นักเรียนแสดงความเคารพด้วยการไหว้เมื่อได้รับส่ิงของจากครู   

3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ี เกี่ยวข้องกับประเพณีไทย  
   4. นักเรียนใช้ภาษาไทยในการส่ือสารกับครู ท้ังในและนอกห้องเรียน  
   5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยหรือภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะการแสดงออกของผู้มีคุณลักษณะรักความเป็นไทย 
ผู้วิจัยสรุปลักษณะการแสดงออกของผู้มีคุณลักษณะรักความเป็นไทย ได้แก่ เข้าร่วมกิจกรรม          
ท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยมีสัมมาคาระ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณแต่งกายเหมาะสม    
มีมารยาทงดงามแบบไทยใช้ภาษาไทยในการส่ือสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีส่วนร่วมในการ 
เผยแพร่  สืบทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
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แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคุณลักษณะภายในของบุคคล  ท่ีเกี่ยวข้องกับสังคม และ
การเปล่ียนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของพฤติกรรม อารมณ์  ความรู้สึก   
ซึ่งทำให้มีความจำเป็นต้องเน้นและปลูกฝังลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคนเพื่อช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม อันจะนำไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าและความมั่นคงสงบสุขในสังคม  มีแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้  
   1. ทฤษฎีพัฒนาการทางการเรียนรู้ การคิดของ Piaget 
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551, หน้า 57-58) กล่าวถึงทฤษฎีพัฒนาการ
ทางการคิดของ Piaget สรุปได้ว่า สติปัญญาหรือความสามารถในการรู้คิดเป็นพื้นฐานของการมี
คุณธรรม จริยธรรม เนื่องจากผู้มีคุณธรรมจริยธรรมสูง  มักเป็นผู้ท่ีสามารถคิดวิเคราะห์             
มีวิจารณญาณ และสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับสาเหตุและผลของการกระทำได้ นักวิชาการทาง
จิตวิทยาท่ีศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางการรู้ การคิด คือ Jean Piaget ได้เสนอพัฒนาการ
ทางการรู้การคิดได้ 4 ข้ัน ได้แก่ 
    1.1 ข้ันระยะการเคล่ือนไหวสัมผัส (The sensorimotor stage) เป็นช่วงของเด็ก
แรกเกิด ถึงอายุ 2 ขวบ จะมีพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับความคงท่ีของวัตถุ โดยจะเริ่มรับรู้ว่าวัตถุท่ีหายไปจาก
สายตาของตนยังคงเป็นวัตถุเดิม และไม่ได้หายไปไหน เช่น เมื่อเอากระดาษมาค่ันของเล่นท่ีเด็ก
กำลังเล่นอยู่ เด็ก ๆ จะปัดกระดาษเอาของเล่น แสดงว่าเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับการคงอยู่ของ
วัตถุ ในช่วงนี้จะเกิดกระบวนการ 2 ประเภทคือ 
          1.1.1 การดูดซึม (Assimilation) เป็นการรับรู้เข้าสู่โครงสร้างเดิมและเข้าสู่
ระบบเดิม เป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้เข้ากับการรู้คิดของตนและปฏิเสธส่ิงท่ีไม่เข้ากับการรู้คิด
ของตน 
          1.1.2 การปรับเปล่ียน (Accommodation) เป็นการปรับความคิดหรือ
ปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ เกิดการยอมรับประสบการณ์ใหม่ กระบวนการท้ังสองจะทำ
ให้บุคลิกเกิดความสมดุล (Equilibration) 
   1.2 ข้ันตอนการปฏิบัติการ (The preoperational stage) เป็นช่วงของเด็กอายุ 
2-4 ขวบ เด็กจะมีพัฒนาการทางสรีระมากขึ้นและสามารถสำรวจสภาพแวดล้อมได้มากขึ้นเรียนรู้
คำและพฤติกรรมใหม่ ๆ แค่มีความคิดและพฤติกรรมท่ีเด่น คือ ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Egocentric) 
เด็กเช่ือว่าส่ิงท่ีตนเห็นตนเข้าใจนั้น คนอื่น ๆ ก็จะเห็นและเข้าใจอย่างท่ีตนเห็นและเข้าใจ ในช่วงนี้
เด็กจะมีการเลียนแบบผู้ปกครองมา ไม่ว่าจะเป็นคำพูด ท่าทาง กิริยามารยาท และพฤติกรรม 
ในช่วงกระบวนการ Assimilation เป็นกระบวนการท่ีใช้มาก โดยเมื่อเด็กเล่นเด็กจะเข้าใจส่ิงต่าง ๆ    
ท่ีอยู่รอบข้างมากขึ้น 
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   1.3 ข้ันปฏิบัติการแบบรูปธรรม (The stage of concrete operations) ปรากฏ
ในเด็กอายุ 5-10 ขวบ มีความคิดท่ีจัดเป็นระบบมากขึ้น สามารถคิดทวนกลับและมีสังกัปในเชิงของ
มวลสาร ปริมาตร และน้ำหนัก 
    1.4 ขั้นปฏิบัติการแบบระบบ (The stage of formal operations) เป็นความ 
สามารถในการคิดแบบสมมติและการคิดเป็นเหตุเป็นผล โดยมีลักษณะระบบคิดเป็น 3 ประการคือ 
          1.4.1 การสร้างการทวนกลับความคิดเกี่ยวกับความจริงกับความเป็นไปได้ 
(Thinking in possibilities) ผู้มีความสามารถในการคิดขั้นนี้ จะสามารถคิดสลับไปมาระหว่าง
ความจริงกับความเป็นไปได้ ซึ่งเป็นความคิดสมมติ ผู้ท่ีมีพัฒนาการในขั้นนี้จะสามารถคิดในเชิง
นามธรรมได้ 
          1.4.2 ความคิดแบบต้ังสมมติฐานจากหลักท่ีกว้างกว่า (Hypothetical-
deductive thinking) ผู้ท่ีคิดในเชิงนามธรรมได้จะสามารถต้ังสมมติฐานได้แล้วตรวจสอบ
สมมติฐานด้วยการทำวิจัย 
          1.4.3 ความคิดถึงการคิด (Thinking about thinking) ผู้ท่ีคิดแค่ในด้าน
นามธรรมแบบระบบขั้นนี้จะสามารถคิดถึงความหมายความสำคัญ คิดวิเคราะห์และคิดหาเหตุผล
ประกอบการคิดหรือการจินตนาการของตนเอง ซึง่เป็นการสำรวจความคิดและวิจารณ์ตนเองได้ 
   2. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg 
    Kohlberg ยึดถือทฤษฎีพัฒนาการทางการรู้การคิดของ Piaget เป็นหลักในการวัด 
พัฒนาการทางจริยธรรม และถือว่าพัฒนาการทางจริยธรรมเป็นผลของพัฒนาการทางปัญญา             
ซึ่งสรุปได้ดังนี้ (พิศเพลิน เขียวหวาน และคณะ, 2546, หน้า 3-5)   
     เด็กวัยแรกเกิด 3 ขวบ ปญัญาความคิดอยู่ในขั้นต่ำเกินกว่าท่ีจะเข้าใจความถูกผิดของ
การกระทำ เมื่อย่างเข้าสู่ระยะท่ี 2 อายุ 2 - 7 ปี เริ่มท่ีจะเข้าใจเกี่ยวกับความถูกผิดของการกระทำ 
เมื่อย่างเข้าสู่ระยะท่ี 3 อายุ 7 - 12 ปี เด็กสามารถคิดตามหลักเหตุผลได้ แต่จำกัดอยู่ในขอบเขต
ของส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เช่น จัดประเภทให้เป็นระบบได้  และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะ
ต่าง ๆ ของส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมได้  เมื่อความคิดของเด็กในระยะท่ี 2 และ 3 ยังจำกัดอยู่  ในขอบเขต
ของการนึกคิดเอาเองและการคิดเกี่ยวกับส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ความคิดเกี่ยวกับความถูก-ผิด จึงจำกัด
อยู่ในขอบเขตของส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมเท่านั้นไม่สามารถเข้าใจกฎเกณฑ์ของสังคมอย่างเป็น ระบบ 
Kohlberg จัดอยู่ในระดับท่ี 1 คือ  ระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม (Preconventional level)  ผู้ท่ี
สามารถคิดในเชิงเหตุผลนามธรรมได้  เป็นผู้ท่ีมีอายุประมาณ 12 ปีขึ้นไป สามารถเข้าใจบทบาท
ของบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ในสังคมอย่างเป็นระบบ  จะตัดสินความถูกผิด
ของการกระทำของบุคคลต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ของสังคมไทย ความเข้าใจ เกี่ยวกับความถูกผิด   
ในทำนองนี้จัดอยู่ในระดับท่ี 2 คือ ระดับกฎเกณฑ์สังคม (Conventional morality) สำหรับผู้ท่ี
สามารถคิดเชิงตรรกะได้เป็นอย่างดีอาจจะพัฒนาการรับรู้ของตนเอง ในระดับท่ีสูงขึ้นไปอีก อยู่ใน
ระดับท่ี 3 คือ ระดับสูงกว่ากฎเกณฑ์สังคม (Post conventional morality) ซึ่งสามารถตัดสิน
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ความถูกต้องเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคม แล้วไตร่ตรองด้วยตนเองว่าถูกต้อง  ผู้ท่ี
สามารถตัดสินความถูกต้องของการกระทำในระดับสูงนี้ต้องอาศัยปัญญา ความคิดระดับสูง และ
เป็นผู้ท่ีช่างคิดช่างสังเกต ผู้ท่ีจะวิพากษ์กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ ต้องใช้เวลาอีกหลายปี จากเริ่มวัยรุ่น
จนกระท่ังอายุอย่างน้อย 20 ปีจึงจะทำได้ ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg แบ่ง
ระดับพัฒนาการออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับท่ี 1 ก่อนกฎเกณฑ์สังคม ระดับท่ี 2 กฎเกณฑ์สังคม 
และระดับท่ี 3 สูงกว่ากฎเกณฑ์สังคม  ในแต่ละระดับ Kohlberg ยังแบ่งพัฒนาการออกเป็น 2 ข้ัน 
รวมเป็น 6 ข้ัน 
    2.1 ระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม (อายุประมาณ 2-12 ปี) 
          2.1.1 ข้ันท่ี 1 ใช้การลงโทษเป็นเหตุผลในการตัดสิน 
          2.1.2 ข้ันท่ี 2 ใช้การตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็นเหตุผลในการ
ตัดสินใจ 
    2.2 ระดับกฎเกณฑ์สังคม (อายุต้ังแต่ 12 ปีขึ้นไปโดยประมาณ) 
          2.2.1 ข้ันท่ี 3 ใช้การเป็นท่ียอมรับของสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสิน 
         2.2.2 ข้ันท่ี 4 ใช้การเป็นท่ียอมรับของสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสิน 
   2.3 ระดับสูงกว่ากฎเกณฑ์สังคม (อายุประมาณ 20 ปีขึ้นไป) 
         2.3.1 ข้ันท่ี 5 ใช้สัญญาสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสิน 
         2.3.2 ข้ันท่ี 6 ใช้หลักการจริยธรรมสากลเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ 
   3. ทฤษฎีทางด้านจิตพิสัยของ Krathwohl, Bloom and Masia 
    Krathwohl, Bloom and Masia ได้ลำดับการเกิดลักษณะนิสัยของบุคคล เป็น         
5 ข้ัน ดังนี้ (กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล, 2548, หน้า 4-6) 
    3.1 ขั้นรับรู้ (Receiving) เป็นการพัฒนาขั้นแรกสุด ขั้นนี้บุคคลจะมีความรู้สึกรับรู้
ต่อส่ิงเร้าท่ีมากระทบต่อประสาทสัมผัสของเขา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ข้ันตอนย่อย คือ 
          3.1.1 ข้ันรู้ตัว ได้แก่ การสังเกต รับรู้ความแตกต่างของส่ิงเร้า 
         3.1.2 ข้ันต้ังใจรับ ได้แก่ การมีความต้ังใจฝักใฝ่ต่อส่ิงเร้าเฉพาะอย่าง เริ่ม
สะสมความรู้หรือประสบการณ์ในส่ิงเร้าเฉพาะอย่างนั้นแล้วจึงยอมรับ 
          3.1.3 ข้ันการเลือกสรรส่ิงท่ีรับรู้ ได้แก่ การเลือกรับเฉพาะอย่าง เช่น สนใจ
อย่างเฉพาะบางเรื่อง สนใจตอบคำถามเฉพาะบางคำถาม 
   3.2 ข้ันตอบสนอง (Responding) เป็นการพัฒนาการท่ีสูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งในขั้นนี้
บุคคลไม่เพียงรับรู้ส่ิงเร้าเท่านั้น แต่จะเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงเร้า 3 ลักษณะ คือ 
          3.2.1 ข้ันเต็มใจตอบสนอง เป็นการยินยอมปฏิบัติตามหลักการหรือกฎเกณฑ์
และยอมรับในส่ิงท่ีรับรู้มา 
          3.2.2 ข้ันต้ังใจตอบสนอง เป็นขั้นที่บุคคลเริ่มอาสาท่ีจะเข้าร่วมปฏิบัติการกับ
ผู้อื่น และอาจมีการพยายามหลีกเล่ียงไม่ปฏิบัติในส่ิงท่ีขัดกับส่ิงตนรับรู้มา 



29 
 

         3.2.3 ข้ันพอใจตอบสนอง เป็นขั้นที่บุคคลจะเกิดความพึงพอใจหรือไม่พอใจ
ต่อพฤติกรรม หรือการแสดงออกของผู้อื่นท่ีสอดคล้องหรือขัดแย้งกับส่ิงท่ีรับรู้มา เป็นการเลือก
ตอบสนองต่อส่ิงเร้า 
    3.3 ข้ันเห็นคุณค่า (Valuing) เป็นขั้นที่บุคคลเริ่มเห็นคุณประโยชน์ของส่ิงท่ีรับรู้ 
และส่ิงท่ีตอบสนองแล้ว เขาเริ่มยอมรับส่ิงท่ีได้รับรู้มาว่า ส่ิงใดท่ีความหมายต่อเขาและส่ิงใดไม่มีค่า 
ไม่มีความหมายต่อเขา เขาจะแสดงออกด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ ตามข้ันตอนการพัฒนาย่อย คือ 
          3.3.1 การยอมรับค่านิยม ได้แก่ พยายามเพิ่มพูนประสบการณ์ในส่ิงเร้านั้น ๆ 
พยายามปฏิบัติตามบ่อยครั้งเข้า 
          3.3.2 การแสดงความนิยมในค่านิยม ได้แก่ การเข้าช่วยเหลือสนับสนุน 
ร่วมมือในกิจกรรมท่ีส่งเสริมส่ิงท่ีเห็นด้วย 
          3.3.3 การเข้าร่วมงาน ได้แก่ การเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มท่ีเขาเห็น
คุณค่า และปฏิเสธ คัดค้าน โต้แย้ง หรือขัดขวางการปฏิบัติหรือพฤติกรรมท่ีเขาไม่เห็นคุณค่า 
    3.4 ข้ันจัดระบบ (Organization) เมื่อบุคคลพัฒนาคุณลักษณะมาถึงขั้นนี้ เขาจะ
พยายามปรับตัวเองให้เข้ากับคุณลักษณะหรือพฤติกรรมท่ีเขายอมรับ และจะพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยม (Value) ท่ีเขาเห็นคุณค่าหลายๆ อย่างพร้อม ๆ กัน พยายาม
จัดลำดับค่านิยมเหล่านั้น และปรับตัวให้เข้ากับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเขายอมรับนั้น ขึ้นนี้ประกอบด้วยขั้นย่อย   
2 ข้ัน คือ 
           3.4.1 ขั้นสร้างความเข้าใจในค่านิยมเขาจะแสดงออกโดยการเข้าร่วม
อภิปรายร่วมสร้างแนวคิดเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนั้น ๆ 
          3.4.2 ข้ันสร้างระบบค่านิยม เขาจะพยายามช่ังน้ำหนักค่านิยมต่าง ๆ เขา
ยอมรับ จัดลำดับค่านิยมเหล่านั้น สร้างแผน สร้างกฎเกณฑ์ ให้สอดคล้องกับส่ิงท่ีเขายอมรับ และ
ระบบท่ีเขาสร้างขึ้น แล้วนำไปใช้กับตัวเอง หรือพยายามชักชวนให้ผู้อื่นยอมรับกับระบบนั้น 
    3.5 ข้ึนเกิดกิจนิสัย (Characterization) เป็นพัฒนาการท่ีต่อจากขั้นจัดระบบ ซึ่ง
เป็นการเริ่มต้นของการวางตัว หรือการยอมรับส่ิงท่ีบุคคลเห็นคุณค่ามาเป็นลักษณะเฉพาะตัว 
กล่าวคือ เมื่อการจัดระบบสำหรับตัวเองเข้ารูปเข้ารอยแล้ว บุคคลก็จะยึดถือระบบท่ีจัดนั้นเป็นของ
ตนเอง แล้วปฏิบัติหรือยึดถือต่อไปจนเกิดเป็นการแสดงออกโดยอัตโนมัติ หมายความว่า เมื่อใดก็
ตามท่ีเขาอยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องตอบสนองต่อส่ิงเร้า เขาก็จะตอบสนองในรูปแบบท่ีคงเส้นคงวา
จนจัดได้ว่าเป็นลักษณะประจำตัวของเขาในท่ีสุดขึ้นเกิดกิจนิสัยสามารถแบ่งเป็นขั้นย่อย 2 ขั้นคือ 
          3.5.1 ข้ันสร้างข้อสรุป ได้แก่ การพยายามปรับปรุงระบบจนอยูใ่นขั้นสมบูรณ์
ในตัว ตามแนวหรือระบบท่ีตนเองต้องการ 
        3.5.2 ข้ันกิจนิสัย ได้แก่ การแสดงออกอย่างสม่ำเสมอจนได้รับการยอมรับ
จากวงการหรือหมู่คณะว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขา ซึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงการเกิดคุณ
ลักษณะเฉพาะนั้น ๆ ของบุคคลแล้ว 
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  4. ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 
  ดวงเดือน พันธุมนาวนิ (2536, อ้างถึงใน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม, 2551, หน้า 19-20) กล่าวถึงทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ไว้ว่า เป็นทฤษฎีท่ีเสนอจิตลักษณะ 
6 ประการ ท่ีอาจเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดี คนเก่งและมีสุขของคนไทย ซึ่งเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ ราก ลำต้น และส่วนท่ีเป็นดอกและผลของต้นไม้  
    ส่วนแรก คือ ราก แทนจิตลักษณะพื้นฐานสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
       1) สุขภาพจิต หมายถึง ความวิตก กังวล ต่ืนเต้น ไม่สบายใจของบุคคลอย่าง 
เหมาะสมกับเหตุการณ์ 
    2) ความเฉลียวฉลาดหรือสติปัญญา หมายถึง การรู้การคิดในขั้นรูปธรรม
หลายด้านและการคิดในขั้นนามธรรม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางการรู้การคิดของ 
Piaget 
     3) ประสบการณ์ทางสังคม หมายถึง การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเอื้อ
อาทร เห็นอกเห็นใจ และสามารถคาดหรือทำนายความรู้สึกของคนอื่น 
    ส่วนท่ีสอง คือ ลำต้น เป็นผลมาจากจิตลักษณะพื้นฐานท่ีราก ประกอบด้วย                 
จิตลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ 
     1) ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรม 
                          ทัศนคติ หมายถึง การเห็นประโยชน์ โทษ ของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ค่านิยม 
หมายถึง ส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่เห็นว่าสำคัญ คุณธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่เห็นว่าดีงาม ส่วนใหญ่
มักจะเกี่ยวข้องกับหลักทางศาสนา เช่น ความกตัญญู ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความพอใจ ไม่
พอใจต่อส่ิงนั้น และพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมต่อส่ิงนั้น 
    2) เหตุผลเชิงจริยธรรม 
        เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เจตนาของการกระทำท่ีทำเพื่อส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัวหรือพวกพ้อง ซึง่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีทางเหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg 
     3) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
      ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกลว่า
ส่ิงท่ีกระทำลงไปในปัจจุบันจะส่งผลอย่างไร  ในปริมาณเท่าใด ต่อใคร ตลอดจนความสามารถ         
ในการอดได้ รอได้ สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้ 
    4) ความเช่ืออำนาจใจตน 
                         ความเช่ืออำนาจใจตน หมายถึง ความเช่ือว่าผลท่ีตนกำลังได้รับอยู่เกิดจาก   
การกระทำของตนเอง มิใช่เกิดจากโชค เคราะห์ ความบังเอิญ หรือการควบคุมของคนอื่น           
เป็นความรู้สึกในการทำนายได้ ควบคุมได้ของบุคคล 
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    5) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
       แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความมานะพยายามฝ่าฟันอุปสรรคในการทำ 
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยไม่ย่อท้อ 
   ส่วนท่ีสาม คือ ส่วนของดอกและผล เป็นส่วนของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง 
ซึ่งแสดงพฤติกรรมการทำความดี ละเว้นความช่ัว ซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนดีและพฤติกรรมการ
ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 
      1) พฤติกรรมของคนดี ประกอบด้วย 2 พฤติกรรมหลัก ได้แก่  
          1.1) พฤติกรรมไม่เบียดเบียนตนเอง เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีไม่    
ทำร้ายหรือทำลายตนเอง เช่น การดูแลสุขภาพของตนเอง การบริโภคส่ิงท่ีมีประโยชน์ ไม่ด่ืมเหล้า   
ไม่สูบบุหรี่ ไม่ติดยาเสพติด ไม่เล่นการพนัน เป็นต้น 
           1.2) พฤติกรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ทำร้าย ทำลาย
หรือ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เช่น พฤติกรรมสุภาพบุรุษ  ไม่ก้าวร้าว ขับข่ีรถอย่างมีมารยาท  ซื่อสัตย์ 
เป็นต้น 
      2) พฤติกรรมของคนดีและเก่ง ประกอบด้วย 2 พฤติกรรมหลัก ได้แก่ 
           2.1) พฤติกรรมรับผิดชอบ เช่น พฤติกรรมการเรียนการทำงาน 
พฤติกรรมการปกครองของหัวหน้า และเคารพกฎหมาย เป็นต้น 
           2.2) พฤติกรรมพัฒนา เป็นการพัฒนาตนเอง ผู้อื่น และสังคม เช่น ใฝ่รู้ 
รักการอ่าน เป็นกัลยาณมิตร การอาสา ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม เป็นต้น  
   ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้ประยุกต์ใช้
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ Krathwohl, Bloom and Masia โดยม ี    
3 องค์ประกอบหลัก คือ (1) จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี (Receiving) (2) จัดกิจกรรม
และประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า (Valuing) และ (3) พัฒนาเป็นกิจนิสัย (Characterization) ซึ่ง จัดส่ิงเร้า
ให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี (Receiving) หมายถึง การเตรียมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจต่อการปฏิบัติตน เป็นการสร้างความคิดในเชิงบวก (Positive thinking) 
และแรงจูงใจ รับรู้และปฏิบัติตนเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็น
คุณค่า (Valuing) หมายถึง การดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณประโยชน์ ยอมรับ
และแสดงออกด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ อันนำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน และพัฒนาเป็นกิจนิสัย 
(Characterization) หมายถึง การพัฒนาให้เป็นส่ิงแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
ให้เปน็ลักษณะนิสัยของนักเรียน เป็นลักษณะประจำตัว เกิดเป็นกิจนิสัย 
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แนวคิดเกี่ยวกับตัวช้ีวัด   
  ความหมายของตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัด ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Indicators ในภาษาไทยมีคำท่ีนำมาใช้ในความหมาย
อยู่หลายคำ เช่น ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด และเครื่องช้ีวัด เป็นต้น แต่ผู้วิจัยขอใช้คำว่า ตัวช้ีวัด โดยมี
ผู้ให้ความหมายตัวชี้วัด ไว้ต่างๆ กัน ดังนี้ 
   พิสณุ ฟองศรี  (2548, หน้า 29)  หมายถึง สารสนเทศท่ีบ่งบอกถึงสภาวะของส่ิงท่ีมุ่งวัด 
ซึ่งสังเกตได้ในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ทำให้ทราบถึงลักษณะเกี่ยวกับ การดำเนินงานในเรื่อง
หนึ่งเรื่องใดท่ีสนใจได้อย่างชัดเจน เฉพาะเจาะจง หรือในภาพรวมเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
หรือวัตถุประสงค์ และอาจมีการเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในอนาคตต่อไป    
     นงลักษณ์ วิรัชชัยและคนอื่นๆ (2551, หนา 7-8) ใหความหมายของ “ตัวชี้วัด”           
วา หมายถึง ตัวแปรประกอบหรือองคประกอบท่ีมีคาแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณของสภาพท่ีตอง
การศึกษา ณ ชวงเวลาหนึ่ง คาของตัวบงช้ีแสดง ระบุ บงบอกถึงสภาพท่ีตองการศึกษาเป็นองค
รวม แต่มีความชัดเจนเพียงพอท่ีจะใชในการเปรียบเทียบกับเกณฑ ท่ีกำหนดไวเพื่อประเมินสภาพ
ท่ีตองการศึกษาได้ และใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างชวงเวลาท่ีต่างกันเพื่อใหทราบถึงความ
เปล่ียนแปลงของสภาพท่ีตองการศึกษาได้   
  ศิริชัย กาญจนวาสี (2552, หนา 82) สรุปว่า ตัวช้ีวัด (indicator)หมายถึง ตัวประกอบ 
ตัวแปร หรือค่าท่ีสังเกตได้ ซึ่งใชบงบอกสถานภาพหรือสะทอนลักษณะของทรัพยากรการ
ดําเนินงานหรือผลการดําเนินงาน 
  ชุติมา สัจจานันท์และบุญศรี พรหมมาพันธุ์ (2554, หนา 15)  ตัวชี้วัดว่า หมายถึง ส่ิงบ่ง
บอกสภาพการณ์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ และการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นเครื่องมือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแสดงถึงความก้าวหน้า ปัญหา 
อุปสรรค จุดอ่อน และจุดแข็งของหน่วยงาน กำกบัการทำงานให้มีทิศทางและสามารถตรวจสอบ
การดำเนินงานได้ตลอดเวลา  
   เครือมาศ คำเขียน (2555, หน้า 53-54)  ให้ความหมายตัวชี้วัดว่า หมายถึง สารสนเทศ
ท่ีบ่งบอกถึงสถานภาพ สภาวะของส่ิงท่ีต้องการวัด มีลักษณะเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ท่ีถูก
กำหนดไว้ล่วงหน้า ท่ีสะท้อนถึงองค์ประกอบของความสำเร็จ หรือภาพความสำเร็จท่ีสำคัญ ซึ่งเป็น
ส่ิงสำคัญ และต้องคอยเฝ้าพึงระวัง ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร  
   ทัศวรรณ แก้วศรีหน่อ (2555. หน้า 37) ให้ความหมายตัวชี้วัดว่า หมายถึง ตัวแปรหรือ
ตัวประกอบ หรือค่าท่ีสังเกตได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการดำเนินงาน หรือผลการดำเนินงาน 
ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพของสถานการณ์ หรือปัญหาท่ีเกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
รวมถึงเป็นเครื่องมือบอกทิศทางว่า การพัฒนาหรือการดำเนินกิจกรรม ท่ีเป็นนโยบายขององค์กร
แต่ละเรื่อง ได้ไปถึงจุดใด บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเป็นเรื่องของการดู
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ผลสัมฤทธิ์ของงาน หรือระบุผลสำเร็จของงาน เป็นประโยชน์ในการวางแผน และกำหนดนโยบาย
ของอนาคต     
   จากความหมายของตัวชี้วัดท่ีมีผู้ใหความหมายไวดังกลาวข้างตน สรุปได้วา ตัวชี้วัด คือ 
ส่ิงท่ีแสดงใหเห็นถึงสถานภาพ สภาวะของส่ิงท่ีต้องการวัดว่า มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะเชนใด 
หรือเป็นองคประกอบท่ีแสดงถึงลักษณะของระบบการดําเนินงาน เป็นสารสนเทศท่ีบงบอกสภาวะ
หรือสภาพการณในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
   ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี 
  ตัวชี้วัดท่ีดีสามารถช้ีวัดได้ตามลักษณะท่ีมุ่งวัด และเป็นสารสนเทศท่ีสามารถสะท้อน
ประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานของหน่วยงาน หรอืองค์กร และมีนักวิชาการ สถาบันต่างๆ 
กล่าวถึงตัวชี้วัดท่ีดี ดังนี้ 
  สุชาติ ประเสริฐรัฐสินธุ์ (2539 อ้างอิงใน สายสมร  ศักดิ์คำดวง,  2551, หน้า 21 ได้
กล่าวถึงคุณสมบัติของตัวชี้วัดท่ีดีไว้ คือ  
   1. มีความปานกลาง (Neutrality) หมายถึง ความไม่ลำเอียงของตัวชี้วัด ยกตัวอย่าง 
เช่น ตัวชี้วัดผลิตภาพแรงงาน (Labor productivity) ซึ่งช้ีวัดด้วยอัตราส่วนระหว่างรายได้ต่อ
ค่าใช้จ่ายแรงงาน เมื่อนำตัวบ่งช้ีไปใช้ในหน่วยงาน ประเภทผลิตและประเภทบริการจะทำให้ขาด
ความเป็นกลาง เพราะการปฏิบัติงานประเภทบริการนั้นต้องใช้บุคลากรจำนวนมาก ส่วนการ
ปฏิบัติงานประเภทการผลิตใช้เครื่องจักรมากกว่าแรงงาน 
   2. มีความเป็นวัตถุวิสัย (Objectivity) หมายถึง  การตัดสินเกี่ยวกับค่าของตัวชี้วัดมิได้
เกิดจากการคิดเอาเองของผู้วิจัย แต่ขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเป็นอยู่หรือรูปธรรม 
     3. มีความไวต่อความแตกต่าง (Sensitivity) หมายถึง ความสามารถของตัวชี้วัดท่ี
จะต้องวัดความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 
   4. ค่าของมาตรวัดหรือตัวช้ีวัดท่ีได้ควรมีความหมาย หรือตีความได้อย่างสะดวก 
(Meaningfulness & interpretability) กล่าวคือ ค่าของมาตรวัดควรมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดท่ี
ง่ายต่อความเข้าใจ เช่น มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 10 หรือระหว่าง 0 ถึง 100 ค่าของตัวบ่งช้ีท่ีได้จาก
การวัดหากอยู่ท่ี 60 มีความหมายได้ว่าสูงกว่าค่าเฉล่ีย (50) เพียงเล็กน้อย แต่หากค่าของมาตรวัด
และตัวชี้วัดไม่มีค่าสูงสุด (หรือต่ำสุด) ท่ีแน่นอน เช่นวัดออกมาได้ 50 หรือ 120 ก็ไม่ทราบว่า 50 
หรือ 120 นั้นจะตีความหมายว่าอย่างไร 
   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2543 อ้างอิงใน สายสมร ศักดิ์คำดวง, 2551, 
หน้า 22) ได้เสนอเกณฑ์การคัดเลือกตัวช้ีวัดในเอกสารการสัมมนาการจัดทำดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพ  
เพื่อการติดตามประเมินผลการแปลงนโยบาย แผนและมาตรการ ไปสู่การปฏิบัติ ว่ามีเกณฑ์ท่ีใช้
กันอย่างแพร่หลาย 6 ประการ ดังนี้ 
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   1. ตัวชี้วัดต้องมีความสอดคล้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์  มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาท่ี
กำลังศึกษาอยู่ ดังนั้นการนิยามปัญหาท่ีชัดเจนจึงเป็นเรื่องท่ีสำคัญมาก  คำนิยามหรือคำจำกัด
ความท่ีคลุมเครือ  ไม่ชัดเจน จะไม่ช่วยในการเลือกตัวช้ีวัด 
   2. ตัวชี้วัดจะต้องมีความสอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้ตัวช้ีวัด กลุ่มผู้ใช้มีความแตกต่างกันย่อม
มีความต้องการใช้ตัวชี้วัดท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นการคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นกลุ่มใดนั้นจึงจำเป็น
ต่อการเลือกตัวช้ีวัด 
   3. ตัวชี้วัดท่ีเลือกมานั้นจะถูกออกแบบมาอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเข้าใจ
คลาดเคล่ือนของผู้ใช้ ความชัดเจนท่ีกล่าวถึงนี้  อาจมีความหมายแตกต่างกันไปตามผู้ใช้และแต่ละ
กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ใช้บางกลุ่มต้องการความชัดเจนของตัวชี้วัดในด้านการส่ือความหมายนั้น ส่ิง
สำคัญของการเลือกตัวช้ีวัดจึงอยู่ท่ีการคำนึงว่ากลุ่มใดเป็นผู้ใช้งานตัวชี้วัดท่ีสร้างขึ้น 
   4. ตัวชี้วัดจะต้องสร้างจากข้อมูลท่ีสะดวกต่อการเก็บรวบรวม และจะต้องมีค่าใช้จ่ายไม่
สูงเกินไปนักหรือมีการจัดเก็บอยู่แล้ว  เกณฑ์การเลือกตัวช้ีวัดนี้มีผลทำให้ผู้พัฒนาตัวชี้วัดต้องให้
ความสำคัญระหว่างค่าใช้จ่ายของการเก็บรวบรวมข้อมูล กับความสมบูรณ์ครบถ้วนของตัวชี้วัด 
กล่าวคือ  ค่าใช้จ่ายจะต้องไม่สูงกว่าผลประโยชน์ท่ีได้รับจากตัวช้ีวัดวัดนั้น 
   5. ตัวชี้วัดมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ การสร้างให้มีความถูกต้องและน่าเช่ือถือนั้น จะต้อง
อาศัยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ ใช้วิธีการเก็บและ Scale เดียวกันตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม
ผู้พัฒนาตัวชี้วัดควรมีการประมาณค่าตัวช้ีวัดให้ใกล้เคียงกับตัวชี้วัดในอุดมคติให้มากท่ีสุด ท้ังนี้ 
จะต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ท่ีได้จากตัวช้ีวัดนั้นๆ ประกอบกันไปด้วย 
   6. ตัวชี้วัดต้องมีความครอบคลุม ท้ังในด้านมิติพื้นท่ีและเวลา สรุปแล้วคุณลักษณะ
สำคัญของตัวชี้วัดท่ีดีต้องสามารถวัดผลได้ตรง ไม่ยุ่งยาก เข้าใจง่าย และสะท้อนให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงของนโยบายอย่างชัดเจน มีความคุ้มทุนในกาจัดทำ และสามารถใช้ในการอธิบาย
สถานการณ์ท่ีสามารถเปรียบเทียบได้ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วไม่สามารถกำหนดตัวชี้วัดท่ีเป็น
มาตรฐานได้  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นหลัก 
   ศิริชัย กาญจนวาสี (2546 อ้างอิงใน เครือมาส คำเขียน, 2555, หน้า 56-57) กล่าวถึง
คุณสมบัติของตัวชี้วัดท่ีดี ว่ามีคุณสมบัติท่ีสำคัญดังนี้  
   1. ความตรง (Validity) ตัวบ่งช้ีท่ีดีต้องบ่งช้ีได้ตามคุณสมบัติท่ีต้องการวัดได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยำ  ซึ่งมีลักษณะสำคัญดังนี้ มีความตรงประเด็น (Relevant) คือ ตัวชี้วัดต้องช้ีวัดได้
ตรงประเด็น  มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณลักษณะท่ีมุ่งวัด เช่น GPA ใช้
เป็นตัวบ่งช้ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยท่ัวไป และมีความเป็นตัวแทน (Representative) คือ 
ตัวชี้วัดจะต้องมีความเป็นตัวแทนคุณลักษณะท่ีมุ่งวัดหรือมีมุมมองท่ีครอบคลุมองค์ประกอบท่ี
สำคัญของคุณลักษณะท่ีมุ่งวัดอย่างครบถ้วน เช่น อุณหภูมิร่างกายเป็นตัวบ่งช้ีสภาวะการมีไข้ของ
ผู้ป่วย 
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   2. ความเท่ียงตรง (Reliability) เป็นตัวชี้วัดท่ีดีจะต้องบ่งช้ีคุณลักษณะท่ีมุ่งวัดได้อย่าง
น่าเช่ือถือ  คงเส้นคงวา หรือบ่งช้ีได้คงท่ีเมื่อทำการวัดซ้ำในช่วงเวลาเดียวกัน  ซึ่งมีลักษณะสำคัญ 
2 ประการ คือ มีความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง  ตัวชี้วัดต้องช้ีวัดได้อย่างเป็นปรนัย การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับค่าของตัวบ่งช้ีควรขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเป็นอยู่หรือคุณสมบัติของส่ิงนั้นมากกว่าท่ีจะ
ขึ้นอยู่กับความรู้สึกตามอัตวิสัย และมีความคลาดเคล่ือนต่ำ (Minimum error) หมายถึง ตัวชี้วัด
ต้องช้ีวัดได้อย่างมีความคลาดเคล่ือนต่ำ  ค่าท่ีได้ต้องมาจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
   3. ความเป็นกลาง (Neutrality) ตัวชี้วัดท่ีดีจะต้องบ่งช้ีด้วยความเป็นกลางปราศจาก
ความลำเอียง (Bias) ไม่โน้มเอียงเข้าหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  ไม่ช้ีนำโดยการเน้นการบ่งช้ีเฉพาะ
ลักษณะความสำเร็จหรือความล้มเหลวหรือความไม่ยุติธรรม 
   4. ความไว (Sensitivity) ตัวชี้วัดท่ีดีจะต้องมีความไวต่อคุณลักษณะท่ีมุ่งวัดสามารถ
แสดงความแปรผันหรือความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน  โดยตัวบ่งช้ีจะต้องมี
มาตรและหน่วยวัดท่ีมีความละเอียดเพียงพอ 
   5. สะดวกในกานำไปใช้ (Practicality) ตัวบ่งช้ีท่ีดีจะต้องสะดวกในการนำไปใช้ซึ่งมี
ลักษณะสำคัญ 2 ประการ คือ เก็บข้อมูลง่าย (Availability) หมายถึง  ตัวชี้วัดท่ีดีจะต้องสามารถ 
นำไปใช้วัดหรือเก็บข้อมูลได้สะดวก  สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจ นับ วัด หรือสังเกต
ได้ง่าย และแปลความหมายง่าย (Interpretability) หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีดีควรให้ค่าการวัดท่ีมี
จุดสูงสุดและต่ำสุด  เข้าใจง่ายและสามารถสร้างเกณฑ์ตัดสินคุณภาพได้ง่าย 
  ประเภทของตัวชี้วัด 
   นักวิชาการ สถาบันต่างๆ กล่าวถึงประเภทของตัวชี้วัด ดังนี้ 
   จอห์นสโตน (Johnstone, 1981 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551, หน้า 7-8) ได้ 
จำแนกประเภทของตัวชี้วัดได้ 7 แบบ ดังนี้ 
   1. การจัดแยกประเภทตามทฤษฎีระบบ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ ตัวชี้วัดด้าน ปัจจัย 
(Input indicators) ตัวชี้วัดด้านกระบวนการ (Process indicators) และตัวชี้วัดด้าน ผลผลิต 
(Output indicators)    
   2. การจัดแยกประเภทตามลักษณะนิยามของตัวชี้วัดแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวชี้วัด
แบบอัตนัย (subjective indicators) และตัวชี้วัดแบบปรนัย (Objective indicator)  
   3. การจัดแยกประเภทตามวิธีการสร้าง แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ตัวชี้วัด ตัวแทน 
(representative indicators) เป็นตัวชี้วัดท่ีสร้างขึ้นจากตัวแปรเพียงตัวเดียวให้เป็น ตัวแทน     
ตัวแปรอื่น ๆ ตัวชี้วัดแยก (Disaggregate Indicators) เป็นตัวชี้วัดท่ีมีสถานะคล้ายกับ ตัวแปร 
หรือตัวช้ีวัดย่อย โดยท่ีตัวชี้วัดย่อยแต่ละตัวเป็นอิสระต่อกัน และบ่งช้ีลักษณะ หรือ ปริมาณของ
สภาพท่ีต้องการศึกษาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว การท่ีจะบ่งช้ีสภาพองค์รวมจะต้องใช้
ตัวชี้วัดย่อยทุกตัวรวมกันท้ังชุด ตัวชี้วัดประกอบ (Composite indicators) เป็นตัวชีว้ัดท่ีเกิดจาก
การรวมตัวแปรหลาย ๆ ตัวเข้าด้วยกัน โดยให้น้ำหนักความสำคัญของตัวแปร ตามท่ีเป็นจริง  
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     4. การจัดแยกประเภทตามลักษณะตัวแปรท่ีใช้สร้างตัวชี้วัด แยกประเภทท่ีสำคัญได้ 3 
วิธี วิธีแรกคือ การจัดแยกประเภทตัวชี้วัดการศึกษาตามระดับการวัดของตัวแปร วิธีนี้จัดแยกได้
เป็น 4 ประเภท คือ ตัวชี้วัดนามบัญญัติ (Nominal indicators) ตัวชี้วัด เรียงอันดับ (Ordinal 
indicators) ตัวชี้วัดอันตรภาค (Interval indicators) และ ตัวชี้วัดอัตราส่วน (Ratio indicators) 
วิธีท่ีสอง คือ การจัดแยกประเภทตัวชี้วัดการศึกษาตามประเภทของตัวแปร วิธีนี้จัดแยกได้เป็น 2 
ประเภท คือ ตัวช้ีวัดสต๊อก (Stock indicators) และตัวชี้วัดการเล่ือนไหล (Flows indicators) วิธี
ท่ีสาม คือ การจัดแยกประเภทตามคุณสมบัติทางสถิติของตัวแปร วิธีนี้ จัดแยกได้เป็น 2 ประเภท 
คือ ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการแจกแจง (Distributive indicators) และตัวชีว้ัดไม่เกี่ยวกับการแจกแจง 
(Non-distributive indicators)  
    5. การจัดแยกประเภทตามลักษณะค่าของตัวชี้วัดแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวชี้วัด
สมบูรณ์(Absolute indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีค่าของตัวชี้วัดบอกปริมาณท่ีแท้จริง และมี
ความหมายในตัวเอง คือ ตัวชี้วัดสัมพัทธ์ หรือตัวช้ีวัดอัตราส่วน (Relative or ratio indicators) 
หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีค่าของตัวชี้วัดเป็นปริมาณเทียบเคียงกับค่าอื่นๆ  
    6. การจัดแยกประเภทตามฐานการเปรียบเทียบในการแปลความหมาย แบ่ง ได้เป็น 3 
ประเภท คือ ตัวช้ีวัดอิงกลุ่ม (Norm-referenced indicators) ตัวชี้วัดอิงเกณฑ์ (Criterion-
referenced indicators) และตัวชี้วัดอิงตน (Self-referenced indicators) 
   7. การจัดแยกประเภทตามลักษณะการใช้ตัวชี้วัด แบ่งตามการใช้ตัวช้ีวัดในการวิจัยได้
เป็นตัวชี้วัดแสดงความหมาย (Expressive indicators) และตัวชี้วัดทำนาย (Predictive 
indicators) และแบ่งตามการใช้ตัวชี้วัดในการกำกับโครงการได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติ (Performance indicator) และตัวชี้วัดตามข้อกำหนด (Compliance indicator)  
   วารุณี ทีนา (2551, หน้า 16) ได้กล่าวถึงประเภทตัวชี้วัด ไว้ว่า ตัวชีว้ัดอาจจะมีหลาย
ชนิดหรือหลายประเภท ท้ังนี้ขึ้นอยูก่ับวิธีและเกณฑ์การแบง บางเกณฑ์อาศัยวิธีการนําไปใช     
บางเกณฑ์อาศัยแนวคิดของวิธีการสร้างตัวชี้วัด ฯลฯ อยา่งไรก็ตาม ถ้าแบง่ประเภทของตัวชี้วัด 
โดยคำนึงถึงท่ีมาและประโยชนใชสอยเป็นสำคัญแลว อาจแบงตัวชีว้ัดท่ีเป็นดัชนีและแสดง
ลักษณะเฉพาะเรื่อง (Single index) ดัชนีเฉพาะกลุม (Compound index) และดัชนีรวม 
(Composite index) แต่ถ้ากำหนดตัวบงช้ีโดยอาศัยทัศนะเชิงระบบมักจะกำหนดตัวชีว้ัดเปน็ 3 
กลุมใหญ่ คือ 1) ตัวชีว้ัดทางด้านปัจจัยนําเขา (Input indicators) เป็นตัวชีว้ัดท่ีแสดงถึงปจจัย
ป้อนเขาของส่ิงท่ีตองการศึกษา 2) ตัวบงช้ีดานกระบวนการ (Process indicators) เป็นตัวชีว้ัดท่ี
แสดงถึงวิธีการดําเนินงานในขั้นตอนของส่ิงท่ีตองการศึกษา 3) ตัวชีว้ัดทางด้านผลผลิต (Output 
indicators) เป็นตัวชีว้ัดท่ีแสดงถึงผลลัพธ์ ตลอดจน ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับส่ิงท่ีตองการศึกษา    
   จากการแบ่งประเภทดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า ประเภทของตัวชี้วัด สามารถแบ่ง
ออกได้หลายประเภทและมีความใกล้เคียงกัน ซึ่งการนำไปใช้งานจะขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าจะนำไปใช้ใน
วัตถุประสงค์ใด 
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   การตรวจสอบคุณภาพของตัวชี้วัด 
      ในการตรวจสอบคุณภาพของตัวชี้วัดนั้น  ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดไว้  
โดยบางท่านได้อธิบายการตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัดอย่างละเอียด เช่น จอห์น สโตน(Johnstone) 
และบางท่านก็อธิบายเพียงแนวคิดหลักๆ เช่น อิเวลและโจนส์ (Ewell and Jones) และนงลักษณ์ 
วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวานิช (2541) ดังนั้น จึงขอสรุปประเด็นสำคัญต่างๆ ในการตรวจสอบ
คุณภาพตัวชี้วัด ดังนี้  (บุญศรี พรหมมาพันธุ์ และคณะ, 2547)  

จอห์นสโตน ได้เน้นการตรวจสอบตัวชี้วัด 2 ประเด็น คือ  
   1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงภายใน (Internal validity) เป็นการพัฒนาตัวชี้วัด
เพื่อให้เกิดความเท่ียงตรงภายใน จุดสำคัญท่ีสุด คือ ผู้วิจัยจะต้องควบคุมให้การกำหนดนิยมเชิง
ปฏิบัติการ (Operational definition) ของตัวแปรท่ีนำมาสร้างตัวชี้วัดเป็น ดังนี้ 
    1.1 การนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรงต้องมีความชัดเจน และครอบคลุม
องค์ประกอบของส่ิงท่ีต้องการศึกษาท้ังหมด 
    1.2 นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรต่างๆ  ผู้วิจัยได้กำหนดขึ้นต้องมีลักษณะท่ี
สามารถทำการตรวจวัดได้ในสภาพจริง 
    1.3 ตัวแปรท่ีนำมาสร้างตัวตัวช้ีวัด ต้องเป็นตัวแทนของส่ิงท่ีเราต้องการศึกษา  
โดยท่ีผู้พัฒนาตัวชี้วัดควบคุมการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรต่างๆ อย่างดี ตัวชี้วัด     
ท่ีสร้างขึ้นก็จะมีความถูกต้องชัดเจนและครอบคลุมในส่ิงท่ีต้องการวัดและส่ิงเหล่านี้ ก็จะทำให้เกิด
การเพิ่มความเท่ียงตรงภายในให้แก่ตัวช้ีวัดท่ีสร้างขึ้น 
   2. การตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ตัวชี้วัดท่ีดีต้องมีความเช่ือมั่นโดยเฉพาะ
ความเช่ือมั่นแบบคงเส้นคงวาในการวัด (The consistency of measurement) ซึ่งวิธีการ
ควบคุมกระบวนการต่างๆ ในการพัฒนาตัวบ่งช้ีเพือ่ให้เกิดความเช่ือมั่น 4 ประการ มีดังนี้ 
    2.1 การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวชี้วัดชัดเจนตรงความเป็นจริง 
    2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลต้องมีกระบวนการท่ีดีและถูกต้อง 
    2.3 เครื่องมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลต้องเป็นเครื่องมือท่ีมีคุณสมบัติท่ีดี 
    2.4 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลต้องถูกต้องตามหลักการ 
   อิเวลและโจนส์  ได้กล่าวถึงคุณสมบัติท่ีดีของตัวชี้วัด 6 ข้อ ดังนี้ 
     1. สามารถนำไปใช้ปฏิบัติในเชิงนโยบายได้ (Policy leverage) 
    2. สามารถแปลความได้ถูกต้อง (Interpretability) 
   3. สามารถวัดได้ครอบคลุมท้ังหมด (Balance of perspective) 
   4. มีเกณฑ์ในการเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม (Appropriate standards of comparison) 
   5. มีคุณสมบัติท่ีดีในเรื่องของความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่น (Technical adequacy) 
   6. สามารถปฏิบัติได้จริง (Practicability) 
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        นงลักษณ์ วิรัชชัย (2551, หน้า 15) กล่าวไว้ว่าการตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัด เป็น
ขั้นตอนการพัฒนาตัวชี้วัดท่ีสำคัญประการหนึ่งก่อนไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีหลักการตรวจสอบท่ีสำคัญ 
2 ประการ ดังนี้  
     1. การตรวจสอบคุณภาพของตัวชี้วัดภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี เป็นการตรวจสอบ
คุณภาพท่ีมีความสำคัญมาก เพราะหากการพัฒนาตัวชี้วัดเริ่มต้นจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีขาด
คุณภาพแล้ว ไม่ว่าจะใช้เทคนิควิธีทางสถิติท่ีดีอย่างไรผลท่ีได้จากการพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัด ย่อม
ส่งผลท่ีไม่ดีตามไปด้วย  
    2. การตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีการทางสถิติ เป็นการตรวจสอบ คุณภาพท่ีมี
ความสำคัญรองลงมาจากการตรวจสอบในประการแรก เพราะเป็นการนำข้อมูลท่ีได้มาสนับสนุน
คุณภาพของตัวชี้วัดเท่านั้น ซึ่งตัวชี้วัดท่ีดีต้องมีคุณสมบัติท่ีสะท้อนลักษณะภาพรวมของ
กระบวนการดำเนินงานและแสดงให้เห็นความเช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยป้อน กระบวนการ
และผลผลิต โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบ คือ ด้านความตรง (Validity) ได้แก่ ความตรงเชิง
โครงสร้าง (Construct validity) และความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ด้านความเท่ียง 
(Reliability) ความคงเส้นคงวา (Consistency) ความเป็นไปได้ (Feasibility) ความเป็น 
ประโยชน์ (Utility) ความเช่ือถือได้ (Credibility) ความเหมาะสม (Appropriateness) ต้อง
ปฏิบัติได้ (Practicality) คือ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้สะดวก ความเป็นมาตรฐานท่ีสามารถ
เปรียบเทียบกันได้  
 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 
  ความหมายของการพัฒนา 
  การพัฒนา (Development) มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
    สนธยา  พลศรี (2550, หน้า 2-8) การพัฒนา หมายถึงการเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหนึ่งให้
เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้นจนเป็นท่ีพึงพอใจ ความหมายดังกล่าวนี้เป็นท่ีมาของ
ความหมายในภาษาไทย และเป็นแนวทางในการกำหนดความหมายอื่น ๆ  มีแนวทางการพัฒนา
ในลักษณะการเปล่ียนแปลงท่ีนำมาใช้ในความหมายแคบ คือ “การพัฒนาองค์การ” หรือ 
Organization development (OD) โดยให้ความสำคัญกับการเปล่ียนแปลงอย่างมีระบบโดยมุ่ง
ความเจริญเติบโตขององค์การเป็นส่วนรวมและแก้ปัญหาขององค์การทุกส่วนพร้อมกัน  มิใช่แก้ปัญหา
เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง  สำหรับความหมายอย่างกว้างๆ หมายถึง ความพยายามอย่างเป็นขั้นตอน
ต่อเนื่องกันในการปรับปรุงสมรรถนะขององค์การเพื่อเปล่ียนแปลงท้ังส่ิงแวดล้อมภายในและ
ส่ิงแวดล้อมภายนอก พร้อมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดปัญหาภายในองค์การให้หมดไปโดยมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
   1. เพื่อพัฒนาองค์การให้ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอกองค์การได้ทันท่วงที 



39 
 

   2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยนำเอาเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้ 
   3. เพื่อสร้างระบบความรับผิดชอบร่วมกัน เปล่ียนแปลงทัศนคติและความคิดเห็นท่ีมีต่อ
บุคคลและองค์การให้เกิดความสำนึกท่ีดีต่อกัน 
   4. เพื่อสร้างบรรยากาศของการทำงานให้เกิดความตื่นตัว มีการแข่งขันกันสร้างผลงาน
เพื่อองค์การเป็นส่วนรวม 
   5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในบรรดาผู้ปฏิบัติงานทั้งผู้ปฏิบัติงานตามลำดับชั้นของ
สายการบังคับบัญชาและระหว่างผู้ร่วมงานในระดับเดียวกัน 
   6. เพื่อสร้างกลไกท่ีอำนวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล และกลุ่มคน 
   7. เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ 
   ฉลองชัย อินทขีณี  (2557, หน้า 14) การพัฒนา หมายถึง การกระทำท่ีทำให้เกิด     
การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น เกิดส่ิงท่ีพึงประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อองค์การ เกิดการเกื้อกูลต่อ
การทำงาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
   ชาตรี  อุ่นเรือน (2561, หน้า 16) การพัฒนา คือ การกระทำท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
ไปในทางท่ีพึงประสงค์ เป็นประโยชน์ เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทำงาน ทัศนคติ ค่านิยม  
เกื้อกูลต่อการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน 
   สรุปได้ว่า การพัฒนา หมายถึง กระบวนการดำเนินงานอย่างมีข้ันตอนท่ีก่อให้เกิด    
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ค่านิยม เจตคติของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
ตลอดจนชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ความหมายของรูปแบบ 
   คำว่ารูปแบบเป็นคำท่ีได้ยินกันบ่อย ๆ ท้ังในวงราชการและภาคเอกชน รูปแบบตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า Model  ซึ่งโดยท่ัวไปในแง่ของการพัฒนาย่อมไม่มีส่ิงใดท่ีมีรูปแบบตายตัว แต่จะต้อง
ปรับเปล่ียนหรือผันแปรเทคนิควิธีการตามแต่เหตุปัจจัยท่ีเป็นตัวกำหนด (ฉลองชัย อินทขิณี, 
2557, หน้า 14) มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี ้
  ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี (2552, หน้า 16) กล่าวว่า รูปแบบหมายถึง สภาพลักษณะท่ี
ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการแนวคิด หรือความเช่ือต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนสำคัญ รวมทั้งวิธี
และเทคนิคต่าง ๆ ท่ีสามารถช่วยให้สภาพนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดท่ียึดถือซึ่ง
ได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ  
    ทิศนา  แขมมณี (2552, หน้า 221-222) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง สภาพลักษณะการ
เรียนการสอน ท่ีครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ตามหลักปรัชญา 
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนสำคัญ  
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ในการเรียนการสอนรวมท้ังวิธกีารสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ ท่ีช่วยทำให้สภาพการเรียนการสอน
นั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดท่ียึดถือซึ่งได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับว่ามี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น รูปแบบจึงจำเป็นมีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ ปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐาน หรือเป็นหลักของรูปแบบ 
   รัตนะ บัวสนธ (2552, หน้า 124) อธิบายว่า ความหมายของรูปแบบจำแนกออกเป็น 3 
ความหมาย ดังนี้ 1) แผนภาพหรือภาพร่างของส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ียังไม่สมบูรณเหมือนของจริง รูปแบบ
ในความหมายนี้มักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทย วา “โมเดล” ได้แก โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ 
โมเดลเส้ือเป็นต้น 2) แบบแผนความสัมพันธของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีรูจักกัน    
ในช่ือท่ีเรียกวา “Mathematical model” 3) แผนภาพท่ีแสดงถึงองค์ประกอบการทำงานของ   
ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง รูปแบบ ในความหมายนี้บางทีเรียกกันวาภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดใน             
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน รูปแบบการสอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นต้น 
   ฉลองชัย อินทขิณี (2557, หน้า 16) รูปแบบ หมายถึง แบบแผน แนวทาง หรือโครงสร้าง    
ท่ีครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญท่ีสัมพันธ์กัน ซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบตามหลักปรัชญา 
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเช่ือต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
โดยอาศัยกระบวนการหรือขั้นตอนการตรวจสอบพิสูจน์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท่ีเช่ือถือและ
ยอมรับได้  
    จากความหมายท่ีกล่าวมา สรุปได้วารูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางด้านหลักการ 
วิธีการดำเนินงาน และเกณฑต่าง ๆ ของระบบ ที่ครอบคลุมสำคัญที่สัมพันธ์กัน ที่ได้รับการจัดไว้
อย่างเป็นระเบียบ ท่ีสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคได้ 
   องค์ประกอบของรูปแบบ 
    องค์ประกอบของรูปแบบ ไม่มีนักการศึกษาท่านได้เขียนไว้เป็นหลักเกณฑ์ท่ีแน่นอน ว่า
รูปแบบนั้น ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง อย่างไร ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของ
ปรากฏการณ์ท่ีผู้สนใจดำเนินการศึกษาว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง จำนวนเท่าใด มีโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ท่ีกำลังศึกษาหรือจะออกแบบแนวคิดทฤษฎี
และหลักการพื้นฐาน ในการกำหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้นๆ เป็นหลัก   มีผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้ Brown and Moberg (1980 อ้างถึงใน ธัญนรัตน์ โชติวิวุฒิพงศ์, 
2559, หน้า 15) ได้สังเคราะห์รูปแบบข้ึนมาจากแนวคิดเชิงระบบ (System approach) กับ
หลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency approach) กล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบ 
ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อม (Environment) 2) เทคโนโลยี (Technology) 3) โครงสร้าง 
(Structure) 4) กระบวนการจัดการ (Management process) และ 5) การตัดสินใจส่ังการ 
(Decision making)  
         ทิศนา แขมมณี (2550, หน้า 220) ได้อธิบายถึง องค์ประกอบของรูปแบบได้ 4 
องค์ประกอบ ดังนี้   
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      1. รูปแบบสามารถนำไปสู่การทำนายผลท่ีตามมา สามารถทดสอบได้สังเกตได้ 
      2. มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ อธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้น ปรากฏกลไกเชิงสาเหตุ
ท่ีกำลังศึกษาและอธิบายเรื่องท่ีกำลังศึกษา 
       3. รูปแบบช่วยจินตนาการสร้างความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์ของส่ิงท่ีกำลัง
ศึกษา ช่วยสืบเสาะหาความรู้ 
       4. รูปแบบมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเช่ือมโยง 
     ชวลิต จันทร์ศรี (2555, หน้า 61) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของรูปแบบนั้น ไม่มี
หลักเกณฑ์ ท่ีแน่นอน ขึ้นอยู่กับ ปรากฏการณ์ท่ีผู้สนใจจะศึกษา แต่รูปแบบการบริหารทาง
การศึกษา ควรมีองค์ประกอบ 4 ประการ  คือ เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ โครงสร้างขององค์การ 
สถาบันและสภาพแวดล้อม และความเป็นผู้นำ และองค์ประกอบเหล่านั้นควรมีการกำหนด
ลักษณะสำคัญไว้ 4 ประการ คือ ความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปรมากกว่าความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรงธรรมดา ใช้เป็นแนวทางการพยากรณ์ผลท่ีเกิดขึ้นจากการใช้แบบจำลอง สามารถ
ตรวจสอบได้จากการสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ควรระบุหรือช่ือให้เห็น 
กลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา และควรใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความคิดรวบยอด 
(Concept) ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในเรื่องท่ี
กำลังศึกษา  
   ปาริชาติ ชมช่ืน (2555, หน้า 12) ให้ความเห็นว่า การกำหนดองค์ประกอบ ขึ้นอยู่กับ
ปรากฏการณ์ ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ท่ีกำลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิดทฤษฎีงานวิจัย
และหลักการพื้นฐานในการกำหนดรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลัก โดยมีการอธิบายศัพท์เฉพาะประกอบ
รูปแบบ พร้อมมีการระบุเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ การจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบ โดยนำสาระ
ขององค์ประกอบบรรจุไว้อย่างสมบูรณ์ เอื้อประโยชน์ต่อผู้สนในศึกษา และนำรูปแบบไปใช้ได้เป็น
อย่างดี ซึ่งรูปแบบการบริหารงานวิชาการหรืองานอื่น ๆ ควรมีองค์ประกอบหลัก คือ 
   1. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
   2. ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ 
   3. ระบบงานและกลไกของรูปแบบ 
   4. วิธีดำเนินงานของรูปแบบ 
   5. แนวการประเมินรูปแบบโดยมีคำอธิบายศัพท์เฉพาะองค์ประกอบรูปแบบ พร้อมมี
การระบุเงื่อนไข การนำรูปแบบไปใช้ในการจัดทำคู่มือ  
   นพรัตน์ อินทร์พนัธ์. (2561, หน้า 45) กล่าวถึงไว้ว่า องค์ประกอบของรูปแบบ
ประกอบด้วยหลากหลายองค์ประกอบ สำหรับองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ อำเภอส่ีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา            
ได้กำหนดไว้ 8 องค์ประกอบ คือ ขอบเขตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2) หลักการแนวคิดในการ
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พัฒนา 3) วัตถุประสงค์ 4) เนื้อหา สาระสำคัญ 5) วิธีการ โครงการกิจกรรม 6) ส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ 7) วิธีการวัดผลและประเมินผล 8) แนวทางการนำรูปแบบไปใช้  
           จากการศึกษาตัวอย่างของรูปแบบจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องต่างๆพบว่าไม่ปรากฏมี
หลักเกณฑ์ท่ีเป็นเกณฑ์ตายตัวว่ารูปแบบนั้นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างไรส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่
กับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ท่ีผู้สนใจดำเนินการศึกษา โดยสรุปแล้วในการกำหนด
องค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างจำนวนเท่าใดมีโครงสร้างและความสัมพันธ์
กันอย่างไรนั้นอยู่กับปรากฏการณ์ท่ีเรากำลังศึกษาหรือออกแบบแนวคิดทฤษฎีและหลักการ
พื้นฐานในการกำหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้นๆเป็นหลัก สำหรับ รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็น
ไทยของนักเรียน ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยกำหนดองค์ประกอบมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 2) กำหนด
ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียน 3) กำหนดกิจกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
ตามตัวแบบท่ีพัฒนา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบบูรณาการ เน้นตัวแบบด้านการเกิดลักษณะนิสัยของ
บุคคล มี 3 ตัวแบบหลัก ได้แก่  3.1) จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี (Receiving) 3.2) จัด
กิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า (Valuing) 3.3) พัฒนาให้เกิดกิจนิสัย(Characterization)    
และ 4) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรม 
       การสร้างรูปแบบ 
      การสร้างรูปแบบเป็นกระบวนการกำหนดโครงสร้าง แนวทาง วิธีการหรือขั้นตอนในการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรม  เหตุการณ์หรือสถานการณ์เพื่อให้
เกิดสัมฤทธิผลสูงสุด มีนักวิชาการ นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงการสร้างรูปแบบไว้ดังนี้ 
      ชาญชัยณรงค์  ทรงคาศรี (2552, หน้า 20) กล่าวว่าการสร้างรูปแบบนั้นไม่ปรากฏมี
หลักเกณฑ์ท่ีเป็นเกณฑ์ตายตัว แต่การสร้างรูปแบบส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของ
ปรากฏการณ์ท่ีผู้สนใจดำเนินการศึกษา  ส่วนการกำหนดองค์ประกอบรูปแบบในการศึกษาและทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการบริหารส่วนใหญ่ใช้แนวคิดของบราวน์ และโมเบิร์ก ซึ่งประกอบด้วย
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี โครงสร้าง กระบวนการจัดการ และการตัดสินใจส่ังการ ดังนั้นการ
พัฒนารูปแบบจึงมีการดำเนินการเป็นสองตอนใหญ่ คือ การสร้างรูปแบบและการคุณภาพของรูปแบบ 
  ฉลองชัย อินทขีณี (2557, หน้า 18) กล่าวว่า การสร้างรูปแบบมีส่วนสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง
อยู่  4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 อธิบายความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ ส่วนท่ี 2 ลักษณะรูปแบบ  ส่วนท่ี 3 
การนำรูปแบบไปใช้  และส่วนท่ี 4  ผลท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนรู้ท้ังทรงตรงและทางอ้อม 
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   Joyce and Weli (1986, pp. 359-364) กล่าวว่า วิธีการสร้างรูปแบบสามารถแบ่ง
ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
    ส่วนท่ี 1 อธิบายความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นท่ีมาของรูปแบบประกอบด้วย  
เป้าหมายของรูปแบบ ทฤษฎีและข้อสมมติท่ีรองรับรูปแบบหลักการ และมโนทัศน์สำคัญท่ีเป็น
พื้นฐานของรูปแบบ 
    ส่วนท่ี 2 ลักษณะรูปแบบ เป็นการอธิบายด้วยรูปแบบซึ่งนำเสนอเป็นเรื่องๆ อย่าง
ละเอียดและเน้นการปฏิบัติได้ แบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ 
    1. ข้ันตอนของรูปแบบ เป็นรายละเอียดของรูปแบบนั้น ๆ ว่ามีกี่ขั้นตอนโดย
จัดเรียงลำดับกิจกรรมท่ีจะสอนเป็นขั้นๆ แต่ละรูปแบบมีจำนวนขั้นตอนไม่เท่ากัน 
     2. รูปแบบการปฏิสัมพันธ์  เป็นการอธิบายบทบาทของผู้นำ  ผู้เรียนรู้และ
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในแต่ละรูปแบบ  บทบาทของผู้นำจะแตกต่างกัน เช่น  เป็นผู้นำ
กิจกรรม  ผู้นำอำนวยความสะดวก  ผู้ให้การแนะนำเป็นแหล่งข้อมูล เป็นต้น 
     3. หลักการแสดงการโต้ตอบ เป็นการบอกวิธีการแสดงออกของผู้นำต่อผู้เรียนรู ้ 
การตอบสนองต่อส่ิงท่ีผู้เรียนกระทำ เช่น การปรับปรุงพฤติกรรมโดยการให้รางวัลหรือการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นอิสระ เป็นต้น 
     4. ส่ิงสนับสนุน เป็นการบอกถึงเงื่อนไขหรือส่ิงจำเป็นต่อการใช้รูปแบบการ
สอนนั้น ๆ ให้เกิดผล เช่น รูปแบบการทดลองในห้องปฏิบัติการต้องใช้ผู้นำท่ีมีการฝึกฝนมาอย่างดีแล้ว 
เป็นต้น 
    ส่วนท่ี 3 การนำรูปแบบไปใช้  เป็นการแนะนำให้ข้อสังเกตในการนำรูปแบบนั้นไปใช้ 
เช่น การใช้กับเนื้อหาประเภทใดจึงเหมาะสม จะใช้กับผู้เรียนระดับใด เป็นต้น นอกจากนั้นยังให้
คำแนะนำอื่น ๆ เพื่อให้การใช้รูปแบบนั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
    ส่วนท่ี 4 ผลท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม รูปแบบแต่ละรูปแบบ
จะส่งผลต่อผู้เรียนรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยผลทางตรงเกิดจากกิจกรรมท่ีจัดตามลำดับขั้นตอน
ของรูปแบบ ส่วนผลทางอ้อมเกิดจากภาพแวดล้อม ซึ่งถือเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการสอนตาม
รูปแบบนั้นเป็นส่ิงท่ีคาดคะเนไว้ว่าจะเกิดแฝงไปกับผล สามารถใช้เป็นส่ิงพิจารณาในการเลือก
รูปแบบท่ีใช้ได้ด้วยโดยผลทางตรงเกิดจากกิจกรรมท่ีจัดตามลำดับข้ันตอนของรูปแบบ ส่วนผล
ทางอ้อมเกิดจากสภาพแวดล้อม  ซึ่งถือเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการสอนตามรูปแบบนั้นเป็นส่ิงท่ี
คาดคะเนไว้ว่าจะเกิดแฝงไปกับผล 
   สรุปได้ว่า การสร้างรูปแบบมีส่วนท่ีสำคัญท่ีเกี่ยวข้องอยู่ 4 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนท่ี 1 
อธิบายความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ ซึ่งเป็นท่ีมาของรูปแบบ ส่วนท่ี 2  ลักษณะรูปแบบ  ซึ่งเป็นการ
อธิบายด้วยรูปแบบ ส่วนท่ี 3 การนำรูปแบบไปใช้ และส่วนท่ี 4 ผลท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนรู้ท้ังทางตรง
และทางอ้อม 
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   การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 
    การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญของการสร้างรูปแบบ ซึ่ง
รูปแบบท่ีสร้างควรมีความชัดเจนและเหมาะสม จุดมุ่งหมายท่ีสำคัญของการสร้างรูปแบบก็เพื่อ
ทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์  ซึ่ง Eisner (1976 อ้างถึงใน บุญเชิด 
ชำนิศาสตร์, 2556, หน้า 17-18) ได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในบางเรื่อง
ท่ีต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจัยในเชิงปริมาณโดยเช่ือว่าการรับรู้ท่ีเท่ากันนั้นเป็น
คุณสมบัติพื้นฐานของผู้รู้และได้เสนอแนวคิดการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ ดังนี้  
   1. การประเมินโดยแนวทางนี้ไมไ่ด้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตาม
รูปแบบการประเมินแบบเป้าหมาย (Goal-Based model) การตอบสนองปัญหา และความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องตามรูปแบบการประเมินแบบตอบสนอง (Responsive model) หรือ
กระบวนการการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นท่ีนำมาพิจารณาซึ่งไม่จำเป็นต้อง
เกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไปแต่อาจจะผสมผสานปัจจัย
ในการพิจารณาต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
คุณภาพประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของส่ิงท่ีทำการประเมิน  
   2. เป็นรูปแบบการประเมินท่ีเน้นความเช่ียวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องท่ี
จะประเมินโดยท่ีจะพัฒนาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ (Art criticism) ท่ีมีความละเอียดลึกซึ้ง
และต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณภาพไม่อาจประเมิน
ด้วยเครื่องวัดใดๆ ได้ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง  ต่อมาได้มีการ
นำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาระดับสูงในวงการอุดมศึกษามากขึ้นในสาขาเฉพาะท่ีต้อง
อาศัยผู้รู้  ผู้เล่นเรื่องนั้นจริงๆ  มาเป็นผู้ประเมินผลท้ังมีพระองค์ความรู้เฉพาะสาขานั้น ผู้ท่ีศึกษา
เรื่องนั้นจรงิ ๆ จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
   3. เป็นรูปแบบท่ีใช้บุคคลหรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมินโดยให้ความ
เช่ือถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรมและมีดุลพินิจท่ีดีท้ังนี้มาตรฐาน และเกณฑ์พิจารณาต่างๆ นั้น
จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทรงคุณวุฒินั้นเอง 
   4. เป็นรูปแบบท่ียอมรับให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการทำงานของผู้ทรงคุณวุฒิตาม 
ตามอัธยาศัยและความถนัดของแต่ละคน นับต้ังแต่การกำหนดประเด็นสำคัญท่ีพิจารณา การบ่งช้ี
ข้อมูลท่ีต้องการเก็บรวบรวมการประมวลผลการวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการนำเสนอ ท้ังนี้ การ
เลือกผู้ทรงคุณวุฒิจะเน้นท่ีสถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์และการเป็นท่ีเช่ือถือของวิชาชีพ
นั้นเป็นสำคัญ 
    ปาริชาติ ชมช่ืน (2555, หน้า 12) ให้ความเห็นว่า การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธีและ
สามารถใช้วิธีตรวจสอบความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีต่อรูปแบบท่ีผู้บริหารสถานศึกษานำ
รูปแบบไปใช้โดยตรง และตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญท่ีชำนาญการด้านการบริหารงานวิชาการ และ
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การมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้รูปแบบท่ีมีความเหมาะ และควรเผยแพร่ต่อการนำไปใช้จริงในสถานศึกษา
ต่อไป 
   ธัญนรัตน์ โชติวิวุฒพิงศ์ (2559, หน้า 13-15 ) ได้กล่าวไว้ว่า การทดสอบหรือตรวจสอบ
รูปแบบสามารถกระทำได้ 2 ลักษณะ ดังนี้  
    1. การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมิน Joint Committee on standards of 
educational evaluation ได้นําเสนอหลักการประเมินเพื่อเป็นบรรทัดฐานของกิจกรรมการ
ตรวจสอบ รูปแบบจัดเป็น 4 หมวด ดังนี้  
    1.1 มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility standards) เป็นการประเมิน 
ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติจริง  
    1.2 มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility standards) เป็นการประเมินการ
สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ  
    1.3 มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety standards) เป็นการประเมิน 
ความเหมาะสมท้ังในด้านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา  
    1.4 มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy standards) เป็นการ
ประเมินความน่าเช่ือถือและได้สาระครอบคลุมตามความต้องการอย่างแท้จริง  
    2. การทดลองรูปแบบหรือการประเมินในบางเรื่องท่ีไม่สามารถกระทำได้ ด้วยข้อจํากัด 
ของสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิด้วย เห็นว่าการวิจัยทางการศึกษาส่วนใหญ่ดำเนินการ
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ หรือเชิงประมาณมากเกินไป และในบางเรื่องก็ต้องการความ
ละเอียดอ่อนมากกว่าการได้ตัวเลขแล้วสรุป จึงได้เสนอแนวคิดการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ 
ดังนี้  
     2.1 การประเมินโดยแนวทางนี้มิได้ประเมินโดยเนน้สัมฤทธิผลของเป้าหมายหรือ 
วัตถุประสงค์ตามรูปแบบของการประเมินแบบอิงเป้าหมาย (Goal base model) การตอบสนอง
ปัญหา และความต้องการของผู้ที เกี่ยวข้องท่ีเป็นไปตามรูปแบบของการประเมินสนองตอบ 
(Responsive model) แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเน้นการวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะใน ประเด็นท่ีถูกนํามาพิจารณา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกีย่วโยงกับวัตถุประสงค์
หรือผู้ท่ีมีส่วนเกีย่วข้องกับการตัดสินใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสานปัจจัยต่างๆ ในการพิจารณา
เข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และความเหมาะสมของส่ิงท่ีจะทำการประเมิน  
     2.2 รูปแบบการประเมินท่ีเป็นความเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที จะ
ประเมินโดยท่ีพัฒนามาจากแบบการวิจารณ์งานศิลปะ (Art citicism) ท่ีมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง
และต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าไม่อาจประเมินด้วย
เครื่องวัดใดๆ และต้องใช้ความรู้ ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง  
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     2.3 รูปแบบท่ีใช้ตัวบุคคล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมนิโดยให้
ความเช่ือถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรม และมีดุลพินิจท่ีดีท้ังนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณา
ต่างๆ นั้น จะเกิดขึน้จากประสบการณ์และความชํานาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง 
     2.4 รูปแบบท่ียอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการทำงานของผู้ทรงคุณวุฒิตาม
อัธยาศัยและความถนัดของแต่ละคน นับต้ังแต่การกำหนดประเด็นสำคัญท่ีจะนํามาพิจารณาการ
บ่งช้ีข้อมูลท่ีต้องการการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการ
นําเสนอ  
  นพรัตน์ อินทร์พนัธ์. (2561, หน้า 53) ให้ความเห็นว่า การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี 
โดยใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิงคุณลักษณะและเชิงปริมาณ รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องในการประเมินโดยให้ความเช่ือถือว่า ผู้ทรงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรมและมี
ดุลพินิจท่ีดี ท้ังนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ นั้น จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความ
ชำนาญของผู้ทรงคุณวุฒินั้นเอง 
    โดยสรุป การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี  ซึ่งอาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิง
คุณลักษณะ  (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยท่ีการตรวจสอบรูปแบบจาก
หลักฐานเชิงคุณลักษณะอาจใช้ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบเชิงปริมาณ ดังเช่น
การตรวจสอบโมเดล ใช้เทคนิคทางสถิติ รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ใช้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
   การพัฒนารูปแบบ 
       การพัฒนารูปแบบเป็นการประยุกต์ปรับปรุง แก้ไขรูปแบบเดิมให้มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ซึ่งมีนักวิชาการ นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบไว้ ดังนี้ 
    ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี (2552, หน้า 17) กล่าวว่า  การพัฒนารูปแบบ หมายถึง 
กระบวนการดำเนินงานในรูปแบบของส่ือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการถ่ายทอดความรู้  ซึ่งการสร้าง
หรือพัฒนารูปแบบจำลองให้ความรู้ ต้องทำการศึกษาและสร้างแบบแผนการให้ความรู้ท่ีเหมาะสม
กับสภาพสังคมของท้องถิ่นนั้น ๆ  เพื่อให้รูปแบบจำลองนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการพัฒนา
รูปแบบนั้นมีสาระสำคัญ คือ รูปแบบควรต้องมีทฤษฎีรองรับ  เมื่อพัฒนารูปแบบแล้วก่อนนำไปใช้
ต้องมีการวิจัยเพื่อทดสอบการพัฒนารูปแบบจะมีจุดมุ่งหมายการพัฒนารูปแบบนั้น 
        บุญชม ศรีสะอาด (2556, หน้า 104-106) กล่าวว่า  การพัฒนารูปแบบนั้นอาจจะ
กระทำได้ 2 ข้ันตอน คือ 
        ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างหรือการพัฒนารูปแบบ 
       ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมาก่อนเป็นรูปแบบตามสมมติฐาน  
โดยการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี  แนวความคิดรูปแบบท่ีมีผู้พัฒนาไว้แล้วในเรื่องเดียวกัน หรือเรื่องอื่น ๆ  
และผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  วิเคราะห์สภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้สามารถกำหนดองค์ประกอบ
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หรือตัวแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบ  รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ต่าง ๆ  ระหว่างองค์ประกอบหรือ
ตัวแปรนั้น หรือลำดับก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบ 
    ในการพัฒนารูปแบบนั้นจะต้องใช้หลักเหตุผลเป็นรากสำคัญในการศึกษาค้นคว้า  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยอาจคิดโครงสร้างของรูปแบบขึ้นมาก่อน 
แล้วปรับปรุงโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศจากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบหรือ
ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง หรือทำการศึกษาองค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรแต่ละตัว แล้วคัดเลือก
องค์ประกอบหรือตัวแปรท่ีสำคัญ ประกอบข้ึนเป็นโครงสร้างของรูปแบบก็ได้ หัวใจสำคัญของ
ขั้นตอนนี้อยู่ท่ีการเลือกเฟ้นองค์ประกอบในรูปแบบ (ตัวแปร หรือ กิจกรรม) เพื่อให้ได้รูปแบบท่ี
เหมาะสม  ผู้วิจัยควรกำหนดหลักการในการพัฒนารูปแบบอย่างชัดเจน เช่น เป็นรูปแบบท่ีไม่ซับซ้อน  
สามารถนำไปปฏิบัติได้ง่าย ตัวแปรในรูปแบบมีน้อยตัวแต่สามารถอธิบายผลได้มาก ในการวิจัย
บางเรื่องจำเป็นให้ผู้เช่ียวชาญได้ช่วยพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมอีกครั้ง 
        ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ 
    หลังจากท่ีได้พัฒนารูปแบบในขั้นแรกแล้ว จำเป็นท่ีจะต้องทดสอบความเท่ียงตรง
ของรูปแบบดังกล่าว เพราะรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นนั้นถึงแม้ว่าจะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี
แนวความคิด รูปแบบของคนอื่น และผลการวิจัยท่ีผ่านมา แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน 
ซึ่งจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริง หรือทำการทดลองนำไปใช้ในสถานการณ์จริง 
เพื่อทดสอบดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีมุ่งหวังหรือไม่ ในขั้นนี้
บางครั้งจึงใช้คำว่า “การทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ” 
   ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริง หรือทดลองใช้รูปแบบท่ีพัฒนาใน
สถานการณ์จริงจะช่วยให้ทราบอิทธิพลหรือความสำคัญของประกอบย่อยหรือตัวแปรต่าง ๆ  ในรูปแบบ
และอิทธิพลหรือความสำคัญของกลุ่มองค์ประกอบหรือกลุ่มตัวแปรในรูปแบบ ผู้วิจัยอาจปรับปรุง
แบบใหม่โดยตัดองค์ประกอบหรือตัวแปรท่ีพบว่ามีอิทธิพลหรือมีความสำคัญน้อยออกจากรูปแบบ
ของตน ซึ่งจะทำให้ได้รูปแบบท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้น 
    สุวิมล ว่องวานิช (2549, หน้า 54-56) โดยมีโครงสร้างรูปแบบการพัฒนา ประกอบด้วย
กระบวนการพฒันา 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาและประมวลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ขั้นตอนท่ี 2 ยกร่างรูปแบบ ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
ขั้นตอนท่ี 4 ทดลองนำรูปแบบไปใช้ ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผลการใช้รูปแบบ 
   ฉลองชัย อินทขีณี (2557, หน้า 18) กล่าวว่า พัฒนารูปแบบ คือ การดำเนินการอย่างมี
แบบแผนเป็นลำดับขั้นตอนและจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน เพื่อให้รูปแบบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
โดยมีทฤษฎีรองรับ  มีการวิจัย ตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถให้เกิดผล
สูงสุดกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเฉพาะจงจง และสามารถประยุกต์ได้กับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกันแต่อาจเกิดผลท่ีลดน้อยลง เป็นกระบวนการดำเนินงานอย่างมีแบบแผน ซึ่งมี
ลำดับขั้นตอนและจุดมุ่งหมาย มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมชุมชนท่ีดำเนินการ รูปแบบท่ีมี
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ประสิทธิภาพ ควรต้องมีทฤษฎีรองรับ ก่อนนำรูปแบบไปใช้ต้องมีการวิจัยเพื่อทดสอบการพัฒนา
รูปแบบโดยมีจุดมุ่งหมายของการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ  โดยมี 2 ข้ันตอน คือ 1) การสร้างหรือ
พัฒนารูปแบบ 2) การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ  ดังภาพท่ี 2  
  

 
ภาพที่ 2  ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ (Model) (ฉลองชัย อินทขีณี, 2557) 
 
   ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้คำว่า การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการดำเนินงาน
อย่างมีขั้นตอน มีกรอบความคิดทางด้านหลักการ วิธีการดำเนินงาน และเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่สามารถ
ยึดถือเป็นแนวทางก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ค่านิยม  เจตคติของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน  โดยการประยุกต์ใช้
ขั้นตอนของ สุวิมล ว่องวานิช ซึ่งมีโครงสร้างรูปแบบการพัฒนา ประกอบด้วยกระบวนการพัฒนา 
5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและประมวลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้นตอนที่ 2 
ยกร่างรูปแบบขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบ ขั้นตอนที่ 4 
ทดลองนำรูปแบบไปใช้ ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผลการใช้รูปแบบ 
 

บริบทโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  ประวัติโรงเรียน 
   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้ังอยู่เลขท่ี 134 หมู่ 1  ถนนนครศรีธรรมราช - 
สงขลา ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช บนเนื้อท่ีท้ังหมด 91 ไร่ 

ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบ
ความเท่ียงตรงของ

รูปแบบ 

ขั้นตอนท่ี 1  การ
สร้างและพัฒนา

รูปแบบ 

แนวคิดทฤษฎี  
งานวิจัย
รูปแบบ 

รูปแบบตาม
สมมติฐาน รูปแบบท่ี

เหมาะสม 

การทดลอง
ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบ 
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2 งาน 40 ตารางวา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  นครศรีธรรมราช
และพัทลุง กระทรวงศึกษาธิการ 

   กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดต้ังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ขึ้นในปี 2539 จำนวน 12 โรงเรียน ใน 12 เขตการศึกษา รับนักเรียนแบบสหศึกษา ท้ังประจำและ
ไปกลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ                       
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมีต่อการศึกษาชาติและเพื่อสนองนโยบายการขยายโอกาส
ทางการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจึงได้พระราชทานนามโรงเรียน ว่า 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตามด้วยชื่อจังหวัดท่ีต้ัง นอกจากนี้สมเด็จ         
พระญาณสังวร (สมเด็จพระสังฆราช)  ยังได้พระราชทานคติพจน์แก่โรงเรียนว่า นิมิตตํ สาธุรูปนํ                  
ความกตัญญูกตเวทิตา หมายถึง ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี โดยมีคำขวัญของโรงเรียน
คือ “รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ” และสำนักนายกรัฐมนตรีได้
อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เป็นตราประจำโรงเรียน 
   การจัดการศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการจัดการเรียนการสอน
แบบสหศึกษา รับนักเรียนท้ังประจำและไปกลับ โดยมีเขตพื้นท่ีให้บริการทางการศึกษาของ
โรงเรียน คือ ตำบลสวนหลวง ตำบลเชียรเขา ตำบลดอนตรอ (หมู่ท่ี 2, 3, 4, 5) และครอบคลุม
พื้นท่ี 5 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
และจังหวัดชุมพร ซึ่งโรงเรียนทำการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6   
   ความเป็นมาของการจัดต้ัง 
   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือกำเนิดข้ึนหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมสามัญศึกษาได้เสนอโครงการจัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาข้ึน  
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบให้จัดต้ังขึ้น เขตการศึกษาละ     
1 แห่ง โดยประกาศจัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นชุดแรก ช่ือว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครีนทราบรมราชชนนี” และต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่ือโรงเรียนท่ีจัดต้ังขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเสียใหม่ว่า  
“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรนีครินทร์” ตามด้วยช่ือจังหวัดท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ สำหรับเขตการศึกษา 3 
กรมสามัญศึกษา ได้คัดเลือกจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่ต้ัง 
   การจัดต้ังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
อนุสรณ์ให้ประชาชนชาวไทยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีเป้าหมาย คือ จัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
ประเภทประจำ และ ไป-กลับ มีแผนช้ันเรียนเต็มรูปแบบ 48 ห้องเรียน ในด้านคุณภาพจะจัดให้
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เป็นโรงเรียนท่ีมีลักษณะสมบูรณ์ มีความพร้อมท้ังในด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้ได้เป็นโรงเรียนท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียน มีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี มีคุณภาพ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียน 
176.289 ล้านบาท 
   ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ปรัชญาของโรงเรียน 
      รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ 
     วิสัยทัศน์ 
     ภายในปี 2563 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนน่าอยู่ มีคุณภาพ  
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความพอเพียง 
    พันธกิจ 
     1. ปลูกฝังนักเรียนให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
     2. เร่งรัด พัฒนาครูให้มีสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ 
     3. ปฏิรูปการเรียนการสอน ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล 
     4. ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน ตามแนวทาง
พระราชดำริ 
     5. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดการอย่างมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
     เป้าประสงค์รวม  
     1. ผลคะแนนทดสอบระดับชาติ (O-NET) ติด 1 ใน 10 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     2. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
            3. โรงเรียนมาตรฐานสากล 
     ประเด็นกลยุทธ์ 
     ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขบนพื้นฐานความ
พอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี  มีความเป็นไทย (ผู้เรียนมีคุณภาพ) 
     ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยี มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ (ครูมืออาชีพ) 
     ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษ   
ท่ี 21 (นวัตกรรมการเรียนรู้) 
     ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 4 ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แหล่งเรียนรู้ชุมชน) 
     ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (โรงเรียนน่าอยู่) 
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   ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
       จำนวนบุคลากร (10 มิถุนายน 2562) 

ประเภทบุคลากร 
จำนวนบุคลากร 

ชาย หญิง รวม 
ข้าราชการ    
ผู้อำนวยการ 1 - 1 
รองผู้อำนวยการ - 2 2 
ข้าราชการครู 17 47 64 
อัตราจ้าง    
ครูอัตราจ้าง 2 7 9 
ครูประจำหอพัก 1 3 4 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ - 1 1 
ลูกจ้างประจำ - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว 7 7 14 

รวม 28 67 95 
 
   ข้อมูลนักเรียน 
      จำนวนนักเรียน (10 มิถุนายน 2562) จำนวน 1,094 คน  
 

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
จำนวนนักเรียน 

ประจำ ไปกลับ รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 6 49 193 242 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 6 42 191 233 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 6 28 203 231 
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 3 20 100 120 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 3 19 108 127 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 4 14 118 132 

รวม 28 172 913 1,085 
(โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์             
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2562)  
 
 
 



52 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  งานวิจัยในประเทศ 
  อัมพร เรืองศรี (2554) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว จำนวน 24 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง การ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประเมินตนเองของนกเรียน การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การจัดบันทึก
และการสนทนากลุ่ม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ t-test dependent และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1)  รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ การสร้างความตระหนัก การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ การนำไปประยุกต์ใช้และการประเมินผล 2) ผลการใช้รูปแบบการ
พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ี .05 โดยรูปแบบการพัฒนาสามารถพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน  
  สุจิตตรา บัวขันธ์ (2558) ได้ทำการวิจัย เรื่อง รูปแบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเอกชนสังกดัสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 8 คน ครูผู้สอน 213 คน รวม 221 
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  ท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถามและกลุ่มตัวอย่าบงท่ีใช้ในการ
สัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 8 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือท่ีใช้ในครั้งนี้  
ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 ตอน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ี และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้ 
   1. รูปแบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า สภาพปัจจุบัน และปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเอกชน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
สภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ในระดับมากท้ัง 3 
ด้าน เรียงลำดับเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความมีวินัย  รองลงมาได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต  ด้านอยู่อย่างพอเพียง 
   2. รูปแบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
เอกชน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ซึ่งมี 3 องค์ประกอบหลัก 15 
องค์ประกอบย่อย ผลการวิจัยพบว่า  โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก  รูปแบบคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์มีความเหมาะสมความเป็นไปได้และประโยชน์ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และแต่ละ
ด้านอยู่ระดับมากเพื่อพิจารณาค่าเฉล่ียเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความมีวินัย 
รองลงมาคือด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านอยู่อย่างพอเพียง 
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  กรกช วรรณไชย (2559) ได้ทำการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านการมีวินัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส ในจังหวัดขอนแก่น 
วิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการมีวินัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส      
ในจังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดปัจจัยเชิงสาเหตุ 8 ปัจจัย  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ในจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 
382 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ (Taro Yamane) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการ
สุ่มตามระดับช้ัน อย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ และใช้รูปแบบการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรม     
ริสเรล (LISREL for windows) โดยกำหนดค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ระยะท่ี 2 การ
สร้างรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการมีวินัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส ในจังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยนำผลการวิจัยท่ีได้จากการวิจัยระยะท่ี 1 มาสร้าง
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการมีวินัยของนักเรียนโดยการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Work shop) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักวิชาการด้านการศึกษา และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 25 คน ใช้การประชุมกลุ่มย่อย (Focus groups) และระดม
สมอง (Brain storming) แล้วส่งให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบอีกครั้ง
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนนำไปทดลองใช้ และ ระยะท่ี 3 การทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการมีวินัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนขยาย
โอกาส ในจังหวัดขอนแก่น กลุ่มทดลองเป็นการเลือกแบบเจาะจง คือ นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนหิบเหิบศิลาทิพย์ จำนวน 38 คน เปรียบเทียบผลการทดลองก่อน
และหลังการใช้รูปแบบ กับกลุ่มทดลอง และทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนหลายตัวแปรตามแบบวัดซ้ำ MSNOVA (Repeated measure) โดยกำหนดค่า
ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
   ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพล โดยตรงและโดยอ้อมต่อพฤติกรรมการมีวินัยของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ในจังหวัดขอนแก่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
มี 5 ปัจจัย จากจำนวนตัวแปรท้ังหมด 8 ปัจจัย เรียบลำดับตามค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล ดังนี้      
ด้านความรู้เรื่องวินัยนักเรียน (0.83) ด้านการเลียนแบบผู้ปกครอง (0.10) ด้านการเลียนแบบส่ือ 
(0.08) ด้านการเลียนแบบเพื่อน (0.08) และด้านเจตคติ (0.07) โดยสามารถอธิบายการผันแปรใน
ตัวแปรผลลัพธ์ ได้ร้อยละ 78 (R2 = 0.78) 2) รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน
การมีวินัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 
กิจกรรมในการพัฒนา จำนวน 9 กิจกรรม ได้แก่ 2.1) กิจกรรม รู้เรื่องวินัย 2.2) กิจกรรม มีผู้เล่า 
เราควรฟัง  2.3) กิจกรรม Idol to me 2.4) กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ  2.5) กิจกรรม     



54 
 

การวิเคราะห์และเลือกบุคคลต้นแบบ  2.6) กิจกรรม สร้างความคุ้มเคย 2.7) กิจกรรม การ
วางแผนการใช้เวลา 2.8) กิจกรรม การรู้จักตนเอง  2.9) กิจกรรม 5 ส 3) หลังการใช้รูปแบบการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการมีวินัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนขยาย
โอกาส ในจังหวัดขอนแก่น  ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า หลังการทดลอง นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-3 โรงเรียนหินเหิบศิลาทิพย์ ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง มีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
การมีวินัยมากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ชาตรี ต้ังอัมพรตรีพล (2559) ได้ทำการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ         
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคลากร
ระดับช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จำนวน 113 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 7 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน โดยสามารถ
ลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านรักความเป็นไทย 
ด้านซื่อสัตย์สุจริต ด้านมีวินัย ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน ด้านมีจิตสาธารณะ  ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้าน
อยู่อย่างพอเพียง  2) แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล     
มีดังนี้ 2.1) ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ ท่ีช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีมีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2.2) ด้านซื่อสัตย์สุจริต โรงเรียนควรมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน  
ในห้องเรียน และร่วมมือกับผู้ปกครองในการปลูกฝังและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน 2.3) ด้าน            
มีวินัย โรงเรียนควรมกีารกำหนดรายละเอียดกฎเกณฑ์และคำช้ีแจงท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบอยู่เสมอ และร่วมมือกับผู้ปกครองในการกวดขัน
และปลูกฝังเมื่อนักเรียนอยู่กับผู้ปกครองท่ีบ้าน 2.4) ด้านใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียน
ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้
และประสบการณ์ภายนอก  2.5) ด้านอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนควรจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ี
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     
มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้  มีการรณรงค์เชิญชวนให้นักเรียนร่วมกันเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่าง ๆ 2.6) ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน โรงเรียนควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้กระบวนการทำงานท่ีเป็นระบบการทำงานร่วมกับผู้อื่น ควรเผยแพร่ผลงานตัวอย่างท่ี
สะท้อนความมุ่งมั่นในการทำงานจนประสบความสำเร็จเพื่อให้เกิดเป็นแบบอย่างท่ีดี 2.7) ด้านรัก
ความเป็นไทย โรงเรียนควรใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมและแสดงออกในเชิงประจักษ์มากข้ึน และ 8) ด้านมีจิตสาธารณะ  
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการทางด้านทักษะการใช้ชีวิต การเรียนรู้ในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การมีจิตสาธารณะ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจการมีจิตสาธารณะ
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
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    อภิชาต อ่อนเอม (2559) ได้ทำการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูและผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วย   
ครู จำนวน 22 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 353 คน รวมจำนวน 375 คน ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต เรื่อง การไม่ถือเอาส่ิงของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ควรมีแนวทาง   
การพัฒนาโดยการวิเคราะห์หาสาเหตุ การอภิปรายถึงผลเสีย การเยี่ยมบ้านนักเรียน การส่ือสาร
กันระหว่างครูกับผู้ปกครอง ครูดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด อบรมนักเรียนโดยสอดแทรกในกิจกรรม
การเรียนการสอน และการเสริมแรงทางบวกแก่นักเรียน 2) ด้านใฝ่เรียนรู้ เรื่อง การสรุปเป็นองค์
ความรู้จากส่ิงท่ีเรียนรู้ ควรมีแนวทางการพัฒนาโดย การสร้างแรงจูงใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมโครงงาน จัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เอื้อ
ต่อการสรุปเป็นองค์ความรู้จากส่ิงท่ีเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  มีการประเมินให้คะแนน
นักเรียน และกิจกรรมตลาดนัดความรู้  3) ด้านอยู่อย่างพอเพียง เรื่อง การวางแผนการทำงาน
เพื่อให้งานสำเร็จเร็วขึ้น  ควรมีแนวทางการพัฒนาโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการทำงาน 
จัดรูปแบบโครงงานการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม  การวางแผนมีการทำงานร่วมกัน สร้างความ
ตระหนัก และการยกย่องชมเชย 4) ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน เรื่อง ความพยายามแก้ปัญหาและ
อุปสรรคในการทำงานให้สำเร็จ ควรมีแนวทางการพัฒนาโดย การสร้างความตระหนัก จัดกิจกรรม
การเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะชีวิต จัดกิจกรรม
แบ่งกลุ่ม การงานเป็นทีม การสร้างสถานการณ์จำลอง แสดงบทบาทสมมติ การวิเคราะหส์ถานการณ์ 
สร้างความรับผิดชอบให้กับนักเรียน การให้กำลังใจและการชมเชยกับนักเรียนท่ีสามารถแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานได้ 5) ด้านมีจิตสาธารณะ เรื่อง การอาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วย
ความสมัครใจ ควรมีแนวทางการพัฒนาโดย การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสา การอาสา
ทำงาน การส่งเสริมให้นักเรียนได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัครใจ การอาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วย
กำลังกาย การมีจิตอาสาการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติจริง การมีจิตอาสาพัฒนาสังคม กิจกรรม
โรงเรียนสะอาดด้วยสองมือเรา จัดกิจกรรมบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนร่วมกิจกรรมของชุมชน และการยกย่องชมเชยนักเรียนท่ีมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น 6) ด้านมี
ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เรื่อง การมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ควรมีแนว
ทางการพัฒนาโดย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียน จัดกิจกรรมการศึกษา
หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ส่งเสริมทักษะความคิด เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้รว่มแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้กิจกรรมโครงงาน และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีการนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนอย่างท่ัวถึง 
   ไชยยา เมืองแทน (2560) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
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มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนธรรมบวรวิทยา จังหวัดสกลนคร  โดยใช้กลุ่มประชากรท่ีเป็นนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 309 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของนักเรียนต่อ     
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมในการส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมตอนต้นโรงเรียนธรรมบวรวิทยา จังหวัดสกลนคร   
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง 8 ด้าน 
ด้านการมีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านการมีวินัย ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านการรัก
ความเป็นไทย ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านการอยู่อย่างพอเพียง และด้านการใฝ่เรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมาก และด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสรุปได้ว่า การจัดการเรียน  
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนมัธยมตอนต้นโรงเรียนธรรมบวรวิทยา จังหวัดสกลนคร ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  
การจัดการเรียนการสอน ครูได้สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์เข้ากับการเรียนการสอนได้
ครอบคลุมทุกด้าน  เป็นผู้ท่ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามท่ีทางโรงเรียนได้คาดหวังไว้  และ
เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 ท่ีต้องการให้
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เช่นนี้ท่ัวประเทศ  โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ
นั้น ครูเน้นและสอดแทรกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะได้อย่างดีมาก  2) ผลการเปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมตอนต้นโงเรียนธรรม
บวรวิทยา  จังหวัดสกลนคร ทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปร พบว่า ด้านเพศ 
ด้านอายุ โดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ส่วนด้าน
ระดับช้ันเรียนโดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า ครูผู้สอนควร
ปลูกฝังให้เด็กเกิดความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสอนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ควร
สอนให้นักเรียนน้อมน้ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ควรตระหนักถึง
ความสำคัญของการมีจิตสาธารณะ เพื่อฝึกและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักเสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันให้เกิดความรัก ความสามัคคีมีคุณธรรมเป็นอนาคตของชาติต่อไป 
    อรุณศิริ จันทร์หล่น (2560) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางพฒันาคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวิธีดำเนินการวิจัย 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การศึกษา
องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำหรับสถานศึกษา ระยะท่ี 2 
การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ระยะท่ี 3 การพัฒนา
แนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีนสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประชากรคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 466 คน    
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กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 296 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบและ
ตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำหรับสถานศึกษา มี 3 องค์ประกอบ 8 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
1.1) ด้านมีวินัย 1.2) ด้านใฝ่เรียนรู้  และ 1.3) ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน ซึง่ด้านมีวินัยมี 4 ตัวชี้วัด 
ด้านใฝ่เรียนรู้มี 2 ตัวชี้วัด ด้านมุ่งมั่นในการทำงานมี 2 ตัวชี้วัด  2) สภาพปัจจุบันของคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีวินัย 
รองลงมา คือ ใฝ่เรียนรู้ และค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ มุ่งมั่นในการทำงาน ส่วนภาพท่ีพึงประสงค์
ปรากฏผลเช่นเดียวกันกับสภาพปัจจุบัน  3) แนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 1 ประกอบด้วย 7 
แนวทาง ได้แก่ 3.1) กำหนดนโยบายส่งเสริมอย่างชัดเจน 3.2) จัดให้มีคณะกรรมการเป็นการเฉพาะ 
3.3) สร้างความเข้าใจร่วมกัน 3.4) กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาอย่างชัดเจน 3.5) ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดส่ิงแวดล้อมเชิงคุณธรรม 3.6) ส่งเสริมการกำกับดูแล  และ 3.7) สร้างเครือข่าย
ผู้ปกครองและชุมชน 
   อ้อมใจ สุทธิวารี (2560) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี : วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาจากโรงเรียน  
ท่ีเข้าร่วมโครงการและไม่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต รวมตัวอย่างท้ังส้ินจำนวน 476 คน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
จำแนกตามระดับช้ันและโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยท่ีระดับประถมศึกษาตอนต้น คุณลักษณะ  
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มี  จิตสาธารณะ ส่วนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย คุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ มีทักษะกระบวนการคิด  2) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนกัเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
จังหวัดชลบุรี จำแนกตามประเภทของการเข้าร่วมโครงการและโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยท่ี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 
โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีทักษะกระบวนการคิด ส่วนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน          
ในโรงเรียนท่ีไม่เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีจิตสาธารณะ   
3) ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับช้ันและประเภทของการเข้าร่วมโครงการต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี (P>.05) 4) แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ      
ท่ีพึงประสงค์ 
   ชาตรี  อุ่นเรือน (2561) ได้ทำการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านจิตสาธารณะของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  วิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 
ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยระยะท่ี 1 คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 323 คน ระยะท่ี 2 เป็น             
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักวิชาการด้าน
การศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 25 คน ระยะท่ี 3 เป็นการวิจัย                 
เชิงทดลอง (Experimental research) กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 
30 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) แบบจำลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแปรเชิงสาเหตุส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อตัวแปรตาม คือคุณลักษณะ        
อันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะท่ีระดับนัยสำคัญ 0.5 พบว่ามี 5 ตัวแปร คือ ประสบการณ์ทาง
สังคม คุณธรรมจริยธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ ลักษณะมุ่งอนาคต และการรับรู้ความสามารถ
ของตน 2) รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประกอบด้วยกิจกรรมจำนวน 13 กิจกรรม คือ 2.1) กิจกรรมใจเขา
ใจเรา 2.2) กิจกรรมรักนะตัวเอง 2.3) กิจกรรมฮีโร่ในตัวฉัน 2.4) กิจกรรมการค้นหาบุคคลดีเด่น
ต้นแบบ 2.5) กิจกรรมภาษาดอกไม้ให้พ่อแม่ 2.6) ใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าจาก Smart phone 
2.7) กิจกรรมอาชีพท่ีใฝ่ฝัน 2.8) กิจกรรมการทำงานท่ีประสบผลสำเร็จ 2.9) กิจกรรมแม่ใส่ใจทำ
ความดีในโรงเรียน 2.10) กิจกรรมอาสาพัฒนาพาสุขใจ 2.11) กิจกรรมการปรับตัว 2.12) กิจกรรม
ใบไม้เติมพลัง 2.13) กิจกรรมสุดยอดเด็กดีศรียางชุม 3) การประเมินผลก่อนและหลังการดำเนินงาน
ตามรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 พบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการพัฒนาพฤติกรรมคุณลักษณะ                         
อันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะได้ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
ท้ังการทดสอบโดยรวม  (Multivariate test) และการทดสอบทีละ ตัวแปร (Univariate test) 
   ฐิตินันท์ ปั่นมาก (2561) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จำนวน 155 คน  ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพความเหมาะสมของตัวบ่งช้ี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา พบว่า ตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสม จำแนก  
ออกเป็น 8 องค์ประกอบหลัก 46 ตัวบ่งช้ี 2) การพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนในสถานศึกษาพบว่า จากการนำตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาไปวิเคราะห์ด้วยวิธีหมุนแกน
องค์ประกอบแบบมุมฉากแวริแมกซ์ สามารถจัดกลุ่มใหม่เข้าองค์ประกอบ ได้จำนวน 6 องค์ประกอบ
หลัก 40 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการเป็นพลเมืองชาติ องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการมี
ส่วนร่วมต่อสังคม องค์ประกอบท่ี 3  ด้านจิตสำนึกรักความเป็นไทย องค์ประกอบท่ี 4 ด้านความ
ซื่อตรง สุจริตใจ  องค์ประกอบท่ี 5 ด้านการมีวินัยต่อตนเองและ องค์ประกอบท่ี 6 ด้านการเรียนรู้
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และการดำเนินชีวิต  3) ผลการวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบความสอดคล้องของตัวบ่งช้ีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล  เชิงประจักษ์ 
(X2 1183.93, df-725, p= 0.00, X2/df=1.63, GFI=1.00, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.064) 
     ณรงค์ชัย ธนกิจภาคิน (2561) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้นำนักเรียนระดับประถมศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล การวิจัยในระยะท่ี 1 ดำเนินการศึกษาข้อมูลและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยและนำ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องไปสังเคราะห์ โดยผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 ท่าน สร้างและหาประสิทธิภาพของ
แบบสอบถาม 2 ฉบับ ของตัวแทนผู้นำนักเรียนและตัวแทนครู โดยผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ดำเนินการ
แจกและรวบรวมแบบสอบถาม จำนวน 1,348 ฉบับ ได้แก่ นักเรียน 674 ฉบับ และ ครู 674 ฉบับ 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบสอบถาม ระยะท่ี 2 ดำเนินการสังเคราะห์ข้อมูลจาก
ผลการวิเคราะห์เพื่อสร้างประเด็นคำถามการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับโรงเรียน รางวัล
ระดับชาติ ด้านสภานักเรียน 6 โรงเรียน จัดสนทนากลุ่มย่อย  (Focus group) เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญ
วิพากษ์เค้าโครงรูปแบบ จำนวน 9 ท่าน วิพากษ์ ปรับปรุงเค้าโครงรูปแบบตามข้อวิพากษ์ของ
ผู้เช่ียวชาญให้สมบูรณ์ ในระยะท่ี 3 ดำเนินการศึกษาวิธีการจัดทำคู่มือการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้นำนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 จัดทำคู่มือต้นแบบให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน 
ตรวจสอบโดยใช้แบบสอบถามประมาณค่า ปรับปรุงคู่มือตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญให้สมบูรณ์ 
ทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจ จำนวน 30 โรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพ และ
ความพึงพอใจกับคู่มือ และเขียนรายงานการวิจัยผลการวิจัย พบว่า 1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า คุณลักษณะของผู้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ควร
ประกอบด้วย การรู้จักตนเองของผู้นำผู้เรียน (Self-awareness) การทำงานเป็นทีมของผู้นำ
นักเรียน (Teamwork) ทัศนคติในการเป็นผู้นำนักเรียน (Attitude) ความสัมพันธ์ของผู้นำนักเรียน
กับเพื่อนสภา (Relationship) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้นำนักเรียน (Stake holder)  
คุณลักษณะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Attribute) กระบวนงานในการพัฒนาผู้นำนักเรียน 
(Procedure) กิจกรรมการพัฒนาผู้นำนักเรียน (Activities) 2) รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ของผู้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า รูปแบบ SAPA-STAR เป็นรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำ
นักเรียนระดับประถามศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และ 3) คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้นำของผู้นำนักเรียนระดับประถมศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 ของเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า ประสิทธิผลของการใช้คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำ
นักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ที่ระดับ 0.89 ความพึงพอใจ
ของครูผู้ดูแลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก คู่มือสามารถนำไปใช้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของสภานักเรียนโรงเรียนได้จริง รูปภาพประกอบน่าสนใจ สีสันน่าสนใจ 
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เนื้อหามีความครอบคลุมเหมาะสมกับเวลาและบริบท ขนาดรูปเล่มมีความเหมาะสม ภาษาอ่าน
ง่ายน่าสนใจไม่สับสน รูปเล่มคู่มือน่าเปิดอ่าน ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร เนื้อหา
แผนพัฒนามีความเหมาะสมมีสาระ และรูปเล่มคู่มือมีความน่าสนใจ 
  ตฤน น้าวแสง (2561) ได้ทำการวิจัย เรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จำนวน 190 คน 
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ ด้านความนักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน และด้านมีจิตสาธารณะ 
ตามลำดับ  2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
จำแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านใฝ่เรียนรู้ 
และด้านอยู่อย่างพอเพียง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ผลการเปรียบเทียบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จำแนกตามผลการเรียนเฉล่ียสะสม 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านใฝ่เรียนรู้ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  4) การเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 จำแนกตามการพักอาศัยกับครอบครัว โดยรวมและด้านใฝ่เรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  ยกเว้น ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความ
มีวินัย ด้านอยู่อย่างพอเพียง ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน  ด้านรักความเป็นไทย และด้านมีจิตสาธารณะ 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
  นพรัตน์ อินทร์พนัธ์ (2561) ได้ทำการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ อำเภอส่ีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา การวิจัย
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนไทยวัฒนา
ประชารัฐ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาสภาพบริบท คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ ใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 234 คน  จาก
ตารางเคซี่ มอร์แกน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง ระยะท่ี 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวทางใน
การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ ขั้นตอนท่ี 2 ร่าง
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รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ ระยะท่ี 3 
การประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน โดยผู้เช่ียวชาญ
ประเมินด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นไปได้ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ พบว่าคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนท่ีควรได้รับการพฒันาประกอบด้วย 1.1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 1.2) ซื่อสัตย์ 
สุจริต 1.3) มีวินัย 1.4) ใฝ่เรียนรู้ 1.5) อยู่อย่างพอเพียง 1.6) มุ่งมั่นในการทำงาน 1.7) รักความ
เป็นไทย 1.8) มีจิตสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 2) รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ อำเภอส่ีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา มีองค์ประกอบ 8 
องค์ประกอบ ได้แก่ 2.1) ขอบเขตการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  2.2) 
หลักการแนวคิดการพัฒนา  2.3) วัตถุประสงค์  2.4) เนื้อหาสาระสำคัญ  2.5) วิธีการ/โครงการ
กิจกรรม  2.6) ส่ือและแหล่งเรียนรู้  2.7) วิธีการวัดและประเมินผล  2.8) แนวทางการนำรูปแบบ
ไปใช้ และ 3) การประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียนโรงเรียนไทย
วัฒนาประชารัฐ อำเภอส่ีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า  องค์ประกอบของรูปแบบ 8 
องค์ประกอบ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท้ัง 8 ประการ ได้แก่ ด้านรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ด้านซื่อสัตย์ สุจริต ด้านมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ ด้านอยู่อย่างพอเพียง ด้านมุ่งมัน่ในการ
ทำงาน ด้านรักความเป็นไทย ด้านจิตสาธารณะ โดยภาพรวมด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุดและภาพรวมด้านความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   นาอีมะห์ บือราเฮง (2561) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การประเมินความต้องการจำเป็นในการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
ยะลา   ปีการศึกษา 2559 จำนวน 394 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนมีความต้องการจำเป็น
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้มากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 ซึ่งมีค่า PNImodified 
= 0.303  2) สาเหตุท่ีทำให้เกิดความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนได้แก่ ครอบครัว ตัวนักเรียนเอง ส่ิงแวดล้อม ครู โรงเรียน และเทคโนโลยี ตามลำดับ            
3) แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะด้านความใฝ่เรียนรู้ท่ีสำคัญท่ีสุด คือ ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม
ให้ความร่วมมือกับนักเรียน ครู และโรงเรียน อย่างเต็มท่ีในการพัฒนา 
   พระมหาวิจิตร อินฺทธมฺโม (พิศเพ็ง) (2561) ได้ทำการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะนักเรียนตามหลักกุศลกรรมบถ 10  ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน จำนวน 
175 คน ท้ังหมด 3 โรงเรียน และสัมภาษณ์ครูจำนวน 6 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพคุณลักษณะ
นักเรียนตามหลักกุศลกรรมบถ 10 สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน ภาพรวม 8 ด้าน อยู่ในระดับมาก รายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 
อยู่อย่างพอเพียง รองลงมาได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย 
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รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์ สุจริต ตามลำดับ  2) แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามหลักกุศลกรรมบถ 10 สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี       
ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ทุกครั้ง       
ด้านซื่อสัตย์สุจริต ครูจะต้องพยายามให้นักเรียนได้ทำการบ้าน ด้านมีวินัย ครูจะต้องจัดให้นักเรียน     
เข้าแถวก่อนเข้าห้องเรียน และเดินแถวกลับบ้านทุกครั้ง  ด้านใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนควรมีการจัด
นิทรรศการด้านวิชาการให้นักเรียนได้เข้าร่วม ด้านอยู่อย่างพอเพียง  โรงเรียนมีการจัดวิชาเกษตร เพื่อ
ฝึกให้นักเรียนได้ปลูกผักไว้ทานเองและรู้คุณค่าการใช้จ่ายอย่างประหยัด ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 
ครูต้องมีการให้รางวัลกับนักเรียนท่ีต้ังใจทำการบ้านมาส่ง  ด้านรักความเป็นไทย โรงเรียนมีการจัด
วันแต่งกายแบบไทยสัปดาห์ละ 1 วัน ด้านมีจิตสาธารณะ ครูจะต้องฝึกให้นักเรียนรู้จักการ
ช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนต้องการความช่วยเหลือกันด้วยจิตอาสาท่ีแสดงออกจากจิตสำนึก          
ได้ด้วยตนเอง 
   พระสุริยน กตทีโป(ทับโชติ) (2561) ได้ทำการวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สังกัดพื้นพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี  ใช้วิธีแบบวิจัยแบบผสมผสานวิธี 
ประกอบด้วย 1) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใช้แบบสอบถามนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี จำนวน 375 คน    
2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและให้ข้อมูลหลัก     
5 คน ผลการวิจัย พบว่า  

   1) สภาพปัญหาของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน จากผลการ
สำรวจ พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีการประพฤติตรงตามความเป็น
จริงต่อ “ตนเอง” และ “ผู้อื่น” โดยภาพรวมทั้ง 2 อย่าง อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางท้ัง 2 อย่าง   

   2) หลักและวิธีการการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ของโรงเรียนเปรียบเสมือเป็นเข็มทิศของโรงเรียน ส่วนมากมีวิสัยทัศน์ท่ีเน้นการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำโรงเรียน และได้กำหนดให้คุณธรรมเป็นเป้าหมายหลัก และ
กำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ท้ัง 8 ด้าน หลักธรรม
ท่ีสามารถนำมาสนับสนุนความซื่อสัตย์สุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ ประกอบด้วย
หลักธรรม 2.1) หลักธรรมว่าด้วย หิริ โอตัปปะ 2.2) หลักธรรมว่าด้วยสุจริต และ 2.3) หลักธรรม
ว่าด้วยมรรคมีองค์ 8  

   3) แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียนระดับมัธยม
ตอนต้น ประกอบด้วย 
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     แนวทางท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะเพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของเด็กและ
เยาวชน  โดยจัดให้มีหลักสูตรวิชาดังกล่าวแยกต่างหากจาก กลุ่มสาระวิชาท่ีมีอยู่ในหลักสูตรปกติ   

      แนวทางท่ี 2 การบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีเข้าไปกับเนื้อหาวิชา
ต่าง ๆ เป็นการสอดแทรกการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีเข้าไปในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา 
โดยเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกับคุณลักษณะท่ีต้องการเสริมสร้างพัฒนาให้เหมาะสม เป็นการบูรณาการ
พัฒนาคุณลักษณะท่ีดีกับการจัดการเรียนรู้ปกติ ให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม
จริยธรรม   
        แนวทางท่ี 3 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดนอกเหนือที่
กำหนดไว้ในหลักสูตร ไม่ยึดติดกับเนื้อหาวิชา แต่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือส่งเสริม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน และเป็นกิจกรรมท่ีทำซ้ำไปซ้ำมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
        แนวทางท่ี 4 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของเด็กและเยาวชน
ให้แตกต่างจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรตรงท่ีกิจกรรมพิเศษจะจัดขึ้นเป็นครั้งคราว ตามวาระ       
ไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ และกิจกรรมดังกล่าวมักเป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการ
พัฒนาตนเอง โดยกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้อาจะเป็น กิจกรรมท่ีให้สถาบันที่เกี่ยวข้อกับเด็กและ
เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน เช่น สถาบันครอบครัว โดยให้       
พ่อแม่และผู้ปกครองปลูกฝังและพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนเมื่ออยู่ในครอบครัว หรือ
สถาบันศาสนา สามารถใช้สถานท่ีสำคัญทางศาสนาทำกิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะของเด็กและ
เยาวชนได้ ท้ังนี้ควรมีการประเมินเพื่อกำกับติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของ
เด็กในกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นผลักดัน ให้การ
ดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การพฒันาท่ียั่งยืนต่อไป 
  ศิริพร เข่ือนเชียงสา (2561) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์รักความเป็นไทยของนกัเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 632 คน  ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์
โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักความเป็นไทยของนักเรียนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4 พบว่า ตัวแปรคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักความเป็นไทยของ
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มีค่าเท่ากับ 0.98 แสดงว่า ตัวแปรในโมเดลอธิบายความแปรปรวน         
ในตัวแปรคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักความเป็นไทยของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ได้ร้อยละ 98  
เมื่อพิจารณาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักความเป็นไทยของ
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ ตัวแปรการปรับตัว (Adapt) 
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ด้วยขนาดอิทธิพล 0.36 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ     
ตัวแปรการปรับตัว (Adapt) ด้วยขนาดอิทธิพล 0.64 เมื่อพิจารณาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์รักความเป็นไทยของนกัเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 คือ ตัวแปรการปรับตัว (Adapt) ด้วยขนาดอิทธิพล 0.28 และตัวแปรอิทธิพลของ
ส่ือมวลชน (Media) ด้วยขนาดอิทธิพล -0.17 ตามลำดับ 
    นริศรา ตาปราบ (2562) ได้ทำการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในแต่ละระยะ ได้แก่ 
ระยะท่ี 1 ผู้บริหารจำนวน 6 คน ครูจำนวน 15 คน ระยะท่ี 2 ผู้ทรงคุณวุฒิร่างรูปแบบจำนวน 7 คน 
ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ จำนวน 7 คน ระยะท่ี 3 นักเรียน จำนวน 200 คน 
ครูผู้ประเมินกิจกรรม จำนวน 50 คน ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน มีท้ังหมด 8 คุณลักษณะ ได้แก่ คุณลักษณะท่ี 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านการเป็น
พลเมืองดีของชาติ คุณลักษณะท่ี 2 ซื่อสัตย์สุจริต คุณลักษณะท่ี 3 มีวินัย คุณลักษณะท่ี 4            
ใฝ่เรียนรู้  คุณลักษณะท่ี 5 อยู่อย่างพอเพียง คุณลักษณะท่ี 6 มุ่งมั่นในการทำงาน คุณลักษณะท่ี 7 
รักความเป็นไทย  คุณลักษณะท่ี 8 มีจิตสาธารณะ ระดับคุณลักษณะท้ัง 8 อยู่ในระดับปานกลาง 
รูปแบบกิจกรรมพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดชัยภูมิ พบว่า 
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าท้ัง 19 กิจกรรม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายข้อมีระดับมาก
ท่ีสุดทุกข้อ ได้แก่ ด้านหลักการ ด้านวัตถุประสงค์ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และด้านประเมินผลมากท่ีสุด ผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนก่อนการร่วมกิจกรรม นกัเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง โดยรวม

เฉล่ีย  (x̅= 2.72, S.D. = 0.90) และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

อยู่ในระดับดี ท้ัง 8 ด้าน โดยรวมเฉล่ีย (x̅= 4.49, S.D. = 0.64) ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีการพฒันา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม และทุกราย
ด้านมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  วินัย คำชัย (2562) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาระดับการปฏิบัติและแนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม การดำเนินการ
วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะท่ี 1 ศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฎมหาสารคาม ต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1 ถึงช้ันปีท่ี 4 จำนวน 379 คน ระยะท่ี 2 ศึกษาแนวทางแนวทาง การ
พัฒนาและข้อเสนอแนะในการกำหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนกัศึกษามหาวิทยาลัย  ราช
ภัฎมหาสารคาม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษา จากการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามมีการปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฎมหาสารคามภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.24) เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับ
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มากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยลำดับแรกดังนี้ ด้านความรับผิดชอบเป็นผู้นำและ    

ผู้ตามท่ีดี (x̅= 4.37)ด้านความรู้และทักษะ (x̅= 4.32) ด้านทักษะด้านปัญหา ความคิดริ่เริ่ม

สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ศึกษา (x̅= 4.26) ด้านคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบและซื่อสัตย์ (x̅= 4.22)    

ด้านการวิเคราะห ์ส่ือสาร ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี (x̅= 4.03) ตามลำดับ 2) นักศึกษาท่ีมี
ระดับช้ันปีต่างกัน และสังกัดคณะต่างกันมีระดับการปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน  3) แนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะ
ในการกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม คือ ต้อง
ผลิตนักศึกษาท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกท้ัง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถ
ศึกษา วิจัย แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น       
ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล และส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริใน
การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิชาชีพของตนเอง 
   สุวิทย์ เขตชมภู (2562) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่มเป้าหมาย
ของการวิจัยประกอบด้วย กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 21 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 44 คน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟ
วิทยา ประกอบด้วย 1.1) สภาพเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า สภาพ
ความเป็นอยู่ของนักเรียนมีฐานะยากจน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องไปทำงานต่างถิ่น ปล่อยให้นักเรียน
อยู่กับผู้ปกครองท่ีไม่ใช่พ่อ แม่ ทำให้ไม่มีเวลาอบรมส่ังสอน กำกับติดตามดูแลนักเรียน ทำให้นักเรียน
กลุ่มดังกล่าวมีปัญหาเกี่ยวกับด้านความประพฤติไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน และ  
ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม 1.2) ปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียน
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ด้านครูผู้สอน พบว่า ครูปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ แต่ขาดทักษะ
การทำงานท่ีเป็นระบบและต่อเนื่อง  ด้านนักเรียน นักเรียนส่วนหนึ่งยงัไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ทางโรงเรียน ขาดความรับผิดชอบ ไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคมและนักเรียนส่วนหนึ่ง ไม่ให้
ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 2) แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาประกอบด้วย 2.1) การพัฒนา
บุคลากร ดำเนินการโดย การศึกษา ดูงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศติดตามผล                 
2.2) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนประกอบด้วย กิจกรรมหน้าเสาธง 
กิจกรรมโลกสวยด้วยมือเรา (กิจกรรม 5ส.) กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย กิจกรรมภาษาพาเพลิน 
กิจกรรมคนดีศรีดงมะไฟ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์  กิจกรรมแต่งกายดีมีวินัย กิจกรรมนั่งสมาธิ 
กิจกรรมขยะนี้มีประโยชน์ กิจกรรมตาวิเศษ และกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์ความดี  3) ผล
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียนโรงเรียน ดงมะไฟวิทยา ประกอบด้วย 3.1) ผลท่ี
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เกิดขึ้นกับครู ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
เพิ่มขึ้น ครูมีความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 3.2) 
ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา มีพฤติกรรมดีขึ้น ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
พฤติกรรมของนักเรียน อยู่ในระดับมาก และจากการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้ร่วมวิจัย และ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ท้ังสองวงรอบ พบว่า ผู้ร่วมวิจัย
และผู้ปกครองมีความพึงพอใจพฤติกรรมนักเรียน เพิ่มขึ้น 0.10 อยู่ในระดับมาก 
  งานวิจัยในต่างประเทศ 
  Gordon, Michelle C (2004, pp. 1578-B) ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของรูปแบบ       
การเล้ียงดูและการพัฒนาความรับผิดชอบทางสังคม  เพื่อหาปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบของความ
รับผิดชอบทางสังคม  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะทั้งชายหญิงรวม 104 คน  
กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะเข้ารับการทดสอบกับเครื่องมือวัดความรับผิดชอบทางสังคมท่ัวไป 
(Global social responsibility inventory หรือ GSRI โดย Starrett, 1996) และเข้าร่วมกับการ
ทดสอบมาตรวัดเกี่ยวกับรูปแบบของผู้ปกครองท่ีส่งผลต่อความรับผิดชอบทางสังคม การปรับตัวใน
สถาบันครอบครัว  ความสามารถในการอยู่ร่วมกันของครอบครัว โดยมีสมมติฐานการวิจัยว่ากลุ่ม
ตัวอย่างท่ีรายงานว่ามีการเล้ียงดูแบบเผด็จการนั้น จะมีความรับผิดชอบทางสังคมมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีการเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย หรือแบบตามใจ สมมติฐานข้อท่ีสองการวิเคราะห์
ถดถอยแบบเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับรูปแบบการเล้ียงดูท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม มีเพียงรูปแบบ
การเล้ียงดูแบบเผด็จการเท่านั้นท่ีคาดว่าจะทำนายความรับผิดชอบทางสังคมได้  นอกจากนี้ยังมี
สมมติฐานเกี่ยวกับรูปแบบการเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยนั้นสามารถทำนายความเป็นจารีตนิยม
ทางสังคมท่ีมีต่อเครื่องมือวัดความรับผิดชอบทางสังคมได้ 
  Jung Kyonghwa Kevin (2004 pp. 968-A) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับผิดชอบและ
ปัญหาค่านิยมเปรียบเทียบการศึกษาของ H.Richard Niebuhr และ Emmanuel Levinas เพื่อ
ศึกษาความสำคัญของทฤษฎีเกี่ยวกับค่านิยมในประเด็นท่ัวไปผ่านเกณฑ์การอ่านของ Emmanuel 
Leacutevinass  และ H. Richard Niebuhr. ในการศึกษาด้านกำหนดค่านิยมและหน้าท่ีของ
ค่านิยมในด้านจริยธรรมความรับผิดชอบ งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาว่าผู้คิดทฤษฎีท้ังสองคนนั้น    
ทำให้เราเห็นพลวัตรของค่านิยมในจริยธรรมของชีวิตและองค์ประกอบของพวกเขาท่ีมีค่านิยมทาง
จริยธรรมพบว่า จุดมุ่งหมายหลัก 4 ประการ ระหว่าง (1) Niebuhr ทำให้เราเห็นความซับซ้อน
ของคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตท่ีผ่านภาพภายในธรรมแห่งค่านิยมในเครือข่ายโยงใยความสัมพันธ์
ของมนุษย์ ท่ีเป็นท้ังประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (2) Niebuhr ได้ให้ความรู้อย่างมากเกี่ยวกับ
รูปแบบและอันตรายจากการประเมินค่านิยม  โดยแสดงถึงความเป็นไปได้เชิงกว้างของค่านิยม
และการประเมินค่านิยม (3) Leacutvinas เตือนให้เรารู้ถึงคุณธรรมในชีวิตด้านความรับผิดชอบว่า
เป็นงานของมนุษย์  และแสดงให้เป็นจริยธรรมอันดับหนึ่ง  ในการทำให้องค์ประกอบของจริยธรรมนั้น
กระจ่างและชัดเจน และ (4) ท้ัง Niebuhr และ Leacutninas ได้ช่วยขยายความเข้าใจเกี่ยวกับ
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ค่านิยมของพวกเราให้ชัดเจนขึ้นโดยแสดงภาพความจริงให้เห็น ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เหล่านี้จะ
ช่วยขยายความเข้าใจในเรื่องความรับผิดชอบให้สูงขึ้น  โดยการทำภาพลักษณ์ความเป็นจริงของ
เรื่องประเด็นค่านิยมและคุณธรรมมาใช้ 
  Jagger and Strain (2007, pp. 33-34) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมของ
นักเรียนในการใช้คอมพิวเตอร์  พบว่า ความเข้าใจความสำคัญของจริยธรรมเม่ือสอนจริยธรรม
คอมพิวเตอร์ คือ การตรวจสอบข้ันต้นของโครงการวิจัย  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนในจริยธรรมคอมพิวเตอร์  โดยใช้คะแนนความสามารถการคิดของนักเรียนให้มี
คุณธรรมตัดสินใจก่อนและหลังการทดสอบมาตรฐานของความสามารถของนักเรียน ให้ตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมตามการทำงานของลอว์เรนซ์ โคฮ์ลเบอร์ก ผลการศึกษาพบระดับค่าเฉล่ียของ 
ความคิดและรูปแบบกว้างของคะแนนรวมของความสามารถสำหรบการตัดสินจริยธรรม  
สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรและทดสอบพบความสำคัญของความเข้าใจและความเช่ือ      
ของนักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของการมีมารยาทในการใช้คอมพิวเตอร์ 
  Tuana (2007, pp. 364- 378) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้การสร้างมโนคติเกี่ยวกับ
ศีลธรรม พบว่า องค์ประกอบพื้นฐานในการเรียนรูคุ้ณธรรม คือ ความรู้สึกไวต่อศีลธรรมทักษะการ
ใช้เหตุผลเชิงศีลธรรมและจินตนาการเชิงศีลธรรม ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากในระบบการศึกษา 
โดยผู้วิจัยได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม แยกแยะหมวดหมู่ประเภทของจริยธรรมท่ีใช้ในชีวิต
จริงเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่านนำไปไปปฏิบัติ  ผลการวิจัยพบว่าการเรียนรู้ศีลธรรมเป็นทักษะท่ี
ต้องฝึกให้เช่ียวชาญและฝึกฝนให้เด็กเป็นประจำอยู่เสมอ  ด้วยความช่วยเหลือของครูท่ีมีความ   
รอบรู้ในเรื่องคุณธรรม ซึ่งเป็นเรื่องท่ีซับซ้อนและหลากหลายในทางปฏิบัติ จะช่วยสร้างคุณธรรม  
ท่ีถูกต้องสมบูรณ์การสอนคุณธรรมให้กับนักเรียนเป็นเรื่องท่ีจำเป็นอย่างยิ่งหากโรงเรียนต้องการ   
ให้เด็กมีคุณธรรม 
  Zdenek and Schochor (2007, pp. 514-532) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการรับรู้
ศีลธรรมในห้องเรียน พบว่า บทบาทของครูในการใช้โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้คุณธรรมของ
นักเรียนเพิ่มโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพและความรู้ด้านคุณธรรมด้ายแนวทางการใช้ความหลากหลาย
ทางวรรณคดีท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาคุณธรรมจริยธรรม โดยการระบุหรือกำหนดข้อควรปฏิบัติท่ีดี
ท่ีสุดและข้อไม่ควรปฏิบัติท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการรับรู้การใช้งานโปรแกรมศีลธรรมในโรงเรียน ซึง่จะ
ส่งผลสำเร็จจากการแสดงพฤติกรรมครู งานวิจัยนี้ต้องเผยแพร่หลายทางเพื่อดำเนินการพัฒนา
วิชาชีพครูพัฒนาคุณธรรมของครูให้เป็นครูในอุดมคติมีการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
  Duarte (2008, pp. 120-128) ได้ศึกษาเกี่ยวกับส่ิงท่ีเรียนในวันนี้เพื่อประพฤติปฏิบัติ
ในวันหน้า พบว่า ความเข้าใจการรับรู้การศึกษาจริยธรรมและความคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนระดับการจัดการธุรกิจ โดยวิธีการสำรวจเชิงคุณภาพและปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักศึกษาโปรแกรมการจัดการ จำนวน 119 คน วิเคราะห์ข้อมูลในแง่ทฤษฎี จริยศาสตร์และทฤษฎี
เชิงศาสนศาสตร์ของจริยธรรม  ผลการสำรวจนักเรียนร้อยละ 95 เช่ือว่า การศึกษาจริยธรรมในการ
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จัดการเป็นส่ิงสำคัญและพวกเขาก็ได้รับประโยชน์โดยตรง จากการสำรวจการศึกษาจริยธรรม        
ร้อยละ 84 มีคำตอบหลายประการ คือ จริยธรรมมีความสัมพันธ์กันหลายด้านมีการเช่ือมโยง
ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับภาวะผู้นำ  มีช่องว่างระหว่างอุดมการณ์กับการปฏิบัติตาม
จริยธรรม ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับครูผู้สอนจริยธรรม 
  Sulkowski and Deakin (2009, pp. 154-166) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจ
วัฒนธรรมช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนของนักเรียน พบว่าการปลูกฝังความคิดด้านพฤติกรรม
และระเบียบวินัยของนักเรียน โดยวิธีการแบบสอบถามซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อวัดคุณค่าของนักเรียนท่ี
ศึกษาคุณธรรมจริยธรรม  ความใฝ่ฝันจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรม โดยเน้นความเป็นตัวของตัวเอง
และธรรมชาติของนักเรียน มีผลการยืนยันในเชิงบวกระหว่างคุณธรรม จริยธรรมการเรียนแต่ก็ยัง
เกี่ยวข้องกับสถาบันสังคมและระดับการแสดงความเป็นส่วนตัวซึ่งส่วนเหล่านี้จะมีส่วนเกี่ยวข้อง ใน
ด้านการเรียน 
   จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทยของนักเรียน สามารถกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียน มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การ
ดำเนินการจัดกิจกรรม และผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียน ดังนี ้
   1. องค์ประกอบตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ี 1 การ
เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย องค์ประกอบท่ี 2 การศรัทธา ยึดมั่น และ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติ
ตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และองค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจ
ในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย  
   2. การดำเนินการจัดกิจกรรม เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ท้ัง 3 ตัวแบบ ได้แก่ ตัวแบบ 1 จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี ประกอบด้วย 7 
กิจกรรม ตัวแบบ 2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ี 1 
จำนวน 7 กิจกรรม องค์ประกอบท่ี 2 จำนวน 10 กิจกรรม  องค์ประกอบท่ี 3 จำนวน 8 กิจกรรม  
องค์ประกอบท่ี 4 จำนวน 7 กิจกรรม และตัวแบบ 3 พัฒนาเป็นกิจนิสัย ประกอบด้วย 7 กิจกรรม  
   3. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียน ได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ท่ีเกิดกับนักเรียนหลังการจัด
กิจกรรม โดยจำแนกเป็นองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท้ัง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
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องค์ประกอบท่ี 1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย องค์ประกอบท่ี 2 การ
ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
องค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
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บทที่ 3 
 

วิธีดำเนินการวิจยั 
 
    การวิจัย เรื่อง รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ             
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development) มีขั้นตอนดำเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้
  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาตัวชี้วัดและวิเคราะห์ จำแนกองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน           
จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ     
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ     
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
   ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ     
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     ขั้นตอนท่ี 4 การนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพงึประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ            
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
ไปใช้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
   ขั้นตอนท่ี 5 ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังการใช้รูปแบบ 
    ในแต่ละขั้นตอน มีรายละเอียด ตามภาพท่ี 3  
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            ปัจจัยนำเข้า                           กระบวนการ                ปัจจัยนำออก             เคร่ืองมือ/รวบรวมข้อมูล 

 
ภาพที่ 3  ขั้นตอนการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน  

1. การศึกษาตัวชี้วดั 
และวิเคราะห์จำแนกองค์ประกอบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็น
ไทยของนักเรียน 

2. การศึกษาสภาพปัจจุบัน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็น
ไทยของนักเรียน  

3. การพัฒนารูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็น
ไทยของนักเรียน 

4. การนำรูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็น
ไทยของนักเรียนไปใช้ปฏิบัติตาม
สภาพจริง 
 

5. ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
รักความเป็นไทยของนักเรียนหลัง
การใช้รูปแบบ 

1. ประเมินการปฏิบัติตน  
2. ประมวลผลการวิเคราะห์สภาพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็น
ไทยของนักเรียน 

1. สร้างรูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทยของนักเรียน 
2. ประเมินความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ ของรูปแบบ 

จัดกิจกรรมตามรูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน 3 ตัว
แบบ คือ 1) จัดสิ่งเร้าให้เกิดการรับรู้ 
มีทัศนคติทีด่ี 2) จัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า 3) 
พัฒนาเป็นกิจนิสัย 
(characterization) 

1. นักเรียนประเมินตนเอง  
2. ประมวลผลการวิเคราะห์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็น
ไทยของนักเรียน หลังการใช้รูปแบบ  

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
คุณลักษณะด้านการรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และรักความเป็น
ไทยของนักเรียน  
2. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิเพ่ือ 
กำหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
3. สอบถามผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษา
องค์ประกอบและจำแนกตัวชี้วัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

องค์ประกอบคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และตัวชี้วดัคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และองค์ประกอบ
ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ที่ส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และรักความ
เป็นไทยของนักเรียน 

สภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และรักความ
เป็นไทยของนักเรียน 

1. เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
คุณลักษณะด้านการรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์และรัก
ความเป็นไทย ของนักเรียน 
2. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวฒุิ กำหนด
องค์ประกอบและตัวชี้วัด 
3. แบบสอบถามการจำแนก
ตัวชี้วัดตามองค์ประกอบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

แบบสอบถามการปฏิบัติตนที่
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

1. รูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของ
นักเรียน 
 

1. ศึกษา เอกสาร ผลงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง และประมวลผลการ
วิเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
2. แบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้
ของรูปแบบ 

การสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของผู้เรียน และข้อมูล
ผลการประเมินการจัดกิจกรรม 

การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ และรักความ
เป็นไทยของนักเรียน 

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และรักความ
เป็นไทยของนักเรียนหลังการใช้
รูปแบบ 

แบบสอบถามการปฏิบัติตนที่
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และ
รักความเป็นไทยของนักเรียนหลัง
การใช้รูปแบบ 
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    ในแต่ละขั้นตอน มีรายละเอียด กระบวนการพัฒนา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ          
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตัวชี้วัดและวิเคราะห์ จำแนกองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน  
    1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
กำหนดตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
รักความเป็นไทยของนักเรียน มีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 
           1.1.1 กำหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย           
ท่ีเกี่ยวข้อง  
      1) วิธีดำเนินการวิจัย  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ความหมาย ความสำคัญคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริม                    
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย       
      2) แหล่งข้อมูล จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      3) เครื่องมือการวิจัย แบบศึกษาเอกสาร (Document study) 
      4) การวิเคราะห์ข้อมูล การหาค่าความถ่ีของข้อมูล การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis)  
      5) ผลลัพธ์ที่ได้ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย 
           1.1.2 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นนักการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริม ความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน  
      1) วิธีดำเนินการวิจัย  กำหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริม 
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน      
      2) แหล่งข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 
หรือผู้มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดย
พิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และมีเกณฑ์ในการเลือกดังนี้ 
         2.1) ผู้มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนในสถานศึกษา 
       2.2) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท 
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       2.3) มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวข้องกับการบริหาร
สถานศึกษาหรือการจัดการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือมีผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท่ีมี      
การเช่ือมโยงปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน 
      3) เครื่องมือการวิจัย แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
interview)  การศึกษาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน มีส่วนประกอบ 3 ตอน ดังนี ้
        ตอนท่ี 1  ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
         ตอนท่ี 2  ตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
       ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ 
        การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์แล้วนำเสนอให้
ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ความตรง          
เชิงโครงสร้าง (Construct validity) และภาษาท่ีใช้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งใช้ดัชนี IOC ในการให้คะแนน     
ซึ่งมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
      +1  แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแบบสัมภาษณ์ 
           0 ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแบบสัมภาษณ์ 
         -1 แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแบบสัมภาษณ์ 
   เกณฑ์ในการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ท่ีคำนวณได้ต้องมากกว่า 0.50 จึงจะถือ
ว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2548, หน้า 68) ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์ท้ังฉบับอยู่ระหว่าง 0.80-
1.00 ดังนั้นจากค่าดัชนีดังกล่าว แบบสัมภาษณ์การวิจัย มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด
และเหมาะสมท่ีจะนำไปใช้เก็บข้อมูล 
      4) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  
     5) ผลลัพธ์ที่ได้ ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
   1.2 จำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน โดยการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ   
ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     1) วิธีดำเนินการวิจัย กำหนดองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน จากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และจำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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     2) แหล่งข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครู โดยพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และมีเกณฑ์ในการเลือก
ดังนี ้
      2.1) ผู้มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนใน
สถานศึกษา 
      2.2) บุคลากรทางการศึกษามีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทและมีวิทยฐานะ
ไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษหรือครูชำนาญการพิเศษ   
      2.3) มีประสบการณ์ ในการปฏบิัติหน้าท่ี เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 10 ปี 
หรือมีผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท่ีมีการเช่ือมโยง ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่
นักเรียน 
    3) เครื่องมือการวิจัย แบบสอบถามการจำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย          
ของนักเรียน มีส่วนประกอบ 2 ตอน ดังนี้ 
           ตอนท่ี 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ตอนท่ี 2  จำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน  
    การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามแล้วนำเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ 
จำนวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และภาษาท่ีใช้ใน
แบบสอบถาม ใช้ดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of item – objective congruence)  ในการให้
คะแนน ซึ่งมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี ้
      +1  แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม 
           0 ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม 
         -1 แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม 
     เกณฑ์ในการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ท่ีคำนวณได้ต้องมากกว่า 0.50 จึงจะ
ถือว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2548, หน้า 68) ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง IOC ของแบบสอบถาม  ได้ค่า IOC ต้ังแต่ 0.80-1.00 
เป็นไปตามเกณฑ์ คือ มากกว่า 0.50 ทุกข้อ   
     4) การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าฐานนิยม (Mode) ของข้อมูลท่ีไม่แจกแจงความถ่ี 
     5) ผลลัพธ์ที่ได้ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดจำแนกตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
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  ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความม่ันคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ              
สยามบรมราชกุมารี    
   ขั้นตอนนี้เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน เป็นการสอบถามการปฏิบัติตนท่ีส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนท่ีสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด โดยนักเรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง รายละเอียดดังนี้ 
    2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          ประชากรท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ      
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จำนวน 1,094 คน 
           กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยกำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane (ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 5%) 

 

                                          n =
N

1+Ne2
 

    
   n   =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ 
   N   =   ขนาดของประชากร 
   e   =    ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
 
      ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 293 คน  โดยกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
random sampling) โดยใช้ระดับช้ันท่ีเรียนเป็นช้ันภูมิ และกำหนดสัดส่วนนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน  
แล้วทำการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนจำนวนนักเรียนในแต่ละระดับช้ันท่ีเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง ช้ันมัธยมศึกษา        
ปีท่ี 1 จำนวน 65 คน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 63 คน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 62 คน นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 32 คน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 34 คน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 
36 คน ท่ีกำลังเรียนในปีการศึกษา 2562  
     2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามการปฏิบัติตนท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ                      
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สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  
     2.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้   
            2.3.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
           2.3.2 ศึกษาวธิีการสร้างและตัวอย่างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
          2.3.3 สร้างแบบสอบถามการปฏิบัติตนท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นแบบสอบถาม
ความถ่ีในการปฏิบัติตนในแต่ละตัวชี้วัด  
    2.3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามแล้วนำเสนอให้
ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 
และภาษาท่ีใช้ในแบบสอบถาม ใช้ดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of item – objective congruence)             
ในการให้คะแนน ซึ่งมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี ้
      +1  แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม 
           0 ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม 
         -1 แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม 
        เกณฑ์ในการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  ท่ีคำนวณได้ต้องมากกว่า 
0.50 จึงจะถือว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ (ศิริชัย 
กาญจนวาสี, 2548, หน้า 68) ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง IOC ของแบบสอบถาม  ได้ค่า IOC ต้ังแต่ 
0.80-1.00 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ มากกว่า 0.50 ทุกข้อ   
          2.3.5 ปรับปรุงแบบสอบถามตามคำแนะนำ ของผู้เช่ียวชาญแล้วนำแบบสอบถามไป
ทดลอง ใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 15 คน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 15 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง รวม จำนวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของ 
Cronbach ด้วยโปรแกรม SPSS for windows ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.926 (ภาคผนวก จ หน้า 262)   
           2.3.6 จัดพิมพ์แบบสอบถามการปฏิบัติตนท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับสมบูรณ์    
    2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
                  ข้อมูลการปฏิบัติตนท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ  
รักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
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ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
     คะแนน    3 หมายถึง   ปฏิบติัทุกครั้ง     
    คะแนน    2 หมายถึง  ปฏิบติับ่อยครั้ง      
   คะแนน    1 หมายถึง  ปฏิบติันาน ๆ ครั้ง    
    คะแนน    0 หมายถึง  ไม่เคยปฏิบัติ   
         ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผล  
เป็นระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
    ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.00 หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเย่ียม 
     ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี   
     ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับผ่าน 
    ค่าเฉล่ีย 0.00 – 0.99 หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับไม่ผ่าน 
 
   ขัน้ตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความม่ันคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  ดังต่อไปนี้       
       3.1 นำตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยในขั้นตอนท่ี 1 มาทำการวิเคราะห ์
และจัดกลุ่มเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
      3.2 นำแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนและ
หลักการในการสร้างรูปแบบ มากำหนดองค์ประกอบ โครงสร้าง ในแต่ละขั้นตอน กำหนดรายละเอียด   
ในการดำเนินการพัฒนาท่ีเหมาะสม กำหนดขอบข่ายการพัฒนา วัตถุประสงค์ วิธีการและกิจกรรมท่ีพัฒนา 
และผลท่ีได้รับ ท้ังนี้กิจกรรมตัวแบบท่ีพัฒนา ได้ประยุกต์ทฤษฎีด้านจิตพิสัยของ Krathwohl, Bloom 
and Masia ท่ีมีลักษณะเป็นแบบบูรณาการ เน้นตัวแบบด้านการเกิดลักษณะนิสัยของบุคคล (กลุ่มส่งเสริม
การเรียนการสอนและประเมินผล, 2548, หน้า 4-6) มี 3 ตัวแบบหลัก คือ 1) จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้           
มีทัศนคติท่ีดี (Receiving) 2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า (Valuing) และ 3) พัฒนาเป็น
กิจนิสัย (Characterization) โดยได้ร่างรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน  
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    รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การดำเนินการจัดกิจกรรม และผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียน ดังนี้ 
   1. องค์ประกอบตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วย  
    องค์ประกอบท่ี 1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย  
    องค์ประกอบท่ี 2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
    องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตาม            
พระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
    องค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย  
   2. การดำเนินการจัดกิจกรรม เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียน            
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ         
สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท้ัง 3 ตัวแบบ ได้แก่ 
ได้แก่ 1) จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี (Receiving) 2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็น
คุณค่า (Valuing) 3) พัฒนาให้เกิดกิจนิสัย (Characterization)    
    ตัวแบบ 1 จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี  
     แนวทางการพัฒนา   
     1) สร้างเจตคติทางบวก  
     2) การเรียนรู้ความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
     3) นโยบายรักษาความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
     4) มาตรการส่งเสริมความมั่นคง  
     5) ใช้หลักธรรมทางศาสนา ปลูกฝังอบรมนักเรียน  
     6) สนับสนุนให้นักเรียนตระหนัก ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์  
     7) ใช้กิจกรรมทางศิลปะ วัฒนาธรรมไทย เป็นส่ือในการพัฒนาศักยภาพ  
    ตัวแบบ 2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า  
     แนวทางการพัฒนา  
     องค์ประกอบท่ี 1 จำนวน 7 กิจกรรม  
     องค์ประกอบท่ี 2 จำนวน 9 กิจกรรม   
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     องค์ประกอบท่ี 3 จำนวน 7 กิจกรรม  
     องค์ประกอบท่ี 4 จำนวน 7 กิจกรรม  
    ตัวแบบ 3 พัฒนาเป็นกิจนิสัย   
     แนวทางการพัฒนา   
     1) สอดแทรกในกิจวัตรประจำวัน 
     2) สร้างวิจัยเชิงบวก  
     3) หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม  
     4) อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยท่ีดีงามให้เป็นมรดกของชาติ   
     5) ปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้ฝังแน่นในจิตใจ  
     6) ส่งเสริมใช้หลักธรรมทางศาสนาเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ  
     7) ส่งเสริมใช้ธรรมนำความรู้ ใช้ความดีนำความเก่ง 
   3. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียน ได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ท่ีเกิดกับนักเรียนหลังการจัดกิจกรรม โดย
จำแนกเป็นองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท้ัง 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
    องค์ประกอบท่ี 1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย  
    องค์ประกอบท่ี 2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
    องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตาม          
พระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
    องค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
     3.3 การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของ
นักเรียน มีข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี ้
        3.3.1 นำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ประเมิน
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบ สำหรับเกณฑ์การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบ และ
ประเมิน มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้  
           ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ในการศึกษา พัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือผู้บริหารสถานศึกษา 
หรือศึกษานิเทศก์ หรือครูท่ีมีประสบการณ์ในงานท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรยีน  
ในสถานศึกษา ท่ีกำลังปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้
ความคิดเห็นและประเมินรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
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ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 18 คน     
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนกัเรียน โดยพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
        3.3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขั้นตอนนี้ใช้วิธีการ
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ ของรูปแบบและ ข้อวิพากษ์ วิจารณ์ และข้อสังเกตต่าง ๆ เพื่อทำให้รูปแบบมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

             แบบสอบถามความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบ แบ่งเป็น 2 
ลักษณะ ได้แก่ 
              1) ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ                        
รักความเป็นไทยของนักเรียน โดยการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านมิติ และตัวแบบ ดังนี้ 

         1.1) ด้านมิติ ประกอบด้วย  
                1.1.1) ความเหมาะสม  
               1.1.2) ความเป็นไปได้  
          1.2 ด้านตัวแบบ ประกอบด้วย  
               1.2.1) จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี (Receiving)  
               1.2.2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า (Valuing)   
               1.2.3) พัฒนาให้เป็นกิจนิสัย (Characterization)   
       เป็นการถามเชิงปริมาณ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ     
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
              2) สอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับข้อวิพากษ์ วิจารณ์ และข้อสังเกตต่าง ๆ 
เพื่อให้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
          2.1) แนวคิดและหลักการในการพัฒนารูปแบบ 
         2.2) ความเหมาะสมของการนำรูปแบบไปใช้ 
         2.3) ความเป็นไปได้ของการนำรูปแบบไปใช้ 
         2.4) ข้อดีของการนำรูปแบบไปใช้ 
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         2.5) ข้อจำกัดของการนำรูปแบบไปใช้ 
         2.6) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง แก้ไขและเพื่อความสมบูรณ์ของรูปแบบ 
     3.3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
       1) นำแบบสอบถามความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบ เสนอให้
ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 ท่าน (ดูภาคผนวก ก) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ในด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษา หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
วัตถุประสงค์หรือนิยามตัวแปร โดยใช้สูตร IOC (Index of item - objective congruence) ซึ่งมีการให้
คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

+1  แน่ใจว่าข้อคำถาม  มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม          
ของตัวแปร 

          0 ไม่แน่ใจว่าข้อคำถาม  มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม 
ของตัวแปร 

         -1 แน่ใจว่าข้อคำถาม  ไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม 
ของตัวแปร 

        นำผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญในแต่ละข้อไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
โดยมีสูตร IOC คะแนนท่ีผู้เช่ียวชาญพิจารณาแต่ละข้อ แล้วนำคะแนนไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ระหว่างข้อคำถามกับส่ิงท่ีต้องการวัด โดยผู้วิจัยจะเลือกข้อคำถามต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ส่วนข้อท่ีมีค่าต่ำกว่า 
0.5 พิจารณาตัดออกหากวัดได้ไม่ครอบคลุมตัวแปรและปรับแก้ตามผู้เช่ียวชาญ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548, 
หน้า 68) ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง IOC ของแบบสอบถาม  ได้ค่า IOC ต้ังแต่ 0.80 -1.00 เป็นไป
ตามเกณฑ์ คือ มากกว่า 0.50 ทุกข้อ   
               2) ปรับปรุงแบบสอบถามตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญแล้วนำแบบสอบถาม  
ไปทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12          
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
coefficient) ของ Cronbach ด้วยโปรแกรม SPSS for windows ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.90 
(ภาคผนวก ฉ หน้า 274)   
      3.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล   
           1) การสอบถาม ผู้วิจัยนำแบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้     
ไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒ ิและนำข้อมูลท่ีได้ มาประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม 
SPSS for windows ในด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ สำหรับสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
คือ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีเกณฑ์การกำหนดความหมายของแบบสอบถามประมาณค่า        
5 ระดับ ดังนี้ 
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      คะแนน  5  หมายถึง มีความเหมาะสม มคีวามเป็นไปได้มากท่ีสุด 
       คะแนน  4  หมายถึง มีความเหมาะสม มคีวามเป็นไปได้ของมาก 
      คะแนน  3  หมายถึง มีความเหมาะสม มคีวามเป็นไปได้ปานกลาง 
      คะแนน  2  หมายถึง มีความเหมาะสม มคีวามเป็นไปได้น้อย 
      คะแนน  1  หมายถึง มีความเหมาะสม มคีวามเป็นไปได้น้อยท่ีสุด 
     ผู้วิจัยนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการคำนวณหาค่าเฉล่ีย      
( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์การให้ความหมายของคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ 
         ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้มากท่ีสุด 
         ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายถึง  มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้มาก 
        ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49  หมายถึง  มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ปานกลาง 
        ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49  หมายถึง  มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้น้อย 
       ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49  หมายถึง  มีความเหมาะสม มี่ความเป็นไปได้น้อยท่ีสุด 
     โดยกำหนดเกณฑ์ยอมรับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ มีค่าเฉล่ีย 
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 (    > 3.50 ) ในส่วนข้อมูล ข้อวิพากษ์ วิจารณ์ และข้อสังเกตต่าง ๆ ของ
รูปแบบ เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์โดยการตีความสร้างข้อสรุป แบบอุปนัย (Induction)     
 
     ขัน้ตอนที่ 4 การนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความม่ันคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ไปใช้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้   
      4.1 สร้างความเข้าใจกับคณะครู และปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมเพื่อการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
       4.2 ดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริม การจัดกิจกรรมตามรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของ
นักเรียน ในแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบ ท้ัง 3 ตัวแบบ ได้แก่ 1) จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี 
(Receiving) 2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า (Valuing) และ 3) พัฒนาเป็นกิจนิสัย 
(Characterization)  
           4.2.1 จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี (Receiving) เป็นการเตรียมความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย 
เป็นการสร้างความคิดในเชิงบวก (Positive thinking) และแรงจูงใจต่อการปฏิบัติตนเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย     
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ในการจัดกิจกรรม มีการสอดแทรกหาตัวอย่างของแบบอย่างท่ีดี เช่น ครู บุคลากร พ่อแม่ เพื่อน หรือ 
บุคคลสำคัญในสังคม เป็นต้น เสนอต่อผู้เรียน แล้วให้ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อยและแต่ละกลุ่ม ร่วมกันระดม
ความคิด แสดงความคิดเห็นต่อบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงความคิดเห็น 
หลังจากนั้นครูผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาหรือกิจกรรม จะทำการสรุปและช้ีแนะเพิ่มเติม ในระหว่างนี้มี
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน อีกท้ังการสนับสนุนส่งเสริมจาก
ทางโรงเรียนในการบริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกัน 
          4.2.2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า (Valuing)  เป็นการจัดกิจกรรม
เพื่อให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมและรู้คุณค่าอันนำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย โดยการดำเนินการจัดกิจกรรม ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การ
เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย 2) การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
3) การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี 4) ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมข้ันตอน
นี้ ผู้วิจัยสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ เกี่ยวกับการรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน โดยสร้างให้เกิดความ
ตระหนักในฐานะท่ีศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี จัดกิจกรรมอย่างถูกวิธีเหมาะสม             
สมพระเกียรติ ในขั้นตอนนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสังเกต และจากข้อมูลผลการประเมินการจัด
กิจกรรม   
           4.2.3 พัฒนาให้เกิดกิจนิสัย (Characterization) เป็นขั้นตอนการพัฒนาคุณลักษณะ      
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรักความเป็นไทย เพื่อ
พัฒนาให้เป็นลักษณะนิสัยของนักเรียน การพัฒนาเป็นกิจนิสัย  
 
   ขัน้ตอนที่ 5  ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช             
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
    การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียน โดยการศึกษาหลังการใช้รูปแบบ (Summative evaluation) เพื่อ
ตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยดำเนินการ 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบ 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระหว่างก่อน 
(ศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในขั้นตอนท่ี 2) และหลังการใช้รูปแบบ  
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    5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากรท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ      
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จำนวน 1,094 คน 
            กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยกำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน่  (ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 5%) 

 

                                          n =
N

1+Ne2
 

    
    n   =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ 
    N   =   ขนาดของประชากร 
    e   =    ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
 
      ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 293 คน  โดยกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified random sampling) โดยใช้ระดับช้ันท่ีเรียนเป็นช้ันภูมิ และกำหนดสัดส่วนนักเรียนในแต่ละ
ระดับช้ัน แล้วทำการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนจำนวนนักเรียนในแต่ละระดับช้ันท่ีเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 65 คน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 63 คน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 
62 คน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 32 คน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 34 คน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
จำนวน 36 คน ท่ีกำลังเรียนในปีการศึกษา 2562  
     5.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามการปฏิบัติตนท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ               
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลนำแบบสอบถามไป
ทดลอง ใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 15 คน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 15 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง รวม จำนวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) 
ของ Cronbach ด้วยโปรแกรม SPSS for windows ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.926 (ใช้ข้อมูลจากการ
ดำเนินการในขั้นตอนท่ี 2)   
   5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
                    5.3.1 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
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นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี ้
       คะแนน    3 หมายถึง   ปฏิบัติทุกครั้ง     
     คะแนน    2 หมายถึง  ปฏิบติับ่อยครั้ง      
    คะแนน    1 หมายถึง  ปฏิบติันาน ๆ ครั้ง    
     คะแนน    0 หมายถึง  ไม่เคยปฏิบัติ   
          ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    
แปลผลเป็นระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
     ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.00 หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเย่ียม 
      ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี   
      ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับผ่าน 
     ค่าเฉล่ีย 0.00 – 0.99 หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับไม่ผ่าน 
     5.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ระหว่างก่อนกับหลัง การใช้รูปแบบ ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้
ซึ่งความเป็นไทย 2) การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 3) การเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และ 4) ความ
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย  ทำการวิเคราะหข์้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( )
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ สถิติทดสอบที (t-test) แบบกลุ่มไม่อิสระ (Dependent group)  
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  บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

     การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ    
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณผสมผสานกัน ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์
พฤติกรรมท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย      
ของนักเรียน จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ท่ีส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน เพื่อนำข้อมลู
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ กำหนดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโดย                   
การสอบถามและสัมภาษณ์นักการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณลักษณะ               
อันพึงประสงค์ ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย                 
ของนักเรียน โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยจะมีการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาตัวช้ีวัดและวิเคราะห์ จำแนกองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์       
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน   
   ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   ตอนท่ี 3 ผลการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     ตอนท่ี 4 ผลการนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพงึประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
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พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         
ไปใช้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
   ตอนท่ี 5 ผลการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช           
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังการใช้รูปแบบ 
 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาตัวชี้วัดและวิเคราะห์ จำแนกองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน  
 ผลการศึกษาตัวชี้วัดและวิเคราะหจ์ำแนกองค์ประกอบตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ดังนี ้ 
           1. ผลการศึกษาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สรุปได้ 58 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
       1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
       1.2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักชาติอย่างมีเหตุผล 
       1.3 ร้องเพลงชาติได้ถูกต้อง 
       1.4 แสดงออกถึงความรักชาติ 
       1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ 
       1.6 ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ 
       1.7 มีความละอายและเกรงกลัวในการกระทำช่ัว 
       1.8 ยึดมั่นในคำสอนขององค์ศาสดาตามศาสนาท่ีตนนับถือ 
       1.9 แนะนำ ตักเตือนผู้อื่นเมือประพฤติผิดจริยธรรม   
       1.10 ยืนถวายความเคารพเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี 
       1.11 แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 
       1.12 แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
       1.13 รู้รักสามัคคีกลมเกลียว  
       1.14 ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย 
       1.15 แนะนำ มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
       1.16 ทักทายกันด้วยการไหว้ แบบไทยๆ รอยยิ้มแบบไทย 
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       1.17 มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
       1.18 มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
       1.19 เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียน 
       1.20 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคีปรองดอง 
       1.21 เคารพกฎหมาย กฎระเบียบของสังคม 
       1.22 สนับสนุนการปกป้องรักษาชาติ  
       1.23 ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
     1.24 มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข 
      1.25 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า  
      1.26 รักษาสาธารณะสมบัติ 
      1.27 นำคำสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
      1.28 ทำจิตใจให้สะอาดปราศจากเครื่องเศร้าหมอง 
      1.29 ฟังพระธรรมเทศนาตามโอกาสท่ีเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 
      1.30 ในวันพระมกีารทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์อย่างสม่ำเสมอ 
       1.31 เมื่อไปวัดแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
      1.32 ให้ความเคารพในสถานท่ีและส่ิงอันเป็นท่ีเคารพในทางศาสนา 
     1.33 ตักเตือนเมื่อเห็นผู้อื่นทำลายสาธารณะสมบัติ 
     1.34 รู้จักประหยัดและอดออมในครอบครัว 
     1.35 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
     1.36 ยึดมั่นอุดมการณ์ท่ีดีต่อชาติ 
     1.37 ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
     1.38 เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      1.39 นำหลักทศพิธราชธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตน 
      1.40 นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
     1.41 ไม่พูดปด พูดคำหยาบ  
     1.42 อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา 
     1.43 แบ่งปันส่ิงของ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น 
     1.44 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
     1.45 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างส่ิงท่ีดีงามของส่วนรวม 
     1.46 ไม่ประจบสอพลอ  
     1.47 ไม่กล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่น 
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     1.48 ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น 
      1.49 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง 
     1.50 แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  
     1.51 ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
     1.52 ชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และ

วัฒนธรรมไทย 
     1.53 ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
     1.54 นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต 
     1.55 ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ 
     1.56 ทำหน้าท่ีของตนให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม 
     1.57 มีความรักความผูกพันในครอบครัว ห่วงหาอาทรต่อกัน 
     1.58 ปฏิบัติตนในทางท่ีดีท่ีถูก เหมาะสมกับกาลเทศะ 
       2. ผลการศึกษาองค์ประกอบและจำแนกตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ตามองค์ประกอบ     
4 องค์ประกอบ โดยการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก ่
            องค์ประกอบท่ี 1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย  
            องค์ประกอบท่ี 2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
            องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตาม                                   
พระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   
            องค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
   จากการวิเคราะข้อมูล การจำแนกตัวชี้วัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ตาม
องค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4 องค์ประกอบ ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน    
9 คน ปรากฏผลการวิเคราะห์ความถี ่ดังตารางท่ี 1 
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   ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะข้อมูล การจำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะ          
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 

ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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1. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 9    
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักชาติ
อย่างมีเหตุผล 

9    

3. ร้องเพลงชาติได้ถูกต้อง 9    
4. แสดงออกในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

9    

5. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ  9   
6. ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ  9   
7. มีความละอายและเกรงกลัวในการ
กระทำช่ัว 

 9   

8. ยึดมั่นในคำสอนขององค์ศาสดาตาม
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

 9   

9. แนะนำ ตักเตือนผู้อื่นเมือประพฤติผิด
จริยธรรม   

 9   

10. ยืนถวายความเคารพเมื่อได้ยินเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

  9  

11. แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย ์

  9  

12. แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

  9  
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 
 
 

ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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13. รู้รักสามัคคีกลมเกลียว  1  8  
14. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย    9 
15. แนะนำ มีส่วนร่วมในการสืบทอด          
ภูมิปัญญาไทย 

   9 

16. ทักทายกันด้วยการไหว้ แบบไทยๆ 
รอยยิ้มแบบไทย 

   9 

17. มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย    9 
18. มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

   9 

19. เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียน 9    
20. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี
ปรองดอง 

9    

21. เคารพกฎหมาย กฎระเบียบของสังคม 9    
22. เข้าร่วมกิจกรรมการปกป้องรักษาชาติ  9    
23. ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 9    
24. ร่วมกิจกรรมในการทำนุบำรุงบ้านเมือง
ให้เจริญรุ่งเรือง ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบ
สุข 

9    

25. ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด 
คุ้มค่า  

9    

26. รักษาสาธารณะสมบัติ 9    
27. นำคำสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

 9   
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 
 
 

ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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28. อัธยาศัยสุภาพ อ่อนโยน   8 1 
29. ฟังพระธรรมเทศนาตามโอกาสท่ี
เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 

 9   

30. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์หรือตาม
หลักศาสนาท่ีตนนับถืออย่างสม่ำเสมอ 

 9   

31. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เมื่อไปยัง
สถานสำคัญทางศาสนา 

 9   

32. ให้ความเคารพในสถานท่ีและส่ิงอันเป็น
ท่ีเคารพในทางศาสนา 

 9   

33. ตักเตือนเมื่อเห็นผู้อื่นทำลาย        
สาธารณะสมบัติ 

9    

34. รู้จักประหยัดและอดออมในครอบครัว 9    
35. ซื่อสัตย์ สุจริต 8  1  
36. เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมวันสำคัญของชาติ 

9    

37. ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์   9  
38. เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  9  

39. นำหลักคำสอนในศาสนาของตนไป
เผยแพร่ให้คนอื่นเข้าใจได้ 

 9   

40. นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 

  9  

41. ไม่พูดคำหยาบ    9  
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 
 
 

ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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42. อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย 
กำลังใจ และกำลังสติปัญญา 

9    

43. แบ่งปันส่ิงของ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ 
และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับ
ผู้อื่น 

9    

44. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 9    
45. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือ       
ร่วมสร้างส่ิงท่ีดีงามของส่วนรวม 

9    

46. ไม่พูดปด ไม่สอพลอ    9  
47. ไม่กล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่น   9  
48. ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น   9  
49. ไม่คดโกงผู้อื่น   9  
50. แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย     9 
51. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี 
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

   9 

52. ชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย 

   9 

53. ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสาร
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

   9 

54. นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสม ใน
วิถีชีวิต 

   9 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 
 
 

ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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55. ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย ์

  9  

56. ทำหน้าท่ีของตนให้ดี ในขอบเขตของ
ศีลธรรม 

  9  

57. รัก ผูกพันในครอบครัว ห่วงหาอาทร  
ต่อกัน 

1  8  

58. ปฏิบัติตนในทางท่ีดีท่ีถูก เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

  8 1 

   จากผลการวิเคราะห์การจำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน            
จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถสรุปการจำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบตัวชี้วัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ        
รักความเป็นไทยของนักเรียน ได้ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  จำแนกตัวชี้วัดตามองค์ประกอบตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน  

องค์ประกอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ
และธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย 

  1. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
  2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักชาติอย่างมีเหตุผล 
  3. ร้องเพลงชาติได้ถูกต้อง 
  4. แสดงออกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  5. เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียน 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
องค์ประกอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   6. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคีปรองดอง 
  7. เคารพกฎหมาย กฎระเบียบของสังคม 
  8. เข้าร่วมกิจกรรมการปกป้องรักษาชาติ  
  9. ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
10. อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย กำลังใจ และ

กำลังสติปัญญา 
11. แบ่งปันส่ิงของ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือ

สร้างความสุขให้กับผู้อื่น 
12. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
13. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างส่ิงท่ีดีงามของ

ส่วนรวม 
14. ร่วมกิจกรรมในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ให้

อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข 
15. ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า  
16. รักษาสาธารณะสมบัติ 
17. ตักเตือนเมื่อเห็นผู้อื่นทำลายสาธารณะสมบัติ 
18. รู้จักประหยัดและอดออมในครอบครัว 
19. ซื่อสัตย์ สุจริต 
20. เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ 

2. การศรัทธา ยึดมั่น และ  
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

  1. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ 
  2. ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ 
  3. มีความละอายและเกรงกลัวในการกระทำช่ัว 
  4. ยึดมั่นในคำสอนขององค์ศาสดาตามศาสนาท่ีตนนับถือ 
  5. แนะนำ ตักเตือนผู้อื่นเมือประพฤติผิดจริยธรรม   
  6. นำคำสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤติปฏิบัติใน

ชีวิตประจำวัน 
  7. นำหลักคำสอนในศาสนาของตนไปเผยแผ่ให้คนอื่นเข้าใจได้ 
  8. ฟังพระธรรมเทศนาหรือตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือตาม

โอกาสท่ีเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
องค์ประกอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   9. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์หรือตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ
อย่างสม่ำเสมอ 

10. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อยเมื่อไปยังสถานท่ีสำคัญทางศาสนา 
11. ให้ความเคารพในสถานท่ีและส่ิงอันเป็นท่ีเคารพในทาง

ศาสนา 
3. การเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และปฏิบัติตน
ตามพระราโชวาท            
สมเด็จพระศรีนครินทรา           
บรมราชชนนี 

  1. ยืนถวายความเคารพเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี 
  2. แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระมหากษัตริย ์
  3. แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  4. รู้รักสามัคคีกลมเกลียว  
  5. ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  6. เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย ์
  7. อัธยาศัยสุภาพอ่อนโยน 
  8. นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการ

ดำเนินชีวิต 
  9. ไม่พูดคำหยาบ  
10. ไม่พูดปด ไม่สอพลอ  
11. ไม่กล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่น 
12. ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น 
13. ไม่คดโกงผู้อื่น 
14. ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ 
15. ทำหน้าท่ีของตนให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม 
16. รัก ผูกพันในครอบครัว ห่วงหาอาทรต่อกัน 
17. ปฏิบัติตนในทางท่ีดีท่ีถูก เหมาะสมกับกาลเทศะ 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
องค์ประกอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4. ความภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย 

  1. แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  
  2. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
  3. ชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
  4. ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
  5. นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต 
  6. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย 
  7. แนะนำ มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
  8. ทักทายกันด้วยการไหว้ แบบไทยๆ รอยยิ้มแบบไทย 
  9. มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
10. มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

   จากตารางท่ี 2 จำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน                       
4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย  
   องค์ประกอบที่ 1 การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและธำรงไว้ซ่ึงความเป็นไทย มี 20 ตัวชี้วัด 
      1. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
    2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักชาติอย่างมีเหตุผล 
    3. ร้องเพลงชาติได้ถูกต้อง 
    4. แสดงออกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
    5. เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียน 
    6. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคีปรองดอง 
    7. เคารพกฎหมาย กฎระเบียบของสังคม 
    8. เข้าร่วมกิจกรรมการปกป้องรักษาชาติ  
    9. ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
   10. อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา 
   11. แบ่งปันส่ิงของ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น 
   12. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
   13. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างส่ิงท่ีดีงามของส่วนรวม 
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   14. ร่วมกิจกรรมในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข 
   15. ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า  
   16. รักษาสาธารณะสมบัติ 
   17. ตักเตือนเมื่อเห็นผู้อื่นทำลายสาธารณะสมบัติ 
   18. รู้จักประหยัดและอดออมในครอบครัว 
   19. ซื่อสัตย์ สุจริต 
   20. เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ 
       องค์ประกอบที่ 2 การศรัทธา ยึดม่ัน และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มี 11 ตัวชี้วัด 
     1. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ 
    2. ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ 
    3. มีความละอายและเกรงกลัวในการกระทำช่ัว 
    4. ยึดมั่นในคำสอนขององค์ศาสดาตามศาสนาท่ีตนนับถือ 
     5. แนะนำ ตักเตือนผู้อื่นเมือประพฤติผิดจริยธรรม   
    6. นำคำสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
    7. นำหลักคำสอนในศาสนาของตนไปเผยแผ่ให้คนอื่นเข้าใจได้ 
    8. ฟังพระธรรมเทศนาหรือตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือตามโอกาสท่ีเหมาะสมอย่าง
สม่ำเสมอ 
    9. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์หรือตามหลักศาสนาท่ีตนนับถืออย่างสม่ำเสมอ 
   10. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อยเมื่อไปยังสถานท่ีสำคัญทางศาสนา 
   11. ให้ความเคารพในสถานท่ีและส่ิงอันเป็นท่ีเคารพในทางศาสนา 
   องค์ประกอบที่ 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตาม          
พระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี 17 ตัวชี้วัด 
     1. ยืนถวายความเคารพเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี 
     2. แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 
     3. แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
     4. รู้รักสามัคคีกลมเกลียว  
    5. ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    6. เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    7. อัธยาศัยสุภาพอ่อนโยน 
    8. นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
    9. ไม่พูดคำหยาบ  
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   10. ไม่พูดปด ไม่สอพลอ  
   11. ไม่กล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่น 
   12. ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น 
   13. ไม่คดโกงผู้อื่น 
   14. ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ 
   15. ทำหน้าท่ีของตนให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม 
   16. รัก ผูกพันในครอบครัว ห่วงหาอาทรต่อกัน 
   17. ปฏิบัติตนในทางท่ีดีท่ีถูก เหมาะสมกับกาลเทศะ 
   องค์ประกอบที่ 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย      
มี 10 ตัวชี้วัด 
     1. แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  
     2. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
     3. ชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
    4. ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
    5. นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต 
     6. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย 
    7. แนะนำ มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
     8. ทักทายกันด้วยการไหว้ แบบไทยๆ รอยยิ้มแบบไทย 
    9. มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
   10. มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความม่ันคงของ          
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ               
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ              
สยามบรมราชกุมารี   
   ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ            
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        
ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัด โดยผู้วิจัยได้ สอบถามความคิดเห็นจากนักเรียน สรุปได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 สภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน จำแนกเป็นองค์ประกอบ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ X̅ S.D. แปลผล 
 องค์ประกอบ 1  การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึ่ง

ความเป็นไทย 
2.20 .24 ดี 

 องค์ประกอบ 2  การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา 

2.26 .25 ดี 

 องค์ประกอบ 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี 

2.22 .25 ดี 

 องค์ประกอบ 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

2.37 .31 ดี 

เฉลี่ยรวม 2.26 .16 ดี 
  จากตารางท่ี 3 สภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์     

อยู่ในระดับดี (x̅ = 2.26 , S.D. = .16)  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ เรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 4 ระดับดี (x̅ = 2.37, S.D. = .31) 

รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2 ระดับดี  (x̅ = 2.26, S.D. = .25)  องค์ประกอบท่ี 3 ระดับดี (x̅ = 2.22, 

S.D. = .25)  และ องค์ประกอบท่ี 1 ระดับดี (x̅ = 2.20, S.D. = .24)  ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4  สภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน องค์ประกอบท่ี 1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและ
ธำรงไวซ้ึ่งความเป็นไทย 

ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ X̅ S.D. แปลผล 
  1. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 2.85 .36 ดีเย่ียม 
  2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักชาติอย่างมีเหตุผล 2.51 .67 ดีเย่ียม 
  3. ร้องเพลงชาติได้ถูกต้อง 2.75 .45 ดีเย่ียม 
  4. แสดงออกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 2.14 .72 ดี 
  5. เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียน 2.14 .66 ดี 
  6. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคีปรองดอง 2.11 .56 ดี 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
  7. เคารพกฎหมาย กฎระเบียบของสังคม 2.06 .68 ดี 
  8. เข้าร่วมกิจกรรมการปกป้องรักษาชาติ  2.06 .71 ดี 
  9. ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 2.41 .68 ดี 
10. อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย กำลังใจ และ

กำลังสติปัญญา 
2.22 .66 ดี 

11. แบ่งปันส่ิงของ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ และช่วยแก้ปัญหา
หรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น 

2.33 .68 ดี 

12. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 1.88 .56 ดี 
13. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างส่ิงท่ีดีงาม

ของส่วนรวม 
1.87 .54 ดี 

14. ร่วมกิจกรรมในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง 
ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข 

2.21 .67 ดี 

15. ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า  1.91 .53 ดี 
16. รักษาสาธารณะสมบัติ 2.35 .61 ดี 
17. ตักเตือนเมื่อเห็นผู้อื่นทำลายสาธารณะสมบัติ 2.05 .65 ดี 
18. รู้จักประหยัดและอดออมในครอบครัว 2.10 .66 ดี 
19. ซื่อสัตย์ สุจริต 1.80 .63 ดี 
20. เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ 2.39 .60 ดี 

เฉลี่ยรวม 2.20 .24 ดี 
    จากตารางท่ี 4 สภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย องค์ประกอบท่ี 1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ
และธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย  โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี      
(  = 2.20, S.D. = .24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ลำดับ 
พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ ข้อ 1 ( = 2.85, S.D. = .36, อยู่ในระดับดีเย่ียม) รองลงมา 
ได้แก่ ข้อ 3 ( = 2.75, S.D. = .45, อยู่ในระดับดีเย่ียม) และ ข้อ 2 (  = 2.51, S.D. = .67, อยู่ใน
ระดับดีเย่ียม) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 5 สภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน องค์ประกอบท่ี 2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนา 

ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ X̅ S.D. แปลผล 
  1. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ 2.22 .61 ดี 
  2. ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ 2.03 .67 ดี 
  3. มีความละอายและเกรงกลัวในการกระทำช่ัว 2.17 .56 ดี 
  4. ยึดมั่นในคำสอนขององค์ศาสดาตามศาสนาท่ีตนนับถือ 2.19 .62 ดี 
  5. แนะนำ ตักเตือนผู้อื่นเมือประพฤติผิดจริยธรรม   2.30 .57 ดี 
  6. นำคำสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤติปฏิบัติใน

ชีวิตประจำวัน 
2.77 .45 ดีเย่ียม 

  7. นำหลักคำสอนในศาสนาของตนไปเผยแผ่ให้คนอื่น
เข้าใจได้ 

2.11 .65 ดี 

  8. ฟังพระธรรมเทศนาหรือตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามโอกาสท่ีเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 

1.98 .57 ดี 

  9. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์หรือตามหลักศาสนาท่ีตน
นับถืออย่างสม่ำเสมอ 

2.06 .70 ดี 

10. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อยเมื่อไปยังสถานท่ีสำคัญทาง
ศาสนา 

2.33 .58 ดี 

11. ให้ความเคารพในสถานท่ีและส่ิงอันเป็นท่ีเคารพในทาง
ศาสนา 

2.72 .50 ดีเย่ียม 

เฉลี่ยรวม 2.26 .25 ดี 
    จากตารางท่ี 5 สภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย องค์ประกอบท่ี 2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี ( = 2.26, 
S.D. = .25 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ลำดับ  พบว่า ข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่  ข้อ 6 (  = 2.77, S.D. = .45, อยู่ในระดับดีเย่ียม) รองลงมา ได้แก่ ข้อ 11    
( = 2.72 , S.D. = .50, อยู่ในระดับดีเย่ียม) และ ข้อ 10 ( = 2.33, S.D. = .58, อยู่ในระดับดี) 
ตามลำดับ   
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ตารางที่ 6 สภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ X̅ S.D. แปลผล 
  1. ยืนถวายความเคารพเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี 2.82 .42 ดีเย่ียม 
  2. แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระมหากษัตริย ์
2.82 .41 ดีเย่ียม 

  3. แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.30 .61 ดี 
  4. รู้รักสามัคคีกลมเกลียว  2.00 .60 ดี 
  5. ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.63 .61 ดีเย่ียม 
  6. เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
1.99 .59 ดี 

  7. อัธยาศัยสุภาพอ่อนโยน 1.74 .71 ดี 
  8. นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทาง    

ในการดำเนินชีวิต 
2.27 .60 ดี 

  9. ไม่พูดคำหยาบ  2.22 .72 ดี 
10. ไม่พูดปด ไม่สอพลอ  2.20 .60 ดี 
11. ไม่กล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่น 2.18 .58 ดี 
12. ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น 2.28 .65 ดี 
13. ไม่คดโกงผู้อื่น 1.89 .56 ดี 
14. ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ 2.20 .64 ดี 
15. ทำหน้าท่ีของตนให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม 2.28 .65 ดี 
16. รัก ผูกพันในครอบครัว ห่วงหาอาทรต่อกัน 2.17 .59 ดี 
17. ปฏิบัติตนในทางท่ีดีท่ีถูก เหมาะสมกับกาลเทศะ 1.89 .57 ดี 

เฉลี่ยรวม 2.22 .25 ดี 
    จากตารางท่ี 6 สภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยภาพรวม
พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี ( = 2.22, S.D. = .25) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ลำดับ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ ข้อ 2       
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( = 2.82, S.D. = .41, อยู่ในระดับดีเย่ียม) และ ข้อ 1 ( = 2.82, S.D. = .42, อยู่ในระดับดีเย่ียม) 
และข้อ 5 ( = 2.63, S.D. = .61, อยู่ในระดับดีเย่ียม) ตามลำดับ   
 
ตารางที่ 7 สภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน องค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ X̅ S.D. แปลผล 
  1. แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  2.42 .57 ดี 
  2. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และ

วัฒนธรรมไทย 
2.45 .56 

ดี 

  3. ชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

2.25 .69 
ดี 

  4. ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

2.48 .61 
ดี 

  5. นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต 2.23 .67 ดี 
  6. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย 2.60 .55 ดีเย่ียม 
  7. แนะนำ มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 2.27 .71 ดี 
  8. ทักทายกันด้วยการไหว้ แบบไทยๆ รอยยิ้มแบบไทย 2.23 .70 ดี 
  9. มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 2.27 .67 ดี 
10. มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 2.53 .62 ดีเย่ียม 

เฉลี่ยรวม 2.37 .31 ดี 
    จากตารางท่ี 7 สภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย องค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย โดยภาพรวมพบวา่ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี   
( = 2.37 , S.D. = .31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ลำดับ  
พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ ข้อ 6 ( = 2.60, S.D. = .55, อยู่ในระดับดีเย่ียม) รองลงมา 
ได้แก่ ข้อ 10 ( = 2.53, S.D. = .62, อยู่ในระดับดีเยี่ยม) และข้อ 4 ( = 2.48, S.D. = .61, อยู่ใน
ระดับดี) ตามลำดับ   
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ตอนที่ 3 ผลการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความม่ันคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี   
   การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน เสนอผลการพัฒนา แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 
1) ผลการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 2) การประเมินความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ ของรูปแบบ ดังนี้   
    3.1 ผลการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความม่ันคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี  
    ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณผสมผสานกัน ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ ได้แก่ 1) 
การศึกษาตัวชี้วัดและวิเคราะห์จำแนกองค์ประกอบตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ตามองค์ประกอบ  
4 องค์ประกอบ 2) การยกร่างรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน โดยนำเสนอรูปแบบการ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
รักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้    
  รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การดำเนินการจัดกิจกรรม และผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียน ดังนี้ 
    1. องค์ประกอบตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ประกอบด้วย  
     องค์ประกอบท่ี 1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย มี 20 
ตัวชี้วัด 
     องค์ประกอบท่ี 2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มี 11 
ตัวชี้วัด 
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     องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตาม            
พระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี 17 ตัวชี้วัด 
     องค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
ไทย มี 10 ตัวชี้วัด 
    2. การดำเนินการจัดกิจกรรม เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ท้ัง 3 ตัวแบบ ได้แก่ ได้แก่ 1) จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี (Receiving) 2) จัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า (Valuing) 3) พัฒนาให้เกิดกิจนิสัย (Characterization)    
    ตัวแบบ 1 จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี  
          1) จัดสิ่งเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติที่ดี (Receiving) เป็นการเตรียมความรู้               
ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย 
เป็นการสร้างความคิดในเชิงบวก (Positive thinking) และแรงจูงใจต่อการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทย เป็นการดำเนินการ 7 ด้าน ดังนี้ 
        1.1) การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท พฤติกรรม และสร้างเจตคติ
ทางบวกต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ผ่าน
การเรียน การสอนตามหลักสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรต่อต้านทุจริตศึกษา ท้ังการ
เสริมบทเรียนและการเรียนรายวิชาโดยตรง  
        1.2) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   
      1.3) โรงเรียนถือเป็นนโยบายท่ีสำคัญท่ีต้องพิทักษ์ รักษาไว้ ซึ่งความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้สถิตสถาพรตลอดไป 
      1.4) โรงเรียนมีมาตรการท่ีชัดเจนในการส่งเสริมความมั่นคงของของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นส่ือกลางให้ทุกภาคส่วนของสังคม ท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาค
ธุรกิจและคนในชุมชน ได้ร่วมกันในการพิทักษ์รักษาความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
      1.5) นำหลักธรรมทางศาสนา มาปลูกฝัง อบรมนักเรียนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาและประพฤติปฏิบัติตาม เกรงกลัวต่อการกระทำความผิด 
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      1.6) สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ตระหนักและซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อประเทศไทยต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
       1.7) ส่งเสริมให้ใช้กิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมไทยเป็นส่ือในการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 
     ในการจัดกิจกรรม มีการสอดแทรกหาตัวอย่างของแบบอย่างท่ีดี เช่น ครู บุคลากร   
พ่อแม่ เพื่อน หรือ บุคคลสำคัญในสังคม เป็นต้น เสนอต่อผู้เรียน แล้วให้ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อยและ
แต่ละกลุ่ม ร่วมกันระดมความคิด แสดงความคิดเห็นต่อบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี ให้ตัวแทนแต่ละ
กลุ่มออกมาแสดงความคิดเห็น หลังจากนั้นครูผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาหรือกิจกรรม จะทำการ
สรุปและช้ีแนะเพิ่มเติม ในระหว่างนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของผู้เรียน อีกท้ังการสนับสนุนส่งเสริมจากทางโรงเรียนในการบริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบาย 
มาตรการต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกัน 
          2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า (Valuing) เป็นการจัดกิจกรรม
เพื่อให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมและรู้คุณค่าอันนำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย โดยการดำเนินการจัดกิจกรรม ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
       2.1) การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย  
       2.2) การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
       2.3) การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระ
ราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
       2.4) ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย  
   ในการจัดกิจกรรมข้ันตอนนี้ ผู้วิจัยสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ 
เกี่ยวกับการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
นักเรียน โดยสร้างให้เกิดความตระหนักในฐานะท่ีศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี จัด
กิจกรรมอย่างถูกวิธี เหมาะสม สมพระเกียรติ ในขั้นตอนนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต และ
จากข้อมูลผลการประเมินการจัดกิจกรรม   
           3) พัฒนาใหเ้กิดกิจนิสัย (Characterization) เป็นขั้นตอนการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทย เพื่อพัฒนาให้เป็นลักษณะนิสัยของนักเรียน การพัฒนาเป็นกิจนิสัย   ในขั้นตอนนี้
จำแนกเป็นการดำเนินการ 7 ด้าน ได้แก่  
       3.1) สอดแทรกในกิจวัตรประจำวัน  
       3.2) สร้างวินัยเชิงบวก ผ่านงานกลุ่มสี ผ่านกิจกรรมสภานักเรียน  
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      3.3) โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม ทุกห้องเรียนมีโครงงาน
คุณธรรม ตามข้ันตอน ได้แก่ 1) ร่วมกันระดมความคิดเพื่อหาโครงงานโดยมี ครูเป็นผู้คอยแนะนำ     
2) ลงมือทำโครงงาน 3) สรุปและประเมินโครงงาน 4) นำเสนอ ถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรมเพื่อ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีแต่ละกลุ่มท่ีได้ร่วมกันทำ 
     3.4) โรงเรียนผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนในการอนุรกัษ์เอกลักษณ์ไทยท่ีดีงามให้
เป็นมรดกของชาติและทุนท่ีสำคัญของสังคมตลอดไป 
    3.5) โรงเรียนส่งเสริม ปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้ฝ่ังแน่นในจิตใจของครู บุคลากร
และนักเรียนทุกคน 
    3.6) โรงเรียนสนับสนุนหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ
พัฒนา 
     3.7) ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีศาสนาและการศึกษาควบคู่กัน มีธรรมะนำความรู้ 
ให้ความดีนำความเก่ง มีศรัทธาและปัญญาอันถูกต้อง 
    3. ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน ได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ท่ีเกิดกับนักเรียนหลังการจัด
กิจกรรม โดยจำแนกเป็นองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท้ัง 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
    องค์ประกอบท่ี 1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย  
    องค์ประกอบท่ี 2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
    องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระ
ราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
    องค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
   เพื่อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยการ
ประเมินผลเมื่อส้ินสุดการใช้รูปแบบ (Summative evaluation)  โดยดำเนินการ 2 ขั้นตอน ได้แก่     
1) ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบ 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนระหว่างก่อน และหลังการใช้รูปแบบ 
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  3.2 ผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช      
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
   การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ                  
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียน เป็นการประเมนิของผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

        3.2.1 ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของ
นักเรียน โดยการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านมติิ และตัวแบบ ดังนี้ 
           1) ด้านมิติ ประกอบด้วย  
        1.1) มิติความเหมาะสม  
        1.2) มิติความเป็นไปได้  
           2) ด้านตัวแบบ ประกอบด้วย  
        2.1) จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี (Receiving)  
        2.2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า (Valuing)   
        2.3) พัฒนาให้เป็นกิจนิสัย (Characterization)   
        3.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ข้อวิพากษ์ วิจารณ์ และข้อสังเกตต่าง ๆ เพื่อให้
รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
          1) แนวคิดและหลักการในการพัฒนารูปแบบ 
          2) ความเหมาะสมของรูปแบบ 
          3) ความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
          4) ข้อดีของรูปแบบ 
          5) ข้อจำกัดของรูปแบบ 
          6) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง แก้ไขและการนำรูปแบบไปใช้ 
     การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียน สรุปได้ดังนี ้
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ตารางที่ 8  ระดับผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทยของนักเรียน โดยภาพรวม  

รายการตัวแบบ 
ความเหมาะสม 

แปลค่า 
ความเป็นไปได้ 

แปลค่า 
𝜇 𝜎 𝜇 𝜎 

1. การจัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้         
มีทัศนคติท่ีดี   

4.62 .10 มากท่ีสุด 4.57 .22 มากท่ีสุด 

2. การจัดกิจกรรมให้เกิดพฤติกรรม
ท่ีดี โดยการดำเนินการจัดกิจกรรม 
ใน 4 องค์ประกอบ 

4.75 .21 มากท่ีสุด 4.56 .14 มากท่ีสุด 

3. พัฒนาให้เป็นกิจนิสัย 4.82 .15 มากท่ีสุด 4.62 .27 มากท่ีสุด 
เฉล่ียรวม 4.73 .09 มากท่ีสุด 4.58 .12 มากท่ีสุด 

   จากตารางท่ี 8 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย

ของนักเรียน โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (𝜇 = 4.73, 𝜎 = .09) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายตัวแบบ เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ พัฒนาให้เป็นกิจนิสัย (𝜇 = 4.82, 𝜎 = .15 ) 
ด้านการจัดกิจกรรมให้เกิดพฤติกรรมท่ีดี โดยการดำเนินการจัดกิจกรรม ใน 4 องค์ประกอบ           

(𝜇 = 4.75, 𝜎 = .21) และ การจัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี (𝜇 = 4.62, 𝜎 = .10) 
ตามลำดับ   
  ส่วนความเป็นไปได้ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็น

ว่า โดยภาพรวม มคีวามเป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด  (𝜇 = 4.58, 𝜎 = .12) เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวแบบ

เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ พัฒนาให้เป็นกิจนิสัย (𝜇 = 4.62 𝜎 = .27) การจัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มี

ทัศนคติท่ีดี (𝜇 = 4.57, 𝜎 = .22) และการจัดกิจกรรมให้เกิดพฤติกรรมท่ีดี โดยการดำเนินการจัด

กิจกรรม ใน 4 องค์ประกอบ (𝜇 = 4.56, 𝜎 = .14) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 9  ระดับผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ                 
รักความเป็นไทยของนักเรียน ตัวแบบ 1 การจัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี   

รายการตัวแบบ 
ความเหมาะสม 

แปลค่า 
ความเป็นไปได้ 

แปลค่า 
𝜇 𝜎 𝜇 𝜎 

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจใน
บทบาท พฤติกรรม และสร้าง   
เจตคติทางบวก ทีมีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

4.78 .42 มากท่ีสุด 4.72 .46 มากท่ีสุด 

2. การเรียนรู้ความรักชาติ ศรัทธาใน
ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4.61 .50 มากท่ีสุด 4.78 .43 มากท่ีสุด 

3. โรงเรียนถือเป็นนโยบายท่ีสำคัญท่ี
ต้องพิทักษ์ รักษาไว้ ซึ่งความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ให้สถิตสถาพร
ตลอดไป 

4.78 .43 มากท่ีสุด 4.50 .51 มากท่ีสุด 

4. โรงเรียนมีมาตรการท่ีชัดเจนในการ
ส่งเสริมความมั่นคงของของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    
เป็นส่ือกลางให้ทุกภาคส่วนของ
สังคม ท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
ภาคธุรกิจและคนในชุมชน ได้
ร่วมกันในการพิทักษ์รักษาความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

4.50 .53 มากท่ีสุด 4.67 .49 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

รายการตัวแบบ 
ความเหมาะสม 

แปลค่า 
ความเป็นไปได้ 

แปลค่า 
𝜇 𝜎 𝜇 𝜎 

5. นำหลักธรรมทางศาสนา มาปลูกฝัง 
อบรมนักเรียนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาและ
ประพฤติปฏิบัติตาม เกรงกลัวต่อ
การกระทำความผิด 

5.00 .00 มากท่ีสุด 4.56 .51 มากท่ีสุด 

6. สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน 
ตระหนักและซาบซึ้งใน            
พระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อประเทศไทย
ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

4.33 .49 มากท่ีสุด 4.31 .48 มากท่ีสุด 

7. ส่งเสริมให้ใช้กิจกรรมทางศิลปะ 
วัฒนธรรมไทยเป็นส่ือในการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 

4.30 .51 มากท่ีสุด 4.44 .51 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.62 .10 มากท่ีสุด 4.57 .22 มากท่ีสุด 
   จากตารางท่ี 9 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียน ตัวแบบ 1 การจัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี  ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด  (𝜇 = 4.62, 𝜎 = .10) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ 
ข้อ 2 การเรียนรู้ความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(𝜇 = 4.78, 𝜎 = .43) ข้อ 1 การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท พฤติกรรม และสร้างเจตคติ

ทางบวก ทีมีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (𝜇 = 4.78, 𝜎 = .42) และ ข้อ 3 โรงเรียนถือเป็น
นโยบายท่ีสำคัญท่ีต้องพิทักษ์ รักษาไว้ ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์          

ให้สถิตสถาพรตลอดไป (𝜇 = 4.78, 𝜎 = .43) ซึ่งค่าเฉล่ียเท่ากัน ตามลำดับ   
  ส่วนความเป็นไปได้ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็น
ว่า ตัวแบบ 1 การจัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี  ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด  (𝜇 = 4.57, 𝜎 = .22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ข้อ 5         
นำหลักธรรมทางศาสนา มาปลูกฝัง อบรมนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาและ
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ประพฤติปฏิบัติตาม เกรงกลัวต่อการกระทำความผิด (𝜇 = 5.00, 𝜎 = .00)  ข้อ 1 การสร้างความรู้
ความเข้าใจในบทบาท พฤติกรรม และสร้างเจตคติทางบวก ทีมีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์             

(𝜇 = 4.72, 𝜎 = .46) และ ข้อ 4 โรงเรียนมีมาตรการท่ีชัดเจนในการส่งเสริมความมั่นคงของของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นส่ือกลางให้ทุกภาคส่วนของสังคม ท้ังภาครัฐ ภาคประชา
สังคม ภาคธุรกิจและคนในชุมชน ได้ร่วมกันในการพิทักษ์รักษาความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ (𝜇 = 4.67, 𝜎 = .49) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 10  ระดับผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทยของนักเรียน โดยภาพรวม ตัวแบบ 2 การจัดกิจกรรมให้เกิดพฤติกรรมท่ีดี  

รายการตัวแบบ 
ความเหมาะสม 

แปลค่า 
ความเป็นไปได้ 

แปลค่า 
𝜇 𝜎 𝜇 𝜎 

1. การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและ
ธำรงไวซ้ึ่งความเป็นไทย 

5.00 .00 มากท่ีสุด 4.78 .42 มากท่ีสุด 

2. การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา 

4.68 .48 มากท่ีสุด 4.22 .43 มากท่ีสุด 

3. การเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตาม
พระราโชวาทสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี 

4.67 .49 มากท่ีสุด 4.50 .51 มากท่ีสุด 

4. ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

4.65 .52 มากท่ีสุด 4.72 .46 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.75 .21 มากท่ีสุด 4.56 .14 มากท่ีสุด 
   จากตารางท่ี 10 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียน ตัวแบบ 2 การจัดกิจกรรมให้เกิดพฤติกรรมท่ีดี ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด  (𝜇 = 4.75, 𝜎 = .21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ข้อ 1 

การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย (𝜇 = 5.00, 𝜎 = .00) ข้อ 2  การศรัทธา   

ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา (𝜇 = 4.68, 𝜎 = .48) และ ข้อ 3 การเคารพเทิดทูนสถาบัน
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พระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (𝜇 = 4.67,   

𝜎 = .49) ตามลำดับ   
  ส่วนความเป็นไปได้ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า 
ตัวแบบ 2 การจัดกิจกรรมให้เกิดพฤติกรรมท่ีดี ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด      

(𝜇 = 4.56, 𝜎 = .14) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ข้อ 1 การเป็น

พลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย (𝜇 = 4.78, 𝜎 = .42) ข้อ 4 ความภาคภูมิใจใน

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย (𝜇 = 4.72, 𝜎 = .46) และ ข้อ 3 การเคารพเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี         

(𝜇 = 4.50, 𝜎 = .51) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 11 ระดับผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทยของนักเรียน โดยภาพรวม ตัวแบบ 3 พัฒนาให้เป็นกิจนิสัย 

รายการตัวแบบ 
ความเหมาะสม 

แปลค่า 
ความเป็นไปได้ 

แปลค่า 
𝜇 𝜎 𝜇 𝜎 

1. สอดแทรกในกิจวัตรประจำวัน  5.00 .00 มากท่ีสุด 4.78 .43 มากท่ีสุด 
2. สร้างวินัยเชิงบวก ผ่านงานกลุ่มสี 

กิจกรรมสภานักเรียน 
4.83 .38 มากท่ีสุด 4.67 .49 มากท่ีสุด 

3. โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
โครงงานคุณธรรม   

4.89 .32 มากท่ีสุด 4.56 .51 มากท่ีสุด 

4, โรงเรียนผนึกกำลังกับทุกภาคส่วน
ในการอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยท่ีดี
งามให้เป็นมรดกของชาติและทุน
ท่ีสำคัญของสังคมตลอดไป 

4.61 .50 มากท่ีสุด 4.79 .46. มากท่ีสุด 

5. โรงเรียนส่งเสริม ปลูกฝัง
วัฒนธรรมไทยให้ฝ่ังแน่นในจิตใจ
ของครู บุคลากรและนักเรียน 
ทุกคน 

4.88 .21 มากท่ีสุด 4.50 .51 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 

รายการตัวแบบ 
ความเหมาะสม 

แปลค่า 
ความเป็นไปได้ 

แปลค่า 
𝜇 𝜎 𝜇 𝜎 

6. โรงเรียนสนับสนุนหลักธรรมของ
ศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมความเข้าใจอันดีและ
ความสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิก
ชนของทุกศาสนา 

4.85 .36 มากท่ีสุด 4.44 .51 มากท่ีสุด 

7. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีศาสนา
และการศึกษาควบคู่กัน มีธรรมะ
นำความรู้ ให้ความดีนำความเก่ง 
มีศรัทธาและปัญญาอันถูกต้อง 

4.60 .08 มากท่ีสุด 4.63 .18 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.82 .15 มากท่ีสุด 4.62 .27 มากท่ีสุด 
    จากตารางท่ี 11 พบว่า ผู ้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียน ตัวแบบ 3 พัฒนาให้เป็นกิจนิสัย ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด       

(𝜇 = 4.82, 𝜎 = .15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ข้อ 1 สอดแทรก

ในกิจวัตรประจำวัน (𝜇 = 5.00, 𝜎 = .00) ข้อ 3 โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม      

(𝜇 = 4.89, S.D. = .32) และ ข้อ 5 โรงเรียนส่งเสริม ปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้ฝ่ังแน่นในจิตใจของครู 

บุคลากรและนักเรียนทุกคน (𝜇 = 4.88, 𝜎 = .21) ตามลำดับ   
  ส่วนความเป็นไปได้ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็น
ว่า ตัวแบบ 3 พัฒนาให้เป็นกิจนิสัย การจัดกิจกรรมให้เกิดพฤติกรรมท่ีดี ในภาพรวมมีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมากท่ีสุด  (𝜇 = 4.62, 𝜎 = .27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับ 
ได้แก่ ข้อ 4 โรงเรียนผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยท่ีดีงามให้เป็นมรดกของ

ชาติและทุนท่ีสำคัญของสังคมตลอดไป (𝜇 = 4.79, 𝜎 = .46) ข้อ 1 สอดแทรกในกิจวัตรประจำวัน    

(  = 4.78, 𝜎 = .43) และ ข้อ 2 สร้างวินัยเชิงบวก ผ่านงานกลุ่มสี กิจกรรมสภานักเรียน           

(𝜇 = 4.67, 𝜎 = .49) ตามลำดับ 
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  จากการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น วิพากษ์ 
วิจารณ์ และข้อสังเกตต่าง ๆ ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน วิเคราะห์โดยการตีความ
สร้างข้อสรุปได้ดังตารางท่ี 12 
 
ตารางที่ 12  ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อวิพากษ์ วิจารณ์ และข้อสังเกตต่าง ๆ จากรูปแบบการ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
รักความเป็นไทยของนักเรียน 

ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. แนวคิดและหลักการในการ
พัฒนารูปแบบ 

1.1 มีแนวคิดและหลักการกำกับการพัฒนารูปแบบท่ีเป็นไปตาม
หลักวิชาการท่ีถูกต้อง มีความเหมาะสมเชิงทฤษฎี มีการ
จัดระบบความคิดและการนำเสนอท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม 

1.2 มีเนื้อหาและกระบวนการท่ีครอบคลุมการพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

2. ความเหมาะสมของรูปแบบ 2.1 มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพราะกรอบแนวคิดดีและ
สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

2.2 มีข้ันตอนการพัฒนาครบถ้วนตามกระบวนการท่ีมีความ
เหมาะสมในเชิงทฤษฎี 

2.3 ในภาพรวมรูปแบบมีความเหมาะสมและชัดเจนดี  มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน ควรได้รับการส่งเสริมให้มีการนำไปปรับใช้กับการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ 
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ตารางที่ 12 (ต่อ) 
ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

3. ความเป็นไปได้ของรูปแบบ 3.1 สามารถนำไปใช้ได้โดยต้องประยุกต์ใช้และกำหนดแบบ
ประเมินและวิธีการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามบริบทของ
สถานศึกษา 

3.2 เป็นรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แนวคิด
กว้างๆ สามารถนำไปศึกษาและพัฒนาให้เหมาะสมสำหรับ
นักเรียนได้  

3.3 ควรสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาให้เกิดเป็นกิจนิสัยเนื่องจาก
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นโรงเรียนในโครงการ
พระราชดำริท่ีเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่ง
นักเรียนควรรักษาภาพลักษณ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

3.4 ในการประเมินคุณลักษณะ หากพิจารณาจากคุณลักษณะ
จากองค์ประกอบท้ัง 4 คุณลักษณะย่อยควรต้องพิจารณา
กำหนดให้ชัดเจน และกระชับ ตรงประเด็นมากขึ้น 

3.5 ควรปรับรูปแบบเพื่อให้เห็นว่าวัตถุประสงค์  วิธีการและ
กิจกรรมท่ีต้องพัฒนามีความสอดคล้องกันจะทำให้รูปแบบมี
ความสมบูรณ์มากขึ้น 

4. ข้อดีของรูปแบบ 4.1 เป็นความพยายามทางวิชาการท่ีจะสร้างสรรค์ให้เกิดการ
ขับเคล่ือนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็น
ไทยของนักเรียน  ให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีเป็นการพัฒนา
อย่างเป็นระบบครบวงจร 
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ตารางที่ 12 (ต่อ) 
ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

4. ข้อดีของรูปแบบ 4.2 เป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมมาก  มีกระบวนการครบถ้วน 
ให้แนวคิดท่ีสำคัญๆ ต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน  ซึ่งจะให้
ประโยชน์ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องมาก 

4.3 เป็นรูปแบบท่ีมีความเป็นรูปธรรม น่าสนใจ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

4.4 ข้อสรุปท่ีได้จากการวิจัย รูปแบบ วิธีการศึกษาและข้อจำกัดท่ี
มีแล้วทำให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็น
ไทยของนักเรียน  ท่ีเป็นองค์ความรู้ท่ีเป็นแก่น  ไม่ว่า
สถานการณ์จะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร  องค์ความรู้จากการ
วิจัยพัฒนารูปแบบนี้ก็ยังคงอยู ่

5. ข้อจำกัดของรูปแบบ 5.1 การยอมรับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทยของนักเรียน  เป็นเรื่องท่ีสำคัญท่ีต้องพิจารณา 
เพราะผู้ท่ีจะยอมรับการพัฒนาตามรูปแบบต้องเป็นผู้ท่ีมี
ความทุ่มเทในการจัดกิจกรรมตามขั้นตอน และเข้าใจ เข้าถึง
นักเรียน เป็นแบบอย่างและปลูกฝังให้นักเรียนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ใน
เบ้ืองต้นควรเน้นให้นักเรียนรับรู้ เกิดทัศนคติท่ีดี 

5.2 มีการกำหนดวิธีการพัฒนาภาพกว้าง  ควรมีการระบุเวลาใน
การพัฒนา 

6. ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง แก้ไขและการนำ
รูปแบบไปใช้ 

6.1 ควรปรับให้วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการพัฒนาเป็น
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพราะสะดวกแก่การวัดว่าเป็นไป
ได้และมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจริงหรือไม ่
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ตารางที่ 12 (ต่อ) 
ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

6. ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง แก้ไขและการนำ
รูปแบบไปใช้ 

6.2 ควรปรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กระชับข้ึน  คัดสรร
เฉพาะประเด็นท่ีจำเป็นและนำไปปฏิบัติได้จริง 

6.3 รูปแบบท่ีนำเสนอมีความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการแต่การนำ
รูปแบบไปใช้จะปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดเป็นคำถามท่ี
ต้องการพิสูจน์  โดยการวิจัยกึ่งทดลองและอาจนำไปสู่การ
ปรับรูปแบบเพื่อขยายผลในการนำไปใช้ 

   จากตารางท่ี 12  ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิจากการประเมินความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ผู้วิจัยปรับปรุงพัฒนารูปแบบ สรุปได้ว่า 
รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย
องค์ประกอบ ดังนี ้
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ภาพที่ 4 รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย 
 
 

ตัวแบบที่ 2 

จัดกิจกรรมและ

ประสบการณ์ให้เห็น

ตัวแบบที่ 1 

 จัดสิ่งเร้าให้เกิดการรับรู้ 

มีทัศนคติที่ดี  

ตัวแบบที่ 3 

พัฒนาใหเ้ป็นกิจนิสัย  

องค์ประกอบตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

องค์ประกอบที่ 1 การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย  
องค์ประกอบที่ 2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
องค์ประกอบที่ 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาท 
                      สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
องค์ประกอบที่ 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย  
 
 

1. สร้างเจตคติทางบวก 
2. การเรียนรู้ความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
3. นโยบายรักษาความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. มาตรการส่งเสริมความมั่นคง 
5. ใชห้ลักธรรมทางศาสนา ปลูกฝงัอบรมนักเรียน 
6. สนับสนุนให้นักเรียนตระหนัก ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ 
7. ใช้กิจกรรมทางศิลปะ วัฒนาธรรมไทย เป็นสื่อในการพัฒนาศักยภาพ 
 
องค์ประกอบที่ 1 จำนวน 7 กิจกรรม 
องค์ประกอบที่ 2 จำนวน 10 กิจกรรม 
องค์ประกอบที่ 3 จำนวน 8 กิจกรรม 
องค์ประกอบที่ 4 จำนวน 7 กิจกรรม 
 
1. สอดแทรกในกิจวัตรประจำวัน 
2. สร้างวิจัยเชงิบวก  
3. หน่ึงห้องเรียน หน่ึงโครงงานคุณธรรม 
4. อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยที่ดีงามให้เป็นมรดกของชาติ 
5. ปลูกฝังวัฒนธรรมไทยใหฝ้ังแน่นในจิตใจ 
6. ส่งเสริมใชห้ลักธรรมทางศาสนาเสริมสร้างคณุธรรมและพัฒนาคณุภาพชีวิต 
7. ส่งเสริมใช้ธรรมนำความรู้ ใชค้วามดีนำความเก่ง 

องค์ประกอบตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

การดำเนินการจัดกิจกรรม 

ผลลัพธ ์
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   จากภาพท่ี 4 รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ท่ีได้ปรับปรุง มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์       
การดำเนินการจัดกิจกรรม และผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียน ดังนี ้
   1. องค์ประกอบตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ี 1 การเป็น
พลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย องค์ประกอบท่ี 2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตาม            
พระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และองค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย  
   2. การดำเนินการจัดกิจกรรม เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท้ัง 3 ตัวแบบ 
ได้แก่ ตัวแบบ 1 จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี ประกอบด้วย 1) สร้างเจตคติทางบวก 2) การ
เรียนรู้ความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 3) นโยบายรักษาความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4) มาตรการส่งเสริมความมั่นคง 5) ใช้หลักธรรมทางศาสนา 
ปลูกฝังอบรมนักเรียน 6) สนับสนุนให้นักเรียนตระหนัก ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ 
และ 7) ใช้กิจกรรมทางศิลปะ วัฒนาธรรมไทย เป็นส่ือในการพัฒนาศักยภาพ ตัวแบบ 2 จัดกิจกรรม
และประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ี 1 จำนวน 7 กิจกรรม องค์ประกอบท่ี 2 
จำนวน 10 กิจกรรม  องค์ประกอบท่ี 3 จำนวน 8 กิจกรรม  องค์ประกอบท่ี 4 จำนวน 7 กิจกรรม 
และตัวแบบ 3 พัฒนาเป็นกิจนิสัย ประกอบด้วย 1) สอดแทรกในกิจวัตรประจำวัน 
2) สร้างวิจัยเชิงบวก 3) หนึ่งห้องเรียน หนึง่โครงงานคุณธรรม 4) อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยท่ีดีงามให้เป็น
มรดกของชาติ  5) ปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้ฝังแน่นในจิตใจ 6) ส่งเสริมใช้หลักธรรมทางศาสนา
เสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 7) ส่งเสริมใช้ธรรมนำความรู้ ใช้ความดีนำความเก่ง 
   3. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียน ได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ท่ีเกิดกับนักเรียนหลังการจัดกิจกรรม 
โดยจำแนกเป็นองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท้ัง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 
การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย องค์ประกอบท่ี 2 การศรัทธา ยึดมั่น และ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตน
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ตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และองค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
 
ตอนที่ 4 ผลการนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความม่ันคงของ  
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ               
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ              
สยามบรมราชกุมารี  ไปใช้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
   การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ปฏิบัติ
ตามสภาพจริง โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท้ัง 3 ตัวแบบ ได้แก่ 
ตัวแบบ 1 จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี  ตัวแบบ 2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า 
และตัวแบบ 3 พัฒนาเป็นกิจนิสัย 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
   1. จัดสิ่งเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติที่ดี   
    เป็นการเตรียมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย เป็นการสร้างความคิดในเชิงบวก (Positive thinking) 
และแรงจูงใจต่อการปฏิบัติตนเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพงึประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย การจัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติ ในขั้นตอนนี้
จำแนกเป็นการดำเนินการ ดังนี้ 
     1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท พฤติกรรม และสร้างเจตคติทางบวก ทีมี
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ผ่านการเรียนการสอนตามหลักสูตร สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรต่อต้านทุจริตศึกษา ท้ังการเสริมบทเรียนและการเรียนรายวิชาโดยตรง 
    1.2 การเรียนรู้ความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 
    1.3 โรงเรียนกำหนดเป็นนโยบายท่ีสำคัญท่ีต้องพิทักษ์ รักษาไว้ ซึ่งความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้สถิตสถาพรตลอดไป 
    1.4 โรงเรียนกำหนดมาตรการท่ีชัดเจนในการส่งเสริมความมั่นคงของของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นส่ือกลางให้ทุกภาคส่วนของสังคม ท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ
และคนในชุมชน ได้ร่วมกันในการพิทักษ์รักษาความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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    1.5 การนำหลักธรรมทางศาสนา มาปลูกฝัง อบรมนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางศาสนาและประพฤติปฏิบัติตาม เกรงกลัวต่อการกระทำความผิด 
    1.6 การสนับสนุนให้นักเรียนตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อประเทศไทยต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
    1.7 ส่งเสริมให้ใช้กิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมไทยเป็นส่ือในการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทย 
   2. จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า 
   เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมและรู้คุณค่าอันนำไปสู่คุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย 
โดยการดำเนินการจัดกิจกรรม ใน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
     องค์ประกอบที่ 1 การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและธำรงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
    ดำเนินการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้
ซึ่งความเป็นไทย ในรอบปี ดังนี้ 
   1. กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ตรงกับวันท่ี 20 กันยายน ด้วยถือว่าวันนี้เป็นวันท่ีเป็น   
สิริมงคลยิ่ง เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีถึงสอง
พระองค์คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว               
อานันทมหิดล รัชกาลท่ี 8 ซึ่งท้ังสองพระองค์ นอกจากจะทรงครองราชย์สมบัติต้ังแต่ทรงพระเยาวแ์ล้ว 
ยังทรงพระปรีชาสามารถย่ิง สมควรท่ีเยาวชนไทยจะเจริญรอยตามเบ้ืองยุคลบาท โรงเรียนจัดกิจกรรม
วันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกและได้รำลึกถึงพระปรีชาสามารถย่ิงของ
พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีท้ังสองพระองค์ 
    2. กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ตรงกับวันท่ี 25 พฤศจิกายน เป็นวัน
คล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 พระมหากษัตริย์ผู้ทรง
เป่ียมไปด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงได้รับพระราชสมัญญาว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของ “คณะลูกเสือแห่งชาติ” 
โรงเรียนจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้
พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย จะมีลูกเสือ เนตรนารี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดง
ความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญ
ประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี 
    3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ให้นักเรียนมีความรู้วิชาทหารเบ้ืองต้น 
เพื่อให้บังเกิดระเบียบวินัย ลักษณะทหาร การเช่ือฟังและการปฏิบัติตามคำส่ังผู้บังคับบัญชา ให้มี
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ความรู้วิชาทหารท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธีทหาร ทำให้นักเรียนมีวินัย ซึ่งโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้
อบรมนักศึกษาวิชาทหารในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   4. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน กระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนจะ
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพืน้ฐานสำหรับ
การนำไปใช้สังคมและชุมชนเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีในอนาคตเป็นการ
สร้างลักษณะนิสัยให้เด็กได้รู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาของสังคม ตลอดจนรู้จัก
รับผิดชอบหน้าท่ีของตน ทีมงานรับผิดชอบชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยโรงเรียนได้นำ
รูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามภาระหน้าท่ี และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เช่น การเลือกตั้งสภานักเรียนเสมือนการเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ ของภาครัฐ สอดแทรกการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยเข้าไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ จัดกิจกรรมประกวด
เรียงความ เขียนคำขวัญ วาดภาพเกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียน รว่มเดินรณรงค์ในส่วนของการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย  การไปใช้สิทธิ์ในการเลือกต้ังในระดับต่าง ๆ 
    5. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน              
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึง่ให้สอดคล้องและสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน เกิดทักษะจากประสบการณ์จริง เกิดความรักชาติ สามารถนำ
ประสบการณ์มา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
    6. กิจกรรมบาติกเฉลิมพระเกียรติ เส้นสีลีลาไทย โรงเรียนส่งเสริมให้มีการผลิตผ้าบาติก 
ทำโดยใช้เทียนปิดส่วนท่ีไม่ต้องการให้ติดสีและใช้วิธีการแต้ม ระบาย หรือย้อมในส่วนท่ีต้องการให้ติดสี 
ผ้าบาติกผ่านขั้นตอนการปิดเทียน แต้มสี ระบายสี และย้อมสีหลายครั้ง และโรงเรียนยังเปิดสอนการ
ทำผ้าบาติกในรายวิชาศิลปะ ได้ทำการเผยแพร่ความรู้ทางด้านบาติแก่ชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการจัด
อบรมและจัดนิทรรศการเผยแพร่ การทำผ้าบาติก แก่สาธารณชนท้ังในอำเภอเฉลิมพระเกียรติและ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    7. กิจกรรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เป็นกิจกรรมท่ีสร้างความตระหนักและองค์ความรู้
เรื่องบทบาทและคุณค่าของความเป็นชาย/หญิงในสังคม พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ 
สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุ่น การเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น เสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการดำรงชีวิต  
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   องค์ประกอบที่ 2 การศรัทธา ยึดม่ัน และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
    1. กิจกรรมฟังธรรมวันพระ  ขึ้น 8 ค่ำ, ขึ้น 15 ค่ำ, แรม 8 ค่ำ, แรม 15 ค่ำ ของ     
ทุกเดือนจันทรคติ โรงเรียนนิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาให้นักเรียนฟงัทุกวันพระหน้าแถว             
ตอนเช้า 
       2. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6  เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และ
ปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งส่ิงท่ีสำคัญยิ่ง ในการบังเกิดพระพุทธเจ้าในโลกก็คือ 
“ธรรมะ” ท่ีพระองค์ทรงตรัสรู้ อันเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วม
ทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน ณ วัดสระไคร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
        3. วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เป็นวันท่ีมีพระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ์ครบเป็นองค์รัตนตรัยครั้งแรกในโลก ซึ่งพระสงฆ์องค์แรก คือพระอัญญาโกณฑัญญะ และ      
ปฐมเทศนาท่ีทรงแสดงคือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนรว่มทำบุญตักบาตร 
        4. วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันเริ่มต้นท่ีพระภิกษุสงฆ์ จะต้อง
อธิษฐานจำพรรษาอยู่กับท่ี ไม่เท่ียวจาริกไปยังท่ีต่าง ๆ เป็นเวลา 3 เดือน นับต้ังแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 
8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี ซึ่งการให้จำพรรษาในสมัยพุทธกาล ก็เพื่อป้องกันมิให้พระสงฆ์
ไปเหยียบย่ำข้าว และพืชผลของชาวบ้านเสียหาย ต่อมาถือเป็นโอกาสดีท่ีพระภิกษุ จะได้มาอยู่ร่วมกัน
เพื่อศึกษาธรรมะ โรงเรียนจัดกิจกรรมการถวายผ้าอาบน้ำฝนและการแห่/ถวายเทียนพรรษา จัดถวาย
เทียนพรรษา 9 วัด สร้างจิตสำนึกให้ครู นักเรียนได้เข้าวัดถวายทาน รักษาศีล ฟังธรรม และเจริญภาวนา 
เพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลโดยมีพระภิกษุเป็นแบบอย่าง ลด ละ ความช่ัวทั้งหลาย และทำความดีเพิ่มขึ้น  
          5. กิจกรรมชักพระวันออกพรรษา ตรงกับวันขึน้ 15 ค่ำเดือน 11 เป็นวันท่ีพระภิกษุ
พ้นข้อกำหนดทางวินัยท่ีจะอยู่จำพรรษา นับต้ังแต่วันเข้าพรรษาเป็นต้นมา และสามารถจาริกไป           
ค้างแรมท่ีอื่นได้ ซึ่งจะมีประเพณีท่ีเกี่ยวข้อง คือ การตักบาตรเทโวโรหนะ คือวันถัดจากวันออกพรรษา      
1 วัน ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งโรงเรียนรว่มกิจกรรมชักพระ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช อันเป็นประเพณีท่ีสำคัญของอำเภอ 
      6. จัดการเรียนการสอน และการสอบธรรมศึกษา ของนักเรียน ซึง่โรงเรียนมีนโยบาย
ให้นักเรียนได้สอบธรรมศึกษาทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลัก 
พุทธธรรมท่ีถูกต้อง  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อันมีผลต่อความเจริญ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  2) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและ
เสริมสร้างศีลธรรม เป็นพลเมืองดีและมีคุณภาพ 3) เพื่อนสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนห่างไกลอบายมุข   
ส่ิงเสพติด ส่ิงผิดกฎหมาย และนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของสังคม 4) เพื่อให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ              

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99_8_%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99_15_%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1_8_%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1_15_%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AB%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1_1_%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
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สยามบรมราชกุมารี  เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรม
ศึกษา โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       7. กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับช้ัน ม.1 ม.4  เพื่อให้นักเรียนเกิด
ภูมิคุ้มกันท่ีดีกับตนเอง สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
เป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นคนดี มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องศีลธรรม จริยธรรม   
    8. กิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการวิถีพุทธ และได้
ดำเนินการสอดคล้องกับตัวชี้วัดแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เช่น มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ   
มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัส 
ติดตามท่ีต่าง ๆ มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น มีห้องพระพุทธศาสนา ร่วมกิจกรรมประจำวันพระ 
   9. กิจกรรมบรรยายธรรมและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เห็นความสำคัญและคุณค่าในการบรรยายธรรม การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะเป็นวัฒนธรรมไทย  
ท่ีคู่มากับสังคมไทย ทำให้เกิดเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เป็นมรดกท่ีสำคัญ เป็นความภูมิใจแสดงถึง
ศักดิ์ศรีของความเป็นไทย ซึ่งโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและเข้าร่วมการแข่งขันใน
กิจกรรมดังกล่าว 
   องค์ประกอบที่ 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตาม   
พระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   
   1. วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ "สมเด็จย่า”
วันท่ี 18 กรกฎาคม มีพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
และการประดับเข็มสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีของโรงเรียน 
    2. วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร   
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 วันท่ี 28 กรกฎาคม  
     3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง และ“วันแม่แห่งชาติ” ตรงกับวันท่ี 12 สิงหาคม โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อ
ปลูกจิตสำนึกท่ีดีให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้และระลึกถึงพระคุณของแม่ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การถวายพระพรชัยมงคล การจัดป้ายนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ 
การทำบุญใส่บาตร กิจกรรมทำดอกมะลิ กิจกรรมวาดภาพระบายสี และคัดลายมือ 
     4. วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันท่ี 18 สิงหาคม เป็นวันเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง     
อันเป็นปรากฏการณ์ท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 ทรงคำนวณทำนายไว้ก่อน
ล่วงหน้าถึง 2 ปีอย่างแม่นยำ และได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรท่ี ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์          
ในวันดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ. 2411 โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก ได้แก่ 

http://www.st2.ac.th/webst2/index.php/2015-11-10-02-30-58/296-2016-09-05-07-55-25
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/28_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
    5. วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช วันท่ี 13 ตุลาคม กิจกรรมวางพวงมาลา ณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    6. วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 5 วันท่ี 23 ตุลาคม  กิจกรรมวางพวงมาลา ณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   7. กิจกรรมประดับเข็มและประดับหมวกตราสัญลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และถือเป็นการเป็นนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ           
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อย่างสมบูรณ์ 
     องค์ประกอบที่ 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
   1. กิจกรรมไหว้ครู จัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน ของทุกปี เป็นการแสดงความกตัญญู
กตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เป็นโอกาสท่ีศิษย์จะได้ขอขมา   
ท่ีเคยล่วงเกินด้วยวาจาหรือกระทำผิดต่อครูอาจารย์ ทำใหค้รูและศิษย์เกิดความรู้สึกผูกพันใกลช้ิด
แน่นแฟ้น เป็นการรกัษาธรรมเนียมอันดีงามของไทย 
     2. กิจกรรมวันสุนทรภู่ ตรงกับวันท่ี 26 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทร
โวหาร (สุนทรภู่) ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และมีผลงานประพันธ์
มากมาย เฉพาะเรื่อง พระอภัยมณี วรรณกรรมช้ินเอกของท่าน ก็มีความยาวถึง 12,706 บท ถือได้ว่า
เป็นกวีนิพนธ์ที่ยาวที่สุดในโลก เมื่อปี พ.ศ. 2529 ท่านได้รับยกย่องจากยูเนสโก ให้เป็นบุคคลผู้มี
ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงผลงานทางภาษาไทย              
การแข่งขันแต่งบทกลอน ร้องบทกลอน และแสดงผลงานท่ีเกี่ยวเนื่อง 
    3. กิจกรรมสืบทอดประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ           
ถือเป็นงานบุญประเพณีท่ีสำคัญในภาคใต้ของไทย ไม่ว่าลูกหลานหรือญาติพี่น้องของคนในครอบครัว
จะไปทำงานอยู่แห่งหนตำบลใดของประเทศไทย มักจะต้องลางานหรือหยุดงานเดินทางกลับบ้านเกิด 
เพื่อมากราบไหว้พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และผู้ท่ีเคารพนับถือเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณรวมทั้งจะ
ได้ทำบุญให้ผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว จุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชน
และญาติท่ีล่วงลับ โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนจัดหมรฺับ ประกวด ซึ่งมขีนมเดือนสิบ และนักเรียน
ร่วมขบวนการแห่หมฺรับกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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   4. กิจกรรมมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย มีการประกวดมารยาทไทยในระดับ
โรงเรียน และระดับจังหวัด มีกิจกรรมให้นักเรียนฝึกการไหว้ทุกเช้าหน้าแถว และไหว้ให้ถูกต้องตาม
โอกาส ระดับบุคคล 
    5. กิจกรรมประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ มีการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์และ
ฝึกนักเรียนส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับประเทศ 
    6. กิจกรรมเพลงบอกสืบสานศิลปะและภูมิปัญญาไทย ด้วยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ นายสร้อย ดำแจ่ม ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-เพลงบอก) ในนามเพลงบอกสร้อย เสียง
เสนาะ โรงเรียนจึงให้ความสำคัญในการละเล่นพื้นบ้านเพลงบอก มีการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ได้รับรางวัลพระราชทานโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
    7. กิจกรรมประดิษฐ์เครื่องประดับศิราภรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องประดับศีรษะ เช่น ชฎา 
มงกุฎ เป็นการผลิตขึ้นเพื่อประกอบชุดการแสดง เป็นการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 
  3. พัฒนาเป็นกิจนิสัย    
            เป็นขั้นตอนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย เพื่อพัฒนาให้เป็นลักษณะนิสัยของนักเรียน การพัฒนา
เป็นกิจนิสัย ในขั้นตอนนี้จำแนกเป็นการดำเนินการ 7 ด้าน ดังนี้ 
       3.1 การสอดแทรกในกิจวัตรประจำวัน ได้แก่ นักเรียนทุกคนทำความสะอาดเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณ ทำสมาธิ รายงานผลการตรวจสอบการ
ทำความดี   
      3.2 การสร้างวินัยเชิงบวก ผ่านงานกลุ่มสี ผ่านกิจกรรมสภานักเรียน 
        3.3 โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม ทุกห้องเรียนมีโครงงานคุณธรรม 
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  
     1) ร่วมกันระดมความคิดเพื่อหาโครงงานโดยมี ครูเป็นผู้คอยแนะนำ  
     2) ลงมือทำโครงงาน  
     3) สรุปและประเมินโครงงาน  
     4) นำเสนอ ถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรมเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีแต่ละ
กลุ่มท่ีได้ร่วมกันทำ   
    3.4 โรงเรียนผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนในการอนุรกัษ์เอกลักษณ์ไทยท่ีดีงามให้เป็น
มรดกของชาติและทุนท่ีสำคัญของสังคมตลอดไป 
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    3.5 โรงเรียนส่งเสริม ปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้ฝ่ังแน่นในจิตใจของครู บุคลากรและ
นักเรียนทุกคน 
      3.6 โรงเรียนสนับสนุนหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา 
    3.7 การส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีศาสนาและการศึกษาควบคู่กัน มีธรรมะนำความรู้ 
ให้ความดีนำความเก่ง มีศรัทธาและปัญญาอันถูกต้อง 
 
ขั้นตอนที่ 5 ผลการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ              
รักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังการใช้รูปแบบ 
   การศึกษาผลการใช้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพงึประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน โดยการประเมินผลเมื่อส้ินสุด
การใช้รูปแบบ (Summative evaluation) เพื่อตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยดำเนินการ       
2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบ 2) เปรียบเทียบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบ 
  ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน  ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหคุ์ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบ                    
การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทย โดยการหาค่าเฉล่ีย ( )  และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระหว่างก่อน
และหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย โดยใช้  t – test  แบบ Dependent 
 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหคุ์ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบ                     
การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์            
และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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ตารางที่ 13 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียน จำแนกเป็นองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ X̅ S.D. แปลผล 
1. การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย 2.86 .12 ดีเย่ียม 
2. การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 2.76 .17 ดีเย่ียม 
3. การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตน

ตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
2.85 .10 ดีเย่ียม 

4. ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย 

2.79 .21 ดีเย่ียม 

เฉล่ียรวม 2.82 .09 ดีเย่ียม 
    จากตารางท่ี 13 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียนหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทย โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังการใช้รูปแบบอยู่ในระดับ 

ดีเย่ียม (x̅ = 2.82 , S.D. = .09)  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะ               
อันพึงประสงค์หลังการใช้รูปแบบ เรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ระดับ ดีเยี่ยม 

(x̅ = 2.86, S.D. = .12) รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 3 ระดับดีเยี่ยม  (x̅ =  2.85, S.D. = 10) 

องค์ประกอบท่ี 4 ระดับ ดีเย่ียม  (x̅ = 2.79, S.D. = .21)  และ องค์ประกอบท่ี 2  ระดับ ดีเย่ียม     

(x̅ = 2.76, S.D. = .17) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 14 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียน องค์ประกอบท่ี 1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย 

ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ X̅ S.D. แปลผล 
  1. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 2.87 .33 ดีเย่ียม 
  2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักชาติอย่างมีเหตุผล 2.96 .19 ดีเย่ียม 
  3. ร้องเพลงชาติได้ถูกต้อง 2.94 .23 ดีเย่ียม 
  4. แสดงออกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 2.97 .16 ดีเย่ียม 
  5. เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียน 2.94 .24 ดีเย่ียม 
  6. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคีปรองดอง 2.83 .37 ดีเย่ียม 
  7. เคารพกฎหมาย กฎระเบียบของสังคม 2.95 .22 ดีเย่ียม 
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ตารางที่ 14 (ต่อ) 
  8. เข้าร่วมกิจกรรมการปกป้องรักษาชาติ  2.88 .32 ดีเย่ียม 
  9. ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 2.90 .29 ดีเย่ียม 
10. อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย กำลังใจ และ

กำลังสติปัญญา 
2.78 .41 ดีเย่ียม 

11. แบ่งปันส่ิงของ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ และช่วยแก้ปัญหา
หรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น 

2.86 .35 ดีเย่ียม 

12. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 2.68 .46 ดีเย่ียม 
13. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างส่ิงท่ีดีงาม

ของส่วนรวม 
2.90 .30 ดีเย่ียม 

14. ร่วมกิจกรรมในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง 
ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข 

2.71 .45 ดีเย่ียม 

15. ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า  3.00 .00 ดีเย่ียม 
16. รักษาสาธารณะสมบัติ 2.83 .37 ดีเย่ียม 
17. ตักเตือนเมื่อเห็นผู้อื่นทำลายสาธารณะสมบัติ 2.76 .42 ดีเย่ียม 
18. รู้จักประหยัดและอดออมในครอบครัว 2.73 .44 ดีเย่ียม 
19. ซื่อสัตย์ สุจริต 2.91 .28 ดีเย่ียม 
20. เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ 2.85 .35 ดีเย่ียม 

เฉล่ียรวม 2.86 .12 ดีเย่ียม 
    จากตารางท่ี 14 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียนหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ                 
รักความเป็นไทย องค์ประกอบท่ี 1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย โดย
ภาพรวมพบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเย่ียม ( = 2.86, S.D. = .12) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ลำดับ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
ได้แก่ ข้อ 15 ( = 3.00, S.D. = 0.00, อยู่ในระดับดีเย่ียม ) รองลงมา ได้แก่ ข้อ 4 ( = 2.97,     
S.D. = .16 , อยู่ในระดับดีเย่ียม) และ ข้อ 2 ( = 2.96, S.D. = .19, อยู่ในระดับดีเย่ียม) ตามลำดับ   
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ตารางที่ 15 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียน องค์ประกอบท่ี 2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 

ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ X̅ S.D. แปลผล 
  1. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ 2.67 .47 ดีเย่ียม 
  2. ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ 2.69 .46 ดีเย่ียม 
  3. มีความละอายและเกรงกลัวในการกระทำช่ัว 2.66 .47 ดีเย่ียม 
  4. ยึดมั่นในคำสอนขององค์ศาสดาตามศาสนาท่ีตนนับถือ 3.00 .00 ดีเย่ียม 
  5. แนะนำ ตักเตือนผู้อื่นเมื่อประพฤติผิดจริยธรรม   2.80 .40 ดีเย่ียม 
  6. นำคำสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤติปฏิบัติใน

ชีวิตประจำวัน 
2.82 .38 ดีเย่ียม 

  7. นำหลักคำสอนในศาสนาของตนไปเผยแผ่ให้คนอื่น
เข้าใจได้ 

2.81 .39 ดีเย่ียม 

  8. ฟังพระธรรมเทศนาหรือตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามโอกาสท่ีเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 

2.62 .48 ดีเย่ียม 

  9. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์หรือตามหลักศาสนาท่ีตน
นับถืออย่างสม่ำเสมอ 

2.61 .48 ดีเย่ียม 

10. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อยเมื่อไปยังสถานท่ีสำคัญทาง
ศาสนา 

2.82 .38 ดีเย่ียม 

11. ให้ความเคารพในสถานท่ีและส่ิงอันเป็นท่ีเคารพในทาง
ศาสนา 

2.97 .17 ดีเย่ียม 

เฉล่ียรวม 2.76 .17 ดีเย่ียม 
    จากตารางท่ี 15 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียนหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ           
รักความเป็นไทย องค์ประกอบท่ี 2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา โดยภาพรวม
พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเย่ียม  ( = 2.76, S.D. = .17) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ลำดับ  พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  ได้แก่            
ข้อ 4 ( = 3.00, S.D. = .05 , อยู่ในระดับดีเยี่ยม ) รองลงมา ได้แก่ ข้อ 11 ( = 2.97, S.D. = .17, 
อยู่ในระดับดีเย่ียม) และ ข้อ 10, ข้อ 6  ( = 2.82, S.D. = .38 ,อยู่ในระดับดีเย่ียม) ตามลำดับ   
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ตารางที่ 16 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียน  องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์           
และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ X̅ S.D. แปลผล 
  1. ยืนถวายความเคารพเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี 3.00 .00 ดีเย่ียม 
  2. แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระมหากษัตริย ์
2.81 .39 ดีเย่ียม 

  3. แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.82 .38 ดีเย่ียม 
  4. รู้รักสามัคคีกลมเกลียว  2.99 .11 ดีเย่ียม 
  5. ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.86 .34 ดีเย่ียม 
  6. เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.99 .10 ดีเย่ียม 

  7. อัธยาศัยสุภาพอ่อนโยน 2.83 .37 ดีเย่ียม 
  8. นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทาง   

ในการดำเนินชีวิต 
2.75 .43 ดีเย่ียม 

  9. ไม่พูดคำหยาบ  2.96 .19 ดีเย่ียม 
10. ไม่พูดปด ไม่สอพลอ  2.79 .40 ดีเย่ียม 
11. ไม่กล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่น 2.74 .43 ดีเย่ียม 
12. ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น 2.83 .38 ดีเย่ียม 
13. ไม่คดโกงผู้อื่น 2.74 .43 ดีเย่ียม 
14. ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ 2.87 .34 ดีเย่ียม 
15. ทำหน้าท่ีของตนให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม 2.77 .41 ดีเย่ียม 
16. รัก ผูกพันในครอบครัว ห่วงหาอาทรต่อกัน 2.88 .32 ดีเย่ียม 
17. ปฏิบัติตนในทางท่ีดีท่ีถูก เหมาะสมกับกาลเทศะ 2.83 .37 ดีเย่ียม 

เฉล่ียรวม 2.85 .10 ดีเย่ียม 
    จากตารางท่ี 16 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียนหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ                   
รักความเป็นไทย องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตาม             
พระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะ                
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเย่ียม ( = 2.85, S.D. = .10) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ลำดับ  พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่  ข้อ 1 ( = 3.00, S.D. = 0.00, 
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อยู่ในระดับดีเย่ียม) รองลงมา ได้แก่ ข้อ 6 ( = 2.99, S.D. = .10, อยู่ในระดับดีเย่ียม)  และ ข้อ 4           
( = 2.99, S.D. = .11 ,อยู่ในระดับดีเย่ียม) ตามลำดับ   
 
ตารางที่ 17 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียน องค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ X̅ S.D. แปลผล 
  1. แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  2.77 .41 ดีเย่ียม 
  2. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และ

วัฒนธรรมไทย 
2.82 .38 ดีเย่ียม 

  3. ชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

2.77 .42 ดีเย่ียม 

  4. ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

2.85 .35 ดีเย่ียม 

  5. นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต 2.63 .48 ดีเย่ียม 
  6. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย 2.78 .41 ดีเย่ียม 
  7. แนะนำ มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 2.84 .36 ดีเย่ียม 
  8. ทักทายกันด้วยการไหว้ แบบไทยๆ รอยยิ้มแบบไทย 2.89 .30 ดีเย่ียม 
  9. มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 2.86 .35 ดีเย่ียม 
10. มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 2.77 .42 ดีเย่ียม 

เฉล่ียรวม 2.79 .21 ดีเย่ียม 
  จากตารางท่ี 17 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียนหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ          
รักความเป็นไทย องค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเย่ียม ( = 2.79, S.D. = .21) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ลำดับ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
ได้แก่ ข้อ 8 (  = 2.89, S.D. = .30, อยู่ในระดับดีเยี่ยม) รองลงมา ได้แก่ ข้อ 9 ( = 2.86, S.D. = .35, 
อยู่ในระดับดีเย่ียม) และ ข้อ 4 ( = 2.85, S.D. = .35 ,อยู่ในระดับดีเย่ียม) ตามลำดับ   
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   ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระหว่างก่อน
และหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย โดยใช้สถิติทดสอบที (t - test) แบบกลุ่มไม่อิสระ 
(Dependent group) 
 
ตารางที่ 18 เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบ    
การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทย  โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบ 

 
องค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ก่อนการใช้
รูปแบบ 

หลังการใช้
รูปแบบ 

 
t 

 
Sig 

 

X̅ S.D. 
 

X̅ S.D. 
1. การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึ่ง
ความเป็นไทย  
2. การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา  
3. การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี   
4. ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

2.20 
 

2.26 
 

2.22 
 
 

2.37 
 

.24 
 

.25 
 

.25 
 
 

.31 
 

2.86 
 

2.76 
 

2.85 
 
 

2.79 
 

.12 
 

.17 
 

.10 
 
 

.21 

41.12* 
 

26.54* 
 

38.34* 
 
 

18.81* 

.000 
 

.000 
 

.000 
 
 

.000 

เฉล่ียรวม 2.26 .16 2.82 .09 46.52* .000 
* p < .05 
   จากตารางท่ี 18  เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระหว่างกอ่นและหลัง
การใช้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์หลังการใช้รูปแบบ ( = 2.82, S.D. = .09) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนการใช้รูปแบบ  
( = 2.26, S.D. = .16) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังการใช้รูปแบบ สูงกว่า
คะแนนเฉล่ียก่อนการใช้รูปแบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกองค์ประกอบ 
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 บทที ่5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
  การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ           
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาตัวชี้วัดและวิเคราะห์ จำแนกองค์ประกอบคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียน (2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ    
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
(3) เพื่อพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ            
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
(4) เพื่อนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ปฏิบัติ
ตามสภาพจริง (5) เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ                
รักความเป็นไทย 
   การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development) แบ่งการศึกษา 
เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาตัวช้ีวัดและวิเคราะห์ จำแนกองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน โดย 
1) จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือผู้มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน โดยพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อกำหนดเป็นองค์ประกอบและกำหนดตัวชี้วัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ กำหนดเป็นตัวชี้วัดและวิเคราะห์ 
จำแนกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
รักความเป็นไทยของนักเรียน เครื่องมือการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การศึกษา
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ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียน 2) จำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน โดย
สอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ซึ่งพิจารณาเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการจำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ                
รักความเป็นไทยของนักเรียน 
  ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมารี  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัด โดย
นักเรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นกัเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จำนวน 293 คน  
โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการปฏิบัติตนท่ีส่งเสริมความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดย 1) นำตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ์
และรักความเป็นไทยของนักเรียน ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยในขั้นตอนท่ี 1 มาทำการวิเคราะห์ และจัด
กลุ่มเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 2) นำแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกฝัง
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ                
รักความเป็นไทยของนักเรียนและหลักการในการสร้างรูปแบบ มากำหนดองค์ประกอบ โครงสร้าง              
ในแต่ละขั้นตอน กำหนดรายละเอียดในการดำเนินการพัฒนาท่ีเหมาะสม กำหนดขอบข่ายการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ วิธีการและกิจกรรมท่ีพัฒนา และผลท่ีได้รับ นำแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียนและหลักการในการสร้างรูปแบบ มากำหนดองค์ประกอบ โครงสร้าง 
ในแต่ละขั้นตอน กำหนดรายละเอียดในการดำเนินการพัฒนาท่ีเหมาะสม กำหนดขอบข่ายการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ วิธีการและกิจกรรมท่ีพัฒนา และผลท่ีได้รับ ท้ังนี้กิจกรรมตัวแบบท่ีพัฒนา ได้ประยุกต์



138 
 

ทฤษฎีด้านจิตพิสัยของ Krathwohl, Bloom and Masia ท่ีมีลักษณะเป็นแบบบูรณาการ เน้นตัวแบบ
ด้านการเกิดลักษณะนิสัยของบุคคล มี 3 ตัวแบบหลัก คือ 1) จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี 
(Receiving) 2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า (Valuing) และ 3) พัฒนาเป็นกิจนิสัย 
(Characterization) 3) การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ                
รักความเป็นไทยของนักเรียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 18 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 
หรือ ผู้มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดย
พิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน  
     ขั้นตอนท่ี 4 การนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพงึประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ไปใช้ปฏิบัติตามสภาพจริง โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) สร้างความเข้าใจกับ คณะครู 
และปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน               
2) ดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริม การจัดกิจกรรมตามรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน     
ในแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบ ท้ัง 3 ตัวแบบ ได้แก่ 1) จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี 
(Receiving) 2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า (Valuing) และ 3) พัฒนาเป็นกิจนิสัย 
(Characterization) 
   ขัน้ตอนท่ี 5  ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช              
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้นักเรียนประเมินตนเอง  
โดยการศึกษาหลังการใช้รูปแบบ เพื่อตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยดำเนินการ 2 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ศึกษาระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบ 2) เปรียบเทียบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จำนวน 293 คน  โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือ   
ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการปฏิบัติตนท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
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พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   

สรุปผลการวิจัย 
   การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียน              
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ผลการศึกษาตัวชี้วัดและวิเคราะห์จำแนกองค์ประกอบตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงคท์ี่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของ
นักเรียน  พบว่า 1) ศึกษาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน สรุปได้ 58 ตัวชี้วัด 2) จำแนกตัวช้ีวัดตาม
องค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียน ตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบท่ี 1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย มี 20 ตัวช้ีวัด องค์ประกอบท่ี 2 
การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มี 11 ตัวชี้วัด องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี 17 
ตัวชี้วัด และองค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย มี 10 
ตัวชี้วัด 
    ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความม่ันคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ   
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ 
องค์ประกอบท่ี 4  ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ระดับดี รองลงมา 
ได้แก่ องค์ประกอบ  ท่ี 2 การศรัทธา  ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ระดับดี  องค์ประกอบท่ี 3 
การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ระดับดี และองค์ประกอบท่ี 1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย 
ระดับดี ตามลำดับ 
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   ตอนที่ 3 ผลการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความ
ม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า  
  รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีองค์ประกอบ
ของรูปแบบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การดำเนินการจัด
กิจกรรม และผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียน ดังนี้ 
   1. องค์ประกอบตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ี 1 การเป็น
พลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย องค์ประกอบท่ี 2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตาม       
พระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และองค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจ                  
ในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย  
   2. การดำเนินการจัดกิจกรรม เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท้ัง 3 ตัวแบบ 
ได้แก่ ตัวแบบ 1 จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี ประกอบด้วย 1) สร้างเจตคติทางบวก 2) การ
เรียนรู้ความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 3) นโยบายรักษาความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4) มาตรการส่งเสริมความมั่นคง 5) ใช้หลักธรรมทางศาสนา 
ปลูกฝังอบรมนักเรียน 6) สนับสนุนให้นักเรียนตระหนัก ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ 
และ 7) ใช้กิจกรรมทางศิลปะ วัฒนาธรรมไทย เป็นส่ือในการพัฒนาศักยภาพ ตัวแบบ 2 จัดกิจกรรม
และประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ี 1 จำนวน 7 กิจกรรม องค์ประกอบท่ี 2 
จำนวน 9 กิจกรรม  องค์ประกอบท่ี 3 จำนวน 7 กิจกรรม  องค์ประกอบท่ี 4 จำนวน 7 กิจกรรม และ
ตัวแบบ 3 พัฒนาเป็นกิจนิสัย ประกอบด้วย 1) สอดแทรกในกิจวัตรประจำวัน 2) สร้างวินัยเชิงบวก   
3) หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม 4) อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยท่ีดีงามให้เป็นมรดกของชาติ         
5) ปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้ฝังแน่นในจิตใจ 6) ส่งเสริมใช้หลักธรรมทางศาสนาเสริมสร้างคุณธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ 7) ส่งเสริมใช้ธรรมนำความรู้ ใช้ความดีนำความเก่ง 
   3. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียน ได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ท่ีเกิดกับนักเรียนหลังการจัดกิจกรรม 



141 
 

โดยจำแนกเป็นองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท้ัง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 
การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย องค์ประกอบท่ี 2 การศรัทธา ยึดมั่น และ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตน
ตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และองค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
    ตอนที่ 4 ผลการนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความม่ันคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ปฏิบัติตามสภาพจริง พบว่า การดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ 1) จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี  2) จัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า และ 3) พัฒนาเป็นกิจนิสัย พบว่า 1) จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี  
เป็นการเตรียมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย เป็นการสร้างความคิดในเชิงบวก (Positive thinking) และ
แรงจูงใจต่อการปฏิบัติตนเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย โดยดำเนินการ 1.1) การสร้างความรู้ความเข้าใจใน
บทบาท พฤติกรรม และสร้างเจตคติทางบวกต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ผ่านการเรียนการสอนตามหลักสูตร สาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ หลักสูตรต่อต้านทุจริตศึกษา ท้ังการเสริมบทเรียนและการเรียนรายวิชาโดยตรง 1.2) การเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์  2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้
นักเรียนเกิดพฤติกรรมและรู้คุณค่าอันนำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย โดยการดำเนินการจัดกิจกรรม ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 2.1) 
การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย 2.2) การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนา 2.3) การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ 2.4) ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย 3) พัฒนาเป็นกิจนิสัย เป็นขั้นตอนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย เพื่อพัฒนาให้เป็นลักษณะนิสัย
ของนักเรียน การพฒันาเป็นกิจนิสัย ในขั้นตอนนี้จำแนกเป็นการดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ 3.1) 
สอดแทรกในกิจวัตรประจำวัน ได้แก่ นักเรียนทุกคนทำความสะอาดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เข้าแถวเคารพ         
ธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณ ทำสมาธิ รายงานผลการตรวจสอบการทำความดี 3.2) สร้างวินัย          
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เชิงบวก  ผ่านงานกลุ่มสี ผ่านกิจกรรมสภานักเรียน 3.3) โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม 
ทุกห้องเรียนมีโครงงานคุณธรรม   
   ตอนที่ 5 ผลการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช    
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังการใช้รูปแบบ พบว่า 
การดำเนินการ 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียนหลังการใช้
รูปแบบ พบว่า โดยภาพรวม นักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์หลังการใช้รูปแบบอยู่ในระดับดีเย่ียม 
และ 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระหว่างกอ่นและหลังการใช้รูปแบบ พบว่า 
นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังการใช้รูปแบบ สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนการใช้
รูปแบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังโดยภาพรวมและรายองค์ประกอบ 
 

การอภิปรายผล 
   ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
มีประเด็นท่ีผู้วิจัยนำมาอภิปรายผล ดังนี้  
   ตอนที่ 1 ผลการศึกษาตัวชี้วัดและวิเคราะห์จำแนกองค์ประกอบตัวชี้วัดคุณลักษณะ               
อันพึงประสงคท์ี่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียน ได้แก่ 1) ศึกษาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน พบว่า สรุปได้ 58 ตัวชี้วัด 2) จำแนก
ตัวชี้วัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์       
4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย        
มี 20 ตัวช้ีวัด องค์ประกอบท่ี 2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มี 11 ตัวช้ีวัด 
องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี มี 17 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะวัฒนธรรมไทย มี 10 ตัวชี้วัด จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า จะเห็นได้ว่าการศึกษา
ตัวชี้วัด เป็นส่ิงสำคัญ เนื่องจากตัวช้ีวัดเป็นส่ิงท่ีผู้เรียนพึงปฏิบัติได้ แสดงถึงคุณลักษณะของผู้เรียน ซึ่ง
สะท้อนถึงพฤติกรรมการแสดงออก มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการตัดสิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความ
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เป็นไทยของนักเรียน ซึง่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว เป็นหน้าท่ีสำคัญของสถานศึกษา ท่ีจะต้อง
จัดการเรียนรู้หรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดพฤติกรรมท่ีต้องการ การท่ีจะทราบว่านักเรียน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพียงใดนั้น จำเป็นต้องมตัีวชี้วัดท่ีชัดเจนเป็นกรอบในการวัดและประเมิน
คุณลักษณะ ดังนั้นการศึกษาตัวชี้วัดและวิเคราะห์จำแนกองค์ประกอบตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของ
นักเรียน เพื่อช่วยให้ได้ กรอบองค์ประกอบ และตัวชี้วัด ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีจะ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ อรุณศิริ จันทร์หล่น (2560) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
แนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
สำหรับสถานศึกษา มี 3 องค์ประกอบ 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.1) ด้านมีวินัย 1.2) ด้านใฝ่เรียนรู้ และ 1.3) 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน ซึ่งด้านมีวนิัยมี 4 ตัวชี้วัด ด้านใฝ่เรียนรู้มี 2 ตัวชี้วัด ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน  
มี 2 ตัวชี้วัด และสอดคล้องกับ ฐิตินันท์ ปั่นมาก (2561) ท่ีได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งช้ี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร พบว่า 1) สภาพความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนใน
สถานศึกษา พบว่า ตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสม จำแนกออกเป็น 8 องค์ประกอบหลัก 46 ตัวบ่งช้ี 2) การ
พัฒนาตัวบ่งช้ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรยีนในสถานศึกษาพบว่า จากการนำตัวแปรท่ีใช้ใน
การศึกษาไปวิเคราะห์ด้วยวิธีหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉากแวริแมกซ์ สามารถจัดกลุ่มใหม่เข้า
องค์ประกอบได้จำนวน 6 องค์ประกอบหลัก 40 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการเป็นพลเมือง
ชาติ องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม องค์ประกอบท่ี 3 ด้านจิตสำนึกรักความเป็นไทย 
องค์ประกอบท่ี 4 ด้านความซื่อตรง สุจริตใจ  องค์ประกอบท่ี 5 ด้านการมีวินัยต่อตนเองและ 
องค์ประกอบท่ี 6 ด้านการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต 3) ผลการวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบ               
ความสอดคล้องของตัวบ่งช้ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา พบว่า โมเดล        
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ สุจิตตรา บัวขันธ์ (2558) 
ได้ทำการวิจัย เรื่อง รูปแบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
เอกชน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  พบว่า  รูปแบบคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเอกชน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 ซึ่งมี 3 ด้าน 15 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ ดานความซื่อสัตยสุจริต มีจำนวน 6 ตัวบงช้ี ด้านความ 
มีวินัย มีจำนวน 4 ตัวบงช้ี ดานอยูอย่างพอเพียง มีจำนวน 5 ตัวบงช้ี   
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    ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความม่ันคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า 
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 4 
ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ระดับดี รองลงมา ได้แก่ 
องค์ประกอบท่ี 2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ระดับดี  องค์ประกอบท่ี 3               
การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทรา         
บรมราชชนนี ระดับดี และองค์ประกอบท่ี 1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย 
ระดับดี ตามลำดับ ซึ่งการประเมินสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย โดยให้นักเรียนประเมินตนเอง จากผลการวิจัย
สามารถอภิปรายได้ว่า การปลูกผังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      
ท่ีผ่านมานั้น เป็นการปลูกฝังผ่านการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในลักษณะ
ต่าง ๆ จนตกผนึกเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม ซึ่งใช้เวลาในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเพื่อนำมาประเมินและ
ตัดสิน ท้ังนี้การดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผ่านยังไม่มีรูปแบบท่ีชัดเจน ไม่มีการเก็บ
ข้อมูลพฤติกรรม มีการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติของกิจกรรมในโรงเรียน        
แต่ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนท่ีจัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนพิเศษตาม
โครงการพระราชดำริ ท่ีมีการปลูกฝังมารยาทท่ีดีงาม จึงทำให้ข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย อยู่ในระดับดี จาก
ผลการวิจัยสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ชาตรี ต้ังอัมพรตรีพล (2559) ได้ทำการวิจัย เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จำนวน 113 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการ
วิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 7 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน โดยสามารถ
ลำดับค่ามัชฌิม เลขคณิต จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านรักความเป็นไทย ด้าน
ซื่อสัตย์สุจริต ด้านมีวินัย ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน ด้านมีจิตสาธารณะ ด้านใฝ่เรียนรู้และด้านอยู่อย่าง
พอเพียง และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณศิริ จันทร์หล่น (2560) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
แนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีนสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า สภาพปัจจุบันของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีวินัย รองลงมา คือ ใฝ่เรียนรู้ และ
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ มุ่งมั่นในการทำงาน ส่วนภาพท่ีพึงประสงค์ปรากฏผลเช่นเดียวกันกับสภาพ
ปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ตฤน น้าวแสง (2561) ได้ทำการวิจัย เรื่อง คุณลักษณะ                       
อันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา     
ปีท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน และด้านมีจิตสาธารณะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ                        
พระมหาวิจิตร อินฺทธมฺโม (พิศเพ็ง) (2561) ได้ทำการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามหลักกุศลกรรมบถ 10  พบว่า สภาพคุณลักษณะนักเรียนตามหลักกุศลกรรมบถ 10 สำหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน ภาพรวม 8 ด้าน 
อยู่ในระดับมาก รายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ อยู่อย่างพอเพียง รองลงมาได้แก่ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์ สุจริต 
ตามลำดับ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นริศรา ตาปราบ (2562) ได้ทำการวิจัย เรื่อง รูปแบบ                        
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดชัยภูมิ พบว่า สภาพปัจจุบัน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มีท้ังหมด 8 คุณลักษณะ ได้แก่ คุณลักษณะท่ี 1 รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ด้านการเป็นพลเมืองดีของชาติ คุณลักษณะท่ี 2 ซื่อสัตย์สุจริต คุณลักษณะท่ี 3 มีวินัย 
คุณลักษณะท่ี 4 ใฝ่เรียนรู้ คุณลักษณะท่ี 5 อยู่อย่างพอเพียง คุณลักษณะท่ี 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
คุณลักษณะท่ี 7 รักความเป็นไทย คุณลักษณะท่ี 8 มีจิตสาธารณะ ระดับคุณลักษณะท้ัง 8 อยู่ในระดับ
ปานกลาง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย ของ วินัย คำชัย (2562) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ระดับการปฏิบัติและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีการปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยลำดับแรกดังนี้ ด้านความรับผิดชอบเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
ด้านความรู้และทักษะ ด้านทักษะ ด้านปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ศึกษา ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม รับผิดชอบและซื่อสัตย์ ด้านการวิเคราะห์ ส่ือสาร ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี  
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 ตอนที่ 3 ผลการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริม                
ความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                                  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พบว่ารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของ
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีองค์ประกอบของรูปแบบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การดำเนินการจัดกิจกรรม และผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นกับ
นักเรียน การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ โดยการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านมิติ 
และตัวแบบ พบว่า ในทุกรายการตัวแบบมีค่ามิติความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมิติความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า เนื่องจากการพัฒนารูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทยของนักเรียน ได้ดำเนินการตามหลักการพัฒนารูปแบบ มีกระบวนการกำหนดโครงสร้าง 
แนวทาง วิธีการหรือขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรม            
มีส่วนท่ีสำคัญท่ีเกี่ยวข้องอยู่ 4 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนท่ี 1 อธิบายความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ท่ีมาของรูปแบบ ส่วนท่ี 2  ลักษณะรูปแบบ  ซึ่งเป็นการอธิบายด้วยรูปแบบ ส่วนท่ี 3 การนำรูปแบบ
ไปใช้ และส่วนท่ี 4 ผลท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ท้ังนี้ผู้วิจัยได้คิดโครงสร้างของรูปแบบขึ้นมาก่อน แล้ว
ปรับปรุงโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศจากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบหรือผลการวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง หรือทำการศึกษาองค์ประกอบย่อยหรือตัวช้ีวัดพฤติกรรมแต่ละตัว แล้วแบ่งกลุ่มตัวชี้วัดให้
เข้าองค์ประกอบท่ีสำคัญ ประกอบข้ึนเป็นโครงสร้างของรูปแบบ เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีเหมาะสม ผู้วิจัย
กำหนดหลักการในการพัฒนารูปแบบอย่างชัดเจน เป็นรูปแบบท่ีไม่ซับซ้อน  สามารถนำไปปฏิบัติได้
ง่าย ตัวแปรในรูปแบบมีน้อยตัวแต่สามารถอธิบายผลได้มาก และได้ให้ผู้เช่ียวชาญได้ช่วยพิจารณาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้อีกครั้ง จากผลการวิจัยสอดคล้องกับ งานวิจัยของ อรุณศิริ จันทร์หล่น 
(2560) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางพฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า แนวทางพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบด้วย 7 แนวทาง ได้แก่ 1) กำหนดนโยบายส่งเสริมอย่างชัดเจน 2) 
จัดให้มีคณะกรรมการเป็นการเฉพาะ 3) สร้างความเข้าใจร่วมกัน 4) กำหนดเป้าหมายของการพัฒนา
อย่างชัดเจน 5) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดส่ิงแวดล้อมเชิงคุณธรรม 6) ส่งเสริมการกำกับดูแล  และ 7) 
สร้างเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ชาตรี  อุ่นเรือน (2561)   ได้ทำ
การวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
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ตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
พบว่า 1) แบบจำลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยตัว
แปรเชิงสาเหตุส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อตัวแปรตาม คือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิต
สาธารณะ ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.5 พบว่ามี 5 ตัวแปร คือ ประสบการณ์ทางสังคม คุณธรรมจริยธรรม 
ความฉลาดทางอารมณ์ ลักษณะมุ่งอนาคต และการรับรู้ความสามารถของตน 2) รูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประกอบด้วย
กิจกรรมจำนวน 13 กิจกรรม คือ 2.1) กิจกรรมใจเขาใจเรา 2.2) กิจกรรมรักนะตัวเอง 2.3) กิจกรรมฮโีร่
ในตัวฉัน สถานะ Facebook 2.4) กิจกรรมการค้นหาบุคคลดีเด่นต้นแบบ  2.5) กิจกรรมภาษาดอกไม้
ให้พ่อแม่ 2.6) ใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าจาก Smart Phone 2.7) กิจกรรมอาชีพท่ีใฝ่ฝัน 2.8) กิจกรรมการ
ทำงานท่ีประสบผลสำเร็จ 2.9) กิจกรรมแม่ใส่ใจทำความดีในโรงเรียน 2.10) กิจกรรมอาสาพัฒนาพาสุขใจ 
2.11) กิจกรรมการปรับตัว 2.12) กิจกรรมใบไม้เติมพลัง 2.13) กิจกรรมสุดยอดเด็กดีศรียางชุม  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพรัตน์ อินทร์พันธ์ (2561) ได้ทำการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ อำเภอส่ีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา การวิจัย
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนไทยวัฒนา
ประชารัฐ ระยะท่ี 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน
ไทยวัฒนาประชารัฐ ระยะท่ี 3 การประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ โดยผู้เช่ียวชาญประเมินด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นไปได้ 
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 
อำเภอส่ีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา มีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ขอบเขตการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 2) หลักการแนวคิดการพัฒนา 3) วัตถุประสงค์ 4) เนื้อหา
สาระสำคัญ 5) วิธีการ/โครงการกิจกรรม 6) ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 7) วิธีการวัดและประเมินผล 8) แนวทางการนำ
รูปแบบไปใช้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาวิจิตร อินฺทธมฺโม (พิศเพ็ง) (2561) ได้ทำการวิจัย เรื่อง 
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนตามหลักกุศลกรรมบถ 10  พบว่า แนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะนักเรียนตามหลักกุศลกรรมบถ 10 สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ทุกครั้ง ด้าน
ซื่อสัตย์สุจริต ครูจะต้องพยายามให้นักเรียนได้ทำการบ้าน ด้านมีวินัย ครูจะต้องจัดให้นักเรียนเข้าแถว
ก่อนเข้าห้องเรียน และเดินแถวกลับบ้านทุกครั้ง ด้านใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนควรมีการจัดนิทรรศการด้าน
วิชาการให้นักเรียนได้เข้าร่วม ด้านอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนมีการจัดวิชาเกษตร เพื่อฝึกให้นักเรียนได้
ปลูกผักไว้ทานเองและรู้คุณค่าการใช้จ่ายอย่างประหยัด ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน ครูต้องมีการให้รางวัล
กับนักเรียนท่ีต้ังใจทำการบ้านมาส่ง ด้านรักความเป็นไทย โรงเรียนมีการจัดวันแต่งกายแบบไทย



148 
 

สัปดาห์ละ 1 วัน ด้านมีจิตสาธารณะ ครูจะต้องฝึกให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนต้องการ
ความช่วยเหลือกันด้วยจิตอาสาท่ีแสดงออกจากจิตสำนึกได้ด้วยตนเองยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ           
พระสุริยน กตทีโป (ทับโชติ) (2561) ได้ทำการวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดพื้นพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ของ
นักเรียนระดับมัธยมตอนต้นประกอบด้วย แนวทางท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะท่ีดีของเด็กและเยาวชน  โดยจัดให้มีหลักสูตรวิชาดังกล่าวแยกต่างหากจาก กลุ่มสาระวิชาท่ี
มีอยู่ในหลักสูตรปกติ แนวทางท่ี 2 การบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีเข้าไปกับเนื้อหาวิชา
ต่าง ๆ เป็นการสอดแทรกการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีเข้าไปในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา โดย
เช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกับคุณลักษณะท่ีต้องการเสริมสร้างพัฒนาให้เหมาะสม เป็นการบูรณาการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีดีกับการจัดการเรียนรู้ปกติให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม 
แนวทางท่ี 3 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดนอกเหนือที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
ไม่ยึดติดกับเนื้อหาวิชา แต่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของนักเรียน และเป็นกิจกรรมท่ีทำซ้ำไป ซ้ำมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ แนวทางท่ี 4 การจัดกิจกรรม
พิเศษเพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของเด็กและเยาวชนให้แตกต่างจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรตรงท่ี
กิจกรรมพิเศษจะจัดขึ้นเป็นครั้งคราว ตามวาระ ไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ และกิจกรรมดังกล่าวมักเป็น
กิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดจิตสำนึก ในการพัฒนาตนเอง โดยกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้อาจะเป็น 
กิจกรรมท่ีให้สถาบันที่เกี่ยวข้อกับเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียน เช่น สถาบันครอบครัว โดยให้พ่อแม่และผู้ปกครองปลูกฝังและพัฒนาคุณลักษณะของเด็ก
และเยาวชนเมื่ออยู่ในครอบครัว หรือสถาบันศาสนา สามารถใช้สถานท่ีสำคัญทางศาสนาทำกิจกรรม 
พัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนได้ ท้ังนี้ควรมีการประเมินเพื่อกำกับติดตามความก้าวหน้าใน
การพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของเด็กในกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะเป็นแรง
กระตุ้นผลักดัน ให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยนืต่อไปนอกจากนี้ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรกช วรรณไชย (2559) ได้ทำการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการมีวินัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส            
ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการมีวินัยของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย กิจกรรมในการพฒันา 
จำนวน 9 กิจกรรม ได้แก่ 2.1) กิจกรรม รู้เรื่องวินยั 2.2) กิจกรรม มีผู้เล่า เราควรฟัง  2.3) กิจกรรม 
Idol to me 2.4) กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ  2.5) กิจกรรม การวิเคราะห์และเลือกบุคคล
ต้นแบบ  2.6) กิจกรรม สร้างความคุ้มเคย 2.7) กิจกรรม การวางแผนการใช้เวลา 2.8) กิจกรรมการ
รู้จักตนเอง  2.9) กิจกรรม 5 ส นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุวิทย์   เขตชมภู (2562)    



149 
 

ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พบว่า แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาประกอบด้วย 2.1) การพัฒนาบุคลากร ดำเนินการ
โดยการศึกษาดูงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศติดตามผล 2.2) กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนประกอบด้วย กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโลกสวยด้วยมือเรา 
(กิจกรรม 5 ส) กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย  กิจกรรมภาษาพาเพลิน กิจกรรมคนดีศรีดงมะไฟ กิจกรรมไหว้
พระสวดมนต์  กิจกรรมแต่งกายดีมีวินัย กิจกรรมนั่งสมาธิ กิจกรรมขยะนี้มีประโยชน์  กิจกรรมตาวิเศษ และ
กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์ความดี และสอดคล้องกับ นริศรา ตาปราบ (2562) ได้ทำการวิจัย 
เรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดชัยภูมิ พบว่า 
รูปแบบกิจกรรมพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดชัยภูมิ พบว่า 
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าท้ัง 19 กิจกรรม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายข้อมีระดับมาก
ท่ีสุดทุกข้อ ได้แก่ ด้านหลักการ ด้านวัตถุประสงค์ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และด้านประเมินผลมากท่ีสุด   
     ตอนที่ 4 การนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความม่ันคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           
สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ปฏิบัติตามสภาพจริง พบว่าการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท้ัง 3 ตัวแบบ ได้แก ่ตัวแบบ 1 จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี         
ตัวแบบ 2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า และตัวแบบ 3 พัฒนาเป็นกิจนิสัย พบว่า        
1) จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี  เป็นการเตรียมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย เป็นการสร้างความคิดในเชิงบวก (Positive 
thinking) และแรงจูงใจต่อการปฏิบัติตนเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย 2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้
เห็นคุณค่า เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมและรู้คุณค่าอันนำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย โดยการดำเนินการจัดกิจกรรม ใน 4 
องค์ประกอบ 3) พัฒนาเป็นกิจนิสัย เป็นขั้นตอนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริม   
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย เพื่อพัฒนาให้เป็นลักษณะ
นิสัยของนักเรียน ท้ังนี้สามารถอภิปรายได้ว่า ในการนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียน ไปใช้นั้น 
การดำเนินการศึกษาตัวชี้วัดและวิเคราะห์จำแนกองค์ประกอบตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์      
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน  
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ตามองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ และการยกร่างรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์       
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน      
ท่ีเน้นท้ัง 3 ตัวแบบ ได้แก่ ตัวแบบ 1 จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี ตัวแบบ 2 จัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า และตัวแบบ 3 พัฒนาเป็นกิจนิสัย มีความสอดคลองกับภารกิจ หากโรงเรียนจะ
ทำงานใหสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
จำเป็นท่ีจะตองปฏิบัติงานใหครบท้ัง 3 ตัวแบบ โดยอาศัยการมีสวนร่วมของผู้เกี่ยวของท้ังในโรงเรียน
และในชุมชนหรืออำเภอท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาจะตองมี 
ความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง โดยดำเนินการพบปะสร้างความเขาใจในการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ียั่งยืน จากผลการวิจัยสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ อภิชาต อ่อนเอม (2559) ได้ทำการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูและผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา ดังนี้ 1) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต เรื่อง การไม่ถือเอาส่ิงของ
ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง  ควรมีแนวทางการพัฒนาโดยการวิเคราะห์หาสาเหตุ การอภิปรายถึงผลเสีย 
การเยี่ยมบ้านนักเรียน การส่ือสารกันระหว่างครูกบัผู้ปกครอง ครูดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด อบรม
นักเรียนโดยสอดแรกในกิจกรรมการเรียนการสอน และการเสริมแรงทางบวกแก่นักเรียน 2) ด้านใฝ่
เรียนรู้ เรื่อง การสรุปเป็นองค์ความรู้จากส่ิงท่ีเรียนรู้ ควรมีแนวทางการพัฒนาโดย การสร้างแรงจูงใจ 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมโครงงาน จัด
บรรยากาศในช้ันเรียนให้เอื้อต่อการสรุปเป็นองค์ความรู้จากส่ิงท่ีเรียนรู้  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
มีการประเมินให้คะแนนนักเรียน และกิจกรรมตลาดนัดความรู้  3) ด้านอยู่อย่างพอเพียง เรื่อง การ
วางแผนการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จเร็วขึ้น ควรมีแนวทางการพัฒนาโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มใน
การทำงาน จัดรูปแบบโครงงานการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม  การวางแผนมีการทำงานร่วมกัน สร้าง
ความตระหนัก และการยกย่องชมเชย  4) ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน เรื่อง ความพยายามแก้ปัญหาและ
อุปสรรคในการทำงานให้สำเร็จ ควรมีแนวทางการพัฒนาโดย การสร้างความตระหนัก จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะชีวิต จัดกิจกรรม
แบ่งกลุ่ม การงานเป็นทีม การสร้างสถานการณ์จำลอง แสดงบทบาทสมมติ การวิเคราะห์สถานการณ์ 
สร้างความรับผิดชอบให้กับนักเรียน  การให้กำลังใจและการชมเชยกับนักเรียนท่ีสามารถแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในการทำงานได้  5) ด้านมีจิตสาธารณะ เรื่อง การอาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยความสมัครใจ 
ควรมีแนวทางการพัฒนาโดย การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสา การอาสาทำงาน การส่งเสริม
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ให้นักเรียนได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัครใจ การอาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย การมีจิตอาสา
การจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติจริง การมีจิตอาสาพัฒนาสังคม กิจกรรมโรงเรียนสะอาดด้วยสองมือเรา      
จัดกิจกรรมบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกิจกรรมของชุมชน และการ    
ยกย่องชมเชยนักเรียนท่ีมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น 6) ด้านมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
เรื่อง การมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ควรมีแนวทางการพัฒนาโดย จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน จัดกิจกรรมการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน ส่งเสริมทักษะความคิด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม
การเรียนการสอน ใช้กิจกรรมโครงงาน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีการนำเสนอ
ผลงานหน้าช้ันเรียนอย่างท่ัวถึง และสอดคล้องกับงานวิจัยของชาตรี ต้ังอัมพรตรีพล (2559) ได้ทำการ
วิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล  พบว่า แนวทาง 
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล มีดังนี้ 2.1) ด้านรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีช่วยเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจท่ีมีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.2) ด้านซื่อสัตย์สุจริต โรงเรียนควรมี
การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
ปลูกฝังและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน 2.3) ด้านมีวินัย โรงเรียนควรมีการกำหนดรายละเอียดกฎเกณฑ์และ
คำช้ีแจงท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบอยู่เสมอ และร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ในการกวดขันและปลูกฝังเมื่อนักเรียนอยู่กับผู้ปกครองท่ีบ้าน 2.4) ด้านใฝ่เรียนรู้ 
โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เปิดโอกาสให้
นักเรียน ได้แสวงหาความรู้และประสบการณ์ภายนอก 2.5) ด้านอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนควรจัด
กิจกรรมหรือโครงการท่ีน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้  มีการรณรงค์เชิญชวนให้นักเรียนร่วมกันเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่าง ๆ  2.6) ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน โรงเรียนควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
กระบวนการทำงานท่ีเป็นระบบการทำงานร่วมกับผู้อื่น ควรเผยแพร่ผลงานตัวอย่างท่ีสะท้อนความ
มุ่งมั่นในการทำงานจนประสบความสำเร็จเพื่อให้เกิดเป็นแบบอย่างท่ีดี 2.7) ด้านรักความเป็นไทย 
โรงเรียนควรใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
เข้าร่วมและแสดงออกในเชิงประจักษ์มากข้ึน และ 8) ด้านมีจิตสาธารณะ  โรงเรียนควรจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีบูรณาการทางด้านทักษะการใช้ชีวิต การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การมีจิต
สาธารณะ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจการมีจิตสาธารณะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาอีมะห์ บือราเฮง (2561) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การประเมิน
ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชน
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ศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา พบว่า แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะด้านความใฝ่เรียนรู้ท่ีสำคัญท่ีสุด 
คือ ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือกับนกัเรียน ครู และโรงเรียน อย่างเต็มท่ีในการพัฒนา 
   ตอนที่ 5 ผลการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการ
ปลูกฝังคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า    
โดยภาพรวม นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังการใช้รูปแบบอยู่ในระดับดีเย่ียม และผลการ
เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทย พบว่า นักเรียน  มีคะแนนเฉล่ียคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังการใช้รูปแบบ สูงกว่า
คะแนนเฉล่ียก่อนการใช้รูปแบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังโดยภาพรวมและ
รายองค์ประกอบ ท้ังนี้สามารถอภิปรายได้ว่า การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน    
ตามรูปแบบท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นรูปแบบเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้
ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกของสถานศึกษาได้ทันท่วงที 
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยนำเอาเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้ สร้างระบบความ
รับผิดชอบร่วมกัน เปล่ียนแปลงทัศนคติและความคิดเห็นท่ีมีต่อบุคคลและสถานศึกษาให้เกิดความ
สำนึกท่ีดีต่อกัน สร้างบรรยากาศของการทำงานให้เกิดความต่ืนตัว สร้างความสัมพันธ์อันดีในบรรดา
บุคลากร จึงทำให้การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จในการพัฒนา
คุณลักษณะของนักเรียน การปลูกฝังลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคน ซึ่งนอกจากจะ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
รักความเป็นไทยแล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา และคุณธรรม อันจะ
นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงสงบสุขในสังคม ด้วยเหตุท่ีการพัฒนารูปแบบครั้งนี้ เป็นการ
พัฒนาด้วยวิธีหลากหลายท่ีเป็นขั้นตอน ดังเช่น บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย
สอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยยา เมืองแทน (2560) 
ได้ทำการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนธรรมบวรวิทยา จังหวัด
สกลนคร ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง 8 ด้าน ด้านการมีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ด้านการมีวินัย ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านการรักความเป็นไทย ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ด้านการอยู่อย่างพอเพียง และด้านการใฝ่เรียนรู้ อยู่ในระดับมาก และด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน 
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อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมตอนต้นโรงเรียนธรรมบวรวิทยา 
จังหวัดสกลนคร ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน ครูได้สอดแทรกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เข้ากับการเรียนการสอนได้ครอบคลุมทุกด้าน เป็นผู้ท่ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามท่ีทาง
โรงเรียนได้คาดหวังไว้ และเป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ้อมใจ สุทธิวารี (2560) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน จำแนกตามระดับช้ันและ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยท่ีระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น คุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีจิตสาธารณะ ส่วนระดับช้ันประถมศึกษา
ตอนปลาย คุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีทักษะกระบวนการคิด 2) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
นักเรียน จำแนกตามประเภทของการเข้าร่วมโครงการและโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยท่ีคุณลักษณะ  
ท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ มีทักษะกระบวนการคิด ส่วนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนท่ีไม่เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีจิตสาธารณะ นอกจากนี้ สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของชาตรี  อุ่นเรือน (2561) ได้ทำการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านจิตสาธารณะของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่า การประเมินผลก่อนและหลังการ
ดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการพัฒนาพฤติกรรมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะได้ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05          
ท้ังการทดสอบโดยรวม  (Multivariate test) และการทดสอบทีละตัวแปร (Univariate test)  และ
สอดคล้องกับการวิจัยของ นริศรา ตาปราบ (2562) ได้ทำการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ผลการใช้รูปแบบกิจกรรม
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนก่อนการร่วมกิจกรรม นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับปานกลาง และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี 
ท้ัง 8 ด้าน ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่า
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม และทุกรายด้านมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
สอดคล้องกับ การวิจัยของ สุวิทย์ เขตชมภู (2562) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พบว่า  
ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรยีนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ประกอบด้วย ผลท่ีเกิด
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ขึ้นกับครู  ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเพิ่มขึ้น 
ครูมีความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลท่ีเกิดขึ้นกับ
นักเรียน นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา มีพฤติกรรมดีขึ้น ผู้ปกครองมีความพึงพอใจพฤติกรรมของ
นักเรียน อยู่ในระดับมาก และจากการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้ร่วมวิจัย และผู้ปกครองเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ท้ังสองวงรอบ พบว่า  ผู้ร่วมวิจัยและผู้ปกครอง                        
มีความพึงพอใจพฤติกรรมนักเรียน เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 
   1. ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย 
    1.1 ผลการวิจัยท่ีค้นพบในการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                     
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์และเป็นองค์ความรู้           
ท่ีผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา จะใช้เป็นแนวทางเพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการปลูกฝังคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียนต่อไป 
      1.2 สถานศึกษาสามารถนำผลการวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อ
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการพฒันาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ในด้านต่าง ๆ  
    1.3 สถานศึกษาควรมีการกำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับ การปลูกฝังคุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรักความเป็นไทยของ
นักเรียน และกำหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะของนักเรียนให้สอดคล้องกัน 
   2. ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย 
      2.1 การจัดการเรียนรู้หรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดพฤติกรรมท่ีต้องการ  
ท่ีจะทราบว่านักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพียงใดนั้น จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดท่ีชัดเจนเป็นกรอบ
ในการวัดและประเมินคุณลักษณะ 
    2.2 คุณลักษณะของผู้เรียน ซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมการแสดงออก เป็นหน้าท่ีสำคัญ
ของสถานศึกษา ท่ีจะต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก ซาบซึ้ง ในคุณลักษณะตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา  
    2.3 จุดเน้น กลยุทธ์ของสถานศึกษาในการสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน สถานศึกษา
ควรหารูปแบบในการพัฒนาคุณลักษณะ และนำรูปแบบไปสู่การปฏิบัติในเชิงประจักษ์ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพบริบทของสถานศึกษา 
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    2.4 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน ต้องประสานความร่วมมือกับบุคลากร 
ผู้ปกครอง และชุมชน ท้องถิ่น ให้เข้ามาช่วยสนับสนุน วางแผน และปฏิบัติร่วมกัน  
  3. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
    3.1 ประโยชน์ท่ีเกิดต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 
     1) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                      
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนจัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียน
วัตถุประสงค์พิเศษ โดยใช้พระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในการประกาศจัดต้ังช่ือของ
โรงเรียน ท้ังนี้ครูบุคลากร นักเรียน มีความตระหนัก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การปฏิบัติตนของครู 
บุคลากร นักเรียน ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอย่างดียิ่ง และเป็นผู้เคารพ เทิดทูนในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างของความเป็นไทย เป็นผู้รักษาวัฒนธรรมของชาติ 
ฉะนั้น การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียน จึงถือเป็นส่ิงสำคัญ ในการนำรูปแบบจากการวิจัย ไปปรับใช้ในโรงเรียน
ให้เกิดผลมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน นำไปใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปัจจุบัน 
    2) เป็นแนวทางการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรักความเป็นไทยของนักเรียน และสามารถนำรูปแบบการ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
    3) ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงมีความรู้ความเข้าใจในการปลูกฝังคุณลักษณะ        
อันพึงประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนอันเป็นคุณลักษณะท่ีสังคมต้องการในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึกสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  
     4) เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริหารโรงเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ในการปรับปรุง
การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม คุณลักษณะด้านความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และรักความเป็นไทยของนักเรียน และเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการกำหนด
นโยบาย โครงการ และวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 
   3.2 ประโยชน์ทางวิชาการ 
     1) การสร้างตัวชี้วัดพฤติกรรม เพื่อประเมิน ตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรักความเป็นไทยของนักเรียน หรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านต่าง ๆ  
     2) เกิดองค์ความรู้ในการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประยุกต์ใช้สำหรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และรักความเป็นไทยของนักเรียนต่อไป  
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    3) ผลการวิจัยเป็นข้อมูลหรือองค์ความรู้ท่ีทรงคุณค่า เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง          
ต่อนักเรียน และเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการแสวงหายุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมสำหรับการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย 
ของนักเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นส่ิงท่ีผู้บริหารและครูจะต้องตระหนักถึงความสำคัญ และ
ดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลปฏิบัติโดยเร็ว  
   3.3 ประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
    1) สถานศึกษาได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรักความเป็นไทยของ
นักเรียน และกำหนดคุณลักษณะของนักเรียนให้ครอบคลุม 4 องค์ประกอบ  ได้แก่ คุณลักษณะด้านการเป็น 
พลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย คุณลักษณะด้านการศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา คุณลักษณะด้านการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตาม           
พระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคุณลักษณะด้านความภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะ วัฒนธรรมไทย  
     2) สถานศึกษานำไปส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ     
การปฏิบัติในสถานท่ีจริงท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรักความเป็นไทยของนักเรียนอย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
     3) การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์และรักความเป็นไทยของนักเรียนอย่างมีรูปแบบท่ีชัดเจน ทำให้เกิดการ
วางแผน การปฏิบัติ การจัดกิจกรรม และการประเมินคุณลักษณะ เป็นไปอย่างสอดคล้องเกิดความยั่งยืน 
      4) การศึกษาผลการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ทำให้นักเรียน
เกิดพฤติกรรมท่ีดีขึ้น มีความรักชาติ ศรัทธาเช่ือมั่นในศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
     5) นำผลการวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา เพื่อสนับสนุน
โครงการ/ กิจกรรมการพฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้    
ท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การปฏิบัติในสถานท่ีจริง อย่างสมดุลและต่อเนื่อง  
   4. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป 
     4.1 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์      
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรักความเป็นไทยของนักเรียน      
ซึ่งผลการวิจัยทำให้ได้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถนำ
รูปแบบไปใช้ได้  
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      4.2 ควรทำการศึกษาความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อรูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทยของนักเรียน 
      4.3 ควรทำการศึกษา เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ระหว่างสถานศึกษาต่าง ๆ  
      4.4 เนื่องจากการพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในครั้งนี้ เน้น                         
การประเมินโดยนักเรียนประเมินตนเอง การวิจัยครั้งต่อไปอาจเพิ่มการสร้างแบบประเมินในมิติของ
การประเมินโดยเพื่อน หรือประเมินโดยครู ผู้ปกครอง และศึกษาความสัมพันธ์ ความสอดคล้อง      
ในแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย เพื่อได้องค์ความรู้ท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

1. แบบสัมภาษณ์การศึกษาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
  1.1 ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องการวิจัย   
   1)  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร   
  อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
     2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏจรี  เจริญสุข   
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
   3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง  เจริญสุข   
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
   4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  เพ็ชรพวง 
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
   5)  ดร.ญานิศา  บุญจิตร์ 
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
  1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตอบสัมภาษณ์   
   1)  ดร.สุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
     สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
    คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษา 
   2)  ดร.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง   
    ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
    คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษา 
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   3)  ดร.สันติ  นาดี   
    ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษา 
   4)  ดร.พรทิพย์  อุปถัมภ์ 
    รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
    คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษา 
   5)  ดร.สันติกร  รักสองหมื่น 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนตระพังวิทยาคม 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
    คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษา 
 
2. แบบสอบถามการจำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
  1.1 ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องการวิจัย  
   1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริสวัสช์  ทองก้านเหลือง 
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
   2)  ดร.สถาพร  สังข์ขาว   
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
   3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ชัยเรือง    
  ตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
   4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร    
 ตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
   5)  ดร.อรุณ  จุติผล      
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
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  1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตอบแบบสอบถาม 
   1)  นายพีระพงษ์  สองวิหค 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา 
   2)  นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาโสตทัศนศึกษา 
   3)  ว่าท่ี ร.ต.โชคดี เภรีภาศ  
    ผู้อำนวยการโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา 
   4)  นายสมศักดิ์  คงแป้น 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนธญัญาวดีศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา 
   5)  นายพงศ์สิทธิ์  สิริกาญจน์ 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา 
   6)  นายอรุณ  รอดสันติกุล 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา 
   7)  นายสุธีรุจ  อุปถัมภ์ 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพังไกร 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ 
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   8)  นายกิตติชัย  ไชยศร 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา 
   9)  นายพิทักษ์  เชิญทอง 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา 
 
3. แบบสอบถามการปฏิบัติตนท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ                      
รักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องการวิจัย  
   1)  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร   
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
   2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏจรี  เจริญสุข   
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
   3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง   เจริญสุข   
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
   4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ   เพ็ชรพวง 
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
   5)  ดร.ญานิศา  บุญจิตร์ 
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 
 



171 
 

4. แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
  4.1  ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องการวิจัย   
   1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริสวัสช์  ทองก้านเหลือง 
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
   2)  ดร.สถาพร  สังข์ขาว   
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
   3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ชัยเรือง    
  อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

   4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร    
 ตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
   5)  ดร.อรุณ  จุติผล      
 อาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

  4.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตอบแบบสอบถาม   
   1. ดร.ธีรพงษ ์ สมเขาใหญ่     
   อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
   2)  ดร.ปรีชา  ปัญญานฤพล 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยา 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษา 
   3)  ดร.สุภาภรณ์  คงคานนท์  
    ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษา 
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   4)  ดร.วิมพ์วิภา  รักสม 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษา 
   5)  ดร.ประชานนท์  ชนะราวี 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนพิปนูสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษา 
   6)  ดร.ปราโมทย์ พรหมนิล 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ ่
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา 
   7)  นางณภัค  อินทร์ปาน 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา 
   8)  นายอรรถพร  อักษรนำ 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา 
   9)  นายสมมาศ  หนูแก้ว 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา 
   10)  นายคีรี  มากสังข์ 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา 
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   11)  นายอนันทน์  แดงเรือง 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนทางพนูวิทยาคาร 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา 
   12)  ว่าท่ี ร.ต.อัครเดช สินภิบาล 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา 
   13)  นางสาวญาณากร สังข์ด้วงยา 
    รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา 
   14)  นางจิรา  ชูช่วย 
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
   15)  นางภัคนันท์  สุวรรณรัตน์ 
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา 
   16)  นายชาญณรงค์  รัตนบุรี 
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา 
   17)  นายถาวร  พันธนียะ 
    ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ 
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   18)  นายวิชาญ  จินพล  
    ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา 
   19)  นายเฉลิมชาติ  ล่ิมกุล 
    ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
     คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

และขออนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
แบบสัมภาษณ์การศึกษาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
(ตัวอย่าง) 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
แบบสอบถามการจำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง      

ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
(ตัวอย่าง) 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
แบบสอบถามการปฏิบัติตนท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                                 

และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(ตัวอย่าง) 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์        
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

(ตัวอย่าง) 
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184 
 

ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามการจำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง                  

ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
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ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์       
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือและผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

แบบสัมภาษณ์การศึกษาตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง             
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
การศึกษาตัวชี้วัดคณุลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
--------------------------------------------------------------------------- 

คำช้ีแจง   
   1. แบบสัมภาษณ์นี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ        
รักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช               
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ 
การศึกษาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน  
   2. แบบสัมภาษณ์นี้ ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนท่ี 1  ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
                   ตอนท่ี 2  ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
   ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ 
   ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ ในประเด็นคำถามดังต่อไปนี ้
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือ............................................................. นามสกลุ ..............................................................................  
อายุ..............ปี  วุฒิการศึกษา..................................................................................................................  
อาชีพ ................................................. ตำแหน่ง:..................................................................................... 
หน่วยงานท่ีสังกัด.....................................................................................................................................  
ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา................................................................................................... 
วันเดือนปีท่ีสัมภาษณ์...............................................................................................................................  
เริ่มการสัมภาษณ์เวลา.......................น. จบการสัมภาษณ์เวลา..........................น. 
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ตอนที่ 2  ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
  1. ท่านคิดว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ควรกำหนดองค์ประกอบอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 2. ท่านคิดว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ควรมีการปฏิบัติตนในการแสดงออกอย่างไร 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
  ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคง 
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน อย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และ
ความเหมาะสมของภาษา ของแบบสัมภาษณ์การศึกษาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
 

คำช้ีแจง 

   แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน   

   ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในด้านความตรง                  
เชิงเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษา เพื่อผู้วิจัยจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข 
และดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนท่ี 1  ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
     ตอนท่ี 2  ตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
   ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ 
   ผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านลงความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของ    
ข้อคำถาม โดยให้ข้อคิดเห็นโดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ซึ่งมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
   +1  แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
      0 ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
     -1 แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้เช่ียวชาญ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการพิจารณาตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษา ของเครื่องมือ
วิจัย จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

         ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

             (นายสุภาพ  เต็มรัตน์) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 

       ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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นิยามเชิงปฏิบัติการ 

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสถานศึกษาต้องการให้
เกิดกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เป็นพลเมืองท่ีดีของของชาติ
และธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็น
ไทยหมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึง ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย เป็นคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ        
มีความภูมิใจเชิดชูความเป็นไทย เคารพเทิดทูน จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษา                       
สิทธิ เสรีภาพ รู้รัก ความสามัคคี ปรองดอง เคารพศรัทธายึดมั่นในศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลัก
ศาสนา และธำรงไว้ซึง่ความเป็นชาติ 
  ความรักชาติ หมายถึง การมีความรักไทยนิยมไทย สำนึกและภูมิใจ เชิดชูในความเป็น        
คนไทย  มีความผูกพันหวงแหนมาตุภูมิ มุ่งมั่นส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศ 
รวมทั้งการรักเกียรติภูมิของชาติ เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 
   รักสถาบันศาสนา หมายถึง การมีความรักความภาคภูมิใจ ความศรัทธาในศาสนาท่ีตน         
นับถือ  รู้แก่นแท้ของศาสนาและประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา 
  รักสถาบันพระมหากษัตริย์ หมายถึง การมีความจงรักภักดีและมีความศรัทธาใน 
พระมหากษัตริย์ไทย แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมและมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  
    รักความเป็นไทย หมายถึง  มีความรัก ความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สืบ ทอดความเป็นไทย ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
เผยแพร่ภูมิปัญญาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมเห็นคุณค่า และใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม รวมทั้งใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความกตัญญูรู้คุณ 
และตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย 
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แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และ
ความเหมาะสมของภาษา ของแบบสัมภาษณ์การศึกษาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
------------------------------------------------------------------------ 

 

ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
1. ท่านคิดว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียน ควรกำหนดองค์ประกอบอะไรบ้าง 

    

2. ท่านคิดว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการส่งเสริมความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความ
เป็นไทยของนักเรียน ควรมีการปฏิบัติตนในการแสดงออก
อย่างไร 

    

 
 
       ลงช่ือ...........................................................ผู้เช่ียวชาญ 
         (..........................................................) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษา ของแบบสัมภาษณ์การศึกษาตัวชี้วัด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
รักความเป็นไทยของนักเรียน 

 

ประเด็นการตรวจสอบ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คน
ท่ี 5 

1. ท่านคิดว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของ
นักเรียน ควรกำหนดองค์ประกอบอะไรบ้าง 1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

2. ท่านคิดว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
ในการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็น
ไทยของนักเรียน ควรมีการปฏิบัติตนในการ
แสดงออกอย่างไร 1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 

สอดคล้อง 
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ตัวอย่าง 

ผลบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
การศึกษาตัวชี้วัดคณุลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
(ฉบับปรับปรุง) 

--------------------------------------------------------------------------- 
คำช้ีแจง   
   1. แบบสัมภาษณ์นี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช           
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ 
การศึกษาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน  
   2. แบบสัมภาษณ์นี้ ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนท่ี 1  ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
     ตอนท่ี 2  ตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
   ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ 
   ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ ในประเด็นคำถามดังต่อไปนี้ 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือ............................................................. นามสกลุ ..............................................................................  
อายุ..............ปี  วุฒิการศึกษา..................................................................................................................  
อาชีพ ................................................. ตำแหน่ง:..................................................................................... 
หน่วยงานท่ีสังกัด.....................................................................................................................................  
ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา................................................................................................... 
วันเดือนปีท่ีสัมภาษณ์...............................................................................................................................  
เริ่มการสัมภาษณ์เวลา.......................น. จบการสัมภาษณ์เวลา..........................น. 
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ตอนที่ 2  ตัวชี้วัดคณุลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
  ท่านคิดว่าพฤติกรรมในการปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ควรมี
การปฏิบัติตนในการแสดงออกอย่างไร 
  2.1 พฤติกรรมท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
  2.2 พฤติกรรมท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันศาสนา 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
  2.3 พฤติกรรมท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
  2.4 พฤติกรรมท่ีส่งเสริมการรักความเป็นไทย 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 



201 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
เครื่องมือและผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

แบบสอบถามการจำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

การจำแนกตัวชี้วัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความม่ันคง                        
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

--------------------------------------------------------------------------- 
คำช้ีแจง 
    1. แบบสอบถามชุดนี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ                   
รักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช           
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ                
การจำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้ข้อมูลตัวชี้วัดจาก
การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปได้ 58 ตัวช้ีวัด ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ให้ท่านพิจารณาจำแนก
ตัวชี้วัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเป็นพลเมืองท่ีดีของ
ชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย 2) การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 3) การเคารพ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
และ 4) ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

    2. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
        ตอนท่ี 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนท่ี 2  จำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริม              
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน  
   ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
         นายสุภาพ  เต็มรัตน์ 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
      ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ช่ือ............................................................. นามสกลุ .............................................................................. 
อายุ..............ปี  วุฒิการศึกษา..................................................................................................................  
อาชีพ ................................................. ตำแหน่ง:..................................................................................... 
หน่วยงานท่ีสังกัด.....................................................................................................................................  
ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการจำแนกตัวชี้วัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริม
ความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
  ขอให้ท่านพิจารณาตัวชี้วัดและจำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน                   
4 องค์ประกอบ แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ท่ีสอดคล้องกับองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 
 
 

ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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1. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ     
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักชาติ
อย่างมีเหตุผล 

    

3. ร้องเพลงชาติได้ถูกต้อง     
4. แสดงออกในการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น     
5. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
6. ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ     
7. มีความละอายและเกรงกลัวในการ
กระทำช่ัว 

    

8. ยึดมั่นในคำสอนขององค์ศาสดาตาม
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
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9. แนะนำ ตักเตือนผู้อื่นเมือประพฤติผิด
จริยธรรม   

    

10. ยืนถวายความเคารพเมื่อได้ยินเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

    

11. แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย ์

    

12. แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

    

13. รู้รักสามัคคีกลมเกลียว      
14. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย     
15. แนะนำ มีส่วนร่วมในการสืบทอด          
ภูมิปัญญาไทย 

    

16. ทักทายกันด้วยการไหว้ แบบไทยๆ 
รอยยิ้มแบบไทย 

    

17. มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย     
18. มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

    

19. เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียน     
20. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี
ปรองดอง 

    

21. เคารพกฎหมาย กฎระเบียบของสังคม     
22. เขา้รว่มกิจกรรมการปกป้องรักษาชาติ      
23. ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น     
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24. ร่วมกิจกรรมในการทำนุบำรุงบ้านเมือง
ให้เจริญรุ่งเรือง ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบ
สุข 

    

25. ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด 
คุ้มค่า  

    

26. รักษาสาธารณะสมบัติ     
27. นำคำสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

    

28. อธัยาศยัสภุาพ อ่อนโยน     
29. ฟังพระธรรมเทศนาตามโอกาสท่ี
เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 

    

30. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์หรือตามหลกั
ศาสนาที่ตนนับถืออย่างสม่ำเสมอ 

    

31. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เม่ือไปยงัสถาน
ส าคญัทางศาสนา 

    

32. ให้ความเคารพในสถานท่ีและส่ิงอันเป็น
ท่ีเคารพในทางศาสนา 

    

33. ตักเตือนเมื่อเห็นผู้อื่นทำลาย        
สาธารณะสมบัติ 

    

34. รู้จักประหยัดและอดออมในครอบครัว     
35. ซื่อสัตย์ สุจริต     
36. เขา้รว่มหรือมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมวนั
ส าคญัของชาติ 

    

37. ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์     
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38. เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

    

39. นำหลักค าสอนในศาสนาของตนไป
เผยแพร่ใหค้นอื่นเขา้ใจได ้

    

40. นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 

    

41. ไม่พูดคำหยาบ      
42. อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย 
กำลังใจ และกำลังสติปัญญา 

    

43. แบ่งปันส่ิงของ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ 
และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับ
ผู้อื่น 

    

44. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม     
45. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือ       
ร่วมสร้างส่ิงท่ีดีงามของส่วนรวม 

    

46. ไม่พดูปด ไม่สอพลอ      
47. ไม่กล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่น     
48. ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น     
49. ไม่คดโกงผูอ้ื่น     
50. แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย      
51. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี 
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
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52. ชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย 

    

53. ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสาร
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

    

54. นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสม ใน
วิถีชีวิต 

    

55. ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย ์

    

56. ทำหน้าท่ีของตนให้ดี ในขอบเขตของ
ศีลธรรม 

    

57. รัก ผูกพันในครอบครัว ห่วงหาอาทรต่อ
กัน 

    

58. ปฏิบัติตนในทางท่ีดีท่ีถูก เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
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แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)    
และความเหมาะสมของภาษา ของแบบสอบถามจำแนกตัวชี้วัด 

ตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

 

คำช้ีแจง 
   1. แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกตัวช้ีวัด 

ตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
   ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษา ขององค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ตัวชี้วัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน  โดยแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
        ตอนท่ี 1  ตรวจสอบองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง              
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
    ตอนท่ี 2  ตรวจสอบตัวชี้วัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
  ผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านลงความเห็นเกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของข้อความ 
โปรดให้ข้อคิดเห็นโดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ซึ่งมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี ้
   +1  แน่ใจว่าข้อความมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
      0 ไม่แน่ใจว่าข้อความมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
     -1 แน่ใจว่าข้อข้อความนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้เช่ียวชาญ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการพิจารณาตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษา ของเครื่องมือวิจัย จึงขอบคุณมา                  
ณ โอกาสนี้ 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             (นายสุภาพ  เต็มรัตน์) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
       ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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นิยามเชิงปฏิบัติการ 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสถานศึกษาต้องการให้
เกิดกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เป็นพลเมืองท่ีดีของของชาติ
และธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็น
ไทย หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึง ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทย เป็นคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ มีความภูมิใจ                  
เชิดชูความเป็นไทย เคารพเทิดทูน จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาสิทธิ เสรีภาพ รู้รัก 
ความสามัคคี ปรองดอง เคารพศรัทธายึดมั่นในศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา และธำรงไว้ซึ่ง
ความเป็นชาติ 
  ความรักชาติ หมายถึง การมีความรักไทยนิยมไทย สำนึกและภูมิใจ เชิดชูในความเป็นคนไทย  
มีความผูกพันหวงแหนมาตุภูมิ มุ่งมั่นส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศ รวมทั้ง
การรักเกียรติภูมิของชาติ เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 
   รักสถาบันศาสนา หมายถึง การมีความรักความภาคภูมิใจ ความศรัทธาในศาสนาท่ีตน        
นับถือ รู้แก่นแท้ของศาสนาและประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา 
  รักสถาบันพระมหากษัตริย์ หมายถึง การมีความจงรักภักดีและมีความศรัทธาใน 
พระมหากษัตริย์ไทย แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมและมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  
    รักความเป็นไทย หมายถึง  มีความรัก ความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สืบ ทอดความเป็นไทย ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
เผยแพร่ภูมิปัญญาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมเห็นคุณค่า และใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม รวมทั้งใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความกตัญญูรู้คุณ 
และตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย 
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แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และ
ความเหมาะสมของภาษา ของแบบสอบถามจำแนกตัวชี้วัด 

ตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
------------------------------------------------------------------------ 

 

      ตอนที่ 1  ตรวจสอบองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความม่ันคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1  การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่
ความเป็นไทย 

    

องค์ประกอบท่ี 2  การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา 

    

องค์ประกอบท่ี 3  การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

    

องค์ประกอบท่ี 4  ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

    

 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการจำแนกตัวชี้วัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริม
ความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
   

ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
1. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ     
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักชาติอย่างมีเหตุผล     
3. ร้องเพลงชาติได้ถูกต้อง     
4. แสดงออกถึงความรักชาติ     
5. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
6. ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ     
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ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
7. มีความละอายและเกรงกลัวในการกระทำช่ัว     
8. ยึดมั่นในคำสอนขององค์ศาสดาตามศาสนาท่ีตนนับถือ     
9. แนะนำ ตักเตือนผู้อื่นเมือประพฤติผิดจริยธรรม       
10. ยืนถวายความเคารพเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี     
11. แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย ์

    

12. แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์     
13. รู้รักสามัคคีกลมเกลียว      
14. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย     
15. แนะนำ มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย     
16. ทักทายกันด้วยการไหว้ แบบไทยๆ รอยยิ้มแบบไทย     
17. มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย     
18. มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ     
19. เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียน     
20. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคีปรองดอง     
21. เคารพกฎหมาย กฎระเบียบของสังคม     
22. สนับสนุนการปกป้องรักษาชาติ      
23. ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น     
24. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง            
ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข 

    

25. ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า      
26. รักษาสาธารณะสมบัติ     
27. นำคำสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน 

    

28. ทำจิตใจให้สะอาดปราศจากเครื่องเศร้าหมอง     
29. ฟังพระธรรมเทศนาตามโอกาสท่ีเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ     
30. ในวันพระมกีารทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์อย่าง
สม่ำเสมอ 
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ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
31. เมื่อไปวัดแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย     
32. ให้ความเคารพในสถานท่ีและส่ิงอันเป็นท่ีเคารพใน            
ทางศาสนา 

    

33. ตักเตือนเมื่อเห็นผู้อื่นทำลายสาธารณะสมบัติ     
34. รู้จักประหยัดและอดออมในครอบครัว     
35. มีความซื่อสัตย์ สุจริต     
36. ยึดมั่นอุดมการณ์ท่ีดีต่อชาติ     
37. ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์     
38. เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

    

39. นำหลักทศพิธราชธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตน     
40. นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางใน         
การดำเนินชีวิต 

    

41. ไม่พูดปด พูดคำหยาบ      
42. อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย กำลังใจ และ
กำลังสติปัญญา 

    

43. แบ่งปันส่ิงของ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือ
สร้างความสุขให้กับผู้อื่น 

    

44. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม     
45. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างส่ิงท่ีดีงามของ
ส่วนรวม 

    

46. ไม่ประจบสอพลอ      
47. ไม่กล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่น     
48. ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น     
49. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง     
50. แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย      
51. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย     
52. ชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
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ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
53. ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

    

54. นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต     
55. ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์     
56. ทำหน้าท่ีของตนให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม     
57. มีความรักความผูกพันในครอบครัว ห่วงหาอาทรต่อกัน     
58. ปฏิบัติตนในทางท่ีดีท่ีถูก เหมาะสมกับกาลเทศะ     

 
 

 
 

      ลงช่ือ...........................................................ผู้เช่ียวชาญ 

          (..........................................................) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษา ของแบบสอบถามจำแนกตัวชี้วัด 

ตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

ตอนที่ 1 ตรวจสอบองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

 

ประเด็นการตรวจสอบ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนที่ 
5 

องค์ประกอบท่ี 1  การเป็นพลเมืองท่ีดีของ
ชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
องค์ประกอบท่ี 2  การศรัทธา ยึดมั่น และ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
องค์ประกอบท่ี 3  การเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตาม               
พระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
องค์ประกอบท่ี 4  ความภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามจำแนกตัวชี้วัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความ
ม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

 

ประเด็นการตรวจสอบ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คน
ท่ี 5 

1. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักชาติ
อย่างมีเหตุผล 1 1 1 1 0 0.8 สอดคล้อง 
3. ร้องเพลงชาติได้ถูกต้อง 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คน
ท่ี 5 

4. แสดงออกถึงความรักชาติ 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง 
5. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
6. ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
7. มีความละอายและเกรงกลัวในการกระทำช่ัว 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
8. ยึดมั่นในคำสอนขององค์ศาสดาตาม
ศาสนาท่ีตนนับถือ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
9. แนะนำ ตักเตือนผู้อื่นเมือประพฤติผิด
จริยธรรม   1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
10. ยืนถวายความเคารพเมื่อได้ยินเพลง
สรรเสริญพระบารม ี 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง 
11. แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย ์ 1 1 1 1 0 0.8 สอดคล้อง 
12. แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
13. รู้รักสามัคคีกลมเกลียว  1 1 1 1 0 0.8 สอดคล้อง 
14. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
15. แนะนำ มีส่วนร่วมในการสืบทอด          
ภูมิปัญญาไทย 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
16. ทักทายกันด้วยการไหว้ แบบไทยๆ 
รอยยิ้มแบบไทย 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง 
17. มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 1 0 1 1 1 0.8 สอดคล้อง 
18. มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
19. เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
20. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี
ปรองดอง 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
21. เคารพกฎหมาย กฎระเบียบของสังคม 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คน
ท่ี 5 

22. สนับสนุนการปกป้องรักษาชาติ  1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
23. ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
24. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้
เจริญรุ่งเรือง ให้อยู่ร่วมกนัด้วยความสงบสุข 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
25. ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด 
คุ้มค่า  1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
26. รักษาสาธารณะสมบัติ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
27. นำคำสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
28. ทำจิตใจให้สะอาดปราศจากเครื่องเศร้า
หมอง 0 0 0 1 1 0.4 สอดคล้อง 
29. ฟังพระธรรมเทศนาตามโอกาสท่ี
เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
30. ในวันพระมกีารทำบุญ ถวายภัตตาหาร
แด่พระสงฆ์อย่างสม่ำเสมอ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
31. เมื่อไปวัดแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
32. ให้ความเคารพในสถานท่ีและส่ิงอันเป็น
ท่ีเคารพในทางศาสนา 1 1 1 1 0 0.8 สอดคล้อง 
33. ตักเตือนเมื่อเห็นผู้อื่นทำลายสาธารณะ
สมบัติ 1 0 1 1 1 0.8 สอดคล้อง 
34. รู้จักประหยัดและอดออมในครอบครัว 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
35. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
36. ยึดมั่นอุดมการณ์ท่ีดีต่อชาติ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
37. ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
38. เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คน
ท่ี 5 

39. นำหลักทศพิธราชธรรมมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติตน 0 1 0 1 1 0.6 สอดคล้อง 
40. นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
41. ไม่พูดปด พูดคำหยาบ  1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
42. อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย 
กำลังใจ และกำลังสติปัญญา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
43. แบ่งปันส่ิงของ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ 
และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับ
ผู้อื่น 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
44. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
45. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วม
สร้างส่ิงท่ีดีงามของส่วนรวม 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
46. ไม่ประจบสอพลอ  0 1 0 1 1 0.6 สอดคล้อง 
47. ไม่กล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่น 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
48. ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
49. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง 0 1 0 1 1 0.6 สอดคล้อง 
50. แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
51. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี 
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง 
52. ชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
53. ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสาร
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
54. นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมใน    
วิถีชีวิต 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คน
ท่ี 5 

55. ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย ์ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
56. ทำหน้าท่ีของตนให้ดี ในขอบเขตของ
ศีลธรรม 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
57. มีความรักความผูกพันในครอบครัว      
ห่วงหาอาทรต่อกัน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
58. ปฏิบัติตนในทางท่ีดีท่ีถูก เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตัวอย่าง 
ผลบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

การจำแนกตัวชี้วัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความม่ันคง                          
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

(ฉบับปรับปรุง) 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
คำช้ีแจง 
    1. แบบสอบถามชุดนี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ              
การจำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้ข้อมูลตัวชี้วัดจาก
การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สรุปได้ 58 ตัวชี้วัด ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ให้ท่านพิจารณา
จำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเป็นพลเมือง
ท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย 2) การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 3) การเคารพ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
และ 4) ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

    2. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
        ตอนท่ี 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนท่ี 2  จำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน  
   ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
         นายสุภาพ  เต็มรัตน์ 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
      ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ช่ือ............................................................. นามสกลุ ..............................................................................  
อายุ..............ปี  วุฒิการศึกษา.................................................................................................................  
อาชีพ ................................................. ตำแหน่ง:.................................................................................... 
หน่วยงานท่ีสังกัด.....................................................................................................................................  
ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการจำแนกตัวชี้วัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริม
ความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
  ขอให้ท่านพิจารณาตัวชี้วัดและจำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน                   
4 องค์ประกอบ แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ท่ีสอดคล้องกับองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 
 
 

ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 

องค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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1. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ     
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักชาติ
อย่างมีเหตุผล 

    

3. ร้องเพลงชาติได้ถูกต้อง     
4. แสดงออกในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

    

5. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ
ทุกครั้งท่ีมีโอกาส 

    

6. ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับ
ถืออย่างสม่ำเสมอ 

    

7. ละอายและเกรงกลัวในการกระทำช่ัว     
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ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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8. ยึดมั่นในคำสอนขององค์ศาสดาตาม
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

    

9. แนะนำ ตักเตือนผู้อื่นเมือประพฤติผิด
จริยธรรม   

    

10. ยืนถวายความเคารพเมื่อได้ยินเพลง
สรรเสริญพระบารมีด้วยความเต็มใจ 

    

11. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญของ
พระมหากษัตริย ์

    

12. ปฏิบัติหน้าท่ีซึ่งแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

    

13. แสดงความเคารพต่อพระบรมฉายา
ลักษณ์ตามโอกาสเหมาะสม  

    

14. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย     
15. แนะนำ มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิ
ปัญญาไทย 

    

16. ทักทายกันตามขนบธรรมเนียมไทย     
17. ร่วมกิจกรรมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย     
18. สัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

    

19. เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียน     
20. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี
ปรองดอง 

    

21. เคารพกฎหมาย กฎระเบียบของสังคม     
22. เข้าร่วมกิจกรรมการปกป้องรักษาชาติ      
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23. ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น     
24. ร่วมกิจกรรมในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้
เจริญรุ่งเรือง ให้อยู่ร่วมกนัด้วยความสงบสุข 

    

25. ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด 
คุ้มค่า  

    

26. รักษาสาธารณะสมบัติ     
27. นำคำสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

    

28. นำหลักคำสอนในศาสนาของตนไป
เผยแพร่ให้คนอื่นเข้าใจได้ 

    

29. ฟังพระธรรมเทศนาหรือตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือตามโอกาสท่ีเหมาะสม
อย่างสม่ำเสมอ 

    

30. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์หรือตาม
หลักศาสนาท่ีตนนับถืออย่างสม่ำเสมอ 

    

31. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อยเมื่อไปยัง
สถานท่ีสำคัญทางศาสนา 

    

32. ให้ความเคารพในสถานท่ีและส่ิงอันเป็น
ท่ีเคารพในทางศาสนา 

    

33. ตักเตือนเมื่อเห็นผู้อื่นทำลายสาธารณะ
สมบัติ 

    

34. รู้จักประหยัดและอดออมในครอบครัว     
35. ซื่อสัตย์ สุจริต     



233 
 

 
 
 

ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 

องค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

กา
รเป

็นพ
ลเ

มือ
งท

ี่ดีข
อง

ชา
ติ

แล
ะธ

ำร
งไว

้ซึ่ง
คว

าม
เป

็นไ
ทย

 

กา
รศ

รัท
ธา

 ย
ึดม

ั่น 
แล

ะป
ฏิบ

ัติ
ตน

ตา
มห

ลัก
ศา

สน
า 

กา
รเค

าร
พเ

ทิด
ทูน

สถ
าบ

ัน
พร

ะม
หา

กษั
ตร

ิย์แ
ละ

ปฏ
ิบัติ

ตน
ตา

มพ
ระ

รา
โช

วา
ทส

มเ
ด็จ

พร
ะศ

รี
นค

ริน
ทร

าบ
รม

รา
ชช

นนี
 

คว
าม

ภา
คภ

ูมิใ
จใ

น
ขน

บธ
รร

มเ
นีย

มป
ระ

เพ
ณี

 ศ
ิลป

ะ 
วัฒ

นธ
รร

มไ
ทย

 

36. เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมวันสำคัญของชาติ 

    

37. ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์     
38. เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

    

39. อัธยาศัยสุภาพอ่อนโยน     
40. นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 

    

41. ไม่พูดคำหยาบ      
42. อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย 
กำลังใจ และกำลังสติปัญญา 

    

43. แบ่งปันส่ิงของ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ 
และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับ
ผู้อื่น 

    

44. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม     
45. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วม
สร้างส่ิงท่ีดีงามของส่วนรวม 

    

46. ไม่พูดปด ไม่สอพลอ      
47. ไม่กล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่น     
48. ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น     
49. ไม่คดโกงผู้อื่น     
50. แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย      
51. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี 
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
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52. ชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย 

    

53. ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสาร
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

    

54. นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมใน
วิถีชีวิต 

    

55. ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย ์

    

56. ทำหน้าท่ีของตนให้ดี ในขอบเขตของ
ศีลธรรม 

    

57. รัก ผูกพันในครอบครัว ห่วงหาอาทรต่อกัน     
58. ปฏิบัติตนในทางท่ีดีท่ีถูก เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
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ภาคผนวก จ 
เครื่องมือและผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

แบบสอบถามการปฏิบัติตนท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
การปฏิบัติตนที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย

ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

---------------------------------------------------------- 
 

คำช้ีแจง 

    1. แบบสอบถามชุดนี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ                 
รักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                           
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นการสอบถามเกี่ยวกับ                
การปฏิบัติตนท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของ
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                          
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  2. แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
    ตอนท่ี 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ตอนท่ี 2  การปฏิบัติตนท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ความคิดเห็นของนักเรียนจะเป็นประโยชน์ยิง่ ต่อการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียน  
 
 

         นายสุภาพ  เต็มรัตน์ 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
     ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
  1. ช่ือ..................................................................นามสกุล.............................................................. 
  2. ระดับช้ัน..................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2 การปฏิบัติตนที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ                 
รักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช       
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ใหน้ักเรียนประเมินตนเอง เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการแสดงออกทีส่่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน โดยมีเกณฑ์การให้                
ค่าคะแนน ความหมายดังต่อไปนี้  
   ปฏิบติัทุกครั้ง     ให้คะแนน     3  คะแนน 
   ปฏิบติับ่อยครั้ง    ให้คะแนน     2  คะแนน 
   ปฏิบติันาน ๆ ครั้ง   ให้คะแนน     1  คะแนน 
    ไม่ปฏิบัติเลย    ให้คะแนน     0  คะแนน 
   โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น 
 

การปฏิบัติตนที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

ระดับการปฏิบัติตน 

3 2 1 0 

องค์ประกอบที่ 1 การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและธำรงไว้ซ่ึงความเป็นไทย     
  1. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ     
  2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักชาติอย่างมีเหตุผล     
  3. ร้องเพลงชาติได้ถูกต้อง     
  4. แสดงออกถึงความรักชาติ     
  5. เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียน     
  6. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคีปรองดอง     
  7. เคารพกฎหมาย กฎระเบียบของสังคม     
  8. สนับสนุนการปกป้องรักษาชาติ      
  9. ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น     
10. อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา     
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การปฏิบัติตนที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

ระดับการปฏิบัติตน 

3 2 1 0 

11. แบ่งปันส่ิงของ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุข
ให้กับผู้อื่น 

    

12. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม     
13. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างส่ิงท่ีดีงามของส่วนรวม     
14. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ให้อยู่ร่วมกันด้วย

ความสงบสุข 
    

15. ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า      
16. รักษาสาธารณะสมบัติ     
17. ตักเตือนเมื่อเห็นผู้อื่นทำลายสาธารณะสมบัติ     
18. รู้จักประหยัดและอดออมในครอบครัว     
19. มีความซื่อสัตย์ สุจริต     
20. ยึดมั่นอุดมการณ์ท่ีดีต่อชาติ     
องค์ประกอบที่ 2 การศรัทธา ยึดม่ัน และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
  1. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
  2. ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ     
  3. มีความละอายและเกรงกลัวในการกระทำช่ัว     
  4. ยึดมั่นในคำสอนขององค์ศาสดาตามศาสนาท่ีตนนับถือ     
  5. แนะนำ ตักเตือนผู้อื่นเมือประพฤติผิดจริยธรรม       
  6. นำคำสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน     
  7. ทำจิตใจให้สะอาดปราศจากเครื่องเศร้าหมอง     
  8. ฟังพระธรรมเทศนาตามโอกาสท่ีเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ     
  9. ในวันพระมีการทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์อย่างสม่ำเสมอ     
10. เมื่อไปวัดแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย     
11. ให้ความเคารพในสถานท่ีและส่ิงอันเป็นท่ีเคารพในทางศาสนา     
องค์ประกอบที่ 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาท
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
  1. ยืนถวายความเคารพเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี     
  2. แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์     
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การปฏิบัติตนที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

ระดับการปฏิบัติตน 

3 2 1 0 

  3. แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์     
  4. รู้รักสามัคคีกลมเกลียว      
  5. ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์     
  6. เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย ์
    

  7. นำหลักทศพิธราชธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตน     
  8. นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต     
  9. ไม่พูดปด พูดคำหยาบ      
10. ไม่ประจบสอพลอ      
11. ไม่กล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่น     
12. ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น     
13. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง     
14. ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์     
15. ทำหน้าท่ีของตนให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม     
16. มีความรักความผูกพันในครอบครัว ห่วงหาอาทรต่อกัน     
17. ปฏิบัติตนในทางท่ีดีท่ีถูก เหมาะสมกับกาลเทศะ     
องค์ประกอบที่ 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
  1. แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย      
  2. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย     
  3. ชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และ

วัฒนธรรมไทย 
    

  4. ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม     
  5. นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต     
  6. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย     
  7. แนะนำ มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย     

  8. ทักทายกันด้วยการไหว้ แบบไทยๆ รอยยิ้มแบบไทย     

  9. มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย     

10. มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ     
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แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)  
และความเหมาะสมของภาษา ของแบบสอบถามการปฏิบัติตนที่ส่งเสริมความม่ันคงของ 

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

คำช้ีแจง 
   1. แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ        
รักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช                
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสอบถามการรับรู้หรือ                   
การปฏิบัติตนท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของ
นักเรียน  
    ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษา ในแบบสอบถามการปฏิบัติตนท่ีส่งเสริมความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน โดยท่าน                       
ลงความเห็นเกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของข้อความ โปรดให้ข้อคิดเห็นโดย                    
ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ซึ่งมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
   +1  แน่ใจว่าข้อความมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
      0 ไม่แน่ใจว่าข้อความมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
     -1 แน่ใจว่าข้อข้อความนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้เช่ียวชาญ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการพิจารณาตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษา ของเครื่องมือวิจัย จึงขอบคุณมา               
ณ โอกาสนี้ 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             (นายสุภาพ  เต็มรัตน์) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
       ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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นิยามเชิงปฏิบัติการ 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสถานศึกษาต้องการให้
เกิดกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เป็นพลเมืองท่ีดีของของชาติ
และธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรักความ          
เป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึง ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย เป็นคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ         
มีความภูมิใจเชิดชูความเป็นไทย เคารพเทิดทูน จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาสิทธิ 
เสรีภาพ รู้รัก ความสามัคคี ปรองดอง เคารพศรัทธายึดมั่นในศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา 
และธำรงไว้ซึง่ความเป็นชาติ 
  ความรักชาติ หมายถึง การมีความรักไทยนิยมไทย สำนึกและภูมิใจ เชิดชูในความเป็นคนไทย  
มีความผูกพันหวงแหนมาตุภูมิ มุ่งมั่นส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศ รวมทั้ง  
การรักเกียรติภูมิของชาติ เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 
   รักสถาบันศาสนา หมายถึง การมีความรักความภาคภูมิใจ ความศรัทธาในศาสนาท่ีตนนับถือ   
รู้แก่นแท้ของศาสนาและประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา 
  รักสถาบันพระมหากษัตริย์ หมายถึง การมีความจงรักภักดีและมีความศรัทธาใน 
พระมหากษัตริย์ไทย แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมและมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  
    รักความเป็นไทย หมายถึง  มีความรัก ความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย มีส่วนร่วม                   
ในการอนุรักษ์สืบ ทอดความเป็นไทย ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
เผยแพร่ภูมิปัญญาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมเห็นคุณค่า และใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม รวมทั้งใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความกตัญญูรู้คุณ 
และตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย 
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แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)  
และความเหมาะสมของภาษา ของแบบสอบถามการปฏิบัติตนที่ส่งเสริมความม่ันคง 

ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
--------------------------------------- 

 

การปฏิบัติตนที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและธำรงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
  1. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ     
  2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักชาติอย่างมีเหตุผล     
  3. ร้องเพลงชาติได้ถูกต้อง     
  4. แสดงออกถึงความรักชาติ     
  5. เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียน     
  6. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคีปรองดอง     
  7. เคารพกฎหมาย กฎระเบียบของสังคม     
  8. สนับสนุนการปกป้องรักษาชาติ      
  9. ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น     
10. อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย กำลังใจ และ

กำลังสติปัญญา 
    

11. แบ่งปันส่ิงของ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือ
สร้างความสุขให้กับผู้อื่น 

    

12. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม     
13. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างส่ิงท่ีดีงามของ

ส่วนรวม 
    

14. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ให้อยู่
ร่วมกันด้วยความสงบสุข 

    

15. ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า      
16. รักษาสาธารณะสมบัติ     
17. ตักเตือนเมื่อเห็นผู้อื่นทำลายสาธารณะสมบัติ     
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การปฏิบัติตนที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
18. รู้จักประหยัดและอดออมในครอบครัว     
19. มีความซื่อสัตย์ สุจริต     
20. ยึดมั่นอุดมการณ์ท่ีดีต่อชาติ     
องค์ประกอบที่ 2 การศรัทธา ยึดม่ัน และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
  1. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
  2. ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ     
  3. มีความละอายและเกรงกลัวในการกระทำช่ัว     
  4. ยึดมั่นในคำสอนขององค์ศาสดาตามศาสนาท่ีตนนับถือ     
  5. แนะนำ ตักเตือนผู้อื่นเมือประพฤติผิดจริยธรรม       
  6. นำคำสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤติปฏิบัติใน

ชีวิตประจำวัน 
    

  7. ทำจิตใจให้สะอาดปราศจากเครื่องเศร้าหมอง     
  8. ฟังพระธรรมเทศนาตามโอกาสท่ีเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ     
  9. ในวันพระมีการทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์อย่าง

สม่ำเสมอ 
    

10. เมื่อไปวัดแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย     
11. ให้ความเคารพในสถานท่ีและส่ิงอันเป็นท่ีเคารพในทาง

ศาสนา 
    

องค์ประกอบที่ 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาท
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
  1. ยืนถวายความเคารพเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี     
  2. แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระมหากษัตริย ์
    

  3. แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์     
  4. รู้รักสามัคคีกลมเกลียว      
  5. ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์     
  6. เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย ์
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การปฏิบัติตนที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
  7. นำหลักทศพิธราชธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตน     
  8. นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางใน           

การดำเนินชีวิต 
    

  9. ไม่พูดปด พูดคำหยาบ      
10. ไม่ประจบสอพลอ      
11. ไม่กล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่น     
12. ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น     
13. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง     
14. ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์     
15. ทำหน้าท่ีของตนให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม     
16. มีความรักความผูกพันในครอบครัว ห่วงหาอาทรต่อกัน     
17. ปฏิบัติตนในทางท่ีดีท่ีถูก เหมาะสมกับกาลเทศะ     
องค์ประกอบที่ 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
  1. แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย      
  2. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย     
  3. ชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
    

  4. ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

    

  5. นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต     
  6. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย     
  7. แนะนำ มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย     

  8. ทักทายกันด้วยการไหว้ แบบไทยๆ รอยยิ้มแบบไทย     

  9. มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย     

10. มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ     

 
       ลงช่ือ...........................................................ผู้เช่ียวชาญ 
         (..........................................................) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษา ของแบบสอบถามการปฏิบัติตนที่ส่งเสริม    

ความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คน
ท่ี 5 

องค์ประกอบที่ 1 การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและธำรงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
  1. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
  2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักชาติ

อย่างมีเหตุผล 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
  3. ร้องเพลงชาติได้ถูกต้อง 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
  4. แสดงออกถึงความรักชาติ 0 0 1 1 1 0.6 สอดคล้อง 
  5. เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
  6. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี

ปรองดอง 
 
 
1 

 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
1 

 
 
1 

 
สอดคล้อง 

  7. เคารพกฎหมาย กฎระเบียบของสังคม 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
  8. สนับสนุนการปกป้องรักษาชาติ  0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง 
  9. ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
10. อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย 

กำลังใจ และกำลังสติปัญญา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
11. แบ่งปันส่ิงของ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ 

และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุข
ให้กับผู้อื่น 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

12. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 1 1 1 1 0 0.8 สอดคล้อง 
13. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วม

สร้างส่ิงท่ีดีงามของส่วนรวม 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คน
ท่ี 5 

14. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้
เจริญรุ่งเรือง ให้อยู่ร่วมกนัด้วยความ 
สงบสุข 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

15. ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด 
คุ้มค่า  1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

16. รักษาสาธารณะสมบัติ 1 0 1 1 1 0.8 สอดคล้อง 
17. ตักเตือนเมื่อเห็นผู้อื่นทำลายสาธารณะ

สมบัติ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
18. รู้จักประหยัดและอดออมในครอบครัว 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
19. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
20. ยึดมั่นอุดมการณ์ท่ีดีต่อชาติ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
องค์ประกอบที่ 2 การศรัทธา ยึดม่ัน และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
  1. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
  2. ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
  3. มีความละอายและเกรงกลัวในการ

กระทำช่ัว 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
  4. ยึดมั่นในคำสอนขององค์ศาสดาตาม

ศาสนาท่ีตนนับถือ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
  5. แนะนำ ตักเตือนผู้อื่นเมือประพฤติผิด

จริยธรรม   0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง 
  6. นำคำสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤติ

ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
  7. ทำจิตใจให้สะอาดปราศจากเครื่องเศร้า

หมอง 1 0 0 1 1 0.6 สอดคล้อง 
  8. ฟังพระธรรมเทศนาตามโอกาสท่ี

เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คน
ท่ี 5 

  9. ในวันพระมีการทำบุญ ถวายภัตตาหาร
แด่พระสงฆ์อย่างสม่ำเสมอ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

10. เมื่อไปวัดแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
11. ให้ความเคารพในสถานท่ีและส่ิงอันเป็น

ท่ีเคารพในทางศาสนา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
องค์ประกอบที่ 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาท
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
  1. ยืนถวายความเคารพเมื่อได้ยินเพลง

สรรเสริญพระบารม ี 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
  2. แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระมหากษัตริย ์ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
  3. แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย ์ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
  4. รู้รักสามัคคีกลมเกลียว  1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
  5. ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง 
  6. เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย ์ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

  7. นำหลักทศพิธราชธรรมมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติตน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

  8. นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง 

  9. ไม่พูดปด พูดคำหยาบ  1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
10. ไม่ประจบสอพลอ         
11. ไม่กล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่น 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
12. ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
13. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 



248 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คน
ท่ี 5 

14. ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย ์ 1 0 1 1 1 0.8 สอดคล้อง 

15. ทำหน้าท่ีของตนให้ดี ในขอบเขตของ
ศีลธรรม 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

16. มีความรักความผูกพันในครอบครัว    
ห่วงหาอาทรต่อกัน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

17. ปฏิบัติตนในทางท่ีดีท่ีถูก เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

องค์ประกอบที่ 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
  1. แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
  2. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี 

ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
  3. ชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

  4. ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสาร
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

  5. นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถี
ชีวิต 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

  6. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
  7. แนะนำ มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิ

ปัญญาไทย 1 1 1 1 0 0.8 สอดคล้อง 
  8. ทักทายกันด้วยการไหว้ แบบไทยๆ 

รอยยิ้มแบบไทย 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
  9. มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
10. มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี

พระคุณ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตัวอย่าง 
ผลบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
การปฏิบัติตนที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย

ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(ฉบับปรับปรุง) 
---------------------------------------------------------- 

 

คำช้ีแจง 

    1. แบบสอบถามชุดนี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช               
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นการสอบถามเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของ
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์             
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  2. แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
    ตอนท่ี 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ตอนท่ี 2  การปฏิบัติตนท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ความคิดเห็นของนักเรียนจะเป็นประโยชน์ยิง่ ต่อการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียน  
 
 

         นายสุภาพ  เต็มรัตน์ 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
     ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
  1. ช่ือ..................................................................นามสกุล............................................................... 
  2. ระดับช้ัน............................................... 
 
ตอนที่ 2 การปฏิบัติตนที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช           
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ใหน้ักเรียนประเมินตนเอง เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการแสดงออกทีส่่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน โดยมีเกณฑ์การให้ค่า
คะแนน ความหมายดังต่อไปนี้  
   ปฏิบติัทุกครั้ง     ให้คะแนน     3  คะแนน 
   ปฏิบติับ่อยครั้ง    ให้คะแนน     2  คะแนน 
   ปฏิบติันาน ๆ ครั้ง   ให้คะแนน     1  คะแนน 
    ไม่ปฏิบัติเลย    ให้คะแนน     0  คะแนน 
   โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น 
 

การปฏิบัติตนที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

ระดับการปฏิบัติ
ตน 

3 2 1 0 
องค์ประกอบที่ 1 การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและธำรงไว้ซ่ึงความเป็นไทย     
  1. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ     
  2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักชาติอย่างมีเหตุผล     
  3. ร้องเพลงชาติได้ถูกต้อง     
  4. แสดงออกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน     
  5. เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียน     
  6. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคีปรองดอง     
  7. เคารพกฎหมาย กฎระเบียบของสังคม     
  8. เข้าร่วมกิจกรรมการปกป้องรักษาชาติ      
  9. ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น     
10. อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา     
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การปฏิบัติตนที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

ระดับการปฏิบัติ
ตน 

3 2 1 0 
11. แบ่งปันส่ิงของ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุข

ให้กับผู้อื่น 
    

12. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม     
13. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างส่ิงท่ีดีงามของส่วนรวม     
14. ร่วมกิจกรรมในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ให้อยู่ร่วมกันด้วย

ความสงบสุข 
    

15. ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า      
16. รักษาสาธารณะสมบัติ     
17. ตักเตือนเมื่อเห็นผู้อื่นทำลายสาธารณะสมบัติ     
18. รู้จักประหยัดและอดออมในครอบครัว     
19. ซื่อสัตย์ สุจริต     
20. เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ     
องค์ประกอบที่ 2 การศรัทธา ยึดม่ัน และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
  1. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
  2. ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ     
  3. มีความละอายและเกรงกลัวในการกระทำช่ัว     
  4. ยึดมั่นในคำสอนขององค์ศาสดาตามศาสนาท่ีตนนับถือ     
  5. แนะนำ ตักเตือนผู้อื่นเมือประพฤติผิดจริยธรรม       
  6. นำคำสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน     
  7. นำหลักคำสอนในศาสนาของตนไปเผยแผ่ให้คนอื่นเข้าใจได้     
  8. ฟังพระธรรมเทศนาหรือตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือตามโอกาสท่ี

เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 
    

  9. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์หรือตามหลักศาสนาท่ีตนนับถืออย่าง
สม่ำเสมอ 

    

10. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อยเมื่อไปยังสถานท่ีสำคัญทางศาสนา     
11. ให้ความเคารพในสถานท่ีและส่ิงอันเป็นท่ีเคารพในทางศาสนา     



260 
 

การปฏิบัติตนที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

ระดับการปฏิบัติ
ตน 

3 2 1 0 
องค์ประกอบที่ 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาท
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
  1. ยืนถวายความเคารพเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี     
  2. แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์     
  3. แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์     
  4. รู้รักสามัคคีกลมเกลียว      
  5. ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์     
  6. เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย ์
    

  7. อัธยาศัยสุภาพอ่อนโยน     
  8. นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต     
  9. ไม่พูดคำหยาบ      
10. ไม่พูดปด ไม่สอพลอ      
11. ไม่กล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่น     
12. ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น     
13. ไม่คดโกงผู้อื่น     
14. ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์     
15. ทำหน้าท่ีของตนให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม     
16. รัก ผูกพันในครอบครัว ห่วงหาอาทรต่อกัน     
17. ปฏิบัติตนในทางท่ีดีท่ีถูก เหมาะสมกับกาลเทศะ     
องค์ประกอบที่ 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
  1. แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย      
  2. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย     
  3. ชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และ

วัฒนธรรมไทย 
    

  4. ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม     
  5. นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต     
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การปฏิบัติตนที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 

ระดับการปฏิบัติ
ตน 

3 2 1 0 
  6. ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย     
  7. แนะนำ มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย     

  8. ทักทายกันด้วยการไหว้ แบบไทยๆ รอยยิ้มแบบไทย     

  9. มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย     

10. มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ     
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ผลการคำนวณค่าความเชื่อม่ัน แบบสอบถามการปฏิบัติตนที่ส่งเสริมความม่ันคง  
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียน 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
Reliability 
 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 28.6 

Excludeda 75 71.4 

Total 105 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.926 116 
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ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือและผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

แบบสอบถามความเหมาะสมและความเปน็ไปได้ของรูปแบบ 
การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ  

ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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แบบสอบถามความเหมาะสมและความเปน็ไปได้ 
ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

คำช้ีแจง 
    1. แบบสอบถามชุดนี้เป็นการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
รักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
   2. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
        ตอนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
    ตอนท่ี 2  ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียน 

      ตอนท่ี 3  สอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับข้อวิพากษ์ วิจารณ์ และข้อสังเกตต่าง ๆ 
เพื่อให้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
       3.1 แนวคิดและหลักการในการพัฒนารูปแบบ 
      3.2 ความเหมาะสมของการนำรูปแบบไปใช้ 
      3.3 ความเป็นไปได้ของการนำรูปแบบไปใช้ 
      3.4 ข้อดีของการนำรูปแบบไปใช้ 
      3.5 ข้อจำกัดของการนำรูปแบบไปใช้ 
      3.6 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง แก้ไขและเพื่อความสมบูรณ์ของรูปแบบ 
    ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
         นายสุภาพ  เต็มรัตน์ 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
      ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
  1. ช่ือ..................................................................นามสกุล.............................................................. 
  2. วุฒิการศึกษา.............................................................................................................................. 
 3. ตำแหน่ง...................................................................................................................................... 
 4. ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน................................... 
  5. หน่วยงานท่ีสังกัด........................................................................................................................ 
 
ตอนที่ 2 ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์       
ที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
  ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นได้ของของรูปแบบ     
การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียน โดยมีเกณฑ์การให้ค่าคะแนน ความหมายดังต่อไปนี้  
   คะแนน  5  หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้มากท่ีสุด 
   คะแนน  4  หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ของมาก 
   คะแนน  3  หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ปานกลาง 
   คะแนน  2  หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้น้อย 
   คะแนน  1  หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้น้อยท่ีสุด 
 
   โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 

ตัวแบบการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. การจัดสิ่งเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติที่ดี             
1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท 

พฤติกรรม และสร้างเจตคติทางบวก ทีมี
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

          

1.2 การเรียนรู้ความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

          

1.3 โรงเรียนถือเป็นนโยบายท่ีสำคัญท่ีต้อง
พิทักษ์ รักษาไว้ ซึ่งความมั่นคงของ
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ตัวแบบการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้
สถิตสถาพรตลอดไป 

1.4 โรงเรียนมีมาตรการท่ีชัดเจนในการ
ส่งเสริมความมั่นคงของของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นส่ือกลางให้
ทุกภาคส่วนของสังคม ท้ังภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม ภาคธุรกิจและคนในชุมชน 
ได้ร่วมกันในการพิทักษ์รักษาความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

          

1.5 นำหลักธรรมทางศาสนา มาปลูกฝัง 
อบรมนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางศาสนาและประพฤติปฏิบัติ
ตาม เกรงกลัวต่อการกระทำความผิด 

          

1.6 สนับสนุนให้นักเรียน ตระหนักและ
ซาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อประเทศไทยต้ังแต่
อดีตถึงปัจจุบัน 

          

1.7 ส่งเสริมให้ใช้กิจกรรมทางศิลปะ 
วัฒนธรรมไทยเป็นส่ือในการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 

          

2. การจัดกิจกรรมให้เกิดพฤติกรรมที่ดี โดย
การดำเนินการจัดกิจกรรม ใน 4 
องค์ประกอบ 

          

2.1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้
ซึ่งความเป็นไทย 

          

2.2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนา 

          

2.3 การเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตาม           
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ตัวแบบการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

พระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี 

2.4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

          

3. พัฒนาใหเ้ป็นกิจนิสัย           
3.1 สอดแทรกในกิจวัตรประจำวัน            
3.2 สร้างวินัยเชิงบวก ผ่านงานกลุ่มสี 

กิจกรรมสภานักเรียน 
          

3.3 โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน
คุณธรรม   

          

3.4 โรงเรียนผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนใน   
การอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยท่ีดีงามให้เป็น
มรดกของชาติและทุนท่ีสำคัญของสังคม
ตลอดไป 

          

3.5 โรงเรียนส่งเสริม ปลูกฝังวัฒนธรรมไทย
ให้ฝ่ังแน่นในจิตใจของครู บุคลากรและ
นักเรียนทุกคน 

          

3.6 โรงเรียนสนับสนุนหลักธรรมของศาสนา
มาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้าใจอันดี
และความสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชน
ของทุกศาสนา 

          

3.7 ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีศาสนาและ
การศึกษาควบคู่กัน มีธรรมะนำความรู้ 
ให้ความดีนำความเก่ง มีศรัทธาและ
ปัญญาอันถูกต้อง 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ ข้อวิพากษ์ วิจารณ์ และข้อสังเกตต่าง ๆ  
   ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อวิพากษ์ วิจารณ์ และข้อสังเกตต่าง ๆ เพื่อให้
รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

    3.1 แนวคิดและหลักการในการพัฒนารูปแบบ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

        3.2 ความเหมาะสมของการนำรูปแบบไปใช้ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

    3.3 ความเป็นไปได้ของการนำรูปแบบไปใช้ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

    3.4 ข้อดีของการนำรูปแบบไปใช้ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

    3.5 ข้อจำกัดของการนำรูปแบบไปใช้ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

    3.6 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง แก้ไขและเพื่อความสมบูรณ์ของรูปแบบ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และ
ความเหมาะสมของภาษา ของแบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ   

สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

 
 

คำช้ีแจง 

   1. เอกสารชุดนี้เป็นแบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษา ของแบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษา เพื่อผู้วิจัยจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข และ
ดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป  
   ผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านลงความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของ      
ข้อคำถาม โดยให้ข้อคิดเห็นโดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ซึ่งมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
   +1  แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
      0 ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
     -1 แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนิยามของตัวแปร 
  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้เช่ียวชาญ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการพิจารณาตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษา ของเครื่องมือ
วิจัย จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
         ขอแสดงความนับถือ 

 
 

             (นายสุภาพ  เต็มรัตน์) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 

       ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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นิยามเชิงปฏิบัติการ 

    การพัฒนา  หมายถึง  กระบวนการดำเนินงานอยา่งมีข้ันตอนท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม ค่านิยม  เจตคติของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียน  รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาตลอดจนชุมชนและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
  รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางด้านหลักการ วิธีการดำเนินงาน และเกณฑต่าง ๆ ของ
ระบบ ท่ีครอบคลุมสำคัญท่ีสัมพันธ์กัน ท่ีได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ท่ีสามารถยึดถอืเป็นแนวทาง   
ในการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของรูปแบบนั้น ๆ ในท่ีนี้รูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ               
รักความเป็นไทย ประกอบ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การจัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี     
2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า และ 3) พัฒนาให้เป็นกิจนิสัยท่ีดี 
  การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการดำเนินงานอย่างมีข้ันตอน กรอบความคิด
ทางด้านหลักการ วิธีการดำเนินงาน และเกณฑต่าง ๆ ของระบบ ท่ีสามารถยึดถือเป็นแนวทาง
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ค่านิยม  เจตคติของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนท้ัง 4 ด้าน ได้แกค่วามมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย โดยมี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การจัดส่ิงเร้าให้เกิด            
การรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี 2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า และ 3) พัฒนาให้เป็นกิจนิสัยท่ีดี 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสถานศึกษาต้องการให้
เกิดกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เป็นพลเมืองท่ีดีของของชาติ
และธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็น
ไทยหมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึง ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย เป็นคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ    
มีความภูมิใจเชิดชูความเป็นไทย เคารพเทิดทูน จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษา                  
สิทธิ เสรีภาพ รู้รัก ความสามัคคี ปรองดอง เคารพศรัทธายึดมั่นในศาสนา ประพฤติปฏิบัติตาม               
หลักศาสนา และธำรงไวซ้ึ่งความเป็นชาติ 
  ความรักชาติ หมายถึง การมีความรักไทยนิยมไทย สำนึกและภูมิใจ เชิดชูในความเป็นคนไทย  
มีความผูกพันหวงแหนมาตุภูมิ มุ่งมั่นส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศ รวมท้ัง
การรักเกียรติภูมิของชาติ เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 
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   รักสถาบันศาสนา หมายถึง การมีความรักความภาคภูมิใจ ความศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ   
รู้แก่นแท้ของศาสนาและประพฤติปฏิบติัตามหลักศาสนา 
  รักสถาบันพระมหากษัตริย์ หมายถึง การมีความจงรักภักดีและมีความศรัทธาใน 
พระมหากษัตริย์ไทย แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมและมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  
    รักความเป็นไทย หมายถึง  มีความรัก ความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน           
การอนุรักษ์สืบ ทอดความเป็นไทย ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
เผยแพร่ภูมิปัญญาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมเห็นคุณค่า และใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม รวมทั้งใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความกตัญญูรู้คุณ 
และตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย 
   รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน หมายถึง วิธีการหรือแนวการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ให้ดีขึ้น 
และเป็นรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่  1)  กำหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย 
2) ยกร่างรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 3) ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 
ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 4) ทดลองนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียน ไปใช้ปฏิบัติตามสภาพจริง โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ท้ัง 3 ด้าน โดยมี 3 องค์ประกอบหลัก คือ (1) จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี (Receiving)    
(2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า (Valuing) และ (3) พัฒนาเป็นกิจนิสัย (Characterization) 
5) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน โดย
การประเมินผลเมื่อส้ินสุดการใช้รูปแบบ (Summative evaluation) 
  จัดสิ่งเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติที่ดี (Receiving) หมายถึง การเตรียมความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็น
ไทย เพื่อให้เกิดแรงจูงใจต่อการปฏิบัติตน เป็นการสร้างความคิดในเชิงบวก (Positive thinking) และ
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แรงจูงใจ รับรู้และปฏิบัติตนเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย 
   จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า (Valuing) หมายถึง การดำเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณประโยชน์ ยอมรับและแสดงออกด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ อันนำไปสู่
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย  
   พัฒนาเป็นกิจนิสัย (Characterization) หมายถึง การพัฒนาให้เป็นส่ิงแสดงออกถึง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทยของนักเรียน ให้เป็นลักษณะนิสัยของนักเรียน เป็นลักษณะประจำตัว เกิดเป็นกิจนิสัย   
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แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และ
ความเหมาะสมของภาษา ของแบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ   

สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

------------------------------------ 
  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ       
รักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช            
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก 
ได้แก่ (1) การจัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี  (2) การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า 
โดยการดำเนินการจัดกิจกรรม ใน 4 องค์ประกอบ และ (3) พัฒนาให้เป็นกิจนิสัย  
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดสิ่งเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติที่ดี       
1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท พฤติกรรม และสร้าง    

เจตคติทางบวก ทีมีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
    

1.2 การเรียนรู้ความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

    

1.3 โรงเรียนถือเป็นนโยบายท่ีสำคัญท่ีต้องพิทักษ์ รักษาไว้ ซึ่งความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้สถิตสถาพร
ตลอดไป 

    

1.4 โรงเรียนมีมาตรการท่ีชัดเจนในการส่งเสริมความมั่นคงของของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นส่ือกลางให้ทุกภาคส่วน
ของสังคม ท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจและคนใน
ชุมชน ได้ร่วมกันในการพิทักษ์รักษาความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
1.5 นำหลักธรรมทางศาสนา มาปลูกฝัง อบรมนักเรียนให้มีความรู้

ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาและประพฤติปฏิบัติตาม  
เกรงกลัวต่อการกระทำความผิด 

    

1.6 สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ตระหนักและซาบซึ่งใน                   
พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อ          
ประเทศไทยต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

    

1.7 ส่งเสริมให้ใช้กิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมไทยเป็นส่ือใน           
การพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

    

2. การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า โดยการดำเนินการ
จัดกิจกรรม ใน 4 องค์ประกอบ 

    

2.1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย     
2.2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา     
2.3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตาม 

พระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
    

2.4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย     
3. พัฒนาใหเ้ป็นกิจนิสัย     
3.1 สอดแทรกในกิจวัตรประจำวัน      
3.2 สร้างวินัยเชิงบวก ผ่านงานกลุ่มสี กิจกรรมสภานักเรียน     
3.3 โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม       
3.4 โรงเรียนผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนในการอนุรกัษ์เอกลักษณ์ไทย       

ท่ีดีงามให้เป็นมรดกของชาติและทุนท่ีสำคัญของสังคมตลอดไป 
    

3.5 โรงเรียนส่งเสริม ปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้ฝ่ังแน่นในจิตใจของครู 
บุคลากรและนักเรียนทุกคน 

    

3.6 โรงเรียนสนับสนุนหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้าใจอันดีและ
ความสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา 

    

3.7 ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีศาสนาและการศึกษาควบคู่กัน มี
ธรรมะนำความรู้ ให้ความดีนำความเก่ง มีศรัทธาและปัญญา        
อันถูกต้อง 
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       ลงช่ือ...........................................................ผู้เช่ียวชาญ 
         (..........................................................) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษา ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ           

อันพึงประสงคท์ี่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

1. การจัดสิ่งเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติที่ดี          
1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท 

พฤติกรรม และสร้างเจตคติทางบวก ท่ีมี
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

1.2 การเรียนรู้ความรักชาติ ศรัทธาใน
ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

1.3 โรงเรียนถือเป็นนโยบายท่ีสำคัญท่ีต้อง
พิทักษ์ รักษาไว้ ซึ่งความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้
สถิตสถาพรตลอดไป 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

1.4 โรงเรียนมีมาตรการท่ีชัดเจนในการ
ส่งเสริมความมั่นคงของของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นส่ือกลางให้
ทุกภาคส่วนของสังคม ท้ังภาครัฐ      
ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจและคนใน
ชุมชน ได้ร่วมกันในการพิทักษ์รักษา
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

สอดคล้อง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

1.5 นำหลักธรรมทางศาสนา มาปลูกฝัง 
อบรมนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางศาสนาและประพฤติ
ปฏิบัติตาม เกรงกลัวต่อการกระทำ
ความผิด 1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 

สอดคล้อง 
1.6 สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ตระหนัก

และซาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อประเทศ
ไทยต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

1.7 ส่งเสริมให้ใช้กิจกรรมทางศิลปะ 
วัฒนธรรมไทยเป็นส่ือในการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

2. การจัดกิจกรรมให้เกิดพฤติกรรมที่ดี 
โดยการดำเนินการจัดกิจกรรม ใน 4 
องค์ประกอบ       

 

2.1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้
ซึ่งความเป็นไทย 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

2.2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

2.3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และปฏิบัติตนตามพระราโชวาท        
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

2.4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

3. พัฒนาใหเ้ป็นกิจนิสัย        
3.1 สอดแทรกในกิจวัตรประจำวัน  1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

3.2 สร้างวินัยเชิงบวก ผ่านงานกลุ่มสี 
กิจกรรมสภานักเรียน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

3.3 โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน
คุณธรรม   1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

3.4 โรงเรียนผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนใน     
การอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยท่ีดีงามให้เป็น
มรดกของชาติและทุนท่ีสำคัญของสังคม
ตลอดไป 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

3.5 โรงเรียนส่งเสริม ปลูกฝังวัฒนธรรมไทย
ให้ฝ่ังแน่นในจิตใจของครู บุคลากรและ
นักเรียนทุกคน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

3.6 โรงเรียนสนับสนุนหลักธรรมของศาสนา
มาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้าใจ         
อันดีและความสมานฉันท์ ระหว่าง            
ศาสนิกชนของทุกศาสนา 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

3.7 ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีศาสนาและ
การศึกษาควบคู่กัน มีธรรมะนำความรู้ 
ให้ความดีนำความเก่ง มีศรัทธาและ
ปัญญาอันถูกต้อง 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตัวอย่าง 
ผลบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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แบบสอบถามความเหมาะสมและความเปน็ไปได้ 
ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ   

สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(ฉบับปรับปรุง) 
 

คำช้ีแจง 
    1. แบบสอบถามชุดนี้เป็นการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
รักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
   2. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
        ตอนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
    ตอนท่ี 2  ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียน 

      ตอนท่ี 3  สอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับข้อวิพากษ์ วิจารณ์ และข้อสังเกตต่าง ๆ 
เพื่อให้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
       3.1 แนวคิดและหลักการในการพัฒนารูปแบบ 
      3.2 ความเหมาะสมของการนำรูปแบบไปใช้ 
      3.3 ความเป็นไปได้ของการนำรูปแบบไปใช้ 
      3.4 ข้อดีของการนำรูปแบบไปใช้ 
      3.5 ข้อจำกัดของการนำรูปแบบไปใช้ 
      3.6 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง แก้ไขและเพื่อความสมบูรณ์ของรูปแบบ 
    ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
         นายสุภาพ  เต็มรัตน์ 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
      ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
  1. ช่ือ..................................................................นามสกุล............................................................... 
  2. วุฒิการศึกษา............................................................................................................................... 
 3. ตำแหน่ง...................................................................................................................................... 
 4. ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน................................... 
  5. หน่วยงานท่ีสังกัด........................................................................................................................ 
 
ตอนที่ 2 ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
  ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นได้ของของรูปแบบการ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทยของนักเรียน โดยมีเกณฑ์การให้ค่าคะแนน ความหมายดังต่อไปนี้  
   คะแนน  5  หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้มากท่ีสุด 
   คะแนน  4  หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ของมาก 
   คะแนน  3  หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ปานกลาง 
   คะแนน  2  หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้น้อย 
   คะแนน  1  หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้น้อยท่ีสุด 
 
   โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 

ตัวแบบการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. การจัดสิ่งเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติที่ดี             
1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท 

พฤติกรรม และสร้างเจตคติทางบวก ท่ีมี
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

          

1.2 การเรียนรู้ความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

          

1.3 โรงเรียนกำหนดเป็นนโยบายท่ีสำคัญท่ี
ต้องพิทักษ์ รักษาไว้ ซึ่งความมั่นคงของ
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ตัวแบบการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้
สถิตสถาพรตลอดไป 

1.4 โรงเรียนกำหนดมาตรการท่ีชัดเจนในการ
ส่งเสริมความมั่นคงของของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นส่ือกลางให้
ทุกภาคส่วนของสังคม ท้ังภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม ภาคธุรกิจและคนในชุมชน 
ได้ร่วมกันในการพิทักษ์รักษาความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

          

1.5 การนำหลักธรรมทางศาสนา มาปลูกฝัง 
อบรมนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางศาสนาและประพฤติปฏิบัติ
ตาม เกรงกลัวต่อการกระทำความผิด 

          

1.6 การสนับสนุนให้นักเรียน ตระหนักและ
ซาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อประเทศไทยต้ังแต่
อดีตถึงปัจจุบัน 

          

1.7 การส่งเสริมให้ใช้กิจกรรมทางศิลปะ 
วัฒนธรรมไทยเป็นส่ือในการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัก
ความเป็นไทย 

          

2. การจัดกิจกรรมให้เกิดพฤติกรรมที่ดี  
โดยการดำเนินการจัดกิจกรรม ใน 4 
องค์ประกอบ 

          

2.1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้
ซึ่งความเป็นไทย 
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ตัวแบบการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนา 

          

2.3 การเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตาม         
พระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี 

          

2.4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

          

3. พัฒนาใหเ้ป็นกิจนิสัย           
3.1 การสอดแทรกในกิจวัตรประจำวัน            
3.2 การสร้างวินัยเชิงบวก ผ่านงานกลุ่มสี 

กิจกรรมสภานักเรียน 
          

3.3 โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน
คุณธรรม   

          

3.4 โรงเรียนผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนในการ
อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยท่ีดีงามให้เป็น
มรดกของชาติและทุนท่ีสำคัญของสังคม
ตลอดไป 

          

3.5 โรงเรียนส่งเสริม ปลูกฝังวัฒนธรรมไทย
ให้ฝ่ังแน่นในจิตใจของครู บุคลากรและ
นักเรียนทุกคน 

          

3.6 โรงเรียนสนับสนุนหลักธรรมของศาสนา
มาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้าใจอันดี
และความสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชน
ของทุกศาสนา 

          

3.7 การส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีศาสนา
และการศึกษาควบคู่กัน มีธรรมะนำ
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ตัวแบบการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ความรู้ ให้ความดีนำความเก่ง มีศรัทธา
และปัญญาอันถูกต้อง 

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ ข้อวิพากษ์ วิจารณ์ และข้อสังเกตต่าง ๆ  
   ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อวิพากษ์ วิจารณ์ และข้อสังเกตต่าง ๆ เพื่อให้
รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

    3.1 แนวคิดและหลักการในการพัฒนารูปแบบ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

        3.2 ความเหมาะสมของการนำรูปแบบไปใช้ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

    3.3 ความเป็นไปได้ของการนำรูปแบบไปใช้ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

    3.4 ข้อดีของการนำรูปแบบไปใช้ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

    3.5 ข้อจำกัดของการนำรูปแบบไปใช้ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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    3.6 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง แก้ไขและเพื่อความสมบูรณ์ของรูปแบบ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

 
ผลการคำนวณค่าความเชื่อม่ัน  

แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 
Reliability 
 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.900 36 
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ภาคผนวก ช 
เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
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การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ที่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

   1. เผยแพร่บทสรุปรายงานการวิจัย แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ทุกโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีสนใจ 
   2. เผยแพร่บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ทางเวบ็ไซต์ http://www.kroobannok.com/ และ 
http://www.trueplookpanya.com/  
  3. เผยแพร่รายงานการวิจัย ในฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในรูปแบบ Full-Text   
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299 
 



300 
 



301 
 



302 
 



303 
 



304 
 

 



305 
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ภาคผนวก ซ 
ตัวอย่างภาพกิจกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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องค์ประกอบท่ี 1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 

กิจกรรมวันศิลปินแห่งชาติ 
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กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ 
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กิจกรรมส่งเสริมการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร 
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กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
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กิจกรรมบาติกเฉลิมพระเกียรติ เส้นสีลีลาไทย 
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กิจกรรมอดเปร้ียวไว้กินหวาน 
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 องค์ประกอบที่ 2 การศรัทธา ยึดม่ัน และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
กิจกรรมฟังธรรมวันพระ  

  

 
 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0


314 
 

วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นนธาตุ 
 

 
 
 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%86%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2


315 
 

วันวิสาขบูชา ทำบุญตักบาตร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
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วันอาสาฬหบูชา 
 

 
 
 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AB%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
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วันเข้าพรรษา แห่เทียนพรรษา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.st2.ac.th/webst2/index.php/2015-11-10-02-30-58/296-2016-09-05-07-55-25


319 
 

จัดการเรียนการสอน และการสอบธรรมศึกษา 
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กิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
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กิจกรรมบรรยายธรรมและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 
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 องค์ประกอบที่ 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาท
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   

วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ "สมเด็จย่า” 
 วันที่ 18 กรกฎาคม 
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วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนน ีพันปีหลวง และ “วันแม่แห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม 
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วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
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วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 
 

 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  อดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร  วันที่ 5 ธันวาคม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 

 

 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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องค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
 

กิจกรรมสืบทอดประเพณีวันสารทเดือนสบิ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหารในรายงานการวิจัย  

(Executive summary in research report) 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหารในรายงานการวิจัย  

(Executive summary in research report) 
 
คำช้ีแจง  
  บทสรุปสำหรับผู้บริหารในรายงานการวิจัยนี้ จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยท่ีเป็น
ผู้บริหารซึ่งไม่มีเวลามากพอในการอ่านรายงานผลการวิจัยท้ังฉบับหรือไม่เคยชินกับคำศัพท์                  
ทางการวิจัย แต่สะดวกในการเลือกอ่านเฉพาะบทสรุปและสามารถเข้าใจถึงความสำคัญของข้อ
ค้นพบจากการวิจัยพร้อมท่ีจะตัดสินใจตามข้อเสนอแนะของผู้วิจัย หรือใช้เป็นคู่มือในการนำ
ผลการวิจัยไปสู่การนำไปใช้ได้จริง เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ 
  กลุ่มเป้าหมาย 
    สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บทสรุปสำหรับผู้บริหารในรายงานการวิจัย ได้แก่ 
   1. ผู้บริหารสถานศึกษา  
   2. หัวหน้ากลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   3. ครูท่ีปรึกษา 
  4. ครูผู้สอน 
  ขอบข่ายเนือ้หา 
   1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
   2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   3. ระเบียบวิธีวิจัย (โดยย่อ) 
   4. ผลการวิจัย  
    5. ข้อเสนอแนะ 
 
แนวทางการใช้บทสรุปสำหรับผู้บริหารในรายงานการวิจัย 
   1. ใหผู้้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ครูท่ีปรึกษา ครูผู้สอนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องศึกษาบทสรุปสำหรับผู้บริหารในรายงานการวิจัยนี้
อย่างละเอียดให้เข้าใจ เพื่อให้สามารถนำข้ันตอนรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
    2. ในระหว่างการดำเนินการการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายควรอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม สังเกต แก้ไขปัญหา กระตุ้นให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้ เกดิความตระหนัก  
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   3. หลังจากนำการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ไปประยุกต์ใช้แล้ว ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ประเมินผลด้วยการสังเกต การมีส่วนร่วม การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพื่อเป็นการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหารในรายงานการวิจัย  

(Executive Summary in Research Report) 
 
ชื่อเร่ือง            : การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง

ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน    
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ผู้วิจัย        :  นายสุภาพ  เต็มรัตน์ 
ปีที่วิจัย        :  2562 

 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลท่ี 10 พระราช
ทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ท่ี 
11 ม.ค. ความว่า “ความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญ ของความดี ความเจริญทุกอย่าง เด็ก
ทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรมให้ถึงพร้อม ด้วยความรู้และคุณธรรม เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ท่ีมี
คุณภาพ ผู้สามารถสร้างสรรค์ความดี ความเจริญ ให้แก่ตนและแก่ส่วนร่วม” และพระราโชบายด้าน
การศึกษาของพระองค์ ท่ีว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  
มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้าน  ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันกษัตริย์ เป็นพลเมืองท่ีดี มีน้ำใจ 
และความเอื้ออาทร  ประเทศชาติจะเจริญหรือพัฒนาไปได้มากน้อยเพียงไร ขึ้นอยูก่ับคุณภาพของ
เยาวชนเป็นส่ิงสำคัญ การจัดการศึกษาให้กับเยาวชนเป็นเรื่องท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่งท่ีสังคมทุก
ภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ เพราะในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศต่าง ๆ รวมท้ัง
ประเทศไทย ต่างก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมากใน
สังคมไทย คนไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม ท่ีเป็นผลกระทบจากการเล่ือนไหลทาง
วัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศ ท้ังทางส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ได้รับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาอย่างรวดเร็ว โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมท่ี
ดีงาม ทำให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากร
บุคคลท่ีทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จำเป็นต้องมีการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดข้ึนภายในตัวเยาวชน ท้ังความรู้และคุณธรรม การปลูกฝังบ่มเพาะ
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม จำเป็นต้องกระทำต้ังแต่วัยเด็ก เพื่อจะได้ซึมซับและปฏิบัติเป็นไปตาม



337 
 

ธรรมชาติ การหล่อหลอมต้องอาศัยระยะเวลา มีความอดทน และต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย
ฝ่าย ท้ังพ่อแม่ ผู้ปกครองครอบครัว โรงเรียน และชุมชน โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้ปฏิบัติ 
และพัฒนาตนเองจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งกระทรวง ศึกษาธิการได้มอบเป็น
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การทำงานท่ีจะใช้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในการ
บริหารการศึกษา มีการบูรณาการและเช่ือมโยงในกระทรวงศึกษาธิการ โดยดำเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในการพฒันา
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งเน้นพฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ท่ีกำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก สำหรับ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความ
เป็นไทยของนักเรียน ถือเป็นส่ิงสำคัญท่ีคนไทยทุกคนควรตระหนักและเห็นความสำคัญในการรักษา
และส่งเสริม ป้องกันรักษา ให้มั่นคงอยู่ตลอดไป สอดคล้องกับการประกาศของเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันท่ี 26 กันยายน 2556 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาผลการ
ดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ในเรื่องท่ีสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้คำปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เรื่อง “สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการ
ส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ”   
   การปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถือเป็นภารกิจสำคัญของ
สถานศึกษา เด็ก เยาวชนที่มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเติบโตไปเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เคารพเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ เด็กท่ีเป็นพลเมืองดีของชาติ จะสามารถยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลง
ชาติ อธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีพลเมืองดีของชาติ มี
ความสามัคคี ปรองดอง เด็กท่ีธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย จะเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ             
ท่ีสร้างความสามัคคีปรองดองท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม มีความหวงแหน ปกป้อง         
ยกย่อง ความเป็นชาติไทย เด็กท่ีศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา จะเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีของ           
ศาสนิกชน เด็กท่ีเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จะเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับสถาบนัพระมหากษัตริย์ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ และ
แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือกำเนิดขึ้นหลังการเสด็จสวรรคตของ                      
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็น
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อนุสรณ์ให้ประชาชนชาวไทยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
ประการ โดยเฉพาะในคุณลักษณะการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะ       
ท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไวซ้ึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธายึดมั่นในศาสนาและ
เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และคุณลักษณะรักความเป็นไทย เป็นคุณลักษณะท่ี
แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบทอด ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็น
คุณลักษณะสำคัญท่ีโรงเรียนต้องการให้เป็นคุณลักษณะท่ีโดดเด่นของนักเรียน โดยเฉพาะเป็น
โรงเรียนท่ีต้ังขึ้นมีวัตถุประสงค์พิเศษ อีกท้ังใช้พระนามของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นช่ือของ
โรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียนทุกคนจึงต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ท้ังนี้การส่งเสริมส่ิง
ดังกล่าวให้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาได้นั้น ต้องมีการวางแผนการดำเนินงานเป็นอย่างดี ต้องมี
รูปแบบการส่งเสริมให้เป็นระบบ มีกระบวนการดำเนินงานเป็นขั้นตอนท่ีชัดเจน ท้ังนี้รูปแบบเป็น
สภาพลักษณะท่ีครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบตามหลักปรัชญา 
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเช่ือต่าง ๆ โดยประกอบด้วยความเช่ือหรือขั้นตอนสำคัญ รวมท้ังวิธี
และเทคนิคต่าง ๆ ท่ียึดถือ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับว่าประสิทธิภาพ สามารถให้เป็น
แบบแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบนั้นๆ ดังนั้น การพฒันารูปแบบจึงมีการดำเนินการเป็น 
4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 อธิบายความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ ส่วนท่ี 2 ลักษณะรูปแบบ ส่วนท่ี 3 การนำ
รูปแบบไปใช้ และส่วนท่ี 4 ผลท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม (ฉลองชัย อินทขีณี, 
2557, หน้า 18) สำหรับการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนท้ัง 4 ด้าน ได้แก่
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย โดยมี 3 องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ 1) การจัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ี 2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็น
คุณค่า และ 3) พัฒนาให้เป็นกิจนิสัยท่ีดี ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จึงสนใจท่ีจะศึกษา
พัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.1 เพื่อศึกษาตัวชี้วัดและวิเคราะห์ จำแนกองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
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  2.2 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ                 
สมเด็จ พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี   
    2.3 เพื่อพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมารี   
     2.4 เพื่อนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ             
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี    ไปใช้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
   2.5 เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ              
รักความเป็นไทยของนักเรียน 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย (โดยย่อ) 
   การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development) แบ่ง
การศึกษาเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตัวชี้วัดและวิเคราะห์ จำแนกองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของ
นักเรียน โดย 1) จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน 
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อกำหนด
เป็นองค์ประกอบและกำหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ กำหนดเป็นตัวชี้วัดและวิเคราะห์ จำแนกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน เครื่องมือการ
วิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง การศึกษาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 2) จำแนก
ตัวชี้วัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน โดยสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ซึ่งพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือ
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การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการจำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพงึประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
โดยนักเรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จำนวน 293 คน  โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการ
ปฏิบัติตนท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                           
สยามบรมราชกุมารี โดย 1) นำตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยในขั้นตอนท่ี 1 มา
ทำการวิเคราะห์ และจัดกลุ่มเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 2) นำแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนและหลักการในการสร้างรูปแบบ มากำหนด
องค์ประกอบ โครงสร้าง ในแต่ละขั้นตอน กำหนดรายละเอียดในการดำเนินการพัฒนาท่ีเหมาะสม 
กำหนดขอบข่ายการพัฒนา วัตถุประสงค์ วิธีการและกิจกรรมท่ีพัฒนา และผลท่ีได้รับ นำแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนและหลักการในการสร้าง
รูปแบบ มากำหนดองค์ประกอบ โครงสร้าง ในแต่ละขั้นตอน กำหนดรายละเอียดในการดำเนินการ
พัฒนาท่ีเหมาะสม กำหนดขอบข่ายการพัฒนา วัตถุประสงค์ วิธีการและกิจกรรมท่ีพัฒนา และผลท่ี
ได้รับ ท้ังนี้กิจกรรมตัวแบบท่ีพัฒนา ได้ประยุกต์ทฤษฎีด้านจิตพิสัยของ Krathwohl, Bloom and 
Masia ท่ีมีลักษณะเป็นแบบบูรณาการ เน้นตัวแบบด้านการเกิดลักษณะนิสัยของบุคคล มี 3 ตัว
แบบหลัก คือ (1) จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี (Receiving) (2) จัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า (Valuing) และ (3) พัฒนาเป็นกิจนิสัย (Characterization) 3) การ
ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
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โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 18 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้มีประสบการณ์ในการจัด
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 
ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน  
     ขั้นตอนที่ 4 การนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพงึประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ไปใช้ปฏิบัติตามสภาพจริง โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) สร้างความ
เข้าใจกับคณะครู และปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อการปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียน 2) ดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริม การจัดกิจกรรมตามรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็น
ไทยของนักเรียน ในแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบ ท้ัง 3 ตัวแบบ ได้แก่ 1) จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มี
ทัศนคติท่ีดี (Receiving)  2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า (Valuing) และ 3) พัฒนาเป็น
กิจนิสัย (Characterization) 
   ขั้นตอนที่ 5  ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้
นักเรียนประเมนิตนเอง  โดยการศึกษาหลังการใช้รูปแบบ (Summative evaluation) เพื่อตัดสิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยดำเนินการ 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาระดับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบ 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียน
ระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  จำนวน 293 คน  โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
การปฏิบัติตนท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย
ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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4. ผลการวิจัย  
   ผลการวิจัย พบว่า  
   ตอนที่ 1 ผลการศึกษาตัวชี้วัดและวิเคราะห์จำแนกองค์ประกอบตัวชี้วัดคุณลักษณะอัน
พึงประสงคท์ี่ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็น
ไทยของนักเรียน  พบว่า 1) ศึกษาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน สรุปได้ 58 ตัวชี้วัด 2) 
จำแนกตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย มี 20 ตัวช้ีวัด องค์ประกอบท่ี 2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มี 11 
ตัวชี้วัด องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระ
ราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี 17 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบท่ี 4 ความ
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย มี 10 ตัวชี้วัด 
    ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความม่ันคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ   สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดี 
เมือ่พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรียงลำดับค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อย ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 4  ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย ระดับดี รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบ  ท่ี 2 การศรัทธา  ยึดมั่น และปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนา ระดับดี  องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตาม
พระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระดับดี และองค์ประกอบท่ี 1 การเป็น
พลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย ระดับดี ตามลำดับ 
   ตอนที่ 3 ผลการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความ
ม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า  
  รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี
องค์ประกอบของรูปแบบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การดำเนินการจัดกิจกรรม และผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียน ดังนี ้
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   1. องค์ประกอบตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ี 1 การ
เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย องค์ประกอบท่ี 2 การศรัทธา ยึดมั่น และ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติ
ตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และองค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจ
ในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย  
   2. การดำเนินการจัดกิจกรรม เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ท้ัง 3 ตัวแบบ ได้แก่ ตัวแบบ 1 จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี ประกอบด้วย 1) 
สร้างเจตคติทางบวก 2) การเรียนรู้ความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 3) 
นโยบายรักษาความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4) มาตรการส่งเสริมความ
มั่นคง 5) ใช้หลักธรรมทางศาสนา ปลูกฝังอบรมนักเรียน 6) สนับสนุนให้นักเรียนตระหนัก ซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ และ 7) ใช้กิจกรรมทางศิลปะ วัฒนาธรรมไทย เป็นส่ือใน
การพัฒนาศักยภาพ ตัวแบบ 2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า ประกอบด้วย 
องค์ประกอบท่ี 1 จำนวน 7 กิจกรรม องค์ประกอบท่ี 2 จำนวน 9 กิจกรรม  องค์ประกอบท่ี 3 
จำนวน 7 กิจกรรม  องค์ประกอบท่ี 4 จำนวน 7 กิจกรรม และตัวแบบ 3 พัฒนาเป็นกิจนิสัย 
ประกอบด้วย 1) สอดแทรกในกิจวัตรประจำวัน 2) สร้างวินัยเชิงบวก 3) หนึ่งห้องเรียน หนึ่ง
โครงงานคุณธรรม 4) อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยท่ีดีงามให้เป็นมรดกของชาติ  5) ปลูกฝังวัฒนธรรม
ไทยให้ฝังแน่นในจิตใจ 6) ส่งเสริมใช้หลักธรรมทางศาสนาเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และ 7) ส่งเสริมใช้ธรรมนำความรู้ ใช้ความดีนำความเก่ง 
   3. ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียน ได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ท่ีเกิดกับนักเรียนหลังการจัด
กิจกรรม โดยจำแนกเป็นองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท้ัง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบท่ี 1 การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย องค์ประกอบท่ี 2 การ
ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา องค์ประกอบท่ี 3 การเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
องค์ประกอบท่ี 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
    ตอนที่ 4 ผลการนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความ
ม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ปฏิบัติตามสภาพจริง พบว่า การดำเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ 1) จัดส่ิงเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติท่ีดี  2) จัด
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กิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า และ 3) พัฒนาเป็นกิจนิสัย พบว่า 1) จัดส่ิงเร้าให้เกิดการ
รับรู้ มีทัศนคติท่ีดี  เป็นการเตรียมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย เป็นการสร้างความคิดในเชิงบวก (Positive 
thinking) และแรงจูงใจต่อการปฏิบัติตนเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย โดยดำเนินการ 1.1) การ
สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท พฤติกรรม และสร้างเจตคติทางบวกต่อคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ผ่านการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรต่อต้านทุจริตศึกษา ท้ังการเสริมบทเรียนและการ
เรียนรายวิชาโดยตรง 1.2) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็น
คุณค่า เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมและรู้คุณค่าอันนำไปสู่คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย โดยการดำเนินการจัด
กิจกรรม ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 2.1) การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและธำรงไว้ซึง่ความเป็นไทย 
2.2) การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 2.3) การเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ          
2.4) ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 3) พัฒนาเป็นกิจนิสัย           
เป็นขั้นตอนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย เพื่อพัฒนาให้เป็นลักษณะนิสัยของนักเรียน การพัฒนาเป็น
กิจนิสัย ในขั้นตอนนี้จำแนกเป็นการดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ 3.1) สอดแทรกในกิจวัตรประจำวัน 
ได้แก่ นักเรียนทุกคนทำความสะอาดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำ
ปฏิญาณ ทำสมาธิ รายงานผลการตรวจสอบการทำความดี 3.2) สร้างวินัยเชิงบวกผ่านงานกลุ่มสี 
ผ่านกิจกรรมสภานักเรียน 3.3) โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม ทุกห้องเรียนมี
โครงงานคุณธรรม   
   ตอนที่ 5 ผลการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังการ
ใช้รูปแบบ พบว่า การดำเนินการ 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนหลังการใช้รูปแบบ พบว่า โดยภาพรวม นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังการใช้
รูปแบบอยู่ในระดับดีเย่ียม และ 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระหว่าง
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังการใช้
รูปแบบ สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนการใช้รูปแบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ท้ังโดยภาพรวมและรายองค์ประกอบ 
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5. ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย 
    1.1 ผลการวิจัยท่ีค้นพบในการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์                         
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์และ                           
เป็นองค์ความรู้ท่ีผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา จะใช้เป็นแนวทางเพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักความเป็นไทยของนักเรียนต่อไป 
      1.2 สถานศึกษาสามารถนำผลการวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
เพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ  
    1.3 สถานศึกษาควรมีการกำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับ การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรักความเป็นไทยของ
นักเรียน และกำหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะของนักเรียนให้สอดคล้องกัน 
   2. ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย 
      2.1 การจัดการเรียนรู้หรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดพฤติกรรมท่ี
ต้องการ การท่ีจะทราบว่านักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพียงใดนั้น จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดท่ี
ชัดเจนเป็นกรอบในการวัดและประเมินคุณลักษณะ 
    2.2 คุณลักษณะของผู้เรียน ซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมการแสดงออก เป็นหน้าท่ี
สำคัญของสถานศึกษา ท่ีจะต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก ซาบซึ้ง ในคุณลักษณะตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา  
    2.3 จุดเน้น กลยุทธ์ของสถานศึกษาในการสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน 
สถานศึกษาควรหารูปแบบในการพัฒนาคุณลักษณะ และนำรูปแบบไปสู่การปฏิบัติในเชิงประจักษ์
ท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 
    2.4 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน ต้องประสานความร่วมมือกับบุคลากร 
ผู้ปกครอง และชุมชน ท้องถิ่น ให้เข้ามาช่วยสนับสนุน วางแผน และปฏิบัติร่วมกัน  
  3. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
    3.1 ประโยชน์ท่ีเกิดต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 
    1) เป็นแนวทางการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรักความเป็นไทยของนักเรียน และสามารถนำ
รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
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    2)  มีความรู้ความเข้าใจในการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีต้องการให้
เกิดขึ้นกับผู้เรียนอันเป็นคุณลักษณะท่ีสังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  
    3.2 ประโยชน์ทางวิชาการ 
     1) การสร้างตัวชี้วัดพฤติกรรม เพื่อประเมิน ตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านต่าง ๆ  
     2) เกิดองค์ความรู้ในการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประยุกต์ใช้
สำหรับสถานศึกษาในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนต่อไป  
   3.3 หน่วยงานท่ีนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
     1) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ               
การปฏิบัติในสถานท่ีจริงท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างสมดุลและ
ต่อเนื่อง 
     2) การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอย่างมีรูปแบบท่ีชัดเจน 
ทำให้เกิดการวางแผน การปฏิบัติ การจัดกิจกรรม และการประเมินคุณลักษณะ เป็นไปอย่าง
สอดคล้องกัน เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติต่อไป 
      3) ควรศึกษาผลการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ทำให้
นักเรียนเกิดพฤติกรรมท่ีดีขึ้น มีความรักชาติ ศรัทธาเช่ือมั่นในศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
      4) การนำรูปแบบไปใช้ในโรงเรียน ควรศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบอย่าง
ละเอียด ตัวชี้วัดพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และสร้าง                 
ความเข้าใจแก่ครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และควรให้ ผู้ปกครองนักเรียนท่ี
เกี่ยวข้อง ชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน 
   4. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป 
     4.1 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรักความเป็นไทยของนักเรียน 
ซึ่งผลการวิจัยทำให้ได้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นประโยชน ์และสามารถนำ
รูปแบบไปใช้ได้ จึงควรนำรูปแบบและกรอบแนวคิดการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอื่น ๆ ซึ่งกิจกรรมการปลูกฝังต้องปรับเปล่ียนให้เข้ากับตัวแปร 
ตัวชี้วัดท่ีจะทำการปลูกฝัง 
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      4.2 ควรทำการศึกษาความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อรูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ                  
รักความเป็นไทยของนักเรียน 
      4.3 ควรทำการศึกษา เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ระหว่างสถานศึกษา
ต่างๆ  
      4.4 เนื่องจากการพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในครั้งนี้ เน้น                 
การประเมินโดยนักเรียนประเมินตนเอง การวิจัยครั้งต่อไปอาจเพิ่มการสร้างแบบประเมินในมิติ
ของการประเมินโดยเพื่อน หรือประเมนิโดยครู ผู้ปกครอง และศึกษาความสัมพันธ์ ความ
สอดคล้องในแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย เพื่อได้องค์ความรู้ท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น  
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  นายสุภาพ  เต็มรัตน์ 
วัน เดือน ปี เกิด วันท่ี 10 กันยายน 2509 
ภูมิลำเนาเกิด   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่อยู่ปัจจุบัน   33 ซอยหอไตร 1  ถนนพัฒนาการคูขวาง  ตำบลในเมือง  
     อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนปากพนงั  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
ประวัติการศึกษา 
   พ.ศ. 2531  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 
 พ.ศ. 2544  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 พ.ศ. 2537   ศิลปศาสตรมหาบัณฑฺ  (ศศ.ม.) ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ 
 พ.ศ. 2553  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 พ.ศ. 2550 ปรัชญาดุษฎีบัณทิต (ปร.ด.) วิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
ประวัติการทำงาน 
 พ.ศ. 2534   อาจารย์ 1 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ (สาขา)    
 พ.ศ. 2538  อาจารย์ 1 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 
 พ.ศ. 2538  อาจารย์ 2 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 
 พ.ศ. 2544  อาจารย์ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
 พ.ศ. 2545  อาจารย์ 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
      พ.ศ. 2552  ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ                        

โรงเรียนบ้านหนองไม้แกน่ 
      พ.ศ. 2553  ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ                    

โรงเรียนวัดพงัยอม 
      พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ                         

โรงเรียนโศภณคณาภรณ์ 
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      พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ                    
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 

      พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนปากพนงั 
 
ประสบการณ์ทางการบริหาร 
  1. กรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย 
  2. ประธานสาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย  
  3. กรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  4. กรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 
 5. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
  6. รองประธานกลุ่มสหวิทยาเขตท่ี 3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
  7. ประธานสหวิทยาเขตปากพนัง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
  8. รองประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราฃ 
 
รางวัลดีเด่น  
 พ.ศ. 2557 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2557 จากคุรุสภา 
      พ.ศ. 2558  รางวัลผู้บริหารท่ีมีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย   
      พ.ศ. 2559   รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก สำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
 พ.ศ. 2559  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช      
      พ.ศ. 2560    ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 
      พ.ศ. 2561   รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีนครินทร์” กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 
      พ.ศ. 2561      รางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าท่ีประสบความสำเร็จในหน้าท่ีการงาน มหาวิทยาลัย

รามคำแหง  
     พ.ศ. 2563  รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     พ.ศ. 2563      รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการท่ี 5  
     พ.ศ. 2563      รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2563 
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     พ.ศ. 2563      รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563 จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 

     พ.ศ. 2563      รางวัลโรงเรียนต้นแบบ อย.น้อย ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563  
     พ.ศ. 2563      รางวัลกรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษา ดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ

และสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
     พ.ศ. 2563      รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563                                     

จากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ      
 
 
 
 
 


