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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นกัเรยีนเตรยีมทหาร และ 2) เสนอแนวทางการพฒันาเสรมิสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน
เตรยีมทหาร โดยใช้รปูแบบการวจิยัแบบผสมผสานทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ เกบ็ข้อมลูแบบสอบถาม
ในกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ ครู-อาจารย์ บุคลากรฝ่ายปกครอง และนักเรียนหัวหน้าตอน (หัวหน้า
ชั้นเรียน) ของโรงเรียนเตรียมทหาร รวมจ�านวนทั้งสิ้น 186 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทน (ผู้บริหาร/
ผูน้�า) กลุ่มดังกล่าว จ�านวน 3 คน ผลการศกึษาพบว่า คณุลกัษณะอันพงึประสงค์ของนกัเรียนเตรียมทหาร
โดยรวมทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านทัศนคติ รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม
จรยิธรรม ด้านวนิยัทหารและความเป็นผูน้�า ด้านความรู้ทางทหาร ด้านวชิาการ และด้านสมรรถภาพร่างกาย  
ตามล�าดับ แนวทางการพฒันาเสรมิสร้างคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรยีนเตรยีมทหาร ในภาพรวม 
พบว่า มี 5 แนวทาง ได้แก่ 1) ให้ความส�าคัญในการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยก�าหนด 
วธิกีารตดิตามประเมินคณุลกัษณะอันพงึประสงค์ท่ีเป็นไปได้จริง 2) เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามล�าดบัความเร่งด่วนโดยเรยีงจากด้านทีม่ปัีญหามากทีส่ดุก่อน 3) ออกแบบกจิกรรมการพัฒนาเสริมสร้าง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
4) ส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลอย่างเหมาะสม สร้างสรรค์และปลอดภัย และ 5) ใช้เครื่องมือดิจิทัลช่วย
ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่วนแนวทางการพัฒนา
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหารเป็นรายด้าน พบว่า มี 23 แนวทางย่อย 
ซึ่งโรงเรียนเตรียมทหารสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหารให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป
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Abstract

The objectives of this study are 1) to study the current desirable characteristics of 
the students of Armed Forces Academies Preparatory School and 2) to propose guidelines  
for the development of the desirable characteristics of the students of Armed Forces  
Academies Preparatory School, employing the combined research designed, both qualitative 
and quantitative approaches. The data collections were conducted through questionnaires 
distributed to 186 respondents including instructors, administrative staff, and class presidents  
working at Armed Forces Preparatory School. In-depth interview was done with three  
representatives selected from executives or leaders. The study revealed the existed high  
level of desirable characteristics of the Armed Forces Academies Preparatory School students. 
The highest average values are attitudes followed by morality and ethics, military disciplines 
and leadership, military and academic knowledge, and physical fitness, respectively. The 
study found that there are 5 guidelines for implementing the development and strengthening 
of the desirable characteristics of Armed Forces Academies Preparatory School students 
as follows: 1 emphasizing and strengthening the desirable characteristics by specifying  
practical evaluation and follow-up mechanism, 2)promoting the prioritization of the most 
pressing and problematic desirable characteristics, 3 designing the activities to strengthen  
desirable characteristics in collaboration with all related and responsible agencies,  
4) promoting appropriate, safe and productive use of the digital platform, and 5) utilizing  
digital platform to evaluate and organize activities to strengthen the desirable characteristics. As 
to each aspect of the development guidelines for strengthening the desirable characteristics  
of Armed Forces Academies Preparatory School students, the study found additional 23 
sub-guidelines which the Armed Forces Academies Preparatory School can apply to further 
development and strengthening of desirable characteristics of its student to be in compliance 
with the modern context and the ever-changing tide in the future.

Keywords: Desirable Characteristics, Armed Forces Academies Preparatory School Students 

บทนำา

โลกในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลง
เกดิขึน้มากมายและรวดเรว็ในหลายมติ ิอนัเป็นผล
สบืเนือ่งมาจากกระแสโลกาภวิตัน์ (Globalization) 
ที่ขับเคลื่อนสังคมโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Information and Communication 
Technology) เป็นฐาน (อารีย์ นัยพินิจ, ภัทรพงษ์ 

เกริกสกุล และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 
2557) กระแสดังกล่าวได้น�าพาให้สังคมต่างๆ ทัว่
โลกเชือ่มโยงเข้าหากนั ทัง้ด้านเศรษฐกจิ การเมอืง 
และสังคมและวัฒนธรรม เกิดการหลอมรวมเป็น
หนึง่เดยีวกนัทัง้โลก กลายเป็นโลกยคุใหม่ทีป่ระเทศ
ต่างๆ พึง่พาอาศยักนั พฒันาไปในทศิทางเดยีวกนั 
และมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น ที่ส�าคัญ 
สงัคมของโลกยุคใหม่ ท�าให้การเปลีย่นแปลงในมติิ
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ต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบในวง
กว้าง ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดสภาวะ
ดังกล่าวคือ อิทธิพลของอินเตอร์เน็ต (Internet) 
ซึ่งเป็นเสมือนเทคโนโลยีแห่งศตวรรษ (วรพจน์  
วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2561) ที่เชื่อมโยงโลกทั้งใบเข้า
ไว้ด้วยกัน ผู้คนในสังคมสมัยใหม่สามารถติดต่อ
สือ่สารถงึกนัได้ทัว่โลกอย่างรวดเรว็โดยไร้ขดีจ�ากดั
ด้านพรมแดน ข้อมลูข่าวสารหรือเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้  
ณ ซีกโลกหนึ่งจึงสามารถส่งผลกระทบไปยังอีก 
ซกีโลกหนึง่ได้อย่างง่ายดายภายในเวลาอนัรวดเร็ว 
ซึง่แน่นอนว่า ผลกระทบทีเ่กดิขึน้นัน้ย่อมมทีัง้ด้าน
บวกและด้านลบ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบในระดบัโลก 
หรือในระดบัปจัเจกบคุคลก็ตาม การเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว ไม่เพยีงส่งผลกระทบต่อสงัคมโลกเท่านัน้ 
แต่ยังส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล ท�าให้ปัจเจก
มีการเชื่อมโยงกับโลกมากขึ้น น�ามาซึ่งความคิด 
ทัศนคติ พฤติกรรม และอัตลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป (พรรณพิลาศ กุลดิลก, 2560) ในการขับ
เคล่ือนการพฒันาด้านการศึกษาทีมี่ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยเีป็นตวัแปรส�าคญัเช่นนี ้สิง่ทีจ่ะเป็น 
พื้นฐานประการส�าคัญคือ การเตรียมความพร้อม
ของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้บรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้ ทั้งนี้ การมีความรู้ความ
สามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว
ย่อมไม่เพียงพอ เนื่องจากสื่ออินเทอร์เน็ตเป็น
เหมอืน “ดาบสองคม” ทีแ่ฝงอยูใ่นระบบการศกึษา 
(ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562) 

ผู้เรียนในยุคสมัยใหม่ จึงต้องมีคุณสมบัติ 
ท่ีจ�าเป็น หรอืคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ทีน่อกเหนอื
ไปจากความรู้ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของ
สถาบนัการศกึษาแล้วยงัมคีวามจ�าเป็น ต้อมคีวาม
ตระหนกัถึงความเสีย่ง ต่อภยัเงยีบบนโลกออนไลน์
ควบค่ไปด้วย เพือ่ให้สามารถใช้เทคโนโลยไีด้อย่าง
ชาญฉลาด มคีวามรบัผดิชอบ และห่างไกลจากภยั
ออนไลน์ได้ทัง้ในการศึกษาและการใช้ชีวิตประจ�าวัน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่
ทันต่อยุคสมัย นับว่ามีความส�าคัญต่อการพัฒนา
ระบบการศกึษาไทยให้มคีวามเหมาะสมสอดคล้อง
กับบรบิทของการพฒันาประเทศในปจัจุบัน เปน็ที่
ทราบกันดีว่า การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก�าหนดไว้ใน
หลักสูตรเป็นภารกิจอันส�าคัญย่ิงของสถานศึกษา
ทุกแห่ง ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ระบุไว้
ชัดเจนว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตร
ก�าหนดจะต้องได้รับการปลูกฝังและพัฒนาผ่าน
การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติกิจกรรม
พฒันาผูเ้รยีนในลกัษณะต่างๆ ทัง้น้ี เพือ่ให้ผูเ้รยีน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ท่ีสถาน
ศึกษาก�าหนด ปัจจุบัน สถานศึกษาต่างๆ ได้มี
การปรับเปล่ียนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการศึกษา และ
มีความพยายามในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่วน
ใหญ่จดัให้มกีารเรยีนการสอนและการประเมนิผล 
เป็นลักษณะรายวิชาบนพื้นฐานของโลกแห่ง 
ความเป็นจรงิ โดยละเลยคุณลักษณะอนัพึงประสงค์
ที่ควรปรากฎในโลกออนไลน์หรือ “โลกเสมือน”  
ไปอย่างน่าเสียดาย 

วถิกีารเรยีนรูใ้นศตวรรษใหม่บ่งชีถ้งึความ
ต้องการในการพฒันาระบบการศกึษาทีส่อดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การพัฒนาคณุลักษณะและทกัษะของผู้เรียนให้
สอดคล้องกบัวถิกีารเรยีนรูท้ีเ่ปลีย่นแปลงไป ส�าหรบั
โรงเรียนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 
เป็นสถาบันการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายในการผลิต
และหล่อหลอมเด็กชายวัยรุ่นที่ได้รับการคัดเลือก
เข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ให้เปลี่ยนสภาพ
จากชีวิตนักเรียนพลเรือน มาเป็นผู้ที่มีบุคลิกและ
จิตวิญญาณความเป็นทหาร รวมทั้งมีความรู้ทาง
วชิาการ ซึง่การผลิตนักเรียนเตรยีมทหารให้มคีณุภาพ
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และมมีาตรฐานถอืเป็นภารกจิหลกัทีม่คีวามส�าคญั
อย่างยิ่ง (โรงเรียนเตรียมทหาร, 2543) ปัจจุบัน 
หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหารมีการปรับปรุงให้
เป็นไปตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 ซึ่งในปีการ
ศกึษา 2563 ได้ก�าหนดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของนักเรียนเตรียมทหารไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วย 
1) ด้านคณุธรรม จรยิธรรม 2) ด้านวินยัทหารและ
ความเป็นผู้น�า 3) ด้านทัศนคติ 4) ด้านสมรรถภาพ
ร่างกาย 5) ด้านความรู้ทางทหาร และ 6) ด้าน
วิชาการ โดยการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะอัน
พงึประสงค์ของนกัเรียนเตรยีมทหารท้ัง 6 ด้าน ให้
สอดคล้องกบับรบิทการเปลีย่นแปลงในยคุศตวรรษ
ท่ี 21 จ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจทีเ่พยีงพอใน
การก�าหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาแนวทาง
การพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนกัเรยีนเตรยีมทหาร เพือ่สร้างองค์ความรูใ้หม่ 
ทีเ่ป็นประโยชน์ส�าหรบัการปรับปรงุการด�าเนนิงาน
ในการพฒันาและประเมนิคณุลกัษณะอันพงึประสงค์
ของนักเรียนเตรียมทหารให้สอดคล้องกับบริบท
การเปลีย่นแปลงในยคุปัจจบัุน ซึง่จะสนบัสนนุการ 
เตรียมนักเรียนเตรียมทหารให้มีความพร้อมที่
จะก้าวไปสู่การศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระ
จลุจอมเกล้า โรงเรยีนนายเรอื โรงเรยีนนายเรอือากาศ 
นวมนิทกษตัริยาธริาช และโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ 
ในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพ่ือศกึษาสภาพปัจจบุนัของคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร

2. เพือ่เสนอแนวทางการพฒันาเสรมิสร้าง
คณุลักษณะอันพงึประสงค์ของนกัเรยีนเตรยีมทหาร

คำาถามวิจัย

1. สภาพปัจจุบันของคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหารเป็นอย่างไร

2. การพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะอัน
พงึประสงค์ของนกัเรยีนเตรียมทหารควรมแีนวทาง
อย่างไร 

ระเบียบวิธีการวิจัย

การวจัิยเรือ่ง “แนวทางการพฒันาเสรมิสร้าง
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนเตรยีมทหาร” 
ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) 
ประกอบด้วย 

1) วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantita-
tive Research Method) ใช้เพื่อศึกษาถึงสภาพ
ปัจจบุนัของคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน
เตรียมทหาร

2) วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research Method) ใช้เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนเตรียมทหาร

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีมีจ�านวน 
ทั้งสิ้น 186 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ครู-อาจารย์ 
บคุลากรฝ่ายปกครอง และนกัเรียนหวัหน้าชัน้ ดงันี้ 

1) กลุ่มครู-อาจารย์ ที่ปฏิบัติงานในส่วน
การศึกษา 4 กอง ได้แก่ กองการศึกษา กองวิชา
ทหาร กองพลศึกษา และกองสถิติ รวมจ�านวนทั้ง
สิ้น 142 คน 

2) กลุม่บุคลากรฝ่ายปกครอง ทีป่ฏบิตังิาน
ในกรมนักเรียน ประกอบด้วย นายทหารปกครอง 
นายต�ารวจปกครอง และครูฝึก รวมจ�านวนทั้งสิ้น 
20 คน 
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3) กลุ่มนักเรยีนหวัหน้าชัน้ ซึง่เป็นนกัเรยีน
เตรียมทหารชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้า
ชั้นเรียนทั้ง 24 ชั้นเรียน จ�านวน 24 คน 

กลุ่มตัวอย่าง

ในการศกึษาเชงิปรมิาณเพือ่ศกึษาถงึสภาพ
ปัจจบุนัของคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน
เตรียมทหาร ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ 
Census เพื่อศึกษาในประชากรทั้งหมดของทั้ง 3 
กลุม่ ซ่ึงมีผู้ทีใ่ห้ข้อมลูวจัิยในห้วงเวลาทีด่�าเนนิการ
เก็บข้อมูลวิจัย (ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 
2563) จ�านวนทั้งสิ้น 186 คน

ส�าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อศึกษา
แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร ผู้วิจัยได ้
ด�าเนินการศึกษาในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key 
Informants) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ
เจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือก
ตวัอย่างท่ีเป็นผู้แทนจากกลุม่ต่างๆ กลุม่ละ 1 คน  
ท่ีสามารถให้ข้อมูลได้ตรงกับความมุ่งหมายของ 
การวิจัย ท�าให้ได้ตัวอย่างส�าหรับการศึกษาเชิง
คุณภาพรวม 3 คน ได้แก่

 1) ผู้บริหารของกลุ่มครู-อาจารย์ 
(ระดับรองผู้อ�านวยการกอง)

 2) ผู้บริหารของกลุ่มบุคลากรฝ่าย
ปกครอง (ระดับผู้บังคับการกรมนักเรียน)

 3) ผูน้�าของนกัเรยีนหวัหน้าชัน้ (ระดบั
หัวหน้านักเรียนเตรียมทหาร)

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

การศึกษาเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้จากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือในการวิจัย 
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของ
คณุลักษณะอันพงึประสงค์ของนกัเรยีนเตรยีมทหาร 
และแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะอัน 

พงึประสงค์ของนกัเรยีนเตรยีมทหาร แบบสอบถาม
ทีส่ร้างขึน้นีป้ระกอบด้วยข้อค�าถาม จ�านวน 58 ข้อ 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(6 ข้อ) เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับ อายุ เพศ หน้าที่/
ความรบัผดิชอบหลกั ระดบัการศกึษา ระดบัชัน้ยศ 
และระยะเวลาปฏิบัติงานที่โรงเรียนเตรียมทหาร 
โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ Check 
list คือ การเลือกตอบจากตัวเลือกที่จัดให้ (ยกเว้น
อายุให้ใส่จ�านวนปี) 

ตอนที่ 2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นกัเรยีนเตรยีมทหาร (45 ข้อ) เป็นข้อค�าถามเกีย่วกบั
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนเตรยีมทหาร 
6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้าน
วินัยทหารและความเป็นผู้น�า 3) ด้านทัศนคติ  
4) ด้านสมรรถภาพร่างกาย 5) ด้านความรู้
ทางทหาร และ 6) ด้านวิชาการ โดยมีลักษณะ 
ข้อค�าถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดบั คอื เลอืกตอบจากค่าทีก่�าหนดให้ระหว่าง 
1-5 ตามความหมายไว้ดังนี้

 5 หมายถึง ระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง ระดับมาก 

 3 หมายถึง ระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง ระดับน้อย 

 1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ทีม่ต่ีอการเสรมิสร้างคณุลักษณะอันพงึประสงค์ของ
นักเรียนเตรียมทหาร (7 ข้อ) ลักษณะข้อค�าถาม
เป็นค�าถามปลายเปิด (Open-ended question) 
ส�าหรบัให้ผูต้อบแบบสอบถามเขยีนตอบแสดงความ
คดิเหน็และให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการเสรมิสร้าง
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนเตรยีมทหาร
ในภาพรวมและรายด้านทั้ง 6 ด้าน
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ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี 
ประกอบด้วยขัน้ตอนต่างๆ มรีายละเอยีดดังต่อไปนี้

- ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อประสานขอความ
อนเุคราะห์เกบ็ข้อมลูวจัิยจากโรงเรยีนเตรยีมทหาร

- ขั้นตอนที่ 2 แจกแบบสอบถาม จ�านวน 
186 ฉบับ ให้กับกลุ่มประชากรทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มครู-อาจารย์ จ�านวน 142 ฉบับ กลุ่มบุคลากร
ฝ่ายปกครอง จ�านวน 20 ฉบับ และกลุ่มนักเรียน
หวัหน้าชัน้ จ�านวน 24 ฉบบั ตามจ�านวนเป้าหมาย
ที่ก�าหนด พร้อมกับช้ีแจงถึงวัตถุประสงค์ของการ
ท�าวิจัย ตลอดจนวิธีการและข้ันตอนในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูให้ผู้ตอบแบบสอบถามทราบเพือ่ให้
เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

- ข้ันตอนที ่3 รบัแบบสอบถามทีต่อบกลบั
มาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
กลุ่มครู-อาจารย์ จ�านวน 142 ฉบับ กลุ่มบุคลากร
ฝ่ายปกครอง จ�านวน 20 ฉบับ และกลุ่มนักเรียน
หัวหน้าชั้น จ�านวน 24 ฉบับ รวมจ�านวนท้ังส้ิน 
186 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ตรวจสอบ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ
ก่อนน�าไปวิเคราะห์ 

- ขั้นตอนที่ 4 น�าผลการวิเคราะห์ข้อมูล
และข้อคิดเห็นจากแบบสอบถามมาเป็นแนวทาง
ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนดไว้ในการ
ศกึษาเชงิคณุภาพ จ�านวน 3 คน โดยใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์ประมาณ 30-45 นาทีต่อคน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ผูว้จิยัด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูแบบสอบถาม
ทีผ่่านกระบวนการ Cleaning เพือ่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้วน�ามา
ประมวลผลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ
วิเคราะห์ตัวแปรที่ศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลูเชงิปริมาณเป็นสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive  
Statistics) ได้แก่ 

 1) ความถี่ (Frequency) และ ร้อย
ละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 2) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการ
วิเคราะห์ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนเตรียมทหาร 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผูว้จิยัด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์แบบกึง่โครงสร้างโดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อเสนอ
แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร

ผลการวิจัย

การวจัิยเรือ่ง “แนวทางการพฒันาเสรมิสร้าง
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนเตรยีมทหาร” 
เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและ 
เชงิคณุภาพ ซึง่มข้ีอมลูทีเ่กบ็รวบรวมได้จากการศกึษา
เชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามในกลุ่มประชากร
จ�านวน 186 คน และการศกึษาเชงิคณุภาพโดยใช้
วธิกีารสมัภาษณ์ในกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั จ�านวน 3 
คน มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ผลก�รวเิคร�ะหข์อ้มลูทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถ�ม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้านเพศของ 
ผูต้อบแบบสอบถาม จ�านวน 186 คน พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มจี�านวน 117 
คน คิดเป็นร้อยละ 62.9 ส่วนเพศหญิงมีจ�านวน 
69 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1

ด้านอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม จ�านวน 
186 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 
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18-59 ปี โดยกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 21-30 ปี  
มีจ�านวนมากที่สุด 69 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 
รองลงมาคือ กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  
มีจ�านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 และกลุ่มที่
มีอายุระหว่าง 41-59 ปี มีจ�านวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.1 ส่วนกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 18-20 ปี 
ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนหัวหน้าชั้น มีจ�านวนน้อยที่สุด 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9

ด้านประเภทบุคลากรของผู้ตอบแบบ  
สอบถาม จ�านวน 186 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นครู-อาจารย์ มีจ�านวน 142 คน  
คดิเป็นร้อยละ 76.3 รองลงมาคอื นกัเรยีนหวัหน้า
ตอน มีจ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9  
ส่วนบคุลากรฝ่ายปกครอง (นายทหาร-นายต�ารวจ
ปกครองและครูฝึก) มีจ�านวนน้อยที่สุด 20 คน  
คิดเป็นร้อยละ 10.8

โดยสรปุ ผลการวเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดจ�านวน 186 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุระหว่าง 21-40 ปี และเป็นกลุ่มครู-อาจารย์
มากที่สุด 

ผลก�รวิเคร�ะห์สภ�พปัจจุบันของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
เตรียมทห�ร

สภาพปัจจุบันของคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรยีนเตรยีมทหาร ประกอบด้วย 6 
ด้าน ได้แก่ ด้านคณุธรรมจรยิธรรม ด้านวนิยัทหาร
และความเป็นผู้น�า ด้านทัศนคติ ด้านสมรรถภาพ
ร่างกาย ด้านความรู้ทางทหาร และด้านวิชาการ  
ผูว้จิยัวเิคราะห์โดยใช้ค่าเฉลีย่ (μ) และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (σ) ของคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของ
นักเรียนเตรียมทหารโดยรวมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์รายด้าน รวมทั้งแปลผลจากค่าเฉลี่ย
เป็นระดับความคดิเหน็ตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ และ
เรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยสูงที่สุดไปค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด 
ดังแสดงในตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนเตรียมทหารโดยรวมและรายด้าน (N=186)

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ μ σ ระดับคว�มคิดเห็น อันดับ

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.41 0.32 มาก 2

2. ด้านวินัยทหารและความเป็นผู้น�า 4.34 0.43 มาก 3

3. ด้านทัศนคติ 4.47 0.31 มาก 1

4. ด้านสมรรถภาพร่างกาย 4.22 0.58 มาก 6

5. ด้านความรู้ทางทหาร 4.31 0.43 มาก 4

6. ด้านวิชาการ 4.26 0.50 มาก 5

รวม 4.34 0.33 ม�ก
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ฯ ผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้หมด 186 คน พบว่า คณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหารโดยรวม  
อยูใ่นระดบัมาก (μ=4.34, σ=0.33) เมือ่พจิารณา
เป็นรายด้านพบว่า คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของ
นักเรียนเตรียมทหาร จ�านวน 6 ด้าน อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูเป็นอนัดบั 1 คอื 
ด้านทัศนคติ อยู่ในระดับมาก (μ=4.47, σ=0.31) 
อันดับ 2 คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับ
มาก (μ=4.41, σ=0.32) อันดับ 3 คือ ด้านวินัย
ทหารและความเป็นผูน้�า อยูใ่นระดบัมาก (μ=4.34, 
σ =0.43) อันดับ 4 คือ ด้านความรู้ทางทหาร  
อยู่ในระดับมาก (μ=4.31, σ=0.43) อันดับ 5 คือ 
ด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก (μ=4.26, σ=0.50) 
และอนัดบัสดุท้าย อนัดบัที ่6 คอื ด้านสมรรถภาพ
ร่างกาย อยู่ในระดับมาก (μ=4.22, σ=0.58)

โดยสรุป ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า 
สภาพปัจจุบันของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนเตรียมทหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
โดยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่า
ที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านสมรรถภาพร่างกาย 
ด้านวิชาการ และด้านความรู้ทางทหาร

ผลก�รวิเคร�ะห์แนวท�งก�รพัฒน�
เสริมสร้�งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนเตรียมทห�ร

การวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้าง
คณุลักษณะอันพงึประสงค์ของนกัเรยีนเตรยีมทหาร
ใช้ข้อมลูเชงิคุณภาพจากแหล่งข้อมลู 2 แหล่ง ได้แก่

1) ข้อมลูจากแบบสอบถามข้อทีเ่ป็นค�าถาม
ปลายเปิดส�าหรบัการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
เตรียมทหารโดยรวมและรายด้าน ซึ่งมีผู้ตอบ 
ข้อค�าถามดังกล่าวจ�านวนทั้งหมด 14 คน 

2) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลส�าคัญเป็น

ผู้แทนจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มครู-อาจารย์ จ�านวน 1 คน กลุ่มบุคลากรฝ่าย
ปกครอง จ�านวน 1 คน และกลุ่มนักเรียนหัวหน้า
ชั้น จ�านวน 1 คน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทั้ง 
2 แหล่งโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) สามารถน�าเสนอเป็นแนวทางการเสริม
สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
เตรียมทหารในภาพรวม และรายด้าน ดังนี้

แนวท�งก�รพฒัน�เสริมสร�้งคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทห�ร 
ในภ�พรวม

1) ให้ความส�าคัญในการพฒันาเสริมสร้าง
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนเตรยีมทหาร
ทัง้ในโลกความเป็นจรงิและโลกออนไลน์ เนือ่งจาก
ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมทหารมีการน�าเทคโนโลยี
ดจิทิลัมาใช้ประโยชน์ในการเรยีนการสอนและการ
ตดิต่อสือ่สารกับนกัเรยีนเตรยีมทหารมากข้ึน รวมทัง้
การจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ทดแทนการเรยีน 
ในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังได้ทดลองอนุญาตให้
นกัเรียนเตรยีมทหารชัน้ปีที ่2 ใช้โทรศพัท์มอืถอืได้ใน 
บางช่วงเวลา แต่ยังห้ามพกพาไปที่ตึกเรียน ท�าให้ 
พบว่า การใช้โทรศัพท์มอืถือของนกัเรียนเตรียมทหาร
ในช่วงเวลาที่ก�าหนดก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่า
เป็นโทษ จึงมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมการใช้โทรศัพท์
มือถือเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและการติดต่อ
สื่อสารมากข้ึน อย่างไรก็ตาม จะต้องหาวิธีการ
ประเมนิคณุลกัษณะอันพงึประสงค์ในโลกออนไลน์
ของนักเรียนเตรียมทหารที่ชัดเจนและเป็นไปได้
จริง เนื่องจากในโลกออนไลน์มักจะไม่มีการระบุ
ตัวตนท่ีแท้จริงท�าให้การติดตามประเมินผลเป็น
ได้ค่อนข้างยาก

2) ให้ความส�าคญัเร่งด่วนในการเสรมิสร้าง
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนเตรยีมทหาร
ด้านที่มีปัญหามากเป็นล�าดับแรกๆ ได้แก่ ด้าน
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สมรรถภาพร่างกายซึง่มค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีสุ่ด รองลงมา
คือ ด้านวิชาการ ด้านความรู้ทางทหาร ด้านวินัย
ทหารและความเป็นผู้น�า ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และด้านทัศนคติ ตามล�าดับ

3) ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาเสริมสร้าง
คณุลักษณะอันพงึประสงค์ของนกัเรยีนเตรยีมทหาร
ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานทีร่บัผดิชอบและหน่วยงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานด้านการศึกษาและ
หน่วยงานด้านการปกครองบงัคบับญัชา เพ่ือให้เป็น
ไปในทศิทางเดยีวกนั รวมท้ังด�าเนนิการให้สอดคล้อง
บูรณาการไปกับกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ทั้ง 6 ด้านที่ด�าเนินการอยู่แล้ว 

4) เสรมิสร้างคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียนเตรยีมทหารควบคูไ่ปกบัการส่งเสรมิการใช้
งานดจิทิลัอย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ และปลอดภยั 
มกีารก�ากบัดแูลอย่างใกล้ชดิ แม้ว่าทางโรงเรยีนจะ
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือดิจิทัลในช่วง
เวลาที่อยู่ในโรงเรียน แต่ในชีวิตจริงเมื่อนักเรียน
เตรียมทหารอยู่นอกโรงเรียนหรือกลับภูมิล�าเนา
ก็จะต้องมีการใช้งานดิจิทัลซึ่งถือเป็นเรื่องปกติใน
ยุคปัจจุบัน ในขณะที่นักเรียนอาจยังมีวุฒิภาวะที่
ไม่เพียงพอหรือขาดความระมัดระวังในการเลือก
เสพสื่อต่างๆ ท�าให้มีความเสี่ยงในการแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและอาจก่อให้เกิดผล
เสียหายตามมาได้ ที่ส�าคัญ พฤติกรรมและการ
แสดงออกบนโลกออนไลน์จะเป็นตัวตนที่แท้จริง

มากกว่าในโลกความเป็นจรงิ เนือ่งจากโลกเสมอืน
มคีวามเป็นอสิระมากกว่า ท�าให้นักเรยีนอาจแสดง
นิสัยที่แท้จริงออกมาได้ง่ายกว่า ถ้าไม่มีการอบรม
ปลูกฝังในเรื่องการใช้งานออนไลน์อย่างเหมาะสม
และขาดการก�ากบัดแูลอย่างใกล้ชดิกอ็าจจะเกดิผล
เสียตามมาได้ 

5) ใช้เครือ่งมอืดจิิทลัช่วยในการประเมนิผล
การจดักิจกรรมเสรมิสร้างคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ของนกัเรยีนเตรยีมทหาร เช่น การใช้ Google Form 
ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อส�ารวจความคิดเหน็
ของนักเรียนเตรียมทหารต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของกรมนักเรียน ท�าให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ส�าหรับการวางแผนปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนี้  
ยังเป็นการใช้เคร่ืองมือดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมของนักเรียนในการแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์อีกด้วย

แนวท�งก�รพฒัน�เสริมสร�้งคณุลักษณะ
อนัพงึประสงคข์องนกัเรยีนเตรยีมทห�รร�ยด�้น

แนวทางการพฒันาเสรมิสร้างคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหารเป็นราย
ด้านท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคณุธรรมจรยิธรรม ด้าน
วินัยทหารและความเป็นผู้น�า ด้านทัศนคติ ด้าน
สมรรถภาพร่างกาย ด้านความรู้ทางทหาร และ
ด้านวิชาการ ผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหา  
ดังแสดงในตารางที่ 2

ต�ร�งท่ี 2 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร  
รายด้าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนักเรียนเตรียมทห�ร

แนวท�งก�รพัฒน�เสริมสร้�งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ของนักเรียนเตรียมทห�ร

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 1.1 ให้ความส�าคัญในการเสริมสร้างความรับผิดชอบทั้งในโลกความเป็นจริง
และโลกออนไลน์

1.2 เสริมสร้างวินัยในการใช้งานดิจิทัลภายใต้ระเบียบที่โรงเรียนก�าหนด

1.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมในโลกออนไลน์
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนักเรียนเตรียมทห�ร

แนวท�งก�รพัฒน�เสริมสร้�งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ของนักเรียนเตรียมทห�ร

2. ด้านวินัยทหารและความเป็น
ผู้น�า

2.1 ให้ความส�าคัญในการเสริมสร้างความเป็นผู้น�าทางทหารทั้งในโลกออนไลน์
และโลกความเป็นจริง

2.2 เสริมสร้างวินัยทหารด้านการเคารพในระบบเกียรติศักดิ์ในการใช้งานดิจิทัล

2.3 ใช้เกมออนไลน์บางเกมเป็นเครื่องมือในการฝึกความเป็นผู้น�า การวางแผน 
การตัดสินใจ 

3. ด้านทัศนคติ 3.1 ให้ความส�าคัญในการเสริมสร้างความรักในอาชีพทหาร-ต�ารวจ และ
ทัศนคติเชิงบวกต่อวิชาชีพทั้งในโลกออนไลน์และโลกความเป็นจริง 

3.2 เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของ
ชาติในการใช้งานดิจิทัล

3.3 ใช้ข่าวด้านลบที่กองทัพถูกโจมตีหรือถูกตั้งข้อสงสัยในโลกโซเชียลมาเป็น
ประเด็นในการอบรมปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อกองทัพโดยให้ข้อมูลเพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้อง

3.4 สร้างความตระหนักและย้�าเตือนให้เสพสื่อออนไลน์อย่างระมัดระวัง  
หลีกเลี่ยงการแสดงทัศนคติในเรื่องต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์เนื่องจาก 
อาจถูกน�าไปใช้ในทางที่ไม่ดี

3.5 ค้นหาวิธีการติดตามประเมินพฤติกรรมการแสดงทัศนคติในโลกออนไลน์
ของนักเรียนเตรียมทหาร

4. ด้านสมรรถภาพร่างกาย 4.1 ให้ความส�าคัญในการเสริมสร้างการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีเมื่อใช้
งานดิจิทัล 

4.2 ส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ด้าน
สุขภาพได้อย่างเหมาะสม

4.3 สร้างความตระหนักและย้�าเตือนถึงความเสี่ยงและอันตรายของข้อมูล
สุขภาพในโลกออนไลน์ ใช้ข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลสุขภาพด้วยความระมัดระวัง
และมีวิจารณญาณ

4.4 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยอันตรายรูปแบบใหม่จากอินเทอร์เน็ต 
เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ข้อมูลสุขภาพบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าทัน  
ไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อโซเชียล

ต�ร�งท่ี 2 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร  
รายด้าน (ต่อ)
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อภิปรายผล

จากข้อมลูผลการวเิคราะห์สภาพปัจจบุนัของ
คณุลักษณะอันพงึประสงค์ของนกัเรยีนเตรยีมทหาร 
ซึง่ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคณุธรรมจรยิธรรม 
ด้านวินัยทหารและความเป็นผู้น�า ด้านทัศนคติ 
ด้านสมรรถภาพร่างกาย ด้านความรู้ทางทหาร 
และด้านวิชาการ ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนนายเรือ โรงเรียนนาย
เรือ ตามความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาในส่วน

บัญชาการกองทัพเรือ” ของ สุรศักดิ์ ประทานวร
ปัญญา (2557) ที่ได้ท�าการศึกษาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนนายเรือ 5 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านความจงรักภกัดี 2) ด้านความซือ่สตัย์สจุริต 
3) ด้านความเป็นผู้น�าทางทหาร 4) ด้านความ
เป็นชาวเรือ และ 5) ด้านความเป็นผู้มีคุณธรรม
จรยิธรรมและความเป็นสภุาพบรุษุทหารเรอื ผลการ
ศกึษาพบว่า คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัเรยีน 
นายเรอืสภาพความเป็นจรงิในปัจจบุนัในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก รวมทัง้สอดคล้องกบัการศกึษาเรือ่ง 
“การพฒันารปูแบบกจิกรรมเสรมิสร้างคณุลกัษณะ

ต�ร�งท่ี 2 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร  
รายด้าน (ต่อ)

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนักเรียนเตรียมทห�ร

แนวท�งก�รพัฒน�เสริมสร้�งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ของนักเรียนเตรียมทห�ร

5. ด้านความรู้ทางทหาร 5.1 ให้ความส�าคัญในการเสริมสร้างการใช้งานดิจิทัลเพื่อศึกษาค้นคว้าหา 
ความรู้วิชาทหาร-ต�ารวจส�าหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนและเพิ่มพูนความรู้
อย่างต่อเนื่อง

5.2 สร้างความตระหนักและย้�าเตือนถึงความเสี่ยงและอันตรายของข้อมูลความ
รู้ทางทหารในโลกออนไลน์ ใช้และแบ่งปันข้อมูลทางทหารด้วยความระมัดระวัง
และมีวิจารณญาณ

5.3 ใช้สื่อโซเชียลโดยสร้างกลุ่มปิดในสื่อสาร มีรหัสเข้ากลุ่ม และแบ่งปันข้อมูล
ความรู้วิชาทหาร-ต�ารวจอย่างระมัดระวัง

5.4 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลทางทหาร

5.5 ใช้เกมออนไลน์หรือภาพยนตร์ออนไลน์เกี่ยวกับสงครามและการทหาร 
เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนวิชาทหาร

6. ด้านวิชาการ ให้ความส�าคัญในการเสริมสร้างการใช้งานดิจิทัลเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้านวิชาการส�าหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนและเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง

6.2 ส่งเสริมทักษะการใช้งานดิจิทัลโดยมุ่งประโยชน์ด้านการสืบค้น ข้อมูล
วิชาการ การเรียนรู้เพิ่มเติม การเข้าถึงคลังความรู้ที่สามารถศึกษาทบทวนได้
ตลอดเวลา การท�างานมอบหมาย และการส่งงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนทางไกล การติดต่อสื่อสารกับครู-อาจารย์ทางออนไลน์ และการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

6.3 ครู-อาจารย์มีหน้าที่คอยตักเตือนนักเรียนให้รู้จักแยกแยะข้อมูลและตรวจ
สอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลก่อนน�าข้อมูลมาใช้ และมีการอ้างอิง 
แหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้องทุกครั้ง
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อนัพงึประสงค์ส�าหรบันักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาตอน
ต้น” ซึ่ง วชิรดล ค�าศิริรักษ์, อุษา ปราบหงษ์ และ
ถาดทอง ปานศภุวชัร (2559) ได้ศึกษาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนพรเจริญวิทยา จ�านวน 18 ด้าน ได้แก่ 
1) มีวินัย 2) ใฝ่เรียนรู้ 3) ประหยัด/อยู่อย่างพอ
เพียง 4) ซื่อสัตย์สุจริต 5) กตัญญูกตเวที 6) ขยัน 
7) ตรงต่อเวลา 8) ความรับผิดชอบ 9) อ่อนน้อม
ถ่อมตน 10) รกัชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ 11) ภาคภมูใิจ
ในความเป็นชาติ 12) อดทน 13) มุ่งมั่นในการท�า
งาน 14) จิตสาธารณะ 15) ท�างานเป็นทีม 16) 
เคารพให้เกียรติ 17) สามัคคี และ 18) จิตส�านึก
ประชาธิปไตย ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะ 
อนัพงึประสงค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  
อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ผลการวจิยัดงักล่าวชีใ้ห้เหน็
ว่า หน่วยงานทัง้ฝ่ายวชิาการและฝ่ายปกครองทีร่บั
ผดิชอบด้านการพฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของนักเรียนเตรียมทหารสามารถด�าเนนิงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมที่จะเสริมสร้าง
คณุลักษณะอันพงึประสงค์ของนกัเรยีนเตรยีมทหาร
ให้สูงขึ้นจนถึงระดับ “มากที่สุด” ได้

ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของ
คณุลักษณะอันพงึประสงค์ของนกัเรยีนเตรยีมทหาร
รายด้านซึ่งพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้าน
ทศันคต ินัน้ สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ สรุศกัดิ์  
ประทานวรปัญญา (2557) ทีพ่บว่า คณุลกัษณะที่
พงึประสงค์ของนกัเรยีนนายเรอืด้านความจงรกัภกัดี 
เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้ ความจงรักภักดี 
เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประการหนึ่งของ
นักเรียนเตรียมทหารในยุคดิจิทัลด้วย ผลการวิจัย
ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า โรงเรียนเตรียมทหารสามารถ
คณุลักษณะอันพงึประสงค์ของนกัเรยีนเตรยีมทหาร
ด้านทศันคตไิด้เป็นอย่างด ีซึง่การพฒันาคณุลักษณะ
อันพงึประสงค์ของนกัเรยีนเตรยีมทหารด้านทศันคติ
อยู่ในความรับผิดชอบของนายทหาร-นายต�ารวจ
ปกครอง และครูฝึก กรมนักเรียน

ส�าหรับข้อมูลผลการวิเคราะห์แนวทาง 
การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 
นักเรียนเตรียมทหารพบว่า ควรให้ความส�าคัญ 
เร่งด่วนในการเสรมิสร้างคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของนักเรียนเตรียมทหารด้านสมรรถภาพร่างกาย
เป็นอันดับแรก เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด รองลง
มาคอื ด้านวิชาการ ด้านความรู้ทางทหาร ด้านวินยั
ทหารและความเป็นผูน้�า และด้านคณุธรรมจรยิธรรม  
ตามล�าดับ ทั้งนี้ การเสริมสร้างคุณลักษณะอัน 
พงึประสงค์ของนกัเรยีนเตรียมทหารด้านสมรรถภาพ
ร่างกายควรมุ่งเน้นในเร่ืองการเสริมสร้างการมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีเมื่อใช้งานดิจิทัล  
การใช้งานดจิิทลัในการศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพือ่การ
เรยีนรูด้้านสขุภาพได้อย่างเหมาะสม และการสร้าง
ความตระหนกัถงึความเสีย่งและอนัตรายของข้อมลู
สขุภาพในโลกออนไลน์ ใช้ข้อมูลและแบ่งปันข้อมูล
สขุภาพด้วยความระมดัระวงัและมวีจิารณญาณ โดย
ควรจดักจิกรรมอบรมให้ความรู้นกัเรียนเตรียมทหาร
เกีย่วกบัภยัอนัตรายรปูแบบใหม่ๆ จากอนิเทอร์เน็ต 
ซึ่งรวมถึงภัยจากข้อมูลสุขภาพที่เป็นเท็จด้วย ผล
การวจิยัดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวคดิเรือ่ง “ความ
ฉลาดทางดจิทิลั” ที ่สรานนท์ อนิทนนท์ (2561, ใน  
เขม็พร วรุิณราพันธ์ และลกัษม ีคงลาภ, บรรณาธกิาร) 
กล่าวถึงอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ดิจิทัลไว้ว่า  
เป็นสิ่งที่แม้จะเพิ่มความสะดวกสบาย แต่ก็แฝงไป

ด้วยภยันตรายต่างๆ เช่น ภัยต่อสุขภาพ  
การเสพตดิเทคโนโลย ีอนัตรายจากมจิฉาชพีออนไลน์ 
การคุกคามทางไซเบอร์ และการกล่ันแกล้งทาง
ไซเบอร์ แนวคิดเรือ่งความฉลาดทางดจิทิลัจงึมุง่เน้น
ความส�าคัญของการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และมี
ทักษะความฉลาดทางดจิทัิล เพือ่ให้สามารถใช้ชีวิต
อยูใ่นสงัคมออนไลน์และในชวีติจริงได้โดยไม่ท�าให้
ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน นอกจากนี้ ผลการวิจัย 
ยังสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง คุณลักษณะที่ด ี
ของพลเมืองดิจิทัล (วรลักษณ์ สงวนแก้ว, 2563) 
ที่ให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ
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เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี โดย
พลเมอืงดจิทิลัไม่เพียงต้องเป็นผูท่ี้มทัีกษะในการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพแต่จะต้องใฝ่รู้และ 
ให้ความส�าคญักบัมาตรการเพือ่ความปลอดภยัและ
การคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลด้วย รวมท้ังสอดคล้อง
กับแนวคิดของ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (2561) 
เรื่อง ทักษะของพลเมืองดิจิทัลที่ควรบ่มเพาะให้
เกิดขึ้นกับพลเมืองดิจิทัลทุกคนในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วน
ตัว และทักษะในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณ
ที่ดี สามารถวิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูก
ต้องและข้อมลูทีผ่ดิ ข้อมลูทีมี่เนือ้หาดแีละข้อมูลที่
เข้าข่ายอนัตราย ข้อมลูออนไลน์ลกัษณะใดทีค่วรตัง้ 
ข้อสงสัย หาค�าตอบให้ชดัเจน ก่อนเชือ่และน�าไปแชร์ 
ดงันัน้ การเสรมิสร้างคณุลักษณะอนัพงึประสงค์ของ
นักเรียนเตรียมทหารให้เกิดประสิทธิผลจึงจ�าเป็น
ต้องอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางดิจิทัล 
คุณลักษณะที่ดีของพลเมืองดิจิทัล และทักษะที่
จ�าเป็นของพลเมืองดิจิทัล ดังที่กล่าวมา

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 โรงเรยีนเตรยีมทหารควรน�าผลการวจิยั
ในครัง้นีไ้ปใช้เป็นแนวทางในการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ด�าเนนิงานด้านการพฒันาและประเมินคุณลักษณะ
อนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนเตรยีมทหารให้สอดคล้อง
กับบริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลมากขึ้น

1.2 ควรส่งเสริมให้มีการน�าความรู้ที่ได้

จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
ด�าเนนิงานด้านการพฒันาและประเมนิคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนนายร้อย 
พระจลุจอมเกล้า โรงเรยีนนายเรอื โรงเรยีนนายเรอื
อากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช และโรงเรยีนนายร้อย
ต�ารวจ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเสริมสร้าง
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ทีส่�าเรจ็การศกึษา
จากโรงเรียนเตรียมทหารไป 

2. ขอ้เสนอแนะในก�รทำ�วจิยัครัง้ต่อไป

2.1 ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัองค์ประกอบ
ที่เหมาะสมของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นกัเรยีนเตรียมทหารเพือ่เสนอเปน็แนวทางในการ
ก�าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
เตรียมทหารที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอัน 
พงึประสงค์ของนกัเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรืออากาศ และ
นักเรียนนายร้อยต�ารวจ 

2.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนเตรยีมทหาร 
เพื่อให้ได้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถ 
น�าไปการแก้ไขปัญหาได้อย่างประสิทธิภาพ 

2.3 ควรมีการศึกษาคุณลักษณะอัน 
พงึประสงค์ทัง้ในโลกความเป็นจรงิและโลกออนไลน์
ของนักเรียนเตรียมทหารเปรียบเทียบระหว่างชั้น
ปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 รวมทั้งเปรียบเทียบระหว่าง
ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมเสริมสร้างคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ในกลุ่มช้ันปีเดียวกัน เพ่ือทดสอบ
ประสทิธภิาพของการด�าเนนิงานเสรมิสร้างคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร
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