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แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกสู่ต้นกล้าแห่งความดี ของ
ประเทศไทย ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563-2564) มีวัตถุประสงคเ์พ่ือปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม เสริมสร้าง 
จิตสํานึกของเยาวชน ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ (Primary) ให้มีแนวทางการดําเนินชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วย 
คุณธรรม นอกเหนือจากการเสริมสร้างปัญญา องค์ความรู้วิชาการ เทคโนโลยีต่างๆ การเรียนรู้เป็น
สัญชาตญาณ ( instinct) ของมนุษย์ ตั้งแต่กําเนิด ในสังคมปัจจุบัน มุ่งเน้นองค์ความรู้ด้านวิชาการ 
เพ่ือนําไปประกอบอาชีพ การแข่งขันทางองค์ความรู้มีสูง บางครั้งไม่ได้คํานึงถึงวิธีการ  ความถูกต้อง 
ชอบธรรม  และผู้ด้อยโอกาส  ย่อมทําให้จิตสํานึกด้านคุณธรรม ความดี นั้นถูกละเลย มองข้าม 
นําไปสู่การเป็นปัญหา ด้านคุณธรรมของประชากร เมื่อเข้าสู่วัยทํางาน  ก่อให้เกิดปัญหาระดับชาติ  
ในการทุจริต  คอรัปชั่น  ฉ้อราษฎร์  บังหลวง  การเอารัดเอาเปรียบทางสังคมในรูปแบบต่างๆ 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนเพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกสู่ ต้นกล้าแห่งความดี จึงเป็น
ความหวังของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ คุณธรรม ความดี การแบ่งปัน 
ให้โอกาส  การช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยการพัฒนาความคิด จิตใจ ให้เด็กและเยาวชน รู้จักการ
แบ่งปัน  ช่วยเหลือ  มีคุณธรรม รู้จักการให้อภัย การอนุเคราะห์  การเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  
และสถาบันพระมหากษัตริย์  เพ่ือให้ประเทศชาติพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ  มิใช่สังคมแห่งการ
แข่งขัน  แย่งชิงผลงาน เอาชนะกันทางการเมือง หรือสังคมแห่งการแตกแยก  ที่ทําให้ไม่สามารถ
พัฒนาประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ  สําหรับแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึก 
สู่ต้นกล้าแห่งความดี ของประเทศไทย ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) นี้  มุ่งเน้นพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เพ่ือเป็นต้นกล้าแห่งความดี       
ของประเทศไทย สู่การเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความดีในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข 

ค าน า 
 

ประเทศไทยดินแดนที่มคีวามอุดมสมบูรณ์  มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย  และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง  ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน ทางฝั่งตะวันออกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิค 
ด้านฝั่งตะวันตกติดกับมหาสมุทรอินเดีย นอกจากนั้น ประเทศไทยยังตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร  
ประเทศไทย มีทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ที่ได้เปรียบมากกว่าประเทศอ่ืนๆ เพราะตั้งอยู่ใจกลางของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายล้อมด้วยประเทศเพ่ือนบ้านคือ ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และพม่า ดินแดน
ประเทศไทย จึงเป็นดังสะพานเชื่อมและจุดบรรจบของมวลสรรพชีวิตของภูมิภาคเหล่านี้  ก่อให้เกิด
สภาพธรรมชาติอันหลากหลาย เป็นสะพานเชื่อมต่อสังคมสิ่งมีชีวิตจากเขตเหนือของโลกแถบเทือกเขา
หิมาลัยและตอนใต้ของจีนกับป่าดงดิบชื้นแถบมาเลเซีย รวมทั้งสังคมแบบร้อน แล้งจากฝั่งกัมพูชาและ
ลาว เมล็ดพันธุ์ของไทยจะก้าวสู่การเป็นเมล็ดพันธุ์ของเอเชีย (Seed Hub of Asia) ที่ถือเป็นปัจจัย
เกษตรและวัตถุดิบพ้ืนฐานที่สําคัญของชีวิตและเป็นความม่ันคงทางอาหารของประเทศ  ความมั่นคง
ทางอาหาร (Food Security) หมายถึงการที่ประชาชนมีปริมาณอาหารเพียงพอต่อการบริโภค                  
มีความหลากหลายของประเภทอาหารที่ได้รับ มีคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงมีการกระจาย
อาหารอย่างทั่วถึง  เพ่ือสามารถเข้าถึงอาหารโดยง่าย  หากวิกฤติด้านอาหารมาเยือน จํานวนผู้คน     
ที่อดอยากหิวโหยจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากมาย ราคาอาหารที่เพ่ิมสูง จนถึงข้ันขาดแคลนและปัญหา
เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมก็จะตามมา 

เฉกเช่นเดียวกันกับเมล็ดพันธุ์ชีวิตของเด็กและเยาวชน  ที่มีความมุ่งหวังจะให้เป็น
ประชากรของประเทศไทย หรือ สังคมโลก  เปี่ยมไปด้วยสังคมแห่งความดีงาม  คุณธรรม  นอกจาก
เรื่องของศาสนาซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของสังคม ไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามย่อมมีกิจวัตรและหลักปฏิบัติ   
ไม่เหมือนกัน แต่คุณธรรม คุณงามความดี สังคมแห่งการช่วยเหลือ สังคมแห่งการให้อภัย สังคมแห่ง
การอนุเคราะห์ สังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อให้ประเทศชาติพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ  จึงจําเป็นต้อง
มีการปลูกฝัง  หรือสร้างจิตสํานึก ให้เด็กและเยาวชนเป็นต้นกล้าแห่งความดีในอนาคต  มีความพร้อม
ที่จะก้าวต่อไปและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  ภายใต้พ้ืนฐานของความรักและเทิดทูน
สถาบันชาติ  ศาสนา  และสถาบันพระมหากษัตริย์  อันเป็น  3  สถาบันหลักของชาติ  การเตรียม
เมล็ดพันธุ์แห่งความดี  และการเตรียมต้นกล้าแห่งความดี  จึงเป็นความสําคัญอย่างยิ่งในการสร้าง   
ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยคุณธรรม ความดีงาม สิ่งเหล่านี้จะไปเติมเต็มสังคมแห่งเทคโนโลยี             
ในอนาคต  ที่นับวันจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  หากเรามิเตรียมการเมล็ดพันธุ์ ของต้นกล้าแห่งความดี
แล้ว ประเทศชาติของเราจะพัฒนาเพียงด้านวัตถุ ทางด้านกายภาพและเทคโนโลยี เท่านั้น และสังคม
ในอนาคตของโลก ที่ไร้พรมแดนจะก้าวกระโดด หากวิกฤติ ด้านอาหารมาเยือน วิกฤติโรคระบาด 
วิกฤติสงคราม จํานวนผู้คนที่อดอยากหิวโหยจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากมาย จนถึงขั้นขาดแคลนและปัญหา
เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมก็จะตามมา ปัญหาทุกสิ่งใน อนาคตจะแก้ไขได้ด้วย  
การพัฒนาเยาวชนให้เป็นต้นกล้าแห่งความดี   เพ่ือเป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือ สังคมแห่งการให้อภัย 
สังคมแห่งการอนุเคราะห์ สังคมแห่งการแบ่งปัน เพ่ือให้มวลมนุษยชาติอยู่รวมกันอย่างสันติสุขต่อไป 
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บทที่  1 
บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช  2562  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว  ทรงเสด็จขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช  2559   ทรงเสด็จเถลิงถวัลย   
ราชสมบัติ  เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย  พร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย  พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี  อย่างสมบูรณ์ตามโบราณ 
ราชประเพณี  ทั้งนี้  พระองค์ทรงมีพระราโชบายด้านการศึกษา  เพ่ือสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน  
ประกอบด้วย  (1)  การมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม     
(3)  การมีงานทํา มีอาชีพ  และ (4) การเป็นพลเมืองดี  ให้นําไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่าง
จริงจัง  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีโอกาสทําหน้าที่เป็นพลเมืองดี  และมี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม  สู่การประกอบอาชีพที่ตรงตามความสามารถของตน   

ภายใต้พ้ืนฐานหลักการแห่งแนวพระราโชบายดังกล่าว  ซึ่งได้เน้นย้ําไปที่นักเรียนและ
เยาวชน  อันเป็นกําลังหลักสําคัญของชาติบ้านเมือง  ดังนั้น  จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะได้ดําเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือสนองพระราโชบายดังกล่าว  โดยเริ่มปลูกฝังทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเป็น
พลเมืองดีที่มีความจงรักภักดี  ยึดมั่นต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

เยาวชน  เปรียบได้กับต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคตให้เป็นป่าไม้ที ่            
อุดมสมบูรณ ์ เยาวชนจึงควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ในทุกๆ ด้านเพื่อให้เติบโตเป็นกําลังสําคัญท่ีจะ
พัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป   

การพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกสู่ ต้นกล้าแห่งความดี จึงเป็น
ความหวังของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ คุณธรรม ความดี การแบ่งปัน 
ให้โอกาส  การช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยการพัฒนาความคิด  จิตใจ ให้เด็กและเยาวชน รู้จัก         
การแบ่งปัน  ช่วยเหลือ  มีคุณธรรม รู้จักการให้อภัย การอนุเคราะห์  การเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  
และสถาบันพระมหากษัตริย์  เพ่ือให้ประเทศชาติพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ  มิใช่สังคมแห่ง               
การแข่งขัน  แย่งชิงผลงาน  เอาชนะกันทางการเมือง หรือสังคมแห่งการแตกแยก  ที่ทําให้ไม่สามารถ
พัฒนาประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ  

เฉกเช่นเดียวกันกับเมล็ดพันธุ์ชีวิตของเด็กและเยาวชน  ที่มีความมุ่งหวังจะให้เป็น
ประชากรของประเทศไทย หรือ สังคมโลก  เปี่ยมไปด้วยสังคมแห่งความดีงาม  คุณธรรม  นอกจาก
เรื่องของศาสนาซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของสังคม ไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามย่อมมีกิจวัตรและหลักปฏิบัติ   
ไม่เหมือนกัน แต่คุณธรรม คุณงามความดี สังคมแห่งการช่วยเหลือ สังคมแห่งการให้อภัย สังคมแห่ง
การอนุเคราะห์ สังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อให้ประเทศชาติพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ  จึงจําเป็นต้อง
มีการปลูกฝัง  หรือสร้างจิตสํานึก ให้เด็กและเยาวชนเป็นต้นกล้าแห่งความดีในอนาคต  มีความพร้อม
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ที่จะก้าวต่อไปและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  ภายใต้พ้ืนฐานของความรักและเทิดทูน
สถาบันชาติ  ศาสนา  และสถาบันพระมหากษัตริย์  อันเป็น  3  สถาบันหลักของชาติ  การเตรียม
เมล็ดพันธุ์แห่งความดี  และการเตรียมต้นกล้าแห่งความดี  จึงเป็นความสําคัญอย่างยิ่งในการสร้าง       
ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยคุณธรรม ความดีงาม สิ่งเหล่านี้จะไปเติมเต็มสังคมแห่งเทคโนโลยีใน
อนาคต ที่นับวันจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  หากเราไม่เตรียมการเมล็ดพันธุ์ของต้นกล้าแห่งความดี 
แล้ว ประเทศชาติของเราจะพัฒนาเพียงวัตถุ ทางด้านกายภาพและเทคโนโลยี เท่านั้น และสังคมใน
อนาคตของโลก ที่ไร้พรมแดนจะก้าวกระโดด หากวิกฤติด้านอาหารมาเยือน วิกฤติโรคระบาด วิกฤติ
สงคราม จํานวนผู้คนที่อดอยากหิวโหยจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากมาย จนถึงข้ันขาดแคลนและปัญหา
เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมก็จะตามมา ปัญหาทุกสิ่งในอนาคตจะแก้ไขได้ด้วย   
การพัฒนาเยาวชนให้เป็นต้นกล้าแห่งความดี   เพ่ือเป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือ สังคมแห่งการให้อภัย 
สังคมแห่งการอนุเคราะห์ สังคมแห่งการแบ่งปัน เพ่ือให้มวลมนุษยชาติอยู่รวมกันอย่างสันติสุข 

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  ได้กล่าวไว้ในแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ  ฉบับที่ 2  พ.ศ.2560-2564  (ผนวกรวมแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564)  (คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 
2561: 8-9) ไว้ดังนี้     

ทักษะในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะดํารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้านความชํานาญการและความ
รู้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันในด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ และทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพ ประกอบด้วย 

1. 3R คือ อ่านออก (Reading) เขียนได้ (Writing) และคิดเลขเป็น (Arithemetics) 
2. 8C คือ 

2.1 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) 

2.2 ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
2.3 ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural 

Understanding) 
2.4 ทักษะด้านความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา (Collaboration, 

Teamwork and Leadership) 
2.5 ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communications, 

Information, and Media Literacy) 
2.6 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing 

and ICT Literacy) 
2.7 ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
2.8 การมีคุณธรรม เมตตา กรุณา และระเบียบวินัย (Compassion) 
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กลไกสภาพแวดล้อม ได้แก่ ครอบครัว ศาสนา โรงเรียน ชุมชน และสื่อ ซึ่งมีผลต่อ            
การพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยสิ่งแวดล้อมด้านครอบครัว ศาสนา โรงเรียน ชุมชน และสื่อ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ศาสนา โรงเรียน ชุมชน และสื่อ ล้วนมีบทบาทและความสําคัญ      
ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน 

ระดับความเข้มแข็งของกลไกสภาพแวดล้อม หมายถึง การที่ครอบครัว ศาสนา โรงเรียน  
ชุมชน และสื่อ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาเด็ก
และเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ตามบทบาทของแต่ละภาคส่วนหรือดําเนินการ  
ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

ทั้งนี้  แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  ฉบับที่ 2  พ.ศ.2560-2564  (ผนวกรวม
แผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564) (2561 : 36) ได้ระบุถึง
เป้าประสงค์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไว้  ดังนี้ 

เป้าประสงค์ของการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและเป็นสุข ด้วยการพัฒนา

เด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมตามช่วงวัย มีความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ 
2. เพ่ือให้กลไกสภาพแวดล้อมของเด็กและเยาวชนทุกระดับมีความเข้มแข็งและ

ประสิทธิภาพในการส่งเสริม ป้องกัน และคุ้มครอง รวมถึงการฟื้นฟูสุขภาวะเด็กและ
เยาวชน 

3. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาในฐานะภาคีที่มีพลังที่
เท่าเทียมกับภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเศรษฐกิจ และภาควิชาการได้อย่างมีคุณภาพ 
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
5. เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

และเกิดนวัตกรรมความรู้ 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ผู้จัดทํา  จึงได้จัดทําเอกสารทางวิชาการ  เรื่อง  “แผนการพัฒนา     

เด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกสู่ต้นกล้าแห่งความดี ของประเทศไทย ระยะเวลา 3 ปี               
(พ.ศ.2563-2565)”  เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีความ
จงรักภักดี  ยึดมั่นต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และพร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติ     
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

สําหรับ แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกสู่ ต้นกล้าแห่งความดี       
ของประเทศไทย ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) นี้ มุ่งเน้นพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับ 
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เพ่ือเป็นต้นกล้าแห่งความดขีองประเทศไทย        
ในอนาคต 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี       

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช                         
สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

2. เพ่ือสนองพระราโชบายด้านการศึกษาของเยาวชน  เกี่ยวกับ  การมีทัศนคติท่ีถูกต้อง     
ต่อบ้านเมือง  การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  มีคุณธรรม  และการเป็นพลเมืองดี   

3. เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี  ยึดมั่นต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
4. เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตสํานึกสู่การเป็นต้นกล้าแห่งความดีของประเทศไทย  

ภายใต้หลักการ  “กตัญญู  เสียสละ  แบ่งปัน  ให้โดยมิหวังสิ่งตอบแทน” 
5. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ       

มีทักษะด้านการสื่อสาร  สารสนเทศ รู้เท่าทันสื่อ  มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
1.3.1  ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียน  นักศึกษา  ครู  และบุคลากรทาง 
การศึกษา  และหน่วยงานของรัฐ  เอกชน  ทั่วประเทศไทย 

1.3.2  กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียน  นักศึกษา  ครู  และบุคลากรทาง  

การศึกษา  และหน่วยงานของรัฐ  เอกชน  ในประเทศไทย  ที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม ตาม 
“แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกสู่ต้นกล้าแห่งความดี ของประเทศไทย 
ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)” ที่ผู้ศึกษาได้จัดทําข้ึน  

1.3.3  ตัวจัดกระท า 
การจัดกิจกรรมตาม  “แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึก                    

สู่ต้นกล้าแห่งความดีของประเทศไทย ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)” 
1.3.4  ตัวแปรที่ศึกษา 

1. การแสดงออกถึงความจงรักภักดี  ยึดมั่นต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
2. การแสดงออกถึงการเป็นต้นกล้าแห่งความดีของเยาวชนไทย  ภายใต้หลักการ  

“กตัญญู  เสียสละ  แบ่งปัน  ให้โดยมิหวังสิ่งตอบแทน” 
 

1.4  ระเบียบวิธีการศึกษา 
 1.4.1  วิธีการศึกษา 

  1)  การศึกษาข้อมูลเอกสาร (literature reviews) เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารต่าง ๆ โดย การศึกษาข้อมูลที่เป็นทั้ง ทฤษฎี แนวคิด ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
  2)  กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา  ดังนี้ 
 



 
5 

ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา        
 

ตัวจัดกระท า  ตัวแปรที่ศึกษา 
“แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อ
เสริมสร้างจิตสํานึกสู่ต้นกล้าแห่งความดี
ของประเทศไทย ระยะเวลา 3 ปี            
(พ.ศ.2563 - 2565)” 

1. กิจกรรม “เทิดทูนธงไทย    
หัวใจภักดี  สดุดีองค์ราชันย์” 

2. กิจกรรม “ต้นกล้าแห่งความดี” 
3. กิจกรรม “คําสัญญาต้นกล้า

ของแผ่นดิน” 

 1. การแสดงออกถึงความจงรักภักดี  
ยึดมั่นต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

2. การแสดงออกถึงการเป็นต้นกล้า
แห่งความดีของเยาวชนไทย  
ภายใต้หลักการ  “กตัญญู เสียสละ  
แบ่งปัน ให้โดยมิหวังสิ่งตอบแทน” 

 

 
1.4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วย  เครี่องมือที่ใช้ในการศึกษา  และ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  การจัดกิจกรรม “แผนการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกสู่ต้นกล้าแห่งความดีของประเทศไทย ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563 - 
2565)”  ซึ่งประกอบด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้ 

 1.1  กิจกรรม  “เทิดทูนธงไทย  หัวใจภักดี  สดุดีองค์ราชันย์”  คือ  กิจกรรมที่
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันสําคัญของชาติ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้ 

1)  กิจกรรมเทิดทูนธงไทย / 100 ปี  ธงชาติไทย 
2)  กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน 
3)  กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
4)  กิจกรรมการร้องเพลงที่แสดงออกถึงความรัก  สามัคคี  และเทิดทูน

สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
1.2  กิจกรรม  “ต้นกล้าแห่งความดี”  การแสดงออกถึงการกระทําความดีของ

บุคคลที่มาร่วมกิจกรรม  ซึ่งหมายถึง  นักเรียน  นักศึกษา  และผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทุกคน ดังนี้ 
1) กิจกรรมต้นไม้แห่งความดี   คือ  การเขียนข้อความสําคัญเกี่ยวกับความ

ดีที่ตนเองได้กระทํามาแล้ว  หรือความดีที่ตั้งใจจะปฏิบัติ  เพ่ือแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม  และประเทศชาติ  ซึ่งข้อความดังกล่าว  จะเขียนลงบนกระดาษรูปหัวใจสีเหลือง  ที่ได้
จัดเตรียมไว้ให้  เมื่อเขียนเสร็จแล้วจึงนํากระดาษนั้นไปติดที่ต้นไม้แห่งความดี   



 
6 

2) กิจกรรมเยาวชนต้นกล้าคนเก่ง  เป็นกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้  
ปลูกฝังจิตสํานึกความรักชาติ  เทิดทูน 3 สถาบันหลักของชาติ  กิจกรรมนันทนาการ  การตอบปัญหา  
และการเล่นเกมเพ่ือรับของรางวัล 

3) กิจกรรมจิตอาสา  ได้แก่  การทําความดีโดยมิหวังสิ่งตอบแทน  เช่น  
การปลูกต้นไม้  การทําความสะอาดชุมชน  และอ่ืนๆ 

4) กิจกรรมสามัคคีปรองดอง  เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนต้นกล้ามีความรัก 
ความสามัคคีต่อกัน  เพ่ือความผูกพันที่ดีของคนในชาติ 

5) กิจกรรม  นักแยกขยะต้นทาง  เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้มาร่วมงาน
รับผิดชอบต่อขยะที่จะเกิดขึ้น  โดยการบริหารจัดการขยะต้นทางที่มีประสิทธิภาพ  ทําให้ไม่มีขยะ
เกิดข้ึนจากผู้มาร่วมงานจํานวนมาก  ดังนั้น  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกอย่างจะไม่มีขยะหลงเหลืออยู่
ภายในงานให้เป็นภาระของผู้อ่ืน  ไม่มีความสกปรกให้เห็นหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม  และเป็นการปลูกฝัง
ให้ทุกคนมีระเบียบวินัย  รักความสะอาด  ช่วยกันอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 

1.3  กิจกรรม  “คําสัญญาต้นกล้าของแผ่นดิน”  เป็นการกล่าวคําปฏิญาณ
ร่วมกัน  ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ดังข้อความต่อไปนี้ 

 
 

คําสัญญาต้นกล้าของแผ่นดิน 
 

ผู้นํากล่าว  ทั้งหมด  ตรง  กล่าวคําสัญญาต้นกล้าของแผ่นดินตามข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้า  (............ขานชื่อตัวเอง .............)  ผู้เป็นต้นกล้าของแผ่นดิน  ขอกล่าวคําสัญญาว่า 
 

ข้อ  1   ข้าพเจ้าจะเทิดทูนซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ข้อ  2   ข้าพเจ้า  จะธํารงซึ่งคุณธรรม  กตัญญู  เสียสละ  แบ่งปัน  ดํารงตนให้เป็นประโยชน์กับสังคม  
ทําความดีด้วยหัวใจ  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 

ข้อ  3   ข้าพเจ้า  จะดําเนินชีวิต  และปฏิบัติหน้าที่  ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เที่ยงตรง  ยุติธรรม  
เพ่ือร่วมกันพัฒนาชาติ  ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป 

 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบสอบถามความถึงพอใจ  ที่มี

ต่อการจัดกิจกรรม ตาม “แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกสู่ต้นกล้าแห่งความดี 
ของประเทศไทย ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)”  โดยการตอบคําถามผ่านการแสกน QR Code  
ผ่านทางโทรศัพท์มือถือของผู้เข้าร่วมกิจกรรม   

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  พบว่า  การปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตาม  ผู้ปฏิบัติงาน
จะเกิดความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาทฤษฎี
เกี่ยวกับความพึงพอใจ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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2.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

 Bloom  มีแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ โดยสรุปดังนี้  ถ้าสามารถให้ผู้เรียน
จัดกิจกรรมที่ตนเลือกด้วยความกระตือรือร้นพร้อมทั้งความม่ันใจ เราสามารถสังเกตเห็นความแตกต่าง 
ด้านจิตใจชัดเจนกว่าการปฏิบัติของผู้เรียนต่อการที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือก  (Bloom, 1956: 72-74)   

 Good  กล่าวว่า  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกที่เป็นผลมาจาก   
ความสนใจสิ่งต่างๆ หรือเจตคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับผลสําเร็จตาม
ความมุ่งหมาย  (Good, 1973: 518)   

 สรุปได้ว่า  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกชอบ  เห็นด้วย  ยินดี     
ของบุคคลที่มีต่อการทํางานในทางบวก  เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมได้สําเร็จ 
ตามความมุ่งหมาย   

2.2.  การวัดระดับความพึงพอใจ 
 ผู้ศึกษา  ได้ทําการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการวัดระดับความพึงพอใจ ดังเช่น  

บังอร  ผงผ่าน  กล่าวถึง  การวัดระดับความพึงพอใจอย่างกว้างขวางไว้ว่า  การวัดความพึงพอใจ  
ด้านความรู้สึก  เป็นลักษณะทางความรู้สึกหรือารมณ์ของบุคคล  องค์ประกอบทางความรู้สึก      
แบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ  ความรู้สึกทางบวก  ได้แก่  ชอบพอใจ และความรู้สึกทางลบ  ได้แก่   
ไม่ชอบ  ไม่พอใจ  กลัว  รังเกียจ การวัดความพึงพอใจด้านความคิด  เป็นการที่สมองของบุคคลรับรู้
และวินิจฉัยข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ  เกิดเป็นความรู้  ความคิด  เกี่ยวข้องกับการพิจารณาที่มาของ
ทัศนคติออกมาว่าถูกหรือผิด  ดีหรือไม่ดี การวัดความพึงพอใจในด้านพฤติกรรมเป็นความพร้อมที่จะ
กระทํา หรือพร้อมที่จะตอบสนองที่มาของทัศนคติ (บังอร  ผงผ่าน, 2538: 27-33)  ดังภาพที่  2  
ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2  รูปแบบขั้นตอนการเกิดความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ผลลัพธ์สุดท้ายของความรู้สึก 
 
 

 
 
 
 

 
 

จากแนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับความพึงพอใจ  จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบ
ของความรู้สึกของเจตคติ  ซึ่งไม่จําเป็นต้องแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไป  ความพึงพอใจของ
บุคคลจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้  บุคคลจะพอใจ
กระทําสิ่งต่างๆ ที่เขาได้รับความสุขและจะไม่ทําสิ่งใดๆ ที่เขาได้รับความทุกข์ ความพึงพอใจจึงเป็น
เพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้า  หรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงออกมาในลักษณะผลลัพธ์สุดท้ายของ
กระบวนการประเมิน  โดยบ่งบอกถึงทิศทางของการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือ
ทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยา  คือเฉยๆ ต่อสิ่งเร้า   

จากการศึกษาข้างต้น  ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  
แบบสอบถามความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งเป็นแบบสเกล  5  ระดับ  ได้แก่      

5  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด    
4  หมายถึง  พึงพอใจมาก   
3  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง   
2  หมายถึง  พึงพอใจน้อย   
1 หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด    

 
 
 

 

ความรู้สึก 

 

กระบวนการประเมิน 

 

สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น 

พึงพอใจ
มากที่สุด 

พึงพอใจ
มาก 

พึงพอใจ
ปานกลาง 

พึงพอใจ
น้อย 

พึงพอใจ
น้อยท่ีสุด 
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1.4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ดําเนินการจัดกิจกรรม ตามกําหนดการ  โดยใช้เวลา  1  วัน  ดังนี้ 

  ภาคเช้า 
  -  กิจกรรม  “เทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

    -  กิจกรรม  เทิดทูนธงไทย  100 ปีธงชาติไทย 
    -  กิจกรรม  คําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน 

ภาคบ่าย   
   -  กิจกรรม  ต้นไม้แห่งความดี    
   -  กิจกรรม  เยาวชนต้นกลา้คนเก่ง / บรรยายให้ความรู้  นันทนาการ   
   -  กิจกรรม  สามัคคีปรองดอง 
   -  กิจกรรมจิตอาสา  ปลูกต้นไม้  ทําความสะอาดชุมชน ฯลฯ 
   -  กิจกรรม  นักแยกขยะต้นทาง   

 2.  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม  โดยใช้
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตอบแบบสอบถามผ่านทาง  QR Code        
ที่ติดไว้บริการตามจุดต่าง ๆ  ที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน     

1.4.4  การทดสอบเครื่องมือ 
1.  นํารูปแบบการจัดกิจกรรม  “แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้าง

จิตสํานึกสู่ต้นกล้าแห่งความดีของประเทศไทย ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)” ปรึกษาหารือ
พร้อมรับฟังข้อชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญ  5  ท่าน  ได้แก่ 

1.1  นายมานพ  เอ้ือศิลามงคล  อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  
จังหวัดนครราชสีมา 

1.2  นายสมพงษ์  วิริยะจารุ  อดีตวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
1.3  นายอํานวย  ปองนาน  นายอําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
1.4  นางสาวกชพร  สิงห์ทอง  นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ

ชุมชนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สทวท.) 
1.5  นางจินรัตน์  พิทยาบูรณ์  ข้าราชการบํานาญ  อดีตครูชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  จังหวัดนครราชสีมา 
2.  เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมด้านรูปแบบของการจัด

กิจกรรม  และส่วนประกอบอื่นๆ  พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงได้
ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่กําหนด  
ดังนี้ 

2.1  กิจกรรม  “เทิดทูนธงไทย  หัวใจภักดี  สดุดีองค์ราชันย์”  เพ่ือแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ไทย ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

-  กิจกรรมเทิดทูนธงไทย / 100 ปี  ธงชาติไทย 
-  กิจกรรมเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน 
-  กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
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-  กิจกรรมการร้องเพลงที่แสดงออกถึงความรัก  สามัคคี  และเทิดทูนสถาบัน
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

2.2  กิจกรรม  “ต้นกล้าแห่งความดี”  การแสดงออกถึงการกระทําความดีของ
บุคคลที่มาร่วมกิจกรรม  ซึ่งหมายถึง  นักเรียน  นักศึกษา  และผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทุกคน ดังนี้ 

-  กิจกรรมต้นไม้แห่งความดี   คือ  การเขียนข้อความสําคัญเกี่ยวกับความดีที่
ตนเองได้กระทํามาแล้ว  หรือความดีที่ตั้งใจจะปฏิบัติ  เพื่อแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
และประเทศชาติ  ซึ่งข้อความดังกล่าว  จะเขียนลงบนกระดาษรูปหัวใจสีเหลือง  ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้  
เมื่อเขียนเสร็จแล้วจึงนํากระดาษนั้นไปติดที่ต้นไม้แห่งความดี   

-  กิจกรรมเยาวชนต้นกล้าคนเก่ง  เป็นกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้  
ปลูกฝังจิตสํานึกความรักชาติ  เทิดทูน  3  สถาบันหลักของชาติ  กิจกรรมนันทนาการ  การตอบ
ปัญหา  และการเล่นเกมเพ่ือรับของรางวัล 

-  กิจกรรมจิตอาสา  ได้แก่  การทําความดีโดยมิหวังสิ่งตอบแทน  เช่น     
การปลูกต้นไม้  การทําความสะอาดชุมชน  และอ่ืนๆ 

-  กิจกรรมสามัคคีปรองดอง  เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนต้นกล้ามีความรักความ
สามัคคีต่อกัน  เพ่ือความผูกพันที่ดีของคนในชาติ 

-  กิจกรรม  นักแยกขยะต้นทาง  เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้มาร่วมงาน
รับผิดชอบต่อขยะที่จะเกิดขึ้น  โดยการบริหารจัดการขยะต้นทางที่มีประสิทธิภาพ  ทําให้ไม่มีขยะ
เกิดข้ึนจากผู้มาร่วมงานจํานวนมาก  ดังนั้น  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกอย่างจะไม่มีขยะหลงเหลืออยู่
ภายในงานให้เป็นภาระของผู้อ่ืน  ไม่มีความสกปรกให้เห็นหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม  และเป็นการปลูกฝัง
ให้ทุกคนมีระเบียบวินัย  รักความสะอาด  ช่วยกันอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 

 2.3  กิจกรรม  “คําสัญญาต้นกล้าของแผ่นดิน”  เป็นการกล่าวคําปฏิญาณ 
จํานวน  3  ข้อ  พร้อมกันกัน  ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

 

1.5  ข้อจ ากัดของการศึกษา 
ข้อจํากัดของการศึกษา  “แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึก         

สู่ต้นกล้าแห่งความดีของประเทศไทย ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)”  มีดังนี้ 
1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาราชการในการจัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน  อาจ

ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  ซึ่งถ้าโรงเรียนไม่เห็นความสําคัญของการจัด
กิจกรรมย่อมเกิดปัญหาและไม่สามารถจัดกิจกรรมได้   

2. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและโรงเรียนต่างๆ  ต้องเป็นไปตาม
ขั้นตอนของทางราชการ  ทําให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารหรือเกิดความเข้าใจทีค่ลาดเคลื่อนได้ 

3. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมยังไม่แพร่หลาย  ทําให้กิจกรรมของมูลนิธิเทิดทูนธงไทย
ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง   
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1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียน  นักศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ เอกชน      

ทั่วประเทศ  ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี  ยึดมั่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. นักเรียน  นักศึกษา  ผู้เป็นต้นกล้าแห่งความดี  มีความกตัญญู  เสียสละ  แบ่งปัน     

ให้โดยมิหวังสิ่งตอบแทน  มีความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เติบโตเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม  และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ค่าคะแนน O-NET ของโรงเรียนที่ได้รับ
ความอนุเคราะห์จากมูลนิธิเทิดทูนธงไทยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  หรือจังหวัด  ซึ่งมีผลมาจาก
มูลนิธิเทิดทูนธงไทยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเรียน  การจัดทําห้องสมุด ห้องเรียนคุณภาพ  
ห้องเรียนรวม  ซึ่งมีสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอ้ือให้ครูผู้สอนและนักเรียนได้ใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
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บทที่  2 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 
 

ย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปี  ที่ผ่านมา  นายธนเดช ศรีณรงค์  และนายปรมินทร์ รังษีธรรม          
(หลง ลงลาย)  ได้สนทนาในวงเพ่ือน  ถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและกําลังจะเป็นไปในบ้านเมืองและ
วิถีทางออกจากความขัดแย้งในฐานะคนไทยเล็กๆกลุ่มหนึ่ง  จึงตกผลึกตรงท่ีใช้บทเพลงเป็นอาวุธ    
ในการขับเคลื่อนกิจกรรม และกลายเป็นกิจกรรมต้นแบบภายใต้ชื่อ “มหกรรมคอนเสิร์ตเปิดกําแพงใจ     
โดยคนไทยทั้งแผ่นดิน” วันที่ 27  สิงหาคม  2554  ณ ปลายแหลมสะพานหิน  อําเภอเมืองภูเก็ต  
จังหวัดภูเก็ต โดยใช้ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ในกิจกรรม หลังจากงานวันนั้น  หลง ลงลาย ก็ได้ประพันธ์
เพลงธงชาติขึ้น  ด้วยเหตุผลที่คิดว่านี่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะยึดเหนี่ยวใจของคนไทยให้เกิดความรักชาติ  
มีความเข้าใจ  และสามัคคีกัน  กิจกรรมยังคงดําเนินไปพร้อมกับการสร้าง “ต้นกล้าแห่งความดี”    
ทั่วทุกภาคของประเทศ  ซึ่งทั้งบทเพลงและกิจกรรมได้รับความสนใจจากท้ังภาครัฐและเอกชนเป็น
จํานวนมาก หลายฝ่ายจึงพยายามถามถึงองค์กร และผู้อยู่เบื้องหลังกิจกรรมทั้งหมด อีกทั้งผู้ใหญ่
หลายท่านเห็นถึงความงดงามและประโยชน์   ที่เกิดขึ้นต่อแผ่นดินโดยแท้จริง จึงได้รับคําปรึกษา  
และแนะนําว่าควรต้องมีองค์กรมารองรับ เพ่ือง่ายและสะดวกในการประสานงาน เพ่ือดําเนินกิจกรรม
ต่อไปอย่างเป็นรูปแบบ และชัดเจนมากข้ึน จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง  “มูลนิธิเทิดทูนธงไทย” โดยมี
นายธนเดช  ศรีณรงค์  เป็นประธานมูลนิธิ  ซึ่งได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร  ไว้ดังนี้ 
 

2.1  สภาวะแวดล้อมทั่วไป 
ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์  มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย  และมี

ความหลากหลายทางชีวภาพสูง  มีทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ที่ได้เปรียบมากกว่าประเทศอ่ืนๆ เพราะ
ตั้งอยู่ใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายล้อมด้วยประเทศเพ่ือนบ้านคือ ลาว กัมพูชา มาเลเซีย 
และพม่า ดินแดนประเทศไทย จึงเป็นดังสะพานเชื่อมและจุดบรรจบของมวล สรรพชีวิตของภูมิภาค
เหล่านี้  ก่อให้เกิดสภาพธรรมชาติอันหลากหลาย เป็นสะพานเชื่อมต่อสังคมสิ่งมีชีวิตจากเขตเหนือ
ของโลกแถบเทือกเขาหิมาลัยและตอนใต้ของจีนกับป่าดงดิบชื้นแถบมาเลเซีย รวมทั้งสังคมแบบร้อน 
แล้งจากฝั่งกัมพูชาและลาว เมล็ดพันธุ์ของไทยจะก้าวสู่การเป็นเมล็ดพันธุ์ของเอเชีย (Seed Hub of 
Asia) ที่ถือเป็นปัจจัยเกษตรและวัตถุดิบพื้นฐานที่สําคัญของชีวิตและเป็นความมั่นคงทางอาหารของ
ประเทศ  ความม่ันคงทางอาหาร (Food Security) หมายถึงการที่ประชาชนมีปริมาณอาหารเพียงพอ
ต่อการบริโภค  มีความหลากหลายของประเภทอาหารที่ได้รับ มีคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงมี
การกระจายอาหารอย่างทั่วถึง  เพ่ือสามารถเข้าถึงอาหารโดยง่าย  หากวิกฤติด้านอาหารมาเยือน 
จํานวนผู้คนที่อดอยากหิวโหยจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากมาย ราคาอาหารที่เพ่ิมสูง จนถึงขั้นขาดแคลนและ
ปัญหาเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมก็จะตามมา 

สภาพทางสังคม การเมือง การปกครองมีความแปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ความเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้นย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย  ดังบทความที่ปรากฏอยู่ในสารานุกรมไทย
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สําหรับเยาวชน  โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน.  ออนไลน์.  ม.ป.ป.) ซึ่งอธิบายไว้ดังนี้ 

สังคมไทยก็เหมือนกับสังคมมนุษย์ทั้งหลายในโลกที่ไม่หยุดอยู่นิ่งๆ มีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมอ่ืนๆ ในระดับเดียวกันแล้ว  ก็อาจกล่าวได้ว่า  มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้คนส่วนใหญ่ ในสังคมปรับตัวเองไม่ทัน จนเกิดปัญหาทางวัฒนธรรม  
ที่ต้องมีการแก้ไขกันตลอดมา ทั้งนี้ก็เพราะแต่เดิม สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชน     
ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทที่มีการทําไร่  ทํานา และการเพาะปลูกเป็นอาชีพหลัก การผลิตแต่เดิม                  
ก็เป็นแต่เพียงให้พอมีพอกิน ไม่ได้ผลิตอย่างใหญ่โตเพ่ือส่งออกไปค้าขายกับต่างประเทศ จึงไม่มี  
ความจําเป็นในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแต่อย่างใด แต่ในปัจจุบันสังคมเปลี่ยนมาเป็นสังคม
อุตสาหกรรม ที่มุ่งหวังผลิตสิ่งต่างๆ เพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศ การผลิตผลิตผลทางการเกษตร  
ซ่ึงเดิมผลิตเพ่ือเล้ียงตัวเอง ดว้ยวิธีการผลิตง่ายๆ แบบดั้งเดิม ก็เปลี่ยนมาเป็นการผลิตเป็นจํานวนมาก
โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย มีการลงทุน และการใช้ที่ดินอย่างกว้างขวาง 
โดยเฉพาะการใช้ที่ดินก็มีการขยายเขตการเพาะปลูกพืชพันธุ์นานาชนิด ไปตามบริเวณต่างๆ                
โดยเฉพาะที่ดอน และที่ตามป่าเขา ก่อให้เกิดการรุกล้ําป่าสงวน และการทําลายสภาพแวดล้อม   
อย่างกว้างขวาง  การผลิตแบบเกษตรอุตสาหกรรมชาวบ้านธรรมดาทั่วไปไม่มีศักยภาพในการ
ดําเนินการ  ทั้งในด้านเงินทุน กําลังคน และเทคโนโลยี จึงทําใหเ้ป็นเรื่องของบุคคลร่ํารวยที่เป็น
นายทุนเข้ามาดําเนินการแทน 

สิ่งที่ควบคู่กันไปกับการเกษตรอุตสาหกรรม  คือ  การขยายตัวทางอุตสาหกรรม  เกิด
โรงงานอุตสาหกรรมที่นําทรัพยากรต่างๆ ของประเทศ มาผลิตสินค้าประเภทต่างๆ อย่างมากมาย   
ทําให้เกิดย่านอุตสาหกรรม และย่านพาณิชยกรรมขึ้นตามเมืองต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
มากมาย เหล่านี้ล้วนมีผล ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้คน ในท้องถิ่นต่างๆ อยู่ตลอดเวลา   
มีทั้งการย้ายจากถิ่นหนึ่ง ไปอีกถ่ินหนึ่ง เช่น ในภาคอีสานไปอยู่ ทางภาคกลาง และภาคใต้ เป็นต้น  
กับการย้ายจากท้องถิ่นในชนบท เข้ามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือทํางานเป็นกรรมกรในเมือง 
ซึ่งการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานดังกล่าวนี้ มีผลกระทบทางสังคม และวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ในชนบท และ
ในเมืองเป็นอย่างมาก ในสังคมชนบทนั้น แต่เดิมอยู่กันอย่างเรียบง่าย ในกรอบของประเพณี ที่มีจารีต 
และขนบธรรมเนียมท้องถิ่นคอยควบคุม ให้ผู้คนอยู่กันอย่างสงบสุข ปัจจุบัน เมื่อคนรุ่นหนุ่มสาวย้าย
ออกไปทํางานที่อ่ืน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวขาดหายไปเป็นเวลาหลายๆ เดือน ทําให้
สภาพครอบครัวขาดความสมบูรณ์ เด็กไม่มีความอบอุ่น ในขณะที่คนรุ่นใหม่ ก็หมดความเชื่อถือใน
ความรู้ความสามารถ ต่อการเป็นผู้นําของคนรุ่นก่อน เพราะตนได้เล่าเรียนความรู้ใหม่ๆ จากในเมือง   
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ พร้อมกันนั้นก็รับเอาความทันสมัยหลายๆ อย่างมาจาก
ภายนอก จึงทําให้หมดความเลื่อมใส และเชื่อถือ ในสิ่งที่เป็นจารีตและประเพณีของท้องถิ่น ที่เคยมี
บทบาทในการสร้าง และควบคุมความสัมพันธ์ทางสังคม ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ   
ในบางแห่งที่มีกลุ่มชนกลุ่มใหม่เข้าไปขยายที่ทํากิน  และตั้งถิ่นฐาน  จนทําให้เกิดลักษณะบ้าน      
แบบใหม่ๆ เช่น บ้านจัดสรร  ขึ้นนั้น เกือบจะทําให้ความเป็นสังคมท้องถิ่นแต่เดิมล่มสลายลงไปก็ว่าได้ 
ทั้งนี้เพราะคนในท้องถิ่นปรับตัวไม่ทัน ความเรียบง่าย และการอยู่ร่วมกัน ที่ไม่มีความแตกต่างในเรื่อง
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ของชนชั้น ก็หมดไป สังคมใหม่ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ เป็นสังคมที่ซับซ้อนแบบมีชนชั้น และความรู้สึก  
ในเรื่องการเป็นปัจเจกบุคคล ก็มีปรากฏทั่วไปในชนบท 

ส่วนสังคมเมืองนั้น ภาวะความแออัดเพ่ิมข้ึน จนยากแก่การควบคุม ความเป็นสังคมเปิด 
ที่ทําให้ติดต่อกับภายนอกได้อย่างสะดวกสบายนั้น เป็นผลให้คนได้แต่รับอิทธิพลวัฒนธรรมที่
หลากหลายจากภายนอกเข้ามา  โดยไม่มีความรู้ความเข้าใจว่า  สิ่งที่รับเข้ามานั้นเหมาะสมหรือไม่    
กับบ้านเมืองของตน เข้ากันได้กับสิ่งที่มีมาแต่เดิมเพียงใด เมื่อไม่มีการกลั่นกรอง ความขัดแย้งก็เกิดข้ึน 
การยึดมั่นถือมั่นในลักษณะ การปกครองแบบประชาธิปไตยที่หยุดนิ่งอย่าง เป็นอุดมคติก็ดี นโยบาย
ทางเศรษฐกิจทุนนิยม แบบเสรีที่เป็นการส่งออกของรัฐบาลก็ดี ล้วนเป็นสิ่งที่ชักจูงคนในสังคมรุ่นใหม่ 
ให้หันไปเห็นความสําคัญทางวัตถุ และความเป็นปัจเจกบุคคล ตลอดเวลา ทําให้สังคมมีความซับซ้อน
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมข้ึน จนยากแก่การควบคุม เกิดกลุ่มอาชีพกลุ่มผลประโยชน์ ที่หลากหลาย 
จนเป็นชนชั้นที่มีความแตกต่างกันมากมาย โดยเฉพาะช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน จนกล่าวได้ว่า 
ปัจจุบัน  ผู้มีอํานาจทางเศรษฐกิจเท่านั้น  ที่มีอิทธิพลในเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศ     
และการรักษาผลประโยชน์ส่วนตัวก็ดี หรือผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มแต่ละเหล่าก็ดี  มีผลนําไปสู่ 
การละเมิดกฎหมายอยู่เนืองๆ 

การเน้นในเรื่องอุตสาหกรรม ทําให้เมืองมีประชากรเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจาก    
การเคลื่อนย้ายของประชากร จากภายนอกเข้ามา โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายของพวกชาวนาในชนบท    
ที่เข้ามาเป็นกรรมกร ตามโรงงานอุตสาหกรรม กรรมกรทํางานก่อสร้าง ตลอดจนคนงานลูกจ้างด้าน
บริการต่างๆ นั้น ทําให้เกิดปัญหาทางสังคมอย่างมากมาย อย่างเช่น ปัญหาชุมชนแออัด แหล่งเสื่อม
โทรม ปัญหา เรื่องการลักขโมย ปล้นจี้ ซึ่งรวมไปถึงปัญหาทางโสเภณี และการว่างงานด้วย สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ นํามาสู่ปัญหาของความไม่มั่นคงภายใน ที่เป็นส่วนรวม ถ้ามองให้กว้างกว่าเมือง ออกไปถึง
บริเวณชานเมืองรอบนอก ที่แต่เดิมเป็นชนบท ก็จะพบว่าหลายๆ แห่งทีเดียว ที่เปลี่ยนแปลงจากสังคม
ชาวนามาเป็นสังคมกรรมกร  เพราะผู้ที่เป็นชาวนาแต่ก่อนเคยมีท่ีดินทําการเพาะปลูกด้วยตนเอง นั้น  
มีเป็นจํานวนมาก ที่ขายที่ดินให้กับนายทุน  เพ่ือสร้างโรงงานอุตสาหกรรม  หรือเพ่ือทําการเพาะปลูก
พืชไร่ ในลักษณะที่เป็นเกษตรอุตสาหกรรม จึงต้องเปลี่ยนสภาพและฐานะตนเอง  เป็นกรรมกรรับจ้าง 
ทํางานให้กับกิจการทางอุตสาหกรรมเหล่านั้น นับเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต จากรูปแบบหนึ่งมาสู่
อีกรูปแบบหนึ่ง ที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งการปรับตัวเองเข้าสู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ แบบใหม่นี้ ไม่ใช่
ของง่าย ผู้ที่ประสบความล้มเหลวอาจกลายเป็นคนยากจน  ที่มีความเสื่อมทางด้านจิตใจ  และ
ศีลธรรม ที่จะนําไปสู่ปัญหาทางสังคมนานัปการได้ 

เมื่อสรุปเป็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมในสังคมไทย
โดยทั่วไป ในขณะนี้ ก็อาจกล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม มาเป็นสังคม
อุตสาหกรรมก็ดี  หรือการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชาวนา มาเป็นสังคมกรรมกรก็ดี เป็นไปในลักษณะ 
ที่ผู้คนส่วนใหญ่  ในสังคมปรับตัวไม่ทัน เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสังคม ที่มีค่านิยมทาง
วัฒนธรรมที่เน้นการทําตัวเองให้กลมกลืนกับ จักรวาล และการสร้างดุลยภาพระหว่างความต้องการ
ทางวัตถุ กับทางจิตใจ ที่มีผลทําให้ผู้คน ต้องพ่ึงพากันเอง และร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากร และ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มาเป็นสังคมสมัยใหม่ ที่มีแต่ความต้องการทางวัตถุและ การเป็นปัจเจก
บุคคล แล้วสร้างค่านิยมทางวัฒนธรรม ที่เน้นการควบคุมจักรวาลแทน ผลที่เห็นในปัจจุบันก็คือ     
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การใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์  เพ่ือการผลิตผลิตผลทางเศรษฐกิจจนเกินความจําเป็น ทําให้
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่พอจะเหลือไว้ ให้คนในรุ่นหลังๆ ได้ดํารงอยู่อย่าง
ราบรื่นนั้น หมดสิ้นไปโดยไม่จําเป็น 

นอกจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยแล้ว  ปัญหาที่เกิดข้ึนจากสภาพที่เกิดขึ้น
ทางการเมืองการปกครอง  ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่ทําให้สังคมไทยเกิดความแตกแยก  การแบ่งพรรค     
แบ่งพวก  การแบ่งกลุ่มสีของคนในสังคมเพราะความเห็นต่างทางการเมืองที่ยังคงคุกรุ่นอย่างต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน  สิ่งต่างๆ เหล่านี้ย่อมเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  และส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเกิดข้ึนต่อสังคมไทยทั้งสิ้น   

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  ฉบับที่ 2  พ.ศ.2560-2564  (ผนวกรวม
แผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564)  ระบุไว้ว่า  เด็กและ
เยาวชน  ต้องมีภูมิคุ้มกันให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  พร้อม
รับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  ครอบครัวและชุมชนต้องมีความเข้มแข็ง การสร้างความ
รักความอบอุ่น  ความเข้าใจในครอบครัว  การดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง  มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
สังคม  และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ที่จะดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21  โดยมีทักษะ       
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ผสานองค์ความรู้  ความชํานาญการ  และ 
ความรู้เท่าทันด้านต่างๆ  ซึ่งนอกจากจะเก่งทางด้านวิชาการ  ด้านอาชีพและเทคโนโลยีแล้ว  เด็ก 
และเยาวชนคนรุ่นใหม่จะต้องมีความรักชาติ  ศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นคนดี  
มีคุณธรรม  มีความรักความสามัคคี  มีความเมตตากรุณา  มีระเบียบวินัย   

 

2.2  สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 
มูลนิธิเทิดทูนธงไทย  เป็นองค์กรอิสระที่มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย      

ให้เติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  สร้างจิตสํานึกแห่งความจงรักภักดี  สามัคคีปรองดอง  เป็น
องค์กรสุจริต  และไม่ยึดติดกับการเมืองไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
นั้น  ย่อมเป็นไปตามสภาวะแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร  ดังนี้ 

2.2.1  สภาวะแวดล้อมภายใน (Internal Environment)  
กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  เป็นการวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กรใด

องค์กรหนึ่ง  ซึ่ง  McKinsey 7S Framework  เปนเครื่องมือที่ถูกนํามาใชในการบริหาร   เป็นกรอบ
แนวคิดพ้ืนฐานที่นํามาใชวิเคราะหตัวแปร 7 ประการทีม่ีสวนสําคัญตอความสําเร็จขององคกร โดยนํา
ผลการวิเคราะหตามหลักการมากําหนดกลยุทธ เพ่ือใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุดตอการ 
บริหารองคกร  แนวคิด  McKinsey 7S Framework  ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.
1980 โดย Robert Waterman, Tom Peter and Julien Phillips ของบริษัท McKinsey แนวคิดนี้
ต้องการนําเสนอว่าประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจเกิดจากความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ 7 ประการ 
ของธุกิจว่ามีลักษณะและมีสภาพอย่างไร  องคประกอบ 7S ไดแก  
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S1= โครงสรางองคกร (Structure) การพิจารณาลักษณะขององคกรม ี          
ประโยชนตอการจัดทํากลยุทธขององคกร  เนื่องจากถาโครงสรางองคกรมีความเหมาะสมและ        
สอดคลองตอกลยุทธที่เลือกใชก็จะเปนจุดแข็งขององคกร  แตถาโครงสรางขององคกรไมเหมาะสม
และสอดคลองกับกลยุทธที่เลือกใชก็จะเปนจุดออนขององคกร  

S2 = กลยุทธขององคกร (Strategy) กลยุทธขององคกร ไดแกกิจกรรมหรือ
การดําเนินงานตางๆภายในองคกรที่ไดถูกวางแผนขึ้นมา  เพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมตอการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมภายนอก  และภายในองคกร  กลยุทธขององคกรจัดทําขึ้นมาโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือชวยใหองคกรมีความสามารถ กลยุทธ์ขององคกรนั้นมีความสัมพันธกับโครงสราง 
ขององคกรอยางใกลชิดเนื่องจากการจัดโครงสรางขององคกรนั้น  จะตองเปนไปตามกลยุทธของ    
องคกรนั้นๆ (Structure Follows Strategy)  

S3 = ระบบในการดําเนินงานขององคกร (Systems) ระบบภายในองคกร    
ไดแก ระบบหรือขั้นตอนการดําเนินงานภายในองคกร  ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  ที่ชวยให
องคกรสามารถดําเนินไปได เชน ระบบดานงบประมาณและระบบบัญชี ระบบในการสรรหาและ
คัดเลือกพนักงาน ระบบในการฝกอบรม ระบบในการติดตอสื่อสาร ระบบหรือขั้นตอนการทํางาน  
เหลานี้จะบงบอกถึงวิธีการทํางานตางๆขององคกร  

S4 = ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง 
(Style) โดยรวมถึงบุคลิกภาพของผูบริหารระดับสูงดวย  เนื่องจากการกระทําหรือพฤติกรรมของ          
ผูบริหารระดับสูงจะมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของพนักงานภายในองคกร  มากกวาคําพูดของ         
ผูบริหาร  

S5 = บุคลากรในองคกร (Staff) ประกอบดวยบุคลากร/พนักงานทุกระดับ
ภายในองคกร  รวมทั้งแบบแผน  และพฤติกรรมตางๆ ที่องคกรแสดงและปฏิบัติตอพนักงานภายใน
องคกร เชน การมอบหมายใหฝายบุคคลเปนผูดูแลเกี่ยวกับดานการพนักงานทั้งหมด  หรือการที่           
ผูบริหารระดับสูงเขามาเก่ียวของตอการจูงใจและพัฒนาพนักงาน  

S6 = ความรูความสามารถของบุคลากร (Skills) ความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร  เช่น ความสามารถและทักษะของบุคลากรในการใหบริการ   
ความสามารถในดานวิจัยและพัฒนา  ความสามารถดานการตลาด  ความสามารถดานการเงิน   

S7= คานิยมรวมกัน (Shared Values) ไดแก  แนวคิดรวมกัน  คานิยม            
ความคาดหวังขององคกร  ซึ่งมักจะไมไดเขียนไวอยางเปนทางการ เปนแนวคิดพ้ืนฐานขององคกร   
แตละแหง รวมทั้งสิ่งที่ตองการจะใหองคกรเปนในอนาคตขางหนา  องคกรที่มีความเปนเลิศใน          
การบริหาร  มักจะมีคานิยมรวมกันที่กอใหเกิดปจจัยแหงความสําเร็จในการบริหาร 
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ตารางท่ี  1  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรโดยใช้ 7S model  (McKinsey 7S 
Framework)  ของมูลนิธิเทิดทูนธงไทย 

 

7S model Strength Weakness 
1.  โครงสรางองคกร 

(Structure) 
มูลนิธิเทิดทูนธงไทย  เป็นองค์กรที่มี
ความมั่นคงแน่วแนวในการปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ือส่วนร่วม  โดยไม่ยึดติด
กับการเมืองและไม่หวังสิ่งตอบแทน 

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย  ไม่มีสาขา
ย่อยในภูมิภาคต่างๆ  ทําให้
ประธานมูลนิธิต้องรับภาระในการ
ติดต่อประสานงานและดําเนินงาน
เป็นหลักในจังหวัดต่างๆ ด้วย
ตนเอง   

2. กลยุทธขององคกร 
(Strategy) 

1. การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ถวาย
ความเคารพ  เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได ้

2. การนําธงชาติไทย  ซึ่งเป็นสื่อ
สําคัญในการจัดกิจกรรม  เพราะธง
คือสัญลักษณ์แทนศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในชาติ 

3. การใช้บทเพลงเป็นสื่อเชื่อมใจ
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเกิด
ความรักชาติ  เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์  และมีความ
สามัคคีปรองดอง  ผู้ประพันธ์บท
เพลง  เนื้อร้องและทํานอง  โดย 
นายปรมินทร์  รังษีธรรม (ศิลปิน  
หลง  ลงลาย)   

4. การตั้งกลุ่ม  “ต้นกล้าแห่งความดี”  
ภายใต้คําขวัญ  “กตัญญู  เสียสละ  
แบ่งปัน ให้โดยมิหวังสิ่งตอบแทน”  
เป็นสื่อกลางในการร่วมกันส่งเสริม
เด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 

1. การจัดกิจกรรมต้องเป็นไปตาม
ระเบียบพิธีตามที่สํานัก
พระราชวังกําหนด ซึ่งต้องอาศัย
ความละเอียดถูกต้องและแม่นยํา  
ซึ่งจะเกิดความผิดพลาดไม่ได้ 

2. ธงชาติไทยไม่สามารถวางทิ้งไว้ใน
ทีไ่ม่เหมาะสมได้  เมื่อมีผู้เข้าร่วม
งานถือธงจํานวนมากจึงต้องใช้
มาตรการในการควบคุมดูแล
พฤติกรรมของคนที่จะปฏิบัติให้
ถูกต้องเหมาะสม 

3. ศิลปินหลักในการขับร้องบทเพลง
มีเพียง 1 คน  ทําให้เกิดแรงจูงใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมยังไม่   
มากพอ 

4. การจัดกิจกรรมของมูลนิธิเทิดทูน
ธงไทย  เน้นผลที่เกิดข้ึนทาง
จิตใจในระยะยาว  ไม่สามารถวัด
และประเมินผลได้ในทันที 
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ตารางท่ี  1  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรโดยใช้ 7S model  (McKinsey 7S 
Framework)  ของมูลนิธิเทิดทูนธงไทย (ต่อ) 

 

7S model Strength Weakness 
3.  ระบบในการ

ดําเนินงาน            
ขององคกร 
(Systems) 

1. การบริหารจัดการและบริหารด้าน
งบประมาณมีความยืดหยุ่น  
คล่องตัว 

2. ทรัพยากร  อุปกรณ์  และสื่อ
ต่างๆ ที่ยังใช้งานได้ดีจะนําไปปรับ
ใช้ในกิจกรรมครั้งต่อไป  เพ่ือความ
ประหยัดและคุ้มค่า 

1. ทรัพยากร  อุปกรณ์  และสื่อ
ต่างๆ  บางอย่างใช้ได้ไม่เต็มที่  
บางอย่างใช้แล้วเกิดความ
เสียหาย  บางอย่างใช้ได้เพียง 
ครั้งเดียว  ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
จัดหา   

 
4.  แบบแผนในการ

บริหารจัดการ 
(Style) 

1. ผู้บริหารเป็นที่รู้จักและได้รับการ
ยอมรับในระดับประเทศ 

2. มูลนิธิเทิดทูนธงไทย  จัดกิจกรรม
ร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ ทั่ว
ประเทศมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 
ปี  ก่อให้เกิดการยอมรับในสังคม
ถึงเจตนาที่แน่วแน่ต่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่ง  
คนดี มีความสามัคคีปรองดอง   
มีความรักและเทิดทูนสถาบัน
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  

1. ขาดการประชาสัมพันธ์องค์กร
ในวงกว้าง 

2. การตัดสินใจดําเนินงานมีศูนย์
รวมอยู่ที่ผู้บริหาร หรือประธาน
มูลนิธิ  ทําให้งานบางอย่างล่าช้า  
และทําให้ผู้บริหารเกิดความ
เหนื่อยล้าในการปฏิบัติงาน 

5. บุคลากรในองคกร 
(Staff) 

1. บุคลากรในองค์กรเป็นผู้ได้รับ
ความเคารพนับถือจากสังคมใน
วงกว้าง  สังคมให้การยอมรับ
และยินดีให้ความร่วมมืออย่าง
เต็มที่จากสังคม 

2. บุคลากรรุ่นใหม่มีจิตอาสาสูง  มี
ความเสียสละ  อดทน  และ
ทุ่มเทในการทํางานอย่างเต็มที่ 

1. บุคลากรในองค์กรมีจํานวนน้อย  
ส่วนใหญ่เป็นทีมงานผู้อาวุโส 
การเดินทางไปจัดกิจกรรมแต่
ละจังหวัดค่อนข้างลําบาก และ
ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง 

2. บุคลากรรุ่นใหม่มีจํานวนน้อย   
ไม่เพียงพอต่อการรับภาระงาน
ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในเวลา
เดียวกัน 

6.  ความรู
ความสามารถ
ของบุคลากร 
(Skills) 

บุคลากรในองค์กรเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและมีทักษะในการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งใน
ด้านการบริการจัดการ  และการใช้
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย   

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย  ขาดบุคลากร
ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร  
และนักการส่งเสริมการตลาดแบบ
มืออาชีพ 
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ตารางท่ี  1  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรโดยใช้ 7S model  (McKinsey 7S 
Framework)  ของมูลนิธิเทิดทูนธงไทย (ต่อ) 

 

7S model Strength Weakness 
7. คานิยมรวมกัน 

(Shared 
Values) 

1.  บุคลากรในองค์กรมีค่านิยม
ร่วมกันในเรื่องจิตอาสา  ดังคํา
ขวัญของมูลนิธิเทิดทูนธงไทย  
ที่ว่า  “มูลนิธิเทิดทูนธงไทย    
ทําดีด้วยใจ  ให้ด้วยกุศลจิต  
สร้างความสํานึกแห่งความ
จงรักภักดี  สามัคคีปรองดอง  
เป็นองค์กรสุจริต  ไม่ยึดติด
การเมือง” 

2.  การตั้งกลุ่มต้นกล้าแห่งความดี  
เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนใน
องค์กรมีค่านิยมที่ดีร่วมกัน  และ
ชักชวนให้บุคคลภายนอกองค์กร
เห็นความสําคัญของเด็กและ
เยาวชน  และเข้าร่วมกลุ่มมาก
ขึ้น  ภายใต้คําขวัญที่ว่า  
“กตัญญู  เสียสละ  แบ่งปัน           
ให้โดยมิหวังสิ่งตอบแทน” 

ขาดการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ  
เพ่ือให้มูลนิธิสามารถยืนหยัด    
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ต่อไปยังรุ่นต่อรุ่น
ถึงแม้จะเปลี่ยนผู้ดํารงตําแหน่ง
ประธานมูลนิธิ  หรือผู้บริหารก็ตาม 

 
2.2.2  สภาวะแวดล้อมภายนอก (External Environment)   

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วยเทคนิค  PEST Analysis  เป็นทฤษฎี
วิเคราะห์สภาพพ้ืนที่หรือปัจจัยภายนอกของ Francis J. Aguilar ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร  
และไม่สามารถควบคุมได้  

C-PEST  เป็นเครื่องมือในการบริหารอีกประเภทหนึ่งในการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก  5  ด้าน  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือประกอบ
การตัดสินใจหาแนวทางปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงนําวิกฤตมาเป็นโอกาส หรือระดมความคิดทําให้
เกิดความเสียหายจากปัจจัยเหล่านั้นให้น้อยที่สุด   

การวิเคราะห์บริบทภายนอกด้วย C-PEST  ประกอบด้วย 
C = Customer ,Competitors  ลูกค้าหรือผู้รับบริการเป็นอย่างไร  ซึ่งในที่นี้

หมายถึง นักเรียน  นักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไป 
P = Politics สถานการณ์ทางการเมือง และกฎหมาย  นโยบายต่างๆของ

กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เช่น  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  แผนพัฒนาเด็กและ
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เยาวชนแห่งชาติ  ฉบับที่ 2  พ.ศ.2560-2564  (ผนวกรวมแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564)  แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ      
(พ.ศ. 2559 – 2564)  กฎหมายลิขสิทธิ์  เป็นต้น 

E = Economics, Environment  สภาพแวดล้อมหรือสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผล
กระทบต่อสังคมในขณะนั้น 

S = Society สภาพสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ  แนวคิด  สภาพและกระแสสังคมและชุมชนที่ล้อมรอบความต้องการของ
สังคม  ปัญหาสังคม  เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

T = Technology  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เทคโนโลยีทางการศึกษา  เทคโนโลยีการบริหาร  การพัฒนาของระบบขนส่ง  การสื่อสาร และ 
Social Network เป็นต้น 

 
ตารางท่ี  2  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรโดยใช้ C-PEST ของมูลนิธิเทิดทูนธงไทย  
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
1. C = Customer การจัดกิจกรรมของมูลนิธิเทิดทูน   

ธงไทย  สามารถจัดให้กับเด็ก  
เยาวชน  และประชาชน  ได้ตั้งแต่
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา 
อุดมศึกษา  จนถึงภาคประชาชน
ทั่วไป  ในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย 

การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง  
ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวนมาก  การติดต่อประสานงาน  
และการควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม
จึงเกิดอุปสรรคท่ีหลากหลาย 
แตกต่างกันไปตามบริบทของสถาน 
ที่จัดกิจกรรม   

2. P = Politics 1. การดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิ
เทดิทูนธงไทย  อยู่ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย  อันเป็นประโยชน์ต่อเด็ก
เยาวชนและสถานศึกษาโดยตรง  
เช่น  ดําเนินกิจกรรมภายใต้ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ, แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ, Road Map  
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ,  แผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ซ่ึง
กิจกรรมนักแยกขยะต้นทาง  
สามารถสนับสนุนการประกวด
โรงเรียนปลอดขยะได้โดยตรง  

1. สภาวะแวดล้อมทางกฎหมายมี
ข้อกําหนดหรือข้อบังคับมากมาย  
กฎหมายบางฉบับเข้าใจยาก และ   
ขาดที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

2. ถึงแม้มูลนิธิเทิดทูนธงไทยจะมี
นโยบายไม่ยุ่งเก่ียวกับการเมือง 
แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกสังคม
นําเข้าไปโยงเข้ากับสภาวะ      
ทาง การเมืองอยู่เสมอ  จึงต้องหา
มาตรการในการยืนหยัดความ
บริสุทธิ์ใจในนโยบายไม่ยุ่งเกี่ยว 
กับการเมือง  ให้สาธารณชนได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน 
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ตารางท่ี  2  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรโดยใช้ C-PEST ของมูลนิธิเทิดทูนธงไทย (ต่อ) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
3. E = Economics มูลนิธิเทิดทูนธงไทย  เป็นองค์กรที่มี

อุดมการณ์แน่วแน่ เพ่ือพัฒนาเด็ก 
และเยาวชนให้มีความรักและเทิดทูน
สถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  
สร้างความสามัคคีปรองดอง  และ
ช่วยเหลือแบ่งปัน  ให้โดยมิหวังสิ่ง
ตอบแทน  ทําให้ได้รับความ่ช่วยเหลือ
ร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ 
อย่างเต็มที่  

ในสภาวะทางเศรษฐกิจที่ข้าวยาก
หมากแพง  การเข้าร่วมกิจกรรม 
หรือการให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมจากองค์กรต่างๆ ก็จะลด
น้อยลง 

4. S = Society สภาพและกระแสสังคมที่เต็มไปด้วย
ปัญหาบ้านเมือง  การแตกแยกของ
ประชาชน  การแบ่งฝ่ายทางความคิด
ที่แตกต่างกัน  ทําให้สังคมเกิดความ
วุ่นวาย  ประเทศชาติพัฒนาอย่าง
ถดถอยเพราะความแตกสามัคคีของ
คนในชาติ  ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่
เกิดความเบื่อหน่ายทางการเมือง  
ต้องการให้ปัญหานี้หมดไปจาก
สังคมไทย  ดังนั้นจึงให้ความร่วมมือ
กับมูลนิธิเทิดทูนธงไทยในการจัด
กิจกรรมอย่างเต็มใจ  เพื่อประโยชน์
และความสุขของประชาชนทุกภาค
ส่วน  ให้คนไทยกลับมารักกัน
เช่นเดิม 

ด้วยสภาพทางสังคมไทยที่มีความ
แตกแยกทางการเมือง  ทําให้การจัด
กิจกรรมของมูลนิธิเทิดทูนธงไทย
ดําเนินไปด้วยความยากลําบาก  
และเสี่ยงต่อการนําไปเกี่ยวข้องกับ
การเมือง  การถูกใส่ความเพ่ือ
ต่อต้าน  และการถูกเบียดบังเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์จากมูลนิธิ
เทิดทูนธงไทย  เป็นต้น 

5. T = Technology   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสังคม
ออนไลน์  ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกที่
ทุกเวลา  ทําให้ประชาชนคนไทย
ยอมรับ  และสามารถเข้าถึง
อุดมการณ์การทํางานของมูลนิธิ
เทิดทูนธงไทยได้มากขึ้น  

บุคลากรยังไม่สามารถสร้างสื่อ   
และโปรแกรมการประชาสัมพันธ์ใน
ระบบออนไลน์ต่างๆ ได้ดีเท่าที่ควร  
ทําให้การประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ
เป็นไปด้วยความล่าช้า  และอยู่ใน 
วงแคบ 
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2.3   การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  (SWOT ANALYSIS) 
SWOT Analysis  เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กร หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหา

จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสําคัญในการดําเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกําหนดวิสัยทัศน์ การกําหนดกลยุทธ์  และ                  
การดําเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรที่เหมาะสมต่อไป  มีองค์ประกอบดังนี้ 

Strengths (S) จุดแข็งขององค์กร เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
Weaknesses (W) จุดอ่อนขององค์กร คือปัจจัยที่ทําให้องค์กรเกิดข้อด้อย 
Opportunities (O) โอกาสทางธุรกิจ เป็นข้อดี 
Threats (T) ปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจ เป็นข้อด้อย 

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย  มีเป้าประสงค์ว่า  ภายในปี พ.ศ.2565  มูลนิธิเทิดทูนธงไทย จะ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นต้นกล้าแห่งความดี  มีความจงรักภักดี  และเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  เป็นผู้มีจิตสํานึกสู่การเป็นต้นกล้าแห่งความดีของประเทศไทย  ภายใต้หลักการ 
“กตัญญู  เสียสละ  แบ่งปัน  ให้โดยมิหวังสิ่งตอบแทน”  ดังนั้น  เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามท่ี
คาดหวังไว้  จึงได้ทําการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ไว้  ดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  (SWOT ANALYSIS) ของมูลนิธิ
เทิดทูนธงไทย  มีดังนี้ 

1. จุดแข็ง (Strengths) 
1.1  การจัดตั้งมูลนิธิทําได้ง่ายและกฎระเบียบไม่ซับซ้อน 
1.2  มีวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์  เพื่อการกุศลอย่างชัดเจน 
1.3  การดําเนินกิจกรรมมีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
1.4  ไม่ยุ่งเก่ียวกับการเมือง  สามารถดําเนินกิจกรรมได้อย่างมีอิสระภายใต้กฎหมาย 
1.5  มูลนิธิเทิดทูนธงไทย  ได้ดําเนินกิจกรรมเพ่ือเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง

เป็นเวลากว่า  10  ปี  ด้วยความแน่วแน่  และการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งได้รับความร่วมมือ  และ      
การยอมรับจากสังคมเป็นอย่างดี  ซึ่งกิจกรรมที่ได้ดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ 

1)  กจิกรรม “มหกรรมคอนเสิร์ตเปิดกําแพงใจ  โดยคนไทยทั้งแผ่นดิน” วันที่ 
27  สิงหาคม  2554  ณ ปลายแหลมสะพานหิน  ตําบลสะพานหิน อําเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 

2)  กิจกรรมร่วมร้องเพลง และถ่ายทํามิวสิควิดีโอเพลง  “ธงชาติไทย”  
เผยแพร่ลง youtube  เพ่ือปลูกจิตสํานึกความสามัคคี  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
ให้เกิดข้ึนในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง  เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2557  ณ  ลานหน้าเสาธง  
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

3)  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  “ปัก...ธงชัยแห่งความจงรักภักดี”  ในวันศุกร์ที่  
5  มิถุนายน  2558  ณ  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต   อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   

4)  กิจกรรมแห่งความจงรักภักดี  “เทิดทูนธงไทย  หัวใจภักดี  สดุดีองค์
ราชันย์”  วันพฤหัสบดีที่  26  พฤศจิกายน  2558  ณ  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  อําเภอ              
ปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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5)  กิจกรรม  “บอกรักประเทศไทย  เทิดไท้องค์ราชัน”  วันที่  19  กุมภาพันธ์  
2559  ณ  โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท  อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 

6)  กิจกรรม “เทิดทูนธงไทย เทิดไท้ องค์ราชัน” วันจันทร์ที่   27  มิถุนายน 
2559  ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม  จังหวัดระยอง  

7)  กิจกรรม  “สรรเสริญพระบารมี   พระมหาราชาผู้มีแต่ให้”  ณ  โรงเรียน  
ปักธงชัยประชานิรมิต  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ในวันที่  7   พฤศจิกายน  2559               
มีผู้ร่วมพิธีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะครูและนักเรียน 
จากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  โรงเรียนใกล้เคียง  และประชาชนทั่วไป  จํานวน  3,858  ราย 

8)  กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ  “100 ปี ธงชาติไทย”  ดังนี้ 
-  วันที่  27  กรกฎาคม  2560  จัดกิจกรรม “ปักธงชัยแห่งความจงรักภักดี  

สามัคคีปรองดอง  ฉลอง 100 ปี ธงชาติไทย”  ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต   อําเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

-  วันที่ 24  สิงหาคม  2560  จัดกิจกรรม  “ร้อยรักสามัคคี  100 ปี       
ธงชาติไทย” ณ  โรงเรียนประทาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

-  วันที่ 8  กันยายน  2560  จัดกิจกรรม “ร้อยรักสามัคคี  100 ปี               
ธงชาติไทย  ร่วมใจขับขานบทเพลงเพื่อสันติสุข”  ณ  โรงเรียนสตรีวิทยา 2  กรุงเทพมหานคร 

-  วันที่  26  กันยายน  2560  จัดกิจกรรม “100 ปี ธงชาติไทย”           
ณ  โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บํารุง  อําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี   

-  วันที่ 28  กันยายน  2560  จัดกิจกรรม “100 ปี ธงชาติไทย”           
ณ  บริเวณลานหน้าที่ว่าการอําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   

9)  กิจกรรม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร,  กิจกรรมคําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน  และกิจกรรมจิตอาสา “เราทํา
ความดีด้วยหัวใจ ปักธงชัยประชานิรมิต”  ในวันพฤหัสบดีที่  26  กรกฎาคม  2561  ณ  โรงเรียน  
ปักธงชัยประชานิรมิต  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   

10)  กิจกรรม  “คําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน”  วันศุกร์ที่ 22  มิถุนายน  
2561  ณ  โรงเรียนโชคชัยสามัคคี  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  และ  วันที่  25  กรกฎาคม  
2561  ณ  โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

11)  กิจกรรม  “เทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”  
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562 : 10 วัน 10 ความดี ถวายรัชกาลที่ 10  
เชื่อมั่นและศรัทธา  ด้วยคําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน  จํานวน  3  ครั้ง  ดังนี้ 

-  วันที่  24 พฤษภาคม  2562  ณ  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต   
อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

-  วันที่  21  มิถุนายน  2562  ณ  โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม  ตําบล
เขาพระนอน  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  

-  วันที่ 29  พฤษภาคม 2562  ณ  โรงเรียนบ้านหินโคน  อําเภอปะคํา  
จังหวัดบุรีรัมย์ 
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12)  กิจกรรม  “วันแม่แห่งชาติ  และกิจกรรมคําสัญญาจากต้นกล้าของ
แผ่นดิน”  เทิดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12  สิงหาคม  2562  ณ  โรงเรียน          
บ้านโคกเขาพัฒนา  ตําบลโคกมะม่วง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

13)  จัดกิจกรรม "คําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน"  วันที่  28  พฤศจิกายน 
2562  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อําเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  โดยมี อาจารย์ บุคลากร ครู 
นักเรียน และเครือข่ายภาคประชาชน  เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 4,000 คน 

14)  จัดกิจกรรม "คําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน"  เมื่อวันที่  14  
กุมภาพันธ์  2563  ณ  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร  โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม     
มากกว่า 4,500 คน 

15)  กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา  การมอบสื่อ  อุปกรณ์ทางการศึกษา  
มอบอาคารและสิ่งก่อสร้างเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา  อย่างต่อเนื่อง 

2.  จุดอ่อน (Weaknesses) 
2.1  ขาดการประชาสัมพันธ์องค์กรที่ดี  ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
2.2  การนํากฎหมายเข้ามาใช้ในองค์กรค่อนข้างน้อย  เช่น  การจดลิขสิทธิ์ของ

กิจกรรมต่างๆ  ที่มูลนิธิเทิดทูนธงไทยเป็นผู้ริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงาน  รวมถึงบทเพลงที่แต่งข้ึนมา
ใหม่  ก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชน   

2.3  การดําเนินการจัดหาเงินทุนที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ  มาจากเงินส่วนตัวของ
ประธานมูลนิธิ  และคณะกรรมการ  ซึ่งการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งต้องใช้เงินจํานวนมาก 

3.  โอกาส (Opportunities) 
3.1  เมื่อสภาวะทางจิตใจของคนในสังคมไทยเริ่มถดถอยไปสู่สภาวะเครียด  จาก

ปัญหาการแบ่งฝ่ายทางการเมือง  จึงทําให้คนไทยส่วนใหญ่และองค์กรต่างๆ  เริ่มตระหนักถึงความรัก  
ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติมากขึ้น   

3.2  สภาพทางสังคมไทยแย่ลง  เกิดปัญหาสังคมไร้คุณธรรมมากขึ้น  ดังนั้น  การให้
ความสําคัญกับการปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จึงมีมากขึ้น  
โดยเฉพาะรัฐบาล  ได้กําหนดนโยบายต่างๆ  เข้าไปในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา  เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในอนาคต   

4.  อุปสรรค (Threats) 
4.1  ความไม่เข้าใจและความคลาดเคลื่อนของการสื่อสาร  ทําให้การดําเนินกิจกรรม

ต่างๆ ของมูลนิธิเทิดทูนธงไทย  เป็นไปเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจและการเมือง 
4.2  การจัดกิจกรรมของมูลนิธิเทิดทูนธงไทยแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน

มาก  โดยเฉลี่ยมากกว่า  1,000 คน / ครั้ง  ดังนั้น  การทํางานกับคนจํานวนมากย่อมเกิดปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ  มากไปด้วย  ดังนั้น  การบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ  จึงจะทําให้           
การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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บทที่ 3 

ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย  ได้กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรไว้ดังนี้ 
 

3.1 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/เป้าประสงค)์ 
การดําเนินงานของมูลนิธิเทิดทูนธงไทย  มีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธ ิ
1. เพ่ือปลูกฝังให้คนไทยเกิดความรักชาติ  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษา     

ที่ขาดแคลนอาคารเรียน  อุปกรณ์ทางการศึกษา  อุปกรณ์กีฬา  และอ่ืนๆ 
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน การทํางานของข้าราชการตํารวจ ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่

ป้องกันชาติ 
4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจําชาติ 
5. เพ่ือดําเนินการร่วมมือกับองค์กรการกุศลอ่ืนๆ เพ่ือการกุศลและสาธารณประโยชน์ 
6. ไม่ดําเนินการเก่ียวข้องกับการเมืองแต่ประการใด 

 

วิสัยทัศน ์
มูลนิธิเทิดทูนธงไทย  ทําดีด้วยใจ  ให้ด้วยกุศลจิต  สร้างความสํานึกแห่งความจงรักภักดี  

สามัคคีปรองดอง  เป็นองค์กรสุจริต  ไม่ยึดติดการเมือง   
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นต้นกล้าแห่งความดี  ด้วยการสนับสนุนส่งเสริม  และ

ช่วยเหลือในทุกด้าน   
2. จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
3. สร้างสรรค์บทเพลงอันเป็นสื่อหล่อหลอมดวงใจทุกดวงเข้าด้วยกัน  เพ่ือให้เกิด                

ความรัก  ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ   
4. เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนไทยได้เติบโตเป็นต้นกล้าที่มีคุณภาพ  พร้อมที่จะ

พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป 
 

เป้าประสงค ์
ภายในปี พ.ศ.2565  มูลนิธิเทิดทูนธงไทย  จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นต้นกล้าแห่ง

ความดี  มีความจงรักภักดี  และเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นผู้มีจิตสํานึกสู่  
การเป็นต้นกล้าแห่งความดีของประเทศไทย  ภายใต้คําขวัญ “กตัญญู  เสียสละ  แบ่งปัน  ให้โดย       
มิหวังสิ่งตอบแทน”   
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3.2  กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์) 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าประสงค์ที่กําหนดไว้  มูลนิธิเทิดทูนธงไทยจึงได้กําหนด   

กลยุทธ์ในการดําเนินการ  ดังนี้ 
1. การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

ได้ถวายความเคารพ  เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ 
2. การนําธงชาติไทย  ซึ่งเป็นสื่อสําคัญในการจัดกิจกรรม  เพราะธงคือสัญลักษณ์แทนศูนย์รวม

จิตใจของคนในชาติ 
3. การใช้บทเพลงเป็นสื่อเชื่อมใจเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเกิดความรักชาติ  เทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความสามัคคีปรองดอง  ผู้ประพันธ์บทเพลง  เนื้อร้องและ
ทํานอง  โดย นายปรมินทร์  รังษีธรรม (ศิลปิน  หลง  ลงลาย)   

4. การตั้งกลุ่ม  “ต้นกล้าแห่งความดี”  ภายใต้คําขวัญ  “กตัญญู  เสียสละ  แบ่งปัน  ให้โดย  
มิหวังสิ่งตอบแทน”  เป็นสื่อกลางในการร่วมกันส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เติบโต               
เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 

 

3.3  มาตรการ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) 
 

แผนงาน/โครงการ 
จัดทําแผนงาน  “แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน  เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกสู่ต้นกล้า 

แห่งความดีของประเทศไทย  ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)”  โดยมีกิจกรรมและข้ันตอน          
การดําเนินการ  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3  แสดงกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  ประชุมบุคลากรมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

มกราคม 
พ.ศ.2563 

คณะกรรมการ
มูลนิธิเทิดทูนธงไทย 

2.  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และดําเนิน
กิจกรรม  ตามวันที่กําหนด 

กุมภาพันธ์ – 
ธันวาคม  

พ.ศ.2563-2565 

คณะกรรมการฯ  
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3.  ติดตาม  สรุป  ประเมินผล ธันวาคม  
พ.ศ.2563-2565 

คณะกรรมการ
มูลนิธิเทิดทูนธงไทย 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย   
การจัดกิจกรรมตาม “แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน  เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกสู่ต้นกล้า

แห่งความดีของประเทศไทย  ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)”  กําหนดค่าเป้าหมายไว้  ดังนี้ 
 ปี  พ.ศ.2563  กําหนดจัดกิจกรรมระดับประถมศึกษา  2  สถานศึกษา 
   กําหนดจัดกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา  3  สถานศึกษา 
  จํานวนผู้ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย  5,000  คน 
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 ปี  พ.ศ.2564  กําหนดจัดกิจกรรมระดับประถมศึกษา  2  สถานศึกษา 
   กําหนดจัดกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา  3  สถานศึกษา 
  จํานวนผู้ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย  7,000  คน 
 ปี  พ.ศ.2565   กําหนดจัดกิจกรรมระดับประถมศึกษา  2  สถานศึกษา 
   กําหนดจัดกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา  3  สถานศึกษา 
   กําหนดจัดกิจกรรมระดับอุดมศึกษา  1  สถาบัน 
  จํานวนผู้ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย  10,000  คน 
รวมจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ตาม “แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน  เพื่อเสริมสร้าง

จิตสํานึกสู่ต้นกล้าแห่งความดีของประเทศไทย  ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)”  จํานวนทั้งสิ้น  
ไม่น้อยกว่า  22,000 คน 
 

 เครื่องมือ 
1. การประชาสัมพันธ์องค์กร  และประชาสัมพันธ์กิจกรรม  ให้เป็นที่รู้จักต่อ

สาธารณชน  ถึงวัตถุประสงค์และรูปแบบการจัดงาน  เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความมั่นใจในผลลัพธ์  
ที่ดีที่จะเกิดข้ึนกับเด็ก  เยาวชน  และคนในชาติ 

2. กระบวนการในการจัดหา  และสร้างสื่อต่างๆ  ให้เพียงพอและเหมาะสม  เช่น     
ธงชาติ  และสื่อความรู้ต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรม 

3. การสร้างสรรค์บทเพลง  การเรียงร้อยถ้อยคําที่เหมาะสม  โดย นายปรมินทร์         
รังษธีรรม (ศิลปิน  หลง  ลงลาย)  เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องและทํานองเพลงต่างๆ ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม  เช่น     

3.1  เพลงราชภักดิ ์
3.2  เพลงคําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน, 
3.3  เพลงจิตอาสา 
3.4  เพลงธงชาติ 
3.5  เพลงเทิดทูนธงไทย 
3.6  เพลงเปิดใจ 
3.7  เพลงมาร์ช 

4.  การจัดกิจกรรม  “เทิดทูนธงไทย  หัวใจภักดี  สดุดีองค์ราชันย์”  คือ  กิจกรรม           
ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันสําคัญของชาติ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์    
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้ 

4.1  กิจกรรมเทิดทูนธงไทย / 100 ปี  ธงชาติไทย 
4.2  กิจกรรมเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน 
4.3  กิจกรรมส่งเสริมสถาบันศาสนา 
4.4  กิจกรรมการร้องเพลงที่แสดงออกถึงความรัก  สามัคคี  และเทิดทูนสถาบันชาติ  

ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 



 
28 

5.  การจัดกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี  เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก
ถึงการกระทําความดีของบุคคลที่มาร่วมกิจกรรม  ซึ่งหมายถึง  นักเรียน  นักศึกษา  และผู้ที่มาร่วม
กิจกรรมทุกคน ดังนี้ 

5.1  กิจกรรมต้นไม้แห่งความดี   คือ  การเขียนข้อความสําคัญเก่ียวกับความดีที่
ตนเองได้กระทํามาแล้ว  หรือความดีที่ตั้งใจจะปฏิบัติ  เพื่อแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
และประเทศชาติ  ซึ่งข้อความดังกล่าว  จะเขียนลงบนกระดาษรูปหัวใจสีเหลือง  ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้  
เมื่อเขียนเสร็จแล้วจึงนํากระดาษนั้นไปติดที่  ต้นไม้แห่งความดี   

5.2  กิจกรรมเยาวชนต้นกล้าคนเก่ง  เป็นกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้  ปลูกฝัง
จิตสํานึกความรักชาติ  เทิดทูน 3 สถาบันหลักของชาติ  กิจกรรมนันทนาการ  การตอบปัญหา  และ
การเล่นเกมเพ่ือรับของรางวัล 

5.3  กิจกรรมจิตอาสา  ได้แก่  การทําความดีโดยมิหวังสิ่งตอบแทน  เช่น  การปลูก
ต้นไม้  การทําความสะอาดชุมชน  และอ่ืนๆ 

5.4  กิจกรรมสามัคคีปรองดอง  เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนต้นกล้ามีความรักความ
สามัคคีต่อกัน  เพ่ือความผูกพันที่ดีของคนในชาติ 

5.5  กิจกรรม  นักแยกขยะต้นทาง  เป็นกิจกรรมที่กลุ่มต้นกล้าแห่งความดีต้องการ
ปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้มาร่วมกิจกรรมทุกคนเกิดความตระหนักต่อปัญหาขยะหรือสิ่งของ
เหลือใช้จากชีวิตประจําวันที่รอการกําจัด  ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยและทั่วโลกเผชิญมานาน  
และกําลังเป็นวิกฤติในปัจจุบันเพราะปริมาณขยะที่เพิ่มมากข้ึนทุกปี  รัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยโดยกําหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ  ซึ่งเมื่อวันที่  26 
สิงหาคม 2557  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้กําหนด Road Map  การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย  ไว้ 4 ประเด็น  คือ 

1) แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเก่าตกค้างสะสม 
2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยใหม่ 
3) วางระเบียบและมาตรการการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตราย  
4) สร้างวินัยคนในชาติ 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและดําเนินการขับเคลื่อน Road Map การ
จัดการขยะมูลฝอย  และของเสียอันตรายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ตามแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) คือ กิจกรรมสร้างวินัยคนในชาติสู่การจัดการที่
ยั่งยืน การทิ้งและการกําจัดขยะท่ีไม่ถูกต้องจนไม่สามารถนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ําได้  หรือทํา
ขยะให้เกิดมูลค่า  มีประสิทธิภาพ  ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม  ส่งผลกระทบต่อคนและสัตว์  
ในส่วนของเยาวชนได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  อาทิ  โรงเรียนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา, 
โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School  และศูนย์เรียนรู้ชุมชน  เป็นต้น 
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หลายคนอาจมองว่าการแก้ปัญหาขยะเป็นเรื่องไกลตัว  ควบคุมยาก  และจัดการ
ลําบาก  ทั้งท่ีความจริงแล้วขยะเป็นเรื่องใกล้ตัว  กลุ่มต้นกล้าแห่งความดีจึงได้จัดกิจกรรม  “นักแยก
ขยะต้นทาง”  ซึ่งมีกระบวนการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างถูกวิธี  และมีประสิทธิภาพ  โดยมี
นักเรียนจิตอาสาอยู่ประจําจุดส่งคืนภาชนะหรือขวดน้ํา  ถุงพลาสติก  และอ่ืนๆ ที่ใช้แล้ว  โดยแยก  
จุดรับคืนขยะออกเป็นแต่ละประเภทอย่างชัดเจน  เพื่อให้ผู้มาร่วมกิจกรรมได้ทิ้งขยะอย่างเป็นระเบียบ  
และแยกตามประเภทได้อย่างถูกต้อง  โดยในงานจะไม่มีการวางถุงดําหรือวางถังขยะตามจุดต่างๆ    
แต่จะให้ผู้มาร่วมกิจกรรมทุกคนนําขยะมาส่งคืนตามจุดที่กําหนดไว้  เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม  
ขยะจะถูกคัดแยกตามประเภทเสร็จเรียบร้อยเพ่ือความสะดวกในการนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป  ส่วน
ขยะที่เป็นเศษอาหารนั้นได้ติดต่อให้ชาวบ้านมารับไปเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยง  ในด้านสถานที่ที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมก็จะมีความสะอาดเรียบร้อยทันทีที่เสร็จสิ้นกิจกรรม  เช่นนี้แล้วขยะจะไม่เป็นสิ่งไร้ค่า  
ถ้าหากมีการจัดการอย่างถูกวิธี  และนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกเป็นต้น  อีกท้ังยังสามารถเพ่ิมมูลค่า
ให้ขยะ  รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม  ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่วนรวม  บ้านเมือง
สะอาด  และไม่มีแหล่งเชื้อโรคจากขยะอีกด้วย   

จะเห็นว่า  กิจกรรมนักแยกขยะต้นทาง มีความสอดคล้องกับการสร้างวินัยของคน 
ในชาติ  ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยตรง อีกทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมด้านโรงเรียนปลอดขยะ
ให้กับสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้  การจัดกิจกรรมของมูลนิธิเทิดทูนธงไทยแต่ละครั้ง              
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขยะจํานวนมากท่ีจะตามมาเมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรม  จึงได้นํากิจกรรม “นักแยกขยะต้นทาง”  มาเป็นตัวอย่างการปฏิบัติให้เห็นผลจริง  และ
ขยายองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะไปในคราวเดียวกัน  เป็นการแก้วิฤติให้เป็นโอกาสที่
เหมาะสมอย่างยิ่ง  ซึ่งกิจกรรมนักแยกขยะต้นทางเป็นกิจกรรมที่ดีควรนําไปขยายในวงกว้างทั่วทั้ง
ประเทศ 

6.  กิจกรรม  “คําสัญญาต้นกล้าของแผ่นดิน”  เป็นการกล่าวคําปฏิญาณร่วมกันของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ดังข้อความ
ต่อไปนี้ 

 

คําสัญญาต้นกล้าของแผ่นดิน 
 

ผู้นํากล่าว  ทั้งหมด  ตรง  กล่าวคําสัญญาต้นกล้าของแผ่นดินตามข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้า  (............ขานชื่อตัวเอง .............)  ผู้เป็นต้นกล้าของแผ่นดิน  ขอกล่าวคําสัญญาว่า 
 
ข้อ  1   ข้าพเจ้าจะเทิดทูนซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ข้อ  2   ข้าพเจ้า  จะธํารงซึ่งคุณธรรม  กตัญญู  เสียสละ  แบ่งปัน  ดํารงตนให้เป็นประโยชน์กับสังคม  

ทําความดีด้วยหัวใจ  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 
ข้อ  3   ข้าพเจ้า  จะดําเนินชีวิต  และปฏิบัติหน้าที่  ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เที่ยงตรง  ยุติธรรม  

เพ่ือร่วมกันพัฒนาชาติ  ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป 
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บทที่  4 

ข้อเสนอแนะทางยทุธศาสตร์ 
 
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 
 

การขับเคลื่อนและนํายุทธศาสตร์ไปใช้เพื่อให้เกิดผลตามเป้าประสงค์ของมูลนิธิเทิดทูน
ธงไทย  ที่ได้กําหนดไว้นั้น  เป็นเรื่องละเอียดอ่อน  ดังนั้น  จึงขอเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อน
และการนํายุทธศาสตร์ไปใช้  ดังนี้ 

1. การพัฒนาองค์กรตามนโยบายประเทศไทย 4.0  จะต้องพัฒนาการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  โดยการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น  ทั้งในรูปแบบ
ระบบปฏิบัติการ  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและสังคมออนไลน์  

2. การจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  เป็นเรื่องละเอียดอ่อน  ทั้งด้านระเบียบวิธีปฏิบัติ  พิธีการ  และศาสนพิธี  ดังนั้น 
การเตรียมงานจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบ  ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  และต้องมีความถูกต้อง
ชัดเจน  

3. กิจกรรมต่าง ๆ  ของมูลนิธิเทิดทูนธงไทย  จัดขึ้นเพ่ือเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน        
คนรุ่นใหม่ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมส่วนรวม  มีความกตัญญู  เสียสละ  แบ่งปัน  ให้โดย    
มิหวังสิ่งตอบแทน  มีระเบียบวินัย  มีจิตอาสา  ทําความดีเพ่ือส่วนรวม ไม่ยุ่งเก่ียวกับการเมือง  ซึ่ง
เป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องใช้วิธีการดําเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไป  เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ 
ทุกฝ่าย  แต่ถ้าหากมีการจัดกิจกรรมของมูลนิธิเทิดทูนธงไทย  ในวงกว้างทั่วทั้งประเทฯศ  จะสามารถ
ช่วยปลูกฝังให้เยาวชนไทยซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต่อไป 

4. บทเพลงที่ใช้เป็นสื่อในการทํากิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี  มีเนื้อหาสาระที่มุ่งเน้นให้
คนไทยทุกคนรักชาติ  มีความสามัคคีปรองดอง  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ควรมีการนําไป
เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น 

5. กิจกรรมนักแยกขยะต้นทาง  เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่า
ของการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  นําขยะไปใช้ให้เกิดมูลค่า  เริ่มตั้งแต่การคัดแยกขยะต้นทางและ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ทําให้บ้านเมืองสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่วนรวม  เกิดความตระหนัก
ต่อปัญหาขยะหรือสิ่งของเหลือใช้จากชีวิตประจําวันที่รอการกําจัด  ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทย
และท่ัวโลกเผชิญมานาน  และกําลังเป็นวิกฤติในปัจจุบันเพราะปริมาณขยะที่เพ่ิมมากข้ึนทุกปี   
นอกจากนี้  กิจกรรมนักแยกขยะต้นทาง มีความสอดคล้องกับการสร้างวินัยของคนในชาติ  ตาม 
Road Map  การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ของรัฐบาล ในปี 2557  ด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยโดยตรง    อีกทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมด้านโรงเรียนปลอดขยะให้กับสถานศึกษาได้
เป็นอย่างดี นอกจากนี้  การจัดกิจกรรมของมูลนิธิเทิดทูนธงไทยแต่ละครั้ง   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวนมาก  กิจกรรมนักแยกขยะต้นทางจึงเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขยะตามมา  เมื่อเสร็จสิ้น
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กิจกรรม  นับได้ว่ากิจกรรมนักแยกขยะต้นทางเป็นกิจกรรมที่ดีควรนําไปขยายในวงกว้างทั่วทั้ง
ประเทศ 

6. การตั้งกลุ่ม  “ต้นกล้าแห่งความดี”  ภายใต้คําขวัญ  “กตัญญู  เสียสละ  แบ่งปัน  
ให้โดย มิหวังสิ่งตอบแทน”  เป็นสื่อกลางในการร่วมมือกันส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เติบโต               
เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจากหลากหลายอาชีพ  เพ่ือสนับสนุน  
ส่งเสริม  เยาวชนที่ขาดแคลน  รวมทั้งสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียน  กีฬา  และอ่ืนๆ  
ดังนั้น  ควรมีการจัดกิจกรรมระดมเงินทุน  เพ่ือนําเงินที่ได้ไปทํากิจกรรมตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้  หากภาคส่วนอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นความสําคัญและประโยชน์ของ
กิจกรรมตาม “แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน  เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกสู่ต้นกล้าแห่งความดีของ
ประเทศไทย  ระยะเวลา 3 ปี  (พ.ศ.2563-2565)”  และเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม       
ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งในการขยายโครงการออกไปอย่างกว้างขวาง 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล   นายธนเดช  ศรีณรงค์ 
วัน เดือน ปีเกิด  2  สิงหาคม  2508    
การศึกษา  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  จากสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประวัติการทํางาน 1.  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
   2.  นายกสมาคมศิษย์เก่าปักธงชัยประชานิรมิต  ตั้งแต่ปี 2558  ถึงปัจจุบัน 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
35 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
การจัดกิจกรรมตาม “แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน   
เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกสู่ต้นกล้าแห่งความดีของประเทศไทย   
ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)” โดย  มูลนิธิเทิดทูนธงไทย 

----------------------------------------------------------- 
ค าชี้แจง   ตอนที่  1  ให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลส่วนบคุคล 

 ตอนที่  2  ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม  ใส่เครื่องหมาย  ในตารางแบบสอบถามวัดระดบั             
ความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งเป็นแบบสเกล  5  ระดับ  ได้แก่     

5  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด     2  หมายถึง  พึงพอใจน้อย   
4  หมายถึง  พึงพอใจมาก    1  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด    
3  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง   

ตอนที่ 1  
1. เพศ    ชาย   หญิง   อ่ืนๆ 
2. สถานภาพ   นักเรียน   

  นักศึกษา 
  ข้าราชการบาํนาญ 
  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน 
  ผู้บริหาร  และบุคลากรในสังกัดหน่วยงานราชการอ่ืน 
  ผู้บริหาร  และบุคลากรในสังกัดหน่วยงานเอกชน 
  ประชาชนทั่วไป 

ตอนที่  2 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม      
2 ความเหมาะสมของวัน  และระยะเวลา  ในการจัดกิจกรรม      
3 ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม      
4 ความภาคภูมิใจและความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริย์  หลังจากเข้ารว่มกิจกรรม 
     

5 ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม "เทิดทูนธงไทย หัวใจภักดี สดุดีองค์ราชันย์"      
6 ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม  "ต้นกล้าแห่งความดี"  ประกอบดว้ย  

กิจกรรมต้นไม้แห่งความดี เยาวชนตน้กล้าคนเก่ง  กิจกรรมจิตอาสา  
กิจกรรมสามัคคีปรองดอง   

     

7 ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม  "นักแยกขยะต้นทาง"      
8 ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม  "คําสัญญาต้นกลา้ของแผ่นดนิ"      
9 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม      
10 ความประทบัใจโดยรวมในการเข้าร่วมกิจกรรม        

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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เนื้อเพลง : ราชภักดิ์ 
เนื้อร้อง / ท านอง : ปรมินทร์  รังษีธรรม  (หลง ลงลาย) 

 
  บนแผ่นดินท่ีมีชาติ   ศาสน์   กษัตริย์   ร้อยรัดทุกดวงใจให้เป็นหนึ่ง 
ลูกหลานเอย   กว่าวันนี้มาถึง   ถ้าหวนคํานึง   จะซาบซึ้ง   บรรพชน 
  *กี่บูรพกษัตริย์   ท่ีอาจหาญกล้า   ปกป้องนําพาแผ่นดินนี้ให้รอดพ้น 
กว่าจะเป็นไทยให้เราเกิดกายทุกคน   รวมเป็นเหตุผล   แห่งการสร้างอุทยาน 
  **ราชภักดิ์แทนความจงรักภักดี  ท่ีคนไทยมี  ต่อสถาบันอันย่ิงใหญ่ 
บอกเตือนลูกหลาน  อย่าลืมท่ีมาท่ีไป  ว่าความเป็นไทยย่ิงใหญ่เกินเห็นแก่ตน 
มีแผ่นดินวันนี้เรายังมีชาติ  มีเบื้องพระบาท  ล้นเกล้าเหนือภูวดล 
ใต้ฟ้าผืนนี้มีเราเท่ากันทุกคน  มีความสุขล้น  บนแผ่นดินพระราชา 

 
 

 
 

 
เนื้อเพลง : ค าสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน 

เนื้อร้อง / ท านอง : ปรมินทร์  รังษีธรรม  (หลง ลงลาย) 
 

  แผ่นดินไทยจะไม่ไร้ความหวัง ตราบใด ราชบัลลังก์ยังมีพระราชา 
เป็นมิ่งขวัญกําลังใจให้ประชา ขวานเล่มนี้จะสง่าในสายตาโลกสืบไป 
    คําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน จะเทิดไว้ด้วยชีวินคือสามสิ่งท่ียิงใหญ่ 
ชาติศาสตร์ กษัตริย์ เปรียบได้ดังลมหายใจ เราทั้งผองจะป้องไว้ หากมีใครคิดย่ํายี 
     ต้นกล้านี้จะไม่มีกลายพันธุ์ เสียสละแบ่งปัน กตัญญูสามัคคี 
จะรวมกันเป็นต้นกล้าแห่งความดี แต้มแต่งแผ่นดินนีใ้ต้บารมีพระราชา 
    ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ทุกย่างบาทท่ีดําเนิน จะมีรักและศรัทธา 
จาก พสกนิกรท่ัวท้ังหล้านี้คือคําสัญญา จากต้นกล้าของแผ่นดิน 
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เนื้อเพลง : จิตอาสา 
เนื้อร้อง / ท านอง : ปรมินทร์  รังษีธรรม  (หลง ลงลาย) 

 
  ร้อยดวงใจผูกพัน ล้านดวงจิตอาสา 
เป็นพลังศรัทธา คนท่ีกล้าทําดี 
ทําดีด้วยหัวใจ ทําเพื่อแผ่นดินนี้ 
ทําด้วยใจภักดี ทําหน้าท่ีคนไทย 
  * มารวมพลัง ร่วมเป็นจิตอาสา 
คนดีต้องกล้า อย่านิ่งดูดาย 
มารวมพลัง ร่วมเป็นสายใย 
ทําดีด้วยใจ  ด้วยใจใฝ่ดี 
  มาเถิดมาพวกเรา ร่วมเป็นจิตอาสา 
มาเถิดพวกเรามา เร่ิมท่ีสามัคคี 
มาเถิดไทยท้ังผอง ภายใต้พระบารมี 
เราทุกคนคือน้องพี่ ร่วมทําความดีด้วยหัวใจ (ย้อน *) 

 

 
 

เนื้อเพลง : ธงชาต ิ
เนื้อร้อง / ท านอง : ปรมินทร์  รังษีธรรม  (หลง ลงลาย) 

 
ธงชาติไทยไม่ใช่เพียงผืนผ้า   เอาสีมาทาให้เป็นสามสี 
แต่กว่าจะเป็นไตรรงค์ผืนนี้   เบ้ืองหลังยังมีเร่ืองราวตั้งมากมาย 
ท้ังความทุกข์ ท้ังชีวิตของบรรพชน  หล่อรวมปะปนอนาคตลูกหลานไว้ 
แต่วันนี้ท่ีได้เห็นผืนธงไทย   น้ําตาแทบจะไหลให้สงสารแผ่นดิน 
*นานแค่ไหนท่ีเหมือนคนไทยลืมรักชาติ ปล่อยไตรรงค์โบกสะบัดอย่างเดียวดายเสียจนชิน 
ถึงเวลาเหลียวมองธงคู่แผ่นดิน   ฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกัน 
ให้ลึกซึ้งถึงความทุกข์ของบรรพชน  รู้สึกกังวลอนาคตของลูกหลาน 
ถ้าเห็นสามสิ่งจากผืนธงเหมือนๆ กัน  เมื่อใดก็เมื่อนั้น "สันติสุขจะคืนมา" 
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เนื้อเพลง : เทิดทูนธงไทย 
เนื้อร้อง / ท านอง : ปรมินทร์  รังษีธรรม  (หลง ลงลาย) 

 
          เทิดทูนธงไทยด้วยลมหายใจ สํานึกรักชาติ   
เพ่ือความเป็นไทยยืนหยัดสืบต่อไปตราบนานเท่านาน 
เพ่ือให้คนไทยเป็นคนไทยท้ังจิตวิญญาณ   
คืนสู่ความเป็นชาติพันธ์ท่ีอยู่ด้วยกันด้วยเอ้ืออารี 
          *เช่ือมันศรัทธารู้รักและสามัคคี     
อยู่อย่างจงรักภักดี ต่อสิ่งท่ีควรเทิดทูน 
โดยการตอบแทนด้วยการสํานึกรู้คุณ     
อภัยแบ่งปันเกื้อหนุนหยัดยืนเคียงข้างความดี 
          ใต้ธงผืนนี้คือท่ีเราถือกําเนิด       
จึงควรแก่การชูเชิดสูงค่ายิ่งกว่าชีวี 
จําให้ขึ้นใจความหมายของธงผืนนี้      
คือสิ่งท่ีคนไทยมี และเป็นเจ้าของร่วมกัน 

 

 
 
 

เนื้อเพลง : เปิดใจ 
เนื้อร้อง / ท านอง : ปรมินทร์  รังษีธรรม  (หลง ลงลาย) 

 
(สร้อย*)  เปิดใจอภัยให้กัน หยุดความร้าวฉานเริ่มต้นจากตัวเรา 
หยุดใส่ร้ายป้ายสีโทษใครเขา ช่วยกัน ลบรอยร้าวเร่ิมท่ีเราไม่ใช่ใคร 
มองออกไปก็คนไทยท้ังนั้น พูดภาษาเดียวกัน เขาใจกันง่ายๆ 
รักกันเถิดลูกหลานเอยจําได้ไหม คําท่ีพ่อสอนไว้มีอะไรให้แบ่งปัน (ย้อนสร้อย) 
** กลับมาเป็นคนไทยท่ีรักกัน เหนือใต้กลางอีสาน ออกตกนั้นจงรวมใจ 
เป็นหนึ่งเดียว จับมือกันก้าวเดินไป ตามรอยทางพ่อวางไว้ ด้วยหัวใจท่ีพอเพียง (ย้อนสร้อย)  
(solo แล้วย้อน * **) 
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เนื้อเพลง : มารช์ 
เนื้อร้อง / ท านอง : ปรมินทร์  รังษีธรรม  (หลง ลงลาย) 

 
       มาเถิดเราร่วมแรงกายใจ ปกป้องไทยกันเถิดลูกหลาน 
ร่วมบรรเลง ร่วมกันขับขาน จับมือกัน สรรสร้างชาติไทย 
ด้วยรอยย้ิมหัวใจท่ีเบิกบาน มุ่งสู่ฝันด้วยกันอย่าหวั่นไหว 
มือจับมือ ใจประสานใจ เป็นคนไทยท้ังชีวิตและจิตวิญญาณ  
       ภายใต้ท้องฟ้าพระบารมี แห่งองค์จักกรี ของเราจงร่วมสืบสาน 
รักความเป็นไทย มีให้แบ่งปัน เอ้ืออาทรกัน มั่นในความดี 
       มาเถิดเราหนุ่มสาวก้าวไป เชิดชูไทย ด้วยเกียรติแหละศักดิ์ศร ี
ภาคภูมิใจ ท่ีเกิดบนแผ่นดินนี้ ใต้บารมีของเราคือพ่ีน้องกัน 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
40 

กิจกรรม “มหกรรมคอนเสิร์ตเปิดกําแพงใจ  โดยคนไทยทั้งแผ่นดิน”   วันที่ 27  สิงหาคม  2554 
ณ ปลายแหลมสะพานหิน  ตําบลสะพานหิน อําเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  

 

 
 

 
 



 
41 

กิจกรรมร่วมร้องเพลง และถ่ายทํามิวสิควิดีโอเพลง  “ธงชาติไทย”  เผยแพร่ลง youtube 
เพ่ือปลูกจิตสํานึกความสามัคคี  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   
ให้เกิดข้ึนในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง  เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2557   

ณ  ลานหน้าเสาธง  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 

   
 

       



 
42 

กิจกรรมร่วมร้องเพลง และถ่ายทํามิวสิควิดีโอเพลง  “ธงชาติไทย”  เผยแพร่ลง youtube 
เพ่ือปลูกจิตสํานึกความสามัคคี  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   
ให้เกิดข้ึนในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง  เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2557   

ณ  ลานหน้าเสาธง  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 

 
 
 
 



 
43 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  “ปัก...ธงชัยแห่งความจงรักภักดี”  ในวันศุกร์ที่  5  มิถุนายน  2558 
ณ  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต   อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

  
 

   
 
 
 



 
44 

กิจกรรมแห่งความจงรักภักดี  “เทิดทูนธงไทย  หัวใจภักดี  สดุดีองค์ราชันย์” 
วันพฤหัสบดีที่  26  พฤศจิกายน  2558 

ณ  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต   อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 

 
 



 
45 

กิจกรรมแห่งความจงรักภักดี  “เทิดทูนธงไทย  หัวใจภักดี  สดุดีองค์ราชันย์” 
วันพฤหัสบดีที่  26  พฤศจิกายน  2558 

ณ  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต   อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 

   
 

   
 
 



 
46 

กิจกรรมแห่งความจงรักภักดี  “เทิดทูนธงไทย  หัวใจภักดี  สดุดีองค์ราชันย์” 
วันพฤหัสบดีที่  26  พฤศจิกายน  2558 

ณ  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต   อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

   
 

   
 
 

 

 



 
47 

กิจกรรม  “บอกรักประเทศไทย  เทิดไท้องค์ราชัน”  วันที่  19  กุมภาพันธ์  2559 
ณ  โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท  อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 

 

 
 

 
 
 



 
48 

กิจกรรม  “บอกรักประเทศไทย  เทิดไท้องค์ราชัน”  วันที่  19  กุมภาพันธ์  2559 
ณ  โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท  อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 

 

 

    
 

    
 



 
49 

กิจกรรม “เทิดทูนธงไทย เทิดไท้ องค์ราชัน” วันจันทร์ที่   27  มิถุนายน 2559 
ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม  จังหวัดระยอง 

 

 
 

 
 
 



 
50 

กิจกรรม “เทิดทูนธงไทย เทิดไท้ องค์ราชัน” วันจันทร์ที่   27  มิถุนายน 2559 
ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม  จังหวัดระยอง 

 

 
 

 
 
 



 
51 

กิจกรรม “เทิดทูนธงไทย เทิดไท้ องค์ราชัน” วันจันทร์ที่   27  มิถุนายน 2559 
ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม  จังหวัดระยอง 

 

 
 

 
 
 



 
52 

กิจกรรม “เทิดทูนธงไทย เทิดไท้ องค์ราชัน” วันจันทร์ที่   27  มิถุนายน 2559 
ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม  จังหวัดระยอง 

 

 
 

 
 
 
 



 
53 

กิจกรรม  “สรรเสริญพระบารมี   พระมหาราชาผู้มีแต่ให้” 
ณ  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ในวันที่  7   พฤศจิกายน  2559 มีผู้ร่วมพิธีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 

โรงเรียนใกล้เคียง  และประชาชนทั่วไป  จํานวน  3,858  ราย 
 

 
 

 
 



 
54 

กิจกรรม  “สรรเสริญพระบารมี   พระมหาราชาผู้มีแต่ให้” 
ณ  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ในวันที่  7   พฤศจิกายน  2559 มีผู้ร่วมพิธีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 

โรงเรียนใกล้เคียง  และประชาชนทั่วไป  จํานวน  3,858  ราย 
 

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 



 
55 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ  “100 ปี ธงชาติไทย” 
“ปักธงชัยแห่งความจงรักภักดี  สามัคคีปรองดอง  ฉลอง 100 ปี ธงชาติไทย” 

วันที่  27  กรกฎาคม  2560  ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 

 



 
56 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ  “100 ปี ธงชาติไทย” 
“ปักธงชัยแห่งความจงรักภักดี  สามัคคีปรองดอง  ฉลอง 100 ปี ธงชาติไทย” 

วันที่  27  กรกฎาคม  2560  ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 

 



 
57 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ  “100 ปี ธงชาติไทย” 
“ปักธงชัยแห่งความจงรักภักดี  สามัคคีปรองดอง  ฉลอง 100 ปี ธงชาติไทย” 

วันที่  27  กรกฎาคม  2560  ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 

 



 
58 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ  “100 ปี ธงชาติไทย” 
“ร้อยรักสามัคคี  100 ปี ธงชาติไทย”  วันที่ 24  สิงหาคม  2560 

ณ  โรงเรียนประทาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 

 
 
 



 
59 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ  “100 ปี ธงชาติไทย” 
“ร้อยรักสามัคคี  100 ปี ธงชาติไทย”  วันที่ 24  สิงหาคม  2560 

ณ  โรงเรียนประทาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 

 
 
 



 
60 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ  “100 ปี ธงชาติไทย” 
“ร้อยรักสามัคคี  100 ปี ธงชาติไทย”  วันที่ 24  สิงหาคม  2560 

ณ  โรงเรียนประทาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 

  
 

  
 
 



 
61 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ  “100 ปี ธงชาติไทย” 
“ร้อยรักสามัคคี  100 ปี ธงชาติไทย”  วันที่ 24  สิงหาคม  2560 

ณ  โรงเรียนประทาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

  
 

 
 

  
 

 



 
62 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ  “100 ปี ธงชาติไทย” 
“ร้อยรักสามัคคี  100 ปี  ธงชาติไทย  ร่วมใจขับขานบทเพลงเพ่ือสันติสุข” 

วันที่ 8  กันยายน  2560  จัดกิจกรรม ณ  โรงเรียนสตรีวิทยา 2  กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

 



 
63 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ  “100 ปี ธงชาติไทย” 
“ร้อยรักสามัคคี  100 ปี  ธงชาติไทย  ร่วมใจขับขานบทเพลงเพ่ือสันติสุข” 

วันที่ 8  กันยายน  2560  จัดกิจกรรม ณ  โรงเรียนสตรีวิทยา 2  กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
64 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ  “100 ปี ธงชาติไทย” 
วันที่  26  กันยายน  2560  ณ  โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บํารุง  อําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 
 

 
 



 
65 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ  “100 ปี ธงชาติไทย” 
วันที่  26  กันยายน  2560  ณ  โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บํารุง  อําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 
 

 
 



 
66 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ  “100 ปี ธงชาติไทย” 
วันที่  26  กันยายน  2560  ณ  โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บํารุง  อําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 
 

 
 
 
 



 
67 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ  “100 ปี ธงชาติไทย” 
วันที่ 28  กันยายน  2560  ณ  บริเวณลานหน้าที่ว่าการอําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

 
 
 
 



 
68 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ  “100 ปี ธงชาติไทย” 
วันที่ 28  กันยายน  2560  ณ  บริเวณลานหน้าที่ว่าการอําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

 
 
 
 

 



 
69 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ  “100 ปี ธงชาติไทย” 
วันที่ 28  กันยายน  2560  ณ  บริเวณลานหน้าที่ว่าการอําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

 
 

 
 



 
70 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ  “100 ปี ธงชาติไทย” 
วันที่ 28  กันยายน  2560  ณ  บริเวณลานหน้าที่ว่าการอําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

 
 



 
71 

กิจกรรม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร,  
กิจกรรมคําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน  และกิจกรรมจิตอาสา 

“เราทําความดีด้วยหัวใจ ปักธงชัยประชานิรมิต”  ในวันพฤหัสบดีที่  26  กรกฎาคม  2561 
ณ  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต   อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 
 



 
72 

กิจกรรม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร,  
กิจกรรมคําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน  และกิจกรรมจิตอาสา 

“เราทําความดีด้วยหัวใจ ปักธงชัยประชานิรมิต”  ในวันพฤหัสบดีที่  26  กรกฎาคม  2561 
ณ  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต   อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

 
 



 
73 

กิจกรรม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร,  
กิจกรรมคําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน  และกิจกรรมจิตอาสา 

“เราทําความดีด้วยหัวใจ ปักธงชัยประชานิรมิต”  ในวันพฤหัสบดีที่  26  กรกฎาคม  2561 
ณ  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต   อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 
 

 
 



 
74 

กิจกรรม  “คําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” 
วันศุกร์ที่ 22  มิถุนายน  2561  ณ  โรงเรียนโชคชัยสามัคคี  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

 
 
 
 



 
75 

กิจกรรม  “คําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” 
วันศุกร์ที่ 22  มิถุนายน  2561  ณ  โรงเรียนโชคชัยสามัคคี  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

 
 
 
 



 
76 

กิจกรรม  “คําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” 
วันศุกร์ที่ 22  มิถุนายน  2561  ณ  โรงเรียนโชคชัยสามัคคี  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

 
 

 
 



 
77 

กิจกรรม  “คําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” 
วันศุกร์ที่ 22  มิถุนายน  2561  ณ  โรงเรียนโชคชัยสามัคคี  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

 
 

 
 



 
78 

กิจกรรม  “คําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” 
วันศุกร์ที่ 22  มิถุนายน  2561  ณ  โรงเรียนโชคชัยสามัคคี  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

  
 

    
 
 



 
79 

กิจกรรม  “คําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” 
วันที่  25  กรกฎาคม  2561  ณ  โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
80 

กิจกรรม  “คําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” 
วันที่  25  กรกฎาคม  2561  ณ  โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
81 

กิจกรรม  “คําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” 
วันที่  25  กรกฎาคม  2561  ณ  โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 
 

 
 

  
 
 



 
82 

กิจกรรม  “เทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562 

10 วัน 10 ความดี ถวายรัชกาลที่ 10  เชื่อมั่นและศรัทธา  ด้วยคําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน 
วันที่  24 พฤษภาคม  2562 

ณ  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 

 
 

  
 
 



 
83 

กิจกรรม  “เทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562 

10 วัน 10 ความดี ถวายรัชกาลที่ 10  เชื่อมั่นและศรัทธา  ด้วยคําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน 
วันที่  24 พฤษภาคม  2562 

ณ  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

 
 

 
 
 



 
84 

กิจกรรม  “เทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562 

10 วัน 10 ความดี ถวายรัชกาลที่ 10  เชื่อมั่นและศรัทธา  ด้วยคําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน 
วันที่  24 พฤษภาคม  2562 

ณ  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

   
 
 



 
85 

กิจกรรม  “เทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562 

10 วัน 10 ความดี ถวายรัชกาลที่ 10  เชื่อมั่นและศรัทธา  ด้วยคําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน 
วันที่  21  มิถุนายน  2562 

ณ  โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม  ตําบลเขาพระนอน  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 
 

 
 



 
86 

กิจกรรม  “เทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562 

10 วัน 10 ความดี ถวายรัชกาลที่ 10  เชื่อมั่นและศรัทธา  ด้วยคําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน 
วันที่  21  มิถุนายน  2562 

ณ  โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม  ตําบลเขาพระนอน  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 
 
 



 
87 

กิจกรรม  “เทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562 

10 วัน 10 ความดี ถวายรัชกาลที่ 10  เชื่อมั่นและศรัทธา  ด้วยคําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน 
วันที่ 29  พฤษภาคม 2562  ณ  โรงเรียนบ้านหินโคน  อําเภอปะคํา  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 

 
 

 



 
88 

กิจกรรม  “วันแม่แห่งชาติ  และกิจกรรมคําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” 
เทิดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12  สิงหาคม  2562 
ณ  โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา  ตําบลโคกมะม่วง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
89 

จัดกิจกรรม "คําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน"  วันที่  28  พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จังหวัดภูเก็ต 
โดยมี อาจารย์ บุคลากร ครู นักเรียน และเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
90 

จัดกิจกรรม "คําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน"  วันที่  28  พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จังหวัดภูเก็ต 
โดยมี อาจารย์ บุคลากร ครู นักเรียน และเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน 

 

 
 

 
 

   
 



 
91 

จัดกิจกรรม "คําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน"  วันที่  28  พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จังหวัดภูเก็ต 
โดยมี อาจารย์ บุคลากร ครู นักเรียน และเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน 

 

 
 

 
 

   



 
92 

จัดกิจกรรม "คําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน"   
เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2563  ณ  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร 

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,500 คน 
 

 
 

 
 
 



 
93 

จัดกิจกรรม "คําสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน"   
เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2563  ณ  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร 

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,500 คน 
 

 
 

   
 

 



 
94 

กิจกรรม  นักแยกขยะต้นทาง  เพ่ือปลูกฝังให้ผู้มาร่วมงานรับผิดชอบต่อขยะที่จะเกิดข้ึน   
โดยการบริหารจัดการขยะต้นทางท่ีมีประสิทธิภาพ   

 

 
 

 
 



 
95 

กิจกรรม  นักแยกขยะต้นทาง  เพ่ือปลูกฝังให้ผู้มาร่วมงานรับผิดชอบต่อขยะที่จะเกิดข้ึน   
โดยการบริหารจัดการขยะต้นทางท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

 
 



 
96 

กิจกรรม  นักแยกขยะต้นทาง  เพ่ือปลูกฝังให้ผู้มาร่วมงานรับผิดชอบต่อขยะที่จะเกิดข้ึน   
โดยการบริหารจัดการขยะต้นทางท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

    
 

   
 

   
 



 
97 

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย  สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักแยกขยะต้นทาง 
โดยนักเรียนแกนนําจากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  ไปให้ความรู้แก่น้องๆ  นักเรียน 

โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม 2562 
 

 
 

 
 

      
 
 
 
 



 
98 

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย  สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักแยกขยะต้นทาง 
โดยนักเรียนแกนนําจากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  ไปให้ความรู้แก่น้องๆ  นักเรียน 

โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม 2562 
 

  
 

   
 

     
 
 
 
 
 
 



 
99 

จัดกิจกรรมประกวดเดินแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิล  TCN Fashion Fancy Recycle 2020 
ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการคัดแยกขยะต้นทาง 

วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2563  ณ  โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 



 
100 

กิจกรรม  “ต้นกล้าแห่งคามดี”  โดยการแสดงออกถึงการกระทําความดีของบุคคลที่มาร่วมกิจกรรม  
ได้แก่  กิจกรรมต้นไม้แห่งความดี 

 

 

     

     

  



 
101 

กิจกรรม  “ต้นกล้าแห่งคามดี”  โดยการแสดงออกถึงการกระทําความดีของบุคคลที่มาร่วมกิจกรรม  
ได้แก่  กิจกรรมจิตอาสา 

 

    
  

 
 

 



 
102 

กิจกรรม  “ต้นกล้าแห่งคามดี”  โดยการแสดงออกถึงการกระทําความดีของบุคคลที่มาร่วมกิจกรรม  
ได้แก่  กิจกรรมเยาวชนต้นกล้าคนเก่ง 

 

   
 
 

   
 
 

   
 
 
 



 
103 

กิจกรรม  “ต้นกล้าแห่งคามดี”  โดยการแสดงออกถึงการกระทําความดีของบุคคลที่มาร่วมกิจกรรม  
ได้แก่  กิจกรรมกีฬาเยาวชนต้นกล้า ปักธงชัย – ศรีณรงค์  ทุกปี 

 

 
 

   
 

 

 
 

 
 



 
104 

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย จัดกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี  วันที่ 28 มิถุนายน 2560 
ให้กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตําบลหนองไผ่ล้อม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  

 

 
 

   
 

  



 
105 

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย จัดกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี  วันที่ 28 มิถุนายน 2560 
ให้กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตําบลหนองไผ่ล้อม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  

 

 
 

   
 

            



 
106 

กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา  การมอบสื่อ  อุปกรณ์ทางการศึกษา   
มอบอาคารและสิ่งก่อสร้างเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา  อย่างต่อเนื่อง 

 

   
 

 
 

 



 
107 

กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา  การมอบสื่อ  อุปกรณ์ทางการศึกษา   
มอบอาคารและสิ่งก่อสร้างเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา  อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 



 
108 

กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา  การมอบสื่อ  อุปกรณ์ทางการศึกษา   
มอบอาคารและสิ่งก่อสร้างเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา  อย่างต่อเนื่อง 

 

 
 

   
 

 
 

     


