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ช่ือผลงาน : การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน โดยใชก้ล
ยทุธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี ปีการศึกษา 
2560-2561 

ผู้รายงาน  : นายวนัชยั  ทนัสมยั  ผูอ้  านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี 
ปีที่รายงาน  : ปีการศึกษา2560-2561 
 

    บทคดัย่อ 
 

การพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอตัลักษณ์ผูเ้รียน โดยใช้กลยุทธ์ 
SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุ รี  ปีการศึกษา 2560-2561 ค ร้ังน้ี มี
วตัถุประสงค์ ดงัน้ี 1) เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน โดยใช้
กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรีหลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2560-
2561 2) เพื่อศึกษาผลการปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ตามสภาพจริงของนักเรียน หลงัการพฒันา 
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียนตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 3) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะความเป็นคนดี
ของนักเรียน ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน หลงัการพฒันา โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 4) เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา หลังการพฒันา คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนตามอตั
ลกัษณ์ผูเ้รียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี ปีการศึกษา 
2560-2561 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และเครือข่ายชุมชนท่ีมีต่อการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน โดย
ใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี  ปีการศึกษา 2560-2561 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั 2 ปีการศึกษา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2562 ต่อเน่ืองตลอด 2 ปี
การศึกษา กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ประกอบดว้ย 1) กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 322 
คน ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 335 คน2) กลุ่มตวัอยา่งครู ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 80 คน ปีการศึกษา 
2561 จ  านวน 86 คน 3) กลุ่มตวัอย่างผูป้กครอง ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 322 คน ปีการศึกษา 2561 
จ  านวน 335 คน 4) กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 และ ปี
การศึกษา 2561 จ  านวน 13 คน และ 5) กลุ่มตวัอยา่งเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 
2561 จ  านวน 30 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั จ านวน 3 ฉบบั แบบบนัทึกผลการปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนตามสภาพจริง 
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และแบบบนัทึกผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
จ านวน 2 ฉบบั รวมทั้งส้ิน 5 ฉบบั มีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดค้่าความเช่ือมัน่แต่ละ
ฉบบัระหว่าง 0.973-0.987 ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 หลงัการ
พฒันาเม่ือส้ินปีการศึกษา 2560 ช่วงเดือนมีนาคม 2561 และคร้ังท่ี 2 หลังการพัฒนาเม่ือส้ินปี
การศึกษา 2561ช่วงเดือนมีนาคม 2562 วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปSPSS Version 18 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 
ผลการวจัิย พบว่า 

1. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 
ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน ท่ีเกิดจากการใชก้ลยทุธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
ชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ 

 ปีการศึกษา 2560 โดยรวมทุกกลุ่มท่ีประเมิน อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาจ าแนก
เป็นรายกลุ่มผูป้ระเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X = 3.79, 
S.D. = 0.35) อยู่ในระดบัมากรองลงมาได้แก่กลุ่มนักเรียน( X = 3.68, S.D. = 0.54) อยู่ในระดับมาก 
ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  (X = 3.61, S.D. = 0.51) อยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั  

 ปีการศึกษา 2561 โดยรวมทุกกลุ่มท่ีประเมิน อยู่ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณา
จ าแนกเป็นรายกลุ่มผูป้ระเมิน พบวา่ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X = 
4.57, S.D. = 0.40) อยู่ในระดับมากท่ีสุดรองลงมาได้แก่กลุ่มนักเรียน( X = 4.56, S.D. = 0.61) อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มครูและกลุ่มเครือข่ายผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (X = 4.54, S.D. = 0.42,0.64)
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เช่นกนัสอดคลอ้งตามสมมติฐาน 

2. ผลการปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนตามสภาพจริง พบวา่ ปีการศึกษา 
2560 มีนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ รวมทั้ งส้ิน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 12.02 ของ
นกัเรียนทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 มีนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์รวมทั้งส้ิน 141 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.62 สรุปผลการปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ หลงัการพฒันา ทั้งสองปีการศึกษา 
พบวา่ โรงเรียนสามารถลดจ านวนนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคไ์ดจ้  านวน 384 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.64 และเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสามารถลดพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงคข์องนกัเรียนระดบัร้ายแรงมากเป็นศูนย ์ สอดคลอ้งตามสมมติฐาน 
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3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอตัลักษณ์
ผูเ้รียน หลงัการพฒันา โดยใชก้ลยทุธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี
หลงัการพฒันา ตามความคิดเห็นของครู และผูป้กครอง  

ปีการศึกษา 2560  โดยรวมทั้งสองกลุ่มผูป้ระเมิน อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็น
รายกลุ่มผูป้ระเมิน พบวา่ทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉล่ียเท่ากนั(X = 3.65, S.D. = 0.62, 0.68) อยูใ่นระดบัมาก  

ปีการศึกษา 2561  โดยรวมทั้งสองกลุ่มผูป้ระเมิน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณา
เป็นรายกลุ่มผูป้ระเมิน พบว่า ทั้ งสองกลุ่ม คือ กลุ่มผูป้กครองและมีค่าเฉล่ียสูงสุด(X = 4.56, S.D. = 
0.53) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ กลุ่มครู (X = 4.53, S.D. = 0.63) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เช่นกนั
สอดคลอ้งตามสมมติฐาน 

4. ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินระดบัดีข้ึนไป
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2560-2561 พบวา่ คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินระดบัดีข้ึนไป หลงัการพฒันา ทั้ง 2 ปีการศึกษามีค่าเฉล่ียร้อย
ละมากกว่า ร้อยละ 90 ทั้ง 8 ประการ โดยปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉล่ียร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา 2560 
ทั้ง 8 ประการ และเม่ือพิจารณาค่าพฒันา พบวา่ คุณลกัษณะฯ อยูอ่ยา่งพอเพียง มีค่าพฒันาสูงสุด +3.08 
รองลงมาไดแ้ก่ คุณลกัษณะฯ มุ่งมัน่ในการท างาน +2.70 ส่วนคุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้ มีค่าพฒันาต ่าสุด 
+1.54สอดคลอ้งตามสมมติฐาน 

5. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชนท่ีมีต่อการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 
ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี 
หลงัการพฒันา  ปีการศึกษา 2560-2561 

 ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทุกกลุ่มท่ีประเมินมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมากและ
เม่ือพิจารณาจ าแนกตามกลุ่มผูป้ระเมิน พบว่า กลุ่มเครือข่ายชุมชนมีความพึงพอใจค่าเฉล่ียสูงสุด      
(X = 3.67 , S.D. = 0.50) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มนกัเรียน (X = 3.64, S.D. = 0.60) อยูใ่น
ระดบัมาก ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ต ่าสุด (X =3.54, S.D. = 0.60) อยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั 

 ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มท่ีประเมินมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
และเม่ือพิจารณาจ าแนกตามกลุ่มผูป้ระเมิน พบว่า กลุ่มผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด           
(X = 4.64 , S.D. = 0.52) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มเครือข่ายชุมชน (X = 4.62, S.D. = 0.48) 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( X = 4.53, S.D. = 0.58) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
เช่นกนัสอดคลอ้งตามสมมติฐาน 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดี ตามอัตลักษณ์ผู ้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ 

SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 คร้ังน้ีท าให้
คน้พบ จุดเด่น ของการเป็นแบบอย่างท่ีดีจากปัจจยัสนับสนุน 6 ด้าน ตามกลยุทธ์ SUANCHON 
MODEL ซ่ึงเป็นประโยชน์ และแนวทางในการพฒันาความเป็นคนดีของนกัเรียนต่อไป 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
1.1 ดา้นการบริหาร และการมีส่วนร่วม โรงเรียนตอ้งก าหนดนโยบาย และเป้าหมาย

การพฒันาไวอ้ย่างชัดเจน ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง และสร้างความตระหนัก ความรู้ 
ความเขา้ใจตามกรอบกิจกรรม และกลยทุธ์ท่ีก าหนด 

1.2 ดา้นเครือข่ายผูป้กครอง (พอ่แม่) ผูป้กครองควรเขา้มามีบทบาทส าคญั และมีส่วน
ร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนควรมีการส่งเสริมให้ผู ้ปกครอง ถ่ายทอดประสบการณ์ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เทคนิค/วธีิการเล้ียงลูกแบบประชาธิปไตย และการส่งเสริมการประกาศเกียรติคุณ 
“ผูป้กครองแห่งความดี” ตามกลยทุธ์ท่ีก าหนด 

1.3 ด้านการพฒันาครู โรงเรียนควรเร่งรัด ความเป็นแบบอย่างแห่งความดีของครู 
เพราะแบบอยา่งท่ีดีมีค่ากวา่ค าสอน 

1.4 ดา้นการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนควรส่งเสริม/เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ โดย
การปฏิบติั และสอดแทรกคุณลกัษณะความเป็นคนดี ไวใ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกลยุทธ์ท่ี
ก าหนด 

1.5 ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ควรส่งเสริมการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของ
นกัเรียน โดยการส่งเสริมให้นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมแสดงศกัยภาพ เพื่อพฒันาตนเอง เพื่อน พี่ 
และน้องๆ ตามกลยุทธ์ และเสริมเติมเต็มความดี ด้วยการจดัค่ายเยาวชนคนดี และจดักิจกรรม
นกัเรียนแบบอยา่งแห่งความดี อยา่งต่อเน่ืองภายใตก้ารมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน 

1.6 ดา้นส่ือตน้แบบ โรงเรียนควรพฒันาบรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน
ให้เป็น “ครูท่ีพูดไม่ได้” ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของโรงเรียน เช่น ห้องน ้ า ห้องส้วม ท่ีจอดรถ สนาม
กีฬา บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน หอ้งพกัครู หอ้งปฏิบติัการต่างๆ และหอ้งเรียน เป็นตน้ 

1.7 หลงัการพฒันา ควรมีการตรวจสอบพฤติกรรมความเป็นคนดีของนกัเรียน อยา่ง
นอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพื่อดูแนวโนม้ความคงทน ต่อเน่ือง และย ัง่ยนืของพฤติกรรมความเป็นคนดี
ของนกัเรียน สู่การพฒันาให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม และนโยบายของโรงเรียน 
และนโยบายแห่งรัฐ 
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2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นคนดี สู่ความย ัง่ยนื 
2.2 ควรศึกษาผลกระทบเชิงบวกของการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของ

นกัเรียนท่ีปรากฏต่อชุมชน หรือสังคม ในเขตบริการของโรงเรียน 
2.3 ควรมีการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนใน

รูปแบบหรือลกัษณะอ่ืนๆ อยา่งหลากหลาย เพื่อน าไปสู่การประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวางต่อไป 
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Abstract 
 

The development of the good characteristic of students according to student identity 
through SUANCHON MODEL strategy Suankularb Wittayalai Chonburi School academic year 
2560-2561  

The objectives of this research were: 1) The development of the good characteristic of 
students according to student identity through SUANCHON MODEL strategy Suankularb 
Wittayalai Chonburi School academic year 2560-2561 2) to study the results of undesirable 
behaviors adjustment according to the authenticity of students after the development of the good 
characteristic of students according to student identity through SUANCHON MODEL strategy 
Suankularb Wittayalai Chonburi School academic year 2560-2561 3) To study the good 
characteristic of students according to student identity after development through SUANCHON 
MODEL strategy Suankularb Wittayalai Chonburi School academic year 2560-2561 4) to study the 
desirable characteristic of students accordance with school curriculum after development of the 
good characteristic of students according to student identity through SUANCHON MODEL 
strategy Suankularb Wittayalai Chonburi School academic year 2560-2561 5) to study the 
satisfaction of the students, teachers, parents, committees of basic educational school, and 
community network toward the development of the good characteristic of students according to 
student identity through SUANCHON MODEL strategy Suankularb Wittayalai Chonburi School 
academic year 2560-2561. The duration of this study from May, 2560 to March, 2562, 2 academic 
years continuously. The sample consisted of 1) 322 students in academic year 2560 and 335 
students in academic year 2561. 2) 80 teachers in academic year 2560 and 86 teachers in academic 
year 2561. 3) 332 parents in academic year 2560 and 335 parents in academic year 2561. 4) 13 
committees of basic educational school in academic year 2560 to 2561. 5) 30 community network 
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in academic year 2560 to 2561. The instruments used to collect data was 5-rating scale 
questionnaire, the undesirable behavior adjustment’s record form according to the authenticity of 
students, the desirable characteristic of students accordance with school curriculum. The 
reliability at 0.973-0.978. The data was collected 2 times. The 1st time was after development in 
March, 2561 in academic year 2560 and the 2nd time was after development in March, 2562 in 
academic year 2561. The statistic used to analyze were SPSS version 18, percentage, mean, and 
standard deviation.  

The result showed that:  
1.  The result of data analysis, quality development of the good characteristic of 

students according to student identity after using SUANCHON MODEL strategy Suankularb 
Wittayalai Chonburi School academic year 2560-2561 according to the opinions of students, 
teachers, parents, and the committees of basic educational school found that 

 Academic year 2560, in overall was at a high level. Considering the classification 
each group of participants found that in the aspect of the committees of basic educational school 
with the highest mean( X = 3.79, S.D. = 0.35) at a high level. In the aspect of students was at a high 
level ( X = 3.68, S.D. = 0.54) while in the aspect of teachers with the lowest mean ( X = 3.61, S.D. = 
0.51) at a high level as well.  

 Academic year 2561, in overall was at the highest level.  Considering the classification 
each group of participants found that in the aspect of the committees of basic educational school 
with the highest mean ( X = 4.57, S.D. = 0.40) at the highest level. In the aspect of students with the 
highest mean ( X = 4.56, S.D. = 0.61) at a highest level while in the aspect of teachers and community 
network with the lowest mean ( X = 4.54, S.D. = 0.42,0.64) at the highest level in accordance with the 
hypothesis.  

2.  The results of undesirable behavior adjustment of student accordance with authenticity 
of students found that academic year 2560, there were 243 students with undesirable behaviors. It 
was equivalent to 12.02 percent of all students. Academic year 2061, there were 141 students with 
undesirable behaviors, it was equivalent to 5.62 percent of all students. In conclusion, the results 
of undesirable behavior adjustment of students after development in academic year 2560-2561 found 
that the number of students with undesirable behaviors was reduced to 384 students equivalent to 
17.64 percent of all students. It was noticeable that in the academic year 2561, the school was able to 
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reduce the number of students with undesirable behaviors at a very serious level in accordance with 
the hypothesis.  

3.  The summary of data analysis, the good characteristic of students according to student 
identity after development through SUANCHON MODEL strategy Suankularb Wittayalai Chonburi 
School in the aspect of the opinions of teachers and parents.  

 Academic year 2560, in overall was at a high level. Considering the classification each 
group of participants found thatthe two groups are on equal mean ( X = 3.65, S.D. = 0.62,0.68)  at a 
high level. 

 Academic year 2561, in overall was at the highest level. Considering the classification 
each group of participants found thatthe group of parents with the highest mean (X = 4.56 , S.D. = 0.53) 
at the highest level as well as  the group of teachers (X = 4.53, S.D. = 0.63)in accordance with the hypothesis.  

4.  The result of the desirable characteristic of students in Suankularb Wittayalai 
Chonburi School found that after the development in  academic year 2560-2561, the desirable 
characteristics of students had better assessment results. After the development the two-year 
mean are more than 90 % in all 8 aspects. In academic year 2561, the mean was higher than the 
academic year 2560 in all 8 aspects. Considering the development value, found that the desirable 
characteristics indicating behavior namely the sufficient was at the highest development value 
+3.08, followed by the effort for studying +2.70. While the avidity for learning was at the lowest 
development value +1.54 in accordance with the hypothesis. 

5.  The summary of data analysis, the satisfaction of students, teachers, parents, 
committees of basic educational school, and community network toward the development of the 
good characteristic of students according to student identity through SUANCHON MODEL 
strategy Suankularb Wittayalai Chonburi school after the development academic year 2560-2561.  

 Academic year 2560, overall satisfaction of all participants was at a high level. 
Considering the classification of the group of participants found that the community network had 
the highest level of satisfaction ( X = 3.67, S.D. = 0.50) at a high level. Followed by the group of 
students had a high level of satisfaction ( X = 3.64, S.D. = 0.60) while the group of teachers had 
the lowest mean of satisfaction ( X =3.54, S.D. = 0.60) at a high level.  

 Academic year 2561, overall satisfaction of all participants was at the highest level. 
Considering classified by group of participants found that the group of parents had the highest 
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level of satisfaction ( X = 4.64, S.D. = 0.52)  at the highest level. Followed by the group of 
community network satisfaction was at the highest level. While the group of teachers had the 
lowest level of satisfaction ( X = 4.53, S.D. = 0.58)  at the highest level in accordance with the 
hypothesis.  
 
Suggestion 

According to this research to develop a good character depending on the learner identity 
by using the strategy SUANCHON MODEL, Suankularbwittayalai Chonburi School, in academic 
year 2017-2018, the result found the strengths of being a good model from the 6 supporting 
factors according to the SUANCHON MODEL strategy, which is useful and a way to develop the 
goodness of students in the future 

1.  Suggestions of using research findings 
 1.1  Administration and participation are suggested that the schools must clearly set 

development policies and goals under the participation of relevant parties and create awareness, 
knowledge, and understanding of the framework, activities and strategies that are defined. 

 12.  The parents network (parents) parents should play an important role and 
participate in caring for students. There should be encouragement for parents to share 
experiences, exchange knowledge of democratic child -raising methods and promote the honor 
announcement  'Guardians of Goodness' according to the strategy set. 

 1.3  Teacher development  found that schools should accelerate the role model of 
teachers’ goodness according to good examples are more valuable than teachings. 

 1.4  Learning management  indicated that schools should promote to give students 
the opportunity to learn by performing and including virtuous qualities in all groups of learning 
according to the strategy set. 

 1.5  The learner development activities found that school should promote the 
learner development activities by encouraging students to perform activities to show their 
potential for self-development, friends and siblings according to the strategies to fulfill goodness 
by organizing good youth camps and continually organize student activities of goodness under the 
participation of community networks. 
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 1.6 Prototype media  showed that schools should develop the atmosphere and 
environment within the school to be 'Teachers cannot Speak' campaign covers all areas of the 
school such as bathrooms, toilets, parking lot, sports fields including the atmosphere around the 
teachers' room, laboratories and classrooms etc. 

 1.7  After the development, the good behavior of the students should be checked at 
least once per semester to see the tendency, persistence and sustainability of the good behavior to 
conform with the social changes, the school policy and the government policy. 
 Suggestions for further assessment or research 

2.1  should study factors that affect the goodness of students according to 
the student identity to sustainability.              

2.2  should study the positive impact of the development of the good characteristics of 
students that appear to the community or society in the school service area.              

2.3  There should be a development of the good characteristics of students in various 
strategies in order to apply widely.  
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กติติกรรมประกาศ 
 

 การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน โดยใช้กลยุทธ์ 
SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561ฉบบัน้ีส าเร็จ
ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือ แนะน า และให้
ค  าปรึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 ขอขอบคุณนายอภิสิทธ์ ร่ืนจิตร์ข้าราชการบ านาญ อดีตผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  รองศาสตราจารย ์ดร. สุเมธ งามกนก ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.สุกิจ โพธ์ิศิริกุล ผู ้อ  านวยการเช่ียวชาญโรงเรียนบ้านค่าย จังหวดัระยอง                
ดร.มนูญ เช้ือชาติ ขา้ราชการบ านาญ อดีตผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนพนสันิคม อ าเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบุรี นายอุทยั สิงโตทอง อดีตผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชลบุรีท่ีไดก้รุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ เคร่ืองมือในคร้ังน้ี 
 ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครอง และนักเรียนโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลยั ชลบุรีท่ีให้ความร่วมมือ และความสะดวกในการเก็บขอ้มูลเพื่อรายงานการวิจยัใน
คร้ังน้ี 
 คุณค่าประโยชน์ คุณงามความดีทั้งหลายท่ีไดรั้บจากรายงานการวจิยัคร้ังน้ี ผูร้ายงานขอมอบ
เป็นกตญัญุตาบูชา แด่ บิดา มารดา และบูรพาจารยท่ี์เคยอบรมสั่งสอน รวมทั้งผูมี้พระคุณทุกท่าน ท่ีให้
ความรู้ ประสบการณ์  สติปัญญา ท่ี เป็นเคร่ืองน าพาชีวิตเพื่อความเจริญ ก้าวหน้า และพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป 
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