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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคด์งัน้ี  1. เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพพฒันาความเป็นคนดีของ
นกัเรียนโดยใช ้KIDS-DE MODEL โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2559-2560 2. เพื่อศึกษาการมี
ส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งในพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ KIDS-DE Model โรงเรียน           
รัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2559-2560  3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความเป็นคนดีของนักเรียน โรงเรียน              
รัตภูมิวิทยา หลงัการพฒันา โดยใช ้ KIDS-DE MODEL ปีการศึกษา 2559 และ 2560  4. เพื่อศึกษา
ความพงึพอใจของครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ที่มีต่อการ
พฒันาความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช ้ KIDS-DE MODEL โรงเรียนรัตภูมิวิทยา หลงัการพฒันา               
ปีการศึกษา 2559-2560  

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย นักเรียน ปีการศึกษา 2559 จ านวน 769 คน 
และปีการศึกษา 2560 จ านวน 769 คน ครู ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 จ านวน 56 คน 
ผูป้กครอง ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 จ านวน 769 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา  2560  จ านวน 13 คน และเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2559 
และปีการศึกษา  2560  จ านวน 15 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมทั้งส้ิน 4 มีการตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือทุกฉบบัไดค้่าความเช่ือมัน่ระหวา่ง .973-.978 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 
version 18  

 
ผลการวิจัยพบว่า 

1.  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช ้
KIDS-DE MODEL โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผูป้กครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2559-2560 พบวา่ 

ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมทุกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก               
(X =3.52, S.D.= 0.50) เม่ือพิจารณาจ าแนกตามกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มคณะกรรมการ        
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ขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( X =3.59, S.D.= 0.72) รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน                
มีคุณภาพ อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.52, S.D.= 0.57) ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉล่ียต ่าสุด อยู่ในระดบัปานกลาง             
(X =3.45, S.D.= 0.57) 

ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด (X =4.51, S.D.= 0.42) เม่ือพิจารณาจ าแนกตามกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด อยูใ่นระดบัมากที่สุด (X =4.66, S.D.= 0.57) รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มนักเรียน อยูใ่นระดบัมากที่สุด              
(X =4.52, S.D.= 0.57) ส่วนกลุ่มผูป้กครอง และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด อยูใ่นระดบัมาก (X =4.46, S.D.= 0.57,0.56) สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 

2.  สรุปผลการวเิคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งในการพฒันาการพฒันาความ
เป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ KIDS-DE MODEL โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2559-2560 
จ  าแนกตามกลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม  พบวา่ 

 ปีการศึกษา 2559 โดยรวมผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.25, S.D.= 0.68) 
และเม่ือจ าแนกตามกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มนักเรียน มีส่วนร่วมมากที่สุด ( X = 4.30, 
S.D.= 0.90) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มผูป้กครอง ( X = 4.29, S.D.= 0.91) อยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนกลุ่มครู มีส่วนร่วมต ่าสุด อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั (X = 4.20, S.D.= 0.80) 

 ปีการศึกษา 2560 โดยรวมผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในระดบัมากที่สุด ( X = 4.59, S.D.= 0.61) 
และเม่ือพจิารณาจ าแนกตามกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัมากที่สุด (X = 4.65, S.D.= 0.58) รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มครู (X = 4.61, 
S.D.= 0.58) ส่วนกลุ่มผูป้กครอง มีส่วนร่วมต ่าสุด อยูใ่นระดบัมากที่สุดเช่นกนั (X = 4.52, S.D.= 0.59) 
สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 

3.  ผลการเปรียบเทียบการสังเกตพฤติกรรมความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช ้KIDS-DE 
MODEL โรงเรียนรัตภูมิวทิยา หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2559 และ 2560  พบวา่  

ปีการศึกษา 2559 พฤติกรรมความเป็นคนดีของนักเรียนตามตวับ่งช้ีที่โรงเรียนก าหนด 
ทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ 1) การมีคุณธรรมจริยธรรม 2) การมีระเบียบวินัย 3) การมีจิตส านึกที่ดี 4) การรัก                  
การเรียนรู้ 5) มีความรักผกูพนัเอ้ืออาทร ห่วงใยบุคคลในครอบครัว 6) มีความเป็นไทย และวฒันธรรม
ไทย 7) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 8) มีวถีิแบบประชาธิปไตย 9) ไม่มัว่สุมกบัอบายมุข มีคุณภาพ
ระดบัดีขึ้นไป มีค่าเฉล่ียร้อยละ ระหวา่ง 82.57-86.93 

ปีการศึกษา 2560 พฤติกรรมความเป็นคนดีของนักเรียนตามตวับ่งช้ีที่โรงเรียนก าหนด 
ทั้ง 9 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การมีคุณธรรมจริยธรรม 2) การมีระเบียบวินัย 3) การมีจิตส านึกที่ดี 4) การรักการ
เรียนรู้ 5) มีความรักผกูพนัเอ้ืออาทร ห่วงใยบุคคลในครอบครัว 6) มีความเป็นไทย และวฒันธรรมไทย                   
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7) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 8) มีวิถีแบบประชาธิปไตย 9) ไม่มัว่สุมกับอบายมุข  มีค่าเฉล่ีย                    
ร้อยละ ระหว่าง 83.78-88.53 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมความเป็นคนดีของนักเรียน ปีการศึกษา 
2560 มีการพฒันาสูงกวา่ ปีการศึกษา 2559 ทุกดา้น สอดคลอ้งตามสมมติฐาน 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชนในการพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ KIDS-
DE MODEL โรงเรียนรัตภูมิวทิยา หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2559-2560 พบวา่ 

 ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดับมาก                   
(X = 3.50, S.D. = 0.40) เม่ือพจิารณาแต่ละกลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ผูป้กครอง มีความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.58, S.D. = 0.60) รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มนักเรียน อยูใ่นระดบัมาก  
(X = 3.54, S.D. = 0.59) ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.26, 
S.D. = 0.43)  

 ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม ทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมากที่สุด                    
( X = 4.59, S.D. = 0.42) เม่ือพิจารณาแต่ละกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มครู มีความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัมากที่สุด ( X = 4.76, S.D. = 0.43) รองลงมาไดแ้ก่  กลุ่มผูป้กครอง อยูใ่น
ระดบัมากที่สุด ( X = 4.61, S.D. = 0.54) ส่วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉล่ีย
ความพงึพอใจต ่าสุด อยูใ่นระดบัมากที่สุด เช่นกนั (X = 4.51, S.D. = 0.56) สอดคลอ้งตามสมมติฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวจิยัวธีิการวิจยัการพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช ้KIDS-DE MODEL
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2559-2560 คร้ังน้ีท  าให้ไดค้น้พบจุดเด่น ของการมีแบบอยา่งที่ดี 
ซ่ึงเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพฒันาความเป็นคนดีของนกัเรียนต่อไป 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ดา้น Kindness of Friends (เพือ่นดี) เน่ืองจากเพื่อนคือบุคคลที่นักเรียนคบหาคุยกนั 

คอยใหค้  าปรึกษาในทุกๆ เร่ือง คอยชกัชวนไปในทางที่ดีเช่น ชวนกนัอ่านหนังสือ ช่วยกนัติวขอ้สอบ 
ถา้คบเพือ่นที่ดีจะท าใหชี้วติมีอนาคตสดใสมีการงานที่ดี แต่ถา้คบเพือ่นชัว่ชีวติเราจะตกต ่าลงเน่ืองจาก
จะชวนกนัท าในส่ิงที่ไม่ดีดงันั้นการคบเพือ่นมีความส าคญัและจ าเป็นต่อชีวติของวยัรุ่นเพราะเพื่อนจะ
มีอิทธิพลในเร่ืองความคิดความเช่ือตลอดจนใหค้  าปรึกษา หรือแนะน าในเร่ืองต่างๆ รวม ทั้งพฤติกรรม
ทางเพศ และอาจชักจูงไปในทาง ที่ ดีและไม่ดี ดังนั้ นการเลือกคบเพื่อนที่ดีจะช่วยแนะน าเร่ือง
พฤติกรรมทางเพศในทางที่เหมาะสม 
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1.2 ดา้น Ideal Teachers (ครูดี) เน่ืองจากครูไม่เพียงแต่จะตอ้งมีความรู้ทางวิชาการเพื่อ
จะสอนนกัเรียนเท่านั้น แต่ครูยงัจะตอ้งเป็นผูช่้วยนักเรียนให้พฒันาทั้งทางดา้นสติปัญญา บุคลิกภาพ 
อารมณ์  และสงัคมดว้ยดงันั้น ครูตอ้งเป็นผูท้ี่ใหค้วามอบอุ่นแก่นักเรียน และนักเรียนส่วนมากจะมีครู
อย่างน้อยหน่ึงคนที่ยดึเป็นตน้แบบและนักเรียนจะยอมรับค่านิยมและอุดมการณ์ของครูที่นักเรียน          
ยดึเป็นตน้แบบจะติดตามไปตลอดชีวติ 

1.3 ดา้น Delightful Family (ครอบครัวดี) เน่ืองจาก ครอบครัว เป็นสถาบนัแห่งแรกที่
อบรมทางดา้นจิตใจและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพใหแ้ก่นกัเรียน โดยประกอบดว้ยพ่อ แม่ ลูก ถือเป็น
สถาบนัหลกัในการดูแลและเล้ียงดูถา้ครอบครัวใดที่พ่อแม่และบุคคลในครอบครัวมีการศึกษาและ 
ถ่ายทอดส่ิงที่ ดีมีคุณค่ากบัเด็ก  เด็กก็จะไดรั้บการซึมซบัส่ิงที่ดีมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ์ แต่ถา้เด็กที่
เกิดในครอบครัวที่เป็นแบบอยา่งในทางตรงขา้ม เช่น พอ่ แม่ หรือบุคคลในครอบครัวมีการศึกษาน้อย 
ยากจน พ่อแม่มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกตอ้ง เช่น พูดจาหยาบคาย ไม่สุภาพ และมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสมเด็กก็จะ ซึมซบัเอาพฤติกรรมที่ไม่ถูกตอ้งนั้นมาเป็นพฤติกรรมของตนเอง ดงันั้น ครอบครัว
จึงมีอิทธิพลอยา่งมากต่อพฤติกรรมต่างๆ ของนกัเรียน 

1.4 ดา้น School Adminstration (การบริหารจดัการดี) เน่ืองจากโรงเรียน ตอ้งก าหนด
แนวนโยบายที่ชดัเจน เพื่อสร้างเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผูมี้วินัยในตนเอง สามารถประพฤติ
ปฏิบติัตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและของสังคมทัว่ไป สามารถควบคุมดูแลตนเอง และสังคม
ส่วนรวมให้อยู่ร่วมกันได้ดว้ยความสงบสุข  อนัจะมีผลท าให้โรงเรียนสามารถด าเนินกิจการต่าง ๆ              
ไปด้วยความสงบเรียบร้อยและนักเรียนเองก็สามารถท าการศึกษาเล่าเรียนได้ด้วยความราบร่ืน 
ปราศจากความเดือดร้อนวุน่วาย อนัเกิดจากการที่นกัเรียนขาดวนิยัขาดความรับผิดชอบ ยิง่กว่านั้นการ
ที่โรงเรียนสามารถปลูกฝังใหน้กัเรียนสามารถประพฤติปฏิบตัิตนในแนวทางที่ถูกที่ควรดว้ยตวัของเขา
เอง  ยอ่มจะช่วยให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศต่อไปดว้ยดี  อนัจะเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่แก่ตนเองและแก่สงัคมส่วนรวมในอนาคต 

1.5 ด้าน Developed Environment (ส่ือ บรรยากาศ และแหล่งเรียนรู้ดี) เน่ืองจาก
ส่ิงแวดลอ้มที่จะตอ้งพฒันาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ ส่ือตน้แบบที่ส าคญัทั้งภายในและนอกโรงเรียน หรือ
ถ้าหากนักเรียนอยู่ในชุมชนที่มีระบบการจดัการที่ดีมีแบบอย่างทาง พฤติกรรมที่เหมาะสม และ           
มีกิจกรรมที่กระตุน้หรือส่งเสริมเด็กและเยาวชนเขา้มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของชุมชนดว้ยแลว้ 
จะช่วยใหเ้ด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ คิดเพือ่ส่วนรวมและชุมชนที่ตนเองอาอาศยัอยู ่ช่วยกนัพฒันา
ชุมชนใหมี้ความเจริญกา้ว หรือส านึกรักบา้นเกิด ซ่ึงนบัวา่เป็นพื้นฐานส าคญัของ  การเจริญเติบโตเป็น
ผูใ้หญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป 
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1.6 หลังการพฒันาโรงเรียนควรมีการตรวจสอบพฤติกรรมที่สะทอ้นคุณลักษณะ
ความเป็นคนดีอยา่งต่อเน่ือง อยา่งน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพื่อดูแนวโน้มความย ัง่ยืนหรือความ
คงทนถาวรของความเป็นคนดีของนักเรียนและ ทบทวนกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุงพฒันาให้
สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ของโรงเรียน เช่นในด้านวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าหมาย เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ ของโรงเรียน การเปล่ียนแปลงของครู การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของนกัเรียนและการเปล่ียนแปลงของชุมชน รวมถึงการเปล่ียนแปลงนโยบายแห่งรัฐ อยา่งนอ้ยปีละ
1 คร้ัง  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1  ควรศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการเป็นคนคดีของนกัเรียนอยา่งย ัง่ยนื 
2.2  ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นคนดีของนักเรียนกบัสภาพแวดลอ้ม

ของบา้น โรงเรียน วดั และหรือมสัยดิ ในชุมชนที่นกัเรียนอาศยัอยู ่
2.3 ควรศึกษาผลกระทบทางบวกของการเป็นคนดีของนักเรียนที่มีต่อชุมชนและ

สงัคมโดยรอบสถานศึกษา 
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Abstract 
  

 The objective of this research is to 1) study the developmental level of becoming good 
person for students by using KIDS-DE MODEL in Rattaphumwittaya School for 2017-2018 academic 
year.  2) study the participation of related persons in order to improve students to become good person 
by using KIDS-DE MODEL for Rattaphumwittaya School of 2017-2018 academic year. 3) study the 
students’ behavior after using KIDS-DE MODEL in the year 2017 and 2018.  4) study the satisfaction 
of parents and teachers, school board committees, and community network in order to become good 
persons after using KIDS-DE MODEL in Rattaphumwittaya School in 2017-2018 academic year. 
 The samples used in this research are included 769 students in 2017 and 769 students in 
2018.  There were 56 teachers in both 2017 and 2018.  For school board committees, there were 13 
persons both in 2017 and 2018.  Finally, there were 15 persons from community network both in 2017 
and 2018.  The total tools to collect data was 4.  Every tool quality was checked to get the confidence 
score between 0.976-0.978.  The percentage, average and standard deviation were used to analyze the 
data.  SPSS Version 18 was a program employed to calculate all statistic data.  
 
Results: 

1. The conclusion for analyzing data to improve good person in student by using KIDS-DE 
MODEL in Rattaphumwittaya School from students’ opinion, teachers’ opinion, parents’ opinion and 
the school board committees’ opinion after developing in 2017-2018 academic year can be found as 
follow: 

 In 2017, overall prospect groups had the average score in higher level ( X =3.52, 
S.D.=0.50).  When considered each group of respondents, the school board committees showed the 
highest average score ( X =3.59, S.D.=0.72) on higher level followed by student group that was shown 
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higher level also ( X  =3.52, S.D.=0.57).  For teacher group, it was reported the lowest average score              
( X =3.45, S.D.=0.57) on medium level. 
 In 2018, overall group of respondents had the average score in the highest level                       
( X =4.51, S.D.=0.42).  After considering all respondents, teacher group was the highest average score 
( X =4.66, S.D.=0.57) followed by student group score on the highest level ( X  =4.52, S.D.=0.57).   
On the other hand, parent and school board committee groups had the lowest average score ( X  =4.46, 
S.D.=0.57,0.56) in high level which was consistent with the hypothesis. 

2. The conclusion for participation of related people to get good person in student by using 
KIDS-DE Model for Rattaphumwittaya School between 2017-2018 academic year can be categorized 
as follow: 
 In 2017, overall there were related persons participated in higher level ( X  =4.25, 
S.D.=0.68). When classified by the respondents, students were the highest group who participated in 
higher level ( X =4.30, S.D.=0.90).  Next, the parents were participated in higher level ( X =4.29, 
S.D.=0.91).  For teacher group, the result was shown the lowest participated score ( X =4.20, 
S.D.=0.80) in higher level. 
 In 2018, the overall related persons had been participated in the highest level ( X =4.61, 
S.D.=0.56).  When considered by the groups of respondents, the school board committees were the 
highest average score ( X =4.65, S.D.=0.58) in the highest level followed by teachers’ group                            
( X =4.61, S.D.=0.58).  The lowest score was parents’ group which was in high level ( X =4.52, 
S.D.=0.59) that was consistent with the hypothesis. 

3. The comparison result of observation of good behavior in students by using KIDS-DE 
MODEL for Rattaphumwittaya School after improving in the 2017 and 2018 academic year can be 
found as follow: 
  In 2017, the good behavior of students using school’s indicators on 9 categories consist 
of 1) ethics 2) disciplines 3) good consciousness 4) learning eagerness 5) love and generosity in family 
6) Thai tradition 7) good mental and physical health 8) democratic way of life 9) no bad conduct.                  
This average percentage was between 82.57 – 86.93 which was in better level. 
  In 2018, the good behavior of students using school’s indicators on 9 categories consist 
of 1) ethics 2) disciplines 3) good consciousness 4) learning eagerness 5) love and generosity in family 
6) Thai tradition 7) good mental and physical health 8) democratic way of life 9) no bad conduct.  
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There was the average score between 83.78 – 88.53 which shown the good behavior of students in 
2018 that was higher developed than those of 2017 in consistent with hypothesis. 

4. The conclusion result for the satisfaction of students, teachers, parents, school board 
committees and community networks by using KIDS-DE MODEL of Rattaphumwittaya School after 
improving in 2017-2018 academic year was found as follow: 
  In 2017, the overall satisfaction score in every group was high level ( X =3.50, 
S.D.=0.40).  To consider each group of respondents, parent group was the highest average score          
In terms of satisfaction on high level ( X =3.58, S.D.=0.60) followed by student group which was high 
level ( X =3.54, S.D.=0.59).  For teacher group, there was the lowest satisfaction score ( X  =3.26, 
S.D.=0.43) on medium level. 
 In 2018, the overall satisfaction score in all groups was the highest score ( X =4.59, 
S.D.=0.42).  Considered to each group of respondents, the highest average satisfied score was teacher 
group ( X  =4.76, S.D.=0.43) in the highest level.  The next group was the parent group which showed 
the highest level ( X =4.61, S.D.=0.54) .  For school board committee group, there was the lowest 
average satisfied score ( X  =4.51, S.D.=0.56) that was in the highest level with consistent to the 
hypothesis. 
 
Recommendations: 

From this research using KIDS-DE MODEL, it is almost certain that main feature of having 
a good role model can be useful and develops good personality in students. 

1. The suggestions for using this research results 
1.1 For kindness of friends, since friend is the person that student can easily talk and 

ask for advice, both student and his friend can do all activities together such as reading books together, 
finding out math problems or reviewing for exam.  If student has good friend, he will have a bright 
future.  On the other hand, if he has bad friend, his life will be getting worse and worse.  Therefore, 
friendship is important and necessary for teenage.  Friends also have mainly influenced on the 
thoughts or beliefs as well as suggestions in everything including the sexual behavior.  Friends can 
lead him or her to do good or bad thing.  Hence, choosing good friends can help children to behave in 
a proper manner. 
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  1.2  For ideal teachers, teachers not only have all knowledges to teach students, but also 
help them to improve their intelligence, personality, emotion and social.  Furthermore, teachers give 
them warmth.  Almost students have at least one teacher to become their role model, and they will 
accept teacher’s value and ideology.  They will do and follow their idol on the rest of their life. 
  1.3  For delightful family, since the family is the first institution that cultivates the mind 
and healthy behavior for children, parents and their family are the major and first institute to take care 
of them.  If parents are educated, they will give good values to their children.  Consequently, children 
themselves will absorb good behavior and good positive thinking.  In contrast, children who were born 
in uneducated family or poor family, they intend to absorb all wrong behaviors and finally get into 
those behaviors.  Thereby, family has very influenced to all behaviors of children since they were 
born. 
  1.4  For school administration, schools must clearly define the policies in order to 
support and provide students to become a self-discipline person.  They can be good member of the 
school and community.  They should control themselves in a society and happily participate with 
peaceful mind.  These can encourage all school activities or giving policies to success.  Students can 
also smoothly study without any troubles.  Besides, the school can cultivate the good behavior and 
personality in students to become a good citizen soon.  This is useful for themselves and their 
community in the future. 
  1.5  For developed environment (media, entertainment and good learning resources).  
The environment is a key to develop learning resources.  The media prototypes are also important for 
inside and outside schools.  Good management system in the community is the example for students.  
Moreover, the proper activities within community can be encouraged and supported children to 
participate in those community activities.  Hence, developed environment can help children to think 
for others, to have service mind, and to improve their community or love their homeland.  All of these 
are important foundation to become a good quality adult in the future. 
  1.6  After development, the school should continuously check the behavior that reflects 
the attributes of good person at least one time per semester.  The reason is to check at least once a year 
for the sustainability of becoming good person and review various activities in order to develop with 
the changes in the school such as vision, mission, objective, identity or teacher’s change, behavior 
change in students, community change including government policy change. 
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 2.  The recommendation for further research 
  2.1  It should be studied the factors that can affect the good person for student with 
sustainability. 
  2.2  It should be studied the relationship of good personality and the surrounding 
environment of student such as student’s house, schools, temples, mosques, or community where 
student lives. 
  2.3  It should be studied the effect of positive impact on good personality of students 
towards the community. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

การวจิยั เร่ือง การพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ KIDS-DE MODEL โรงเรียน           
รัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2559-2560  คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพื่อศึกษาระดบัคุณภาพการพฒันาความเป็น
คนดีของนักเรียนโดยใช้ KIDS-DE MODEL เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน                      
เพือ่ศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเครือข่ายชุมชน ที่มีต่อการพฒันาการพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียน 
โดยใช ้KIDS-DE MODEL 

ขอขอบคุณรศ.สุเทพ สนัติวรานนท ์ รองศาสตราจารย ์อาจารยส์าขาวิชาการประเมินผลและ
วิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  นางชนิดา วิสะมิตนันท์ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 16 นายวิรัตน์  บวัขาว ผูอ้  านวยการโรงเรียนเช่ียวชาญ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 12  ดร.พิมพม์าส รังสรรคส์ฤษด์ิ ผูอ้  านวยการโรงเรียน
เช่ียวชาญ โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 ดร.ถนอมทรัพย ์ 
นูนน้อย ผูอ้  านวยการโรงเรียนเช่ียวชาญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 16 

ขอขอบคุณเพื่อนผู ้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู ้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน รวมทั้งผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านที่ไดใ้ห้การสนับสนุน
ช่วยเหลือ จนท าใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 
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