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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร พระราชทานแก่ครูและนกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลั ณ พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน วนัพุธ ท่ี 
11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2522 ความตอนหน่ึงว่า...การศึกษาท่ีดีดา้นวิชาการเป็นทั้งรากฐานและ
ปัจจยัส าหรับการสร้างสรรค ์แต่การท่ีจะน าเอาวชิาการมาสร้างสรรคใ์ห้ส าเร็จไดน้ั้น จ  าเป็นท่ีสุด ท่ี
จะตอ้งอาศยัการศึกษาท่ีดีดา้นอ่ืนเขา้ประกอบอุดหนุนดว้ย การศึกษาดา้นอ่ืนนั้น หมายถึงการศึกษา
อบรมทุกอย่าง ทั้งทางดา้นความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบติั อนัเป็นตวัส าคญัในการฝึกฝน
ขดัเกลาให้บุคคลมีความคิดความฉลาด หนกัแน่นในเหตุผลและความสุจริต ละเอียดรอบคอบ รู้จกั
รับผิดชอบ รู้จักคิดตัดสินใจ ตามทางท่ี ถูกต้องเป็นธรรมและส าคัญอย่างยิ่ง ก็ คือมีความ
ขยนัหมัน่เพียร อุตสาหะขวนขวายท่ีจะลงมือท าการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเล็กใหญ่ ง่ายยาก ด้วย
ตนเอง ดงันั้น ผูท้  าหน้าท่ีให้การศึกษาจึงตอ้งส านึกตระหนกัอยูเ่สมอ ท่ีจะตอ้งให้การศึกษาท่ีดีแก่
เยาวชนให้ครบถว้นทุกดา้น ไม่ปล่อยให้ขาดตกบกพร่อง (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 
2550:18) สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบับปัจจุบัน (ราชกิจจานุเบกษา.              
2560: 14) ไดร้ะบุไวใ้นมาตรา 54 วา่การศึกษาทั้งปวงตอ้งมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีวนิยั ภูมิใจ
ในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 

ปัจจุบนัสังคมไทยไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท าให้เด็กและเยาวชน
ไทยมีค่านิยมท่ีแตกต่างไปจากเดิม โดยเน้นทางวตัถุมากกว่าการพฒันาจิตใจ ก่อให้เกิดความกา้วร้าว
และการแสดงออกทางศีลธรรมการเห็นผิดเป็นชอบ และอ่ืนๆ อนัเป็นเหตุให้เกิดความเส่ือมถอยทาง
ศีลธรรม เกิดปัญหาทางสังคมท่ีหลายฝ่ายต่างเร่งแกไ้ข เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขเป็นสังคม   ท่ีมี
คุณภาพ มุ่งพฒันาคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต รักความสามคัคี มีความเขม้แข็ง
ทางวฒันธรรม มีระบบภูมิคุม้กนัทางสังคมท่ีดี โดยต่างหวงัวา่การศึกษาจะเป็นกระบวนการช่วยสร้าง
คนให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไวปั้จจุบนัเด็กและเยาวชนไทยอยูใ่นสถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วงหลาย
ดา้น เช่น ดา้นสังคม ดา้นยาเสพติดและอ่ืนๆ ในขณะเดียวกนัคนไทยก าลงัประสบปัญหาวกิฤตค่านิยม
ท่ีเป็นผลกระทบจากการเล่ือนไหลทางวฒันธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย ทั้งทางส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยขาดการคดักรองและเลือกรับวฒันธรรมท่ีดีงาม ท าให้คุณธรรมและจริยธรรมอนัดีงาม
ของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จากวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปท าให้สถาบัน ครอบครัว
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สถาบนัการศึกษาและสถาบนัศาสนา มีบทบาทในการอบรมเล้ียงดูให้ความรู้ปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมลดน้อยลง น าไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมท่ีเน้นวตัถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มข้ึน ปัญหา
ความเส่ือมโทรมทางคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยในปัจจุบนั จะเป็นปัญหาอยา่งยิ่งต่อการพฒันา
นกัเรียนในอนาคต(อมรวิชช์  นาครทรรพ.  2559:14) สอดคลอ้งกบัการสะทอ้นปัญหาของนกัเรียน
และครู พบว่าในปัจจุบนันกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์อยูห่ลายประการ ไดแ้ก่ พฤติกรรม
ขาดวินยั เช่น มาสาย หนีเรียน แต่งกายไม่ถูกระเบียบ ใชโ้ทรศพัทมื์อถือผิดกาลเทศะ ไม่สวมหมวก
นิรภยั พฤติกรรมขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น เขา้แถว-เดินแถวไม่เป็นระเบียบ ไม่มีสัมมา
คารวะ พูดค าหยาบ พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ เช่น ไม่ตั้งใจเรียน ลอกการบา้น ไม่ส่งการบา้น 
ติด 0 ร มส ไม่ปิดน ้ า-ปิดไฟหลงัใชแ้ลว้ ไม่รักษาความสะอาดในโรงเรียน ขาดจิตส านึกสาธารณะ 
พฤติกรรมขาดความซ่ือสัตย ์สุจริต เช่น ลกัขโมย พูดโกหก  ทุจริตการสอบ เก็บของได้ไม่ส่งคืน  
พฤติกรรมเส่ียง กา้วราว เช่น สูบบุหร่ี ด่ืมเหลา้ เล่นการพนนั ทะเลาะวิวาทติดเกม ฟุ่มเฟือย ท าลาย
ทรัพยสิ์นของส่วนร่วม ข่มขู่รังแกเพื่อน-รุ่นน้อง ตั้งครรภ์ระหว่างเรียน (ศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม 
มูลนิธิยวุสถิรคุณ. 2560 : 10) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579ให้ความส าคญัเก่ียวกบัคนกล่าวคือ “คนไทยทุก
คนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑”โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ
จดัการศึกษา ๔ ประการ คือ ๑) เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ๒) เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลกัษณะทกัษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๓) เพื่อพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก
สามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ ๔) เพื่อน าประเทศไทยกา้วขา้มกบัดกัประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง และความเหล่ือมล ้ า
ภายในประเทศลดลง(กระทรวงศึกษาธิการ.2560 :ฉ) 

การศึกษาถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลกั    
ในการพฒันาก าลงัคนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข    
ในกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี 21 จะเห็นได้ว่าสังคมคาดหวงัเก่ียวกับ
การศึกษาว่ามีส่วนช่วยพฒันาคนในสังคมให้เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่า ท าให้ทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการยกระดบัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทิศทางการพฒันาประเทศไทยไปสู่ความมัน่คงและย ัง่ยืนนั้น จะตอ้งให้ความส าคญักบัการเสริมสร้าง
ทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้เขม้แข็ง และมีพลงัเพียงพอในการขบัเคล่ือน กระบวนการการพฒันาทั้งใน
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ระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพฒันาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลง
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 กระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนรับผดิชอบในการจดัการศึกษา มีความมุ่งหมายท่ี
จะพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยูร่่วมกบัสังคมอยา่งมีความสุข 
ภายใตว้ิสัยทศัน์ของแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีวา่ 
“มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพชีวติท่ีดี มีความสุขในสังคม” (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2559 : 51)  

จากผลการศึกษาของ สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ์ และศศิกาญจน์  ทวิสุวรรณ (2552:1-2) 
พบว่าสังคมไทยในปัจจุบนัเกิดวิกฤติคุณธรรมจริยธรรม มีปัญหาอาชญากรรมเกิดข้ึนในทุกภาคส่วน
ของสังคมอย่างไม่มีท่ี ส้ินสุด มีแนวโน้มปัญหาอาชญากรรมท่ีทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนผู ้ก่อ
อาชญากรรมเปล่ียนไปเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน จากรายงานสภาวะสังคมของส านกังานคณะกรรมการ
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเดือนมีนาคม 2552 พบวา่ ในไตรมาสส่ี มีเด็กและเยาวชน
ถูกด าเนินคดีรวม 46,981คดี ความผิดส่วนใหญ่เป็นคดีเก่ียวกับทรัพย์ ยาเสพติด และคดีชีวิตและ
ร่างกาย ตามล าดบั ผูก้ระท าผิดส่วนใหญ่เป็นเพศชายสูงถึงร้อยละ 91.06 ระดบัการศึกษามธัยมตอนตน้
ร้อยละ 39.28 ประถมศึกษาร้อยละ 29.10 ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ร้อยละ 30.61 และอาชีพรับจา้งร้อยละ 
27.68 เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดซ ้ ามีถึงร้อยละ 14.06 ของคดีท่ีถูกจับกุม เด็กและเยาวชน
แกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึน มีเด็กและเยาวชนถูกส่งเขา้สถานพินิจในคดีเก่ียวกบัการใช้ความ
รุนแรงกวา่ 35,000 คน และผลส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชน ปี 2550 พบวา่ในสถานศึกษามีเด็กท่ี
ถูกพบเห็นวา่พกพาอาวุธถึงร้อยละ 22.31 ถูกท าร้ายร่างกายร้อยละ 17-29 และถูกขู่กรรโชกทรัพย ์ร้อย
ละ8.16 นอกจากน้ีเด็กและเยาวชนจ านวนมากมีประสบการณ์ก่อความรุนแรง ร้อยละ 30.40 ยอมรับว่า
เคยตบ ตี ต่อยคนอ่ืน ร้อยละ 22.40 และสมพงษ ์ จิตระดบั (2560 : ออนไลน์) ประมวลเหตุการณ์ส าคญั
เก่ียวกบัเด็กและเยาวชนพบวา่ สถานการณ์ปัจจยัเส่ียง 10 เร่ือง ดงัน้ี 1) ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในหมู่เด็ก
และเยาวชนทุกระดบั เช่น เด็กอาชีวะตีกนั เด็กแวน้สก๊อย เป็นตน้ 2) การตั้งครรภ์ในวยัเรียนหรือคุณ
แม่วยัใส 3) ยาเสพติดในกลุ่มนักเรียนท่ีสามารถแทรกซึมเขา้ไปในสถานศึกษาได้โดยไม่มีใครกล้า
ขดัขวาง 4) การติดเกมของเด็กวยัเรียนโดยไม่สนใจต่อการเรียน 5) เด็กและเยาวชนอยูใ่นสังคมกม้หน้า
วนัละ 7-8 ชัว่โมง ใช้เพื่อพูดคุย เล่นไลน์เฟซบุ๊ก มากกว่าการเรียนรู้ดว้ยตนเอง6)เด็กและเยาวชนขาด
วินัยอย่างรุนแรง 7)เด็กเรียนรู้ไม่มีความสุข เครียด กดดัน มีการแข่งขนัมากเกินไป ถูกจ ากดัอยู่ใน
ห้องเรียนนานเกินไป 8) ร้านขายเหลา้ เบียร์ บุหร่ี รอบสถานศึกษาท าให้เกิดนักด่ืม นักสูบหน้าใหม่
เพิ่มข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นหญิง 9) มีเด็กยากจนด้อยโอกาส เข้าสู่การเป็นเหยื่อทางเพศ ยาเสพติด 
แรงงานเด็ก เด็กขอทานและโสเภณีเด็กเพิ่มข้ึนและ 10) เด็กเกิดนอ้ยลงและดอ้ยคุณภาพ 
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จากสภาพปัญหาดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิการไดเ้ห็นถึงความส าคญัท่ีจะพฒันาคนให้เป็น
คนดี มีคุณธรรม ดงัเห็นไดจ้ากการก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์8 ประการส าหรับนกัเรียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 นโยบายสร้าง
ค่านิยมหลัก 12 ประการให้เกิดกบัคนในชาติและส่งเสริมให้นักเรียนบนัทึกความดีในสมุดบนัทึก
ความดีของกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่ละแห่งไดน้ านโยบายในการพฒันา
คนให้เป็นคนดีมาด าเนินการให้เป็นรูปธรรม สอดคล้องกบัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดได้ด าเนินงานระบบดูและช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดมาตรการสนับสนุน 
ส่งเสริมศกัยภาพนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริม พฒันา ป้องกนัและแก้ปัญหา และการคุม้ครองเด็ก 
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครู ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์การท่ี
เก่ียวขอ้ง และเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา รวมทั้งมีวิธีการด าเนินกิจกรมและเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีมี
คุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวงั โดย
ผ่านกระบวนการศึกษา การเรียนรู้และวิถีชีวิตในสังคม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. 2547 : 16) 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จดัการศึกษา 2 ระดบั คือ ระดบั
มธัยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ปีการศึกษา 2559 มีครู
จ านวน 89 คน มีนักเรียน จ านวน 1,856 คน ปีการศึกษา 2560 มีครู จ  านวน 97 คน มีนกัเรียน จ านวน 
2,022 คน และปีการศึกษา 2561 มีครู จ  านวน 108 คน มีนักเรียน จ านวน 2,507 คน แสดงให้เห็นว่า 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี มีจ  านวนนกัเรียนเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นท่ีเช่ือมัน่
และศรัทธาของผูป้กครอง และชุมชนในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ทั้งๆ ท่ีการคมนาคม ไม่สะดวก
เท่าท่ีควร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ตั้ งอยู่เลขท่ี 8 หมู่ ท่ี 3 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบุรี โรงเรียนมีเขตบริการอยูใ่นพื้นท่ี 3,5,6 และหมู่ท่ี 7 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดั
ชลบุรีจุดประสงคข์องการตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยัชลบุรี เพื่อรองรับนกัเรียนท่ีอยูห่่างไกล จาก
อ าเภอศรีราชา อ าเภอปลวกแดงท่ียงัไม่มีรถประจ าทางในการเดินทางนักเรียนในพื้นท่ี ส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจน 

สภาพทางภูมิศาสตร์ อ าเภอศรีราชา ตั้งอยูช่ายฝ่ังทะเลตะวนัออกพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีลาด
เนิน มีภูเขาเล็กๆ ตั้ งกระจายอยู่ทั่วไป พื้นท่ีอ าเภอศรีราชา เป็นเขตก่ึงเกษตรกรรม และก่ึง
อุตสาหกรรม ซ่ึงมีแนวโน้มว่าอุตสาหกรรมจะก้าวน าเกษตรกรรม เน่ืองจากรัฐบาลมีโครงการ
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พฒันาชายฝ่ังทะเลตะวนัออก มีท่าเรือน ้ าลึกแหลมฉบงั ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น 
ปลูกออ้ย มนัส าปะหลงั สวนผลไม ้ผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 65 อาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 25 อาชีพเกษตร ร้อยละ 7 รับราชการ 
ร้อยละ 1 ไม่ไดป้ระกอบอาชีพแน่นอน ร้อยละ 2 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี 120,000 บาท 

ผูว้ิจยัในฐานะผูอ้  านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี มารับต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 6 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559  ไดศึ้กษาสภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วนของโรงเรียน พบวา่ 1) 
ขอ้มูลจากสารสนเทศของโรงเรียน พบวา่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี ไดป้ระกาศอตัลกัษณ์
ของผูเ้รียนต่อสาธารณชน และผูป้กครองไวว้่า...ลูกสวนชลเป็นคนดี“รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู 
กตญัญูพ่อแม่ ดูแลน้อง” จากอตัลกัษณ์ของผูเ้รียนท่ีก าหนดผูว้ิจยัไดน้ าสารสนเทศ จากฝ่ายกิจการ
นกัเรียนมาสังเคราะห์ช่วงปลายปีการศึกษา 2559 เก่ียวกบัพฤติกรรมตามสภาพจริงของนกัเรียนท่ี
ปรากฏพบว่า นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 4 ระดบั 
ความรุนแรง ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคร์ะดบัสีเหลือง (ขั้นเบา) พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
ระดบัสีส้ม (ขั้นปานกลาง) พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคร์ะดบัสีแดง (ขั้นร้ายแรง) และพฤติกรรมท่ีไม่
พึงประสงคร์ะดบัสีด า(ขั้นร้ายแรงมาก) ปรากฏรายละเอียดดงัน้ี  

1. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ควำมผิดระดับสีเหลือง (ขั้นเบำ) จ ำนวน 199 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.72 : มำตรกำรกำรลงโทษตัดคะแนนควำมผิดละ 5 คะแนน ครูตักเตือน และให้แก้ไข       
มีดังนี ้

1.1 มาโรงเรียนสายไม่มีเหตุผลอนัควร หรือมาสายบ่อยเขา้ห้องเรียนสายโดยไม่มี
เหตุผลอนัควร หรือเขา้หอ้งเรียนสายประจ า (หลงัเวลา 08.00 น) (ตกัเตือนและแจง้ผูป้กครอง) 

1.2 หลีกเล่ียงการเขา้แถวเคารพธงชาติ 
1.3 หลีกเล่ียงการเรียนตามตารางเรียน หรือการเขา้หอประชุม 
1.4 เขา้ออกโรงเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตในเวลาเรียน 
1.5 แต่งกายผิดระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน ไม่ตรงตามวนัท่ีโรงเรียนก าหนด หรือ

ใชเ้คร่ืองแบบของผูอ่ื้น 
1.6 ใส่ถุงเทา้ผดิระเบียบ เหยยีบส้นรองเทา้ 
1.7 ไม่ใส่เส้ือซบัใน หรือใส่เส้ือซบัในสีฉูดฉาดไม่เหมาะสมกบัสภาพนกัเรียน 
1.8 ใช้เคร่ืองประดบั และของมีค่าท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพนักเรียนนอกเหนือจาก

นาฬิกา (ใหใ้ชต้ามความจ าเป็น) 
1.9 ไวห้นวดเครา กนัคิ้ว เขียนคิ้ว แต่งหน้า ทาปาก ในสภาพท่ีไม่เหมาะสม สักคิ้ว

ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
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1.10 ไวเ้ล็บยาว ทาเล็บ ต่อเล็บ ใส่เลนส์ตาแฟชัน่ 
1.11 ผกูโบผดิสี หรือมีรูปแบบผดิระเบียบไม่ตรงตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
1.12 ไม่ใชก้ระเป๋า และเส้ือตราสัญลกัษณ์ของโรงเรียน 
1.13 ใชเ้คร่ืองมือส่ือสารในเวลาเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
1.14 แสดงกิริยาไม่สุภาพต่อเพื่อน ใส่ร้ายผูอ่ื้น ลอ้เลียน พูดจาหยาบคาย พูดเท็จ อนั

จะท าใหผู้อ่ื้นเสียหาย 
1.15 ไม่ใหค้วามร่วมมือกบัหมู่คณะ ทีมงาน หรือส่วนร่วม 
1.16 ไม่รักษาสาธารณสมบติั ขีดเขียนหรือท าความเสียหายทรัพยสิ์นของส่วนร่วม 
1.17 น าภาชนะใส่อาหารหรือขนม เคร่ืองด่ืมข้ึนบนอาคารเรียน 
1.18 ไม่รักษาความสะอาดทิ้งขยะไม่เป็นท่ี บริเวณห้องเรียน อาคารเรียน หรือใน

บริเวณโรงเรียน 
1.19 ไม่จอดรถในสถานท่ีท่ีโรงเรียนก าหนด 
1.20 ความผิดอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั (สีเหลือง) ให้ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ

ของครู 
2. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ควำมผิดระดับสีส้ม (ปำนกลำง)  จ ำนวน 105 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 5.66:มำตรกำรกำรลงโทษตัดคะแนนควำมผิดละ 10 คะแนน ครูตักเตือน และให้แก้ไข มี
ดังนี ้

2.1 เท่ียวเตร่กลางคืนเป็นนิจ 
2.2 คบเพื่อนต่างเพศเกินขอบเขต ส่อเจตนาทางชูส้าว 
2.3 ทรงผมไม่ถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน 
2.4 ยอ้ม กดั หรือเปล่ียนสี หรือซอยผม 
2.5 แต่งกายมาโรงเรียนแต่ไม่เขา้เรียน หรือหลบหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน 
2.6 แสดงกิริยากา้วราว ไม่สุภาพต่อครูอาจารย ์หรือผูท่ี้ควรใหก้ารเคารพ 
2.7 นดัหมายบุคคลภายนอกหรือพาบุคคลภายนอกเขา้มาในโรงเรียนโดยไม่ไดรั้บ

อนุญาต 
2.8 เจตนาปลอมแปลงเอกสารของโรงเรียนหรือลายมือของผูอ่ื้น 
2.9 มีเจตนาไม่น าเอกสารจากทางโรงเรียนท่ีมีถึงผูป้กครองไปใหผู้ป้กครอง 
2.10 ทุจริตในการสอบ 
2.11 ดู/อ่าน/มีส่ือลามกอนาจารทุกประเภทไวใ้นครอบครองหรือเผยแพร่ 



 
7 

2.12 ยุยงก่อให้เกิดความแตกแยก ความสามคัคี อนัน าไปสู่การทะเลาะวิวาท แต่ไม่
ใชก้  าลงั 

2.13 กลัน่แกลง้ใหผู้อ่ื้นใหไ้ดรั้บความอบัอาย หรือเสียช่ือเสียง หรือเสียทรัพยสิ์น 
2.14 เล่นการพนนัทุกประเภทโดยมีหลกัฐานชดัเจน 
2.15 สูบบุหร่ี ชักชวนเพื่อนให้สูบบุหร่ี มีส่วนร่วมในการสูบบุหร่ี หรือมีฝาก 

จ าหน่าย จ่ายแจก บุหร่ีไวใ้นครอบครอง 
2.16 เสพยาปฏิชีวนะประเภทสารมึนเมา เช่น ยาโปร ยาส่ีคูณร้อย ฯลฯ 
2.17 หลีกเล่ียงการร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึนทั้งในและนอกโรงเรียน 
2.18 ระเบิดหู ใส่ตุม้หูท่ีไม่เหมาะกบัสภาพนกัเรียน 
2.19 พก/น าประทดั/ดอกไมไ้ฟมาเล่นท่ีโรงเรียน อนัจะก่อใหเ้กิดอนัตราย 

3. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ระดับสีแดงควำมผิด (ขั้นร้ำยแรง) จ ำนวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.13:มำตรกำรกำรลงโทษครูตักเตือน และเชิญผู้ปกครองมำพบ มีดังนี ้

3.1 ลกัทรัพย ์ยกัยอกทรัพย ์หรือสมรู้ร่วมคิดในการลกัทรัพย ์มีเจตนาท าใหท้รัพยสิ์น
ของผูอ่ื้นไดรั้บความเสียหาย 

3.2 ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ชักชวนให้ผูอ่ื้นร่วมด่ืม มีส่วนร่วมในการด่ืม หรือมี
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลไ์วใ้นครอบครอง 

3.3 ทะเลาะววิาท/มีส่วนร่วมในการและใชก้ าลงัท าร้ายกนั 
3.4 ประพฤติตนเป็นอนัธพาล การข่มขู่เพื่อหวงัทรัพยสิ์นผูอ่ื้น 
3.5 พกพา หรือน าอาวุธ หรืออุปกรณ์ใดท่ีเจตนาจะใช้เป็นอาวุธหรือซ่อนเร้นไวเ้พื่อ

ประทุษร้ายผูอ่ื้น 
3.6 เขา้ไปในสถานท่ีประกอบการท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพการเป็นนกัเรียน 
3.7 ท าอนาจารหรือการกระท าท่ี ไม่สมควรทางเพศอย่างไม่ เหมาะสมตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
3.8 ใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร ถ่ายภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ผูอ่ื้นแลว้น าไปเผยแพร่จนท าให้

ไดรั้บความเสียหาย 
3.9 ใช้เคร่ืองมือส่ือสารทางสังคมออนไลน์เผยแพร่ขอ้ความ ข่าวสาร ภาพ คลิป อนั

จะท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเสียหาย 
3.10 ท าลายทรัพยสิ์นอนัเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมของโรงเรียน 
3.11 แอบอ้างช่ือเสียงของโรงเรียน หรือบุคคลหรือประพฤติผิด ซ่ึงอาจน าความ

เส่ือมเสียมาสู่โรงเรียน 
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4. พฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ระดับสีด ำควำมผดิ (ขั้นร้ำยแรงมำก) จ ำนวน 6 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 0.32 ที่จะต้องได้รับกำรพิจำรณำจำกผู้อ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
มำตรกำร : เชิญผู้ปกครองมำพบ ดังนี ้

4.1 เสพหรือมีไวเ้พื่อเสพ จ าหน่าย จ่ายแจก หรือรับฝากสารเสพติด ร้ายแรง ไดแ้ก่ 
กญัชา ยาบา้ ฯลฯ 

4.2 ประพฤติตนเพื่อการคา้ประเวณี หรือเป็นธุระจดัหาการคา้ประเวณี 
4.3 ประพฤติตนท านองชูส้าวขั้นร้ายแรง หรือ สามีภรรยา 
4.4 กระท าผิดกฎหมายบ้านเมืองอันจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อโรงเรียน 

(โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยัชลบุรี. 2559 : 2-6) 
สอดคล้องกับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา                  

ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมนกัเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี ทุกระดบัชั้นท่ีมีผลการ
ประเมิน อยู่ในระดับดี จ  านวน 1,525 คน คิดเป็นร้อยละ 82.17 ของนักเรียนทั้ งหมด และเม่ือ
พิจารณาตามระดบัชั้น พบวา่ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 นกัเรียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป มีค่าร้อยละสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 89.18 รองลงมาไดแ้ก่ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 83.27 ส่วนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลการประเมินคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ อยู่ในระดบัดีข้ึนไป มีค่าร้อยละต ่าสุด คิดเป็นร้อยละ 77.13 ผลการประเมินขา้งตน้ 
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่โดยภาพร่วมผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด คือ นกัเรียนจะตอ้งมีผลการประเมิน
ระดับดีข้ึนไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่นักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

จากสภาพท่ีปรากฏข้างตน้ ผูว้ิจยัได้น าสารสนเทศท่ีได้จากการสังเคราะห์ไปน าเสนอ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผูป้กครอง ผูป้กครองเครือข่ายทุกระดบัชั้น เครือข่ายชุมชน 
ครูท่ีปรึกษา/ครูผูส้อน และคณะกรรมการนักเรียน เพื่อน าไปสู่การเสวนา ก าหนดรูปแบบและ
แนวทางในการป้องกนั และแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์และพิจารณาคุณลกัษณะความเป็นคน
ดีของนกัเรียน ให้เป็นไปตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียนท่ีโรงเรียนก าหนด กล่าวคือ ลูกสวนชลเป็นคนดี  “รัก
เพื่อน นบัถือพี่ เคารพครู กตญัญูพ่อแม่ ดูแลน้อง” ตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนก าหนด และส่งเสริมให้
นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ท่ีก าหนด ผลการเสวนาก าหนดรูปแบบเสวนาในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 
ตามสภาพปัญหาท่ีปรากฏ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดเ้สนอแนวคิด และแนวทางไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 
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ข้อเสนอของคณะครู (ครูทีป่รึกษำ และครูผู้สอน)  
ในการป้องกนั และแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนท่ีปรากฏตามสภาพจริง 

โรงเรียนควรจดักิจกรรมใน 3 ลกัษณะ ได้แก่ 1) กิจกรรมท่ีเน้นการป้องกนัไม่ให้ปัญหาดงักล่าว
เกิดข้ึนอีก 2) กิจกรรมท่ีเน้นการแกไ้ขในกรณีท่ีปัญหานั้นเกิดข้ึนแล้ว และ 3) กิจกรรมท่ีเน้นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี ท าความดี ด้วยหัวใจ เป็นต้น  ซ่ึงการจัดกิจกรรมทั้ ง 3 ลักษณะ 
ครูผูส้อน ครูท่ีปรึกษา คณะกรรมการนกัเรียน ตวันกัเรียนเอง ผูป้กครอง และเครือข่ายชุมชน ควร
เขา้มามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ไม่ควรปล่อยให้ครูท่ีปรึกษา และกลุ่มบริหารงาน
กิจการนกัเรียน แกไ้ขปัญหาโดยล าพงั 

ข้อเสนอของคณะกรรมกำรนักเรียน 
ในการพฒันานกัเรียนให้เป็นคนดี ตามอตัลกัษณ์ “ลูกสวนชลเป็นคนดี รักเพื่อน นบัถือพี่ 

เคารพครู กตญัญูพ่อแม่ ดูแลนอ้ง” โรงเรียนควรส่งเสริม และสนบัสนุนให้นกัเรียนปฏิบติักิจกรรม
ต่างๆ ด้วยความไวว้างใจ และเช่ือมัน่ใน “ลูกสวนชล” ผูบ้ริหาร/ฝ่ายบริหารควรสนับสนุนปัจจยั
ต่างๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน คณะครูควรเป็นแบบอย่างท่ีดี เพราะ
แบบอยา่งท่ีดีมีค่ากวา่ค าสอน ควรมีการประกาศเกียรติคุณ และเสริมสร้างขวญัก าลงัใจแก่นกัเรียนท่ี
ปฏิบติัดีโดยวิธีการท่ีหลากหลาย และควรหลีกเล่ียงการท าโทษนักเรียนโดยดุด่า หรือเฆ่ียนตี แต่
หากนกัเรียนท าผิด ควรสร้างวินยัเชิงบวกอย่างท่ีเคยปฏิบติั เพื่อปรับพฤติกรรมให้ดีข้ึน หรือให้ท า
ความดีชดใช้ หรือทดแทนความผิดท่ีไดก้ระท าลงไป และบนัทึกความดีโดยให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบั
การกระท าเป็นผูรั้บรองความดี และในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามหลกัสูตรสถานศึกษา ควร
ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดอ้อกแบบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยนกัเรียน และเพื่อนนกัเรียน โดยมีครูคอย
เป็นพี่เล้ียง หรือเป็นท่ีปรึกษาควรหลีกเล่ียงการสอนกิจกรรมให้นกัเรียนปฏิบติั 

ข้อเสนอของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้ นพื้นฐำน เครือข่ำยชุมชนและผู้ปกครอง
เครือข่ำย 

เสนอปัจจยัส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลกัษณะเป็นคนดีตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน 
ประกอบด้วย 1) เพื่อน 2) ครู 3) ครอบครัว 4) โรงเรียน และ 5) ส่ิงแวดล้อม ปรากฏรายละเอียด 
สรุป ไดด้งัน้ี 
 1. เพ่ือน คือบุคคลท่ีนักเรียนคบหาคุยกนั คอยให้ค  าปรึกษาในทุกๆ เร่ือง คอยชกัชวนไป
ในทางท่ีดีเช่น ชวนกนัอ่านหนังสือ ช่วยกนัติวขอ้สอบ ถ้าคบเพื่อนท่ีดีจะท าให้ชีวิตมีอนาคตสดใส             
มีการงานท่ีดี แต่ถ้าคบเพื่อนชั่วชีวิตเราจะตกต ่าลงเน่ืองจากจะชวนกนัท าในส่ิงท่ีไม่ดีดงันั้นการคบ
เพื่อนมีความส าคัญและจ าเป็นต่อชีวิตของวยัรุ่นเพราะเพื่อนจะมีอิทธิพลในเร่ืองความคิดความ              
เช่ือตลอดจนให้ค  าปรึกษา หรือแนะน าในเร่ืองต่างๆ รวม ทั้งพฤติกรรมทางเพศ และอาจชักจูงไป
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ในทาง ท่ีดีและไม่ดี ดังนั้ นการเลือกคบเพื่อนท่ีดีจะช่วยแนะน าเร่ืองพฤติกรรมทางเพศในทางท่ี
เหมาะสม 
 2. ครู ไม่เพียงแต่จะตอ้งมีความรู้ทางวิชาการเพื่อจะสอนนักเรียนเท่านั้น แต่ครูยงัจะตอ้ง
เป็นผูช่้วยนกัเรียนให้พฒันาทั้งทางดา้นสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์  และสังคมดว้ยดงันั้น ครูตอ้ง
เป็นผูท่ี้ใหค้วามอบอุ่นแก่นกัเรียนและนกัเรียนส่วนมากจะมีครูอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ียดึเป็นตน้แบบและ
นกัเรียนจะยอมรับค่านิยมและอุดมการณ์ของครูท่ีนกัเรียนยึดเป็นตน้แบบจะติดตามไปตลอดชีวิต 
 3. ครอบครัว เป็นสถาบันแห่งแรกท่ีอบรมทางด้านจิตใจและปลูกฝังพฤติกรรมให้แก่
นกัเรียน โดยประกอบดว้ยพ่อ แม่ ลูก ถือเป็นสถาบนัหลกัในการดูแลและเล้ียงดูถา้ครอบครัวใดท่ีพ่อ
แม่และบุคคลในครอบครัวมีการศึกษาและ ถ่ายทอดส่ิงท่ี ดีมีคุณค่ากบัเด็ก  เด็กก็จะไดรั้บการซึมซับ
ส่ิงท่ีดีมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  แต่ถ้าเด็กท่ีเกิดในครอบครัวท่ีเป็นแบบอย่างในทางตรงข้าม เช่น            
พ่อ แม่ หรือบุคคลในครอบครัวมีการศึกษาน้อย ยากจน พ่อแม่มีพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น พูดจา
หยาบคาย ไม่สุภาพ และมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมเด็กก็จะ ซึมซบัเอาพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้ง
นั้ นมาเป็นพฤติกรรมของตนเอง ดังนั้ น ครอบครัวจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมต่างๆ                 
ของนกัเรียน 
 4. โรงเรียน ตอ้งก าหนดแนวนโยบายท่ีชดัเจน เพื่อสร้างเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้เป็น              
คนดีตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียนท่ีโรงเรียนก าหนด สามารถประพฤติปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน
และของสังคมทั่วไป สามารถควบคุมดูแลตนเอง และสังคมส่วนรวมให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความ               
สงบสุข  อนัจะมีผลท าให้โรงเรียนสามารถด าเนินกิจการต่าง ๆ ไปดว้ยความสงบเรียบร้อยและนกัเรียน
เองก็สามารถท าการศึกษาเล่าเรียนไดด้ว้ยความราบร่ืน ปราศจากความเดือดร้อนวุน่วาย ยิ่งกว่านั้นการ
ท่ีโรงเรียนสามารถปลูกฝังใหน้กัเรียนสามารถประพฤติปฏิบติัตนในแนวทางท่ีถูกท่ีควรดว้ยตวัของเขา
เอง ย่อมจะช่วยให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศต่อไปด้วยดี อนัจะเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่แก่ตนเองและแก่สังคมส่วนรวมในอนาคต 

5. ส่ิงแวดล้อมท่ีจะตอ้งพฒันาให้เป็นส่ือตน้แบบท่ีส าคญัทั้งภายใน และนอกโรงเรียน หรือ
ถ้าหากนักเรียนอยู่ในชุมชนท่ีมีระบบการจดัการท่ีดีมีแบบอย่างทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และมี
กิจกรรมท่ีกระตุน้หรือส่งเสริมเด็กและเยาวชนเขา้มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของชุมชนดว้ยแลว้ จะ
ช่วยให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ คิดเพื่อส่วนรวมและชุมชนท่ีตนเองอาอาศยัอยู่ ช่วยกนัพฒันา
ชุมชนให้มีความเจริญกา้วหน้าหรือส านึกรักบา้นเกิด ซ่ึงนบัวา่เป็นพื้นฐานส าคญัของการเจริญเติบโต
เป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคตต่อไป (โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี. 2559 : 9-10) 
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ผลการเสวนาทุกกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกันว่าแนวทางในการพฒันาคุณลักษณะ
ความเป็นคนดีของนักเรียนตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี ควรน าปัจจยั
สนบัสนุน 5 ดา้น ไดแ้ก่ เพื่อนนักเรียน คุณครู พ่อแม่ หรือผูป้กครอง โรงเรียน และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอยู่
รอบตวันักเรียนมาประยุกต์ใช้อีกทั้ งผูว้ิจยัได้น า พระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจา้อยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 มาเป็นแรงบลัดาลใจในการพฒันาผูเ้รียน ความว่า ...การศึกษาตอ้งมุ่งสร้าง
พื้นฐานให้แก่ผูเ้รียน 4 ดา้น คือ 1) มีทศันคติท่ีถูกตอ้งต่อบา้นเมือง ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจต่อชาติ
บา้นเมือง ยึดมัน่ในศาสนา มัน่คงในสถาบนัพระมหากษตัริย ์และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัว และ
ชุมชนของตนเอง 2) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมัน่คง และมีคุณธรรม ผูเ้รียนรู้จกัแยกแยะส่ิงท่ีผิด-ชอบ-ชั่ว-ดี-
ปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีชัว่ และช่วยกนัสร้างคนดีให้แก่บา้นเมือง 3) มีงาน
ท า มีอาชีพ การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาตอ้งมุ่งมัน่ให้เด็ก 
และเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ การฝึกฝนอบรมทั้งในหลกัสูตร และนอกหลกัสูตรตอ้งมี
จุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนท างาน และมีงานท าในท่ีสุด ตอ้งสนับสนุนผูส้ าเร็จหลกัสูตร มีอาชีพ มีงานท า 
จนสามารถเล้ียงตวัเอง และครอบครัว และ 4) เป็นพลเมืองดีการเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าท่ีของทุกคน 
ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการตอ้งส่งเสริม ให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าท่ีพลเมืองดี  
และการเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีท าเพื่อบา้นเมืองไดก้็ตอ้งท า เช่น งานอาสาสมคัร งานบ าเพ็ญ
ประโยชน์ และงานสาธารณะกุศลให้ท าดว้ยความมีน ้ าใจ และเอ้ืออาทร” (กระทรวงศึกษาธิการ.2560 : 
บทน า)  

และสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีตามศาสตร์พระราชา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2559 : 1) สรุปความวา่ ...อยา่คบคนดว้ยฐานะ ให้คบคนดว้ยความดีมีมิตรภาพ 
ด้วยความรัก ความผูกพัน และขอให้กตัญญูรู้คุณบิดา -มารดา ผู ้มีพระคุณ ประเทศชาติ และ
พระมหากษตัริย ์ถ้าทุกคนปฏิบติัตนตามศาสตร์พระมหาราชาแล้วก็จะเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ
ประเทศก็จะมีแต่คนดี และท าใหป้ระเทศเจริญกา้วหนา้  

อีกทั้งแนวทางการพฒันาความเป็นคนดีของทฤษฎีของ Bandura.1963 (อา้งในสมปอง 
ห่วงจริง. 2558 : 5) กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดจากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัส่ิงแวดล้อม ซ่ึงทั้ง
ผูเ้รียน และส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกัน ผูว้ิจยัจึงเลือกใช้ส่ิงแวดล้อมท่ีมีชีวิต ได้แก่ กลุ่มเพื่อน ครู 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน และปัจจยัส่ิงแวดล้อมท่ีไม่มี
ชีวติ ไดแ้ก่ ส่ือตน้แบบ 

จากแรงบลัดาลใจในพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วัฯ รัชกาลท่ี 
10 ศาสตร์พระราชา และแนวคิด ทฤษฎีท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ผูว้ิจยัไดน้ ามาประยุกต์ และก าหนด
เป็นวิธีการ หรือแนวทางของผูบ้ริหารในการบริหารจดัการครอบคลุมภาระงาน 6 ด้าน ไดแ้ก่ 1) 
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ดา้นการบริหาร และการมีส่วนร่วม 2) ดา้นเครือข่ายผูป้กครอง/พ่อแม่ 3) ดา้นการพฒันาครู 4) ดา้น
การจดัการเรียนรู้ 5) ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และ 6) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือส่ือตน้แบบ ใน
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน  ตามอัตลักษณ์ผู ้เรียน  โดยใช้กลยุท ธ์ 
SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรีปีการศึกษา2560-2561 

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน โดยใชก้ลยุทธ์ 
SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 

2. เพื่อศึกษาผลการปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ตามสภาพจริงของนกัเรียน หลงัการ
พฒันา โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี  ปีการศึกษา 
2560-2561 

3. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน หลงัการพฒันา 
โดยใชก้ลยทุธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยัชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 

4. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา หลงัการ
พฒันา โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี  ปีการศึกษา 
2560-2561 

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเครือข่ายชุมชนท่ีมีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตาม                
อัตลักษณ์ผู ้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี                  
ปีการศึกษา 2560-2561 
 
สมมติฐำนกำรวจัิย 

1. การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียนโดยใชก้ลยุทธ์ 
SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี ตามความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง หลงั
การพฒันา ปีการศึกษา 2560-2561 อยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุด 

2. ผลการปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ตามสภาพจริงของนักเรียน โรงเรียนสวน
กุหลาบวทิยาลยัชลบุรี หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2560-2561ลดลงไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

3. คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน ตามความคิดเห็นของครู 
และผูป้กครองหลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2560-2561 อยูใ่นระดบัมาก-มากท่ีสุด  
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4. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบ
วทิยาลยัชลบุรีหลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2560-2561 อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80  

5. ความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เครือข่ายชุมชนท่ีมีต่อการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน โดย
ใชก้ลยุทธ์ SUANCHON MODELโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรีหลงัการพฒันา   ปีการศึกษา 
2560-2561อยูใ่นระดบัมาก-มากท่ีสุด 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 

การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผู ้เรียน โดยใช ้             
กลยุทธ์ SUANCHON MODELโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 มี
ขอบเขตดงัน้ี 

1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ SUANCHON MODEL มีกรอบกำรด ำเนินงำนประกอบด้วย 
1.1 วิธีการ/แนวทางการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร ครอบคลุมภาระงาน 6 ด้าน 

ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหาร และการมีส่วนร่วม 2) ดา้นเครือข่ายผูป้กครอง/พ่อแม่ 3) ดา้นการพฒันาครู 
4) ด้านการจัดการเรียนรู้ 5) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน และ 6) ด้านส่ิงแวดล้อม หรือ            
ส่ือตน้แบบ  

1.2 ในการขับเคล่ือนภาระงาน 6 ด้าน ใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL ซ่ึงเป็น
รูปแบบ/วธีิการท่ีสร้างสรรค ์8 ประการ ดงัน้ี  

1.2.1 S : Support National Education Policy การสนับสนุนการด าเนินงานตาม
นโยบายลูกสวนชล เป็นคนดี“รักเพื่อน นบัถือพี่ เคารพครู กตญัญูพอ่แม่ ดูแลนอ้ง” 

1.2.2 U : Unity of Team การส่งเสริมใหบุ้คลากร “รู้รักสามคัคี” 
1.2.3 A : Admirable Teachersการส่งเสริม “ครูดีน่าช่ืนชม” “ครูเพื่อศิษย”์ 
1.2.4 N : Negotiable Acceptanceการส่งเสริมการท างาน ให้มีการยดืหยุน่ ยึดทางสาย

กลาง สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
1.2.5 C : Coordinate with Parents การส่งเสริมให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
1.2.6 H : Help Classmates ก าร ส่ ง เส ริม ก าร เรี ยน รู้  “แบบ เพื่ อน ช่ วย เพื่ อน ”                

“พี่ช่วยนอ้ง” 
1.2.7 O : Open-minded Administrationการบริหารจดัการดว้ยการเปิดกวา้งรับความ

คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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1.2.8 N : Navigate to Success การมุ่งผลสัมฤทธ์ิหรือสัมฤทธิผลในการท างาน 
2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผูเ้รียน โดยใช ้             

กลยุทธ์  SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุ รี  ปีการศึกษา 2560-2561
ประกอบดว้ย 

 2.1 ประชากร 
  2.1.1 นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี               

ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2,022 คน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2,507 คน  
  2.1.2 ครูปฏิบติัการสอนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี ปีการศึกษา 2560 

จ านวน 97 คน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 108 คน 
  2.1.3 ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี ปีการศึกษา 2560 

จ านวน 2,022 คน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2,507 คน 
  2.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี               

ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน 
  2.1.5 เครือข่ายชุมชนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี ปีการศึกษา 2560 และ

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 เครือข่าย 
2.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
 2.2.1 นกัเรียน ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางประมาณค่าของเครจซ่ีและมอร์

แกน (Krejcie& Morgan. 1970 : 608) ได้กลุ่มตวัอย่าง ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 322 คน ปีการศึกษา 
2561 จ  านวน 335 คน และสุ่มแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน จ าแนกตามระดบัชั้นและสุ่ม             อยา่งง่าย
โดยวธีิจบัฉลาก 

 2.2.2 ครู ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้ตารางประมาณค่าของเครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie& Morgan. 1970 : 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 80 คน ปีการศึกษา 2561 
จ  านวน 86 คน และกลุ่มแบ่งชั้นประเมินสัดส่วน จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และสุ่มอยา่งง่ายโดย
วธีิจบัฉลาก 

 2.2.3 ผูป้กครอง ก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้
ผูป้กครองของนักเรียนท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่าง ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 
322 คน ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 335 คน 
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 2.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยยกเวน้ผูอ้  านวยการ และผูแ้ทนครู ไดก้ลุ่มตวัอย่าง ปีการศึกษา 2560 และ 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 คน 

 2.2.5 เครือข่ายชุมชน ก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยก าหนดผูแ้ทนจาก 10 เครือข่าย เครือข่ายละ 3 คน  ได้กลุ่มตวัอย่าง ปีการศึกษา 2560 และ                  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน 

 
ระยะเวลำทีท่ ำวจัิย 
 ปีการศึกษา 2560-2561 ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
 
ตัวแปรทีศึ่กษำ 

1. ตวัแปรตน้  
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผูเ้รียน โดยใช ้             

กลยทุธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 
2. ตวัแปรตาม 

2.1 ระดบัคุณภาพการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ตามอตัลกัษณ์
ผูเ้รียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ปีการศึกษา 
2560-2561 

2.2 ผลการปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ตามสภาพจริงของนกัเรียนโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลยัชลบุรี หลงัการพฒันา โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODELปีการศึกษา 2560-
2561 

2.3 คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน หลงัการพฒันา โดย
ใชก้ลยทุธ์ SUANCHON MODELปีการศึกษา 2560-2561 

2.4 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา หลงัการพฒันา 
โดยใชก้ลยทุธ์ SUANCHON MODEL ปีการศึกษา 2560-2561 

2.5 ความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และเครือข่ายชุมชน ท่ีมีต่อการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน 
หลงัการพฒันา โดยใชก้ลยทุธ์ SUANCHON MODEL ปีการศึกษา 2560-2561 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. การพฒันา หมายถึง การด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ครอบคลุมภาระงาน6 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ดา้นการบริหารและการมีส่วนร่วม 2) ด้านเครือข่ายผูป้กครอง (พ่อแม่) 3)ด้านการพฒันาครู4) 
ดา้นการจดัการเรียนรู้ (เพื่อนดี)5) ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และ 6) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือ
ส่ือต้นแบบตามกลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี เพื่อให้
นกัเรียนมีคุณลกัษณะเป็นคนดีตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน 

2. คุณลกัษณะความเป็นคนดี หมายถึง พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก หรือพฤติกรรมท่ีดี (ท าดี 
พูดดี คิดดี) ท่ีด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ คนส่วนใหญ่ยอมรับ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ม่เห็น
แก่ตวั เห็นแก่ประโยชน์ และความสุขของส่วนร่วม มีจิตส านึกประชาธิปไตย สามารถอยู่ร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสันติสุข 

3. อตัลกัษณ์ผูเ้รียน หมายถึง ลกัษณะเฉพาะหรือความเป็นตวัตนของนักเรียนโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี ท่ีไดป้ระกาศต่อสาธารณะชนในการประกนัคุณภาพผูเ้รียน ให้ผูเ้รียน
เป็นคนดีครอบคลุมพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก ไดแ้ก่ “ลูกสวนชลเป็นคนดี รักเพื่อน นบัถือพี่ เคารพครู 
กตญัญูพอ่แม่ ดูแลนอ้ง” ตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนก าหนด 

4. กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการอันแยบยลของผูบ้ริหารในการบริหารจดัการเพื่อพัฒนา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน ครอบคลุมภาระงาน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 
ดา้นการบริหาร และการมีส่วนร่วม 2) ดา้นเครือข่ายผูป้กครอง/พ่อแม่ 3) ดา้นการพฒันาครู 4) ดา้นการ
จัดการเรียนรู้ 5) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน และ 6) ด้านส่ิงแวดล้อม หรือส่ือต้นแบบ             
โดยทุกดา้นขบัเคล่ือนตาม SUANCHON MODEL  8 ประการ ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา/
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียน
ก าหนด 

5. “SUANCHON MODEL”สวนชลโมเดล หมายถึง รูปแบบ/วธีิการขบัเคล่ือนภาระงาน
ตามกลยทุธ์ทั้ง 6 ดา้น ดว้ย SUANCHON MODEL  8  ประการ เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคน
ดีของนักเรียน ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ให้บรรลุ
วตัถุประสงคต์ามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนก าหนด ดงัน้ี 

5.1 S: Support National Education Policy การสนบัสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย 
“ลูกสวนชล เป็นคนดี รักเพื่อน นบัถือพี่ เคารพครู กตญัญูพอ่แม่ ดูแลนอ้ง” 

5.2 U: Unity of Tearmการส่งเสริมใหบุ้คลากร “รู้รักสามคัคี” 
5.3 A: Admirable Teachers การส่งเสริม “ครูดีน่าช่ืนชม” “ครูเพื่อศิษย”์ 
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5.4 N: Negotiable Acceptance การส่งเสริมการท างาน ให้มีการยืดหยุ่น ยืดทางสาย
กลาง สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

5.5 C: Coordinate with Parents การส่งเสริมให้ผูป้กครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

5.6 H: Help Classmates การส่งเสริมการเรียนรู้ “แบบเพื่อนช่วยเพื่อน” “พี่ช่วยนอ้ง” 
5.7 O: Open-minded Administration การบริหารจดัการด้วยการเปิดกวา้งรับความ

คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
5.8 N: Navigate to Success การมุ่งผลสัมฤทธ์ิหรือสัมฤทธิผลในการท างาน 

6. พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์หมายถึง พฤติกรรม หรือการแสดงออกในลกัษณะต่างๆ 
ของนกัเรียนท่ีไม่เหมาะสมตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรีก าหนด 
จ าแนกตามความผดิตามระเบียบโรงเรียน 4 ระดบั สี ไดแ้ก่ 

6.1 พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ความผิดระดบัสีเหลือง (ขั้นเบา) มาตรการลงโทษตดั
คะแนนความผดิละ 5 คะแนน ครูตกัเตือนและใหแ้กไ้ข มีดงัน้ี  

6.1.1 มาโรงเรียนสายไม่มีเหตุผลอนัควร หรือมาสายบ่อยเขา้ห้องเรียนสายโดย
ไม่มีเหตุผลอนัควร หรือเขา้หอ้งเรียนสายประจ า (หลงัเวลา 08.00 น) (ตกัเตือนและแจง้ผูป้กครอง) 

6.1.2 หลีกเล่ียงการเขา้แถวเคารพธงชาติ 
6.1.3 หลีกเล่ียงการเรียนตามตารางเรียน หรือการเขา้หอประชุม 
6.1.4 เขา้ออกโรงเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตในเวลาเรียน 
6.1.5 แต่งกายผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ไม่ตรงตามวนัท่ีโรงเรียน

ก าหนด หรือใชเ้คร่ืองแบบของผูอ่ื้น 
6.1.6 ใส่ถุงเทา้ผดิระเบียบ เหยยีบส้นรองเทา้ 
6.1.7 ไม่ใส่เส้ือซบัใน หรือใส่เส้ือซบัในสีฉูดฉาดไม่เหมาะสมกบัสภาพนกัเรียน 
6.1.8 ใช้ เค ร่ืองประดับ  และของมีค่ า ท่ี ไม่ เหมาะสมกับสภาพนัก เรียน

นอกเหนือจากนาฬิกา (ใหใ้ชต้ามความจ าเป็น) 
6.1.9 ไวห้นวดเครา กนัคิ้ว เขียนคิ้ว แต่งหน้า ทาปาก ในสภาพท่ีไม่เหมาะสม 

สักคิ้วตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
6.1.10 ไวเ้ล็บยาว ทาเล็บ ต่อเล็บ ใส่เลนส์ตาแฟชัน่ 
3.1.11 ผกูโบผดิสี หรือมีรูปแบบผดิระเบียบไม่ตรงตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
6.1.12 ไม่ใชก้ระเป๋า และเส้ือตราสัญลกัษณ์ของโรงเรียน 
6.1.13 ใชเ้คร่ืองมือส่ือสารในเวลาเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
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6.1.14 แสดงกิริยาไม่สุภาพต่อเพื่อน ใส่ร้ายผูอ่ื้น ลอ้เลียน พูดจาหยาบคายพูด
เทจ็  อนัจะท าใหผู้อ่ื้นเสียหาย 

6.1.15 ไม่ใหค้วามร่วมมือกบัหมู่คณะ ทีมงาน หรือส่วนร่วม 
6.1.16 ไม่รักษาสาธารณสมบติั ขีดเขียนหรือท าความเสียหายทรัพยสิ์นของส่วน

ร่วม 
6.1.17 น าภาชนะใส่อาหารหรือขนม เคร่ืองด่ืมข้ึนบนอาคารเรียน 
6.1.18 ไม่รักษาความสะอาดทิ้งขยะไม่เป็นท่ี บริเวณหอ้งเรียน อาคารเรียน หรือ

ในบริเวณโรงเรียน 
6.1.19 ไม่จอดรถในสถานท่ีท่ีโรงเรียนก าหนด 
6.1.20 ความผิดอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนั (สีเหลือง) ให้ข้ึนอยู่กับ

ดุลยพินิจของครู 
6.2 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ควำมผิดระดับสีส้ม (ขั้นปำนกลำง)มำตรกำรกำร

ลงโทษตัดคะแนนควำมผดิละ 10 คะแนน ครูตักเตือนให้แก้ไข และแจ้งผู้ปกครอง มีดังนี ้
6.2.1 เท่ียวเตร่กลางคืนเป็นนิจ 
6.2.2 คบเพื่อนต่างเพศเกินขอบเขต ส่อเจตนาทางชูส้าว 
6.2.3 ทรงผมไม่ถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน 
6.2.4 ยอ้ม กดั หรือเปล่ียนสี หรือซอยผม 
6.2.5 แต่งกายมาโรงเรียนแต่ไม่เขา้เรียน หรือหลบหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน 
2.2.6 แสดงกิริยากา้วราว ไม่สุภาพต่อครูอาจารย ์หรือผูท่ี้ควรใหก้ารเคารพ 
2.2.7 นัดหมายบุคคลภายนอกหรือพาบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียนโดย

ไม่ไดรั้บอนุญาต 
2.2.8 เจตนาปลอมแปลงเอกสารของโรงเรียนหรือลายมือของผูอ่ื้น 
2.2.9 มีเจตนาไม่น าเอกสารจากทางโรงเรียนท่ีมีถึงผูป้กครองไปใหผู้ป้กครอง 
2.2.10 ทุจริตในการสอบ 
2.2.11 ดู/อ่าน/มีส่ือลามกอนาจารทุกประเภทไวใ้นครอบครองหรือเผยแพร่ 
2.2.12 ยุยงก่อให้เกิดความแตกแยก ความสามคัคี อนัน าไปสู่การทะเลาะวิวาท 

แต่ไม่ใชก้  าลงั 
2.2.13 กลั่นแกล้งให้ผูอ่ื้นให้ได้รับความอับอาย หรือเสียช่ือเสียง หรือเสีย

ทรัพยสิ์น 
2.2.14 เล่นการพนนัทุกประเภทโดยมีหลกัฐานชดัเจน 
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2.2.15 สูบบุหร่ี ชกัชวนเพื่อนให้สูบบุหร่ี มีส่วนร่วมในการสูบบุหร่ี หรือมีฝาก 
จ าหน่าย จ่ายแจก บุหร่ีไวใ้นครอบครอง 

2.2.16 เสพยาปฏิชีวนะประเภทสารมึนเมา เช่น ยาโปร ยาส่ีคูณร้อย ฯลฯ 
2.2.17 หลีกเล่ียงการร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึนทั้งในและนอกโรงเรียน 
2.2.18 ระเบิดหู ใส่ตุม้หูท่ีไม่เหมาะกบัสภาพนกัเรียน 
2.2.19  พก/น าประทดั/ดอกไมไ้ฟมาเล่นท่ีโรงเรียน อนัจะก่อใหเ้กิดอนัตราย 

6.3 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ควำมผิดระดับสีแดง (ขั้นร้ำยแรง) มำตรกำรกำร
ลงโทษครูตักเตือน และเชิญผู้ปกครองมำพบ มีดังนี ้

6.3.1 ลกัทรัพย ์ยกัยอกทรัพย ์หรือสมรู้ร่วมคิดในการลกัทรัพย ์มีเจตนาท าให้
ทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นไดรั้บความเสียหาย 

6.3.2 ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลช์กัชวนใหผู้อ่ื้นร่วมด่ืม มีส่วนร่วมในการด่ืม หรือ
มีเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลไ์วใ้นครอบครอง 

6.3.3 ทะเลาะววิาท/มีส่วนร่วมในการและใชก้ าลงัท าร้ายกนั 
6.3.4 ประพฤติตนเป็นอนัธพาล การข่มขู่เพื่อหวงัทรัพยสิ์นผูอ่ื้น 
6.3.5 พกพา หรือน าอาวุธ หรืออุปกรณ์ใดท่ีเจตนาจะใช้เป็นอาวุธหรือซ่อนเร้น

ไวเ้พื่อประทุษร้ายผูอ่ื้น 
6.3.6 เขา้ไปในสถานท่ีประกอบการท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพการเป็นนกัเรียน 
6.3.7 ท าอนาจารหรือการกระท าท่ีไม่สมควรทางเพศอย่างไม่เหมาะสมตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
6.3.8 ใช้เคร่ืองมือส่ือสาร ถ่ายภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ผูอ่ื้นแลว้น าไปเผยแพร่

จนท าใหไ้ดรั้บความเสียหาย 
6.3.9 ใช้เคร่ืองมือส่ือสารทางสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อความ ข่าวสาร ภาพ 

คลิป อนัจะท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเสียหาย 
6.3.10 ท าลายทรัพยสิ์นอนัเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมของโรงเรียน 
6.3.11 แอบอา้งช่ือเสียงของโรงเรียน หรือบุคคลหรือประพฤติผิด ซ่ึงอาจน า

ความเส่ือมเสียมาสู่โรงเรียน 
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6.4 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ควำมผิดระดับสีด ำ (ขั้นร้ำยแรงมำก)  ที่จะต้องได้รับ
กำรพิจำรณำจำกผู้อ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน มำตรกำรเชิญผู้ปกครองมำพบ 
ดังนี ้

6.4.1 เสพหรือมีไวเ้พื่อเสพ จ าหน่าย จ่ายแจก หรือรับฝากสารเสพติด ร้ายแรง 
ไดแ้ก่ กญัชา ยาบา้ ฯลฯ 

6.4.2 ประพฤติตนเพื่อการคา้ประเวณี หรือเป็นธุระจดัหาการคา้ประเวณี 
6.4.3 ประพฤติตนท านองชูส้าวขั้นร้ายแรง หรือ สามีภรรยา 
6.4.4 กระท าผิดกฎหมายบ้านเมืองอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงเรียน 

(โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี. 2559:2-6) 
หมำยเหตุ นกัเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี เม่ือเขา้มาศึกษาท่ีโรงเรียน ทาง

โรงเรียนจะตีค่าความดีของนกัเรียนโดยให้คะแนนความประพฤติแรกเขา้เรียน จ านวน 100 คะแนน
เท่ากนัทุกคนให้นักเรียนรักษาคะแนน (ความดี) ไวจ้นจบการศึกษา และสามารถท าคะแนนเพิ่ม 
(ความดีเพิ่ม) ไดโ้ดยท ากิจกรรม“ท าความดีดว้ยหวัใจ” และเม่ือนกัเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออก
ในลกัษณะต่างๆ ท่ีไม่เหมาะสมตามระเบียบของโรงเรียน นกัเรียนจะถูกตดัคะแนนความประพฤติ
ตามระดบัความผดิ และถูกลงโทษตามมาตรการท่ีโรงเรียนก าหนด 
 7. คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ หมายถึง ลกัษณะท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบันักเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัยชลบุรี อนัเป็นคุณลักษณะท่ีสังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
จิตส านึก สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทย และพลโลก
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้ก าหนดคุณลักษณะอนัพึง
ประสงคไ์ว ้8 ประการ ดงัน้ี  

7.1 รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทย  ศรัทธา ยดึมัน่ในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

7.2 ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง 
ประพฤติ ตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอ่ื้นทั้งทางกาย วาจา ใจ 

7.3 มีวินยั  หมายถึง  คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมัน่ในขอ้ตกลง  กฎเกณฑ์  และ
ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม 

7.4 ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
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7.5 อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม  มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี และปรับตวัเพื่อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
มีความสุข   

7.6 มุ่งมัน่ในการท างาน หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการท าหนา้ท่ีการงาน  ดว้ยความเพียรพยายาม  อดทน  เพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย 

7.7 รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจเห็นคุณค่า
ร่วมอนุรักษ์  สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรม ใช้ภาษาไทยใน
การส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

7.8 มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่
หวงัผลตอบแทน 

8. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือความรู้สึกชอบของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ท่ีมีต่อการพฒันาคุณลกัษณะความเป็น            
คนดีของนกัเรียน ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน โดยใชก้ลยทุธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบ
วทิยาลยัชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 

9. นกัเรียน หมายถึง ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั
ชลบุรี  ปีการศึกษา2560-2561 

10. ครู หมายถึง ขา้ราชการครู ครูอตัราจา้ง และพนักงานราชการท่ีปฏิบติัการสอนใน
โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยัชลบุรี  ปีการศึกษา2560-2561 

11. ผูป้กครอง หมายถึง พ่อ แม่ หรือผูอุ้ปการะนักเรียนตามทะเบียนนักเรียนโรงเรียน
สวนกุหลาบวทิยาลยัชลบุรี  ปีการศึกษา2560-2561 

12. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยัชลบุรีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามระเบียบวาระกระทรวงศึกษาธิการวา่
ดว้ยการจดัระเบียบบริหารราชการ เขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนผูป้กครอง 
ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนองค์กรศาสนาใน
ทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนผูท้รงคุณวฒิุ และผูบ้ริหารสถานศึกษา 

13. เครือข่ายชุมชน หมายถึง กลุ่ม องค์กร หลายกลุ่มมารวมตวักนั ประสานเช่ือมโยง 
สร้างความสัมพนัธ์ ถกัทอสายใย สร้างสรรค์กิจกรรมบนพื้นฐานความเอ้ืออาทร เกิดพลงัในการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและให้ชุมชนเข้มแข็งประกอบด้วย 10 เครือข่าย ได้แก่ 
มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อวิน 
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บูรพากอล์ฟ บริษทั Daikin บริษทั Prime steel mill สวนนงนุชพทัยา บริษทั อลูคอน ประเทศไทย 
จ ากดั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อวนิ สถานีต ารวจภูธรบ่อวนิ 

 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 ภาพความส าเร็จในการด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี จะท าให้ไดรู้ปแบบหรือแนวทางในการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON 
MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561และเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน
โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยัชลบุรี กลุ่มบุคคล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. โรงเรียนมีการบริหารจดัการท่ีดีทั้ งระบบ ส่งผลให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ชลบุรี พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน ตอบโจทย ์1)ความเป็นตวัตนหรือ
ลกัษณะเฉพาะของผูเ้รียนท่ีจบการศึกษาจากสถาบนัแห่งน้ี 2) ตอบโจทยคุ์ณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ท่ีสังคมตอ้งการในฐานะพลเมืองไทย และพลโลกตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 
3)ตอบโจทยก์ารป้องกนัและแกไ้ขเพื่อปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนตามสภาพจริงท่ี
ปรากฏตามกระแสสังคม (โลกาภิวตัน์) 

2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการพฒันาให้เป็นคนดี ท่ีมีความเป็นตวัตน และลกัษณะเฉพาะ อีกทั้ง
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีสังคมตอ้งการในฐานะพลเมืองไทย และพลเมืองโลก 

3. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัชลบุรี มีรูปแบบและแนวทางในการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน โดยใชก้ลยทุธ์ SUANCHON MODEL 

4. นักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน                     
มีความพึงพอใจในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน โดยใช้
กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 เพื่อ
เสริมสร้างการเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 

5. ผูป้กครอง และชุมชน เช่ือมัน่ และศรัทธาในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ให้การ
สนบัสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ให้ความร่วมมือในการจดัการศึกษา และส่งบุตรหลานเขา้เรียน
เพิ่มมากข้ึนตามล าดบั 

 


