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บทที ่1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา     
พระราชดาํรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) พระราชทาน

แก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข ้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาวนัที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๓๙“...วิธีที่จะทาํให้คนเป็นคนดีนั้น ก็มีเช่น การศึกษา เม่ือก่อนน้ีด้านการศึกษาคน             
ในเมืองไทยน่ี มีความรู้ การอ่านหนงัสือ เขียนหนังสือเป็นมีมาก เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนค่อนขา้ง
จะสูง คือมีการอ่านเขียนไดเ้ปอร์เซ็นตสู์ง แต่มาปัจจุบนัน้ีน้อยลง เพราะว่าคนเพิ่ม โรงเรียน หรือผูท้ี่มี
หน้าที่สอนน้อยลง เปรียบเทียบกนัอาจจะแยง้ว่าสมยัน้ีมีเทคโนโลยสูีง ทาํให้สามารถที่จะทาํกิจการ
โรงเรียน กิจการสั่งสอนแพร่ออกไปไดม้ากกว่า แต่ไม่มีอะไรแทนการอบรม ไม่มีอะไรแทนการบ่ม
นิสยั คือการสอนน่ีมีแบ่งเป็นอบรม แลว้ก็บ่มนิสยั แต่ถา้ไม่มีผูท้ี่อบรม ไม่มีผูท้ี่บ่มนิสยั หรือผูท้ี่อบรม 
หรือผูท้ี่บ่มนิสัย เป็นคนที่คุณภาพตํ่า ผูท้ี่ได้รับอบรมบ่มนิสัยย่อมคุณภาพตํ่าเหมือนกัน อาจจะยิ่ง             
ร้ายกว่า แม้จะมีเทคโนโลยีชั้นสูง เทคโนโลยีชั้นสูงน้ี คนส่วนมาก เด๋ียวน้ีก็เขา้ใจ ว่ามีโทรทศัน์                    
มีดาวเทียม มีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ แต่ว่าเคร่ืองเหล่าน้ี หรือส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงที่ไม่มีชีวิต ดูรูปร่างท่าทาง
เหมือนมีชีวิต แต่อาจจะไม่มีชีวิต มีสีก็มีสีได ้แต่ว่าไม่มีสัน  คือสีสันนั่นรวมแลว้มนัครบถว้น และ               
ยงัไม่ครบ ยงัไม่มีจิตใจอาจจะทาํใหค้นที่มีจิตใจอ่อนเปล่ียนเป็นคนละคนก็ได ้แต่ว่าที่จะอบรมโดยใช้
ส่ือที่กา้วหน้าที่มีเทคโนโลยสูีงน่ียากที่สุด ที่จะอบรมบ่มนิสัยดว้ยเคร่ืองเหล่าน้ี... ฉะนั้นไม่มีอะไร
แทนคนสอนคน...” 

ปัจจุบนัสงัคมไทยไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยสีมยัใหม่ ทาํให้เด็กและเยาวชน
ไทยมีค่านิยมที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเน้นทางวตัถุมากกว่าการพฒันาจิตใจ ก่อให้เกิดความกา้วร้าว
และการแสดงออกทางศีลธรรมการเห็นผิดเป็นชอบ และอ่ืนๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเส่ือมถอย               
ทางศีลธรรม เกิดปัญหาทางสังคมที่หลายฝ่ายต่างเร่งแกไ้ข เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขเป็นสังคม   
ที่มีคุณภาพ มุ่งพฒันาคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต รักความสามคัคี มีความ
เขม้แขง็ทางวฒันธรรม มีระบบภูมิคุม้กนัทางสังคมที่ดี โดยต่างหวงัว่าการศึกษาจะเป็นกระบวนการ
ช่วยสร้างคนใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายที่วางไวปั้จจุบนัเด็กและเยาวชนไทยอยูใ่นสถานการณ์ที่น่าเป็น
ห่วงหลายดา้น เช่น ดา้นสังคม ด้านยาเสพติดและอ่ืนๆ ในขณะเดียวกนัคนไทยกาํลงัประสบปัญหา
วิกฤตค่านิยมที่เป็นผลกระทบจากการเล่ือนไหลทางวฒันธรรมต่างชาติเขา้สู่ประเทศไทย ทั้งทางส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคดักรองและเลือกรับวฒันธรรมที่ดีงาม ทาํให้คุณธรรมและ
จริยธรรมอนัดีงามของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จากวิถีชีวิตที่เปล่ียนไปทาํให้สถาบนั 
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ครอบครัว สถาบนัการศึกษาและสถาบันศาสนา มีบทบาทในการอบรมเล้ียงดูให้ความรู้ปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมลดน้อยลง นําไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวตัถุนิยมและบริโภคนิยม
เพิม่ขึ้น ปัญหาความเส่ือมโทรมทางคุณธรรมจริยธรรมของสงัคมไทยในปัจจุบนั จะเป็นปัญหาอยา่งยิง่
ต่อการพฒันานักเรียนในอนาคต นักเรียนมีพฤติกรรมและผิดระเบียบของโรงเรียนบ่อยๆ ได้แก่               
การแต่งกายผดิระเบียบพดูจาไม่สุภาพ ไม่มีสมัมาคารวะ กา้วร้าว หนี เรียน ไม่เขา้เรียน มาสาย ไม่ส่งงาน 
ที่ครูประจาํวชิามอบหมาย ทาํใหต้ิด 0 ร และ มส. (อมรวชิช ์นาครทรรพ. 2549 : 14)   

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ให้ความสําคญัเก่ียวกับคนกล่าวคือ “คนไทย        
ทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดาํรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ             
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวตัถุประสงค์
ในการจดัการศึกษา ๔ ประการ คือ ๑) เพือ่พฒันาระบบและกระบวนการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพ ๒) เพือ่พฒันาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลกัษณะทกัษะและสมรรถนะที่สอดคลอ้ง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
ยทุธศาสตร์ชาติ ๓) เพื่อพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก
สามัคคี และร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง และ ๔) เพื่อนาํประเทศไทยกา้วขา้มกบัดกัประเทศที่มีรายไดป้านกลาง และความเหล่ือมลํ้ า
ภายในประเทศลดลง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : ฉ) 

การศึกษาถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลกั    
ในการพฒันากาํลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดาํรงชีวิตอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคมได้อยา่งเป็นสุข    
ในกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 จะเห็นได้ว่าสังคมคาดหวงัเก่ียวกับ
การศึกษาว่ามีส่วนช่วยพฒันาคนในสังคมให้เป็นทรัพยากรมนุษยท์ี่มีคุณค่า ทาํให้ทุกภาคส่วนที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการยกระดบัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทิศทางการพฒันาประเทศไทยไปสู่ความมัน่คงและย ัง่ยนืนั้น จะตอ้งให้ความสาํคญักบัการเสริมสร้าง
ทุนของประเทศที่มีอยูใ่ห้เขม้แข็ง และมีพลงัเพียงพอในการขบัเคล่ือน กระบวนการการพฒันาทั้งใน
ระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพฒันาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนรับผดิชอบในการจดัการศึกษา มีความมุ่งหมายที่
จะพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยูร่่วมกบัสงัคมอยา่งมีความสุข 
ภายใตว้สิยัทศัน์ของแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ว่า 
“มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพชีวติที่ดี มีความสุขในสังคม” (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2559 : 51)   
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จากผลการศึกษาของ สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ ์และศศิกาญจน์  ทวิสุวรรณ (2552 : 1-2) 
พบวา่สงัคมไทยในปัจจุบนัเกิดวิกฤติคุณธรรมจริยธรรม มีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นในทุกภาคส่วน
ของสังคมอย่างไม่มีที่ ส้ินสุด มีแนวโน้มปัญหาอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้ น ผูก่้อ
อาชญากรรมเปล่ียนไปเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน จากรายงานสภาวะสงัคมของสาํนกังานคณะกรรมการ
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเดือนมีนาคม 2552 พบว่า ในไตรมาสส่ี มีเด็กและเยาวชน
ถูกดาํเนินคดีรวม 46,981 คดี ความผิดส่วนใหญ่เป็นคดีเก่ียวกบัทรัพย ์ยาเสพติด และคดีชีวิตและ
ร่างกาย ตามลาํดบั ผูก้ระทาํผดิส่วนใหญ่เป็นเพศชายสูงถึงร้อยละ 91.06 ระดบัการศึกษามธัยมตอนตน้
ร้อยละ 39.28 ประถมศึกษาร้อยละ 29.10 ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ร้อยละ 30.61 และอาชีพรับจา้งร้อยละ 
27.68 เด็กและเยาวชนที่กระทาํความผิดซํ้ ามีถึงร้อยละ 14.06 ของคดีที่ถูกจบักุม เด็กและเยาวชน
แกปั้ญหาดว้ยวธีิที่รุนแรงมากยิง่ขึ้น มีเด็กและเยาวชนถูกส่งเขา้สถานพินิจในคดีเก่ียวกบัการใชค้วาม
รุนแรงกว่า 35,000 คน และผลสาํรวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชน ปี 2550 พบว่าในสถานศึกษามีเด็ก            
ที่ถูกพบเห็นว่าพกพาอาวุธถึงร้อยละ 22.31 ถูกทาํร้ายร่างกายร้อยละ  17-29 และถูกขู่กรรโชกทรัพย ์
ร้อยละ 8.16 นอกจากน้ีเด็กและเยาวชนจาํนวนมากมีประสบการณ์ก่อความรุนแรง ร้อยละ 30.40 
ยอมรับว่าเคยตบ ตี ต่อยคนอ่ืน ร้อยละ 22.40 และสมพงษ ์ จิตระดับ (2560 : ออนไลน์) ประมวล
เหตุการณ์สาํคญัเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนพบว่า สถานการณ์ปัจจยัเส่ียง 10 เร่ือง ดงัน้ี 1) ความรุนแรงที่
เกิดขึ้นในหมู่เด็กและเยาวชนทุกระดับ เช่น เด็กอาชีวะตีกนั เด็กแวน้ สก๊อย เป็นตน้ 2) การตั้งครรภ ์           
ในวยัเรียนหรือคุณแม่วยัใส 3) ยาเสพติดในกลุ่มนักเรียนที่สามารถแทรกซึมเขา้ไปในสถานศึกษา             
ไดโ้ดยไม่มีใครกลา้ขดัขวาง 4) การติดเกมของเด็กวยัเรียนโดยไม่สนใจต่อการเรียน 5) เด็กและเยาวชน
อยูใ่นสังคมกม้หน้าวนัละ 7-8 ชัว่โมง ใช้เพื่อพูดคุย เล่นไลน์ เฟสบุ๊ค มากกว่าการเรียนรู้ดว้ยตนเอง                
6) เด็กและเยาวชนขาดวินัยอย่างรุนแรง 7) เด็กเรียนรู้ไม่มีความสุข เครียด กดดัน มีการแข่งขัน                 
มากเกินไป ถูกจาํกดัอยูใ่นหอ้งเรียนนานเกินไป 8) ร้านขายเหลา้ เบียร์ บุหร่ี รอบสถานศึกษาทาํให้เกิด
นักด่ืม นักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นหญิง 9) มีเด็กยากจนด้อยโอกาส เข้าสู่การ                  
เป็นเหยือ่ทางเพศ ยาเสพติด แรงงานเด็ก เด็กขอทานและโสเพณีเด็กเพิ่มขึ้นและ 10) เด็กเกิดน้อยลง
และดอ้ยคุณภาพ 

จากสภาพปัญหาดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิการไดเ้ห็นถึงความสาํคญัที่จะพฒันาคนให้เป็น
คนดี มีคุณธรรม ดงัเห็นไดจ้ากการกาํหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์8 ประการสาํหรับนกัเรียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นโยบาย                  
สร้างค่านิยมหลกั 12 ประการใหเ้กิดกบัคนในชาติและส่งเสริมใหน้กัเรียนบนัทึกความดีในสมุดบนัทึก
ความดีของกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งไดน้าํนโยบายในการพฒันา
คนใหเ้ป็นคนดีมาดาํเนินการใหเ้ป็นรูปธรรม  
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นอกจากน้ีพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 22 การปฏิบติัต่อเด็กไม่ว่ากรณี             
ใดให้คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคญัและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม                
การกระทาํใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก
หรือไม่ให้พิจารณาตามแนวทางที่กาํหนดในกฎกระทรวง มาตรา 23 ผูป้กครองตอ้งให้การอุปการะ
เล้ียงดู อบรมสัง่สอนและพฒันาเด็กที่อยูใ่นความปกครองดูแลของตนตาม สมควรแก่ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวฒันธรรมแห่งท้องถ่ิน แต่ทั้ งน้ีต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานขั้นตํ่าตามที่กาํหนดในกฎ 
กระทรวงและต้องคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะ                
อนัน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ และมาตรา 63 กาํหนดไวว้่า “โรงเรียนและสถานศึกษา              
ตอ้งจดัใหมี้ระบบงาน และกิจกรรมการแนะแนวให้คาํปรึกษาและการฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา
และผูป้กครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภยั  
ต่อนักเรียน นักศึกษา ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการเง่ือนไขที่กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง” สาระสาํคญั
ของกฎหมายดังกล่าวล้วนให้ความสําคญักับสิทธิและโอกาส การเฝ้าระวงัดูแลช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนทุกคนใหเ้ป็นคนดีคนเก่งพร้อมที่จะเติบโตเป็นกาํลงัสาํคญัของประเทศชาติต่อไป (กระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย.์ 2548 : 10,28)  

สาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16  สังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่กาํกับดูแลสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ในจงัหวดั
สงขลา จาํนวน 41 โรงเรียน และจงัหวดัสตูล จาํนวน 12 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 53 โรงเรียน โดยได้
กาํหนดจุดเน้นในการพฒันา 10 จุดเน้น ซ่ึงจุดเน้นที่ 6 ได้กล่าวถึง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เข้มแข็ง โดยให้สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ                 
กรมสุขภาพจิต ได้ร่วมกันวางรากฐานเพื่อพฒันาคุณภาพนักเรียน โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษา ครูอาจารย ์และผูท้ี่เก่ียวขอ้งร่วมแรง ร่วมใจกนัช่วยเหลือ  ส่งเสริม และพฒันานักเรียน
อยา่งมีระบบและต่อเน่ืองยดึสายใยและความผูกพนัระหว่างครูและศิษย ์ซ่ึงกาํหนดไว ้5 ขั้นตอน คือ 
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมในส่ิงที่ถนัดและสนใจสําหรับ
นกัเรียนกลุ่มปกติ การป้องกนัและแกไ้ข รวมทั้งการส่งต่อนกัเรียนที่เป็นกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มที่มีปัญหา
ต่างๆ ซ่ึงการดาํเนินงานระบบ ดูและช่วยเหลือนกัเรียนดงักล่าว สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดก้าํหนดนโยบายใหส้ถานศึกษาทุกแห่งในสงักดัไดด้าํเนินงานระบบดูและช่วยเหลือนกัเรียน
อย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาํหนดมาตรการสนับสนุน ส่งเสริม
ศกัยภาพนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริม พฒันา ป้องกนัและแก้ปัญหา และการคุม้ครองเด็ก เพื่อให้
นักเรียนทุกคนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือจากครู ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์การที่เก่ียวขอ้ง 
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และเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา รวมทั้งมีวิธีการดาํเนินกิจกรมและเคร่ืองมือต่างๆ ที่มีคุณภาพ                
ในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน อนัจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและสามารถดาํรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามที่สังคมมุ่งหวงั โดยผ่านกระบวน 
การศึกษา การเรียนรู้และวถีิชีวติในสงัคม (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2547 : 16) 
 โรงเรียนรัตภูมิวทิยา อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง จดัการศึกษา 2 ระดบั 
คือ ระดบั คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-ม.3) และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ปีการศึกษา 
2559  มีครู 64 คน นกัเรียน 1,102 คน และปีการศึกษา 2560  มีครู 64 คน นักเรียน 1,116 คน เขตบริการ
การจดัการศึกษาของโรงเรียน มี 63 หมู่บา้น 5 ตาํบล 2 เทศบาล อาํเภอรัตภูมิมีพื้นที่ติดต่อกบัอาํเภอ
ควนโดน ของจงัหวดัสตูล เป็นอาํเภอที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ดา้นตะวนัออกเป็นที่ราบ 
แต่ด้านทิศตะวนัตกเป็นเทือกเขานครศรีธรรมราช มีป่าไม้เรือกสวนไร่นา ซ่ึงเหมาะสําหรับทาํ
การเกษตร อาํเภอรัตภูมิมีพื้นที่ สภาพการคมนาคมมีความสะดวกในการเดินทางมาเรียน โดยมาก
ผูป้กครองมาส่งและมีรถยนต์ประจาํรับส่งนักเรียน ปัจจุบนัมีความเจริญเขา้มามีอิทธิพลต่อวิถีวิถี            
ของชาวบา้นเป็นอยา่งมาก และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรม คือ แหล่งอบายมุข มีสถานบนัเทิง
คาราโอเกะ ร้านเกมส์และอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการมักเป็นกลุ่มเยาวชน นอกจากน้ีการอพยพ              
ยา้ยถ่ินฐานเพื่อมาประกอบอาชีพในเขตอาํเภอรัตภูมิมากขึ้นเร่ือยๆ ทั้งคนไทยในภูมิภาคอ่ืน และ               
คนต่างดา้ว สภาพชุมชนเป็นชุมชนใหญ่ มีประเพณีวฒันธรรมที่ถือปฏิบติัแตกต่างกนั ศาสนาที่นับถือ
โดยร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 30 นับถือศาสนาอิสลาม เศรษฐกิจของอาํเภอรัตภูมิ
ขึ้นอยูก่บัอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั โดยเฉพาะการทาํสวนยางพาราเป็นอาชีพหลกั รายไดเ้ฉล่ียของ
ประชาชนอยู่ในระดับปานกลางถึงดี การคมนาคม สะดวก สามารถเดินทางได้สะดวกคล่องตัว 
สามารถโดยสารประจาํทางสายรัตภูมิ-หาดใหญ่ วิ่งผ่าน นอกจากน้ีประชาชนส่วนใหญ่มีรถยนต์
ส่วนตวัใชใ้นการเดินทางและขนส่งสินคา้ที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร 
 ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียนรัตภูมิวิทยา มีการบริหารจดัการศึกษา โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการรูปแบบองค์คณะบุคคล ส่ิงที่เป็น
จุดเด่น ในด้านการกาํหนดโครงสร้างและนโยบาย ได้แก่ การประสานการดาํเนินงานการประชา 
สมัพนัธ ์ทาํความเขา้ใจต่อบทบาทอาํนาจหนา้ที่ในองคค์ณะบุคคล ผูป้กครอง นักเรียนและประชาชน
ทัว่ไป ด้านการบริหารจัดการ โดยกาํหนดให้มีแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเป็นกรอบและกาํหนด                
ทิศทางการจดัการศึกษา และมีแผนปฏิบตัิการเป็นแผนการดาํเนินงานภายใตย้ทุธศาสตร์การพฒันา
การศึกษาชาติ ที่ผา่นมาโรงเรียนประสบความสาํเร็จหลายดา้ย เช่น  
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 ปีการศึกษา 2557 เขา้รอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดทา้ย  รายการแข่งขนัตอบปัญหากฎหมายกบั
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์หาดใหญ่ มีโรงเรียนเขา้แข่งขนั 64 โรงเรียนทัว่ภาคใต ้  
เขา้รอบแข่งขนัชิงแชมป์ประเทศไทย จาํนวน 2 คน “โครงการ BOT Challenge & Experience 2014”  
การตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกบัธนาคารแห่งประเทศไทย ณ จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงคดัเลือกตวัแทน
ภาคใต ้20 คน  รางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง  รองชนะเลิศอนัดบั 1 กิจกรรมการแข่งขนัมายากล 
ระดบัชั้น ม.1-6  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคใต ้ คร้ังที่ 64 จงัหวดักระบี่ รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1 ในงานประกวดวงดนตรีไทยชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี  งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต ้ คร้ังที่ 25   
 ปีการศึกษา 2558  รางวลัเพชรนํ้ าหน่ึง จาก สพม.16 รวม 4 จุดเน้น  รายการแข่งขนัตอบ
ปัญหากฎหมายกับคณะนิติศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย มีโรงเรียน                 
เขา้แข่งขนั 65 โรงเรียนทัว่ภาคใตเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศ 24 ทีมสุดท้าย “รายการแข่งขนัตอบปัญหา
เศรษฐศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย คร้ังที่ 10” กบัคณะเศรษฐศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ มีโรงเรียน
เขา้แข่งขนั 112 ทีม  โรงเรียนทัว่ภาคใตเ้ขา้รอบแข่งขนัชิงแชมป์ประเทศไทยจาํนวน 2 คน  ซ่ึงคดัเลือก
ตวัแทนภาคใต ้15 คน “โครงการ BOT Challenge & Experience 2015”  ตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงิน  
กบัธนาคารแห่งประเทศไทย  กรุงเทพฯ 
 ปีการศึกษา 2559  โล่ประกาศเกียรติคุณจากสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนรัตภูมิวิทยามีค่าพฒันา 3.52 มีค่าคะแนนผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน              
(O-NET)  ปีการศึกษา 2558 มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 3 รางวลัเพชรนํ้ าหน่ึงจาก สพม.16 ผลงาน
จุดเน้นนักเรียนมีสมรรถนะและความสามารถที่หลากหลายเป็นตวัแทนจงัหวดัสงขลาเขา้แข่งขนัใน
ระดบัภาค 9 เม่ือวนัที่ 4 กุมภาพนัธ ์2560   ไดรั้บรางวลัชมเชยในการแข่งขนัในโครงการรัฐประศาสน
ศาสตร์วิชาการ คร้ังที่ 1  จดัโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัทกัษิณ  สงขลา  
รางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขนัมายากล  ระดบัชั้น ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับภาคใต ้ คร้ังที่ 66  จงัหวดัระนอง  รางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดบั
ภาคใต ้ คร้ังที่ 66 จงัหวดัระนอง  รางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน  กิจกรรมการขบัร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง  มธัยมศึกษาตอนตน้ (ชาย)  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคใต ้ คร้ังที่ 66  จงัหวดัระนอง  
ได้รับการคัดเลือกจากธนาคารทิสโก้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเงินทิสโก้  รุ่นที่  8 จาํนวน                   
40  โรงเรียนทัว่ประเทศ  ณ  ธนาคารทิสโก ้ สาํนักงานใหญ่  ถ.สาทรเหนือ  กรุงเทพฯเขา้รอบแข่งขนั
ชิงแชมป์ประเทศไทยจาํนวน 1 คน ซ่ึงคดัเลือกตวัแทน ภาคใต ้12 คน “โครงการ BOT Challenge & 
Experience 2016”  ตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงิน  กบัธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ  การแข่งขนั
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กีฬามวยปลํ้า  ไดรั้บรางวลั 1 เหรียญทองแดง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 33 “ระดบัประเทศ” ชุมพร 
ระนองเกมส ์ และรางวลั 2 เหรียญทองแดงจากผลการแข่งขนักีฬามวยปลํ้ าชิงชะเลิศแห่งประเทศไทย 
(ภาคใต)้  ณ  โรงเรียนกีฬาจงัหวดันครศรีธรรมราช  ทั้งน้ีโรงเรียนไดจ้ดัให้มีวนัเกียรติยศประกาศผล
การแข่งขนัและมอบรางวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจ  และเป็นแบบอยา่งที่ดีให้กบั
นกัเรียนคนอ่ืน ๆ  จากการไดรั้บประกาศเกียรติคุณ และรางวลัที่ปรากฏจะสะทอ้นให้เห็นความสาํเร็จ
ที่ภาคภูมิใจในมิติของการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขภายใตก้ารมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการรูปแบบองคค์ณะบุคคลซ่ึงเป็นจุดเด่นของโรงเรียนรัตภูมิวทิยา 
 อยา่งไรก็ตามภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนรัตภูมิวิทยา 
ซ่ึงประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผูป้กครอง ผูแ้ทนองค์กรชุมชน 
เครือข่ายศิษยเ์ก่า สภานกัเรียนมีความคาดหวงัที่ตอ้งการเห็นพฤติกรรมการแสดงออกถึงความเป็นคนดี
ของนักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยาที่มีการพฒันาและมีความย ัง่ยืนต่อไป (โรงเรียนรัตภูมิวิทยา.                 
2559 : 1-3) 
 ผูว้ิจยัในฐานะผูอ้าํนวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา มารับตาํแหน่งเม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 
2558 มีความตระหนักและให้ความสําคัญที่จะพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียนให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะแผนพฒันาเศรษฐกิจสังคมแห่งฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) “ยดึคน
เป็นศูนยก์ลางการพฒันา”  มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาํหรับคนไทย พฒันาคนให้มีความ
สมบูรณ์มีวนิยั มีความรู้ มีทกัษะมีความคิดสร้างสรรค ์มีทศันคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรม
และคุณธรรม พฒันาคนทุกช่วงวยัและเตรียมความพร้อมเขา้สู่สังคมผูสู้งอายอุยา่งมีคุณภาพ รวมถึง
สร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่างเก้ือกูล  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม (สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ : 4) ในช่วงปลายปีการศึกษา 2558 ไดมี้การสรุปวเิคราะห์ที่มีผลการประเมินพฤติกรรม
ของนกัเรียนคุณภาพอยูใ่นระดบัดี – ดีมากพบวา่ 
 1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ  75.00 
 2. ดา้นระเบียบวนิยั  ร้อยละ  73.00 
 3. ดา้นจิตสาํนึกที่ดี  ร้อยละ  72.50 
 4. ดา้นรักการเรียนรู้  ร้อยละ  71.50 
 5. ดา้นการเอ้ืออาทรต่อบุคคลในครอบครัว  ร้อยละ  73.50 
 6. ดา้นความเป็นไทยและรักความเป็นไทย  ร้อยละ  74.00 
 7. ดา้นสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  ร้อยละ  77.00 
 8. ดา้นวถีิชีวติแบบประชาธิปไตย  ร้อยละ  74.00 
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 9. ดา้นการไม่มัว่สุมอบายมุข  ร้อยละ  71.00 
 จากผลการประเมินขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นวา่พฤติกรรมของผูเ้รียนยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกาํหนด คือ พฤติกรรมของผูเ้รียนโดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดบัดี-ดีมากไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 จากการสํารวจปัญหาเบื้องตน้พบว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น จากพฤติกรรมการเรียนทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่ครูผูส้อนประสบอยู่ทั้งในอดีตและปัจจุบันไม่ประสบความสําเร็จ
เท่าที่ควร คือ พฤติกรรมการเรียนที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนเกิดจากการไม่ตั้งใจเรียน พูดคุยกนัใน
หอ้งเรียน ขาดการวางแผนในการเรียน ไม่ส่งงานตามกาํหนด ซ่ึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหล่าน้ีทาํ
ให้ผลการเรียนไม่สามารถดาํเนินไปในทิศทางที่พึงประสงค ์ซ่ึงการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงคข์องนกัเรียน เช่น การแต่งกาย  ผดิระเบียบของโรงเรียน การประพฤติตนทาํนองชูส้าว การหนี
โรงเรียนไปเที่ยวเตร่ตามห้างสรรพ สินคา้หรือร้านเกม การไปมั่วสุมตามสถานเริงรมย ์การขบัขี่
รถจกัรยานยนตเ์สียงดงั การแข่งรถประลองความเร็วการตั้งแก๊งเพื่อครอบครองเขตพื้นที่การทะเลาะ
วิวาท การแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่รุนแรง โดยละเลยการใชปั้ญญา ค่านิยมที่ดีของ
สงัคมไทยในอดีตที่สัง่สอนอบรมลูกหลานให้สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ อดทนอดกลั้น
และรู้จกัใหอ้ภยักาํลงัเส่ือมหายไป การเล้ียงดูลูกในปัจจุบนั พอ่แม่มีแนวโน้มกลวัลูกจะลาํบาก ทุกคน
ต่างพยายามให้ลูกหลานสะดวกสบาย นิยมใช้สินคา้ที่มีราคาแพง กลัวลูกหลานจะน้อยหน้าเพื่อน               
เด็กไดรั้บการปลูกฝังใหนิ้ยมความรวดเร็วทนัใจดว้ยการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนที่ซ่ึงติดต่อไดท้นัทีโดยไม่
มีการพิจารณาถึงความจาํเป็นและความส้ินเปลืองเงิน ซ่ึงส่วนหน่ึงจากสาเหตุที่โรงเรียนยงัขาด
กิจกรรมพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียนหรืออาจตอ้งเติมความสมบูรณ์ของกิจกรรมที่จะมาพฒันา
ความเป็นคนดีของนักเรียนเพิ่มขึ้น เช่น กิจกรรมเครือข่ายผูป้กครอง กิจกรรมสภานักเรียน การพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นส่ือตน้แบบการพฒันาครูให้เป็นครูตน้แบบ เป็นตน้ (โรงเรียนรัตภูมิวทิยา. 2558 : 3) 
 ผูว้จิยัจึงไดน้าํประเด็นปัญหาดงักล่าวประชุมเสวนากบัเครือข่ายผูป้กครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการพฒันาความเป็นคนดี           
ของนกัเรียนซ่ึงมีความคิดเห็นตรงกนัวา่ มีปัจจยัส่งเสริมสนบัสนุน สรุปไดด้งัน้ี 
 1. เพื่อน คือบุคคลที่นักเรียนคบหาคุยกนั คอยให้คาํปรึกษาในทุกๆ เร่ือง คอยชกัชวนไป
ในทางที่ดีเช่น ชวนกันอ่านหนังสือ ช่วยกนัติวขอ้สอบ ถ้าคบเพื่อนที่ดีจะทาํให้ชีวิตมีอนาคตสดใส             
มีการงานที่ดี แต่ถ้าคบเพื่อนชั่วชีวิตเราจะตกตํ่าลงเน่ืองจากจะชวนกันทาํในส่ิงที่ไม่ดีดังนั้ นการ              
คบเพื่อนมีความสาํคญัและจาํเป็นต่อชีวิตของวยัรุ่นเพราะเพื่อนจะมีอิทธิพลในเร่ืองความคิดความ              
เช่ือตลอดจนให้คาํปรึกษา หรือแนะนําในเร่ืองต่างๆ รวม ทั้งพฤติกรรมทางเพศ และอาจชักจูงไป
ในทาง ที่ดีและไม่ดี ดังนั้นการเลือกคบเพื่อนที่ดีจะช่วยแนะนําเร่ืองพฤติกรรมทางเพศในทางที่
เหมาะสม 
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 2. ครู ไม่เพียงแต่จะตอ้งมีความรู้ทางวิชาการเพื่อจะสอนนักเรียนเท่านั้น แต่ครูยงัจะตอ้ง
เป็นผูช่้วยนักเรียนให้พฒันาทั้งทางดา้นสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์  และสังคมดว้ยดงันั้น ครูตอ้ง
เป็นผูท้ี่ให้ความอบอุ่นแก่นักเรียน และนักเรียนส่วนมากจะมีครูอยา่งน้อยหน่ึงคนที่ยดึเป็นตน้แบบ
และนกัเรียนจะยอมรับค่านิยมและอุดมการณ์ของครูที่นกัเรียนยดึเป็นตน้แบบจะติดตามไปตลอดชีวติ 
 3. ครอบครัว เป็นสถาบนัแห่งแรกที่อบรมทางด้านจิตใจและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ
ใหแ้ก่นกัเรียน โดยประกอบดว้ยพอ่ แม่ ลูก ถือเป็นสถาบนัหลกัในการดูแลและเล้ียงดูถา้ครอบครัวใด
ที่พอ่แม่และบุคคลในครอบครัวมีการศึกษาและ ถ่ายทอดส่ิงที่ ดีมีคุณค่ากบัเด็ก  เด็กก็จะไดรั้บการซึม
ซบัส่ิงที่ดีมีพฤติกรรมที่พงึประสงค ์ แต่ถา้เด็กที่เกิดในครอบครัวที่เป็นแบบอยา่งในทางตรงขา้ม เช่น 
พ่อ แม่ หรือบุคคลในครอบครัวมีการศึกษาน้อย ยากจน พ่อแม่มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกตอ้ง เช่น พูดจา
หยาบคาย ไม่สุภาพ และมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมเด็กก็จะ ซึมซับเอาพฤติกรรมที่ไม่ถูกตอ้ง
นั้ นมาเป็นพฤติกรรมของตนเอง ดังนั้ น ครอบครัวจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมต่างๆ                 
ของนกัเรียน 
 4. โรงเรียน ตอ้งกาํหนดแนวนโยบายที่ชดัเจน เพื่อสร้างเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้เป็น              
ผูมี้วินัยในตนเอง สามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเ รียนและของสังคมทัว่ไป 
สามารถควบคุมดูแลตนเอง และสังคมส่วนรวมให้อยูร่่วมกนัไดด้ว้ยความสงบสุข  อนัจะมีผลทาํให้
โรงเรียนสามารถดาํเนินกิจการต่าง ๆ ไปดว้ยความสงบเรียบร้อยและนกัเรียนเองก็สามารถทาํการศึกษา
เล่าเรียนได้ด้วยความราบร่ืน ปราศจากความเดือดร้อนวุ่นวาย อันเกิดจากการที่นักเรียนขาดวินัย                
ขาดความรับผดิชอบ ยิง่กวา่นั้นการที่โรงเรียนสามารถปลูกฝังให้นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบตัิตน
ในแนวทางที่ถูกที่ควรด้วยตวัของเขาเอง  ย่อมจะช่วยให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศต่อไปดว้ยดี  อนัจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่แก่ตนเองและแก่สงัคมส่วนรวมในอนาคต 
 5. ส่ิงแวดล้อมที่จะต้องพฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่ือต้นแบบที่สําคญัทั้ งภายในและ              
นอกโรงเรียน หรือถ้าหากนักเรียนอยูใ่นชุมชนที่มีระบบการจดัการที่ดีมีแบบอย่างทาง พฤติกรรม                 
ที่เหมาะสม และมีกิจกรรมที่กระตุน้หรือส่งเสริมเด็กและเยาวชนเขา้มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของ
ชุมชนดว้ยแลว้ จะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ คิดเพื่อส่วนรวมและชุมชนที่ตนเองอาอาศยั
อยู ่ช่วยกนัพฒันาชุมชนให้มีความเจริญกา้ว หรือสาํนึกรักบา้นเกิด ซ่ึงนับว่าเป็นพื้นฐานสาํคญัของ  
การเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป (โรงเรียนรัตภูมิวทิยา.  2558 : 9-10) 
 ผูว้ิจยัจึงได้วางแผนเพื่อพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียนโดยได้ศึกษาคน้ควา้หลักการ
แนวคิด ตามทฤษฎีของ Bandura.1963 (อา้งในสาธร  ลิกขะไชย. 2550 : 11) กล่าวโดยสรุปว่าการเรียนรู้
เกิดจากการมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รียนกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงทั้งผูเ้รียน และส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อกนั 
ผูว้ิจัยจึงเลือกปัจจัยส่ิงแวดล้อมที่มีชีวิต ได้แก่ กลุ่มเพื่อน ครู ผูป้กครองร่วมถึงคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายชุมชน  และปัจจยัส่ิงแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ ส่ือตน้แบบ               
จากการสังเคราะห์ปัจจยัสนับสนุนของผูว้ิจยัและเครือข่ายการมีส่วนร่วมอีกทั้งทฤษฎีของ Bandura 
(1963) ที่กล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัไดน้าํมาประยกุตแ์ละกาํหนดเป็นแนวทางการพฒันาความเป็นคนดีของ
นกัเรียนโดยใช ้KIDS – DE MODEL โรงเรียนรัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2559 - 2560 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย          

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ KIDS – DE 
MODEL โรงเรียนรัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2559 - 2560 

2.  เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง ในการพฒันาความเป็นคนดีของ
นกัเรียนโดยใช ้KIDS - DE MODEL ปีการศึกษา 2559 - 2560  

3.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความเป็นคนดีของนักเรียน โรงเรียนรัตภูมิวิทยา หลังการ
พฒันาโดยใช ้KIDS - DE MODEL ปีการศึกษา 2559 และ 2560 

4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และองคก์รชุมชนต่อการพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ KIDS – DE MODEL 
โรงเรียนรัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2559 - 2560 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. คุณภาพการพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช ้KIDS – DE MODEL  โรงเรียน               
รัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2559 – 2560 อยูใ่นระดบัมาก 

2. การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช ้  
KIDS - DE MODEL ปีการศึกษา 2559 – 2560 อยูใ่นระดบัมาก 

3. พฤติกรรมความเป็นคนดีของนักเรียน โรงเรียนรัตภูมิวิทยา หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 
2560 อยูใ่นระดบัดี ขึ้นไป มีค่าเฉล่ียร้อยละสูงกวา่ ปีการศึกษา 2559 

4. ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
องคก์รชุมชนอยูใ่นระดบัมาก  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        
 ภาพความสาํเร็จในการดาํเนินการวิจยัการพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช ้KIDS-
DE MODEL โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2559-2560 จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโรงเรียน                 
รัตภูมิวทิยา กลุ่มบุคคล และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. โรงเรียนรัตภูมิวิทยาไดรู้ปแบบหรือแนวทางในการพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียน
เป็นที่ยอมรับของผูป้กครอง และชุมชนสามารถเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอ่ืนๆ นาํไปปรับใชใ้น
การพฒันาผูเ้รียน 

2. นกัเรียนโรงเรียนรัตภูมิวทิยา ไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นคนดี 
3. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ นักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และองคก์รในชุมชน มีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจในการพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช ้
KIDS-DE MODEL โรงเรียนรัตภูมิวทิยา  

4. ผูป้กครอง และชุมชนมีความเช่ือมั่นและศรัทธาในการบริหารจัดการของโรงเรียน                     
รัตภูมิวทิยา 

 
ขอบเขตของการวิจัย              
 1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

 ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาและสงัเคราะห์แนวคิด หลกัการและทฤษฎี รวมถึงปัจจยัต่างๆ ที่มี
ผลต่อการพฒันาความเป็นคนดีของนกัเรียน โรงเรียนรัตภูมิวทิยา โดยใช ้KIDS-DE MODEL โรงเรียน
รัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2559 - 2560 ไดแ้ก่ 
   1.1  การพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ KIDS – DE Model  โรงเรียน                    
รัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2559 – 2560 มีกรอบการดาํเนินกิจกรรมสร้างสรรคต์ามขอบเขต ดงัน้ี  
   1.1.1   K :  Kindness of Friends  (เพื่อนดี) หมายถึง กิจกรรมสร้างสรรคต่์างๆ ที่
ส่งเสริมใหน้กัเรียนปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือแสดงออกในลกัษณะ  การดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือกนั                   
มีความสามคัคีรักใคร่ ปรารถนาดี มีจิตไมตรีและคิดทาํประโยชน์แก่เพือ่นร่วมโรงเรียน เช่น การจดัตั้ง
สภานักเรียน  กรรมการนักเรียน กรรมการชั้นเรียนและกรรมการห้องเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้มี
นกัเรียนแบบอยา่งแห่งความดี   
  1.1.2   I :  Ideal Teachers  (ครูดี) หมายถึง กิจกรรมสร้างสรรคต่์างๆ ที่ส่งเสริมให้
ครูปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นครูตน้แบบในอุดมคติ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู  มีคุณธรรม
จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีให้แก่ผูเ้รียน  พฒันาพฤติกรรมและคุณลกัษณะผูเ้รียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค ์ มีความรับผดิชอบในภารกิจตามวชิาชีพครู 
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  1.1.3   D : Delightful  Family (ครอบครัวดี) หมายถึง กิจกรรมสร้างสรรคต่์างๆ
ที่ส่งเสริมใหผู้ป้กครองมีครอบครัวอบอุ่น  ผูป้กครองให้ความรัก ความอบอุ่น ปรองดองเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนั ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนอบรมบ่มนิสยั ช่วยกนัสัง่สอน ชกัจูงให้ลูกประพฤติดีและ
เป็นแบบอยา่งแก่ครอบครัวอ่ืนๆ 
  1.1.4   S :  School Administration  (การบริหารจดัการดี) การบริหารจดัการของ
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา โดยยึดหลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มี 
ส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ ยดึหลกัธรรมาภิบาล 
เนน้การพฒันาคุณภาพสถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ คิดคน้นวตักรรมการเสริมสร้างความเป็นคนดี
ของนกัเรียน โดยใช ้KIDS- DE MODEL 
  1.1.5   DE:  Developed Environment  (ส่ือ ส่ิงแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ดี) หมายถึง  
กิจกรรมสร้างสรรคต่์างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่ือ ส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
วิทยากร และแหล่งเรียนรู้  ทั้ งภายในโรงเรียนและภายนอก สําหรับนักเรียนได้ฝึกสืบคน้ขอ้มูล                   
ฝึกทกัษะการสงัเกต ฝึกคิด ฝึกพฒันาการ และก่อให้เกิดความสามารถทางการเรียนรู้แบบองคร์วมทั้ง
ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะ กระบวนการ และคุณลกัษณะนิสัย ซึมซับส่ิงที่ดีงามจากภูมิปัญญา หล่อ
หลอมจิตใจ  เกิดความรักความศรัทธาและหวงแหนทรัพยากรของประเทศชาติ การพฒันาแหล่งเรียนรู้              
เป็นงานหน่ึงของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ตอ้งดาํเนินการบริหารและจดัการใหมี้คุณภาพ  มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน 
 2.  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง     
  2.1  ประชากรประกอบดว้ย 
   2.1.1  นกัเรียนโรงเรียนรัตภูมิวทิยา ที่กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
– 6 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 1,102 คน ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 1,116 คน 
   2.1.2  ครูโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 64 คน ปีการศึกษา 2560 
จาํนวน 62 คน 
   2.1.3 ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 1,102 คน 
และปีการศึกษา 2560 จาํนวน 1,116 คน 
   2.1.4  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2559 
และปีการศึกษา 2560 จาํนวน 15 คน 
   2.1.5  องคก์รชุมชน ของโรงเรียนรัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2559 และ 2560 จาํนวน 
5 องคก์ร 
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  2.2  กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย 
   2.2.1 นักเรียนกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดย               
ปีการศึกษา 2559 ใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 4,5 ทุกคน ปีการศึกษา 2560 ใช้นักเรียน                           
กลุ่มเดิมที่เล่ือนชั้นไปเรียนมธัยมศึกษา 2,3 และมธัยมศึกษาปีที่ 5,6 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งปีการศึกษา 2559 
และปีการศึกษา 2560  จาํนวน 769 คน (เน่ืองจากนักเรียนกลุ่มดงักล่าวศึกษาที่โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
ตลอด 2 ปีการศึกษาที่โรงเรียนดาํเนินการวิจยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สามารถมองเห็นพฒันาการ  
ดา้นต่างๆ ชดัเจนนกัเรียนกลุ่มอ่ืนๆ) 
   2.2.2  ครู กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan. 1970 : 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 56 คน ปีการศึกษา 2560 
จาํนวน 56 คน และสุ่มแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (Proportion stratified sampling)  โดยใชก้ลุ่มสาระ  
การเรียนรู้เป็นหน่วยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) โดยวธีิจบัฉลาก 
   2.2.3 ผูป้กครอง กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
ใช้ผูป้กครองของนักเรียนที่ไดรั้บการคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 769 คน                    
ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 769 คน 
   2.2.4  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยยกเวน้ผูอ้าํนวยการโรงเรียนและผูแ้ทนครูไดก้ลุ่มตวัอยา่งปีการศึกษา 
2559 และปีการศึกษา 2560 จาํนวน 13 คน 
   2.2.5  องคก์รชุมชน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบบ เจาะจง (Purposive sampling) 
โดยใชอ้งคก์รเครือข่ายละ 3 คนไดก้ลุ่มตวัอยา่งปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 จาํนวน 15 คน 
  3.  ขอบเขตดา้นตวัแปรที่ศึกษา       
   3.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่      
     3.1.1  การพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ KIDS – DE MODEL 
โรงเรียนรัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2559 – 2560        
      3.1.1.1   K :  Kindness of Friends (เพือ่นดี) 
   3.1.1.2   I :  Ideal Teachers (ครูดี)   
   3.1.1.3   D : Delightful  Family (ครอบครัวดี) 
   3.1.1.4   S :  School Administration (บริหารจดัการดี)    
   3.1.1.5  DE:  Developed Environment  (ส่ือ/ส่ิงแวดลอ้ม/แหล่งเรียนรู้ดี) 
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  3.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่  
   3.2.1 ระดบัคุณภาพการพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยา               
ปีการศึกษา 2559 – 2560 
   3.2.2  ระดบัการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษาและ
องคก์รชุมชนในการพฒันาความเป็นคนดีของนกัเรียนโดยใช ้KIDS – DE MODEL 
   3.2.3  พฤติกรรมความเป็นคนดีของนกัเรียน โรงเรียนรัตภูมิวทิยา  
     3.2.3.1  มีคุณธรรมจริยธรรม 
     3.2.3.2  มีระเบียบวนิยั 
     3.2.3.3  มีจิตสาํนึกที่ดี 
     3.2.3.4  รักการเรียนรู้ 
     3.2.3.5  มีความเอ้ืออาทรบุคคลในครอบครัว 
     3.2.3.6  มีความเป็นไทยและวฒันธรรมไทย 
     3.2.3.7  มีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
     3.2.3.8  มีวถีิชีวติแบบประชาธิปไตย 
     3.2.3.9  ไม่มัว่สุมอบายมุข  
   3.2.4  ความพึงพอใจของนักเรียน ครู  ผู ้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษา                      
ขั้นพื้นฐาน และองค์กรชุมชนการพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ KIDS – DE MODEL 
โรงเรียนรัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2559 - 2560 
  4.  ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการศึกษา   
    ปีการศึกษา 2559-2560 ตั้งแต่วนัที่ 16 พฤษภาคม 2559 –วนัที่ 31 มีนาคม 2561   
         
นิยามศัพท์ 
 เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจที่ตรงกนั ผูว้จิยัจึงไดใ้หค้าํนิยามศพัทใ์ชเ้ฉพาะการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี   

1. คุณภาพ หมายถึง การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการ หรือ
ขอ้กาํหนดที่โรงเรียนรัตภูมิวทิยาคาดหวงั 

2. การพฒันา หมายถึง  การปรับปรุงเปล่ียนแปลงโดยการจดักิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ตามรูปแบบ KIDS – DE ที่โรงเรียนรัตภูมิวทิยากาํหนด เพื่อพฒันาให้นักเรียนเป็นคนดี ตามตวับ่งช้ีที่
โรงเรียนกาํหนด 

3. ความเป็นคนดี หมายถึง พฤติกรรม หรือการปฏิบตัิตนของนักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยา 
ตามตวับ่งช้ีที่โรงเรียนกาํหนด มี 9 ประการ ดังน้ี 1) มีคุณธรรม และจริยธรรม 2) มีระเบียบวินัย                   
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3) มีจิตสาํนึกดี 4) รักการเรียนรู้ 5) มีความผูกพนั เอ้ืออาทร ห่วงใยกบับุคคลในครอบครัว 6) มีความ
เป็นไทย และวฒันธรรมไทย 7) มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 8) มีวิถีชีวิต แบบประชาธิปไตย และ
9) ไม่มัว่สุ่มกบัอบายมุข 

4. คุณภาพการพฒันาความเป็นคนดี หมายถึง ขีดความสามารถระดับดีของโรงเรียน                  
รัตภูมิวิทยา ที่กาํหนดในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการจดักิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามรูปแบบ 
KIDS – DE หรือ KIDS – DE MODELเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมความเป็นคนดีของนักเรียนตามตวั
บ่งช้ีที่โรงเรียนกาํหนด เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นกวา่เดิม 
 5.  KIDS – DE MODEL หมายถึง ส่ิงที่แสดงโครงสร้างและความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ
ของรูปแบบการเสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ที่ใชเ้ป็นแนวทางในการ
ดาํเนินงาน มี 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี       
  5.1  K :  Kindness of Friends (เพือ่นดี) หมายถึง กิจกรรมสร้างสรรคต่์างๆ ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือแสดงออกในลักษณะ  การดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือกัน มีความ
สามคัคีรักใคร่ ปรารถนาดี มีจิตไมตรีและคิดทาํประโยชน์แก่เพื่อนร่วมโรงเรียน เช่น การจดัตั้งสภา
นักเรียน  กรรมการนักเรียน กรรมการชั้นเรียนและกรรมการห้องเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้มีนักเรียน
แบบอยา่งแห่งความดี  
  5.2 I :  Ideal Teachers (ครูดี) หมายถึง กิจกรรมสร้างสรรคต่์างๆ ที่ส่งเสริมให้ครู
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นครูตน้แบบในอุดมคติ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู  มีคุณธรรม
จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีให้แก่ผูเ้รียน  พฒันาพฤติกรรมและคุณลกัษณะผูเ้รียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค ์ มีความรับผดิชอบในภารกิจตามวชิาชีพครู 
  5.3 D : Delightful Family  (ครอบครัวดี) หมายถึง กิจกรรมสร้างสรรคต่์างๆที่ส่งเสริม
ใหผู้ป้กครองมีครอบครัวอบอุ่น  ผูป้กครองใหค้วามรัก ความอบอุ่น ปรองดองเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนอบรมบ่มนิสัย ช่วยกันสั่งสอน ชักจูงให้ลูกประพฤติดีและเป็น
แบบอยา่งแก่ครอบครัวอ่ืนๆ 
  5.4 S :  School Administration (การบริหารจดัการดี) หมายถึง การบริหารจดัการของ
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา โดยยึดหลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มี        
ส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ ยดึหลกัธรรมาภิบาล  
เนน้การพฒันาคุณภาพสถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ คิดคน้นวตักรรมการเสริมสร้างความเป็นคนดี
ของนกัเรียน โดยใช ้KIDS – DE MODEL 
  5.5   DE:  Developed Environment (ส่ือ ส่ิงแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ดี) หมายถึง  กิจกรรม
สร้างสรรคต่์างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่ือ ส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วิทยากร 
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และแหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอก สาํหรับนักเรียนไดฝึ้กสืบคน้ขอ้มูล  ฝึกทกัษะการ
สังเกต ฝึกคิด ฝึกพฒันาการ และก่อให้เกิดความสามารถทางการเรียนรู้แบบองคร์วมทั้งดา้นความรู้ 
ความคิด ทกัษะ กระบวนการ และคุณลกัษณะนิสัย ซึมซับส่ิงที่ดีงามจากภูมิปัญญา หล่อหลอมจิตใจ  
เกิดความรักความศรัทธาและหวงแหนทรัพยากรของประเทศชาติ การพฒันาแหล่งเรียนรู้  เป็นงาน
หน่ึงของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ตอ้งดาํเนินการบริหารและจดัการให้มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน 
 6.  พฤติกรรมความเป็นคนดีของนักเรียน หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนโรงเรียน              
รัตภูมิวทิยา ที่แสดงถึงสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ รู้จกัไตร่ตรองว่าอะไรควรทาํ 
ไม่ควรทาํ ซ่ึงอาจจะรู้ไดโ้ดยการสังเกตหรือการใชเ้คร่ืองมือช่วยวดัพฤติกรรม  พฤติกรรมความเป็น 
คนดีของนกัเรียนตามตวับ่งช้ีที่โรงเรียนรัตภูมิวทิยา กาํหนดขึ้น มี 9 ประการ ไดแ้ก่ 
  6.1  คุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง คุณงามความดีของบุคคลที่กระทาํลงไปดว้ยความ
มีสาํนึกดีในจิตใจ โดยไดย้ดึถือปฏิบตัิจนเป็นความเคยชินกนัมายาวนาน อนัเป็นลกัษณะนิสยัของคนดี
ที่พงึประพฤติปฏิบติัจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นส่ิงที่ดีงามถูกตอ้งตามจารีตประเพณีของตนเองผูอ่ื้นและ
สงัคมโดยรวมตามตวับ่งช้ีที่โรงเรียนกาํหนด 
  6.2  ระเบียบวินัย  หมายถึง การเคารพในขอ้ตกลง การเช่ือฟังและปฏิบตัิตามระเบียบ
แบบแผนขององคก์าร โดยตอ้งมีขอ้ตกลงที่ชัดเจนและมีความยุติธรรม มีการลงโทษอยา่งยุติธรรม
เสมอกนัตามตวับ่งช้ีที่โรงเรียนกาํหนด 
  6.3  จิตสาํนึกดี  หมายถึง เป็นสภาพที่รู้ตวัวา่คือใคร อยูท่ี่ไหน ตอ้งการอะไร หรือกาํลงั
รู้สึกอยา่งไรต่อส่ิงใด เม่ือแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปก็แสดงออกไปตามหลกัเหตุและผล แสดงตาม 
แรงผลกัดนัจากภายนอก สอดคล้องกบัหลักแห่งความเป็นจริง (principle of reality) ตามตวับ่งช้ีที่
โรงเรียนกาํหนด 
  6.4  รักการเรียนรู้  หมายถึงบุคคลที่มีคุณมีลกัษณะ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ช่างสงสัย อยากรู้อยาก
เห็น กระหายความรู้  สนใจติดตามความเคล่ือนไหว  ความเปล่ียนแปลงของสังคม  พยายามสืบเสาะ  
หมั่นศึกษาค้นควา้ส่ิงที่สนใจใคร่รู้ ด้วยความอุตสาหะวิริยะ แล้วนําความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์               
เพือ่พฒันาตนเอง  พฒันางาน  และพฒันาสงัคมตามตวับ่งช้ีที่โรงเรียนกาํหนด 
 6.5  ความรักผูกพนั เอ้ืออาทร ห่วงใยกับบุคคลในครอบครัว หมายถึง ครอบครัวที่
เขม้แขง็และอบอุ่นจาํเป็นตอ้งสร้างสมัพนัธภาพที่ดีใหเ้กิดขึ้นภายในครอบครัวนั้นๆ และสัมพนัธภาพ
ที่ดีจะมีได้ก็ขึ้ นอยู่กับปัจจัย ที่สําคัญได้แก่ บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกภายในครอบครัว                
การส่ือสารระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว และใช้เวลาร่วมกันของสมาชิกภายในครอบครัวตาม               
ตวับ่งช้ีที่โรงเรียนกาํหนด 
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 6.6  ความเป็นไทยและวฒันธรรมไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความ
ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและ
วฒันธรรม ใชภ้าษาไทยในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ผูท้ี่รักความเป็นไทย จะมีความ
ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่ า ช่ืนชม มี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิ ปัญญาไทย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรมไทย มีความกตญัญูกตเวที ใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามตวับ่งช้ีที่โรงเรียนกาํหนด 
 6.7  สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  หมายถึง ภาวะความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตมีสภาวะที่ร่างกายและจิตใจที่มีความปกติในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างกนั ในทางตรงกนั
ขา้มหากสุขภาพส่วนใดส่วนหน่ึงมีความบกพร่องหรือมีสภาวะที่ผดิปกติไป ก็ถือวา่เกิดความไม่สมดุล
ระหวา่งสุขภาพทั้งสองดา้นขึ้นตามตวับ่งช้ีที่โรงเรียนกาํหนด 
 6.8  วถีิชีวติแบบประชาธิปไตย  หมายถึง  การดาํรงชีวติโดยยดึมัน่ในหลกัศีลธรรมและ
คุณธรรมของศาสนา  มีหลกัการทางประชาธิปไตยในการดาํรงชีวิต ปฏิบตัิตนตามกฎหมาย ดาํรงตน
เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติใหเ้ป็นสงัคมประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริงตามตวับ่งช้ีที่โรงเรียนกาํหนด  
 6.9  ไม่มัว่สุมกบัอบายมุข หมายถึงวธีิที่จะปลอดภยัจากอบายมุขทั้งปวง ก็คือการงดเวน้
อยา่คบหากบัคนที่มัว่สุมอบายมุข ไม่ควรร่วมกินร่วมนอนหรือร่วมทางกบัคนพวกน้ี เพราะการไดเ้ห็น
สถานอบายมุขบ่อย ๆ ก็ยอ่มจะเกิดความเคยชิน หนักเขา้ก็จะไม่รังเกียจ จนถึงอาจจะหัดทดลองดู                
แล้วก็เลยตกเป็นทาสของมันไปในที่สุด จนเสียคนเสียอนาคตไปชั่วชีวิต ตามตวับ่งช้ีที่โรงเรียน
กาํหนด 
 7. การมี ส่วนร่วม หมายถึง การมี เป้าหมายร่วมกันของนักเรียน ครู ผู ้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองคก์รชุมชน ในการพฒันา และเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ขบัเคล่ือน การพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช ้KIDS – DE MODEL โรงเรียนรัตภูมิวิทยา               
ปีการศึกษา 2559-2560 
 8.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของนักเรียน ครู ผูป้กครอง กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรชุมชนที่มีต่อการเสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช ้
KIDS – DE MODEL โรงเรียนรัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา  2559-2560   
 9.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่มีรายช่ืออยู่ในทะเบียนของโรงเรียนรัตภูมิวิทยาที่กาํลัง
ศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา  2559-2560 
 10.  ครู หมายถึง  ขา้ราชการครู พนักงานราชการ และครูอตัราจา้งผูป้ฏิบตัิหน้าที่ทาํการ
สอนในโรงเรียนรัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา  2559-2560   
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 11.  ผูป้กครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือผูท้ี่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้ความอุปการะเด็ก
นกัเรียนแทนบิดามารดาของนกัเรียนโรงเรียนรัตภูมิวทิยา ปีการศึกษา 2559-2560 
 12.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนรัตภูมิวทิยา ที่ไดรั้บการแต่งตั้งจากผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 16 ปีการศึกษา 2559-2560 
 13.  องค์กรชุมชน หมายถึง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอําเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา                     
ที่มีความสัมพนัธ์กันในภารหน้าที่กับโรงเรียนรัตภูมิวิทยาในปีการศึกษา 2559-2560 ได้แก่ 1) ศูนย ์              
ส่งเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต ้2)  สาธารณสุขอาํเภอรัตภูมิ 3) ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง 4) ศูนยเ์ด็ก
พกิาร 5)  สถานีตาํรวจภูธรรัตภูมิ 
 14.  ผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง หมายถึง นักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และองค์กรชุมชนโรงเรียนรัตภูมิวิทยาที่เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาความเป็นคนดีของ
นกัเรียนทั้งโดยตรงและโดยออ้ม เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยาเป็นคนดีตามตวับ่งช้ีที่โรงเรียน
กาํหนด  

  


