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บทคดัย่อ 
 

  การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ดังน้ี 1. เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียน โดยใช้กลยทุธ์ 5G MODEL โรงเรียนอนุบาลละงู  อ  าเภอละงู จงัหวดัสตูล ปีการศึกษา 
2561-2562   2. เพื่อศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลละงู  อ  าเภอละงู 

จงัหวดัสตูลหลังการพฒันา ปีการศึกษา 2561-2562  3.  เพื่อศึกษาคุณภาพผูเ้รียนหลังการพฒันา 
จ าแนกเป็น 3.1 ผลสัมฤทธ์ิระดับสถานศึกษา 3.2  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-

NET)ของ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มธัยมศึกษาปีที่ 3  3.3 ผลการทดสอบความสามารถ

พื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test :NT) นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3   4. เพื่อศึกษาผล
การประเมินมาตรฐานระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานของโรงเรียน ตามระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน ประเด็นที่ 1  ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน ประเด็นที่ 
2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูป้กครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ที่มีต่อการเสริมสร้างความมีวินัยใน

ตนเองของนกัเรียน โดยใชก้ลยทุธ ์  5G  MODEL  หลงัการพฒันา 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย นักเรียน ปีการศึกษา 2561 

จ านวน 291 คน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 270 คน,  ครู ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน ปีการศึกษา 

2562 จ านวน  44 คน ผูป้กครอง ปีการศึกษา 2561 จ านวน 291 คน ผูป้กครองปี2562 จ านวน 270 
คน,  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 และ 2562  มีจ  านวนเท่ากนั  จ  านวน 

13 คน เครือข่ายชุมชน  ปี 2561 และ 2562 จ านวน  24 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมทั้งส้ิน 
2  ฉบบั มีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทุกฉบบัไดค้่าความเช่ือมัน่ระหว่าง 0.986-0.988 สถิติ

ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอร์ส าเร็จรูป SPSS version 18 
 

 



ผลวิจัยพบว่า   

 1. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน 
โดยใช้กลยทุธ์  5G MODEL โรงเรียนอนุบาลละงู ตามความคิดเห็นของนักเรียน  ครู ผูป้กครอง  
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2561-2562 พบวา่ 

     ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม มีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพจิารณาจ าแนกตามกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มนกัเรียน  มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก  
(X =3.94, S.D.= 0.83 ) รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา  มีคุณภาพ อยูใ่นระดบัมาก 
( X =3.86, S.D.= 0.63) ส่วนกลุ่มผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียต ่าสุด อยูใ่นระดบัมาก  (X =3.67, S.D.= 0.53) 
     ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพิจารณาจ าแนกตามกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่า กลุ่มผูป้กครอง  มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดับ
มาก (X =4.48, S.D.= 0.41)  รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน อยู่ในระดับมาก (X =4.42, S.D.= 0.53) ส่วน
กลุ่มกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด อยูใ่นระดบัมาก (X =4.34, S.D.= 0.36)
สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 
 2. ผลการเปรียบเทียบ พฤติกรรมที่สะท้อนถึงคุณลักษณะ ความมีวินัยในตนเองของ
นกัเรียน โดยใชก้ลยทุธ ์ 5G MODEL  โรงเรียนอนุบาลละงู  หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2561 และ 
2562   พบวา่ 
     ปีการศึกษา 2561  พฤติกรรมที่สะทอ้นคุณลกัษณะความมีวนิัยในตนเองของนักเรียน 
โดยใชก้ลยทุธ์    5G  MODEL  โรงเรียนอนุบาลละงู  หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2561   พบว่า ที่
สะทอ้นคุณลกัษณะความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมทุกดา้นมีคุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉล่ียร้อยละ สูงกว่าร้อยละ 80  เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่าความมีวินัย มี
ค่าเฉล่ียร้อยละสูงสุด (86.20) รองลงมาได้แก่ ด้านความซ่ือสัตย ์(ร้อยละ 85.94) ส่วนด้านความ
พอเพยีงมีค่าเฉล่ีย ร้อยละต ่าสุด (ร้อยละ 82.57) 
    ปีการศึกษา 2562  พฤติกรรมที่สะทอ้นคุณลักษณะความมีวินัยในตนเองของนักเรียน 
โดยใช้กลยุทธ์    5G  MODEL  โรงเรียนอนุบาลละงู  หลังการพฒันา ปีการศึกษา 2562   พบว่า 
พฤติกรรมที่สะทอ้นคุณลกัษณะความมีวนิัยในตนเองของนกัเรียน ทั้ง 4 ดา้น โดยภาพรวมทุกดา้นมี
คุณภาพระดบัดีขึ้นไป มีค่าเฉล่ียร้อยละ สูงกวา่ร้อยละ 80  เม่ือพจิารณาแต่ละดา้นพบวา่ความมีวนิัย 
มีค่าเฉล่ียร้อยละสูงสุด (ร้อยละ 92.10  รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นความซ่ือสัตย ์ดา้นจิตสาธารณ/จิตอาสา 
และดา้นความพอเพียงมีค่าเฉล่ียร้อยละเท่ากัน  (ร้อยละ 91.14, 91.11 และ 91.16) สอดคล้องกับ
มาตรฐาน 
 3. ผลวเิคราะห์คุณภาพผูเ้รียน  สะทอ้นคุณลกัษณะความมีวนิัยในตนเองของนักเรียนโดย
ใชก้ลยทุธ ์ 5G MODEL  โรงเรียนอนุบาลละงู  ปีการศึกษา 2561-2562   



     3.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิระดบัสถานศึกษา  แสดงว่า ร้อยละของนักเรียน
ที่มีเกรดเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวชิาในระดบั 3 ขึ้นไป ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับสถานศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงูก่อนและหลงัการ
พฒันา  พบวา่ 

- ก่อนการพฒันาปีการศึกษา 2560]; เกรดเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละ 
รายวชิาในระดบั 3 ขึ้นไป โดยภาพรวม ร้อยละ 57.01 

- หลงัการพฒันาปีการศึกษา 2561  เกรดเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละ 
รายวชิาในระดบั 3 ขึ้นไป โดยภาพรวม ร้อยละ 51.63 

-  หลงัการพฒันาปีการศึกษา 2562  เกรดเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละ 
รายวชิาในระดบั 3 ขึ้นไป โดยภาพรวมร้อยละ 53.70 

 ปีการศึกษา 2561   รายวิชาที่มี ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดบั 3 ขึ้นไป ดงัน้ี   คือ รายวชิา การงานอาชีพและเทคโนโลย ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือร้อยละ 
73.00 รองลงมาคือรายวชิา คณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ียร้อยละ  63.00 และรายวชิา  ที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
รายวชิา ภาษาไทย มีค่าเฉล่ียร้อยละ  46.00 

 ปีการศึกษา 2562   รายวิชาที่มี ร้อยละของนักเรียนที่มี เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดบั 3 ขึ้นไป ดงัน้ี รายวิชา ศิลปะ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ร้อยละ 85.59 รองลงมา คือรายวชิา 
สุขศึกษา มีค่าเฉล่ียร้อยละ 71.92 และรายวชิาที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  คือ รายวชิา   ภาษาองักฤษ   มีเฉล่ีย
ร้อยละ 31.18 

3.2   แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
     3.2.1  ผลการเปรียบเทียบการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลงัพฒันา พบวา่  
            -  ก่อนการพฒันาปีการศึกษา  2560  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยภาพรวมร้อยละ 36.36 
     -  หลงัการพฒันาปีการศึกษา 2561     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ

ขั้นพื้นฐาน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยภาพรวมร้อยละ  40.55 
     -  หลงัการพฒันาปีการศึกษา 2562    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ

ขั้นพื้นฐานระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยภาพรวมร้อยละ  34.94 
  ปีการศึกษา 2561 มีผลทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) รายวชิา

ภาษาไทย มี คะแนนเฉล่ียสูงสุด  คือ ร้อยละ 56.39  รองลงมา คือรายวิชา วทิยาศาสตร์ มีผลทดสอบ
เฉล่ียร้อยละ 38.14 ส่วนรายวชิา คณิตศาสตร์ มีผลทดสอบเฉล่ียต ่าสุด คือร้อยละ 33.60 



  ปีการศึกษา 2562   มีผลทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
รายวิชา ภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 47.42 รองลงมาคือรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีผลทดสอบ
เฉล่ียร้อยละ  33.20  ส่วนรายวชิาภาษาองักฤษ มีผลทดสอบเฉล่ียต ่าสุด คือ ร้อยละ 28.58 

 3.2.2 แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
 (O-NET)  ปีการศึกษา 2561-2562 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลงัการพฒันา พบวา่ 
      - ก่อนการพฒันาปีการศึกษา  2560  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมร้อยละ 29.77 
      - หลงัการพฒันาปีการศึกษา 2561     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมร้อยละ  35.01 
     - หลงัการพฒันาปีการศึกษา 2562    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมร้อยละ   32.58 
 ปีการศึกษา 2561     มีผลทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) รายวิชา
ภาษาไทย มี คะแนนเฉล่ียสูงสุด  คือ ร้อยละ 49.63  รองลงมา คือรายวิชา วทิยาศาสตร์ มีผลทดสอบ
เฉล่ียร้อยละ 32.17 ส่วนรายวชิา คณิตศาสตร์ มีผลทดสอบเฉล่ียต ่าสุด คือร้อยละ 28.67 
 ปีการศึกษา 2562    มีผลทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  รายวิชา 
ภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 51.63 รองลงมาคือรายวชิาวิทยาศาสตร์ มีผลทดสอบเฉล่ียร้อย
ละ 29.63 ส่วนรายวชิาคณิตศาสตร์  มีผลทดสอบเฉล่ียต ่าสุด คือ ร้อยละ 21.00 

3.3 ผลการประเมินการทดสอบพื้นฐานของผูเ้รียนระดับชาติ (National Test : NT)  
สรุปไดด้งัน้ี ปีการศึกษา 2561   

    - ก่อนการพฒันา ปีการศึกษา 2560   ผลการประเมินการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test :  NT)  โดยภาพรวม ร้อยละ 47.17 

    - หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2561    ผลการประเมินการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test :  NT)  โดยภาพรวม ร้อยละ 52.23 

    - หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2562     ผลการประเมินการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test :  NT)  โดยภาพรวม ร้อยละ44.51 

       - ความสามารถด้านภาษา  มีคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนสูงสุดคือมีคะแนน
เฉล่ีย ร้อยละ 55.94  คือ ปีการศึกษา 2561 รองลงมา มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 55.31  คือ ปีการศึกษา 
2560 และ คะแนน ต ่าที่สุดมีคะแนนร้อยละ 43.17   คือ ปีการศึกษา 2562 

     - ความสามารถดา้นค านวณ  มีคะแนนเฉล่ียระดบัโรงเรียนสูงสุดคือมีคะแนน
เฉล่ียร้อยละ 48.51 คือ ปีการศึกษา 2561  รองลงมามีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 45.84 คือ ปีการศึกษา 
2562 มีคะแนนเฉล่ียต ่าที่สุด มีคะแนนร้อยละ 39.93 คือ ปีการศึกษา 2560 

 



 4. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน 
      4.1 แสดงผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน มาตรฐานที่  1 
คุณภาพผูเ้รียน (ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) โดยภาพรวม  ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
วชิาการของพบว่า ตวัช้ีวดั 1.1.6  เจตคติต่ออาชีพมีค่าเฉล่ียร้อยละสูงสุด และมีระดบัคุณภาพ ระดบั 
ดี  มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 79.13  รองลงมา คือ ตวัช้ีวดัที่ 1.1.2 ด้านวิเคราะห์ มีระดับคุณภาพ 
ระดบัดี มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 77.50และตวัช้ีวดั 1.1.1 ดา้นการส่ือสารมีค่าเฉล่ียร้อยละนอ้ยที่สุด 
และมีระดบัคุณภาพ ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียร้อยละ 68.44 สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน  
       4.2 แสดงผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผูเ้รียน (ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1-3 ) โดยภาพรวม  ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
วชิาการของพบวา่ตวัช้ีวดั 1.1.3  สร้างนวตักรรม มีค่าเฉล่ียร้อยละสูงสุด และมีระดบัคุณภาพ ระดบั 
ปานกลาง  มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 69.04   รองลงมา คือ ตวัช้ีวดัที่ 1.1.6  เจตคติต่ออาชีพ มีระดบั
คุณภาพ ระดับปานกลาง  มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 68.40  และตวัช้ีวดั 1.1.1 ด้านการส่ือสารมี
ค่าเฉล่ียร้อยละนอ้ยที่สุด และมีระดบัคุณภาพ ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียร้อยละ 53.51 สอดคลอ้งกบั
มาตรฐาน 
    4.3 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  1 คุณภาพผูเ้รียน 
(ระดบัชั้นประถมศึกษาป่ีที่ 1-6) โดยภาพรวม ประเด็นพจิารณา 1.2  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
ผูเ้รียน   พบวา่ ตวัช้ีวดั 1.2.2ความภูมิใจทอ้งถ่ิน มีค่าเฉล่ียร้อยละสูงสุด และมีระดบัคุณภาพ ระดบั ดี
เลิศ  มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 87.36   รองลงมา คือ ตัวช้ีวดัที่ 1.2.4   สุขภาวะทางกาย มีระดับ
คุณภาพ ระดับดีเลิศ  มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ  84.83  และตวัช้ีวดั 1.2.3  การยอมรับแตกต่าง มี
ค่าเฉล่ียร้อยละนอ้ยที่สุด และมีระดบัคุณภาพ ระดบัดีเลิศ เช่นกนั  มีค่าเฉล่ียร้อยละ 80.09 
    4.4  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  1 คุณภาพผูเ้รียน 
(ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1-3) โดยภาพรวม  ประเด็นพิจารณา 1.2  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
ผูเ้รียน  พบว่า ตวัช้ีวดั 1.2.4  สุขภาวะทางกาย  มีค่าเฉล่ียร้อยละสูงสุด และมีระดบัคุณภาพ ระดบั ดี 
มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 78.33    รองลงมา คือ ตวัช้ีวดัที่ 1.2 ค่านิยม  มีระดบัคุณภาพ ระดบัดี  มีค่า
คะแนนเฉล่ียร้อยละ  74.00   และตวัช้ีวดั 1.2.2 ภูมิใจท้องถ่ิน  มีค่าเฉล่ียร้อยละน้อยที่สุด และมี
ระดบัคุณภาพ ระดบัดี  เช่นกนั  มีค่าเฉล่ียร้อยละ 72.50  สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
 5. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และเครือข่ายชุมชนใน การ เสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียน
โดยใช้กลยุทธ์  5G  MODEL โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2561- 2562   พบว่า 

ปีการศึกษา 2561  โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก   เม่ือ
พจิารณาแต่ละกลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม พบวา่ นกัเรียนและ ผูป้กครอง มีความพงึพอใจ ค่าเฉล่ียสูงสุด  
อยู่ในระดับมาก (X = 3.80, S.D. = 0.78, 0.81) รองลงมาได้แก่ กลุ่มครู  อยู่ในระดับมาก (X = 3.75, 
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S.D. = 0.70) ส่วนกลุ่มเครือข่ายชุมชน มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.59, S.D. 
= 0.69)  

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวม ทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมาก   เม่ือ
พิจารณาแต่ละกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มผูป้กครองและเครือข่ายชุม  มีความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดับมาก  (X = 4.28, S.D. = 0.43) รองลงมาไดแ้ก่  กลุ่มนักเรียน  อยู่ในระดับ
มาก (X = 4.24, S.D. = 0.39) ส่วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ต ่าสุด อยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั (X = 4.07, S.D. = 0.52)  สอดคลอ้งตามสมมติฐาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอเพือ่น าผลการประเมินไปใช ้

1.1 ดา้น G1= Good  Friend  (เพือ่นดี) เน่ืองจากเพื่อน คือ บุคคลที่นักเรียนคบหา คุยกนั 
คอยให้ค  าปรึกษา ในทุกๆ เร่ือง คอยชกัชวนไปในทางที่ดีเช่น ชวนกนัอ่านหนงัสือ ช่วยกนัติวขอ้สอบ 
ถา้คบเพือ่นที่ดีจะท าใหชี้วติมีอนาคตสดใสมีการงานที่ดี แต่ถา้คบเพือ่นชัว่ชีวติเราจะตกต ่าลงเน่ืองจาก
จะชวนกนัท าในส่ิงที่ไม่ดีดงันั้นการคบเพือ่นมีความส าคญัและจ าเป็นต่อชีวติของวยัรุ่นเพราะเพือ่นจะ
มีอิทธิพลในเร่ืองความคิดความเช่ือตลอดจนใหค้  าปรึกษา หรือแนะน าในเร่ืองต่างๆ รวม ทั้งพฤติกรรม
ทางเพศ และอาจชักจูงไปในทาง ที่ ดีและไม่ดี ดังนั้ นการเลือกคบเพื่อนที่ดีจะช่วยแนะน าเร่ือง
พฤติกรรมทางเพศในทางที่เหมาะสม 

1.2 ดา้น G2=Good  Teacher  (ครูดี) เน่ืองจากครูไม่เพียงแต่จะตอ้งมีความรู้ทางวชิาการ
เพื่อจะสอนนักเรียนเท่านั้ น แต่ครูยงัจะต้องเป็นผู ้ช่วยนักเรียนให้พัฒนาทั้ งทางด้านสติปัญญา 
บุคลิกภาพ อารมณ์  และสังคมด้วยดังนั้ น ครูตอ้งเป็นผูท้ี่ให้ความอบอุ่นแก่นักเรียน และนักเรียน
ส่วนมากจะมีครูอยา่งนอ้ยหน่ึงคนที่ยดึเป็นตน้แบบและนกัเรียนจะยอมรับค่านิยมและอุดมการณ์ของ
ครูที่นกัเรียนยดึเป็นตน้แบบจะติดตามไปตลอดชีวติ 

1.3 ดา้น G3=Good  Family  (ครอบครัวดี) เน่ืองจาก ครอบครัว เป็นสถาบนัแห่งแรกที่
อบรมทางดา้นจิตใจและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพให้แก่นกัเรียน โดยประกอบดว้ยพอ่ แม่ ลูก ถือเป็น
สถาบนัหลักในการดูแลและเล้ียงดูถ้าครอบครัวใดที่พ่อแม่และบุคคลในครอบครัวมีการศึกษาและ 
ถ่ายทอดส่ิงที่ ดีมีคุณค่ากบัเด็ก  เด็กก็จะไดรั้บการซึมซับส่ิงที่ดีมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ์ แต่ถา้เด็กที่
เกิดในครอบครัวที่เป็นแบบอยา่งในทางตรงขา้ม เช่น พ่อ แม่ หรือบุคคลในครอบครัวมีการศึกษาน้อย 
ยากจน พ่อแม่มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกตอ้ง เช่น พูดจาหยาบคาย ไม่สุภาพ และมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสมเด็กก็จะ ซึมซับเอาพฤติกรรมที่ไม่ถูกตอ้งนั้นมาเป็นพฤติกรรมของตนเอง ดงันั้น ครอบครัว
จึงมีอิทธิพลอยา่งมากต่อพฤติกรรมต่างๆ ของนกัเรียน 

1.4 ด้าน G4 = Good  Administration (การบริหารจัดการดี) เน่ืองจากโรงเรียน ต้อง
ก าหนดแนวนโยบายที่ชดัเจน เพื่อสร้างเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผูมี้วินัยในตนเอง สามารถ



ประพฤติปฏิบติัตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและของสังคมทัว่ไป สามารถควบคุมดูแลตนเอง และ
สงัคมส่วนรวมใหอ้ยูร่่วมกนัไดด้ว้ยความสงบสุข อนัจะมีผลท าใหโ้รงเรียนสามารถด าเนินกิจการต่าง 
ๆ ไปด้วยความสงบเรียบร้อยและนักเรียนเองก็สามารถท าการศึกษาเล่าเรียนได้ด้วยความราบร่ืน 
ปราศจากความเดือดร้อนวุ่นวาย อนัเกิดจากการที่นักเรียนขาดวินยัขาดความรับผิดชอบ ยิง่กว่านั้นการ
ที่โรงเรียนสามารถปลูกฝังใหน้กัเรียนสามารถประพฤติปฏิบตัิตนในแนวทางที่ถูกที่ควรดว้ยตวัของเขา
เอง  ยอ่มจะช่วยให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศต่อไปดว้ยดี  อนัจะเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่แก่ตนเองและแก่สงัคมส่วนรวมในอนาคต 

1.5 ด้าน G5= Good Environment (ส่ือ บรรยากาศ และแหล่งเรียน รู้ดี ) เน่ืองจาก
ส่ิงแวดลอ้มที่จะตอ้งพฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่ือตน้แบบที่ส าคญัทั้งภายในและนอกโรงเรียน หรือ
ถ้าหากนักเรียนอยู่ในชุมชนที่มีระบบการจัดการที่ดีมีแบบอย่างทาง พฤติกรรมที่ เหมาะสม และ           
มีกิจกรรมที่กระตุน้หรือส่งเสริมเด็กและเยาวชนเขา้มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของชุมชนดว้ยแลว้ 
จะช่วยใหเ้ด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ คิดเพือ่ส่วนรวมและชุมชนที่ตนเองอาอาศยัอยู ่ช่วยกนัพฒันา
ชุมชนใหมี้ความเจริญกา้ว หรือส านึกรักบา้นเกิด ซ่ึงนบัว่าเป็นพื้นฐานส าคญัของ  การเจริญเติบโตเป็น
ผูใ้หญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป 

1.6 หลังการพฒันาโรงเรียนควรมีการตรวจสอบพฤติกรรมที่สะทอ้นคุณลักษณะ
ความเป็นคนดีอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพื่อดูแนวโน้มความย ัง่ยืนหรือความ
คงทนถาวรของความเป็นคนดีของนักเรียนและ ทบทวนกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุงพฒันาให้
สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ของโรงเรียน เช่นในด้านวิสัยทัศน์ พนัธกิจ 
เป้าหมาย เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ ของโรงเรียน การเปล่ียนแปลงของครู การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของนกัเรียนและการเปล่ียนแปลงของชุมชน รวมถึงการเปล่ียนแปลงนโยบายแห่งรัฐ อยา่งนอ้ยปีละ
1 คร้ัง  
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการประเมินและวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1  ควรศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนอยา่งย ัง่ยนื 
2.2  ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความวินั ยในตน เองของนัก เรียนกับ

สภาพแวดลอ้มของบา้น โรงเรียน วดั และหรือมสัยดิ ในชุมชนที่นกัเรียนอาศยัอยู ่
  2.3 ควรศึกษาผลกระทบทางบวกของความมีวนิัยในตนเองของนักเรียนที่มีต่อชุมชน
และสงัคมโดยรอบสถานศึกษา 


