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ความสมัพนัธร์ะหว่างการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนกบัความมีวินยัใน

ตนเองของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัพะเยา 

   

ชาญยุทธ  พิริยะสิทธกิาร
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              รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษา 1) การกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน 

และความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา 2) กับความสัมพันธ์

ระหว่างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน  กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ครู จ านวน 285 คน นักเรียนจ านวน 377 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่ม

อย่างง่าย (Simple Random Sampling)  รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 662 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

เกบ็ข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่สัมประสิทธิสหสัมพันธ์โดยใช้วิธีของ เพียร์

สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน โดยภาพรวมมีการ

ปฏิบัติในระดับมาก และความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวม

พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน

โรงเรียนกบัความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยาพบว่าในภาพรวม

มีความสมัพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนด้านกิจกรรมชุมนุม มีความสัมพันธ์กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนสูงสุด รองลงมา

คือกิจกรรมกีฬา และกิจกรรมสหกรณ์ และกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามล าดับ ซ่ึงมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมสภานักเรียน มี

ความสัมพันธ์กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนน้อยที่สุด มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต ่า 

ปัญหาเกี่ยวกบัการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยาคือ นักเรียนไม่

สนใจกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ทางโรงเรียนจัดให้ และครูขาดความเข้าใจการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน แนวทางการแก้ปัญหาคือ โรงเรียนควรมีการปลูกจิตส านึกให้นักเรียนสนใจและเข้าร่วม

กจิกรรมด้วยใจรัก และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเหน็ในการจัดกจิกรรม 
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Abstract 

This study aims to 1) the activities of the school. And the self-discipline of a 

high school student in Phayao. 2) the relationship between the activities of the school in the 

self-discipline of students. The samples used in the study of 285 people, including 

teachers, 377 students who were selected by simple random sampling. The total sample 

included 662 people. The instrument used for data collection was a questionnaire. The 

statistics used in this study were using Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 

            The research found that 1) the development activities in school. The overall 

performance level. And the self-discipline of students in secondary schools. Overall found 

Has performed at a high level. 2)A relationship between the activities of the school in the 

self-discipline of students in secondary schools in the province found that overall the 

relationship is moderate.  

Considering that it was found. The development activities to the assembly activities. 

Relationship with the self-discipline of students maximum. Followed by sports activities 

And cooperative activities And promoting democratic order The relationship is moderate. 

The student activities, student council activities. Relationship with the self-discipline of 

students minimum. Correlation is low. Problems related to the activities of students in 

secondary schools is Phayao. Students do activities the students at the school provides. 

Teachers and lack of understanding of the activities of the students. The solution is Schools 

should encourage students interested and actively involved with love. And allow students to 

express their opinions in the event. 

 

1.ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช   2551 ที่จัดท าข้ึนส าหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทศิทางใน

การจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเดก็และเยาวชนไทยทุกคนใน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตใน

สงัคมที่มีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ได้ช้ีให้เหน็ถึงความ

จ าเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความ

รบรู้อย่างเท่าทนั   ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าว

ทันการเปล่ียนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างม่ันคง แนวทางพัฒนาคนดังกล่าวมุ่ง

เตรียมเดก็และเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทกัษะ และ

ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืน หลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลังของชาติให้

เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย

และพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษา

ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้เตม็ตามศักยภาพ การพัฒนาที่ส าคัญ คือ การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน

เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพ้ืนฐานทางจริยศาสตร์ ความเป็นคนดีทั้งร่างกาย สติปัญญา   

อารมณ์ และสังคม ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องสร้างองค์ความรู้ ทักษะหรือ

กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพล

ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซ่ึงเป็น

การบูรณาการองค์ความรู้ ทกัษะและเจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ

ประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏบัิติเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้น าองค์ความรู้ ทักษะจากการเรียนรู้

และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏบัิติกจิกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มี

วินัย   และมีจิตส านึกสาธารณะที่ดีงาม เป็นคนมีปัญหา ในการใช้ทกัษะชีวิต การคิด การสื่อสาร 

การแก้ปัญหาและการใช้เทคโนโลยี และเป็นคนมีความสขุในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยอยู่

ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงปัจจุบันสังคมไทยมีสัญญาณบ่งช้ีว่ามีความยุ่งยาก 

ซับซ้อน อันมีผลมาจากการขาดวินัยและจริยธรรม การขาดความรู้ความเข้าใจในสาระสังคม

ประชาธปิไตย การขาดความรับผิดชอบในทางการเมือง เช่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง การฝ่าฝืนกฎ

จราจร การท าลายสาธารณสมบัติ ฝ่าฝืนกฎหมาย มีอภิสิทธิ์ชน สิ่งเหล่าน้ีย่อมเป็นที่บ่งช้ีว่าควรมี

การส่งเสริมและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้มีวินัยมากข้ึน ไม่มีที่ใดจะปลูกฝังความมีวินัยใน

ตนเองได้ดีเทา่กบัโรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้ให้การอบรมสั่งสอนเดก็ต้ังแต่วัย

เยาว์ และสิ่งส าคัญที่ควรปลูกฝังให้กบันักเรียนควบคู่ไปกบัการสอนความรู้ทางวิชาการน้ันสามารถ

ท าได้ด้วยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือ

จุดเร่ิมต้นของการมีวินัยในตนเอง รู้จักเคารพตัวเอง เคารพผู้อื่น ดังน้ันการจัดกิจกรรมส่งเสริม

ประชาธปิไตยในโรงเรียน จึงเป็นเร่ืองที่โรงเรียนต้องให้ความส าคัญอย่างจริงจัง 

 จากการศึกษาสภาพปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนมัธยมศึกษาจังหวัด

พะเยาพบว่า เดก็นักเรียนมีแนวโน้มขาดความมีวินัยในตนเองมากขึ้น สงัเกตได้จากพฤติกรรมการ

มาสาย การแต่งกาย รวมถึงการย้ายที่เรียนหรือลาออก ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาเช่น 

ปัญหาทะเลาะวิวาทเพราะไม่เคารพตัวเองและผู้อื่น จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ
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ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและคิดค้นงานวิจัยน้ีขึ้น 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา 

 2. เพ่ือศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนกบัความมีวินัยใน

ตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

3. สมมติฐานการวิจยั 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความสัมพันธ์กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

4. ระเบยีบวิธีการวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ประชากรใน

การศึกษา คือ ครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

จ านวน 20 โรงเรียน แบ่งออกเป็นโรงเรียนขนาดเลก็ 6 โรงเรียน ขนาดกลาง 12 โรง และขนาด

ใหญ่พิเศษ 2 โรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น 1057 คน นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสงักัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่ มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา จ านวนทั้งสิ้ น 19,292 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูใน

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา จ านวน  285  คน นักเรียนใน

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา จ านวน  377  คน รวม 662 

คน  ซ่ึงได้มาโดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)และก าหนดขนาด

ตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเรจ็รูปของ เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เคร่ืองมือที่ใช้ใน

การเกบ็และรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนจากกรอบแนวคิดการวิจัยและหา

คุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น(Reliability) จากการวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อ

ค าถามรายข้อกับผลรวมทั้งหมด (Corrected Item Total Correlation) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความ

เช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95 การเกบ็และรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามส่งไปทั้งหมด 662 ฉบับ 

ได้รับกลับคืนมา 610  ฉบับคิดเป็นร้อยละ 92.15 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉล่ีย 

( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบความสมัพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิสหสัมพันธ์โดย

ใช้วิธขีอง เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  

 

5. สรุปผลการวิจัย 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา (n = 

264) 

ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 

1.1ชาย 

1.2 หญิง 

2. อายุ 

2.1 18 – 30 ปี 

2.2 31 – 40 ปี 

2.3 41 – 50 ปี 

2.4 51 – 60 ปี 

3. ระดับการศึกษา 

3.1 ปริญญาตรี 

3.2 ปริญญาโท 

 

113 

151 

 

35 

112 

77 

40 

 

167 

97 

 

42.80 

57.20 

 

13.26 

42.42 

29.17 

15.15 

 

63.26 

36.74 

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.20) โดยอายุเฉล่ียอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี (ร้อยละ42.42) และมีระดับ

การศึกษาอยู่ในระดับช้ันปริญญาตรี (ร้อยละ 63.26) 

 

ตารางที ่2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา (n 

= 346) 

ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 

1.1ชาย 

1.2 หญิง 

2. ระดับการศึกษา 

2.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 

2.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 

2.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 

2.4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 

2.5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 

2.6 มัธยมศึกษาปีที่ 6  

 

164 

182 

 

52 

49 

55 

66 

65 

59 

 

47.40 

52.60 

 

15.03 

14.16 

15.90 

19.08 

18.79 

17.05 
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จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.60) และก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ร้อย

ละ 19.08) รองลงมาคือนักเรียนช้ันระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ร้อยละ 18.79) และมัธยมศึกษาปี

ที่ 6 (ร้อยละ 17.05) ตามล าดับ 

ตาราง 3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (X)  ของโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา  (n = 610) 

การจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ) X̄ S.D. ความหมาย อนัดับ 

1. กจิกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (X1) 

2. กจิกรรมสภานักเรียน (X2) 

3. กจิกรรมกฬีา (X3) 

4. กจิกรรมสหกรณ์ (X4)  

5. กจิกรรมชุมนุม (X5) 

3.52 

3.67 

3.67 

3.49 

3.56 

0.88 

0.91 

0.88 

0.97 

0.94 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

4 

2 

1 

5 

3 

เฉล่ียรวม 3.58 0.69 มาก  

 จากตารางที่ 3 พบว่า การจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการปฏบัิติอยู่ในระดับมาก (X̄ = 

3.58) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ กจิกรรมกฬีา (X̄ = 3.67) 

รองลงมาได้แก่ กจิกรรมสภานักเรียน (X̄ = 3.67)  และ กิจกรรมชุมนุม (X̄ = 3.56) ตามล าดับ 

ซ่ึงอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ กจิกรรมสหกรณ์ (X̄ = 3.49) ซ่ึงอยู่ในอยู่

ระดับปานกลาง 

ตาราง 4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความมีวินัยในตนเองของนักเรียน (Y)โรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา (n = 610) 

ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ( ) X̄ S.D. ความหมาย อนัดับ 

1. การปฏบัิติตามกฎของโรงเรียน (Y1) 

2. การเคารพสทิธผู้ิอื่น (Y2) 

3. ความซ่ือสตัย์ (Y3) 

4. ความรับผิดชอบ (Y4) 

5. การตรงต่อเวลา (Y5) 

3.36 

3.40 

3.50 

3.74 

3.49 

0.73 

0.67 

0.69 

0.61 

0.76 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

5 

4 

2 

1 

3 

เฉล่ียรวม 3.50 0.69 มาก  

 จากตารางที่ 4 พบว่า ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน

จังหวัดพะเยา นักเรียนมีวินัยอยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.50)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความรับผิดชอบ  (X̄ = 3.74) รองลงมาคือ ความซ่ือสัตย์ (X̄ = 3.50) 

มีการปฏบัิติอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีการปฏบัิติปานกลางและค่าเฉล่ียของคะแนนต ่าที่สุด คือ 
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การปฏบัิติตามกฎของโรงเรียน (X̄ = 3.36) การเคารพสิทธิผู้อื่น (X̄ = 3.40)  และ การตรงต่อ

เวลา (X̄ = 3.49)  ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา 

ความสมัพันธ ์ ความมีวินัยในตนเอง 

( ) 
ความหมาย อนัดับ 

1. กจิกรรมส่งเสริมประชาธปิไตย (X1) 

2. กจิกรรมสภานักเรียน (X2) 

3. กจิกรรมกฬีา (X3) 

4. กจิกรรมสหกรณ์ (X4) 

5. กจิกรรมชุมนุม (X5) 

.302** 

.279** 

.403** 

.401** 

.412** 

ปานกลาง 

ต ่า 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

4 

5 

2 

3 

1 

การจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ) .460** ปานกลาง  

 

จากตารางที ่5 พบว่า การจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน (X) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา (Y) อยู่ในระดับปานกลาง (r= .460) 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนด้านกิจกรรมชุมนุม มีความสัมพันธ์กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนสูงสุด (r=.412) 

รองลงมาคือกิจกรรมกีฬา ( r=.403) กิจกรรมสหกรณ์ ( r=.401) และกิจกรรมส่งเสริม

ประชาธิปไตย (r=.302) ตามล าดับ ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมสภานักเรียน มี

ความสมัพันธก์บัความมีวินัยในตนเองของนักเรียนในระดับต ่า (r=.279) 

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยาพบว่า นักเรียนไม่สนใจกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนที่ทางโรงเรียนจัดให้ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัด

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ในการจัดกิจกรรมหรือการ

ก าหนดกฎระเบียบบางอย่างเช่น การสร้างข้อตกลง รวมถึงกิจกรรมหลายๆ อย่างที่ทางโรงเรียน

จัดข้ึนเป็นการบังคับให้นักเรียนท าเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถาม

มองว่า วิธกีารแก้ปัญหาคือ ควรมีการปลูกจิตส านึกให้นักเรียนสนใจและเข้าร่วมกจิกรรมด้วยใจรัก 

อธิบายถึงเหตุผลของการจัดกิจกรรมให้นักเรียนทราบ เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมแสดง

ความคิดเหน็ในการจัดกจิกรรมหรือการก าหนดข้อตกลงกฎระเบียบต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมต่าง 

ๆ ให้นักเรียนได้ร่วมก าหนดกิจกรรมที่จะจัดว่าอยากให้จัดกิจกรรมออกมารูปแบบใด เพ่ือ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกดิข้ึน 
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6.การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบว่า 1) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

พะเยาสภาพทปีรากฏมีระดับปฏบัิติอยู่ในระดับมาก ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียนน้ัน

เป็นกิจกรรมที่จะต้องมีการด าเนินการตามหลักสูตร โดยที่หลักสูตรน้ันได้มีการก าหนดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนไว้อย่างละเอียด ผู้บริหารและครูจะต้องด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่

หลักสูตรก าหนดไว้ด้วยเพราะว่ามีผลต่อการจบหลักสูตรของนักเรียนด้วย จึงเป็นสาเหตุที่ท  าให้

การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

พะเยา อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความ

รับผิดชอบ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีวินัยใน

ตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย และผู้ที่มีวินัยในตนเองจะรู้จักควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของ

ตนให้แสดงออกอย่างเหมาะสม โดยความสมัครใจ ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ ณัฐรดี 

โพธิ์ทิพย์ (2547 : 12) กล่าวว่า การมีวินัยในตนเอง เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่สามารถ

ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตน ให้เป็นไปตามที่ตนมุ่งหวังไว้ แต่ทั้งน้ีจะต้องไม่กระท าการ

ใด ๆ อนัเป็นผลให้เกดิความยุ่งยากแก่ตนในอนาคต และจะต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญแก่

ตนและผู้อื่น โดยไม่ขัดต่อระเบียบของสังคมและไม่ขัดกับสิทธิของผู้อื่น และยังสอดคล้องกับ

อัมพร ถกลประจักษ์ (2543 :43) กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเองคือเป็นผู้ที่มีความ

รับผิดชอบ 3)ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนกับความมีวินัยใน

ตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ กิจกรรมชุมนุม ซ่ึงผลการวิจัย

ดังกล่าวสอดคล้องกบั ทวีบุญ รัตนะ (2546) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาทกัษะด้านการท างาน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านสันป่าแดง โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมชุมนุม

วิทยาศาสตร์พบว่านักเรียนและกลุ่มเพ่ือนท างานมีวินัยในตนเองสูงขึ้ น มีความรับผิดชอบ ขยัน 

ประหยัด อดทน ละเอียดรอบครอบมากขึ้น สามารถท างานเสรจ็ตามก าหนดเวลา ผลงานมีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงขณะปฏบัิติงาน รองลงมาคือกิจกรรม

กฬีา กจิกรรมสหกรณ์ กจิกรรมส่งเสริมประชาธปิไตย และกจิกรรมสภานักเรียน ตามล าดับ ซ่ึงทุก

กิจกรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความมีวินัยในตนเอง ตนเอง และยังสอดคล้องกับ อัญชิสา 

สุรีย์แสง (2553) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การใช้กิจกรรมชุมนุมพัฒนาความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียนช่วงช้ันที่ 3 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่ม

ทดลองมีความมีวินัยในตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง กิจกรรมการพัฒนาความมีวินัย

ในตนเองมีผลในการพัฒนาบุคคลให้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม รู้จักและเข้าใจตนเองมากข้ึน 

และมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ได้ สอดคล้องแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ที่กล่าวไว้ว่ากิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรม

นักเรียนที่สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เ รียนรวมกลุ่มกันจัดข้ันตามความสนใจ ความถนัด 

ความสามารถของผู้เรียน เพ่ือเติมเตม็ศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
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ของตนเอง และปลูกจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยผู้เรียนจะต้องร่วมกัน

ท างานเป็นทมี ช่วยกันคิด ช่วยกันท า และช่วยกันแก้ปัญหา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้

เกดิประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ผู้เรียนท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย จะเหน็ได้

ว่ากจิกรรมส่งเสริมประชาธปิไตยทุกกจิกรรมมีความสัมพันธ์กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน

ในทางบวกทุกกิจกรรม แสดงให้เหน็ว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับ

ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน 

 

7. ขอ้เสนอแนะ 

 หากส านักงานเขตพ้ืนที่มีความประสงค์ต้องการจะยกระดับความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียนให้สงูขึ้น ควรมีนโยบายให้โรงเรียนในสงักดัส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุมให้เข้มข้นและมี

ความหลากหลายมากขึ้น 

        7.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 หากส านักงานเขตพ้ืนที่มีความประสงค์ต้องการจะยกระดับความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียนให้สงูขึ้น ควรมีนโยบายให้โรงเรียนในสงักดัส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุมให้เข้มข้นและมี

ความหลากหลายมากขึ้น 

        7.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏบัิติ  

1. โรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกจิกรรมชุมนุมเพ่ือส่งเสริมให้มีการ

จัดกจิกรรมชุมนุมที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน  

 2. ในการจัดตั้งกจิกรรมชุมนุม ควรเปิดให้นักเรียนได้รวมกลุ่มจัดตั้งกันเองตามความ

สนใจของนักเรียน ไม่ใช่จัดตั้งตามความต้องการของครูผู้สอน แต่ในการเสนอจัดตั้งชุมนุมแต่ละ

ชุมนุมของนักเรียน ต้องมีจุดประสงค์และเหตุผลที่สมควรแก่การจัดต้ัง ต้องเป็นชุมนุมที่

ส ร้ า งสรรค์และ เกิดประ โยช น์  และ ต้องอ ยู่ ในกฎเกณฑ์ของการ จัด ต้ั ง ชุม นุมตามที่

กระทรวงศึกษาธกิารก าหนด       

 7.3  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกบัการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเจาะลึกเพียงกิจกรรมเดียว 

ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจะได้ผลการวิจัยที่ลึกซ้ึงและเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง

พัฒนากจิกรรมต่อไป 

2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนด้านอื่น ๆ เพ่ือหาตัว

แปรพยากรณ์ที่ดีที่จะน ามาพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียน 
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