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 การวิจัยในครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ (1)เปรียบเทียบการมีวินัยในตนเองของนักเรียน
กลุ่มทดลองก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเอง (2) เปรียบเทียบการมี
วินยัในตนเองของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุภายหลงัการทดลอง  และ(3) ศกึษาความ
คงอยู่ของความมีวินัยในตนเองในระยะติดตามผลหลังการทดลอง 1 เดือน กลุ่มตัวอย่างคือ
นกัเรียนช่วงชนัที 3 ภาคเรียนที 1 ปีการศกึษา 2552  โรงเรียนอรุณประดิษฐ จงัหวดัเพชรบรีุ ทีไม่
ผ่านเกณฑ์การวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของโรงเรียนด้านความมีวินยั ได้มาโดยการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลาก จํานวน 60 คน และสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 30 คน 
 เครืองมือทีใช้ในการวิจัยคือ กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเอง และแบบประเมิน
ความมีวินัยในตนเอง ทีผู้ วิจัยสร้างและพัฒนาขึน สถิติทีใช้ได้แก่ ค่าเฉลีย( ),ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคา่ที (Dependent  t – test และ Independent  t – test ) 
 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความมีวินยัในตนเองหลงัการทดลอง
สงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 และภายหลงัการทดลองนกัเรียน
กลุ่มทดลองทีเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาความมีวินยัในตนเอง มีคะแนนความมีวินยัในตนเองสูงกว่า
กลุ่มควบคมุทีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 และระยะติดตามผล
หลงัการทดลอง 1 เดือนพบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองยงัคงมีความมีวินยัในตนเองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง 
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 The purposes of this research were to compare students ’ self-discipline of the 
experimental group before and after using the activities to improve self-discipline , to 
compare students ’ self - discipline  of  the experimental group and  that  of  the control group 
after  the  treatment , and to investigate  the  sustaintion of  students ’ self - discipline after one 
month of the  experiment . Samples  were 60 students in the educational level 3 of  Aroonpradit  
school, Petchaburi  Province, whose  self - discipline  behaviors  were not  met  the  criteria set 
by the school. They were drawn  into  the experimental  group and  the control group, 30 
students for each group. 
 Instruments used  for  this research  were the activities to improve  self - discipline 
and  self-discipline questionnairs  constructed  by researcher. Data  were  analysed   for  mean 
(x), standard deviation (S.D.) and  t-test (Dependent  t – test and Independent  t – test ). 
 The results  found that : 
 Students’  self - discipline in experimental group  after the treatment were higher 
than that before the treatment. There were differences in self-discipline between the 
experimental  group  and  the  control  group  with  a  statistical  significance  level of .05 . 
 After one month , students’  self - discipline  in experimental group were higher than that 
before the treatment . 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลลุ่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี 
ประเสริฐสขุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรัพย์  สขุอนนัต์   รองศาสตราจารย์ลิขิต  กาญจนาภรณ์ 
ซึงเป็นผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.กมล โพธิเย็น ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ 
รองศาสตราจารย์นันทิกา  แย้มสรวล ผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึงได้ให้แนวคิด คําปรึกษา คําแนะนํา 
ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆในการทําวิทยานิพนธ์ฉบบันี 
 ขอขอบคณุผู้ อํานวยการโรงเรียนอรุณประดิษฐ รองผู้ อํานวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน 
ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านทีอํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างในการวิจัย
ครังนี และขอขอบคณุนกัเรียนกลุม่ตวัอย่างทกุคนทีชว่ยทําให้การวิจยัครังนีสําเร็จลงได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคณุคณุพ่อ คณุแม่ พีๆน้องๆ และเพือน ๆ ชาวจิตวิทยาชุมชนทุกคนทีเป็น
กําลงัใจ ให้แรงสนบัสนนุและให้ความชว่ยเหลืออยา่งสมําเสมอ 
 คณุค่าและประโยชน์ทีเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผู้วิจยัขอบูชาพระคณุบิดา มารดา 
คณาจารย์ ตลอดจนผู้ มีพระคุณทุกท่านทีไม่ได้กล่าวนามไว้ในทีนี ทีมีส่วนช่วยเหลือทําให้งาน
วิทยานิพนธ์ครังนีสําเร็จตามทีตงัใจไว้ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




