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อัญชิสา สุรีย์แสง : การใช้ กิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนช่วงชันที 3
โรงเรี ยนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี. อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.นวลฉวี ประเสริ ฐสุข
, ผศ.ดร.สมทรัพย์ สุขอนันต์ และ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์. 177 หน้ า.
การวิจัยในครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ (1)เปรี ยบเทียบการมีวินัยในตนเองของนักเรี ยน
กลุ่มทดลองก่อนและหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง (2) เปรี ยบเทียบการมี
วินยั ในตนเองของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลังการทดลอง และ(3) ศึกษาความ
คงอยู่ข องความมี วิ นัย ในตนเองในระยะติด ตามผลหลัง การทดลอง 1 เดือ น กลุ่ม ตัวอย่างคื อ
นักเรี ยนช่วงชันที 3 ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี ทีไม่
ผ่านเกณฑ์การวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรี ยนด้ านความมีวินยั ได้ มาโดยการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก จํานวน 60 คน และสุ่มอย่างง่ายเข้ ากลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 30 คน
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย คือ กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเอง และแบบประเมิน
ความมีวินัยในตนเอง ทีผู้วิจัยสร้ างและพัฒ นาขึน สถิ ติทีใช้ ไ ด้ แก่ ค่าเฉลี ย( ),ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (Dependent t – test และ Independent t – test )
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคะแนนความมีวินยั ในตนเองหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และภายหลังการทดลองนักเรี ยน
กลุ่มทดลองทีเข้ าร่วมกิจกรรมพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง มีคะแนนความมีวินยั ในตนเองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมทีไม่ได้ เข้ าร่ วมกิจกรรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และระยะติดตามผล
หลังการทดลอง 1 เดือนพบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองยังคงมีความมีวินยั ในตนเองสูงกว่าก่อนการ
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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