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Abstract:  
Purpose: To study the relationship between involvement in     
student activities and self-development of nursing students. 
Design:  Descriptive research design.
Methods:  Questionnaires were used to evaluate 280 third-year and 
fourth-year students in the academic year 2007.  The research 
instrument was a questionnaire which composed of three parts 
as follows: general record, involvement in student activities and 
self assessment based on Chickering’s theory.  Data were analyzed 
by using percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation 
coefficient, and Spearman’s rank correlation coefficient.  
Main findings: The results showed that the overall involvement in 
student activities score was at a moderate level. The overall          
self-development of nursing students score was at a high level. 
The involvement in student activities score was statistically   
positively correlated to overall self-development of Nursing      
students score at a low level (r = .41, p < .001). Developing         
Competence had a moderate relationship (r = .55, p < .001). While 
Developing Purpose, Developing Integrity, Developing Mature 
Interpersonal Relationships had low relationships (r = .35, r = .34, 
r = .33, p < .001) respectively. Grade point of average (GPA) had no 
relationships to self-development of nursing students. 
Conclusion and recommendations: The involvement in student 
activities helped to promote many vectors of self-development of 
nursing students. There should  be  collaboration between  the 
educational  department of Bachelor ’s degree of Nursing science 
and students affairs  to  provide  time, and support the involvement 
in student activities.
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บทคดัย่อ  
วตัถุประสงค์: เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมใน
กิจกรรมนกัศึกษา กบัการพฒันาตนเองของนกัศึกษาพยาบาล   
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิบรรยาย
วธิดี�าเนนิการวิจัย: กลุม่ตวัอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล หลกัสตูรพยาบาล
ศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ชัน้ปีที ่3 และ 4 
ในปีการศกึษา 2550 จ�านวน 280 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบ
ด้วย แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมลูทัว่ไป แบบส�ารวจพฤตกิรรมการมส่ีวนร่วม
ในการท�ากจิกรรมนกัศกึษาและแบบประเมนิการพฒันาตนเองของนกัศกึษา
ตามทฤษฎขีองชงิเกอริง่ วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่ง
เบนมาตรฐาน วเิคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช้ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบ
เพยีร์สนัและสเปียร์แมน 
ผลการวจิยั: พบว่านกัศกึษาพยาบาลมพีฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมในกจิกรรม
นกัศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และมกีารพฒันาตนเองโดยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษามีความ
สมัพนัธ์กบัการพฒันาตนเองของนกัศกึษาพยาบาลโดยรวมอยูใ่นระดบัต�่า 
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(r = .41, p < .001)  แต่พฤตกิรรมการมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรมนกัศึกษาของนกัศึกษาโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัการพฒันา
ตนเองในด้านการพฒันาความสามารถ อยูใ่นระดบัปานกลางอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถติ ิ(r = .55, p < .001) โดยมคีวามสมัพนัธ์กบัการพฒันาเป้าหมาย 
การพฒันาความมคุีณธรรม การพฒันาสมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่อย่างมวุีฒภิาวะ 
อยูใ่นระดบัต�า่อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ (r = .35, r = .34, r = .33,           
p < .001) ตามล�าดบั และคะแนนเฉลีย่สะสมของนกัศึกษาโดยรวมไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการพฒันาตนเอง
สรปุและข้อเสนอแนะ: พฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมนกัศกึษาช่วยส่ง
เสรมิการพฒันาตนเองในหลายๆ ด้านของนักศึกษา จึงควรมกีารประสาน
ความร่วมมอืระหว่างหน่วยจดัการศกึษาหลกัสตูรพยาบาล ศาสตรบณัฑิต 
กับหน่วยพฒันานกัศกึษาจดัสรรเวลาและสนบัสนนุให้นกัศกึษามส่ีวนร่วมใน
กิจกรรมของนกัศกึษาเพิม่ขึน้ โดยให้สอดคล้องกบัการจดัการเรยีนการสอน 
ซึง่จะช่วยเสรมิสร้างความสามารถและพฒันาศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลต่อไป
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