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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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 การจัดการศึกษาที่ดีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ในสาขาความรู้ที่เรียนให้มีความคิดที่เป็นระบบ เข้าใจ
ตนเองและเข้าใจผู้อื่น ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพได้
ในอนาคต สถาบันการศึกษาต้องจัดการสภาพแวดล้อมท่ี
สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ไม่
ว่าจะเป็นสถานที่ อาคาร ห้องเรียน ห้องสันทนาการ 
หลกัสตูรการเรยีนการสอน อาจารย์ผูส้อน อาจารย์ทีป่รกึษา 
ชมรม สโมสร กลุ่มเพื่อนของนักศึกษา การบริการและ
สวสัดกิารต่างๆ ท่ีจดัให้นกัศกึษา  รวมถงึกจิกรรมนกัศกึษาต่างๆ
 ส�าหรับการพัฒนานักศึกษา ได้มีผู ้ศึกษาไว้
มากมายอาจแบ่งได้เป็นหลายกลุม่ทีส่�าคญัได้แก่ ทฤษฎกีาร
พัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจที่มุ่งศึกษาและหาค�าอธิบาย
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักศึกษา ทฤษฎีทางจิตสังคมที่มุ่ง
ศกึษาการพฒันาของนกัศกึษาในด้านทีเ่กีย่วกบัจติใจ ความ
คิด ความรู้สึก ค่านิยมและส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัว
นกัศกึษาเองกบัการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคม  โดยทฤษฎหีน่ึง
ทีเ่ป็นท่ียอมรับกนัมากทีส่ดุและเป็นเป้าหมายในการพฒันา
นักศึกษาของนักกิจการนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาส่วน
ใหญ่ คอืทฤษฎีการพฒันานกัศกึษาของชกิเกอริง่ ซึง่ได้เสนอ
ไว้ว่าการพัฒนานักศึกษาควรได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ 
7 ด้านคือ การพัฒนาความสามารถ การจัดการกับอารมณ์ 
การพัฒนาจากความเป็นตัวของตัวเองไปสู่การพึ่งพาอาศัย
กัน การพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนอย่างมีวุฒิภาวะ การ
สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน การพัฒนาเป้าหมาย และการ
พฒันาความมคีณุธรรม เมือ่วเิคราะห์ทฤษฎพีฒันานกัศกึษา
ของชิกเกอริ่งจะพบว่ามีแนวคิดมาจากการพัฒนานักศึกษา
ทางพุทธิปัญญาและจิตสังคม โดยการพัฒนาทางพุทธิ
ปัญญาจะมุ่งพัฒนานักศึกษาจากผู้ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง ต้องพึ่งพาผู้รู้ให้คอยบอกสิ่งต่างๆ ไปจนถึงขั้นที่
นักศึกษารู ้จักวิธีการเรียนรู ้ด ้วยตนเอง มีความคิด มี
วิจารณญาณในการรับรู้ และปฏิบัติสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู ้อื่น เพ่ือน�ามาวิเคราะห์
ประกอบกับประสบการณ์และความรู้ ความคิดเห็นของตน 
ในขณะท่ีการพัฒนาจิตสังคมมุ่งพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 
ตามท่ีควรจะเป็นตามหลกัจิตวทิยาพฒันาการ และทีส่�าคญั
คือการพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง สร้างเอกลักษณ์
เฉพาะตัวขึ้นมา ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข1

 กจิกรรมนกัศกึษา (Student Activities) หมายถงึ 
กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่การพฒันานกัศกึษาในด้านต่างๆ นอก
เหนือไปจากสิง่ทีบ่งัคับให้ทกุคนต้องเรยีนในชัน้เรยีน ซึง่เป็น
ไปด้วยความสมัครใจของนักศึกษา โดยรวมถึงกิจกรรมที่
มหาวิทยาลยัหรอืวิทยาลยัจัดให้นักศึกษา และส่วนทีส่่งเสรมิ
ให้นักศึกษาได้จัดกันขึ้นเองภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา 2 ดังน้ันกิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นส่วนหน่ึงของงาน
กจิการนกัศกึษา (Student Affairs) ซึง่สถาบนัอดุมศกึษาทกุ
แห่งจะต้องดแูลให้มขีึน้ เพือ่ให้นกัศกึษาได้มโีอกาสเลอืกท�า
กจิกรรมตามความถนดัและความสนใจของแต่ละคน  ทัง้นี้
เนื่องจากนักวิชาการศึกษาตระหนักดีว่า การเรียนรู้ของ
นกัศกึษานัน้ มไิด้เกดิขึน้แต่ในชัน้เรยีนเท่านัน้  แต่สิง่อืน่ๆ ที่
นักศึกษาปฏบิตันิอกชัน้เรยีนและกจิกรรมต่างๆ ในสถาบนั
อดุมศกึษาทีน่กัศกึษามส่ีวนร่วม โดยเฉพาะกจิกรรมนกัศกึษา
ทีเ่กดิจากความคดิรเิริม่ การใช้แรงกาย แรงใจ ของนกัศกึษา
เองน้ัน จะมีส่วนช่วยให้นักศึกษามีการพัฒนาให้เป็นคนที่
สมบรูณ์ทัง้ทางด้านสตปัิญญา สงัคม อารมณ์ ร่างกายและ
จิตใจ โดยกิจกรรมนักศึกษาที่ดีจะต้องเป็นกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้แก่นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถ 
การตดัสนิใจ การท�างาน การปรบัปรงุบคุลกิภาพ และการ
รูจ้กัเป็นผูน้�าและผูต้ามทีด่ใีนสงัคมของนกัศกึษา
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ในฐานะ
เป็นสถาบนัการศกึษาพยาบาลทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของประเทศไทย 
ได้มวีวิฒันาการมามากกว่า 113 ปี มกีารปรบัปรงุหลกัสตูร
และการจดัการเรยีนการสอนเรือ่ยมาให้มคีวามทนัสมยัและ
มีความเป็นมาตรฐานในระดับสากล มีการพัฒนามาเป็น
หลกัสตูรในระดบัปรญิญาตร ี ปรญิญาโท และปรญิญาเอก 
อย่างไม่หยดุยัง้มาเป็นล�าดบัจนถงึปัจจบุนั3  มกีารจดัการ
ศึกษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์ให้สอดคล้องกบัพนัธกจิทีจ่ะ
ผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ให้มีความรู้ความ
สามารถในเชิงพยาบาลควบคู่กับความรอบรู้ในการบริหาร 
การท�างานเป็นหมูค่ณะ และการมคีณุธรรมและจรยิธรรม  
โดยความรอบรู้ดังกล่าว ประการหน่ึงจะเกิดข้ึนโดยอาศัย
ทกัษะชวิีตทีเ่กดิข้ึนจากการจัดท�ากจิกรรมนอกหลกัสตูร โดย
หวังว่าจะเป็นการพัฒนาตนของนักศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ตัง้แต่ชัน้ปีที ่1 ถงึ
ชัน้ปีที ่4  และท�าอย่างต่อเนือ่งเป็นระบบตลอดมาไม่ต�า่กว่า 
10 ปี ให้นกัศกึษามกีารเรยีนรูอ้ย่างมทีกัษะ ประกอบด้วย
กจิกรรมทัง้ทางด้านวิชาการ ด้านบ�าเพญ็ประโยชน์แก่สงัคม 
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ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวด
ล้อม ด้านกีฬา และด้านนันทนาการต่างๆ3 การด�าเนิน
กจิกรรมดงักล่าวจะอยูใ่นรปูของโครงการต่างๆ  และประเมนิ
ผลโครงการในรปูวดัผลความส�าเรจ็ของกิจกรรม  แต่ยงัขาด
การประเมนิผลในเชงิวดัความสามารถในการจดัการเกีย่วกบั
การพฒันาตนเองในด้านต่างๆ เช่น ด้านความสามารถ ด้าน
อารมณ์ การพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อื่น เป็นต้น และ
เนื่องจากในปัจจุบันนักศึกษาที่มีส ่วนร่วมในกิจกรรม
นักศึกษามักเข้ามาท�ากิจกรรมด้วยใจรัก ชื่นชอบการท�า
กจิกรรม โดยตวันกัศกึษาเองมกัมคีะแนนเฉลีย่สะสมในการ
เรยีนอยูใ่นระดบัปานกลางหรอืพอใช้ ซ่ึงพฤตกิรรมดงักล่าว
เกีย่วข้องกบัการพฒันาตนเองของนกัศกึษาตามทฤษฎขีองชกิ
เกอริง่ในด้านการพฒันาความสามารถทางสตปัิญญา
 คณะผู้วิจัยในฐานะบุคลากรผู้รับผิดชอบในด้าน
การพัฒนานักศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับการพัฒนาตนเองของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหดิล เพือ่ให้ทราบว่านกัศกึษามส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรม
มากน้อยเพยีงใด และมคีวามสมัพนัธ์อย่างไรกบัการพฒันา
ตนเองของนักศึกษาทั้ง 7 ด้านของชิกเกอริ่ง และคะแนน
เฉลี่ยสะสมมีผลกับการพัฒนาตนเองของนักศึกษาหรือไม่ 
อย่างไร  เพื่อน�าข้อมูลดังกล่าวมาก�าหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา และหาวิธีส่ง
เสรมิ สนบัสนนุให้นกัศกึษาเข้ามามส่ีวนร่วมในกจิกรรมของ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมของนัก
ศึกษาด�าเนินไปด้วยผลดี มีประสิทธิภาพ และช่วยสร้าง
เสริมศักยภาพให้กับนักศึกษาพยาบาลต่อไปในอนาคต

วตัถปุระสงค์ของกำรวจิยั
 1. ศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล
 2. ศกึษาการพฒันาตนเองของนกัศกึษาพยาบาล
ในด้านต่างๆ ตามทฤษฎีของชิกเกอริ่ง 7 ด้าน คือ ในด้าน
การพฒันาความสามารถ การจดัการกับอารมณ์ การพฒันา
จากความเป็นตัวของตัวเองไปสู่การพึ่งพาอาศัยกัน การ
พัฒนาสัมพันธภาพกับผู ้อื่นอย่างมีวุฒิภาวะ การสร้าง
เอกลักษณ์เฉพาะตน การพัฒนาเป้าหมาย และการพัฒนา
ความมีคุณธรรม

 3. วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา กับการพัฒนาตนเองของ
นกัศกึษาพยาบาล และระหว่างคะแนนเฉลีย่สะสม กบัการ
พัฒนาตนเองของนักศึกษาพยาบาล

สมมตุฐิำนกำรวจิยั
 1. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา
มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองของนักศึกษา
 2. คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษามีความ
สัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

วธิดี�ำเนนิกำรวจิยั
 การศึกษาครั้ งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงพรรณนา       
(Descriptive Research) 
 กลุ่มประชากร
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษา 2550 เป็นชั้นปีที่  3 
และ 4  มีจ�านวน 245 คน และ 210 คนตามล�าดับ รวม
เป็น 455 คน  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มอย่างง่าย
จากรายชื่อนักศึกษาพยาบาลทั้งหมดในชั้นปีที่  3 และ 4 
ในปีการศึกษา 2550 ชั้นปีละ 140 คน รวมเป็น 280 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
 เป ็นแบบสอบถาม โดยผู ้ วิจัยได ้ดัดแปลง
แบบสอบถามจากกรกช  อัตตวิริยะนุภาพ 4 และได้รับการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ จากผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์พยาบาลด้านการพัฒนานักศึกษา 3 ท่าน ตรวจ
สอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และหาความเที่ยงของ
แบบสอบถาม โดยน�าไปทดลองใช้กบันกัศกึษาพยาบาลเป็น
จ�านวน 30 คน และค�านวณค่าความเที่ยงที่ใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of Alpha) ได้ค่าความ
เที่ยงของแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา
เท่ากับ .92 และค่าความเที่ยงของแบบประเมินตนเองที่
ส�ารวจการพัฒนาตนเองของนักศึกษาเท ่ากับ .92  
แบบสอบถามประกอบด้วย  3 ตอน  ดังนี้
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้
ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อายุ คะแนนเฉลี่ย สะสม 
ภูมิล�าเนาเดิม ที่พักปัจจุบัน จ�านวนพี่น้อง สถานะรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายส่วนตัว การสอบเข้า การได้รับทุนสนับสนุนการ
ศกึษา เวลาท่ีใช้ในการเดนิทางระหว่างทีพ่กักบัสถานศกึษา 
จ�านวนครั้งของการร่วมท�ากิจกรรมนักศึกษา การสนับสนุน
จากผู้ปกครองในการท�ากิจกรรม จ�านวนครั้งของการท�า
กิจกรรม เวลาที่ใช้ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาที่
ผ่านมา จ�านวนชั่วโมงที่นักศึกษาใช้ในการท�ากิจกรรมใน
แต่ละภาคการศึกษา 
 ตอนที่ 2   แบบส�ารวจพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการท�ากิจกรรมนักศึกษา ได้แก่การเข้าร่วมประชุม การ
แสดงความคิดเห็น มีการปรึกษาหารือในระหว่างการ
ประชุมนักศึกษา ความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมนกัศกึษา  ความพร้อมทีจ่ะอาสาสมคัรท�างานหรอื
รับผิดชอบดูแลงานต่างๆ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายในการท�ากิจกรรมนักศึกษา  และ
การให้ความสนใจเกี่ยวกับการท�ากิจกรรมนักศึกษาทั้งใน
และนอกสถาบัน ข้อค�าถามลักษณะเป็นค�าถามปลายปิด 
จ�านวน 17 ข้อ มคี�าตอบเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ให้ตอบตามพฤติกรรมที่ปฏิบัติในเหตุการณ์นั้นๆ ได้แก่ 
ปฏิบัติเป็นประจ�า หรือทุกครั้งให้ 4 คะแนน ปฏิบัติบ่อยให้ 
3 คะแนน  ปฏิบัติบางครั้งให้ 2 คะแนน  ปฏิบัตินานๆ 
ครั้งให้ 1 คะแนน  ไม่เคยปฏิบัติเลยให้ 0 คะแนน
 ตอนที่ 3  แบบประเมินตนเองของนักศึกษา ตาม
ทฤษฎีของชิงเกอริ่ง1 คือ การพัฒนาความสามารถ การ
จัดการกับอารมณ์ การพัฒนาจากความเป็นตัวของตัวเอง
ไปสู่การพึ่งพาอาศัยกัน การพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
อย่างมวีฒุภิาวะ  การสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตน  การพฒันา
เป้าหมาย และการพัฒนาความมีคุณธรรม  ข้อค�าถาม
ลักษณะเป็นการสอบถามปลายปิด  จ�านวน 100 ข้อ โดย
แยกเป็นข ้อความเพื่อประเมินการพัฒนาตนเองของ
นักศึกษาแต่ละด้าน ดังนี้คือ ด้านการพัฒนาความสามารถ  
ข้อที่ 1-14 รวม 14 ข้อ ด้านการจัดการกับอารมณ์  ข้อที่ 
15–28 รวม 14 ข้อ ด้านการพัฒนาจากความเป็นตัวของ
ตัวเองไปสู่การพึ่งพาอาศัยกัน  ข้อที่ 29–44 รวม 16 ข้อ 
ด้านการพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่างมีวุฒิภาวะ  ข้อที่ 
45–59 รวม 15 ข้อ ด้านการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน  
ข้อที่ 60–71 รวม 12 ข้อ ด้านการพัฒนาเป้าหมาย  ข้อที่ 
72–85 รวม 14 ข้อ  และด้านการพัฒนาความมีคุณธรรม  
ข้อที่ 86–100 รวม 15 ข้อ  

 เกณฑ์เทียบระดับคะแนน
 การก�าหนดเกณฑ์ส�าหรับเทียบระดับการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมนักศึกษา และระดับการพัฒนาตนเองของ
นักศึกษานั้น ได้แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ โดยมีราย
ละเอียดดังนี้ 4

 คะแนนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาและ
คะแนนการพัฒนาตนเองของนักศึกษา
   ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50 – 4.00 
หมายความว่า มีส่วนร่วม หรือมีการพัฒนามากที่สุด
 ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50 – 3.49 
หมายความว่า มีส่วนร่วม หรือมีการพัฒนามาก
 ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.50 – 2.49 
หมายความว่า มีส่วนร่วม หรือมีการพัฒนาปานกลาง
 ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.50 – 1.49 
หมายความว่า มีส่วนร่วม หรือมีการพัฒนาน้อย
 ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.00 – 0.49  
หมายความว่า ไม่มีส่วนร่วม / มีส่วน ร่วมน้อยมาก หรือ
ไม่มีการพัฒนา หรือมีการพัฒนาน้อยมาก

 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 โครงร่างวิจัยผ่านการพิจารณาอนุมัติการท�าวิจัย
จากคณะกรรมการพจิารณาทนุ China Medical Board of 
New York Inc. (CMB) คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 
2551 และได้รบัอนุมตักิารท�าวิจัยจากคณบดคีณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล ตามประกาศของคณะพยาบาล
ศาสตร์ เรื่องผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอาจารย์ตาม
โครงการช่วยเหลอืของทนุ ซ.ีเอม็.บ ีเมือ่วนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 
2551  นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ทุกรายจะ
ได้รบัการชีแ้จงอย่างชดัเจนจากผูว้จิยั ว่าตนเองมสีทิธิอ์ย่าง
สมบูรณ์ในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในการวิจัย
ครั้งนี้โดยความสมัครใจ และมีสิทธิ์ยุติการเข้าร่วมได้ตลอด
เวลาโดยไม่ต้องตอบค�าถามใดๆ โดยการยตุดิงักล่าวจะไม่มี
ผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษา  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านการอนุมัติตามสาย
การบังคับบัญชาของหน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้วิจัยพบนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 
3 และ ปีที่ 4 ในชั้นเรียนโดยใช้เวลาหลังชั่วโมงเรียนตาม
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ปกติ  ชี้แจงหลักการและเหตุผลของการวิจัย และขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความสมัครใจ โดย
ข้อมูลที่ได้ถือว่าเป็นความลับและสรุปน�าเสนอในภาพรวม 
ส่งแบบสอบถามจ�านวน 280 ชุด ภายใน 1 สัปดาห์ ได้
แบบสอบถามกลับคืน 280 ชุด และได้ก�าหนดสถานที่ส่ง
คนืแบบสอบถามมาทีห่น่วยกจิการนกัศกึษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูล น�าข้อมูลทั้งหมดมาค�านวณ
โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป ส�าหรับข้อมูลทั่วไป น�ามา
แจกแจงเป็นความถ่ีและค�านวณหาร้อยละ ข้อมูลการ
ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาและข้อมูลการ
ประเมินการพัฒนาตนเองของนักศึกษาในด้านต่างๆตาม
ทฤษฎีของชิกเกอริ่ง 7  ด้านค�านวณเป็นค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสมกับ
การพัฒนาตนเองของนักศึกษาพยาบาล โดยใช ้ค ่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและ สเปียร์แมน5,6  
โดยก�าหนดค่าความสัมพันธ์ (r) ดังนี้ 7

ค่า r ระหว่าง .90 - 1.00   มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
ค่า r ระหว่าง .70 - .90 มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู
ค่า r ระหว่าง .50 - .70 มีความสมัพนัธ์กันในระดับปานกลาง    
ค่า r ระหว่าง .30 - .50  มีความสัมพันธ์กันในระดับต�่า
ค่า r ระหว่าง .00 - .30  มคีวามสมัพนัธ์กันในระดับต�า่มาก

ผลกำรวิจยั 
 1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
  กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4   
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 98.9 อายุของนักศึกษาโดย
รวม ส่วนใหญ่อายุ 21 ปี ร้อยละ 43.6 คะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPA) ของนักศึกษาทั้ง 2 ชั้นปีโดยรวม ส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 3.00-3.49 ร้อยละ 52.1 สถานะรายได้ของ
ครอบครัวของนักศึกษาโดยรวมพอใช้แต่ไม่มีเงินออม ร้อย
ละ 40.7 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในช่วง 
3,000-4,999 บาท ร้อยละ 49.1 การได้รับทุนสนับสนุน
การศกึษาจากคณะพยาบาลศาสตร์หรอืหน่วยงานอืน่ๆ ของ
นักศึกษาทั้ง 2 ชั้นปีโดยรวม ร้อยละ 53.2 การเข้าศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร ์ด ้วยการสอบผ ่านตามระบบ              

เอ็นทรานซ์ของนักศึกษาโดยรวม ร้อยละ 62.9  การร่วม
ท�ากิจกรรมนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย/คณะในปีการ
ศกึษาทีผ่่านมาของนกัศกึษาทัง้ 2 ชัน้ปีโดยรวมร่วมท�าเกอืบ
ทกุครัง้ ร้อยละ 48.6  การสนับสนุนให้เข้าร่วมกจิกรรมจาก
ผูป้กครองของนกัศกึษาโดยรวมได้การสนบัสนนุทกุครัง้ ร้อย
ละ 72.5  ปัจจุบันนักศึกษาโดยรวมพักอยู่ในหอพักคณะ
พยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 81.8  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
นกัศกึษาส�าหรบัปีการศกึษาทีผ่่านมาของนกัศกึษาโดยรวม
ส่วนใหญ่ใช้เวลา 1-5 ครั้ง ร้อยละ 54.3  เวลาในการร่วม
ท�ากจิกรรมนักศึกษามากทีส่ดุในภาคการศึกษาทีผ่่านมาของ
นักศึกษาโดยรวม ใช้เวลามากกว่า 40 ชั่วโมง ร้อยละ 32.7 
การใช้เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา
โดยรวมส่วนใหญ่ใช้เวลาวันหยุดราชการ ร้อยละ 48.2 
 2. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา
และการพัฒนาตนเองของนักศึกษาในด้านต่างๆ 
    พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา
ของนกัศกึษาชัน้ปีที ่3 ชัน้ปี 4 และโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.17, 1.96 และ 2.06 ตาม
ล�าดบั ส�าหรบัการพฒันาตนเองทัง้ 7 ด้านของนักศึกษาโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.71  โดยการ
พัฒนาตนเองโดยรวมทั้ง 7 ด้านของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 อยู่
ในระดับมากมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 ซึ่งด้านที่มีการ
พฒันาตนเองมากกว่าด้านอืน่ๆ คือด้านการพฒันาคุณธรรม  
รองลงมาเป็นด้านการพฒันาสมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่อย่างมวุีฒิ
ภาวะ ด้านการพัฒนาเป้าหมาย ด้านการสร้างเอกลักษณ์
เฉพาะตน ด้านการจัดการอารมณ์ ด้านการพัฒนาจาก
ความเป็นตวัของตวัเองไปสูก่ารพึง่พาอาศยักนั และด้านการ
พัฒนาความสามารถ มีคะแนนเฉลี่ย 2.89, 2.87, 2.86, 
2.68, 2.63, 2.58 และ 2.53 ตามล�าดับ ส่วนการพัฒนา
ตนเองโดยรวมทัง้ 7 ด้านของนักศึกษาชัน้ปีที ่4 อยูใ่นระดบั
มากเช่นกันโดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.69  ซึ่งด้านที่มีการพัฒนา
ตนเองมากกว่าด้านอื่นๆ คือ ด้านการพัฒนาความมี
คุณธรรมและด้านการพัฒนาเป้าหมาย โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
2.82 รองลงมาเป็นด้านการพฒันาสมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่อย่าง
มีวุฒิภาวะ ด้านการจัดการกับอารมณ์ ด้านการสร้าง
เอกลักษณ์เฉพาะตน ด้านการพัฒนาจากความเป็นตัวของ
ตัวเองไปสู่การพึ่งพาอาศัยกัน และด้านการพัฒนาความ
สามารถ มีคะแนนเฉลี่ย 2.76, 2.70, 2.67, 2.56 และ 
2.49 ตามล�าดับ 
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 3. ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการมส่ีวนร่วม
กจิกรรมนกัศกึษากบัการพฒันาตนเองของนกัศกึษาพยาบาล
ในด้านต่างๆ และโดยรวม
 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
นกัศกึษาทัง้ 2 ชัน้ปี มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการพฒันา
ตนเองโดยรวมของนกัศกึษา อยูใ่นระดบัต�า่อย่างมนียัส�าคญั
ทางสถติ ิ(r = .41, p < .001) และพฤตกิรรมการมส่ีวนร่วม
ในกจิกรรมนกัศกึษามคีวามสมัพนัธ์ทางบวก กบัการพฒันา
ความสามารถของนกัศกึษาโดยรวม  อยู่ในระดบัปานกลาง 
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(r = .55, p < .001)  โดยมคีวาม
สมัพนัธ์กบัการพฒันาเป้าหมาย การพฒันาความมคีณุธรรม 
การพฒันาสมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่อย่างมวีฒุภิาวะ อยู่ในระดบั
ต�า่อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(r = .35, r = .34, r = .33, p 
< .001) ตามล�าดับ และมีความสัมพันธ์กับการสร้าง
เอกลักษณ์เฉพาะตน อยูใ่นระดับต�า่มากอย่างมนียัส�าคญัทาง
สถติ ิ (r = .23, p < .001) ซึง่พฤตกิรรมการมส่ีวนร่วม       

ในกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความสัมพันธ์กับการ
พฒันาความสามารถ อยูใ่นระดบัปานกลางอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถติเิช่นกนั (r = .64, p < .001) แต่มคีวามสมัพนัธ์กบั
การพฒันาเป้าหมาย การพฒันาความมคีณุธรรม และการ
พัฒนาสัมพันธภาพกับผู ้อื่นอย่างมีวุฒิภาวะ การสร้าง
เอกลกัษณ์เฉพาะตนอยูใ่นระดบัต�า่อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 
(r= .41, r = .36, r = .33, r = .30, p < .001) ตามล�าดบั  
ส�าหรบัพฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของนกัศกึษาชัน้
ปีที ่3 มคีวามสมัพนัธ์กบัการพฒันาความสามารถ การพฒันา
สมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่อย่างมวีฒุภิาวะ อยูใ่นระดบัต�่าอย่างมี
นยัส�าคญัทางสถติ ิ(r = .42, r = .30, p < .001) ตามล�าดบั 
และมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาความมีคุณธรรม การ
พฒันาเป้าหมาย อยูใ่นระดบัต�า่มาก อย่างมนียัส�าคญัทาง
สถติ ิ(r = .29, p <  .001, r = .25, p < .01) ตามล�าดบั  
(ตารางที ่1)

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา กับการ  
  พัฒนาตนเองของนักศึกษาพยาบาลในด้านต่าง ๆ และโดยรวม  

การพัฒนาตนเอง
การร่วมกิจกรรมนักศึกษา

ปี 3 (r) ปี 4 (r) รวม (r)
1.  ด้านการพัฒนาความสามารถ    .42***   .64***  .55***

2.  ด้านการจัดการกับอารมณ์   .02  .16 .09
3.  ด้านการพัฒนาจากความเป็นตัวของตัวเองไปสู่การพึ่งพาอาศัยกัน   .16  .06 .11
4.  ด้านการพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่างมีวุฒิภาวะ    .30***   .33***  .33***

5.  ด้านการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน   .14   .30***  .23***

6.  ด้านการพัฒนาเป้าหมาย    .25**   .41***  .35***

7.  ด้านการพัฒนาความมีคุณธรรม    .29***  .36***  .34***

โดยรวม   .37***   .44***  .41***

** (p < .01)   *** (p <  .001)

ตารางท่ี 2 ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนเฉลีย่สะสม กบัการพฒันาตนเองของนกัศกึษา  
  พยาบาลในด้านต่างๆ และโดยรวม

การพัฒนาตนเอง  คะแนนเฉลี่ยสะสม
ปี 3 (r) ปี 4 (r) รวม

 
(r)

1.  ด้านการพัฒนาความสามารถ  -.10 .13  .01
2.  ด้านการจัดการกับอารมณ์   -.32*** .10 -.09
3.  ด้านการพัฒนาจากความเป็นตัวของตัวเองไปสู่การพึ่งพาอาศัยกัน   -.004  .20*  .09
4.  ด้านการพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่างมีวุฒิภาวะ   -.32***  .20* -.07
5.  ด้านการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน  -.09  .14  .02
6.  ด้านการพัฒนาเป้าหมาย  -.06  .08  .01
7.  ด้านการพัฒนาความมีคุณธรรม  -.12  .14 -.01

โดยรวม  -.23**  .20* -.01
* (p < .05)   ** (p < .01) และ *** (p < .001)
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 จากตารางที ่ 2 คะแนนเฉลีย่สะสมโดยรวมของ
นักศึกษาพยาบาลทั้ง 2 ชั้นปี ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
พฒันาตนเองโดยรวม แต่คะแนนเฉลีย่สะสมของนกัศกึษา
ชัน้ปีท่ี 3 มคีวามสมัพนัธ์ทางลบ กบัการพฒันาตนเองโดย
รวมอยูใ่นระดบัต�า่มากอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(r = - .23, 
p <  .01) โดยคะแนนเฉลีย่สะสมมคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบั
การจดัการกบัอารมณ์ และการพฒันาสมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่
อย่างมีวุฒิภาวะ อยู่ในระดับต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ     
(r = - .32 , r = - .32, p < .001) ตามล�าดับ ในขณะที่
คะแนนเฉลีย่สะสมของนกัศกึษาชัน้ปีที ่ 4 มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการพฒันาตนเองโดยรวมและการพฒันาจากความ
เป็นตัวของตัวเองไปสู ่การพ่ึงพาอาศัยกัน การพัฒนา
สมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่อย่างมวีฒุภิาวะอยูใ่นระดับต�า่อย่างมนียั
ส�าคัญทางสถติ ิ(r = .20, r = .20, r = .20, p < .05) ตามล�าดับ

กำรอภปิรำยผล
 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ ของนักศึกษาชั้นปี 3 และปี 4 
พบว่าส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมเกือบทุกครั้ง และได้รับการ
สนบัสนนุให้เข้าร่วมกจิกรรมจากผูป้กครองทกุครัง้ ส่วนใหญ่
ร่วมกิจกรรมประมาณ 1–5 ครั้ง เนื่องจากหลักสูตรการ
เรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี 3 และปี 4 จะ
เน้นหนักในรายวิชาภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยทั้งในและนอก
โรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งการออกฝึกภาคปฏิบัติในโรง
พยาบาลชมุชนต่างจงัหวดั  ท�าให้นกัศกึษาไม่ค่อยมเีวลาใน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจึง
ต้องใช้เวลาร่วมกจิกรรมในวนัหยดุราชการ และใช้เวลาร่วม
ท�ากจิกรรมโดยรวมได้มากกว่า 40 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา  
โดยพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนักศึกษาในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการ
ศกึษาของ กรกช  อตัตวริยิะนภุาพ ทีพ่บว่าจ�านวนนกัศกึษา 
784 คนในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน4 ซึ่งการศึกษาของ 
พวงทอง วุฒิเดช พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วม
กจิกรรมคอืต้องเสยีค่าใช้จ่ายส่วนตวัเพิม่ เพราะงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมมีไม่เพียงพอ ขาดการประชาสัมพันธ์ใน
กจิกรรม จงึท�าให้มนีกัศกึษาร่วมน้อย8  เนือ่งจากในปัจจบุนั
กจิกรรมนสิตินกัศกึษาค่อนข้างซบเซา นกัศกึษาบางส่วนไม่
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  ท�าให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ได้มีประกาศเป็นข้อบังคับก�าหนดให้นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี      
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ให้นักศึกษาต้องร่วมท�ากิจกรรม
นักศึกษาไม่ต�่ากว่า 100 ชั่วโมง9 ซึ่งในปีการศึกษา 2552 
ทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ก�าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552 โดยก�าหนดให้นักศึกษาแต่ละ
คนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม 
และมจี�านวนหน่วยชัว่โมงในการเข้าร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่า 
100 ชัว่โมงเช่นกนั โดยนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมครบตาม
จ�านวนกจิกรรม และจ�านวนหน่วยชัว่โมงตามทีม่หาวิทยาลยั
ก�าหนด จะได้ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Activity 
transcript)จากมหาวิทยาลัยเมื่อส�าเร็จการศึกษา10   
 ส�าหรับการพัฒนาตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
และปีที ่4 ตามทฤษฎขีองชกิเกอริง่โดยรวมและรายด้านทัง้ 
7 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาความสามารถ  การจัดการ
กบัอารมณ์  การพฒันาจากความเป็นตวัของตวัเองไปสูก่าร
พึ่งพาอาศัยกัน  การพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่างมีวุฒิ
ภาวะ  การสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตน  การพฒันาเป้าหมาย 
และการพฒันาความมคีณุธรรม มคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบั
มาก  เนื่องจากนักศึกษาทั้งชั้นปี 3 และปี 4 ต้องฝึกภาค
ปฏิบัติบนหอผู้ป่วยทั้งในและนอกโรงพยาบาลศิริราช เพื่อ
ดแูลผูป่้วยทีม่ปัีญหาทางสขุภาพกายและสขุภาพจติ รวมทัง้
ต้องฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชนต่างจังหวัด และ
นักศึกษาส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมนักศึกษาเกือบทุกครั้ง จึง
ท�าให ้นักศึกษามีโอกาสในการพัฒนาตนเองเพิ่ม ข้ึน 
สอดคล้องกับการศึกษาของ กรกช อัตตวิริยะนุภาพ ที่พบ
ว่าการพฒันาตนเองของนสิตินกัศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัที่
มีการพัฒนาตนเองมากเช่นเดียวกัน 4   
 พฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของนกัศกึษา
ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มีความสัมพันธ์ทางบวกกบัการ
พฒันาตนเองโดยรวมอยูใ่นระดบัต�า่อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 
(r= .41, p < .001) และมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการ
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(r = .55, p < .001) ซึง่
สนับสนุนสมมตุฐิานข้อที ่1 แสดงว่าการมส่ีวนร่วมในกจิกรรม
นักศึกษาท�าให้นักศึกษาได้รับประโยชน์โดยตรง คือมีการ
พฒันาตนเองตัง้แต่การพฒันาความสามารถในทกุด้าน  การ
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จดัการกบัอารมณ์ การพฒันาจากความเป็นตวัของตวัเองไป
สู่การพึ่งพาอาศัยกัน การพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่าง
มีวฒุภิาวะ  การสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตน  การพฒันาเป้า
หมาย และการพฒันาความมคีณุธรรม4 โดยพฤตกิรรมการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก กับ
การพฒันาความสามารถของนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 อยูใ่นระดบั
ปานกลางอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิ(r = .64, p < .001)  แต่
ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนักศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก กับการพัฒนา
ความสามารถ อยู่ในระดับต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ        
(r = .42, p < . 001) อาจเนื่องจากว่านักศึกษาชั้นปี 4 
เป็นชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ซึ่งได้ผ่านการเรียนวิชาต่างๆ 
และมกีารเข้าร่วมกจิกรรมของนกัศกึษามามากกว่านกัศกึษา
ชัน้ปี 3 ดงันัน้การพฒันาความสามารถของนกัศกึษาชัน้ปี 4 
ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย ความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือสังคม 
จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาจึงอยู่ในระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับการศึกษาของพนม วงศ์ไชย ที่พบว่า  
หน ่ วยงาน ท่ีจะคั ด เลื อกบุคคลเข ้ าท� า งานเห็นว ่ า
มนุษยสัมพันธ์ในการท�างานส�าคัญกว่าความรู ้ในทาง
วิชาการ ซึ่งหากผลการให้คะแนนเพื่อที่จะรับบุคคลเข้า
ท�างานมีพอๆ กัน จะตัดสินใจเลือกผู้ที่เคยผ่านกิจกรรม
นกัศกึษามากกว่าผูท้ีม่ผีลการเรยีนด ีและหน่วยงานทัง้ภาค
รัฐและเอกชนเห็นว ่า การท�ากิจกรรมนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยัเป็นสิง่ดทีีน่กัศกึษาควรหาประสบการณ์เอาไว้ 11  
ใกล้เคียงกับการศึกษาของกรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ที่พบ
ว่าการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษามีความสัมพันธ์กับการ
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาอยู ่ในระดับพอใช้4  
นอกจากนีย้งัพบว่าพฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของ
นักศึกษาทั้ง 2 ชั้นปี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพัฒนา
สัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่างมีวุฒิภาวะ การพัฒนาเป้าหมาย  
การพฒันาความมคีณุธรรม  และการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะ
ตน อยูใ่นระดบัต�า่อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p < .001) อาจ
เป็นเพราะนักศึกษาพยาบาลชั้นปี 3 และชั้นปี 4 อยู่ใน
ระหว่างการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกภาคปฏิบัติในการ
ดูแล หรือให้ค�าแนะน�าเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะต่อผู้ป่วย 
ครอบครวัและชมุชน  แต่นกัศกึษายังไม่ค่อยมปีระสบการณ์
ตรงในการพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อื่น ในด้านการยอมรับ
และตระหนกัถงึความแตกต่างระหว่างบคุคล ครอบครวัหรอื
ชุมชน ท�าให้นักศึกษายังไม่ค่อยมีความม่ันใจในการให้ค�า

แนะน�าผู้ป่วยและครอบครัว และถ้านักศึกษามีพฤติกรรม
เข้าร่วมกจิกรรมนกัศกึษาน้อย กจ็ะส่งผลให้มโีอกาสพฒันา
สัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่างมีวุฒิภาวะน้อยเช่นกัน  ส�าหรับ
พฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมนกัศกึษากบัการจดัการ
กับอารมณ์ของนักศึกษา และการพัฒนาจากความเป็นตัว
ของตัวเองไปสู่การพึ่งพาอาศัยกันโดยรวม 2 ชั้นปี พบว่า
ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั อาจเป็นไปได้ว่านกัศกึษาชัน้ที ่3 และ
ชั้นปีที่ 4 ส่วนใหญ่อายุ 21–22 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่นตอน
ปลาย ยังไม่ค่อยรู้จักวิธีการควบคุมอารมณ์ตนเอง หรือวิธี
การจัดการกับอารมณ์ตนเองมากกว่าการเก็บกด หรือปลด
ปล่อยอารมณ์ไปในทางที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นเพราะ
นักศึกษาก�าลังศึกษาเล่าเรียน ต้องมีการสอบ การท�า
รายงาน การน�าเสนอข้อมลูจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ท�าให ้นักศึกษาต ้องเผชิญกับความวิตกกังวล เกิด
ความเครียดหรือความเบื่อหน่าย 4  และนักศึกษาทั้ง 2 ชั้น
ปียังไม่ค่อยมีวุฒิภาวะหรือความสามารถในด้านการคิด
วเิคราะห์เพือ่แก้ปัญหาต่างๆ  ด้วยตนเอง หรอืยงัไม่มอีสิระ
ทางอารมณ์คือยังต้องการการสนับสนุน ความรัก หรือการ
อนุญาตจากผู้อื่น 4  ซึ่งผลวิจัยครั้งนี้พบว่า นักศึกษายังต้อง
ให้ครอบครัวช่วยเหลือในการแก้ปัญหาของตนเอง เวลา
วางแผนท�ากิจกรรมต่างๆ ก็ต้องขอความเห็นชอบจาก
เพื่อนๆ โดยยังไม่สามารถวางแผนกิจกรรมด้วยตนเองได้  
ดังน้ันเมื่อนักศึกษายังต้องการค�าปรึกษาจากอาจารย์หรือผู้
ปกครอง ต้องการพัฒนาสัมพันธภาพและเป็นมิตรกับผู้อื่น 
ต้องการมีเพื่อนสนิทที่จะรับรู้และรับฟังสิ่งต่างๆ ที่ตนเองมี
อยู ่ท�าให้พฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมนกัศกึษา ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการจัดการอารมณ์และการพัฒนาความ
เป็นตวัของตวัเองให้สามารถคดิวเิคราะห์ได้อย่างอสิระ ใกล้
เคยีงกบัการศกึษาของ กรกช อตัตวริยิะนภุาพ ทีพ่บว่า การ
มีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษามีความสัมพันธ์กับการจัดการ
กบัอารมณ์เพยีงเลก็น้อย4  และพฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมใน
กิจกรรมของนักศึกษาโดยรวมทั้ง 2 ชั้นปี มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน อยู่ในระดับต�่า
มากอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .001) ซึ่งผลการวิจัย
ครัง้นีพ้บว่า นกัศกึษายงัไม่ค่อยมคีวามมัน่ใจในตวัเองในการ
แสดงความคิดเห็นทั้งในและนอกห้องเรียน ไม่ค่อยกล้า
ตัดสินใจหรือไม่กล้าท�าสิ่งใดถ้าผู้อื่นไม่เห็นด้วย แม้จะเห็น
ว่าสิ่งที่ท�าเป็นสิ่งที่ดีแล้ว บางครั้งก็รู้สึกว่าตนเองท�าอะไรก็
ไม่ประสบความส�าเร็จ สู้เพื่อนๆ ไม่ได้ สอดคล้องกับการ
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ศึกษาของพวงทอง วุฒิเดช ที่พบว่า นักศึกษาต้องการหา
ประสบการณ์และแนวทางในการปฏบิตังิานในอนาคตส่วน
ใหญ่เข้าร่วมกจิกรรม เนือ่งจากต้องการพฒันาตนเองในด้าน
ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ก่อนใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในคณะ
และมหาวิทยาลัย8 

 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่มีความสัมพันธ์กับการ
พัฒนาตนเองของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ และโดยรวมของ
นักศึกษาทั้ง 2  ชั้นปี ซึ่งไม่สนับสนุนสมมุติฐานการวิจัยใน
ข้อที ่2 อาจเนือ่งจากในภาพรวมปัจจบุนันกัศกึษาส่วนใหญ่
ที่มีผลการเรียนดี มักไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 
เพราะกลัวว่าคะแนนผลการเรียนจะต�่าลง จึงท�าให้
นักศึกษาเหล่านี้ไม่สามารถพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ได้ดี
เท่าที่ควร โดยพบว่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาชั้นปี
ท่ี 3 มีความสัมพันธ์ทางลบกับการพัฒนาตนเองของ
นักศึกษา ในด้านการจัดการกับอารมณ์และการพัฒนา
สมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่อย่างมวีฒุภิาวะ อยูใ่นระดบัต�า่อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (p < .001)  อาจเป็นไปได้ว่านักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 ซึ่งมีผลการเรียนดีตั้งเป้าหมายให้ได้คะแนนผล
การเรียนสูงอย่างเดียว โดยไม่สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ดังนั้นจึงไม่สามารถพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะ
ด้านการจัดการกับอารมณ์และการพัฒนาสัมพันธภาพกับ  
ผู้อื่นอย่างมีวุฒิภาวะ เช่นเก็บตัวอ่านหนังสือคนเดียวท�าให้
ขาดการมีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน แต่ส�าหรับ
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 พบว่า คะแนนเฉลีย่สะสมมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการพฒันาความเป็นตวัของตวัเองไปสูก่ารพึง่พา
อาศัยกัน และการพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่างมีวุฒิ
ภาวะ อยู่ในระดับต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) 
อาจเป็นไปได้ว่านักศึกษาชั้นปี 4 ของคณะพยาบาลศาสตร์
ทีม่ผีลการเรียนด ีต้องรบัผดิชอบเป็นผูน้�าในการท�ากจิกรรม
โครงการต่างๆ  ให้กับน้องชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 2 และรอง
คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามีนโยบายที่จะเลือกนักศึกษาที่
มีเกรดเฉลีย่ในระดบั 3 ขึน้ไปมาเป็นสมาชกิสโมสรนกัศกึษา

และเป็นผู ้น�าในการท�ากิจกรรมแทนนักศึกษาที่ชอบท�า
กิจกรรมแต่ผลการเรียนไม่ค่อยดี จึงท�าให้นักศึกษาชั้นปีที่ 
4 ซึง่มผีลการเรยีนด ีมโีอกาสทีจ่ะพฒันาตนเองในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะด้านการพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองไปสู่การ
พึ่งพาอาศัยกัน และการพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่างมี
วุฒิภาวะ จากการเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้น�าการท�า
กจิกรรมให้น้องๆ  ดงัน้ัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหิดล จึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา 
โดยอาศัยทักษะชีวิตที่เกิดขึ้นจากการท�ากิจกรรม เพื่อส่ง
เสริมการพัฒนาตนเองของนักศึกษาในด้านต่างๆ ให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ก�าหนดให้
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป ็นส ่วนส�าคัญในการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณค่าต่อสังคม 
ประเทศชาติตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย
มหดิล9 คอืปัญญาของแผ่นดนิ และพงึปฏบิตัต่ิอผูอ้ืน่เหมอืน
ปฏิบัติต่อตนเอง   

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วย
จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหน่วย
พฒันานกัศกึษา เพือ่จดัสรรเวลาสนบัสนนุให้นกัศกึษาแต่ละ
ชั้นปี เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยให้
สอดคล้องการจัดการเรียนการสอน  
 2. ควรจัดหากิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนา
ตนเองของนักศึกษาในด้านการจัดการกับอารมณ์ และการ
พัฒนาจากความเป็นตัวของตัวเอง ไปสู่การพึ่งพาอาศัยกัน
ให้มีศักยภาพมากขึ้น  เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การ
มส่ีวนร่วมในกจิกรรมนกัศกึษายงัไม่สามารถพฒันานกัศกึษา
ในด้านการจดัการกบัอารมณ์ และการพฒันาจากความเป็น
ตัวของตัวเองไปสู่การพึ่งพาอาศัยกันได้เต็มที่ 
 3. ควรมกีารประเมนิการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมกบั
การพฒันาตนเองของนกัศกึษาทกุชัน้ปี และท�าอย่างต่อเนือ่ง 
เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนาตนเองและ
ศักยภาพของนักศึกษา 
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