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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกที่เหมาะสมของ  
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 16 คน โดยใช้โปรแกรมกระบวนการกลุ่ม 8 
กิจกรรมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงออกในด้านการพูด การ
กระท าและการแสดงความคิดเห็น โดยประเมินก่อนและหลังการทดลอง และน าข้อมูลมาวิเคราะห์
เพ่ือหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการ
เข้าร่วมกระบวนการกลุ่ม นักศึกษามีพฤติกรรมกล้าแสดงออกทั้งด้านการพูด การกระท าและการ
แสดงความคิดเห็น เพ่ิมข้ึนกว่าก่อนการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมกล้าแสดงออก, นักศึกษาชั้นปีที่ 2, คณะครุศาสตร์              
 

ABSTRACT 
 

  The objectives of this research were to develop assertive behavior of 
second year students in the faculty of education. The 16 samples, using 8 group 
activities. The instrument used to collect the data was a scale to rate the students’ 
assertive behavior before and after the experiment, verbal, action, and opinion 
expression and analysis in term of Mean, Standard Deviation and t-test. The finding 
reveals that after taking part in the activities, the students had higher assertive 
behavior in all the three aspects at .05 statistical significance. 
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บทน า 
  การศึกษายังคงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และการพัฒนาประเทศ  
การ พัฒนาคุณภาพการ เรียนรู้ ของผู้ เ รี ยนให้มีศั กยภาพเ พ่ิมขึ้นนั้ นบุคคลส าคัญที่ สุ ด ใน 
กระบวนการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ ก็คือ “คร”ู ดังที่แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 
2545 -2559) ได้ ให้ความส าคัญกับวิช าชีพครูว่ า  เป็นวิชาชีพชั้นสู ง  การพัฒนาคุณภาพ                
และมาตรฐานการศึกษาจ าเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการผลิต  พัฒนา และเสริมสร้างแรงจู งใจให้แก่
ครู นอกจากนี้ วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ (2553) ยังกล่าวว่า “ครู” ว่าเป็นบุคคลที่จะส่งเสริม
และสรรค์สร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเม่ือสถานการณ์การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป ทั้งที่
เป็นการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการส่งเสริม พัฒนาและยกย่องเพ่ือร่วมกันปกป้องและเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กหรือผู้เรียน
ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และค่านิยมอันดีงามรวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ   
  สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีภาระหน้าที่ในการผลิตครู จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาครู ให้ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพซึ่ งคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี                       
เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูออกสู่สังคม  นักศึกษาที่จะประสบความส าเร็จในวิชาชีพครู
จ าเป็นต้องมพีฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมเพราะวิชาชีพนี้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ต้อง
แสดงออกต่อหน้าผู้เรียนและชุมชนจากการสังเกตของผู้วิจัยส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่พ่ึงเลื่อนชั้นมา
จากชั้นปีที่ 1 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาด ความกล้าแสดงออกในเรื่องของการตอบข้อซักถามหรือ
ให้แสดงความคิดเห็นเป็นประจ า ปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลให้นักศึกษาเกิดปัญหา การกล้าแสดงออก
กับการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น และวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังที่ สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2541 : 147)  
ได้กล่าวว่า บุคคลที่ไม่กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมักจะส่งผลที่ไม่พึงประสงค์ทั้งต่อตัวบุคคลที่มี
พฤติกรรมดังกล่าว และบุคคลอื่นที่ต้องไปปฏิสัมพันธ์ด้วย ผู้ที่ไม่กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  มักจะ
รู้สึกว่าตนเองถูกเข้าใจผิด  ถูกเอาเปรียบและถูกใช้ นอกจากนี้อาจรู้สึกโกรธต่อผลที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์นั้น หรืออาจจะแสดงความไม่เป็นมิตรต่อบุคคลอ่ืน รู้สึกไม่ดีต่อตนเอง ซึ่งเป็นผลมาจาก
การที่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกได้  ซึ่งจะน าไปสู่ความรู้สึกผิด  ซึมเศร้า  วิตกกังวล  
และมีความรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองต่ าลง จากแผนการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จะเริ่มเข้าสู่การ
เรียนเนื้อหาทางด้านวิชาชีพครู โดยเนื้อหาจะมีทั้งส่วนที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  จึงมีความ
จ าเป็นต้องใช้ทักษะด้านการพูด การกระท า และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม ดังนั้นจึงกล่าวได้
ว่าการที่นักศึกษามีพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม จะช่วยท าให้มีบุคลิกที่ดีขึ้น สามารถ
ปรับตัว มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกกล้าพูดต่อหน้าผู้อ่ืน กล้าเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการ
ยอมรับจากเพ่ือน มีผลการเรียนที่ดีขึ้น สามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มี



 
 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวจิัยครั้งที่ 4”  (กลุ่มการศึกษาและวัฒนธรรม)  หน้า 49 
 

เหตุผล มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน กล้าฟันฝ่าอุปสรรค และปัญหา อันจะมีผลท าให้นักศึกษา
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วดังเช่นทุกวันนี้ได้อย่าง
มีความสุข และเหมาะสม 
  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เพ่ือจะช่วยให้นักศึกษามีพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมมากขึ้น และเป็นพ้ืนฐานในการปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกที่เหมาะสมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมกล้าแสดงออกที่เหมาะสมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2       
คณะครุศาสตร์ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักศึกษาชั้นปีที่  2 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ใช้วิธีการจับสลากมา 1 หมู่เรียน มีจ านวนทั้งสิ้น 16 คน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ โปรแกรมกระบวนการ
กลุ่ม ได้แก่ ด้านการพูด การกระท าและการแสดงความคิดเห็น แบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงออก
ในด้านการพูด การกระท าและการแสดงความคิดเห็นผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
  1. โปรแกรมการจัดกระบวนการกลุ่ม มีการศึกษาเอกสารแล้วจึงน าโปรแกรมที่สร้างขึ้น
และปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ความชัดเจน ความเหมาะสมของเนื้อหา รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ เทคนิควิธีการและอุปกรณ์โดยมีล าดับขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
      1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการกลุ่ มที่ ส ามารถพัฒนาพฤติกรรมกล้ าแสดงออก ด้ านการ พูด  การกระท า                     
และการแสดงความคิดเห็น โดยค านึงถึงจุดมุ่งหมาย ในการท าการศึกษาค้นคว้าและกิจกรรมใน
โปรแกรม 
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      1.2 ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาโปรแกรมการจัดกระบวนการกลุ่มของจุไรทอง ทองจุไร, 
วิมพ์วิภา ถาสกุล, นิตยา วิเศษพานิช และกัญญารัตน์ วงษ์เชษฐให้มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายใน
การวิจัยครั้งนี้ 
    1.3 น าโปรแกรมการจัดกระบวนการกลุ่มที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
ตรวจสอบ ความความสอดคล้องระหว่างความมุ่งหมาย นิยามศัพท์เฉพาะ เนื้อหา และวิธีด าเนินการ 
จากนั้นผู้วิจัยน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
    1.4 น าโปรแกรมที่ปรับปรุงแก้ไขจากข้อ 3.3 ไปทดลองใช้ (try out) กับ
นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านกระบวนการก่อน
น าไปวิจัยจริงต่อไป  
    โปรแกรมการจัดกระบวนการกลุ่มนี้มีขั้นตอน ระยะเวลา และจ านวนครั้งคือ 
ครั้งที่ 1 เป็นการสร้างสัมพันธภาพ ครั้งที่ 2-7 เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้าน
การพูด การกระท า และการแสดงความคิดเห็น และครั้งที่ 8 เป็นการยุติและสรุปการฝึกพฤติกรรม
กล้าแสดงออกท่ีเหมาะสม 
   2. แบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงออก 
    ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงออก โดยก าหนดขอบเขต 3 ด้าน 
คือ ด้านการพูด การกระท า และการแสดงความคิดเห็น แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
    ตอนที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงออก 3 ด้าน ด้านละ 10 ข้อ รวม
ทั้งสิ้น 30 ข้อ  โดยมีล าดับขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
    2.1 ศึกษาจากเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจัย และแบบวัดที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมกล้าแสดงออก 
    2.2 ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงออก ที่มีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ แสดงออกมากที่สุด แสดงออกมาก แสดงออกปาน
กลาง แสดงออกน้อย ไม่แสดงออก จ านวน 30 ข้อ แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
     ด้านการพูด      พฤติกรรมข้อที่ 1-10 
     ด้านการกระท า     พฤติกรรมข้อที่ 11-20 
     ด้านการแสดงความคิดเห็น   พฤติกรรมข้อที่ ข้อ 21-30 
          โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังต่อไปนี้ 
     ระดับพฤติกรรมที่แสดงออกมากท่ีสุด เท่ากับ 5 คะแนน 
     ระดับพฤติกรรมที่แสดงออกมาก  เท่ากับ 4 คะแนน 
     ระดับพฤติกรรมที่แสดงออกปานกลาง  เท่ากับ 3 คะแนน 
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     ระดับพฤติกรรมที่แสดงออกน้อย  เท่ากับ 2 คะแนน 
     ระดับพฤติกรรมที่ไม่แสดงออก  เท่ากับ 1 คะแนน 
         โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
        ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมกล้าแสดงออกมากท่ีสุด 
        ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มีพฤติกรรมกล้าแสดงออกมาก 
        ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีพฤติกรรมกล้าแสดงออกปานกลาง 
        ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีพฤติกรรมกล้าแสดงออกน้อย 
        ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง มีพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออก 
    2.3 หาความเที่ยงเชิงประจักษ์ (Face Validity) โดยน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
คุณภาพพิจารณาข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ เหมาะสมตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
    2.4 น าแบบวัดที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง  
    2.5 น าแบบวัดที่ได้มาตรวจวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 - .80 และหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 
        3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
                        ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
        3.1 ก าหนดแบบแผนการทดลอง โดยการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยทดลองแบบ One 
Group โดยใช้กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว Pretest-Posttest  
        3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
         3.2.1 แจ้งการท าวิจัยให้กับนักศึกษาในชั้นเรียนทราบ 
         3.2.2 ก่อนการทดลอง น าแบบประเมินพฤติกรรมไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
(Pretest)  
         3.2.3 ผู้วิจัยด าเนินการฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกในกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
โปรแกรมกระบวนการกลุ่ม 
         3.2.4 หลังการทดลอง (Posttest) ผู้วิจัยใช้แบบประเมินพฤติกรรมกล้า
แสดงออกของนักศึกษาซ้ าอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้แบบประเมินชุดเดิม  
         3.2.5 น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ ตามวิธีทางสถิติ 
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           การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบพฤติกรรมกล้า

แสดงออกก่อนและหลังการทดลองโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (T-test) 

 
ผลการวิจัย 
   1. ข้อมูลทั่วไปของประชากร 
     กลุ่มทดลองของการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ใช้วิธีการจับสลากมา 1 หมู่เรียน มีจ านวนทั้งสิ้น 16  คน ได้ผลการวิจัย ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
  ชาย 2 12.5 
  หญิง 14 87.5 

รวม 16 100 
  

 จากตารางที่ 1 แสดงว่านักศึกษาที่ตอบแบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงออกทั้งหมดมี 
16 คน เป็นนักศึกษาชาย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และนักศึกษาหญิง 14 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 
 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามผลการเรียนเฉลี่ยที่ผ่านมา 
 

ผลการเรียนเฉลี่ย จ านวน ร้อยละ 
  3.50 – 4.00 1 6.25 
  3.00 - 3.49 3 18.75 
  2.50 – 2.99 5 31.25 
  1.00 – 2.49 7 43.75 

รวม 16 100 
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 จากตารางที่ 2 นักศึกษาที่ตอบแบบประเมินพฤติกรรมกล้าแสดงออกส่วนใหญ่มีผลการเรียน
เฉลี่ย 1.00 – 2.49  จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมาคือ 2.50 – 2.99  5 คน   คิดเป็น
ร้อยละ 31.25 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 - 3.49 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และผลการเรียน
เฉลี่ย 3.50 – 4.00 มีจ านวนน้อย คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 
 
  2. ผลการทดสอบพฤติกรรมกล้าแสดงออก 
   2.1 ผลของการศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการพูดของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
ก่อนการทดลอง อยู่ในระดับปานกลาง (X =3.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ได้ผลการวิจัย ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมกล้าแสดงออกในด้านการพูดก่อนการ
ทดลอง  
 

รายการพฤติกรรมด้านการพูด X  S.D. ระดับพฤติกรรม 

1. นักศึกษากล้าออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 3.06 0.57 ปานกลาง 
2. นักศึกษากล่าวทักทายอาจารย์ตามสถานที่ต่าง ๆ  
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

3.56 0.81 มาก 

3. นักศึกษาสามารถบอกสิ่งที่ตนเองไม่ชอบได้ 3.69 1.01 มาก 
4. นักศึกษากล้าสนทนากับคนแปลกหน้า 3.12 0.81 ปานกลาง 
5. นักศึกษากล่าวยกย่องชมเชยผู้อ่ืน 3.56 0.89 มาก 
6. นักศึกษาบอกอาจารย์เมื่อเห็นเพื่อนท าผิด 2.69 0.70 ปานกลาง 
7. นักศึกษาปฏิเสธเมื่อไม่อยากท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 2.69 0.96 ปานกลาง 
8. นักศึกษากล่าวค าขอโทษได้ถูกกาลเทศะ 3.75 0.68 มาก 
9. นักศึกษาขออนุญาตไปเข้าห้องน้ า 3.81 0.75 มาก 

10. ขณะพูดนักศึกษาสบตาคู่สนทนา 3.19 0.66 ปานกลาง 

รวม 3.31 0.52 ปานกลาง 

จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมก่อนการทดลอง นักศึกษามีพฤติกรรมกล้าแสดงออกใน
ด้านการพูดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้าน
การพูด อยู่ในระดับปานกลางจ านวน  5 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษากล้าออกมารายงานหน้าชั้น
เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06  นักศึกษากล้าสนทนากับคนแปลกหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 นักศึกษา
บอกอาจารย์เมื่อเห็นเพ่ือนท าผิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 นักศึกษาปฏิเสธเมื่อไม่อยากท ากิจกรรมใด
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กิจกรรมหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 และขณะพูดนักศึกษาสบตาคู่สนทนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 
ส่วนอีก 5 ข้อ อยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษากล่าวทักทายอาจารย์ตามสถานที่ต่าง ๆ              
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 นักศึกษาสามารถบอกสิ่งที่ตนเองไม่ชอบได้                
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 นักศึกษากล่าวยกย่องชมเชยผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 นักศึกษากล่าวค าขอ
โทษได้ถูกกาลเทศะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และนักศึกษาขออนุญาตไปเข้าห้องน้ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.81 

   2.2 ผลของการศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการกระท าของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
ก่อนการทดลอง อยู่ในระดับปานกลาง (X =3.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ได้ผลการวิจัย ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมกล้าแสดงออกในด้านการกระท า                       
ก่อนการทดลอง 
 

รายการพฤติกรรมด้านการกระท า X  S.D. ระดับพฤติกรรม 
1. นักศึกษาอาสาถือของให้อาจารย์ 3.44 0.63 ปานกลาง 
2. นักศึกษากระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม 3.06 0.85 ปานกลาง 
3. นักศึกษาอาสาช่วยเหลืองานกลุ่ม 3.44 0.51 ปานกลาง 
4. นักศึกษายกมือถามเม่ือไม่เข้าใจค าสั่งของอาจารย์ 
ขณะปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน 

2.94 0.77 ปานกลาง 

5. นักศึกษาอาสาออกมาท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน 2.50 0.73 ปานกลาง 
6. นักศึกษาขอร้องให้ผู้อื่นช่วยเหลือ 3.12 0.89 ปานกลาง 
7. นักศึกษาแสดงความช่วยเหลือครูตามความสามารถ
ของตน 

3.62 0.72 มาก 

8. นักศึกษาแสดงท่าทางประกอบการพูด 3.12 0.72 ปานกลาง 
9. เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน นักศึกษาสามารถควบคุม
อารมณ์ตนเองได้ 

3.06 0.57 ปานกลาง 

10. ถ้าเพ่ือนหักหน้านักศึกษา นักศึกษาจะแสดงความไม่
พอใจออกมาทันที 

2.88 0.81 ปานกลาง 

รวม 3.12 0.39 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมก่อนการทดลอง นักศึกษามีพฤติกรรมกล้าแสดงออกใน
ด้านการกระท าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าพฤติกรรมกล้าแสดงออก
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ด้านการกระท า อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ นักศึกษาแสดงความช่วยเหลือครูตามความสามารถของตน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62  ส่วนอยู่ในระดับปานกลางจ านวน 9 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาอาสาถือ
ของให้อาจารย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44  นักศึกษากระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.06  นักศึกษาอาสาช่วยเหลืองานกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44  นักศึกษายกมือถามเมื่อไม่เข้าใจค าสั่ง
ของอาจารย์ ขณะปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94  นักศึกษาอาสาออกมาท า
กิจกรรมหน้าชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50  นักศึกษาขอร้องให้ผู้อ่ืนช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.12  นักศึกษาแสดงท่าทางประกอบการพูด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12  เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
นักศึกษาสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06  และถ้าเพ่ือนหักหน้านักศึกษา 
นักศึกษาจะแสดงความไม่พอใจออกมาทันที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 
   2.3 ผลของการศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนการทดลอง อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.36) เมื่อพิจารณารายข้อ ได้
ผลการวิจัย ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมกล้าแสดงออกในด้านการแสดงความ
คิดเห็นก่อนการทดลอง 
 

รายการพฤติกรรมด้านการแสดงความคิดเห็น X  S.D. ระดับพฤติกรรม 
1. นักศึกษากล้าเสนอความคิดของตนเองต่อกลุ่ม 3.38 0.96 มาก 
2. นักศึกษาสามารถบอกเหตุผลของตนเองให้ผู้อื่นทราบ 3.62 0.72 มาก 
3. นักศึกษาประเมินผลงานตนเองได้ 3.69 0.79 มาก 
4. นักศึกษาสามารถชักจูงให้เพ่ือนคล้อยตามได้ 2.69 0.79 ปานกลาง 
5. นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ชอบและไม่ชอบได้ 3.63 0.72 มาก 
6. นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในแนวทางท่ีถูกต้องได้ 3.56 0.51 มาก 
7. นักศึกษาแสดงความคิดเห็นของตนเองหน้าชั้นเรียน 3.25 0.68 ปานกลาง 
8. นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อรองบางสิ่งบางอย่างกับ
ผู้ที่เหนือกว่า 

3.44 0.81 ปานกลาง 

9. การท างานเป็นกลุ่มท าให้นักศึกษารู้สึกมีความคิด
สร้างสรรค ์

3.31 0.79 ปานกลาง 

10. นักศึกษาชอบแสดงความคิดเห็น 3.00 1.03 ปานกลาง 
รวม 3.36 0.58 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมก่อนการทดลอง นักศึกษามีพฤติกรรมกล้าแสดงออกใน
ด้านการแสดงความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าพฤติกรรมกล้า
แสดงออกด้านการแสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 5 ข้อ คือ  นักศึกษากล้าเสนอความคิดของ
ตนเองต่อกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38  นักศึกษาสามารถบอกเหตุผลของตนเองให้ผู้อ่ืนทราบ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62  นักศึกษาประเมินผลงานตนเองได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69  นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นต่อสิ่งที่ชอบและไม่ชอบได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในแนวทางที่
ถูกต้องได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ส่วนอยู่ในระดับปานกลางจ านวน 5 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษา
สามารถชักจูงให้เพ่ือนคล้อยตามได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นของตนเอง
หน้าชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อรองบางสิ่งบางอย่างกับผู้ที่
เหนือกว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 การท างานเป็นกลุ่มท าให้นักศึกษารู้สึกมีความคิดสร้างสรรค์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 และนักศึกษาชอบแสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 
   2.4 ผลของการศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการพูดของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
หลัง การทดลองอยู่ในระดับมาก (X =3.87) เมื่อพิจารณารายข้อ ได้ผลการวิจัย ดังนี้ 
 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมกล้าแสดงออกในด้านการพูดหลังการ
ทดลอง 
 

รายการพฤติกรรมด้านการพูด X  S.D. ระดับพฤติกรรม 
1. นักศึกษากล้าออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 3.62 0.50 มาก 
2. นักศึกษากล่าวทักทายอาจารย์ตามสถานที่ต่าง ๆ  
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

3.94 0.77 มาก 

3. นักศึกษาสามารถบอกสิ่งที่ตนเองไม่ชอบได้ 4.25 0.76 มาก 
4. นักศึกษากล้าสนทนากับคนแปลกหน้า 3.62 0.81 มาก 
5. นักศึกษากล่าวยกย่องชมเชยผู้อ่ืน 4.06 0.77 มาก 
6. นักศึกษาบอกอาจารย์เมื่อเห็นเพื่อนท าผิด 3.38 0.72 ปานกลาง 
7. นักศึกษาปฏิเสธเมื่อไม่อยากท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 3.44 1.09 ปานกลาง 
8. นักศึกษากล่าวค าขอโทษได้ถูกกาลเทศะ 4.19 0.75 มาก 
9. นักศึกษาขออนุญาตไปเข้าห้องน้ า 4.38 0.72 มาก 
10. ขณะพูดนักศึกษาสบตาคู่สนทนา 3.81 0.66 มาก 

รวม 3.87 0.39 มาก 
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 จากตารางที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมหลังการทดลอง นักศึกษามีพฤติกรรมกล้าแสดงออกใน
ด้านการพูดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการพูด
อยู่ในระดับมากจ านวน 8 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษากล้าออกมารายงานหน้าชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.62 นักศึกษากล่าวทักทายอาจารย์ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 นักศึกษาสามารถบอกสิ่งที่ตนเองไม่ชอบได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 นักศึกษากล้าสนทนา
กับคนแปลกหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62  นักศึกษากล่าวยกย่องชมเชยผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06  
นักศึกษากล่าวค าขอโทษได้ถูกกาลเทศะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19  นักศึกษาขออนุญาตไปเข้าห้องน้ า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38  และขณะพูดนักศึกษาสบตาคู่สนทนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วนอยู่ในระดับ
ปานกลางจ านวน 2 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย  นักศึกษาบอกอาจารย์เมื่อเห็นเพ่ือนท าผิดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.38 และนักศึกษาปฏิเสธเมื่อไม่อยากท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 
  2.5 ผลของการศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการกระท าของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
หลังการทดลอง อยู่ในระดับมาก (X =3.66) เมื่อพิจารณารายข้อ ได้ผลการวิจัย ดังนี้ 
 

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมกล้าแสดงออกในด้านการกระท า                        
หลังการทดลอง 
 

รายการพฤติกรรมด้านการกระท า X  S.D. ระดับพฤติกรรม 
1. นักศึกษาอาสาถือของให้อาจารย์ 3.88 0.72 มาก 
2. นักศึกษากระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม 3.81 0.66 มาก 
3. นักศึกษาอาสาช่วยเหลืองานกลุ่ม 4.06 0.44 มาก 

4. นักศึกษายกมือถามเม่ือไม่เข้าใจค าสั่งของอาจารย์ 
ขณะปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน 

3.69 0.87 มาก 

5. นักศึกษาอาสาออกมาท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน 3.25 0.78 ปานกลาง 
6. นักศึกษาขอร้องให้ผู้อื่นช่วยเหลือ 3.69 0.70 มาก 
7. นักศึกษาแสดงความช่วยเหลือครูตามความสามารถ
ของตน 

4.12 0.72 มาก 

8. นักศึกษาแสดงท่าทางประกอบการพูด 3.50 0.63 มาก 
9. เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน นักศึกษาสามารถควบคุม
อารมณ์ตนเองได้ 

3.81 0.66 มาก 

10. ถ้าเพ่ือนหักหน้านักศึกษา นักศึกษาจะแสดงความไม่
พอใจออกมาทันที 

2.81 0.91 ปานกลาง 

รวม 3.66 0.40 มาก 
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 จากตารางที่ 7 พบว่า โดยภาพรวมหลังการทดลอง นักศึกษามีพฤติกรรมกล้าแสดงออกใน
ด้านการกระท า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้าน               
การกระท า อยู่ในระดับมาก 8 ข้อ คือ นักศึกษาอาสาถือของให้อาจารย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88  
นักศึกษากระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81  นักศึกษาอาสาช่วยเหลืองานกลุ่ม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06  นักศึกษายกมือถามเมื่อไม่เข้าใจค าสั่งของอาจารย์ ขณะปฏิบัติกิจกรรมใน
ห้องเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 นักศึกษาขอร้องให้ผู้อ่ืนช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69  นักศึกษา
แสดงความช่วยเหลือครูตามความสามารถของตน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 นักศึกษาแสดงท่าทาง
ประกอบการพูด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน นักศึกษาสามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81  ส่วนอยู่ในระดับปานกลางจ านวน 2 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา
อาสาออกมาท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 และถ้าเพ่ือนหักหน้านักศึกษา นักศึกษา
จะแสดงความไม่พอใจออกมาทันที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 
  2.6 ผลของการศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 หลังการทดลอง อยู่ในระดับมาก (X =3.36) เมื่อพิจารณารายข้อได้ผลการวิจัย ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมกล้าแสดงออกในด้านการแสดงความ
คิดเห็น หลังการทดลอง 
 

รายการพฤติกรรมด้านการแสดงความคิดเห็น X  S.D. ระดับพฤติกรรม 

1. นักศึกษากล้าเสนอความคิดของตนเองต่อกลุ่ม 4.00 0.73 มาก 
2. นักศึกษาสามารถบอกเหตุผลของตนเองให้ผู้อื่นทราบ 3.94 0.57 มาก 
3. นักศึกษาประเมินผลงานตนเองได้ 3.81 0.54 มาก 
4. นักศึกษาสามารถชักจูงให้เพ่ือนคล้อยตามได้ 3.56 0.81 มาก 
5. นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ชอบและไม่ชอบได้ 3.87 0.62 มาก 
6. นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในแนวทางท่ีถูกต้องได้ 4.00 0.37 มาก 
7. นักศึกษาแสดงความคิดเห็นของตนเองหน้าชั้นเรียน 3.87 0.72 มาก 
8. นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อรองบางสิ่งบางอย่างกับ
ผู้ที่เหนือกว่า 

3.38 0.81 ปานกลาง 

9. การท างานเป็นกลุ่มท าให้นักศึกษารู้สึกมีความคิด
สร้างสรรค ์

3.88 0.72 มาก 

10. นักศึกษาชอบแสดงความคิดเห็น 3.75 1.00 มาก 
รวม 3.81 0.52 มาก 
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 จากตารางที่ 8 พบว่า โดยภาพรวมหลังการทดลอง นักศึกษามีพฤติกรรมกล้าแสดงออกใน
ด้านการแสดงความคิดเห็น  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าพฤติกรรมกล้า
แสดงออกด้านการแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 9 ข้อ คือ นักศึกษากล้าเสนอความคิดของ
ตนเองต่อกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 นักศึกษาสามารถบอกเหตุผลของตนเองให้ผู้ อ่ืนทราบ                     
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94  นักศึกษาประเมินผลงานตนเองได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81  นักศึกษาสามารถ
ชักจูงให้เพ่ือนคล้อยตามได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ชอบและไม่
ชอบได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.87  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในแนวทางที่ถูกต้องได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นของตนเองหน้าชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87  การท างานเป็น
กลุ่มท าให้นักศึกษารู้สึกมีความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และนักศึกษาชอบแสดง                
ความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75  ส่วนอยู่ในระดับปานกลางจ านวน 1 ข้อ คือ นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นต่อรองบางสิ่งบางอย่างกับผู้ที่เหนือกว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 
 
  3. เปรียบเทียบพฤติกรรมกล้าแสดงออกก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
         3.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออกก่อนการทดลอง และหลังการ
ทดลอง ด้านการพูด ด้านการกระท า และด้านการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษามีผลคะแนน 
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออกก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
 
กลุ่มตัวอย่าง 

(คนที)่ 
คะแนนพฤติกรรมกล้า

แสดงออกก่อน 
การทดลอง 

คะแนนพฤติกรรมกล้า
แสดงออกหลัง 
การทดลอง 

ผลต่างคะแนนพฤติกรรม
กล้าแสดงออกก่อนและ

หลังการทดลอง 
1 89 112 23 
2 99 113 14 
3 105 107 2 
4 103 115 12 
5 101 125 24 
6 91 110 19 
7 122 133 11 
8 77 105 28 
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9 103 103 0 
10 81 87 6 
11 106 112 6 
12 96 123 27 
13 88 103 15 
14 117 119 2 
15 82 121 39 
16 106 126 20 

X  97.88 113.38 15.50 
S.D. 12.63 11.26 11.02 

 
 จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า คะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออกหลังการทดลองเพ่ิมขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับคะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออกก่อนการทดลอง โดยกลุ่มตัวอย่างมีผลคะแนนเฉลี่ย
ก่อนการทดลองเท่ากับ 97.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.63 และหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่าง
มีผลคะแนนเฉลี่ย 113.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.26 และค่าเฉลี่ยของผลต่างคะแนน
พฤติกรรมกล้าแสดงออกก่อนและหลังการทดลองเท่ากับ 15.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.02 
  3.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออกก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลองด้านการพูดของกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 10  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของการแสดงออก และการทดสอบค่าทีของ
คะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการพูดก่อนและหลังการทดลอง 
 

ระยะเวลา X  S.D. ระดับของการแสดงออก t 
ก่อนการทดลอง 3.31 0.52 ปานกลาง 5.32* 
หลังการทดลอง 3.87 0.39 มาก 
*  p  <  .05 
 

จากตารางที่ 10  พบว่า กลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                  
ของคะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการพูด  เท่ากับ  3.31 และ 0.52  โดยมีระดับของ                      
การแสดงออกปานกลาง และหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออก เท่ากับ 3.87 และ 0.39   มีระดับของการแสดงออกมาก มีค่า t 
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เท่ากับ 5.32 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า หลังเข้าร่วม
กระบวนการกลุ่ม นักศึกษามีพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการพูดเพ่ิมข้ึนจากก่อนการทดลอง   
 3.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออกก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ด้านการกระท าของกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 11   แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของการแสดงออก และการทดสอบค่าทีของ
คะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการกระท าก่อนและหลังการทดลอง 
 

ระยะเวลา X  S.D. ระดับของการแสดงออก t 
ก่อนการทดลอง 3.12 0.39 ปานกลาง 4.96* 
หลังการทดลอง 3.66 0.40 มาก  
*  p  <  .05 
 

จากตารางที่ 11  พบว่า กลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                   
ของคะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการกระท า เท่ากับ 3.12 และ 0.39 โดยมีระดับของ             
การแสดงออกปานกลาง และหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออก เท่ากับ 3.66 และ 0.40 มีระดับของการแสดงออกมาก มีค่า t 
เท่ากับ 4.96  ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า หลังเข้าร่วม
กระบวนการกลุ่ม นักศึกษามีพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการกระท า เพ่ิมข้ึนจากก่อนการทดลอง  
 3.4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออกก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ด้านการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของการแสดงออก และการทดสอบค่าทีของ
คะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการแสดงความคิดเห็น ก่อนและหลังการทดลอง 
 

ระยะเวลา X  S.D. ระดับของการแสดงออก t 
ก่อนการทดลอง 3.36 0.58 ปานกลาง 4.18* 
หลังการทดลอง 3.81 0.52 มาก  
*  p  <  .05 
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 จากตารางที่ 12  พบว่า กลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการแสดงความคิดเห็น เท่ากับ 3.36 และ 0.58 
โดยมีระดับของการแสดงออกปานกลาง และหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออก เท่ากับ 3.81 และ 0.52 มีระดับของการ
แสดงออกมาก  มีค่า t เท่ากับ 4.18  ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้
เห็นว่า หลังเข้าร่วมกระบวนการกลุ่ม นักศึกษามีพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการแสดงความคิดเห็น 
เพ่ิมข้ึนจากก่อนการทดลอง 
  3.5 ผลการ เปรี ยบ เที ยบคะแนนพฤติ กรรมกล้ าแสดงออก ก่ อนการทดลอง                     
ด้านการพูด ด้านการกระท า และด้านการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 13  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของการแสดงออก และการทดสอบค่าทีของ
คะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการพูด  ด้านการกระท า  ด้านการแสดง ความคิดเห็น ก่อนและ
หลังการทดลอง 
 

ระยะเวลา X  S.D. ระดับของการแสดงออก t 
ก่อนการทดลอง 3.26 0.42 ปานกลาง 5.63* 
หลังการทดลอง 3.78 0.37 มาก  
*  p  <  .05 
  
 จากตารางที่ 13  พบว่า กลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการพูด ด้านการกระท าและด้านการแสดงความ
คิดเห็น เท่ากับ 3.26 และ 0.42 โดยมีระดับของการแสดงออกปานกลางและหลังการทดลองกลุ่ม
ตัวอย่าง  มีค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออก เท่ากับ 3.78 และ 
0.37 มีระดับของการแสดงออกมาก มีค่า t เท่ากับ 5.63 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า หลังเข้าร่วมกระบวนการกลุ่ม นักศึกษามีพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการ
พูด ด้านการกระท าและด้านการแสดงความคิดเห็น เพ่ิมข้ึนจากก่อนการทดลอง 
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สรุปและอภิปรายผล 

  จากผลการการวิจัยเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกที่เหมาะสมของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 2  คณะครุศาสตร์  พบว่า พฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักศึกษามีพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้าน
การพูด  ด้านการกระท าและด้านการแสดงความคิดเห็น เพ่ิมขึ้นจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้ 
  1. พฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการพูด ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่  2                      
คณะครุศาสตร์ มีพฤติกรรมกล้าแสดงออกทางด้านการพูดเพ่ิมมากขึ้น และพฤติกรรมที่เพ่ิมมากที่สุด 
คือ ขณะพูดนักศึกษาสบตาคู่สนทนา ก่อนเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มนักศึกษาไม่กล้าสบตาอาจารย์ 
หรือผู้อื่นที่แปลกหน้า แต่หลังจากการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มแล้วนักศึกษามีพฤติกรรมดังกล่าวเพ่ิม
มากขึ้น ทั้งนี้เพราะกิจกรรมที่น ามาใช้เป็นกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านการพูด รวมทั้งการเข้า
ร่วมสังคมกับกลุ่มเพ่ือน ท าให้เกิดการเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับกัญญา
รัตน์ วงษ์เชษฐ (2543) ได้ศึกษาการใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า ภายหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการพูด  การกระท า และการแสดงความ
คิดเห็น เพิ่มข้ึนกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  2. พฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการกระท า ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะ
ครุศาสตร์  มีพฤติกรรมกล้าแสดงออกทางด้านการกระท าเพ่ิมมากขึ้น  จากข้อค้นพบพฤติกรรมที่เพ่ิม
มากที่สุด คือ นักศึกษากระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม  ยกมือถามเมื่อไม่เข้าใจค าสั่งของอาจารย์
ขณะปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน และเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน นักศึกษาสามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้  จากการที่นักศึกษาได้เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเป็นการฝึกการแสดงออกที่ถูกต้อง 
นอกจากนี้เอกสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2539: 118) ได้ให้แนวคิดว่า การเล่นเป็น
กลุ่มหรือการท ากิจกรรมกลุ่มจะท าให้มีพัฒนาการด้านการเข้าสังคมกั บกลุ่มเพ่ือนและเรียนรู้                
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สังคมสร้างขึ้นอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับนิตยา  วิเศษพาณิช (2546) 
ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปงสนุก จังหวัดล าปาง จ านวน 36 คน โดยใช้กิจกรรมกลุ่มจ านวน 
10 กิจกรรมซึ่งผลการทดลองพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมกล้าแสดงออกเพ่ิมขึ้น                
ทั้งทางด้านการพูด การกระท า และการแสดงความคิดเห็น  
  3. พฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการแสดงความคิดเห็น ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 คณะครุศาสตร์  มีพฤติกรรมกล้าแสดงออกทางด้านการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมมากขึ้น                
จากข้อค้นพบพฤติกรรมที่เพ่ิมมากท่ีสุด  คือ  นักศึกษาสามารถชักจูงให้เพ่ือนคล้อยตามได้ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ากระบวนการกลุ่มส่งผลต่อพฤติกรรมด้านการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาสอดคล้องกับ จุไร



 
 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวจิัยครั้งที่ 4”  (กลุ่มการศึกษาและวัฒนธรรม)  หน้า 64 
 

ทอง  ทองจุไร (2542) ได้ศึกษาผลการฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนชาวเขา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม นักเรียนมีพฤติกรรมคะแนนกล้าแสดงออกด้านการพูด  การกระท า  และการแสดง                       
ความคิดเห็น เพ่ิมข้ึนกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  4.  พฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักศึกษา มีคะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออกก่อน             
การทดลอง ด้านการพูด  ด้านการกระท า และด้านการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษามีค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.26 และ 0.42  โดยมีระดับของการแสดงออกปานกลาง                  
และหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนพฤติกรรมกล้า
แสดงออก เท่ากับ 3.78 และ 0.37  มีระดับของการแสดงออกมาก มีค่า t เท่ากับ 5.63 ซึ่งแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าหลังเข้าร่วมกระบวนการกลุ่ม นักศึกษามี
พฤติกรรมกล้าแสดงออกด้านการพูด  ด้านการกระท า  และด้านการแสดงความคิดเห็น นักศึกษามี
พฤติกรรมกล้าแสดงออกทั้ง 3 ด้านเพ่ิมขึ้น จากข้อค้นพบอภิปรายได้ว่ากระบวนการกลุ่มเป็นการที่
บุคคลได้มารวมกันเพ่ือศึกษาหาประสบการณ์ของกลุ่ม ศึกษาพฤติกรรมความเป็นผู้น า และผู้ตาม 
รวมทั้งได้ฝึกปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และมีการศึกษาจากประสบการณ์  โดยผู้ศึกษาจะต้องเข้าไปมี
ส่วนร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดขึ้น (กาญจนา ไชยพันธุ, 2549) 
  จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมกล้าแสดงออกสามารถพัฒนาได้โดย
กระบวนการกลุ่ม เมื่อปฏิบัติแล้วประสบผลส าเร็จก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและมีพฤติกรรม
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1. กระบวนการกลุ่มเป็นกระบวนการที่สามารถพัฒนาพฤติกรรมของนักศึกษาได้ จึงควร
มีการสนับสนุนในการน ากระบวนการกลุ่มมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือให้รู้จักการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข   
  2. ควรใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกท่ีเหมาะสมให้กับบุคลากร
ในสถานศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกที่เหมาะสมของนักศึกษา
ในระดับอ่ืน ๆ   
  2. หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองควรติดตามผลระยะยาว เพ่ือดูว่านักศึกษาจะมีพฤติกรรม
กล้าแสดงออกคงอยู่ในลักษณะพฤติกรรมถาวรหรือไม่ 
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