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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ในปัจจุบนับุคคลท่ีมีความกลา้แสดงออก กลา้คิด กลา้พูด กลา้ท า จะได้เปรียบผูอ่ื้นในการก้าวไปสู่
จุดมุ่งหมาย หากมีทกัษะการกลา้แสดงออกท่ีดี เหมาะสมกบัโอกาส กาลเทศะ จะเป็นใบเบิกทางท่ีดีในสังคม 
เพราะความกลา้แสดงออกไม่ว่าในเร่ืองใดก็ตามจะสร้างภาวะผูน้ าของบุคคลนั้น ๆ ให้สูงขึ้น ปัจจยัในการกลา้
แสดงออก อาจเกิดจากหลายปัจจยั เช่น ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก และ ปัจจยัสนบัสนุน หรือ
เกิดจากลกัษณะส่วนตวัหรือการศึกษาตั้งแต่เยาวว์ยัก็เป็นได ้พฤติกรรมการกลา้แสดงออกท่ีเหมาะสม ถือเป็นส่ิง
ท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน เน่ืองจากเป็นปัจจัยท่ีท าให้บุคคลสามารถเผชิญกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถแกไ้ขอุปสรรค ปัญหา และท าใหมี้ความมัน่ใจในตนเองมากขึ้น   

พฤติกรรมกลา้แสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความกลา้พูด กลา้คิด กลา้กระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง และ
กลา้แสดงออกตามความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของตนโดยไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น โดยมีวิธีการแสดงออกท่ีสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ ซ่ึงแสดงถึงการมีความเคารพนับถือ ยอมรับและเห็นคุณค่าของบุคคลอ่ืนและของตนเองด้วย 
พฤติกรรมการแสดงออกเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่งส าหรับนักศึกษาเพราะนักศึกษาจะตอ้งน าไปประยุกต์ใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัและทางดา้นสังคม รวมถึง การท างานและการประกอบอาชีพในอนาคต ซ่ึงจะท าให้นกัศึกษาเกิด
ความมั่นใจในการแสดงออกมากขึ้น อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง ในทางตรงกันข้ามหาก
นักศึกษาขาดความกลา้แสดงออกก็จะ ส่งผลให้นักศึกษาขาดความเช่ือมั่น และอาจจะต้องเผชิญกับปัญหา
ทางดา้นการติดต่อส่ือสารหรือการมี ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนดว้ย ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความยากล าบากในการใชชี้วิต
และในการท างาน อย่างไรก็ตามพฤติกรรมความกลา้แสดงออกของบุคลคลสามารถท่ีจะฝึกฝนและสามารถ
พฒันาใหเ้กิดขึ้นได ้เพื่อใหเ้กิด ความกลา้แสดงออกและการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ และ
ท าใหส้ามารถมีปฏิสัมพนัธ์ กบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ธนน ลาภธนวิรุฬห์, 2562) 

โดยธรรมชาติแลว้ เด็ก ๆ มกัจะมีความกลา้แสดงออกในตวัอยู่แลว้เป็นทุนเดิม ส่วนจะมีมากหรือน้อย
นั้นก็อยู่กบัสภาพแวดลอ้ม นิสัยของแต่ละส่วนบุคคล และการเล้ียงดูของแต่ละครอบครัว และจากการท่ีบาง
ครอบครัวมีเล้ียงดูท่ีบงัคบัและเขม้งวดเกินไป ท าให้มีเด็กจ านวนไม่น้อยกลายเป็นคนท่ีไม่กลา้แสดงออก และ
เม่ือสถาบนัครอบครัวท่ีถือวา่เป็นสถาบนัเร่ิมตน้ของการใชชี้วิต ท าใหต้วับุคคลนั้นเป็นคนไม่ชอบแสดงออก อีก
ทั้งโรงเรียนก็ใชร้ะบบท่ีเขม้งวดมากกว่าการท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั ก็ยิง่ตอกย  ้าใหเ้ด็กไม่กลา้
แสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ เพราะมองวา่การอยูเ่ฉย ๆ เป็นเร่ืองท่ีปลอดภยัมากกวา่ แต่ในปัจจุบนัดว้ย
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ยุคสมยัท่ีเปล่ียนไป ความส าเร็จของบุคคลท่ีกลา้แสดงออกปรากฏให้เห็นมากขึ้น  ท าให้รูปแบบการเล้ียงดูสั่ง
สอนท่ีเนน้บงัคบัให้เช่ือฟังนั้น อาจไม่ใช่แนวทางท่ีเหมาะสมอีกต่อไป จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้เด็กไทยมี
ความกลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญกบัโลกในอนาคต (นรรัชต ์ฝันเชียร, 2561) 
การท่ีนกัศึกษามีพฤติกรรมการกลา้แสดงออกเพิ่มมากขึ้น อาจเป็นเพราะมีแรงกระตุน้จากอาจารยผ์ูส้อนโดยผ่าน
แผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนไดมี้เวลาในการเตรียมเน้ือหา ขอ้มูลในการน าเสนอ และวิธีการน าเสนอ
โดยใช้บทบาทสมมุติซ่ึงผูส้อนได้ น าวิธีการท่ีเหมาะสมในการแสดงออกตามบทบาทสมมุติ เป็นการฝึกให้
นกัศึกษามีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม(ณิรดา เวชญาลกัษณ์ , 2558)  

จากความส าคญัขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้า่การมีทกัษะกลา้แสดงออกในชั้นเรียนส่วนหน่ึงควรถูกปลูกฝังมา
ตั้งแต่การเรียนการสอนในเยาวว์ยั ให้มีทกัษะติดตวัจนเคยชิน เพราะการเรียนในระดบัชั้นมหาวิทยาลยัจ าเป็นมี
ทกัษะการกลา้แสดงออกเพื่อแกไ้ขปัญหา ยกตวัอย่างเช่น เม่ือเกิดความสงสัยในเน้ือหาการเรียนแต่ไม่กลา้ยกมือ
สอบถามอาจารยใ์นเน้ือหาท่ีเรียนก็จะท าให้สูญเสียความรู้ตรงนั้นไป หรือการน าเสนอรายงาน ผลงานต่าง ๆ 
หน้าห้องเรียน คนท่ีกลา้พูดกลา้แสดงออกจะท าผลงานได้ดี ท าให้ได้คะแนนดีตามไปด้วย หากไม่ได้รับการ
แกไ้ขปัญหาในจุดน้ี ในอนาคตก็อาจมีกระทบต่อการท างานเช่น เม่ือมีการประชุม รายงาน หรือแมแ้ต่การโดน
ขโมยผลงานไปน าเสนอโดยบุคคลอ่ืนท่ีมีทักษะการกล้าแสดงออก จากการส ารวจของ เว็บไซต์จ๊อบไทย
ดอทคอม ไดท้ าการส ารวจและวิจยัในหัวขอ้ทกัษะการท างานท่ีนักศึกษาจบใหม่คิดว่าตวัเองถนัดและไม่ถนดั
มากท่ีสุด ประจ าปีการศึกษา 2558 ผ่านการจัดกิจกรรม Career Ready Guide ซ่ึงได้ท าการส ารวจและรับฟัง
ขอ้คิดเห็นต่างๆ โดยตรงจากนิสิต นกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศกว่า 10,000 คน โดยใหนิ้สิต นกัศึกษา
ประเมินตนเองถึงทกัษะดา้นต่างๆ ท่ีตอ้งน าไปใชใ้นการท างาน พบวา่ทกัษะท่ีนิสิต นกัศึกษาคิดวา่ตนเองไม่ถนดั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ การเขียนอีเมล การน าเสนองาน ความเป็นผูน้ า การเขียนรายงาน และการย่อความ สรุปความ 
ตามล าดบั (jobthai.com, 2016) และพบว่าร้อยละ 15.6 ไม่มีความมัน่ใจดา้นทกัษะการท างานขั้นพื้นฐาน ร้อยละ
12.4 ไม่มัน่ใจทกัษะด้านสังคม อาทิ ภาวะการเป็นผูน้ า การท างานเป็นทีม, ร้อยละ 11.5 ไม่มัน่ใจทกัษะการ
ส่ือสาร อาทิ การพูดในท่ีสาธารณะ การเขียน, ร้อยละ 7.9 ไม่มัน่ใจทกัษะการหางานและสมคัรงาน อาทิ การ
สัมภาษณ์ การเตรียมเอกสารสมคัรงาน และร้อยละ 6 ไม่มัน่ใจทกัษะเฉพาะทางในการท างานและไม่มัน่ใจทกัษะ
ดา้นบุคลิกภาพ อาทิ การแสดงออก การแต่งกาย รวมถึงส่วนหน่ึงท่ียงัตอ้งการคน้หาตวัตน วา่ควรเลือกงานแบบ
ไหนเพื่อใหเ้หมาะสมกบัตนเอง(มติชนออนไลน์, 2559)  

ทั้งน้ีผูวิ้จัยได้สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จากเพื่อนร่วมชั้นเรียน พบปัญหา
เก่ียวกบัความกลา้แสดงออกของนกัศึกษาคือ   นกัศึกษาไม่ค่อยกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนมีการเก่ียงงานกนั ท า
ให้การเรียนไม่มีประสิทธิภาพนกัศึกษาจะไม่ไดเ้สนอผลงานตวัเองเต็มท่ี  นกัศึกษาไม่ไดรั้บความรู้ครบถว้นใน
เร่ืองท่ีสงสัยเพราะไม่กลา้ถามอาจารยต์อนสอนในชั้นเรียนดงันั้นจากความส าคญัขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้่าการมี
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ทกัษะกลา้แสดงออกในชั้นเรียนส่วนหน่ึงควรถูกปลูกฝังมาตั้งแต่การเรียนการสอนในเยาวว์ยั ให้มีทกัษะติดตวั
จนเคยชิน เพราะการเรียนในระดบัชั้นมหาวิทยาลยัจ าเป็นมีทกัษะการกลา้แสดงออกเพื่อแกไ้ขปัญหา ยกตวัอยา่ง
เช่น เม่ือเกิดความสงสัยในเน้ือหาการเรียนแต่ไม่กลา้ยกมือสอบถามอาจารยใ์นเน้ือหาท่ีเรียนก็จะท าให้สูญเสีย
ความรู้ตรงนั้นไป หรือการน าเสนอรายงาน ผลงานต่าง ๆ หนา้หอ้งเรียน คนท่ีกลา้พูดกลา้แสดงออกจะท าผลงาน
ไดดี้ ท าใหไ้ดค้ะแนนดีตามไปดว้ย หากไม่ไดรั้บการแกไ้ขปัญหาในจุดน้ี ในอนาคตก็อาจมีกระทบต่อการท างาน
เช่น เม่ือมีการประชุม รายงาน หรือแมแ้ต่การโดนขโมยผลงานไปน าเสนอโดยบุคคลอ่ืนท่ีมีทกัษะการกล้า
แสดงออก ดงันั้นผูวิ้จยัท าวิจยัน้ีขึ้นมาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการกลา้แสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยาม
หนา้ชั้นเรียน และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกลา้แสดงออก เพื่อทราบปัญหาท่ีแทจ้ริง และหาแนวทางแกไ้ขท่ีจะ
ช่วยสร้างพฤติกรรมการกลา้แสดงออกให้สามารถประยุกตใ์ชใ้นชีวิต และสังคมมหาวิทยาลยัสยามมีนโยบายท่ี
ตอบสนองส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งการคือ การมอบอิสรภาพทางความคิด การเลือก การคน้หาส่ิงใหม่ๆท่ีทา้ทาย และ
ทนักบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง โดยการส่งเสริมของคณาจารยท่ี์เช่ียวชาญอย่างใกลชิ้ดกบันกัศึกษา ทั้งยงัหา
โอกาสใหน้กัศึกษาไดไ้ปฝึกงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อใหไ้ดมี้ประสบการณ์ เพิ่มพูนปัญญาอนัจะช่วยให้
สามารถท างานไดอ้ย่างสุขุม รอบคอบ ทั้งในดา้นการเรียนรู้ และการปฏิบติังานในอนาคตเพื่อฝึกความสมบูรณ์
แบบของการเป็นพลเมืองโลก ตามแนวความคิดท่ีว่า  “Think Freely. Work Wisely.” “ คิดด้วยอิสระ ท ำด้วย
ปัญญำ” และเป้าหมายสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (มหาวิทยาลยัสยาม, ออนไลน์)  ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบั 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การกลา้แสดงออกของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามหนา้ชั้นเรียน และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกลา้แสดงออก หนา้
ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม รวมทั้งเป็นแนวทางในการส่งเสริมหรือพฒันาลกัษณะพฤติกรรมการ
กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมแก่นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามต่อไป 
 
1.2 ค าถามงานวิจัย 
 1. ระดบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นอยา่งไร 

2. ปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ระดบั
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา 2563 
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1.3 กรอบแนวคิด 
ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 

 
                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 

ความกลา้แสดงอออก 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

-  เพศ 

-  อาย ุ

-  ประเภทสถาบนัระดบัมธัยม 

-  หลกัสูตรท่ีศึกษาในระดบัมธัยม 

-   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  -   ระดบัการศึกษาปัจจบุนั 

ปัจจยัภายใน 

-  ความพร้อมทางดา้นร่างกาย     

-  เน้ือหาท่ีเตรียมมีความยาก 

-  ความพร้อมทางดา้นจิตใจ       

-  ความประหม่า   

- การชอบเก็บตวั 

ปัจจยัท่ีสนบัสนุน 

 -  ประสบการณ์   

  - การฝึกอบรม  

 -  การฝึกฝนทกัษะ    

 - โอกาส  

 -  การแสดงบทบาทสมมุติ 

ปัจจยัภายนอก 

-  จ านวนคนในชั้นเรียน  

-  สถานท่ีใหม ่

-  เทคโนโลยีท่ีไม่ถนดั  

-  ความสนิทในชั้นเรียน 

-  กลวัอาจารยต์  าหนิ 

H1 
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1.4วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
             1.  เพื่อศึกษาระดบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 
             2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก และปัจจยัสนบัสนุนท่ีมีผลต่อความกลา้
แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 
             3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันาการกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 
 
1.5 สมมติฐานการวิจัย 
               สมมติฐานข้อท่ี  1  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนของ
นกัศึกษาแตกต่างกนั 
               สมมติฐานขอ้ท่ี  2  ปัจจยัภายในดา้นความพร้อมทางดา้นร่างกาย เน้ือหาท่ีเตรียมมีความยาก 

 ความพร้อมทางดา้นจิตใจ ความประหม่า และ การชอบเก็บตวั มีอิทธิพลต่อความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียน

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 

               สมมติฐานขอ้ท่ี  3  ปัจจยัภายนอกดา้นจ านวนคนในชั้นเรียน สถานท่ีใหม่ เทคโนโลยท่ีีไม่ถนดั 

 ความสนิทในชั้นเรียน กลวัอาจารยต์ าหนิ มีอิทธิพลต่อความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัสยาม 

               สมมติฐานขอ้ท่ี  4   ปัจจยัสนบัสนุนดา้นประสบการณ์ การฝึกอบรม  การฝึกฝนทกัษะ    โอกาส 

 การแสดงบทบาทสมมุติ มีอิทธิพลต่อการกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 

 
1.6 ขอบเขตของการวิจัย 
             1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
                     ประชากร คือ นกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัสยาม ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จ านวน 600 คน 
                     กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัสยาม ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้มการของ Taro Yamane 
(1976) ไดจ้ านวน 252 คน สุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีแบบบงัเอิญ 
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2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
2.1 ตวัแปรอิสระ มีดงัน้ี 

                           1)  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่    เพศ อาย ุประเภทสถาบนัระดบัมธัยม หลกัสูตรท่ีศึกษาในระดบั 

                                                                         มธัยม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ระดบัการศึกษา (ปัจจุบนั) 

                             2)  ปัจจยัภายใน        ไดแ้ก่   ความพร้อมทางดา้นร่างกาย เน้ือหาท่ีเตรียมมีความยาก  

                                                                           ความพร้อมทางดา้นจิตใจ   ความประหม่า และ การชอบเก็บตวั 

                             3)  ปัจจยัภายนอก     ไดแ้ก่  จ านวนคนในชั้นเรียน สถานท่ีใหม่ เทคโนโลยท่ีีไม่ถนดั 

                                                                          ความสนิทในชั้นเรียน กลวัอาจารยต์ าหนิ 

  4)  ปัจจยัสนบัสนุน   ไดแ้ก่  ประสบการณ์ การฝึกอบรม การฝึกฝนทกัษะ โอกาส  
                                               การแสดงบทบาทสมมุติ 

                       2.2  ตวัแปรตาม   ไดแ้ก่    การกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 
 

           3.   ขอบเขตดา้นเวลา 
                       ระยะเวลาการด าเนินการวิจยั ระหวา่ง เดือน กนัยายน – ธนัวาคม 2563 

 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 นักศึกษา หมายถึง นกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัสยาม ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 ความกล้าแสดงออก หมายถึง ความสามารถในการแสดงออก ดา้นการคิด การพูด การกระท า ซ่ึงรวมถึง
อารมณ์ความรู้สึก ทั้งน้ี ความสามารถในการแสดงออกดังกล่าวของบุคคลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ นั้นจะตอ้ง
เป็นไปอย่างถูกตอ้งและ เหมาะสมเป็นท่ียอมรับของสังคมโดยไม่ไปกา้วก่ายหรือล่วงละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น ซ่ึง
เม่ือกระท า หรือแสดงออกไปแลว้ไม่มีความล าบากใจ หรือความวิตกกงัวลในการแสดงออก  ความมัน่ใจโดย
ปราศจากความวิตกกงัวล 
               ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ประเภทของสถาบนัท่ีระดบัมธัยม หลกัสูตรการศึกษาในระดับ
มธัยม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาท่ีมีผลต่อความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียน 
               ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจยัท่ีอยูภ่ายในบุคคลผูน้ั้นเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นท่ีส่งผลต่อความกลา้แสดงออก
ของนกัศึกษา ไดแ้ก่ ดา้นสภาพทางดา้นร่างกายจิตใจ เน้ือหาท่ียากเตรียมตวัมาไม่ดี สภาพจิตใจไม่พร้อม ความ
ประหม่า และ การชอบเก็บตวั  
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               ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจยัท่ีอยู่ภายนอกตวับุคคลท่ีส่งผลต่อการกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนไดแ้ก่  
จ านวนคนในชั้นเรียน, สถานท่ีใหม่ เทคโนโลยท่ีีไม่ถนดั ความสนิทกบัเพื่อน และความกลวัอาจารยต์ าหนิ 
               ปัจจัยสนับสนุน หมายถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างและสนับสนุนการกลา้แสดงออกของ
นกัศึกษา ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในอดีต การฝึกอบรมบุคลิกภาพ การฝึกทกัษะ การไดรั้บโอกาสในการแสดงออก 
และการแสดงบทบาทสมมุติในชั้นเรียน 
               ตัวแปรตาม คือ การกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 
 
1.8 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1. ท าให้ทราบระดบัของความกลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียนของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลยัสยาม ปีการศึกษา 2563 

2. ท าให้ทราบอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก และปัจจยัสนบัสนุนท่ีมีผลต่อ
ความกลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยามระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ปี
การศึกษา 2563 

 3. สามารถน าขอ้มูลท่ีได ้ไปปรับปรุง พฒันาแนวทางการสร้างเสริมความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียน
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



8 

 

 
 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การศึกษา ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม มี
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
                                  2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการกลา้แสดงออก 
                                  2.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมการกล้าแสดงออก 

ความหมายของพฤติกรรมการกล้าแสดงออก 
นิโลบล แก้วพ่วง (2558) พฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม หมายถึง  ลักษณะของบุคคลท่ี

แสดงออกซ่ึงความรู้สึก ความคิดเห็น ความตอ้งการต่าง ๆ ของบุคคลไดอ้ย่าง  เหมาะสม ดว้ยความมัน่ใจ โดย
ปราศจากความวิตกกงัวล และไม่กา้วก่ายสิทธิของผูอ่ื้น 

กุลวีณ์ เกษมสุข (2559) ไดใ้ห้ความหมายของ พฤติกรรมการกลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีบุคคล แสดงออกอยางเหมาะสม กลา้คิด กลา้พูด กลา้กระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นการเพิ่มความมัน่ใจ
ในตนเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น โดยเป็นการแสดงออกอยางชดัเจนและตรงไปตรงมา 

กฤตภคั ใจกลา้ (2561) ไดใ้หค้วามหมายของ พฤติกรรมการกลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม หมายถึง การ
แสดงออกทางความคิดเห็น ความสนใจ ความตอ้งการ ความเช่ือ  ความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองทั้งดา้นท่ีรู้สึก
พึงพอใจและไม่พึงพอใจได้อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมาตามสิทธิและเสรีภาพของตนเองโดยไม่ละเมิดผูอ่ื้น  
ถูกตอ้งตามกาละเทศะและปราศจากความวิตกกงัวลใด ๆ ทั้งส้ิน 

ธนน ลาภธนวิรุฬห์ (2562) ได้ให้ความหมายของ พฤติกรรมการกล้าแสดงออกไว้ว่า หมายถึง
ความสามารถในการแสดงออกดา้นการคิดการพูด การกระท า ซ่ึงรวมถึงอารมณ์ความรู้สึก ทั้งน้ีความสามารถใน
การแสดงออกดังกล่าวของบุคคลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ นั้นจะตอ้งเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นท่ี
ยอมรับของสังคมโดยไม่ไปก้าวก่ายหรือล่วงละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น และท่ีส าคญั เม่ือเจ้าตวัแสดงออกไปแลว้
จะตอ้งไม่รู้สึกผิดดว้ย 

 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พฤติกรรมการกลา้แสดงออก จึงหมายถึง ความสามารถในการแสดงออก ดา้นการ

คิด การพูด การกระท า ซ่ึงรวมถึงอารมณ์ความรู้สึก ทั้งน้ี ความสามารถในการแสดงออกดงักล่าวของบุคคลต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ นั้นจะตอ้งเป็นไปอย่างถูกตอ้งและ เหมาะสมเป็นท่ียอมรับของสังคมโดยไม่ไปกา้วก่ายหรือ
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ล่วงละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น ซ่ึงเม่ือกระท า หรือแสดงออกไปแลว้ไม่มีความล าบากใจ หรือความวิตกกงัวลในการ
แสดงออก 

ดังนั้ น ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความกล้าแสดงออกหน้าชั้ นเรียนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัสยาม คร้ังน้ี พฤติกรรมกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียน จึงหมายถึง ความสามารถในการแสดงออกถึง
ความรู้สึก นึกคิด การกระท าต่อบุคคลและสถานการณ์อยางตรงไปตรงมาหนา้ชั้นเรียนอย่างเหมาะสมดว้ยความ
เช่ือมัน่ ความมัน่ใจโดยปราศจากความวิตกกงัวล 

 
ทฤษฎีพฤติกรรมแสดงออก  
กุลวีณ์ เกษมสุข (2559) ไดแ้บ่ง พฤติกรรมกลา้แสดงออกไวด้งัน้ี  

1. การไม่กลา้แสดงออก คือ การแสดงออกซ่ึงละเลยการใช้สิทธิท่ีพึงมีของตนเอง  ประสบความ
ลม้เหลวท่ีแสดงความรู้ ความคิดเห็น ยอมตามผูอ่ื้น เล่ียงความขดัแยง้ทุก  สถานการณ์สังเกตไดจ้ากพฤติกรรม 
เช่น การหลบสายตาขณะสนทนากุมมืออยู่ขา้งหลงัผูอ่ื้น มีน ้ าเสียงเดียวกนัตลอด หรือพูดเบาเกินไป ลงัเลใจ พูด
เสียงสั่น กระแอมไออุ่นบ่อย ๆ เป็นตน้  

2. การก้าวร้าว ได้แก่ การแสดงออกซ่ึงป้องกันสิทธิส่วนบุคคลของตน หรือวิธีรุนแรง ด้าน
ความรู้สึกความคิดเห็น ความตอ้งการต่าง ๆ ในทางท่ีไม่เหมาะสม ล่วงเกินสิทธิผูอ่ื้น ชอบมีอิทธิพลเหนือกว่า 
ตอ้งการเป็นผูช้นะขู่บงัคบัผูอ่ื้น สังเกตไดจ้ากการท าให้ผูอ่ื้นดอ้ยกว่าตน  เช่น จอ้งคู่สนทนามากเกินไป พูดเสียง
ดงัหรือเสียงไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์หน้าตาดุดนั วางอ านาจใช้ค  าพูดเหน็บแนมเสียดสีเย่อหยิ่ง ห้วน และ
ชอบช้ีน้ิวเป็นตน้  

3. การแสดงออกท่ีเหมาะสม หมายถึงการแสดงออกในทางป้องกนัสิทธิส่วนบุคคล  ของตนเองทั้ง
ความรู้สึกความคิดเห็น ความตอ้งการอย่างตรงไปตรงมา จริงใจและเหมาะสม  กบัสถานการณ์ไม่ล่วงเกินสิทธิ
ของผูอ่ื้น ส่ือสารอย่างตรงไปตรงมา ยอมรับนับถือต่อกันมี  สัมพนัธภาพท่ีดีต่อกัน อาจสังเกตได้โดยการ
แสดงออกท่ีสอดคลอ้งกบัค าพูด น ้ าเสียง เหมาะสมตามสถานการณ์ ประสานตากับคู่สนทนาวางท่าทางของ
ร่างกายท่ีแสดงถึงความ มัน่คง พูดไดค้ล่องแคล่วไม่เคอะเขิน หรือลงัเลใจ มีความชดัเจนเนน้ถอ้ยค าส าคญั 
เป็นตน้ 
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พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (Assertion)  
พฤติกรรมการกลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม คือ การกระท าตามหรือการ ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของตนเองโดยปราศจากการละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น ตวัอย่างเช่น เม่ือมีเพื่อนขอ  ยืมรถหรูราคาแพงของเราเพื่อขบั
ไปเท่ียวท่ีอ่ืนอยา่งสุภาพ เราสามารถตอบเพื่อนอยา่งเหมาะสมไดโ้ดย กล่าววา่ “เรารู้สึกขอบคุณนะท่ีคุณตอ้งการ
ท่ีจะยืมรถเรา แต่รถคนัน้ีก าลงัอยู่ในช่วงผ่อนช าระหลาย งวดมาก เราตอ้งขอโทษด้วยนะ” จากตวัอย่างเรา
สามารถแสดงการเคารพสิทธิในการขอร้องของ เพื่อนและเคารพสิทธิของเราในการปฏิเสธอยา่งเหมาะสม (กฤต
ภคั ใจกลา้, 2561) 

 
พฤติกรรมไม่กล้าแสดงออก (Non - assertion)  

พฤติกรรมไม่กลา้แสดงออก คือ รูปแบบการตอบสนองท่ีไม่สามารถ คงไวซ่ึ้งขอบเขตสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ื้น โดยพฤติกรรมไม่กลา้แสดงออกเกิดขึ้นเม่ือมีบุคคลใดบุคคล หน่ึงลดขอบเขตสิทธิของตนเองลง 
หรือยอมใหถู้กละเมิดโดยอีกบุคคลหน่ึง ตวัอยา่งเช่น เม่ือมีเพื่อน ขอยมืรถหรูราคาแพงท่ีก าลงัผ่อนช าระของเรา
เพื่อขบัไปเท่ียวท่ีอ่ืนอย่างสุภาพ แต่เราไม่กลา้ปฏิเสธเพื่อนเพราะกลวัว่าเพื่อนคิดว่าเรามองเพื่อนน่าเวทนา
หรือไม่น่าไวใ้จ จึงลดขอบเขตสิทธิของเราลงโดยไม่ปฏิเสธเพื่อนและให้เพื่อนยืมรถไปใช้(กฤตภคั ใจกลา้, 
2561) 

 
พฤติกรรมก้าวร้าว (Aggressive)  

พฤติกรรมกา้วร้าว คือ รูปแบบการตอบสนองท่ีบุคคลหน่ึงกา้วก่ายหรือ ล่วงล ้าขอบเขตของบุคคล
อ่ืนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือมีความรุนแรง ซ่ึงเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคล อ่ืน ตวัอย่างเช่น เม่ือมีเพื่อนขอยมื
รถหรูราคาแพงท่ีก าลงัผอ่นช าระของเราเพื่อขบัไปเท่ียวท่ีอ่ืนอยา่ง สุภาพ แต่เรากล่าววา่ “คุณตอ้งลอ้ฉนัเล่นแน่ๆ 
มาขอยมืกนัง่าย ๆ แบบน้ีไดไ้ง น่ีเราก าลงัผอ่นช าระ หลายงวดเชียวนะ ราคาไม่ใชถู้กๆ ดว้ย” จากตวัอยา่ง แสดง
ให้เห็นว่าเราละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนโดย ไม่มีมารยาททางสังคมหรือไม่ไดใ้ห้ความเคารพสิทธิของเพื่อนใน
การขอร้องเราอยา่งสุภาพ(กฤตภคั ใจกลา้, 2561) 

 
ลกัษณะของพฤติกรรมกล้าแสดงออก  
บุคคลจะมีลกัษณะของพฤติกรรมกลา้แสดงออกนั้นสามารถแสดงออกเป็นได้หลายลกัษณะ ดังมีผู  ้

เสนอแนวความคิดดงัต่อไปน้ี  
กุลวีณ์ เกษมสุข (2559) ไดแ้บ่งลกัษณะของพฤติกรรม กลา้แสดงออกเป็น 6 ลกัษณะดงัน้ี  
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1. การกลา้แสดงออกขั้นพื้นฐาน (Basic Assertion) เป็นการแสดงออกเพื่อรักษาสิทธิตลอดจนความ เช่ือ 
ความรู้สึก และความคิดเห็น โดยไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะทางสังคมอ่ืน ๆ เช่น ความเขา้อกเขา้ใจ การเผชิญหนา้
การชกัจูงใจเป็นตน้ 

2. การกลา้แสดงออกในลกัษณะเขา้อกเขา้ใจ (Empathic Assertion) บ่อยคร้ังท่ีคนเรามีความตอ้งการ ท่ี
จะแสดงออกถึงความรู้สึกหรือความตอ้งการท่ีมากไปกว่าการแสดงออกอย่างปกติวิสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อ
ตอ้งการท่ีจะส่ือให้รู้ถึงความรู้สึกเขา้อกเขา้ใจท่ีมีต่อบุคคลอ่ืนการกลา้แสดงออกในลกัษณะเขา้อกเขา้ใจ  จึง
สมควรท่ีจะน ามาใช้ลกัษณะของประโยคท่ีแสดงถึงความรู้สึกดงักล่าวจะประกอบดว้ยประโยคท่ีบอกถึง การ
รับรู้สภาพการณ์หรือความรู้สึกของบุคคลอ่ืน และตามดว้ยประโยคท่ียนืยนัถึงสิทธิของผูพู้ด  

3. การกลา้แสดงออกในลกัษณะของการเพิ่มระดบั (Escalating Assertion) ในการแสดง พฤติกรรมกลา้
แสดงออกนั้น ควรแสดงความรู้สึกทางลบใหน้อ้ยท่ีสุดในขณะเดียวกนัก็ใหไ้ดผ้ลตามท่ี ตอ้งการ แต่ถา้แสดงออก
ลักษณะเช่นน้ีแล้ว ยงัถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอยู่ผูท่ี้ละเมิดจึงควรจะค่อยๆ เพิ่ม ระดับของความเข้มของ
พฤติกรรมกลา้แสดงออกขึ้นไปหรืออาจจะใชก้ารเน้นความมัน่คงของการพูดของ ตนเองไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้ง
เพิ่มระดบัของการกลา้แสดงออกจนอาจจะมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัความกา้วร้าว  

4. การกลา้แสดงออกในลกัษณะการเผชิญหนา้ (Confrontive Assertion) เป็นการกลา้แสดงออกท่ีใช ้เม่ือ
เห็นค าพูดและการกระท าของบุคคลนั้นไม่ไปดว้ยกนัลกัษณะของการกลา้แสดงลกัษณะน้ีจะบอกอยา่ง เป็นวตัถุ
วิสัยว่าอะไรท่ีบุคคลได้พูดว่าจะท าและอะไรท่ีบุคคลนั้นได้กระท าไปจริงๆ และหลงัจากนั้นจะบอก ถึงส่ิงท่ี
ตอ้งการ การแสดงออกน้ีเป็นการพูดไปตามความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นโดยไม่มีการตีความหรือประเมิน ค่าใดๆ
ทั้งส้ิน  

5. การกลา้แสดงออกในลกัษณะของการใช้ภาษา ผม/ดิฉัน (I-Language Assertion) ภาษาผม/ดิฉันน้ี มี
ประโยชน์อยา่งมากต่อการแสดงออกถึงความรู้สึกทางลบไม่วา่ความรู้สึกนั้นจะเกิดจากการท่ีผูอ่ื้นพยายาม จะเขา้
มายุง่เก่ียวกบัความรู้สึกหรือสิทธิส่วนบุคคลของเขาตลอดจนความรู้สึกทางลบอนัเกิดจากท่ีผูอ่ื้น พยายามยดัเยยีด
และความคาดหวงัของตนใหก้บัเขาซ่ึงประกอบดว้ยประโยค 4 ประโยคคือ  

1. ประโยคท่ีบอกถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น (ผูพู้ดบอกวา่พฤติกรรมของบุคคลอยา่งชดัเจน)  
2. ประโยคท่ีบอกถึงผลท่ีเกิดขึ้น (ผูพู้ดบอกว่าพฤติกรรมของบุคคลมีผลต่อชีวิต หรือ ความรู้สึก

ของเขาอยา่งไรอยา่งเป็นรูปธรรม)  
3. ประโยคท่ีแสดงถึงความรู้สึก(ผูพู้ดบอกถึงความรู้สึก)  
4. ประโยคท่ีบอกถึงส่ิงท่ีอยากใหเ้กิดขึ้น (ผูพู้ดบอกวา่เขาตอ้งการอะไร)  

6. การกล้าแสดงออกและการชักจูง (Assertion and Persuasion) บ่อยคร้ังท่ีเราต้องการเสนอความ 
คิดเห็นใหเ้ป็นท่ียอมรับในท่ีประชุมหรือกลุ่ม โดยไม่แสดงความกา้วร้าวออกมา ซ่ึงวิธีการท่ีจะเสนอ ความคิดใน
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กลุ่มให้ไดผ้ลนั้นจะตอ้งพิจารณา 2 ปัจจยัหลกั นัน่คือ เวลา และลกัษณะของประโยคท่ีพูดซ่ึง แสดงความจริงใจ
ของผูพู้ด 

 
ดงันั้น ลกัษณะของพฤติกรรมกลา้แสดงออกเป็นความสามารถของบุคคลในการรักษาสิทธิ ความเช่ือ

ความรู้สึก ความคิดเห็น เป็นการแสดงความรู้สึกท่ีแทจ้ริงออกทางหน้าตา ท่าทาง การใชภ้าษาใน  การส่ือความ
ในประโยคและมีความสามารถในการด าเนินการสนทนา ยติุการสนทนา กล่าวค าขอร้อง หรือ กล่าวค าปฏิเสธได้
ถูกตอ้งเหมาะสมกบัเวลาและสถานการณ์ 

 
ปัจจัยพฤติกรรมการกล้าแสดงออก 
1. ปัจจยัภายใน สภาพจิตใจแต่ละบุคคล โดยมีพื้นฐานการถูกปลูกฝังมาแต่เยาวว์ยั บางคนอาจเคยกลา้

แสดงออกแต่ถูกปิดกั้นจนท าใหปั้จจุบนัไม่กลา้คิดกลา้แสดงออก หรือการเขินอายหากในชั้นเรียนจนไม่กลา้ท่ีจะ
ท า ซ่ึงหากปัญหาท่ีกล่าวมาได้รับการแกไ้ขโดยการจดัท าบทบาทสมมุติตั้งแต่เยาว์วยั หรือเร่ิมตน้ใหม่ในชั้น
มหาวิทยาลยัก็จะเกิดการคุน้ชินกนั ไม่เขินอาย กลา้พูด กลา้คิด กลา้ท า 

2. ปัจจยัภายนอก อาทิ การสบตา ไม่สบตา การวางมือ หลบสายตา พูดเบาไม่ชดัเจน บุคลิกเหล่าน้ีเป็น
พฤติกรรมท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัง่าย ดงันั้นหากไดรั้บมอบหมายงานแลว้เกิดอาการเหล่าน้ีอาจท าให้คะแนน
ออกมาไดไ้ม่ดี ไม่กลา้แสดงออก ท าใหก้ารน าเสนองานติดขดัไป คะแนนก็ออกมาไดไ้ม่ดี ดงันั้นหากมีการศึกษา
ทกัษะการพูด ทกัษะพฤติกรรมเพิ่มขึ้น ก็จะท าใหมี้ความกลา้มากขึ้น 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

ณิรดา  เวชญาลักษณ์ (2558) ศึกษาเร่ือง การพฒันาพฤติกรรมการกลา้แสดงออกโดยใช้วิธีการแสดง
บทบาทสมมติของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ผลการวิจยัพบว่า ผลจากการ
สังเกตพฤติกรรมการกล้าแสดงออกก่อนท ากิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติของนักศึกษา พบว่านักศึกษามี
พฤติกรรมการกลา้แสดงออกในระดบัดี ร้อยละ 55.92 รองลงมาอยู่ในระดบัพอใช ้ร้อยละ 28.16 ระดบัปรับปรุง 
ร้อยละ 15.71 และระดบัดีมาก   ร้อยละ 0.02 ตามล าดบัผลจากการสังเกตพฤติกรรมการกลา้แสดงออกหลงัท า
กิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติของนกัศึกษาพบว่า นกัศึกษามีพฤติกรรมการกลา้แสดงออกในระดับดีเยีย่ม ร้อยละ 
48.78 รองลงมาอยูใ่นระดบัดีมาก ร้อยละ 29.80 และระดบัดี ร้อยละ 21.43 ตามล าดบั 

พัชสุดา กัลป์ยาณวุฒิ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษา 
ระดบั ปวช. และ ระดบัปวส. ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพั และบริหารธุรกิจ ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความพึง
พอใจ ของนกัศึกษา และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา  ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพั
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และบริหารธุรกิจ ทั้ง 4 ดา้น เม่ือพิจารณาโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากเหมือนกันโดยประเด็นท่ีมี
ความพึงพอใจมาก คือปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้น สภาพแวดลอ้มของวิทยาลยั ปัจจยัดา้นครูและปัจจยัดา้น
ผูเ้รียน ตามล าดบั 

กฤตภัค ใจกล้า (2561) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการกลา้แสดงออกอย่างเหมาะสมของนักเรียน  โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ผลการวิจยัพบว่า 1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรมีพฤติกรรมการ
กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย= 3.39) 2. นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมีการกลา้
แสดงออกอย่างเหมาะสมแตกต่างกนัอย่างมี นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมการ
กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสมสูงกว่า นกัเรียนชาย 3. นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีมีระดบัชั้น
ต่างกนั มีพฤติกรรมการกลา้ แสดงออกอย่างเหมาะสมไม่แตกต่างกนั 4. นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมต่างกนั มี
พฤติกรรมการกลา้แสดงออกอย่างเหมาะสมแตกต่าง กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 5. นกัเรียนท่ีมีพี่
นอ้งร่วมบิดามารดามีพฤติกรรม การกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมสูงกวา่นกัเรียนท่ีไม่มีพี่นอ้งร่วมบิดามารดา 

คัมภีรภาพ คงส ารวย และคณะ (2561)  ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลกัสูตร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความวิตกกงัวลในการพูดภาษาองักฤษ ไม่แตกต่างกนั 
ยกเวน้ความรู้สึกไม่มัน่ใจตนเองเม่ือตอ้งพูดภาษาองักฤษและความรู้สึกอึดอดัเม่ือตอ้งพูดภาษาองักฤษต่อหนา้
เพื่อนๆ ท่ีเพศชายวิตกกงัวลมากกว่า โดยภาพรวมแลว้ความวิตกกงัวลในการพูดภาษาองักฤษระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงไม่แตกต่างกัน โดยมีค่า ( t = 4.00) และ (P-Value = 0.092) นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช วิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน มีความวิตกกงัวลในการพูดภาษาองักฤษอยู่ในระดบัมาก 
โดยขอ้ท่ีมีความกงัวลสูงสุด ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 12 ท่านกงัวลว่าท่านจะพูดผิดไวยากรณ์ ท่ี 3.68 รองลงมา คือ ขอ้ท่ี 8 
ท่านกลวัการหวัเราะเยาะจากเพื่อนๆในชั้นเรียน เม่ือท่านพูดผิด ท่ี 3.64 

 
 ธนน ลาภธนวิรุฬห์ (2562) ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการกลา้แสดงออกโดยวิธีการน าเสนอหนา้
ชั้นเรียนในรายวิชาการขายตรงของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด 
วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ผลการวิจยัพบวา่คร้ังท่ี1 มี ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.39 อยูใ่นเกณฑป์รับปรุง คร้ัง
ท่ี 2 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.68 อยู่ในเกณฑท่ี์ดี จากผลการวิจยัการใช้ เทคนิคการสอนแบบการน าเสนอหนา้ชั้นเรียนมี
ผลท าให้นกัเรียนนกัศึกษามีทศันคติเก่ียวกบัการกลา้ แสดงออกมากขึ้น จากการวิเคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรม
การกลา้แสดงออก เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับการกลา้  แสดงออก นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 จากผลการวิจยัคร้ังท่ี 1 พบว่า นกัศึกษา มีพฤติกรรม
การกลา้แสดงออก เฉล่ียอยูท่ี่ 2.15 อยูใ่นเกณฑ ์ปรับปรุงจากผลการวิจยัคร้ังท่ี 2 พบวา่ นกัศึกษามีพฤติกรรมการ
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กลา้แสดงออกเฉล่ียอยู่ท่ี 4.06 อยู่ในเกณฑดี์ จากผลการวิจยัการใชเ้ทคนิคแบบการน าเสนอหนา้ชั้นเรียนมีผลท า
ใหน้กัศึกษา มีพฤติกรรมการกลา้ แสดงออกมากขึ้น 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัสยาม ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
                                   3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
                                   3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
                                   3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

                                   3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ  นกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัสยาม ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จ านวน 600 คน ( ส านกัทะเบียนมหาวิทยาลยัสยาม ) 

กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่  นกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัสยาม ประจ าปีการศึกษา 

2563 ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้มการของ Taro Yamane 

(1976) ดงัน้ี 

        n = 
𝑁

1+𝑁(𝑒)2 

                     เม่ือ  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
   N = ขนาดของประชากร  
   e = ความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่ง (Sampling Error) = 0.05  

แทนค่าในสูตรขา้งตน้ ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการค านวณเท่ากบั 

                                  n = 
600

1+(600 (.05)2)
 

                = 240 คน 
จากสูตรค านวณ ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 240 คน เพื่อป้องกนัความผิดพลาดของการตอบแบบสอบถาม

ท่ีไม่สมบูรณ์ ผูวิ้จยัจึงก าหนดใหมี้การส ารองเพิ่มจ านวน 12 คน รวมขนาดของตวัอยา่งทั้งส้ิน  252  ตวัอยา่ง 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญจากกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา คณะ

บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัสยาม ประจ าปีการศึกษา 2563 ทุกระดบัการศึกษา จ านวน 252 คน 



16 

 

 
 

 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ลกัษณะของเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามส าหรับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีสร้างขึ้นเอง โดยอาศยั

แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกรอบแนวคิดการศึกษาวิจยั โดยมีทั้งท่ีเป็นเป็นแบบค าถาม
ปลายปิด (close-end question) และค าถามปลายเปิด (Open-end Question) โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี   1  เป็นแบบสอบถามดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ประเภทของโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีจบการศึกษา หลกัสูตรการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาท่ีจบ รายไดเ้ฉล่ีย 
การศึกษา (ปัจจุบนั) 

ส่วนท่ี   2   เป็นแบบสอบถามดา้นปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการกลา้แสดงออกของนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัสยาม ไดแ้ก่ ความพร้อมทางดา้นร่างกาย  ความพร้อมทางดา้นจิตใจ เน้ือหาท่ีเตรียม ความประหม่า 
และการชอบเก็บตวั โดยมีลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating Scale)  โดยเกณฑ์
การใหค้ะแนนเป็นระดบัความคิดเห็นมี 5 ระดบั ดงัน้ี 

5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งมาก 

4 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 

3 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 

1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

                       ส่วนท่ี  3   เป็นแบบสอบถามดา้นปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการกลา้แสดงออกของนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัสยาม จ านวนคนในชั้นเรียน สถานท่ีใหม่ เทคโนโลยท่ีีไม่ถนดั ความสนิทในชั้นเรียน กลวัอาจารย์
โดยมีลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating Scale)  โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น
ระดบัความคิดเห็นมี 5 ระดบั ดงัน้ี 
                                      5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งมาก 

4 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 

3 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 

1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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    ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามด้านปัจจัยสนับสนุนท่ีมีผลต่อการกล้าแสดงออกของนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัสยาม ไดแ้ก่ ประสบการณ์ การฝึกอบรม  การฝึกฝนทกัษะ  โอกาส การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นตน้ 

โดยมีลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating Scale)  โดยเกณฑก์ารให้คะแนนเป็น

ระดบัความคิดเห็นมี 5 ระดบั ดงัน้ี 

5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งมาก 

4 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 

3 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 

1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 
 
         2.  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1)   ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องในเอกสาร วารสาร รวมทั้ งหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของ
นักวิชาการ เพื่อน ามาใช้การสรุปเป็นนิยามศพัท์ของตวัแปร และศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม (ชูศรี  วงศ์
รัตนะ, 2560, น. 60) ท่ีถูกตอ้งตามหลกัการ 

2)  เสนอแบบสอบถามฉบบัร่างเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระเพื่อตรวจสอบการใชภ้าษา 
ความครอบคลุม และความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเน้ือหา จากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

3)  เสนอแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน  3  ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content  Validity) ความถูกตอ้งของรูปแบบ (Format) และความถูกตอ้ง
ของภาษา (Wording) พร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าใหถู้กตอ้ง และสมบูรณ์ยิง่ขึ้น และน าแบบสอบถาม 
มาวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective: IOC) หากอยู่ในช่วง 0.60  ถึง 1.00  ซ่ึงถือว่า
ผา่นเกณฑ ์

4) ทดลองใช ้(Try Out) แบบสอบถามกบันกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ประจ าปีการศึกษา 2563 ท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ทดลองใช้แบบสอบถามทั้งส้ิน 30  คน แลว้น ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถาม โดยการใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (บุญชม  ศรีสะอาด, 2556, น. 103)  
ไดค้่าความเช่ือมัน่แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.80  

5)  ทดลองใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม เพื่อน ามาใชใ้นการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง
ต่อไป 
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูท้  าวิจยัไดด้ าเนินการโดยใชแ้บบสอบถาม มี 2 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

             1. ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างแบบสอบถาม 
                    1.1 รวบรวมขอ้มูลท่ีจะสร้างแบบสอบถามจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
                    1.2 สร้างแบบสอบถามและน าไปให้ผู ้เ ช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของค าถามกับ
วตัถุประสงคก์ารศึกษา 
                    1.3 ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะ 

      1.4 ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
2. ขั้นตอนท่ี 2 การใชแ้บบสอบถาม 

                      2.1 น าแบบสอบถามไปใช้ในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลยัสยาม ประจ าปีการศึกษา 2563 ทุกระดบัการศึกษาดว้ยวิธีตามสะดวก โดยการจดัท าแบบสอบถาม
ออนไลน์ บนัทึกลิงคล์งใน QR -Code ส่งแบบสอบถามออนไลน์ ไปยงักลุ่มแชทไลน์นกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัสยาม ประจ าปีการศึกษา 2563 ทุกระดบัการศึกษา ในช่วงเดือน ธนัวาคม 2563  
                      2.2 เก็บรวบรวมแบบสอบถามจนครบตามจ านวนท่ีก าหนด240ชุด และตรวจสอบความเรียบร้อย
เพื่อเตรียมวิเคราะห์ขอ้มูล 
                      2.3 วิเคราะห์ขอ้มูลและแปลผล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 
1. วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใชส้ถิติ ค่าความถ่ี (Frequency) 
     และค่าร้อยละ (Percentage) 

 2.  วิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความกลา้แสดงออก ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก ปัจจยัสนบัสนุน โดยการหา
ค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายระดบัของ
แบบสอบถาม ซ่ึงดดัแปลงมาจากเกณฑข์อง Best (1987) ดงัน้ี  

Maximmum-Minimum
Interval

 = 
คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

     

                                                       = (5-1) 

                                                                   5 

           = 0.8 
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  จะไดเ้กณฑก์ารวดัระดบัคะแนนท่ีแบ่งเป็น 5 ช่วง ดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก 

  ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

3. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis)  

1) การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ใชก้ารทดสอบ t-test และ F-test (ANOVA) ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 

2) ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 - 7 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ Multiple Regression 
Analysis ดว้ยวิธี enter ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 เน่ืองจากการศึกษา คร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
กลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลยัสยาม ซ่ึงตวัแปรอิสระและตวัแปรตามใช้มาตรวดัแบบ
อันตรภาค ดังนั้น ผูวิ้จัยจึงใช้เทคนิค การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เป็นวิธีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม (Y) จ านวน 1 ตวั กบัตวัแปรอิสระ (X) ตั้งแต่ 2 ตวัขึ้น
ไป เป็น เทคนิคทางสถิติท่ีอาศยัความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่งตวัแปรมาใชใ้นการท านาย โดยเม่ือทราบ ค่าตวั
แปรหน่ึงก็สามารถท านายอีกตวัแปรหน่ึงไดส้ามารถเขียนใหอ้ยูใ่นรูปสมการเชิงเส้นตรงในรูป คะแนนดิบ คือ 

 
Ý = b0 + b1X1 + b2X2 +…+ bkXk 

เม่ือ Ý  คือ  คะแนนพยากรณ์ของตวัแปรตาม  
Y b0  คือ  ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ  
b1 ,…bk  คือ  น ้าหนกัคะแนนหรือสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปร 

อิสระ ตวัท่ี 1 ถึงตวัท่ี k ตามล าดบั  
X0 ,…Xk คือ  คะแนนตวัแปรอิสระตวัท่ี 1 ถึงตวัท่ี k 
k คือ  จ านวนตวัแปรอิสระ 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
                 การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 

ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถาม ในกลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลยัสยาม ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดบัชั้นปริญญาตรี โท เอก จ านวน 252 คน  ผลการศึกษาคร้ังน้ี

ผูวิ้จยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นล าดบัดงัน้ี 

                 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
                 4.2 ผลการวิเคราะห์ระดบัระดบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 
                 4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการกลา้แสดงออก 
                 4.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
                 4.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสนบัสนุนท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการกลา้แสดงออก 
4.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัสยาม ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระดบัชั้นปริญญาตรี โท เอก จ านวน 252 คน   ท่ีใชใ้นการส ารวจดว้ยแบบสอบถามแบ่งเป็นเพศ 
อายุ ประเภทของสถาบนัโรงเรียนมธัยมท่ีจบการศึกษา หลกัสูตรโรงเรียนมธัยมท่ีจบการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และระดับการศึกษา (ท่ีก าลงัศึกษา) ผูว้ิจยัใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละในการวิเคราะห์ 
รายละเอียดปรากฏดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม จ าแนกตามเพศ  
 

เพศ จ านวน (คน)/ความถี่ ค่าร้อยละ 
ชาย 140  55.56  
หญิง 112  44.44  
รวม 252  100.00  

  
                     จากตารางท่ี 4.1 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อย
ละ 55.56 เพศหญิงจ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44  
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ตารางท่ี 4.2 อายเุฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 
 

อายุ (ปี) จ านวน (คน)/ความถี่ ค่าร้อยละ 
19 3          1.20  
20 28        11.10  
21 42        16.70  
22 52        20.60  
23 51        20.20  
24 51        20.20  
25 4          1.60  
26 3          1.20  
27 4          1.60  
28 6          2.40  
29 3          1.20  
30 1          0.40  
32 1          0.40  
45 1          0.40  
47 1          0.40  
49 1          0.40  
รวม 252         100.00  

  
 จากตารางท่ี 4.2 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่การศึกษามีอายุเฉล่ีย 19 - 49 ปี อายนุอ้ยท่ีสุด 
19 ปี อายุมากท่ีสุด 49 ปี โดยพบว่า อายุ 19 ปีมีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 อายุ 20 จ านวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.10 อายุ 21 ปีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 อายุ 22 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.60 อายุ 
23 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 เท่ากนักบัอายุ 24 ปี อายุ 25 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 อายุ 
26 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 อายุ 27 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 อายุ 28 ปี จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.40 อายุ 29 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 อายุ 30, 32, 45, 47 และ 49 ปี มีจ านวนเท่ากนัอายุ
ละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างนักศึกษามหาวิทยาลยัสยาม จ าแนกตามประเภทของสถาบนัระดับ
มธัยมท่ีจบการศึกษา  
 

ประเภทโรงเรียนมัธยมท่ีจบ
การศึกษา 

จ านวน (คน)/ความถี่ ค่าร้อยละ 

รัฐบาล 176  69.84  
เอกชน 76  30.16  
รวม 252  100.00  

  
                     จากตารางท่ี 4.3 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาจาก
โรงเรียนรัฐบาล จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 69.84 จบการศึกษาจากโรงเรียนเอกชน จ านวน 76 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.16 
 
ตารางท่ี  4.4 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างนักศึกษามหาวิทยาลยัสยาม จ าแนกตามหลกัสูตรท่ีเรียนในระดับ
มธัยมท่ีจบการศึกษา  
 

หลกัสูตรโรงเรียนมัธยมท่ีจบ
การศึกษา 

จ านวน (คน)/ความถี่ ค่าร้อยละ 

หลกัสูตรภาษาไทย 228  90.48  
หลกัสูตรนานาชาติ 24  9.52  

รวม 252  100.00  
  
                     จากตารางท่ี   4.4   ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบหลกัสูตรการศึกษาจากโรงเรียน
มธัยมศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทย จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48  และหลกัสูตรนานาชาติ จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.52   
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ตารางท่ี 4.5 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม จ าแนกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน (คน)/ความถี่ ค่าร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5,000 2  0.79  
5,001-10,000 4  1.59  

10,001-20,000 120  47.62  
20,001-30,000 116  46.03  
30,001-40,000 9  3.57  
40,001-50,000 1  0.40  

รวม 252  100.00  
  
                            จากตารางท่ี 4.5 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มส่วนใหญ่มีรายไดต้ ่ากว่า 5,000 บาท จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.79 รายไดเ้ฉล่ีย 5,001 – 10,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.59 รายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 10,001-
20,000 บาท จ านวน 120 คน คิดเป็น ร้อยละ 47.62 รายไดเ้ฉล่ีย 20,001-30,000 บาท จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.03 รายไดเ้ฉล่ีย 30,001-40,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 รายไดเ้ฉล่ีย 40,001-50,000 บาท 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 
 
ตารางท่ี 4.6 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา (ปัจจุบนั) 
 

ระดับการศึกษา (ปัจจุบัน) จ านวน (คน) / ความถี่ ค่าร้อยละ 
ปริญญาตรี 221  87.70  
ปริญญาโท 30  11.90  
ปริญญาเอก 1  0.40  

รวม 252  100.00  
  
                                 จากตารางท่ี 4.6 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในปัจจุบนั 
ศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 87.70 ระดบัปริญญาโท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.90 และระดบัปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40  
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4.2  ผลการวิเคราะห์ระดับความกล้าแสดงออกหน้าช้ันเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 

                           ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความกลา้แสดงออก ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ผูว้ิจยัใชส้ถิติ

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล รายละเอียดปรากฏดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความกลา้แสดงออกของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม  
 

ความกล้าแสดงออกหน้าช้ันเรียน 
�̅� S.D. ระดับความกล้า

แสดงออก 
1. ท่านมีความกลา้ในการกลา้แสดงออกในระดบัใด 2.02  1.26  นอ้ย 

2. ถา้มีการน าเสนองานหนา้หอ้งท่านมีความชอบในระดบัใด 2.84  0.92  ปานกลาง 

3. ท่านมีโอกาสในการกลา้แสดงออกมากนอ้ยในระดบัใด 2.45  1.00  นอ้ย 

4. ท่านมกัจะกลา้สอบถามถามอาจารยเ์วลาสงสัยในชั้นเรียน 2.54  1.02  นอ้ย 

รวม 2.47  0.92  น้อย 

  

                         จากตารางท่ี 4.7 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ร่วมการศึกษามีระดบัความกลา้แสดงออก

หน้าชั้นเรียนในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.47) เม่ือพิจารณาจ าแนกตามหัวข้อพบว่า 

นกัศึกษา มีความชอบในการน าเสนองานหนา้ห้องมากท่ีสุดอยูใ่นระดบัปานกลาง  (�̅�=2.84) รองลงมาคือหวัขอ้ 

นักศึกษามกัจะกลา้สอบถามถามอาจารยเ์วลาสงสัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.54)   และ นักศึกษามี

โอกาสในการกลา้แสดงออกอยูใ่นระดบันอ้ย (�̅� =2.45)  ส่วน หวัขอ้นกัศึกษามีความกลา้ในการกลา้แสดงออก

มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (�̅�=2.02)  อยูใ่นระดบันอ้ย 

 

4.3  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อการกล้าแสดงออก 

                            ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการกลา้แสดงออก  ของนักศึกษามหาวิทยาลยั
สยาม ผูวิ้จยัใชส้ถิติค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล รายละเอียดปรากฏดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อการกล้าแสดงออกของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสยาม  
 

ปัจจัยภายใน �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1) สภาพทางดา้นร่างกายท่ีไม่สมบูรณ์มีผลต่อการกลา้

แสดงออก 

3.72  1.09  มาก 

2) เน้ือหาท่ียากเตรียมตวัมาไม่ดีมีผลต่อการกลา้แสดงออก 4.00  1.14  มาก 

3) สภาพทางดา้นจิตใจท่ีไม่พร้อมมีผลต่อการกลา้แสดงออก 3.65  1.02  มาก 

4) คุณมกัจะต่ืนเตน้ ประหม่า เขินอาย ทุกคร้ังท่ี present 3.65  1.08  มาก 

5) คุณเป็นคนชอบเก็บตวัเวลาเป็นจุดสนใจเลยล าบากใจ 3.71  1.14  มาก 

รวม  3.75   0.86  มาก 

  

                          จากตารางท่ี 4.8 ผลการส ารวจปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อการกล้าแสดงออกของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัสยาม  พบว่า ปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการกลา้แสดงออกของนกัศึกษาภาพรวม มีคะแนนเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัมาก (�̅�=3.75) โดยพบว่า นักศึกษาเห็นดว้ยกบัหัวขอ้ เน้ือหาท่ียาก การเตรียมตวัมาไม่ดีมีผลต่อการกลา้

แสดงออก มากท่ีสุด (�̅�=4.00) รองลงมาคือ สภาพทางด้านร่างกายท่ีไม่สมบูรณ์มีผลต่อการกล้าแสดงออก 

(�̅�=3.72), คุณเป็นคนชอบเก็บตวัเวลาเป็นจุดสนใจเลยล าบากใจ  (�̅�=3.71),  และเห็นดว้ยน้อยท่ีสุดในหัวข้อ 

สภาพทางดา้นจิตใจท่ีไม่พร้อมมีผลต่อการกลา้แสดงออก เท่ากนักบัหัวขอ้ คุณมกัจะต่ืนเตน้ ประหม่า เขินอาย 

ทุกคร้ังท่ีน าเสนอ  (�̅�= 3.65)    

 

4.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการกล้าแสดงออก 

                            ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการกลา้แสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลยั

สยาม ผูวิ้จยัใชส้ถิติค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล รายละเอียดปรากฏดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อการกล้าแสดงออกของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสยาม  
 

ปัจจัยภายนอก �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1) จ านวนคนในชั้นเรียนมีผลต่อการกลา้แสดงออก  3.94   1.13  มาก 

2) สถานท่ีใหม่และใหญ่โตมีผลต่อการกลา้แสดงออก  3.90   1.16  มาก 

3) เทคโนโลยท่ีีท่านไม่ถนดัมีผลต่อการน าเสนอและการกลา้

แสดงออก 

 3.67   1.08  มาก 

4) ความสนิทกบัเพื่อนในชั้นเรียนมีผลต่อการกลา้แสดงออก  3.73   1.14  มาก 

5) คุณกลวัอาจารยจ์ะต าหนิท าใหอ้บัอายต่อหนา้เพื่อนในชั้น

เรียน 

 3.76   1.12  มาก 

รวม  3.80   0.90  มาก 

 
                            จากตารางท่ี 4.9 ผลการส ารวจปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการกล้าแสดงออกของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสยาม  พบวา่ ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการกลา้แสดงออกของนกัศึกษาภาพรวม มีคะแนนเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�=3.80) โดยพบว่า นักศึกษาเห็นด้วยมากท่ีสุดในหัวขอ้  จ านวนคนในชั้นเรียนมีผลต่อการกล้า
แสดงออก  (�̅�=3.94) รองลงมาคือสถานท่ีใหม่และใหญ่โตมีผลต่อการกลา้แสดงออก(�̅�=3.90)   กลวัอาจารยจ์ะ
ต าหนิท าให้อบัอายต่อหน้าเพื่อนในชั้นเรียน(�̅�=3.76) และความสนิทกับเพื่อนในชั้นเรียนมีผลต่อการกล้า
แสดงออก(�̅�=3.73)  ตามล าดบั และเห็นดว้ยน้อยท่ีสุดในหัวขอ้ เทคโนโลยีท่ีท่านไม่ถนดัมีผลต่อการน าเสนอ
และการกลา้แสดงออก (�̅�= 3.67)    
 

4.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนท่ีมีผลต่อการกล้าแสดงออก 

                             ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัสนบัสนุนท่ีมีผลต่อการกลา้แสดงออก ของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

สยาม ผูวิ้จยัใชส้ถิติค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล รายละเอียดปรากฏดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัสนับสนุนท่ีมีผลต่อการกลา้แสดงออกของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสยาม  
 

ปัจจัยสนับสนุน �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1) ประสบการณ์ในอดีตมีผลต่อการกลา้แสดงออก  3.91   1.13  มาก 

2) การฝึกอบรมบุคลิกภาพมีผลต่อการกลา้แสดงออก  3.88   1.14  มาก 

3) การฝึกฝนทกัษะบ่อยๆมีผลต่อการกลา้แสดงออก  3.79   1.07  มาก 

4) การไดรั้บโอกาสในการแสดงออกมีผลทางการกลา้

แสดงออก 

 3.81   1.09  มาก 

5) การท าบทบาทสมมุติในชั้นเรียนมีผลต่อการกลา้

แสดงออก 

 3.60   1.15  มาก 

รวม  3.80   0.89  มาก 

 
                                จากตารางท่ี 4.10 ผลการส ารวจปัจจยัสนับสนุนท่ีมีผลต่อการกลา้แสดงออกของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสยาม  พบว่า ปัจจยัสนบัสนุนท่ีมีผลต่อการกลา้แสดงออกของนกัศึกษาภาพรวม มีคะแนนเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (�̅�=3.80) โดยพบว่า นักศึกษาเห็นดว้ยกบัหัวขอ้ประสบการณ์ในอดีตมีผลต่อการกลา้แสดงออก
มากท่ีสุด (�̅�=3.91) รองลงมาคือ การฝึกอบรมบุคลิกภาพมีผลต่อการกลา้แสดงออก (�̅�=3.88)  การไดรั้บโอกาส
ในการแสดงออกมีผลทางการกลา้แสดงออก (�̅�=3.81)  และการฝึกฝนทกัษะบ่อยๆมีผลต่อการกลา้แสดงออก 
(�̅�=3.79) ตามล าดบั และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดในหัวขอ้การท าบทบาทสมมุติในชั้นเรียนมีผลต่อการกลา้แสดงออก 
(�̅�= 3.60)   
 

4.6 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และปัจจัยสนับสนุนท่ีมีผลต่อ

ความกล้าแสดงออกหน้าช้ันเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 

              การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อต่อความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม เป็น

การวิเคราะห์โดยการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบที T-test ในตวัแปรเพศ และ F-test ในตวัแปร

ประเภทของโรงเรียนมธัยม หลกัสูตรการศึกษาจากโรงเรียนมธัยม รายได้ และระดบัการศึกษาในปัจจุบนัของ

นักศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis ดว้ยวิธี enter ท่ี
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ระดับนัยส าคญั 0.05 ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจยัภายนอก และปัจจยัสนับสนุนท่ีมีผลต่อความกล้า

แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ปรากฏดงัน้ี 

                สมมติฐานข้อท่ี 1  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนของ
นกัศึกษาแตกต่างกนัผูวิ้จยัไดเ้ปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนักบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัสยาม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ สถิติ
ทดสอบที (T-test) และสถิติการทดสอบ ( F-test ) ผลปรากฏดงัน้ี 
 
                             สมมติฐานท่ี 1.1 นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามเพศชายและเพศหญิงมีระดบัความกลา้แสดงออก
หนา้ชั้นเรียนแตกต่างกนั 
                          H0: นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามเพศชายและเพศหญิงมีระดบัความกลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียน
ไม่แตกต่างกนั 
                        H1: นักศึกษามหาวิทยาลยัสยามเพศชายและเพศหญิงมีระดบัความกลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียน
แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.11 การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของ 
 นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามจ าแนกตามเพศ (T-test) 
 

ความกล้าแสดงออก เพศ n t-value Sig 
1) ท่านมีความกลา้ในการกลา้แสดงออกในระดบัใด ชาย 140 4.05 0.00* 

หญิง 112   
2) ถา้มีการน าเสนองานหนา้หอ้งท่านมีความชอบใน

ระดบัใด 
ชาย 140 1.16 0.25 
หญิง 112   

3) ท่านมีโอกาสในการกลา้แสดงออกมากนอ้ยใน
ระดบัใด 

ชาย 140 2.13 0.03* 
หญิง 112   

4) ท่านมกัจะกลา้สอบถามถามอาจารยเ์วลาสงสัยใน
ชั้นเรียน 

ชาย 140 1.81 0.07 
หญิง 112   

ภาพรวม ชาย 140 3.65 0.00* 
หญิง 112   
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*ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
                      จากตารางท่ี 4.11 ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัระดบัความกลา้แสดงออกหนา้
ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามจ าแนกตามเพศ พบวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามเพศชายและเพศหญิง
มีระดบัความกลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียน, ดา้นโอกาสในการกลา้แสดงออก และความกลา้แสดงออกโดยรวม 
แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.00, 0.03, และ 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 อธิบายไดด้งัน้ี 
                      1) นักศึกษาชายมีระดบัความกลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียนมากกว่านักศึกษาหญิงอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
                      2) นักศึกษาชายเห็นว่ามีโอกาสในการกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนมากกว่านักศึกษาหญิง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
                      3) นกัศึกษาชายมีความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนโดยรวมมากกว่านกัศึกษาหญิงมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
                        ส่วนระดับความกลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียน ด้านความชอบในการน าเสนอหน้าชั้นเรียนและ
ความกลา้ในการซกัถามอาจารยใ์นชั้นเรียน มีค่า Sig เทา่กบั 0.25 และ 0.07 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 นัน่คือนกัศึกษาชาย
และนักศึกษาหญิง มีระดบัความกลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียน ดา้นความชอบในการน าเสนอหน้าชั้นเรียนและ
ความกลา้ในการซกัถามอาจารยใ์นชั้นเรียนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
                   สมมติฐานท่ี 1.2  นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามท่ีมีปัจจัยส่วนบุคลด้านประเภทของโรงเรียน
มธัยมศึกษาแตกต่างกนัมีระดบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนแตกต่างกนั 
                   H0: นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนมธัยมของรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนมี
ระดบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนไม่แตกต่างกนั 
                   H1: นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนมธัยมของรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนมี
ระดบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนแตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.12 การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของ 
 นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามจ าแนกประเภทของโรงเรียนมธัยม (T-test) 
 

ความกล้าแสดงออก ประเภทของโรงเรียนมัธยม n t-value Sig 
1) ท่านมีความกลา้ในการกลา้

แสดงออกในระดบัใด 
รัฐบาล 176 -1.689 .093 
เอกชน 76   

2) ถา้มีการน าเสนองานหนา้หอ้ง
ท่านมีความชอบในระดบัใด 

รัฐบาล 176 -2.618 .010* 
เอกชน 76   

3) ท่านมีโอกาสในการกลา้
แสดงออกมากนอ้ยในระดบัใด 

รัฐบาล 176 -.080 .936 
เอกชน 76   

4) ท่านมกัจะกลา้สอบถามอาจารย์
เวลาสงสัยในชั้นเรียน 

รัฐบาล 176 -2.457 .015* 
เอกชน 76   

ภาพรวม รัฐบาล 176 -2.425 .016* 
เอกชน 76   

*ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
                            จากตารางท่ี 4.12  ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัระดบัความกลา้แสดงออก
หน้าชั้ นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามจ าแนกตามประเภทของโรงเรียนมัธยม พบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลยัสยามจบการศึกษาจากโรงเรียนมธัยมของรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนมีระดบัความกลา้แสดงออก
หนา้ชั้นเรียน ดา้นความชอบในการน าเสนองานหนา้ชั้นเรียน, ความกลา้ในการสอบถามอาจารยใ์นชั้นเรียน และ 
ความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนโดยรวมแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.010 0.015 และ 0.016 ซ่ึงมีค่านอ้ย
กวา่ 0.05 อธิบายไดด้งัน้ี 
                              1) นกัศึกษาท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนมธัยมของรัฐบาล มีความชอบในการน าเสนองานหนา้
ชั้นเรียนนอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีจบจากโรงเรียนเอกชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
                              2) นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนมธัยมของรัฐบาลกลา้สอบถามอาจารยใ์นชั้นเรียน
นอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีจบจากโรงเรียนเอกชนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
                              3) นกัศึกษาท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนมธัยมของรัฐบาล มีความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียน
โดยรวมนอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีจบจากโรงเรียนเอกชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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                  ส่วนความกลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียน ด้านความกลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียน, ด้านการมีโอกาส
แสดงออกหน้าชั้นเรียน มีค่า Sig เท่ากบั 0.093 และ 0.936 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นัน่คือนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาจาก
โรงเรียนมธัยมของรัฐบาลและเอกชน มีความกลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียนและการมี โอกาสแสดงออกหน้าชั้น
เรียน ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
                    สมมติฐานท่ี 1.3 นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามท่ีจบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาหลกัสูตรแตกต่างกันมี
ระดบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนแตกต่างกนั 
                    H0: นักศึกษามหาวิทยาลยัสยามท่ีจบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาหลกัสูตรภาษาไทยและหลักสูตร
นานาชาติมีระดบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนไม่แตกต่างกนั 
                    H1: นักศึกษามหาวิทยาลยัสยามท่ีจบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาหลกัสูตรภาษาไทยและหลักสูตร
นานาชาติมีระดบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนแตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.13 การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัสยามจ าแนกตามหลกัสูตรท่ีจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา (t-test) 
 

ความกล้าแสดงออก หลกัสูตรการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 

n t-value Sig 

1) ท่านมีความกลา้ในการกลา้
แสดงออกในระดบัใด 

ภาษาไทย 228 -8.838 .000* 
นานาชาติ 24   

2) ถา้มีการน าเสนองานหนา้หอ้ง
ท่านมีความชอบในระดบัใด 

ภาษาไทย 228 -4.525 .000* 
นานาชาติ 24   

3) ท่านมีโอกาสในการกลา้
แสดงออกมากนอ้ยในระดบัใด 

ภาษาไทย 228 -5.002 .000* 
นานาชาติ 24   

4) ท่านมกัจะกลา้สอบถาม
อาจารยเ์วลาสงสัยในชั้นเรียน 

ภาษาไทย 228 -6.057 .000* 
นานาชาติ 24   

ภาพรวม ภาษาไทย 228 -8.991 .000* 
นานาชาติ 24   

*ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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                              จากตารางท่ี 4.13  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันระดับความกล้า
แสดงออกหน้าชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยามจ าแนกตามหลกัสูตรท่ีจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
พบว่า นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามท่ีจบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาหลกัสูตรภาษาไทยและหลกัสูตรนานาชาติ  มี
ความกลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียน, ความชอบในการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน, โอกาสในการกลา้แสดงออก, 
ความกลา้สอบถามอาจารยใ์นชั้นเรียน และความกลา้แสดงออกโดยรวม แตกต่างกนั โดยทั้งหมดมีค่า Sig เท่ากบั 
0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 อธิบายไดด้งัน้ี 
                                1) นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามท่ีจบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาหลกัสูตรภาษาไทย มีความกลา้
แสดงออกหน้าชั้นเรียนน้อยกว่านักศึกษาท่ีจบการศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
                       2) นักศึกษามหาวิทยาลยัสยามท่ีจบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาหลกัสูตรภาษาไทย มีความชอบใน
การน าเสนองานหน้าชั้นเรียนน้อยกว่านักศึกษาท่ีจบการศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
                       3) นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามท่ีจบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาหลกัสูตรภาษาไทย มีโอกาสในการ
แสดงออกหน้าชั้นเรียนนอ้ยกว่านักศึกษาท่ีจบการศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
                      4) นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามท่ีจบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาหลกัสูตรภาษาไทย มีความกลา้ในการ
สอบถามอาจารยใ์นชั้นเรียนน้อยกว่านักศึกษาท่ีจบการศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
                       5) นักศึกษามหาวิทยาลยัสยามท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาหลกัสูตรภาษาไทย มีความกลา้
แสดงออกหนา้ชั้นเรียนโดยรวมนอ้ยกว่านกัศึกษาท่ีจบการศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
  
                        สมมติฐานท่ี 1.4 นักศึกษามหาวิทยาลยัสยามท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีระดบัความกลา้แสดงออก
หนา้ชั้นเรียนแตกต่างกนั 
                        H0: นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีระดบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนไม่
แตกต่างกนั 
                     H1: นักศึกษามหาวิทยาลยัสยามท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีระดับความกลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียน
แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.14 การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัสยามจ าแนกตามรายไดข้องนกัศึกษา (F-test) 
 
ความกล้าแสดงออก รายได้เฉลีย่ต่อเดือน N F Sig 
1) ท่านมีความกลา้ในการกลา้

แสดงออกในระดบัใด 
ต ่ากวา่ 5,000 2 7.829 .000* 
5,001-10,000 4 

10,001-20,000 120 
20,001-30,000 116 
30,001-40,000 9 
40,001-50,000 1 

2) ถา้มีการน าเสนองานหนา้หอ้ง
ท่านมีความชอบในระดบัใด 

ต ่ากวา่ 5,000 2 3.952 .002* 
5,001-10,000 4 

10,001-20,000 120 
20,001-30,000 116 
30,001-40,000 9 
40,001-50,000 1 

3) ท่านมีโอกาสในการกลา้
แสดงออกมากนอ้ยในระดบัใด 

ต ่ากวา่ 5,000 2 7.676 .000* 
5,001-10,000 4 

10,001-20,000 120 
20,001-30,000 116 
30,001-40,000 9 
40,001-50,000 1 

4) ท่านมกัจะกลา้สอบถาม
อาจารยเ์วลาสงสัยในชั้นเรียน 

ต ่ากวา่ 5,000 2 6.958 .000* 
5,001-10,000 4 

10,001-20,000 120 
20,001-30,000 116 
30,001-40,000 9 
40,001-50,000 1 
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ความกล้าแสดงออก รายได้เฉลีย่ต่อเดือน N F Sig 
ภาพรวม ต ่ากวา่ 5,000 2 10.784 .000* 

5,001-10,000 4 
10,001-20,000 120 
20,001-30,000 116 
30,001-40,000 9 
40,001-50,000 1 

*ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
                                 จากตารางท่ี 4.14  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันระดับความกล้า
แสดงออกหน้าชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยามจ าแนกตามจ าแนกตามรายได้ของนักศึกษา พบว่า 
นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียน, ความชอบใน
การน าเสนองานหน้าชั้นเรียน, โอกาสในการกลา้แสดงออก, ความกลา้สอบถามอาจารยใ์นชั้นเรียน และความ
กลา้แสดงออกโดยรวม แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.000, 0.002, 0.000,0.000 และ 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 อธิบายไดว้่า นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความกลา้แสดงออกหนา้ชั้น
เรียน, ความชอบในการน าเสนองานหนา้ชั้นเรียน, โอกาสในการกลา้แสดงออก, ความกลา้สอบถามอาจารยใ์น
ชั้นเรียน และความกล้าแสดงออกโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 
 
                             สมมติฐานท่ี 1.5 นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามท่ีมีระดบัการศึกษา(ปัจจุบนั) แตกต่างกนัมีระดบั
ความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนแตกต่างกนั 
                            H0: นักศึกษามหาวิทยาลยัสยามท่ีมีระดับการศึกษา(ปัจจุบนั) แตกต่างกันมีระดับความกลา้
แสดงออกหนา้ชั้นเรียนไม่แตกต่างกนั 
                         H1: นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามท่ีมีระดับการศึกษา(ปัจจุบัน) แตกต่างกันมีระดับความกล้า
แสดงออกหนา้ชั้นเรียนแตกต่างกนั 
 
 
 



35 

 

 
 

ตารางท่ี 4.15 การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัสยามจ าแนกตามระดบัการศึกษา (ปัจจุบนั) (F-test) 
 
ความกล้าแสดงออก ระดับการศึกษา N F Sig 
1) ท่านมีความกลา้ในการกลา้แสดงออก

ในระดบัใด 
ปริญญาตรี 221 85.739 .000* 
ปริญญาโท 30   
ปริญญาเอก 1   

2) ถา้มีการน าเสนองานหนา้หอ้งท่านมี
ความชอบในระดบัใด 

ปริญญาตรี 221 37.004 .000* 
ปริญญาโท 30   
ปริญญาเอก 1   

3) ท่านมีโอกาสในการกลา้แสดงออกมาก
นอ้ยในระดบัใด 

ปริญญาตรี 221 46.579 .000* 
ปริญญาโท 30   
ปริญญาเอก 1   

4) ท่านมกัจะกลา้สอบถามอาจารยเ์วลา
สงสัยในชั้นเรียน 

ปริญญาตรี 221 48.205 .000* 
ปริญญาโท 30   
ปริญญาเอก 1   

ภาพรวม ปริญญาตรี 221 124.045 .000* 
ปริญญาโท 30   
ปริญญาเอก 1   

*ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
                                   จากตารางท่ี 4.15 ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันกับระดบัความกลา้
แสดงออกหน้าชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยามจ าแนกตามระดับการศึกษา (ปัจจุบนั) ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสยาม พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัสยามท่ีมีระดับการศึกษา (ปัจจุบนั)แตกต่างกันมีความกล้า
แสดงออกหน้าชั้นเรียน, ความชอบในการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน, โอกาสในการกลา้แสดงออก, ความกลา้
สอบถามอาจารยใ์นชั้นเรียน และความกลา้แสดงออกโดยรวม แตกต่างกนั โดยทั้งหมดมีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึง
มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 อธิบายไดว้า่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามท่ีมีระดบัการศึกษา (ปัจจุบนั) แตกต่างกนัมีความกลา้
แสดงออกหน้าชั้นเรียน, ความชอบในการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน, โอกาสในการกลา้แสดงออก, ความกลา้
สอบถามอาจารยใ์นชั้นเรียน และความกลา้แสดงออกโดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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                    สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัภายในดา้นสภาพทางดา้นร่างกาย จิตใจ เน้ือหาท่ีเตรียม ความประหม่า และ 
การชอบเก็บตวั มีอิทธิพลต่อการกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 
                    H0: ปัจจยัภายในดา้นสภาพทางดา้นร่างกาย จิตใจ เน้ือหาท่ีเตรียม ความประหม่า และ การชอบเก็บ
ตวั ไม่มีอิทธิพลต่อการกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 
                  Ha: ปัจจยัภายในดา้นสภาพทางดา้นร่างกาย จิตใจ เน้ือหาท่ีเตรียม ความประหม่า และ การชอบเก็บ
ตวั มีอิทธิพลต่อการกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 
 
ตารางท่ี 4.16 การทดสอบสัมประสิทธ์ิการถดถอยระหวา่งปัจจยัภายในกบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 

 

ปัจจยัภายใน ความกลา้แสดงออก 
B Std. Error Beta t Sig 

(Constant) 5.896 0.13  45.35 0.000* 
1) สภาพทางดา้นร่างกายท่ีไม่

สมบูรณ์มีผลต่อการกลา้
แสดงออก 

-0.122 0.038 -0.145 -3.174  0.002* 

2) เน้ือหาท่ียากเตรียมตวัมาไม่
ดีมีผลต่อการกลา้แสดงออก 

-0.149 0.037 -0.185 -4.044 0.000* 

3) สภาพทางด้านจิตใจท่ีไม่
พ ร้ อ ม มี ผ ล ต่ อ ก า ร ก ล้ า
แสดงออก 

-0.151 0.039 -0.167 -3.906 0.000* 

4) คุณมักจะต่ืนเต้น ประหม่า 
เขินอาย ทุกคร้ังท่ีpresent 

-0.189 0.035 -0.221 -5.444 0.000* 

5) คุณเป็นคนชอบเก็บตัวเวลา
เป็นจุดสนใจเลยล าบากใจ 

-0.306 0.038 -0.379 -8.034 0.000* 

R2 = 0.761 SEE=0.455    F = 156.474 * 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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                               จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวั ร่วมกนั
อธิบายความผนัแปรของแสดงออกหน้าชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยามโดยพบว่า ปัจจยัภายในท่ีมี
อิทธิพลต่อความกลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยาม คือ สภาพทางดา้นร่างกายท่ีไม่
สมบูรณ์มีผลต่อการกลา้แสดงออก (β = -0.145) เน้ือหาท่ียากเตรียมตวัมาไม่ดีมีผลต่อการกลา้แสดงออก(β = -
0.185) สภาพทางดา้นจิตใจท่ีไม่พร้อมมีผลต่อการกลา้แสดงออก (β = -0.167) คุณมกัจะต่ืนเตน้ ประหม่า เขินอาย 
ทุกคร้ังท่ีน าเสนอ t (β = -5.444) คุณเป็นคนชอบเก็บตวัเวลาเป็นจุดสนใจเลยล าบากใจ (β = -0.167) โดยมี             
นัยส าคญัทางสถิติตท่ีระดับ 0.05 โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีอ านาจในการท านายการเปล่ียนแปลงซ่ึงอยู่ใน
รูปแบบสมการดงัน้ี 
              Y = 5.896 (สภาพทางดา้นร่างกายท่ีไม่สมบูรณ์มีผลต่อการกลา้แสดงออก) – 0.185  
(เน้ือหาท่ียากเตรียมตวัมาไม่ดีมีผลต่อการกลา้แสดงออก) -5.444 (คุณมกัจะต่ืนเตน้ ประหม่า เขินอาย ทุกคร้ังท่ี
น าเสนอ)  – 0.167 (คุณเป็นคนชอบเก็บตัวเวลาเป็นจุดสนใจเลยล าบากใจ) ซ่ึงอธิบายได้ว่า ปัจจัยภายในมี
อิทธิพลต่อความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ท่ีร้อยละ 76.1 
 
                 สมมติฐานข้อท่ี 3  ปัจจยัภายนอกด้านจ านวนคนในชั้นเรียน, สถานท่ีใหม่, เทคโนโลยีท่ีไม่ถนัด, 
ความสนิทกับเพื่อน, ความกลัวอาจารย์ต าหนิมีอิทธิพลต่อความกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสยาม 
                H0: ปัจจยัภายนอกดา้นจ านวนคนในชั้นเรียน, สถานท่ีใหม่, เทคโนโลยท่ีีไม่ถนดั, ความสนิทกบัเพื่อน, 
ความกลวัอาจารยต์ าหนิ ไม่มีอิทธิพลต่อความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 
               Ha: ปัจจยัภายนอกดา้นจ านวนคนในชั้นเรียน, สถานท่ีใหม่, เทคโนโลยท่ีีไม่ถนดั, ความสนิทกบัเพื่อน, 
ความกลวัอาจารยต์ าหนิ มีอิทธิพลต่อความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 
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ตารางท่ี 4.17 การทดสอบสัมประสิทธ์ิการถดถอยระหวา่งปัจจยัภายนอกกบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียน

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 

 

ปัจจยัภายนอก ความกลา้แสดงออก 
B Std. Error Beta t Sig 

(Constant) 5.808 0.131  44.37 0.000* 
1) จ านวนคนในชั้นเรียนท่ีมีผลต่อ

การกลา้แสดงออก 
-0.281 0.042 -0.344 -6.69 0.000* 

2) สถานท่ีใหม่และใหญ่โตมีผลต่อ
การกลา้แสดงออก 

-0.249 0.035 -0.313 -7.095 0.000* 

3) เทคโนโลยีท่ีท่านไม่ถนดัมีผลต่อ
ก า ร น า เ ส น อ แ ล ะ ก า ร ก ล้ า
แสดงออก 

-0.109 0.042 -0.127 -2.584 0.010* 

4) ความสนิทกบัเพื่อนในชั้นเรียนมี
ผลต่อการกลา้แสดงออก 

-0.087 0.035 -0.107 -2.499 0.013* 

5) คุณกลัวอาจารย์จะต าหนิท าให้
อบัอายต่อหนา้เพื่อนในชั้นเรียน 

-0.142 0.039 -0.172 -3.606 0.000* 

R2 = 0.738  SEE=0.476    F = 138.840 * 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
                                   จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบวา่ ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวั ร่วมกนั
อธิบายความผนัแปรของแสดงออกหน้าชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยามโดยพบว่า ปัจจยัภายนอกท่ีมี
อิทธิพลต่อความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม คือจ านวนคนในชั้นเรียนท่ีมีผลต่อ
การกลา้แสดงออก (β = -0.344) สถานท่ีใหม่และใหญ่โตมีผลต่อการกลา้แสดงออก (β = -0.313) เทคโนโลยีท่ี
ท่านไม่ถนดัมีผลต่อการน าเสนอและการกลา้แสดงออก(β = -0.127) ความสนิทกบัเพื่อนในชั้นเรียนมีผลต่อการ
กลา้แสดงออก (β = -0.107) คุณกลวัอาจารยจ์ะต าหนิท าให้อบัอายต่อหนา้เพื่อนในชั้นเรียน (β = -0.172) โดยมี
นัยส าคญัทางสถิติตท่ีระดับ 0.05 โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีอ านาจในการท านายการเปล่ียนแปลงซ่ึงอยู่ใน
รูปแบบสมการดงัน้ี 
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                        Y = 5.808 (จ านวนคนในชั้นเรียนท่ีมีผลต่อการกลา้แสดงออก) – 0.313(สถานท่ีใหม่และใหญ่โต
มีผลต่อการกลา้แสดงออก) -0.127(เทคโนโลยีท่ีท่านไม่ถนัดมีผลต่อการน าเสนอและการกลา้แสดงออก) – 
0.107(ความสนิทกบัเพื่อนในชั้นเรียนมีผลต่อการกลา้แสดงออก)- 0.172 คุณกลวัอาจารยจ์ะต าหนิท าให้อับอาย
ต่อหน้าเพื่อนในชั้นเรียน ซ่ึงอธิบายได้ว่า ปัจจยัภายนอกมีอิทธิพลต่อความกลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียนของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ท่ีร้อยละ 73.8 
 
                      สมมติฐานข้อท่ี 4 ปัจจยัสนับสนุนด้านประสบการณ์ในอดีต, การฝึกอบรมบุคลิกภาพ, การฝึก
ทักษะ, การได้รับโอกาสในการแสดงออก และการแสดงบทบาทสมมุติในชั้นเรียนมีอิทธิพลต่อการกล้า
แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม  
                     H0: ปัจจยัสนบัสนุนดา้นประสบการณ์ในอดีต, การฝึกอบรมบุคลิกภาพ, การฝึกทกัษะ, การไดรั้บ
โอกาสในการแสดงออก และการแสดงบทบาทสมมุติในชั้นเรียนไม่มีอิทธิพลต่อความกลา้แสดงออกหน้าชั้น
เรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 
                   Ha: ปัจจยัสนับสนุนดา้นประสบการณ์ในอดีต, การฝึกอบรมบุคลิกภาพ, การฝึกทกัษะ, การไดรั้บ
โอกาสในการแสดงออก และการแสดงบทบาทสมมุติในชั้นเรียน มีอิทธิพลต่อความแสดงออกหนา้ชั้นเรียนของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 
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ตารางท่ี 4.18  การทดสอบสัมประสิทธ์ิการถดถอยระหวา่งปัจจยัสนบัสนุนกบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียน

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 

 

ปัจจยัสนบัสนุน ความกลา้แสดงออก 
B Std. Error Beta t Sig 

(Constant) 5.618 0.151  37.26 0.000* 
1) ประสบการณ์ในอดีตมีผลต่อการ

กลา้แสดงออก 
-0.268 0.043 -0.329 -6.237 0.000* 

2) การฝึกอบรมบุคลิกภาพมีผลต่อ
การกลา้แสดงออก 

-0.144 0.039 -0.178 -3.645 0.000* 

3) การฝึกฝนทักษะบ่อยๆมีผลต่อ
การกลา้แสดงออก 

-0.056 0.047 -0.065 -1.21 0.227 

4) การไดรั้บโอกาสในการแสดงออก
มีผลทางการกลา้แสดงออก 

-0.15 0.045 -0.178 -3.363 0.001* 

5) การท าบทบาทสมมุติในชั้นเรียนมี
ผลต่อการกลา้แสดงออก 

-0.21 0.04 -0.263 -5.307 0.000* 

R2 = 0.695  SEE=543    F = 95.175 * 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
                              จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวั ร่วมกนั
อธิบายความผนัแปรของแสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามโดยพบว่า ปัจจยัสนบัสนุนท่ีมี
อิทธิพลต่อความกลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม คือ ประสบการณ์ในอดีตมีผลต่อ
การกลา้แสดงออก (β = -0.329) การฝึกอบรมบุคลิกภาพมีผลต่อการกลา้แสดงออก (β = -0.178) การได้รับ
โอกาสในการแสดงออกมีผลทางการกลา้แสดงออก (β = -0.178) การท าบทบาทสมมุติในชั้นเรียนมีผลต่อการ
กลา้แสดงออก (β = -0.263) โดยมีนัยส าคญัทางสถิติตท่ีระดบั 0.05 โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีอ านาจในการ
ท านายการเปล่ียนแปลงซ่ึงอยูใ่นรูปแบบสมการดงัน้ี 
                                 Y = 5.618 (ประสบการณ์ในอดีตมีผลต่อการกล้าแสดงออก) – 0.178 (การฝึกอบรม
บุคลิกภาพมีผลต่อการกลา้แสดงออก) – 0.178(การไดรั้บโอกาสในการแสดงออกมีผลทางการกลา้แสดงออก) – 
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0.263 (การท าบทบาทสมมุติในชั้นเรียนมีผลต่อการกลา้แสดงออก) ซ่ึงอธิบายไดว้่า ปัจจยัสนบัสนุน มีอิทธิพล
ต่อความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ท่ีร้อยละ 69.5 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
                สมมติฐานข้อท่ี 1  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนของ
นกัศึกษาแตกต่างกนั ยอมรับสมมติฐาน 
                 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจยัภายในดา้นสภาพทางดา้นร่างกาย จิตใจ เน้ือหาท่ีเตรียม ความประหม่า และ 
การชอบเก็บตัว มีอิทธิพลต่อความกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ยอมรับ
สมมติฐาน 
                 สมมติฐานข้อท่ี 3 ปัจจยัภายนอกดา้นจ านวนคนในชั้นเรียน สถานท่ีใหม่ เทคโนโลยีท่ีไม่ถนดั ความ
สนิทกบัเพื่อน ความกลวัอาจารยต์ าหนิมีอิทธิพลต่อความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
สยาม ยอมรับสมมติฐาน 
                 สมมติฐานข้อท่ี  4 ปัจจยัสนับสนุนด้านประสบการณ์ในอดีต การฝึกอบรมบุคลิกภาพ การได้รับ
โอกาสในการแสดงออก และการแสดงบทบาทสมมุติในชั้นเรียนมีอิทธิพลต่อการกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียน
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ยอมรับสมมติฐาน 
                 แต่การฝึกฝนทกัษะเพียงปัจจยัเดียวท่ีไม่มีอิทธิพลต่อความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียน 
ไม่ยอมรับสมมติฐาน 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการกลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยาม สามารถ
สรุปและอภิปรายผล ดงัน้ี 
                         5.1 สรุปผลการวิจยั 

                         5.2 อภิปรายผล 

                         5.3 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี 

                         5.4ขอ้เสนอแนะในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

                 5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล  
ผลการวิเคราะหืปัจจยัส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 
55.56 อายุเฉล่ีย 22.95 ปี  จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาจากโรงเรียนรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 69.84 หลกัสูตร
การศึกษาท่ีจบจากโรงเรียนมธัยมศึกษาส่วนใหญ่เป็นหลกัสูตรภาษาไทย  คิดเป็นร้อยละ 90.48  รายไดเ้ฉล่ีย
เดือนละ 10,001-20,000 คิดเป็นร้อยละ 47.62 ระดบัการศึกษาในปัจจุบนัส่วนใหญ่เรียนในระดบัปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 87.70  
 
                  5.1.2 ระดับความกล้าแสดงออก 
ระดบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม พบวา่ ระดบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้น
เรียนในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อย โดยพบว่า นกัศึกษา มีความชอบในการน าเสนองานหน้าห้อง
มากท่ีสุด แต่ นกัศึกษากลบัเห็นวา่ตนเองมีความกลา้ในการกลา้แสดงออกนอ้ยท่ีสุด  
 
                  5.1.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการกล้าแสดงออกของนักศึกษา 
   5.1.3.1 ปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อการกล้าแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ภาพรวม มี
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยพบวา่ หวัขอ้ เน้ือหาท่ียาก การเตรียมตวัมาไม่ดีมีผลต่อการกลา้แสดงออก 
       มากท่ีสุดและหวัขอ้สภาพทางดา้นจิตใจท่ีไม่พร้อมมีผลต่อการกลา้แสดงออก และคุณมกัจะต่ืนเตน้ ประหม่า 
เขินอาย ทุกคร้ังท่ีน าเสนอมีผลต่อการกลา้แสดงออกนอ้ยท่ีสุด 
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                     5.1.3.2 ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการกลา้แสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ภาพรวม มี
คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า หัวขอ้ จ านวนคนในชั้นเรียนมีผลต่อการกลา้แสดงออกมากท่ีสุด และ
หวัขอ้ เทคโนโลยท่ีีท่านไม่ถนดัมีผลต่อการน าเสนอและการกลา้แสดงออก มีผลต่อการกลา้แสดงออกนอ้ยท่ีสุด 
                     5.1.3.3 ปัจจยัสนับสนุนท่ีมีผลต่อการกลา้แสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ภาพรวม มี
คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า หัวขอ้ประสบการณ์ในอดีตมีผลต่อการกลา้แสดงออกมากท่ีสุด และ
หวัขอ้การท าบทบาทสมมุติในชั้นเรียนมีผลต่อการกลา้แสดงออกนอ้ยท่ีสุด  
 
              5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
                     สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความกลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียนของ
นกัศึกษาแตกต่างกนั ยอมรับสมมติฐาน 
                     สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัภายในดา้นสภาพทางดา้นร่างกาย จิตใจ เน้ือหาท่ีเตรียม ความประหม่า และ 
การชอบเก็บตัว มีอิทธิพลต่อความกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ยอมรับ
สมมติฐาน 
                     สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัภายนอกดา้นจ านวนคนในชั้นเรียน, สถานท่ีใหม่, เทคโนโลยีท่ีไม่ถนัด, 
ความสนิทกับเพื่อน, ความกลัวอาจารย์ต าหนิมีอิทธิพลต่อความกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสยาม ยอมรับสมมติฐาน 
                     สมมติฐานขอ้ท่ี  4 ปัจจยัสนับสนุนด้านประสบการณ์ในอดีต, การฝึกอบรมบุคลิกภาพ, การฝึก
ทักษะ, การได้รับโอกาสในการแสดงออก และการแสดงบทบาทสมมุติในชั้นเรียนมีอิทธิพลต่อการกล้า
แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ยอมรับสมมติฐาน 
 

5.2 อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษา ผูวิ้จยัอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี 

                  5.2.1 ระดับความกล้าแสดงออกหน้าช้ันเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 

จากผลการศึกษา ระดบัความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อย โดยพบว่า 

นกัศึกษา มีความชอบในการน าเสนองานหนา้ห้องมากท่ีสุดแต่นกัศึกษากลบัเห็นวา่ตนเองมีความกลา้ในการกลา้

แสดงออกนอ้ยท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธนน ลาภธนวิรุฬห์ (2562) ท่ีศึกษาเร่ือง   

              การศึกษาพฤติกรรมการกลา้แสดงออกโดยวิธีการน าเสนอหน้าชั้นเรียนในรายวิชาการขายตรงของ

นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
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ท่ีพบว่า ก่อนท่ีจะมีการใช้เทคนิคการสอนแบบการน าเสนอหน้าชั้นเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมการกล้า

แสดงออก เฉล่ียอยู่ท่ี 2.15 อยู่ในเกณฑป์รับปรุง คลา้ยคลึงกบัการศึกษาของ กฤตภคั ใจกลา้ (2561) ท่ีศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมการกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมของนกัเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีพบว่า นกัเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมีพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  อยู่ในระดับปานกลาง 

(ค่าเฉล่ีย= 3.39) 

                 5.2.2 ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก และปัจจยัสนบัสนุนท่ีมีผลต่อความกลา้

แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 

                                5.2.2.1 ปัจจยัส่วนบุคคล  

                            ปัจจยัส่วนบุคคล ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็น

ร้อยละ 55.56 อายุเฉล่ีย 22.95 ปี  จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาจากโรงเรียนรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 69.84 

หลกัสูตรการศึกษาท่ีจบจากโรงเรียนมธัยมศึกษาส่วนใหญ่เป็นหลกัสูตรภาษาไทย  คิดเป็นร้อยละ 90.48  รายได้

เฉล่ียเดือนละ 10,001-20,000 คิดเป็นร้อยละ 47.62 ระดบัการศึกษาในปัจจุบนัส่วนใหญ่เรียนในระดบัปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 87.70  ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 

โดยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัสยามเพศชายและเพศหญิงมีระดับความกลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียน, ด้าน

โอกาสในการกลา้แสดงออก และความกลา้แสดงออกโดยรวม แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้ง

กับการศึกษาของ กฤตภัค ใจกล้า (2561) พบว่า พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมของนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่าง

เหมาะสมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติสอดคลอ้งกบัการศึกษาของคมัภีรภาพคงส ารวยและคณะ (2561) 

พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความรู้สึกไม่มัน่ใจตนเองเม่ือตอ้งพูดภาษาองักฤษและความรู้สึกอึดอดัเม่ือตอ้งพูด

ภาษาองักฤษต่อหนา้เพื่อนๆแตกต่างกนั 

                                 5.2.2.2 ปัจจยัภายใน  

                                      จากผลการศึกษาปัจจยัภายใน ท่ีมีผลต่อการกลา้แสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลยั

สยาม ภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียน

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ สภาพทางดา้นร่างกายท่ีไม่สมบูรณ์ เน้ือหาท่ียาก  

               เตรียมตวัมาไม่ดี สภาพทางดา้นจิตใจท่ีไม่พร้อม ความต่ืนเตน้ ประหม่า เขินอาย ทุกคร้ังท่ีน าเสนอ   

การเป็นคนชอบเก็บตวัเวลาเป็นจุดสนใจเลยล าบากใจ ผูวิ้จยัเห็นว่า  สภาพจิตใจแต่ละบุคคล โดยมีพื้นฐานการ

ถูกปลูกฝังมาแต่เยาวว์ยั บางคนอาจเคยกลา้แสดงออกแต่ถูกปิดกั้นจนท าให้ปัจจุบนัไม่กลา้คิดกลา้แสดงออก 
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หรือการเขินอายหากในชั้นเรียนจนไม่กลา้ท่ีจะท า ซ่ึงหากปัญหาท่ีกล่าวมาไดรั้บการแกไ้ขโดยการจดัท าบทบาท

สมมุติตั้งแต่เยาวว์ยั หรือเร่ิมตน้ใหม่ในชั้นมหาวิทยาลยัก็จะเกิดการคุน้ชินกนั ไม่เขินอาย กลา้พูด กลา้คิด กลา้ท า  

                        5.2.2.3 ปัจจยัภายนอก 

ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการกลา้แสดงออกของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ภาพรวม มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบั

มาก โดยพบวา่ หวัขอ้ จ านวนคนในชั้นเรียนมีผลต่อการกลา้แสดงออกมากท่ีสุด และหวัขอ้เทคโนโลยท่ีีท่านไม่

ถนดัมีผลต่อการน าเสนอและการกลา้แสดงออก มีผลต่อการกลา้แสดงออกนอ้ยท่ีสุด และพบวา่ปัจจยัภายนอกท่ี

มีอิทธิพลต่อความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 

จ านวนคนในชั้นเรียน สถานท่ีใหม่ เทคโนโลยท่ีีไม่ถนดั ความสนิทกบัเพื่อนในชั้นเรียน กลวัอาจารยจ์ะต าหนิท า

ใหอ้บัอายต่อหนา้เพื่อนในชั้นเรียน ผูวิ้จยัเห็นวา่ ปัจจยัภายนอก อาทิ การสบตา ไม่สบตา การวางมือ หลบสายตา 

พูดเบาไม่ชดัเจน บุคลิกเหล่าน้ีเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัง่าย ดงันั้นหากไดรั้บมอบหมายงานแลว้

เกิดอาการเหล่าน้ีอาจท าให้คะแนนออกมาไดไ้ม่ดี ไม่กลา้แสดงออก ท าให้การน าเสนองานติดขดัไปคะแนนก็

ออกมาไดไ้ม่ดี ดงันั้น หากมีการศึกษาทกัษะการพูดทกัษะพฤติกรรมเพิ่มขึ้นก็จะท าใหมี้ความกลา้มากขึ้น 

                         5.2.2.3 ปัจจยัสนบัสนุน 

ปัจจยัสนบัสนุนท่ีมีผลต่อการกลา้แสดงออกของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ภาพรวม มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มาก โดยพบว่า หัวขอ้ประสบการณ์ในอดีตมีผลต่อการกลา้แสดงออกมากท่ีสุด และหัวขอ้การท าบทบาทสมมุติ

ในชั้นเรียนมีผลต่อการกลา้แสดงออกน้อยท่ีสุด และพบว่า ปัจจยัสนบัสนุนท่ีมีอิทธิพลต่อความกลา้แสดงออก

หนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในอดีต การฝึกอบรม

บุคลิกภาพ การไดรั้บโอกาสในการแสดงออกก และการท าบทบาทสมมุติในชั้นเรียน  

                          ปัจจยัทั้งสามดา้นมีอิทธิพลต่อความกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติตท่ีระดบั 0.05 โดยมีทิศทางเชิงลบ นัน่หมายถึง หากปัจจยัทั้งสามมีมากขึ้น ความกลา้

แสดงออกจะน้อยลง หากปัจจยัทั้งสามท่ีมากระทบมีน้อยลง ความกลา้แสดงออกจะมากขึ้น สอดคลอ้งกับ

การศึกษาของพชัสุดา กลัป์ยาณวุฒิ (2558) พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 

                     ระดับ ปวช. และ ระดับปวส. ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ คือปัจจัยด้าน

ครอบครัว ปัจจยัดา้นสภาพแวดล้อมของวิทยาลยั ปัจจยัดา้นครูและปัจจยัดา้นผูเ้รียน ตามล าดบั ซ่ึงเป็นปัจจยั

ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก และปัจจยัสนบัสนุน ตามล าดบั 

                     5.2.3 แนวทางในการพฒันาการกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียนนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 
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จากผลการศึกษา ระดบัความกลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียนในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อย ท่ีพบว่า 

นักศึกษา มีความช่ืนชอบในการน าเสนองานหน้าห้องมากท่ีสุด แต่ นักศึกษากลบัเห็นว่าตนเองมีความกลา้ใน

การกลา้แสดงออกนอ้ยท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัศึกษามีความสนใจในการน าเสนองานหนา้ชั้นเรียน แต่อาจไม่มี

ความมัน่ใจในตนเอง ซ่ึง ส่งผลต่อการกลา้แสดงออก ผูบ้ริหารการศึกษาหรือครูท่ีปรึกษา หรือครูประจ ารายวิชา 

ควรจดักิจกรรมส่งเสริมการน าเสนอหนา้ชั้นเรียนให้กบันกัศึกษา โดยบรรยากาศเป็นกนัเอง ผ่อนคลาย และให้

นักศึกษามีส่วนร่วมในการคัดเลือกหัวข้อ พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาในการเตรียมตัวท่ีเหมาะสม เพื่อให้

นกัศึกษาสามารถเตรียมองคค์วามรู้ ฝึกซอ้ม เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ตนเอง ในการกลา้แสดงออกหนา้ชั้นเรียน 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับสถานศึกษา 

1. ควรพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความมัน่ใจและความกลา้แสดงออกหนา้
ชั้นเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามใหม้ากขึ้น 

2. ควรคละกลุ่มการท ากิจกรรมดว้ยการคละนกัศึกษาท่ีจบระดบัมธัยมท่ีแตกต่างกนั เช่น 
นกัศึกษาท่ีจบโรงเรียนเอกชนท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกบันกัศึกษาท่ีจบโรงเรียนรัฐบาล เพื่อฝึกความ
กลา้แสดงออกของนกัศึกษา 

3. นักศึกษาควรหมัน่ฝึกฝน และเพิ่มความมัน่ใจในการน าเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยการ
เตรียมความพร้อม เตรียมตวั เตรียมขอ้มูล และฝึกซ้อมเป็นประจ าเพื่อสร้างความมัน่ใจและความ
กลา้แสดงออก 

4. อาจารยใ์หโ้อกาสนกัศึกษาถามตอบไดอ้ยา่งอิสระในช่วงท่ีมีการเรียนการสอน  

                           5. ควรศึกษารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความมัน่ใจและความกลา้แสดงออกของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัสยาม 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
                   1.  ควรศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม เพื่อคน้หาปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความกลา้แสดงออกของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 
                  2. ควรเพิ่มขนาดกลุ่มตวัอย่างหลายๆกลุ่มดว้ยการรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากนกัศึกษาในคณะ
อ่ืนๆ ของมหาวิทยาลยั 
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                 3.การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการรวบรวมข้อมูลเฉพาะกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด มหาวิทยาลยัสยาม ประจ าปีการศึกษา 2563 ทุกระดบัการศึกษา ขอ้มูลท่ีไดจึ้งเป็นตวัแทนของนกัศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัสยาม ประจ าปีการศึกษา 2563 ทุกระดบัการศึกษาเท่านั้น 
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