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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาในการพัฒนานักศึกษาในรายวิชาการพัฒนา

บุคลิกภาพ หัวขอ การฝกพูดและพูดในโอกาสตางๆ ดานพฤติกรรมการกลาแสดงออก และออกแบบการ

จัดการเรียนรูเพื่อการสงเสริมพฤติกรรมการกลาแสดงออกดวยเทคนิคการสอนแนะ และเพื่อทดลองการใช

รูปแบบการจัดการเรียนการรูดวยเทคนิคการสอนแนะในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ หัวขอ การฝกพูดและ

พูดในโอกาสตางๆ ดานพฤติกรรมการกลาแสดงออก  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ที่เรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ       

ในภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน 50 คน    วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถ่ีเปนรอยละ (Percentage)  

คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ คาที (t-test) 

ผลการศึกษาพบวา ปญหาในการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เกิดจากบรรยากาศในหองเรียนที่ไมเปนกัลยาณมิตรหรือมี
บรรยากาศการเรียนการสอนที่อึดอัด มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  สวนความตองการในการจัดการเรียนการสอน อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การเรียนรูแบบรวมมือระหวางผูเรียนและผูสอนสงผลตอการเรียนรู
ที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และผลจากการทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนการรูดวย
เทคนิคการสอนแนะ พบวา ผูเรียนมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการกลาแสดงออกสูงกวากอนการใชเทคนิค
การสอนแนะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู 1 ดาน คือ ดานการยอมรับคําชมเชย  ความพึงพอใจ
ในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือการแจงผลยอนกลับและใหขอเสนอแนะอยูในระดับมากที่สุด  ขอเสนอแนะ 
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ในการวิจัย ผูสอนควรนําเทคนิคการสอนแนะมาใชในการเรียนการสอน โดยควรใหความสําคัญในข้ันตอนแรก 

คือ การสรางบรรยากาศในการเรียนมากที่สุด เพราะเปนดานแรกในการสรางบรรยากาศที่เปนมิตร ชวยสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนและผูสอน เกิดการมีสวนรวม และทําใหผูเรียนกลาที่จะเปดใจบอกเลาความ

ตองการและเปดรับกิจกรรมตางๆ ในช้ันเรียน และเปดรับความรูที่ผูสอนมอบใหอยางเต็มใจ ไมถูกบังคับ 
สําหรับผูที่ตองการวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการปรับเทคนิคการสอนแนะใหมใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน

มากย่ิงข้ึน เพราะรูปแบบของเทคนิคการสอนแนะที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนการพัฒนารูปแบบเทคนิคการ

สอนแนะจากบริบทขององคกรธุรกิจเปนสวนใหญ จึงอาจทําใหเทคนิคการสอนแนะที่นํามาใชอาจไมเหมาะสม

กับบริบทในการจัดการเรียนการสอน จึงขอนําเสนอเทคนิคการสอนแนะ ดังน้ี (1) การสรางบรรยากาศในการ

เรียนการสอน (2) การวิเคราะหสถานการณ เพื่อกําหนดวัตถุประสงคการเรียนการสอน (3) การสรางจูงใจใน

การเรียนการสอน (4) การสอน (ประกอบดวย การบอกเลาและแสดงใหดู การทดสอบ และการปฏิบัติ)      

(5) การสอบ และ (6) การแจงผลยอนกลับและใหขอเสนอแนะแกผูเรียน 
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บทที่ 1 

บทนํา  
 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

เน่ืองจากในป 2558 จะเกิดการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics 

Community) ทั้ง 10 ประเทศ ไดแก ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส

กัมพูชาและบรูไน เพื่อที่จะใหมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกันซึ่งอาจสงผลใหเกิดการแขงขันที่รุนแรงทั้ง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และดานแรงงาน หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษามีการต่ืนตัว

ในเรื่องน้ีเปนอยางมาก โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจผลิตบัณฑิตออกสูตลาดแรงงานที่สําคัญของ

ประเทศ ซึ่งนักศึกษาตองเรงพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพ โดยมีแนวคิดทางดานการศึกษา

ที่เรียกวา ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ที่ประกอบไปดวย 4C คือ การคิดวิเคราะห 

(Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) การรวมมือ (Collaboration) และ ความคิดสรางสรรค 

(Creativity) (สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน, 2556: ออนไลน) ซึ่งถือวาเปนทักษะ

ที่จําเปนมากตอผูเรียนในสถานการณปจจุบัน เพื่อใหสามารถเปนตัวเลือกของสถานประกอบการในการรับเขา

เปนสวนหน่ึงขององคกร และที่สําคัญเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันในตลาดแรงงานได การที่ผูเรียนจะ

สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ไดน้ัน ผูเรียนจะตองมีพฤติกรรมการกลา

แสดงออกที่เหมาะสมเปนอันดับแรกกอน เพราะถือเปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิงตอการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน 

เน่ืองจากเปนปจจัยที่ทําใหสามารถเผชิญกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม กลาฟนฝา อุปสรรค ปญหา 

และยังทําใหเปนบุคคลที่มีความมั่นใจในตนเองไดในสิ่งที่ตองการ และบุคคลที่พบเห็นจะใหเกียรติมากข้ึน 

จอรนสัน (Johnson, 2004 อางอิงจาก ตรรกพร สุขเกษม, 2554) กลาววาการที่บุคคลจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู

พฤติกรรมการกลาแสดงออกน้ัน จะตองตระหนักไวเสมอวาการเปลี่ยนแปลงน้ันจะทําใหคนใกลชิดหรือคนที่

เกี่ยวของแสดงพฤติกรรมโตตอบในทาทางลบตอการเปลี่ยนแปลงน้ันได เน่ืองจากวาถาบุคคลไมเคยมี

พฤติกรรมการกลาแสดงออกแลวไปแสดงออกเลย การเปลี่ยนแปลงน้ันยากที่ผูใกลชิดหรือคนที่เกี่ยวของจะ

ยอมรับได ดังน้ันจึงกลาวไดวา การที่บุคคลมีพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมชวยทําใหมีบุคลิกที่ดี

ข้ึน สามารถปรับตัวมีความเช่ือมั่นในตนเอง กลาแสดงออก กลาพูดตอหนาผูอื่น กลาเขารวมกิจกรรม ไดรับ

การยอมรับจากเพื่อน มีผลการเรียนที่ดีข้ึน สําหรับดานการศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกเปนสิ่งที่สําคัญย่ิง

สําหรับผูเรียนที่เรียนทางดานการจัดการทรัพยากรมนุษย เพราะจะตองนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและ

ทางดานสังคม รวมถึงการทํางานในอนาคตตอไป ซึ่งจะทําใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจใน การแสดงออกน้ันๆ 
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มากข้ึนอยางสมเหตุสมผลตามสถานการณที่เกิดข้ึนในทางกลับกันหากผูเรียนไมมีความกลาแสดงออกก็จะ

สงผลใหผูเรียนขาดความเช่ือมั่น และอาจจะตองเผชิญกับปญหาทางดานการติดตอหรือการมีปฏิสัมพันธกับ

บุคคลอื่นดวย ซึ่งจะทําใหเกิดความยากลําบากในการทํางาน 

จากการที่ผูวิจัยไดปฏิบัติการสอนในรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่  2/255  ต้ังแต

สัปดาหที่ 1 ของการเรียนการสอน  พบวา ผูเรียนสวนใหญยังขาดคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ไมพรอมรับกับ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงได โดยเฉพาะขาดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีพฤติกรรมการกลา

แสดงออกยังไมเหมาะสมหรือไมกลาแสดงออกในสิ่งที่จะชวยสรางการเรียนรูช้ันเรียน เชน ไมมีการซักถามใน

เน้ือหาวิชาที่เรียน ไมกลาแสดงความคิดเห็น ขาดทักษะในการนําเสนองานหนาช้ันเรียน ซึ่งการขาดทักษะและ

พฤติกรรมดังกลาวจะเปนตัวฉุดรั้งการเรียนรูที่จําเปนของผูเรียน ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นควรนําเทคนิคการสอนแนะ 

(Coaching Technique) เขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะเทคนิคการสอนแนะจะชวยปลดปลอย

ศักยภาพของบุคคลใหสามารถปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเปนกระบวนที่ชวยใหเกิดการเรียนรู 

และแสดงใหเห็นการพัฒนาและประสิทธิภาพที่สามารถพิสูจนผลของการปฏิบัติงานได  ซึ่งมีนักคิดหลายทาน

ไดใหความหมายการสอนแนะไวดังน้ี Galley (1986. quoted in Williams, 2005) ไดกลาวถึงการสอนแนะ   

วาเปนกระบวนการปลดปลอย (Unlocking) ศักยภาพของบุคคลใหมากที่สุด หรือปรับปรุงและพัฒนาผลการ

ปฏิบัติงานรวมถึงทักษะของบุคคล Wilson et al. (1993) ไดอธิบายการสอนแนะวาเปนเทคนิคการฝก

ความคิด (Cognitive Apprenticeship) อยางหน่ึง ซึ่งผูสอน (Instructor) จะสังเกตผูเรียนในขณะทํากิจกรรม 

โดยมีการบอกใบ (Hints) การใหความชวยเหลือ (Help) และการใหผลตอบกลับ (Feedback)  สวน Werner 

and Simone (2006) ไดใหความหมายของการสอนแนะวาคือ กระบวนการที่ใชการสนับสนุนบุคลากร     

เพื่อทําใหพวกเขาสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายทําใหสําเร็จลุลวง และชวยสงเสริมผลการปฏิบัติงาน

ของหัวหนางาน และทําใหเปาหมายขององคกรบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และ Champathes 

(2006) ไดกลาวถึงธรรมชาติของการสอนแนะวา เปนเทคนิคที่จําเปนเพื่อการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน    

การสอนแนะไมใชการสอน การสอนเปนการสื่อสารทางเดียว (One-way communication) หัวหนางาน

สามารถสอนลูกนอง เพื่อใหทําในสิ่งที่สมควรแตลูกนองอาจไมเขาใจหรือไมสามารถปฏิบัติไดตามความคาดหวัง

ของหัวหนางานสวนการสอนแนะเปนกระบวนการสื่อสารสองทาง (Two Way Communication)  โดย     

โคชจะเปนผูกําหนดความคาดหวัง ชวยใหเกิดผลลัพธมีการใหขอมูลยอนกลับผูถูกสอนแนะ โดยเปดโอกาสให  

ผูถูกสอนแนะไดเรียนรูและปฏิบัติ ซึ่งมีการดําเนินกระบวนการตาง ๆ เพื่อทําใหบรรลุผลลัพธตามเปาหมาย   

อีกทั้งการสอนแนะยังเกิดปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางผูสอนแนะกับผูถูกสอนแนะผู สอนแนะไมเพียง     

เปนนักปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ไดกําหนดไวอยาเดียวแตเปนเสมือนโคช นักกีฬาที่คอยชวยมองหาโอกาสใน

การแขงขันและชวยวินิจฉัยวาจะดําเนินการเลนอยางไรในสนามแขงขัน อีกทั้งยังสามารถบอกวาสิ่งใดควร

ปรับปรุงและควรปรับปรุงอยางไรถึงจะบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว   

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตระหนักถึงความสําคัญของการสรางบัณฑิต

ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคพรอมรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไดบูรณาการกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน และการวิจัยรวมกัน โดยไดสนับสนุนใหคณาจารยไดมีโอกาสพัฒนาตนเองจากการรวมกัน
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ดําเนินกิจกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนตามรายวิชาที่เหมาะสม และมีกระบวนการหนุนเสริม

การพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยการสอนแนะมาในชวงปการศึกษา 2556 ตลอดจนไดมีการฝกปฏิบัติรวมกัน

ในการสนับสนุนใหคณาจารยที่รวมโครงการบูรณาการไดเรียนรูจากการเปนผูฝกสอนใหกับผูเรียนในการลง

พื้นที่ทําวิจัย สามารถพัฒนาสูการนําผลการจัดการความรูมาใชเปนประโยชนในวงรอบใหม คือ การประยุกตใช

กับการเรียนการสอน ที่ควรมีระบบการพัฒนาที่เปนมาตรฐาน ใชความรูที่เหมาะสมเช่ือถือได ซึ่งการวิจัยในช้ัน

เรียนจะเปนกลไกในการขับเคลื่อนที่ตอบสนองไดเปนอยางดี 

ผูวิจัยในฐานะที่ไดมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว จึงไดนําการเรียนรูตามกระบวนการจัดการ

เรียนรูแบบสอนแนะหรือโคช มาบูรณาการกับรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยใชกระบวนการวิจัยใน     

ช้ันเรียนมาออกแบบการจัดการเรียนการสอนครั้งน้ี ซึ่งจะเนนการปรับปรุงบุคลิกภาพของผู เรียนใหมี

บุคลิกภาพที่เหมาะสม สรางความมั่นใจสูสังคมการทํางาน และเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ผูวิจัยคาดหวังวาหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชเทคนิคการสอนแนะรวมใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะชวยสรางพฤติกรรมการกลาแสดงออกและชวยสรางผูเรียนใหเปนผูมี

บุคลิกภาพที่ดีมากข้ึน เปนจุดเริ่มตนในการชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออกให

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตและสังคมได และเปนสวนหน่ึงที่ทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในดานการ

เรียนและการดําเนินชีวิตในอนาคตตอไปได 

การดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในลักษณะดังกลาวนอกจากจะเปนการทดลอง

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนสอนที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายและสอดคลองกับ

เปาประสงคของการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาแลว ยังจะเปนการติดตามประเมินผลสรุป

บทเรียน ทั้งกระบวนการของการจัดการเรียนรูแบบสอนแนะที่จะสามารถนําไปใชประโยชนไดตอไปในรายวิชา

ที่ใชในการวิจัย นําไปประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ตลอดจนนําไปสูการแลกเปลี่ยน

เรียนรูผานการจัดการความรูในระบบการบริหารจัดการงานวิจัยในสวนของการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อการ

พัฒนาการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการไดตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปญหาในการพัฒนาผูเรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ หัวขอ การฝกพูดและพูดใน

โอกาสตางๆ ดานพฤติกรรมการกลาแสดงออก และออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อการสงเสริมพฤติกรรมการ

กลาแสดงออกดวยเทคนิคการสอนแนะ 

 2. เพื่อทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนการรูดวยเทคนิคการสอนแนะในรายวิชา การพัฒนา

บุคลิกภาพ หัวขอ การฝกพูดและพูดในโอกาสตาง ๆ ดานพฤติกรรมการกลาแสดงออก 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยน้ีเปนการศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ สําหรับการเรียนการสอน

รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งมีประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ที่เรียนในรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 

2/2556 จํานวน 50 คน โดยมีตัวแปรที่ใชในการศึกษา คือ ตัวแปรตน ไดแก เทคนิคในการสอนแนะ 

ประกอบดวย 8 ตัวแปร ไดแก (1) การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน (2) การวิเคราะหสถานการณ เพื่อ

กําหนดวัตถุประสงค (3) การจูงใจหรือใหรางวัล (4) การบอกเลาและแสดงใหดู (5) การทดสอบ (6) การปฏิบัติ 

(7) การตรวจสอบ ตรวจขอสอบ และ (8) การแจงผลยอนกลับและใหขอเสนอแนะ สวนตัวแปรตาม ไดแก

พฤติกรรมการกลาแสดงออก 

 

สมมติฐานการวิจัย 

พฤติกรรมกลาแสดงออกของผูเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะสูงกวากอนการ

จัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

เทคนิคการสอนแนะ 

(1) การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน 

(2) การวิเคราะหสถานการณ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค 

(3) การจูงใจหรือใหรางวัล 

(4) การบอกเลาและแสดงใหดู 

(5) การทดสอบ 

(6) การปฏิบัติ 

(7) การตรวจสอบ ตรวจขอสอบ 

(8) การแจงผลยอนกลับและใหขอเสนอแนะ 

      พฤติกรรมการกลาแสดงออก 

(1) การริเริ่มกลาวทักทาย 

(2) การมีสวนรวมในการสนทนา 

(3) การกลาวคําชมเชย 

(4) การยอมรับคําเชย 

(5) การพูด และแสดงความคิดเห็นสวนตัว 

(6) การลาวคําวิจจารณ 

(7) การยอมรับคําวิจารณ 

(8) การปฏิเสธที่จะทําตามคําขอรองไมมีเหตุผล 

(9) การพูดถึงสิทธิอันพึงมีพึงไดไมลวงละเมิด 

    สิทธิผูอ่ืน 

สภาพปญหาในการจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ หัวขอ การฝกพูดและพูดในโอกาสตางๆ 

การออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อการสงเสริมพฤติกรรม 
การกลาแสดงออกดวยเทคนิคการสอนแนะ 

การทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนการรูดวยเทคนิคการสอนแนะในรายวิชา การ
พัฒนาบุคลิกภาพ หัวขอ การฝกพูดและพูดในโอกาสตาง ๆ  

ดานพฤติกรรมการกลาแสดงออก 
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นิยามศพัท 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษา คนควา แนวคิดทฤษฎีตางๆ ตลอดจนศึกษาจากผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของ โดยไดนํามาเปนแนวทางการกําหนดนิยามศัพทได ดังน้ี 

พฤติกรรมการกลาแสดงออก หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงอารมณและความรูสึกตางๆ ตอผูอื่น

ไดอยางเหมาะสม โดยไมมีการวิตกกังวล ไมกาวกายสิทธิของผูอื่นพรอมทั้งสามารถบอกถึงความตองการของ

ตนเองหรือปกปองสิทธิของตนเอง นอกจากน้ี ตองแสดงถึงความมั่นใจในตนเองเรื่องการพูดตอที่ชุมชน และ

สามารถรับฟง ใหเหตุผล เปลี่ยนแปลงแกไขผลงาน จากการวิจารณใหขอเสนอแนะของผูสอนและเพื่อนๆ โดย

สามารถแบงพฤติกรรมกลาแสดงออก เปน 8 ดาน ดังน้ี คือ 

การริเร่ิมกลาวทักทาย  คือ  ความสามารถที่จะแสดงออกทางสีหนา  นํ้าเสียง  การพูดที่ตรง 

กับความรูสึกกับบุคคลที่รูจักดวยใบหนาย้ิมแยมแจมใส และแสดงความเปนมิตรกับบุคคลที่ตองการรูจักใหมาก

ข้ึน และแสดงความยินดีตอบุคคลที่ไดพบรวมทั้งสามารถพูดทักทายโดยกลาวคํา “สวัสดี” ไดมากกวาที่จะกม

ศีรษะ หรือทําทาเอียงอาย  

  การมีสวนรวมในการสนทนา คือ ความสามารถที่จะพูดคุยหรือเลาเรื่องที่นาสนใจใหบุคคล

อื่นฟงได ดวยใบหนาที่เหมาะสมกับสถานการณและบรรยากาศโดยไมผูกขาดการสนทนาหรือพูดโออวด และ

สามารถเลาถึงความสําเร็จไดเมื่อถึงเวลาเหมาะสม  

  การกลาวคําชมเชย คือ ความสามารถแสดงออกถึงการชมเชยทั้งคําพูดและทาทางอยาง

จริงใจ และตอหนาบุคคลน้ันไดอยางชัดเจนมีความสอดคลองกันทั้งนํ้าเสียง ทาทางและถูกกาลเทศะ  

  การยอมรับคําชมเชย คือ ความสามารถยอมรับคําชมเชยไดอยางเต็มใจและมีมารยาท

มากกวาที่จะแสดงความไมเห็นดวย เชน การพูด “ขอบคุณ” เมื่อไดรับคําชมเชย ดวยคําพูดที่สุภาพและใบหนา

ย้ิมแยมแจมใส  

  การพูด และแสดงความคิดเห็นสวนตัว คือ การเสนอความคิดเห็นตาง ๆ ในการประชุม 

หรือในกลุมเพื่อน เพื่อใหเปนที่ยอมรับ สามารถบอกเหตุผล หรือความรูสึกของตนเองทั้งคําพูดและการกระทํา

โดยไมกระทบถึงบุคคลอื่น  

  การกลาวคําวิจารณ คือ ความสามารถที่จะวิจารณบุคคลอื่นอยางตรงไปตรงมาดวยความ

จริงใจเหมาะสม ทั้งคําพูดที่สุภาพและทาทางที่สมควร ไมพูดดวยอารมณฉุนเฉียวหรือเหน็บแนม รวมไปถึงการ

กลาวตักเตือน หรือบอกใหบุคคลอื่นไดเปลี่ยนการกระทําในทางที่ดีข้ึนและกลาวคําวิจารณโดยตรงตอบคุคลน้ัน  

  การยอมรับคําวิจารณ คือ ความสามารถที่จะแสดงการยอมรับคําวิจารณดวยใบหนาปกติ ไม

แสดงอาการโกรธและไมพอใจออกไป รวมถึงสามารถที่จะอธิบายและช้ีแจงเหตุผล หากคิดวาตนเองถูกและ 

เมื่อคําวิจารณเหลาน้ีเปนสิ่งที่คิดวาเหมาะสมดีและดี ก็สามารถนํามาปฏิบัติปรับปรุงตนเองใหดีข้ึนได  

  การปฏิเสธท่ีจะทําตามคําขอรองไมมีเหตุผล คือ ความสามารถในการ “ปฏิเสธ” ใหทําในสิ่ง

ที่เห็นวาไมมีเหตุผลไมสมควรถาไดรับการขอรอง และการแสดงออกซึ่งการปฏิเสธน้ันก็ตองแสดงดวยกิริยา

อาการที่สมควร ทั้งคําพูดและสีหนา  
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  การพูดถึงสิทธิอันพึงมีพึงไดไมลวงละเมิดสิทธิผูอ่ืน คือ การไมปลอยใหใครเอารัดเอาเปรียบ 

เมื่อมีความรูสึกถูกเอาเปรียบสามารถที่จะกลาวคําปฏิเสธไดโดยไมรูสึกผิด สามารถที่จะแสดงสิทธิอันชอบธรรม 

และขอรองใหบุคคลอื่นแสดงตอตนดวยความยุติธรรม สามารถแสดงความของใจหรือรองทุกขไดอยางหนัก

แนน โดยไมตองทําลายสถานการณ  

เทคนิคการสอนแนะ หมายถึง กระบวนการปลดปลอยศักยภาพของผูเรียนใหมากที่สุดหรือปรับปรุง

และพัฒนาผลการเรียนโดยผูสอน รวมถึงการใหคําแนะนําจากผูสอน หรือจากผูเช่ียวชาญจากภายนอก

มหาวิทยาลัย และเปนกระบวนการสื่อสารสองทางระหวางผูสอนแนะและผูเรียนที่ไมใชการสอน หรือการรับ   

ฟงคําเตือนจากผูสอนอยางเดียว ผูสอนสามารถชวยวินิจฉัยพฤติกรรมวาควรปรับปรุงสิ่งใดและปรับปรงุอยางไร 

เพื่อทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันมากกวาการสอนเพียงวิธี โดยประกอบดวยตัวแปร  8 ตัว ดังน้ี 

การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน หมายถึง ผูสอนไดสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนรู ลดความเครียด  เสริมกิจกรรมตางๆ และเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นทุกคน เพื่อทลาย

กําแพงที่มีตอผูสอน และเพื่อนๆ ในกลุม ซึ่งทําใหบรรยากาศในการสอนแนะเปดประตูข้ึน และผูสอนสามารถ

ใชกระบวนการสอนแนะกระตุนใหผูเรียนเกิดการต้ังคําถาม  

การวิเคราะหสถานการณ เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค หมายถึง ผูสอนไดทําการวิเคราะห

พฤติกรรมการแสดงออก การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน หรือสิ่งที่ควรตองปรับปรุงของผูเรียน เพื่อนําขอมูลที่

ไดมากําหนดวัตถุประสงคในการสอนแนะ  

การจูงใจหรือการใหรางวัล หมายถึง ข้ันตอนที่ผูสอนไดสะทอนใหผูเรียนแตละรายทราบถึง

ปญหาของตนเองแลว ผูสอนยังตองกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและใสความพยายามที่ปรับปรุงตนเอง 

และเห็นความสําคัญในการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน และใสแรงจูงใจ โดยใชคําพูดช่ืนชม (Appreciated) 

ตอความสามารถและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหเกิดกําลังใจและแรงผลักดันที่สงผลตอพัฒนาการ

เรียนรู 

 การบอกเลาและแสดงใหดู หมายถึง ผู สอนสรางบรรยากาศใหเกิดการเลาเรื่อง และ

บรรยายความรูความ พรอมทั้งช้ีแนะวิธีการที่ถูกตองหรือการลงไปปฏิบัติงานในหนางานจริง เพื่อใหการสอน

แนะเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง และเปดรับการเรียนรูอยางเต็มใจ โดยไมเกิดการยัดเยียดความรูจาก

ผูสอน  

การทดสอบความรูความเขาใจ หมายถึง เปนการทดสอบกอนการลงไปปฏิบัติในหนางาน

จริง เพื่อทําใหแนใจวาผูเรียนมีความรูความ  เขาใจที่ถูกตองตามเน้ือหาวิชา และสามารถปฏิบัติงานไดจริง โดย

ผูสอนจะตองทําการทดสอบความรูความเขาใจของผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อสะทอนผลการประเมินความรู

ความเขาใจใหผูเรียนไดรับทราบ ซึ่งจะทําใหลดความผิดพลาดในการลงไปปฏิบัติงานจริงได  

การปฏิบัติ หมายถึง การเปดเวทีใหแกผูเรียนไดลงมือปฏิบัติในสถานการณจริง เพื่อนํา

ความรูความเขาใจที่มีไปปฏิบัติจริง  โดยผูสอนจะเปนเสมือนโคชนักกีฬาที่คอยสังเกตการณอยูขางสนาม คอย

ดูลักษณะทาทางการเลนจริงในสนามพรอมทั้งสังเกตการณการแกไขปญหาตางๆ ในสถานการณจรงิของผูเรยีน 
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เพื่อทําการประเมินและสะทอนกลับถึงปญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่จริงซึ่งจะชวยใหผูเรียนสามารถแกไขสถานณได

อยางถูกตองและเหมาะสม  

การตรวจสอบ หมายถึง ผูสอนจะตองทําหนาที่ตรวจสอบติดตามการลงไปปฏิบัติในจริงของ

ผูเรียนวาดําเนินการถูกตองตรงตามแผนการเรียนรูหรือไม และคอยช้ีแนะแนวทาง คอยตอบขอซักถาม เมื่อ

ผูเรียนมีปญหาเกิดข้ึนในการลงไปปฏิบัติการจริง  

การแจงผลยอนกลับ และการใหขอเสนอแนะ  หมายถึง การที่ผูสอนนําผลการปฏิบัติงาน

จริงแจงใหผูเรียนทราบ เพื่อใหทราบถึงสิ่งที่ตองปรับปรุง และตอบขอซักถามที่ผูเรียนสงสัยในข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่รวดเร็ว ถูกตอง และยังสรางความเขาใจที่ดีตอกันระหวางผูสอน

กับผูเรียน 
  

 

 

 



 
 

 

 

 

บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่กี่ยวของ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ สําหรับการเรียนการสอน 

รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ผูวิจัยขอเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการกลาแสดงออก 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนแนะ 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการกลาแสดงออก 

นักจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร ไดแบงพฤติกรรมที่มนุษยแสดงออกเปน 3 ลักษณะดวยกัน ไดแก 

พฤติกรรมกลาแสดงออก พฤติกรรมไมกลาแสดงออก และพฤติกรรมกาวราว ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

กลาแสดงออก ผูวิจัยจะไดนําเสนอตามลําดับดังน้ี 
 2.1.1 พฤติกรรมการกลาแสดงออก (Assertive Behavior) 

         1) ความหมายของพฤติกรรมการกลาแสดงออก 

   สมโภชน เอี่ยมสภาษิต ( 2539) ไดใหความหมายของพฤติกรรมกลาแสดงออกไววาเปน

ความสามารถที่จะเสนอหรือแสดงออกของบุคคลไดอยางเปนธรรมชาติมากที่สุดตามสภาพการณที่เปนอยูและ

สามารถจัดการกับปญหาตางๆ ไดดวยวิธีการทางบวกโดยปราศจากความวิตกกังวล 

   โวลเป (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2539; อางอิงมาจาก Wolpe, 1982) ไดใหความหมายของ

พฤติกรรมการกลาแสดงออกพอสรุปไดวา เปนความสามารถที่จะเสนอหรือแสดงออกของบุคคลไดอยางเปน

ธรรมชาติมากที่สุดตามสภาพการณที่เปนอยูและสามารถจัดการกับปญหาตางๆ ตอผูอื่นไดอยางเหมาะสม โดย

ไมเกิดความวิตกกังวล จากความหมายของโวลเป ใหไวน้ีจะเห็นไดวามีคําที่สําคัญอยู 2 คํา คือ คําวา ความ

เหมาะสมกับความวิตกกังวล ซึ่งความหมายของคําเหมาะสมน้ัน คงจะช้ีออกไปไมไดวาพฤติกรรมที่แสดง

ออกไปในลักษณะใดจึงจะเรียกวาเหมาะสม คงจะตองข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูใหคําปรึกษาที่จะตองพิจารณา

ทั้งในแงสภาพการณบุคคล และสังคมเปนหลัก แตสิ่งที่โวลเปดูเหมือนวาจะใหความสําคัญมากที่สุด เห็นจะอยู

ที่ความวิตกกังวล เน่ืองจากวัตถุประสงคหลักของการฝกการกลาแสดงออกน้ันก็เพื่อที่จะบําบัดผูที่ไมสามรถ

แสดงออกได เน่ืองจากเกิดความวิตกกังวลน้ันเอง เพราะถาบุคคลไมแสดงออก หรือแสดงออกอยางไม

เหมาะสม แลวไมเกิดความวิตกกังวล การฝกการกลาแสดงออกก็ไมนาเหมาะสมที่จะนํามาใชในกรณีดังกลาว 

ควรจะจัดการฝกทักษะทางสังคม (Social Skills Training) 



10 

 
  ลาซาลัส (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2539; อางอิงมาจาก Laszarus, 197) ไดกําหนด

พฤติกรรมการกลาแสดงออกไว 4 ลักษณะ สรุปไดดังน้ี 

   1. สามารถที่จะเริ่มดําเนินการและยุติการสนทนาไดดวยความสําเร็จ 

   2. สามารถที่จะกลาวปฏิเสธได  

3. สามารถที่จะกลาวขอรองผูอื่นได   

   4. สามารถที่จะแสดงออกถึงความรูสึกทางบวกและทางลบได 

  อัลเบอต้ี และ เอมมอนส (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2539; อางอิงมาจาก Alberti and 

Emmons, 1974) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการกลาแสดงออกวา เปนพฤติกรรมที่บุคคลทําในสิ่งที่เขา

สนใจ การเรียกรองที่ปราศจากความกังวล การแสดงความรูสึกอยางตรงไปตรงมา ดวยความสบายใจ หรือการ

กระทําตามสิทธิของตนโดยมีการพิจารณาถึงสิทธิผูอื่น 

  ละเอียด ชูประยูร และคณะ (2521) ไดใหความหมายพอสรุปไดวา พฤติกรรมการกลาแสดง

ออกเปนการแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดและอารมณของบุคคลตามสิทธิตอบุคคลอื่น เปนการแสดงออกที่มี

เหตุผลเปนที่ยอมรับในสังคม พฤติกรรมการกลาแสดงออกเปนลักษณะการแสดงออกที่ไมตองการอํานาจ ไม

ชอบการบังคับขูเข็ญ ครอบคลุมถึงพฤติกรรมดานตางๆ เชน การกลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางไปจากบุคคล

อื่นๆ การกลาวิพากษวิจารณในสิ่งที่ไมถูกตองอยางมีเหตุผล 

  หลุย จําปาเทศ (2533) กลาววา พฤติกรรมการกลาแสดงออกเปนลักษณะการกลาแสดงออก

ที่ไมตองการอํานาจ ไมตองการบังคับขูคุมพฤติกรรมของคูสนทนาแตตรงขามเปนการพัฒนาตนเองใหเกดิความ

เช่ือมั่นที่ถูกตอง เปนที่นับถือของผูอื่นและสังคมยอมรับ 

  พรรณราย ทรัพยะประภา (2526) ไดสรุปความหมายของพฤติกรรมการกลาแสดงออกไววา

เปนความสามรถในการกลาแสดงออก ถึงความรูสึกตางๆ ไมวาจะเปนความรูสึกทางบวกหรือทางลบ ตามสิทธิ

สวนบุคคล ในสวนที่ถูกตองเหมาะสมละเมื่อบุคคลใดแสดงพฤติกรรมตามความรูสึกของตนแลว จะเกิด

ความรูสึกเขมแข็งและมั่นใจในตัวเองมากข้ึน 

  พรพิมล เมืองแวง (2539) ไดใหความหมายพฤติกรรมการกลาแสดงออกไววา พฤติกรรมการ

กลาแสดงออก เปนพฤติกรรมของบุคคลแสดงออกในทางบวกหรือลบ เพื่อจะรักษาสิทธิของตนไว ทั้งในดาน

ความรูสึก อารมณ ตลอดจนการกระทําตางๆ โดยเมื่อแสดงพฤติกรรมออกไปแลว ไมเกิดความวิตกกังวลหรือ

ลําบากใจ เปนพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ ประการสําคัญคือ ตองไมละเมิดสิทธิของผูอื่น และเปนพฤติกรรมที่

สามารถพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพในทางบวก 

  ชานสเบอรี่ (กุศล รักญาติ, 2539 ; อางอิงมาจาก Sansbury, 1974) ไดใหความหมายไววา 

พฤติกรรมการกลาแสดงออก เปนลักษณะหน่ึงของการกลาแสดงออกทางดานความคิดและความรูสึกอยางมี

ประสิทธิภาพประกอบดวยทักษะที่เปนคําพูด นํ้าเสียง และสิ่งที่ไมเปนคําพูด 

  แลงก และจาคูโบวสกี (กุศล รักญาติ, 2539 ; อางอิงมาจาก Lange and Jakubowski. 

1976) กลาวโดยสรุปไดวา พฤติกรรมการกลาแสดงออกเปนการยืนหยัดในสิทธิสวนบุคคลเปนการแสดงออก

ถึงความเช่ือ ความรูสึก และตองการอยางตรงไปตรงมา จริงใจ และแสดงออกในลักษณะเหมาะสมโดยไมกาว
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กายสิทธิของบุคคลอื่น นอกจากน้ียังเกี่ยวของกับการใหเกียรติตนเอง และใหเกียรติบุคคลอื่น บุคคลจะ

สามารถแสดงออกใหเห็นถึงความตองการของตนเองหรือปกปองสิทธิของตนเองพรอมๆกับการใหเกียรติแก

ความตองการและสิทธิของบุคคลอื่น 

  เกร (พรพิมล เมืองแวง, 2539 ; อางอิงมาจาก Gay, 1975) ไดใหความหมายของพฤติกรรม

การกลาแสดงออกไววา การกลาแสดงออกเปนการเผยตนเองใหทราบวาตนคือใคร มีความคิดและความรูสึก

อยางไร 

  จากความหมายของพฤติกรรมการกลาแสดงอออกดังกลาว สามารถสรุปไดวา พฤติกรรมการ

กลาแสดงออก เปนพฤติกรรมหน่ึงของบุคคลที่แสดงออกเพื่อใชสื่อสารกับบุคคลอื่นสามารถทําในสิ่งที่เขาสนใจ 

เพื่อใหไดรับการตอบสนองตามความจริงเหมาะสมและเกิดประโยชน มีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข    

อีกทั้งยังสามารถเสริมสรางบุคลิกลักษณะของบุคคลใหดีข้ึน เพื่อชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวไดอยางมี

ประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคม 

การฝกการกลาแสดงออก (Assertive Training) เปนเทคนิคการปรับพฤติกรรมที่พัฒนาข้ึน 

เพื่อชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคมการฝกการกลา

แสดงออกน้ี เดิมพัฒนาโดย ซอลเตอร (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2539 ; อางอิงมาจาก Salter, 1977) ไดตีพิมพ

ในหนังสือช่ือ Conditioner Ref lex Therapy ในป 1949 และ เรียกพฤติกรรมที่เขาฝกใหบุคคลแสดงออกวา 

Excitatory Behavior ซึ่งหมายถึงพฤติกรรรมที่บุคคลแสดงออกไดอยางเหมาะสมเมื่อถูกกระตุนดวยสิ่งเรา 

โดยที่เขามีความเช่ือวา ผูปวยที่เปนโรคจิตทุกคน และบุคคลที่มีปญหาในการแสดงออกทุกคนทุกคน ควรจะ

ไดรับการฝกพฤติกรรมดังกลาวน้ี แตนาเสียดายที่ผลงานของ Salter ไมคอยไดรับผลการยอมรับในสมัยน้ัน

จนกระทั่ง โวลเป ไดนําเอาแนวคิดของ Salter มาปรับปรุงเสียใหมแลวเรียนพฤติกรรมที่ฝกใหบุคคลแสดงออก

วา (Assertive Behavior) พฤติกรรมการกลาแสดงออกแทนคําวา Excitation โดยเช่ือวาพฤติกรรมดังกลาว

ควรฝกใหกับบุคคลที่ไมสามารถแสดงออกไดเน่ืองจากเกิดความกลัวหรือวิตกกังวล 

คิลเลย (พรพิมล เมืองแวง, 2539 ; อางอิงมาจาก Kelley, 1979) กลาวถึงพฤติกรรมการกลา

แสดงออกสรุปไดวาเปนทฤษฎีตอบสนองทางพฤติกรรมศาสตรแขนงหน่ึงที่นํามาใชกันมากโดยการจดัโปรแกรม 

การฝกอบรม ใหผูที่มีความประสงคจะปรับพฤติกรรมของเขาอาจเรียกไดวาเปนทฤษฎีปองกันสิทธิ หรือเปน

การแสดงถึงสิทธิอันพึงมีพึงไดของตนเอง โดยไมเปนการละเมิดหรือกาวกายสิทธิของผูอื่น ลักษณะที่สําคัญทาง

ทฤษฎีการกลาแสดงออก หรือทฤษฎีปองกันสิทธิ ประกอบดวย 

  1. ปรัชญาที่แฝงอยูภายในทฤษฎีการกลาแสดงออก ในสถานการณทางสังคมหลายๆดานเปน

การสอนใหคนกลาแสดงออก 

  2. พฤติกรรมการตอบสนอง ในสถานการณตางๆ อาจแบงได 3 ลักษณะ คือ พฤติกรรม

กาวราว พฤติกรรมกลาแสดงออก และพฤติกรรมไมกลาแสดงออก 

  3. พฤติกรรมการตอบสนองทั้ง 3 แบบดังกลาว สามารถสังเกตไดจากสิ่งที่ปรากฏตางๆ 

ดังน้ีคือ 

        1. อารมณ (Emotion) 
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        2. การแสดงทาทางที่ไมใชคําพูด (Nonverbal Language) 

        3. การใชคําพูด (Verbal Language) 

  4. โครงสราง หรือหนาที่แตกตางกันระหวางพฤติกรรมการตอบสนองทั้ง 3 แบบ 

  5. สถานการณการปองกันสิทธิหรือการแสดงออกที่เหมาะสม 

  ดังที่ไดกลาวไวแตตนวาแนวคิดของการฝกการกลาแสดงออกน้ันเริ่มจากงานของ ทรอสต

เซอร (Trotzer, 1977) โดยที่เขามีความเช่ือวาการฝกการกลาแสดงออกน้ัน ควรฝกใหกับคนที่มีปญหาทุกคน

และเมื่อฝกสําเร็จแลว ก็จะเปนลักษณะนิสัยของบุคคลน้ันไป ซึ่งไดเสนอวาผูมีปญหาในสังคมควรไดรับการฝก

ในดานตางๆ ดังตอไปน้ี 

       1. ฝกการพูดแสดงความรูสึก เปนการพูดถึงความรูสึกตางๆ ดังตัวอยางเชน “ผมชอบ

ขนม” “ที่รักผมรักคุณมากจริงๆ” “น้ันมันเปนความงี่เงาของผมเอง” 

       2. ฝกการแสดงออกทางสีหนา เปนการฝกการแสดงออกทางใบหนา ซึ่งเปนไปตาม

ลักษณะอารมณ หรือความรูสึกที่เกิดข้ึน 

       3. การฝกการแสดงความคิดเห็นตอผูอื่นในกรณีที่ไมเห็นดวย 

       4. ฝกที่จะใชคําวา ผม/ดิฉัน 

       5. ฝกที่จะแสดงความเห็นดวยเมื่อไดรับคําชม เชน “คะ ดิฉันชอบชุดน้ีเชนกัน” แทนที่

จะพูดวา “อะไรกันชุดน้ันเกาแลวคะ” 

       6. ฝกการแสดงออกทั้งหมดใหผสมผสานกันไป 

 นอกจากน้ียังไดจําแนกลักษณะของผูมีพฤติกรรมการกลาแสดงออกวามี 4 ลักษณะ ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

        1. เปนผูมีอิสระในการเปดเผยตนเองทั้งคําพูด และการกระทํา ซึ่งบงช้ีถึงความรูสึก

นึกคิดละความตองการของตนเอง โดยไมกระทบถึงบุคคลอื่น 

        2. เปนผูที่มีความสามารถติดตอกับบุคคลทุกระดับอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา 

จริงใจและเหมาะสม 

        3. เปนผูกระทําสิ่งตางๆ ใหเปนไปตามความตองการของตนเองและแสวงหา

ประโยชนในตัวเอง ไมเฉ่ือยชา ไมรอใหใครชวย 

  4. เปนบุคคลที่กระทําในสิ่งที่ตนเช่ือวาดีและถูกตอง แตยอมรับขอผิดพลาดและ

ขอจํากัดของตนเอง 

2) ขอบขายของพฤติกรรมการกลาแสดงออก 

                      1. การพัฒนาทักษะการแสดงออก โดยปกติแลวการพัฒนาทักษะการกลาแสดงออกน้ัน

มักจะแตกตางกันไป ตามแตปญหาของแตละบุคคล ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนการบําบัดเฉพาะเจาะจง (Specific 

Treatment) (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2539) แลวแตกรณี เชน ถาพบวาปญหาเกี่ยวกับการกลาวปฏิเสธที่ไมมี

เหตุผล ผูใหคําปรึกษาจะตองสรางโปรแกรมการกลาวปฏิเสธในกิจกรรมการใหคําปรึกษาแบบกลุม ทั้งน้ีเพื่อให

ไดแกปญหาเฉพาะหนาไดโดยตรงแตเมื่อเทคนิคการฝกการกลาแสดงออกน้ัน ไดรับความนิยมเมื่อไปใชแลวก็

จะพบปญหาที่ไมเหมือนกันและนําไปใชในสถานการณน้ันไมได จึงเกิดปญหาซึ่งจะตองมีการพัฒนาเทคนิคใหม



13 

 
ที่จะนําไปใชในการปรับพฤติกรรมการกลาแสดงออกไดอยางเหมาะสมเปนการไมเฉพาะเจาะจง (Nonspecific 

Treatment)  

  ในการพัฒนาทักษะการกลาแสดงออกน้ัน สามารถแบงทักษะออกเปน 2 ประเภท คือ ทักษะ

ทั่วไป กับทักษะเฉพาะเจาะจง 

  ทักษะทั่วไป เปนทักษะพื้นฐานที่ผูใหคําปรึกษาจะตองฝกการใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ทักษะดังกลาวมีอยู 6 ดานคือ 

   1. การประสานสายตา (Eye Contact) เปนการมองไปยังบุคคลที่พูดดวยเพื่อบอก

ใหรูวาผูพูดน้ันมีความจริงใจในสิ่งที่พูด ซึ่งนับวาเปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญมากของพฤติกรรมการกลา

แสดงออก เน่ืองจากวาถาพฤติกรรมที่แสดงน้ันไมมีการประสานตาก็อาจจะเปนสัญญาณที่แสดงถึงการซอนสิ่ง

ที่ไมพึงปรารถนาเอาไว เชน ฉันกําลังวิตกกังวลมากนะ หรือฉันก็ไมเช่ือในสิ่งที่ฉันพูดหรอก 

   2. นํ้าเสียง (Voice Tone) การพูดที่แสดงใหเห็นการกลาแสดงออกน้ันนํ้าเสียงที่ดัง

พอเหมาะสําคัญมาก เพราะถาพูดดวยนํ้าเสียงที่เบา จะทําใหผูฟงไมแนใจในสิ่งที่ผูพูดกําลังพูดอยู อีกทั้งการพดู

เสียงที่เบาๆ น้ัน มักจะทําใหไปสูความรูสึกที่วาผูพูดน้ันขาดความมั่นใจ หรือมีความกลัวอะไรบางอยางอยู 

ในทางกลับกัน ถาพูดดวยเสียงที่ดังเกินไปก็จะเปนการรบกวนผูฟงและทําใหเขาอยูในฐานะที่ต้ังรับลักษณะของ

การพูดจึงดูเหมือนวาเปนการแสดงออกซึ่งมีความกาวราวไป 

   3. การวางทาทาง (Posture) การวางทาทางน้ัน ควรจะใหเหมาะสมกับสถานการณ

โดยที่ไมควรวางทาทางใหดูเครงขรึมจนเกินไป เพราะทําใหดูเหมือนวาเครียดหรือวางทาผอนคลายมากไป จนดู

วาไมจริงจัง นอกจากน้ีการวางทาทางน้ันควรจะใหอยูในลักษณะของการเผชิญหนา สวนของรางกายน้ันควรจะ

ต้ังใหตรง แตถาจะเอียงควรจะเอียงเขาหาผูพูดดวยมิใชเอียงตัวออก 

   4. การแสดงทางหนา (Facial Expression) การสื่อใหเห็นถึงการกลาแสดงออก จะ

หมดความหมายไปทันที ถาการแสดงออกทางหนาไมสอดคลองกับสิ่งที่ตองการจะสื่อ เชน การพูดวา สิ่งน้ันทํา

ใหดิฉันโกธรมากนะ แตขณะเดียวกันใบหนาน้ันมีรอยย้ิมอยูผูฟงก็จะเกิดความสับสนในสิ่งที่ผูพูดตองการจะสื่อ

จริงๆ ผลที่ตามมาคือ ผูฟงไมไดรับถึงเน้ือหาที่ผูพูดตองการจะบอก การไมสอดคลองระหวางสิ่งที่พูด กับการ

แสดงออกทางหนาน้ีมักจะเกิดกับคนเราตองการปกปองตนเองในกรณีที่ผูฟงไมสามารถที่จะยอมรับสิ่งที่ผูพูด 

พูดได 

   5. เวลา (Time) การกลาแสดงออกจะหมดประสิทธิภาพทันที ถาแสดงออกในเวลา

ที่ไมเหมาะสม ดังน้ันในการตัดสินใจในการเลือกเวลาและโอกาสที่มีความเหมาะสมจึงนับไดวามีความสําคัญ

มาก การที่ลูกนองเสนอแนะบางอยางใหกับเจานายน้ัน ถาเสนอแนะเปนการสวนตัว บางครั้งอาจจะไดผลดีกวา

การเสนอแนะในที่ชุมชน 

   6. เน้ือหาในการพูด (Content) การแสดงออกจะไมไดรับการสนใจเลยถาเน้ือหาที่

พูดน้ันมีลักษณะของการตําหนิ กวางเกินไป หรือออนเกินไป ซึ่งเ น้ือหาในการพูดน้ันควรจะชัดเจน 

เฉพาะเจาะจงและตรงไปตรงมา 

3) องคประกอบของพฤติกรรมกลาแสดงออก 
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       บัทเลอร (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2539 ; อางอิงมาจาก Butler, 1976) กลาววา บุคคลที่

แสดงพฤติกรรมกลาแสดงออกน้ันควรไดรับการฝกทั้งการสื่อขอความที่ใชภาษา (The Verbai Massage) และ

การใชทาทาง (The Non Verbal Massage)  

  1. การใชภาษา (The Verbal Massage)  

            (1) การพูดอยางตรงเปาหมาย (Directness) หมายถึง การพูดใหตรงกับอารมณ ความรูสึก 

และความคิดของตนเอง เปนการบอกกลาวบุคคลอื่นใหรูสึกถึงความรูสึกนึกคิดที่แทจริงของตนเองอยาง

ตรงไปตรงมา 

(2) ความจริง (Honesty) หมายถึง ความจริงใจในการแสดงออกความรูสึกที่แทจริงของ

ตนไมใชสิ่งที่ตนคิดวา “นาจะรูสึก”ไมใชสิ่งที่บุคคลอื่นที่รวมฟง อยูดวยคิดวานาจะรูเชนน้ัน เปนความรูสึกที่

แทจริงที่เกิดจากตนเอง 

 (3) ความสุภาพน่ิมนวล (Spontaneity) หมายถึง การแสดงความรูสึกของตนออกไปโดย

ทันทีทันใด ทั้งในสิ่งที่เห็นดวย และไมเห็นดวยอยางสุภาพ 

2. การใชทาทาง (The Non Verbal Massage)  

                    นอกจากการฝกการใชภาษาแลว ผูเขารับการฝกจะตองไดรับการฝกเปนพิเศษในเรื่อง

ตอไปน้ี 

 1. การประสานสายตา (Eye Contact) 

 2. การแสดงความรูสึกทางสีหนา (Facial Expression) 

 3. นํ้าเสียง ระดับเสียง (Voice Tone. Voice Volume) 

 4. การแสดงกิริยาทาทาง (Body Posture) 

 5. การแสดงทาทางประกอบ (Gesture) 

4) ทฤษฎีพฤติกรรมกลาแสดงออก 

             Kelley (1979 อางถึงใน วิไล ไชยปกรณ, 2532) กลาวถึงพฤติกรรมการกลาแสดงออกเปน

ทฤษฎีตอบสนองทางพฤติกรรมศาสตรแบบหน่ึงที่นํามาใชกันมากโดยการจัดโปรแกรมการฝกอบรมใหผูที่มี

ความประสงคจะปรับพฤติกรรมของเขา อาจเรียกไดวา เปนทฤษฎีการปองกันสิทธิคือ เปนการแสดงสิทธิอัน

พึงมีพึงไดรับของตนเอง โดยที่ไมเปนการลวงละเมิดหรือกาวกายสิทธิของผูอื่น 

  ลักษณะที่สําคัญของทฤษฎีการกลาแสดงออกหรือทฤษฎีการปองกันสิทธิ ประกอบดวย 

           1) ปรัชญาที่แฝงอยูในทฤษฎีการกลาแสดงออกในสถานการณทางสังคมหลายๆ ดาน เปนการ

สอนใหคนกลาแสดงออก 

           2) พฤติกรรมในการตอบสนองในสถานการณตางๆ อาจแบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ พฤติกรรม

กาวราว พฤติกรรมกลาแสดงออก และพฤติกรรมไมกลาแสดงออก ซึ่งไดแสดงลักษณะของพฤติกรรมความรูสกึ

ของผูแสดงพฤติกรรมในตารางการเปรียบเทียบขางทายน้ี 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบพฤติกรรมกาวราว พฤติกรรมกลาแสดงออก และพฤติกรรมไมกลาแสดงออก 
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ตัวแปร พฤติกรรมกาวราว พฤติกรรมกลาแสดงออก พฤติกรรมไมกลาแสดงออก 

ลักษณะของพฤติกรรม 

 

 

 

 

ความรูสึกของผูแสดง

พฤติกรรม 

 

 

 

ความรูสึกของบุคคลอื่นๆ 

ที่เกิดจากการสื่อสัมพันธ

ดวย 

 

ความรูสึกของผูอื่นที่มีตอ

ตัวผูแสดงพฤติกรรม 

มีอารมณไมเหมาะสม

แสดงออกมาตรงๆ ทําให

ผูอื่นเสียหาย กลาแสดง

ความรูสึก 

 

ชอบการตรงไปตรงมา

คอนขางมาก เหยียดหยาม

เปนบางครัง้และอาจจะรูสึก

ผิดในเวลาตอมา 

 

รูสึกเจบ็ปวด ถูกทําราย

จิตใจ ทําใหเสียหนาเสีย

ศักด์ิศรี 

 

รูสึกโกรธ หาทางแกแคน ถา

มีโอกาส 

มีอารมณทีเ่หมาะสม

แนนอน จริงใจ ถูกตอง 

เช่ือมั่นในตัวเอง กลาทีจ่ะ

ทํา 

 

มีความรูสกึเช่ือมั่น ยอมรับ

นับถือตนเองทั้งในเวลาน้ัน

และเวลาตอมา 

 

 

รูสึกเห็นคุณคาที่ไดรบัการ

ยอมรบัและอยากสนทนา

ดวย 

 

รูสึกกวาเปนผูนาศรัทธาทํา

ใหเกิดการยอมรับนับถือ 

มีอารมณไมเหมาะสม ซอน

เรน ปดบงัปฏิเสธตนเอง มี

การไตรตรอง 

 

 

รอนใจในขณะน้ันและอาจจะ

โกรธในเวลาตอมา 

 

 

 

รูสึกผิด กาวราวหรือ

ความรูสึกเดนกวา เหนือกวา 

 

 

รูสึกนาสงสาร ย่ัวโทสะ นา

เบื่อหนาย เกิดความโกรธ 

  

3) พฤติกรรมตอบสนองทั้ง 3 แบบ ดังกลาวน้ันสามารถสังเกตไดจาก 

   3.1 การแสดงออกทางอารมณ (emotion) เชน โกรธ เสียใจ ดีใจ นอยใจ 

   3.2 การแสดงกริยา ทาทาง ที่ไมใชคําพูด (nonverbal behavior) เชน การพยักหนา กวัก 

มือ โบกมือ 

   3.3 การใชภาษาพูด (verbal language) เชน สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ 

4) โครงสรางหรือหนาที่ที่แตกตางกันระหวางพฤติกรรม 3 แบบ 

5) องคประกอบของสถานการณปองกันสิทธิหรือการกลาแสดงออก 

              จากที่กลาวมาแลวขางตนสรุปวา ทฤษฎีกลาแสดงออกเสนอรูปแบบสําหรับบุคคลผูที่

ปรารถนาจะยืนหยัดตอสูเพื่อสิทธิของตนเองโดยไมไปกาวกายสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น เปนแบบที่สามารถ

นําไปใชในสถานการณทุกแบบทั้งเรื่องเกี่ยวกับสวนตัว อาชีพและสังคม 

  

2.1.2 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการกลาแสดงออกกับพฤติกรรมไมกลาแสดงออก 
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         Alberti and Emmons (1978) ไดเปรียบเทียบในแงการแสดงความรูสึกและผลของการ

กระทําของบุคคลที่มีพฤติกรรมกลาแสดงออกกับพฤติกรรมไมกลาแสดงออกไวดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความรูสึกและผลของการกระทําระหวางพฤติกรรมกลาแสดงออกกับพฤติกรรมไม 

                กลาแสดงออก 

พฤติกรรมกลาแสดงออก พฤติกรรมไมกลาแสดงออก 

ในฐานะเปนผูกระทํา 

1) สงเสริมตนเอง 

2) มีการแสดงออก มีความรูสึกที่ดี เกี่ยวกับตนเอง 

3) เปนผูกําหนดสิ่งตางๆ ดวยตนเอง 

4) อาจประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา 

ในฐานะเปนผูกระทํา 

1) ปฏิเสธ ไมกลาทํา 

2) เก็บตก ไมสบายใจ กังวลใจ 

3) ผูอื่นกําหนดสิ่งตางๆ ได 

4) ไมประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความรูสึกและผลของการกระทําระหวางพฤติกรรมกลาแสดงออกกับพฤติกรรมไม 

             กลาแสดงออก 

พฤติกรรมกลาแสดงออก พฤติกรรมไมกลาแสดงออก 

ในฐานะเปนผูกระทําตาม 

1) สงเสริมตนเอง 

2) มีการแสดงออก 

3) อาจประสบความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนา 

ในฐานะเปนผูกระทําตาม 

1) รูสึกมีความผิดหรือรูสึกโกรธ 

2) ไมพอใจผูกระทํา 

3) ผูกระทําไดรับผลสําเรจ็ในสิง่ที่ปรารถนาโดยที่

ไดรับความเดือดรอน 

(1) ลักษณะของพฤติกรรมกลาแสดงออก 

             สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต กลาววา พฤติกรรมการกลาแสดงออกมีอยูดวยกันหลายลักษณะ

ตามความเหมาะสมในการแสดงออก แตละลักษณะน้ันยอมข้ึนอยูกับสถานการณที่บุคคลน้ันเผชิญอยูและได

แบงลักษณะของพฤติกรรมกลาแสดงออกเปน 6 ลักษณะดวยกัน (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2539) 

    1. แสดงออกข้ันพื้นฐาน (Basic Assertion) เปนการแสดงออกเพื่อรักษาสิทธิตลอดจน

ความเช่ือ ความรูสึกและความคิดเห็นของตน โดยไมจําเปนตองอาศัยทักษะทางสังคมอื่นๆ เชน ความเขาอก

เขาใจ การเผชิญหนา การชักจูง เปนตน 
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 2. การแสดงพฤติกรรมกลาแสดงออกในลักษณะเขาอกเขาใจ (Empathic Assertion) เปน

พฤติกรรมที่บุคคลตองแสดงใหผูอื่นที่เกี่ยวของรับรู ตนเองเขาใจสถานการณความรูสึก ความตองการ ความ

เช่ือ ฯลฯ ของตนเองมากกวาที่จะแสดงความตองการ หรือความรูสึก ออกมาเพียงธรรมดาเทาน้ัน ดังน้ันการ

แสดงพฤติกรรมกลาแสดงออกในลักษณะเขาอกเขาใจ จึงประกอบดวยประโยค 2 สวน คือ สวนแรกบุคคล

แสดงการยอมรับเขาใจผูอื่นสถานการณน้ันแลว จึงตามมาดวยสวนที่สองคือ การยืนยันสิทธิของตนเองอยางไร

ก็ตามการแสดงพฤติกรรมการกลาแสดงออกในลักษณะเขาอกเขาใจ จะทําใหผูพูดใชเวลาช่ัวครู พยายามเขาใจ

ความรูสึกของผูอื่นกอนที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา ลักษณะเชนน้ีอาจชวยลดพฤติกรรมกาวราวที่เกิดควรของ

ผูพูดเมื่อเกิดอารมณฉุนเฉียวลงได 

3. การแสดงพฤติกรรมกลาแสดงออกในลักษณะการเพิ่มระดับ (Escalation Assertion) ใน

การแสดงพฤติกรรมกลาแสดงออกน้ัน ควรแสดงออกในลักษณะที่จะกอใหเกิดความรูสึกหรืออารมณทางลบให

นอยที่สุดในขณะเดียวกันก็ใหไดผลตามที่ตองการ แตถาแสดงออกในลักษณะดังกลาวแลวนยังถูกละเมิดสิทธิ

สวนบุคคลอยู ผูที่ถูกละเมิดจึงควรจะคอยๆ เพิ่มระดับของความเขมของการแสดงพฤติกรรมกลาแสดงออกข้ึน

ไป หรืออาจจะใชในการเนนความมั่งคงของการพูดของตนเองก็ไดโดยไมจําเปนตองเพิ่มระดับการแสดง

พฤติกรรมกลาแสดงออกที่เหมาะสมแตไมใชความกาวราว 

4. การแสดงพฤติกรรมกลาแสดงออกในลักษณะการเผชิญหนา (Confrontive Assertion) 

เปนการแสดงพฤติกรรมกลาแสดงออกที่ใชเมื่อเห็นวาคําพูดและการกระทําของบุคคลน้ันไมไปดวยกัน ลักษณะ

พฤติกรรมมกลาแสดงออก ลักษณะน้ีจะบอกอยางเปนรูปธรรมชัดเจนวาอะไรที่บุคคลไดพูดวาจะทํา และอะไร

ที่บุคคลน้ันไดกระทําไปจริงๆ และหลังจากน้ันจึงบอกสิ่งที่ตองการ การแสดงออกน้ีจะเปนการพูดไปตามความ

จริงที่เกิดข้ึน โดยไมมีการตีความหรือประเมินคาใดๆ ทั้งสิ้น 

5. การแสดงพฤติกรรมกลาแสดงออกในลักษณะการใชรูปแบบ (I = Language Assertion) 

มีประโยชนอยางมากตอการแสดงออกถึงความรูสึกไมวาความรูสึกน้ันเกิดจากการที่ผูอื่นยัดเยียด คานิยม และ

ความคาดหวังของตนใหกับเขาการแสดงออกในลักษณะดังกลาวประกอบดวย 4 ประโยค คือ 

   1. ประโยชนที่บอกถึงเหตุที่เกิดข้ึน 

   2. ประโยชนที่บอกถึงผลที่เกิดข้ึน 

   3. ประโยชนที่บอกถึงความรูสึก 

   4. ประโยชนที่บอกถึงสิ่งที่อยากใหเกิดข้ึน 

6. การแสดงพฤติกรรมกลาแสดงออกและการชักจูง (Assertion and Persuasion) เปน

การแสดงความเห็นตางๆ ในการประชุมหรือในกลุม เพื่อใหเปนที่ยอมรับโดยใหแสดงความกาวราวออกมา ซึ่ง

วิธีการจะเสนอความคิดใหไดผลน้ัน จะตองพิจารณาทั้งเวลาละทักษะของประโยคที่พูด ตองแสดงถึงความ

พอใจของผูพูด 

(2) พฤติกรรมการกลาแสดงออกแบงเปน 3 ระดับ คือ 

    1) การแสดงพฤติกรรมกลาแสดงออกเพียงเล็กนอย (Minimally Assertive) เปน

พฤติกรรมที่สามารถสังเกตไดจากคําพูดและการแสดงออกวา มีลักษณะไมยอมทําตามผูคอยเอาเปรียบแต
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ขณะเดียวกันก็ไมเปนแบบกาวราว รูวาตนเองรูสึกอยางไรในระดับน้ี มักจะใชคําพูด…อือ… ดี…แต เพื่อโตตอบ

ฝายตรงขาม   

   2) การแสดงพฤติกรรมกลาแสดงออกดวยความมั่นใจ (Confident Assertive) เปน

พฤติกรรมที่สามารถสังเกตไดจากนํ้าเสียงที่หนักแนน เช่ือมั่น โตตอบไดรวดเร็ว รูจักที่จะใชคําพูดที่ตรงกับ

ความรูสึกที่เกิดข้ึนโดยปราศจากการเหน็บแนม แกแคนฝายตรงขาม และพูดดวยเหตุผล 

   3) การแสดงพฤติกรรมกลาแสดงออกรวม (Mutually Assertive) มีลักษณะที่สามารถฟง

และตอบฝายตรงขามไดอยางเขาใจ รวมทั้งรูวาฝายตรงขามมีความรูสึกอยางไร นอกจากน้ันสามารถจะ

เผชิญหนา (confront) กับฝายตรงขามที่มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน โกรธโดยไมมีสาเหตุ หรือขาดความ

รับผิดชอบ 

  Salter (1976 อางถึงใน พรรณราย, 2524) ผูนําในเรื่องพฤติกรรมกลาแสดงออก ไดสรุปถึง

บุคคลผูที่มีพฤติกรรมการกลาแสดงออกจะสามารถแสดงพฤติกรรมตางๆ ดังตอไปน้ี 

  1. การพูดแสดงความรูสึก (Use Feeling-Talk) สามารถแสดงออกซึ่งความชอบและความ

สนใจของตนไดอยางชัดเจนและไมชัดเจน มากกวาที่จะพูดอะไรออกมาอยางกลางๆ เชน สามารถที่จะพูดไดวา 

“ฉันชอบแกงชามน้ี”  หรือ “ฉันชอบเสื้อตัวน้ีของคุณจัง” แทนที่จะพูดวา เปนกลางๆ วา “แกงชามน้ีอรอยดี” 

สามารถที่จะใชวลีวา “ฉันคิดวา” หรือ “ฉันรูสึกวา” ไดในเวลาที่เหมาะสม 

  2. การพูดเกี่ยวกับตนเอง (Talk About Yourself) ถาทําอะไรสักอยางที่มีคุณคาและหนา

สนใจก็สามารถที่จะเลาใหเพื่อนๆ ทราบได จะไมผูกขาดการสนทนาหรือคุยโมโออวดแตจะสามารถเลาถึง

ความสําเร็จของตนเองเมื่อถึงเวลาอันสมควร 

  3. การพูดทักทายปราศรัย (Make Greeting Talk) สามารถแสดงความเปนมิตรกับบุคคลที่

ตองการรูจักไดมากข้ึน ย้ิมแยมแจมใส และแสดงความยินดีตอบุคคลที่ไดพบ สามารถพูดไดวา “สวัสดีคะ ดีใจ

ที่ไดพบคุณอีก” มากกวาที่จะกลาวคําวา “สวัสดีคะ” แตเพียงอยางเดียวหรือเพียงกมศรีษะใหเฉยๆ หรือทําทา

เอียงอาย 

  4. การยอมรับคําชมเชย (Accept Compliment) สามารถยอมรับคําชมเชยไดอยางจริงใจ 

แทนที่จะแสดงความไมเห็นดวยอยางตรงขาม เชน เมื่อมีคนชมวา “เสื้อของคุณตัวน้ีสวย” ก็สามารถที่จะกลาว

ตอบโตไดวา “ขอบคุณคะ ดิฉันก็ชอบมันเหมือนกัน” แทนที่จะพูดวา “ตายละ เสื้อตัวน้ีหรือคะสวย” หรือวา 

“โอย มันเกาแลวละคะ” การยอมรับคําชมเชยเปนการใหรางวัลแกผูกลางชมเชยแทนที่จะเปนการลงโทษเขา 

  5. การแสดงความไมเห็นดวยแตเพียงเล็กนอย (Disagree Mildly) เมื่อมีความไมเห็นดวยกับ

บางคนไมทําเปนเสแสรงวาเห็นดวยกับบุคคลน้ัน เพียงเพื่อจะรักษาความสงบหรือเอาใจ แตสามารถแสดงออก

ซึ่งความไมเห็นดวยแตพอประมาณดวยกิริยาอาการบางประการ เชน มองไปทางอื่น หรืออาจเปลี่ยนเรื่อง

สนทนา 

  6. การแสดงสีหนาอยางเหมาะสม (Use Appropriate Facial Talk) การแสดงออกทางสี

หนา และนํ้าเสียงที่พูดออกมา ควรจะแสดงความหมายที่ตรงกับความรูสึกที่แทจริง สามารถสบสายตาคู

สนทนาไดในขณะที่กําลังสนทนากับเขา 
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  7. การขอใหแสดงความกระจางแจง (Ask For Clarification) ถาไดรับคําแนะนําคําสั่งสอน

หรือคําอธิบายที่บิดเบือนหรือไมกระจาง สามารถขอรองใหบุคคลน้ันอธิบายใหมอีกครั้งหน่ึงใหชัดเจนย่ิงข้ึนได 

แทนที่จะบอกไปดวยความรูสึกสับสน ไมเขาใจ สามารถที่จะพูดไดวา “ดิฉันยังไมเขาใจคําอธิบายของคุณเลย

คะ คุณจะกรุณาพูดใหมอีกครั้งไดไหมคะ” 

  8. การถามเหตุผล (Ask Why) ถาไดรับการขอรองใหทําในสิ่งที่เห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรก็

สามารถที่จะถามคําถามวา “ทําไมถึงตองการใหดิฉันทําสิ่งน้ันละคะ” โดยใชนํ้าเสียงสุภาพและไมทําหนาบึ้งตึง 

แตก็ไมจําเปนตองย้ิม 

  9. การกลาววาจาเพื่อรักษาสิทธิ (Speak Up For Your Rights) จะไมปลอยใหใครเอารัดเอา

เปรียบเมื่อมีความรูสึกวาถูกเอาเปรียบ สามารถที่จะกลาวคําปฏิเสธไดโดยไมรูสึกผิด สามารถที่จะแสดงสทิธิอนั

ชอบทําและขอรองใหผูอื่นแสดงตอตนเองดวยความยุติธรรมสามารถพูดไดวา “ดิฉันมาเขาคิวกอน” หรือ “ขอ

โทษคะคุณตองไปแลวละคะ เพราะดิฉันมีนัดกับคนอื่น” หรือ “กรุณาหรี่วิทยุลงหนอยไดไหมคะ” สามารถ

แสดงความของใจหรือรองทุกขไดอยางหนักแนนโดยไมตองทําลายสถานการณ 

  10. การแสดงการยืนกราน (Be Persistent) เมื่อมีเรื่องของใจในเรื่องที่มีเหตุผลสมควร

สามารถที่จะดําเนินการรองทุกขไดจนกวาจะประสบความพอใจถึงแมวาจะมีผูใดมาทัดทานหรือขัดขวางกจ็ะไม

ลมเลิกความต้ังใจ 

  11. หลีกเลี่ยงที่จะแสดงเหตุผลในทุกๆ ความเห็น (Avoid Justifying Every Opinion) ใน

การอภิปรายหรือเจรจากับบุคคลใดก็ตาม ถามีใครตอบโตแยงตลอดเวลา และคอยถามคําถามวา “ทําไม” 

สามารถที่จะยุติคําถามเหลาน้ันได โดยการปฏิเสธที่จะพูดไปอยางเงียบๆวา “ดิฉันมีความรูสึกเชนน้ีละคะ ดิฉัน

ไมจําเปนที่แสดงเหตุผลในทุกๆ สิ่งที่ดิฉันพูด ถาคุณคิดวาการแสดงเหตุผลมีความสําคัญตอคุณมาก คุณอาจจะ

ลองหาเหตุผลดูก็ไดวา ทําไมคุณจึงไมเห็นดวยกับดิฉันไปเสียทั้งหมด” 

  12. การแสดงความไมเห็นดวยในขณะน้ัน (Express Active Disagreement) เมื่อมี

ความเห็นตรงขามกับผูอื่น และมีความแนใจในสิ่งที่คิดเห็นน้ัน ก็สามารถที่จะแสดงความไมเห็นดวย โดยพูดวา 

“ดิฉันมีความเห็นตางออกไป ความเห็นของดิฉันวา…” 

 

 2.1.3 พฤติกรรมไมกลาแสดงออก (Nonassertive Behavior)  

จากการศึกษาและคนควาเกี่ยวกับแนวคิดดานพฤติกรรมไมกลาแสดงออกของนักจิตวิทยา ได

รวบรวมดังตอไปน้ี 

Lazarus (1975) กลาววา พฤติกรรมไมกลาแสดงออก เปนการแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 

เปนการที่บุคคลที่บุคคลไมสามารถรักษาสิทธิของตนไวได เปนคนที่ปราศจากเสรีภาพอยางมาก บุคคลน้ันอาจ

แสดงพฤติกรรมออกมาในทางที่รุนแรง 

นอกจากน้ี รังสวรรค เพ็งนู (2523) ใหความหมายของพฤติกรรมไมกลาแสดงออกวา เปน

พฤติกรรมที่แสดงออกมาซึ่งบงถึงความวิตกกังวลที่ไมสามารถทําสิ่งตอไปน้ี 

1) การแสดงความรูสึกทางบวกตอผูอื่น 
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2) การคิดริเริ่มในสิ่งตางๆ และติดตอกับบุคคลในสังคม 

3) การกลาแสดงออกในเหตุการณที่ควรรับสิทธิ 

4) การยอมรับคําวิพากษวิจารณ 

5) การแสดงความคิดเห็นสวนตัวในการวิพากษวิจารณ 

6) การปฏิเสธที่จะทําตามคําขอรองผูอื่น 

7) การแสดงความโกรธหรือไมพอใจ 

สวน ลักขณา ธรรมไพโรจน (2524) กลาววา พฤติกรรมการไมกลาแสดงออกเปนพฤติกรรมที่

บุคคลมีความยากลําบากในการแสดงความรูสึกนึกคิดและอารมณรวมถึงความคิดเห็นตางๆ ของตน โดยเมื่อ

เกิดปญหายุงยากใจแลวมันจะแยกตัวเองจากเหตุการณและสิ่งแวดลอมมีความโนมเอียงที่จะอยูในโลกของ

ความฝน 

        จากลักษณะของพฤติกรรมไมกลาแสดงออกที่กลาวถึงมาน้ีพอจะสรุปไดวา เปนพฤติกรรมที่

บุคคลไมสามารถแสดงความรูสึกที่แทจริงของตนเองออกมา เพราะมีความกลัวหรือวิตกกังวลไมสามารถที่จะ

ยืนหยัดในสิทธิเสรีภาพของตนเองได และหลีกเลี่ยงเหตุการณตางๆ ที่จะเกิดข้ึนกับตนเองเสมอ 

 

2.1.4 ลักษณะของบุคคลท่ีมีพฤติกรรมไมกลาแสดงออก 

        บุคคลที่มีพฤติกรรมไมกลาแสดงออกน้ันสามารถรวบรวมไดดังตอไปน้ี 

        Fensterheim and Baer (1995) ไดจําแนกลักษณะผูไมกลาแสดงออกหรือผูมีปญหาในการ

แสดงออกดังน้ี 

1. ข้ีอาย ขลาดกลัว ยอมตนใหข้ึนกับคนอื่น ไมกลาพูดแสดงความคิดเห็น เปนคนเฉ่ือยชาในทุก

สถานการณ และเมื่อมีผูทําใหตนเดือดรอนก็มักจะเปนผูแสดงความเสียใจหรือขอโทษเสียเอง 

2. มีปญหาในการติดตอกับผูอื่น โดยขาดคุณลักษณะของความเปดเผย ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย 

และเหมาะสมกับบุคคล เวลา และสถานที่ 

3. กลาแสดงออกครึ่งๆ กลางๆ คือ กลาแสดงออกในสิ่งหน่ึงแตไมกลาแสดงออกในสิ่งหน่ึง ไมมี

ความสม่ําเสมอในการกลาแสดงออก 

4. มีพฤติกรรมบกพรอง เชน ไมกลาสบตาคนอื่นในขณะสนทนากัน พูดนอย ไมกลายืนขอเสนอ 

หรือเริ่มตนสนทนา 

5. ถูกสกัดกั้นดวยเหตุผลเฉพาะบางอยางที่ตนรูดีวาตนควรทําอะไรและมีความสามารถในการ

ทําสิ่งน้ันดวย แตเน่ืองจากความกลัวบางอยางมายับย้ังไมใหทําสิ่งน้ัน เชน กลัวถูกทําโทษ กลัวความโกรธ กลัว

ถูกวิพากษวิจารณ เปนตน 

6. เปนบุคคลซึ่งมีนิสัยไมสามารถแกปญหาของตนเอง คือ รูวาตนเองไมชอบสิ่งใดแตก็ไม

สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตนไมปรารถนาได 

นอกจากน้ี Alberti and Emmons (1978) ไดแบงพฤติกรรมการไมกลาแสดงออกเปน 2 

ลักษณะ คือ 
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1. ความไมกลาแสดงออกโดยทั่วๆ ไป (Generalize Non-Assertiveness) หมายถึง ความไม

กลาแสดงออกเน่ืองจากการที่บุคคลน้ันมีความอายและความขลาดกลัวอยูเปนนิสัยประจําตัว หรือเปนคนมี

ลักษณะสงบเสงี่ยม บุคคลประเภทน้ีจะไมสามารถรักษาสิทธิของตนเองหรือกลาแสดงออกตามความรูสึกที่

แทจริงของตนเองไดในเกือบทุกสถานที่ ไมกลาปฏิเสธ มีความรูสึกในคุณคาของตนเองตํ่า 

2. ไมกลาแสดงออกตามสถานการณ (Situational Non-Assertiveness) เปนลักษณะบุคคลที่

มีพฤติกรรมเหมาะสมอยูแลว แตมีสถานการณเฉพาะอยางมาทําใหเกิดความวิตกกังวล ทําใหไมกลาแสดงออก 

ถาไดรับการฝก การแนะนําและใหการปรึกษาถึงพฤติกรรมกลาแสดงออกแลวจะทําใหเขามีชีวิตที่เปนสุขมาก

ข้ึน 

 

2.1.5 สาเหตุของพฤติกรรมไมกลาแสดงออก 

        จากการศึกษาคนควาสาเหตุของพฤติกรรมไมกลาแสดงออก สามารถสรุปไดดังน้ี 

        Fensterheim and Baer (1975) กลาววา บุคคลที่มีอิทธิพลตอชีวิตของเด็ก เชน พอ แม ครู 

ญาติ และบุคคลใกลชิดอื่นๆ เปนตัวการทําใหเด็กเติบโตข้ึนเปนคนไมกลาแสดงออก โดยการหามทํา หามพูด 

ตามสิทธิที่เขามีอยู รวมทั้งการลงโทษดวย ทําใหเด็กโยงความสัมพันธระหวางความเจ็บปวดและการกลา

แสดงออก เกิดความคิดวา การเปนคนดี คือคนที่ไมกลาแสดงตัว สวนการแสดงความตองการที่แทจริงของ

ตนเองเปนสิ่งช่ัวราย เปนความกาวราว นอกจากน้ียังเนนวาการที่บุคคลไมสามารถเปนตัวของตัวเองได

เน่ืองจากสาเหตุดังน้ี 

       1) ไมเคยเรียนรูทักษะในการเปลี่ยนแปลงตนเอง 

       2) เปนคนเฉ่ือยชา 

       3) จิตใจไมเขมแข็ง 

สวน Flanders (1976) สาเหตุของพฤติกรรมไมกลาแสดงออกคือ 

        1) ไมเคยเรียนรูวาเมื่อใดสังคมและตองมีสัมพันธภาพกับคนอื่น ตองปฏิบัติตัวอยางไร จึงจะ

เหมาะสม 

        2) เกิดจากความวิตกกังวล 

นอกจากน้ีนักจิตวิทยาและนักพฤติกรรมบําบัด เช่ือกันวาบุคคลจะมีบุคลิกภาพกลาหรือไมกลา

แสดงออกน้ัน สวนใหญเกิดจากการเรียนรู เปนรูปแบบของพฤติกรรมตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไขและเปน

ประสบการณที่สะสมมาจากอดีต (Wolpe, 1982) จึงอาจกลาวไดวา บุคคลที่ไมกลาแสดงออกเพราะเกิดจาก 

กรรมพันธุที่เปนเน้ือแทของบุคคลน้ันหรือประสบการณที่ไดรับมาในระหวางมีการพัฒนาทางจิตใจต้ังแตวัยเด็ก 

(หลุย จําปาเทศ, 2533) 

กลาวโดยสรุปแลว ลักษณะของพฤติกรรมไมกลาแสดงออกเปนการกระทําที่ปดบังตนเองแสดง

ความรูสึก นึกคิดออกไปไมเต็มที่ ทําใหเกิดปญหาในการติดตอกันระหวางบุคคล และเกิดปญหาข้ึนกับตนเอง 

โดยพฤติกรรมไมกลาแสดงออกน้ีมีสาเหตุมาจากการวิตกกังวล การขาดประสบการณรวมถึงทางดานกรรมพนัธุ
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ของบุคคลน้ัน ซึ่งถาบุคคลเกิดการไมกลาแสดงออกอยางน้ีไปตลอดก็จะทําใหไมสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคม

อยางมีความสุข 

 

2.1.6 พฤติกรรมกาวราว (Aqqressive Behavior)  

        พฤติกรรมกาวราว (Aqqressive Behavior) เปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเรียกรองสิทธิ

แหงตน โดยไมสนใจวาจะไปกาวกายสิทธิของผูอื่นหรือไม ซึ่งการแสดงออกจะมีลักษณะของการขมขู บีบบังคับ 

เรียกรอง หรือลักษณะของการแสดงออกที่รุนแรง (Lang and Jakubowski, 1976)  

Bach (1970 อางถึงใน วงพักตร ภูพันธศรี, 2523) ไดแบงพฤติกรรมกาวราวออกเปน 2 

ลักษณะ คือ 

1) Hostility-Type Aqqression (H-Type) เปนลักษณะการกาวราวที่แสดงความโกรธออกมา

อันเน่ืองมาจากเกิดความคับของใจ (Frustraation) ในการแกปญหาและมีเจตนาที่จะทําใหผูอื่นไดรับอันตราย 

บาดเจ็บ หรือไดรับการหมิ่นประมาท 

2) Impact-Type Aqqression (I-Type) เปนลักษณะการแสดงออกถึงความตองการที่แทจริง

เพื่อที่จะใหอีกฝายหน่ึงไดมีการปรับปรุงพฤติกรรมของเขา แตก็นับวาทําใหมีผลกระทบกระเทือนตอ

สัมพันธภาพที่เคยมีตอกันทั้งๆ ที่วัตถุประสงคจริงๆ แลวไมตองการที่จะทําลายหรือทํารายผูอื่น 

Alberti and Emmons (1986) ไดแบงพฤติกรรมกาวราวออกเปน 2 ลักษณะดังน้ีคือ 

        1) ความกาวราวโดยทั่วๆ ไป (Generalized Aqqressiveness) หมายถึง ลักษณะที่บุคคล

แสดงความกาวราวตอผูอื่นในทุกสถานการณ อันเน่ืองมาจากบุคคลเหลาน้ีมีความมั่นใจในตนเองมากเกินไป 

มักจะพูดออกคําสั่ง ดูถูกความคิดของผูอื่น บุคคลเหลาน้ีมักเกิดความขัดแยงกับกลุมเสมอ ทําใหมีเพื่อนนอย 

แมวาบุคคลเหลาน้ีตองการความรัก และการยอมรับจากผูอื่นมากแตก็ไมรูวาจะทําอยางไรเพื่อที่จะมีพฤติกรรม

ที่เหมาะสมได 

2) ความกาวราวตามสถานการณ (Situationally Aqqressiveness) หมายถึง ลักษณะที่บุคคล

มีความกาวราวตอผูอื่นในบางสถานการณ และการยอมรับจากผูอื่นมากแตก็ไมรูวาจะทําอยางไรเพื่อที่จะมี

พฤติกรรมที่เหมาะสมได 

 

นอกจากน้ี สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2536) กลาววาพฤติกรรมกาวราวแสดงออกได 2 ทางคือ 

1) การกาวราวทางตรง (Directed Aqqressiveness) เปนการแสดงพฤติกรรมกาวราวตอ

บุคคลหรือสิ่งที่เปนเหตุกอใหเกิดความคับของใจโดยตรง เชน การพูดจา ขมขู กรรโชก หรือพูดจาดูถูกเหยียบ

หยาม การแกวงหมัดไปมา เปนตน 

2) การกาวราวทางออม (Displaced Aqqressiveness) ในบางครั้งคนเราไมสามารถแสดง

พฤติกรรมกาวราวโดยตรงได จึงตองหันไปแสดงการกาวราวทางออมแทน เชน การพูดจาเสียดสี หรือการพูด

นินทาใหราย เปนตน 
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กลาวโดยสรุปแลว พฤติกรรมกาวราวเปนการตอบสนองความคับของใจ เปนการระบาย

อารมณตึงเครียด ชวยปลดปลอยความรูสึกโกรธ กลัวและความวิตกกังวลตางๆ ที่ไมดีใหถายมาจากอารมณ

จิตใจ จึงเปนรูปแบบของพฤติกรรมระหวางบุคคล โดยที่บุคคลจะมีการยืนยันถึงสิทธิของตน แตเพิกเฉยตอสทิธิ

ของบุคคลอื่น พฤติกรรมการแสดงออกแบบกาวราวน้ีจะเปนการลบหลูทําใหบุคคลอื่นรูสึกดอยคาลง มากกวา

ที่จะแสดงอารมณความคิดออกมาดวยดวยความจริงใจ 

  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนแนะ 

คําวา Coaching มีผูแปลเปนภาษาไทย และนํามาประยุกตใชในการศึกษา การกีฬาและ การ

บริหารธุรกิจ อยูหลายคํา เชน การสอนงาน การสอนแนะงาน และการสอนแนะ ซึ่งในบทความน้ีผูเขียนขอใช     

คําวา “การสอนแนะ”  

2.2.1 ความหมายของการสอนแนะ 

Galley (1986) (quoted in Williams, 2005) ไดกลาวถึง การสอนแนะวาเปนกระบวนการ

ปลดปลอย (Unlocking) ศักยภาพของบุคคลใหมากที่สุด หรือปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานรวมถึง

ทักษะของบุคคล 

Wilson et al. (1993) ไดอธิบายการสอนงาน วาเปนเทคนิคการฝกความคิด (Cognitive  

Apprenticeship) อยางหน่ึง ซึ่งผูสอน (Instructor) จะสังเกตผูเรียนในขณะทํากิจกรรมที่ ไดรับมอบหมายให

สําเร็จ โดยมีการบอกใบ (Hints) การใหความชวยเหลือ (Help) และการใหผลตอบกลับ (Feedback)    

Rider (2002) ไดอธิบายการสอนแนะวาเปน ความสัมพันธระหวางผูถูกสอนและผูสอนงาน   

ซึ่งเปน เทคนิคและวิธีการทางพฤติกรรมที่ชวยใหผูถูกสอนบรรลุสิ่งที่มุงหวังตาม เปาหมายหรือมีผลปฏิบัติงาน

อยางมืออาชีพและตองทําการปรับปรุงอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิดประสิทธิผลตามที่องคการตองการ   

Hanson (2003) (quoted in Williams, 2005) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการสอนแนะวา     

การสอนแนะตองไมเปนการช้ีนําผูถูกสอนงาน โดยตองทําใหเขาแสดงศักยภาพใหมากที่สุด เพื่อทําใหเปาหมาย

บรรลุผล และกลายเปนสิ่งที่ติดตัวเขาไปใชในการทํางานและการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ   

Werner and Simone (2006) ไดใหความหมายของการสอนแนะ วาคือ กระบวนการที่ใช  

การสนับสนุนบุคลากร เพื่อทําใหพวกเขาสามารถปฏิบัติงาน ที่ไดรับมอบหมายทําให สําเร็จลุลวง และชวย    

สงเสริมผลการปฏิบัติงานของหัวหนางาน และทําใหเปาหมาย ขององคกร บรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

Champathes (2006) ไดกลาวถึงธรรมชาติของการสอนแนะวา เปนเทคนิคที่จําเปน เพื่อการ

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน การสอนแนะไมใชการสอน การสอนเปนการสื่อสารทางเดียว (One-way 

communication) ผูจัดการสามารถสอนลูกนอง เพื่อใหทําในสิ่งที่สมควร แตลูกนองอาจไมเขาใจหรือไม

สามารถปฏิบัติไดตามความคาดหวังของผู จัดการ   สวนการสอนแนะเปนกระบวนการสื่อสารสองทาง       

(Two  Way Communication)  โดยโคชจะเปนผูกําหนดความคาดหวัง ชวยใหเกิดผลลัพธมีการใหขอมูลย

อนกลับผูถูกสอนแนะ โดยเปดโอกาสใหผูถูกสอนแนะไดเรียนรูและปฏิบัติ ซึ่งมีการดําเนินกระบวนการตาง ๆ 

เพื่อทําใหบรรลุผลลัพธตามเปาหมาย อีกทั้งการสอนแนะยังเกิดปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางผูสอนแนะ
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กับผูถูกสอนแนะ ผูสอนแนะไมเพียงเปนนักปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ไดกําหนดไวอยาเดียว  แตเปนเสมือนโคช 

นักกีฬาที่คอยชวยมองหาโอกาสในการแขงขัน และชวยวินิจฉัยวาจะดําเนินการเลนอยางไรในสนามแขงขัน อีก

ทั้งยังสามารถบอกวาสิ่งใดควรปรับปรุงและควรปรับปรุงอยางไรถึงจะบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว   

จากความหมายการสอนแนะดังกลาวขางตน สรุปไดวา การสอนแนะ หมายถึง กระบวนการ

ปลดปลอยศักยภาพของบุคคลใหมากที่สุดหรือปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน รวมถึงทักษะของบุคคล 

โดยหัวหนางานหรือเพื่อนรวมงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเย่ียมและ รวมถึงการใหคําแนะนําจากผูชํานาญทั้ง

จากภายใน หรือภายนอกองคกร และเปนกระบวนการสื่อสารสองทางระหวางผูสอนแนะและผูถูกสอนแนะที่

ไมใชการสอน  หรือการรับฟงคําเตือนจาก หัวหนาอยางเดียว ผูสอนแนะสามารถชวยวินิจฉัยงานวาควร

ปรับปรุงสิ่งใดและปรับปรุงอยางไร เพื่อทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันมากกวาการอธิบายเพียงวิธี  

2.2.2 รูปแบบการสอนแนะ (Coaching Models) 

Hanson (2003) (quoted in Williams et al. 2005)  ไดกําหนดรูปแบบแบบการสอนแนะ  

วาตองเริ่มจากการมีเปาหมาย และการปฏิบัติ โดยเนนที่จุดใดจุดหน่ึง โดยผูเรียนตองมีศักยภาพที่จะทําให

สําเร็จ และมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ไดทํา ซึ่งมีองคประกอบ ตามภาพที่ 2 ดังน้ี   

 
ภาพที่ 2 รูปแบบการสอนแนะของ Hanson 

ที่มา:  Hanson, 2003 (quoted in Williams et al., 2005) 

จากภาพที่ 2 อธิบายรูปแบบการสอนแนะไดวา การสอนแนะเปนการแสดงบทบาท และความ

รับผิดชอบของผูสอนแนะที่ตองเตรียมพื้นที่ และเวลาสําหรับการสะทอนกลับ ซึ่งกอใหเกิดการตระหนักรู   

และเอื้ออํานวยการเรียนรู โดยมีการจัดเตรียมการสนับสนุนผานกระบวนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี   

1. เปาหมาย (Goal) ในการกําหนดเปาหมายในการสอนแนะจะตองกําหนดอยางชาญฉลาดมี

ความทาทาย และรูวาผลลัพธที่ไดมีความสอดคลองกับเปาหมายอื่น ๆ  

2. การเพิ่มความตระหนักรู (Increase Awareness) เปนการมองความชัดเจน และผลตอบรับ

ในการกระทําหรือปฏิบัติ จําแนกตามสวนที่เปนความเช่ือและคุณคา เนนการสรางแรงจูงใจ และมีการต้ังกรอบ    

ที่ชัดเจน    
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3. การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Plan for Change) เปนทางเลือกในการระดมสมองที่

สามารถกําหนดไดมากข้ึน การประเมินทางเลือกกําหนดเปาหมายจากเปาหมายหลักไดรับความรูใหม ๆ และมี   

การสนับสนุนชวยเหลือ   

4. การปฏิบัติ (Action) ในการปฏิบัติตองการรับผลตอบรับในการกระทํา 

5. การทบทวน (Review) เปนผลสะทอนการกระทําการรับรูถึงความสําเร็จ รูวาอะไรควรที่จะ

ทําตอไปในคราวหนา หรืออะไรไมควรปฏิบัติ 

Champathes (2006) ไดกลาวถึง กระบวนการสอนแนะ (The Coach Process) ไว 4 

ข้ันตอน ตามภาพที่ 3 ดังน้ี 

 

 
ภาพที่ 3 กระบวนการสอนแนะของ Champathes 

ที่มา : Champathes, R. M., 2006 

 

จากภาพที่ 3 กระบวนการสอนแนะสามารถอธิบายได ดังน้ี  

1. มีความชัดเจนในความตองการ (Clarifying Needs) ผูสอนงานหรือโคชจะตองทําความ

ชัดเจนใน   เปาหมายที่ตนเองตองการ และตองทําความชัดเจนในความสัมพันธของ การสอนแนะวาทําไม     

ตองเปนความตองการ ซึ่งสามารถทําใหเกิดความชัดเจนจากเอกสารหรือรายละเอียดการปฏิบัติงาน นอกจาก   

ขอตกลงหรือความต้ังใจของบุคคลที่จะสอนแนะ เพื่อหลีกเลี่ยงการสอนแนะที่ไมมีประสิทธิผล  

2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) การกําหนดวัตถุประสงคควร เกิดจากทั้ง    

ผูสอนแนะและผูถูกสอนแนะเพื่อใหเกิดการมีสวนรวม และการยอมรับสนับสนุนในเปาหมาย โดยการกําหนด          

วัตถุประสงคอาจนําแนวคิด SMART มาประยุกตใชในการกําหนดเปาหมายใหเกิดความเฉพาะเจาะจง ในการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานได  
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3. การออกแบบแผนปฏิบัติงาน (Action Plan Designing) เปนความเหมาะสมของการสรุป

ภาพรวมในการสอนแนะ โดยการกําหนดแผนปฏิบัติงานของการสอนแนะมีเปาหมาย วัตถุประสงค ระยะเวลา 

ผลลัพธที่ตองการการปฏิบัติงานทักษะที่ตองการปรับปรุง ระดับการเรียนรูของ สมรรถนะ และการกําหนดการ

ประชุมในครั้ง ตอๆ ไป   

4. การตรวจสอบการปฏิบัติ (Checking Activities) เปนการประเมินการปฏิบัติงาน ทักษะ

และผลลัพธของการเรียนรู  ความต้ังใจในการประเมินเพื่อทําใหแนใจวาผลของการสอนแนะเปนไปตาม

แผนปฏิบัติงานที่กําหนดข้ึน 

สุรพล พะยอมแยม (2537) ไดกลาวถึง รูปแบบหรือเทคนิคการสอนแนะ โดยใช กระบวนการ 

4 ข้ันตอน (Four- Step Method of Job Instruction) ดังน้ี  

1. จุดสําคัญในการใชการจูงใจ (Motivation) ซึ่งทําใหผูเรียนรูสึกวางานน้ัน ทําไดไมยากเกิน

ความสามารถหาคําตอบมากอนวาผูเรียนทําอะไรไดมา   บางแลว หาสิ่งที่แตละคนสมควร ไดรับการเรียนรู      

กระตุนใหผูเรียนสนใจและตองการเรียน และเนนความสําคัญของงานและประสิทธิภาพของผูเรียน 

2. ข้ันตอนการบอกเลาและแสดงใหดู (Tell and Show) เปนการสาธิตวิธีการทํางานทุก

ข้ันตอนอยางสมบูรณ แสดงใหดูตามลําดับข้ันตอนพรอมรายละเอียดประกอบเนนให เห็นจุดสําคัญในการ

ปฏิบัติแตละข้ันตอน และบอกเลาอยางชัดเจนและครบถวนโดยไมยกเวนแมเรื่องที่คิดวารูแลว  

3. ประเด็นการทดสอบความรูความเขาใจ (Test) เปนการใหผูเรียนพูดและแสดงใหดูตามที่ได

เรียนรูไปใหผูเรียนอธิบายประเด็นสําคัญของการปฏิบัติงานใหผูเรียนต้ังขอซักถาม เพื่อตรวจสอบความรูความ

เขาใจ และกระทําตามข้ันตอนในประเด็นขางตนอยางตอเน่ืองจนแนใจวา ผูเรียนได เรียนทั้งหมดแลว  

4. จุดสําคัญในการตรวจสอบติดตามผล (Check) เปนการใหผูเรียนทราบวา ใครคือผูที่จะชวย

เหลือเขาเมื่อมีปญหาการทํางาน ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงหรือทดลองทํา ติดตามซักถาม ทบทวน จุดสําคัญ 

ตามข้ันตอนการปฏิบัติตามที่ไดเรียนรู  และใหการเสริมแรง เมื่อเขาทํางานได ตรงตามที่เรียนรู อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

2.2.3 กระบวนการการสอนแนะ (Coaching Process) 

จากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยในขางตน  ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหรูปแบบการสอนแนะ

ออกมาเปนกระบวนการการสอนแนะที่เหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชกับการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน 

ซึ่งมีรายละเอียด ตามภาพที่ 4 ดังน้ี 



27 

 

 
ภาพที่ 4 กระบวนการสอนแนะ 

ที่มา : นพดล เพิ่มสมบูรณ, 2552 

 

จากภาพที่ 4 กระบวนการสอนแนะสามารถอธิบายได ดังน้ี  

1. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) การสอนแนะตองมีการกําหนดวัตถุประสงค

ในการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหมีเปาหมายและเกิดความผูกพันในสิ่งที่ทํา   

2. การจูงใจหรือการใหรางวัล (Motivation or Reward) เปนการกระตุนใหผูถูกสอนแนะเกิด

ความสนใจและใสความพยายามที่จะเรียนรู 

3. การบอกเลาและแสดงใหดู (Tell and Show) เปนเทคนิคการสอนแนะที่ผูสอนแนะบอกเล

าถึงประสบการณหรือบทเรียนที่ผานมาทั้งสําเร็จและลมเหลว ใหผูถูกสอนแนะฟง และยังแสดงทาทางวิธีการที่

ถูกตองในการปฏิบัติงาน  

4. การทดสอบความรูความเขาใจ (Test) เปนการทดสอบการปฏิบัติงานจริง เพื่อทําใหแนใจวา

ผูถูกสอนแนะมีความรูความเขาใจที่ถูกตองและสามารถปฏิบัติงานไดจริง                    

5. การปฏิบัติ (Action) เปนการลงมือปฏิบัติงานในสถานการณจริง เพื่อนําความรู ที่ไดไป

ปฏิบัติงาน  

6. การตรวจสอบติดตาม (Check) หัวหนางานหรือผูสอนแนะตองทําหนาที่ติดตาม และคอย

ช้ีแนะ แนวทางและคอยตอบขอซักถามหรือแกปญหา เมื่อผูถูกสอนแนะมีปญหาเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน  

7. การปอนขอมูลยอนกลับหรือการใหขอเสนอแนะ (Feedback or Suggestion) เปนการที่

หัวหนางานหรือผูสอนแนะ นําผลการปฏิบัติงานแจงใหผูถูกสอนแนะทราบ เพื่อใหทราบถึงสิ่งที่ตองปรับปรุง   

และซักถามขอสงสัยในข้ันตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหผูถูกสอนแนะเกิดการเรียนรูที่รวดเร็ว ถูกตอง และยัง

สรางความเขาใจที่ดีตอกันระหวางหัวหนางานและลูกนอง 
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2.2.4 เทคนิคการสอนแนะ (Coaching Technique) 

เทคนิคในการสอนแนะ คือ วิธีการที่ไดผาน  การทดลองและเปนที่ยอมรับวาไดผล ถือวาเปน

วิธีการที่ใชโดยผูชํานาญการ โดยมีเทคนิคตางๆ ดังน้ี  

1. เทคนิคการสรางความตองการเรียนรูใชในกรณีที่ทราบวาใครจําเปนตองไดรับการสอนแนะ

ในเรื่องใด 

2. เทคนิคการทําใหผูรับการสอนแนะ มีความพรอมเปนการสรางบรรยากาศเปนกันเอง ทําให

ผอนคลายความเครียดไมเนนพิธีการ 

3. เทคนิคการกระตุนใหเกิดความสนใจ จะคํานึงถึงประโยชนและวัตถุประสงคของงานทําให

ผูรับการสอนแนะเกิดความรูสึกอยากเรียนรู 

4. เทคนิคการอธิบาย เปนการสอนแนะใหความรูใหมหรือเพิ่มเติมจากที่เคยทํามากอน มีการ

พูด บอกเลา “วิธีการ” พรอมทั้งอธิบายตามข้ันตอนการทํางาน จะตองเปนการสื่อสารสองทาง ใหมีการซักถาม 

5. เทคนิคในการแสดงการทํางานใหดู  

6. เทคนิคการใหผูรับการสอนแนะฝกปฏิบัติ เทคนิคน้ี ถาจะใหผูรับการสอนแนะมีความเขาใจ

ไดอยางลึกซึ้ง ตองมีการลองทําในขณะทําการสอนแนะ เพราะ ถาหากมีขอผิดพลาดจะไดแกไขไดทันที 

7. เทคนิคการทดสอบและติดตามผลเมื่อมีการสอนแนะแลวจะตองมีการทดสอบเพื่อใหเห็นวา

ทําไดและเกิดการเรียนรูจริง ซึ่งในระยะการติดตามผลผูฝกสอนแนะ ควรหมั่นตรวจสอบการทํางานของผูรับ

การสอนแนะอยางสม่ําเสมอ เปดโอกาสใหซักถาม เพื่อนําไปปรับปรุงการทํางานตอไป 

8. เทคนิคการเราใหเกิดการเรียนรู อาจเกิดจากสภาพแวดลอม โอกาสหรือเหตุการณตางๆ 

เทคนิคตองพยายามสรางความเช่ือมั่นใหแกผูรับการสอนแนะ หากผูรับการสอนแนะทําไดถูกตองสมบูรณ ควร

มี      การชมเชย เพื่อใหกําลังใจและอยากเรียนรูมากข้ึน 

9. เทคนิคการสรางความเช่ือมั่น เปนการทดลองทําดวยตนเองเพื่อการเรียนรู และฝกซอมให

เกิดความชํานาญทําใหเกิดความเช่ือมั่นในเรื่องที่ไดเรียนรู 

 

2.2.5 การสอนแนะท่ีมีประสิทธิภาพ  

        Joyce and Showers (1996) กลาววาการที่จะทําใหการสอนแนะที่มีประสิทธิภาพ บุคคลที่

จะทําหนาที่สอนแนะควรมีบทบาท ดังน้ี  

1. ใหความเปนเพื่อน (Provision of Companionship) การสรางบรรยากาศของความ       

เปนมิตรเปนหนาที่แรกของผ ูสอนแนะที่จะตองทําความเขาใจสรางสัมพันธภาพที่ดีใหความเห็นอก เห็นใจใน  

ปญหามีสวนรวมในความรูสึกคับของใจ หรือความรูสึกประสบผลสําเร็จ การอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

จะตองสรางสรรค พยายามใหเห็นวาปญหาของการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึน เปนเรื่องปกติการใหการสอนแนะใน

บรรยากาศของความเปนมิตรจะทําใหงานใหมงายข้ึน จะทําใหเกิดความรูสึก มั่นใจ สนุกสนาน และทําใหการ

เริ่มตนทดลองใชรูปแบบการปฏิบัติงานใหมเปนอยางถูกตองโดยไมตองลองผิดลองถูก  
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2. ใหขอมูลปอนกลับในเชิงเทคนิค (Giving of Technical Feedback) จะตองมีการฝกการให

ขอมูลปอนกลับซึ่งกันและกัน การใหขอมูลปอนกลับจะชวยใหมีการพัฒนาการนําสิ่งใหม ๆ ไปใชในการ

ปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ชวยใหผูสอนแนะเกิดทักษะการสอนอยางสมบูรณ และผูปฏิบัติงานสามารถฟนฝา

อุปสรรคในการนําความรูใหมไปปฏิบัติไดอยางมั่นใจ  

3. ชวยวิเคราะหแนวทางการนํารูปแบบการสอนแนะไปใช (Analysis of Application) สิ่ง

สําคัญในการเรียนรูสําหรับการนํารูปแบบการสอนใหมไปใชในการปฏิบัติที่จะตอง คํานึงถึงมี 2 อยางคือ การ

พิจารณาวาจะใชรูปแบบการสอนน้ีอยางเหมาะสมไดเมื่อไร และเมื่อใช รูปแบบการสอนแนะน้ีจะชวยใหการ

สอนแนะสัมฤทธ์ิผลอยางไรบาง ดังน้ันจึงตองมีการวางแผนการสอนแนะ การเลือกสื่อการสอนแนะ การเลือก

กิจกรรมการสอนแนะ และการนําไปสอนแนะในการปฏิบัติงาน  

4. ชวยปรับปรุงรูปแบบใหมใหเขากับผ ูเรียน (Adaptation to the Students) การสอนแนะที่

เหมาะสมจะตองทําใหผูเรียนสามารถตอบสนองไดอยางถูกตอง  

5. การอํานวยความสะดวก (Personal Facilitation) การสอนแนะชวยอํานวยความสะดวกให

กับพนักงานใหมในการจะเรียนรูใหกําลังใจในความผิดพลาดครั้งแรก การสอนแนะจะชวยลดความโดดเด่ียว

ใหกับพนักงานใหมได  

จากขอความในขางตน สรุปไดวา การสอนแนะที่มีประสิทธิภาพ ผูสอนแนะจะตองมีบทบาท              

ที่หลากหลาย และตองเลือกใชบทบาทใหเหมาะสมกับผูถูกสอนแนะ ซึ่งบทบาทที่ควรปฏิบัติคือ การสราง  

บรรยากาศที่เปนมิตร เพื่อทําใหผูถูกสอนแนะเกิดความรูสึกเช่ือใจ และไวใจ ซึ่งจะเปนการทําใหผูถูกสอนแนะ    

เปดรับการเรียนรูใหมที่มากข้ึน ไมเกิดการตอตานความรูหรือ สิ่งที่ผูสอนแนะมอบให และอีกบทบาทหน่ึงที่

สําคัญคือ บทบาทการใหขอมูลยอนกลับเปนบทบาทในการใหขอเสนอแนะแกผูถูกสอนแนะ เพื่อชวยปรับปรุง        

การปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายที่องคกรต้ังไว    

 

2.2.6 การประยุกตใชกระบวนการการสอนแนะงานสูการเรียนรูแบบใชโครงการเปนฐาน 

การเรียนรูแบบใชโครงการเปนฐาน ตัวผูเรียนอาจมีขอจํากัดเรื่องทักษะการคนควาและยังขาด

ความรู ในการปฏิบัติจริง ซึ่งผูเรียนสามารถขอความรวมมือจากผูเช่ียวชาญภายนอกหรือชุมชนเพื่อคลี่คลาย

ปญหาหรือเน้ือหาความรูที่ลึกซึ้งเกินกวาความรูในตัวของผูเรียนได ซึ่งผูเขียนมีความเห็นวา ควรนําเทคนิคการ

สอนแนะมาประยุกตใชตามกระบวนการการสอนแนะ เพื่อทําใหการเรียนรูแบบใชโครงการเปนฐานบรรลุ

วัตถุประสงค การเรียนรูที่ตองการ  

การสอนแนะเปนกระบวนการสื่อสารสองทาง (Two Way Communication Process) 

ระหวางอาจารยผูสอนแนะ (Coach) และผูถูกสอนงาน  คือ นักศึกษา (Coachee) ที่ไมใชการสอนหรือการรับ

ฟงคําเตือนจากจากอาจารยอยางเดียว อาจารยผูสอนแนะสามารถชวยวินิจฉัยงานของนักศึกษาวาควรปรบัปรงุ

สิ่งใดและปรับปรุงอยางไร การสอนแนะใหความสําคัญกับการปรับปรุงผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยมีปจจัย

แหงความสําเร็จคือ ความยืดหยุน (Flexibility) ตามสถานการณ และกระบวนการที่หันกลับมาใหความสําคัญ

กับเปาหมาย (Goal-Oriented Process) และการสอนแนะเปนการมุงเนนการพัฒนาเฉพาะเจาะจง ถายถอด
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ประสบการณโดยตรงจากอาจารยผูสอนแนะ และใชระยะเวลาอันสั้นในการสอนแนะ ซึ่งอธิบายไดตามภาพที่ 

5 กระบวนการการสอนแนะ ดังน้ี 

 
ภาพที่ 5 กระบวนการการสอนแนะสูการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน 

 

จากภาพที่ 5 ที่แสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของ (Relevant) ระหวางกระบวนการการสอนแนะ

กับการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน ซึ่งอธิบายตามกระบวนการการสอนแนะไดดังน้ี 

1. การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน (Environment of Leaning and 

Teaching) เปนข้ันตอนแรกในการสอนแนะ โดยอาจารยผูสอนแนะตองสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 

ลดความเครียด เสริมกิจกรรมตาง ๆ และเปดโอกาสใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะแสดงความคิดเห็นทุกคน     

เพื่อทลายกําแพงที่มีตออาจารยผูสอนแนะและเพื่อนๆ ในกลุม ซึ่งทําใหบรรยากาศในการสอนแนะเปดประตู

ข้ึน และอาจารยผูสอนแนะสามารถใชกระบวนการสอนแนะกระตุนใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะเกิดการต้ังคําถาม 

และรวมกันคิดหัวขอในการวิจัยได 

2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) เมื่ออาจารยผูสอนแนะสามารถสราง

บรรยากาศในการเรียนการสอนไดแลว ข้ึนตอนตอไปคือ การวิเคราะหพฤติกรรมการแสดงออก การวิเคราะห

จุดแข็ง จุดออน หรือสิ่งที่ควรตองปรับปรุงของนักศึกษาผูถูกสอนแนะ เพื่อนําขอมูลที่ไดมากําหนดวัตถุประสงค

ในการสอนแนะ เชน นักศึกษาผูถูกสอนแนะขาดความรูเรื่องกระบวนการกําหนดปญหาในการวิจัยหรือเรื่องที่

สนใจศึกษา ขาดทักษะการคิดวิเคระห ขาดทักษะการเช่ือมโยงความรูเกี่ยวกับสาระวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ 

การทําโครงการ อาจารยผูสอนแนะตองนําประเด็นที่พบมากําหนดวัตถุประสงคในการสอนแนะ โดยทําหนาที่

กระตุน ช้ีแนะแนวทาง ใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะทราบถึงปญหาและแนวทางในการแกไขหรือเปนการเติมเต็ม

ในทักษะที่จําเปนตอการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน 

3. การจูงใจหรือการใหรางวัล (Motivation or Reward) เมื่อนักศึกษาผูถูกสอนแนะทราบ

ถึงปญหาของตนเองและกลุม จากการที่อาจารยผูสอนแนะสะทอนใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะแตละรายทราบ

แลว นอกจากน้ีอาจารยผูสอนแนะยังตองกระตุนใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะเกิดความสนใจและใสความพยายาม
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ที่ปรับปรุงตนเอง และเห็นความสําคัญในการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน และใสแรงจูงใจ โดยใชคําพูดช่ืนชม 

(Appreciated) ตอความสามารถและพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาผูถูกสอนแนะ เพื่อใหเกิดกําลังใจและ

แรงผลักดันที่สงผลตอพัฒนาการเรียนรูแบบโครงการเปนฐานในกระบวนการน้ีอาจารยผูสอนแนะจะตอง

กระตุนและช้ีแนะใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะเกิดการวางแผนการทํางานภายในทีม โดยการใชกระบวนการระดม

สมองรวมคิดรวมทํา ซึ่งจะเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Show and Share) กันภายในทีม นักศึกษา

ผูถูกสอนแนะจะเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ และสงตอความรูกันภายในทีม จะสงผลใหการเรียนรูแบบ

โครงการเปนฐาน ประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย 

4. การบอกเลาและแสดงใหดู (Tell and Show) เปนเทคนิคการสอนแนะที่อาจารผูสอน

แนะจะตองสรางบรรยากาศใหเกิดการเลาเรื่องถึงประสบการณหรือบทเรียนที่ผานมาของอาจารยผูสอนแนะ

ทั้งสําเร็จและลมเหลวในการทําวิจัยหรือการลงไปปฏิบัติในหนางานจริง พรอมทั้งช้ีแนะวิธีการที่ถูกตองในการ

ทําวิจัยหรือการลงไปปฏิบัติงานในหนางานจริง เพื่อใหสอนแนะเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง และ

เปดรับการเรียนรูอยางเต็มใจ โดยไมเกิดการยัดเยียดความรูจากอาจารยผูสอนแบบในช้ันเรียน ซึ่งจะชวยลด

การตอตานจากนักเรียนผูถูกสอนแนะ และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่อาจารยผูสอน

แนะต้ังประเด็นข้ึนในข้ันตอนน้ีอาจารยผูสอนแนะสามารถเก็บขอมูลพฤติกรรมการเรียนรูจากนักศึกษาผูถูก

สอนแนะแตละคน เพื่อนํามาสะทอนใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะแตละคนไดทราบถึงตัวตนของเขา วามีความรู 

ประสบการณ ทัศนคติ เปนอยางไรตอประเด็นตางๆ ที่เกิดข้ึนในวงสนทนา เพื่อใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะเกิด

การตระหนักรูในตนเอง (Self Awareness) และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตรงจุด  

5. การทดสอบความรูความเขาใจ (Test) เปนการทดสอบกอนการลงไปปฏิบัติในหนางาน

จริง เพื่อทําใหแนใจวานักศึกษาผูถูกสอนแนะมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในข้ันตอนและกระบวนการวิจัย 

และสามารถปฏิบัติงานไดจริง โดยอาจารยผูสอนแนะจะตองทําการทดสอบความรูความเขาใจของนักศึกษาผู

ถูกสอนแนะเปนรายบุคคล เพื่อสะทอนผลการประเมินความรูความเขาใจใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะไดรับทราบ 

ซึ่งจะทําใหลดความผิดพลาดในการลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จริงได นอกจากน้ีนักศึกษาผูถูกสอนแนะยังไดทํา

การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมความรูที่เขาใจคลาดเคลื่อนกับแนวทางที่ไดกําหนดไว เพื่อทําใหผลการลงไปปฏิบติัใน

พื้นที่จริงประสบผลสําเร็จตามที่ไดต้ังใจไว                    

6. การปฏิบัติ (Action) เปนการที่นักศึกษาผูถูกสอนแนะตองลงมือปฏิบัติงานในสถานการณ

จริง เพื่อนําความรูความเขาใจที่มีไปปฏิบัติในพื้นที่จริง โดยอาจารยผูสอนแนะจะเปนเสมือนโคชนักกีฬาที่คอย

สังเกตการณอยูขางสนาม คอยดูลักษณะทาทางการเลนจริงในสนามพรอมทั้งสังเกตการณการแกไขปญหา

ตางๆ ในสถานการณจริงของนักศึกษาผูถูกสอนแนะ เพื่อทํา   การประเมินและสะทอนกลับถึงปญหาที่เกิดข้ึน

ในพื้นที่จริงซึ่งจะชวยใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะสามารถแกไขสถานณไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

7. การตรวจสอบติดตาม (Check) อาจารยผูสอนแนะจะตองทําหนาที่ตรวจสอบติดตามการ

ลงไปปฏิบัติในพื้นที่จริงของนักศึกษาผูถูกสอนแนะวาดําเนินการถูกตองตรงตามแผนการเรียนรูแบบการใช

โครงการเปนฐานหรือไม และคอยช้ีแนะแนวทางคอยตอบขอซักถาม เมื่อนักศึกษาผู ถูกสอนแนะมีปญหา

เกิดข้ึนในการลงไปปฏิบัติการในพื้นที่จริง  
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8. การปอนขอมูลยอนกลับหรือการใหขอเสนอแนะ (Feedback or Suggestion) คือการ

ที่อาจารยผูสอนแนะนําผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง แจงใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะทราบ เพื่อใหทราบถึงสิ่งที่  

ตองปรับปรุง และตอบขอซักถามที่นักศึกษาผูถูกสอนแนะสงสัยในข้ันตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหนักศึกษา

ผูถูกสอนแนะเกิดการเรียนรูที่รวดเร็ว ถูกตอง และยังสรางความเขาใจที่ดีตอกันระหวางอาจารยผูสอนแนะกับ

นักศึกษาผูถูกสอนแนะ 

จากขอความขางตนสามารถสรุปไดวา การนํากระบวนการการสอนแนะมาประยุกตใชในการ

สนับสนุนการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน จะชวยสรางบทบาทในการอํานวยการสอนของอาจารยที่เปลี่ยนไป 

ซึ่งจะเปนความทาทายของอาจารยทุกคนที่สามารถพัฒนาตนเองใหเปนมืออาชีพ  ซึ่งจากกระบวนการการสอน

แนะที่ผูเขียนนําเสนอน้ัน เกิดจากรูปแบบการสอนแนะของนักวิชาการหลายทานที่ไดนําเสนอไว เชน Hanson, 

Champathes และ สุรพล พะยอมแยม โดยผูเขียนไดทําการสังเคราะหรูปแบบการสอนแนะออกมาเปน

กระบวนการการสอนแนะ ซึ่งมีกระบวนการ 8 ข้ันตอน ดังน้ี 1. การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอ น     

2. การกําหนดวัตถุประสงค 3. การจูงใจหรือการใหรางวัล 4. การบอก เลาและแสดงใหดู 5. การทดสอบความ

รูความเขาใจ 6. การปฏิบัติ 7. การตรวจสอบติดตาม และ 8. การปอนขอมูลยอนกลับหรือการใหขอเสนอแนะ 

กระบวนการการสอนแนะสามารถเช่ือมโยงความเกี่ยวของระหวางการเรียนรูแบบใชโครงการเปนฐานกับการ

สอนแนะ  โดยอาจารยสามารถสอนแนะในขณะนักศึกษาลงพื้นที่ วิจัย ซึ่งเปนกระบวนการปลดปลอย 

(Unlocking) ศักยภาพของนักศึกษาใหมากที่สุดหรือปรับปรุง และพัฒนาผลการเรียนรูรวมถึงการเพิ่มทักษะ

การเรียนรูใหแกนักศึกษา โดยอาจารยและเพื่อนนักศึกษาที่อยูในกลุมเดียวกัน รวมถึงการไดรับคําแนะนําจาก

ปราชญชาวบานหรือผูรูในชุมชนที่สามารถใหความรูเกี่ยวกับโครงการที่นักศึกษากําลังศึกษา ซึ่งจะชวยให

นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูแกไขปญหาและสรางผลงานดวยตนเอง  

 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

      2.5.1 สภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอน 

พิมพพร  ฟองหลา (2554) ไดศึกษาเรื่องสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

คณิตศาสตรทั่วไปสํานักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาและ

วิเคราะหปญหาในการเรียน การสอนรายวิชาคณิตศาสตรทั่วไป เพื่อนําเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนใน รายวิชาคณิตศาสตรทั่วไป  กลุมเปาหมายเปนนักศึกษาที่ลงทะเบียน IS วิชาคณิตศาสตร

ทั่วไป (MAT101) ในภาคการศึกษา 2/2554 จํานวน 3  คน และอาจารยผูสอนวิชาคณิตศาสตร จํานวน       

5 ทาน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการสนทนากลุมเปนเครื่องมือ          

ผลการศึกษา พบวา  1) ปญหาจากตัวนักศึกษาที่พบมากที่สุดคือ นักศึกษาพื้นฐาน ไมดี  ไมมีความถนัด      

ไมต้ังใจเรียน ไมสามารถประยุกตความรูไปใชในการแกปญหาได  ขาดเรียนบอย หรือเขาเรียนชา ไมสนใจเรียน   

ไมชอบวิชาคณิตศาสตร  ไมชอบการคิดคํานวณ  ไมชอบทําแบบฝกหัดดวยตนเอง  สูตรมาก  เน้ือหาใน

รายวิชามากและยากเกินไป นาเบื่อ  2) ปญหาจากการเรียนการสอนพบมากที่สุด คือ อาจารยเขมงวดในการ

ทํางาน สอนจริงจังทําใหบรรยากาศในการเรียนเครียด  ไมใชสื่อการสอน  สอนเร็ว  สอนไมนาสนใจ อธิบายไม
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รูเรื่อง  และขอสอบยากเกินไป  3) ผลจากการสนทนากลุมกับอาจารยในหมวดวิชาคณิตศาสตร  ปญหาที่เปน

อุปสรรคในการเรียนการสอนเกิดจาก ความพรอมในเรื่องเครื่องเสียง คอมพิวเตอร  โปรเจคเตอร  สวนปญหา

ดานการศึกษา นักศึกษาพื้นฐานไมดี เวลาที่ใชทําการสอนจํากัด เน้ือหาในหลักสูตรมาก นักศึกษามีจํานวนมาก  

การดูแลเอาใจใสทําไดไมทั่วถึง จึงมีนักศึกษาตกมาก และ 4) แนวทางพัฒนาควรจัดใหมีการสอนเสริมสัปดาห

ละ 1 ครั้ง ปรับแกเน้ือหาในหลักสูตรใหสอดคลองกับแตละคณะเพื่อจะไดนําไปใชไดจริง และตรวจเช็คอุปกรณ 

ในช้ันเรียนใหเรียบรอยกอนเปดภาคเรียน   

กนกพรรณ  ปญโญสุข (2550) ไดศึกษาเรื่องปญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี และวิทยาลัย

พณิชยการเชตุพน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี และวิทยาลัยพณิชย

การเชตุพน ใน 4 ดาน ไดแก คือ ปญหาดานหลักสูตร ปญหาดานกิจกรรมการเรียนการสอน ปญหาดานสื่อการ

เรียนการสอน ปญหาดานการวัดและประเมินผล และเพื่อเปรียบเทียบปญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี และวิทยาลัย

พณิชยการเชตุพน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 286  คน ผลการวิจัยพบวา 1. ปญหาในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 2. นักเรียนอยูในสาขา

ตางกันมีปญหาโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนที่เรียนที่อยู

ในช้ันปตางกันมีปญหาโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไร ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 4. นักศึกษาที่มีผลการ

เรียนตางกันมีปญหาโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 5. นักศึกษาที่มีความรูความ

เขาใจตางกัน มีปญหาโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 6. นักศึกษาที่ผูปกครองมี

อาชีพตางกันมีปญหาโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ดานสื่อ

การเรียนการสอนและดานการวัดและประเมินผลนักศึกษามีปญหาการเรียนแตกตางกันอยางไมมนัียสาํคัญทาง

สถิติ 

กฤษณา บุตนุ (2552) ไดศึกษาเรื่องสภาพและปญหาในการจัดการเรยีนการสอนงานธุรกิจ       

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชวงช้ันที่ 3 ของครูผูสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพี้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาสภาพและปญหาในการจดัการเรียนการสอนงานธุรกิจในกลุมสาระการเรียนร ูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ชวงช้ันที่ 3 ของครูผูสอน ในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ครูผูสอนงานธุรกิจในชวงช้ัน

ที่ 3 ทั้งหมด จํานวน 98 คน โดยไมมีการสุ มตัวอย าง ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ในการวิจัย               

ผลการวิจยัพบวา  สภาพที่ควรเปนและสภาพที่เปนจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจในดาน

การเตรยีมการสอน ดานการดําเนินการสอน และ ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู อยูในระดับมาก   

ทุกดาน สวนปญหาในการจัดการเรียนการสอน พบวา มีปญหาอยูในระดับตํ่าหรือมีปญหานอยมากทั้ง 3 ดาน 
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ดานการเตรียมการสอน ปญหาที่พบคือ การกําหนดระยะเวลาในการสอนใหมีความเหมาะสมเพื่อใหนักเรียน

ไดเกิดทักษะการเรียนรูอยางตอเน่ืองการจัดเตรียมแหลงการเรียนรูเพิ่มเติมในโรงเรียนการมีความพรอมใน

เน้ือหางานธุรกิจ ดานการดําเนินการสอน ปญหาที่พบคือ การใชสื่ออุปกรณในการสงเสริมพฤติกรรมการเรยีนรู

ในหองเรียน การสรางบรรยากาศในการนําเขาสูบทเรียนดวยวิธีที่หลากหลาย การใชสื่ออุปกรณขณะสอนให 

สอดคลองกับเน้ือหา และดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ปญหาที่พบคือ การวิเคราะหความพรอม

ของนักเรียนแตละคนเพื่อนํามาปรับปรุงเน้ือหาวิชาใหเหมาะสม  การเปดโอกาสใหนักเรียน ผู ปกครอง         

ผูที่เกี่ยวของชุมชนในทองถ่ินหรือสถานประกอบการมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผล    

วรเทพ ฉิมทิม และสมหญิง เจริญวรรณวงศ. (มปป) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาปญหาในการจัดการ

เรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาในการจัดการ

เรียนการสอนขอคณะวิศวกรรมศาสตร โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 

และคณาจารย จํานวน 414 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา    

สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ 1. ดานอาคารและสถานที่ สวนใหญมีความ

คิดเห็นในระดับปานกลางคอนขางไปทางดีทั้งดานหองเรียน อาคารปฏิบัติการ สถานที่อานหนังสือและสถานที่

พักขณะรอเรียนในช่ัวโมงตอไป 2. ดานเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ สวนใหญมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง

ทั้งดานเครื่องมือในวิชาปฏิบัติการใหบริการวัสดุอุปกรณการสอน สื่อการสอน และ 3. การใหบริการหองสมุด

และหองคอมพิวเตอร สวนใหญมีความคิดเห็นในระดับปานกลางสิ่งที่ดอยคือ ดานหองสมุด โดยเฉพาะปริมาณ

และความทันสมัยของเอกสาร สวนที่เดนคือ เรื่องของหองสมุดคอมพิวเตอร สวนสภาพการจัดการเรียนการ

สอนทั่วไปและความรับผิดชอบของนักศึกษา คือ 1. เน้ือหาวิชา สวนใหญมีความคิดเห็นวาดี มีความเหมาะสม 

ยกเวนบางรายวิชาที่เน้ือหาไมทันสมัย 2. วิธีการสอนของอาจารย สวนใหญเห็นวาดี มีบางคนเทาน้ันที่ยังตอง

ปรับปรุง 3. งานที่กําหนดในแตละรายวิชา สวนใหญจะอยูในเกณฑดี 4. บุคลิกภาพของผูสอน สวนใหญอยูใน

ระดับดี มีบางคนเทาน้ันที่สอนโดยไมสนใจผูเรียน  5. ความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนอยูในสภาพดี      

6. การประเมินผลการศึกษาอยูในระดับดี มีบางวิชาเทาน้ันที่คิดวาขอสอบยากเกินไป เน้ือหาขอสอบไมเปนไป

ตามเน้ือหาที่สอน 7. ความรับผิดชอบตอการศึกษาของนักเรียน อยูในระดับปานกลาง และความรับผิดชอบตอ

การศึกษาไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

 

2.5.2 พฤติกรรมการกลาแสดงออก 

ศิวกร สุวรรณไตรย (2552) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 

พฤติกรรมการกลาแสดงออกทางความคิด และเจตคติตอการเขียนเชิงสรางสรรค โดยใชแนวคิดพหุสัมผัส และ

เทคนิคผังความคิด ของนักเรียนช้ันประถามศึกษาปที่ 3 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน

การเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนช้ันประถามศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการสอนเขียน โดยใชแนวคิดพหุ

สัมผัสและเทคนิคผังความคิด และเพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการสอนเขียน โดยใชแนวคิดพหุสัมผัสและเทคนิคผังความคิด ซึ่งมีกลุม

ตัวอยางจํานวน 20 คน และใชแบบสังเกตพฤติกรรมการกลาแสดงออกทางความคิด แบบประเมินการกลา
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แสดงออกทางความคิด และแบบบันทึกการเรียนรู เปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชแนวคิดพหุสัมผัสและเทคนิคผังความคิด มีความสามารถในการเขียน

เชิงสรางสรรค หลังการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

มณีแสง นามอนทร (2542) ไดศึกษาเรื่องเปรียบเทียบการพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออกของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ระหวางการใหคําปรึกษาแบบกลุมกับการใหคําปรึกษาแบบรายบุคคล โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่

1-3 ระหวางการใหคําปรึกษาแบบกลุมกับการใหคําปรึกษาแบบรายบุคคล กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนบานลวดผักหนาม อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ จํานวน 18 คน เครื่องมือที่ใชใน

การเก็บขอมูล คือ แบบสังเกตพฤติกรรมการกลาแสดง ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการกลาแสดงออกของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ระหวางกอนและหลังการใหคําปรึกษาแบบกลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่

ระดับ .01 โดยคะแนนหลังการใหคําปรึกษาจะสูงข้ึนกวากอนการใหคําปรึกษาแบบกลุม  พฤติกรรมการกลา

แสดงออกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ระหวางกอนและหลังการใหคําปรึกษาแบบรายบุคคล แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยคะแนนหลังการใหคําปรึกษาจะสูงข้ึนกวากอนการใหคําปรึกษารายบุคคล  

พรพิมล เมืองแวง (2539) ไดศึกษาเรื่องผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุมตอพฤติกรรมการกลา

แสดงออกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรการกลาแสดงออกของนักเรียนช้ันประถามศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักเรียนที่ไดรับการให

คําปรึกษาแบบกลุมและนักศึกษาที่ไมไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุม และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการกลา

แสดงออกในแตละดานของนักเรียนที่ไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุมและนักศึกษาที่ไมไดรับการใหคําปรึกษา

แบบกลุม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ดินแดง)     

ปการศึกษา 2538 จํานวน 16 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบวัดพฤติกรรมการกลาแสดงออก และ

โปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออก ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับ

การใหคําปรึกษาแบบกลุม มีคะแนนพฤติกรรมการกลาแสดงออกสูงกวากอนไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่ไดรับการใหคําปรึกษาแบบ กลุมมีคะแนนพฤติกรรมการกลา

แสดงออกสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

นักเรียนที่ไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุม มีคะแนนพฤติกรรมการกลาแสดงออกสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการ

ใหคําปรึกษาแบบกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู 2 ดาน คือ ดานการกลาวคําวิจารณ และดาน

การพูดถึงสิทธิอันพึงมีพึงได โดยไมละเมิดสิทธิผูอื่น อีก 1 ดาน ที่ตํ่าลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คือ ดานการยอมรับคําวิจารณ และมีคะแนนพฤติกรรมการกลาแสดงออก 6 ที่ไมแตกตางกัน 

 

25.3 เทคนิคการสอนแนะ 

Richard (1996) ไดศึกษาเรื่องการสอนงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด การสอนงานเปนเครื่องมือการ

จัดการที่สําคัญที่ชวยพัฒนาประสิทธิภาพสวนบุคคล การสอนงานสามารถที่จะกําจัดขอบเขตลําดับข้ันในระบบ



36 

 
ได และการสอนงานสามารถชวยลดระดับขอบเขตของระบบได นอกจากน้ียังไดเสนอการสอนงานที่มี

ประสิทธิภาพ ดังน้ี คือ การสอนงานตองมีความยืดหยุน มุงมั่น การยอมรับสิ่งใหม ๆ มีความเปดเผย และซื่อ

สัตย รูที่จะถามถึงผลตอบรับ และขอเสนอแนะ สรางเครือขาย มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน และรูที่จะรับผิดชอบ 

Liz (2002) ไดศึกษาการสอนงานเปรียบเสมือนกลยุทธในการแทรกแซง การสอนเปนการชวยโดย

ใชความสัมพันธระหวางผูเรียน และผูสอนโดยใชความหลากหลายของเทคนิค และวิธีการเปลี่ยนนิสัยตาง ๆ ที่

สามารถชวยใหลูกคาประสบความสําเร็จที่ต้ังเปาไว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพความชํานาญของตนเอง 

Modernization Agency Leadership Centre (2005) โดย Williams et al. ไดรวบรวม

งานวิจัยเกี่ยวกับความเช่ียวชาญหรือทักษะในการสอนงานของ Beamont, 2000; Broustein, 2000; 

Flaherty, 1999; Olalla and Echeverria, 1996 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  เปนผูฟงที่ต่ืนตัว และเฝาสังเกตดู  

สามารถใหโครงสรางของผลตอบกลับ และการทบทวนขอมูล  สามารถใชเทคนิคการถอดความ สรุป และหา

ผลสะทอนได รูที่จะถามคําถามที่ดี คําถามที่เฉพาะเจาะจงถึงปญหา เพื่อใหผูเรียนไดเห็นและรับผลสะทอน

จากปญหาและสามารถนําไปศึกษาได นําผลสะทอนจากผูเรียนมาจัดทําเปนขอสรุปในแงมุมตาง ๆ มีความ   

เขาใจ และการฟงเพื่อเปนเครื่องมือตรวจสอบในสิ่งที่ไมแนนอน ใหคําจํากัดความถึงขอจํากัดของบทสรุป และ

ความเช่ือ ไมตัดสินใจปญหาดวยตนเอง และยอมรับฟงอยางเปดใจ เปนผูสรางสรรค และพัฒนาความสัมพันธ 

สามารถเสนอโครงการที่สามารถแกปญหา นําเสนอความคิดใหมหรือขอเสนอแนะ เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถ

ตัดสินใจหาหนทางตอไปได จัดสรรในเรื่องของเวลา การนัดหมาย และแนวคิดการติดตอ (รูวาเทาไรถึง       

เพียงพอ) จัดการนัดหมายที่มีประสิทธิภาพ ที่มีทั้งกระบวนการและขอมูล มีการจัดลําดับความสําคัญ ยอมรับ

ในผลลัพธ และวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบกระบวนการ ดําเนินการอยางตอเน่ือง แทรกแซง และ   

สรางตัวกระตุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใหมากข้ึน สามารถแนะนํา กระตุน และใหความชวยเหลือในการ

พัฒนาอาชีพ 

Champathes (2006) ไดศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนงาน และนําเสนอ แบบจําลองการ

สอนงาน โดยการถึงธรรมชาติของการสอนงานวา การสอนงานเปนเทคนิคหน่ึงที่ ใชในการปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งการสอนเปนการสื่อสารทางเดียวที่ผูจัดการสอนใหลูกนอง ปฏิบัติตาม หรือทําในสิ่งที่ตองการ 

แตลูกนองอาจไมเขาใจ หรือไมสามารถปฏิบัติไดตรงตามที่ ตองการ การสอนงานเปนการสื่อสารสองทางที่    

ผูสอนจะนําผลตอบรับมาพิจารณาในการปรับปรุง ครั้งตอไป และยังสามารถสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง    

ผูสอนงาน และผูเรียนได ผูสอนงานชวยใหผูเรียนสามารถประเมินในสิ่งที่เกิดข้ึนระหวางการเรียน ยังชวย      

คนพบหนทาง และวิธีการพัฒนา อีกทั้งการสอนงานยังชวยในการพัฒนาการขาย  การออกแบบ ผลิตภัณฑ 

การพัฒนานิสัยของตนเอง การตอรอง การจัดการ และอื่น ๆ และไดเสนอแบบจําลองการ สอนงานดังน้ี       

1. สรางความชัดเจน  (Clarifying Need) การสรางความชัดเจนสามารถทํา ใหผูอื่นตกลง และมีความตองการ

ที่จะเรียนรู 2. มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน (Objective Setting) การมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนทํา ใหการวางเปา

หมายไดอยางชาญฉลาด 3. มีการวางแผนกลยุทธ (Action plan Designing) การมีการวางเปาหมาย ผลลัพธ 

สิ่งที่ตองทํา ผลที่จะไดรับหรือทาที่จะไดเรียนรู ระดับของการทดลองระยะเวลาดําเนินการ และจัดการประชุม
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เพื่อใหทราบถึงผลที่ไดรับจากการดําเนินงาน 4. ตรวจสอบผลตอบรับ  (Checking  Activities)  ทําการสํารวจ

ถึงคุณคาที่ไดผูสอนจะใหผลตอบกลับแกผ ูเรียนหรือใหผูเรียนไดคนหาคุณคาจากสิ่งที่ไดศึกษาเอง     

วิมล มาดิษฐ (2547)  ไดทําการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการ การสอนงาน 

กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพระดับ ปฏิบัติการ      

โรงพยาบาลศูนย ที่มีประสบการณการทํางาน 1 ปข้ึนไป จํานวน 378 คน ไดจากสุมตัวอยาง แบบหลาย

ข้ันตอน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบสอบถามบรรยากาศองคการ แบบสอบถาม

การสอนงาน และแบบสอบถามสมรรถนะของพยาบาล ผลการศึกษาพบวาบรรยากาศ องคการ การสอนงาน 

และสรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย อยูในระดับสูง บรรยากาศ องคกร การสอนงาน มีความ

สัมพันธทางบวกกับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

วันนา กลางหนองแสง. (2550) ไดศึกษาเรื่องการรับรูเทคนิคการสอนงานและประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาการรับรูเทคนิคการสอนงานและการรับรูประสิธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงประเทศ

ไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉ่ียงเหนือ เพื่อเปรียบเทียบการรับรู เทคนิคการสอนงานและการรับรู

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี

ลักษณะปจจัยทางดานบุคคลแตกตางกัน และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูเทคนิคการสอนงานกับ

การรับรูประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานของพนักงานธนาคารแห งประเทศไทย สํ านักงานภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมตัวอยางในการศึกษา ไดแก พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 80  คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ผลการวิจับพบวา 1) การ

รับรูเทคนิคการสอนแนะและการรับรูประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย 

สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา สวนใหญมีการรับรูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนงานอยูในระดับปาน

กลาง สวนระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการรับรูประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 2) 

การเปรียบเทียบการรับรูเทคนิคการสอนงานและการรับรูประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร

แหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีลักษณะปจจัยทางดานบุคคลแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวา มีการรับรูเทคนิคการสอนงานและการรับรูประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โดยรวมแลวทุกดานไมแตกตางกัน และ 3) ความสัมพันธระหวางการรับรูเทคนิคการสอนงานกับการรับรู

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พบวา ระดับการรับรูเทคนิคการสอนงานละระดับการรับรูประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกัน โดยมีคาสหสัมพันธอยูที่ .73 ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เกียงไกร คลายกล่ํา. (2551) ไดศึกษาเรื่องอิทธิพลของการสอนงานและการเอื้ออํานวยที่มีตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิติประยุกตทางพฤติกรรมศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการสอน

งานสําหรับนิสิตที่ทําหนาที่เปนผูสอนงานกับผูเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุมที่

ไดรับการเอื้ออํานวยและประเภทการสอนที่ตางกัน และเพื่อเปรียบเทียบคะแนนต้ังตนและอัตราการ

เปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุมที่เอื้ออํานวยและประเภทการสอนงานตางกัน มีแบบ
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แผนการทดลองเปนแบบแฟคทอเรียลขนาด  2x3  กลุมตัวอยาง  คือ  นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต        

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ลงทะเบียนรายวิชา 2758601 ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 

2551 จํานวน 67 คน ซึ่งไดมาจากการเปดรับอาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบง

ออกเปน 2 ชุด ไดแก 1) แบบทดสอบวิชาสถิติประยุกตทางพฤติกรรมศาสตร 2) รูปแบบการสอนงาน        

ผลการวิจัพบวา 1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรการสอน 3 กลุม 

พบวา ผูเรียนในกลุมที่ไดรับการสอนงานแบบกลุมเล็กมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมที่ไดรับ

การสอนงานแบบกลุมใหญและกลุมที่ไมไดรับการสอนงาน เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรการเอื้ออํานวย 2 

แบบ พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมที่ไดรับการสอนงานแบบกลุมใหญ และกลุมที่ไมไดรับการสอน

งานมีความแตกตางกันในตัวแปรประเภทการสอนงานอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และ 3) การเปรียบเทียบ

คะแนนต้ังตนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธ์ิการเรียนที่มีการเอื้ออํานวยตางกันมีคาเฉลี่ยของ

คะแนนต้ังแตตนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอัตราการเปลี่ยนแปลงมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยที่การเอื้ออํานวยแบบผสมใหคาเฉลี่ยสูงกวาการเอื้ออํานวยแบบเด่ียว            

การเปรียบเทียบระหวางกลุมผูเรียน พบวา คะแนนต้ังตนของกลุมที่มีการสอนงานมีคาเฉลี่ยขอผมสัมฤทธ์ิ  

การเรียนแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติ สวนอัตราการเปลี่ยนแปลงมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ .05 โดยกลุมที่ไดรับการสอนงานแบบกลุมเล็กมีคาเฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงกวากลุมที่ไดรับการ

สอนงานแบบกลุมใหญและกลุมที่ไมไดรับการสอนงาน 

นพดล  เพิ่มสมบูรณ. (2552)  ไดศึกษาเรื่องปจจัยดานการสอนงาน และการรับรูความสามารถ

ของตนเองที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายรถยนต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง          

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการไดรับการสอนงาน การรับรูความสามารถของตนเอง และผลการ

ปฏิบัติงาน เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอผลการ ปฏิบัติงาน ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดาน

การสอนงาน และการรับรูความสามารถของ ตนเองกับผลการปฏิบัติงาน และศึกษาปจจัยดานการสอนงาน 

และการรับรู ความสามารถของตนเอง ที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายรถยนต ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานขายรถยนตที่ปฏิบัติงานมากกวา 4 

เดือนข้ึนไป ในสํานักงานใหญของบริษัทผูแทนจําหนายรถยนต 8 ย่ีหอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง     

ทั้ง 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร จํานวน 200 คน ผลการศึกษาพบวา     

1) ระดับการสอนงาน ระดับการรับรู ความสามารถของตนเอง และระดับผลการปฏิบัติงานโดยรวมของ

พนักงานขายรถยนต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  โดยรวมอยูในระดับสูง และเมื่อพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานรายดาน พบวา ความสามารถในการขาย อยูระดับปานกลาง 2) พนักงานขายรถยนต ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางที่มีเพศแตกตางกันมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.04   โดยเพศชายมีผลการปฏิบัติงานสูงกวาเพศหญิง  3) ปจจัยดานการสอนงาน ไดแก การ

กําหนดวัตถุประสงคการอธิบายและแสดงวิธีการขายใหดู และปจจัยดานการรับรูความสามารถของตนเอง    

ไดแก การปดการขายมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายรถยนต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตอนลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยสามารถรวมทํานายผลการปฏิบัติงานของ พนักงานขาย

รถยนต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางไดรอยละ 9.30 

 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในสภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอน

พบวา ปญหามาจากตัวนักศึกษามากที่สุด คือ นักศึกษาทีพื้นฐานไมดี ไมมีความถนัด ไมต้ังใจเรียน ขาดเรียน

บอย ปญหาจากตัวผูสอน คือ ขาดทักษะในการสอนที่ดี ขาดสื่อการสอนที่หลากหลาย และปญหาอาคาร

สถานที่ คือ อุปกรณโสทัศนูปกรณไมสมบูรณ สวนพฤติกรรมการกลาแสดงออก พบวา นักเรียนที่ไดรับการให

คําปรึกษาหรือเทคนิคการสอนตางๆ จะมีพฤติกรรมการกลาแสดงออกที่ดีกวา นักเรียนที่ไมไดรับคําปรึกษา

หรือเทคนิคการสอนตางๆ และพบกลุมตัวแปรที่ใชในการวิจัย 9 ดาน คือ (1) การริเริ่มกลาวทักทาย (2) การมี

สวนรวมในการสนทนา (3) การกลาวคําชมเชย (4) การยอมรับคําเชย (5) การพูด และแสดงความคิดเห็น

สวนตัว (6) การลาวคําวิจจารณ (7) การยอมรับคําวิจารณ (8) การปฏิเสธที่จะทําตามคําขอรองไมมีเหตุผล 

และ (9) การพูดถึงสิทธิอันพึงมีพึงไดไมลวงละเมิดสิทธิผูอื่น และสวนเทคนิคการสอนแนะ พบวา เปนเครื่องมือ

การสอนแนะจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการเรียนรู และพบกลุมตัวแปรที่ใชในการวิจัย 8 ดาน

คือ (1) การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน (2) การวิเคราะหสถานการณ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค      

(3) การจูงใจหรือใหรางวัล (4) การบอกเลาและแสดงใหดู (5) การทดสอบ (6) การปฏิบัติ (7) การตรวจสอบ 

ตรวจขอสอบ และ (8) การแจงผลยอนกลับและใหขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อศึกษาขอเท็จจริง

เกี่ยวกับสภาพปญหาในการพัฒนาผูเรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ หัวขอ การฝกพูดและพูดในโอกาส

ตางๆ และพฤติกรรมการกลาแสดงออก และออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อการสงเสริมพฤติกรรมการกลา

แสดงออกดวยเทคนิคการสอนแนะ และเพื่อทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ 

ในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ หัวขอ การฝกพูดและพูดในโอกาสตางๆ ดานพฤติกรรมการกลาแสดงออก 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 นักศึกษาระดับปรญิญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการทรพัยากรมนุษย ที่เรียนในรายวิชาการ

พัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน 49 คน ซึ่งเกบ็ขอมลูได 48 คน 

 

ตัวแปรที่ทําการวิจัย 

 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย ตัวแปร 2 กลุม คือ ตัวแปรตน มีจํานวน 1 กลุมตัวแปร 

และตัวแปรตาม มจีํานวน 1 กลุมตัวแปร ซึง่มรีายละเอียดดังไปน้ี 

  ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ เทคนิคการสอนแนะ ประกอบดวย 8 ตัวแปร 

ไดแก (1) การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน (2) การวิเคราะหสถานการณ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค   

(3) การจูงใจหรือใหรางวัล (4) การบอกเลาและแสดงใหดู (5) การทดสอบ (6) การปฏิบัติ (7) การตรวจสอบ 

ตรวจขอสอบ และ (8) การแจงผลยอนกลับและใหขอเสนอแนะ 

  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ พฤติกรรมการกลาแสดงออก ประกอบดวย 9 

ตัวแปร ไดแก (1) การรเิริม่กลาวทักทาย (2) การมีสวนรวมในการสนทนา (3) การกลาวคําชมเชย (4) การยอม

รับคําเชย (5) การพูด และแสดงความคิดเห็นสวนตัว (6) การกลาวคําวิจารณ (7) การยอมรับคําวิจารณ และ 

(8) การปฏิเสธทีจ่ะทําตามคําขอรองไมมีเหตุผล (9) การพูดถึงสิทธิอันพงึมีพงึไดไมลวงละเมิดสทิธิผูอื่น 

 

 วิธีแบงกลุมทดลอง ในการแบงกลุมทดลอง ดําเนินการดังน้ี 
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  1) ใหนักศึกษาช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ที่เรียนวิชาการพัฒนา

บุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน 48 คน ทําแบบสอบวัดพฤติกรรมการกลาแสดงออกกอนการใช

เทคนิคการสอนแนะในการจัดการเรียนการสอน ในเน้ือหาบทที่ 7 การฝกพูดและพูดในโอกาสตาง ๆ  

2) ผูสอนตรวจใหคะแนนจากการตอบแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการกลาแสดงออก ตาม

เกณฑที่กําหนด 

3) ผูสอนดําเนินการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะตามกระบวนการสอนแนะทั้ง 8 

กระบวนการ 

4) เมื่อผูสอนดําเนินการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะตามกระบวนการเสร็จสิ้น 

ผูสอนดําเนินการใหนักศึกษาช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ที่เรียนวิชาการพัฒนา

บุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน 48 คน ทําแบบสอบวัดพฤติกรรมการกลาแสดงออกหลังการใช

เทคนิคการสอนแนะในการจัดการเรียนการสอน ในเน้ือหาบทที่ 7 การฝกพูดและพูดในโอกาสตาง ๆ 

5) ผูสอนตรวจใหคะแนนจากการตอบแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการกลาแสดงออก ตาม

เกณฑที่กําหนด และสรุปผลดําเนินการวิจัย 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสรางข้ึนมาจาก

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของและการปรับปรุงจากแบบวัดมาตรฐาน โดยแบงออกเปน    

3 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ชุดท่ี 1 แบบการวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออก 

จัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ซึ่งแบง

ออกเปน 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการในแนวทางการ

จัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายปด (Closed From) โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ (1) ปญหา

ในการเรียนการสอน จํานวน 5 ขอ และ (2) ความตองการในแนวทางการจัดการเรียนการสอน จํานวน 15 ขอ 

รวมทั้งหมด 20 ขอ โดยอาศัยเครื่องมือตามวิธีของลิเคิรท (Likert’s Scale) และมีเกณฑการใหคะแนนขอ

คําถาม ดังน้ี (นราศรี ไววนิชกุล และชูศักด์ิ อุดมศรี, 2548) 

 

คําตอบ เกณฑการใหคะแนน 

เห็นดวยมากที่สุด 5 

เห็นดวยมาก 4 

เห็นดวยปานกลาง 3 

เห็นดวยนอย 2 

ไมเห็นดวย 1 
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การกําหนดเกณฑการแปลคะแนนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการใน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน คือ ผูวิจัยไดนําคะแนนความคิดเห็นของผูเรียนมากําหนดระดับคาเฉลี่ย

ออกเปน  5 ระดับ   โดยพิจารณาชวงคะแนนแตละระดับจากอันตรภาพช้ัน   โดยมีสูตรคํานวณ ดังน้ี     

(กัลยา วานิชยบัญชา, 2549) 

 

  I	 = 	  

เมื่อ  I = ความกวางของช้ัน 

  R = พิสัย (คาสูงสุด – คาตํ่าสุด) 

  K = จํานวนช้ัน 

แทนคาตามสูตร 

 I	 = 	  

 

 I	 = 	0.8 

 

 

เมื่อทราบคาคะแนนในสูตรจะไดเกณฑ เพื่อมากําหนดชวงคะแนน และแปลผล ดังน้ี 

 

ชวงคะแนน ความหมาย 

4.21  -  5.00 ผูเรียนเห็นดวยมากที่สุด 

3.41  -  4.20 ผูเรียนเห็นดวยมาก 

2.61  -  3.40 ผูเรียนเห็นดวยปานกลาง 

1.81  -  2.60 ผูเรียนเห็นดวยนอย 

1.00  -  1.80 ผูเรียนไมเห็นดวย 

 

ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งเปนคําถามปลายเปด (Open 

From) จํานวน 2 ขอ 

 

ชุดท่ี 2 แบบวัดพฤติกรรมการกลาแสดงออก 
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ผูวิจัยไดพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการกลาแสดงออกของ อารีย ลิลา (2535) และ พรพิมล 

เมืองแวง (2539)  โดยยึดลักษณะของพฤติกรรมการกลาแสดงออก ซึ่งในแตละขอคําถามเปนสถานการณตางๆ 

เกี่ยวกับการใชคําพูด และการแสดงออกที่เหมาะสมของพฤติกรรมการกลาแสดงออก โดยแบบวัดพฤติกรรม

การกลาแสดงออก ที 32 ขอ จัดเปนขอคําถามทางบวก 16 ขอคําถาม ไดแกขอคําถามขอที่ 1, 3, 4, 7, 8, 11, 

13, 14, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 29 และ 32  แลวจัดเปนขอคําถามทางลบ 16 ขอคําถาม ไดแกขอคําถาม

ขอที่ 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 30 และ 31 เมื่อแยกออกเปนพฤติกรรมกลา

แสดงออกในแตละดาน ไดดังน้ี คือ 

1. การริเริ่มกลาวทักทาย คือ ความสามารถที่จะแสดงออกทางสีหนา นํ้าเสียง การพูดที่ตรง 

กับความรูสึกกับบุคคลที่รูจักดวยใบหนาย้ิมแยมแจมใส และแสดงความเปนมิตรกับบุคคลที่ตองการรูจักใหมาก

ข้ึน และแสดงความยินดีตอบุคคลที่ไดพบรวมทั้งสามารถพูดทักทายโดยกลาวคํา “สวัสดี” ไดมากกวาที่จะ   

กมศีรษะหรือทําทาเอียงอาย ซึ่งไดแก ขอคําถามในขอที่ 1 – 3 

  2. การมีสวนรวมในการสนทนา คือ ความสามารถที่จะพูดคุยหรือเลาเรื่องที่นาสนใจใหบุคคล

อื่นฟงได ดวยใบหนาที่เหมาะสมกับสถานการณและบรรยากาศโดยไมผูกขาดการสนทนาหรือพูดโออวด และ

สามารถเลาถึงความสําเร็จไดเมื่อถึงเวลาเหมาะสม ไดแก ขอคําถามขอที่ 4 – 6 

  3. การกลาวคําชมเชย คือ ความสามารถแสดงออกถึงการชมเชยทั้งคําพูดและทาทางอยาง

จริงใจ และตอหนาบุคคลน้ันไดอยางชัดเจนมีความสอดคลองกันทั้งนํ้าเสียง ทาทางและถูกกาลเทศะ ไดแก   

ขอคําถามขอที่ 7 – 9 

  4. การยอมรับคําชมเชย คือ ความสามารถยอมรับคําชมเชยไดอยางเต็มใจและมีมารยาท

มากกวาที่จะแสดงความไมเห็นดวย เชน การพูด “ขอบคุณ” เมื่อไดรับคําชมเชย ดวยคําพูดที่สุภาพและใบหนา

ย้ิมแยมแจมใส ไดแก ขอคําถามขอที่ 10 – 12 

  5. การพูด และแสดงความคิดเห็นสวนตัว คือ การเสนอความคิดเห็นตาง ๆ ในการประชุม 

หรือในกลุมเพื่อน เพื่อใหเปนที่ยอมรับ สามารถบอกเหตุผล หรือความรูสึกของตนเองทั้งคําพูดและการกระทํา

โดยไมกระทบถึงบุคคลอื่น ไดแก ขอคําถามขอที่ 13 – 15 

  6. การกลาวคําวิจารณ คือ ความสามารถที่จะวิจารณบุคคลอื่นอยางตรงไปตรงมาดวยความ

จริงใจเหมาะสม ทั้งคําพูดที่สุภาพและทาทางที่สมควร ไมพูดดวยอารมณฉุนเฉียวหรือเหน็บแนม รวมไปถึงการ

กลาวตักเตือน หรือบอกใหบุคคลอื่นไดเปลี่ยนการกระทําในทางที่ดีข้ึนและกลาวคําวิจารณโดยตรงตอบคุคลน้ัน 

ไดแก ขอคําถามขอที่ 16 – 18 

  7. การยอมรับคําวิจารณ คือ ความสามารถที่จะแสดงการยอมรับคําวิจารณดวยใบหนาปกติ 

ไมแสดงอาการโกรธและไมพอใจออกไป รวมถึงสามารถที่จะอธิบายและช้ีแจงเหตุผล หากคิดวาตรเองถูกและ 

เมื่อคําวิจารณเหลาน้ีเปนสิ่งที่คิดวาเหมาะสมดีและดี ก็สามารถนํามาปฏิบัติปรับปรุงตนเองใหดีข้ึนได ไดแก   

ขอคําถามขอที่ 19 – 21 
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  8. การปฏิเสธที่จะทําตามคําขอรองไมมีเหตุผล คือ ความสามารถในการ “ปฏิเสธ” ใหทําใน

สิ่งที่เห็นวาไมมีเหตุผลไมสมควรถาไดรับการขอรอง และการแสดงออกซึ่งการปฏิเสธน้ันก็ตองแสดงดวยกิริยา

อาการที่สมควร ทั้งคําพูดและสีหนา ไดแก ขอคําถามขอที่ 22 – 24 

  9. การพูดถึงสิทธิอันพึงมีพึงไดไมลวงละเมิดสิทธิผูอื่น คือ การไมปลอยใหใครเอารัดเอา

เปรียบ เมื่อมีความรูสึกถูกเอาเปรียบสามารถที่จะกลาวคําปฏิเสธไดโดยไมรูสึกผิด สามารถที่จะแสดงสิทธิอัน

ชอบธรรม และขอรองใหบุคคลอื่นแสดงตอตนดวยความยุติธรรม สามารถแสดงความของใจหรือรองทุกขได

อยางหนักแนน โดยไมตองทําลายสถานการณ ไดแก ขอคําถามขอที่ 25 - 32 

 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนนเปนดังน้ี 

 

ขอความทางบวก กระทําบอย ๆ ใหคะแนน 3 คะแนน 

กระทําบางครั้ง ใหคะแนน 2 คะแนน 

กระทํานาน ๆ ครั้ง ใหคะแนน 1 คะแนน 

ขอความทางลบ กระทําบอย ๆ ใหคะแนน 1 คะแนน 

กระทําบางครั้ง ใหคะแนน 2 คะแนน 

กระทํานาน ๆ ครั้ง ใหคะแนน 3 คะแนน 

  

 คะแนนของแบบวัดพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยูระหวาง 1 ถึง 3 คะแนน ความหมายของ

คะแนนมีดังน้ี 

คะแนนสูง หมายถึง ตอบขอคําถามในขอความทางบวกเปน “กระทําบอย ๆ”  

และตอบขอคําถามทางลบเปน “กระทํานาน ๆ ครั้ง”  

เปนผูที่มีพฤติกรรมการกลาแสดงออก 

คะแนนตํ่า หมายถึง ตอบขอคําถามในขอความทางบวกเปน “กระทํานาน ๆ  

ครั้ง” และตอบขอคําถามทางลบเปน “กระทําบอย ๆ”  

เปนผูที่ไมมพีฤติกรรมการกลาแสดงออก 

   

ชุดท่ี 3 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ 

 จัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิคการสอนแนะ ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
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ตอนท่ี 1 สอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ ซึ่งเปน

แบบสอบถามปลายปด (Closed From) โดยแบงออกเปน 8 ตัวแปร คือ (1) การสรางบรรยากาศในการเรียน

การสอน (2) การวิเคราะหสถานการณ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค (3) การจูงใจหรือใหรางวัล (4) การบอกเลา

และแสดงใหดู (5) การทดสอบ (6) การปฏิบัติ (7) การตรวจสอบ ตรวจขอสอบ และ (8) การแจงผลยอนกลับ

และใหขอเสนอแนะ รวมทั้งหมด 18 ขอ โดยอาศัยเครื่องมือตามวิธีของลิเคิรท (Likert’s Scale) และมีเกณฑ

การใหคะแนนขอคําถาม ดังน้ี (นราศรี ไววนิชกุล และชูศักด์ิ อุดมศรี, 2548) 

 

คําตอบ เกณฑการใหคะแนน 

พึงพอใจมากที่สุด 5 

พึงพอใจมาก 4 

พึงพอใจปานกลาง 3 

พึงพอใจนอย 2 

ไมพึงพอใจ 1 

 

การกําหนดเกณฑการแปลคะแนนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิคการสอนแนะ คือ ผูวิจัยไดนําคะแนนความคิดเห็นของผูเรียนมากําหนดระดับคาเฉลี่ยออกเปน  5 

ระดับ  โดยพิจารณาชวงคะแนนแตละระดับจากอันตรภาพช้ัน โดยมีสูตรคํานวณ ดังน้ี  (กัลยา วานิชยบัญชา, 

2549) 

  I	 = 	  

เมื่อ  I = ความกวางของช้ัน 

  R = พิสัย (คาสูงสุด – คาตํ่าสุด) 

  K = จํานวนช้ัน 

แทนคาตามสูตร 

 I	 = 	  

 I	 = 	0.8 

 

เมื่อทราบคาคะแนนในสูตรจะไดเกณฑ เพื่อมากําหนดชวงคะแนน และแปลผล ดังน้ี 

ชวงคะแนน ความหมาย 

4.21  -  5.00 ผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 

3.41  -  4.20 ผูเรียนมีความพึงพอใจมาก 
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2.61  -  3.40 ผูเรียนมีความพึงพอใจปานกลาง 

1.81  -  2.60 ผูเรียนมีความพึงพอใจนอย 

1.00  -  1.80 ผูเรียนไมมีความพึงพอใจ 

 

ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ 

ซึ่งเปนคําถามปลายเปด (Open From) จํานวน 2 ขอ 

 

การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

 การสรางเครื่องมือ มีกระบวนการและข้ันตอน ดังน้ี 

  ข้ันตอนแรก คือ ศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ศึกษารวบรวม

วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากน้ันนํามาสรุปที่มาและความสําคัญของปญหาในการวิจัย และกําหนด

ตัวแปรที่ตองการศึกษา ไดแก เทคนิคการสอนแนะ และพฤติกรรมการกลาแสดงออก 

  ข้ันตอนที่ 2 จัดทําแบบสอบถาม จากการปรับปรุงทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวเสนอ

ตอผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบถึงความถูกตองของคําถาม ทั้งดานเน้ือหา และความเหมาะสมของการต้ังคําถาม   

วามีความครอบคลุมในสิ่งที่ตองการศึกษาหรือไม 

ข้ันตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) เพื่อตรวจสอบ

ความครอบคลุมของเน้ือหาละภาษาที่ใช โดยนําแบบสอบถามเสนอตอผูทรงคุณวุฒิและผูเรียน เพื่อทําการ

พิจารณาตรวจสอบและแกไขขอคําถามตาง ๆ เพื่อใหเกิดความถูกตองเหมาะสมกับประชากรและกลุมตัวอยาง 

ข้ันตอนที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิและผูเรียนที่ทําการ

ปรับปรุงจนมีความเที่ยงตรง และนําไปทดสอบใช (Try Out) กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อดูวาขอคําถามมีความชัดเจนหรือไม และนําขอมูลจากการทดลอง

ใชนําไปหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 

ข้ันตอนที่ 5 จากการทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบสอบถาม หากแบบสอบถามยังไมมี

ประสิทธิภาพ ผูวิจัยจะทําการปรับปรุงแลวนําเสนอตอผูเช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ   

เพื่อปรับปรุงแบบสอบถาม จากน้ันนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 

 การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ มีกระบวนการ และข้ันตอนดังตอไปน้ี 

  การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) 

  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม และการศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไปหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบความครอลคลุมของ

เน้ือหาและภาษาที่ใชดังตอไปน้ี 

1) นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอตอผูทรงคุณวุฒิและผูเรียน เพื่อทําการพิจารณา

ตรวจสอบความถูกตองในการใชภาษา ความครอบคลุมของเน้ือหา และนําแบบสอบถามที่ทําการปรับปรุง
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แกไขแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของภาษาที่ใช ลักษณะของคําถาม เพื่อใหเกิดความ

ถูกตองเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง และสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย  

2) รวบรวมขอเสนอแนะที่ไดผูทรงคุณวุฒิและผูเรียน เพื่อทําการแกไขปรับปรุง

บางสวนกอนนําไปทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด 

 

การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 

นําแบบสอบถามที่ไดจากการทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด มาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) เปนสถิติวิเคราะห โดยมีสูตรการคํานวณดังตอไปน้ี (ธานินทร ศิลปจารุ, 2548) 

 

∝	= 	
푘

푘 − 1
1 −

푆푖
푆푥

 

 

เมื่อ ∝     =   คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

K =   จํานวนขอสอบ 

Si =   ความแปรปรวนของคะแนนขอสอบแตละขอ 

Sx =   คาแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 

   

  ผลการวิเคราะหคาความเช่ือมั่น มรีายละเอียดดังตอไปน้ี 

ชุดท่ี 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการในแนวทางการ

จัดการเรียนการสอน มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ .86 และเมื่อนําไปวิเคราะหแยกแตละตอน ไดคาความ

เช่ือมั่นดังตอไปน้ี 

ตอนที่ 1 ปญหาในการเรียนการสอน    เทากับ .84 

ตอนที่ 2 ความตองการในแนวทางการจัดการเรียนการสอน เทากับ .85 

ชุดท่ี 2 แบบวัดพฤติกรรมการกลาแสดงออก มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบบั เทากับ .55  

ชุดท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ มีคาความ

เช่ือมั่นทั้งฉบับเทากบั .92 และเมือ่นําไปวิเคราะหแยกแตละตัวแปร ไดคาความเช่ือมั่นดังตอไปน้ี 

การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน    เทากับ .68  

การวิเคราะหสถานการณ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค  เทากับ .82 

    การจงูใจหรือใหรางวัล      เทากับ .85 

การบอกเลาและแสดงใหดู     เทากับ .64 
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การทดสอบ       เทากับ .85 

การปฏิบัติ       เทากับ .65 

การตรวจสอบ      เทากับ .58 

    การแจงผลยอนกลับและใหขอเสนอแนะ   เทากับ .52 

 

 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นจากแบบสอบถามที่นําไปทดลองใช เมื่อจําแนกตาม     

ตัวแปร  พบวา  คาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น มีคาอยูระหวาง 0.52 ถึง 0.92 แสดงวาแบบสอบถามมีคุณภาพใน

เรื่องความเช่ือมั่น    เน่ืองจากเกณฑการพิจารณาคาความเช่ือมั่นที่ใชได ควรมีคาไมตํ่ากวา 0.50 (ศิริชัย      

กาญจนวาสี, 2544) 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเกบ็รวบรวมขอมลู แบงออกเปน 2 สวน คือ 

1) ขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data Source) ผูวิจัยทําการศึกษาขอมูลจากการทบทวนงานวิจัย 

ตําราวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส ทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับเทคนิคการสอนแนะ และพฤติกรรมการ

กลาแสดงออก 

2) ขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data Source) ผูวิจัยทําการจัดเก็บขอมูล โดยการทดลองและสํารวจ

จากประชากรและกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย ที่เรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน 50 คน โดยใชแบบสอบถาม 

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และศึกษาขอมูลเชิงประจักษจากสภาพปญหาในชวงสัปดาหแรกของ

การจัดการเรียนการสอน 

 

สถิติที่ใชในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ตามลักษณะขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปน

เครื่องมือ และสถิติที่ใชในการศึกษา เพื่อการวิเคราะหขอมูลการวิจัย ไดแก 

 1. การวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอน สถิติที่ใชคือ คาจํานวน 

รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. การวิเคราะหพฤติกรรมการกลาแสดงออกกอนและหลังการเรียนโดยใชเทคนิคสอนแนะ สถิติที่ใช

คือ คาจํานวน รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ 

คาที (t-test) เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมการกลาแสดงออกกอนและหลังการเรียนโดยใช

เทคนิคสอนแนะ 

3. วิเคราะหคําถามปลายเปด (Open Questions) โดยใชวิธีการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content 

Analysis) และนําเสนอแบบบรรยายความ สถิติที่ใช คาความถ่ี (Frequency) และ คารอยละ (Percentage) 

   



 

 

 

บทที่ 4  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาในการพัฒนานักศึกษาในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ 

หัวขอ การฝกพูดและพูดในโอกาสตางๆ ดานพฤติกรรมการกลาแสดงออก และออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ

การสงเสริมพฤติกรรมการกลาแสดงออกดวยเทคนิคการสอนแนะ และเพื่อทดลองการใชรูปแบบการจัดการ

เรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะในรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ หัวขอ การฝกพูดและพูดในโอกาสตาง ๆ 

ดานพฤติกรรมการกลาแสดงออก 

 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาในการพัฒนานักศึกษา 

 การวิเคราะหขอมูลในบทน้ีจะครอบคลุมถึงเรื่องปญหาในการพัฒนานักศึกษาในรายวิชาการพัฒนา

บุคลิกภาพ และออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อการสงเสริมพฤติกรรมการกลาแสดงออกดวยเทคนิคการสอน

แนะ และเพื่อทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะในรายวิชา การพัฒนา

บุคลิกภาพ โดยใชขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจํานวนทั้งสั้น 48 ชุด เปนแหลงขอมูลในการวิเคราะห ผูวิจัยจึง

เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยดังกลาว โดยนําเสนอผลการวิเคราะหแบงเปน   

3 ตอนดังน้ี  

ตอนที่ 4.1.1  ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอน 

ตอนที่ 4.1.2  ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

ตอนที่ 4.1.3 การออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อการสงเสรมิพฤติกรรมการกลาแสดงออกดวยเทคนิค 

การสอนแนะ 

ตอนที่ 4.1.4  ผลการทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะที่มีตอ 

พฤติกรรมการกลาแสดงออก 

ตอนที่ 4.1.5  ผลการประเมินความพงึพอใจในการจัดการเรยีนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ 

ตอนที่ 4.1.6  ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวย 

เทคนิคการสอนแนะ 

 

4.1.1 ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอน 
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การวิเคราะหขอมูลในตอนน้ีเปนการนําเสนอผลการวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการใน

การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยที่

เรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556 ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.1 - 4.2 
 

ตารางท่ี 4.1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปญหาในการจัดการเรียนการสอน 

ท่ี ปญหาในการจัดการเรียนการสอน 

ระดับความคิดเห็น 
N = 48 แปลคา 

 .ഥ S.D
1 การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เกิดจากบรรยากาศใน

หองเรียนที่ไมเปนกัลยาณมิตรหรือมีบรรยากาศการเรียนการ
สอนที่อึดอัด 

3.62 1.06 ผูเรียนเห็น
ดวยมาก 

2 การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เกิดจากผูสอนใชการ
บรรยายในเน้ือหาวิชาเปนหลัก 

3.04 1.12 ผูเรียนเห็น
ดวยปาน

กลาง 
3 การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผูสอนขาด

เทคนิคในการเรียนการสอนที่สรางความนาสนใจใหเกิดข้ึนแก
ผูเรียน 

3.35 1.00 ผูเรียนเห็น
ดวยปาน

กลาง 
4 การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผูเรียนขาด

แรงจูงใจที่ทําใหเกิดความต้ังใจในการเรียน 
3.60 .91 ผูเรียนเห็น

ดวยมาก 
5 การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เกิดจากผูสอนใชการ

สอนแบบสื่อสารทางเดียว ขาดการเปดโอกาสใหผูเรียนได
ซักถาม แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น 

3.33 1.11 ผูเรียนเห็น
ดวยปาน

กลาง 
 

รวม 3.38 .84 
ผูเรียนเห็น
ดวยปาน

กลาง 
 

 จากตารางที่ 4.1 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ที่เรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556 ตอปญหาในการจัดการเรียน

การสอน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( തܺ = 3.38, S.D. = .84)  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเรียนการสอนที่ไมมี

ประสิทธิภาพ เกิดจากบรรยากาศในหองเรียนที่ไมเปนกัลยาณมิตรหรือมีบรรยากาศการเรียนการสอนที่อึดอัด  

( തܺ = 3.62, S.D. = 1.06) รองลงมา คือ การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผูเรียนขาดแรงจูงใจที่

ทําใหเกิดความต้ังใจในการเรียน ( തܺ = 3.60, S.D. = .91) อยูในระดับปานกลาง   
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สวนความคิดเห็นที่อยูในระดับปานกลาง คือ การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผูสอน

ขาดเทคนิคในการเรียนการสอนที่สรางความนาสนใจใหเกิดข้ึนแกผูเรียน ( തܺ = 3.35, S.D. = 1.00)  และการ

เรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เกิดจากผูสอนใชการสอนแบบสื่อสารทางเดียว ขาดการเปดโอกาสใหผูเรียน

ไดซักถาม แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ( തܺ = 3.33, S.D. = 1.11) และความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เกิดจากผูสอนใชการบรรยายในเน้ือหาวิชาเปนหลัก ( തܺ = 3.04, S.D. = 

1.12) อยูในระดับปานกลาง 

ตารางท่ี 4.2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตองการในแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

ท่ี ความตองการในการจัดการเรียนการสอน 

ระดับความคิดเห็น 

N = 48 แปลคา 

 .ഥ S.D

1 บรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนสงผลตอความสนใจ และ

ความต้ังใจเรียนของผูเรียน 

4.23 .80 ผูเรียนเห็น

ดวยมากที่สุด 

2 ผูสอนควรมีบทบาทเอื้ออํานวยตอการเรียนรูมากย่ิงข้ึน 4.02 .75 ผูเรียนเห็น

ดวยมาก 

3 ผูสอนควรสรางความทาทาย และสงเสริมใหผูเรียนแสวงหา

ความรูดวยตนเอง 

3.96 .77 ผูเรียนเห็น

ดวยมาก 

4 การทํางานเปนกลุมชวยใหผูเรียน เรียนรูทักษะการทํางาน

เปนทีม 

4.25 .75 ผูเรียนเห็น

ดวยมากที่สุด 
 

ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 

ท่ี ความตองการในการจัดการเรียนการสอน 

ระดับความคิดเห็น 

N = 48 แปลคา 

 .ഥ S.D

5 การแนะนํา และการช้ีแนะในรายวิชาชวยใหผูเรียนมีความ

เขาใจในเน้ือหาการเรียนรูย่ิงข้ึน 

4.15 .61 ผูเรียนเห็น

ดวยมาก 

6 การแนะนํา และช้ีแนะระหวางการสอนสงเสริมบรรยากาศ

การเรียนรูใหเปนกัลยาณมิตร 

4.17 .59 ผูเรียนเห็น

ดวยมาก 

7 บทบาทผูสอนควรสอนใหนอย และสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู

ดวยตนเองไดมากข้ึน 

3.75 .97 ผูเรียนเห็น

ดวยมาก 

10 ผูสอนควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล หรือความรู 3.96 .74 ผูเรียนเห็น
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พื้นฐานของนักศึกษามากย่ิงข้ึน ดวยมาก 

11 ผูสอนควรทําเน้ือหาที่ยากใหงายตอการเขาใจ 4.12 .78 ผูเรียนเห็น

ดวยมาก 

12 ผูสอนควรใชกรณีศึกษาหรือยกตัวอยางประกอบที่สอดคลอง

กับเน้ือหาวิชาในรายวิชา 

4.02 .75 ผูเรียนเห็น

ดวยมาก 

13 ผูสอนควรมอบหมายงานที่ทาทายหรือโครงการใหผูเรียน

รับผิดชอบ  

3.90 .77 ผูเรียนเห็น

ดวยมาก 

14 ผูสอนควรใหผู เรียนออกไปเรียนรูนอกสถานศึกษา เชน 

เรียนรูจากชุมชน สถานประกอบการในทองถ่ิน และบริษัทช้ัน

นําระดับประเทศ เปนตน 

4.17 .80 ผูเรียนเห็น

ดวยมาก 

15 ผู ส อนควรจั ดกิ จกรรมหรื อมี เ วที ให ผู เ รี ยน ได แสด ง

ความสามารถมากย่ิงข้ึน 

3.77 .99 ผูเรียนเห็น

ดวยมาก 

 
รวม 4.00 .61 

ผูเรียนเห็น

ดวยมาก 
 

จากตารางที่ 4.2 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ที่เรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556 ตอความตองการในการ

จัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก ( തܺ = 4.00, S.D. = .61)  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเรียนรูแบบรวมมือระหวาง

ผูเรียนและผูสอนสงผลตอการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ( തܺ = 4.40, S.D. = .70) อยูในระดับมากที่สุด

รองลงมา คือ การทํางานเปนกลุมชวยใหผูเรียน เรียนรูทักษะการทํางานเปนทีม ( തܺ = 4.25, S.D. = .75) และ 

บรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนสงผลตอความสนใจ และความต้ังใจเรียนของผูเรียน ( തܺ = 4.23, S.D. = 

.80) อยูในระดับมากที่สุด 

สวนความคิดเห็นที่อยูในระดับมาก คือ การแนะนํา และช้ีแนะระหวางการสอนสงเสริมบรรยากาศ

การเรียนรูใหเปนกัลยาณมิตร ( തܺ = 4.17, S.D. = .59)  ผูสอนควรใหผูเรียนออกไปเรียนรูนอกสถานศึกษา 

เชน เรียนรูจากชุมชน สถานประกอบการในทองถ่ิน และบริษัทช้ันนําระดับประเทศ เปนตน ( തܺ = 4.17, S.D. 

= .80)  การแนะนํา และการช้ีแนะในรายวิชาชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในเน้ือหาการเรียนรูย่ิงข้ึน ( തܺ = 

4.15, S.D. = .61) ผูสอนควรทําเน้ือหาที่ยากใหงายตอการเขาใจย่ิงข้ึน ( തܺ = 4.12, S.D. = .75)  ผูสอนควรมี

บทบาทเอื้ออํานวยตอการเรียนรูมากย่ิงข้ึน ( തܺ = 4.02, S.D. = .75)  ผูสอนควรใชกรณีศึกษาหรือยกตัวอยาง

ประกอบที่สอดคลองกับเน้ือหาวิชาในรายวิชา ( തܺ = 4.02, S.D. = .75)  ผูสอนควรสรางความทาทาย และ

สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง ( തܺ = 3.96, S.D. = .77)  ผูสอนควรคํานึงถึงความแตกตาง
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ระหวางบุคคล หรือความรูพื้นฐานของนักศึกษามากย่ิงข้ึน ( തܺ = 3.96, S.D. = .74) ผูสอนควรมอบหมายงาน

ที่ทาทายหรือโครงการใหผูเรียนรับผิดชอบ ( തܺ = 3.90, S.D. = .77) ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดง

ความคิดเห็นมากย่ิงข้ึน ( തܺ = 3.85, S.D. = .68) บทบาทผูสอนควรสอนใหนอย และสงเสริมใหผูเรียนได

เรียนรูดวยตนเองไดมากข้ึน ( തܺ = 3.75, S.D. = .97) และความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูสอนควรจัด

กิจกรรมหรือมีเวทีใหผูเรียนไดแสดงความสามารถมากย่ิงข้ึน ( തܺ = 3.77, S.D. = .99) อยูในระดับปานมาก 

 

4.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกีย่วกับการเรียนการสอน 

 จากการสํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ที่เรียนในรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ        

ในภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน 48 คน โดยกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามไมครบตามจํานวน และในสวนของ

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน ผูวิจัยแยกประเด็นที่ผูเรียนตอบออกเปนสวน ๆ ตามประเด็น จึงทําให

จํานวนผูตอบแบบสอบถามเกินจํานวนประชากรที่กําหนด ซึ่งผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบสอบถามมาสรุปผล ดัง

แสดงตามตารางที่ 4.3 - 4.4 

ตารางท่ี 4.3 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยหรือปญหาท่ีสงผลตอการเรียนการสอน  

      หรือทําใหการเรียนไมมีความสุข 

ท่ี ความคิดเห็นของผูเรียน จํานวน (n= 45) รอยละ 

ความคิดเห็นตอผูสอน 21 46.66 

1 ผูสอนขาดเทคนิคในการสอน ขาดความนาสนใจในการ

สอน และขาดการสรางแรงจูงใจในการเรียนใหกับผูเรียน

จึงทําใหผูเรียนไมต้ังใจฟง และไมอยากเขาเรียน 

3 6.67 

2 ผูสอนใชสื่อการสอนแบบเดียว (ใช Power point 

บรรยายทั้งคาบเรียน), ใชสื่อการสอนที่ไมหลากหลาย 

4 8.89 

3 ผูสอนเนนเน้ือหาวิชาการมากเกินไป  6 13.33 

4 ผูสอนมอบหมายงาน และการบานมากเกินไป 1 2.22 

5 ผูสอนมีความเครงเครียสในการสอนมากเกินไป ทําให

บรรยายในการเรียนมีความตรึงเครียส และรูสึกกดดัน 

7 15.56 

ความคิดเห็นตอตัวผูเรียน 6 13.33 

1 ผูเรียนขาดการเตรียมตัวมาเรียน และมีความไมพรอมใน

การเรียน 

1 2.22 

2 ผูเรียนไมชอบการทํางานหรือกิจกรรมที่ตองมีการพูด และ

การนําเสนองานหนาช้ันเรียน 

1 2.22 
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3 ผูเรียนไมเขาใจเน้ือหา และเกิดความเบื่อหนาย ไมมี

ความสุขในการเรียน จึงทําใหไมอยากเขาเรียน  

1 2.22 

4 ผูเรียนรูสึกกดดัน กลัววาจะทําไดไมดี ไมถูกใจผูสอน 1 2.22 

5 ผูเรียนมีปญหากับเพื่อนรวมช้ันเรียน จึงทําใหไมกลาถาม

ผูสอนเมื่อไมเขาใจในเน้ือหาวิชาที่เรียน 

2 4.44 

 

 

ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 

ท่ี ความคิดเห็นของผูเรียน จํานวน (n= 45) รอยละ 

ความคิดเห็นตอเพ่ือนรวมชั้นเรียน 13 28.88 

1 เพื่อนๆ ในช้ันเรียนเสียงดัง ทําใหเสียสมาธิในการเรียน 8 17.78 

2 เพื่อน ๆ ชวนคุยเวลาเรียน ทําใหไมสนใจฟงผูสอน 2 4.44 

3 เพื่อนๆ ขาดความสามัคคีและขาดความรวมมือกันใน 

ช้ันเรียน 

2 4.44 

4 เพื่อนในช้ันเรียนมีการเอาเปรียบกัน มีการกินแรงเพื่อนใน

ช้ันเรียน 

1 2.22 

ความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน 5 11.11 

1 เสียงขางๆ หองเรียนมีเสียงดัง  ทําใหรบกวนสมาธิใน 

การเรียน 

4 8.89 

2 อากาศรอนมาก ทําใหเสียสมาธิในการเรียน 1 2.22 

 รวม 47 100.00 

 

จากตารางที่ 4.3 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ที่เรียนในรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556 เกี่ยวกับปจจัยหรือปญหาที่

สงผลตอการเรียนการสอนหรือทําใหการเรียนไมมีความสุข พบวา ความคิดเห็นที่มีจํานวนสูงสุด คือ เพื่อนๆ 

ในช้ันเรียนเสียงดัง   ทําใหเสียสมาธิในการเรียน  คิดเปนรอยละ 17.78   รองลงมา  คือ ผูสอนมีความเครง

เครียสในการสอนมากเกินไป ทําใหบรรยายในการเรียนมีความตรึงเครียส และรูสึกกดดัน  คิดเปนรอยละ 

15.56 และ ผูสอนเนนเน้ือหาวิชาการมากเกินไป คิดเปนรอยละ 13.33  

เมื่อพิจารณาเปนกลุมประเด็นของคําตอบ พบวา กลุมประเด็นความคิดเห็นที่มีจํานวนสูงสุด คือ ความ

คิดเห็นตอผูสอน คิดเปนรอยละ 46.66 รองลงมา คือ กลุมประเด็นความคิดเห็นตอเพื่อนรวมช้ันเรียน คิดเปน

รอยละ 28.88 สวนกลุมความคิดเห็นที่มีจํานวนนอยที่สุด คือ ความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมภายนอก

หองเรียน คิดเปนรอยละ 11.11 
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ตารางท่ี 4.4 จํานวน และรอยละของขอเสนอแนะตอผูสอนในการจัดกิจกรรหรือใชเทคนิคการสอนท่ีทําให 

                 การเรียนการสอนประสบผลสําเร็จ 

ท่ี ขอเสนอแนะของผูเรียน จํานวน (n= 61) รอยละ 

ขอเสนอแนะตอผูสอนและการสรางบรรยากาศในการเรียน  28 45.90 

1 ผูสอนควรสอนนอกเรื่องบาง อยางเนนเน้ือหาวิชาการและ

หลักการมากเกินไป 

4 6.56 

2 ผูสอนควรสอนอยางครอบคลุมครบทุกเน้ือหา อธิบายใหชัดเจน 3 4.92 

3 ผูสอนควรสรางบรรยากาศใหเกิดความรูสึกไมกดดัน 5 8.20 

4 ผูสอนควรมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และสรางความเปน

กันเองกับผูเรียน 

2 3.28 

5 ผูสอนควรยกตัวอยางเหตุการณใหเห็นภาพจริง และสอนให

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

3 4.92 

6 ผูสอนควรสอนแบบรวมสมัยมากกวาสอนแบบเกาๆ 2 3.28 

7 ผูสอนควรเปดโอกาสใหผู เรียนไดแสดงความคิดเห็น และ

ซักถามเมื่อมีขอที่สงสัย 

2 3.28 

8 ผูสอนควรมีสื่อการสอนที่หลากหลายนาสนใจ เชน คลิปวิดีโอ 

รูปภาพ เกม ที่เกี่ยวของกับเน้ือหาที่เรียน 

2 3.28 

9 ผูสอนควรสอนอยางใจเย็น สอนชาๆ เพื่อใหผูเรียนตามทัน 3 4.92 

10 ผูสอนควรออกขอสอบทั้งแบบขอเขียน และขอกา ที่วัดการ 

คิดวิเคราะห และควรมีคะแนนเก็บ 

1 1.64 

11 ผูสอนควรสนใจผูเรียนใหเทากัน และควรสอบถามผูเรียนวา

เขาใจหรือไม ทําไดหรือไม 

1 1.64 

ขอเสนอแนะตอเทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรมในการเรียน 

การสอน 

33 54.10 

1 ควรมีเทคนิคในการสอนที่ทําใหผูเรียนจํางาย และเขาใจงาย 1 1.64 

2 ควรมีรูปแบบการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 1 1.64 

3 ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู และความคิดเห็นกันในช้ันเรียน 

ซึ่งทําใหผูเรียนกลาแสดงออก กลาคิด และกลาทํามากย่ิงข้ึน 

4 6.56 

ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 
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ท่ี ขอเสนอแนะของผูเรียน จํานวน (n= 61) รอยละ 

4 ควรมีกิจกรรมที่สรางแรงจูงใจในการเรียน หรือมีสิ่งใหมๆ 

สิ่งแปลกใหม ใหเขากับวัยรุน วัยเรียน 

10 16.39 

5 ควรมีกิจกรรมในหองเรียน เพื่อผอนคลาย ทําใหเกิดความสนุก 

ไมเครียสในการเรียน 

9 14.75 

6 ควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากย่ิงข้ึน 2 3.28 

7 ควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบแบงเปนกลุม 3 4.92 

8 ควรมีการเรียนการสอนนอกสถานที่ ที่เกี่ยวของกับเน้ือหาวิชา 3 4.92 

 รวม 61 100.00 

 

จากตารางที่ 4.4 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ที่เรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556 เกี่ยวกับขอเสนอแนะตอ

ผูสอนในการจัดกิจกรรหรือใชเทคนิคการสอนที่ทําใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จ  พบวา ความคิดเหน็ที่

มีจํานวนสูงสุด คือ ควรมีกิจกรรมที่สรางแรงจูงใจในการเรียน หรือมีสิ่งใหมๆ สิ่งแปลกใหม ใหเขากับวัยรุน วัย

เรียน  คิดเปนรอยละ 16.39  รองลงมา  คือ ควรมีกิจกรรมในหองเรียน เพื่อผอนคลาย ทําใหเกิดความสนุก 

ไมเครียสในการเรียน คิดเปนรอยละ 14.75 

เมื่อพิจารณาเปนกลุมประเด็นของคําตอบ พบวา กลุมประเด็นความคิดเห็นที่มีจํานวนสูงสุด คือ 

ขอเสนอแนะตอเทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 54.10 รองลงมา คือ 

ขอเสนอแนะตอผูสอนและการสรางบรรยากาศในการเรียน คิดเปนรอยละ 45.90  

 

 

 

 
 

 

 

 

4.1.3 การออกแบบการจัดการเรียนรูเพือ่การสงเสรมิพฤตกิรรมการกลาแสดงออกดวย 

เทคนคิการสอนแนะ 

         จากผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการศึกษา

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถนําผลที่ไดมาออกแบบการจัดการเรียนรูการออกแบบการ

จัดการเรียนรูเพื่อการสงเสริมพฤติกรรมการกลาแสดงออกดวยเทคนิคการสอนแนะ ดังตารางที่ 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 การออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อการสงเสรมิพฤติกรรมการกลาแสดงออกดวยเทคนิค 

                การสอนแนะ 

สัปดาห แผนการเรียนการสอน 

0 ระยะท่ี 1  
ขั้นเตรียมการ 
(Preparation) 
 

กระบวนการสอนแนะขั้นท่ี 1 การสรางบรรยากาศในการเรียน 
การสอน (Environment of Leaning and Teaching) 
 เก็บขอมูลกอนการวิจัย 
 การวิเคราะหปญหาในช้ันเรียน 
 การนํากิจกรรมเขาสูบทเรียน  
 สุนทรียสนทนา (Dialogue) 
 แนะนําตัว บอกเลาความเปนตัวคุณ 
 กิจกรรมสันทนาการ 
 ศึกษาพฤติกรรมการเรียนและการ 

กลาแสดงออก โดยการตอบขอซักถาม 
การวิจัยในชั้นเรียน 
 การศึกษาและวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรู 

1 ระยะท่ี 2  
ขั้นดําเนินงาน 
(Implementation) 
 

กระบวนการสอนแนะขั้นท่ี 2 การวิเคราะหสถานการณ เพ่ือการ
กําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) 
 กําหนดหัวขอเรื่องทําวิจัยโดยอางอิงจากปญหาและสิ่งที่ตองการ

พัฒนาอยางชัดเจน 
 ศึกษาหาขอมูล เอกสารอางอิง แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารตางๆ 

ที่เกี่ยวของกบัเรื่องที่ทําการวิจัยในช้ันเรียน 
 

 

ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 

สัปดาห แผนการเรียนการสอน 
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2 ระยะท่ี 2  
ขั้นดําเนินการ 
(Implementation) 
 

 ออกแบบกิจกรรมการเรียน และใชเทคนิคการสอนแนะที่ชวยใน
การพัฒนาการสอนของอาจารยและการพฒันาพฤติกรรมการ
กลาแสดงออกของนักศึกษา 

 จัดทําเครื่องมือวัดพฤติกรรมการกลาแสดงออก 
 ทําการวัดพฤติกรรมการกลาแสดงออกกอนเรียน 
 การทดสอบกอนเรียน โดยใหนักศึกษาจับฉลากโจทยในการพูด

ในโอกาสตางๆ 
การวิจัยในช้ันเรียน 
 การออกแบบระบบการจัดการเรียนรูโดยการสอนแนะ 
 การประเมินระบบการจัดการเรียนรูดวยการสอนแนะโดย

ผูทรงคุณวุฒิและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3 กระบวนการสอนแนะขั้นท่ี 3 การจูงใจหรือการใหรางวัล 
(Motivation or Reward) 
 การกลาวชมเชย ช่ืนชม ใหกําลังใจ 
 กระตุนเรื่องคะแนน ทําใหเห็นเสนชัยที่สามารถไปถึง ทําได ไม

ยากเกินความสามารถ 
กระบวนการสอนแนะขั้นท่ี 4 การบอกเลาและแสดงใหดู (Tell and 
Show) 
 การสอนภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ (1 ช่ัวโมง) 

กระบวนการสอนแนะขั้นท่ี 5 การทดสอบความรูความ 
เขาใจ (Test)       
 การทดสอบหลงัเรียน 
 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 

สัปดาห แผนการดําเนินงาน 
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3 ระยะท่ี 2  

ขั้นดําเนินการ 

(Implementation) 

 

กระบวนการสอนแนะขั้นท่ี 6 การปฏิบัติ (Action) 

 การลงสนามสอบ (ภาคปฏิบัติ) 

 เวทีใหแสดงกจิกรรม 

 ใหนํากิจกรรมที่ไดรบัหมอบหมาย 

กระบวนการสอนแนะขั้นท่ี 7 การตรวจสอบติดตาม (Check)  

ประเมินผลใหคะแนน และบันทึกผลการเรียนรูตามกระบวนการสอน

แนะ 

กระบวนการสอนแนะขั้นท่ี 8 การปอนขอมูลยอนกลับหรือการให 

ขอเสนอแนะ (Feedback or Suggestion) และสรุปบทเรียน 

 แจงผลคะแนนใหนักศึกษาทราบ และช้ีแนะแนวทางการ

ปรับปรงุการพูด การพฒันาบุคลิกภาพของนักศึกษา 

การวิจัยในชั้นเรียน 

 การประเมินผลการจัดการเรียนรูดวยการสอนแนะจาก

กิจกรรมประเมินผลนักศึกษา 

3 ระยะท่ี 3 ขั้นสรุปผล 

(Conclusion of 

Result) 

 

1. การสรุปบทเรียนในการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิคการสอน

แนะ 

2. เขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียนเรือ่ง ผลการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิคการสอนแนะ เพือ่พัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออก สําหรบั

นักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี ในรายวิชาการพฒันาบุคลิกภาพ  

3. นําผลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีไปพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา 

การพัฒนาบุคลกิภาพ และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และเผยแพรใหแก

ผูสนใจตอไป 

การวิจัยในชั้นเรียน 

 การประเมินระบบการจัดการเรียนรูดวยการสอนแนะโดย

นักศึกษา 

 การสรุปบทเรียนการจัดการเรียนรู 

 

หมายเหตุ 

* จํานวนสัปดาห กําหนดจากแนวการสอนของรายวิชา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเน้ือหาวิชา และ

กระบวนการวิจัยได 

* การออกแบบการเรียนรู ควรปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับเน้ือหาวิชา และกระบวนการสอนแนะใน

แตละข้ันเรียน 
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4.1.3 ผลการทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะที่มีตอ 

พฤติกรรมการกลาแสดงออก 
การวิเคราะหขอมูลในตอนน้ีเปนการนําเสนอผลการทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิคการสอนแนะที่มีตอพฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรม

วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ที่เรียนในรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556 ซึ่งมี

รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.6  

 

ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการกลาแสดงออกเปนรายดานกอน 

      และหลังการใชเทคนิคการสอนแนะ และคา t ท่ีใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 

      ดังกลาว 

พฤติกรรมการกลาแสดงออก 
กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

คา t 
 .ഥ S.D .ഥ S.D

ดานการรเิริม่กลาวคําทักทาย 2.38 .48 2.38 .48 .00 

ดานการมสีวนรวมในการสนทนา 2.52 .58 2.56 .50 -.40 

ดานการกลาวคําชมเชย 2.44 .50 2.48 .50 -.40 

ดานการยอมรับคําชมเชย 2.54 .50 2.35 .52 1.92* 

ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 

พฤติกรรมการกลาแสดงออก 
กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

คา t 
 .ഥ S.D .ഥ S.D

ดานการพูดและแสดงความคิดเห็นสวนตัว 2.06 .24 2.15 .41 -1.27 

ดานการกลาวคําวิจารณ 2.13 .44 2.21 .41 -.89 

ดานการยอมรับคําวิจารณ 2.40 .49 2.52 .50 -1.28 

ดานการปฏิเสธที่จะทําตามคําขอรองที่ไมมี

เหตุผล 
1.90 .47 2.06 .52 -1.83 

ดานการพูดถึงสิทธิอันพึงมีพึงได  ไมละเมิด 

สิทธิผูอื่น 
2.06 .24 2.06 .24 .00 

รวม 2.00 .00 2.08 .27 -2.06* 
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* มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.6 สามารถสรปุผลการวิเคราหขอมลูไดดังน้ี 

1. คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการกลาแสดงออกในแตละดานของกลุมทดลอง เมือ่มีการทดสอบ

ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยดังกลาว โดยการทําสอบคาที (t-test) พบวา หลังการใชเทคนิคการสอนแนะมี

คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการกลาแสดงออกสงูกวากอนการใชเทคนิคการสอนแนะ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 อยู 1 ดาน คือ ดานการยอมรบัคําชมเชย 

2. คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการกลาแสดงออกในแตละดานของกลุมทดลอง เมื่อมีการทดสอบ

ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยดังกลาว โดยการทดสอบคา  โดยการทําสอบคาที (t-test) พบวา กอนและหลัง

การใชเทคนิคการสอนแนะ มีพฤติกรรมการกลาแสดงออกสูงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มี 8 ดาน 

โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ  (1) ที่คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการกลาแสดงออกเพิ่มข้ึน ไดแก ดานการมี

สวนรวมในการสนทนา  ดานการกลาวคําชมเชย  ดานการพูดและแสดงความคิดเห็นสวนตัว  ดานการกลาวคํา

วิจารณ   ดานการปฏิเสธที่จะทําตามคําขอรองที่ไมมีเหตุผล   และดานการยอมรับคําวิจารณ   และ (2)        

ที่คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการกลาแสดงออกเทากันทั้งกอนและหลัง ไดแก ดานการริเริ่มกลาวคําทักทาย 

และดานการพูดถึงสิทธิอันพึงมีพึงได ไมละเมิดสิทธิผูอื่น 

       4.1.5 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวยเทคนคิการสอนแนะ 

 การวิเคราะหขอมูลในตอนน้ีเปนการนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย ที่เรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556 ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงตามตาราง   
ที่ 4.7 

 
ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการ 
                สอนแนะ 

ท่ี การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคสอนแนะ ഥ S.D. แปลคา 

1 การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน 4.44 .61 ผูเรียนมีความ  
พึงพอใจมากทีสุ่ด 

2 การวิเคราะหสถานการณ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค 4.52 .50 ผูเรียนมีความ 
พึงพอใจมากทีสุ่ด 

3 การจงูใจหรือใหรางวัล 4.25 .70 ผูเรียนมีความ 
พึงพอใจมากทีสุ่ด 

4 การบอกเลาและแสดงใหดู 4.21 .61 ผูเรียนมีความ 
พึงพอใจมากทีสุ่ด 

5 การทดสอบ 4.04 .74 ผูเรียนมีความ 
พึงพอใจมาก 
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6 การปฏิบัติ 4.04 .74 ผูเรียนมีความ 
พึงพอใจมาก 

7 การตรวจสอบ ตรวจขอสอบ 4.44 .54 ผูเรียนมีความพึง
พอใจมากที่สุด 

8 การแจงผลยอนกลับและใหขอเสนอแนะ 4.60 .53 ผูเรียนมีความ 
พึงพอใจมากทีสุ่ด 

 
รวม 4.27 .61 

ผูเรียนมีความ 
พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 4.7 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ที่เรียนในรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556 ตอความพึงพอใจในการ

จัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( തܺ = 4.27, S.D. = .61)  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การแจงผลยอนกลับและให

ขอเสนอแนะ ( തܺ = 4.60, S.D. = .53) อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การวิเคราะหสถานการณ        

เพื่อกําหนดวัตถุประสงค ( തܺ = 4.52, S.D. = .50)  การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน  ( തܺ = 4.44, 

S.D. = .61)  การตรวจสอบ ตรวจขอสอบ  ( തܺ = 4.44, S.D. = .54)  การจูงใจหรือใหรางวัล  ( തܺ = 4.25, 

S.D. = .70) และ การบอกเลาและแสดงใหดู ( തܺ = 4.21, S.D. = .61) อยูในระดับ มากที่สุด ตามลําดับ และ

ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การทดสอบ ( തܺ = 4.04, S.D. = .74) และการปฏิบัติ ( തܺ = 4.04, S.D. 

= .74) อยูในระดับมาก 

 

4.1.6  ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกบัการจัดการ

เรียนรูดวยเทคนคิการสอนแนะ 

จากการสํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนดวยเทคนิค

การสอนแนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ที่เรียนใน

รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน 48 คน โดยกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามไม

ครบตามจํานวน ซึ่งผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบสอบถามมาสรุปผลดังแสดงตามตารางที่ 4.8 - 4.9 

 

ตารางท่ี 4.8 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ 
 

ท่ี ความคิดเห็นของผูเรียน จํานวน (n= 41) รอยละ 

ความคิดเห็นตอตัวผูเรียน 24 58.57 

1 เห็นดวยและมีความพอใจในการใชเทคนิคการสอนแนะ 3 7.32 

2 ทําใหผูเรียนกลาแสดงออก กลายืนพูดหนาช้ันเรียน และมี 7 17.07 
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ความพอใจในตนเองมากข้ึน 

3 ไดใชความคิดวิเคราะห และไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

เพื่อนในช้ันเรียน 

2 4.88 

 

ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 
 

ท่ี ความคิดเห็นของผูเรียน จํานวน (n= 41) รอยละ 

4 ทําใหไดรูในเรื่องที่ไมรูมากอน และทําใหเห็นสถานการณจริง

ในการทํางาน 

4 9.76 

5 มีโอกาสไดทําสิ่งใหมๆ สิ่งแปลกใหม และมีสื่อการสอนที่

หลากหลายนาสนใจ นาเรียน 

4 9.76 

6 การสอนทําใหรูสึกมีความสุขในการเรียนมาก 3 7.32 

7 คิดวามันยากมากในการเรียนแบบน้ี เพราะผูเรียนเปนคน     

ข้ีอายไมกลาแสดงออก ทําใหผลงานออกมาไมดี แตก็จะ

พยายามทําใหดีที่สุด 

1 2.44 

ความคิดเห็นตอผูสอน 17 41.46 

1 ผูสอนสอนเปนกันเอง สรางบรรยากาศในการเรียนที่นา

ต่ืนเตน ไดทํากิจกรรมอยางมีความสุข 

3 7.32 

2 ผูสอนบรรยายตรงเน้ือหา สอนสนุก มีกจิกรรมตลอด เปนการ

จัดการเรียนการสอนที่ดีใหความรูมาก  

4 9.76 

3 ผูสอนมีความใจเย็นในการสอน ใจดี อธิบายอยางชัดเจน และ

ใหคําแนะนําในเรื่องที่เรียนหรือเรื่องรวามตาง ๆ เพื่อให

ผูเรียนที่ไมเขาใจสามารถเขาใจเน้ือหาไดดีย่ิงข้ึน 

5 12.20 

4 ผูสอนใชเทคนิคที่ชวยสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน

แบบสบายๆ ไมอึดอัด เปนกันเอง ไมเครงเครียสมากเกินไป 

และสรางการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ใหกับผูเรียน 

4 9.76 

5 ผูสอนมีเทคนิคการสอนที่ทันสมัยมาก บางครั้งผูเรียนอาจ 

ตามไมทัน 

1 2.44 

 รวม 41 100.00 

 

จากตารางที่ 4.8 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ที่เรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556 เกี่ยวกับความคิดเห็นของ

ผูเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ พบวา ทําใหผูเรียนกลาแสดงออก กลายืนพูดหนาช้ันเรียน 
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และมีความพอใจในตนเองมากข้ึน คิดเปนรอยละ 17.07 รองลงมา คือ ผูสอนมีความใจเย็นในการสอน ใจดี 

อธิบายอยางชัดเจน และใหคําแนะนําในเรื่องที่เรียนหรือเรื่องรวามตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนที่ไมเขาใจสามารถ

เขาใจเน้ือหาไดดีย่ิงข้ึนคิดเปนรอยละ 12.20 

เมื่อพิจารณาเปนกลุมประเด็นของคําตอบ พบวา กลุมประเด็นความคิดเห็นที่มีจํานวนสูงสุด คือ ความ

คิดเห็นตอตัวผูเรียน คิดเปนรอยละ 58.57 รองลงมา คือ ความคิดเห็นตอผูสอน คิดเปนรอยละ 41.46 

 

ตารางท่ี 4.9 จํานวน และรอยละของขอเสนอแนะเก่ียวกับการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ 

ท่ี ขอเสนอแนะของผูเรียน จํานวน (n=21) รอยละ 

1 ควรมีการเรียนการสอนนอกสถานที่มากข้ึน เพื่อทําใหผูเรียน

เกิดประสบการณจริงและมีความหลากหลาย 

5 23.81 

2 ควรมีการจัดระเบียบในช้ันเรียน การจัดโตะ และการจัดกลุม

ในช้ันเรียนใหมีความชัดเจน 

2 9.52 

3 ควรมีกิจกรรมประกอบในการเรียนการสอนตลอดทั้งเทอม 2 9.52 

4 ควรมีกิจกรรมที่สรางแรงจูงใจ เพื่อทําใหผูเรียนอยากเขาเรียน 1 4.76 

5 ควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในช้ันเรียน 1 4.76 

6 ควรจัดใหมีการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียนมากย่ิงข้ึน 1 4.76 

7 ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย 4 19.05 

8 ควรมีสื่อการสอนที่หลากหลาย เชน คลิป วีดิโอ รูปภาพ  

เปนตน เพื่อทําใหผูเรียนมีความเขาใจในเน้ือหามากย่ิงข้ึน 

4 19.05 

9 ผูสอนไมตอกังวล ไมตองคิดมาก วาผูเรียนจะทําไมได เราจะสู

ไปดวยกัน  เพราะถึงอยางไรผูเรียนตองเจอในชีวิตการทํางาน

จริง 

1 4.76 

 รวม 21 100.00 

 

จากตารางที่ 4.9 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ที่เรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556 เกี่ยวกับขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ  พบวา ความคิดเห็นที่มีจํานวนสูงสุด คือ ควรมีการเรียนการสอน

นอกสถานที่มากข้ึน เพื่อทําใหผูเรียนเกิดประสบการณจริงและมีความหลากหลาย คิดเปนรอยละ 23.81  

รองลงมา  คือ ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย และ ควรมีสื่อการสอนที่หลากหลาย เชน คลิป วีดิโอ รูปภาพ    

เปนตน เพื่อทําใหผูเรียนมีความเขาใจในเน้ือหามากย่ิงข้ึน คิดเปนรอยละ 19.05 

 



 
 

 

 

 

บทที่ 5 

อภิปรายผลการวิจัย สรปุผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 

5.1 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะสําหรับการเรียนการสอน 

รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

 

5.1.1  การศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอน 

 จากการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอน พบวา สภาพปญหา

ในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( തܺ = 3.38, S.D. = .84) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เกิดจากบรรยากาศใน

หองเรียนที่ไมเปนกัลยาณมิตรหรือมีบรรยากาศการเรียนการสอนที่อึดอัด รองลงมา คือ การเรียนการสอนที่ไม

มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผูเรียนขาดแรงจูงใจที่ทําใหเกิดความต้ังใจในการเรียน อยูในระดับปานกลาง อธิบาย

ไดวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ที่เรียนในรายวิชาการ

พัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556 มีความคิดเห็นตอสภาพปญหาในการจัดการเรียนการสอนกอนการ

เรียนวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ และกอนผูสอนจะจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ โดยรวมผูเรียนให

ความสําคัญกับบรรยากาศในการเรียนการสอนมาเปนอันดับแรก รวมทั้งบรรยากาศของภายในหองเรียนซึ่ง

เพื่อนรวมช้ันเรียนมีความสําคัญมากในการสรางปญหาในช้ันเรียน คือ ชวนคุย คุยเสียงดังรบกวนสมาธิในการ

เรียน และบรรยากาศการสอนของผูสอนที่สรางความอึดอัด มีความตรึงเครียสจนทําใหบรรยากาศในการเรียน

การสอนไมนาเรียน ไมอยากเขาเรียน และอีกปจจัยหน่ึงเกิดจากผูสอนขาดทักษะในการสรางแรงจูงใจ หรือ

ขาดเทคนิคการสอนที่ดี ซึ่งไมชวยสรางใหเกิดความนาสนใจในเน้ือหาวิชา และการจัดทําสื่อการสอนที่ไม

นาสนใจ ขาดความต่ืนเตน ขาดความสวยงาม ไมชวนติดตาม และขาดการใชสื่อการสอนที่หลากหลาย เชน 

รูปภาพ คลิปวิดีโอ เปนตน จึงทําใหความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวมีคาเฉลี่ยมีระดับสูงสุด ซึ่งผลการวิจัย

สอดคลองกับการแสดงความคิดเห็นตอปจจัยหรือปญหาที่สงผลตอการเรียนการสอนหรือทําใหการเรียนไมมี

ความสุข ซึ่งพบวา ผูเรียนแสดงความคิดเห็นที่มีจํานวนสูงสุด คือ เพื่อนๆ ในช้ันเรียนเสียงดังทําใหเสียสมาธิใน

การเรียน  คิดเปนรอยละ 17.78   รองลงมา  คือ ผูสอนมีความเครงเครียสในการสอนมากเกินไป ทําให

บรรยายในการเรียนมีความตรึงเครียส และรูสึกกดดัน  คิดเปนรอยละ 15.56 และ ผูสอนเนนเน้ือหาวิชาการ

มากเกินไป คิดเปนรอยละ 13.33 นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพพร  ฟองหลา (2554) ไดศึกษา

เรื่องสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรทั่วไปสํานักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัย     
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ศรีปทุม พบวา  ปญหาจากการเรียนการสอนพบมากที่สุด คือ อาจารยเขมงวดในการทํางาน สอนจริงจังทําให

บรรยากาศในการเรียนเครียด  ไมใชสื่อการสอน  สอนเร็ว  สอนไมนาสนใจ อธิบายไมรูเรื่อง และขอสอบยาก

เกินไป สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษณา บุตนุ (2552) ไดศึกษาเรื่องสภาพและปญหาในการจัดการเรยีนการ

สอนงานธุรกิจ กลุ มสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชวงช้ันที่ 3 ของครูผู สอน ในโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 

พบวา ดานการดําเนินการสอน ปญหาที่พบคือ การใชสื่ออุปกรณในการสงเสริมพฤติกรรมการเรียน รูในหอง

เรียน การสรางบรรยากาศในการนําเขาสูบทเรียนดวยวิธีที่หลากหลาย   การใชสื่ออุปกรณขณะสอนใหสอด 

คลองกับเน้ือหา และดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ปญหาที่พบคือ การวิเคราะหความพรอมของ

นักเรียนแตละคนเพื่อนํามาปรับปรุงเน้ือหาวิชาใหเหมาะสม  การเปดโอกาสใหนักเรียน ผูปกครอง ผูที่เกี่ยว   

ของชุมชนในทองถ่ินหรือสถานประกอบการมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผล    

 สวนความตองการในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก ( തܺ = 4.00, S.D. = 

.61) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเรียนรูแบบรวมมือระหวางผูเรียน

และผูสอนสงผลตอการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การทํางานเปนกลุม

ชวยใหผูเรียน เรียนรูทักษะการทํางานเปนทีม และ บรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนสงผลตอความสนใจ 

และความต้ังใจเรียนของผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด อธิบายไดวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 

โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ที่เรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556     

มีความคิดเห็นตอความตองการในการจัดการเรียนการสอนกอนการเรียนวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ และกอน

ผูสอนจะจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิคการสอนแนะ โดยรวมผูเรียนมีความตองการใหผูสอนออกแบบการ

เรียนรวมกับผูเรียนกอนเริ่มการสอน ตองการใหมีการเรียนหรือทํางานเปนกลุม และตองการใหผูสอนสราง

บรรยากาศในการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนต้ังใจเรียนมากย่ิงข้ึน สอดคลองกับเกี่ยวกับขอเสนอแนะตอผูสอน

ในการจัดกิจกรรหรือใชเทคนิคการสอนแนะที่ทําใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จ  พบวา ความคิดเห็นทีม่ี

จํานวนสูงสุด คือ ควรมีกิจกรรมที่สรางแรงจูงใจในการเรียน หรือมีสิ่งใหมๆ สิ่งแปลกใหม ใหเขากับวัยรุน    

วัยเรียน  คิดเปนรอยละ 16.39  รองลงมา  คือ ควรมีกิจกรรมในหองเรียน เพื่อผอนคลาย ทําใหเกิดความสนุก 

ไมเครียสในการเรียน คิดเปนรอยละ 14.75  
 

5.1.2  การทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะท่ีมีตอ พฤติกรรมการ

กลาแสดงออก 

จากการสมมติฐานที่วา พฤติกรรมกลาแสดงออกของผูเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค

การสอนแนะสูงกวากอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ 

ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการกลาแสดงออกในแตละดานของกลุม

ทดลอง เมื่อมีการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยดังกลาว โดยการทําสอบคาที (t-test) พบวา หลังการ

ใชเทคนิคการสอนแนะมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการกลาแสดงออกสูงกวากอนการใชเทคนิคการสอน

แนะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู 1 ดาน คือ ดานการยอมรับคําชมเชย (ตารางที่ 4.5) ซึ่งเปนไป
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ตามสมมติฐานการวิจัย และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศิวกร สุวรรณไตรย (2552) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนา

ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค พฤติกรรมการกลาแสดงออกทางความคิด และเจตคติตอการเขียนเชิง

สรางสรรค โดยใชแนวคิดพหุสัมผัส และเทคนิคผังความคิด ของนักเรียนช้ันประถามศึกษาปที่ 3 พบวา

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชแนวคิดพหุสัมผัสและเทคนิคผังความคิด มีความสามารถ

ในการเขียนเชิงสรางสรรค หลังการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลอง

กับผลงานวิจัยของ พรพิมล เมืองแวง (2539) ไดศึกษาเรื่องผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุมตอพฤติกรรมการ

กลาแสดงออกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) พบวา 

นักเรียนที่ไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุม มีคะแนนพฤติกรรมการกลาแสดงออกสูงกวากอนไดรับการให

คําปรึกษาแบบกลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่ไดรับการใหคําปรึกษาแบบ กลุมมีคะแนน

พฤติกรรมการกลาแสดงออกสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และนักเรียนที่ไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุม มีคะแนนพฤติกรรมการกลาแสดงออกสูงกวา

นักเรียนที่ไมไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากผลการวิจัยสามารถอธิบายเพิ่มเติมไดวา การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะเปน

กระบวนการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนกลาที่จะเปดเผยถึงความรูสึกหรือปญหาที่เผชิญอยู และ

สามารถแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาตนเองของผูเรียนได ภายใตบรรยากาศที่เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวาง

ผูเรียน และผูสอน นอกจากน้ี การที่ผูเรียนไดรับการสอนแนะเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออกจะชวย

ใหผูเรียนที่ไมกลาแสดงออกไดทราบถึงประโยชนและวิธีการแสดงพฤติกรรมการกลาแสดงออกที่ถูกตอง

เหมาะสมหรอมทั้งไดมีการฝกแสดงพฤติกรรมการกลาแสดงออกตามกระบวนการสอนแนะทั้ง 8 กระบวนการ

และผูสอนจะคอยใสแรงจูงใจ ใหกําลังใจและขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตนเองใหแกผูเรียน จึงทําให

ผูเรียนมีความมั่นใจในตนเองมากย่ิงข้ึนที่จะแสดงพฤติกรรมกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

 

5.1.3  การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ 

 จากการศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ โดยรวมอยูในระดับ

มากที่สุด  ( തܺ = 4.27, S.D. = .61)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ     

การแจงผลยอนกลับและใหขอเสนอแนะ  รองลงมา คือ  การวิเคราะหสถานการณเพื่อกําหนดวัตถุประสงค 

การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน การตรวจสอบ ตรวจขอสอบ การจูงใจหรือใหรางวัล และการบอก

เลาและแสดงใหดู อธิบายไดวา ผูเรียนมีความพึงพอใจดานการแจงผลยอนกลับและใหขอเสนอแนะมากที่สุด 

เน่ืองจากปญหาการเรียนการสอนที่ผูเรียนแสดงความคิดเห็นที่วาบรรยาการศการเรียนการสอนอึดอัด       

ตรึงเครียสทําไมมีความสุขในการเรียน ไมอยากเรียน และขาดการมีสวนรวมในการเรียนการสอน จึงทําใหผล

การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะในดานการแจงผลยอนกลับและให

ขอเสนอแนะ มีคะแนนประเมินสูงที่สุด เพราะในกระบวนการน้ีจะเปนการสะทอนผลการเรียนรูใหผูเรียน

รับทราบวาตองพัฒนาตนเองอยางไร ในบรรยากาศที่เปนมิตรเอื้ออาทรตอกันระหวางผูเรียนและผูสอน

สอดคลองกับแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากร
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มนุษย ที่เรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556 เกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียน

การดวยเทคนิคการสอนแนะ  พบวา ความคิดเห็นที่มีจํานวนสูงสุด คือ ควรมีการเรียนการสอนนอกสถานที่

มากข้ึน เพื่อทําใหผูเรียนเกิดประสบการณจริงและมีความหลากหลาย คิดเปนรอยละ 23.81  รองลงมา  คือ 

ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย และ ควรมีสื่อการสอนที่หลากหลาย เชน คลิป วีดิโอ รูปภาพ เปนตน เพื่อทําให

ผูเรียนมีความเขาใจในเน้ือหามากย่ิงข้ึน คิดเปนรอยละ 19.05 และสอดคลองกับผลงานวิจัยของเกียงไกร 

คลายกล่ํา. (2551) ไดศึกษาเรื่องอิทธิพลของการสอนงานและการเอื้ออํานวยที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาสถิติประยุกตทางพฤติกรรมศาสตร พบวา ผูเรียนในกลุมที่ไดรับการสอนงานแบบกลุมเล็กมีคาเฉลี่ยของ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนงานแบบกลุมใหญและกลุมที่ไมไดรับการสอนงาน เพื่อ

ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรการเอื้ออํานวย 2 แบบ พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมที่ไดรับการสอนงาน

แบบกลุมใหญ และกลุมที่ไมไดรับการสอนงานมีความแตกตางกันในตัวแปรประเภทการสอนงานอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ  

 

5.2 สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ สําหรับการเรียนการสอน 

รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อศึกษาปญหาในการพัฒนานักศึกษาในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ หัวขอ 

การฝกพูดและพูดในโอกาสตางๆ ดานพฤติกรรมการกลาแสดงออก และออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อการ

สงเสริมพฤติกรรมการกลาแสดงออกดวยเทคนิคการสอนแนะ และเพื่อทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนดวยเทคนิคการสอนแนะในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ หัวขอ การฝกพูดและพูดในโอกาสตาง ๆ 

ดานพฤติกรรมการกลาแสดงออก โดยประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 

โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ที่เรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556 

จํานวน 50 คน ซึ่งเก็บขอมูลได 48 คน   ในการวิจัยครั้งน้ีใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล   

โดยแบงออกเปน  3 ชุด คือ แบบสอบถามชุดที่ 1 การวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนา

พฤติกรรมการกลาแสดงออก แบบสอบถามชุดที่ 2 การวัดพฤติกรรมการกลาแสดงออก โดยแบงการเก็บขอมูล

ออกเปนกอนและหลังการใชเทคนิคการสอนแนะ และแบบสอบถามชุดที่ 3 การประเมินความพึงพอใจในการ

จัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ ซึ่งใชสถิติในการวิจัยดังน้ี การวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการ

ในการจัดกรเรียนการสอน สถิติที่ใชคือ คาจํานวน รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหพฤติกรรมการกลาแสดงออกกอนและหลังการเรียนโดยใช

เทคนิคสอนแนะ สถิติที่ใชคือ คาจํานวน รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และ คาที (t-test) เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมการกลา

แสดงออกกอนและหลังการเรียนโดยใชเทคนิคสอนแนะ และวิเคราะหคําถามปลายเปด (Open Questions) 

โดยใชวิธีการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) และนําเสนอแบบบรรยายความ สถิติที่ใช คาความถ่ี 

(Frequency) และ คารอยละ (Percentage) ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงค ดังน้ี 
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วัตถุประสงคท่ี 1 เพื่อศึกษาปญหาในการพัฒนาผูเรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ หัวขอ การ

ฝกพูดและพูดในโอกาสตางๆ ดานพฤติกรรมการกลาแสดงออก และออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อการ

สงเสริมพฤติกรรมการกลาแสดงออกดวยเทคนิคการสอนแนะ  

1. สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับปญหาในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ที่เรียนในรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ       

ในภาคเรียนที่ 2/2556 พบวา ปญหาในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( തܺ = 3.38, 

S.D. = .84) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเรียนการสอนที่ไมมี

ประสิทธิภาพ เกิดจากบรรยากาศในหองเรียนที่ไมเปนกัลยาณมิตรหรือมีบรรยากาศการเรียนการสอนที่อึดอัด  

( തܺ = 3.62, S.D. = 1.06) รองลงมา คือ การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผูเรียนขาดแรงจูงใจที่

ทําใหเกิดความต้ังใจในการเรียน ( തܺ = 3.60, S.D. = .91) อยูในระดับปานกลาง  

 2. สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับความตองการในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ที่เรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ 

ในภาคเรียนที่ 2/2556 พบวา ความตองการในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก ( തܺ = 4.00, 

S.D. = .61) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเรียนรูแบบรวมมือระหวาง

ผูเรียนและผูสอนสงผลตอการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ( തܺ = 4.40, S.D. = .70) อยูในระดับมากที่สุด

รองลงมา คือ การทํางานเปนกลุมชวยใหผูเรียน เรียนรูทักษะการทํางานเปนทีม ( തܺ = 4.25, S.D. = .75) และ 

บรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนสงผลตอความสนใจ    และความต้ังใจเรียนของผูเรียน ( തܺ = 4.23,        

S.D. = .80) อยูในระดับมากที่สุด 

 วัตถุประสงคท่ี 2 เพื่อทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะในรายวิชา การ

พัฒนาบุคลิกภาพ หัวขอ การฝกพูดและพูดในโอกาสตาง ๆ ดานพฤติกรรมการกลาแสดงออก  

1. สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับผลการทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิคการสอนแนะที่มีตอพฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรม

วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ที่เรียนในรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556 พบวา 

คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการกลาแสดงออกในแตละดานของกลุมทดลอง เมื่อมีการทดสอบความแตกตาง

ระหวางคาเฉลี่ยดังกลาว โดยการทําสอบคาที (t-test) พบวา หลังการใชเทคนิคการสอนแนะมีคาเฉลี่ยของ

คะแนนพฤติกรรมการกลาแสดงออกสูงกวากอนการใชเทคนิคการสอนแนะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 อยู 1 ดาน คือ ดานการยอมรับคําชมเชย 

2. สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิคการสอนแนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ที่เรียน

ในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556 พบวา ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค

การสอนแนะ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

การแจงผลยอนกลับและใหขอเสนอแนะ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การวิเคราะหสถานการณ        
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เพื่อกําหนดวัตถุประสงค การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน  การตรวจสอบ การจูงใจหรือให และ    

การบอกเลาและแสดงใหดู อยูในระดับมากที่สุด  

 

 

 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

พบวา ปจจัยที่เปนปญหาในการเรียนการสอนที่สําคัญที่สุด คือ บรรยากาศในการเรียนการสอน 

รองลงมา คือ ผูเรียนขาดแรงจูงใจที่ทําใหเกิดความต้ังใจในการเรียน การใหมีการเรียนรูแบบรวมมือระหวาง

ผูเรียนและผูสอน หลังการใชเทคนิคการสอนแนะมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการกลาแสดงออกสูงกวา

กอนการใชเทคนิคการสอนแนะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ อยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนและพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออกของผูเรียน ดังน้ี 

1) ดานผูสอน  

    ควรนําเทคนิคการสอนแนะมาใชในการเรียนการสอน โดยควรใหความสําคัญในข้ันตอนแรก 

คือ การสรางบรรยากาศในการเรียนมากที่สุด เพราะเปนดานแรกในการสรางบรรยากาศที่เปนมิตร ชวยสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนและผูสอน เกิดการมีสวนรวม และทําใหผูเรียนกลาที่จะเปดใจบอกเลาความ

ตองการและเปดรับกิจกรรมตางๆ ในช้ันเรียน และเปดรับความรูที่ผูสอนมอบใหอยางเต็มใจ ไมถูกบังคับ  

นอกจากน้ีผูสอนควรพัฒนาเทคนิคการสอนใหเหมาะสมกับตนเอง ดึงจุดเดนที่ตนถนัดมาใช 

เพื่อชวยสรางความนาสนใจ และสามารถดึงดูดความสนใจในการเรียนใหกับผูเรียนได และควรใชสื่อการสอนที่

หลากหลาย เชน รูปภาพ คลิปวิดีโอ กิจกรรมนําสูบทเรียน เปนตน ที่เช่ือมโยงเขาสูเน้ือหาในแตละบท และ

ควรบอกเลาเหตุการณ ยกตัวอยางใหเห็นภาพในหนางานจริง เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปฏิบัติไดจริง  

2) ดานผูเรียน 

ควรเตรียมความพรอมกอนการเรียน และทบทวนเน้ือหาหลังการเรียนทุกครั้ง นอกจากน้ี

ผูเรียนควรกลาที่จะบอกความตองการหรือปญหาที่เกิดข้ึนในการเรียน เพื่อผูสอนไดเขาใจถึงปญหาและหาแนว

ทางแกไขปญหารวมกัน เพื่อสงเสริมใหบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน 

3) ดานมหาวิทยาลัย 

ควรปรับปรุงอุปกรณที่จําเปนในการเรียนการสอนใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน เชน ไมค 

ลําโพง และ โปรเจคเตอร นอกจากน้ีควรปรับปรุงหองเรียนใหเก็บเสียงเพื่อไมใหเสียงรบกวนกัน หรือควรมี

อุปกรณที่สามารถปรับเสียงไมคได เพื่อใหผูสอนสามารถปรับระดับเสียงไมคเองได 
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 5.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

         1) ควรขยายขอบเขตการวิจัยใหกวางมากข้ึน ครอบคลุมทั้งคณะวิทยาการจัดการ เพื่อนํา

ผลการวิจัยมาพัฒนาเทคนิคการสอนของผูสอน เพื่อใหสอดรับกับพฤติกรรมของผูเรียน 

         2) ควรนําขอมูลจากคําถามปลายเปดที่ผูเรียนตอบ นํามาพัฒนาเปนแบบสอบถามเพื่อใชในการ

วิจัยตอไป จะทําใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและตรงประเด็นมากย่ิงข้ึน 

3) ควรมีการปรับเทคนิคการสอนแนะใหมใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนมากย่ิงข้ึน เพราะ

รูปแบบของเทคนิคการสอนแนะที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนการพัฒนารูปแบบเทคนิคการสอนแนะจากบริบท

ขององคกรธุรกิจเปนสวนใหญ จึงอาจทําใหเทคนิคการสอนแนะที่นํามาใชอาจไมเหมาะสมกับบริบทในการ

จัดการเรียนการสอน ผูวิจัยจึงขอนําเสนอเทคนิคการสอนแนะ ดังน้ี 

(1) การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน  

(2) การวิเคราะหสถานการณ เพื่อกําหนดวัตถุประสงคการเรียนการสอน    

(3) การสรางจูงใจในการเรียนการสอน  

(4) การสอน (ประกอบดวย การบอกเลาและแสดงใหดู การทดสอบ และการปฏิบัติ)  

(5) การสอบ  

(6) การแจงผลยอนกลับและใหขอเสนอแนะแกผูเรียน 
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ภาคผนวก ก. 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 

1. แบบสอบถามการศึกษาสภาพปญหาในการจัดการเรียนการสอน 

2. แบบวัดพฤตกิรรมการกลาแสดงออก 

3. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวยเทคนคิการสอนแนะ 
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แบบสอบถาม 

การศึกษาสภาพปญหาในการจัดการเรียนการสอน 

คําอธิบาย  ใหนักศึกษาทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นที่สอดคลองกับสภาพปญหาการเรียนการสอน และ
ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการในแนวทางการจัดการเรียนการสอน  
ตอนที่ 1 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการในแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

ขอ ประเด็นคําถาม 

ระดับความคิดเหน็ 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

ไม 
เห็น
ดวย 

1) ปญหาในการจัดการเรียนการสอน 

1 การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เกิดจากบรรยากาศในหองเรียนที่ไมเปนกัลยาณมิตร
หรือมีบรรยากาศการเรียนการสอนที่อึดอัด 

     

2 การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เกิดจากผูสอนใชการบรรยายในเน้ือหาวิชาเปนหลัก      

3 การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผูสอนขาดเทคนิคในการเรียนการสอนที่สราง 

ความนาสนใจใหเกิดขึ้นแกผูเรียน 

     

4 การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผูเรียนขาดแรงจูงใจที่ทําใหเกิดความตั้งใจใน 

การเรียน 

     

5 การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เกิดจากผูสอนใชการสอนแบบส่ือสารทางเดียว ขาดการ 

เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถาม แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น 

     

2) ความตองการในแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

1 บรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนสงผลตอความสนใจ และความตั้งใจเรียนของผูเรียน      

2 ผูสอนควรมีบทบาทเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูมากยิ่งขึ้น      

3 ผูสอนควรสรางความทาทาย และสงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง      

4 การทํางานเปนกลุมชวยใหผูเรียน เรียนรูทักษะการทํางานเปนทีม      

5 การแนะนํา และการช้ีแนะในรายวิชาชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในเน้ือหาการเรียนรูยิ่งขึ้น      

6 การแนะนํา และช้ีแนะระหวางการสอนสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูใหเปนกัลยาณมิตร      

7 บทบาทผูสอนควรสอนใหนอย และสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองไดมากขึ้น      

8 การเรียนรูแบบรวมมือระหวางผูเรียนและผูสอนสงผลตอการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น      

9 ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น      

10 ผูสอนควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล หรือความรูพื้นฐานของนักศึกษามากยิ่งขึ้น      

11 ผูสอนควรทําเน้ือหาที่ยากใหงายตอการเขาใจ      

12 ผูสอนควรใชกรณีศึกษาหรือยกตัวอยางประกอบที่สอดคลองกับเน้ือหาวิชาในรายวิชา      

13 ผูสอนควรมอบหมายงานที่ทาทายหรือโครงการใหผูเรียนรับผิดชอบ       

14 ผูสอนควรใหผูเรียนออกไปเรียนรูนอกสถานศึกษา เชน เรียนรูจากชุมชน สถานประกอบการ
ในทองถิ่น และบริษัทช้ันนําระดับประเทศ เปนตน 

     

15 ผูสอนควรจัดกิจกรรมหรือมีเวทีใหผูเรียนไดแสดงความสามารถมากยิ่งขึ้น      

สวนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 
2.1 ทานคิดวาปจจัยหรือปญหาอะไรที่สงผลตอการเรียนการสอน หรือทําใหการเรียนไมมีความสุข 
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2.2 ทานคิดวาผูสอนควรมีกิจกรรหรือเทคนิคการสอนอยางไร จึงสงผลใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จ 
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แบบวัดพฤติกรรมการกลาแสดงออก 
เร่ือง ผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ  เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออก  

สําหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี  ในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ 
คําช้ีแจง 
 แบบวัดพฤติกรรมการกลาแสดงออกน้ีตองการทราบถึง สภาพการณนักศึกษาไดปฏิบัติตามความเปน
จริง อีกทั้งตองการทราบวานักศึกษามีพฤติกรรมการกลาแสดงออกในดานใดบาง ดังน้ันแบบวัดพฤติกรรมน้ีจึง
ไมมีคําตอบถูกหรือผิด เพราะแตละคนยอมมีความคิด ความรูสึกและการกระทําที่แตกตางกัน ขอสําคัญ
นักศึกษาจะตองตอบแบบวัดพฤติกรรมน้ีใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด และคําตอบของนักเรียนจะเก็บไว
เปนความลับ 
 การตอบแบบวัดแตละขอใหนักศึกษาพิจารณาวานักศึกษาไดปฏิบัติตามขอความน้ันๆ มากนอย
เพียงใด เสร็จแลวใหกาเครื่องหมาย  ลงชองใหตรงกับระดับการปฏิเสธหลังขอความน้ัน ๆ ซึ่งระดับ       
การปฏิบัติมี 3 ระดับ ดังน้ี 
ทําเครื่องหมาย  ในชอง  “กระทําบอยๆ”  เมื่อนักศึกษาไดปฏิบัติในเรื่องน้ันสม่ําเสมอเปนประจํา 
ทําเครื่องหมาย  ในชอง  “กระทําบางครั้ง”  เมื่อนักศึกษาไดปฏิบัติในเรื่องน้ันเปนบางครั้ง 
ทําเครื่องหมาย  ในชอง  “นาน ๆ ครั้ง”   เมื่อนักศึกษาไดปฏิบัติในเรื่องน้ันนอยทีสุ่ดหรือไมเคยเลย 
 

ขอ ขอความ 
กระทํา 
บอยๆ 

กระทํา
บางคร้ัง 

กระทํา 
นาน ๆ คร้ัง 

1 นักศึกษาพูดทักทายกบัคนทีรู่จัก คุนเคยดวยใบหนาที่ย้ิมแยม
แจมใส 

   

2 นักศึกษาไมรูวาจะพูดทักทายอยางไรกบัคนที่เคยรูจัก    
3 นักศึกษาเปนฝายเริ่มตนพูดทกัทายกบัคนที่รูจักกันใหมๆ     
4 นักศึกษามักเลาเรื่องที่ไดพบเห็นหรือไดยินไดฟงมาใหเพื่อนฟง    
5 นักศึกษารูสกึไมอยากเขารวมสนทนากับใคร เพราะพูดไมเปน

หรือไมรูจะพูดอะไร 
   

6 ในการพูดคุยกับเพื่อน คนที่พูดนอยที่สุด คือ นักศึกษา    
7 นักศึกษาพูดชมเชยคนที่นักศึกษาชอบหรือสนใจตอหนาเขา

เหลาน้ัน 
   

8 นักเรียนพูดชมเชยเพื่อนเมื่อเห็นเพื่อนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี    
9 นักศึกษารูสกึอาย เมื่อไดพูดชมเชยคนที่รูจกัแตไมสนิทสนม    

ขอ ขอความ 
กระทํา 
บอยๆ 

กระทํา
บางคร้ัง 

กระทํา 
นาน ๆ คร้ัง 

10 เมื่อมีคนชมเชยนักศึกษา นักศึกษาไมสนใจ และเปลี่ยน 
เรื่องที่พูด 

   

11 นักศึกษาดีใจ และพูดขอบคุณดวยใบหนาย้ิมแยมแจมใส  
เมื่อมีคนพูดชมเชยนักเรียน 

   

12 เมื่อมีคนชมเชยนักศึกษา “เกง” นักศึกษาพูดปฏิเสธ  
คําชมเชยน้ัน เชน “หนู/ผม” ไมเกงหรอก 
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13 นักศึกษาพูดใหเหตุผลกบัเพื่อน เมื่อไมเห็นดวยกับ 
ความคิดเห็นของเขา 

   

14 นักศึกษาตอบคําถามตามความคิดเห็นของตนเอง  
แมไมเหมือนเพื่อนสวนใหญ 

   

15 นักศึกษารูสกึไมสบายใจ เมือ่ตองแสดงความคิดเห็น    
16 เมื่อนักศึกษาเห็นเพื่อนกระทําไมเหมาะสม นักศึกษาไมกลาพูด

ตักเตือนเพื่อนโดยตรงวา “เพื่อนทําไมเหมาะสม” 
   

17 นักศึกษารูสกึสบายใจที่พูดวิจารณการกระทําของเพื่อนลับหลัง 
มากกวาพูดวิจารณตอหนา 

   

18 นักศึกษาตอวาเพื่อน เมื่อเพื่อนผิดนัดกับนักศึกษา    
19 เมื่อมีคนพูดวิจารณ ติเตียนนักศึกษา นักศึกษาแสดงการ

ยอมรบัและช้ีแจงขอเท็จจรงิ  
   

20 นักศึกษารูสกึวา สิ่งทีเ่พื่อนวิจารณนักศึกษา นักศึกษาไม
จําเปนตองนํามาปรบัปรุงตนเองใหดีข้ึน 

   

21 นักศึกษารูสกึโกรธและไมพอใจ เมื่อเพื่อนวิจารณนักศึกษา 
แมวาเขาพูดดวยถอยคําที่สุภาพและแสดงออกอยางจริงใจ 

   

22 นักศึกษาปฏิเสธ เมือ่แมคาคะย้ันคะยอใหนักศึกษาซื้อสนิคาที่
ไมตองการ 

   

23 นักศึกษาไมสามารถปฏิเสธ เพื่อนได เมื่อเพื่อนขอยืมสมุด
การบานไปลอก 

   

24 นักศึกษาทําสิ่งที่คนอื่นขอรองทัง้ๆ ที่นักศึกษารูสึกไมสบายใจ    
25 ในขณะเขาคิว เมื่อมีคนอื่นมาแทรกแถวตัดหนานักศึกษา  

นักศึกษาบอกคนน้ันใหไปเขาแถวตอทาย 
   

ขอ ขอความ 
กระทํา 
บอยๆ 

กระทํา
บางคร้ัง 

กระทํา 
นาน ๆ คร้ัง 

26 นักศึกษารูสกึไมสบายใจทีบ่อกกับเพื่อนทีม่าลวงละเมิดสทิธิ 
เชน หยิบของไปใชโดยไมบอกนักศึกษากอน เปนตน 

   

27 นักศึกษาขอใหอาจารยอธิบายในเรื่องที่ไมเขาใจ    
28 นักศึกษาคิดวา นักศึกษาสามารถพูดไดอยางภาคภูมิ 

ในการอภิปราย 
   

29 นักศึกษาคิดวา นักศึกษาเปนคนข้ีอาย และเขินงาย    
30 นักศึกษาคิดวาคนสวนใหญไมชอบหนานักศึกษามากนัก    
31 นักศึกษารูสกึวิตกกังวลกับตัวเองในเรื่องของอนาคต    
32 นักศึกษาคิดและปรารถนาใหใครสักคนชวยทําใหนักศึกษามี

ความกลามากย่ิงข้ึน 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ 
คําอธิบาย  ใหนักศึกษาทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
การสอนแนะ 
สวนที่ 1 สอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวยเทคนคิการสอนแนะ 

ขอ ประเด็นคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

พึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

พึง
พอใจ
มาก 

พึง
พอใจ 

ปาน
กลาง 

พึง
พอใจ 

นอย 

ไมพึง
พอใจ 

การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน 

1 ผูสอนสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนกอนการสอน      
2 ผูสอนมีการชวนคุย และแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นตางๆ กอนการสอน      

การวิเคราะหสถานการณ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค 
3 ผูสอนมีการกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนการสอนใหชัดเจน      
4 ผูสอนมีการแจงวัตถุประสงคในการเรียนการสอน      

การจูงใจหรือใหรางวัล 
5 ผูสอนสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอนดวยการกลาวชมเชย       
6 ผูสอนสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอนดวยการใหกําลังใจ       
7 ผูสอนสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอนดวยการใหคะแนน      

การบอกเลาและแสดงใหด ู  

8 ผูสอนมีการบรรยายเน้ือหาที่ครอบคลุมกับวัตถุประสงคนการเรียน      

9 ผูสอนมีกิจกรรมในการเรียนการสอนที่หลากหลาย      

10 ผูสอนมีการแสดงตัวอยางประกอบเน้ือหาที่สอน      

การทดสอบ 

11 ผูสอนมีการทดสอบความรูหลังการเรียนการสอน      

12 ผูสอนมีแบบฝกหัดทายบทหลังการเรียนการสอน      

การปฏิบัติ 

13 ผูสอนเปดโอกาสการหรือมีเวทีใหผูเรียนไดแสดงความสามารถ      

14 ผูสอนมีกิจกรรมหรือใหผูเรียนลงสนามจริงหลังจากการเรียนการสอน      

การตรวจสอบ ตรวจขอสอบ 

15 ผูสอนมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน      

16 ผูสอนมีการประเมินความรู ความเขาใจการเรียนการสอน      

การแจงผลยอนกลับและใหขอเสนอแนะ  

17 ผูสอนมีแจงผลการเรียนหรือมีการสะทอนผลการเรียนใหผูเรียนทราบอยูเปนระยะ      

18 ผูสอนมีการใหขอเสนอแนะแกผูเรียนอยูเสมอ      

สวนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ 

2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ 
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....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

2.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนคิการสอนแนะ 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 
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ประมวลรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ  
(Personality Development) 
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ประมวลรายวิชา (COURSE SYLLABUS) 
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) รหัสวิชา 305204 3(3-0-6) 

ผูสอน อาจารยนพดล  เพ่ิมสมบูรณ 

Email: coachnoppadon@hotmail.com; FB: coachnoppadon; Group: PD 2/2556;  

Mobile. 083 - 7405626 

โปรแกรมวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 แนวคิด ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกและภายใน เชน ดานการแตงกาย การ

พูด กิริยาทาทาง มารยาททางสังคม การปรับตัวดานสังคม การสงเสริมสุขภาพ การบริหารอารมณ เพื่อ

ความสําเร็จในการทํางาน และการนําหลักธรรมเพื่อชวยสงเสริมบุคลิกภาพอันจะทําใหการปฏิบัติงาน และการ

ดําเนินชีวิตในสังคมเปนไปอยางเหมาะสม 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน  

1. บรรยายประกอบ Power point 2.    กิจกรรมทายบทเรียน 

      3.    กรณีศึกษา    4.    การจัดทํารายงาน 

 

การวัดและการประเมินผล 

ความสนใจและการเขาเรียน    5 คะแนน  

การมสีวนรวมในช้ันเรียน   5 คะแนน 

งานกลุม     20 คะแนน 

งานเดียว    10 คะแนน 

           รวมคะแนนเก็บ 40  คะแนน                                                                               

สอบกลางภาค   30 คะแนน 

สอบปลายภาค   30 คะแนน 

  รวม  100 คะแนน 

 

 

 

 

ตารางเรียน   

บทท่ี ชื่อบท จํานวนคาบ 
แผนการสอน 
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1 ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ 3 
2 การพัฒนาบุคลกิภาพ  6 
3 การเสรมิสรางสมรรถภาพ 3 
4 การแตงกายเพื่อเสริมสรางบุคลกิภาพ 3 
5 การปรับและแกไขขอบกพรองของรางกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ 6 
6 มารยาทและการสมาคม 3 

สอบกลางภาค                                                                              
7 การฝกพูดและการพูดในโอกาสตาง ๆ   6 
8 มารยาทในการเขาประชุม   3 
9 การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย 3 
10 มารยาททางสงัคม 3 
11 มารยาทการรบัประทานอาหารแบบสากล 3 

                    สรุป                                                           
 

 



 

ประวัติยอผูวิจยั 

 

ช่ือ – นามสกุล   นายนพดล  เพิ่มสมบูรณ 

วัน เดือน ปเกิด  25 มกราคม 2526 

สถานท่ีเกิด   จังหวัดนครราชสีมา 

สถานท่ีอยูปจจุบัน  535 หมู 9 ต.บานใหม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 

ตําแหนง   อาจารยโปรแกรมวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย 

สังกัด    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2548 บธ.บ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

    พ.ศ. 2552 กจ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ) 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 


