
 ง

 
 
 
 

ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ  ผลของโปรแกรมการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกที่มีตอ 
     ความวิตกกังวล และความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของ 
     เด็กดอยโอกาส 
 

ผูเขียน     นางสาวกานตพิชชา  เหล่ียวตระกูล 
    

ปริญญา     วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (จิตวิทยาการปรึกษา) 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 
     อาจารย ดร. สมชาย  เตียวกุล ประธานกรรมการ 
     รศ. พรพิมล  วรวุฒิพุทธพงศ กรรมการ 
 

บทคัดยอ 
 

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกที่มี
ตอความวิตกกังวล และความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของเด็กดอยโอกาส  
    รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลอง กลุมตัวอยาง  คือ  เด็กดอยโอกาสเพศชายที่มีอายุ
ระหวาง 12-15 ป ในสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม จํานวน 17 คน แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 
8 คน และกลุมควบคุมจํานวน 9 คน  กลุมทดลองไดเขารวมทําการฝกโปรแกรมพฤติกรรมกลา
แสดงออก เปนระยะเวลาติดตอกัน 5 คร้ัง  เฉล่ียสัปดาหละ 2 คร้ัง  คร้ังละ 3 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยประกอบดวย โปรแกรมการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออก แบบสอบถามวัดความวิตกกังวล และ
แบบสอบถามวัดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง การเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปนกอนและหลังการเขารวม
โปรแกรมการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออก วิเคราะหขอมูลโดยใชสิถิติ  t-test   และการวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม (ANCOVA)  

     ผลการวิจัยพบวา 
       1.  หลังจากไดรับการฝกตามโปรแกรมการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกแลว เด็กดอยโอกาส
ในกลุมทดลองมีคะแนนความวิตกกังวลต่ํากวากอนการฝก และคะแนนความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
สูงกวากอนการฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
      2. หลังจากไดรับการฝกตามโปรแกรมการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออก เด็กดอยโอกาสใน
กลุมทดลองมีคะแนนความวิตกกังวลตอสถานการณต่ํากวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   แตความวิตกกังวลประจําตัวและความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมไมแตกตางกัน 
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ABSTRACT 
  

 The purpose of this research was to study the effects of assertive behaviors training program 
on disadvantaged children’s anxiety and self-esteem.  
  The design of this study was an experimental research design.  Seventeen disadvantaged 
boys, aged between twelve to fifteen, living at Chiang Mai child welfare institute, participated in this 
study. Eight participants were assigned to the experimental group and nine were assigned to the 
control group.  The experimental group participated in five sessions that met twice a week for three 
hours per sessions of assertive behaviors training program.  The instruments used were the Assertive 
Behaviors Training Program, the State-Trait Anxiety Inventory (Form Y) and the Coopersmith Self-
Esteem Inventory (School Form).  Data was collected before and after the experiment and was 
analyzed by using t-test and ANCOVA. 
 The results were as follows: 
  1.  The mean scores of state-trait anxiety of the experimental disadvantaged children after the 
experiment were statistically significantly lower than the scores before the experiment.  The  mean 
scores of self-esteem after the experiment were statistically significantly higher than the scores before 
the experiment (p < .05). 
   2.  The mean scores of state anxiety of the experimental disadvantaged children after the 
experiment were statistically significantly lower than the scores of the control disadvantaged children 
(p < .05), but the mean scores of trait anxiety and self-esteem between the experimental disadvantaged 
children and the control disadvantaged children after experiment were not statistically significant. 
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