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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มุ่ง
ศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริ หารธุ รกิจ ชั้นปี ที่ 2, 3 และ 4 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามให้นกั ศึกษาทาการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยน 10 ด้าน คือ เจตคติใน
การเรี ยน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ การจัดการกับเวลาทางด้านการเรี ยน ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรี ยน การมีสมาธิ
ต่อการเรี ยน กระบวนการรวบรวมข้อมูล การเลือกใจความสาคัญและจดจาเนื้ อหาที่สาคัญของบทเรี ยน การใช้
เทคนิ คและเครื่ องมืออุปกรณ์ ช่วยเหลื อในการเรี ยน การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรี ยมตัวในการ
เรี ยน และยุทธ์วิธีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS สถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
พหุ คูณและสมการถดถอยพหุ คูณ การทดสอบสมมติฐานได้กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
0.01
ผลการศึกษา สรุ ปได้ ดังนี้
1) พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิ งไม่แตกต่างกันรวมถึงผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนไม่
แตกต่างกัน
2) พฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาในแต่ละด้าน ลาดับที่ 1 ด้านเจต
คติในการเรี ยน ลาดับที่ 2 ยุทธ์วธิ ีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบโดยลาดับที่ 3 แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ลาดับที่ 4
การมีสมาธิ ต่อการเรี ยน ลาดับที่ 5 กระบวนการรวบรวมข้อมูล ลาดับที่ 6 การใช้เทคนิ คและเครื่ องมืออุปกรณ์
ช่ วยเหลื อในการเรี ยน ลาดับที่ 7 วิธีเลื อกใจความสาคัญและจดจาเนื้ อหาที่สาคัญของบทเรี ยน ลาดับที่ 8 การ
ทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรี ยมตัวในการเรี ยน ลาดับที่ 9 การจัดการกับเวลาทางด้านการเรี ยน ลาดับ
ที่ 10 ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรี ยน

II

3) พฤติกรรมด้านการรวบรวมข้อมูลและพฤติกรรมด้านการใช้เทคนิคและเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือ
ในการเรี ย นเป็ นตัว แปรที่ โ ดดเด่ น ที่ สุ ด ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น และชั้น ปี ที่ ศึ ก ษามี
ความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
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การทาวิจยั ครั้งนี้ ได้รับความกรุ ณาอย่างยิ่งจากท่านผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ ที่
ให้โอกาสในการทางานโดยให้ทุ นอุดหนุ นจนสามารถดาเนิ นการวิจยั ได้สาเร็ จเรี ยบร้ อยด้วยดี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร ที่ปรึ กษารองอธิ การบดีฝ่ายวิจยั และ
วิทยบริ การ ที่ได้ให้ความกรุ ณาสนับสนุน ช่วยเหลือทั้งด้านความรู้ โอกาสและกาลังใจ ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะอันเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้งานวิจยั นี้สาเร็ จลงได้
ขอกราบขอบพระคุ ณ ท่ า นรองศาสตราจารย์ ดร.อุ ป ถัม ภ์ สายแสงจันทร์ คณบดี ค ณะ
บริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม การท าวิจ ัย นี้ พร้ อ มทั้ง ร่ ว มให้ ค วามเห็ น อัน เป็ นประโยชน์
ขอขอบคุ ณ นัก วิจ ัย และบุ ค ลากรศู น ย์วิจ ัย ที่ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกในทุ ก ๆ ด้า น ท าให้ก าร
ดาเนินงานต่างๆ สามารถเป็ นไปอย่างราบรื่ นตลอดเส้นทางของการทางาน
สุ ดท้ายนี้ งานวิจยั ครั้งนี้จะสาเร็ จลงมิได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ที่ได้ให้ความร่ วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม
ผ่องใส เพ็ชรรักษ์
อาทร จิตสุ นทรชัยกุล
ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล
เมษายน 2556
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1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาถื อว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เพื่อบ่งบอกถึง
ความเป็ นมนุ ษย์ที่มีคุณภาพ ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิ ดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง
และวัฒนธรรมของประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น นับได้ว่ามีบทบาท
สาคัญอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นการศึกษาที่มุ่งเน้นในการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและความคิด
ของคนให้มีความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และวิชาชีพขั้นสู ง เพื่อส่ งเสริ มคุณภาพในการ
ดารงชีวติ ของตนเอง สังคมและประเทศชาติ (สานักนายกรัฐมนตรี , 2525)
สาหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึ กษา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะ
บริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิตย์ นั้นเป็ นสาขาที่บูรณาการหรื อรวบรวมศาสตร์ ดา้ น
วิศวกรรมอุตสาหการเข้ากับศาสตร์ ดา้ นการบริ หารอุตสาหกรรม ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการ
ในธุ รกิ จที่ มุ่ง เน้น การผลิ ต การวางแผนและควบคุ มการผลิ ต การจัดการด้านคุ ณภาพ การ
ปรับปรุ งกระบวนการผลิตและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต ผูศ้ ึกษาเป็ นผูท้ ี่ชอบหรื อสนใจ
ทางานในธุ รกิ จอุตสาหกรรม โดยที่แนวทางการศึกษา คือ การศึกษาวิชาต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ
การผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต การจัดการด้านคุณภาพ การปรับปรุ งกระบวนการ
ผลิตและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต สอดคล้องกับตาแหน่งงานในอุตสาหกรรม เช่น การ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control), การปรับปรุ งกระบวนการ (Process Improvement), การ
จัดการวัส ดุ แ ละการจัด ซื้ อ (Purchasing and Material Control), การจัดการการ
ขนส่ งและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics Management), การวางแผนและควบคุม
การผลิ ต (Production Planning Control), การบารุ งรัก ษาเครื่ องจัก รอุ ปกรณ์ (Machine
Maintenance) ฯลฯ
ซึ่งทางภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึ งความสาคัญในการผลิตบัณฑิต
ทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมให้สามารถออกไปทาหน้าที่พฒั นาประเทศ โดยพัฒนาการ
เรี ยนการสอนที่ มุ่งเน้นให้นกั ศึ กษาปฏิบตั ิงานได้จริ งและถึ งพร้ อมด้วยคุ ณธรรมและคุ ณวุฒิ
รวมทั้งสร้างเจตคติให้นกั ศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช้ได้
อย่างเป็ นระบบและถูกต้อง ซึ่ งการที่จะผลิตบัณฑิ ตให้มีคุณภาพต้องคานึ งถึ งพฤติกรรมการ
เรี ยนที่มีผลต่อคุ ณภาพการศึ กษา ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นากรอบทางด้านพฤติกรรมการเรี ยนของ สิ งห์
ไทยวงศ์ (2544) ที่ได้แปลและดัดแปลงข้อคาถามมาจากแบบสารวจ Learning and Study
Strategies Inventory--LASSI ของมหาวิทยาลัยเท็กซัส แห่ งออสติน (University of Texas at

2

Austin) โดย Weinstein and Palmer (2002) ที่สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1987 เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
นักศึกษา โดยแบ่งออกเป็ น 10 ด้าน คือ เจตคติในการเรี ยน แรงจูง ใจใฝ่ สัมฤทธิ์ การจัดการกับ
เวลาทางด้านการเรี ยน ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรี ยน การมีสมาธิ ต่อการเรี ยน กระบวนการ
รวบรวมข้อมูล การเลื อกใจความสาคัญและจดจาเนื้ อหาที่สาคัญของบทเรี ยน การใช้เทคนิ ค
และเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรี ยน การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรี ยมตัว
ในการเรี ยน และยุทธ์วธิ ีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ
ดัง นั้น กลุ่ ม ผูว้ ิ จ ัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาหาพฤติ ก รรมการเรี ย นที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยน เพื่อเสริ มสร้างให้นกั ศึกษาประสบผลสาเร็ จทางการเรี ยนได้ดียิ่งขึ้น และสามารถ
นาไปพัฒนาปรับปรุ งระบบการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้นต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรอบแนวคิดในการวิจัย

PU

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
1. เจตคติในการเรี ยน
2. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
3. การจัดการกับเวลาทางด้านการเรี ยน
4. ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรี ยน
5. การมีสมาธิต่อการเรี ยน
6. กระบวนการรวบรวมข้อมูล
7. วิธีเลือกใจความสาคัญและจดจาเนื้อหาที่สาคัญของ
บทเรี ยน
8. การใช้เทคนิคและเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือใน
การเรี ยน
9. การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรี ยมตัว
ในการเรี ยน
10. ยุทธ์วธิ ีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ

ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง
นั ก ศึ กษ าสาขาวิ ช าการจั ด การ
อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ
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1.3 สมมติฐานของการวิจัย
พฤติกรรมการเรี ยนผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในแต่ละกลุ่มผลการเรี ยน
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1.4. นิยามศัพท์
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ของนักศึกษาตั้งแต่ภาค
เรี ยนแรกที่เข้ามาศึกษาจนถึงภาคเรี ยนปั จจุบนั
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรม คณะบริ หารธุ รกิจ ภาคปกติที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2555
พฤติกรรมการเรียน หมายถึง พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนที่แสดงให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนมี
กระบวนการศึกษาหาความรู ้อย่างไร ซึ่งประกอบด้วย
1. เจตคติในการเรี ยน หมายถึง เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อสถานศึกษาและความสาเร็ จ
ในการเรี ยน
2. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ หมายถึง การที่นกั ศึกษามีความขยันเอาใจใส่ มีระเบียบวินยั ใน
ตนเอง และมี ความพยายามซึ่ ง เป็ นสิ่ ง จาเป็ นที่ จะท าให้ก ารเรี ย นนั้นประสบความส าเร็ จ
3. การจัดการกับเวลาทางด้านการเรี ยน หมายถึง การที่นกั ศึกษาวางแผน และจัดการ
กาหนดเวลาของตนเองตามสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรี ยน หมายถึง ระดับความกังวลของนักศึกษาที่มีต่อ
สถานศึกษา นักศึกษาที่มีระดับคะแนนต่ามักจะพบประสบการณ์หลายอย่างที่ทาให้เกิดความ
วิตกกังวลสู งในสถานศึกษา ส่ วนนักศึกษาที่มีระดับคะแนนสู งมักจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งชัดเจน
5. การมีสมาธิ ต่อการเรี ยน หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาที่มีความสนใจต่อ
เหตุการณ์ในขณะนั้น
6. กระบวนการรวบรวมข้อมูล หมายถึง วิธีการที่นกั ศึกษาสามารถใช้การจินตนาการ
กลวิธีในการจัดการ และทักษะของเหตุผลหรื อวิธีการในการเรี ยนที่ช่วยให้นกั ศึกษาสามารถ
เชื่อมโยงความรู ้เดิมเข้ากับสิ่ งที่พวกเขากาลังจะเรี ยนรู้และจดจา
7. วิธีเลือกใจความสาคัญและจดจาเนื้ อหาที่สาคัญของบทเรี ยน หมายถึง ทักษะของ
นักศึกษาที่สามารถจับใจความสาคัญของเนื้ อหาว่าส่ วนใดสาคัญมาก และส่ วนใดที่ไม่ค่อยมี
ความสาคัญกับรายละเอียด
8. การใช้เทคนิคและเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรี ยน หมายถึง การที่นกั ศึกษา
สามารถใช้ขอ้ มูลหรื อตัวอย่างที่มีอยูช่ ่วยเหลือในการเรี ยนและค้นคว้าข้อมูล

4

9. การทดสอบตนเอง การทบทวนและการเตรี ยมตัวในการเรี ยน หมายถึง จินตนาการ
หรื อการสร้างภาพอันเป็ นเทคนิคที่จะช่วยให้นกั ศึกษาเข้าใจในบทเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
10. ยุทธ์วธิ ีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ หมายถึง การเตรี ยมตัวในการสอบของ
นักศึกษา ซึ่ งรวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการท่องจา
1.5. ขอบเขตของการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ ศึ ก ษาเฉพาะนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต ย์ คณะ
บริ หารธุ รกิ จ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสู ตร 4 ปี ที่กาลังศึกษาในปี การศึกษา
2555 จานวน 200 คน (ข้อมูลจาก ZAP ประจาปี การศึกษา 2555)
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1.6.ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทราบถึงพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา
2. นาพฤติกรรมการเรี ยนที่ได้มาใช้ประกอบในการปรับปรุ งวิธีการสอนที่เหมาะสมแก่
นักศึกษา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
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ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและค้นคว้าทฤษฎี ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาเป็ นกรอบในการศึกษาดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยน อันได้แก่
2.1.1 เจตคติในการเรี ยน
2.1.2 แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
2.1.3 การจัดการกับเวลาทางด้านการเรี ยน
2.1.4 ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรี ยน
2.1.5 การมีสมาธิ ต่อการเรี ยน
2.1.6 กระบวนการรวบรวมข้อมูล
2.1.7 วิธีเลือกใจความสาคัญและจดจาเนื้ อหาที่สาคัญของบทเรี ยน
2.1.8 การใช้เทคนิคและเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรี ยน
2.1.9 การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรี ยมตัวในการเรี ยน
2.1.10 ยุทธ์วธิ ีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 พฤติกรรมการเรียน
ความหมายของพฤติกรรมการเรียน
ความหมายของค าว่าพฤติ กรรมการเรี ยน (learning behaviors) มี คาอื่ น ๆ ที่ มี
ความหมายเหมือนกัน ได้แก่ ทักษะการเรี ยน (study skills) เทคนิคการเรี ยน (study techniques)
นิสัยในการเรี ยน (study habits) และยุทธ์วิธีการเรี ยน (learning strategies) ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึง
นาเสนอความหมายพฤติกรรมการเรี ยน ทักษะการเรี ยน เทคนิคการเรี ยน นิสัยในการเรี ยน และ
ยุทธ์วธิ ีการเรี ยน ไว้ดงั นี้
Holtzman (1965, p. 17) ได้กล่ าวถึ งนิ สัยในการเรี ยนว่ามีพฤติกรรมการเรี ยนที่
แสดงออกอย่างสม่าเสมอเกี่ยวกับการใช้เวลาเรี ยน รู้จกั ใช้เวลาในการเรี ยนได้อย่างเหมาะสม
รู ้จกั แบ่งเวลา ไม่ผดั ผ่อนและหลีกเลี่ยงและปฏิบตั ิงานได้รับมอบหมายทันเวลา
Wrenn and Larsen (1969, pp. 1-4) ได้เสนอว่าทักษะในการเรี ยนและเทคนิคในการ
เรี ยนเป็ นลักษณะของพฤติกรรมแบบหนึ่ งและเป็ นส่ วนหนึ่ งของนิสัยในการเรี ยน ซึ่ งนิสัยใน
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การเรี ยน (study habits) เป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่แสดงออกหรื อกระทา ในการ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับสิ่ งของและบุคคล (Jearakul, 1976, p. 15) ซึ่ งลักษณะนิสัยในการเรี ยนนั้นจะ
รวมไปถึง เทคนิคในการเรี ยน และทักษะในการเรี ยนด้วย (วิชชุดา เตียวสกุล, 2529, หน้า 6)
เช่ นเดียวกับ ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ (2538, หน้า 1) ที่กล่าวว่านิ สัยในการเรี ยน หมายถึง
พฤติกรรมที่แสดงออกอย่างสม่าเสมอ แสดงถึงความพอใจและมุ่งมัน่ ที่จะศึกษาหาความรู้ให้
บรรลุผลสาเร็ จ ซึ่ งพฤติกรรมดังกล่าวประกอบด้วยความตั้งใจ และเอาใจใส่ ในการเรี ยน การ
วางแผนและการจัดระบบการเรี ยน มีความมุ่งมัน่ ที่จะแสวงหาความรู้ และพัฒนาการเรี ยนให้ดี
ขึ้นเรื่ อย ๆ โดยไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค มีความคิดริ เริ่ ม ขยัน อดทน รับผิดชอบ พึ่งตนเอง และมี
ความภาคภูมิใจในผลการเรี ยนของตน
Weinstein and Mayer (1986, p. 315) ให้ความหมายว่า เป็ นพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนที่
แสดงให้เห็ นว่าผูเ้ รี ยนมี ก ระบวนการศึ กษาหาความรู้ อย่า งไร ตัวอย่างเช่ น การขีดเส้นใต้
ข้อความที่สาคัญ ๆ การสรุ ป ประเด็นสาคัญของสิ่ งที่เรี ยน หรื อการแสวงหาความรู้เพิ่มเติ ม
เพื่อให้สิ่งที่เรี ยนกระจ่างขึ้น
Cranston and Mccort (1985, p. 136) ได้ให้ความเห็นว่าพฤติกรรมในการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนและเจตคติ ของผูเ้ รี ย นที่ มี ต่อการเรี ยน การสอน ผูส้ อน และสัม พันธภาพกับเพื่อน
หมายถึง วิธีการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าขณะนั้นเอง
ธี รยุทธ์ เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยา (2525, หน้า 33) ได้อธิ บายความหมายและลักษณะของ
พฤติกรรมการเรี ยนพอสรุ ปได้ว่า พฤติกรรมการเรี ยน หมายถึง การกระทาหรื อกิ จกรรมที่
นักเรี ยนแสดงออกเพื่อมุ่งพัฒนาในด้านความรู้ เจตคติ และทักษะตามจุดมุ่งหมายที่ได้กาหนด
ไว้ในวิชาต่าง ๆ
สุ มานิ น รุ่ งเรื องธรรม (2526, หน้า 33) ได้สรุ ปว่าพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยน มี
จุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ผเู้ รี ยนมีความเจริ ญสู งสุ ด โดยผ่านประสบการณ์ต่าง
ๆ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้วา่ พฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก็คือ สิ่ งที่บุคคลกระทาขณะที่เรี ยน
นัน่ เอง
โสภา ชูพิกุลชัย (2528, หน้า 111) ให้ความหมายของพฤติกรรมการเรี ยน หมายถึง การ
กระทา หรื อกิ จกรรมที่นกั เรี ยนแสดงออกในด้านการเรี ยน การตอบสนองหรื อปฏิกิริยาที่
นักเรี ยนมีต่อประสบการณ์ สิ่ งแวดล้อมในขณะที่เรี ยนด้วย ดังนั้นพฤติกรรมการเรี ยนของ
นักเรี ยนนั้นขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
ภิญโญ สาธร (2531, หน้า 16) ได้สรุ ปถึงพฤติกรรมการเรี ยนที่ดี คือ การปฏิบตั ิตวั ทั้งใน
และนอกห้องเรี ยน โดยนักเรี ยนควรให้ความสนใจเฉพาะสิ่ งที่ครู สอนเท่านั้น ถ้าช่วงใดฟังครู
อธิ บายไม่ทนั หรื อไม่เข้าใจแจ่มแจ้งควรยกมือถามทันที ถ้าช่ วงใดฟั งหรื อจดคาอธิ บายไม่ทนั
ควรเว้นที่จดไว้ภายหลังแล้วรี บจดในสิ่ งที่ครู กาลังพูดอยู่ การจดคาอธิ บายควรจดจากความ
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เข้า ใจของนักเรี ย นเอง เมื่ ออยู่นอกห้องเรี ย น นักเรี ย นควรท าแบบฝึ กหัดที่ครู ส่ัง หรื อลอง
ทบทวนดูในสิ่ งที่เรี ยนมาแล้วในชั้นเรี ยน และทาตารางเวลาส่ วนตัวประจาสัปดาห์เพื่อวางแผน
ในการเรี ยน
ทิพวรรณ สุ วรรณประเสริ ฐ (2541, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการเรี ยนว่า
หมายถึ ง การปฏิ บ ัติ ต ัว ทางการเรี ยนของนัก เรี ยนทั้ง ในและนอกห้ อ งเรี ยน ได้แ ก่
1. การปฏิบตั ิตวั ในห้องเรี ยนที่โรงเรี ยน ขณะที่ครู กาลังสอนในชั้นเรี ยน ได้แก่ การนา
อุปกรณ์มาเรี ยนครบ เข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา ตั้งใจฟังครู สอน จดคาอธิ บายของครู สรุ ปเป็ นความ
เข้าใจของนักเรี ยนเอง
2. การปฏิบตั ิตวั นอกห้องเรี ยน ได้แก่ ทบทวนบทเรี ยน ทางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็ จ
และส่ งตามกาหนดเวลา ไม่ละเลยหรื อหลีกเลี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย พยายามติดตามผลงาน
ของตนที่ได้ทาไปแล้วเพื่อแก้ไขปรับปรุ งงานที่ทาบกพร่ องให้ดียงิ่ ขึ้น
จากการศึกษาของกิ่งกาญจน์ ปานทอง (2545) สรุ ปว่า ความหมายของพฤติกรรม การ
เรี ยนว่า หมายถึง การปฏิบตั ิตวั ของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนทั้งในและนอกห้องเรี ยนได้อย่าง
เหมาะสมกับวัน เวลา และสถานที่ ได้แก่ การแบ่งเวลาในการเรี ยน การฟั ง การอ่าน การจด
โน้ตเพื่อช่วยจา การส่ งการบ้าน การทบทวนบทเรี ยน และการเตรี ยมตัวสอบ เป็ นต้น
กรมวิชาการ (2542) ได้มีแนวทางการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพทางการเรี ยน มีการ
จัดรู ปแบบการส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู้ที่สาคัญ มีองค์ประกอบเป็ นจิตใจ ได้แก่ เจตคติ
ที่ดี มีแรงจูงใจ ลักษณะเฉพาะในการเรี ยน ได้แก่ รู ปแบบการเรี ยนรู้ นิ สัยในการเรี ยน ความ
พร้อม ได้แก่ การใช้เวลา สิ่ งแวดล้อม สภาพร่ างกาย และวิธีการเรี ยน ได้แก่ การจา การคิด การ
ฟั ง การอ่าน การเขียน โดยจัดกิ จกรรมสนับสนุ นมีขอบข่ายเนื้ อหา ต่าง ๆ เช่ น การกาหนด
เป้ าหมายการเรี ยน การปลูกฝังเจตคติและแรงจูงใจในการเรี ยน การสารวจนิสัยทางการเรี ยน
การสารวจลีลาการเรี ยนรู้ การบริ หารเวลาให้เหมาะสม การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การฝึ ก
ทักษการคิดรวบยอด การคิดอย่างเป็ นระบบการพัฒนาทักษะการอ่าน ฝึ กทักษะการฟั ง การ
เขียน การจดบันทึก และการพูด ฝึ กทักษะในการจา สร้างนิ สัยใฝ่ เรี ยนรู้ การเตรี ยมตัวสอบ
เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความพร้อมที่จะเรี ยน รู้จกั ลักษณะเฉพาะในการเรี ยน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม และมีวิธีการเรี ยนที่ดี และสามารถพัฒนาตนเองได้ เน้นการสร้ างพฤติกรรมที่ดี
ให้แก่ผเู ้ รี ยน
จากการศึกษาของพรพจน์ เพ็ชรทวีพรเดช (2547) สรุ ปว่า ความหมายของพฤติกรรมการ
เรี ยน หมายถึ ง การกระทากิ จกรรม การตอบสนอง ปฏิ กิริยา หรื อวิธีการและเทคนิ คในการ
เรี ยนของนักเรี ยน ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ให้บรรลุจุดประสงค์ที่
กาหนดในวิชาต่าง ๆ โดยมีการแสดงออกอย่างสม่าเสมอด้วยความพึงพอใจ และมานะพยายาม
ที่จะพัฒนาการเรี ยนให้ดีข้ ึนโดยไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค
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จากการศึกษาของสุ ทศั น์ สี แก้วเขียว (2548) สรุ ปว่า ความหมายของพฤติกรรมในการ
เรี ยน หมายถึง เป็ นพฤติกรรมที่สืบเนื่ องมาจากทักษะในการเรี ยนและเทคนิ ค ในการเรี ยน
สาหรับนักศึกษาอาจถือได้วา่ เป็ นเทคนิคในการเรี ยนอย่างหนึ่ง ซึ่ งก่อให้เกิดพฤติกรรมทางด้าน
การเรี ยนที่ปฏิบตั ิเป็ นประจา โดยพฤติกรรมส่ วนนี้มาจากเทคนิคในการเรี ยน รวมถึงการทางาน
และการใช้เวลาอย่างเหมาะสมของนักศึกษาด้วย
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่าพฤติกรรมการเรี ยนเป็ นการแสดงออกใน
การปฏิบตั ิตวั ของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนทั้งในและนอกห้องเรี ยนอย่างสม่าเสมอเกี่ ยวกับ
การศึกษาเล่าเรี ยนซึ่ งสามารถพัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การรู้จกั ใช้เวลาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มีการเตรี ยมตัวในการเรี ยน การจดบันทึก การมีสมาธิ การจา การใช้เทคนิคต่าง ๆ การอ่าน การ
เลือกใจความสาคัญ กระบวนการรวบรวมข้อมูล หรื อการเตรี ยมตัวสอบ และพฤติกรรมการ
เรี ยนที่พฒั นาด้วยการฝึ กฝนและมีประสบการณ์ โดยเฉพาะวิธีการเรี ยนที่มีการปฏิบตั ิเป็ น
ประจาหรื อปฏิ บตั ิบ่อยครั้งจะนาไปสู่ นิสัยในการเรี ยนที่ดี ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้
ทักษะ เจตคติ ให้บรรลุจุดประสงค์ที่กาหนดในการเรี ยน
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2.1.1 เจตคติในการเรียน
เจตคติในการเรี ยน ถือเป็ นตัวแปรหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ซึ่ งในความหมายของเจตคติ ชัยวัฒน์ แสงศรี (2538, หน้า 53) กล่าวว่า เจตคติเป็ นความรู้สึก
ความคิดที่บุคคลมีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่เป็ นผลมาจากประสบการณ์หรื อสิ่ งแวดล้อม ความรู้สึก
และความคิ ดดัง กล่ า วเป็ นไปได้ใ นทางชอบหรื อไม่ ชอบ เห็ นด้วยหรื อไม่ เห็ นด้วย อันมี
แนวโน้มที่จะให้บุคคลแสดงปฏิกิริยาและกระทาต่อสิ่ งนั้น ๆ ทั้งในการสนับสนุนและต่อต้าน
เจตคติ เป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน การที่เราจะทราบเจตคติของบุคคลหนึ่งได้
ก็ตอ้ งใช้วิธีแปลความหมายของการแสดงออก ซึ่ งอาจจะเป็ นแบบหนึ่งขององค์ประกอบของ
เจตคติก็ได้ ส่ วนเจตคติทางการเรี ยนนั้น
วิชชุดา เตียวสกุล (2529, หน้า 14) กล่าวถึงเจตคติทางการเรี ยน ว่าเป็ นความรู้สึกและ
ความคิ ดเห็ นที่มีต่อความรู ้ ต่อการศึกษา ทั้งทางด้านการเรี ยนการสอน คือยอมรับตัวครู และ
คุณค่าทางการศึกษา สอดคล้องกับ สุ ดฤทัย มุขยวงศา (2533, หน้า 7) ที่อธิ บายเจตคติในการ
เรี ยนว่าเป็ นสภาพทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมที่แสดงออก เพื่ อ
ตอบสนองต่อครู โรงเรี ยนและระบบการศึกษา เกิดจากประสบการณ์และการเรี ยนรู้ ซึ่ งแสดง
ออกมาได้ 2 ด้าน คือ
1. เจตคติในทางที่ดีต่อการเรี ยน นักเรี ยนจะแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ
สนใจมาเรี ยนสม่าเสมอ ยอมรับความสามารถ และวิธีการของครู เห็นคุณค่าของการศึกษา
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2. เจตคติในทางที่ไม่ดีต่อการเรี ยน นักเรี ยนจะแสดงออกในลักษณะของความไม่พึง
พอใจ ไม่เห็นด้วย ไม่ชอบครู ไม่ต้ งั ใจเรี ยน ขาดเรี ยนบ่อย ๆ ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษา
นภาพร เมฆรักษาวนิช (2515) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยในการเรี ยน เจต
คติในการเรี ยนกับผลสัมฤทธ์การเรี ยน โดยใช้แบบสารวจนิสัยในการเรี ยนและเจตคติในการ
เรี ยนของ วิลเลียม เอฟ บราวน์ และเวน เอช โฮลซ์แมน ได้ใช้กลุ่ มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนในเขตพระนคร จานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า นิสัยในการเรี ยน
และเจตคติในการเรี ยน มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งมีนิสัยในการเรี ยนและเจตคติในการเรี ยน
ดีกว่านักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรี ยนต่า นักเรี ยนชายและหญิงมีนิสัยในการเรี ยนและเจตคติใน
การเรี ยนดีไม่แตกต่างกัน
สุ วิมล ว่องวาณิ ช (2522) ศึกษาเรื่ อง สหสัมพันธ์พหุ คูณระหว่างองค์ประกอบด้าน
เชาวน์ปัญญา ปั ญหาส่ วนตัว นิ สัย และเจตคติในการเรี ยนกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 1,175 คน ผลการวิจยั พบว่า เมื่อใช้เชาวน์ปัญญา ปั ญหา
ส่ วนตัว นิสัย และเจตคติในการเรี ยนเป็ นตัวทานาย สหสัมพันธ์พหุ คูณระหว่าง ตัวทานายทั้ง 3
ตัวกับ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 และพบว่า นัก เรี ยนที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดี ส่ วนใหญ่มีนิสัยในการเรี ยนดี เป็ นต้นว่า มีวิธีทางานดี มีการทบทวน
บทเรี ยนที่เรี ยนไปแล้วเสมอ มีการจดบันทึกย่อหรื อส่ งงานตามที่ครู มอบหมายตามกาหนด
เพราะมองเห็นว่าการศึกษาจะช่วยให้ตนเองประสบความสาเร็ จ ในชีวติ ได้
เทอด แก้วคีรี (2529) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของนิสัยทางการ
เรี ยน และเจตคติ ต่อการเรี ยนกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 การศึกษา 2526
จานวน 606 คน ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของนิ สัยทางการเรี ยนที่มีความสัมพันธ์กบั
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ .01 มี 6 องค์ประกอบ
คือ องค์ประกอบสมาธิในการทางาน การหลีกเลี่ยงข้อตาหนิ การควบคุมอารมณ์ การแก้ปัญหา
การเรี ยน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และความสมบูรณ์ของแบบอย่าง องค์ประกอบของนิสัยทางการ
เรี ยนที่สามารถร่ วมกันทานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ . 01 มี 5 องค์ประกอบ โดยเรี ยงตามลาดับความสาคัญของการทานาย คือ องค์ประกอบ
การหลีกเลี่ยงข้อตาหนิ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ การแก้ไขปั ญหาการเรี ยน การค้นคว้าและการวาง
แผนการเรี ยนการควบคุมอารมณ์
สุ รีย ์ ประกายจันทร์ (2532) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยทางการเรี ยนเจตคติ
ทางการเรี ยน และผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนในกลุ่ ม วิช าสร้ างเสริ ม ประสบการณ์ ชี วิตของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า นิสัย
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ทางการเรี ยน เจตคติทางการเรี ยน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กล่าวคือ
ถ้าผูเ้ รี ยนมีนิสัยทางการเรี ยน เจตคติทางการเรี ยนที่ดี มีแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็ จในการ
เรี ยนสู ง
จากงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น สรุ ปว่า เจตคติเป็ นความรู้สึก ความคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่ งเป็ นผลมาจากประสบการณ์ในทางการเรี ยน นักศึกษาจะแสดงออกในลักษณะของ
ความพึ งพอใจ และสนใจเรี ยนอย่างสม่ าเสมอ จึ งส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นที่ดี มี
แนวโน้มประสบความสาเร็ จในการศึกษาสู ง ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ต้ งั สมมติฐานในการวิจยั เพื่อ
ศึกษาว่าพฤติกรรมการเรี ยนด้านเจตคติทางการเรี ยนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน

PU

D

2.1.2 แรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ หมายถึ ง แรงจูงใจที่เป็ นแรงขับให้บุคคลพยายามที่จะประกอบ
พฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิ์ ผลตามมาตรฐานความเป็ นเลิศ และมีผศู้ ึกษาวิจยั ไว้ดงั นี้
Bendig (1958) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชายของมหาวิทยาลัยพิทส์เบิร์ก จานวน 110 คน ผล
ปรากฏว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั คะแนนเฉลี่ย (GPA)
ของการสอบในภาคเรี ยนก่อน ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.22
Myers (1965) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สมรรถภาพทาง
สมอง และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 524
คน พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชายและ
นักเรี ยนหญิง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ
0.50 และ 0.48 ตามลาดับ
Furst (1966) ได้ปรับปรุ งแบบทดสอบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของ Myers ไปใช้กบั
นัก เรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 จานวน 288 คน พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ มี
ความสัมพันธ์กบั คะแนนเฉลี่ย (GPA) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Frymier and Wells (1966) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ กับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนมัธยมศึกษาในมลรัฐโอไฮโอ จานวน 339 คน โดยแบ่ง
นักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สู งกับกลุม่ ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ต่า จากนั้นนา
คะแนนจากแบบทดสอบแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์กบั คะแนนจาก
ระเบียนสะสม พบว่า นักเรี ยนที่มีแรงจูงใจใฝ่ ฤทธิ์ สู งมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่านักเรี ยน
ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ต่า
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Weiner (1972, p. 158) ได้สรุ ปลัก ษณะเด่ นของผูท้ ี่ มีแรงจูง ใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สู ง
เปรี ยบเทียบกับผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ต่าไว้ดงั นี้
1. ผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สู ง ตั้งใจทางานดีกว่า อดทนต่อความล้มเหลวสู ง ชอบ
เลือกงานสลับซับซ้อนมากกว่าผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ต่า
2. ผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สู ง ชอบริ เริ่ มกระทาสิ่ งต่าง ๆ ด้วยความคิดของตัวเอง
มากกว่าและภูมิใจที่ได้เลือกงานยากมากกว่าผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ต่า
เมธี โพธิ พฒั น์ (2523) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมพันธ์ และความซื่ อสัตย์ของเด็กไทย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 และมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ยนรัฐบาลในกรุ งเทพมหานคร จันทบุรี
สมุทรปราการ ตาก เลย และสงขลา จานวน 886 คน โดยใช้แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ปรากฏว่า นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สู งกว่า
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สถิต วงศ์สวรรค์ (2527, หน้า 14) กล่าวถึง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ว่าเป็ นความปรารถนา
ที่จะได้รับความสาเร็ จในงาน เช่นเดี ยวกับ รุ จิรา เยาวมาตย์ (2541, หน้า 13) ได้อธิ บายว่าใฝ่
สัมฤทธิ์ นั้นส่ งผลต่อการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งที่ผเู้ รี ยนคาดหวังเพื่อก้าวไปสู่ ความสาเร็ จหรื อ
สัมฤทธิ์ ผลที่ได้ต้ งั ไว้ ผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จจะเป็ นผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สูง
นลินี นินทบดี (2532) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เจตคติต่อ
วิชาสังคมศึกษา และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนวัดสังเวช กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน
495 คน พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
สังคมศึกษา มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วันชัย ดนัยตโมนุท (2535) ศึกษาเรื่ อง คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และความขยันหมัน่ เพียรในการเรี ยนสู งกว่า
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
ประธาน วัฒนวาณิ ชย์ (2537, หน้า 31-35) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เป็ นการทาให้
มีความศรัทธาอยากเรี ยน นับว่าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอันดับแรกของการเรี ยน และเป็ นความสาเร็ จไป
แล้วเกินครึ่ ง วิธีการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความอยากเรี ยน คือ ต้องเร้าใจตนเองให้เกิดความ
สนใจอยากเรี ยน
ั ญา สามปรุ (2539) ศึกษาเรื่ อง องค์ประกอบด้านจิตวิทยา ที่มีอิทธิ พลต่อ
สุ กญ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวิตของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ในจัง หวัด นครราชสี ม า พบว่า องค์ป ระกอบด้า นจิ ต วิท ยามี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ
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ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่ วนตัวแปรที่สามารถร่ วมกัน
พยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ นิ สัยทางการเรี ยนและความสนใจ
ทางการเรี ยน
อติ พ ร นฤนาทชี วิน (2547) ศึ กษาเรื่ อง แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ และบุค ลิ ก ภาพห้า
องค์ประกอบที่มีต่อพฤติกรรมการเรี ยนดนตรี ของวัยรุ่ นที่เรี ยนดนตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า วัยรุ่ นที่เรี ยนดนตรี ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สู งมีพฤติกรรมการเรี ยนดนตรี ดีกว่าวัยรุ่ นที่มี
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากงานวิจยั ข้างต้น สรุ ปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนาของ
บุคคลที่ตอ้ งการจะได้รับผลสาเร็ จในงานนั้น ด้วยเหตุน้ ี แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ จึงมีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่ งถ้าผูเ้ รี ยนมีแรงจูงใจในการเรี ยนสู ง เช่ น มีความตั้งใจเรี ยน
ต้องการจะประสบผลสาเร็ จในการเรี ยน จะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งด้วยเช่นกัน
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2.1.3 การจัดการกับเวลาทางด้ านการเรียน
สาหรับการจัดเวลาในการเรี ยน ซึ่ งเป็ นการวางแผน เป็ นการจัดตารางการเรี ยนของ
นัก ศึ ก ษา และเป็ นตัวแปรหนึ่ ง ของพฤติ ก รรมการเรี ย น การจัดการเวลาในการเรี ย นกับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมีผไู ้ ด้ศึกษาวิจยั ดังนี้
Humphreys (1960) ศึกษาความสัมพันธ์ ของกิ จกรรมนอกโรงเรี ยนกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน พบว่า เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งใช้เวลาในการทากิจกรรมนอกโรงเรี ยน
เช่ น การอ่านหนังสื อ งานศิลปะ และกิ จกรรมทางสังคมค่อนข้างสู งมาก เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่าใช้เวลาส่ วนใหญ่ในการดูโทรทัศน์ ร้องเพลง และการเล่นเกมต่าง ๆ
Uris (1970) ได้แบ่งเวลาออกเป็ น 3 ประเภท ตามลักษณะงานที่ตอ้ งใช้แตกต่างกัน คือ
1. เวลาที่ตอ้ งใช้อย่างคงที่ (fixed) ได้แก่ เรื่ องที่ตอ้ งปฏิบตั ิในสัปดาห์ที่มีลกั ษณะ
สม่าเสมอ และไม่อาจตัดทอนได้เลย
2. เวลาที่พอยืดหยุน่ ได้ (semi flexible) ได้แก่ เรื่ องที่พอจะเพิ่มลดหรื อยืดหยุน่ เวลาใน
การปฏิบตั ิงานพอสมควร
3. เวลาที่สามารถแปรเปลี่ ยนได้ (variable) ได้แก่ เรื่ องที่สามารถจะระงับโดย
เปลี่ยนแปลงไปใช้ทางเลือกอื่น อาจจะรอไว้ทาภายหลังหรื อสามารถเพิ่มหรื อลดเวลาเรื่ องนั้น
ๆ ได้
นอกจากนี้ Uris ยังได้ให้ขอ้ เสนอแนะสาหรับนักศึกษาในการตรวจสอบข้อบกพร่ อง
หรื อจุ ด อ่ อ นของตนเองในการจัด สรรเวลา โดยใช้ ค าถามเหล่ า นี้ เป็ นแนวทางคื อ
1. การจัดแบ่งเวลาที่กาหนดไว้น้ นั ได้เป็ นไปตามความสาคัญที่ควรจะเป็ นหรื อไม่
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2. ถ้าเพิ่มเวลาให้กบั กิจกรรมที่กาหนดไว้น้ นั แล้ว จะช่วยเพิ่มผลสาเร็ จของตนและของ
งานชิ้นนี้ข้ ึนบ้างหรื อไม่
3. สามารถเปลี่ยนเรื่ องที่อยูภ่ ายใต้ประเภทคงที่ มาอยูภ่ ายใต้ประเภทที่พอจะยืดหยุน่
ได้บา้ งหรื อไม่
4. สามารถเปลี่ ยนเรื่ องที่อยู่ภายใต้ประเภทยืดหยุ่นได้มาอยู่ภายใต้ประเภทคงที่ได้
หรื อไม่ เพราะบางครั้งเราอาจมองข้ามกิจกรรมสาคัญ ๆ และจาเป็ นต้องทาไปบ้างก็ได้
5. กิจกรรมที่จดั ประเภทไว้วา่ สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้น้ นั สามารถตัดทิ้งได้หรื อไม่
โดยมากถ้าวิเคราะห์ให้ดีจะพบกิจกรรมที่ไม่มีความสาคัญอะไร ทาให้เราสามารถตัดหรื อย่น
เวลาไปได้มาก
สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ (2525, หน้า 150) ได้ศึกษาสาเหตุการลาออกจากมหาวิทยาลัย
กลางคันโดยการสัมภาษณ์นกั ศึกษาที่ตอ้ งออกจากมหาวิทยาลัยกลางคัน จานวน 164 คน จาก 5
มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิ ดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2513-2514 ผลการวิจยั พบว่า
สาเหตุที่ทาให้นกั ศึกษาต้องออกจากมหาวิทยาลัยกลางคัน คือ การแบ่งเวลาไม่เหมาะสมและ
ไม่ต้ งั ใจศึกษาเล่ าเรี ยน เนื่ องมาจากไม่ได้อุทิศเวลาให้กบั การศึกษาเล่าเรี ยน กล่ าวคือ ไม่ดู
หนังสื อ ไม่ทาการบ้าน ไม่เข้าห้องเรี ยน ขาดเรี ยน เป็ นต้น
วัชรี บูรณสิ งห์ (2526, หน้า 48-54) อธิ บายว่า การจัดสรรเวลาในการศึกษาถือได้ว่า
เป็ นเทคนิ ค ที่ส าคัญ อันจะช่ วยเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนให้ได้ผลดี ข้ ึ นประการหนึ่ ง
กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนจะต้องมีการทาตารางเวลาสาหรับศึกษาของตนเอง เพื่อจะได้ทารายการสิ่ งที่
จะต้องทาตามลาดับความสาคัญก่อนหลัง และเวลาในการพักผ่อนให้เหมาะพร้อมทั้งมีวิธีการ
อ่านให้ถูกต้องเหมาะสม
สุ ขใจ น้ าผุด (2536, หน้า 44) กล่าวว่า เวลาเป็ นสิ่ งมีค่าเราสามารถใช้ให้เกิดเป็ นเงิน
เป็ นทองขึ้นมาได้ แต่เวลาเป็ นทรัพยากรที่ต่างจากทรัพยากรทั้งหลาย เพราะเมื่อผ่านไปแล้วไม่
มีการย้อนคืน ดังนั้นคุณค่าของเวลาจึงขึ้นกับการรู้จกั ใช้ให้เกิดประโยชน์เท่านั้น
วลีวรรณ ศรเตชะวิวฒั น์ (2536) ศึกษาเรื่ อง ปั ญหาของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สังกัดกรมอาชี วศึกษา กลุ่มภาคเหนื อ จานวน 392 คน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา มีปัญหา
สู ง สุ ด คือ ปั ญหาด้า นการเรี ยน ที่ นักศึ ก ษาไม่ รู้จกั แบ่ง เวลาเรี ย นใช้เวลาในทางที่ ไ ม่ เกิ ด
ประโยชน์ เข้าร่ วมกิจกรรมมากเกินไป จนทาให้ผลการเรี ยนไม่ดี
อัจฉรา ชีวาพัฒนานุวงศ์ (2537) ศึกษาเรื่ อง ผลของการใช้เทคนิคแม่แบบที่มีต่อการใช้
เวลาในการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแจงร้อน กรุ งเทพมหานคร กับ
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ากว่าเชาวน์ปัญญาปานกลาง และมีการใช้เวลาในการ
เรี ยนต่ากว่าเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา โดยแบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 8 คน พบว่ากลุ่มทดลอง
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ที่ได้รับการใช้เทคนิ คแม่แบบมีการใช้เวลาในการเรี ยนดีกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
สอนแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.5 และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึ้นก่อนการ
ทดลอง
ทิพวรรณ สุ วรรณประเสริ ฐ (2541, หน้า 39) กล่าวว่า เวลาเป็ นทรัพยากรที่มีค่ามีอยู่
อย่างจากัด เมื่อผ่านไปแล้วจะผ่านไปเลยไม่มีการย้อนคืนมา ไม่อาจซื้ อหาหรื อแลกเปลี่ยนด้วย
สิ่ งของได้ เวลาเป็ นสิ่ งตัดสิ นคุ ณค่า เป็ นเครื่ องหมายของการเจริ ญเติบโตเป็ นความหวัง เป็ น
ทรัพยากรที่ล้ าค่า ที่สร้างเงิน สร้างงาน และความสาเร็ จ
ยุดา รักไทย และณัฐพงศ์ นาศมาริ ษ (2543, หน้า 20) การวางแผนและทาตารางเวลา
ซึ่ งเป็ นแผนที่ตอ้ งทาแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ โดยระบุถึงสิ่ งที่ตอ้ งทาในแต่ละวันอย่างละเอียด
และเวลาที่เหมาะสมแก่การทาแผนประเภทนี้ คือ ช่วงสุ ดสัปดาห์ (เย็นวันศุกร์ -เช้าวันอาทิตย์)
เพราะนักเรี ยนรู ้แล้วว่า 5 วันที่ผา่ นมาเราได้เรี ยนอะไรและได้รับมอบหมายงานประจาสัปดาห์
อะไรมาบ้าง เพื่อจะได้ใช้สิ่งนี้ ทาแผนสาหรับสัปดาห์หน้า เพราะการทาแผนประจาสัปดาห์จะ
ช่วยให้เรารู ้ถึงศักยภาพส่ วนตัวและรู ้วา่ เทอมต่อ ๆ ไป ควรจะวางแผนอย่างไรจึงจะดี
จากงานวิจยั ข้า งต้น สามารถสรุ ป ได้ว่า การจัดการเวลาด้านการเรี ย น หมายถึ ง
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งรู้จกั การจัดสรรเวลาเพื่อการศึกษาของตนเองเพื่อให้มี
เวลาเพียงพอในการเตรี ยมตัว ทางานที่ได้มอบหมายในชั้นเรี ยน และทบทวนเนื้อหา เพื่อพัฒนา
คุณภาพทางการเรี ยนของตนเอง ซึ่ งนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่านั้น มักจะมีการ
จัดการเวลาในการเรี ยนที่ไม่เหมาะสม และไม่รู้จกั การจัดเวลาตามความสาคัญ

2.1.4 ความวิตกกังวลเกีย่ วกับการเรียน
Cattell and Scheier (1961, pp. 263-264) ได้สรุ ปผลการวิจยั เกี่ยวกับความวิตกกังวลว่า
โดยทัว่ ไปแล้ว ความวิตกกังวลและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จะสัมพันธ์กนั เป็ นลบ แต่ผลที่ได้
ยังสรุ ปแน่นอนไม่ได้ เพราะผลดังกล่าวต้องขึ้นอยูก่ บั สิ่ งที่เรี ยนรู้แรงจูงใจ ระดับอายุ และความ
เข้มของความวิตกกังวล
Desiderato and Koskinen (1969, p. 162) ศึกษาว่า นักเรี ยนที่มีความถนัดทางการเรี ยน
อยูใ่ นระดับปานกลาง ถ้ามีความวิตกกังวลจะทาให้คะแนนเฉลี่ยสะสมลดลงหรื อไม่และผูท้ ี่มี
ความวิตกกังวลต่างกันจะมีพฤติกรรมที่ปฏิบตั ิเป็ นประจาในการเรี ยนและผลการเรี ยนต่างกัน
หรื อไม่ ผลปรากฏว่าผูท้ ี่ มีความวิตกกังวลเกี่ ยวกับการเรี ยนแตกต่างกันจะได้คะแนนเฉลี่ ย
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.5
Eugene (1969, p. 3876) ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนระดับ 8 ในมลรัฐโอไฮโอ พบว่า ความวิตกกังวลเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งใน
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การพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยพยากรณ์ ร่วมกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และความ
คาดหวังในการศึกษา ได้ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.55
Stevenson and Adam (1969) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับการ
เรี ยนรู ้ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยนระดับ 4 และระดับ 6 จานวน 318 คน พบว่า คะแนนจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมีความสัมพันธ์เป็ นลบกับความวิตกกังวลนั้น คือ
ความวิตกกังวลจะมีผลต่อการเรี ยนรู ้ ถ้าระดับความวิตกกังวลต่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจะสู ง
แต่ถา้ ระดับความวิตกกังวลสู ง ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจะต่า
Rycroft (1978, p. 12) กล่าวว่า ความวิตกกังวลเป็ นความรู้สึกเตรี ยมพร้อมเพื่อเผชิญ
กับสิ่ งที่ จะเกิ ดขึ้นและความเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ที่ไม่คุน้ เคย ภาวะเช่ นนี้ เกิ ดขึ้นเมื่อบุคคล
ตระหนัก ว่า มี บ างสิ่ ง บางอย่ า งที่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อ ตนเองแต่ ย งั ไม่ ส ามารถก าจัด สิ่ ง นั้น ได้
เนื่ องจากยังไม่ได้เกิ ดขึ้นจริ ง ๆ หากสิ่ งนั้นเกิ ดขึ้นหรื อบุคคลรับรู้อย่างชัดเจนแล้วความวิตก
กังวลก็จะหมดไปเพราะไม่ตอ้ งเตรี ยมพร้อมที่จะเผชิญปั ญหา ซึ่ ง Spielberger, Gonzalez, and
Fletcher (1979, p. 111) ได้สรุ ปแนวคิดในการศึกษาความวิตกกังวลในการสอบจากผูว้ ิจยั หลาย
ๆ คนว่า การศึกษาความวิตกกังวลในการสอบต้องอ้างอิงความแตกต่างระหว่างบุคคลในความ
โน้มเอียงในการตอบสนองต่อความเครี ยดในการสอบการศึกษาส่ วนใหญ่พบว่า ผูม้ ีความวิตก
กังวลส่ วนใหญ่มกั มีประสบการณ์เหมือน ๆ กันในเรื่ องต่อไปนี้
1. ลักษณะการแสดงออกถึงปฏิกิริยาทางอารมณ์ดว้ ยความรู้สึกตึงเครี ยด
2. ความวิตกกังวลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของตนเองซึ่ งแสดงถึงความตั้งใจ
3. การกระตุน้ หรื อการเร้าของระบบประสาทอัตโนมัติ
ดังนั้นจึงมีผวู ้ จิ ยั ทาการศึกษาความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไว้
ดังต่อไปนี้
Kochgaway and Vinitha (1993) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวล
ทางการเรี ยนและการปรับตัวของนักเรี ยนมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนมัธยมศึกษา
เพศหญิง จานวน 200 คน อายุ 14-17 ปี โดยใช้แบบสอบถามการปรับตัวของ Bell และ
แบบสอบถามวัดความวิตกกังวลทางการเรี ยนสาหรับเด็ก โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีความวิตกกังวลทางการเรี ยนสู ง (A1) และกลุ่มที่มีความวิตกกังวลทางการ
เรี ยนต่ า (A2) ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ มตัวอย่าง (A1) มีค่าเฉลี่ ยในการประเมินผลด้านความ
แตกต่างเกี่ยวกับการปรับตัว และการเรี ยนสู งกว่ากลุ่มตัวอย่าง (A2) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ยงยุทธ อิ นทจักร์ (2528) ศึก ษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่า งความวิตกกังวลกับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในจังหวัดอุตรดิตถ์
จานวน 259 คน ผลการวิจยั พบว่า ความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษด้านการฟัง และการออกเสี ยง ด้านศัพท์และด้านโครงสร้าง และการเขียน
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อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ด้านการ
อ่านที่ระดับ .01
นราธร ศรประสิ ทธ์ (2529) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยทางสังคม และจิตวิทยาที่มีความสัมพันธ์
กับความเครี ยดของเด็กวัยรุ่ น กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสามเสน
วิท ยาลัย และโรงเรี ย นหอวัง พบว่า นัก เรี ย นวัย รุ่ นที่ มี ผลการเรี ย นอยู่ในระดับ ต่ า จะมี
ความเครี ยดมากกว่าในกลุ่มอื่น ซึ่ งแสดงว่าเด็กนักเรี ยนวัยรุ่ นในกลุ่มนี้ จะมีความวิตกกังวลกับ
ผลการเรี ยนของตนเอง ซึ่ งจะส่ งผลต่อตนเองในการที่จะสอบได้หรื อสอบตก รวมไปถึงการ
สอบเข้ามหาวิทยาลัย
ประสิ ทธิ์ ชาญศิริ (2533) ศึก ษาเรื่ อง การศึกษาความวิตกกังวลในการเรี ยนวิช า
คณิ ตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ใน
จัง หวัดมหาสารคาม พบว่า ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นในวิช าคณิ ตศาสตร์ ข องนัก เรี ย นมี
ความสัมพันธ์ในทางลบ กับความวิตกกังวล
สมพล บุดทุน (2539) ศึกษาเรื่ อง การใช้วธิ ีลดความวิตกกังวลของนักเรี ยนในการสอน
คณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นเกณฑ์ต่าถึงปานกลาง และมี
ความกัง วลในการเรี ยนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ อ ยู่ใ นระดับ ปานกลางขึ้ นไปผลการวิ จ ัย พบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังการทดลองสู งกว่า ก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และระดับความวิตกกังวลในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนหลังการทดลองต่ากว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้นนี้ จะเห็นได้วา่ ความวิตกกังวล หมายถึง สภาพที่บุคคล
รู ้สึกไม่สบายใจ กระวนกระวายใจหรื ออารมณ์ไม่ดี ไม่สบายใจ รู้สึกเศร้า ใจลอยโกรธง่าย ซึ่ ง
ความวิตกกังวลนั้นจะมีผลต่อการเรี ยนรู้ หากมีระดับความวิตกกังวลสู งจะส่ งผลทาให้ผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นต่ า ดัง นั้นความวิตกกังวลในระดับสู ง จะมีความสัมพันธ์ ทางลบกับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แต่หากนักศึกษามีระดับความวิตกกังวลต่ า ก็จะส่ งผลให้มีความ
กระตือรื อร้นในการเรี ยน และส่ งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง

2.1.5 การมีสมาธิต่อการเรียน
ราชบัณฑิตยสถาน (2525) ได้ให้ความหมายของสมาธิ ไว้ว่า "ความตั้งมัน่ แห่ งจิต"
ความสารวมใจให้แน่วแน่ เพื่อเพ่งเล็งในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งโดยพิจารณาอย่างเคร่ งครัดเพื่อให้เกิ ด
ปั ญญาเห็นจริ งในสิ่ งนั้น
ยรรยง ผิวอ่อน (2535) ศึกษาเรื่ อง ผลของการให้คาปรึ กษาแบบไม่นาทางที่มีต่อการ
ปรับตัวกับเพื่อนของนิ สิตชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตรผลการศึกษา
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พบว่า ความตั้งใจเรี ยน และการมีสมาธิ ในการเรี ยน มีผลต่อการปรับตัว และการเพิ่มขึ้นหรื อ
ลดลงของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่ งถ้านักศึกษาไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม
ขณะเรี ยน เช่น การฟั งคาบรรยายสรุ ป ถ้านักศึกษาติดตามบทเรี ยนไม่ทนั อาจทาให้เกิดความ
เบื่อหน่ายในบทเรี ยน และส่ งผลต่อการมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีได้
ในด้านของการเรี ยนนั้น ประธาน วัฒนวาณิ ชย์ (2537, หน้า 31-35) กล่าวว่า การเรี ยน
ของนักศึ กษาให้ได้ผลดี น้ นั การมีสมาธิ ในการเรี ยน เป็ นองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่ ง
เพราะการเรี ยนจะมีประสิ ทธิ ภาพต้องอาศัยความตั้งใจจดอยูก่ บั การเรี ยนความพร้อมที่จะเรี ยน
และสนใจในวิชานั้นจริ ง ๆ สิ่ งที่เป็ นอุปสรรคต่อสมาธิในการเรี ยนเช่น ความหิ ว ความอิ่ม เสี ยง
ดัง ฯลฯ ต้องขจัดให้หมดไป ขณะที่ฟังคาบรรยายหากเกิดข้อสงสัยควรรี บจดไว้ เพื่อไม่ให้ขอ้
สงสัยนั้นรบกวนสมาธิ ในการเรี ยนในช่ วงนั้น ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิทยา ศรี พิมพ์
มาตย์ (2532) ศึกษาเรื่ อง ทัศนะของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สอบ
ได้และสอบตกซ้ าชั้นต่ อองค์ประกอบที่ มีผลต่ อการเรี ยนการสอน จานวน 503 คน ผล
การศึกษาพบว่า นักศึกษามีความเห็นว่าองค์ประกอบด้านการเรี ยนที่ส่งผลกระทบต่อการเรี ยน
มากที่สุด คือ การจดคาบรรยายไม่ทนั
อุดม ทิพย์พงศ์ธร (2539, หน้า 10) กล่าวว่า สมาธิ หมายถึง ภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียว
แน่วแน่ต่ออารมณ์เดียว หรื อภาวะที่จิตกาหนดแน่วแน่อยูก่ บั อารมณ์อนั หนึ่ งซึ่ งอารมณ์ในที่น้ ี
หมายถึงสิ่ งที่จิตไปยึดเหนี่ยวจะเป็ นทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้นทางกาย หรื อทางใจ
จากงานวิจยั ข้างต้น สรุ ปได้วา่ การมีสมาธิ ในการเรี ยน หมายถึง การที่นกั ศึกษามุ่ง
ความสนใจของตนเองไปสู่ บทเรี ยน หรื อสิ่ งที่กาลังเรี ยนในขณะนั้น ซึ่ งถ้านักศึกษาขาดสมาธิ
ไม่ใส่ ใจต่อเนื้อหาที่ตนเองเรี ยนจะทาให้มีผลต่อการจดจาเนื้ อหาและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ต่า
2.1.6 กระบวนการรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมู ล และค้น คว้า แสวงหาข้อมู ล เป็ นตัว แปรหนึ่ ง ที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดังที่ Wang (1997) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อในการเรี ยนภาษาและ
ยุทธ์วธิ ี ต่าง ๆ ทางการเรี ยน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีความเชื่อทางบวกเกี่ยวกับการเรี ยน
ภาษาโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ มีวิธีปฏิบตั ิตนทางการเรี ยน ดังนี้คือพยายามฝึ กฝนท่องจา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้ อหา ตลอดทั้งพยายามทาความเข้าใจเนื้ อหาที่เรี ยน และการปฏิบตั ิ
ตนตามวิธีการดังกล่าว ทาให้นกั ศึกษาประสบความสาเร็ จในการเรี ยน
Weinstein and Palmer (2002, p. 11) กล่าวถึง การรวบรวมข้อมูลว่า เป็ นการที่
นักศึกษากระตือรื อร้ นในการค้นหาความรู้และใช้เหตุผลโดยการทาความเข้าใจกับสิ่ งที่เรี ยน
เป็ นภาษาตนเอง โดยนาเนื้ อหาทั้งหมดมาประมวลเข้ากันอย่างมีเหตุผล และหาความสัมพันธ์
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ระหว่างสิ่ ง ที่ เรี ย นกับ ประสบการณ์ เดิ ม ซึ่ งความหมายดัง กล่ าว มี ค วามคล้า ยคลึ ง กันกับ
ความหมายของความจา ซึ่ งเป็ นระบบที่เชื่อมต่อกันและกัน คือ เป็ นการโยงเอาสิ่ งใหม่เข้ากับ
สิ่ งเดิมอื่น ๆ ซึ่ งประกอบด้วยหลัก 3 อย่าง คือ (ยุดา รักไทย และณัฐพงศ์ นาศมาริ ษ, 2543, หน้า
71)
1. สนใจ คือการให้ความสนใจต่อสิ่ งที่ตอ้ งการจา มีความกระตือรื อร้น ถ้าไม่มีก็ให้
หยุดความพยายามที่จะจานั้น เพราะเสี ยเวลาเปล่า
2. ใช้คาใหม่ เป็ นการเรี ยบเรี ยงข้อมูลที่รับเข้ามาให้อยูใ่ นรู ปภาษาของเราเองใช้ถอ้ ยคา
ของเราบอกให้ได้วา่ สิ่ งที่เรากาลังพยายามจาจริ ง ๆ คืออะไร มีอะไรที่เรารู้อยูแ่ ล้วที่เหมือนกับ
สิ่ งที่เรากาลังพยายามจา ถ้ารู ้สึกว่าถ้อยคาใหม่ของเราเป็ นเรื่ องเป็ นราวดีโอกาสที่เราจะจาได้ก็มี
มากขึ้น
3. เชื่อมต่อ คือการจับสิ่ งต่าง ๆ ให้เข้ามาอยูใ่ นเค้าโครงหรื อแบบแผนเดียวกันจากนั้นก็
เอามันไปโยงกับสิ่ งที่เรารู ้แล้ว
จะเห็ นได้ว่า การรวบรวมข้อมูลนั้น นอกจากจะต้องเชื่ อมโยงความรู้ใหม่ให้เข้ากับ
ความรู ้ เดิ มแล้ว ความตั้งใจ และสนใจ ยังเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่ช่วยให้การรวบรวมนั้น
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ซึ่ งปั จจัยด้านการรวบรวมข้อมูลนี้ อาจมีความเกี่ยวข้องกับปั จจัยด้านการมีสมาธิ
ต่อการเรี ยนด้วยเช่นกัน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ต้ งั สมมติฐานในการวิจยั เพื่อศึกษาว่าพฤติกรรมการ
เรี ยนด้านกระบวนการรวบรวมข้อมูล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

2.1.7 วิธีเลือกใจความสาคัญและจดจาเนือ้ หาทีส่ าคัญของบทเรียน
การเลือกจับใจความสาคัญ เป็ นความสามารถของผูเ้ รี ยนในการเรี ยงลาดับความสาคัญ
ของเนื้ อหา ซึ่ ง พรทิพย์ ศรี สุรักษ์ (2529, หน้า 38-43) ได้เสนอแนะเกี่ ยวกับเทคนิ คการจับ
ใจความในการอ่านตาราเรี ยนโดยใช้เทคนิค 6 ประการ
1. สารวจหนังสื อจนจบเล่ม โดยอ่านคานา สารบัญ บทสุ ดท้ายของหนังสื อ และสารวจ
แต่ละบทก่อนที่จะอ่าน
2. อ่านเพื่อให้ได้แนวความคิดหลัก โดยวัตถุประสงค์แรกในการอ่านหนังสื อเรี ยนคือการ
จับความคิดหลักใหญ่ของผูเ้ ขียนให้ได้ทุก ๆ บท มีสมาธิ ต่อสิ่ งที่อ่านเพื่อให้เข้าใจแต่ละบท แต่
ละย่อหน้า แต่ละประโยค ศึกษากราฟ ตารางและภาพ เพื่อเสริ มให้เข้าใจมากขึ้น และอ่าน
หนังสื อก่อนเข้าชั้นเรี ยน
3. ตั้งคาถามให้กบั ตัวเองในขณะที่อ่าน โดยตั้งคาถามเกี่ยวกับข้อความที่เขียนและคิดที่
ผูเ้ ขียนแสดงออกมา
4. การขีดเส้นใต้และการจดบันทึก โดยสร้างระบบการบันทึกจากตาราที่เรี ยนเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สาคัญเฉพาะย่อหน้า ขณะที่อ่านมาได้สักครู่ ก็กลับไปทาเครื่ องหมายหรื อขีดเส้นใต้
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โดยใช้ปากกาให้ชดั ขึ้นอีก และให้ระมัดระวังในการเลือกข้อมูลหลักและรายการละเอียดที่
สาคัญ
5. รวบรวมสิ่ งที่จดในชั้นเรี ยนและที่บนั ทึกในตาราเรี ยนเข้าด้วยกัน การทาบันทึก
ทางขวาของสมุดโน้ตทั้งด้านซ้ายมือ โดยจดความคิดหลัก ๆ ที่ได้จดเอาไว้
6. ทบทวนอย่างสม่าเสมอ ควรทบทวนก่อนและหลังชัว่ โมงเรี ยน เมื่ออ่านหนังสื อตารา
เรี ยน ควรขีดเส้นใต้แล้วทบทวนข้อความที่ขีดเส้นใต้ก่อนปิ ดหนังสื อ 2-3 นาที ช่วยให้จาเรื่ องที่
เพิ่งเรี ยน ก่อนเริ่ มเรี ยนใหม่ควรทบทวนของเก่าก่อนช่วยให้เริ่ มต้นและเข้าใจสิ่ งใหม่ ๆ ได้ดีข้ ึน
การจับใจความสาคัญนั้น เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ช่วยให้ผเู้ รี ยนเข้าใจจุดประสงค์ของผูส้ อน
รวมถึงใจความสาคัญของเนื้ อหานั้น ว่าผูเ้ ขียนต้องการจะสื่ อให้เข้าใจอย่างไรหรื อประเด็นใน
เนื้ อหานั้น หมายถึงอะไร ซึ่ งจะช่วยให้ผเู้ รี ยนประหยัดเวลาในการอ่านและทาความเข้าใจกับ
เนื้อหานั้นได้อย่างรวดเร็ วยิง่ ขึ้น

PU

2.1.8 การใช้ เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน
สาหรับการใช้เทคนิ คต่าง ๆ เป็ นการใช้ขอ้ มูล หรื อตัวอย่างที่ผเู้ รี ยนมีอยูม่ าช่วยเหลือ
ในการเรี ยน ซึ่ ง ประธาน วัฒนวาณิ ชย์ (2537, หน้า 31-35) กล่าวถึง เทคนิคในการสร้างความ
เข้าใจในการเรี ยนว่าควรจะ
1. ศึกษาวิชานั้นมาล่วงหน้า พอให้มีความรู้บา้ ง
2. รู้จกั ซักถาม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
3. อ่าน ควรอ่านข้อความที่จดมา หรื อข้อความจากหนังสื อเรี ยน อย่างพินิจ พิเคราะห์
จะทาให้เกิดความเข้าใจ
4. เขียนเป็ นข้อความตามความเข้าใจของผูเ้ รี ยน การเขียนเป็ นคาพูดตามความนึกคิด
ของผูเ้ รี ยนจะทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเรื่ องนั้น ๆ ได้เป็ นอย่างดี
มิเชล บราวน์ (ม.ป.ป., หน้า 51-55) ได้สร้างขั้นตอนในการใช้เทคนิคเกี่ยวกับการเรี ยน
ไว้ ดังนี้
1. มองหาแบบแผน เป็ นการมองหาแบบแผน หรื อจังหวะ จดรายการและสู ตรไว้เพื่อ
ง่ายต่อการเรี ยนรู ้และสร้างข้อมูล และมองหากรอบงานที่เป็ นหลักข้อมูล เช่ น ดูที่หัวข้อหลัก
ของเรื่ อง และหัวข้อรอง เพื่อดูวา่ ผูเ้ ขียนกาลังโน้มเราไปสู่ สิ่งใด แต่ถา้ ไม่ได้ทางานโดยตรงกับ
หนังสื อ ก็ควรที่จะใส่ แบบแผนที่เป็ นเหตุเป็ นผลไปในข้อมูลที่เราได้รับในบทเรี ยน หรื อบท
บั น ทึ ก ที่ มี ค น ส อ น
เ พ ร า ะ เ มื่ อ เ ร า ว า ง แ บ บ แ ผ น ข อ ง ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง
ตามลาดับขั้นที่แจ่มชัดแล้ว ก็จะสามารถเติมข้อมูลที่เรามีอยูจ่ านวนมากลงไปเหมือนเป็ นการ
จัดระเบียบได้
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2. การเรี ยนรู ้ อย่างกระตือรื อร้น เป็ นวิธีหนึ่งที่ทาให้การเรี ยนรู้ มีชีวิตชี วามากยิ่งขึ้น
เช่น
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2.1 พูดสิ่ งที่กาลังเรี ยนอยูอ่ อกมาด้วยเสี ยงดัง ๆ จะทาให้เข้าใจและจาได้
2.2 อธิ บายในสิ่ งที่เรี ยนให้กบั ใครบางคน และจะพบว่านักเรี ยนเข้าใจมันได้รวดเร็ ว
2.3 เขียนย่อหัวข้อที่นกั เรี ยนคิดว่าได้เรี ยนรู้แล้ว
2.4 ทาแผนภาพ เพื่อแสดงถึงพัฒนาการตามลาดับที่ชอบด้วยเหตุผล
2.5 ใช้เครื่ องบันทึกเสี ยง บันทึกเสี ยงการอธิ บายสิ่ งที่ได้เรี ยน และเปิ ดฟังว่ามันทา
ให้เข้าใจมากขึ้นหรื อไม่
2.6 ใช้เครื่ องบันทึกเสี ยงทดสอบตัวเอง เช่น บันทึกคาศัพท์ที่เรี ยน และเว้นช่วงว่าง
ไว้สาหรับแปล เพื่อใช้ทดสอบตัวเอง
2.7 ถามคนอื่นเพื่อทดสอบตัวเองถึงสิ่ งที่ได้เรี ยน
2.8 เปลี่ยนความจริ งเป็ นรู ปภาพ ถ้านักเรี ยนต้องจารายละเอียดเกี่ยวกับสิ่ งที่เกิดขึ้น
การใช้การจดจาจากตาราง หรื อรู ปภาพจะง่ายกว่าคาพูด เช่ น ข้อมูลที่เป็ นสถิติและข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ ซึ่งมีการนาเสนอเป็ นรู ปภาพ ทาให้ง่ายต่อการจดจา หรื อใช้จินตนาการทางภาพเป็ น
เครื่ องมือหนึ่ งในการเรี ยน เช่ น เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 นักเรี ยนสามารถวาดแผนที่
ยุโรปและใส่ ตวั เลขในประเทศที่ Hitler บุกไปตามลาดับ
2.9 ใช้การ์ ดเตือนความจา เป็ นการเขียนสิ่ งที่ตอ้ งเรี ยนรู้ลงบนกระดาษการ์ ด เช่ น
สู ตร หรื อวันที่ต่าง ๆ และเขียนการ์ ดไว้ในที่ ๆ คุณมองเห็นได้ง่าย เช่ น บนบอร์ ดเหนื อโต๊ะ
เขียนหนังสื อ และใช้การ์ ดหมุนเวียนเปลี่ยน เพื่อไม่ให้เก่า และทดสอบตัวเองเกี่ยวกับความรู้
เมื่อการ์ ดถูกเปลี่ยนไป หรื อเก็บการ์ ดไว้ในกระเป๋ าถื อ กระเป๋ าหนังสื อหรื อกระเป๋ าสตางค์
เพื่อที่จะสามารถดูมนั เมื่ออยูใ่ นเวลาสารอง เช่น เมื่อนัง่ รถประจาทาง
2.10 ใช้เครื่ องช่วยจา ถือเป็ นกลวิธีง่าย ๆ เพื่อช่วยความจา อาจเป็ นตัวอักษรตัวแรก
หรื อประโยคแรกของรายการ ซึ่ งนักเรี ยนสามารถสร้างโครงสร้างของตัวเองขึ้นมา โดยใช้
ตัวอักษร ตัวเลข ที่มนั มีความหมายพิเศษแก่การจดจา
สรุ ปได้วา่ การใช้เทคนิ คต่าง ๆ มีส่วนช่วยให้ผเู้ รี ยนมีการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง
เทคนิ คเหล่านี้แต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันตามความถนัด หรื อพรสวรรค์ของผูเ้ รี ยนแต่ก็เป็ น
ปั จจัยหนึ่งที่ช่วยส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้และพัฒนาระดับของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2.1.9 การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน
เนาวรั ตน์ เมฆสุ ทศั น์ (2527) ศึ กษาเรื่ อง สาเหตุที่ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ แตกต่างกันเป็ นกลุ่มสู ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต่า: ศึกษาเฉพาะกรณี นกั ศึกษา
ผูใ้ หญ่แบบเบ็ดเสร็ จ ระดับ 4 โรงเรี ยนผูใ้ หญ่สุทศั น์ จังหวัดสุ พรรณบุรีผลการวิจยั ในด้านนิสัย
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ทางการเรี ยน พบว่า นักศึกษาในกลุ่มสู งมีนิสัยทางการเรี ยนดีมากให้ความสนใจในการเรี ยนจัด
ช่วงเวลาสาหรับเรี ยน การทบทวนบทเรี ยน การโน้ตย่อการทาแบบฝึ กหัด และการหาความรู้
เพิ่มเติมอยูเ่ สมอตลอดการเรี ยน ซึ่ งต่างกับนักศึกษากลุ่มปานกลาง และกลุ่มต่ามาก
ประธาน วัฒนวาณิ ชย์ (2537, หน้า 31) กล่าวถึง การทดสอบและการทบทวน โดยการ
ทดสอบนั้น อาจทาได้โดยการตอบคาถามจากแบบฝึ กหัด หรื อคาถามที่ต้ งั ขึ้นเองเพื่อจะได้
ทราบว่า ผูเ้ รี ยนเข้าใจบทเรี ยนนั้นถูกต้องเพียงไร
ส่ วนการทบทวน เป็ นการย้ าไม่ให้ลืม วิธีการช่วยในการทบทวน เช่ น การจดบันทึก
หรื อทาโน้ตย่อ และการขีดเส้นใต้ (สาหรับหนังสื อส่ วนตัว)
วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์ (2539, หน้า 3-4) ที่ได้เสนอแนะวิธีการทาการบ้านและวิธีการ
ทบทวนบทเรี ยนไว้ดงั นี้
1. การทาการบ้านเป็ นส่ วนสาคัญมากของการเรี ยนเพราะถือเป็ นการทบทวนบทเรี ยน
ที่มีระยะเวลาค้นคว้าทาความเข้าใจมากกว่าในห้องเรี ยน มีหลักที่ควรยึดถือปฏิบตั ิดงั นี้
1.1 จัดเวลาทาการบ้าน ควรจะเป็ นระยะเวลา 20.00 น. - 21.00 น. กับครึ่ งวันเช้า
หรื อบ่ายของวันหยุด และต้องทาอย่างสม่าเสมอ ถ้าวันใดไม่มีการบ้านต้องทบทวนบทเรี ยน
แทน
1.2 ตรวจดูความยากง่าย เมื่อได้รับคาสั่งจากครู ให้ทาการบ้าน แบบฝึ กหัดใดหรื อ
บทเรี ยนใด ให้ตรวจดูอย่างคร่ าว ๆ ว่าพอทาได้หรื อไม่ หากมีขอ้ สงสัยควรถามครู ก่อน
1.3 รี บทาการบ้านอย่าทิ้งไว้นาน เมื่อได้รับการบ้านวันใด ให้รีบทาให้เสร็ จในวัน
นั้น ถึงแม้กาหนดส่ งการบ้านจะเหลืออีกหลายวัน ยกเว้นจะได้รับการบ้านหลายวิชาจึงค่อยทา
วิชาที่ตอ้ งส่ งก่อนเป็ นอันดับแรก หากทาการบ้านตามเวลาที่กาหนดไว้ไม่ทนั ต้องทาในเวลา
ทบทวนบทเรี ยน
1.4 ตรวจความถูกต้องก่อนส่ งครู
2. ทบทวนบทเรี ยน เป็ นกระบวนการที่สาคัญเพราะเป็ นการเสริ มความเข้าใจและช่วย
ให้จาแม่นยาขึ้น ควรมีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
2.1 จัดเวลาทบทวนบทเรี ยน ควรต่อจากการทาการบ้าน ควรทบทวนในช่ วงพัก
กลางวันหรื อเวลาอื่น ๆ เช่น ก่อนครู เข้าสอน หรื อชัว่ โมงว่าง เป็ นต้น
2.2 โน้ตย่อใจความสาคัญของบทเรี ยน นอกจากจะเป็ นประโยชน์ สาหรับดูก่อน
สอบแล้วยังเป็ นการทบทวนไปในตัวด้วย เพราะการจะย่อใจความสาคัญได้ตอ้ งอ่านและเขียน
ไปด้วย ซึ่ งทาให้จาได้แม่นยากว่าการอ่านเพียงอย่างเดียว การย่อควรใช้กระดาษฟุลสแก๊ปพับ
กลาง 1 คู่ของกระดาษ ก็ยอ่ ได้หลายบท การย่อให้ยอ่ ต่อกันไปทีละบท หรื อจะใช้กระดาษสมุด
ที่ไม่ใช้แล้วมาพับก็ได้
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2.3 ส าหรั บ วิช าค านวณควรย่อเฉพาะกฎ ทฤษฎี นิ ย าม สู ตร และหมั่นท า
แบบฝึ กหัดที่เรี ยนไปแล้วเป็ นการทบทวนสู ตรไปด้วย
2.4 อ่านโน้ตย่อทุกเวลาที่วา่ งพอจะอ่านได้ เช่น เวลาเช้าเมื่อมาถึงโรงเรี ยนเวลาพัก
กลางวัน ชัว่ โมงว่าง เป็ นต้น
สรุ ปได้ว่า การทดสอบตนเอง เป็ นการเตรี ยมตัวเองให้พร้อมก่อนการสอบ และเป็ น
การตรวจสอบความรู ้ ที่ได้เรี ยนมา ว่ายังมีขอ้ บกพร่ องในเรื่ องใดบ้าง หรื อควรค้นคว้าอ่าน
หนังสื อเพิ่มเติมในส่ วนใด ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีดว้ ยเช่นกัน
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2.1.10 ยุทธ์ วธิ ีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ
วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์ (2539, หน้า 12) ได้เสนอแนะหลักการเตรี ยมตัวสอบไว้
ดังต่อไปนี้
1. จดรายชื่อวิชาที่จะต้องสอบทั้งหมดเป็ นรายการออกมา
2. ตรวจดูว่าแต่ละวิชามีตาราเรี ยน สมุดจดเนื้ อหาที่ครู ให้จดโน้ตย่อสมุดแบบฝึ กหัด
งานที่ครู ส่งั ให้ทาครบหรื อไม่ หากไม่ครบจัดหาหรื อจัดทาให้ครบ
3. แต่ละวิชาใช้กระดาษ 1 แผ่น จดชื่อเรื่ อง หรื อหัวข้อที่เรี ยน หากเป็ นวิชาบรรยาย ถ้า
จดทาโน้ตย่อไว้แล้วควรทบทวนเนื้อหาจากแบบเรี ยน กฎ สู ตร ทฤษฎี หรื อหลักเกณฑ์ที่ควรจา
แล้วติดไว้ที่แผ่นหน้าของแบบเรี ยนนั้น
4. อ่านทบทวนเนื้ อหาตามโน้ตย่อ หรื อทดลองทาแบบฝึ กหัดตามหัวข้อเรื่ องที่จดไว้
โดยดาเนินการตามตารางแบ่งเวลาดูหนังสื อ
5. ตารางดูหนังสื อ (แบ่งเป็ นวิชาสาคัญ ๆ)
วุฒิพล สกลเกียรติ (2540, หน้า 32-34) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการเตรี ยมตัวและการทา
ข้อสอบซึ่ งพอสรุ ปเป็ นข้อ ๆ ได้ดงั นี้
1. ทาตารางสอบที่จะต้องสอบ ทั้งสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบเก็บคะแนนไว้ซ่ ึ ง
อาจจะดูได้จากคู่มือนักเรี ยน นักศึกษา หรื อปฏิทินของสถาบันการศึกษา หรื อสอบถามอาจารย์
ผูส้ อนในกรณี ของการสอบย่อยเก็บคะแนน
2. อ่านหนังสื อเตรี ยมสอบ ควรอ่านวิชาที่สอบวันแรกไปจนถึงวันสุ ดท้ายแล้วจึงอ่าน
ย้อนจากวันสุ ดท้ายถึงวันแรกอีกครั้ง ทั้งนี้ตอ้ งอ่านให้เสร็ จก่อนสอบ
3. ดูขอ้ สอบเก่าประกอบ ซึ่ งอาจขอจากรุ่ นพี่ การศึกษาจากข้อสอบเก่าจะทาให้เห็น
แนวข้อสอบชัดเจนยิง่ ขึ้น
4. การติวกับเพื่อน การติวร่ วมกันด้วยการตั้งคาถามผลัดกันถาม โต้เถียงในเนื้ อหาวิชา
จะช่วยทาให้จาได้ง่าย เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองและไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
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5. การค้นคว้าเพิ่มเติม ควรจะสอบถามอาจารย์ผสู้ อนก่อนว่าต้องการให้คน้ คว้าเพิ่มเติม
เพื่อใช้ในเรื่ องใดหรื อไม่ หรื อข้อสอบจะออกเฉพาะที่บรรยายหรื อในตาราเท่านั้น
6. จาหัวข้อสาคัญ ๆ ไว้ โดยเฉพาะหัวข้อที่อาจารย์ผสู้ อนเน้นเป็ นพิเศษ และควรจา
รายละเอียดในหัวข้อนั้น ๆ ด้วย
7. การตีความคาถามในข้อสอบให้ถู กต้อง เมื่อทาข้อสอบ ควรอ่านคาถามอย่าง
รอบคอบและตีความหมายให้ชดั เจนว่าให้ตอบอย่างไร เช่น คาต่อไปนี้ อธิ บายยกตัวอย่างตรง
ข้าม เปรี ยบเทียบ คาจากัดความ วิจารณ์ สรุ ป เป็ นต้น
8. การเตรี ยมตัวในคืนก่อนสอบ ในกรณี ที่ไม่ได้วางแผนเตรี ยมดูหนังสื อมาก่อน
ช่วงเวลานี้ นกั เรี ยน นักศึกษามักจะหักโหมอย่างหนักซึ่ งไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะจา
อะไรไม่ได้ดีแล้ว ยังให้สุขภาพทรุ ดโทรมอีก ฉะนั้น ถ้าได้ดูหนังสื อมาอย่างหนักแล้วคืนก่อน
สอบควรนอนให้เต็มที่ ส่ วนการทบทวนวิชาที่สอบในวันรุ่ งขึ้น ควรทบทวนตั้งแต่ตอนเย็นของ
คืนก่อนสอบ และตอนเช้ามืดของวันสอบ
9. การเตรี ยมตัวในเช้าวันสอบ ควรตื่นนอนแต่เช้ากว่าปกติ ทานอาหารตามปกติแต่
ต้องระวังอาหารที่จะทาให้ทอ้ งเสี ย เตรี ยมอุปกรณ์การสอบให้เรี ยบร้อยครบถ้วนและควรมีเกิน
ไว้บา้ ง รวมทั้งนาฬิกาและสิ่ งจาเป็ นส่ วนตัว เช่น ยาแก้โรคประจาตัว เดินทางไปห้องสอบแต่
เช้า ให้ทนั เวลาสอบ ถ้ามีเวลาก่อนเข้าห้องสอบอาจทบทวนโน้ตย่อได้
10. การทาข้อสอบที่เป็ นปรนัย ควรทาให้ครบทุกข้อ สาหรับตัวเลือกนั้นผูอ้ อกข้อสอบ
มักเฉลี่ ยคาตอบที่ ถูกไว้ในตัวเลื อกอย่างละตัวเท่า ๆ กัน การเลื อกตอบเพียงตัวใดตัวหนึ่ ง
ทั้งหมดก็จะได้คะแนนไม่ถึงครึ่ ง ข้อสังเกตในการเลื อกตัวเลือก ที่ส้ ันหรื อยากเกินไป มักจะมี
ข้อน่าสนใจคือผิดแน่ หรื อถูกแน่ ในกรณี ที่มีการหักคะแนนคาตอบที่ตอบผิด ไม่ควรเสี่ ยงเดา
แต่ถา้ ไม่มีการหักคะแนนก็ควรเดาดีกว่าไม่ตอบ แต่อย่าเดาอย่างไม่มีเหตุผล
11. การทาข้อสอบที่เป็ นอัตนัย หลักใหญ่ในการตอบคาถามแบบอัตนัย คือผูต้ อบต้อง
ดูหนังสื อมากพอและจะต้องอธิ บายอย่างละเอียดให้ตรงประเด็นคาถามระมัดระวังการใช้ภาษา
ควรเป็ นภาษาสุ ภาพ ไม่วกวน ไม่ใช้ภาษาแสลง หรื อภาษาพูดเรี ยงหัวข้อตามลาดับอย่างชัดเจน
ไม่ควรเขียนบรรยายติดกันยาว ๆ โดยไม่แบ่งหัวข้อเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายและสะอาดตา
คิดให้รอบครอบก่อนลงมือเขียนคาตอบ ถ้าข้อสอบมีหลายข้อ ควรแบ่งเวลาให้แต่ละข้อ เลือก
ทาข้อที่ทาได้ก่อน อย่าคิดนานจนเกินไปถ้าลืมคาตอบอาจจะละเว้นที่วา่ งไว้และเมื่อนึกคาตอบ
ได้จึงนามาเขียนเพิ่มเติมลงไป
12. การทาข้อสอบ ควรตอบข้อสอบและดูขอ้ สอบให้ทวั่ ทุกหน้า บางคนรี บทาแล้วลืม
ไปว่ามีขอ้ สอบอยูด่ า้ นหลังอีกก็เป็ นไปได้
13. ถ้ามีเวลาเหลือในการทาข้อสอบ ควรทบทวนคาตอบโดยเฉพาะ ข้อสอบอัตนัย
และถ้าเป็ นข้อสอบปรนัย ควรตรวจสอบว่าทาครบทุกข้อหรื อไม่
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14. อย่าลื มดูรายละเอียดปลี กย่อยก่อนส่ งกระดาษคาตอบ เช่ นการเขียนชื่ อ เลขที่นง่ั
สอบ ในทุกหน้าของกระดาษคาตอบ เป็ นต้น
นอกจากนี้ กลุ่มเพื่อนยังเป็ นแหล่งสาคัญที่จะได้ขอ้ สอบที่ดี เพื่อนร่ วมห้องสามารถ
แลกเปลี่ยนคาถาม คาตอบกันได้ เทคนิคการรวบรวมและเปลี่ยนคาถาม คาตอบในกลุ่ม จะช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนทุกคนฝึ กหัดทาข้อสอบโดยทาข้อสอบสั้น ๆ ช่วยให้ผเู้ รี ยนมัน่ ใจ กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้
หัดช่ วยตนเอง การแลกเปลี่ ยนคาถามกับคนอื่น ๆ ทาให้ได้คาถามคาตอบ ซึ่ งผูเ้ รี ยนไม่เคย
คาดคิดมาก่อน นอกจากนี้ ผเู ้ รี ยนยังได้แก้ไขปรับปรุ งคาตอบตนเอง โดยการเพิ่มพูนที่ได้จาก
กลุ่มเพื่อน (ศิราภรณ์ เทพฉิม, 2541, หน้า 61)
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2.2 ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หน้า 1171) ให้ความหมายของ
ผลสัมฤทธิ์ ไว้วา่ หมายถึง "ความสาเร็ จ"
ชวาล แพรัตกุล (2516, หน้า 15) กล่ าวถึ งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไว้ว่า หมายถึ ง
"ความสาเร็ จในด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของสมอง ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยน
ควรจะประกอบด้วยสิ่ งสาคัญอย่างน้อยสามสิ่ ง คือ ความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพสมองใน
ด้านต่าง ๆ"
จริ นทร์ ธานีรัตน์ (2518, หน้า 6) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนไว้วา่ หมายถึง
"ความสาเร็ จที่ได้รับจากความรู้ความสามารถหรื อทักษะ หมายถึง ผลงานการเรี ยนการสอน
หรื อผลงานที่เด็กได้จากการประกอบกิจกรรมส่ วนนั้น ๆ ก็ได้"
กรมวิชาการ (2521, หน้า 11) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนว่า หมายถึง
"ความสาเร็ จหรื อความสามารถในการกระทาใด ๆ ที่ตอ้ งอาศัยทักษะหรื อมิฉะนั้นก็ตอ้ งอาศัย
ความรู้ในวิชาหนึ่งวิชาใดโดยเฉพาะ"
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุ ปว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง การพัฒนา
ทัก ษะทางการเรี ย น จะประกอบด้วยสิ่ งส าคัญอย่า งน้อยสามสิ่ ง คื อ ความรู้ ทัก ษะ และ
สมรรถภาพสมองในด้านต่าง ๆ ซึ่ งโดยปกติพิจารณาจากคะแนนสอบที่กาหนดให้หรื อคะแนน
ที่ได้จากงานที่ครู มอบหมายให้หรื อทั้งสองอย่าง ความสาเร็ จที่ได้รับจากความรู้ความสามารถ

2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พฤติกรรมการเรี ยนเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และในการที่จะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (ทิพวรรณ สุ วรรณประเสริ ฐ, 2541, หน้า 112) ซึ่ ง
พฤติกรรมการเรี ยนที่ดีน้ นั จะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึนของแต่ละบุคคล ซึ่ งมี
พฤติ ก รรมในการเรี ย นดี ก ว่า นัก เรี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นต่ า และเมื่ อ นัก เรี ย นได้
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ปรับปรุ งแก้ไขพฤติกรรมในการเรี ยนให้ดีข้ ึนแล้วจะทาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดี
ขึ้น
Maddox (1965, pp. 11-12) ได้กล่ าวถึงความสาคัญของพฤติกรรมการเรี ยนต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนขึ้นอยู่กบั ความสามารถของบุคคลการ
ทางาน และขึ้ นอยู่กบั วิธีก ารเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพด้วย เพราะมักปรากฏว่านักเรี ยนที่ มี
สติปัญญาสู งหลายคนสอบตกหรื อทาคะแนนสอบได้นอ้ ยกว่าผูท้ ี่มีสติปัญญาและความถนัดใน
การเรี ยนปานกลางหรื อต่า ซึ่ งความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของแต่ละคนนอกจาก
จะขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบทางด้านสติปัญญาและความสามารถทางสมองร้อยละ 50-60 แล้วยัง
ขึ้นอยูก่ บั ความพยายามและวิธีการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพร้อยละ 30-40 และได้เพิ่มเติมอีก
ว่า พฤติกรรมการเรี ยนหรื อวิธีเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้นเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่ทาให้ผเู้ รี ยน
ประสบความสาเร็ จในการเรี ย น กล่ า วคือ นักเรี ย นที่ เรี ย นดี น้ ันไม่จาเป็ นต้องเป็ นคนที่ มี
สติปัญญาเฉลียวฉลาดมาก แต่ตอ้ งเป็ นคนที่ตอ้ งรู้จกั ใช้เวลา ต้องรู้จกั วิธีเรี ยน วิธีทางานให้
ได้ผลดี
Brown and Holtzman (1955, p. 75) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องนิสัยในการเรี ยนและ
เจตคติในการเรี ยน โดยสร้ างแบบสารวจนิ สัยในการเรี ยนและเจตคติในการเรี ยนขึ้น (The
Survey of Study Habits and Attitudes--SSHA) นาไปสอบกับกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษา เกรด 12 จานวน 455 คน แล้วนาคะแนนที่ได้จากแบบสารวจไปหาค่าสหสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่ งได้จากคะแนนสอบปลายปี ผลการวิจยั พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัม พันธ์ ค ะแนนจากแบบส ารวจกับ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นชายและหญิ ง
เท่ากับ .48 และ .51 ตามลาดับ และทัศนคติในการเรี ยน มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
กัลยา สกุลแก้ว (2532) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรี ยนเจตคติต่อ
ครู แ ละผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาของนัก เรี ยนชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 840 คนผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการเรี ยน
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความสัมพันธ์
กันในทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธิ์ เท่ากับ
.1569
ทัศ นี ย ์ ศิริวฒั น์ (2532) ศึก ษาเรื่ อง แบบการเรี ย นของนัก ศึ กษาคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์โดยส่ วนใหญ่ชอบแบบการเรี ยนมีส่วน
ร่ วมและแบบร่ ว มมื อ ส่ วนแบบอื่ น ๆ นัก ศึ ก ษาชอบปานกลาง นอกจากนี้ นัก ศึ ก ษาที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่างกัน มีเจตคติต่อการเรี ยนแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
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จากที่ กล่าวมานั้นจึ งสรุ ปได้ว่า พฤติกรรมการเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน โดยนั ก เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมเรี ย นดี เช่ น มี เ จตคติ ต่ อ การเรี ยน มี ค วาม
ขยันหมัน่ เพียร รู ้จกั วิธีเรี ยน วางแผนการเรี ยนใช้เวลาเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีเทคนิค
ซึ่ งไม่จาเป็ นต้องมีสติปัญญาเฉลี ยวฉลาดมาก ก็สามารถทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีได้
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงขอนาเสนอความสัมพันธ์ระหว่างด้านพฤติกรรมการเรี ยนเป็ นรายด้านกับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาถึงการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็ น
การดาเนินการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินการวิจยั ตามลาดับต่อไปนี้
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3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.1.1 ประชากร
การวิจยั ครั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ คณะ
บริ หารธุ รกิ จ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสู ตร 4 ปี ที่ กาลังศึก ษาในปี การศึกษา 2555
(ข้อมูลจาก ZAP รายวิชาและจานวนนักศึกษาวิชาการจัดการการผลิตและการดาเนินงาน ประจาปี
การศึกษา 2555)
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
จะทาการเก็บตัวอย่างนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมที่ศึกษาในหลักสู ตร 4 ปี ชั้น
ปี ที่ 2 3 และ 4 และแบ่งเป็ นกลุ่มที่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ากว่า 2.75 และตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงจานวนตัวอย่างนักศึกษาตามชั้นปี
ชั้นปี ที่
จานวนตัวอย่างนักศึกษา
2
25
3
25
4
25
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3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ ผู ้วิ จ ั ย ใช้ ใ นการรวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ ท าการวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ผู้วิ จ ัย ได้ จ ัด ท า
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยคาถามจะมีเพียงคาถามแบบปลายปิ ด ที่กาหนดคาตอบไว้ให้
ผูต้ อบเลือกตอบ โดยมีข้ นั ตอนในการสร้างแบบสอบถาม คือ
1. ท าการศึ ก ษาค้นคว้า ข้อมู ล จากเอกสาร ข้อ ความทางวิชาการ ตาราวิชาการ วารสาร สื่ อ
สิ่ งพิ มพ์ และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อกาหนดขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแบบสอบถามให้
สอดคล้องกับประเด็นปั ญหาและวัตถุประสงค์ โดยแบบสอบถามดังกล่าวมีส่วนประกอบสาคัญ 2
ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, ชั้นปี ที่
ศึกษา, ผลการเรี ยนเกรดเฉลี่ย
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามให้นกั ศึกษาทาการแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับพฤติกรรมการ
เรี ยน 10 ด้าน คือ เจตคติในการเรี ยน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ การจัดการกับเวลาทางด้านการเรี ยน ความ
วิตกกังวลเกี่ ยวกับการเรี ยน การมีสมาธิ ต่อการเรี ยน กระบวนการรวบรวมข้อมูล การเลือกใจความ
สาคัญและจดจาเนื้ อหาที่สาคัญของบทเรี ยน การใช้เทคนิ คและเครื่ องมืออุปกรณ์ ช่วยเหลื อในการ
เรี ยน การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรี ยมตัวในการเรี ยน และยุทธ์วิธีในการสอบและการ
เตรี ยมตัวสอบ โดยแบบสอบถามจะมีลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating scale) ตามวิธีของ
ลิเคิร์ท (Rensis Likert) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) โดยกาหนดคะแนนไว้ 5 ระดับดังนี้
ข้ อความทางบวก
ระดับความคิดเห็น
จริ งที่สุด
ค่อนข้างจริ ง
จริ ง
ค่อนข้างไม่จริ ง
ไม่จริ งเลย
ข้ อความทางลบ
ระดับความคิดเห็น
ไม่จริ งเลย
ค่อนข้างไม่จริ ง
จริ ง
ค่อนข้างจริ ง
จริ งที่สุด

ค่ านา้ หนักคะแนนของตัวเลือกตอบ
กาหนดให้ค่าคะแนนเป็ น 5 คะแนน
กาหนดให้ค่าคะแนนเป็ น 4 คะแนน
กาหนดให้ค่าคะแนนเป็ น 3 คะแนน
กาหนดให้ค่าคะแนนเป็ น 2 คะแนน
กาหนดให้ค่าคะแนนเป็ น 1 คะแนน

ค่ านา้ หนักคะแนนของตัวเลือกตอบ
กาหนดให้ค่าคะแนนเป็ น 5 คะแนน
กาหนดให้ค่าคะแนนเป็ น 4 คะแนน
กาหนดให้ค่าคะแนนเป็ น 3 คะแนน
กาหนดให้ค่าคะแนนเป็ น 2 คะแนน
กาหนดให้ค่าคะแนนเป็ น 1 คะแนน
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2. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับร่ างเสนอต่อที่ปรึ กษางานวิจยั เพื่อตรวจสอบ ขอคาแนะนา และ
พิจารณาความเที่ยงตรงในเนื้อหาของแบบสอบถามเพื่อปรับปรุ งแก้ไข
ซึ่งผูว้ จิ ยั จะทาการแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่ผลการเรี ยน
สู ง 2) กลุ่มที่มีผลการเรี ยนปานกลาง และ 3) กลุ่มที่ผลการเรี ยนต่า ซึ่ งพิจารณาจากเกรดเฉลี่ ยของ
นักศึกษา (GPA) ดังนี้
ระดับเกรดเฉลีย่
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ากว่า
1.75
นักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ยระหว่าง
1.75 – 2.75
นักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยสู งกว่าหรื อเท่ากับ 2.75

กลุ่ม
ผลการเรี ยนต่า
ผลการเรี ยนปานกลาง
ผลการเรี ยนดี
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3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจะค้นหาข้อมูลโดยจะใช้วธิ ีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบคือ
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ข้ อมูลปฐมภูมิ
ทาการรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะทาการเก็บ
ข้อมูลในเทอมการเรี ยนที่ 2 เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์

ข้ อมูลทุติยภูมิ
เป็ นข้อมูลที่ได้จากการ ค้นคว้า รวบรวมงานวิจยั บทความ วารสาร เอกสารการสัมมนา
สถิติในรายงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็ นส่ วนประกอบในเนื้ อหาและนาไปใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล

3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคแล้ว น ามาตรวจความ
ครบถ้วนสมบูรณ์และนาผลคะแนนมาทาการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่ องคอมพิว เตอร์ ข้อมูลจะถูก
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติ โดยมีวธิ ี การดังนี้
1. ตรวจความถูกต้องครบถ้วน
2. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลผลโดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยคอมพิวเตอร์
โดยข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม นาข้อมูลที่ได้มาหาค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ยเลข
คณิ ต (Arithmetic Mean) และข้อมูลคะแนนที่ได้มาหาค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
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(Arithmetic Mean) และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นามาเปรี ยบเทียบเพื่อแปล
ความหมายกับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
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3.5 การกาหนดค่ าของตัวแปร
ในส่ วนของแบบสอบถามส่ วนที่เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่อ
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก ศึ ก ษา ผูว้ ิจยั ได้กาหนดค่า ของตัวแปรมาตรวัดของลิ เคิร์ท (Likert
Scale) โดยแบ่งระดับเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543:107-108)
คะแนนเฉลี่ย 4.500 - 5.000
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ สู งที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.500 - 4.499
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ค่อนข้างสู ง
คะแนนเฉลี่ย 2.500 - 3.499
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.500 - 2.499
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ค่อนข้างต่า
คะแนนเฉลี่ย 1.000 - 1.499
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ต่ามาก
การแปลความหมายของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะใช้เกณฑ์ดงั นี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541 )
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.000 – 0.999 หมายถึง การกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 1.000 ขึ้นไป หมายถึง การกระจายของพฤติกรรมค่อนข้างมาก

3.6 สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
สถิติที่นามาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ
3.6.1 สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) เป็ นสถิติที่นามาใช้บรรยายคุณลักษณะของข้อมูลที่
เก็บรวบรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างที่นามาศึกษา ได้แก่
3.6.1.1 ค่ าร้ อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลของแบบสอบถามตอนที่ 1 ในเรื่ อง
เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
3.6.1.2 ค่ าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ใช้สาหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2
พฤติกรรมการเรี ยน 10 ด้าน โดยใช้สูตรสาหรับข้อมูลที่จดั กลุ่มเป็ นชั้นคะแนน (Group Data) (พวง
รัตน์ ทวีรัตน์, 2543)
3.6.1.3 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์และแปล
ความหมายของข้อมูลต่างๆ ร่ วมกับค่าเฉลี่ ยในแบบสอบถามตอนที่ 2 เพื่อแสดงถึ งลักษณะการ
กระจายของคะแนน โดยใช้สูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543)
3.6.2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เป็ นสถิติที่ใช้สรุ ปถึงพฤติกรรมการเรี ยน 10 ด้านของ
นักศึกษา โดยใช้ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างดังนี้

31

3.6.2.1 การวิเคราะห์ โดยวิธี One-Way ANOVA (Analysis of variance) ใช้ในการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่ไม่เกี่ ยวข้องกัน (Independent Sample)
คือ เกรดเฉลี่ ยของนักศึกษากับตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเรี ยน 10 ด้าน และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนโดยใช้สูตร One-Way ANOVA
3.6.2.2 การวิเคราะห์ Least Significant Difference (LSD) ใช้ในการเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่กรณี ที่ ผลการวิเคราะห์ของปัจจัยจากวิธี One-way ANOVA มีนยั สาคัญ
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บทที่ 4

ผลการวิจัย
ในการศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมการเรี ย นที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก ศึ ก ษา
สาขาวิ ช าการจัด การอุ ต สาหกรรม คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย ธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต ย์ ซึ่ งเป็ นการ
ดาเนิ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ หลักสู ตร 4 ปี ที่
กาลังศึกษาในปี การศึกษา 2555
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โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า ง พิ จ ารณาเลื อ กเลื อ กจากนัก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 2 ชั้น ปี ที่ 3 และชั้น ปี ที่ 4
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริ หารธุ รกิจ ทั้งหลักสู ตร 4 ปี มีนกั ศึกษาให้ความร่ วมมือใน
การตอบแบบสอบถามเป็ นจานวน 52 ราย จึงใช้ขอ้ มูลจานวนนี้ในการวิจยั
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ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จะแบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา
และเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา
4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา
4.3 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐาน

4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคล
เพศ ของนักศึกษา ดังตารางที่ 4.1 พบว่า
นักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 31 ราย คิดเป็ นร้อยละ 59.62 รองลงมาคือเพศชาย
จานวน 21 ราย คิดเป็ นร้อยละ 40.38
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของนักศึกษา
เพศ
ความถี่
ร้ อยละ
ชาย
21
40.38
หญิง
31
59.62
รวม
52
100.00
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อายุ ของนักศึกษา ดังตารางที่ 4.2 พบว่า
นักศึกษาส่ วนใหญ่ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยที่ 21.38 ปี ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.22
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุนกั ศึกษา
จานวน
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อายุ
52
21.38
1.22

D

นักศึกษาศึกษาชั้นปี ดังตารางที่ 4.3 พบว่า
นักศึกษาส่ วนใหญ่ ศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 2 จานวน 21 ราย คิดเป็ นร้อยละ 40.38 รองลงมาศึกษาอยู่
ชั้นปี ที่ 4 จานวน 17 ราย คิดเป็ นร้อยละ 32.69 และศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 3 จานวน 14 ราย คิดเป็ นร้อยละ
26.92
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ตารางที่ 4.3 แสดงความถี่และร้อยละของชั้นปี ที่ศึกษาของนักศึกษา
ศึกษาชั้นปี ที่
ความถี่
ร้ อยละ
ชั้นปี ที่ 2
21
40.38
ชั้นปี ที่ 3
14
26.92
ชั้นปี ที่ 4
17
32.69
รวม
52
100.00

เกรดเฉลีย่ สะสม ของนักศึกษา ดังตารางที่ 4.4 พบว่า
นักศึกษาส่ วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยูท่ ี่ 2.30 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65

ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเกรดเฉลี่ยสะสมนักศึกษา
จานวน
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เกรดเฉลี่ยสะสม
52
2.30
0.65

กลุ่มผลการเรียนของนักศึกษา ดังตารางที่ 4.5 พบว่า
นักศึ กษาส่ วนใหญ่อยู่ในกลุ่ มผลการเรี ยนปานกลาง จานวน 28 ราย คิดเป็ นร้อยละ 53.85
รองลงมาอยู่ใ นกลุ่ มผลการเรี ย นต่ า จานวน 13 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.00 และกลุ่ ม ผลการเรี ย นดี
จานวน 11 ราย คิดเป็ นร้อยละ 21.15
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ตารางที่ 4.5 แสดงความถี่และร้อยละของแต่ละกลุ่มผลการเรี ยนของนักศึกษา
กลุ่มผลการเรียน
ความถี่
ร้ อยละ
ผลการเรี ยนต่า
13
25.00
ผลการเรี ยนปานกลาง
28
53.85
ผลการเรี ยนดี
11
21.15
รวม
52
100.00

D

ชั้นปี ทีศ่ ึกษาของนักศึกษาจาแนกตามเพศ ดังตารางที่ 4.6 พบว่า
นักศึกษาชั้ นปี ที่ 2 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 12 ราย คิดเป็ นร้อยละ 57.14 และเป็ นเพศ
ชายจานวน 9 ราย คิดเป็ นร้อยละ 42.86
นักศึกษาชั้ นปี ที่ 3 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 12 ราย คิดเป็ นร้อยละ 85.71 และเป็ นเพศ
ชายจานวน 2 ราย คิดเป็ นร้อยละ 14.29
นักศึกษาชั้ นปี ที่ 4 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 10 ราย คิดเป็ นร้อยละ 58.82 และเป็ นเพศ
หญิงจานวน 7 ราย คิดเป็ นร้อยละ 41.18
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ตารางที่ 4.6 แสดงความถี่และร้อยละของชั้นปี ที่นกั ศึกษากาลังศึกษาจาแนกตามเพศของนักศึกษา
ศึกษาชั้นปี ที่
เพศ
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
ความถี่
ร้ อยละ
ความถี่
ร้ อยละ
ความถี่
ร้ อยละ
ชาย
9
42.86
2
14.29
10
58.82
หญิง
12
57.14
12
85.71
7
41.18
รวม
21
100.00
14
100.00
17
100.00

ผลการเรียนของนักศึกษาจาแนกตามเพศ จากตารางที่ 4.7 พบว่า
นักศึกษาเพศชาย ส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยนปานกลางและต่า จานวนกลุ่มละ 8 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 38.10 ในแต่ละกลุ่ม และผลการเรี ยนดี จานวน 5 ราย คิดเป็ นร้อยละ 23.81
นักศึกษาเพศหญิง ส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยนปานกลาง จานวน 20 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 64.52
รองลงมาผลการเรี ยนดี จานวน 6 ราย คิดเป็ นร้อยละ 19.35 และผลการเรี ยนต่า จานวน 5 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 16.13
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ตารางที่ 4.7 แสดงความถี่และร้อยละของผลการเรี ยนของนักศึกษาจาแนกตามเพศ
เพศ
ผลการเรียน
ชาย
หญิง
ความถี่ ร้ อยละ
ความถี่
ร้ อยละ
ผลการเรี ยนต่า
8
38.10
5
16.13
ผลการเรี ยนปานกลาง
8
38.10
20
64.52
ผลการเรี ยนดี
5
23.81
6
19.35
รวม
21
100.00
31
100.00
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ผลการเรียนของนักศึกษาจาแนกตามชั้นปี ทีศ่ ึกษา จากตารางที่ 4.8 พบว่า
นักศึกษาชั้ นปี ที่ 2 ส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยนต่า จานวน 10 ราย คิดเป็ นร้อยละ 47.62 รองลงมา
ผลการเรี ยนปานกลางจานวน 9 ราย คิดเป็ นร้อยละ 42.86 และผลการเรี ยนดี จานวน 2 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 9.52
นักศึกษาชั้ นปี ที่ 3 ส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยนปานกลาง จานวน 10 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 71.43
รองลงมาผลการเรี ยนดี จานวน 3 ราย คิดเป็ นร้อยละ 21.43 และผลการเรี ยนต่า จานวน 1 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 7.14
นักศึ กษาชั้ นปี ที่ 4 ส่ วนใหญ่มี ผลการเรี ย นปานกลาง จานวน 9 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 52.94
รองลงมาผลการเรี ยนดี จานวน 6 ราย คิดเป็ นร้อยละ 35.29 และผลการเรี ยนต่า จานวน 2 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 11.76

ตารางที่ 4.8 แสดงความถี่และร้อยละของผลการเรี ยนของนักศึกษาจาแนกตามชั้นปี ที่ศึกษา
ศึกษาชั้นปี ที่
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
ผลการเรียน
ความถี่
ร้ อยละ
ความถี่
ร้ อยละ
ความถี่
ร้ อยละ
ผลการเรี ยนต่า
10
47.62
1
7.14
2
11.76
ผลการเรี ยนปานกลาง
9
42.86
10
71.43
9
52.94
ผลการเรี ยนดี
2
9.52
3
21.43
6
35.29
รวม
21
100.00
14
100.00
17
100.00
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4.2 วิเคราะห์ ข้อ มู ลของผู้ต อบแบบสอบถามความคิด เห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่ อ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผล
ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก ศึ ก ษา โดยจะท าการวิเ คราะห์ แ ยกตามพฤติ ก รรมแต่ ล ะด้า น
ดังต่อไปนี้ พฤติกรรมด้านเจตคติในการเรี ยน ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านการจัดการกับเวลาทางด้าน
การเรี ย น ด้า นความวิ ต กกัง วลเกี่ ย วกับ การเรี ย น ด้า นการมี ส มาธิ ต่ อการเรี ย น ด้า นกระบวนการ
รวบรวมข้อมูล ด้านวิธีเลือกใจความสาคัญ และจดจาเนื้ อหาที่สาคัญของบทเรี ยน ด้านการใช้เทคนิ ค
และเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรี ยน ด้านการทดสอบตนเอง การทบทวนและการเตรี ยมตัวใน
การเรี ยน และด้านยุทธ์วิธีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ ซึ่ งผลการวิเคราะห์แสดงดัง ตารางที่ 4.9
ถึงตารางที่ 4.19

D
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4.2.1 การวิเคราะห์ ข้อมู ลพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึ กษา
ด้ านเจตคติในการเรียน
ดังตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็ นว่า ระดับพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักศึกษา ในด้านเจตคติในการเรี ยน อยู่ในระดับค่อนข้างสู ง โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ
3.86และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88
ซึ่งสามารถเรี ยงตามลาดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
ลาดับที่ 1 คือ ข้าพเจ้าเรี ยนสาขาวิชานี้ ดว้ ยความจาใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และมีการกระจาย
ของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75
ลาดับที่ 2 คือ ข้าพเจ้าคิดว่าการเรี ยนเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ต่อชี วิตของข้าพเจ้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.25 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88
ลาดับที่ 3 คือ ถ้าข้าพเจ้าเลื อกสาขาวิชาได้ตามใจชอบข้าพเจ้าจะไม่เลื อกเรี ยนสาขาวิชานี้
ค่า เฉลี่ ยเท่ ากับ 4.10 และมี ก ารกระจายของพฤติ ก รรมไม่ ม ากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.89
ลาดับที่ 4 ข้าพเจ้าคิดว่าสาขาที่ขา้ พเจ้าเรี ยนอยูเ่ ป็ นสาขาที่ยากและข้าพเจ้าภูมิใจเมื่อได้บอกกับ
ใครว่ากาลังเรี ยนอยูใ่ นสาขาวิชานี้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มาก
นัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92 และ 0.94
ลาดับที่ 6 คือ ข้าพเจ้ามีความสุ ขที่ได้เรี ยนในสาขาวิชาที่เรี ยนอยู่ขณะนี้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92
และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88
ลาดับที่ 7 คือ ข้าพเจ้าชอบที่จะเรี ยนในสาขาวิชาที่ขา้ พเจ้าเลือกเรี ยนอยูข่ ณะนี้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.87 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93
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ลาดับที่ 8 คือ ข้าพเจ้ารู ้สึกสนุกสนานกับการเรี ยนเกือบทุกวิชา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 และมีการ
กระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลาดับ พฤติกรรม
การเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา ด้านเจตคติในการเรี ยน
ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ ลาดับ
คาถาม
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน
คิดเห็น
ที่
ข้าพเจ้ามีความสุ ขที่ได้เรี ยนในสาขาวิชาที่เรี ยนอยู่
3.92
0.88
ค่อนข้างสู ง
6
ขณะนี้
ข้าพเจ้ารู ้สึกสนุกสนานกับการเรี ยนเกือบทุกวิชา
3.31
0.88
ปานกลาง
8
ข้าพเจ้าชอบที่จะเรี ยนในสาขาวิชาที่ขา้ พเจ้าเลือก
3.87
0.93
ค่อนข้างสู ง
7
เรี ยนอยูข่ ณะนี้
ข้าพเจ้าคิดว่าการเรี ยนเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ต่อชีวิต
4.25
0.88
ค่อนข้างสู ง
2
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าคิดว่าสาขาที่ขา้ พเจ้าเรี ยนอยูเ่ ป็ นสาขาที่
2.98
0.92
ปานกลาง
4
ยาก
ถ้าข้าพเจ้าเลือกสาขาวิชาได้ตามใจชอบข้าพเจ้าจะ
4.10
0.89
ค่อนข้างสู ง
3
ไม่เลือกเรี ยนสาขาวิชานี้
ข้าพเจ้าภูมิใจเมื่อได้บอกกับใครว่ากาลังเรี ยนอยู่
3.98
0.94
ค่อนข้างสู ง
4
ในสาขาวิชานี้
ข้าพเจ้าเรี ยนสาขาวิชานี้ดว้ ยความจาใจ
4.44
0.75
ค่อนข้างสู ง
1
รวม
3.86
0.88
ค่ อนข้ างสู ง

4.2.2 การวิเคราะห์ ข้อมู ลพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึ กษา
ด้ านแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์
ดังตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่า ระดับพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักศึกษา ในด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ อยู่ในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ
3.38 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88
ซึ่งสามารถเรี ยงตามลาดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
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ลาดับที่ 1 คือ ข้าพเจ้าจะมีความพยายามมากขึ้นเมื่อรู้ว่าตนเองด้อยกว่าคนอื่นและข้าพเจ้าจะ
พยายามเรี ยนวิชานั้นให้มากขึ้นเมื่อวิชานั้นเป็ นวิชาที่ยาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และมีการกระจาย
ของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 และ 0.89
ลาดับที่ 3 คือ ข้าพเจ้าตั้งเป้ าหมายในการเรี ยนไว้อย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และมีการ
กระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89
ลาดับที่ 4 คือ เมื่อประสบความล้มเหลวในการทางานข้าพเจ้ารู้สึกท้อไม่อยากทางานนั้นอีก
ค่า เฉลี่ ยเท่ ากับ 3.52 และมี ก ารกระจายของพฤติ ก รรมไม่ ม ากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.94
ล าดับ ที่ 5 ข้า พเจ้า พยายามท าให้ไ ด้ตามเกรดที่ ต้ งั เป้ าหมายไว้ใ นการเรี ย นแต่ ล ะรายวิช า
ค่า เฉลี่ ยเท่ ากับ 3.48 และมี ก ารกระจายของพฤติ ก รรมไม่ ม ากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.92
ลาดับที่ 6 คือ หากในการเรี ยนมีขอ้ สงสัยข้าพเจ้าจะพยายามค้นคว้าข้อมูลและทาความเข้าใจ
ทันที ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.78
ลาดับที่ 7 คือ ข้าพเจ้าจะทางานหรื อการบ้านด้วยตัวเองโดยไม่ตอ้ งพึ่งคนอื่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.02 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85
ลาดับที่ 8 คือ ข้าพเจ้าเป็ นคนค้นหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 และมี
การกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลาดับ พฤติกรรม
การเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ ลาดับ
ค่ าเฉลีย่ มาตรฐาน
คิดเห็น
ที่
3.56
0.89
3
ข้าพเจ้าตั้งเป้ าหมายในการเรี ยนไว้อย่างชัดเจน
ค่อนข้างสู ง
ข้าพเจ้าจะทางานหรื อการบ้านด้วยตัวเองโดยไม่
3.02
0.85
7
ต้องพึ่งคนอื่น
ปานกลาง
หากในการเรี ยนมีขอ้ สงสัยข้าพเจ้าจะพยายาม
3.29
0.78
6
ค้นคว้าข้อมูลและทาความเข้าใจทันที
ปานกลาง
ข้าพเจ้าจะมีความพยายามมากขึ้นเมื่อรู้วา่ ตนเองด้อย
3.62
0.91
1
กว่าคนอื่น
ค่อนข้างสู ง
เมื่อประสบความล้มเหลวในการทางานข้าพเจ้ารู้สึก
3.52
0.94
4
ท้อไม่อยากทางานนั้นอีก
ค่อนข้างสู ง
ข้าพเจ้าจะพยายามเรี ยนวิชานั้นให้มากขึ้นเมื่อวิชา
3.62
0.89
1
นั้นเป็ นวิชาที่ยาก
ค่อนข้างสู ง
2.98
0.87
8
ข้าพเจ้าเป็ นคนค้นหาความรู ้เพิ่มเติมอยูต่ ลอดเวลา
ปานกลาง
ข้าพเจ้าพยายามทาให้ได้ตามเกรดที่ต้ งั เป้ าหมายไว้
3.48
0.92
5
ในการเรี ยนแต่ละรายวิชา
ปานกลาง
3.38
0.88
รวม
ปานกลาง

4.2.3 การวิเคราะห์ ข้อมู ลพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึ กษา
ด้ านการจัดการกับเวลาทางด้ านการเรียน
ดังตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่า ระดับพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักศึกษา ในด้านการจัดการกับเวลาทางด้านการเรี ยน อยู่ในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ ยซึ่ งเท่ากับ 2.72 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.88 ซึ่งสามารถเรี ยงตามลาดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
ลาดับที่ 1 คือ เมื่อมีการบ้านมากข้าพเจ้าจะไม่ทาหรื อเลือกทาเฉพาะข้อที่ทาได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.31 และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.00
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ลาดับที่ 2 คือ ข้าพเจ้าจะทบทวนงานทุกชิ้ นที่ทาในแต่ละครั้งหลายๆ รอบเพื่อความถูกต้อง
ค่า เฉลี่ ยเท่ ากับ 3.19 และมี ก ารกระจายของพฤติ ก รรมไม่ ม ากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.86
ล าดับ ที่ 3 คื อ เมื่ อ ทราบก าหนดสอบข้า พเจ้า จะวางแผนเพื่ อเตรี ย มตัวอ่ า นหนัง สื อ สอบ
ค่า เฉลี่ ยเท่ ากับ 3.12 และมี ก ารกระจายของพฤติ ก รรมไม่ ม ากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.94
ลาดับที่ 4 คือ ข้าพเจ้ามักจะใช้เวลาส่ วนใหญ่ศึกษาวิชาที่ขา้ พเจ้าชอบและมีเวลาเหลือน้อย
สาหรับศึกษาวิชาอื่น ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.98 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณา
จากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92
ลาดับที่ 5 ข้าพเจ้ามักจะใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสื อหรื อทบทวนบทเรี ยน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.5 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87
ลาดับที่ 6 คือ เมื่อมีเวลาว่างข้าพเจ้าจะเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.44
และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85
ลาดับที่ 7 คือ ข้าพเจ้าจะอ่านหนังสื อล่วงหน้าในเนื้อหาที่จะเรี ยนในครั้งต่อไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.42 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87
ลาดับที่ 8 คือ ข้าพเจ้าชอบตื่นนอนแต่เช้าเพื่ออ่านหนังสื อ ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 1.83 และมี การ
กระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลาดับ พฤติกรรม
การเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา ด้านการจัดการกับเวลาทางด้านการเรี ยน
ระดับความ
คิดเห็น
ค่อนข้างต่า

ลาดับ
ที่
8

3.12

0.94

ปานกลาง

3

2.50

0.87

ปานกลาง

5

2.98

0.92

ปานกลาง

4

2.42

0.87

ค่อนข้างต่า

7

2.44

0.85

ค่อนข้างต่า

6

3.31

1.00

ปานกลาง

1

3.19

0.86

ปานกลาง

2

2.72

0.88

ปานกลาง

PU

D

ข้าพเจ้าชอบตื่นนอนแต่เช้าเพื่ออ่านหนังสื อ
เมื่อทราบกาหนดสอบข้าพเจ้าจะวางแผนเพื่อเตรี ยม
ตัวอ่านหนังสื อสอบ
ข้าพเจ้ามักจะใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสื อหรื อ
ทบทวนบทเรี ยน
ข้าพเจ้ามักจะใช้เวลาส่ วนใหญ่ศึกษาวิชาที่ขา้ พเจ้า
ชอบและมีเวลาเหลือน้อยสาหรับศึกษาวิชาอื่น
ข้าพเจ้าจะอ่านหนังสื อล่วงหน้าในเนื้ อหาที่จะเรี ยนใน
ครั้งต่อไป
เมื่อมีเวลาว่างข้าพเจ้าจะเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้
เพิ่มเติม
เมื่อมีการบ้านมากข้าพเจ้าจะไม่ทาหรื อเลือกทาเฉพาะ
ข้อที่ทาได้
ข้าพเจ้าจะทบทวนงานทุกชิ้นที่ทาในแต่ละครั้ง
หลายๆ รอบเพื่อความถูกต้อง
รวม

ส่ วนเบี่ยงเบน
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน
1.83
0.73

4.2.4 การวิเคราะห์ ข้อมู ลพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึ กษา
ด้ านความวิตกกังวลเกีย่ วกับการเรียน
ดังตารางที่ 4.12 แสดงให้เห็นว่า ระดับพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักศึกษา ในด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
ซึ่ งเท่ า กับ 2.67 และมี ก ารกระจายของพฤติ ก รรมค่ อ นข้า งมาก โดยพิ จ ารณาจากส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.02 ซึ่งสามารถเรี ยงตามลาดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
ลาดับที่ 1 คือ ยิ่งใกล้ถึงวันสอบ ข้าพเจ้ารู้สึกเครี ยดมากยิ่งขึ้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 และมีการ
กระจายของพฤติกรรมค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.10
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ลาดับที่ 2 คือ ข้าพเจ้ารู ้ สึกคับข้องใจทุกครั้ง เวลาที่ผลการสอบไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.04 และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.10
ลาดับที่ 3 คือ ข้าพเจ้ารู ้สึกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่ องการเรี ยนมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 และมีการ
กระจายของพฤติกรรมค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04
ลาดับที่ 4 คือ ข้าพเจ้ารู ้ สึกกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าข้าพเจ้าจะประสบความล้มเหลวในเรื่ องการ
เรี ยนและข้าพเจ้าจะแสดงความเศร้าโศกเสี ยใจ เวลาที่ผลสอบไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.67 และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.02
ลาดับที่ 6 คือ ข้าพเจ้ามักจะหนีเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนวิชาที่ขา้ พเจ้าไม่ชอบหรื อไม่ถนัด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.50 และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.15
ลาดับที่ 7 คือ ข้าพเจ้าเชื่ อมัน่ ในตัวเองกว่าข้าพเจ้าสามารถประสบความสาเร็ จในเรื่ องการ
เรี ยน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.37 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.95
ลาดับที่ 8 คือ ถ้าข้าพเจ้าสอบได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อน ข้าพเจ้าจะรู้สึกอับอาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.90 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80
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ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลาดับ พฤติกรรม
การเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรี ยน
ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ ลาดับ
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน
คิดเห็น
ที่
2.67

1.02

ปานกลาง

4

2.83

1.04

ปานกลาง

3

2.67

1.02

ปานกลาง

4

3.37

1.10

ปานกลาง

1

3.04

1.10

ปานกลาง

2

1.90

0.80

ค่อนข้างต่า

8

2.37

0.95

ค่อนข้างต่า

7
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ข้าพเจ้ารู ้สึกกลัวอยูต่ ลอดเวลาว่าข้าพเจ้าจะประสบ
ความล้มเหลวในเรื่ องการเรี ยน
ข้าพเจ้ารู ้สึกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่ องการเรี ยนมาก
ข้าพเจ้าจะแสดงความเศร้าโศกเสี ยใจ เวลาที่ผลสอบไม่
เป็ นไปตามที่คาดหวัง
ยิง่ ใกล้ถึงวันสอบ ข้าพเจ้ารู ้สึกเครี ยดมากยิง่ ขึ้น
ข้าพเจ้ารู ้สึกคับข้องใจทุกครั้ง เวลาที่ผลการสอบไม่
เป็ นไปตามที่คาดหวัง
ถ้าข้าพเจ้าสอบได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อน ข้าพเจ้าจะ
รู้สึกอับอาย
ข้าพเจ้าเชื่ อมัน่ ในตัวเองกว่าข้าพเจ้าสามารถประสบ
ความสาเร็ จในเรื่ องการเรี ยน
ข้าพเจ้ามักจะหนี เรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนวิชาที่ขา้ พเจ้าไม่
ชอบหรื อไม่ถนัด
รวม

2.50

1.15

ปานกลาง

2.67

1.02

ปานกลาง

4.2.5 การวิเคราะห์ ข้อมู ลพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึ กษา
ด้ านการมีสมาธิต่อการเรียน
ดังตารางที่ 4.13 แสดงให้เห็นว่า ระดับพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนัก ศึก ษา ในด้านการมี ส มาธิ ต่อการเรี ยน อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยพิจารณาจากค่ าเฉลี่ ยซึ่ ง
เท่ากับ 3.15 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.90 ซึ่งสามารถเรี ยงตามลาดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
ลาดับที่ 1 คือ เมื่อข้าพเจ้าสนใจเรื่ องใดก็จะพยายามเรี ยนรู้ส่ิ งนั้นอย่างตั้งใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.67 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94
ลาดับที่ 2 คือ ข้าพเจ้ามักจดหัวข้อสาคัญ ในขณะเรี ยนทุกครั้ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และมีการ
กระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87
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ลาดับที่ 3 คือ ในขณะที่เรี ยน บ่อยครั้งข้าพเจ้าจะนัง่ คิดถึงเรื่ องอื่นๆ ที่ไม่ใช่เรื่ องเรี ยน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.23 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.85
ลาดับที่ 4 คือ ข้าพเจ้าไม่หลงลืมต่องานที่ครู มอบหมาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 และมีการกระจาย
ของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93
ลาดับที่ 5 ข้าพเจ้าตั้งใจเรี ยนอย่างสม่าเสมอทุกวิชา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 และมีการกระจายของ
พฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85
ล าดับ ที่ 6 คื อ ข้า พเจ้า ชอบคุ ย ในเวลาเรี ย น ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.00 และมี ก ารกระจายของ
พฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97
ลาดับที่ 7 คือ บ่อยครั้งข้าพเจ้ามักง่วงนอนในเวลาเรี ยน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 และมีการกระจาย
ของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94
ลาดับที่ 8 คือ เมื่อเรี ยนอยูข่ า้ พเจ้าไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่ านไปเรื่ องอื่นจนเสี ยการเรี ยน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.97 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.87
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ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลาดับ พฤติกรรม
การเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา ด้านการมีสมาธิต่อการเรี ยน

ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ ลาดับ
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน
คิดเห็น
ที่

เมื่อเรี ยนอยูข่ า้ พเจ้าไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปเรื่ องอื่น
จนเสี ยการเรี ยน
ข้าพเจ้าไม่หลงลืมต่องานที่ครู มอบหมาย
ข้าพเจ้าชอบคุยในเวลาเรี ยน
ข้าพเจ้าตั้งใจเรี ยนอย่างสม่าเสมอทุกวิชา
บ่อยครั้งข้าพเจ้ามักง่วงนอนในเวลาเรี ยน
ข้าพเจ้ามักจดหัวข้อสาคัญ ในขณะเรี ยนทุกครั้ง
ในขณะที่เรี ยน บ่อยครั้งข้าพเจ้าจะนัง่ คิดถึงเรื่ องอื่นๆ ที่
ไม่ใช่เรื่ องเรี ยน
เมื่อข้าพเจ้าสนใจเรื่ องใดก็จะพยายามเรี ยนรู้ส่ิ งนั้นอย่าง
ตั้งใจ
รวม

2.79

0.87

ปานกลาง

8

3.08
3.00
3.06
2.83
3.58

0.93
0.97
0.85
0.94
0.87

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ค่อนข้างสู ง

4
6
5
7
2

3.23

0.85

ปานกลาง

3

3.67

0.94

3.15

0.90

ค่อนข้างสู ง
ปานกลาง

1

45

PU

D

4.2.6 การวิเคราะห์ ข้อมู ลพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึ กษา
ด้ านกระบวนการรวบรวมข้ อมูล
ดังตารางที่ 4.14 แสดงให้เห็นว่า ระดับพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักศึกษา ในด้านกระบวนการรวบรวมข้อมูล อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ ง
เท่ากับ 2.98 และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.42 ซึ่งสามารถเรี ยงตามลาดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
ลาดับที่ 1 คือ ข้าพเจ้าจะทาการขีดเส้นใต้และการจดบันทึกในแต่ละบทเรี ยนและระมัดระวัง
ในการเลื อกข้อมู ล หลัก และรายการละเอี ย ดที่ ส าคัญ ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.54 และมี ก ารกระจายของ
พฤติกรรมค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.02
ลาดับ ที่ 2 คือ ข้าพเจ้าจะทาการรวบรวมสิ่ งที่จดในชั้นเรี ยนและที่บนั ทึกในตาราเรี ย นเข้า
ด้วยกัน เป็ นโน้ตย่อ เพื่อให้ง่ายต่อการจา ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.40 และมี การกระจายของพฤติกรรม
ค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00
ลาดับที่ 3 คือ ในการเรี ยน ข้าพเจ้าจะเลือกจับใจความสาคัญ ในการเรี ยงลาดับความสาคัญ
ของเนื้ อหา ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.21 และมี การกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78
ลาดับที่ 4 คือ ข้าพเจ้าจะตั้งคาถามให้กบั ตัวเองในขณะที่อ่าน โดยตั้งคาถามเกี่ยวกับข้อความที่
เขียนและคิดที่ผเู้ ขียนแสดงออกมา และข้าพเจ้าจะทบทวนอย่างสม่าเสมอ ก่อนและหลังชัว่ โมงเรี ยน
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.92 และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.08
ลาดับที่ 5 ข้าพเจ้าหาความรู ้ เพิ่มเติมจากสื่ อต่าง ๆ นอกจากตาราเรี ยน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13
และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99
ลาดับที่ 6 คือ ข้าพเจ้าวางแผนการเรี ยนเป็ นประจา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 และมีการกระจายของ
พฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81
ลาดับที่ 7 คือ ข้าพเจ้าขอคาอธิ บายเพิ่มเติมจากครู นอกเวลาเรี ยน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 และมี
การกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96
ลาดับที่ 8 คือ ข้าพเจ้าเตรี ยมอ่านหนังสื อล่วงหน้าก่อนเข้าเรี ยน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.38 และมีการ
กระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95
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ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลาดับ พฤติกรรม
การเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา ด้านกระบวนการรวบรวมข้อมูล

3.13

0.99

ปานกลาง

2.58
2.38

0.96
0.95

ปานกลาง
ค่อนข้างต่า

5
7
8

3.54

0.90

ค่อนข้างสู ง

1

3.38

0.91

ปานกลาง
2

PU

D

ข้าพเจ้าวางแผนการเรี ยนเป็ นประจา
ข้าพเจ้าสรุ ปเนื้อหาที่เรี ยนเพื่อใช้ในการสอบ
ข้าพเจ้าหาความรู ้เพิ่มเติมจากสื่ อต่าง ๆ นอกจากตารา
เรี ยน
ข้าพเจ้าขอคาอธิ บายเพิ่มเติมจากครู นอกเวลาเรี ยน
ข้าพเจ้าเตรี ยมอ่านหนังสื อล่วงหน้าก่อนเข้าเรี ยน
ข้าพเจ้าให้ความสนใจต่อสิ่ งที่ตอ้ งการจา ในแต่ละวิชา
ที่เรี ยน
ในการเรี ยนแต่ละวิชา ข้าพเจ้าจะพยายามเรี ยบเรี ยงสิ่ งที่
สาคัญเป็ นถ้อยคาใหม่ๆ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและ
สามารถจาได้ง่ายขึ้น
ในการเรี ยนแต่ละวิชา ข้าพเจ้าจะพยายามเชื่อมโยงสิ่ ง
บทเรี ยนต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถมองใน
ภาพรวมได้
รวม

ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน
คิดเห็น ลาดับที่
2.77
0.81
ปานกลาง
6
3.37
0.93
ปานกลาง
3

3.19

0.99

ปานกลาง

4

3.04

0.93

ปานกลาง

4.2.7 การวิเคราะห์ ข้อมู ลพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึ กษา
ด้ านวิธีเลือกใจความสาคัญและจดจาเนือ้ หาทีส่ าคัญของบทเรียน
ดังตารางที่ 4.15 แสดงให้เห็นว่า ระดับพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักศึกษา ในด้านวิธีเลื อกใจความสาคัญและจดจาเนื้ อหาที่สาคัญของบทเรี ยน อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยพิ จารณาจากค่ า เฉลี่ ย ซึ่ งเท่ า กับ 2.90 และมี ก ารกระจายของพฤติ ก รรมไม่ ม ากนัก โดย
พิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94 ซึ่งสามารถเรี ยงตามลาดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
ลาดับที่ 1 คือ ข้าพเจ้าจะทาการขีดเส้นใต้และการจดบันทึกในแต่ละบทเรี ยนและระมัดระวัง
ในการเลื อกข้อมู ล หลัก และรายการละเอี ย ดที่ ส าคัญ ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.54 และมี ก ารกระจายของ
พฤติกรรมค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.02
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ลาดับ ที่ 2 คือ ข้าพเจ้าจะทาการรวบรวมสิ่ งที่จดในชั้นเรี ยนและที่บนั ทึกในตาราเรี ย นเข้า
ด้วยกัน เป็ นโน้ตย่อ เพื่อให้ง่ายต่อการจา ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.40 และมี การกระจายของพฤติกรรม
ค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00
ลาดับที่ 3 คือ ในการเรี ยน ข้าพเจ้าจะเลือกจับใจความสาคัญ ในการเรี ยงลาดับความสาคัญ
ของเนื้ อหา ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.21 และมี การกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78
ลาดับที่ 4 คือ ข้าพเจ้าจะตั้งคาถามให้กบั ตัวเองในขณะที่อ่าน โดยตั้งคาถามเกี่ยวกับข้อความที่
เขียนและคิดที่ผเู้ ขียนแสดงออกมา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนข้างมาก
โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.08
ลาดับที่ 5 ข้าพเจ้าจะพยายามอ่านหนังสื อเรี ยนแต่ละวิชาเพื่อให้ได้แนวความคิดหลักของแต่
ละบทเรี ยน ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.65 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90
ลาดับที่ 6 คือ ข้าพเจ้าจะทบทวนอย่างสม่าเสมอ ก่อนและหลังชัว่ โมงเรี ยน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.37 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84
ลาดับที่ 7 คือ ในการเรี ยน ข้าพเจ้าจะสารวจหนังสื อเรี ยนจนจบเล่ม โดยอ่านคานา สารบัญ
บทสุ ดท้ายของหนังสื อ และสารวจแต่ละบทก่อนที่จะอ่าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21 และมีการกระจายของ
พฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96
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ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลาดับ พฤติกรรม
การเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา ด้านวิธีเลือกใจความสาคัญและจดจาเนื้ อหาที่
สาคัญของบทเรี ยน
ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน
คิดเห็น ลาดับที่
3.21

0.78

ปานกลาง

3

2.21

0.96

ค่อนข้างต่า

7

2.65

0.90

ปานกลาง

5

2.92

1.08

ปานกลาง

4

PU

D

ในการเรี ยน ข้าพเจ้าจะเลือกจับใจความสาคัญ ในการ
เรี ยงลาดับความสาคัญของเนื้ อหา
ในการเรี ยน ข้าพเจ้าจะสารวจหนังสื อเรี ยนจนจบเล่ม
โดยอ่านคานา สารบัญ บทสุ ดท้ายของหนังสื อ และ
สารวจแต่ละบทก่อนที่จะอ่าน
ข้าพเจ้าจะพยายามอ่านหนังสื อเรี ยนแต่ละวิชาเพื่อให้
ได้แนวความคิดหลักของแต่ละบทเรี ยน
ข้าพเจ้าจะตั้งคาถามให้กบั ตัวเองในขณะที่อ่าน โดยตั้ง
คาถามเกี่ยวกับข้อความที่เขียนและคิดที่ผเู้ ขียนแสดง
ออกมา
ข้าพเจ้าจะทาการขีดเส้นใต้และการจดบันทึกในแต่ละ
บทเรี ยนและระมัดระวังในการเลือกข้อมูลหลักและ
รายการละเอียดที่สาคัญ
ข้าพเจ้าจะทาการรวบรวมสิ่ งที่จดในชั้นเรี ยนและที่
บันทึกในตาราเรี ยนเข้าด้วยกัน เป็ นโน้ตย่อ เพื่อให้ง่าย
ต่อการจา
ข้าพเจ้าจะทบทวนอย่างสม่าเสมอ ก่อนและหลังชัว่ โมง
เรี ยน
รวม

3.54

1.02

1

ค่อนข้างสู ง

3.40

1.00

ปานกลาง

2

2.37

0.84

ค่อนข้างต่า

6

2.90

0.94

ปานกลาง

4.2.8 การวิเคราะห์ ข้อมู ลพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึ กษา
ด้ านการใช้ เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน
ดังตารางที่ 4.16 แสดงให้เห็นว่า ระดับพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักศึกษา ในด้านการใช้เทคนิคและเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรี ยน อยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.00 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจาก
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 ซึ่งสามารถเรี ยงตามลาดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
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ลาดับที่ 1 คือ ข้าพเจ้าจะพยายามเขียนเป็ นข้อความตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเพื่อเป็ นการ
ทบทวนเสมอ ก่อนทาการสอบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดย
พิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89
ลาดับที่ 2 คือ เมื่อเรี ยนในแต่ละวิชา ข้าพเจ้าจะอ่านข้อความที่จดบันทึกไว้ หรื อข้อความจาก
หนังสื อเรี ยน อย่างพินิจ พิเคราะห์ จะทาให้เกิดความเข้าใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 และมีการกระจายของ
พฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85
ลาดับที่ 3 คือ ในข้อสงสัยใดๆ ของแต่ละวิชาข้าพเจ้าจะ ถามอาจารย์เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจาก
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92
ลาดับที่ 4 คือ ก่อนเรี ยนในแต่ละวิชา ข้าพเจ้าศึกษาวิชานั้นมาล่วงหน้า พอให้มีความรู้บา้ ง
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.58 และมี การกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิ จารณาจากส่ วนเบี่ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.85
ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลาดับ พฤติกรรม
การเรี ยนที่ มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา ด้านการใช้เทคนิ คและเครื่ องมืออุปกรณ์
ช่วยเหลือในการเรี ยน

PU

ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน
คิดเห็น ลาดับที่

ก่อนเรี ยนในแต่ละวิชา ข้าพเจ้าศึกษาวิชานั้นมา
ล่วงหน้า พอให้มีความรู ้บา้ ง
ในข้อสงสัยใดๆ ของแต่ละวิชาข้าพเจ้าจะ ถามอาจารย์
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
เมื่อเรี ยนในแต่ละวิชา ข้าพเจ้าจะอ่านข้อความที่จด
บันทึกไว้ หรื อข้อความจากหนังสื อเรี ยน อย่างพินิจ
พิเคราะห์ จะทาให้เกิดความเข้าใจ
ข้าพเจ้าจะพยายามเขียนเป็ นข้อความตามความเข้าใจ
ของข้าพเจ้าเพื่อเป็ นการทบทวนเสมอ ก่อนทาการสอบ
รวม

2.58

0.85

ปานกลาง

2.83

0.92

ปานกลาง

3.23

0.85

ปานกลาง

4
3

2

3.37

0.89

ปานกลาง

3.00

0.88

ปานกลาง

1
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4.2.9 การวิเคราะห์ ข้อมู ลพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึ กษา
ด้ านการทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน
ดังตารางที่ 4.17 แสดงให้เห็นว่า ระดับพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักศึกษา ในด้านการทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรี ยมตัวในการเรี ยน อยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยพิ จารณาจากค่ า เฉลี่ ย ซึ่ ง เท่ า กับ 2.79 และมี ก ารกระจายของพฤติ ก รรมไม่ ม ากนัก โดย
พิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 ซึ่งสามารถเรี ยงตามลาดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
ลาดับที่ 1 คือ ก่อนส่ งการบ้านแต่ละครั้ง ข้าพเจ้าจะตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ งทุกครั้ง
ค่า เฉลี่ ยเท่ ากับ 3.27 และมี ก ารกระจายของพฤติ ก รรมไม่ ม ากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.74
ลาดับที่ 2 คือ ทุกครั้งที่อาจารย์ได้สั่งการบ้าน ข้าพเจ้าจะทาการตรวจดูอย่างคร่ าว ๆ ว่าพอทา
ได้หรื อไม่ หากมี ขอ้ สงสัยจะทาการสอบถามอาจารย์ก่อน และในวิช าคานวณ ข้าพเจ้าจะหมัน่ ท า
แบบฝึ กหัดที่เรี ยนไป เพื่อเป็ นการทบทวนสู ตรไปด้วย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 และโดยในส่ วนแรกมีการ
กระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 และส่ วนที่
สองมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.07
ลาดับที่ 4 คือ ข้าพเจ้าจะรี บทาการบ้าน โดยจะรี บทาให้เสร็ จภายในวันนั้น ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
2.77 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.92
ลาดับที่ 5 ข้าพเจ้าจะจัดเวลาในแต่ละวันเพื่อทาการบ้านอย่างสม่าเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75
และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93
ลาดับที่ 6 คือ ข้าพเจ้าจะจัดเวลาสาหรับทบทวนบทเรี ยน อย่างสม่าเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.44
และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80
ลาดับที่ 7 คือ หากในวันใดไม่มีการบ้าน ข้าพเจ้าจะทาการทบทวนบทเรี ยนแต่ละวิชา ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.17 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.81
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ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลาดับ พฤติกรรม
การเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา ด้านการทดสอบตนเอง การทบทวน และการ
เตรี ยมตัวในการเรี ยน
ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน
คิดเห็น ลาดับที่
2.75

0.93

ปานกลาง

หากในวันใดไม่มีการบ้าน ข้าพเจ้าจะทาการทบทวน
บทเรี ยนแต่ละวิชา

2.17

0.81

ค่อนข้างต่า

ทุกครั้งที่อาจารย์ได้ส่งั การบ้าน ข้าพเจ้าจะทาการ
ตรวจดูอย่างคร่ าว ๆ ว่าพอทาได้หรื อไม่ หากมีขอ้ สงสัย
จะทาการสอบถามอาจารย์ก่อน

3.06

0.75

ปานกลาง

ข้าพเจ้าจะรี บทาการบ้าน โดยจะรี บทาให้เสร็ จภายใน
วันนั้น

2.77

0.92

ปานกลาง

3.27

0.74

ปานกลาง

2.44

0.80

ค่อนข้างต่า

3.06

1.07

ปานกลาง

2.79

0.86

ปานกลาง
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ข้าพเจ้าจะจัดเวลาในแต่ละวันเพื่อทาการบ้านอย่าง
สม่าเสมอ

7

2
4
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ก่อนส่ งการบ้านแต่ละครั้ง ข้าพเจ้าจะตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนส่ งทุกครั้ง
ข้าพเจ้าจะจัดเวลาสาหรับทบทวนบทเรี ยน อย่าง
สม่าเสมอ

5

ในวิชาคานวณ ข้าพเจ้าจะหมัน่ ทาแบบฝึ กหัดที่เรี ยนไป
เพื่อเป็ นการทบทวนสู ตรไปด้วย
รวม

4.2.10 การวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา
ด้ านยุทธ์ วธิ ีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ
ดังตารางที่ 4.18 แสดงให้เห็นว่า ระดับพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักศึกษา ในด้านยุทธ์วิธีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยพิจารณา
จากค่ าเฉลี่ ยซึ่ งเท่า กับ 3.46 และมี ก ารกระจายของพฤติ กรรมค่ อนข้า งมาก โดยพิจารณาจากส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00 ซึ่งสามารถเรี ยงตามลาดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
ลาดับที่ 1 คือ ในการทาข้อสอบ ถ้ามีเวลาเหลือในการทาข้อสอบ ข้าพเจ้าจะทบทวนคาตอบ
โดยเฉพาะ ข้อสอบอัตนัย และถ้าเป็ นข้อสอบปรนัย จะตรวจสอบว่าทาครบทุกข้อหรื อไม่ ค่าเฉลี่ย

1
6
2
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เท่ากับ 4.04 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.99
ลาดับที่ 2 คือ ก่อนสอบข้าพเจ้าจะทบทวนรายวิชาที่จะสอบตั้งแต่ตอนเย็นของคืนก่อนสอบ
และตอนเช้ามืดของวันสอบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนข้างมาก โดย
พิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.02
ลาดับที่ 3 คือ ข้าพเจ้าจะจาหัวข้อสาคัญ ๆ ไว้ โดยเฉพาะหัวข้อที่อาจารย์ผสู้ อนเน้นเป็ นพิเศษ
และจารายละเอียดในหัวข้อนั้น ๆ ด้วย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มาก
นัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89
ลาดับที่ 4 คื อ ข้า พเจ้า จะติ วกับเพื่อนเสมอ เพื่อเป็ นการทบทวนและเตรี ย มตัวก่ อนสอบ
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.62 และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.01
ลาดับที่ 5 ในการทาข้อสอบ ข้าพเจ้าจะทาการตีความคาถามในข้อสอบให้ถูกต้องเสมอ
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.58 และมี การกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิ จารณาจากส่ วนเบี่ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.89
ลาดับที่ 6 ข้าพเจ้าจะทาการค้นคว้าเพิ่มเติม โดยสอบถามอาจารย์ผสู้ อนก่อนว่าต้องการให้
ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อใช้ในเรื่ องใดหรื อไม่ หรื อข้อสอบจะออกเฉพาะที่บรรยายหรื อในตาราเท่านั้น
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.35 และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.03
ลาดับที่ 7 คือ ข้าพเจ้าจะอ่านหนังสื อเตรี ยมสอบ โดยอ่านวิชาที่สอบวันแรกไปจนถึ งวัน
สุ ดท้ายแล้วจึงอ่านย้อนจากวันสุ ดท้ายถึงวันแรกอีกครั้ง และข้าพเจ้าจะพยายามหาข้อสอบเก่า หรื อ
แนวข้อสอบจากรุ่ นพี่ เพื่อให้เห็นแนวข้อสอบชัดเจนยิง่ ขึ้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 และมีการกระจายของ
พฤติกรรมค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.06 และ 1.09 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลาดับ พฤติกรรม
การเรี ยนที่ มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา ด้านยุทธ์วิธีในการสอบและการเตรี ยมตัว
สอบ
ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน
คิดเห็น ลาดับที่
2.85

1.06

ปานกลาง

7

2.85

1.09

ปานกลาง

7

3.62

1.01

ค่อนข้างสู ง

4

3.35

1.03

ปานกลาง
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ข้าพเจ้าจะอ่านหนังสื อเตรี ยมสอบ โดยอ่านวิชาที่สอบ
วันแรกไปจนถึงวันสุ ดท้ายแล้วจึงอ่านย้อนจากวัน
สุ ดท้ายถึงวันแรกอีกครั้ง
ข้าพเจ้าจะพยายามหาข้อสอบเก่า หรื อแนวข้อสอบจาก
รุ่ นพี่ เพื่อให้เห็นแนวข้อสอบชัดเจนยิง่ ขึ้น
ข้าพเจ้าจะติวกับเพื่อนเสมอ เพื่อเป็ นการทบทวนและ
เตรี ยมตัวก่อนสอบ
ข้าพเจ้าจะทาการค้นคว้าเพิ่มเติม โดยสอบถามอาจารย์
ผูส้ อนก่อนว่าต้องการให้คน้ คว้าเพิ่มเติมเพื่อใช้ในเรื่ อง
ใดหรื อไม่ หรื อข้อสอบจะออกเฉพาะที่บรรยายหรื อใน
ตาราเท่านั้น
ข้าพเจ้าจะจาหัวข้อสาคัญ ๆ ไว้ โดยเฉพาะหัวข้อที่
อาจารย์ผสู้ อนเน้นเป็ นพิเศษ และจารายละเอียดใน
หัวข้อนั้น ๆ ด้วย
ในการทาข้อสอบ ข้าพเจ้าจะทาการตีความคาถามใน
ข้อสอบให้ถูกต้องเสมอ
ก่อนสอบข้าพเจ้าจะทบทวนรายวิชาที่จะสอบตั้งแต่
ตอนเย็นของคืนก่อนสอบ และตอนเช้ามืดของวันสอบ
ในการทาข้อสอบ ถ้ามีเวลาเหลือในการทาข้อสอบ
ข้าพเจ้าจะทบทวนคาตอบโดยเฉพาะ ข้อสอบอัตนัย
และถ้าเป็ นข้อสอบปรนัย จะตรวจสอบว่าทาครบทุกข้อ
หรื อไม่
รวม

3.63

0.89

ค่อนข้างสู ง

3

3.58

0.89

ค่อนข้างสู ง

5

3.77

1.02

ค่อนข้างสู ง

2

4.04

0.99

ค่อนข้างสู ง

1

3.46

1.00

ปานกลาง
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4.2.11 การสรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนทีม่ ีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาในแต่ ละด้ าน
ดังตารางที่ 4.19 แสดงให้เห็นว่า ระดับพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักศึกษา สรุ ปรวมในทุกด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.11 และ
มีการกระจายของพฤติ กรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่า กับ 0.90 ซึ่ ง
สามารถเรี ยงตามลาดับความคิดเห็นได้ดงั ต่อไปนี้
ลาดับที่ 1 ด้านเจตคติในการเรี ยน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.86
ลาดับที่ 2 ยุทธ์วธิ ีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.46
ลาดับที่ 3 แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.38
ลาดับที่ 4 การมีสมาธิ ต่อการเรี ยน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.15
ลาดับที่ 5 กระบวนการรวบรวมข้อมูล โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.04
ลาดับที่ 6 การใช้เทคนิคและเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรี ยนโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
ซึ่งเท่ากับ 3.00
ลาดับ ที่ 7 วิธี เลื อกใจความสาคัญและจดจาเนื้ อหาที่ส าคัญของบทเรี ยนโดยพิ จารณาจาก
ค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 2.98
ลาดับที่ 8 การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรี ยมตัวในการเรี ยนโดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 2.79
ลาดับที่ 9 การจัดการกับเวลาทางด้านการเรี ยน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 2.72
ลาดับที่ 10 ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรี ยน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 2.67
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ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลาดับ พฤติกรรม
การเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาสรุ ปในแต่ละด้าน
ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ
ค่ าเฉลีย่
ลาดับที่
มาตรฐาน
คิดเห็น
3.86
3.38
2.72
2.67
3.15
3.04

0.88
0.88
0.88
1.02
0.90
0.93

ค่อนข้างสู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1
3
9
10
4
5

2.98

0.94

ปานกลาง

7

3.00

0.88

ปานกลาง

6

2.79

0.86

ปานกลาง

8

3.46
3.11

1.00
0.92

ปานกลาง
ปานกลาง
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เจตคติในการเรี ยน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
การจัดการกับเวลาทางด้านการเรี ยน
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรี ยน
การมีสมาธิ ต่อการเรี ยน
กระบวนการรวบรวมข้อมูล
วิธีเลือกใจความสาคัญและจดจาเนื้ อหาที่
สาคัญของบทเรี ยน
การใช้เทคนิคและเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือ
ในการเรี ยน
การทดสอบตนเอง การทบทวน และการ
เตรี ยมตัวในการเรี ยน
ยุทธ์วธิ ีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ
รวม
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4.3 การวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบสมมุติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผลสั มฤทธิ์การทางเรียนของนักศึกษาเพศชายมีความแตกต่ างกับนักศึกษาเพศ
หญิง
ผลการทดสอบสมมติฐานจากตารางที่ 4.20 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาเพศ
ชายไม่มีความแตกต่างกับนักศึกษาเพศหญิง

D

ตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาจาแนกตามเพศ
ของนักศึกษา
เพศ
ชาย
หญิง
F
Sig.
ค่าเฉลี่ย
2.19
2.38
2.21
0.14
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.74
0.59

PU

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาเพศชายมีความแตกต่ างกับพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษาเพศหญิง
ผลการทดสอบสมมติ ฐานจากตารางที่ 4.21 พบว่า ในภาพรวมพฤติ ก รรมการเรี ย นของ
นัก ศึ ก ษาเพศชายและเพศหญิ ง ไม่ แตกต่ า งกัน และเมื่ อ พิจ ารณาพฤติ ก รรมในแต่ ล ะด้า นก็ พ บว่า
พฤติกรรมการเรี ยนในแต่ละด้านของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาจาแนกตาม
เพศของนักศึกษา
ชาย
หญิง
พฤติกรรมการเรียนในด้ าน
F
Sig.


1. เจตคติในการเรี ยน
3.87
3.85
0.02
0.88
2. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
3.35
3.41
0.23
0.64
3. การจัดการกับเวลาทางด้านการเรี ยน
2.74
2.71
0.03
0.86
4. ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรี ยน
2.67
2.67
0.00
0.96
5. การมีสมาธิ ต่อการเรี ยน
3.13
3.17
0.20
0.66
6. กระบวนการรวบรวมข้อมูล
3.01
3.06
0.10
0.75
7. วิธีเลือกใจความสาคัญและจดจาเนื้อหาที่สาคัญของ
บทเรี ยน
2.82
3.09
1.25
0.27
8. การใช้เทคนิคและเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการ
เรี ยน
2.87
3.09
2.30
0.14
9. การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรี ยมตัวใน
การเรี ยน
2.76
2.81
0.09
0.77
10. ยุทธ์วธิ ีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ
3.41
3.49
0.21
0.65
รวม
3.06
3.14
0.58
0.45

สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาแตกต่ างกันในนักศึกษาแต่ ละชั้นปี
ผลการทดสอบสมมติฐานจากตารางที่ 4.23 แสดงผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
การเรี ยนของนักศึกษา จาแนกตามชั้นปี ที่นกั ศึกษากาลังศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด 10
ด้าน พบว่าภาพรวมของพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาที่กาลังศึกษาในชั้นปี ที่ต่างกัน ไม่มีความ
แตกต่างกัน
เมื่อทาการพิจารณาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมในแต่ละด้านทั้ง 10 ด้าน พบว่า พฤติกรรมด้าน
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรี ยน และพฤติกรรมด้านวิธีเลือกใจความสาคัญและจดจาเนื้ อหาที่สาคัญ
ของบทเรี ยน มี ความแตกต่างกันที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 และพฤติกรรมด้านกระบวนการ
รวบรวมข้อมูล และพฤติกรรมด้านการใช้เทคนิคและเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรี ยน มีความ
แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
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ตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
จาแนกตามชั้นปี ที่ศึกษา
พฤติกรรมการเรียนในด้ าน

F

P







3.70
3.35
2.71
2.93
3.12
2.76

4.07
3.45
2.71
2.48
3.10
3.25

3.88
3.38
2.75
2.50
3.24
3.22

2.47 0.10
0.18 0.84
0.04 0.96
4.29 0.02*
0.69 0.51
4.95 0.01**

2.64

3.05

3.34

3.41

2.70

3.30

3.12

8.00 0.00**

0.04*
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1. เจตคติในการเรี ยน
2. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
3. การจัดการกับเวลาทางด้านการเรี ยน
4. ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรี ยน
5. การมีสมาธิ ต่อการเรี ยน
6. กระบวนการรวบรวมข้อมูล
7. วิธีเลือกใจความสาคัญและจดจาเนื้อหาที่สาคัญ
ของบทเรี ยน
8. การใช้เทคนิคและเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือใน
การเรี ยน
9. การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรี ยมตัว
ในการเรี ยน
10. ยุทธ์วธิ ีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ
รวม
* ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
* ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01

ชั้นปี ที่ 2
N = 21

ศึกษาชั้นปี
ชั้นปี ที่ 3 ชั้นปี ที่ 4
N = 14
N = 17

2.69
3.29
2.99

2.81
3.74
3.20

2.89
3.43
3.18

0.65
2.35
2.16

0.53
0.11
0.13

สมมติฐานที่ 4 อายุและชั้ นปี ทีท่ ศี่ ึกษามีความสั มพันธ์ ต่อต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ผลการทดสอบ ดังตารางที่ 4.24 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของอายุและชั้นปี ที่ศึกษา
มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาด้วยวิธี Pearson Correlation พบว่า
ชั้น ปี ที่ ศึ ก ษามี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก ศึ ก ษาในทางบวก โดย
พิจารณาจากค่า Pearson Correlation ที่เท่ากับ .317 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยพิจารณาจาก
ค่า Sig. (2-tailed) ซึ่ งเท่ากับ .022
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ตารางที่ 4.24 แสดงผลการทดสอบความสั ม พันธ์ ข องอายุแ ละชั้น ปี ที่ ศึ ก ษามี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา
เกรดเฉลี่ยสะสม
Pearson Correlation
.070
อายุ
Sig. (2-tailed)
.624
Pearson Correlation
.317
ศึกษาชั้นปี ที่
Sig. (2-tailed)
.022*
* ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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สมมติฐานที่ 5 พฤติกรรมในแต่ ละด้ านมีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ผลการทดสอบ ดังตารางที่ 4.25 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ ของพฤติกรรมในแต่ละ
ด้านมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาด้วยวิธี Pearson Correlation พบว่า
พฤติกรรมด้านกระบวนการรวบรวมข้อมูลมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักศึกษาในทางบวก โดยพิจารณาจากค่า Pearson Correlation ที่เท่ากับ .310 ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed) ซึ่ งเท่ากับ .026
พฤติกรรมด้านการใช้เทคนิ คและเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาในทางบวก โดยพิจารณาจากค่า Pearson Correlation ที่เท่ากับ
.310 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed) ซึ่ งเท่ากับ .026
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ตารางที่ 4.25 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมในแต่ละด้านมีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษา
พฤติกรรมในด้ าน
เกรดเฉลีย่ สะสม
1. เจตคติในการเรี ยน
Pearson Correlation
.048
Sig. (2-tailed)
.736
2. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
Pearson Correlation
.231
Sig. (2-tailed)
.100
3. การจัดการกับเวลาทางด้านการเรี ยน
Pearson Correlation
.147
Sig. (2-tailed)
.297
4. ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรี ยน
Pearson Correlation
-.257
Sig. (2-tailed)
.066
5. การมีสมาธิ ต่อการเรี ยน
Pearson Correlation
.183
Sig. (2-tailed)
.195
6. กระบวนการรวบรวมข้อมูล
Pearson Correlation
.310
Sig. (2-tailed)
.026*
7. วิธีเลือกใจความสาคัญและจดจาเนื้อหาที่สาคัญ Pearson Correlation
.195
ของบทเรี ยน
Sig. (2-tailed)
.166
8. การใช้เทคนิคและเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือ Pearson Correlation
.370
ในการเรี ยน
Sig. (2-tailed)
.007**
9. การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรี ยม Pearson Correlation
.162
ตัวในการเรี ยน
Sig. (2-tailed)
.252
10. ยุทธ์วธิ ีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ
Pearson Correlation
.133
Sig. (2-tailed)
.346
รวม
Pearson Correlation
.246
Sig. (2-tailed)
.078
* ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
** ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01

และผลการทดสอบ ดังตารางที่ 4.26 และตารางที่ 4.27 ทดสอบพฤติกรรมในแต่ละด้าน มีผล
ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก ศึ ก ษาด้ว ยวิธี ก ารวิเ คราะห์ ก ารถดถอยแบบ Stepwise พบว่ า
พฤติกรรมที่ผลต่อผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา คือ พฤติกรรมด้านการใช้เทคนิ คและเครื่ องมืออุปกรณ์
ช่วยเหลือในการเรี ยน
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่า สัม ประสิ ทธิ์ สหสัม พันธ์ และสัมประสิ ท ธิ์ การตัดสิ นใจเชิ งพหุ จากผลการ
ทดสอบพฤติกรรมในแต่ละด้านที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์
การถดถอยแบบ Stepwise
ตัวแปร
Model
R
R Square
1

การใช้เทคนิคและเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรี ยน

.370(a)

.137

ตารางที่ 4.27 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการเรี ยนในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบ Stepwise
Model

D
1

(Constant)
การใช้เทคนิคและเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือ
ในการเรี ยน
** ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
.904
.504
.467

.166

Standardized
Coefficients
Beta
.370

t

Sig.

1.793

.079

2.817 .007**

PU
การทดสอบเพิม่ เติม พฤติกรรมการเรียนในแต่ ละหัวข้ อ

ผลการทดสอบ ดังตารางที่ 4.28 และตารางที่ 4.29 ทดสอบพฤติกรรมในแต่ละหัวข้อ มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบ Stepwise พบว่า พฤติกรรม
ในหัวข้อที่ผลต่อผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา คือ หัวข้อ 6.4 ข้าพเจ้าขอคาอธิ บายเพิ่มเติมจากครู นอกเวลา
เรี ยน, 5.5 บ่อยครั้งข้าพเจ้ามักง่วงนอนในเวลาเรี ยน, 4.4 ยิ่งใกล้ถึงวันสอบ ข้าพเจ้ารู้สึกเครี ยดมาก
ยิ่งขึ้น, 2.3 หากในการเรี ยนมีขอ้ สงสัยข้าพเจ้าจะพยายามค้นคว้าข้อมูลและทาความเข้าใจทันที และ
หัวข้อ 5.7 ในขณะที่เรี ยน บ่อยครั้งข้าพเจ้าจะนัง่ คิดถึงเรื่ องอื่นๆ ที่ไม่ใช่เรื่ องเรี ยน
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่า สัม ประสิ ทธิ์ สหสัม พันธ์ และสัมประสิ ท ธิ์ การตัดสิ นใจเชิ งพหุ จากผลการ
ทดสอบพฤติกรรมในแต่ละด้าน มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบ Stepwise
หัวข้อ
Model
R
R Square
5 6.4 ข้าพเจ้าขอคาอธิ บายเพิ่มเติมจากครู นอกเวลาเรี ยน
5.5 บ่อยครั้งข้าพเจ้ามักง่วงนอนในเวลาเรี ยน
4.4 ยิง่ ใกล้ถึงวันสอบ ข้าพเจ้ารู้สึกเครี ยดมากยิง่ ขึ้น
2.3 หากในการเรี ยนมีขอ้ สงสัยข้าพเจ้าจะพยายามค้นคว้าข้อมูล .669(e)
.448
และทาความเข้าใจทันที
5.7 ในขณะที่เรี ยน บ่อยครั้งข้าพเจ้าจะนัง่ คิดถึงเรื่ องอื่นๆ ที่
ไม่ใช่เรื่ องเรี ยน

ตารางที่ 4.29 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการเรี ยนในหัวข้อต่างๆ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบ Stepwise

PU

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta

Model
5

(Constant)

6.4 ข้าพเจ้าขอคาอธิบายเพิ่มเติมจากครู นอก
เวลาเรี ยน
5.5 บ่อยครั้งข้าพเจ้ามักง่วงนอนในเวลาเรี ยน
4.4 ยิง่ ใกล้ถึงวันสอบ ข้าพเจ้ารู ้สึกเครี ยดมาก
ยิง่ ขึ้น
2.3 หากในการเรี ยนมีขอ้ สงสัยข้าพเจ้าจะ
พยายามค้นคว้าข้อมูลและทาความเข้าใจทันที
5.7 ในขณะที่เรี ยน บ่อยครั้งข้าพเจ้าจะนัง่ คิดถึง
เรื่ องอื่นๆ ที่ไม่ใช่เรื่ องเรี ยน
* ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
** ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01

1.720

.505

.258

.078

.149

t

Sig.

3.403

.001

.376

3.294

.002

.077

.214

1.939

.059

-.255

.074

-.429 -3.428

.001

.301

.109

.356

2.773

.008

-.195

.086

-.255 -2.270

.028

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในบทนี้ผวู ้ จิ ยั จะกล่าวโดยสรุ ปถึงผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั
ครั้ งต่ อ ไป กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ นัก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 ชั้น ปี ที่ 3 และชั้น ปี ที่ 4 สาขาวิ ช าการจัด การ
อุ ต สาหกรรม คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ทั้ง หลัก สู ต ร 4 ปี โดยมี นัก ศึ ก ษาให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามเป็ นจานวน 52 ราย
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5.1 สรุ ปผลการวิจัย สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
5.1.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพศ นักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 59.62 รองลงมาคือเพศชาย ร้อยละ 40.38
อายุ นักศึกษาส่ วนใหญ่ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยที่ 21.38 ปี ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.22

ชั้นปี ทีศ่ ึกษา นักศึกษาส่ วนใหญ่ ศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 2 ร้อยละ 40.38 รองลงมาศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 4
ร้อยละ 32.69 และศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 3 ร้อยละ 26.92
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เกรดเฉลี่ยสะสม นักศึ กษาส่ วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ ยสะสมอยู่ที่ 2.30 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.65
กลุ่มผลการเรียน นักศึกษาส่ วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มผลการเรี ยนปานกลาง ร้อยละ 53.85 รองลงมา
อยูใ่ นกลุ่มผลการเรี ยนต่า ร้อยละ 25.00 และกลุ่มผลการเรี ยนดี ร้อยละ 21.15

ชั้นปี ทีศ่ ึกษาของนักศึกษาจาแนกตามเพศ นักศึกษาชั้ นปี ที่ 2 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ
57.14 และเป็ นเพศชายร้อยละ 42.86 นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 85.71 และเป็ น
เพศชายร้อยละ 14.29 นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 58.82 และเป็ นเพศหญิงร้อยละ
41.18

ผลการเรี ยนของนั กศึ กษาจ าแนกตามเพศ นั กศึ กษาเพศชาย ส่ วนใหญ่ มีผลการเรี ยนปาน
กลางและต่า ร้อยละ 38.10 ในแต่ละกลุ่ม และผลการเรี ยนดีร้อยละ 23.81 นักศึกษาเพศหญิง ส่ วนใหญ่
มีผลการเรี ยนปานกลาง ร้อยละ 64.52 รองลงมาผลการเรี ยนดี ร้อยละ 19.35 และผลการเรี ยนต่า ร้อย
ละ 16.13
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ผลการเรียนของนักศึกษาจาแนกตามชั้ นปี ที่ศึกษา นักศึกษาชั้ นปี ที่ 2 ส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยน
ต่ า ร้ อยละ 47.62 รองลงมาผลการเรี ย นปานกลางร้ อยละ 42.86 และผลการเรี ย นดี ร้ อยละ 9.52
นักศึ กษาชั้ นปี ที่ 3 ส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยนปานกลาง ร้อยละ 71.43 รองลงมาผลการเรี ยนดี ร้อยละ
21.43 และผลการเรี ยนต่า ร้อยละ 7.14 นักศึกษาชั้ นปี ที่ 4 ส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยนปานกลาง ร้อยละ
52.94 รองลงมาผลการเรี ยนดี ร้อยละ 35.29 และผลการเรี ยนต่า ร้อยละ 11.76

D

5.1.2 การสรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักศึกษาในแต่ ละด้ าน
ลาดับที่ 1 ด้านเจตคติในการเรี ยน ลาดับที่ 2 ยุทธ์วิธีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบโดย
ลาดับที่ 3 แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ลาดับที่ 4 การมีสมาธิ ต่อการเรี ยน ลาดับที่ 5 กระบวนการรวบรวม
ข้อมูล ลาดับที่ 6 การใช้เทคนิคและเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรี ยน ลาดับที่ 7 วิธีเลือกใจความ
สาคัญและจดจาเนื้อหาที่สาคัญของบทเรี ยน ลาดับที่ 8 การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรี ยม
ตัวในการเรี ยน ลาดับที่ 9 การจัดการกับเวลาทางด้านการเรี ยน ลาดับที่ 10 ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ
เรี ยน
5.1.3 การวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบสมมุติฐาน

PU
สาหรับสมมติฐานในการวิจัย มีดังต่ อไปนี้
สมมติฐานการวิจัย ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ การทางเรี ยนของนักศึกษาเพศชายมีความแตกต่างกับ
นักศึกษาเพศหญิง
สมมติ ฐ านการวิจั ย ที่ 2 พฤติ ก รรมการเรี ย นของนัก ศึ ก ษาเพศชายมี ค วามแตกต่ า งกับ
พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาเพศหญิง
สมมติฐานการวิจัย ที่ 3 พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาแตกต่างกันในนักศึกษาแต่ละชั้นปี
สมมติฐานการวิจัย ที่ 4 อายุและชั้นปี ที่ที่ศึกษามีความสัมพันธ์ต่อต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักศึกษา
สมมติ ฐ านการวิจั ย ที่ 5 พฤติ ก รรมในแต่ ล ะด้า นมี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของ
นักศึกษา
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ การทางเรี ยนของนักศึกษาเพศชายมีความแตกต่างกับนักศึกษาเพศ
หญิง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
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ผลการทดสอบสมมติฐานจากตารางที่ 4.20 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาเพศ
ชายไม่มีความแตกต่างกับนักศึกษาเพศหญิง ดังนั้นจึง ปฏิเสธสมมติฐาน ผลสัมฤทธิ์ การทางเรี ยนของ
นักศึกษาเพศชายมีความแตกต่างกับนักศึกษาเพศหญิง
สมมติฐานวิจัยที่ 2 พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาเพศชายมีความแตกต่างกับพฤติกรรม
การเรี ยนของนักศึกษาเพศหญิง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
พฤติ ก รรมการเรี ย นของนัก ศึ ก ษาเพศชายและเพศหญิ ง ไม่ แตกต่ า งกัน ดัง นั้น จึ ง ปฏิ เสธ
สมมติฐาน ที่ว่าพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาเพศชายมีความแตกต่างกับพฤติกรรมการเรี ยนของ
นักศึกษาเพศหญิง

D

สมมติฐานวิจัยที่ 3 พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาแตกต่างกันในนักศึกษาแต่ละชั้นปี
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาที่กาลังศึกษาในชั้นปี ที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น
จึง ปฏิเสธสมมติฐาน ที่วา่ พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาแตกต่างกันในนักศึกษาแต่ละชั้นปี

PU
สมมติฐานวิจัยที่ 4 อายุและชั้นปี ที่ที่ศึกษามีความสัมพันธ์ต่อต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักศึกษา
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ชั้นปี ที่ศึกษามีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นัก ศึ ก ษา แต่ อายุไ ม่ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก ศึ ก ษา ดัง นั้น จึ ง ปฏิ เสธ
สมมติฐาน ในตัวแปรอายุ แต่ ยอมรับสมมติฐาน ในตัวแปรชั้นปี ที่ศึกษา

สมมติฐานวิจัยที่ 5 พฤติกรรมในแต่ละด้านมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมด้านกระบวนการรวบรวมข้อมูล และพฤติกรรม
ด้านการใช้เทคนิ คและเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักศึกษา ดังนั้นจึง ยอมรับสมมติฐาน ในตัวแปรพฤติกรรมด้านกระบวนการรวบรวมข้อมูล
และพฤติกรรมด้านการใช้เทคนิ คและเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรี ยน แต่ปฏิเสธสมมติฐาน
ในตัวแปรพฤติกรรมด้านอื่นๆ
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5.2 อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การศึกษาถึงพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา
สาขาวิ ช าการจัด การอุ ต สาหกรรม คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิท ยาลัย ธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต ย์ สามารถน า
ผลการวิจยั มาอภิปราย ได้ดงั นี้
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาชายและหญิงมีผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนไม่แตกต่างกัน ซึ่ งผลการวิจยั นี้
ไม่สอดคล้องกับ สมมติฐานแต่สอดคล้องกับงานวิจยั ของขจร พริ้ งจารัส (2519) ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความรู ้เกี่ยวกับโครงสร้างไวยากรณ์องั กฤษกับความสามารถในการนาโครงสร้างนั้นมาใช้ใน
การเรี ยน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า ความรู้เรื่ องโครงสร้างไวยากรณ์
อังกฤษของนักเรี ยนทั้งชายและหญิ งไม่ ได้แตกต่ างกันเลย อย่างไรก็ ตามมีงานวิจยั บางเล่ มที่ไ ม่
สนับสนุ นผลการวิจยั นี้ เช่น งานวิจยั ของ ไกรคุง อนัคฆกุล (2525) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยน
โครงสร้างไวยากรณ์องั กฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า นักเรี ยนหญิงมีผลสัมฤทธิ์ ในการ
เรี ย นโครงสร้ า งไวยากรณ์ องั กฤษสู ง กว่า นัก เรี ย นชาย แต่ ใ นงานวิจยั นี้ ที่ พ บว่า นัก ศึ ก ษาหญิ ง มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนพอ ๆ กับนักศึกษาชาย อาจเป็ นเพราะการสอนในระดับมหาวิทยาลัยมักเน้น
การศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรี ยนมีการทางานเป็ นกลุ่ม ซึ่ งนักศึกษาชายต้องทางานร่ วมกับนักศึกษา
หญิง รวมถึงจากผลการวิจยั ที่พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งจากการเรี ยนเป็ นกลุ่มที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนมีการปรึ กษาหารื อกัน ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ซึ่ ง
อาจจะช่วยให้นกั ศึกษาชายและหญิงมี ความรู้ความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนทัดเทียมกันได้ทาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษาเพศชายและหญิงไม่แตกต่างกัน
การที่ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมด้านการรวบรวมข้อมูลและพฤติกรรมด้านการใช้เทคนิ ค
และเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรี ยนเป็ นตัวแปรที่โดดเด่นที่สุดที่มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมด้านการรวบรวมข้อมูลและพฤติกรรมด้านการใช้เทคนิคและ
เครื่ องมื ออุ ปกรณ์ ช่วยเหลื อในการเรี ย นมีค วามส าคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นของ
นักศึกษาภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะจากงานวิจยั นี้ ถา้ ศึกษาลงไปอย่างละเอียด จะ
พบว่าหัวข้อหรื อประเด็นที่ สาคัญสาหรับนัก ศึกษาที่จะศึ กษาให้ประสบความสาเร็ จ คื อ นักศึกษา
จะต้องมีความสนใจต่อสิ่ งที่ตอ้ งการจาในแต่ละวิชาที่เรี ยน การเรี ยบเรี ยงสิ่ งที่สาคัญเป็ นถ้อยคาใหม่ๆ
เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถจาได้ง่ายขึ้น รวมถึงในระหว่างเรี ยนนั้นจะต้องมีการเขียนเรี ยบเรี ยง
เป็ นข้อความตามความเข้าใจเพื่อการทบทวนก่อนทาการสอบและ การอ่านสิ่ งที่ได้จดบันทึกไว้หรื อ
ข้อความจากหนังสื อเรี ยนอย่างพินิจ พิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และจากผลการวิจยั พบว่า ชั้นปี ที่ศึกษามีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแสดงให้
เห็นว่า นักศึกษาชั้นปี แรกๆ นั้นมักจะพบกับปั ญหาในด้านการปรับตัวให้เข้ากับการเรี ยนการสอนใน
ระดับมหาวิทยาลัย จึงส่ งผลต่อพฤติกรรมในด้านการวิธีเลือกใจความสาคัญและจดจาเนื้ อหาที่สาคัญ
ของบทเรี ยน ที่ยงั ไม่สามารถตัดสิ นใจเลือกได้อย่างดีพอ จึงส่ งผลให้นกั ศึกษาชั้นปี แรกๆ นั้นมักจะมี
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ผลการเรี ยนต่า โดยดูได้จากผลการวิจยั ที่พบว่า นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยนต่า ร้อยละ
47.62 รองลงมาผลการเรี ยนปานกลางร้อยละ 42.86 และผลการเรี ยนดี ร้อยละ 9.52
จากข้ อมู ลที่ได้ ในบทที่ 4 กลุ่มผู้วิจัยจึงสามารถที่กาหนดแนวทางการเรี ยนการสอนสาหรั บ
นักศึกษาในชั้นปี แรกๆ ทีเ่ ข้ ามาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ในนักศึกษาที่ศึกษาชั้นปี แรกๆ นั้นจะต้องเน้นให้นกั ศึกษาปรับตัวเข้ากับสภาพการเรี ยนการ
สอนในระดับมหาวิทยาลัย โดยการเน้นให้นกั ศึกษาพยายามจดบันทึกสรุ ปคาบรรยายในการเรี ยนแต่
ละครั้งที่เข้าเรี ยน ในการจดบันทึกนั้นให้บนั ทึกเป็ นข้อความตามความเข้าใจของนักศึกษาเพื่อใช้ใน
การทบทวนก่ อ นสอบ รวมถึ ง การเน้น การวิธี เ ลื อ กใจความส าคัญ และจดจ าเนื้ อ หาที่ ส าคัญของ
บทเรี ยน ซึ่ งจะสามารถส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษานั้นมีผลที่ดีข้ ึน
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5.3 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยของนักศึกษา เพื่อเป็ น
ข้อมูลสาหรับผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยได้นาไปพิจารณาและใช้วางนโยบายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม
2. ทาวิจยั เชิงทดลองเพื่อหาวิธีสร้างแรงจูงใจทางการเรี ยนสาหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
3. เนื่องจากงานวิจยั ครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะ
บริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ ในการวิจยั ต่อไปอาจจะขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังสาขา และ
คณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน หรื อศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาหลาย ๆ มหาวิทยาลัย
ซึ่ งควรจะใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากแบบทดสอบมาตรฐาน เพื่อให้คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนมาจากเกณฑ์เดียวกัน
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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
แบบสอบถามประกอบงานวิจัยเรื่อง
การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

D

คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ☑ ลงในช่องสี่ เหลี่ยมตามสถานะภาพให้ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อใกล้เคียง
ความเป็ นจริ งมากที่สุด
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ ....................... ปี
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3. ท่านกาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4

4. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ของท่าน (รวมทุกเทอม) =

โปรดทาเครื่ องหมาย☑ลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุด
1. เจตคติในการเรียน
คาถาม

1. ข้าพเจ้ามีความสุ ขที่ได้เรี ยนในสาขาวิชาที่เรี ยนอยูข่ ณะนี้
2. ข้าพเจ้ารู ้สึกสนุกสนานกับการเรี ยนเกือบทุกวิชา
3. ข้าพเจ้าชอบที่จะเรี ยนในสาขาวิชาที่ขา้ พเจ้าเลือกเรี ยนอยูข่ ณะนี้
4. ข้าพเจ้าคิดว่าการเรี ยนเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตของข้าพเจ้า
5. ข้าพเจ้าคิดว่าสาขาที่ขา้ พเจ้าเรี ยนอยูเ่ ป็ นสาขาที่ยาก
6. ถ้าข้าพเจ้าเลื อกสาขาวิชาได้ตามใจชอบข้า พเจ้า จะไม่ เลื อกเรี ย น
สาขาวิชานี้
7. ข้าพเจ้าภูมิใจเมื่อได้บอกกับใครว่ากาลังเรี ยนอยูใ่ นสาขาวิชานี้
8. ข้าพเจ้าเรี ยนสาขาวิชานี้ดว้ ยความจาใจ

ไม่จริ ง
เลย

ไม่จริ ง

จริ ง

ค่อนข้าง
จริ ง

จริ ง
ที่สุด
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2. แรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์
คาถาม

ไม่จริ ง
เลย

ไม่จริ ง

จริ ง

ค่อนข้าง
จริ ง

จริ ง
ที่สุด

ไม่จริ ง
เลย

ไม่จริ ง

จริ ง

ค่อนข้าง
จริ ง

จริ ง
ที่สุด

D

1. ข้าพเจ้าตั้งเป้ าหมายในการเรี ยนไว้อย่างชัดเจน
2. ข้าพเจ้าจะทางานหรื อการบ้านด้วยตัวเองโดยไม่ตอ้ งพึ่งคนอื่น
3. หากในการเรี ยนมีขอ้ สงสัยข้าพเจ้าจะพยายามค้นคว้าข้อมูลและทา
ความเข้าใจทันที
4. ข้าพเจ้าจะมีความพยายามมากขึ้นเมื่อรู ้วา่ ตนเองด้อยกว่าคนอื่น
5. เมื่ อประสบความล้มเหลวในการทางานข้าพเจ้ารู ้ สึกท้อไม่อยาก
ทางานนั้นอีก
6. ข้าพเจ้าจะพยายามเรี ยนวิชานั้นให้มากขึ้นเมื่อวิชานั้นเป็ นวิชาที่ยาก
7. ข้าพเจ้าเป็ นคนค้นหาความรู ้เพิ่มเติมอยูต่ ลอดเวลา
8. ข้าพเจ้าพยายามทาให้ได้ตามเกรดที่ ต้ งั เป้ าหมายไว้ในการเรี ยนแต่
ละรายวิชา
3. การจัดการกับเวลาทางด้ านการเรียน

PU

คาถาม

1. ข้าพเจ้าชอบตื่นนอนแต่เช้าเพื่ออ่านหนังสื อ
2. เมื่อทราบกาหนดสอบข้าพเจ้าจะวางแผนเพื่อเตรี ยมตัวอ่านหนังสื อ
สอบ
3. ข้าพเจ้ามักจะใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสื อหรื อทบทวนบทเรี ยน
4. ข้าพเจ้ามักจะใช้เวลาส่ วนใหญ่ศึกษาวิชาที่ ขา้ พเจ้าชอบและมีเวลา
เหลือน้อยสาหรับศึกษาวิชาอื่น
5. ข้าพเจ้าจะอ่านหนังสื อล่วงหน้าในเนื้อหาที่จะเรี ยนในครั้งต่อไป
6. เมื่อมีเวลาว่างข้าพเจ้าจะเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู ้เพิ่มเติม
7. เมื่อมีการบ้านมากข้าพเจ้าจะไม่ทาหรื อเลือกทาเฉพาะข้อที่ทาได้
8. ข้าพเจ้าจะทบทวนงานทุ กชิ้ นที่ ทาในแต่ ละครั้ งหลายๆ รอบเพื่ อ
ความถูกต้อง
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4. ความวิตกกังวลเกีย่ วกับการเรียน
คาถาม

ไม่จริ ง
เลย

ไม่จริ ง

จริ ง

ค่อนข้าง
จริ ง

จริ ง
ที่สุด

PU

D

1. ข้าพเจ้ารู ้สึกกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าข้าพเจ้าจะประสบความล้มเหลว
ในเรื่ องการเรี ยน
2. ข้าพเจ้ารู ้สึกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่ องการเรี ยนมาก
3. ข้า พเจ้า จะแสดงความเศร้ า โศกเสี ย ใจ เวลาที่ ผ ลสอบไม่ เ ป็ นไป
ตามที่คาดหวัง
4. ยิ่งใกล้ถึงวันสอบ ข้าพเจ้ารู ้สึกเครี ยดมากยิ่งขึ้น
5. ข้าพเจ้ารู ้ สึกคับข้องใจทุ กครั้ง เวลาที่ ผลการสอบไม่เป็ นไปตามที่
คาดหวัง
6. ถ้าข้าพเจ้าสอบได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อน ข้าพเจ้าจะรู ้สึกอับอาย
7. ข้าพเจ้าเชื่ อมัน่ ในตัวเองกว่าข้าพเจ้าสามารถประสบความสาเร็ จใน
เรื่ องการเรี ยน
8. ข้าพเจ้ามักจะหนี เรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนวิชาที่ขา้ พเจ้าไม่ชอบหรื อไม่
ถนัด

5. การมีสมาธิต่อการเรียน
คาถาม

1. เมื่ อเรี ยนอยู่ขา้ พเจ้าไม่ปล่อยจิ ตให้ฟุ้งซ่ านไปเรื่ องอื่ นจนเสี ยการ
เรี ยน
2. ข้าพเจ้าไม่หลงลืมต่องานที่ครู มอบหมาย
3. ข้าพเจ้าชอบคุยในเวลาเรี ยน
4. ข้าพเจ้าตั้งใจเรี ยนอย่างสม่าเสมอทุกวิชา
5. บ่อยครั้งข้าพเจ้ามักง่วงนอนในเวลาเรี ยน
6. ข้าพเจ้ามักจดหัวข้อสาคัญ ในขณะเรี ยนทุกครั้ง
7. ในขณะที่เรี ยน บ่อยครั้งข้าพเจ้าจะนัง่ คิ ดถึงเรื่ องอื่นๆ ที่ ไม่ใช่ เรื่ อง
เรี ยน
8. เมื่อข้าพเจ้าสนใจเรื่ องใดก็จะพยายามเรี ยนรู ้ส่ิ งนั้นอย่างตั้งใจ

ไม่จริ ง
เลย

ไม่จริ ง

จริ ง

ค่อนข้าง
จริ ง

จริ ง
ที่สุด
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6. กระบวนการรวบรวมข้ อมูล
คาถาม

ไม่จริ ง
เลย

ไม่จริ ง

จริ ง

ค่อนข้าง
จริ ง

จริ ง
ที่สุด

ไม่จริ ง
เลย

ไม่จริ ง

จริ ง

ค่อนข้าง
จริ ง

จริ ง
ที่สุด

D

1. ข้าพเจ้าวางแผนการเรี ยนเป็ นประจา
2. ข้าพเจ้าสรุ ปเนื้อหาที่เรี ยนเพื่อใช้ในการสอบ
3. ข้าพเจ้าหาความรู ้เพิ่มเติมจากสื่ อต่าง ๆ นอกจากตาราเรี ยน
4. ข้าพเจ้าขอคาอธิ บายเพิ่มเติมจากครู นอกเวลาเรี ยน
5. ข้าพเจ้าเตรี ยมอ่านหนังสื อล่วงหน้าก่อนเข้าเรี ยน
6. ข้าพเจ้าให้ความสนใจต่อสิ่ งที่ตอ้ งการจา ในแต่ละวิชาที่เรี ยน
7. ในการเรี ยนแต่ละวิชา ข้าพเจ้าจะพยายามเรี ยบเรี ยงสิ่ งที่สาคัญเป็ น
ถ้อยคาใหม่ๆ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถจาได้ง่ายขึ้น
8. ในการเรี ยนแต่ละวิชา ข้าพเจ้าจะพยายามเชื่ อมโยงสิ่ งบทเรี ยนต่างๆ
เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถมองในภาพรวมได้

7. วิธีเลือกใจความสาคัญและจดจาเนือ้ หาที่สาคัญของบทเรียน

PU

คาถาม

1. ในการเรี ยน ข้าพเจ้าจะเลื อกจับใจความสาคัญ ในการเรี ยงลาดับ
ความสาคัญของเนื้อหา
2. ในการเรี ยน ข้าพเจ้าจะสารวจหนังสื อเรี ยนจนจบเล่ม โดยอ่านคานา
สารบัญ บทสุ ดท้ายของหนังสื อ และสารวจแต่ละบทก่อนที่จะอ่าน
3. ข้ า พเจ้ า จะพยายามอ่ า นหนั ง สื อเรี ยนแต่ ล ะวิ ช าเพื่ อ ให้ ไ ด้
แนวความคิดหลักของแต่ละบทเรี ยน
4. ข้า พเจ้า จะตั้ง ค าถามให้กับ ตัวเองในขณะที่ อ่ า น โดยตั้ง ค าถาม
เกี่ยวกับข้อความที่เขียนและคิดที่ผเู ้ ขียนแสดงออกมา
5. ข้าพเจ้าจะทาการขีดเส้นใต้และการจดบันทึกในแต่ละบทเรี ยนและ
ระมัดระวังในการเลือกข้อมูลหลักและรายการละเอียดที่สาคัญ
6. ข้าพเจ้าจะทาการรวบรวมสิ่ งที่จดในชั้นเรี ยนและที่ บนั ทึกในตารา
เรี ยนเข้าด้วยกัน เป็ นโน้ตย่อ เพื่อให้ง่ายต่อการจา
7. ข้าพเจ้าจะทบทวนอย่างสม่าเสมอ ก่อนและหลังชัว่ โมงเรี ยน
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8. การใช้ เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์ ช่วยเหลือในการเรียน
คาถาม

ไม่จริ ง
เลย

ไม่จริ ง

จริ ง

ค่อนข้าง
จริ ง

จริ ง
ที่สุด

ไม่จริ ง
เลย

ไม่จริ ง

จริ ง

ค่อนข้าง
จริ ง

จริ ง
ที่สุด

D

1. ก่อนเรี ยนในแต่ละวิชา ข้าพเจ้าศึกษาวิชานั้นมาล่วงหน้า พอให้มี
ความรู ้บา้ ง
2. ในข้อสงสัยใดๆ ของแต่ละวิชาข้าพเจ้าจะ ถามอาจารย์เพื่อให้เกิ ด
ความรู ้ ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
3. เมื่อเรี ยนในแต่ละวิชา ข้าพเจ้าจะอ่านข้อความที่จดบันทึกไว้ หรื อ
ข้อความจากหนังสื อเรี ยน อย่างพิ นิจ พิ เคราะห์ จะทาให้เกิ ดความ
เข้าใจ
4. ข้าพเจ้าจะพยายามเขี ยนเป็ นข้อความตามความเข้าใจของข้าพเจ้า
เพื่อเป็ นการทบทวนเสมอ ก่อนทาการสอบ

9. การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน
คาถาม

PU

1. ข้าพเจ้าจะจัดเวลาในแต่ละวันเพื่อทาการบ้านอย่างสม่าเสมอ
2. หากในวันใดไม่มีการบ้าน ข้าพเจ้าจะทาการทบทวนบทเรี ยนแต่ละ
วิชา
3. ทุกครั้งที่อาจารย์ได้สัง่ การบ้าน ข้าพเจ้าจะทาการตรวจดูอย่างคร่ าว
ๆ ว่าพอทาได้หรื อไม่ หากมีขอ้ สงสัยจะทาการสอบถามอาจารย์ก่อน
4. ข้าพเจ้าจะรี บทาการบ้าน โดยจะรี บทาให้เสร็ จภายในวันนั้น
5. ก่อนส่ งการบ้านแต่ละครั้ง ข้าพเจ้าจะตรวจสอบความถูกต้องก่อน
ส่ งทุกครั้ง
6. ข้าพเจ้าจะจัดเวลาสาหรับทบทวนบทเรี ยน อย่างสม่าเสมอ
7. ในวิชาคานวณ ข้าพเจ้าจะหมัน่ ทาแบบฝึ กหัดที่เรี ยนไป เพื่อเป็ นการ
ทบทวนสูตรไปด้วย
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10. ยุทธ์ วธิ ีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ
ไม่จริ ง
เลย

คาถาม

ไม่จริ ง

จริ ง

ค่อนข้าง
จริ ง

PU

D

1. ข้าพเจ้าจะอ่านหนังสื อเตรี ยมสอบ โดยอ่านวิชาที่ สอบวันแรกไป
จนถึงวันสุ ดท้ายแล้วจึงอ่านย้อนจากวันสุ ดท้ายถึงวันแรกอีกครั้ง
2. ข้าพเจ้าจะพยายามหาข้อสอบเก่า หรื อแนวข้อสอบจากรุ่ นพี่ เพื่อให้
เห็นแนวข้อสอบชัดเจนยิ่งขึ้น
3. ข้าพเจ้าจะติวกับเพื่อนเสมอ เพื่อเป็ นการทบทวนและเตรี ยมตัวก่อน
สอบ
4. ข้าพเจ้าจะทาการค้นคว้าเพิ่มเติม โดยสอบถามอาจารย์ผสู ้ อนก่อน
ว่าต้องการให้คน้ คว้าเพิ่มเติมเพื่อใช้ในเรื่ องใดหรื อไม่ หรื อข้อสอบจะ
ออกเฉพาะที่บรรยายหรื อในตาราเท่านั้น
5. ข้าพเจ้าจะจาหัวข้อสาคัญ ๆ ไว้ โดยเฉพาะหัวข้อที่ อาจารย์ผสู ้ อน
เน้นเป็ นพิเศษ และจารายละเอียดในหัวข้อนั้น ๆ ด้วย
6. ในการทาข้อสอบ ข้าพเจ้าจะทาการตี ความคาถามในข้อสอบให้
ถูกต้องเสมอ
7. ก่อนสอบข้าพเจ้าจะทบทวนรายวิชาที่จะสอบตั้งแต่ตอนเย็นของคืน
ก่อนสอบ และตอนเช้ามืดของวันสอบ
8. ในการทาข้อ สอบ ถ้า มี เ วลาเหลื อในการท าข้อ สอบ ข้า พเจ้า จะ
ทบทวนคาตอบโดยเฉพาะ ข้อสอบอัตนัย และถ้าเป็ นข้อสอบปรนัย
จะตรวจสอบว่าทาครบทุกข้อหรื อไม่

จริ ง
ที่สุด

ขอขอบคุณทีใ่ ห้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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