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บทคดัย่อ 
             การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมุ่ง
ศึกษานกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีท่ี 2, 3 และ 4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
คร้ังน้ี คือ แบบสอบถามใหน้กัศึกษาท าการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียน 10 ดา้น คือ เจตคติใน
การเรียน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การจดัการกบัเวลาทางดา้นการเรียน ความวติกกงัวลเก่ียวกบัการเรียน การมีสมาธิ
ต่อการเรียน กระบวนการรวบรวมขอ้มูล การเลือกใจความส าคญัและจดจ าเน้ือหาท่ีส าคญัของบทเรียน การใช้
เทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตวัในการ
เรียน และยุทธ์วิธีในการสอบและการเตรียมตวัสอบ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใช้
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์
พหุคูณและสมการถดถอยพหุคูณ การทดสอบสมมติฐานไดก้ าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 
0.01 
 ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี ้

1) พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนัรวมถึงผลสัมฤทธ์ิการเรียนไม่
แตกต่างกนั 

2) พฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาในแต่ละดา้น ล าดบัท่ี 1 ดา้นเจต
คติในการเรียน ล าดบัท่ี 2 ยทุธ์วธีิในการสอบและการเตรียมตวัสอบโดยล าดบัท่ี 3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ล าดบัท่ี 4 
การมีสมาธิต่อการเรียน ล าดบัท่ี 5 กระบวนการรวบรวมขอ้มูล ล าดบัท่ี 6 การใช้เทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์
ช่วยเหลือในการเรียน ล าดบัท่ี 7 วิธีเลือกใจความส าคญัและจดจ าเน้ือหาท่ีส าคญัของบทเรียน ล าดบัท่ี 8 การ
ทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตวัในการเรียน ล าดบัท่ี 9 การจดัการกบัเวลาทางดา้นการเรียน ล าดบั
ท่ี 10 ความวติกกงัวลเก่ียวกบัการเรียน 
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3) พฤติกรรมดา้นการรวบรวมขอ้มูลและพฤติกรรมดา้นการใช้เทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือ
ในการเรียนเป็นตัวแปรท่ีโดดเด่นท่ีสุดท่ีมีความสัมพนัธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และชั้นปีท่ีศึกษามี
ความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 DPU



I 
 

กติตกิรรมประกาศ 
 

 การท าวิจยัคร้ังน้ี ไดรั้บความกรุณาอยา่งยิ่งจากท่านผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ี
ให้โอกาสในการท างานโดยให้ทุนอุดหนุนจนสามารถด าเนินการวิจยัได้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ท่านรองศาสตราจารย ์ดร.สรชยั พิศาลบุตร ท่ีปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและ
วทิยบริการ ท่ีไดใ้หค้วามกรุณาสนบัสนุน ช่วยเหลือทั้งดา้นความรู้ โอกาสและก าลงัใจ ตลอดจนให้
ขอ้เสนอแนะอนัเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าใหง้านวจิยัน้ีส าเร็จลงได ้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.อุปถัมภ์ สายแสงจนัทร์ คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ ท่ีได้ให้การส่งเสริมการท าวิจัยน้ี พร้อมทั้ งร่วมให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์ 
ขอขอบคุณนักวิจัยและบุคลากรศูนย์วิจัย ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน ท าให้การ
ด าเนินงานต่างๆ สามารถเป็นไปอยา่งราบร่ืนตลอดเส้นทางของการท างาน 
 สุดทา้ยน้ี งานวจิยัคร้ังน้ีจะส าเร็จลงมิได ้หากไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากนกัศึกษาสาขาวิชา
การจดัการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ไดใ้ห้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม 
 
       ผอ่งใส  เพช็รรักษ ์
       อาทร  จิตสุนทรชยักุล 

ศิรัตน์ แจง้รักษส์กุล 
เมษายน 2556 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การศึกษาถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อบ่งบอกถึง

ความเป็นมนุษยท่ี์มีคุณภาพ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และวฒันธรรมของประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาในระดบัอุดมศึกษานั้น นบัไดว้่ามีบทบาท
ส าคญัอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ในการพฒันาทางดา้นสติปัญญาและความคิด
ของคนใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวชิาการ และวชิาชีพขั้นสูง เพื่อส่งเสริมคุณภาพในการ
ด ารงชีวติของตนเอง สังคมและประเทศชาติ (ส านกันายกรัฐมนตรี, 2525) 

ส าหรับการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์นั้นเป็นสาขาท่ีบูรณาการหรือรวบรวมศาสตร์ดา้น
วศิวกรรมอุตสาหการเขา้กบัศาสตร์ดา้นการบริหารอุตสาหกรรม ศึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัการ
ในธุรกิจท่ีมุ่งเน้น การผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต การจดัการด้านคุณภาพ การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการควบคุมค่าใชจ่้ายในการผลิต ผูศึ้กษาเป็นผูท่ี้ชอบหรือสนใจ
ท างานในธุรกิจอุตสาหกรรม โดยท่ีแนวทางการศึกษา คือ การศึกษาวิชาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต การจดัการดา้นคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและการควบคุมค่าใชจ่้ายในการผลิต  สอดคลอ้งกบัต าแหน่งงานในอุตสาหกรรม เช่น การ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control), การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement), การ
จดัการว ัสดุและการจัด ซ้ือ  (Purchasing and Material Control) , การจดัการการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics Management), การวางแผนและควบคุม
การผลิต (Production Planning Control), การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ (Machine 
Maintenance) ฯลฯ 

ซ่ึงทางภาควชิาการจดัการอุตสาหกรรมไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการผลิตบณัฑิต
ทางดา้นการจดัการอุตสาหกรรมให้สามารถออกไปท าหน้าท่ีพฒันาประเทศ โดยพฒันาการ
เรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นกัศึกษาปฏิบติังานได้จริงและถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและคุณวุฒิ 
รวมทั้งสร้างเจตคติให้นกัศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสามารถประยุกตใ์ชไ้ด้
อย่างเป็นระบบและถูกตอ้ง ซ่ึงการท่ีจะผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพตอ้งค านึงถึงพฤติกรรมการ
เรียนท่ีมีผลต่อคุณภาพการศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ากรอบทางด้านพฤติกรรมการเรียนของ สิงห์ 
ไทยวงศ ์ (2544) ท่ีไดแ้ปลและดดัแปลงขอ้ค าถามมาจากแบบส ารวจ Learning and Study 
Strategies Inventory--LASSI ของมหาวิทยาลยัเท็กซสั แห่งออสติน (University of Texas at 
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Austin) โดย Weinstein and Palmer (2002) ท่ีสร้างข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1987 เพื่อเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั
นกัศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 10 ดา้น คือ เจตคติในการเรียน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การจดัการกบั
เวลาทางดา้นการเรียน ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการเรียน การมีสมาธิต่อการเรียน กระบวนการ
รวบรวมขอ้มูล การเลือกใจความส าคญัและจดจ าเน้ือหาท่ีส าคญัของบทเรียน การใช้เทคนิค
และเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตวั
ในการเรียน และยทุธ์วธีิในการสอบและการเตรียมตวัสอบ   

ดังนั้ นกลุ่มผูว้ิจ ัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาหาพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เพื่อเสริมสร้างใหน้กัศึกษาประสบผลส าเร็จทางการเรียนไดดี้ยิ่งข้ึน และสามารถ
น าไปพฒันาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาสาขาวิชา
การจดัการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤตกิรรมการเรียนของนักศึกษา 
1. เจตคติในการเรียน  
2. แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
3. การจดัการกบัเวลาทางดา้นการเรียน 
4. ความวติกกงัวลเก่ียวกบัการเรียน 
5. การมีสมาธิต่อการเรียน 
6. กระบวนการรวบรวมขอ้มูล 
7. วธีิเลือกใจความส าคญัและจดจ าเน้ือหาท่ีส าคญัของ
บทเรียน 
8. การใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือใน
การเรียน  
9. การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตวั
ในการเรียน 
10. ยทุธ์วธีิในการสอบและการเตรียมตวัสอบ 
 

ผล สัมฤท ธ์ิ ท า ง ก า ร เ รี ยนขอ ง
นั ก ศึกษ าสาขาวิช าก า รจัดก า ร
อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกจิ  
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1.3 สมมติฐานของการวจัิย 
 พฤติกรรมการเรียนผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการ
อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ในแต่ละกลุ่มผลการเรียน 
 
1.4. นิยามศัพท์ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ของนกัศึกษาตั้งแต่ภาค
เรียนแรกท่ีเขา้มาศึกษาจนถึงภาคเรียนปัจจุบนั 

นักศึกษาสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม หมายถึง นกัศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวชิาการ
จดัการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2555 

พฤติกรรมการเรียน หมายถึง พฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนมี
กระบวนการศึกษาหาความรู้อยา่งไร ซ่ึงประกอบดว้ย 
               1. เจตคติในการเรียน หมายถึง เจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อสถานศึกษาและความส าเร็จ
ในการเรียน 
               2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง การท่ีนกัศึกษามีความขยนัเอาใจใส่ มีระเบียบวินยัใน
ตนเอง และมีความพยายามซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าให้การเรียนนั้นประสบความส าเร็จ  
               3. การจดัการกบัเวลาทางดา้นการเรียน หมายถึง การท่ีนกัศึกษาวางแผน และจดัการ
ก าหนดเวลาของตนเองตามสถานการณ์ต่าง ๆ  
              4. ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการเรียน หมายถึง ระดบัความกงัวลของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
สถานศึกษา นกัศึกษาท่ีมีระดบัคะแนนต ่ามกัจะพบประสบการณ์หลายอยา่งท่ีท าให้เกิดความ
วติกกงัวลสูงในสถานศึกษา ส่วนนกัศึกษาท่ีมีระดบัคะแนนสูงมกัจะมีความวิตกกงัวลเก่ียวกบั
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงชดัเจน  
             5. การมีสมาธิต่อการเรียน หมายถึง ความสามารถของนกัศึกษาท่ีมีความสนใจต่อ
เหตุการณ์ในขณะนั้น  
               6. กระบวนการรวบรวมขอ้มูล หมายถึง วิธีการท่ีนกัศึกษาสามารถใชก้ารจินตนาการ 
กลวิธีในการจดัการ และทกัษะของเหตุผลหรือวิธีการในการเรียนท่ีช่วยให้นกัศึกษาสามารถ
เช่ือมโยงความรู้เดิมเขา้กบัส่ิงท่ีพวกเขาก าลงัจะเรียนรู้และจดจ า  
               7. วิธีเลือกใจความส าคญัและจดจ าเน้ือหาท่ีส าคญัของบทเรียน หมายถึง ทกัษะของ
นกัศึกษาท่ีสามารถจบัใจความส าคญัของเน้ือหาวา่ส่วนใดส าคญัมาก และส่วนใดท่ีไม่ค่อยมี
ความส าคญักบัรายละเอียด  
                8. การใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน หมายถึง การท่ีนกัศึกษา
สามารถใชข้อ้มูลหรือตวัอยา่งท่ีมีอยูช่่วยเหลือในการเรียนและคน้ควา้ขอ้มูล 
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               9. การทดสอบตนเอง การทบทวนและการเตรียมตวัในการเรียน หมายถึง จินตนาการ 
หรือการสร้างภาพอนัเป็นเทคนิคท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษาเขา้ใจในบทเรียนมากยิง่ข้ึน 
               10. ยทุธ์วธีิในการสอบและการเตรียมตวัสอบ หมายถึง การเตรียมตวัในการสอบของ
นกัศึกษา ซ่ึงรวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการท่องจ า 

 
1.5. ขอบเขตของการวจัิย 
 การศึกษาวิจัยคร้ัง น้ีศึกษาเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม หลกัสูตร 4 ปี ท่ีก าลงัศึกษาในปีการศึกษา 
2555 จ านวน 200 คน (ขอ้มูลจาก ZAP ประจ าปีการศึกษา 2555)  
 
1.6.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 
2. น าพฤติกรรมการเรียนท่ีไดม้าใช้ประกอบในการปรับปรุงวิธีการสอนท่ีเหมาะสมแก่

นกัศึกษา 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
  
ผูว้จิยัไดศึ้กษาและคน้ควา้ทฤษฎี ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นกรอบในการศึกษาดงัน้ี 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียน อนัไดแ้ก่ 
2.1.1 เจตคติในการเรียน  
2.1.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
2.1.3 การจดัการกบัเวลาทางดา้นการเรียน 
2.1.4 ความวติกกงัวลเก่ียวกบัการเรียน 
2.1.5 การมีสมาธิต่อการเรียน 
2.1.6 กระบวนการรวบรวมขอ้มูล 
2.1.7 วธีิเลือกใจความส าคญัและจดจ าเน้ือหาท่ีส าคญัของบทเรียน 
2.1.8 การใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน  
2.1.9 การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตวัในการเรียน 
2.1.10 ยทุธ์วธีิในการสอบและการเตรียมตวัสอบ 

2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 พฤติกรรมการเรียน 

ความหมายของพฤติกรรมการเรียน 
ความหมายของค าว่าพฤติกรรมการเรียน (learning behaviors) มีค าอ่ืน ๆ ท่ีมี

ความหมายเหมือนกนั ไดแ้ก่ ทกัษะการเรียน (study skills) เทคนิคการเรียน (study techniques) 
นิสัยในการเรียน (study habits) และยุทธ์วิธีการเรียน (learning strategies) ดงันั้น ผูว้ิจยัจึง
น าเสนอความหมายพฤติกรรมการเรียน ทกัษะการเรียน เทคนิคการเรียน นิสัยในการเรียน และ
ยทุธ์วธีิการเรียน ไวด้งัน้ี 

Holtzman (1965, p. 17) ได้กล่าวถึงนิสัยในการเรียนว่ามีพฤติกรรมการเรียนท่ี
แสดงออกอยา่งสม ่าเสมอเก่ียวกบัการใช้เวลาเรียน รู้จกัใชเ้วลาในการเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
รู้จกัแบ่งเวลา ไม่ผดัผอ่นและหลีกเล่ียงและปฏิบติังานไดรั้บมอบหมายทนัเวลา 

Wrenn and Larsen (1969, pp. 1-4) ไดเ้สนอวา่ทกัษะในการเรียนและเทคนิคในการ
เรียนเป็นลกัษณะของพฤติกรรมแบบหน่ึงและเป็นส่วนหน่ึงของนิสัยในการเรียน ซ่ึงนิสัยใน
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การเรียน (study habits) เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกหรือกระท า ในการ
เรียนรู้เก่ียวกบัส่ิงของและบุคคล (Jearakul, 1976, p. 15)  ซ่ึงลกัษณะนิสัยในการเรียนนั้นจะ
รวมไปถึง เทคนิคในการเรียน และทกัษะในการเรียนดว้ย  (วิชชุดา เตียวสกุล, 2529, หนา้ 6) 
เช่นเดียวกบั ผ่องพรรณ เกิดพิทกัษ ์ (2538, หน้า 1) ท่ีกล่าววา่นิสัยในการเรียน หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกอยา่งสม ่าเสมอ แสดงถึงความพอใจและมุ่งมัน่ท่ีจะศึกษาหาความรู้ให้
บรรลุผลส าเร็จ ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวประกอบดว้ยความตั้งใจ และเอาใจใส่ในการเรียน การ
วางแผนและการจดัระบบการเรียน มีความมุ่งมัน่ท่ีจะแสวงหาความรู้ และพฒันาการเรียนให้ดี
ข้ึนเร่ือย ๆ โดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค มีความคิดริเร่ิม ขยนั อดทน รับผิดชอบ พึ่งตนเอง และมี
ความภาคภูมิใจในผลการเรียนของตน 

Weinstein and Mayer (1986, p. 315) ให้ความหมายวา่ เป็นพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ี
แสดงให้เห็นว่าผูเ้รียนมีกระบวนการศึกษาหาความรู้อย่างไร ตวัอย่างเช่น การขีดเส้นใต้
ขอ้ความท่ีส าคญั ๆ การสรุปประเด็นส าคญัของส่ิงท่ีเรียน หรือการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
เพื่อใหส่ิ้งท่ีเรียนกระจ่างข้ึน 

Cranston and Mccort (1985, p. 136) ไดใ้ห้ความเห็นวา่พฤติกรรมในการเรียนของ
ผูเ้รียนและเจตคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียน การสอน ผูส้อน และสัมพนัธภาพกบัเพื่อน 
หมายถึง วธีิการเรียนของผูเ้รียนท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าขณะนั้นเอง 

ธีรยุทธ์  เสนียว์งศ ์ณ อยุธยา (2525, หนา้ 33) ไดอ้ธิบายความหมายและลกัษณะของ
พฤติกรรมการเรียนพอสรุปไดว้่า พฤติกรรมการเรียน หมายถึง การกระท าหรือกิจกรรมท่ี
นกัเรียนแสดงออกเพื่อมุ่งพฒันาในดา้นความรู้ เจตคติ และทกัษะตามจุดมุ่งหมายท่ีไดก้ าหนด
ไวใ้นวชิาต่าง ๆ 
          สุมานิน รุ่งเรืองธรรม (2526, หนา้ 33) ไดส้รุปวา่พฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน มี
จุดมุ่งหมายเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหผู้เ้รียนมีความเจริญสูงสุด โดยผา่นประสบการณ์ต่าง 
ๆ ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้า่พฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนก็คือ ส่ิงท่ีบุคคลกระท าขณะท่ีเรียน
นัน่เอง 
          โสภา  ชูพิกุลชยั  (2528, หนา้ 111) ให้ความหมายของพฤติกรรมการเรียน หมายถึง การ
กระท า หรือกิจกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกในดา้นการเรียน การตอบสนองหรือปฏิกิริยาท่ี
นกัเรียนมีต่อประสบการณ์ ส่ิงแวดล้อมในขณะท่ีเรียนด้วย ดงันั้นพฤติกรรมการเรียนของ
นกัเรียนนั้นข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของนกัเรียนเป็นส าคญั 
          ภิญโญ สาธร (2531, หนา้ 16) ไดส้รุปถึงพฤติกรรมการเรียนท่ีดี คือ การปฏิบติัตวัทั้งใน
และนอกห้องเรียน โดยนกัเรียนควรให้ความสนใจเฉพาะส่ิงท่ีครูสอนเท่านั้น ถา้ช่วงใดฟังครู
อธิบายไม่ทนัหรือไม่เขา้ใจแจ่มแจง้ควรยกมือถามทนัที ถา้ช่วงใดฟังหรือจดค าอธิบายไม่ทนั
ควรเวน้ท่ีจดไวภ้ายหลงัแลว้รีบจดในส่ิงท่ีครูก าลงัพูดอยู่ การจดค าอธิบายควรจดจากความ
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เขา้ใจของนักเรียนเอง เม่ืออยู่นอกห้องเรียน นักเรียนควรท าแบบฝึกหัดท่ีครูสั่งหรือลอง
ทบทวนดูในส่ิงท่ีเรียนมาแลว้ในชั้นเรียน และท าตารางเวลาส่วนตวัประจ าสัปดาห์เพื่อวางแผน
ในการเรียน 
          ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ (2541, หนา้ 7) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมการเรียนวา่
หมายถึง  การปฏิบัติตัวทางการเรียนของนักเรียนทั้ งในและนอกห้องเรียน ได้แก่ 
          1. การปฏิบติัตวัในห้องเรียนท่ีโรงเรียน ขณะท่ีครูก าลงัสอนในชั้นเรียน ไดแ้ก่ การน า
อุปกรณ์มาเรียนครบ เขา้ชั้นเรียนตรงเวลา ตั้งใจฟังครูสอน จดค าอธิบายของครูสรุปเป็นความ
เขา้ใจของนกัเรียนเอง 
          2. การปฏิบติัตวันอกหอ้งเรียน ไดแ้ก่ ทบทวนบทเรียน ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้เสร็จ
และส่งตามก าหนดเวลา ไม่ละเลยหรือหลีกเล่ียงงานท่ีไดรั้บมอบหมาย พยายามติดตามผลงาน
ของตนท่ีไดท้  าไปแลว้เพื่อแกไ้ขปรับปรุงงานท่ีท าบกพร่องใหดี้ยิง่ข้ึน 
          จากการศึกษาของก่ิงกาญจน์  ปานทอง (2545) สรุปวา่ ความหมายของพฤติกรรม การ
เรียนวา่ หมายถึง การปฏิบติัตวัของนกัศึกษาเก่ียวกบัการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัวนั เวลา และสถานท่ี ไดแ้ก่ การแบ่งเวลาในการเรียน การฟัง การอ่าน การจด
โนต้เพื่อช่วยจ า การส่งการบา้น การทบทวนบทเรียน และการเตรียมตวัสอบ เป็นตน้ 
          กรมวิชาการ (2542) ไดมี้แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพทางการเรียน  มีการ
จดัรูปแบบการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ท่ีส าคญั มีองคป์ระกอบเป็นจิตใจ ไดแ้ก่ เจตคติ
ท่ีดี มีแรงจูงใจ ลกัษณะเฉพาะในการเรียน ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนรู้ นิสัยในการเรียน ความ
พร้อม ไดแ้ก่ การใชเ้วลา ส่ิงแวดลอ้ม สภาพร่างกาย และวิธีการเรียน ไดแ้ก่ การจ า การคิด การ
ฟัง การอ่าน การเขียน โดยจดักิจกรรมสนับสนุนมีขอบข่ายเน้ือหา ต่าง ๆ เช่น การก าหนด
เป้าหมายการเรียน การปลูกฝังเจตคติและแรงจูงใจในการเรียน การส ารวจนิสัยทางการเรียน 
การส ารวจลีลาการเรียนรู้ การบริหารเวลาให้เหมาะสม การพฒันาความคิดสร้างสรรค์  การฝึก
ทกัษการคิดรวบยอด การคิดอย่างเป็นระบบการพฒันาทกัษะการอ่าน ฝึกทกัษะการฟัง การ
เขียน การจดบนัทึก และการพูด ฝึกทกัษะในการจ า สร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้  การเตรียมตวัสอบ 
เพื่อให้ผูเ้รียนมีความพร้อมท่ีจะเรียน รู้จกัลกัษณะเฉพาะในการเรียน อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสม และมีวิธีการเรียนท่ีดี และสามารถพฒันาตนเองได ้เน้นการสร้างพฤติกรรมท่ีดี
ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
          จากการศึกษาของพรพจน์ เพช็รทวพีรเดช (2547) สรุปวา่ ความหมายของพฤติกรรมการ
เรียน หมายถึง การกระท ากิจกรรม การตอบสนอง ปฏิกิริยา หรือวิธีการและเทคนิคในการ
เรียนของนกัเรียน ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ เจตคติ ให้บรรลุจุดประสงค์ท่ี
ก าหนดในวชิาต่าง ๆ โดยมีการแสดงออกอยา่งสม ่าเสมอดว้ยความพึงพอใจ และมานะพยายาม
ท่ีจะพฒันาการเรียนใหดี้ข้ึนโดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค 
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          จากการศึกษาของสุทศัน์ สีแกว้เขียว (2548) สรุปวา่ ความหมายของพฤติกรรมในการ
เรียน หมายถึง เป็นพฤติกรรมท่ีสืบเน่ืองมาจากทกัษะในการเรียนและเทคนิค  ในการเรียน
ส าหรับนกัศึกษาอาจถือไดว้า่เป็นเทคนิคในการเรียนอยา่งหน่ึง ซ่ึงก่อใหเ้กิดพฤติกรรมทางดา้น
การเรียนท่ีปฏิบติัเป็นประจ า โดยพฤติกรรมส่วนน้ีมาจากเทคนิคในการเรียน รวมถึงการท างาน
และการใชเ้วลาอยา่งเหมาะสมของนกัศึกษาดว้ย  

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปได้ว่าพฤติกรรมการเรียนเป็นการแสดงออกใน
การปฏิบติัตวัของนกัศึกษาเก่ียวกบัการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนอยา่งสม ่าเสมอเก่ียวกบั
การศึกษาเล่าเรียนซ่ึงสามารถพฒันาดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น การรู้จกัใชเ้วลาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
มีการเตรียมตวัในการเรียน การจดบนัทึก การมีสมาธิการจ า การใชเ้ทคนิคต่าง ๆ การอ่าน การ
เลือกใจความส าคญั กระบวนการรวบรวมขอ้มูล หรือการเตรียมตวัสอบ  และพฤติกรรมการ
เรียนท่ีพฒันาดว้ยการฝึกฝนและมีประสบการณ์  โดยเฉพาะวิธีการเรียนท่ีมีการปฏิบติัเป็น
ประจ าหรือปฏิบติับ่อยคร้ังจะน าไปสู่นิสัยในการเรียนท่ีดี ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความรู้ 
ทกัษะ เจตคติ ใหบ้รรลุจุดประสงคท่ี์ก าหนดในการเรียน 

 
       2.1.1 เจตคติในการเรียน  

เจตคติในการเรียน ถือเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ซ่ึงในความหมายของเจตคติ ชยัวฒัน์ แสงศรี (2538, หนา้ 53) กล่าววา่ เจตคติเป็นความรู้สึก 
ความคิดท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือส่ิงแวดลอ้ม ความรู้สึก 
และความคิดดังกล่าวเป็นไปได้ในทางชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อนัมี
แนวโนม้ท่ีจะให้บุคคลแสดงปฏิกิริยาและกระท าต่อส่ิงนั้น ๆ ทั้งในการสนบัสนุนและต่อตา้น 
เจตคติ เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน การท่ีเราจะทราบเจตคติของบุคคลหน่ึงได้
ก็ตอ้งใช้วิธีแปลความหมายของการแสดงออก ซ่ึงอาจจะเป็นแบบหน่ึงขององคป์ระกอบของ
เจตคติก็ได ้ส่วนเจตคติทางการเรียนนั้น 

วิชชุดา เตียวสกุล (2529, หนา้ 14) กล่าวถึงเจตคติทางการเรียน วา่เป็นความรู้สึกและ
ความคิดเห็นท่ีมีต่อความรู้ต่อการศึกษา ทั้งทางดา้นการเรียนการสอน คือยอมรับตวัครูและ
คุณค่าทางการศึกษา สอดคลอ้งกบั สุดฤทยั มุขยวงศา (2533, หนา้ 7) ท่ีอธิบายเจตคติในการ
เรียนวา่เป็นสภาพทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความเช่ือ และพฤติกรรมท่ีแสดงออก เพื่อ
ตอบสนองต่อครู โรงเรียนและระบบการศึกษา เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ ซ่ึงแสดง
ออกมาได ้2 ดา้น คือ 

1. เจตคติในทางท่ีดีต่อการเรียน นกัเรียนจะแสดงออกในลกัษณะของความพึงพอใจ 
สนใจมาเรียนสม ่าเสมอ ยอมรับความสามารถ และวธีิการของครู เห็นคุณค่าของการศึกษา 
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2. เจตคติในทางท่ีไม่ดีต่อการเรียน นกัเรียนจะแสดงออกในลกัษณะของความไม่พึง
พอใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่ชอบครู ไม่ตั้งใจเรียน ขาดเรียนบ่อย ๆ ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษา 

นภาพร เมฆรักษาวนิช (2515) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งนิสัยในการเรียน เจต
คติในการเรียนกบัผลสัมฤทธ์การเรียน โดยใชแ้บบส ารวจนิสัยในการเรียนและเจตคติในการ
เรียนของ วิลเลียม เอฟ บราวน์ และเวน เอช โฮลซ์แมน ไดใ้ช้กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนในเขตพระนคร จ านวน 400 คน ผลการวิจยั พบวา่ นิสัยในการเรียน
และเจตคติในการเรียน มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีนิสัยในการเรียนและเจตคติในการเรียน
ดีกวา่นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนต ่า นกัเรียนชายและหญิงมีนิสัยในการเรียนและเจตคติใน
การเรียนดีไม่แตกต่างกนั 

สุวิมล ว่องวาณิช (2522) ศึกษาเร่ือง สหสัมพนัธ์พหุคูณระหว่างองค์ประกอบดา้น
เชาวน์ปัญญา ปัญหาส่วนตวั นิสัย และเจตคติในการเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1,175 คน ผลการวิจยั พบวา่ เม่ือใชเ้ชาวน์ปัญญา ปัญหา
ส่วนตวั นิสัย และเจตคติในการเรียนเป็นตวัท านาย สหสัมพนัธ์พหุคูณระหวา่ง ตวัท านายทั้ง 3 
ตวักบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และพบว่า นักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี ส่วนใหญ่มีนิสัยในการเรียนดี เป็นตน้วา่ มีวิธีท างานดี มีการทบทวน
บทเรียนท่ีเรียนไปแลว้เสมอ มีการจดบนัทึกย่อหรือส่งงานตามท่ีครูมอบหมายตามก าหนด 
เพราะมองเห็นวา่การศึกษาจะช่วยใหต้นเองประสบความส าเร็จ ในชีวติได ้

เทอด แกว้คีรี (2529) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบของนิสัยทางการ
เรียน และเจตคติต่อการเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 การศึกษา 2526 
จ านวน 606 คน ผลการวิจยั พบว่า องคป์ระกอบของนิสัยทางการเรียนท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .01 มี 6 องคป์ระกอบ 
คือ องคป์ระกอบสมาธิในการท างาน การหลีกเล่ียงขอ้ต าหนิ การควบคุมอารมณ์ การแกปั้ญหา
การเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและความสมบูรณ์ของแบบอยา่ง องคป์ระกอบของนิสัยทางการ
เรียนท่ีสามารถร่วมกนัท านายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั . 01 มี 5 องคป์ระกอบ โดยเรียงตามล าดบัความส าคญัของการท านาย คือ องคป์ระกอบ
การหลีกเล่ียงขอ้ต าหนิแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การแกไ้ขปัญหาการเรียน การคน้ควา้และการวาง
แผนการเรียนการควบคุมอารมณ์ 

สุรีย ์ประกายจนัทร์ (2532) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งนิสัยทางการเรียนเจตคติ
ทางการเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จงัหวดัอุตรดิตถ์ พบวา่ นิสัย
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ทางการเรียน เจตคติทางการเรียน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กล่าวคือ 
ถา้ผูเ้รียนมีนิสัยทางการเรียน เจตคติทางการเรียนท่ีดี มีแนวโนม้ท่ีจะประสบความส าเร็จในการ
เรียนสูง 

จากงานวจิยัดงักล่าวขา้งตน้ สรุปวา่ เจตคติเป็นความรู้สึก ความคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ในทางการเรียน นกัศึกษาจะแสดงออกในลกัษณะของ
ความพึงพอใจ และสนใจเรียนอย่างสม ่าเสมอ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี มี
แนวโนม้ประสบความส าเร็จในการศึกษาสูง  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดต้ั้งสมมติฐานในการวิจยัเพื่อ
ศึกษาว่าพฤติกรรมการเรียนด้านเจตคติทางการเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

 
       2.1.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง แรงจูงใจท่ีเป็นแรงขบัให้บุคคลพยายามท่ีจะประกอบ
พฤติกรรมท่ีจะประสบสัมฤทธ์ิผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศ และมีผูศึ้กษาวจิยัไวด้งัน้ี 

Bendig (1958) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิกบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาชายของมหาวิทยาลยัพิทส์เบิร์ก จ านวน 110 คน ผล
ปรากฏวา่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัคะแนนเฉล่ีย (GPA) 
ของการสอบในภาคเรียนก่อน ไดค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.22  

Myers (1965) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ สมรรถภาพทาง
สมอง และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 524 
คน พบวา่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชายและ
นกัเรียนหญิง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
0.50 และ 0.48 ตามล าดบั 

Furst (1966) ไดป้รับปรุงแบบทดสอบวดัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ Myers ไปใชก้บั
นักเรียนในระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 288 คน พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมี
ความสัมพนัธ์กบัคะแนนเฉล่ีย (GPA) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

Frymier and Wells (1966) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิกบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมธัยมศึกษาในมลรัฐโอไฮโอ จ านวน 339 คน โดยแบ่ง
นกัเรียนออกเป็นกลุ่มท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงกบักลุม่ ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต ่า จากนั้นน า
คะแนนจากแบบทดสอบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมาหาค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์กบัคะแนนจาก
ระเบียนสะสม พบวา่ นกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่ฤทธ์ิสูงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียน
ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต ่า 
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Weiner (1972, p. 158) ได้สรุปลกัษณะเด่นของผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง 
เปรียบเทียบกบัผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต ่าไวด้งัน้ี 

1. ผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง ตั้งใจท างานดีกว่า อดทนต่อความลม้เหลวสูง ชอบ
เลือกงานสลบัซบัซอ้นมากกวา่ผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต ่า 

2. ผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง ชอบริเร่ิมกระท าส่ิงต่าง ๆ ดว้ยความคิดของตวัเอง
มากกวา่และภูมิใจท่ีไดเ้ลือกงานยากมากกวา่ผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต ่า 

เมธี โพธิพฒัน์ (2523) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิแรงจูงใจ
ใฝ่สัมพนัธ์ และความซ่ือสัตยข์องเด็กไทย โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 และมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร จนัทบุรี 
สมุทรปราการ ตาก เลย และสงขลา จ านวน 886 คน โดยใช้แบบสอบถามวดัแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ ปรากฏว่า นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงกว่า
นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

สถิต วงศส์วรรค์ (2527, หนา้ 14) กล่าวถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิวา่เป็นความปรารถนา
ท่ีจะไดรั้บความส าเร็จในงาน เช่นเดียวกบั รุจิรา เยาวมาตย ์(2541, หนา้ 13) ไดอ้ธิบายวา่ใฝ่
สัมฤทธ์ินั้นส่งผลต่อการเรียนของผูเ้รียนเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนคาดหวงัเพื่อกา้วไปสู่ความส าเร็จหรือ
สัมฤทธ์ิผลท่ีไดต้ั้งไว ้ผูท่ี้ประสบความส าเร็จจะเป็นผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง 

นลินี นินทบดี (2532) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเจตคติต่อ
วชิาสังคมศึกษา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสังคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนวดัสังเวช กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 
495 คน พบวา่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อวชิาสังคมศึกษา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา มีความสัมพนัธ์ในทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

วนัชยั ดนยัตโมนุท (2535) ศึกษาเร่ือง คุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและความขยนัหมัน่เพียรในการเรียนสูงกวา่
นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 

ประธาน วฒันวาณิชย ์(2537, หนา้ 31-35) กล่าววา่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เป็นการท าให้
มีความศรัทธาอยากเรียน นบัวา่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอนัดบัแรกของการเรียน และเป็นความส าเร็จไป
แลว้เกินคร่ึง วิธีการกระตุน้ให้นกัศึกษาเกิดความอยากเรียน คือ ตอ้งเร้าใจตนเองให้เกิดความ
สนใจอยากเรียน  

สุกญัญา สามปรุ (2539) ศึกษาเร่ือง องค์ประกอบด้านจิตวิทยา ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ในจังหวดันครราชสีมา พบว่า องค์ประกอบด้านจิตวิทยามีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ส่วนตวัแปรท่ีสามารถร่วมกนั
พยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ นิสัยทางการเรียนและความสนใจ
ทางการเรียน 

อติพร นฤนาทชีวิน (2547) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและบุคลิกภาพห้า
องคป์ระกอบท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนดนตรีของวยัรุ่นท่ีเรียนดนตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ วยัรุ่นท่ีเรียนดนตรีท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงมีพฤติกรรมการเรียนดนตรีดีกวา่วยัรุ่นท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

จากงานวิจยัขา้งตน้ สรุปไดว้่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง ความปรารถนาของ
บุคคลท่ีตอ้งการจะไดรั้บผลส าเร็จในงานนั้น ดว้ยเหตุน้ีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ จึงมีความสัมพนัธ์
กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงถ้าผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการเรียนสูง เช่น มีความตั้งใจเรียน 
ตอ้งการจะประสบผลส าเร็จในการเรียน จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงดว้ยเช่นกนั  

 
       2.1.3 การจัดการกบัเวลาทางด้านการเรียน 

ส าหรับการจดัเวลาในการเรียน ซ่ึงเป็นการวางแผน  เป็นการจดัตารางการเรียนของ
นักศึกษา และเป็นตวัแปรหน่ึงของพฤติกรรมการเรียน  การจดัการเวลาในการเรียนกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีผูไ้ดศึ้กษาวจิยัดงัน้ี 

Humphreys (1960) ศึกษาความสัมพนัธ์ของกิจกรรมนอกโรงเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน พบวา่ เด็กท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงใชเ้วลาในการท ากิจกรรมนอกโรงเรียน 
เช่น การอ่านหนงัสือ งานศิลปะ และกิจกรรมทางสังคมค่อนขา้งสูงมาก เด็กท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่าใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการดูโทรทศัน์ ร้องเพลง และการเล่นเกมต่าง ๆ 

Uris (1970) ไดแ้บ่งเวลาออกเป็น 3 ประเภท ตามลกัษณะงานท่ีตอ้งใชแ้ตกต่างกนั คือ 
1. เวลาท่ีตอ้งใช้อย่างคงท่ี (fixed) ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัในสัปดาห์ท่ีมีลกัษณะ

สม ่าเสมอ และไม่อาจตดัทอนไดเ้ลย 
2. เวลาท่ีพอยืดหยุน่ได ้(semi flexible) ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีพอจะเพิ่มลดหรือยืดหยุน่เวลาใน

การปฏิบติังานพอสมควร 
3. เวลาท่ีสามารถแปรเปล่ียนได้ (variable) ได้แก่ เร่ืองท่ีสามารถจะระงบัโดย

เปล่ียนแปลงไปใชท้างเลือกอ่ืน อาจจะรอไวท้  าภายหลงัหรือสามารถเพิ่มหรือลดเวลาเร่ืองนั้น 
ๆ ได ้

นอกจากน้ี Uris ยงัไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะส าหรับนกัศึกษาในการตรวจสอบขอ้บกพร่อง
หรือจุดอ่อนของตนเองในการจัดสรรเวลา  โดยใช้ค  าถามเหล่าน้ีเป็นแนวทางคือ 
          1. การจดัแบ่งเวลาท่ีก าหนดไวน้ั้นไดเ้ป็นไปตามความส าคญัท่ีควรจะเป็นหรือไม่ 
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2. ถา้เพิ่มเวลาใหก้บักิจกรรมท่ีก าหนดไวน้ั้นแลว้ จะช่วยเพิ่มผลส าเร็จของตนและของ
งานช้ินน้ีข้ึนบา้งหรือไม่ 

3. สามารถเปล่ียนเร่ืองท่ีอยูภ่ายใตป้ระเภทคงท่ี มาอยูภ่ายใตป้ระเภทท่ีพอจะยืดหยุน่
ไดบ้า้งหรือไม ่

4. สามารถเปล่ียนเร่ืองท่ีอยู่ภายใตป้ระเภทยืดหยุ่นได้มาอยู่ภายใตป้ระเภทคงท่ีได้
หรือไม ่เพราะบางคร้ังเราอาจมองขา้มกิจกรรมส าคญั ๆ และจ าเป็นตอ้งท าไปบา้งก็ได ้

5. กิจกรรมท่ีจดัประเภทไวว้า่สามารถจะเปล่ียนแปลงไดน้ั้น สามารถตดัทิ้งไดห้รือไม่ 
โดยมากถา้วิเคราะห์ให้ดีจะพบกิจกรรมท่ีไม่มีความส าคญัอะไร ท าให้เราสามารถตดัหรือย่น
เวลาไปไดม้าก 

สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2525, หนา้ 150) ไดศึ้กษาสาเหตุการลาออกจากมหาวิทยาลยั
กลางคนัโดยการสัมภาษณ์นกัศึกษาท่ีตอ้งออกจากมหาวทิยาลยักลางคนั จ านวน 164 คน จาก 5 
มหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในปีการศึกษา  2513-2514 ผลการวิจยัพบว่า 
สาเหตุท่ีท าให้นกัศึกษาตอ้งออกจากมหาวิทยาลยักลางคนั คือ  การแบ่งเวลาไม่เหมาะสมและ
ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เน่ืองมาจากไม่ได้อุทิศเวลาให้กบัการศึกษาเล่าเรียน กล่าวคือ ไม่ดู
หนงัสือ ไม่ท าการบา้น ไม่เขา้หอ้งเรียน ขาดเรียน เป็นตน้ 

วชัรี บูรณสิงห์ (2526, หน้า 48-54) อธิบายวา่ การจดัสรรเวลาในการศึกษาถือไดว้่า
เป็นเทคนิคท่ีส าคญั อนัจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้ได้ผลดีข้ึนประการหน่ึง 
กล่าวคือ ผูเ้รียนจะตอ้งมีการท าตารางเวลาส าหรับศึกษาของตนเอง  เพื่อจะไดท้  ารายการส่ิงท่ี
จะตอ้งท าตามล าดบัความส าคญัก่อนหลงั และเวลาในการพกัผอ่นให้เหมาะพร้อมทั้งมีวิธีการ
อ่านใหถู้กตอ้งเหมาะสม 

สุขใจ น ้ าผุด (2536, หนา้ 44) กล่าววา่ เวลาเป็นส่ิงมีค่าเราสามารถใช้ให้เกิดเป็นเงิน
เป็นทองข้ึนมาได ้แต่เวลาเป็นทรัพยากรท่ีต่างจากทรัพยากรทั้งหลาย เพราะเม่ือผา่นไปแลว้ไม่
มีการยอ้นคืน ดงันั้นคุณค่าของเวลาจึงข้ึนกบัการรู้จกัใชใ้หเ้กิดประโยชน์เท่านั้น 

วลีวรรณ ศรเตชะวิวฒัน์ (2536) ศึกษาเร่ือง ปัญหาของนกัศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษา 
สังกดักรมอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ จ านวน 392 คน ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษา มีปัญหา
สูงสุด คือ ปัญหาด้านการเรียน  ท่ีนักศึกษาไม่รู้จกัแบ่งเวลาเรียนใช้เวลาในทางท่ีไม่เกิด
ประโยชน ์เขา้ร่วมกิจกรรมมากเกินไป จนท าใหผ้ลการเรียนไม่ดี 

อจัฉรา ชีวาพฒันานุวงศ ์(2537) ศึกษาเร่ือง ผลของการใชเ้ทคนิคแม่แบบท่ีมีต่อการใช้
เวลาในการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัแจงร้อน กรุงเทพมหานคร กบั
นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าเชาวน์ปัญญาปานกลาง และมีการใช้เวลาในการ
เรียนต ่ากวา่เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 25 ลงมา โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 8 คน พบวา่กลุ่มทดลอง
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ท่ีไดรั้บการใช้เทคนิคแม่แบบมีการใชเ้วลาในการเรียนดีกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการ
สอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนก่อนการ
ทดลอง 

ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ (2541, หนา้ 39) กล่าววา่ เวลาเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามีอยู่
อยา่งจ ากดั เม่ือผา่นไปแลว้จะผา่นไปเลยไม่มีการยอ้นคืนมา ไม่อาจซ้ือหาหรือแลกเปล่ียนดว้ย
ส่ิงของได ้เวลาเป็นส่ิงตดัสินคุณค่า เป็นเคร่ืองหมายของการเจริญเติบโตเป็นความหวงั เป็น
ทรัพยากรท่ีล ้าค่า ท่ีสร้างเงิน สร้างงาน และความส าเร็จ 

ยุดา รักไทย และณัฐพงศ ์นาศมาริษ (2543, หนา้ 20) การวางแผนและท าตารางเวลา 
ซ่ึงเป็นแผนท่ีตอ้งท าแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ โดยระบุถึงส่ิงท่ีตอ้งท าในแต่ละวนัอยา่งละเอียด 
และเวลาท่ีเหมาะสมแก่การท าแผนประเภทน้ีคือ ช่วงสุดสัปดาห์ (เยน็วนัศุกร์-เชา้วนัอาทิตย)์ 
เพราะนกัเรียนรู้แลว้วา่ 5 วนัท่ีผา่นมาเราไดเ้รียนอะไรและไดรั้บมอบหมายงานประจ าสัปดาห์
อะไรมาบา้ง เพื่อจะไดใ้ชส่ิ้งน้ีท าแผนส าหรับสัปดาห์หนา้ เพราะการท าแผนประจ าสัปดาห์จะ
ช่วยใหเ้รารู้ถึงศกัยภาพส่วนตวัและรู้วา่เทอมต่อ ๆ ไป ควรจะวางแผนอยา่งไรจึงจะดี 

จากงานวิจยัข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การจดัการเวลาด้านการเรียน หมายถึง 
นกัศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงรู้จกัการจดัสรรเวลาเพื่อการศึกษาของตนเองเพื่อให้มี
เวลาเพียงพอในการเตรียมตวั ท างานท่ีไดม้อบหมายในชั้นเรียน และทบทวนเน้ือหา เพื่อพฒันา
คุณภาพทางการเรียนของตนเอง ซ่ึงนกัศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่านั้น มกัจะมีการ
จดัการเวลาในการเรียนท่ีไม่เหมาะสม และไม่รู้จกัการจดัเวลาตามความส าคญั  

 
       2.1.4 ความวติกกงัวลเกีย่วกบัการเรียน 

Cattell and Scheier (1961, pp. 263-264) ไดส้รุปผลการวจิยัเก่ียวกบัความวิตกกงัวลวา่ 
โดยทัว่ไปแลว้ ความวิตกกงัวลและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จะสัมพนัธ์กนัเป็นลบ แต่ผลท่ีได้
ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้เพราะผลดงักล่าวตอ้งข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีเรียนรู้แรงจูงใจ ระดบัอายุ และความ
เขม้ของความวติกกงัวล 

Desiderato and Koskinen (1969, p. 162) ศึกษาวา่ นกัเรียนท่ีมีความถนดัทางการเรียน
อยูใ่นระดบัปานกลาง ถา้มีความวิตกกงัวลจะท าให้คะแนนเฉล่ียสะสมลดลงหรือไม่และผูท่ี้มี
ความวิตกกงัวลต่างกนัจะมีพฤติกรรมท่ีปฏิบติัเป็นประจ าในการเรียนและผลการเรียนต่างกนั
หรือไม่ ผลปรากฏว่าผูท่ี้มีความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการเรียนแตกต่างกนัจะไดค้ะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 

Eugene (1969, p. 3876) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนระดบั 8 ในมลรัฐโอไฮโอ พบวา่ ความวิตกกงัวลเป็นองคป์ระกอบหน่ึงใน
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การพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยพยากรณ์ร่วมกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และความ
คาดหวงัในการศึกษา ไดค้่าสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.55 

Stevenson and Adam (1969) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความวิตกกงัวลกบัการ
เรียนรู้ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียนระดบั 4 และระดบั 6 จ านวน 318 คน พบวา่ คะแนนจาก
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพนัธ์เป็นลบกบัความวิตกกงัวลนั้น คือ 
ความวติกกงัวลจะมีผลต่อการเรียนรู้ ถา้ระดบัความวิตกกงัวลต ่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะสูง 
แต่ถา้ระดบัความวติกกงัวลสูง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะต ่า 

Rycroft (1978, p. 12) กล่าววา่ ความวิตกกงัวลเป็นความรู้สึกเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญ
กบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนและความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีไม่คุน้เคย ภาวะเช่นน้ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคล
ตระหนักว่ามีบางส่ิงบางอย่างท่ีเป็นอันตรายต่อตนเองแต่ยงัไม่สามารถก าจัดส่ิงนั้ นได ้
เน่ืองจากยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง ๆ หากส่ิงนั้นเกิดข้ึนหรือบุคคลรับรู้อย่างชดัเจนแลว้ความวิตก
กงัวลก็จะหมดไปเพราะไม่ตอ้งเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญปัญหา ซ่ึง Spielberger, Gonzalez, and 
Fletcher (1979, p. 111) ไดส้รุปแนวคิดในการศึกษาความวติกกงัวลในการสอบจากผูว้ิจยัหลาย 
ๆ คนวา่ การศึกษาความวติกกงัวลในการสอบตอ้งอา้งอิงความแตกต่างระหวา่งบุคคลในความ
โนม้เอียงในการตอบสนองต่อความเครียดในการสอบการศึกษาส่วนใหญ่พบวา่ ผูมี้ความวิตก
กงัวลส่วนใหญ่มกัมีประสบการณ์เหมือน ๆ กนัในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. ลกัษณะการแสดงออกถึงปฏิกิริยาทางอารมณ์ดว้ยความรู้สึกตึงเครียด 
2. ความวติกกงัวลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของตนเองซ่ึงแสดงถึงความตั้งใจ 
3. การกระตุน้หรือการเร้าของระบบประสาทอตัโนมติั 
ดงันั้นจึงมีผูว้จิยัท าการศึกษาความวิตกกงัวลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้

ดงัต่อไปน้ี 
Kochgaway and Vinitha (1993) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างความวิตกกงัวล

ทางการเรียนและการปรับตวัของนกัเรียนมธัยมศึกษา  กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนมธัยมศึกษา
เพศหญิง จ านวน 200 คน อายุ 14-17 ปี โดยใช้แบบสอบถามการปรับตวัของ Bell และ
แบบสอบถามวดัความวติกกงัวลทางการเรียนส าหรับเด็ก โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความวิตกกงัวลทางการเรียนสูง (A1) และกลุ่มท่ีมีความวิตกกงัวลทางการ
เรียนต ่า (A2) ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่าง (A1) มีค่าเฉล่ียในการประเมินผลดา้นความ
แตกต่างเก่ียวกบัการปรับตวั และการเรียนสูงกวา่กลุ่มตวัอยา่ง (A2) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ยงยุทธ อินทจกัร์ (2528) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในจงัหวดัอุตรดิตถ ์
จ านวน 259 คน ผลการวิจยัพบวา่ ความวิตกกงัวลมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาองักฤษดา้นการฟัง และการออกเสียง ดา้นศพัท์และดา้นโครงสร้าง  และการเขียน
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อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ ดา้นการ
อ่านท่ีระดบั .01 

นราธร ศรประสิทธ์ (2529) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางสังคม และจิตวิทยาท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัความเครียดของเด็กวยัรุ่น กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย และโรงเรียนหอวงั พบว่า นักเรียนวยัรุ่นท่ีมีผลการเรียนอยู่ในระดับต ่า จะมี
ความเครียดมากกวา่ในกลุ่มอ่ืน ซ่ึงแสดงวา่เด็กนกัเรียนวยัรุ่นในกลุ่มน้ี จะมีความวิตกกงัวลกบั
ผลการเรียนของตนเอง ซ่ึงจะส่งผลต่อตนเองในการท่ีจะสอบไดห้รือสอบตก รวมไปถึงการ
สอบเขา้มหาวทิยาลยั 

ประสิทธ์ิ ชาญศิริ (2533) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความวิตกกงัวลในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใน
จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมี
ความสัมพนัธ์ในทางลบ กบัความวติกกงัวล 

สมพล บุดทุน (2539) ศึกษาเร่ือง การใชว้ธีิลดความวติกกงัวลของนกัเรียนในการสอน
คณิตศาสตร์ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์อยูใ่นเกณฑ์ต ่าถึงปานกลาง และมี
ความกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับปานกลางข้ึนไปผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการทดลองสูงกวา่ ก่อนการทดลอง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และระดบัความวิตกกงัวลในการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนหลงัการทดลองต ่ากวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากงานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้น้ี จะเห็นไดว้า่ ความวิตกกงัวล หมายถึง สภาพท่ีบุคคล
รู้สึกไม่สบายใจ กระวนกระวายใจหรืออารมณ์ไม่ดี ไม่สบายใจ รู้สึกเศร้า ใจลอยโกรธง่าย ซ่ึง
ความวิตกกงัวลนั้นจะมีผลต่อการเรียนรู้ หากมีระดบัความวิตกกงัวลสูงจะส่งผลท าให้ผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า ดงันั้นความวิตกกงัวลในระดบัสูง จะมีความสัมพนัธ์ทางลบกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แต่หากนกัศึกษามีระดบัความวิตกกงัวลต ่า ก็จะส่งผลให้มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน และส่งผลใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  
 
       2.1.5 การมีสมาธิต่อการเรียน 

ราชบณัฑิตยสถาน (2525) ไดใ้ห้ความหมายของสมาธิไวว้่า "ความตั้งมัน่แห่งจิต" 
ความส ารวมใจให้แน่วแน่ เพื่อเพ่งเล็งในส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยพิจารณาอยา่งเคร่งครัดเพื่อให้เกิด
ปัญญาเห็นจริงในส่ิงนั้น 

ยรรยง ผิวอ่อน (2535) ศึกษาเร่ือง ผลของการให้ค  าปรึกษาแบบไม่น าทางท่ีมีต่อการ
ปรับตวักบัเพื่อนของนิสิตชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรผลการศึกษา
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พบวา่ ความตั้งใจเรียน และการมีสมาธิในการเรียน มีผลต่อการปรับตวั และการเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงถา้นกัศึกษาไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะแวดลอ้ม
ขณะเรียน เช่น การฟังค าบรรยายสรุป ถา้นกัศึกษาติดตามบทเรียนไม่ทนั อาจท าให้เกิดความ
เบ่ือหน่ายในบทเรียน และส่งผลต่อการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีได ้

ในดา้นของการเรียนนั้น ประธาน วฒันวาณิชย ์(2537, หนา้ 31-35) กล่าววา่ การเรียน
ของนักศึกษาให้ได้ผลดีนั้น การมีสมาธิในการเรียน เป็นองค์ประกอบส าคญัประการหน่ึง 
เพราะการเรียนจะมีประสิทธิภาพตอ้งอาศยัความตั้งใจจดอยูก่บัการเรียนความพร้อมท่ีจะเรียน 
และสนใจในวชิานั้นจริง ๆ ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อสมาธิในการเรียนเช่น ความหิว ความอ่ิม เสียง
ดงั ฯลฯ ตอ้งขจดัให้หมดไป ขณะท่ีฟังค าบรรยายหากเกิดขอ้สงสัยควรรีบจดไว ้ เพื่อไม่ให้ขอ้
สงสัยนั้นรบกวนสมาธิในการเรียนในช่วงนั้น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิทยา ศรีพิมพ์
มาตย ์(2532) ศึกษาเร่ือง ทศันะของนกัศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีสอบ
ได้และสอบตกซ ้ าชั้นต่อองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเรียนการสอน จ านวน 503 คน ผล
การศึกษาพบวา่ นกัศึกษามีความเห็นวา่องคป์ระกอบดา้นการเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียน
มากท่ีสุด คือ การจดค าบรรยายไม่ทนั 

อุดม ทิพยพ์งศธ์ร (2539, หนา้ 10) กล่าววา่ สมาธิ หมายถึง ภาวะท่ีจิตมีอารมณ์เดียว 
แน่วแน่ต่ออารมณ์เดียว หรือภาวะท่ีจิตก าหนดแน่วแน่อยูก่บัอารมณ์อนัหน่ึงซ่ึงอารมณ์ในท่ีน้ี
หมายถึงส่ิงท่ีจิตไปยดึเหน่ียวจะเป็นทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ินทางกาย หรือทางใจ 

จากงานวิจยัขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การมีสมาธิในการเรียน หมายถึง การท่ีนกัศึกษามุ่ง
ความสนใจของตนเองไปสู่บทเรียน หรือส่ิงท่ีก าลงัเรียนในขณะนั้น ซ่ึงถา้นกัศึกษาขาดสมาธิ 
ไม่ใส่ใจต่อเน้ือหาท่ีตนเองเรียนจะท าใหมี้ผลต่อการจดจ าเน้ือหาและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ต ่า  

 
       2.1.6 กระบวนการรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูล และค้นควา้  แสวงหาข้อมูลเป็นตัวแปรหน่ึงท่ีสัมพนัธ์กับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดงัท่ี Wang (1997) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความเช่ือในการเรียนภาษาและ
ยทุธ์วธีิต่าง ๆ ทางการเรียน ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาท่ีมีความเช่ือทางบวกเก่ียวกบัการเรียน
ภาษาโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ มีวิธีปฏิบติัตนทางการเรียน ดงัน้ีคือพยายามฝึกฝนท่องจ า 
วิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหา ตลอดทั้งพยายามท าความเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน และการปฏิบติั
ตนตามวธีิการดงักล่าว ท าใหน้กัศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียน 

Weinstein and Palmer (2002, p. 11) กล่าวถึง การรวบรวมขอ้มูลว่า เป็นการท่ี
นกัศึกษากระตือรือร้นในการคน้หาความรู้และใช้เหตุผลโดยการท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีเรียน
เป็นภาษาตนเอง โดยน าเน้ือหาทั้งหมดมาประมวลเขา้กนัอยา่งมีเหตุผล และหาความสัมพนัธ์
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ระหว่างส่ิงท่ีเรียนกับประสบการณ์เดิม ซ่ึงความหมายดงักล่าว มีความคล้ายคลึงกันกับ
ความหมายของความจ า ซ่ึงเป็นระบบท่ีเช่ือมต่อกนัและกนั คือ เป็นการโยงเอาส่ิงใหม่เขา้กบั
ส่ิงเดิมอ่ืน ๆ ซ่ึงประกอบดว้ยหลกั 3 อยา่ง คือ (ยดุา รักไทย และณฐัพงศ ์นาศมาริษ, 2543, หนา้ 
71)  

1. สนใจ คือการให้ความสนใจต่อส่ิงท่ีตอ้งการจ า มีความกระตือรือร้น ถา้ไม่มีก็ให้
หยดุความพยายามท่ีจะจ านั้น เพราะเสียเวลาเปล่า 

2. ใชค้  าใหม่ เป็นการเรียบเรียงขอ้มูลท่ีรับเขา้มาให้อยูใ่นรูปภาษาของเราเองใชถ้อ้ยค า
ของเราบอกใหไ้ดว้า่ ส่ิงท่ีเราก าลงัพยายามจ าจริง ๆ คืออะไร มีอะไรท่ีเรารู้อยูแ่ลว้ท่ีเหมือนกบั
ส่ิงท่ีเราก าลงัพยายามจ า ถา้รู้สึกวา่ถอ้ยค าใหม่ของเราเป็นเร่ืองเป็นราวดีโอกาสท่ีเราจะจ าไดก้็มี
มากข้ึน 

3. เช่ือมต่อ คือการจบัส่ิงต่าง ๆ ใหเ้ขา้มาอยูใ่นเคา้โครงหรือแบบแผนเดียวกนัจากนั้นก็
เอามนัไปโยงกบัส่ิงท่ีเรารู้แลว้ 

จะเห็นไดว้่า การรวบรวมขอ้มูลนั้น นอกจากจะตอ้งเช่ือมโยงความรู้ใหม่ให้เขา้กบั
ความรู้เดิมแล้ว ความตั้งใจ และสนใจ ยงัเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีช่วยให้การรวบรวมนั้น
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน ซ่ึงปัจจยัดา้นการรวบรวมขอ้มูลน้ี อาจมีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นการมีสมาธิ
ต่อการเรียนดว้ยเช่นกนั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดต้ั้งสมมติฐานในการวิจยัเพื่อศึกษาวา่พฤติกรรมการ
เรียนดา้นกระบวนการรวบรวมขอ้มูล มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
       2.1.7 วธีิเลอืกใจความส าคัญและจดจ าเนือ้หาทีส่ าคัญของบทเรียน 
          การเลือกจบัใจความส าคญั เป็นความสามารถของผูเ้รียนในการเรียงล าดบัความส าคญั
ของเน้ือหา ซ่ึง พรทิพย ์ศรีสุรักษ์ (2529, หน้า 38-43) ไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัเทคนิคการจบั
ใจความในการอ่านต าราเรียนโดยใชเ้ทคนิค 6 ประการ 
          1. ส ารวจหนงัสือจนจบเล่ม โดยอ่านค าน า สารบญั บทสุดทา้ยของหนงัสือ และส ารวจ
แต่ละบทก่อนท่ีจะอ่าน 
          2. อ่านเพื่อใหไ้ดแ้นวความคิดหลกั โดยวตัถุประสงคแ์รกในการอ่านหนงัสือเรียนคือการ
จบัความคิดหลกัใหญ่ของผูเ้ขียนใหไ้ดทุ้ก ๆ บท มีสมาธิต่อส่ิงท่ีอ่านเพื่อให้เขา้ใจแต่ละบท แต่
ละย่อหน้า แต่ละประโยค ศึกษากราฟ ตารางและภาพ เพื่อเสริมให้เขา้ใจมากข้ึน และอ่าน
หนงัสือก่อนเขา้ชั้นเรียน 
          3. ตั้งค  าถามให้กบัตวัเองในขณะท่ีอ่าน โดยตั้งค  าถามเก่ียวกบัขอ้ความท่ีเขียนและคิดท่ี
ผูเ้ขียนแสดงออกมา 
          4. การขีดเส้นใตแ้ละการจดบนัทึก โดยสร้างระบบการบนัทึกจากต าราท่ีเรียนเพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีส าคญัเฉพาะย่อหน้า ขณะท่ีอ่านมาไดส้ักครู่ก็กลบัไปท าเคร่ืองหมายหรือขีดเส้นใต ้
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โดยใช้ปากกาให้ชดัข้ึนอีก และให้ระมดัระวงัในการเลือกขอ้มูลหลกัและรายการละเอียดท่ี
ส าคญั 
          5. รวบรวมส่ิงท่ีจดในชั้นเรียนและท่ีบนัทึกในต าราเรียนเขา้ดว้ยกนั การท าบนัทึก
ทางขวาของสมุดโนต้ทั้งดา้นซา้ยมือ โดยจดความคิดหลกั ๆ ท่ีไดจ้ดเอาไว ้
          6. ทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ ควรทบทวนก่อนและหลงัชัว่โมงเรียน เม่ืออ่านหนงัสือต ารา
เรียน ควรขีดเส้นใตแ้ลว้ทบทวนขอ้ความท่ีขีดเส้นใตก่้อนปิดหนงัสือ 2-3 นาที ช่วยใหจ้  าเร่ืองท่ี
เพิ่งเรียน ก่อนเร่ิมเรียนใหม่ควรทบทวนของเก่าก่อนช่วยใหเ้ร่ิมตน้และเขา้ใจส่ิงใหม่ ๆ ไดดี้ข้ึน 
          การจบัใจความส าคญันั้น เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจจุดประสงคข์องผูส้อน 
รวมถึงใจความส าคญัของเน้ือหานั้น วา่ผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือให้เขา้ใจอยา่งไรหรือประเด็นใน
เน้ือหานั้น หมายถึงอะไร ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนประหยดัเวลาในการอ่านและท าความเขา้ใจกบั
เน้ือหานั้นไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 
       2.1.8 การใช้เทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลอืในการเรียน  

ส าหรับการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เป็นการใชข้อ้มูล หรือตวัอยา่งท่ีผูเ้รียนมีอยูม่าช่วยเหลือ
ในการเรียน ซ่ึง ประธาน วฒันวาณิชย ์(2537, หนา้ 31-35) กล่าวถึง เทคนิคในการสร้างความ
เขา้ใจในการเรียนวา่ควรจะ 

1. ศึกษาวชิานั้นมาล่วงหนา้ พอใหมี้ความรู้บา้ง 
2. รู้จกัซกัถาม เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ 
3. อ่าน ควรอ่านขอ้ความท่ีจดมา หรือขอ้ความจากหนงัสือเรียน อยา่งพินิจ พิเคราะห์ 

จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจ 
4. เขียนเป็นขอ้ความตามความเขา้ใจของผูเ้รียน การเขียนเป็นค าพูดตามความนึกคิด

ของผูเ้รียนจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเร่ืองนั้น ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
มิเชล บราวน์ (ม.ป.ป., หนา้ 51-55) ไดส้ร้างขั้นตอนในการใชเ้ทคนิคเก่ียวกบัการเรียน

ไว ้ดงัน้ี 
1. มองหาแบบแผน เป็นการมองหาแบบแผน หรือจงัหวะ จดรายการและสูตรไวเ้พื่อ

ง่ายต่อการเรียนรู้และสร้างขอ้มูล และมองหากรอบงานท่ีเป็นหลกัขอ้มูล เช่น ดูท่ีหัวขอ้หลกั
ของเร่ือง และหวัขอ้รอง เพื่อดูวา่ผูเ้ขียนก าลงัโนม้เราไปสู่ส่ิงใด แต่ถา้ไม่ไดท้  างานโดยตรงกบั
หนงัสือ ก็ควรท่ีจะใส่แบบแผนท่ีเป็นเหตุเป็นผลไปในขอ้มูลท่ีเราไดรั้บในบทเรียน  หรือบท
บั น ทึ ก ท่ี มี ค น ส อ น  เ พ ร า ะ เ ม่ื อ เ ร า ว า ง แ บ บ แ ผ น ข อ ง ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง 
ตามล าดบัขั้นท่ีแจ่มชดัแลว้ ก็จะสามารถเติมขอ้มูลท่ีเรามีอยูจ่  านวนมากลงไปเหมือนเป็นการ
จดัระเบียบได ้
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2. การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เป็นวิธีหน่ึงท่ีท าให้การเรียนรู้ มีชีวิตชีวามากยิ่งข้ึน 
เช่น 

     2.1 พดูส่ิงท่ีก าลงัเรียนอยูอ่อกมาดว้ยเสียงดงั ๆ จะท าใหเ้ขา้ใจและจ าได ้
     2.2 อธิบายในส่ิงท่ีเรียนใหก้บัใครบางคน และจะพบวา่นกัเรียนเขา้ใจมนัไดร้วดเร็ว 
     2.3 เขียนยอ่หวัขอ้ท่ีนกัเรียนคิดวา่ไดเ้รียนรู้แลว้ 
     2.4 ท าแผนภาพ เพื่อแสดงถึงพฒันาการตามล าดบัท่ีชอบดว้ยเหตุผล 
     2.5 ใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง บนัทึกเสียงการอธิบายส่ิงท่ีไดเ้รียน และเปิดฟังวา่มนัท า

ใหเ้ขา้ใจมากข้ึนหรือไม่ 
     2.6 ใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงทดสอบตวัเอง เช่น บนัทึกค าศพัทท่ี์เรียน และเวน้ช่วงวา่ง

ไวส้ าหรับแปล เพื่อใชท้ดสอบตวัเอง 
     2.7 ถามคนอ่ืนเพื่อทดสอบตวัเองถึงส่ิงท่ีไดเ้รียน 
     2.8 เปล่ียนความจริงเป็นรูปภาพ ถา้นกัเรียนตอ้งจ ารายละเอียดเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

การใช้การจดจ าจากตาราง หรือรูปภาพจะง่ายกวา่ค าพูด เช่น ขอ้มูลท่ีเป็นสถิติและขอ้มูลทาง
ภูมิศาสตร์ ซ่ึงมีการน าเสนอเป็นรูปภาพ ท าใหง่้ายต่อการจดจ า หรือใชจิ้นตนาการทางภาพเป็น
เคร่ืองมือหน่ึงในการเรียน เช่น เหตุการณ์สงครามโลกคร้ังท่ี 2 นกัเรียนสามารถวาดแผนท่ี
ยโุรปและใส่ตวัเลขในประเทศท่ี Hitler บุกไปตามล าดบั 

     2.9 ใชก้าร์ดเตือนความจ า เป็นการเขียนส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ลงบนกระดาษการ์ด เช่น 
สูตร หรือวนัท่ีต่าง ๆ และเขียนการ์ดไวใ้นท่ี ๆ คุณมองเห็นไดง่้าย เช่น บนบอร์ดเหนือโต๊ะ
เขียนหนงัสือ และใชก้าร์ดหมุนเวียนเปล่ียน เพื่อไม่ให้เก่า และทดสอบตวัเองเก่ียวกบัความรู้
เม่ือการ์ดถูกเปล่ียนไป หรือเก็บการ์ดไวใ้นกระเป๋าถือ กระเป๋าหนงัสือหรือกระเป๋าสตางค ์
เพื่อท่ีจะสามารถดูมนัเม่ืออยูใ่นเวลาส ารอง เช่น เม่ือนัง่รถประจ าทาง 

     2.10 ใชเ้คร่ืองช่วยจ า ถือเป็นกลวิธีง่าย ๆ เพื่อช่วยความจ า อาจเป็นตวัอกัษรตวัแรก 
หรือประโยคแรกของรายการ ซ่ึงนกัเรียนสามารถสร้างโครงสร้างของตวัเองข้ึนมา โดยใช้
ตวัอกัษร ตวัเลข ท่ีมนัมีความหมายพิเศษแก่การจดจ า 

สรุปไดว้า่ การใชเ้ทคนิคต่าง ๆ มีส่วนช่วยให้ผูเ้รียนมีการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
เทคนิคเหล่าน้ีแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกนัตามความถนดั หรือพรสวรรค์ของผูเ้รียนแต่ก็เป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาระดบัของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
       2.1.9 การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน 

เนาวรัตน์ เมฆสุทศัน์ (2527) ศึกษาเร่ือง สาเหตุท่ีท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์แตกต่างกนัเป็นกลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต ่า: ศึกษาเฉพาะกรณีนกัศึกษา
ผูใ้หญ่แบบเบด็เสร็จ ระดบั 4 โรงเรียนผูใ้หญ่สุทศัน์ จงัหวดัสุพรรณบุรีผลการวิจยัในดา้นนิสัย
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ทางการเรียน พบวา่ นกัศึกษาในกลุ่มสูงมีนิสัยทางการเรียนดีมากใหค้วามสนใจในการเรียนจดั
ช่วงเวลาส าหรับเรียน การทบทวนบทเรียน การโนต้ยอ่การท าแบบฝึกหัด และการหาความรู้
เพิ่มเติมอยูเ่สมอตลอดการเรียน ซ่ึงต่างกบันกัศึกษากลุ่มปานกลาง และกลุ่มต ่ามาก 

ประธาน วฒันวาณิชย ์(2537, หนา้ 31) กล่าวถึง การทดสอบและการทบทวน โดยการ
ทดสอบนั้น อาจท าไดโ้ดยการตอบค าถามจากแบบฝึกหัด หรือค าถามท่ีตั้งข้ึนเองเพื่อจะได้
ทราบวา่ ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนนั้นถูกตอ้งเพียงไร 

ส่วนการทบทวน เป็นการย  ้าไม่ให้ลืม วิธีการช่วยในการทบทวน เช่น การจดบนัทึก 
หรือท าโนต้ยอ่ และการขีดเส้นใต ้(ส าหรับหนงัสือส่วนตวั) 

วิสิทธ์ิ โรจน์พจนรัตน์ (2539, หนา้ 3-4) ท่ีไดเ้สนอแนะวิธีการท าการบา้นและวิธีการ
ทบทวนบทเรียนไวด้งัน้ี 

1. การท าการบา้นเป็นส่วนส าคญัมากของการเรียนเพราะถือเป็นการทบทวนบทเรียน
ท่ีมีระยะเวลาคน้ควา้ท าความเขา้ใจมากกวา่ในหอ้งเรียน มีหลกัท่ีควรยดึถือปฏิบติัดงัน้ี 

     1.1 จดัเวลาท าการบา้น ควรจะเป็นระยะเวลา 20.00 น. - 21.00 น. กบัคร่ึงวนัเช้า 
หรือบ่ายของวนัหยุด และตอ้งท าอยา่งสม ่าเสมอ ถา้วนัใดไม่มีการบา้นตอ้งทบทวนบทเรียน
แทน 

     1.2 ตรวจดูความยากง่าย เม่ือไดรั้บค าสั่งจากครูให้ท าการบา้น แบบฝึกหดัใดหรือ
บทเรียนใด ใหต้รวจดูอยา่งคร่าว ๆ วา่พอท าไดห้รือไม่ หากมีขอ้สงสัยควรถามครูก่อน 

     1.3 รีบท าการบา้นอยา่ทิ้งไวน้าน เม่ือไดรั้บการบา้นวนัใด ให้รีบท าให้เสร็จในวนั
นั้น ถึงแมก้ าหนดส่งการบา้นจะเหลืออีกหลายวนั ยกเวน้จะไดรั้บการบา้นหลายวิชาจึงค่อยท า
วิชาท่ีตอ้งส่งก่อนเป็นอนัดบัแรก หากท าการบา้นตามเวลาท่ีก าหนดไวไ้ม่ทนัตอ้งท าในเวลา
ทบทวนบทเรียน 

     1.4 ตรวจความถูกตอ้งก่อนส่งครู 
2. ทบทวนบทเรียน เป็นกระบวนการท่ีส าคญัเพราะเป็นการเสริมความเขา้ใจและช่วย

ใหจ้  าแม่นย  าข้ึน ควรมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
     2.1 จดัเวลาทบทวนบทเรียน ควรต่อจากการท าการบา้น ควรทบทวนในช่วงพกั

กลางวนัหรือเวลาอ่ืน ๆ เช่น ก่อนครูเขา้สอน หรือชัว่โมงวา่ง เป็นตน้ 
     2.2 โนต้ยอ่ใจความส าคญัของบทเรียน นอกจากจะเป็นประโยชน์ ส าหรับดูก่อน

สอบแลว้ยงัเป็นการทบทวนไปในตวัดว้ย เพราะการจะยอ่ใจความส าคญัไดต้อ้งอ่านและเขียน
ไปดว้ย ซ่ึงท าให้จ  าไดแ้ม่นย  ากวา่การอ่านเพียงอยา่งเดียว การยอ่ควรใชก้ระดาษฟุลสแก๊ปพบั
กลาง 1 คู่ของกระดาษ ก็ยอ่ไดห้ลายบท การยอ่ใหย้อ่ต่อกนัไปทีละบท หรือจะใชก้ระดาษสมุด
ท่ีไม่ใชแ้ลว้มาพบัก็ได ้
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     2.3 ส าหรับวิชาค านวณควรย่อเฉพาะกฎ ทฤษฎี นิยาม สูตร และหมั่นท า
แบบฝึกหดัท่ีเรียนไปแลว้เป็นการทบทวนสูตรไปดว้ย 

     2.4 อ่านโนต้ยอ่ทุกเวลาท่ีวา่งพอจะอ่านได ้เช่น เวลาเชา้เม่ือมาถึงโรงเรียนเวลาพกั
กลางวนั ชัว่โมงวา่ง เป็นตน้ 

สรุปไดว้่า การทดสอบตนเอง เป็นการเตรียมตวัเองให้พร้อมก่อนการสอบ และเป็น
การตรวจสอบความรู้ท่ีได้เรียนมา ว่ายงัมีขอ้บกพร่องในเร่ืองใดบา้ง หรือควรคน้ควา้อ่าน
หนงัสือเพิ่มเติมในส่วนใด ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีดว้ยเช่นกนั  
 
       2.1.10 ยุทธ์วธีิในการสอบและการเตรียมตัวสอบ 

วิสิทธ์ิ โรจน์พจนรัตน์ (2539, หน้า 12) ไดเ้สนอแนะหลกัการเตรียมตวัสอบไว้
ดงัต่อไปน้ี 

1. จดรายช่ือวชิาท่ีจะตอ้งสอบทั้งหมดเป็นรายการออกมา 
2. ตรวจดูว่าแต่ละวิชามีต าราเรียน สมุดจดเน้ือหาท่ีครูให้จดโน้ตย่อสมุดแบบฝึกหัด 

งานท่ีครูสั่งใหท้  าครบหรือไม่ หากไม่ครบจดัหาหรือจดัท าใหค้รบ 
3. แต่ละวชิาใชก้ระดาษ 1 แผน่ จดช่ือเร่ือง หรือหวัขอ้ท่ีเรียน หากเป็นวิชาบรรยาย ถา้

จดท าโนต้ยอ่ไวแ้ลว้ควรทบทวนเน้ือหาจากแบบเรียน กฎ สูตร ทฤษฎี หรือหลกัเกณฑ์ท่ีควรจ า
แลว้ติดไวท่ี้แผน่หนา้ของแบบเรียนนั้น 

4. อ่านทบทวนเน้ือหาตามโนต้ยอ่ หรือทดลองท าแบบฝึกหัดตามหัวขอ้เร่ืองท่ีจดไว ้
โดยด าเนินการตามตารางแบ่งเวลาดูหนงัสือ 

5. ตารางดูหนงัสือ (แบ่งเป็นวชิาส าคญั ๆ) 
วฒิุพล สกลเกียรติ (2540, หนา้ 32-34) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการเตรียมตวัและการท า

ขอ้สอบซ่ึงพอสรุปเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 
1. ท าตารางสอบท่ีจะตอ้งสอบ ทั้งสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบเก็บคะแนนไวซ่ึ้ง

อาจจะดูไดจ้ากคู่มือนกัเรียน นกัศึกษา หรือปฏิทินของสถาบนัการศึกษา หรือสอบถามอาจารย์
ผูส้อนในกรณีของการสอบยอ่ยเก็บคะแนน 

2. อ่านหนงัสือเตรียมสอบ ควรอ่านวิชาท่ีสอบวนัแรกไปจนถึงวนัสุดทา้ยแลว้จึงอ่าน
ยอ้นจากวนัสุดทา้ยถึงวนัแรกอีกคร้ัง ทั้งน้ีตอ้งอ่านใหเ้สร็จก่อนสอบ 

3. ดูขอ้สอบเก่าประกอบ ซ่ึงอาจขอจากรุ่นพี่ การศึกษาจากขอ้สอบเก่าจะท าให้เห็น
แนวขอ้สอบชดัเจนยิง่ข้ึน 

4. การติวกบัเพื่อน การติวร่วมกนัดว้ยการตั้งค  าถามผลดักนัถาม โตเ้ถียงในเน้ือหาวิชา 
จะช่วยท าใหจ้  าไดง่้าย เห็นขอ้ผดิพลาดของตวัเองและไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย 
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5. การคน้ควา้เพิ่มเติม ควรจะสอบถามอาจารยผ์ูส้อนก่อนวา่ตอ้งการใหค้น้ควา้เพิ่มเติม
เพื่อใชใ้นเร่ืองใดหรือไม่ หรือขอ้สอบจะออกเฉพาะท่ีบรรยายหรือในต าราเท่านั้น 

6. จ าหัวขอ้ส าคญั ๆ ไว ้โดยเฉพาะหวัขอ้ท่ีอาจารยผ์ูส้อนเนน้เป็นพิเศษ และควรจ า
รายละเอียดในหวัขอ้นั้น ๆ ดว้ย 

7. การตีความค าถามในขอ้สอบให้ถูกตอ้ง เม่ือท าขอ้สอบ ควรอ่านค าถามอย่าง
รอบคอบและตีความหมายให้ชดัเจนวา่ให้ตอบอยา่งไร เช่น ค าต่อไปน้ี อธิบายยกตวัอยา่งตรง
ขา้ม เปรียบเทียบ ค าจ ากดัความ วจิารณ์ สรุป เป็นตน้ 

8. การเตรียมตวัในคืนก่อนสอบ ในกรณีท่ีไม่ไดว้างแผนเตรียมดูหนงัสือมาก่อน
ช่วงเวลาน้ีนกัเรียน นกัศึกษามกัจะหักโหมอย่างหนกัซ่ึงไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะจ า
อะไรไม่ไดดี้แลว้ ยงัให้สุขภาพทรุดโทรมอีก ฉะนั้น ถา้ไดดู้หนงัสือมาอยา่งหนกัแลว้คืนก่อน
สอบควรนอนใหเ้ตม็ท่ี ส่วนการทบทวนวชิาท่ีสอบในวนัรุ่งข้ึน ควรทบทวนตั้งแต่ตอนเยน็ของ
คืนก่อนสอบ และตอนเชา้มืดของวนัสอบ 

9. การเตรียมตวัในเช้าวนัสอบ ควรต่ืนนอนแต่เชา้กว่าปกติ ทานอาหารตามปกติแต่
ตอ้งระวงัอาหารท่ีจะท าใหท้อ้งเสีย เตรียมอุปกรณ์การสอบให้เรียบร้อยครบถว้นและควรมีเกิน
ไวบ้า้ง รวมทั้งนาฬิกาและส่ิงจ าเป็นส่วนตวั เช่น ยาแกโ้รคประจ าตวั เดินทางไปห้องสอบแต่
เชา้ ใหท้นัเวลาสอบ ถา้มีเวลาก่อนเขา้หอ้งสอบอาจทบทวนโนต้ยอ่ได ้

10. การท าขอ้สอบท่ีเป็นปรนยั ควรท าใหค้รบทุกขอ้ ส าหรับตวัเลือกนั้นผูอ้อกขอ้สอบ
มกัเฉล่ียค าตอบท่ีถูกไวใ้นตวัเลือกอย่างละตวัเท่า ๆ กนั การเลือกตอบเพียงตวัใดตวัหน่ึง
ทั้งหมดก็จะไดค้ะแนนไม่ถึงคร่ึง ขอ้สังเกตในการเลือกตวัเลือก ท่ีสั้นหรือยากเกินไป มกัจะมี
ขอ้น่าสนใจคือผิดแน่หรือถูกแน่ ในกรณีท่ีมีการหกัคะแนนค าตอบท่ีตอบผิด ไม่ควรเส่ียงเดา 
แต่ถา้ไม่มีการหกัคะแนนก็ควรเดาดีกวา่ไม่ตอบ แต่อยา่เดาอยา่งไม่มีเหตุผล 

11. การท าขอ้สอบท่ีเป็นอตันยั หลกัใหญ่ในการตอบค าถามแบบอตันยั คือผูต้อบตอ้ง
ดูหนงัสือมากพอและจะตอ้งอธิบายอยา่งละเอียดใหต้รงประเด็นค าถามระมดัระวงัการใชภ้าษา 
ควรเป็นภาษาสุภาพ ไม่วกวน ไม่ใชภ้าษาแสลง หรือภาษาพูดเรียงหวัขอ้ตามล าดบัอยา่งชดัเจน 
ไม่ควรเขียนบรรยายติดกนัยาว ๆ โดยไม่แบ่งหวัขอ้เขียนดว้ยลายมือท่ีอ่านง่ายและสะอาดตา 
คิดให้รอบครอบก่อนลงมือเขียนค าตอบ ถา้ขอ้สอบมีหลายขอ้ ควรแบ่งเวลาให้แต่ละขอ้ เลือก
ท าขอ้ท่ีท าไดก่้อน อยา่คิดนานจนเกินไปถา้ลืมค าตอบอาจจะละเวน้ท่ีวา่งไวแ้ละเม่ือนึกค าตอบ
ไดจึ้งน ามาเขียนเพิ่มเติมลงไป 

12. การท าขอ้สอบ ควรตอบขอ้สอบและดูขอ้สอบให้ทัว่ทุกหนา้ บางคนรีบท าแลว้ลืม
ไปวา่มีขอ้สอบอยูด่า้นหลงัอีกก็เป็นไปได ้

13. ถา้มีเวลาเหลือในการท าขอ้สอบ ควรทบทวนค าตอบโดยเฉพาะ ขอ้สอบอตันัย  
และถา้เป็นขอ้สอบปรนยั ควรตรวจสอบวา่ท าครบทุกขอ้หรือไม่ 
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14. อยา่ลืมดูรายละเอียดปลีกยอ่ยก่อนส่งกระดาษค าตอบ เช่นการเขียนช่ือ เลขท่ีนัง่
สอบ ในทุกหนา้ของกระดาษค าตอบ เป็นตน้ 

นอกจากน้ีกลุ่มเพื่อนยงัเป็นแหล่งส าคญัท่ีจะไดข้อ้สอบท่ีดี เพื่อนร่วมห้องสามารถ
แลกเปล่ียนค าถาม ค าตอบกนัได ้เทคนิคการรวบรวมและเปล่ียนค าถาม ค าตอบในกลุ่ม จะช่วย
ให้ผูเ้รียนทุกคนฝึกหดัท าขอ้สอบโดยท าขอ้สอบสั้น ๆ ช่วยให้ผูเ้รียนมัน่ใจ กระตุน้ผูเ้รียนให้
หัดช่วยตนเอง การแลกเปล่ียนค าถามกบัคนอ่ืน ๆ ท าให้ไดค้  าถามค าตอบ ซ่ึงผูเ้รียนไม่เคย
คาดคิดมาก่อน นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัไดแ้กไ้ขปรับปรุงค าตอบตนเอง โดยการเพิ่มพูนท่ีไดจ้าก
กลุ่มเพื่อน (ศิราภรณ์ เทพฉิม, 2541, หนา้ 61) 

 
2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หนา้ 1171) ให้ความหมายของ
ผลสัมฤทธ์ิไวว้า่ หมายถึง "ความส าเร็จ" 

ชวาล แพรัตกุล (2516, หน้า 15) กล่าวถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวว้่า หมายถึง 
"ความส าเร็จในดา้นความรู้ ทกัษะ และสมรรถภาพดา้นต่าง ๆ ของสมอง ผลสัมฤทธ์ิการเรียน
ควรจะประกอบดว้ยส่ิงส าคญัอยา่งน้อยสามส่ิง คือ ความรู้ ทกัษะ และสมรรถภาพสมองใน
ดา้นต่าง ๆ" 

จรินทร์ ธานีรัตน์ (2518, หนา้ 6) ใหค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิการเรียนไวว้า่หมายถึง 
"ความส าเร็จท่ีไดรั้บจากความรู้ความสามารถหรือทกัษะ หมายถึง  ผลงานการเรียนการสอน
หรือผลงานท่ีเด็กไดจ้ากการประกอบกิจกรรมส่วนนั้น ๆ ก็ได"้ 

กรมวิชาการ (2521, หน้า 11) ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิการเรียนว่า หมายถึง 
"ความส าเร็จหรือความสามารถในการกระท าใด ๆ  ท่ีตอ้งอาศยัทกัษะหรือมิฉะนั้นก็ตอ้งอาศยั
ความรู้ในวชิาหน่ึงวชิาใดโดยเฉพาะ" 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง การพฒันา
ทกัษะทางการเรียน จะประกอบด้วยส่ิงส าคญัอย่างน้อยสามส่ิง คือ ความรู้ ทกัษะ และ
สมรรถภาพสมองในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงโดยปกติพิจารณาจากคะแนนสอบท่ีก าหนดให้หรือคะแนน
ท่ีไดจ้ากงานท่ีครูมอบหมายใหห้รือทั้งสองอยา่ง ความส าเร็จท่ีไดรั้บจากความรู้ความสามารถ 

 
2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พฤติกรรมการเรียนเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และในการท่ีจะเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ, 2541, หนา้ 112) ซ่ึง
พฤติกรรมการเรียนท่ีดีนั้น จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึนของแต่ละบุคคล ซ่ึงมี
พฤติกรรมในการเรียนดีกว่านักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าและเม่ือนักเรียนได้
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ปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมในการเรียนให้ดีข้ึนแลว้จะท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี
ข้ึน 

Maddox (1965, pp. 11-12) ได้กล่าวถึงความส าคญัของพฤติกรรมการเรียนต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนข้ึนอยู่กบัความสามารถของบุคคลการ
ท างาน และข้ึนอยู่กบัวิธีการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพด้วย เพราะมกัปรากฏว่านักเรียนท่ีมี
สติปัญญาสูงหลายคนสอบตกหรือท าคะแนนสอบไดน้อ้ยกวา่ผูท่ี้มีสติปัญญาและความถนดัใน
การเรียนปานกลางหรือต ่า ซ่ึงความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแต่ละคนนอกจาก
จะข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบทางดา้นสติปัญญาและความสามารถทางสมองร้อยละ 50-60 แลว้ยงั
ข้ึนอยูก่บัความพยายามและวิธีการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพร้อยละ 30-40 และไดเ้พิ่มเติมอีก
วา่ พฤติกรรมการเรียนหรือวิธีเรียนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีท าให้ผูเ้รียน 
ประสบความส าเร็จในการเรียน กล่าวคือ นักเรียนท่ีเรียนดีนั้นไม่จ  าเป็นต้องเป็นคนท่ีมี
สติปัญญาเฉลียวฉลาดมาก แต่ตอ้งเป็นคนท่ีตอ้งรู้จกัใช้เวลา ตอ้งรู้จกัวิธีเรียน วิธีท างานให้
ไดผ้ลดี 

Brown and Holtzman (1955, p. 75) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองนิสัยในการเรียนและ
เจตคติในการเรียน โดยสร้างแบบส ารวจนิสัยในการเรียนและเจตคติในการเรียนข้ึน (The 
Survey of Study Habits and Attitudes--SSHA) น าไปสอบกบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษา เกรด 12 จ านวน 455 คน แลว้น าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบส ารวจไปหาค่าสหสัมพนัธ์
กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงไดจ้ากคะแนนสอบปลายปี ผลการวิจยัพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์คะแนนจากแบบส ารวจกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชายและหญิง
เท่ากบั .48 และ .51 ตามล าดบั และทศันคติในการเรียน มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลัยา สกุลแกว้ (2532) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเรียนเจตคติต่อ
ครูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
กรุงเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 840 คนผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการเรียน
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความสัมพนัธ์
กนัในทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ิเท่ากบั 
.1569 

ทศันีย์ ศิริวฒัน์ (2532) ศึกษาเร่ือง แบบการเรียนของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง พบวา่ นกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่ชอบแบบการเรียนมีส่วน
ร่วมและแบบร่วมมือ ส่วนแบบอ่ืน ๆ นักศึกษาชอบปานกลาง นอกจากน้ีนักศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั มีเจตคติต่อการเรียนแต่ละแบบแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
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จากท่ีกล่าวมานั้นจึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมการเรียนมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  โดยนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเรียนดี เช่น มีเจตคติต่อการเรียน มีความ
ขยนัหมัน่เพียร รู้จกัวิธีเรียน วางแผนการเรียนใชเ้วลาเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีเทคนิค
ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมาก ก็สามารถท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีได ้
ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอความสัมพนัธ์ระหว่างด้านพฤติกรรมการเรียนเป็นรายด้านกบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
 

 
 
 DPU



 

 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 
              การวจิยัน้ีเป็นการศึกษาถึงการศึกษาพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัศึกษา สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ซ่ึงเป็น
การด าเนินการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวจิยัตามล าดบัต่อไปน้ี 
 

              3.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 
  3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  3.5 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
3.1.1 ประชากร 

                การวจิยัคร้ังน้ีประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือกลุ่มนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม หลกัสูตร 4 ปี ท่ีก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2555 
(ขอ้มูลจาก ZAP รายวิชาและจ านวนนกัศึกษาวิชาการจดัการการผลิตและการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2555) 
 

          3.1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 จะท าการเก็บตวัอยา่งนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมท่ีศึกษาในหลกัสูตร 4 ปี ชั้น
ปีท่ี 2 3 และ 4 และแบ่งเป็นกลุ่มท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ 2.75 และตั้งแต่ 2.75 ข้ึนไป ดงั
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 
ตารางที ่3.1 แสดงจ านวนตวัอยา่งนกัศึกษาตามชั้นปี 

ชั้นปีท่ี จ านวนตวัอยา่งนกัศึกษา 
2 25 
3 25 
4 25 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เค ร่ืองมือท่ีผู ้วิจ ัยใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อท าการวิจัยในคร้ังน้ี  ผู ้วิจ ัยได้จัดท า

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยค าถามจะมีเพียงค าถามแบบปลายปิด ท่ีก าหนดค าตอบไวใ้ห้
ผูต้อบเลือกตอบ โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม คือ 
         1.  ท าการศึกษาค้นควา้ข้อมูลจากเอกสาร ข้อความทางวิชาการ ต าราวิชาการ วารสาร ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางในการจดัท าแบบสอบถามให้
สอดคลอ้งกบัประเด็นปัญหาและวตัถุประสงค์ โดยแบบสอบถามดงักล่าวมีส่วนประกอบส าคญั 2 
ตอน คือ 
                 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, ชั้นปีท่ี
ศึกษา, ผลการเรียนเกรดเฉล่ีย  
                 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามให้นกัศึกษาท าการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
เรียน 10 ดา้น คือ เจตคติในการเรียน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การจดัการกบัเวลาทางดา้นการเรียน ความ
วิตกกงัวลเก่ียวกบัการเรียน การมีสมาธิต่อการเรียน กระบวนการรวบรวมขอ้มูล การเลือกใจความ
ส าคญัและจดจ าเน้ือหาท่ีส าคญัของบทเรียน การใช้เทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการ
เรียน การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตวัในการเรียน และยุทธ์วิธีในการสอบและการ
เตรียมตวัสอบ  โดยแบบสอบถามจะมีลกัษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ตามวิธีของ 
ลิเคิร์ท (Rensis Likert) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543) โดยก าหนดคะแนนไว ้5 ระดบัดงัน้ี 
 
  ข้อความทางบวก  
  ระดับความคิดเห็น  ค่าน า้หนักคะแนนของตัวเลอืกตอบ 
  จริงท่ีสุด   ก าหนดใหค้่าคะแนนเป็น 5 คะแนน 
  ค่อนขา้งจริง   ก าหนดใหค้่าคะแนนเป็น 4 คะแนน 
  จริง    ก าหนดใหค้่าคะแนนเป็น 3 คะแนน 
  ค่อนขา้งไม่จริง   ก าหนดใหค้่าคะแนนเป็น 2 คะแนน 
  ไม่จริงเลย   ก าหนดใหค้่าคะแนนเป็น 1 คะแนน 
 

  ข้อความทางลบ 
  ระดับความคิดเห็น  ค่าน า้หนักคะแนนของตัวเลอืกตอบ 
  ไม่จริงเลย   ก าหนดใหค้่าคะแนนเป็น 5 คะแนน 
  ค่อนขา้งไม่จริง   ก าหนดใหค้่าคะแนนเป็น 4 คะแนน 
  จริง    ก าหนดใหค้่าคะแนนเป็น 3 คะแนน 
  ค่อนขา้งจริง   ก าหนดใหค้่าคะแนนเป็น 2 คะแนน 
  จริงท่ีสุด   ก าหนดใหค้่าคะแนนเป็น 1 คะแนน 
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         2.  จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัร่างเสนอต่อท่ีปรึกษางานวิจยั เพื่อตรวจสอบ ขอค าแนะน า และ
พิจารณาความเท่ียงตรงในเน้ือหาของแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

ซ่ึงผูว้จิยัจะท าการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มท่ีผลการเรียน
สูง 2) กลุ่มท่ีมีผลการเรียนปานกลาง และ 3) กลุ่มท่ีผลการเรียนต ่า  ซ่ึงพิจารณาจากเกรดเฉล่ียของ
นกัศึกษา (GPA) ดงัน้ี 
 
            ระดับเกรดเฉลีย่      กลุ่ม 
 นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียต ่ากวา่   1.75  ผลการเรียนต ่า 
 นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียระหวา่ง  1.75 – 2.75 ผลการเรียนปานกลาง 
 นกัศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียสูงกวา่หรือเท่ากบั  2.75  ผลการเรียนดี 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
              การเก็บรวบรวมขอ้มูลจะคน้หาขอ้มูลโดยจะใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 แบบคือ 
     
     ข้อมูลปฐมภูมิ  

ท าการรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยจะท าการเก็บ
ขอ้มูลในเทอมการเรียนท่ี 2  เพื่อน ามาใชใ้นการวเิคราะห์  
 
         ข้อมูลทุติยภูมิ 
                   เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ คน้ควา้ รวบรวมงานวิจยั บทความ วารสาร เอกสารการสัมมนา 
สถิติในรายงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นส่วนประกอบในเน้ือหาและน าไปใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคแล้ว น ามาตรวจความ
ครบถว้นสมบูรณ์และน าผลคะแนนมาท าการประมวลผลขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิว เตอร์ ขอ้มูลจะถูก
วเิคราะห์ดว้ยวธีิทางสถิติ โดยมีวธีิการดงัน้ี 
         1.  ตรวจความถูกตอ้งครบถว้น 
         2. น าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์และแปลผลโดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์ 
โดยขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม น าขอ้มูลท่ีไดม้าหาค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ียเลข
คณิต (Arithmetic Mean) และขอ้มูลคะแนนท่ีไดม้าหาค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
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(Arithmetic Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) น ามาเปรียบเทียบเพื่อแปล
ความหมายกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 
 
3.5 การก าหนดค่าของตัวแปร 
              ในส่วนของแบบสอบถามส่วนท่ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ผูว้ิจยัได้ก าหนดค่าของตวัแปรมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) โดยแบ่งระดบัเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2543:107-108)  
 คะแนนเฉล่ีย 4.500 - 5.000  ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ สูงท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 3.500 - 4.499  ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ค่อนขา้งสูง 
 คะแนนเฉล่ีย 2.500 - 3.499  ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.500 - 2.499  ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ค่อนขา้งต ่า 
 คะแนนเฉล่ีย 1.000 - 1.499  ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ต ่ามาก 
 
        การแปลความหมายของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจะใชเ้กณฑด์งัน้ี (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541 ) 
 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวา่ง 0.000 – 0.999  หมายถึง การกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวา่ง 1.000 ข้ึนไป หมายถึง การกระจายของพฤติกรรมค่อนขา้งมาก 
 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
              สถิติท่ีน ามาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ 
         3.6.1 สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติท่ีน ามาใชบ้รรยายคุณลกัษณะของขอ้มูลท่ี
เก็บรวบรวมมาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ 
                   3.6.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถามตอนท่ี 1 ในเร่ือง
เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
                   3.6.1.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ใช้ส าหรับแบบสอบถามในตอนท่ี 2 
พฤติกรรมการเรียน 10 ดา้น โดยใชสู้ตรส าหรับขอ้มูลท่ีจดักลุ่มเป็นชั้นคะแนน (Group Data) (พวง
รัตน์ ทวรัีตน์, 2543) 
                   3.6.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์และแปล
ความหมายของขอ้มูลต่างๆ ร่วมกบัค่าเฉล่ียในแบบสอบถามตอนท่ี 2 เพื่อแสดงถึงลกัษณะการ
กระจายของคะแนน โดยใชสู้ตร (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543) 
          3.6.2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใชส้รุปถึงพฤติกรรมการเรียน 10 ดา้นของ
นกัศึกษา โดยใชข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
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               3.6.2.1 การวิเคราะห์โดยวิธี One-Way ANOVA (Analysis of variance) ใชใ้นการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่มท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (Independent Sample) 
คือ เกรดเฉล่ียของนักศึกษากับตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการเรียน 10 ด้าน และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนโดยใชสู้ตร One-Way ANOVA 
                   3.6.2.2 การวิเคราะห์ Least Significant Difference (LSD) ใชใ้นการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่กรณีท่ี ผลการวเิคราะห์ของปัจจยัจากวธีิ One-way ANOVA มีนยัส าคญั DPU



บทที ่4 

ผลการวจิัย 
 

                ในการศึกษาถึงพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มนกัศึกษา 
สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์หลกัสูตร 4 ปี ท่ี
ก าลงัศึกษาในปีการศึกษา 2555 
 

   โดยกลุ่มตัวอย่าง พิจารณาเลือกเลือกจากนักศึกษาชั้ นปีท่ี 2 ชั้ นปีท่ี 3 และชั้ นปีท่ี 4 
สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ทั้งหลกัสูตร 4 ปี มีนกัศึกษาให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามเป็นจ านวน 52 ราย จึงใชข้อ้มูลจ านวนน้ีในการวจิยั  

 

                ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล จะแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
                4.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ,  อายุ, ระดบัการศึกษา
และเกรดเฉล่ียของนกัศึกษา    
                4.2  วเิคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 
                4.3 การวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
 

4.1  การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล  
เพศ ของนักศึกษา ดงัตารางท่ี 4.1 พบวา่ 
นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.62 รองลงมาคือเพศชาย 

จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.38 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของนกัศึกษา 
เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชาย 21 40.38 
หญิง 31 59.62 
รวม 52 100.00 
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อายุ ของนักศึกษา ดงัตารางท่ี 4.2 พบวา่ 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีอายเุฉล่ียท่ี 21.38 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.22   

 
ตารางที ่4.2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอายนุกัศึกษา 

 
จ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

อายุ 52 21.38 1.22 
 
 นักศึกษาศึกษาช้ันปี ดงัตารางท่ี 4.3 พบวา่ 
 นกัศึกษาส่วนใหญ่ ศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 2 จ  านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.38 รองลงมาศึกษาอยู่
ชั้นปีท่ี 4 จ  านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.69 และศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 3 จ  านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 
26.92 
 
ตารางที ่4.3 แสดงความถ่ีและร้อยละของชั้นปีท่ีศึกษาของนกัศึกษา 
ศึกษาช้ันปีที่ ความถี่ ร้อยละ 
ชั้นปีท่ี 2 21 40.38 
ชั้นปีท่ี 3 14 26.92 
ชั้นปีท่ี 4 17 32.69 

รวม 52 100.00 
 

เกรดเฉลีย่สะสม ของนักศึกษา ดงัตารางท่ี 4.4 พบวา่ 
นกัศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียสะสมอยูท่ี่ 2.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65   

 
ตารางที ่4.4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเกรดเฉล่ียสะสมนกัศึกษา 

 
จ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เกรดเฉล่ียสะสม 52 2.30 0.65 
 
 กลุ่มผลการเรียนของนักศึกษา ดงัตารางท่ี 4.5 พบวา่ 
 นกัศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผลการเรียนปานกลาง จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.85 
รองลงมาอยู่ในกลุ่มผลการเรียนต ่า จ  านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00 และกลุ่มผลการเรียนดี 
จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.15 
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ตารางที ่4.5 แสดงความถ่ีและร้อยละของแต่ละกลุ่มผลการเรียนของนกัศึกษา 
กลุ่มผลการเรียน ความถี่ ร้อยละ 

ผลการเรียนต ่า 13 25.00 
ผลการเรียนปานกลาง 28 53.85 
ผลการเรียนดี 11 21.15 

รวม 52 100.00 
 
 ช้ันปีทีศึ่กษาของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ ดงัตารางท่ี 4.6 พบวา่ 
 นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.14 และเป็นเพศ
ชายจ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.86 
 นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.71 และเป็นเพศ
ชายจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.29  
 นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.82 และเป็นเพศ
หญิงจ านวน 7 ราย  คิดเป็นร้อยละ 41.18 
 
ตารางที ่4.6 แสดงความถ่ีและร้อยละของชั้นปีท่ีนกัศึกษาก าลงัศึกษาจ าแนกตามเพศของนกัศึกษา 

เพศ 
ศึกษาช้ันปีที่ 

ช้ันปีที ่2 ช้ันปีที ่3 ช้ันปีที ่4 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
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 
 
 ผลการเรียนของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ 
 นักศึกษาเพศชาย ส่วนใหญ่มีผลการเรียนปานกลางและต ่า จ  านวนกลุ่มละ 8 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 38.10 ในแต่ละกลุ่ม และผลการเรียนดี จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.81 
 นักศึกษาเพศหญิง ส่วนใหญ่มีผลการเรียนปานกลาง จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.52 
รองลงมาผลการเรียนดี จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.35 และผลการเรียนต ่า จ  านวน 5 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 16.13  
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ตารางที ่4.7 แสดงความถ่ีและร้อยละของผลการเรียนของนกัศึกษาจ าแนกตามเพศ 

ผลการเรียน 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
ผลการเรียนต ่า 8 38.10 5 16.13 
ผลการเรียนปานกลาง 8 38.10 20 64.52 
ผลการเรียนดี 5 23.81 6 19.35 

รวม 21 100.00 31 100.00 
 
 ผลการเรียนของนักศึกษาจ าแนกตามช้ันปีทีศึ่กษา จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ 
 นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ส่วนใหญ่มีผลการเรียนต ่า จ  านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.62 รองลงมา
ผลการเรียนปานกลางจ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.86 และผลการเรียนดี จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 9.52 
 นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ส่วนใหญ่มีผลการเรียนปานกลาง จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.43 
รองลงมาผลการเรียนดี จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.43 และผลการเรียนต ่า จ  านวน 1 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 7.14  
 นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ส่วนใหญ่มีผลการเรียนปานกลาง จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.94 
รองลงมาผลการเรียนดี จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.29 และผลการเรียนต ่า จ  านวน 2 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 11.76  
 
ตารางที ่4.8 แสดงความถ่ีและร้อยละของผลการเรียนของนกัศึกษาจ าแนกตามชั้นปีท่ีศึกษา 

ผลการเรียน 

ศึกษาช้ันปีที่ 

ช้ันปีที ่2 ช้ันปีที ่3 ช้ันปีที ่4 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
ผลการเรียนต ่า 10 47.62 1 7.14 2 11.76 
ผลการเรียนปานกลาง 9 42.86 10 71.43 9 52.94 
ผลการเรียนดี 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  วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา โดยจะท าการวิเคราะห์แยกตามพฤติกรรมแต่ละด้าน 
ดงัต่อไปน้ี พฤติกรรมดา้นเจตคติในการเรียน ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ดา้นการจดัการกบัเวลาทางดา้น
การเรียน ด้านความวิตกกังวลเก่ียวกับการเรียน ด้านการมีสมาธิต่อการเรียน ด้านกระบวนการ
รวบรวมขอ้มูล ดา้นวิธีเลือกใจความส าคญัและจดจ าเน้ือหาท่ีส าคญัของบทเรียน ดา้นการใชเ้ทคนิค
และเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน ดา้นการทดสอบตนเอง การทบทวนและการเตรียมตวัใน
การเรียน และดา้นยุทธ์วิธีในการสอบและการเตรียมตวัสอบ ซ่ึงผลการวิเคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 4.9 
ถึงตารางท่ี 4.19 
 
         4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ด้านเจตคติในการเรียน 

ดงัตารางท่ี 4.9 แสดงให้เห็นวา่ ระดบัพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัศึกษา ในดา้นเจตคติในการเรียน อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงเท่ากบั 
3.86และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.88 
ซ่ึงสามารถเรียงตามล าดบัความคิดเห็นไดด้งัต่อไปน้ี 
 ล าดบัท่ี 1 คือ ขา้พเจา้เรียนสาขาวิชาน้ีดว้ยความจ าใจ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 และมีการกระจาย
ของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 
 ล าดบัท่ี 2 คือ ขา้พเจา้คิดวา่การเรียนเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อชีวิตของขา้พเจา้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.25 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.88 
 ล าดบัท่ี 3 คือ ถ้าขา้พเจา้เลือกสาขาวิชาได้ตามใจชอบขา้พเจา้จะไม่เลือกเรียนสาขาวิชาน้ี 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.89 
 ล าดบัท่ี 4 ขา้พเจา้คิดวา่สาขาท่ีขา้พเจา้เรียนอยูเ่ป็นสาขาท่ียากและขา้พเจา้ภูมิใจเม่ือไดบ้อกกบั
ใครวา่ก าลงัเรียนอยูใ่นสาขาวิชาน้ี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มาก
นกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.92 และ 0.94 
 ล าดบัท่ี 6 คือ ขา้พเจา้มีความสุขท่ีไดเ้รียนในสาขาวิชาท่ีเรียนอยู่ขณะน้ี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 
และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.88 
 ล าดบัท่ี 7 คือ ขา้พเจา้ชอบท่ีจะเรียนในสาขาวิชาท่ีขา้พเจา้เลือกเรียนอยูข่ณะน้ี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.87 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.93 
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 ล าดบัท่ี 8 คือ ขา้พเจา้รู้สึกสนุกสนานกบัการเรียนเกือบทุกวชิา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 และมีการ
กระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.88 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจดัล าดบัพฤติกรรม
การเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา ดา้นเจตคติในการเรียน 

ค าถาม 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ที่ 

ขา้พเจา้มีความสุขท่ีไดเ้รียนในสาขาวชิาท่ีเรียนอยู่
ขณะน้ี 

3.92 0.88 ค่อนขา้งสูง 6 

ขา้พเจา้รู้สึกสนุกสนานกบัการเรียนเกือบทุกวชิา 3.31 0.88 ปานกลาง 8 
ขา้พเจา้ชอบท่ีจะเรียนในสาขาวชิาท่ีขา้พเจา้เลือก
เรียนอยูข่ณะน้ี 

3.87 0.93 ค่อนขา้งสูง 7 

ขา้พเจา้คิดวา่การเรียนเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อชีวิต
ของขา้พเจา้ 

4.25 0.88 ค่อนขา้งสูง 2 

ขา้พเจา้คิดวา่สาขาท่ีขา้พเจา้เรียนอยูเ่ป็นสาขาท่ี
ยาก 

2.98 0.92 ปานกลาง 4 

ถา้ขา้พเจา้เลือกสาขาวชิาไดต้ามใจชอบขา้พเจา้จะ
ไม่เลือกเรียนสาขาวชิาน้ี 

4.10 0.89 ค่อนขา้งสูง 3 

ขา้พเจา้ภูมิใจเม่ือไดบ้อกกบัใครวา่ก าลงัเรียนอยู่
ในสาขาวชิาน้ี 

3.98 0.94 ค่อนขา้งสูง 4 

ขา้พเจา้เรียนสาขาวชิาน้ีดว้ยความจ าใจ 4.44 0.75 ค่อนขา้งสูง 1 
รวม 3.86 0.88 ค่อนข้างสูง 

 
 
         4.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

ดงัตารางท่ี 4.10 แสดงให้เห็นวา่ ระดบัพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัศึกษา ในดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงเท่ากบั 
3.38 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.88 
ซ่ึงสามารถเรียงตามล าดบัความคิดเห็นไดด้งัต่อไปน้ี 
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 ล าดบัท่ี 1 คือ ขา้พเจา้จะมีความพยายามมากข้ึนเม่ือรู้ว่าตนเองดอ้ยกว่าคนอ่ืนและขา้พเจา้จะ
พยายามเรียนวชิานั้นใหม้ากข้ึนเม่ือวชิานั้นเป็นวชิาท่ียาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 และมีการกระจาย
ของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.91 และ 0.89 
 ล าดบัท่ี 3 คือ ขา้พเจา้ตั้งเป้าหมายในการเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 และมีการ
กระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89 
 ล าดบัท่ี 4 คือ เม่ือประสบความลม้เหลวในการท างานขา้พเจา้รู้สึกทอ้ไม่อยากท างานนั้นอีก
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.94 
 ล าดับท่ี 5 ข้าพเจ้าพยายามท าให้ได้ตามเกรดท่ีตั้ งเป้าหมายไวใ้นการเรียนแต่ละรายวิชา
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.92 
 ล าดบัท่ี 6 คือ หากในการเรียนมีขอ้สงสัยขา้พเจา้จะพยายามคน้ควา้ขอ้มูลและท าความเขา้ใจ
ทนัที ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.78 
 ล าดบัท่ี 7 คือ ขา้พเจา้จะท างานหรือการบา้นดว้ยตวัเองโดยไม่ตอ้งพึ่งคนอ่ืน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.02 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 
 ล าดบัท่ี 8 คือ ขา้พเจา้เป็นคนคน้หาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98 และมี
การกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.87 
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ตารางที ่4.10 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจดัล าดบัพฤติกรรม
การเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ที่ 

ขา้พเจา้ตั้งเป้าหมายในการเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน 3.56 0.89 ค่อนขา้งสูง 3 
ขา้พเจา้จะท างานหรือการบา้นดว้ยตวัเองโดยไม่
ตอ้งพึ่งคนอ่ืน 

3.02 0.85 
ปานกลาง 

7 

หากในการเรียนมีขอ้สงสัยขา้พเจา้จะพยายาม
คน้ควา้ขอ้มูลและท าความเขา้ใจทนัที 

3.29 0.78 
ปานกลาง 

6 

ขา้พเจา้จะมีความพยายามมากข้ึนเม่ือรู้วา่ตนเองดอ้ย
กวา่คนอ่ืน 

3.62 0.91 
ค่อนขา้งสูง 

1 

เม่ือประสบความลม้เหลวในการท างานขา้พเจา้รู้สึก
ทอ้ไม่อยากท างานนั้นอีก 

3.52 0.94 
ค่อนขา้งสูง 

4 

ขา้พเจา้จะพยายามเรียนวชิานั้นใหม้ากข้ึนเม่ือวชิา
นั้นเป็นวชิาท่ียาก 

3.62 0.89 
ค่อนขา้งสูง 

1 

ขา้พเจา้เป็นคนคน้หาความรู้เพิ่มเติมอยูต่ลอดเวลา 2.98 0.87 ปานกลาง 8 
ขา้พเจา้พยายามท าใหไ้ดต้ามเกรดท่ีตั้งเป้าหมายไว้
ในการเรียนแต่ละรายวชิา 

3.48 0.92 
ปานกลาง 

5 

รวม 3.38 0.88 ปานกลาง   
 
         4.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ด้านการจัดการกบัเวลาทางด้านการเรียน 

ดงัตารางท่ี 4.11 แสดงให้เห็นวา่ ระดบัพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัศึกษา ในดา้นการจดัการกบัเวลาทางด้านการเรียน อยู่ในระดบัปานกลาง โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ียซ่ึงเท่ากบั 2.72 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.88 ซ่ึงสามารถเรียงตามล าดบัความคิดเห็นไดด้งัต่อไปน้ี 
 ล าดบัท่ี 1 คือ เม่ือมีการบา้นมากขา้พเจา้จะไม่ท าหรือเลือกท าเฉพาะขอ้ท่ีท าได ้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.31 และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนขา้งมาก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
1.00  
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 ล าดบัท่ี 2 คือ ขา้พเจา้จะทบทวนงานทุกช้ินท่ีท าในแต่ละคร้ังหลายๆ รอบเพื่อความถูกตอ้ง 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.19 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.86 
 ล าดับท่ี 3 คือ เม่ือทราบก าหนดสอบข้าพเจ้าจะวางแผนเพื่อเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบ 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.12 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.94 
 ล าดบัท่ี 4 คือ ขา้พเจา้มกัจะใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาวิชาท่ีขา้พเจา้ชอบและมีเวลาเหลือน้อย
ส าหรับศึกษาวิชาอ่ืน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณา
จากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.92 
 ล าดบัท่ี 5 ขา้พเจา้มกัจะใช้เวลาวา่งในการอ่านหนงัสือหรือทบทวนบทเรียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.5 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.87 
 ล าดบัท่ี 6 คือ เม่ือมีเวลาวา่งขา้พเจา้จะเขา้ห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.44 
และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 
 ล าดบัท่ี 7 คือ ขา้พเจา้จะอ่านหนงัสือล่วงหนา้ในเน้ือหาท่ีจะเรียนในคร้ังต่อไป ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.42 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.87 
 ล าดบัท่ี 8 คือ ขา้พเจา้ชอบต่ืนนอนแต่เช้าเพื่ออ่านหนังสือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.83 และมีการ
กระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73 
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ตารางที ่4.11 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจดัล าดบัพฤติกรรม
การเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา ดา้นการจดัการกบัเวลาทางดา้นการเรียน 

 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ที่ 

ขา้พเจา้ชอบต่ืนนอนแต่เชา้เพื่ออ่านหนงัสือ 1.83 0.73 ค่อนขา้งต ่า 8 
เม่ือทราบก าหนดสอบขา้พเจา้จะวางแผนเพื่อเตรียม
ตวัอ่านหนงัสือสอบ 

3.12 0.94 ปานกลาง 3 

ขา้พเจา้มกัจะใชเ้วลาวา่งในการอ่านหนงัสือหรือ
ทบทวนบทเรียน 

2.50 0.87 ปานกลาง 5 

ขา้พเจา้มกัจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ศึกษาวชิาท่ีขา้พเจา้
ชอบและมีเวลาเหลือนอ้ยส าหรับศึกษาวชิาอ่ืน 

2.98 0.92 ปานกลาง 4 

ขา้พเจา้จะอ่านหนงัสือล่วงหนา้ในเน้ือหาท่ีจะเรียนใน
คร้ังต่อไป 

2.42 0.87 ค่อนขา้งต ่า 7 

เม่ือมีเวลาวา่งขา้พเจา้จะเขา้ห้องสมุดเพื่อหาความรู้
เพิ่มเติม 

2.44 0.85 ค่อนขา้งต ่า 6 

เม่ือมีการบา้นมากขา้พเจา้จะไม่ท าหรือเลือกท าเฉพาะ
ขอ้ท่ีท าได ้

3.31 1.00 ปานกลาง 1 

ขา้พเจา้จะทบทวนงานทุกช้ินท่ีท าในแต่ละคร้ัง
หลายๆ รอบเพื่อความถูกตอ้ง 

3.19 0.86 ปานกลาง 2 

รวม 2.72 0.88 ปานกลาง   
 
         4.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ด้านความวติกกงัวลเกีย่วกบัการเรียน 

ดงัตารางท่ี 4.12 แสดงให้เห็นวา่ ระดบัพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัศึกษา ในดา้นความวติกกงัวลเก่ียวกบัการเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย
ซ่ึงเท่ากับ 2.67 และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.02 ซ่ึงสามารถเรียงตามล าดบัความคิดเห็นไดด้งัต่อไปน้ี 
 ล าดบัท่ี 1 คือ ยิ่งใกลถึ้งวนัสอบ ขา้พเจา้รู้สึกเครียดมากยิ่งข้ึน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 และมีการ
กระจายของพฤติกรรมค่อนขา้งมาก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.10  
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 ล าดบัท่ี 2 คือ ขา้พเจา้รู้สึกคบัขอ้งใจทุกคร้ัง เวลาท่ีผลการสอบไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.04 และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนขา้งมาก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.10 
 ล าดบัท่ี 3 คือ ขา้พเจา้รู้สึกกงัวลใจเก่ียวกบัเร่ืองการเรียนมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.83 และมีการ
กระจายของพฤติกรรมค่อนขา้งมาก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.04 
 ล าดบัท่ี 4 คือ ขา้พเจา้รู้สึกกลวัอยู่ตลอดเวลาวา่ขา้พเจา้จะประสบความลม้เหลวในเร่ืองการ
เรียนและขา้พเจา้จะแสดงความเศร้าโศกเสียใจ เวลาท่ีผลสอบไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.67 และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนขา้งมาก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
1.02  
 ล าดบัท่ี 6 คือ ขา้พเจา้มกัจะหนีเรียนในชัว่โมงเรียนวชิาท่ีขา้พเจา้ไม่ชอบหรือไม่ถนดั ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.50 และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนขา้งมาก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.15 
 ล าดบัท่ี 7 คือ ขา้พเจา้เช่ือมัน่ในตวัเองกว่าขา้พเจา้สามารถประสบความส าเร็จในเร่ืองการ
เรียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.37 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.95 
 ล าดบัท่ี 8 คือ ถา้ขา้พเจา้สอบไดค้ะแนนนอ้ยกวา่เพื่อน ขา้พเจา้จะรู้สึกอบัอาย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
1.90 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.80 
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ตารางที ่4.12 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจดัล าดบัพฤติกรรม
การเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา ดา้นความวติกกงัวลเก่ียวกบัการเรียน 

 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ที่ 

ขา้พเจา้รู้สึกกลวัอยูต่ลอดเวลาวา่ขา้พเจา้จะประสบ
ความลม้เหลวในเร่ืองการเรียน 

2.67 1.02 ปานกลาง 4 

ขา้พเจา้รู้สึกกงัวลใจเก่ียวกบัเร่ืองการเรียนมาก 2.83 1.04 ปานกลาง 3 
ขา้พเจา้จะแสดงความเศร้าโศกเสียใจ เวลาท่ีผลสอบไม่
เป็นไปตามท่ีคาดหวงั 

2.67 1.02 ปานกลาง 4 

ยิง่ใกลถึ้งวนัสอบ ขา้พเจา้รู้สึกเครียดมากยิง่ข้ึน 3.37 1.10 ปานกลาง 1 
ขา้พเจา้รู้สึกคบัขอ้งใจทุกคร้ัง เวลาท่ีผลการสอบไม่
เป็นไปตามท่ีคาดหวงั 

3.04 1.10 ปานกลาง 2 

ถา้ขา้พเจา้สอบไดค้ะแนนนอ้ยกวา่เพื่อน ขา้พเจา้จะ
รู้สึกอบัอาย 

1.90 0.80 ค่อนขา้งต ่า 8 

ขา้พเจา้เช่ือมัน่ในตวัเองกวา่ขา้พเจา้สามารถประสบ
ความส าเร็จในเร่ืองการเรียน 

2.37 0.95 ค่อนขา้งต ่า 7 

ขา้พเจา้มกัจะหนีเรียนในชัว่โมงเรียนวชิาท่ีขา้พเจา้ไม่
ชอบหรือไม่ถนดั 

2.50 1.15 ปานกลาง 6 

รวม 2.67 1.02 ปานกลาง   
 
 
         4.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ด้านการมีสมาธิต่อการเรียน 

ดงัตารางท่ี 4.13 แสดงให้เห็นวา่ ระดบัพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษา ในด้านการมีสมาธิต่อการเรียน อยู่ในระดบัปานกลาง โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึง
เท่ากบั 3.15 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.90 ซ่ึงสามารถเรียงตามล าดบัความคิดเห็นไดด้งัต่อไปน้ี 
 ล าดบัท่ี 1 คือ เม่ือขา้พเจา้สนใจเร่ืองใดก็จะพยายามเรียนรู้ส่ิงนั้นอย่างตั้งใจ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.67 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.94  
 ล าดบัท่ี 2 คือ ขา้พเจา้มกัจดหวัขอ้ส าคญั ในขณะเรียนทุกคร้ัง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 และมีการ
กระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.87 
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 ล าดบัท่ี 3 คือ ในขณะท่ีเรียน บ่อยคร้ังขา้พเจา้จะนัง่คิดถึงเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เร่ืองเรียน ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.23 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.85 
 ล าดบัท่ี 4 คือ ขา้พเจา้ไม่หลงลืมต่องานท่ีครูมอบหมาย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.08 และมีการกระจาย
ของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.93 
 ล าดบัท่ี 5 ขา้พเจา้ตั้งใจเรียนอยา่งสม ่าเสมอทุกวชิา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 และมีการกระจายของ
พฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 
 ล าดับท่ี 6 คือ ข้าพเจ้าชอบคุยในเวลาเรียน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.00 และมีการกระจายของ
พฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.97 
 ล าดบัท่ี 7 คือ บ่อยคร้ังขา้พเจา้มกัง่วงนอนในเวลาเรียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.83 และมีการกระจาย
ของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.94 
 ล าดบัท่ี 8 คือ เม่ือเรียนอยูข่า้พเจา้ไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปเร่ืองอ่ืนจนเสียการเรียน ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.97 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.87 
 
ตารางที ่4.13 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจดัล าดบัพฤติกรรม
การเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา ดา้นการมีสมาธิต่อการเรียน 

 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ที่ 

เม่ือเรียนอยูข่า้พเจา้ไม่ปล่อยจิตใหฟุ้้งซ่านไปเร่ืองอ่ืน
จนเสียการเรียน 

2.79 0.87 ปานกลาง 8 

ขา้พเจา้ไม่หลงลืมต่องานท่ีครูมอบหมาย 3.08 0.93 ปานกลาง 4 

ขา้พเจา้ชอบคุยในเวลาเรียน 3.00 0.97 ปานกลาง 6 

ขา้พเจา้ตั้งใจเรียนอยา่งสม ่าเสมอทุกวชิา 3.06 0.85 ปานกลาง 5 

บ่อยคร้ังขา้พเจา้มกัง่วงนอนในเวลาเรียน 2.83 0.94 ปานกลาง 7 

ขา้พเจา้มกัจดหวัขอ้ส าคญั ในขณะเรียนทุกคร้ัง 3.58 0.87 ค่อนขา้งสูง 2 
ในขณะท่ีเรียน บ่อยคร้ังขา้พเจา้จะนัง่คิดถึงเร่ืองอ่ืนๆ ท่ี
ไม่ใช่เร่ืองเรียน 

3.23 0.85 ปานกลาง 3 

เม่ือขา้พเจา้สนใจเร่ืองใดก็จะพยายามเรียนรู้ส่ิงนั้นอยา่ง
ตั้งใจ 

3.67 0.94 
ค่อนขา้งสูง 

1 

รวม 3.15 0.90 ปานกลาง   
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         4.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการรวบรวมข้อมูล 

ดงัตารางท่ี 4.14 แสดงให้เห็นวา่ ระดบัพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัศึกษา ในดา้นกระบวนการรวบรวมขอ้มูล อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึง
เท่ากบั 2.98 และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนขา้งมาก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.42 ซ่ึงสามารถเรียงตามล าดบัความคิดเห็นไดด้งัต่อไปน้ี 
 ล าดบัท่ี 1 คือ ขา้พเจา้จะท าการขีดเส้นใตแ้ละการจดบนัทึกในแต่ละบทเรียนและระมดัระวงั
ในการเลือกข้อมูลหลักและรายการละเอียดท่ีส าคญั ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 และมีการกระจายของ
พฤติกรรมค่อนขา้งมาก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.02  
 ล าดบัท่ี 2 คือ ข้าพเจา้จะท าการรวบรวมส่ิงท่ีจดในชั้นเรียนและท่ีบนัทึกในต าราเรียนเข้า
ด้วยกนั เป็นโน้ตย่อ เพื่อให้ง่ายต่อการจ า ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 และมีการกระจายของพฤติกรรม
ค่อนขา้งมาก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.00 
 ล าดบัท่ี 3 คือ ในการเรียน ขา้พเจา้จะเลือกจบัใจความส าคญั ในการเรียงล าดบัความส าคญั
ของเน้ือหา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 
 ล าดบัท่ี 4 คือ ขา้พเจา้จะตั้งค  าถามใหก้บัตวัเองในขณะท่ีอ่าน โดยตั้งค  าถามเก่ียวกบัขอ้ความท่ี
เขียนและคิดท่ีผูเ้ขียนแสดงออกมา และขา้พเจา้จะทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ ก่อนและหลงัชัว่โมงเรียน
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.92 และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนขา้งมาก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.08 
 ล าดบัท่ี 5 ขา้พเจา้หาความรู้เพิ่มเติมจากส่ือต่าง ๆ นอกจากต าราเรียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 
และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.99 
 ล าดบัท่ี 6 คือ ขา้พเจา้วางแผนการเรียนเป็นประจ า ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.77 และมีการกระจายของ
พฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81 
 ล าดบัท่ี 7 คือ ขา้พเจา้ขอค าอธิบายเพิ่มเติมจากครูนอกเวลาเรียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.58 และมี
การกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.96 
 ล าดบัท่ี 8 คือ ขา้พเจา้เตรียมอ่านหนงัสือล่วงหนา้ก่อนเขา้เรียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.38 และมีการ
กระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.95 
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ตารางที ่4.14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจดัล าดบัพฤติกรรม
การเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา ดา้นกระบวนการรวบรวมขอ้มูล 

 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น ล าดับที ่

ขา้พเจา้วางแผนการเรียนเป็นประจ า 2.77 0.81 ปานกลาง 6 

ขา้พเจา้สรุปเน้ือหาท่ีเรียนเพื่อใชใ้นการสอบ 3.37 0.93 ปานกลาง 3 
ขา้พเจา้หาความรู้เพิ่มเติมจากส่ือต่าง ๆ นอกจากต ารา
เรียน 

3.13 0.99 ปานกลาง 
5 

ขา้พเจา้ขอค าอธิบายเพิ่มเติมจากครูนอกเวลาเรียน 2.58 0.96 ปานกลาง 7 

ขา้พเจา้เตรียมอ่านหนงัสือล่วงหนา้ก่อนเขา้เรียน 2.38 0.95 ค่อนขา้งต ่า 8 
ขา้พเจา้ใหค้วามสนใจต่อส่ิงท่ีตอ้งการจ า ในแต่ละวชิา
ท่ีเรียน 

3.54 0.90 
ค่อนขา้งสูง 1 

ในการเรียนแต่ละวชิา ขา้พเจา้จะพยายามเรียบเรียงส่ิงท่ี
ส าคญัเป็นถอ้ยค าใหม่ๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้ายและ
สามารถจ าไดง่้ายข้ึน 

3.38 0.91 ปานกลาง 
2 

ในการเรียนแต่ละวชิา ขา้พเจา้จะพยายามเช่ือมโยงส่ิง
บทเรียนต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อใหส้ามารถมองใน
ภาพรวมได ้

3.19 0.99 ปานกลาง 
4 

รวม 3.04 0.93 ปานกลาง   
 
         4.2.7 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ด้านวธีิเลอืกใจความส าคัญและจดจ าเนือ้หาทีส่ าคัญของบทเรียน 

ดงัตารางท่ี 4.15 แสดงให้เห็นวา่ ระดบัพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัศึกษา ในดา้นวิธีเลือกใจความส าคญัและจดจ าเน้ือหาท่ีส าคญัของบทเรียน อยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงเท่ากับ 2.90 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดย
พิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.94 ซ่ึงสามารถเรียงตามล าดบัความคิดเห็นไดด้งัต่อไปน้ี 
 ล าดบัท่ี 1 คือ ขา้พเจา้จะท าการขีดเส้นใตแ้ละการจดบนัทึกในแต่ละบทเรียนและระมดัระวงั
ในการเลือกข้อมูลหลักและรายการละเอียดท่ีส าคญั ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 และมีการกระจายของ
พฤติกรรมค่อนขา้งมาก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.02  
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 ล าดบัท่ี 2 คือ ข้าพเจา้จะท าการรวบรวมส่ิงท่ีจดในชั้นเรียนและท่ีบนัทึกในต าราเรียนเข้า
ด้วยกนั เป็นโน้ตย่อ เพื่อให้ง่ายต่อการจ า ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 และมีการกระจายของพฤติกรรม
ค่อนขา้งมาก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.00 
 ล าดบัท่ี 3 คือ ในการเรียน ขา้พเจา้จะเลือกจบัใจความส าคญั ในการเรียงล าดบัความส าคญั
ของเน้ือหา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 
 ล าดบัท่ี 4 คือ ขา้พเจา้จะตั้งค  าถามใหก้บัตวัเองในขณะท่ีอ่าน โดยตั้งค  าถามเก่ียวกบัขอ้ความท่ี
เขียนและคิดท่ีผูเ้ขียนแสดงออกมา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.92  และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนขา้งมาก 
โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.08 
 ล าดบัท่ี 5 ขา้พเจา้จะพยายามอ่านหนงัสือเรียนแต่ละวิชาเพื่อให้ไดแ้นวความคิดหลกัของแต่
ละบทเรียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.65 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.90 
 ล าดบัท่ี 6 คือ ขา้พเจา้จะทบทวนอย่างสม ่าเสมอ ก่อนและหลงัชัว่โมงเรียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.37 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.84 
 ล าดบัท่ี 7 คือ ในการเรียน ขา้พเจา้จะส ารวจหนงัสือเรียนจนจบเล่ม โดยอ่านค าน า สารบญั 
บทสุดทา้ยของหนงัสือ และส ารวจแต่ละบทก่อนท่ีจะอ่าน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.21 และมีการกระจายของ
พฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.96 
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ตารางที ่4.15 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจดัล าดบัพฤติกรรม
การเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา ดา้นวธีิเลือกใจความส าคญัและจดจ าเน้ือหาท่ี
ส าคญัของบทเรียน 

 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น ล าดับที ่

ในการเรียน ขา้พเจา้จะเลือกจบัใจความส าคญั ในการ
เรียงล าดบัความส าคญัของเน้ือหา 

3.21 0.78 ปานกลาง 3 

ในการเรียน ขา้พเจา้จะส ารวจหนงัสือเรียนจนจบเล่ม 
โดยอ่านค าน า สารบญั บทสุดทา้ยของหนงัสือ และ
ส ารวจแต่ละบทก่อนท่ีจะอ่าน 

2.21 0.96 ค่อนขา้งต ่า 7 

ขา้พเจา้จะพยายามอ่านหนงัสือเรียนแต่ละวชิาเพื่อให้
ไดแ้นวความคิดหลกัของแต่ละบทเรียน 

2.65 0.90 ปานกลาง 5 

ขา้พเจา้จะตั้งค  าถามใหก้บัตวัเองในขณะท่ีอ่าน โดยตั้ง
ค  าถามเก่ียวกบัขอ้ความท่ีเขียนและคิดท่ีผูเ้ขียนแสดง
ออกมา 

2.92 1.08 ปานกลาง 4 

ขา้พเจา้จะท าการขีดเส้นใตแ้ละการจดบนัทึกในแต่ละ
บทเรียนและระมดัระวงัในการเลือกขอ้มูลหลกัและ
รายการละเอียดท่ีส าคญั 

3.54 1.02 
ค่อนขา้งสูง 

1 

ขา้พเจา้จะท าการรวบรวมส่ิงท่ีจดในชั้นเรียนและท่ี
บนัทึกในต าราเรียนเขา้ดว้ยกนั เป็นโนต้ยอ่ เพื่อใหง่้าย
ต่อการจ า 

3.40 1.00 ปานกลาง 2 

ขา้พเจา้จะทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ ก่อนและหลงัชัว่โมง
เรียน 

2.37 0.84 ค่อนขา้งต ่า 6 

รวม 2.90 0.94 ปานกลาง   
 
         4.2.8 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ด้านการใช้เทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลอืในการเรียน 

ดงัตารางท่ี 4.16 แสดงให้เห็นวา่ ระดบัพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัศึกษา ในดา้นการใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงเท่ากบั 3.00 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจาก
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.88 ซ่ึงสามารถเรียงตามล าดบัความคิดเห็นไดด้งัต่อไปน้ี 
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 ล าดบัท่ี 1 คือ ขา้พเจา้จะพยายามเขียนเป็นขอ้ความตามความเขา้ใจของขา้พเจา้เพื่อเป็นการ
ทบทวนเสมอ ก่อนท าการสอบ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดย
พิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89  
 ล าดบัท่ี 2 คือ เม่ือเรียนในแต่ละวิชา ขา้พเจา้จะอ่านขอ้ความท่ีจดบนัทึกไว ้หรือขอ้ความจาก
หนงัสือเรียน อยา่งพินิจ พิเคราะห์ จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 และมีการกระจายของ
พฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 
 ล าดบัท่ี 3 คือ ในขอ้สงสัยใดๆ ของแต่ละวิชาขา้พเจา้จะ ถามอาจารยเ์พื่อให้เกิดความรู้ ความ
เขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.83 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจาก
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.92 
 ล าดบัท่ี 4 คือ ก่อนเรียนในแต่ละวิชา ขา้พเจา้ศึกษาวิชานั้นมาล่วงหน้า พอให้มีความรู้บา้ง 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.58  และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.85 
 
ตารางที ่4.16 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจดัล าดบัพฤติกรรม
การเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา ด้านการใช้เทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์
ช่วยเหลือในการเรียน 

 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น ล าดับที ่

ก่อนเรียนในแต่ละวชิา ขา้พเจา้ศึกษาวชิานั้นมา
ล่วงหนา้ พอใหมี้ความรู้บา้ง 

2.58 0.85 ปานกลาง 
4 

ในขอ้สงสัยใดๆ ของแต่ละวิชาขา้พเจา้จะ ถามอาจารย์
เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ 

2.83 0.92 ปานกลาง 
3 

เม่ือเรียนในแต่ละวชิา ขา้พเจา้จะอ่านขอ้ความท่ีจด
บนัทึกไว ้หรือขอ้ความจากหนงัสือเรียน อยา่งพินิจ 
พิเคราะห์ จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจ 

3.23 0.85 ปานกลาง 
2 

ขา้พเจา้จะพยายามเขียนเป็นขอ้ความตามความเขา้ใจ
ของขา้พเจา้เพื่อเป็นการทบทวนเสมอ ก่อนท าการสอบ 

3.37 0.89 ปานกลาง 
1 

รวม 3.00 0.88 ปานกลาง   
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         4.2.9 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ด้านการทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน 

ดงัตารางท่ี 4.17 แสดงให้เห็นวา่ ระดบัพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัศึกษา ในดา้นการทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตวัในการเรียน อยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงเท่ากับ 2.79 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดย
พิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86 ซ่ึงสามารถเรียงตามล าดบัความคิดเห็นไดด้งัต่อไปน้ี 
 ล าดบัท่ี 1 คือ ก่อนส่งการบา้นแต่ละคร้ัง ขา้พเจา้จะตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนส่งทุกคร้ัง 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.27 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.74  
 ล าดบัท่ี 2 คือ ทุกคร้ังท่ีอาจารยไ์ดส้ั่งการบา้น ขา้พเจา้จะท าการตรวจดูอยา่งคร่าว ๆ วา่พอท า
ได้หรือไม่ หากมีขอ้สงสัยจะท าการสอบถามอาจารยก่์อน และในวิชาค านวณ ขา้พเจา้จะหมัน่ท า
แบบฝึกหดัท่ีเรียนไป เพื่อเป็นการทบทวนสูตรไปดว้ย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 และโดยในส่วนแรกมีการ
กระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 และส่วนท่ี
สองมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนขา้งมาก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.07 
 ล าดบัท่ี 4 คือ ขา้พเจา้จะรีบท าการบา้น โดยจะรีบท าให้เสร็จภายในวนันั้น ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.77  และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.92 
 ล าดบัท่ี 5 ขา้พเจา้จะจดัเวลาในแต่ละวนัเพื่อท าการบา้นอยา่งสม ่าเสมอ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.75 
และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.93 
 ล าดบัท่ี 6 คือ ขา้พเจา้จะจดัเวลาส าหรับทบทวนบทเรียน อยา่งสม ่าเสมอ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.44 
และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.80 
 ล าดบัท่ี 7 คือ หากในวนัใดไม่มีการบา้น ขา้พเจา้จะท าการทบทวนบทเรียนแต่ละวิชา ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.17 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.81 
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ตารางที ่4.17 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจดัล าดบัพฤติกรรม
การเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา ดา้นการทดสอบตนเอง การทบทวน และการ
เตรียมตวัในการเรียน 

 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น ล าดับที ่

ขา้พเจา้จะจดัเวลาในแต่ละวนัเพื่อท าการบา้นอยา่ง
สม ่าเสมอ 

2.75 0.93 ปานกลาง 
5 

หากในวนัใดไม่มีการบา้น ขา้พเจา้จะท าการทบทวน
บทเรียนแต่ละวชิา 

2.17 0.81 ค่อนขา้งต ่า 
7 

ทุกคร้ังท่ีอาจารยไ์ดส้ั่งการบา้น ขา้พเจา้จะท าการ
ตรวจดูอยา่งคร่าว ๆ วา่พอท าไดห้รือไม่ หากมีขอ้สงสัย
จะท าการสอบถามอาจารยก่์อน 

3.06 0.75 ปานกลาง 

2 

ขา้พเจา้จะรีบท าการบา้น โดยจะรีบท าใหเ้สร็จภายใน
วนันั้น 

2.77 0.92 ปานกลาง 
4 

ก่อนส่งการบา้นแต่ละคร้ัง ขา้พเจา้จะตรวจสอบความ
ถูกตอ้งก่อนส่งทุกคร้ัง 

3.27 0.74 ปานกลาง 
1 

ขา้พเจา้จะจดัเวลาส าหรับทบทวนบทเรียน อยา่ง
สม ่าเสมอ 

2.44 0.80 ค่อนขา้งต ่า 
6 

ในวชิาค านวณ ขา้พเจา้จะหมัน่ท าแบบฝึกหดัท่ีเรียนไป 
เพื่อเป็นการทบทวนสูตรไปดว้ย 

3.06 1.07 ปานกลาง 
2 

รวม 2.79 0.86 ปานกลาง   
 
         4.2.10 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ด้านยุทธ์วธีิในการสอบและการเตรียมตัวสอบ 

ดงัตารางท่ี 4.18 แสดงให้เห็นวา่ ระดบัพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัศึกษา ในดา้นยุทธ์วิธีในการสอบและการเตรียมตวัสอบ อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพิจารณา
จากค่าเฉล่ียซ่ึงเท่ากบั 3.46 และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนขา้งมาก โดยพิจารณาจากส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.00 ซ่ึงสามารถเรียงตามล าดบัความคิดเห็นไดด้งัต่อไปน้ี 
 ล าดบัท่ี 1 คือ ในการท าขอ้สอบ ถา้มีเวลาเหลือในการท าขอ้สอบ ขา้พเจา้จะทบทวนค าตอบ
โดยเฉพาะ ขอ้สอบอตันยั และถา้เป็นขอ้สอบปรนยั จะตรวจสอบว่าท าครบทุกขอ้หรือไม่ ค่าเฉล่ีย
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เท่ากบั 4.04 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.99 
 ล าดบัท่ี 2 คือ ก่อนสอบขา้พเจา้จะทบทวนรายวิชาท่ีจะสอบตั้งแต่ตอนเยน็ของคืนก่อนสอบ 
และตอนเช้ามืดของวนัสอบ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนขา้งมาก โดย
พิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.02  
 ล าดบัท่ี 3 คือ ขา้พเจา้จะจ าหวัขอ้ส าคญั ๆ ไว ้โดยเฉพาะหวัขอ้ท่ีอาจารยผ์ูส้อนเนน้เป็นพิเศษ 
และจ ารายละเอียดในหวัขอ้นั้น ๆ ดว้ย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มาก
นกั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89  
 ล าดบัท่ี 4 คือ ขา้พเจา้จะติวกบัเพื่อนเสมอ เพื่อเป็นการทบทวนและเตรียมตวัก่อนสอบ 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62  และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนขา้งมาก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.01 
 ล าดบัท่ี 5 ในการท าขอ้สอบ ขา้พเจา้จะท าการตีความค าถามในขอ้สอบให้ถูกตอ้งเสมอ 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.58 และมีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.89 
 ล าดบัท่ี 6 ขา้พเจา้จะท าการคน้ควา้เพิ่มเติม โดยสอบถามอาจารยผ์ูส้อนก่อนว่าตอ้งการให้
คน้ควา้เพิ่มเติมเพื่อใช้ในเร่ืองใดหรือไม่ หรือขอ้สอบจะออกเฉพาะท่ีบรรยายหรือในต าราเท่านั้น 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 และมีการกระจายของพฤติกรรมค่อนขา้งมาก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.03 
 ล าดบัท่ี 7 คือ ขา้พเจา้จะอ่านหนังสือเตรียมสอบ โดยอ่านวิชาท่ีสอบวนัแรกไปจนถึงวนั
สุดทา้ยแลว้จึงอ่านยอ้นจากวนัสุดทา้ยถึงวนัแรกอีกคร้ัง และขา้พเจา้จะพยายามหาขอ้สอบเก่า หรือ
แนวขอ้สอบจากรุ่นพี่ เพื่อใหเ้ห็นแนวขอ้สอบชดัเจนยิง่ข้ึน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.85 และมีการกระจายของ
พฤติกรรมค่อนขา้งมาก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.06 และ 1.09 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.18 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจดัล าดบัพฤติกรรม
การเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ดา้นยุทธ์วิธีในการสอบและการเตรียมตวั
สอบ 

 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น ล าดับที ่

ขา้พเจา้จะอ่านหนงัสือเตรียมสอบ โดยอ่านวชิาท่ีสอบ
วนัแรกไปจนถึงวนัสุดทา้ยแลว้จึงอ่านยอ้นจากวนั
สุดทา้ยถึงวนัแรกอีกคร้ัง 

2.85 1.06 ปานกลาง 7 

ขา้พเจา้จะพยายามหาขอ้สอบเก่า หรือแนวขอ้สอบจาก
รุ่นพี่ เพื่อใหเ้ห็นแนวขอ้สอบชดัเจนยิง่ข้ึน 

2.85 1.09 ปานกลาง 7 

ขา้พเจา้จะติวกบัเพื่อนเสมอ เพื่อเป็นการทบทวนและ
เตรียมตวัก่อนสอบ 

3.62 1.01 ค่อนขา้งสูง 4 

ขา้พเจา้จะท าการคน้ควา้เพิ่มเติม โดยสอบถามอาจารย์
ผูส้อนก่อนวา่ตอ้งการใหค้น้ควา้เพิ่มเติมเพื่อใชใ้นเร่ือง
ใดหรือไม่ หรือขอ้สอบจะออกเฉพาะท่ีบรรยายหรือใน
ต าราเท่านั้น 

3.35 1.03 ปานกลาง 6 

ขา้พเจา้จะจ าหวัขอ้ส าคญั ๆ ไว ้โดยเฉพาะหวัขอ้ท่ี
อาจารยผ์ูส้อนเนน้เป็นพิเศษ และจ ารายละเอียดใน
หวัขอ้นั้น ๆ ดว้ย 

3.63 0.89 ค่อนขา้งสูง 3 

ในการท าขอ้สอบ ขา้พเจา้จะท าการตีความค าถามใน
ขอ้สอบใหถู้กตอ้งเสมอ 

3.58 0.89 ค่อนขา้งสูง 5 

ก่อนสอบขา้พเจา้จะทบทวนรายวชิาท่ีจะสอบตั้งแต่
ตอนเยน็ของคืนก่อนสอบ และตอนเชา้มืดของวนัสอบ 

3.77 1.02 ค่อนขา้งสูง 2 

ในการท าขอ้สอบ ถา้มีเวลาเหลือในการท าขอ้สอบ 
ขา้พเจา้จะทบทวนค าตอบโดยเฉพาะ ขอ้สอบอตันยั 
และถา้เป็นขอ้สอบปรนยั จะตรวจสอบวา่ท าครบทุกขอ้
หรือไม่ 

4.04 0.99 ค่อนขา้งสูง 1 

รวม 3.46 1.00 ปานกลาง   
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         4.2.11 การสรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนทีม่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาในแต่ละด้าน 

ดงัตารางท่ี 4.19 แสดงให้เห็นวา่ ระดบัพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัศึกษา สรุปรวมในทุกดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงเท่ากบั 3.11 และ
มีการกระจายของพฤติกรรมไม่มากนัก โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.90 ซ่ึง
สามารถเรียงตามล าดบัความคิดเห็นไดด้งัต่อไปน้ี 
 ล าดบัท่ี 1 ดา้นเจตคติในการเรียน โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงเท่ากบั 3.86 
 ล าดบัท่ี 2 ยทุธ์วธีิในการสอบและการเตรียมตวัสอบโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงเท่ากบั 3.46 
 ล าดบัท่ี 3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงเท่ากบั 3.38 
 ล าดบัท่ี 4 การมีสมาธิต่อการเรียน โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงเท่ากบั 3.15 
 ล าดบัท่ี 5 กระบวนการรวบรวมขอ้มูล โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงเท่ากบั 3.04 
 ล าดบัท่ี 6 การใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียนโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย
ซ่ึงเท่ากบั 3.00 
 ล าดับท่ี 7 วิธีเลือกใจความส าคญัและจดจ าเน้ือหาท่ีส าคญัของบทเรียนโดยพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ียซ่ึงเท่ากบั 2.98 
 ล าดบัท่ี 8 การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตวัในการเรียนโดยพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ียซ่ึงเท่ากบั 2.79 
 ล าดบัท่ี 9 การจดัการกบัเวลาทางดา้นการเรียน โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงเท่ากบั 2.72 
 ล าดบัท่ี 10 ความวติกกงัวลเก่ียวกบัการเรียน โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงเท่ากบั 2.67 
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ตารางที ่4.19 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจดัล าดบัพฤติกรรม
การเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาสรุปในแต่ละดา้น 

 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับที ่

เจตคติในการเรียน 3.86 0.88 ค่อนขา้งสูง 1 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 3.38 0.88 ปานกลาง 3 

การจดัการกบัเวลาทางดา้นการเรียน 2.72 0.88 ปานกลาง 9 

ความวติกกงัวลเก่ียวกบัการเรียน 2.67 1.02 ปานกลาง 10 

การมีสมาธิต่อการเรียน 3.15 0.90 ปานกลาง 4 

กระบวนการรวบรวมขอ้มูล 3.04 0.93 ปานกลาง 5 
วธีิเลือกใจความส าคญัและจดจ าเน้ือหาท่ี
ส าคญัของบทเรียน 

2.98 0.94 ปานกลาง 7 

การใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือ
ในการเรียน 

3.00 0.88 ปานกลาง 6 

การทดสอบตนเอง การทบทวน และการ
เตรียมตวัในการเรียน 

2.79 0.86 ปานกลาง 8 

ยทุธ์วธีิในการสอบและการเตรียมตวัสอบ 3.46 1.00 ปานกลาง 2 

รวม 3.11 0.92 ปานกลาง   
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4.3 การวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมุติฐาน 
 

สมมติฐานที ่1 ผลสัมฤทธ์ิการทางเรียนของนักศึกษาเพศชายมีความแตกต่างกบันักศึกษาเพศ
หญงิ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานจากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาเพศ
ชายไม่มีความแตกต่างกบันกัศึกษาเพศหญิง 
 
ตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาจ าแนกตามเพศ
ของนกัศึกษา 
เพศ ชาย หญงิ F Sig. 
ค่าเฉล่ีย 2.19 2.38 

2.21 0.14 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74 0.59 

 
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาเพศชายมีความแตกต่างกับพฤติกรรมการ

เรียนของนักศึกษาเพศหญงิ 
ผลการทดสอบสมมติฐานจากตารางท่ี 4.21 พบว่า ในภาพรวมพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาพฤติกรรมในแต่ละด้านก็พบว่า 
พฤติกรรมการเรียนในแต่ละดา้นของนกัศึกษาเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างของพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาจ าแนกตาม
เพศของนกัศึกษา 

 พฤติกรรมการเรียนในด้าน 
ชาย 

  

หญิง 

  F Sig. 
1. เจตคติในการเรียน 3.87 3.85 0.02 0.88 
2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 3.35 3.41 0.23 0.64 
3. การจดัการกบัเวลาทางดา้นการเรียน 2.74 2.71 0.03 0.86 
4. ความวติกกงัวลเก่ียวกบัการเรียน 2.67 2.67 0.00 0.96 
5. การมีสมาธิต่อการเรียน 3.13 3.17 0.20 0.66 
6. กระบวนการรวบรวมขอ้มูล 3.01 3.06 0.10 0.75 
7. วธีิเลือกใจความส าคญัและจดจ าเน้ือหาท่ีส าคญัของ
บทเรียน 2.82 3.09 1.25 0.27 
8. การใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการ
เรียน 2.87 3.09 2.30 0.14 
9. การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตวัใน
การเรียน 2.76 2.81 0.09 0.77 
10. ยทุธ์วธีิในการสอบและการเตรียมตวัสอบ 3.41 3.49 0.21 0.65 

รวม 3.06 3.14 0.58 0.45 
 

สมมติฐานที ่3 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาแตกต่างกนัในนักศึกษาแต่ละช้ันปี 
                ผลการทดสอบสมมติฐานจากตารางท่ี 4.23 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา จ าแนกตามชั้นปีท่ีนกัศึกษาก าลงัศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด 10 
ดา้น พบว่าภาพรวมของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีต่างกนั ไม่มีความ
แตกต่างกนั  
                เม่ือท าการพิจารณาเปรียบเทียบพฤติกรรมในแต่ละดา้นทั้ง 10 ดา้น พบวา่ พฤติกรรมดา้น
ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการเรียน และพฤติกรรมดา้นวิธีเลือกใจความส าคญัและจดจ าเน้ือหาท่ีส าคญั
ของบทเรียน มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 และพฤติกรรมด้านกระบวนการ
รวบรวมขอ้มูล และพฤติกรรมดา้นการใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน มีความ
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01  
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ตารางที ่4.23 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา
จ าแนกตามชั้นปีท่ีศึกษา 

พฤติกรรมการเรียนในด้าน 

ศึกษาช้ันปี 

ช้ันปีที ่2 
N = 21 

  

ช้ันปีที ่3 
N = 14 

  

ช้ันปีที ่4 
N = 17 

  

F P 

1. เจตคติในการเรียน 3.70 4.07 3.88 2.47 0.10 
2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 3.35 3.45 3.38 0.18 0.84 
3. การจดัการกบัเวลาทางดา้นการเรียน 2.71 2.71 2.75 0.04 0.96 
4. ความวติกกงัวลเก่ียวกบัการเรียน 2.93 2.48 2.50 4.29 0.02* 
5. การมีสมาธิต่อการเรียน 3.12 3.10 3.24 0.69 0.51 
6. กระบวนการรวบรวมขอ้มูล 2.76 3.25 3.22 4.95 0.01** 
7. วธีิเลือกใจความส าคญัและจดจ าเน้ือหาท่ีส าคญั
ของบทเรียน 2.64 3.05 3.34 3.41 0.04* 
8. การใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือใน
การเรียน 2.70 3.30 3.12 8.00 0.00** 
9. การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตวั
ในการเรียน 2.69 2.81 2.89 0.65 0.53 
10. ยทุธ์วธีิในการสอบและการเตรียมตวัสอบ 3.29 3.74 3.43 2.35 0.11 

รวม 2.99 3.20 3.18 2.16 0.13 
* ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
* ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 
สมมติฐานที ่4 อายุและช้ันปีทีท่ีศึ่กษามีความสัมพนัธ์ต่อต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

ผลการทดสอบ ดงัตารางท่ี 4.24  แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของอายุและชั้นปีท่ีศึกษา
มีความสัมพนัธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาดว้ยวธีิ Pearson Correlation พบวา่  

ชั้นปีท่ีศึกษามีความสัมพนัธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในทางบวก โดย
พิจารณาจากค่า  Pearson Correlation ท่ีเท่ากบั .317 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยพิจารณาจาก
ค่า Sig. (2-tailed) ซ่ึงเท่ากบั .022 
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ตารางที่ 4.24  แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของอายุและชั้นปีท่ีศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา  
    เกรดเฉล่ียสะสม 

อาย ุ
Pearson Correlation .070 
Sig. (2-tailed) .624 

ศึกษาชั้นปีท่ี 
Pearson Correlation .317 
Sig. (2-tailed) .022* 

* ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

สมมติฐานที ่5 พฤติกรรมในแต่ละด้านมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
ผลการทดสอบ ดงัตารางท่ี 4.25 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมในแต่ละ

ดา้นมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาดว้ยวธีิ Pearson Correlation พบวา่  
พฤติกรรมดา้นกระบวนการรวบรวมขอ้มูลมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัศึกษาในทางบวก โดยพิจารณาจากค่า  Pearson Correlation ท่ีเท่ากบั .310 ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed) ซ่ึงเท่ากบั .026 

พฤติกรรมดา้นการใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียนมีความสัมพนัธ์กบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาในทางบวก โดยพิจารณาจากค่า  Pearson Correlation ท่ีเท่ากบั 
.310 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed) ซ่ึงเท่ากบั .026 
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ตารางที ่4.25  แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมในแต่ละดา้นมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษา  
 พฤติกรรมในด้าน   เกรดเฉลีย่สะสม 
1. เจตคติในการเรียน Pearson Correlation .048 

Sig. (2-tailed) .736 
2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  Pearson Correlation .231 

Sig. (2-tailed) .100 
3. การจดัการกบัเวลาทางดา้นการเรียน Pearson Correlation .147 

Sig. (2-tailed) .297 
4. ความวติกกงัวลเก่ียวกบัการเรียน Pearson Correlation -.257 

Sig. (2-tailed) .066 
5. การมีสมาธิต่อการเรียน Pearson Correlation .183 

Sig. (2-tailed) .195 
6. กระบวนการรวบรวมขอ้มูล Pearson Correlation .310 

Sig. (2-tailed) .026* 
7. วธีิเลือกใจความส าคญัและจดจ าเน้ือหาท่ีส าคญั
ของบทเรียน 

Pearson Correlation .195 
Sig. (2-tailed) .166 

8. การใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือ
ในการเรียน 

Pearson Correlation .370 
Sig. (2-tailed) .007** 

9. การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียม
ตวัในการเรียน 

Pearson Correlation .162 
Sig. (2-tailed) .252 

10. ยทุธ์วธีิในการสอบและการเตรียมตวัสอบ Pearson Correlation .133 
Sig. (2-tailed) .346 

รวม Pearson Correlation .246 

Sig. (2-tailed) .078 
*  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
** ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 

และผลการทดสอบ ดงัตารางท่ี 4.26 และตารางท่ี 4.27 ทดสอบพฤติกรรมในแต่ละดา้น มีผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบ Stepwise พบว่า 
พฤติกรรมท่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา คือ พฤติกรรมดา้นการใช้เทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์
ช่วยเหลือในการเรียน  
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจเชิงพหุจากผลการ
ทดสอบพฤติกรรมในแต่ละดา้นท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาดว้ยวิธีการวิเคราะห์
การถดถอยแบบ Stepwise 

Model ตัวแปร R R Square 
1 การใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน .370(a) .137 

 
ตารางที่ 4.27  แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการเรียนในด้านต่างๆ ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัศึกษาดว้ยวธีิการวเิคราะห์การถดถอยแบบ Stepwise 

Model 
  

  
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta     
1 (Constant) .904 .504  1.793 .079 

  การใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือ
ในการเรียน 

.467 .166 .370 2.817 .007** 

** ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
 

 
การทดสอบเพิม่เติม พฤติกรรมการเรียนในแต่ละหัวข้อ  
 

ผลการทดสอบ ดงัตารางท่ี 4.28 และตารางท่ี 4.29 ทดสอบพฤติกรรมในแต่ละหวัขอ้ มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาดว้ยวธีิการวเิคราะห์การถดถอยแบบ Stepwise พบวา่ พฤติกรรม
ในหวัขอ้ท่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา คือ หวัขอ้ 6.4 ขา้พเจา้ขอค าอธิบายเพิ่มเติมจากครูนอกเวลา
เรียน, 5.5 บ่อยคร้ังขา้พเจา้มกัง่วงนอนในเวลาเรียน, 4.4 ยิ่งใกลถึ้งวนัสอบ ขา้พเจา้รู้สึกเครียดมาก
ยิ่งข้ึน, 2.3 หากในการเรียนมีขอ้สงสัยขา้พเจา้จะพยายามคน้ควา้ขอ้มูลและท าความเขา้ใจทนัที  และ
หวัขอ้ 5.7 ในขณะท่ีเรียน บ่อยคร้ังขา้พเจา้จะนัง่คิดถึงเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เร่ืองเรียน 
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจเชิงพหุจากผลการ
ทดสอบพฤติกรรมในแต่ละดา้น มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาดว้ยวธีิการวเิคราะห์การ
ถดถอยแบบ Stepwise 
 

Model 
หวัขอ้ 

R R Square 
5 6.4 ขา้พเจา้ขอค าอธิบายเพิ่มเติมจากครูนอกเวลาเรียน 

5.5 บ่อยคร้ังขา้พเจา้มกัง่วงนอนในเวลาเรียน 
4.4 ยิง่ใกลถึ้งวนัสอบ ขา้พเจา้รู้สึกเครียดมากยิง่ข้ึน 
2.3 หากในการเรียนมีขอ้สงสัยขา้พเจา้จะพยายามคน้ควา้ขอ้มูล
และท าความเขา้ใจทนัที 
5.7 ในขณะท่ีเรียน บ่อยคร้ังขา้พเจา้จะนัง่คิดถึงเร่ืองอ่ืนๆ ท่ี
ไม่ใช่เร่ืองเรียน 

.669(e) .448 

 

 
ตารางที่ 4.29  แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการเรียนในหวัขอ้ต่างๆ ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัศึกษาดว้ยวธีิการวเิคราะห์การถดถอยแบบ Stepwise 

Model 
  

  
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t 

  
Sig. 

  B Std. Error Beta 
5 (Constant) 1.720 .505   3.403 .001 

  
  
  
  
  

6.4 ขา้พเจา้ขอค าอธิบายเพ่ิมเติมจากครูนอก
เวลาเรียน 

.258 .078 .376 3.294 .002 

5.5 บ่อยคร้ังขา้พเจา้มกัง่วงนอนในเวลาเรียน .149 .077 .214 1.939 .059 
4.4 ยิง่ใกลถึ้งวนัสอบ ขา้พเจา้รู้สึกเครียดมาก
ยิง่ข้ึน 

-.255 .074 -.429 -3.428 .001 

2.3 หากในการเรียนมีขอ้สงสยัขา้พเจา้จะ
พยายามคน้ควา้ขอ้มูลและท าความเขา้ใจทนัที 

.301 .109 .356 2.773 .008 

5.7 ในขณะท่ีเรียน บ่อยคร้ังขา้พเจา้จะนัง่คิดถึง
เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เร่ืองเรียน 

-.195 .086 -.255 -2.270 .028 

*  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
** ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
                ในบทน้ีผูว้จิยัจะกล่าวโดยสรุปถึงผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยั
คร้ังต่อไป กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้ นปีท่ี 2 ชั้ นปีท่ี 3 และชั้ นปีท่ี 4 สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ทั้ งหลักสูตร 4 ปี โดยมีนักศึกษาให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามเป็นจ านวน 52 ราย   
 
5.1  สรุปผลการวจัิย   สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
       5.1.1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

เพศ นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.62 รองลงมาคือเพศชาย ร้อยละ 40.38 
 

อายุ นกัศึกษาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีอายเุฉล่ียท่ี 21.38 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.22   
 

 ช้ันปีทีศึ่กษา นกัศึกษาส่วนใหญ่ ศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 40.38 รองลงมาศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 4 
ร้อยละ 32.69 และศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 3 ร้อยละ 26.92 
 

เกรดเฉลี่ยสะสม นักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียสะสมอยู่ท่ี 2.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.65   

 

 กลุ่มผลการเรียน นกัศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มผลการเรียนปานกลาง ร้อยละ 53.85 รองลงมา
อยูใ่นกลุ่มผลการเรียนต ่า ร้อยละ 25.00 และกลุ่มผลการเรียนดี ร้อยละ 21.15 
 

 ช้ันปีทีศึ่กษาของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ  นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
57.14 และเป็นเพศชายร้อยละ 42.86 นักศึกษาช้ันปีที ่3 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 85.71 และเป็น
เพศชายร้อยละ 14.29 นักศึกษาช้ันปีที ่4 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.82 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 
41.18 
 

 ผลการเรียนของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ นักศึกษาเพศชาย ส่วนใหญ่มีผลการเรียนปาน
กลางและต ่า ร้อยละ 38.10 ในแต่ละกลุ่ม และผลการเรียนดีร้อยละ 23.81 นักศึกษาเพศหญงิ ส่วนใหญ่
มีผลการเรียนปานกลาง ร้อยละ 64.52 รองลงมาผลการเรียนดี ร้อยละ 19.35 และผลการเรียนต ่า ร้อย
ละ 16.13  
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 ผลการเรียนของนักศึกษาจ าแนกตามช้ันปีที่ศึกษา นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ส่วนใหญ่มีผลการเรียน
ต ่า ร้อยละ 47.62 รองลงมาผลการเรียนปานกลางร้อยละ 42.86 และผลการเรียนดี ร้อยละ 9.52  
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ส่วนใหญ่มีผลการเรียนปานกลาง ร้อยละ 71.43 รองลงมาผลการเรียนดี ร้อยละ 
21.43 และผลการเรียนต ่า ร้อยละ 7.14 นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ส่วนใหญ่มีผลการเรียนปานกลาง ร้อยละ 
52.94 รองลงมาผลการเรียนดี ร้อยละ 35.29 และผลการเรียนต ่า ร้อยละ 11.76  
 
       5.1.2 การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาในแต่ละด้าน 

ล าดบัท่ี 1 ดา้นเจตคติในการเรียน ล าดบัท่ี 2 ยุทธ์วิธีในการสอบและการเตรียมตวัสอบโดย
ล าดบัท่ี 3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ล าดบัท่ี 4 การมีสมาธิต่อการเรียน ล าดบัท่ี 5 กระบวนการรวบรวม
ขอ้มูล ล าดบัท่ี 6 การใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน ล าดบัท่ี 7 วิธีเลือกใจความ
ส าคญัและจดจ าเน้ือหาท่ีส าคญัของบทเรียน ล าดบัท่ี 8 การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียม
ตวัในการเรียน ล าดบัท่ี 9 การจดัการกบัเวลาทางดา้นการเรียน ล าดบัท่ี 10 ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการ
เรียน  
 
       5.1.3  การวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมุติฐาน 

 

ส าหรับสมมติฐานในการวจัิย มีดังต่อไปนี ้
สมมติฐานการวิจัย ที่ 1  ผลสัมฤทธ์ิการทางเรียนของนกัศึกษาเพศชายมีความแตกต่างกบั

นกัศึกษาเพศหญิง 
สมมติฐานการวิจัย ที่ 2   พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาเพศชายมีความแตกต่างกับ

พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาเพศหญิง 
สมมติฐานการวจัิย ที ่3  พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาแตกต่างกนัในนกัศึกษาแต่ละชั้นปี  
สมมติฐานการวจัิย ที ่4  อายแุละชั้นปีท่ีท่ีศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัศึกษา 
สมมติฐานการวิจัย ที่ 5   พฤติกรรมในแต่ละด้านมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัศึกษา 
 

               ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที ่1 ผลสัมฤทธ์ิการทางเรียนของนกัศึกษาเพศชายมีความแตกต่างกบันกัศึกษาเพศ

หญิง 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานจากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาเพศ
ชายไม่มีความแตกต่างกบันกัศึกษาเพศหญิง ดงันั้นจึง ปฏิเสธสมมติฐาน ผลสัมฤทธ์ิการทางเรียนของ
นกัศึกษาเพศชายมีความแตกต่างกบันกัศึกษาเพศหญิง 
 

สมมติฐานวิจัยที่ 2 พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาเพศชายมีความแตกต่างกบัพฤติกรรม
การเรียนของนกัศึกษาเพศหญิง  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน ท่ีว่าพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาเพศชายมีความแตกต่างกบัพฤติกรรมการเรียนของ
นกัศึกษาเพศหญิง 
 

สมมติฐานวจัิยที่ 3 พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาแตกต่างกนัในนกัศึกษาแต่ละชั้นปี 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

 พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนั ดงันั้น 
จึง ปฏิเสธสมมติฐาน ท่ีวา่พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาแตกต่างกนัในนกัศึกษาแต่ละชั้นปี 
 

สมมติฐานวจัิยที่ 4 อายุและชั้นปีท่ีท่ีศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษา 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ชั้นปีท่ีศึกษามีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษา แต่อายุไม่มีความสัมพนัธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ดังนั้น จึง ปฏิเสธ
สมมติฐาน  ในตวัแปรอาย ุแต่ยอมรับสมมติฐาน  ในตวัแปรชั้นปีท่ีศึกษา 

 
สมมติฐานวจัิยที่ 5 พฤติกรรมในแต่ละดา้นมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ พฤติกรรมดา้นกระบวนการรวบรวมขอ้มูล และพฤติกรรม

ดา้นการใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียนมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัศึกษา ดงันั้นจึง ยอมรับสมมติฐาน  ในตวัแปรพฤติกรรมดา้นกระบวนการรวบรวมขอ้มูล 
และพฤติกรรมดา้นการใช้เทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน แต่ปฏิเสธสมมติฐาน  
ในตวัแปรพฤติกรรมดา้นอ่ืนๆ    
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5.2  อภิปรายผล 
 การวจิยัเร่ือง การศึกษาถึงพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถน า
ผลการวจิยัมาอภิปราย ไดด้งัน้ี 

ผลการวจิยั พบวา่ นกัศึกษาชายและหญิงมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผลการวิจยัน้ี
ไม่สอดคลอ้งกบั สมมติฐานแต่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของขจร พร้ิงจ ารัส (2519) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างไวยากรณ์องักฤษกบัความสามารถในการน าโครงสร้างนั้นมาใชใ้น
การเรียน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า ความรู้เร่ืองโครงสร้างไวยากรณ์
องักฤษของนักเรียนทั้งชายและหญิงไม่ได้แตกต่างกันเลย อย่างไรก็ตามมีงานวิจยับางเล่มท่ีไม่
สนบัสนุนผลการวิจยัน้ี เช่น งานวิจยัของ ไกรคุง อนคัฆกุล (2525) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียน
โครงสร้างไวยากรณ์องักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ นกัเรียนหญิงมีผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนโครงสร้างไวยากรณ์องักฤษสูงกว่านักเรียนชาย แต่ในงานวิจยัน้ีท่ีพบว่านักศึกษาหญิงมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพอ ๆ กบันกัศึกษาชาย อาจเป็นเพราะการสอนในระดบัมหาวิทยาลยัมกัเนน้
การศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียนมีการท างานเป็นกลุ่ม ซ่ึงนกัศึกษาชายตอ้งท างานร่วมกบันกัศึกษา
หญิง รวมถึงจากผลการวจิยัท่ีพบวา่ พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่าง
กนั  ซ่ึงจากการเรียนเป็นกลุ่มท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีการปรึกษาหารือกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึง
อาจจะช่วยใหน้กัศึกษาชายและหญิงมี ความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนทดัเทียมกนัไดท้  าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษาเพศชายและหญิงไม่แตกต่างกนั 

การท่ีผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมดา้นการรวบรวมขอ้มูลและพฤติกรรมดา้นการใชเ้ทคนิค
และเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียนเป็นตวัแปรท่ีโดดเด่นท่ีสุดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน แสดงให้เห็นวา่พฤติกรรมดา้นการรวบรวมขอ้มูลและพฤติกรรมดา้นการใชเ้ทคนิคและ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียนมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษาภาควิชาการจดัการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะจากงานวิจยัน้ีถา้ศึกษาลงไปอย่างละเอียด จะ
พบว่าหัวขอ้หรือประเด็นท่ีส าคญัส าหรับนักศึกษาท่ีจะศึกษาให้ประสบความส าเร็จ คือ นักศึกษา
จะตอ้งมีความสนใจต่อส่ิงท่ีตอ้งการจ าในแต่ละวิชาท่ีเรียน การเรียบเรียงส่ิงท่ีส าคญัเป็นถอ้ยค าใหม่ๆ 
เพื่อให้เขา้ใจไดง่้ายและสามารถจ าไดง่้ายข้ึน รวมถึงในระหว่างเรียนนั้นจะตอ้งมีการเขียนเรียบเรียง
เป็นขอ้ความตามความเขา้ใจเพื่อการทบทวนก่อนท าการสอบและ การอ่านส่ิงท่ีไดจ้ดบนัทึกไวห้รือ
ขอ้ความจากหนงัสือเรียนอยา่งพินิจ พิเคราะห์เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ 

และจากผลการวิจยั พบวา่ ชั้นปีท่ีศึกษามีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนแสดงให้
เห็นวา่ นกัศึกษาชั้นปีแรกๆ นั้นมกัจะพบกบัปัญหาในดา้นการปรับตวัให้เขา้กบัการเรียนการสอนใน
ระดบัมหาวิทยาลยั จึงส่งผลต่อพฤติกรรมในดา้นการวิธีเลือกใจความส าคญัและจดจ าเน้ือหาท่ีส าคญั
ของบทเรียน ท่ียงัไม่สามารถตดัสินใจเลือกไดอ้ยา่งดีพอ จึงส่งผลให้นกัศึกษาชั้นปีแรกๆ นั้นมกัจะมี
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ผลการเรียนต ่า โดยดูไดจ้ากผลการวิจยัท่ีพบวา่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ส่วนใหญ่มีผลการเรียนต ่า ร้อยละ 
47.62 รองลงมาผลการเรียนปานกลางร้อยละ 42.86 และผลการเรียนดี ร้อยละ 9.52   
   
            จากข้อมูลที่ได้ในบทที่ 4 กลุ่มผู้วิจัยจึงสามารถที่ก าหนดแนวทางการเรียนการสอนส าหรับ
นักศึกษาในช้ันปีแรกๆ ทีเ่ข้ามาศึกษาในระดับมหาวทิยาลยั 
 ในนกัศึกษาท่ีศึกษาชั้นปีแรกๆ นั้นจะตอ้งเนน้ให้นกัศึกษาปรับตวัเขา้กบัสภาพการเรียนการ
สอนในระดบัมหาวิทยาลยั โดยการเนน้ให้นกัศึกษาพยายามจดบนัทึกสรุปค าบรรยายในการเรียนแต่
ละคร้ังท่ีเขา้เรียน ในการจดบนัทึกนั้นให้บนัทึกเป็นขอ้ความตามความเขา้ใจของนกัศึกษาเพื่อใช้ใน
การทบทวนก่อนสอบ  รวมถึงการเน้นการวิธีเลือกใจความส าคญัและจดจ าเน้ือหาท่ีส าคัญของ
บทเรียน ซ่ึงจะสามารถส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษานั้นมีผลท่ีดีข้ึน 
  
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัความตอ้งการการสนบัสนุนจากมหาวิทยาลยัของนกัศึกษา เพื่อเป็น 
ขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัได้น าไปพิจารณาและใช้วางนโยบายเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2. ท าวจิยัเชิงทดลองเพื่อหาวิธีสร้างแรงจูงใจทางการเรียนส าหรับนกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั  
3. เน่ืองจากงานวจิยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งในสาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ในการวิจยัต่อไปอาจจะขยายกลุ่มตวัอยา่งไปยงัสาขา และ
คณะอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลยัเดียวกนั หรือศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาหลาย ๆ มหาวิทยาลยั 
ซ่ึงควรจะใช้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากแบบทดสอบมาตรฐาน เพื่อให้คะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมาจากเกณฑเ์ดียวกนั 
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มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 

แบบสอบถามประกอบงานวิจัยเร่ือง 
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา สาขาวชิาการจดัการ

อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ☑ ลงในช่องส่ีเหล่ียมตามสถานะภาพใหต้รงกบัความเป็นจริง หรือใกลเ้คียง 
  ความเป็นจริงมากท่ีสุด 

1. เพศ                 ชาย     หญิง 
 

2. อาย ุ ....................... ปี 
 

3. ท่านก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 
ชั้นปีท่ี 2      

 ชั้นปีท่ี 3     
 ชั้นปีท่ี 4   

 

4. เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ของท่าน (รวมทุกเทอม)  =     
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย☑ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
1. เจตคตใินการเรียน  

ค าถาม 
ไม่จริง
เลย 

ไม่จริง จริง ค่อนขา้ง
จริง 

จริง
ท่ีสุด 

1. ขา้พเจา้มีความสุขท่ีไดเ้รียนในสาขาวิชาท่ีเรียนอยูข่ณะน้ี           
2. ขา้พเจา้รู้สึกสนุกสนานกบัการเรียนเกือบทุกวิชา           
3. ขา้พเจา้ชอบท่ีจะเรียนในสาขาวิชาท่ีขา้พเจา้เลือกเรียนอยูข่ณะน้ี           
4. ขา้พเจา้คิดวา่การเรียนเป็นส่ิงท่ีมีประโยชนต่์อชีวิตของขา้พเจา้           
5. ขา้พเจา้คิดวา่สาขาท่ีขา้พเจา้เรียนอยูเ่ป็นสาขาท่ียาก           
6. ถา้ขา้พเจา้เลือกสาขาวิชาไดต้ามใจชอบขา้พเจา้จะไม่เลือกเรียน
สาขาวิชาน้ี           
7. ขา้พเจา้ภูมิใจเม่ือไดบ้อกกบัใครวา่ก าลงัเรียนอยูใ่นสาขาวิชาน้ี           
8. ขา้พเจา้เรียนสาขาวิชาน้ีดว้ยความจ าใจ           
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2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

ค าถาม 
ไม่จริง
เลย 

ไม่จริง จริง ค่อนขา้ง
จริง 

จริง
ท่ีสุด 

1. ขา้พเจา้ตั้งเป้าหมายในการเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน           
2. ขา้พเจา้จะท างานหรือการบา้นดว้ยตวัเองโดยไม่ตอ้งพ่ึงคนอ่ืน           
3. หากในการเรียนมีขอ้สงสัยขา้พเจา้จะพยายามคน้ควา้ขอ้มูลและท า
ความเขา้ใจทนัที           
4. ขา้พเจา้จะมีความพยายามมากข้ึนเม่ือรู้วา่ตนเองดอ้ยกวา่คนอ่ืน           
5. เม่ือประสบความลม้เหลวในการท างานขา้พเจา้รู้สึกท้อไม่อยาก
ท างานนั้นอีก           
6. ขา้พเจา้จะพยายามเรียนวิชานั้นใหม้ากข้ึนเม่ือวิชานั้นเป็นวิชาท่ียาก           
7. ขา้พเจา้เป็นคนคน้หาความรู้เพ่ิมเติมอยูต่ลอดเวลา           
8. ขา้พเจา้พยายามท าให้ไดต้ามเกรดท่ีตั้งเป้าหมายไวใ้นการเรียนแต่
ละรายวิชา           

 
3. การจดัการกบัเวลาทางด้านการเรียน 

ค าถาม 
ไม่จริง
เลย 

ไม่จริง จริง ค่อนขา้ง
จริง 

จริง
ท่ีสุด 

1. ขา้พเจา้ชอบต่ืนนอนแต่เชา้เพ่ืออ่านหนงัสือ           
2. เม่ือทราบก าหนดสอบขา้พเจา้จะวางแผนเพ่ือเตรียมตวัอ่านหนงัสือ
สอบ           
3. ขา้พเจา้มกัจะใชเ้วลาวา่งในการอ่านหนงัสือหรือทบทวนบทเรียน           
4. ขา้พเจา้มกัจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ศึกษาวิชาท่ีขา้พเจา้ชอบและมีเวลา
เหลือนอ้ยส าหรับศึกษาวิชาอ่ืน           
5. ขา้พเจา้จะอ่านหนงัสือล่วงหนา้ในเน้ือหาท่ีจะเรียนในคร้ังต่อไป           
6. เม่ือมีเวลาวา่งขา้พเจา้จะเขา้หอ้งสมุดเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม           
7. เม่ือมีการบา้นมากขา้พเจา้จะไม่ท าหรือเลือกท าเฉพาะขอ้ท่ีท าได ้           
8. ขา้พเจา้จะทบทวนงานทุกช้ินท่ีท าในแต่ละคร้ังหลายๆ รอบเพ่ือ
ความถกูตอ้ง           
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4. ความวติกกงัวลเกีย่วกบัการเรียน   

ค าถาม 
ไม่จริง
เลย 

ไม่จริง จริง ค่อนขา้ง
จริง 

จริง
ท่ีสุด 

1. ขา้พเจา้รู้สึกกลวัอยู่ตลอดเวลาว่าขา้พเจา้จะประสบความลม้เหลว
ในเร่ืองการเรียน           
2. ขา้พเจา้รู้สึกกงัวลใจเก่ียวกบัเร่ืองการเรียนมาก           
3. ข้าพเจ้าจะแสดงความเศร้าโศกเสียใจ เวลาท่ีผลสอบไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดหวงั           
4. ยิ่งใกลถึ้งวนัสอบ ขา้พเจา้รู้สึกเครียดมากยิ่งข้ึน           
5. ขา้พเจา้รู้สึกคบัขอ้งใจทุกคร้ัง เวลาท่ีผลการสอบไม่เป็นไปตามท่ี
คาดหวงั           
6. ถา้ขา้พเจา้สอบไดค้ะแนนนอ้ยกวา่เพ่ือน ขา้พเจา้จะรู้สึกอบัอาย           
7. ขา้พเจา้เช่ือมัน่ในตวัเองกว่าขา้พเจา้สามารถประสบความส าเร็จใน
เร่ืองการเรียน           
8. ขา้พเจา้มกัจะหนีเรียนในชัว่โมงเรียนวิชาท่ีขา้พเจา้ไม่ชอบหรือไม่
ถนดั           

 

5. การมสีมาธิต่อการเรียน 

ค าถาม 
ไม่จริง
เลย 

ไม่จริง จริง ค่อนขา้ง
จริง 

จริง
ท่ีสุด 

1. เม่ือเรียนอยู่ขา้พเจา้ไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้ งซ่านไปเร่ืองอ่ืนจนเสียการ
เรียน           
2. ขา้พเจา้ไม่หลงลืมต่องานท่ีครูมอบหมาย           
3. ขา้พเจา้ชอบคุยในเวลาเรียน           
4. ขา้พเจา้ตั้งใจเรียนอยา่งสม ่าเสมอทุกวิชา           
5. บ่อยคร้ังขา้พเจา้มกัง่วงนอนในเวลาเรียน           
6. ขา้พเจา้มกัจดหวัขอ้ส าคญั ในขณะเรียนทุกคร้ัง           
7. ในขณะท่ีเรียน บ่อยคร้ังขา้พเจา้จะนัง่คิดถึงเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เร่ือง
เรียน           
8. เม่ือขา้พเจา้สนใจเร่ืองใดกจ็ะพยายามเรียนรู้ส่ิงนั้นอยา่งตั้งใจ           
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6. กระบวนการรวบรวมข้อมูล 

ค าถาม 
ไม่จริง
เลย 

ไม่จริง จริง ค่อนขา้ง
จริง 

จริง
ท่ีสุด 

1. ขา้พเจา้วางแผนการเรียนเป็นประจ า            
2. ขา้พเจา้สรุปเน้ือหาท่ีเรียนเพ่ือใชใ้นการสอบ            
3. ขา้พเจา้หาความรู้เพ่ิมเติมจากส่ือต่าง ๆ นอกจากต าราเรียน            
4. ขา้พเจา้ขอค าอธิบายเพ่ิมเติมจากครูนอกเวลาเรียน            
5. ขา้พเจา้เตรียมอ่านหนงัสือล่วงหนา้ก่อนเขา้เรียน            
6. ขา้พเจา้ใหค้วามสนใจต่อส่ิงท่ีตอ้งการจ า ในแต่ละวิชาท่ีเรียน           
7. ในการเรียนแต่ละวิชา ขา้พเจา้จะพยายามเรียบเรียงส่ิงท่ีส าคญัเป็น
ถอ้ยค าใหม่ๆ เพ่ือใหเ้ขา้ใจไดง่้ายและสามารถจ าไดง่้ายข้ึน            
8. ในการเรียนแต่ละวิชา ขา้พเจา้จะพยายามเช่ือมโยงส่ิงบทเรียนต่างๆ 
เขา้ดว้ยกนั เพ่ือใหส้ามารถมองในภาพรวมได ้           

 

7. วธีิเลอืกใจความส าคัญและจดจ าเนือ้หาที่ส าคัญของบทเรียน 

ค าถาม 
ไม่จริง
เลย 

ไม่จริง จริง ค่อนขา้ง
จริง 

จริง
ท่ีสุด 

1. ในการเรียน ขา้พเจา้จะเลือกจบัใจความส าคญั ในการเรียงล าดบั
ความส าคญัของเน้ือหา           
2. ในการเรียน ขา้พเจา้จะส ารวจหนงัสือเรียนจนจบเล่ม โดยอ่านค าน า 
สารบญั บทสุดทา้ยของหนงัสือ และส ารวจแต่ละบทก่อนท่ีจะอ่าน           
3.  ข้าพเจ้าจะพยายามอ่านหนัง สือเ รียนแต่ละ วิชา เ พ่ือให้ได้
แนวความคิดหลกัของแต่ละบทเรียน            
4. ข้าพเจ้าจะตั้ งค าถามให้กับตัวเองในขณะท่ีอ่าน โดยตั้ งค าถาม
เก่ียวกบัขอ้ความท่ีเขียนและคิดท่ีผูเ้ขียนแสดงออกมา           
5. ขา้พเจา้จะท าการขีดเส้นใตแ้ละการจดบนัทึกในแต่ละบทเรียนและ
ระมดัระวงัในการเลือกขอ้มลูหลกัและรายการละเอียดท่ีส าคญั           
6. ขา้พเจา้จะท าการรวบรวมส่ิงท่ีจดในชั้นเรียนและท่ีบนัทึกในต ารา
เรียนเขา้ดว้ยกนั เป็นโนต้ยอ่ เพ่ือใหง่้ายต่อการจ า           
7. ขา้พเจา้จะทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ ก่อนและหลงัชัว่โมงเรียน            
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8. การใช้เทคนิคและเคร่ืองมอือุปกรณ์ช่วยเหลอืในการเรียน  

ค าถาม 
ไม่จริง
เลย 

ไม่จริง จริง ค่อนขา้ง
จริง 

จริง
ท่ีสุด 

1. ก่อนเรียนในแต่ละวิชา ขา้พเจา้ศึกษาวิชานั้นมาล่วงหนา้ พอให้มี
ความรู้บา้ง           
2. ในขอ้สงสัยใดๆ ของแต่ละวิชาขา้พเจา้จะ ถามอาจารยเ์พ่ือใหเ้กิด
ความรู้ ความเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้           
3. เม่ือเรียนในแต่ละวิชา ขา้พเจา้จะอ่านขอ้ความท่ีจดบนัทึกไว ้หรือ
ขอ้ความจากหนงัสือเรียน อย่างพินิจ พิเคราะห์ จะท าให้เกิดความ
เขา้ใจ           
4. ขา้พเจา้จะพยายามเขียนเป็นขอ้ความตามความเขา้ใจของขา้พเจา้
เพ่ือเป็นการทบทวนเสมอ ก่อนท าการสอบ           

 

9. การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตวัในการเรียน 

ค าถาม 
ไม่จริง
เลย 

ไม่จริง จริง ค่อนขา้ง
จริง 

จริง
ท่ีสุด 

1. ขา้พเจา้จะจดัเวลาในแต่ละวนัเพ่ือท าการบา้นอยา่งสม ่าเสมอ           
2. หากในวนัใดไม่มีการบา้น ขา้พเจา้จะท าการทบทวนบทเรียนแต่ละ
วิชา           
3. ทุกคร้ังท่ีอาจารยไ์ดส้ั่งการบา้น ขา้พเจา้จะท าการตรวจดูอย่างคร่าว 
ๆ วา่พอท าไดห้รือไม่ หากมีขอ้สงสยัจะท าการสอบถามอาจารยก่์อน           
4. ขา้พเจา้จะรีบท าการบา้น โดยจะรีบท าใหเ้สร็จภายในวนันั้น           
5. ก่อนส่งการบา้นแต่ละคร้ัง ขา้พเจา้จะตรวจสอบความถูกตอ้งก่อน
ส่งทุกคร้ัง           
6.  ขา้พเจา้จะจดัเวลาส าหรับทบทวนบทเรียน อยา่งสม ่าเสมอ           
7. ในวิชาค านวณ ขา้พเจา้จะหมัน่ท าแบบฝึกหดัท่ีเรียนไป เพ่ือเป็นการ
ทบทวนสูตรไปดว้ย           
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10. ยุทธ์วธีิในการสอบและการเตรียมตวัสอบ 

ค าถาม 
ไม่จริง
เลย 

ไม่จริง จริง ค่อนขา้ง
จริง 

จริง
ท่ีสุด 

1. ขา้พเจา้จะอ่านหนงัสือเตรียมสอบ โดยอ่านวิชาท่ีสอบวนัแรกไป
จนถึงวนัสุดทา้ยแลว้จึงอ่านยอ้นจากวนัสุดทา้ยถึงวนัแรกอีกคร้ัง            
2. ขา้พเจา้จะพยายามหาขอ้สอบเก่า หรือแนวขอ้สอบจากรุ่นพ่ี เพ่ือให้
เห็นแนวขอ้สอบชดัเจนยิ่งข้ึน           
3. ขา้พเจา้จะติวกบัเพ่ือนเสมอ เพ่ือเป็นการทบทวนและเตรียมตวัก่อน
สอบ           
4. ขา้พเจา้จะท าการคน้ควา้เพ่ิมเติม โดยสอบถามอาจารยผ์ูส้อนก่อน
วา่ตอ้งการใหค้น้ควา้เพ่ิมเติมเพ่ือใชใ้นเร่ืองใดหรือไม่ หรือขอ้สอบจะ
ออกเฉพาะท่ีบรรยายหรือในต าราเท่านั้น           
5. ขา้พเจา้จะจ าหัวขอ้ส าคญั ๆ ไว ้โดยเฉพาะหัวขอ้ท่ีอาจารยผ์ูส้อน
เนน้เป็นพิเศษ และจ ารายละเอียดในหวัขอ้นั้น ๆ ดว้ย           
6. ในการท าขอ้สอบ ขา้พเจา้จะท าการตีความค าถามในขอ้สอบให้
ถกูตอ้งเสมอ            
7. ก่อนสอบขา้พเจา้จะทบทวนรายวิชาท่ีจะสอบตั้งแต่ตอนเยน็ของคืน
ก่อนสอบ และตอนเชา้มืดของวนัสอบ           
8. ในการท าข้อสอบ ถ้ามีเวลาเหลือในการท าข้อสอบ ข้าพเจ้าจะ
ทบทวนค าตอบโดยเฉพาะ ขอ้สอบอตันัย และถา้เป็นขอ้สอบปรนัย 
จะตรวจสอบวา่ท าครบทุกขอ้หรือไม่           

 
ขอขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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การศึกษา  Master of Business Administration (Management) Far Eastern University 
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ผลงานวชิาการ   
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ของการเพิ่มผลผลิต: กรณีศึกษากรุงเทพและปริมณฑล, 2554  

 

  บทความ 
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