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ABTRACT 

 

This research aims: 1.) To study the learning behavior of students in 
Faculty of Education, 10 by variable  Two related features.) Study to compare the 
behavior of students of education  By Major gender  Achievement revenue  

  The sample for the study were.  Fine Arts Faculty of Education students.  
Year 2548 of 176 people by questionnaire as a tool to collect statistics for the data 
analysis is the percentage standard deviation.  Compare different test statistics t-test 
and one-way ANOVA statistical test LSD LSD (Least Significant Difference).  
  The results showed that 1.).  A Study of Students Faculty of 
Education  Silpakorn University students have found that  Overall student learning 
appropriate behavior rather when considering also found that  Most of the learning 
behavior of students eager to gather information and knowledge, attitude and behavior of 
the smallest class 2.). Comparison of student learning behavior, Faculty of Education.  
By Major gender  Achievement revenue  The difference was significant at the .05 level.  

 

 

 

 

 

 
 
 



บทที�  1 
 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 
  สถาบนัอดุมศึกษาเป็นสถาบนัการศกึษาระดบัสงูที�มีความสําคญัต่อการตอบสนองความ
ต้องการของสงัคมและประเทศชาติ เพราะเป็นแหล่งที�มุ่งพัฒนากําลงัคนในระดบัวิชาการและวิชาชีพ
ชั *นสงูในสาขาต่าง ๆ ที�มีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทและหน้าที�ที�
สําคญั คือ การผลิตบณัฑิต การวิจยัเพื�อค้นคว้าหาความรู้ การบริการทางวิชาการแก่สงัคมและการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม สําหรับการผลิตบัณฑิตซึ�งนับเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา 
ต้องอาศัยกระบวนการหรือกลวิธีที�มีความสลบัซบัซ้อนและต้องมีความพร้อมทั *งฝ่ายสถาบันและฝ่าย
นักศึกษา เพื�อช่วยให้บัณฑิตพร้อมซึ�งความรู้ ความสามารถ สติปัญญา สงัคม อารมณ์ ร่างกายและ
จิตใจ จึงจะเป็นบัณฑิตที�มีประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศอย่างแท้จริง (สําเนาว์,  2539 : 1 )   หรือ
อาจกล่าวโดยสรุปว่าบัณฑิตที�ผลิตออกไปจะต้องเป็นผู้ ที�มีคุณลกัษณะที�พึงประสงค์อย่างน้อย  3 
ประการ คือ การเป็นผู้ มีคณุธรรม คณุภาพ และคณุค่า ( ทบวงมหาวิทยาลยั.2543 : 2 ) 
 การจดัการเรียนการสอนในระดบัอดุมศกึษานั *น มุ่งพฒันาการความเจริญงอกงาม ทางด้าน
สติปัญญา และความคดิ เพื�อความก้าวหน้าทางวิชาการ (ประกอบ  คปุรัตน์ และคณะ  2533 : 2) และ
เป็นการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ เรียน เพื�อให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้น   สนใจบทเรียนที�แปลก
ใหม่ สนใจความคิดที�มีอดุมการณ์ สนใจเรื�องที�จะนําไปประยกุต์ในชีวิตประจําวนั และนําไปช่วยสงัคม
ได้ (วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา  2544 : 12) ซึ�งนกัศกึษาทกุคนยอมรับว่า ปีแรกในมหาวิทยาลยัเป็น
ปีของการเปลี�ยนแปลงและมีการปรับตวัที�ค่อนข้าง สบัสน เมื�อนักศึกษาอยู่ในสิ�งแวดล้อมใหม่ จะต้อง
สร้างสัมพันธภาพกับเพื�อนใหม่ที�มาจากโรงเรียนต่าง ๆ (ทรรศนียา  กัลยาณมิตร  2530 : 4–7) แต่
เนื�องจากผู้ เรียนมาจากสิ�งแวดล้อม ทศันคติ และวิถีชีวิตครอบครัวที�แตกต่างกัน โดยเฉพาะพื *นฐานทาง
วิชาการที�ได้รับมาจาก  โรงเรียนต่าง ๆ มีความแตกตา่งกนัมาก จงึเป็นหน้าที�ของผู้ เรียนที�จะต้องปรับตวั
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ให้เข้ากับ  สิ�งแวดล้อมใหม่ และวิธีการเรียนของตนให้เข้ากบัระบบการศกึษาในระดับอดุมศกึษา ซึ�ง สมุาล ี 
สวุรรณภกัดี (2541 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาปัญหาการปรับตวัในมหาวิทยาลยัของนกัศกึษาพยาบาล ชั *นปีที� 1 
วิทยาลยัพยาบาลเขตภาคใต้ พบว่า นกัศกึษามีปัญหาด้านการเรียนมากที�สดุ เช่นไม่ชอบคณะที�เรียน ไม่รู้วิธี
เรียน ไม่มีสมาธิในการเรียน กังวลเกี�ยวกับการสอบ จนทําให้มีนักศึกษาจํานวนไม่น้อยที�ประสบกับ
ปัญหาในเรื�องของการปรับตวั และวิธีการเรียน จนต้องพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เนื�องจากผล
การเรียนตํ�ากว่าเกณฑ์ที�สถาบนัแตล่ะแห่งกําหนดไว้ (นิยม  คํานวณมาสก และคณะ  2523 : 5) 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถาบันอดุมศึกษาของรัฐแห่งหนึ�งที�ก่อตั *งขึ *นจากแนวคิดที�จะ
ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดให้บริการทางการศึกษา ระดบัอดุมศึกษา และได้ประสบกบัปัญหา
นักศึกษามีผลการเรียนตํ�ากว่าเกณฑ์เช่นเดียวกัน โดยรายงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 2544 พบว่ามีนักศึกษาที�ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื�องด้วยสาเหตุ
นกัศึกษามีผลการเรียนตํ�ากว่าเกณฑ์ที�มหาวิทยาลยักําหนด และต้องพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
ตามระเบียบของมหาวิทยาลยั กรุงเทพ แตมี่นกัศกึษาอีกกลุม่หนึ�งที�มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตํ�า แต่ไม่
ถึงขั *นพ้นสถานภาพการเป็นนกัศกึษา เรียกนกัศึกษากลุม่นี *ว่า “นกัศึกษาที�มีสถานภาพรอพินิจ” นั�นคือ
นักศึกษามีคะแนนเฉลี�ยสะสม เมื�อสิ *นปีการศึกษา 2545 อยู่ระหว่าง 1.50 – 1.74 ซึ�งต้องทําคะแนน
เฉลี�ยสะสมให้ได้ตั *งแต่ 1.75 ขึ *นไป ในปีการศึกษาถัดไป มิฉะนั *นจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษากลุ่มนี *จึงเป็นกลุ่มที�มีอัตราการเสี�ยงต่อการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสูง (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  2546) ซึ�งสิ�งเหล่านี *ทําให้เกิดปัญหาในการที�จะผลติบัณฑิตที�มีคณุภาพออกไปสูส่งัคมตาม
นโยบายที�มหาวิทยาลยักําหนดไว้ อีกทั *งยงัเป็นการสญูเสียงบประมาณ    รายจ่าย และเกิดความสญู
เปลา่ทางการศึกษาอีกด้วย (มณฑาทิพย์  มณีโชติรัตน์  2542 : 3) ซึ�ง กมล  สดุประเสริฐ (2520 : 32-
35) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบที�มีอิทธิพลต่อคุณภาพทางการศึกษา อาจแบ่งได้ 2 ประการคือ 
องค์ประกอบที�มาจากผู้ เรียน และสิ�งแวดล้อมเกี�ยวกับ  ผู้ เรียน เช่น พ่อ แม่ สภาพเศรษฐกิจและสงัคม  
ความสามารถพื *นฐานของผู้ เรียน และองค์ประกอบที�มาจากการบริหารการเรียนของหน่วยงานที�
รับผิดชอบ ในการประเมินคณุภาพทางการศึกษา จึงอาจประเมินได้จากความสําเร็จในการเรียน หรือ
จากคะแนนผลสมัฤทธิNทางการเรียน ซึ�ง บลมู (Bloom  1976 : 68 - 69) ได้กลา่วว่า คะแนนผลสมัฤทธิN

ทางการเรียนเป็นตวัแปรตวัหนึ�งที�บ่งชี *คณุภาพของผู้ เรียน นักจิตวิทยาและนักศึกษาจึงได้ให้ความสนใจ
และพยายามศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที�มีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิNทางการเรียนของผู้ เรียน เพื�อหาทาง
ปรับปรุงและแก้ไขให้เกิดสภาพที�เอื *ออํานวยต่อผลสมัฤทธิNทางการเรียนอย่างดีที�สดุ ดังการศึกษาของ 
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ศิราภรณ์  เทพฉิม (2541 : บทคดัย่อ) พบว่า ทศันคติต่อการเรียน นิสยัในการเรียน และวิธีการปฏิบัติ
ตนในการเรียนมีความสมัพันธ์ทางบวกกับผลสมัฤทธิNทางการเรียน ซึ�งหากผู้ เรียนมีนิสยัในการเรียนดี 
จะมีแนวโน้มประสบความสําเร็จในการเรียนสงู (Holtzman  1965 : 5) นอกจากนั *น ลินเกรนด์        
(ขจรสดุา  เหลก็เพชร  2522 : 11; อ้างจาก Linndgren  1969 : 8) ได้ให้ความเห็นว่าเหตผุลที�นกัเรียน
ประสบผลสําเร็จในการเรียนนั *น ขึ *นอยู่กับการมีนิสยัในการเรียนที�ดีถึงร้อยละ 33 การมีความสนใจใน
การเรียนร้อยละ 25 เชาว์ปัญญาร้อยละ 15 นอกจากนั *นก็ขึ *นอยู่กบัองค์ประกอบอื�น ๆ สว่นนกัเรียนที�ไม่
ประสบความสาํเร็จในการเรียนนั *น เนื�องจากมีนิสยัในการเรียนที�ไม่ดีร้อยละ 25 ขาดความสนใจในการ
เรียนร้อยละ 35 เช่นเดียวกับ แมดดอกซ์ (Maddox  1965 : 12) ที�กล่าวว่า ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านผลสมัฤทธิNทางการเรียนขึ *นอยู่กับนิสยัในการเรียนที�ดี ถึงร้อยละ 30-40 ซึ�งสอดคล้องกับ
รายงานของ    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2530 : 963) นิสยันกัศกึษาที�มีผลสมัฤทธิN

ทางการเรียนสงูจํานวนกว่าร้อยละ 50 มีพฤติกรรมการเรียนที�เป็นลกัษณะที�ดีของวิธีศึกษาเกือบเป็น
ประจําหรือเกือบทุกครั *งในเรื�องมีความมานะ ตั *งใจเรียน ตั *งใจฟัง ไม่ยอมขาดเรียน รีบทํางานส่งทัน
กําหนดเวลา ทําความเข้าใจก่อนลงมือทํางาน เตรียมอปุกรณ์การเรียนพร้อมเสมอ จดงานหรือขีดเส้น
ใต้ข้อความสําคัญ พยายามทําความเข้าใจและจําได้ดี แบ่งเวลาศึกษาแต่ละวิชาอย่างทั�วถึง จับ
ใจความสําคญั และทบทวนในการอ่าน วางแผนดหูนังสือเตรียมสอบ วิชาที�ไม่ชอบก็พยายามเรียนและ
ทํางานเจนเสร็จ เวลาสอบอ่านคําชี *แจงและคําสั�งจนเข้าใจ วางโครงเรื�องสั *น ๆ ก่อนลงมือเขียนตอบ 
แบ่งเวลาตอนท้ายอ่าน และตรวจคําตอบก่อนสง่อาจารย์ นิสยันักศึกษากลุ่มนี *มีพฤติกรรมการเรียนอยู่
ในระดบัสงูกว่าผู้ ที�มีผลสมัฤทธิNทางการเรียนตํ�าเกือบทกุข้อ 
 จากการติดตามผลจํานวนนักศึกษาที�พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และนักศึกษาที�มี
สถานภาพรอพินิจในปีการศึกษา 2544 ถึง 2545 มีจํานวนถึง 1026 และ 1253 คน ตามลําดบั จะเห็น
ว่าจํานวนนกัศกึษาเหลา่นี *มีอตัราที�สงูขึ *น การที�มีนักศกึษาลาออกกลางคนั สอบตก และ จบการศึกษา
ลา่ช้าเหลา่นี * ทําให้มหาวิทยาลยัศิลปากร ประสบปัญหาเกี�ยวกับแผนการผลติบณัฑิตที�ไม่เป็นไปตามที�
กําหนดไว้ และยงัทําให้เกิดความสญูเปล่าของงบประมาณในการผลติบณัฑิตอีกด้วย ดงันั *น ผู้วิจยัจึง  
มีความสนใจที�จะศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา ซึ�งถือเป็นองค์ประกอบที�สง่ผลต่อผลสมัฤทธิN

ทางการเรียน โดยการนําแบบสํารวจพฤติกรรมการเรียน The Learning and Study Strategies 
Inventory ที�เรียกย่อว่า LASSI มาเป็นเครื�องมือในการวัดพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา โดย
แบบทดสอบพฤติกรรมการเรียน LASSI นั *น เป็นแบบวัดของ แคลร์ เวนส์เตน, เดวิด  พอลเมอร์ และ 
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แออน์  สเคาท์ (Claire E. Weinstein, David R. Palmer and Ann C.Schulte) สร้างขึ *นในปี  ค.ศ. 
1987 เพื�อเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวม ข้อมลูเกี�ยวกับจดุเด่น และจดุด้อยอนัจะนําไปสู่ความสําเร็จ
ในการเรียน ซึ�งแบบทดสอบนี *วดัลกัษณะสําคญัของพฤตกิรรมการเรียนทั *ง 10 ด้าน คือ 
 1.  ทศันคติในการเรียน (Attitude) 

2.  แรงจงูใจในการเรียน (Motivation) 
3.  การจดัการกบัเวลาในการเรียน (Time Management) 
4.  ความวติกกงัวลเกี�ยวกบัการปฏิบติัตนในการเรียน (Anxiety) 
5.  การมีสมาธิและการเอาใจใสตอ่การเรียน (Concentration) 
6.  กระบวนการรวบรวมข้อมลู และการกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้ (Information 

Processing) 
7.  การเลอืกใจความสาํคญัและการจดจําเนื *อหาที�สําคญั (Selecting Main Ideas) 
8.  การใช้เทคนิคและเครื�องมืออปุกรณ์ช่วยเหลอืในการเรียน (Study Aids) 
9.  การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตวัในการเรียน (Self Testing) 
10.  ยทุธวิธีในการสอบและการเตรียมตวัสอบ (Test Strategies) 
นอกเหนือจากความแตกต่างของพฤติกรรมการเรียนเฉพาะตวัของนักศึกษาแต่ละคนที�

ส่งผลต่อพฤติรกรมการเรียน ผู้ วิจยัยงัศึกษาพบว่าในเรื�องที�เกี�ยวกับสาขาวิชาที�เรียนใน มหาวิทยาลยั 
จะเหน็ได้ว่าการเรียนในมหาวทิยาลยัเป็นการเรียนวิชาชีพ หรือวิชาเฉพาะชั *นสงู ด้วยลกัษณะของวิชาที�
เรียนในสาขาวชิาเหลา่นั *น จะทําให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที�  แตกต่างกันออกไปตามสาขาวิชาที�
ศึกษา ซึ�ง แบรดชอว์ (Bradshow 1975 : 268-269) ได้กล่าวว่าในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ก็ตาม มี
ความแตกต่างกนัอย่างมากระหว่างนกัศึกษาในสาขาวิชาที�ต่างกัน ซึ�งสําคญัเหมือนกับความแตกต่าง
ระหว่างตัวนักศึกษาเอง ซึ�งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฟลแมน และนิวคอมบ์ (Feldman and 
Newcomb 1970 : 59) ที�พบว่านกัศกึษาในสาขาวิทยาศาสตร์ มนษุยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มีความ
แตกตา่งกนัในเรื�องของจดุมุ่งหมายและ  แนวทางในการเรียน อนัเนื�องจากความแตกต่างในเนื *อหาวิชา
และหลกัสตูร 

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาทั *งใน  
ภาพรวม และความแตกต่างในแต่ละคณะ ทั *งนี *ในการวิจยัจะศึกษาว่ามีปัจจยัด้านพฤติกรรมการเรียน 
เพื�อใช้เป็นแนวทางในการให้นักศึกษาได้พัฒนาปรับปรุงพัฒนาตนเอง เพื�อให้ประสบความสําเร็จใน
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การเรียน และเพื�อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือนกัศกึษา โดยจดักิจกรรม บริการต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
ซึ�งจะยังผลไปยังนักศึกษาให้มีโอกาสประสบความสําเร็จมากยิ�งขึ *น ซึ�งจะเป็นผลดีแก่สถาบัน 
ประเทศชาต ิอนัจะช่วยลดความสญูเปลา่ทางการศกึษาของประเทศตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวจัิย 
 
 1.  เพื�อศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  10 ด้าน  จําแนกตาม
ตวัแปร  คณุลกัษณะที�เกี�ยวข้อง 

2.  เพื�อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  จําแนกตาม
สาขาวิชา  เพศ  ผลสมัฤทธิNทางการเรียน  รายได้ 
 
สมมุตฐิานการวจิยั 
 
 1.  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากรมีพฤติกรรมการเรียนแตกต่างกันเมื�อ
จําแนกตามเพศ  
 2  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากรมีพฤติกรรมการเรียนแตกต่างกันเมื�อ
จําแนกตามผลสมัฤทธิNทางการเรียน 
 3.  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากรมีพฤติกรรมการเรียนแตกต่างกันเมื�อ
จําแนกตามสาขาวิชา 
 4.  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากรมีพฤติกรรมการเรียนแตกต่างกันเมื�อ
จําแนกตามรายได้ 
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ขอบเขตของการวจัิย 
 
 ตวัแปรที�ใช้ในการวิจยั 
 ตวัแปรต้น  ได้แก่  เพศ  สาขาวิชา  ผลสมัฤทธิNทางการเรียน  รายได้ต่อเดือนของนกัศกึษา
คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 ตวัแปรตาม  ได้แก่  พฤติกรรมการเรียน  10  ด้าน  ได้แก่ 

1.  ทศันคติในการเรียน (Attitude) 
2.  แรงจงูใจในการเรียน (Motivation) 
3.  การจดัการกบัเวลาในการเรียน (Time Management) 
4.  ความวติกกงัวลในการเรียน (Anxeity in learning) 
5.  การมีสมาธิและการเอาใจใส่ในการเรียน (Concentration) 
6.  กระบวนการรวบรวมข้อมลู (Information Processing) 
7.  การเลอืกใจความสาํคญัและจดจําเนื *อหาที�สําคญั (Selecting Main Ideas) 
8.  การใช้เทคนิคและเครื�องมืออปุกรณ์ช่วยเหลอืในการเรียน (Study Aids) 
9.  การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตวัในการเรียน (Self Testing) 
10.ยทุธวิธีในการสอบและการเตรียมตวัสอบ (Test Strategies) 

 ประชากรที�ใช้ในการศึกษาครั *งนี *  ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ปีการศึกษา  2548 ในสาขาการสอนภาษาไทย  การสอนภาษาองักฤษ  สงัคม
ศึกษา  การศึกษาปฐมวัย  การศึกษาประถมศึกษา  การศึกษาตลอดชีวิต  จิตวิทยา  เทคโนโลยีทางการ
ศกึษา  วิทยาศาสตร์การกีฬา  จํานวนทั *งสิ *น  299  คน   

กลุ่มตัวอย่างที� ใช้ในการศึกษาครั *งนี *    ได้แก่   นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ในสาขาการสอนภาษาไทย  สงัคมศึกษา  การศึกษาปฐมวัย  
ประถมศึกษา  การศึกษาตลอดชีวิต  จิตวิทยา  เทคโนโลยีทางการศึกษา  วิทยาศาสตร์การกีฬา             
ในระดบัชั *นปีที� 2   ได้จํานวนกลุม่ตวัอย่าง  176  คน 
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นิยามศัพท์ 
 
 ผลการเรียน หมายถึง ความสําเร็จในการเรียนของนักศึกษา ซึ�งประเมินได้จากคะแนน
เฉลี�ยสะสมที�นกัศกึษา  ปีการศกึษา  2548 

พฤติกรรมการเรียน หมายถึง การปฏิบัติตนของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยัศิลปากร  หลกัสตูรภาคปกติ ต่อการเรียน สามารถแบ่งได้ 10 ด้าน คือ 

1.  ทัศนคติในการเรียน (Attitude)  หมายถึง  ความรู้สึกที�แสดงออกมาว่านักศึกษา
สนใจ เอาใจใส่กบัการเรียน เช่น การแสดงความรู้สกึว่าชอบต่อวิชา และกิจกรรมที�เรียน 

2.  แรงจูงใจในการเรียน (Motivation)  หมายถึง การมีวินัยในตนเองและความ
พยายามในการทํางานหนกั โดยการแสดงออกของนกัศกึษาในการเรียนอยา่งหนกั  

3.  การจัดการกับเวลาทางในการเรียน  (Time  Managment) หมายถึง  การจัด
ตารางเรียน และใช้เวลาในระหว่างวนัอยา่งมีประโยชน์ 

4.  ความวิตกกังวลเกี�ยวกับการปฏิบัติตนในการเรียน (Anxiety  in Learning)
หมายถึง การที�นักศึกษาแสดงความเครียดขณะเรียน หวาดหวั�นขณะสอบ กังวลใจและสบัสนจนไม่
สามารถทําข้อสอบได้เต็มที� สมาธิถกูรบกวน แม้จะเตรียมตวัมาอยา่งดี 

5.  การมีสมาธิต่อการเรียนและการเอาใจใส่ต่อการเรียน (Concentration)หมายถึง 
การที�นักศึกษาไม่สามารถรวบรวมสมาธิ เพราะรู้สกึกระวนกระวายใจ หรืออารมณ์ไม่ดี  ใจลอย ไม่
สนใจสิ�งที�เรียนและมกัคิดถึงสิ�งอื�น 

6.  กระบวนการรวบรวมข้อมูล  (Information  processing) หมายถึง  การที�นกัศกึษา
กระตือรือร้นในการค้นหาความรู้และใช้เหตุผล โดยการทําความเข้าใจกับสิ�งที�เรียนเป็นภาษาตนเอง 
โดยนําเนื *อหาทั *งหมดมาประมวลเข้ากันอย่างมีเหตุผล และหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ�งที�เรียนกับ
ประสบการณ์เดิม  นํามาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

7.  การเลือกใจความสาํคัญและการจดจาํเนื Qอหาที�สําคัญของบทเรียน (Selecting 
 Main Ideas) หมายถงึ ความสามารถในการแยกแยะข้อมลูที�สําคญั และสรุปใจความสําคญั ออกจาก
รายละเอียด ขณะฟังคําบรรยาย หรืออ่านหนงัสือ 
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 8.  การใช้เทคนิคและเครื� องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน (Study Aids) 
หมายถึง การนํายทุธวิธีหรือเทคนิคในการเรียนมาใช้  เช่น  การขีดเส้นใต้ วาดรูป แผนภูมิ แผนผงั ตาราง
เพื�อสรุปเนื *อหา  รวมกลุม่ติว  ทบทวนวชิาที�เรียน  หรือนําสมดุจดคําบรรยายมาเปรียบเทียบกบัเพื�อน 

9.  การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน (Self  Testing)  
หมายถึง  การทีนักศึกษาทดสอบตนเองโดยการตั *งคําถาม เพื�อทดสอบว่าเข้าใจบทเรียนหรือไม่ มีการ
ทบทวนบทเรียนหลงัเรียน และตรวจสอบการบ้าน  รายงานที�ได้รับมอบหมาย 
               10. ยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ  (Test  Strategies)  หมายถึง การที�
นกัศึกษานํากลยทุธ์  วิธีการ  เทคนิคมาใช้ในการสอบโดยการเตรียมตัวสอบ เช่น การสรุปคําบรรยาย 
จดจํากฎ ไวยากรณ์ คําศพัท์  สตูรต่าง ๆ และนกัศึกษามีการเตรียมตวัก่อนสอบโดยการอ่านหนังสือให้
ครบถ้วน 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
การวิจัยครั *งนี *ผู้ วิจยัได้นําแนวคิดพฤติกรรมการเรียน  The Learning and Study 

Strategies Inventory  (LASSI) ของ แคลร ์เวนส์เตน , เดวดิ พอลเมอร ์, แอนนน์ สเคาท ์ซึ-ง
ประกอบดว้ย ประเดน็ต่าง ๆ 10 ดา้น  ซึ-งพฤตกิรรมการเรยีนดงักล่าวเป็นกจิกรรมที-ผูเ้รยีนสามารถ
เป็นกรอบแนวคดิไดด้งันีA 
 
 
 

ตัวแปรต้น  

1. เพศ 
2. ผลสมัฤทธิNทางการเรียน 
3. รายได้ 
4. สาขาวิชา 
 

ตัวแปรตาม  

1.ทศันคติในการเรียน 
2.แรงจงูใจในการเรียน 
3.การจดัการกบัเวลาในการเรียน 
4.ความวิตกกังวลเกี�ยวกบัการปฏิบติัตนใน 
    การเรียน 
5.การมีสมาธิและการเอาใจใส่ตอ่การเรียน 
6.กระบวนการรวบรวมข้อมลู     
7.การเลอืกใจความสําคญัและการจดจําเนื *อหา 
   ที�สําคญั 
8.การใช้เทคนิคและเครื�องมืออปุกรณ์ช่วยเหลอื    
   การเรียน 
9.การทดสอบตนเอง การทบทวน และ 
   การเตรียมตวัในการเรียน 
10.ยทุธวิธีในการสอบและการเตรียมตวัสอบ 

 



บทที�  5 
 

สรุป  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการวิจยัครั งนี เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (survey  research)  การศกึษาพฤติกรรม
ของนกัศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  มีวตัถปุระสงค์  ดงันี    
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื6อศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา  คณะศกึษาศาสตร์  10 ด้าน  จําแนก
ตามตวัแปร  คณุลกัษณะที6เกี6ยวข้อง 
 2. เพื6อเปรียบเทียบพฤตกิรรมการเรียนของนกัศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  จําแนกตาม
สาขาวิชา  เพศ  ผลการเรียน และรายได้ 
 
สมมุตฐิานการวิจัย 
 นกัศึกษาคณะศกึษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัศิลปากรมีพฤติกรรมการเรียนแตกตา่งกนัตาม
ตวัแปรเพศ  สาขาวิชา ผลการเรียน  และรายได้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากรที6ใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศลิปากร  ปีการศกึษา 2548  ได้แก่  สาขาวิชา  การสอนภาษาไทย  การสอนภาษาองักฤษ  การสอน
สงัคมศึกษา  จิตวิทยา  เทคโนโลยีทางการศึกษา  การศึกษาตลอดชีวิต  การศึกษาประถมศึกษา
การศกึษาปฐมวยั วิทยาศาสตร์การกีฬา  จํานวน 299 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่างที6ใช้ในการศึกษานี  เป็นนักศึกษาที6 กําลังศึกษาอยู่ในชั นปีที6  2                         
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร จํานวน 299 คน  โดยจําแนกนกัศกึษาตามสาขาวิชาและ
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การกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan (1970:607-610) ที6ระดบัความเชื6อมั6นที6 
.05  ร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง  จํานวน 176 คน หลงัจากนั นจึงใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบง่
ชั น (Stratified Random Sampling)   
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
 
 เครื6องมือที6ใช้ในการศกึษาค้นคว้า  มีดงันี    
 แบบสอบถามสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของนักศึกษาของ
นกัศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร  ลกัษณะแบบสอบถาม  แบง่ออกเป็น  2  ตอน 
 ตอนที6  1  เป็นข้อมูลทั6วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม  เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check list)  เพศ  สาขาวิชา  ผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  รายได้ตอ่เดือน 
 ตอนที6  2  เป็นแบบสอบถามประมาณคา่ (rating  scale)  แบบสอบถามพฤติกรรมการ
เรียนนักศึกษาของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จํานวนทั งสิ น  72  ข้อ  
ประกอบด้วย 10  ด้าน  ได้แก่  ด้านทศันคติในการเรียน  จํานวน 8  ข้อ  ด้านแรงจูงใจในการเรียน  
จํานวน  8  ข้อ  ด้านการจดัการเวลาเพื6อการเรียน  จํานวน  8  ข้อ  ด้านความวิตกกงัวลเกี6ยวกบัการ
ปฏิบตัิตนในการเรียน 8  ข้อ  ด้านการมีสมาธิตอ่การเรียน  จํานวน 8 ข้อ  ด้านกระบวนการรวบรวม
ข้อมลู จํานวน  8  ข้อ  ด้านความสามารถในการจบัประเด็นหรือใจความสําคญัใน  5  ข้อ  ด้านการ
ใช้เทคนิคตา่ง ๆ และอปุกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน  จํานวน  7  ข้อ  ด้านการทดสอบตวัเองและการ
ทบทวน การเตรียมตวัในเข้าเรียน  จํานวน  8  ข้อ และด้านกลยทุธวิธีในการสอบและ การเตรียมตวั
สอบ  จํานวน  8  ข้อ   
   
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู  ได้วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  (SPSS  for  
window)  โดยมีสถิติที6ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี คือ  ความถี6  คา่ร้อยละ  คา่เฉลี6ย  (mean)  และ
คา่เบี6ยงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation)  เปรียบเทียบระดบัคา่คะแนนเฉลี6ยระหว่างกลุ่มโดย
จําแนกตามเพศ  อาย ุ ผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  รายได้  ทดสอบด้วย  t-test,  เปรียบเทียบระดบัคา่
คะแนนเฉลี6ยระหว่างกลุ่มโดยจําแนกตาม สาขาวิชา  ด้วยสถิติทดสอบ  One way ANOVA  และ
หากพบว่ามีความแตกต่างจะทําการทดสอบรายคู่ด้วยค่าสถิติทดสอบ  LSD  (least-significant  
difference)   
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สรุปผลการวิจัย 
1. การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

นกัศึกษามีพบว่า โดยรวมนกัศึกษามีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสมคอ่นข้างมาก  เมื6อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า  พฤติกรรมการเรียนมากที6สดุของนกัศึกษาด้านการรวบรวมข้อมูลและกระตือรือร้น
ในการหาความรู้  และพฤตกิรรมน้อยที6สดุด้านทศันคตใินการเรียน  

     1.1  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ด้านทัศนคติในการเรียน พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสม
คอ่นข้างมาก  พิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่  พฤตกิรรมที6เหมาะสมมากที6สดุ คือ ข้าพเจ้าไม่สนใจว่าจะ
เรียนจบหรือไม่ตราบใดที6ข้าพเจ้าสามารถหาคู่ครองได้  และพฤติกรรมที6เหมาะสมน้อยที6สุด  คือ  
ข้าพเจ้าคดิวา่วิชาที6สอนในชั น ไมมี่คณุคา่ที6จะเรียนรู้เลย   

1.2  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้านแรงจูงใจในการเรียน  พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสม
คอ่นข้างมาก  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  พฤติกรรมการเรียนเหมาะสมมากที6สดุ  คือ  ข้าพเจ้า
ทํางานที6ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลา และพฤติกรรมที6เหมาะสมน้อยที6สุด  คือ  ข้าพเจ้ามักอ้าง
เหตผุลเข้าข้างตวัเองเมื6อไมส่ามารถเรียนหรือทํางานสําเร็จตามที6ได้รับมอบหมาย   

1.3  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้านการจดัการเวลาในการเรียน   พบว่า โดยรวมนกัศึกษามีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสม
คอ่นข้างน้อย  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ พฤตกิรรมการเรียนเหมาะสมมากที6สดุ  คือ ข้าพเจ้ามุ่ง
ทอ่งหนงัสืออยา่งหนกัเฉพาะชว่งใกล้สอบในการสอบทกุครั ง  และพฤตกิรรมที6เหมาะสมน้อยที6สดุ คือ
ข้าพเจ้าพบวา่มนัเป็นการยากที6ต้องเรียนตามตารางเรียนที6ได้วางไว้  

1.4  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศลิปากร ด้านความวิตกกงัวลเกี6ยวกบัการปฏิบตัตินในการเรียน พบว่า โดยรวมนกัศกึษามีพฤติกรรม
การเรียนเหมาะสมค่อนข้างมาก  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  พฤติกรรมที6เหมาะสมมากที6สุด  
คือ ข้าพเจ้ามุง่ทอ่งหนงัสืออย่างหนกัเฉพาะช่วงใกล้สอบในการสอบทกุครั ง  และพฤติกรรมการเรียน
เหมาะสมน้อยที6สดุ คือ  ข้าพเจ้ารู้สกึกงัวลวา่ข้าพเจ้าจะสอบตกและต้องออกจากมหาวิทยาลยั     

1.5  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้านการมีสมาธิและการเอาใจใส่ตอ่การเรียน  พบว่า โดยรวมนกัศกึษามีพฤติกรรมการเรียน
เหมาะสมคอ่นข้างน้อย  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  พฤติกรรมการเรียนเหมาะสมมากที6สดุ  คือ 
ข้าพเจ้าไม่เข้าใจเนื อหาบางวิชาเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้ตั งใจฟังอย่างจริงจัง และพฤติกรรมที6
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เหมาะสมน้อยที6สุด คือ ปัญหาภายนอกมหาวิทยาลยั เช่น  เรื6องความรักเรื6องการเงินเรื6องความ
ขดัแย้งภายในครอบครัวเป็นสาเหตใุห้ข้าพเจ้าไมส่นใจตอ่การเรียน  เป็นลําดบัสดุท้าย   

1.6  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ด้านกระบวนการรวบรวมข้อมูลและความกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้ พบว่า โดยรวมนักศึกษามี
พฤติกรรมการเรียนเหมาะสมค่อนข้างมาก  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  พฤติกรรมการเรียน
เหมาะสมมากที6สดุ  คือ ข้าพเจ้าทําความเข้าใจสิ6งที6ได้เรียนเป็นภาษาของข้าพเจ้า  และพฤติกรรมที6
เหมาะสมน้อยที6สดุ คือ เมื6อข้าพเจ้าเรียนเรื6องอะไร ข้าพเจ้ามกัพยายามนําเนื อหาทั งหมดมาประมวล
ให้เข้ากนัได้อยา่งมีเหตผุลเป็นลําดบัสดุท้าย   

1.7  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร การเลือกใจความสําคญัและการจดจําเนื อหาที6สําคญั พบว่า  โดยรวมนกัศกึษามีพฤติกรรม
การเรียนเหมาะสมคอ่นข้างน้อย  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมการเรียนเหมาะสมมาก
ที6สุด  คือ ข้าพเจ้าสามารถแยกแยะข้อมูลที6สําคัญหรือไม่สําคัญได้ขณะที6จดคําบรรยาย  และ
พฤติกรรมที6เหมาะสมน้อยที6สุด คือ  มันเป็นการยากสําหรับข้าพเจ้าที6จะตดัสินใจว่าอะไรเป็นสิ6ง
สําคญัที6ต้องขีดเส้นใต้ใน บทเรียน    

1.8  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้านการใช้เทคนิคและอุปกรณ์ต่างช่วยเหลือในการเรียน  พบว่า โดยรวมนักศึกษามี
พฤติกรรมการเรียนเหมาะสมมาก  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  พฤติกรรมการเรียนเหมาะสม
มากที6สุด การขีดเส้นใต้ข้อความในบทเรียนมีประโยชน์ต่อการทบทวนบทเรียนของข้าพเจ้า  และ
พฤติกรรมที6เหมาะสมน้อยที6สดุ คือ ข้าพเจ้าให้ความสําคญักบัประโยคแรกหรือประโยคสุดท้ายของ
ยอ่หน้าขณะที6อา่นหนงัสือ  

     1.9  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้านการทดสอบตวัเองและการ  ทบทวนและการเตรียมตวัในการสอบ พบว่า โดยรวม
นกัศึกษามีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสมมาก  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  พฤติกรรมการเรียน
เหมาะสมมากที6สดุ คือ  ในขณะอ่านหนงัสือ ข้าพเจ้ามกัหยดุอ่านเป็นช่วง ๆ และทบทวนสิ6งที6อ่านไป
แล้วในใจ  และพฤติกรรมที6เหมาะสมน้อยที6สุด คือหลงัจากเรียนเสร็จข้าพเจ้าได้ทบทวนบทเรียน
เพื6อให้เข้าใจเนื อหาเหลา่นั น   

     1.10  การศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตวัสอบ  พบว่า โดยรวมนกัศกึษามีพฤติกรรมการเรียน
เหมาะสมมาก เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมที6เหมาะสมมากที6สดุ คือ ข้าพเจ้าสอบได้
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คะแนนน้อย เพราะมีเวลาเตรียมตวัน้อย และพฤติกรรมการเรียนเหมาะสมน้อยที6สดุ คือ  ข้าพเจ้าไม่
สามารถสรุปสาระที6 ข้าพเจ้าได้ฟังจากการบรรยาย หรืออา่นจากหนงัสือได้  

2.  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษามหาวิทยาลยั  คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน 10 ด้าน  จําแนกตามตวัแปร เพศ  ผลสมัฤทธิ]  
รายได้   

             2.1  การศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ที6มีสถานภาพตา่งกนั   จําแนกตามเพศ พบว่าการศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาด้านทศันคติใน
การเรียน และ ด้านเทคนิคและอปุกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน แตกต่างกัน โดยนกัศกึษาเพศหญิงมี
พฤตกิรรมการเรียนมากกวา่เพศชาย 

     2.2  การศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ที6มีสถานภาพต่างกัน   จําแนกตามคะแนนเฉลี6ยสะสม  พบว่าพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษาด้านยุทธวิธี
ในการสอบและการเตรียมตวัสอบ แตกต่างกัน โดยนักศึกษาที6มีผลสัมฤทธิ]ทางการเรียนระหว่าง 
2.00 – 2.99  มีพฤตกิรรมการเรียนสงูกวา่นกัศกึษาที6มีผลสมัฤทธิ]ทางการเรียนระหวา่ง 3.00 ขึ นไป 

     2.3  การศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จําแนกตามรายได้ของนกัศกึษาตอ่เดือน พบวา่ พฤตกิรรมการเรียนของนกัศกึษาไมมี่ความแตกตา่งกนั 

    2.4  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จําแนกตามสาขาวิชา พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษาด้านทศันคติในการเรียน มี
ความแตกตา่งกนั ขั นตอ่ไปจะทําการเปรียบเทียบเป็นรายคู ่ด้วยวิธี  LSD   

   เมื6อทดสอบรายคู่จําแนกตามสาขาวิชา  ในด้านทัศนคติ  ด้วยวิธี  LSD  พบว่า  
พฤติกรรมการเรียนด้านทัศนคติในการเรียนของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการ
ประถมศกึษา  สาขาสงัคมศกึษา   สาขาภาษาไทย  สาขาองักฤษ  สาขาจิตวิทยา  สาขาเทคโนโลยี
ทางการศกึษา  สาขาการศกึษาตลอดชีวิต  และสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  แตกตา่งกนั   

 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัย เ รื6 อง  “พฤติกรรมการเ รียนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศลิปากร ”  ซึ6งเป็นวิจยัเชิงสํารวจความคิดเห็นของนกัศกึษาเกี6ยวกบัพฤติกรรมการเรียน
ของนกัศึกษาคณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร และเปรียบเทียบความคิดเห็นพฤติกรรม
การเรียนของงนกัศึกษาทั ง  10 ด้าน  ได้แก่  ด้านทัศนคติในการเรียน  ด้านแรงจูงใจในการเรียน  
ด้านการจดัการเวลาเพื6อการเรียน  ด้านความวิตกกงัวลเกี6ยวกบัการปฏิบตัิตนในการเรียน  ด้านการมี
สมาธิตอ่การเรียน  ด้านกระบวนการรวบรวมข้อมลูและความกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้  ด้าน
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ความสามารถในการจบัประเด็นหรือใจความสําคญัใน  ด้านการใช้เทคนิคต่าง ๆ และอุปกรณ์
ช่วยเหลือในการเรียน  ด้านการทดสอบตวัเองและการทบทวน การเตรียมตวัในเข้าเรียน  ข้อ และ
ด้านกลยทุธวิธีในการสอบและ การเตรียมตวัสอบ   
 ตอนที� 1  ข้อมลูทั6วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิจยัพบว่า  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  จํานวน  176  คน จําแนกตามเพศ พบว่า เป็นเพศชายจํานวน 49 คน  คิด
เป็นร้อยละ  22.50 เป็นเพศหญิงจํานวน  127  คิดเป็นร้อยละ  77.50   จําแนกตามสาขาวิชาพบว่า
นกัศกึษาที6ศกึษาในสาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20  สาขาวิชาการ
ประถมศกึษา จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70สาขาวิชาภาษาไทยจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.30 สาขาวิชาภาษาองักฤษจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ  6.80 สาขาวิชาสงัคมศกึษา จํานวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.90  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 
สาขาวิชาจิตวิทยาจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.10   สาขาวิชาการศกึษาตลอดชีวิต จํานวน 31 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.60  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาจํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ  17.10  
จําแนกตามผลสมัฤทธิ]ทางการเรียนพบว่านกัศกึษาที6มีผลสมัฤทธิ]ทางการเรียนระหว่าง00.00 – 1.99 
จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80   ผลสมัฤทธิ]ทางการเรียนระหว่าง 2.00 – 2.99 จํานวน 59 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.90   และผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน3.00 ขึ นไป  จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 65.30  
จําแนกตามรายได้ของนักศึกษาต่อเดือน พบว่านกัศึกษามีรายได้ตํ6ากว่า  1,500  บาท จํานวน 12 
คน คดิเป็นร้อยละ 6.80   มีรายได้ระหว่าง 1,501 - 3,000  บาทจํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 39.10  
มีรายได้ระหว่าง 3,001 - 4,500  บาท จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50  มีรายได้ระหว่าง 4,501 
– 6,000  บาท  จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40  และมีรายได้ตั งแต ่6,001 บาทขึ นไป จํานวน 10 
คน คดิเป็นร้อยละ  5.90   
 ตอนที� 2  การศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศลิปากร 
       2.1  ผลการวิจยัพบว่า  การศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านทัศนคติในการเรียน พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียน
เหมาะสมค่อนข้างมาก  พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  พฤติกรรมการเรียนเหมาะสมมากที6สุด คือ 
ข้าพเจ้าไมส่นใจวา่จะเรียนจบหรือไมต่ราบใดที6ข้าพเจ้าสามารถหาคูค่รองได้  ทั งนี เนื6องจากนกัศกึษา
มีทศันคตใินด้านการเรียนมาก  อาจเป็นเพราะนกัศกึษาไม่ได้วิตกกงัวลเกี6ยวกบัเรื6องเรียน  ส่วนใหญ่
เข้ามาเพื6อศกึษาหาความรู้  และยงัได้พบปะเพื6อนใหม่ในมหาวิทยาลยั  ซึ6งมีโอกาสที6จะได้เรียนรู้ซึ6ง
กนั  นอกจากนี ยงัมีแนวโน้มที6จะชว่ยเหลือกนัในเรื6องในเรื6องการเรียน  จงึทําให้นกัศกึษามีทศันคติที6ดี
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ต่อการเรียน  ซึ6งสอดคล้องกับ  ชัยวัฒน์  แสงศรี  (2538 : 53)  กล่าวว่า  ทัศนคติเป็นความ  รู้สึก 
ความคิดที6บุคคลมีต่อสิ6งใดสิ6งหนึ6งที6เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือสิ6งแวดล้อม ความรู้สึก และ
ความคิดดงักล่าวเป็นไปได้ในทางชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อันมีแนวโน้มที6จะให้
บุคคลแสดงปฏิกิริยา และกระทําต่อสิ6งนั น ๆ ทั งในการสนบัสนุนและต่อต้าน ทัศนคติ เป็นสิ6งที6ไม่
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน การที6เราจะทราบทัศนคติของบุคคลหนึ6งได้ก็ต้องใช้วิธีแปล
ความหมายของการแสดงออก ซึ6งอาจจะเป็นแบบหนึ6งขององค์ประกอบของทศันคตก็ิได้    
 สําหรับการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา            
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ตามตวัแปรเพศ  ผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  รายได้ต่อเดือน   
และสาขาวิชา 
 ผลการทดสอบพบว่า การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  จําแนกตามตวัแปร  เพศ  ผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติที6ระดับ .05  ซึ6งเป็นไปตามสมมุติฐานที6ตั งไว้พบว่า  นักศึกษาหญิงมีทัศนคติแตกต่างกับ
นกัศึกษาชาย  ทั งนี เนื6องจาก นกัศึกษาหญิงมีทศันคติดีกว่านกัศกึษาชาย  อาจเป็นเพราะ  นกัศึกษา
หญิงมีการเอาใจใสใ่นการเรียนอยา่งสมํ6าเสมอและตอ่เนื6อง  ตั งใจเรียนเห็นคณุคา่ของการเรียน  เพื6อ
นําไปใช้ในอนาคต  ส่วนนกัศกึษาชาย  ขาดเรียนบ่อย  ไม่ตั งใจเรียน  บางครั งไม่ชอบอาจารย์ที6สอน  
สุดฤทัย  มุขยวงศา (2533 : 7) ที6อธิบายทัศนคติในการเรียนว่าเป็นสภาพทางอารมณ์ ความรู้สึก 
ความคิด ความเชื6อ และพฤติกรรมที6แสดงออก เพื6อตอบสนองต่อครู โรงเรียนและระบบการศึกษา 
เกิดจากประสบการณ์และการ  เรียนรู้ ซึ6งแสดงออกมาได้ 2 ด้าน คือ  ทศันคติในทางที6ดีตอ่การเรียน 
นักเรียนจะแสดงออกในลักษณะของความ พึงพอใจ สนใจมาเรียนอย่างสมํ6าเสมอ ยอมรับ
ความสามารถ และวิธีการของครู เห็นคณุค่าของการศึกษา  และทศันคติในทางที6ไม่ดีต่อการเรียน 
นกัเรียนจะแสดงออกในลกัษณะของความไมพ่งึ   
 ผลการวิจยั ผลสมัฤทธิ]ทางการเรียนพบว่านกัศึกษาที6มีผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  3.00  
มีพฤติกรรมทางการเรียนด้านทศัคติแตกต่างกับนกัศึกษาที6มีผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  2.99   ทั งนี 
เนื6องจาก  นกัศึกษาที6มีผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  3.00  มีพฤติกรรมทางการเรียนด้านทศัคติสงูกว่า  
นกัศกึษาที6มีผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  2.99   อาจเป็นเพราะ    นกัศกึษาที6มีผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  
3.00  มีการเอาใจใส่ด้านการเรียน  เรียนรู้เพิ6มเติมจากการค้นคว้าและเห็นคณุค่าของการเรียน  ซึ6ง
สง่ผลตอ่ผลการเรียนที6สงู  ช่วยให้นกัศกึษามีความกระตือรือร้น  พยายามที6จะเรียนเพื6อไม่ให้ผลการ
เรียนตํ6ากว่าตามที6นกัศกึษากําหนด  ซึ6งสอดคล้องกบั  (Diener  1970 : 396-400) ได้ศึกษาความ
คล้ายคลงึและ  ความแตกตา่งระหวา่งนิสิตที6มีผลสมัฤทธิ]ทางการเรียนสงูและตํ6า ตวัอย่างประชากรที6
ใช้เป็นนิสิต ชั นปีที6 2, 3 และ 4 จํานวน 138 คน ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างทั งสองมีพฤติกรรม
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ในการเรียนต่างกันคือ นิสิตที6มีผลสัมฤทธิ]ทางการเรียนสูงมีพฤติกรรมในการเรียนดีกว่านิสิตที6มี
ผลสมัฤทธิ]ทางการเรียนตํ6า  สว่นรายได้ของนกัศกึษาพบว่าไม่แตกตา่งกนั อาจเป็นเพราะ  การศกึษา
มีความสําคญักบัทกุคนที6มีรายได้น้อยหรือรายได้สงู  จงึทําให้มีทศันคตทีิ6ดีตอ่การเรียนกบัทกุคน 
 สําหรับการทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบตวัแปร  สาขาวิชาพบว่าความแตกต่างด้าน
ทศันคติ  จึงนําไปทดสอบรายคูด้่วยวิธี  LSD  พบว่า  พฤติกรรมการเรียนด้านทศันคติในการเรียน
ของนกัศกึษาสาขาการศึกษาปฐมวยั สาขาการประถมศกึษา  สาขาสงัคมศกึษา   สาขาภาษาไทย  
สาขาองักฤษ  สาขาจิตวิทยา  สาขาเทคโนโลยีทางการศกึษา  สาขาการศกึษาตลอดชีวิต  และสาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา  แตกต่างกัน  ทั งนี เนื6องจาก  นกัศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวยั  มีพฤติกรรม
การเรียนด้านทศันคติสูงกว่า  สาขาอื6น ๆ  เพราะ  นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย  ต้องใส่ใจใน
รายละเอียดของวิชาต่าง ๆ  ทําให้นกัศึกษามีความมั6นใจในการปฏิบตัิต่อเด็ก ๆ  ที6อยู่ในวยัก่อนวยั
เรียน  ดงันั นนกัศกึษาจงึมีทศันคตทีิ6ดีตอ่การเรียน  และมีความเชื6อมั6นในอาจารย์ที6สอนที6จะถ่ายทอด
ความรู้มายงัตนเอง  ส่วนนกัศึกษาสาขาจิตวิทยา  มีทศันคติที6ดีรองลงมา  เพราะการเรียนจิตวิทยา
นั นต้องเรียนรู้หลกัและทฤษฎีตา่ง ๆ  ของนกัจิตยาที6จะต้องนําไปใช้กบัเดก็ ๆ  จนถึงผู้ ใหญ่  จึงจําเป็น
อย่างยิ6งที6นกัศึกษาสาขาจิตวิทยาต้องศึกษาความหลากหลายของแต่บุคคล  และต้องศึกษาทั งใน
ห้องเรียนสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําได้  และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ทศันคติที6ดีตอ่การเรียน  เพราะการเรียนในสาขาดงักล่าวท้าทายความสามารถของนกัศกึษาในการ
ทําสื6อตา่ง ๆเพื6อการเรียน  หรือเผยแพร่เรื6องราวตา่ง  ๆ  ผ่านการเรียนรู้และศกึษาค้นคว้าเพิ6มเติม  มี
ความอิสระในการคิด  มีการเรียนรู้ทั งในและนอกห้องเรียนเพื6อให้เปิดมองมมุของตนเองให้กว้างขึ น  
สําหรับนกัศึกษาสาขาการศึกษาตลอดชีวิต  มีทัศนคติที6ดีต่อเรียนแตกต่างสาขาอื6น ๆ  เพราะการ
เรียนนั นต้องศกึษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาและการเรียนรู้จะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จากบคุคล
ที6มีความเชี6ยวชาญในด้านตา่ง ๆ  และมีการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้สมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ของชมุชน
ที6น่าสนใจ  อาจารย์ผู้สอนสามารถที6จะเข้าใจนกัศกึษาในทกุเรื6อง  ทําให้นกัศกึษามีความเชื6อมั6นใน
การเรียนรู้ที6จะได้รับจากอาจารย์   ส่วนสาขาการประถมศกึษาและสงัคมศกึษา  ต้องศกึษาเรียนรู้ให้
ทนัตอ่เหตกุารณ์  เพื6อที6จะนําไปศึกษาหรือวิพากษ์เรื6องตา่ง ๆ ของสงัคม  และต้องเรียนรู้ตลอดเวลา
ใสใ่จในรายละเอียด  เพื6อให้สอดคล้องกบัทฤษฎีตา่ง ๆ  ของนกัการศกึษาและนกัวิเคราะห์เหตกุารณ์
ต่าง ๆ  ตามหลักวิชา จึงให้นักศึกษาเพราะคนกระตือรือร้น ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จึงทําให้
นกัศกึษามีทศันคติที6ดี   ส่วนนกัศกึษาสาขาภาษาไทย  นกัศกึษาได้เรียนรู้เกี6ยววรรณคดีตา่ง ๆ  และ
ความเป็นมาของภาษาไทยตั งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  จําเป็นอย่างยิ6งที6ต้องมีความแม่นยําในหลัก
ภาษาไทยที6ต้องนําไปใช้  และต้องเรียนรู้ถึงประเพณีของไทยตั งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน  ซึ6งทําให้
นกัศึกษาสนุกกับการเรียน  อาจารย์ผู้สอนมีเทคนิคในการสอนที6เข้าใจง่ายและไม่น่าเบื6อจนเกินไป  
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ทําให้นกัศกึษาไม่เครียดกบัการเรียน  จึงมีทศันคติที6ดีตอ่การเรียนและอาจารย์ที6สอน  และนกัศกึษา
สาขาภาษาองักฤษ  มีการเรียนการสอนที6ต้องเน้นหลกัภาษาที6ต้องให้ถกูต้องหลกัไวยกรณ์  และใน
การเรียนการสอนยงัเน้นให้นกัศกึษาได้ปฏิบตัเิพื6อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ในด้านการ
เรียนการสอนมีอาจารย์ที6มีความเชี6ยวชาญด้านภาษาให้คําปรึกษา  แนะนําแก่นกัศึกษา  จึงทําให้
นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ  เกี6ยวกับภาษาอังกฤษ  สําหรับสาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา  เป็นลําดับสุดท้าย  เพราะสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  ส่วนใหญ่เป็นการ
กิจกรรมการเคลื6อนไหวร่างกาย  การออกกําลงัการ  จึงทําให้นกัศกึษาไม่ได้เครียดกบัการเรียน  และ
สาขาดงักล่าวยงัมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลยั  การเผยแพร่กีฬาตา่ง ๆ รวมไป
ถึงการเป็นตวัแทนมหาวิทยาลัยในการแข่งขันทั งนอกและในสถาบัน   ซึ6งสอดคล้องกับ  วิชชุดา  
เตียวกลุ (2529 : 14) กลา่วถึงทศันคตทิางการเรียนว่า เป็นความรู้สึก และความคิดเห็นที6มีตอ่ความรู้ 
ตอ่การศึกษา ทั งทางด้านการเรียนการสอน คือ  ยอมรับตวัครู และคณุค่าทางการศึกษา สอดคล้อง
กบั สดุฤทยั  มขุยวงศา (2533 : 7) ที6อธิบายทศันคติในการเรียนว่าเป็นสภาพทางอารมณ์ ความรู้สึก 
ความคิด ความเชื6อ และพฤติกรรมที6แสดงออก เพื6อตอบสนองต่อครู โรงเรียนและระบบการศึกษา 
เกิดจากประสบการณ์และการ  เรียนรู้ ซึ6งแสดงออกมาได้ 2 ด้าน คือ  1.) ทศันคติในทางที6ดีต่อการ
เรียน นักเรียนจะแสดงออกในลักษณะของความ พึงพอใจ สนใจมาเรียนอย่างสมํ6าเสมอ ยอมรับ
ความสามารถ และวิธีการของครู เห็นคณุค่าของการศึกษา  2.)  ทศันคติในทางที6ไม่ดีต่อการเรียน 
นกัเรียนจะแสดงออกในลกัษณะของความไมพ่งึพอใจ ไม่เห็นด้วย ไม่ชอบครู ไม่ตั งใจเรียน ขาดเรียน
บอ่ย ๆ ไมเ่ห็นคณุคา่ของการศกึษา  
 2.2  ผลการวิจยัพบว่า  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านแรงจูงใจในการเรียน  พบว่า โดยรวมนกัศึกษามีพฤติกรรมการเรียน
เหมาะสมค่อนข้างมาก  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  พฤติกรรมที6เหมาะสมมากที6สุด  คือ  
ข้าพเจ้าทํางานที6ได้รับมอบหมายเสร็จทนัเวลา  ทั งนี เนื6องจากนกัศึกษามีแรงจูงใจในการทํางานที6
ได้รับมอบหมายเสร็จทนัเวลา  อาจเป็นเพราะนกัศกึษามีความมุ่งมั6นที6ศกึษา  เพื6อที6จะได้ผลสมัฤทธิ]

ทางการเรียนที6ดี  ซึ6งสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ]ทางการเรียนของนักศึกษาจากตารางที6 2  พบว่า
นกัศึกษามีผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  3.00  ขึ นไป  มีจํานวน  115  คน  คิดเป็นร้อยละ  65.30  และ
การที6นกัศึกษามีผลสมัฤทธิ]สูงส่งผลต่อความสําเร็จในอนาคต ซึ6งสอดคล้องกับ  รุจิรา  เยาวมาตย์  
(2541 : 13)  ได้อธิบายว่า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ]นั นส่งผลต่อการเรียนของ  ผู้ เรียนเป็นสิ6งที6ผู้ เรียน
คาดหวังเพื6อก้าวไปสู่ความสําเร็จหรือสัมฤทธิ]ผลที6ได้ตั งไว้ ผู้ ที6ประสบความสําเร็จจะเป็นผู้ ที6 มี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ]สงู   
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 สําหรับการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา                                 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ตามตวัแปรเพศ  ผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  รายได้ต่อเดือน   
และสาขาวิชา  ไม่พบความแตกตา่งกนั  อาจเป็นเพราะ  นกัศกึษาต้องการที6จะมีผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน
ที6ดี  และจะส่งผลต่อการเรียนในอนาคตและหลงัจากจบการศึกษาแล้ว  จึงส่งผลให้นกัศึกษามีแรงจงูใจ
ในการเรียน 
 2.3  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้านการจดัการเวลาในการเรียน   พบว่า โดยรวมนกัศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสมค่อนข้าง
น้อย  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมการเรียนที6เหมาะสมมากที6สดุ  คือ ข้าพเจ้ามุ่งท่อง
หนงัสืออย่างหนกัเฉพาะช่วงใกล้สอบในการสอบทกุครั ง  ทั งนี เนื6องจาก  นกัศกึษามีความวิตกกงัวล
ในการสอบแต่ละครั ง  อาจเป็นเพราะ  ตลอดระยะในการเรียนนกัศกึษาไม่ได้วางแผนหรือจดัสรรใน
การอ่านหนังสือหรือกิจกรรมต่างไว้ล่วงหน้า  จึงทําให้นักศึกษาทุ่มเทกับการอ่านหนงัสือใกล้สอบ  
นกัศกึษาจงึได้พกัผอ่นน้อย  เกิดอาการเจ็บป่วยในเวลาสอบ  ซึ6งสอดคล้อง  วชัรี  บรูณสิงห์  (2526 : 
48-54 )  อธิบายว่า การจัดสรรเวลาในการศึกษาถือได้ว่า เป็นเทคนิคที6สําคัญ อันจะช่วยเพิ6ม
ประสิทธิภาพในการเรียนให้ได้ผลดีขึ นประการหนึ6ง กล่าวคือ ผู้ เรียนจะต้องมีการทําตารางเวลา
สําหรับศึกษาของตนเอง เพื6อจะได้ทํารายการสิ6งที6จะต้องทํา ตามลําดบัความสําคญัก่อนหลงั และ
เวลาในการพกัผอ่นให้เหมาะ พร้อมทั งมีวิธีการอา่นให้   ถกูต้อง เหมาะสม 
 สําหรับการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา             
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ตามตวัแปรเพศ  ผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  รายได้ต่อเดือน   
และสาขาวิชา  พบว่า  นกัศึกษาชายแตกต่างกับนกัศกึษาหญิง  ทั งนี เนื6องจาก  นกัศกึษาชาย มีการ
จดัการเวลามากกวา่นกัศกึษาหญิง อาจเป็นเพราะ  นกัศกึษาชายไม่ได้เอาใจใส่ในการเรียนเท่าที6ควร  
ประกอบกับขาดเรียนบอ่ย  จึงต้องมีการบงัคบัตนเองโดยการจดัตารางเวลาในการทบทวนบทเรียน  
และกิจกรรมตา่ง ๆ  เพื6อให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ น  สามารถที6จะเรียนให้ทนักบัเนื อหาที6
อาจารย์สอน   สุขใจ  นํ าผุด (2536 : 44) กล่าวว่า เวลาเป็นสิ6งมีค่า เราสามารถใช้ให้เกิดเป็นเงิน
เป็นทองขึ นมาได้ แตเ่วลาเป็นทรัพยากรที6ตา่งจากทรัพยากรทั งหลาย เพราะเมื6อผ่านไปแล้ว ไม่มีการ
ย้อนคืน ดงันั น คณุคา่ของเวลาจึงขึ นกบัการรู้จกัใช้ให้เกิดประโยชน์เท่านั น  ส่วนตวัแปร  ผลสมัฤทธิ]

ทางการเรียน  รายได้ตอ่เดือน   และสาขาวิชา  ไม่พบความแตกตา่ง  อาจเป็นเพราะ  มีการจดัการเวลา
ตา่ง  ๆ  ตามปฏิทินของการเรียนอยา่งตอ่เนื6อง  และมีการปรับเปลี6ยนเวลาให้เหมาะสมกบัสภาพการ
เรียน 

2.4  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศลิปากร ด้านความวิตกกงัวลเกี6ยวกบัการปฏิบตัตินในการเรียน พบว่า โดยรวมนกัศกึษามีพฤติกรรม



    

 

  84 
   

 

การเรียนเหมาะสมคอ่นข้างมาก  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  พฤติกรรมการเรียนเหมาะสมมาก
ที6สุด  คือ ข้าพเจ้ามุ่งท่องหนงัสืออย่างหนกัเฉพาะช่วงใกล้สอบในการสอบทกุครั ง  ทั งนี เนื6องจาก
นกัศกึษาเกิดความวิตกกังวลในการสอบ  อาจเป็นเพราะไม่เข้าใจในเนื อหา  ไม่แน่ใจว่าตรงตรงกับ
เนื อหาที6จะออกสอบหรือไม่  จึงเกิดความเครียดในระหว่างที6รอการสอบในแตวิ่ชา  ซึ6งสอดคล้องกับ  
Spielberger  (1979 : 111) ได้สรุปแนวคิดในการศกึษาความวิตกกงัวลในการสอบจากผู้ วิจยั หลาย 
ๆ คนว่า การศึกษาความวิตกกงัวลในการสอบต้องอ้างอิงความแตกต่างระหว่างบคุคลในความโน้ม
เอียงในการตอบสนองตอ่ความเครียดในการสอบ 

สําหรับการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา                                 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ตามตวัแปรเพศ  ผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  รายได้ต่อเดือน   
และสาขาวิชา  ไม่พบความแตกตา่ง  อาจเป็นเพราะ  นกัศกึษาเตรียมตวัก่อนที6จะเรียนโดยนกัศึกษาจะ
อา่นหรือโน้ตข้อความหรือใจความสําคญัเพื6อให้เข้าใจก่อนที6จะเข้าเรียน  และมีการจดบนัทึกขณะที6เรียน
จงึทําให้นกัศกึษาไมวิ่ตกกงัวลตอ่การเรียน 
 2.5  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศลิปากร ด้านการมีสมาธิและการเอาใจใส่ตอ่การเรียน  พบว่า โดยรวมนกัศกึษามีพฤติกรรมเหมาะสม
คอ่นข้างน้อย  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  พฤติกรรมการเรียนเหมาะสมมากที6สดุ  คือ ข้าพเจ้า
ไมเ่ข้าใจเนื อหาบางวิชาเพราะวา่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ตั งใจฟังอยา่งจริงจงั ทั งนี เนื6องจากนกัศกึษา  นกัศกึษา
ให้ความสนใจในกิจกรรมหรือเรื6องอื6นในขณะที6เรียน  อาจเป็นเพาะนกัศกึษามีเรื6องที6สําคญัมากกว่า
การเรียน  เช่น  ความห่วงใยบคุคลอนัเป็นที6รัก  หรือกําลงัอยู่ระหว่างการมีความรัก  หรือไปก่อเหตทีุ6
ไมส่มควรไว้และอยูร่ะหวา่งการแก้ปัญหา  เป็นต้น  ซึ6งสอดคล้องกบั ประธาน  วฒันวาณิชย์ (2537 : 
31-35) กล่าวว่า การเรียนของนักศึกษาให้ได้ผลดีนั น การมีสมาธิในการเรียน เป็นองค์ประกอบ
สําคญัประการหนึ6ง เพราะการเรียนจะมีประสิทธิภาพต้องอาศยัความตั งใจจดจ่ออยู่กับการเรียน 
ความพร้อมที6จะเรียน และสนใจในวิชานั นจริง ๆ สิ6งที6เป็นอปุสรรคตอ่สมาธิในการเรียน เช่น ความหิว 
ความอิ6ม เสียงดงั ฯลฯ ต้องขจดัให้หมดไป ขณะที6ฟังคําบรรยาย หากเกิดข้อสงสยัควรรีบจดไว้ เพื6อ
ไมใ่ห้ข้อสงสยันั นรบกวนสมาธิในการเรียนในชว่งนั น ๆ 
 สําหรับการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา                                
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ตามตวัแปรเพศ  ผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  รายได้ต่อเดือน   
และสาขาวิชา  ไม่พบความแตกต่าง  อาจเป็นเพราะ  นกัศึกษาตั งใจเรียนและซกัถามอาจารย์ผู้สอน
เพื6อให้เข้าใจมากขึ นในการเรียน  สามารถที6จะขีดเส้นใต้ใจความที6สําคญั  จดบนัทึกสิ6งที6สําคญัเพื6อไป
ศกึษาเพิ6มเตมิ 
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2.6  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ด้านกระบวนการรวบรวมข้อมูลและความกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้ พบว่า โดยรวมนักศึกษามี
พฤตกิรรมเหมาะสมคอ่นข้างมาก  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่  พฤตกิรรมที6เหมาะสมมากที6สดุ  คือ 
ข้าพเจ้าทําความเข้าใจสิ6งที6ได้เรียนเป็นภาษาของข้าพเจ้า  ทั งนี เนื6องจากนกัศกึษาได้ทําความเข้าใจ
บทเรียนโดยใช้ภาษาของตนเองทําให้นกัศึกษาอาจเป็นเพราะ  ภาษาที6อาจารย์สอนเป็นศพัท์ทาง
วิชาการซึ6งบางครั งยากต่อการเข้าใจ  นกัศึกษาจึงแปลความหมายตามที6ตนเองเข้า  โดยเรียบเรียง
เป็นภาษาตนเองทําให้นกัศกึษาเข้าใจในบทเรียนมากขึ น  ซึ6งสอดคล้องกบั   Weinstein and Palmer  
( 2002 : 11)  กลา่วถึงการรวบรวมข้อมลูว่า เป็นการที6นกัศกึษากระตือรือร้นในการค้นหาความรู้และ
ใช้เหตผุลโดยการทําความเข้าใจกบัสิ6งที6เรียนเป็นภาษาตนเอง โดยนําเนื อหาทั งหมดมาประมวลเข้า
กนั อยา่งมีเหตผุล และหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ6งที6เรียนกบัประสบการณ์เดมิ 

สําหรับการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา                                 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ตามตวัแปรเพศ  ผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  รายได้ต่อเดือน   
และสาขาวิชา  ไม่พบความแตกตา่ง  อาจเป็นเพราะ  นกัศกึษาต้องการทราบข้อมลูที6อาจารย์สอนให้
ชดัเจนจึงต้องศึกษาเพิ6มเติมตามแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  จึงทําให้นักศึกษามีความรู้เพิ6มมากขึ นจาก
การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 2.7  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้านการเลือกใจความสําคญัและการจดจําเนื อหาที6สําคัญ พบว่า  โดยรวมนักศึกษามี
พฤติกรรมการเรียนเหมาะสมค่อนข้างน้อย  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมการเรียน
เหมาะสมมากที6สุด  คือ ข้าพเจ้าสามารถแยกแยะข้อมูลที6สําคัญหรือไม่สําคัญได้ขณะที6จดคํา
บรรยาย  ทั งนี เนื6องจาก  นกัศึกษาบทเรียนก่อนที6อาจารย์จะบรรยายและมีการขีดเส้นใต้ข้อความที6
สําคัญไว้ก่อนแล้วจึงเข้าใจง่ายและมีการจดบันทึกเพิ6มเติมในขณะที6อาจารย์กําลังอธิบาย  ซึ6ง
สอดคล้องกับ  พรทิพย์  ศรีสุรักษ์  (2529 : 38-43 ) ได้เสนอแนะเกี6ยวกับเทคนิคการจบัใจความใน
การอา่นตําราเรียนโดยใช้เทคนิค 6 ประการ  ได้แก่  1.)  สํารวจหนงัสือจนจบเล่ม  2.)  อ่านเพื6อให้ได้
แนวความคิดหลกั  3.)  ตั งคําถามให้กับตวัเองในขณะที6อ่าน  4.)  การขีดเส้นใต้และจดบนัทึก  5.)  
รวบรวมสิ6งที6จดในชั นเรียนและที6บนัทึกไว้ในตารางเรียนไว้ด้วยกนั  6.) ทบทวนอย่างสมํ6าเสมอ  ควร
ทบทวนก่อนและหลงัชั6วโมงเรียน 
 สําหรับการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา                                 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ตามตวัแปรเพศ  ผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  รายได้ต่อเดือน   
และสาขาวิชา  ไม่พบความแตกตา่ง  อาจเป็นเพราะขณะที6เรียนนกัศกึษาสามารถที6จะจดเนื อความที6
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สําคญั  และนักศึกษาได้มีศึกษาก่อนที6จะเข้าเรียนซึ6งขณะที6มีการจดจําเนื อหาที6สําคญัไว้บ้างจึงให้
นกัศกึษาเข้าใจมากขึ นในขณะที6อาจารย์สอน  จากการทบทวนทบเรียนและเลือกเนื อหาที6สําคญัมาศกึษา 
 2.8 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้านการใช้เทคนิคและอุปกรณ์ต่างช่วยเหลือในการเรียน  พบว่า โดยรวมนักศึกษามี
พฤติกรรมการเรียนเหมาะสมมาก  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  พฤติกรรมการเรียนเหมาะสม
มากที6สุด การขีดเส้นใต้ข้อความในบทเรียนมีประโยชน์ต่อการทบทวนบทเรียนของข้าพเจ้า  ทั งนี 
เนื6องจาก  นกัศกึษามีเทคนิคตา่ง ๆ  ในการเรียน  โดยเฉพาะการอา่นและการทบทวนบทเรียนและขีด
เส้นใต้ข้อความ  อาจเป็นเพราะ  นักศึกษาจะได้จดจําง่ายขึ น  ซึ6งเมื6อเปิดอ่านหนังสือก็จะรู้ถึง
ข้อความที6สําคญัในการทบทวน  จึงทําให้นกัศกึษาสามารถทบทวนได้หลาย ๆ  และซกัถามกบัเพื6อน
เพื6อให้มีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ น  หรือจดเพิ6มเติมโดยใช้ข้อความของนักศึกษาตามความ
เข้าใจ  ซึ6งสอดคล้องกบั  ประธาน  วฒันวานิชย์  (2537 : 31-35)  กล่าวถึงเทคนิคในการสร้าง ความ
เข้าใจในการเรียนว่าควรจะ  ศึกษาวิชานั นมาล่วงหน้า พอให้มีความรู้บ้าง  รู้จกัซกัถาม เพื6อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจอยา่งแจม่แจ้ง  และอ่าน ควรอ่านข้อความที6จดมา หรือข้อความจากหนงัสือเรียน
อยา่งพินิจ  พิเคราะห์ จะทําให้เกิดความเข้าใจ  ซึ6งการเขียนเป็นข้อความตามความเข้าใจของผู้ เรียน 
การเขียนเป็นคําพดูตามความนกึคดิของผู้ เรียนจะทําให้ผู้ เรียนเข้าใจเรื6องนั น ๆ ได้เป็นอยา่งดี 
 สําหรับการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา            
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ตามตวัแปรเพศ  ผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  รายได้ต่อเดือน   
และสาขาวิชา  ไม่พบความแตกต่าง  อาจเป็นเพราะ  นกัศกึษาได้มีการจบักลุ่มติวข้อสอบกนัและได้นํา
แนวข้อสอบเก่าจากรุ่นพี6มาทําเพื6อให้เข้าใจในการสอบและแนวข้อสอบ  ซึ6งในขณะที6อ่านหนงัสือมีการ
โน้ตหรือขีดข้อความที6สําคญัเพื6อนํามาซกัถามระหวา่งเพื6อในกลุม่ทําให้จดจําได้เป้นอยา่งดี 
 2.9  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้านการทดสอบตวัเองและการ  ทบทวนและการเตรียมตวัในการสอบ พบว่า โดยรวม
นกัศกึษามีพฤตกิรรมเหมาะสมมาก  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่  พฤติกรรมที6เหมาะสมมากที6สดุ 
คือ  ในขณะอ่านหนังสือ ข้าพเจ้ามักหยุดอ่านเป็นช่วง ๆ และทบทวนสิ6งที6อ่านไปแล้วในใจ  ทั งนี 
เนื6องจากนักศึกษาได้ทบทวนในขณะเดียวกันก็หยุดและมาทบทวนในใจไปด้วย  อาจเป็นเพราะ  
นักศึกษากังวลว่าตนเองจะลืมจึงมีการทบทวนในใจเพื6อให้เกิดความเข้าใจมากขึ น  และใน
ขณะเดียวกนัก็จดบนัทึก  หรือทําโน้ตย่อไว้  เพื6อให้จําบทเรียนได้ดีขึ นและทําให้ไม่ลืม  ซึ6งสอดคล้อง
กบั  ประธาน  วฒันวาณิชย์ (2537 : 31-35)  กล่าวถึงการทดสอบและการทบทวน โดยการทดสอบ
นั น อาจทําได้โดยการตอบคําถามจากแบบฝึกหดั หรือคําถามที6ตั งขึ นเองเพื6อจะได้ทราบว่า ผู้ เรียน
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เข้าใจบทเรียนนั นถกูต้องเพียงไร  และสว่นการทบทวน เป็นการยํ าไมใ่ห้ลืม วิธีการช่วยในการทบทวน 
เชน่ การจดบนัทกึ หรือทําโน้ตยอ่ และการขีดเส้นใต้ (สําหรับหนงัสือสว่นตวั) 
 สําหรับการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา                                 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ตามตวัแปรเพศ  ผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  รายได้ต่อเดือน   
และสาขาวิชา  ไม่พบความแตกตา่ง  อาจเป็นเพราะ  นกัศกึษามีการรวมกลุ่มเพื6อทบทวนบทเรียนและ
นอกจากนี นักศึกษามีการจดโน้ตที6สําคญัและขีดเส้นทบทวนให้เข้าใจในการเรียนให้มากขึ น  ซึ6งการ
ทบทวนบางครั งต้องไปปรึกษาอาจารย์ผู้ สอนให้ความกระจ่างในการเรียนและเป็นการทบทวนเรื6อง
นกัศกึษาไมเ่ข้าใจ  

2.10  การศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ยทุธวิธีในการสอบและการเตรียมตวัสอบ  พบว่า โดยรวมนกัศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสมมาก เมื6อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมที6เหมาะสมมากที6สดุ คือ ข้าพเจ้าสอบได้คะแนนน้อย เพราะมี
เวลาเตรียมตัวน้อย ทั งนี เนื6องจาก  นักศึกษามีเวลาน้อยในการเตรียมตัวสอบ  อาจเป็นเพราะ  
นกัศกึษามีเวลาในการเตรียมตวัสอบ  อาจเป็นเพราะ  ไม่ได้จดัตารางการอ่านหนงัสือในสําหรับการ
สอบในขณะเดียวกนัไม่ได้จดโน้ตใช้สําหรับเนื อหาที6สําคญัและไม่ได้ติดต่อกบัเพื6อน ๆ  เพื6อทบทวน
บทเรียน  ทําให้นกัศึกษาได้คะแนนในการสอบน้อย  ซึ6งสอดคล้องกบั  วฒุิพล  สกลเกียรติ  (2542 

:32-34)  ได้นําเสนอการเตรียมตวัและการทําข้อสอบ ซึ6งพอสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดงันี   ทําตารางสอบที6
จะต้องสอบ ทั งสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบเก็บคะแนน  อ่านหนงัสือเตรียมสอบ  ดขู้อสอบ
เก่าประกอบ ซึ6งอาจขอจากรุ่นพี6  การติวกับเพื6อน การติวร่วมกันด้วยการตั งคําถามผลัดกันถาม 
โต้เถียงในเนื อหาวิชา การค้นคว้าเพิ6มเติม ควรจะสอบถามอาจารย์ผู้สอนก่อนว่าต้องการให้ค้นคว้า
เพิ6มเติมเพื6อใช้ในการศึกษาหรือไม่จําหัวข้อสําคญั ๆ ไว้ โดยเฉพาะหัวข้อที6อาจารย์ผู้สอนเน้นเป็น
พิเศษ และควรจํารายละเอียดในหัวข้อนั น ๆ ด้วย  การตีความคําถามในข้อสอบให้ถูกต้อง  การ
เตรียมตวัในคืนก่อนสอบ ในกรณีที6ไมไ่ด้วางแผนเตรียมดหูนงัสือมาก่อน  การเตรียมตวัในเช้าวนัสอบ 
ควรตื6นนอนแต่เช้ากว่าปกติ ทานอาหารตามปกติ แต่ต้องระวังอาหารที6จะทําให้ท้องเสีย เตรียม
อุปกรณ์การสอบให้เรียบร้อยครบถ้วน  การทําข้อสอบที6เป็นปรนยั ควรทําให้ครบทุกข้อ  การทําขอ
สอบที6เป็นอตันยั หลกัใหญ่ในการตอบคําถามแบบอตันยั คือ  ผู้ตอบต้องดหูนงัสือมากพอและจะต้อง
อธิบายอยา่งละเอียดให้ตรงประเด็นคําถาม  การทําข้อสอบควรตอบสอบและดขู้อสอบให้ทั6วทกุหน้า  
ถ้ามีเวลาเหลือในการทําข้อสอบ ควรทบทวนคําตอบโดยเฉพาะข้อสอบ   อัตนัย  อย่าลืมดู
รายละเอียดปลีกยอ่ยก่อนสง่กระดาษคําตอบ  
 สําหรับการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา                                 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ตามตวัแปรเพศ  ผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  รายได้ต่อเดือน   



    

 

  88 
   

 

และสาขาวิชา  พบว่า  นกัศกึษาที6มีผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  2.00-2.99  มียทุธวิธีในการสอบสงูกว่า
นกัศกึษาที6มีผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  3.00  ขึ นไป  ทั งนี เนื6องจาก  นกัศกึษาที6มีผลสมัฤทธิ]ทางการ
เรียน  2.99    มีพฤติกรรมทางการเรียนด้านยุทธวิธีในการสอบ สูงกว่า  นักศึกษาที6มีผลสัมฤทธิ]

ทางการเรียน  3.00  อาจเป็นเพราะ   นกัศกึษาที6มีผลสมัฤทธิ]ทางการเรียน  2.99  นกัศกึษาไม่ได้เอา
ใจใส่ในการนั6งเรียนในห้อง  หรือไม่เข้าใจในบทเรียน  ไม่กล้าถามครูผู้ สอน  เพราะกลัวเพื6อน ๆ  
รําคาญ    จึงต้องมีวิธีการต่าง ๆ  เพื6อที6จะสามารถทําข้อสอบได้  โดยอาศยัเพื6อนช่วยในการติว
ข้อสอบหรือโน๊ตเนื อที6สําคัญ หรือหักโหมในการอ่าหนังสือทบทวนบทเรียนจากหนังสือ  สมุด  
แบบฝึกหดั  อยา่งหนกัในระยะเวลาที6สั น  ทําให้พกัผอ่นไมเ่พียงพอ  ซึ6งสอดคล้องกบั  วิสิทธิ]  โรจน์พจนรัตน์ 
(2539 : 12-14) ได้เสนอแนะหลกัการเตรียมตวัสอบไว้ดงัตอ่ไปนี   จดรายชื6อวิชาที6จะต้องสอบทั งหมดเป็น
รายการออกมา  ตรวจดวู่าแต่ละวิชามีตําราเรียน สมุดจดเนื อหาที6ครูให้จด โน้ตย่อ สมุดแบบฝึกหดั 
งานที6ครูสั6งให้ทําครบหรือไม่ หากไม่ครบจดัหาหรือจดัทําให้ครบ  และแต่ละวิชาใช้กระดาษ 1 แผ่น 
จดชื6อเรื6อง หรือหัวข้อที6เรียน หากเป็นวิชา บรรยาย ถ้าจดทําโน้ตย่อไว้แล้วควรทบทวนเนื อหาจาก
แบบเรียน กฎ สูตร ทฤษฎี หรือหลักเกณฑ์ที6ควรจําแล้วติดไว้ที6แผ่นหน้าของแบบเรียนนั น  อ่าน
ทบทวนเนื อหาตามโน้ตย่อ หรือทดลองทําแบบฝึกหัดตาม หัวข้อเรื6องที6จดไว้ โดยดําเนินการตาม
ตารางแบง่เวลาดหูนงัสือ   ส่วนตามตวัแปรเพศ  รายได้ตอ่เดือน   และสาขาวิชา  ไม่แตกตา่งกนั  อาจ
เป็นเพราะ  การสอบเป็นสิ6งสําคญัทําให้นักศึกษากระตือรือร้นในการเรียน  การติวข้อสอบร่วมกับ
เพื6อน  มีการโน้ตในขณะที6เรียน  จงึให้นกัศกึษามั6นใจในการสอบ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัเรื6อง  การศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศลิปากร  มีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี  

1.  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้านทัศนคติในการเรียน พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสมค่อนข้างมาก  
พิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่  พฤตกิรรมที6เหมาะสมน้อยที6สดุ  คือ  ข้าพเจ้าคิดว่าวิชาที6สอนในชั น ไม่มี
คณุคา่ที6จะเรียนรู้เลย  มอบหมาย  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  ควรมีการประเมินผล
เกี6ยวกับทศันคติแต่ละรายวิชาเป็นรายบุคคล เพื6อที6จะต้องปรับทศันคติของนกัศึกษาให้เห็นคณุค่า
ของการเรียนแตล่ะรายวิชาและประโยชน์ที6จะได้รับรวมถึงการนําไปใช้ในอนาคต 

2.  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้านแรงจูงใจในการเรียน  พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสม
คอ่นข้างมาก  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบวา่ พฤตกิรรมการเรียนที6เหมาะสมน้อยที6สดุ  คือ  ข้าพเจ้า
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มักอ้างเหตุผลเข้าข้างตัวเองเมื6อไม่สามารถเรียนหรือทํางานสําเร็จตามที6 ได้ รับมอบหมาย               
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  ควรมีการจดักิจกรรมเกี6ยวกบัการสร้างแรงจูงใจในการ
เรียน  เช่น  การนํานกัศึกษาที6จบการศึกษาที6ประสบสําเร็จมาเล่าถึงประสบการณ์การเรียนอยู่ในรั ว
มหาวิทยาลยั  วิธีการเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตในขณะที6เรียนอยู ่ เป็นต้น 

1.3  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้านการจดัการเวลาในการเรียน   พบว่า โดยรวมนกัศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสมค่อนข้าง
น้อย  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  และพฤติกรรมที6เหมาะสมน้อยที6สดุ คือข้าพเจ้าพบว่ามนัเป็น
การยากที6ต้องเรียนตามตารางเรียนที6ได้วางไว้  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  ควรให้
ชี แจงให้นกัศกึษาทราบถึงความจําเป็นในการจดัตารางเรียนของมหาวิทยาลยั  และความสําคญัของ
การเรียนจะได้ในแตล่ะวิชา  เพื6อให้นกัศกึษาได้ปฏิบตัติามตารางเรียนของมหาวิทยาลยั 

1.4  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศลิปากร ด้านความวิตกกงัวลเกี6ยวกบัการปฏิบตัตินในการเรียน พบว่า โดยรวมนกัศกึษามีพฤติกรรม
การเรียนเหมาะสมคอ่นข้างมาก  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่  พฤตกิรรมที6เหมาะสมน้อยที6สดุ คือ  
ข้าพเจ้ารู้สกึกงัวลวา่ข้าพเจ้าจะสอบตกและต้องออกจากมหาวิทยาลยั    คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  ควรจดัประชุมชี แจงให้ทราบระเบียบด้านวิชาการ  และการปฏิบตัิตวัในขณะทีเรียนใน
มหาวิทยาลยั  การตารางอ่านหนงัสือและกิจกรรมตา่ง ๆ  เพื6อไม่ให้นกัศึกษาเกิดความวิตกกงัวลใน
การเรียน 

1.5  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้านการมีสมาธิและการเอาใจใส่ตอ่การเรียน  พบว่า โดยรวมนกัศกึษามีพฤติกรรมการเรียน
เหมาะสมคอ่นข้างน้อย  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  พฤติกรรมการเรียนเหมาะสมน้อยที6สดุ คือ 
ปัญหาภายนอกมหาวิทยาลยั เช่น  เรื6องความรักเรื6องการเงินเรื6องความขดัแย้งภายในครอบครัวเป็น
สาเหตใุห้ข้าพเจ้าไม่สนใจตอ่การเรียน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  ควรจดัศนูย์ให้
คําปรึกษาปัญหาด้านต่าง ๆ ของนกัศึกษา  หรือให้อาจารย์ที6ปรึกษาติดตามนกัศกึษาที6มีปัญหามา
ถามปัญหาและให้คําปรึกษาแก่นกัศกึษานําไปแก้ปัญหา  เพื6อให้นกัศกึษารู้สกึผอ่นคลายและสบายใจ 

1.6  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ด้านกระบวนการรวบรวมข้อมูลและความกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้ พบว่า โดยรวมนักศึกษามี
พฤติกรรมเหมาะสมคอ่นข้างมาก  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  พฤติกรรมการเรียนเหมาะสมน้อย
ที6สุด คือ เมื6อข้าพเจ้าเรียนเรื6องอะไร ข้าพเจ้ามกัพยายามนําเนื อหาทั งหมดมาประมวลให้เข้ากันได้
อย่างมีเหตผุลเป็นลําดบัสดุท้าย  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  ควรจดัอบรมเกี6ยวกับ
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การรวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์ข้อมูลที6เชื6อมไปหาเหตุผลของหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ  
เพื6อให้นกัศกึษาทราบการลําดบัขั นตอนในการวิเคราะห์และเชื6อมโยงหาเหตผุล 

1.7    การศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร การเลือกใจความสําคญัและการจดจําเนื อหาที6สําคญั พบว่า  โดยรวมนกัศกึษามีพฤติกรรม
เหมาะสมค่อนข้างน้อย  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมการเรียนเหมาะสมน้อยที6สุด คือ  
มันเป็นการยากสําหรับข้าพเจ้าที6จะตัดสินใจว่าอะไรเป็นสิ6งสําคัญที6ต้องขีดเส้นใต้ในบทเรียน         

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ควรให้ครูผู้ สอนกระตุ้นนักศึกษาขณะที6เรียนขีดเส้น
ข้อความที6สําคัญ  หรือเน้นยํ าเพื6อให้นักศึกษาได้ขีดเส้นหรือโน้ตสิ6งที6สําคัญหรือข้อความที6สําคัญ  
เพื6อให้นกัศกึษาได้นําไปศกึษาค้นคว้าตอ่ไป 

1.8  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้านการใช้เทคนิคและอุปกรณ์ต่างช่วยเหลือในการเรียน  พบว่า โดยรวมนักศึกษามี
พฤติกรรมเหมาะสมมาก  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมที6เหมาะสมน้อยที6สุด คือ 
ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับประโยคแรกหรือประโยคสุดท้ายของย่อหน้าขณะที6อ่านหนังสือ          
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ควรจดัอบรมเกี6ยวกับเทคนิคและอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ทางการเรียน  เช่น  การขีดเส้นใต้  การโน้ตข้อความทีสําคญั  หรือการสรุปเกี6ยวบทเรียนอย่างเข้าใจ
ด้วยตนเองอยา่งน้อย  เป็นต้น 

1.9  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้านการทดสอบตวัเองและการ  ทบทวนและการเตรียมตวัในการสอบ พบว่า โดยรวม
นกัศกึษามีพฤติกรรมเหมาะสมมาก  เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  พฤติกรรมการเรียนเหมาะสม
น้อยที6สุด คือหลังจากเรียนเสร็จข้าพเจ้าได้ทบทวนบทเรียนเพื6อให้เข้าใจเนื อหาเหล่านั น  คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  ควรจดัตารางให้นกัศกึษาได้อ่านหรือทบทวนทางการเรียน  
และให้นกัศึกษาจดบนัทึก  หรือขีดเส้นใต้ข้อความที6สําคญั  หรือให้นกัศึกษาค้นคว้าเพิ6มเติมจากที6
อาจารย์สอน  โดยนกัศกึษาต้องทําอยา่งสมํ6าเสมอในการค้นคว้าหรืออา่นหนงัสือจนเป็นกิจวตัร 

1.10  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ยทุธวิธีในการสอบและการเตรียมตวัสอบ  พบว่า โดยรวมนกัศกึษามีพฤติกรรมเหมาะสม
มาก เมื6อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมที6เหมาะสมน้อยที6สุด คือ  ข้าพเจ้าไม่สามารถสรุป
สาระที6 ข้าพเจ้าได้ฟังจากการบรรยาย หรืออ่านจากหนังสือได้  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ควรให้อาจารย์สรุปการเรียนในแต่ละวิชาหลงัจากที6สอนเสร็จแล้วเพื6อเพิ6มความเข้าใจ
ให้กบันกัศึกษาที6ไม่เข้าใจและนกัศกึษาที6สามารถสรุปได้แล้วก็จะพิจารณาว่าสรุปตรงกบัอาจารย์ที6
สรุปหรือไมแ่ละสามารถแก้ไขเพิ6มเตมิเพื6อให้ตรงกบัของอาจารย์   
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ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจัยครั3งต่อไป 
 
1.  ควรมีการทําวิจัยเรื6 อง  ทัศนคติในการเรียนของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศลิปากร 
2.  ควรมีการทําวิจยัเรื6อง  ปัจจยัที6ส่งผลให้นกัศกึษามีสมาธิในการเรียน  ของนกัศกึษา

คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร 
3.  ควรมีการทําวิจัยเรื6 อง    การศึกษายุทธวิธีในการเตรียมตัวสอบของนักศึกษา     

คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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เอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

 

 ในการศึกษาและวิจัยครั �งนี � ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง และได้นําเสนอ
ตามลาํดบัดงัต่อไปนี � 
 1. พฤตกิรรมการเรียน 

  1.1  ความหมายของพฤตกิรรมการเรียน 

  1.2  การสร้างและวิธีแก้ไขปรับปรุงพฤตกิรรมการเรียน 

  1.3  แบบประเมินพฤตกิรรมการเรียน 

 2. เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องพฤตกิรรมการเรียน 

  2.1  ทศันคติในการเรียน 

  2.2  แรงจงูใจในการเรียน 

  2.3  การจดัเวลาในการเรียน 

  2.4  ความวติกกงัวลเกี�ยวกบัการปฏิบติัตนในการเรียน 

  2.5  การมีสมาธิต่อการเรียน 

  2.6  การรวบรวมข้อมลู 

  2.7  การเลอืกใจความสาํคญั และจดจําเนื �อหาที�สําคญัของบทเรียน 

  2.8  การใช้เทคนิคต่าง ๆ และอปุกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน 

  2.9  การทดสอบตนเอง ทบทวน และเตรียมตวัก่อนเข้าเรียน 

  2.10  กลยทุธ์ในการสอบและการเตรียมตวัสอบ 
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1.  พฤตกิรรมการเรียน 
1.1  ความหมายของพฤติกรรมการเรียน 

เครนดนั และบาร์คเลย์ (Cranstion and Barcley  1985 : 136) ได้ให้ความเห็นว่า
พฤติกรรมในการเรียนของผู้ เ รียนและเจตคติของผู้ เ รียนที� มีต่อการเรียน การสอน ผู้ สอน และ  
สมัพนัธภาพกบัเพื�อน หมายถึง วิธีการเรียนของผู้ เรียนที�ตอบสนองต่อสิ�งเร้าขณะนั �นเอง 

สมุานิน  รุ่งเรืองธรรม (2526 : 33) ได้สรุปวา่พฤติกรรมการเรียนของผู้ เรียนมี  จดุมุ่งหมาย
เพื�อเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมให้ผู้ เรียนมีความเจริญสงูสดุ โดยผ่านประสบการณ์    ต่าง ๆ ดงันั �น จงึอาจ
กลา่วได้ว่าพฤตกิรรมการเรียนของผู้ เรียนก็คือ สิ�งที�บคุคลกระทําขณะที�เรียนนั�นเอง 

โสภา  ชูพิกุลชัย (2528 : 111) ให้ความหมายของพฤติกรรมการเรียน หมายถึง การ
กระทํา หรือกิจกรรมที�นกัเรียนแสดงออกในด้านการเรียน การตอบสนองหรือปฏิกิริยาที�  นกัเรียนมีต่อ
ประสบการณ์ สิ�งแวดล้อมในขณะที�เรียนด้วย ดังนั �น พฤติกรรมการเรียนของ    นักเรียนนั �นขึ �นอยู่กับ
ประสบการณ์ของนกัเรียนเป็นสําคญั 

กิ�งกาญจน์  ปานทอง (2545 : 19) อธิบายความหมายของพฤติกรรมการเรียนไว้ว่า 
หมายถึงการปฏิบติัตวัของนักศึกษาเกี�ยวกบัการเรียนทั �งในและนอกห้องเรียนได้อย่าง เหมาะสมกบัวนั 
เวลา และสถานที� ได้แก่ การแบ่งเวลาในการเรียน การเข้าเรียน การฟัง  การอ่าน การจดโน้ตเพื�อช่วยจํา 
การส่งการบ้าน การทบทวนบทเรียน และการเตรียมตวัสอบ  เป็นต้น 

จากการที�ผู้วิจยัได้ศกึษามาพบว่า ในความหมายของคําว่าพฤติกรรมการเรียน (Learning 

Behavior) ยังมีคําที�คล้ายคลึงกัน เช่น ทักษะการเรียน (Study Skill) เทคนิคการเรียน (Study 

Techniques) นิสยัในการเรียน (Study Habits) และยทุธวิธีการเรียน (Learning Strategies) 

ดงัที�ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น คําวา่พฤติกรรมการเรียนได้กินความหมายของหลายคําขึ �นมา 
ซึ�งผู้ วิจยัจะนําเสนอทั �งหมดดงันี � 

เรนน์ และราเซน (Wrenn and Larsen  1969 : 1-4) ได้เสนอว่าทกัษะในการเรียนและ
เทคนิคในการเรียนเป็นลกัษณะของพฤติกรรมแบบหนึ�งและเป็นสว่นหนึ�งของนิสยัในการเรียน ซึ�งนิสยั
ในการเรียน (Study Habits) เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที�แสดงออก หรือกระทํา ในการเรียนรุ้
เกี�ยวกับสิ�งของและบุคคล (Jearakul  1976 : 15) ซึ�งลกัษณะนิสยัในการเรียนนั �นจะรวมไปถึง เทคนิค
ในการเรียน และทักษะในการเรียนด้วย (วิชชุดา  เตียวกุล  2529 : 6) เช่นเดียวกับ ผ่องพรรณ  เกิด
พิทกัษ์ (2538 : 1) ที�กล่าวว่านิสยัในการเรียน หมายถึง พฤติกรรมที�แสดงออกอย่างสมํ�าเสมอ แสดงถึง
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ความพอใจและมุ่งมั�นที�จะศึกษาหาความรู้ให้บรรลผุลสําเร็จ ซึ�งพฤติกรรมดงักล่าวประกอบด้วยความ
ตั �งใจ และเอาใจใส่ในการเรียน การวางแผนและการจัดระบบการเรียน มีความมุ่งมั�นที�จะแสวงหา
ความรู้ และพัฒนาการเรียนให้ดีขึ �นเรื�อย ๆ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความคิดริเริ�ม ขยัน อดทน 
รับผิดชอบ พึ�งตนเอง และมีความภาคภมิูใจในผลการเรียนของตน 

ยทุธวิธีการเรียน (Learning Strategies) นั �น เวนสเติน และเมเยอร์ (Weinstein  and 

Mayer 1986 : 315-317) ได้นิยามความหมายไว้ว่า เป็นพฤติกรรมของผู้ เรียนที�แสดงให้เห็นว่าผู้ เรียนมี
กระบวนการศึกษาหาความรู้อย่างไร ตัวอย่างเช่น การขีดเส้นใต้ข้อความที�  สําคญั ๆ การสรุปประเด็น
สําคญัของสิ�งที�เรียน หรือการแสวงหาความรู้เพิ�มเตมิเพื�อให้สิ�งที�เรียนกระจ่างขึ �น 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าพฤติกรรมการเรียน หมายถึง การกระทํา
กิจกรรม การตอบสนอง ปฏิกิริยา หรือวิธีการและเทคนิคในการเรียนของนกัเรียน ซึ�งมีจดุมุ่งหมายเพื�อ
พัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ให้บรรลุจุดประสงค์ที�กําหนดในวิชาต่าง ๆ โดยมีการแสดงออกอย่า
สมํ�าเสมอด้วยความพึงพอใจ และมานะพยายามที�จะพฒันาการเรียนให้ดีขึ �น โดยไม่ยอ่ท้อตอ่อปุสรรค 

1.2  การสร้างและวธีิการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมการเรียน 
  สมิธ (ทิพวรรณ  สวุรรณประเสริฐ  2541 : 15; อ้างอิงจาก Smith  1970 : 2-35)  ได้
ศึกษาพบว่า นักเรียนสามารถประหยัดเวลาได้ 1 ใน 3 ถึง 1 ใน 4 ของเวลาที�เคยใช้ ถ้ารู้จักสร้าง
พฤติกรรมการเรียนที�ดีและปฏิบัติอย่างสมํ�าเสมอ รวมทั �งการจัดระบบวิธีการเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
ดงันี � 
 1.  กําหนดตารางเวลาเรียน โดยแน่ใจว่าได้ให้เวลาแต่ละวิชาอย่างเพียงพอ และบงัคบัให้
ตนเองปฏิบตัิตามตารางนั �น 

2.  จดัสถานที�ให้เหมาะสมสําหรับตนเองในเวลาทํางานแต่ละวนั 

3.  ตั �งสมาธิแน่วแน่ ปราศจากสิ�งรบกวนจนกว่างานจะเสร็จ 

 4.  ทํางานที�ได้รับมอบหมายในแตล่ะวนัให้เสร็จตามกําหนดในตารางเวลาที�กําหนด 

  นอกจากนี � สมิธ ยังได้เสนอแนะวิธีปฏิบัติในการเรียนที�ดี โดยปรับปรุงด้าน ต่าง ๆ 
ดงัต่อไปนี � 

1.  การอ่าน องค์ประกอบที�สาํคญัที�ทําให้การอ่านมีประสิทธิภาพ คือ ความเร็ว และความ
เข้าใจในเนื �อหาการอ่านที�รวดเร็วทําให้บุคคลสามารถอ่านเนื �อเรื�องได้มากกว่าหรือ  ทบทวนเรื�องราว
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เดิมซํ �า ๆ ได้หลายครั �ง ในช่วงเวลาที�จํากัด ส่วนความเข้าใจในเนื �อหาจะต้องพยายามจําจดุมุ่งหมาย
ของเรื�องนั �นให้ได้ 

2.  การขีดเส้นใต้ เพื�อเน้นจดุสําคญัที�อาจเป็นปัญหา ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นของผู้ เรียน
เพื�อจําไว้หรือทําให้เหน็ได้ง่ายชดัเจนหรือแสดงจดุอ่อนที�เรายงัไม่เข้าใจ 

3.  การจดโน้ต การจดโน้ตสว่นที�สําคญัที�ได้อา่นหรือรับฟังจะชว่ยให้จําได้ดีขึ �น 

4. การเขียน การเขียนรายงานหรือการทําการบ้านที�ทําได้ไม่ดี  อาจเนื�องมาจากการขาด
ความรู้ในเรื�องหลกัการเขียนในลกัษณะต่าง ๆ เช่น การเขียนรายงาน การเขียนเพื�อตอบคําถาม เป็นต้น 

5.  การใช้ห้องสมดุ ห้องสมุดเป็นแหล่งทรัพยากรความรู้ที�สําคัญ ดังนั �น ผู้ เรียนจึงต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์จากห้องสมดุได้อยา่งดี 

6.  การใช้เครื�องมือช่วยในการเรียน เช่น แผนที� ตารางจะทําให้เข้าใจบทเรียน  ได้ดียิ�งขึ �น 

สาทิศ  รุกขรังสฤษฎ์ (2525 : 49-53) ได้อ้างถึง Hill ซึ�งกล่าวถึงเทคนิคหรือวิธีการเรียน 
เพื�อให้สาํเร็จหรือเกิดประสิทธิภาพโดยให้ข้อเปรียบเทียบแนวปฏิบตัิของนักศึกษาที�ประสบความสําเร็จ
และไม่ประสบความสําเร็จไว้ดงันี � 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

ตารางที� 1 ข้อเปรียบเทียบแนวปฏิบตัิของนกัศกึษาที�ประสบความสาํเร็จและไม่ประสบ 

 ความสําเร็จ 

 

นกัศกึษาที�ประสบความสําเร็จ นกัศกึษาที�ไม่ประสบความสําเร็จ 

-  เข้าฟังการบรรยาย ฟังการบรรยายสรุป 

   และฝึกปฏบิตัิเป็นประจํา 

-  ขาดการเข้าร่วมในกิจกรรมดงักลา่ว 

-  จดบนัทกึทกุครั �งที�ฟังบรรยายและเขียนใหม่ 

   ให้ดีขึ �นในวนัเดียวกนั 
-  ไม่มกีารเขียนขึ �นใหม่หลงัจากจดบนัทกึ 

-  นั�งเรียนหน้าชั �นเป็นประจํา -  มกัเข้านั�งเรียนหลงัชั �นเรียน 
-  ถามคําถามทกุครั �งเมื�อมีปัญหา -  ไม่เคยถามคาํถามเลย 
-  จดบนัทกึเมื�ออ่านหนงัสอืประกอบการเรียน -  ไม่มกีารจดบนัทกึในขณะอ่าน 
-  ทาํงานตามตารางเวลา -  ไม่มกีารจดัตารางเวลาในแตล่ะวนั 
-  มีความสนใจและตั �งใจในการทาํงานอยา่งจริงจงั -  แสดงให้เห็นความสนใจบ้างบางครั �งบางคราว 
-  มีความมั�นใจในทกุสิ�ง -  ขาดความมั�นใจทั �งด้านการทํางานและสว่นตวั 
-  รู้วิธีการที�ตนตั �งใจจดจ่อกบัการทํางาน -  ขาดคณุสมบตัิในการตั �งใจจดจ่อและหน่ายหน ี

   ได้ง่าย 

 

และคณาจารย์โครงการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2537ก : 22-25) ได้
เสนอแนะเทคนิคในการเรียน ไว้ดงันี � 

1.เทคนิคการอ่านตํารา เทคนิคการอ่านตําราเทคนิคหนึ�งก็คือ เทคนิค SQ3R ซึ�ง
พฒันาขึ �นโดย ศาสตราจารย์ฟรานซสิ บี โรบินสนั (Francis B. Robinson) SQ3R มีความหมายดงันี � 

S (Survey) สํารวจ เพื�อดแูนวทางกว้าง ๆ ของตํารานั �น ๆ เช่น คํานํา สารบญั หวัข้อ ย่อ
หน้าแรก สรุปในแต่ละบท เป็นต้น เพื�อจะได้รู้ว่าหนงัสอืเลม่นี �มีคณุค่าและตรงกบัความต้องการหรือไม่ 

Q (Question) ตั �งคําถาม เมื�อสํารวจเบื �องต้นแล้วควรตั �งคําถามถามตนเอง เกี�ยวกับเรื�องที�
ผ่านสายตาว่า มีเนื �อหาอะไร มีปัญหาและข้อน่าคิดประการใด หัวข้อเรื�องแต่ละบทมีความหมายว่า
อะไร อะไรเป็นสิ�งสําคญัหรือข้อความสําคญัในแต่ละหวัข้อ การตั �งคําถามว่า ใครที�ไหน ทําอะไร เมื�อไร 
ทําไม ทําอย่างไร จะเป็นการบงัคบัให้ตั �งใจจดจอ่กบัเรื�องที�ศกึษาต่อไป 
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R (Read) อ่าน เป็นการอ่านอย่างละเอียดเพื�อตอบคําถามที�ตั �งไว้ ต้องรู้ถึง ความคิดหลกั 
ประเด็นสําคญั รายละเอียดของบท ตอน ย่อหน้า และข้อเท็จจริงอื�น ๆ อ่านอย่างกระตือรือร้น มีสมาธิ 
ให้ความสนใจอย่างเตม็ที� เพื�อให้เกิดความเข้าใจและจดจําได้ 

R (Recite) ท่อง เมื�ออ่านจบในแต่ละบท แต่ละตอน แต่ละหวัข้อให้หยดุเป็น ระยะ แล้ว
ทบทวนความจําวา่อ่านอะไรไปบ้าง การทอ่งทวนความจํานี �เป็นสว่นสําคญัที�สดุ เพราะเป็นการรวบรวม
ความรู้เข้าไปเก็บไว้ในสมองอย่างถาวร 

R (Review) ทบทวน เป็นการตรวจสอบความถกูต้อง ในการจําสิ�งที�ผ่านมา การทบทวนก็
คือ การปฏิบตัิ 4 ขั �นตอนแรกซํ �าหลาย ๆ ครั �งก่อนสอบ 

2.  เทคนิคการจํา ปัจจัยที�สําคญัที�สดุอย่างหนึ�งในการเรียนคือ การพยายามจํา เนื �อหาที�
เรียนมาแล้วให้ได้นานที�สดุ โดยปฏิบตัติามเทคนิคต่อไปนี � 

     2.1  พยายามทําความเข้าใจกบัเนื �อหานั �นให้ได้ อย่าจําในสิ�งที�ไม่เข้าใจ 

     2.2  พยายามเชื�อมโยงเนื �อหาใหม่กบัสิ�งที�ได้เรียนไปแล้ว 

     2.3  เลือกจําเฉพาะเนื �อหาที�สําคญั  
     2.4  จดัเนื �อหาอย่างมีระบบเป็นขั �นตอน หรือใช้แผนภูมิ แผนภาพ ตารางช่วยจะทําให้

เนื �อหาชดัเจนและจําได้ง่าย 

     2.5  การท่อง หรือการเขียนหลาย ๆ ครั �ง จะช่วยให้จําได้มากขึ �น 

     2.6  บทเรียนที�ยาว ควรแบ่งเป็นส่วน ๆ 

     2.7  การทบทวนเป็นระยะ จะช่วยให้จําได้ดีขึ �น หลงัชั�วโมงเรียนควรทบทวน ทนัที 

3.  เทคนิคการจําคําบรรยาย การจดคําบรรยาย เป็นการบนัทึกคําบรรยายไว้ อย่างถาวร
เพื�อสะดวกในการอ่าทบทวนใหม่ การจดคําบรรยายหรือการเขียนที�กระทําไปพร้อมกบัการเห็นและการ
ฟังจะเป็นการรวมสมาธิให้จดจอ่อยู่ที�คําบรรยาย ซึ�งมีเทคนิคดงันี � 

     3.1  ในขณะฟังการบรรยายควรตั �งใจฟังและใช้ความคิดตามไปด้วย 

     3.2  พยายามจบัประเดน็สําคญัจากคําบรรยาย 

     3.3  พยายามจดให้ได้เนื �อความมากที�สดุ แต่ไม่ใช่จดทกุคําพูดโดยไม่   กลั�นกรอง แต่
ถ้าเนื �อความใดเข้าใจยาก ให้จดทกุคําไว้ก่อนแล้วค่อยทําความเข้าใจทีหลงั 

     3.4  จดให้เร็วทีสดุ หรืออาจใช้สญัลกัษณ์หรือคํายอ่เข้าช่วย 
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     3.5  ควรจดให้มีระเบียบ โดยใช้หัวข้อทั �งหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และอาจใช้ ตัวเลข
กํากบัหวัข้อเพื�อให้เข้าใจและจําได้ง่ายขึ �น 

3.6  การย่อหน้า เว้นช่องว่าง ขีดเส้นใต้ แบ่งช่องไฟ จะช่วยให้อ่านได้ง่ายขึ �น ภายหลงั  
3.7  ถ้าผู้บรรยายพูดเร็วเกินไปในเนื �อหาที�สําคญัแล้วไม่สามารถจดทัน ควรเว้นที�ว่าง 

ไว้เพื�อนํามาเติมภายหลงั หรืออาจยกมือถามผู้บรรยาย การหนัไปถามเพื�อนจะทําให้เพื�อนเสียสมาธิ 
และทําให้ทั �งเขาและเราไม่ได้ฟังตอนตอ่ไป 

     3.8  ควรบนัทกึครั �งที� และวนัที�ฟังบรรยายทกุครั �ง 
      3.9  จดวิชาเดียวกันไว้ในเล่มเดียวกัน อย่าจดปนกับวิชาอื�นและอย่า     ปล่อยปละ

ละเลยเมื�อมีเหตใุห้จด 

3.10 ควรทบทวนดบูันทึกคําบรรยายใหม่ในวนัเดียวกนั จะช่วยให้เข้าใจและจําเรื�องได้ดี
4.  เทคนิคการทําบันทึกย่อ การทําบันทึกย่อเป็นการประมวลความรู้ขึ �นใหม่  เพื�อให้ 

เกิดความเข้าใจและเป็นเครื�องมือช่วยความจําแก่ผู้ เรียน ผู้ เรียนต้องใช้สมาธิ ตั �งใจและคิดตามจะทําให้
จดจําเนื �อหาได้แม่นยํา สําหรับลกัษณะการบนัทกึที�ดีนั �น ควรเป็นบันทึกที�สั �น   ได้ใจความ ชดัเจน และ
อ่านเข้าใจง่าย ซึ�งมีวิธีปฏิบตัดิงันี � 

     4.1  อ่านและทําความเข้าใจเนื �อหาที�สําคญั แล้วสรุปสาระสําคญัในแต่ละ  ยอ่หน้า 

      4.2  จดอยา่งสั �น และกระชบัความ 

      4.3  จดให้ครอบคลมุเนื �อหา 

      4.4  ใช้ภาพประกอบง่าย ๆ เพื�อช่วยให้เข้าใจได้เร็วขึ �น 

      4.5  ถ้าข้อความกระชบัสมบรูณ์ดีแล้ว ให้คดัลอกลงบนัทกึย่อได้เลย 

      4.6  ควรจดชื�อหนงัสอื ผู้แต่ง ชื�อบท และระบุหน้าของตํารา ที�เรายอ่ไว้ด้วย  เพื�อจะได้ 

กลบัไปพิจารณาทบทวนรายละเอียดใหม่ 

5.  การขีดเส้นใต้และจดในตํารา เป็นการเน้นความสําคัญของเนื �อหาเพื�อสะดวกในการ
กลบัมาทบทวน มกันิยมใช้ปากกาสี ขีดเน้นข้อความสําคญั หรืออาจใช้การทําเครื�องหมายต่าง ๆ เช่น 
วงกลม ดอกจนัทร์ สี�เหลี�ยม เป็นต้น และอาจใช้ที�ว่างของหนงัสือ เพื�อจดบนัทกึ สรุปหรือคําถามได้ อย่า
เก็บรักษาตําราให้ใหม่อยู่เสมอโดยไม่ยอมขีดเขียนลงไป 

จะเห็นได้ว่า เทคนิคหรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที�ใช้เพื�อเพิ�มผลสมัฤทธิTทางการเรียนนั �น 
เป็นวิธีที�จะชว่ยเพิ�มศกัยภาพและความสามารถในการเรียนของนกัศกึษา ซึ�งนักศึกษายงัสามารถนําไป
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ปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง หรือที�เรียกว่าเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล เพื�อให้ตนเองมี
ผลสมัฤทธิTทางการเรียนที�ดียิ�งขึ �น 

 

1.3  แบบประเมินพฤตกิรรมการเรียน 

ในการวัดพฤติกรรมการเรียน หรือนิสัยในการเรียน ได้มีนักจิตวิทยาทําการศึกษาและ
พฒันาเครื�องมือขึ �นมาหลายชดุเพื�อศึกษาควบคู่ไปกับตวัแปรอื�น เช่น The Study Attitudes and 

Methods Survey (SAMS), The California Study Methods Survey (SMS), The Scales of 

Motivation and Study Methods (SMSM) และ The Survey of Study Habits and Attitudes 

(SSHA) (Jearakul  1976 : 40) ซึ�งตอ่มา ดร.แคร์ อี เวียนสเตียน (Claire E. Weinstein) ดร.เดวิด อาร์ 
พอลเมอร์ (David R. Palmer) และ ดร.แอน ซี สเคราท์ (Ann C. Schulte) ของมหาวิทยาลยัเท็กซสั
แห่งออสติน (University of Texas at Austin) ได้สร้างแบบสํารวจพฤติกรรมการเรียน Learning and 

Study Strategies Inventory (LASSI) ขึ �นเมื�อปี ค.ศ. 1987 เพื�อเก็บข้อมลูนักศกึษาในด้านต่าง ๆ 
(Weinstein and Palmer 2002 : 2, 9-13) เช่น   การเรียนเพื�อประโยชน์ในการให้คําปรึกษา และ
ช่วยเหลอืนกัศกึษาที�มีปัญหาทางการเรียน ประกอบด้วยข้อคําถาม 77 ข้อ แบ่งออกเป็น 10 ด้าน ดงันี � 

1.  ทศันคติ (The Attitude Scale) หมายถึง ทศันคติของนักศึกษาที�มีต่อ  สถานศึกษา 
และความสําเร็จในการเรียน เช่น ความสามารถหรือวิธีการต่าง ๆ ที�นักศึกษาใช้ในการทํางานที�ได้รับ
มอบหมายให้สําเร็จหรือประสบความสําเร็จในการเรียน (ตัวอย่างข้อคําถาม :  ฉันรู้สึกสบัสนและไม่
แน่ใจว่าอะไรคือจดุมุ่งหมายในการเรียนของฉัน) นกัศึกษาที�มีคะแนนในระดบันี �ตํ�า อาจจะเป็นคนที�ไม่
เชื�อมั�นในสถานศึกษาของตนว่ามีความสําคัญเพียงไร และต้องการพัฒนาความเข้าใจเกี�ยวกับ
สถานศกึษาเพื�อนําไปสูเ่ป้าหมายชีวติในอนาคต 

2.  แรงจงูใจ (The Motivation Scale) หมายถึง การที�นกัศึกษามีความขยนั    เอาใจใส ่มี
ระเบียบวินยัในตนเอง และมีความพยายามซึ�งเป็นสิ�งจําเป็นที�จะทําให้การเรียนนั �น ประสบความสําเร็จ 
(ตัวอย่างข้อคําถาม : เมื�อฉนัได้รับงานที�ยาก ฉนัไม่เคยยอมแพ้หรือเลือกที�จะศึกษาในเรื�องง่ายกว่า) 
นกัศกึษาที�มีคะแนนในระดบันี �ตํ�า จะเป็นผู้ที�ต้องยอมรับ และรับผิดชอบกับผลงานที�ออกมา และเรียนรู้
ที�จะกําหนดเป้าหมาย หรือวิธีการที�จะนําไปสูค่วามสําเร็จ 

3.  การจัดการกบัเวลาทางด้านการเรียน (The Management Scale) หมายถึง การที�
นกัศึกษาวางแผน และจดัการกําหนดเวลาของตนเองตามสถานการณ์ต่าง ๆ (ตัวอย่าง   ข้อคําถาม : 
ฉันจะตั �งใจเรียนเฉพาะที�เป็นเวลาใกล้สอบ) นักศึกษาที�มีคะแนนตํ�า อาจจะต้องการ การพัฒนาการ
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จัดการตารางเวลา หรือเทคนิคต่าง ๆ ในการช่วยจัดการเวลา และหลีกเลี�ยง   กิจกรรมที�ไม่เป็น
ประโยชน์ตอ่ตวันกัศกึษา 

4.  ความวิตกกังวลเกี�ยวกบัการเรียน (The Anxiety Scale) หมายถึง ระดบั ความกังวล
ของนักศึกษาที�มีต่อสถานศึกษา นักศกึษาที�มีระดับคะแนนตํ�ามกัจะพบประสบการณ์หลายอย่างที�ทํา
ให้เกิดความวิตกกังวลสูงในสถานศึกษา ส่วนนักศึกษาที�มีระดับคะแนนสูงมักจะมีความวิตกกังวล
เกี�ยวกับเรื�องใดเรื�องหนึ�งชดัเจน (ตวัอย่างข้อคําถาม : ฉันรู้สึกเป็นกงัวล เกี�ยวกับคําตอบของฉันในการ
ทดสอบครั �งนี �) ผู้ที�มีคะแนนตํ�าอาจจะต้องการการพฒันาเทคนิค ต่าง ๆ ที�ช่วยในการลดความวิตกกังวล
ในเรื�องรอบตวั และสามารถให้ความสนใจกบัสิ�งใด       สิ�งหนึ�ง หรือจดจ่อกบัสิ�งใดสิ�งหนึ�งได้ 

5.  การมีสมาธิต่อการเรียน (The Concentration Scale) หมายถึง ความสามารถของ
นักศึกษาที�มุ่งความสนใจต่อเหตุการณ์ในขณะนั �น (ตัวอย่างข้อคําถาม : ฉันพบว่าในขณะที�เรียน ฉัน
คิดถึงสิ�งอื�นและไม่ได้ฟังว่าอาจารย์ที�สอนพูดถึงเรื�องอะไร) ผู้ ที�มีคะแนนตํ�าอาจจะต้องการเรียนรู้
เกี�ยวกบัการตรวจสอบความสนใจของตนเอง และพฒันาเทคนิคที�ทําให้มีสมาธิในการเรียนมากยิ�งขึ �น 

6.  กระบวนการรวบรวมข้อมลู (The Information Processing Scale) หมายถึง วิธีการที�
นักศึกษาสามารถใช้การจินตนาการ กลวิธีในการจัดการ และทักษะของเหตุผล หรือ  วิธีการในการ
เรียนที�ช่วยให้นักศึกษาสามารถเชื�อมโยงความรู้เดิมเข้ากับสิ�งที�พวกเขากําลงัจะเรียนรู้และจดจํา เช่น 
ความรู้ที�มีคุณค่า และข้อมูลของสิ�งต่าง ๆ ในอนาคต (ตัวอย่างข้อคําถาม : ฉันตีความสิ�งที�ฉันกําลงั
เรียนให้เป็นภาษาของฉันเอง) นักศึกษาที�มีระดับคะแนนตํ�าอาจจะมีความยากลําบากในการที�จะ
ตีความหมายของข้อมูล หรือบทเรียน และไม่รู้วิธีการจําที�จะช่วยให้ตนเองนึกเรื�องราวหรือบทเรียน          
ต่าง ๆ ได้ในภายหลงั 

7.  การเลือกใจความสําคญัและจดจําเนื �อหาที�สําคญัของบทเรียน (The Selecting Main 

Ideas Scales) หมายถึง ทกัษะของนกัศกึษาที�สามารถจบัใจความสําคญัของเนื �อหาว่าส่วนใดสําคญั
มาก และส่วนใดที�ไม่ค่อยมีความสําคัญกับรายละเอียด (ตัวอย่างข้อคําถาม : บ่อยครั �งที�ฉันลืมเก็บ
รายละเอียด จนไม่สามารถมองภาพรวมของเรื�องนั �นได้) นกัศึกษาที�มีระดบัคะแนนตํ�าอาจต้องการการ
พัฒนาทักษะในการแยกเนื �อหาออกเป็นส่วน    ต่าง ๆ และเน้นส่วนที�ควรสนใจ เช่น การอ่านหนังสือ
ภาษาองักฤษ (Textbook) ซึ�งนกัศกึษาจะสามารถเข้าใจความหมายถ้าหากจบัใจความสําคญัได้ 

8.  การใช้เทคนิคและเครื�องมืออปุกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน (The Study Aids Scale) 
หมายถึง การที�นักศึกษาสามารถใช้ข้อมูลหรือตัวอย่างที�มีอยู่ช่วยเหลือในการเรียนและค้นคว้าข้อมูล 
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(ตัวอย่างข้อคําถาม : ฉันมักจะช่วยเหลือตนเองโดยการเปิด textbook เพื�อหาสิ�งที�ฉันต้องการ) ผู้ ที�มี
คะแนนตํ�าอาจต้องการการพฒันาความเข้าใจว่าข้อมลูหรือตัวอย่างบทเรียนที�มีอยู่มีความสําคญั และ
วิธีการใช้ข้อมลูนั �นเพื�อช่วยเหลอืตนเองให้เป็นผู้ เรียนที�มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลมากยิ�งขึ �น 

9.  การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน (The Self-Testing 

Scale) หมายถึง จินตนาการ หรือการสร้างภาพอนัเป็นเทคนิคที�จะช่วยให้นักศึกษา เข้าใจในบทเรียน
มากยิ�งขึ �น (ตัวอย่างข้อคําถาม : ฉันจะหยุดอ่านหนังสือเป็นช่วง ๆ เพื�อจินตนาการถึงสิ�งที�ผู้ เขียน
กล่าวถึง) ผู้ที�มีคะแนนตํ�าอาจต้องการพัฒนาความเข้าใจและรู้ซึ �ง   เกี�ยวกับการทดสอบตนเอง และ
เรียนรู้เทคนิคในการจินตนาการข้อมลู และระดบัของความเข้าใจ หรือความสามารถในการเข้าใจสิ�ง
ต่าง ๆ ที�กําลงัศกึษาอยู ่

10.  ยทุธวิธีในการสอบและการเตรียมตวัสอบ (The Test Strategies Scale)  หมายถึง 
การเตรียมตวัในการสอบของนกัศึกษา ซึ�งรวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการท่องจํา (ตวัอย่างข้อคําถาม : ใน
การสอบ หรือเขียนบทความ ฉันพบว่าฉันไม่เข้าใจว่าอะไรที�ผู้ ถาม    ต้องการ หรืออะไรที�ทําให้เสีย
คะแนนในการสอบ) ผู้ ที�มีคะแนนตํ�าอาจต้องการเรียนรู้เทคนิค   ต่าง ๆ เพื�อเตรียมตัวในการสอบซึ�ง
นกัศกึษาสามารถที�จะหาวธีิการที�มีประสิทธิภาพในการใช้ ความรู้ที�เรียนมาในการสอบได้ 

สําหรับงานวิจยัในต่างประเทศที�ผ่านมานั �ง เอ็กโอลท์ (Eckholdt  1999 : 3346)  ได้นํา
แบบสํารวจพฤติกรรมการเรียน LASSI นี �มาใช้ในการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างแบบทดสอบวัด
สติปัญญา แบบทดสอบความวิตกกังวล และแบบประเมินกลยุทธ์ในการเรียน โดยทําการศึกษา
นักศึกษาสาขาจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาทาง  ตะวันออกเฉียงเหนือ การ
ดําเนินการวิจยัโดยให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบทั �ง 3 อย่าง แล้วนําคะแนนมาเปรียบเทียบกับผล
สอบในภาคการเรียนที�ผ่านมา ผลการวิจยัพบว่า ผลรวมของแบบทดสอบความวิตกกังวลจากแบบวัด 
Test Anxiety Inventory (TAI) มีความสมัพนัธ์กับด้านความวิตกกังวลจากแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียน Learning and Study Strategies Inventory (LASSI) และแบบประเมินพฤติกรรมการเรียน 

LASSI ด้านกลยุทธ์ในการสอบมีความสมัพันธ์ทางลบกับด้าน W ของแบบทดสอบ TAI ผลการวัด
ความวติกกงัวลกลุม่นกัเรียนในระดบัตํ�า ปานกลาง และสงู มีวิธีการเรียนรู้และกลยทุธ์แตกต่างกนั 

ลมูมิส (Loomis  2000 : online) ได้ศกึษารูปแบบการเรียนโดยเปรียบเทียบกับลกัษณะ
พฤตกิรรมการเรียนของ LASSI โดยการศกึษาได้หาความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนของนักเรียน
แต่ละคน และวิธีการเรียนวิชาวิจัยโดยการศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้แบบสํารวจ LASSI     
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วัดรูปแบบการเรียน 10 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนของแบบสํารวจ LASSI มีความสัมพันธ์กับ
คะแนนเก็บในชั �นเรียน และเกรดตอนสอปลายภาค ซึ�งปัจจยัของพฤติกรรมการเรียนที�มีความสมัพนัธ์
กบัวิธีการเรียนของนกัเรียนมากที�สดุคือ การจดัการเวลาในการเรียน และการใช้เทคนิคช่วยเหลือในการ
เรียน ซึ�งมีความสมัพนัธ์กบัเกรดตอนสอบปลายภาคมากที�สดุ 

เรย์ (Ray  1998 : 2491) ได้ศกึษาผลกระทบของตวัแปรการเลือกกลยทุธ์ในการเรียนที�
สถาบนัฝึกหดันายทหารชั �นประทวน (NCO) โดยใช้แบบประเมิน The Strategic Assessment of 

Readiness for Training (START) และ Learning and Study Strategies Inventory-High School 

Version (LASSI-HS) ซึ�งทําการวดัก่อนและวัดหลงัผู้ เข้าฝึกอบรม จํานวน 257 คน ในหลกัสตูร The 

first Primary Leadership Development Course (PLDC) แล้วใช้สหสมัพันธ์ถดถอยพหคุูณหา
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรกลยทุธ์ในการเรียนรู้ และ     ตวัแปรพื �นฐาน การวดั Paired t-test เพื�อ
เปรียบเทียบคะแนนวดัก่อนและวดัหลงัด้านการจดัการเวลาจากแบบทดสอบ START และด้านกลยทุธ์
ในการสอบของ LASSI-HS ผลงานวิจัยพบว่ามี ผลกระทบต่อการปฏิบัติของผู้ ฝึกอบรมอย่างมี
นัยสําคัญ ในขณะที�ด้านการจดัการเวลาและทัศนคติของ LASSI-HS มีความสัมพันธ์ทางลบต่อการ
ปฏิบติัของผู้ ฝึกอบรม อย่างมีนยัสาํคญั 

ในประเทศไทย ว่าที�  ร้อยตรีสิงห์  ไทยวงศ์ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการให้
คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ พฤติกรรม ต่อยทุธวิธีการเรียน
และผลสมัฤทธิTทางการเรียนของนักศึกษาที�มีสภาพรอพินิจของมหาวิทยาลยักรุงเทพ จํานวน 24 คน 
โดยใช้แบบสอบถามยุทธวิธีการเรียนที�ปรับมาจากแบบประเมินพฤติกรรมการเรียน LASSI และวัด
คะแนนเฉลี�ยสะสมทั �งก่อนและหลงัทดลอง ผลการวิจยัพบว่านกัศกึษาที�มีสถานภาพพินิจที�ได้รับการให้
คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ พฤติกรรมมีคะแนนยทุธวิธีการ
เรียนและผลสมัฤทธิTทางการเรียนหลงัการให้คําปรึกษาสูงกว่าก่อนได้รับคําปรึกษาอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที�ระดบั .01 

ศรีระพร  จนัทโนทก (2538 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาตวัแปรที�เกี�ยวข้องกับผลสมัฤทธิTทางการ
เรียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ กรุงเทพมหานคร โดยได้นําแบบสํารวจ
พฤติกรรมการเรียน LASSI มาปรับใช้ กับนักศึกษา    ชั �นปีที� 2, 3 และ 4 จํานวน 1,774 คน ซึ�ง
ผลการวิจยัพบว่านิสยัในการเรียนในภาพรวม มีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิTทางการเรียนของนกัศกึษา
ทกุชั �นปีอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
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2.  เอกสารและงานวจัิยที�เกี�ยวข้องกับพฤตกิรรมการเรียน 

พฤติกรรมการเรียนเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ�งที�ส่งผลต่อผลสมัฤทธิTทางการเรียน และ
ในการที�จะเพิ�มผลสมัฤทธิTทางการเรียน (ทิพวรรณ  สวุรรณประเสริฐ  2541 : 112) ซึ�งพฤติกรรมการ
เรียนที�ดีนั �น จะส่งผลต่อผลสมัฤทธิTทางการเรียนที�ดีขึ �นของแต่ละบุคคล ซึ�งมี   องค์ประกอบต่าง ๆ ที�
ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนที�เหมาะสมของนักเรียน ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของครู ความพร้อม
หรือธรรมชาติของผู้ เรียน สภาพแวดล้อม อปุกรณ์การเรียน     เพื�อน ร่วมชั �น (ศิราภรณ์  เทพฉิม  2541 
: 24) เช่นเดียวกับที�สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2530 : 963) ที�ได้ศึกษาพบว่านิสิต
นกัศึกษาที�มีผลสมัฤทธิTทางการเรียนสงู จํานวนกว่าร้อยละ 50 มีพฤติกรรมการเรียนที�เป็นลกัษณะที�ดี
ของวิธีศกึษาเกือบเป็นประจํา หรือเกือบทกุครั �ง ในเรื�องมีความมานะ ตั �งใจเรียน ตั �งใจฟัง ไม่ยอมขาด
เรียน รีบทํางานส่งทันกําหนดเวลา ทําความเข้าใจก่อนลงมือทํางาน เตรียมอุปกรณ์การเรียนพร้อม
เสมอ จดงานหรือ ขีดเส้นใต้ข้อความสําคญั พยายามทําความเข้าใจและจําได้ดี แบ่งเวลาศึกษาแต่ละ
วิชาอย่าง   ทั�วถึง จับใจความสําคัญ และทบทวนในการอ่าน วางแผนดูหนังสือเตรียมสอบ วิชาที�ไม่
ชอบก็พยายามเรียนและทํางานจนเสร็จ เวลาสอบอ่านคําชี �แจงและคําสั�งจนเข้าใจ วางโครงเรื�องสั �น ๆ 
ก่อนลงมือเขียนตอบ แบ่งเวลาตอนท้ายอ่าน และตรวจคําตอบก่อนส่งอาจารย์ นิสิตนักศกึษากลุ่มนี �มี
พฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับสงูกว่าผู้ ที�มีผลสมัฤทธิTทางการเรียนตํ�าเกือบทกุข้อ       นอกจากนี �นิสิต
นกัศึกษาที�ผลสมัฤทธิTทางการเรียนสงู และนิสิตนักศึกษาที�มีผลสมัฤทธิTทางการเรียนตํ�า และอาจารย์
ต่างมีความคิดเห็นสอดคล้องตรงกันว่า สาเหตุที�เกี�ยวข้องกับผลการเรียนที�มีความสําคัญที�สุด คือ 
วิธีการเรียน 

มีผู้ วิจยัจํานวนไม่น้อยที�ทําการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างผลสมัฤทธิTกับพฤติกรรม
การเรียน ดงัเช่น ไดเนอร์ (Diener  1970 : 396-400) ได้ศึกษาความคล้ายคลงึและ  ความแตกต่าง
ระหว่างนิสิตที�มีผลสมัฤทธิTทางการเรียนสงูและตํ�า ตัวอย่างประชากรที�ใช้เป็นนิสิต ชั �นปีที� 2, 3 และ 4 
จํานวน 138 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั �งสองมีพฤติกรรมในการเรียนต่างกันคือ นิสิตที�มี
ผลสัมฤทธิTทางการเรียนสูงมีพฤติกรรมในการเรียนดีกว่านิสิตที� มีผลสัมฤทธิTทางการเรียนตํ�า 
เช่นเดียวกับ พัสวี  ตินตบุตร (2540 : 138-145) ได้ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลในการ
เรียนวิชาภาษาองักฤษกับผลสมัฤทธิTทางการเรียนขอนักเรียนมัธยมศึกษาปีที� 5 ในโรงเรียนสงักัดกรม
สามญัศกึษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 397 คน พบว่า ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาองักฤษมี
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ความสมัพันธ์ทางลบกับผลสมัฤทธิTทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ สรุปได้ว่า ความวิตกกงัวลทางการ
เรียนมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิTทางการเรียน ซึ�งนักเรียนที�มีความวิตกกังวลสูงจะมี
ผลสัมฤทธิTทางการเรียนตํ�า   ซึ�งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ โพแพม และมัวร์ (Popham and 

Moore  1960 : 552-554)   ที�พบว่านิสยัทางการเรียน ทศันคติในการเรียน และการปรับตวัทางด้าน
การเรียน มีความสมัพันธ์กับผลสมัฤทธิTทางการเรียน และธาริณี  เจียรวัฒนะ (2531 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาพฤตจิกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที�มีส่วนส่งเสริมผลสําเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์    
ตามการรับรู้ของนักเรียนที�มีผลสัมฤทธิTทางการเรียนวิทยาศาสตร์สงู พบว่า พฤติกรรมการเรียน มี
ความสมัพันธ์กับผลสมัฤทธิTทางการเรียน โดยพฤติกรรมการเรียนเป็นตวัแปรหนึ�งที�สามารถใช้ทํานาย
ผลสมัฤทธิTทางการเรียน นักเรียนที�มีผลสมัฤทธิTทางการเรียนสงูมีพฤติกรรมในการเรียน  ดีกว่านกัเรียน
ที�มีผลสมัฤทธิTทางการเรียนตํ�า และเมื�อนกัเรียนได้ปรับปรุงแก้ไขพฤตกิรรมในการเรียนให้ดีขึ �นแล้วจะทํา
ให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธิTทางการเรียนดีขึ �นด้วย 

จึงอาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมการเรียนและผลสมัฤทธิTทางการเรียนนั �นมีความสมัพนัธ์กัน
อยา่งมาก กลา่วคือ ถ้าผู้ เรียนมีพฤตกิรรมหรือนิสยั หรือวิธีการเรียนที�ดี เช่น   มีความสนใจ ความเอาใจ
ใส่ การฝึกฝน การมีทัศนคติที�ดีต่อการเรียน ต่อครู ต่อวิชา และ         ต่อโรงเรียน ก็จะทําให้ผู้ เรียนมี
แนวโน้มที�จะประสบความสําเร็จในการเรียนสงู และทําให้ผลสมัฤทธิTทางการเรียนสงูด้วย ดงันั �น ผู้วิจยั
จึงขอนําเสนอความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัด้านพฤติกรรมการเรียนเป็นรายด้าน กับผลสมัฤทธิTทางการ
เรียน ดงันี � 
 

2.1  ทศันคติในการเรียน 

ทศันคติในการเรียน ถือเป็นตวัแปรหนึ�งที�มีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิTทางการเรียน ซึ�งใน
ความหมายของทัศนคติ ชัยวัฒน์  แสงศรี (2538 : 53) กล่าวว่า ทศันคติเป็นความ  รู้สึก ความคิดที�
บคุคลมีต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�งที�เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือสิ�งแวดล้อม ความรู้สกึ และความคิดดงักล่าว
เป็นไปได้ในทางชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อันมีแนวโน้มที�จะให้บุคคลแสดงปฏิกิริยา 
และกระทําต่อสิ�งนั �น ๆ ทั �งในการสนับสนนุและต่อต้าน ทศันคติ เป็นสิ�งที�ไม่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน การที�เราจะทราบทศันคติของบุคคลหนึ�งได้ก็ต้องใช้วิธีแปลความหมายของการแสดงออก ซึ�ง
อาจจะเป็นแบบหนึ�งขององค์ประกอบของทศันคติก็ได้   สว่นทศันคติทางการเรียนนั �น วิชชดุา  เตียวกลุ 
(2529 : 14) กล่าวถึงทัศนคติทางการเรียนว่า เป็นความรู้สึก และความคิดเห็นที�มีต่อความรู้ ต่อ
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การศกึษา ทั �งทางด้านการเรียนการสอน คือ  ยอมรับตวัครู และคณุค่าทางการศึกษา สอดคล้องกับ สดุ
ฤทยั  มขุยวงศา (2533 : 7) ที�อธิบายทศันคติในการเรียนว่าเป็นสภาพทางอารมณ์ ความรู้สกึ ความคิด 
ความเชื�อ และพฤติกรรมที�แสดงออก เพื�อตอบสนองต่อครู โรงเรียนและระบบการศึกษา เกิดจาก
ประสบการณ์และการ  เรียนรู้ ซึ�งแสดงออกมาได้ 2 ด้าน คือ 

1.  ทัศนคติในทางที�ดีต่อการเรียน นักเรียนจะแสดงออกในลกัษณะของความ พึงพอใจ 
สนใจมาเรียนอยา่งสมํ�าเสมอ ยอมรับความสามารถ และวิธีการของครู เห็นคณุคา่ของการศกึษา 

2.  ทัศนคติในทางที�ไม่ดีต่อการเรียน นักเรียนจะแสดงออกในลกัษณะของความไม่พึง
พอใจ ไม่เหน็ด้วย ไม่ชอบครู ไม่ตั �งใจเรียน ขาดเรียนบ่อย ๆ ไม่เห็นคณุคา่ของการศกึษา  

และได้มีนักวิจัยทําการวิจัยเพื�อจะสนับสนุนความคิดดังกล่าวนี � ดังเช่น สุรีย์  ประกาย
จันทร์  (2532 : 69-70) ที�ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยทางการเรียน ทัศนคติทางการเรียน และ
ผลสมัฤทธิTทางการเรียนในกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียน  ชั �นประถมศึกษาปีที� 5 
พบว่า นิสยัทางการเรียน ทัศนคติทางการเรียน มีความสมัพันธ์ทางบวกกับผลสมัฤทธิTทางการเรียน 
กลา่วคือ ถ้าผู้ เรียนมีนิสยัทางการเรียน ทศันคตทิางการเรียนที�ดี    มีแนวโน้มที�จะประสบความสําเร็จใน
การเรียนสูง และถ้าผู้ เรียนมีนิสัยทางการเรียน ทัศนคติทางการเรียนไม่ดี มีแนวโน้มที�จะประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนตํ�า เช่นเดียวกับ ชัยยุทธ ทองทิพย์ (2537 : บทคัดย่อ) ที�ศึกษาแบบจําลอง
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุององค์ประกอบที�มีอิทธิพลต่อ ผลสมัฤทธิTทางการเรียนของนกัศกึษาสาขาการ
มธัยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ และพบว่า ทัศนคติต่อวิชาชีพครูเป็นตวัแปร
หนึ�งที�สามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธิTทางการเรียนได้ดีที�สดุ 

สวุมิล  เด่นสนุทร (2525 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาตวัแปรด้านจิตวิทยาที�ส่งผลต่อ ผลสมัฤทธิT

ทางการเรียนของนกัเรียนชั �นมัธยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,031 คน ในแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ เกษตรกรรม ช่างอุตสาหกรรม       พาณิชยกรรม ศิลปกรรม และ
ศิลปหตัถกรรม โดยผลการวิจยัพบว่านิสยัและทศันคติในการเรียนมีผลต่อผลสมัฤทธิTทางการเรียนเกือบ
ทกุแผนการเรียน 

จารุพร  สงูสว่าง (2524 : 56-57) ศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิTทางการเรียนของนกัศกึษา
ผู้ ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดบั 4 กับนักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 3 ปีการศึกษา 2523  จังหวัดนครสวรรค์ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาผู้ ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 4 จํานวน 160 คน และเป็นนักเรียนชั �น
มธัยมศกึษาปีที� 3 จํานวน 241 คน ผลการศกึษาพบว่า ทศันคติในการเรียนเป็นตวัทํานายที�ดีตวัหนึ�งใน
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การทํานายผลสมัฤทธิTทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ วิทยาศาสตร์ของกลุม่ตวัอย่างทั �ง
สอง 

แอสติน (Astin  1971 : 3-20) ได้ศึกษาการทํานายผลสมัฤทธิTทางการเรียนและการ
ลาออกกลางคนัของนักศึกษา โดยทําการวิจยักบันกัศกึษาระดบัอดุมศึกษา จากสถาบนัระดบัวิทยาลยั 
2 ปี และ 4 ปี ในประเทศสหรัฐอเมริกา รวม 180 สถาบนั จํานวน 36,581 คน พบว่า ในกรณีที�นักศึกษา
ออกกลางคนัหลงัจากเรียนผ่านปี 1 ไปแล้ว จะมีองค์ประกอบอื�น ๆ ที�ไม่ใช่สติปัญญามาเกี�ยวข้องด้วย 
ซึ�งแอสตินได้อธิบายว่าการที�นักศกึษาต้องลาออกกลางคนันั �น สามารถแก้ไขได้โดยพิจารณาข้อมลูต่าง 
ๆ เช่น การวางแผนในอนาคต ทัศนคติที�ต่อตนเองและการเรียน การเลง็เห็น หรือการให้คณุค่ากับการ
เรียน ซึ�งนกัศกึษาที�มีทศันคติที�ดีต่อตนเอง เช่น เห็นว่าตวัเองมีความสามารถทางวิชาการอย่างดี และมี
แรงจูงใจอย่างมากต่อการมุ่งสําเร็จเหล่านี � จะเป็นตัวแปรที�สําคัญในการทํานายผลสมัฤทธิT

ทางการเรียน 

โอลสนั (Olson  1985 : 42) ได้ศกึษาสาเหตผุลความสมัพันธ์ของความวิตกกังวลในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ กับผลสมัฤทธิTทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ทศันคติ ต่อวิชาคณิตศาสตร์
เป็นองค์ประกอบสําคัญที�ส่งผลต่อผลสัมฤทธิTทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และตัวแปรที�ทําให้เกิด
ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั �งระดบัสงูสดุและตํ�าสดุ คือ ทศันคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
และผลสมัฤทธิTทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

จากงานวิจัยข้างต้น พอสรุปได้ว่า ทัศนคติในการเรียน หมายถึง ความรู้สึก  ความคิด 
ความเชื�อ ของนกัศกึษาที�มีตอ่ประสบการณ์ในการเรียน และเป็นปัจจยัหนึ�งที�มีผลต่อทศันคติ  

2.2  แรงจูงใจในการเรียน 
สถิต  วงศ์สวรรค์ (2527 : 14) กล่าวถึงแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิTว่าเป็นความปรารถนาที�จะ

ได้รับความสําเร็จในงาน เช่นเดียวกับ ชยันาถ  นาคบุปผา (2529 : 54-56) ที�กล่าวว่าแรงจงูใจเป็นสิ�งที�
มีอิทธิพลต่อการเรียนและการทํางานเป็นอย่างมาก ถ้าผู้ เรียนหรือ     ผู้ ทํางานได้รับแรงจงูใจในระดบัสงู 
ย่อมทําให้เขาตั �งใจเรียนหรือทํางานอย่างเต็มความสามารถ และ รุจิรา  เยาวมาตย์ (2541 : 13) ได้
อธิบายว่า แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิTนั �นส่งผลต่อการเรียนของ  ผู้ เรียนเป็นสิ�งที�ผู้ เรียนคาดหวงัเพื�อก้าวไปสู่
ความสําเร็จหรือสมัฤทธิTผลที�ได้ตั �งไว้ ผู้ ที�ประสบความสําเร็จจะเป็นผู้ ที�มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิTสงู 

ดงัที� ไวเนอร์ (Weiner  1972 : 158) ได้สรุปลกัษณะเด่นของผู้ ที�มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิTสงู 
เปรียบเทียบกบัผู้ที�มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิTตํ�าไว้ดงันี � 
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1.  ผู้ ที�มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิTสงู ตั �งใจทํางานดีกว่า อดทนต่อความล้มเหลวสงู ชอบเลือก
งานสลบัซบัซ้อนมากกว่าผู้ที�มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิTตํ�า 

2.  ผู้ที�มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิTสงู ชอบริเริ�มกระทําสิ�งต่าง ๆ ด้วยความคิดของตวัเองมากกว่า
และภมิูใจที�ได้เลือกงานยากมากกว่าผู้ ที�มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิTตํ�า 

สอดคล้องกับ ประธาน  วฒันวาณิชย์ (2537 : 31-35) กล่าวว่า แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิT เป็น
การทําให้มีความศรัทธาอยากเรียน นบัว่าเป็นสิ�งที�จําเป็นอนัดบัแรกของการเรียน และเป็นความสําเร็จ
ไปแล้วเกินครึ�ง วธีิการกระตุ้นให้นกัศกึษาเกิดความอยากเรียน คือ ต้อง  เร้าใจตนเองให้เกิดความสนใจ
อยากเรียน 

ดงันั �น จงึมีผู้วิจยัทําการศกึษาแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิTที�เกี�ยวข้องกับผลสมัฤทธิTทางการเรียนไว้
ดงัต่อไปนี � 

เบนติก (Bendig  1958 : 119-120) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิTกบั
ผลสมัฤทธิTทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชายของมหาวิทยาลยัพิทส์เบิร์ก จํานวน 110 คน 
ผลปรากฏว่า แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิTมีความสมัพันธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติกับคะแนนเฉลี�ย (GPA) ของ
การสอบในภาคเรียนก่อน ได้ค่าสมัประสิทธิTสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.22 

ต่อมา ไมเยอร์ (Myers  1965 : 355-363) ได้ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิT สมรรถภาพทางสมอง และผลสัมฤทธิTทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั �นมัธยมศึกษา 
จํานวน 524 คน พบว่า แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิTมีความสมัพันธ์กบัผลสมัฤทธิTทางการเรียนของนกัเรียนชาย
และนกัเรียนหญิง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ 0.01 โดยมีค่า      สมัประสิทธิTสหสมัพันธ์เท่ากับ 
0.50 และ 0.48 ตามลาํดบั 

เฟิสท์ (Furst  1966 : 927-933) ได้ปรับปรุงแบบทดสอบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิT ของไม
เยอร์ไปใช้กับนักเรียนในระดับชั �นมัธยมศึกษาปีที� 3 จํานวน 288 คน พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิTมี
ความสมัพนัธ์กบัคะแนนเฉลี�ย (GPA) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิตทีิ�ระดบั 0.05 

ในปีเดียวกัน ฟรายไมเออร์ และเวลล์ (Frymier and Wells  1966 : 90-95) ได้ศกึษา
ความสมัพันธ์ระหว่างแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิTกับผลสมัฤทธิTทางการเรียนของนกัเรียนมัธยมศึกษาในมลรัฐ
โอไฮโอ จํานวน 339 คน โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุม่ที�มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิTสงูกับกลุม่ที�มีแรงจงูใจใฝ่
สมัฤทธิTตํ�า จากนั �นนําคะแนนจากแบบทดสอบแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิTมาหาค่าสมัประสิทธิTสหสมัพนัธ์กับ
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คะแนนจากระเบียนสะสม พบว่า นักเรียนที�มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิTสงู มีผลสมัฤทธิTทางการเรียนสงูกว่า
นกัเรียนที�มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิTตํ�า 

ราย (Rai  1980 : 117-122) ได้เปรียบเทียบผลสมัฤทธิTทางการเรียนของนกัเรียนชาย
ระดบัมัธยมศึกษา ประเทศอินเดีย จํานวน 300 คน โดยแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธิTทางการเรียนเป็น 3 กลุ่ม 
จากการทดสอบ พบว่าแรงจงูใจทางการเรียนสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธิTทางการเรียน และนกัเรียน
แตล่ะกลุม่มีแรงจงูใจทางการเรียนต่างกัน โดยนกัเรียนกลุ่มที�มีผลสมัฤทธิTสงูมีแรงจงูใจทางการเรียนสงู
ด้วย 

เมธี  โพธิพัฒน์ (2523 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิT 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิT และความซื�อสตัย์ของเด็กไทย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ประถมศึกษาปีที� 5 
มัธยมศึกษาปีที�  2 และมัธยมศึกษาปีที�  4 ของโรงเ รียนรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร จันทบุ รี 
สมทุรปราการ ตาก เลย และสงขลา จํานวน 886  โดยใช้แบบสอบถามวัดแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิT ปรากฏ
ว่า นักเรียนที�มีผลสมัฤทธิTทางการเรียนสูง มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิTสงูกว่านักเรียนที�มีผลสมัฤทธิTทางการ
เรียนตํ�าอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

สวุมิล  เด่นสนุทร (2525 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาตวัแปรด้านจิตวิทยาที�ส่งผลต่อ ผลสมัฤทธิT

ทางการเรียนของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิT

มีผลตอ่ผลสมัฤทธิTทางการเรียนในแผนการเรียนศิลปะศาสตร์ เกษตรกรรม และศิลปกรรม 

เนลนีิ  นินทบดี (2532 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิT เจต
คตติ่อวิชาสงัคมศกึษา และผลสมัฤทธิTทางการเรียน วิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียน ชั �นมธัยมศกึษาปีที� 1 
โรงเรียนวัดสงัเวช กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 1 จํานวน 495 คน 
พบว่า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิT เจตคติต่อวิชาสงัคมศึกษา และผลสมัฤทธิTทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา มี
ความสมัพนัธ์ในทางบวก อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

วันชัย  ดนัยดโนมุท (2535 : 82-84) ได้ศึกษาคุณลักษณะที�เกี�ยวข้องกับผลสัมฤทธิT

ทางการเรียนของนกัเรียนชั �นมัธยมศกึษาตอนต้น ในจงัหวดัปทมุธานี ผลการศกึษา พบว่า นักเรียนที�มี
ผลสมัฤทธิTทางการเรียนสงู มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิTและความขยนัหมั�นเพียรในการเรียนสงูกว่านกัเรียนที�มี
ผลสมัฤทธิTทางการเรียนตํ�าอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ

สกุญัญา  สามปรุ (2539 : บทคัดย่อ) ได้ศกึษาองค์ประกอบด้านจิตวิทยา ที�มีอิทธิพลต่อ
ผลสมัฤทธิTทางการเรียนกลุม่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของนกัเรียนชั �นประถมศึกษาปีที� 6 ในจงัหวดั
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นครราชสีมา พบว่าองค์ประกอบด้นจิตวิทยามีความสมัพันธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธิTทางการเรียนอย่าง
มีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .001 ส่วนตวัแปรที�สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสมัฤทธิTทางการเรียนคือ 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิT นิสยัทางการเรียนและความสนใจทางการเรียน 

จากงานวิจยัข้างต้น สรุปได้ว่า  แรงจงูใจในการเรียน ความปรารถนาของบุคคลที�ต้องการ
จะได้รับผลสําเร็จในงานนั �น ด้วยเหตนีุ �แรงจงูใจทําให้ผู้ เรียนมีแรงจงูใจในการเรียนสงู เช่น มีความตั �งใจ
เรียน ต้องการ จะประสบผลสําเร็จในการเรียน  
 

2.3  การจัดเวลาในการเรียน 

สําหรับการจดัเวลาในการเรียน ซึ�งเป็นการวางแผน จดัตารางการเรียนของนกัศึกษา และ
เป็นตวัแปรหนึ�งของพฤติกรรมการเรียน และได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดงันี � 

ทิพวรรณ  สุวรรณประเสริฐ (2541 : 39) กล่าวว่า เวลาเป็นทรัพยากรที�มีค่ามีอยู่อย่าง
จํากัด เมื�อผ่านไปแล้วจะผ่านไปเลยไม่มีการย้อนคืนมา ไม่อาจซื �อหาหรือแลกเปลี�ยนด้วยสิ�งของได้ 
เวลาเป็นสิ�งตัดสินคณุค่า เป็นเครื�องหมายของการเจริญเติบโต เป็นความหวงัเป็นทรัพยากรที�ลํ �าค่า ที�
สร้างเงิน สร้างงาน และความสําเร็จ 

สขุใจ  นํ �าผดุ (2536 : 44) กลา่ววา่ เวลาเป็นสิ�งมีค่า เราสามารถใช้ให้เกิดเป็นเงินเป็นทอง
ขึ �นมาได้ แต่เวลาเป็นทรัพยากรที�ต่างจากทรัพยากรทั �งหลาย เพราะเมื�อผ่านไปแล้ว ไม่มีการย้อนคืน 
ดงันั �น คณุค่าของเวลาจงึขึ �นกบัการรู้จกัใช้ให้เกิดประโยชน์เท่านั �น 

วัชรี  บูรณสิงห์ (2526 : 48-54) อธิบายว่า การจัดสรรเวลาในการศึกษาถือได้ว่า เป็น
เทคนิคที�สําคัญ อันจะช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการเรียนให้ได้ผลดีขึ �นประการหนึ�ง กล่าวคือ ผู้ เรียน
จะต้องมีการทําตารางเวลาสําหรับศึกษาของตนเอง เพื�อจะได้ทํารายีการสิ�งที�จะต้องทํา ตามลําดับ
ความสําคญัก่อนหลงั และเวลาในการพกัผ่อนให้เหมาะ พร้อมทั �งมีวิธีการอา่นให้   ถกูต้อง เหมาะสม 

ยูริส (Uris  1970 : 16) ได้แบ่งเวลาออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะงานที�ต้องใช้
แตกตา่งกนัคือ 

1. เวลาที� ต้องใช้อย่างคงที� (Fixed) ได้แก่ เ รื� องที� ต้องปฏิบัติในสัปดาห์ที�มีลักษณะ
สมํ�าเสมอ และไม่อาจตดัทอนได้เลย 

2.  เวลาที�พอยืดหยุ่นได้ (Semi Flexible) ได้แก่ เรื�องที�พอจะเพิ�มลดหรือยืดหยุ่นเวลาใน
การปฏิบตังิานพอสมควร 
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3. เวลาที�สามารถแปรเปลี�ยนได้ (Variable) ไ ด้แก่  เ รื� องที�สามารถจะระงับโดย
เปลี�ยนแปลงไปใช้ทางเลือกอื�น อาจจะรอไว้ทําภายหลงัหรือสามารถเพิ�มหรือลดเวลาเรื�องนั �น ๆ ได้ 

นอกจากนี � ยริูส ยังได้ให้ข้อเสนอแนะสําหรับนักศึกษาในการตรวจสอบข้อบกพร่องหรือ
จดุอ่อนของตนเองในการจดัสรรเวลา โดยใช้คําถามเหลา่นี �เป็นแนวทาง คือ 

1.  การจดัแบ่งเวลาที�กําหนดไว้นั �นได้เป็นไปตามความสาํคญัที�ควรจะเป็น  หรือไม่ 

2.  ถ้าเพิ�มเวลาให้กบักิจกรรมที�กําหนดไว้นั �น จะช่วยเพิ�มผลสําเร็จของตน และของงานชิ �น
นี �ขึ �นบ้างหรือไม่ 

3.  สามารถเปลี�ยนเรื�องที�อยู่ภายใต้ประเภทคงที� มาอยู่ภายใต้ประเภทที�พอจะยืดหยุ่นได้
บ้างหรือไม่ 

4.  สามารถเปลี�ยนเรื�องที�อยู่ภายใต้ประเภทยืดหยุ่นได้มาอยู่ภายใต้ประเภทคงที� ได้
หรือไม่ เพราะบางครั �งเราอาจมองข้ามกิจกรรมสําคญั ๆ และจําเป็นต้องทําไปบ้างก็ได้ 

5.  กิจกรรมที�จัดประเภทไว้ว่าสามารถจะเปลี�ยนแปลงได้นั �น สามารถตัดทิ �งได้ หรือไม่ 
โดยมากถ้าวิเคราะห์ให้ดีจะพบกิจกรรมที�ไม่มีความสําคัญอะไร ทําให้เราสามารถตดัหรือย่นเวลาไป
ได้มาก 

หรืออาจทําได้โดยการวางแผนและทําตารางเวลา เช่น ทําแผนประจําสปัดาห์   (ยดุา  รัก
ไทย และณฐัพงศ์  นาศมาริษ  2543 : 20) ซึ�งเป็นแผนที�ต้องทําแบบสปัดาห์ต่อสปัดาห์ โดยระบุถึงสิ�งที�
ต้องทําในแต่ละวนัอย่างละเอียด และเวลาที�เหมาะสมแก่การทําแผนประเภทนี �คือ ช่วงสดุสปัดาห์ (เย็น
วันศุกร์ – เช้าวันอาทิตย์) เพราะนักเรียนรู้แล้วว่า 5 วัน        ที�ผ่านมา เราได้เรียนอะไรและได้รับ
มอบหมายงานประจําสปัดาห์อะไรมาบ้าง เพื�อจะได้ใช้สิ�งนี �ทําแผนสําหรับสปัดาห์หน้า เพราะการทํา
แผนประจําสปัดาห์จะช่วยให้เรารู้ถึงศกัยภาพสว่นตวั และรู้ว่าเทอมต่อ ๆ ไปควรจะวางแผนอย่างไรจึง
จะดี 

และจากการศึกษางานวิจัยที�เกี�ยวข้องกับการแบ่งเวลา พบว่า วลีวรรณ  ศรเตชะวิวัฒน์ 
(2536 : 81-82) ได้ศึกษาปัญหาของนักศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาปีที� 1 สงักัด กรมอาชีวศึกษา กลุ่ม
ภาคเหนือ จํานวน 392 คน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีปัญหาสูงสุด คือ ปัญหาด้านการเรียน        
ที�นกัศกึษาไม่รู้จกัแบ่งเวลาเรียน ใช้เวลาในทางที�ไม่เกิดประโยชน์     เข้าร่วมกิจกรรมมากเกินไป จนทํา
ให้ผลการเรียนไม่ดี 
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ฮมัฟรีย์ (Humphreys  1960 : 125-131) ศึกษาความสมัพนัธ์ของกิจกรรมนอกโรงเรียน
กับผลสัมฤทธิTทางการเรียน พบว่าเด็กที�มีผลสมัฤทธิTทางการเรียนสูงใช้เวลาในการทํากิจกรรมนอก
โรงเรียน เช่น การอ่านหนังสือ งานศิลปะ และกิจกรรมทางสังคมค่อนข้างสูงมาก เด็กที�มีผลสมัฤทธิT

ทางการเรียนตํ�าใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดโูทรทศัน์ ร้องเพลง และการเลน่เกมส์ตา่ง ๆ 

อจัฉรา  ชีวาพัฒนานวุงศ์ (2537 : 47) ได้ทําการศึกษาการทดลองใช้เทคนิคแม่แบบ เพื�อ
พัฒนาการใช้ เวลาในการเ รียนของนักเ รียนชั �นประถมศึกษาปี ที�  6  โรงเ รียนวัด   แจงร้อน 
กรุงเทพมหานคร กบันกัเรียนที�มีผลสมัฤทธิTทางการเรียนตํ�ากว่าเชาวน์ปัญญา       ปานกลาง และมีการ
ใช้เวลาในการเรียนตํ�ากว่าเปอร์เซนไทล์ที� 25 ลงมา โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จํานวน 8 คน พบว่า กลุม่
ทดลองที�ได้รับการใช้เทคนิคแม่แบบมีการใช้เวลาในการเรียน ดีกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที�ได้รับการ
สอนแบบปกติอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ และมีผลสมัฤทธิTทางการเรียนที�สงูขึ �นก่อนการทดลอง 

สําหรับปัญหานกัศกึษาลาออกกลางคนันั �น สมหวงั  พิธิยานวุฒัน์ (2525 : 150)  ได้ศกึษา
สาเหตุการลาออกจากมหาวิทยาลยักลางคันโดยการสมัภาษณ์นักศึกษาที�ต้องออกจากมหาวิทยาลยั
กลางคนั จํานวน 164 คน จาก 5 มหาวิทยาลยั ได้แก่ มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั ในปีการศึกษา 2513-
2514 ผลการวิจยัพบว่าสาเหตทีุ�ทําให้นกัศกึษาต้องออกจากมหาวิทยาลยักลางคนั คือ การแบ่งเวลาไม่
เหมาะสมและไม่ตั �งใจศึกษาเล่าเรียน เนื�องมาจาก  ไม่ได้อุทิศเวลาให้กับการศึกษาเลา่เรียน กล่าวคือ 
ไม่ดหูนงัสือ ไม่ทําการบ้าน ไม่เข้าห้องเรียน ขาดเรียน เป็นต้น 

จากงานวิจยัข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การจดัการเวลาด้านการเรียน หมายถึง  เป็นการ
จดัสรรเวลาเพื�อการศกึษาของตนเอง เพื�อให้มีเวลาเพียงพอในการเตรียมตวั ทํางานที� ได้รับมอบหมาย
ในชั �นเรียน และทบทวนเนื �อหา เพื�อพฒันาคณุภาพทางการเรียนของตนเอง  
 

2.4  ความวติกกังวลเกี�ยวกับการปฏบิัติตนในการเรียน 

 ไรครอฟท์ (Rycroft  1978 : 12) กลา่วว่าความวิตกกงัวลเป็นความรู้สกึเตรียมพร้อมเพื�อ
เผชิญกับสิ�งที�จะเกิดขึ �นและความเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ที�ไม่คุ้ นเคย ภาวะเช่นนี � เกิดขึ �นเมื�อบุคคล
ตระหนักว่ามีบางสิ�งบางอย่างที�เป็นอันตรายต่อตนเอง แต่ยังไม่สามารถกําจัดสิ�งนั �นได้ เนื�องจากยัง
ไม่ได้เกิดขึ �นจริง ๆ หากสิ�งนั �นเกิดขึ �นหรือบุคคลรับรู้อย่างชดัเจนแล้ว ความวิตกกังวลก็จะหมดไปเพราะ
ไม่ต้องเตรียมพร้อมที�จะเผชิญปัญหา ซึ�ง สปิลเบอร์เกอร์ (Spielberger  1979 : 111) ได้สรุปแนวคิดใน
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การศึกษาความวิตกกังวลในการสอบจากผู้วิจยั หลาย ๆ คนว่า การศึกษาความวิตกกงัวลในการสอบ
ต้องอ้างอิงความแตกต่างระหว่างบุคคลในความโน้มเอียงในการตอบสนองต่อความเครียดในการสอบ 
การศกึษาส่วนใหญ่พบว่า ผู้ มีการวติกกงัวลส่วนใหญ่มกัมีประสบการณ์เหมือน ๆ กนั ในเรื�องตอ่ไปนี � 

ก.  ลกัษณะการแสดงออกถงึปฏิกิริยาทางอารมณ์ด้วยความรู้สกึตงึเครียด (Tension) 

ข.  ความวติกเกี�ยวกบัความรู้ความเข้าใจของตนเอง ซึ�งแสดงถงึความตั �งใจ (Attention) 

ค.  การกระตุ้นหรือการเร้าของระบบประสาทอตัโนมตั ิ

ดังนั �น จึงมีผู้ วิจัยทําการศึกษาความวิตกกังวลที�เกี�ยวข้องกับผลสัมฤทธิTทางการเรียนไว้
ดงัต่อไปนี � 

ยงยุทธ  อินทจักร์ (2528 : 51-52) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับ
ผลสมัฤทธิTทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั �นมธัยมศึกษาปีที� 3 ในจงัหวดั อตุรดิตถ์ จํานวน 
259 คน ผลการวิจยัพบวา่ ความวิตกกงัวลมีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิTทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ
ด้านการฟัง และการออกเสียง ด้านศพัท์ และด้านโครงสร้าง และการเขียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�
ระดบั .05 และกบัผลสมัฤทธิTทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ด้านการอา่นที�ระดบั .01 

โคซ์กาเวย์ (Kochgaway  1993 : 16-21) ได้ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างความวิตกกังวล
ทางการเรียนและการปรับตวัของนักเรียนมธัยมศกึษา กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนมธัยมศึกษาเพศหญิง 
จํานวน 200 คน อาย ุ14-17 ปี โดยใช้แบบสอบถามการปรับตวัของ Bell และแบบสอบถามวดัความ
วิตกกงัวลทางการเรียนสําหรับเด็ก โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น     2 กลุม่ คือ กลุ่มตวัอย่างที�มีความ
วิตกกงัวลทางการเรียนสงู (A1) และกลุ่มที�มีความวิตกกังวลทางการเรียนตํ�า (A2) ผลการวิจยัพบว่า 
กลุม่ตวัอยา่ง (A1) มีคา่เฉลี�ยในการประเมินผลด้านความแตกต่างเกี�ยวกับการปรับตวั และการเรียนสงู
กวา่กลุม่ตวัอยา่ง (A2) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิต ิ

ยจีูน (Eugene  1969 : 3876) ได้ศกึษาเกี�ยวกับองค์ประกอบที�พยากรณ์ผลสมัฤทธิT

ทางการเรียนของนกัเรียนระดบั 8 หรือมธัยมศึกษาปีที� 2 ในมลรัฐโอไฮโอ พบว่า  ความวิตกกังวลเป็น
องค์ประกอบหนึ�งในการพยากรณ์ผลสมัฤทธิTทางการเรียนโดยพยากรณ์ร่วมกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิT และ
ความคาดหวงัในการศกึษา ได้ค่าสหสมัพนัธ์เทา่กบั 0.55 

สตีเวนสนั และอดมั (Stevenson and Adam  1969 : 24-28) ได้ศกึษาความสมัพันธ์
ระหว่างความวิตกกังวลกบัการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอย่างที�เป็นนักเรียนระดบั 4 และระดบั 6 จํานวน 318 
คน พบว่า คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิTทางการเรียนมีความสมัพันธ์เป็นลบกับความวิตก
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กงัวลนั �น คือ ความวิตกกงัวลจะมีผลต่อการเรียนรู้ ถ้าระดบัความวิตกกังวลตํ�า ผลสมัฤทธิTทางการเรียน
จะสงู แตถ้่าระดบัความวิตกกงัวลสงู ผลสมัฤทธิTทางการเรียนจะตํ�า 

แคทเทล (Cattell and Scheler  1961 : 263-264) ได้สรุปผลการวิจยัเกี�ยวกับ ความวิตก
กังวลว่า โดยทั�วไปแล้ว ความวิตกกงัวลและผลสมัฤทธิTทางการเรียน จะสมัพนัธ์กันเป็นลบ แต่ผลที�ได้
ยงัสรุปแน่นอนไม่ได้ เพราะผลดงักลา่วต้องขึ �นอยู่กับสิ�งที�เรียนรู้ แรงจงูใจ ระดบัอาย ุและความเข้มของ
ความวติกกงัวล 

นราธร  ศรประสทิธิT (2529 : 96) ศกึษาปัจจยัทางสงัคมและจิตวิทยาที�มีความ สมัพนัธ์กับ
ความเครียดของเด็กวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 6 โรงเรียน สามเสนวิทยาลยั 
และโรงเรียนหอวงั พบว่า นกัเรียนวยัรุ่นที�มีผลการเรียนอยู่ในระดบัตํ�า จะมีความเครียดมากกว่าในกลุ่ม
อื�น ซึ�งแสดงว่าเด็กนักเรียนวัยรุ่นในกลุ่มนี � จะมีความวิตกกังวลกบัผลการเรียนของตนเอง ซึ�งจะส่งผล
ต่อตนเองในการที�จะสอบได้หรือสอบตก รวมไปถงึการสอบเข้ามหาวิทยาลยั 

ดีไซเดอราโด และโคสกิเน็น (Desiderato and Koskinen  1969 : 162) ศึกษา ว่า
นักเรียนที�มีความถนัดทางการเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง ถ้ามีความวิตกกังวลจะทําให้คะแนนเฉลี�ย
สะสมลดลงหรือไม่ และผู้ ที�มีความวิตกกงัวลต่างกนัจะมีพฤติกรรมที�ปฏิบตัิเป็นประจําในการเรียน และ
ผลการเรียนต่างกันหรือไม่ ผลปรากฏว่าผู้ ที�มีความวิตกกังวลเกี�ยวกับการเรียน แตกต่างกันจะได้
คะแนนเฉลี�ยแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 

ประสิทธิT ชาญศิริ (2533 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความวิตกกังวล กับผลสมัฤทธิT ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 1 ในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผลสัมฤทธิT

ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมีความสมัพนัธ์ในทางลบกบัความวิตกกงัวล 

สมพล  บุตทนุ (2539 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้วิธีลดความวิตกกังวลของนักเรียนใน
การสอนคณิตศาสตร์ เพื�อพฒันาผลสมัฤทธิTทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยกลุ่ม ตวัอย่างเป็นนักเรียน
ชั �นมัธยมศึกษาปีที� 3 ที�มีผลสมัฤทธิTทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ตํ�าถึงปานกลาง และมีความ
กังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับปานกลางขึ �นไป         ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิT

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที�ระดบั .05 และระดบัความวิตกกงัวลในการเรียน คณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการทดลองตํ�ากว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .05 
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จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นนี � จะเห็นได้ว่า ความวิตกกังวล หมายถึง สภาพที�บุคคลรู้สึก
ไม่สบายใจ กระวนกระวายใจ หรืออารมณ์ไม่ดี ไม่สบายใจ รู้สกึเศร้า ใจลอย โกรธง่าย ซึ�งความวิตก
กงัวลนั �นจะมีผลตอ่การเรียนรู้ หากมีระดบัความวิตกกังวลสงู จะส่งผลทําให้ผลสมัฤทธิTทางการเรียนตํ�า 
ดังนั �น ความวิตกกังวลในระดับสูง จะมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิTทางการเรียน แต่หาก
นักศึกษามีระดับความวิตกกังวลตํ�า ก็จะส่งผลให้มีความกระตือรือร้นในการเรียน และส่งผลให้มี
ผลสมัฤทธิTทางการเรียนสงู  

2.5  การมีสมาธิต่อการเรียน  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน 2525) ได้ให้
ความหมายของสมาธิไว้ว่า “ความตั �งมั�นแห่งจิต” ความสํารวมใจให้แน่วแน่เพื�อเพ่งเล็งใน     สิ�งใด สิ�ง
หนึ�งโดยพิจารณาอย่างเคร่งครัดเพื�อให้เกิดปัญญาเห็นจริงในสิ�งนั �น 

อดุม  ทิพย์พงศ์ธร (2539 : 10) กลา่วว่าสมาธิ หมายถึง ภาวะที�จิตมีอารมณ์เดียว แน่วแน่
ต่ออารมณ์เดียว หรือภาวะที�จิตกําหนดแน่วแน่อยู่กบัอารมณ์อนัหนึ�ง ซึ�งอารมณ์ในที�นี �หมายถึง สิ�งที�จิต
ไปยดึเหนี�ยว จะเป็นทางตา ทางห ูทางจมกู ทางลิ �น ทางกาย หรือทางใจ 

ในด้านของการเรียนนั �น ประธาน  วัฒนวาณิชย์ (2537 : 31-35) กล่าวว่า การเรียนของ
นกัศกึษาให้ได้ผลดีนั �น การมีสมาธิในการเรียน เป็นองค์ประกอบสําคญัประการหนึ�ง เพราะการเรียนจะ
มีประสิทธิภาพต้องอาศยัความตั �งใจจดจ่ออยู่กบัการเรียน ความพร้อมที�จะเรียน และสนใจในวิชานั �น
จริง ๆ สิ�งที�เป็นอปุสรรคต่อสมาธิในการเรียน เช่น ความหิว ความอิ�ม เสียงดงั ฯลฯ ต้องขจดัให้หมดไป 
ขณะที�ฟังคําบรรยาย หากเกิดข้อสงสยัควรรีบจดไว้ เพื�อไม่ให้ข้อสงสัยนั �นรบกวนสมาธิในการเรียน
ในช่วงนั �น ๆ ซึ�งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยา  ศรีพิมพ์มาตย์ (2532 : 125) ได้ศึกษาทัศนะของ
นกัศกึษาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยั ขอนแก่น ที�สอบได้และสอบตกซํ �าชั �นต่อองค์ประกอบที�มีผล
ต่อการเรียนการสอน จํานวน 503 คน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความเห็นว่าองค์ประกอบด้าน
การเรียนที�สง่ผลกระทบตอ่การเรียนมากที�สดุ คือ การจดคําบรรยายไม่ทนั 

ยรรยง  ผิวอ่อน (2535 : 48) ได้ศกึษาการปรับตวัในระดบัมหาวิทยาลยัของ   นกัศึกษาชั �น
ปีที� 1 มหาวิทยาลยัรามคําแหง ผลการศึกษาพบว่า ความตั �งใจเรียน และการมีสมาธิในการเรียน มีผล
ต่อการปรับตัว และการเพิ�มขึ �นหรือลดลงของผลสมัฤทธิTทางการเรียนได้ ซึ�งถ้านักศึกษาไม่สามารถ
ปรับตวัให้เข้ากบัสภาวะแวดล้อมขณะเรียน เช่น การฟังคําบรรยายสรุป ถ้านกัศกึษาติดตามบทเรียนไม่
ทนั อาจทําให้เกิดความเบื�อหน่ายในบทเรียน และสง่ผลต่อการมีผลสมัฤทธิTทางการเรียนที�ดีได้ 
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โรจน์  สวุรรณสทุธิT และคณะ (2516 : บทคดัย่อ) ได้ทําการวิจยัเกี�ยวกับการฝึก สมาธิช่วย
การศึกษาเพียงใดกับนักศึกษาแพทย์ พบว่านักศึกษามีความตั �งใจเรียนมากขึ �น (62%) รักในการเรียน
มากขึ �น (31%) การฝึกสมาธิมีประโยชน์กบัการเรียน (65%) มีส่วนน้อย (6%)    เบื�อการเรียน เมื�อดผูล
สอบคะแนนเป็นรายบุคคลในวิชากายวิภาคศาสตร์พบว่า นักศึกษาที�ฝึกสมาธิเรียนดีขึ �นมากกว่า
นักศึกษาที�ไม่ได้ฝึกสมาธิ และพบว่านักศึกษาที�ฝึกสมาธิมีความจํา  คล่องแคล่วในการทํางานดีกว่า
กลุ่มที�ไม่ได้รับการอบรม สว่นด้านจิตใจ ความหงดุหงิดฉนุเฉียว โกรธง่าย น้อยลง (85%) จิตสงบ เบา
สบาย (50%) 

จากงานวิจยัข้างต้น สรุปได้ว่า การมีสมาธิในการเรียน หมายถึง การที�นักศึกษามุ่งความ
สนใจของตนเองไปสู่บทเรียน หรือสิ�งที�กําลังเรียนในขณะนั �น ซึ�งถ้านักศึกษาขาดสมาธิไม่ใส่ใจต่อ
เนื �อหาที�ตนเองเรียน จะทําให้มีผลต่อการจดจําเนื �อหานั �น  
 

 2.6  การรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูล และค้นคว้า แสวงหาข้อมูลเป็นตัวแปรหนึ�งที�สัมพันธ์กับผลสมัฤทธิT

ทางการเรียน ดงัที� เวนส์เตน และพอลเมอร์ (Weinstein and Palmer  2002 : 11)  กลา่วถึงการ
รวบรวมข้อมลูว่า เป็นการที�นักศึกษากระตือรือร้นในการค้นหาความรู้และใช้เหตุผลโดยการทําความ
เข้าใจกับสิ�งที�เรียนเป็นภาษาตนเอง โดยนําเนื �อหาทั �งหมดมาประมวลเข้ากัน อย่างมีเหตุผล และหา
ความสมัพันธ์ระหว่างสิ�งที�เรียนกับประสบการณ์เดิม ซึ�งความหมาย    ดงักล่าว มีความคล้ายคลึงกัน
กบัความหมายของความจํา ซึ�งเป็นระบบที�เชื�อมต่อกันและกัน คือ เป็นการโยงเอาสิ�งใหม่เข้ากับสิ�งเดิม
อื�น ๆ (ยดุา  รักไทย และณฐัพงศ์  นาศมาริษ  2543 : 71)  ซึ�งประกอบด้วยหลกั 3 อยา่ง คือ 

1.  สนใจ คือ การให้ความสนใจต่อสิ�งที�ต้องการจํา มีความกระตือรือร้น ถ้าไม่มีก็ให้หยดุ
ความพยายามที�จะจํานั �น เพราะเสียเวลาเปล่า 

2.  ใช้คําใหม่ เป็นการเรียบเรียงข้อมลูที�รับเข้ามาให้อยู่ในรูปภาษาของเราเอง   ใช้ถ้อยคํา
ของเราบอกให้ได้ว่า สิ�งที�เรากําลงัพยายามจําจริง ๆ คืออะไร มีอะไรที�เรารู้อยู่แล้วที�เหมือนกบัสิ�งที�เรา
กําลงัพยายามจํานี �บ้าง ถ้ารู้สกึว่าถ้อยคําใหม่ของเราเป็นเรื�องเป็นราวดี โอกาสที�เราจะจําได้ก็มีมากขึ �น 

3.  เชื�อมต่อ คือ การจบัสิ�งต่าง ๆ ให้เข้ามาอยู่ในเค้าโครงหรือแบบแผนเดียวกัน จากนั �นก็
เอามนัไปโยงกบัสิ�งที�เรารู้แล้ว 
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และจากการศึกษาค้นค้างานวิจัยที�เกี�ยวข้อง ของ สุจิตรา  จันทร์สว่าง (2528 : 48) ที�
ศึกษาพบว่า บณัฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ กลุ่มที�มีผลสมัฤทธิTทางการเรียนสงู มีการฟัง รายการวิทยุ
ประกอบชดุวิชา และค้นคว้าหนงัสืออื�น ๆ เพิ�มเติมมากกว่าบณัฑิตกลุม่ที�มีผลสมัฤทธิTทางการเรียนตํ�า 

แวง  (Wang  1997 : 5021) ได้ศกึษาเกี�ยวกับความเชื�อในการเรียนภาษาและยทุธวิธีต่าง ๆ 
ทางการเรียน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที�มีความเชื�อทางบวกเกี�ยวกับการเรียนภาษาโดยเฉพาะ
ภาษาต่างประเทศ มีวิธีปฏิบัติตนทางการเรียน ดังนี �คือ พยายามฝึกฝน  ท่องจํา วิเคราะห์และ
สงัเคราะห์เนื �อหา ตลอดทั �งพยายามทําความเข้าใจเนื �อหาที�เรียน และการปฏิบัติตนตามวิธีการดงักล่าว 
ทําให้นกัศกึษาประสบความสาํเร็จในการเรียน 

จะเป็นได้ว่า การรวบรวมข้อมลูนั �น นอกจากจะต้องเชื�อมโยงความรู้ใหม่ให้เข้ากบัความรู้
เดิมแล้ว ความตั �งใจ และสนใจ ยังเป็นองค์ประกอบหนึ�งที�ช่วยให้การรวบรวมนั �นสมบูรณ์ยิ�งขึ �น ซึ�ง
ปัจจยัด้านการรวบรวมข้อมลูนี � อาจมีความเกี�ยวข้องกบัปัจจยัด้านการมีสมาธิตอ่การเรียนด้วยเชน่กนั  

 

 2.7  การเลือกใจความสาํคัญ และจดจาํเนื 6อหาที�สําคัญของบทเรียน 

การเลือกจับใจความสําคัญ เป็นความสามารถของผู้ เรียนในการเรียงลําดับความสําคัญ
ของเนื �อหา ซึ�ง พรทิพย์  ศรีสรัุกษ์ (2529 : 38-43) ได้เสนอแนะเกี�ยวกับเทคนิคการจบัใจความในการ
อ่านตําราเรียนโดยใช้เทคนิค 6 ประการ  

1.  สํารวจหนงัสอืจนจบเล่ม โดยอ่านคํานํา สารบญั บทสดุท้ายของหนังสือ และสํารวจแต่
ละบทก่อนที�จะอา่น 

2.   อ่านเพื�อให้ได้แนวความคิดหลกั โดวตัถปุระสงค์แรกในการอ่านหนงัสือเรียนคือ การ
จบัความคิดหลกัใหญ่ของผู้ เขียนให้ได้ทกุ ๆ บท มีสมาธิต่อสิ�งที�อ่านเพื�อให้เข้าใจ       แต่ละบท แต่ละ
ย่อหน้า แตล่ะประโยค ศกึษากราฟ ตารางและภาพ เพื�อเสริมให้เข้าใจมากขึ �น และอ่านหนังสือก่อนเข้า
ชั �นเรียน 

3.  ตั �งคําถามให้กับตวัเองในขณะที�อ่าน โดยตั �งคําถามเกี�ยวกบัข้อความที�เขียนและคิดที�
ผู้ เขียนแสดงออกมา 

4.  การขีดเส้นใต้และการจดบันทึก โดยสร้างระบบการบันทึกจากตําราที�เรียน เพื�อให้ได้
ข้อมูลที�สําคัญเฉพาะย่อหน้า ขณะที�อ่านมาได้สักครู่ก็กลับไปทําเครื�องหมายหรือขีดเส้นใต้โดยใช้
ปากกาให้ชดัขึ �นอีก และให้ระมดัระวงัในการเลือกข้อมลูหลกัและรายการละเอียดที�สําคญั 
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5.  รวบรวมสิ�งที�จดในชั �นเรียนและที�บนัทกึในตําราเรียนเข้าด้วยกัน การทําบันทึกทางขวา
ของสมดุโดยทิ �งด้านซ้ายมือ โดยจดความคดิหลกั ๆ ที�ได้จดเอาไว้ 

6.  ทบทวนอย่างสมํ�าเสมอ ควรทบทวนก่อนและหลงัชั�วโมงเรียน เมื�ออ่าน หนังสือตํารา
เรียน ควรขีดเส้นใต้แล้วทบทวนข้อความที�ขีดเส้นใต้ก่อนปิดหนังสือ 2-3 นาที    ช่วยให้จําเรื�องที�เพิ�ง
เรียน ก่อนเริ�มเรียนใหม่ควรทบทวนของเก่าก่อนชว่ยให้เริ�มต้นและเข้าใจ    สิ�งใหม่ ๆ ได้ดีขึ �น 

การจับใจความสําคัญนั �น เป็นปัจจัยหนึ�งที�ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจจุดประสงค์ของ  ผู้สอน 
รวมถึงใจความสาํคญัของเนื �อหานั �น ว่าผู้ เขียนต้องการจะสื�อให้เข้าใจอย่างไร หรือประเด็นในเนื �อหานั �น 
หมายถึงอะไร ซึ�งจะช่วยให้ผู้ เรียนประหยัดเวลาในการอ่าน และทําความเข้าใจกับเนื �อหานั �นได้อย่าง
รวดเร็วยิ�งขึ �น  
 

2.8  การใช้เทคนิคต่าง ๆ และอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน 

สําหรับการใช้เทคนิคต่าง ๆ เป็นการใช้ข้อมูล หรือตวัอย่างที�ผู้ เรียนมีอยู่มาช่วยเหลือใน
การเรียน ซึ�ง ประธาน  วฒันวาณิชย์ (2537 : 31-35) กล่าวถึงเทคนิคในการสร้าง ความเข้าใจในการ
เรียนว่าควรจะ 

1.  ศกึษาวิชานั �นมาลว่งหน้า พอให้มีความรู้บ้าง 

2.  รู้จกัซกัถาม เพื�อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 

3.  อ่าน ควรอ่านข้อความที�จดมา หรือข้อความจากหนังสือเรียนอย่างพินิจ    พิเคราะห์ 
จะทําให้เกิดความเข้าใจ 

4.  เขียนเป็นข้อความตามความเข้าใจของผู้ เรียน การเขียนเป็นคําพูดตามความนึกคิด
ของผู้ เรียนจะทําให้ผู้ เรียนเข้าใจเรื�องนั �น ๆ ได้เป็นอย่างดี 

เช่นเดียวกบั มิเชล  บราวน์ (ม.ป.ป. : 51-55) ที�ได้สร้างขั �นตอนในการใช้เทคนิคเกี�ยวกับ
การเรียนไว้ดงันี � 

1.  มองหาแบบแผน เป็นการมองหาแบบแผน หรือจงัหวะ จดรายการและสตูรไว้ เพื�อง่าย
ต่อการเรียนรู้และสร้างข้อมูล และมองหากรอบงานที�เป็นหลกัข้อมลู เช่น ดูที�หัวข้อหลกัของเรื�อง และ
หวัข้อรอง เพื�อดวู่าผู้ เขียนกําลงัโน้มเราไปสู่สิ�งใด แต่ถ้าไม่ได้ทํางานโดยตรงกับหนังสือ ก็ควรที�จะใส่
แบบแผนที�เป็นเหตเุป็นผลไปในข้อมลูที�เราได้รับในบทเรียน หรือบทบนัทกึที�มีคนสอน เพราะเมื�อเราวาง
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แบบแผนของข้อเท็จจริงตามลําดบัขั �นที�แจ่มชดัแล้วก็จะสามารถเติมข้อมลูที�เรามีอยู่จํานวนมากลงไป 
เหมือนเป็นการจดัระเบียบได้ 

2.  การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เป็นวิธีหนึ�งที�ทําให้การเรียนรู้มีชีวติชีวามาก ยิ�งขึ �น เช่น 

    2.1  พดูสิ�งที�กําลงัเรียนอยูอ่อกมาด้วยเสียงดงั ๆ จะทําให้เข้าใจและจําได้ 

    2.2  อธิบายในสิ�งที�เรียนให้กับใครบางคน และจะพบว่านักเรียนเข้าใจมันได้อย่าง
รวดเร็ว 

    2.3  เขียนย่อหวัข้อที�นกัเรียนคดิวา่ได้เรียนรู้มนัแล้ว 

    2.4  ทําแผนภาพ เพื�อแสดงถงึพฒันาการตามลาํดบัที�ชอบด้วยเหตผุล 

    2.5  ใช้เครื�องบันทึกเสียง บันทึกเสียงการอธิบายสิ�งที�ได้เรียน และเปิดฟังว่ามนัทําให้
เข้ามากขึ �นหรือไม่ 

    2.6  ใช้เครื�องบันทกึเสียงทดสอบตวัเอง เช่น บันทึกคําศพัท์ที�เรียน และเว้นช่องว่างไว้
สําหรับแปล เพื�อใช้ทดสอบตวัเอง 

    2.7  ถามคนอื�นเพื�อทดสอบตวัเองถงึสิ�งที�ได้เรียน 

    2.8  เปลี�ยนความจริงเป็นรูปภาพ ถ้านกัเรียนต้องจํารายละเอียดเกี�ยวกบั   สิ�งที�เกิดขึ �น 
การใช้การจดจําจากตาราง หรือรูปภาพจะง่ายกว่าคําพูด เช่น ข้อมูลที� เป็นสถิติและข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ ซึ�งมีการนําเสนอเป็นรูปภาพ ทําให้ง่ายต่อการจดจํา หรือใช้จินตนาการทางภาพเป็น
เครื�องมือหนึ�งในการเรียน เช่น เหตกุารณ์สงครามโลกครั �งที� 2 นกัเรียนสามารถ   วาดแผนที�ยโุรปและใส่
ตวัเลขในประเทศที�ฮิตเลอร์บกุไปตามลําดบั 

    2.9  ใช้การ์ดเตือนความจํา เป็นการเขียนสิ�งที�ต้องเรียนรู้ลงบนกระดาษการ์ด เช่น สตูร 
หรือวันที�ต่าง ๆ และเสียบการ์ดไว้ในที� ๆ คณุมองเห็นได้ง่าย เช่น บนบอร์ดเหนือโต๊ะเขียนหนังสือ และ
ใช้การ์ดหมนุเวียนเปลี�ยน เพื�อไม่ให้เก่า และทดสอบตวัเองเกี�ยวกับความรู้ เมื�อการ์ดถกูเปลี�ยนไป หรือ
เก็บการ์ดไว้ในกระเป๋าถือ กระเป๋าหนังสือ หรือกระเป๋าสตางค์ เพื�อที�จะสามารถดูมันเมื�ออยู่ในเวลา
สํารอง เช่น เมื�อนั�งรถประจําทาง 

    2.10  ใช้เครื�องช่วยจํา ถือเป็นกลวิธีง่าย ๆ เพื�อช่วยความจํา อาจเป็นตัวอกัษรตัวแรก 
หรือประโยคแรกของรายการ ซึ�งนกัเรียนสามารถสร้างโครงสร้างของตวัเองขึ �นมาโดยใช้ตวัอกัษร ตวัเลข 
ที�มนัมีความหมายพิเศษแก่การจดจํา 
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   สรุปได้ว่า การใช้เทคนิคต่าง ๆ มีส่วนช่วยให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ที�มีประสิทธิภาพ ซึ�ง
เทคนิคเหล่านี �แต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันตามความถนัด หรือพรสวรรค์ของ  ผู้ เรียน แต่ก็เป็นปัจจัย
หนึ�งที�ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาระดบัของผลสมัฤทธิTทางการเรียน ดงันั �น ผู้วิจัยจึงได้
ตั �งสมมตฐิานในการวิจยัเพื�อศกึษาวา่พฤติกรรมการเรียนด้านการใช้เทคนิคในการเรียน มีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัผลสมัฤทธิTทางการเรียน 

 

2.9 การทดสอบตนเอง ทบทวน และเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน 

 ประธาน  วฒันวาณิชย์ (2537 : 31-35) กลา่วถึงการทดสอบและการทบทวน โดยการทดสอบนั �น อาจ
ทําได้โดยการตอบคําถามจากแบบฝึกหัด หรือคําถามที�ตั �งขึ �นเองเพื�อจะได้ทราบว่า ผู้ เรียนเข้าใจ
บทเรียนนั �นถกูต้องเพียงไร 

ส่วนการทบทวน เป็นการยํ �าไม่ให้ลืม วิธีการช่วยในการทบทวน เช่น การจดบันทึก หรือทํา
โน้ตย่อ และการขีดเส้นใต้ (สําหรับหนงัสือสว่นตวั) 

เช่นเดียวกับ วิสิทธิT  โรจน์พจนรัตน์ (2539 : 3-4) ที�ได้เสนอแนะวิธีการทําการบ้านและ
วิธีการทบทวนบทเรียนไว้ดงันี � 

1.  การทําการบ้านเป็นสว่นสําคญัมากของการเรียน เพราะถือเป็นการทบทวนบทเรียนที�มี
ระยะเวลาค้นคว้าทําความเข้าใจมากกว่าในห้องเรียน มีหลกัที�ควรยดึปฏิบตัดิงันี � 

    1.1  จัดเวลาทําการบ้าน ควรจะเป็นระยะเวลา 20.00 – 21.00 น. กับครึ�งวนัเช้าหรือ
บ่ายของวนัหยดุ และต้องทําอย่างสมํ�าเสมอ ถ้าวนัใดไม่มีการบ้านต้องทบทวนบทเรียนแทน 

    1.2  ตรวจดูความยากง่าย เมื�อได้รับคําสั�งจากครูให้ทําการบ้าน แบบฝึกหัดใดหรือ
บทเรียนใด ให้ตรวจดอูยา่งคร่าว ๆ ว่าพอทําได้หรือไม่ หากมีข้อสงสยัควรถามครูก่อน 

    1.3  รีบทําการบ้าน อย่าทิ �งไว้นาน เมื�อได้รับการบ้านวันใด ให้รีบทําให้เสร็จในวนันั �น 
ถึงแม้กําหนดส่งการบ้านจะเหลืออีกหลายวัน ยกเว้นจะได้รับการบ้านหลายวิชา       จึงค่อยทําวิชาที�
ต้องสง่ก่อนเป็นอนัดบัแรก หากทําการบ้านตามเวลาที�กําหนดไว้ไม่ทนัต้องทําในเวลาทบทวนบทเรียน 

    1.4  ตรวจความถกูต้องก่อนส่งครู 

2.  ทบทวนบทเรียน เป้นกระบวนการที�สําคัญเพราะเป็นการเสริมความเข้าใจและช่วยให้
จําแม่นยําขึ �น ควรมีหลกัปฏิบติัดงันี � 
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    2.1  จัดเวลาทบทวนบทเรียน ควรต่อจากการทําการบ้าน ควรทบทวนในช่วงพัก
กลางวนัหรือเวลาอื�น ๆ เช่น ก่อนครูเข้าสอน หรือชั�วโมงวา่ง เป็นต้น 

    2.2  โน้ตย่อใจความสําคญัของบทเรียน นอกจากจะเป็นประโยชน์สําหรับดกู่อนสอบ
แล้วยงัเป็นการทบทวนไปในตวัด้วย เพราะการจะย่อใจความสําคญัได้ต้องอ่านและเขียนไปด้วย ซึ�งทํา
ให้จําได้แม่นยํากว่าการอ่านเพียงอย่างเดียว การย่อควรใช้กระดาษฟุลสแก๊ปพบักลาง 1 คู่ของกระดาษ 
ก็ยอ่ได้หลายบท การย่อให้ย่อต่อกนัไปทีละบท หรือจะใช้กระดาษสมดุที�ไม่ใช้แล้วมาพบัก็ได้ 

    2.3  สําหรับวิชาคํานวณควรย่อเฉพาะกฎ ทฤษฎี นิยาม สตูร และหมั�นทําแบบฝึกหดัที�
เรียนไปแล้วเป็นการทบทวนสตูรไปด้วย 

    2.4  อ่านโน้ตย่อทุกเวลาที�ว่างพอจะอ่านได้ เช่น เวลาเช้าเมื�อมาถึงโรงเรียน  เวลาพัก
กลางวนั ชั�วโมงว่าง เป็นต้น 

   สรุปได้ว่า การทดสอบตนเอง เป็นการเตรียมตวัเองให้พร้อมก่อนการสอบ และเป็นการ
ตรวจสอบความรู้ที�ได้เรียนมา ว่ายงัมีข้อบกพร่องในเรื�องใดบ้าง หรือควรค้นคว้า อ่านหนงัสือเพิ�มเติมใน
สว่นใดบ้าง 
 2.10 กลยุทธ์ในการสอบและการเตรียมตัวสอบ 

 วิสิทธิT  โรจน์พจนรัตน์ (2539 : 12-14) ได้เสนอแนะหลกัการเตรียมตวัสอบไว้ดงัต่อไปนี � 
 1.  จดรายชื�อวิชาที�จะต้องสอบทั �งหมดเป็นรายการออกมา 

 2.  ตรวจดูว่าแต่ละวิชามีตําราเรียน สมุดจดเนื �อหาที�ครูให้จด โน้ตย่อ สมุดแบบฝึกหัด 
งานที�ครูสั�งให้ทําครบหรือไม่ หากไม่ครบจดัหาหรือจดัทําให้ครบ 

3.  แต่ละวิชาใช้กระดาษ 1 แผ่น จดชื�อเรื�อง หรือหัวข้อที�เรียน หากเป็นวิชา บรรยาย ถ้า
จดทําโน้ตยอ่ไว้แล้วควรทบทวนเนื �อหาจากแบบเรียน กฎ สตูร ทฤษฎี หรือหลกัเกณฑ์ที�ควรจําแล้วติดไว้
ที�แผ่นหน้าของแบบเรียนนั �น 

4.  อ่านทบทวนเนื �อหาตามโน้ตย่อ หรือทดลองทําแบบฝึกหดัตาม หวัข้อเรื�องที�จดไว้ โดย
ดําเนินการตามตารางแบ่งเวลาดหูนงัสือ 

5.  ตารางดหูนงัสือ (แบ่งเป็นวิชาสําคญั ๆ) 
วุฒิพล  สกลเกียรติ (2542 : 32-34) ได้นําเสนอการเตรียมตัวและการทําข้อสอบ ซึ�งพอ

สรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดงันี � 
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1.  ทําตารางสอบที�จะต้องสอบ ทั �งสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบเก็บคะแนนไว้ซึ�ง
อาจจะดูได้จากคู่มือนักเรียน นักศึกษา หรือปฏิทินของสถาบนัการศกึษา หรือสอบถามอาจารย์ผู้สอน
ในกรณีของการสอบย่อยเก็บคะแนน) 

2.  อ่านหนังสือเตรียมสอบ ควรอ่านวิชาที�สอบวนัแรกไปจนถึงวนัสดุท้ายแล้วจึงอ่านย้อน
จากวนัสดุท้ายถึงวนัแรกอีกครั �ง ทั �งนี �ต้องอ่านให้เสร็จก่อนสอบ 

3.  ดูข้อสอบเก่าประกอบ ซึ�งอาจขอจากรุ่นพี� การศึกษาจากข้อสอบเก่าจะ   ทําให้เห็น
แนวข้อสอบชดัเจนยิ�งขึ �น 

4.  การติวกับเพื�อน การติวร่วมกันด้วยการตั �งคําถามผลดักันถาม โต้เถียงในเนื �อหาวิชา 
จะช่วยทําให้จําได้ง่าย เห็นข้อผิดพลาดของตวัเองและไม่รู้สกึเบื�อหน่าย 

5.  การค้นคว้าเพิ�มเติม ควรจะสอบถามอาจารย์ผู้สอนก่อนว่าต้องการให้ค้นคว้าเพิ�มเติม
เพื�อใช้ในการศกึษาหรือไม่ หรือข้อสอบจะออกเฉพาะที�บรรยายหรือในตําราเท่านั �น 

6.  จําหัวข้อสําคัญ ๆ ไว้ โดยเฉพาะหัวข้อที�อาจารย์ผู้ สอนเน้นเป็นพิเศษ และควรจํา
รายละเอียดในหวัข้อนั �น ๆ ด้วย 

7.  การตีความคําถามในข้อสอบให้ถกูต้อง เมื�อทําข้อสอบ ควรอ่านคําถามอย่างรอบคอบ 
และตีความหมายให้ชดัเจนว่าให้ตอบอย่างไร เช่น คําต่อไปนี � อธิบาย ยกตวัอย่างตรงข้าม เปรียบเทียบ 
คําจํากดัความ วิจารณ์ สรุป เป็นต้น 

8.  การเตรียมตวัในคืนก่อนสอบ ในกรณีที�ไม่ได้วางแผนเตรียมดหูนงัสือมาก่อน ช่วงเวลา
นี �นักเรียน นักศึกษามักจะหักโหมอย่างหนึ�งซึ�งไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจําอะไรไม่ได้ดีแล้ว ยังให้
สขุภาพทรุดโทรมอีก ฉะนั �น ถ้าได้ดูหนังสือมาอย่างหนังแล้ว คืนก่อนสอบควรนอนให้เต็มที� ส่วนการ
ทบทวนวชิาที�สอบในวนัรุ่งขึ �น ควรทบทวนตั �งแตต่อนเย็นของคืนก่อนสอบ และตอนเช้ามืดของวนัสอบ 

9.  การเตรียมตวัในเช้าวนัสอบ ควรตื�นนอนแต่เช้ากว่าปกติ ทานอาหารตามปกติ แต่ต้อง
ระวังอาหารที�จะทําให้ท้องเสีย เตรียมอุปกรณ์การสอบให้เรียบร้อยครบถ้วน และควรมีเกินไว้บ้าง 
รวมทั �งนาฬิกาและสิ�งจําเป็นส่วนตัว เช่น ยาแก้โรคประจําตวั เดินทางไปห้องสอบแต่เช้า ให้ทนัเวลา
สอบ ถ้ามีเวลาก่อนเข้าห้องสอบอาจทบทวนโน้ตย่อได้ 

10.  การทําข้อสอบที�เป็นปรนัย ควรทําให้ครบทกุข้อ สําหรับตวัเลือกนั �นผู้ออกข้อสอบมัก
เฉลี�ยคําตอบที�ถูกไว้ในตวัเลือกอย่างละตัวเท่า ๆ กัน การเลือกตัวเพียงตัวใดตัวหนึ�ง  ทั �งหมดก็จะได้
คะแนนไม่ถึงครึ�ง ข้อสงัเกตในการเลือกตวัเลือก ตวัเลือกที�สั �นหรือยากเกินไป   มักจะมีข้อน่าสนใจคือ 
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ผิดแน่หรือถกูแน่ ในกรณีที�มีการหกัคะแนนคําตอบที�ตอบผิด ไม่ควรเสี�ยงเดา แต่ถ้าไม่มีการหกัคะแนน
ก็ควรเดาดีกวา่ไม่ตอบ แต่อย่าเดาอยา่งไม่มีเหตผุล 

11.  การทําขอสอบที�เป็นอตันยั หลกัใหญ่ในการตอบคําถามแบบอตันยั คือ     ผู้ตอบต้อง
ดหูนังสือมากพอและจะต้องอธิบายอย่างละเอียดให้ตรงประเด็นคําถาม ระมัดระวังการใช้ภาษา ควร
เป็นภาษาสภุาพ ไม่วกวน ไม่ใช้ภาษาแสลง หรือภาษาพูด เรียงหัวข้อตามลําดบัอย่างชดัเจน ไม่ควร
เขียนบรรยายติดกันยาว ๆ โดยไม่แบ่งหวัข้อ เขียนด้วยลายมือที� อ่านง่าและสะอาดตา คิดให้ละเอียด
ก่อนลงมือเขียนคําตอบ ถ้าข้อสอบมีหลายข้อ ควรแบ่งเวลาให้แต่ละข้อ เลือกทําข้อที�ทําได้ก่อน อย่าคิด
นานจนเกินไป ถ้าลืมคําตอบอาจจะละเว้นที�ว่างไว้ และเมื�อนึกคําตอบได้จงึนํามาเขียนเพิ�มเติมลงไป 

12.  การทําข้อสอบควรตอบสอบและดขู้อสอบให้ทั�วทกุหน้า บางคนรีบทําแล้วลืมไปว่ามี
ข้อสอบอยู่ด้านหลงัอีกก็เป็นไปได้ 

13.  ถ้ามีเวลาเหลือในการทําข้อสอบ ควรทบทวนคําตอบโดยเฉพาะข้อสอบ   อตันัย และ
ถ้าเป็นข้อสอบปรนยั ควรตรวจสอบว่าทําครบทกุข้อหรือไม่ 

14.  อย่าลืมดูรายละเอียดปลีกย่อยก่อนส่งกระดาษคําตอบ เช่น การเขียนชื�อ   เลขที�นั�ง
สอบ ในทกุหน้าของกระดาษคําตอบ เป็นต้น   

นอกจากนี �กลุ่มเพื�อนยังเป็นแหล่งสําคัญที�จะได้ข้อสอบที�ดี เพื�อนร่วมห้องสามารถ
แลกเปลี�ยนคําถาม คําตอบกันได้ เทคนิคการรวบรวมและเปลี�ยนคําถาม คําตอบในกลุ่ม จะช่วยให้
ผู้ เรียนทกุคนฝึกหัดทําข้อสอบโดยทําข้อสอบสั �น ๆ ช่วยให้ผู้ เรียนมั�นใจ กระตุ้นผู้ เรียนให้หัดช่วยตนอง 
การแลกเปลี�ยนคําถามกบัคนอื�น ๆ ทําให้ได้คําถามคําตอบ ซึ�งผู้ เรียนไม่เคยคาดคิดมาก่อน นอกจากนี �
ผู้ เรียนยงัได้แก้ไขปรับปรุงคําตอบตนเอง โดยการเพิ�มพนูที�ได้จากกลุม่เพื�อน (ศิราภรณ์  เทพฉิม  2541 : 
61)  

จากปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการเรียนทั �ง 10 ด้าน ของ LASSI นั �น จะเห็นได้ว่า ปัจจัย
ทางด้านการรวบรวมข้อมลู การเลือกใจความสําคัญ การใช้เทคนิคต่าง ๆ การทดสอบตนเอง และกล
ยุทธ์ในการสอบนั �น ยงัไม่ได้มีการทําวิจัยในเรื�องนี �อย่างเฉพาะเจาะจง จึงถือเป็นข้อสงัเกตที�น่าสนใจ
ประการหนึ�ง ว่าในอนาคตควรมีการทําการศึกษา และค้นคว้าอย่างลกึซึ �ง เพื�อเป็นข้อมลูสนับสนนุว่ามี
ปัจจัยเหล่านี � ส่งผลต่อผลสมัฤทธิTทางการเรียนหรือไม่ อย่างไร จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ วิจัยสนใจจะศึกษา
พฤตกิรรมการเรียน โดยศกึษาปัจจยัทั �ง 10 ด้าน เพื�อช่วยเป็นแนวทางในการศึกษารายด้านอย่างลกึซึ �ง
ต่อไป 
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ผู้วิจัยได้ทําการประมวลเอกสารด้านพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เช่น งานวิจยัของ 
ศรีระพร  จันทโนทก (2538 : 84-86) ที�ศึกษาตัวแปรที�เกี�ยวข้องกับผลสัมฤทธิTทางการเรียนของ
นกัศกึษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั   อสัสมัชญั กรุงเทพมหานคร โดยกลุม่ตวัอย่างเป็นนักศึกษา
ชั �นปีที� 2, 3 และ 4 จากการศึกษา พบว่า นกัศกึษา นิสยัในการเรียนโดยรวม และนิสยัในการเรียนด้าน
การแบ่งเวลาในการเรียน ด้านการทําการบ้าน ด้านการทบทวนบทเรียน ด้านการตั �งใจเรียน และด้าน
การวางแผนในการเรียน มีความสมัพันธ์กับผลสัมฤทธิTทางการเรียนของนักศึกษาชั �นปีที� 3 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ส่วนนักศึกษาชั �นปีที� 4 นิสยัการเรียนโดยรวม และนิสัยในการเรียนด้านการแบ่ง
เวลาในการเรียน ด้านการทําการบ้าน ด้านการทบทวนบทเรียน ด้านการตั �งใจเรียน ด้านการวางแผนใน
การเรียน มีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิTทางการเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

มณฑาทิพย์  มณีโชติรัตน์ (2542 : 57-63) ที�ศึกษาปัจจัยบางประการที�สัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิTทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนักศึกษาแพทย์ชั �นปีที� 5 จํานวน 60 คน ซึ�งผลการวิจยัพบว่าความถนดัทางการเรียน และ
นิสยัในการเรียนเป็นตวัแปรหนึ�งที�สามารถพยากรณ์คะแนนเฉลี�ยสะสมในชั �นพรีคลินิก ชั �นคลินิก และ
คะแนนเฉลี�ยสะสมตลอดหลกัสตูร โดยที�มีความสมัพนัธ์เชิงพยากรณ์ในทางบวก 

ขวัญฤดี  ขําซ่อนสัตย์ (2542 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื� องการศึกษาพฤติกรรมความ     
รับผิดชอบของนกัศกึษามหาวิทยาลยัมหดิล ซึ�งความรับผิดชอบในที�นี �หมายถึง การทุ่มเทความสามารถ
ในการศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ และพยายามปรับปรุงตนเองในทุก ๆ ด้าน ซึ�งผลการวิจัย
พบว่านักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
พฤตกิรรมความรับผิดชอบโดยรวมทกุด้านไม่แตกตา่งกนั เมื�อ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษาใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพมีพฤติกรรมความ     รับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียนสงูกว่านักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 และในนักศึกษาที�มี
ผลสัมฤทธิTทางการเรียนต่างกัน พบว่า   นักศึกษาที�มีผลสัมฤทธิTทางการเรียนสูงมีพฤติกรรมการ
รับผิดชอบต่อการศกึษาเลา่เรียนสงูกว่า นกัศกึษาที�มีผลสมัฤทธิTทางการเรียนตํ�า 

สนทยา  เขมวิรัตน์ (2542 : บทคดัย่อ) ศึกษาตวัแปรบางประการที�สมัพันธ์กับผลสมัฤทธิT

ทางการเรียนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั �นสงู สายวิชาบริหารธรุกิจ สถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 281 คน พบว่าตัวแปรที�
สามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธิTทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการตลาดอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
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ที�ระดบั .05 คือ พื �นความรู้เดิม และนิสยัในการเรียน โดยมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับผลสมัฤทธิTทางการ
เรียน แสดงว่าถ้านักศึกษามีนิสยัในการเรียนที�ดี   จะส่งเสริมให้มีผลสมัฤทธิTทางการเรียนสงูขึ �น โดย
นิสยัในการเรียนที�ดีนั �น ประกอบด้วยการแบ่งเวลาในการเรียน การทําการบ้าน การทบทวนบทเรียน มี
ความตั �งใจในการเรียน มีการวางแผน ในการเรียน และการเตรียมตวัสอบ 

แสงอรุณ  พจน์พัฒนพล (2545 : บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที�ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั �นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ 
กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที�กําลงัศึกษาในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั �นสูง 
และชั �นปีที� 2 ของคณะไฟฟ้า เทคโนโลยีการผลติ คณะเครื�องกล และคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 360 คน 
ผลการศึกษาพบว่า การใช้เวลาเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ คุณภาพชีวิต ในนักศึกษาที�มีการ
วางแผนเวลา เช่น การทบทวนบทเรียน การศึกษาค้นคว้า   ห้องสมดุ การอ่านหนังสือ การใช้เวลาว่าง
หลงัเลิกเรียนทําการบ้าน จะทําให้นกัศกึษามีผลสมัฤทธิTทางการเรียนสงู 

จากงานวิจยัข้างต้น จะเหน็วา่ยงัไม่มีผู้ใดศกึษารูปแบบพฤติกรรมการเรียนที�แยกย่อยตาม
คณะต่าง ๆ และมีหลากหลายสาขาวิชาในงานวิจัยเดียวที�สามารถชี �ให้เห็นความแตกต่างของ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา จึงเป็นสาเหตใุห้ผู้ วิจัยสนใจที�จะศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
เรียนกบัสาขาวิชาดงักล่าว  



บทที� 3 
 

วิธีดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 
 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัศลิปากร ผู้วจิยัดําเนินการตามขั (นตอนดงันี ( 
 1.  กําหนดกลุม่ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 2.  เครื0องมือที0ใช้ในงานวิจยั 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมลู 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที0ใช้ในการศึกษาครั (งนี (  ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในสาขาการสอนภาษาไทย  สังคมศึกษา  การศึกษาปฐมวัย  ประถมศึกษา  
การศกึษาตลอดชีวิต  จิตยา  เทคโนโลยีทางการศกึษา  วิทยาศาสตร์การกีฬา  จํานวนทั (งสิ (น  299  คน 
 กลุม่ตวัอยา่งที0ใช้ในการศกึษาครั (งนี (  ได้แก่  นักศึกษาระดบัปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ในสาขาการสอนภาษาไทย  การสอนภาษาองักฤษ  สงัคมศึกษา  การศึกษา
ปฐมวยั  ประถมศึกษา  การศึกษาตลอดชีวิต  จิตวิทยา  เทคโนโลยีทางการศึกษา  วิทยาศาสตร์การ
กีฬา  ได้จํานวนกลุม่ตวัอย่าง  176  คน  ดงัตารางที0  1 
 วธีิการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง 

 การกําหนดกลุม่ตวัอย่าง  ผู้วิจยัใช้ตารางการกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and 
Morgan (1970:607-610) ที0ระดับความเชื0อมั0นที0 .05  ร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่าง  จํานวน 176 
คน หลงัจากนั (นจึงใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั (น (Stratified Random Sampling)  ตามสาขา  โดย
เทียบสดัสว่นกลุม่ตวัอย่างดงัตารางที0 1 
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ตารางที� 2  จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 

สาขาวิชา จํานวนประชากร จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 
การสอนภาษาไทย 21 13 
การสอนภาษาองักฤษ 22 12 
การสอนสงัคมศึกษา 31 18 
การศึกษาปฐมวยั 30 18 
การศึกษาประถมศกึษา 28 17 
จิตวิทยา 35 21 
เทคโนโลยีทางการศกึษา 32 16 
การศึกษาตลอดชีวิต 51 31 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 49 30 

รวม 299 176 
 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั 
 การวจิยัในครั งนี ผูว้จิยัทาํการเกบ็ขอ้มลูโดยใชเ้ครื องมอื 2 ชนิด คอื 
 2.1 แบบสาํรวจขอ้มลูทั  วไป 
 2.2 แบบสาํรวจพฤตกิรรมการเรยีนของนักศกึษา 
เครื องมอืที ใชใ้นการวจิยัครั งนี เป็นแบบสาํรวจพฤตกิรรมการเรยีนที ผูว้จิยั ปรบัมาจากแบบทดสอบ
ยุทธวธิกีารเรยีนของ สงิห ์ ไทยวงศ ์ (2544) ที ไดด้ดัแปลงขอ้คาํถามมาจากแบบสาํรวจ Learning 
and Study Strategies Inventory (LASSI) ของมหาวทิยาลยัเทก็ซสัแหง่ออสตนิ(University of 
Texas at Austin) โดย ดร.แคร ์ อ ี เวยีนสเดยีน (Claire E. Weinstein) ดร.เดวดิ อาร ์ พอลเมอร ์
David R. Palmer) และดร.แอน ซ ี สเคราท ์ (Ann C.Schulte) ที สรา้งขึนเมื อปี ค.ศ.1987 เพื อเกบ็
ขอ้มลูนักศกึษาในดา้นต่างๆ เช่น การเรยีน เพื อประโยชน์ในการใหค้าํปรกึษา และช่วยเหลอื
นกัศกึษาที มปีญัหาทางการเรยีน ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 77 ขอ้ แบ่งออกเป็น 10 ดา้นดงันี 
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  1. วดัเรื องทศันคตใินการเรยีน ไดแ้ก่ ขอ้ 5 14 18 29 38 45 54 และ 69 จํานวน 8 ขอ้ 
  2. วดัเรื องแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ขอ้ 10 13 16 28 33 41 49 และ 56 จาํนวน 8 ขอ้ 
  3. วดัเรื องของการจดัการเวลาเพื อการเรยีน ไดแ้ก่ ขอ้ 3 22 36 42 48 58 66 และ 
74 จํานวน 8 ขอ้ 
  4. วดัเรื องของความวติกกงัวลเกี ยวกบัการปฏบิตัตินในการเรยีน ไดแ้ก่ ขอ้ 1 9 25 
31 35 54 57 และ 63 จาํนวน 8 ขอ้ 
  5. วดัเรื องการมสีมาธติ่อการเรยีน ไดแ้ก่ ขอ้ 6 11 39 43 46 55 61 และ 68 จํานวน 
8 ขอ้ 
  6. วดัเรื องของกระบวนการรวบรวมขอ้มูลและความกระตอืรอืรน้ในการคน้หาความรู ้
ไดแ้ก่ ขอ้ 12 15 23 32 40 47 67 และ 76 จํานวน 8 ขอ้ 
  7. วดัเรื องของความสามารถในการจบัประเดน็หรอืใจความสาํคญัในบทเรยีน ไดแ้ก่ 
ขอ้ 2 8 60 72 และ 77 จํานวน 5 ขอ้ 
  8. วดัในเรื องของการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ และอุปกรณ์ช่วยเหลอืในการเรยีน ไดแ้ก่ ขอ้ 7 
19 24 44 52 53 62 และ 73 จาํนวน 8 ขอ้ 
  9. วดัเรื องของการทดสอบตวัเองและการทบทวน การเตรยีมตวัในเขา้เรยีน ไดแ้ก ่
ขอ้ 4 17 21 26 30 37 65 และ 70 จาํนวน 8 ขอ้ 
     10. วดัเรื องของกลยุทธวธิใีนการสอบและ การเตรยีมตวัสอบไดแ้ก่ ขอ้ 20 27 34 52 
59 64 71 และ 75 จํานวน 8 ขอ้ 
 
โดยลกัษณะคาํตอบเป็นมาตราสว่นแบบประเมนิคา่ 5 ระดบั (Likert Scale) 
 ขอ้ความทางบวก 
  ไมเ่ป็นจรงิเลย   ระดบัคา่คะแนน 1 คะแนน 
  ไมเ่ป็นจรงิเป็นสว่นมาก  ระดบัคา่คะแนน 2 คะแนน 
  จรงิพอ ๆ กบัไมจ่รงิ   ระดบัคา่คะแนน 3 คะแนน 
  จรงิเป็นส่วนมาก    ระดบัคา่คะแนน 4 คะแนน 
  เป็นจรงิที สดุ   ระดบัคา่คะแนน 5 คะแนน 
 ขอ้ความทางลบ 
  ไมเ่ป็นจรงิเลย   ระดบัคา่คะแนน 5 คะแนน 
  ไมเ่ป็นจรงิเป็นสว่นมาก  ระดบัคา่คะแนน 4 คะแนน 
  จรงิพอ ๆ กบัไมจ่รงิ   ระดบัคา่คะแนน 3 คะแนน 
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  จรงิเป็นส่วนมาก   ระดบัคา่คะแนน 2 คะแนน 
  เป็นจรงิที สดุ   ระดบัคา่คะแนน 1 คะแนน 
 
เกณฑ์ในการแปลความหมาย 
 เกณฑใ์นการแปลความหมายพฤตกิรรมการเรยีนในทุกดา้น ยกเวน้ดา้นความวติกกงัวล
เกี ยวกบัการปฏบิตัตินในการเรยีน แบ่งเป็น 4 ระดบั คอื 
 คะแนนระหวา่ง 4.01-5.00 แสดงวา่มพีฤตกิรรมการเรยีน เหมาะสมมากที สุด 
 คะแนนระหวา่ง 3.01-4.00 แสดงวา่มพีฤตกิรรมการเรยีน เหมาะสมมาก 
 คะแนนระหวา่ง 2.01-3.00 แสดงวา่มพีฤตกิรรมการเรยีน เหมาะสมปานกลาง 
 คะแนนระหวา่ง 1.00-2.00 แสดงวา่มพีฤตกิรรมการเรยีน เหมาะสมน้อย 
 สาํหรบัดา้นความวติกกงัวลเกี ยวกบัการปฏบิตัตินในการเรยีน 
 คะแนนระหวา่ง 4.01-5.00 แสดงวา่  มพีฤตกิรรมการเรยีนเหมาะสมน้อย     
                             (มคีวามวติกกงัวลมาก) 
 คะแนนระหวา่ง 3.01-4.00 แสดงวา่  มพีฤตกิรรมการเรยีนเหมาะสมปานกลาง 
                    (มคีวามวติกกงัวลปานกลาง) 
 คะแนนระหวา่ง 2.01-3.00 แสดงวา่  มพีฤตกิรรมการเรยีนเหมาะสมมาก  
                     (มคีวามวติกกงัวลน้อย) 
 คะแนนระหวา่ง 1.00-2.00 แสดงวา่  มพีฤตกิรรมการเรยีนเหมาะสมมากที สุด  
                     (มคีวามวติกกงัวลน้อยที สุด) 
 
คณุภาพของแบบสาํรวจพฤติกรรมการเรียน 
 ผูว้จิยัไดนํ้าไปทดลองหาคณุภาพเครื องมอื (Try out) กบันักศกึษาที ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จํานวน 75 คน จากนั นนํามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที กําหนด เพื อหาอํานาจจําแนกเป็นรายขอ้ 
โดยแบบสาํรวจมอีํานาจจําแนกระหว่าง 0.21-0.68 และหาค่าความเชื อมั  นของแบบทดสอบ โดยวธิี
สมัประสทิธิ gแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์ 2540 : 125  -126)   ได้ค่าความ
เชื0อมั0นทั (งฉบบั 0.94 และมีค่าความเชื0อมั0น   รายด้าน ดงันี (  ทศันคติและความสนใจ  0.82  แรงจงูใจ วินยัในตนเอง
และความพยายามในการทํางานหนัก  0.85  การจดัการกับเวลาทางด้านการเรียน  0.78  ความวิตก
กังวลเกี0ยวกับการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย 0.80 การมีสมาธิและการเอาใจใส่ต่อการเรียน 0.87
กระบวนการรวบรวมข้อมูล การกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้และการใช้เหตุผล  0.90 การเลือก
ใจความสําคญัและการจดจําเนื (อหาที0สําคญั 0.71การใช้เทคนิคและเครื0องมืออปุกรณ์ช่วยเหลือในการ
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เรียน  .91 การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน .76  และยทุธวิธีในการสอบ
และเตรียมตวัสอบ .87 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัดําเนินการตามขั (นตอนดงันี ( 
 1.  ขอหนังสือเพื0อขอความอนุเคราะห์จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการขอ
อนญุาตแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากนกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์   
 2.  อาจารย์นําแบบสอบถามไปทําการเก็บข้อมูลกับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศิลปากร   

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.  ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามที0ได้รับกลบัคืนมาทกุฉบบั 
 2.  ตรวจคําตอบและกําหนดคา่ให้กบัคําตอบทกุข้อในแบบสอบถามปลายปิด 
 3.  บนัทกึค่าคําตอบที0ได้จากแบบสอบถามแต่ละข้อเข้าแฟ้มข้อมลูของระบบคอมพิวเตอร์ 

สถิตทีิ�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.  หาค่าร้อยละ  ค่าคะแนนเฉลี0ย (Mean) และ ค่าความเบี0ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยรวมเป็น
รายด้าน 

2.    การทดสอบ t-test  เพื0อเปรียบเทียบพฤติการเรียนของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศิลปากร    จําแนกตามเพศ  ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน  รายได้ของนกัศกึษา 

3.  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One Way ANOVA  เพื0อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  จําแนกตามสาขาวิชา 
เมื0อพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ จึงทําการทดสอบรายคู่ด้วยค่าสถิติทดสอบ LSD  (least-
significant  difference) 
 



บทที�  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

จากการศึกษาวิจยัเรื�อง  “การศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร”  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสรุปเป็น  3  ตอน  ดงันี + 

ตอนที�  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมลูโดยแจกแจงความถี�   
คา่ร้อยละ  คา่เฉลี�ย  (mean)  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation)  ประกอบตาราง 

ตอนที�  2  ผลการวิเคราะห์การศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร แบ่งออกเป็น  10 ด้าน  คือ  ด้านทศันคติ  ด้านแรงจูงใจ  ด้านการจดัการเวลา       
ด้านความวิตกกังวล ด้านการมีสมาธิ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการเลือกใจความสําคญั 
ด้านการใช้เทคนิคในการเรียน ด้านการทดสอบตนเองและด้านยุทธวิธีในการสอบ  ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  (rating  scale)  5  ระดบั  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คา่เฉลี�ย  (mean)  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation)   เปรียบเทียบระดบัค่า
คะแนนเฉลี�ยระหว่างกลุ่มโดยจําแนกตามเพศ และคะแนนเฉลี�ยสะสม ด้วยสถิติทดสอบ  t-test,  
เปรียบเทียบระดับค่าคะแนนเฉลี�ยระหว่างกลุ่มโดยจําแนกตามสาขาวิชา    และรายได้ของ
นกัศกึษาต่อเดือน    ด้วยสถิติทดสอบ  One way ANOVA  และหากพบว่ามีความแตกตา่งจะทํา
การทดสอบรายคูด้่วยคา่สถิตทิดสอบ  LSD  (least-significant  difference) 

 

ตอนที�  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม  เพศ  สาขาวิชา  ผลสมัฤทธิZทางการ
เรียน  และรายได้ 
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ตารางที�  3  จํานวน  และร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามตวัแปร  เพศ  สาขาวิชา  คะแนนเฉลี�ย 
       สะสม  และรายได้ของนกัศกึษาตอ่เดือน    (n = 176) 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน  (คน) ร้อยละ 
1.  เพศ   
         ชาย 49 27.84 
         หญิง 127 72.15 
               รวม 176 100.00 

2.  สาขาวิชา   
         การศกึษาปฐมวยั 18 10.20 
         การประถมศกึษา 17 9.70 
         ภาษาไทย 13 7.30 
         ภาษาองักฤษ 12 6.80 
         สงัคมศกึษา 18 10.20 
         เทคโนโลยีทางการศกึษา 16 9.00 
         จิตวิทยา 21 12.10 
         การศกึษาตลอดชีวิต 31 17.60 
         วิทยาศาสตร์การกีฬา 30 17.10 
               รวม 176 100.00 

3.  ผลสมัฤทธิZทางการเรียน   
         00.00 – 1.99 2 0.80 
         2.00 – 2.99 59 33.90 
         3.00 ขึ +นไป 115 65.30 
               รวม 176 100.00 

4.  รายได้ของนกัศกึษาตอ่เดือน   

         ตํ�ากวา่  1,500  บาท 12 6.80 
         ระหวา่ง 1,501 - 3,000  บาท 69 39.40 
         ระหวา่ง 3,001 - 4,500  บาท 54 30.50 
         ระหวา่ง 4,501 – 6,000  บาท 31 17.40 
         ตั +งแต ่6,001 บาทขึ +นไป 10 5.90 
               รวม 176 100.00 
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จากตารางที� 3 แสดงให้เห็นวา่ นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรจํานวน  
176  คน จําแนกตามเพศ พบว่า เป็นเพศชายจํานวน 49 คน  คิดเป็นร้อยละ  22.50 เป็นเพศหญิง
จํานวน  127  คดิเป็นร้อยละ  77.50    
 จําแนกตามสาขาวิชาพบว่านกัศกึษาที�ศึกษาในสาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั จํานวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20    สาขาวิชาการประถมศึกษา จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70
สาขาวิชาภาษาไทยจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 สาขาวิชาภาษาองักฤษจํานวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ  6.80 สาขาวิชาสงัคมศกึษา จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90  สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางการศกึษา  จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 สาขาวิชาจิตวิทยาจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.10   สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60  และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาจํานวน 30 คน คดิเป็นร้อยละ  17.10 
 จําแนกตามผลสัมฤทธิZทางการเรียนพบว่านักศึกษาที�มีผลสัมฤทธิZทางการเรียน
ระหว่าง00.00 – 1.99 จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80   ผลสมัฤทธิZทางการเรียนระหว่าง 2.00 – 
2.99 จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90   และผลสมัฤทธิZทางการเรียน3.00 ขึ +นไป  จํานวน 115 
คน คดิเป็นร้อยละ 65.30    
 จําแนกตามรายได้ของนกัศกึษาตอ่เดือน พบวา่นกัศกึษามีรายได้ตํ�ากว่า  1,500  บาท 
จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80   มีรายได้ระหว่าง 1,501 - 3,000  บาทจํานวน 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.10    มีรายได้ระหว่าง 3,001 - 4,500  บาท จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50  มี
รายได้ระหว่าง 4,501 – 6,000  บาท  จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40  และมีรายได้ตั +งแต ่6,001 
บาทขึ +นไป จํานวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 5.90   
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ตารางที�  4  คา่เฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษา  
                   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  รายด้าน   (n = 176) 

การศึกษาพฤติกรรมการเรียน   S.D. ระดับ 
1.  ทศันคติ  2.19 .51 เหมาะสมคอ่นข้างน้อย 
2.  แรงจงูใจ  3.13 .37 เหมาะสมคอ่นข้างมาก 
3.  การจดัการเวลา  3.00 .36 เหมาะสมคอ่นข้างมาก 
4.  ความวิตกกงัวล     3.01 .50 เหมาะสมคอ่นข้างมาก 
5.  การมีสมาธิ   2.84 .45 เหมาะสมคอ่นข้างน้อย 
6.  การรวบรวมข้อมลู  3.40 .46 เหมาะสมคอ่นข้างมาก 
7.  การเลือกใจความสําคญั   2.95 .44 เหมาะสมคอ่นข้างน้อย 
8.  เทคนิคในการเรียน   3.08 .41 เหมาะสมคอ่นข้างมาก 
9.  การทดสอบตนเอง  3.09 .42 เหมาะสมคอ่นข้างมาก 
10.  ยทุธวิธีในการสอบ   2.85 .46 เหมาะสมคอ่นข้างน้อย 
        รวม  3.11 .43 เหมาะสมคอ่นข้างมาก 

 

 จากตารางที� 4  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่า โดยรวมนกัศกึษามีพฤติกรรมเหมาะสมคอ่นข้างมาก  เมื�อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า  พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาด้านการรวบรวมข้อมูลและกระตือรือร้นใน
การหาความรู้ มากที�สดุ (Χ  =  3.40, S.D.  = 0.46 )  รองลงมาคือด้านการทดสอบตนเอง การ
ทบทวน และการเตรียมตวัในการเรียน(  Χ  =  3.09, S.D.  = 0.42 )   ด้านเทคนิคและอปุกรณ์
ช่วยเหลือในการเรียน    (Χ  =  3.08, S.D.  = 0.41)    และด้านทศันคติในการเรียนเป็นลําดบั
สดุท้าย (  Χ  =  2.19, S.D.  = 0.51 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  
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ตารางที�  5  คา่เฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษา  
                   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  ด้านทศันคตใินการเรียน   (n = 176) 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

ระดับพฤติกรรมการเรียน  
 
 S.D. 

ระดับ 
พฤติกรรม
การเรียน 

ไม่เป็น
จริงเลย 

 
 
 

ไม่เป็น
จริงส่วน 

มาก 
 
 

เป็นจริง
พอๆกับ
ไม่เป็น
จริง 

 

จริง
เป็น
ส่วน 
มาก 

 

เป็น
จริง
ที�สุด 

 
 

1.  ข้าพเจ้าไม่สนใจว่าจะเรียนจบ
หรือไม่ตราบใดที�ข้าพเจ้าสามารถ
หาคูค่รองได้ 

4 
 

2 
 

7 
 

16 
 

147 
 

4.65 .83 มาก 

2. ข้าพเจ้ารู้สกึสบัสนและลงัเลวา่ 
 เป้าหมายการเรียนของข้าพเจ้า
ควรเป็นอะไร 

14 
 

29 
 

68 
 

45 
 

20 
 

3.14 1.05 คอ่นข้างมาก 

3.  ข้าพเจ้าไมค่อ่ยไปมหาวิทยาลยั 1 3 15 23 134 4.54 .81 มาก 
4. บ่อยครั +งที� ข้าพเจ้ารู้สึกว่า
ควบคมุ สิ�งที�เกิดขึ +นกบัข้าพเจ้าที� 
มหาวิทยาลยัได้น้อยมาก 

4 
 

24 
 

67 
 

66 
 

15 
 

3.35 .89 คอ่นข้างมาก 

5. ข้าพเจ้าไม่สนใจเกี�ยวกับ
การศึกษาทั�วไป ข้าพเจ้าต้องการ
เพียงที�จะได้ทํางานดี ๆ 

6 
 

17 
 

50 
 

74 
 

29 
 

3.56 .97 คอ่นข้างมาก 

6. ข้าพเจ้าเรียนเฉพาะวิชาที�
ข้าพเจ้าชอบ 

4 
 

14 
 

51 
 

55 
 

52 
 

3.72 1.03 คอ่นข้างมาก 

7. ความกังวลว่าจะทําข้อสอบได้
ไม่ดีนั +น รบกวนสมาธิในการสอบ  
ของข้าพเจ้า 

14 
 

29 
 

73 
 

43 
 

17 
 

3.13 1.02 คอ่นข้างมาก 

8. ข้าพเจ้าคิดว่าวิชาที�สอนในชั +น 
ไมมี่คณุคา่ที�จะเรียนรู้เลย 

0 
 

8 
 

44 
 

65 
 

59 
 

3.09 .93 คอ่นข้างมาก 

รวม      3.80 .51 คอ่นข้างมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  
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จากตารางที� 5  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านทศันคติในการเรียน พบว่า โดยรวมนกัศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสม
คอ่นข้างมาก  (Χ  =  3.80,  S.D.  = 0.51 )เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่  ข้าพเจ้าไม่สนใจว่าจะ
เรียนจบหรือไม่ตราบใดที�ข้าพเจ้าสามารถหาคูค่รองได้  มากที�สดุ (Χ  =  4.65, S.D.  = 0.83 )  
รองลงมาคือ ข้าพเจ้าไม่คอ่ยไปมหาวิทยาลยั  (Χ  =  4.54, S.D.  = 0.81 )   ข้าพเจ้าเรียนเฉพาะ
วิชาที�ข้าพเจ้าชอบ  (Χ  =  3.72, S.D.  = 1.03)  และข้าพเจ้าคิดว่าวิชาที�สอนในชั +น ไม่มีคณุคา่ที�
จะเรียนรู้เลย  เป็นลําดบัสดุท้าย (Χ  =  3.09, S.D.  = 0.93) 

 
ตารางที�  6  คา่เฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษา  
                   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  ด้านแรงจงูใจในการเรียน  (n = 176) 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

ระดบัพฤติกรรมการเรียน  
 
 S.D. 

ระดับ 
พฤติกรรม
การเรียน 

ไม่เป็น
จริงเลย 

 
 
 

ไม่เป็น
จริงส่วน 

มาก 
 
 

เป็นจริง
พอๆกับ
ไม่เป็น
จริง 

 

จริง
เป็น
ส่วน 
มาก 

 

เป็น
จริง
ที�สุด 

 
 

1.ข้าพเจ้าทํางานที�ได้รับมอบหมาย
เสร็จทนัเวลา 

4 
 

13 
 

39 
 

74 
 

46 
 

3.78 .95 คอ่นข้างมาก 

2. ถ้าเนื +อหาบทเรียน น่าเบื�อ หรือ 
  ไมน่่าสนใจ ข้าพเจ้าก็จะพยายาม
เรียนตอ่ไปจนจบ 

3 
 

19 
 

63 
 

71 
 

20 
 

3.47 .86 คอ่นข้างมาก 

3. ข้าพเจ้ามาเรียนโดยไม่มีการ
เตรียมตวัก่อนมาเรียน 

17 
 

43 
 

77 
 

28 
 

11 
 

2.88 .97 คอ่นข้างน้อย 

4. ข้าพเจ้าเรียนอยา่งหนกัเพื�อให้
ได้เกรดที�ดีแม้วา่จะไมช่อบวิชานั +น 

7 
 

28 
 

80 
 

45 
 

16 
 

3.18 .95 คอ่นข้างมาก 

5. ข้าพเจ้ามักอ้างเหตุผลเข้าข้าง
ตวัเองเมื�อไมส่ามารถเรียนหรือ 
ทํางานสําเร็จตามที�ได้รับมอบหมาย 

24 
 

61 
 

63 
 

23 
 

5 
 

2.64 .95 คอ่นข้างน้อย 

6. ข้าพเจ้าวางมาตรฐานทางการ
เรียนสําหรับตนเองคอ่นข้างสงู 

5 
 

46 
 

66 
 

45 
 

14 
 

3.09 .93 คอ่นข้างมาก 

7. เมื�อพบบทเรียนที�ยาก ข้าพเจ้า 
มกัจะเลิกสนใจหรือเลือกเรียน 
เฉพาะสว่นที�งา่ย ๆ เทา่นั +น 

18 
 

64 
 

79 
 

13 
 

2 
 

2.57 .81 คอ่นข้างน้อย 

8. ข้าพเจ้าอา่นตําราเรียนที�ได้รับ 
     มอบหมายในวิชาตา่ง ๆ 

1 
 

19 
 

72 
 

58 
 

26 
 

3.46 .86 คอ่นข้างมาก 

รวม      3.13 .37 คอ่นข้างมาก 

 

X  
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จากตารางที� 6  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านแรงจูงใจในการเรียน  พบว่า โดยรวมนกัศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสม
คอ่นข้างมาก  (Χ  =  3.13,  S.D. = 0.37)  เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้าพเจ้าทํางานที�
ได้รับมอบหมายเสร็จทนัเวลา มากที�สดุ (Χ  =  3.78, S.D.  = 0.95 )  รองลงมาคือ ถ้าเนื +อหา
บทเรียน น่าเบื�อ หรือไม่น่าสนใจ ข้าพเจ้าก็จะพยายามเรียนตอ่ไปจนจบ  (Χ  =  3.47, S.D.  = 
0.86 )  ข้าพเจ้าอา่นตําราเรียนที�ได้รับ มอบหมายในวิชาตา่ง ๆ (Χ  =  3.46, S.D.  = 0.86)  และ
ข้าพเจ้ามกัอ้างเหตผุลเข้าข้างตวัเองเมื�อไมส่ามารถเรียนหรือทํางานสําเร็จตามที�ได้รับมอบหมาย  (Χ  
=  3.72, S.D.  = 1.03) เป็นลําดบัสดุท้าย  

 
ตารางที�  7  คา่เฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษา  
                  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  ด้านการจดัการเวลาในการเรียน  (n = 176)              

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

ระดับพฤติกรรมการเรียน  
 
 S.D. 

ระดับ 
พฤติกรรม
การเรียน 

ไม่เป็น
จริงเลย 

 
 
 

ไม่เป็น
จริงส่วน 

มาก 
 
 

เป็นจริง
พอๆกับ
ไม่เป็น
จริง 

 

จริง
เป็น
ส่วน 
มาก 

 

เป็น
จริง
ที�สุด 

 
 

1.  ข้าพเจ้าพบว่ามนัเป็นการยากที�
ต้องเรียนตามตารางเรียนที�ได้วางไว้ 

51 
 

76 
 

44 
 

4 
 

1 
 

2.09 .93 ปานกลาง 

2. ข้าพเจ้าจะอ่านหนังสือเมื�อใกล้
เวลาเทา่นั +น 

3 
 

18 
 

69 
 

63 
 

23 
 

3.46 .90 คอ่นข้างมาก 

3.กา รผ ลัด วันป ระกันพ รุ่ ง เ ป็ น
ปัญหาทางด้านการเรียนสําหรับ 
ข้าพเจ้า 

6 
 

33 
 

52 
 

65 
 

20 
 

3.32 1.00 คอ่นข้างมาก 

4. ข้าพเจ้ามุ่งท่องหนังสืออย่าง
หนักเฉพาะช่วงใกล้สอบในการ
สอบทกุครั +ง 

2 
 

19 
 

73 
 

62 
 

20 
 

3.48 .86 คอ่นข้างมาก 

5 ข้าพเจ้าใช้เวลาเรียนในระหว่าง
วนัอยา่งมีประโยชน์ยิ�ง 

4 
 

28 
 

89 
 

47 
 

8 
 

3.09 .82 คอ่นข้างมาก 

 
 
 

 
 

 

X  
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ตารางที�  7  คา่เฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  
                     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  ด้านการจดัการเวลาในการเรียน   (n = 176) (ตอ่) 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

ระดับพฤติกรรมการเรียน  
 
 S.D. 

ระดับ 
พฤติกรรม
การเรียน 

ไม่เป็น
จริงเลย 

 
 
 

ไม่เป็น
จริงส่วน 

มาก 
 
 

เป็นจริง
พอๆกับ
ไม่เป็น
จริง 

 

จริง
เป็น
ส่วน 
มาก 

 

เป็น
จริง
ที�สุด 

 
 

6. เมื�อข้าพเจ้าตดัสินใจอา่นหนงัสือ
ข้าพเจ้าจะจดัตารางที�แน่นอนและ
ทําตามนั +นอยา่งแน่วแน่ 

8 
 

47 
 

70 
 

42 
 

9 
 

2.94 .92 คอ่นข้างน้อย 

7. ข้าพเจ้ามกัจะผลดัผ่อนการอา่น
หนงัสือมากกวา่ที�ควรจะทํา 

5 
 

31 
 

94 
 

38 
 

8 
 

3.16 .81 คอ่นข้างมาก 

8. ข้าพเจ้าใช้เวลาคอ่นข้างมากกบั
เพื�อน จนมีผลเสียหายตอ่การเรียน 

34 
 

63 
 

56 
 

18 
 

5 
 

2.47 .99 คอ่นข้างน้อย 

รวม      3.00 .36 คอ่นข้างมาก 

 
จากตารางที� 7  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านการจัดการเวลาในการเรียน   พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรม
เหมาะสมคอ่นข้างน้อย  (Χ  =  3.00,  S.D.  = 0.36)  เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้าพเจ้ามุ่ง
ท่องหนงัสืออย่างหนกัเฉพาะช่วงใกล้สอบในการสอบทุกครั +ง มากที�สุด (Χ  =  3.48, S.D.  = 
0.86)  รองลงมาข้าพเจ้าจะอ่านหนงัสือเมื�อใกล้เวลาเท่านั +น  (Χ  =  3.46, S.D.  = 0.90 )   การ
ผลดัวนัประกนัพรุ่งเป็นปัญหาทางด้านการเรียนสําหรับข้าพเจ้า  (Χ  =  3.32, S.D.  = 1.00)  และ
ข้าพเจ้าพบว่ามนัเป็นการยากที�ต้องเรียนตามตารางเรียนที�ได้วางไว้ เป็นลําดบัสดุท้าย (Χ  =  2.09, 
S.D.  = 0.93) 

 

 

 

 

 

 
 

 

X  
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ตารางที�  8  คา่เฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษา  
                   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  ด้านความวิตกกงัวล   (n = 176) 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

ระดับพฤติกรรมการเรียน  
 
 S.D. 

ระดับ 
พฤติกรรม
การเรียน 

ไม่เป็น
จริงเลย 

 
 
 

ไม่เป็น
จริงส่วน 

มาก 
 
 

เป็นจริง
พอๆกับ
ไม่เป็น
จริง 

 

จริง
เป็น
ส่วน 
มาก 

 

เป็น
จริง
ที�สุด 

 
 

1.   ข้าพเจ้ารู้สึกกังวลว่าข้าพเจ้าจะ
สอบตกและต้องออกจากมหาวิทยาลยั    

71 
 

34 
 

41 
 

17 
 

13 
 

2.29 1.22 ปานกลาง 

2.  ข้าพเจ้าจะหมดกําลงัใจเมื�อผล
การเรียนตํ�า 

8 
 

39 
 

69 
 

41 
 

19 
 

3.09 1.02 คอ่นข้างมาก 

3. ข้าพเจ้าทบทวนบทเรียนก่อน
เรียนครั +งตอ่ไป 

21 
 

75 
 

70 
 

9 
 

1 
 

2.41 .78 คอ่นข้างน้อย 

4. แม้ว่าข้าพเจ้าจะเตรียมตัวมา
อย่างดีในการสอบ ข้าพเจ้าก็ยัง
รู้สกึกงัวลใจอยา่งมาก 

2 
 

20 
 

55 
 

60 
 

39 
 

3.61 .97 คอ่นข้างมาก 

5. ในขณะสอบข้าพเจ้า รู้สึก
คอ่นข้างมั�นใจวา่ข้าพเจ้าสามารถ 
ทําได้ 

6 
 

35 
 

94 
 

40 
 

1 
 

2.91 .76 คอ่นข้างน้อย 

6. ความกังวลว่าจะทําข้อสอบได้
ไมด่ีนั +น รบกวนสมาธิในการสอบ 
ของข้าพเจ้า    

14 
 

29 
 

73 
 

43 
 

17 
 

3.13 1.02 คอ่นข้างมาก 

7. ข้าพเจ้ารู้สึกหวาดหวั�น เมื�อมี
การสอบที�สําคญั 

1 
 

12 
 

57 
 

62 
 

44 
 

3.74 .91 คอ่นข้างมาก 

8.เมื�อมีการสอบข้าพเจ้ารู้สึกกังวล
ใจและสับสนมากจนไม่สามารถทํา
ข้อสอบจนสดุความสามารถได้ 

15 
 

49 
 

70 
 

33 
 

9 
 

2.89 .99 คอ่นข้างน้อย 

      3.01 .50 คอ่นข้างมาก 

 

 

 

 

 

 

 

X  
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จากตารางที� 8  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านความวิตกกังวลเกี�ยวกับการปฏิบตัิตนในการเรียน พบว่า โดยรวม
นกัศกึษามีพฤติกรรมเหมาะสมคอ่นข้างมาก  (Χ  =  3.01,  S.D.  = 0.50)  เมื�อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบวา่  ข้าพเจ้ามุง่ทอ่งหนงัสืออยา่งหนกัเฉพาะชว่งใกล้สอบในการสอบทกุครั +ง มากที�สดุ (Χ  =  
3.74, S.D.  = 0.91)  รองลงมาแม้ว่าข้าพเจ้าจะเตรียมตวัมาอย่างดีในการสอบ ข้าพเจ้าก็ยงัรู้สึก
กงัวลใจอย่างมาก  (Χ  =  3.61, S.D.  = 0.97 )   ความกงัวลว่าจะทําข้อสอบได้ไม่ดีนั +น รบกวน
สมาธิในการสอบของข้าพเจ้า     (Χ  =  3.13, S.D.  = 0.91)  และข้าพเจ้ารู้สึกกงัวลว่าข้าพเจ้าจะ
สอบตกและต้องออกจากมหาวิทยาลยั    เป็นลําดบัสดุท้าย (Χ  =  2.29, S.D.  = 1.22) 

 
ตารางที�  9   คา่เฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  
                     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  ด้านการมีสมาธิและการเอาใจใส่ตอ่การเรียน    
                   (n = 176) 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

ระดับพฤติกรรมการเรียน  
 
 S.D 

ระดับ 
พฤติกรรม
การเรียน 

ไม่เป็น
จริงเลย 

 
 
 

ไม่เป็น
จริงส่วน 

มาก 
 
 

เป็นจริง
พอๆกับ
ไม่เป็น
จริง 

 

จริงเป็น
ส่วน 
มาก 

 

เป็น
จริง
ที�สุด 

 
 

1.  ในขณะที�ข้าพเจ้ากําลงัเรียนอยู่
ในห้องเรียน ข้าพเจ้ามักคิดถึงสิ�ง
อื�นและไมไ่ด้สนใจในสิ�งที�กําลงั 
เรียนอยู ่

15 
 

77 
 

71 
 

12 
 

1 
 

2.46 .76 คอ่นข้างน้อย 

2. ปัญหาภายนอกมหาวิทยาลัย 
เชน่  เรื�องความรักเรื�องการเงิน 
เรื�องความขดัแย้งภายในครอบครัว 
 เป็นสาเหตใุห้ข้าพเจ้าไมส่นใจตอ่ 
 การเรียน 

51 
 

66 
 

42 
 

13 
 

4 
 

2.23 1.20 คอ่นข้างน้อย 

3. ข้าพเจ้าไม่สามารถรวบรวม
สมาธิได้เพราะรู้สกึกระวน 
 กระวาย หรืออารมณ์ไมด่ี 

11 
 

48 
 

73 
 

28 
 

16 
 

2.93 1.01 คอ่นข้างน้อย 

4. ข้าพเจ้าพบว่า มันยากที�จะให้
ความสนใจในขณะที�ฟัง การบรรยาย 
 

11 
 

44 
 

80 
 

36 
 

5 
 

2.90 .90 คอ่นข้างน้อย 

 

 

 

X  
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ตารางที�  9   คา่เฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  
                     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  ด้านการมีสมาธิและการเอาใจใส่ตอ่การเรียน    
                   (n = 176)  (ตอ่) 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

ระดับพฤติกรรมการเรียน  
 
 S.D. 

ระดับ 
พฤติกรรม
การเรียน 

ไม่เป็น
จริงเลย 

 
 
 

ไม่เป็น
จริงส่วน 

มาก 
 
 

เป็นจริง
พอๆกับ
ไม่เป็น
จริง 

 

จริง
เป็น
ส่วน 
มาก 

 

เป็น
จริง
ที�สุด 

 
 

5. ข้าพเจ้าวอกแวกง่ายมากขณะ
เรียน 

8 
 

46 
 

68 
 

38 
 

16 
 

3.09 .98 คอ่นข้างมาก 

6. ข้าพเจ้าไม่เข้าใจเนื +อหาบางวิชา
เพราะวา่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ตั +งใจฟัง 
อยา่งจริงจงั 

4 
 

31 
 

75 
 

47 
 

19 
 

3.27 .91 คอ่นข้างน้อย 

7. ข้าพเจ้ามีสมาธิอยา่งดียิ�งใน 
     ขณะเรียน 

4 
 

45 
 

87 
 

38 
 

2 
 

2.92 .78 คอ่นข้างน้อย 

8. ข้าพเจ้ามกัใจลอยคิดถึงสิ�งอื�น ๆ 
ในขณะเรียน 

6 
 

56 
 

68 
 

38 
 

8 
 

2.92 .88 คอ่นข้างน้อย 

รวม      2.84 .45 คอ่นข้างน้อย 

 
จากตารางที� 9  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านการมีสมาธิและการเอาใจใส่ต่อการเรียน  พบว่า โดยรวมนกัศึกษามี
พฤติกรรมเหมาะสมคอ่นข้างน้อย  (Χ  =  2.84,  S.D.  = 0.45)  เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ข้าพเจ้าไมเ่ข้าใจเนื +อหาบางวิชาเพราะวา่ข้าพเจ้าไม่ได้ตั +งใจฟังอย่างจริงจงัมากที�สดุ  (Χ  =  3.27, 
S.D.  = 0.91)  รองลงมา  ข้าพเจ้าวอกแวกง่ายมากขณะเรียน  (Χ  =  3.09, S.D.  = 0.98 )   
ข้าพเจ้าไม่สามารถรวบรวมสมาธิได้เพราะรู้สึกกระวน กระวาย หรืออารมณ์ไม่ดี   (Χ  =  2.93, 
S.D.  = 1.01) และปัญหาภายนอกมหาวิทยาลยั เช่น  เรื�องความรักเรื�องการเงินเรื�องความขดัแย้ง
ภายในครอบครัวเป็นสาเหตใุห้ข้าพเจ้าไมส่นใจตอ่การเรียน  เป็นลําดบัสดุท้าย  (Χ  =  2.23, S.D.  
= 1.02) 

 

 

 

 

 

X  
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ตารางที�  10   คา่เฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษา  
                       คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  ด้านกระบวนการรวบรวมข้อมลู   (n = 176) 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

ระดับพฤติกรรมการเรียน  
 
 S.D. 

ระดับ 
พฤติกรรม
การเรียน 

ไม่เป็น
จริงเลย 

 
 
 

ไม่เป็น
จริงส่วน 

มาก 
 
 

เป็นจริง
พอๆกับ
ไม่เป็น
จริง 

 

จริง
เป็น
ส่วน 
มาก 

 

เป็น
จริง
ที�สุด 

 
 

1. ข้าพเจ้าพยายามคิดอย่าง
ละเอียดถึงหวัข้อที�เรียน ว่าข้าพเจ้า
ควรได้เ รียนรู้อะไรจากบทเรียน
มากกวา่การอา่นผ่าน ๆ 

1 
 

21 
 

77 
 

67 
 

10 
 

3.38 .78 คอ่นข้างมาก 

2. ข้าพเจ้าจะเรียนรู้คํา หรือแนวคิด
ใหม่  ๆ  โดยโยงสิ� ง เหล่านั +นกับ
สถานการณ์ที�เกิดขึ +นจริง 

3 
 

26 
 

63 
 

73 
 

11 
 

3.36 .81 คอ่นข้างมาก 

3. ข้าพเจ้าทําความเข้าใจสิ�งที�ได้
เรียนเป็นภาษาของข้าพเจ้า 

0 
 

12 
 

58 
 

87 
 

19 
 

3.58 .77 คอ่นข้างมาก 

4. เมื�อข้าพเจ้าเรียนเรื�องอะไร 
ข้าพเจ้ามกัพยายามนําเนื +อหาทั +ง 
หมดมาประมวลให้เข้ากันได้อย่าง
มีเหตผุล 

1 
 

31 
 

82 
 

54 
 

8 
 

3.19 .80 คอ่นข้างมาก 

5. ข้ า พ เ จ้ า พ ย า ย า ม ห า
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ�งที�ข้าพเจ้า 
เรียนกบัสิ�งที�ข้าพเจ้าทราบ 

3 
 

8 
 

84 
 

68 
 

13 
 

3.41 .74 คอ่นข้างมาก 

6. ข้าพเจ้าพยายามที�จะโยงความ 
  สมัพนัธ์ระหวา่งสิ�งที�ข้าพเจ้าเรียน
กบัประสบการณ์เดิมของข้าพเจ้า 

2 
 

12 
 

80 
 

64 
 

18 
 

3.41 .82 คอ่นข้างมาก 

7. ข้าพเจ้าพยายามที�จะหาวิธี นํา
สิ�งที�ข้าพเจ้าเรียนไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวนั 

2 
 

23 
 

81 
 

63 
 

7 
 

3.31 .74 คอ่นข้างมาก 

8. ข้าพเจ้าพยายามที�จะหาความ 
 สมัพนัธ์ของแก่นเนื +อหาที�สําคญัใน 
 สิ�งที�เรียน 

3 
 

7 
 

67 
 

84 
 

15 
 

3.55 .74 คอ่นข้างมาก 

รวม      3.04 .46 คอ่นข้างมาก 

 

 

 

 

X  
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จากตารางที�   10  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่า โดยรวมนกัศกึษามีพฤติกรรมเหมาะสมคอ่นข้างมาก  (Χ  =  3.04,  S.D.  
= 0.46)  เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้าพเจ้าทําความเข้าใจสิ�งที�ได้เรียนเป็นภาษาของ
ข้าพเจ้า (Χ  =  3.58, S.D.  = 0.77)  รองลงมา  ข้าพเจ้าพยายามที�จะหาความสมัพนัธ์ของแก่น
เนื +อหาที�สําคญัในสิ�งที�เรียน(Χ  =  3.55, S.D.  = 0.74 )   ข้าพเจ้าพยายามหาความสมัพนัธ์
ระหว่างสิ�งที�ข้าพเจ้า เรียนกบัสิ�งที�ข้าพเจ้าทราบ (Χ  =  3.41, S.D.  = .74) และ เมื�อข้าพเจ้าเรียน
เรื�องอะไร ข้าพเจ้ามกัพยายามนําเนื +อหาทั +งหมดมาประมวลให้เข้ากันได้อย่างมีเหตผุลเป็นลําดบั
สดุท้าย  (Χ  =  3.19, S.D.  = .77) 
 
ตารางที�  11  คา่เฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัศกึษา  
                    คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  ด้านการเลือกใจความสําคญัและการจดจํา  
                    เนื +อหาที�สําคญั   (n = 176)         

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

ระดับพฤติกรรมการเรียน  
 
 S.D. 

ระดับ 
พฤติกรรม
การเรียน 

ไม่เป็น
จริงเลย 

 
 
 

ไม่เป็น
จริงส่วน 

มาก 
 
 

เป็นจริง
พอๆกับ
ไม่เป็น
จริง 

 

จริง
เป็น
ส่วน 
มาก 

 

เป็น
จริง
ที�สุด 

 
 

1.  ข้าพเจ้าสามารถแยกแยะข้อมลู   
ที�สําคญัหรือไม่สําคญัได้ขณะที�จด
คําบรรยาย 

3 
 

18 
 

68 
 

86 
 

1 
 

3.34 .71 คอ่นข้างมาก 

2.  ข้าพเจ้าพยายามใช้วิธีการสรุป 
ใจความสําคัญให้ได้ขณะที�ฟังคํา
บรรยาย 

5 
 

27 
 

69 
 

68 
 

7 
 

3.20 .86 คอ่นข้างมาก 

3. มนัเป็นการยากสําหรับข้าพเจ้า
ที�จะตดัสินใจว่าอะไรเป็นสิ�งสําคญั
ที�ต้องขีดเส้นใต้ในบทเรียน 

27 
 

66 
 

63 
 

17 
 

3 
 

2.46 .91 คอ่นข้างน้อย 

4. บ่อยครั +งในขณะเรียนข้าพเจ้า  
มักจะงงกับรายละเอียดและไม ่        
สามารถเห็นภาพรวมทั +งหมดเพราะ 
สนใจรายละเอียดมาก เกิน ไป 

6 
 

47 
 

85 
 

30 
 

8 
 

2.98 .85 คอ่นข้างน้อย 

5. ข้าพเจ้ามีความลําบากในการหา
จดุสําคญัในการอา่นหนงัสือ 

18 
 

52 
 

72 
 

28 
 

6 
 

2.75 .93 คอ่นข้างน้อย 

รวม      2.95 .44 คอ่นข้างน้อย 

 

X  
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จากตารางที� 11  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร การเลือกใจความสําคญัและการจดจําเนื +อหาที�สําคญั พบว่า  โดยรวม
นกัศกึษามีพฤติกรรมเหมาะสมคอ่นข้างน้อย  (Χ  =  2.95,  S.D.  = 0.44)  เมื�อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบวา่  ข้าพเจ้าสามารถแยกแยะข้อมลูที�สําคญัหรือไม่สําคญัได้ขณะที�จดคําบรรยาย  มากที�สดุ 
(Χ  =  3.34, S.D.  = 0.71)  รองลงมา  ข้าพเจ้าพยายามใช้วิธีการสรุปใจความสําคญัให้ได้
ขณะที�ฟังคําบรรยาย  (Χ  =  3.20, S.D.  = 0.86 ) บอ่ยครั +งในขณะเรียนข้าพเจ้า มกัจะงงกบั
รายละเอียดและไมส่ามารถเห็นภาพรวมทั +งหมดเพราะ สนใจรายละเอียดมาก เกิน ไป   (Χ  =  2.98, 
S.D.  = 0.85) และมนัเป็นการยากสําหรับข้าพเจ้าที�จะตดัสินใจว่าอะไรเป็นสิ�งสําคญัที�ต้องขีดเส้น
ใต้ใน บทเรียน   เป็นลําดบัสดุท้าย  (Χ  =  3.41, S.D.  = .74) 
 
ตารางที�  12  คา่เฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัศกึษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด้านการใช้เทคนิคและอุปกรณ์ต่าง ๆ                
ชว่ยเหลือในการเรียน  (n = 176)   

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

ระดับพฤติกรรมการเรียน  
 
 S.D. 

ระดับ 
พฤติกรรม
การเรียน 

ไม่เป็น
จริงเลย 

 
 
 

ไม่เป็น
จริงส่วน 

มาก 
 
 

เป็นจริง
พอๆกับ
ไม่เป็น
จริง 

 

จริง
เป็น
ส่วน 
มาก 

 

เป็น
จริง
ที�สุด 

 
 

1.  ข้าพเจ้าใช้วิธีการช่วยการเรียน
โดยสงัเกตการใช้ตวัอกัษรเอนและ
การขึ +นหวัข้อใหมใ่นตําราเรียน 

14 
 

32 
 

78 
 

45 
 

7 
 

2.98 .94 คอ่นข้างน้อย 

2. การขีดเส้นใต้ข้อความใน
บทเรียนมีประโยชน์ตอ่การทบทวน 
บทเรียนของข้าพเจ้า 

4 
 

7 
 

25 
 

74 
 

66 
 

4.03 .93 มาก 

3. ข้าพเจ้านําสมดุจําคําบรรยาย
เป รี ยบ เ ที ย บ กับ ข อง ค น อื� น  ๆ 
เพื�อให้แน่ใจว่าสมุดของข้าพเจ้า
ถกูต้องสมบรูณ์ 

10 
 

41 
 

61 
 

52 
 

12 
 

3.02 1.01 คอ่นข้างมาก 

4. ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับ
ประโยคแรกหรือประโยคสุดท้าย
ของยอ่หน้าขณะที�อา่นหนงัสือ 

20 
 

51 
 

85 
 

17 
 

3 
 

2.64 .87 คอ่นข้างน้อย 

 

 

 

X  
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ตาราง 12    คา่เฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัศกึษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด้านการใช้เทคนิค และอุปกรณ์ต่างๆ          
ชว่ยเหลือในการเรียน  (n = 176)  (ตอ่) 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

ระดับพฤติกรรมการเรียน  
 
 S.D. 

ระดับ 
พฤติกรรม
การเรียน 

ไม่เป็น
จริงเลย 

 
 
 

ไม่เป็น
จริงส่วน 

มาก 
 
 

เป็นจริง
พอๆกับ
ไม่เป็น
จริง 

 

จริง
เป็น
ส่วน 
มาก 

 

เป็น
จริง
ที�สุด 

 
 

5. ข้าพเจ้ามีปัญหาในการทําความ
เข้าใจกบัคําถามในข้อสอบ 

9 
 

65 
 

77 
 

22 
 

3 
 

2.72 .80 คอ่นข้างน้อย 

6. ข้าพเจ้าใช้แผนภูมิ แผนผัง       
ตารางอย่างง่าย ๆเนื +อหาบทเรียน
เพื�อชว่ยสรุป 

15 
 

57 
 

74 
 

26 
 

4 
 

2.75 .90 คอ่นข้างน้อย 

7. ข้าพเจ้าใช้หวัข้อเรื�องในแต่ละ
ตอนชว่ยจําแนกประเด็นสําคญัใน 
 การอา่น 

0 
 

17 
 

75 
 

76 
 

8 
 

3.40 .72 คอ่นข้างมาก 

8. ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมกลุ่มติว 
ทบทวนวิชาเรียนเมื�อมีการทบทวน
กนั 

5 
 

26 
 

63 
 

64 
 

18 
 

3.34 .91 คอ่นข้างมาก 

รวม      4.13 .41 มาก 

 
จากตารางที� 12  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านการใช้เทคนิคและอุปกรณ์ต่างช่วยเหลือในการเรียน  พบว่า โดยรวม
นกัศกึษามีพฤติกรรมเหมาะสมมาก  (Χ  4.13,  S.D.  = 0.41)  เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
การขีดเส้นใต้ข้อความในบทเรียนมีประโยชน์ตอ่การทบทวนบทเรียนของข้าพเจ้า  มากที�สดุ (Χ  = 
4.03, S.D.  = 0.93)  รองลงมา  ข้าพเจ้าใช้หวัข้อเรื�องในแตล่ะตอนช่วยจําแนกประเด็นสําคญัใน 

การอ่าน  (Χ  =  3.40, S.D.  = 0.72 ) ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมกลุ่มติว ทบทวนวิชาเรียนเมื�อมีการ
ทบทวนกนั (Χ  =  3.34, S.D.  = 0.91) และข้าพเจ้าให้ความสําคญักบัประโยคแรกหรือประโยค
สดุท้ายของยอ่หน้าขณะที�อา่นหนงัสือ  เป็นลําดบัสดุท้าย  (Χ  =  3.41, S.D.  = .74) 

 

 

 

 

 

X  
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ตารางที�  13  คา่เฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัศึกษา  
                    คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  ด้านการทดสอบตวัเองและการ  ทบทวน 
                    และการเตรียมตวัในการสอบ (n = 176) 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

ระดับพฤติกรรมการเรียน  
 
 S.D. 

ระดับ 
พฤติกรรม
การเรียน 

ไม่เป็น
จริงเลย 

 
 
 

ไม่เป็น
จริงส่วน 

มาก 
 
 

เป็นจริง
พอๆกับ
ไม่เป็น
จริง 

 

จริง
เป็น
ส่วน 
มาก 

 

เป็น
จริง
ที�สุด 

 
 

1.  หลงัจากเรียนเสร็จข้าพเจ้าได้
ทบทวนบทเ รียนเ พื� อ ใ ห้ เ ข้ าใ จ
เนื +อหาเหลา่นั +น 

17 
 

64 
 

74 
 

20 
 

1 
 

2.61 .83 คอ่นข้างน้อย 

2. ในการเตรียมตัวสอบ ข้าพเจ้า
มกัลองคิดตั +งคําถามเอง ที�คิดวา่ 
     น่าจะเกี�ยวข้องกบัวิชาที�เรียน 

10 
 

30 
 

65 
 

54 
 

17 
 

3.19 .98 คอ่นข้างมาก 

3. ข้าพเจ้าพยายามเก็งคําถามที�
อาจจะออกข้อสอบ ขณะทบทวน
บทเรียน 

2 
 

24 
 

61 
 

67 
 

22 
 

3.44 .89 คอ่นข้างมาก 

3. ข้าพเจ้าทบทวนบทเรียนก่อน
เรียนครั +งตอ่ไป 

20 
 

80 
 

65 
 

9 
 

2 
 

2.38 .78 คอ่นข้างน้อย 

4. ในขณะอ่านหนังสือ ข้าพเจ้ามกั
หยดุอา่นเป็นชว่ง ๆ และทบทวนสิ�ง
ที�อา่นไปแล้วในใจ 

1 
 

15 
 

51 
 

78 
 

31 
 

3.62 .88 คอ่นข้างมาก 

5. ขณะกําลังเ รียน ข้าพเจ้า
ตรวจสอบตนเองเสมอว่าเข้าใจใน
สิ�งที�อาจารย์กําลงัสอนอยูห่รือไม ่

2 
 

27 
 

91 
 

50 
 

6 
 

3.16 .75 คอ่นข้างมาก 

6. ข้าพเจ้าทดสอบตนเองเพื�อให้
แน่ใจวา่ข้าพเจ้าเข้าใจเนื +อหาในสิ�ง
ที�ข้าพเจ้ากําลงัเรียน  

3 
 

19 
 

100 
 

48 
 

6 
 

3.18 .71 คอ่นข้างมาก 

7. ข้าพเจ้าตรวจสอบการบ้านที�
ได้รับมอบหมายเพื�อทบทวนเนื +อหา
ที�เรียนได้ 

3 
 

25 
 

102 
 

42 
 

4 
 

3.10 .73 คอ่นข้างมาก 

รวม      3.09 .42 คอ่นข้างมาก 

 

 

 

 

 

X  
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จากตารางที� 13  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านการทดสอบตวัเองและการ  ทบทวนและการเตรียมตวัในการสอบ พบว่า 
โดยรวมนกัศกึษามีพฤติกรรมเหมาะสมมาก  (Χ  3.09, S.D.  = 0.42)  เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่  ในขณะอา่นหนงัสือ ข้าพเจ้ามกัหยดุอ่านเป็นช่วง ๆ และทบทวนสิ�งที�อ่านไปแล้วในใจ  มาก
ที�สดุ (Χ  3.62, S.D.  = 0.88)  รองลงมา  ข้าพเจ้าพยายามเก็งคําถามที�อาจจะออกข้อสอบ ขณะ
ทบทวนบทเรียน (Χ  =  3.44, S.D.  = 0.89 ) ในการเตรียมตวัสอบ ข้าพเจ้ามกัลองคิดตั +งคําถาม
เอง ที�คดิวา่นา่จะเกี�ยวข้องกบัวิชาที�เรียน (Χ  3.19, S.D.  = 0.98) และหลงัจากเรียนเสร็จข้าพเจ้า
ได้ทบทวนบทเรียนเพื�อให้เข้าใจเนื +อหาเหลา่นั +น  เป็นลําดบัสดุท้าย  (Χ  =  2.61, S.D.  = 0.83) 

 
 

ตารางที�  14   คา่เฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัศกึษา  
                คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด้านยุทธวิธีในการสอบและการ 
                   เตรียมตวัสอบ (n = 176) 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

ระดับพฤติกรรมการเรียน  
 
 S.D. 

ระดับ 
พฤติกรรม
การเรียน 

ไม่เป็น
จริงเลย 

 
 
 

ไม่เป็น
จริงส่วน 

มาก 
 
 

เป็นจริง
พอๆกับ
ไม่เป็น
จริง 

 

จริง
เป็น
ส่วน 
มาก 

 

เป็น
จริง
ที�สุด 

 
 

1. ข้าพเจ้าสอบได้คะแนนน้อย 
เพราะมีเวลาเตรียมตวัน้อย 

8 
 

37 
 

70 
 

50 
 

11 
 

3.16 .94 คอ่นข้างมาก 

2. ข้าพเจ้าไม่สามารถสรุปสาระที� 
ข้าพเจ้าได้ฟังจากการบรรยาย หรือ
อา่นจากหนงัสือได้ 

30 
 

81 
 

51 
 

11 
 

3 
 

2.31 .83 คอ่นข้างน้อย 

3. เวลาเรียนหนังสือ ข้าพเจ้ามัก
ประสบปัญหาเกี� ยวกับการทํา
ความเข้าใจบทเรียน    

3 
 

44 
 

73 
 

45 
 

11 
 

3.08 .86 คอ่นข้างมาก 

4. ข้าพเจ้ามีปัญหาในการทําความ
เข้าใจกบัคําถามในข้อสอบ 

9 
 

65 
 

77 
 

22 
 

3 
 

2.72 .80 คอ่นข้างน้อย 

5. เมื�อได้ทําข้อสอบ ข้าพเจ้าทราบ
ได้ว่าตนเองอ่านหนังสือมาไม่ตรง
กบัข้อสอบ 

8 
 

33 
 

96 
 

22 
 

17 
 

3.03 .92 คอ่นข้างมาก 

6. ข้าพเจ้าจํากฎ ไวยากรณ์ 
คําศพัท์และสตูรได้แตไ่มเ่ข้าใจ 

3 
 

50 
 

87 
 

30 
 

6 
 

2.93 .77 คอ่นข้างน้อย 

 

 

X  
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ตารางที�  14  คา่เฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัศกึษา  
                    คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  ด้านยทุธวิธีในการสอบและการ 
                    เตรียมตวัสอบ  (n = 176)  (ตอ่) 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

ระดับพฤติกรรมการเรียน  
 
 S.D. 

ระดับ 
พฤติกรรม
การเรียน 

ไม่เป็น
จริงเลย 

 
 
 

ไม่เป็น
จริงส่วน 

มาก 
 
 

เป็นจริง
พอๆกับ
ไม่เป็น
จริง 

 

จริง
เป็น
ส่วน 
มาก 

 

เป็น
จริง
ที�สุด 

 
 

7. ในขณะทําการสอบข้าพเจ้าไม่
เข้าใจวา่อะไรคือสิ�งที�โจทย์ต้องการ 
ทําให้ต้องเสียคะแนนไป 

12 
 

58 
 

72 
 

26 
 

8 
 

2.80 .92 คอ่นข้างน้อย 

รวม      2.85 .46 คอ่นข้างน้อย 

 
จากตารางที� 14  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตวัสอบ  พบว่า โดยรวมนักศึกษามี
พฤติกรรมเหมาะสมมาก (Χ  3.09, S.D.  = 0.42)  เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้าพเจ้าสอบ
ได้คะแนนน้อย เพราะมีเวลาเตรียมตวัน้อย มากที�สดุ (Χ  3.16, S.D.  = 0.94)  รองลงมา  เวลา
เรียนหนงัสือ ข้าพเจ้ามกัประสบปัญหาเกี�ยวกบัการทําความเข้าใจบทเรียน   (Χ  =  3.08, S.D.  = 
0.86 ) เมื�อได้ทําข้อสอบ ข้าพเจ้าทราบได้ว่าตนเองอ่านหนงัสือมาไม่ตรงกับข้อสอบ  (Χ  3.03, 
S.D.  = 0.92) และข้าพเจ้าไม่สามารถสรุปสาระที� ข้าพเจ้าได้ฟังจากการบรรยาย หรืออ่านจาก
หนงัสือได้ เป็นลําดบัสดุท้าย  (Χ  =  2.31, S.D.  = 0.83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  
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ตอนที�  2  การทดสอบความแตกต่างของการศึกษาพฤตกิรรมการเรียนของ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
      

การเสนอผลการวิจยัเพื�อทดสอบสมมติฐาน  โดยการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่าง
ค่าเฉลี�ยของตัวแปรซึ�งจําแนกเป็นสองกลุ่ม  โดยใช้สถิติทดสอบ  t-test  และวิเคราะห์ความ
แตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี�ยของตวัแปรซึ�งจําแนกเป็น  3  กลุ่มขึ +นไป  โดยใช้สถิติทดสอบ  One – way 
ANOVA 

 

ตารางที�  15  เปรียบเทียบการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์                           
                    มหาวิทยาลยัศลิปากร จําแนกตามเพศ  (n = 176)      

การศึกษาพฤติกรรมการเรียน 
ชาย 

(n=50) 
หญิง 

(n=181) 
t p 

  S.D.  S.D.   

1.  ทศันคติ 3.61 .58 3.85 .47 -2.622 .011* 

2.  แรงจูงใจ 3.05 .41 3.16 .35 -1.776 .077 

3.  การจดัการเวลา 3.11 .41 2.97 .34 2.499 .013 

4.  ความวติกกงัวล    2.99 .50 3.02 .50 -.349 .727 

5.  การมีสมาธิ  2.87 .49 2.83 .44 .596 .552 

6.  การรวบรวมขอ้มูล 3.36 .52 3.41 .45 -.673 .502 

7.  การเลือกใจความสาํคญั  3.02 .46 2.93 .44 1.308 .192 

8.  เทคนิคในการเรียน  2.98 .49 3.10 .39 -1.671 .100* 

9.  การทดสอบตนเอง 3.05 .42 3.10 .42 -.726 .468 

10.  ยทุธวธีิในการสอบ  2.91 .43 2.84 .43 .993 .322 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที0ระดบั  .05 
 

จากตารางที�  15   การศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศลิปากร ที�มีสถานภาพตา่งกนั   จําแนกตามเพศ พบว่าการศกึษาพฤติกรรมการเรียน
ของนกัศกึษาด้านทศันคติในการเรียน และด้านเทคนิคและอปุกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน แตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .05 โดยนกัศกึษาเพศหญิงมีพฤตกิรรมการเรียนมากกวา่เพศชาย 

 
 

X  X  
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ตารางที�  16  เปรียบเทียบการศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
  ศลิปากร จําแนกตามคะแนนเฉลี�ยสะสม (n = 176) 

การศึกษาพฤติกรรมการเรียน 
2.00-2.99 
(n=81) 

3.00 ขึ Dนไป 
(n=150) 

t p 

  S.D.  S.D.   

1.  ทศันคติ 3.69 .50 3.86 .50 -2.413 .017* 

2.  แรงจูงใจ 3.10 .37 3.15 .36 -1.067 .287 

3.  การจดัการเวลา 2.99 .32 3.01 .38 -.261 .794 

4.  ความวติกกงัวล    3.08 .46 2.97 .52 1.490 .138 

5.  การมีสมาธิ  2.88 .42 2.82 .46 1.077 .282 

6.  การรวบรวมขอ้มูล 3.32 .46 3.44 .46 -1.754 .081 

7.  การเลือกใจความสาํคญั  3.02 .39 2.90 .47 1.916 .057 

8.  การใชเ้ทคนิคในการเรียน  3.07 .44 3.08 .40 -.094 .925 

9.  การทดสอบตนเอง 3.02 .45 3.12 .41 -1.709 .089 

10.  ยทุธวธีิในการสอบ  2.98 .37 2.78 .49 3.508 .001* 
รวม 31.15 4.18 31.13 4.45 0.693 2.67 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที0ระดบั  .05 
 

จากตารางที�  16   การศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศลิปากร ที�มีสถานภาพตา่งกนั   จําแนกตามคะแนนเฉลี�ยสะสม  พบวา่พฤตกิรรมการ
เรียนของนกัศกึษาด้านทศันคต ิ และยทุธวิธีในการสอบและการเตรียมตวัสอบ แตกตา่งกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .05 โดยนกัศกึษาที�มีคะแนนเฉลี�ยสะสมระหวา่ง 2.00 – 2.99  มี
พฤตกิรรมการเรียนมากกว่าคะแนนเฉลี�ยสะสม3.00 ขึ +นไป 
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ตารางที�  17  คา่เฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
                   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ที�จําแนกตามรายได้ของนกัศกึษาตอ่เดือน  
                   (n = 176) 

 

การศึกษา
พฤตกิรรมการเรียน 

ตํ%ากว่า 
1,500 บาท 

(n=13) 

ระหว่าง1,501-
3,000 บาท 

(n=86) 

ระหว่าง3,001-
4,500 บาท 

(n=76) 

ระหว่าง4,501-
6,000 บาท 

(n=41) 

ตั5งแต่ 6,001 
บาทขึ5นไป 

(n=15) 
รวม 

 S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1.  ทศันคติ 3.80 .58 3.78 .49 3.89 .48 3.69 .57 3.71 .45 3.80 .51 

2.  แรงจงูใจ 3.19 .28 3.14 .34 3.06 .35 3.24 .41 3.14 .48 3.13 .37 
3.  การจดัการเวลา 2.94 .40 3.01 .33 2.93 .35 3.08 .40 3.15 .35 3.00 .36 
4.  ความวิตกกงัวล    3.24 .43 3.04 .50 2.90 .48 3.05 .57 3.06 .37 3.01 .50 
5.  การมีสมาธิ  2.78 .53 2.83 .44 2.81 .41 2.92 .49 2.84 .53 2.84 .45 
6.  การรวบรวม    
     ข้อมลู 

3.34 .55 3.37 .41 3.37 .50 3.56 .46 3.29 .49 3.40 .46 

7.  การเลอืก     
     ใจความสาํคญั  

3.06 .42 2.96 .42 2.85 .44 2.99 .49 3.10 .43 2.95 .44 

8.  การใช้เทคนิค 
     ในการเรียน  

3.12 .47 3.13 .37 3.01 .46 3.15 .39 2.89 .39 3.08 .41 

9.  การทดสอบ 
     ตนเอง 

3.12 .48 3.10 .41 3.04 .44 3.15 .42 3.02 .40 3.09 .42 

10.  ยทุธวิธีใน 
       การสอบ 

3.04 .64 2.86 .44 2.77 .42 2.88 .52 2.97 .42 2.85 .46 

 

จากตารางที� 17    การศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร จําแนกตามรายได้ของนักศึกษาต่อเดือน พบว่า พฤติกรรมการเรียนด้าน
ทศันคติในการเรียน ของนกัศกึษาที�มีรายได้ระหว่าง3,001-4,500 บาท มากที�สดุ    (  Χ  =  3.89, 
S.D.  = 0.48 )  รองลงมาได้แก่ นกัศกึษาที�มีรายได้ตํ�ากว่า1,500 บาท( Χ  =3.80, S.D.  = 0.58)     
สว่นพฤตกิรรมการเรียนด้านการมีสมาธิและการเอาใจใส่ต่อการเรียนของนกัศกึษาที�มีรายได้ตํ�า
กวา่1,500 บาทและพฤตกิรรมการเรียนด้านยทุธวิธีในการสอบและการเตรียมตวัสอบของนกัศกึษา
ที�มีรายได้ระหว่าง3,001-4,500 บาท อยู่ในระดบัน้อย  ( Χ  =  2.78, S.D.  = 0.53 และ Χ  =  
2.77, S.D.  = 0.42 ตามลําดบั )   

X  
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ตารางที�  18  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเกี�ยวกบัการศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษา 
                      คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ที�จําแนกตามรายได้ของนกัศกึษาตอ่เดือน                  
                      (n = 176) 

การศึกษาพฤติกรรมการเรียน source df SS MS F p 
1.  ทศันคติ Between  Group 4 1.27 .31 1.23 .299 
 Within  Group 226 58.63 .25   
 Total 230 59.91    
2.  แรงจงูใจ Between  Group 4 .89 .22 1.63 .167 
 Within  Group 226 31.02 .13   
 Total 230 31.91    
3.  การจดัการเวลา Between  Group 4 1.03 .25 2.00 .095 
 Within  Group 226 29.17 .12   
 Total 230 30.21    
4.  ความวิตกกงัวล    Between  Group 4 1.76 .44 1.74 .140 
 Within  Group 226 56.89 .25   
 Total 230 58.65    
5.  การมีสมาธิ Between  Group 4 .38 .09 .46 .762 
 Within  Group 226 46.91 .20   
 Total 230 47.30    
6.  การรวบรวมข้อมลู      Between  Group 4 1.36 .34 1.56 .185 
 Within  Group 226 49.7 .21   
 Total 230 50.64    
7.  การเลือกใจความสําคญั Between  Group 4 1.28 .32 1.61 1.72 
 Within  Group 226 44.99 .19   
 Total 230 46.27    
8.  การใช้เทคนิคในการเรียน Between  Group 4 1.32 .33 1.92 .108 
 Within  Group 226 39.01 .17   
 Total 230 40.34    
9.  การทดสอบตนเอง Between  Group 4 .38 .09 .52 .719 
 Within  Group 226 41.72 .18   
 Total 230 42.11    
10.  ยทุธวิธีในการสอบ Between  Group 4 1.17 .29 1.36 .248 
 Within  Group 226 48.64 .21   

 Total 230 49.81    
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จากตารางที� 18  พบวา่การศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามรายได้ของนักศึกษาต่อเดือน พบว่า พฤติกรรมการเรียนของ
นกัศกึษาไมมี่ความแตกตา่งกนั 

 
ตารางที�  19  ค่าเฉลี�ย  และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
                      คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ที�จําแนกตามสาขาวิชา (n = 176) 

 

 

 
 

การศึกษาพฤติกรรม 
การเรียน 

   ท
ศัน

คต
ิ 

แร
งจ

งูใ
จ 

กา
รจ

ดัก
าร

เวล
า 

คว
าม

วิต
กก

งัว
ล 

กา
รมี

สม
าธิ

 

กา
รร

วบ
รว

มข้
อม

ลู 

  ก
าร

เล
ือก

ใจ
คว

าม
สํา

คญั
 

  ก
าร

ใช้
เท

คนิ
คใ

นก
าร

เรีย
น 

  ก
าร

ทด
สอ

บต
นเ

อง
 

ยทุ
ธว

ิธีใ
นก

าร
สอ

บ 

1. การศกึษาปฐมวยั 
    (n=24) 

X  4.04 3.19 2.91 2.89 2.76 3.51 2.91 3.14 3.17 2.79 

S.D. .57 .32 .32 .59 .50 .45 .51 .40 .41 .63 
2. การประถม 
    ศกึษา(n=25) 

X  3.81 3.20 2.96 3.15 2.83 3.40 2.97 3.09 3.20 2.91 
S.D. .51 .33 .30 .62 .49 .44 .50 .39 .38 .52 

3. สงัคมศกึษา 
    (n=21) 

X  3.81 3.22 3.15 3.07 2.91 3.47 2.96 3.19 3.10 2.95 
S.D. .50 .44 .35 .53 .45 .31 .37 .41 .36 .44 

4. ภาษาไทย  
    (n=27) 

X  3.78 3.07 3.09 2.96 2.89 3.44 2.97 3.03 3.19 2.88 
S.D. .44 .35 .36 .38 .39 .58 .49 .42 .50 .32 

5. ภาษาองักฤษ 
   (n=15) 

X  3.70 2.95 2.95 2.91 2.64 3.25 2.85 2.98 2.98 2.75 
S.D. .46 .39 .37 .36 .43 .44 .44 .47 .30 .50 

6. จิตวิทยา 
   (n=24) 

X  3.89 3.10 2.92 2.99 2.90 3.35 2.90 3.00 2.94 2.75 

S.D. .45 .47 .40 .59 .46 .54 .35 .48 .39 .47 
7. เทคโนโลยีทาง 
    การศกึษา(n=28) 

X  3.87 3.21 3.00 2.83 2.80 3.42 3.00 3.02 3.02 2.67 
S.D. .40 .33 .41 .44 .51 .40 .44 .41 .36 .38 

8. การศกึษา 
    ตลอดชีวิต (n=41) 

X  3.84 3.16 3.04 3.17 2.85 3.48 3.00 3.15 3.14 2.92 
S.D. .53 .31 .37 .46 .45 .46 .37 .34 .50 .50 

9.วิทยาศาสตร์ 
   การกีฬา (n=26) 

X  3.41 3.03 2.95 2.99 2.87 3.19 3.00 3.05 2.99 2.98 
S.D. .48 .36 .31 .39 .36 .43 .37 .46 .41 .27 

รวม X  3.80 3.13 3.00 3.01 2.84 3.40 2.95 3.08 3.09 2.85 
S.D. .51 .37 .36 .50 .45 .46 .44 .41 .42 .46 
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จากตารางที� 19  พบว่าการศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศลิปากร จําแนกตามสาขาวิชา พบวา่ พฤตกิรรมการเรียนด้านทศันคตใินการเรียน 
ของนกัศกึษาสาขาการศกึษาปฐมวยั มากที�สดุ    (  Χ  =  4.04, S.D.  = 0.57 )  รองลงมาได้แก่ 
นกัศกึษาสาขาจิตวิทยา ( Χ  =3.89, S.D.  = 0.45)     สว่นพฤตกิรรมการเรียนด้านยทุธวิธีในการ
สอบและการเตรียมตวัสอบของนกัศกึษาสาขาเทคโนโลยีทางการศกึษา ( Χ  =2.67, S.D.  = 
0.38 ) และพฤตกิรรมการเรียนด้านการมีสมาธิและการเอาใจใส่ต่อการเรียนของนกัศกึษาสาขา
ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัน้อย  ( Χ  =  2.67, S.D.  = 0.38 และΧ  =  2.64, S.D.  = 0.43 
ตามลําดบั )   
 
ตารางที�  20   วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเกี�ยวกบัการศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัศกึษา 
                       คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ที�จําแนกตามสาขาวิชา  (n = 176)                

การศึกษาพฤติกรรมการเรียน source df SS MS F p 
1.  ทศันคติ Between  Group 8 5.91 .73 3.03 .003* 
 Within  Group 222 54.00 .24   
 Total 230 59.91    
2.  แรงจงูใจ Between  Group 8 1.44 .18 1.31 .236 
 Within  Group 222 30.47 .13   
 Total 230 31.91    
3.  การจดัการเวลา Between  Group 8 1.28 .16 1.23 .282 
 Within  Group 222 28.92 .13   
 Total 230 30.21    
4.  ความวิตกกงัวล    Between  Group 8 2.99 .37 1.49 .161 
 Within  Group 222 55.66 .25   
 Total 230 58.65    
5.  การมีสมาธิ Between  Group 8 1.15 .14 .69 .698 
 Within  Group 222 46.15 .20   
 Total 230 47.30    
6.  การรวบรวมข้อมลู      Between  Group 8 1.36 .28 1.28 .25 
 Within  Group 222 49.7 .21   
 Total 230 50.64    
7.  การเลือกใจความสําคญั Between  Group 8 .50 .06 .308 .962 
 Within  Group 222 45.76 .20   
 Total 230 46.27    
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ตารางที�  20    วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเกี�ยวกบัการศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษา 
                         คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ที�จําแนกตามสาขาวิชา (n = 176) (ตอ่)                 
 

การศึกษาพฤติกรรมการเรียน source df SS MS F p 
8.  การใช้เทคนิคในการเรียน Between  Group 8 1.02 .12 .721 .673 
 Within  Group 222 39.32 .17   
 Total 230 40.34    
9.  การทดสอบตนเอง Between  Group 8 2.06 .25 1.43 .185 
 Within  Group 222 40.05 .18   
 Total 230 42.11    
10.  ยทุธวิธีในการสอบ Between  Group 8 2.32 .29 1.35 .217 
 Within  Group 222 47.49 .21   
 Total 230 49.81    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที0ระดบั  .05 

 

จากตารางที�  20   การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัศิลปากร จําแนกตามสาขาวิชา พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษาด้านทศันคติ
ในการเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ  .05 ขั +นต่อไปจะทําการ
เปรียบเทียบเป็นรายคู ่ตามวิธีของ  LSD  ดงัตารางที�  21 
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ตารางที�  21  ผลการทดสอบความแตกตา่งรายคูด้่านทศันคติด้วยวิธี  LSD  (n = 176) 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที0ระดบั  .05 

 

จากตารางที�  21   พบว่า  พฤติกรรมการเรียนด้านทศันคติในการเรียนของนกัศกึษาสาขา
การศกึษาปฐมวยั แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาภาษาองักฤษและสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05 

พฤตกิรรมการเรียนด้านทศันคติในการเรียนของนกัศกึษาสาขาการประถมศกึษา แตกตา่ง
กบั นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05 

พฤติกรรมการเรียนด้านทัศนคติในการเรียนของนกัศึกษาสาขาสงัคมศึกษา แตกต่างกับ 
นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05 

พฤติกรรมการเรียนด้านทัศนคติในการเรียนของนักศึกษาสาขาภาษาไทย แตกต่างกับ
นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05 

พฤติกรรมการเรียนด้านทศันคติในการเรียนของนกัศกึษาสาขาภาษาองักฤษ แตกต่างกับ 
นกัศกึษาสาขาการศกึษาปฐมวยั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05 

พฤติกรรมการเรียนด้านทัศนคติในการเรียนของนักศึกษาสาขาจิตวิทยา แตกต่างกับ 
นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05 
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การศกึษาปฐมวยั 4.04     .036     
การประถมศกึษา 3.81          
สงัคมศกึษา  3.81          
ภาษาไทย  3.78          
ภาษาองักฤษ 3.70 .036         
จิตวิทยา  3.89          
เทคโนโลยี 
ทางการศกึษา 

3.87          

การศกึษา 
ตลอดชีวิต  

3.84          

วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา  

3.41 .000 .004 .006 .006  .000 .001 .001  

X
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พฤติกรรมการเรียนด้านทศันคติในการเรียนของนกัศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05 

พฤติกรรมการเรียนด้านทัศนคติในการเรียนของนักศึกษาสาขาการศึกษาตลอดชีวิต 
แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายการอ้างอิง 

 

 

กิ�งกาญจน์ ปานทอง. ปัจจยัที�สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเรียนของนกัศกึษาตามโครงการ 
 จดัการศกึษาสําหรับบคุลากรประจํา (กศ.บป.) คณะวิทยาการจดัการ โปรแกรมวิชา 
 นิเทศศาสตร์ สถาบนัราชภฎัพระนคร กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ การศกึษา 
 มหาบณัฑิต. จิตวิทยาการศกึษา. กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
 ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 2545. 
กมล สดุประเสริฐ. คณุภาพการศกึษา. วิทยาจารย์. 72(8):32-32. (กรกฎาคม – กนัยายน).  
 2520 
ขจรสดุา เหล็กเพชร. การสร้างแบบสํารวจนิสยัและทศันคตใินการเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น. 

 วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์มหาบณัฑิต. วิจยัการศกึษา.กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั          
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. ถ่ายเอกสาร. 2522.      

ขวญัฤดี ขําซอ่นสตัย์. การศกึษาพฤตกิรรมความรับผิดชอบของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล. 
 ปริญญานิพนธ์ การศกึษามหาบณัฑิต. การอดุมศกึษา. กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 2542. 
คณาจารย์โครงการแนะแนว โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  
 หลกัสูตรและแผนการสอนกิจกรรมแนะแนว ชั Fนมธัยมศึกษาปีที� 4 กรุงเทพฯ : สถาบนั
พฒันาคณุภาพวิชาการ.  2537ก 
จารุพร สงูสวา่ง.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิGทางการเรียนของนกัศกึษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ 
 ระดบั 4 กบันกัเรียนชั Fนมธัยมศกึษาปีที� 3 ปีการศกึษา 2523 ในจงัหวดันครสวรรค์. 
 วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์มหาบณัฑิต. วิจยัการศกึษา. กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. ถ่ายเอกสาร. 2524. 
จิระวฒัน์ วงศ์สวสัดวิฒัน์ และเสกสรร ทองคําบรรจง. ปัจจยัเหตทีุ�ทําให้นกัศกึษา 

 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญัมีสภาพรอพินิจ. รายงานการวิจยั. 50-56. 2541. 
ชยันาถ นาคบปุผา. พื Fนฐานความเข้าใจเกี�ยวกบัแรงจงูใจ. ครุปริทศัน์. 11 : 54-58  2529,. 
  สิงหาคม 
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ชยัยทุธ ทองทิพย์. แบบจําลองความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุององค์ประกอบที�มีอิทธิพลตอ่ 

 ผลสมัฤทธิGทางการเรียนของนกัศกึษาสาขามธัยมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ ศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต. การวดัและ 
 ประเมินผลการศกึษา. ขอนแก่น : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  
 ถ่ายเอกสาร. 2537. 
ชยัวฒัน์ แสงศรี. ทศันคติตอ่การปฏิบตังิานในฐานะเลขานกุารคณะทํางานสนบัสนนุ 

 การปฏิบตักิารพฒันาชนบทระดบัตําบล (คปต.) ของพฒันาการจงัหวดัเลย.  
 วิทยานิพนธ์พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต. พฒันาสงัคม. กรุงเทพฯ :  
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. ถ่ายเอกสาร. 2538. 
ทรรศนียา กลัยาณมิตร. เรียนเป็น : กลการเรียนให้ประสบความสําเร็จ. กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพ์ครุุสภา ลาดพร้าว. 2530. 
ทิพวรรณ สวุรรณประเสริฐ. ตวัแปรที�เกี�ยวข้องกบัพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียน 

 ชั Fนมธัยมต้น สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดัปราจีนบรีุ. ปริญญานิพนธ์ การศกึษา 
 มหาบณัฑิต. (จิตวิทยาการแนะแนว). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
 ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 2541. 
ธาริณี เจียรวฒันะ. พฤติกรรมการเรียนการสอนที�สง่เสริมผลสําเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์ตาม 

 การรับรู้ของนกัเรียน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายที�มีผลสมัฤทธิGทางการเรียน 
 วิชาวิทยาศาสตร์สงู. วิทยานิพนธ์ ครุุศาสตร์มหาบณัฑิต. 2531. 
 มธัยมศกึษา. กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. ถ่ายเอกสาร. 
นิยม คํานวณมาสก และคณะ. รายงานการวิจยัการสญูเปลา่อนัเนื�องมาจากความล้มเหลว 

 ทางการเรียนของนกัเรียนในชั Fนประถมศกึษา. กรุงเทพฯ : สถาบนัระหวา่งชาติ 
 สําหรับการค้นคว้าเรื�องเดก็. 2523. 
นราธร ศรประสิทธิG. ปัจจยัทางสงัคม และจิตวิทยาที�มีความสมัพนัธ์กบัความเครียดของเดก็วยัรุ่น. 
 วิทยานิพนธ์ สงัคมศาสตร์มหาบณัฑิต. สงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ. 
 กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล. ถ่ายเอกสาร.2529. 
นลินี นินทบดี. ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิG เจตคตติอ่วิชาสงัคมศกึษาและผลสมัฤทธิG 
 ทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษาของนกัเรียนชั Fนมธัยมศกึษาปีที� 1 โรงเรียนวดัสงัเวช 
 กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ศลิปะศาสตร์มหาบณัฑิต. ศกึษาศาสตร์-การสอน. 
 กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. ถ่ายเอกสาร. 2532. 
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ประกอบ คปุรัตน์ และคณะ.  โครงการวางแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี (2531-2545)  

 โครงการวิจยัที� 4.1 : เรื�องบทบาทอดุมศกึษาเอกชน. กรุงเทพฯ : สํานกับริการ 
 วิชาการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2533. 
ประธาน วฒันวาณิชย์. เรื�องไมย่าก ถ้าอยากเรียนเก่ง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญผล. 2537. 
ประสิทธิG ชาญศริิ. การศกึษาความวิตกกงัวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และผลสมัฤทธิG 
 ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั Fนมธัยมศกึษาปีที� 1 ในจงัหวดั 
 มหาสารคาม. ปริญญานิพนธ์ การศกึษามหาบณัฑิต. จิตวิทยาการศกึษา.  
 กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 2533. 
ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ์. การทดสอบทางจิตวิทยา. (เอกสารประกอบการสอน). กรุงเทพฯ : 
 ภาควิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
 ถ่ายเอกสาร. 2538. 
พรทิพย์ ศรีสรัุกษ์. การอ่านตําราเรียนให้ดี เรื�องไม่ยากถ้าอยากเรียนเก่ง. (เอกสารประกอบการสอน). 
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  ถ่ายเอกสาร. 2529. 
พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  วิธีการวิจยัทางพฤตกิรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์. พิมพ์ครั Fงที� 7.กรุงเทพฯ : 
 สํานกังานทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทวิโรฒ.  2540.    
มิเชล  บราวน์.  เทคนิคการเรียนได้เก่ง สอบได้ดี.  แปลโดย ไชยทิพย์ ไชยสมหมาย.พิมพ์ครั Fงที� 3 
 .  กรุงเทพฯ : ยโูรปา เพรส บริษัท จํากดั. ม.ป.ป..   
มณฑาทิพย์  มณีโชตรัิตน์.  ปัจจยับางประการที�สมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิGทางการเรียนขอนกัศกึษาแพทย์ 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  ปริญญานิพนธ์ การศกึษามหาบณัฑิต.   
 การอดุมศกึษา.  กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
 2542. 
เมธี  โพธิพฒัน์.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิG แรงจงูใจใฝ่สมัพนัธ์ และความซื�อสตัย์ของ   
 เดก็ไทย . ปริญญานิพนธ์การศกึษามหาบณัฑิต.  จิตวิทยาพฒันาการ.กรุงเทพฯ : 
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีรนครินทรวิโรฒ.ถ่ายเอกสาร. 2523.   
มหาวิทยาลยักรุงเทพ.  ระเบียบการและหลกัสตูรปริญญาตรี 2002-2003.  กรุงเทพฯ : 
 มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 2545.   
________.  ประกาศสํานกัทะเบียนมหาวิทยาลยักรุงเทพ เรื�องข้อมลูนกัศกึษาประจําปีการศกึษา 2545 
 . 2546, 4 พฤศจิกายน.   
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ยงยทุธ์  อินทจกัร์.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งความวิตกกงัวลกบัผลสมัฤทธิGทางการเรียน 

 วิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั Fนมธัยมศกึษาปีที� 3 ในจงัหวดัอตุรดติถ์.ปริญญานิพนธ์ 

 การศกึษามหาบณัฑิต. พลศกึษา.  กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.   
 ถ่ายเอกสาร. 2528.   
ยดุา  รักไทย และณฐัพงศ์  นาศมาริษ. คูมื่อคนเก่งเรียน.  กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เปอร์เน็ตจํากดั. 
  2543.   
ยรรยง  ผิวอ่อน. ผลของการให้คําปรึกษาแบบไมนํ่าทางที�มีตอ่การปรับตวักบัเพื�อนของนิสิต 

 ชั Fนปีที� 1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. ปริญญานิพนธ์การศกึษา 
 มหาบณัฑิตจิตวิทยาการแนะแนว.  กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร.2535. 
รุจิรา  เยาวมาตย์.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิGและความพงึพอใจในวิชาชีพ 

 พลศกึษากบัผลสมัฤทธิGทางการเรียนของนกัศกึษา ภาควิชาพลศกึษา 
 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต. 
 พลศกึษา.  ขอนแก่น : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  ถ่ายเอกสาร. 2541.   
โรจน์  สวุรรณสทุธิG และคณะ.  รายงานการประชมุสมาธิช่วยในการศกึษาเพียงใด ปี 25.   
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ราชทณัฑ์. 2516.   
ราชบณัฑิตยสถาน.  พจนานกุรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525.  กรุงเทพฯ :อกัษรเจริญทศัน์. 
  2525.   
วิชชดุา  เตียวสกลุ.  ผลการใช้กิจกรรมแนะแนวกลุม่ตอ่นิสยัในการเรียนและทศันคตทิางการเรียน 

 ของนกัเรียนชั Fนมธัยมศกึษาปีที�หนึ�ง.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบณัฑิต. จิตวิทยา.   
 กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.ถ่ายเอกสาร. 2529.   
วิทยา  ศรีพิมพ์มาตย์.  ทศันะของนกัศกึษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นที�สอบได้ 

 และสอบตกซํ Fาชั Fนตอ่องค์ประกอบที�มีผลตอ่การเรียนการสอน.ปริญญานิพนธ์การศกึษา.   
 มหาบณัฑิต. การวดัผลการศกึษา.  กรุงเทพฯ :บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.   
 ถ่ายเอกสาร. 2532.   
วชัรี  บรูณสิงห์.  การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ.  วารสารรามคําแหงฉบบัพิเศษพฒันาบคุลากร.   
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัรามคําแหง. 2526.   
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วนัชยั  ดนยัตโมนทุ.  คณุลกัษณะที�เกี�ยวข้องกบัผลสมัฤทธิGทางการเรียนของนกัเรียน 
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