การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสมั พันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2550

STUDY OF STUDENT LEARNING. FACULTY OF EDUCATION SILPAKORN UNIVERSITY.

PROFESSOR.DR ORAPIN SIRISAMPHAN

FACULTY OF EDUCATION SILPAKORN UNIVERSITY
ACADEMIC YEAR 2550.

คํานํา
รายงานการวิจยั เล่มนี จัดทําขึนเพือศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา การจัดการเรี ยนสอน
เพือเป็ นการให้ ผ้ เู รี ยนได้ เกิดการเปลียนแปลงทางพฤติกรรมของผู้เรี ยน เพือให้ ผ้ เู รี ยนมีความกระตือรื อร้ น
ตังใจเรี ยน เพือพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ เรี ยนรู้ ทีจะอยูใ่ นสังคมรูปแบบต่างๆ และพบเจอผู้คนทีมาจาก
หลากหลายวิถีชีวิตครอบครัวทีแตกต่างกัน เป็ นการปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม

คณะผู้จดั ทํา

ก

หัวข้ องานวิจัย
ชือผู้วิจัย
ปี การศึกษา

การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสมั พันธ์
2550

การวิจยั ครัง' นี 'มีวตั ถุประสงค์ 1.) เพื-อศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ 10 ด้ าน จําแนกตามตัวแปร คุณลักษณะที-เกี-ยวข้ อง 2.) เพื-อเปรี ยบเทียบ
พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จําแนกตามสาขาวิชา เพศ ผลสัมฤทธิ3
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LSD (Least Significant Difference)
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ค่อนข้ างมาก เมื-อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนมากที-สดุ ของนักศึกษาด้ านการ
รวบรวมข้ อมูลและกระตือรื อร้ นในการหาความรู้ และพฤติกรรมน้ อยที-สดุ ด้ านทัศนคติในการเรี ยน
2.) เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จําแนกตามสาขาวิชา เพศ
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ข

Research Title Study of Student Learning. Faculty of Education Silpakorn University.
BY
Professor.Dr ORAPIN SIRISAMPHAN
Year
2550.
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
สถาบันอุดมศึกษาเป็ นสถาบันการศึกษาระดับสูงทีมีความสําคัญต่อการตอบสนองความ
ต้ องการของสังคมและประเทศชาติ เพราะเป็ นแหล่งทีมุ่งพัฒนากําลังคนในระดับวิชาการและวิชาชีพ
ชันสู
* งในสาขาต่าง ๆ ทีมีความจําเป็ นต่อการพัฒนาประเทศ สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทและหน้ าทีที
สําคัญ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจยั เพือค้ นคว้ าหาความรู้ การบริ การทางวิชาการแก่สงั คมและการทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม สําหรั บการผลิตบัณฑิ ตซึงนับ เป็ นขุมทรั พย์ทางปั ญญาของสถาบันอุดมศึกษา
ต้ องอาศัยกระบวนการหรื อกลวิธีทีมีความสลับซับซ้ อนและต้ องมี ความพร้ อมทังฝ่
* ายสถาบันและฝ่ าย
นักศึกษา เพือช่วยให้ บัณฑิตพร้ อมซึงความรู้ ความสามารถ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่ างกายและ
จิตใจ จึงจะเป็ นบัณฑิตทีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้ จริ ง (สําเนาว์, 2539 : 1 ) หรื อ
อาจกล่าวโดยสรุ ปว่า บัณฑิ ตทีผลิตออกไปจะต้ องเป็ นผู้ทีมี คุณลักษณะทีพึงประสงค์ อย่างน้ อย 3
ประการ คือ การเป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม คุณภาพ และคุณค่า ( ทบวงมหาวิทยาลัย.2543 : 2 )
การจัดการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษานัน* มุ่งพัฒนาการความเจริ ญงอกงาม ทางด้ าน
สติปัญญา และความคิด เพือความก้ าวหน้ าทางวิชาการ (ประกอบ คุปรัตน์ และคณะ 2533 : 2) และ
เป็ นการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผู้เรี ยน เพื อให้ ผ้ เู รี ยนมีความกระตือรื อร้ น สนใจบทเรี ยนทีแปลก
ใหม่ สนใจความคิดทีมีอดุ มการณ์ สนใจเรื องทีจะนําไปประยุกต์ในชีวิตประจําวัน และนําไปช่วยสังคม
ได้ (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2544 : 12) ซึงนักศึกษาทุกคนยอมรับว่า ปี แรกในมหาวิทยาลัยเป็ น
ปี ของการเปลียนแปลงและมีการปรั บตัวทีค่อนข้ าง สับสน เมื อนักศึกษาอยู่ในสิงแวดล้ อมใหม่ จะต้ อง
สร้ างสัมพันธภาพกับ เพื อนใหม่ทีมาจากโรงเรี ยนต่าง ๆ (ทรรศนี ยา กัลยาณมิตร 2530 : 4–7) แต่
เนืองจากผู้เรี ยนมาจากสิงแวดล้ อม ทัศนคติ และวิถีชีวิตครอบครัวทีแตกต่างกัน โดยเฉพาะพื *นฐานทาง
วิชาการทีได้ รับมาจาก โรงเรี ยนต่าง ๆ มีความแตกต่างกันมาก จึงเป็ นหน้ าทีของผู้เรี ยนทีจะต้ องปรับตัว
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ให้ เข้ ากับ สิงแวดล้ อมใหม่ และวิธีการเรี ยนของตนให้ เข้ ากับระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึง สุมาลี
สุวรรณภักดี (2541 : บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาปั ญหาการปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาพยาบาล ชันปี
* ที 1
วิทยาลัยพยาบาลเขตภาคใต้ พบว่า นักศึกษามีปัญหาด้ านการเรี ยนมากทีสุด เช่นไม่ชอบคณะทีเรี ยน ไม่ร้ ู วิธี
เรี ยน ไม่มีสมาธิ ในการเรี ยน กังวลเกี ยวกับ การสอบ จนทําให้ มีนักศึกษาจํานวนไม่น้อยทีประสบกับ
ปั ญหาในเรื องของการปรั บตัว และวิธีการเรี ยน จนต้ องพ้ นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา เนืองจากผล
การเรี ยนตํากว่าเกณฑ์ทีสถาบันแต่ละแห่งกําหนดไว้ (นิยม คํานวณมาสก และคณะ 2523 : 5)
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐแห่งหนึงทีก่อตัง* ขึน* จากแนวคิดทีจะ
ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดให้ บริ การทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และได้ ประสบกับปั ญหา
นั ก ศึ ก ษามี ผ ลการเรี ยนตํ ากว่ า เกณฑ์ เ ช่ น เดี ย วกั น โดยรายงานของสํ า นั ก ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2544 พบว่ามี นักศึกษาทีต้ องพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษา เนืองด้ วยสาเหตุ
นักศึกษามี ผลการเรี ยนตํากว่าเกณฑ์ ทีมหาวิทยาลัยกําหนด และต้ องพ้ นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กรุงเทพ แต่มีนกั ศึกษาอีกกลุม่ หนึงทีมีผลการเรี ยนอยู่ในเกณฑ์ตํา แต่ไม่
ถึงขันพ้
* นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา เรี ยกนักศึกษากลุม่ นีว* ่า “นักศึกษาทีมีสถานภาพรอพินิจ” นันคือ
นักศึกษามี คะแนนเฉลียสะสม เมื อสิ *นปี การศึกษา 2545 อยู่ระหว่าง 1.50 – 1.74 ซึงต้ องทําคะแนน
เฉลียสะสมให้ ได้ ตงั * แต่ 1.75 ขึน* ไป ในปี การศึกษาถัดไป มิฉะนัน* จะพ้ นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
นักศึกษากลุ่มนี จ* ึงเป็ นกลุ่มที มี อัตราการเสี ยงต่อ การพ้ นสภาพการเป็ นนัก ศึก ษาสูง (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2546) ซึงสิงเหล่านี ท* ําให้ เกิดปั ญหาในการทีจะผลิตบัณฑิตทีมี คณ
ุ ภาพออกไปสูส่ งั คมตาม
นโยบายทีมหาวิทยาลัยกํ าหนดไว้ อีกทัง* ยังเป็ นการสูญเสียงบประมาณ รายจ่าย และเกิดความสูญ
เปล่าทางการศึกษาอีกด้ วย (มณฑาทิพย์ มณีโชติรัตน์ 2542 : 3) ซึง กมล สุดประเสริ ฐ (2520 : 3235) ได้ อธิ บ ายถึ ง องค์ ป ระกอบที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุณ ภาพทางการศึ ก ษา อาจแบ่ ง ได้ 2 ประการคื อ
องค์ประกอบทีมาจากผู้เรี ยน และสิงแวดล้ อมเกียวกับ ผู้เรี ยน เช่น พ่อ แม่ สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ความสามารถพื น* ฐานของผู้เ รี ย น และองค์ ป ระกอบที มาจากการบริ หารการเรี ยนของหน่ ว ยงานที
รับผิดชอบ ในการประเมินคุณภาพทางการศึกษา จึงอาจประเมินได้ จากความสําเร็ จในการเรี ยน หรื อ
จากคะแนนผลสัมฤทธิNทางการเรี ยน ซึง บลูม (Bloom 1976 : 68 - 69) ได้ กล่าวว่า คะแนนผลสัมฤทธิN
ทางการเรี ยนเป็ นตัวแปรตัวหนึงทีบ่งชี *คุณภาพของผู้เรี ยน นักจิตวิทยาและนักศึกษาจึงได้ ให้ ความสนใจ
และพยายามศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ทีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิNทางการเรี ยนของผู้เรี ยน เพื อหาทาง
ปรั บปรุ งและแก้ ไขให้ เกิดสภาพทีเอือ* อํานวยต่อผลสัมฤทธิNทางการเรี ยนอย่างดีทีสุด ดังการศึกษาของ
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ศิราภรณ์ เทพฉิม (2541 : บทคัดย่อ) พบว่า ทัศนคติต่อการเรี ยน นิสยั ในการเรี ยน และวิธีการปฏิบัติ
ตนในการเรี ยนมี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับผลสัมฤทธิNทางการเรี ยน ซึงหากผู้เรี ยนมีนิสยั ในการเรี ยนดี
จะมี แนวโน้ มประสบความสําเร็ จในการเรี ยนสูง (Holtzman 1965 : 5) นอกจากนัน* ลินเกรนด์
(ขจรสุดา เหล็กเพชร 2522 : 11; อ้ างจาก Linndgren 1969 : 8) ได้ ให้ ความเห็นว่าเหตุผลทีนักเรี ยน
ประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนนัน* ขึน* อยู่กับการมีนิสยั ในการเรี ยนทีดีถึงร้ อยละ 33 การมี ความสนใจใน
การเรี ยนร้ อยละ 25 เชาว์ปัญญาร้ อยละ 15 นอกจากนันก็
* ขนอยู
ึ * ่กบั องค์ประกอบอืน ๆ ส่วนนักเรี ยนทีไม่
ประสบความสําเร็ จในการเรี ยนนัน* เนืองจากมีนิสยั ในการเรี ยนทีไม่ดีร้อยละ 25 ขาดความสนใจในการ
เรี ยนร้ อยละ 35 เช่นเดียวกับ แมดดอกซ์ (Maddox 1965 : 12) ทีกล่าวว่า ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้ านผลสัมฤทธิNทางการเรี ยนขึน* อยู่กับนิสยั ในการเรี ยนทีดี ถึงร้ อยละ 30-40 ซึงสอดคล้ องกับ
รายงานของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2530 : 963) นิสยั นักศึกษาทีมีผลสัมฤทธิN
ทางการเรี ยนสูงจํานวนกว่าร้ อยละ 50 มีพฤติกรรมการเรี ยนทีเป็ นลักษณะทีดีของวิธีศึกษาเกื อบเป็ น
ประจํ าหรื อเกือบทุกครั ง* ในเรื องมี ความมานะ ตัง* ใจเรี ยน ตัง* ใจฟั ง ไม่ ยอมขาดเรี ยน รี บ ทํางานส่งทัน
กําหนดเวลา ทําความเข้ าใจก่อนลงมือทํางาน เตรี ยมอุปกรณ์การเรี ยนพร้ อมเสมอ จดงานหรื อขีดเส้ น
ใต้ ข้อ ความสํ า คัญ พยายามทํ า ความเข้ า ใจและจํ า ได้ ดี แบ่ งเวลาศึก ษาแต่ ล ะวิ ชาอย่ า งทัวถึ ง จับ
ใจความสําคัญ และทบทวนในการอ่าน วางแผนดูหนังสือเตรี ยมสอบ วิชาทีไม่ชอบก็พยายามเรี ยนและ
ทํางานเจนเสร็ จ เวลาสอบอ่านคําชี แ* จงและคําสังจนเข้ าใจ วางโครงเรื องสัน* ๆ ก่อนลงมือเขียนตอบ
แบ่งเวลาตอนท้ ายอ่าน และตรวจคําตอบก่อนส่งอาจารย์ นิสยั นักศึกษากลุ่มนีม* ีพฤติกรรมการเรี ยนอยู่
ในระดับสูงกว่าผู้ทีมีผลสัมฤทธิNทางการเรี ยนตําเกือบทุกข้ อ
จากการติ ด ตามผลจํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที พ้ นสภาพการเป็ นนั ก ศึ ก ษา และนั ก ศึ ก ษาที มี
สถานภาพรอพินิจในปี การศึกษา 2544 ถึง 2545 มีจํานวนถึง 1026 และ 1253 คน ตามลําดับ จะเห็น
ว่าจํานวนนักศึกษาเหล่านีม* ีอตั ราทีสูงขึ *น การทีมีนักศึกษาลาออกกลางคัน สอบตก และ จบการศึกษา
ล่าช้ าเหล่านี * ทําให้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสบปั ญหาเกียวกับแผนการผลิตบัณฑิตทีไม่เป็ นไปตามที
กําหนดไว้ และยังทําให้ เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณในการผลิตบัณฑิตอีกด้ วย ดังนัน* ผู้วิจยั จึง
มีความสนใจทีจะศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา ซึงถือเป็ นองค์ ประกอบทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิN
ทางการเรี ยน โดยการนําแบบสํารวจพฤติกรรมการเรี ยน The Learning and Study Strategies
Inventory ที เรี ยกย่ อ ว่ า LASSI มาเป็ นเครื องมื อในการวัดพฤติ กรรมการเรี ย นของนัก ศึกษา โดย
แบบทดสอบพฤติกรรมการเรี ยน LASSI นัน* เป็ นแบบวัดของ แคลร์ เวนส์เตน, เดวิด พอลเมอร์ และ
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แออน์ สเคาท์ (Claire E. Weinstein, David R. Palmer and Ann C.Schulte) สร้ างขึ *นในปี ค.ศ.
1987 เพือเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวม ข้ อมูลเกียวกับจุดเด่น และจุดด้ อยอันจะนําไปสู่ความสําเร็ จ
ในการเรี ยน ซึงแบบทดสอบนี *วัดลักษณะสําคัญของพฤติกรรมการเรี ยนทัง* 10 ด้ าน คือ
1. ทัศนคติในการเรี ยน (Attitude)
2. แรงจูงใจในการเรี ยน (Motivation)
3. การจัดการกับเวลาในการเรี ยน (Time Management)
4. ความวิตกกังวลเกียวกับการปฏิบตั ิตนในการเรี ยน (Anxiety)
5. การมีสมาธิและการเอาใจใสต่อการเรี ยน (Concentration)
6. กระบวนการรวบรวมข้ อมูล และการกระตือรื อร้ นในการค้ นหาความรู้ (Information
Processing)
7. การเลือกใจความสําคัญและการจดจําเนื *อหาทีสําคัญ (Selecting Main Ideas)
8. การใช้ เทคนิคและเครื องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรี ยน (Study Aids)
9. การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรี ยมตัวในการเรี ยน (Self Testing)
10. ยุทธวิธีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ (Test Strategies)
นอกเหนื อจากความแตกต่างของพฤติกรรมการเรี ยนเฉพาะตัวของนักศึกษาแต่ละคนที
ส่งผลต่อพฤติรกรมการเรี ยน ผู้วิจยั ยังศึกษาพบว่าในเรื องทีเกียวกับสาขาวิชาทีเรี ยนใน มหาวิทยาลัย
จะเห็นได้ ว่าการเรี ยนในมหาวิทยาลัยเป็ นการเรี ยนวิชาชีพ หรื อวิชาเฉพาะชันสู
* ง ด้ วยลักษณะของวิชาที
เรี ยนในสาขาวิชาเหล่านัน* จะทําให้ นักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนที แตกต่างกันออกไปตามสาขาวิชาที
ศึกษา ซึง แบรดชอว์ (Bradshow 1975 : 268-269) ได้ กล่าวว่าในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ก็ตาม มี
ความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชาทีต่างกัน ซึงสําคัญเหมือนกับความแตกต่าง
ระหว่ า งตัว นัก ศึก ษาเอง ซึงสอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ เฟลแมน และนิ ว คอมบ์ (Feldman and
Newcomb 1970 : 59) ทีพบว่านักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มีความ
แตกต่างกันในเรื องของจุดมุ่งหมายและ แนวทางในการเรี ยน อันเนืองจากความแตกต่างในเนือ* หาวิชา
และหลักสูตร
ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จัย จึง สนใจศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาทัง* ใน
ภาพรวม และความแตกต่างในแต่ละคณะ ทังนี
* *ในการวิจยั จะศึกษาว่ามีปัจจัยด้ านพฤติกรรมการเรี ยน
เพื อใช้ เป็ นแนวทางในการให้ นักศึกษาได้ พัฒนาปรับปรุ งพัฒนาตนเอง เพือให้ ประสบความสําเร็ จใน
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การเรี ยน และเพือพิจารณาการให้ ความช่วยเหลือนักศึกษา โดยจัดกิจกรรม บริ การต่าง ๆ ให้ เหมาะสม
ซึ งจะยั ง ผลไปยั ง นั ก ศึ ก ษาให้ มี โ อกาสประสบความสํ า เร็ จ มากยิ งขึ น* ซึ งจะเป็ นผลดี แ ก่ ส ถาบั น
ประเทศชาติ อันจะช่วยลดความสูญเปล่าทางการศึกษาของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 10 ด้ าน จําแนกตาม
ตัวแปร คุณลักษณะทีเกียวข้ อง
2. เพื อเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จําแนกตาม
สาขาวิชา เพศ ผลสัมฤทธิNทางการเรี ยน รายได้
สมมุตฐิ านการวิจยั
1. นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพฤติกรรมการเรี ยนแตกต่างกันเมือ
จําแนกตามเพศ
2 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพฤติกรรมการเรี ยนแตกต่างกันเมื อ
จําแนกตามผลสัมฤทธิNทางการเรี ยน
3. นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพฤติกรรมการเรี ยนแตกต่างกันเมือ
จําแนกตามสาขาวิชา
4. นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพฤติกรรมการเรี ยนแตกต่างกันเมือ
จําแนกตามรายได้
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ขอบเขตของการวิจัย
ตัวแปรทีใช้ ในการวิจยั
ตัวแปรต้ น ได้ แก่ เพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิNทางการเรี ยน รายได้ ต่อเดือนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตัวแปรตาม ได้ แก่ พฤติกรรมการเรี ยน 10 ด้ าน ได้ แก่
1. ทัศนคติในการเรี ยน (Attitude)
2. แรงจูงใจในการเรี ยน (Motivation)
3. การจัดการกับเวลาในการเรี ยน (Time Management)
4. ความวิตกกังวลในการเรี ยน (Anxeity in learning)
5. การมีสมาธิและการเอาใจใส่ในการเรี ยน (Concentration)
6. กระบวนการรวบรวมข้ อมูล (Information Processing)
7. การเลือกใจความสําคัญและจดจําเนื *อหาทีสําคัญ (Selecting Main Ideas)
8. การใช้ เทคนิคและเครื องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรี ยน (Study Aids)
9. การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรี ยมตัวในการเรี ยน (Self Testing)
10.ยุทธวิธีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ (Test Strategies)
ประชากรทีใช้ ในการศึกษาครัง* นี * ได้ แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2548 ในสาขาการสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ สังคม
ศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาประถมศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต จิตวิทยา เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา วิทยาศาสตร์ การกีฬา จํานวนทังสิ
* *น 299 คน
กลุ่ม ตั ว อย่ า งที ใช้ ในการศึ ก ษาครั ง* นี * ได้ แก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในสาขาการสอนภาษาไทย สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย
ประถมศึก ษา การศึก ษาตลอดชี วิ ต จิต วิท ยา เทคโนโลยี ทางการศึก ษา วิท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า
ในระดับชันปี
* ที 2 ได้ จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง 176 คน
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นิยามศัพท์
ผลการเรี ยน หมายถึง ความสําเร็ จในการเรี ยนของนักศึกษา ซึงประเมินได้ จากคะแนน
เฉลียสะสมทีนักศึกษา ปี การศึกษา 2548
พฤติ ก รรมการเรี ย น หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ต นของนั ก ศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรภาคปกติ ต่อการเรี ยน สามารถแบ่งได้ 10 ด้ าน คือ
1. ทัศนคติในการเรี ยน (Attitude) หมายถึง ความรู้ สึกทีแสดงออกมาว่า นักศึกษา
สนใจ เอาใจใส่กบั การเรี ยน เช่น การแสดงความรู้สกึ ว่าชอบต่อวิชา และกิจกรรมทีเรี ยน
2. แรงจู ง ใจในการเรี ย น (Motivation) หมายถึ ง การมี วิ นั ย ในตนเองและความ
พยายามในการทํางานหนัก โดยการแสดงออกของนักศึกษาในการเรี ยนอย่างหนัก
3. การจัดการกับเวลาทางในการเรี ยน (Time Managment) หมายถึง การจัด
ตารางเรี ยน และใช้ เวลาในระหว่างวันอย่างมีประโยชน์
4. ความวิตกกังวลเกี ยวกับการปฏิบัติตนในการเรี ยน (Anxiety in Learning)
หมายถึง การทีนักศึกษาแสดงความเครี ยดขณะเรี ยน หวาดหวันขณะสอบ กังวลใจและสับสนจนไม่
สามารถทําข้ อสอบได้ เต็มที สมาธิถกู รบกวน แม้ จะเตรี ยมตัวมาอย่างดี
5. การมีสมาธิต่อการเรี ยนและการเอาใจใส่ ต่อการเรี ยน (Concentration)หมายถึง
การที นักศึกษาไม่ สามารถรวบรวมสมาธิ เพราะรู้ สึกกระวนกระวายใจ หรื ออารมณ์ ไม่ดี ใจลอย ไม่
สนใจสิงทีเรี ยนและมักคิดถึงสิงอืน
6. กระบวนการรวบรวมข้ อมูล (Information processing) หมายถึง การทีนักศึกษา
กระตื อรื อร้ นในการค้ นหาความรู้ และใช้ เหตุผล โดยการทําความเข้ าใจกับสิงทีเรี ยนเป็ นภาษาตนเอง
โดยนํ าเนื อ* หาทัง* หมดมาประมวลเข้ ากันอย่า งมี เหตุผล และหาความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งสิงที เรี ย นกับ
ประสบการณ์เดิม นํามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน
7. การเลือกใจความสําคัญและการจดจําเนือQ หาทีสําคัญของบทเรี ยน (Selecting
Main Ideas) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะข้ อมูลทีสําคัญ และสรุ ปใจความสําคัญ ออกจาก
รายละเอียด ขณะฟั งคําบรรยาย หรื ออ่านหนังสือ
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8. การใช้ เ ทคนิ ค และเครื องมื ออุ ปกรณ์ ช่วยเหลื อ ในการเรี ยน (Study Aids)
หมายถึง การนํายุทธวิธีหรื อเทคนิคในการเรี ยนมาใช้ เช่น การขีดเส้ นใต้ วาดรู ป แผนภูมิ แผนผัง ตาราง
เพือสรุปเนือ* หา รวมกลุม่ ติว ทบทวนวิชาทีเรี ยน หรื อนําสมุดจดคําบรรยายมาเปรี ยบเทียบกับเพือน
9. การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรี ยมตัวในการเรียน (Self Testing)
หมายถึง การทีนักศึกษาทดสอบตนเองโดยการตังคํ
* าถาม เพือทดสอบว่าเข้ าใจบทเรี ยนหรื อไม่ มี การ
ทบทวนบทเรี ยนหลังเรี ยน และตรวจสอบการบ้ าน รายงานทีได้ รับมอบหมาย
10. ยุทธวิธีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ (Test Strategies) หมายถึง การที
นักศึกษานํ ากลยุทธ์ วิธีการ เทคนิคมาใช้ ในการสอบโดยการเตรี ยมตัวสอบ เช่น การสรุ ปคําบรรยาย
จดจํากฎ ไวยากรณ์ คําศัพท์ สูตรต่าง ๆ และนักศึกษามีการเตรี ยมตัวก่อนสอบโดยการอ่านหนังสือให้
ครบถ้ วน
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจัยครั ง* นีผ* ้ ูวิจยั ได้ นําแนวคิดพฤติกรรมการเรี ยน The Learning and Study
Strategies Inventory (LASSI) ของ แคลร์ เวนส์เตน , เดวิด พอลเมอร์ , แอนนน์ สเคาท์ ซึ-ง
ประกอบด้วย ประเด็นต่าง ๆ 10 ด้าน ซึ-งพฤติกรรมการเรียนดังกล่าวเป็ นกิจกรรมที-ผเู้ รียนสามารถ
เป็ นกรอบแนวคิดได้ดงั นีA
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้ น

1.
2.
3.
4.

เพศ
ผลสัมฤทธิNทางการเรี ยน
รายได้
สาขาวิชา

1.ทัศนคติในการเรี ยน
2.แรงจูงใจในการเรี ยน
3.การจัดการกับเวลาในการเรี ยน
4.ความวิตกกังวลเกียวกับการปฏิบตั ิตนใน
การเรี ยน
5.การมีสมาธิและการเอาใจใส่ตอ่ การเรี ยน
6.กระบวนการรวบรวมข้ อมูล
7.การเลือกใจความสําคัญและการจดจําเนื *อหา
ทีสําคัญ
8.การใช้ เทคนิคและเครื องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือ
การเรี ยน
9.การทดสอบตนเอง การทบทวน และ
การเตรี ยมตัวในการเรี ยน
10.ยุทธวิธีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ

บทที 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (survey research) การศึกษาพฤติกรรม
ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวตั ถุประสงค์ ดังนี
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื6อศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 10 ด้ าน จําแนก
ตามตัวแปร คุณลักษณะที6เกี6ยวข้ อง
2. เพื6อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จําแนกตาม
สาขาวิชา เพศ ผลการเรี ยน และรายได้
สมมุตฐิ านการวิจัย
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพฤติกรรมการเรี ยนแตกต่างกันตาม
ตัวแปรเพศ สาขาวิชา ผลการเรี ยน และรายได้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที6ใช้ ในการวิจัยครั งนี คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปี การศึกษา 2548 ได้ แก่ สาขาวิชา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ การสอน
สังคมศึกษา จิตวิทยา เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ การกีฬา จํานวน 299 คน
2. กลุ่ ม ตัว อย่ า งที6 ใ ช้ ในการศึ ก ษานี เป็ นนัก ศึ ก ษาที6 กํ า ลัง ศึ ก ษาอยู่ ใ นชั นปี ที6 2
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 299 คน โดยจําแนกนักศึกษาตามสาขาวิชาและ
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การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970:607-610) ที6ระดับความเชื6อมัน6 ที6
.05 ร้ อยละ 95 ได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 176 คน หลังจากนันจึงใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชัน (Stratified Random Sampling)

เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื6 องมือที6ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า มีดงั นี
แบบสอบถามสภาพการเข้ าร่ วมกิ จ กรรมนักศึกษามหาวิ ทยาลัยของนักศึกษาของ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลักษณะแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที6 1 เป็ นข้ อ มูล ทั6ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(check list) เพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน รายได้ ตอ่ เดือน
ตอนที6 2 เป็ นแบบสอบถามประมาณค่า (rating scale) แบบสอบถามพฤติกรรมการ
เรี ยนนักศึกษาของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํ านวนทังสิน 72 ข้ อ
ประกอบด้ วย 10 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านทัศนคติในการเรี ยน จํานวน 8 ข้ อ ด้ านแรงจูงใจในการเรี ยน
จํานวน 8 ข้ อ ด้ านการจัดการเวลาเพื6อการเรี ยน จํานวน 8 ข้ อ ด้ านความวิตกกังวลเกี6ยวกับการ
ปฏิบตั ิตนในการเรี ยน 8 ข้ อ ด้ านการมีสมาธิตอ่ การเรี ยน จํานวน 8 ข้ อ ด้ านกระบวนการรวบรวม
ข้ อมูล จํานวน 8 ข้ อ ด้ านความสามารถในการจับประเด็นหรื อใจความสําคัญใน 5 ข้ อ ด้ านการ
ใช้ เทคนิคต่าง ๆ และอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรี ยน จํานวน 7 ข้ อ ด้ านการทดสอบตัวเองและการ
ทบทวน การเตรี ยมตัวในเข้ าเรี ยน จํานวน 8 ข้ อ และด้ านกลยุทธวิธีในการสอบและ การเตรี ยมตัว
สอบ จํานวน 8 ข้ อ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป (SPSS for
window) โดยมีสถิติที6ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนีคือ ความถี6 ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี6ย (mean) และ
ค่าเบี6ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เปรี ยบเทียบระดับค่าคะแนนเฉลี6ยระหว่างกลุ่มโดย
จําแนกตามเพศ อายุ ผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน รายได้ ทดสอบด้ วย t-test, เปรี ยบเทียบระดับค่า
คะแนนเฉลี6ยระหว่างกลุ่มโดยจําแนกตาม สาขาวิชา ด้ วยสถิติทดสอบ One way ANOVA และ
หากพบว่ามีความแตกต่างจะทําการทดสอบรายคู่ด้วยค่าสถิติทดสอบ LSD (least-significant
difference)
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สรุ ปผลการวิจัย
1. การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย ศิล ปากร
นักศึกษามีพบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสมค่อนข้ างมาก เมื6อพิจารณาเป็ น
รายด้ าน พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนมากที6สดุ ของนักศึกษาด้ านการรวบรวมข้ อมูลและกระตือรื อร้ น
ในการหาความรู้ และพฤติกรรมน้ อยที6สดุ ด้ านทัศนคติในการเรี ยน
1.1 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิล ปากร ด้ า นทัศนคติในการเรี ย น พบว่า โดยรวมนักศึก ษามี พ ฤติก รรมการเรี ย นเหมาะสม
ค่อนข้ างมาก พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมที6เหมาะสมมากที6สดุ คือ ข้ าพเจ้ าไม่สนใจว่าจะ
เรี ยนจบหรื อไม่ตราบใดที6ข้าพเจ้ าสามารถหาคู่ครองได้ และพฤติกรรมที6เหมาะสมน้ อยที6สุด คือ
ข้ าพเจ้ าคิดว่าวิชาที6สอนในชัน ไม่มีคณ
ุ ค่าที6จะเรี ยนรู้เลย
1.2 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิล ปากร ด้ านแรงจูง ใจในการเรี ยน พบว่า โดยรวมนักศึกษามี พ ฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสม
ค่อนข้ างมาก เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสมมากที6สดุ คือ ข้ าพเจ้ า
ทํางานที6ได้ รับมอบหมายเสร็ จทันเวลา และพฤติกรรมที6เหมาะสมน้ อยที6สุด คือ ข้ าพเจ้ ามักอ้ าง
เหตุผลเข้ าข้ างตัวเองเมื6อไม่สามารถเรี ยนหรื อทํางานสําเร็จตามที6ได้ รับมอบหมาย
1.3 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้ านการจัดการเวลาในการเรี ยน พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสม
ค่อนข้ างน้ อย เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสมมากที6สดุ คือ ข้ าพเจ้ ามุ่ง
ท่องหนังสืออย่างหนักเฉพาะช่วงใกล้ สอบในการสอบทุกครัง และพฤติกรรมที6เหมาะสมน้ อยที6สดุ คือ
ข้ าพเจ้ าพบว่ามันเป็ นการยากที6ต้องเรี ยนตามตารางเรี ยนที6ได้ วางไว้
1.4 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้ านความวิตกกังวลเกี6ยวกับการปฏิบตั ติ นในการเรี ยน พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรม
การเรี ยนเหมาะสมค่อนข้ างมาก เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมที6เหมาะสมมากที6สุด
คือ ข้ าพเจ้ ามุง่ ท่องหนังสืออย่างหนักเฉพาะช่วงใกล้ สอบในการสอบทุกครัง และพฤติกรรมการเรี ยน
เหมาะสมน้ อยที6สดุ คือ ข้ าพเจ้ ารู้สกึ กังวลว่าข้ าพเจ้ าจะสอบตกและต้ องออกจากมหาวิทยาลัย
1.5 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้ านการมีสมาธิและการเอาใจใส่ตอ่ การเรี ยน พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการเรี ยน
เหมาะสมค่อนข้ างน้ อย เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสมมากที6สดุ คือ
ข้ าพเจ้ าไม่เ ข้ าใจเนื อหาบางวิช าเพราะว่าข้ าพเจ้ าไม่ไ ด้ ตังใจฟั ง อย่างจริ ง จัง และพฤติกรรมที6
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เหมาะสมน้ อยที6สุด คือ ปั ญหาภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น เรื6 องความรักเรื6 องการเงินเรื6 องความ
ขัดแย้ งภายในครอบครัวเป็ นสาเหตุให้ ข้าพเจ้ าไม่สนใจต่อการเรี ยน เป็ นลําดับสุดท้ าย
1.6 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้ านกระบวนการรวบรวมข้ อมูลและความกระตือรื อร้ นในการค้ นหาความรู้ พบว่า โดยรวมนักศึกษามี
พฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสมค่อนข้ างมาก เมื6 อพิจ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยน
เหมาะสมมากที6สดุ คือ ข้ าพเจ้ าทําความเข้ าใจสิ6งที6ได้ เรี ยนเป็ นภาษาของข้ าพเจ้ า และพฤติกรรมที6
เหมาะสมน้ อยที6สดุ คือ เมื6อข้ าพเจ้ าเรี ยนเรื6 องอะไร ข้ าพเจ้ ามักพยายามนําเนือหาทังหมดมาประมวล
ให้ เข้ ากันได้ อย่างมีเหตุผลเป็ นลําดับสุดท้ าย
1.7 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร การเลือกใจความสําคัญและการจดจําเนือหาที6สําคัญ พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรม
การเรี ยนเหมาะสมค่อนข้ างน้ อย เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสมมาก
ที6 สุด คื อ ข้ า พเจ้ า สามารถแยกแยะข้ อ มูล ที6 สํ า คัญ หรื อไม่สํ าคัญ ได้ ข ณะที6 จ ดคํา บรรยาย และ
พฤติกรรมที6เหมาะสมน้ อยที6 สุด คือ มันเป็ นการยากสําหรับข้ าพเจ้ าที6 จะตัดสินใจว่าอะไรเป็ นสิ6ง
สําคัญที6ต้องขีดเส้ นใต้ ใน บทเรี ยน
1.8 การศึก ษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย
ศิลปากร ด้ านการใช้ เทคนิคและอุป กรณ์ ต ่า งช่วยเหลือในการเรี ยน พบว่า โดยรวมนักศึกษามี
พฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสมมาก เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสม
มากที6สุด การขีดเส้ นใต้ ข้อความในบทเรี ยนมีประโยชน์ต่อการทบทวนบทเรี ยนของข้ าพเจ้ า และ
พฤติกรรมที6เหมาะสมน้ อยที6สดุ คือ ข้ าพเจ้ าให้ ความสําคัญกับประโยคแรกหรื อประโยคสุดท้ ายของ
ย่อหน้ าขณะที6อา่ นหนังสือ
1.9 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้ านการทดสอบตัวเองและการ ทบทวนและการเตรี ยมตัวในการสอบ พบว่า โดยรวม
นักศึกษามีพฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสมมาก เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยน
เหมาะสมมากที6สดุ คือ ในขณะอ่านหนังสือ ข้ าพเจ้ ามักหยุดอ่านเป็ นช่วง ๆ และทบทวนสิ6งที6อ่านไป
แล้ วในใจ และพฤติกรรมที6เหมาะสมน้ อยที6สุด คือหลังจากเรี ยนเสร็ จข้ าพเจ้ าได้ ทบทวนบทเรี ยน
เพื6อให้ เข้ าใจเนือหาเหล่านัน
1.10 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ยุทธวิธีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการเรี ยน
เหมาะสมมาก เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมที6เหมาะสมมากที6สดุ คือ ข้ าพเจ้ าสอบได้
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คะแนนน้ อย เพราะมีเวลาเตรี ยมตัวน้ อย และพฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสมน้ อยที6สดุ คือ ข้ าพเจ้ าไม่
สามารถสรุปสาระที6 ข้ าพเจ้ าได้ ฟังจากการบรรยาย หรื ออ่านจากหนังสือได้
2. การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมและเป็ นรายด้ าน 10 ด้ าน จําแนกตามตัวแปร เพศ ผลสัมฤทธิ]
รายได้
2.1 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที6มีสถานภาพต่างกัน จําแนกตามเพศ พบว่าการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาด้ านทัศนคติใน
การเรี ยน และ ด้ านเทคนิคและอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรี ยน แตกต่างกัน โดยนักศึกษาเพศหญิงมี
พฤติกรรมการเรี ยนมากกว่าเพศชาย
2.2 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที6มีสถานภาพต่างกัน จําแนกตามคะแนนเฉลี6ยสะสม พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาด้ านยุทธวิธี
ในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ แตกต่างกัน โดยนักศึกษาที6มีผลสัมฤทธิ] ทางการเรี ยนระหว่าง
2.00 – 2.99 มีพฤติกรรมการเรี ยนสูงกว่านักศึกษาที6มีผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยนระหว่าง 3.00 ขึนไป
2.3 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จําแนกตามรายได้ ของนักศึกษาต่อเดือน พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน
2.4 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จําแนกตามสาขาวิชา พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาด้ านทัศนคติในการเรี ยน มี
ความแตกต่างกัน ขันต่อไปจะทําการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธี LSD
เมื6อทดสอบรายคู่จําแนกตามสาขาวิชา ในด้ านทัศนคติ ด้ วยวิธี LSD พบว่า
พฤติ ก รรมการเรี ย นด้ า นทัศ นคติ ใ นการเรี ย นของนัก ศึก ษาสาขาการศึก ษาปฐมวัย สาขาการ
ประถมศึกษา สาขาสังคมศึกษา สาขาภาษาไทย สาขาอังกฤษ สาขาจิตวิทยา สาขาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา สาขาการศึกษาตลอดชีวิต และสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา แตกต่างกัน

อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย เรื6 อง “พฤติ ก รรมการเรี ยนของนั ก ศึ ก ษาคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ” ซึง6 เป็ นวิจยั เชิงสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี6ยวกับพฤติกรรมการเรี ยน
ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเปรี ยบเทียบความคิดเห็นพฤติกรรม
การเรี ย นของงนัก ศึก ษาทัง 10 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ านทัศนคติในการเรี ยน ด้ านแรงจูงใจในการเรี ยน
ด้ านการจัดการเวลาเพื6อการเรี ยน ด้ านความวิตกกังวลเกี6ยวกับการปฏิบตั ิตนในการเรี ยน ด้ านการมี
สมาธิตอ่ การเรี ยน ด้ านกระบวนการรวบรวมข้ อมูลและความกระตือรื อร้ นในการค้ นหาความรู้ ด้ าน
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ความสามารถในการจับประเด็นหรื อใจความสําคัญใน ด้ านการใช้ เทคนิคต่าง ๆ และอุปกรณ์
ช่วยเหลือในการเรี ยน ด้ านการทดสอบตัวเองและการทบทวน การเตรี ยมตัวในเข้ าเรี ยน ข้ อ และ
ด้ านกลยุทธวิธีในการสอบและ การเตรี ยมตัวสอบ
ตอนที 1 ข้ อมูลทัว6 ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิจยั พบว่า การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 176 คน จําแนกตามเพศ พบว่า เป็ นเพศชายจํานวน 49 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 22.50 เป็ นเพศหญิงจํานวน 127 คิดเป็ นร้ อยละ 77.50 จําแนกตามสาขาวิชาพบว่า
นักศึกษาที6ศกึ ษาในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.20 สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.70สาขาวิชาภาษาไทยจํานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ
7.30 สาขาวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.80 สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 18
คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.90 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.00
สาขาวิชาจิตวิทยาจํานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.10 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 31
คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.60 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาจํานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.10
จําแนกตามผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยนพบว่านักศึกษาที6มีผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยนระหว่าง00.00 – 1.99
จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.80 ผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยนระหว่าง 2.00 – 2.99 จํานวน 59 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 33.90 และผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน3.00 ขึนไป จํานวน 115 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.30
จําแนกตามรายได้ ของนักศึกษาต่อเดือน พบว่านักศึกษามีรายได้ ตํ6ากว่า 1,500 บาท จํานวน 12
คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.80 มีรายได้ ระหว่าง 1,501 - 3,000 บาทจํานวน 69 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.10
มีรายได้ ระหว่าง 3,001 - 4,500 บาท จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.50 มีรายได้ ระหว่าง 4,501
– 6,000 บาท จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.40 และมีรายได้ ตงแต่
ั 6,001 บาทขึนไป จํานวน 10
คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.90
ตอนที 2 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
2.1 ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิล ปากร ด้ านทัศนคติในการเรี ยน พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการเรี ยน
เหมาะสมค่อนข้ างมาก พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสมมากที6สุด คือ
ข้ าพเจ้ าไม่สนใจว่าจะเรี ยนจบหรื อไม่ตราบใดที6ข้าพเจ้ าสามารถหาคูค่ รองได้ ทังนีเนื6องจากนักศึกษา
มีทศั นคติในด้ านการเรี ยนมาก อาจเป็ นเพราะนักศึกษาไม่ได้ วิตกกังวลเกี6ยวกับเรื6 องเรี ยน ส่วนใหญ่
เข้ ามาเพื6อศึกษาหาความรู้ และยังได้ พบปะเพื6อนใหม่ในมหาวิทยาลัย ซึ6งมีโอกาสที6จะได้ เรี ยนรู้ ซึ6ง
กัน นอกจากนียังมีแนวโน้ มที6จะช่วยเหลือกันในเรื6 องในเรื6 องการเรี ยน จึงทําให้ นกั ศึกษามีทศั นคติที6ดี
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ต่อการเรี ยน ซึ6งสอดคล้ องกับ ชัยวัฒน์ แสงศรี (2538 : 53) กล่าวว่า ทัศนคติเป็ นความ รู้ สึก
ความคิดที6บุคคลมีต่อสิ6งใดสิ6งหนึ6งที6เป็ นผลมาจากประสบการณ์ หรื อสิ6งแวดล้ อม ความรู้ สึก และ
ความคิดดังกล่าวเป็ นไปได้ ในทางชอบหรื อไม่ชอบ เห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วย อันมีแนวโน้ มที6จะให้
บุคคลแสดงปฏิกิริยา และกระทําต่อสิ6งนัน ๆ ทังในการสนับสนุนและต่อต้ าน ทัศนคติ เป็ นสิ6งที6ไม่
สามารถมองเห็ น ได้ อ ย่ า งชัด เจน การที6 เ ราจะทราบทัศ นคติข องบุค คลหนึ6ง ได้ ก็ ต้ อ งใช้ วิ ธี แ ปล
ความหมายของการแสดงออก ซึง6 อาจจะเป็ นแบบหนึง6 ขององค์ประกอบของทัศนคติก็ได้
สํ า หรั บ การทดสอบสมมุ ติ ฐ านการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน รายได้ ต่อเดือน
และสาขาวิชา
ผลการทดสอบพบว่า การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามตัวแปร เพศ ผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที6 ระดับ .05 ซึ6งเป็ นไปตามสมมุติฐานที6 ตังไว้ พบว่า นักศึกษาหญิ งมี ทัศนคติแตกต่างกับ
นักศึกษาชาย ทังนีเนื6องจาก นักศึกษาหญิงมีทศั นคติดีกว่านักศึกษาชาย อาจเป็ นเพราะ นักศึกษา
หญิงมีการเอาใจใส่ในการเรี ยนอย่างสมํ6าเสมอและต่อเนื6อง ตังใจเรี ยนเห็นคุณค่าของการเรี ยน เพื6อ
นําไปใช้ ในอนาคต ส่วนนักศึกษาชาย ขาดเรี ยนบ่อย ไม่ตงใจเรี
ั
ยน บางครังไม่ชอบอาจารย์ที6สอน
สุดฤทัย มุขยวงศา (2533 : 7) ที6อธิบายทัศนคติในการเรี ยนว่าเป็ นสภาพทางอารมณ์ ความรู้ สึก
ความคิด ความเชื6อ และพฤติกรรมที6แสดงออก เพื6อตอบสนองต่อครู โรงเรี ยนและระบบการศึกษา
เกิดจากประสบการณ์และการ เรี ยนรู้ ซึ6งแสดงออกมาได้ 2 ด้ าน คือ ทัศนคติในทางที6ดีตอ่ การเรี ยน
นัก เรี ย นจะแสดงออกในลัก ษณะของความ พึ ง พอใจ สนใจมาเรี ย นอย่ า งสมํ6 า เสมอ ยอมรั บ
ความสามารถ และวิธีการของครู เห็นคุณค่าของการศึกษา และทัศนคติในทางที6ไม่ดีต่อการเรี ยน
นักเรี ยนจะแสดงออกในลักษณะของความไม่พงึ
ผลการวิจยั ผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยนพบว่านักศึกษาที6มีผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน 3.00
มีพฤติกรรมทางการเรี ยนด้ านทัศคติแตกต่างกับนักศึกษาที6มีผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน 2.99 ทังนี
เนื6องจาก นักศึกษาที6มีผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน 3.00 มีพฤติกรรมทางการเรี ยนด้ านทัศคติสงู กว่า
นักศึกษาที6มีผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน 2.99 อาจเป็ นเพราะ นักศึกษาที6มีผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน
3.00 มีการเอาใจใส่ด้านการเรี ยน เรี ยนรู้ เพิ6มเติมจากการค้ นคว้ าและเห็นคุณค่าของการเรี ยน ซึ6ง
ส่งผลต่อผลการเรี ยนที6สงู ช่วยให้ นกั ศึกษามีความกระตือรื อร้ น พยายามที6จะเรี ยนเพื6อไม่ให้ ผลการ
เรี ยนตํ6ากว่าตามที6นกั ศึกษากําหนด ซึ6งสอดคล้ องกับ (Diener 1970 : 396-400) ได้ ศึกษาความ
คล้ ายคลึงและ ความแตกต่างระหว่างนิสิตที6มีผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยนสูงและตํ6า ตัวอย่างประชากรที6
ใช้ เป็ นนิสิต ชันปี ที6 2, 3 และ 4 จํานวน 138 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทังสองมีพฤติกรรม
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ในการเรี ยนต่างกันคือ นิสิตที6มี ผลสัมฤทธิ] ทางการเรี ยนสูงมีพ ฤติกรรมในการเรี ยนดีกว่านิสิตที6 มี
ผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยนตํ6า ส่วนรายได้ ของนักศึกษาพบว่าไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะ การศึกษา
มีความสําคัญกับทุกคนที6มีรายได้ น้อยหรื อรายได้ สงู จึงทําให้ มีทศั นคติที6ดีตอ่ การเรี ยนกับทุกคน
สําหรับการทดสอบสมมุติฐานเปรี ยบเทียบตัวแปร สาขาวิชาพบว่าความแตกต่างด้ าน
ทัศนคติ จึงนําไปทดสอบรายคูด่ ้ วยวิธี LSD พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนด้ านทัศนคติในการเรี ยน
ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการประถมศึกษา สาขาสังคมศึกษา สาขาภาษาไทย
สาขาอังกฤษ สาขาจิตวิทยา สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาการศึกษาตลอดชีวิต และสาขา
วิทยาศาสตร์ การกีฬา แตกต่างกัน ทังนีเนื6องจาก นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย มีพฤติกรรม
การเรี ยนด้ านทัศนคติสูงกว่า สาขาอื6น ๆ เพราะ นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ต้ องใส่ใจใน
รายละเอียดของวิชาต่าง ๆ ทําให้ นกั ศึกษามีความมัน6 ใจในการปฏิบตั ิต่อเด็ก ๆ ที6อยู่ในวัยก่อนวัย
เรี ยน ดังนันนักศึกษาจึงมีทศั นคติที6ดีตอ่ การเรี ยน และมีความเชื6อมัน6 ในอาจารย์ที6สอนที6จะถ่ายทอด
ความรู้ มายังตนเอง ส่วนนักศึกษาสาขาจิตวิทยา มีทศั นคติที6ดีรองลงมา เพราะการเรี ยนจิตวิทยา
นันต้ องเรี ยนรู้หลักและทฤษฎีตา่ ง ๆ ของนักจิตยาที6จะต้ องนําไปใช้ กบั เด็ก ๆ จนถึงผู้ใหญ่ จึงจําเป็ น
อย่างยิ6งที6นกั ศึกษาสาขาจิตวิทยาต้ องศึกษาความหลากหลายของแต่บุคคล และต้ องศึกษาทังใน
ห้ อ งเรี ย นสามารถนํ า ไปปฏิ บัติใ นชี วิ ต ประจํ า ได้ และนัก ศึก ษาสาขาเทคโนโลยี ท างการศึก ษา
ทัศนคติที6ดีตอ่ การเรี ยน เพราะการเรี ยนในสาขาดังกล่าวท้ าทายความสามารถของนักศึกษาในการ
ทําสื6อต่าง ๆเพื6อการเรี ยน หรื อเผยแพร่เรื6 องราวต่าง ๆ ผ่านการเรี ยนรู้ และศึกษาค้ นคว้ าเพิ6มเติม มี
ความอิสระในการคิด มีการเรี ยนรู้ ทงในและนอกห้
ั
องเรี ยนเพื6อให้ เปิ ดมองมุมของตนเองให้ กว้ างขึน
สําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาตลอดชีวิต มีทัศนคติที6ดีต่อเรี ยนแตกต่างสาขาอื6น ๆ เพราะการ
เรี ยนนันต้ องศึกษาหาความรู้ อยู่ตลอดเวลาและการเรี ยนรู้จะต้ องเรี ยนรู้ จากประสบการณ์จากบุคคล
ที6มีความเชี6ยวชาญในด้ านต่าง ๆ และมีการเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยนได้ สมั ผัสชีวิตความเป็ นอยู่ของชุมชน
ที6น่าสนใจ อาจารย์ผ้ สู อนสามารถที6จะเข้ าใจนักศึกษาในทุกเรื6 อง ทําให้ นกั ศึกษามีความเชื6อมัน6 ใน
การเรี ยนรู้ที6จะได้ รับจากอาจารย์ ส่วนสาขาการประถมศึกษาและสังคมศึกษา ต้ องศึกษาเรี ยนรู้ ให้
ทันต่อเหตุการณ์ เพื6อที6จะนําไปศึกษาหรื อวิพากษ์ เรื6 องต่าง ๆ ของสังคม และต้ องเรี ยนรู้ ตลอดเวลา
ใส่ใจในรายละเอียด เพื6อให้ สอดคล้ องกับทฤษฎีตา่ ง ๆ ของนักการศึกษาและนักวิเคราะห์เหตุการณ์
ต่าง ๆ ตามหลักวิ ช า จึง ให้ นักศึกษาเพราะคนกระตือรื อ ร้ น ศึกษาค้ นคว้ าด้ ว ยตนเอง จึง ทํ าให้
นักศึกษามีทศั นคติที6ดี ส่วนนักศึกษาสาขาภาษาไทย นักศึกษาได้ เรี ยนรู้ เกี6ยววรรณคดีตา่ ง ๆ และ
ความเป็ นมาของภาษาไทยตังแต่อดี ตถึ ง ปั จ จุบัน จํ าเป็ นอย่างยิ6 ง ที6 ต้อ งมี ความแม่น ยํ า ในหลัก
ภาษาไทยที6 ต้องนํ าไปใช้ และต้ องเรี ยนรู้ ถึง ประเพณี ของไทยตังแต่ในอดีตถึง ปั จ จุบัน ซึ6ง ทํ าให้
นักศึกษาสนุกกับการเรี ยน อาจารย์ผ้ สู อนมีเทคนิคในการสอนที6เข้ าใจง่ายและไม่น่าเบื6อจนเกินไป
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ทําให้ นกั ศึกษาไม่เครี ยดกับการเรี ยน จึงมีทศั นคติที6ดีตอ่ การเรี ยนและอาจารย์ที6สอน และนักศึกษา
สาขาภาษาอังกฤษ มีการเรี ยนการสอนที6ต้องเน้ นหลักภาษาที6ต้องให้ ถกู ต้ องหลักไวยกรณ์ และใน
การเรี ยนการสอนยังเน้ นให้ นกั ศึกษาได้ ปฏิบตั เิ พื6อให้ เกิดการเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง ในด้ านการ
เรี ยนการสอนมีอาจารย์ที6มีความเชี6ยวชาญด้ านภาษาให้ คําปรึ กษา แนะนําแก่นกั ศึกษา จึงทําให้
นักศึกษาเกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ในการทํากิ จกรรมต่าง ๆ เกี6 ยวกับภาษาอังกฤษ สํ าหรับสาขา
วิทยาศาสตร์ การกี ฬ า เป็ นลํ าดับสุดท้ าย เพราะสาขาวิทยาศาสตร์ การกี ฬา ส่วนใหญ่ เป็ นการ
กิจกรรมการเคลื6อนไหวร่างกาย การออกกําลังการ จึงทําให้ นกั ศึกษาไม่ได้ เครี ยดกับการเรี ยน และ
สาขาดังกล่าวยังมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัย การเผยแพร่กีฬาต่าง ๆ รวมไป
ถึง การเป็ นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการแข่ง ขันทังนอกและในสถาบัน ซึ6ง สอดคล้ องกับ วิชชุดา
เตียวกุล (2529 : 14) กล่าวถึงทัศนคติทางการเรี ยนว่า เป็ นความรู้ สึก และความคิดเห็นที6มีตอ่ ความรู้
ต่อการศึกษา ทังทางด้ านการเรี ยนการสอน คือ ยอมรับตัวครู และคุณค่าทางการศึกษา สอดคล้ อง
กับ สุดฤทัย มุขยวงศา (2533 : 7) ที6อธิบายทัศนคติในการเรี ยนว่าเป็ นสภาพทางอารมณ์ ความรู้ สึก
ความคิด ความเชื6อ และพฤติกรรมที6แสดงออก เพื6อตอบสนองต่อครู โรงเรี ยนและระบบการศึกษา
เกิดจากประสบการณ์และการ เรี ยนรู้ ซึ6งแสดงออกมาได้ 2 ด้ าน คือ 1.) ทัศนคติในทางที6ดีต่อการ
เรี ยน นักเรี ยนจะแสดงออกในลักษณะของความ พึงพอใจ สนใจมาเรี ยนอย่างสมํ6าเสมอ ยอมรับ
ความสามารถ และวิธีการของครู เห็นคุณค่าของการศึกษา 2.) ทัศนคติในทางที6ไม่ดีต่อการเรี ยน
นักเรี ยนจะแสดงออกในลักษณะของความไม่พงึ พอใจ ไม่เห็นด้ วย ไม่ชอบครู ไม่ตงใจเรี
ั ยน ขาดเรี ยน
บ่อย ๆ ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษา
2.2 ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านแรงจูงใจในการเรี ยน พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการเรี ยน
เหมาะสมค่อ นข้ างมาก เมื6 อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติก รรมที6 เ หมาะสมมากที6 สุด คื อ
ข้ าพเจ้ าทํางานที6ได้ รับมอบหมายเสร็ จทันเวลา ทังนีเนื6องจากนักศึกษามีแรงจูงใจในการทํางานที6
ได้ รับมอบหมายเสร็จทันเวลา อาจเป็ นเพราะนักศึกษามีความมุ่งมัน6 ที6ศกึ ษา เพื6อที6จะได้ ผลสัมฤทธิ]
ทางการเรี ยนที6 ดี ซึ6ง สอดคล้ องกับผลสัม ฤทธิ] ทางการเรี ยนของนักศึกษาจากตารางที6 2 พบว่า
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ] ทางการเรี ยน 3.00 ขึนไป มีจํานวน 115 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.30 และ
การที6นกั ศึกษามีผลสัมฤทธิ]สูงส่งผลต่อความสําเร็ จในอนาคต ซึ6งสอดคล้ องกับ รุ จิรา เยาวมาตย์
(2541 : 13) ได้ อธิบายว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ] นันส่งผลต่อการเรี ยนของ ผู้เรี ยนเป็ นสิ6งที6ผ้ เู รี ยน
คาดหวัง เพื6 อ ก้ า วไปสู่ความสํ า เร็ จ หรื อ สัม ฤทธิ] ผ ลที6 ไ ด้ ตังไว้ ผู้ที6ป ระสบความสํ า เร็ จ จะเป็ นผู้ที6 มี
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ]สงู
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สํ า หรั บ การทดสอบสมมุ ติ ฐ านการเปรี ยบเที ย บพฤติ ก รรมการเรี ยนของนั ก ศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน รายได้ ต่อเดือน
และสาขาวิชา ไม่พบความแตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะ นักศึกษาต้ องการที6จะมีผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน
ที6ดี และจะส่งผลต่อการเรี ยนในอนาคตและหลังจากจบการศึกษาแล้ ว จึงส่งผลให้ นกั ศึกษามีแรงจูงใจ
ในการเรี ยน
2.3 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้ านการจัดการเวลาในการเรี ยน พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสมค่อนข้ าง
น้ อย เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนที6เหมาะสมมากที6สดุ คือ ข้ าพเจ้ ามุ่งท่อง
หนังสืออย่างหนักเฉพาะช่วงใกล้ สอบในการสอบทุกครัง ทังนีเนื6องจาก นักศึกษามีความวิตกกังวล
ในการสอบแต่ละครัง อาจเป็ นเพราะ ตลอดระยะในการเรี ยนนักศึกษาไม่ได้ วางแผนหรื อจัดสรรใน
การอ่านหนังสือหรื อกิจกรรมต่างไว้ ล่วงหน้ า จึงทําให้ นักศึกษาทุ่มเทกับการอ่านหนังสือใกล้ สอบ
นักศึกษาจึงได้ พกั ผ่อนน้ อย เกิดอาการเจ็บป่ วยในเวลาสอบ ซึ6งสอดคล้ อง วัชรี บูรณสิงห์ (2526 :
48-54 ) อธิ บายว่า การจัดสรรเวลาในการศึกษาถื อได้ ว่า เป็ นเทคนิคที6สําคัญ อันจะช่วยเพิ6ม
ประสิทธิ ภาพในการเรี ยนให้ ได้ ผลดีขึนประการหนึ6ง กล่าวคือ ผู้เรี ยนจะต้ องมี การทําตารางเวลา
สําหรับศึกษาของตนเอง เพื6อจะได้ ทํารายการสิ6งที6จะต้ องทํา ตามลําดับความสําคัญก่อนหลัง และ
เวลาในการพักผ่อนให้ เหมาะ พร้ อมทังมีวิธีการอ่านให้ ถูกต้ อง เหมาะสม
สํ า หรั บ การทดสอบสมมุ ติ ฐ านการเปรี ยบเที ย บพฤติ ก รรมการเรี ยนของนั ก ศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน รายได้ ต่อเดือน
และสาขาวิชา พบว่า นักศึกษาชายแตกต่างกับนักศึกษาหญิง ทังนีเนื6องจาก นักศึกษาชาย มีการ
จัดการเวลามากกว่านักศึกษาหญิง อาจเป็ นเพราะ นักศึกษาชายไม่ได้ เอาใจใส่ในการเรี ยนเท่าที6ควร
ประกอบกับขาดเรี ยนบ่อย จึงต้ องมีการบังคับตนเองโดยการจัดตารางเวลาในการทบทวนบทเรี ยน
และกิจกรรมต่าง ๆ เพื6อให้ เกิดความเข้ าใจในบทเรี ยนมากขึน สามารถที6จะเรี ยนให้ ทนั กับเนือหาที6
อาจารย์สอน สุขใจ นําผุด (2536 : 44) กล่าวว่า เวลาเป็ นสิ6งมีค่า เราสามารถใช้ ให้ เกิดเป็ นเงิน
เป็ นทองขึนมาได้ แต่เวลาเป็ นทรัพยากรที6ตา่ งจากทรัพยากรทังหลาย เพราะเมื6อผ่านไปแล้ ว ไม่มีการ
ย้ อนคืน ดังนัน คุณค่าของเวลาจึงขึนกับการรู้ จกั ใช้ ให้ เกิดประโยชน์เท่านัน ส่วนตัวแปร ผลสัมฤทธิ]
ทางการเรี ยน รายได้ ตอ่ เดือน และสาขาวิชา ไม่พบความแตกต่าง อาจเป็ นเพราะ มีการจัดการเวลา
ต่าง ๆ ตามปฏิทินของการเรี ยนอย่างต่อเนื6อง และมีการปรับเปลี6ยนเวลาให้ เหมาะสมกับสภาพการ
เรี ยน
2.4 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้ านความวิตกกังวลเกี6ยวกับการปฏิบตั ติ นในการเรี ยน พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรม
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การเรี ยนเหมาะสมค่อนข้ างมาก เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสมมาก
ที6สุด คือ ข้ าพเจ้ ามุ่งท่องหนังสืออย่างหนักเฉพาะช่วงใกล้ สอบในการสอบทุกครัง ทังนีเนื6องจาก
นักศึกษาเกิดความวิตกกังวลในการสอบ อาจเป็ นเพราะไม่เข้ าใจในเนือหา ไม่แน่ใจว่าตรงตรงกับ
เนือหาที6จะออกสอบหรื อไม่ จึงเกิดความเครี ยดในระหว่างที6รอการสอบในแต่วิชา ซึ6งสอดคล้ องกับ
Spielberger (1979 : 111) ได้ สรุปแนวคิดในการศึกษาความวิตกกังวลในการสอบจากผู้วิจยั หลาย
ๆ คนว่า การศึกษาความวิตกกังวลในการสอบต้ องอ้ างอิงความแตกต่างระหว่างบุคคลในความโน้ ม
เอียงในการตอบสนองต่อความเครี ยดในการสอบ
สํ า หรั บ การทดสอบสมมุ ติ ฐ านการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน รายได้ ต่อเดือน
และสาขาวิชา ไม่พบความแตกต่าง อาจเป็ นเพราะ นักศึกษาเตรี ยมตัวก่อนที6จะเรี ยนโดยนักศึกษาจะ
อ่านหรื อโน้ ตข้ อความหรื อใจความสําคัญเพื6อให้ เข้ าใจก่อนที6จะเข้ าเรี ยน และมีการจดบันทึกขณะที6เรี ยน
จึงทําให้ นกั ศึกษาไม่วิตกกังวลต่อการเรี ยน
2.5 การศึก ษาพฤติก รรมการเรี ย นของนัก ศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
ศิลปากร ด้ านการมีสมาธิและการเอาใจใส่ตอ่ การเรี ยน พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสม
ค่อนข้ างน้ อย เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสมมากที6สดุ คือ ข้ าพเจ้ า
ไม่เข้ าใจเนือหาบางวิชาเพราะว่าข้ าพเจ้ าไม่ได้ ตงใจฟั
ั งอย่างจริงจัง ทังนีเนื6องจากนักศึกษา นักศึกษา
ให้ ความสนใจในกิจกรรมหรื อเรื6 องอื6นในขณะที6เรี ยน อาจเป็ นเพาะนักศึกษามีเรื6 องที6สําคัญมากกว่า
การเรี ยน เช่น ความห่วงใยบุคคลอันเป็ นที6รัก หรื อกําลังอยู่ระหว่างการมีความรัก หรื อไปก่อเหตุที6
ไม่สมควรไว้ และอยูร่ ะหว่างการแก้ ปัญหา เป็ นต้ น ซึ6งสอดคล้ องกับ ประธาน วัฒนวาณิชย์ (2537 :
31-35) กล่าวว่า การเรี ยนของนักศึกษาให้ ได้ ผ ลดีนัน การมี สมาธิ ในการเรี ยน เป็ นองค์ประกอบ
สําคัญประการหนึ6ง เพราะการเรี ยนจะมีประสิทธิ ภาพต้ องอาศัยความตังใจจดจ่ออยู่กับการเรี ยน
ความพร้ อมที6จะเรี ยน และสนใจในวิชานันจริง ๆ สิ6งที6เป็ นอุปสรรคต่อสมาธิในการเรี ยน เช่น ความหิว
ความอิ6ม เสียงดัง ฯลฯ ต้ องขจัดให้ หมดไป ขณะที6ฟังคําบรรยาย หากเกิดข้ อสงสัยควรรี บจดไว้ เพื6อ
ไม่ให้ ข้อสงสัยนันรบกวนสมาธิในการเรี ยนในช่วงนัน ๆ
สํ า หรั บ การทดสอบสมมุ ติ ฐ านการเปรี ยบเที ย บพฤติ ก รรมการเรี ยนของนั ก ศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน รายได้ ต่อเดือน
และสาขาวิชา ไม่พบความแตกต่าง อาจเป็ นเพราะ นักศึกษาตังใจเรี ยนและซักถามอาจารย์ผ้ สู อน
เพื6อให้ เข้ าใจมากขึนในการเรี ยน สามารถที6จะขีดเส้ นใต้ ใจความที6สําคัญ จดบันทึกสิ6งที6สําคัญเพื6อไป
ศึกษาเพิ6มเติม
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2.6 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้ านกระบวนการรวบรวมข้ อมูลและความกระตือรื อร้ นในการค้ นหาความรู้ พบว่า โดยรวมนักศึกษามี
พฤติกรรมเหมาะสมค่อนข้ างมาก เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมที6เหมาะสมมากที6สดุ คือ
ข้ าพเจ้ าทําความเข้ าใจสิ6งที6ได้ เรี ยนเป็ นภาษาของข้ าพเจ้ า ทังนีเนื6องจากนักศึกษาได้ ทําความเข้ าใจ
บทเรี ยนโดยใช้ ภาษาของตนเองทําให้ นกั ศึกษาอาจเป็ นเพราะ ภาษาที6อาจารย์สอนเป็ นศัพท์ทาง
วิชาการซึ6งบางครังยากต่อการเข้ าใจ นักศึกษาจึงแปลความหมายตามที6ตนเองเข้ า โดยเรี ยบเรี ยง
เป็ นภาษาตนเองทําให้ นกั ศึกษาเข้ าใจในบทเรี ยนมากขึน ซึ6งสอดคล้ องกับ Weinstein and Palmer
( 2002 : 11) กล่าวถึงการรวบรวมข้ อมูลว่า เป็ นการที6นกั ศึกษากระตือรื อร้ นในการค้ นหาความรู้ และ
ใช้ เหตุผลโดยการทําความเข้ าใจกับสิ6งที6เรี ยนเป็ นภาษาตนเอง โดยนําเนือหาทังหมดมาประมวลเข้ า
กัน อย่างมีเหตุผล และหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ6งที6เรี ยนกับประสบการณ์เดิม
สํ า หรั บ การทดสอบสมมุ ติ ฐ านการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน รายได้ ต่อเดือน
และสาขาวิชา ไม่พบความแตกต่าง อาจเป็ นเพราะ นักศึกษาต้ องการทราบข้ อมูลที6อาจารย์สอนให้
ชัดเจนจึงต้ องศึกษาเพิ6มเติมตามแหล่งการเรี ยนรู้ ต่าง ๆ จึงทําให้ นักศึกษามีความรู้ เพิ6มมากขึนจาก
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.7 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้ านการเลือกใจความสําคัญและการจดจําเนื อหาที6สําคัญ พบว่า โดยรวมนักศึกษามี
พฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสมค่อนข้ างน้ อย เมื6 อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยน
เหมาะสมมากที6 สุด คื อ ข้ าพเจ้ า สามารถแยกแยะข้ อ มูล ที6 สํา คัญ หรื อ ไม่สํ า คัญ ได้ ข ณะที6 จ ดคํ า
บรรยาย ทังนีเนื6องจาก นักศึกษาบทเรี ยนก่อนที6อาจารย์จะบรรยายและมีการขีดเส้ นใต้ ข้อความที6
สํ าคัญ ไว้ ก่ อนแล้ ว จึง เข้ าใจง่า ยและมี ก ารจดบันทึกเพิ6ม เติม ในขณะที6 อ าจารย์ กํ าลัง อธิ บาย ซึ6ง
สอดคล้ องกับ พรทิพย์ ศรี สุรักษ์ (2529 : 38-43 ) ได้ เสนอแนะเกี6ยวกับเทคนิคการจับใจความใน
การอ่านตําราเรี ยนโดยใช้ เทคนิค 6 ประการ ได้ แก่ 1.) สํารวจหนังสือจนจบเล่ม 2.) อ่านเพื6อให้ ได้
แนวความคิดหลัก 3.) ตังคําถามให้ กับตัวเองในขณะที6อ่าน 4.) การขีดเส้ นใต้ และจดบันทึก 5.)
รวบรวมสิ6งที6จดในชันเรี ยนและที6บนั ทึกไว้ ในตารางเรี ยนไว้ ด้วยกัน 6.) ทบทวนอย่างสมํ6าเสมอ ควร
ทบทวนก่อนและหลังชัว6 โมงเรี ยน
สํ า หรั บ การทดสอบสมมุ ติ ฐ านการเปรี ยบเที ย บพฤติ ก รรมการเรี ยนของนั ก ศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน รายได้ ต่อเดือน
และสาขาวิชา ไม่พบความแตกต่าง อาจเป็ นเพราะขณะที6เรี ยนนักศึกษาสามารถที6จะจดเนือความที6
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สําคัญ และนักศึกษาได้ มีศึกษาก่อนที6จะเข้ าเรี ยนซึ6งขณะที6 มีการจดจําเนือหาที6สําคัญไว้ บ้างจึงให้
นักศึกษาเข้ าใจมากขึนในขณะที6อาจารย์สอน จากการทบทวนทบเรี ยนและเลือกเนือหาที6สําคัญมาศึกษา
2.8 การศึกษาพฤติก รรมการเรี ย นของนักศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย
ศิลปากร ด้ านการใช้ เทคนิคและอุป กรณ์ ต ่า งช่วยเหลือในการเรี ยน พบว่า โดยรวมนักศึกษามี
พฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสมมาก เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสม
มากที6สุด การขีดเส้ นใต้ ข้อความในบทเรี ยนมีประโยชน์ต่อการทบทวนบทเรี ยนของข้ าพเจ้ า ทังนี
เนื6องจาก นักศึกษามีเทคนิคต่าง ๆ ในการเรี ยน โดยเฉพาะการอ่านและการทบทวนบทเรี ยนและขีด
เส้ น ใต้ ข้อ ความ อาจเป็ นเพราะ นักศึกษาจะได้ จ ดจํ า ง่า ยขึน ซึ6ง เมื6 อ เปิ ดอ่านหนัง สื อก็ จ ะรู้ ถึ ง
ข้ อความที6สําคัญในการทบทวน จึงทําให้ นกั ศึกษาสามารถทบทวนได้ หลาย ๆ และซักถามกับเพื6อน
เพื6อให้ มีความเข้ าใจในบทเรี ยนมากขึน หรื อจดเพิ6มเติมโดยใช้ ข้อความของนักศึกษาตามความ
เข้ าใจ ซึง6 สอดคล้ องกับ ประธาน วัฒนวานิชย์ (2537 : 31-35) กล่าวถึงเทคนิคในการสร้ าง ความ
เข้ าใจในการเรี ยนว่าควรจะ ศึกษาวิชานันมาล่วงหน้ า พอให้ มีความรู้ บ้าง รู้ จกั ซักถาม เพื6อให้ เกิด
ความรู้ ความเข้ าใจอย่างแจ่มแจ้ ง และอ่าน ควรอ่านข้ อความที6จดมา หรื อข้ อความจากหนังสือเรี ยน
อย่างพินิจ พิเคราะห์ จะทําให้ เกิดความเข้ าใจ ซึ6งการเขียนเป็ นข้ อความตามความเข้ าใจของผู้เรี ยน
การเขียนเป็ นคําพูดตามความนึกคิดของผู้เรี ยนจะทําให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเรื6 องนัน ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
สํ า หรั บ การทดสอบสมมุ ติ ฐ านการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน รายได้ ต่อเดือน
และสาขาวิชา ไม่พบความแตกต่าง อาจเป็ นเพราะ นักศึกษาได้ มีการจับกลุ่มติวข้ อสอบกันและได้ นํา
แนวข้ อสอบเก่าจากรุ่ นพี6มาทําเพื6อให้ เข้ าใจในการสอบและแนวข้ อสอบ ซึ6งในขณะที6อ่านหนังสือมีการ
โน้ ตหรื อขีดข้ อความที6สําคัญเพื6อนํามาซักถามระหว่างเพื6อในกลุม่ ทําให้ จดจําได้ เป้นอย่างดี
2.9 การศึก ษาพฤติก รรมการเรี ย นของนัก ศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
ศิลปากร ด้ านการทดสอบตัวเองและการ ทบทวนและการเตรี ยมตัวในการสอบ พบว่า โดยรวม
นักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสมมาก เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมที6เหมาะสมมากที6สดุ
คือ ในขณะอ่านหนังสือ ข้ าพเจ้ ามักหยุดอ่านเป็ นช่วง ๆ และทบทวนสิ6งที6อ่านไปแล้ วในใจ ทังนี
เนื6องจากนักศึกษาได้ ทบทวนในขณะเดียวกันก็ หยุดและมาทบทวนในใจไปด้ วย อาจเป็ นเพราะ
นัก ศึก ษากัง วลว่ า ตนเองจะลื ม จึ ง มี ก ารทบทวนในใจเพื6 อ ให้ เ กิ ด ความเข้ าใจมากขึ น และใน
ขณะเดียวกันก็จดบันทึก หรื อทําโน้ ตย่อไว้ เพื6อให้ จําบทเรี ยนได้ ดีขึนและทําให้ ไม่ลืม ซึ6งสอดคล้ อง
กับ ประธาน วัฒนวาณิชย์ (2537 : 31-35) กล่าวถึงการทดสอบและการทบทวน โดยการทดสอบ
นัน อาจทําได้ โดยการตอบคําถามจากแบบฝึ กหัด หรื อคําถามที6ตงขึ
ั นเองเพื6อจะได้ ทราบว่า ผู้เรี ยน
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เข้ าใจบทเรี ยนนันถูกต้ องเพียงไร และส่วนการทบทวน เป็ นการยําไม่ให้ ลืม วิธีการช่วยในการทบทวน
เช่น การจดบันทึก หรื อทําโน้ ตย่อ และการขีดเส้ นใต้ (สําหรับหนังสือส่วนตัว)
สํ า หรั บ การทดสอบสมมุ ติ ฐ านการเปรี ยบเที ย บพฤ ติ ก รรมการเรี ยนของนั ก ศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน รายได้ ต่อเดือน
และสาขาวิชา ไม่พบความแตกต่าง อาจเป็ นเพราะ นักศึกษามีการรวมกลุ่มเพื6อทบทวนบทเรี ยนและ
นอกจากนีนักศึกษามีการจดโน้ ตที6สําคัญและขีดเส้ นทบทวนให้ เข้ าใจในการเรี ยนให้ มากขึน ซึ6งการ
ทบทวนบางครั งต้ องไปปรึ กษาอาจารย์ผ้ ูสอนให้ ความกระจ่างในการเรี ยนและเป็ นการทบทวนเรื6 อง
นักศึกษาไม่เข้ าใจ
2.10 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยุทธวิธีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสมมาก เมื6อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมที6เหมาะสมมากที6สดุ คือ ข้ าพเจ้ าสอบได้ คะแนนน้ อย เพราะมี
เวลาเตรี ยมตัว น้ อย ทังนี เนื6 องจาก นัก ศึก ษามี เ วลาน้ อ ยในการเตรี ยมตัว สอบ อาจเป็ นเพราะ
นักศึกษามีเวลาในการเตรี ยมตัวสอบ อาจเป็ นเพราะ ไม่ได้ จดั ตารางการอ่านหนังสือในสําหรับการ
สอบในขณะเดียวกันไม่ได้ จดโน้ ตใช้ สําหรับเนือหาที6สําคัญและไม่ได้ ติดต่อกับเพื6อน ๆ เพื6อทบทวน
บทเรี ยน ทําให้ นกั ศึกษาได้ คะแนนในการสอบน้ อย ซึ6งสอดคล้ องกับ วุฒิพล สกลเกียรติ (2542
:32-34) ได้ นําเสนอการเตรี ยมตัวและการทําข้ อสอบ ซึ6งพอสรุ ปเป็ นข้ อ ๆ ได้ ดงั นี ทําตารางสอบที6
จะต้ องสอบ ทังสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบเก็บคะแนน อ่านหนังสือเตรี ยมสอบ ดูข้อสอบ
เก่าประกอบ ซึ6ง อาจขอจากรุ่ นพี6 การติวกับเพื6 อน การติวร่ วมกันด้ วยการตังคําถามผลัดกันถาม
โต้ เถียงในเนือหาวิชา การค้ นคว้ าเพิ6มเติม ควรจะสอบถามอาจารย์ผ้ สู อนก่อนว่าต้ องการให้ ค้นคว้ า
เพิ6มเติมเพื6อใช้ ในการศึกษาหรื อไม่จําหัวข้ อสําคัญ ๆ ไว้ โดยเฉพาะหัวข้ อที6อาจารย์ผ้ สู อนเน้ นเป็ น
พิเศษ และควรจํารายละเอียดในหัวข้ อนัน ๆ ด้ วย การตีความคําถามในข้ อสอบให้ ถูกต้ อง การ
เตรี ยมตัวในคืนก่อนสอบ ในกรณีที6ไม่ได้ วางแผนเตรี ยมดูหนังสือมาก่อน การเตรี ยมตัวในเช้ าวันสอบ
ควรตื6นนอนแต่เช้ ากว่าปกติ ทานอาหารตามปกติ แต่ต้องระวังอาหารที6 จ ะทํ าให้ ท้องเสี ย เตรี ยม
อุปกรณ์การสอบให้ เรี ยบร้ อยครบถ้ วน การทําข้ อสอบที6เป็ นปรนัย ควรทําให้ ครบทุกข้ อ การทําขอ
สอบที6เป็ นอัตนัย หลักใหญ่ในการตอบคําถามแบบอัตนัย คือ ผู้ตอบต้ องดูหนังสือมากพอและจะต้ อง
อธิบายอย่างละเอียดให้ ตรงประเด็นคําถาม การทําข้ อสอบควรตอบสอบและดูข้อสอบให้ ทวั6 ทุกหน้ า
ถ้ ามี เ วลาเหลื อ ในการทํ า ข้ อ สอบ ควรทบทวนคํ า ตอบโดยเฉพาะข้ อ สอบ อัต นัย อย่ า ลื ม ดู
รายละเอียดปลีกย่อยก่อนส่งกระดาษคําตอบ
สํ า หรั บ การทดสอบสมมุ ติ ฐ านการเปรี ยบเที ย บพฤติ ก รรมการเรี ยนของนั ก ศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน รายได้ ต่อเดือน
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และสาขาวิชา พบว่า นักศึกษาที6มีผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน 2.00-2.99 มียทุ ธวิธีในการสอบสูงกว่า
นักศึกษาที6มีผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน 3.00 ขึนไป ทังนีเนื6องจาก นักศึกษาที6มีผลสัมฤทธิ] ทางการ
เรี ยน 2.99 มีพ ฤติกรรมทางการเรี ยนด้ านยุทธวิธี ในการสอบ สูงกว่า นักศึกษาที6มี ผลสัมฤทธิ]
ทางการเรี ยน 3.00 อาจเป็ นเพราะ นักศึกษาที6มีผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยน 2.99 นักศึกษาไม่ได้ เอา
ใจใส่ในการนั6งเรี ยนในห้ อง หรื อไม่เข้ าใจในบทเรี ยน ไม่กล้ าถามครู ผ้ ูส อน เพราะกลัวเพื6อน ๆ
รํ าคาญ จึง ต้ องมีวิธีการต่าง ๆ เพื6อที6 จะสามารถทํ าข้ อสอบได้ โดยอาศัยเพื6 อนช่วยในการติว
ข้ อ สอบหรื อ โน๊ ต เนื อที6 สํ า คัญ หรื อ หัก โหมในการอ่า หนัง สื อ ทบทวนบทเรี ย นจากหนัง สื อ สมุด
แบบฝึ กหัด อย่างหนักในระยะเวลาที6สนั ทําให้ พกั ผ่อนไม่เพียงพอ ซึง6 สอดคล้ องกับ วิสิทธิ] โรจน์พจนรัตน์
(2539 : 12-14) ได้ เสนอแนะหลักการเตรี ยมตัวสอบไว้ ดงั ต่อไปนี จดรายชื6อวิชาที6จะต้ องสอบทังหมดเป็ น
รายการออกมา ตรวจดูว่าแต่ละวิชามีตําราเรี ยน สมุดจดเนือหาที6ครูให้ จด โน้ ตย่อ สมุดแบบฝึ กหัด
งานที6ครูสงั6 ให้ ทําครบหรื อไม่ หากไม่ครบจัดหาหรื อจัดทําให้ ครบ และแต่ละวิชาใช้ กระดาษ 1 แผ่น
จดชื6อเรื6 อง หรื อหัวข้ อที6เรี ยน หากเป็ นวิชา บรรยาย ถ้ าจดทําโน้ ตย่อไว้ แล้ วควรทบทวนเนือหาจาก
แบบเรี ยน กฎ สูตร ทฤษฎี หรื อหลักเกณฑ์ ที6ควรจํ าแล้ วติดไว้ ที6แผ่นหน้ าของแบบเรี ยนนัน อ่าน
ทบทวนเนือหาตามโน้ ตย่อ หรื อทดลองทําแบบฝึ กหัดตาม หัวข้ อเรื6 องที6จดไว้ โดยดําเนินการตาม
ตารางแบ่งเวลาดูหนังสือ ส่วนตามตัวแปรเพศ รายได้ ตอ่ เดือน และสาขาวิชา ไม่แตกต่างกัน อาจ
เป็ นเพราะ การสอบเป็ นสิ6งสําคัญทําให้ นักศึกษากระตือรื อร้ นในการเรี ยน การติวข้ อสอบร่ วมกับ
เพื6อน มีการโน้ ตในขณะที6เรี ยน จึงให้ นกั ศึกษามัน6 ใจในการสอบ

ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื6 อง การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี
1. การศึก ษาพฤติก รรมการเรี ย นของนัก ศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
ศิลปากร ด้ านทัศนคติในการเรี ยน พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสมค่อนข้ างมาก
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมที6เหมาะสมน้ อยที6สดุ คือ ข้ าพเจ้ าคิดว่าวิชาที6สอนในชัน ไม่มี
คุณค่าที6จะเรี ยนรู้ เลย มอบหมาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรมีการประเมินผล
เกี6ยวกับทัศนคติแต่ละรายวิชาเป็ นรายบุคคล เพื6อที6จะต้ องปรับทัศนคติของนักศึกษาให้ เห็นคุณค่า
ของการเรี ยนแต่ละรายวิชาและประโยชน์ที6จะได้ รับรวมถึงการนําไปใช้ ในอนาคต
2. การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิล ปากร ด้ านแรงจูง ใจในการเรี ยน พบว่า โดยรวมนักศึกษามี พ ฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสม
ค่อนข้ างมาก เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนที6เหมาะสมน้ อยที6สดุ คือ ข้ าพเจ้ า
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มั ก อ้ างเหตุ ผ ลเข้ าข้ างตั ว เองเมื6 อ ไม่ ส ามารถเรี ยนหรื อทํ า งานสํ า เร็ จ ตามที6 ไ ด้ รั บ มอบหมาย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรมีการจัดกิจกรรมเกี6ยวกับการสร้ างแรงจูงใจในการ
เรี ยน เช่น การนํานักศึกษาที6จบการศึกษาที6ประสบสําเร็ จมาเล่าถึงประสบการณ์การเรี ยนอยู่ในรัว
มหาวิทยาลัย วิธีการเรี ยนรวมถึงการใช้ ชีวิตในขณะที6เรี ยนอยู่ เป็ นต้ น
1.3 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้ านการจัดการเวลาในการเรี ยน พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสมค่อนข้ าง
น้ อย เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า และพฤติกรรมที6เหมาะสมน้ อยที6สดุ คือข้ าพเจ้ าพบว่ามันเป็ น
การยากที6ต้องเรี ยนตามตารางเรี ยนที6ได้ วางไว้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรให้
ชีแจงให้ นกั ศึกษาทราบถึงความจําเป็ นในการจัดตารางเรี ยนของมหาวิทยาลัย และความสําคัญของ
การเรี ยนจะได้ ในแต่ละวิชา เพื6อให้ นกั ศึกษาได้ ปฏิบตั ติ ามตารางเรี ยนของมหาวิทยาลัย
1.4 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้ านความวิตกกังวลเกี6ยวกับการปฏิบตั ติ นในการเรี ยน พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรม
การเรี ยนเหมาะสมค่อนข้ างมาก เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมที6เหมาะสมน้ อยที6สดุ คือ
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ กังวลว่าข้ าพเจ้ าจะสอบตกและต้ องออกจากมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ควรจัดประชุมชีแจงให้ ทราบระเบียบด้ านวิชาการ และการปฏิบตั ิตวั ในขณะทีเรี ยนใน
มหาวิทยาลัย การตารางอ่านหนังสือและกิจกรรมต่าง ๆ เพื6อไม่ให้ นกั ศึกษาเกิดความวิตกกังวลใน
การเรี ยน
1.5 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้ านการมีสมาธิและการเอาใจใส่ตอ่ การเรี ยน พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการเรี ยน
เหมาะสมค่อนข้ างน้ อย เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสมน้ อยที6สดุ คือ
ปั ญหาภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น เรื6 องความรักเรื6 องการเงินเรื6 องความขัดแย้ งภายในครอบครัวเป็ น
สาเหตุให้ ข้าพเจ้ าไม่สนใจต่อการเรี ยน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรจัดศูนย์ให้
คําปรึกษาปั ญหาด้ านต่าง ๆ ของนักศึกษา หรื อให้ อาจารย์ที6ปรึ กษาติดตามนักศึกษาที6มีปัญหามา
ถามปั ญหาและให้ คําปรึกษาแก่นกั ศึกษานําไปแก้ ปัญหา เพื6อให้ นกั ศึกษารู้สกึ ผ่อนคลายและสบายใจ
1.6 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้ านกระบวนการรวบรวมข้ อมูลและความกระตือรื อร้ นในการค้ นหาความรู้ พบว่า โดยรวมนักศึกษามี
พฤติกรรมเหมาะสมค่อนข้ างมาก เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสมน้ อย
ที6สุด คือ เมื6อข้ าพเจ้ าเรี ยนเรื6 องอะไร ข้ าพเจ้ ามักพยายามนําเนือหาทังหมดมาประมวลให้ เข้ ากันได้
อย่างมีเหตุผลเป็ นลําดับสุดท้ าย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรจัดอบรมเกี6ยวกับ
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การรวบรวมข้ อมูล และการวิ เ คราะห์ ข้ อมูล ที6 เ ชื6 อ มไปหาเหตุผ ลของหลัก การและทฤษฎี ต่า ง ๆ
เพื6อให้ นกั ศึกษาทราบการลําดับขันตอนในการวิเคราะห์และเชื6อมโยงหาเหตุผล
1.7 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร การเลือกใจความสําคัญและการจดจําเนือหาที6สําคัญ พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรม
เหมาะสมค่อนข้ างน้ อย เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสมน้ อยที6สุด คือ
มัน เป็ นการยากสํ า หรั บ ข้ า พเจ้ า ที6 จ ะตัด สิ น ใจว่า อะไรเป็ นสิ6 ง สํ า คัญ ที6 ต้ อ งขี ด เส้ น ใต้ ใ นบทเรี ย น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรให้ ครู ผ้ ูสอนกระตุ้นนักศึกษาขณะที6เรี ยนขีดเส้ น
ข้ อความที6 สํ าคัญ หรื อเน้ นยํ าเพื6 อให้ นักศึกษาได้ ขีดเส้ นหรื อโน้ ตสิ6งที6 สํ าคัญหรื อข้ อความที6 สํ าคัญ
เพื6อให้ นกั ศึกษาได้ นําไปศึกษาค้ นคว้ าต่อไป
1.8 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้ านการใช้ เทคนิคและอุป กรณ์ ต ่า งช่วยเหลือในการเรี ยน พบว่า โดยรวมนักศึกษามี
พฤติก รรมเหมาะสมมาก เมื6 อ พิจ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติก รรมที6 เ หมาะสมน้ อยที6 สุด คื อ
ข้ าพเจ้ าให้ ความสํ า คัญ กั บ ประโยคแรกหรื อ ประโยคสุ ด ท้ ายของย่ อ หน้ าขณะที6 อ่ า นหนัง สื อ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรจัดอบรมเกี6ยวกับเทคนิคและอุปกรณ์ ช่วยเหลือ
ทางการเรี ยน เช่น การขีดเส้ นใต้ การโน้ ตข้ อความทีสําคัญ หรื อการสรุปเกี6ยวบทเรี ยนอย่างเข้ าใจ
ด้ วยตนเองอย่างน้ อย เป็ นต้ น
1.9 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้ านการทดสอบตัวเองและการ ทบทวนและการเตรี ยมตัวในการสอบ พบว่า โดยรวม
นักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสมมาก เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนเหมาะสม
น้ อยที6 สุด คือหลัง จากเรี ยนเสร็ จ ข้ าพเจ้ าได้ ทบทวนบทเรี ย นเพื6 อให้ เ ข้ าใจเนื อหาเหล่า นัน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรจัดตารางให้ นกั ศึกษาได้ อ่านหรื อทบทวนทางการเรี ยน
และให้ นกั ศึกษาจดบันทึก หรื อขีดเส้ นใต้ ข้อความที6สําคัญ หรื อให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าเพิ6มเติมจากที6
อาจารย์สอน โดยนักศึกษาต้ องทําอย่างสมํ6าเสมอในการค้ นคว้ าหรื ออ่านหนังสือจนเป็ นกิจวัตร
1.10 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ยุทธวิธีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสม
มาก เมื6อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พฤติกรรมที6เหมาะสมน้ อยที6สุด คือ ข้ าพเจ้ าไม่สามารถสรุ ป
สาระที6 ข้ าพเจ้ าได้ ฟังจากการบรรยาย หรื ออ่านจากหนังสือได้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ควรให้ อาจารย์สรุ ปการเรี ยนในแต่ละวิชาหลังจากที6สอนเสร็ จแล้ วเพื6อเพิ6มความเข้ าใจ
ให้ กบั นักศึกษาที6ไม่เข้ าใจและนักศึกษาที6สามารถสรุปได้ แล้ วก็จะพิจารณาว่าสรุ ปตรงกับอาจารย์ที6
สรุปหรื อไม่และสามารถแก้ ไขเพิ6มเติมเพื6อให้ ตรงกับของอาจารย์

91
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครั ง3 ต่ อไป
1. ควรมี ก ารทํ า วิ จัย เรื6 อ ง ทัศ นคติใ นการเรี ย นของนัก ศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ควรมีการทําวิจยั เรื6 อง ปั จจัยที6ส่งผลให้ นกั ศึกษามีสมาธิในการเรี ยน ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ควรมี ก ารทํ า วิ จัย เรื6 อ ง การศึก ษายุท ธวิ ธี ใ นการเตรี ย มตัว สอบของนัก ศึก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
ในการศึก ษาและวิจัยครั งนี ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสาร งานวิจัยทีเกี ยวข้ อง และได้ นํา เสนอ
ตามลําดับดังต่อไปนี
1. พฤติกรรมการเรี ยน
1.1 ความหมายของพฤติกรรมการเรี ยน
1.2 การสร้ างและวิธีแก้ ไขปรับปรุงพฤติกรรมการเรี ยน
1.3 แบบประเมินพฤติกรรมการเรี ยน
2. เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ องพฤติกรรมการเรี ยน
2.1 ทัศนคติในการเรี ยน
2.2 แรงจูงใจในการเรี ยน
2.3 การจัดเวลาในการเรี ยน
2.4 ความวิตกกังวลเกียวกับการปฏิบตั ิตนในการเรี ยน
2.5 การมีสมาธิต่อการเรี ยน
2.6 การรวบรวมข้ อมูล
2.7 การเลือกใจความสําคัญ และจดจําเนือหาทีสําคัญของบทเรี ยน
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1. พฤติกรรมการเรี ยน
1.1 ความหมายของพฤติกรรมการเรี ยน
เครนดัน และบาร์ คเลย์ (Cranstion and Barcley 1985 : 136) ได้ ให้ ความเห็นว่า
พฤติ ก รรมในการเรี ย นของผู้เ รี ย นและเจตคติ ข องผู้ เรี ย นที มี ต่ อ การเรี ย น การสอน ผู้ สอน และ
สัมพันธภาพกับเพือน หมายถึง วิธีการเรี ยนของผู้เรี ยนทีตอบสนองต่อสิงเร้ าขณะนันเอง
สุมานิน รุ่งเรื องธรรม (2526 : 33) ได้ สรุปว่าพฤติกรรมการเรี ยนของผู้เรี ยนมี จุดมุ่งหมาย
เพือเปลียนแปลงพฤติกรรมให้ ผ้ เู รี ยนมีความเจริ ญสูงสุด โดยผ่านประสบการณ์ ต่าง ๆ ดังนัน จึงอาจ
กล่าวได้ ว่าพฤติกรรมการเรี ยนของผู้เรี ยนก็คือ สิงทีบุคคลกระทําขณะทีเรี ยนนันเอง
โสภา ชูพิ กุลชัย (2528 : 111) ให้ ค วามหมายของพฤติ กรรมการเรี ย น หมายถึ ง การ
กระทํา หรื อกิจกรรมทีนักเรี ยนแสดงออกในด้ านการเรี ยน การตอบสนองหรื อปฏิกิริยาที นักเรี ยนมีต่อ
ประสบการณ์ สิงแวดล้ อมในขณะทีเรี ยนด้ วย ดังนัน พฤติกรรมการเรี ยนของ นักเรี ยนนันขึนอยู่กับ
ประสบการณ์ของนักเรี ยนเป็ นสําคัญ
กิ งกาญจน์ ปานทอง (2545 : 19) อธิ บ ายความหมายของพฤติ กรรมการเรี ยนไว้ ว่ า
หมายถึงการปฏิบตั ิตวั ของนักศึกษาเกียวกับการเรี ยนทังในและนอกห้ องเรี ยนได้ อย่าง เหมาะสมกับวัน
เวลา และสถานที ได้ แก่ การแบ่งเวลาในการเรี ยน การเข้ าเรี ยน การฟั ง การอ่าน การจดโน้ ตเพือช่วยจํา
การส่งการบ้ าน การทบทวนบทเรี ยน และการเตรี ยมตัวสอบ เป็ นต้ น
จากการทีผู้วิจยั ได้ ศกึ ษามาพบว่า ในความหมายของคําว่าพฤติกรรมการเรี ยน (Learning
Behavior) ยัง มี คํ า ที คล้ า ยคลึงกัน เช่ น ทัก ษะการเรี ย น (Study Skill) เทคนิ ค การเรี ย น (Study
Techniques) นิสยั ในการเรี ยน (Study Habits) และยุทธวิธีการเรี ยน (Learning Strategies)
ดังทีได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น คําว่าพฤติกรรมการเรี ยนได้ กินความหมายของหลายคําขึนมา
ซึงผู้วิจยั จะนําเสนอทังหมดดังนี
เรนน์ และราเซน (Wrenn and Larsen 1969 : 1-4) ได้ เสนอว่าทักษะในการเรี ยนและ
เทคนิคในการเรี ยนเป็ นลักษณะของพฤติกรรมแบบหนึงและเป็ นส่วนหนึงของนิสยั ในการเรี ยน ซึงนิสยั
ในการเรี ยน (Study Habits) เป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลทีแสดงออก หรื อกระทํา ในการเรี ยนรุ้
เกียวกับสิงของและบุคคล (Jearakul 1976 : 15) ซึงลักษณะนิสยั ในการเรี ยนนันจะรวมไปถึง เทคนิค
ในการเรี ยน และทักษะในการเรี ยนด้ วย (วิชชุดา เตี ยวกุล 2529 : 6) เช่นเดียวกับ ผ่องพรรณ เกิ ด
พิทกั ษ์ (2538 : 1) ทีกล่าวว่านิสยั ในการเรี ยน หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงออกอย่างสมําเสมอ แสดงถึง

12

ความพอใจและมุ่งมันทีจะศึกษาหาความรู้ ให้ บรรลุผลสําเร็ จ ซึงพฤติกรรมดังกล่าวประกอบด้ วยความ
ตังใจ และเอาใจใส่ในการเรี ยน การวางแผนและการจัดระบบการเรี ยน มี ความมุ่งมันที จะแสวงหา
ความรู้ และพัฒนาการเรี ย นให้ ดี ขึนเรื อย ๆ โดยไม่ ย่อท้ อ ต่อ อุป สรรค มี ความคิด ริ เริ ม ขยัน อดทน
รับผิดชอบ พึงตนเอง และมีความภาคภูมิใจในผลการเรี ยนของตน
ยุทธวิธีการเรี ยน (Learning Strategies) นัน เวนสเติน และเมเยอร์ (Weinstein and
Mayer 1986 : 315-317) ได้ นิยามความหมายไว้ ว่า เป็ นพฤติกรรมของผู้เรี ยนทีแสดงให้ เห็นว่าผู้เรี ยนมี
กระบวนการศึกษาหาความรู้ อย่างไร ตัวอย่างเช่น การขีดเส้ นใต้ ข้อความที สําคัญ ๆ การสรุ ปประเด็น
สําคัญของสิงทีเรี ยน หรื อการแสวงหาความรู้เพิมเติมเพือให้ สงที
ิ เรี ยนกระจ่างขึน
จากความหมายดังกล่า วข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่า พฤติก รรมการเรี ย น หมายถึ ง การกระทํ า
กิจกรรม การตอบสนอง ปฏิกิริยา หรื อวิธีการและเทคนิคในการเรี ยนของนักเรี ยน ซึงมีจดุ มุ่งหมายเพือ
พัฒนาความรู้ ทัก ษะ เจตคติ ให้ บ รรลุจุด ประสงค์ ทีกํ า หนดในวิ ชาต่า ง ๆ โดยมี ก ารแสดงออกอย่ า
สมําเสมอด้ วยความพึงพอใจ และมานะพยายามทีจะพัฒนาการเรี ยนให้ ดีขนึ โดยไม่ยอ่ ท้ อต่ออุปสรรค
1.2 การสร้ างและวิธีการแก้ ไขปรั บปรุ งพฤติกรรมการเรี ยน
สมิธ (ทิพวรรณ สุวรรณประเสริ ฐ 2541 : 15; อ้ างอิงจาก Smith 1970 : 2-35) ได้
ศึกษาพบว่ า นักเรี ย นสามารถประหยัดเวลาได้ 1 ใน 3 ถึ ง 1 ใน 4 ของเวลาที เคยใช้ ถ้ า รู้ จัก สร้ าง
พฤติกรรมการเรี ยนทีดีและปฏิ บัติอย่างสมํ าเสมอ รวมทังการจัดระบบวิธีการเรี ยนให้ มีประสิทธิ ภาพ
ดังนี
1. กําหนดตารางเวลาเรี ยน โดยแน่ใจว่าได้ ให้ เวลาแต่ละวิชาอย่างเพียงพอ และบังคับให้
ตนเองปฏิบตั ิตามตารางนัน
2. จัดสถานทีให้ เหมาะสมสําหรับตนเองในเวลาทํางานแต่ละวัน
3. ตังสมาธิแน่วแน่ ปราศจากสิงรบกวนจนกว่างานจะเสร็ จ
4. ทํางานทีได้ รับมอบหมายในแต่ละวันให้ เสร็ จตามกําหนดในตารางเวลาทีกําหนด
นอกจากนี สมิ ธ ยัง ได้ เสนอแนะวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการเรี ย นที ดี โดยปรั บ ปรุ ง ด้ า น ต่ า ง ๆ
ดังต่อไปนี
1. การอ่าน องค์ประกอบทีสําคัญทีทําให้ การอ่านมีประสิทธิภาพ คือ ความเร็ ว และความ
เข้ าใจในเนื อหาการอ่านทีรวดเร็ วทําให้ บุคคลสามารถอ่านเนื อเรื องได้ มากกว่าหรื อ ทบทวนเรื องราว
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เดิมซํา ๆ ได้ หลายครั ง ในช่วงเวลาทีจํากัด ส่วนความเข้ าใจในเนื อหาจะต้ องพยายามจํ าจุดมุ่งหมาย
ของเรื องนันให้ ได้
2. การขีดเส้ นใต้ เพือเน้ นจุดสําคัญทีอาจเป็ นปั ญหา ข้ อเท็จจริ ง ความคิดเห็นของผู้เรี ยน
เพือจําไว้ หรื อทําให้ เห็นได้ ง่ายชัดเจนหรื อแสดงจุดอ่อนทีเรายังไม่เข้ าใจ
3. การจดโน้ ต การจดโน้ ตส่วนทีสําคัญทีได้ อา่ นหรื อรับฟั งจะช่วยให้ จําได้ ดีขนึ
4. การเขียน การเขียนรายงานหรื อการทําการบ้ านทีทําได้ ไม่ดี อาจเนืองมาจากการขาด
ความรู้ในเรื องหลักการเขียนในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเขียนรายงาน การเขียนเพือตอบคําถาม เป็ นต้ น
5. การใช้ ห้องสมุด ห้ องสมุดเป็ นแหล่งทรั พยากรความรู้ ทีสําคัญ ดังนัน ผู้เรี ยนจึงต้ องมี
ความรู้ ความเข้ าใจ การใช้ ประโยชน์จากห้ องสมุดได้ อย่างดี
6. การใช้ เครื องมือช่วยในการเรี ยน เช่น แผนที ตารางจะทําให้ เข้ าใจบทเรี ยน ได้ ดียงขึ
ิ น
สาทิศ รุ กขรั งสฤษฎ์ (2525 : 49-53) ได้ อ้างถึง Hill ซึงกล่าวถึงเทคนิคหรื อวิธีการเรี ยน
เพือให้ สาํ เร็ จหรื อเกิดประสิทธิภาพโดยให้ ข้อเปรี ยบเทียบแนวปฏิบตั ิของนักศึกษาทีประสบความสําเร็ จ
และไม่ประสบความสําเร็ จไว้ ดงั นี
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ตารางที 1 ข้ อเปรี ยบเทียบแนวปฏิบตั ิของนักศึกษาทีประสบความสําเร็ จและไม่ประสบ
ความสําเร็ จ
นักศึกษาทีประสบความสําเร็ จ
- เข้ าฟั งการบรรยาย ฟั งการบรรยายสรุป
และฝึ กปฏิบตั ิเป็ นประจํา
- จดบันทึกทุกครังทีฟั งบรรยายและเขียนใหม่
ให้ ดีขนในวั
ึ นเดียวกัน
- นังเรียนหน้ าชันเป็ นประจํา
- ถามคําถามทุกครังเมือมีปัญหา
- จดบันทึกเมืออ่านหนังสือประกอบการเรียน
- ทํางานตามตารางเวลา
- มีความสนใจและตังใจในการทํางานอย่างจริงจัง
- มีความมันใจในทุกสิง
- รู้วิธีการทีตนตังใจจดจ่อกับการทํางาน

นักศึกษาทีไม่ประสบความสําเร็จ
- ขาดการเข้ าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

- ไม่มกี ารเขียนขึนใหม่หลังจากจดบันทึก
-

มักเข้ านังเรียนหลังชันเรียน
ไม่เคยถามคําถามเลย
ไม่มกี ารจดบันทึกในขณะอ่าน
ไม่มกี ารจัดตารางเวลาในแต่ละวัน
แสดงให้ เห็นความสนใจบ้ างบางครังบางคราว
ขาดความมันใจทังด้ านการทํางานและส่วนตัว
ขาดคุณสมบัติในการตังใจจดจ่อและหน่ายหนี
ได้ ง่าย

และคณาจารย์ โ ครงการแนะแนว มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ (2537ก : 22-25) ได้
เสนอแนะเทคนิคในการเรี ยน ไว้ ดงั นี
1.เทคนิ ค การอ่ านตํ า รา เทคนิ ค การอ่ านตํ า ราเทคนิ คหนึ งก็ คือ เทคนิ ค SQ3R ซึง
พัฒนาขึนโดย ศาสตราจารย์ฟรานซิส บี โรบินสัน (Francis B. Robinson) SQ3R มีความหมายดังนี
S (Survey) สํารวจ เพือดูแนวทางกว้ าง ๆ ของตํารานัน ๆ เช่น คํานํา สารบัญ หัวข้ อ ย่อ
หน้ าแรก สรุปในแต่ละบท เป็ นต้ น เพือจะได้ ร้ ูว่าหนังสือเล่มนีมีคณ
ุ ค่าและตรงกับความต้ องการหรื อไม่
Q (Question) ตังคําถาม เมือสํารวจเบืองต้ นแล้ วควรตังคําถามถามตนเอง เกียวกับเรื องที
ผ่านสายตาว่า มี เนื อหาอะไร มีปัญหาและข้ อน่าคิดประการใด หัวข้ อเรื องแต่ละบทมี ความหมายว่า
อะไร อะไรเป็ นสิงสําคัญหรื อข้ อความสําคัญในแต่ละหัวข้ อ การตังคําถามว่า ใครทีไหน ทําอะไร เมือไร
ทําไม ทําอย่างไร จะเป็ นการบังคับให้ ตงใจจดจ่
ั
อกับเรื องทีศึกษาต่อไป
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R (Read) อ่าน เป็ นการอ่านอย่างละเอียดเพือตอบคําถามทีตังไว้ ต้ องรู้ ถึง ความคิดหลัก
ประเด็นสําคัญ รายละเอียดของบท ตอน ย่อหน้ า และข้ อเท็จจริ งอืน ๆ อ่านอย่างกระตือรื อร้ น มีสมาธิ
ให้ ความสนใจอย่างเต็มที เพือให้ เกิดความเข้ าใจและจดจําได้
R (Recite) ท่อง เมืออ่านจบในแต่ละบท แต่ละตอน แต่ละหัวข้ อให้ หยุดเป็ น ระยะ แล้ ว
ทบทวนความจําว่าอ่านอะไรไปบ้ าง การท่องทวนความจํานีเป็ นส่วนสําคัญทีสุด เพราะเป็ นการรวบรวม
ความรู้เข้ าไปเก็บไว้ ในสมองอย่างถาวร
R (Review) ทบทวน เป็ นการตรวจสอบความถูกต้ อง ในการจําสิงทีผ่านมา การทบทวนก็
คือ การปฏิบตั ิ 4 ขันตอนแรกซําหลาย ๆ ครังก่อนสอบ
2. เทคนิคการจํา ปั จจัยทีสําคัญทีสุดอย่างหนึงในการเรี ยนคือ การพยายามจํา เนือหาที
เรี ยนมาแล้ วให้ ได้ นานทีสุด โดยปฏิบตั ติ ามเทคนิคต่อไปนี
2.1 พยายามทําความเข้ าใจกับเนือหานันให้ ได้ อย่าจําในสิงทีไม่เข้ าใจ
2.2 พยายามเชือมโยงเนือหาใหม่กบั สิงทีได้ เรี ยนไปแล้ ว
2.3 เลือกจําเฉพาะเนือหาทีสําคัญ
2.4 จัดเนือหาอย่างมีระบบเป็ นขันตอน หรื อใช้ แผนภูมิ แผนภาพ ตารางช่วยจะทําให้
เนือหาชัดเจนและจําได้ ง่าย
2.5 การท่อง หรื อการเขียนหลาย ๆ ครัง จะช่วยให้ จําได้ มากขึน
2.6 บทเรี ยนทียาว ควรแบ่งเป็ นส่วน ๆ
2.7 การทบทวนเป็ นระยะ จะช่วยให้ จําได้ ดีขนึ หลังชัวโมงเรี ยนควรทบทวน ทันที
3. เทคนิคการจําคําบรรยาย การจดคําบรรยาย เป็ นการบันทึกคําบรรยายไว้ อย่างถาวร
เพือสะดวกในการอ่าทบทวนใหม่ การจดคําบรรยายหรื อการเขียนทีกระทําไปพร้ อมกับการเห็นและการ
ฟั งจะเป็ นการรวมสมาธิให้ จดจ่ออยู่ทีคําบรรยาย ซึงมีเทคนิคดังนี
3.1 ในขณะฟั งการบรรยายควรตังใจฟั งและใช้ ความคิดตามไปด้ วย
3.2 พยายามจับประเด็นสําคัญจากคําบรรยาย
3.3 พยายามจดให้ ได้ เนือความมากทีสุด แต่ไม่ใช่จดทุกคําพูดโดยไม่ กลันกรอง แต่
ถ้ าเนือความใดเข้ าใจยาก ให้ จดทุกคําไว้ ก่อนแล้ วค่อยทําความเข้ าใจทีหลัง
3.4 จดให้ เร็ วทีสดุ หรื ออาจใช้ สญ
ั ลักษณ์หรื อคําย่อเข้ าช่วย
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3.5 ควรจดให้ มีร ะเบี ย บ โดยใช้ หัว ข้ อ ทังหัว ข้ อใหญ่ หัว ข้ อรอง และอาจใช้ ตัวเลข
กํากับหัวข้ อเพือให้ เข้ าใจและจําได้ ง่ายขึน
3.6 การย่อหน้ า เว้ นช่องว่าง ขีดเส้ นใต้ แบ่งช่องไฟ จะช่วยให้ อ่านได้ ง่ายขึน ภายหลัง
3.7 ถ้ าผู้บรรยายพูดเร็ วเกินไปในเนือหาทีสําคัญแล้ วไม่สามารถจดทัน ควรเว้ นทีว่าง
ไว้ เพือนํ ามาเติมภายหลัง หรื ออาจยกมื อถามผู้บรรยาย การหันไปถามเพือนจะทําให้ เพือนเสียสมาธิ
และทําให้ ทงเขาและเราไม่
ั
ได้ ฟังตอนต่อไป
3.8 ควรบันทึกครังที และวันทีฟั งบรรยายทุกครัง
3.9 จดวิชาเดียวกันไว้ ใ นเล่มเดียวกัน อย่าจดปนกับวิชาอืนและอย่า ปล่อยปละ
ละเลยเมือมีเหตุให้ จด
3.10 ควรทบทวนดูบันทึกคําบรรยายใหม่ในวันเดียวกัน จะช่วยให้ เข้ าใจและจําเรื องได้ ดี
4. เทคนิ คการทําบันทึกย่อ การทําบันทึกย่อเป็ นการประมวลความรู้ ขึนใหม่ เพื อให้
เกิดความเข้ าใจและเป็ นเครื องมือช่วยความจําแก่ผ้ เู รี ยน ผู้เรี ยนต้ องใช้ สมาธิ ตังใจและคิดตามจะทําให้
จดจําเนือหาได้ แม่นยํา สําหรับลักษณะการบันทึกทีดีนนั ควรเป็ นบันทึกทีสัน ได้ ใจความ ชัดเจน และ
อ่านเข้ าใจง่าย ซึงมีวิธีปฏิบตั ดิ งั นี
4.1 อ่านและทําความเข้ าใจเนือหาทีสําคัญ แล้ วสรุปสาระสําคัญในแต่ละ ย่อหน้ า
4.2 จดอย่างสัน และกระชับความ
4.3 จดให้ ครอบคลุมเนือหา
4.4 ใช้ ภาพประกอบง่าย ๆ เพือช่วยให้ เข้ าใจได้ เร็ วขึน
4.5 ถ้ าข้ อความกระชับสมบูรณ์ดีแล้ ว ให้ คดั ลอกลงบันทึกย่อได้ เลย
4.6 ควรจดชือหนังสือ ผู้แต่ง ชือบท และระบุหน้ าของตํารา ทีเราย่อไว้ ด้วย เพือจะได้
กลับไปพิจารณาทบทวนรายละเอียดใหม่
5. การขีดเส้ นใต้ และจดในตํารา เป็ นการเน้ นความสําคัญของเนือหาเพือสะดวกในการ
กลับมาทบทวน มักนิยมใช้ ปากกาสี ขีดเน้ นข้ อความสําคัญ หรื ออาจใช้ การทําเครื องหมายต่าง ๆ เช่น
วงกลม ดอกจันทร์ สีเหลียม เป็ นต้ น และอาจใช้ ทีว่างของหนังสือ เพือจดบันทึก สรุ ปหรื อคําถามได้ อย่า
เก็บรักษาตําราให้ ใหม่อยู่เสมอโดยไม่ยอมขีดเขียนลงไป
จะเห็นได้ ว่า เทคนิคหรื อแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ทีใช้ เพื อเพิมผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนนัน
เป็ นวิธีทีจะช่วยเพิมศักยภาพและความสามารถในการเรี ยนของนักศึกษา ซึงนักศึกษายังสามารถนําไป
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ปรั บ ใช้ ใ ห้ เหมาะสมกับ ตัวเอง หรื อที เรี ยกว่ าเป็ นเทคนิ คเฉพาะตัว ของแต่ละบุคคล เพื อให้ ตนเองมี
ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนทีดียงขึ
ิ น
1.3 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน
ในการวัดพฤติกรรมการเรี ยน หรื อนิ สัยในการเรี ยน ได้ มีนักจิต วิทยาทํ าการศึกษาและ
พัฒนาเครื องมือขึนมาหลายชุดเพือศึกษาควบคู่ไปกับตัวแปรอืน 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) ซึงต่อมา ดร.แคร์ อี เวียนสเตียน (Claire E. Weinstein) ดร.เดวิด อาร์
พอลเมอร์ (David R. Palmer) และ ดร.แอน ซี สเคราท์ (Ann C. Schulte) ของมหาวิทยาลัยเท็กซัส
แห่งออสติน (University of Texas at Austin) ได้ สร้ างแบบสํารวจพฤติกรรมการเรี ยน Learning and
Study Strategies Inventory (LASSI) ขึนเมือปี ค.ศ. 1987 เพื อเก็บข้ อมูลนักศึกษาในด้ านต่าง ๆ
(Weinstein and Palmer 2002 : 2, 9-13) เช่น การเรี ยนเพือประโยชน์ ในการให้ คําปรึ กษา และ
ช่วยเหลือนักศึกษาทีมีปัญหาทางการเรี ยน ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 77 ข้ อ แบ่งออกเป็ น 10 ด้ าน ดังนี
1. ทัศนคติ (The Attitude Scale) หมายถึง ทัศนคติของนักศึกษาทีมีต่อ สถานศึกษา
และความสําเร็ จในการเรี ยน เช่น ความสามารถหรื อวิธีการต่าง ๆ ทีนักศึกษาใช้ ในการทํางานทีได้ รับ
มอบหมายให้ สําเร็ จหรื อประสบความสําเร็ จในการเรี ยน (ตัวอย่างข้ อคําถาม : ฉันรู้ สึกสับ สนและไม่
แน่ใจว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายในการเรี ยนของฉัน) นักศึกษาทีมีคะแนนในระดับนี ตํา อาจจะเป็ นคนทีไม่
เชื อมั นในสถานศึ ก ษาของตนว่ า มี ค วามสํ า คัญ เพี ย งไร และต้ อ งการพัฒ นาความเข้ า ใจเกี ยวกั บ
สถานศึกษาเพือนําไปสูเ่ ป้าหมายชีวติ ในอนาคต
2. แรงจูงใจ (The Motivation Scale) หมายถึง การทีนักศึกษามีความขยัน เอาใจใส่ มี
ระเบียบวินยั ในตนเอง และมีความพยายามซึงเป็ นสิงจําเป็ นทีจะทําให้ การเรี ยนนัน ประสบความสําเร็ จ
(ตัวอย่างข้ อคําถาม : เมือฉันได้ รับงานทียาก ฉันไม่เคยยอมแพ้ หรื อเลือกทีจะศึกษาในเรื องง่ายกว่า)
นักศึกษาทีมีคะแนนในระดับนีตํา จะเป็ นผู้ทีต้ องยอมรับ และรับผิดชอบกับผลงานทีออกมา และเรี ยนรู้
ทีจะกําหนดเป้ าหมาย หรื อวิธีการทีจะนําไปสูค่ วามสําเร็จ
3. การจัดการกับเวลาทางด้ านการเรี ยน (The Management Scale) หมายถึง การที
นักศึกษาวางแผน และจัดการกํ าหนดเวลาของตนเองตามสถานการณ์ ต่าง ๆ (ตัวอย่าง ข้ อคําถาม :
ฉันจะตังใจเรี ยนเฉพาะทีเป็ นเวลาใกล้ สอบ) นักศึกษาที มีคะแนนตํา อาจจะต้ องการ การพัฒนาการ
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จัด การตารางเวลา หรื อ เทคนิ ค ต่า ง ๆ ในการช่ ว ยจัด การเวลา และหลี ก เลี ยง กิ จ กรรมที ไม่ เ ป็ น
ประโยชน์ตอ่ ตัวนักศึกษา
4. ความวิตกกังวลเกียวกับการเรี ยน (The Anxiety Scale) หมายถึง ระดับ ความกังวล
ของนักศึกษาทีมีต่อสถานศึกษา นักศึกษาทีมี ระดับคะแนนตํามักจะพบประสบการณ์หลายอย่างทีทํา
ให้ เ กิด ความวิ ตกกังวลสูงในสถานศึก ษา ส่ว นนักศึกษาที มีร ะดับคะแนนสูงมักจะมีค วามวิต กกังวล
เกียวกับเรื องใดเรื องหนึงชัดเจน (ตัวอย่างข้ อคําถาม : ฉันรู้ สึกเป็ นกังวล เกียวกับคําตอบของฉันในการ
ทดสอบครังนี) ผู้ทีมีคะแนนตําอาจจะต้ องการการพัฒนาเทคนิค ต่าง ๆ ทีช่วยในการลดความวิตกกังวล
ในเรื องรอบตัว และสามารถให้ ความสนใจกับสิงใด สิงหนึง หรื อจดจ่อกับสิงใดสิงหนึงได้
5. การมีสมาธิต่อการเรี ยน (The Concentration Scale) หมายถึง ความสามารถของ
นักศึกษาที มุ่งความสนใจต่อเหตุการณ์ ในขณะนัน (ตัวอย่างข้ อคํ าถาม : ฉันพบว่าในขณะทีเรี ยน ฉัน
คิ ดถึ งสิงอื นและไม่ ไ ด้ ฟั ง ว่าอาจารย์ ทีสอนพูดถึ งเรื องอะไร) ผู้ที มี ค ะแนนตํ าอาจจะต้ องการเรี ย นรู้
เกียวกับการตรวจสอบความสนใจของตนเอง และพัฒนาเทคนิคทีทําให้ มีสมาธิในการเรี ยนมากยิงขึน
6. กระบวนการรวบรวมข้ อมูล (The Information Processing Scale) หมายถึง วิธีการที
นักศึกษาสามารถใช้ การจินตนาการ กลวิธีในการจัดการ และทักษะของเหตุผล หรื อ วิธีการในการ
เรี ยนทีช่วยให้ นักศึกษาสามารถเชือมโยงความรู้ เดิมเข้ ากับสิงทีพวกเขากํ าลังจะเรี ยนรู้ และจดจํา เช่น
ความรู้ ทีมี คุณค่า และข้ อมูลของสิงต่าง ๆ ในอนาคต (ตัวอย่างข้ อคํ าถาม : ฉันตี ความสิงทีฉันกํ าลัง
เรี ย นให้ เป็ นภาษาของฉันเอง) นัก ศึก ษาที มี ร ะดับ คะแนนตําอาจจะมี ความยากลํ าบากในการที จะ
ตี ความหมายของข้ อมูล หรื อ บทเรี ยน และไม่ร้ ู วิธีการจํ า ที จะช่วยให้ ตนเองนึกเรื องราวหรื อบทเรี ยน
ต่าง ๆ ได้ ในภายหลัง
7. การเลือกใจความสําคัญและจดจําเนือหาทีสําคัญของบทเรี ยน (The Selecting Main
Ideas Scales) หมายถึง ทักษะของนักศึกษาทีสามารถจับใจความสําคัญของเนือหาว่าส่วนใดสําคัญ
มาก และส่วนใดทีไม่ ค่อยมี ความสําคัญกับรายละเอี ยด (ตัวอย่างข้ อคํ าถาม : บ่ อยครั งที ฉันลืมเก็บ
รายละเอียด จนไม่สามารถมองภาพรวมของเรื องนันได้ ) นักศึกษาทีมีระดับคะแนนตําอาจต้ องการการ
พัฒนาทัก ษะในการแยกเนื อหาออกเป็ นส่วน ต่าง ๆ และเน้ นส่วนทีควรสนใจ เช่น การอ่านหนังสือ
ภาษาอังกฤษ (Textbook) ซึงนักศึกษาจะสามารถเข้ าใจความหมายถ้ าหากจับใจความสําคัญได้
8. การใช้ เทคนิคและเครื องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรี ยน (The Study Aids Scale)
หมายถึง การทีนักศึกษาสามารถใช้ ข้อมูลหรื อตัวอย่างทีมีอยู่ช่วยเหลือในการเรี ยนและค้ นคว้ าข้ อมูล
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(ตัวอย่างข้ อคํ าถาม : ฉันมักจะช่วยเหลือตนเองโดยการเปิ ด textbook เพื อหาสิงที ฉันต้ องการ) ผู้ทีมี
คะแนนตําอาจต้ องการการพัฒนาความเข้ าใจว่าข้ อมูลหรื อตัวอย่างบทเรี ยนทีมีอยู่มีความสําคัญ และ
วิธีการใช้ ข้อมูลนันเพือช่วยเหลือตนเองให้ เป็ นผู้เรี ยนทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิงขึน
9. การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรี ยมตัวในการเรี ยน (The Self-Testing
Scale) หมายถึง จินตนาการ หรื อการสร้ างภาพอันเป็ นเทคนิคทีจะช่วยให้ นักศึกษา เข้ าใจในบทเรี ยน
มากยิ งขึน (ตัว อย่างข้ อ คํ า ถาม : ฉัน จะหยุด อ่ า นหนังสื อ เป็ นช่ ว ง ๆ เพื อจินตนาการถึง สิงที ผู้เขี ย น
กล่าวถึง) ผู้ทีมี คะแนนตํ าอาจต้ องการพัฒนาความเข้ าใจและรู้ ซึง เกี ยวกับ การทดสอบตนเอง และ
เรี ยนรู้ เทคนิคในการจินตนาการข้ อมูล และระดับของความเข้ า ใจ หรื อความสามารถในการเข้ าใจสิง
ต่าง ๆ ทีกําลังศึกษาอยู่
10. ยุทธวิธีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ (The Test Strategies Scale) หมายถึง
การเตรี ยมตัวในการสอบของนักศึกษา ซึงรวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการท่องจํา (ตัวอย่างข้ อคําถาม : ใน
การสอบ หรื อเขียนบทความ ฉันพบว่าฉันไม่เข้ าใจว่าอะไรที ผู้ถาม ต้ องการ หรื ออะไรทีทํ าให้ เสี ย
คะแนนในการสอบ) ผู้ทีมี คะแนนตํ าอาจต้ องการเรี ยนรู้ เทคนิค ต่าง ๆ เพือเตรี ยมตัวในการสอบซึง
นักศึกษาสามารถทีจะหาวิธีการทีมีประสิทธิภาพในการใช้ ความรู้ทีเรี ยนมาในการสอบได้
สําหรับงานวิจยั ในต่างประเทศทีผ่านมานัง เอ็กโอลท์ (Eckholdt 1999 : 3346) ได้ นํา
แบบสํารวจพฤติกรรมการเรี ยน LASSI นี มาใช้ ในการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างแบบทดสอบวัด
สติ ปั ญญา แบบทดสอบความวิ ตกกังวล และแบบประเมิ น กลยุท ธ์ ใ นการเรี ย น โดยทํ า การศึก ษา
นักศึก ษาสาขาจิ ตวิ ทยาในมหาวิ ทยาลัยในประเทศสหรั ฐอเมริ ก าทาง ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ การ
ดําเนินการวิจยั โดยให้ กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบทัง 3 อย่าง แล้ วนํ าคะแนนมาเปรี ยบเทียบกับผล
สอบในภาคการเรี ยนทีผ่านมา ผลการวิจยั พบว่า ผลรวมของแบบทดสอบความวิตกกังวลจากแบบวัด
Test Anxiety Inventory (TAI) มีความสัมพันธ์ กับด้ านความวิตกกังวลจากแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรี ยน Learning and Study Strategies Inventory (LASSI) และแบบประเมินพฤติกรรมการเรี ยน
LASSI ด้ านกลยุทธ์ ในการสอบมี ความสัมพันธ์ ทางลบกับด้ าน W ของแบบทดสอบ TAI ผลการวัด
ความวิตกกังวลกลุม่ นักเรี ยนในระดับตํา ปานกลาง และสูง มีวิธีการเรี ยนรู้และกลยุทธ์แตกต่างกัน
ลูมมิส (Loomis 2000 : online) ได้ ศกึ ษารูปแบบการเรี ยนโดยเปรี ยบเทียบกับลักษณะ
พฤติกรรมการเรี ยนของ LASSI โดยการศึกษาได้ หาความสัมพันธ์ ระหว่างรู ปแบบการเรี ยนของนักเรี ยน
แต่ละคน และวิธีการเรี ยนวิชาวิจัยโดยการศึกษาค้ นคว้ าทางอินเตอร์ เน็ตโดยใช้ แบบสํารวจ LASSI
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วัดรู ป แบบการเรี ยน 10 ด้ าน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนของแบบสํารวจ LASSI มี ความสัมพันธ์ กับ
คะแนนเก็บในชันเรี ยน และเกรดตอนสอปลายภาค ซึงปั จจัยของพฤติกรรมการเรี ยนทีมีความสัมพันธ์
กับวิธีการเรี ยนของนักเรี ยนมากทีสุดคือ การจัดการเวลาในการเรี ยน และการใช้ เทคนิคช่วยเหลือในการ
เรี ยน ซึงมีความสัมพันธ์กบั เกรดตอนสอบปลายภาคมากทีสุด
เรย์ (Ray 1998 : 2491) ได้ ศกึ ษาผลกระทบของตัวแปรการเลือกกลยุทธ์ในการเรี ยนที
สถาบันฝึ กหัดนายทหารชันประทวน (NCO) โดยใช้ แบบประเมิน The Strategic Assessment of
Readiness for Training (START) และ Learning and Study Strategies Inventory-High School
Version (LASSI-HS) ซึงทําการวัดก่อนและวัดหลังผู้เข้ าฝึ กอบรม จํานวน 257 คน ในหลักสูตร The
first Primary Leadership Development Course (PLDC) แล้ วใช้ สหสัมพันธ์ ถดถอยพหุคูณหา
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรกลยุทธ์ ในการเรี ยนรู้ และ ตัวแปรพืนฐาน การวัด Paired t-test เพือ
เปรี ยบเทียบคะแนนวัดก่อนและวัดหลังด้ านการจัดการเวลาจากแบบทดสอบ START และด้ านกลยุทธ์
ในการสอบของ LASSI-HS ผลงานวิจัยพบว่า มี ผลกระทบต่ อการปฏิ บัติของผู้ฝึกอบรมอย่ า งมี
นัยสําคัญ ในขณะทีด้ านการจัดการเวลาและทัศนคติของ LASSI-HS มี ความสัมพันธ์ ทางลบต่อการ
ปฏิบตั ิของผู้ฝึกอบรม อย่างมีนยั สําคัญ
ในประเทศไทย ว่ า ที ร้ อยตรี สิ ง ห์ ไทยวงศ์ (2544 : บทคัด ย่ อ ) ได้ ศึก ษาผลการให้
คําปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ พฤติกรรม ต่อยุทธวิธีการเรี ยน
และผลสัมฤทธิT ทางการเรี ยนของนักศึกษาทีมีสภาพรอพินิจของมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ จํ านวน 24 คน
โดยใช้ แบบสอบถามยุทธวิธีการเรี ยนทีปรั บมาจากแบบประเมินพฤติกรรมการเรี ยน LASSI และวัด
คะแนนเฉลียสะสมทังก่อนและหลังทดลอง ผลการวิจยั พบว่านักศึกษาทีมีสถานภาพพินิจทีได้ รับการให้
คําปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ พฤติกรรมมี คะแนนยุทธวิธีการ
เรี ยนและผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนหลังการให้ คําปรึ กษาสูงกว่าก่อนได้ รับคําปรึ กษาอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01
ศรี ระพร จันทโนทก (2538 : บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาตัวแปรทีเกียวข้ องกับผลสัมฤทธิTทางการ
เรี ยนของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุ งเทพมหานคร โดยได้ นําแบบสํารวจ
พฤติก รรมการเรี ย น LASSI มาปรั บ ใช้ กั บ นัก ศึ ก ษา ชันปี ที 2, 3 และ 4 จํ า นวน 1,774 คน ซึง
ผลการวิจยั พบว่านิสยั ในการเรี ยนในภาพรวม มีความสัมพันธ์ กบั ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนของนักศึกษา
ทุกชันปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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2. เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการเรียน
พฤติกรรมการเรี ยนเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึงทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิTทางการเรี ยน และ
ในการทีจะเพิมผลสัมฤทธิTทางการเรี ยน (ทิพวรรณ สุวรรณประเสริ ฐ 2541 : 112) ซึงพฤติกรรมการ
เรี ยนทีดีนัน จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิT ทางการเรี ยนทีดี ขึนของแต่ละบุคคล ซึงมี องค์ประกอบต่าง ๆ ที
ช่วยส่งเสริ มพฤติกรรมการเรี ยนทีเหมาะสมของนักเรี ยน ได้ แก่ พฤติกรรมการสอนของครู ความพร้ อม
หรื อธรรมชาติของผู้เรี ยน สภาพแวดล้ อม อุปกรณ์การเรี ยน เพือน ร่ วมชัน (ศิราภรณ์ เทพฉิม 2541
: 24) เช่นเดียวกับทีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2530 : 963) ทีได้ ศึกษาพบว่านิสิต
นักศึกษาทีมีผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนสูง จํานวนกว่าร้ อยละ 50 มีพฤติกรรมการเรี ยนทีเป็ นลักษณะทีดี
ของวิธีศกึ ษาเกือบเป็ นประจํา หรื อเกือบทุกครัง ในเรื องมีความมานะ ตังใจเรี ยน ตังใจฟั ง ไม่ยอมขาด
เรี ยน รี บทํางานส่งทันกํ าหนดเวลา ทําความเข้ าใจก่อนลงมื อทํางาน เตรี ยมอุปกรณ์ การเรี ยนพร้ อม
เสมอ จดงานหรื อ ขีดเส้ นใต้ ข้อความสําคัญ พยายามทําความเข้ าใจและจําได้ ดี แบ่งเวลาศึกษาแต่ละ
วิชาอย่าง ทัวถึง จับใจความสําคัญ และทบทวนในการอ่าน วางแผนดูหนังสือเตรี ยมสอบ วิชาทีไม่
ชอบก็พยายามเรี ยนและทํางานจนเสร็ จ เวลาสอบอ่านคําชีแจงและคําสังจนเข้ าใจ วางโครงเรื องสัน ๆ
ก่อนลงมื อเขียนตอบ แบ่งเวลาตอนท้ ายอ่าน และตรวจคําตอบก่อนส่งอาจารย์ นิสิตนักศึกษากลุ่มนี มี
พฤติกรรมการเรี ยนอยู่ในระดับสูงกว่าผู้ทีมีผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนตําเกือบทุกข้ อ นอกจากนีนิสิต
นักศึกษาทีผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนสูง และนิสิตนักศึกษาทีมีผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนตํา และอาจารย์
ต่า งมี ความคิ ด เห็น สอดคล้ องตรงกันว่า สาเหตุทีเกี ยวข้ องกับ ผลการเรี ย นที มี ความสํ าคัญที สุด คื อ
วิธีการเรี ยน
มีผ้ ูวิจยั จํ านวนไม่ น้อยที ทําการศึกษาหาความสัมพันธ์ ระหว่างผลสัมฤทธิT กับพฤติกรรม
การเรี ยน ดังเช่น ไดเนอร์ (Diener 1970 : 396-400) ได้ ศึกษาความคล้ ายคลึงและ ความแตกต่าง
ระหว่างนิสิตทีมีผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนสูงและตํา ตัวอย่างประชากรทีใช้ เป็ นนิสิต ชันปี ที 2, 3 และ 4
จํานวน 138 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทังสองมีพฤติกรรมในการเรี ยนต่างกันคือ นิสิตที มี
ผลสั ม ฤทธิT ท างการเรี ย นสูง มี พ ฤติ ก รรมในการเรี ย นดี ก ว่ า นิ สิ ต ที มี ผ ลสัม ฤทธิT ท างการเรี ย นตํ า
เช่นเดียวกับ พัสวี ตินตบุตร (2540 : 138-145) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างความวิตกกังวลในการ
เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษกับผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนขอนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที 5 ในโรงเรี ยนสังกัดกรม
สามัญศึกษา กรุ งเทพมหานคร จํานวน 397 คน พบว่า ความวิตกกังวลในการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษมี
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ความสัมพันธ์ ทางลบกับผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ สรุ ปได้ ว่า ความวิตกกังวลทางการ
เรี ย นมี ค วามสัม พั น ธ์ ท างลบกั บ ผลสัม ฤทธิT ท างการเรี ย น ซึ งนั ก เรี ย นที มี ค วามวิ ต กกั ง วลสูง จะมี
ผลสัมฤทธิT ท างการเรี ยนตํา ซึงสอดคล้ อ งกับ ผลการศึกษาของ โพแพม และมัวร์ (Popham and
Moore 1960 : 552-554) ทีพบว่านิสยั ทางการเรี ยน ทัศนคติในการเรี ยน และการปรับตัวทางด้ าน
การเรี ยน มีความสัมพันธ์ กับผลสัมฤทธิTทางการเรี ยน และธาริ ณี เจียรวัฒนะ (2531 : บทคัดย่อ ) ได้
ศึกษาพฤตจิกรรมการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ทีมี ส่วนส่งเสริ มผลสําเร็ จในการเรี ยนวิทยาศาสตร์
ตามการรั บรู้ ของนักเรี ยนที มี ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ สงู พบว่า พฤติกรรมการเรี ยน มี
ความสัมพันธ์ กับผลสัมฤทธิTทางการเรี ยน โดยพฤติกรรมการเรี ยนเป็ นตัวแปรหนึงทีสามารถใช้ ทํานาย
ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยน นักเรี ยนทีมีผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนสูงมีพฤติกรรมในการเรี ยน ดีกว่านักเรี ยน
ทีมีผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนตํา และเมือนักเรี ยนได้ ปรับปรุงแก้ ไขพฤติกรรมในการเรี ยนให้ ดีขึนแล้ วจะทํา
ให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนดีขนด้
ึ วย
จึงอาจกล่าวได้ ว่า พฤติกรรมการเรี ยนและผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนนันมีความสัมพันธ์ กัน
อย่างมาก กล่าวคือ ถ้ าผู้เรี ยนมีพฤติกรรมหรื อนิสยั หรื อวิธีการเรี ยนทีดี เช่น มีความสนใจ ความเอาใจ
ใส่ การฝึ กฝน การมี ทัศนคติทีดีต่อการเรี ยน ต่อครู ต่อวิชา และ
ต่อโรงเรี ยน ก็ จะทําให้ ผ้ เู รี ยนมี
แนวโน้ มทีจะประสบความสําเร็ จในการเรี ยนสูง และทําให้ ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนสูงด้ วย ดังนัน ผู้วิจยั
จึงขอนําเสนอความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้ านพฤติกรรมการเรี ยนเป็ นรายด้ าน กับผลสัมฤทธิTทางการ
เรี ยน ดังนี
2.1 ทัศนคติในการเรี ยน
ทัศนคติในการเรี ยน ถือเป็ นตัวแปรหนึงทีมีความสัมพันธ์ กบั ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยน ซึงใน
ความหมายของทัศนคติ ชัยวัฒน์ แสงศรี (2538 : 53) กล่าวว่า ทัศนคติเป็ นความ รู้ สึก ความคิดที
บุคคลมีตอ่ สิงใดสิงหนึงทีเป็ นผลมาจากประสบการณ์หรื อสิงแวดล้ อม ความรู้ สกึ และความคิดดังกล่าว
เป็ นไปได้ ในทางชอบหรื อไม่ชอบ เห็นด้ วยหรื อไม่ เห็นด้ วย อันมีแนวโน้ มทีจะให้ บุคคลแสดงปฏิกิริยา
และกระทําต่อสิงนัน ๆ ทังในการสนับสนุนและต่อต้ าน ทัศนคติ เป็ นสิงทีไม่สามารถมองเห็นได้ อย่าง
ชัดเจน การทีเราจะทราบทัศนคติของบุคคลหนึงได้ ก็ต้องใช้ วิธีแปลความหมายของการแสดงออก ซึง
อาจจะเป็ นแบบหนึงขององค์ประกอบของทัศนคติก็ได้ ส่วนทัศนคติทางการเรี ยนนัน วิชชุดา เตียวกุล
(2529 : 14) กล่าวถึงทัศ นคติทางการเรี ยนว่า เป็ นความรู้ สึก และความคิดเห็น ที มีต่อความรู้ ต่ อ
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การศึกษา ทังทางด้ านการเรี ยนการสอน คือ ยอมรับตัวครู และคุณค่าทางการศึกษา สอดคล้ องกับ สุด
ฤทัย มุขยวงศา (2533 : 7) ทีอธิบายทัศนคติในการเรี ยนว่าเป็ นสภาพทางอารมณ์ ความรู้ สกึ ความคิด
ความเชื อ และพฤติ ก รรมที แสดงออก เพื อตอบสนองต่อครู โรงเรี ย นและระบบการศึก ษา เกิ ดจาก
ประสบการณ์และการ เรี ยนรู้ ซึงแสดงออกมาได้ 2 ด้ าน คือ
1. ทัศนคติในทางทีดีต่อการเรี ยน นักเรี ยนจะแสดงออกในลักษณะของความ พึงพอใจ
สนใจมาเรี ยนอย่างสมําเสมอ ยอมรับความสามารถ และวิธีการของครู เห็นคุณค่าของการศึกษา
2. ทัศนคติในทางที ไม่ดีต่อการเรี ยน นักเรี ยนจะแสดงออกในลักษณะของความไม่ พึง
พอใจ ไม่เห็นด้ วย ไม่ชอบครู ไม่ตงใจเรี
ั ยน ขาดเรี ยนบ่อย ๆ ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษา
และได้ มีนักวิจัยทําการวิจัยเพือจะสนับสนุนความคิดดังกล่าวนี ดังเช่น สุรีย์ ประกาย
จันทร์ (2532 : 69-70) ทีศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างนิ สัยทางการเรี ยน ทัศนคติทางการเรี ยน และ
ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนในกลุ่มวิชาสร้ างเสริ มประสบการณ์ ชีวิตของนักเรี ยน ชันประถมศึกษาปี ที 5
พบว่า นิสยั ทางการเรี ยน ทัศนคติทางการเรี ยน มี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับผลสัมฤทธิTทางการเรี ยน
กล่าวคือ ถ้ าผู้เรี ยนมีนิสยั ทางการเรี ยน ทัศนคติทางการเรี ยนทีดี มีแนวโน้ มทีจะประสบความสําเร็ จใน
การเรี ย นสูง และถ้ าผู้เ รี ยนมี นิ สัย ทางการเรี ย น ทัศ นคติ ท างการเรี ย นไม่ ดี มี แ นวโน้ ม ที จะประสบ
ผลสํ า เร็ จ ในการเรี ย นตํ า เช่ นเดี ย วกับ ชัย ยุท ธ ทองทิ พ ย์ (2537 : บทคัด ย่ อ ) ที ศึก ษาแบบจํ า ลอง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบทีมีอิทธิพลต่อ ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนของนักศึกษาสาขาการ
มัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และพบว่า ทัศนคติต่อวิชาชีพครู เป็ นตัวแปร
หนึงทีสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนได้ ดีทีสุด
สุวมิ ล เด่นสุนทร (2525 : บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาตัวแปรด้ านจิตวิทยาทีส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิT
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 1,031 คน ในแผนการ
เรี ยนวิทยาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ เกษตรกรรม ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม และ
ศิลปหัตถกรรม โดยผลการวิจยั พบว่านิสยั และทัศนคติในการเรี ยนมีผลต่อผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนเกือบ
ทุกแผนการเรี ยน
จารุพร สูงสว่าง (2524 : 56-57) ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนของนักศึกษา
ผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็ จระดับ 4 กับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ปี การศึกษา 2523 จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่ม ตัว อย่ า งเป็ นนั ก ศึ ก ษาผู้ ใหญ่ แ บบเบ็ ด เสร็ จ ระดั บ 4 จํ า นวน 160 คน และเป็ นนั ก เรี ย นชั น
มัธยมศึกษาปี ที 3 จํานวน 241 คน ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติในการเรี ยนเป็ นตัวทํานายทีดีตวั หนึงใน
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การทํานายผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ วิทยาศาสตร์ ของกลุม่ ตัวอย่างทัง
สอง
แอสติน (Astin 1971 : 3-20) ได้ ศึกษาการทํานายผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนและการ
ลาออกกลางคันของนักศึกษา โดยทําการวิจยั กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จากสถาบันระดับวิทยาลัย
2 ปี และ 4 ปี ในประเทศสหรัฐอเมริ กา รวม 180 สถาบัน จํานวน 36,581 คน พบว่า ในกรณีทีนักศึกษา
ออกกลางคันหลังจากเรี ยนผ่านปี 1 ไปแล้ ว จะมีองค์ประกอบอืน ๆ ทีไม่ใช่สติปัญญามาเกี ยวข้ องด้ วย
ซึงแอสตินได้ อธิบายว่าการทีนักศึกษาต้ องลาออกกลางคันนัน สามารถแก้ ไขได้ โดยพิจารณาข้ อมูลต่าง
ๆ เช่น การวางแผนในอนาคต ทัศนคติทีต่อตนเองและการเรี ยน การเล็งเห็น หรื อการให้ คณ
ุ ค่ากับการ
เรี ยน ซึงนักศึกษาทีมีทศั นคติทีดีต่อตนเอง เช่น เห็นว่าตัวเองมีความสามารถทางวิชาการอย่างดี และมี
แรงจูง ใจอย่า งมากต่อ การมุ่ง สํ า เร็ จ เหล่า นี จะเป็ นตัว แปรที สํ า คัญ ในการทํ า นายผลสัม ฤทธิT
ทางการเรี ยน
โอลสัน (Olson 1985 : 42) ได้ ศกึ ษาสาเหตุผลความสัมพันธ์ ของความวิตกกังวลในการ
เรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ กับผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ทัศนคติ ต่อวิชาคณิตศาสตร์
เป็ นองค์ ประกอบสําคัญทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิT ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ และตัวแปรทีทํ าให้ เกิ ด
ความวิตกกังวลในการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ทงระดั
ั บสูงสุดและตําสุด คือ ทัศนคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
และผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์
จากงานวิจัยข้ างต้ น พอสรุ ปได้ ว่า ทัศ นคติ ในการเรี ย น หมายถึง ความรู้ สึก ความคิ ด
ความเชือ ของนักศึกษาทีมีตอ่ ประสบการณ์ในการเรี ยน และเป็ นปั จจัยหนึงทีมีผลต่อทัศนคติ
2.2 แรงจูงใจในการเรี ยน
สถิต วงศ์ สวรรค์ (2527 : 14) กล่าวถึงแรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิTว่า เป็ นความปรารถนาทีจะ
ได้ รับความสําเร็ จในงาน เช่นเดียวกับ ชัยนาถ นาคบุปผา (2529 : 54-56) ทีกล่าวว่าแรงจูงใจเป็ นสิงที
มีอิทธิพลต่อการเรี ยนและการทํางานเป็ นอย่างมาก ถ้ าผู้เรี ยนหรื อ ผู้ทํางานได้ รับแรงจูงใจในระดับสูง
ย่อมทําให้ เขาตังใจเรี ยนหรื อทํางานอย่างเต็มความสามารถ และ รุ จิรา เยาวมาตย์ (2541 : 13) ได้
อธิบายว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิTนันส่งผลต่อการเรี ยนของ ผู้เรี ยนเป็ นสิงทีผู้เรี ยนคาดหวังเพื อก้ าวไปสู่
ความสําเร็ จหรื อสัมฤทธิTผลทีได้ ตงไว้
ั ผู้ทีประสบความสําเร็ จจะเป็ นผู้ทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิTสงู
ดังที ไวเนอร์ (Weiner 1972 : 158) ได้ สรุ ปลักษณะเด่นของผู้ทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิTสงู
เปรี ยบเทียบกับผู้ทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิTตําไว้ ดงั นี
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1. ผู้ทีมี แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิTสงู ตังใจทํางานดีกว่า อดทนต่อความล้ มเหลวสูง ชอบเลือก
งานสลับซับซ้ อนมากกว่าผู้ทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิTตํา
2. ผู้ทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิTสงู ชอบริ เริ มกระทําสิงต่าง ๆ ด้ วยความคิดของตัวเองมากกว่า
และภูมิใจทีได้ เลือกงานยากมากกว่าผู้ทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิTตํา
สอดคล้ องกับ ประธาน วัฒนวาณิชย์ (2537 : 31-35) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิT เป็ น
การทําให้ มีความศรัทธาอยากเรี ยน นับว่าเป็ นสิงทีจําเป็ นอันดับแรกของการเรี ยน และเป็ นความสําเร็ จ
ไปแล้ วเกินครึง วิธีการกระตุ้นให้ นกั ศึกษาเกิดความอยากเรี ยน คือ ต้ อง เร้ าใจตนเองให้ เกิดความสนใจ
อยากเรี ยน
ดังนัน จึงมีผ้ วู ิจยั ทําการศึกษาแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิTทีเกียวข้ องกับผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนไว้
ดังต่อไปนี
เบนติก (Bendig 1958 : 119-120) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิTกบั
ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชายของมหาวิทยาลัยพิทส์เบิร์ก จํานวน 110 คน
ผลปรากฏว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิTมีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับคะแนนเฉลีย (GPA) ของ
การสอบในภาคเรี ยนก่อน ได้ ค่าสัมประสิทธิTสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.22
ต่อมา ไมเยอร์ (Myers 1965 : 355-363) ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจใฝ่
สัม ฤทธิT สมรรถภาพทางสมอง และผลสัมฤทธิT ท างการเรี ย นของนัก เรี ย นในระดับ ชันมัธยมศึก ษา
จํานวน 524 คน พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิTมีความสัมพันธ์ กบั ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนของนักเรี ยนชาย
และนักเรี ยนหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยมีค่า สัมประสิทธิTสหสัมพันธ์ เท่ากับ
0.50 และ 0.48 ตามลําดับ
เฟิ สท์ (Furst 1966 : 927-933) ได้ ปรับปรุ งแบบทดสอบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิT ของไม
เยอร์ ไ ปใช้ กับ นัก เรี ยนในระดับ ชันมัธยมศึก ษาปี ที 3 จํ า นวน 288 คน พบว่ า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิT มี
ความสัมพันธ์กบั คะแนนเฉลีย (GPA) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ 0.05
ในปี เดียวกัน ฟรายไมเออร์ และเวลล์ (Frymier and Wells 1966 : 90-95) ได้ ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิTกับผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนของนักเรี ยนมัธยมศึกษาในมลรั ฐ
โอไฮโอ จํานวน 339 คน โดยแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุม่ ทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิTสงู กับกลุม่ ทีมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิTตํา จากนันนําคะแนนจากแบบทดสอบแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิTมาหาค่าสัมประสิทธิTสหสัมพันธ์ กับ
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คะแนนจากระเบียนสะสม พบว่า นักเรี ยนทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิTสงู มีผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนสูงกว่า
นักเรี ยนทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิTตํา
ราย (Rai 1980 : 117-122) ได้ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนของนักเรี ยนชาย
ระดับมัธยมศึกษา ประเทศอินเดีย จํานวน 300 คน โดยแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนเป็ น 3 กลุ่ม
จากการทดสอบ พบว่าแรงจูงใจทางการเรี ยนสัมพันธ์ ทางบวกกับผลสัมฤทธิTทางการเรี ยน และนักเรี ยน
แต่ละกลุม่ มีแรงจูงใจทางการเรี ยนต่างกัน โดยนักเรี ยนกลุ่มทีมีผลสัมฤทธิTสงู มีแรงจูงใจทางการเรี ยนสูง
ด้ วย
เมธี โพธิพัฒน์ (2523 : บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิT
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิT และความซือสัตย์ของเด็กไทย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน ประถมศึกษาปี ที 5
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 และมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที 4 ของโรงเรี ย นรั ฐ บาลในกรุ ง เทพมหานคร จั น ทบุ รี
สมุทรปราการ ตาก เลย และสงขลา จํานวน 886 โดยใช้ แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิT ปรากฏ
ว่า นักเรี ยนทีมีผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนสูง มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิTสงู กว่านักเรี ยนทีมีผลสัมฤทธิTทางการ
เรี ยนตําอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
สุวมิ ล เด่นสุนทร (2525 : บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาตัวแปรด้ านจิตวิทยาทีส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิT
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิT
มีผลต่อผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนในแผนการเรี ยนศิลปะศาสตร์ เกษตรกรรม และศิลปกรรม
เนลินี นินทบดี (2532 : บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิT เจต
คติต่อวิชาสังคมศึกษา และผลสัมฤทธิTทางการเรี ยน วิชาสังคมศึกษาของนักเรี ยน ชันมัธยมศึกษาปี ที 1
โรงเรี ยนวัดสังเวช กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 จํานวน 495 คน
พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิT เจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา และผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา มี
ความสัมพันธ์ในทางบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
วัน ชัย ดนัย ดโนมุท (2535 : 82-84) ได้ ศึก ษาคุณ ลัก ษณะที เกี ยวข้ อ งกั บ ผลสัม ฤทธิT
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้ น ในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา พบว่า นักเรี ยนทีมี
ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนสูง มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิTและความขยันหมันเพียรในการเรี ยนสูงกว่านักเรี ยนทีมี
ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนตําอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สุกญ
ั ญา สามปรุ (2539 : บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาองค์ประกอบด้ านจิตวิทยา ทีมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนกลุม่ สร้ างเสริ มประสบการณ์ชีวิต ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ในจังหวัด
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นครราชสีมา พบว่าองค์ประกอบด้ นจิตวิทยามี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .001 ส่วนตัวแปรทีสามารถร่ วมกันพยากรณ์ ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนคือ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิT นิสยั ทางการเรี ยนและความสนใจทางการเรี ยน
จากงานวิจยั ข้ างต้ น สรุปได้ ว่า แรงจูงใจในการเรี ยน ความปรารถนาของบุคคลทีต้ องการ
จะได้ รับผลสําเร็จในงานนัน ด้ วยเหตุนีแรงจูงใจทําให้ ผ้ เู รี ยนมีแรงจูงใจในการเรี ยนสูง เช่น มีความตังใจ
เรี ยน ต้ องการ จะประสบผลสําเร็ จในการเรี ยน
2.3 การจัดเวลาในการเรี ยน
สําหรับการจัดเวลาในการเรี ยน ซึงเป็ นการวางแผน จัดตารางการเรี ยนของนักศึกษา และ
เป็ นตัวแปรหนึงของพฤติกรรมการเรี ยน และได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายไว้ ดงั นี
ทิพ วรรณ สุวรรณประเสริ ฐ (2541 : 39) กล่าวว่า เวลาเป็ นทรั พยากรทีมี ค่ามี อยู่อย่าง
จํากัด เมื อผ่านไปแล้ วจะผ่านไปเลยไม่มีการย้ อนคืนมา ไม่ อาจซือหาหรื อแลกเปลียนด้ วยสิงของได้
เวลาเป็ นสิงตัดสินคุณค่า เป็ นเครื องหมายของการเจริ ญเติบโต เป็ นความหวังเป็ นทรัพยากรทีลําค่า ที
สร้ างเงิน สร้ างงาน และความสําเร็จ
สุขใจ นําผุด (2536 : 44) กล่าวว่า เวลาเป็ นสิงมีค่า เราสามารถใช้ ให้ เกิดเป็ นเงินเป็ นทอง
ขึนมาได้ แต่เวลาเป็ นทรั พยากรทีต่างจากทรัพยากรทังหลาย เพราะเมื อผ่านไปแล้ ว ไม่มีการย้ อนคื น
ดังนัน คุณค่าของเวลาจึงขึนกับการรู้จกั ใช้ ให้ เกิดประโยชน์เท่านัน
วัชรี บูร ณสิงห์ (2526 : 48-54) อธิ บ ายว่า การจัดสรรเวลาในการศึก ษาถื อได้ ว่ า เป็ น
เทคนิ คที สําคัญ อันจะช่วยเพิมประสิทธิภาพในการเรี ยนให้ ได้ ผลดี ขึนประการหนึง กล่าวคือ ผู้เรี ยน
จะต้ องมี การทํ าตารางเวลาสําหรั บศึกษาของตนเอง เพื อจะได้ ทํารายีการสิงที จะต้ องทํ า ตามลําดับ
ความสําคัญก่อนหลัง และเวลาในการพักผ่อนให้ เหมาะ พร้ อมทังมีวิธีการอ่านให้ ถูกต้ อง เหมาะสม
ยูริส (Uris 1970 : 16) ได้ แบ่งเวลาออกเป็ น 3 ประเภท ตามลักษณะงานทีต้ องใช้
แตกต่างกันคือ
1. เวลาที ต้ อ งใช้ อย่ า งคงที (Fixed) ได้ แก่ เรื องที ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ นสั ป ดาห์ ที มี ลัก ษณะ
สมําเสมอ และไม่อาจตัดทอนได้ เลย
2. เวลาทีพอยืดหยุ่นได้ (Semi Flexible) ได้ แก่ เรื องทีพอจะเพิมลดหรื อยืดหยุ่นเวลาใน
การปฏิบตั งิ านพอสมควร
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3. เวลาที สามารถแปรเปลี ยนได้ (Variable) ได้ แก่ เรื องที สามารถจะระงั บ โดย
เปลียนแปลงไปใช้ ทางเลือกอืน อาจจะรอไว้ ทําภายหลังหรื อสามารถเพิมหรื อลดเวลาเรื องนัน ๆ ได้
นอกจากนี ยูริส ยังได้ ให้ ข้อเสนอแนะสําหรับนักศึกษาในการตรวจสอบข้ อบกพร่ องหรื อ
จุดอ่อนของตนเองในการจัดสรรเวลา โดยใช้ คําถามเหล่านีเป็ นแนวทาง คือ
1. การจัดแบ่งเวลาทีกําหนดไว้ นนได้
ั เป็ นไปตามความสําคัญทีควรจะเป็ น หรื อไม่
2. ถ้ าเพิมเวลาให้ กบั กิจกรรมทีกําหนดไว้ นนั จะช่วยเพิมผลสําเร็ จของตน และของงานชิน
นีขึนบ้ างหรื อไม่
3. สามารถเปลียนเรื องทีอยู่ภายใต้ ประเภทคงที มาอยู่ภายใต้ ประเภททีพอจะยืดหยุ่นได้
บ้ างหรื อไม่
4. สามารถเปลียนเรื องที อยู่ภ ายใต้ ป ระเภทยื ดหยุ่น ได้ มาอยู่ภ ายใต้ ป ระเภทคงที ได้
หรื อไม่ เพราะบางครังเราอาจมองข้ ามกิจกรรมสําคัญ ๆ และจําเป็ นต้ องทําไปบ้ างก็ได้
5. กิ จกรรมทีจัดประเภทไว้ ว่าสามารถจะเปลียนแปลงได้ นัน สามารถตัดทิงได้ หรื อไม่
โดยมากถ้ าวิเคราะห์ให้ ดีจะพบกิจกรรมทีไม่มีความสําคัญอะไร ทําให้ เราสามารถตัดหรื อย่นเวลาไป
ได้ มาก
หรื ออาจทําได้ โดยการวางแผนและทําตารางเวลา เช่น ทําแผนประจําสัปดาห์ (ยุดา รั ก
ไทย และณัฐพงศ์ นาศมาริ ษ 2543 : 20) ซึงเป็ นแผนทีต้ องทําแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ โดยระบุถึงสิงที
ต้ องทําในแต่ละวันอย่างละเอียด และเวลาทีเหมาะสมแก่การทําแผนประเภทนีคือ ช่วงสุดสัปดาห์ (เย็น
วันศุกร์ – เช้ า วัน อาทิต ย์ ) เพราะนัก เรี ยนรู้ แล้ ว ว่ า 5 วัน
ที ผ่า นมา เราได้ เรี ยนอะไรและได้ รั บ
มอบหมายงานประจําสัปดาห์อะไรมาบ้ าง เพือจะได้ ใ ช้ สิงนีทําแผนสําหรั บสัปดาห์หน้ า เพราะการทํา
แผนประจําสัปดาห์จะช่วยให้ เรารู้ ถึงศักยภาพส่วนตัว และรู้ ว่าเทอมต่อ ๆ ไปควรจะวางแผนอย่างไรจึง
จะดี
และจากการศึกษางานวิจัยทีเกี ยวข้ องกับการแบ่งเวลา พบว่า วลีวรรณ ศรเตชะวิวัฒน์
(2536 : 81-82) ได้ ศึกษาปั ญหาของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปี ที 1 สังกัด กรมอาชีวศึกษา กลุ่ม
ภาคเหนื อ จํ า นวน 392 คน ผลการศึก ษาพบว่ า นักศึกษามี ปั ญหาสูงสุด คื อ ปั ญหาด้ า นการเรี ยน
ทีนักศึกษาไม่ร้ ูจกั แบ่งเวลาเรี ยน ใช้ เวลาในทางทีไม่เกิดประโยชน์ เข้ าร่ วมกิจกรรมมากเกินไป จนทํา
ให้ ผลการเรี ยนไม่ดี
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ฮัมฟรี ย์ (Humphreys 1960 : 125-131) ศึกษาความสัมพันธ์ ของกิจกรรมนอกโรงเรี ยน
กับผลสัมฤทธิT ทางการเรี ยน พบว่าเด็กทีมี ผลสัม ฤทธิT ทางการเรี ยนสูงใช้ เวลาในการทํากิ จกรรมนอก
โรงเรี ยน เช่น การอ่านหนังสือ งานศิลปะ และกิจกรรมทางสังคมค่อนข้ างสูงมาก เด็กทีมี ผลสัมฤทธิT
ทางการเรี ยนตําใช้ เวลาส่วนใหญ่ในการดูโทรทัศน์ ร้ องเพลง และการเล่นเกมส์ตา่ ง ๆ
อัจฉรา ชีวาพัฒนานุวงศ์ (2537 : 47) ได้ ทําการศึกษาการทดลองใช้ เทคนิคแม่แบบ เพือ
พั ฒ นาการใช้ เวลาในการเรี ยนของนั ก เรี ยนชั นประถมศึ ก ษาปี ที 6 โรงเรี ยนวั ด แจงร้ อน
กรุงเทพมหานคร กับนักเรี ยนทีมีผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนตํากว่าเชาวน์ปัญญา ปานกลาง และมีการ
ใช้ เวลาในการเรี ยนตํากว่าเปอร์ เซนไทล์ที 25 ลงมา โดยแบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง จํานวน 8 คน พบว่า กลุม่
ทดลองทีได้ รับการใช้ เทคนิคแม่แบบมี การใช้ เวลาในการเรี ยน ดีกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมทีได้ รับการ
สอนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และมีผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนทีสูงขึนก่อนการทดลอง
สําหรับปั ญหานักศึกษาลาออกกลางคันนัน สมหวัง พิธิยานุวฒ
ั น์ (2525 : 150) ได้ ศกึ ษา
สาเหตุการลาออกจากมหาวิทยาลัยกลางคันโดยการสัมภาษณ์นักศึกษาทีต้ องออกจากมหาวิทยาลัย
กลางคัน จํานวน 164 คน จาก 5 มหาวิทยาลัย ได้ แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 25132514 ผลการวิจยั พบว่าสาเหตุทีทําให้ นกั ศึกษาต้ องออกจากมหาวิทยาลัยกลางคัน คือ การแบ่งเวลาไม่
เหมาะสมและไม่ตังใจศึกษาเล่าเรี ยน เนืองมาจาก ไม่ได้ อุทิศเวลาให้ กับการศึกษาเล่าเรี ยน กล่าวคือ
ไม่ดหู นังสือ ไม่ทําการบ้ าน ไม่เข้ าห้ องเรี ยน ขาดเรี ยน เป็ นต้ น
จากงานวิจยั ข้ างต้ น สามารถสรุ ปได้ ว่า การจัดการเวลาด้ านการเรี ยน หมายถึง เป็ นการ
จัดสรรเวลาเพือการศึกษาของตนเอง เพือให้ มีเวลาเพียงพอในการเตรี ยมตัว ทํางานที ได้ รับมอบหมาย
ในชันเรี ยน และทบทวนเนือหา เพือพัฒนาคุณภาพทางการเรี ยนของตนเอง
2.4 ความวิตกกังวลเกียวกับการปฏิบัติตนในการเรี ยน
ไรครอฟท์ (Rycroft 1978 : 12) กล่าวว่าความวิตกกังวลเป็ นความรู้ สกึ เตรี ยมพร้ อมเพือ
เผชิ ญกั บ สิงที จะเกิ ด ขึ นและความเปลี ยนแปลงต่า ง ๆ ที ไม่ค้ ุน เคย ภาวะเช่ น นี เกิ ด ขึนเมื อบุค คล
ตระหนักว่ามี บางสิงบางอย่างที เป็ นอันตรายต่อตนเอง แต่ยังไม่สามารถกํ าจัดสิงนันได้ เนื องจากยัง
ไม่ได้ เกิดขึนจริ ง ๆ หากสิงนันเกิดขึนหรื อบุคคลรับรู้ อย่างชัดเจนแล้ ว ความวิตกกังวลก็จะหมดไปเพราะ
ไม่ต้องเตรี ยมพร้ อมทีจะเผชิญปั ญหา ซึง สปิ ลเบอร์ เกอร์ (Spielberger 1979 : 111) ได้ สรุ ปแนวคิดใน
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การศึกษาความวิตกกังวลในการสอบจากผู้วิจยั หลาย ๆ คนว่า การศึกษาความวิตกกังวลในการสอบ
ต้ องอ้ างอิงความแตกต่างระหว่างบุคคลในความโน้ มเอียงในการตอบสนองต่อความเครี ยดในการสอบ
การศึกษาส่วนใหญ่พบว่า ผู้มีการวิตกกังวลส่วนใหญ่มกั มีประสบการณ์เหมือน ๆ กัน ในเรื องต่อไปนี
ก. ลักษณะการแสดงออกถึงปฏิกิริยาทางอารมณ์ด้วยความรู้สกึ ตึงเครี ยด (Tension)
ข. ความวิตกเกียวกับความรู้ความเข้ าใจของตนเอง ซึงแสดงถึงความตังใจ (Attention)
ค. การกระตุ้นหรื อการเร้ าของระบบประสาทอัตโนมัติ
ดังนัน จึงมี ผ้ วู ิจัยทํ าการศึกษาความวิตกกังวลที เกี ยวข้ องกับผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนไว้
ดังต่อไปนี
ยงยุทธ อิ นทจัก ร์ (2528 : 51-52) ได้ ศึก ษาความสัมพันธ์ ร ะหว่ า งความวิ ตกกังวลกับ
ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ในจังหวัด อุตรดิตถ์ จํานวน
259 คน ผลการวิจยั พบว่า ความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
ด้ านการฟั ง และการออกเสียง ด้ านศัพท์ และด้ านโครงสร้ าง และการเขียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 และกับผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ด้ านการอ่านทีระดับ .01
โคซ์กาเวย์ (Kochgaway 1993 : 16-21) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างความวิตกกังวล
ทางการเรี ยนและการปรับตัวของนักเรี ยนมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนมัธยมศึกษาเพศหญิง
จํานวน 200 คน อายุ 14-17 ปี โดยใช้ แบบสอบถามการปรับตัวของ Bell และแบบสอบถามวัดความ
วิตกกังวลทางการเรี ยนสําหรับเด็ก โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุ่มตัวอย่างทีมีความ
วิตกกังวลทางการเรี ยนสูง (A1) และกลุ่มทีมีความวิตกกังวลทางการเรี ยนตํา (A2) ผลการวิจยั พบว่า
กลุม่ ตัวอย่าง (A1) มีคา่ เฉลียในการประเมินผลด้ านความแตกต่างเกียวกับการปรับตัว และการเรี ยนสูง
กว่ากลุม่ ตัวอย่าง (A2) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ยูจีน (Eugene 1969 : 3876) ได้ ศกึ ษาเกียวกับองค์ประกอบทีพยากรณ์ ผลสัมฤทธิT
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับ 8 หรื อมัธยมศึกษาปี ที 2 ในมลรัฐโอไฮโอ พบว่า ความวิตกกังวลเป็ น
องค์ประกอบหนึงในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนโดยพยากรณ์ร่วมกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิT และ
ความคาดหวังในการศึกษา ได้ ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.55
สตีเวนสัน และอดัม (Stevenson and Adam 1969 : 24-28) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์
ระหว่างความวิตกกังวลกับการเรี ยนรู้ ของกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นนักเรี ยนระดับ 4 และระดับ 6 จํานวน 318
คน พบว่า คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนมี ความสัมพันธ์ เป็ นลบกับ ความวิตก
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กังวลนัน คือ ความวิตกกังวลจะมีผลต่อการเรี ยนรู้ ถ้ าระดับความวิตกกังวลตํา ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยน
จะสูง แต่ถ้าระดับความวิตกกังวลสูง ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนจะตํา
แคทเทล (Cattell and Scheler 1961 : 263-264) ได้ สรุปผลการวิจยั เกียวกับ ความวิตก
กังวลว่า โดยทัวไปแล้ ว ความวิตกกังวลและผลสัมฤทธิTทางการเรี ยน จะสัมพันธ์ กันเป็ นลบ แต่ผลทีได้
ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ เพราะผลดังกล่าวต้ องขึนอยู่กับสิงทีเรี ยนรู้ แรงจูงใจ ระดับอายุ และความเข้ มของ
ความวิตกกังวล
นราธร ศรประสิทธิT (2529 : 96) ศึกษาปั จจัยทางสังคมและจิตวิทยาทีมีความ สัมพันธ์กับ
ความเครี ยดของเด็กวัยรุ่ น กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยน สามเสนวิทยาลัย
และโรงเรี ยนหอวัง พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่นทีมีผลการเรี ยนอยู่ในระดับตํา จะมีความเครี ยดมากกว่าในกลุ่ม
อืน ซึงแสดงว่าเด็กนักเรี ยนวัยรุ่ นในกลุ่มนี จะมีความวิตกกังวลกับผลการเรี ยนของตนเอง ซึงจะส่งผล
ต่อตนเองในการทีจะสอบได้ หรื อสอบตก รวมไปถึงการสอบเข้ ามหาวิทยาลัย
ดีไซเดอราโด และโคสกิเน็น (Desiderato and Koskinen 1969 : 162) ศึกษา ว่า
นักเรี ยนทีมีความถนัดทางการเรี ยนอยู่ในระดับปานกลาง ถ้ ามีความวิตกกังวลจะทําให้ คะแนนเฉลีย
สะสมลดลงหรื อไม่ และผู้ทีมีความวิตกกังวลต่างกันจะมีพฤติกรรมทีปฏิบตั ิเป็ นประจําในการเรี ยน และ
ผลการเรี ย นต่างกันหรื อ ไม่ ผลปรากฏว่ า ผู้ทีมี ค วามวิ ตกกังวลเกี ยวกับ การเรี ยน แตกต่างกันจะได้
คะแนนเฉลียแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ประสิทธิT ชาญศิริ (2533 : บทคัดย่อ ) ได้ ศึกษาความวิตกกังวล กับผลสัมฤทธิT ทางการ
เรี ยนวิ ชาคณิต ศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผลสัมฤทธิT
ทางการเรี ยนในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนมีความสัมพันธ์ในทางลบกับความวิตกกังวล
สมพล บุตทนุ (2539 : บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาการใช้ วิธีลดความวิตกกังวลของนักเรี ยนใน
การสอนคณิตศาสตร์ เพือพัฒนาผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ โดยกลุ่ม ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ทีมีผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ ตําถึงปานกลาง และมีความ
กังวลในการเรี ย นวิชาคณิ ต ศาสตร์ อยู่ในระดับ ปานกลางขึนไป
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิT
ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05 และระดับความวิตกกังวลในการเรี ยน คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังการทดลองตํากว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
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จากงานวิจัยดังกล่าวข้ างต้ นนี จะเห็นได้ ว่า ความวิตกกังวล หมายถึง สภาพทีบุคคลรู้ สึก
ไม่สบายใจ กระวนกระวายใจ หรื ออารมณ์ ไม่ดี ไม่สบายใจ รู้ สึกเศร้ า ใจลอย โกรธง่าย ซึงความวิตก
กังวลนันจะมีผลต่อการเรี ยนรู้ หากมีระดับความวิตกกังวลสูง จะส่งผลทําให้ ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนตํา
ดัง นัน ความวิ ต กกังวลในระดับ สูง จะมี ความสัม พัน ธ์ ทางลบกับ ผลสัม ฤทธิTท างการเรี ย น แต่ ห าก
นักศึกษามี ร ะดับ ความวิ ต กกังวลตํ า ก็ จะส่งผลให้ มีค วามกระตื อรื อ ร้ นในการเรี ย น และส่ งผลให้ มี
ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนสูง
2.5 การมีสมาธิต่อการเรี ยน
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน 2525) ได้ ใ ห้
ความหมายของสมาธิไว้ ว่า “ความตังมันแห่งจิต” ความสํารวมใจให้ แน่วแน่เพือเพ่งเล็งใน สิงใด สิง
หนึงโดยพิจารณาอย่างเคร่ งครัดเพือให้ เกิดปั ญญาเห็นจริ งในสิงนัน
อุดม ทิพย์พงศ์ธร (2539 : 10) กล่าวว่าสมาธิ หมายถึง ภาวะทีจิตมีอารมณ์เดียว แน่วแน่
ต่ออารมณ์เดียว หรื อภาวะทีจิตกําหนดแน่วแน่อยู่กบั อารมณ์อนั หนึง ซึงอารมณ์ในทีนีหมายถึง สิงทีจิต
ไปยึดเหนียว จะเป็ นทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน ทางกาย หรื อทางใจ
ในด้ านของการเรี ยนนัน ประธาน วัฒนวาณิชย์ (2537 : 31-35) กล่าวว่า การเรี ยนของ
นักศึกษาให้ ได้ ผลดีนนั การมีสมาธิในการเรี ยน เป็ นองค์ประกอบสําคัญประการหนึง เพราะการเรี ยนจะ
มีประสิทธิภาพต้ องอาศัยความตังใจจดจ่ออยู่กบั การเรี ยน ความพร้ อมทีจะเรี ยน และสนใจในวิชานัน
จริ ง ๆ สิงทีเป็ นอุปสรรคต่อสมาธิในการเรี ยน เช่น ความหิว ความอิม เสียงดัง ฯลฯ ต้ องขจัดให้ หมดไป
ขณะที ฟั งคํ าบรรยาย หากเกิ ดข้ อสงสัยควรรี บจดไว้ เพื อไม่ ให้ ข้อสงสัยนันรบกวนสมาธิ ในการเรี ยน
ในช่ว งนัน ๆ ซึงสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ วิท ยา ศรี พิมพ์ มาตย์ (2532 : 125) ได้ ศึกษาทัศนะของ
นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ทีสอบได้ และสอบตกซําชันต่อองค์ประกอบทีมีผล
ต่อการเรี ยนการสอน จํานวน 503 คน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความเห็นว่าองค์ ประกอบด้ าน
การเรี ยนทีส่งผลกระทบต่อการเรี ยนมากทีสุด คือ การจดคําบรรยายไม่ทนั
ยรรยง ผิวอ่อน (2535 : 48) ได้ ศกึ ษาการปรับตัวในระดับมหาวิทยาลัยของ นักศึกษาชัน
ปี ที 1 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการศึกษาพบว่า ความตังใจเรี ยน และการมี สมาธิในการเรี ยน มีผล
ต่อการปรั บตัว และการเพิ มขึนหรื อลดลงของผลสัมฤทธิT ทางการเรี ยนได้ ซึงถ้ านักศึกษาไม่ สามารถ
ปรับตัวให้ เข้ ากับสภาวะแวดล้ อมขณะเรี ยน เช่น การฟั งคําบรรยายสรุป ถ้ านักศึกษาติดตามบทเรี ยนไม่
ทัน อาจทําให้ เกิดความเบือหน่ายในบทเรี ยน และส่งผลต่อการมีผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนทีดีได้
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โรจน์ สุวรรณสุทธิT และคณะ (2516 : บทคัดย่อ) ได้ ทําการวิจยั เกียวกับการฝึ ก สมาธิช่วย
การศึกษาเพียงใดกับนักศึกษาแพทย์ พบว่านักศึกษามีความตังใจเรี ยนมากขึน (62%) รักในการเรี ยน
มากขึน (31%) การฝึ กสมาธิมีประโยชน์ กบั การเรี ยน (65%) มีส่วนน้ อย (6%) เบือการเรี ยน เมือดูผล
สอบคะแนนเป็ นรายบุค คลในวิชากายวิภ าคศาสตร์ พ บว่ า นักศึก ษาที ฝึ กสมาธิ เรี ย นดี ขึ นมากกว่ า
นักศึกษาทีไม่ได้ ฝึกสมาธิ และพบว่า นักศึกษาทีฝึ กสมาธิ มีความจํา คล่องแคล่วในการทํางานดีกว่า
กลุ่มทีไม่ได้ รับการอบรม ส่วนด้ านจิตใจ ความหงุดหงิดฉุนเฉียว โกรธง่าย น้ อยลง (85%) จิตสงบ เบา
สบาย (50%)
จากงานวิจยั ข้ างต้ น สรุปได้ ว่า การมีสมาธิในการเรี ยน หมายถึง การทีนักศึกษามุ่งความ
สนใจของตนเองไปสู่บ ทเรี ย น หรื อสิงทีกํ า ลังเรี ย นในขณะนัน ซึงถ้ า นักศึก ษาขาดสมาธิ ไ ม่ ใส่ใ จต่ อ
เนือหาทีตนเองเรี ยน จะทําให้ มีผลต่อการจดจําเนือหานัน
2.6 การรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้ อมูล และค้ นคว้ า แสวงหาข้ อมูลเป็ นตัวแปรหนึงทีสัมพันธ์ กับผลสัมฤทธิT
ทางการเรี ยน ดังที เวนส์เตน และพอลเมอร์ (Weinstein and Palmer 2002 : 11) กล่าวถึงการ
รวบรวมข้ อมูลว่า เป็ นการทีนักศึกษากระตือรื อร้ นในการค้ นหาความรู้ และใช้ เหตุผลโดยการทําความ
เข้ าใจกับสิงทีเรี ยนเป็ นภาษาตนเอง โดยนําเนื อหาทังหมดมาประมวลเข้ ากัน อย่า งมี เหตุผล และหา
ความสัมพันธ์ ระหว่างสิงทีเรี ยนกับประสบการณ์ เดิม ซึงความหมาย ดังกล่าว มี ความคล้ ายคลึงกัน
กับความหมายของความจํา ซึงเป็ นระบบทีเชือมต่อกันและกัน คือ เป็ นการโยงเอาสิงใหม่เข้ ากับสิงเดิม
อืน ๆ (ยุดา รักไทย และณัฐพงศ์ นาศมาริ ษ 2543 : 71) ซึงประกอบด้ วยหลัก 3 อย่าง คือ
1. สนใจ คือ การให้ ความสนใจต่อสิงทีต้ องการจํา มีความกระตือรื อร้ น ถ้ าไม่มีก็ให้ หยุด
ความพยายามทีจะจํานัน เพราะเสียเวลาเปล่า
2. ใช้ คําใหม่ เป็ นการเรี ยบเรี ยงข้ อมูลทีรับเข้ ามาให้ อยู่ในรู ปภาษาของเราเอง ใช้ ถ้อยคํา
ของเราบอกให้ ได้ ว่า สิงทีเรากําลังพยายามจําจริ ง ๆ คืออะไร มี อะไรทีเรารู้ อยู่แล้ วทีเหมือนกับสิงทีเรา
กําลังพยายามจํานีบ้ าง ถ้ ารู้สกึ ว่าถ้ อยคําใหม่ของเราเป็ นเรื องเป็ นราวดี โอกาสทีเราจะจําได้ ก็มีมากขึน
3. เชือมต่อ คือ การจับสิงต่าง ๆ ให้ เข้ ามาอยู่ในเค้ าโครงหรื อแบบแผนเดียวกัน จากนันก็
เอามันไปโยงกับสิงทีเรารู้แล้ ว
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และจากการศึกษาค้ นค้ า งานวิจัยที เกี ยวข้ อง ของ สุจิต รา จันทร์ สว่ าง (2528 : 48) ที
ศึกษาพบว่า บัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ กลุ่มทีมีผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนสูง มีการฟั ง รายการวิทยุ
ประกอบชุดวิชา และค้ นคว้ าหนังสืออืน ๆ เพิมเติมมากกว่าบัณฑิตกลุม่ ทีมีผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนตํา
แวง (Wang 1997 : 5021) ได้ ศกึ ษาเกียวกับความเชือในการเรี ยนภาษาและยุทธวิธีต่าง ๆ
ทางการเรี ยน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที มี ความเชื อทางบวกเกี ยวกับการเรี ยนภาษาโดยเฉพาะ
ภาษาต่ า งประเทศ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ต นทางการเรี ย น ดั ง นี คื อ พยายามฝึ กฝน ท่ อ งจํ า วิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์เนือหา ตลอดทังพยายามทําความเข้ าใจเนือหาทีเรี ยน และการปฏิบัติตนตามวิธีการดังกล่าว
ทําให้ นกั ศึกษาประสบความสําเร็ จในการเรี ยน
จะเป็ นได้ ว่า การรวบรวมข้ อมูลนัน นอกจากจะต้ องเชือมโยงความรู้ ใหม่ให้ เข้ ากับความรู้
เดิมแล้ ว ความตังใจ และสนใจ ยังเป็ นองค์ ป ระกอบหนึงที ช่วยให้ การรวบรวมนันสมบูรณ์ ยิงขึน ซึง
ปั จจัยด้ านการรวบรวมข้ อมูลนี อาจมีความเกียวข้ องกับปั จจัยด้ านการมีสมาธิตอ่ การเรี ยนด้ วยเช่นกัน
2.7 การเลือกใจความสําคัญ และจดจําเนือ6 หาทีสําคัญของบทเรี ยน
การเลือกจับใจความสําคัญ เป็ นความสามารถของผู้เรี ยนในการเรี ยงลําดับความสําคัญ
ของเนื อหา ซึง พรทิพย์ ศรี สรุ ักษ์ (2529 : 38-43) ได้ เสนอแนะเกียวกับเทคนิคการจับใจความในการ
อ่านตําราเรี ยนโดยใช้ เทคนิค 6 ประการ
1. สํารวจหนังสือจนจบเล่ม โดยอ่านคํานํา สารบัญ บทสุดท้ ายของหนังสือ และสํารวจแต่
ละบทก่อนทีจะอ่าน
2. อ่านเพือให้ ได้ แนวความคิดหลัก โดวัตถุประสงค์แรกในการอ่านหนังสือเรี ยนคือ การ
จับความคิดหลักใหญ่ของผู้เขียนให้ ได้ ทกุ ๆ บท มี สมาธิต่อสิงทีอ่านเพือให้ เข้ าใจ แต่ละบท แต่ละ
ย่อหน้ า แต่ละประโยค ศึกษากราฟ ตารางและภาพ เพือเสริ มให้ เข้ าใจมากขึน และอ่านหนังสือก่อนเข้ า
ชันเรี ยน
3. ตังคําถามให้ กับตัวเองในขณะทีอ่าน โดยตังคําถามเกียวกับข้ อความทีเขียนและคิดที
ผู้เขียนแสดงออกมา
4. การขีดเส้ นใต้ และการจดบันทึก โดยสร้ างระบบการบันทึกจากตําราทีเรี ยน เพือให้ ได้
ข้ อมูลที สํา คัญเฉพาะย่อหน้ า ขณะที อ่ านมาได้ สักครู่ ก็ กลับ ไปทํ า เครื องหมายหรื อ ขี ด เส้ นใต้ โดยใช้
ปากกาให้ ชดั ขึนอีก และให้ ระมัดระวังในการเลือกข้ อมูลหลักและรายการละเอียดทีสําคัญ
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5. รวบรวมสิงทีจดในชันเรี ยนและทีบันทึกในตําราเรี ยนเข้ าด้ วยกัน การทําบันทึกทางขวา
ของสมุดโดยทิงด้ านซ้ ายมือ โดยจดความคิดหลัก ๆ ทีได้ จดเอาไว้
6. ทบทวนอย่างสมํ าเสมอ ควรทบทวนก่อนและหลังชัวโมงเรี ยน เมืออ่าน หนังสือตํารา
เรี ยน ควรขีดเส้ นใต้ แล้ วทบทวนข้ อความทีขีดเส้ นใต้ ก่อนปิ ดหนังสือ 2-3 นาที ช่วยให้ จําเรื องทีเพิง
เรี ยน ก่อนเริ มเรี ยนใหม่ควรทบทวนของเก่าก่อนช่วยให้ เริ มต้ นและเข้ าใจ สิงใหม่ ๆ ได้ ดีขนึ
การจับใจความสําคัญนัน เป็ นปั จจัยหนึงทีช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจจุดประสงค์ ของ ผู้สอน
รวมถึงใจความสําคัญของเนือหานัน ว่าผู้เขียนต้ องการจะสือให้ เข้ าใจอย่างไร หรื อประเด็นในเนือหานัน
หมายถึงอะไร ซึงจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนประหยัดเวลาในการอ่าน และทําความเข้ าใจกับเนื อหานันได้ อย่าง
รวดเร็วยิงขึน
2.8 การใช้ เทคนิคต่ าง ๆ และอุปกรณ์ ช่วยเหลือในการเรียน
สําหรั บการใช้ เทคนิ คต่าง ๆ เป็ นการใช้ ข้อมูล หรื อตัวอย่างทีผู้เรี ยนมี อยู่มาช่วยเหลือใน
การเรี ยน ซึง ประธาน วัฒนวาณิชย์ (2537 : 31-35) กล่าวถึงเทคนิคในการสร้ าง ความเข้ าใจในการ
เรี ยนว่าควรจะ
1. ศึกษาวิชานันมาล่วงหน้ า พอให้ มีความรู้บ้าง
2. รู้จกั ซักถาม เพือให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจอย่างแจ่มแจ้ ง
3. อ่าน ควรอ่านข้ อความทีจดมา หรื อข้ อความจากหนังสือเรี ยนอย่างพินิจ พิเคราะห์
จะทําให้ เกิดความเข้ าใจ
4. เขียนเป็ นข้ อความตามความเข้ าใจของผู้เรี ยน การเขียนเป็ นคําพูดตามความนึกคิด
ของผู้เรี ยนจะทําให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเรื องนัน ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
เช่นเดียวกับ มิเชล บราวน์ (ม.ป.ป. : 51-55) ทีได้ สร้ างขันตอนในการใช้ เทคนิคเกี ยวกับ
การเรี ยนไว้ ดงั นี
1. มองหาแบบแผน เป็ นการมองหาแบบแผน หรื อจังหวะ จดรายการและสูตรไว้ เพือง่าย
ต่อการเรี ยนรู้ และสร้ างข้ อมูล และมองหากรอบงานทีเป็ นหลักข้ อมูล เช่น ดูทีหัวข้ อหลักของเรื อง และ
หัวข้ อรอง เพือดูว่าผู้เขียนกํ าลังโน้ มเราไปสู่สิงใด แต่ถ้าไม่ได้ ทํางานโดยตรงกับหนังสือ ก็ควรทีจะใส่
แบบแผนทีเป็ นเหตุเป็ นผลไปในข้ อมูลทีเราได้ รับในบทเรี ยน หรื อบทบันทึกทีมีคนสอน เพราะเมือเราวาง
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แบบแผนของข้ อเท็จจริ งตามลําดับขันทีแจ่มชัดแล้ วก็จะสามารถเติมข้ อมูลทีเรามี อยู่จํานวนมากลงไป
เหมือนเป็ นการจัดระเบียบได้
2. การเรี ยนรู้อย่างกระตือรื อร้ น เป็ นวิธีหนึงทีทําให้ การเรี ยนรู้มีชีวติ ชีวามาก ยิงขึน เช่น
2.1 พูดสิงทีกําลังเรี ยนอยูอ่ อกมาด้ วยเสียงดัง ๆ จะทําให้ เข้ าใจและจําได้
2.2 อธิ บายในสิงที เรี ยนให้ กับ ใครบางคน และจะพบว่านักเรี ยนเข้ าใจมันได้ อ ย่า ง
รวดเร็ว
2.3 เขียนย่อหัวข้ อทีนักเรี ยนคิดว่าได้ เรี ยนรู้มนั แล้ ว
2.4 ทําแผนภาพ เพือแสดงถึงพัฒนาการตามลําดับทีชอบด้ วยเหตุผล
2.5 ใช้ เครื องบันทึกเสียง บันทึกเสียงการอธิบายสิงทีได้ เรี ยน และเปิ ดฟั งว่ามันทําให้
เข้ ามากขึนหรื อไม่
2.6 ใช้ เครื องบันทึกเสียงทดสอบตัวเอง เช่น บันทึกคําศัพท์ทีเรี ยน และเว้ นช่องว่างไว้
สําหรับแปล เพือใช้ ทดสอบตัวเอง
2.7 ถามคนอืนเพือทดสอบตัวเองถึงสิงทีได้ เรี ยน
2.8 เปลียนความจริงเป็ นรูปภาพ ถ้ านักเรี ยนต้ องจํารายละเอียดเกียวกับ สิงทีเกิดขึน
การใช้ การจดจํ า จากตาราง หรื อ รู ป ภาพจะง่ า ยกว่ า คํ า พู ด เช่ น ข้ อ มูลที เป็ นสถิ ติ แ ละข้ อมูล ทาง
ภูมิ ศ าสตร์ ซึงมี ก ารนํ า เสนอเป็ นรู ป ภาพ ทํ าให้ ง่า ยต่อ การจดจํ า หรื อ ใช้ จิน ตนาการทางภาพเป็ น
เครื องมือหนึงในการเรี ยน เช่น เหตุการณ์สงครามโลกครังที 2 นักเรี ยนสามารถ วาดแผนทียุโรปและใส่
ตัวเลขในประเทศทีฮิตเลอร์ บกุ ไปตามลําดับ
2.9 ใช้ การ์ ดเตือนความจํา เป็ นการเขียนสิงทีต้ องเรี ยนรู้ลงบนกระดาษการ์ ด เช่น สูตร
หรื อวันทีต่าง ๆ และเสียบการ์ ดไว้ ในที ๆ คุณมองเห็นได้ ง่าย เช่น บนบอร์ ดเหนือโต๊ ะเขียนหนังสือ และ
ใช้ การ์ ดหมุนเวียนเปลียน เพือไม่ให้ เก่า และทดสอบตัวเองเกียวกับความรู้ เมือการ์ ดถูกเปลียนไป หรื อ
เก็ บการ์ ดไว้ ในกระเป๋ าถื อ กระเป๋ าหนังสือ หรื อกระเป๋ าสตางค์ เพื อทีจะสามารถดูมันเมื ออยู่ในเวลา
สํารอง เช่น เมือนังรถประจําทาง
2.10 ใช้ เครื องช่วยจํา ถือเป็ นกลวิธีง่าย ๆ เพือช่วยความจํา อาจเป็ นตัวอักษรตัวแรก
หรื อประโยคแรกของรายการ ซึงนักเรี ยนสามารถสร้ างโครงสร้ างของตัวเองขึนมาโดยใช้ ตวั อักษร ตัวเลข
ทีมันมีความหมายพิเศษแก่การจดจํา
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สรุ ปได้ ว่า การใช้ เทคนิคต่า ง ๆ มี ส่วนช่วยให้ ผ้ ูเรี ย นมี การเรี ยนรู้ ทีมี ป ระสิทธิ ภาพ ซึง
เทคนิคเหล่านี แต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันตามความถนัด หรื อพรสวรรค์ ของ ผู้เรี ยน แต่ก็เป็ นปั จจัย
หนึงทีช่วยส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ และพัฒนาระดับของผลสัมฤทธิTทางการเรี ยน ดังนัน ผู้วิจัยจึงได้
ตังสมมติฐานในการวิจยั เพือศึกษาว่าพฤติกรรมการเรี ยนด้ านการใช้ เทคนิคในการเรี ยน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลสัมฤทธิTทางการเรี ยน
2.9 การทดสอบตนเอง ทบทวน และเตรียมตัวก่ อนเข้ าเรี ยน
ประธาน วัฒนวาณิชย์ (2537 : 31-35) กล่าวถึงการทดสอบและการทบทวน โดยการทดสอบนัน อาจ
ทํ าได้ โดยการตอบคํ า ถามจากแบบฝึ กหัด หรื อ คํ า ถามที ตังขึนเองเพื อจะได้ ทราบว่ า ผู้เ รี ยนเข้ าใจ
บทเรี ยนนันถูกต้ องเพียงไร
ส่วนการทบทวน เป็ นการยําไม่ให้ ลืม วิธีการช่วยในการทบทวน เช่น การจดบันทึก หรื อทํา
โน้ ตย่อ และการขีดเส้ นใต้ (สําหรับหนังสือส่วนตัว)
เช่นเดียวกับ วิสิทธิT โรจน์ พจนรั ตน์ (2539 : 3-4) ทีได้ เสนอแนะวิธีการทําการบ้ านและ
วิธีการทบทวนบทเรี ยนไว้ ดงั นี
1. การทําการบ้ านเป็ นส่วนสําคัญมากของการเรี ยน เพราะถือเป็ นการทบทวนบทเรี ยนทีมี
ระยะเวลาค้ นคว้ าทําความเข้ าใจมากกว่าในห้ องเรี ยน มีหลักทีควรยึดปฏิบตั ดิ งั นี
1.1 จัดเวลาทําการบ้ าน ควรจะเป็ นระยะเวลา 20.00 – 21.00 น. กับครึ งวันเช้ าหรื อ
บ่ายของวันหยุด และต้ องทําอย่างสมําเสมอ ถ้ าวันใดไม่มีการบ้ านต้ องทบทวนบทเรี ยนแทน
1.2 ตรวจดูความยากง่าย เมื อได้ รับ คําสังจากครู ให้ ทําการบ้ าน แบบฝึ กหัดใดหรื อ
บทเรี ยนใด ให้ ตรวจดูอย่างคร่ าว ๆ ว่าพอทําได้ หรื อไม่ หากมีข้อสงสัยควรถามครูก่อน
1.3 รี บทําการบ้ าน อย่าทิงไว้ นาน เมือได้ รับการบ้ านวันใด ให้ รีบทําให้ เสร็ จในวันนัน
ถึงแม้ กําหนดส่งการบ้ านจะเหลืออีกหลายวัน ยกเว้ นจะได้ รับการบ้ านหลายวิชา จึงค่อยทําวิชาที
ต้ องส่งก่อนเป็ นอันดับแรก หากทําการบ้ านตามเวลาทีกําหนดไว้ ไม่ทนั ต้ องทําในเวลาทบทวนบทเรี ยน
1.4 ตรวจความถูกต้ องก่อนส่งครู
2. ทบทวนบทเรี ยน เป้นกระบวนการทีสําคัญเพราะเป็ นการเสริ มความเข้ าใจและช่วยให้
จําแม่นยําขึน ควรมีหลักปฏิบตั ิดงั นี
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2.1 จัด เวลาทบทวนบทเรี ย น ควรต่ อ จากการทํ า การบ้ า น ควรทบทวนในช่ วงพัก
กลางวันหรื อเวลาอืน ๆ เช่น ก่อนครูเข้ าสอน หรื อชัวโมงว่าง เป็ นต้ น
2.2 โน้ ตย่อใจความสําคัญของบทเรี ยน นอกจากจะเป็ นประโยชน์สําหรั บดูก่อนสอบ
แล้ วยังเป็ นการทบทวนไปในตัวด้ วย เพราะการจะย่อใจความสําคัญได้ ต้องอ่านและเขียนไปด้ วย ซึงทํา
ให้ จําได้ แม่นยํากว่าการอ่านเพียงอย่างเดียว การย่อควรใช้ กระดาษฟุลสแก๊ ปพับกลาง 1 คู่ของกระดาษ
ก็ยอ่ ได้ หลายบท การย่อให้ ย่อต่อกันไปทีละบท หรื อจะใช้ กระดาษสมุดทีไม่ใช้ แล้ วมาพับก็ได้
2.3 สําหรับวิชาคํานวณควรย่อเฉพาะกฎ ทฤษฎี นิยาม สูตร และหมันทําแบบฝึ กหัดที
เรี ยนไปแล้ วเป็ นการทบทวนสูตรไปด้ วย
2.4 อ่านโน้ ตย่อทุกเวลาทีว่างพอจะอ่านได้ เช่น เวลาเช้ าเมือมาถึงโรงเรี ยน เวลาพัก
กลางวัน ชัวโมงว่าง เป็ นต้ น
สรุ ปได้ ว่า การทดสอบตนเอง เป็ นการเตรี ยมตัวเองให้ พร้ อมก่อนการสอบ และเป็ นการ
ตรวจสอบความรู้ทีได้ เรี ยนมา ว่ายังมีข้อบกพร่ องในเรื องใดบ้ าง หรื อควรค้ นคว้ า อ่านหนังสือเพิมเติมใน
ส่วนใดบ้ าง
2.10 กลยุทธ์ ในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ
วิสิทธิT โรจน์พจนรัตน์ (2539 : 12-14) ได้ เสนอแนะหลักการเตรี ยมตัวสอบไว้ ดงั ต่อไปนี
1. จดรายชือวิชาทีจะต้ องสอบทังหมดเป็ นรายการออกมา
2. ตรวจดูว่าแต่ละวิชามี ตําราเรี ยน สมุดจดเนื อหาทีครู ให้ จด โน้ ตย่อ สมุดแบบฝึ กหัด
งานทีครูสงให้
ั ทําครบหรื อไม่ หากไม่ครบจัดหาหรื อจัดทําให้ ครบ
3. แต่ละวิชาใช้ กระดาษ 1 แผ่น จดชือเรื อง หรื อหัวข้ อทีเรี ยน หากเป็ นวิชา บรรยาย ถ้ า
จดทําโน้ ตย่อไว้ แล้ วควรทบทวนเนือหาจากแบบเรี ยน กฎ สูตร ทฤษฎี หรื อหลักเกณฑ์ทีควรจําแล้ วติดไว้
ทีแผ่นหน้ าของแบบเรี ยนนัน
4. อ่านทบทวนเนือหาตามโน้ ตย่อ หรื อทดลองทําแบบฝึ กหัดตาม หัวข้ อเรื องทีจดไว้ โดย
ดําเนินการตามตารางแบ่งเวลาดูหนังสือ
5. ตารางดูหนังสือ (แบ่งเป็ นวิชาสําคัญ ๆ)
วุฒิพล สกลเกี ยรติ (2542 : 32-34) ได้ นําเสนอการเตรี ยมตัวและการทําข้ อสอบ ซึงพอ
สรุปเป็ นข้ อ ๆ ได้ ดงั นี
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1. ทําตารางสอบทีจะต้ องสอบ ทังสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบเก็บคะแนนไว้ ซงึ
อาจจะดูได้ จากคู่มือนักเรี ยน นักศึกษา หรื อปฏิทินของสถาบันการศึกษา หรื อสอบถามอาจารย์ ผ้ สู อน
ในกรณีของการสอบย่อยเก็บคะแนน)
2. อ่านหนังสือเตรี ยมสอบ ควรอ่านวิชาทีสอบวันแรกไปจนถึงวันสุดท้ ายแล้ วจึงอ่านย้ อน
จากวันสุดท้ ายถึงวันแรกอีกครัง ทังนีต้ องอ่านให้ เสร็จก่อนสอบ
3. ดูข้อสอบเก่าประกอบ ซึงอาจขอจากรุ่ นพี การศึกษาจากข้ อสอบเก่าจะ ทําให้ เห็น
แนวข้ อสอบชัดเจนยิงขึน
4. การติวกับเพือน การติวร่ วมกันด้ วยการตังคําถามผลัดกันถาม โต้ เถี ยงในเนือหาวิชา
จะช่วยทําให้ จําได้ ง่าย เห็นข้ อผิดพลาดของตัวเองและไม่ร้ ูสกึ เบือหน่าย
5. การค้ นคว้ าเพิมเติม ควรจะสอบถามอาจารย์ ผ้ สู อนก่อนว่าต้ องการให้ ค้นคว้ าเพิมเติม
เพือใช้ ในการศึกษาหรื อไม่ หรื อข้ อสอบจะออกเฉพาะทีบรรยายหรื อในตําราเท่านัน
6. จํ าหัวข้ อ สํ า คัญ ๆ ไว้ โดยเฉพาะหัว ข้ อ ที อาจารย์ ผ้ ูสอนเน้ น เป็ นพิ เศษ และควรจํ า
รายละเอียดในหัวข้ อนัน ๆ ด้ วย
7. การตีความคําถามในข้ อสอบให้ ถกู ต้ อง เมือทําข้ อสอบ ควรอ่านคําถามอย่างรอบคอบ
และตีความหมายให้ ชดั เจนว่าให้ ตอบอย่างไร เช่น คําต่อไปนี อธิบาย ยกตัวอย่างตรงข้ าม เปรี ยบเทียบ
คําจํากัดความ วิจารณ์ สรุป เป็ นต้ น
8. การเตรี ยมตัวในคืนก่อนสอบ ในกรณีทีไม่ได้ วางแผนเตรี ยมดูหนังสือมาก่อน ช่วงเวลา
นีนักเรี ยน นักศึกษามักจะหักโหมอย่างหนึงซึงไม่ มีประโยชน์ อะไร นอกจากจําอะไรไม่ได้ ดีแล้ ว ยังให้
สุขภาพทรุ ดโทรมอีก ฉะนัน ถ้ าได้ ดูหนังสือมาอย่างหนังแล้ ว คืนก่อ นสอบควรนอนให้ เต็มที ส่วนการ
ทบทวนวิชาทีสอบในวันรุ่งขึน ควรทบทวนตังแต่ตอนเย็นของคืนก่อนสอบ และตอนเช้ ามืดของวันสอบ
9. การเตรี ยมตัวในเช้ าวันสอบ ควรตืนนอนแต่เช้ ากว่าปกติ ทานอาหารตามปกติ แต่ต้อง
ระวังอาหารที จะทํา ให้ ท้ องเสีย เตรี ยมอุป กรณ์ การสอบให้ เรี ยบร้ อยครบถ้ ว น และควรมี เกิ นไว้ บ้ า ง
รวมทังนาฬิกาและสิงจํ าเป็ นส่วนตัว เช่น ยาแก้ โรคประจําตัว เดินทางไปห้ องสอบแต่เช้ า ให้ ทนั เวลา
สอบ ถ้ ามีเวลาก่อนเข้ าห้ องสอบอาจทบทวนโน้ ตย่อได้
10. การทําข้ อสอบทีเป็ นปรนัย ควรทําให้ ครบทุกข้ อ สําหรับตัวเลือกนันผู้ออกข้ อสอบมัก
เฉลียคํ าตอบทีถูกไว้ ในตัวเลือกอย่างละตัวเท่า ๆ กัน การเลือกตัวเพียงตัวใดตัวหนึง ทังหมดก็จะได้
คะแนนไม่ถึงครึ ง ข้ อสังเกตในการเลือกตัวเลือก ตัวเลือกทีสันหรื อยากเกินไป มักจะมีข้อน่าสนใจคือ
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ผิดแน่หรื อถูกแน่ ในกรณีทีมีการหักคะแนนคําตอบทีตอบผิด ไม่ควรเสียงเดา แต่ถ้าไม่มีการหักคะแนน
ก็ควรเดาดีกว่าไม่ตอบ แต่อย่าเดาอย่างไม่มีเหตุผล
11. การทําขอสอบทีเป็ นอัตนัย หลักใหญ่ในการตอบคําถามแบบอัตนัย คือ ผู้ตอบต้ อง
ดูหนังสือมากพอและจะต้ องอธิบายอย่างละเอียดให้ ตรงประเด็นคําถาม ระมัดระวังการใช้ ภาษา ควร
เป็ นภาษาสุภาพ ไม่วกวน ไม่ใช้ ภาษาแสลง หรื อภาษาพูด เรี ยงหัวข้ อตามลําดับอย่างชัดเจน ไม่ควร
เขียนบรรยายติดกันยาว ๆ โดยไม่แบ่งหัวข้ อ เขียนด้ วยลายมื อที อ่านง่าและสะอาดตา คิดให้ ละเอียด
ก่อนลงมือเขียนคําตอบ ถ้ าข้ อสอบมีหลายข้ อ ควรแบ่งเวลาให้ แต่ละข้ อ เลือกทําข้ อทีทําได้ ก่อน อย่าคิด
นานจนเกินไป ถ้ าลืมคําตอบอาจจะละเว้ นทีว่างไว้ และเมือนึกคําตอบได้ จงึ นํามาเขียนเพิมเติมลงไป
12. การทําข้ อสอบควรตอบสอบและดูข้อสอบให้ ทวทุ
ั กหน้ า บางคนรี บทําแล้ วลืมไปว่ามี
ข้ อสอบอยู่ด้านหลังอีกก็เป็ นไปได้
13. ถ้ ามีเวลาเหลือในการทําข้ อสอบ ควรทบทวนคําตอบโดยเฉพาะข้ อสอบ อัตนัย และ
ถ้ าเป็ นข้ อสอบปรนัย ควรตรวจสอบว่าทําครบทุกข้ อหรื อไม่
14. อย่าลืมดูรายละเอียดปลีกย่อยก่อนส่งกระดาษคําตอบ เช่น การเขียนชือ เลขทีนัง
สอบ ในทุกหน้ าของกระดาษคําตอบ เป็ นต้ น
นอกจากนี กลุ่ม เพื อนยัง เป็ นแหล่ ง สํ า คัญ ที จะได้ ข้ อ สอบที ดี เพื อนร่ ว มห้ อ งสามารถ
แลกเปลียนคําถาม คําตอบกันได้ เทคนิคการรวบรวมและเปลียนคําถาม คํ าตอบในกลุ่ม จะช่วยให้
ผู้เรี ยนทุกคนฝึ กหัดทําข้ อสอบโดยทําข้ อสอบสัน ๆ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมันใจ กระตุ้นผู้เรี ยนให้ หัดช่วยตนอง
การแลกเปลียนคําถามกับคนอืน ๆ ทําให้ ได้ คําถามคําตอบ ซึงผู้เรี ยนไม่เคยคาดคิดมาก่อน นอกจากนี
ผู้เรี ยนยังได้ แก้ ไขปรับปรุงคําตอบตนเอง โดยการเพิมพูนทีได้ จากกลุม่ เพือน (ศิราภรณ์ เทพฉิม 2541 :
61)
จากปั จจัยทางด้ านพฤติกรรมการเรี ยนทัง 10 ด้ าน ของ LASSI นัน จะเห็นได้ ว่า ปั จจัย
ทางด้ านการรวบรวมข้ อมูล การเลือกใจความสําคัญ การใช้ เทคนิคต่าง ๆ การทดสอบตนเอง และกล
ยุทธ์ ในการสอบนัน ยังไม่ได้ มีการทําวิจัยในเรื องนี อย่างเฉพาะเจาะจง จึงถื อเป็ นข้ อสังเกตทีน่าสนใจ
ประการหนึง ว่าในอนาคตควรมีการทําการศึกษา และค้ นคว้ าอย่างลึกซึง เพือเป็ นข้ อมูลสนับสนุนว่ามี
ปั จจัยเหล่านี ส่งผลต่อผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนหรื อไม่ อย่างไร จึงเป็ นสาเหตุให้ ผ้ วู ิจัยสนใจจะศึกษา
พฤติกรรมการเรี ยน โดยศึกษาปั จจัยทัง 10 ด้ าน เพือช่วยเป็ นแนวทางในการศึกษารายด้ านอย่างลึกซึง
ต่อไป
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ผู้วิจัยได้ ทําการประมวลเอกสารด้ านพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา เช่น งานวิจยั ของ
ศรี ร ะพร จัน ทโนทก (2538 : 84-86) ที ศึ ก ษาตัว แปรที เกี ยวข้ อ งกับ ผลสัม ฤทธิT ท างการเรี ย นของ
นักศึกษา คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ กรุ งเทพมหานคร โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักศึกษา
ชันปี ที 2, 3 และ 4 จากการศึกษา พบว่า นักศึกษา นิสยั ในการเรี ยนโดยรวม และนิสยั ในการเรี ยนด้ าน
การแบ่งเวลาในการเรี ยน ด้ านการทําการบ้ าน ด้ านการทบทวนบทเรี ยน ด้ านการตังใจเรี ยน และด้ าน
การวางแผนในการเรี ยน มี ความสัมพันธ์ กับผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนของนัก ศึกษาชันปี ที 3 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ส่วนนักศึกษาชันปี ที 4 นิสยั การเรี ยนโดยรวม และนิสัยในการเรี ยนด้ านการแบ่ ง
เวลาในการเรี ยน ด้ านการทําการบ้ าน ด้ านการทบทวนบทเรี ยน ด้ านการตังใจเรี ยน ด้ านการวางแผนใน
การเรี ยน มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
มณฑาทิ พ ย์ มณี โ ชติ รั ต น์ (2542 : 57-63) ที ศึ ก ษาปั จ จัย บางประการที สัม พั น ธ์ กับ
ผลสัมฤทธิT ท างการเรี ย นของนัก ศึก ษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร์ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ที 5 จํานวน 60 คน ซึงผลการวิจยั พบว่าความถนัดทางการเรี ยน และ
นิสยั ในการเรี ยนเป็ นตัวแปรหนึงทีสามารถพยากรณ์ คะแนนเฉลียสะสมในชันพรี คลินิก ชันคลินิก และ
คะแนนเฉลียสะสมตลอดหลักสูตร โดยทีมีความสัมพันธ์เชิงพยากรณ์ในทางบวก
ขวัญ ฤดี ขํ า ซ่ อ นสัต ย์ (2542 : บทคัด ย่ อ ) วิ จัย เรื องการศึ ก ษาพฤติ ก รรมความ
รับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ซึงความรับผิดชอบในทีนีหมายถึง การทุ่มเทความสามารถ
ในการศึกษาเล่าเรี ยน ฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ และพยายามปรั บ ปรุ งตนเองในทุก ๆ ด้ าน ซึงผลการวิจัย
พบว่ า นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ สุข ภาพและนัก ศึ ก ษาสาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี
พฤติกรรมความรับผิดชอบโดยรวมทุกด้ านไม่แตกต่างกัน เมือ พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า นักศึกษาใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพมีพฤติกรรมความ รั บผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรี ยนสูงกว่านักศึกษา
สาขาวิชาวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่ า งมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ทีระดับ .05 และในนักศึกษาที มี
ผลสัมฤทธิT ท างการเรี ย นต่ างกัน พบว่ า นักศึกษาที มี ผลสัม ฤทธิT ทางการเรี ยนสูง มี พ ฤติ ก รรมการ
รับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรี ยนสูงกว่า นักศึกษาทีมีผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนตํา
สนทยา เขมวิรัตน์ (2542 : บทคัดย่อ) ศึกษาตัวแปรบางประการทีสัมพันธ์ กับผลสัมฤทธิT
ทางการเรี ยนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง สายวิชาบริ หารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร เก็บ ข้ อมูลกับ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 281 คน พบว่าตัวแปรที
สามารถพยากรณ์ ผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนของนักศึกษา สาขาวิชาการตลาดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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ทีระดับ .05 คือ พืนความรู้เดิม และนิสยั ในการเรี ยน โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิTทางการ
เรี ยน แสดงว่าถ้ านักศึกษามี นิสยั ในการเรี ยนทีดี จะส่งเสริ ม ให้ มีผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนสูงขึน โดย
นิสยั ในการเรี ยนทีดีนัน ประกอบด้ วยการแบ่งเวลาในการเรี ยน การทําการบ้ าน การทบทวนบทเรี ยน มี
ความตังใจในการเรี ยน มีการวางแผน ในการเรี ยน และการเตรี ยมตัวสอบ
แสงอรุ ณ พจน์ พัฒนพล (2545 : บทคัดย่อ ) ศึกษาปั จจัยทีส่ง ผลต่อ คุณภาพชี วิต ของ
นักศึกษาระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนื อ
กรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาทีกํ าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง
และชันปี ที 2 ของคณะไฟฟ้า เทคโนโลยีการผลิต คณะเครื องกล และคณะบริ หารธุรกิจ จํานวน 360 คน
ผลการศึกษาพบว่า การใช้ เวลาเรี ยนมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ คุณภาพชีวิต ในนักศึกษาทีมี การ
วางแผนเวลา เช่น การทบทวนบทเรี ยน การศึกษาค้ นคว้ า ห้ องสมุด การอ่านหนังสือ การใช้ เวลาว่าง
หลังเลิกเรี ยนทําการบ้ าน จะทําให้ นกั ศึกษามีผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนสูง
จากงานวิจยั ข้ างต้ น จะเห็นว่ายังไม่มีผ้ ใู ดศึกษารูปแบบพฤติกรรมการเรี ยนทีแยกย่อยตาม
คณะต่ า ง ๆ และมี ห ลากหลายสาขาวิ ช าในงานวิ จั ย เดี ย วที สามารถชี ให้ เ ห็ น ความแตกต่ า งของ
พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา จึงเป็ นสาเหตุให้ ผ้ วู ิจัยสนใจทีจะศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการ
เรี ยนกับสาขาวิชาดังกล่าว

บทที 3
วิธีดาํ เนินการศึกษาค้ นคว้ า
การศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมการเรี ย นกั บ ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วจิ ยั ดําเนินการตามขันตอนดั
(
งนี (
1. กําหนดกลุม่ ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื0 องมือที0ใช้ ในงานวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที0 ใช้ ในการศึกษาครั ง( นี ( ได้ แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในสาขาการสอนภาษาไทย สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา
การศึกษาตลอดชีวิต จิตยา เทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ การกีฬา จํานวนทังสิ
( (น 299 คน
กลุม่ ตัวอย่างที0ใช้ ในการศึกษาครัง( นี ( ได้ แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในสาขาการสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษา
ปฐมวัย ประถมศึกษา การศึกษาตลอดชี วิต จิตวิทยา เทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ การ
กีฬา ได้ จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง 176 คน ดังตารางที0 1
วิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่ าง
การกําหนดกลุม่ ตัวอย่าง ผู้วิจยั ใช้ ตารางการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and
Morgan (1970:607-610) ที0ระดับความเชื0อมั0นที0 .05 ร้ อยละ 95 ได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 176
คน หลังจากนัน( จึงใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน( (Stratified Random Sampling) ตามสาขา โดย
เทียบสัดส่วนกลุม่ ตัวอย่างดังตารางที0 1

44

ตารางที 2 จํานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนสังคมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาประถมศึกษา
จิตวิทยา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การศึกษาตลอดชีวิต
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
รวม

จํานวนประชากร
21
22
31
30
28
35
32
51
49
299

จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
13
12
18
18
17
21
16
31
30
176

เครืองมือที ใช้ในการวิ จยั
การวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้เครืองมือ 2 ชนิด คือ
2.1 แบบสํารวจข้อมูลทัวไป
2.2 แบบสํารวจพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็นแบบสํารวจพฤติกรรมการเรียนทีผูว้ จิ ยั ปรับมาจากแบบทดสอบ
ยุทธวิธกี ารเรียนของ สิงห์ ไทยวงศ์ (2544) ทีได้ดดั แปลงข้อคําถามมาจากแบบสํารวจ Learning
and Study Strategies Inventory (LASSI) ของมหาวิทยาลัยเท็กซัสแห่งออสติน(University of
Texas at Austin) โดย ดร.แคร์ อี เวียนสเดียน (Claire E. Weinstein) ดร.เดวิด อาร์ พอลเมอร์
David R. Palmer) และดร.แอน ซี สเคราท์ (Ann C.Schulte) ทีสร้างขึนเมือปี ค.ศ.1987 เพือเก็บ
ข้อมูลนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การเรียน เพือประโยชน์ ในการให้คาํ ปรึกษา และช่วยเหลือ
นักศึกษาทีมีปญั หาทางการเรียน ประกอบด้วยข้อคําถาม 77 ข้อ แบ่งออกเป็ น 10 ด้านดังนี
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1. วัดเรืองทัศนคติในการเรียน ได้แก่ ข้อ 5 14 18 29 38 45 54 และ 69 จํานวน 8 ข้อ
2. วัดเรืองแรงจูงใจ ได้แก่ ข้อ 10 13 16 28 33 41 49 และ 56 จํานวน 8 ข้อ
3. วัดเรืองของการจัดการเวลาเพือการเรียน ได้แก่ ข้อ 3 22 36 42 48 58 66 และ
74 จํานวน 8 ข้อ
4. วัดเรืองของความวิตกกังวลเกียวกับการปฏิบตั ติ นในการเรียน ได้แก่ ข้อ 1 9 25
31 35 54 57 และ 63 จํานวน 8 ข้อ
5. วัดเรืองการมีสมาธิต่อการเรียน ได้แก่ ข้อ 6 11 39 43 46 55 61 และ 68 จํานวน
8 ข้อ
6. วัดเรืองของกระบวนการรวบรวมข้อมูลและความกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้
ได้แก่ ข้อ 12 15 23 32 40 47 67 และ 76 จํานวน 8 ข้อ
7. วัดเรืองของความสามารถในการจับประเด็นหรือใจความสําคัญในบทเรียน ได้แก่
ข้อ 2 8 60 72 และ 77 จํานวน 5 ข้อ
8. วัดในเรืองของการใช้เทคนิคต่าง ๆ และอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน ได้แก่ ข้อ 7
19 24 44 52 53 62 และ 73 จํานวน 8 ข้อ
9. วัดเรืองของการทดสอบตัวเองและการทบทวน การเตรียมตัวในเข้าเรียน ได้แก่
ข้อ 4 17 21 26 30 37 65 และ 70 จํานวน 8 ข้อ
10. วัดเรืองของกลยุทธวิธใี นการสอบและ การเตรียมตัวสอบได้แก่ ข้อ 20 27 34 52
59 64 71 และ 75 จํานวน 8 ข้อ
โดยลักษณะคําตอบเป็ นมาตราส่วนแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Likert Scale)
ข้อความทางบวก
ไม่เป็ นจริงเลย
ระดับค่าคะแนน 1 คะแนน
ไม่เป็ นจริงเป็ นส่วนมาก
ระดับค่าคะแนน 2 คะแนน
จริงพอ ๆ กับไม่จริง
ระดับค่าคะแนน 3 คะแนน
จริงเป็ นส่วนมาก
ระดับค่าคะแนน 4 คะแนน
เป็ นจริงทีสุด
ระดับค่าคะแนน 5 คะแนน
ข้อความทางลบ
ไม่เป็ นจริงเลย
ระดับค่าคะแนน 5 คะแนน
ไม่เป็ นจริงเป็ นส่วนมาก
ระดับค่าคะแนน 4 คะแนน
จริงพอ ๆ กับไม่จริง
ระดับค่าคะแนน 3 คะแนน
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จริงเป็ นส่วนมาก
เป็ นจริงทีสุด

ระดับค่าคะแนน 2 คะแนน
ระดับค่าคะแนน 1 คะแนน

เกณฑ์ในการแปลความหมาย
เกณฑ์ในการแปลความหมายพฤติกรรมการเรียนในทุกด้าน ยกเว้นด้านความวิตกกังวล
เกียวกับการปฏิบตั ติ นในการเรียน แบ่งเป็ น 4 ระดับ คือ
คะแนนระหว่าง 4.01-5.00 แสดงว่ามีพฤติกรรมการเรียน เหมาะสมมากทีสุด
คะแนนระหว่าง 3.01-4.00 แสดงว่ามีพฤติกรรมการเรียน เหมาะสมมาก
คะแนนระหว่าง 2.01-3.00 แสดงว่ามีพฤติกรรมการเรียน เหมาะสมปานกลาง
คะแนนระหว่าง 1.00-2.00 แสดงว่ามีพฤติกรรมการเรียน เหมาะสมน้อย
สําหรับด้านความวิตกกังวลเกียวกับการปฏิบตั ติ นในการเรียน
คะแนนระหว่าง 4.01-5.00 แสดงว่า มีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสมน้อย
(มีความวิตกกังวลมาก)
คะแนนระหว่าง 3.01-4.00 แสดงว่า มีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสมปานกลาง
(มีความวิตกกังวลปานกลาง)
คะแนนระหว่าง 2.01-3.00 แสดงว่า มีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสมมาก
(มีความวิตกกังวลน้อย)
คะแนนระหว่าง 1.00-2.00 แสดงว่า มีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสมมากทีสุด
(มีความวิตกกังวลน้อยทีสุด)
คุณภาพของแบบสํารวจพฤติ กรรมการเรียน
ผูว้ จิ ยั ได้นําไปทดลองหาคุณภาพเครืองมือ (Try out) กับนักศึกษาทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 75 คน จากนันนํ ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทกํี าหนด เพือหาอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ
โดยแบบสํารวจมีอํานาจจําแนกระหว่าง 0.21-0.68 และหาค่าความเชือมันของแบบทดสอบ โดยวิธี
สัมประสิทธิแอลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรตั น์ 2540 : 125 -126) ได้ ค่าความ
g
เชื0อมัน0 ทังฉบั
( บ 0.94 และมีค่าความเชื0อมัน0 รายด้ าน ดังนี ( ทัศนคติและความสนใจ 0.82 แรงจูงใจ วินยั ในตนเอง
และความพยายามในการทํางานหนัก 0.85 การจัดการกับเวลาทางด้ านการเรี ยน 0.78 ความวิตก
กังวลเกี0 ยวกับ การปฏิ บัติตนในมหาวิ ทยาลัย 0.80 การมี สมาธิและการเอาใจใส่ต่อการเรี ยน 0.87
กระบวนการรวบรวมข้ อมูล การกระตือรื อร้ นในการค้ นหาความรู้ และการใช้ เหตุผล 0.90 การเลือก
ใจความสําคัญและการจดจําเนือ( หาที0สําคัญ 0.71การใช้ เทคนิคและเครื0 องมืออุปกรณ์ ช่วยเหลือในการ
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เรี ยน .91 การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรี ยมตัวในการเรี ยน .76 และยุทธวิธีในการสอบ
และเตรี ยมตัวสอบ .87

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ดําเนินการตามขันตอนดั
(
งนี (
1. ขอหนังสือ เพื0อ ขอความอนุเคราะห์ จากอธิ ก ารบดี มหาวิทยาลัย ศิลปากร ในการขอ
อนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
2. อาจารย์ นํ า แบบสอบถามไปทํ า การเก็ บ ข้ อ มูล กั บ นั ก ศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที0ได้ รับกลับคืนมาทุกฉบับ
2. ตรวจคําตอบและกําหนดค่าให้ กบั คําตอบทุกข้ อในแบบสอบถามปลายปิ ด
3. บันทึกค่าคําตอบที0ได้ จากแบบสอบถามแต่ละข้ อเข้ าแฟ้มข้ อมูลของระบบคอมพิวเตอร์
สถิตทิ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. หาค่าร้ อยละ ค่าคะแนนเฉลี0ย (Mean) และ ค่าความเบี0ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรวมเป็ น
รายด้ าน
2. การทดสอบ t-test เพื0อเปรี ยบเทียบพฤติการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามเพศ ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน รายได้ ของนักศึกษา
3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One Way ANOVA เพื0อเปรี ยบเทียบ
พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามสาขาวิชา
เมื0อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบรายคู่ด้วยค่าสถิติทดสอบ LSD (leastsignificant difference)

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษาวิจยั เรื อง “การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปเป็ น 3 ตอน ดังนี +
ตอนที 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย (mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ประกอบตาราง
ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร แบ่งออกเป็ น 10 ด้ าน คือ ด้ านทัศนคติ ด้ านแรงจูงใจ ด้ านการจัดการเวลา
ด้ านความวิตกกังวล ด้ านการมีสมาธิ ด้ านการเก็บรวบรวมข้ อมูล ด้ านการเลือกใจความสําคัญ
ด้ า นการใช้ เ ทคนิ คในการเรี ย น ด้ า นการทดสอบตนเองและด้ า นยุท ธวิธี ใ นการสอบ ลัก ษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
ค่าเฉลีย (mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เปรี ยบเทียบระดับค่า
คะแนนเฉลียระหว่างกลุ่มโดยจําแนกตามเพศ และคะแนนเฉลียสะสม ด้ วยสถิติทดสอบ t-test,
เปรี ย บเที ย บระดับ ค่า คะแนนเฉลี ยระหว่ า งกลุ่ม โดยจํ า แนกตามสาขาวิ ช า และรายได้ ข อง
นักศึกษาต่อเดือน ด้ วยสถิติทดสอบ One way ANOVA และหากพบว่ามีความแตกต่างจะทํา
การทดสอบรายคูด่ ้ วยค่าสถิตทิ ดสอบ LSD (least-significant difference)

ตอนที 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิZทางการ
เรี ยน และรายได้
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ตารางที 3 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามตัวแปร เพศ สาขาวิชา คะแนนเฉลีย
สะสม และรายได้ ของนักศึกษาต่อเดือน (n = 176)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
จิตวิทยา
การศึกษาตลอดชีวิต
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
รวม
3. ผลสัมฤทธิZทางการเรี ยน
00.00 – 1.99
2.00 – 2.99
3.00 ขึ +นไป
รวม
4. รายได้ ของนักศึกษาต่อเดือน
ตํากว่า 1,500 บาท
ระหว่าง 1,501 - 3,000 บาท
ระหว่าง 3,001 - 4,500 บาท
ระหว่าง 4,501 – 6,000 บาท
ตังแต่
+ 6,001 บาทขึ +นไป
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

49
127
176

27.84
72.15
100.00

18
17
13
12
18
16
21
31
30
176

10.20
9.70
7.30
6.80
10.20
9.00
12.10
17.60
17.10
100.00

2
59
115
176

0.80
33.90
65.30
100.00

12
69
54
31
10
176

6.80
39.40
30.50
17.40
5.90
100.00
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จากตารางที 3 แสดงให้ เห็นว่า นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจํานวน
176 คน จําแนกตามเพศ พบว่า เป็ นเพศชายจํานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.50 เป็ นเพศหญิง
จํานวน 127 คิดเป็ นร้ อยละ 77.50
จําแนกตามสาขาวิชาพบว่านักศึกษาทีศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน
18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.20 สาขาวิชาการประถมศึกษา จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.70
สาขาวิชาภาษาไทยจํานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.30 สาขาวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 12 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 6.80 สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.90 สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.00 สาขาวิชาจิตวิทยาจํานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 12.10 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.60 และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ การกีฬาจํานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.10
จํ า แนกตามผลสัม ฤทธิZ ท างการเรี ย นพบว่า นัก ศึก ษาที มี ผ ลสัม ฤทธิZ ท างการเรี ย น
ระหว่าง00.00 – 1.99 จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.80 ผลสัมฤทธิZทางการเรี ยนระหว่าง 2.00 –
2.99 จํานวน 59 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.90 และผลสัมฤทธิZทางการเรี ยน3.00 ขึ +นไป จํานวน 115
คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.30
จําแนกตามรายได้ ของนักศึกษาต่อเดือน พบว่านักศึกษามีรายได้ ตํากว่า 1,500 บาท
จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.80 มีรายได้ ระหว่าง 1,501 - 3,000 บาทจํานวน 69 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 39.10 มีรายได้ ระหว่าง 3,001 - 4,500 บาท จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.50 มี
รายได้ ระหว่าง 4,501 – 6,000 บาท จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.40 และมีรายได้ ตงแต่
ั + 6,001
บาทขึ +นไป จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.90
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ตารางที 4 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานของการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รายด้ าน (n = 176)
การศึกษาพฤติกรรมการเรียน
1. ทัศนคติ
2. แรงจูงใจ
3. การจัดการเวลา
4. ความวิตกกังวล
5. การมีสมาธิ
6. การรวบรวมข้ อมูล
7. การเลือกใจความสําคัญ
8. เทคนิคในการเรียน
9. การทดสอบตนเอง
10. ยุทธวิธีในการสอบ
รวม

X

S.D.

ระดับ

2.19
3.13
3.00
3.01
2.84
3.40
2.95
3.08
3.09
2.85
3.11

.51
.37
.36
.50
.45
.46
.44
.41
.42
.46
.43

เหมาะสมค่อนข้ างน้ อย
เหมาะสมค่อนข้ างมาก
เหมาะสมค่อนข้ างมาก
เหมาะสมค่อนข้ างมาก
เหมาะสมค่อนข้ างน้ อย
เหมาะสมค่อนข้ างมาก
เหมาะสมค่อนข้ างน้ อย
เหมาะสมค่อนข้ างมาก
เหมาะสมค่อนข้ างมาก
เหมาะสมค่อนข้ างน้ อย
เหมาะสมค่อนข้ างมาก

จากตารางที 4 การศึก ษาพฤติก รรมการเรี ย นของนัก ศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสมค่อนข้ างมาก เมือพิจารณา
เป็ นรายด้ าน พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาด้ านการรวบรวมข้ อมูลและกระตือรื อร้ นใน
การหาความรู้ มากทีสุด ( Χ = 3.40, S.D. = 0.46 ) รองลงมาคือด้ านการทดสอบตนเอง การ
ทบทวน และการเตรี ยมตัวในการเรี ยน( Χ = 3.09, S.D. = 0.42 ) ด้ านเทคนิคและอุปกรณ์
ช่วยเหลือในการเรี ยน ( Χ = 3.08, S.D. = 0.41) และด้ านทัศนคติในการเรี ยนเป็ นลําดับ
สุดท้ าย ( Χ = 2.19, S.D. = 0.51 )
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ตารางที 5 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานของการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านทัศนคติในการเรี ยน (n = 176)
ระดับพฤติกรรมการเรียน

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา
1. ข้ าพเจ้ าไม่สนใจว่าจะเรี ยนจบ
หรื อไม่ตราบใดทีข้ าพเจ้ าสามารถ
หาคูค่ รองได้
2. ข้ าพเจ้ ารู้สกึ สับสนและลังเลว่า
เป้ าหมายการเรี ย นของข้ า พเจ้ า
ควรเป็ นอะไร
3. ข้ าพเจ้ าไม่คอ่ ยไปมหาวิทยาลัย
4. บ่ อ ยครั ง+ ที ข้ าพเจ้ ารู้ สึ ก ว่ า
ควบคุม สิงทีเกิดขึ +นกับข้ าพเจ้ าที
มหาวิทยาลัยได้ น้อยมาก
5. ข้ าพเจ้ าไม่ ส นใจเกี ยวกั บ
การศึกษาทัวไป ข้ า พเจ้ า ต้ องการ
เพียงทีจะได้ ทํางานดี ๆ
6. ข้ าพเจ้ า เรี ย นเฉพาะวิ ช าที
ข้ าพเจ้ าชอบ
7. ความกังวลว่าจะทําข้ อสอบได้
ไม่ดีนัน+ รบกวนสมาธิ ใ นการสอบ
ของข้ าพเจ้ า
8. ข้ าพเจ้ าคิดว่าวิชาทีสอนในชัน+
ไม่มีคณ
ุ ค่าทีจะเรียนรู้เลย
รวม

ไม่ เป็ น
จริงเลย

ไม่ เป็ น
จริงส่ วน
มาก

เป็ นจริง
พอๆกับ
ไม่ เป็ น
จริง

จริง
เป็ น
ส่ วน
มาก

เป็ น
จริง
ทีสุด

X

S.D.

ระดับ
พฤติกรรม
การเรียน

4

2

7

16

147

4.65

.83

มาก

14

29

68

45

20

3.14

1.05

ค่อนข้ างมาก

1
4

3
24

15
67

23
66

134
15

4.54
3.35

.81
.89

มาก
ค่อนข้ างมาก

6

17

50

74

29

3.56

.97

ค่อนข้ างมาก

4

14

51

55

52

3.72

1.03

ค่อนข้ างมาก

14

29

73

43

17

3.13

1.02

ค่อนข้ างมาก

0

8

44

65

59

3.09

.93

ค่อนข้ างมาก

3.80

.51

ค่อนข้ างมาก

52

จากตารางที 5 การศึก ษาพฤติก รรมการเรี ย นของนัก ศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านทัศนคติในการเรี ยน พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสม
ค่อนข้ างมาก ( Χ = 3.80, S.D. = 0.51 )เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ าพเจ้ าไม่สนใจว่าจะ
เรี ยนจบหรื อไม่ตราบใดทีข้ าพเจ้ าสามารถหาคูค่ รองได้ มากทีสุด ( Χ = 4.65, S.D. = 0.83 )
รองลงมาคือ ข้ าพเจ้ าไม่คอ่ ยไปมหาวิทยาลัย ( Χ = 4.54, S.D. = 0.81 ) ข้ าพเจ้ าเรี ยนเฉพาะ
ุ ค่าที
วิชาทีข้ าพเจ้ าชอบ ( Χ = 3.72, S.D. = 1.03) และข้ าพเจ้ าคิดว่าวิชาทีสอนในชัน+ ไม่มีคณ
จะเรี ยนรู้เลย เป็ นลําดับสุดท้ าย ( Χ = 3.09, S.D. = 0.93)
ตารางที 6 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานของการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านแรงจูงใจในการเรี ยน (n = 176)
ระดับพฤติกรรมการเรียน

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา
1.ข้ าพเจ้ าทํางานทีได้ รับมอบหมาย
เสร็จทันเวลา
2. ถ้ าเนื +อหาบทเรียน น่าเบือ หรือ
ไม่น่าสนใจ ข้ าพเจ้ าก็จะพยายาม
เรียนต่อไปจนจบ
3. ข้ า พเจ้ า มาเรี ยนโดยไม่มีการ
เตรียมตัวก่อนมาเรียน
4. ข้ าพเจ้ าเรียนอย่างหนักเพือให้
ได้ เกรดทีดีแม้ วา่ จะไม่ชอบวิชานัน+
5. ข้ าพเจ้ ามักอ้ างเหตุผลเข้ าข้ าง
ตัวเองเมือไม่สามารถเรียนหรือ
ทํางานสําเร็ จตามทีได้ รับมอบหมาย
6. ข้ าพเจ้ าวางมาตรฐานทางการ
เรียนสําหรับตนเองค่อนข้ างสูง
7. เมือพบบทเรี ยนทียาก ข้ าพเจ้ า
มักจะเลิกสนใจหรือเลือกเรียน
เฉพาะส่วนทีง่าย ๆ เท่านัน+
8. ข้ าพเจ้ าอ่านตําราเรียนทีได้ รับ
มอบหมายในวิชาต่าง ๆ
รวม

ไม่ เป็ น
จริงเลย

ไม่ เป็ น
จริงส่ วน
มาก

เป็ นจริง
พอๆกับ
ไม่ เป็ น
จริง

จริง
เป็ น
ส่ วน
มาก

เป็ น
จริง
ทีสุด

X

S.D.

ระดับ
พฤติกรรม
การเรียน

4

13

39

74

46

3.78

.95

ค่อนข้ างมาก

3

19

63

71

20

3.47

.86

ค่อนข้ างมาก

17

43

77

28

11

2.88

.97

ค่อนข้ างน้ อย

7

28

80

45

16

3.18

.95

ค่อนข้ างมาก

24

61

63

23

5

2.64

.95

ค่อนข้ างน้ อย

5

46

66

45

14

3.09

.93

ค่อนข้ างมาก

18

64

79

13

2

2.57

.81

ค่อนข้ างน้ อย

1

19

72

58

26

3.46

.86

ค่อนข้ างมาก

3.13

.37

ค่อนข้ างมาก
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จากตารางที 6 การศึก ษาพฤติก รรมการเรี ย นของนัก ศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านแรงจูงใจในการเรี ยน พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสม
ค่อนข้ างมาก ( Χ = 3.13, S.D. = 0.37) เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ าพเจ้ าทํางานที
ได้ รับมอบหมายเสร็ จทันเวลา มากทีสุด ( Χ = 3.78, S.D. = 0.95 ) รองลงมาคือ ถ้ าเนื +อหา
บทเรี ยน น่าเบือ หรื อไม่น่าสนใจ ข้ าพเจ้ าก็จะพยายามเรี ยนต่อไปจนจบ ( Χ = 3.47, S.D. =
0.86 ) ข้ าพเจ้ าอ่านตําราเรี ยนทีได้ รับ มอบหมายในวิชาต่าง ๆ ( Χ = 3.46, S.D. = 0.86) และ
ข้ าพเจ้ ามักอ้ างเหตุผลเข้ าข้ างตัวเองเมือไม่สามารถเรี ยนหรื อทํางานสําเร็ จตามทีได้ รับมอบหมาย ( Χ
= 3.72, S.D. = 1.03) เป็ นลําดับสุดท้ าย
ตารางที 7 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานของการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านการจัดการเวลาในการเรี ยน (n = 176)
ระดับพฤติกรรมการเรียน

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา
1. ข้ าพเจ้ าพบว่ามันเป็ นการยากที
ต้ องเรียนตามตารางเรียนทีได้ วางไว้
2. ข้ าพเจ้ าจะอ่านหนังสือเมือใกล้
เวลาเท่านัน+
3.การผลั ด วั น ประกั น พรุ่ งเป็ น
ปั ญหาทางด้ านการเรียนสําหรับ
ข้ าพเจ้ า
4. ข้ า พเจ้ า มุ่งท่อ งหนังสืออย่า ง
หนั ก เฉพาะช่ ว งใกล้ ส อบในการ
สอบทุกครัง+
5 ข้ าพเจ้ าใช้ เวลาเรี ยนในระหว่าง
วันอย่างมีประโยชน์ยิง

ไม่ เป็ น
จริงเลย

ไม่ เป็ น
จริงส่ วน
มาก

เป็ นจริง
พอๆกับ
ไม่ เป็ น
จริง

จริง
เป็ น
ส่ วน
มาก

เป็ น
จริง
ทีสุด

X

S.D.

ระดับ
พฤติกรรม
การเรียน

51

76

44

4

1

2.09

.93

ปานกลาง

3

18

69

63

23

3.46

.90

ค่อนข้ างมาก

6

33

52

65

20

3.32

1.00

ค่อนข้ างมาก

2

19

73

62

20

3.48

.86

ค่อนข้ างมาก

4

28

89

47

8

3.09

.82

ค่อนข้ างมาก
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ตารางที 7 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานของการศึกษาพฤติกรรมการเรี ย นของนักศึก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านการจัดการเวลาในการเรี ยน (n = 176) (ต่อ)
ระดับพฤติกรรมการเรียน

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา
6. เมือข้ าพเจ้ าตัดสินใจอ่านหนังสือ
ข้ าพเจ้ าจะจัดตารางทีแน่นอนและ
ทําตามนันอย่
+ างแน่วแน่
7. ข้ าพเจ้ ามักจะผลัดผ่อนการอ่าน
หนังสือมากกว่าทีควรจะทํา
8. ข้ าพเจ้ าใช้ เวลาค่อนข้ างมากกับ
เพือน จนมีผลเสียหายต่อการเรียน
รวม

ไม่ เป็ น
จริงเลย

ไม่ เป็ น
จริงส่ วน
มาก

เป็ นจริง
พอๆกับ
ไม่ เป็ น
จริง

จริง
เป็ น
ส่ วน
มาก

เป็ น
จริง
ทีสุด

X

S.D.

ระดับ
พฤติกรรม
การเรียน

8

47

70

42

9

2.94

.92

ค่อนข้ างน้ อย

5

31

94

38

8

3.16

.81

ค่อนข้ างมาก

34

63

56

18

5

2.47

.99

ค่อนข้ างน้ อย

3.00

.36

ค่อนข้ างมาก

จากตารางที 7 การศึก ษาพฤติก รรมการเรี ย นของนัก ศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านการจัดการเวลาในการเรี ยน พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรม
เหมาะสมค่อนข้ างน้ อย ( Χ = 3.00, S.D. = 0.36) เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ าพเจ้ ามุ่ง
ท่องหนังสืออย่างหนักเฉพาะช่วงใกล้ สอบในการสอบทุกครัง+ มากทีสุด ( Χ = 3.48, S.D. =
0.86) รองลงมาข้ าพเจ้ าจะอ่านหนังสือเมือใกล้ เวลาเท่านัน+ ( Χ = 3.46, S.D. = 0.90 ) การ
ผลัดวันประกันพรุ่งเป็ นปั ญหาทางด้ านการเรี ยนสําหรับข้ าพเจ้ า ( Χ = 3.32, S.D. = 1.00) และ
ข้ าพเจ้ าพบว่ามันเป็ นการยากทีต้ องเรี ยนตามตารางเรี ยนทีได้ วางไว้ เป็ นลําดับสุดท้ าย ( Χ = 2.09,
S.D. = 0.93)
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ตารางที 8 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานของการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านความวิตกกังวล (n = 176)
ระดับพฤติกรรมการเรียน

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา
1. ข้ าพเจ้ ารู้สึกกังวลว่าข้ าพเจ้ าจะ
สอบตกและต้ องออกจากมหาวิทยาลัย
2. ข้ าพเจ้ าจะหมดกําลังใจเมือผล
การเรียนตํา
3. ข้ าพเจ้ าทบทวนบทเรี ยนก่อน
เรียนครัง+ ต่อไป
4. แม้ ว่าข้ า พเจ้ าจะเตรี ยมตัวมา
อย่ า งดี ใ นการสอบ ข้ า พเจ้ า ก็ ยัง
รู้สกึ กังวลใจอย่างมาก
5. ในขณะสอบข้ าพเจ้ ารู้ สึ ก
ค่อนข้ างมันใจว่าข้ าพเจ้ าสามารถ
ทําได้
6. ความกังวลว่าจะทําข้ อสอบได้
ไม่ดีนนั + รบกวนสมาธิในการสอบ
ของข้ าพเจ้ า
7. ข้ าพเจ้ า รู้ สึกหวาดหวัน เมือมี
การสอบทีสําคัญ
8.เมือมีการสอบข้ าพเจ้ ารู้ สึกกังวล
ใจและสับสนมากจนไม่สามารถทํา
ข้ อสอบจนสุดความสามารถได้

ไม่ เป็ น
จริงเลย

ไม่ เป็ น
จริงส่ วน
มาก

เป็ นจริง
พอๆกับ
ไม่ เป็ น
จริง

จริง
เป็ น
ส่ วน
มาก

เป็ น
จริง
ทีสุด

X

S.D.

ระดับ
พฤติกรรม
การเรียน

71

34

41

17

13

2.29

1.22

ปานกลาง

8

39

69

41

19

3.09

1.02

ค่อนข้ างมาก

21

75

70

9

1

2.41

.78

ค่อนข้ างน้ อย

2

20

55

60

39

3.61

.97

ค่อนข้ างมาก

6

35

94

40

1

2.91

.76

ค่อนข้ างน้ อย

14

29

73

43

17

3.13

1.02

ค่อนข้ างมาก

1

12

57

62

44

3.74

.91

ค่อนข้ างมาก

15

49

70

33

9

2.89

.99

ค่อนข้ างน้ อย

3.01

.50

ค่อนข้ างมาก
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จากตารางที 8 การศึก ษาพฤติก รรมการเรี ย นของนัก ศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านความวิตกกังวลเกี ยวกับการปฏิบตั ิตนในการเรี ยน พบว่า โดยรวม
นักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสมค่อนข้ างมาก ( Χ = 3.01, S.D. = 0.50) เมือพิจารณาเป็ นราย
ข้ อ พบว่า ข้ าพเจ้ ามุง่ ท่องหนังสืออย่างหนักเฉพาะช่วงใกล้ สอบในการสอบทุกครัง+ มากทีสุด ( Χ =
3.74, S.D. = 0.91) รองลงมาแม้ ว่าข้ าพเจ้ าจะเตรี ยมตัวมาอย่างดีในการสอบ ข้ าพเจ้ าก็ยงั รู้ สึก
กังวลใจอย่างมาก ( Χ = 3.61, S.D. = 0.97 ) ความกังวลว่าจะทําข้ อสอบได้ ไม่ดีนนั + รบกวน
สมาธิในการสอบของข้ าพเจ้ า ( Χ = 3.13, S.D. = 0.91) และข้ าพเจ้ ารู้ สึกกังวลว่าข้ าพเจ้ าจะ
สอบตกและต้ องออกจากมหาวิทยาลัย เป็ นลําดับสุดท้ าย ( Χ = 2.29, S.D. = 1.22)
ตารางที 9 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานของการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านการมีสมาธิและการเอาใจใส่ตอ่ การเรี ยน
(n = 176)
ระดับพฤติกรรมการเรียน

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา
1. ในขณะทีข้ าพเจ้ ากําลังเรี ยนอยู่
ในห้ องเรี ยน ข้ า พเจ้ า มักคิด ถึงสิ ง
อืนและไม่ได้ สนใจในสิงทีกําลัง
เรียนอยู่
2. ปั ญหาภายนอกมหาวิทยาลัย
เช่น เรืองความรักเรืองการเงิน
เรืองความขัดแย้ งภายในครอบครัว
เป็ นสาเหตุให้ ข้าพเจ้ าไม่สนใจต่อ
การเรียน
3. ข้ า พเจ้ า ไม่ส ามารถรวบรวม
สมาธิได้ เพราะรู้สกึ กระวน
กระวาย หรืออารมณ์ไม่ดี
4. ข้ าพเจ้ าพบว่า มันยากทีจะให้
ความสนใจในขณะทีฟั ง การบรรยาย

ไม่ เป็ น
จริงเลย

ไม่ เป็ น
จริงส่ วน
มาก

เป็ นจริง
พอๆกับ
ไม่ เป็ น
จริง

จริงเป็ น
ส่ วน
มาก

เป็ น
จริง
ทีสุด

X

S.D

ระดับ
พฤติกรรม
การเรียน

15

77

71

12

1

2.46

.76

ค่อนข้ างน้ อย

51

66

42

13

4

2.23

1.20

ค่อนข้ างน้ อย

11

48

73

28

16

2.93

1.01

ค่อนข้ างน้ อย

11

44

80

36

5

2.90

.90

ค่อนข้ างน้ อย

57

ตารางที 9 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานของการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านการมีสมาธิและการเอาใจใส่ตอ่ การเรี ยน
(n = 176) (ต่อ)
ระดับพฤติกรรมการเรียน

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา
5. ข้ าพเจ้ าวอกแวกง่ายมากขณะ
เรียน
6. ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าใจเนือ+ หาบางวิชา
เพราะว่าข้ าพเจ้ าไม่ได้ ตงใจฟั
ั+ ง
อย่างจริงจัง
7. ข้ าพเจ้ ามีสมาธิอย่างดียิงใน
ขณะเรียน
8. ข้ าพเจ้ ามักใจลอยคิดถึงสิงอืน ๆ
ในขณะเรียน
รวม

ไม่ เป็ น
จริงเลย

ไม่ เป็ น
จริงส่ วน
มาก

เป็ นจริง
พอๆกับ
ไม่ เป็ น
จริง

จริง
เป็ น
ส่ วน
มาก

เป็ น
จริง
ทีสุด

X

S.D.

ระดับ
พฤติกรรม
การเรียน

8

46

68

38

16

3.09

.98

ค่อนข้ างมาก

4

31

75

47

19

3.27

.91

ค่อนข้ างน้ อย

4

45

87

38

2

2.92

.78

ค่อนข้ างน้ อย

6

56

68

38

8

2.92

.88

ค่อนข้ างน้ อย

2.84

.45

ค่อนข้ างน้ อย

จากตารางที 9 การศึก ษาพฤติก รรมการเรี ย นของนัก ศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านการมีสมาธิ และการเอาใจใส่ต่อการเรี ยน พบว่า โดยรวมนักศึกษามี
พฤติกรรมเหมาะสมค่อนข้ างน้ อย ( Χ = 2.84, S.D. = 0.45) เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าใจเนื +อหาบางวิชาเพราะว่าข้ าพเจ้ าไม่ได้ ตงใจฟั
ั + งอย่างจริ งจังมากทีสุด ( Χ = 3.27,
S.D. = 0.91) รองลงมา ข้ าพเจ้ าวอกแวกง่ายมากขณะเรี ยน ( Χ = 3.09, S.D. = 0.98 )
ข้ าพเจ้ าไม่สามารถรวบรวมสมาธิได้ เพราะรู้ สึกกระวน กระวาย หรื ออารมณ์ไม่ดี ( Χ = 2.93,
S.D. = 1.01) และปั ญหาภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น เรื องความรักเรื องการเงินเรื องความขัดแย้ ง
ภายในครอบครัวเป็ นสาเหตุให้ ข้าพเจ้ าไม่สนใจต่อการเรี ยน เป็ นลําดับสุดท้ าย ( Χ = 2.23, S.D.
= 1.02)
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ตารางที 10 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานของการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านกระบวนการรวบรวมข้ อมูล (n = 176)
ระดับพฤติกรรมการเรียน

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา
1. ข้ าพเจ้ า พยายามคิ ด อย่ า ง
ละเอียดถึงหัวข้ อทีเรียน ว่าข้ าพเจ้ า
ควรได้ เรี ย นรู้ อะไรจากบทเรี ย น
มากกว่าการอ่านผ่าน ๆ
2. ข้ าพเจ้ าจะเรียนรู้คํา หรือแนวคิด
ใหม่ ๆ โดยโยงสิ งเหล่ า นั น+ กั บ
สถานการณ์ทีเกิดขึ +นจริง
3. ข้ าพเจ้ าทําความเข้ าใจสิงทีได้
เรียนเป็ นภาษาของข้ าพเจ้ า
4. เมื อข้ า พเจ้ า เรี ย นเรื องอะไร
ข้ าพเจ้ ามักพยายามนําเนื +อหาทัง+
หมดมาประมวลให้ เข้ ากันได้ อย่าง
มีเหตุผล
5.
ข้ า พเ จ้ า พ ยา ย า มห า
ความสัมพันธ์ ระหว่างสิงทีข้ าพเจ้ า
เรียนกับสิงทีข้ าพเจ้ าทราบ
6. ข้ าพเจ้ าพยายามทีจะโยงความ
สัมพันธ์ระหว่างสิงทีข้ าพเจ้ าเรี ยน
กับประสบการณ์เดิมของข้ าพเจ้ า
7. ข้ าพเจ้ าพยายามทีจะหาวิธี นํา
สิงทีข้ าพเจ้ าเรี ยนไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน
8. ข้ าพเจ้ าพยายามทีจะหาความ
สัมพันธ์ของแก่นเนื +อหาทีสําคัญใน
สิงทีเรียน
รวม

ไม่ เป็ น
จริงเลย

ไม่ เป็ น
จริงส่ วน
มาก

เป็ นจริง
พอๆกับ
ไม่ เป็ น
จริง

จริง
เป็ น
ส่ วน
มาก

เป็ น
จริง
ทีสุด

X

S.D.

ระดับ
พฤติกรรม
การเรียน

1

21

77

67

10

3.38

.78

ค่อนข้ างมาก

3

26

63

73

11

3.36

.81

ค่อนข้ างมาก

0

12

58

87

19

3.58

.77

ค่อนข้ างมาก

1

31

82

54

8

3.19

.80

ค่อนข้ างมาก

3

8

84

68

13

3.41

.74

ค่อนข้ างมาก

2

12

80

64

18

3.41

.82

ค่อนข้ างมาก

2

23

81

63

7

3.31

.74

ค่อนข้ างมาก

3

7

67

84

15

3.55

.74

ค่อนข้ างมาก

3.04

.46

ค่อนข้ างมาก
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จากตารางที 10 การศึกษาพฤติ กรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสมค่อนข้ างมาก ( Χ = 3.04, S.D.
= 0.46) เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ าพเจ้ าทําความเข้ าใจสิงทีได้ เรี ยนเป็ นภาษาของ
ข้ าพเจ้ า ( Χ = 3.58, S.D. = 0.77) รองลงมา ข้ าพเจ้ าพยายามทีจะหาความสัมพันธ์ของแก่น
เนื +อหาทีสําคัญในสิงทีเรี ยน( Χ = 3.55, S.D. = 0.74 ) ข้ าพเจ้ าพยายามหาความสัมพันธ์
ระหว่างสิงทีข้ าพเจ้ า เรี ยนกับสิงทีข้ าพเจ้ าทราบ ( Χ = 3.41, S.D. = .74) และ เมือข้ าพเจ้ าเรี ยน
เรื องอะไร ข้ าพเจ้ ามักพยายามนําเนื +อหาทังหมดมาประมวลให้
+
เข้ ากันได้ อย่างมีเหตุผลเป็ นลําดับ
สุดท้ าย ( Χ = 3.19, S.D. = .77)
ตารางที 11 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานของการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านการเลือกใจความสําคัญและการจดจํา
เนื +อหาทีสําคัญ (n = 176)
ระดับพฤติกรรมการเรียน

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา
1. ข้ าพเจ้ าสามารถแยกแยะข้ อมูล
ทีสําคัญหรื อไม่สําคัญได้ ขณะทีจด
คําบรรยาย
2. ข้ าพเจ้ าพยายามใช้ วิธีการสรุป
ใจความสําคัญ ให้ ได้ ขณะทีฟั งคํา
บรรยาย
3. มันเป็ นการยากสําหรับข้ าพเจ้ า
ทีจะตัดสินใจว่าอะไรเป็ นสิงสําคัญ
ทีต้ องขีดเส้ นใต้ ในบทเรียน
4. บ่อยครั ง+ ในขณะเรี ยนข้ าพเจ้ า
มั ก จะงงกั บ รายละเอี ย ดและไม่
สามารถเห็นภาพรวมทัง+ หมดเพราะ
สนใจรายละเอียดมาก เกิน ไป
5. ข้ าพเจ้ ามีความลําบากในการหา
จุดสําคัญในการอ่านหนังสือ
รวม

ไม่ เป็ น
จริงเลย

ไม่ เป็ น
จริงส่ วน
มาก

เป็ นจริง
พอๆกับ
ไม่ เป็ น
จริง

จริง
เป็ น
ส่ วน
มาก

เป็ น
จริง
ทีสุด

X

S.D.

ระดับ
พฤติกรรม
การเรียน

3

18

68

86

1

3.34

.71

ค่อนข้ างมาก

5

27

69

68

7

3.20

.86

ค่อนข้ างมาก

27

66

63

17

3

2.46

.91

ค่อนข้ างน้ อย

6

47

85

30

8

2.98

.85

ค่อนข้ างน้ อย

18

52

72

28

6

2.75

.93

ค่อนข้ างน้ อย

2.95

.44

ค่อนข้ างน้ อย
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จากตารางที 11 การศึก ษาพฤติกรรมการเรี ยนของนัก ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร การเลื อกใจความสํ าคัญและการจดจํ าเนื อ+ หาทีสําคัญ พบว่า โดยรวม
นักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสมค่อนข้ างน้ อย ( Χ = 2.95, S.D. = 0.44) เมือพิจารณาเป็ นราย
ข้ อ พบว่า ข้ าพเจ้ าสามารถแยกแยะข้ อมูลทีสําคัญหรื อไม่สําคัญได้ ขณะทีจดคําบรรยาย มากทีสุด
( Χ = 3.34, S.D. = 0.71) รองลงมา ข้ าพเจ้ าพยายามใช้ วิธีการสรุปใจความสําคัญให้ ได้
ขณะทีฟั งคําบรรยาย ( Χ = 3.20, S.D. = 0.86 ) บ่อยครัง+ ในขณะเรี ยนข้ าพเจ้ า มักจะงงกับ
รายละเอียดและไม่สามารถเห็นภาพรวมทังหมดเพราะ
+
สนใจรายละเอียดมาก เกิน ไป ( Χ = 2.98,
S.D. = 0.85) และมันเป็ นการยากสําหรับข้ าพเจ้ าทีจะตัดสินใจว่าอะไรเป็ นสิงสําคัญทีต้ องขีดเส้ น
ใต้ ใน บทเรี ยน เป็ นลําดับสุดท้ าย ( Χ = 3.41, S.D. = .74)
ตารางที 12 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานของการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านการใช้ เทคนิคและอุปกรณ์ ต่าง ๆ
ช่วยเหลือในการเรี ยน (n = 176)
ระดับพฤติกรรมการเรียน

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา
1. ข้ าพเจ้ าใช้ วิธีการช่วยการเรี ยน
โดยสังเกตการใช้ ตวั อักษรเอนและ
การขึ +นหัวข้ อใหม่ในตําราเรียน
2. การขี ด เส้ น ใต้ ข้ อความใน
บทเรียนมีประโยชน์ตอ่ การทบทวน
บทเรียนของข้ าพเจ้ า
3. ข้ าพเจ้ านําสมุดจําคําบรรยาย
เป รี ยบ เที ย บ กั บ ข องค นอื น ๆ
เพื อให้ แ น่ ใ จว่า สมุด ของข้ า พเจ้ า
ถูกต้ องสมบูรณ์
4. ข้ า พเจ้ า ให้ ค วามสํ า คัญ กั บ
ประโยคแรกหรื อประโยคสุด ท้ า ย
ของย่อหน้ าขณะทีอ่านหนังสือ

ไม่ เป็ น
จริงเลย

ไม่ เป็ น
จริงส่ วน
มาก

เป็ นจริง
พอๆกับ
ไม่ เป็ น
จริง

จริง
เป็ น
ส่ วน
มาก

เป็ น
จริง
ทีสุด

X

S.D.

ระดับ
พฤติกรรม
การเรียน

14

32

78

45

7

2.98

.94

ค่อนข้ างน้ อย

4

7

25

74

66

4.03

.93

มาก

10

41

61

52

12

3.02

1.01

ค่อนข้ างมาก

20

51

85

17

3

2.64

.87

ค่อนข้ างน้ อย

61

ตาราง 12 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานของการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านการใช้ เ ทคนิค และอุป กรณ์ ต ่า งๆ
ช่วยเหลือในการเรี ยน (n = 176) (ต่อ)
ระดับพฤติกรรมการเรียน

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา
5. ข้ าพเจ้ ามีปัญหาในการทําความ
เข้ าใจกับคําถามในข้ อสอบ
6. ข้ า พเจ้ า ใช้ แ ผนภูมิ แผนผั ง
ตารางอย่างง่าย ๆเนือ+ หาบทเรี ยน
เพือช่วยสรุป
7. ข้ าพเจ้ าใช้ หวั ข้ อเรื องในแต่ละ
ตอนช่วยจําแนกประเด็นสําคัญใน
การอ่าน
8. ข้ าพเจ้ าจะเข้ าร่ ว มกลุ่ ม ติ ว
ทบทวนวิชาเรี ยนเมือมีการทบทวน
กัน
รวม

ไม่ เป็ น
จริงเลย

ไม่ เป็ น
จริงส่ วน
มาก

เป็ นจริง
พอๆกับ
ไม่ เป็ น
จริง

จริง
เป็ น
ส่ วน
มาก

เป็ น
จริง
ทีสุด

X

S.D.

ระดับ
พฤติกรรม
การเรียน

9

65

77

22

3

2.72

.80

ค่อนข้ างน้ อย

15

57

74

26

4

2.75

.90

ค่อนข้ างน้ อย

0

17

75

76

8

3.40

.72

ค่อนข้ างมาก

5

26

63

64

18

3.34

.91

ค่อนข้ างมาก

4.13

.41

มาก

จากตารางที 12 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านการใช้ เทคนิคและอุป กรณ์ ต่างช่วยเหลือในการเรี ยน พบว่า โดยรวม
นักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสมมาก ( Χ 4.13, S.D. = 0.41) เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
การขีดเส้ นใต้ ข้อความในบทเรี ยนมีประโยชน์ตอ่ การทบทวนบทเรี ยนของข้ าพเจ้ า มากทีสุด ( Χ =
4.03, S.D. = 0.93) รองลงมา ข้ าพเจ้ าใช้ หวั ข้ อเรื องในแต่ละตอนช่วยจําแนกประเด็นสําคัญใน
การอ่าน ( Χ = 3.40, S.D. = 0.72 ) ข้ าพเจ้ าจะเข้ าร่วมกลุ่มติว ทบทวนวิชาเรี ยนเมือมีการ
ทบทวนกัน ( Χ = 3.34, S.D. = 0.91) และข้ าพเจ้ าให้ ความสําคัญกับประโยคแรกหรื อประโยค
สุดท้ ายของย่อหน้ าขณะทีอ่านหนังสือ เป็ นลําดับสุดท้ าย ( Χ = 3.41, S.D. = .74)
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ตารางที 13 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานของการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านการทดสอบตัวเองและการ ทบทวน
และการเตรี ยมตัวในการสอบ (n = 176)
ระดับพฤติกรรมการเรียน

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา
1. หลังจากเรี ยนเสร็ จข้ าพเจ้ าได้
ทบทวนบทเรี ยนเพื อให้ เข้ าใจ
เนื +อหาเหล่านัน+
2. ในการเตรี ยมตัวสอบ ข้ าพเจ้ า
มักลองคิดตังคํ
+ าถามเอง ทีคิดว่า
น่าจะเกียวข้ องกับวิชาทีเรียน
3. ข้ าพเจ้ าพยายามเก็งคําถามที
อาจจะออกข้ อสอบ ขณะทบทวน
บทเรียน
3. ข้ าพเจ้ าทบทวนบทเรี ยนก่อน
เรียนครัง+ ต่อไป
4. ในขณะอ่านหนังสือ ข้ าพเจ้ ามัก
หยุดอ่านเป็ นช่วง ๆ และทบทวนสิง
ทีอ่านไปแล้ วในใจ
5. ขณะกํ า ลั ง เรี ย น ข้ าพเจ้ า
ตรวจสอบตนเองเสมอว่าเข้ าใจใน
สิงทีอาจารย์กําลังสอนอยูห่ รือไม่
6. ข้ าพเจ้ าทดสอบตนเองเพือให้
แน่ใจว่าข้ าพเจ้ าเข้ าใจเนือ+ หาในสิง
ทีข้ าพเจ้ ากําลังเรียน
7. ข้ า พเจ้ าตรวจสอบการบ้ า นที
ได้ รับมอบหมายเพือทบทวนเนื +อหา
ทีเรียนได้
รวม

ไม่ เป็ น
จริงเลย

ไม่ เป็ น
จริงส่ วน
มาก

เป็ นจริง
พอๆกับ
ไม่ เป็ น
จริง

จริง
เป็ น
ส่ วน
มาก

เป็ น
จริง
ทีสุด

X

S.D.

ระดับ
พฤติกรรม
การเรียน

17

64

74

20

1

2.61

.83

ค่อนข้ างน้ อย

10

30

65

54

17

3.19

.98

ค่อนข้ างมาก

2

24

61

67

22

3.44

.89

ค่อนข้ างมาก

20

80

65

9

2

2.38

.78

ค่อนข้ างน้ อย

1

15

51

78

31

3.62

.88

ค่อนข้ างมาก

2

27

91

50

6

3.16

.75

ค่อนข้ างมาก

3

19

100

48

6

3.18

.71

ค่อนข้ างมาก

3

25

102

42

4

3.10

.73

ค่อนข้ างมาก

3.09

.42

ค่อนข้ างมาก
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จากตารางที 13 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ย นของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านการทดสอบตัวเองและการ ทบทวนและการเตรี ยมตัวในการสอบ พบว่า
โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสมมาก ( Χ 3.09, S.D. = 0.42) เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ในขณะอ่านหนังสือ ข้ าพเจ้ ามักหยุดอ่านเป็ นช่วง ๆ และทบทวนสิงทีอ่านไปแล้ วในใจ มาก
ทีสุด ( Χ 3.62, S.D. = 0.88) รองลงมา ข้ าพเจ้ าพยายามเก็งคําถามทีอาจจะออกข้ อสอบ ขณะ
+ าถาม
ทบทวนบทเรี ยน ( Χ = 3.44, S.D. = 0.89 ) ในการเตรี ยมตัวสอบ ข้ าพเจ้ ามักลองคิดตังคํ
เอง ทีคิดว่าน่าจะเกียวข้ องกับวิชาทีเรี ยน ( Χ 3.19, S.D. = 0.98) และหลังจากเรี ยนเสร็ จข้ าพเจ้ า
ได้ ทบทวนบทเรี ยนเพือให้ เข้ าใจเนื +อหาเหล่านัน+ เป็ นลําดับสุดท้ าย ( Χ = 2.61, S.D. = 0.83)

ตารางที 14 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานของการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านยุทธวิธีในการสอบและการ
เตรี ยมตัวสอบ (n = 176)
ระดับพฤติกรรมการเรียน

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา
1. ข้ า พเจ้ า สอบได้ ค ะแนนน้ อ ย
เพราะมีเวลาเตรียมตัวน้ อย
2. ข้ าพเจ้ าไม่สามารถสรุปสาระที
ข้ าพเจ้ าได้ ฟังจากการบรรยาย หรื อ
อ่านจากหนังสือได้
3. เวลาเรี ยนหนังสือ ข้ าพเจ้ ามัก
ประสบปั ญหาเกี ยวกั บ การทํ า
ความเข้ าใจบทเรียน
4. ข้ าพเจ้ ามีปัญหาในการทําความ
เข้ าใจกับคําถามในข้ อสอบ
5. เมือได้ ทําข้ อสอบ ข้ าพเจ้ าทราบ
ได้ ว่าตนเองอ่านหนังสือมาไม่ตรง
กับข้ อสอบ
6. ข้ าพเจ้ าจํ า กฎ ไวยากรณ์
คําศัพท์และสูตรได้ แต่ไม่เข้ าใจ

ไม่ เป็ น
จริงเลย

ไม่ เป็ น
จริงส่ วน
มาก

เป็ นจริง
พอๆกับ
ไม่ เป็ น
จริง

จริง
เป็ น
ส่ วน
มาก

เป็ น
จริง
ทีสุด

X

S.D.

ระดับ
พฤติกรรม
การเรียน

8

37

70

50

11

3.16

.94

ค่อนข้ างมาก

30

81

51

11

3

2.31

.83

ค่อนข้ างน้ อย

3

44

73

45

11

3.08

.86

ค่อนข้ างมาก

9

65

77

22

3

2.72

.80

ค่อนข้ างน้ อย

8

33

96

22

17

3.03

.92

ค่อนข้ างมาก

3

50

87

30

6

2.93

.77

ค่อนข้ างน้ อย
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ตารางที 14 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานของการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านยุทธวิธีในการสอบและการ
เตรี ยมตัวสอบ (n = 176) (ต่อ)
ระดับพฤติกรรมการเรียน

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา
7. ในขณะทําการสอบข้ าพเจ้ าไม่
เข้ าใจว่าอะไรคือสิงทีโจทย์ต้องการ
ทําให้ ต้องเสียคะแนนไป

รวม

ไม่ เป็ น
จริงเลย

ไม่ เป็ น
จริงส่ วน
มาก

เป็ นจริง
พอๆกับ
ไม่ เป็ น
จริง

จริง
เป็ น
ส่ วน
มาก

เป็ น
จริง
ทีสุด

X

S.D.

ระดับ
พฤติกรรม
การเรียน

12

58

72

26

8

2.80

.92

ค่อนข้ างน้ อย

2.85

.46

ค่อนข้ างน้ อย

จากตารางที 14 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ย นของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ยุทธวิธี ในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ พบว่า โดยรวมนักศึกษามี
พฤติกรรมเหมาะสมมาก ( Χ 3.09, S.D. = 0.42) เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ าพเจ้ าสอบ
ได้ คะแนนน้ อย เพราะมีเวลาเตรี ยมตัวน้ อย มากทีสุด ( Χ 3.16, S.D. = 0.94) รองลงมา เวลา
เรี ยนหนังสือ ข้ าพเจ้ ามักประสบปั ญหาเกียวกับการทําความเข้ าใจบทเรี ยน ( Χ = 3.08, S.D. =
0.86 ) เมือได้ ทําข้ อสอบ ข้ าพเจ้ าทราบได้ ว่าตนเองอ่านหนังสือมาไม่ตรงกับข้ อสอบ ( Χ 3.03,
S.D. = 0.92) และข้ าพเจ้ าไม่สามารถสรุปสาระที ข้ าพเจ้ าได้ ฟังจากการบรรยาย หรื ออ่านจาก
หนังสือได้ เป็ นลําดับสุดท้ าย ( Χ = 2.31, S.D. = 0.83)
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ตอนที 2 การทดสอบความแตกต่ างของการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเสนอผลการวิจยั เพือทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ค่า เฉลี ยของตัว แปรซึงจํ า แนกเป็ นสองกลุ่ม โดยใช้ ส ถิ ติท ดสอบ t-test และวิ เ คราะห์ ค วาม
แตกต่างระหว่างค่าเฉลียของตัวแปรซึงจําแนกเป็ น 3 กลุ่มขึ +นไป โดยใช้ สถิติทดสอบ One – way
ANOVA
ตารางที 15 เปรี ยบเทียบการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามเพศ (n = 176)
การศึกษาพฤติกรรมการเรียน
1. ทัศนคติ
2. แรงจูงใจ
3. การจัดการเวลา
4. ความวิตกกังวล
5. การมีสมาธิ
6. การรวบรวมข้อมูล
7. การเลือกใจความสําคัญ
8. เทคนิคในการเรี ยน
9. การทดสอบตนเอง
10. ยุทธวิธีในการสอบ

ชาย
(n=50)
S.D.
X
3.61
.58
3.05
.41
3.11
.41
2.99
.50
2.87
.49
3.36
.52
3.02
.46
2.98
.49
3.05
.42
2.91
.43

หญิง
(n=181)
S.D.
X
3.85
.47
3.16
.35
2.97
.34
3.02
.50
2.83
.44
3.41
.45
2.93
.44
3.10
.39
3.10
.42
2.84
.43

t

p

-2.622
-1.776
2.499
-.349
.596
-.673
1.308
-1.671
-.726
.993

.011*
.077
.013
.727
.552
.502
.192
.100*
.468
.322

*มีนยั สําคัญทางสถิติที0ระดับ .05
จากตารางที 15 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีมีสถานภาพต่างกัน จําแนกตามเพศ พบว่าการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยน
ของนักศึกษาด้ านทัศนคติในการเรี ยน และด้ านเทคนิคและอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรี ยน แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05 โดยนักศึกษาเพศหญิงมีพฤติกรรมการเรี ยนมากกว่าเพศชาย
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ตารางที 16 เปรี ยบเทียบการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จําแนกตามคะแนนเฉลียสะสม (n = 176)
การศึกษาพฤติกรรมการเรียน
1. ทัศนคติ
2. แรงจูงใจ
3. การจัดการเวลา
4. ความวิตกกังวล
5. การมีสมาธิ
6. การรวบรวมข้อมูล
7. การเลือกใจความสําคัญ
8. การใช้เทคนิคในการเรี ยน
9. การทดสอบตนเอง
10. ยุทธวิธีในการสอบ
รวม

2.00-2.99
(n=81)
S.D.
X
3.69
.50
3.10
.37
2.99
.32
3.08
.46
2.88
.42
3.32
.46
3.02
.39
3.07
.44
3.02
.45
2.98
.37
31.15

4.18

3.00 ขึนD ไป
(n=150)
S.D.
X
3.86
.50
3.15
.36
3.01
.38
2.97
.52
2.82
.46
3.44
.46
2.90
.47
3.08
.40
3.12
.41
2.78
.49
31.13

4.45

t

p

-2.413
-1.067
-.261
1.490
1.077
-1.754
1.916
-.094
-1.709
3.508

.017*
.287
.794
.138
.282
.081
.057
.925
.089
.001*

0.693

2.67

*มีนยั สําคัญทางสถิติที0ระดับ .05
จากตารางที 16 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีมีสถานภาพต่างกัน จําแนกตามคะแนนเฉลียสะสม พบว่าพฤติกรรมการ
เรี ยนของนักศึกษาด้ านทัศนคติ และยุทธวิธีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05 โดยนักศึกษาทีมีคะแนนเฉลียสะสมระหว่าง 2.00 – 2.99 มี
พฤติกรรมการเรี ยนมากกว่าคะแนนเฉลียสะสม3.00 ขึ +นไป
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ตารางที 17 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีจําแนกตามรายได้ ของนักศึกษาต่อเดือน
(n = 176)

การศึกษา
พฤติกรรมการเรียน
1. ทัศนคติ
2. แรงจูงใจ
3. การจัดการเวลา
4. ความวิตกกังวล
5. การมีสมาธิ
6. การรวบรวม
ข้ อมูล
7. การเลือก
ใจความสําคัญ
8. การใช้ เทคนิค
ในการเรียน
9. การทดสอบ
ตนเอง
10. ยุทธวิธีใน
การสอบ

ตํา% กว่ า
1,500 บาท
(n=13)

ระหว่ าง1,501- ระหว่ าง3,001- ระหว่ าง4,5013,000 บาท
4,500 บาท
6,000 บาท
(n=86)
(n=76)
(n=41)

ตั5งแต่ 6,001
บาทขึน5 ไป
(n=15)

รวม

X
3.80
3.19
2.94
3.24
2.78

S.D.
.58
.28
.40
.43
.53

X
3.78
3.14
3.01
3.04
2.83

S.D.
.49
.34
.33
.50
.44

X
3.89
3.06
2.93
2.90
2.81

S.D.
.48
.35
.35
.48
.41

X
3.69
3.24
3.08
3.05
2.92

S.D.
.57
.41
.40
.57
.49

X
3.71
3.14
3.15
3.06
2.84

S.D.
.45
.48
.35
.37
.53

X S.D.
3.80 .51
3.13 .37
3.00 .36
3.01 .50
2.84 .45

3.34

.55

3.37

.41

3.37

.50

3.56

.46

3.29

.49

3.40

.46

3.06

.42

2.96

.42

2.85

.44

2.99

.49

3.10

.43

2.95

.44

3.12

.47

3.13

.37

3.01

.46

3.15

.39

2.89

.39

3.08

.41

3.12

.48

3.10

.41

3.04

.44

3.15

.42

3.02

.40

3.09

.42

3.04

.64

2.86

.44

2.77

.42

2.88

.52

2.97

.42

2.85

.46

จากตารางที 17 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามรายได้ ของนักศึกษาต่อเดือน พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนด้ าน
ทัศนคติในการเรี ยน ของนักศึกษาทีมีรายได้ ระหว่าง3,001-4,500 บาท มากทีสุด ( Χ = 3.89,
S.D. = 0.48 ) รองลงมาได้ แก่ นักศึกษาทีมีรายได้ ตํากว่า1,500 บาท( Χ =3.80, S.D. = 0.58)
ส่วนพฤติกรรมการเรี ยนด้ านการมีส มาธิ และการเอาใจใส่ต่อการเรี ยนของนักศึกษาทีมีรายได้ ตํา
กว่า1,500 บาทและพฤติกรรมการเรี ยนด้ านยุทธวิธีในการสอบและการเตรี ยมตัวสอบของนักศึกษา
ทีมีรายได้ ระหว่าง3,001-4,500 บาท อยู่ในระดับน้ อย ( Χ = 2.78, S.D. = 0.53 และ Χ =
2.77, S.D. = 0.42 ตามลําดับ )
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ตารางที 18 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเกียวกับการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีจําแนกตามรายได้ ของนักศึกษาต่อเดือน
(n = 176)
การศึกษาพฤติกรรมการเรียน
1. ทัศนคติ

2. แรงจูงใจ

3. การจัดการเวลา

4. ความวิตกกังวล

5. การมีสมาธิ

6. การรวบรวมข้ อมูล

7. การเลือกใจความสําคัญ

8. การใช้ เทคนิคในการเรียน

9. การทดสอบตนเอง

10. ยุทธวิธีในการสอบ

source
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total

df

SS

MS

F

p

4
226
230
4
226
230
4
226
230
4
226
230
4
226
230
4
226
230
4
226
230
4
226
230
4
226
230
4
226

1.27
58.63
59.91
.89
31.02
31.91
1.03
29.17
30.21
1.76
56.89
58.65
.38
46.91
47.30
1.36
49.7
50.64
1.28
44.99
46.27
1.32
39.01
40.34
.38
41.72
42.11
1.17
48.64

.31
.25

1.23

.299

.22
.13

1.63

.167

.25
.12

2.00

.095

.44
.25

1.74

.140

.09
.20

.46

.762

.34
.21

1.56

.185

.32
.19

1.61

1.72

.33
.17

1.92

.108

.09
.18

.52

.719

.29
.21

1.36

.248

230

49.81
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จากตารางที 18 พบว่าการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามรายได้ ของนักศึกษาต่อเดือน พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนของ
นักศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน
ตารางที 19 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีจําแนกตามสาขาวิชา (n = 176)

การมีสมาธิ

การรวบรวมข้ อมูล

การเลือกใจความสําคัญ

การใช้ เทคนิคในการเรียน

การทดสอบตนเอง

ยุทธวิธีในการสอบ

รวม

ความวิตกกังวล

7. เทคโนโลยีทาง
การศึกษา(n=28)
8. การศึกษา
ตลอดชีวิต (n=41)
9.วิทยาศาสตร์
การกีฬา (n=26)

การจัดการเวลา

2. การประถม
ศึกษา(n=25)
3. สังคมศึกษา
(n=21)
4. ภาษาไทย
(n=27)
5. ภาษาอังกฤษ
(n=15)
6. จิตวิทยา
(n=24)

แรงจูงใจ

1. การศึกษาปฐมวัย
(n=24)

ทัศนคติ

การศึกษาพฤติกรรม
การเรียน

4.04

3.19

2.91

2.89

2.76

3.51

2.91

3.14

3.17

2.79

S.D. .57
X 3.81
S.D. .51
X 3.81
S.D. .50
X 3.78
S.D. .44
X 3.70
S.D. .46
X 3.89

.32
3.20
.33
3.22
.44
3.07
.35
2.95
.39
3.10

.32
2.96
.30
3.15
.35
3.09
.36
2.95
.37
2.92

.59
3.15
.62
3.07
.53
2.96
.38
2.91
.36
2.99

.50
2.83
.49
2.91
.45
2.89
.39
2.64
.43
2.90

.45
3.40
.44
3.47
.31
3.44
.58
3.25
.44
3.35

.51
2.97
.50
2.96
.37
2.97
.49
2.85
.44
2.90

.40
3.09
.39
3.19
.41
3.03
.42
2.98
.47
3.00

.41
3.20
.38
3.10
.36
3.19
.50
2.98
.30
2.94

.63
2.91
.52
2.95
.44
2.88
.32
2.75
.50
2.75

S.D. .45
X 3.87
S.D. .40
X 3.84
S.D. .53
X 3.41
S.D. .48
X 3.80
S.D. .51

.47
3.21
.33
3.16
.31
3.03
.36
3.13
.37

.40
3.00
.41
3.04
.37
2.95
.31
3.00
.36

.59
2.83
.44
3.17
.46
2.99
.39
3.01
.50

.46
2.80
.51
2.85
.45
2.87
.36
2.84
.45

.54
3.42
.40
3.48
.46
3.19
.43
3.40
.46

.35
3.00
.44
3.00
.37
3.00
.37
2.95
.44

.48
3.02
.41
3.15
.34
3.05
.46
3.08
.41

.39
3.02
.36
3.14
.50
2.99
.41
3.09
.42

.47
2.67
.38
2.92
.50
2.98
.27
2.85
.46

X
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จากตารางที 19 พบว่าการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามสาขาวิชา พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนด้ านทัศนคติในการเรี ยน
ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย มากทีสุด ( Χ = 4.04, S.D. = 0.57 ) รองลงมาได้ แก่
นักศึกษาสาขาจิตวิทยา ( Χ =3.89, S.D. = 0.45) ส่วนพฤติกรรมการเรี ยนด้ านยุทธวิธีในการ
สอบและการเตรี ยมตัวสอบของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา ( Χ =2.67, S.D. =
0.38 ) และพฤติกรรมการเรี ยนด้ านการมีสมาธิ และการเอาใจใส่ต่อการเรี ยนของนักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับน้ อย ( Χ = 2.67, S.D. = 0.38 และ Χ = 2.64, S.D. = 0.43
ตามลําดับ )
ตารางที 20 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเกียวกับการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีจําแนกตามสาขาวิชา (n = 176)
การศึกษาพฤติกรรมการเรียน
1. ทัศนคติ

2. แรงจูงใจ

3. การจัดการเวลา

4. ความวิตกกังวล

5. การมีสมาธิ

6. การรวบรวมข้ อมูล

7. การเลือกใจความสําคัญ

source
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total

df

SS

MS

F

p

8
222
230
8
222
230
8
222
230
8
222
230
8
222
230
8
222
230
8
222
230

5.91
54.00
59.91
1.44
30.47
31.91
1.28
28.92
30.21
2.99
55.66
58.65
1.15
46.15
47.30
1.36
49.7
50.64
.50
45.76
46.27

.73
.24

3.03

.003*

.18
.13

1.31

.236

.16
.13

1.23

.282

.37
.25

1.49

.161

.14
.20

.69

.698

.28
.21

1.28

.25

.06
.20

.308

.962
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ตารางที 20 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเกียวกับการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีจําแนกตามสาขาวิชา (n = 176) (ต่อ)
การศึกษาพฤติกรรมการเรียน
8. การใช้ เทคนิคในการเรียน

9. การทดสอบตนเอง

10. ยุทธวิธีในการสอบ

source
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total
Between Group
Within Group
Total

df

SS

MS

F

p

8
222
230
8
222
230
8
222
230

1.02
39.32
40.34
2.06
40.05
42.11
2.32
47.49
49.81

.12
.17

.721

.673

.25
.18

1.43

.185

.29
.21

1.35

.217

*มีนยั สําคัญทางสถิติที0ระดับ .05
จากตารางที 20 การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามสาขาวิชา พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาด้ านทัศนคติ
ในการเรี ย น มี ค วามแตกต่า งกัน อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .05 ขัน+ ต่อ ไปจะทํ า การ
เปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ ตามวิธีของ LSD ดังตารางที 21
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.000

.001

.001

วิทยาศาสตร์
การกีฬา

การศึกษา
ตลอดชีวิต

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

4.04
3.81
3.81
3.78
3.70
3.89

จิตวิทยา

การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
จิตวิทยา
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา
การศึกษา
ตลอดชีวิต
วิทยาศาสตร์
การกีฬา

X

การประถมศึกษา

ทัศนคติ

การศึกษาปฐมวัย

ตารางที 21 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคูด่ ้ านทัศนคติด้วยวิธี LSD (n = 176)

.036

.036

3.87
3.84
3.41

.000

.004

.006

.006

*มีนยั สําคัญทางสถิติที0ระดับ .05
จากตารางที 21 พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนด้ านทัศนคติในการเรี ยนของนักศึกษาสาขา
การศึกษาปฐมวัย แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
พฤติกรรมการเรี ยนด้ านทัศนคติในการเรี ยนของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา แตกต่าง
กับ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
พฤติกรรมการเรี ยนด้ านทัศนคติในการเรี ยนของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา แตกต่างกับ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
พฤติกรรมการเรี ยนด้ านทัศนคติในการเรี ยนของนักศึกษาสาขาภาษาไทย แตกต่างกับ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
พฤติกรรมการเรี ยนด้ านทัศนคติในการเรี ยนของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ แตกต่างกับ
นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
พฤติก รรมการเรี ยนด้ านทัศ นคติในการเรี ยนของนักศึกษาสาขาจิตวิท ยา แตกต่างกับ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
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พฤติกรรมการเรี ยนด้ านทัศนคติในการเรี ยนของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
พฤติกรรมการเรี ย นด้ า นทัศ นคติใ นการเรี ย นของนักศึก ษาสาขาการศึก ษาตลอดชี วิ ต
แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
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กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ศิลปะศาสตร์ มหาบัณฑิต. ศึกษาศาสตร์ -การสอน.
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . ถ่ายเอกสาร. 2532.
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ประกอบ คุปรัตน์ และคณะ. โครงการวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (2531-2545)
โครงการวิจยั ที 4.1 : เรื องบทบาทอุดมศึกษาเอกชน. กรุงเทพฯ : สํานักบริการ
วิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2533.
ประธาน วัฒนวาณิชย์. เรื องไม่ยาก ถ้ าอยากเรี ยนเก่ง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญผล. 2537.
ประสิทธิG ชาญศิริ. การศึกษาความวิตกกังวลในการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิG
ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
F ธยมศึกษาปี ที 1 ในจังหวัด
มหาสารคาม. ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต. จิตวิทยาการศึกษา.
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 2533.
ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์. การทดสอบทางจิตวิทยา. (เอกสารประกอบการสอน). กรุงเทพฯ :
ภาควิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร. 2538.
พรทิพย์ ศรี สรุ ักษ์. การอ่านตําราเรี ยนให้ ดี เรื องไม่ยากถ้ าอยากเรี ยนเก่ง. (เอกสารประกอบการสอน).
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ถ่ายเอกสาร. 2529.
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. วิธีการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ . พิมพ์ครังF ที 7.กรุงเทพฯ :
สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรี นครินทวิโรฒ. 2540.
มิเชล บราวน์. เทคนิคการเรี ยนได้ เก่ง สอบได้ ดี. แปลโดย ไชยทิพย์ ไชยสมหมาย.พิมพ์ครังF ที 3
. กรุงเทพฯ : ยูโรปา เพรส บริษัท จํากัด. ม.ป.ป..
มณฑาทิพย์ มณีโชติรัตน์. ปั จจัยบางประการทีสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิGทางการเรี ยนขอนักศึกษาแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต.
การอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
2542.
เมธี โพธิพฒ
ั น์. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิG แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ และความซือสัตย์ของ
เด็กไทย . ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. จิตวิทยาพัฒนาการ.กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี รนครินทรวิโรฒ.ถ่ายเอกสาร. 2523.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. ระเบียบการและหลักสูตรปริญญาตรี 2002-2003. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 2545.
________. ประกาศสํานักทะเบียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรืองข้ อมูลนักศึกษาประจําปี การศึกษา 2545
. 2546, 4 พฤศจิกายน.
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ยงยุทธ์ อินทจักร์ . ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับผลสัมฤทธิGทางการเรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมั
F ธยมศึกษาปี ที 3 ในจังหวัดอุตรดิตถ์.ปริญญานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต. พลศึกษา. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร. 2528.
ยุดา รักไทย และณัฐพงศ์ นาศมาริษ. คูม่ ือคนเก่งเรี ยน. กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เปอร์ เน็ตจํากัด.
2543.
ยรรยง ผิวอ่อน. ผลของการให้ คําปรึกษาแบบไม่นําทางทีมีตอ่ การปรับตัวกับเพือนของนิสิต
ชันปี
F ที 1 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร. ปริญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิตจิตวิทยาการแนะแนว. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.2535.
รุจิรา เยาวมาตย์. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิGและความพึงพอใจในวิชาชีพ
พลศึกษากับผลสัมฤทธิGทางการเรี ยนของนักศึกษา ภาควิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตร์ มหาบัณฑิต.
พลศึกษา. ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ถ่ายเอกสาร. 2541.
โรจน์ สุวรรณสุทธิG และคณะ. รายงานการประชุมสมาธิช่วยในการศึกษาเพียงใด ปี 25.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ราชทัณฑ์. 2516.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. กรุงเทพฯ :อักษรเจริ ญทัศน์.
2525.
วิชชุดา เตียวสกุล. ผลการใช้ กิจกรรมแนะแนวกลุม่ ต่อนิสยั ในการเรี ยนและทัศนคติทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนชันมั
F ธยมศึกษาปี ทีหนึง. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ มหาบัณฑิต. จิตวิทยา.
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.ถ่ายเอกสาร. 2529.
วิทยา ศรี พิมพ์มาตย์. ทัศนะของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทีสอบได้
และสอบตกซํ Fาชันต่
F อองค์ประกอบทีมีผลต่อการเรี ยนการสอน.ปริญญานิพนธ์การศึกษา.
มหาบัณฑิต. การวัดผลการศึกษา. กรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร. 2532.
วัชรี บูรณสิงห์. การเรี ยนอย่างมีประสิทธิภาพ. วารสารรามคําแหงฉบับพิเศษพัฒนาบุคลากร.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2526.
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วันชัย ดนัยตโมนุท. คุณลักษณะทีเกียวข้ องกับผลสัมฤทธิGทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ชันมั
F ธยมศึกษาตอนต้ นในจังหวัดปทุมธานี. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.
การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 2535.
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. การพัฒนาการเรี ยนการสอนทางการอุดมศึกษา .กรุงเทพฯ :
ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2544.
วลีวรรณ ศรเตชะวิวฒ
ั น์. ปั ญหาของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา
กลุม่ ภาคเหนือ. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.การบริหารการศึกษา.
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 2536
วิสิทธิG โรจน์พจนรัตน์. แนะวิธีเรี ยนเก่ง และปั ญหาเพิมเชาวน์. กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา.
2539.
ศิราภรณ์ เทพฉิม. การเปรี ยบเทียบผลของการให้ คําปรึกษาเป็ นกลุม่ และรายบุคคลแบบเผชิญ
ความจริงทีมีตอ่ ยุทธวิธีการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
F ธยมศึกษาปี ที 3
โรงเรี ยนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. จิตวิทยาแนะแนว. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร.2541.
ศีระพร จันทโนทก. ตัวแปรที เกี ยวข้องกับผลสัมฤทธิ! ทางการเรี ยนของนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิ จ
มหวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.
จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร. 2538.
สุกญ
ั ญา สามปรุ. องค์ประกอบด้ านจิตวิทยาทีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิGทางการเรี ยนกลุ่มสร้ างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที 6 ในจังหวัดนครราชสีมา.
วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตร์ มหาบัณฑิต. จิตวิทยาการศึกษา.ขอนแก่น
: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.ถ่ายเอกสาร. 2539.
สุขใจ นํ Fาผุด. ค่าแห่งเวลา. วารสารข้ าราชการ.38 (7) : 44-45. 2536, มกราคม – กุมภาพันธ์.
สิงห์ ไทยวงศ์. ผลการให้ คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวทางทฤษฎีพิจารณาเหตุผล
ต่อยุทธวิธีการเรี ยนและระดับผลสัมฤทธิGอารมณ์ พฤติกรรมทางการเรี ยนของนักศึกษา
ทีมีสถานภาพรอพินิจ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต. จิตวิทยาการให้ คําปรึกษา . .
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง. ถ่ายเอกสาร.2544
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แสงอรุณ พจน์พฒ
ั นพล. ปั จจัยทีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชันสู
F งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร.
ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. จิตวิทยาการศึกษา.กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.2545.
สุดฤทัย มุขยวงศา. ผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม โดยใช้ แนวความคิดแบบพิจารณา
ความเป็ นจริงทีมีตอ่ นิสยั และทัศนคติในการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
F ธยมศึกษาปี ที 3.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. จิตวิทยา. กรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร. 2533 .
สถิต วงสวรรค์. จิตวิทยาแนะแนว. กรุงเทพฯ : พีระพัฒนา. 2527.
สาทิศ รุขขรังสฤษฎ์. อาจารย์และนักศึกษากับการพัฒนาความสามารถในการเรี ยน.
1(2) : 49-53. 2525, มิถนุ ายน – กันยายน.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. รายงานการวิ จยั ประสิ ทธิ ภาพของการมัธยมศึกษา.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2530.
สนทยา เขมวิรัตน์. ตัวแปรบางประการทีสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิGทางการเรี ยนของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
F ง สายวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. การอุดมศึกษา.
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 2542.
โสภา ชูพิกลุ ชัย. ความรู้เบื Fองต้ นทางจิตวิทยา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สตู รไพศาล .2528
สุมานิน รุ่งเรื องธรรม. กลวิธีสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรื องธรรม. 2526.
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