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บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา
ระดบัป ริญญาต รี  มหาว ิทยาล ยัราชภฏั
มหาสารคาม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ัง
น้ี คือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
ราชภฎัมหาสารคาม โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
หลายขั้น ตอน  (Multi - Stage Sampling)
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ใช้การค านวณ
จากสูตรยามาเน่ ท่ีมีความคลาดเคล่ือน 0.05 ได้
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 1536 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า ซ่ึงได้ค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากับ 0.87 โดย
แบ่งเป็น 10 ด้าน จ านวน 35 ข้อ ได้แก่ ด้าน
ทศันคติในการเรียน ด้านแรงจูงใจ ด้านการ
จดัการเวลาเพื่อการเรียน ดา้นความวติกกงัวล 
เก่ียวกบัการปฏิบติัตนในการเรียน ดา้นการมี

สมาธิต่อการเรียน ดา้นกระบวนการรวบรวม
ขอ้มูล ด้านความสามารถในการจบัประเด็น
ในบทเรียน ด้านการใช้เทคนิคและอุปกรณ์
ช่วยเหลือในการเรียน ด้านการทบทวนและ
การเตรียมตวัเขา้เรียน และดา้นการเตรียมตวั
สอบ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยัพบวา่  

พฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นทศันคติใน
การเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.26, 
S.D.=0.79) ด้ านแรงจูงใจอยู่ ใน ระดับต ่ า 
( x =2.86 , S.D.=0.93) ด้านการจัดการเวลา
เพื่อการเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x =3.22, 
S.D.=1.03) ด้านความวิตกกงัวลในการเรียน 
อยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.27, S.D.=0.81) 
ด้านการมีสมาธิ ต่อการเรียนอยู่ในระดับ   
ปานกลาง (x =3.38, S.D.=0.83) ดา้นกระบวนการ 
รวบรวมขอ้มูลอยูใ่นระดบัปานกลาง (x =3.13, 
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S.D.=0.81) ด้ านความสามารถ ใน ก าร จับ
ประเด็นในบทเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 
( x =3.16, S.D.=0.87) ด ้านการใช้อุปกรณ์
ช่วยเหลือในการเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง 
( x =3.17, S.D.=0.83) ด้านการทบทวนและ
การเตรียมตวัเขา้เรียน อยู่ในระดบัปานกลาง 
(x =3.36, S.D.=0.92) และดา้นการเตรียมตวัสอบ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x =3.30, S.D.=0.94) 
 
ค าส าคัญ  :  พฤติกรรมการเรียนรู้, นักศึกษา
ระดบัป ริญญาตรี , มหาว ิทยาล ยัราชภฏั
มหาสารคาม 
 
Abstract 

The objectives of this research were 
to study the learning behavior of 
undergraduates of Rajabhat Maha Sarakham 
University. The sample group used in this 
research were undergraduates of Rajabhat 
Maha Sarakham University who were sampled 
by multi-stage sampling. Determination of the 
sample group size was calculated with 
Yamane’s formula with a deviation of 0.5, 
which yielded a sample group of 1536 
individuals. The tools used in this research 
were a rating scale-based questionnaire, of 
which the reliability of the entire questionnaire 
was equal to 0.87, which was split into 10 
aspects with 35 questions. These were learning 
attitudes, motivation, time management for 
learning, anxiety about learning conduct, 

concentration on learning, data collecting 
processes, abilities to understand issues in 
lessons, usage of techniques and equipment to 
aid learning, revision and preparation for 
learning, and exam preparations. The statistics 
used for data analysis were mean ( x ) and 
standard deviation (S.D.). 

Research results discovered that 1.) 
the learning attitude aspect of learning 
behavior was in moderate levels ( x =3.26, 
S.D.=0.79), motivation was in low levels ( x = 
2.86, S.D.=0.93), time management for 
learning was in moderate levels ( x =3.22, 
S.D.=1.03) anxiety about learning conduct 
was in moderate levels ( x =3.27, S.D.=0.81), 
concentration on learning was in moderate 
levels ( x =3.38, S.D.=0.83), data collecting 
processes was in moderate levels ( x =3.13, 
S.D.=0.81), abilities to understand issues in 
lessons was in moderate levels ( x = 3.16, 
S.D.=0.87), usage of aid equipment in studies 
was in moderate levels ( x =3.17, S.D.=0.83), 
revision and preparation for learning was in 
moderate levels ( x =3.36, S.D.=0.92) and 
exam preparation was in moderate levels 
( x =3.30, S.D.=0.94). Undergraduates, 
Rajabhat Maha Sarakham University 
 
Keywords : Learning Behavior, Bachelor 
Degree Undergraduates, Rajabhat Maha 
Sarakham University 
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บทน า 
การจัดการเรียนการสอนในระดับ 

อุดมศึกษานั้น มุ่งพฒันาความเจริญงอกงาม
ทางด ้านสติปัญญ า  และการค ิดอย ่าง มี
วจิารณญาณ การศึกษาพฤติกรรมการเรียนท่ีดี
ของผูเ้รียน (ทิพยว์รรณ สุขใจรุ่งวฒันา. 2553) 
จะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน การมุ่งความ
สนใจ และศึกษาท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความ
แตกต่าง ระหว่างบุคคลจะท าให้ครูผูส้อน
และบุคคลรอบขา้งเขา้ใจ พฤติกรรมการเรียน
ที่ดีของนักเรียนในด้านต่างๆ รวมทั้งปัจจยั
สภาพแวดล้อมทางสังคม โดยเฉพาะการ 
สนับสนุนจากครอบครัวจากเพื่อน บรรยากาศ
ทางการเรียน และปัจจยัจิตวิทยาท่ีจะช่วยให้
นกัเรียนตระหนกั รู้ดา้นการเรียน เขา้ใจจุดเด่น 
จุดดอ้ยของตนเองและ การรับรู้ความคาดหวงั
ของผูป้กครอง เห็นความส าคญัในเร่ืองของ
พฤติกรรมการเรียนมากก็จะน าไปสู่การ 
กระท าหรือพฤติกรรมการเรียนท่ีดีตามไป
ดว้ย 

ในปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอน
ในประเทศไทยระดับปริญญาตรี (พนัธ์ศกัด์ิ 
พลสารัมย,์ 2557 : 2-3) พบวา่การจดัการเรียน
การสอนในปัจจุบนัเน้นการท่องจ ามากกว่า
การปฏิบติั เน้นการสอนแบบบรรยายในชั้น
เรียน อีกทั้งนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย มีพื้นฐานและมีทกัษะ
การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นเม่ือนักศึกษา
มาเรียนในระดับอุดมศึกษาจึงเกิดปัญหา

เหล่าน้ี นกัศึกษาจึงตอ้งใชเ้วลาในการปรับตวั
ในการเรียนรู้  

จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัจึง
สนใจศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา
ระดับป ริญญาต รี  มห าวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  ทั้ ง น้ี ในการวิจัยจะ ศึกษา
พฤติกรรมการเรียนรู้เป็นรายดา้นและเพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาการพัฒนาปรับปรุง
พัฒนาตนเองให้ประสบผลส าเร็จในการ
เรียนรู้ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย   
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราช
ภฏัมหาสารคาม 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1.  ขอบเขตด้านเนือ้หา   
 การวิจัยคร้ังน้ี มุ่งศึกษาพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พฤติกรรมการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย และ
เป็นแนวทางในพฒันาปรับปรุงพฒันาตนเอง
ใหป้ระสบความส าเร็จในการเรียน 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา คือ พฤติกรรม
การเรียนรู้ ได้แก่ ด้านทัศนคติในการเรียน 
ดา้นแรงจูงใจ ดา้นการจดัการเวลาเพื่อการเรียน 
ด้านความวิตกกังวลในการเรียน ด้านการมี
สมาธิต่อการเรียน ด้านความกระตือรือร้นใน
การคน้หาความรู้ ดา้นความสามารถในการจบั
ประเด็นในบทเรียน ดา้นการใช้ส่ืออุปกรณ์ใน
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การเรียน ดา้นการทบทวนการเรียน และดา้น
การเตรียมตวัสอบ  

3.ระยะเวลา   
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล คือ 1 มีนาคม 2558-30 เมษายน 2558 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงส ารวจ 
ในการศึกษาพฤติกรรมการเรียน รู้ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย    
ราชภฏัมหาสารคาม ผูว้ิจยัมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
คือ การก าหนดประชากรและคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอย่าง การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การส ารวจพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
 1. ประชากร คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
ท่ีลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี  2 ประจ าปี
การศึกษา 2557 จาก 7 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาการการจดัการ คณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะ
นิติศาสตร์ จ  านวนทั้งส้ิน  4,382 คน  
 2. กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ชั้นปีที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-Stage Sampling) โดยก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้การค านวณจากสูตร     
ยามาเน่ ท่ีมีความคลาดเคล่ือน 0.5 ได้กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 1,536 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี

เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า ซ่ึง
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี  

1. ศึกษาเน้ือหา เอกสาร ต าราและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเรียนรู้
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ก าหนดโครงสร้างเน้ือหาและ
ทฤษฎี ท่ีน ามาประยุกต์ใช้น ามาสร้างข้อ
ค าถามใหค้รอบคลุมเน้ือหา วตัถุประสงค ์

3. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม
มาตรประมาณค่า 5 ระดบั เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถามในการวจิยั 

4. น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน
ได้สร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อหาค่า 
IOC (Index of item objective congruence) 
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) 
และความถูกตอ้งของภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม 

5. น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุง
แก ้ไขแล ้ว  น าไปทดลอง (Try Out) กบั
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 30 คน 
เพื ่อหาค่าความเชื่อมัน่  (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาค 
โดยได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากบั 0.87 
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6. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการหาค่า
ความเช่ือมัน่แล้ว ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตวัอยา่ง 

การรวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 1. ติดต่อประสานงานไปยงัสาขาวชิา
ในแต่ละคณะ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ส ารวจการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

2. ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลโดยการ
แจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง  
 3.น าแบบสอบถามท่ีได้จากกลุ่ม
ตวัอย่างวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานโดยวิธีการทางสถิติด้วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์   

การวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจ
พฤติกรรมการเรียนรู ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
 1 .ผู ้ วิ จ ัย น าแ บ บ ส อบ ถ าม ด้ าน
พฤติกรรมการเรียนรู้ ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลมา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติโดยค านวณหา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แล้วน าไปเทียบเกณฑ์
ดงัน้ี  
 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดให้  5 
คะแนน 
 ระดบัความคิดเห็นมากให ้4 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นปานกลางให้ 3 
คะแนน 
 ระดบัความคิดเห็นนอ้ยให ้2 คะแนน  

 ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุดให้ 1
คะแนน   
 2.แปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบั
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง  
 3.ส รุปผลจากความ คิด เห็นของ
นกัศึกษาดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้ง 10 ดา้น 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการ
เรียนรู้ไดผ้ลดงัต่อไปน้ี  

ตัวแปรที่ศึกษา   x  S.D. ความหมาย 

1.ดา้นทศันคติในการเรียน 3.26 0.79 ปานกลาง 
2.ดา้นแรงจูงใจ 2.86 0.93 นอ้ย 
 3.ดา้นการจดัการเวลาเพื่อการ
เรียน 

3.22 1.03 ปานกลาง 

4.ดา้นความวิตกกงัวลในการเรียน 3.27 0.81 ปานกลาง 
5.ดา้นการมีสมาธิต่อการเรียน 3.38 0.86 ปานกลาง 
6.ดา้นกระบวนการรวบรวมขอ้มูล 3.13 0.94 ปานกลาง 
7.ดา้นความสามารถในการจบั
ประเด็นในบทเรียน 

3.16 0.87 ปานกลาง 

8.ดา้นการใชส่ื้ออุปกรณ์ในการ
เรียน 

3.17 0.83 ปานกลาง 

9.ดา้นการทบทวนการเรียน 3.36 0.92 ปานกลาง 
10.ดา้นการเตรียมตวัสอบ 3.30 0.94 ปานกลาง 

 
สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา
ระดับป ริญญาต รี  มห าวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  พบว่า โดยรวมนักศึกษามี
พฤติกรรมการเรียนเหมาะสมค่อนข้างมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรม
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การเรียนรู้มากท่ีสุดของนกัศึกษาคือ ดา้นการ
มีสมาธิต่อการเรียน และพฤติกรรมเรียนรู้
นอ้ยท่ีสุด คือดา้นดา้นแรงจูงใจ 
                 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัการศึกษาพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึง
เป็นวิจยัเชิงส ารวจความคิดเห็นของนกัศึกษา
เก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สามารถอภิปรายผลการศึกษา
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาไดด้งัน้ี     

1. ดา้นทศันคติในการเรียน นักศึกษา
มีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดบัปานกลาง 
เน่ืองจากนักศึกษามีพื้นฐานจากการเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
เม่ือเรียนในบางรายวิชา นักศึกษาคิดว่าเป็น
ส่ิงท่ียาก จึงส่งผลให้นักศึกษาไม่ตั้งใจเรียน 
ขาดเรียนบ่อย ไม่เห็นคุณค่าของการเรียนและ
ไม่กลา้แสดงออก ซ่ึงสอดคล้องกบั กิตติศกัด์ิ  
สรแพทย ์(2555) พบว่า ทัศนคติของนักศึกษา 
ขาดความคิด ริ เร่ิมสร้างสรรค ์ ขาดความ
มุ่งมั่นในการเรียน ไม่กล้าแสดงออก และ
ปัญหาของการเรียนอีกอยา่งหน่ึงคือเพื่อนร่วม
ชั้นเรียนมีพื้นฐาน ความรู้แตกต่างกนั 

2. ด ้า น แ ร ง จ ูง ใ จ ใน ก า ร เรี ย น  
นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ค่อนขา้งน้อย เน่ืองจากนักศึกษาขาดแรงจูงใจ 
ขาดความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้  เน่ืองจาก
คิดวา่การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ียาก ไม่ค่อยตั้งใจเล่า
เรียนศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พระมหาสมยศ 
เพียสา (2553) ปัญหาส าคญัของการจดัการ

เรียนการสอนในปัจจุบนัคือ ผูเ้รียนไม่ค่อยจะ
สนใจในการสอน ขาดเรียนบ่อย ส่ งผล
โดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นตัว
แปรท่ีมีความส าคัญ ท่ีสะท้อนให้ เห็นถึง
คุณภาพของผูเ้รียน        

3. ดา้นการจดัการเวลาเพื่อการเรียน 
นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง เน่ืองจากนกัศึกษาชอบเล่นเฟสบุ๊ค
กับไลน์มากเกินไป จึงส่งผลให้นักศึกษา
ท างาน ส่ งไม่ทัน เวลา ซ่ึ งสอดคล้องกับ       
งามพันธ์ุ   สัยศรี (2555) ผลการวิจัย พบว่า 
ผู้ เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ ก า ร จั ด ก าร เว ล า แ ล ะ
ประสิทธิผลของการจดัการเวลาปานกลาง 
ส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นการท างานไม่เสร็จตาม
เวลาเน่ืองจากใชเ้วลาในการเล่นอินเทอร์เน็ต  

4. ด้านความวิตกกงัวลในการเรียน 
นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง เน่ืองจากสาเหตุท่ีนักศึกษาไม่
เข้าใจในบทเรียนซ่ึงสอคล้องกับ  เจนจิรา     
ชัยปาน และคณะ (2556) ผลการวิจยัพบว่า 
ระดบัความวิตกกงัวลในการพูดภาษาองักฤษ
ของนักศึกษา พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
นักศึกษาไม่เข้าใจในส่ิงท่ีอาจารย์ก าลังจะ
สอนในรายวิชาภาษาองักฤษ นกัศึกษาจึงเกิด
ความวติกกงัวลและกลวัวา่จะสอบไม่ผา่น   

5. ด้านการมีสมาธิ ต่อการเรียน 
นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง เน่ืองจากนกัศึกษาขาดความสนใจ
ในส่ิงท่ีตนกระท าอยู่ และสนใจในหลายๆ 
เร่ืองในเวลาเดียวกัน จนท าให้นักศึกษาเสีย
สมาธิในการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกบัผ่องใส 
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เพชรรักษ์ และคณะ (2555) ผลการวิจยัพบว่า 
ร ะ ดั บ พ ฤ ติ ก ร รม ก าร เรี ย น ท่ี มี ผ ล ต่ อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา ในดา้น
การมีสมาธิต่อการเรียน อยู่ในระดับปาน
กลาง เน่ืองจากนกัศึกษาชอบนัง่คิดเร่ืองอ่ืนท่ี
ไม่ใช่เร่ืองเรียน ชอบคุยในเวลาเรียน จึงส่งผล
ต่อการมีสมาธิในการเรียน 

6. ดา้นกระบวนการรวบรวมขอ้มูล 
นกัศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดบั
ปานกลาง เน่ืองจากนักศึกษามีการจดบนัทึก
อย่างมีขั้นตอนและจดัล าดบัความส าคญัของ
เน้ือหา ซ่ึงสอดคล้องกับ ผ่องใส เพชรรักษ ์
และคณะ (2555) ผลการวิจยัพบว่า ระดบั
พฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ท า งก าร เรี ย น ข อ งนั ก ศึ ก ษ า  ใ น ด้ า น
กระบวนการรวบรวมข้อมูลอยู่ในระดับ   
ปานกลาง นักศึกษาเลือกจบัใจความส าคัญ
ของเน้ือหาของเน้ือหา จดบนัทึกหัวขอ้ต่างๆ 
เพื่อง่ายต่อการจดจ า 

7. ด้านความสามารถในการจับ
ประเด็นในบทเรียน นักศึกษามีพฤติกรรม
การเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง เกิดจาก
สาเหตุนักศึกษาไม่เข้าใจในบทเรียนนั้ นๆ 
และไม่สามารถสรุปเน้ือหาในรายวิชาท่ีเรียน
ได้ ซ่ึงสอดคล้องกบั จินตนา พรพิไลพรรณ 
(2555) ผลการวิจยัพบว่า ในด้านการเลือก
ประเด็นส าคญัในเน้ือหา ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 
ระดับปานกลาง นักศึกษาไม่สามารถสรุป
เน้ือหาส าคัญและไม่สามารถแยกข้อมูลท่ี
ส าคญัและไม่ส าคญัท่ีไดจ้ากการอ่านต ารา 

8. ด้านการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือใน
การเรียน นกัศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้ อยู่
ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากนักศึกษาใช้ส่ือ
ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีความ
ทนัสมยั ซ่ึงสอดคล้องกบั ผ่องใส เพชรรักษ ์
และคณะ (2555) ผลการวิจยัพบว่า ระดบั
พฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษา ในด้านการใช้
อุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน อยู่ในระดับ
ปานกลาง เน่ืองจากนกัศึกษาใชส่ื้อ เช่น สมุด
จดบนัทึก ส่ือทางคอมพิวเตอร์จดบนัทึกจาก
การเรียนการสอนของอาจารย์ และมีการ
ทบทวนบทเรียนอยูเ่สมอ  

9. ด้านการทบทวนและการเตรียม
ตวัเขา้เรียน นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากนักศึกษามี
ภาระงานท่ีตอ้งท าส่งครูผูส้อนมีจ านวนมาก 
ซ่ึงสอดคล้องกบั รวงดี ชีวะสุทโธ (2555) 
ด้านการทบทวนและการเตรียมตวัเข้าเรียน 
นกัศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดบั
ปานกลาง จากผลวจิยัอธิบายไดว้า่นกัศึกษาท่ี
มีกิจกรรมการเรียนเยอะ  

10. ดา้นการเตรียมตวัสอบ นักศึกษา
มีพฤติกรรมการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
เน่ืองจากช่วงเวลาเรียนนักศึกษาต้องท า
กิจกรรมเวลาเรียนเป็นอยา่งมาก จึงไม่ค่อยได้
เตรียมตวัสอบอย่างเต็มท่ี ซ่ึงสอดคล้องกับ 
จินตนา พรพิไลพรรณ (2555) ผลการวิจัย
พบว่า ดา้นการเตรียมตวัสอบและกลยุทธ์ใน
การสอบ  มีค่ า เฉ ล่ี ยในระดับปานกลาง 
นกัศึกษายงัมีปัญหาในการท าความเขา้ใจกบั
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ค าถามในขอ้สอบ ทั้งน้ีเน่ืองจากนักศึกษามี
การเตรียมตวัสอบนอ้ย  

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  
จากการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้

ของ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับค่อนข้างเหมาะสม มีเพียงด้าน

แรงจูงใจท่ีมีผลออกมาอยู่ในระดับค่อนขา้ง
น้อย ดงันั้นควรสร้างนวตักรรมการเรียนรู้ท่ี
สามารถท าให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ และเป็นแนวทางในการให้นักศึกษา
ได้พฒันาปรับปรุงพฒันาตนเองให้ประสบ
ความส าเร็จในการเรียน 
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