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บทคัดย่อ 
  พฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีช้ันต้นของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี โดย
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ 10 ด้าน ได้แก่ ด้านทัศนคติในการเรียน ด้านแรงจูงใจในการเรียน ด้านการจัดการกับเวลาในการเรียน 
ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเรียน ด้านการมีสมาธิและการเอาใจใส่ต่อการเรียน ด้านกระบวนการรวบรวม
ข้อมูล ด้านการเลือกใจความส าคัญและการจดจ าเนื้อหาท่ีส าคัญ ด้านการใช้เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือการเรียน ด้าน
การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน และด้านยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ   พบว่า
พฤติกรรมการเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อ พฤติกรรมการเรียน ที่อยู่ในระดับมาก 
พบว่า ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเรียน รองลงมาคือ การใช้เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือการ  
พฤติกรรมการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง คือการทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน รองลงมาคือ 
กระบวนการรวบรวมข้อมูล แรงจูงใจในการเรียน การจัดการกับเวลาในการเรียน และยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ 
การเลือกใจความส าคัญและการจดจ าเนื้อหาที่ส าคัญ และการมีสมาธิและการเอาใจใส่ต่อการเรียน ตามล าดับ   ส่วนข้อค าถามที่
ผู้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการเรียน อยู่ในระดับน้อย คือ ด้านทัศนคติในการเรียน    
ค าส าคัญ: พฤติกรรม  , พฤติกรรมการเรียน , การบัญชีช้ันต้น 

 
 

Abstract 
  Accounting preliminary study habits of students. Faculty of Business and Information Technology 
Undergraduate By studying the behavior of the 10 aspects attitudes learned in school. The motivation to 
learn The deal with the time to learn. The anxiety about their practice in the classroom. The focus and 
attention to students. The data collection process The selection of the focus and recognize important 
content. The techniques and equipment to aid learning. The self-test, review and preparation of study. And 
tactical aspects of the exams and exam preparation. The study found that the behavior of respondents. Is 
moderate Considering item Study habits The levels were very concerned about their practice in the 
classroom, followed by the use of equipment and technical assistance. Study habits Is moderate Is testing 
self-review and preparation of study, followed by the information gathering process. Motivation to Learn Time 
to learn to deal with. And strategies for exams and exam preparation. Selecting the focus and recognize 
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important content. The focus and attention to the study by the questionnaire respondents. Study habits At 
the least is the attitude of learning. 
Keywords:  behavior , Accounting 
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน 

 
1.บทน า 

ในปัจจุบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีได้จัดการเรียนการสอนวิชาการบัญชีช้ันต้น มุ่งเน้นให้
นักศึกษาเรียนรู้จริยธรรมของวิชาชีพบัญชี มีความรู้แม่บทการบัญชี สามารถเข้าใจหลักการ และวิธีบันทึกบัญชีตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
การจัดท างบการเงิน เพื่อน าไปใช้ในการจัดท างบการเงินของกิจการ เนื่องจากวิชาการบัญชีช้ันต้นเป็นวิชาชีพท่ีสอนพื้นฐานด้านการ
บัญชีให้กับนักศึกษาทุกคนในระดับปริญญาตรี (อัมพวรรณ เมฆฉาย และคณะ, 2558)  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้าสามารถบันทึกรายการทางบัญชีได้ครบวงจรบัญชี วิธีการปฏิบัติทางบัญชีตาม
หลักการบัญชีท่ียอมรับโดยทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชี และมีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความรู้ด้านการจัดการ กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในปัจจุบันรวมถึงฝึกให้นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบสูงท้ังต่อตนเอง และสังคม ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเคารพต่อระเบียบ กฎเกณฑ์   ต่าง 
ๆ ขององค์กรและสังคม ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการประกอบวิชาชีพทางการบัญชี  

พฤติกรรม ตามความหมายของราชบัณฑิตสถาน (2546) หมายถึงกระท าหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด 
ความรู้สึก เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า   ชุดา  จิตพิทักษ์ (2525)  กล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมว่า หมายถึง การกระท าของบุคคล
ไม่เฉพาะที่แสดงออกมาปรากฏภายนอกเท่านั้น แต่ยังรวมหมายถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคลซึ่งไม่สามารถสงัเกตเห็นไดโ้ดยตรง 
เช่น คุณค่าที่เขายึดถือเป็นหลักประกันในการประเมินสิ่งต่าง ๆ ทัศนคติ เจตคติที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ความคิดเห็น ความเช่ื อ รสนิยม 
และสภาพจิตใจ ซึ่งเป็นลักษณะของบุคลิกท่ีก าหนดพฤติกรรม    ขณะที่โยธิน  ศันสนยุทธ (2533) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรม 
หมายถึงการกระท าท่ีสังเกตได้ เช่น การพูด การเดิน การเต้นของหัวใจ การรับรู้ การคิด การจ า และการรู้สึก การกระท าที่สังเกต
ไม่ได้ เช่น ผู้กระท ารู้ตัว ไม่รู้ตัว หรือเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เป็นการกระท าเพื่อตอบสนองความต้องการของ
แต่ละบุคคล ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสิ่งกระตุ้นภายในและภายนอก    นอกจากนั้นสมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต (2549)  กล่าวถึงว่า
พฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระท าหรือแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่สามารถ
สังเกตได้ หรือได้ยินหรือวัดได้ ซึ่งการแสดงออกหรือตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกร่างกายก็ได้     และบุปผชาติ  
ทัฬหิกรณ์ (2547) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ ว่าพฤติกรรมการเรียนรู้นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) และการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning)   ซึ่งล้วนเป็นพฤติกรรมของนักศึกษา
ในยุคสมัยปัจจุบันท้ังสิ้น 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัย คณะผู้วิจัยได้ศึกษาถึงปัญหาและหลักการทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงได้ท าการวิจัยถึงผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนการบัญชีช้ันต้นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อประโยชน์ในการน าแนวคิดและผลการวิจัยไปแก้ปัญหา และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับนักศึกษาโดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับวงการวิชาการต่อไป 
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1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาแนวคิดในการติดตามพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีช้ันต้นของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี 

1.2  ขอบเขตของการวิจัย 

1.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.2.1.1 ประชากร คือ  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบัญชีช้ันต้น  

1.2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ 

- นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  ช้ันปีท่ี 1 จ านวน 142 คน 

- นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ช้ันปีท่ี 2 จ านวน     63 คน 

- นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ  ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 134 คน  

1.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  

1.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ สาขาวิชาเอกท่ีศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   ช้ันปีท่ีก าลังศึกษาความรู้

และรายได้ 

1.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งออกเป็น  
3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สาขาวิชาเอกท่ีศึกษา 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- ช้ันปีท่ีก าลังศึกษาความรู้ 

- รายได้ต่อเดือน 

ตอนท่ี 2 เป็นค าถามลักษณะมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีช้ันต้นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งค าถามได้ 10 ด้านดังนี ้

- ด้านทัศนคติในการเรียน 

- ด้านแรงจูงใจในการเรียน 
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- ด้านการจัดการกับเวลาในการเรียน 

- ด้านความวิตกเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเรียน 

- ด้านการมีสมาธิและการเอาใจใส่ต่อการเรียน 

- ด้านกระบวนการรวบรวมข้อมูล 

- ด้านการเลือกใจความส าคัญและการจดจ าเนื้อหาท่ีส าคัญ 

- ด้านการใช้เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือการเรียน 

- ด้านการทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน 

- ด้านยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัว 
ทั้งนี้ลักษณะแบบสอบถามในตอนที่ 2 จะเป็นแบบสอบถามที่เป็นค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า rating scale ซึ่งมี

ลักษณะค าถามที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความส าคัญของระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังน้ี 
ระดับ 5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ระดับ 4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
ระดับ 3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย 
ระดับ 1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เป็นค าถามลักษณะปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะได้โดยเสรี 
2.2 ขั้นตอนการวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ขั้นตอนเตรียมการ 

ผู้วิจัยด าเนินการจัดท าแบบสอบถามพฤติกรรมของนักศึกษาโดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรม 

2. ขั้นด าเนินการ 

ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลตะวันออก ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบัญชีช้ันต้น  
3. ขั้นด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย  

2.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยค านวณค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่  

(Frequency) รายงานผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินไว้ ดังน้ี 
 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง   นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง   นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง   นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
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 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง   นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง   นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

2.3.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ร้อยละค่า 

ร้อยละข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนวิชาบัญชีช้ันต้นของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 

ปริญญาตรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี ้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
1. การแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 

  ร้อยละ = 
ความถ่ีของรายการนั้น

ความถ่ีทั้งหมด
  x 100 

2. การหาค่าเฉลี่ย ( ̅) ของกลุ่มตัวอย่าง 

 ̅ = 
∑ 

 
   

เมื่อ  ̅ แทนค่าคะแนนเฉลี่ย 

  ∑  แทนผลรวมของคะแนน 

  แทนจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  
3. การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   S.D. = √
∑(   ̅) 

   
   

เมื่อ S.D. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   แทนค่าคะแนนเฉลี่ย 

 ̅ แทนค่าคะแนนเฉลี่ย   

  แทนจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

3. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถรายงานผลได้ดังนี้ 
 การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีช้ันต้นของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ
ปริญญาตรี โดยศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ 10 ด้าน ได้แก่ ด้านทัศนคติในการเรียน ด้านแรงจูงใจในการเรียน ด้านการจัดการกับ
เวลาในการเรียน ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเรียน ด้านการมีสมาธิและการเอาใจใส่ต่อการเรียน ด้าน
กระบวนการรวบรวมข้อมูล ด้านการเลือกใจความส าคัญและการจดจ าเนื้อหาที่ส าคัญ ด้านการใช้เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์
ช่วยเหลือการเรียน ด้านการทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน และด้านยุทธวิธีในการสอบและการเตรียม
ตัวสอบ  
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแสดงจ านวน และค่าร้อยละ ดังแสดงไว้ใน        
ตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
     หญิง 

 
133 

 
71.90 

     ชาย 52 28.10 
อาย ุ
     15 – 20 ปี  

 
82 

 
44.30 

     21 – 25 ปี 98 53.00 
     26 – 30 ปี 5 2.70 

สาขาวิชาเอกที่ศึกษา 
     สาขาวิชาการบัญชี  

 
78 

 
42.20 

     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 34 18.40 
     สาขาวิชาการจัดการ 73 39.50 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     ต่ ากว่า 2.00  

 
2 

 
1.10 

     2.00 – 2.50  30 16.20 
     2.51 – 3.00 74 40.00 
     3.01 – 3.50  61 33.00 
     ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 18 9.70 
ชั้นปีที่ก าลังศึกษาหาความรู้ 
     ช้ันปีท่ี 1  

 
78 

 
42.20 

     ช้ันปีท่ี 2  107 57.80 

รวม 185 100.00 
จากตารางที่ 1 พบว่า 
เพศ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 71.90 รองลงมา เป็นเพศชาย จ านวน 

52 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10 
อาย ุส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 20 – 25 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 รองลงมา มีอายุ 15 – 

20 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 และ มีอายุ 25 – 30 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 
สาขาวิชาเอกที่ศึกษา ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเรียนสาขาวิชาการบัญชี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 42.20 

รองลงมาสาขาวิชาการจัดการ จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.40 ตามล าดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ที่ 2.51 – 3.00 จ านวน 74 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ที่ 3.01 – 3.50 จ านวนที่ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 ผลสัมฤทธิ์



 
 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 659 
 

ทางการเรียนอยู่ที่ 2.00 – 2.50 จ านวนที่ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ที่ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จ านวนที่ 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ที่ต่ ากว่า 2.00  จ านวนที ่2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดับ 

ชั้นปีที่ก าลังศึกษาหาความรู้ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 57.80 รองลงมา
อยู่ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 42.20 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีช้ันต้นของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับปริญญาตรี โดยศึกษา 10 ด้าน ได้แก่ ด้านทัศนคติในการเรียน ด้านแรงจูงใจในการเรียน ด้านการจัดการกับเวลา
ในการเรียน ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเรียน ด้านการมีสมาธิและการเอาใจใส่ต่อการเรียน ด้านกระบวนการ
รวบรวมข้อมูล ด้านการเลือกใจความส าคัญและการจดจ าเนื้อหาที่ส าคัญ ด้านการใช้เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือการ
เรียน ด้านการทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน และด้านยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ท าเป็นรายข้อเฉพาะด้านและภาพรวม ดังแสดงไว้ใน
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 สรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเรียน  

ข้อ พฤติกรรมการเรียน  ̅ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 ทัศนคติในการเรียน 2.28 0.711 น้อย 
2 แรงจูงใจในการเรียน 3.30 0.421 ปานกลาง 

3 การจัดการกับเวลาในการเรียน 3.30 0.566 ปานกลาง 

4 ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเรียน 3.62 0.466 มาก 
5 การมีสมาธิและการเอาใจใส่ต่อการเรียน 2.83 0.779 ปานกลาง 
6 กระบวนการรวบรวมข้อมูล 3.38 0.569 ปานกลาง 
7 การเลือกใจความส าคัญและการจดจ าเนื้อหาท่ีส าคัญ 3.03 0.831 ปานกลาง 
8 การใช้เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือการเรียน 3.51 0.543 มาก 
9 การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน 3.45 0.825 ปานกลาง 
10 ยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ 3.30 0.828 ปานกลาง 

รวม 3.20 0.499 ปานกลาง 

จากตารางที่ 2  สรุปพฤติกรรมการเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20 และเมื่อ
พิจารณารายข้อ พฤติกรรมการเรียน ที่อยู่ในระดับมาก พบว่า ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.62 
รองลงมาคือ การใช้เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือการเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.51 

ข้อค าถามที่ผู้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง คือการทดสอบตนเอง การทบทวน และการ
เตรียมตัวในการเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.45 รองลงมาคือ กระบวนการรวบรวมข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 3.38 แรงจูงใจในการเรียน การจัดการ
กับเวลาในการเรียน และยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ มีค่าเฉลี่ย 3.30 การเลือกใจความส าคัญและการจดจ าเนื้อหาที่
ส าคัญ มีค่าเฉลี่ย 3.03 และการมีสมาธิและการเอาใจใส่ต่อการเรียน มีค่าเฉลี่ย 2.83 ตามล าดับ 

ส่วนข้อค าถามที่ผู้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการเรียน อยู่ในระดับน้อย คือ ด้านทัศนคติในการเรียน มีค่าเฉลี่ย 2.28 
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อภิปรายผล 
1. คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีช้ันต้นของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระดับปริญญาตรี โดยศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ 10 ด้าน ได้แก่  ด้านทัศนคติในการเรียน ด้านแรงจูงใจในการเรียน 
ด้านการจัดการกับเวลาในการเรียน ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเรียน ด้านการมีสมาธิและการเอาใจใส่ต่อการ
เรียน ด้านกระบวนการรวบรวมข้อมูล ด้านการเลือกใจความส าคัญและการจดจ าเนื้อหาที่ส าคัญ ด้านการใช้เทคนิคและเครื่องมือ
อุปกรณ์ช่วยเหลือการเรียน ด้านการทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน และด้านยุทธวิธีในการสอบและการ
เตรียมตัวสอบ   พบว่าพฤติกรรมการเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อ พฤติกรรมการ
เรียน ท่ีอยู่ในระดับมาก พบวา่ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเรียน รองลงมาคือ การใช้เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์
ช่วยเหลือการเรียน  ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ข้อค้นพบที่สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา พรพิไลพรรณ (2556 
: 74) พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนษย์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับแนวคิดของ ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ (2525 : 2 อ้างใน นุชนารถ แช่มกัน.  2550 : 42) กล่าวว่า องค์ประกอบ
ของพฤติกรรมการเรียนหรือวิธีการเรยีนหรอืวิธีการเรียนที่ดีกว่านั้น เป็นสิ่งที่ปฏิบัติตามได้ยากในตอนต้น แต่ถ้าปฏิบัติติดต่อกันเป็น
เวลานานพอสมควรแล้ว พฤติกรรมทางการเรียนที่ดีนั้นก็จะติดเป็นนิสัยประจ าตัว ซึ่งพฤติกรรมทางการเรียนที่ดี ได้แก่ การแบ่ง
เวลาส าหรับการศึกษาไว้เป็นสัดส่วนเมื่อถึงเวลาเรียนก็เรียน ตั้งอกตั้งใจเรียน พยายามรักษาเวลาและท าตามตารางเวลาที่ก าหนดไว้
ให้ได้ทุกวัน หาสถานท่ีศึกษาให้เหมาะสม บังคับใจให้แน่วแน่ต่อการเรียน และต้องท างานให้ส าเร็จ ก าหนดงานที่จะท าให้เหมาะสม
กับความสามารถ สอดคล้องกับผลวิจัยของ พัชนี จันทร์ศิริ (2548 : 98) พบว่า พฤติกรรมของผู้เรียนช่วงช้ันที่ 3 ในสาระวิชา
ประวัติศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งในเรื่องการท างานตามที่ผู้สอนก าหนดให้ การร่วม
กลุ่มกับเพื่อนเมื่อมีกิจกรรมกลุ่ม และการนั่งเงียบไม่เข้าร่วมกิจกรรมนั้น อาจเนื่องมาจากวิธีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่
หลากหลาย หรือไม่น่าสนใจเท่าที่ควร ท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกจ าเจ ขาดความกระตือรือร้น และขาดแรงจูงใจในการเรียน  
และสอดคล้องกับแนวคิดของ อาภรณ์ ใจเที่ยง (2540 : 15 – 17) กล่าวว่า การใช้เครื่องล่อใจ (Incentive) เช่น การให้รางวัล  
การแข่งขัน จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความปรารถนาที่จะเรียนและสนใจที่จะเรียนมากยิ่งขี้น ส่วนข้อค าถามที่ผู้ตอบแบบสอบถาม 
พฤติกรรมการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง คือการทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน รองลงมาคือ  
กระบวนการรวบรวมข้อมูล แรงจูงใจในการเรียน การจัดการกับเวลาในการเรียน และยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ 
การเลือกใจความส าคัญและการจดจ าเนื้อหาที่ส าคัญ และการมีสมาธิและการเอาใจใส่ต่อการเรียน ตามล าดับ   ส่วนข้อค าถามที่
ผู้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการเรียน อยู่ในระดับน้อย คือ ด้านทัศนคติในการเรียน ในส่วนนี้มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สน้บสนุนผลการวิจัยของคณะผู้วิจัยในหลายเรื่องอาทิเช่น  พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง  พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนช่วงช้ันท่ี 3 ในสาระประวัติศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นต้น 
 
4. สรุป 
 พฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีช้ันต้นของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่ค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้    จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
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ให้เกิดประสิทธิภาพ    ส่งผลต่อคุณภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อันจะท าให้สังคม
ได้บัณฑิตอันเป็นผู้น าและเป็นปัญญาชนสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศสืบไป 
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ที่ให้การสนับสนุนในการวิจัยครั้งนี้ 
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	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



