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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เพื่อศึกษา พฤติกรรมการเรียนวิชาการภาษีอากร และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการภาษีอากร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรการจัดการช้ันปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบ
สังเกตพฤติกรรมและแบบทดสอบ สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  ผลการศึกษาพบว่า 
พฤติกรรมการเรียนวิชาการภาษีอากรโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.92 แต่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
พอใช้ มีคะแนนเฉลี่ย 63.81 จากคะแนนเต็ม 100 หรือเกรดเฉลี่ย C เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเรียน 5 ด้านพบว่า 
ความตั้งใจ  ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และการเข้าช้ันเรียน อยู่ในระดับดี และความเข้าใจ อยู่ในระดับปาน
กลาง พฤติกรรมการเรียนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากรอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 0.703 โดยพฤติกรรมการเรียนสามารถพยากรณ์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการภาษีอากรของนักศึกษาได้ร้อยละ 49.40 

   

Abstract 
This research were to study learning behavior and the relationship between learning behavior 

and academic achievement of students in taxation. The samples were students who studying 
management at the faculty of Business Administration and Liberal Art at RMUTL-Nan. The instruments 
for collecting data were behavior observation and tests. The statistical methods for analyzing data 
were mean and Pearson Product-Moment Correlation Coefficient. The results showed that the 
students’ learning behavior in taxation was at good level but the average achievement was moderate 
score: 63.81 out of 100 scores (C). The students’ learning behavior of five domains found that the 
intention of punctuality, timely attention, responsibility and attendance were good. Their 
understanding behavior was moderate. There was positive statistically significant relationship between 
learning behaviors and academic achievement of students in taxation at 0.01 levels. The correlation 
coefficient was 0.703.The learning behaviors could predict the academic achievement as 49.40 
percent. 
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

1. บทน า 
“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการว่าผูเ้รยีนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน

มีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ”  (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ , 2542) การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) สถาบันการศึกษา นอกจากมีหน้าที่จัดการ
เรียนการสอนแล้วยังมีหน้าที่ในการประเมินผู้เรียนควบคู่ไปกับการเรียนการสอน โดยพิจาณาจากพัฒนาการของผู้เรียน 
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การทดสอบ เป็นต้น 

พฤติกรรมการเรียน เป็นการกระท าหรือการแสดงออก ผ่านทางกริยา อาการ ในช่วงเวลาเรียนและการ
ปฏิบัติตนทางด้านการเรียน เช่น ความสนใจ ตั้งใจฟัง การตอบค าถาม การท าแบบฝึกหัด การอ่านหนังสือ และ
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับบทเรียนนอกห้องเรียน เป็นต้น ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือผลการเรยีน เป็นความส าเร็จ
ทางการเรียนเนื่องมาจากความสามารถทางร่างกายและทางสมองของผู้เรียน บวกกับกระบวนการเรียนการสอนในช้ัน
เรียน หรือเกิดจากความรู้ ทักษะ และความสามารถทางสมองของผู้เรยีน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยังใช้ก าหนดโอกาสใน
การท างานหรือศึกษาต่อได้ส่วนหน่ึง ดังจะเห็นจากการรับสมคัรงานหลายแห่งจะพิจารณาผลการเรียนด้วยนอกจากการ
สอบคัดเลือก ผจงจิต อินทสุวรรณและคณะ (2536) กล่าวว่า ผลการเรียนเป็นดัชนีช้ีวัดความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ของผู้เรียน เพราะผลการเรียนเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผลของบุคคลว่าเกิดการเรียนรู้
แล้วเท่าใด มีความสามารถชนิดใด หรืองานวิจัยของ พรพจน์ เพชรทวีพรเดช (2547) พบว่าพฤติกรรมการเรียนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

วิฟฟอร์ดและวิลลอชบี (Wifford and Willoughby, 1968, อ้างถึงใน ทรงพล ภูมิพัฒน์,2538) ได้
ท าการศึกษาทัศนคติกับพฤติกรรมทางการเรียน พบว่า จ านวนการขาดเรียนและทัศนคติต่อวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กัน 
เกรดที่เรียนมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อวิชาที่เรียนและทัศนคติทั่วๆไป หมายความว่าทัศนคติมีส่วนส าคัญมากที่จะท า
ให้การเรียนประสบความส าเร็จ  จุไรรัตน์ ดวงจันทร์ (2548) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการ
เรียนในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กับทักษะกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างจ านวน 319 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลมีทัศนคติที่
เป็นกลางต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีพฤติกรรมการเรียนในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางอยู่ในระดับมาก ทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยส าคัญ (r = 0.317 และ r = 0.757)  
ประณต เค้าฉิม (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่าง คือนิสิต คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ก าลังเรียนช้ันปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2548 และผ่านการเรียนวิชาศึกษา
ทั่วไปใน ช้ันปีที่ 1 มาแล้ว 5 รายวิชา รวมจ านวนนิสิตในกลุ่มตัวอย่าง 294 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่านิสิตมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรวมทุกวิชาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี มีทัศนคติทางการเรียนท่ีดี แต่ มีการบริหารเวลาในการเรียนอยู่ในระดับ
เหมาะสมปานกลางค่อนข้างต่ ากว่าด้านอื่น ๆ และได้รับการ สนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง 
ไม่พบว่านิสิตหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกวิชาและรายวิชาดีกว่านิสิตชาย อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แต่นิสิตหญิงมีพฤติกรรมการเรียนโดยรวมและบางด้านเหมาะสมมากกว่านิสิต  ชาย และได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัวและจากเพื่อนมากกว่านิสิตชาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาเอก
ต่างกันมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังรายวิชาและรวมทุกวิชาแตกต่างกัน แต่มีพฤติกรรมการเรียนและได้รบัการสนับสนนุ
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ทางสังคมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับการ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่มตี่อ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังรายวิชาและรวมทุกวิชาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และยังพบว่าแรงจูงใจทางการเรียน เป็นตัวแปรด้านพฤติกรรมการเรียนเพียงตัวเดียวที่เข้าท านายผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากตัวอย่างวิจัยช้ันเรียนที่กล่าวมา ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอน(ผู้วิจัย)ที่ได้พบปัญหาในการเรียน
การสอนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เช่นปัญหา
พฤติกรรมของผู้เรียน ได้แก่การเข้าเรียนสาย การขาดเรียน ความรับผิดชอบในงาน ความกระตือรือร้น ความตั้งใจ
ขยันหมั่นเพียร เป็นต้น พฤติกรรมเหล่านี้มีผลกระทบกับการเรียนการสอนอย่างยิ่ง เช่น เรียนไม่ทันเพื่อน ไม่มีสมาธิใน
การเรียน  ไม่ติดตามการเรียน ไม่เข้าใจ  ดังนั้นในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ผู้สอนจึงเห็นความส าคัญในการท า
วิจัยช้ันเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการภาษีอากรและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากร เพื่อน ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในช้ัน
เรียนโดยคาดหวังว่าจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรดีขึ้น 
  

2. วิธีการศึกษา  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการภาษีอากร ในภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2554 จ านวน 5 ห้องเรียน มีทั้งหมด 105 คน สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยการจับ
ฉลากมาเพียง 1 ห้องเรียนเพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยจับฉลากได้นักศึกษาหลักสูตรการจัดการช้ันปีท่ี 2 จ านวน 21 คน   

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  ตัวแปรอิสระได้แก่พฤติกรรมการเรียน 5 ด้านคือ การเข้าช้ันเรียน ความตรงต่อ
เวลา ความรับผิดชอบ ความตั้งใจขยันหมั่นเพียร  และความเข้าใจในการเรียน  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการภาษีอากร  

สมมติฐานการวิจัย : พฤติกรรมการเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากรใน
ทิศทางเดียวกัน  

ข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลทุติยภูมิได้จากเอกสาร ต ารา website 
ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมทีผู่้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อจดบันทึกพฤติกรรมการแสดงออกในช้ันเรียน 5 ด้านดังนี ้

การเข้าช้ันเรียน ใช้แบบตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนประกอบการพิจารณาเพื่อตรวจสอบการเข้าช้ันเรียน และ
จะได้ข้อมูลการขาดเรียน การมาสาย และการลา  

ความตรงต่อเวลา นอกจากประเมินจากการเข้าช้ันเรียน จากใบตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนแล้วจะประเมิน
จากการส่งงานตามก าหนด และการมอบหมายงาน 

ความรับผิดชอบในการเรียน  ประเมินจาก การเข้าช้ันเรียน การมอบหมายงาน  
ความตั้งใจขยันหมั่นเพียร  สังเกตจากความกระตือรือร้น ความสนใจในการเรียน 
ความเข้าใจ  ประเมินจากการตอบค าถาม  การท าแบบฝึกหัด 
โดยก าหนดเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับได้แก่  5 เท่ากับดีมาก  4 เท่ากับดี  3 เท่ากับพอใช้            

2 ต้องปรับปรุง  และ 1 คือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  โดยก าหนดค่าในการแปลผลการวิจัย ดังนี้ คะแนน 3.67-5.00  
แสดงว่ามีพฤติกรรมการเรียนดีหรือเหมาะสม คะแนน 2.34 – 3.66 มีพฤติกรรมการเรียนปานกลาง และคะแนน    
1.00 – 2.33 มีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสมน้อยหรือต้องปรับปรุง 

2. ใช้แบบทดสอบย่อย แบบทดสอบสอบกลางภาค แบบทดสอบปลายภาค และงานมอบหมาย เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์ผ่านไว้ร้อยละ 50          
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

และหาค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ น ารายชื่อนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ไปเทียบเคียงกับแบบสังเกตพฤติกรรมในข้อ1) 
ในการพิจารณาผลการเรียนจะใช้วิธีอิงเกณฑ์ตามระเบียบการวัดผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

3. ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ครั้งคือครั้งที่ 1 เมื่อเสร็จสิ้นการสอบกลางภาค และครั้งที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้นการ
สอบปลายภาค โดยเมื่อมีผลการวิเคราะห์ครั้งที่ 1 แล้วจะท าการคัดแยกนักศึกษาที่มีระดับคะแนนพฤติกรรมต่ า เพื่อหา
แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน โดยผู้วิจัยจะใช้เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อปรับ
พฤติกรรม เช่นท ากิจกรรมกลุ่มย่อยในช้ันเรียน การท าแบบฝึกหัดโดยใช้ระบบเพื่อนแนะน าเพื่อน รวมทั้งวิธีการ
เสริมแรงทางบวกส าหรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น คืนคะแนนที่เคยหักถ้าไม่ขาดเรียนหรือมาเรียนทันเวลา ค าชม 
เป็นต้น และการเสริมแรงทางลบส าหรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  

4. หาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากรโดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน (r) เพื่อทดสอบว่าพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการภาษี
อากรมีความสัมพันธ์กันจริงหรือไม่ เป็นไปในทิศทางใด มากน้อยเพียงใดการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบ
สังเกตพฤติกรรม  ผู้วิจัยได้น าแบบสังเกตพฤติกรรมที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพ ได้ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ 4.2 อยู่ในระดับดีสามารถน ามาใช้ได้แบบทดสอบใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดจะได้ 0 คะแนน ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คนพิจารณา
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.7 และหาความเช่ือมั่น ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน
(Kuder-Richardson method) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.64 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
กลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการภาษี

อากรในครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 หลักสูตรการจัดการ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการภาษีอากร 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
จ านวน 1 ห้องเรียน 21 คน เป็นนักศึกษาหญิงทั้งหมด ท าการวอเคราะห์ข้อมูล 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 เมื่อเริ่มเรียนจน
เสร็จสิ้นการสอบกลางภาค ครั้งท่ี 2 หลังสอบกลางภาคจนกระทั่งเสร็จสิ้นการสอบปลายภาค ผลการศึกษาเป็นดังน้ี 
3.1 พฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากร  

การประเมินพฤติกรรมการเรียนวิชาการภาษีอากรโดยใช้แบบสังเกตตั้งแต่เริ่มเรียนถึงก่อนสอบกลางภาค 
พบว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.86) โดยนักศึกษาจ านวน 14  คนมีพฤติกรรมการเรียนอยู่ใน
ระดับดี มี 7 คนที่มีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และมีเพียง 1 คนที่ต้องปรับปรุงพฤติกรรม คะแนน
พฤติกรรมการเรียนต่ าสุดเท่ากับ 2.22 และสูงสุดเท่ากับ 4.60 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมเป็นรายด้านใน 5 ด้านพบว่าด้าน
ความตั้งใจเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ4.53 โดยมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี 3 ด้านคือ ความตั้งใจ สังเกตจากความ
กระตือรือร้นความสนใจในการเรียน ขยันหมั่นเพียร ความตรงต่อเวลา ซึ่งประเมินจากการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตาม
ก าหนด ความรับผิดชอบ สังเกตจากงานที่มอบหมาย (ค่าเฉลี่ย 4.52, 4.29, 3.86 ตามล าดับ)  

ในขณะที่การเข้าช้ันเรียน โดยการเช็คช่ือ และความเข้าใจ ซึ่งประเมินจากการตอบค าถามและการท า
แบบฝึกหัดในช้ันเรียน มีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.57 และ 3.00 ตามล าดับ) โดยความเข้าใจมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากร จากคะแนนงานมอบหมายที่สะสมมาระหว่างภาคร้อยละ 15 
และคะแนนสอบกลางภาคร้อยละ 30 รวมทั้งหมด 45 คะแนน ก าหนดเกณฑ์ผ่านไว้ร้อยละ 50 (หรือ 22.5 คะแนน) 
พบว่ามีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 คนคือล าดับท่ี 1, 15 และ 17 สาเหตุคือมีคะแนนสอบกลางภาคต่ า (สอบไม่ผ่าน) และคะแนน
งานมอบหมายต่ าคือส่งงานไม่ครบตามก าหนด หรือส่งแล้วไม่ถูกต้อง คุณภาพของงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เมื่อน าข้อมูล
พฤติกรรมการเรียนมาเทียบเคียงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเรียนที่ต้องปรับปรุงมี      
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3 ราย คือนักศึกษาล าดับท่ี 1 และนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเรียนปานกลางอีก 2 รายคือล าดับท่ี 5 และ 17 ทั้ง 3 ราย 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (ตารางที่ 1)  

เมื่อเสร็จสิ้นการสอบกลางภาค ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งท่ี 1 มาใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียน เช่นการท ากิจกรรมกลุ่มย่อยในช้ันเรียน การท าแบบฝึกหัดโดยใช้ระบบเพื่อนแนะน าเพื่อนในการ
ค านวณภาษี การมอบหมายงานให้ท าแบบฝึกหัด ทั้งในช้ันเรียนและเป็นการบ้าน การใช้แรงเสริมทางบวกเช่นคืนคะแนน
ที่เคยหักถ้าไม่ขาดเรียนหรือมาเรียนทันเวลา การทดสอบย่อย โดยปรับลดคะแนนสอบปลายภาคลงอีก 5 คะแนน เป็นตัน 
ผู้สอน (ผู้วิจัย) ได้แจ้งเตือนการขาดเรียนและก าชับไม่ให้ขาดเรียนถ้าไม่จ าเป็น เนื่องจากเนื้อหาการเรียนต่อจากนี้จะเป็น
การค านวณภาษี การขาดเรียนจะท าให้ไม่เข้าใจและจะไม่สามารถค านวณภาษีได้ แต่นักศึกษาที่มีข้อมูลการขาดเรียนเกิน 
3 ครั้งก็ยังคงขาดเรียนเพิ่มขึ้นคือนักศึกษาล าดับท่ี 1, 15 และ 17 และนักศึกษาที่เฝ้าสังเกต 2 คนกลับขาดเรียนมากขึ้น
คือล าดับที่ 20 ส่วนล าดับที่ 5 สามารถปรับพฤติกรรมการเรียน ได้ด้วยการไม่ขาดเรียนเพิ่มขึ้น    

 

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากร (เริ่มเรียน –ก่อนสอบกลางภาค) 

ล าดับ 

พฤติกรรมการเรียน 

ค่าเฉลี่ย
พฤติกรรม
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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1 1 3 3 2 2 2.22 ต้องปรับปรุง 9.90 8.50 18.4 ไม่ผ่าน 
2 5 4 4 4 3 4.00 ดี 11.40 13 24.4 ผ่าน 
3 5 4 4 5 4 4.60 ดี 18.30 13 31.3 ผ่าน 
4 4 4 4 4 2 3.60 ปานกลาง 13.05 12.50 25.55 ผ่าน 
5 3 4 3 4 2 3.20 ปานกลาง 9.45 13.50 22.95 ผ่าน 
6 2 4 4 5 4 3.80 ดี 15.30 15 30.3 ผ่าน 
7 5 5 4 4 3 4.20 ดี 14.70 15 29.7 ผ่าน 
8 4 4 4 4 3 3.80 ดี 14.85 15 29.85 ผ่าน 
9 4 5 4 5 3 4.20 ดี 17.85 14.50 32.35 ผ่าน 
10 5 5 4 5 3 4.40 ดี 13.30 14.50 27.8 ผ่าน 
11 4 5 4 5 4 4.40 ดี 20.85 14.75 35.5 ผ่าน 
12 4 5 4 5 3 4.20 ดี 16.50 14 30.5 ผ่าน 
13 4 5 4 5 4 4.40 ดี 16.80 15 31.8 ผ่าน 
14 3 4 4 5 3 3.80 ดี 21.60 14.50 36.1 ผ่าน 
15 3 4 4 4 2 3.40 ปานกลาง 9.90 10.75 20.65 ไม่ผ่าน 
16 3 4 4 5 4 4.00 ดี 20.25 11.50 31.75 ผ่าน 
17 3 4 3 5 3 3.60 ปานกลาง 13.80 8.25 22.05 ไม่ผ่าน 
18 4 5 4 5 3 4.20 ดี 17.40 13 30.4 ผ่าน 
19 3 4 4 4 2 3.40 ปานกลาง 11.10 13.25 24.35 ผ่าน 
20 2 4 4 5 3 3.60 ปานกลาง 15.15 11.50 26.65 ผ่าน 
21 4 4 4 4 3 3.80 ดี 12 13.75 25.75 ผ่าน 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
               

เมื่อการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นลง น าข้อมูลทั้งหมดตลอดภาคเรียนมาพิจารณา    
พบว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนวิชาการภาษีอากรตลอดภาคเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.92 เพิ่มขึ้น
จากครั้งแรกท่ีมีค่าเฉลี่ย 3.86 โดยนักศึกษาที่สามารถปรับพฤติกรรมการเรียนจากระดับปานกลางเป็นระดับดี มี 3 คน
คือเลขท่ี 4, 19 และ 20 ดังนั้นจาก 14 คนเพิ่มเป็น 17 คน ส่วนอีก 4 คนไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้คือ เลขที่ 1, 5 ,15 
และ17  โดยคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนต่ าสุดเท่ากับ 2.20 และสูงสุดเท่ากับ 4.60 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมเป็น
รายด้าน พบว่ามี 4 ด้านอยู่ในระดับดีคือความตั้งใจ ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และ การเข้าช้ันเรียน มีค่าเฉลี่ย 
4.52, 4.29, 4.05 และ 3.85 ตามล าดับ   ส่วนความเข้าใจ มีพฤติกรรมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.00 ซึ่งเป็น
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการภาษีอากรของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง 21 คนเมื่อสอบปลายภาคแล้วรวม
คะแนนพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ย 63.81 ก าหนดเกณฑ์ผ่านไว้ 50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100  
มีคะแนนสูงสุด 75 คะแนน  คะแนนต่ าสุด 37 คะแนน มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ 18 คน ส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มี 3 คน คือ
ล าดับที ่1, 15 และ 17 (ตารางที่ 2 ) 
 

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนพฤติกรรมการเรียนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการภาษีอากร  

 
นักศึกษา

เลขที่ 

เร่ิมเรียน-หลังสอบกลางภาค หลังสอบกลางภาค - หลังสอบปลายภาค 
พฤติกรรมการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ค่าเฉลี่ย
พฤติกรรม
การเรียน 

ระดับ
พฤติกรรม 

รวม 
(45 คะแนน) 

เกณฑ์ผ่าน 
50%  

(22.5คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย
พฤติกรรม 
การเรียน 

ระดับ
พฤติกรรม 

คะแนนรวม 
(100คะแนน) 

เกณฑ์
ผ่าน 
50% 

1 
2.22 

ต้อง
ปรับปรุง 

18.4 ไม่ผ่าน 
2.22 

ต้อง
ปรับปรุง 

37 ไม่ผ่าน 

2 4.00 ดี 24.4 ผ่าน 4.2 ดี 50 ผ่าน 
3 4.60 ดี 31.3 ผ่าน 4.60 ดี 70 ผ่าน 
4 3.60 ปานกลาง 25.55 ผ่าน 4.00 ดี 60 ผ่าน 
5 3.20 ปานกลาง 22.95 ผ่าน 3.60 ปานกลาง 54 ผ่าน 
6 3.80 ดี 30.3 ผ่าน 3.80 ดี 75 ผ่าน 
7 4.20 ดี 29.7 ผ่าน 4.20 ดี 75 ผ่าน 
8 3.80 ดี 29.85 ผ่าน 3.80 ดี 70 ผ่าน 
9 4.20 ดี 32.35 ผ่าน 4.20 ดี 75 ผ่าน 
10 4.40 ดี 27.8 ผ่าน 4.40 ดี 69 ผ่าน 
11 4.40 ดี 35.5 ผ่าน 4.40 ดี 82 ผ่าน 
12 4.20 ดี 30.5 ผ่าน 4.20 ดี 66 ผ่าน 
13 4.40 ดี 31.8 ผ่าน 4.40 ดี 75 ผ่าน 
14 3.80 ดี 36.1 ผ่าน 3.80 ดี 79 ผ่าน 
15 3.40 ปานกลาง 20.65 ไม่ผ่าน 3.40 ปานกลาง 45 ไม่ผ่าน 
16 4.00 ดี 31.75 ผ่าน 4.00 ดี 70 ผ่าน 
17 3.60 ปานกลาง 22.05 ไม่ผ่าน 3.60 ปานกลาง 47 ไม่ผ่าน 
18 4.20 ดี 30.4 ผ่าน 4.20 ดี 71 ผ่าน 
19 3.40 ปานกลาง 24.35 ผ่าน 3.80 ดี 53 ผ่าน 
20 3.60 ปานกลาง 26.65 ผ่าน 3.80 ดี 52 ผ่าน 
21 3.80 ดี 25.75 ผ่าน 3.80 ดี 65 ผ่าน 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

3.86 
 

ดี 
 

28.00  3.92 
 

ดี 
 

63.81  
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3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากร 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากร            

ได้น าค่าเฉลี่ยพฤติกรรมตลอดภาคเรียนทั้งก่อนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดภาคเรียนมาเทียบเคียง ใช้การคิดเกรดแบบอิงเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 21 คน พบว่า มีพฤติกรรมการเรียนวิชาการภาษีอากรโดยรวม   
ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.92 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ มีเกรดเฉลี่ย C มีนักศึกษา 7 ราย ที่มีพฤติกรรมการ
เรียนที่ควรปรับเปลี่ยนตามแนวทางที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน จากปานกลาง          
ให้กลายเป็นดีได้จ านวน 3 รายคือนักศึกษาล าดับที่ 4, 19, และ 20 และทั้ง 3 รายที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรียน เช่นมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรมากขึ้น ร่วมกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น พบว่ามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการภาษีอากรดีขึ้น คือสอบผ่านและมีเพียง 1 รายที่ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนแต่
สามารถสอบผ่านเกณฑ์ได้คือนักศึกษาล าดับที่ 5 ส่วนที่เหลืออีก 3 รายนอกจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
แล้วยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยคือนักศึกษาล าดับท่ี 1, 15  และ 17 (ตารางที่ 3) 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนก่อนและหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
 การภาษีอากร 

เลขที่ พฤติกรรมการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนปรับเปลี่ยน หลังปรับเปลี่ยน คะแนน 100 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 50 คะแนน เกรด 

1 ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง 37 ไม่ผ่าน F 
2 ดี ดี 50 ผ่าน D 
3 ดี ดี 70 ผ่าน B 
4 ปานกลาง ดี 60 ผ่าน C 
5 ปานกลาง ปานกลาง 54 ผ่าน D 
6 ดี ดี 75 ผ่าน B+ 
7 ดี ดี 75 ผ่าน B+ 
8 ดี ดี 70 ผ่าน B 
9 ดี ดี 75 ผ่าน B+ 
10 ดี ดี 69 ผ่าน C+ 
11 ดี ดี 82 ผ่าน A 
12 ดี ดี 66 ผ่าน C+ 
13 ดี ดี 75 ผ่าน B+ 
14 ดี ดี 79 ผ่าน B+ 
15 ปานกลาง ปานกลาง 45 ไม่ผ่าน F 
16 ดี ดี 70 ผ่าน B 
17 ปานกลาง ปานกลาง 47 ไม่ผ่าน F 
18 ดี ดี 71 ผ่าน B 
19 ปานกลาง ดี 53 ผ่าน D 
20 ปานกลาง ดี 52 ผ่าน D 
21 ดี ดี 65 ผ่าน C+ 

เฉลี่ย 3.86 3,92 63.81  C 
 

3.3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากร   
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากร      
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน(Pearson Product-Moment  Correlation  Coefficient :  r) พบว่า      
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

ค่า r  =  0.703 แสดงว่า พฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากรมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน หรือมีความคล้อยตามกันค่อนข้างสูง ละค่า r2 เท่ากับ 49.40 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือ พฤติกรรมการเรียนวิชา    
การภาษีอากร สามารถพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากรขอ งนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง                  
ได้ร้อยละ 49.40 ดังนั้น พฤติกรรมการเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากร                
ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

จากสมมุติฐานที่ว่า พฤติกรรมการเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากร         
ในทิศทางเดียวกัน 

การทดสอบนัยส าคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r –correlation) เพื่อทดสอบว่าพฤติกรรมการเรียน  
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการภาษีอากรมีความสัมพันธ์กันจริงหรือไม่ ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ ตารางส าเร็จรูปค่าวิกฤต
ของสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (The Critical Value of The Pearson r) หรือสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple 
Correlation) โดยเปิดตารางค่าวิกฤตของ r ที่ df = N-2  = 21-2  = 19   ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 ได้ค่า r จากการ
เปิดตารางเท่ากับ 0.548 เป็นการทดสอบสองทาง เปรียบเทียบค่า r ที่ค านวณได้และค่า r จากตาราง พบว่า ค่า r ที่
ค านวณได้มากกว่าค่า r  จากตาราง (0.703   0.548) แสดงว่า ค่า r ที่ค านวณได้มีนัยส าคัญทางสถิติ นั่นคือ 
พฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากรมีความสัมพันธ์กันจริง และมีความสัมพั นธ์กันใน
ทิศทางเดียวกันเนื่องจากค่า r ที่ค านวณได้เป็นบวก   
 

4. สรุป 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากรในครั้งนี้  

ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมและใบตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกต่างๆใน 5 ด้านคือ การเข้า
ช้ันเรียน ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความตั้งใจ และ ความเข้าใจ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลหลังสอบกลางภาค
และเมื่อสิ้นสุดการสอบปลายภาค พบว่า พฤติกรรมการเรียนวิชาการภาษีอากรตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงสอบกลางภาค  
โดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.86) มีนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเรียนที่ต้องปรับปรุง 1 รายและที่มีพฤติกรรมการ
เรียนปานกลางอีก 6 ราย ในขณะที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการภาษีอากร พบว่ามีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 คน เมื่อทราบ
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลหลังสอบกลางภาคแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนจนกระทั่งเมื่อเสร็จสิ้นการสอบปลายภาค เมื่อน าค่าเฉลี่ยพฤติกรรมตลอดภาคเรียนและคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตลอดภาคเรียนมาเทียบเคียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 21 คนมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
เรียนวิชาการภาษีอากร โดยรวมอยู่ในระดับดีขึ้นจาก 3.86 เป็น 3.92 จากคะแนนเต็ม 5 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการภาษีอากรดีขึ้นเล็กน้อย แต่อยู่ในระดับพอใช้ คือมีคะแนนเฉลี่ย 63.81 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 นักศึกษาท่ี
มีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับปานกลางและที่ต้องปรับปรุงจ านวน 7 คน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนได้ 
4 คน และนักศึกษาทั้ง 4 คนสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดได้ ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากรด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ได้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.703 มีค่าเป็นบวก นั่นคือพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากรมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันค่อนข้างสูง ณ ระดับนับส าคัญ 0.01 โดยพฤติกรรมการเรียนสามารถพยากรณ์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการภาษีอากรของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 49.40  
     

4.1 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทีผู่้วิจัยได้น าผลการเคราะห์ข้อมูลพฤตกิรรมการเรียนวิชาการภาษีอากรที่เกิดขึ้นในครึ่งภาคเรียนแรก
มาปรับพฤติกรรมการเรียนในครึ่งภาคเรียนหลัง เช่นท ากิจกรรมกลุ่มย่อยในช้ันเรียน การท าแบบฝึกหัดโดยใช้ระบบ
เพื่อนแนะน าเพื่อน การใช้แรงเสริมทางบวกเช่นคืนคะแนนท่ีเคยหักถ้าไม่ขาดเรียนหรือมาเรียนทันเวลาท าให้ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนดีขึ้น จากนักศึกษา 7 คนท่ีมีพฤติกรรมการเรียนที่ควรปรับเปลี่ยน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
จากปานกลางให้กลายเป็นดีได้จ านวน 3 คน ทั้ง 3 คนที่มีการปรับพฤติกรรมการเรียนเช่นมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น    
มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรมากขึ้น พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากรดีขึ้น คือสอบผ่าน และมี
เพียง 1 คน ที่ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนแต่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ได้คือเลขที่ 5 ส่วนที่เหลืออีก 3 คนสอบไม่
ผ่านเกณฑ์ซึ่งเป็นนักศึกษารายเดิมที่ไม่พยายามปรับพฤติกรรมการเรียนตั้งแต่พบข้อมูลหลังสอบกลางภาค ไม่ว่าจะ
กระตุ้นอย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นปัญหาในการปรับพฤติกรรมมากที่สุดก็คือการขาดเรียน โดยไม่ทราบสาเหตุ และเมื่อ
กลับมาเรียนก็ไม่ติดตามการเรยีนในช่วงที่ขาดเรียน จะเห็นว่านักศึกษาที่ผลการเรยีนดี มาจากการมีพฤติกรรมการเรียน
ที่ด ีมีความสนใจในการเรียนเป็นส่วนใหญ่ หรือสามารถปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนให้ดีขึ้น โดยมาจากเชาวน์ปัญญา
เป็นส่วนน้อย ทรงพล ภูมิพัฒน์ (อ้างใน วาโร เพ็งสวัสดิ์ : 2546) ได้ศึกษาทัศนคติกับพฤติกรรมทางการเรียน พบว่า 
จ านวนการขาดเรียนและทัศนคติต่อวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กัน เกรดที่เรียนมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อ วิชาที่เรียน
และทัศนคติทั่วๆไป ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมการเรียนวิชาการภาษีอากรที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ โดยเฉพาะ
จ านวนการขาดเรียนท่ีจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้วิจัยมองเห็นว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนวิชาการ
ภาษีอากรจะไม่ได้ผล ถ้าผู้เรียนไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง ในปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนในห้องเรียนอื่นๆหรือในรายวิชาอื่นๆและสามารถน าไปเป็นแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนใน
รายวิชาอื่นๆได้ 
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