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งานวิจยัน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาจิตนิสัยฯ ของนิสิตเป้าหมายก่อนเรียนและหลงัเรียนวิชา
การศึกษาทัว่ไป (2) เปรียบเทียบระดบัจิตนิสัยฯ ก่อนเรียนและหลงัเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป (3) จดักลุ่มจิต
นิสัยฯ ร่วมของนิสิตฯ ตามเพศ ชั้นปี และกลุ่มคณะ และ (4) บ่งช้ีผลการพฒันาจิตนิสัยฯ จากการเรียนวิชา
การศึกษาทัว่ไป เพื่อน าไปสู่แนวทางการพฒันา 

ขอบเขตของการวิจยัครอบคลุมเฉพาะนิสิตผูล้งทะเบียนเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป: English 1 ใน
มหาวิทยาลยันเรศวร ในภาค 1 ปีการศึกษา 2559 (ส.ค. – ธ.ค. 2559) และศึกษาเฉพาะจิตนิสัย 16 ประการท่ี
น า เสนอโดย  American Association of Supervision and Curriculum Development, ASCD และพัฒนา
ต่อเน่ืองโดย Costa & Kallick 

ประชากรท่ีใช ้คือ นิสิตปริญญาตรีผูเ้รียน English 1 ทั้งหมด โดยขอ้มูลท่ีเก็บไดม้าจากผูต้อบแบบ
ส ารวจ ชั้นปีหน่ึงและปีสอง รวม 4,061 คน จ าแนกตามตวัแปรตน้ คือ เพศ ชั้นปี และกลุ่มคณะ 

แบบการวิจัย ใช้แบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์
สถิติบรรยายจากคะแนน ด้วย t-test, ANOVA และ Factor Analysis จากแบบส ารวจระดับจิตนิสัยฯ 16 
ประการ โดย Likert Scale ส่วนขอ้มูลจากค าถามปลายเปิดไดน้ าไปวิเคราะห์สาระโดยแนวทางความหมาย 
(Semantics) และแนวทางแกนเร่ือง (theme) หน่วยวเิคราะห์ท่ีใชคื้อ ความถ่ี  
 
ผลการวจัิย สรุปไดด้งัน้ี 

สถานภาพตามตัวแปรต้น จากนิสิตผูต้อบแบบส ารวจ 4,061 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (68.20%) 
ชั้นปีหน่ึง (97.60%) ส่วนใหญ่มาจากคณะวิทยาศาสตร์ (15.20%) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการ
ส่ือสาร (14.90%) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ (10.10%) มาจากกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากท่ีสุด 
(41.10%) 

ภาพรวมจิตนิสัยฯ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ก่อนเรียน นิสิตมีระดบัจิตนิสัยฯ ระดบัเดียวกนั 6 ดา้น คือ (1) มีน ้าอดน ้าทน (2) รู้จกัจดัการกบั
ภาวะอารมณ์หุนหันพลนัแล่น (3) รู้จกัถามและตั้งปัญหา (4) เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น (5) ตอบสนอง
ดว้ยความอศัจรรยใ์จและประหลาดใจ และ (6) แสวงหาอารมณ์ขนั  
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หลังเรียน พบวา่ มีจิตนิสัย 2 ดา้น ท่ีระดบัไม่แตกต่างกนั คือ (1) สร้างสรรค ์จินตนาการ และ
สร้างนวตักรรม และ (2) กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ 
 

ผลการเปรียบเทียบจิตนิสัยฯ ก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่ในภาพรวมนิสิตพฒันาระดบัจิตนิสัยฯ 
เพิ่มข้ึนทุกคน แต่เม่ือเปรียบเทียบเป็นคู่ (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) แลว้พบวา่ เม่ือใช้ 
Least Square Difference (LSD) มีความแตกต่างตามตวัแปรอิสระ ดงัน้ี 

เพศ ผูว้ิจยัไดจ้ดัให้มี เพศทางเลือก เป็นเพศท่ีสาม และพบว่า ทั้งสามเพศมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั ท่ี 0.05 โดยเพศชายและเพศหญิงสูงกวา่เพศทางเลือก 3 จิตนิสัย เพศหญิงสูงกวา่เพศชายและ
เพศทางเลือก ดา้นเปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  เพศหญิงสูงกวา่เพศชายดา้นคิดอยา่งพึ่งพา และ
เพศหญิงสูงกว่าเพศทางเลือกดา้นการฟังและความแม่นตรง โดยท่ียงัไม่ปรากฏผลการวิจยัเร่ืองจิตนิสัยท่ี
สัมพนัธ์กบัเพศ จึงเห็นควรน าไปเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัดา้นน้ีต่อไป 

ช้ันปีหน่ึง มีนิสัยด้าน สร้างสรรค์ จินตนาการ และสร้างนวตักรรม สูงกว่า ชั้ นปี 2 เม่ือ
เปรียบเทียบโดย Least Square Difference (LSD) 

กลุ่มคณะ ก่อนเรียน นิสิตไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั ยกเวน้จิตนิสัยท่ี 13: กลา้เส่ียง
อยา่งรับผดิชอบ ท่ีกลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพมีสูงกวา่กลุ่มอ่ืน หลังเรียน พบวา่ จิตนิสัยท่ี 13 น้ี ไม่แตกต่างกนั
ระหวา่งกลุ่ม 
 

ผลการจัดกลุ่มจิตนิสัยฯ  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) พบว่า การเกาะกลุ่มจิต
นิสัย พบวา่ หลังเรียนตวัแปรหายไปจากการเกาะกลุ่มก่อนเรียน 2 จิตนิสัย คือ (1) มุ่งสู่ความแม่นตรง และ 
(2) ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและประหลาดใจ โดยมี 2 ตวัแปรใหม่มาเกาะกลุ่มแทนหลงัเรียน  ไดแ้ก่       
(1) มีน ้ าอดน ้ าทน และ (2) คิดอยา่งยืดหยุน่ นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาการเกาะกลุ่มจิตนิสัยหลังเรียน พบวา่ 
องค์ประกอบท่ี 1 : สืบสอบ ส่ือสาร สร้างสรรค์เพื่อประยุกต์ เน้นการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นและสถานการณ์
เพื่อสร้างสรรคใ์หม่  องคป์ระกอบท่ี 2 : จดัการอารมณ์ดว้ยการฟังอยา่งอดทน เนน้ผูอ่ื้น และองคป์ระกอบท่ี 
3: ใชอ้ารมณ์ขนัและคิดพึ่งพาเพื่อเปิดการเรียนรู้ เป็นกลุ่มจิตนิสัยท่ีเนน้ตนเอง 
 

ผลการพัฒนาจิตนิสัยฯ จากผูต้อบแบบส ารวจ 4,061 คน มีเพียง 1,965 คน ท่ีตอบค าถามปลายเปิด
ครบ 3 ประเด็น คือ (1) จิตนิสัยใดเพิ่มข้ึน (2) เพิ่มข้ึนจากวิชาใด และ (3) เหตุการณ์/ความรู้/กิจกรรมใด 
กระตุน้ให้เกิดการพฒันา ผลการวิเคราะห์สาระจากความถ่ีตามแนวทางความหมาย (Semantics Approach) 
พบวา่ นิสิตมีจิตนิสัยเพิ่มข้ึนทุกขอ้ และวิชาการศึกษาทัว่ไปทุกวิชาช่วยพฒันา ดว้ยเวลาจ ากดั ผูว้ิจยัไดห้ยิบ
ยกจิตนิสัยท่ีนิสิตกล่าวถึงว่าไดพ้ฒันามากท่ีสุดมาวิเคราะห์เป็นตวัอย่าง พบว่า รายวิชาท่ีพฒันาจิตนิสัยได้
จ  านวนมากท่ีสุด คือ ภาษาองักฤษพื้นฐาน (14 จิตนิสัย) ทกัษะภาษาไทย (14 จิตนิสัย) และการจดัการการ
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ด าเนินชีวติ (13 จิตนิสัย) ส่วนรายวชิาท่ีพฒันาจิตนิสัยไดจ้  านวนนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ วชิาวา่ยน ้า (1 จิตนิสัย) และ 
3 รายวิชารองอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ รายวิชาภาษา สังคม และวฒันธรรม รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
พื้นฐาน และรายวชิาชีวติและสุขภาพ พฒันาได ้2 จิตนิสัยเท่ากนั 

จิตนิสัยท่ีมีจ  านวนนิสิตไดรั้บการพฒันาเป็นจ านวนสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นแสวงหาอารมณ์
ขนั (253 คน) มีน ้ าอดน ้ าทน (216 คน) และรู้จกัถามและตั้งปัญหา (207 คน) ส่วนจิตนิสัยท่ีมีจ  านวนนิสิต
ไดรั้บการพฒันาต ่าสุด 3 อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (22 คน) มุ่งสู่
ความแม่นตรง (29 คน) และฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (52 คน) 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจิตนิสัยจากวิชาการศึกษาทัว่ไป ประมวลจากค าตอบจากค าถามปลายเปิด 
และวิเคราะห์สาระให้ได้แกนเร่ือง (theme) จนท้ายท่ีสุดได้ 4 แกนเร่ือง ได้แก่ (1) การใช้เวลาในการ
ปฏิบติังานจริง (Time-on-task) (N=1,433) (2) การคน้พบดว้ยตนเอง (Self-Discovery) (N=281) (3) อตัลกัษณ์
ของผูส้อน (Teacher Ideosyncracies) (N=163) และ (4) ส่ือการสอน (Educational Media) (N=88) 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย 

1. พฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ กลุ่มยุทธศาสตร์ตามแกนเร่ืองทั้ง 4 จากผลการวิจยั 
ส าหรับใชเ้ป็นตน้แบบในการสอนวชิาการศึกษาทัว่ไป 

2. ศึกษากระบวนการปลูกฝังจิตนิสัยร่วมท่ีไม่แตกต่างกนัของนิสิตไทย จากการเล้ียงดูในครอบครัว 
หลกัสูตรการสอนในสถาบนัการศึกษา และค่านิยมร่วมสมยัในสังคมไทยเพื่อประโยชน์ในการสร้างความ
ภาคภูมิใจในลกัษณะไทยท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

3. ศึกษาลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างของเพศ ชาย หญิง และเพศทางเลือก ท่ีสัมพนัธ์กบัสัมฤทธิผลใน
การพฒันาจิตนิสัย 

4. ศึกษากลุ่มจิตนิสัยท่ีส าคญัเป็นพิเศษส าหรับกลุ่มคณะเพื่อเป็นพื้นฐานการปรับปรุงหลกัสูตรการ
สอนต่อไป 

5. สืบสอบใหพ้บวา่ยทุธศาสตร์ใดมีผลต่อการพฒันาจิตนิสัยใดเป็นพิเศษ 
6. จดัท า R&D เพื่อท าวิจยัต่อเน่ือง ตอบค าถามในการวิจยัว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษา เพื่อรองรับ

ความเปล่ียนแปลงในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
7. วจิยัคุณลกัษณะแรกเขา้ของนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพวา่ประกอบดว้ยปัจจยัอะไรท่ีท าให้มีจิต

นิสัยสูงกวา่กลุ่มคณะอ่ืนๆ เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันานิสิตทั้งมหาวทิยาลยั 
8. วฒันธรรมในมหาวิทยาลยัมีองค์ประกอบอะไรบา้งท่ีลดทอนความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ 

และการสร้างนวตักรรม  
9. ควรด าเนินการวจิยัเร่ืองจิตนิสัยในสถาบนัการศึกษาระดบัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปฐมวยัศึกษา ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา รวมถึงศึกษาเร่ืองน้ีกบักลุ่มพิเศษ เช่น เด็กพิเศษทางร่างกายและสติปัญญาดอ้ย 
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10. ควรท าการวิจยัระยะยาวอย่างสม ่าเสมอเพื่อคน้หาว่าผูเ้รียนได้มา (acquire) พฒันา (develop) 
และงอกงาม (grow) จิตนิสัยต่างๆ โดยมีแบบแผน (pattern) และเคร่ืองกระตุน้ (stimulus) และการออกแบบ
ส่ิงแวดลอ้มในการเรียน (class management) อยา่งไร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ควรเนน้นิสิตหรือนกัเรียนแรกเขา้ 
(entering students) 

11. ควรวิจยัการปลูกฝังจิตนิสัยจากการท าให้สอดรับกบัเป้าหมาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ หลกัสูตรการ
สอน ค่านิยม สไตล์การเรียนการสอน เพื่อให้ได้ภาพใหญ่ว่าจิตนิสัยอาจส่งผลต่อชุมชนและภาพรวมใน
ระดบักวา้งข้ึนไดอ้ยา่งไร 

12. ควรวิจยัเพื่อพฒันาการออกแบบแนวคิด (Rubric) ในการประเมินผูส้อนจิตนิสัยโดยสอดแทรก
ในรายวชิาของมหาวทิยาลยั และไม่จ  าเป็นตอ้งออกแบบใหเ้ป็นวชิาเฉพาะ 

13. ศึกษาการใช้การปลูกฝังจิตนิสัยฯ เพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเอง (ผูส้อน ผูเ้รียน) เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการแกปั้ญหาและพฒันาความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนรุ่นเดียวกนัและผูส้อน 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการประยุกต์ 

1. น าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางการปรับหลกัสูตรการสอนเดิมและสร้างหลกัสูตรการสอนแบบ
ใหม่ใหท้นัต่อความตอ้งการของโลก 

2. จดัท าคู่มืออาจารย ์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดจิตนิสัยฯ ตามยทุธศาสตร์ 4 
กลุ่ม จากผลงานวิจยั ไดแ้ก่ (1) การใชเ้วลาในการปฏิบติังานจริง (Time-on-task) (2) การคน้พบดว้ยตนเอง 
(Self-Discovery) (3) อัตลักษณ์ของผูส้อน (Teacher Ideosyncracies) และ (4) ส่ือการสอน (Educational 
Media)  

3. น าผลการวิจัยไปสร้างโครงการพัฒนาอาจารย์โดยการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอด
ยทุธศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อพฒันาจิตนิสัยฯ 

4. คดัสรรอาจารย์ดีเด่นด้านการพฒันาจิตนิสัย โดยใช้เกณฑ์ท่ีพบจากงานวิจยั และให้เป็นครู
ตน้แบบ เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้แก่กลุ่มอาจารยใ์นคณะวิชาของตน และอาจารยอ่ื์นๆ นอกคณะ และ
นอกมหาวิทยาลยั เพื่อกระตุน้ให้เกิดการพฒันานิสิตนกัศึกษาไทยอยา่งเร่งด่วนโดยรูปแบบ Training of the 
Trainers 

5. ควรส่งเสริมให้มีทกัษะท่ีส่งผลต่อการพฒันาจิตนิสัยฯ โดยตรงในทุกรายวิชา โดยการก าหนดให้
นิสิตและอาจารยท์บทวนกระบวนการคิด การเขียนบนัทึกรายวนั การจดักิจกรรม การอภิปราย และการ
แสดงออกในชั้นเรียน ส่วนน้ีควรสนองการให้หน่วยกิตด้านการปฏิบัติในรายวิชาท่ีปกติไม่มีการใช้
หอ้งปฏิบติัการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

6. ควรใหโ้อกาสผูส้อนใชจิ้ตนิสัยในชั้นเรียน โดยเนน้จิตนิสัยท่ีสอดรับกบัผลสัมฤทธ์ิท่ีพึงประสงค ์
(Desirable Outcomes) ของแต่ละวชิา  
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7. จิตนิสัยมีลกัษณะขา้มศาสตร์ (Transdisciplinary) ดงันั้น จึงใชไ้ดใ้นทุกวิชา และทุกศาสตร์ ควร
ออกแบบหลกัสูตรและแผนการสอนให้ใช้เป้าหมาย บทบาทหน้าท่ี ภาษาร่วม และแนวคิดของโลก ท่ีทั้ง
อาจารยแ์ละนิสิตเล็งเห็นความส าคญัร่วมกนั และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการแสดงออกทั้งสถาบนั ก่อให้
จิตนิสัยเป็นเคร่ืองบ่งช้ีเอกภาพของประชาคมและเป็นวฒันธรรมองค์กร อนัจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน
โดยเฉพาะนิสิตตลอดชีวติ 
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สารบัญตาราง 

 

ตารางที่  หน้า 
ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละ สถานภาพทัว่ไป ของนิสิตเป้าหมาย    27 
ตารางท่ี 4.2  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ร้อยละจิต

นิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 – ก่อนเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 
28 

ตารางท่ี 4.3  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ร้อยละจิต
นิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 – หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 

30 

ตารางท่ี 4.4  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต
มหาวิทยาลยันเรศวร 16 ดา้น และภาพรวม ก่อนเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป จ าแนก
ตาม กลุ่มคณะ (Cluster) 

32 

ตารางท่ี 4.5  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต
มหาวิทยาลยันเรศวร 16 ดา้น และภาพรวม ก่อนเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป จ าแนก
ตาม เพศ 

35 

ตารางท่ี 4.6  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต
มหาวิทยาลยันเรศวร 16 ดา้น และภาพรวม ก่อนเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป จ าแนก
ตาม ชั้นปี 

37 

ตารางท่ี 4.7  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต
มหาวทิยาลยันเรศวร 16 ดา้นและภาพรวม หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป จ าแนกตาม 
กลุ่มคณะ (Cluster) 

39 

ตารางท่ี 4.8  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต
มหาวทิยาลยันเรศวร 16 ดา้นและภาพรวม หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป จ าแนกตาม 
เพศ 

42 

ตารางท่ี 4.9  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต
มหาวทิยาลยันเรศวร 16 ดา้น และภาพรวม หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป จ าแนกตาม 
ชั้นปี 

45 

ตารางท่ี 4.10  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต
มหาวทิยาลยันเรศวร 16 ดา้น และภาพรวม ก่อนและหลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 

48 

ตารางท่ี 4.11  ค่าไอเกน สัดส่วนความแปรปรวน และสัดส่วนความแปรปรวนสะสม  แต่ละ
องคป์ระกอบของคุณลกัษณะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร 
16 ตวัแปร ก่อนเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 

50 
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ตารางที่  หน้า 
ตารางท่ี 4.12  องคป์ระกอบท่ี 1 ก่อนเรียน 51 
ตารางท่ี 4.13  องคป์ระกอบท่ี 2 ก่อนเรียน 51 
ตารางท่ี 4.14  ค่าไอเกน สัดส่วนความแปรปรวน และสัดส่วนความแปรปรวนสะสม  แต่ละ

องคป์ระกอบของคุณลกัษณะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร 
16 ตวัแปร หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 

52 

ตารางท่ี 4.15  องคป์ระกอบท่ี 1 หลงัเรียน 53 
ตารางท่ี 4.16  องคป์ระกอบท่ี 2 หลงัเรียน 53 
ตารางท่ี 4.17  องคป์ระกอบท่ี 3 หลงัเรียน 54 
ตารางท่ี 4.18  ค่าไอเกน สัดส่วนความแปรปรวน และสัดส่วนความแปรปรวนสะสม  แต่ละ

องคป์ระกอบของจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร 
11 ตวัแปร ก่อนเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 

55 

ตารางท่ี 4.19  องคป์ระกอบท่ี 1 สืบสอบ ส่ือสาร สร้างสรรคอ์ยา่งแม่นตรง (รอบท่ีสอง) ก่อนเรียน 56 
ตารางท่ี 4.20  องคป์ระกอบท่ี 2 คิดอยา่งพึ่งพา ฟังอยา่งเขา้ใจ ไดอ้ารมณ์ขนั ผนัสู่การเรียนรู้ต่อเน่ือง 56 
ตารางท่ี 4.21  ค่าไอเกน สัดส่วนความแปรปรวน และสัดส่วนความแปรปรวนสะสม  แต่ละ

องคป์ระกอบของจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร 
16 ตวัแปร หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 

57 

ตารางท่ี 4.22  องคป์ระกอบท่ี 1 สืบสอบ ส่ือสาร สร้างสรรคเ์พื่อประยกุต ์(รอบท่ีสอง) 58 
ตารางท่ี 4.23  องคป์ระกอบท่ี 2 จดัการอารมณ์พร้อมทกัษะการฟังดว้ยความอดทน (รอบท่ีสอง) 58 
ตารางท่ี 4.24  องคป์ระกอบท่ี 3 ใชอ้ารมณ์ขนัและคิดอยา่งพึ่งพาเพื่อเปิดรับการเรียนรู้ (รอบท่ีสอง) 58 
ตารางท่ี 4.25  แสดงผลการวิเคราะห์สาระว่าดว้ยจิตนิสัยท่ีเพิ่มข้ึนจากรายวิชา จากปัจจยัท่ีกระตุน้

ใหเ้กิดการพฒันา 
62 

ตารางท่ี 4.26  แสดงผลการวเิคราะห์จิตนิสัยแต่ละดา้นไดรั้บการพฒันาจากวชิาอะไร 81 
ตารางท่ี 4.27  แสดงผลการวเิคราะห์แต่ละรายวชิาพฒันาจิตนิสัยดา้นใดบา้ง  86 
ตารางท่ี 4.28  แสดงขอ้มูลโดยสรุปท่ีได้จากค าถามปลายเปิด เรียงล าดบัจากรายวิชาท่ีมีจ านวน                 

จิตนิสัยมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด 
92 

ตารางท่ี 4.29  แสดงจิตนิสัยดา้นท่ีมีจ านวนนิสิตไดรั้บการพฒันามากท่ีสุด เรียงล าดบัจากมากไปหา
นอ้ย 

95 

ตารางท่ี 4.30  แสดงจิตนิสัย 3 อนัดบัแรก และอนัดบัสุดทา้ย ตามตารางท่ี 4.29 วา่จิตนิสัยนั้นไดรั้บ
การพฒันาจากการเรียนวิชาอะไรบ้าง เรียงล าดับจากรายวิชาท่ีมากท่ีสุด ไปหา
รายวชิาท่ีนอ้ยท่ีสุด 

96 
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ตารางที่  หน้า 
ตารางท่ี 4.31  แสดงเหตุการณ์/ความรู้/กิจกรรม ในรายวิชาต่างๆ ท่ีช่วยพฒันาจิตนิสัยทั้ง 16 ดา้น

ของนิสิต โดยเรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีผูต้อบมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด 
100 

ตารางท่ี 4.32  แกนเร่ือง (theme) ของ เหตุการณ์/ความรู้/กิจกรรม ท่ีพฒันาจิตนิสัย 120 
ตารางท่ี 4.33  แกนเร่ือง (theme) 4 ประเภท 121 
ตารางท่ี 5.1  แสดงสรุปผลการเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มคณะ เพศ และชั้นปี ก่อนเรียน 126 
ตารางท่ี 5.2  แสดงสรุปผลการเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มคณะ เพศ และชั้นปี หลงัเรียน 128 
ตารางท่ี 5.3  เปรียบเทียบองคป์ระกอบจากขอ้มูลก่อนเรียน-หลงัเรียน ของวชิาการศึกษาทัว่ไป 130 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

พฒันาการอยา่งรวดเร็วของโลก และกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้
ส่ิงท่ีเคยใชไ้ดใ้นศตวรรษท่ี 20 ไม่มีประโยชน์และไร้ค่าในศตวรรษท่ี 21 ช่วงเวลาน้ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อ
การคิดถึงอนาคต รวมทั้งการคาดการณ์อนาคต เพื่อเป็นการเตรียมตวัอย่างมีทิศทางท่ีเหมาะสมและเป็นไป
ไดม้ากท่ีสุด พร้อมๆ กนันั้นตอ้งหลีกเล่ียงปัญหาท่ีเป็นบทเรียนจากอดีตและอาจเป็นอนัตรายในอนาคตดว้ย 
ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงในตน้ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงครอบคลุมบริบทของประเทศ ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วิชาชีพ และส่ิงแวดล้อม น้ี ท าให้การอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีรูปแบบการจดัการศึกษาใหม่ให้
เหมาะสมกบัศตวรรษน้ี  โลกก าลงัพลิกผนั เศรษฐกิจโลกท่ีมีอุตสาหกรรมและอาชีพใหม่ๆ เกิดข้ึน ก่อใหเ้กิด
โอกาสส าหรับทุกคนท่ีมีลกัษณะจิตนิสัย และ/หรือ ทกัษะในการท างานในบริบทใหม่เหล่านั้นได ้พลวตัของ
การแข่งขนัและความร่วมมือระหว่างชาติในภูมิภาคต่างๆ และบรรษทัขา้มชาติในหลายทศวรรษท่ีผ่านมา 
เกิดข้ึนจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยกีารส่ือสาร เศรษฐกิจการบริการท่ีขบัเคล่ือนโดยขอ้สนเทศ ความรู้ 
และนวตักรรม ไดเ้สริมส่งอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตลอดจนปรับรูปแบบธุรกรรมและสถานท่ีปฏิบติังานอย่าง
หน้ามือเป็นหลงัมือ สามในส่ีของโลกปัจจุบนัเป็นงานบริการ งานท่ีใช้แรงงานและงานท่ีท าซ ้ าซากเป็น
ประจ าหมดไป มีงานท่ีไม่ประจ า และตอ้งปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัเขา้มาแทนท่ี แมใ้นขอบเขตของงาน
ระดบัปฏิบติั (Blue collar) เทคโนโลยีท างานแทนคนในงานประจ า และเสริมงานพนกังานท่ีมีจิตนิสัยและ
ทกัษะระดบัสูง อนัส่งผลให้เกิดผลผลิตมากข้ึนและสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง (Autor, Levy, & Murname, 
2003)  เศรษฐกิจยคุใหม่ อุตสาหกรรมท่ีใชน้วตักรรม บริษทัท่ีเติบโตแบบกา้วกระโดด ตอ้งการเฉพาะบุคคล
ท่ีสามารถปรับและเสริมส่งองคก์ร ผลผลิต และกระบวนการ ดว้ยอุปนิสัย/ทกัษะ การส่ือสาร การแกปั้ญหา 
และการคิดวิจารณญาณท่ีท างานแต่ละองค์กรท่ีตรงตามความตอ้งการ และตอบสนองความคาดหวงัของ
องคก์ร (Partnership for 21st Century Skills, 2008)  

ในปัจจุบนั ผูค้นจะเปล่ียนงานบ่อย ท างานหลากหลาย จึงต้องเตรียมนิสิตในมหาวิทยาลยัให้มี
ความรู้ จิตนิสัย/ทกัษะ ในการเจรจาประสานประโยชน์ต่อรอง รับความทา้ทายจากการพลิกผนัของสรรพส่ิง 
และคิดใหม่ ท าใหม่ เป็นคนใหม่ เพื่อส าเร็จในงานใหม่ตลอดเวลา การศึกษาในประเทศไทยมีแผนให้สอน
การคิดวิเคราะห์ แต่ในหลกัสูตรและการสอนจริงยงัไม่เพียงพอท่ีจะเตรียมบุคลากรในระดบัมหาวิทยาลยั 
วิชาท่ีเอ้ือต่อการพฒันาจิตนิสัย/ทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษน้ี มีอยู่ในกลุ่มการศึกษาทั่วไป ซ่ึงเป็นพหุ
สาขาวชิา และเนน้การประยกุตใ์นชีวติจริง ถา้บณัฑิตปราศจากจิตนิสัยท่ีจ  าเป็นดงักล่าว จะไดรั้บค่าตอบแทน
ต ่า ท างานในระดบัทกัษะต ่า ดงันั้น จิตนิสัย/ทกัษะ ท่ีศึกษาในงานวิจยัน้ีจึงเรียกไดว้่าเป็น “สิทธิมนุษยชน
ใหม่ส าหรับยุคศตวรรษท่ี 21” (Bellanca & Brandt, 2010) ผูว้ิจยัจึงส ารวจภาพรวมของจิตนิสัยท่ีจ าเป็น 16 
ประการ ของ ASCD เพื่อบ่งช้ีให้ได้ว่าวิชาใดมีผลต่อการพฒันาจิตนิสัยใดในภาพรวม นิสิตมหาวิทยาลยั
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นเรศวรเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัอยา่งไรในภาพรวม (Profile) ของจิตนิสัยชุดน้ี เม่ือเปรียบเทียบตามกลุ่ม
เพศ ชั้นปี คณะวิชา และกลุ่มคณะวิชา เพื่อให้ไดมี้ความเขา้ใจขอ้มูลพื้นฐานจ าเป็นในการปรับปรุงหลกัสูตร 
กระบวนการเรียนการสอนการศึกษาทัว่ไป และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงการศึกษาทั่วไปใน
มหาวทิยาลยั รวมทั้งเป็นผลการวจิยัน าร่องเพื่อช่วยในการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนในหลกัสูตรอ่ืนๆ 
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตเป้าหมายก่อนและหลงัการเรียน
วชิาการศึกษาทัว่ไป 

2. เพื่อเปรียบเทียบจิตนิสัยฯ ก่อนเรียนและหลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไปของนิสิตเป้าหมาย 
3. เพื่อจดักลุ่มจิตนิสัยร่วมของนิสิตเป้าหมาย  
4. เพื่อบ่งช้ีผลการพฒันาจิตนิสัยจากการเรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อน าไปสู่การเสนอแนว

ทางการพฒันา 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 

งานวจิยัน้ีศึกษาเฉพาะนิสิตผูล้งทะเบียนเรียนในรายวชิาศึกษาทัว่ไป ในมหาวทิยาลยันเรศวร ในช่วง
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม – ธันวาคม 2559) และจ ากัดขอบเขตเฉพาะจิตนิสัย 16 
ประการ ท่ีขาดเสียมิได้ในศตวรรษท่ี  21 ท่ีน า เสนอโดย American Association of Supervision and 
Curriculum Development (ASCD)   
 
ค ำจ ำกดัควำมทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายถึง สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัพิษณุโลก เป็นมหาวทิยาลยั
สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการจดัการอุดมศึกษาในภาคเหนือตอนล่างของ
ประเทศไทย ไดรั้บการจดัอนัดบัใน 10 อนัดบัแรกของประเทศ โดย QS Apple และองคก์รจดัอนัดบัอ่ืนๆการ
จดัการศึกษาอยู่ในความรับผิดชอบของ 22 คณะวิชาและเทียบเท่าคณะ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 กลุ่ม (cluster) ไดแ้ก่ 
กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบนั
มีนิสิตระดบัปริญญาตรี โท และเอก จ านวน 5,734 คน 

นิสิตเป้าหมาย หมายถึง ผูเ้รียนระดบัปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป English 1 ใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 เลือกมาเฉพาะนิสิตปีท่ีหน่ึง 3,962 คน และนิสิตปีท่ีสอง 99 คน รวมเป็น 
4,061 คน 

เพศ หมายถึง หญิง ชาย และเพศทางเลือก 
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ช้ันปี หมายถึง ปี 1 หรือ ปี 2 เป็นส่วนใหญ่ และอาจหมายถึงปีท่ีสูงกวา่ ในกรณีเป็นนิสิตตกแผน 
คณะ หมายถึง คณะวชิาท่ีนิสิตเป้าหมายสังกดั 
กลุ่มคณะ หมายถึง กลุ่มศาสตร์ท่ีคณะซ่ึงนิสิตสังกดั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่ม

วทิยาศาสตร์สุขภาพ  (2) กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (3) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จิตนิสัยที่ขาดไม่ได้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง Habits of Mind in the 21st Century ซ่ึงประมวลและ

เผยแพร่โดย American Association of Supervision and Curriculum Development (ASCD) มีทั้งหมด 16 จิต
นิสัย ดงัน้ี 

1) มนี ำ้อดน ำ้ทน (Persisting) 
2) รู้จักจัดกำรกับภำวะอำรมณ์ท่ีหุนหันพลันแล่น (Managing Impulsivity) 
3) ฟังด้วยควำมเข้ำใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy) 
4) คิดอย่ำงยืดหยุ่น (Thinking Flexibly) 
5) คิดเกี่ยวกับควำมคิดของตน (Metacognition) 
6) มุ่งสู่ควำมแม่นตรง (Strive for Accuracy) 
7) รู้จักถำมและตั้งปัญหำ (Question and Problem Posing) 
8) ประยุกต์ควำมรู้ในอดีตให้ใช้ได้กับสถำนกำรณ์ใหม่  (Applying Past Knowledge to New 

Situations) 
9) คิดและส่ือสำรด้วยควำมชัดเจนและตรงเผง  (Thinking and Communicating with Clarity 

and Precision) 
10) เกบ็ข้อมลูจำกกำรรับรู้ทุกด้ำน (Gather Data through all Senses ) 
11) สร้ำงสรรค์ จินตนำกำร และสร้ำงนวตักรรม (Creating, Imagining, and Innovating ) 
12) ตอบสนองด้วยควำมอัศจรรย์ใจ และประหลำดใจ  (Responding with Wonderment and 

Awe) 
13) กล้ำเส่ียงอย่ำงรับผิดชอบ (Taking Responsible Risks) 
14) แสวงหำอำรมณ์ขนั (Finding Humor) 
15) คิดอย่ำงพ่ึงพำ (Thinking Interdependently) 
16) เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous Learning) 
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กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.   ได้ภาพรวม (Profile) จิตนิสัยท่ีขาดเสียมิได้ในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตปริญญาตรีแรกเข้า 
(Entering Students) หรือผู ้ลงทะเบียนเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป เฉพาะ English 1 ในภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 (ปีแรกเขา้ของนิสิตเป้าหมาย) 

2.   ไดจิ้ตนิสัยร่วมของนิสิตเป้าหมาย จ าแนกตาม เพศ ชั้นปี และกลุ่มคณะ 
3.   ไดผ้ลการเปรียบเทียบจิตนิสัย ตามตวัแปร เพศ ชั้นปี และกลุ่มคณะ ก่อนและหลงัเรียน 
4.   ไดผ้ลการจดักลุ่มจิตนิสัยก่อนและหลงัเรียน 
5.   ไดข้อ้มูลเชิงประจกัษจ์ากการรายงานของนิสิตเป้าหมาย วา่วิชาใดช่วยในการพฒันาจิตนิสัยใด 

จาก 16 จิตนิสัย ท่ีศึกษาในงานวจิยัน้ี และผูส้อนไดช่้วยพฒันาจิตนิสัยดงักล่าวอยา่งไร 
6.   ได้แนวทางในการพฒันาจิตนิสัยฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชา

การศึกษาทัว่ไปและการพฒันาอาจารย ์
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บทที ่2 
เอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและผลงานวิจยัท่ีเป็นสาระส าคญัในการวิจยัเร่ือง “การศึกษาจิตนิสัยท่ีขาด

ไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตผูล้งทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทัว่ไป ในมหาวิทยาลยันเรศวร ประเทศไทย” 
โดยน าเสนอเป็น 4 ตอน เพื่อเป็นหลกัการในการด าเนินการวิจยัตามวตัถุประสงค ์อภิปรายผล และเสนอแนะ 
ดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 : การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ตอนท่ี 2 : จิตนิสัย (Habits of Mind) 
ตอนท่ี 3 : การศึกษาทัว่ไป 
ตอนท่ี 4 : ระเบียบวธีิวจิยัท่ีใชใ้นการศึกษา 
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ตอนที ่1 : กำรเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
 

ผูน้ าทางการศึกษาและผูว้างนโยบายตอ้งการเป้าหมายท่ีทา้ทายในการเตรียมเยาวชนในศตวรรษท่ี 
21 และเป้าหมายในหลกัสูตรจ าเป็นตอ้งสอดรับความทา้ทายเหล่าน้ี (Lowenberg Ball & Forzani, 2009) ผูน้ า
จึงจ าเป็นตอ้งมีจุดยืนใหม่ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและสร้างสรรค์เพื่อบรรลุเป้าหมายและมาตรฐานให้
ได ้(Schoen & Fusarelli, 2008) การนิยามการเรียนรู้และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ท าไดห้ลายทางและต่อไปน้ี
คือทางหน่ึง 

ผู้ออกกฎหมำยและผู้น ำธุรกิจเรียกร้องให้ผู้ เรียนเตรียมพร้อมด้วยทักษะจ ำเป็นเพ่ือ
ควำมส ำเร็จในมหำวิทยำลัย อำชีพ และชีวิต รวมถึงวิชำแกนหลัก เช่น ภำษำอังกฤษ 
คณิตศำสตร์ ประวติัศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศอ่ืนๆ ทักษะชีวิตและอำชีพ เช่น กำร
น ำทำงตนเอง กำรเพ่ิมผลผลิต และทักษะสังคม ตลอดจนทักษะข้ำมวัฒนธรรม และ
สำรสนเทศ ส่ือ และทักษะเทคโนโลย ี(Partnership for 21st Century Skills, 2009)  

 
ส่วนหน่ึงของจุดเน้นคือ เทคโนโลยี Harvey Woodall (2009) พบว่าใช้งบประมาณสูงมากในการ

จดัหาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในชั้นเรียน ผลสัมฤทธ์ิมีค่าสหสัมพนัธ์ร่วมกบัการบูรณาการเทคโนโลยี การใช้
เทคโนโลยีจึงมีความส าคญัมากในปัจจุบนั อยา่งไรก็ดี นกัการศึกษาควรระลึกไวว้า่เคร่ืองมือเหล่าน้ีจะตอ้ง
ใช้อย่างมีประสิทธิผลจึงจะเกิดการเรียนรู้ (Danielson, 2007, p.36) เม่ือใช้ให้เกิดผล เพราะผูใ้ช้มีทกัษะทาง
เทคโนโลยีดีจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางบวก (Protheroe, 2008) งานวิจัยโดย Lemke & Sweeny (1999) 
พบวา่ผูเ้รียนคณิตศาสตร์ เรียนรู้ทกัษะการคิดขั้นสูงไดก้า้วหนา้ข้ึนมากเม่ือมีเทคโนโลยช่ีวยเสริมการเรียน 

การใช้เทคโนโลยีให้ได้ผลท าให้ผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อตนเองและการเรียน โดยเฉพาะเม่ือท า
การบ้าน (Protheroe, 2008) Backer (2010) พบว่าในระดับอุดมศึกษาเทคโนโลยียงัพฒันาประสบการณ์
ผูส้อนและสร้างการเรียนรู้โดยกระตุน้ใหผู้เ้รียนกระตือรือร้น การแกปั้ญหาการศึกษาจึงง่ายมาก สอนผูเ้รียน
ตามวถีิท่ีพวกเราใชใ้นการเรียนโดยสร้างทกัษะในศตวรรษท่ี 21 บนฐานของส่ิงท่ีพวกเรารู้แลว้และมีอยู่แลว้ 
(McCoog, 2008)  

Vreeberg Izzo, Yurick, Nagaraja และ Novak (2010) ทดสอบตวัอย่าง 287 คน ในจ านวนนั้น 119 
คน มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อคน้หาว่าหลกัสูตรท่ีออกแบบเพื่อสอนเทคโนโลยีและทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21 เพื่อน าไปสู่อาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต ผูเ้รียนในกลุ่มทดลองพฒันาสูงกวา่ควบคุมอยา่ง
มีนยัส าคญั แสดงวา่หลกัสูตรใชไ้ดผ้ล งานวิจยัน้ียืนยนัวา่ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งมีความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะ
อยา่งน ามาประยกุตไ์ดเ้พื่อแข่งขนัไดใ้นศตวรรษท่ี 21 
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ทกัษะทีข่ำดไม่ได้ (Indispensable Skills) 
Mitchell, Skinner, และ White (2010) ยืนยนัวา่ทกัษะเทคโนโลยเีพื่อการท างานจ าเป็นมาก แต่ยงัไม่

เพียงพอตามความตอ้งการของผูจ้า้งงาน “Soft skills” คือทกัษะในการใชส้ติปัญญาของมนุษย์ ถือวา่ส าคญั
มากท่ีสุดในความเห็นของนักธุรกิจ (Newly, 2005) ทกัษะน้ี คือ กลุ่มทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึง
ครอบคลุมทักษะส่วนบุคคลและทกัษะในการสัมพนัธ์กับผูค้น (Gewertz, 2007) Flynn และ Thompson 
(2008) นิยาม Soft skills วา่เป็นทกัษะในการท างานท่ีเนน้: ทกัษะพื้นฐาน ทกัษะการคิด ทกัษะชุมชน ทกัษะ
สัมพนัธ์กบัผูค้น และทกัษะส่วนบุคคล Klaus (2010) เสนอว่า Soft skills ท่ีแพทยใ์ช้ เช่น ฟังอย่างมีจริงจงั 
เห็นอกเห็นใจ และส่ือสาร ส าคญัต่อวชิาชีพมาก 

Robles (2012) วิจยัเพื่อคน้หาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผูจ้า้งงานตอ้งการจากผูป้ฏิบติังาน นิสิตใน
วิชาการส่ือสารธุรกิจได้สัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูง Soft skills อะไรท่ีตอ้งการมากท่ีสุดจากผูป้ฏิบติังาน
รับเขา้ใหม่ 10 อนัดบัขอ้คน้พบ มีดงัน้ี: การพูดจริงท าจริง (integrity) การส่ือสาร มารยาท ความรับผิดชอบ 
ทกัษะสังคม ทศันคติบวก ความเป็นนกัวิชาชีพ ความยืดหยุ่น การท างานเป็นทีม และจรรยาบรรณในการ
ท างาน นอกจากนั้น Costa & Kallick (2008, p17) กล่าววา่ ความคล่องในการด าเนินการ ใชแ้ละน านิสัยกบั
ทักษะมาประยุกต์ในการใช้ชีวิตทุกวนัจ าเป็นต้องมีการทบทวนและประเมินเพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็น
อตัโนมติัในอนาคต ผลงานวิจยัดงักล่าวยืนยนัว่าทกัษะส าคญัคือความสามารถท่ีจะท าให้ทกัษะกลายเป็น
นิสัยภายในสถานท่ีท างาน   

 ในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะระหว่างบุคคลเป็นท่ีต้องการสูงในการแสวงหาผูท้  างานในทุกวงการ 
(Glenn, 2008) สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาต้องเน้น Soft skills เพื่อให้ผูส้ าเร็จการศึกษาประสบ
ความส าเร็จในระบบเศรษฐกิจท่ีวิวฒันาการอยู่ตลอดเวลา (Zehr, 1998) การสอนตามหลกัสูตรท่ีก าหนดไว้
ล่วงหนา้อยา่งตายตวั ท าใหย้ากท่ีผูส้อนจะปลูกฝังทกัษะเหล่าน้ี เพราะมีเวลาจ ากดัตามตารางสอน (Evenson, 
1999) เม่ือทราบดีวา่หลกัสูตรไม่เอ้ือให้สอน soft skills ผูส้อนตอ้งหาวิถีทางอ่ืนเพื่อสอดแทรกให้เป็นไปได ้
(Evenson, 1999) การบูรณาการทกัษะในศตวรรษท่ี 21 สาระตามหลกัสูตร และจิตนิสัย จะสนับสนุนให้
ผูเ้รียนเรียนอยา่งเอาจริงเอาจงั และพร้อมเขา้สู่โลกการงาน (Cobb-Morocco, 2001)   
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ตอนที ่2 : จิตนิสัย (Habits of Mind) 
 
Covey (2004, p.47) นิยามนิสัยวา่ “การมาบรรจบพบกนัระหวา่งความรู้ ทกัษะ และความปรารถนา” 

เราอาจเรียนรู้ และลด เลิก นิสัยได ้แต่ไม่ไดเ้กิดข้ึนง่ายๆ แต่ตอ้งมีการมุ่งมัน่ ทุ่มเท ในการจดักระบวนการให้
เกิดข้ึน (Covey, 2004, p.46) นิสัยช่วยให้มนุษยพ์ฒันาการกระท าส่วนตวัให้กลายเป็นแนวโน้มทางอารมณ์ 
(Adams, 2006) นิสัยให้โอกาสมนุษยท่ี์จะเจริญงอกงามเพื่อให้ประสบความส าเร็จดว้ยการกระท าตามนิสัยท่ี
พฒันาแลว้ เช่น การพิมพบ์นแป้นอกัษรคร้ังแรกทา้ทายมาก และใชเ้วลานานเพื่อท าต่อเน่ืองซ ้ าๆ น้ิวจะเรียนรู้
ต าแหน่งและพิมพเ์ป็นนิสัย Perkins (2000) ใหข้อ้มูลวา่คนควรมีจิตนิสัย เช่น เปิดใจ เหมือนกบัการแปรงฟัน 
ทั้งสองอยา่งแสดงออกได ้และวดัได ้

เราควรพิจารณาว่าจิตนิสัยเป็นไปได้หลายอย่าง Neo & Chang (2007) เน้นมุมมองทางอารมณ์ใน
การคิดว่าเป็นจิตนิสัย เม่ือผูส้อนวิเคราะห์วิธีการสอนของตนวนัต่อวนั จะกลายเป็นจิตนิสัย (Danielson, 
2007, p.93) การสอนในศตวรรษท่ี 21 จ าเป็นตอ้งปลูกฝังทกัษะในการท างาน เพิ่มพูนทกัษะการคิด ปลูกฝัง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการเป็นประชาชนผูรั้บผิดชอบ และมีความสามารถในการปรับตวั ท่ามกลาง
การเปล่ียนแปลงสังคมท่ีเกิดอยูต่ลอดเวลา (Costa & Kallick, 2008)  

จิตนิสัยท่ีประมวลข้ึนโดย Costa & Kallick, 2008 เป็นการเน้นว่าผูเ้รียนประพฤติอย่างไรเม่ือไม่รู้
ค  าตอบ รายการ 16 ประการ ไม่ใช่ทั้งหมด ยงัไม่สมบูรณ์ จิตนิสัยเหล่าน้ีไม่ไดใ้ช้โดดๆ แต่ใชม้ากกวา่หน่ึง
อย่างในสถานการณ์หลากหลาย จิตนิสัย 16 ประการ ช่วยในการจดัการเรียนการสอนในสถานการณ์
การศึกษา ประสบการณ์จริงในชีวติและเขม็ทิศภายในของคนตลอดชัว่ชีวติ 
 
มีน ำ้อดน ำ้ทน (Persisting) 

ผูค้นเขา้ใจว่า การมีน ้ าอดน ้ าทน คือการจดจ่ออยู่กบังานใดงานหน่ึงโดยไม่เลิกราจนกว่าจะเสร็จ
สมบูรณ์ (Costa & Kallick, 2009, p.38) การมีน ้ าอดน ้ าทนรวมถึงการไม่หยุดแม้จะประสบปัญหา มี
ความสามารถระลึกไดแ้ละตอบสนองดว้ยยุทธศาสตร์ท่ีพฒันาแลว้จากจิตนิสัยท่ีมีและชอบใช้ (Anderson, 
2010)   

Burgess (2012) ท าการวิจยัในโรงเรียนประถม โดยการวิเคราะห์ปรัชญาในวิสัยทศัน์และพนัธกิจ 
งานวิจัยน้ีเน้นผลกระทบท่ีจิตนิสัยมีต่อนักเรียนท่ีแสดงพฤติกรรมท้าทายในชั้นประถมต้น จิตนิสัย 8 
ประการต่อไปน้ี เช่ือมโยงกบัหลกัสูตรและเป้าหมายพฤติกรรมท่ีบุคลากรในโรงเรียนเห็นพอ้งตอ้งกนั: มี
น ้ าอดน ้ าทน รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ คิดอย่าง
ยืดหยุน่ คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง มุ่งสู่ความแม่นตรง ประยุกตค์วามรู้ในอดีตให้ใชไ้ดก้บั
สถานการณ์ใหม่ และกลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ ผลจากการเก็บขอ้มูล 3 คร้ัง พบวา่ มีน ้าอดน ้าทน และฟังดว้ย
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ความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ พฒันาสูงข้ึนอย่างชัดเจน เม่ือเปรียบเทียบกบัจิตนิสัยอ่ืนๆ จากการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย   
 
รู้จักจัดกำรกบัภำวะอำรมณ์ทีหุ่นหันพลนัแล่น (Managing Impulsivity) 

จิตนิสัยน้ีหมายรวมถึงสามารถคิดก่อนท า (Costa & Kallick, 2009) ผูมี้จิตนิสัยน้ีแสดงคุณสมบติัท่ี
ทบทวนก่อนตอบค าถาม รวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ฟังการบอกทิศทางอย่างใส่ใจ และรู้จกั
พิจารณาความคิดอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ของตน (Costa & Kallick, 2008, p.19)  

ตามผลงานของ Posavac, Sheridan, & Posavac (1999) ในสถานการณ์ของสถานศึกษา การไม่
สามารถจดัการกบัอารมณ์หุนหันพลนัแล่น มีผลลบต่อชั้นเรียนด้านการเรียนการสอน ส่ิงแวดล้อม และ
พฤติกรรม การศึกษาน้ีมีเป้าหมายท่ีจะใช้เทคนิคการจัดการพฤติกรรมเพื่อเอ้ืออ านวยเด็กท่ีสมาธิสั้ น 
(Attention Deficit Hyperactivity - ADHD) โดยอาศยัการให้ทางหรือแนะ (cue) โดยให้เด็กยกมือก่อนพูด
หรือแสดงกิริยาใดๆ ใหค้รูสนใจ งานวจิยัน้ี ใชก้ารแนะ (cue) 4 ชนิด และพบวา่สามารถใชค้วบคุมพฤติกรรม
ของเด็กได ้  

นอกจากนั้น Duckworth & Seligman (2005) ศึกษาการมีวินยัในตนและการแสดงออกของผูเ้รียน 
ผลการวิจยัพบว่า เด็กวยัรุ่นท่ีมีวินยัในตนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูงกว่าเพื่อนท่ีหุนหันพลนัแล่นในทุกๆ 
ดา้น   
 
ฟังด้วยควำมเข้ำใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy) 

Covey (2004) กล่าววา่ “เม่ือผมพูดวา่การฟังแบบเห็นอกเห็นใจ ผมหมายความวา่ การฟังโดยความ
ตั้งใจท่ีจะเขา้ใจ ผมหมายความวา่ หาทางเขา้ใจให้พบก่อน แลว้ค่อยเกิดความเขา้ใจ การฟังแบบเห็นอกเห็น
ใจ คือเขา้ไปอยูใ่นกรอบอา้งอิงของผูพู้ดให้ไดก่้อน เม่ือผูฟั้งฟังจากกรอบนั้น จะเห็นโลกแบบเดียวกบัผูพู้ด 
ผูฟั้งจะเขา้ใจกระบวนทศัน์ของผูพู้ด จึงสามารถเขา้ใจความรู้สึกของผูพู้ดได”้ (pp 240)  

ส าหรับ Costa & Kallick (2008, p.20) การฟังเป็นเร่ืองท่ีทางโรงเรียนสอนนอ้ยท่ีสุดในปัจจุบนั ผูฟั้ง
ท่ีมีประสิทธิภาพ มุ่งท่ีจะเขา้ใจวา่ผูอ่ื้นพูดวา่อยา่งไร โดยมอบพลงัทางจิตใหก้บัความคิดของผูพู้ด   
 
คิดอย่ำงยืดหยุ่น (Thinking Flexibly) 

ความสามารถในการคิดอย่างยืดหยุ่น ประกอบด้วย ความสามารถในการเปล่ียนวิธีคิดโดยการ
พิจารณาปัญหาจากมุมมองใหม่ (Costa & Kallick, 2008, pp22) ในปี ค.ศ. 2012 Zielinski และคณะ ศึกษา
นกัเรียน 3 คน ท่ีมีปัญหาในการเรียนโดยเฉพาะในการเขียน ไดใ้ชยุ้ทธศาสตร์พฒันาให้สะกดตวัไดถู้กมาก
ข้ึน คือ ccc ได้แก่ ปิด (cover) ลอก (copy) และเปรียบเทียบ (compare) โดยท า 20 คาบในห้องสมุด 
ยุทธศาสตร์น้ีเร่ิมโดยให้นกัเรียนลอกจากตวัอยา่งตวัสะกดท่ีถูกโดยมองเวลาลอก แลว้ปิดทั้งตวัแบบและตวั
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ลอก และให้สะกดตวัจากความจ า สุดทา้ยถา้สะกดถูกให้ท าต่อไป ถา้สะกดผิดให้ลอกอีก 3 คร้ัง นกัเรียนทั้ง
สามคนท าไดดี้ข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัเส้นพื้นฐาน (baseline) ผลบ่งช้ีว่ายุทธศาสตร์น้ีเพิ่มความสามารถใน
การสะกดและใช้ไดก้บันกัเรียนทุกคน นกัเรียนในงานวิจยัน้ีรับยุทธศาสตร์ ซ่ึงท าให้คิดยืดหยุ่น โดยมีครู
แนะน า  

ผูส้อนท่ีแสดงว่าคิดยืดหยุ่นทุกๆ วนั ดว้ยเหตุผลหลากหลายและในสถานการณ์ต่างๆ (Danielson, 
2004) เหตุการณ์หน่ึงอาจเก่ียวกบัการเปล่ียนกิจกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจดีข้ึน (pp 88) แบบท่ีสองคือ ใช้ 
“นาทีท่ีสอนได ้(Teachable Moment)” ท่ีผูส้อนสังเกตว่าผูเ้รียนพร้อมรับรู้ เป็นเคร่ืองกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิด
ยดืหยุน่ ประการสุดทา้ย ส าหรับผูเ้รียนท่ีไม่เขา้ใจมโนทศัน์ (concept) ผูส้อนอาจหาหนทางใหม่ๆ ท่ีดึงดูดให้
เขา้ใจมากข้ึน (pp 89) ผูส้อนท่ีแสดงการคิดยดืหยุน่ในชั้นเรียนเป็นตวัอยา่งให้เห็นวา่จิตนิสัยขอ้น้ีน ามาใช้ได้
อยา่งไร   
 
คิดเกีย่วกบัควำมคิดของตน (Metacognition) 

เรียนรู้ว่าเรียนรู้อย่างไร คิดเก่ียวกบัการคิดของตนและความสามารถท่ีจะรู้ว่าตนรู้อะไร ไม่รู้อะไร 
เป็นทักษะหลักท่ีผู ้เ รียนจะต้องมีเพื่อใช้เป็นจิตนิสัยหน่ึง (Huitt, 1997; Costa & Kallick, 2008, pp 24) 
องคป์ระกอบหลกัของการคิดเก่ียวกบัความคิดของตน คือ เม่ือเผชิญกบัปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข สามารถวางแผน
การกระท า รักษาแผนไวใ้นใจตลอดเวลา แลว้จึงทบทวนและประเมินแผนเม่ือเสร็จ (Costa & Kallick, 2008, 
pp 24) จากผลงานของ Saunders-Stewart และคณะ (2012) เม่ือเด็กไดรั้บการแนะน าใหฝึ้กและเรียนรู้เก่ียวกบั
กระบวนการคิดประเภทใดประเภทหน่ึง ความสามารถในการพฒันาจิตนิสัยการคิดเก่ียวกบัความคิดของตน
เพิ่มพูนข้ึน   

ในการศึกษาของ Wiersama & Licklider (2009) นกัศึกษา 8 คน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากชุมชน 
โดยวิธีการปรากฏการณ์ (Phenomenological) โดยการท างานสหสาขาวิชา นกัศึกษามีวตัถุประสงค์จากขอ้
ก าหนดให้ ถามค าถามกระตุน้การคิด ตอบค าถามท่ีทา้ทายจากเพื่อนร่วมงาน และท างานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป้าหมายหน่ึงของการวิจยั คือ เพื่อเขา้ใจว่าอะไรมีผลกระทบต่อการเป็นผูเ้รียนท่ีรับผิดชอบ 
ขอ้มูลเก็บจากการสัมภาษณ์ ตอบค าถามปลายเปิด และขอ้เขียน ประมวลมาวิเคราะห์ แกนเร่ือง 8 แกน 
ปรากฏข้ึนจากการวิเคราะห์ แกนเร่ืองคิดเก่ียวกบัความคิดของตน และการเปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง ผสมผสานกนัเพื่อพฒันากระบวนการสร้างจิตนิสัยอ่ืนๆ หลงัจากท่ีผูเ้รียนแสดงนิสัยการคิดแบบ
ใหม่ และพิจารณาทบทวน ส่ิงทา้ทายต่อมาคือการทบทวนอยา่งลึกซ้ึง เม่ือจบภาคการศึกษา ผูเ้รียนสงสัยใน
คุณภาพการเรียนแบบเดิมๆ และน าความเขา้ใจใหม่วา่ดว้ยการคิดเก่ียวกบัความคิดของตนมาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง 
หลกัฐานคือนกัศึกษาผูห้น่ึงกล่าวว่า “ฉนัคิดวา่กระบวนการ (คิดเก่ียวกบัความคิดของตน) แสดงความงอก
งามอยา่งค่อยเป็นค่อยไป วา่ฉนัตระหนกั วา่ฉนัไม่ตระหนกั หรือฉนัเพิ่งรู้วา่ฉันไม่รู้นัน่เอง” หมายความว่า
ฉนัเพิ่งรู้วา่ไม่ค่อยรับรู้เก่ียวกบัโลกรอบตวัเองอยา่งเพียงพอ เม่ือใกลปิ้ดภาค ไม่คิดวา่ก าลงัท าอะไรอยู ่แต่คิด
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วา่ก าลงัคิดอะไรอยู่มากกว่า ไม่ไดห้มายความวา่ฉันไม่มีความคิดวา่ก าลงัท าอะไรอยู ่แต่บ่อยคร้ังท่ีฉันหยุด
และคิดว่าความคิดต่างๆ มาจากไหนกนั (pp 123) สรุปได้ว่า ผูเ้รียนตอ้งได้รับประสบการณ์ท่ีทา้ทายเพื่อ
พฒันาจิตนิสัยการคิดเก่ียวกบัความคิดของตนดว้ยการทบทวนอยา่งลุ่มลึก (Deep Reflection)    
มุ่งสู่ควำมแม่นตรง (Strive for Accuracy) 

ผูท่ี้พฒันาจิตนิสัยมุ่งสู่ความแม่นตรง แสดงความสามารถในการตรวจสอบการท างาน สนใจ
รายละเอียด เล็งเห็นและแกไ้ขความไม่แม่นตรง และเพิ่มความชดัเจนในผลงานสุดทา้ย (Marzano และคณะ 
1993, pp 38) Costa & Kallick (2008, pp 26) เทียบการมุ่งสู่ความแม่นตรงเท่ากับการผลิตงานฝีมือ “การ
ท างานเหมือนเป็นงานฝีมือ หมายถึง รู้วา่ตนสามารถท าใหส้มบูรณ์แบบไดข้ึ้นเร่ือยๆ โดยกา้วข้ึนสู่มาตรฐาน
ท่ีสูงข้ึนอยูต่ลอดเวลา และดว้ยการเรียนรู้ต่อเน่ืองท าให้สามารถจบัจุดไดอ้ยา่งแม่นย  าเหมือนแสงเลเซอร์ ใน
การท างานให้สัมฤทธิผล” ผูเ้รียนท่ีขาดจิตนิสัยน้ีมกัไม่ตรวจสอบความตรงเผง (Precision) พอใจท่ีลงทุนลง
แรงแต่เพียงนอ้ย และสนใจท่ีจะท าใหง้านเสร็จมากกวา่ตอ้งการความสมบูรณ์แบบ   
 
รู้จักถำมและตั้งปัญหำ (Question and Problem Posing) 

เม่ือเด็กมีประสบการณ์ในโลกมากข้ึนและมีค าถามเก่ียวกบัโลกและชีวิตมากข้ึน ความสามารถใน
การถามและแสวงหาค าถามก็สูงข้ึนตามกนั (Costa & Kallick, 2008, pp 27) ตามผลงานของ Kuhn (2005, 
p.35) ความอยากรู้อยากเห็นและการสงสัยตอ้งได้รับการปลูกฝังและเพิ่มคุณค่าในชีวิตของเด็ก มิฉะนั้น
คุณสมบติัท่ีส าคญัน้ีจะหายไป เม่ือมีความอยากรู้อยากเห็นผุดข้ึนในจิตของเด็ก จ าเป็นตอ้งมีโครงสร้างทาง
ปัญญาเพื่อสร้างค าถามและท าให้สามารถแก้ปัญหาและได้ข้อสนเทศใหม่ (Saunder – Stewart, Gyles, & 
Shore, 2012)      

ใน ค.ศ. 2001 การสืบสอบโดย Cobb – Morocco จาก REACH Institute ท าใหเ้กิดโครงการระยะยาว 
5 ปี ข้ึน เพื่อเขา้ใจการสอนผูเ้รียนท่ีมีปัญหาในการเรียน เป้าหมายของโครงการน้ี (1) เนน้การออกแบบการ
เรียนการสอนให้ใชก้ารลงมือปฏิบติัตามความเป็นจริง (2) โอกาสเพื่อพฒันายุทธศาสตร์ทางปัญญา (3) การ
เรียนรู้ในสังคม และ (4) ให้ผูเ้รียนสนทนาอย่างสร้างสรรค ์ทุกๆ ดา้นของโครงการบูรณาการทกัษะการตั้ง
ค าถามและแกปั้ญหาดว้ยวิธีต่างๆ นานา จากการลงมือปฏิบติังานจริง ผูเ้รียนสร้างความรู้และเก็บขอ้สนเทศ
จากการแกปั้ญหาและตั้งค  าถาม ยทุธศาสตร์ทางปัญญาจากการสงสัย กระบวนการคิดของตนเอง เม่ือท างาน
หลายๆ งานท่ีแตกต่างกนั การประนีประนอมทางสังคมและการสนทนาอยา่งสร้างสรรค์ผสานเขา้ดว้ยกนั
และก่อให้เกิดมุมมองหลากหลายซ่ึงกลายเป็นค าถามเพื่อความเขา้ใจส่วนตวั จากขอ้สนเทศท่ีรวบรวมมา 
รูปแบบการสืบสอบทั้ง 4 แบบน้ี แสดงวา่ผูส้อนสามารถปลูกฝังจิตนิสัยการถามและตั้งปัญหาในห้องเรียน
ได ้  
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ประยุกต์ควำมรู้ในอดีตให้ใช้ได้กบัสถำนกำรณ์ใหม่ (Applying Past Knowledge to New Situations) 
Thomas A. Edison กล่าวไวว้า่ “ผมไม่เคยท าผิดพลาด ผมเพียงแต่เรียนรู้จากประสบการณ์” (Costa 

& Kallick, 2008, pp.28)  
เม่ือบุคคลเผชิญประเด็นปัญหา ความสามารถท่ีจะอา้งอิงถึงความรู้และประสบการณ์เดิมช่วยในการ

แก้ปัญหา (Costa & Kallick, 2008, pp 28) บ่อยคร้ังท่ีผู ้เรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่สามารถยึดโยง
เหตุการณ์หรือประยุกต์สู่บริบทอ่ืนเพื่อเกิดการเช่ือมโยงสู่ผลลพัธ์ใหม่ Feurstein และคณะ (1980) กล่าววา่
เม่ือคนไม่สามารถโยงและประยุกต์ท่ีเรียกว่า การควา้ปรากฏการณ์แห่งความเป็นจริง (Episodic Grasp of 
Reality) การขาดสมรรถนะของจิตนิสัยด้านน้ีมีผลต่อการเรียนรู้ คือ เป็นอุปสรรคในการเก็บเก่ียว
ประสบการณ์และน ามาใชป้ระโยชน์ในภายหลงั  

ในบทความของ Thorson (1995) นักเรียนมธัยมปลายอ่านบทละคร Macbeth ตามบทละครฉบบั
สมบูรณ์ นกัเรียนในกลุ่มมีอายุระหว่าง 15 -20 ปี ผูแ้สดงทุกคนผิดพลาดทางไวยากรณ์ การสะกด การใช้
สัญลกัษณ์ และสรุปไดว้า่ไม่มีแรงจูงใจทางวชิาการ หลงัจากพฒันาหลกัสูตรตามความสนใจของนกัเรียนแต่
ละคน รวมถึงพรสวรรค ์ความสามารถ และนิสัย นกัเรียนด่ืมด ่ากบัการอ่านบทละคร Macbeth ในแต่ละองค ์
ผูอ่้านใชค้วามรู้เดิมกบัการน าเสนอ เช่น น า Macbeth มาเปรียบเทียบกบัแก๊งวยัรุ่นและเจา้พ่อยาเสพยติ์ดท่ีมี
ในข่าวสาร นกัเรียนอภิปรายถึงความรู้ในวิชาประวติัศาสตร์โดยค านึงถึงปัญหาปรากฏในปัจจุบนั บทละคร
น้ีช่วยให้นกัเรียนเช่ือมโยงกบัพล๊อต ตวัละคร และแกนเร่ือง ก่อให้พฒันาความสามารถทางวรรณกรรมกบั
ครอบครัวของตน ชุมชน และข่าวระดบัชาติ   
 
คิดและส่ือสำรด้วยควำมชัดเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating with Clarity and Precision) 

คนท่ีคิดอยา่งฉลาดและส่ือสารดว้ยความชดัเจน แสดงออกอยา่งแม่นตรงในการเขียนและการอ่าน ผู ้
ท่ีตอ้งการพฒันานิสัยใหส้มบูรณ์แบบ เนน้ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ และมีขอ้สนบัสนุนประกอบ
ค าอธิบาย โดยใชภ้าษา ช่ือ ค าเรียก และอุปมาอุปไมยท่ีตรงเผง การไดป้ระเด็นชดั ตรงเผง และส่ือสารดว้ย
ความเขา้ใจท่ีตรงเผง จ าเป้นอยา่งยิ่งส าหรับผูท่ี้ใช้จิตนิสัยขอ้น้ี ในสถานศึกษาทัว่ไปในปัจจุบนั ผูเ้รียนและ
ผูส้อนใชภ้าษาไม่ตรงเผง   

Johnson & Parker (2013) วิจยัโดยการใชเ้วลารอ (wait-time) กบัผูบ้กพร่องทางการเรียน 3 คน โดย
ให้การจดักระท า (treatment) ต่อเน่ืองหลายคร้ัง ขอ้มูลเส้นพื้นฐานเก็บจาก 3 คร้ัง ไม่ให้เวลาคอย และให้
เวลาคอย 2 นาที หลงัจากนั้นน าผลจากเส้นพื้นฐานมาเปรียบเทียบกบัการจดักระท า 6 คร้ัง ใชเ้วลาคอย 5, 10, 
15 วินาที โดยค่อยๆ เพิ่มเวลาคอยให้สูงข้ึน ผลการวิจยัแสดงว่า เม่ือให้เวลาคอยมากข้ึน ผูเ้รียนมีเวลาจดั
กระท า (process) เพื่อตอบดว้ยความชดัเจนและตรงเผงมากข้ึน ผลเชิงบวกยงัเกิดต่อเน่ืองไปยงัการเรียนใน
โรงเรียน การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม และการส่ือสารกบักลุ่มเพื่อนและครอบครัวใหช้ดัเจน และตรงเผงยิ่งข้ึน
ด้วย โดยสรุป ผูเ้รียนในงาวิจยัน้ี สามารถคิดและส่ือสารด้วยความแม่นตรง พฒันาการคิดบวก และมี
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ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาสูงข้ึน ทั้งยงัลดความวิตกกงัวลและความกดดันจากการท่ีต้องตอบอย่าง
รวดเร็ว    
 
เกบ็ข้อมูลจำกกำรรับรู้ทุกด้ำน (Gather Data through All Senses) 

เม่ือคนเราประมวลขอ้มูลจากประสาทสัมผสัหลายๆ ชนิด จะเกิดการเช่ือมโยงความรู้จากหลาย
แหล่งเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย (Costa & Kallick, 2008, pp. 30)  Willis (2007) พบว่า การอ้างอิงกลับไป
กลบัมา (cross-referencing) ท าใหข้อ้มูลน่าเช่ือถือและแขง็ข้ึน กลายเป็นการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง มิใช่การจดจ า  

Howard Gardner ไดพ้ฒันาทฤษฎีสติปัญญาพหุคูณ (multiple intelligence) คือ ทุกคนสามารถมีวิธี
เรียนรู้ไดห้ลายทาง และนกัการศึกษาควรสนบัสนุนทั้งจุดแข็งและเสริมจุดอ่อนของผูเ้รียนแต่ละคน (Brans 
ford, 2000, pp. 28) ในการวิจยัโดย Al Ghraibeh (2012) เก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีสติปัญญาพหุคูณ 
พบวา่ ความฉลาดแต่ละดา้นสัมพนัธ์กบัวธีิการสอน การสอนมีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน ตวัอยา่ง
ท่ีส าคัญ คือ การเคล่ือนไหวร่างกาย (Bodily-kinesthetic intelligence) ผู ้เรียนอาจแสดงความฉลาดใน
สถานการณ์ท่ีเกิดการเรียนการสอน ถา้ใชท้กัษะการเตน้ร า การแสดงหรือการเคล่ือนไหวอ่ืนๆ เพื่อแสดงวา่
เกิดความเขา้ใจ หรือบรรลุวตัถุประสงคท์างการศึกษาได ้ท่ีอาจไม่ปรากฏจากการอ่านเขียนอนัเป็นปกติวสิัย
ในชั้นเรียน     
 
สร้ำงสรรค์ จินตนำกำร และสร้ำงนวตักรรม (Creating, Imagining, and Innovating) 

บุคคลท่ีมีแรงจูงใจจากภายในตน พบทางแกไ้ขปัญหาท่ีสร้างสรรค ์มีจินตนาการและเป็นนวตักรรม 
(Costa & Kallick, 2009, p.58) Darling – Hammond (2010) กล่าววา่ “การสร้างสรรคแ์ละการสร้างนวตักรรม
จะลอยตวัข้ึนมา เม่ือไม่มีค  าตอบท่ีชัดแจง้ และผูเ้รียนตอ้งท างานกบัค าถามท่ีตอบไม่ได้ (p.188) ณ จุดน้ี 
ผูเ้รียนท่ีแสดงจิตนิสัยด้านน้ี มีแนวโน้มท่ีจะยอมรับและขบัเคล่ือนต่อไปขา้งหน้า ความสามารถในการ
ยอมรับการวิพากษว์ิจารณ์ แสวงหาขอ้มูลยอ้นกลบั และพฒันาผลงานให้ดีข้ึนเร่ือยๆ ขยายความเป็นไปไดท่ี้
จะเกิดผลผลิตท่ีเป็นนวตักรรม (Costa & Kallick, 2008, pp.31)   

    Darling – Hammond (2010, pp. 187) ให้ตวัอยา่งนวตักรรมท่ีน าไปสู่การกระท าในชั้นเรียน ไดมี้
การเน้นการสืบสอบ การสร้างสรรค์ และการสร้างนวตักรรมในวิชาชีววิทยา โครงการน้ีออกแบบเพื่อ
ผลผลิตยากนัแมลงท่ีเป็นธรรมชาติ ปลอดภยั เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และไดผ้ล จากการศึกษาเคร่ืองเทศ
สามญัและผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ ผูเ้รียนสามารถผลิตยากนัแมลงชนิดใหม่ข้ึนมาได ้แกนเร่ืองของการ
สร้างนวตักรรมปรากฏในทุกรายวิชาในหลกัสูตรโรงเรียนมธัยมของประเทศสิงคโปร์ ครูผูห้น่ึงกล่าวว่า 
“เป้าหมายไม่ใช่ท าให้ผูเ้รียนทราบว่าท าไมโลกจึงด าเนินไปเช่นน้ี แต่ให้คน้พบว่าเราจะท าอย่างไรให้โลก    
ดีข้ึน” (pp. 187)     
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ตอบสนองด้วยควำมอศัจรรย์ใจและประหลำดใจ (Responding with Wonderment and Awe)  
ผูส้อนมกัจะรู้สึกปีติยนิดีเม่ือผูเ้รียนตอบสนองดว้ยความกระตือรือร้น และมีอารมณ์ร่วมในการเรียน 

และเขา้ใจบทเรียนอยา่งถ่องแท ้(Costa & Kallick, 2008, p. 31) คนท่ีมีจิตนิสัยขอ้น้ีรักการเรียนรู้ ชอบการแก้
และสร้างปัญหา สนุกกบัการคิดแกไ้ขเร่ืองต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง และมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ตลอด
ชีวติดว้ยความอศัจรรยใ์จในความรู้ใหม่ๆ ท่ีคน้พบตลอดเวลา (Costa & Kallick, 2008, pp. 31)   

Hung, Hwang & Huang (2012) ท าการวิจยัการน าเร่ืองดิจิทลัท่ีมีโครงการเป็นฐานเพื่อจดักิจกรรม
เล่าเร่ือง (Project-based digital story telling) ในวชิาวทิยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา ผูเ้รียนไดรั้บกลอ้งดิจิทลั
เพื่อถ่ายภาพมา upload และตั้งช่ือพร้อมเขียนอธิบายภาพเพื่อสร้างภาพยนตร์ในเร่ืองทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ก าหนด ผลการสัมภาษณ์พบวา่ผูเ้รียนสนุกสนานกบัการเรียนแบบน้ีมาก และท าให้เขา้ใจสาระเน้ือหาอย่าง
ถ่องแท้ ผลการทดลองแสดงว่ามีการพฒันาทางด้านแรงจูงใจในการเรียน ทัศนคติ สมรรถนะในการ
แกปั้ญหา และผลสัมฤทธ์ิ การสอนแบบใหม่ เช่นน้ี ท าให้ผูเ้รียนเสนอผลการเรียนไดอ้ยา่งน่าสนใจ และท า
ให้เกิดการเรียนโดยการลงมือปฏิบติัจริง (active learning) ผูเ้รียนคนหน่ึงกล่าวว่า “เราเคยน าเสนอโดย 
Power Point แต่เด๋ียวน้ี เราใชก้ารเล่าเร่ืองผา่นภาพดิจิทลั แทนการเสนอท่ีน่าเบ่ือ และมีความมัน่ใจในตนเอง
สูงข้ึน” (pp. 375)    
 
กล้ำเส่ียงอย่ำงรับผดิชอบ (Taking Responsible Risks) 

คนท่ีกลา้เส่ียงมกัจะน าตนเองไปอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนและอาจลม้เหลวได ้แต่คิดว่าการ
ถดถอยเป็นการทา้ทายและก่อให้เกิดความเจริญงอกงามในชีวิต (Costa & Kallick, 2008, pp. 31)  การเส่ียง
โดยการศึกษามาดีแลว้ เป็นการบูรณาการนิสัยโดยอาศยัความรู้จากอดีต และมุ่งสู่ความแม่นตรง 

Danielson (2007, pp. 28) เนน้ความส าคญัในการจดัส่ิงแวดลอ้มในหอ้งเรียน เพื่อใหป้ลอดภยัในการ
เส่ียง เม่ือกระบวนการ ส่ิงท่ีปฏิบติัเป็นประจ า วิธีการสอน และพฤติกรรม เอ้ืออ านวยซ่ึงกนัและกนั ทุกคนท่ี
เป็นสมาชิกในชั้นเรียนรู้สึกไดว้า่ส่ิงแวดลอ้มปลอดภยั และสนบัสนุนใหก้ลา้เส่ียง   
 
แสวงหำอำรมณ์ขัน (Finding Humor) 

ประโยชน์ทางจิตวิทยาของอารมณ์ขนั คือ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์อย่างอิสระ กระตุน้การคิด
ระดบัสูง ชกัน าใหส้ร้างความสัมพนัธ์ใหม่ ใหภ้าพใหม่ๆ และช่วยเช่ือมประสานสู่การเรียนรู้ อารมณ์ขนัท่ีใช้
ในการเขา้สังคมท าให้ผูค้นปฏิสัมพนัธ์กนัอย่างน่าสนใจ และสามารถขนัตวัเองและผูอ่ื้น ท าให้ยอมรับกนั
และกนัไดต้ามความเป็นจริง ไม่ตอ้งสวมหนา้กากเขา้หากนั (Costa & Kallick, 2008, pp. 35)  

อารมณ์ขนัมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน ทั้งทางสังคมและทางจิตวิทยา (Bell, 2009) การใช้อารมณ์ขนัใน
ชั้นเรียนท าให้เกิดบรรยากาศเป็นมิตร และเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูเ้รียนและ
ผูส้อน เพิ่มพลงัและท าใหส้าระน่าสนใจมากข้ึน   
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ในการศึกษาของ Semrud - Clickeman & Glass (2010) อารมณ์ขนั คือ เคร่ืองมือและการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพในการรักษาความใส่ใจ แสดงความคิด ส่ือสารขอ้สนเทศท่ียากจะเขา้ใจ และช่วยพฒันาทกัษะ
ทางสังคม    
 
คิดอย่ำงพึง่พำ (Thinking Interdependently) 

เม่ือเกิดการร่วมมือร่วมใจกนั กลุ่มจะมีพลงัสูงข้ึนทั้งทางกายและทางปัญญา มากกวา่บุคคลคนเดียว 
(Costa & Kallick, 2008, pp. 36)  Sauders – Stewart & Gyles (2012) ยืนยนัว่า เม่ือผูเ้รียนท างานอย่างพึ่งพา
กนัดี ฟังอยา่งไดผ้ล และแลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกนัและกนั ผูเ้รียนเหล่าน้ีเกิดประสบการณ์การท างานเป็นทีม
อยา่งมืออาชีพแลว้  

ใน ค.ศ. 2005 Castle และคณะ ใชก้ารจดักลุ่มอยา่งยืดหยุน่ (flexible grouping) กบัผูเ้รียนท่ีแตกต่าง
กนัมากในชั้นเรียนหน่ึง การจดักลุ่มอย่างยืดหยุ่นคือกระบวนการจดักลุ่มผูเ้รียนตามความตอ้งการจ าเป็น
ทางการเรียนรู้ของแต่ละคน โดยมีเป้าหมายใหเ้กิดผลกระทบและผลสัมฤทธ์ิเชิงบวกต่อผูเ้รียนทุกคนในกลุ่ม 
ไดมี้การเลือกกลุ่มท่ีตอ้งพฒันามากท่ีสุดในโรงเรียนท่ีมีความแตกต่างสูง ไดป้ระเมินความสามารถในการ
เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายโดยการสอบอ่านและเขียน หลงัจากนั้นสัมภาษณ์ผูเ้รียน และสัมภาษณ์ผูส้อนวา่ได้
ช่วยอะไรและรับรู้อะไร ผลแสดงว่าการเรียนรู้ดีข้ึน และดีข้ึนเร่ือยๆ ตราบเท่าท่ีมีการจดักลุ่มแบบยืดหยุน่
เช่นน้ี ผูส้อนรายงานว่า ผูเ้รียนมีความมัน่ใจสูงข้ึน และเขา้ใจงานของตนดีข้ึน ผลการวิจยับ่งช้ีว่าโรงเรียน
ควรใชก้ารจดักลุ่มยดืหยุน่ทั้งโรงเรียน   
 
เปิดตนเองเพ่ือเกดิกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous Learning) 

ท่ามกลางโลกท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วอยูต่ลอดเวลา ความสามารถท่ีจะสะสมความรู้ร่วม
สมยัและขยายจิตของตน คือการปลูกฝังและพฒันาจิตนิสัยท่ีรักการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (Costa & 
Kallick, 2008, pp. 37)   

บทความของ Taylor (2011) อภิปรายเก่ียวกบัความส าคญัของการเตรียมผูเ้รียนส าหรับศตวรรษท่ี 21 
ซ่ึงตอ้งท าให้เป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต และเรียนรู้แบบทบทวนอยู่เสมอ นกัการศึกษาจ าเป็นตอ้งสร้างสรรค์ 
และสร้างวิถีสู่การเรียนรู้ท่ีเหนือกวา่อดีต ซ่ึงเป็นเพียงการเพิ่มพูนความรู้ภายในชั้นเรียน การสร้างโอกาสให้
ผูเ้รียนก้าวล ้ าไปในการฝึกฝนการทบทวน การเรียนเพื่อเกิดการเรียนรู้ต่อไป จะน าผูเ้รียนสู่การเรียนท่ีมี
เป้าหมายและมุ่งมัน่ จุดประสงค์ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาจน าผูเ้รียนไปสู่ “อะไร” (what) และ “ส าคญั
อยา่งไรเล่า” (so what) เพื่อกา้วสู่เป้าหมายท่ียิง่ใหญ่กวา่ในชีวติ หลงัจบการศึกษา  
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บูรณำกำรจิตนิสัยในหลกัสูตรกำรศึกษำทัว่ไป 
Richard (2013) นิยามว่า หลกัสูตรคือแผนทั้งหมดของรายวิชา รวมถึงสาระท่ีจะแปลงไปเป็นการ

ออกแบบการสอนและการเรียน เพื่อใหเ้กิดสัมฤทธิผลทางการเรียน องคป์ระกอบภายนอกของหลกัสูตร เช่น 
จิตนิสัยของผูเ้รียน จ าเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ จากผลงานของ Wehmeyer, Field, Doven, Jones, 
& Mason (2004) ผูเ้รียนท่ีมีปัญหาการเรียนท่ีมุ่งมัน่ จะได้เรียนรู้อย่างกวา้งขวาง จากการเรียนรายวิชา
การศึกษาทัว่ไป และประสบความส าเร็จในวิชาอ่ืนๆ และชีวิตต่อไปดว้ย ทกัษะและยุทธศาสตร์จ าเป็นต่อ
ความส าเร็จในการเรียนการศึกษาทัว่ไป (Suk-Hyana, Wehmyer, Palmer, Souk up & Little, 2008) Martin 
ยืนยนัวา่ การสอนทกัษะการคิดและจิตนิสัยให้ผูเ้รียน ท าให้ส่งเสริมการคิดระดบัสูง นอกจากนั้น Marzano 
(2005, p.83) พิจารณาวา่ เม่ือผูเ้รียนมีทศันคติและความเช่ือ ความเห็นชอบท่ีเอ้ือต่อการเรียนตามหลกัสูตร จิต
นิสัยจะช่วยส่งผลบวกในการเรียน และผูเ้รียนจะใส่ใจและตรวจสอบตนเองให้ไดดี้ตลอดเวลาท่ีเรียน ใน
การศึกษาทัว่ไป การเรียนการสอนและการให้แรงเสริมดา้นทกัษะการคิดเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมบวกและมี
ประโยชน์เม่ือเกิดปัญหาจะกลายเป็นสาระส าคญัยิ่งของปรัชญาของทุกสถาบนัการศึกษา (Burgess, 2012) 
ในหลักสูตรการศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาจิตนิสัย เป้าหมายหลักคือการสร้างรูปแบบข้ามสาขาวิชา 
(transdisciplinary model) ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนท าให้จิตนิสัยเป็นส่วนหน่ึงของตน ใชส้าระวชิาเป็นพาหนะ
เพื่อสนับสนุนและพฒันาอารมณ์ท่ีพึงประสงค์ ตลอดจนสร้างเข็มทิศน าความคิด การตดัสินใจ และการ
กระท า อนัสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และสถานศึกษา (Costa & Kallick, 2009, p.3)    
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ตอนที ่3 : กำรศึกษำทัว่ไป 
 

หลกัการอุดมศึกษาท่ีสัมพนัธ์กบัการจดัการศึกษาทัว่ไปในมหาวทิยาลยั ไดก้ล่าวถึงววิฒันาการของ  
Liberal Arts Colleges ซ่ึงมีจุดก าเนิดตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ในยโุรป จนถึง General Education ซ่ึงเป็นแก่นสาร
แห่งเอกภาพของหลกัสูตรปริญญาตรีทัว่โลกในศตวรรษท่ี 21น้ี ทั้งน้ี ไดนิ้ยามศพัทห์ลกั ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
หลกัการแนวทาง (Guiding Principles) หลกัการโลจิสติกส์ (Logistical Principles) และองคป์ระกอบหลกั
ของการศึกษาทัว่ไป 2 มิติ ไดแ้ก่  (1) ความกวา้งในหวัขอ้ (Topical Breadth)   และการรับรู้ เท่าทนัท่ีเป็นแก่น
สารหลกั (Core Literacies)     เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ตามความประสงคข์อง ศาสตราจารย ์ดร.สุจินต ์
จินายน อธิการบดีมหาวทิยาลยันเรศวร 
 จากการศึกษาเอกสารทางการอุดมศึกษา เก่ียวกบัศพัท ์Liberal Arts Education พบวา่ไม่มีการใชค้  าน้ี  
แต่เม่ือพูดถึงการจดัการศึกษาท่ีเป็นผลพวงจากอุดมการณ์ของ Liberal Arts Colleges ไดพ้บการใชศ้พัทต่์าง ๆ 
ท่ีหมายความเหมือนกนั ไดแ้ก่ Liberal Education, Liberal Studies, Core Studies,  General Studies  และ 
General Education ดงัจะกล่าวถึงโดยสังเขปต่อไป (Clark and Neave, 1992, pp 1035, 1150, 1153, 1567) 

1. นิยำมศัพท์ 
1.1 Liberal Arts Colleges หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาท่ีอยู่ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ี

ครอบคลุมทุกสาขาวิชา(comprehensive)และการศึกษาระดบัสูง(advanced)ในมหาวิทยาลยัโดย
มีว ัตถุประสงค์เพื่อให้พื้นฐานการศึกษาทางด้าน liberal studies (Clark and Neave, 1992, 
pp.1154) ดงันั้น liberal arts education น่าจะหมายถึงการศึกษาใน  Liberal Arts Colleges  

1.2 Liberal Arts Education มีรากฐานจากประเทศท่ีเคยแบ่งคนเป็น 2 ชั้น คือ ชนเสรี หรือ ชน
ชั้นสูง (liberal หรือ free citizens) และทาส (slave) เช่นในเมือง Athens ประเทศกรีซ ทาส
ท างานด้วยการใช้แรงงานมีอาชีพเฉพาะ ส่วนชนเสรีใช้สิทธิและหน้าท่ีของประชาชน 
(citizenship)  ทาสไดรั้บการฝึกอาชีพ ส่วนชนเสรีเรียน liberal arts โดยไม่ค  านึงถึงการน าไปใช้
ให้เกิดผลงานเลย เป็นการฝึกฝนให้ใช้ชีวิตท่ีดี ไม่มีความช านาญพิเศษ และไม่เป็นอาชีพ มี
วตัถุประสงค์เพื่อให้รู้รอบ เขา้ใจตนเอง จุดยืนของตนในสังคมและจกัรวาล ในฐานะผูไ้ดรั้บ
การปลดปล่อยให้เป็นอิสระแล้ว (liberated man) (Buck, 1950, pp.52) liberal education มี
เป้าหมายเดียวกนักบั general education คือ การสร้างชนเสรี   ในท่ีน้ี ควรพิจารณาถึงความ
แตกต่างระหว่างเสรีนิยมทางการศึกษา (Liberalism in Education) และการศึกษาเพื่อปลูกฝัง
เสรีนิยม (Education in Liberalism) ศพัทแ์รก หมายถึง การเชิดชูความเป็นเอกตับุคคล และนิสิต
นกัศึกษาควรมีเสรีภาพในการเลือกรายวิชาอยา่งอิสระอยา่งแทจ้ริง แต่ศพัทห์ลงั มีความหมาย
ต่างกนัโดยส้ินเชิง คือ เป็นการศึกษาท่ีมีแบบแผนในตวัเอง และสัมพนัธ์กบัมุมมองแบบเสรี
นิยม (liberal outlook) ในแง่มุมน้ี มีสัจธรรมจ านวนหน่ึงท่ีมนุษย ์ไม่อาจเลือกท่ีจะละเลย ถา้จะ
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มีชีวิตท่ีมีประโยชน์ อนัเก่ียวกบัโครงสร้างของชีวิตท่ีดี ตามเง่ือนไขขอ้เท็จจริง ท่ีบรรลุได ้นัน่
คือ เป้าหมายของสังคมเสรี (Free Society) (Buck. 1950, pp.57) 

1.3 Liberated Man หมายถึง ผูก้อร์ปด้วย คุณลกัษณะ 2 ประการ คือ (1)  เป็นอิสระท่ีจะพิจารณา
ตดัสิน และวางแผนดว้ยตนเอง ก ากบัดูแลตนเอง มีปัญญาในการวพิากษต์นเอง  (self-criticism)  
ใชชี้วิตดว้ยการพิจารณาตนเองอยูเ่สมอสมกบัการเป็นเสรีชนจึงมีเสรีภาพภายในตน พร้อมกบั
เสรีภาพในสังคม (2) ด าเนินชีวิตด้วยความคิดและความเขา้ใจทุกสรรพส่ิงอย่างเป็นสากล 
(universal) และเป็นประชาชนสากลจึงมีความเป็นปรนยั (objective) และสังเกตทุกกาละ (time) 
และทุกภาวะ (existence) ซ่ึงนบัวา่เป็นเป้าหมายของประชาธิปไตย (Buck, 1956, pp.53) 

1.4 Special Education หรือ specialism หรือ specialized occupations เกิดจากความจ าเป็นในสังคม 
ท่ีต้องการอาชีพต่างๆ เฉพาะทาง ความช านาญเฉพาะทางจ า เป็นในการพัฒนาและ
ความกา้วหนา้ของโครงสร้างสังคมท่ีเคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็ว  แต่สังคมท่ีมีแต่ผูช้  านาญเฉพาะ
ทางจะขาดการจดัระบบระเบียบอย่างชาญฉลาด (wisely ordered society) ความช านาญเฉพาะ
ทางก่อให้เกิดการยึดติ (inflexibility) ในโลกท่ีเต็มไปดว้ยความเป็นไปไดท่ี้ไร้ขอบเขต (fluid 
possibilities) และควรมีขอ้เลือกมากมาย  

1.5 Special Education vs General Education การศึกษาทัว่ไป (GE) แตกต่างจากการศึกษาเฉพาะ
ทาง (SE) มิใช่เฉพาะในสำระวิชำเท่านั้น แต่ยงัแตกต่างในวิธีกำรจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน 
และมมุมองอีกดว้ย ไม่วา่จะเป็นการศึกษาในศาสตร์ใดก็ตาม ถา้ศึกษาวรรณคดี ทางดา้นเทคนิค
จะกลายเป็นศาสตร์เฉพาะทางท่ีเรียกวา่ philology และการศึกษาดา้นภาพเขียน ยงัมีสาระเฉพาะ
ทางจึงแลกเปล่ียนกนัได ้ (interchangeable) มิใช่ในสาระวิชา แต่ในดา้นวิธีการ คือ วิธีกำรทำง
วิทยำศำสตร์ ซ่ึงสกดัสสาร/สาระจากบริบทและการศึกษาโดยแยกส่วน ท าให้ไดค้วามรู้ท่ีตรง
เผง (precision)  และเฉพำะเจำะจง (exact) อยา่งไรก็ตาม การศึกษาเฉพาะทางมีขอ้จ ากดั คือ ไม่
ก่อใหเ้กิดการรับรู้ในเร่ืองความสัมพนัธ์ทัว่ไป ดงันั้น GE จึงเป็นการเช่ือมโยงเป้าหมายคงท่ีทาง
การศึกษาจากอุดมการณ์ของ liberal education ให้สามารถน าไปประยุกต์ไดอ้ย่างหลากหลาย 
ในทุกศาสตร์เฉพาะทาง เป็นการก่อให้เกิดเอกภำพ (unity) ในทุกหลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 
(Buck, 1950, pp43, 56-58)  ดงันั้น จึงตอ้งปรับ GE ให้สนองความตอ้งการและความมุ่งหวงั
ของแต่ละกลุ่มอาชีพ โดยน าจิตวญิญาณ (spirit) ของ GE ไปสู่การศึกษาเฉพาะทาง 

1.6 General Education  ศพัท์น้ีเกิดข้ึน  โดยคณะกรรมกำรวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำท่ัวไปใน
สังคมเสรี ในมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดในปี ค.ศ.1943 โดยตั้งศพัท์ใหม่แทน Liberal Education 
เพื่อให้มีความหมายครอบคลุมได้กว้างข้ึน แต่ยงัคงรักษาอุดมการณ์ดั้ งเดิมของ Liberal 
Education ไวต่้อไป  
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หวัใจของ GE คือ การสืบสานอุดมการณ์เสรีนิยม (liberalism) และความเป็นมนุษย ์(humane) เพื่อ
การอนุรักษ์อารยธรรม ท่ีไม่อาจเกิดได ้หากมีแต่เพียงการรับรู้ขอ้สนเทศ หรือการพฒันาทกัษะเฉพาะทาง 
โดยปราศจากพื้นฐานกวา้ง ๆ เพื่อก่อให้เกิดความเขา้ใจโดยรวม ซ่ึงตอ้งครอบคลุมศาสตร์ท่ีใชก้ารพิจารณา
ตดัสินเชิงค่านิยมเป็นหลกัส าคญัดว้ย (value judgments) คือ เก่ียวกบั ความถูก/ผิด ทั้งทางจริยธรรมและทาง
คณิตศาสตร์ ถ้าบณัฑิตขาดความคิดและความทะเยอทะยาน ซ่ึงขบัเคล่ือนมนุษยชาติมาแต่ดั้ งเดิม ย่อม
เปรียบเสมือนกบัตาบอดไปบางส่วน  (Conant, in Buck, 1943, Introduction) สาระ 2 ส่วน ประมวลมาจาก 
Liberal Education ไดแ้ก่ (1) มรดก (heritage) คือ วิวฒันาการทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงไดก้ าหนดความหมาย
และมาตรฐานของชีวิตมนุษยท่ี์ดีในปัจจุบนั เน้นศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ท่ีมีหน้าท่ีต่อเพื่อนมนุษย ์(2) 
ควำมมีระเบียบวินัยทำงปัญญำ  (intellectual discipline) จากการบูรณาการหลักสูตรทางภาษาและตรรก 
(trivium) กบัคณิตศาสตร์ เลขาคณิต ดาราศาสตร์ และดนตรี (quadrivium) เพื่อให้เป็นการเปิดโลกทศัน์ให้
บณัฑิตรับรู้ว่ากระบวนการสั่งสมและสร้างสรรค์ปัญญาของโลกตะวนัตกเป็นมาอย่างไร เกิดข้ึนจากพลงั
ด้านใดบ้าง และ (3) การระลึกรู้เชิงวิจารณญาณ (critical sense) ว่าสมรรถนะใดในศาสตร์ใดใช้ได้ มี
คุณภาพสูง และอะไรเป็นงานท่ีต ่ากวา่มาตรฐานในศาสตร์ท่ีมิใช่ของตน กรณีน้ีจ าเป็นในประชาธิปไตยท่ีมี
การเลือกตั้งผูแ้ทน (sound vs shoddy)  

สาระส าคัญของ GE เ ป็นภาพรวม (holistic)  ท่ีประมวลทั้ งสั งคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์  
ศิลปวฒันธรรม และวิทยาศาสตร์ ทั้งน้ี GE ไร้รูปแบบ (formless) และเน้นการใช้วิธีการและทศันคติทาง
วิทยาศาสตร์ (scientific methods and attitudes) เป็นกาวเช่ือมโยงให้มีเอกภาพ โดยเน้นให้ลงขอ้สรุปจาก
ขอ้มูลท่ีทดสอบไดเ้ท่านั้น ความจริงบริบูรณ์ไม่มี บณัฑิตจึงตอ้งปรับความรู้ เม่ือไดรั้บขอ้เท็จจริงใหม่ๆ เพื่อ
ทบทวนการประมาณการขอ้เทจ็จริง (approximations of truths) (Dewey in Buck, 1950, pp.47) 

โดยสรุป SE มีสาขาวิชาหลากหลายมากกวา่ อาชีวศึกษา และในท านองเดียวกนั GE เสริม SE โดย
ขยายขอบเขตจ ากดัของ SE ดว้ยวิธีการ และทศันคติ ประมวลรวมกบัมรดกอารยธรรมของโลก ทั้งน้ี โดย
เนน้ศกัด์ิศรี และหนา้ท่ีของมนุษยต่์อมนุษย ์  การปรับตวักบัการเปล่ียนแปลง    ธรรมชาติของมนุษยใ์นสังคม
ท่ีดี   และให้คงไวซ่ึ้งประเพณี การทดลอง และอุดมการณ์ รวมทั้งวิธีการท่ีซุกซ่อนอยู่ในวฒันธรรม และ
รองรับการเปล่ียนแปลงไดด้ว้ยความมุ่งมัน่ 

 
2. หลกักำรแนวทำงและหลกักำรโลจิสติกส์ของ  GE 

(Guiding Principles and Logistical Principles of GE) 
2.1 หลกัการแนวทาง 

  พนัธกิจหลกัของมหาวิทยาลยั คือ การให้การศึกษาเพื่อให้บณัฑิตมีน ้ าใจ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสาธารณะในสังคม เป็นท่ีปรึกษาในกรณีซ่ึงตอ้งการความเขา้ใจอยา่งมีวิจารณญาณทางวทิยาศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ความสัมพนัธ์ทางสังคม และพลงัต่างๆ ในโลก เป็นตน้ ปลูกฝังให้บณัฑิต
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เขา้ใจวา่ความคิดก่อให้เกิดผลลพัธ์ และผูมี้การศึกษาจ าเป็นตอ้งมีความรับผดิชอบอยูใ่นการพิจารณาผลลพัธ์
ท่ีจะเกิดข้ึนเสมอ บณัฑิตควรมีมุมมองระดบัโลก มิใช่ระดบัทอ้งถ่ิน และสามารถส่ือสารความคิดของตนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.2 หลกัการโลจิสติกส์ ท่ีน าเสนอโดย UCD มีดงัน้ี 
  - GE ตอ้งไม่ท าใหนิ้สิตเรียนนานกวา่เวลาท่ีก าหนดไวป้กติ 
  - ควรจดัท่ีนัง่เพิ่มใหพ้อส าหรับใหนิ้สิตทุกคนลงทะเบียนไดต้ามขอ้ก าหนดในหลกัสูตร คือ
แผนการศึกษา 
  - ควรจัดการด้วยความยืดหยุ่น เช่น จัดห้องเรียนขนาดเล็กเพื่อสนองความต้องการ
ลงทะเบียนของนิสิต นั่นคือ เน้นรายวิชาตามสาระก าหนด (unit-based) มากกว่า จ  านวนวิชา (number of 
courses) 
  - เพื่อบรรลุเป้าหมายของบางหลกัสูตร (เช่น บางองคป์ระกอบของการ “ใชชี้วิตท่ามกลาง
ความหลากหลาย” และ “เหตุผลเชิงจริยธรรม) อาจตอ้งจัดสอนในชั้นเรียนเล็ก (มากท่ีสุด 20 คน) โดยมุ่ง
พฒันานิสิตแรกเขา้ 

          - GE ควรเป็นท่ีเขา้ใจได้ง่าย ในกลุ่มนิสิต อาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะวิชา และควรบริหาร
จดัการไดง่้าย และสมเหตุสมผล 

 
       3.  องค์ประกอบของกำรศึกษำทัว่ไป 
 การจดัการศึกษาทัว่ไปสะทอ้นภาพของ “ผูมี้การศึกษา” ในอุดมการณ์ของคณาจารย ์นิสิตทุกคนมี
โอกาสพฒันาความช านาญอย่างลุ่มลึกในวิชาเอก วิชาโท (ถ้ามี) และการผสมผสานทั้งสองประเภทเข้า
ดว้ยกนั GE เป็นกลุ่มวชิาท่ีเติมเต็มในความกวา้งของความรู้และประสบการณ์นอกขอบเขตของวิชาเอก และ
ยงัฝึกฝนนิสิตให้เกิดการรู้เท่าทนัหลกัๆ (core literacies) 4 กลุ่มดว้ยกนั ส่ิงเหล่าน้ีจ  าเป็นต่อความส าเร็จใน
วชิาชีพและปลูกฝังใหบ้ณัฑิตมีน ้าใจ เป็นประชาชนท่ีมีส่วนร่วมอยา่งมุ่งมัน่และอุทิศตนในชุมชน ชาติ โลก 
 3.1 ความกวา้งของหวัขอ้ (Topical Breadth) 
  - ศิลปะและมนุษยศาสตร์ (Arts and Humanities) 
  - วทิยาศาสตร์ และวศิวกรรมศาสตร์ (Sciences and Engineering) 
  - สังคมศาสตร์ (Social Sciences) 
 3.2 การรู้เท่าทนัหลกั (Core Literacies) 
  - การรู้เท่าทนัดว้ยถอ้ยค าและภาพ  

  (Literacy with Words and Images) 
  - การรู้เท่าทนัสาธารณะและวฒันธรรม  

  (Civic and Cultural Literacy) 
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  - การรู้เท่าทนัเชิงปริมาณ  
  (Quantitative Literacy) 

  - การรู้เท่าทนัวทิยาศาสตร์  
  (Scientific Literacy) 

 
บทสรุป 
 หน่ึงในความรับผิดชอบส าคญัท่ีสุดของอาจารยม์หาวทิยาลยั คือ การสร้างหลกัสูตรการศึกษาทัว่ไป 
ท่ีประมวลมุมมองของอาจารยว์่า บณัฑิตผูมี้การศึกษาอย่างแทจ้ริง ควรมีคุณลกัษณะอย่างไร นัน่คือ เป็น
บุคคลท่ีเช่ือมโยงความช านาญพิเศษในสาขาวชิาหลกัท่ีเลือกแลว้กบัความรู้และประสบการณ์กวา้ง ซ่ึงจะท า
ใหเ้ป็นผูมี้ความกระตือรือร้น มีน ้าใจ มีผลงานในสังคม อุดมการณ์เหล่าน้ี เก่าแก่มีมานาน แต่จ าเป็นตอ้งตอก
ย  ้าและถ่ายทอดอยา่งสม ่าเสมอจากรุ่นสู่รุ่น 
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ตอนที ่4 : ระเบียบวธีิวจัิยทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 
กำรวจัิยเชิงธรรมชำติ 

กูบา (Guba, 1985) ไดใ้หค้วามหมายของการสืบคน้เชิงธรรมชาติวา่เป็นการสืบคน้ขอ้มูลท่ีมิไดมี้การ
ควบคุมตวัแปรใดๆ โดยเร่ิมจากการคน้จากส่ิงท่ีปรากฏอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ เคร่ืองมือท่ีใช้สืบคน้ คือ คน 
วิธีการหาขอ้มูลใชว้ิธีการเชิงคุณภาพ สุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง วิเคราะห์ ขอ้มูลแบบอุปนยั คือ วิเคราะห์
จากขอ้มูลส่วนยอ่ยก่อน แลว้พิจารณาส่วนยอ่ยท่ีคลา้ยๆ กนัหรือประเภทเดียวกนั มารวมกนัจดัเป็นประเด็น
รวม และหลายประเด็นรวมกนัเป็นกลุ่ม และหลายๆ กลุ่ม จดัเป็นแบบแผน (พรชุลี อาชวอ ารุง, 2546)   

ดงันั้น คุณลกัษณะของการวิจยัเชิงธรรมชาติ ไดแ้ก่ สถานท่ีวิจยัในธรรมชาติ เคร่ืองมือหลกัในการ
เก็บขอ้มูล คือ คน การอาศยัความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ในตวัผูว้ิจยั ใชว้ิธีการเชิงคุณภาพ และการสุ่มตวัอยา่งเจาะจง 
เพื่อตอ้งการกลุ่มท่ีลึกเฉพาะเร่ืองท่ีต้องการศึกษา ซ่ึงมีผูรู้้อยู่จ  ากัด การวบรวมข้อมูลใช้หลายๆ วิธี เช่น 
สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต วเิคราะห์เอกสาร เป็นตน้   
 
กำรวจัิยเชิงคุณภำพ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง การแสวงหาความรู้โดยการพิจารณาปรากฏการณ์สังคม จาก
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริงในทุกมิติ (สุภางค ์จนัทวนิช, 2545)  

ลกัษณะการวจิยัเชิงคุณภาพมีสาระส าคญั ดงัน้ี (อุทุมพร จามรมาน, 2540)  
1) การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) เพียงแต่มีโครงการของค าถามส าหรับ

เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั การรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง ท าให้ไดข้อ้มูลท่ีลึก โดยผูส้ัมภาษณ์มีหัวขอ้หรือประเด็นค าถามไวล่้วงหน้า แต่ไม่ก าหนด
ค าตอบ ซ่ึงนิยมใชเ้ม่ือผูใ้ห้สัมภาษณ์มีจ านวนไม่มากนกั และผูว้ิจยัตอ้งการเสาะแสวงหาประเด็นมโนทศัน์
หรือเพิ่มช้ีแนวทางในการก าหนดสมมติฐานการวจิยั และใชเ้พื่อการอภิปรายผลการวจิยัใหก้วา้งและลึกซ้ึง 

2) การอภิปรายกลุ่มเฉพาะหรือการระดมความคิด ไดแ้ก่ การน าผูใ้ห้ขอ้มูลมารวมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ 
แลว้ถามค าตอบเพื่อใหก้ลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท าการอภิปราย 

3) การสังเกตพฤติกรรมหรือวธีิการปฏิบติัการ เป็นวธีิเก็บขอ้มูลเพื่อการเสาะแสวงหาขอ้มูลจากกลุ่ม
เล็ก เทคนิคน้ีตอ้งใชผู้ท่ี้ช านาญในการสังเกตการณ์ การวเิคราะห์ และความอดทนในการสังเกตท่ีใชเ้วลา  

4) การวเิคราะห์เน้ือหาจากเอกสาร เป็นวธีิหน่ึงท่ีใชร่้วมกบัวธีิรวบรวมขอ้มูลแบบอ่ืน โดยเฉพาะใน
การอ่านเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ผลจากการอ่านจะช่วยใหผู้ว้ิจยัสามารถออกแบบการวจิยัไดเ้หมาะสม 
เลือกเทคนิค วิเคราะห์ เขียนรายงานและอภิปรายผลไดอ้ย่างกวา้งขวางและลึกซ้ึง การวิจยัเชิงคุณภาพ ไม่
จ  าเป็นตอ้งใช้สาระส าคญัครบทั้ง 4 ประการ จะเลือกอย่างหน่ึงอย่างใดก็ได ้ผูว้ิจยัไดเ้ลือกสาระส าคญัของ
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การวิจยัคุณภาพจากการวิเคราะห์เน้ือหาเอกสารและการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างในแนวลึกเป็นหลกั 
ส่วนแบบส ารวจน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบ 
 
กำรวเิครำะห์สำระ (content analysis) 

การวิเคราะห์สาระ คือ เทคนิคการวิจยัเพื่อการสกดัประเด็นและสาระท่ีตอ้งการอย่างมีระบบและ
เป็นปรนยั โดยการบ่งช้ีลกัษณะบางประการในขอ้ความ เช่น บทสัมภาษณ์ ประโยคต่างๆ ในเอกสาร เป็นตน้ 
ทั้งน้ี เพื่อให้ได้ความคิด ค่านิยม ทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งแล้วน ามาจดัประเภท นับความถ่ีปรากฏ เพื่อยืนยนั
ลกัษณะเชิงประจกัษ ์ซ่ึงพรชุลี อาชวอ ารุง (2547) สรุปวา่ การวิเคราะห์สาระ คือ เทคนิคการวิจยัซ่ึงใช้เป็น
กลไกในการสกดัประเด็นของสาระออกมาจากบริบทอยา่งมีความตรงและท าซ ้ าได ้เป็นกลไกวิธีการสืบคน้
ให้ไดค้วามหมายจากสัญลกัษณ์จากขอ้ความ กรอบในการวิเคราะห์สาระ มี 6 ประการ ดงัน้ี (1) ขอ้มูลตามท่ี
ผูว้ิเคราะห์ไดรั้บ (2) บริบทของขอ้มูล (3) ความรู้ของผู ้วิเคราะห์ท าให้จ  าแนกประเด็นอยา่งไร (4) เป้าหมาย
ของการวิเคราะห์สาระ (5) การสกดัเป็นทกัษะทางปัญญา และ (6) ความตรงเป็นเกณฑ์ส าคญัท่ีสุด โดย
ขั้นตอนในการวเิคราะห์สาระ มี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. จดักระท ากบัขอ้มูล ไดแ้ก่ จดัท าหน่วยวเิคราะห์ การก าหนดตวัอยา่ง การบนัทึก 
2. การลดทอนขอ้มูล เป็นการเลือก การท าให้ชดัเจน การปรับให้เขา้ใจง่าย การจบัสาระส าคญัและ

ปรับเปล่ียนข้อมูล ในลักษณะการบนัทึกได้อย่างชัดเจน ใช้วิธีการจบัสาระส าคญัของข้อมูล แล้วน ามา
คดัเลือกและปรับเขียนรายงานใหง่้ายต่อการเขา้ใจโดยไม่ลอกเอกสารมาทั้งหมด 

3. การสกัด คือ การท่ีต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นความจริงตามท่ีปรากฏ ต้องใช้วิจารณญาณ
พิจารณาบริบทท่ีวเิคราะห์ 

4. การวเิคราะห์ เพื่อน าไปสู่กระบวนการท่ีจะก่อให้เกิดความตรง การตรวจสอบและสอดคลอ้งของ
การวเิคราะห์สาระ   
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 
การวิจยัเร่ือง “การศึกษาจิตนิสัยท่ีขาดไม่ได้ในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตผูล้งทะเบียนเรียนวิชา

การศึกษาทัว่ไปในมหาวิทยาลยันเรศวร” น้ี เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (quasi-experimental) โดยบูรณาการการ
วิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ครอบคลุมสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงจิตนิสัยของนิสิตเป้าหมาย 
ในขอบเขตของจิตนิสัยท่ีขาดเสียมิไดข้อง ASCD 16 ขอ้ จากการรับรู้ของนิสิตแต่ละคน เพื่อให้ไดผ้ลการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ คือ การกระจายความถ่ี (Frequency Distribution) และการเปรียบเทียบโดย t-test, F-test 
และการจบักลุ่มจิตนิสัยร่วมจากการท าการวิเคราะห์ตวัประกอบ (Factor Analysis) ในส่วนของผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากค าตอบปลายเปิด ผูว้จิยัไดผ้ลจากการวเิคราะห์สาระวา่วชิาใดเปล่ียนแปลงจิตนิสัยใด โดย
ใคร และอยา่งไร อนัเป็นกระบวนการสู่การไดค้  าตอบจากการวจิยัเชิงประจกัษ ์
 
ประชำกร 

ท่ีใชใ้นงานวจิยัน้ี คือ นิสิตปริญญาตรีปีท่ีหน่ึง (แรกเขา้) 3,962 คน และปีท่ีสอง 99 คน ท่ีลงทะเบียน
วิชาการศึกษาทัว่ไป รายวิชาภาษาองักฤษพื้นฐาน ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 นิสิตเหล่าน้ี
ลงทะเบียนเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไปอ่ืนๆ ในเทอมน้ีดว้ย (ภาคผนวก ก) กลุ่มประชากรจ าแนกตามตวัแปรตน้ 
คือเพศ ชั้นปี คณะ และกลุ่มคณะ 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นส่ิงท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมาดว้ยตนเอง และเป็นการถามการรับรู้ของนิสิต
เป้าหมายผูต้อบอยา่งตรงไปตรงมา โดยใหผู้ต้อบประเมินระดบัจิตนิสัยของตนเอง จดัไดว้า่เป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) เพราะถามตามนิยามของจิตนิสัยฯ แต่ละข้อ ตามค านิยามของ 
ASCD ส่วนความเท่ียง (Reliability) ข้ึนอยู่กับความคงเส้นคงวาของผูต้อบ ซ่ึงเป็นข้อจ ากัดว่าอาจจะมี
ความผดิพลาดได ้เพราะความทรงจ าท่ีไม่แม่นตรง เคร่ืองมือมี 2 ชนิด ประกอบดว้ย 
 1. แบบสอบถามก่อนเรียน (Pre-test) คือ แบบสอบถามการรับรู้จิตนิสัยของตนเอง 16 ประการ โดย
ให้นิสิตบ่งช้ีว่าตนเองมีจิตนิสัยแต่ละด้านอยู่ในระดับใด ใน 4 ระดับ คือ 25% 50% 75% และ 100% 
(ภาคผนวก ข) แบบประเมินน้ีใช ้Likert Scale 
 2. แบบสอบถามหลงัเรียน (Post-test) ประกอบดว้ยสองส่วน คือ ส่วนท่ี 1 น าแบบสอบถาม Pre-test 
มาใช้ และ เพิ่มส่วนท่ี 2 แบบรายงานสาเหตุของการเปล่ียนแปลงระดบัจิตนิสัยฯ จากการรับรู้ของนิสิต
เป้าหมาย เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อบ่งช้ีวา่ นิสิตมีการพฒันาจิตนิสัยฯ ดา้นใด เกิดจากวชิาใด และในวิชานั้น
มีเหตุการณ์ กิจกรรม หรือความรู้อะไร ท่ีท าใหเ้กิดจิตนิสัยดา้นนั้น 
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กำรเกบ็ข้อมูล  
ผูว้ิจยัไดรั้บความร่วมมือจากกองการศึกษาทัว่ไป ในการเก็บแบบส ารวจก่อนเรียน (Pre-test) จาก

นิสิตเป้าหมายท่ีร่วมในงานปฐมนิเทศ ในวนัเสาร์-อาทิตย ์ท่ี 20-21 สิงหาคม 2559 ส่วนการเก็บขอ้มูลแบบ
ส ารวจหลงัเรียน (Post-test) เก็บรวบรวมในช่วงก่อนการสอบปลายภาคในเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยเก็บ
จากนิสิตเป้าหมายในชั้นเรียน  
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล กระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัการวจิยั มีดงัน้ี 

1. วิเคราะห์สถิติบรรยาย จากแบบส ารวจก่อน-หลงั เพื่อให้ไดส้ถานภาพและขอ้มูลเบ้ืองต้นของ
ประชากร ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และภาพรวม (Profile)  

2. วเิคราะห์ค่าสถิติที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนและหลงัของประชากร 
3. วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มนิสิตเป้าหมาย จ าแนกตาม เพศ 

ชั้นปี คณะ และกลุ่มคณะ 
4. วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) โดยการสกดัตวัประกอบโดยวิธี Principle component 

และหมุนแกนแบบ Varimax และพิจารณาค่าน ้าหนกัของตวัประกอบ 
5. สรุปผลการวเิคราะห์สถิติ 
6. ดึงขอ้สรุปเพื่อตอบวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ ดงัน้ี  

-  สรุปสถานภาพของผูต้อบแบบส ารวจ 
-  สรุปจิตนิสัยฯ ร่วมของนิสิตโดยสกดัเฉพาะตวัแปรท่ีไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  

-  สรุปผลการเปรียบเทียบจาก ANOVA จ าแนกตาม เพศ ชั้นปี คณะ และกลุ่มคณะ จากขอ้มูล
ก่อนและหลงั (Pre and Post) 

-  สกดัตวัร่วมของจิตนิสัยฯ ตามผลการวเิคราะห์ตวัประกอบ 
-  ค  านวณค่าเฉล่ียของแต่ละตวัแปรท่ีปรากฏในแต่ละตวัประกอบ 
-  ค  านวณค่าความต่างระหวา่งตวัแปรท่ีมีน ้าหนกัต่างกนั และจดัอนัดบัจากสูงไปหาต ่า 
-  ตั้งช่ือตวัประกอบ โดยการวิเคราะห์สาระ (Content Analysis) แบบความหมาย (semantic) 
การตั้งช่ือ (designative) และแนวเร่ือง (thematic) พร้อมกบัพิจารณาความเป็นส่วนยอ่ยของ
จิตนิสัยฯ หลกั (attributional) และน าเสนอตารางสรุปสาระ (Krippendorff, 2013) 

 7. วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการตอบค าถามปลายเปิด โดยการจดักลุ่มมโนทศัน์ (Concept) จาก
การตอบ ให้ได้ผลซ่ึงบ่งช้ีว่า วิชาใดท าให้เกิดการเปล่ียนจิตนิสัย และเกิดข้ึนได้อย่างไร โดยอ้างถึง
สถานการณ์ท่ีพลิกการรับรู้ของนิสิต (Turning Points) 
 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบส ารวจจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวรน้ี 

เพื่อตอ้งการทราบถึงจิตนิสัยดังกล่าว ของนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร โดยผูว้ิจยัได้ออกแบบแบบส ารวจ                  
16 ดา้น (ASCD: American Association of Supervision and Curriculum Development, 2008) และไดใ้หนิ้สิต
มหาวิทยาลยันเรศวร ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ส ารวจตนเอง ก่อนเร่ิมเรียน และหลงัจากจบการศึกษาใน
ภาคต้น คือ ในช่วงการจัดสอบปลายภาค ผูว้ิจ ัยใช้ประชากรทั้ งหมดท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   
(English 1) จ านวนทั้งหมด 4,061 คน  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยสถิติเบ้ืองตน้ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบ มีดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร ดว้ยจ านวนและร้อยละ 
2. วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ของร้อยละจิต

นิสัย 16 ดา้นและภาพรวม ทั้งก่อนและหลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 
3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละจิตนิสัย ของนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร 16 ดา้น และภาพรวม 

ก่อนเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป จ าแนกตาม กลุ่มคณะ (Cluster) เพศ ดว้ย F-test (Anova) และชั้นปี ดว้ย t-test  
4. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละจิตนิสัย ของนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร 16 ดา้น และภาพรวม 

หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป จ าแนกตาม กลุ่มคณะ (Cluster) เพศ ดว้ย F-test (Anova) และชั้นปี ดว้ย t-test  
5.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละจิตนิสัย ของนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร ก่อนและหลงัเรียน

วชิาการศึกษาทัว่ไป ดว้ย t-test แบบ Paired Observation 
6. วเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ของจิตนิสัย ทั้ง 16 ดา้น ก่อนเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 
7. วเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ของจิตนิสัย ทั้ง 16 ดา้น หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 
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ตอนที ่1: ผลการวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
 
1. การวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพทัว่ไปของนิสิตเป้าหมาย  
 

ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละ สถานภาพทัว่ไป ของนิสิตเป้าหมาย 
สถานภาพทัว่ไป จ านวน  ร้อยละ 

1. คณะ     
1.1 คณะแพทยศาสตร์      114       2.80  
1.2 คณะทนัตแพทยศาสตร์         3       0.10  
1.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์      185       4.60  
1.4 คณะเภสชัศาสตร์      133       3.30  
1.5 คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์      176       4.30  
1.6 คณะพยาบาลศาสตร์        60       1.50  
1.7 คณะสหเวชศาสตร์      240       5.90  
1.8 คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม      344       8.50  
1.9 คณะวทิยาศาสตร์      617     15.20  
1.10 คณะวศิวกรรมศาสตร์      411     10.10  
1.11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์      108       2.70  
1.12 คณะนิติศาสตร์      200       4.90  
1.13 คณะมนุษยศาสตร์      324       8.00  
1.14 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร      604     14.90  
1.15 คณะศึกษาศาสตร์      167       4.10  
1.16 คณะสงัคมศาสตร์      375       9.20  

2. กลุ่มคณะ     
2.1 กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ      911     22.40  
2.2 กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    1,480     36.40  
2.3 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    1,670     41.10  

3. ช้ันปี     
3.1 ปีท่ี 1    3,962     97.60  
3.2 ปีท่ี 2        99       2.40  

4. เพศ     
4.1 ชาย    1,189     29.30  
4.2 หญิง    2,768     68.20  
4.3 เพศทางเลือก      104       2.60  

รวม    4,061    100.00  
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จากตารางท่ี 4.1  พบว่า นิสิตมหาวิทยาลยันเรศวรตอบแบบส ารวจจิตนิสัย จ  านวน ทั้งหมด  4,061 
คน ส่วนใหญ่เป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จ  านวนทั้งส้ิน 617 คน คิดเป็นร้อยละ 15.20 รองลงมาเป็นนิสิต 
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร จ านวน 604 คน คิดเป็นร้อยละ 14.90  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
จ านวน 411 คน คิดเป็นร้อยละ 10.10  เป็นกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากท่ีสุดจ านวน 1,670 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.10 เป็นนิลิตชั้นปีท่ี 1  จ  านวน 3,962 คน คิดเป็นร้อยละ 97.60 และส่วนใหญ่เป็นนิสิตหญิง 
จ านวน 2,768 คน คิดเป็นร้อยละ 68.20   
 
2.   วเิคราะห์ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ของร้อยละจิตนิสัย 

16 ด้านและภาพรวม ก่อนและหลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 
 
เกณฑท่ี์ใชใ้นการแปลผล ค่าเฉล่ียร้อยละจิตนิสัย มีดงัน้ี 

- ค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ 12.50              แสดงวา่ จิตนิสัยท่ีตนเองมีอยู ่นอ้ยท่ีสุด 
- ค่าเฉล่ีย อยูร่ะหวา่ง 12.51-37.50   แสดงวา่ จิตนิสัยท่ีตนเองมีอยู ่นอ้ย 
- ค่าเฉล่ีย อยูร่ะหวา่ง 37.51-62.50   แสดงวา่ จิตนิสัยท่ีตนเองมีอยู ่ปานกลาง 
- ค่าเฉล่ีย อยูร่ะหวา่ง 62.51-87.50   แสดงวา่ จิตนิสัยท่ีตนเองมีอยู ่มาก 
- ค่าเฉล่ีย มากกวา่ 87.51              แสดงวา่ จิตนิสัยท่ีตนเองมีอยู ่มากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 4.2   ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาด
ไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 – ก่อนเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 

จิตนิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. มีน ้าอดน ้าทน (Persisting) 52.52    20.75  
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (Managing Impulsivity) 52.03    21.51  
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and 
Empathy) 53.87    51.87  
4.  คิดอยา่งยดืหยุน่ (Thinking Flexibly) 50.71    21.41  
5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน (Metacognition) 52.49    21.90  
6.  มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy) 48.88    21.09  
7.  รู้จกัถามและตั้งปัญหา (Question and Problem Posing) 45.96    20.63  
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จิตนิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตให้ใชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ (Applying Past 
Knowledge to New Situations) 49.51    21.15  
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating 
with Clarity and Precision) 47.77    20.84  
10.  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น (Gather Data through All Senses) 49.19    21.39  
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and 
Innovating ) 47.88    21.38  
12.  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ (Responding with 
Wonderment and Awe) 48.01    21.17  
13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ (Taking Responsible Risks) 49.50    21.61  
14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor) 53.98    24.29  
15. คิดอยา่งพึ่งพา (Thinking Interdependently) 52.28    22.16  
16. เปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous 
Learning) 53.07    22.21  

ภาพรวม    50.48    14.64  
 

จากตารางท่ี 4.2  จิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร ก่อนเรียนวชิา
การศึกษาทัว่ไปในภาพรวม มีค่าเฉล่ียร้อยละจิตนิสัยท่ีตนเองมีอยูใ่นปัจจุบนั อยูใ่นระดบัปานกลาง                 
(ค่าเฉล่ีย =50.48) 

เม่ือพิจารณาจิตนิสัยในดา้นต่างๆ พบวา่ ทั้ง 16 ดา้นมีค่าเฉล่ียร้อยละจิตนิสัยท่ีตนเองมีอยูใ่นปัจจุบนั
อยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นกนั  

ส าหรับจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร ก่อนเรียนวิชาการศึกษา
ทัว่ไป ท่ีมีค่าเฉล่ียร้อยละมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ 

1. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor) (ค่าเฉล่ีย = 53.98) 
2. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy)                           

(ค่าเฉล่ีย = 53.87) 
3. เปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous Learning)                        

(ค่าเฉล่ีย = 53.07) 
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ตารางท่ี 4.3   ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาด
ไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 – หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 

จิตนิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. มีน ้าอดน ้าทน (Persisting)    71.16     16.38  
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (Managing Impulsivity)    70.70     17.31  
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and 
Empathy)    74.56     17.19  
4.  คิดอยา่งยดืหยุน่ (Thinking Flexibly)    68.93     17.93  
5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน (Metacognition)    72.41     17.95  
6.  มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy)    66.79     18.27  
7.  รู้จกัถามและตั้งปัญหา (Question and Problem Posing)    61.79     19.13  
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตให้ใชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ (Applying Past 
Knowledge to New Situations)    67.43     18.25  
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating 
with Clarity and Precision)    64.26     18.07  
10.  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น (Gather Data through All Senses)    67.30     18.41  
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and 
Innovating )    65.51     19.68  
12.  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ (Responding with 
Wonderment and Awe)    65.69     19.06  
13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ (Taking Responsible Risks)    67.95     19.67  
14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor)    80.44     20.01  
15. คิดอยา่งพึ่งพา (Thinking Interdependently)    73.36     18.19  
16. เปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous 
Learning)    74.11     17.91  

ภาพรวม    69.53     10.83  
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จากตารางท่ี 4.3  จิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร หลงัเรียนวิชา
การศึกษาทัว่ไปในภาพรวม มี ค่าเฉล่ียร้อยละจิตนิสัยท่ีตนเองมีอยู่ในปัจจุบนั อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 
69.53) มีพิสัยระหวา่ง 61.79 – 80.44 

ค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ การรู้จกัถามและตั้งปัญหา (Question and Problem Posing) (ค่าเฉล่ีย = 61.79)  
หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป นิสิตมีค่าเฉล่ียร้อยละมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ 
1.  แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor) (ค่าเฉล่ีย = 80.44) 
2.  ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy)                             

(ค่าเฉล่ีย = 74.56) 
3.  เปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous Learning)                    

(ค่าเฉล่ีย = 74.11) 
 
 
3.    เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละจิตนิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 ของนิสิตมหาวทิยาลัยนเรศวร 

16 ด้าน และภาพรวมก่อนเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป จ าแนกตาม กลุ่มคณะ (Cluster) เพศ ด้วย F-test 
(ANOVA) และช้ันปี ด้วย t-test         
       

กรณีเปรียบเทียบค่าฉล่ีย (Mean) ดว้ย F-test (Anova) หากพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ จะท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ดว้ยวิธี Least Square Difference (LSD) เพื่อพิจารณาว่า มีคู่ใดท่ีมี
ความแตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.4 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร 16 ดา้น และภาพรวม ก่อนเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 
จ าแนกตาม กลุ่มคณะ (Cluster) 
 

จตินิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 
1. กลุ่มวทิยาศาสตร์

สุขภาพ 
2. กลุ่มวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
3. กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ค่าเอฟ (F) Sig คู่ทีแ่ตกต่าง 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
1. มีน ้ าอดน ้ าทน (Persisting)   53.24    20.78    52.01    20.59    52.57    20.88  0.99     0.37  - 
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น 
(Managing Impulsivity)   52.47    21.82    51.84    21.17    51.95    21.63  0.26     0.77  - 
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with 
Understanding and Empathy)   54.64    22.45    53.60    21.62    53.70    21.78  0.73     0.48  - 
4.  คิดอยา่งยดืหยุน่ (Thinking Flexibly)   51.23    21.81    50.78    21.25    50.37    21.33  0.49     0.62  - 
5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน (Metacognition)   54.45    22.26    52.11    21.80    51.75    21.75  4.81     0.01  (1,2)(1,3) 
6.  มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy)   49.81    21.94    48.02    20.68    49.13    20.95  2.22     0.11  - 
7.  รู้จกัถามและตั้งปัญหา (Question and Problem Posing)   46.57    20.83    45.54    20.67    45.99    20.49  0.71     0.49  - 
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ 
(Applying Past Knowledge to New Situations)   49.97    21.60    49.44    21.33    49.33    20.75  0.29     0.75  - 
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง (Thinking 
and Communicating with Clarity and Precision)   48.60    21.55    47.20    20.84    47.83    20.45  1.29     0.28  - 
10.  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น (Gather Data through 
All Senses)   49.62    21.42    48.68    21.52    49.42    21.27  0.69     0.50  - 
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จตินิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 
1. กลุ่มวทิยาศาสตร์

สุขภาพ 
2. กลุ่มวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
3. กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ค่าเอฟ (F) Sig คู่ทีแ่ตกต่าง 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, 
Imagining, and Innovating )   47.28    21.58    48.26    21.68    47.87    21.00  0.59     0.56  - 
12.  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ 
(Responding with Wonderment and Awe)   48.38    21.57    48.28    21.39    47.56    20.74  0.64     0.53  - 
13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ (Taking Responsible Risks)   48.66    22.18    50.78    21.64    48.83    21.22  4.08     0.02  (2,3) 
14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor)   54.47    24.61    54.51    24.69    53.23    23.73  1.33     0.27  - 
15. คิดอยา่งพ่ึงพา (Thinking Interdependently)   53.18    23.02    51.93    21.98    52.11    21.85  0.99     0.37  - 
16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining 
Open to Continuous Learning)   53.84    22.67    52.60    21.99    53.05    22.14  0.88     0.42  - 

ภาพรวม   51.03    15.27    50.35    14.77    50.29    14.18  0.83     0.44  - 

Sig < 0.05 
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จากตารางท่ี 4.4  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต
มหาวิทยาลยันเรศวร ก่อนเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป จ าแนกตามกลุ่มคณะ (Cluster)  พบวา่ ในภาพรวม ไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (F = 0.83 , Sig = 0.44) เม่ือพิจารณาจิตนิสัยในดา้นต่างๆ ทั้ง 16 
ดา้น พบวา่ มีเพียง 2 ดา้นท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดว้ยความเช่ือมัน่ 95 % (Sig < 0.05) 
ไดแ้ก่          

1. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน (Metacognition) (F = 4.81, Sig = 0.01) และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่าง
กัน ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าเฉล่ียสูงกว่า กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

2. กล้าเส่ียงอย่างรับผิดชอบ (Taking Responsible Risks) (F = 4.80, Sig = 0.02) มี 1 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ตารางท่ี 4.5 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร 16 ดา้น และภาพรวม ก่อนเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 
จ าแนกตาม เพศ 

จตินิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 
1. ชาย 2. หญิง 3. เพศทางเลือก ค่าเอฟ 

(F) 
Sig คู่ทีแ่ตกต่าง 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
1. มีน ้ าอดน ้ าทน (Persisting) 52.88 21.14 52.46 20.57 50 21.19 0.96 0.38 - 
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (Managing Impulsivity) 52 21.85 52.1 21.39 50.24 20.76 0.38 0.69 - 
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy) 53.15 22.25 54.36 21.75 49.04 19.99 3.88 0.02 (2,3) 
4. คิดอยา่งยดืหยุน่ (Thinking Flexibly) 50.4 21.6 50.93 21.4 48.56 19.34 0.80 0.45 - 
5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน (Metacognition) 52.1 21.97 52.9 21.91 45.91 19.74 5.37 0.01 (1,3)(2,3) 
6. มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy) 47.86 21.31 49.48 21.05 44.71 18.65 4.55 0.01 (1,2)(2,3) 
7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา (Question and Problem Posing) 46.47 21.32 45.84 20.37 43.27 19.47 12.90 0.27 - 
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ (Applying Past Knowledge to New 
Situations) 49.29 21.6 49.81 20.99 44.23 19.47 3.59 0.03 (1,3)(2,3) 
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating with Clarity and 
Precision) 47.96 21.11 47.89 20.75 42.55 19.67 3.36 0.04 (1,3)(2,3) 
10. เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น (Gather Data through All Senses) 48.89 21.74 49.48 21.26 45.19 20.63 2.19 0.11 - 
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and Innovating ) 48.17 22.03 47.85 21.14 45.43 20.24 0.79 0.45 - 
12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ (Responding with Wonderment and Awe) 48.65 21.57 47.79 21.06 46.39 19.21 1.01 0.37 - 
13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ (Taking Responsible Risks) 50.21 22.19 49.28 21.41 47.36 19.99 1.30 0.27 - 
14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor) 54.29 24.82 53.96 24.05 50.72 24.25 1.03 0.36 - 
15. คิดอยา่งพ่ึงพา (Thinking Interdependently) 51.3 22.32 52.84 22.15 48.8 20.13 3.31 0.04 (1,2) 
16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous Learning) 51.96 22.33 53.68 22.18 49.28 20.74 4.08 0.02 (1,2)(2,3) 

ภาพรวม 50.35 14.89 50.67 14.58 46.98 13.05 3.21 0.04 (1,3)(2,3) 
Sig < 0.05 
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จากตารางท่ี 4.5  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต
มหาวิทยาลยันเรศวร ก่อนเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป จ าแนกตามเพศ  พบวา่ ในภาพรวม มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% (F = 3.21 , Sig = 0.04)  และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ เพศชาย และ เพศหญิง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ เพศทางเลือก  

เม่ือพิจารณาจิตนิสัยในดา้นต่างๆ ทั้ง 16 ดา้น พบวา่ มี 7 ดา้นท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ดว้ยความเช่ือมัน่ 95 %  (Sig < 0.05) ไดแ้ก่ 

1. ฟังด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy) (F = 3.88, 
Sig = 0.02) และมี 1 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศหญิง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ เพศทางเลือก  

2. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน (Metacognition) (F = 5.37, Sig = 0.01) และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่าง
กนั ไดแ้ก่ เพศชายและเพศหญิง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ เพศทางเลือก  

3. มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy) และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศหญิง มี
ค่าเฉล่ียสูงกวา่ เพศชายและเพศทางเลือก     

4. ประยุกต์ความรู้ในอดีตให้ใช้ ได้กับสถานการณ์ใหม่  (Applying Past Knowledge to New 
Situations) (F = 3.59, Sig = 0.03)  และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศชายและเพศหญิง มีค่าเฉล่ีย
สูงกวา่ เพศทางเลือก  

5. คิดและส่ือสารด้วยความชัดเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating with Clarity and 
Precision) (F = 3.36, Sig = 0.04) และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศชายและเพศหญิง มีค่าเฉล่ียสูง
กวา่ เพศทางเลือก 

6. คิดอยา่งพึ่งพา (Thinking Interdependently) (F = 3.31, Sig = 0.04) และมี 1 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่าง
กนั ไดแ้ก่ เพศหญิง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ เพศชาย 

7. เปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous Learning) (F = 4.08, 
Sig = 0.02) และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศหญิง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ เพศชายและเพศทางเลือก 
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ตารางท่ี 4.6 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร 16 ดา้น และภาพรวม ก่อนเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป 
จ าแนกตาม ชั้นปี 

จตินิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 
ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที ่2 

ค่าท ี(t) Sig 
Mean S.D. Mean S.D. 

1. มีน ้ าอดน ้ าทน (Persisting)   52.57    20.78    50.51    19.56  0.98 0.33 
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (Managing Impulsivity)   52.06    21.48    50.51    22.58  0.71 0.47 
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy)   53.96    21.86    50.25    22.16  1.67 0.10 
4.  คิดอยา่งยดืหยุน่ (Thinking Flexibly)   50.73    21.44    50.00    20.20  0.34 0.74 
5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน (Metacognition)   52.45    21.89    54.04    22.22  -0.71 0.48 
6.  มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy)   48.88    21.09    48.99    21.10  -0.05 0.96 
7.  รู้จกัถามและตั้งปัญหา (Question and Problem Posing)   45.97    20.64    45.45    20.32  0.24 0.81 
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ (Applying Past Knowledge to New Situations)   49.56    21.17    47.73    20.23  0.85     0.40  
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating with Clarity and Precision)   47.76    20.89    48.23    18.98  -0.24 0.81 
10.  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น (Gather Data through All Senses)   49.20    21.40    48.99    21.41  0.09 0.92 
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and Innovating )   47.99    21.42    43.43    19.43  2.10 0.04 
12.  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ (Responding with Wonderment and Awe)   48.03    21.23    46.97    18.65  0.49 0.58 
13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ (Taking Responsible Risks)   49.50    21.64    49.75    20.36  -0.12 0.91 
14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor)   54.02    21.33    52.27    22.33  0.71 0.48 
15. คิดอยา่งพ่ึงพา (Thinking Interdependently)   52.30    22.14    51.52    23.10  0.35 0.73 
16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous Learning)   53.05    22.18    53.79    23.25  -0.33 0.74 

ภาพรวม   50.50    14.64    49.53    14.82  0.65 0.51 
Sig < 0.05 
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จากตารางท่ี 4.6  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต
มหาวิทยาลยันเรศวร ก่อนเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป จ าแนกตามชั้นปี  พบวา่ ในภาพรวม ไม่มีความแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (t = 0.65 , Sig = 0.51)  เม่ือพิจารณาจิตนิสัยในดา้นต่างๆ ทั้ง 16 ดา้น พบว่า มี
เพียงดา้นเดียว ท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดว้ยความเช่ือมัน่ 95 % (Sig < 0.05) ไดแ้ก่ 

1. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and Innovating) (t = 2.10, Sig 
= 0.04) ซ่ึงชั้นปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ ชั้นปีท่ี 2 
 
 
4.   เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละจิตนิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 ของนิสิตมหาวทิยาลัยนเรศวร 

16 ด้าน และภาพรวม หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป จ าแนกตาม กลุ่มคณะ (Cluster) เพศ ด้วย F-test 
(Anova) และช้ันปี ด้วย t-test  

 
กรณีเปรียบเทียบค่าฉล่ีย (Mean) ดว้ย F-test (Anova) หากพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ จะท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ดว้ยวิธี Least Square Difference (LSD) เพื่อพิจารณาว่า มีคู่ใดท่ีมี
ความแตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร 16 ดา้นและภาพรวม หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป จ าแนก
ตาม กลุ่มคณะ (Cluster) 

จิตนิสัยที่ขาดไม่ได้ในศตวรรษที่ 21 

1. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3. กลุ่ม
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ค่าเอฟ  
(F) 

Sig คู่ท่ีแตกต่าง 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
1. มีน ้ าอดน ้าทน (Persisting) 72.97  15.50  70.27  16.25  70.97  16.89  7.87  0.001  (1,2)(1,3) 
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (Managing Impulsivity)  72.50   17.42   70.22   17.28   70.15   17.21  6.37  0.001  (1,2)(1,3) 
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy)  78.02   16.42  73.73   17.04   73.40   17.48  24.25  0.001  (1,2)(1,3) 
4.  คิดอยา่งยดืหยุน่ (Thinking Flexibly)  71.46   17.71  68.36   17.69   68.05   18.14  11.87  0.001  (1,2)(1,3) 
5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน (Metacognition)  76.23   17.16   71.57   17.91   71.06   18.13  27.35  0.001  (1,2)(1,3) 
6.  มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy)  68.83   18.71   65.63   17.93   66.72   18.23  8.71  0.001  (1,2)(1,3) 
7.  รู้จกัถามและตั้งปัญหา (Question and Problem Posing)  62.68   18.89   60.84   19.41   62.14   18.97  3.08  0.046  (1,2) 
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ (Applying Past Knowledge to New Situations)  69.59   18.16   66.10   18.63   67.44   17.84  10.40  0.001  (1,2)(1,3)(2,3) 
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating with Clarity and 
Precision) 

 66.14   18.58   63.11   18.12   64.27   17.66  7.95  0.001  (1,2)(1,3) 

10.  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น (Gather Data through All Senses)  68.99   18.20   66.33   18.58   67.23   18.31  5.90  0.003  (1,2)(1,3) 
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and Innovating )  64.32   20.38   65.90   19.47   65.82   19.47  2.15  0.117  - 
12.  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ (Responding with Wonderment and Awe)  67.18   19.33   65.08   19.15   65.40   18.79  3.72  0.024  (1,2)(1,3) 
13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ (Taking Responsible Risks)  68.06   20.81   68.23   19.05   67.65   19.57  0.35  0.702  - 
14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor)  81.92   19.96   80.69   20.08   79.42   19.93  4.79  0.008  (1,3) 
15. คิดอยา่งพ่ึงพา (Thinking Interdependently)  74.95   18.31   72.94   18.20   72.86   18.08  4.50  0.011  (1,2)(1,3) 
16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous Learning)  76.34   17.27   73.06   18.11   73.83   17.97  9.89  0.001  (1,2)(1,3) 

ภาพรวม 71.26   11.10   68.88   10.89   69.15   10.52  15.45  0.001  (1,2)(1,3) 

Sig < 0.05   
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จากตารางท่ี 4.7  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต
มหาวิทยาลยันเรศวรหลงัเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป จ าแนกตามกลุ่มคณะ (Cluster)  พบว่า ในภาพรวม มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% (F = 15.45 , Sig = 0.001)  และมี 2 คู่ ท่ีมี
ค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ไดแ้ก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

เม่ือพิจารณาจิตนิสัยในดา้นต่างๆ ทั้ง 16 ดา้น พบวา่ มี 14 ดา้น ท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ดว้ยความเช่ือมัน่ 95 % (Sig < 0.05) ไดแ้ก่ 

1. มีน ้ าอดน ้ าทน (Persisting) (F = 7.87, Sig = 0.001) และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ไดแ้ก่ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าเฉล่ียสูงกว่า กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหันพลนัแล่น (Managing Impulsivity) (F = 6.37, Sig = 0.001) 
และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ไดแ้ก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าเฉล่ียสูงกว่า กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีและกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy) (F = 24.25, 
Sig = 0.001) และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าเฉล่ียสูงกว่า กลุ่ม
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4. คิดอยา่งยืดหยุน่ (Thinking Flexibly) (F = 11.87, Sig = 0.001) และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

5. คิดเก่ียวกับความคิดของตน (Metacognition) (F = 27.35, Sig = 0.001) และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าเฉล่ียสูงกว่า กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

6. มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy) (F = 8.71, Sig = 0.001) และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่าง
กนั ไดแ้ก่ กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

7. รู้จ ักถามและตั้ งปัญหา (Question and Problem Posing) (F = 3.08, Sig = 0.046) และมี 1 คู่ ท่ีมี
ค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ไดแ้ก่ กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

8. ประยุกต์ความรู้ในอดีตให้ใช้ได้กับสถานการณ์ใหม่  (Applying Past Knowledge to New 
Situations) (F = 10.40, Sig = 0.001) และมี 3 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มี
ค่าเฉล่ียสูงกว่า กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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9. คิดและส่ือสารด้วยความชัดเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating with Clarity and 
Precision) (F = 7.95, Sig = 0.001) และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มี
ค่าเฉล่ียสูงกวา่ กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

10. เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น (Gather Data through All Senses) (F = 5.90, Sig = 0.003) และมี 
2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าเฉล่ียสูงกว่า กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีและกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ (Responding with Wonderment and Awe) (F 
= 3.72, Sig = 0.024) และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ไดแ้ก่ กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ กลุ่ม
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor) (F = 4.79, Sig = 0.001) และมี 1 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

15 . คิดอย่างพึ่ งพา (Thinking Interdependently) (F = 4.50, Sig = 0.011) และมี 2 คู่  ท่ี มีค่า เฉล่ีย
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าเฉล่ียสูงกว่า กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

16. เปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous Learning) (F = 
9.89, Sig = 0.001) และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ไดแ้ก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ กลุ่ม
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 
จิตนิสัยท่ีไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั คือ  
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and Innovating) 
13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ (Taking Responsible Risks)   
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ตารางท่ี 4.8 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร 16 ดา้นและภาพรวม หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป จ าแนก
ตาม เพศ 

จตินิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 
1. ชาย 2. หญิง 3. เพศทางเลือก ค่าเอฟ  

(F) 
Sig คู่ทีแ่ตกต่าง 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
1. มีน ้ าอดน ้ าทน (Persisting)   71.43    16.91    71.15    16.05    68.51    18.76  1.52 0.219 - 
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (Managing Impulsivity)   71.24    17.92    70.57    17.09    68.03    15.76  1.88 0.152 - 
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy)   74.10    17.94    74.87    16.86    71.39    16.86  2.66 0.070 (2,3) 
4.  คิดอยา่งยดืหยุน่ (Thinking Flexibly)   69.20    18.43    68.98    17.74    64.42    16.60  3.43 0.032 (1,3)(2,3) 
5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน (Metacognition)   72.25    18.27    72.75    17.74    65.14    18.57  9.10 0.001 (1,3)(2,3) 
6.  มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy)   67.43    18.93    66.66    17.99    62.98    17.41  3.06 0.047 (1,2)(2,3) 
7.  รู้จกัถามและตั้งปัญหา (Question and Problem Posing)   63.27    20.05    61.24    18.72    59.38    18.16  5.52 0.004 (1,2)(1,3) 
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ (Applying Past Knowledge to New 
Situations)   69.11    18.86    66.93    17.92    61.54    18.08  11.56 0.001 (1,2)(1,3)(2,3) 
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating with Clarity and 
Precision)   65.18    18.05    64.01    18.06    60.58    17.99  3.98 0.019 (1,3) 
10.  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น (Gather Data through All Senses)   67.26    18.66    67.49    18.35    62.74    16.71  3.34 0.036 (1,3)(2,3) 
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and Innovating )   67.43    20.06    64.78    19.52    63.22    18.09  8.32 0.001 (1,2)(1,3) 
12.  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ (Responding with Wonderment and Awe)   66.90    19.22    65.31    18.99    61.78    18.09  5.17 0.006 (1,2)(1,3) 
13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ (Taking Responsible Risks)   69.47    20.06    67.40    19.48    65.38    19.18  5.55 0.004 (1,2)(1,3) 
14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor)   80.32    20.61    80.58    19.77    78.13    19.61  0.79 0.455 - 
15. คิดอยา่งพ่ึงพา (Thinking Interdependently)   72.62    18.81    73.80    17.95    69.95    16.84  3.61 0.027 (2,3) 
16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous Learning)   73.34    18.66    74.58    17.59    70.67    16.87  3.96 0.019 (1,2)(2,3) 

ภาพรวม   70.03    10.89    69.44    10.81    65.87      9.86  7.35 0.001 (1,3)(2,3) 
Sig < 0.05 
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จากตารางท่ี 4.8  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต
มหาวิทยาลยันเรศวร หลงัเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป จ าแนกตามเพศ  พบวา่ ในภาพรวม มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% (F = 7.35 , Sig = 0.001)  และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ เพศชาย และ เพศหญิง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ เพศทางเลือก 

เม่ือพิจารณาจิตนิสัยในดา้นต่างๆ ทั้ง 16 ดา้น พบวา่ มี 13 ดา้น ท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ดว้ยความเช่ือมัน่ 95 % (Sig < 0.05) ไดแ้ก่ 

3. ฟังด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy) (F = 2.66, 
Sig = 0.070) และมี 1 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศหญิง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ เพศทางเลือก 

4. คิดอย่างยืดหยุ่น (Thinking Flexibly) (F = 3.43, Sig = 0.032) และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ เพศชาย และ เพศหญิง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ เพศทางเลือก 

5. คิดเก่ียวกับความคิดของตน (Metacognition) (F = 9.10, Sig = 0.001) และมี 2 คู่  ท่ีมีค่าเฉล่ีย
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศชาย และ เพศหญิง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ เพศทางเลือก 

6. มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy) (F = 3.06, Sig = 0.047) และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่าง
กนั ไดแ้ก่ เพศชาย และ เพศหญิง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ เพศทางเลือก 

7. รู้จ ักถามและตั้ งปัญหา (Question and Problem Posing) (F = 5.52, Sig = 0.004) และมี 2 คู่ ท่ีมี
ค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศชาย มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ เพศหญิง และ เพศทางเลือก 

8 . ประยุกต์ความรู้ในอดีตให้ใช้ได้กับสถานการณ์ใหม่  (Applying Past Knowledge to New 
Situations) (F = 11.56, Sig = 0.001) และมี 3 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศชาย มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ เพศ
หญิง และ เพศทางเลือก และ เพศหญิง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ เพศทางเลือก  

9. คิดและส่ือสารด้วยความชัดเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating with Clarity and 
Precision) (F = 3.98, Sig = 0.019) และมี 1 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ได้แก่ เพศชาย มีค่าเฉล่ียสูงกว่า เพศ
ทางเลือก  

10. เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น (Gather Data through All Senses) (F = 3.34, Sig = 0.036) และมี 
2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศชาย และ เพศหญิง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ เพศทางเลือก 

11. สร้างสรรค์ จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and Innovating) (F = 8.32, 
Sig = 0.001) และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศชาย มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ เพศหญิง และ เพศทางเลือก 

12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ (Responding with Wonderment and Awe) (F 
= 5.17, Sig = 0.006) และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศชาย มีค่าเฉล่ียสูงกว่า เพศหญิง และ เพศ
ทางเลือก 

13. กล้าเส่ียงอย่างรับผิดชอบ (Taking Responsible Risks) (F = 5.55, Sig = 0.004) และมี 2 คู่ ท่ีมี
ค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศชาย มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ เพศหญิง และ เพศทางเลือก 
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15 . คิดอย่างพึ่ งพา (Thinking Interdependently) (F = 3.61, Sig = 0.027) และมี 1 คู่  ท่ี มีค่า เฉล่ีย
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศหญิง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ เพศทางเลือก 

16. เปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous Learning) (F = 
3.96, Sig = 0.019) และมี 2 คู่ ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ได้แก่ เพศหญิง มีค่าเฉล่ียสูงกว่า เพศชาย และ เพศ
ทางเลือก 

 
จิตนิสัยท่ีไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งเพศ มี 3 ดา้น คือ 
1. มีน ้าอดน ้าทน (Persisting) 
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (Managing Impulsivity) 
14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor)  
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ตารางท่ี 4.9 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร 16 ดา้น และภาพรวม หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 
จ าแนกตาม ชั้นปี 

จตินิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 
ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที ่2 

ค่าท ี(t) Sig 
Mean S.D. Mean S.D. 

1. มีน ้ าอดน ้ าทน (Persisting)   71.18    16.38    70.71    16.38  0.28 0.78 
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (Managing Impulsivity)   70.75    17.23    68.69    20.31  1.00 0.32 
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy)   74.53    17.14    75.51    18.89  -0.56 0.58 
4.  คิดอยา่งยดืหยุน่ (Thinking Flexibly)   68.92    17.96    69.44    16.96  -0.29 0.77 
5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน (Metacognition)   72.36    17.97    74.49    17.12  -1.17 0.24 
6.  มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy)   66.80    18.30    66.67    17.13  0.07 0.94 
7.  รู้จกัถามและตั้งปัญหา (Question and Problem Posing)   61.83    19.17    60.10    17.47  0.89 0.37 
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ (Applying Past Knowledge to New Situations)   67.39    18.25    69.19    18.15  -0.97     0.33  
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating with Clarity and Precision)   64.29    18.11    63.38    16.49  0.49 0.62 
10.  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น (Gather Data through All Senses)   67.28    18.44    67.93    17.14  -0.35 0.73 
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and Innovating )   65.56    19.70    63.64    18.99  0.96 0.34 
12.  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ (Responding with Wonderment and Awe)   65.72    19.09    64.39    17.89  0.68     0.50  
13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ (Taking Responsible Risks)   67.94    19.71    68.43    17.71  -0.25 0.81 
14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor)   80.53    19.98    76.77    20.90  1.85 0.06 
15. คิดอยา่งพ่ึงพา (Thinking Interdependently)   73.36    18.23    73.23    16.46  0.07 0.95 
16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous Learning)   74.10    17.92    74.75    17.31  -0.36 0.72 

ภาพรวม   69.53    10.86    69.21      9.61  0.30 0.77 
Sig < 0.05 
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จากตารางท่ี 4.9  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต
มหาวิทยาลยันเรศวร หลงัเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป จ าแนกตามชั้นปี  พบวา่ ในภาพรวม ไม่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (t = 0.30 , Sig = 0.77)   

เม่ือพิจารณาจิตนิสัยในดา้นต่างๆ ทั้ง 16 ดา้น พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ดว้ยความเช่ือมัน่ 95 % (Sig < 0.05) ในทุกๆ ดา้น 
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5.  เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละจิตนิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 ของนิสิตมหาวทิยาลัยนเรศวร 
ก่อนและหลังเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป ด้วย t-test แบบ Paired Observation 
 
  



- 48 - 
 

ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร 16 ดา้น และภาพรวม ก่อนและหลงัเรียนวชิาการศึกษา
ทัว่ไป 

จตินิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 
ก่อนเรียน 

วชิาการศึกษาทัว่ไป 
หลงัเรียน 

วชิาการศึกษาทัว่ไป ค่าท ี(t) Sig 
Mean S.D. Mean S.D. 

1. มีน ้ าอดน ้ าทน (Persisting)   52.52    20.75    71.16    16.38  -58.16 0.001 
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (Managing Impulsivity)   52.03    21.51    70.70    17.31  -57.65 0.001 
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy)   53.87    21.87    74.56    17.19  -59.32 0.001 
4. คิดอยา่งยดืหยุน่ (Thinking Flexibly)   50.71    21.41    68.93    17.93  -57.21 0.001 
5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน (Metacognition)   52.49    21.90    72.41    17.95  -57.90 0.001 
6. มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy)   48.88    21.09    66.79    18.27  -57.41 0.001 
7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา (Question and Problem Posing)   45.96    20.63    61.79    19.13  -55.19 0.001 
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ (Applying Past Knowledge to New Situations)   49.51    21.15    67.43    18.25  -56.47 0.001 
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating with Clarity and Precision)   47.77    20.84    64.26    18.07  -56.30 0.001 
10. เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น (Gather Data through All Senses)   49.19    21.39    67.30    18.41  -57.44 0.001 
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and Innovating )   47.88    21.38    65.51    19.68  -59.03 0.001 
12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ (Responding with Wonderment and Awe)   48.01    21.17    65.69    19.06  -56.81 0.001 
13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ (Taking Responsible Risks)   49.50    21.61    67.95    19.67  -56.95 0.001 
14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor)   53.98    24.29    80.44    20.01  -65.70 0.001 
15. คิดอยา่งพ่ึงพา (Thinking Interdependently)   52.28    22.16    73.36    18.19  -60.19 0.001 
16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous Learning)   53.07    22.21    74.11    17.91  -59.18 0.001 

ภาพรวม   50.48    14.64    69.52    10.83  -84.45 0.001 
Sig < 0.05 



- 49 - 
 

จากตารางท่ี 4.10  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของ
นิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร ก่อน และ หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป พบวา่ ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย หลงัเรียนวิชา
การศึกษาทัว่ไป มีค่าสูงกวา่ ก่อนเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% 
(t = -84.45 , Sig = 0.001)   

เม่ือพิจารณาจิตนิสัยในดา้นต่างๆ ทั้ง 16 ดา้น พบวา่ ค่าเฉล่ีย หลงัเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป มีค่าสูง
กว่า ก่อนเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป ในทุกๆ ด้าน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ด้วยความเช่ือมัน่ 95% (Sig < 
0.05) ส าหรับ ดา้นท่ีมีความแตกต่างมากท่ีสุด ท่ีมีค่าเฉล่ีย หลงัเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป สูงกว่า ก่อนเรียน
วชิาการศึกษาทัว่ไป มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

1. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor) (t = -65.70, Sig = 0.001)   
2. คิดอยา่งพึ่งพา (Thinking Interdependently) (t = -60.19, Sig = 0.001)   
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy)   (t = -59.32, 

Sig = 0.001)   
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6. วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของคุณลักษณะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 16 ด้าน ก่อนเรียน
วชิาการศึกษาทัว่ไป 
 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ตวัแปรคุณลกัษณะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้ง 16 ตวัแปร ก่อนเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป โดยการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธี 
Principle Component  และท าการหมุนแกนองคป์ระกอบดว้ยวธีิ Varimax โดยพิจารณาน ้าหนกัองคป์ระกอบ
ท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.45 และมีค่าไอเกน มากกวา่ 1.00 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 - 4.13   
  
        
ตารางท่ี 4.11  ค่าไอเกน สัดส่วนความแปรปรวน และสัดส่วนความแปรปรวนสะสม แต่ละองคป์ระกอบ
ของคุณลกัษณะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร 16 ตวัแปร ก่อนเรียนวชิาการศึกษา
ทัว่ไป 

 
  Total Variance Explained  

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance 
Cumulative 

% 
Total % of Variance 

Cumulative 
% 

1 7.384 46.153 46.153 7.384 46.153 46.153 
2 1.041 6.508 52.660 1.041 6.508 52.660 
3 .867 5.419 58.079       
4 .669 4.181 62.261       
5 .610 3.816 66.076       
6 .573 3.583 69.659       
7 .557 3.479 73.138       
8 .537 3.357 76.495       
9 .523 3.269 79.764       
10 .516 3.225 82.990       
11 .502 3.136 86.126       
12 .479 2.993 89.119       
13 .468 2.924 92.043       
14 .447 2.793 94.835       
15 .420 2.623 97.458       
16 .407 2.542 100.000       
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จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ตวัแปรคุณลกัษณะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  ของนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร
จ านวน 16 ตวัแปร ก่อนเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป  เม่ือน ามาวเิคราะห์องคป์ระกอบไดท้ั้งหมด 2 องคป์ระกอบ
ท่ีมีค่าไอเกน (Eigen values) มากกวา่ 1.00 ซ่ึงสามารถอธิบายไดร้้อยละ 52.66 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.12 และ 
4.13 
 
ตารางท่ี 4.12 องคป์ระกอบท่ี 1 

คุณลกัษณะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 
7.  รู้จกัถามและตั้งปัญหา (Question and Problem Posing) 0.757 
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง  (Thinking and Communicating with clarity 
and Precision) 

0.728 

8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตให้ใชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่  (Applying Past Knowledge to New 
Situations) 

0.684 

11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and Innovating ) 0.654 
6.  มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy) 0.617 
12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ (Responding with Wonderment and 
Awe) 

0.610 

10. เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น (Gather Data through all Senses ) 0.596 
4. คิดอยา่งยดืหยุน่ (Thinking Flexibly) 0.520 
13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ (Taking Responsible Risks) 0.517 

 
ตารางท่ี 4.13 องคป์ระกอบท่ี 2 

คุณลกัษณะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 
15. คิดอยา่งพึ่งพา (Thinking Interdependently) 0.732 
16. เปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining open to continuous learning) 0.725 
14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor) 0.701 
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy) 0.676 
2. รู้จกัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (Managing Impulsivity) 0.609 
5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน (Metacognition) 0.580 
1. มีน ้าอดน ้าทน (Persisting) 0.567 
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7. วเิคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของ  คุณลกัษณะจ าเป็นในศตวรรษที ่21 ทั้ง 16 ด้าน หลงัเรียน
วชิาการศึกษาทัว่ไป  

 
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ตวัแปรคุณลกัษณะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้ง 16  ตวัแปร หลังเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป โดยการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธี 
Principle Component  และท าการหมุนแกนองคป์ระกอบดว้ยวธีิ Varimax โดยพิจารณาน ้าหนกัองคป์ระกอบ
ท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.45 และมีค่าไอเกน มากกวา่ 1.00 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 – 4.17 
 
 
ตารางท่ี 4.14  ค่าไอเกน สัดส่วนความแปรปรวน และสัดส่วนความแปรปรวนสะสม แต่ละองคป์ระกอบ
ของคุณลกัษณะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร 16 ตวัแปร หลงัเรียนวชิาการศึกษา
ทัว่ไป 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance 
Cumulative 

% 
Total % of Variance 

Cumulative 
% 

1 5.612 35.074 35.074 5.612 35.074 35.074 
2 1.246 7.785 42.859 1.246 7.785 42.859 
3 1.164 7.272 50.131 1.164 7.272 50.131 
4 .859 5.370 55.502       
5 .741 4.629 60.131       
6 .697 4.356 64.487       
7 .671 4.191 68.678       
8 .637 3.979 72.657       
9 .628 3.923 76.580       
10 .597 3.734 80.314       
11 .586 3.660 83.974       
12 .563 3.517 87.490       
13 .539 3.366 90.857       
14 .527 3.294 94.151       
15 .481 3.004 97.155       
16 .455 2.845 100.000       
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จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ตวัแปรคุณลกัษณะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  ของนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร
จ านวน 16 ตวัแปร หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป  เม่ือน ามาวเิคราะห์องคป์ระกอบไดท้ั้งหมด 3 องคป์ระกอบ
ท่ีมีค่าไอเกน (Eigen values) มากกว่า 1.00 ซ่ึงสามารถอธิบายได้ร้อยละ 50.13 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.15 – 
4.17 
 
 
ตารางท่ี 4.15  องคป์ระกอบท่ี 1 

คุณลกัษณะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 
7.  รู้จกัถามและตั้งปัญหา (Question and Problem Posing) 0.705 
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตให้ใชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่  (Applying Past Knowledge to New 
Situations) 

0.647 

9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating with clarity and 
Precision) 

0.632 

11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and Innovating ) 0.617 
10.  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น (Gather Data through all Senses ) 0.566 
6.  มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy) 0.548 
12.  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ (Responding with Wonderment and 
Awe) 

0.533 

 
 
ตารางท่ี 4.16  องคป์ระกอบท่ี 2 

คุณลกัษณะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy) 0.704 
2. รู้จกัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (Managing Impulsivity) 0.636 
1. มีน ้าอดน ้าทน (Persisting) 0.626 
4.  คิดอยา่งยดืหยุน่ (Thinking Flexibly) 0.625 
5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน (Metacognition) 0.579 
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ตารางท่ี 4.17  องคป์ระกอบท่ี 3 

คุณลกัษณะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 
14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor) 0.719 
15. คิดอยา่งพึ่งพา (Thinking Interdependently) 0.702 
16. เปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining open to continuous learning) 0.624 
13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ (Taking Responsible Risks) 0.503 

 
 
 
สรุปผลการวเิคราะห์ตัวประกอบคร้ังแรก 
 
 ผลจากการหมุนแกนคร้ังแรกเพื่อจดักลุ่มจิตนิสัยจากผลการส ารวจ พบว่า เม่ือตดัร้อยละสะสมท่ี 
52.66 ไดจิ้ตนิสัยท่ีมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบต ่ากว่า .60 จ านวน 5 องคป์ระกอบ คือประมาณ 50% ซ่ึงถือวา่ไม่
สามารถตดัสินได้ชัดเจนว่าควรอยู่ในกลุ่มอย่างแท้จริง เพราะคาบเส้นระหว่างกลางอยู่ จึงได้หมุนแกน
วเิคราะห์องคป์ระกอบใหม่อีกคร้ัง เพียง 11 ตวัประกอบ ท่ีมีน ้าหนกัสูงกวา่ .60 
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8. วเิคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของจิตนิสัยฯ ก่อนเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไปรอบทีส่อง 
 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ตวัแปรจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต
มหาวิทยาลยันเรศวร รอบท่ี 2 ท่ีมีการตดัตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัองค์ประกอบท่ีน้อยกว่า 0.60  ออก ไดแ้ก่ ขอ้ 
1,5,4,10 และขอ้ 13 คงเหลือ 11 ตวัแปร น ามาสกดัองค์ประกอบดว้ยวิธี Principle Component  และท าการ
หมุนแกนองคป์ระกอบ ดว้ยวธีิ Varimax โดยพิจารณาน ้าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.45 และมีค่าไอเกน 
มากกวา่ 1.00 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.18 – 4.24 
 
 
ตารางท่ี 4.18  ค่าไอเกน สัดส่วนความแปรปรวน และสัดส่วนความแปรปรวนสะสม แต่ละองคป์ระกอบของ
จิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร 11 ตวัแปร ก่อนเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance Cumulative % Total 
% of 

Variance Cumulative % 

1 5.149 46.806 46.806 5.149 46.806 46.806 
2 1.020 9.276 56.082 1.020 9.276 56.082 
3 .727 6.609 62.691       
4 .590 5.365 68.056       
5 .559 5.083 73.139       
6 .542 4.929 78.068       
7 .526 4.781 82.849       
8 .520 4.723 87.573       
9 .489 4.450 92.022       

10 .452 4.110 96.132       
11 .425 3.868 100.000       

 
จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ตวัแปรจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21  ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร 

จ านวน 11 ตวัแปร ก่อนเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป  เม่ือน ามาวเิคราะห์องคป์ระกอบไดท้ั้งหมด 2 องคป์ระกอบ 
ท่ีมีค่าไอเกน (Eigen values) มากกวา่ 1.00 ซ่ึงสามารถอธิบายไดร้้อยละ 56.082 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.19 และ 
4.20 
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ตารางท่ี 4.19 องคป์ระกอบท่ี 1 สืบสอบ ส่ือสาร สร้างสรรคอ์ยา่งแม่นตรง (รอบท่ีสอง) ก่อนเรียน 

จิตนิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา (Question and Problem Posing) 0.776 
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating with 
Clarity and Precision) 0.735 
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตให้ใชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ (Applying Past Knowledge to 
New Situations) 0.701 
6. มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy) 0.651 
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and Innovating ) 0.639 
12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ (Responding with Wonderment 
and Awe) 0.605 

 
 
ตารางท่ี 4.20 องคป์ระกอบท่ี 2 คิดอยา่งพึ่งพา ฟังอยา่งเขา้ใจ ไดอ้ารมณ์ขนั ผนัสู่การเรียนรู้ต่อเน่ือง 

จิตนิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
15. คิดอยา่งพึ่งพา (Thinking Interdependently) 0.759 
14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor) 0.751 
16. เปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous 
Learning) 0.741 
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy) 0.650 
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (Managing Impulsivity) 0.570 

 
จิตนิสัยขอ้ 2  ไดน้ ้าหนกัต ่ากวา่ 0.60 คือ 0.57 ผูว้จิยัจึงตดัออกจากกลุ่ม คงเหลือเกาะกลุ่มเพียง 4 ขอ้ 
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9. วเิคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของจิตนิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 หลงัเรียนวชิา
การศึกษาทัว่ไปรอบทีส่อง  
 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ตวัแปรจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต
มหาวิทยาลยันเรศวร รอบท่ี 2 ท่ีมีการตดัตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัองค์ประกอบท่ีน้อยกว่า 0.60  ออก ไดแ้ก่ ขอ้ 
5,6,10,12 และขอ้ 13 คงเหลือ 11 ตวัแปร น ามาสกดัองคป์ระกอบดว้ยวิธี Principle Component  และท าการ
หมุนแกนองคป์ระกอบ ดว้ยวธีิ Varimax โดยพิจารณาน ้าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.45 และมีค่าไอเกน 
มากกวา่ 1.00 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.21 – 4.24 
 
ตารางท่ี 4.21  ค่าไอเกน สัดส่วนความแปรปรวน และสัดส่วนความแปรปรวนสะสม แต่ละองคป์ระกอบของ
จิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร 16 ตวัแปร หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 4.033 36.661 36.661 4.033 36.661 36.661 
2 1.117 10.157 46.817 1.117 10.157 46.817 
3 1.053 9.576 56.393 1.053 9.576 56.393 
4 .751 6.825 63.218       
5 .690 6.271 69.490       
6 .647 5.879 75.369       
7 .602 5.470 80.839       
8 .580 5.273 86.111       
9 .535 4.866 90.978       

10 .520 4.731 95.709       
11 .472 4.291 100.000       
 
จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ตวัแปรจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21  ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร 

จ านวน 11 ตวัแปร หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป  เม่ือน ามาวเิคราะห์องคป์ระกอบไดท้ั้งหมด 3 องคป์ระกอบ 
ท่ีมีค่าไอเกน (Eigen values) มากกว่า 1.00 ซ่ึงสามารถอธิบายไดร้้อยละ 56.393 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.22 – 
4.24 
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ตารางท่ี 4.22  องคป์ระกอบท่ี 1 สืบสอบ ส่ือสาร สร้างสรรคเ์พื่อประยกุต ์(รอบท่ีสอง) 

จิตนิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา (Question and Problem Posing) 0.748 
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตให้ใชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ (Applying Past Knowledge to 
New Situations) 0.731 
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating with 
Clarity and Precision) 0.681 
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and Innovating ) 0.614 

 
ตารางท่ี 4.23  องคป์ระกอบท่ี 2 จดัการอารมณ์พร้อมทกัษะการฟังดว้ยความอดทน (รอบท่ีสอง) 

จิตนิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (Managing Impulsivity) 0.726 
1. มีน ้าอดน ้าทน (Persisting) 0.700 
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy) 0.691 
4. คิดอยา่งยดืหยุน่ (Thinking Flexibly) 0.572 
จิตนิสัยขอ้ 4  ไดน้ ้าหนกัต ่ากวา่ 0.60 คือ 0.572 ผูว้จิยัจึงตดัออกจากกลุ่ม คงเหลือเกาะกลุ่มเพียง 3 ขอ้ 
 
ตารางท่ี 4.24  องคป์ระกอบท่ี 3 ใชอ้ารมณ์ขนัและคิดอยา่งพึ่งพาเพื่อเปิดรับการเรียนรู้ (รอบท่ีสอง) 

จิตนิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor) 0.787 
15. คิดอยา่งพึ่งพา (Thinking Interdependently) 0.743 
16. เปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous 
Learning) 0.641 
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ตารางท่ี 4.4 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร 16 ดา้น และภาพรวม ก่อนเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 
จ าแนกตาม กลุ่มคณะ (Cluster) 

จตินิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 
1. กลุ่มวทิยาศาสตร์

สุขภาพ 
2. กลุ่มวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ค่าเอฟ (F) Sig คู่ทีแ่ตกต่าง 
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

1. มีน ้ าอดน ้ าทน (Persisting)   53.24    20.78    52.01    20.59    52.57    20.88  0.99     0.37  - 
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (Managing Impulsivity)   52.47    21.82    51.84    21.17    51.95    21.63  0.26     0.77  - 
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and 
Empathy)   54.64    22.45    53.60    21.62    53.70    21.78  0.73     0.48  - 
4.  คิดอยา่งยดืหยุน่ (Thinking Flexibly)   51.23    21.81    50.78    21.25    50.37    21.33  0.49     0.62  - 
5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน (Metacognition)   54.45    22.26    52.11    21.80    51.75    21.75  4.81     0.01  (1,2)(1,3) 
6.  มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy)   49.81    21.94    48.02    20.68    49.13    20.95  2.22     0.11  - 
7.  รู้จกัถามและตั้งปัญหา (Question and Problem Posing)   46.57    20.83    45.54    20.67    45.99    20.49  0.71     0.49  - 
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ (Applying Past 
Knowledge to New Situations)   49.97    21.60    49.44    21.33    49.33    20.75  0.29     0.75  - 
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating 
with Clarity and Precision)   48.60    21.55    47.20    20.84    47.83    20.45  1.29     0.28  - 
10.  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น (Gather Data through All Senses)   49.62    21.42    48.68    21.52    49.42    21.27  0.69     0.50  - 
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and 
Innovating )   47.28    21.58    48.26    21.68    47.87    21.00  0.59     0.56  - 
12.  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ (Responding with 
Wonderment and Awe)   48.38    21.57    48.28    21.39    47.56    20.74  0.64     0.53  - 
13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ (Taking Responsible Risks)   48.66    22.18    50.78    21.64    48.83    21.22  4.08     0.02  (2,3) 
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จตินิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 
1. กลุ่มวทิยาศาสตร์

สุขภาพ 
2. กลุ่มวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ค่าเอฟ (F) Sig คู่ทีแ่ตกต่าง 
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor)   54.47    24.61    54.51    24.69    53.23    23.73  1.33     0.27  - 
15. คิดอยา่งพ่ึงพา (Thinking Interdependently)   53.18    23.02    51.93    21.98    52.11    21.85  0.99     0.37  - 
16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining Open to 
Continuous Learning)   53.84    22.67    52.60    21.99    53.05    22.14  0.88     0.42  - 

ภาพรวม   51.03    15.27    50.35    14.77    50.29    14.18  0.83     0.44  - 
Sig < 0.05 
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ตารางท่ี 4.5 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร 16 ดา้น และภาพรวมก่อนเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป จ าแนกตามเพศ 

จตินิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 1. ชาย 2. หญิง 
3. เพศ

ทางเลือก 
ค่าเอฟ 

(F) 
Sig คู่ทีแ่ตกต่าง 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
1. มีน ้ าอดน ้ าทน (Persisting) 52.88 21.14 52.46 20.57 50 21.19 0.96 0.38 - 
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (Managing Impulsivity) 52 21.85 52.1 21.39 50.24 20.76 0.38 0.69 - 
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy) 53.15 22.25 54.36 21.75 49.04 19.99 3.88 0.02 (2,3) 
4. คิดอยา่งยดืหยุน่ (Thinking Flexibly) 50.4 21.6 50.93 21.4 48.56 19.34 0.80 0.45 - 
5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน (Metacognition) 52.1 21.97 52.9 21.91 45.91 19.74 5.37 0.01 (1,3)(2,3) 
6. มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy) 47.86 21.31 49.48 21.05 44.71 18.65 4.55 0.01 (1,2)(2,3) 
7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา (Question and Problem Posing) 46.47 21.32 45.84 20.37 43.27 19.47 12.90 0.27 - 
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ (Applying Past Knowledge to New Situations) 49.29 21.6 49.81 20.99 44.23 19.47 3.59 0.03 (1,3)(2,3) 
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating with Clarity and Precision) 47.96 21.11 47.89 20.75 42.55 19.67 3.36 0.04 (1,3)(2,3) 
10. เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น (Gather Data through All Senses) 48.89 21.74 49.48 21.26 45.19 20.63 2.19 0.11 - 
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and Innovating ) 48.17 22.03 47.85 21.14 45.43 20.24 0.79 0.45 - 
12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ (Responding with Wonderment and Awe) 48.65 21.57 47.79 21.06 46.39 19.21 1.01 0.37 - 
13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ (Taking Responsible Risks) 50.21 22.19 49.28 21.41 47.36 19.99 1.30 0.27 - 
14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor) 54.29 24.82 53.96 24.05 50.72 24.25 1.03 0.36 - 
15. คิดอยา่งพ่ึงพา (Thinking Interdependently) 51.3 22.32 52.84 22.15 48.8 20.13 3.31 0.04 (1,2) 
16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous Learning) 51.96 22.33 53.68 22.18 49.28 20.74 4.08 0.02 (1,2)(2,3) 

ภาพรวม 50.35 14.89 50.67 14.58 46.98 13.05 3.21 0.04 (1,3)(2,3) 
Sig < 0.05 
  



- 36 - 

 
 

  



- 37 - 

 
 

ตารางท่ี 4.6 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร 16 ดา้น และภาพรวม ก่อนเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป  
จ าแนกตาม ชั้นปี 

จตินิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 
ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที ่2 

ค่าท ี(t) Sig 
Mean S.D. Mean S.D. 

1. มีน ้ าอดน ้ าทน (Persisting)   52.57    20.78    50.51    19.56  0.98 0.33 
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (Managing Impulsivity)   52.06    21.48    50.51    22.58  0.71 0.47 
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy)   53.96    21.86    50.25    22.16  1.67 0.10 
4.  คิดอยา่งยดืหยุน่ (Thinking Flexibly)   50.73    21.44    50.00    20.20  0.34 0.74 
5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน (Metacognition)   52.45    21.89    54.04    22.22  -0.71 0.48 
6.  มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy)   48.88    21.09    48.99    21.10  -0.05 0.96 
7.  รู้จกัถามและตั้งปัญหา (Question and Problem Posing)   45.97    20.64    45.45    20.32  0.24 0.81 
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ (Applying Past Knowledge to New Situations)   49.56    21.17    47.73    20.23  0.85     0.40  
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating with Clarity and Precision)   47.76    20.89    48.23    18.98  -0.24 0.81 
10.  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น (Gather Data through All Senses)   49.20    21.40    48.99    21.41  0.09 0.92 
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and Innovating )   47.99    21.42    43.43    19.43  2.10 0.04 
12.  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ (Responding with Wonderment and Awe)   48.03    21.23    46.97    18.65  0.49 0.58 
13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ (Taking Responsible Risks)   49.50    21.64    49.75    20.36  -0.12 0.91 
14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor)   54.02    21.33    52.27    22.33  0.71 0.48 
15. คิดอยา่งพ่ึงพา (Thinking Interdependently)   52.30    22.14    51.52    23.10  0.35 0.73 
16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous Learning)   53.05    22.18    53.79    23.25  -0.33 0.74 

ภาพรวม   50.50    14.64    49.53    14.82  0.65 0.51 
Sig < 0.05 
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ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร 16 ดา้นและภาพรวม หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป  
จ าแนกตาม กลุ่มคณะ (Cluster)  

จิตนิสัยที่ขาดไม่ได้ในศตวรรษที่ 21 

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3. กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ค่าเอฟ  
(F) 

Sig คู่ท่ีแตกต่าง 
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

1. มีน ้ าอดน ้าทน (Persisting) 72.97  15.50  70.27  16.25  70.97  16.89  7.87  0.001  (1,2)(1,3) 
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (Managing Impulsivity)  72.50   17.42   70.22   17.28   70.15   17.21  6.37  0.001  (1,2)(1,3) 
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy)  78.02   16.42  73.73   17.04   73.40   17.48  24.25  0.001  (1,2)(1,3) 
4.  คิดอยา่งยดืหยุน่ (Thinking Flexibly)  71.46   17.71  68.36   17.69   68.05   18.14  11.87  0.001  (1,2)(1,3) 
5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน (Metacognition)  76.23   17.16   71.57   17.91   71.06   18.13  27.35  0.001  (1,2)(1,3) 
6.  มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy)  68.83   18.71   65.63   17.93   66.72   18.23  8.71  0.001  (1,2)(1,3) 
7.  รู้จกัถามและตั้งปัญหา (Question and Problem Posing)  62.68   18.89   60.84   19.41   62.14   18.97  3.08  0.046  (1,2) 
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ (Applying Past Knowledge to New Situations)  69.59   18.16   66.10   18.63   67.44   17.84  10.40  0.001  (1,2)(1,3)(2,3) 
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating with Clarity and Precision)  66.14   18.58   63.11   18.12   64.27   17.66  7.95  0.001  (1,2)(1,3) 
10.  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น (Gather Data through All Senses)  68.99   18.20   66.33   18.58   67.23   18.31  5.90  0.003  (1,2)(1,3) 
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and Innovating )  64.32   20.38   65.90   19.47   65.82   19.47  2.15  0.117  - 
12.  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ (Responding with Wonderment and Awe)  67.18   19.33   65.08   19.15   65.40   18.79  3.72  0.024  (1,2)(1,3) 
13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ (Taking Responsible Risks)  68.06   20.81   68.23   19.05   67.65   19.57  0.35  0.702  - 
14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor)  81.92   19.96   80.69   20.08   79.42   19.93  4.79  0.008  (1,3) 
15. คิดอยา่งพ่ึงพา (Thinking Interdependently)  74.95   18.31   72.94   18.20   72.86   18.08  4.50  0.011  (1,2)(1,3) 
16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous Learning)  76.34   17.27   73.06   18.11   73.83   17.97  9.89  0.001  (1,2)(1,3) 

ภาพรวม 71.26   11.10   68.88   10.89   69.15   10.52  15.45  0.001  (1,2)(1,3) 

Sig < 0.05 
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ตารางท่ี 4.8 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร 16 ดา้นและภาพรวม หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 
จ าแนกตาม เพศ 

จตินิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 
1. ชาย 2. หญิง 3. เพศทางเลือก ค่าเอฟ  

(F) 
Sig คู่ทีแ่ตกต่าง 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
1. มีน ้ าอดน ้ าทน (Persisting)   71.43    16.91    71.15    16.05    68.51    18.76  1.52 0.219 - 
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (Managing Impulsivity)   71.24    17.92    70.57    17.09    68.03    15.76  1.88 0.152 - 
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy)   74.10    17.94    74.87    16.86    71.39    16.86  2.66 0.070 (2,3) 
4.  คิดอยา่งยดืหยุน่ (Thinking Flexibly)   69.20    18.43    68.98    17.74    64.42    16.60  3.43 0.032 (1,3)(2,3) 
5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน (Metacognition)   72.25    18.27    72.75    17.74    65.14    18.57  9.10 0.001 (1,3)(2,3) 
6.  มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy)   67.43    18.93    66.66    17.99    62.98    17.41  3.06 0.047 (1,2)(2,3) 
7.  รู้จกัถามและตั้งปัญหา (Question and Problem Posing)   63.27    20.05    61.24    18.72    59.38    18.16  5.52 0.004 (1,2)(1,3) 
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ (Applying Past Knowledge to New Situations)   69.11    18.86    66.93    17.92    61.54    18.08  11.56 0.001 (1,2)(1,3)(2,3) 
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating with Clarity and 
Precision)   65.18    18.05    64.01    18.06    60.58    17.99  3.98 0.019 (1,3) 
10.  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น (Gather Data through All Senses)   67.26    18.66    67.49    18.35    62.74    16.71  3.34 0.036 (1,3)(2,3) 
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and Innovating )   67.43    20.06    64.78    19.52    63.22    18.09  8.32 0.001 (1,2)(1,3) 
12.  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ (Responding with Wonderment and Awe)   66.90    19.22    65.31    18.99    61.78    18.09  5.17 0.006 (1,2)(1,3) 
13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ (Taking Responsible Risks)   69.47    20.06    67.40    19.48    65.38    19.18  5.55 0.004 (1,2)(1,3) 
14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor)   80.32    20.61    80.58    19.77    78.13    19.61  0.79 0.455 - 
15. คิดอยา่งพ่ึงพา (Thinking Interdependently)   72.62    18.81    73.80    17.95    69.95    16.84  3.61 0.027 (2,3) 
16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous Learning)   73.34    18.66    74.58    17.59    70.67    16.87  3.96 0.019 (1,2)(2,3) 

ภาพรวม   70.03    10.89    69.44    10.81    65.87      9.86  7.35 0.001 (1,3)(2,3) 
Sig < 0.05  
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ตารางท่ี 4.9 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร 16 ดา้น และภาพรวม หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 
จ าแนกตาม ชั้นปี 

จตินิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 
ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที ่2 

ค่าท ี(t) Sig 
Mean S.D. Mean S.D. 

1. มีน ้ าอดน ้ าทน (Persisting)   71.18    16.38    70.71    16.38  0.28 0.78 
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (Managing Impulsivity)   70.75    17.23    68.69    20.31  1.00 0.32 
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy)   74.53    17.14    75.51    18.89  -0.56 0.58 
4.  คิดอยา่งยดืหยุน่ (Thinking Flexibly)   68.92    17.96    69.44    16.96  -0.29 0.77 
5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน (Metacognition)   72.36    17.97    74.49    17.12  -1.17 0.24 
6.  มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy)   66.80    18.30    66.67    17.13  0.07 0.94 
7.  รู้จกัถามและตั้งปัญหา (Question and Problem Posing)   61.83    19.17    60.10    17.47  0.89 0.37 
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ (Applying Past Knowledge to New Situations)   67.39    18.25    69.19    18.15  -0.97     0.33  
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating with Clarity and Precision)   64.29    18.11    63.38    16.49  0.49 0.62 
10.  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น (Gather Data through All Senses)   67.28    18.44    67.93    17.14  -0.35 0.73 
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and Innovating )   65.56    19.70    63.64    18.99  0.96 0.34 
12.  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ (Responding with Wonderment and Awe)   65.72    19.09    64.39    17.89  0.68     0.50  
13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ (Taking Responsible Risks)   67.94    19.71    68.43    17.71  -0.25 0.81 
14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor)   80.53    19.98    76.77    20.90  1.85 0.06 
15. คิดอยา่งพ่ึงพา (Thinking Interdependently)   73.36    18.23    73.23    16.46  0.07 0.95 
16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous Learning)   74.10    17.92    74.75    17.31  -0.36 0.72 

ภาพรวม   69.53    10.86    69.21      9.61  0.30 0.77 
Sig < 0.05  
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ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean)  ร้อยละจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร 16 ดา้น และภาพรวม ก่อนและหลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 

จตินิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 
ก่อนเรียน 

วชิาการศึกษาทัว่ไป 
หลงัเรียน 

วชิาการศึกษาทัว่ไป ค่าท ี(t) Sig 
Mean S.D. Mean S.D. 

1. มีน ้ าอดน ้ าทน (Persisting)   52.52    20.75    71.16    16.38  -58.16 0.001 
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (Managing Impulsivity)   52.03    21.51    70.70    17.31  -57.65 0.001 
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy)   53.87    21.87    74.56    17.19  -59.32 0.001 
4. คิดอยา่งยดืหยุน่ (Thinking Flexibly)   50.71    21.41    68.93    17.93  -57.21 0.001 
5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน (Metacognition)   52.49    21.90    72.41    17.95  -57.90 0.001 
6. มุ่งสู่ความแม่นตรง (Strive for Accuracy)   48.88    21.09    66.79    18.27  -57.41 0.001 
7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา (Question and Problem Posing)   45.96    20.63    61.79    19.13  -55.19 0.001 
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ (Applying Past Knowledge to New Situations)   49.51    21.15    67.43    18.25  -56.47 0.001 
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง (Thinking and Communicating with Clarity and Precision)   47.77    20.84    64.26    18.07  -56.30 0.001 
10. เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น (Gather Data through All Senses)   49.19    21.39    67.30    18.41  -57.44 0.001 
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม (Creating, Imagining, and Innovating )   47.88    21.38    65.51    19.68  -59.03 0.001 
12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ (Responding with Wonderment and Awe)   48.01    21.17    65.69    19.06  -56.81 0.001 
13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ (Taking Responsible Risks)   49.50    21.61    67.95    19.67  -56.95 0.001 
14. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor)   53.98    24.29    80.44    20.01  -65.70 0.001 
15. คิดอยา่งพ่ึงพา (Thinking Interdependently)   52.28    22.16    73.36    18.19  -60.19 0.001 
16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous Learning)   53.07    22.21    74.11    17.91  -59.18 0.001 

ภาพรวม   50.48    14.64    69.52    10.83  -84.45 0.001 
Sig < 0.05 
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ตอนที ่2: ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บมาได ้มีจ  านวนทั้งส้ิน 4,061 คน (นิสิตปี 1 = 3,962 คน, และปี 2 = 99 
คน) ในจ านวนน้ี มี 2,629 คน ท่ีตอบค าถามปลายเปิดครบทั้ง 2 ขอ้ แต่มีเพียง 1,965 คนเท่านั้น ท่ีตอบตรง
ค าถามอย่างครบถ้วนและตรงประเด็นท่ีจะน ามาใช้วิเคราะห์สาระได้ เป็นค าตอบท่ีตอบตรงค าถามใน 3 
ประเด็น คือ จิตนิสัยขอ้ใดท่ีเพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึนจากการเรียนวิชาอะไร และในวิชานั้นนิสิตได้รับความรู้/พบ
เหตุการณ์/มีกิจกรรมอะไร จึงท าให้เกิดจิตนิสัยนั้น  จากนั้น น ามาวิเคราะห์สาระโดยการคดักรอง เรียบเรียง
ใหม่ โดยการก าหนดวธีินบัและหน่วยนบัเป็นความถ่ีตามจ านวนผูท่ี้ตอบตามขอ้ความ ไดผ้ลลพัธ์ของค าตอบ
ท่ีมีถอ้ยค า ประโยค และใจความซ ้ ากนัจ านวน 276 รายการ ท่ีตอบค าถามงานวจิยัวา่ วชิาการศึกษาทัว่ไปช่วย
พฒันาจิตนิสัยดา้นใด โดยวิชาอะไร และท าอย่างไร ดงัแสดงในตารางท่ี 4.25 ทั้งน้ี วิชาการศึกษาทัว่ไปท่ี
ปรากฏในงานวจิยัน้ี หมายถึงรายวชิาต่างๆ ท่ีอยูใ่นหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (โปรดดูภาคผนวก ก)   

  
ผลการวิเคราะห์สาระโดยรวมพบวา่ นิสิตพฒันาจิตนิสัยเพิ่มข้ึนทุกดา้นหลังเรียนจบวิชาการศึกษา

ทัว่ไป ในภาคการศึกษาท่ี 1 ซ่ึงผูว้จิยัจะน าเสนอตามประเด็นท่ีใชว้เิคราะห์ใน 2 แนวทาง ไดแ้ก่ 
แนวทางท่ี 1. รายวชิาใดมีจ านวนจิตนิสัยท่ีไดรั้บการพฒันามากท่ีสุด  

ก.  ในจ านวนรายวิชาทั้งหมดในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป แต่ละรายวิชาพฒันาจิตนิสัยด้าน
ใดบา้ง รายวชิาใดมีจ านวนจิตนิสัยท่ีไดรั้บการพฒันามากท่ีสุด 

แนวทางท่ี 2. จิตนิสัยใดท่ีไดรั้บการพฒันามากท่ีสุด   
ข.  ในจ านวนจิตนิสัยทั้ง 16 ดา้น จิตนิสัยใดมีจ านวนนิสิตไดรั้บการพฒันามากท่ีสุด 
ค.  จิตนิสัยดงักล่าว ถูกพฒันาเพิ่มข้ึนจากการเรียนวชิาอะไรบา้ง วชิาอะไรท่ีมีมากท่ีสุด  
ง.  ภายในรายวชิานั้น มีเหตุการณ์/ความรู้/กิจกรรม อะไร ท่ีท าใหนิ้สิตเกิดจิตนิสัยนั้นข้ึน 

 
โดยจะแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตาราง  และน าเสนอแบบเป็นขั้นตอนโดยจดัวางให้อยู่

ภายใต ้2 แนวทาง ดงักล่าว ดงัน้ี 
ตารางท่ี 4.25 (หน้า 68-80) แสดงผลการวิเคราะห์สาระจากการตอบค าถามปลายเปิดของผูต้อบ

จ านวน 1,965 คน หลงัจากวเิคราะห์แลว้ไดผ้ลลพัธ์ของค าตอบท่ีมีถอ้ยค า ประโยค และใจความซ ้ ากนัจ านวน 
276 รายการ เรียงล าดบัจากจิตนิสัยท่ี 1 ถึง 16 (A - P)  ซ่ึงตารางท่ี 4.25 น้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีใช้สร้าง
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ในตารางอ่ืนๆ ต่อไป โดยตารางท่ี 4.25 แสดงขอ้มูลรวมทั้งหมด และตารางใน
ล าดบัถดัไปแสดงขอ้มูลแบบส่วนยอ่ยของตารางท่ี 4.25  

ตารางท่ี 4.26 (หน้า 81-85) ปรับจากตารางท่ี 4.25 โดยเรียงตามล าดบัจิตนิสัยท่ี 1 – 16 (A - P)  ใช้
ตรวจสอบว่า จิตนิสัยแต่ละดา้นได้รับการพฒันาจากการเรียนวิชาอะไรบา้ง มีนิสิตก่ีคนท่ีบอกว่าพวกเขา
พฒันาจิตนิสัยดงักล่าวจากรายวิชานั้น และจิตนิสัยดา้นนั้น เกิดข้ึนในรายวิชาอะไรมากท่ีสุด และเกิดข้ึนใน
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รายวิชาอะไรน้อยท่ีสุด (และดูต่อได้ท่ี ตารางท่ี 4.31 หน้า 100-118 หากต้องการทราบว่าภายในรายวิชา
ดังกล่าวซ่ึงท าให้เกิดจิตนิสัยด้านนั้น มีเหตุการณ์/ความรู้/กิจกรรม อะไรบ้าง ท่ีส่งผลให้เกิดจิตนิสัยดังกล่าว
ขึน้กับนิสิต) และตารางน้ียงัใช้ตรวจสอบไดอี้กว่า นิสิตส่วนใหญ่ไดรั้บการพฒันาจิตนิสัยดา้นใดมากท่ีสุด 
โดยดูได้จากคอลมัน์ผลรวมจ านวนผูต้อบของแต่ละจิตนิสัย และจะสรุปลงในตารางท่ี 4.29 ซ่ึงช่วยตอบ
ค าถามของ แนวทางท่ี 2. ใน ขอ้ ข. ว่า “ในจ านวนจิตนิสัยท้ัง 16 ด้าน จิตนิสัยใดมีจ านวนนิสิตได้รับการ
พัฒนามากท่ีสุด” 
  

ข้อมูลจากตารางท่ี 4.25 และ 4.26 จะถูกจดัเรียงใหม่ ลดทอน สรุป และน าไปใช้แสดงผลการ
วเิคราะห์ทีละประเด็นตามกรอบแนวทางท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 
 
แนวทางที ่1. รายวชิาใดมีจ านวนจิตนิสัยทีไ่ด้รับการพฒันามากทีสุ่ด 

ก.  ในจ านวนรายวิชาทั้งหมดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แต่ละรายวิชาพัฒนาจิตนิสัยด้านใดบ้าง 
รายวชิาใดมีจ านวนจิตนิสัยทีไ่ด้รับการพฒันามากทีสุ่ด 

ตารางท่ี 4.27 (หนา้ 86-90) วิเคราะห์ต่อจาก ตารางท่ี 4.26 และจดัเรียงใหม่ตามรายวิชาท่ีมีจ านวน
รวมของผูต้อบมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด และในแต่ละรายวิชาเรียงตามล าดบัจากจิตนิสัยท่ี 1 – 16 (A - P) ใช้
ตรวจสอบวา่ แต่ละรายวิชาช่วยพฒันาจิตนิสัยไดจ้  านวนก่ีดา้น มีดา้นใดบา้ง จิตนิสัยใดพฒันามากท่ีสุด จิต
นิสัยใดพฒันานอ้ยท่ีสุด  

ตารางท่ี 4.28 (หนา้ 92-93) เป็นขอ้มูลโดยรวมและสรุปจากตารางท่ี 4.27 แสดงผลการวิเคราะห์ว่า 
รายวิชาใดมีจ านวนจิตนิสัยท่ีนิสิตไดรั้บการพฒันามากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจากรายวิชาท่ีมีจ านวนจิตนิสัย
มากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด ซ่ึงตารางน้ีจะช่วยตอบค าถามว่า “รายวิชาใดมีจ านวนจิตนิสัยท่ีได้รับการพัฒนา
มากท่ีสุด”    
 
แนวทางที ่2. จิตนิสัยใดทีไ่ด้รับการพฒันามากทีสุ่ด   

ข. ในจ านวนจิตนิสัยทั้ง 16 ด้าน จิตนิสัยใดมีจ านวนนิสิตได้รับการพฒันามากทีสุ่ด 
ตารางท่ี 4.29 (หนา้ 95) เป็นผลสรุปจากตารางท่ี 4.26 แสดงจิตนิสัยดา้นท่ีมีจ านวนนิสิตไดรั้บการ

พฒันามากท่ีสุด เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย  
ค. จิตนิสัยดังกล่าว ถูกพฒันาเพิม่ขึน้จากการเรียนวชิาอะไรบ้าง วชิาอะไรทีม่ีมากทีสุ่ด   
ตารางท่ี 4.30 (หนา้ 96-97) หลงัจากไดข้อ้สรุปจากตารางท่ี 4.29 วา่ จิตนิสัยใดมีจ านวนนิสิตไดรั้บ

การพฒันามากท่ีสุด และจิตนิสัยใดนอ้ยท่ีสุด แลว้ ผูว้ิจยัจะเลือกจิตนิสัย 3 อนัดบัแรกและอนัดบัสุดทา้ย มา
แสดงในตารางท่ี 4.30 เพื่อแสดงขอ้มูลว่า จิตนิสัยดงักล่าวเหล่านั้น มาจากวิชาอะไรบา้ง โดยเกิดข้ึนใน
รายวชิาอะไรมากท่ีสุด และเกิดข้ึนในรายวชิาอะไรนอ้ยท่ีสุด หากตอ้งการทราบขอ้มูลแบบน้ีของจิตนิสัยดา้น
อ่ืนๆ สามารถยอ้นกลบัไปดูไดใ้นตารางท่ี 4.26 ซ่ึงจะใหข้อ้มูลแบบเดียวกนักบัตารางท่ี 4.30 เช่นกนั  
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ง. ภายในรายวชิาน้ัน มีเหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม อะไร ทีท่ าให้นิสิตเกดิจิตนิสัยน้ันขึน้ 
ตารางท่ี 4.31 (หนา้ 100-118) แสดงขอ้มูลแบบละเอียดต่อจากตารางท่ี 4.30 โดยใส่เหตุการณ์ ความรู้ 

หรือกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนในรายวชิา ของจิตนิสัยดา้นนั้น ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนยอ่ยท่ีถูกดึงมาจากตารางท่ี 4.25  
 

ผูว้ิจยัยงัท าการวิเคราะห์ต่อไปอีก โดยน าค าตอบ 276 รายการ จากตารางท่ี 4.31 ท่ีบรรยายถึง
เหตุการณ์/ความรู้/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน มาตั้งช่ือใหม่และจดักลุ่มเป็นแกนเร่ือง (theme) ไดผ้ลสรุป
ดงัตารางท่ี 4.32 (หนา้ 119) 
 

เพื่อความสะดวกในการแสดงผล จึงก าหนดให้ใช้สัญลกัษณ์ (code) เรียกแทนจิตนิสัยทั้ง 16 ดา้น 
พร้อมกบัระบุจ านวนคนท่ีตอบไวใ้นวงเล็บ ( ) และจะถูกใชใ้นตารางท่ี 4.25 เป็นตน้ไป ตลอดการแสดงผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ในตอนท่ี 2 ของบทท่ี 4 น้ี  
 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้เรียกแทนจตินิสัย 16 ด้าน 
A  = มีน ้ าอดน ้ าทน  I  = คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง   
B  = รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น  J  = เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น  
C  = ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ  K  = สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม  
D  = คิดอยา่งยดืหยุน่  L  = ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ  
E  = คิดเก่ียวกบัความคิดของตน  M  = กลา้เส่ียงอยา่งรับผิดชอบ  
F  = มุ่งสู่ความแม่นตรง  N  = แสวงหาอารมณ์ขนั  
G  = รู้จกัถามและตั้งปัญหา  O  = คิดอยา่งพ่ึงพา  
H  = ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่  P  = เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  

 
ตัวอย่างเช่น ในแถวท่ี 1 ของตารางท่ี 4.25 Code A(2) หมายถึง มีนิสิต 2 คน ท่ีพูดถึงเหตุการณ์/

ความรู้/กิจกรรม ดงักล่าว ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนวิชาไทยกบัประชาคมโลก แลว้ท าให้พวกเขามีจิตนิสัยดา้น 
A คือ มีน ้าอดน ้าทน เพิ่มมากข้ึน และเม่ือนบัจ านวนผูต้อบจิตนิสัยดา้น A จากรายวชิาทั้งหมดรวมกนัแลว้ ได้
จ  านวน 216 คน ใช ้Code A(216) หมายความวา่ ในจ านวนผูต้อบค าถามทั้งหมด มี 216 คน ท่ีบอกวา่พวกเขา
ไดรั้บการพฒันาจิตนิสัยดา้น A คือ มีน ้าอดน ้าทน เพิ่มมากข้ึน เป็นตน้  

(เพื่อความเขา้ใจการใช ้code และวธีินบั ใหดู้ในตารางท่ี 4.25 และ4.26 ควบคู่กนั)   
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ตารางที ่4.25 แสดงผลการวเิคราะห์สาระว่าด้วยจิตนิสัยที่เพิม่ขึน้จากรายวชิา จากปัจจัยทีก่ระตุ้นให้เกดิการพฒันา 
ที ่ จิตนิสัยใดที่เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากการเรียนวิชาอะไร เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ที่ท าให้เกดินิสัยน้ัน ความ

ถี ่
code รวม 

A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ไทยกบัประชาคมโลก เน้ือหาเยอะมาก จึงตอ้งพยายามใชค้วามอดทนตั้งใจเรียนและพยามท าความเขา้ใจเน้ือหาทั้งหมด 2 A(2)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน การจดัการการด าเนินชีวติ มีการท าแบบฝึกหดัในหนงัสือ และเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นออนไลน์เวร์ิคบุ๊ค 1 A(1)   

A 1. มีน ้ าอดน ้าทน กีฬาและการออกก าลงักาย มีน ้ าอดน ้าทนมากข้ึนจากการทดสอบออกก าลงักายเช่นในการวิง่ 1000  เมตร การวิง่กระสอบ 9 A(9)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ความสุขกบังานอดิเรก การท างานเป็นกลุ่มท าใหเ้ราทราบวา่ในสังคมเราตอ้งเจออะไรเช่นน้ีอีกมากมาย 2 A(2)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ทกัษะชีวติ ไดท้  าซุม้ นิทรรศการ เป็นงานท่ีใหญ่ ตอ้งมีความอดทนต่อเพ่ือนร่วมงาน น าความรู้เก่ามาท างาน  9 A(9)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ทกัษะชีวติ การท างานกลุ่มท่ีตอ้งอดกลั้นความไม่พอใจ ไม่ตอ้งพูดออกไป เพ่ือท่ีจะไม่ใหเ้กิดความแตกแยก

กนั 
8 A(8)   

A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ทกัษะชีวติ การสอบเก็บคะแนนทุกบท ท าใหต้อ้งกลบัมาทบทวนสม ่าเสมอ 8 A(8)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ทกัษะชีวติ อดทนต่อความง่วง พยายามท่ีจะบงัคบัตวัเองให้ต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลา 3 A(3)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ทกัษะภาษาไทย ตอ้งทนฟังในส่ิงท่ีไม่เก่ียวกบัเน้ิอหาท่ีเรียน หนงัสือเล่มหนา เน้ือหาเยอะ ตอ้งอดทนอ่าน 4 A(4)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ทกัษะภาษาไทย ไดรู้้จกัการตรงต่อเวลาในการมาเรียนใหท้นัเวลาท่ีเรียน 3 A(3)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ทกัษะภาษาไทย เพราะตอ้งทนกบัความน่าเบ่ือของวชิานั้นเป็นเวลา2ชม. อาจารยค่์อนขา้งมีกฏระเบียบในชั้นเรียน

สูง เขม้งวด ท าใหน้กัศึกษาเครียดเเละกดดนั 
3 A(3)   

A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ทกัษะภาษาไทย ต่ืนไปเรียนตอนเชา้ บางคร้ังท าใหง่้วงนอน ตอ้งพยายามอดทนท่ีจะเรียน เพื่อความรู้ท่ีจะไดรั้บ 3 A(3)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ทกัษะภาษาไทย มีความอดทนท่ีจะท างานใหบ้รรลุเสร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 2 A(2)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน อาจารยใ์หอ่้านบทต่างๆ ท าใหต้อ้งตั้งใจและฝึกฝนตวัเอง มีความอดทนท่ีจะท างานใหบ้รรลุเสร็จ

ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
17 A(17)   

A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน เรียนกบัอาจาร์ยต่างชาติท าใหต้อ้งตั้งใจฟังมากข้ึน เพ่ือจะไดรู้้สึกคุน้เคยกบัส าเนียงเจา้ของภาษา 
ตอ้งท าการบา้นทุกวนั  

15 A(15)   

A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน มีความอดทนต่อการท างาน การท าขอ้สอบแบบไม่รู้ค  าศพัทท์  าใหต้อ้งหาศพัทเ์พ่ิม 14 A(14)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน อาจารยส์อนและใหท้  าแบบฝึกหดัทา้ยบททุกคร้ังท่ีเรียนจบบท ท าใหข้ยนัเรียนมากข้ึน 13 A(13)   
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A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเราจะตอ้งมีการเปิดใจ ใหโ้อกาศทุกคนแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจ 
ในการท างานต่างๆ 

8 A(8)   

A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ตอ้งทนฟังอาจารยต์  าหนิเพื่อนที่มาสายเป็นประจ า 7 A(7)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน บทเรียนไปเร็วแต่ไม่เขา้ใจท าใหไ้ม่อยากเรียนแต่ก็อดทนไปเรียน 7 A(7)   

A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน รู้จกัอดทนต่อสถานการณในหอ้งเรียนขณะท่ีเพ่ือนๆไม่ตั้งใจเรียนและส่งเสียงดงัรบกวน 6 A(6)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ส าเนียงและลกัษณะในการพูดของอาจารยท์  าใหเ้ขา้ใจยาก  6 A(6)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มุ่งมัน่ท  างานใหเ้สร็จตรงตามเวลา 4 A(4)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มีการลงพ้ืนท่ีไดพู้ดคุยกบัชาวบา้นเพ่ือเก็บขอ้มูล 4 A(4)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มีกิจกรรมใหท้  าในคาบเรียนทุกสัปดาห์ ใหค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองจากเอกสารที่แจก 3 A(3)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน วา่ยน ้า มีความอดทนในการวา่ยน ้าระยะทางท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือวา่ยน ้าใหถึ้งเป้าท่ีตั้งไวแ้ละฝึกฝนสม ่าเสมอ 12 A(12)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน วา่ยน ้า จากการท่ีจะตอ้งต่ืนแต่เชา้เพ่ือมาเรียนวา่ยน ้า 4 A(4)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  ท าใหไ้ดรู้้จกัควบคุมอารมณ์ของตนเอง พยายามคิดหาวธีิท่ีจะส่ือสารกบัเพ่ือนเวลาท างานกลุ่ม 4 A(4)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  เวลามีงานกลุ่ม เพ่ือนจะนัง่เงียบไม่ช่วยกนัตอบหรือไม่สนใจงานเลย ใหเ้ราจดและท าอยูค่นเดียว 3 A(3)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  เพ่ือนร่วมกลุ่มใชอ้ารมณ์และน ้าเสียงหยาบคายในการพูดกบัเรา 2 A(2)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั การพบกบัโจทยท่ี์มีความซบัซอ้น ท าใหเ้ราพยายามท่ีจะท าแบบฝึกหดัจนส าเร็จ  2 A(2)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ศิลปะในชีวติประจ าวนั การท าผลงานศิลปะ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ใช่ความถนดั ท าใหต้อ้งใชค้วามอดทนมากข้ึน 9 A(9)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ศิลปะในชีวติประจ าวนั การท่ีตอ้งใชส้มาธิ ตอ้งใชจิ้นตนาการในการคิดงาน ตอ้งมีอารมณ์ร่วมกบังานท่ีท า ตอ้งใจเยน็ 4 A(4)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ศิลปะในชีวติประจ าวนั ความหงุดหงิดน าไปสู่ความใจเยน็เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  3 A(3)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ศิลปะในชีวติประจ าวนั การท าโครงงานท่ีอาจารยผ์ูส้อน ส่ังมกัเจออุปสรรคบ่อยคร้ัง จึงท าไหรู้้ว่าตนเองมีความอดทน

มากข้ึนกวา่เดิม 
3 A(3)   

A 1. มีน ้ าอดน ้าทน ศิลปะในชีวติประจ าวนั ฝึกการใส่ใจลงไปในงาน และท าใหเ้ราอดทนกบังานมีความยากข้ึนเร่ือยๆ 2 A(2)   
A 1. มีน ้ าอดน ้าทน สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

คน้ควา้ 
เรียนกบัส่ือท่ีใชใ้นการเรียน และตอ้งตั้งใจฟังไม่งั้นหลบั 4 A(4)   
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A 1. มีน ้ าอดน ้าทน อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ออกส ารวจขอ้มูลในชุมชนหมู่บา้น 3 A(3) A(216) 
B 2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนั

พลนัแล่น 
ดนตรีวถีิไทยศึกษา ความผิดพลาดบ่อยๆหรือตอ้งปฏิบติัซ ้าๆ เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  4 B(4)   

B 2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนั
พลนัแล่น 

ทกัษะชีวติ ไดท้  างานกนัเป็นทีมและแต่ละคนกอ้จะมีความคิดท่ีแตกต่างกนั ตอ้งช่วยเพ่ือนท าอยา่งตั้งใจและ
ท าใหดี้ท่ีสุดเพ่ืองานของกลุ่ม 

9 B(9)   

B 2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนั
พลนัแล่น 

ทกัษะชีวติ ครูก็สอนไวเ้หมือนกนัวา่ใหร้ะงบัอารมณ์ 2 B(2)   

B 2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนั
พลนัแล่น 

ทกัษะภาษาไทย เพราะมีงานกลุ่มท าใหทุ้กคนต่างคณะรู้จกักนัและฟังความเห็นกนัและกนั ตอ้งมีการแบ่งงานกนั
ท า ตอ้งตามงานทุกสัปดาห์  

4 B(4)   

B 2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนั
พลนัแล่น 

อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การท าโครงการ ท่ีตอ้งใชค้วามอดทน ในการท าโครงการ เพือน าเสนอต่ออาจารย ์ 3 B(3) B(22) 

C 3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ การจดัการการด าเนินชีวติ ไดฝึ้กการท างานร่วมกบัเพ่ือนในหอ้ง ปรึกษาแลกเปล่ียนความรู้กนั 1 C(1)   
C 3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ ความสุขกบังานอดิเรก ตระหนกัถึงความสุขจากการเสียสละเพื่อผูอ่ื้น 2 C(2)   
C 3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ ทกัษะชีวติ การท างานเป็นกลุ่มกบัเพ่ือนกลุ่มใหม่ท าใหต้อ้งปรับตวัเพ่ิมมากข้ึน 7 C(7)   
C 3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ ทกัษะชีวติ เกิดนิสัยการเคารพใหเ้กียรติผูอ่ื้น ไม่เอาความคิดตนเป็นใหญ่ รู้สึกเห็นใจคนอื่น มีมารยาทมาก

ข้ึน 
4 C(4)   

C 3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ ทกัษะภาษาไทย เป็นเร่ืองเก่ียวกบัโครงการจิตอาสาของรายวชิาทกัษะภาษาไทย การท างานกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ท า
ใหไ้ดฟั้งความคิดเห็นต่างๆของผูอ่ื้นเพ่ิมมากข้ึน เม่ือไดท้  างานกลุ่ม หลายคนก็หลายความคิดเรา
จึงตอ้งรับฟังความคิดของผูอ่ื้นดว้ย 

11 C(11)   

C 3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ พฤติกรรมมนุษย ์ รับฟังเหตุผลคนอ่ืนมากข้ึน ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 3 C(3)   
C 3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน อาจารยจ์ะพูดชา้ๆและใชค้  าศพัทท่ี์เขา้ใจไดง่้าย ท าใหส้ามารถฟังไดอ้ยา่งเขา้ใจ 11 C(11)   
C 3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน อาจารยใ์หค้วามส าคญักบันกัเรียนทุกคนและใหอิ้สระในการอ่านมาก มีความเป็นกนัเอง เป็น

ห่วงนกัเรียนท่ีไม่เขา้เรียน คอยเตือน dead line งาน เสมอ 
9 C(9)   

C 3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั งานกลุ่มช่วยเพ่ิมทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม ยอมรับความคิดเห็นผูอ่ื้นมากข้ึน 2 C(2)   
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C 3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดท้  าโครงการช่วยๆเหลือนอ้งๆท่ีไม่ไดรั้บโอกาสท่ีเท่าเทียมกบัเดก็คนอ่ืนๆ 2 C(2) C(52) 
D 4. คิดอยา่งยดืหยุน่ การจดัการการด าเนินชีวติ ไม่เนน้วชิาการมากแต่สามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมากเลยทีเดียว 1 D(1)   
D 4. คิดอยา่งยดืหยุน่ การจดัการการด าเนินชีวติ จากกิจกรรม และเกมส์ในชั้นเรียน 1 D(1)   
D 4. คิดอยา่งยดืหยุน่ การจดัการการด าเนินชีวติ รู้วา่ทุกอยา่งในโลกไม่มีอะไรถูกและผดิไปซะหมด แลว้แต่สถานการณ์  1 D(1)   
D 4. คิดอยา่งยดืหยุน่ ความสุขกบังานอดิเรก ปรับตวัและอดทนท่ีจะอยูใ่หไ้ดภ้ายในสังคม 2 D(2)   
D 4. คิดอยา่งยดืหยุน่ คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น

พ้ืนฐาน 
การปรับตวัเขา้หาคนอ่ืนเพ่ือใหท้  างานร่วมกนัไดอ้ยา่งราบร่ืน 3 D(3)   

D 4. คิดอยา่งยดืหยุน่ ทกัษะชีวติ ครูเขาสอนใหเ้ราใชค้วามคิดในชีวติอยา่งยดืหยุน่ 6 D(6)   
D 4. คิดอยา่งยดืหยุน่ ทกัษะชีวติ มีการปรับเปล่ียนมุมมองของความคิด มองอะไรในหลายๆดา้น มองโลกใหก้วา้งข้ึน 4 D(4)   
D 4. คิดอยา่งยดืหยุน่ ทกัษะภาษาไทย การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเราจะตอ้งมีการเปิดใจ ใหโ้อกาศทุกคนแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจ 

ในการท างานต่างๆ มีความเห็นอกเห็นใจ และเขา้ใจผูอ่ื้นมากข้ึน เวลาเรียนก็ช่วยกนัใหง้าน
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

11 D(11)   

D 4. คิดอยา่งยดืหยุน่ ทกัษะภาษาไทย จากการท่ีอาจารยใ์นวชิาทกัษะภาษาไทยสอนกระบวนการคิดในหอ้งเรียน อาจารยไ์ดใ้หแ้ง่คิด
ต่างๆ จึงท าใหเ้กิดการน ามาปรับใชแ้ละพฒันาตนเอง 

3 D(3)   

D 4. คิดอยา่งยดืหยุน่ ทกัษะภาษาไทย ไดเ้รียนรู้การคิดใหท้างบวก คิดใหร้อบคอบ คิดใหเ้กิดประโยชน์กบัตวัเอง 2 D(2)   
D 4. คิดอยา่งยดืหยุน่ พลงังานและเทคโนโลยใีกลต้วั ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นในการท างานร่วมกนั 2 D(2)   
D 4. คิดอยา่งยดืหยุน่ ภาวะผูน้ ากบัความรัก ไม่ไดย้ดึความเห็นตวัเองเป็นหลกั รับฟังทุกๆความเห็น  1 D(1)   
D 4. คิดอยา่งยดืหยุน่ ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน อาจารยสุ่์มเรียกให้ฝึกบทสนทนาหรือตอบค าถาม ท าใหเ้ราไดรู้้จกัเพ่ือนท่ีไม่สนิทกนัหรือรู้จกั

กนั 
19 D(19)   

D 4. คิดอยา่งยดืหยุน่ ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ไดเ้รียนรู้ภาษาและไดห้ดัใชอ้ยา่งยืดหยุน่ ไดเ้รียนรู้วา่ควรท างานอยา่งมีความสนุกสนาน 10 D(10)   
D 4. คิดอยา่งยดืหยุน่ ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ไดท้  าโครงงาน ไดคิ้ดและแกไ้ขปัญหาเอง 4 D(4)   
D 4. คิดอยา่งยดืหยุน่ อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในการท ากิจกรรมต่างๆ ท าให้มีการคิดท่ีกวา้งไกล แตกต่างและเกิดความคิดสร้างสรรค ์ 1 D(1) D(71) 
E 5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน ไทยกบัประชาคมโลก ไดรั้บความรู้ ไดฝึ้กการคิดและความเขา้ใจ ความคิดเห็นของเรากบัส่ิงท่ีไดเ้รียน 4 E(4)   
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E 5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม พบจากการท่ีสร้างภาพตวัเองวา่เป็นครูแลว้ก าลงัสอนเดก็ท่ีไม่สนใจเรียนมนัรู้สึกแยม่ากๆเลย  1 E(1)   
E 5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อาจารยต์ั้งใจสอนและสอนสนุก ท าใหรู้้สึกเกรงใจ และตั้งใจฟังอาจารยอ์ยา่งจริงจงั 1 E(1)   
E 5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน การจดัการการด าเนินชีวติ ถือเป็นวชิาท่ีเป็นท่ีสุดในการพฒันานิสัยทั้ง 16 ดา้น 1 E(1)   
E 5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน การจดัการการด าเนินชีวติ อาจารยส์อนใหรู้้จกัวเิคราะห์ตวัเอง  1 E(1)   
E 5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน การจดัการการด าเนินชีวติ อาจารยใ์หดู้วดีิโอท่ีมีคนมาอธิบายควอนตมัฟิสิกส์ ความคิด ความรับรู้ของคน 1 E(1)   
E 5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน การจดัการการด าเนินชีวติ  การมีปัญหา และปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ท าใหเ้ราพิจารณาตนเอง และปรับปรุงแกไ้ข

ตนเองไปในทางท่ีดีข้ึน 
1 E(1)   

E 5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน ทกัษะภาษาไทย อาจารยม์อบหมายงานที่ตอ้งอาศยัการคิด วเิคราะห์จากความรู้สึกนึกคิดของตนเองและผูอ่ื้นที่
ท  างานร่วมกนั  

7 E(7)   

E 5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน ทกัษะภาษาไทย ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่างๆ จากส่ือท่ีผูส้อนเปิดใหช้ม รู้จกัวเิคราะห์เร่ืองท่ีน ามาใหอ่้านจาก
ความคิดของตนเอง 

6 E(6)   

E 5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน ทกัษะภาษาไทย หลงัจากท่ีเรียนวชิาทกัษะภาษาไทยก็ไดค้วามรู้เยอะแยะมากมาย รู้จกัคิด วเิคราะห์ ก่อนท าอะไร  5 E(5)   
E 5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน ทกัษะภาษาไทย อาจารยไ์ดเ้ล่าประสบการณ์ชีวติให้ฟัง 3 E(3)   
E 5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน พฤติกรรมมนุษย ์ มีงานระหวา่งคาบท่ีใชก้ารวเิคราะห์และส่ือออกมาใหรู้้จกัตวัเองมากข้ึน 2 E(2)   
E 5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน จากการท าแบบฝึกหดัและทบทวนขอ้ผดิพลาด ท าเเบบทดสอบเยอะ  ช่วยใหเ้ขา้ใจไดม้ากข้ึน 16 E(16)   
E 5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน อาจาร์ถาม แต่ตอบไม่ได ้ท าใหเ้รารู้วา่เราอ่อนภาษาองักฤษมาก จึงท าใหเ้รากลบัไปทบทวน รู้จกั

หลกัการส่ือสารที่ถูกตอ้ง และความกลา้แสดงออก และกลา้ตอบมากข้ึน 
16 E(16)   

E 5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ในการเรียนภาษาองักฤษตอ้งกลา้ท่ีจะพูดและเขียนเพ่ือให้เกิคดวามรู้และกลา้แสดงออก ให้
นกัเรียนในหอ้งทุกคนพูดหรือเฉลยค าตอบแบบฝึกหดั  

15 E(15)   

E 5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน อาจารยจ์ะเป็นคนตรงเวลา ถา้มาเขา้หอ้งสาย เราจะรู้สึกไม่ดี ตอ้งมาตรงเวลา เป็นการฝึกใหเ้รา
เป็นคนตรงต่อเวลาดว้ย 

13 E(13)   

E 5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  ถือเป็นการเรียนรู้จากผูอ่ื้น รู้จกัใหแ้ละรู้จกัรับ แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 4 E(4) E(97) 
F 6. มุ่งสู่ความแม่นตรง การจดัการการด าเนินชีวติ พฒันาตวัเองใหมี้ทศันคติมองสถานการณ์ตามความเป็นจริง อยูก่บัปัจจุบนั 1 F(1)   
F 6. มุ่งสู่ความแม่นตรง ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน อาจารยต่์างชาติเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองของความตรงต่อเวลาในการเขา้หอ้งเรียน 17 F(17)   
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F 6. มุ่งสู่ความแม่นตรง ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน เพราะอาจารยผ์ูส้อนใหเ้ร่ิมจากแต่งประโยคง่ายๆแลว้ช่วยแกไ้ขท าใหมี้ความมัน่ใจมากข้ึน 9 F(9)   
F 6. มุ่งสู่ความแม่นตรง วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั วชิาวทิยาศาสตร์ ตอ้งมีความชดัเจนและถูกตอ้ง คิดวเิคราะห์และค านวณค่าออกมาอยา่งถูกตอ้ง

แม่นย  า หากผดิพลาดนิดเดียวจะท าใหพ้ลาดไปหมด 
2 F(2) F(29) 

G 7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ฝึกการถามตอบปัญหาจากหนงัสือในหอ้งเรียน มีการอภิปรายในชัว่โมง 1 G(1)   

G 7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา การจดัการการด าเนินชีวติ การท่ีอาจารยไ์ดม้อบหมายงานใหอ่้านบทความและตอบค าถามจากบทความท่ีอ่าน 1 G(1)   
G 7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา การจดัการการด าเนินชีวติ เม่ืออาจารยใ์ห่เล่นเกม ส่วนใหญ่มกัจะเป็นเกมท่ีตอ้งใชไ้หวพริบ 1 G(1)   
G 7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา ชีวติและสุขภาพ ท าใหเ้ราไดค้วามรู้อยา่งหลากหลายทั้งจากอาจารยแ์ละเพ่ือนๆ ท าใหเ้ราไดใ้ชค้วามคิดตลอด ท า

ใหก้ารเรียนไม่น่าเบ่ือเพราะตอ้งฟังอาจารยอ์ยา่งเดียว 
1 G(1)   

G 7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา ทกัษะชีวติ การตอบค าถามของอาจารยผ์ูส้อน การมอบหมายงานใหท้  า 9 G(9)   
G 7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา ทกัษะภาษาไทย ไดค้วามรู้เก่ียวกบัทกัษะภาษาและการใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง การใชค้  า การพูด และการอ่าน 12 G(12)   
G 7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา ทกัษะภาษาไทย อาจารยใ์หนิ้สิตตั้งค  าถาม วเิคราะห์ปัญหาต่างๆจากบทความ  การพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆจาก

การอ่านหนงัส่ือ วชิาทกัษะภาษาไทยสอนใหต้ั้งค  าถาม สอนใหคิ้ด จึงท าใหนิ้สัยนั้นเพ่ิมข้ึน 
9 G(9)   

G 7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา พฤติกรรมมนุษย ์ อาจารยใ์หฝึ้กท าแบบฝึกหดั เม่ือสงสัยและหาความรู้เพ่ิมเติม จึงเกิดความเขา้ใจมากข้ึน 3 G(3)   
G 7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน การสนทนาภาษาองักฤษท าใหเ้ราสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได้ การจบัคู่พูดบท

สนทนาหนา้หอ้งกบัเพ่ือนต่างคณะ และการท าวดิิโอเป็นกลุ่ม 
37 G(37)   

G 7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน การท่ีเพ่ือนพูดองักฤษผดิค า เราก็จะเอามาคิดวา่ท าไมถึงพูดผดิ เพราะเหตุใด แลว้จึงหาเหตุผล
จากรอบขา้ง ตรวจทานค าตอบ หลงัท าแบบฝึกหดับ่อยๆ และค่อยๆคิดอยา่งรอบคอบ  

34 G(34)   

G 7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน การเรียนโดยการโตต้อบซกัถาม การถาม-ตอบของอาจารย ์ท าใหก้ลา้ท่ีจะซกัถามและพูดคุย
ภาษาท่ีไม่ถนดัมากข้ึน ท าใหก้ลา้คิด กลา้ตอบ และกลา้แสดงออกมากข้ึน 

28 G(28)   

G 7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน อาจารยใ์หดู้วดีิโอการสนทนาภาษาองักฤษ แลว้เราตั้งใจฟัง เพ่ือร่วมกนัตอบค าถาม 27 G(27)   
G 7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน การท่ีเราไดฝึ้กพูดสนทนากบัอาจารย ์มีการคน้หาค าศพัทด์ว้ยตนเอง ไดต้ั้งค  าถามถามอาจารยใ์น

ส่ิงท่ีเราไม่เขา้ใจและตั้งค  าถามเลียนแบบแบบฝึกหดัถามเพ่ือน  
26 G(26)   

G 7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มีการลงพ้ืนท่ีไดพู้ดคุยกบัชาวบา้นเพ่ือเก็บขอ้มูล 4 G(4)   
G 7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั จากการท าแบบฝึกหดัทุกๆบท ท าใหเ้กิดการตั้งค  าถามและหาค าตอบ  2 G(2)   
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G 7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั มีการท าโครงงานเก่ียวกบัการส ารวจความคิดเห็นในรายวชิา 2 G(2)   
G 7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั การเรียนวทิยาศาสตร์ ตอ้งฝึกฝนและหาวธีิการท าโจทยใ์นวธีิของตวัเอง 2 G(2)   
G 7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

คน้ควา้ 
การเรียนการสอนท่ีกระตุน้ใหสื้บคน้ขอ้มูลเพ่ือน ามาเขียนบรรยายในการท างานส่ง 8 G(8) G(207) 

H 8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บั
สถานการณ์ใหม่ 

ไทยกบัประชาคมโลก เม่ือไดจ้ดจ่อกบัการเรียนและฟังอาจารยแ์ลว้ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดดี้ข้ึน 3 H(3)   

H 8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บั
สถานการณ์ใหม่ 

ดนตรีวถีิไทยศึกษา ไดรั้บความรู้เพ่ิมเติมในเร่ืองของดนตรีไทย มีประวติัความเป็นมาอยา่งไร มีวธีิเล่นอยา่งไร เป็น
ตน้ 

4 H(4)   

H 8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บั
สถานการณ์ใหม่ 

ทกัษะภาษาไทย ไดรั้บทกัษะและการบูรณาการใชภ้าษากบัส่ิงท่ีอยูร่อบตวัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการท า
กิจกรรมต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมายหรือรับผดิชอบในกิจกรรมนั้นๆ 

8 H(8)   

H 8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บั
สถานการณ์ใหม่ 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ไดน้ าความรู้จากการเรียนวชิาภาษาองักฤษมาใชใ้นการสนทนากบัชาวต่างชาติในหอพกั ไดใ้ช้
ภาษากบัคนต่างชาติจริงๆ กลา้พูดมากข้ึน และเกิดความอยากท่ีจะเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน 

27 H(27)   

H 8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บั
สถานการณ์ใหม่ 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ไดเ้รียนรู้เร่ืองราวของต่างประเทศนอกเหนือจากในหนงัสือเพราะอาจารยเ์ป็นชาวต่างชาติ ได้
ทบทวนแกรมม่า และความรู้ท่ีจะน าไปใชใ้นอนาคตและในสายงาน 

18 H(18)   

H 8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บั
สถานการณ์ใหม่ 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน อาจารยใ์หท้  างานท่ีเราจะตอ้งคุยกบัชาวต่างชาติเป็นบทสนทนาผา่นส่ือโซเช่ียลมีเดีย 13 H(13)   

H 8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บั
สถานการณ์ใหม่ 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ความรู้ท่ีไดเ้รียน น ามาแต่งประโยค บทสนทนาเป็นภาษาองักฤษกบัเพ่ือน หนา้ชั้นเรียน ไดคุ้ย
กบัชาวต่างชาติมากข้ึน 

11 H(11)   

H 8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บั
สถานการณ์ใหม่ 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ในพ้ืนฐานมีศพัทไ์ม่ค่อยเยอะท าใหส่ื้อสารกบัอาจารยไ์ม่เขา้ใจกนั 4 H(4)   

H 8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บั
สถานการณ์ใหม่ 

วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  ในการแสดงหนา้ชั้นเรียน ไดน้ าความรู้ท่ีเคยเรียนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ การใชชี้วติอยา่ง
รอบคอบ การใชส่ื้ออยา่งมีสติ  

6 H(6)   

H 8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บั
สถานการณ์ใหม่ 

วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั เพราะชอบวชิาวทิยาศาสตร์มากและมีความสนใจเป็นอยา่งมากในการเรียนวชิาน้ี 2 H(2)   
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H 8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บั
สถานการณ์ใหม่ 

วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั โจทยก์ารคิด ท าใหเ้ราตอ้งปรับตวัและท าความเขา้ใจ 1 H(1)   

H 8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บั
สถานการณ์ใหม่ 

สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
คน้ควา้ 

จู่ๆไดรั้บมอบหมายในงานท่ีแปลกใหม่และไม่เคยท า ตอ้งพยายามรวบรวมขอ้มูลเพื่อสรุปความรู้ 6 H(6)   

H 8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บั
สถานการณ์ใหม่ 

สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
คน้ควา้ 

การท า My family tree โดยใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาจากวชิาสารสนเทศเพ่ือการศึกษาคน้ควา้ท า 1 H(1)   

H 8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บั
สถานการณ์ใหม่ 

สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
คน้ควา้ 

เรียนรู้การน าเสนอ การใช ้infographic การคดัลอกขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 1 H(1)   

H 8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บั
สถานการณ์ใหม่ 

อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การจดับู๊ดนิทรรศการ ท าใหมี้ความคิดสร้างสรรค ์มีการท างานเป็นทีม 6 H(6) H(111) 

I 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและ
ตรงเผง 

การจดัการการด าเนินชีวติ เพ่ิมข้ึนหลงัจากเราตอ้งมีการท าการบา้นมีการท า online workbook ใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 1 I(1)   

I 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและ
ตรงเผง 

การรู้เท่าทนัส่ือ กิจกรรมน าเสนอหนา้ชั้นเรียนเก่ียวกบัโฆษณาจากส่ือ 4 I(4)   

I 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและ
ตรงเผง 

ทกัษะชีวติ ฝึกใหคิ้ดและส่ือสารดว้ยความชดัเจน ทบทวนตวัเองอยูเ่สมอวา่ ส่ิงท่ีส่ือออกไป มนัถูกตอ้ง
ครบถว้นมากนอ้ยเพียงใด มีความชดัเจนมากนอ้ยขนาดไหน 

11 I(11)   

I 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและ
ตรงเผง 

ทกัษะชีวติ ตอ้งส่ือสารพูดคุยกนัแบบจริงจงัเพราะงานบางงานเร่งด่วน 3 I(3)   

I 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและ
ตรงเผง 

ทกัษะภาษาไทย ไดฝึ้กเขียนและคิดวิเคราะห์บทความ สรุปประเดน็และหาประเดน็ได ้การอ่านและแปล
ความหมายอยา่งชดัเจน  

12 I(12)   

I 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและ
ตรงเผง 

ทกัษะภาษาไทย การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนบ่อยๆ ไดรั้บความรู้ดา้นการส่ือสารอยา่งถูกวธีิใหถู้กตอ้งเเละ
ชดัเจนเหมาะสม 

9 I(9)   
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I 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและ
ตรงเผง 

ทกัษะภาษาไทย ไดจ้ากการท าโครงการจิตอาสาร่วมกบัเพ่ือนต่างคณะ ไดพู้ดคุยและแสดงความคิดเห็น  การ
ท างานเป็นกลุ่มตอ้งรู้จกัฟังความเห็นจากบุคคลอ่ืน ๆ นอกจากตวัเอง ไดรู้้จกัการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น และการมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่มากข้ึน 

8 I(8)   

I 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและ
ตรงเผง 

ภาวะผูน้ ากบัความรัก มีการดีเบตหรือโตว้าที เพ่ือรู้จกัใชค้วามรู้และความคิดต่อยอดจากส่ิงท่ีไดเ้รียนมา 1 I(1)   

I 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและ
ตรงเผง 

ภาวะผูน้ ากบัความรัก ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นหวัหนา้กลุ่ม ท าใหรู้้จกัมอบหมายงานใหเ้ป็น  1 I(1)   

I 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและ
ตรงเผง 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน อาจารยใ์หแ้ต่งประโยคและออกมาพูดหนา้ชั้นเรียนบ่อยๆ ท าใหไ้ดฝึ้กคิดและเขียนและพูด มี
ความกลา้เเละมีส าเนียงท่ีดีข้ึน การฟัง การพูด ภาษาองักฤษยิง่ออกเสียงชดัเจน จะท าใหเ้กิดความ
อยากพูดอยากเรียนต่อไป 

34 I(34)   

I 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและ
ตรงเผง 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน การกลา้แสดงออกเช่นการตอบค าถามภาษาองักฤษ และการคิดวเิคราะห์จากการท าแบบฝึกหดั
ในหอ้งเรียน เป็นตน้ 

22 I(22)   

I 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและ
ตรงเผง 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ในวชิาภาษาองักฤษ มีการสนทนากบัอาจารยผ์ูส้อน 
อาจารยจ์ะพยายามใหนิ้สิตพูดภาษาองักฤษโตต้อบตลอด เรียกตอบรายคนตลอดเวลาท่ีเรียน 

20 I(20)   

I 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและ
ตรงเผง 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน อาจารยใ์หฝึ้กหดัการสนทนาภาษาองักฤษหนา้หอ้ง  จบัคู่สนทนา ในสถานการณ์ต่างๆ  ท าให้
กลา้แสดงออกมากข้ึน ท าใหเ้ราฝึกการส่ือสารไปในตวั เช่น ฝึกการบอกทาง ฝึกการส่ังอาหาร 

19 I(19)   

I 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและ
ตรงเผง 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน วชิาทกัษะภาษาองักฤษท าใหคิ้ดไดอ้ยา่งดี มีความคิดท่ีแน่นอนและแม่นย  า เพ่ิมทกัษะของตวัเอง
ไดใ้นการอ่านออกเสียง ฟัง พูด คิด  

17 I(17)   

I 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและ
ตรงเผง 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน การส่งไมคใ์หนิ้สิตทุกคนไดพู้ดและออกเสียงภาษาองักฤษสามารถท าใหจ้ดจ าค าศพัทแ์ละออก
เสียงไดถู้กตอ้งมากข้ึน 

9 I(9)   

I 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและ
ตรงเผง 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน อาจารยส์อนอยา่งละเอียด โดยเฉพาะ การสะกดค า การอ่านออกเสียง ไวยกรณ์ เป็นตน้ 8 I(8)   

I 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและ
ตรงเผง 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน การท าขอ้สอบ Reading ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ หาค าตอบท่ีมีอยูใ่นเน้ือเร่ือง และไม่คิดไปเอง 7 I(7)   



- 71 - 
 

ที ่ จิตนิสัยใดที่เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากการเรียนวิชาอะไร เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ที่ท าให้เกดินิสัยน้ัน ความ
ถี ่

code รวม 

I 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและ
ตรงเผง 

วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  การท างานท่ีมีความยุง่ยากในการบริหารเวลาพร้อมทั้งความร่วมมือของสมาชิกกลุ่ม 4 I(4)   

I 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและ
ตรงเผง 

วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั วชิาวทิยาศาสตร์ท าใหมี้ความคิดรอบคอบและคิดอยา่งเป็นระบบ 2 I(2)   

I 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและ
ตรงเผง 

สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
คน้ควา้ 

จากการท างานกลุ่ม ร่วมงานกนัหลายคนจึงท าใหเ้กิดความคิดเห็นส่วนรวม 3 I(3)   

I 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและ
ตรงเผง 

อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดล้งพ้ืนท่ีในการท างาน ท าใหไ้ดเ้ตรียมความพร้อมก่อนจะไดป้ฏิบติัจริง 4 I(4) I(199) 

J 10. เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เหตุการณ์ท่ีรุ่นพ่ีชอบบงัคบัใหรุ่้นนอ้งท าตาม ไดรั้บความรู้มาจาก สิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคล 1 J(1)   
J 10. เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  มีการจดบนัทึกเพ่ิมมากข้ึน 1 J(1)   
J 10. เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น การจดัการการด าเนินชีวติ  ใหเ้ป็นตวัของตวัเอง รักตวัเอง อยา่ไปเป็นเหยือ่ของคนอ่ืน 1 J(1)   
J 10. เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น การรู้เท่าทนัส่ือ ไดมี้การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ไดค้วามรู้แลกเปล่ียนความคิดของแต่ละคน 4 J(4)   
J 10. เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น ชีวติและสุขภาพ อาจารยใ์หแ้สดงความคิดเห็นของตวัเองในแต่ละเร่ืองท่ีสอน เช่น ปัญหาดา้นสุขภาพ เกิดมาจาก

สาเหตุอะไรไดบ้า้ง  
1 J(1)   

J 10. เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น ทกัษะภาษาไทย เกิดความตระหนกัวา่ตอ้งหาความรู้เพ่ิมเติมมากยิง่ข้ึนจากท่ีมีอยูแ่ลว้ 4 J(4)   
J 10. เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน อาจารยไ์ดส้อดแทรก พูดคุยแลกเปล่ียนเก่ียวกบั ส านวน และวฒันธรรมนานาชาติ เขา้ไปใน

บทเรียนเสมอ ท าใหเ้ราอยากเรียนรู้เพ่ิมเติมนอกหอ้งเรียนดว้ยตนเองอยู่ตลอดเวลา  
29 J(29)   

J 10. เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน รู้จกัการใชชี้วติในต่างประเทศ วถีิความคิดของคนต่างชาติ ไดรู้้ประเพณีแต่ละอยา่งของ
ต่างประเทศเพราะอาจารยเ์ป็นคนต่างชาติ เป็นตน้ 

26 J(26)   

J 10. เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน มีกิจกรรมเพ่ิมทกัษะท่ีหลากหลายในทุกบทเรียน ทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  21 J(21)   
J 10. เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ความรู้เพ่ิมข้ึนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของโลก การจดัการกบัสภาพแวดลอ้มรวมถึงปัญหาใน

ปัจจุบนั 
3 J(3)   

J 10. เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
คน้ควา้ 

การเรียนรู้กบัอาจารยห์ลายๆท่านท่ีมีทกัษะการสอนท่ีแตกต่างกนั 6 J(6) J(97) 
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ที ่ จิตนิสัยใดที่เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากการเรียนวิชาอะไร เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ที่ท าให้เกดินิสัยน้ัน ความ
ถี ่

code รวม 

K 11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้าง
นวตักรรม 

ไทยกบัประชาคมโลก ไดจ้ดัท าซุม้ ท  าให้ไดคิ้ดและลงมือท า และน าความคิดมาต่อยอดในการท ากิจกรรม 5 K(5)   

K 11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้าง
นวตักรรม 

การจดัการการด าเนินชีวติ บทเรียนเร่ือง success for teens และการจดัการชีวติดา้นต่างๆ  1 K(1)   

K 11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้าง
นวตักรรม 

การจดัการการด าเนินชีวติ ไดรู้้ทกัษะท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวติ มุมมองใหม่ๆ และการปฏิบติัตนท่ีดี 1 K(1)   

K 11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้าง
นวตักรรม 

การรู้เท่าทนัส่ือ อาจารยมี์การให้ตอบค าถามดว้ยตวัเอง ท าใหก้ระตือรือร้นในการเรียน 3 K(3)   

K 11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้าง
นวตักรรม 

กีฬาและการออกก าลงักาย การคิดสร้างสรรคท่์าเตน้แอโรบิก ใหอ้อกมาสวยงาม ง่ายและไม่ยุง่ยาก 3 K(3)   

K 11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้าง
นวตักรรม 

ความสุขกบังานอดิเรก ไดส้ร้างสรรคง์านท่ีมาจากจินตนาการ และสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อชุมชน 3 K(3)   

K 11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้าง
นวตักรรม 

ความสุขกบังานอดิเรก จากงานท่ีอาจารยม์อบหมายใหท้  า คือ ป้ันดินน ้ามนั และดีไซน์โมเดลห้อง 2 K(2)   

K 11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้าง
นวตักรรม 

ความสุขกบังานอดิเรก เกิดจากการไดท้  ากิจกรรมในหอ้ง ท่ีมีทั้ง การวาดโปสการ์ด ดูหนงั ท างานกลุ่มหลายๆอยา่ง 2 K(2)   

K 11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้าง
นวตักรรม 

ทกัษะชีวติ ขั้นตอนการท างาน การบริหารเวลา ความคิดท่ีสร้างสรรค ์การส่ือสารกบัคนอ่ืน วธีิการหาขอ้มูล
ในการท างาน 

10 K(10)   

K 11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้าง
นวตักรรม 

ทกัษะชีวติ การจดับู๊ดนิทรรศการ ท าใหมี้ความคิดสร้างสรรค ์มีการท างานเป็นทีม ไดท้  าช้ินงานออกมาจริง 
และไดท้  าส่ิงใหม่ๆ 

4 K(4)   

K 11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้าง
นวตักรรม 

ทกัษะภาษาไทย กิจกรรมโครงงาน ท่ีกระตุน้การคิดและแกไ้ขปัญหา การร่วมกนัพิจารณาบทความแปลกๆท่ี
อาจารยม์อบหมาย 

11 K(11)   

K 11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้าง
นวตักรรม 

ทกัษะภาษาไทย ทกัษะการคิด และจินตนาการ จากการแลกเปล่ียนการเรียนรู้กบัเพ่ือนๆต่างคณะต่างสาขา 9 K(9)   
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ที ่ จิตนิสัยใดที่เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากการเรียนวิชาอะไร เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ที่ท าให้เกดินิสัยน้ัน ความ
ถี ่

code รวม 

K 11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้าง
นวตักรรม 

ทกัษะภาษาไทย อาจารยฝึ์กใหคิ้ดอยา่งสร้างสรรค ์และไม่ปิดกั้นความคิดของนิสิต ปล่อยโอกาสใหนิ้สิตไดผ้อ่น
คลายไดคิ้ดแบบสร้างสรรค ์ 

7 K(7)   

K 11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้าง
นวตักรรม 

ทกัษะภาษาไทย มีการเขียนเร่ืองราวจากบทความต่างๆ ท าใหเ้กิดจินตนาการกระบวนการคิด 3 K(3)   

K 11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้าง
นวตักรรม 

พฤติกรรมมนุษย ์ เกมส์ วาดภาพอธิบายค า แลว้แปลความจากรูปภาพใหเ้ป็นตวัอกัษร  2 K(2)   

K 11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้าง
นวตักรรม 

วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  น าความรู้ในการท า photoshop การตดัต่อวิดีโอ มาประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 1 K(1)   

K 11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้าง
นวตักรรม 

ศิลปะในชีวติประจ าวนั ไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรค ์สร้างผลงานศิลปะเเละการออกแบบ เพ่ือใหไ้ดง้านท่ีแปลกใหม่ 7 K(7) K(74) 

L 12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและ
ประหลาดใจ 

ไทยกบัประชาคมโลก ไดรู้้ถึงเร่ืองท่ีเราไม่รู้ ไดล้องท าส่ิงท่ีท  าไม่ได ้ไดป้ระสบการณ์ชีวติ ไดรั้บรู้ประวติัศาสตร์ของ
โลก การก าเนิดจกัรวาล ท าใหดิ้ฉนัมีความรู้ และต่ืนเตน้กบัส่ิงท่ีไดเ้รียน 

4 L(4)   

L 12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและ
ประหลาดใจ 

การจดัการการด าเนินชีวติ ไดค้ะแนนวชิาน้ีเยอะมาก รู้สึกมีก าลงัใจในการเรียน อยากท าใหไ้ดแ้บบน้ีเร่ือยๆไป  1 L(1)   

L 12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและ
ประหลาดใจ 

การจดัการการด าเนินชีวติ การเรียนท่ีเเสดงใหเ้ห็นประโยชน์ เเละไม่เลือกท่ีจะเพิกเฉย 1 L(1)   

L 12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและ
ประหลาดใจ 

การจดัการการด าเนินชีวติ ฉนัเป็นคนท่ีไม่กลา้มาก่อน มนัยากท่ีจะเปล่ียน แต่ฉนัตอ้งท าได ้ฉนัจะพฒันาตนเอง 1 L(1)   

L 12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและ
ประหลาดใจ 

ดนตรีวถีิไทยศึกษา การเรียนแปลกใหม่ สนุกสนาน เป็นตวัของตวัเอง เรียนรู้ไดง่้าย มีส่ือประกอบการเรียนการสอน 7 L(7)   

L 12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและ
ประหลาดใจ 

ดนตรีวถีิไทยศึกษา เพราะเป็นวชิาท่ีชอบและครูสอนสนุก เลยตั้งใจเรียนเป็นพิเศษ 4 L(4)   

L 12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและ
ประหลาดใจ 

ทกัษะชีวติ ไดพ้บครูผูส้อนท่ีไดอ้ธิบายในเร่ืองการใชชี้วติในรูปแบบต่างๆ 6 L(6)   
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ที ่ จิตนิสัยใดที่เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากการเรียนวิชาอะไร เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ที่ท าให้เกดินิสัยน้ัน ความ
ถี ่

code รวม 

L 12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและ
ประหลาดใจ 

ทกัษะชีวติ คะแนนกลางภาคออกแลว้ทอ้ พอไดแ้นวคิดจากวชิาทกัษะชีวติก็รู้สึกมีก าลงัใจสู้ 3 L(3)   

L 12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและ
ประหลาดใจ 

ทกัษะภาษาไทย อาจารยใ์นรายวชิาน้ีเล่าประสบการณ์ต่างๆท่ีท่านไดเ้จอใหนิ้สิตไดรั้บฟัง 7 L(7)   

L 12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและ
ประหลาดใจ 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน เรียนภาษาองักฤษกบัอาจารยต่์างชาติท าใหจ้ดจ า เรียนรู้ ส าเนียงภาษาองักฤษ ไดเ้รียนรู้ค าศพัท์
ใหม่ ๆ รู้สึกอยากตั้งใจเรียน และสนใจภาษาองักฤษมากข้ึน 

25 L(25)   

L 12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและ
ประหลาดใจ 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ภาษาองักฤษ ท าใหเ้รากลา้พูดกบัชาวต่างชาติมากข้ึน กลา้แสดงออก ไม่เขินอาย จากท่ีไม่เคย ก็
เร่ิมท าได ้ไดใ้ชใ้นการสนทนา หรือเล่นเกม เม่ือเจอชาวต่างชาติเราสามารถพูดคุยและสนทนาได้
อยา่งคล่องแคล่ว มีชาวต่างชาติมาสอบถามทาง สามารถใหค้  าแนะน าได ้

21 L(21)   

L 12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและ
ประหลาดใจ 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ไดแ้รงบนัดาลใจในการเรียน ฟัง พูด อ่าน เขียน ไดพ้บเหตุการณ์การเรียนท่ีสนุก  20 L(20)   

L 12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและ
ประหลาดใจ 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ไดเ้จออาจารยท่ี์สอนดี สอนเขา้ใจ ท าใหอ้ยากเรียนองักฤษมากๆยิง่ข้ึนไป เน่ืองจากไม่เก่ง
ภาษาองักฤษอยูแ่ลว้ แต่อาจารยก์็เน้นย  ้าและสอนใหจ้นเขา้ใจ 

17 L(17)   

L 12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและ
ประหลาดใจ 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ทกัษะการฟังเพ่ิมข้ึนและสามารถส่ือสารกบัอาจารยป์ระจ าวชิาได ้ 17 L(17)   

L 12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและ
ประหลาดใจ 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ไดอ้อกไปตอบค าถามบนกระดาน ไดฝึ้กพูดทุกๆอาทิตย ์ท  าใหรู้้สึกชอบ 16 L(16)   

L 12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและ
ประหลาดใจ 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน อาจารยเ์ปิดคลิปภาษาองักฤษใหดู้ เพ่ือใหเ้ขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน และสนุกมากกวา่เดิม ท าให้
อยากเรียนภาษาองักฤษ 

11 L(11)   

L 12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและ
ประหลาดใจ 

มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม โลกใบน้ียงัมีอะไรเยอะแยะใหเ้ราไดเ้รียนรู้อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด มีเร่ืองอะไรต่างๆท่ีเราไม่เคยรู้มา
ก่อน 

5 L(5)   

L 12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและ
ประหลาดใจ 

วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั การแกปั้ญหาท่ียากๆ  และภูมิใจกบัการท่ีเราแกปั้ญหาขอ้นั้นได ้ 1 L(1)   



- 75 - 
 

ที ่ จิตนิสัยใดที่เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากการเรียนวิชาอะไร เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ที่ท าให้เกดินิสัยน้ัน ความ
ถี ่

code รวม 

L 12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและ
ประหลาดใจ 

ศิลปะในชีวติประจ าวนั พบเจอศิลประรูปแบบใหม่และปรับมาประยกุตใ์ชก้บัตนในส่ิงรอบขา้งตวัเอา 4 L(4)   

L 12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและ
ประหลาดใจ 

อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เรียนรู้ประวติัศาสตร์โลก เรียนรู้การเช่ือมโยงของเหตุการณ์ 2 L(2) L(173) 

M 13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รู้ในส่ิงท่ียงัไม่เคยรู้ ลองท าโจทยใ์หม่ๆ เพ่ิมข้ึนท่ีทา้ทายตนเอง ท าใหมี้ความอดทนและรักท่ีจะท า 1 M(1)   
M 13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ การจดัการการด าเนินชีวติ อาจารยข์อตวัแทนออกมาหนา้หอ้ง แต่ไม่มีใครออก เราเลยออกมาแทนเพื่อนๆ 1 M(1)   
M 13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ การจดัการการด าเนินชีวติ  เรียนรู้ กลา้ท่ีจะแสดงออกไม่ตอ้งกลวัถูกผดิ คนเราสามารถผดิกนัได ้รู้จกักลา้คิดกลา้ท า 1 M(1)   
M 13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ การรู้เท่าทนัส่ือ การออกไปตอบค าถาม เขา้ร่วมกบักิจกรรมภายในหอ้งเรียน ท าใหก้ลา้แสดงออกมากข้ึน 1 M(1)   
M 13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ พลงังานและเทคโนโลยใีกลต้วั กลา้ท าและกลา้รับผลท่ีตามมาไม่วา่จะผดิหรือถูก 1 M(1)   
M 13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ ภาษา สังคม และวฒันธรรม อาจารยค์อยพูดและยกส่ิงต่างๆมาใหเ้ราทราบถึงขอ้ดีในการแสดงความคิดเห็น 6 M(6)   

M 13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ไดอ้อกไปพูดหนา้ชั้นท าใหมี้ความกลา้ท่ีจะใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารเพ่ิมมากข้ึน มัน่ใจใน
การออกเสียงภาษาองักฤษมากข้ึน 

34 M(34)   

M 13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน มีกิจกรรมร่วมกนั มีการน าการเรียนไปท าเป็นส่ือต่างๆ เช่น วดีิโอจ าลองร้านอาหารเป็น
ภาษาองักฤษ อดัคลิปเสียงฝากขอ้ความเสียงในโทรศพัทเ์ม่ือไม่สมารถติดต่อผูรั้บได ้เป็นตน้ 

23 M(23)   

M 13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั ตอ้งรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีเราไดรั้บมอบหมาย  1 M(1)   
M 13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

คน้ควา้ 
เวลามีงานกลุ่ม เพ่ือนในกลุ่มน่ิงเฉย ไม่ท างานเเละท างานไม่เต็มประสิทธิภาพ ท าใหต้อ้งมีการ
ปรึกษาและเเกไ้ขการท างาน 

3 M(3) M(72) 

N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั การจดัการการด าเนินชีวติ เม่ือเราเรียนวชิาท่ีเราสนุกไปดว้ยเราก็จะมีความตั้งไดเ้รียนวชิามากข้ึนหลายเท่า 1 N(1)   
N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั การจดัการการด าเนินชีวติ เรียนดว้ยความสนุกสนาน 1 N(1)   
N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั การรู้เท่าทนัส่ือ อาจารยส์อนโดยใชค้วามสนุกสนาน มีกิจกรรมใหเ้ล่น มีการเล่นเกมส์ 4 N(4)   
N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั กีฬาและการออกก าลงักาย ไดเ้ล่นกีฬาร่วมกบัเพ่ือน นอกจากไดสุ้ขภาพดีแลว้สุขภาพใจยงัดีอีกดว้ย 2 N(2)   
N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ความสุขกบังานอดิเรก อาจารยส์อสนุก ไดอ้ารมณ์ขนั ไดรั้บความรุ้ท่ีไม่เคยรู้มาก่อน นกัเรียนจึงเป็นคนอารมณ์ขนัตาม

ไปดว้ย เรียนดว้ยรู้สึกสนุกและมีความสุข 
2 N(2)   

N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ความสุขกบังานอดิเรก โดยการมองหาความสุขจากรอบๆตวั  2 N(2)   
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N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ดนตรีวถีิไทยศึกษา อาจารยผ์ูส้อนเป็นคนเฮฮา มีอารมณ์ขนั  ท าใหไ้ม่เครียด 7 N(7)   
N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ดนตรีวถีิไทยศึกษา เป็นการเรียนท่ีมีความสนุกสนานไดท้ั้งความรู้และความสนุกสนาน ไม่เบ่ือ 6 N(6)   
N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ดนตรีวถีิไทยศึกษา การไดท้  างานและท ากิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่ๆช่วยใหมี้อารมณ์ขนัและรอยยิม้ 6 N(6)   
N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ดนตรีวถีิไทยศึกษา จากการเรียนเป่าขลุ่ย 2 N(2)   
N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ทกัษะชีวติ อาจารยแ์ต่ละท่านพูดคุยสนุกสนานพร้อมสอดแทรกขอ้คิดและยกตวัอยา่งสถานการณ์ใน

ชีวติประจ าวนั 
7 N(7)   

N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ทกัษะภาษาไทย จากกิจกรรมการทกัทายและท าความรู้จกั การส่ือสาร การยิม้ การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง การไดท้  างาน
ร่วมกบัเพ่ือนท่ีมาจากหลายสาขา รู้จกัวธีิพูดและวธีิการเขา้หาเพ่ือนหรือผูอ่ื้นมากข้ึน 

14 N(14)   

N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ทกัษะภาษาไทย วธีิการสอนของอาจารยท่ี์เนน้สนุก ไดค้วามรู้ ท  าใหน่้าเรียน และผูเ้รียนมีอารมณ์ขนั มีความสุข 9 N(9)   
N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ทกัษะภาษาไทย อาจารยใ์ชแ้นวการสอนที่ดึงดูดความสนใจของนิสิต สอนทั้งสาระความรู้และการใชชี้วติ เน้ือหา

มีการสอดแทรกเร่ืองเล่าตลกข าขนัระหวา่งสอน 
8 N(8)   

N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ทกัษะภาษาไทย ไดรู้้ภาษาหรือค าท่ีแปลกไปจากเดิม ไดเ้รียนรู้ภาษาและไดห้ดัใชอ้ยา่งยืดหยุน่ ไดเ้รียนรู้วา่ควร
ท างานอยา่งมีความสนุกสนาน 

5 N(5)   

N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ทกัษะภาษาไทย ชอบในความตลกข าขนัของอาจารย ์ซ่ึงท าใหอ้ยากฟังเวลาท่ีอาจารยพ์ูด 4 N(4)   
N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ทกัษะภาษาไทย อาจารยม์กัจะน าเร่ืองต่างๆมาเล่าให้ฟังในหอ้งเรียน ท าใหไ้ดค้วามรู้นอกเหนือจากวชิาท่ีไดเ้รียน 3 N(3)   
N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ทกัษะภาษาไทย ใหนิ้สิตท ากิจกรรมกลุ่มโดยน าเสนองานโฆษณา  3 N(3)   
N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั พฤติกรรมมนุษย ์ เกิดจากการเรียนแลว้อาจารยไ์ดถ้ามความคิดเห็นของเราและเพ่ือนๆ ค าตอบมีหลากหลายบางอนั

เป็นอะไรท่ีนึกไม่ถึงจนท าใหส้นุกและฮา  
1 N(1)   

N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ไดเ้รียนภาษาองักฤษอยา่งสนุกข้ึน เพราะผูส้อนมีกลยทุธ์วธีิท่ีท  าใหก้ารเรียนภาษาไม่น่าเบ่ือ ได้
ท  ากิจกรรมกลุ่มและท ากิจกรรมร่วมกบัอาจารยเ์สมอๆ   

41 N(41)   

N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน อาจารยน์ าเกมส์ท่ีใชท่้าทางและเพลงมาประกอบกอบการสอน เล่นเกมส์ต่างๆในคลาส ไป
พร้อมๆกบัการเรียน ท าใหอ้ยากเรียนมากยิง่ข้ึน มีเพลงท่ีสามารถร้องจนติดปากได ้ท าใหก้าร
เรียนภาษาองักฤษไม่น่าเบ่ือ 

24 N(24)   
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N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน อาจารยเ์ป็นคนสอนสนุกไม่เครียด ปล่อยโอกาสใหนิ้สิตไดผ้อ่นคลายไดคิ้ดแบบสร้างสรรค ์และ
มีความสนุก 

23 N(23)   

N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน อาจารยเ์ปิดวดีิโอตลกใหดู้เพื่อใหเ้ด็กๆมีอารมณ์ขนั อาจารยเ์ล่นมุกตลก เปิดวดีิโอประกอบการ
เรียนท่ีมีการสนทนาทีตลกๆระหวา่งตวัละคร  

20 N(20)   

N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน อาจารยไ์ดถ้ามความคิดเห็นของเราและเพื่อนๆ ค าตอบมีหลากหลาย บางอนัเป็นอะไรท่ีนึกไม่ถึง
จนท าใหส้นุกและฮา  

18 N(18)   

N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ส่ิงท่ีเรากลวัเราเบ่ือนั้นแค่ลองปรับเปล่ียนมนับา้ง ผูส้อนพยายามท าให้วิชาน้ีน่าเรียน สนุก และ
คิดวา่มนัเป็นเร่ืองง่ายๆ ท่ีจะพูดภาษาองักฤษ มีการใหแ้ต่งบทสนทนาแนวตลกข าขนั และ
น าเสนอหนา้ชั้น 

17 N(17)   

N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน การเรียนในวชิาท่ีชอบจึงท าใหรู้้สึกสนุกและอยากรับความรู้มากข้ึน 13 N(13)   
N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั อาจารยป์ระจ ารายวชิามีอธัยาศยัดี มีอารมณ์ขนั ใจดี  2 N(2)   
N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั โจทยบ์างขอ้ท่ีคิดวา่ยากและท าไม่ได ้แต่เม่ือท าไดม้นัรู้สึกดีมาก สนุกทุกคร้ัง 2 N(2)   
N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ศิลปะในชีวติประจ าวนั ไดท้  าแบบฝึกหดัลงในสมุด มีการใชสี้สันเพ่ือใหง้านน่าสนใจมากข้ึน 3 N(3)   
N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั ศิลปะในชีวติประจ าวนั เกิดเร่ืองมากมายเขา้มาในชีวติ ดีบา้งร้ายบา้ง  แต่ศิลปะช่วยเยยีวยาอะไรหลายๆอยา่งไดจ้ริงๆ 1 N(1)   
N 14. แสวงหาอารมณ์ขนั สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

คน้ควา้ 
มีอาจารยท่์านหน่ึงไดใ้หข้อ้คิดการใชชี้วติในมหาวทิยาลยัอยา่งมีความสุข 2 N(2) N(253) 

O 15. คิดอยา่งพ่ึงพา ไทยกบัประชาคมโลก ไดมี้การแบ่งกลุ่มท างานในหลายๆคร้ัง และมีการจดัซุม้ท างาน  3 O(3)   
O 15. คิดอยา่งพ่ึงพา ความสุขกบังานอดิเรก การท างานเป็นกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นและช่วยกนัท างานใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยกนั  2 O(2)   
O 15. คิดอยา่งพ่ึงพา คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น

พ้ืนฐาน 
จากการท างานเป็นกลุ่ม เป็นทีม เพ่ือใหง้ามส าเร็จตามก าหนด 4 O(4)   

O 15. คิดอยา่งพ่ึงพา ดนตรีวถีิไทยศึกษา ไดมิ้ตรภาพจากเพ่ือนต่างคณะ ไดค้วามอดทนจากสถานการ์ณท่ีตึงเครียด 4 O(4)   
O 15. คิดอยา่งพ่ึงพา ทกัษะชีวติ จากการแบ่งกลุ่มท างาน ทุกคนต่างช่วยกนัระดมความคิดในการท างานนั้นๆใหส้ าเร็จ 12 O(12)   
O 15. คิดอยา่งพ่ึงพา ทกัษะชีวติ จากงานกลุ่มท่ีตอ้งคอยรับฟังความคิด ขอ้เสนอต่างๆจากคนในกลุ่มเพ่ือพฒันางาน 8 O(8)   
O 15. คิดอยา่งพ่ึงพา ทกัษะชีวติ กิจกรรมจดัซุม้ เพราะทุกคนในกลุ่มตอ้งช่วยกนัท างาน แบ่งหนา้ท่ีกนั และออกความคิดเห็น 7 O(7)   
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O 15. คิดอยา่งพ่ึงพา ทกัษะชีวติ มีตวัช่วยท่ีน าเราประสบความส าเร็จ ท าใหเ้รามองเห็นความเป็นตวัของเราเอง 4 O(4)   
O 15. คิดอยา่งพ่ึงพา ทกัษะภาษาไทย มีการใหท้  าโครงการจิตอาสา จึงตอ้งท างานอยา่งมีระบบและเป็นทีมและมีอุปสรรคใ์นการ

ท างานมากมาย 
4 O(4)   

O 15. คิดอยา่งพ่ึงพา ทกัษะภาษาไทย การปรับตวัเขา้กบังานท่ีท ากบัเพ่ือนและนัง่ฟังอาจารยอ์ยา่งพยายามเขา้ใจ 3 O(3)   

O 15. คิดอยา่งพ่ึงพา ภาวะผูน้ ากบัความรัก มีการแบ่งกลุ่มคละๆกนัท าใหไ้ดพ้บเจอคนท่ีไม่เคยรุ้จกั ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ฝึกการท างานเป็น
ทีมกบัคนท่ีไม่คุน้เคย  

6 O(6)   

O 15. คิดอยา่งพ่ึงพา ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน มีความเห็นอกเห็นใจ และเขา้ใจผูอ่ื้นมากข้ึน เวลาเรียนก็ช่วยกนัท าใหง้านส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 9 O(9)   
O 15. คิดอยา่งพ่ึงพา ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน เม่ือเราไม่รู้ในการแปลภาษาองักฤษก็จะคอยถามเพ่ือน แต่หากเรารู้เราก็จะช่วยบอกเพ่ือน 6 O(6)   
O 15. คิดอยา่งพ่ึงพา มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม จากการแบ่งกลุ่มท างาน ทุกคนต่างช่วยกนัระดมความคิดในการท างานนั้นๆใหส้ าเร็จ 8 O(8)   
O 15. คิดอยา่งพ่ึงพา มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ช่วยกนัคิดคน้โครงการท่ีจะจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเราพบไดจ้ริงในปัจจุบนั 2 O(2)   
O 15. คิดอยา่งพ่ึงพา วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  มีแบบฝึกหดัทั้งท  าเป็นกลุ่มและเด่ียว  2 O(2)   
O 15. คิดอยา่งพ่ึงพา ศิลปะในชีวติประจ าวนั การท างานร่วมกนัเป็นทีม มีการคิดสร้างสรรคผ์ลงาน มีการแลกเปล่ียนความคิดกนั รับฟังความ

คิดเห็นผูอ่ื้นแลว้น าความคิดท่ีเหมาะสมกวา่มาใช ้
8 O(8)   

O 15. คิดอยา่งพ่ึงพา สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
คน้ควา้ 

ทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม ยอมรับความคิดเห็นผูอ่ื้นมากข้ึน จบัคู่กบัเพ่ือนแบ่งหนา้ท่ีตามความ
ถนดัของแต่ละคนจึงท าใหส้ามารถท างานร่วมกบัเพ่ือนไดดี้ 

9 O(9)   

O 15. คิดอยา่งพ่ึงพา อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดร่้วมมือกนัท างานเป็นกลุ่ม ไดแ้สดงความคิดเห็นของคนอ่ืนๆภายในกลุ่ม 6 O(6) O(107) 
P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง

ต่อเน่ือง 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีการคน้หาขอ้มูลท่ีอยากจะรู้เพ่ิมมากข้ึน ตั้งใจเรียนมากข้ึน 1 P(1)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  มีความพยายามในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในแต่ละชัว่โมง   1 P(1)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

การจดัการการด าเนินชีวติ อาจารยเ์ล่าเร่ืองและวเิคราะห์ใหฟั้ง ท าใหฉ้นัอยากเปล่ียนตวัเองและเป็นคนท่ีแตกต่าง  1 P(1)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

ทกัษะชีวติ วชิาน้ีท าใหเ้รามีความคิดมากมายหลากหลายมุมมองและท าใหเ้กิดความคิดอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงจะ
หยดุคิดไม่ได ้ 

4 P(4)   
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P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

ทกัษะภาษาไทย ไดรั้บความรู้เร่ืองวรรณกรรมในยคุปัจจุบนัและมีการบา้นจึงจ าเป็นตอ้งหาความรู้เพ่ิมเติม 4 P(4)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

ทกัษะภาษาไทย ไดพ้บขอ้บกพร่องของตนเองในดา้นต่างๆ จึงตอ้งขวนขวายในการหาความรู้เพ่ิมมากข้ึน 4 P(4)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

ทกัษะภาษาไทย ไดพ้บครูผูส้อนท่ีไดอ้ธิบายในเร่ืองต่างๆใหเ้ขา้ใจ 3 P(3)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

พลงังานและเทคโนโลยใีกลต้วั ไดท้  างานกลุ่มร่วมกบัเพ่ือนกบัรุ่นพ่ีต่างคณะต่างสาขา จึงท าใหเ้กิดการเปิดตวัเองท่ีจะไดรั้บรู้ส่ิง
ต่างๆเพ่ิมมากข้ึน 

4 P(4)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

ภาษา สังคม และวฒันธรรม เปิดตนเองเพื่อรับความรู้มากและมีความรับผดิชอบ ส่งงานตรงต่อเวลาเพราะอาจารยมี์ความตรง
ต่อเวลาสูงมากๆ 

5 P(5)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน การเรียนกบัเจา้ของภาษาท าใหมี้ความอยากรู้ สนใจในส าเนียงการพูดมากข้ึน 24 P(24)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ไดพ้บขอ้บกพร่องของตนเองในดา้นต่างๆ จึงตอ้งขวนขวายในการหาความรู้เพ่ิมมากข้ึน ได้
ออกมาพูดหนา้ชั้นแต่พูดไม่ไดเ้ลยจึงพยายามเรียนมนัมากข้ึน เวลาคุยภาษาองักฤษมกัจะใช้
รูปแบบประโยคผดิหลงัจากเรียนไปก็เร่ิมปรับปรุงมากข้ึน 

19 P(19)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน จากการท างานกลุ่มและจากการเรียนรู้วฒันธรรมจากอาจารยต่์างประเทศ 17 P(17)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน เม่ือไดเ้จอศพัทไ์หม่ๆจริงเกิดความอยากรู้อยากจ า จึงตอ้งเปิดหาความหมายของศพัทน์ั้นๆ 15 P(15)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน มีความตั้งใจมุ่งมัน่เพ่ิมข้ึนหลงัจากเรียนเพราะอาจารยส์อนไดอ้ยา่งเขา้ใจ ใส่ใจฝึกฝน
ภาษาองักฤษมากข้ึน เช่น ฟังเพลง อ่านหนงัสือ ดูหนงั องักฤษมากข้ึน 

14 P(14)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน การเรียนนอกหอ้งเรียนโดยการเรียนรู้ผา่นการอ่านเอง หรือการชมภาพยนตภ์าษาองักฤษ 13 P(13)   
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P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ไม่ชอบวชิาภาษาองักฤษ แต่ไม่อยากปล่อยวชิาน้ีไป เลยตอ้งการท่ีจะเปิดตนเองเขา้หาวชิาใหไ้ด ้
ท าใหอ้ยากฝึกฝน ดว้ยเวลาและโอกาส อนาคตเป็นส าคญั 

8 P(8)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม สาระท่ีไดจ้ากบทเรียนกระตุน้ใหเ้กิดความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม 2 P(2)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  รู้จกัเทคโนโลยใีนปัจจุบนั ยคุศตัรวรรษท่ี 21 ท่ีตอ้งอยูใ่นโลกท่ีขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยมีี
อ  านาจมากท่ีสุด 

4 P(4)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  ไดท้  าโครงงาน ไดคิ้ดและแกไ้ขปัญหาเอง 3 P(3)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

ศิลปะในชีวติประจ าวนั เป็นวชิาท่ีตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ศึกษาภาพผลงานศิลปะต่างๆ เพื่อน าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันา 
หรือสร้างสรรค ์ในผลงานของตนเอง 

5 P(5)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

ศิลปะในชีวติประจ าวนั เป็นวชิาท่ีท  าใหเ้กิดจิตนาการใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ 4 P(4)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
คน้ควา้ 

การท่ีอาจารยใ์หข้อ้มูลข่าวสารต่างๆเพ่ิมและใหอ้อกไปพูดหนา้ชั้นเรียน 12 P(12)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
คน้ควา้ 

มีโจทยใ์หม่ๆ บทความใหม่ๆใหอ่้านใหคิ้ดหาค าตอบเเละเหตุผลของเหตุการณ์นั้นๆ เรียนรู้
เก่ียวกบัโปรแกรมใหม่ๆ และเทคโนโลยใีหม่ท่ีไม่เคยรู้มาก่อน 

11 P(11)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
คน้ควา้ 

ไดพ้บขอ้บกพร่องของตนเองในดา้นต่างๆ จึงตอ้งขวนขวายในการหาความรู้เพ่ิมมากข้ึน 7 P(7) P(185) 
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ตารางท่ี 4.26 น้ี ปรับจากตารางท่ี 4.25 โดยเรียงตามล าดบัจิตนิสัยท่ี 1 – 16 (A - P)  ใชต้รวจสอบจิต
นิสัยทั้ง 16 ดา้น วา่แต่ละดา้นไดรั้บการพฒันาจากการเรียนวชิาอะไรบา้ง มีนิสิตก่ีคนท่ีบอกวา่พวกเขาพฒันา
จิตนิสัยดงักล่าวจากรายวิชานั้น และจิตนิสัยดา้นนั้น เกิดข้ึนในรายวชิาอะไรมากท่ีสุด และเกิดข้ึนในรายวิชา
อะไรนอ้ยท่ีสุด (และดูต่อได้ท่ี ตารางท่ี 4.31 หนา้ 100-118 หากต้องการทราบว่าภายในรายวิชาดังกล่าวซ่ึงท า
ให้เกิดจิตนิสัยด้านนั้น มีเหตุการณ์/ความรู้/กิจกรรม อะไรบ้าง ท่ีส่งผลให้เกิดจิตนิสัยดังกล่าวขึน้กับนิสิต ) 
และตารางท่ี 4.26 น้ี ยงัใชต้รวจสอบไดอี้กวา่ นิสิตส่วนใหญ่ไดรั้บการพฒันาจิตนิสัยดา้นใดมากท่ีสุด โดยดู
ไดจ้ากคอลมัน์ผลรวมจ านวนผูต้อบของแต่ละจิตนิสัย และจะสรุปลงในตารางท่ี 4.29 (หนา้ 95) ซ่ึงช่วยตอบ
ค าถามของ แนวทางท่ี 2. ใน ขอ้ ข. ว่า “ในจ านวนจิตนิสัยท้ัง 16 ด้าน จิตนิสัยใดมีจ านวนนิสิตได้รับการ
พัฒนามากท่ีสุด” 
 
ตารางท่ี 4.26 แสดงผลการวเิคราะห์จิตนิสัยแต่ละดา้นไดรั้บการพฒันาจากวชิาอะไร (เรียงตามล าดบั A-P) 

จตินิสัยทีพ่ฒันา  
(เรียงตามล าดบั A-P) 

รายวชิา  
(เรียงตามจ านวนผู้ตอบ) 

จ านวน 
ผู้ตอบ 

CODE รวม 

A  มีน ้ าอดน ้ าทน 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 93 A(93) 

A(216) 

ทกัษะชีวติ 28 A(28) 
ศิลปะในชีวติประจ าวนั 21 A(21) 
วา่ยน ้ า 16 A(16) 
ทกัษะภาษาไทย 15 A(15) 
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 11 A(11) 
กีฬาและการออกก าลงักาย 9 A(9) 
วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  9 A(9) 
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ 4 A(4) 
อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3 A(3) 
ไทยกบัประชาคมโลก 2 A(2) 
ความสุขกบังานอดิเรก 2 A(2) 
วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 2 A(2) 
การจดัการการด าเนินชีวติ 1 A(1) 

B  รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ี
หุนหนัพลนัแล่น 

ทกัษะชีวติ 11 B(11) 

B(22) 
ดนตรีวถีิไทยศึกษา 4 B(4) 
ทกัษะภาษาไทย 4 B(4) 
อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3 B(3) 

C  ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอก
เห็นใจ 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 20 C(20) 
C(52) ทกัษะชีวติ 11 C(11) 

ทกัษะภาษาไทย 11 C(11) 
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จตินิสัยทีพ่ฒันา  
(เรียงตามล าดบั A-P) 

รายวชิา  
(เรียงตามจ านวนผู้ตอบ) 

จ านวน 
ผู้ตอบ 

CODE รวม 

พฤติกรรมมนุษย ์ 3 C(3) 
ความสุขกบังานอดิเรก 2 C(2) 
วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 2 C(2) 
อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 2 C(2) 
การจดัการการด าเนินชีวติ 1 C(1) 

D  คิดอยา่งยดืหยุน่ 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 33 D(33) 

D(71) 

ทกัษะภาษาไทย 16 D(16) 
ทกัษะชีวติ 10 D(10) 
การจดัการการด าเนินชีวติ 3 D(3) 
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน 3 D(3) 
ความสุขกบังานอดิเรก 2 D(2) 
พลงังานและเทคโนโลยใีกลต้วั 2 D(2) 
ภาวะผูน้ ากบัความรัก 1 D(1) 
อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 1 D(1) 

E  คิดเก่ียวกบัความคิดของตน 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 60 E(60) 

 E(97) 

ทกัษะภาษาไทย 21 E(21) 
ไทยกบัประชาคมโลก 4 E(4) 
การจดัการการด าเนินชีวติ 4 E(4) 
วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  4 E(4) 
การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 2 E(2) 
พฤติกรรมมนุษย ์ 2 E(2) 

F  มุ่งสู่ความแม่นตรง 
ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 26 F(26) 

F(29) วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 2 F(2) 
การจดัการการด าเนินชีวติ 1 F(1) 

G  รู้จกัถามและตั้งปัญหา 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 152 G(152) 

G(207) 

ทกัษะภาษาไทย 21 G(21) 
ทกัษะชีวติ 9 G(9) 
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ 8 G(8) 
วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 6 G(6) 
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 4 G(4) 
พฤติกรรมมนุษย ์ 3 G(3) 
การจดัการการด าเนินชีวติ 2 G(2) 
การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 1 G(1) 
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จตินิสัยทีพ่ฒันา  
(เรียงตามล าดบั A-P) 

รายวชิา  
(เรียงตามจ านวนผู้ตอบ) 

จ านวน 
ผู้ตอบ 

CODE รวม 

ชีวติและสุขภาพ 1 G(1) 

H  ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ด้
กบัสถานการณ์ใหม่ 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 73 H(73) 

 H(111) 

ทกัษะภาษาไทย 8 H(8) 
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ 8 H(8) 
วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  6 H(6) 
อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 6 H(6) 
ดนตรีวถีิไทยศึกษา 4 H(4) 
ไทยกบัประชาคมโลก 3 H(3) 
วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 3 H(3) 

I  คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจน
และตรงเผง 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 136 I(136) 

 I(199) 

ทกัษะภาษาไทย 29 I(29) 
ทกัษะชีวติ 14 I(14) 
การรู้เท่าทนัส่ือ 4 I(4) 
วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  4 I(4) 
อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 4 I(4) 
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ 3 I(3) 
ภาวะผูน้ ากบัความรัก 2 I(2) 
วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 2 I(2) 
การจดัการการด าเนินชีวติ 1 I(1) 

J  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 76 J(76) 

 J(97) 

สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ 6 J(6) 
การรู้เท่าทนัส่ือ 4 J(4) 
ทกัษะภาษาไทย 4 J(4) 
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 3 J(3) 
การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 2 J(2) 
การจดัการการด าเนินชีวติ 1 J(1) 
ชีวติและสุขภาพ 1 J(1) 

K  สร้างสรรค ์จินตนาการ และ
สร้างนวตักรรม 

ทกัษะภาษาไทย 30 K(30) 

K(74) 

ทกัษะชีวติ 14 K(14) 
ความสุขกบังานอดิเรก 7 K(7) 
ศิลปะในชีวติประจ าวนั 7 K(7) 
ไทยกบัประชาคมโลก 5 K(5) 
การรู้เท่าทนัส่ือ 3 K(3) 
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จตินิสัยทีพ่ฒันา  
(เรียงตามล าดบั A-P) 

รายวชิา  
(เรียงตามจ านวนผู้ตอบ) 

จ านวน 
ผู้ตอบ 

CODE รวม 

กีฬาและการออกก าลงักาย 3 K(3) 
การจดัการการด าเนินชีวติ 2 K(2) 
พฤติกรรมมนุษย ์ 2 K(2) 
วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  1 K(1) 

L  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ
และประหลาดใจ 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 127 L(127) 

 L(173) 

ดนตรีวถีิไทยศึกษา 11 L(11) 
ทกัษะชีวติ 9 L(9) 
ทกัษะภาษาไทย 7 L(7) 
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 5 L(5) 
ไทยกบัประชาคมโลก 4 L(4) 
ศิลปะในชีวติประจ าวนั 4 L(4) 
การจดัการการด าเนินชีวติ 3 L(3) 
อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 2 L(2) 
วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 1 L(1) 

M  กลา้เส่ียงอยา่งรับผิดชอบ 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 57 M(57) 

 M(72) 

ภาษา สงัคม และวฒันธรรม 6 M(6) 
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ 3 M(3) 
การจดัการการด าเนินชีวติ 2 M(2) 
การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 1 M(1) 
การรู้เท่าทนัส่ือ 1 M(1) 
พลงังานและเทคโนโลยใีกลต้วั 1 M(1) 
วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 1 M(1) 

N  แสวงหาอารมณ์ขนั 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 156 N(156) 

N(253) 

ทกัษะภาษาไทย 46 N(46) 
ดนตรีวถีิไทยศึกษา 21 N(21) 
ทกัษะชีวติ 7 N(7) 
การรู้เท่าทนัส่ือ 4 N(4) 
ความสุขกบังานอดิเรก 4 N(4) 
วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 4 N(4) 
ศิลปะในชีวติประจ าวนั 4 N(4) 
การจดัการการด าเนินชีวติ 2 N(2) 
กีฬาและการออกก าลงักาย 2 N(2) 
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ 2 N(2) 
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จตินิสัยทีพ่ฒันา  
(เรียงตามล าดบั A-P) 

รายวชิา  
(เรียงตามจ านวนผู้ตอบ) 

จ านวน 
ผู้ตอบ 

CODE รวม 

พฤติกรรมมนุษย ์ 1 N(1) 

O  คิดอยา่งพ่ึงพา 

ทกัษะชีวติ 31 O(31) 

 O(107) 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 15 O(15) 
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 10 O(10) 
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ 9 O(9) 
ศิลปะในชีวติประจ าวนั 8 O(8) 
ทกัษะภาษาไทย 7 O(7) 
ภาวะผูน้ ากบัความรัก 6 O(6) 
อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 6 O(6) 
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน 4 O(4) 
ดนตรีวถีิไทยศึกษา 4 O(4) 
ไทยกบัประชาคมโลก 3 O(3) 
ความสุขกบังานอดิเรก 2 O(2) 
วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  2 O(2) 

P  เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 110 P(110) 

 P(185) 

สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ 30 P(30) 
ทกัษะภาษาไทย 11 P(11) 
ศิลปะในชีวติประจ าวนั 9 P(9) 
วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  7 P(7) 
ภาษา สงัคม และวฒันธรรม 5 P(5) 
ทกัษะชีวติ 4 P(4) 
พลงังานและเทคโนโลยใีกลต้วั 4 P(4) 
การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 2 P(2) 
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 2 P(2) 
การจดัการการด าเนินชีวติ 1 P(1) 

 
 

ข้อมูลจากตารางท่ี 4.25 และ 4.26 จะถูกจดัเรียงใหม่ ลดทอน สรุป และน าไปใช้แสดงผลการ
วเิคราะห์ทีละประเด็นตามกรอบแนวทางท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 
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แนวทางที ่1. รายวชิาใดมีจ านวนจิตนิสัยทีไ่ด้รับการพฒันามากทีสุ่ด 
ก.  ในจ านวนรายวิชาทั้งหมดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แต่ละรายวิชาพัฒนาจิตนิสัยด้านใดบ้าง 

รายวชิาใดมีจ านวนจิตนิสัยทีไ่ด้รับการพฒันามากทีสุ่ด 
จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.26 น ามาจดัเรียงใหม่ให้แต่ละรายวิชาเกาะกลุ่มกนั แลว้พิจารณาวา่ ภายใน

รายวิชานั้นมีจิตนิสัยดา้นใดบา้งท่ีไดรั้บการพฒันา มีก่ีคนท่ีตอบแบบนั้น แลว้นบัจ านวนรวมผูต้อบของแต่
ละรายวชิาวา่มีก่ีคน ไดผ้ลลพัธ์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.27 ใชเ้พื่อตรวจสอบวา่ แต่ละรายวชิาช่วยพฒันาจิตนิสัย
ไดจ้  านวนก่ีดา้น มีดา้นใดบา้ง จิตนิสัยใดพฒันามากท่ีสุด จิตนิสัยใดพฒันานอ้ยท่ีสุด และตารางน้ียงัใหข้อ้มูล
วา่ “รายวิชาใดมจี านวนจิตนิสัยท่ีได้รับการพัฒนามากท่ีสุด”  โดยจะแสดงผลในตารางท่ี 4.28   
 
ตารางท่ี 4.27 แสดงผลการวเิคราะห์แต่ละรายวชิาพฒันาจิตนิสัยดา้นใดบา้ง เรียงล าดบัจากรายวชิาท่ีมีจ  านวน
รวมของผูต้อบมากท่ีสุดไปหารายวชิาท่ีมีนอ้ยท่ีสุด 

รายวชิา 
จตินิสัยทีพ่ฒันา  

(เรียงตามตวัอกัษร A-Z) 
จ านวน
ผู้ตอบ 

CODE รวม 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 

A  มีน ้าอดน ้าทน 93 A(93) 

1,134 คน 

C  ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ 20 C(20) 
D  คิดอยา่งยดืหยุน่ 33 D(33) 
E  คิดเก่ียวกบัความคิดของตน 60 E(60) 
F  มุ่งสู่ความแม่นตรง 26 F(26) 
G  รู้จกัถามและตั้งปัญหา 152 G(152) 
H  ประยกุตค์วามรู้ในอดีตให้ใชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ 73 H(73) 
I  คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง 136 I(136) 
J  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น 76 J(76) 
L  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและประหลาดใจ 127 L(127) 
M  กลา้เส่ียงอยา่งรับผิดชอบ 57 M(57) 
N  แสวงหาอารมณ์ขนั 156 N(156) 
O  คิดอยา่งพ่ึงพา 15 O(15) 
P  เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 110 P(110)      

ทกัษะภาษาไทย 

A  มีน ้าอดน ้าทน 15 A(15) 

230 คน 

B  รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น 4 B(4) 
C  ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ 11 C(11) 
D  คิดอยา่งยดืหยุน่ 16 D(16) 
E  คิดเก่ียวกบัความคิดของตน 21 E(21) 
G  รู้จกัถามและตั้งปัญหา 21 G(21) 
H  ประยกุตค์วามรู้ในอดีตให้ใชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ 8 H(8) 
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รายวชิา 
จตินิสัยทีพ่ฒันา  

(เรียงตามตวัอกัษร A-Z) 
จ านวน
ผู้ตอบ 

CODE รวม 

I  คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง 29 I(29) 
J  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น 4 J(4) 
K  สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม 30 K(30) 
L  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและประหลาดใจ 7 L(7) 
N  แสวงหาอารมณ์ขนั 46 N(46) 
O  คิดอยา่งพ่ึงพา 7 O(7) 
P  เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 11 P(11)      

ทกัษะชีวติ 

A  มีน ้าอดน ้าทน 28 A(28) 

148 คน 

B  รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น 11 B(11) 
C  ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ 11 C(11) 
D  คิดอยา่งยดืหยุน่ 10 D(10) 
G  รู้จกัถามและตั้งปัญหา 9 G(9) 
I  คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง 14 I(14) 
K  สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม 14 K(14) 
L  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและประหลาดใจ 9 L(9) 
N  แสวงหาอารมณ์ขนั 7 N(7) 
O  คิดอยา่งพ่ึงพา 31 O(31) 
P  เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 4 P(4)      

สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาคน้ควา้ 

A  มีน ้าอดน ้าทน 4 A(4) 

73 คน 

G  รู้จกัถามและตั้งปัญหา 8 G(8) 
H  ประยกุตค์วามรู้ในอดีตให้ใชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ 8 H(8) 
I  คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง 3 I(3) 
J  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น 6 J(6) 
M  กลา้เส่ียงอยา่งรับผิดชอบ 3 M(3) 
N  แสวงหาอารมณ์ขนั 2 N(2) 
O  คิดอยา่งพ่ึงพา 9 O(9) 
P  เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 30 P(30)      

ศิลปะในชีวติประจ าวนั 

A  มีน ้าอดน ้าทน 21 A(21) 

53 คน 

K  สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม 7 K(7) 
L  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและประหลาดใจ 4 L(4) 
N  แสวงหาอารมณ์ขนั 4 N(4) 
O  คิดอยา่งพ่ึงพา 8 O(8) 
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รายวชิา 
จตินิสัยทีพ่ฒันา  

(เรียงตามตวัอกัษร A-Z) 
จ านวน
ผู้ตอบ 

CODE รวม 

P  เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 9 P(9)      

ดนตรีวถีิไทยศึกษา 

B  รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น 4 B(4) 

44 คน 

H  ประยกุตค์วามรู้ในอดีตให้ใชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ 4 H(4) 
L  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและประหลาดใจ 11 L(11) 
N  แสวงหาอารมณ์ขนั 21 N(21) 
O  คิดอยา่งพ่ึงพา 4 O(4)      

มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 

A  มีน ้าอดน ้าทน 11 A(11) 

35 คน 

G  รู้จกัถามและตั้งปัญหา 4 G(4) 
J  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น 3 J(3) 
L  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและประหลาดใจ 5 L(5) 
O  คิดอยา่งพ่ึงพา 10 O(10) 
P  เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 2 P(2)      

วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  

A  มีน ้าอดน ้าทน 9 A(9) 

33 คน 

E  คิดเก่ียวกบัความคิดของตน 4 E(4) 
H  ประยกุตค์วามรู้ในอดีตให้ใชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ 6 H(6) 
I  คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง 4 I(4) 
K  สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม 1 K(1) 
O  คิดอยา่งพ่ึงพา 2 O(2) 
P  เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 7 P(7)      

อารยธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

A  มีน ้าอดน ้าทน 3 A(3) 

27 คน 

B  รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น 3 B(3) 
C  ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ 2 C(2) 
D  คิดอยา่งยดืหยุน่ 1 D(1) 
H  ประยกุตค์วามรู้ในอดีตให้ใชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ 6 H(6) 
I  คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง 4 I(4) 
L  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและประหลาดใจ 2 L(2) 
O  คิดอยา่งพ่ึงพา 6 O(6)      

การจดัการการด าเนินชีวติ 

A  มีน ้าอดน ้าทน 1 A(1) 

24 คน 
C  ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ 1 C(1) 
D  คิดอยา่งยดืหยุน่ 3 D(3) 
E  คิดเก่ียวกบัความคิดของตน 4 E(4) 
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รายวชิา 
จตินิสัยทีพ่ฒันา  

(เรียงตามตวัอกัษร A-Z) 
จ านวน
ผู้ตอบ 

CODE รวม 

F  มุ่งสู่ความแม่นตรง 1 F(1) 
G  รู้จกัถามและตั้งปัญหา 2 G(2) 
I  คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง 1 I(1) 
J  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น 1 J(1) 
K  สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม 2 K(2) 
L  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและประหลาดใจ 3 L(3) 
M  กลา้เส่ียงอยา่งรับผิดชอบ 2 M(2) 
N  แสวงหาอารมณ์ขนั 2 N(2) 
P  เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 1 P(1)      

วทิยาศาสตร์ในชีวติ 
ประจ าวนั 

A  มีน ้าอดน ้าทน 2 A(2) 

23 คน 

C  ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ 2 C(2) 
F  มุ่งสู่ความแม่นตรง 2 F(2) 
G  รู้จกัถามและตั้งปัญหา 6 G(6) 
H  ประยกุตค์วามรู้ในอดีตให้ใชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ 3 H(3) 
I  คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง 2 I(2) 
L  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและประหลาดใจ 1 L(1) 
M  กลา้เส่ียงอยา่งรับผิดชอบ 1 M(1) 
N  แสวงหาอารมณ์ขนั 4 N(4)      

ไทยกบัประชาคมโลก 

A  มีน ้าอดน ้าทน 2 A(2) 

21 คน 

E  คิดเก่ียวกบัความคิดของตน 4 E(4) 
H  ประยกุตค์วามรู้ในอดีตให้ใชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ 3 H(3) 
K  สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม 5 K(5) 
L  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและประหลาดใจ 4 L(4) 
O  คิดอยา่งพ่ึงพา 3 O(3)      

ความสุขกบังานอดิเรก 

A  มีน ้าอดน ้าทน 2 A(2) 

19 คน 

C  ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ 2 C(2) 
D  คิดอยา่งยดืหยุน่ 2 D(2) 
K  สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม 7 K(7) 
N  แสวงหาอารมณ์ขนั 4 N(4) 
O  คิดอยา่งพ่ึงพา 2 O(2)      

วา่ยน ้ า A  มีน ้าอดน ้าทน 16 A(16) 16 คน     
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รายวชิา 
จตินิสัยทีพ่ฒันา  

(เรียงตามตวัอกัษร A-Z) 
จ านวน
ผู้ตอบ 

CODE รวม 

การรู้เท่าทนัส่ือ 

I  คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง 4 I(4) 

16 คน 

J  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น 4 J(4) 
K  สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม 3 K(3) 
M  กลา้เส่ียงอยา่งรับผิดชอบ 1 M(1) 
N  แสวงหาอารมณ์ขนั 4 N(4)      

กีฬาและการออกก าลงักาย 

A  มีน ้าอดน ้าทน 9 A(9) 
14 คน K  สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม 3 K(3) 

N  แสวงหาอารมณ์ขนั 2 N(2)      

พฤติกรรมมนุษย ์

C  ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ 3 C(3) 

11 คน 

E  คิดเก่ียวกบัความคิดของตน 2 E(2) 
G  รู้จกัถามและตั้งปัญหา 3 G(3) 
K  สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม 2 K(2) 
N  แสวงหาอารมณ์ขนั 1 N(1)      

ภาษา สงัคม และวฒันธรรม 
M  กลา้เส่ียงอยา่งรับผิดชอบ 6 M(6) 

11 คน 
P  เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 5 P(5)      

ภาวะผูน้ ากบัความรัก 

D  คิดอยา่งยดืหยุน่ 1 D(1) 
9 คน I  คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง 2 I(2) 

O  คิดอยา่งพ่ึงพา 6 O(6)      

การเมือง เศรษฐกิจ และ
สงัคม 

E  คิดเก่ียวกบัความคิดของตน 2 E(2) 

8 คน 

G  รู้จกัถามและตั้งปัญหา 1 G(1) 
J  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น 2 J(2) 
M  กลา้เส่ียงอยา่งรับผิดชอบ 1 M(1) 
P  เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 2 P(2)      

คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
พ้ืนฐาน 

D  คิดอยา่งยดืหยุน่ 3 D(3) 
7 คน 

O  คิดอยา่งพ่ึงพา 4 O(4)      

พลงังานและเทคโนโลยี
ใกลต้วั 

D  คิดอยา่งยดืหยุน่ 2 D(2) 
7 คน M  กลา้เส่ียงอยา่งรับผิดชอบ 1 M(1) 

P  เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 4 P(4)      

ชีวติและสุขภาพ 
G  รู้จกัถามและตั้งปัญหา 1 G(1) 

2 คน 
J  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น 1 J(1) 
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จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 4.27 พบว่า รายวิชาท่ีมีจ านวนนิสิตได้รับการพฒันามากท่ีสุด 5 
อนัดบัแรก คือ  

1.  รายวิชาภาษาองักฤษพื้นฐาน มีนิสิตจ านวนมากถึง 1,134 คน ท่ีบอกว่า จิตนิสัยดา้นต่างๆ ของ
พวกเขาถูกพฒันาข้ึนมากท่ีสุดจากการเรียนวชิาน้ี 

2.  รองลงมาคือ วชิาทกัษะภาษาไทย มี 230 คน ท่ีไดรั้บการพฒันาจิตนิสัยจากรายวชิาน้ี 
3.  วชิาทกัษะชีวติ มี 148 คน ท่ีไดรั้บการพฒันาจิตนิสัยจากรายวชิาน้ี 
4.  วชิาสารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ มี 73 คน ท่ีไดรั้บการพฒันาจิตนิสัยจากรายวชิาน้ี 
5.  วชิาศิลปะในชีวติประจ าวนั มี 53 คน ท่ีไดรั้บการพฒันาจิตนิสัยจากรายวชิาน้ี 
ในขณะท่ี วชิาชีวติและสุขภาพ มี 2 คน เท่านั้น ท่ีไดรั้บการพฒันาจิตนิสัยจากรายวชิาน้ี 
 
ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 4.27 น้ี จะถูกน าไปเขียนลงในตารางท่ี 4.28 เพื่อแสดงขอ้มูลโดยรวม

และเปรียบเทียบกบัขอ้มูลพื้นฐานท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ใช้
แสดงผลการวิเคราะห์ว่า รายวิชาใดมีจ านวนจิตนิสัยท่ีนิสิตได้รับการพฒันามากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจาก
รายวชิาท่ีมีจ  านวนจิตนิสัยมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด ซ่ึงตารางน้ีจะช่วยตอบค าถามวา่ “รายวิชาใดมจี านวนจิต
นิสัยท่ีได้รับการพัฒนามากท่ีสุด”    
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ตารางท่ี 4.28  แสดงขอ้มูลโดยสรุปท่ีไดจ้ากค าถามปลายเปิด เรียงล าดบัจากรายวชิาท่ีมีจ านวนจิตนิสัยมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด (เรียงตามคอลมัน์ท่ี 6 ขวาสุด) 

รหัสวชิา 
รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

ที่เปิดในภาค 1/2559 

นิสิตทั้งหมด 
ที่ลงทะเบียน 

วิชาน้ี 

*นับเฉพาะ 
นิสิตเป้าหมาย  

มีกี่คน 

**มีนิสิตกี่คน 
ที่พฒันาจิตนิสัย 

จากวิชาน้ี 

*** วชิาดงักล่าวช่วยพฒันาจิตนิสัยด้านใดบ้าง มีกีค่นที่ตอบแบบนั้น  
แต่ละแถวเรียงจากจิตนิสัยที่มีจ านวนนิสิตน้อยที่สุดไปหามากที่สุด 

จ านวน 
จิตนิสัย 

001211 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 4,652 4,652 1,134 O(15), C(20), F(26), D(33), M(57), E(60), H(73), J(76), A(93), P(110), L(127), I(136), G(152), N(156) 14 
001201 ทกัษะภาษาไทย 2,056 1,997 230 B(4), J(4), L(7), O(7), H(8), C(11), P(11), A(15), D(16), E(21), G(21), I(29), K(30), N(46) 14 
001236 การจดัการการด าเนินชีวติ 254 121 24 A(1), C(1), F(1), I(1), J(1), P(1), G(2), K(2), N(2), M(2), D(3), L(3), E(4) 13 
001237 ทกัษะชีวติ  1,165 1,153 148 P(4), N(7), G(9), L(9), D(10), B(11), C(11), I(14), K(14), A(28), O(31) 11 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ 1,287 1,252 73 N(2), I(3), M(3), A(4), J(6), G(8), H(8), O(9), P(30) 9 
001279 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 500 274 23 L(1), M(1), A(2), C(2), F(2), I(2), H(3), N(4), G(6) 9 
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 596 409 27 D(1), C(2), L(2), A(3), B(3), I(4), H(6), O(6) 8 
001226 วถีิชีวติในยคุดิจิทลั 487 442 33 K(1), O(2), E(4), I(4), H(6), P(7), A(9) 7 
001224 ศิลปะในชีวติประจ าวนั 641 523 53 L(4), N(4), K(7), O(8), P(9), A(21) 6 
001271 มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม   549 513 35 P(2), J(3), G(4), L(5), O(10), A(11) 6 
001233 ไทยกบัประชาคมโลก 230 230 21 A(2), H(3), O(3), E(4), L(4), K(5) 6 
001228 ความสุขกบังานอดิเรก 350 171 19 A(2), C(2), D(2), O(2), N(4), K(7) 6 
001227 ดนตรีวถีิไทยศึกษา 735 546 44 B(4), H(4), O(4), L(11), N(21) 5 
001238 การรู้เท่าทนัส่ือ 483 391 16 M(1), K(3), I(4), J(4), N(4) 5 
001277 พฤติกรรมมนุษย ์ 359 201 11 N(1), E(2), K(2), C(3), G(3) 5 
001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 588 314 8 G(1), M(1), E(2), J(2), P(2) 5 
001281 กีฬาและการออกก าลงักาย 2,271 1,893 14 N(2), K(3), A(9) 3 
001239 ภาวะผูน้ ากบัความรัก  127 41 9 D(1), I(2), O(6) 3 
001276 พลงังานและเทคโนโลยใีกลต้วั  308 154 7 M(1), D(2), P(4) 3 
001222 ภาษา สงัคม และวฒันธรรม 834 249 11 P(5), M(6) 2 
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน   753 674 7 D(3), O(4) 2 
001278 ชีวติและสุขภาพ  367 333 2 G(1), J(1) 2 



- 93 - 
 

รหัสวชิา 
รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

ที่เปิดในภาค 1/2559 

นิสิตทั้งหมด 
ที่ลงทะเบียน 

วิชาน้ี 

*นับเฉพาะ 
นิสิตเป้าหมาย  

มีกี่คน 

**มีนิสิตกี่คน 
ที่พฒันาจิตนิสัย 

จากวิชาน้ี 

*** วชิาดงักล่าวช่วยพฒันาจิตนิสัยด้านใดบ้าง มีกีค่นที่ตอบแบบนั้น  
แต่ละแถวเรียงจากจิตนิสัยที่มีจ านวนนิสิตน้อยที่สุดไปหามากที่สุด 

จ านวน 
จิตนิสัย 

001254 วา่ยน ้ า 50 49 16 A(16) 1 
001212 ภาษาองักฤษพฒันา ข 87     0 
001213 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการก 3,178     0 
001225 ความเป็นส่วนตวัของชีวติ 335 142     0 
001231 ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวนั   217 175     0 
001232 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวติ   661 411     0 
001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั ข   40 1     0 
001274 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวนั ก 97       0 
001275 อาหารและวถีิชีวติ ข   215 145     0 

รวม 1,965   
หมายเหตุ 

ก เป็นรายวิชาท่ีไม่มีนิสิตเป้าหมายเรียน 
ข รายวิชาน้ีไม่มีนิสิตเป้าหมายท่ีให้ขอ้มูลอาจเป็นเพราะไม่ไดเ้รียนวิชา English 1 หรือเรียนแต่นิสิตเป้าหมายไม่ไดพ้ฒันาจิตนิสยัจากรายวิชาน้ี 

* นิสิตเป้าหมาย คือนิสิตท่ีเรียนรายวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐานพร้อมกบัรายวิชาอ่ืนๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปดว้ย ในภาคเรียนท่ี 1/2559 
** หมายความวา่ มีนิสิตก่ีคนจากจ านวนผูต้อบค าถาม 1,965 คน ท่ีบอกวา่พวกเขาพฒันาจิตนิสยัต่างๆ เพราะวิชานั้น 

สาเหตุท่ีรายวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน มีจ  านวนผูต้อบมากท่ีสุดและเหล่ือมล ้าจากรายวิชาอ่ืนอยา่งมาก อาจเป็นเพราะขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บไดท้ั้งหมด มาจากชั้นเรียนของรายวิชาน้ี 
*** สญัลกัษณ์ A( ) – P( ) ถูกก าหนดเพ่ือใชเ้รียกแทนจิตนิสยัทั้ง 16 ดา้น พร้อมระบุจ  านวนคนท่ีตอบไวใ้นวงเล็บ ( ) ตวัอยา่งเช่น ในตารางแถวท่ี 1 วิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน สญัลกัษณ์ O(15) หมายถึง มีนิสิต 15 คน บอกวา่ พวกเขามีจิตนิสัย

ดา้น O คือ คิดอยา่งพ่ึงพา เพ่ิมมากข้ึน หลงัจากเรียนวิชาน้ี ส่วนจิตนิสยัดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงเขียนแทนดว้ยสญัลกัษณ์ มีจ  านวนคนตอบลดหลัน่กนัไป ตามล าดบั   
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เม่ือเรียงตามจ านวนจิตนิสัย ดงัตารางท่ี 4.28 พบวา่ รายวิชาท่ีมีจ านวนจิตนิสัยไดรั้บการพฒันามาก
ท่ีสุด 5 อนัดบัแรก คือ  

1.  รายวชิาภาษาองักฤษพื้นฐาน และวชิาทกัษะภาษาไทย ทั้งสองวชิาน้ี ช่วยพฒันาจิตนิสัยไดม้ากถึง 
14 ดา้น เท่ากนั โดยมีนิสิตจ านวนมากถึง 1,134 คน และ 230 คน ตามล าดบั ท่ีพฒันาจิตนิสัยจากรายวชิาน้ี   

2.  รองลงมา คือวิชาการจดัการการด าเนินชีวิต ซ่ึงมีผูต้อบเพียง 24 คน แต่วิชาน้ีช่วยพฒันาจิตนิสัย
ไดม้ากถึง 13 ดา้น   

3.  วิชาทกัษะชีวิต ช่วยพฒันาจิตนิสัยไดม้ากถึง 11 ดา้น โดยมีนิสิต 148 คน ท่ีไดรั้บการพฒันาจิต
นิสัยจากรายวชิาน้ี 

4.  วชิาสารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ และวชิาวทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั ทั้งสองวชิาน้ี 
ช่วยพฒันาจิตนิสัย 9 ดา้น เท่ากนั โดยมีนิสิต 73 คน และ 23 คน ตามล าดบั ท่ีพฒันาจิตนิสัยจากรายวชิาน้ี   

5.  วิชาอารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ช่วยพฒันาจิตนิสัย 8 ดา้น โดยมีนิสิต 27 คน ท่ีไดรั้บการ
พฒันาจิตนิสัยจากรายวชิาน้ี 

ในขณะท่ี วิชาว่ายน ้ า ช่วยพฒันาจิตนิสัย 1 ด้านเท่านั้น คือ มีน ้ าอดน ้ าทน แต่มีนิสิตถึง 16 คน ท่ี
ไดรั้บการพฒันาจิตนิสัยจากรายวชิาน้ี 
 
 
สรุปผลการวเิคราะห์ตามแนวทางที ่1 

ในจ านวนรายวิชาทั้งหมดในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป รายวิชาที่มีจ านวนจิตนิสัยที่ได้รับการพัฒนา

มากที่สุด คือ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และรายวิชาทักษะภาษาไทย ทั้งสองวิชาน้ี ช่วยพฒันาจิตนิสัยได้
มากถึง 14 ดา้น เท่ากนั โดยมีนิสิตจ านวนมากถึง 1,134 คน และ 230 คน ตามล าดบั ท่ีพฒันาจิตนิสัยจาก
รายวิชาน้ี โดยรายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ฐาน พฒันาจิตนิสัย 14 ดา้น ไดแ้ก่ 1.  มีน ้ าอดน ้ าทน 3.  ฟังดว้ยความ
เขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ 4.  คิดอยา่งยืดหยุน่ 5.  คิดเก่ียวกบัความคิดของตน 6.  มุ่งสู่ความแม่นตรง 7.  รู้จกั
ถามและตั้งปัญหา 8.  ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ 9.  คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจน
และตรงเผง 10.  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น 12.  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและประหลาดใจ 13.  
กลา้เส่ียงอยา่งรับผิดชอบ 14.  แสวงหาอารมณ์ขนั 15.  คิดอยา่งพึ่งพา และ 16.  เปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ือง ส่วนรายวิชาทักษะภาษาไทย พฒันาจิตนิสัย 14 ดา้น เช่นกนั ไดแ้ก่ 1.  มีน ้ าอดน ้ าทน 2.  รู้จกั
จดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหันพลนัแล่น 3.  ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ 4.  คิดอย่างยืดหยุ่น 5.  
คิดเก่ียวกบัความคิดของตน 7.  รู้จกัถามและตั้งปัญหา 8.  ประยุกต์ความรู้ในอดีตให้ใช้ไดก้บัสถานการณ์
ใหม่ 9.  คิดและส่ือสารด้วยความชัดเจนและตรงเผง 10.  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น 11.  สร้างสรรค์ 
จินตนาการ และสร้างนวตักรรม 12.  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จและประหลาดใจ 14.  แสวงหาอารมณ์
ขนั 15.  คิดอยา่งพึ่งพา และ 16.  เปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง   
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แนวทางที ่2. จิตนิสัยใดทีไ่ด้รับการพฒันามากทีสุ่ด   
ข. ในจ านวนจิตนิสัยทั้ง 16 ด้าน จิตนิสัยใดมีจ านวนนิสิตได้รับการพฒันามากทีสุ่ด 
โดยใชข้อ้มูลจากตารางท่ี 4.26 สรุปออกมาเป็นตารางท่ี 4.29 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 4.29 แสดงจิตนิสัยดา้นท่ีมีจ านวนนิสิตไดรั้บการพฒันามากท่ีสุด เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย   

จตินิสัย 16 ด้าน พร้อมสัญลกัษณ์ทีใ่ช้เรียกแทน  
เรียงล าดบัจากด้านทีม่จี านวนผู้ได้รับการพฒันามากทีสุ่ด 

มกีีค่นทีพ่ฒันาจตินิสัยด้านนี ้

N  แสวงหาอารมณ์ขนั  253 
A  มีน ้ าอดน ้ าทน  216 
G  รู้จกัถามและตั้งปัญหา  207 
I  คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง   199 
P  เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  185 
L  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ  173 
H  ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่  111 
O  คิดอยา่งพ่ึงพา  107 
E  คิดเก่ียวกบัความคิดของตน  97 
J  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น  97 
K  สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม  74 
M  กลา้เส่ียงอยา่งรับผิดชอบ  72 
D  คิดอยา่งยดืหยุน่  71 
C  ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ  52 
F  มุ่งสู่ความแม่นตรง  29 
B  รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น  22 

รวม 1,965 

 
 

เม่ือพิจารณาตารางท่ี 4.29 พบวา่ ในจ านวนจิตนิสัยทั้ง 16 ดา้นนั้น จิตนิสัยดา้นแสวงหาอารมณ์ขนั 
(N) มีจ  านวนนิสิตไดรั้บการพฒันามากท่ีสุด คือมี 253 คน (จากจ านวนผูต้อบทั้งหมด 1,965 คน) 

รองลงมาคือ จิตนิสัยดา้นมีน ้ าอดน ้าทน (A) มีจ านวนนิสิตไดรั้บการพฒันา 216 คน 
อนัดบัท่ี 3 คือ จิตนิสัยดา้นรู้จกัถามและตั้งปัญหา (G) มีจ านวนนิสิตไดรั้บการพฒันา 207 คน        
อนัดบัท่ี 4 คือ จิตนิสัยดา้นคิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง (I) มีจ านวนนิสิตไดรั้บการ

พฒันา 199 คน  
อนัดบัท่ี 5 คือ จิตนิสัยดา้นเปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (P) มีจ านวนนิสิตไดรั้บการ

พฒันา 185 คน  
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ในขณะท่ีสองอนัดบัสุดทา้ย คือ จิตนิสัยดา้นมุ่งสู่ความแม่นตรง (F) และรู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์
ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (B) มีจ านวนนิสิตไดรั้บการพฒันา 29 คน และ 22 คน ตามล าดบั 
 
 
ค. จิตนิสัยดังกล่าว ถูกพฒันาเพิม่ขึน้จากการเรียนวชิาอะไรบ้าง วชิาอะไรทีม่ีมากทีสุ่ด   

หลงัจากไดข้อ้สรุปจากตารางท่ี 4.29 วา่ จิตนิสัยใดมีจ านวนนิสิตไดรั้บการพฒันามากท่ีสุด และจิต
นิสัยใดนอ้ยท่ีสุด แลว้ ผูว้จิยัเลือกจิตนิสัย 3 อนัดบัแรกและอนัดบัสุดทา้ย มาแสดงในตารางท่ี 4.30 เพื่อแสดง
ขอ้มูลวา่ จิตนิสัยดงักล่าวเหล่านั้น มาจากวิชาอะไรบา้ง โดยเกิดข้ึนในรายวิชาอะไรมากท่ีสุด และเกิดข้ึนใน
รายวิชาอะไรน้อยท่ีสุด หากตอ้งการทราบขอ้มูลแบบน้ีของจิตนิสัยดา้นอ่ืนๆ สามารถยอ้นกลบัไปดูไดใ้น
ตารางท่ี 4.26 (หนา้ 81-85) ซ่ึงจะใหข้อ้มูลแบบเดียวกนักบัตารางท่ี 4.30 เช่นกนั 
 
ตารางท่ี 4.30 แสดงจิตนิสัย 3 อนัดบัแรกและอนัดบัสุดทา้ย ตามตารางท่ี 4.29 วา่จิตนิสัยนั้นไดรั้บการพฒันา
จากการเรียนวชิาอะไรบา้ง เรียงล าดบัจากรายวชิาท่ีมากท่ีสุด ไปหารายวชิาท่ีนอ้ยท่ีสุด 

จิตนิสัยที่พฒันามากที่สุด 3 อนัดบัแรก รายวชิา จ านวนผู้ตอบ CODE รวม 

N  แสวงหาอารมณ์ขนั 1) ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 156 N(156)   
 2) ทกัษะภาษาไทย 46 N(46)   
 3) ดนตรีวิถีไทยศึกษา 21 N(21)   
 4) ทกัษะชีวิต 7 N(7)   
 5) การรู้เท่าทนัส่ือ 4 N(4)   
 6) ความสุขกบังานอดิเรก 4 N(4)   
 7) วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 4 N(4)   
 8) ศิลปะในชีวิตประจ าวนั 4 N(4)   
 9) การจดัการการด าเนินชีวิต 2 N(2)   
 10) กีฬาและการออกก าลงักาย 2 N(2)   
 11) สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ 2 N(2)   
 12) พฤติกรรมมนุษย ์ 1 N(1) N(253) 
A  มีน ้าอดน ้าทน 1) ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 93 A(93)   
 2) ทกัษะชีวิต 28 A(28)   
 3) ศิลปะในชีวิตประจ าวนั 21 A(21)   
 4) วา่ยน ้ า 16 A(16)   
 5) ทกัษะภาษาไทย 15 A(15)   
 6) มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 11 A(11)   
 7) กีฬาและการออกก าลงักาย 9 A(9)   
 8) วิถีชีวิตในยคุดิจิตลั  9 A(9)   
 9) สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ 4 A(4)   
 10) อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3 A(3)   
 11) ไทยกบัประชาคมโลก 2 A(2)   
 12) ความสุขกบังานอดิเรก 2 A(2)   
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จิตนิสัยที่พฒันามากที่สุด 3 อนัดบัแรก รายวชิา จ านวนผู้ตอบ CODE รวม 
 13) วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 2 A(2)   
 14) การจดัการการด าเนินชีวิต 1 A(1) A(216) 
G  รู้จกัถามและตั้งปัญหา 1) ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 152 G(152)   
 2) ทกัษะภาษาไทย 21 G(21)   
 3) ทกัษะชีวิต 9 G(9)   
 4) สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ 8 G(8)   
 5) วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 6 G(6)   
 6) มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 4 G(4)   
 7) พฤติกรรมมนุษย ์ 3 G(3)   
 8) การจดัการการด าเนินชีวิต 2 G(2)   
 9) การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 1 G(1)   
 10) ชีวิตและสุขภาพ 1 G(1) G(207) 

     

จิตนิสัยที่ได้รับการพฒันาน้อยที่สุด รายวชิา จ านวนผู้ตอบ CODE รวม 

B  รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนั
แล่น 

1) ทกัษะชีวิต 11 B(11)   

 2) ดนตรีวิถีไทยศึกษา 4 B(4)   
 3) ทกัษะภาษาไทย 4 B(4)   
 4) อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3 B(3) B(22) 

 
จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ จิตนิสัยดา้นแสวงหาอารมณ์ขนั (N) ซ่ึงมีจ านวนนิสิตไดรั้บการพฒันามาก

ท่ีสุดนั้น เกิดข้ึนจาก 12 รายวชิา โดยรายวชิาท่ีพฒันาจิตนิสัยดา้นน้ีมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ
พื้นฐาน (156 คน) ทกัษะภาษาไทย (46 คน) และ ดนตรีวถีิไทยศึกษา (21 คน) ในขณะท่ีวชิาพฤติกรรมมนุษย ์
ช่วยพฒันาจิตนิสัยดา้นน้ีไดน้อ้ยท่ีสุด คือมี 1 คน เท่านั้น  

ส่วนจิตนิสัยด้าน มีน ้ าอดน ้ าทน (A) ซ่ึงมีจ านวนนิสิตได้รับการพฒันามากเป็นอันดับสองนั้น 
เกิดข้ึนจาก 14 รายวชิา โดยรายวชิาท่ีพฒันาจิตนิสัยดา้นน้ีมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษพื้นฐาน 
(93 คน) ทกัษะชีวิต (28 คน) และ ศิลปะในชีวิตประจ าวนั (21 คน) ในขณะท่ีวิชาการจดัการการด าเนินชีวติ 
ช่วยพฒันาจิตนิสัยดา้นน้ีไดน้อ้ยท่ีสุด คือมี 1 คน เท่านั้น 

และจิตนิสัยดา้น รู้จกัถามและตั้งปัญหา (G) ซ่ึงมีจ านวนนิสิตไดรั้บการพฒันามากเป็นอนัดบัสาม
นั้น เกิดข้ึนจาก 10 รายวิชา โดยรายวิชาท่ีพฒันาจิตนิสัยดา้นน้ีมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ
พื้นฐาน (152 คน) ทกัษะภาษาไทย (21 คน) และ ทกัษะชีวิต (9 คน) ในขณะท่ีวิชาชีวิตและสุขภาพช่วย
พฒันาจิตนิสัยดา้นน้ีไดน้อ้ยท่ีสุด คือมี 1 คน เท่านั้น 

ส าหรับจิตนิสัยท่ีไดรั้บการพฒันาน้อยท่ีสุด คือ รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น (B) 
เกิดข้ึนจาก 4 รายวิชา โดยรายวิชาท่ีพฒันาจิตนิสัยดา้นน้ีมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ทกัษะชีวิต (11 คน) 
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ดนตรีวถีิไทยศึกษา (4 คน) และ ทกัษะภาษาไทย (4 คน) ในขณะท่ีวชิาอารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินช่วย
พฒันาจิตนิสัยดา้นน้ีไดน้อ้ยท่ีสุด คือมี 3 คน เท่านั้น  

หากตอ้งการทราบขอ้มูลแบบน้ีของจิตนิสัยดา้นอ่ืนๆ สามารถยอ้นกลบัไปดูไดใ้นตารางท่ี 4.26 ซ่ึง
จะใหข้อ้มูลแบบเดียวกนักบัตารางท่ี 4.30 เช่นกนั 
 
 
ง. ภายในรายวชิาน้ัน มีเหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม อะไร ทีท่ าให้นิสิตเกดิจิตนิสัยน้ันขึน้ 

โดยพิจารณาตารางท่ี 4.30 และ ตารางท่ี 4.25 จากตารางท่ี 4.30 จิตนิสัยดา้นแสวงหาอารมณ์ขนั (N) 
ซ่ึงนิสิตส่วนใหญ่ไดรั้บการพฒันามากท่ีสุด เกิดข้ึนในรายวิชาภาษาองักฤษพื้นฐานมากท่ีสุด (156 คน) เม่ือ
ยอ้นกลบัไปดูตารางท่ี 4.25 เพื่อตรวจสอบ “เหตุการณ์/ความรู้/กิจกรรม” ท่ีเกิดข้ึนในรายวิชาภาษาองักฤษ
พื้นฐาน ของจิตนิสัยดา้นแสวงหาอารมณ์ขนั (N)  พบวา่  

มีนิสิต 41 คน บอกวา่ “ได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกขึน้ เพราะผู้สอนมกีลยทุธ์วิธีท่ีท าให้การเรียน
ภาษาไม่น่าเบ่ือ ได้ท ากิจกรรมกลุ่มและท ากิจกรรมร่วมกับอาจารย์เสมอๆ”   

ในขณะเดียวกนั 24 คน บอกวา่ “อาจารย์น าเกมส์ท่ีใช้ท่าทางและเพลงมาประกอบกอบการสอน เล่น
เกมส์ต่างๆในคลาส ไปพร้อมๆกับการเรียน ท าให้อยากเรียนมากย่ิงขึน้ มีเพลงท่ีสามารถร้องจนติดปากได้ 
ท าให้การเรียนภาษาอังกฤษไม่น่าเบ่ือ” 

อีก 23 คน บอกวา่ “อาจารย์เป็นคนสอนสนุกไม่เครียด ปล่อยโอกาสให้นิสิตได้ผ่อนคลายได้คิดแบบ
สร้างสรรค์ และมคีวามสนุก” 

อีก 20 คน บอกว่า “อาจารย์เปิดวิดีโอตลกให้ดูเพ่ือให้เด็กๆมีอารมณ์ขัน อาจารย์เล่นมุกตลก เปิด
วิดีโอประกอบการเรียนท่ีมกีารสนทนาทีตลกๆระหว่างตัวละคร”  

มี 18 คน บอกวา่ “อาจารย์ได้ถามความคิดเห็นของเราและเพ่ือนๆ ค าตอบมีหลากหลาย บางอันเป็น
อะไรท่ีนึกไม่ถึงจนท าให้สนุกและฮา”  

และยงัมี 17 คน บอกวา่ “ส่ิงท่ีเรากลัวเราเบ่ือนั้นแค่ลองปรับเปลี่ยนมนับ้าง ผู้สอนพยายามท าให้วิชา
นีน่้าเรียน สนุก และคิดว่ามันเป็นเร่ืองง่ายๆ ท่ีจะพูดภาษาอังกฤษ มีการให้แต่งบทสนทนาแนวตลกข าขัน 
และน าเสนอหน้าช้ัน” 

อีก 13 คน บอกวา่ “การเรียนในวิชาท่ีชอบจึงท าให้รู้สึกสนุกและอยากรับความรู้มากขึน้” 
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สรุปผลการวเิคราะห์ตามแนวทางที ่2 
นิสิตส่วนใหญ่ไดรั้บการพฒันาจิตนิสัยดา้นแสวงหาอารมณ์ขนัมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัจิตนิสัยทั้ง 16 

ดา้น ซ่ึงจิตนิสัยดงักล่าว เกิดจากการเรียนวิชาภาษาองักฤษพื้นฐานมากท่ีสุด โดยผูส้อนมีกลยุทธ์วิธีท่ีท าให้
การเรียนภาษาองักฤษไม่น่าเบ่ือ มีการเล่นเกมส์และท ากิจกรรมต่างๆ เสมอๆ  โดยใช้ท่าทางและเพลงมา
ประกอบกอบการสอน ท าใหนิ้สิตอยากเรียนมากยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ี ผูว้ิจยัจะได้น าเสนอแบบละเอียดต่อไปในตารางท่ี 4.31 เพื่อแสดงขอ้มูล “เหตุการณ์/ 
ความรู้/กิจกรรม” ท่ีเกิดข้ึนในรายวชิาต่างๆ แลว้ท าใหนิ้สิตพฒันาจิตนิสัยดา้นนั้น   

และผูว้ิจยัยงัท าการวิเคราะห์ต่อไปอีก โดยน าค าตอบ 276 รายการ จากตารางท่ี 4.31 ท่ีบรรยายถึง
เหตุการณ์/ความรู้/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน มาตั้งช่ือใหม่และจดักลุ่มเป็นแกนเร่ือง (theme) ไดผ้ลสรุป
ดงัตารางท่ี 4.32 (หนา้ 119) 

 
เม่ือพิจารณา ตารางท่ี 4.26 – 4.30 จะพบว่า เป็นตารางท่ีใช้ขอ้มูลส่วนหน่ึงท่ีถูกดึงมาจากตารางท่ี 

4.25 แต่ถูกเขียนและจดัเรียงใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ วิเคราะห์ และสรุปผลไดง่้ายข้ึนนั่นเอง 
อย่างไรก็ตาม ตารางท่ี 4.31 น้ี จะแสดงผลต่อจากตารางท่ี 4.30 โดยแสดงรายการ “เหตุการณ์/ความรู้/
กิจกรรม” ของจิตนิสัยทั้ง 16 ดา้น หรือกล่าวไดว้า่ น าตารางท่ี 4.25 มาจดัเรียงใหม่ โดยเรียงตามล าดบัจิตนิสัย
ท่ีพฒันามากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด ตามตารางท่ี 4.29 เพื่อแสดงข้อมูลการวิเคราะห์ตามประเด็น ขอ้ ง. ใน
รายวชิาอ่ืนๆ ของจิตนิสัยทั้ง 16 ดา้น วา่ “ภายในรายวิชานั้น มเีหตุการณ์ ความรู้ หรือกิจกรรม อะไร ท่ีท าให้
นิสิตเกิดจิตนิสัยนั้นขึน้”    
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ตารางท่ี 4.31 แสดงเหตุการณ์/ความรู้/กิจกรรม ในรายวิชาต่างๆ ท่ีช่วยพฒันาจิตนิสัยทั้ง 16 ดา้นของนิสิต โดยเรียงล าดบัจากจิตนิสัยดา้นท่ีมีผูต้อบมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุดก่อน 
จากนั้นเรียงล าดบัรายวชิาตามจ านวนผูต้อบมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด แลว้ตามดว้ยเรียงล าดบัความถ่ีของ “เหตุการณ์/ความรู้/กิจกรรม” จากมากไปหานอ้ย  
 
 
 

ตารางน้ีท าเป็นแนวนอน 
เร่ิม หนา้ 100 – 118 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงวา่รายวชิาการศึกษาทัว่ไปทุกวชิามีส่วนช่วยพฒันาจิตนิสัยของนิสิตใหสู้งข้ึนใน
วชิาใด และพฒันาจากการพลิกความคิดจากเหตุการณ์ใด มีความถ่ีระดบัใด และอยูใ่นประเภทแกนเร่ืองใด 

จิตนิสัยท่ีมีการรายงานวา่เพิ่มข้ึนโดยจ านวนนิสิตเรียงล าดบัจากความถ่ีสูงสุด มีดงัน้ี 
 จิตนิสัยท่ี 

14. แสวงหาอารมณ์ขนั  (N=253) 
1. มีน ้าอดน ้าทน  (A=216) 
7.  รู้จกัถามและตั้งปัญหา (G=207) 
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง  (I=199) 
16. เปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  (P=185) 
12.  ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ  (L=173) 
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตให้ใชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่  (H=111) 
15. คิดอยา่งพึ่งพา  (O=107) 
5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน  (E=97) 
10.  เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น  (J=97) 
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม  (K=74) 
13. กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ  (M=72) 
4.  คิดอยา่งยดืหยุน่  (D=71) 
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ  (C=52) 
6.  มุ่งสู่ความแม่นตรง  (F=29) 
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น  (B=22) 

 
 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพน้ี ผูว้จิยัไดผ้ลลพัธ์ของค าตอบท่ีมีถอ้ยค า ประโยค และใจความซ ้ า

กนัจ านวน 276 รายการ ท่ีตอบค าถามงานวจิยัวา่ วชิาการศึกษาทัว่ไปช่วยพฒันาจิตนิสัยดา้นใด โดยวชิาอะไร 
และท าอย่างไร ซ่ึงเป็นค าตอบจากค าบอกเล่าของกลุ่มตวัอย่างท่ีพูดถึงเหตุการณ์ท่ีพบ ความรู้ท่ีไดรั้บ และ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเรียนวิชานั้ น ผูว้ิจ ัยน ามาตั้ งช่ือใหม่และจัดกลุ่มตามความหมายของค า 
(Semantics) และแกนเร่ือง (theme) (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.31) ไดผ้ลดงัปรากฏในตารางท่ี 4.32 แสดงผล
การวเิคราะห์วา่ดว้ยจิตนิสัยแต่ละดา้นท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละรายวิชา และเพิ่มข้ึนดว้ยการรับรู้เหตุการณ์ใดในการ
เรียนวชิานั้น 
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ตารางท่ี 4.32 แกนเร่ือง (theme) ของ เหตุการณ์/ความรู้/กิจกรรม ท่ีพฒันาจิตนิสัย 
ประเภท   แกนเร่ือง (theme) ของ เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ทีพ่ฒันาจิตนิสัย *ความถี่ 

TT 1 เทคนิคการสอน (การโตต้อบ ถาม-ตอบ กระตุน้นกัเรียน) 358 
TT 2 กิจกรรม เกมส์  ในชั้นเรียน 328 
TT 3 การฝึกฝนในชั้นเรียน/Quiz 282 
TT 4 งานกลุ่ม 177 
TI 5 อตัลกัษณ์ของผูส้อน (บุคลิก อุปจิตนิสัย character) 163 

TT 6 การพูดหนา้ชั้น  133 
TT 7 ภาคสนาม กิจกรรมนอกห้องเรียน 96 

EM 8 ส่ือการสอน 88 
SD 9 สถานการณ์บงัคบั (ถูกกระตุน้/บีบใหเ้ปล่ียนโดยสถานการณ์หรือเจอปัญหา

และอุปสรรค) 
81 

SD 10 ส ารวจตวัเอง (นิสิตเกิดการสังเกต คน้พบแนวทาง/เกิดความตระหนกั/รู้
แจง้)  

79 

SD 11 พบบทเรียน (ขอ้ความโดนใจ/ความรู้ใหม่/แนวคิดใหม่/บทเรียนท่ีไดรั้บ) 74 
TT 12 ใชก้ารบา้น (รายงาน แบบฝึกหดั) 59 
SD 13 เจอเหตุการณ์ท่ีไม่ชอบใจ 31 
SD 14 เจอเหตุการณ์ท่ีชอบใจ 16 

 รวม 1,965 
* ความถ่ี คือ ผลรวมของจ านวนคนท่ีตอบหลงัจากน าเหตุการณ์/ความรู้/กิจกรรม มาจดักลุ่ม 
หมายเหต ุ

TT = Time-on-Task 
TI = Teacher Ideosyncracies 
EM = Educational Media 
SD = Self Discovery 

 
 
จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ นิสิตส่วนใหญ่บอกวา่ การใชเ้ทคนิคการสอน การให้นิสิตท ากิจกรรม เล่น

เกมส์  การฝึกฝนในชั้นเรียน Quiz หรือการสอบยอ่ย มีส่วนส าคญัมากในการกระตุน้ให้นิสิตเกิดการพฒันา
จิตนิสัย    

นอกจากน้ี ตารางท่ี 4.32 อาจแบ่งประเภทไดเ้ป็น 4 แกนเร่ือง ซ่ึงแสดงในตารางท่ี 4.33 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.33 แกนเร่ือง 4 ประเภท 
แกนเ ร่ือง ท่ี  1 :
   

การใชเ้วลาในการปฏิบติังานจริง (Time-on-Task - TT) 
เหตุการณ์ฯ เหล่าน้ี หมายถึงการท่ีนิสิตเรียนรู้จากการลงมือท าจริง (Active Learning)  
ประกอบดว้ย 

  (1) เทคนิคการสอน  
  (2) กิจกรรม/เกมส์ ในชั้นเรียน 
  (3) การฝึกฝนในชั้นเรียน 
  (4) งานกลุ่ม 
  (5) การพูดหนา้ชั้น 
  (6) ภาคสนาม กิจกรรมนอกหอ้งเรียน 
  (7) การบา้น (รายงาน แบบฝึกหดั)  
 ความถ่ีของแกนเร่ืองประเภทน้ี คือ 1,433 คร้ัง 
   
แกนเร่ืองท่ี 2: การคน้พบดว้ยตนเอง (Self Discovery - SD)  

หมายถึง การตระหนกัรู้ดว้ยสติและการรับรู้ หรือลงขอ้สรุปดว้ยตนเอง โดยไม่มีส่ิงกระตุน้
จากภายนอก 

 ความถ่ีของแกนเร่ืองประเภทน้ี คือ 281 คร้ัง 
   
แกนเร่ืองท่ี 3: อตัลกัษณ์ของผูส้อน (Teacher Ideosyncracies - TT) 

หมายถึง บุคลิกภาพ อุปนิสัย และคุณสมบติัเฉพาะตวั ของผูส้อน 
 ความถ่ีของแกนเร่ืองประเภทน้ี คือ 163 คร้ัง 
   
แกนเร่ืองท่ี 4: ส่ือการสอน (Educational Media - EM) 

หมายถึง เทคโนโลยท่ีีใชป้ระกอบการสอน เช่น คลิป ภาพยนตร์ สไลด ์เป็นตน้ 
 ความถ่ีของแกนเร่ืองประเภทน้ี คือ 88 คร้ัง 

 
 

สรุปได้ว่า การพฒันาเกิดจากเหตุการณ์/ ความรู้/ กิจกรรม ท่ีก าหนดให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัเอง                  
มากท่ีสุด 
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ผลจากตารางท่ี 4.32 และ และตารางท่ี 4.33 สรุปไดว้่า แกนเร่ือง (theme) ของ เหตุการณ์/ความรู้/
กิจกรรม ท่ีช่วยพฒันาจิตนิสัยจากกระบวนการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทัว่ไป รายงานโดยนิสิต ประมวล
ได้ 4 แกนเร่ือง จดัประเภทจากการวิเคราะห์กลุ่มความหมาย (semantics) ในรายงานของนิสิต 1,965 คน 
เหตุการณ์ท่ีมีส่วนช่วยพลิกความคิดใหเ้ปล่ียนจิตนิสัยท่ีพึงประสงคใ์หเ้พิ่มข้ึน 

หลกัการสอนท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง (N=1,433) และการคน้พบดว้ยตนเอง 
(N=281) ดังนั้ น กิจกรรมส าคัญท่ีควรจัดให้นิสิต คือ การให้นิสิตมีส่วนร่วมในการลงมือท ากิจกรรม            
ทั้งทางกาย ทางปัญญา และอารมณ์ และ/หรือ เอ้ืออ านวยให้นิสิตเกิดความตระหนักด้วยตนเอง และเกิด                    
จุดพลิกผนัในความคิด (Turning Point) จากการคน้พบตนเอง 

แกนเร่ืองท่ี 3: อตัลกัษณ์ของผูส้อน คือคุณลกัษณะเฉพาะตวัผู ้ของสอน ท่ีกระตุน้ให้นิสิตติดตาม
กระบวนการสอน เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และตอบสนองให้พลิกความคิดในกระบวนการท่ีจดัให้ (N=163) 
แกนเร่ืองท่ี 4: ส่ือการสอน มีอิทธิพลต่อการพฒันาจิตนิสัยนอ้ยท่ีสุด คือ (N=88)  
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ตารางที ่4.25 แสดงผลการวเิคราะห์สาระว่าด้วยจิตนิสัยที่เพิม่ขึน้จากรายวชิา จากปัจจัยทีก่ระตุ้นให้เกดิการพฒันา 
ที ่ จิตนิสัยใดที่เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากการเรียนวิชาอะไร เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ที่ท าให้เกดินิสัยน้ัน ความถี่ code รวม 
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ไทยกบัประชำคมโลก เน้ือหำเยอะมำก จึงตอ้งพยำยำมใชค้วำมอดทนตั้งใจเรียนและพยำมท ำควำมเขำ้ใจเน้ือหำทั้งหมด 2 A(2)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ มีกำรท ำแบบฝึกหดัในหนงัสือ และเรียนรู้ดว้ยตนเองผำ่นออนไลน์เวร์ิคบุ๊ค 1 A(1)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน กีฬำและกำรออกก ำลงักำย มีน ้ ำอดน ้ำทนมำกข้ึนจำกกำรทดสอบออกก ำลงักำยเช่นในกำรวิง่ 1000  เมตร กำรวิง่กระสอบ 9 A(9)   

A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ควำมสุขกบังำนอดิเรก กำรท ำงำนเป็นกลุ่มท ำใหเ้รำทรำบวำ่ในสังคมเรำตอ้งเจออะไรเช่นน้ีอีกมำกมำย 2 A(2)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ทกัษะชีวติ ไดท้  ำซุม้ นิทรรศกำร เป็นงำนท่ีใหญ่ ตอ้งมีควำมอดทนต่อเพ่ือนร่วมงำน น ำควำมรู้เก่ำมำท ำงำน  9 A(9)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ทกัษะชีวติ กำรท ำงำนกลุ่มท่ีตอ้งอดกลั้นควำมไม่พอใจ ไม่ตอ้งพูดออกไป เพ่ือท่ีจะไม่ใหเ้กิดควำมแตกแยกกนั 8 A(8)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ทกัษะชีวติ กำรสอบเก็บคะแนนทุกบท ท ำใหต้อ้งกลบัมำทบทวนสม ่ำเสมอ 8 A(8)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ทกัษะชีวติ อดทนต่อควำมง่วง พยำยำมท่ีจะบงัคบัตวัเองให้ต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลำ 3 A(3)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ทกัษะภำษำไทย ตอ้งทนฟังในส่ิงท่ีไม่เก่ียวกบัเน้ิอหำท่ีเรียน หนงัสือเล่มหนำ เน้ือหำเยอะ ตอ้งอดทนอ่ำน 4 A(4)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ทกัษะภำษำไทย ไดรู้้จกักำรตรงต่อเวลำในกำรมำเรียนใหท้นัเวลำท่ีเรียน 3 A(3)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ทกัษะภำษำไทย เพรำะตอ้งทนกบัควำมน่ำเบ่ือของวชิำนั้นเป็นเวลำ2ชม. อำจำรยค่์อนขำ้งมีกฏระเบียบในชั้นเรียน

สูง เขม้งวด ท ำใหน้กัศึกษำเครียดเเละกดดนั 
3 A(3)   

A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ทกัษะภำษำไทย ต่ืนไปเรียนตอนเชำ้ บำงคร้ังท ำใหง่้วงนอน ตอ้งพยำยำมอดทนท่ีจะเรียน เพื่อควำมรู้ท่ีจะไดรั้บ 3 A(3)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ทกัษะภำษำไทย มีควำมอดทนท่ีจะท ำงำนใหบ้รรลุเสร็จตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 2 A(2)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน อำจำรยใ์หอ่้ำนบทต่ำงๆ ท ำใหต้อ้งตั้งใจและฝึกฝนตวัเอง มีควำมอดทนท่ีจะท ำงำนใหบ้รรลุเสร็จ

ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 
17 A(17)   

A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน เรียนกบัอำจำร์ยต่ำงชำติท ำใหต้อ้งตั้งใจฟังมำกข้ึน เพ่ือจะไดรู้้สึกคุน้เคยกบัส ำเนียงเจำ้ของภำษำ 
ตอ้งท ำกำรบำ้นทุกวนั  

15 A(15)   

A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน มีควำมอดทนต่อกำรท ำงำน กำรท ำขอ้สอบแบบไม่รู้ค  ำศพัทท์  ำใหต้อ้งหำศพัทเ์พ่ิม 14 A(14)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน อำจำรยส์อนและใหท้  ำแบบฝึกหดัทำ้ยบททุกคร้ังท่ีเรียนจบบท ท ำใหข้ยนัเรียนมำกข้ึน 13 A(13)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน กำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นเรำจะตอ้งมีกำรเปิดใจ ใหโ้อกำศทุกคนแสดงควำมคิดเห็นและตดัสินใจ ใน

กำรท ำงำนต่ำงๆ 
8 A(8)   

A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน ตอ้งทนฟังอำจำรยต์  ำหนิเพื่อนที่มำสำยเป็นประจ ำ 7 A(7)   
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ที ่ จิตนิสัยใดที่เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากการเรียนวิชาอะไร เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ที่ท าให้เกดินิสัยน้ัน ความถี่ code รวม 
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน บทเรียนไปเร็วแต่ไม่เขำ้ใจท ำใหไ้ม่อยำกเรียนแต่ก็อดทนไปเรียน 7 A(7)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน รู้จกัอดทนต่อสถำนกำรณในหอ้งเรียนขณะท่ีเพ่ือนๆไม่ตั้งใจเรียนและส่งเสียงดงัรบกวน 6 A(6)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน ส ำเนียงและลกัษณะในกำรพูดของอำจำรยท์  ำใหเ้ขำ้ใจยำก  6 A(6)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มุ่งมัน่ท  ำงำนใหเ้สร็จตรงตำมเวลำ 4 A(4)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มีกำรลงพ้ืนท่ีไดพู้ดคุยกบัชำวบำ้นเพ่ือเก็บขอ้มูล 4 A(4)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มีกิจกรรมใหท้  ำในคำบเรียนทุกสัปดำห์ ใหค้น้ควำ้หำควำมรู้ดว้ยตนเองจำกเอกสำรที่แจก 3 A(3)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน วำ่ยน ้ำ มีควำมอดทนในกำรวำ่ยน ้ำระยะทำงท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือวำ่ยน ้ำใหถึ้งเป้ำท่ีตั้งไวแ้ละฝึกฝนสม ่ำเสมอ 12 A(12)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน วำ่ยน ้ำ จำกกำรท่ีจะตอ้งต่ืนแต่เชำ้เพ่ือมำเรียนวำ่ยน ้ำ 4 A(4)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  ท ำใหไ้ดรู้้จกัควบคุมอำรมณ์ของตนเอง พยำยำมคิดหำวธีิท่ีจะส่ือสำรกบัเพ่ือนเวลำท ำงำนกลุ่ม 4 A(4)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  เวลำมีงำนกลุ่ม เพ่ือนจะนัง่เงียบไม่ช่วยกนัตอบหรือไม่สนใจงำนเลย ใหเ้รำจดและท ำอยูค่นเดียว 3 A(3)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  เพ่ือนร่วมกลุ่มใชอ้ำรมณ์และน ้ำเสียงหยำบคำยในกำรพูดกบัเรำ 2 A(2)   

A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน วทิยำศำสตร์ในชีวติประจ ำวนั กำรพบกบัโจทยท่ี์มีควำมซบัซอ้น ท ำใหเ้รำพยำยำมท่ีจะท ำแบบฝึกหดัจนส ำเร็จ  2 A(2)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ศิลปะในชีวติประจ ำวนั กำรท ำผลงำนศิลปะ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ใช่ควำมถนดั ท ำใหต้อ้งใชค้วำมอดทนมำกข้ึน 9 A(9)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ศิลปะในชีวติประจ ำวนั กำรท่ีตอ้งใชส้มำธิ ตอ้งใชจิ้นตนำกำรในกำรคิดงำน ตอ้งมีอำรมณ์ร่วมกบังำนท่ีท ำ ตอ้งใจเยน็ 4 A(4)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ศิลปะในชีวติประจ ำวนั ควำมหงุดหงิดน ำไปสู่ควำมใจเยน็เพ่ือใหก้ำรปฏิบติังำนส ำเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  3 A(3)   
A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ศิลปะในชีวติประจ ำวนั กำรท ำโครงงำนท่ีอำจำรยผ์ูส้อน ส่ังมกัเจออุปสรรคบ่อยคร้ัง จึงท ำไหรู้้ว่ำตนเองมีควำมอดทนมำก

ข้ึนกวำ่เดิม 
3 A(3)   

A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน ศิลปะในชีวติประจ ำวนั ฝึกกำรใส่ใจลงไปในงำน และท ำใหเ้รำอดทนกบังำนมีควำมยำกข้ึนเร่ือยๆ 2 A(2)   

A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน สำรสนเทศศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ
คน้ควำ้ 

เรียนกบัส่ือท่ีใชใ้นกำรเรียน และตอ้งตั้งใจฟังไม่งั้นหลบั 4 A(4)   

A 1. มีน ้ ำอดน ้ำทน อำรยธรรมและภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ออกส ำรวจขอ้มูลในชุมชนหมู่บำ้น 3 A(3) A(216) 
B 2. รู้จกัจดักำรกบัภำวะอำรมณ์ท่ี

หุนหนัพลนัแล่น 
ดนตรีวถีิไทยศึกษำ ควำมผิดพลำดบ่อยๆหรือตอ้งปฏิบติัซ ้ำๆ เพ่ือใหก้ำรปฏิบติังำนส ำเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  4 B(4)   



- 64 - 
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B 2. รู้จกัจดักำรกบัภำวะอำรมณ์ท่ี

หุนหนัพลนัแล่น 
ทกัษะชีวติ ไดท้  ำงำนกนัเป็นทีมและแต่ละคนกอ้จะมีควำมคิดท่ีแตกต่ำงกนั ตอ้งช่วยเพ่ือนท ำอยำ่งตั้งใจและท ำ

ใหดี้ท่ีสุดเพ่ืองำนของกลุ่ม 
9 B(9)   

B 2. รู้จกัจดักำรกบัภำวะอำรมณ์ท่ี
หุนหนัพลนัแล่น 

ทกัษะชีวติ ครูก็สอนไวเ้หมือนกนัวำ่ใหร้ะงบัอำรมณ์ 2 B(2)   

B 2. รู้จกัจดักำรกบัภำวะอำรมณ์ท่ี
หุนหนัพลนัแล่น 

ทกัษะภำษำไทย เพรำะมีงำนกลุ่มท ำใหทุ้กคนต่ำงคณะรู้จกักนัและฟังควำมเห็นกนัและกนั ตอ้งมีกำรแบ่งงำนกนัท ำ 
ตอ้งตำมงำนทุกสัปดำห์  

4 B(4)   

B 2. รู้จกัจดักำรกบัภำวะอำรมณ์ท่ี
หุนหนัพลนัแล่น 

อำรยธรรมและภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน กำรท ำโครงกำร ท่ีตอ้งใชค้วำมอดทน ในกำรท ำโครงกำร เพือน ำเสนอต่ออำจำรย ์ 3 B(3) B(22) 

C 3. ฟังดว้ยควำมเขำ้ใจและเห็นอก
เห็นใจ 

กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ ไดฝึ้กกำรท ำงำนร่วมกบัเพ่ือนในหอ้ง ปรึกษำแลกเปล่ียนควำมรู้กนั 1 C(1)   

C 3. ฟังดว้ยควำมเขำ้ใจและเห็นอก
เห็นใจ 

ควำมสุขกบังำนอดิเรก ตระหนกัถึงควำมสุขจำกกำรเสียสละเพื่อผูอ่ื้น 2 C(2)   

C 3. ฟังดว้ยควำมเขำ้ใจและเห็นอก
เห็นใจ 

ทกัษะชีวติ กำรท ำงำนเป็นกลุ่มกบัเพ่ือนกลุ่มใหม่ท ำใหต้อ้งปรับตวัเพ่ิมมำกข้ึน 7 C(7)   

C 3. ฟังดว้ยควำมเขำ้ใจและเห็นอก
เห็นใจ 

ทกัษะชีวติ เกิดนิสัยกำรเคำรพใหเ้กียรติผูอ่ื้น ไม่เอำควำมคิดตนเป็นใหญ่ รู้สึกเห็นใจคนอ่ืน มีมำรยำทมำกข้ึน 4 C(4)   

C 3. ฟังดว้ยควำมเขำ้ใจและเห็นอก
เห็นใจ 

ทกัษะภำษำไทย เป็นเร่ืองเก่ียวกบัโครงกำรจิตอำสำของรำยวชิำทกัษะภำษำไทย กำรท ำงำนกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ท ำให้
ไดฟั้งควำมคิดเห็นต่ำงๆของผูอ่ื้นเพ่ิมมำกข้ึน เม่ือไดท้  ำงำนกลุ่ม หลำยคนก็หลำยควำมคิดเรำจึงตอ้ง
รับฟังควำมคิดของผูอ่ื้นดว้ย 

11 C(11)   

C 3. ฟังดว้ยควำมเขำ้ใจและเห็นอก
เห็นใจ 

พฤติกรรมมนุษย ์ รับฟังเหตุผลคนอ่ืนมำกข้ึน ยอมรับควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงกนั 3 C(3)   

C 3. ฟังดว้ยควำมเขำ้ใจและเห็นอก
เห็นใจ 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน อำจำรยจ์ะพูดชำ้ๆและใชค้  ำศพัทท่ี์เขำ้ใจไดง่้ำย ท ำใหส้ำมำรถฟังไดอ้ยำ่งเขำ้ใจ 11 C(11)   

C 3. ฟังดว้ยควำมเขำ้ใจและเห็นอก
เห็นใจ 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน อำจำรยใ์หค้วำมส ำคญักบันกัเรียนทุกคนและใหอิ้สระในกำรอ่ำนมำก มีควำมเป็นกนัเอง เป็นห่วง
นกัเรียนท่ีไม่เขำ้เรียน คอยเตือน dead line งำน เสมอ 

9 C(9)   
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C 3. ฟังดว้ยควำมเขำ้ใจและเห็นอก

เห็นใจ 
วทิยำศำสตร์ในชีวติประจ ำวนั งำนกลุ่มช่วยเพ่ิมทกัษะกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม ยอมรับควำมคิดเห็นผูอ่ื้นมำกข้ึน 2 C(2)   

C 3. ฟังดว้ยควำมเขำ้ใจและเห็นอก
เห็นใจ 

อำรยธรรมและภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ไดท้  ำโครงกำรช่วยๆเหลือนอ้งๆท่ีไม่ไดรั้บโอกำสท่ีเท่ำเทียมกบัเดก็คนอ่ืนๆ 2 C(2) C(52) 

D 4. คิดอยำ่งยดืหยุน่ กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ ไม่เนน้วชิำกำรมำกแต่สำมำรถน ำไปปรับใชใ้นชีวติประจ ำวนัไดอ้ยำ่งมำกเลยทีเดียว 1 D(1)   
D 4. คิดอยำ่งยดืหยุน่ กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ จำกกิจกรรม และเกมส์ในชั้นเรียน 1 D(1)   
D 4. คิดอยำ่งยดืหยุน่ กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ รู้วำ่ทุกอยำ่งในโลกไม่มีอะไรถูกและผดิไปซะหมด แลว้แต่สถำนกำรณ์  1 D(1)   
D 4. คิดอยำ่งยดืหยุน่ ควำมสุขกบังำนอดิเรก ปรับตวัและอดทนท่ีจะอยูใ่หไ้ดภ้ำยในสังคม 2 D(2)   
D 4. คิดอยำ่งยดืหยุน่ คอมพิวเตอร์สำรสนเทศขั้น

พ้ืนฐำน 
กำรปรับตวัเขำ้หำคนอ่ืนเพ่ือใหท้  ำงำนร่วมกนัไดอ้ยำ่งรำบร่ืน 3 D(3)   

D 4. คิดอยำ่งยดืหยุน่ ทกัษะชีวติ ครูเขำสอนใหเ้รำใชค้วำมคิดในชีวติอยำ่งยดืหยุน่ 6 D(6)   
D 4. คิดอยำ่งยดืหยุน่ ทกัษะชีวติ มีกำรปรับเปล่ียนมุมมองของควำมคิด มองอะไรในหลำยๆดำ้น มองโลกใหก้วำ้งข้ึน 4 D(4)   
D 4. คิดอยำ่งยดืหยุน่ ทกัษะภำษำไทย กำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นเรำจะตอ้งมีกำรเปิดใจ ใหโ้อกำศทุกคนแสดงควำมคิดเห็นและตดัสินใจ ใน

กำรท ำงำนต่ำงๆ มีควำมเห็นอกเห็นใจ และเขำ้ใจผูอ่ื้นมำกข้ึน เวลำเรียนก็ช่วยกนัใหง้ำนส ำเร็จ
ลุล่วงดว้ยดี 

11 D(11)   

D 4. คิดอยำ่งยดืหยุน่ ทกัษะภำษำไทย จำกกำรท่ีอำจำรยใ์นวชิำทกัษะภำษำไทยสอนกระบวนกำรคิดในหอ้งเรียน อำจำรยไ์ดใ้หแ้ง่คิด
ต่ำงๆ จึงท ำใหเ้กิดกำรน ำมำปรับใชแ้ละพฒันำตนเอง 

3 D(3)   

D 4. คิดอยำ่งยดืหยุน่ ทกัษะภำษำไทย ไดเ้รียนรู้กำรคิดใหท้ำงบวก คิดใหร้อบคอบ คิดใหเ้กิดประโยชน์กบัตวัเอง 2 D(2)   
D 4. คิดอยำ่งยดืหยุน่ พลงังำนและเทคโนโลยใีกลต้วั ยอมรับควำมคิดเห็นของผูอ่ื้นในกำรท ำงำนร่วมกนั 2 D(2)   
D 4. คิดอยำ่งยดืหยุน่ ภำวะผูน้ ำกบัควำมรัก ไม่ไดย้ดึควำมเห็นตวัเองเป็นหลกั รับฟังทุกๆควำมเห็น  1 D(1)   
D 4. คิดอยำ่งยดืหยุน่ ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน อำจำรยสุ่์มเรียกให้ฝึกบทสนทนำหรือตอบค ำถำม ท ำใหเ้รำไดรู้้จกัเพ่ือนท่ีไม่สนิทกนัหรือรู้จกักนั 19 D(19)   
D 4. คิดอยำ่งยดืหยุน่ ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน ไดเ้รียนรู้ภำษำและไดห้ดัใชอ้ยำ่งยืดหยุน่ ไดเ้รียนรู้วำ่ควรท ำงำนอยำ่งมีควำมสนุกสนำน 10 D(10)   
D 4. คิดอยำ่งยดืหยุน่ ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน ไดท้  ำโครงงำน ไดคิ้ดและแกไ้ขปัญหำเอง 4 D(4)   
D 4. คิดอยำ่งยดืหยุน่ อำรยธรรมและภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ ท ำให้มีกำรคิดท่ีกวำ้งไกล แตกต่ำงและเกิดควำมคิดสร้ำงสรรค ์ 1 D(1) D(71) 
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E 5. คิดเก่ียวกบัควำมคิดของตน ไทยกบัประชำคมโลก ไดรั้บควำมรู้ ไดฝึ้กกำรคิดและควำมเขำ้ใจ ควำมคิดเห็นของเรำกบัส่ิงท่ีไดเ้รียน 4 E(4)   
E 5. คิดเก่ียวกบัควำมคิดของตน กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม พบจำกกำรท่ีสร้ำงภำพตวัเองวำ่เป็นครูแลว้ก ำลงัสอนเดก็ท่ีไม่สนใจเรียนมนัรู้สึกแยม่ำกๆเลย  1 E(1)   
E 5. คิดเก่ียวกบัควำมคิดของตน กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อำจำรยต์ั้งใจสอนและสอนสนุก ท ำใหรู้้สึกเกรงใจ และตั้งใจฟังอำจำรยอ์ยำ่งจริงจงั 1 E(1)   
E 5. คิดเก่ียวกบัควำมคิดของตน กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ ถือเป็นวชิำท่ีเป็นท่ีสุดในกำรพฒันำนิสัยทั้ง 16 ดำ้น 1 E(1)   
E 5. คิดเก่ียวกบัควำมคิดของตน กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ อำจำรยส์อนใหรู้้จกัวเิครำะห์ตวัเอง  1 E(1)   
E 5. คิดเก่ียวกบัควำมคิดของตน กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ อำจำรยใ์หดู้วดีิโอท่ีมีคนมำอธิบำยควอนตมัฟิสิกส์ ควำมคิด ควำมรับรู้ของคน 1 E(1)   
E 5. คิดเก่ียวกบัควำมคิดของตน กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ  กำรมีปัญหำ และปรับควำมเขำ้ใจซ่ึงกนัและกนั ท ำใหเ้รำพิจำรณำตนเอง และปรับปรุงแกไ้ขตนเอง

ไปในทำงท่ีดีข้ึน 
1 E(1)   

E 5. คิดเก่ียวกบัควำมคิดของตน ทกัษะภำษำไทย อำจำรยม์อบหมำยงำนที่ตอ้งอำศยักำรคิด วเิครำะห์จำกควำมรู้สึกนึกคิดของตนเองและผูอ่ื้นที่
ท  ำงำนร่วมกนั  

7 E(7)   

E 5. คิดเก่ียวกบัควำมคิดของตน ทกัษะภำษำไทย ไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรต่ำงๆ จำกส่ือท่ีผูส้อนเปิดใหช้ม รู้จกัวเิครำะห์เร่ืองท่ีน ำมำใหอ่้ำนจำกควำมคิด
ของตนเอง 

6 E(6)   

E 5. คิดเก่ียวกบัควำมคิดของตน ทกัษะภำษำไทย หลงัจำกท่ีเรียนวชิำทกัษะภำษำไทยก็ไดค้วำมรู้เยอะแยะมำกมำย รู้จกัคิด วเิครำะห์ ก่อนท ำอะไร  5 E(5)   
E 5. คิดเก่ียวกบัควำมคิดของตน ทกัษะภำษำไทย อำจำรยไ์ดเ้ล่ำประสบกำรณ์ชีวติให้ฟัง 3 E(3)   
E 5. คิดเก่ียวกบัควำมคิดของตน พฤติกรรมมนุษย ์ มีงำนระหวำ่งคำบท่ีใชก้ำรวเิครำะห์และส่ือออกมำใหรู้้จกัตวัเองมำกข้ึน 2 E(2)   
E 5. คิดเก่ียวกบัควำมคิดของตน ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน จำกกำรท ำแบบฝึกหดัและทบทวนขอ้ผดิพลำด ท ำเเบบทดสอบเยอะ  ช่วยใหเ้ขำ้ใจไดม้ำกข้ึน 16 E(16)   
E 5. คิดเก่ียวกบัควำมคิดของตน ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน อำจำร์ถำม แต่ตอบไม่ได ้ท ำใหเ้รำรู้วำ่เรำอ่อนภำษำองักฤษมำก จึงท ำใหเ้รำกลบัไปทบทวน รู้จกั

หลกักำรส่ือสำรที่ถูกตอ้ง และควำมกลำ้แสดงออก และกลำ้ตอบมำกข้ึน 
16 E(16)   

E 5. คิดเก่ียวกบัควำมคิดของตน ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน ในกำรเรียนภำษำองักฤษตอ้งกลำ้ท่ีจะพูดและเขียนเพ่ือให้เกิคดวำมรู้และกลำ้แสดงออก ใหน้กัเรียน
ในหอ้งทุกคนพูดหรือเฉลยค ำตอบแบบฝึกหดั  

15 E(15)   

E 5. คิดเก่ียวกบัควำมคิดของตน ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน อำจำรยจ์ะเป็นคนตรงเวลำ ถำ้มำเขำ้หอ้งสำย เรำจะรู้สึกไม่ดี ตอ้งมำตรงเวลำ เป็นกำรฝึกใหเ้รำเป็น
คนตรงต่อเวลำดว้ย 

13 E(13)   

E 5. คิดเก่ียวกบัควำมคิดของตน วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  ถือเป็นกำรเรียนรู้จำกผูอ่ื้น รู้จกัใหแ้ละรู้จกัรับ แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 4 E(4) E(97) 
F 6. มุ่งสู่ควำมแม่นตรง กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ พฒันำตวัเองใหมี้ทศันคติมองสถำนกำรณ์ตำมควำมเป็นจริง อยูก่บัปัจจุบนั 1 F(1)   
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ที ่ จิตนิสัยใดที่เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากการเรียนวิชาอะไร เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ที่ท าให้เกดินิสัยน้ัน ความถี่ code รวม 
F 6. มุ่งสู่ควำมแม่นตรง ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน อำจำรยต่์ำงชำติเป็นแบบอยำ่งท่ีดีในเร่ืองของควำมตรงต่อเวลำในกำรเขำ้หอ้งเรียน 17 F(17)   
F 6. มุ่งสู่ควำมแม่นตรง ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน เพรำะอำจำรยผ์ูส้อนใหเ้ร่ิมจำกแต่งประโยคง่ำยๆแลว้ช่วยแกไ้ขท ำใหมี้ควำมมัน่ใจมำกข้ึน 9 F(9)   
F 6. มุ่งสู่ควำมแม่นตรง วทิยำศำสตร์ในชีวติประจ ำวนั วชิำวทิยำศำสตร์ ตอ้งมีควำมชดัเจนและถูกตอ้ง คิดวเิครำะห์และค ำนวณค่ำออกมำอยำ่งถูกตอ้ง

แม่นย  ำ หำกผดิพลำดนิดเดียวจะท ำใหพ้ลำดไปหมด 
2 F(2) F(29) 

G 7. รู้จกัถำมและตั้งปัญหำ กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ฝึกกำรถำมตอบปัญหำจำกหนงัสือในหอ้งเรียน มีกำรอภิปรำยในชัว่โมง 1 G(1)   
G 7. รู้จกัถำมและตั้งปัญหำ กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ กำรท่ีอำจำรยไ์ดม้อบหมำยงำนใหอ่้ำนบทควำมและตอบค ำถำมจำกบทควำมท่ีอ่ำน 1 G(1)   
G 7. รู้จกัถำมและตั้งปัญหำ กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ เม่ืออำจำรยใ์ห่เล่นเกม ส่วนใหญ่มกัจะเป็นเกมท่ีตอ้งใชไ้หวพริบ 1 G(1)   
G 7. รู้จกัถำมและตั้งปัญหำ ชีวติและสุขภำพ ท ำใหเ้รำไดค้วำมรู้อยำ่งหลำกหลำยทั้งจำกอำจำรยแ์ละเพ่ือนๆ ท ำใหเ้รำไดใ้ชค้วำมคิดตลอด ท ำให้

กำรเรียนไม่น่ำเบ่ือเพรำะตอ้งฟังอำจำรยอ์ยำ่งเดียว 
1 G(1)   

G 7. รู้จกัถำมและตั้งปัญหำ ทกัษะชีวติ กำรตอบค ำถำมของอำจำรยผ์ูส้อน กำรมอบหมำยงำนใหท้  ำ 9 G(9)   
G 7. รู้จกัถำมและตั้งปัญหำ ทกัษะภำษำไทย ไดค้วำมรู้เก่ียวกบัทกัษะภำษำและกำรใชภ้ำษำใหถู้กตอ้ง กำรใชค้  ำ กำรพูด และกำรอ่ำน 12 G(12)   

G 7. รู้จกัถำมและตั้งปัญหำ ทกัษะภำษำไทย อำจำรยใ์หนิ้สิตตั้งค  ำถำม วเิครำะห์ปัญหำต่ำงๆจำกบทควำม  กำรพบเจอประสบกำรณ์ใหม่ๆจำก
กำรอ่ำนหนงัส่ือ วชิำทกัษะภำษำไทยสอนใหต้ั้งค  ำถำม สอนใหคิ้ด จึงท ำใหนิ้สัยนั้นเพ่ิมข้ึน 

9 G(9)   

G 7. รู้จกัถำมและตั้งปัญหำ พฤติกรรมมนุษย ์ อำจำรยใ์หฝึ้กท ำแบบฝึกหดั เม่ือสงสัยและหำควำมรู้เพ่ิมเติม จึงเกิดควำมเขำ้ใจมำกข้ึน 3 G(3)   
G 7. รู้จกัถำมและตั้งปัญหำ ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน กำรสนทนำภำษำองักฤษท ำใหเ้รำสำมำรถน ำมำประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ ำวนัได้ กำรจบัคู่พูดบท

สนทนำหนำ้หอ้งกบัเพ่ือนต่ำงคณะ และกำรท ำวดิิโอเป็นกลุ่ม 
37 G(37)   

G 7. รู้จกัถำมและตั้งปัญหำ ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน กำรท่ีเพ่ือนพูดองักฤษผดิค ำ เรำก็จะเอำมำคิดวำ่ท ำไมถึงพูดผดิ เพรำะเหตุใด แลว้จึงหำเหตุผลจำก
รอบขำ้ง ตรวจทำนค ำตอบ หลงัท ำแบบฝึกหดับ่อยๆ และค่อยๆคิดอยำ่งรอบคอบ  

34 G(34)   

G 7. รู้จกัถำมและตั้งปัญหำ ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน กำรเรียนโดยกำรโตต้อบซกัถำม กำรถำม-ตอบของอำจำรย ์ท ำใหก้ลำ้ท่ีจะซกัถำมและพูดคุยภำษำท่ี
ไม่ถนดัมำกข้ึน ท ำใหก้ลำ้คิด กลำ้ตอบ และกลำ้แสดงออกมำกข้ึน 

28 G(28)   

G 7. รู้จกัถำมและตั้งปัญหำ ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน อำจำรยใ์หดู้วดีิโอกำรสนทนำภำษำองักฤษ แลว้เรำตั้งใจฟัง เพ่ือร่วมกนัตอบค ำถำม 27 G(27)   
G 7. รู้จกัถำมและตั้งปัญหำ ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน กำรท่ีเรำไดฝึ้กพูดสนทนำกบัอำจำรย ์มีกำรคน้หำค ำศพัทด์ว้ยตนเอง ไดต้ั้งค  ำถำมถำมอำจำรยใ์นส่ิง

ท่ีเรำไม่เขำ้ใจและตั้งค  ำถำมเลียนแบบแบบฝึกหดัถำมเพ่ือน  
26 G(26)   

G 7. รู้จกัถำมและตั้งปัญหำ มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มีกำรลงพ้ืนท่ีไดพู้ดคุยกบัชำวบำ้นเพ่ือเก็บขอ้มูล 4 G(4)   
G 7. รู้จกัถำมและตั้งปัญหำ วทิยำศำสตร์ในชีวติประจ ำวนั จำกกำรท ำแบบฝึกหดัทุกๆบท ท ำใหเ้กิดกำรตั้งค  ำถำมและหำค ำตอบ  2 G(2)   
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ที ่ จิตนิสัยใดที่เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากการเรียนวิชาอะไร เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ที่ท าให้เกดินิสัยน้ัน ความถี่ code รวม 
G 7. รู้จกัถำมและตั้งปัญหำ วทิยำศำสตร์ในชีวติประจ ำวนั มีกำรท ำโครงงำนเก่ียวกบักำรส ำรวจควำมคิดเห็นในรำยวชิำ 2 G(2)   
G 7. รู้จกัถำมและตั้งปัญหำ วทิยำศำสตร์ในชีวติประจ ำวนั กำรเรียนวทิยำศำสตร์ ตอ้งฝึกฝนและหำวธีิกำรท ำโจทยใ์นวธีิของตวัเอง 2 G(2)   
G 7. รู้จกัถำมและตั้งปัญหำ สำรสนเทศศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ

คน้ควำ้ 
กำรเรียนกำรสอนท่ีกระตุน้ใหสื้บคน้ขอ้มูลเพ่ือน ำมำเขียนบรรยำยในกำรท ำงำนส่ง 8 G(8) G(207) 

H 8. ประยกุตค์วำมรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ด้
กบัสถำนกำรณ์ใหม่ 

ไทยกบัประชำคมโลก เม่ือไดจ้ดจ่อกบักำรเรียนและฟังอำจำรยแ์ลว้ท ำใหเ้ขำ้ใจเน้ือหำไดดี้ข้ึน 3 H(3)   

H 8. ประยกุตค์วำมรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ด้
กบัสถำนกำรณ์ใหม่ 

ดนตรีวถีิไทยศึกษำ ไดรั้บควำมรู้เพ่ิมเติมในเร่ืองของดนตรีไทย มีประวติัควำมเป็นมำอยำ่งไร มีวธีิเล่นอยำ่งไร เป็นตน้ 4 H(4)   

H 8. ประยกุตค์วำมรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ด้
กบัสถำนกำรณ์ใหม่ 

ทกัษะภำษำไทย ไดรั้บทกัษะและกำรบูรณำกำรใชภ้ำษำกบัส่ิงท่ีอยูร่อบตวัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในกำรท ำกิจกรรม
ต่ำงๆท่ีไดรั้บมอบหมำยหรือรับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ 

8 H(8)   

H 8. ประยกุตค์วำมรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ด้
กบัสถำนกำรณ์ใหม่ 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน ไดน้ ำควำมรู้จำกกำรเรียนวชิำภำษำองักฤษมำใชใ้นกำรสนทนำกบัชำวต่ำงชำติในหอพกั ไดใ้ช้
ภำษำกบัคนต่ำงชำติจริงๆ กลำ้พูดมำกข้ึน และเกิดควำมอยำกท่ีจะเรียนรู้เพ่ิมมำกข้ึน 

27 H(27)   

H 8. ประยกุตค์วำมรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ด้
กบัสถำนกำรณ์ใหม่ 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน ไดเ้รียนรู้เร่ืองรำวของต่ำงประเทศนอกเหนือจำกในหนงัสือเพรำะอำจำรยเ์ป็นชำวต่ำงชำติ ได้
ทบทวนแกรมม่ำ และควำมรู้ท่ีจะน ำไปใชใ้นอนำคตและในสำยงำน 

18 H(18)   

H 8. ประยกุตค์วำมรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ด้
กบัสถำนกำรณ์ใหม่ 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน อำจำรยใ์หท้  ำงำนท่ีเรำจะตอ้งคุยกบัชำวต่ำงชำติเป็นบทสนทนำผำ่นส่ือโซเช่ียลมีเดีย 13 H(13)   

H 8. ประยกุตค์วำมรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ด้
กบัสถำนกำรณ์ใหม่ 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน ควำมรู้ท่ีไดเ้รียน น ำมำแต่งประโยค บทสนทนำเป็นภำษำองักฤษกบัเพ่ือน หนำ้ชั้นเรียน ไดคุ้ยกบั
ชำวต่ำงชำติมำกข้ึน 

11 H(11)   

H 8. ประยกุตค์วำมรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ด้
กบัสถำนกำรณ์ใหม่ 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน ในพ้ืนฐำนมีศพัทไ์ม่ค่อยเยอะท ำใหส่ื้อสำรกบัอำจำรยไ์ม่เขำ้ใจกนั 4 H(4)   

H 8. ประยกุตค์วำมรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ด้
กบัสถำนกำรณ์ใหม่ 

วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  ในกำรแสดงหนำ้ชั้นเรียน ไดน้ ำควำมรู้ท่ีเคยเรียนมำใชใ้หเ้กิดประโยชน์ กำรใชชี้วติอยำ่งรอบคอบ 
กำรใชส่ื้ออยำ่งมีสติ  

6 H(6)   

H 8. ประยกุตค์วำมรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ด้
กบัสถำนกำรณ์ใหม่ 

วทิยำศำสตร์ในชีวติประจ ำวนั เพรำะชอบวชิำวทิยำศำสตร์มำกและมีควำมสนใจเป็นอยำ่งมำกในกำรเรียนวชิำน้ี 2 H(2)   
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H 8. ประยกุตค์วำมรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ด้

กบัสถำนกำรณ์ใหม่ 
วทิยำศำสตร์ในชีวติประจ ำวนั โจทยก์ำรคิด ท ำใหเ้รำตอ้งปรับตวัและท ำควำมเขำ้ใจ 1 H(1)   

H 8. ประยกุตค์วำมรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ด้
กบัสถำนกำรณ์ใหม่ 

สำรสนเทศศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ
คน้ควำ้ 

จู่ๆไดรั้บมอบหมำยในงำนท่ีแปลกใหม่และไม่เคยท ำ ตอ้งพยำยำมรวบรวมขอ้มูลเพื่อสรุปควำมรู้ 6 H(6)   

H 8. ประยกุตค์วำมรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ด้
กบัสถำนกำรณ์ใหม่ 

สำรสนเทศศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ
คน้ควำ้ 

กำรท ำ My family tree โดยใชค้วำมรู้ท่ีเรียนมำจำกวชิำสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำคน้ควำ้ท ำ 1 H(1)   

H 8. ประยกุตค์วำมรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ด้
กบัสถำนกำรณ์ใหม่ 

สำรสนเทศศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ
คน้ควำ้ 

เรียนรู้กำรน ำเสนอ กำรใช ้infographic กำรคดัลอกขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้ง 1 H(1)   

H 8. ประยกุตค์วำมรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ด้
กบัสถำนกำรณ์ใหม่ 

อำรยธรรมและภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน กำรจดับู๊ดนิทรรศกำร ท ำใหมี้ควำมคิดสร้ำงสรรค ์มีกำรท ำงำนเป็นทีม 6 H(6) H(111) 

I 9. คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน
และตรงเผง 

กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ เพ่ิมข้ึนหลงัจำกเรำตอ้งมีกำรท ำกำรบำ้นมีกำรท ำ online workbook ใหไ้ดต้ำมเป้ำหมำย 1 I(1)   

I 9. คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน
และตรงเผง 

กำรรู้เท่ำทนัส่ือ กิจกรรมน ำเสนอหนำ้ชั้นเรียนเก่ียวกบัโฆษณำจำกส่ือ 4 I(4)   

I 9. คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน
และตรงเผง 

ทกัษะชีวติ ฝึกใหคิ้ดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน ทบทวนตวัเองอยูเ่สมอวำ่ ส่ิงท่ีส่ือออกไป มนัถูกตอ้ง
ครบถว้นมำกนอ้ยเพียงใด มีควำมชดัเจนมำกนอ้ยขนำดไหน 

11 I(11)   

I 9. คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน
และตรงเผง 

ทกัษะชีวติ ตอ้งส่ือสำรพูดคุยกนัแบบจริงจงัเพรำะงำนบำงงำนเร่งด่วน 3 I(3)   

I 9. คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน
และตรงเผง 

ทกัษะภำษำไทย ไดฝึ้กเขียนและคิดวิเครำะห์บทควำม สรุปประเดน็และหำประเดน็ได ้กำรอ่ำนและแปลควำมหมำย
อยำ่งชดัเจน  

12 I(12)   

I 9. คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน
และตรงเผง 

ทกัษะภำษำไทย กำรน ำเสนอผลงำนหนำ้ชั้นเรียนบ่อยๆ ไดรั้บควำมรู้ดำ้นกำรส่ือสำรอยำ่งถูกวธีิใหถู้กตอ้งเเละ
ชดัเจนเหมำะสม 

9 I(9)   

I 9. คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน
และตรงเผง 

ทกัษะภำษำไทย ไดจ้ำกกำรท ำโครงกำรจิตอำสำร่วมกบัเพ่ือนต่ำงคณะ ไดพู้ดคุยและแสดงควำมคิดเห็น  กำรท ำงำน
เป็นกลุ่มตอ้งรู้จกัฟังควำมเห็นจำกบุคคลอ่ืน ๆ นอกจำกตวัเอง ไดรู้้จกักำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น และ
กำรมีควำมเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่มำกข้ึน 

8 I(8)   
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I 9. คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน

และตรงเผง 
ภำวะผูน้ ำกบัควำมรัก มีกำรดีเบตหรือโตว้ำที เพ่ือรู้จกัใชค้วำมรู้และควำมคิดต่อยอดจำกส่ิงท่ีไดเ้รียนมำ 1 I(1)   

I 9. คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน
และตรงเผง 

ภำวะผูน้ ำกบัควำมรัก ไดรั้บมอบหมำยใหเ้ป็นหวัหนำ้กลุ่ม ท ำใหรู้้จกัมอบหมำยงำนใหเ้ป็น  1 I(1)   

I 9. คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน
และตรงเผง 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน อำจำรยใ์หแ้ต่งประโยคและออกมำพูดหนำ้ชั้นเรียนบ่อยๆ ท ำใหไ้ดฝึ้กคิดและเขียนและพูด มีควำม
กลำ้เเละมีส ำเนียงท่ีดีข้ึน กำรฟัง กำรพูด ภำษำองักฤษยิง่ออกเสียงชดัเจน จะท ำใหเ้กิดควำมอยำก
พูดอยำกเรียนต่อไป 

34 I(34)   

I 9. คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน
และตรงเผง 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน กำรกลำ้แสดงออกเช่นกำรตอบค ำถำมภำษำองักฤษ และกำรคิดวเิครำะห์จำกกำรท ำแบบฝึกหดัใน
หอ้งเรียน เป็นตน้ 

22 I(22)   

I 9. คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน
และตรงเผง 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน ไดรั้บควำมรู้ควำมเขำ้ใจและประสบกำรณ์ในวชิำภำษำองักฤษ มีกำรสนทนำกบัอำจำรยผ์ูส้อน 
อำจำรยจ์ะพยำยำมใหนิ้สิตพูดภำษำองักฤษโตต้อบตลอด เรียกตอบรำยคนตลอดเวลำท่ีเรียน 

20 I(20)   

I 9. คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน
และตรงเผง 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน อำจำรยใ์หฝึ้กหดักำรสนทนำภำษำองักฤษหนำ้หอ้ง  จบัคู่สนทนำ ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  ท ำใหก้ลำ้
แสดงออกมำกข้ึน ท ำใหเ้รำฝึกกำรส่ือสำรไปในตวั เช่น ฝึกกำรบอกทำง ฝึกกำรส่ังอำหำร 

19 I(19)   

I 9. คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน
และตรงเผง 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน วชิำทกัษะภำษำองักฤษท ำใหคิ้ดไดอ้ยำ่งดี มีควำมคิดท่ีแน่นอนและแม่นย  ำ เพ่ิมทกัษะของตวัเองได้
ในกำรอ่ำนออกเสียง ฟัง พูด คิด  

17 I(17)   

I 9. คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน
และตรงเผง 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน กำรส่งไมคใ์หนิ้สิตทุกคนไดพู้ดและออกเสียงภำษำองักฤษสำมำรถท ำใหจ้ดจ ำค ำศพัทแ์ละออก
เสียงไดถู้กตอ้งมำกข้ึน 

9 I(9)   

I 9. คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน
และตรงเผง 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน อำจำรยส์อนอยำ่งละเอียด โดยเฉพำะ กำรสะกดค ำ กำรอ่ำนออกเสียง ไวยกรณ์ เป็นตน้ 8 I(8)   

I 9. คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน
และตรงเผง 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน กำรท ำขอ้สอบ Reading ส่ิงท่ีส ำคญัท่ีสุดคือ หำค ำตอบท่ีมีอยูใ่นเน้ือเร่ือง และไม่คิดไปเอง 7 I(7)   

I 9. คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน
และตรงเผง 

วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  กำรท ำงำนท่ีมีควำมยุง่ยำกในกำรบริหำรเวลำพร้อมทั้งควำมร่วมมือของสมำชิกกลุ่ม 4 I(4)   

I 9. คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน
และตรงเผง 

วทิยำศำสตร์ในชีวติประจ ำวนั วชิำวทิยำศำสตร์ท ำใหมี้ควำมคิดรอบคอบและคิดอยำ่งเป็นระบบ 2 I(2)   
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I 9. คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน

และตรงเผง 
สำรสนเทศศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ
คน้ควำ้ 

จำกกำรท ำงำนกลุ่ม ร่วมงำนกนัหลำยคนจึงท ำใหเ้กิดควำมคิดเห็นส่วนรวม 3 I(3)   

I 9. คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจน
และตรงเผง 

อำรยธรรมและภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ไดล้งพ้ืนท่ีในกำรท ำงำน ท ำใหไ้ดเ้ตรียมควำมพร้อมก่อนจะไดป้ฏิบติัจริง 4 I(4) I(199) 

J 10. เก็บขอ้มูลจำกกำรรับรู้ทุกดำ้น กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เหตุกำรณ์ท่ีรุ่นพ่ีชอบบงัคบัใหรุ่้นนอ้งท ำตำม ไดรั้บควำมรู้มำจำก สิทธิเสรีภำพของแต่ละบุคคล 1 J(1)   
J 10. เก็บขอ้มูลจำกกำรรับรู้ทุกดำ้น กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  มีกำรจดบนัทึกเพ่ิมมำกข้ึน 1 J(1)   
J 10. เก็บขอ้มูลจำกกำรรับรู้ทุกดำ้น กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ  ใหเ้ป็นตวัของตวัเอง รักตวัเอง อยำ่ไปเป็นเหยือ่ของคนอ่ืน 1 J(1)   
J 10. เก็บขอ้มูลจำกกำรรับรู้ทุกดำ้น กำรรู้เท่ำทนัส่ือ ไดมี้กำรท ำงำนร่วมกนัเป็นกลุ่ม ไดค้วำมรู้แลกเปล่ียนควำมคิดของแต่ละคน 4 J(4)   
J 10. เก็บขอ้มูลจำกกำรรับรู้ทุกดำ้น ชีวติและสุขภำพ อำจำรยใ์หแ้สดงควำมคิดเห็นของตวัเองในแต่ละเร่ืองท่ีสอน เช่น ปัญหำดำ้นสุขภำพ เกิดมำจำก

สำเหตุอะไรไดบ้ำ้ง  
1 J(1)   

J 10. เก็บขอ้มูลจำกกำรรับรู้ทุกดำ้น ทกัษะภำษำไทย เกิดควำมตระหนกัวำ่ตอ้งหำควำมรู้เพ่ิมเติมมำกยิง่ข้ึนจำกท่ีมีอยูแ่ลว้ 4 J(4)   
J 10. เก็บขอ้มูลจำกกำรรับรู้ทุกดำ้น ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน อำจำรยไ์ดส้อดแทรก พูดคุยแลกเปล่ียนเก่ียวกบั ส ำนวน และวฒันธรรมนำนำชำติ เขำ้ไปใน

บทเรียนเสมอ ท ำใหเ้รำอยำกเรียนรู้เพ่ิมเติมนอกหอ้งเรียนดว้ยตนเองอยู่ตลอดเวลำ  
29 J(29)   

J 10. เก็บขอ้มูลจำกกำรรับรู้ทุกดำ้น ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน รู้จกักำรใชชี้วติในต่ำงประเทศ วถีิควำมคิดของคนต่ำงชำติ ไดรู้้ประเพณีแต่ละอยำ่งของ
ต่ำงประเทศเพรำะอำจำรยเ์ป็นคนต่ำงชำติ เป็นตน้ 

26 J(26)   

J 10. เก็บขอ้มูลจำกกำรรับรู้ทุกดำ้น ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน มีกิจกรรมเพ่ิมทกัษะท่ีหลำกหลำยในทุกบทเรียน ทั้ง กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน  21 J(21)   
J 10. เก็บขอ้มูลจำกกำรรับรู้ทุกดำ้น มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ควำมรู้เพ่ิมข้ึนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของโลก กำรจดักำรกบัสภำพแวดลอ้มรวมถึงปัญหำในปัจจุบนั 3 J(3)   
J 10. เก็บขอ้มูลจำกกำรรับรู้ทุกดำ้น สำรสนเทศศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ

คน้ควำ้ 
กำรเรียนรู้กบัอำจำรยห์ลำยๆท่ำนท่ีมีทกัษะกำรสอนท่ีแตกต่ำงกนั 6 J(6) J(97) 

K 11. สร้ำงสรรค ์จินตนำกำร และ
สร้ำงนวตักรรม 

ไทยกบัประชำคมโลก ไดจ้ดัท ำซุม้ ท  ำให้ไดคิ้ดและลงมือท ำ และน ำควำมคิดมำต่อยอดในกำรท ำกิจกรรม 5 K(5)   

K 11. สร้ำงสรรค ์จินตนำกำร และ
สร้ำงนวตักรรม 

กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ บทเรียนเร่ือง success for teens และกำรจดักำรชีวติดำ้นต่ำงๆ  1 K(1)   

K 11. สร้ำงสรรค ์จินตนำกำร และ
สร้ำงนวตักรรม 

กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ ไดรู้้ทกัษะท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินชีวติ มุมมองใหม่ๆ และกำรปฏิบติัตนท่ีดี 1 K(1)   
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K 11. สร้ำงสรรค ์จินตนำกำร และ

สร้ำงนวตักรรม 
กำรรู้เท่ำทนัส่ือ อำจำรยมี์กำรให้ตอบค ำถำมดว้ยตวัเอง ท ำใหก้ระตือรือร้นในกำรเรียน 3 K(3)   

K 11. สร้ำงสรรค ์จินตนำกำร และ
สร้ำงนวตักรรม 

กีฬำและกำรออกก ำลงักำย กำรคิดสร้ำงสรรคท่์ำเตน้แอโรบิก ใหอ้อกมำสวยงำม ง่ำยและไม่ยุง่ยำก 3 K(3)   

K 11. สร้ำงสรรค ์จินตนำกำร และ
สร้ำงนวตักรรม 

ควำมสุขกบังำนอดิเรก ไดส้ร้ำงสรรคง์ำนท่ีมำจำกจินตนำกำร และสร้ำงสรรคผ์ลงำนเพื่อชุมชน 3 K(3)   

K 11. สร้ำงสรรค ์จินตนำกำร และ
สร้ำงนวตักรรม 

ควำมสุขกบังำนอดิเรก จำกงำนท่ีอำจำรยม์อบหมำยใหท้  ำ คือ ป้ันดินน ้ำมนั และดีไซน์โมเดลห้อง 2 K(2)   

K 11. สร้ำงสรรค ์จินตนำกำร และ
สร้ำงนวตักรรม 

ควำมสุขกบังำนอดิเรก เกิดจำกกำรไดท้  ำกิจกรรมในหอ้ง ท่ีมีทั้ง กำรวำดโปสกำร์ด ดูหนงั ท ำงำนกลุ่มหลำยๆอยำ่ง 2 K(2)   

K 11. สร้ำงสรรค ์จินตนำกำร และ
สร้ำงนวตักรรม 

ทกัษะชีวติ ขั้นตอนกำรท ำงำน กำรบริหำรเวลำ ควำมคิดท่ีสร้ำงสรรค ์กำรส่ือสำรกบัคนอ่ืน วธีิกำรหำขอ้มูลใน
กำรท ำงำน 

10 K(10)   

K 11. สร้ำงสรรค ์จินตนำกำร และ
สร้ำงนวตักรรม 

ทกัษะชีวติ กำรจดับู๊ดนิทรรศกำร ท ำใหมี้ควำมคิดสร้ำงสรรค ์มีกำรท ำงำนเป็นทีม ไดท้  ำช้ินงำนออกมำจริง 
และไดท้  ำส่ิงใหม่ๆ 

4 K(4)   

K 11. สร้ำงสรรค ์จินตนำกำร และ
สร้ำงนวตักรรม 

ทกัษะภำษำไทย กิจกรรมโครงงำน ท่ีกระตุน้กำรคิดและแกไ้ขปัญหำ กำรร่วมกนัพิจำรณำบทควำมแปลกๆท่ีอำจำรย์
มอบหมำย 

11 K(11)   

K 11. สร้ำงสรรค ์จินตนำกำร และ
สร้ำงนวตักรรม 

ทกัษะภำษำไทย ทกัษะกำรคิด และจินตนำกำร จำกกำรแลกเปล่ียนกำรเรียนรู้กบัเพ่ือนๆต่ำงคณะต่ำงสำขำ 9 K(9)   

K 11. สร้ำงสรรค ์จินตนำกำร และ
สร้ำงนวตักรรม 

ทกัษะภำษำไทย อำจำรยฝึ์กใหคิ้ดอยำ่งสร้ำงสรรค ์และไม่ปิดกั้นควำมคิดของนิสิต ปล่อยโอกำสใหนิ้สิตไดผ้อ่น
คลำยไดคิ้ดแบบสร้ำงสรรค ์ 

7 K(7)   

K 11. สร้ำงสรรค ์จินตนำกำร และ
สร้ำงนวตักรรม 

ทกัษะภำษำไทย มีกำรเขียนเร่ืองรำวจำกบทควำมต่ำงๆ ท ำใหเ้กิดจินตนำกำรกระบวนกำรคิด 3 K(3)   

K 11. สร้ำงสรรค ์จินตนำกำร และ
สร้ำงนวตักรรม 

พฤติกรรมมนุษย ์ เกมส์ วำดภำพอธิบำยค ำ แลว้แปลควำมจำกรูปภำพใหเ้ป็นตวัอกัษร  2 K(2)   
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ที ่ จิตนิสัยใดที่เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากการเรียนวิชาอะไร เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ที่ท าให้เกดินิสัยน้ัน ความถี่ code รวม 
K 11. สร้ำงสรรค ์จินตนำกำร และ

สร้ำงนวตักรรม 
วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  น ำควำมรู้ในกำรท ำ photoshop กำรตดัต่อวิดีโอ มำประยกุตใ์ชใ้นกำรท ำงำน 1 K(1)   

K 11. สร้ำงสรรค ์จินตนำกำร และ
สร้ำงนวตักรรม 

ศิลปะในชีวติประจ ำวนั ไดใ้ชค้วำมคิดสร้ำงสรรค ์สร้ำงผลงำนศิลปะเเละกำรออกแบบ เพ่ือใหไ้ดง้ำนท่ีแปลกใหม่ 7 K(7) K(74) 

L 12. ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ
และประหลำดใจ 

ไทยกบัประชำคมโลก ไดรู้้ถึงเร่ืองท่ีเรำไม่รู้ ไดล้องท ำส่ิงท่ีท  ำไม่ได ้ไดป้ระสบกำรณ์ชีวติ ไดรั้บรู้ประวติัศำสตร์ของโลก 
กำรก ำเนิดจกัรวำล ท ำใหดิ้ฉนัมีควำมรู้ และต่ืนเตน้กบัส่ิงท่ีไดเ้รียน 

4 L(4)   

L 12. ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ
และประหลำดใจ 

กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ ไดค้ะแนนวชิำน้ีเยอะมำก รู้สึกมีก ำลงัใจในกำรเรียน อยำกท ำใหไ้ดแ้บบน้ีเร่ือยๆไป  1 L(1)   

L 12. ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ
และประหลำดใจ 

กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ กำรเรียนท่ีเเสดงใหเ้ห็นประโยชน์ เเละไม่เลือกท่ีจะเพิกเฉย 1 L(1)   

L 12. ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ
และประหลำดใจ 

กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ ฉนัเป็นคนท่ีไม่กลำ้มำก่อน มนัยำกท่ีจะเปล่ียน แต่ฉนัตอ้งท ำได ้ฉนัจะพฒันำตนเอง 1 L(1)   

L 12. ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ
และประหลำดใจ 

ดนตรีวถีิไทยศึกษำ กำรเรียนแปลกใหม่ สนุกสนำน เป็นตวัของตวัเอง เรียนรู้ไดง่้ำย มีส่ือประกอบกำรเรียนกำรสอน 7 L(7)   

L 12. ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ
และประหลำดใจ 

ดนตรีวถีิไทยศึกษำ เพรำะเป็นวชิำท่ีชอบและครูสอนสนุก เลยตั้งใจเรียนเป็นพิเศษ 4 L(4)   

L 12. ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ
และประหลำดใจ 

ทกัษะชีวติ ไดพ้บครูผูส้อนท่ีไดอ้ธิบำยในเร่ืองกำรใชชี้วติในรูปแบบต่ำงๆ 6 L(6)   

L 12. ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ
และประหลำดใจ 

ทกัษะชีวติ คะแนนกลำงภำคออกแลว้ทอ้ พอไดแ้นวคิดจำกวชิำทกัษะชีวติก็รู้สึกมีก ำลงัใจสู้ 3 L(3)   

L 12. ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ
และประหลำดใจ 

ทกัษะภำษำไทย อำจำรยใ์นรำยวชิำน้ีเล่ำประสบกำรณ์ต่ำงๆท่ีท่ำนไดเ้จอใหนิ้สิตไดรั้บฟัง 7 L(7)   

L 12. ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ
และประหลำดใจ 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน เรียนภำษำองักฤษกบัอำจำรยต่์ำงชำติท ำใหจ้ดจ ำ เรียนรู้ ส ำเนียงภำษำองักฤษ ไดเ้รียนรู้ค ำศพัทใ์หม่ 
ๆ รู้สึกอยำกตั้งใจเรียน และสนใจภำษำองักฤษมำกข้ึน 

25 L(25)   
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ที ่ จิตนิสัยใดที่เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากการเรียนวิชาอะไร เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ที่ท าให้เกดินิสัยน้ัน ความถี่ code รวม 
L 12. ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ

และประหลำดใจ 
ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน ภำษำองักฤษ ท ำใหเ้รำกลำ้พูดกบัชำวต่ำงชำติมำกข้ึน กลำ้แสดงออก ไม่เขินอำย จำกท่ีไม่เคย ก็

เร่ิมท ำได ้ไดใ้ชใ้นกำรสนทนำ หรือเล่นเกม เม่ือเจอชำวต่ำงชำติเรำสำมำรถพูดคุยและสนทนำได้
อยำ่งคล่องแคล่ว มีชำวต่ำงชำติมำสอบถำมทำง สำมำรถใหค้  ำแนะน ำได ้

21 L(21)   

L 12. ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ
และประหลำดใจ 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน ไดแ้รงบนัดำลใจในกำรเรียน ฟัง พูด อ่ำน เขียน ไดพ้บเหตุกำรณ์กำรเรียนท่ีสนุก  20 L(20)   

L 12. ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ
และประหลำดใจ 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน ไดเ้จออำจำรยท่ี์สอนดี สอนเขำ้ใจ ท ำใหอ้ยำกเรียนองักฤษมำกๆยิง่ข้ึนไป เน่ืองจำกไม่เก่ง
ภำษำองักฤษอยูแ่ลว้ แต่อำจำรยก์็เน้นย  ้ำและสอนใหจ้นเขำ้ใจ 

17 L(17)   

L 12. ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ
และประหลำดใจ 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน ทกัษะกำรฟังเพ่ิมข้ึนและสำมำรถส่ือสำรกบัอำจำรยป์ระจ ำวชิำได ้ 17 L(17)   

L 12. ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ
และประหลำดใจ 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน ไดอ้อกไปตอบค ำถำมบนกระดำน ไดฝึ้กพูดทุกๆอำทิตย ์ท  ำใหรู้้สึกชอบ 16 L(16)   

L 12. ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ
และประหลำดใจ 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน อำจำรยเ์ปิดคลิปภำษำองักฤษใหดู้ เพ่ือใหเ้ขำ้ใจในบทเรียนมำกข้ึน และสนุกมำกกวำ่เดิม ท ำให้
อยำกเรียนภำษำองักฤษ 

11 L(11)   

L 12. ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ
และประหลำดใจ 

มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม โลกใบน้ียงัมีอะไรเยอะแยะใหเ้รำไดเ้รียนรู้อยำ่งไม่มีท่ีส้ินสุด มีเร่ืองอะไรต่ำงๆท่ีเรำไม่เคยรู้มำก่อน 5 L(5)   

L 12. ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ
และประหลำดใจ 

วทิยำศำสตร์ในชีวติประจ ำวนั กำรแกปั้ญหำท่ียำกๆ  และภูมิใจกบักำรท่ีเรำแกปั้ญหำขอ้นั้นได ้ 1 L(1)   

L 12. ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ
และประหลำดใจ 

ศิลปะในชีวติประจ ำวนั พบเจอศิลประรูปแบบใหม่และปรับมำประยกุตใ์ชก้บัตนในส่ิงรอบขำ้งตวัเอำ 4 L(4)   

L 12. ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ
และประหลำดใจ 

อำรยธรรมและภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน เรียนรู้ประวติัศำสตร์โลก เรียนรู้กำรเช่ือมโยงของเหตุกำรณ์ 2 L(2) L(173) 

M 13. กลำ้เส่ียงอยำ่งรับผดิชอบ กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รู้ในส่ิงท่ียงัไม่เคยรู้ ลองท ำโจทยใ์หม่ๆ เพ่ิมข้ึนท่ีทำ้ทำยตนเอง ท ำใหมี้ควำมอดทนและรักท่ีจะท ำ 1 M(1)   
M 13. กลำ้เส่ียงอยำ่งรับผดิชอบ กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ อำจำรยข์อตวัแทนออกมำหนำ้หอ้ง แต่ไม่มีใครออก เรำเลยออกมำแทนเพื่อนๆ 1 M(1)   
M 13. กลำ้เส่ียงอยำ่งรับผดิชอบ กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ  เรียนรู้ กลำ้ท่ีจะแสดงออกไม่ตอ้งกลวัถูกผดิ คนเรำสำมำรถผดิกนัได ้รู้จกักลำ้คิดกลำ้ท ำ 1 M(1)   
M 13. กลำ้เส่ียงอยำ่งรับผดิชอบ กำรรู้เท่ำทนัส่ือ กำรออกไปตอบค ำถำม เขำ้ร่วมกบักิจกรรมภำยในหอ้งเรียน ท ำใหก้ลำ้แสดงออกมำกข้ึน 1 M(1)   
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M 13. กลำ้เส่ียงอยำ่งรับผดิชอบ พลงังำนและเทคโนโลยใีกลต้วั กลำ้ท ำและกลำ้รับผลท่ีตำมมำไม่วำ่จะผดิหรือถูก 1 M(1)   
M 13. กลำ้เส่ียงอยำ่งรับผดิชอบ ภำษำ สังคม และวฒันธรรม อำจำรยค์อยพูดและยกส่ิงต่ำงๆมำใหเ้รำทรำบถึงขอ้ดีในกำรแสดงควำมคิดเห็น 6 M(6)   
M 13. กลำ้เส่ียงอยำ่งรับผดิชอบ ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน ไดอ้อกไปพูดหนำ้ชั้นท ำใหมี้ควำมกลำ้ท่ีจะใชภ้ำษำองักฤษในกำรส่ือสำรเพ่ิมมำกข้ึน มัน่ใจในกำร

ออกเสียงภำษำองักฤษมำกข้ึน 
34 M(34)   

M 13. กลำ้เส่ียงอยำ่งรับผดิชอบ ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน มีกิจกรรมร่วมกนั มีกำรน ำกำรเรียนไปท ำเป็นส่ือต่ำงๆ เช่น วดีิโอจ ำลองร้ำนอำหำรเป็น
ภำษำองักฤษ อดัคลิปเสียงฝำกขอ้ควำมเสียงในโทรศพัทเ์ม่ือไม่สมำรถติดต่อผูรั้บได ้เป็นตน้ 

23 M(23)   

M 13. กลำ้เส่ียงอยำ่งรับผดิชอบ วทิยำศำสตร์ในชีวติประจ ำวนั ตอ้งรับผดิชอบต่อหนำ้ท่ีท่ีเรำไดรั้บมอบหมำย  1 M(1)   
M 13. กลำ้เส่ียงอยำ่งรับผดิชอบ สำรสนเทศศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ

คน้ควำ้ 
เวลำมีงำนกลุ่ม เพ่ือนในกลุ่มน่ิงเฉย ไม่ท ำงำนเเละท ำงำนไม่เต็มประสิทธิภำพ ท ำใหต้อ้งมีกำร
ปรึกษำและเเกไ้ขกำรท ำงำน 

3 M(3) M(72) 

N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ เม่ือเรำเรียนวชิำท่ีเรำสนุกไปดว้ยเรำก็จะมีควำมตั้งไดเ้รียนวชิำมำกข้ึนหลำยเท่ำ 1 N(1)   
N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ เรียนดว้ยควำมสนุกสนำน 1 N(1)   
N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั กำรรู้เท่ำทนัส่ือ อำจำรยส์อนโดยใชค้วำมสนุกสนำน มีกิจกรรมใหเ้ล่น มีกำรเล่นเกมส์ 4 N(4)   
N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั กีฬำและกำรออกก ำลงักำย ไดเ้ล่นกีฬำร่วมกบัเพ่ือน นอกจำกไดสุ้ขภำพดีแลว้สุขภำพใจยงัดีอีกดว้ย 2 N(2)   
N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ควำมสุขกบังำนอดิเรก อำจำรยส์อสนุก ไดอ้ำรมณ์ขนั ไดรั้บควำมรุ้ท่ีไม่เคยรู้มำก่อน นกัเรียนจึงเป็นคนอำรมณ์ขนัตำมไป

ดว้ย เรียนดว้ยรู้สึกสนุกและมีควำมสุข 
2 N(2)   

N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ควำมสุขกบังำนอดิเรก โดยกำรมองหำควำมสุขจำกรอบๆตวั  2 N(2)   
N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ดนตรีวถีิไทยศึกษำ อำจำรยผ์ูส้อนเป็นคนเฮฮำ มีอำรมณ์ขนั  ท ำใหไ้ม่เครียด 7 N(7)   
N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ดนตรีวถีิไทยศึกษำ เป็นกำรเรียนท่ีมีควำมสนุกสนำนไดท้ั้งควำมรู้และควำมสนุกสนำน ไม่เบ่ือ 6 N(6)   
N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ดนตรีวถีิไทยศึกษำ กำรไดท้  ำงำนและท ำกิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่ๆช่วยใหมี้อำรมณ์ขนัและรอยยิม้ 6 N(6)   
N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ดนตรีวถีิไทยศึกษำ จำกกำรเรียนเป่ำขลุ่ย 2 N(2)   
N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ทกัษะชีวติ อำจำรยแ์ต่ละท่ำนพูดคุยสนุกสนำนพร้อมสอดแทรกขอ้คิดและยกตวัอยำ่งสถำนกำรณ์ใน

ชีวติประจ ำวนั 
7 N(7)   

N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ทกัษะภำษำไทย จำกกิจกรรมกำรทกัทำยและท ำควำมรู้จกั กำรส่ือสำร กำรยิม้ กำรใชภ้ำษำท่ีถูกตอ้ง กำรไดท้  ำงำน
ร่วมกบัเพ่ือนท่ีมำจำกหลำยสำขำ รู้จกัวธีิพูดและวธีิกำรเขำ้หำเพ่ือนหรือผูอ่ื้นมำกข้ึน 

14 N(14)   
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N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ทกัษะภำษำไทย วธีิกำรสอนของอำจำรยท่ี์เนน้สนุก ไดค้วำมรู้ ท  ำใหน่้ำเรียน และผูเ้รียนมีอำรมณ์ขนั มีควำมสุข 9 N(9)   
N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ทกัษะภำษำไทย อำจำรยใ์ชแ้นวกำรสอนที่ดึงดูดควำมสนใจของนิสิต สอนทั้งสำระควำมรู้และกำรใชชี้วติ เน้ือหำมี

กำรสอดแทรกเร่ืองเล่ำตลกข ำขนัระหวำ่งสอน 
8 N(8)   

N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ทกัษะภำษำไทย ไดรู้้ภำษำหรือค ำท่ีแปลกไปจำกเดิม ไดเ้รียนรู้ภำษำและไดห้ดัใชอ้ยำ่งยืดหยุน่ ไดเ้รียนรู้วำ่ควร
ท ำงำนอยำ่งมีควำมสนุกสนำน 

5 N(5)   

N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ทกัษะภำษำไทย ชอบในควำมตลกข ำขนัของอำจำรย ์ซ่ึงท ำใหอ้ยำกฟังเวลำท่ีอำจำรยพ์ูด 4 N(4)   
N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ทกัษะภำษำไทย อำจำรยม์กัจะน ำเร่ืองต่ำงๆมำเล่ำให้ฟังในหอ้งเรียน ท ำใหไ้ดค้วำมรู้นอกเหนือจำกวชิำท่ีไดเ้รียน 3 N(3)   
N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ทกัษะภำษำไทย ใหนิ้สิตท ำกิจกรรมกลุ่มโดยน ำเสนองำนโฆษณำ  3 N(3)   
N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั พฤติกรรมมนุษย ์ เกิดจำกกำรเรียนแลว้อำจำรยไ์ดถ้ำมควำมคิดเห็นของเรำและเพ่ือนๆ ค ำตอบมีหลำกหลำยบำงอนั

เป็นอะไรท่ีนึกไม่ถึงจนท ำใหส้นุกและฮำ  
1 N(1)   

N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน ไดเ้รียนภำษำองักฤษอยำ่งสนุกข้ึน เพรำะผูส้อนมีกลยทุธ์วธีิท่ีท  ำใหก้ำรเรียนภำษำไม่น่ำเบ่ือ ไดท้  ำ
กิจกรรมกลุ่มและท ำกิจกรรมร่วมกบัอำจำรยเ์สมอๆ   

41 N(41)   

N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน อำจำรยน์ ำเกมส์ท่ีใชท่้ำทำงและเพลงมำประกอบกอบกำรสอน เล่นเกมส์ต่ำงๆในคลำส ไปพร้อมๆ
กบักำรเรียน ท ำใหอ้ยำกเรียนมำกยิง่ข้ึน มีเพลงท่ีสำมำรถร้องจนติดปำกได ้ท ำใหก้ำรเรียน
ภำษำองักฤษไม่น่ำเบ่ือ 

24 N(24)   

N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน อำจำรยเ์ป็นคนสอนสนุกไม่เครียด ปล่อยโอกำสใหนิ้สิตไดผ้อ่นคลำยไดคิ้ดแบบสร้ำงสรรค ์และมี
ควำมสนุก 

23 N(23)   

N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน อำจำรยเ์ปิดวดีิโอตลกใหดู้เพื่อใหเ้ด็กๆมีอำรมณ์ขนั อำจำรยเ์ล่นมุกตลก เปิดวดีิโอประกอบกำร
เรียนท่ีมีกำรสนทนำทีตลกๆระหวำ่งตวัละคร  

20 N(20)   

N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน อำจำรยไ์ดถ้ำมควำมคิดเห็นของเรำและเพื่อนๆ ค ำตอบมีหลำกหลำย บำงอนัเป็นอะไรท่ีนึกไม่ถึง
จนท ำใหส้นุกและฮำ  

18 N(18)   

N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน ส่ิงท่ีเรำกลวัเรำเบ่ือนั้นแค่ลองปรับเปล่ียนมนับำ้ง ผูส้อนพยำยำมท ำให้วิชำน้ีน่ำเรียน สนุก และคิด
วำ่มนัเป็นเร่ืองง่ำยๆ ท่ีจะพูดภำษำองักฤษ มีกำรใหแ้ต่งบทสนทนำแนวตลกข ำขนั และน ำเสนอ
หนำ้ชั้น 

17 N(17)   

N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน กำรเรียนในวชิำท่ีชอบจึงท ำใหรู้้สึกสนุกและอยำกรับควำมรู้มำกข้ึน 13 N(13)   
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N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั วทิยำศำสตร์ในชีวติประจ ำวนั อำจำรยป์ระจ ำรำยวชิำมีอธัยำศยัดี มีอำรมณ์ขนั ใจดี  2 N(2)   
N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั วทิยำศำสตร์ในชีวติประจ ำวนั โจทยบ์ำงขอ้ท่ีคิดวำ่ยำกและท ำไม่ได ้แต่เม่ือท ำไดม้นัรู้สึกดีมำก สนุกทุกคร้ัง 2 N(2)   
N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ศิลปะในชีวติประจ ำวนั ไดท้  ำแบบฝึกหดัลงในสมุด มีกำรใชสี้สันเพ่ือใหง้ำนน่ำสนใจมำกข้ึน 3 N(3)   
N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั ศิลปะในชีวติประจ ำวนั เกิดเร่ืองมำกมำยเขำ้มำในชีวติ ดีบำ้งร้ำยบำ้ง  แต่ศิลปะช่วยเยยีวยำอะไรหลำยๆอยำ่งไดจ้ริงๆ 1 N(1)   
N 14. แสวงหำอำรมณ์ขนั สำรสนเทศศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ

คน้ควำ้ 
มีอำจำรยท่์ำนหน่ึงไดใ้หข้อ้คิดกำรใชชี้วติในมหำวทิยำลยัอยำ่งมีควำมสุข 2 N(2) N(253) 

O 15. คิดอยำ่งพ่ึงพำ ไทยกบัประชำคมโลก ไดมี้กำรแบ่งกลุ่มท ำงำนในหลำยๆคร้ัง และมีกำรจดัซุม้ท ำงำน  3 O(3)   
O 15. คิดอยำ่งพ่ึงพำ ควำมสุขกบังำนอดิเรก กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม รับฟังควำมคิดเห็นและช่วยกนัท ำงำนใหส้ ำเร็จลุล่วงไปดว้ยกนั  2 O(2)   
O 15. คิดอยำ่งพ่ึงพำ คอมพิวเตอร์สำรสนเทศขั้น

พ้ืนฐำน 
จำกกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม เป็นทีม เพ่ือใหง้ำมส ำเร็จตำมก ำหนด 4 O(4)   

O 15. คิดอยำ่งพ่ึงพำ ดนตรีวถีิไทยศึกษำ ไดมิ้ตรภำพจำกเพ่ือนต่ำงคณะ ไดค้วำมอดทนจำกสถำนกำร์ณท่ีตึงเครียด 4 O(4)   

O 15. คิดอยำ่งพ่ึงพำ ทกัษะชีวติ จำกกำรแบ่งกลุ่มท ำงำน ทุกคนต่ำงช่วยกนัระดมควำมคิดในกำรท ำงำนนั้นๆใหส้ ำเร็จ 12 O(12)   
O 15. คิดอยำ่งพ่ึงพำ ทกัษะชีวติ จำกงำนกลุ่มท่ีตอ้งคอยรับฟังควำมคิด ขอ้เสนอต่ำงๆจำกคนในกลุ่มเพ่ือพฒันำงำน 8 O(8)   
O 15. คิดอยำ่งพ่ึงพำ ทกัษะชีวติ กิจกรรมจดัซุม้ เพรำะทุกคนในกลุ่มตอ้งช่วยกนัท ำงำน แบ่งหนำ้ท่ีกนั และออกควำมคิดเห็น 7 O(7)   
O 15. คิดอยำ่งพ่ึงพำ ทกัษะชีวติ มีตวัช่วยท่ีน ำเรำประสบควำมส ำเร็จ ท ำใหเ้รำมองเห็นควำมเป็นตวัของเรำเอง 4 O(4)   
O 15. คิดอยำ่งพ่ึงพำ ทกัษะภำษำไทย มีกำรใหท้  ำโครงกำรจิตอำสำ จึงตอ้งท ำงำนอยำ่งมีระบบและเป็นทีมและมีอุปสรรคใ์นกำรท ำงำน

มำกมำย 
4 O(4)   

O 15. คิดอยำ่งพ่ึงพำ ทกัษะภำษำไทย กำรปรับตวัเขำ้กบังำนท่ีท ำกบัเพ่ือนและนัง่ฟังอำจำรยอ์ยำ่งพยำยำมเขำ้ใจ 3 O(3)   
O 15. คิดอยำ่งพ่ึงพำ ภำวะผูน้ ำกบัควำมรัก มีกำรแบ่งกลุ่มคละๆกนัท ำใหไ้ดพ้บเจอคนท่ีไม่เคยรุ้จกั ท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น ฝึกกำรท ำงำนเป็นทีม

กบัคนท่ีไม่คุน้เคย  
6 O(6)   

O 15. คิดอยำ่งพ่ึงพำ ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน มีควำมเห็นอกเห็นใจ และเขำ้ใจผูอ่ื้นมำกข้ึน เวลำเรียนก็ช่วยกนัท ำใหง้ำนส ำเร็จลุล่วงดว้ยดี 9 O(9)   
O 15. คิดอยำ่งพ่ึงพำ ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน เม่ือเรำไม่รู้ในกำรแปลภำษำองักฤษก็จะคอยถำมเพ่ือน แต่หำกเรำรู้เรำก็จะช่วยบอกเพ่ือน 6 O(6)   
O 15. คิดอยำ่งพ่ึงพำ มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม จำกกำรแบ่งกลุ่มท ำงำน ทุกคนต่ำงช่วยกนัระดมควำมคิดในกำรท ำงำนนั้นๆใหส้ ำเร็จ 8 O(8)   
O 15. คิดอยำ่งพ่ึงพำ มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ช่วยกนัคิดคน้โครงกำรท่ีจะจดักำรปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีเรำพบไดจ้ริงในปัจจุบนั 2 O(2)   
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O 15. คิดอยำ่งพ่ึงพำ วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  มีแบบฝึกหดัทั้งท  ำเป็นกลุ่มและเด่ียว  2 O(2)   
O 15. คิดอยำ่งพ่ึงพำ ศิลปะในชีวติประจ ำวนั กำรท ำงำนร่วมกนัเป็นทีม มีกำรคิดสร้ำงสรรคผ์ลงำน มีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดกนั รับฟังควำม

คิดเห็นผูอ่ื้นแลว้น ำควำมคิดท่ีเหมำะสมกวำ่มำใช ้
8 O(8)   

O 15. คิดอยำ่งพ่ึงพำ สำรสนเทศศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ
คน้ควำ้ 

ทกัษะกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม ยอมรับควำมคิดเห็นผูอ่ื้นมำกข้ึน จบัคู่กบัเพ่ือนแบ่งหนำ้ท่ีตำมควำมถนดั
ของแต่ละคนจึงท ำใหส้ำมำรถท ำงำนร่วมกบัเพ่ือนไดดี้ 

9 O(9)   

O 15. คิดอยำ่งพ่ึงพำ อำรยธรรมและภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ไดร่้วมมือกนัท ำงำนเป็นกลุ่ม ไดแ้สดงควำมคิดเห็นของคนอ่ืนๆภำยในกลุ่ม 6 O(6) O(107) 
P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้

อยำ่งต่อเน่ือง 
กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีกำรคน้หำขอ้มูลท่ีอยำกจะรู้เพ่ิมมำกข้ึน ตั้งใจเรียนมำกข้ึน 1 P(1)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  มีควำมพยำยำมในกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ๆ ในแต่ละชัว่โมง   1 P(1)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

กำรจดักำรกำรด ำเนินชีวติ อำจำรยเ์ล่ำเร่ืองและวเิครำะห์ใหฟั้ง ท ำใหฉ้นัอยำกเปล่ียนตวัเองและเป็นคนท่ีแตกต่ำง  1 P(1)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

ทกัษะชีวติ วชิำน้ีท ำใหเ้รำมีควำมคิดมำกมำยหลำกหลำยมุมมองและท ำใหเ้กิดควำมคิดอยำ่งต่อเน่ืองซ่ึงจะหยดุ
คิดไม่ได ้ 

4 P(4)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

ทกัษะภำษำไทย ไดรั้บควำมรู้เร่ืองวรรณกรรมในยคุปัจจุบนัและมีกำรบำ้นจึงจ ำเป็นตอ้งหำควำมรู้เพ่ิมเติม 4 P(4)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

ทกัษะภำษำไทย ไดพ้บขอ้บกพร่องของตนเองในดำ้นต่ำงๆ จึงตอ้งขวนขวำยในกำรหำควำมรู้เพ่ิมมำกข้ึน 4 P(4)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

ทกัษะภำษำไทย ไดพ้บครูผูส้อนท่ีไดอ้ธิบำยในเร่ืองต่ำงๆใหเ้ขำ้ใจ 3 P(3)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

พลงังำนและเทคโนโลยใีกลต้วั ไดท้  ำงำนกลุ่มร่วมกบัเพ่ือนกบัรุ่นพ่ีต่ำงคณะต่ำงสำขำ จึงท ำใหเ้กิดกำรเปิดตวัเองท่ีจะไดรั้บรู้ส่ิง
ต่ำงๆเพ่ิมมำกข้ึน 

4 P(4)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

ภำษำ สังคม และวฒันธรรม เปิดตนเองเพื่อรับควำมรู้มำกและมีควำมรับผดิชอบ ส่งงำนตรงต่อเวลำเพรำะอำจำรยมี์ควำมตรงต่อ
เวลำสูงมำกๆ 

5 P(5)   
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P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้

อยำ่งต่อเน่ือง 
ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน กำรเรียนกบัเจำ้ของภำษำท ำใหมี้ควำมอยำกรู้ สนใจในส ำเนียงกำรพูดมำกข้ึน 24 P(24)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน ไดพ้บขอ้บกพร่องของตนเองในดำ้นต่ำงๆ จึงตอ้งขวนขวำยในกำรหำควำมรู้เพ่ิมมำกข้ึน ไดอ้อกมำ
พูดหนำ้ชั้นแต่พูดไม่ไดเ้ลยจึงพยำยำมเรียนมนัมำกข้ึน เวลำคุยภำษำองักฤษมกัจะใชรู้ปแบบ
ประโยคผดิหลงัจำกเรียนไปก็เร่ิมปรับปรุงมำกข้ึน 

19 P(19)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน จำกกำรท ำงำนกลุ่มและจำกกำรเรียนรู้วฒันธรรมจำกอำจำรยต่์ำงประเทศ 17 P(17)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน เม่ือไดเ้จอศพัทไ์หม่ๆจริงเกิดควำมอยำกรู้อยำกจ ำ จึงตอ้งเปิดหำควำมหมำยของศพัทน์ั้นๆ 15 P(15)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน มีควำมตั้งใจมุ่งมัน่เพ่ิมข้ึนหลงัจำกเรียนเพรำะอำจำรยส์อนไดอ้ยำ่งเขำ้ใจ ใส่ใจฝึกฝนภำษำองักฤษ
มำกข้ึน เช่น ฟังเพลง อ่ำนหนงัสือ ดูหนงั องักฤษมำกข้ึน 

14 P(14)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน กำรเรียนนอกหอ้งเรียนโดยกำรเรียนรู้ผำ่นกำรอ่ำนเอง หรือกำรชมภำพยนตภ์ำษำองักฤษ 13 P(13)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน ไม่ชอบวชิำภำษำองักฤษ แต่ไม่อยำกปล่อยวชิำน้ีไป เลยตอ้งกำรท่ีจะเปิดตนเองเขำ้หำวชิำใหไ้ด ้ท  ำ
ใหอ้ยำกฝึกฝน ดว้ยเวลำและโอกำส อนำคตเป็นส ำคญั 

8 P(8)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม สำระท่ีไดจ้ำกบทเรียนกระตุน้ใหเ้กิดควำมใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม 2 P(2)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  รู้จกัเทคโนโลยใีนปัจจุบนั ยคุศตัรวรรษท่ี 21 ท่ีตอ้งอยูใ่นโลกท่ีขอ้มูลข่ำวสำรและเทคโนโลยมีี
อ  ำนำจมำกท่ีสุด 

4 P(4)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  ไดท้  ำโครงงำน ไดคิ้ดและแกไ้ขปัญหำเอง 3 P(3)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

ศิลปะในชีวติประจ ำวนั เป็นวชิำท่ีตอ้งใชค้วำมคิดสร้ำงสรรค ์ศึกษำภำพผลงำนศิลปะต่ำงๆ เพื่อน ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปพฒันำ 
หรือสร้ำงสรรค ์ในผลงำนของตนเอง 

5 P(5)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

ศิลปะในชีวติประจ ำวนั เป็นวชิำท่ีท  ำใหเ้กิดจิตนำกำรใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ 4 P(4)   
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P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้

อยำ่งต่อเน่ือง 
สำรสนเทศศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ
คน้ควำ้ 

กำรท่ีอำจำรยใ์หข้อ้มูลข่ำวสำรต่ำงๆเพ่ิมและใหอ้อกไปพูดหนำ้ชั้นเรียน 12 P(12)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

สำรสนเทศศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ
คน้ควำ้ 

มีโจทยใ์หม่ๆ บทควำมใหม่ๆใหอ่้ำนใหคิ้ดหำค ำตอบเเละเหตุผลของเหตุกำรณ์นั้นๆ เรียนรู้เก่ียวกบั
โปรแกรมใหม่ๆ และเทคโนโลยใีหม่ท่ีไม่เคยรู้มำก่อน 

11 P(11)   

P 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

สำรสนเทศศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ
คน้ควำ้ 

ไดพ้บขอ้บกพร่องของตนเองในดำ้นต่ำงๆ จึงตอ้งขวนขวำยในกำรหำควำมรู้เพ่ิมมำกข้ึน 7 P(7) P(185) 
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ตารางท่ี 4.28  แสดงขอ้มูลโดยสรุปท่ีไดจ้ากค าถามปลายเปิด เรียงล าดบัจากรายวชิาท่ีมีจ านวนจิตนิสัยมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด (เรียงตามคอลมัน์ท่ี 6 ขวาสุด) 

รหัสวชิา 
รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

ที่เปิดในภาค 1/2559 

นิสิตทั้งหมด 
ที่ลงทะเบียน 

วิชาน้ี 

*นับเฉพาะ 
นิสิตเป้าหมาย  

มีกี่คน 

**มีนิสิตกี่คน 
ที่พฒันาจิตนิสัย 

จากวิชาน้ี 

*** วชิาดงักล่าวช่วยพฒันาจิตนิสัยด้านใดบ้าง มีกีค่นที่ตอบแบบนั้น  
แต่ละแถวเรียงจากจิตนิสัยที่มีจ านวนนิสิตน้อยที่สุดไปหามากที่สุด 

จ านวน 
จิตนิสัย 

001211 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 4,652 4,652 1,134 O(15), C(20), F(26), D(33), M(57), E(60), H(73), J(76), A(93), P(110), L(127), I(136), G(152), N(156) 14 
001201 ทกัษะภาษาไทย 2,056 1,997 230 B(4), J(4), L(7), O(7), H(8), C(11), P(11), A(15), D(16), E(21), G(21), I(29), K(30), N(46) 14 
001236 การจดัการการด าเนินชีวติ 254 121 24 A(1), C(1), F(1), I(1), J(1), P(1), G(2), K(2), N(2), M(2), D(3), L(3), E(4) 13 
001237 ทกัษะชีวติ  1,165 1,153 148 P(4), N(7), G(9), L(9), D(10), B(11), C(11), I(14), K(14), A(28), O(31) 11 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ 1,287 1,252 73 N(2), I(3), M(3), A(4), J(6), G(8), H(8), O(9), P(30) 9 
001279 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 500 274 23 L(1), M(1), A(2), C(2), F(2), I(2), H(3), N(4), G(6) 9 
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 596 409 27 D(1), C(2), L(2), A(3), B(3), I(4), H(6), O(6) 8 
001226 วถีิชีวติในยคุดิจิทลั 487 442 33 K(1), O(2), E(4), I(4), H(6), P(7), A(9) 7 
001224 ศิลปะในชีวติประจ าวนั 641 523 53 L(4), N(4), K(7), O(8), P(9), A(21) 6 
001271 มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม   549 513 35 P(2), J(3), G(4), L(5), O(10), A(11) 6 
001233 ไทยกบัประชาคมโลก 230 230 21 A(2), H(3), O(3), E(4), L(4), K(5) 6 
001228 ความสุขกบังานอดิเรก 350 171 19 A(2), C(2), D(2), O(2), N(4), K(7) 6 
001227 ดนตรีวถีิไทยศึกษา 735 546 44 B(4), H(4), O(4), L(11), N(21) 5 
001238 การรู้เท่าทนัส่ือ 483 391 16 M(1), K(3), I(4), J(4), N(4) 5 
001277 พฤติกรรมมนุษย ์ 359 201 11 N(1), E(2), K(2), C(3), G(3) 5 
001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 588 314 8 G(1), M(1), E(2), J(2), P(2) 5 
001281 กีฬาและการออกก าลงักาย 2,271 1,893 14 N(2), K(3), A(9) 3 
001239 ภาวะผูน้ ากบัความรัก  127 41 9 D(1), I(2), O(6) 3 
001276 พลงังานและเทคโนโลยใีกลต้วั  308 154 7 M(1), D(2), P(4) 3 
001222 ภาษา สงัคม และวฒันธรรม 834 249 11 P(5), M(6) 2 
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รหัสวชิา 
รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

ที่เปิดในภาค 1/2559 

นิสิตทั้งหมด 
ที่ลงทะเบียน 

วิชาน้ี 

*นับเฉพาะ 
นิสิตเป้าหมาย  

มีกี่คน 

**มีนิสิตกี่คน 
ที่พฒันาจิตนิสัย 

จากวิชาน้ี 

*** วชิาดงักล่าวช่วยพฒันาจิตนิสัยด้านใดบ้าง มีกีค่นที่ตอบแบบนั้น  
แต่ละแถวเรียงจากจิตนิสัยที่มีจ านวนนิสิตน้อยที่สุดไปหามากที่สุด 

จ านวน 
จิตนิสัย 

001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน   753 674 7 D(3), O(4) 2 
001278 ชีวติและสุขภาพ  367 333 2 G(1), J(1) 2 
001254 วา่ยน ้ า 50 49 16 A(16) 1 
001212 ภาษาองักฤษพฒันา ข 87     0 
001213 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการก 3,178     0 
001225 ความเป็นส่วนตวัของชีวติ 335 142     0 
001231 ปรัชญาชีวติเพื่อวถีิพอเพียงในชีวติประจ าวนั   217 175     0 
001232 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวติ   661 411     0 
001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั ข   40 1     0 
001274 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวนั ก 97       0 
001275 อาหารและวถีิชีวติ ข   215 145     0 

รวม 1,965   
หมายเหตุ 

ก เป็นรายวิชาท่ีไม่มีนิสิตเป้าหมายเรียน 

ข รายวิชาน้ีไม่มีนิสิตเป้าหมายท่ีให้ขอ้มูลอาจเป็นเพราะไม่ไดเ้รียนวิชา English 1 หรือเรียนแต่นิสิตเป้าหมายไม่ไดพ้ฒันาจิตนิสยัจากรายวิชาน้ี 
* นิสิตเป้าหมาย คือนิสิตท่ีเรียนรายวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐานพร้อมกบัรายวิชาอ่ืนๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปดว้ย ในภาคเรียนท่ี 1/2559 
** หมายความวา่ มีนิสิตก่ีคนจากจ านวนผูต้อบค าถาม 1,965 คน ท่ีบอกวา่พวกเขาพฒันาจิตนิสยัต่างๆ เพราะวิชานั้น 

สาเหตุท่ีรายวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน มีจ  านวนผูต้อบมากท่ีสุดและเหล่ือมล ้าจากรายวิชาอ่ืนอยา่งมาก อาจเป็นเพราะขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บไดท้ั้งหมด มาจากชั้นเรียนของรายวิชาน้ี 
*** สญัลกัษณ์ A( ) – P( ) ถูกก าหนดเพ่ือใชเ้รียกแทนจิตนิสยัทั้ง 16 ดา้น พร้อมระบุจ  านวนคนท่ีตอบไวใ้นวงเล็บ ( ) ตวัอยา่งเช่น ในตารางแถวท่ี 1 วิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน สญัลกัษณ์ O(15) หมายถึง มีนิสิต 15 คน บอกวา่ พวกเขามีจิต

นิสยัดา้น O คือ คิดอยา่งพ่ึงพา เพ่ิมมากข้ึน หลงัจากเรียนวิชาน้ี ส่วนจิตนิสยัดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงเขียนแทนดว้ยสญัลกัษณ์ มีจ  านวนคนตอบลดหลัน่กนัไป ตามล าดบั   
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ตารางท่ี 4.31 แสดงเหตุการณ์/ความรู้/กิจกรรม ในรายวชิาต่างๆ ท่ีช่วยพฒันาจิตนิสัยทั้ง 16 ดา้นของนิสิต โดยเรียงล าดบัจากจิตนิสัยดา้นท่ีมีผูต้อบมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุดก่อน 
จากนั้นเรียงตามล าดบัรายวชิาท่ีมีจ านวนผูต้อบมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด  

จตินิสัยใดทีเ่พิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากวชิาอะไร 
เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ทีท่ าให้เกดินิสัยนั้น 

(เรียงตามล าดบัความถี่จากมากไปหาน้อย) 
ความถี่ 

แกนเร่ือง  
(theme) 

14. แสวงหาอารมณ์ขนั 
N(253) 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน N(156) 

ไดเ้รียนภาษาองักฤษอยา่งสนุกข้ึน เพราะผูส้อนมีกลยทุธ์วธีิท่ีท าใหก้ารเรียนภาษาไม่น่าเบ่ือ ไดท้ า
กิจกรรมกลุ่มและท ากิจกรรมร่วมกบัอาจารยเ์สมอๆ   

41 เทคนิคการสอน 

อาจารยน์ าเกมส์ท่ีใชท่้าทางและเพลงมาประกอบกอบการสอน เล่นเกมส์ต่างๆในคลาส ไปพร้อมๆ
กบัการเรียน ท าใหอ้ยากเรียนมากยิง่ข้ึน มีเพลงท่ีสามารถร้องจนติดปากได ้ท าใหก้ารเรียน
ภาษาองักฤษไม่น่าเบ่ือ 

24 กิจกรรม เกมส์ 

อาจารยเ์ป็นคนสอนสนุกไม่เครียด ปล่อยโอกาสใหนิ้สิตไดผ้อ่นคลายไดคิ้ดแบบสร้างสรรค ์และมี
ความสนุก 

23 อตัลกัษณ์ของผูส้อน 

อาจารยเ์ปิดวดีิโอตลกใหดู้เพื่อใหเ้ด็กๆมีอารมณ์ขนั อาจารยเ์ล่นมุกตลก เปิดวดีิโอประกอบการ
เรียนท่ีมีการสนทนาทีตลกๆระหวา่งตวัละคร  

20 ส่ือการสอน 

อาจารยไ์ดถ้ามความคิดเห็นของเราและเพื่อนๆ ค าตอบมีหลากหลาย บางอนัเป็นอะไรท่ีนึกไม่ถึง
จนท าใหส้นุกและฮา  

18 เทคนิคการสอน 

ส่ิงท่ีเรากลวัเราเบ่ือนั้นแค่ลองปรับเปล่ียนมนับา้ง ผูส้อนพยายามท าใหว้ชิาน้ีน่าเรียน สนุก และคิด
วา่มนัเป็นเร่ืองง่ายๆ ท่ีจะพดูภาษาองักฤษ มีการใหแ้ต่งบทสนทนาแนวตลกข าขนั และน าเสนอหนา้
ชั้น 

17 กิจกรรม เกมส์ 

การเรียนในวชิาท่ีชอบจึงท าใหรู้้สึกสนุกและอยากรับความรู้มากข้ึน 13 เจอเหตุการณ์ท่ีชอบใจ 

ทกัษะภาษาไทย N(46) 

จากกิจกรรมการทกัทายและท าความรู้จกั การส่ือสาร การยิม้ การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง การไดท้ างาน
ร่วมกบัเพ่ือนท่ีมาจากหลายสาขา รู้จกัวธีิพดูและวธีิการเขา้หาเพื่อนหรือผูอ่ื้นมากข้ึน 

14 กิจกรรม เกมส์ 

วธีิการสอนของอาจารยท่ี์เนน้สนุก ไดค้วามรู้ ท าใหน่้าเรียน และผูเ้รียนมีอารมณ์ขนั มีความสุข 9 เทคนิคการสอน 

อาจารยใ์ชแ้นวการสอนท่ีดึงดูดความสนใจของนิสิต สอนทั้งสาระความรู้และการใชชี้วติ เน้ือหามี
การสอดแทรกเร่ืองเล่าตลกข าขนัระหวา่งสอน 

8 เทคนิคการสอน 
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จตินิสัยใดทีเ่พิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากวชิาอะไร 
เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ทีท่ าให้เกดินิสัยนั้น 

(เรียงตามล าดบัความถี่จากมากไปหาน้อย) 
ความถี่ 

แกนเร่ือง  
(theme) 

ไดรู้้ภาษาหรือค าท่ีแปลกไปจากเดิม ไดเ้รียนรู้ภาษาและไดห้ดัใชอ้ยา่งยดืหยุน่ ไดเ้รียนรู้วา่ควร
ท างานอยา่งมีความสนุกสนาน 

5 กิจกรรม เกมส์ 

ชอบในความตลกข าขนัของอาจารย ์ซ่ึงท าใหอ้ยากฟังเวลาท่ีอาจารยพ์ดู 4 อตัลกัษณ์ของผูส้อน 

อาจารยม์กัจะน าเร่ืองต่างๆมาเล่าใหฟั้งในหอ้งเรียน ท าใหไ้ดค้วามรู้นอกเหนือจากวชิาท่ีไดเ้รียน 3 เทคนิคการสอน 

ใหนิ้สิตท ากิจกรรมกลุ่มโดยน าเสนองานโฆษณา  3 กิจกรรม เกมส์ 

ดนตรีวถีิไทยศึกษา N(21) 

อาจารยผ์ูส้อนเป็นคนเฮฮา มีอารมณ์ขนั  ท าใหไ้ม่เครียด 7 อตัลกัษณ์ของผูส้อน 

เป็นการเรียนท่ีมีความสนุกสนานไดท้ั้งความรู้และความสนุกสนาน ไม่เบ่ือ 6 เทคนิคการสอน 

การไดท้ างานและท ากิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่ๆช่วยใหมี้อารมณ์ขนัและรอยยิม้ 6 งานกลุ่ม 

จากการเรียนเป่าขลุ่ย 2 กิจกรรม เกมส์ 

ทกัษะชีวติ N(7) 
อาจารยแ์ต่ละท่านพดูคุยสนุกสนานพร้อมสอดแทรกขอ้คิดและยกตวัอยา่งสถานการณ์ใน
ชีวติประจ าวนั 

7 เทคนิคการสอน 

การรู้เท่าทนัส่ือ N(4) อาจารยส์อนโดยใชค้วามสนุกสนาน มีกิจกรรมใหเ้ล่น มีการเล่นเกมส์ 4 กิจกรรม เกมส์ 

ความสุขกบังานอดิเรก N(4) 
อาจารยส์อนสนุก ไดอ้ารมณ์ขนั ไดรั้บความรุ้ท่ีไม่เคยรู้มาก่อน นกัเรียนจึงเป็นคนอารมณ์ขนัตาม
ไปดว้ย เรียนดว้ยรู้สึกสนุกและมีความสุข 

2 อตัลกัษณ์ของผูส้อน 

โดยการมองหาความสุขจากรอบๆตวั  2 พบบทเรียน 

วทิยาศาสตร์ในชีวติ 
ประจ าวนั  N(4) 

อาจารยป์ระจ ารายวชิามีอธัยาศยัดี มีอารมณ์ขนั ใจดี  2 อตัลกัษณ์ของผูส้อน 

โจทยบ์างขอ้ท่ีคิดวา่ยากและท าไม่ได ้แต่เม่ือท าไดม้นัรู้สึกดีมาก สนุกทุกคร้ัง 2 ส ารวจตวัเอง 

ศิลปะในชีวติประจ าวนั N(4) 
ไดท้ าแบบฝึกหดัลงในสมุด มีการใชสี้สนัเพ่ือใหง้านน่าสนใจมากข้ึน 3 ใชก้ารบา้น 

เกิดเร่ืองมากมายเขา้มาในชีวติ ดีบา้งร้ายบา้ง  แต่ศิลปะช่วยเยยีวยาอะไรหลายๆอยา่งไดจ้ริงๆ 1 สถานการณ์บงัคบั 

การจดัการการด าเนินชีวติ  
N(2) 

เม่ือเราเรียนวชิาท่ีเราสนุกไปดว้ยเราก็จะมีความตั้งไดเ้รียนวชิามากข้ึนหลายเท่า 1 เจอเหตุการณ์ท่ีชอบใจ 

เรียนดว้ยความสนุกสนาน 1 เทคนิคการสอน 
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จตินิสัยใดทีเ่พิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากวชิาอะไร 
เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ทีท่ าให้เกดินิสัยนั้น 

(เรียงตามล าดบัความถี่จากมากไปหาน้อย) 
ความถี่ 

แกนเร่ือง  
(theme) 

กีฬาและการออกก าลงักาย 
N(2) 

ไดเ้ล่นกีฬาร่วมกบัเพ่ือน นอกจากไดสุ้ขภาพดีแลว้สุขภาพใจยงัดีอีกดว้ย 2 กิจกรรม เกมส์ 

สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาคน้ควา้  N(2) 

มีอาจารยท่์านหน่ึงไดใ้หข้อ้คิดการใชชี้วติในมหาวทิยาลยัอยา่งมีความสุข 2 พบบทเรียน 

พฤติกรรมมนุษย ์N(1) 
เกิดจากการเรียนแลว้อาจารยไ์ดถ้ามความคิดเห็นของเราและเพ่ือนๆค าตอบมีหลากหลายบางอนั
เป็นอะไรท่ีนึกไม่ถึงจนท าใหส้นุกและฮา 

1 กิจกรรม เกมส์ 

     
1. มีน ้ าอดน ้ าทน  A(216) 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน A(93) 

อาจารยใ์หอ่้านบทต่างๆ ท าใหต้อ้งตั้งใจและฝึกฝนตวัเอง มีความอดทนท่ีจะท างานใหบ้รรลุเสร็จ
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

17 สถานการณ์บงัคบั 

เรียนกบัอาจาร์ยต่างชาติท าใหต้อ้งตั้งใจฟังมากข้ึน เพ่ือจะไดรู้้สึกคุน้เคยกบัส าเนียงเจา้ของภาษา 
ตอ้งท าการบา้นทุกวนั  

15 สถานการณ์บงัคบั 

มีความอดทนต่อการท างาน การท าขอ้สอบแบบไม่รู้ค  าศพัทท์ าใหต้อ้งหาศพัทเ์พ่ิม 14 การฝึกฝน/Quiz 

อาจารยส์อนและใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบททุกคร้ังท่ีเรียนจบบท ท าใหข้ยนัเรียนมากข้ึน 13 การฝึกฝน/Quiz 

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเราจะตอ้งมีการเปิดใจ ใหโ้อกาศทุกคนแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจ ใน
การท างานต่างๆ 

8 กิจกรรม เกมส์ 

ตอ้งทนฟังอาจารยต์  าหนิเพื่อนท่ีมาสายเป็นประจ า 7 เจอเหตุการณ์ท่ีไม่ชอบใจ 

บทเรียนไปเร็วแต่ไม่เขา้ใจท าใหไ้ม่อยากเรียนแต่ก็อดทนไปเรียน 7 สถานการณ์บงัคบั 

รู้จกัอดทนต่อสถานการณในหอ้งเรียนขณะท่ีเพ่ือนๆไม่ตั้งใจเรียนและส่งเสียงดงัรบกวน 6 เจอเหตุการณ์ท่ีไม่ชอบใจ 

ส าเนียงและลกัษณะในการพดูของอาจารยท์ าใหเ้ขา้ใจยาก  6 อตัลกัษณ์ของผูส้อน 

ทกัษะชีวติ  A(28) 

ไดท้ าซุม้ นิทรรศการ เป็นงานท่ีใหญ่ ตอ้งมีความอดทนต่อเพ่ือนร่วมงาน น าความรู้เก่ามาท างาน  9 ภาคสนาม 

การท างานกลุ่มท่ีตอ้งอดกลั้นความไม่พอใจ ไม่ตอ้งพดูออกไป เพ่ือท่ีจะไม่ใหเ้กิดความแตกแยกกนั 8 งานกลุ่ม 

การสอบเก็บคะแนนทุกบท ท าใหต้อ้งกลบัมาทบทวนสม ่าเสมอ 8 การฝึกฝน/Quiz 

อดทนต่อความง่วง พยายามท่ีจะบงัคบัตวัเองใหต่ื้นตวัอยูต่ลอดเวลา 3 สถานการณ์บงัคบั 
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จตินิสัยใดทีเ่พิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากวชิาอะไร 
เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ทีท่ าให้เกดินิสัยนั้น 

(เรียงตามล าดบัความถี่จากมากไปหาน้อย) 
ความถี่ 

แกนเร่ือง  
(theme) 

ศิลปะในชีวติประจ าวนั  
A(21) 

การท าผลงานศิลปะ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ใช่ความถนดั ท าใหต้อ้งใชค้วามอดทนมากข้ึน 9 เจอเหตุการณ์ท่ีไม่ชอบใจ 

การท่ีตอ้งใชส้มาธิ ตอ้งใชจิ้นตนาการในการคิดงาน ตอ้งมีอารมณ์ร่วมกบังานท่ีท า ตอ้งใจเยน็ 4 กิจกรรม เกมส์ 

ความหงุดหงิดน าไปสู่ความใจเยน็เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  3 การฝึกฝน/Quiz 

การท าโครงงานท่ีอาจารยผ์ูส้อน สัง่มกัเจออุปสรรคบ่อยคร้ัง จึงท าไหรู้้วา่ตนเองมีความอดทนมาก
ข้ึนกวา่เดิม 

3 สถานการณ์บงัคบั 

ฝึกการใส่ใจลงไปในงาน และท าใหเ้ราอดทนกบังานมีความยากข้ึนเร่ือยๆ 2 การฝึกฝน/Quiz 

วา่ยน ้ า  A(16) 
มีความอดทนในการวา่ยน ้ าระยะทางท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือวา่ยน ้ าใหถึ้งเป้าท่ีตั้งไวแ้ละฝึกฝนสม ่าเสมอ 12 กิจกรรม เกมส์ 

จากการท่ีจะตอ้งต่ืนแตเ่ชา้เพ่ือมาเรียนวา่ยน ้ า 4 กิจกรรม เกมส์ 

ทกัษะภาษาไทย  A(15) 

ตอ้งทนฟังในส่ิงท่ีไม่เก่ียวกบัเน้ิอหาท่ีเรียน หนงัสือเล่มหนา เน้ือหาเยอะ ตอ้งอดทนอ่าน 4 สถานการณ์บงัคบั 

ไดรู้้จกัการตรงต่อเวลาในการมาเรียนใหท้นัเวลาท่ีเรียน 3 สถานการณ์บงัคบั 

เพราะตอ้งทนกบัความน่าเบ่ือของวชิานั้นเป็นเวลา2ชม. อาจารยค์อ่นขา้งมีกฏระเบียบในชั้นเรียนสูง 
เขม้งวด ท าใหน้กัศึกษาเครียดเเละกดดนั 

3 สถานการณ์บงัคบั 

ต่ืนไปเรียนตอนเชา้ บางคร้ังท าใหง่้วงนอน ตอ้งพยายามอดทนท่ีจะเรียน เพื่อความรู้ท่ีจะไดรั้บ 3 สถานการณ์บงัคบั 

มีความอดทนท่ีจะท างานใหบ้รรลุเสร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 2 ใชก้ารบา้น 

มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  A(11) 
มุ่งมัน่ท างานใหเ้สร็จตรงตามเวลา 4 ใชก้ารบา้น 

มีการลงพ้ืนท่ีไดพ้ดูคุยกบัชาวบา้นเพ่ือเก็บขอ้มูล 4 ภาคสนาม 

มีกิจกรรมใหท้ าในคาบเรียนทุกสปัดาห์ ใหค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองจากเอกสารท่ีแจก 3 ใชก้ารบา้น 

กีฬาและการออกก าลงักาย  
A(9) 

มีน ้ าอดน ้ าทนมากข้ึนจากการทดสอบออกก าลงักายเช่นในการวิง่ 1000  เมตร การวิง่กระสอบ 9 กิจกรรม เกมส์ 

วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  A(9) 
ท าใหไ้ดรู้้จกัควบคุมอารมณ์ของตนเอง พยายามคิดหาวธีิท่ีจะส่ือสารกบัเพ่ือนเวลาท างานกลุ่ม 4 งานกลุ่ม 

เวลามีงานกลุ่ม เพ่ือนจะนัง่เงียบไม่ช่วยกนัตอบหรือไม่สนใจงานเลย ใหเ้ราจดและท าอยูค่นเดียว 3 เจอเหตุการณ์ท่ีไม่ชอบใจ 

เพ่ือนร่วมกลุ่มใชอ้ารมณ์และน ้ าเสียงหยาบคายในการพดูกบัเรา 2 เจอเหตุการณ์ท่ีไม่ชอบใจ 
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จตินิสัยใดทีเ่พิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากวชิาอะไร 
เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ทีท่ าให้เกดินิสัยนั้น 

(เรียงตามล าดบัความถี่จากมากไปหาน้อย) 
ความถี่ 

แกนเร่ือง  
(theme) 

สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาคน้ควา้  A(4) 

เรียนกบัส่ือท่ีใชใ้นการเรียน และตอ้งตั้งใจฟังไม่งั้นหลบั 4 ส่ือการสอน 

อารยธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  A(3) 

ออกส ารวจขอ้มูลในชุมชนหมู่บา้น 3 ภาคสนาม 

ไทยกบัประชาคมโลก  A(2) เน้ือหาเยอะมาก จึงตอ้งพยายามใชค้วามอดทนตั้งใจเรียนและพยามท าความเขา้ใจเน้ือหาทั้งหมด 2 สถานการณ์บงัคบั 

ความสุขกบังานอดิเรก  A(2) การท างานเป็นกลุ่มท าใหเ้ราทราบวา่ในสงัคมเราตอ้งเจออะไรเช่นน้ีอีกมากมาย 2 งานกลุ่ม 

วทิยาศาสตร์ในชีวติ 
ประจ าวนั  A(2) 

การพบกบัโจทยท่ี์มีความซบัซอ้น ท าใหเ้ราพยายามท่ีจะท าแบบฝึกหดัจนส าเร็จ  2 การฝึกฝน/Quiz 

การจดัการการด าเนินชีวติ 
A(1) 

มีการท าแบบฝึกหดัในหนงัสือ และเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นออนไลน์เวร์ิคบุ๊ค 1 ใชก้ารบา้น 

     
7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา  
G(207) 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  G(152) 

การสนทนาภาษาองักฤษท าใหเ้ราสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้การจบัคู่พดูบท
สนทนาหนา้หอ้งกบัเพ่ือนต่างคณะ และการท าวดิิโอเป็นกลุ่ม 

37 กิจกรรม เกมส์ 

การท่ีเพ่ือนพดูองักฤษผิดค า เราก็จะเอามาคิดวา่ท าไมถึงพดูผิด เพราะเหตุใด แลว้จึงหาเหตผุลจาก
รอบขา้ง ตรวจทานค าตอบ หลงัท าแบบฝึกหดับ่อยๆ และค่อยๆคิดอยา่งรอบคอบ  

34 การฝึกฝน/Quiz 

การเรียนโดยการโตต้อบซกัถาม การถาม-ตอบของอาจารย ์ท าใหก้ลา้ท่ีจะซกัถามและพดูคุยภาษาท่ี
ไม่ถนดัมากข้ึน ท าใหก้ลา้คิด กลา้ตอบ และกลา้แสดงออกมากข้ึน 

28 เทคนิคการสอน 

อาจารยใ์หดู้วดีิโอการสนทนาภาษาองักฤษ แลว้เราตั้งใจฟัง เพ่ือร่วมกนัตอบค าถาม 27 ส่ือการสอน 

การท่ีเราไดฝึ้กพดูสนทนากบัอาจารย ์มีการคน้หาค าศพัทด์ว้ยตนเอง ไดต้ั้งค  าถามถามอาจารยใ์นส่ิง
ท่ีเราไม่เขา้ใจและตั้งค  าถามเลียนแบบแบบฝึกหดัถามเพ่ือน  

26 เทคนิคการสอน 

ทกัษะภาษาไทย  G(21) 
ไดค้วามรู้เก่ียวกบัทกัษะภาษาและการใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง การใชค้  า การพดู และการอ่าน 12 การฝึกฝน/Quiz 

อาจารยใ์หนิ้สิตตั้งค  าถาม วเิคราะห์ปัญหาต่างๆจากบทความ  การพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆจาก
การอ่านหนงัส่ือ วชิาทกัษะภาษาไทยสอนใหต้ั้งค  าถาม สอนใหคิ้ด จึงท าใหนิ้สยันั้นเพ่ิมข้ึน 

9 ใชก้ารบา้น 



 
 

 

-105- 

จตินิสัยใดทีเ่พิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากวชิาอะไร 
เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ทีท่ าให้เกดินิสัยนั้น 

(เรียงตามล าดบัความถี่จากมากไปหาน้อย) 
ความถี่ 

แกนเร่ือง  
(theme) 

ทกัษะชีวติ G(9) การตอบค าถามของอาจารยผ์ูส้อน การมอบหมายงานใหท้ า 9 ใชก้ารบา้น 

สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาคน้ควา้  G(8) 

การเรียนการสอนท่ีกระตุน้ใหสื้บคน้ขอ้มูลเพ่ือน ามาเขียนบรรยายในการท างานส่ง 8 ใชก้ารบา้น 

วทิยาศาสตร์ในชีวติ 
ประจ าวนั  G(6) 

จากการท าแบบฝึกหดัทุกๆบท ท าใหเ้กิดการตั้งค  าถามและหาค าตอบ  2 การฝึกฝน/Quiz 

มีการท าโครงงานเก่ียวกบัการส ารวจความคิดเห็นในรายวชิา 2 กิจกรรม เกมส์ 

การเรียนวทิยาศาสตร์ ตอ้งฝึกฝนและหาวธีิการท าโจทยใ์นวธีิของตวัเอง 2 การฝึกฝน/Quiz 

มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม G(4) มีการลงพ้ืนท่ีไดพ้ดูคุยกบัชาวบา้นเพ่ือเก็บขอ้มูล 4 ภาคสนาม 

พฤติกรรมมนุษย ์G(3) อาจารยใ์หฝึ้กท าแบบฝึกหดั เม่ือสงสยัและหาความรู้เพ่ิมเติม จึงเกิดความเขา้ใจมากข้ึน 3 การฝึกฝน/Quiz 

การจดัการการด าเนินชีวติ  
G(2) 

การท่ีอาจารยไ์ดม้อบหมายงานใหอ่้านบทความและตอบค าถามจากบทความท่ีอ่าน 1 ใชก้ารบา้น 

เม่ืออาจารยใ์ห่เล่นเกม ส่วนใหญ่มกัจะเป็นเกมท่ีตอ้งใชไ้หวพริบ 1 กิจกรรม เกมส์ 

การเมือง เศรษฐกิจ และ
สงัคม  G(1) 

ฝึกการถามตอบปัญหาจากหนงัสือในหอ้งเรียน มีการอภิปรายในชัว่โมง 1 การฝึกฝน/Quiz 

ชีวติและสุขภาพ  G(1) 
ท าใหเ้ราไดค้วามรู้อยา่งหลากหลายทั้งจากอาจารยแ์ละเพ่ือนๆ ท าใหเ้ราไดใ้ชค้วามคิดตลอด ท าให้
การเรียนไม่น่าเบ่ือเพราะตอ้งฟังอาจารยอ์ยา่งเดียว 

1 กิจกรรม เกมส์ 

     
9. คิดและส่ือสารดว้ยความ
ชดัเจนและตรงเผง  I(199) 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  I(136) 

อาจารยใ์หแ้ตง่ประโยคและออกมาพดูหนา้ชั้นเรียนบ่อยๆ ท าใหไ้ดฝึ้กคิดและเขียนและพดู มีความ
กลา้เเละมีส าเนียงท่ีดีข้ึน การฟัง การพดู ภาษาองักฤษยิง่ออกเสียงชดัเจน จะท าใหเ้กิดความอยากพดู
อยากเรียนต่อไป 

34 การพูดหนา้ชั้น 

การกลา้แสดงออกเช่นการตอบค าถามภาษาองักฤษ และการคิดวเิคราะห์จากการท าแบบฝึกหดัใน
หอ้งเรียน เป็นตน้ 

22 การฝึกฝน/Quiz 

ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ในวชิาภาษาองักฤษ มีการสนทนากบัอาจารยผ์ูส้อน 
อาจารยจ์ะพยายามใหนิ้สิตพดูภาษาองักฤษโตต้อบตลอด เรียกตอบรายคนตลอดเวลาท่ีเรียน 

20 เทคนิคการสอน 
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จตินิสัยใดทีเ่พิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากวชิาอะไร 
เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ทีท่ าให้เกดินิสัยนั้น 

(เรียงตามล าดบัความถี่จากมากไปหาน้อย) 
ความถี่ 

แกนเร่ือง  
(theme) 

อาจารยใ์หฝึ้กหดัการสนทนาภาษาองักฤษหนา้หอ้ง  จบัคู่สนทนา ในสถานการณ์ต่างๆ  ท าใหก้ลา้
แสดงออกมากข้ึน ท าใหเ้ราฝึกการส่ือสารไปในตวั เช่น ฝึกการบอกทาง ฝึกการสัง่อาหาร 

19 การพูดหนา้ชั้น 

วชิาทกัษะภาษาองักฤษท าใหคิ้ดไดอ้ยา่งดี มีความคิดท่ีแน่นอนและแม่นย  า เพ่ิมทกัษะของตวัเองได้
ในการอ่านออกเสียง ฟัง พดู คิด  

17 ส ารวจตวัเอง 

การส่งไมคใ์หนิ้สิตทุกคนไดพ้ดูและออกเสียงภาษาองักฤษสามารถท าใหจ้ดจ าค าศพัทแ์ละออก
เสียงไดถู้กตอ้งมากข้ึน 

9 กิจกรรม เกมส์ 

อาจารยส์อนอยา่งละเอียด โดยเฉพาะ การสะกดค า การอ่านออกเสียง ไวยกรณ์ เป็นตน้ 8 เทคนิคการสอน 

การท าขอ้สอบ Reading ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ หาค าตอบท่ีมีอยูใ่นเน้ือเร่ือง และไม่คิดไปเอง 7 เทคนิคการสอน 

ทกัษะภาษาไทย  I(29) 

ไดฝึ้กเขียนและคิดวเิคราะห์บทความ สรุปประเด็นและหาประเดน็ได ้การอ่านและแปลความหมาย
อยา่งชดัเจน  

12 การฝึกฝน/Quiz 

การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนบ่อยๆ ไดรั้บความรู้ดา้นการส่ือสารอยา่งถูกวธีิใหถู้กตอ้งเเละ
ชดัเจนเหมาะสม 

9 การพูดหนา้ชั้น 

ไดจ้ากการท าโครงการจิตอาสาร่วมกบัเพ่ือนต่างคณะ ไดพ้ดูคุยและแสดงความคิดเห็น  การท างาน
เป็นกลุ่มตอ้งรู้จกัฟังความเห็นจากบุคคลอ่ืน ๆ นอกจากตวัเอง ไดรู้้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และ
การมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผม่ากข้ึน 

8 กิจกรรม เกมส์ 

ทกัษะชีวติ  I(14) 
ฝึกใหคิ้ดและส่ือสารดว้ยความชดัเจน ทบทวนตวัเองอยูเ่สมอวา่ ส่ิงท่ีส่ือออกไป มนัถูกตอ้ง
ครบถว้นมากนอ้ยเพียงใด มีความชดัเจนมากนอ้ยขนาดไหน 

11 กิจกรรม เกมส์ 

ตอ้งส่ือสารพดูคุยกนัแบบจริงจงัเพราะงานบางงานเร่งด่วน 3 กิจกรรม เกมส์ 

การรู้เท่าทนัส่ือ I(4) กิจกรรมน าเสนอหนา้ชั้นเรียนเก่ียวกบัโฆษณาจากส่ือ 4 การพูดหนา้ชั้น 

วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  I(4) การท างานท่ีมีความยุง่ยากในการบริหารเวลาพร้อมทั้งความร่วมมือของสมาชิกกลุ่ม 4 กิจกรรม เกมส์ 

อารยธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน I(4) 

ไดล้งพ้ืนท่ีในการท างาน ท าใหไ้ดเ้ตรียมความพร้อมก่อนจะไดป้ฏิบติัจริง 4 ภาคสนาม 
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จตินิสัยใดทีเ่พิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากวชิาอะไร 
เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ทีท่ าให้เกดินิสัยนั้น 

(เรียงตามล าดบัความถี่จากมากไปหาน้อย) 
ความถี่ 

แกนเร่ือง  
(theme) 

สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาคน้ควา้  I(3) 

จากการท างานกลุ่ม ร่วมงานกนัหลายคนจึงท าใหเ้กิดความคิดเห็นส่วนรวม 3 งานกลุ่ม 

วทิยาศาสตร์ในชีวติ 
ประจ าวนั I(2) 

วชิาวทิยาศาสตร์ท าใหมี้ความคิดรอบคอบและคิดอยา่งเป็นระบบ 2 การฝึกฝน/Quiz 

ภาวะผูน้ ากบัความรัก  I(2) 
มีการดีเบตหรือโตว้าที เพ่ือรู้จกัใชค้วามรู้และความคิดต่อยอดจากส่ิงท่ีไดเ้รียนมา 1 กิจกรรม เกมส์ 

ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นหวัหนา้กลุ่ม ท าใหรู้้จกัมอบหมายงานใหเ้ป็น  1 งานกลุ่ม 

การจดัการการด าเนินชีวติ  
I(1) 

เพ่ิมข้ึนหลงัจากเราตอ้งมีการท าการบา้นมีการท า online workbook ใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 1 ใชก้ารบา้น 

     
16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  
P(185) 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  P(110) 

การเรียนกบัเจา้ของภาษาท าใหมี้ความอยากรู้ สนใจในส าเนียงการพดูมากข้ึน 24 อตัลกัษณ์ของผูส้อน 

ไดพ้บขอ้บกพร่องของตนเองในดา้นต่างๆ จึงตอ้งขวนขวายในการหาความรู้เพ่ิมมากข้ึน ไดอ้อกมา
พดูหนา้ชั้นแต่พดูไม่ไดเ้ลยจึงพยายามเรียนมนัมากข้ึน เวลาคุยภาษาองักฤษมกัจะใชรู้ปแบบ
ประโยคผิดหลงัจากเรียนไปก็เร่ิมปรับปรุงมากข้ึน 

19 การพูดหนา้ชั้น 

จากการท างานกลุ่มและจากการเรียนรู้วฒันธรรมจากอาจารยต์่างประเทศ 17 งานกลุ่ม 

เม่ือไดเ้จอศพัทไ์หม่ๆจริงเกิดความอยากรู้อยากจ า จึงตอ้งเปิดหาความหมายของศพัทน์ั้นๆ 15 การฝึกฝน/Quiz 

มีความตั้งใจมุ่งมัน่เพ่ิมข้ึนหลงัจากเรียนเพราะอาจารยส์อนไดอ้ยา่งเขา้ใจ ใส่ใจฝึกฝนภาษาองักฤษ
มากข้ึน เช่น ฟังเพลง อ่านหนงัสือ ดูหนงั องักฤษมากข้ึน 

14 ส่ือการสอน 

การเรียนนอกหอ้งเรียนโดยการเรียนรู้ผา่นการอ่านเอง หรือการชมภาพยนตภ์าษาองักฤษ 13 ภาคสนาม 

ไม่ชอบวชิาภาษาองักฤษ แต่ไม่อยากปล่อยวชิาน้ีไป เลยตอ้งการท่ีจะเปิดตนเองเขา้หาวชิาใหไ้ด ้ท า
ใหอ้ยากฝึกฝน ดว้ยเวลาและโอกาส อนาคตเป็นส าคญั 

8 สถานการณ์บงัคบั 

สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาคน้ควา้ P(30) 

การท่ีอาจารยใ์หข้อ้มูลข่าวสารต่างๆเพ่ิมและใหอ้อกไปพดูหนา้ชั้นเรียน 12 การพูดหนา้ชั้น 

มีโจทยใ์หม่ๆ บทความใหม่ๆใหอ่้านใหคิ้ดหาค าตอบเเละเหตผุลของเหตุการณ์นั้นๆ เรียนรู้เก่ียวกบั
โปรแกรมใหม่ๆ และเทคโนโลยใีหม่ท่ีไม่เคยรู้มาก่อน 

11 ส่ือการสอน 
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จตินิสัยใดทีเ่พิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากวชิาอะไร 
เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ทีท่ าให้เกดินิสัยนั้น 

(เรียงตามล าดบัความถี่จากมากไปหาน้อย) 
ความถี่ 

แกนเร่ือง  
(theme) 

ไดพ้บขอ้บกพร่องของตนเองในดา้นต่างๆ จึงตอ้งขวนขวายในการหาความรู้เพ่ิมมากข้ึน 7 พบบทเรียน 

ทกัษะภาษาไทย P(11) 
ไดรั้บความรู้เร่ืองวรรณกรรมในยคุปัจจุบนัและมีการบา้นจึงจ าเป็นตอ้งหาความรู้เพ่ิมเติม 4 ใชก้ารบา้น 

ไดพ้บขอ้บกพร่องของตนเองในดา้นต่างๆ จึงตอ้งขวนขวายในการหาความรู้เพ่ิมมากข้ึน 4 พบบทเรียน 

ไดพ้บครูผูส้อนท่ีไดอ้ธิบายในเร่ืองต่างๆใหเ้ขา้ใจ 3 อตัลกัษณ์ของผูส้อน 

ศิลปะในชีวติประจ าวนั P(9) 
เป็นวชิาท่ีตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ศึกษาภาพผลงานศิลปะต่างๆ เพ่ือน าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันา 
หรือสร้างสรรค ์ในผลงานของตนเอง 

5 กิจกรรม เกมส์ 

เป็นวชิาท่ีท าใหเ้กิดจิตนาการใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ 4 การฝึกฝน/Quiz 

วถีิชีวติในยคุดิจิตลั P(7) 
รู้จกัเทคโนโลยใีนปัจจุบนั ยคุศตัรวรรษท่ี 21 ท่ีตอ้งอยูใ่นโลกท่ีขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยมีี
อ านาจมากท่ีสุด 

4 เทคนิคการสอน 

ไดท้ าโครงงาน ไดคิ้ดและแกไ้ขปัญหาเอง 3 ใชก้ารบา้น 

ภาษา สงัคม และวฒันธรรม 
P(5) 

เปิดตนเองเพื่อรับความรู้มากและมีความรับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลาเพราะอาจารยมี์ความตรงต่อ
เวลาสูงมากๆ 

5 อตัลกัษณ์ของผูส้อน 

ทกัษะชีวติ P(4) วชิาน้ีท าใหเ้รามีความคิดมากมายหลากหลายมุมมองและท าใหเ้กิดความคิดอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงจะหยดุ
คิดไม่ได ้ 

4 พบบทเรียน 

พลงังานและเทคโนโลยใีกล้
ตวั  P(4) 

ไดท้ างานกลุ่มร่วมกบัเพ่ือนกบัรุ่นพ่ีต่างคณะต่างสาขา จึงท าใหเ้กิดการเปิดตวัเองท่ีจะไดรั้บรู้ส่ิง
ต่างๆเพ่ิมมากข้ึน 

4 กิจกรรม เกมส์ 

มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  P(2) สาระท่ีไดจ้ากบทเรียนกระตุน้ใหเ้กิดความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม 2 พบบทเรียน 

การเมือง เศรษฐกิจ และ
สงัคม  P(2) 

มีการคน้หาขอ้มูลท่ีอยากจะรู้เพ่ิมมากข้ึน ตั้งใจเรียนมากข้ึน 1 ใชก้ารบา้น 

มีความพยายามในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในแต่ละชัว่โมง   1 เทคนิคการสอน 

การจดัการการด าเนินชีวติ  
P(1) 

อาจารยเ์ล่าเร่ืองและวเิคราะห์ใหฟั้ง ท าใหฉ้นัอยากเปล่ียนตวัเองและเป็นคนท่ีแตกต่าง  1 เทคนิคการสอน 
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จตินิสัยใดทีเ่พิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากวชิาอะไร 
เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ทีท่ าให้เกดินิสัยนั้น 

(เรียงตามล าดบัความถี่จากมากไปหาน้อย) 
ความถี่ 

แกนเร่ือง  
(theme) 

12. ตอบสนองดว้ยความ
อศัจรรยใ์จและประหลาด
ใจ  L(173) 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  L(127) 

เรียนภาษาองักฤษกบัอาจารยต์่างชาติท าใหจ้ดจ า เรียนรู้ ส าเนียงภาษาองักฤษ ไดเ้รียนรู้ค าศพัทใ์หม่ 
ๆ รู้สึกอยากตั้งใจเรียน และสนใจภาษาองักฤษมากข้ึน 

25 อตัลกัษณ์ของผูส้อน 

ภาษาองักฤษ ท าใหเ้รากลา้พดูกบัชาวต่างชาติมากข้ึน กลา้แสดงออก ไม่เขินอาย จากท่ีไม่เคย ก็
เร่ิมท าได ้ไดใ้ชใ้นการสนทนา หรือเล่นเกม เม่ือเจอชาวต่างชาติเราสามารถพดูคุยและสนทนาได้
อยา่งคล่องแคล่ว มีชาวต่างชาติมาสอบถามทาง สามารถใหค้  าแนะน าได ้

21 ส ารวจตวัเอง 

ไดแ้รงบนัดาลใจในการเรียน ฟัง พดู อ่าน เขียน ไดพ้บเหตุการณ์การเรียนท่ีสนุก  20 เทคนิคการสอน 

ไดเ้จออาจารยท่ี์สอนดี สอนเขา้ใจ ท าใหอ้ยากเรียนองักฤษมากๆยิง่ข้ึนไป เน่ืองจากไม่เก่ง
ภาษาองักฤษอยูแ่ลว้ แต่อาจารยก็์เนน้ย  ้าและสอนใหจ้นเขา้ใจ 

17 เทคนิคการสอน 

ทกัษะการฟังเพ่ิมข้ึนและสามารถส่ือสารกบัอาจารยป์ระจ าวชิาได ้ 17 การฝึกฝน/Quiz 

ไดอ้อกไปตอบค าถามบนกระดาน ไดฝึ้กพดูทุกๆอาทิตย ์ท าใหรู้้สึกชอบ 16 การฝึกฝน/Quiz 

อาจารยเ์ปิดคลิปภาษาองักฤษใหดู้ เพ่ือใหเ้ขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน และสนุกมากกวา่เดิม ท าให้
อยากเรียนภาษาองักฤษ 

11 ส่ือการสอน 

ดนตรีวถีิไทยศึกษา  L(11) 
การเรียนแปลกใหม่ สนุกสนาน เป็นตวัของตวัเอง เรียนรู้ไดง่้าย มีส่ือประกอบการเรียนการสอน 7 เทคนิคการสอน 

เพราะเป็นวชิาท่ีชอบและครูสอนสนุก เลยตั้งใจเรียนเป็นพิเศษ 4 อตัลกัษณ์ของผูส้อน 

ทกัษะชีวติ  L(9) 
ไดพ้บครูผูส้อนท่ีไดอ้ธิบายในเร่ืองการใชชี้วติในรูปแบบต่างๆ 6 เทคนิคการสอน 

คะแนนกลางภาคออกแลว้ทอ้ พอไดแ้นวคิดจากวชิาทกัษะชีวติก็รู้สึกมีก าลงัใจสู ้ 3 พบบทเรียน 

ทกัษะภาษาไทย  L(7) อาจารยใ์นรายวชิาน้ีเล่าประสบการณ์ต่างๆท่ีท่านไดเ้จอใหนิ้สิตไดรั้บฟัง 7 เทคนิคการสอน 

มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  L(5) โลกใบน้ียงัมีอะไรเยอะแยะใหเ้ราไดเ้รียนรู้อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด มีเร่ืองอะไรต่างๆท่ีเราไม่เคยรู้มาก่อน 5 พบบทเรียน 

ไทยกบัประชาคมโลก  L(4) ไดรู้้ถึงเร่ืองท่ีเราไม่รู้ ไดล้องท าส่ิงท่ีท าไม่ได ้ไดป้ระสบการณ์ชีวติ ไดรั้บรู้ประวติัศาสตร์ของโลก 
การก าเนิดจกัรวาล ท าใหดิ้ฉนัมีความรู้ และต่ืนเตน้กบัส่ิงท่ีไดเ้รียน 

4 ส ารวจตวัเอง 

ศิลปะในชีวติประจ าวนั  L(4) พบเจอศิลประรูปแบบใหม่และปรับมาประยกุตใ์ชก้บัตนในส่ิงรอบขา้งตวัเอา 4 ภาคสนาม 

ไดค้ะแนนวชิาน้ีเยอะมาก รู้สึกมีก าลงัใจในการเรียน อยากท าใหไ้ดแ้บบน้ีเร่ือยๆไป  1 ส ารวจตวัเอง 
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จตินิสัยใดทีเ่พิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากวชิาอะไร 
เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ทีท่ าให้เกดินิสัยนั้น 

(เรียงตามล าดบัความถี่จากมากไปหาน้อย) 
ความถี่ 

แกนเร่ือง  
(theme) 

การจดัการการด าเนินชีวติ 
L(3) 

การเรียนท่ีเเสดงใหเ้ห็นประโยชน์ เเละไม่เลือกท่ีจะเพิกเฉย 1 ส ารวจตวัเอง 

ฉนัเป็นคนท่ีไม่กลา้มาก่อน มนัยากท่ีจะเปล่ียน แต่ฉนัตอ้งท าได ้ฉนัจะพฒันาตนเอง 1 ส ารวจตวัเอง 

อารยธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  L(2) 

เรียนรู้ประวติัศาสตร์โลก เรียนรู้การเช่ือมโยงของเหตุการณ์ 2 พบบทเรียน 

วทิยาศาสตร์ในชีวติ 
ประจ าวนั  L(1) 

การแกปั้ญหาท่ียากๆ  และภูมิใจกบัการท่ีเราแกปั้ญหาขอ้นั้นได ้ 1 ส ารวจตวัเอง 

     
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีต
ใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์
ใหม่  H(111) 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  H(73) 

ไดน้ าความรู้จากการเรียนวชิาภาษาองักฤษมาใชใ้นการสนทนากบัชาวต่างชาติในหอพกั ไดใ้ช้
ภาษากบัคนต่างชาติจริงๆ กลา้พดูมากข้ึน และเกิดความอยากท่ีจะเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน 

27 ส ารวจตวัเอง 

ไดเ้รียนรู้เร่ืองราวของต่างประเทศนอกเหนือจากในหนงัสือเพราะอาจารยเ์ป็นชาวต่างชาติ ได้
ทบทวนแกรมม่า และความรู้ท่ีจะน าไปใชใ้นอนาคตและในสายงาน 

18 อตัลกัษณ์ของผูส้อน 

อาจารยใ์หท้ างานท่ีเราจะตอ้งคุยกบัชาวต่างชาติเป็นบทสนทนาผา่นส่ือโซเช่ียลมีเดีย 13 ภาคสนาม 

ความรู้ท่ีไดเ้รียน น ามาแต่งประโยค บทสนทนาเป็นภาษาองักฤษกบัเพ่ือน หนา้ชั้นเรียน ไดคุ้ยกบั
ชาวต่างชาติมากข้ึน 

11 การฝึกฝน/Quiz 

ในพ้ืนฐานมีศพัทไ์ม่ค่อยเยอะท าใหส่ื้อสารกบัอาจารยไ์ม่เขา้ใจกนั 4 สถานการณ์บงัคบั  

ทกัษะภาษาไทย  H(8) ไดรั้บทกัษะและการบูรณาการใชภ้าษากบัส่ิงท่ีอยูร่อบตวัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการท ากิจกรรม
ต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมายหรือรับผดิชอบในกิจกรรมนั้นๆ 

8 กิจกรรม เกมส์ 

สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาคน้ควา้  H(8) 

จู่ๆไดรั้บมอบหมายในงานท่ีแปลกใหม่และไม่เคยท า ตอ้งพยายามรวบรวมขอ้มูลเพื่อสรุปความรู้ 6 สถานการณ์บงัคบั  

การท า My family tree โดยใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาจากวชิาสารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้ท า 1 ใชก้ารบา้น 

เรียนรู้การน าเสนอ การใช ้infographic การคดัลอกขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 1 การพูดหนา้ชั้น 

วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  H(6) ในการแสดงหนา้ชั้นเรียน ไดน้ าความรู้ท่ีเคยเรียนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ การใชชี้วติอยา่งรอบคอบ 
การใชส่ื้ออยา่งมีสติ  

6 กิจกรรม เกมส์ 
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จตินิสัยใดทีเ่พิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากวชิาอะไร 
เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ทีท่ าให้เกดินิสัยนั้น 

(เรียงตามล าดบัความถี่จากมากไปหาน้อย) 
ความถี่ 

แกนเร่ือง  
(theme) 

อารยธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  H(6) 

การจดับู๊ดนิทรรศการ ท าใหมี้ความคิดสร้างสรรค ์มีการท างานเป็นทีม 6 ภาคสนาม 

ดนตรีวถีิไทยศึกษา  H(4) ไดรั้บความรู้เพ่ิมเติมในเร่ืองของดนตรีไทย มีประวติัความเป็นมาอยา่งไร มีวธีิเล่นอยา่งไร เป็นตน้ 4 กิจกรรม เกมส์ 

ไทยกบัประชาคมโลก  H(3) เม่ือไดจ้ดจ่อกบัการเรียนและฟังอาจารยแ์ลว้ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดดี้ข้ึน 3 ส ารวจตวัเอง 

วทิยาศาสตร์ในชีวติ 
ประจ าวนั  H(3) 

เพราะชอบวชิาวทิยาศาสตร์มากและมีความสนใจเป็นอยา่งมากในการเรียนวชิาน้ี 2 เจอเหตุการณ์ท่ีชอบใจ 

โจทยก์ารคิด ท าใหเ้ราตอ้งปรับตวัและท าความเขา้ใจ 1 ใชก้ารบา้น      
15. คิดอยา่งพ่ึงพา  O(107) 

ทกัษะชีวติ  O(31) 

จากการแบ่งกลุ่มท างาน ทุกคนต่างช่วยกนัระดมความคิดในการท างานนั้นๆใหส้ าเร็จ 12 งานกลุ่ม 

จากงานกลุ่มท่ีตอ้งคอยรับฟังความคิด ขอ้เสนอต่างๆจากคนในกลุ่มเพ่ือพฒันางาน 8 งานกลุ่ม 

กิจกรรมจดัซุม้ เพราะทุกคนในกลุ่มตอ้งช่วยกนัท างาน แบ่งหนา้ท่ีกนั และออกความคิดเห็น 7 งานกลุ่ม 

มีตวัช่วยท่ีน าเราประสบความส าเร็จ ท าใหเ้รามองเห็นความเป็นตวัของเราเอง 4 พบบทเรียน 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  O(15) 
มีความเห็นอกเห็นใจ และเขา้ใจผูอ่ื้นมากข้ึน เวลาเรียนก็ช่วยกนัท าใหง้านส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 9 กิจกรรม เกมส์ 

เม่ือเราไม่รู้ในการแปลภาษาองักฤษก็จะคอยถามเพ่ือน แต่หากเรารู้เราก็จะช่วยบอกเพ่ือน 6 การฝึกฝน/Quiz 

มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  O(10) 
จากการแบ่งกลุ่มท างาน ทุกคนต่างช่วยกนัระดมความคิดในการท างานนั้นๆใหส้ าเร็จ 8 งานกลุ่ม 

ช่วยกนัคิดคน้โครงการท่ีจะจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเราพบไดจ้ริงในปัจจุบนั 2 กิจกรรม เกมส์ 

สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาคน้ควา้  O(9) 

ทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม ยอมรับความคิดเห็นผูอ่ื้นมากข้ึน จบัคู่กบัเพ่ือนแบ่งหนา้ท่ีตามความถนดั
ของแต่ละคนจึงท าใหส้ามารถท างานร่วมกบัเพ่ือนไดดี้ 

9 งานกลุ่ม 

ศิลปะในชีวติประจ าวนั  
O(8) 

การท างานร่วมกนัเป็นทีม มีการคิดสร้างสรรคผ์ลงาน มีการแลกเปล่ียนความคิดกนั รับฟังความ
คิดเห็นผูอ่ื้นแลว้น าความคิดท่ีเหมาะสมกวา่มาใช ้

8 งานกลุ่ม 

ทกัษะภาษาไทย  O(7) 
มีการใหท้ าโครงการจิตอาสา จึงตอ้งท างานอยา่งมีระบบและเป็นทีมและมีอุปสรรคใ์นการท างาน
มากมาย 

4 ภาคสนาม 

การปรับตวัเขา้กบังานท่ีท ากบัเพ่ือนและนัง่ฟังอาจารยอ์ยา่งพยายามเขา้ใจ 3 เทคนิคการสอน 
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จตินิสัยใดทีเ่พิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากวชิาอะไร 
เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ทีท่ าให้เกดินิสัยนั้น 

(เรียงตามล าดบัความถี่จากมากไปหาน้อย) 
ความถี่ 

แกนเร่ือง  
(theme) 

ภาวะผูน้ ากบัความรัก  O(6) มีการแบ่งกลุ่มคละๆกนัท าใหไ้ดพ้บเจอคนท่ีไม่เคยรุ้จกั ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ฝึกการท างานเป็นทีม
กบัคนท่ีไม่คุน้เคย  

6 งานกลุ่ม 

อารยธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  O(6) 

ไดร่้วมมือกนัท างานเป็นกลุ่ม ไดแ้สดงความคิดเห็นของคนอ่ืนๆภายในกลุ่ม 6 งานกลุ่ม 

คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
พ้ืนฐาน  O(4) 

จากการท างานเป็นกลุ่ม เป็นทีม เพ่ือใหง้ามส าเร็จตามก าหนด 4 งานกลุ่ม 

ดนตรีวถีิไทยศึกษา  O(4) ไดมิ้ตรภาพจากเพ่ือนต่างคณะ ไดค้วามอดทนจากสถานการ์ณท่ีตึงเครียด 4 งานกลุ่ม 

ไทยกบัประชาคมโลก  O(3) ไดมี้การแบ่งกลุ่มท างานในหลายๆคร้ัง และมีการจดัซุม้ท างาน  3 งานกลุ่ม 

ความสุขกบังานอดิเรก  O(2) การท างานเป็นกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นและช่วยกนัท างานใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยกนั  2 งานกลุ่ม 

วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  O(2) มีแบบฝึกหดัทั้งท าเป็นกลุ่มและเด่ียว  2 การฝึกฝน/Quiz      
5. คิดเก่ียวกบัความคิดของ
ตน  E(97) 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  E(60) 

จากการท าแบบฝึกหดัและทบทวนขอ้ผดิพลาด ท าเเบบทดสอบเยอะ  ช่วยใหเ้ขา้ใจไดม้ากข้ึน 16 การฝึกฝน/Quiz 

อาจาร์ถาม แต่ตอบไม่ได ้ท าใหเ้รารู้วา่เราอ่อนภาษาองักฤษมาก จึงท าใหเ้รากลบัไปทบทวน รู้จกั
หลกัการส่ือสารท่ีถูกตอ้ง และความกลา้แสดงออก และกลา้ตอบมากข้ึน 

16 พบบทเรียน 

ในการเรียนภาษาองักฤษตอ้งกลา้ท่ีจะพดูและเขียนเพ่ือใหเ้กิคดวามรู้และกลา้แสดงออก ใหน้กัเรียน
ในหอ้งทุกคนพดูหรือเฉลยค าตอบแบบฝึกหดั  

15 การฝึกฝน/Quiz 

อาจารยจ์ะเป็นคนตรงเวลา ถา้มาเขา้หอ้งสาย เราจะรู้สึกไม่ดี ตอ้งมาตรงเวลา เป็นการฝึกใหเ้ราเป็น
คนตรงต่อเวลาดว้ย 

13 อตัลกัษณ์ของผูส้อน 

ทกัษะภาษาไทย  E(21) 

อาจารยม์อบหมายงานท่ีตอ้งอาศยัการคิด วเิคราะห์จากความรู้สึกนึกคิดของตนเองและผูอ่ื้นท่ี
ท างานร่วมกนั  

7 กิจกรรม เกมส์ 

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่างๆ จากส่ือท่ีผูส้อนเปิดใหช้ม รู้จกัวเิคราะห์เร่ืองท่ีน ามาใหอ่้านจากความคิด
ของตนเอง 

6 เทคนิคการสอน 

หลงัจากท่ีเรียนวชิาทกัษะภาษาไทยก็ไดค้วามรู้เยอะแยะมากมาย รู้จกัคิด วเิคราะห์ ก่อนท าอะไร  5 การฝึกฝน/Quiz 
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จตินิสัยใดทีเ่พิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากวชิาอะไร 
เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ทีท่ าให้เกดินิสัยนั้น 

(เรียงตามล าดบัความถี่จากมากไปหาน้อย) 
ความถี่ 

แกนเร่ือง  
(theme) 

อาจารยไ์ดเ้ล่าประสบการณ์ชีวติใหฟั้ง 3 เทคนิคการสอน 

ไทยกบัประชาคมโลก  E(4) ไดรั้บความรู้ ไดฝึ้กการคิดและความเขา้ใจ ความคิดเห็นของเรากบัส่ิงท่ีไดเ้รียน 4 กิจกรรม เกมส์ 

วถีิชีวติในยคุดิจิตลั  E(4)  ถือเป็นการเรียนรู้จากผูอ่ื้น รู้จกัใหแ้ละรู้จกัรับ แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 4 งานกลุ่ม 

การจดัการการด าเนินชีวติ  
E(4) 

ถือเป็นวชิาท่ีเป็นท่ีสุดในการพฒันานิสยัทั้ง 16 ดา้น 1 เทคนิคการสอน 

อาจารยส์อนใหรู้้จกัวเิคราะห์ตวัเอง  1 พบบทเรียน 

อาจารยใ์หดู้วดีิโอท่ีมีคนมาอธิบายควอนตมัฟิสิกส์ ความคิด ความรับรู้ของคน 1 ส่ือการสอน 

การมีปัญหา และปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ท าใหเ้ราพิจารณาตนเอง และปรับปรุงแกไ้ขตนเอง
ไปในทางท่ีดีข้ึน 

1 พบบทเรียน 

พฤติกรรมมนุษย ์ E(2) มีงานระหวา่งคาบท่ีใชก้ารวเิคราะห์และส่ือออกมาใหรู้้จกัตวัเองมากข้ึน 2 กิจกรรม เกมส์ 

การเมือง เศรษฐกิจ และ
สงัคม  E(2) 

พบจากการท่ีสร้างภาพตวัเองวา่เป็นครูแลว้ก าลงัสอนเด็กท่ีไม่สนใจเรียนมนัรู้สึกแยม่ากๆเลย  1 พบบทเรียน 

อาจารยต์ั้งใจสอนและสอนสนุก ท าใหรู้้สึกเกรงใจ และตั้งใจฟังอาจารยอ์ยา่งจริงจงั 1 อตัลกัษณ์ของผูส้อน      
10. เก็บขอ้มูลจากการรับรู้
ทุกดา้น  J(97) 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  J(76) 

อาจารยไ์ดส้อดแทรก พดูคุยแลกเปล่ียนเก่ียวกบั ส านวน และวฒันธรรมนานาชาติ เขา้ไปใน
บทเรียนเสมอ ท าใหเ้ราอยากเรียนรู้เพ่ิมเติมนอกหอ้งเรียนดว้ยตนเองอยูต่ลอดเวลา  

29 เทคนิคการสอน 

รู้จกัการใชชี้วติในต่างประเทศ วถีิความคิดของคนต่างชาติ ไดรู้้ประเพณีแต่ละอยา่งของต่างประเทศ
เพราะอาจารยเ์ป็นคนต่างชาติ เป็นตน้ 

26 เทคนิคการสอน 

มีกิจกรรมเพ่ิมทกัษะท่ีหลากหลายในทุกบทเรียน ทั้ง การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน  21 การฝึกฝน/Quiz 

สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาคน้ควา้  J(6) 

การเรียนรู้กบัอาจารยห์ลายๆท่านท่ีมีทกัษะการสอนท่ีแตกต่างกนั 6 เทคนิคการสอน  

การรู้เท่าทนัส่ือ  J(4) ไดมี้การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ไดค้วามรู้แลกเปล่ียนความคิดของแต่ละคน 4 งานกลุ่ม 

ทกัษะภาษาไทย  J(4) เกิดความตระหนกัวา่ตอ้งหาความรู้เพ่ิมเติมมากยิง่ข้ึนจากท่ีมีอยูแ่ลว้ 4 ภาคสนาม 

มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  J(3) ความรู้เพ่ิมข้ึนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของโลก การจดัการกบัสภาพแวดลอ้มรวมถึงปัญหาในปัจจุบนั 3 กิจกรรม เกมส์ 

เหตุการณ์ท่ีรุ่นพ่ีชอบบงัคบัใหรุ่้นนอ้งท าตาม ไดรั้บความรู้มาจาก สิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคล 1 เจอเหตุการณ์ท่ีไม่ชอบใจ 
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จตินิสัยใดทีเ่พิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากวชิาอะไร 
เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ทีท่ าให้เกดินิสัยนั้น 

(เรียงตามล าดบัความถี่จากมากไปหาน้อย) 
ความถี่ 

แกนเร่ือง  
(theme) 

การเมือง เศรษฐกิจ และ
สงัคม   J(2) 

มีการจดบนัทึกเพ่ิมมากข้ึน 1 ใชก้ารบา้น 

การจดัการการด าเนินชีวติ  
J(1) 

ใหเ้ป็นตวัของตวัเอง รักตวัเอง อยา่ไปเป็นเหยือ่ของคนอ่ืน 1 พบบทเรียน 

ชีวติและสุขภาพ  J(1) อาจารยใ์หแ้สดงความคิดเห็นของตวัเองในแต่ละเร่ืองท่ีสอน เช่น ปัญหาดา้นสุขภาพ เกิดมาจาก
สาเหตุอะไรไดบ้า้ง  

1 กิจกรรม เกมส์ 

     
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ 
และสร้างนวตักรรม  K(74) 

ทกัษะภาษาไทย  K(30) 

กิจกรรมโครงงาน ท่ีกระตุน้การคิดและแกไ้ขปัญหา การร่วมกนัพิจารณาบทความแปลกๆท่ีอาจารย์
มอบหมาย 

11 กิจกรรม เกมส์ 

ทกัษะการคิด และจินตนาการ จากการแลกเปล่ียนการเรียนรู้กบัเพ่ือนๆต่างคณะต่างสาขา 9 กิจกรรม เกมส์ 

อาจารยฝึ์กใหคิ้ดอยา่งสร้างสรรค ์และไม่ปิดกั้นความคิดของนิสิต ปล่อยโอกาสใหนิ้สิตไดผ้อ่น
คลายไดคิ้ดแบบสร้างสรรค ์ 

7 เทคนิคการสอน 

มีการเขียนเร่ืองราวจากบทความต่างๆ ท าใหเ้กิดจินตนาการกระบวนการคิด 3 เทคนิคการสอน 

ทกัษะชีวติ  K(14) 

ขั้นตอนการท างาน การบริหารเวลา ความคิดท่ีสร้างสรรค ์การส่ือสารกบัคนอ่ืน วธีิการหาขอ้มูลใน
การท างาน 

10 ภาคสนาม 

การจดับู๊ดนิทรรศการ ท าใหมี้ความคิดสร้างสรรค ์มีการท างานเป็นทีม ไดท้ าช้ินงานออกมาจริง 
และไดท้ าส่ิงใหม่ๆ 

4 ภาคสนาม 

ศิลปะในชีวติประจ าวนั  
K(7) 

ไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรค ์สร้างผลงานศิลปะเเละการออกแบบ เพ่ือใหไ้ดง้านท่ีแปลกใหม่ 7 กิจกรรม เกมส์ 

ความสุขกบังานอดิเรก  K(7) 
ไดส้ร้างสรรคง์านท่ีมาจากจินตนาการ และสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อชุมชน 3 ภาคสนาม 

จากงานท่ีอาจารยม์อบหมายใหท้ า คือ ป้ันดินน ้ ามนั และดีไซน์โมเดลหอ้ง 2 ใชก้ารบา้น 

เกิดจากการไดท้ ากิจกรรมในหอ้ง ท่ีมีทั้ง การวาดโปสการ์ด ดูหนงั ท างานกลุ่มหลายๆอยา่ง 2 กิจกรรม เกมส์ 

ไทยกบัประชาคมโลก K(5) ไดจ้ดัท าซุม้ ท าใหไ้ดคิ้ดและลงมือท า และน าความคิดมาต่อยอดในการท ากิจกรรม 5 ภาคสนาม 
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จตินิสัยใดทีเ่พิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากวชิาอะไร 
เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ทีท่ าให้เกดินิสัยนั้น 

(เรียงตามล าดบัความถี่จากมากไปหาน้อย) 
ความถี่ 

แกนเร่ือง  
(theme) 

การรู้เท่าทนัส่ือ K(3) อาจารยมี์การใหต้อบค าถามดว้ยตวัเอง ท าใหก้ระตือรือร้นในการเรียน 3 การฝึกฝน/Quiz 

กีฬาและการออกก าลงักาย  
K(3) 

การคิดสร้างสรรคท่์าเตน้แอโรบิก ใหอ้อกมาสวยงาม ง่ายและไม่ยุง่ยาก 3 การฝึกฝน/Quiz 

พฤติกรรมมนุษย ์ K(2) เกมส์ วาดภาพอธิบายค า แลว้แปลความจากรูปภาพใหเ้ป็นตวัอกัษร  2 กิจกรรม เกมส์ 

การจดัการการด าเนินชีวติ  
K(2) 

บทเรียนเร่ือง success for teens และการจดัการชีวติดา้นต่างๆ  1 พบบทเรียน 

ไดรู้้ทกัษะท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวติ มุมมองใหม่ๆ และการปฏิบติัตนท่ีดี 1 พบบทเรียน 

วถีิชีวติในยคุดิจิตลั K(1) น าความรู้ในการท า photoshop การตดัต่อวดีิโอ มาประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 1 ใชก้ารบา้น      
13. กลา้เส่ียงอยา่ง
รับผิดชอบ  M(72) 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  M(57) 

ไดอ้อกไปพดูหนา้ชั้นท าใหมี้ความกลา้ท่ีจะใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารเพ่ิมมากข้ึน มัน่ใจในการ
ออกเสียงภาษาองักฤษมากข้ึน 

34 การพูดหนา้ชั้น 

มีกิจกรรมร่วมกนั มีการน าการเรียนไปท าเป็นส่ือต่างๆ เช่น วดีิโอจ าลองร้านอาหารเป็น
ภาษาองักฤษ อดัคลิปเสียงฝากขอ้ความเสียงในโทรศพัทเ์ม่ือไม่สมารถติดต่อผูรั้บได ้เป็นตน้ 

23 กิจกรรม เกมส์ 

ภาษา สงัคม และวฒันธรรม  
M(6) 

อาจารยค์อยพดูและยกส่ิงต่างๆมาใหเ้ราทราบถึงขอ้ดีในการแสดงความคิดเห็น 6 เทคนิคการสอน 

สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาคน้ควา้  M(3) 

เวลามีงานกลุ่ม เพ่ือนในกลุ่มน่ิงเฉย ไม่ท างานเเละท างานไม่เตม็ประสิทธิภาพ ท าใหต้อ้งมีการ
ปรึกษาและเเกไ้ขการท างาน 

3 เจอเหตุการณ์ท่ีไม่ชอบใจ 

การจดัการการด าเนินชีวติ  
M(2) 

อาจารยข์อตวัแทนออกมาหนา้หอ้ง แต่ไม่มีใครออก เราเลยออกมาแทนเพ่ือนๆ 1 การพูดหนา้ชั้น 

เรียนรู้ กลา้ท่ีจะแสดงออกไม่ตอ้งกลวัถูกผิด คนเราสามารถผิดกนัได ้รู้จกักลา้คิดกลา้ท า 1 พบบทเรียน 

การเมือง เศรษฐกิจ และ
สงัคม  M(1) 

รู้ในส่ิงท่ียงัไม่เคยรู้ ลองท าโจทยใ์หม่ๆ เพ่ิมข้ึนท่ีทา้ทายตนเอง ท าใหมี้ความอดทนและรักท่ีจะท า 1 การฝึกฝน/Quiz 

การรู้เท่าทนัส่ือ  M(1) การออกไปตอบค าถาม เขา้ร่วมกบักิจกรรมภายในหอ้งเรียน ท าใหก้ลา้แสดงออกมากข้ึน 1 กิจกรรม เกมส์ 

พลงังานและเทคโนโลยใีกล้
ตวั  M(1) 

กลา้ท าและกลา้รับผลท่ีตามมาไม่วา่จะผิดหรือถูก 1 พบบทเรียน 
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จตินิสัยใดทีเ่พิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากวชิาอะไร 
เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ทีท่ าให้เกดินิสัยนั้น 

(เรียงตามล าดบัความถี่จากมากไปหาน้อย) 
ความถี่ 

แกนเร่ือง  
(theme) 

วทิยาศาสตร์ในชีวติ 
ประจ าวนั  M(1) 

ตอ้งรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีเราไดรั้บมอบหมาย  1 ส ารวจตวัเอง 

     
4. คิดอยา่งยดืหยุน่  D(71) 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  D(33) 
อาจารยสุ่์มเรียกใหฝึ้กบทสนทนาหรือตอบค าถาม ท าใหเ้ราไดรู้้จกัเพ่ือนท่ีไม่สนิทกนัหรือรู้จกักนั 19 กิจกรรม เกมส์ 

ไดเ้รียนรู้ภาษาและไดห้ดัใชอ้ยา่งยดืหยุน่ ไดเ้รียนรู้วา่ควรท างานอยา่งมีความสนุกสนาน 10 กิจกรรม เกมส์ 

ไดท้ าโครงงาน ไดคิ้ดและแกไ้ขปัญหาเอง 4 ใชก้ารบา้น 

ทกัษะภาษาไทย  D(16) 

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเราจะตอ้งมีการเปิดใจ ใหโ้อกาศทุกคนแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจ ใน
การท างานต่างๆ มีความเห็นอกเห็นใจ และเขา้ใจผูอ่ื้นมากข้ึน เวลาเรียนก็ช่วยกนัใหง้านส าเร็จลุล่วง
ดว้ยดี 

11 งานกลุ่ม 

จากการท่ีอาจารยใ์นวชิาทกัษะภาษาไทยสอนกระบวนการคิดในหอ้งเรียน อาจารยไ์ดใ้หแ้ง่คิดต่างๆ 
จึงท าใหเ้กิดการน ามาปรับใชแ้ละพฒันาตนเอง 

3 เทคนิคการสอน 

ไดเ้รียนรู้การคิดใหท้างบวก คิดใหร้อบคอบ คิดใหเ้กิดประโยชน์กบัตวัเอง 2 กิจกรรม เกมส์ 

ทกัษะชีวติ  D(10) 
ครูเขาสอนใหเ้ราใชค้วามคิดในชีวติอยา่งยดืหยุน่ 6 เทคนิคการสอน 

มีการปรับเปล่ียนมุมมองของความคิด มองอะไรในหลายๆดา้น มองโลกใหก้วา้งข้ึน 4 พบบทเรียน 

คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
พ้ืนฐาน  D(3) 

การปรับตวัเขา้หาคนอ่ืนเพ่ือใหท้ างานร่วมกนัไดอ้ยา่งราบร่ืน 3 งานกลุ่ม 

การจดัการการด าเนินชีวติ  
D(3) 

ไม่เนน้วชิาการมากแต่สามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมากเลยทีเดียว 1 เทคนิคการสอน 

จากกิจกรรม และเกมส์ในชั้นเรียน 1 กิจกรรม เกมส์ 

รู้วา่ทุกอยา่งในโลกไม่มีอะไรถูกและผิดไปซะหมด แลว้แต่สถานการณ์  1 พบบทเรียน 

ความสุขกบังานอดิเรก  D(2) ปรับตวัและอดทนท่ีจะอยูใ่หไ้ดภ้ายในสงัคม 2 สถานการณ์บงัคบั 

พลงังานและเทคโนโลยใีกล้
ตวั  D(2) 

ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นในการท างานร่วมกนั 2 พบบทเรียน 

ภาวะผูน้ ากบัความรัก  D(1) ไม่ไดย้ดึความเห็นตวัเองเป็นหลกั รับฟังทุกๆความเห็น  1 พบบทเรียน 
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จตินิสัยใดทีเ่พิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากวชิาอะไร 
เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ทีท่ าให้เกดินิสัยนั้น 

(เรียงตามล าดบัความถี่จากมากไปหาน้อย) 
ความถี่ 

แกนเร่ือง  
(theme) 

อารยธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  D(1) 

ในการท ากิจกรรมต่างๆ ท าใหมี้การคิดท่ีกวา้งไกล แตกต่างและเกิดความคิดสร้างสรรค ์ 1 ภาคสนาม 

     
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและ
เห็นอกเห็นใจ  C(52) ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  C(20) 

อาจารยจ์ะพดูชา้ๆและใชค้  าศพัทท่ี์เขา้ใจไดง่้าย ท าใหส้ามารถฟังไดอ้ยา่งเขา้ใจ 11 เทคนิคการสอน 

อาจารยใ์หค้วามส าคญักบันกัเรียนทุกคนและใหอิ้สระในการอ่านมาก มีความเป็นกนัเอง เป็นห่วง
นกัเรียนท่ีไม่เขา้เรียน คอยเตือน dead line งาน เสมอ 

9 อตัลกัษณ์ของผูส้อน 

ทกัษะภาษาไทย  C(11) 
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัโครงการจิตอาสาของรายวชิาทกัษะภาษาไทย การท างานกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ท าให้
ไดฟั้งความคิดเห็นต่างๆของผูอ่ื้นเพ่ิมมากข้ึน เม่ือไดท้ างานกลุ่ม หลายคนก็หลายความคิดเราจึงตอ้ง
รับฟังความคิดของผูอ่ื้นดว้ย 

11 งานกลุ่ม 

ทกัษะชีวติ  C(11) 
การท างานเป็นกลุ่มกบัเพ่ือนกลุ่มใหม่ท าใหต้อ้งปรับตวัเพ่ิมมากข้ึน 7 งานกลุ่ม 

เกิดนิสยัการเคารพใหเ้กียรติผูอ่ื้น ไม่เอาความคิดตนเป็นใหญ่ รู้สึกเห็นใจคนอ่ืน มีมารยาทมากข้ึน 4 พบบทเรียน 

พฤติกรรมมนุษย ์ C(3) รับฟังเหตุผลคนอ่ืนมากข้ึน ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 3 งานกลุ่ม 

ความสุขกบังานอดิเรก  C(2) ตระหนกัถึงความสุขจากการเสียสละเพื่อผูอ่ื้น 2 พบบทเรียน 

วทิยาศาสตร์ในชีวติ 
ประจ าวนั  C(2) 

งานกลุ่มช่วยเพ่ิมทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม ยอมรับความคิดเห็นผูอ่ื้นมากข้ึน 2 งานกลุ่ม 

อารยธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน C(2) 

ไดท้ าโครงการช่วยๆเหลือนอ้งๆท่ีไม่ไดรั้บโอกาสท่ีเท่าเทียมกบัเดก็คนอ่ืนๆ 2 ภาคสนาม 

การจดัการการด าเนินชีวติ  
C(1) 

ไดฝึ้กการท างานร่วมกบัเพ่ือนในหอ้ง ปรึกษาแลกเปล่ียนความรู้กนั 1 งานกลุ่ม 

     
6. มุ่งสู่ความแม่นตรง  
F(29) 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  F(26) 
อาจารยต์่างชาติเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองของความตรงต่อเวลาในการเขา้หอ้งเรียน 17 อตัลกัษณ์ของผูส้อน 

เพราะอาจารยผ์ูส้อนใหเ้ร่ิมจากแต่งประโยคง่ายๆแลว้ช่วยแกไ้ขท าใหมี้ความมัน่ใจมากข้ึน 9 การฝึกฝน/Quiz 

วทิยาศาสตร์ในชีวติ 
ประจ าวนั  F(2) 

วชิาวทิยาศาสตร์ ตอ้งมีความชดัเจนและถูกตอ้ง คิดวเิคราะห์และค านวณค่าออกมาอยา่งถูกตอ้ง
แม่นย  า หากผิดพลาดนิดเดียวจะท าใหพ้ลาดไปหมด 

2 การฝึกฝน/Quiz 
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จตินิสัยใดทีเ่พิม่ขึน้ เพิม่ขึน้จากวชิาอะไร 
เหตุการณ์/ความรู้/กจิกรรม ทีท่ าให้เกดินิสัยนั้น 

(เรียงตามล าดบัความถี่จากมากไปหาน้อย) 
ความถี่ 

แกนเร่ือง  
(theme) 

การจดัการการด าเนินชีวติ  
F(1) 

พฒันาตวัเองใหมี้ทศันคติมองสถานการณ์ตามความเป็นจริง อยูก่บัปัจจุบนั 1 พบบทเรียน 

     
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะ
อารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น  
B(22) 

ทกัษะชีวติ  B(11) 
ไดท้ างานกนัเป็นทีมและแต่ละคนกอ้จะมีความคิดท่ีแตกต่างกนั ตอ้งช่วยเพ่ือนท าอยา่งตั้งใจและท า
ใหดี้ท่ีสุดเพ่ืองานของกลุ่ม 

9 งานกลุ่ม 

ครูก็สอนไวเ้หมือนกนัวา่ใหร้ะงบัอารมณ์ 2 เทคนิคการสอน 

ดนตรีวถีิไทยศึกษา  B(4) ความผิดพลาดบ่อยๆหรือตอ้งปฏิบติัซ ้ าๆ เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  4 การฝึกฝน/Quiz 

ทกัษะภาษาไทย  B(4)   เพราะมีงานกลุ่มท าใหทุ้กคนต่างคณะรู้จกักนัและฟังความเห็นกนัและกนั ตอ้งมีการแบ่งงานกนัท า 
ตอ้งตามงานทุกสปัดาห์  

4 งานกลุ่ม 

อารยธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  B(3) 

การท าโครงการ ท่ีตอ้งใชค้วามอดทน ในการท าโครงการ เพื่อน าเสนอต่ออาจารย ์ 3 ภาคสนาม 
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บทที ่5 
สรุป อภิปราย และเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง “การศึกษาจิตนิสัยท่ีขาดไม่ได้ในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตผูล้งทะเบียนเรียนวิชา

การศึกษาทัว่ไปในมหาวทิยาลยันเรศวร ประเทศไทย” น้ี เป็นการวจิยัเชิงส ารวจท่ีบูรณาการแบบการวิจยัเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ โดยครอบคลุมสาระท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงประจกัษ ์โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
ขอบเขตการวจิยั และวธีิด าเนินการวจิยั อนัน าไปสู่ผลซ่ึงเป็นองคค์วามรู้ใหม่ การอภิปรายและเสนอแนะเพื่อ
การวิจยัต่อยอด และประยุกตใ์ชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทัว่ไปในประเทศ
ไทยต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตเป้าหมายก่อนและหลงัการเรียน
วชิาการศึกษาทัว่ไป 

2. เพื่อเปรียบเทียบจิตนิสัยฯ ก่อนเรียนและหลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไปของนิสิตเป้าหมาย 
3. เพื่อจดักลุ่มจิตนิสัยร่วมของนิสิตเป้าหมาย  
4. เพื่อบ่งช้ีผลการพฒันาจิตนิสัยจากการเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อน าไปสู่การเสนอแนวทางการ

พฒันา 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

งานวจิยัน้ีศึกษาเฉพาะนิสิตผูล้งทะเบียนเรียนในรายวชิาศึกษาทัว่ไป ในมหาวทิยาลยันเรศวร ในช่วง
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม – ธนัวาคม 2559) และจ ากดัขอบเขตเฉพาะจิตนิสัย 16 ดา้น ท่ี
ขาดเ สีย มิได้ในศตวรรษท่ี  21  ท่ีน า เสนอโดย American Association of Supervision and Curriculum 
Development (ASCD)   
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 ประชากร คือนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 (แรกเขา้) 3,962 คน (79.78% ของนิสิตปี 1 ทั้งหมด จ านวน 
4,966 คน) และปีท่ีสอง ท่ีลงเรียนวิชา English 1 ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 99 คน ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2559 กลุ่มประชากรจ าแนกตามตวัแปรตน้ คือ เพศ ชั้นปี คณะ และกลุ่มคณะ 
 การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามก่อนเรียน เก็บโดยกองการศึกษาทั่วไปในช่วงวนั
ปฐมนิเทศ เดือนสิงหาคม 2559 แบบสอบถามหลังเรียน เก็บในห้องเรียนรายวิชา English 1 ช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2559 ก่อนสอบปลายภาค 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ น าเสนอผลสถานภาพและขอ้มูลเบ้ืองตน้ของประชากรโดยสถิติบรรยาย 
เปรียบเทียบพฒันาการจิตนิสัยจากแบบสอบถามก่อน-หลงั โดย t-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวั
แปรตน้ คือ เพศ ชั้นปี คณะ และกลุ่มคณะ โดยความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และทา้ยท่ีสุดจบักลุ่มจิต
นิสัยของนิสิตโดยการวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis)  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการน าค าตอบจากค าถามปลายเปิดท่ีถามใน Post-test มา
วิเคราะห์สาระ (Krippendorff, 2013, พรชุลี อาชวอ ารุง, 2547) น าขอ้มูลจากค าถามปลายเปิดมาวิเคราะห์
ขอ้มูลส่วนยอ่ยท่ีเป็นค าหลกั (Keywords) ก่อน และพิจารณาส่วนยอ่ยท่ีคลา้ยๆ กนั หรือประเภทเดียวกนัมา
จดัรวมกนัเป็นประเด็นรวมและหลายประเด็นรวมกนัเป็นกลุ่มและหลายๆ กลุ่มรวมเป็นแบบแผน ทั้งน้ี
หน่วยวเิคราะห์คือประเด็นยอ่ยท่ีนบัไดโ้ดยใชค้วามถ่ี 
 
สรุปผลการวเิคราะห์เชิงปริมาณ 

ผลการวจิยัน าเสนอสถานภาพทัว่ไปของนิสิตเป้าหมายและตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
1. ระดับจิตนิสัยท่ีขาดไม่ได้ในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตเป้าหมาย ก่อนและหลังการเรียนวิชา

การศึกษาทัว่ไป 
2. การเปรียบเทียบจิตนิสัยก่อนและหลงัการเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไปของนิสิตเป้าหมาย 
3. กลุ่มจิตนิสัยร่วมของนิสิตเป้าหมาย 
4. ผลการพฒันาจิตนิสัยจากการเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไปเพื่อน าไปสู่การเสนอแนวทางการพฒันา 

 
สถานภาพทั่วไป มีนิสิตตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 4,061 คน จ านวนมากท่ีสุด 3 คณะ คือ คณะ

วทิยาศาสตร์ (15.20%) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร (14.90%) และคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
(10.10%) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีมากท่ีสุด (41.10%) ส่วนใหญ่เป็นนิสิตปีท่ี 1 (97.60%) และ
เป็นเพศหญิง (68.20%)  

 
 ระดับจิตนิสัยที่ขาดไม่ได้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตเป้าหมาย ก่อนและหลังการเรียนวิชาการศึกษา
ทั่วไป ในภาพรวมค่าเฉล่ียก่อนเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง (50.48%) และเพิ่มข้ึนเป็น 69.79% หลงัการเรียน 
แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จิตนิสัยท่ีมีร่วมกนัสูงสุด 3 อนัดบั ไม่แตกต่างกนั เพียงแต่
บ่งช้ีวา่พฒันาสูงข้ึน ไดแ้ก่ 

1. แสวงหาอารมณ์ขนั (Finding Humor) มีค่าเฉล่ียจาก 53.98% เพิ่มข้ึนเป็น 80.44%  
2. ฟังด้วยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (Listening with Understanding and Empathy) มีค่าเฉล่ีย

จาก 53.87% เพิ่มข้ึนเป็น 74.58%  
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3. เปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Remaining Open to Continuous Learning) มีค่าเฉล่ีย
จาก 53.07% เพิ่มข้ึนเป็น 74.11%  

 
การเปรียบเทียบจิตนิสัยก่อนและหลังการเรียนวิชาการศึกษาทั่วไปของนิสิตเป้าหมาย  แสดง

ผลการวจิยัโดยสรุป พร้อมบทสรุปตามตารางท่ี 5.1 และ 5.2 
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ตารางที ่5.1 แสดงสรุปผลการเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มคณะ เพศ และช้ันปี ก่อนเรียน 
 กลุ่มคณะ (ANOVA) เพศ (ANOVA) ช้ันปี (t-test) 

จตินิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ชาย หญิง ทางเลือก ปี 1 ปี 2 

1. มีน ้ าอดน ้ าทน - - - - - - - - 
2.รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น - - - - - - - - 
3.ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ - - - - สูง ต ่า - - 
4. คิดอยา่งยดืหยุน่ - - - สูง สูง ต ่า - - 
5.คิดเก่ียวกบัความคิดของตน สูง ต ่า ต ่า - - - - - 
6.มุ่งสู่ความแม่นตรง - - - - สูง ต ่า - - 
7.รู้จกัถามและตั้งปัญหา - - - - - - - - 
8.ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ - - - สูง สูง ต ่า - - 
9.คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง - - - สูง สูง ต ่า - - 
10.เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น - - - - - - - - 
11.สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม - - - - - - สูง ต ่า 
12.ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ - - - - - - - - 
13.กลา้เส่ียงอยา่งรับผิดชอบ - สูง ต ่า - - - - - 
14.แสวงหาอารมณ์ขนั - - - - - - - - 
15.คิดอยา่งพ่ึงพา - - - ต ่า สูง - - - 
16.เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง - - - ต ่า สูง ต ่า - - 

ภาพรวม ไม่แตกต่าง 
แตกต่าง .05  

ชายและหญิง สูงกวา่ เพศทางเลือก 
ไม่แตกต่าง 

หมายเหตุ 
สูง = สูงกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ต ่า = ต  ่ากวา่สูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
-   = ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05
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ตารางท่ี 5.1 แสดงผลสรุปการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง กลุ่มคณะ เพศ และชั้นปี ก่อนเรียน 
วชิาการศึกษาทัว่ไป มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
 กลุ่มคณะ    ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในภาพรวม เม่ือเปรียบเทียบ
รายคู่ดว้ยวธีิ Least Square Difference พบวา่ จิตนิสัยท่ี (5) คิดเก่ียวกบัความคิดของตน ของกลุ่มวทิยาศาสตร์
สุขภาพ สูงกวา่ กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และจิตนิสัยท่ี (13) 
กลา้เส่ียงอยา่งรับผดิชอบ ของกลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสูงกวา่ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 เพศ มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในภาพรวม เม่ือเปรียบเทียบรายคู่
โดยวธีิ Least Square Difference พบวา่ 

-  เพศชายและหญิงสูงกวา่เพศทางเลือก 3 จิตนิสัย คือ  
4. คิดอยา่งยดืหยุน่  
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่  
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง  

-  เพศหญิงสูงกวา่เพศชายและเพศทางเลือก 1 จิตนิสัย คือ  
16. เปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  

-  เพศหญิงสูงกวา่เพศชาย 1 จิตนิสัย คือ  
15. คิดอยา่งพึ่งพา 

-  เพศหญิงสูงกวา่เพศทางเลือก 2 จิตนิสัย คือ  
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ  
6. มุ่งสู่ความแม่นตรง 

ช้ันปี ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ เม่ือเปรียบเทียบโดยใช้ Least Square 
Difference พบว่าแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั 1 คู่ คือ ปีหน่ึงสูงกว่าปีสอง ในขอ้ 11. สร้างสรรค์ จินตนาการ 
และสร้างนวตักรรม   

 
สรุปได้ว่า นิสิตเป้าหมายท่ีศึกษามีจิตนิสัยท่ีเหมือนกนัก่อนเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป 6 จิตนิสัย คือ  

1. มีน ้าอดน ้าทน 
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น 
7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา  
10. เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น  
12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ  
14. แสวงหาอารมณ์ขนั 
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ตารางที ่5.2 แสดงสรุปผลการเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มคณะ เพศ และช้ันปี หลงัเรียน 
 กลุ่มคณะ (ANOVA) เพศ (ANOVA) ช้ันปี (t-test) 

จตินิสัยทีข่าดไม่ได้ในศตวรรษที ่21 
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ชาย หญิง ทางเลือก ปี 1 ปี 2 

1. มีน ้ าอดน ้ าทน สูง ต ่า ต ่า - - - - - 
2.รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น สูง ต ่า ต ่า - - - - - 
3.ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ สูง ต ่า ต ่า - สูง ต ่า - - 
4. คิดอยา่งยดืหยุน่ สูง ต ่า ต ่า สูง สูง ต ่า - - 
5.คิดเก่ียวกบัความคิดของตน สูง ต ่า ต ่า สูง สูง ต ่า - - 
6.มุ่งสู่ความแม่นตรง สูง ต ่า ต ่า สูง ต ่า ต ่า - - 
7.รู้จกัถามและตั้งปัญหา สูง ต ่า - สูง ต ่า ต ่า - - 
8.ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ สูง ต ่า ต ่า สูง ต ่า ต ่า - - 
9.คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง สูง ต ่า ต ่า สูง - ต ่า - - 
10.เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น สูง ต ่า ต ่า สูง ต ่า ต ่า - - 
11.สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม - - - สูง ต ่า ต ่า สูง ต ่า 
12.ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ สูง สูง ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า - - 
13.กลา้เส่ียงอยา่งรับผิดชอบ - - - สูง ต ่า ต ่า - - 
14.แสวงหาอารมณ์ขนั สูง - ต ่า - - - - - 
15.คิดอยา่งพ่ึงพา สูง ต ่า ต ่า - สูง ต ่า - - 
16.เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง สูง ต ่า ต ่า ต ่า สูง ต ่า - - 

ภาพรวม แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
หมายเหตุ 
สูง = สูงกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ต ่า = ต  ่ากวา่สูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
-   = ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงผลสรุปการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง กลุ่มคณะ เพศ และชั้นปี หลังเรียน 
วชิาการศึกษาทัว่ไป และมีขอ้คน้พบดงัต่อไปน้ี 
 กลุ่มคณะ    มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัในภาพรวม เม่ือเปรียบเทียบเป็นคู่ด้วยวิธีการ Least 
Square Difference พบวา่ 
 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สูงกว่า กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นส่วนใหญ่ มากถึง 12 จิตนิสัย จากทั้งหมด 16 จิตนิสัย คือ 

1. มีน ้าอดน ้าทน 
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น 
3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ  
4. คิดอยา่งยดืหยุน่  
5. คิดเก่ียวกบัความคิดของตน  
6. มุ่งสู่ความแม่นตรง  
7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา  
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่  
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง  
10. เก็บขอ้มูลจากการรับรู้ทุกดา้น  
15. คิดอยา่งพึ่งพา  
16. เปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สูงกว่า กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 1 จิตนิสัย คือ  

12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ 
กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ สูงกวา่ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 จิตนิสัย คือ  

14. แสวงหาอารมณ์ขนั 
 ช้ันปี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลังเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัระหวา่งชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2  

สรุปได้ว่า หลงัเรียนวชิาการศึกษาทัว่ไป ไม่มีจิตนิสัยขอ้ใดท่ีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดอยูใ่นระดบัท่ีเท่า
เทียมกนั เม่ือเทียบกบัก่อนเรียน ซ่ึงมีเหมือนกนั 6 จิตนิสัย  
 กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพมีพฒันาการสูงท่ีสุดและมีระดบัจิตนิสัยสูงกวา่อีก 2 กลุ่มคณะ ถึง 14 
จิตนิสัย จากทั้งหมด 16 จิตนิสัย เม่ือเทียบกบัก่อนเรียนท่ีมีสูงกว่าเพียง 1 ดา้น คือ จิตนิสัยท่ี 13. กลา้เส่ียง
อยา่งรับผิดชอบ แต่ผลเม่ือหลงัเรียน พบวา่ จิตนิสัยดา้นน้ีไม่แตกต่างระหวา่งสามกลุ่มคณะ แสดงวา่มีผลใน
ระดบัเดียวกนั หมายความว่า กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พฒันาไดท้นักลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพภายในช่วงเวลาท่ีด าเนินการวจิยั 
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ผลการจัดกลุ่มจิตนิสัยร่วมของนิสิตเป้าหมาย 
ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลก่อนเรียนและหลงัเรียนไปวิเคราะห์องค์ประกอบ ให้คร้ังแรกพิจารณาน ้ าหนัก

องคป์ระกอบท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.45 และมีค่าไอเกนมากกวา่ 1.00 ผลจากการหมุนแกนแบบ Varimax คร้ังน้ี พบวา่ 
เม่ือตดัค่าร้อยละสะสมท่ี 52.66 ไดจิ้ตนิสัยท่ีมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบต ่ากวา่ .60 จ านวน 5 องค์ประกอบ คือ
ประมาณ 50% ซ่ึงถือวา่ไม่สามารถตดัสินใจใหช้ดัเจนวา่ควรอยูใ่นกลุ่มท่ีเกาะกนัอยา่งแทจ้ริง เพราะคาบเส้น
ระหวา่งกลางอยู ่จึงตดัองคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกนต ่ากวา่ .60 ออก 5 ตวั และหมุนแกนใหม่ 11 องคป์ระกอบ 
ไดผ้ลท่ีน ามาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 

จากข้อมูลก่อนเรียนและหลังเรียน ผูว้ิจยัท าตารางเปรียบเทียบจิตนิสัยท่ีเกาะกลุ่มร่วมกันโดย
เปรียบเทียบไดต้ามตารางท่ี 5.3 
 
ตารางที ่5.3 เปรียบเทยีบองค์ประกอบจากข้อมูลก่อนเรียน-หลงัเรียน ของวชิาการศึกษาทัว่ไป 

องค์ประกอบก่อนเรียน องค์ประกอบหลงัเรียน 

องค์ประกอบที ่1 สืบสอบ ส่ือสาร สร้างสรรค์อย่างแม่นตรง องค์ประกอบที ่1 สืบสอบ ส่ือสาร สร้างสรรค์เพ่ือประยุกต์ 
7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา  0.776 7. รู้จกัถามและตั้งปัญหา  0.748 
9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง  0.735 9. คิดและส่ือสารดว้ยความชดัเจนและตรงเผง  0.681 
8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่  0.701 8. ประยกุตค์วามรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่  0.731 
11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม 0.639 11. สร้างสรรค ์จินตนาการ และสร้างนวตักรรม 0.614 
6. มุ่งสู่ความแม่นตรง  0.651 

  

12. ตอบสนองดว้ยความอศัจรรยใ์จ และประหลาดใจ 0.605 
  

    

องค์ประกอบที ่2 คดิอย่างพึง่พา ฟังอย่างเข้าใจ ได้อารมณ์ขนั  
                            ผนัสู่การเรียนรู้ต่อเน่ือง 

องค์ประกอบที ่2 จดัการอารมณ์พร้อมทกัษะการฟัง 
                            ด้วยความอดทน 

3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ  0.650 3. ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ  0.691 
2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น 0.570 2. รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหนัพลนัแล่น 0.726   

1. มีน ้ าอดน ้ าทน 0.700   
4. คิดอยา่งยดืหยุน่  0.572     

  
องค์ประกอบที ่3 ใช้อารมณ์ขันและคดิอย่างพึง่พา 
                            เพ่ือเปิดรับการเรียนรู้ 

14. แสวงหาอารมณ์ขนั  0.751 14. แสวงหาอารมณ์ขนั  0.787 
15. คิดอยา่งพ่ึงพา  0.759 15. คิดอยา่งพ่ึงพา  0.743 
16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 0.741 16. เปิดตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 0.641 
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ตารางท่ี 5.3 แสดงให้เห็นวา่ ตวัแปรจิตนิสัยท่ีมาเกาะกลุ่มร่วมกนัเหมือนเดิมเม่ือเทียบระหวา่งก่อน
เรียนและหลงัเรียน 9 ตวัแปร 

จิตนิสัยจากขอ้มูลก่อนเรียนหายไป 2 ตวัแปร คือ จิตนิสัยด้านท่ี 6. มุ่งสู่ความแม่นตรง และ 12. 
ตอบสนองด้วยความอศัจรรยใ์จและประหลาดใจ ในขณะท่ีตวัแปรจิตนิสัยมีมาเกาะกลุ่มใหม่ในผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลหลงัการเรียน 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ มีน ้าอดน ้าทน และ คิดอยา่งยดืหยุน่ 

ขอ้มูลก่อนเรียนเกาะกลุ่มได ้2 องคป์ระกอบ คือ 
1. สืบสอบ ส่ือสาร สร้างสรรคอ์ยา่งแม่นตรง 
2. คิดอยา่งพึ่งพา ฟังอยา่งเขา้ใจ ไดอ้ารมณ์ขนั ผนัสู่การเรียนรู้ต่อเน่ือง 

ขอ้มูลหลงัเรียน เกาะกลุ่ม 3 องคป์ระกอบ คือ 
1. สืบสอบ ส่ือสาร สร้างสรรคเ์พื่อประยกุต ์
2. จดัการอารมณ์พร้อมทกัษะการฟังดว้ยความอดทน 
3. ใชอ้ารมณ์ขนัและคิดอยา่งพึ่งพาเพื่อเปิดรับการเรียนรู้ 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 หลงัเรียน ความแม่นตรงหายไปและถูกแทนท่ีดว้ยการประยุกตย์งัคงส าคญัท่ีสุด 

เพราะมีน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงสุด 
องคป์ระกอบท่ี 2 หลงัเรียน องคป์ระกอบท่ี 2 ก่อนเรียน แตกออกเป็น 2 องคป์ระกอบ คือ 2 และ 3 

โดยมี 1. มีน ้าอดน ้าทน และ 4. คิดอยา่งยดืหยุน่ เพิ่มข้ึนมา  
 

เม่ือพิจารณาผลการเกาะกลุ่มจิตนิสัยร่วม เห็นไดช้ดัเจนว่าหลงัเรียน องค์ประกอบท่ี 3: ใช้อารมณ์
ขนัและคิดพึ่งพาเพื่อเปิดรับการเรียนรู้ เป็นจิตนิสัยท่ีเน้นตนเอง องค์ประกอบท่ี 2: จดัการอารมณ์พร้อม
ทกัษะการฟังดว้ยความอดทน เป็นจิตนิสัยท่ีเน้นผูอ่ื้น ส่วนองค์ประกอบท่ี 1: สืบสอบ ส่ือสาร สร้างสรรค์ 
เพื่อประยกุต ์เนน้การปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นและสถานการณ์เพื่อประยกุตแ์ละสร้างสรรคข้ึ์นใหม่ 
 
 
 
  



- 132 - 
 

สรุปผลการวเิคราะห์เชิงคุณภาพ 
 

จากผูต้อบแบบสอบถาม 4061 คน มีเพียง 2629 คนเท่านั้น ท่ีตอบค าถามปลายเปิดครบทั้ง 2 ขอ้ 
หลงัจากคดักรองเฉพาะผูต้อบตรงค าถามใน 3 ประเด็น คือ (1) นิสัยใดเพิ่มข้ึน (2) เพิ่มข้ึนจากการเรียนวิชา
อะไร และ (3) ความรู้/เหตุการณ์/กิจกรรม อะไร กระตุน้ให้เกิดการพฒันานิสัยนั้น ไดผู้ต้อบท่ีสามารถน ามา
วเิคราะห์สาระได ้1,965 คน  

ผลการวิเคราะห์สาระโดยรวมจากความถ่ีปรากฏตามรายงานของนิสิต พบว่า นิสิตพฒันาจิตนิสัย
เพิ่มข้ึนทุกดา้นหลงัจบการเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป พบวา่ ทุกวิชามีส่วนช่วยพฒันาจิตนิสัย เรียงล าดบัจาก
วชิาท่ีมีจ านวนจิตนิสัยมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 
 

อนัดบั จ านวนจตินิสัยทีพ่ฒันา รายวชิา 

1 14 
ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 
ทกัษะภาษาไทย 

2 13 การจดัการการด าเนินชีวติ 
3 11 ทกัษะชีวติ 

4 9 
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ 
วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 

5 8 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
6 7 วถีิชีวติในยคุดิจิทลั 

7 6 

ศิลปะในชีวติประจ าวนั 
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 
ไทยกบัประชาคมโลก 
ความสุขกบังานอดิเรก 

8 5 

ดนตรีวถีิไทยศึกษา 
การรู้เท่าทนัส่ือ 
พฤติกรรมมนุษย ์
การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 

9 3 
กีฬาและการออกก าลงักาย 
ภาวะผูน้ ากบัความรัก 
พลงังานและเทคโนโลยใีกลต้วั 

10 2 
ภาษา สงัคม และวฒันธรรม 
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน 
ชีวติและสุขภาพ 

11 1 วา่ยน ้ า 
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 รายวิชาท่ีพฒันาจิตนิสัยไดจ้  านวนมากท่ีสุด คือ ภาษาองักฤษพื้นฐาน (14 จิตนิสัย) ทกัษะภาษาไทย 
(14 จิตนิสัย) และการจดัการการด าเนินชีวิต (13 จิตนิสัย) ส่วนรายวิชาท่ีพฒันาจิตนิสัยไดจ้  านวนน้อยท่ีสุด 
ไดแ้ก่ วิชาวา่ยน ้ า (1 จิตนิสัย) และ 3 รายวิชารองอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ รายวิชาภาษา สังคม และวฒันธรรม 
รายวชิาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน และรายวชิาชีวติและสุขภาพ พฒันาได ้2 จิตนิสัยเท่ากนั 
 จิตนิสัยท่ีมีจ  านวนนิสิตไดรั้บการพฒันาเป็นจ านวนสูงสุด 3 อนัดบั แรก ไดแ้ก่ ดา้นแสวงหาอารมณ์
ขนั (253 คน) มีน ้ าอดน ้ าทน (216 คน) และรู้จกัถามและตั้งปัญหา  (207 คน) ส่วนจิตนิสัยท่ีมีจ  านวนนิสิต
ไดรั้บการพฒันาต ่าสุด 3 อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ รู้จกัจดัการกบัภาวะอารมณ์ท่ีหุนหันพลนัแล่น (22 คน) มุ่งสู่
ความแม่นตรง (29 คน) และฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ (52 คน)  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจิตนิสัยจากวิชาการศึกษาทัว่ไป ประมวลจากค าตอบจากค าถามปลายเปิด 
และวิเคราะห์สาระให้ได้แกนเร่ือง (theme) จนท้ายท่ีสุดได้ 4 แกนเร่ือง ได้แก่ (1) การใช้เวลาในการ
ปฏิบติังานจริง (Time-on-task) (N=1,433) (2) การคน้พบดว้ยตนเอง (Self-Discovery) (N=281) (3) อตัลกัษณ์
ของผูส้อน (Teacher Ideosyncracies) (N=163) และ (4) ส่ือการสอน (Educational Media) (N=88) 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ี เพื่อน าการรับรู้ของนิสิตเป้าหมายของมหาวิทยาลยันเรศวรเก่ียวกบัจิต
นิสัย 16 ดา้น ของ Costa & Kallick จาก Association of Supervision and Curriculum Development (ASCD) 
ก่อนเรียนและหลงัเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป เพื่อบ่งช้ีการพฒันาวา่เกิดข้ึนในระดบัใด ดว้ยเหตุการณ์ ความรู้ 
และกิจกรรมใด โดยใชรู้ปแบบการวจิยัผสมผสาน (Mixed Method) ระหวา่งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

สถานภาพนิสิต  สรุปไดว้า่ในภาพรวม นิสิตทั้งหมดไดพ้ฒันาระดบัจิตนิสัยเพิ่มข้ึนทุกขอ้หลงัเรียน 
และจิตนิสัยท่ีมีร่วมกนั 3 ดา้น คือ (1) แสวงหาอารมณ์ขนั (2) ฟังดว้ยความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ และ (3) 
เปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

ผลประเด็นน้ี ตรงตามลกัษณะนิสัยของคนไทย ท่ีมีอารมณ์ขนั เห็นอกเห็นใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ
พร้อมรับส่ิงใหม่ๆ ตามผลการวจิยัเก่ียวกบัวฒันธรรมของชาติต่างๆ ในโลก โดย สุนทรี โคมิน (1990) 

เพศ  ผูว้ิจยัไดจ้ดัให้มีเพศทางเลือกเป็นเพศท่ีสาม และพบวา่ ทั้งสามเพศมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัท่ี 0.05 โดยเพศชายและเพศหญิงสูงกว่าเพศทางเลือก 3 จิตนิสัย เพศหญิงสูงกวา่เพศชายและเพศ
ทางเลือก ดา้นเปิดตนเองเพื่อเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง เพศหญิงสูงกวา่เพศชายดา้นคิดอยา่งพึ่งพา และเพศ
หญิงสูงกวา่เพศทางเลือกดา้นการฟังและดา้นมุ่งสู่ความแม่นตรง โดยท่ียงัไม่ปรากฏผลการวิจยัเร่ืองจิตนิสัย
ท่ีสัมพนัธ์กบัเพศ จึงเห็นควรน าไปเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัดา้นน้ีต่อไป 

กลุ่มช้ันปี  พบว่าชั้นปีหน่ึงมีจิตนิสัยสูงกว่าชั้นปีสองในด้านสร้างสรรค์ จินตนาการ และสร้าง
นวตักรรม เพียงดา้นเดียว นอกนั้นเหมือนกนั แสดงวา่นิสิตปีหน่ึงแรกเขา้ท่ีเพิ่งเขา้เรียนในมหาวทิยาลยัยงัไม่
ยึดติดกรอบวฒันธรรมการเรียนแบบน่ิงเฉย (passive learning) จึงยงัมีความคิดท่ีใช้ Liquid Intelligence 
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มากกว่า Crystallized Intelligence และยงัคิดแปลกใหม่ (Divergent) มากกว่าคิดแบบร่วมกนั (Convergent) 
(Stickney, 1997)  

กลุ่มคณะ  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมีพฒันาการทางจิตนิสัยเพิ่มสูงมากกวา่กลุ่มคณะอ่ืนถึง 14 ดา้น 
จาก ทั้งหมด 16 ดา้น เน่ืองจากภูมิหลงัก่อนเขา้มหาวิทยาลยัมีความแตกต่างกนัดา้นผลการเรียน ครอบครัว 
และฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพจ าเป็นตอ้งมีการลงมือ
ปฏิบติัจริงในการทดลองในห้องปฏิบติัการกบัส่ิงมีชีวิต เพราะเน้นชีววิทยา อย่างไรก็ดี พบว่า ก่อนเรียนมี
เพียงจิตนิสัยด้านกล้าเส่ียงอย่างรับผิดชอบเท่านั้นท่ีกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมีสูงกว่า แต่หลงัเรียนวิชา
การศึกษาทัว่ไป อีกสองกลุ่มคณะสามารถพฒันาจนมาอยูใ่นระดบัท่ีไม่แตกต่างกนั แสดงวา่ เม่ือไดรั้บการ
สอนท่ีเหมาะสม กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถพฒันา
ได้เท่าทนักลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระยะเวลาเพียงหน่ึงภาคการศึกษา จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุง
หลกัสูตรการสอนใหเ้อ้ือต่อจิตนิสัยท่ีขาดไม่ไดใ้นศตวรรษท่ี 21 ในกลุ่มคณะ 2 กลุ่มหลงัน้ี โดยเนน้การเรียน
การสอนทกัษะภาษาไทย และภาษาองักฤษพื้นฐาน ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งยกระดบัการศึกษาตามแนวทาง
ของ PISA และจากผลงานวิจยั 2 วิชาน้ีเป็นวิชาท่ีพฒันาจิตนิสัยได้จ  านวนดา้นมากท่ีสุด คือ 14 ดา้น จาก 16 
ดา้น 

การจัดกลุ่มจิตนิสัย  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบ พบวา่ ก่อนเรียนได ้2 องคป์ระกอบ คือ (1) สืบ
สอบ ส่ือสาร สร้างสรรค ์อยา่งแม่นตรง เป็นการเนน้การคน้หา วิจยั และผลิตส่ิงใหม่ (Creative Inquiry) (2) 
คิดอย่างพึ่ งพา ฟังอย่างเข้าใจ ได้อารมณ์ขัน ผ ันสู่การเรียนรู้ต่อเน่ือง เป็นการพัฒนาตนเอง (Self 
Development)  

ส่วนหลงัเรียน ได ้3 องคป์ระกอบ ท่ีแบ่งแยกอยา่งชดัเจน คือ (1) เนน้การน าจิตนิสัยไปประยุกตใ์ห้
เกิดผล (Implementation) (2) เนน้การปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (Interaction) และ (3) เนน้การพฒันาตนเอง แสดง
ว่า หลงัเรียนวิชาการศึกษาทัว่ไป การจดัระเบียบความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับชัดเจนข้ึน จึงสามารถ
แยกแยะไดโ้ดยไม่ทบัซ้อนกนั (mutually exclusive) แสดงวา่จิตนิสัยร่วมพฒันาสูงข้ึนทุกดา้น และเกิดการช้ี
ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มจิตนิสัยร่วมกนัในหมู่นิสิตอยา่งเด่นชดั 

ส่วนรายวชิาท่ีพฒันาจิตนิสัยไดจ้  านวนนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ วชิาวา่ยน ้า (1 จิตนิสัย) วชิาภาษา สังคม และ
วฒันธรรม (2 จิตนิสัย) วิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (2 จิตนิสัย) และวิชาชีวิตและสุขภาพ (2 จิต
นิสัย) จากการคน้พบเหตุการณ์ท่ีพฒันาจิตนิสัยจากการวิจยัคร้ังน้ี น่าจะเป็นเพราะรายวิชาทั้ง 4 น้ี มิไดเ้น้น
การลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง โดยมีการช้ีน าจากอาจารยน์อ้ยท่ีสุด หรือ Time-on-Task ซ่ึงเป็นแกนเร่ืองท่ีท าให้
นิสิตพฒันาจิตนิสัยได้มากท่ีสุด และเห็นควรแนะน าให้เน้นการน าเอายุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมไปใช้ใน
รายวชิาเหล่าน้ีต่อไป 

จิตนิสัย  ส าหรับจิตนิสัยท่ีนิสิตไดรั้บการพฒันาเป็นจ านวนสูงสุด 3 อนัดบัแรก ขออภิปรายไปทีละ
เร่ือง ดงัน้ี  



- 135 - 
 

การแสวงหาอารมณ์ขนั (N=253) น่าช่ืนชมอยา่งยิ่งท่ีนิสิตพฒันาจิตนิสัยน้ีสูงสุด จากการศึกษาของ 
Semrud – Clickman & Glass (2010) พบวา่ อารมณ์ขนัเป็นเคร่ืองมือและเป็นการส่ือสารในการคงความใส่ใจ
ในการเรียน ช่วยกระตุน้ให้นิสิตแสดงความคิด และสามารถแสดงความรู้ท่ียากจะเขา้ใจ รวมทั้งช่วยพฒันา
ทกัษะทางสังคม และสร้างบรรยากาศความเป็นมิตร ท าให้สมาชิกในชั้นเรียนกล้าเส่ียง และเกิดความ
กระตือรือร้น ถือวา่เป็นการแกปั้ญหาหลกัในการอุดมศึกษาปัจจุบนัท่ีนิสิตน่ิงเฉย ไม่มีส่วนร่วมในการเรียน
การสอนจนท าใหม้าตรฐานการศึกษาต ่าลง 

การมีน ้ าอดน ้ าทน (N=216) จิตนิสัยด้านน้ีพฒันาได้มากท่ีสุดในกลุ่มนักเรียนประถมด้วย จาก
ผลการวิจยัของ Burgess (2012) แสดงว่าจิตนิสัยน้ีมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาได้ง่าย เพราะโดยปกติมนุษยเ์รา
ตอ้งการท างานใหเ้สร็จแมจ้ะมีปัญหาอุปสรรค ท่ีทางจิตวทิยาเรียกวา่ Zeigarnik Effect จึงถือวา่จิตนิสัยดา้นน้ี
เป็นส่ิงท่ีคนเราทุกวยัมีอยูเ่ป็นทุนเดิมตามธรรมชาติ และนิยมใชใ้นชีวติประจ าวนัอยูแ่ลว้ (Anderson, 2010) 

การรู้จกัถามและตั้งปัญหา เม่ือคนมีอายมุากข้ึน มีประสบการณ์มากข้ึน จะมีค าถามเก่ียวกบัชีวิตมาก
ข้ึน ความสามารถทางจิตนิสัยน้ี จึงน่าจะสูงข้ึนตามอายุ (Costa & Kallick, 2008) จิตนิสัยน้ีจะสูญหายไป
นอกจากจะไดรั้บการปลูกฝังความอยากรู้อยากเห็น และผูส้อนตั้งใจสร้างโครงสร้างทางปัญญา (Advanced 
Organizers, Ausubel) เพื่อยึดโยงค าถามใหม่ และแสวงหาค าตอบจากประสบการณ์เดิมได ้แสดงว่าผูส้อน
สามารถปลูกฝังจิตนิสัยการถามและการตั้งปัญหาในชั้นเรียนไดโ้ดยง่าย 

 
จิตนิสัยทีพ่ฒันาได้ต ่าสุด 3 อนัดบั จะอภิปรายแต่ละจิตนิสัย ดงัน้ี 

รู้จักจัดการกับภาวะอารมณ์ที่หุนหันพลันแล่น (N=22) จิตนิสัยถือว่าเป็นการติดยึดจากการท าตาม
ภาวะอารมณ์ท่ีท าบ่อยคร้ังในระยะยาว เปรียบเทียบไดก้บั default ในคอมพิวเตอร์ จากผลการวิจยัทางการ
ท างานของสมอง ในส่วนของความทรงจ าอนัเกิดจากอารมณ์ และการท างานของประสาทสัมผสัท่ีส่งไปยงั 
Hypothalamus เพื่อสร้าง peptides และก่อใหเ้กิดการกระท าระดบัเซลล ์พบวา่จะเลิกการติดยึดของ dendrites 
ไดโ้ดยการตั้งจิตเจตนาอย่างแรงกลา้ ท่ีจะละเลิก ซ่ึงท าไดย้ากมาก เพราะตอ้งท าต่อเน่ืองไม่ต ่ากว่า 48 วนั 
(What the Bleep Do We Know – ภาพยนตร์) (2001) จึงท าใหนิ้สิตเป้าหมายพฒันาไดน้อ้ยคน 

การมุ่ งสู่ความแม่นตรง (N=29) คนไทยและคนเอเชียทั่วไปมีวิธีคิดท่ีเป็นแนวนอน (Lateral 
Thinking) ในขณะท่ีคนตะวนัตกคิดแบบแนวตั้ง (Horizontal Thinking) จึงมีความยดืหยุน่มากกวา่ (De Bono, 
2002) นอกจากนั้น คนไทยยงัมีความคิดแบบกวา้งๆ ใชค้  าพูดวา่ “ประมาณวา่” และไม่ตรงเผง ไม่ชัง่ ตวง วดั 
อย่างแม่นตรง เช่น ใส่เกลือนิด น ้ าตาลหน่อย เป็นต้น วฒันธรรมของคนไทยปลูกฝังให้ สบายๆ และ
ประนีประนอม จึงท าใหป้ลูกฝังความแม่นตรง ไดย้ากกวา่ชาติอ่ืนๆ (Komin, 1990)  

การฟังด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ  เป็นจิตนิสัยท่ีแปลกในยุคปัจจุบนั เพราะการฟังแบบน้ี 
ผูฟั้งตอ้ง ลด ละ เลิก อตัตา ไม่เอาตวัตนเป็นท่ีตั้ง และคอยแสดงความคิดเห็นของตน คอยพูดตอบโต ้หรือ
แยง้ แต่เป็นการแสวงหาวิธีท่ีจะเขา้ใจก่อน แลว้จึงตระหนกัวา่เขา้ใจ จากจุดยืนของผูพู้ด มิใช่จากจุดยืนของ
ผูฟั้ง ซ่ึงยอ่มแตกต่างกนั การฟังแบบเห็นอกเห็นใจตอ้งให้ผูฟั้งเขา้ไปอยูใ่นกรอบอา้งอิงของผูพู้ดให้ไดก่้อน 
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เม่ือผูฟั้ง ฟังจากกรอบนั้น จะเห็นโลกแบบเดียวกบัผูพู้ด การเลิกยึดอตัตาตวัตน เป็นเร่ืองยากส าหรับปุถุชน
ทัว่ไป จึงท าให้พฒันาไดย้าก (Covey, 2004) นอกจากนั้น Costa & Kallick (2008) พบว่าการฟังเป็นเร่ืองท่ี
สถานศึกษาสอนน้อยท่ีสุดในปัจจุบนั จึงมีนัยยะว่า นิสิตเป้าหมายขาดพื้นฐานการฟังมาตั้งแต่ก่อนเข้า
มหาวทิยาลยั ท าใหย้ดึโยงการพฒันาไดย้ากยิง่ข้ึน (Holme, 1996)  
 
 
ยุทธศาสตร์การพฒันาจิตนิสัยจากการศึกษาทัว่ไป 

แกนเร่ืองท่ีคน้พบจากเหตุการณ์ฯ ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์การพฒันาจิตนิสัยในวิชาการศึกษาทัว่ไป 
วเิคราะห์ไดผ้ล 4 แกนเร่ือง โดยจะอภิปรายทีละเร่ือง ดงัน้ี 

1.  การใช้เวลาในการปฏิบัติงานจริง (Time-on-Task) (N=1,433) Cobb-Morocco วิจยัโดยโครงการ
ระยะยาว 5 ปี โดยการออกแบบการเรียนการสอนใหใ้ชก้ารลงมือปฏิบติัตามความเป็นจริง เป็นส่วนหน่ึงของ
เป้าหมาย พบว่า จากการปฏิบติังานจริง ท าให้ผูเ้รียนคน้พบความรู้ใหม่ สร้างทกัษะใหม่ได้ด้วยตนเอง มี
ความเหมาะสมกบัศกัยภาพและขอ้จ ากดัของตน และท าใหเ้กิดความมัน่ใจในตนเองสูงข้ึน และกลา้เส่ียงโดย
ถือวา่ความผดิพลาดเป็นบทเรียน (2001) 

2.  การค้นพบด้วยตนเอง (Self-Discovery) (N=281) แกนเร่ืองกลุ่มน้ีเสริมแกนเร่ืองท่ี 1 ขา้งตน้ และ
มีประโยชน์มากในยุคท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ มีการจดัการเรียนการสอนแบบน าตนเอง (Self-directed 
Learning) และการจดัศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น Self-access Center เป็นตน้ (Pirkurich, 1993)  

3.  อัตลักษณ์ของผู้สอน (Teacher Idiosyncracies) (N=163) หลกัสูตรและการสอนจะออกแบบไว้
อยา่งไรก็ไม่สามารถสัมฤทธิผลได ้ถา้ผูส้อนไม่มีศกัยภาพ สมรรถนะในการวิเคราะห์ลูกศิษย ์และมีเทคนิค
วิธี อารมณ์ และฉลาดในการจดัส่ิงแวดลอ้มและกระบวนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อให้ผูเ้รียนสนใจ 
โดยสร้างอารมณ์ขนั เอ้ือให้นิสิตมีส่วนร่วมโดยบรรยากาศท่ีปลอดภยั เป็นตน้ การพฒันาและจดัอบรม
ผูส้อนจึงเป็นความจ าเป็นสูงสุด 

4.  ส่ือการสอน (Educational Media) ในศตวรรษท่ี 21 เทคโนโลยีและส่ือการสอน มีความส าคญั
และจ าเป็นมากยิ่งกวา่ยุคใดในอดีต นกัการศึกษาควรตระหนกัวา่ ผูส้อนตอ้งรู้จกัใชเ้คร่ืองมือและส่ือเหล่าน้ี
ให้ได้ผลสัมฤทธ์ิคุม้ค่างบประมาณท่ีลงทุนไปมากมาย (Danielson, 2007) เม่ือผูส้อนใช้ให้เกิดผลเพราะมี
ทกัษะท่ีเหมาะสมจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางบวกสูงมาก (Potheroe, 2008) งานวิจยัโดย Lemke & Sweeny 
(1999) พบว่าผูเ้รียนคณิตศาสตร์เรียนรู้ทกัษะการคิดไดอ้ย่างสูงมาก เม่ือมีเทคโนโลยีและส่ือการสอนช่วย
เสริมการเรียน 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย 

1. พฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ กลุ่มยุทธศาสตร์ตามแกนเร่ืองทั้ง 4 จากผลการวิจยั 
ส าหรับใชเ้ป็นตน้แบบในการสอนวชิาการศึกษาทัว่ไป 

2. ศึกษากระบวนการปลูกฝังจิตนิสัยร่วมท่ีไม่แตกต่างกนัของนิสิตไทย จากการเล้ียงดูในครอบครัว 
หลกัสูตรการสอนในสถาบนัการศึกษา และค่านิยมร่วมสมยัในสังคมไทยเพื่อประโยชน์ในการสร้างความ
ภาคภูมิใจในลกัษณะไทยท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

3. ศึกษาลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างของเพศ ชาย หญิง และเพศทางเลือก ท่ีสัมพนัธ์กบัสัมฤทธิผลใน
การพฒันาจิตนิสัย 

4. ศึกษากลุ่มจิตนิสัยท่ีส าคญัเป็นพิเศษส าหรับกลุ่มคณะเพื่อเป็นพื้นฐานการปรับปรุงหลกัสูตรการ
สอนต่อไป 

5. สืบสอบใหพ้บวา่ยทุธศาสตร์ใดมีผลต่อการพฒันาจิตนิสัยใดเป็นพิเศษ 
6. จดัท า R&D เพื่อท าวิจยัต่อเน่ือง ตอบค าถามในการวิจยัว่าดว้ยการปฏิรูปการศึกษา เพื่อรองรับ

ความเปล่ียนแปลงในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
7. วจิยัคุณลกัษณะแรกเขา้ของนิสิตกลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพวา่ประกอบดว้ยปัจจยัอะไรท่ีท าให้มีจิต

นิสัยสูงกวา่กลุ่มคณะอ่ืนๆ เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันานิสิตทั้งมหาวทิยาลยั 
8. วฒันธรรมในมหาวิทยาลยัมีองค์ประกอบอะไรบา้งท่ีลดทอนความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ 

และการสร้างนวตักรรม  
9. ควรด าเนินการวจิยัเร่ืองจิตนิสัยในสถาบนัการศึกษาระดบัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปฐมวยัศึกษา ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา รวมถึงศึกษาเร่ืองน้ีกบักลุ่มพิเศษ เช่น เด็กพิเศษทางร่างกายและสติปัญญาดอ้ย 
10. ควรท าการวิจยัระยะยาวอย่างสม ่าเสมอเพื่อคน้หาว่าผูเ้รียนได้มา (acquire) พฒันา (develop) 

และงอกงาม (grow) จิตนิสัยต่างๆ โดยมีแบบแผน (pattern) และเคร่ืองกระตุน้ (stimulus) และการออกแบบ
ส่ิงแวดลอ้มในการเรียน (class management) อยา่งไร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ควรเนน้นิสิตหรือนกัเรียนแรกเขา้ 
(entering students) 

11. ควรวิจยัการปลูกฝังจิตนิสัยจากการท าให้สอดรับกบัเป้าหมาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ หลกัสูตรการ
สอน ค่านิยม สไตล์การเรียนการสอน เพื่อให้ได้ภาพใหญ่ว่าจิตนิสัยอาจส่งผลต่อชุมชนและภาพรวมใน
ระดบักวา้งข้ึนไดอ้ยา่งไร 

12. ควรวิจยัเพื่อพฒันาการออกแบบแนวคิด (Rubric) ในการประเมินผูส้อนจิตนิสัยโดยสอดแทรก
ในรายวชิาของมหาวทิยาลยั และไม่จ  าเป็นตอ้งออกแบบใหเ้ป็นวชิาเฉพาะ 

13. ศึกษาการใช้การปลูกฝังจิตนิสัยฯ เพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเอง (ผูส้อน ผูเ้รียน) เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการแกปั้ญหาและพฒันาความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนรุ่นเดียวกนัและผูส้อน 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการประยุกต์ 

1. น าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางการปรับหลกัสูตรการสอนเดิมและสร้างหลกัสูตรการสอนแบบ
ใหม่ใหท้นัต่อความตอ้งการของโลก 

2. จดัท าคู่มืออาจารย ์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเรียนการสอนเพื่อใหเ้กิดจิตนิสัยฯ ตามยทุธศาสตร์ 4 
กลุ่ม จากผลงานวิจยั ไดแ้ก่ (1) การใชเ้วลาในการปฏิบติังานจริง (Time-on-task) (2) การคน้พบดว้ยตนเอง 
(Self-Discovery) (3) อัตลักษณ์ของผูส้อน (Teacher Ideosyncracies) และ (4) ส่ือการสอน (Educational 
Media)  

3. น าผลการวิจัยไปสร้างโครงการพัฒนาอาจารย์โดยการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอด
ยทุธศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อพฒันาจิตนิสัยฯ 

4. คดัสรรอาจารย์ดีเด่นด้านการพฒันาจิตนิสัย โดยใช้เกณฑ์ท่ีพบจากงานวิจยั และให้เป็นครู
ตน้แบบ เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้แก่กลุ่มอาจารยใ์นคณะวิชาของตน และอาจารยอ่ื์นๆ นอกคณะ และ
นอกมหาวิทยาลยั เพื่อกระตุน้ให้เกิดการพฒันานิสิตนกัศึกษาไทยอยา่งเร่งด่วนโดยรูปแบบ Training of the 
Trainers 

5. ควรส่งเสริมให้มีทกัษะท่ีส่งผลต่อการพฒันาจิตนิสัยฯ โดยตรงในทุกรายวิชา โดยการก าหนดให้
นิสิตและอาจารยท์บทวนกระบวนการคิด การเขียนบนัทึกรายวนั การจดักิจกรรม การอภิปราย และการ
แสดงออกในชั้นเรียน ส่วนน้ีควรสนองการให้หน่วยกิตด้านการปฏิบัติในรายวิชาท่ีปกติไม่มีการใช้
หอ้งปฏิบติัการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

6. ควรใหโ้อกาสผูส้อนใชจิ้ตนิสัยในชั้นเรียน โดยเนน้จิตนิสัยท่ีสอดรับกบัผลสัมฤทธ์ิท่ีพึงประสงค ์
(Desirable Outcomes) ของแต่ละวชิา 

7. จิตนิสัยมีลกัษณะขา้มศาสตร์ (Transdisciplinary) ดงันั้น จึงใชไ้ดใ้นทุกวิชา และทุกศาสตร์ ควร
ออกแบบหลกัสูตรและแผนการสอนให้ใช้เป้าหมาย บทบาทหน้าท่ี ภาษาร่วม และแนวคิดของโลก ท่ีทั้ง
อาจารยแ์ละนิสิตเล็งเห็นความส าคญัร่วมกนั และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการแสดงออกทั้งสถาบนั ก่อให้
จิตนิสัยเป็นเคร่ืองบ่งช้ีเอกภาพของประชาคมและเป็นวฒันธรรมองค์กร อนัจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน
โดยเฉพาะนิสิตตลอดชีวติ   
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ตารางที ่5.1 แสดงสรุปผลการเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มคณะ เพศ และช้ันปี ก่อนเรียน 
 กลุ่มคณะ (ANOVA) เพศ (ANOVA) ช้ันปี (t-test) 

จิตนิสัยที่ขาดไม่ได้ในศตวรรษที่ 21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชาย หญิง ทางเลือก ปี 1 ปี 2 
1. มีน ้ ำอดน ้ำทน - - - - - - - - 
2.รู้จกัจดักำรกบัภำวะอำรมณ์ท่ีหุนหันพลนัแล่น - - - - - - - - 
3.ฟังดว้ยควำมเขำ้ใจและเห็นอกเห็นใจ - - - - สูง ต ่ำ - - 
4. คิดอยำ่งยดืหยุน่ - - - สูง สูง ต ่ำ - - 
5.คิดเก่ียวกบัควำมคิดของตน สูง ต ่ำ ต ่ำ - - - - - 
6.มุ่งสู่ควำมแม่นตรง - - - - สูง ต ่ำ - - 
7.รู้จกัถำมและตั้งปัญหำ - - - - - - - - 
8.ประยกุตค์วำมรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถำนกำรณ์ใหม่ - - - สูง สูง ต ่ำ - - 
9.คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจนและตรงเผง - - - สูง สูง ต ่ำ - - 
10.เก็บขอ้มูลจำกกำรรับรู้ทุกดำ้น - - - - - - - - 
11.สร้ำงสรรค ์จินตนำกำร และสร้ำงนวตักรรม - - - - - - สูง ต ่ำ 
12.ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ และประหลำดใจ - - - - - - - - 
13.กลำ้เส่ียงอยำ่งรับผดิชอบ - สูง ต ่ำ - - - - - 
14.แสวงหำอำรมณ์ขนั - - - - - - - - 
15.คิดอยำ่งพ่ึงพำ - - - ต ่ำ สูง - - - 
16.เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ือง - - - ต ่ำ สูง ต ่ำ - - 

ภาพรวม ไม่แตกต่ำง 
แตกต่ำง .05  

ชำยและหญิง สูงกวำ่ เพศทำงเลือก 
ไม่แตกต่ำง 

หมำยเหต ุ
สูง = สูงกวำ่อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี 0.05 ต ่ำ = ต ่ำกวำ่สูงอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี 0.05 -   = ไม่แตกต่ำงอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที ่5.2 แสดงสรุปผลการเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มคณะ เพศ และช้ันปี หลงัเรียน 
 กลุ่มคณะ (ANOVA) เพศ (ANOVA) ช้ันปี (t-test) 

จิตนิสัยที่ขาดไม่ได้ในศตวรรษที่ 21 
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
ชาย หญิง ทางเลือก ปี 1 ปี 2 

1. มีน ้ ำอดน ้ำทน สูง ต ่ำ ต ่ำ - - - - - 
2.รู้จกัจดักำรกบัภำวะอำรมณ์ท่ีหุนหันพลนัแล่น สูง ต ่ำ ต ่ำ - - - - - 
3.ฟังดว้ยควำมเขำ้ใจและเห็นอกเห็นใจ สูง ต ่ำ ต ่ำ - สูง ต ่ำ - - 
4. คิดอยำ่งยดืหยุน่ สูง ต ่ำ ต ่ำ สูง สูง ต ่ำ - - 
5.คิดเก่ียวกบัควำมคิดของตน สูง ต ่ำ ต ่ำ สูง สูง ต ่ำ - - 
6.มุ่งสู่ควำมแม่นตรง สูง ต ่ำ ต ่ำ สูง ต ่ำ ต ่ำ - - 
7.รู้จกัถำมและตั้งปัญหำ สูง ต ่ำ - สูง ต ่ำ ต ่ำ - - 
8.ประยกุตค์วำมรู้ในอดีตใหใ้ชไ้ดก้บัสถำนกำรณ์ใหม่ สูง ต ่ำ ต ่ำ สูง ต ่ำ ต ่ำ - - 
9.คิดและส่ือสำรดว้ยควำมชดัเจนและตรงเผง สูง ต ่ำ ต ่ำ สูง - ต ่ำ - - 
10.เก็บขอ้มูลจำกกำรรับรู้ทุกดำ้น สูง ต ่ำ ต ่ำ สูง ต ่ำ ต ่ำ - - 
11.สร้ำงสรรค ์จินตนำกำร และสร้ำงนวตักรรม - - - สูง ต ่ำ ต ่ำ สูง ต ่ำ 
12.ตอบสนองดว้ยควำมอศัจรรยใ์จ และประหลำดใจ สูง สูง ต ่ำ ต ่ำ ต ่ำ ต ่ำ - - 
13.กลำ้เส่ียงอยำ่งรับผดิชอบ - - - สูง ต ่ำ ต ่ำ - - 
14.แสวงหำอำรมณ์ขนั สูง - ต ่ำ - - - - - 
15.คิดอยำ่งพ่ึงพำ สูง ต ่ำ ต ่ำ - สูง ต ่ำ - - 
16.เปิดตนเองเพ่ือเกิดกำรเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ือง สูง ต ่ำ ต ่ำ ต ่ำ สูง ต ่ำ - - 

ภาพรวม แตกต่ำง แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 
หมายเหตุ
สูง = สูงกวำ่อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี 0.05 ต ่ำ = ต  ่ำกวำ่สูงอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี 0.05 -   = ไม่แตกต่ำงอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี 



 
 

 


