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บทที่ 1 
บทนํา 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรคือการผลิตบัณฑิตที่  “เกง  ดีและมีความสุข” 
การที่จะบรรลุจุดหมายดังกลาวได    จะตองศึกษาจากบทเรียนการดําเนินชีวิตของนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเอง  แลวสรางเงื่อนไขจากปจจัยที่เกี่ยวของ  ขจัดปจจัยที่เปนอุปสรรค 
จากนิสิตที่เกง  แตอาจจะไมดีและไมมีความสุข  หรือดีแตอาจจะไมเกงและไมมีความสุข  เปนตน 
โดยมีจุดหมายวา  บัณฑิตเกษตรจะตอง  “เกง  ดีและมีความสุข”  มีอะไรเปนปจจัยสงเสริมและ 
สนับสนุน  งานวิจัยชิ้นนี้จึงเกิดขึ้น  เพื่อเปนคูมือใหนิสิตไดแนวทางในการดําเนินชีวิตไปสูจดุหมาย 
ที่มหาวิทยาลัยปรารถนา 

เอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้โดยตรงยังไมมี  แตมีหนังสือหลายเลมที่เปนแนวทางได 
ในระดับหนึ่ง  คือ 

พระธรรมปฎก  (2542)  วิธีคิดตามหลักพุทธธรรมเลมนี้เนนวาคนเราจะมีความสุขที่ 
แทจริง  ตองดําเนินชีวิตใหถูกตอง  กลาวโดยสรุป  คือ 

ก)  ในแงของการลวงพนปญหา  ไดแก  การแกปญหาเปน 
ข)  ในแงของการทํากรรม  ไดแก  การคิดเปน  พูดเปน / ส่ือสารเปน  ทําเปน 
ค)  ในแงของการรับรู  ไดแก  การดูเปน  ฟงเปน  ดมเปน  ล้ิมเปน  สัมผัสเปน  คิดเปน 
ง)  ในแงของการเสพหรือบริโภค  ไดแก  การกินเปน  ใชเปน  บริโภคเปน  เสวนา 

เปนหรือคบหาเปน 

บรรดาการปฏิบัติถูกตองในดานตางๆ  เหลานี้  อาจพูดรวบรัดไดวา  การรูจักคิด  หรือ 
การคิดเปน  เปนองคประกอบสําคัญยิ่งของการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง 

แหลงที่มาเบื้องตนของการศึกษา  มี  2  อยาง  คือ 

1.  ปจจัยภายนอก  คือ  ปรโตโฆสะ  หรือเสียงจากผูอ่ืน  จากส่ิงแวดลอม  พอแม  ครู 
อาจารย  เพ่ือน  หนังส่ือ  ส่ือตางๆ 

2.  ปจจัยภายใน  คือ  โยนิโสมนสิการ    หรือการทําในใจโดยแยบคาย  หมายถึง  การ 
คิดถูกวิธี  ความรูจักคิด  หรือคิดเปน 

บรรดาปจจัย  2  อยางนี้  ปจจัยขอที่  2  เปนสวนที่ขาดไมไดของการศึกษา  การศึกษา 
จะสําเร็จผลแทจริง  บรรลุจุดมุงหมายไดเพราะปจจัยที่  2  นี้  ปจจัยขอที่  2  อาจใหเกิดการศึกษาได 
โดยไมมีขอที่  1  แตปจจัยขอที่  1  จะตองนําไปสูปจจัยขอที่  2  ดวย  จึงจะสัมฤทธ์ิผลของการศึกษา 
ที่แท
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พระธรรมปฎก  (2546)  กลาวถึง  โยนิโสมนสิการ  เปนการฝกการใชความคิดใหรูจัก 
คิดอยางถูกวิธี  คิดอยางมีระเบียบ  รูจักคิดวิเคราะห  ไมมองเห็นส่ิงตางๆ  อยางตื้นๆ  ผิวเผิน  วิธี 
โยนิโสมนสิการพอประมวลเปนแบบใหญๆ ไดคือ  1)  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย  2)  วิธีคิดแบบ 
แยกแยะสวนประกอบ  3)  วิธีคิดแบบสามัญลักษณ  4)  วิธีคิดแบบอริยสัจจหรือคิดแบบแกปญหา 
5)  วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ  หรือคิดตามหลักการและความมุงหมาย  6)  วิธีคิดแบบคุณโทษ 
และทางออก  7)  วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม  9)  วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน  และ  10) 
วิธีคิดแบบ วิภัชชวาท 

ตัวอยางทางวิชาการสมัยใหมอาจพิจารณาปญหาทางการศึกษาวา  ควรปลอยใหเด็กพบ 
เห็นส่ิงตางๆ ในสังคม  เชน  เรื่องราวตางๆ  ทางส่ือมวลชน  อยางอิสระเสรีหรือไม  ถาตอบตาม 
วิภัชชวาท  ก็จะวินิจฉัยโดยพิจารณาเงื่อนไขดังนี้ 

1)  ความโนมเอียง  ความพรอม  นิสัย  ความเคยชิน  ที่เด็กส่ังสมไวโดยการอบรมเล้ียง 
ดู 

2)  โยนิโสมนสิการ  คือเด็กใชเปนหรือไม 
3)  กัลยาณมิตร  คือมีบุคคลหรืออุปกรณชี้แนวทางถูกตองหรือไม 
4)  ส่ิงที่เผยแพรใหเด็กไดเห็นนั้น  มีคุณสมบัติท่ีเราหรือยั่วยุแคไหน 
ทั้ง  4  ขอนี้  เปนตัวแปรได  กรณีนี้ยกเปนตัวยืน  คําตอบจะเปนไปโดยสัดสวนที่ตอบ 

ไดเอง  เชน  ถาเด็กมีโยนิโสมนสิการดีจริงๆ  มีกัลยาณมิตรที่สามารถ  และพื้นเด็กมีความเปนกุศล 
อบรมเขมแข็ง  ถึงจะมีส่ิงยั่วยุก็ยากที่จะเปนปญหา  หากโยนิโสมนสิการยังไมเคยฝกความโนมเอียง 
ความคิดทางกุศลก็ไมไดอบรมไว  แลวไมจัดเตรียมกัลยาณมิตร  เทากับสนับสนุนปญหา 

ธัญญา  (2547)  หนังสือเลมนี้เปนงานแปล  จาก  “I  Am  Gifted, So  Are  You!”  ซ่ึง 
ตีพิมพครั้งแรกในสิงคโปรเมื่อป  2541  และมีสวนเปนแรงจูงใจใหนักเรียนนับพันทั่วโลก  นําเอา 
พลังสมองที่ทุกคนมีตั้งแตเกิดมาใชใหเต็มที่  นักเรียนที่ต่ําสิบสามารถพัฒนาขึ้นมาอยูแนวหนาได 
โดยใชวิธีเรียนเพ่ือใหรูวาเรียนอยางไร  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.  การรูจักเทคนิคการเรียนรูอยางทองแท  ไดแก  Mind Mapping  ซ่ึงชวยใหศึกษาได 
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

2.  การเดินทางสูความสําเร็จ    เนนพลังของการตั้ง เปาหมาย  จัดการกับการ 
ผัดวันประกันพรุง  เรียนรูการจูงใจตัวเอง  ใชศิลปะของการทําอะไรอยางสม่ําเสมอ  และศึกษาการ 
ใชเวลาใหเปน  และเรียนรูวาจะนําทรัพยากรในตัวออกมาใชใหบรรลุผลได 

3.  ทักษะการสอบ  เปนการจะเพิ่มพลังใหพรอมสูงสุดในการสอบ  และจะทําใหดีได 
อยางไรในสภาพกดดันของการสอบ
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ผูเขียนยกตัวอยาง  อัลเบิรต  ไอนสไตน  (2422 – 2498)  เคยสอบตกวิชาเลขตอนเรียน 
ชั้นประถม  และเคยถูกหาวาเปนนักเรียนที่เรียนรูไดชา  แตความสามารถทางดนตรี  (สมองซีกขวา) 
ของเขาไดรับการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  เขาเปนนักไวโอลินและศิลปนที่มีความสามารถ 

ไอนสไตนไดปลดปลอยความเปนอัจฉริยะ  และสรางทฤษฎีแหงสัมพัทธภาพขึ้น 
หลังจากที่เขาเรียนรูที่จะใชสมองทั้งสองดาน  เขาเริ่มดวยการใชสมองดานขวานั่งฝนกลางวัน 
ไอนสไตนชอบฝนกลางวัน  แลววันหนึ่งเม่ือเขานั่งฝนอยูบนเนินเขาตามปกติ  เขาวาดฝนวาตัวเองขี่ 
แสงอาทิตยไปถึงที่สุดของจักรวาล  และกลับมาหาดวงอาทิตย  ฝนที่วานี้ทําใหเขาคิดไดวาจักรวาล 
เปนวงโคง  ดังนั้น  อากาศ  เวลา  รวมทั้งแสงก็ตองเปนวงโคงไปดวย  แนวคิดนี้เปนตนกําเนิดของ 
ทฤษฎีสัมพันธภาพ 

ศิริวรรณ  (2547)  กลาวถึงศิลปะในการประสบความสําเร็จในการศึกษาวาขึ้นกับ 
ครอบครัว  ผูเรียนและตลาดแรงงาน  สวนอุปสรรคในการศึกษาในมหาวิทยาลัยขึ้นกับตัวผูเรียน 
และส่ิงแวดลอม  อุปสรรคที่มาจากตัวผูเรียน  ไดแก  พื้นฐานความคิดของผูเรียน  การปรับตัว  การ 
บริหารเวลา  หลงตัวเอง  ขาดความเคารพในครูอาจารย  สุขภาพ  ขาดวินัยในตัวเอง  และความไม 
สนใจในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  สวนอุปสรรคอันเนื่องจากส่ิงแวดลอม  ไดแก  สถานที่เรียน 
เศรษฐกิจ  เพื่อน  คูรัก  การพนัน  และสุรา  หากสามารถขจัดอุปสรรคของตนเองไดแลว  ก็สามารถ 
ประสบความสําเร็จในการศึกษาได 

นลินพรรณ  (2547)  เปล่ียนวิธีคิด...  พลิกชีวิตคุณ  เปนหนังสือที่แปลมาจาก  Change 
Your  Thinking  Change  Your  Life  ของ  Brian  Tracy  เปนหนังสือที่ประกอบดวยเทคนิคตางๆ 
ที่ชวยใหผูอานสามารถควบคุมความคิดของตนเองได  และทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของชีวิต 
ในทางท่ีดีขึ้น  ผูเขียนเชื่อวา  ส่ิงที่ปรากฏภายนอกเปนภาพสะทอนของส่ิงที่อยูภายใน  ความคิดและ 
ความเช่ือจึงเปนส่ิงกําหนดการกระทํา  ใครก็ตามที่ตองการเปล่ียนแปลงชีวิต  ตองเริ่มที่จะเปล่ียนวิธี 
คิดกอน  หนังสือเลมนี้นําเสนอแนวทางในการเปล่ียนวิธีคิด  ซ่ึงเปนวิธีที่ปฏิบัติไดงาย  และเห็นผล 
อยางเหลือเช่ือ  จุดเริ่มตนในการเปล่ียนวิธีคิดคือจะตองเขาใจวาคนเรามีตัวตนสามดาน 

ตัวตนดานแรก  คือ  จุดปกติของตนเอง  ประกอบดวย  ความฝน  อุดมการณ  คุณคา 
ตัวตนดานนี้จะกําหนดรูปแบบพฤติกรรมของเราที่แสดงออก 

ตัวตนดานที่สอง  คือ  ภาพลักษณของตนเอง  เปนวิธีที่คนเรามองและคิดเกี่ยวกับ 
ตนเอง  หากตองการปรับปรุงชีวิตใหดีขึ้น  ตองปรับภาพลักษณของตนกอน 

ตัวตนดานที่สาม  คือ  การเคารพตนเอง  ซ่ึงคือสวนประกอบดานอารมณ  การเคารพ 
ตนอธิบายวา  เรารักตนเองมากแคไหน  ระดับการเคารพตนเองเกี่ยวของกับความสัมพันธกับคนอ่ืน 
ยิ่งเคารพตนเองมากเทาใด  ก็จะเปน  พอแม  คูครอง  เพื่อน  หรือลูกที่ดี
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ปจจุบันนักจิตวิทยาเช่ือวาการเคารพตนเองเปนหัวใจของบุคลิกภาพ  ยิ่งรักและเคารพ 
ตนมากขึ้น  ภาพลักษณยิ่งดีขึ้น  บุคลิกภาพจะดีตามและเขาใกลอุดมคติไดรวดเร็ว 

โดยสรุปจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของพบวา  กวาจะเปนบัณฑิตเกียรตินิยมได 
จะตองดําเนินชีวิตใหถูกตอง  โดยฝกใชความคิดอยางถูกวิธี  ซ่ึงสามารถใชทรัพยากรในตัวไดอยาง 
เหมาะสม  อันจะนําไปสูจุดหมายที่ตองการ 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย  เพ่ือศึกษา 
1.  แนวทางในการดําเนินชวีิตของนิสิตเพื่อเปนบณัฑิตเกยีรตินิยม 
2.  แนวทางในการเรยีนรูของนิสิตเพื่อเปนบัณฑิตเกียรตินยิม 
3.  ปจจัยที่สงผลใหนิสิตเปนบัณฑิตเกียรตินิยม 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  และหนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
1.  ไดรูปแบบของแนวทางในการดําเนินชีวิตของนิสิตเพื่อเปนบัณฑิตเกียรตินิยม 
2.  ไดรูปแบบของแนวทางในการเรียนรูของนิสิตเพื่อเปนบัณฑิตเกียรตินิยม 
3.  ทราบถึงปจจัยที่สงผลใหนิสิตเปนบัณฑิตเกียรตินิยม 
4.  ไดแนวทางที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนานิสิตใหเปนไปตามปรชัญาของมหาวิทยาลัย 

ทฤษฎี  สมมติฐานหรือกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

สมมติฐานการวจิัย  “ปจจัยภายในและภายนอกสงผลใหนิสิตเปนบัณฑิตเกยีรตินยิม” 
คําถามวิจัย  1.  แนวทางในการดําเนินชีวิตของนิสิตเพื่อเปนบัณฑิตเกียรตินิยมเปนอยางไร? 

2.  แนวทางในการเรียนรูของนิสิตเพื่อเปนบัณฑิตเกียรตินิยมเปนอยางไร? 

ปจจัยภายใน 

ปจจัย 
นิสิต  บัณฑิตเกียรติ 

นิยม 

แนวทางในการดําเนินชวีิต 

แนวทางในการเรยีนรู
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ระเบียบวธิีวิจัย 
รูปแบบการวิจัย  (research  design)  การวิจัยนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  เพื่อศึกษา 

เจาะลึกเฉพาะนิสิตที่จะเปนบัณฑิตเกียรตินิยมของมหาวิทยาลัย 
ประชากรคือนิสิตระดับปริญญาตรขีองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตัวอยาง  ไดจากการสุมดวยวิธีสุมแบบเฉพาะเจาะจง 
วิธีการในการวิเคราะหขอมูล  คือการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (contents analysis) 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
ขอบเขตเชิงประชากรศึกษาเฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คณะมนษุยศาสตร  ผูวิจัยศกึษาเจาะลึกเฉพาะนิสิตที่จะเปนบัณฑิตเกียรตินิยมของมหาวิทยาลัย โดย 
สัมภาษณนิสิตชัน้ป 4 ที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต 3.5 ขึ้นไปในภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชา 
วรรณคดี และภาควิชาศิลปาชีพ  เพ่ือทราบแนวทางในการดําเนินชีวติและแนวทางในการเรียนรู
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บทที่  2 
แนวทางในการดําเนินชีวิต 

แนวทางในการดําเนินชีวิตของนิสิตที่ไดรับการสัมภาษณ แบงออกเปน  2  ประเด็นหลัก 
คือ เปาหมายและการดําเนินชีวิตพบวา 

2.1  เปาหมาย 
2.1.1 เปาหมายในการเรียนกอนเขามหาวิทยาลัย 

“เพ่ือเรียนรูในวิชาที่ตนสนใจนั่นคือวรรณคดี และนําความรูที่ไดไปใชประกอบอาชีพ 
และดําเนินชีวิต เพราะวรรณคดีไมไดสอนแคเรื่องราวที่สมมติขึ้น แตสะทอนเรื่องราวตาง ๆ ทุก 
ภูมิภาคของโลก รวมถึงวัฒนธรรม  ซ่ึงสามารถนํามาปรับใชกับการเขาสังคมตาง ๆ รวมถึงแงคิดที่ 
เปนประโยชน” 

“ตองการศึกษาตอจนถึงระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวกับการติดตอส่ือสาร ภาษาไทย 
ภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) และยังมีอีกเปาหมายหนึ่งคือศึกษาในคณะรัฐศาสตร สาขาการเมือง 
การปกครอง  เพื่อจะไดประกอบอาชีพที่ชวยพัฒนาชุมชน” 

“ไมไดตั้งเปาหมายเอาไวลวงหนา” 
“ตองการศึกษาในดานที่ตนเองชอบและถนัด (ดานอาหารและดานโรงแรม) โดยตองการ 

ไปเรียนปริญญาตรี ดานเหลานี้ที่ตางประเทศ” 
“อยากเรียนวิชาท่ีจะสามารถพัฒนาทักษะทางดานการใชภาษา” 
“อยากเรียนในคณะที่เม่ือจบออกมาแลวสามารถนําความรูไปใชไดจริงและโดยตรง เชน 

บริหารธุรกิจ หรือมนุษยศาสตร ภาควิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากเปนคณะในฝนที่อยากเรียน” 
จากบทสัมภาษณพบวา  นิสิตสวนใหญเกือบท้ังหมดมีเปาหมายในการดําเนินชีวิต โดยได 

ตั้งเปาหมายไววาอยากเรียนอะไรตั้งแตกอนเขามหาวิทยาลัย ถือวาทุกคนรูจักตัวเอง  มีเพียงคนเดียว 
ที่ไมไดตั้งเปาหมายเอาไวลวงหนา แตเมื่อถามวาสาขาที่เรียนอยูปจจุบันเปนไปตามที่ตั้งใจหรือไม 
กลับพบคําตอบที่นาสนใจคือ 

2.1.2  สาขาที่เรียนกับเปาหมาย 
คําถามคือสาขาที่เรียนเปนไปตามที่ตั้งใจหรือไม อยางไร 
“เรียนสายวิทย-คณิตตอนมัธยม แตรูสึกสนใจภาษาอังกฤษมากกวา” 
“ตรงตามที่ตั้งใจ เพราะตองการฝกฝนทักษะภาษาไทยดานการพูดและเขียนใหดี 

ยิ่งขึ้น” 
“ไมใช”
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“เปนไปตามที่คาดหวัง ไดศึกษาในสาขาวิชาท่ีชอบและถนัด” 
“ไม  ความจริงอยากเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ส่ือสารมวลชน หรือการ 

โรงแรม” 
“ไม  เพราะใจจริงตองการเรียนบริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษมากกวา” 
จากบทสัมภาษณพบวามีนิสิตเพียง  2  คนไดเรียนในสาขาวิชาท่ีตนเองเลือกตาม 

เปาหมาย 

2.2  การดําเนินชีวิต 
2.2.1  ชีวิตประจําวัน 

“วันเรียน ก็ไปเรียนตามปกติ  เรียนเสร็จก็กลับบาน  ทานขาวเย็นกับครอบครัว 
แลวก็ทําการบาน อานหนังสือเตรียมตัวสําหรับวันตอไป วันหยุดเสาร-อาทิตย ชวงเชาวันเสารจะทํา 
การบาน สวนชวงบายอาจจะไปหางสรรพสินคากับคุณแมหรือเพื่อน ๆ ชวงเชาวันอาทิตยก็ไป 
โบสถถึงเที่ยง กลับมาพักผอนดวยการดูโทรทัศน” เลนอินเตอรเน็ตหรือไมก็นอนพักผอน” 

“ชวงเชาหากมีชั่วโมงเรียนสายก็จะไปเลนอินเตอรเน็ตหรือทําการบาน ทบทวน 
หนังสือที่หองสมุด  จากนั้นก็เขาเรียนตามปกติ ในชวงเย็นมักไปชมรมสงเสริมศิลปะการพูดเพื่อ 
ชวยงานหรือไปนั่งเลนกอนกลับหอพักจะไปที่รานเชาหนังสือเพื่อเชาการตูนหรือนิยาย  จากนั้นก็ 
ไปซ้ืออาหาร เมื่อไปถึงหอพักแลวก็พักผอนครูหนึ่งแลวจึงซักผา ทําการบาน อาบน้ําเสร็จแลวก็มาดู 
โทรทัศน อานการตูน นิยาย แลวจึงเขานอน” 

“เรียนหนังสือ (เขาเรียน)” 
“พบปะเพ่ือนฝูง” 
“ดูทีวี เลนอินเตอรเน็ต กอนเขานอน” 
“ชีวิตแตละวันไมเหมือนกัน ไปตามงาน สวนมากใชเวลาในการเรียน  แตในชวง 

เวลากลางคืน (20.00 น. เปนตนไป) จะใชเวลาในการพักผอนเปนหลัก  ไมวาจะเปนเลน internet 
อานการตูน หรือดูหนัง เปนตน” 

“มาเรียนหนังสือ ทํากิจกรรมบาง ถามีเวลาวางก็จะหาเวลาพักผอนคลายเครียด 
(ไปเท่ียวกับเพื่อน ๆ) จากนั้นก็กลับบาน ถาไมมีงานก็จะพยายามหาเวลาทบทวนบทเรียน” 

“จะดูวาถาวันจันทร-ศุกร ในแตละวันมีเรียนตอนกี่โมง ก็จะตั้งเวลาปลุก และไป 
เรียน เพราะจะเช็คชื่อไมทันสงผลตอคะแนนเก็บในความสนใจเรียน  หลังเลิกเรียนก็จะกลับบาน 
ทันที หรือถาเลิกไมเย็นมากอาจไปเดินหางเพื่อผอนคลาย  สวนในวันเสาร-อาทิตยจะแบงเวลา 
ทํางาน/การบานใหเสร็จกอน  แลวจึงไปเท่ียว เชน เดินชอปปง  ไปกินอาหารอรอย ๆ ดูทีวี  ฟงเพลง 
ฯลฯ”
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จากการสัมภาษณชีวิตประจําวันของนิสิต พบวาทุกคนมีความสามารถในการ 
บริหารเวลาอยางดี  คือสามารถทําส่ิงที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม และทุกคนจะรูหนาที่ นั่นคือใน 
เวลาที่มีเรียนจะเขาเรียน สวนเวลานอกจากนั้นจะแบงเวลาใหกับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนคือ 
การทบทวนบทเรียนและทําการบาน ซ่ึงใชเวลาวางระหวางวัน หรือในวันหยุด  และทุกคนมีเวลาให 
ตัวเอง ในการทํากิจกรรมที่ตนเองพอใจ เชน เดินหาง อานการตูน เลนอินเตอรเน็ต  ดูทีวี  ฟงเพลง 
พบปะเพ่ือน ฯลฯ 

2.2.2  ชวยทํางานบาน 
“ทําความสะอาดหองนอนของตนเอง รดน้ําตนไม  ลางรถ แตถาหากไมมี 

เวลาวางจริง ๆ ก็ตองเลือกการเรียนไวกอน” 
“ชวยทํางานบานทุกอยาง เชน ทําความสะอาด ปรุงอาหาร นอกจากนี้ยัง 

ชวยงานดานเกษตรที่พอจะทําได  เชน  เก็บเศษผลผลิตที่เหลือ  ซอมแซมอุปกรณ  ปรุงอาหาร 
สําหรับคนขับรถ” 

“กวาดบาน-ถูบาน ทํากับขาว ลางจาน” 
“รับผิดชอบงานเปนบางงานไป เชน ทําอาหาร และรับผิดชอบในการทํา 

ความสะอาดของสวนตัวทั้งหมด (ยกเวนซักผา)” 
“ทํางานบานทั่วไป” 
“ไมคอยไดชวย เพราะมีแมบาน แตอะไรที่สามารถชวยทําไดก็จะชวย เชน 

จัดบานใหไมรก ใหสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย วางของใหเปนที่” 
นิสิตทุกคนที่รับการสัมภาษณชวยทํางานบานทุกคน  แมแตคนที่มีแมบานก็ 

พยายามชวยจัดบานไมใหรกใหสะอาดเปนการชวยผอนแรงทางออม  ถือวาสามารถบริหารเวลาได 
ดี  ไมจําเปนตองดูหนังสือตลอดเวลา  และไมเพียงแตรับผิดชอบแตของตัวเอง แตชวยทํางานทุก 
อยาง 

2.2.3  เวลาวาง 
“นั่งสมาธิ  เลนกีฬา  อานหนังสือ  เลนดนตรี” 

“1. อานหนังสือไมจํากัดประเภท แตไมชอบเทคโนโลยี หนังสือที่อานเปน 
ประจําคือการตูน นวนิยาย นิตยสารวิทยาศาสตร เปนตน 

2. ดูโทรทัศน มักจะดูรายการชวง 4 ทุม เชน ตีสิบ ราตรีสโมสร และ 
การตูนวันเสาร-อาทิตย
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3. เลนอินเตอรเน็ต ใชในการติดตามขาวสารในเรื่องความบันเทิง เชน ชม 
การตูนออนไลน ขาวสารเกี่ยวกับวงการนักเขียนการตูน ติดตามอานการตูนตาง ๆ พรอมแสดง 
ความคิดเห็น” 

“เลนอินเตอรเน็ต  ดูซีรี่ร  เที่ยว shopping” 
“เลน internet ดูภาพยนตร” 
“ถายภาพ “อานหนังสือ text” 
“ฟงเพลง “อานหนังสือการตูน” 
“ทําอาหาร  ทําขนม” 
“ฟงเพลง  ดูโทรทัศน” เลน internet” “ทบทวนบทเรียน” 
“จะแบงเวลาวา  ถายังมีงานหรือการบานคางอยูก็จะทําใหเสร็จกอน  แลวจึง 

ออกไปเที่ยว ไปผอนคลาย  เชน  ไปเดินชอปปง ไปดูภาพยนตร  เลน internet และฟงเพลง เปนตน 
นอกจากนี้จะไมทิ้งงานใหเปนดินพอกหางหมูแลวคอยทํา  จะทําใหเปนความเคยชิน เปนนิสัยวา 
เรียนเปนเรียน  เลนเปนเลน” 

จะเห็นวานิสิตเกียรตินิยมก็เหมือนกับนิสิตและวัยรุนทั่วไปที่ใชเวลาวางกับ 
กิจกรรมที่ใหความบันเทิง เชน ดูหนัง ฟงเพลง ชอปปง เปนตน  แตมีขอที่นาสังเกตคือ ถายังมีงาน 
หรือการบานคางอยูก็จะทําใหเสร็จกอนที่จะทํากิจกรรมบันเทิงดังกลาว  แสดงภาพของการมีความ 
รับผิดชอบที่ชัดเจน 

2.2.4  ผอนคลายความเครียด 
“เลนกีฬา  ไปวัดกับคุณอา  แมผมจะเปนคาทอลิก แตก็ชอบไปตักบาตร  นั่ง 

สมาธิที่วัด เพราะสงบและทําใหรูสึกจิตใจปลอดโปรง” 
“1) เปดโทรทัศนหรืออานการตูน นิยายจํานวนมาก  บางครั้งอานไดเปน 10 

เลม เพื่อใหลืมความเครียดนั้นไป 2) บางคราวก็จะไปเดินตามรานหนังสือ หองสมุดเปนเวลานาน ๆ 
3) เลาปญหาใหเพื่อนสนิทฟง 4) สาปแชงคนที่ทําใหเกิดปญหา” 

“เลนอินเตอรเน็ต ฟงเพลง ดูหนัง สังสรรคกับเพื่อน ๆ shopping ดู concert” 
“ทําส่ิงที่ตัวเองชอบ” 
“เลน internet msn 
“ถายภาพ” 
“ฟงเพลง  ดูโทรทัศน ไปรองคาราโอเกะกับเพื่อน ๆ ไปชมภาพยนตร” 
“พออานหนังสือไปจะตั้งไวในใจวาวันนี้จะอานกี่บท และพออานจบแตละ 

บทก็จะดูทีวี  เชน เอ็มวีเพลงตาง ๆ หรือเลน internet ผอนคลาย ไมใหรูสึกวาเปนการอานที่ 
เครงเครียด ตองคิดวา อานทบทวนสบาย ๆ เพราะถาเครียดจะไมสามารถอาน/จดจําได”
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นิสิตแตละคนจะมีวิธีผอนคลายความเครียดตามความชอบของตนเอง ไมใช 
ดูหนังสือทั้งวันทั้งคืน  วิ ธีผอนคลายนี้มีทั้งอยูคนเดียว เชน อานหนังสือ อานการตูน เลน 
อินเตอรเน็ต  ดูโทรทัศน  ฟงเพลง  และกิจกรรมที่ทํารวมกับเพื่อน ๆ  ตั้งแตสังสรรคกับเพื่อน  รอง 
คาราโอเกะกับเพื่อน ๆ

2.2.5  งานพิเศษ 
“ทํา  เปนผูชวยวิทยากรอบรมครูโรงเรียนเครือเซนตปอล เดอ ซาตร  หัวขอ 

“ภาวะการเปนผูนํา” 
“ทํา  เปน freelance  photographer” 
ในจํานวนนี้มี  2  คนที่ทํางานพิเศษ และเปนที่นาสังเกตคือเปนชายทั้งคู 

2.2.6  เวลา 
“ตื่นนอน 6.30 น. เขานอน 22.00 น. 
“ตื่นนอน 6.00 น. เขานอน 24.00 น. 
“ตื่นนอน 9.30 น. เขานอน 24.00 น. 
“ตื่นนอน 7.00 น. เขานอน 24.00 น. 
“ตื่นนอน 9.30 น. เขานอน 24.00 น. 
“ตื่นนอน 7.00 น.- 8.00 น. เขานอน 23.00 – 24.00 น.” 
โดยภาพรวม นิสิตจะตื่นนอนเวลาเชาสุด  6.00 น.  และเขานอนดึกสุด 

24.00 น.  เวลานอนโดยประมาณ  6-8  ชม.  ไมมีใครนอนเลย  2  ยาม
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บทที่  3 
แนวทางในการเรียนรู 

แนวทางในการเรียนรูเพื่อมุงสูการไดรับเกียรตินิยม แบงออกเปน  3  หัวขอ คือวิธีการ 
เรียน วิธีการดูหนังสือ และขอแนะนําสําหรับรุนนอง 

3.1  วิธีการเรียน 
“เตรียมตัวกอนเขาเรียนคือการอานหนังสือ คนควาสิ่งที่ไมเขาใจ หากคนไมเจอก็รอ 

ไปถามอาจารยในหอง  บังคับตัวเองใหจดจอกับการเรียน คือการมีสมาธิในการฟง การทํารายงานก็ 
จําเปนตองใสใจ ตั้งใจทําใหดีที่สุด ส่ิงสําคัญมากอีกส่ิงหนึ่งคือการเขาเรียนทุกครั้งและตรงตอเวลา 
ในขณะเรียนก็พยายามจดบันทึกใจความสําคัญที่อาจารยเนนย้ํา เมื่อเรียนเสร็จก็พยายามทบทวน 
อาจเปนการคุยกับเพื่อนถึงส่ิงที่เรียน อาจไมถึงขนาดตองกลับไปอานส่ิงที่เรียนทุกครั้งที่เรียนเสร็จ 
เพราะก็อาจจะมีการบานหรือรายงาน” 

“1) เขาเรียนอยางสม่ําเสมอ  หากไมปวยหนักหรือติดภารกิจจริงก็จะไมขาดเรียน 2) 
ตั้งใจฟงอาจารยอยางตอเนื่อง ไมคุยกับเพื่อน  พยายามนั่งหนาหรือในกลุมที่ไมคุย 3) เลือกทํางาน 
กับกลุมเพื่อนที่มีรูปแบบการทํางานคลายกับตัวเราหรือรับฟงความคิดเห็นของเรา 4) ทํางานที่ 
อาจารยส่ังใหครบและทําอยางละเอียดถ่ีถวนที่สุด  พยายามสืบคนขอมูลเพิ่มเติม  หากรูสึกวายังมี 
ขอบกพรองก็ตองแกไขแมจะเสียเวลานาน 5) พยายามไมเครียด พักผอนใหเพียงพอ 6) ตองรูจัก 
แหลงขอมูลอ่ืน ๆ นอกจากหองเรียน เชน  หองสมุดตางสถาบัน 7) ติดตามขาวสารขอมูลดานอื่น ๆ 
ดวย 

“การเรียนที่ใชคือ พยายามตั้งใจเรียนในหองใหมากที่สุดโดยการจด lecture ดวย 
ตนเอง และตั้งใจฟง  เก็บรายละเอียดใหไดมากที่สุด และใหเกิดความเขาใจในเนื้อหามากที่สุดเทาที่ 
จะทําได  ตองพยายามทําใหเกิดความเขาใจดวยตนเอง” 

“ถากรณีที่จะโดดเรียน ตองมั่นใจวาวิชาดังกลาว สามารถสรางความเขาใจไดไมยาก 
และสามารถติดตามการเรียนเองได” 

“ตั้งใจฟงส่ิงที่อาจารยสอนอยางเต็มที่  คอยจดบันทึกส่ิงที่สําคัญ พยายามเขาใจ 
บทเรียนที่จะตองเขาสอบตั้งแตอยูในหองเรียน  ถาไมเขาใจตองรีบซักถามเพื่อน ๆ และอาจารย เพื่อ 
ไมใหเสียเวลาในการอานหนังสือมากนัก  กลาวคืออานหนังสือเพื่อทบทวนส่ิงที่เรียน (ที่เขาใจอยู 
แลว) ไมใหลืมเทานั้น  ถามีเวลาก็พยายามอานส่ิงที่จะเรียนมากอนลวงหนา  จะชวยใหเขาใจในเวลา 
เรียนมากขึ้น”
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“วิธีการเรียนคือ จะตั้งใจเรียนในทุก ๆ วิชา ใหความสําคัญกับทุกวิชาเทากัน พยายาม 
จดบันทึกประเด็นสําคัญในหนังสือเรียน หรือขีดเสนใตไปดวย  เพราะอยางนอยก็เปนการทําความ 
เขาใจในเบื้องตน และถาไมเขาใจในสวนใดก็จะถามเพื่อนที่รู หรือปรึกษาอาจารยเพื่อใหเขาใจ 
ในทันที ไมปลอยขอสงสัยใหคางไว  เพราะถาไมเขาใจก็จะทําใหเกิดความรูสึกไมชอบและไมอยาก 
เรียน สงผลในการอานหนังสือ และคิดวาการตั้งใจเรียนในหองเปนส่ิงสําคัญที่สุด เพราะเมื่อเขาใจ 
แลว เวลาอานทบทวนก็จะเปนการเนนย้ําใหเขาใจมากยิ่งขึ้น เวลาอานทบทวนก็จะสบายใจไมกังวล 
นอกจากนี้ในวิชาท่ีจดไมทันก็จะนําเครื่อง mp3 ไปอัดเสียง แลวกลับมาฟง และจดบันทึกอีกครั้ง” 

จากบทสัมภาษณ พอสรุปวิธีการเรียนได  3  ขั้นตอนดังนี้ 
1.ขั้นเตรียมตัว 

ในขั้นนี้กอนเขาเรียน (ถามีเวลา) ใหอานส่ิงที่จะเรียนมากอน 
2.ในหองเรียน 

ขั้นนี้เปนขั้นที่สําคัญที่สุด  กอนอื่นควรใหความสําคัญกับทุกวิชาเทากัน และ 
ยึดความรับผิดชอบเปนหลัก คือการเขาเรียนและพยายามตั้งใจเรียน  บางคนเลือกที่นั่งใหหางพวกที่ 
ชวนคุย  มีหลักคือพยายามเขาใจบทเรียนใหมากที่สุด  หากสงสัย ตองพยายามเขาใจใหไดทันที อาจ 
พึ่งเพื่อนหรืออาจารย  และแนนอนคือจด lecture ดวยตนเอง ยึดหลักการพึ่งตนเองและบางวิชาหาก 
จดไมทัน พึ่งเทคโนโลยีคือ mp3 

ในขั้นนี้ แมจะดูขึงขังเขมขน  แตก็มีกรณีที่หากจําเปนตองขาดเรียน ก็ตอง 
แนใจวาเปนวิชาท่ีสามารถติดตามการเรียนเองได 

3.หลังเลิกเรียน 
ในขั้นนี้สรุปเอาไววา หากขั้นที่  2  สําเร็จแลว  ขั้นที่ 3 นี้ทําตอเมื่อมีเวลา 

เทานั้น  กลาวคือ อาจไมตองถึงกับไปอานส่ิงที่เรียนทุกครั้งที่เรียนเสร็จ  ดังนั้น  ขั้นที่สําคัญที่สุดคือ 
ในหองเรียน  นิสิตเกียรตินิยมรูวาควรทําอะไรในเวลาใด  นี่คือส่ิงที่สําคัญที่สุด 

3.2  วิธีการดูหนังสือ 
“อานบทเรียนทั้งหมดเพื่อรื้อฟนความทรงจํา  จากนั้นอานแลวเนนใจความสําคัญ 

พรอมกับจดบันทึกลงในกระดาษ กอนสอบ 1 วัน ก็เอาส่ิงที่บันทึกเอาไวมาอาน  เทคนิคเหลานี้จะ 
สําเร็จไมได ถาไมมีความตั้งใจและพยายาม รวมถึงจําไวเสมอวา ทําทุกส่ิงทุกอยางเพื่อพอแมและ 
อนาคตของตนเอง” 

“ขึ้นอยูกับรายวิชาที่เรียนโดย 1) วิชาที่เนนความเขาใจ & การแสดงความคิดเห็น 
เชน วรรณคดีก็จะอานเหมือนจําภาพ คือรูวาเรื่องนี้อยูในตําแหนงใด  มีองคประกอบหลักใด และ 
จุดสําคัญสําหรับสวนที่จํายาก เชน ชื่อตัวละคร  สวนใหญจะไดจากความรูพื้นฐานหรือส่ืออ่ืน ๆ 2) 
วิชาที่เปนแบบฝกหัด มีกระบวนการ จะตองอานรายละเอียดนั้นใหเขาใจ  ไมใชจดจําเฉพาะ
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กระบวนการ  เพราะแมจะทําขอสอบไดก็จะไมไดความรูที่แทจริง 3) จดยอ ชวยใหจําไดมากและ 
สะดวกในการอาน (ตอนนี้ 1-2 ทําเปนประจํา  อาจเปนเพราะเรียนบูรณาการและวิชาทองจํา) 4) ตวิ 
กับเพื่อนประมาณ 1 ชั่วโมง” 

“ทํา my mapping เปนของตนเอง เนื่องจากทําใหเราไดเห็นภาพรวมของเนื้อหาแต 
ละบท แตละ part ไดเปนอยางดี ทําความเขาใจกับเนื้อหากอนที่จะทองจํา  เพราะจะมีผลดีกวา 
ทองจําไปเรื่อย  เนื่องจากการทําความเขาใจ ทําใหมี long term memory ทําใหเราสนุกและไมเบื่อ 
ในการอานหนังสือและพยายามเช่ือมโยงหัวขอตาง ๆ ในขณะที่อานจะทําใหเราเขาใจมากยิ่งขึ้น” 

“ในเวลาปกติที่จะตองสอบ  ผมใชวิธีจากเทคนิคในการเรียนมาชวย เพราะเขาใจ 
ตั้งแตในหอง  เพราะฉะนั้นเทคนิคเวลาอานหนังสือ เหมือนการเอาเนื้อหามา review อีกรอบ 
เพ่ือใหเขาใจอีกรอบ วาเนื้อหาที่จะสอบมีอะไร  และอาศัยความเขาใจจากเนื้อหาที่ฟงในหองมาชวย 
และเขาใจเนื้อหามากขึ้น” 

“จะดูหนังสือ พรอมคอยสรุปความคิดเห็นเปนของตัวเองออกมา กลาวคือ จดส่ิงที่ 
นาสนใจ และสําคัญแยกออกมา เพื่อนํามาทองอีกครั้งกอนสอบ (พยายามอานหนังสือใหมากที่สุด 
อาน 2 รอบ เปนอยางนอย) 

“ดูหนังสือในรอบแรกจะอานคราว ๆ อยางสบายใจวามีเนื้อหาอะไรบาง และขีดเนน 
ในจุดที่สําคัญหรือเปนประเด็นหลักที่ตองจํา ในรอบสองจะอานอยางตั้งใจ และพยายามจดจําในส่ิง 
ที่ขีดเนนไว  ในรอบสามจะทําการจดบันทึกยอลงในกระดาษ  โดยสรุปในภาษาที่เราสามารถเขาใจ 
ไดดี  และการที่เขียน short note ก็ยังเปนการทําใหเราไดจดจําดียั่งยืน เพราะไดใชทักษะทั้งอาน 
เขียน หลังจากนั้นจะอานอีกหลาย ๆ รอบ ประมาณ 5 ครั้งขึ้นไป โดยจดจําอยางแมนยํา” 

จากบทสัมภาษณวิธีการดูหนังสือ  สรุปได  3  ประเด็นคือ 
1.  เปาหมาย 

พึงจําไวเสมอวา เรียนหนังสือเพ่ือพอแมและตัวเอง 
2.  รอบแรก 

เวลาจะสอบอยางนอยที่สุดตองอานทบทวนบทเรียนทั้งหมดที่จะสอบกอน 
อยางนอยที่สุดก็ 1 รอบ เพ่ือทบทวนความจํา  ระหวางนั้นก็แลวแตแตละคนจะถนัด  จะทํายอหรือวา 
จะขีดเสนใตเนนก็ตามถนัดของแตละคน และขึ้นกับวิชาที่จะสอบวาตองการทักษะดานใด  ถาเปน 
วิชาที่ตองวิจารณก็เพ่ิมทักษะดานวิจารณ  ถาตองอาศัยการฝกฝนก็ตองฝกทําแบบฝกหัด 

3.  รอบตอไป 
หลังจากทวนรอบแรกไปแลว  รอบตอไปก็ขึ้นกับแตละคนวาจะมีเวลา 

เพียงใด  จะทบทวนเฉพาะประเด็นหลักที่สําคัญที่ตองทําความเขาใจเปนพิเศษ หรือตอนเฉพาะ 
บันทึกยอ ก็แลวแต เพ่ือจดจําไดอยางแมนยํา  จะกี่รอบก็ขึ้นกับความสามารถสวนตัวของแตละคน 
วาจําไดดีเพียงใด  เพียงแคนี้ก็พรอมสอบ
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3.3  ขอแนะนําสําหรับรุนนอง 
3.3.1  เทคนิคการเรียน 

“คงเล่ียงไมไดที่จะตองบอกวา  การตั้งใจเรียนเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด  แตการ 
เตรียมตัวกอนการเรียนก็สําคัญเชนกัน  นอกจากนี้คือการพยายามตั้งคําถามใหมากที่สุด แลวตอบ 
คําถามเหลานั้น เพราะการเรียนวรรณคดีคือการวิเคราะหหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิด รวมถึง 
การลองนําเทคนิควิธีการเขียน มาปรับใชกับการเขียนของตัวเอง  รวมถึงกลวิธีตาง ๆ ทางวรรณคดี 
ก็สามารถนําไปวิเคราะหภาพยนตรหรือละครที่มีอยูในปจจุบัน เพราะจะทําใหเขาใจกลวิธีเหลานั้น 
ดียิ่งขึ้น” 

“1) ตองรูจักการปรับตัวคือปรับตัวใหเขากับสังคมระดับมหาวิทยาลัย สังคม 
เพ่ือน แตตองมีความเปนตัวของตัวเอง  หากเราเชื่อมั่นวาส่ิงที่เราทําถูกก็ตองทําตอไป เชน เพื่อน 
อาจลอเลียนวาขยันเกินเหตุ เราก็ตองไมไขวเขว เพราะตัวเรายอมรูดีวาเราชอบอะไร ตองการอะไร 
มีจุดมุงหมายในชีวิตอยางไร เม่ือจะเลือกเรียนหรือทํากิจกรรมใดก็พิจารณาดวยตนเอง ไมใชทาํตาม 
เพ่ือน 2) คนใฝหาความรูอยูเสมอ  ทั้งความรูในเรื่องการเรียน และความรูรอบตัว  ติดตามขาวสาร 
บานเมือง เพราะบางครั้งความรูเหลานั้นก็สามารถนํามาประยุกตใชในการเรียนได 3) หาโอกาสนํา 
ความรูที่ไดจากการเรียนไปใช เชน ทํากิจกรรม ทํางานพิเศษ ฝกงาน หรือเลาใหคนอ่ืนฟงก็ยังดี 
เพราะจะทําใหไมลืม  และเม่ือถึงเวลาทํางานจริงก็จะไดไมตองทบทวนมาก” 

“ความรับผิดชอบเปนส่ิงสําคัญ  โดยเฉพาะความรับผิดชอบตอตนเอง การ 
เรียนในระดับมหาวิทยาลัยนี้  ไมมีใครสามารถบังคับเราได  มีอิสระเต็มที่ในการเลือกที่จะทํา 
หรือไมทําส่ิงตาง ๆ ดังนั้นเราจะตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง  รูจักหนาท่ีของตนเอง  และรูตัวอยู 
เสมอ  เรากําลังทําอะไร  จะเที่ยวเลน จะไมเขาเรียน จะเลนเกมส เราสามารถทําได  ภายในขอบเขต 
ที่จํากัด แตตองรูตัวเอง  ไมปลอยใหส่ิงยั่วยุเหลานั้นมาครอบงําเรา  ตองตั้งสติ  และทําหนาที่ของ 
ตนเอง ในฐานะนิสิตใหสมบูรณที่สุด” 

“ชี้ใหเห็นถึงปญหาวาการที่เรามานั่งลอก lecture ของเพื่อนมีผลเสียยังไง 
การที่โดดเรียนมีผลอยางไร การอาน lecture ของเพื่อน และอานหนังสือเองโดยไมเขาใจมีผล 
อยางไร” 

“พยายามตั้งใจเรียนในหองใหมากที่สุด หมั่นทบทวนบทเรียนและรูจัก 
ศึกษาหาความรูดวยตัวเองเพิ่มเติม อยาทําแตกิจกรรมจนลืมเรื่องเรียน  พยายามทําเกรดตั้งแตป 1 
เพราะป 1 จะเปนปที่เรียนงายที่สุด สามารถทําเกรดไดงาย  พยายามตั้งใจทํางานทุกชิ้นที่ไดรับ 
มอบหมาย เพราะนอกจากจะทําใหไดคะแนนดีแลว ยังชวยเสริมใหเรามีความรูมากขึ้น (การทํา 
รายงานก็เปนการทบทวนบทเรียนอยางหนึ่ง ควรตั้งใจทําใหมากที่สุด” 

อยากใหนอง ๆ คิดวา  การเรียนในหองเรียนเปนส่ิงสําคัญ และอยาคิดวา ไมตอง 
เขาเรียนก็ได เพราะอาจารยก็สอนในหนังสือเลมเดิม และสามารถที่จะอานเองได  หรือในวิชาที่ไม
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เช็คชื่อก็จะไมมาเรียน และสามารถอานเองไดเชนกัน  แตจะขอใหคิดวาการตั้งใจเรียนในหองชวย 
รนเวลาในการอานหนังสือสอบ  และทําใหความรูตาง ๆ อยูในสมองนานขึ้น ทําใหเราเขาใจ จํา 
แมนขึ้น และอีกอยางคืออาจารยจะเนนจุดที่สําคัญ ๆ ใหสงผลใหในเวลาใกลสอบ เราจะรูวาจะจับ 
จุดอานตรงไหน และควรอานอยางไรจึงจะตอบขอสอบไดดี และเปนที่พอใจของอาจารย 

จะเห็นวาเทคนิคการเรียนที่รุนพี่แนะนํารุนนองนี้ ประเด็นหลักคือเนนเรื่อง 
หนาท่ีและความรับผิดชอบนั่นเอง 

3.3.2  กิจกรรม 
“กิจกรรมมีสวนทําใหเรียนรูโลกมากขึ้น  การอบรมหรือการบรรยายตาง ๆ 

สามารถนํามาใชในการเรียนได แตขึ้นอยูกับหัวขอบรรยายที่เลือกดวย” 
“กิจกรรมมีสวนใหเรียนดีขึ้น  แตไมใชดานเกรดเฉล่ีย  เพราะหลังจากทํา 

กิจกรรมคือเปนสมาชิกชมรมสงเสริมศิลปะการพูด เกรดเฉลี่ยก็ไมไดเพิ่มขึ้น แตเปนลักษณะคงตัว 
กับลดลงเล็กนอย  เพียงแตมีความรูสึกวา ไดนําความรูจากวิชาที่เรียน เชน การเขียน การพูดไปใช 
แมมีเวลาอานหนังสือ และพักผอนนอยลง แตก็มีความสุขในการเรียน ไมมีความกดดัน และไดรับ 
ความรูอื่น ๆ เพิ่มเติม  การเรียนดีขึ้น จึงหมายถึงมีความรูเพิ่มขึ้นมากกวา” 

“กิจกรรมไมไดมีสวนใหการเรียนดีขึ้น แตกิจกรรมมีสวนชวยใหตัวเรามี 
ประสบการณที่แปลกใหม  มีทักษะดานอื่น ๆ เพ่ิมมากขึ้น  เปนการเปดโลกกวางของตัวเราเอง” 

“กิจกรรมมีสวนอยางมากใหการเรียนดีขึ้น เนื่องจากการทํากิจกรรมทําให 
เราไดเจอผูคนมากขึ้น  เขาใจ และไดความรูมากขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาตัวเอง เชน การคิด 
อยางเปนระบบ  การทํางานเปนกลุม” 

“กิจกรรมมีสวน  กิจกรรมบางอยางอยูในสวนหนึ่งของวิชาที่เรียน  ชวย 
เสริมความรู ความสามารถ  ศักยภาพในดานการเรียนใหดีขึ้น อยูที่วา เราจะสามารถหยิบมาใชได 
หรือเปลาเทานั้น” 

“กิจกรรมมีสวน  เชน การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ซ่ึงทําใหผูเรียนมีความ 
เขาใจลึกซึ้งมากขึ้น  เพราะไดความรูจากประสบการณจริง ๆ ไมใชแคตัวบทเรียน” 

ถึงแมวาจะไมไดบอกเปนเสียงเดียวกันวากิจกรรมชวยใหนิสิตเรียนดีขึ้น  แต 
ทุกคนเห็นวากิจกรรมมีประโยชน และสมควรอยางยิ่งท่ีจะเขารวม 

3.3.3  เทคนิคในการเตรียมตัวสอบ 
“เตรียมสอบกอนเปนเวลา 1-2 เดือน  คอย ๆ อานไปทีละบท แลวจดโนต 

ยอ หากไมเขาใจก็คนหาในอินเตอรเน็ต บางวิชาท่ีเรียนรูเรื่องแลวก็อานเพียง 1 รอบ  แลวลองสรุป 
ใจความสําคัญ  รวมถึงเก็งคําถามเพื่อที่จะหาคําตอบ และเขียนเปนบทความส้ัน ๆ ถาวิชาไหนที่ไม 
เขาใจก็อานซํ้าหลาย ๆ รอบ  ถาไมเขาใจจริง ๆ ก็ถามอาจารยผูสอน”
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“1) ดูแลสุขภาพรางกายใหเข็งแรง  พักผอนใหเพียงพอ  นอนประมาณ 6 
ชั่วโมง ไมนอนดึก 2) ไมเครียด  หากรูตัวก็ตองรีบผอนคลาย เชน หากอานหนังสือไมเขาใจ ก็พัก 
ครูหนึ่ง ไปกินขนม อานการตูน เพราะเสนบาง รูปสวย ดูสบายตาแลวคอยกลับมาอาน 3) พยายาม 
อานหนังสือใหไดติดตอกันเปนเวลานาน ๆ  ไมใชอานทีละนอยเพราะจะลืมเรื่องเกาที่อาน 4) ไม 
ดื่มกาแฟ  หากรูสึกออนเพลียก็จะรับประทานของหวาน หรือชาเขียวออน ๆ” 

“โดยสวนตัวจะทําทุกอยางท่ีอยากทําใหเสร็จ ไมวาจะเปนดูหนัง shopping 
เท่ียว  ฯลฯ  เพราะถาไมไดทํา  จะทําใหไมมีสมาธิในการอานหนังสืออยางเต็มที่  เนื่องจากเมื่อเริ่ม 
อานหนังสือแลว ในชวงเวลาการอานหนังสือนั้น จะไมออกไปไหน หรือทํากิจกรรมอ่ืน ๆ เลย 
หรือนอยมาก  เพราะจะรูสึก guilty จึงตองทําส่ิงที่อยากทํากอนใหเสร็จส้ิน และทุมเทกับการอาน 
หนังสืออยางเต็มที่” 

“review ใหเขาใจ วาสอบอะไรบาง พยายามจําใหไดและเขาใจเนื้อหาที่จะ 
ออกสอบใหไดมากที่สุด” 

“อานหนังสือใหมากที่สุด และนําส่ิงที่ไดทั้งหมดมาสรุปความคิดรวบยอด 
เปนของตัวเอง พยายามเก็งขอสอบ ไมใชอานสะเปะสะปะ และเนนย้ําส่ิงนั้นใหขึ้นใจ กอนเขาหอง 
สอบใหย้ําส่ิงที่เราสรุป หรือเก็งวานาจะออกสอบมาอานอีกครั้ง เปนการทบทวน” 

“ดังที่กลาวขางตนแลว เราควรเคลียรตัวเองในสิ่งที่ไมเขาใจโดยอาจปรึกษา 
อาจารยประจําวิชา หรือสอบถามเพื่อนที่รูชวยอธิบาย อยาปลอยใหขอสงสัยคางคาและเปนดินพอก 
หางหมู เพราะการไมเขาใจจะสงผลตอการเรียนในระยะยาว  เวลาใกลสอบก็ควรมีความ 
กระตือรือรนในการหาหนังสือมาอานเพิ่มเติม และอานหนังสือกอนสอบอยางนอย 2 สัปดาห 
เพ่ือใหมีเวลาเหลือทบทวน จะไดไมเครียดหรือประสบปญหาอานไมทันสอบ” 

การเตรียมตัวสอบจะมีหลายวิธี ขึ้นกับนิสัยที่แตกตางกันเอง แค 2 คน  แต 
ประเด็นหลักตองทําความเขาใจกับส่ิงที่จะสอบกอน แลวทบทวนขอสงสัยใหชัดเจนก็จะทําใหมี 
ความพรอมในการสอบ
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บทที่  4 
ปจจัยที่สงผลใหนิสิตเปนบัณฑิตเกียรตินิยม 

ปจจัยที่สงผลใหนิสิตเปนบัณฑิตเกียรตินิยม  ปจจัยหลักคือตัวเอง ซ่ึงกลาวถึงแลวในบทที่ 
2  และ 3  แตมีปจจัยภายนอกอีกสวนหนึ่งท่ีเปนปจจัยเสริมดังนี้คือ 

4.1  ครอบครัว 
“จํานวนคนในครอบครัว 7 คน ทางครอบครัวสนับสนุนการเรียนโดยคอยเปน 

กําลังใจเวลาที่เหนื่อยหรือทอแทกับการเรียนที่หนัก สนับสนุนดานการเงินเพื่อซ้ือหนังสือเพิ่มเติม 
นอกเหนือจากบทเรียน” 

“จํานวนคนในครอบครัว 4 คน ทางครอบครัวสนับสนุนการเรียนโดยใหอิสระใน 
การเลือกแผนการเรียน  ใหคาใชจายในการซ้ือหนังสือ สนับสนุนใหสอบแขงขัน ตอบปญหาทาง 
วิชาการพรอมเปนกําลังใจให หากทําขอสอบไมไดหรือเรียนไมประสบผลก็จะไมวาอะไร  พรอม 
ทั้งพูดในชิงขบขันวา ไมตองอานหนังสือมาก เดี๋ยวเปนบา หรือดีแลว จะไดไมหลงตัวเอง ใหความ 
ไววางใจวา เราจะไมเกเร โดยอนุญาตใหเราไปเรียนในโรงเรียนที่อยูไกล แมจะตองอยูหอพักก็ 
ตาม” 

“จํานวนคนในครอบครัว 6 คน  ทางครอบครัวสนับสนุนการเรียนโดยใหอิสระใน 
การเลือกที่จะเรียนดานใด ใหคําปรึกษาในปญหาตาง ๆ” 

“จํานวนคนในครอบครัว 4 คน  ทางครอบครัวสนับสนุนการเรียนโดยใหการ 
สนับสนุนเต็มที่  และสนับสนุนในสาขาวิชาที่สนใจ  ใหการสนับสนุนในการไปเรียนตอ 
ตางประเทศในอนาคต  นอกจากนี้แลว ยังอนุญาตใหเรียนอะไรก็ตามที่ตนเองชอบ” 

“จํานวนคนในครอบครัว 6 คน  ทางครอบครัวสนับสนุนการเรียนโดยใหการ 
สนับสนุนทั้งดานกําลังใจ และดานการเงิน  กลาวคือ ไมวาอยากจะเรียนอะไรก็จะคอยสนับสนุน 
ไมบังคับพรอมใหคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการเรียน  บทเรียนตาง ๆ ที่ไมเขาใจ พรอมทั้งใหการ 
สนับสนุนเรื่องการเงิน  คาเลาเรียน คาหนังสือ คาเอกสารตลอด” 

“จํานวนคนในครอบครัว 4 คน  ทางครอบครัวสนับสนุนการเรียนโดยทั้งคุณพอ 
และคุณแมไดทําหนาที่ผูปกครองที่ดี ใหการสนับสนุนในเรื่องเรียนทุกอยาง เชน คาหนังสือ โดย 
สามารถขอเงินเพิ่มได ทั้งยังใหอิสระในความคิดใหเปนตัวของตัวเองไมบังคับจิตใจ มีการให 
คําปรึกษาตาง ๆ ในเรื่องการเรียนเทาที่สามารถจะชวยเหลือได  และส่ิงสําคัญคือ ใหกําลังใจในการ 
เรียนและการใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัย”
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จะเห็นวาครอบครัวที่สนับสนุนใหเรียนในสิ่งที่ชอบ  คอยใหกําลังใจ และสนับสนุน 
ดานการเงินเพื่อซ้ือหนังสืออานเพิ่มเติมเปนปจจัยหลักที่ชวยสงผลใหนิสิตเปนบัณฑิตเกียรตินิยมได 

4.2  ครู 
“แนนอนวาความรูเปนส่ิงแรกที่ไดจากครู  แตส่ิงที่นอกเหนือจากความรูคือแนวคิด 

ในการดําเนินชีวิต กําลังใจในการตอสู  ฝาฟนอุปสรรคในการเรียน” 
“ส่ิงที่ไดจากครูคือ 1) ความรูเรื่องวิธีการทํางานขั้นพื้นฐานที่ตองใชในการประกอบ 

อาชีพ โดยไดจากงานที่อาจารยส่ัง  สวนความรูในดานเนื้อหาวิชาการนั้นจะตองสืบคนเพิ่มเติมเอง 
เพราะเวลาเรียนภายในหองนอยมาก  ทําใหอาจารยสอนไดเฉพาะหัวขอหลัก ๆ 2) ความรูทั่วไป 
เชน เรื่องตลกที่อาจารยเลาแทรก ประสบการณของอาจารย ซ่ึงบางครั้งก็สามารถนําไปใชได 
บางครั้งก็มีแงคิด เชน  ความยากลําบากในการเรียน การใชชีวิตในสังคมของผูใหญ” 

“ส่ิงที่ไดจากครูคือ - ความคิดโดยรวมของวิชานั้น ๆ 
- ตัวอยางเพิ่มเติมประกอบ  เอกสารการสอน 
- ประสบการณโดยตรงของผูสอนในรายวิชานั้น ๆ (ถามี)” 

“การเรียนในหองเรียนไดอะไรเยอะกวาการอานหนังสือดวยตัวเอง  เพราะสามารถ 
ซักถาม  จนเกิดความเขาใจได  รวมถึงคําอธิบายตาง ๆ ที่ไมสามารถหาไดจากการอานหนังสือเพียง 
อยางเดียว” 

“นอกจากความรูทางวิชาการที่ไดจากครูผูสอนแลว  ยังไดคําแนะนําตาง ๆ ที่จะชวย 
ในการใชชีวิตประจําวันตอไป  กลาวคือ ไดทั้งความรูทางวิชาการคูกับหลักคุณธรรม” 

“อาจารยสวนใหญจะสอนใหความรูจากบทเรียนในวิชานั้น ๆ  นอกจากนี้ยังแทรก 
คุณธรรมและจริยธรรมตาง ๆ ลงไปดวย  ทําใหนิสิตไดความรูคูคุณธรรมเกิดจิตสํานึกที่ดีตอตนเอง 
และตอสังคมสวนรวม” 

นอกจากครอบครัวเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลใหนิสิตไดเติบโตขึ้นเปนบัณฑิตเกียรตนิยิม 
แลวนั้น  ครูก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยสนับสนุน ส่ิงที่นิสิตไดจากครูไมเพียงวิชาชีพ แตคือวิชาชีวิต 
โดยเฉพาะดานคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงชวยใหนิสิตเกิดจิตสํานึกที่ดีตอตัวเองและสังคม 

4.3  พี่รหัส 
“พี่รหัสสวนใหญก็จะชวยเหลือในดานวิธีการเรียนในแตละวิชา  เพราะครูผูสอนกจ็ะ 

มีวิธีการสอนที่ตางกันออกไป  พี่ ๆ ก็จะแนะนําวาควรทําตัวอยางไรเวลาเขาเรียน  หรือแมกระทั่ง 
แนวการออกขอสอบของครูแตละทาน” 

“พี่รหัสใหความชวยเหลือเปนอยางมาก โดยเฉพาะหนังสือและสมุดจดที่พี่รหัสให 
จะบันทึกตั้งแตแนวขอสอบ  เกณฑคะแนน  นอกจากนี้พี่รหัสยังใหคําแนะนําในการเรียนวิชาตาง ๆ
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เชน  การเลือกวิชาโท  วิชาเลือกเสรี  หมูเรียน  คอยถามไถถึงเกรดเฉล่ีย พรอมทั้งใหกําลังใจเมื่อ 
ประสบปญหาในการเรียน  แสดงความยินดีเม่ือเราประสบผลสําเร็จ” 

“พี่รหัสใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําเปนอยางดี มีหนังสือ แนวขอสอบ 
คําปรึกษาในการเรียนเปนอยางดี” 

“พี่รหัสเรียนคนละวิชาเอก ทําใหการชวยเหลือทางการเรียนไมสามารถทําไดมาก 
นัก” 

“มีสวน ถาไดพี่รหัสที่ตั้งใจเรียน สามารถใหคําแนะนําเรื่องตาง ๆ ได  พรอมทั้งคอย 
ใหหนังสือ เอกสารตาง ๆ  ก็จะทําใหการเรียนของเราดีขึ้น งายขึ้น (แลวแตวาจะไดพี่รหัสเปนคน 
แบบไหน  ถาพี่รหัสตั้งใจเรียน ใสใจและมีน้ําใจ  ก็จะคอยใหความชวยเหลือทางดานการเรียนได 
เปนอยางดี)” 

“พี่รหัส มีสวนในการชวยเหลือทางการเรียน  เชน บอกแนวตอบขอสอบวาอาจารย 
ทานนี้ควรตอบอยางไรจึงจะไดคะแนนดี  และวิชาไหนยาก-งายเปนอยางไร เพ่ือสามารถเลือกเรียน 
ได โดยถาไดพี่รหัสที่ดี  ขยัน  ตั้งใจ  นองคนนั้นก็จะโชคดีเพราะมีที่ปรึกษา และไดหนังสือตอจาก 
รุนพี่  แตถาพี่ไมสนใจก็ตองขวนขวายดวยตัวเอง” 

พี่รหัสก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวนในการสนับสนุน ทั้งดานคําแนะนํา แนวปฏิบัติ 
หนังสือและแนวขอสอบ แตทั้งนี้เนื่องจากนองไมสามารถเลือกพี่รหัสไดเอง  จึงขึ้นอยูกับวานองคน 
ใดจะไดพี่รหัสที่เรียนวิชาเอกเดียวกัน และใหคําแนะนําไดเพียงใด 

4.4  กิจกรรม 
“ทํากิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยบังคับ แลวก็เลือกกิจกรรมสงเสริมความรูในดาน 

วรรณคดี  ไมวาจะเปนวิธีการอานกวีนิพนธ  การตีความวรรณกรรม ภาพยนตร เพลง หรือวิชาการ 
แสดงละครบทบาทสมมติ” 

“เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยเขารวมการแขงขันโตวาที สุนทรพจน และดําเนินการจัด 
กิจกรรมโตวาทีนองใหม ซ่ึงในการแขงขันจะตองเตรียมตัวและนําความรูที่เรียนคือวิชาภาษาไทย 
ไปใชดวย  เมื่อแขงขันหรือจัดกิจกรรมเสร็จแลวก็ยังไดความรูอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเขามา  เชน รูวิธีการ 
สืบคนขอมูล  เทคนิคการพูด  วิธีการหาขอมูลของผูเขาแขงขันคนอ่ืน ๆ ซ่ึงทําใหเราไดรับความรู 
หลากหลาย  สามารถนําวิธีการทํางานมาจัดระบบการเรียนได” 

“ฝกงาน (หาประสบการณในการทํางานจริง)” 
“อบรมเสริมทักษะดานตาง ๆ” 
“ทําคายเยาวชนตาง ๆ พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ  การคิดวิเคราะหและแกไข 

ปญหา  และเราสามารถนํามาประยุกตใชกับการเรียนได”
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“ลาสุดไดเขาฟงกิจกรรมที่จะชวยเสริมทักษะในการเขียนรายงาน  ก็สามารถนํา 
ทักษะตรงนี้ไปใชในดานการทํารายงานของวิชาตาง ๆ ไดดีขึ้น” 

“เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัด เปนการสงเสริมในดานทัศนคติ 
ความคิดตาง ๆ ในอีกหลาย ๆ แงมุม โดยสามารถนํามาปรับประยุกตใชในการเรียนไดจริง” 

การที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตทํากิจกรรม เปนส่ิงที่ถูกตองแลว เพราะจากการ 
สัมภาษณพบวา กิจกรรมตาง ๆ ชวยใหนิสิตไดความรูหลากหลาย และเปนปจจัยหนึ่งที่สงเสริมให 
นิสิตสามารถพัฒนาขึ้นเปนบัณฑิตเกียรตินิยมไดจริง
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บทที่ 5 
บทสรุป 

“กวาจะเปนบัณฑิตเกยีรตินิยม” เปนการวิจัยเชิงคณุภาพ โดยศึกษากลุมนิสิตคณะ 
มนุษยศาสตรชัน้ป 4 ที่มีเกรดเฉล่ียมากกวา 3.50 ที่คาดวาจะเปนบัณฑิตเกยีรตินยิม ดวยการ 
สัมภาษณเจาะลึกในประเด็นที่สนใจ ไดขอสรุปดังนี้ 

1. แนวทางในการดําเนินชวีิต ประกอบดวยเปาหมายในการเรียน การดําเนินชวีิต 
2. แนวทางในการเรยีนรูประกอบดวยวิธีการเรียน  วิธีการดูหนังสือขอแนะนําสําหรับรุน 

นอง 
3.  ปจจัยที่สงผลใหนิสิตเปนบัณฑติเกียรตินิยม  ประกอบดวยครอบครัว  ครู  พี่รหัสและ 

กิจกรรม 
ดังแสดงรายละเอียดทั้งหมดในแผนผัง
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