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                                                บทคัดยอ 
 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา  1) ระดับทักษะการคิด ระดับการปฏิบัตตินตาม
หลักอิทธิบาท 4 ระดับความอยากรูอยากเห็น  ระดับการควบคุมตนเอง  ระดับความสามารถใน
การทํางานรวมกับผูอ่ืน  ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  2) เพ่ือ
เปรียบเทียบ ระดับทักษะการคิด ระดับการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาท 4 ระดับความอยากรู
อยากเห็น ระดับการควบคุมตนเอง ระดับความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ของ
นักศึกษาที่ศึกษาอยูในชั้นปที่แตกตางกัน  3) เพ่ือศึกษาวาการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาท 4 
ความอยากรูอยากเห็น การควบคุมตนเอง ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนปจจัย
ที่สงผลตอทักษะการคิดของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จํานวน  255  คน  สุมตัวอยางแบบ
แบงชั้น  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียวและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ 
 ผลการวิจัยพบวา   
  1. ทักษะการคิด  การปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาท 4  ความอยากรูอยากเห็น การ
ควบคุมตนเอง อยูในระดับปานกลาง สวนความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนอยูในระดับ
มาก 
          2. ระดับทักษะการคิด  การปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาท 4   ความอยากรูอยากเห็น  
การควบคุมตนเอง  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ของนักศึกษาที่อยูตางชั้นป  ไมมี
ความแตกตางกัน 
          3. การปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาท 4 ความสามารถในการทํางานรวมกัน การควบคุม
ตนเอง  สามารถรวมกันทํานายทักษะการคิดของนักศึกษา ไดรอยละ  28.1 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
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                                                 ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were  1) to examine thinking skill, practice of the 
path of accomplishment, curiosity, ability to cooperate, and self-control of students of the 
Faculty of Education, Silpakorn University  2) to compare the students’ thinking skill, 
practice of the path of accomplishment, curiosity, ability to cooperate, and self-control,     
as classify by level of study  3) to study practice of the path of accomplishment, curiosity, 
ability to cooperate, self-control  as predictable factors of students’ thinking skill. Samples 
were 255 students of the Faculty of Education, Silpakorn University derived by a stratified 
random sampling technique. Constructed questionnaires were used to collect data. The 
data were analyzed  by percentage, mean, standard deviation, One - Way ANOVA and 
the stepwise multiple regression analysis.  
           The results of this research were : 

       1. thinking skill, practice of the path of accomplishment, curiosity, and self-control  
           were at moderate level, while the ability to cooperate was at high level 

   2. there were no significant difference in thinking skill, practice of the path of  
                accomplishment, curiosity, self-control, ability to cooperate, as classified by  
                level of study  
            3. practice of the path of accomplishment, ability to cooperate, self-control  
               predicted students’ thinking skill at 28.1 percent with a statistical significance at .05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


