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บทนํา 

 รุงอรุณของศตวรรษใหม  ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษยชาติและสรรพสิ่ง  เร่ิมทอแสงเงินแสง
ทองแหงความหวังที่จะกาวไปสูโลกแหงความสมบูรณและยิ่งใหญของมวลมนุษยมากกวายุคใด ๆ ที่ผานมา  
การศึกษาในฐานะเปนปจจยัแหงการพฒันาและสรางสรรคความเจริญกาวหนา  จึงถูกคาดหวังอยางสูงใน
ฐานะที่เปนพืน้ฐานอารยธรรมของโลกยุคใหมนี้  ทีจ่ะทาํใหความหวังของมวลมนุษยเปนจริงขึ้นมาไดภายใต
กระแสความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกยุคโลกาภิวัตน   ดังนัน้  คงไมมียุคใดที่การศึกษาจะมี
ความหมายและความสําคัญตอการสรางสรรคอารยธรรมเทากับปจจุบนันี ้

กระแสการปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกในปจจุบันนี้   จึงเปนกระแสที่จะนํา
ความเปลี่ยนแปลงมาสูการจัดการศึกษาในทุกระดับ   โดยเฉพาะอยางยิ่งเปาหมายหลักที่จะตองเนนผูเรียน
เปนหลักใหญ (Student - Oriented) ทั้งในแงความหลากหลายของผูเรียน  สาระ  วิธีการ  การปฏิบัติและ
วิธีการใหขอมูล  รวมถึงความรวมมือกับชุมชนและสังคม(ไพฑูรย  สินลารัตน 2546 : 3) นอกจากจะเปนผล
มาจากกระแสโลกาภิวัตน (globalization)  ที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  
วัฒนธรรม  การเมือง  และเทคโนโลยีแลว  

อาจกลาวไดวา  กระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมในสหัสวรรษใหมนี้  กําลังกาวไปสูการเปน
สังคมแหงความรู (Knowledge Society) (ดรัคเกอร2537 :25-62)  สังคมแหงปญญา (Wisdom Society)  หรือ
สังคมแหงการเรียนรู (Learning Society)  มากขึ้น    เพราะสังคมในปจจุบันนี้ไดพัฒนามาสูการเปนสังคม
ขอมูลขาวสารอยางเต็มรูปแบบแลว     ความเปนอยูของมวลมนุษยในยุคใหมนี้  จึงขึ้นอยูกับความรูและการ
เรียนรูเปนสําคัญ  บุคคลใดหรือสังคมใดที่ขาดปญญา ขาดการเรียนรู  บุคคลหรือสังคมนั้นยอมไมสามารถที่
จะดํารงอยูไดในสหัสวรรษใหมนี้ ความรูหรือปญญาจึงกลายเปนปจจัยบงชี้ความสําเร็จทุกดาน  ไมวาการงาน  
                                                 
∗ หัวหนาหมวดวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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การเรียนรู  หรือการใชชีวิต  ดังนั้น  จึงเปนหนาที่ของสถาบันการศึกษาที่ไมเพียงแตจะสะสมทุนการผลิต
รูปแบบใหมที่สําคัญที่สุดในยุคนี้ คือ “ทุนปญญา” (Intellectual Capital)(อมรวิชช  นาครทรรพ 2542–2543 : 
45)  แตยังจะตองสรางบุคคลหรือสังคมแหงปญญาหรือการเรียนรูขึ้นมาใหได  เพราะแรงงานความรู 
(Knowledge Worker) เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับปจจุบัน 

การพัฒนาบัณฑิตไทย  จึงเปนทั้งหัวใจและกุญแจที่จะนําสังคมไทยไปสูความสําเร็จ   และการที่จะ
พัฒนาไดนั้นก็ดวยเครื่องมือสําคัญคือ การศึกษา การศึกษาจึงนับเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการเรียนรู
หรือพัฒนามนุษยในทุกยุคทุกสมัย  เพราะการที่มนุษยจะดํารงชีวิตอยูไดนั้น  ก็ดวยการศึกษาเปนสําคัญ  
ดังนั้น  จึงอาจกลาวไดวา  ประวัติศาสตรการดํารงอยูของมนุษยชาติ ก็คือประวัติศาสตรแหงการศึกษานั่นเอง  
กลาวเฉพาะในสังคมไทย  การศึกษาและการเรียนรูของคนไทยแสดงออกมาในหลาย ๆ ลักษณะ  ไมวาจะเปน
การศึกษาโดยตรง  หรือแสดงออกมาโดยออมผานความเชื่อ  ประเพณี  พิธีกรรมและการดําเนินชีวิตอื่น ๆ  ดัง
จะเห็นไดจากการใชคําศัพทในภาษาไทยหลายคําที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและการเรียนรูของมนุษย  เชน  คํา
วา เรียน  เรียนรู  ฝกหัด  พัฒนา  ศึกษา  ฝกฝน  อบรม  นักเรียน   นิสิต   นักศึกษา  บัณฑิต  ปราชญเปนตน  
คําเหลานี้แมจะแตกตางกันไปตามระดับขั้นของการใชและแหลงที่มาของคําศัพท  แตก็บงบอกถึงนัยแหง
การศึกษาและการเรียนรูนั่นเอง 
 การใชคําเหลานี้กับมนษุยสะทอนใหเห็นวา  มนุษยเปนสตัวที่ตองศึกษาเลาเรียน  ตองเรียนรู  ฝก  หัด  
และพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  เพราะโดยธรรมชาติของมนุษยแลว  มนุษยจะตองฝกหัดพัฒนาตนเองอยู
เสมอจึงจะอยูรอดได  เพราะมนุษยไมเหมือนสัตวประเภทอื่น  ซ่ึงเกดิมาแลวก็อยูไดดวยสัญชาตญาณ  แมแต
คลอดออกมาในวันนั้นกต็าม  เชน  เปด  ไก  สุนัข  ฯลฯ  โดยนัยนี้  ชีวิตของมนุษยจึงเปนชวีิตแหงการศึกษา
(พระธรรมปฎก 2539 : 15)  หรืออีกนัยหนึง่  การศึกษานัน่เองคือชีวิตของมนุษย 
 โดยธรรมชาติ   มนุษยจึงตองศึกษาเลาเรยีน     ฝกฝน       พฒันาตนเองเพื่อที่จะดําเนินชีวติดวยด ี 
การศึกษาจึงเปนเครื่องมือหรืออุปกรณในการพัฒนามนุษย  และในขณะเดยีวกัน  การศึกษาเองก็เปนตัวการ
พัฒนาที่สมบูรณอยูในตวัดวย  การศึกษาตามความหมายนี้จึงไมไดหมายถึงเฉพาะการเลาเรียนหนังสือใน
หองเรียนหรือสถาบันการศึกษาเทานัน้  แตยังหมายถึงสิ่งอ่ืน ๆ ที่เปนเรื่องของการฝกหัด  การเรียนรู  การ
พัฒนาทั้งทางดานรางกายและความคิด  มนุษยจะตองศึกษาเลาเรียนหรือเรียนรูทกุสิ่งอยางที่เขาไปเกี่ยวของ  
จึงจะไดช่ือวาเปนนักศกึษาทีแ่ทจริง 
 การพัฒนาบณัฑิตในยุคปจจบุัน  จึงตองมุงพัฒนานักศกึษาใหมีอุปนิสัย  7  ประการ เพื่อกาวไปสูการ
เปนบัณฑิตทีม่ีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง ซ่ึงในที่นี้จะขอนําเสนอตามแนวคดิทางพระพุทธศาสนา  ซ่ึงเปน
ศาสนาแหงการศึกษา  คือ เปนศาสนาที่มองชีวิตและความเปนอยูของมนุษยเปนเรื่องของการศึกษาทั้งส้ิน  
และขอเรียกวา “อุปนิสัย 7 ประการสูการเปนบัณฑิตทีเ่ปนเลิศ”  เพราะการที่จะกาวไปสูความสาํเร็จไดนัน้  
จะตองมีความประพฤติที่เคยชิน (Habit)ของแตละบุคคลที่เรียกวา อุปนสัิย 
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อุปนิสัยท่ี  1  สวมหัวใจนกัปราชญ 
ในสังคมไทยสมัยโบราณ  มีการกําหนดคุณลักษณะของนักศึกษาไวหลายอยาง  ไมวาจะเปนความ

ขยันหมัน่เพยีรในการศึกษาเลาเรียน  ความออนนอมถอมตนตอครูอาจารย  ความเคารพเชื่อฟงครูอาจารยเปน
ตน  อันถือไดวาเปนคณุลักษณะภายในจติใจและถือเปนหนาที่ทีน่ักศกึษาจะตองประพฤติปฏิบัติในการศึกษา
เลาเรียน   นักศึกษาจึงเปนคนที่มีครูอยูในหัวใจที่ถือเปนแบบอยางในการดําเนินชวีิตได  นอกจากนีแ้ลว  ยังจะ
มีหลักประจําใจที่ถือเปนหลักจําเปนของการเปนนักศกึษาหรือนักปราชญที่จะตองแสวงหาความรูอยูเสมอ    

เรียกวา  “หัวใจนักปราชญ”  ซ่ึงเรียกยอ ๆ  วา  หลัก  สุ.  จ.ิ  ป.ุ  ลิ.   
 คําวา สุ.  มาจากคําวา  สุต  หมายถึง การฟง  การฟงหรือการอานมาก  นกัศึกษาจะตองเปนคนที่ฟงมาก
และอานมาก  รับรูขอมูลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางแจมแจงชัดเจน  ยิ่งในปจจบุันนี้  เปนสังคมยุคขอมูลขาวสาร  ก็
ยิ่งมีขอมูลที่จะรับรูเปนจํานวนมากจากสื่อสารชนิดตาง ๆ 
 คําวา  จ.ิ  มาจากคําวา จนิต  หมายถึง  การคิด  เมื่อรับรูขอมูลเขามาแลวก็นํามาคดิไตรตรอง  จัดระบบ
ความคิดใหเปนระเบียบตามกระบวนการในการคิด  หรือนําเอาขอมูลมาจัดระบบใหมใหเปนระบบความคิด
ของเราเอง 
 คําวา  ป.ุ  มาจากคําวา ปจุฉา หมายถึง  การถาม เมื่อคิดไตรตรองแลว  ยังมีขอที่สงสัยหรือไมเขาใจก็
ไตรถามครูหรือทานผูรู  รวมทั้งมีขอสงสัยใครรูก็สืบคนหาคําตอบจากแหลงความรูแหลงอ่ืน ๆ  
 คําวา  ลิ.  มาจากคําวา ลิขิต  หมายถึง การเขียน  หรือการสื่อสาร เมื่อรูอยางชัดเจนแลวก็ลงมือบันทกึ
ไวหรือเขยีนแสดงความคิดนั้นเพื่อส่ือไปยังผูอ่ืน  อันเปนการแสดงออกถึงความรูความสามารถของเราให
ผูอ่ืนไดเขาใจหรือรับรูดวย 

หลักหวัใจนักปราชญนี้  จึงเปนหลักที่ใชไดอยูเสมอ  ไมวายคุสมัยจะเปลี่ยนไปแคไหนกต็าม  

การศึกษาจะตองมุงใหนกัศกึษาไดฝกใหมีทักษะทั้งส่ีประการนี้เสมอ  เพื่อจะเปนบณัฑิตที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

 
อุปนิสัยท่ี  2   ไมพลาดหลักแหงการเปนนักศึกษา 

ในยุคปจจุบันที่สังคมกําลังกาวไปสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society) นักศึกษาจะตอง
มีคุณสมบัติที่จะชวยใหการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนเครื่องมือที่จะชวยในการฝกฝนและ
พัฒนาตนเอง  หลักที่จะนาํไปสูการเปนนักศึกษาดังกลาวนี้  เรียกวา “แสงเงินแสงทองของชีวิตนักศกึษา”  
หรือ  “รุงอรุณของการศึกษา” (พระธรรมปฎก 2544 : 67) ซ่ึงเปนหลักประกันชวีติของการเปนนักศึกษาวา  
ชีวิตที่มีคุณลักษณะ  7 ประการตอไปนี้  จะเปนชวีิตทีจ่ะพัฒนาไปสูการเปนบัณฑิตและเปนมนุษยที่สมบูรณ
แบบ  กลาวคือ   
 1.)  รูจกัเลือกหาแหลงความรูและแบบอยางที่ดี จุดเริ่มตนของการเปนนักศกึษาทีดนีั้น  จะตองเริ่ม
จากการรูจกัเลือกหาแหลงความรูและแบบอยางที่ดี  การมีพอแม ครูอาจารย ส่ือสารมวลชน  ผูใหญทั่วไป  
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รวมทั้งเพื่อนและส่ิงแวดลอมอื่น ๆ  ที่ดีงาม  อันจะเปนสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการศึกษาเรียนรู  เชน  การรูจกั
ดูโทรทัศนรายการที่มีประโยชน  การรูจักคบเพื่อนที่ด ี  การเลือกอานหนังสือที่ใหความรูเปนตน  แหลง
ความรูและแบบอยางที่ดีเหลานี้จะมีอิทธิพลชักนําและชกัชวนใหเจริญงอกงามในการพัฒนาพฤติกรรม  จิตใจ  
และปญญาของนักศึกษา   รวมทั้งเปนจดุเริ่มตนใหนักศกึษารูจักใชปจจัยภายนอกทั้งที่เปนบุคคล  หนังสือ  
และเครื่องมือส่ือสารทั้งหลายใหเปนอุปกรณและเปนประโยชนในการแสวงหาความรูและความดีงาม  เพื่อ
นํามาใชในการพัฒนาชีวิต  แกปญหาและทําการตาง ๆ อยางสรางสรรค   
 2.)  รูจักจัดระเบียบชีวิต  และการอยูรวมกบัผูอ่ืนในสังคม   นักศึกษาจะตองเปนคนที่มีระเบียบวินยั  
กลาวคือ  เปนผูรูจักจัดระเบยีบความเปนอยู  กิจกรรมและกิจการการเรียน  รวมทั้งสิ่งแวดลอมใหเอื้อโอกาส
แกการพัฒนาชีวิตและแกการศึกษา  เชน  การวางแผนการเรียนและทําตารางเวลา  ตารางประจําวัน  ประจํา
สัปดาห  วาจะอานอะไรกอนหลัง  จะทํากิจกรรมอะไรบาง  และจะทําเมื่อไรเปนตน  นอกจากนี้  นักศึกษา
จะตองปฏิบัตติามกฎเกณฑกติกาของสถาบันและของสงัคมดวย  ซ่ึงอันที่จริงแลว  การศึกษาใน
สถาบันการศึกษานัน้  ก็คือ การฝกปรือการมีวินัยแกตนเองอยางหนึ่งนั่นเอง  นักปราชญบางทานจึงกลาววา  
ความสําเร็จทางดานการศึกษานั้น  อาศัยสตปิญญานอยกวาการมีระเบียบวินยั  
 3.)  มีแรงจูงใจที่ถูกตอง   มีอุปนิสัยแหงความใฝรูใฝสรางสรรค  ใฝดี  ใฝทํา  ใฝสัมฤทธิ์  ใฝความ
เปนเลิศหรือมุงสูความเปนเลิศ   เชน  อยากไดปริญญา  อยากมเีงินเดอืนดี  อยากมตีําแหนงหนาที่ที่ดีงามเปน
ตน  จึงเรียนหนังสือ  จึงเลือกเรียน เลือกวิชา  เลือกอาชีพนั้น ๆ  ที่ตนคิดวาจะทําใหประสบสิ่งที่ตองการ   
นอกจากนี้แลว  ลึก ๆ ลงไป  ยังใฝสรางสรรคส่ิงตาง ๆ  มิใชเพราะอยากจะไดเงินหรืออยากจะไดตําแหนง  
แตอยากชวยทาํทุกสิ่งทุกคนที่ตนเกีย่วของใหเขาถึงภาวะที่ดีงาม  ความสําเร็จ  ไมหลงติดอยูแคคดิจะไดจะเอา
และหาความสุขจากการเสพบริโภค  ไมคิดต่ําเพียงเพื่อจะทํากจิการตาง ๆ เพียงใหผาน  แตมจีิตใจทีใ่ฝใน
ความสัมฤทธิ์ที่สูงสง  อยากใหส่ิงที่ทําออกมาอยางดเีลิศ  รูจักใชอินทรยี คือ ตา  หู  เปนตน  ในการเรียนรู  หา
ความสุขจากการศึกษาและมคีวามสุขจากการทําความดีงามดวยการใชสมองและมือในการสรางสรรค  
แรงจูงใจนี้จะชวยใหนกัศึกษามุงมั่นสรางสรรค  มีความเพียรพยายามและมีพัฒนาการอยูเสมอ 
 4.)  พัฒนาศักยภาพของตนใหเต็มที่  มีอุปนิสัยมุงมั่นฝกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเปนคนจะใหถึงได   
มีจิตสํานึกในการที่จะพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  โดยมีความเชื่อมั่นตามหลักการทีว่า  มนุษยมีศกัยภาพที่จะ
พัฒนาตนเองจนเปนสัตวประเสริฐสูงสุดได  มองเห็นความยากลําบากอุปสรรคและปญหาตาง ๆ  เปนดุจเวที
ที่ทดสอบและพัฒนาสติปญญาความสามารถของตนเอง  ถาไมพัฒนาตนเองกไ็มมีโอกาสแสดงออก  ไม
สามารถนําเอาศักยภาพไปใชใหเกิดประโยชนได 
 5.)  มีทัศนคติและคานยิมทีด่ี การเปนนักศึกษาจะตองมทีัศนคติและคานิยมแหงการเปนนักศกึษาที่ดี
งาม มองสิ่งตาง ๆ เปนเรื่องของการเรียนรู  อยูในหลักความคิดความเชื่อที่ดีงามมีเหตุผล  เชื่อในหลักของการ
กระทําวาเปนสิ่งที่จะกําหนดสิ่งตาง ๆ  ใหเปนเปนตามเหตุปจจยั  กบัทั้งมีพฤติกรรมและจิตใจทีอ่ยูในอํานาจ
เหตุผล  รูเหตปุจจัยทีจ่ะนําไปสูความสําเร็จ  ไมมองเฉพาะสิ่งผิวเผิน  ไมมีคานิยมฟุงเฟอเกนิตัว  แตมองใน
หลักแหงเหตปุจจัยทีน่ําไปสูการสรางสรรคส่ิงตาง ๆ ตามแนวของเหตุผลเปนสําคัญ 
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 6.)  มีความกระตือร้ีอรนขวนขวาย  ไมประมาท  ไมเฉื่อยชา  เปนผูมีจิตสํานึกทีต่ั้งอยูในความไม
ประมาท  มจีติสํานึกตอการเปลี่ยนแปลง  มีความกระตอืร้ือรนขวนขวายไมอยูนิ่งเฉย ไมเปนคนเฉื่อยชา ไม
ปลอยเวลาใหลวงไปเปลา  มีอะไรเกดิขึ้นที่อาจจะเปนเหตุแหงความเสื่อม  ก็ไมอยูนิ่ง  รูเทาทันและหาทาง
ปองกันแกไข และเมื่อส่ิงที่ดงีามเขามาก็ไมประมาท   รีบเสริมสรางเหตุปจจัยของความเจริญงอกงามใหยั่งยืน
มากยิ่งขึ้น 
 7.)   รูจักคิดพจิารณาใหเกดิปญญาที่จะรูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง   รูจักคดิ  รูจักพจิารณา  
มองเปน  คิดเปน  รูจักใชปญญาพิจารณาสอบสวนสืบคนวิเคราะหวจิยั  เพื่อใหเขาถึงความจริงของสิ่งตาง ๆ  
รวมทั้งสามารถแกไขปญหาและจัดทําดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จดวยวิธีการแหงปญญา 
 หลักทั้ง  7 ประการนี้  เปนหลักที่มีความสําคัญมากที่จะนําไปสูการเปนนักศกึษาทีส่มบูรณแบบและ
นําไปสูการเรยีนรูที่แทจริง  นักศึกษาจึงตองสรางอุปนิสัยเหลานี้ใหเกดิขึ้นในตวัเอง 

 
อุปนิสัยท่ี  3  กาวหนาดวยกงลอแหงความสําเร็จ    

รถที่จะวิ่งไปถงึจุดหมายปลายทางไดสําเร็จอยางปลอดภยั  จะตองประกอบดวยลอ 4  ลอฉันใด  
นักศึกษา  หรือนักคนควาใด ๆ ก็ตาม ที่จะประสบความเจริญกาวหนาในการศึกษาเลาเรียน  ก็จะตองมีชีวิตที่
เทียมดวยกงลอแหงความสําเร็จเชนกนั  ซ่ึงเรียกวา จักร  4  (พระธรรมปฎก 2544 : 67) อันเปนหลักที่จะทําให
ชีวิตแหงการศกึษาเจริญกาวหนา  ประสบความสําเร็จ  คือ 

1.  เลือกอยูในถิ่นที่เหมาะสม  เลือกหาถิ่นที่อยู   หรือแหลงเลาเรียนดําเนินชีวิตทีด่ี  ซ่ึงมีบุคคลและ
ส่ิงแวดลอมทีอํ่านวยแกการศึกษา  การพฒันาชีวิต  การแสวงหาความรู  การสรางสรรคชีวิตที่ดีงาม  และ
ความเจริญกาวหนา 

2. รูจักคบกับคนดี  รูจักเสวนาคบหาหรอืรวมหมูกับบคุคลผูรู  ผูทรงคุณ  และผูที่จะเกื้อกูลแกการ
แสวงหาความรู  ความเจริญกาวหนา  รวมทั้งการเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งที่จะเกื้อกูลตอการศึกษาหาความรู  เชน  
การรูจักเลือกอานหนังสือทีด่ี  การใชเครื่องมือส่ือสารที่เปนไปเพื่อการศึกษาเปนตน 

3. ดํารงมั่นในการเปนนกัศึกษา  ดํารงตนมัน่อยูในแนวทางของการเปนนักศึกษาที่ดีงาม  ตั้งเปาหมาย
แหงชวีิตและการศึกษาใหดงีามและแนชัด  และทํากจิกรรมทุกอยางที่จะนําตนไปสูจดุหมาย  แนวแน  มั่นคง
ในแนวทางนัน้  ไมออนไหวออกนอกทาง  ไมหลงเพลิดเพลินในสิ่งยัว่ยุหรือความชัว่ตาง ๆ 

4. ส่ังสมคุณงามความดีและสติปญญา  อาศัยทุนดีทีเ่ปนพื้นมาแตเดิม  คือ  ความมีสติปญญา  ความ
ถนัด  และรางกายดเีปนตน  รูจักแกไขปรับปรุงตนเอง  ศึกษาหาความรู  สรางเสริมคุณสมบัติ  ความดีงาม  
ฝกฝนความชํานิชํานาญเตรียมไวกอนแตตน  ตอเมื่อมีเหตุที่ตองใชกจ็ะเปนผูพรอมที่จะกาวไปสูความสําเร็จ
นั้น ๆ  ไดอยางงาย  สามารถสรางสรรคประโยชนสุขและกาวสูความเจริญในการศึกษายิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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อุปนิสัยท่ี   4  มุงเผล็ดผลดวยอิทธิบาท 

  นักศึกษาที่จะประสบความสําเร็จ  จะตองมีคุณธรรมหรือปฏิบัติตามหลักการที่จะนําไปสู
ความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน  ที่เรียกวา อิทธิบาท 4 (พระธรรมปฎก 2544 : 36)   กลาวคือ 

1.  มีใจรักในการศึกษาเลาเรยีน (ฉันทะ)  มีใจรัก  พอใจในการศึกษาเลาเรียนและศกึษาเลาเรียนดวย
ใจรัก  ตองการทําใหการศึกษาเลาเรียนออกมาอยางดีที่สุด  มิใชสักแตวาทําพอใหเสรจ็  ๆ  หรือเพียงเพราะ
อยากไดรางวลัหรือคะแนนเทานั้น  แตมุงหวังความเปนเลิศหรือความเปนผูรูในศาสตรนั้น ๆ อยางแทจริง 

2.  พากเพยีรศึกษาคนควา (วริิยะ)  มีความขยันหมัน่ประกอบ  หมั่นศกึษาคนควาดวยความพยายาม  
เขมแข็ง  อดทน  เอาธุระ  ไมทอดทิ้ง  ไมทอถอย  กาวไปขางหนาจนกวาจะประสบความสําเร็จแมวาจะมี
อุปสรรคมากขนาดไหนก็ตาม 
 3.  ใสใจตอการศึกษาเลาเรียน (จิตตะ)  ศึกษาคนควาดวยความตั้งใจ  ตั้งจิตรับรูในการศึกษาเลาเรยีน
และทําส่ิงนั้น ๆ ดวยความคดิ  ไมปลอยจติใจใหฟุงซานเล่ือนลอย  ใชความคิดในเรือ่งที่ศึกษาบอย ๆ  และ
เสมอ ๆ  จนกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตของนักศึกษา 
 4.  ใชปญญาสอบสวน(วิมังสา)  หมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญ  ตรวจตราหาเหตุผล  รูจักทดลอง  
วางแผน  วัดผล  คิดคนวิธีแกไขปรับปรุงงานเปนตน  เพือ่ใหการศึกษาไดผลดียิ่งขึ้น 
 

อุนิสัยท่ี  5  ไมพลาดหลักเสริมสรางสติปญญา 

ชีวิตของการเปนนักศกึษานัน้  นอกจากจะมหีลักในการแสวงหาความรูแลว  จะตองพยายาม
สรางสรรคสติปญญาอยูเสมอ   โดยการปฏิบัติตามหลักแหงการสรางความเจริญงอกงามแหงปญญา  4  
ประการ (วุฒิธรรม) (พระธรรมปฎก 2544 : 67)  คือ 

1.  คบหาหรือเสวนาผูรู   คบหาทานผูรู  ผูทรงคุณความดี  มภีูมิธรรมภูมิปญญานานบัถือ รูจักเลือกหา
แหลงวิชา  รูจกัอานหนังสือที่จะใหความรูที่มีประโยชน 

2. ใสใจฟงคําสอน  เอาใจใสสดับตรับฟงคําบรรยาย  คําแนะนําส่ังสอน  แสวงหาความรูทั้งจากตวั
บุคคลโดยตรง  และจากหนงัสือหรือส่ืออ่ืน ๆ  ตั้งใจเลาเรียน  คนควา  หมั่นปรึกษาสอบถามใหเขาถึงความรู
ความเขาใจทีแ่ทจริง 

3. คิดใหแยบคายถองแท  รู  เห็น  ไดอาน  ไดฟงส่ิงใดก็รูจกัคิดพจิารณาดวยตนเอง  นํามาคิดเปน
ระบบความคดิของตนเอง  โดยแยกแยะใหเห็นความจรงิ  และสืบสาวใหเหน็ความเปนเหตุผลวา  ส่ิงนั้นคือ
อะไร  เกิดขึน้ไดอยางไร  ทําไมจึงเปนอยางนั้น  และจะเกิดผลอะไรตอไป  มีขอดี  ขอเสีย  คุณโทษและ
เชื่อมโยงสัมพันธกับสิ่งอ่ืน ๆ อยางไรบางเปนตน 

4.ปฏิบัติใหถูกหลักหรือนํามาใชปฏิบัติจริง  นําส่ิงที่ไดศึกษาเลาเรยีนและรับฟงมา  และที่คดิ
ไตรตรองดีแลวไปใชหรือลงมือปฏิบัติใหถูกตองตามหลกัของสิ่งนั้น ๆ 
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อุปนิสัยท่ี  6  ปรึกษาและเคารพครู – อาจารย 
   คุณธรรมและจริยธรรมที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของนักศกึษา  ก็คือ  ความสัมพันธกับครูอาจารย  
สถาบันการศึกษาและสิ่งที่เกี่ยวของกับการศึกษา  ในฐานะผูจุดประทีปปญญา  โดยแสดงความเคารพนับถือ
ตามหลักปฏิบัติ (พระธรรมปฎก 2544 : 69)ดังนี ้

1. ลุกตอนรับ  แสดงความเคารพครูอาจารย   และใหความเคารพสถาบันการศึกษาและสิ่งที่ใหความรู
แกตนเอง 

2. เขาไปหาครู-อาจารยและสถาบัน  เพื่อบํารุง  รับใช  ปรึกษา  ซักถาม  รับคําแนะนําเปนตนจากครู
อาจารยและจากสถาบันที่เขาไปศึกษา  

3. รูจักฟงดวยดี  ฟงเปน  รูจักฟงใหเกิดปญญา ปฏิบัติตามคําส่ังสอนของครูอาจารย  และเคารพเชือ่
ฟงในกฎเกณฑ ระเบียบวินยัของสถาบันการศึกษาและสิ่งที่เปนเครื่องมือทางการศึกษาเปนตน 

4. ปรนนิบัตแิละชวยบริการครูอาจารยและสถาบันการศึกษา  บํารุงสถาบันการศึกษาและชวยงาน
ของสถาบันใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี  และใหเปนสถาบันที่จะถายทอดความรูแกอนชุนตอไป  รวมทั้งการดูแล
เครื่องมือการศึกษาใหอยูคงทน 

5. เรียนหนังสือและศิลปวิทยาโดยเคารพ  เอาจริงเอาจัง  ถือเปนกิจสําคญั    เรียนโดยตั้งใจ   ไม
เฉื่อยชา 
 

อุปนิสัยท่ี  7  ตรวจทานตัวเองดวยคุณธรรมและจรยิธรรม  3  ประการ 

 การพัฒนานกัศึกษาเพื่อกาวไปสูการเปนบณัฑิตที่มีความเปนเลิศนั้น  จะครบถวนสมบูรณก็ดวยการ
ตรวจสอบและประเมนิตนเองดวยหลักคณุธรรมและจริยธรรม  3  ประการ (คณะอนกุรรมการปฏิรูปการ
เรียนรู  2543) กลาวคือ 
 1.  ความเปนผูมีสติปญญา  มีความรูความเขาใจในสิ่งตาง ๆ  อยางถองแท  ถูกตอง  ตลอดจนมีความรู
ความเขาใจในสิ่งทั้งหลายตามความเปนจรงิ  คุณธรรมจริยธรรมขอนี้  ก็คือ  ความเปนคนเกงนัน่เอง 
 2.  เมื่อมีความรูความเขาใจในสิ่งทั้งหลายอยางถูกตองตามความเปนจริงแลว  ก็เปนผูสามารถปฏิบัติ
ตอส่ิงตาง ๆ เหลานั้นไดอยางถูกตอง  หรือนําเอาความรูความเขาใจเหลานั้นมาใชปฏิบัติหรือประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง   ไมผิดพลาด ควบคุมตนเอง  มีความรับผิดชอบ  มีเหตุผล  มีความซื่อสัตย  มี
ความขยันหมัน่เพียร   คณุลักษณะขอนี้  กค็ือ  ความเปนคนดี  
 3.  เมื่อปฏิบัติตอส่ิงทั้งหลายไดถูกตองหรือดําเนินชวีติไดถูกตองตามที่ไดศึกษาเรยีนรูแลว  กจ็ะ
นําไปสูผลที่ตองการ  คือการแกปญหาไดสําเร็จ  เมื่อแกปญหาไดสําเร็จลุลวงแลวกจ็ะมอิีสรภาพและมี
ความสุข  คุณธรรมของการเปนนักศกึษาขอนี้  ก็คือ  ความสุข 
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 อุปนิสัยที่  7  นี้  จึงเปนอุปนิสัยที่จะชวยใหนักศกึษาไดตรวจสอบวา  ตนเองเปนนักศึกษาที่สมบูรณ
แบบหรือยัง  โดยดูจากคุณลักษณะแหงการเปนคนเกง  คนดี  และมคีวามสุข  ซ่ึงเปนองคประกอบของการ
เปนนักศกึษา 
 

บทสรุป 
 อุปนิสัยที่ดีงามทั้งเจ็ดประการดังกลาวมานี้  ลวนเปนหลักการพัฒนาขั้นพื้นฐานทีจ่ะพัฒนานักศกึษา
ใหกาวไปสูการเปนบัณฑิตทีม่ีความเปนเลิศ  ความเปนเลิศที่จะเกดิจากอุปนิสัยทั้งเจด็ประการดังกลาวนี้  ไม
เพียงแตความเปนเลิศในการเปนนักศกึษาเทานั้น  หากแตจะนําไปสูความเปนเลิศในดานตางๆ  ในการ
ประกอบอาชพีการงาน  การดําเนินชวีิต  และในดานอืน่ๆ  ที่บุคคลผูมอุีปนิสัยดังกลาวเขาไปเกีย่วของ  ในยุค
ปจจุบัน  ที่เปนยุคแหงการแขงขัน  การพฒันาใหนักศกึษามีอุปนิสัยแหงความเปนเลิศดังกลาว  จงึเปนปจจยั
สําคัญยิ่ง    และนี่กเ็ปนบทบาทสําคัญของการศึกษาในปจจุบัน  ที่จะพฒันานักศกึษาไทยใหมีอุปนสัิยดังกลาว   
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