
 
 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 
กระบวนการแสวงหาความรู้และพฒันาปัญญา 

 

หัวข้อเนือ้หา 
6.1  การศึกษาเป็นจุดเร่ิมต้นของความส าเร็จในชีวติ 
6.2  การศึกษาคือการเรียนรู้ 
6.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาเรียกว่าบัณฑิตและพหุสูต 
 6.3.1  ความหมายของค าวา่ บณัฑิต 
 6.3.2  คุณลกัษณะของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี 
 6.3.3  คุณลกัษณะของบณัฑิตในทางธรรม 
 6.3.4  ความหมายของ พหูสูต 
 6.3.5  คุณลกัษณะของพหูสูต 
 6.3.6  ความแตกต่างระหวา่งบณัฑิตกบัพหูสูต 
6.4  ความรู้และปัญญา 
 6.4.1  ความหมายของความรู้และปัญญา 
 6.4.2  แหล่งก าเนิดของความรู้และปัญญา 
6.5  กระบวนการแสวงหาความรู้และพฒันาปัญญาเพือ่สร้างความส าเร็จในการศึกษา 
 6.5.1  ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการศึกษา 2 ประการ 
 6.5.2  หลกัการเสริมสร้างความรู้และพฒันาปัญญาดว้ยวฒิุธรรม 4 
 6.5.3  หลกัการเสริมสร้างความรู้และพฒันาปัญญาดว้ยพหูสูต 
 6.5.4  หลกัการพฒันาวธีิคิด 10 วธีิเพื่อพฒันาปัญญา 
 6.5.5  เคล็ดลบัวชิาเปล่ียนคนธรรมดาใหเ้ป็นอจัฉริยะ 
6.6  หลกัปฏิบัติเพือ่สร้างความส าเร็จในการศึกษา 
 6.6.1  ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนกัศึกษา 
 6.6.2  สร้างวฒันธรรมในการเรียนส าหรับตนเอง 
 6.6.3  การปฏิบติัตามหลกัหวัใจนกัปราชญ ์สุจิปุลิเพื่อพฒันาปัญญา 
 6.6.4  การปฏิบติัตวัในชั้นเรียนเพื่อความส าเร็จในการเรียน 
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.  เพื่อใหน้กัศึกษาบอกความหมายของค าวา่ นกัศึกษา บณัฑิต และพหูสูต 
 2.  เพื่อให้นกัศึกษาอธิบายความแตกต่างระหวา่งบณัฑิตกบัพหูสูตและความรู้กบัปัญญา
ได ้
 3.  เพื่อให้นกัศึกษาน าวิธีการแสวงหาความรู้และพฒันาปัญญาไปใชใ้นการพฒันาการ
เรียนของตนเองได ้
 4.  เพื่อใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มแหล่งก าเนิดของความของความรู้และปัญญาได ้
 5.  เพื่อใหน้กัศึกษาบอกวธีิการปฏิบติัเพื่อสร้างความส าเร็จในการศึกษาได ้
 6.  เพื่อใหน้กัศึกษาอธิบายคุณลกัษณะของบุคคลท่ีประสบความส าเร็จดา้นการศึกษาได ้
  

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
 1. วธีิสอน 
  1.1 วิธีสอนแบบบรรยายประกอบส่ือ เร่ิมจากการเสนอปัญหา หรือตั้งค  าถามเพื่อ
น าเขา้สู่การบรรยาย มีการตั้งค  าถาม ตอบค าถามระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
  1.2  วิธีสอนท่ีเนน้สภาพจริง (Authentic Approach) เนน้การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบติั
จริง ผูเ้รียนตอ้งเป็นผูเ้รียนรู้และปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง เนน้การน าไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง มีขั้นตอนการจดั
กิจกรรมดงัน้ี 1) ก าหนดกิจกรรมหลกัหรือภาระงาน (Task) เบ้ืองตน้ 2) ก าหนดกิจกรรมหลกัหรือ
ภาระงาน (Task) ท่ีสร้างความคิดรวบยอดในเร่ืองท่ีจะเรียนใหม่ 3) ก าหนดกิจกรรมหลกัหรือภาระ
งาน (Task) ท่ีมุ่งฝึกทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัจริง และ 4) ก าหนดกิจกรรมหลกัหรือภาระ
งาน การประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะท่ีซบัซอ้นหรือน าไปใชใ้นชีวติจริงได ้
 2. กจิกรรมการเรียนการสอน 
  2.1 ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
   2.1.1 ตวัแทนนกัศึกษาเช็คช่ือและตรวจสอบวนิยัในชั้นเรียน 
   2.1.2   อาจารย์ให้นักศึกษานั่งสมาธิตามวีดิทศัน์สั้ นการน านั่งสมาธิของดร.อาจอง 
ชุมสายฯและบนัทึกผลการนัง่สมาธิในแบบบนัทึก 
   2.1.3  ระหว่างบนัทึกผลการนัง่สมาธิฟังเพลงประจ ารายวิชา คือ วีดิทศัน์สั้ นเพลง
สายลมแห่งจริยธรรม เพลงคนคน้คน เพลงแผเ่มตตา เพลงความสุขเล็ก ๆ เพลงสบาย ๆ คร้ังละหน่ึงเพลง 
  2.2 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
   2.2.1 อาจารยใ์ห้นกัศึกษาชมวีดิทศัน์สั้ นเก่ียวกบัการศึกษาและวิธีเรียนเก่งโดย
ให้ชมวีดิทศัน์สั้ นเร่ือง 1) ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปการศึกษาไทย 2) วิธีเรียนเก่ง และ 3) เคล็ดลบั
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ความส าเร็จของท่าน ว. วชิรเมธี และสนทนาแลกเปล่ียนความคิดกบันกัศึกษาเก่ียวการเรียนรู้และการ
พฒันาปัญญาเพื่อสร้างความส าเร็จในการศึกษา 
   2.2.2 อาจารยแ์จง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
  2.3  ขั้นเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ 
   2.3.1 ภาระงานท่ี 1 นักศึกษาฟังอาจารย์บรรยายเร่ืองกระบวนการแสวงหา
ความรู้และพฒันาปัญญาแลว้ออกมาสรุปใหเ้พื่อน ๆ ฟัง 
    2.3.1.1 อาจารยบ์รรยายเร่ืองกระบวนการแสวงหาความรู้และพฒันาปัญญา
ประกอบส่ือพาวเวอร์พอยต ์และวดิีทศัน์สั้นเร่ืองพระมโหสถผูบ้  าเพญ็ปัญญาบารมี 
    2.3.1.2 อาจารยสุ่์มนกัศึกษา 2-3 คนออกมาพูดให้เพื่อนฟังถึงส่ิงท่ีอาจารย์
บรรยายเพื่อฝึกทกัษะการฟัง  
    2.3.1.3 นกัศึกษาเขา้กลุ่มร่วมกนัอภิปรายตามใบงานท่ี1  
   2.3.2 ภาระงานท่ี 2 นกัศึกษาฝึกทกัษะวธีิคิด 10 วธีิเพื่อพฒันาปัญญา 
    2.3.2.1  อาจารยแ์บ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่มแลว้ให้นกัศึกษาท าความ
เขา้ใจเน้ือหาเร่ืองหลกัการพฒันาวิธีคิด 10 วิธีเพื่อพฒันาปัญญาในเอกสารประกอบการสอนแลว้สรุป
เน้ือหาลงในใบงานท่ี 2  
    2.3.2.2  อาจารยใ์ห้นกัศึกษาท าใบงานท่ี 3 เร่ือง “แบบฝึกหดัพฒันาวิธีคิด 
10 วธีิเพื่อพฒันาปัญญา” โดยมอบหมายภาระงานแต่ละกลุ่มดงัน้ี 
     1) กลุ่มท่ี 1 แกปั้ญหาขอ้ท่ี 1,2 
     2) กลุ่มท่ี 2 แกปั้ญหาขอ้ท่ี 3,4 
     3) กลุ่มท่ี 3 แกปั้ญหาขอ้ท่ี 5,6 
     4) กลุ่มท่ี 4 แกปั้ญหาขอ้ท่ี 7,8 
     5) กลุ่มท่ี 5 แกปั้ญหาขอ้ท่ี 9,10 
    2.3.2.3  ตวัแทนกลุ่มยอ่ยเสนอวิธีแกปั้ญหาและเปิดโอกาสให้นกัศึกษาอ่ืน 
ๆแสดงความคิดเห็น  
    2.3.2.4  อาจารย์บรรยายเสริมวิธีการแก้ปัญหาตามหลักคิด 10 วิธีเพื่อ
พฒันาปัญญา นกัศึกษาและอาจารยร่์วมอภิปรายสรุปวธีิการน าวธีิคิด 10 วธีิไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติ 
   2.3.3 ภาระงานท่ี 3 นกัศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเร่ืองการเรียนของตนเองและวาง
แผนการอ่านหนงัสือเพื่อเตรียมสอบปลายภาค 
    2.3.3.1  อาจารย์ให้นักศึกษาศึกษาความรู้เ ร่ืองหลักปฏิบัติ เพื่อสร้าง
ความส าเร็จในการศึกษาในเอกสารประกอบการสอน 
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    2.3.3.2  อาจารยใ์ห้นกัศึกษาท าใบงานท่ี 4 เร่ืองการวิเคราะห์ปัญหาการ
เรียนของตนเองและจดัท าตารางอ่านหนงัสือเตรียมสอบปลายภาค 
 
  2.4 ขั้นสรุป 
   อาจารยแ์ละนักศึกษาร่วมกนัสรุปผลเร่ืองการน ากระบวนการแสวงหาความรู้
และพฒันาปัญญามาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ 
  2.5 ฝึกทกัษะชีวติประจ าบท 
   อาจารยใ์ห้นกัศึกษาท าแบบฝึกทกัษะชีวิตในแต่ละสัปดาห์โดยท าท่ีบา้นพกัของ
นกัศึกษาตามใบงานการฝึกทกัษะชีวติท่ี 1 แบบส ารวจพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการแสวงหาความรู้ ใบงาน
แบบฝึกทกัษะชีวติท่ี 2 การพฒันาทกัษะการเรียน  
 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนรายวชิาจริยธรรมและทกัษะชีวติ 
 2.  วดิีทศันส์ั้นประกอบการนัง่สมาธิเร่ือง 1) น านัง่สมาธิของดร.อาจอง ชุมสายฯ 2) เพลงสายลม
แห่งจริยธรรม  3)  เพลงคนคน้คน 4) เพลงแผเ่มตตา 5) เพลงความสุขเล็ก ๆ  และ 6) เพลงสบาย สบาย 
 3. วดิีทศัน์สั้นเร่ือง 1) ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปการศึกษาไทย 2) วิธีเรียนเก่ง 3) เคล็ดลบั
ความส าเร็จของท่าน ว.วชิรเมธี และ 4) พระมโสถ 
 4. พาวเวอร์พอยตส์รุปเน้ือหาบทท่ี 6 
 5. ใบงานท่ี 1  ความรู้และแหล่งก าเนิดความรู้ 
  ใบงานท่ี 2  สรุปวธีิคิดเพื่อพฒันาปัญญา 10 วธีิ 
  ใบงานท่ี 3  แบบฝึกหดัพฒันาวธีิคิด 10 วธีิเพื่อพฒันาปัญญา 
  ใบงานท่ี 4    การวเิคราะห์ปัญหาการเรียนและจดัท าตารางอ่านหนงัสือเตรียมสอบปลายภาค 
 6. ใบงานการฝึกทกัษะชีวติท่ี 1 แบบส ารวจพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการแสวงหาความรู้ 
  ใบงานแบบฝึกทกัษะชีวติท่ี 2 การพฒันาทกัษะการเรียน 
 

การวดัผลและการประเมนิผล 
 1. ใบงานและการประเมินผลใบงาน 
 2. ใบสังเกตกิจกรรมกลุ่มและการประเมินผล 
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บทที่ 6 
กระบวนการแสวงหาความรู้และพฒันาปัญญา 

 
 มนุษย์แต่ละคนมีจุดมุ่งหมายของชีวิตแตกต่างกันและแต่ละคนก็ต้องการให้ตนเองบรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้การบรรลุจุดมุ่งหมายของชีวิตเรียกวา่ความส าเร็จของชีวิต ความส าเร็จของคน ๆ 
หน่ึงอาจจะเป็นเพียงแค่การไดมี้อาหารม้ือต่อไปประทงัชีวิต การมีงานท าในต าแหน่งท่ีมัน่คง ความ
เป็นอิสระจากความทุกขก์งัวล การไดอ้าศยัอยูใ่นประเทศท่ีมีความสุข หรือการไดรั้บความเคารพนบั
ถือจากคนรอบขา้ง จะเห็นไดว้า่ความส าเร็จของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกนั แต่อยา่งไรก็ตามหากลอง
ศึกษาชีวประวติับุคคลส าคญัของโลกในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่าเป็นผูป้ระสบความส าเร็จ
สูงสุดในชีวิต  จะพบว่าบุคคลเหล่าน้ีเป็นผูแ้สวงหาความรู้และพฒันาปัญญาเพื่อน าพาชีวิตไปสู่
ความส าเร็จด้วยกันทั้ งส้ิน การแสวงหาความรู้และพฒันาปัญญาจึงเป็นเหตุปัจจัยท่ีส าคัญของ
ความส าเร็จในชีวติดา้นต่าง ๆ ในบทน้ีจะศึกษาเก่ียวกบักระบวนการแสวงหาความรู้และพฒันาปัญญา
เพื่อพฒันาตนเองสู่ความส าเร็จในชีวติ 
 

6.1  การศึกษาเป็นจุดเร่ิมต้นของความส าเร็จในชีวติ 
  

 สนอง   วรอุไร (2549, หนา้ 98-103) ไดจ้ดัล าดบัความส าเร็จของชีวิตไวด้งัน้ี เรียนส าเร็จ งาน
ส าเร็จ ความเป็นอยู่ท่ีดี มีครอบครัวดี มีความสุขและเลือกเกิดได้ส าเร็จ ส่วนท าอย่างไรชีวิตจึงจะ
ประสบความส าเร็จนั้น สนอง   วรอุไร ( 2549, หน้า  97) กล่าวว่า “พระพุทธเจา้ตรัสไวว้่า จิตเป็น
รากฐานของส่ิงทั้ งหลาย จิตประเสริฐกว่าส่ิงทั้ งหลาย ส่ิงทั้ งหลายส าเร็จด้วยจิต เพราะฉะนั้ น
ความส าเร็จจึงอยู่ท่ีใจ  ไม่วา่เราตอ้งการอะไร หากเราตั้งใจ ก าหนดใจไวม้ัน่แลว้ ทุกส่ิงก็จะส าเร็จได้
ดงัใจ...” 
 จากทัศนะของสนอง วรอุไรท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าความส าเร็จของชีวิตมนุษย์นั้ น
จุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัคือความส าเร็จในการศึกษาคือเรียนให้ส าเร็จ ผูจ้ะเรียนให้ส าเร็จได้นั้นจะตอ้งมี
ความรู้และปัญญา ความรู้และปัญญาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแสวงหาความส าเร็จของชีวิตดา้นอ่ืน 
ๆ ต่อไป 
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6.2  การศึกษาคอืการเรียนรู้ 
 

 ค าวา่ การศึกษา หมายถึง “การเล่าเรียน ฝึกฝนและอบบรม” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546, หนา้ 1104) 
เป็นการฝึกฝนอบรมให้เกิดการเรียนรู้ ในการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(ม.ป.ป., หน้า 6) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ “การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีนกัศึกษาพฒันาข้ึนในตนเองจาก
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บระหวา่งการศึกษา” ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาเรียกวา่นกัศึกษาซ่ึงพระเผด็จ  ทตัตชีโว (ม.ป.ป., 
หนา้ 1) ไดอ้ธิบายความหมายของค าวา่ นกัศึกษา ไวว้า่”นกัศึกษาคือผูท่ี้ก าลงัแสวงหาความรู้ทั้งทางโลก
และทางธรรม เป็นผูท่ี้ก าลงัฝึกความประพฤติให้เรียบร้อยดีงาม ทั้งทางกาย วาจาและใจ เพื่อเตรียมพร้อม
ท่ีจะสร้างคุณงามความดีให้เกิดข้ึนทั้งแก่ตนเอง ทั้งแก่ประเทศชาติ พระศาสนาและพระมหากษตัริยสื์บ
ต่อไปในภายภาคหนา้” คนจะประสบความส าเร็จทางการศึกษาไดน้ั้นจะตอ้งต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย 
อาวุธท่ีจะน าไปใชเ้พื่อต่อสู้กบัอุปสรรคต่าง ๆ ในการศึกษาคือ คุณธรรม เป้าหมายของการศึกษาคือ การ
เป็นบณัฑิต  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัให้
บณัฑิตมีอยา่งนอ้ย 5 ดา้น ดงัน้ี  (ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ม.ป.ป., หนา้ 6) 
 1)  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  หมายถึง การพฒันานิสัยในการประพฤติอยา่ง
มีคุณธรรม จริยธรรม และดว้ยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับ
วถีิชีวิตในความขดัแยง้ทางค่านิยม การพฒันานิสัยและการปฏิบติัตนตามศีลธรรม ทั้งในเร่ืองส่วนตวั
และสังคม 
 2)  ดา้นความรู้ (Knowledge) หมายถึงความสามารถในการเขา้ใจ การนึกคิดและการน าเสนอ
ขอ้มูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และ
สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้
 3)  ดา้นทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
และใชค้วามรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีและกระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และ
การแกปั้ญหา เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ ๆ ท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน 
 4)  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 
หมายถึงความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผูน้ า ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
ความสามารถในการวางแผนและรับผดิชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 
 5)  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึงความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ  ความสามารถในการ
ส่ือสารทั้งการพดู การเขียน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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6.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาเรียกว่าบัณฑิตและพหุสูต 
  

 ดงัท่ีกล่าวแลว้ว่าปัจจยับ่งช้ีความส าเร็จของชีวิตตวัแรกคือ เรียนส าเร็จ เพราะคุณค่าของชีวิตอยู่ท่ีการ
เรียนรู้ ยิ่งเรียนรู้มากชีวิตยิ่งมีค่ามาก คนท่ีก าลงัศึกษาเรียนรู้อยูเ่รียกว่านกัเรียนหรือนกัศึกษา ผูส้ าเร็จการศึกษา
เรียกวา่ บณัฑิต 
 
 

 6.3.1  ความหมายของค าว่า บัณฑิต 
  

 พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (2556, หนา้ 662) ไดใ้ห้ความหมาย
ของค าว่า บณัฑิต ไวว้่า “น. ผูท้รงความรู้ ผูมี้ปัญญา  นักปราชญ์ ผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาซ่ึงมี     
๓ ขั้น คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เรียกว่า บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต  ผู ้มี
ความสามารถเป็นพิเศษโดยก าเนิด เช่น คนน้ีเป็นบณัฑิตในทางเล่นดนตรี” 
 พระธรรมกิตติวงศ ์(2548, หนา้ 450) ไดใ้ห้ความหมายของบณัฑิตไวว้า่ ค  าวา่บณัฑิตน้ี
มีความหมายทั้งทางโลกและทางธรรม ค าวา่ บณัฑิตในทางโลก หมายถึง ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี ส่วนค าว่าบณัฑิตในทางธรรมแปลว่า “ ผูด้  าเนินชีวิตดว้ยปัญญา,ผูป้ระกอบดว้ยปัญญาท่ี
ขาวสะอาด” บณัฑิตในทางธรรมจึงหมายถึง ผูฉ้ลาดรู้ธรรมและด าเนินชีวิตไปตามหลกัธรรมเป็นคนดี 
เป็นคนน่าคบหา น่าเขา้ใกล้ มิได้หมายถึงผูศึ้กษาจบปริญญาแบบภาษาทางโลก ดงันั้น ผูท่ี้ตอ้งการ
ความส าเร็จทางการศึกษาจึงควรเป็นบณัฑิตทั้งทางโลกและทางธรรม คือเป็นผูมี้ความรู้คู่คุณธรรม 
 พระสมชาย  ฐานวุฑฺโฑ (2552, หน้า 22) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่บณัฑิตไวว้า่ “บณัฑิตคือ
คนท่ีมีใจผอ่งใสอยูเ่ป็นปกติ ท าใหมี้ความเห็นถูกยดึถือค่านิยมท่ีถูก สามารถด าเดินชีวติอยูด่ว้ยปัญญา” 
 

 6.3.2  คุณลกัษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
  

  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ม.ป.ป., หนา้ 20) ไดก้  าหนดคุณลกัษณะของ
บณัฑิตท่ีพึงประสงคร์ะดบัปริญญาตรีไว ้ดงัน้ี 

1) มีความคิดริเร่ิมในการแกไ้ขปัญหาและขอ้โตแ้ยง้ทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและ
ของกลุ่ม โดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมไปปฏิบติัได ้

2) สามารถประยุกต์ความเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาคน้ควา้
ในสาขาวชิาของตนเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาและขอ้โตแ้ยง้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ 

3) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาทางวิชาการหรือ
วชิาชีพ โดยยอมรับขอ้จ ากดัของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวชิาของตน 



188 
 

4) มีส่วนร่วมในการติดตามพฒันาการในศาสตร์ของตนให้ทนัสมยั และเพิ่มพูน
ความรู้และความเขา้ใจของตนอยูเ่สมอ 

5) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชน
อยา่งสม ่าเสมอ 

 
 
 
 
 
 

 6.3.3  คุณลกัษณะของบัณฑิตในทางธรรม 
   

  เน่ืองจากบณัฑิตในทางธรรมเป็นผูท่ี้มีจิตใจผ่องใส มีความเห็นถูก ด าเนินชีวิตอยู่ดว้ย
ปัญญา ฉลาดในการสอดส่องหาเหตุผล จึงมีคุณลกัษณะท่ีส าคญั ดงัน้ี (พระสมชาย  ฐานวุฑฺโฒ, 2552, 
หนา้ 22-23) 

1) ชอบคิดดีเป็นปกติ ได้แก่ คิดให้ทาน คิดให้อภยัอยู่เสมอ ไม่ผูกพยาบาท คิดเห็น
ถูกตอ้งตามความเป็นจริง  เช่น เห็นวา่บุญบาปมีจริง พอ่แม่มีพระคุณต่อเราจริง เป็นตน้ 

2) ชอบพูดดีเป็นปกติ ไดแ้ก่ พูดค าจริง พูดค าสมานไมตรี พูดค ามีประโยชน์ พูดดว้ย
จิตท่ีประกอบดว้ยเมตตา และพดูถูกตอ้งตามกาลเทศะ 

3) ชอบท าดีเป็นปกติ ไดแ้ก่ มีเมตตากรุณา ประกอบสัมมาอาชีวะ ท าบุญให้ทานเป็น
ปกติ รักษาศีล ท าสมาธิภาวนาอยา่งสม ่าเสมอ   
 

 6.3.4  ความหมายของพหูสูต 
  

 นอกจากค าว่าบณัฑิตแล้วยงัมีค าว่า พหูสูต ซ่ึงเป็นค าท่ีใช้เรียกผูท่ี้มีความรอบรู้แต่
อยา่งไรก็ตามค าวา่ บณัฑิตและพหูสูตก็มีความแตกต่างกนั พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 
2554 (2556, หนา้ 823) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ พหูสูต ไวว้า่ “ผูมี้ความรู้เพราะไดส้ดบัตรับฟังหรือ
ศึกษาเล่าเรียนมามาก”  
 พระสมชาย  ฐานวุฑโฒ (2552, หน้า 60) อธิบายความหมายของพหูสูตวา่ “ผูมี้ความ
รอบรู้เรียกวา่ พหูสูต หรือ พดูสั้น ๆ วา่ “ฉลาดรู้” ความเป็นผูฉ้ลาดรู้ คือ เป็นผูท่ี้ รู้จกัเลือกเรียนในส่ิงท่ี
ควรรู้ เป็นผูท่ี้ใฝ่ศึกษาเล่าเรียนมาก ไดย้นิไดฟั้งไดอ่้านมาก ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีเป็นตน้ทางแห่งปัญญา
ท าใหเ้กิดความรู้ในการบริหารงานชีวติ”  
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยตฺุโต) (2551, หนา้ 264) อธิบายความหมายของพหูสูตวา่          “ผู ้
ไดย้นิไดฟั้งมามาก คือทรงจ าธรรมและความรู้ศิลปวทิยามาก ผูเ้ล่าเรียนมาก ผูศึ้กษามาก ผูค้งแก่เรียน” 
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 6.3.5  คุณลกัษณะของพหูสูต 
  

 บุคคลท่ีจะมีความรอบรู้จนเป็นพหูสูตได้นั้นจะตอ้งมีลกัษณะความรู้ท่ีสมบูรณ์ของ
พหูสูต 4 ประการ ดงัน้ี (พระสมชาย  ฐานวฑฺุโฒ, 2552, หนา้ 60 – 61) 

1) รู้ลึก หมายถึง รู้เร่ืองราวสาวไปหาสาเหตุในอดีตไดลึ้กซ้ึงถึงความเป็นมา เช่น แพทย์
เม่ือเห็นอาการคนป่วยก็บอกไดว้า่เป็นโรคอะไร รู้ไปถึงวา่ท่ีเป็นโรคน้ีเพราะเหตุใด หรือช่างเม่ือเห็น
อาการเคร่ืองยนตท่ี์เสียก็สามารถบอกไดท้นัวา่ เคร่ืองนั้นเสียท่ีช้ินส่วนไหน เป็นเพราะอะไร เป็นตน้ 

2) รู้รอบ หมายถึง ช่างสังเกต รู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั สภาพภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ ผูค้น
ในชุมชน ความเป็นไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตวั ส่ิงท่ีควรรู้ตอ้งรู้ 

3) รู้กวา้ง หมายถึง ส่ิงรอบตวัแต่ละอยา่งท่ีรู้ก็รู้อย่างละเอียด รู้ถึงความเก่ียวพนัของส่ิง
นั้นกบัส่ิงอ่ืนๆ ดว้ย คลา้ยรู้รอบแต่เก็บรายละเอียดมากข้ึน 

4) รู้ไกล หมายถึง มองการณ์ไกล รู้ถึงผลท่ีจะตามมาในอนาคต เช่น เห็นสภาพดินฟ้า
อากาศ ก็รู้ทนันทีวา่ปีน้ีพืชผลชนิดใดจะขาดแคลน เห็นพฤติกรรมของผูร่้วมงานไม่น่าไวว้างใจ ก็รู้ทนั
ทีว่าเขาคิดไม่ซ่ือ เห็นตนเองเร่ิมย่อหย่อนต่อการปฏิบติัธรรม ก็รู้ทนัทีว่าถา้ทิ้งไวเ้ช่นน้ีต่อไปตนก็จะ
เส่ือมจากกุศลธรรม ฯลฯ 

 

 6.3.6  ความแตกต่างระหว่างบัณฑิตกบัพหูสูต 
  

 ผูเ้ป็นบณัฑิตกบัพหูสูตนั้นมีความแตกต่างกนั คือ ผูเ้ป็นบณัฑิตเป็นผูมี้คุณธรรมประจ าใจ 
มีความประพฤติดีงาม อาจจะมีความรู้มากหรือนอ้ยก็ไดแ้ต่ใชค้วามรู้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผูอ่ื้น
อย่างเต็มท่ี ส่วนผูเ้ป็นพหูสูต คือผูมี้ความรู้มากแต่คุณธรรมความประพฤติไม่แน่ว่าจะดี และอาจใช้
ความรู้ไปในทางเบียดเบียนผูอ่ื้นก็ได ้แต่ถา้ผูเ้ป็นพหุสูตคนใดน าความรู้ท่ีสั่งสมไวม้ากไปสร้างความดี
เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผูอ่ื้นก็จะสร้างประโยชน์ไดม้ากคนผูน้ั้นเรียกวา่บณัฑิตท่ีแทจ้ริง 
 

6.4  ความรู้และปัญญา 
  

 ความรู้ของมนุษย์มีแหล่งก าเนิดจากหลายแหล่งการรู้แหล่งท่ีมาของความรู้ท าให้สามารถ
แสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งอยา่งไรก็ตาม ความรู้กบัปัญญานั้นมีความแตกต่างกนั 
 

 6.4.1  ความหมายของความรู้และปัญญา 
   

  ความรู้  หมายถึง “ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ 
รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ  ความเขา้ใจหรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ 



190 
 

ส่ิงท่ีได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบติั,องค์วิชาในแต่ละสาขา เช่น ความรู้เร่ือง
เมืองไทย ความรู้เร่ืองสุขภาพ ความรู้ท่วมหวัเอาตวัไม่รอด ว.มีความรู้มากแต่ไม่รู้จกัใชค้วามรู้ให้เป็น
ประโยชน”์  (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556, หนา้ 243) 
 ปัญญา หมายถึง “น. ความรอบรู้ ความรู้ทัว่ ความฉลาดเกิดแต่การเรียนและการคิด...” 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556, หนา้ 733) 
 ปัญญา หมายถึง “ความรู้ทัว่ ปรีชาหย ัง่รู้เหตุผล ความรู้เขา้ใจชดัเจน ความรู้เขา้ใจหย ัง่แยกได้
ในเหตุผล ดีชัว่ คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นตน้ และรู้ท่ีจะจดัแจง จดัสรร จดัการ ด าเนินการท าให้
ลุผล ล่วงพน้ปัญหา ความรอบรู้ในกองสังขารมองเห็นตามความเป็นจริง...” (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุต
โต), 2551, หนา้ 231) 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) หรือ TQF โดยก าหนดการเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทยไดจ้  าแนกความแตกต่างระหวา่งมาตรฐานดา้นความรู้
และมาตรฐานได้ปัญญาไวด้งัน้ี  (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ, ม.ป.ป., หน้า 6)         
ดงัตารางท่ี 6.1  
 

ตารางท่ี 6.1 แสดงความแตกต่างระหวา่งความรู้และปัญญา 
 

มาตรฐานด้านความรู้ มาตรฐานด้านทักษะทางปัญญา 

              ค ว า ม รู้ ( Knowledge)  ห ม า ย ถึ ง 

ความสามารถในการเขา้ใจ การนึกคิด และ

การน าเสนอขอ้มูล การวิเคราะห์และจ าแนก

ข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจน

กระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้ดว้ย

ตนเองได ้

            ทกัษะทางปัญญา(Cognitive Skills) หมายถึง 

ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้

ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลกัการ  ทฤษฎีและ

กระบวนการต่างๆในการคิดวิ เคราะห์และการ

แกปั้ญหา เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ ๆ ท่ีไม่ได้

คาดคิดมาก่อน 
 

 6.4.2  แหล่งก าเนิดของความรู้และปัญญา 
   

  ปัญหาเก่ียวกบัความรู้และปัญญาเป็นปัญหาท่ีนกัคิดและนกัปรัชญาไดศึ้กษาคน้ควา้หา
ค าตอบมาเป็นเวลายาวนานจนเกิดเป็นปรัชญาสาขาหน่ึงคือ ญาณวิทยา หมายถึงวิชาท่ีท าหนา้ท่ีศึกษา
วเิคราะห์ส่ิงท่ีเรียกวา่ ความรู้ โดยมีการศึกษาปัญหาเก่ียวกบัความรู้ 3 ประการคือ (1)  ปัญหาวา่ มนุษย์
สามารถรู้ความจริงสูงสุดไดอ้ยา่งไร (2) ปัญหาวา่ มนุษยไ์ดรั้บความรู้มาทางใดบา้ง และ(3) ปัญหาว่า 
ความรู้ท่ีมนุษยไ์ดรั้บมานั้นสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัความจริงสูงสุดนั้นไดต้รง
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กบัความเป็นจริงหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามในท่ีน้ีจะศึกษาเฉพาะปัญหาว่า ความรู้เกิดข้ึนมาได้ทาง
ใดบา้งเท่านั้น ไดมี้ผูเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัแหล่งก าเนิดความรู้ไว ้ดงัน้ี 
  6.4.2.1  แหล่งก าเนิดความรู้หรือปัญญาตามแนวพุทธศาสนา แหล่งท่ีมาหรือบ่อเกิด
ความรู้ในทางพุทธศาสนานั้นไดจ้  าแนกแหล่งก าเนิดของความรู้วา่มีบ่อเกิดมาจากสามแหล่งดว้ยกนัคือ 
   1)  สุตมยปัญญา คือ ปัญญาหรือความรู้ท่ีเกิดจากการฟังท่านผูรู้้พูดบอกเล่า
สนทนาช้ีแจงใหไ้ดย้นิไดฟั้ง หรืออ่านจากต ารับต ารา และส่ือต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไดรั้บมาจากภายนอก
ตวั  
   2)  จินตมยปัญญา คือ ปัญญาหรือความรู้ท่ีเกิดจากการคิดใคร่ครวญไตร่ตรอง 
ทบทวน กล่าวคือ ความรู้หรือปัญญาชนิดน้ีจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัการน าเอาประสบการณ์จากความรู้ท่ี
ไดจ้ากการฟัง การอ่าน การสนทนา การพูดคุยหรือการชมจากส่ือต่าง ๆ ไปคิดพิจารณา ใคร่ครวญ 
ทบทวนดูจนไดค้วามรู้ใหม่เป็นความรู้ระดบัเหตุผลท่ีเกิดข้ึนจากการใคร่ครวญภายในจิตของตน 
   3)  ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาหรือความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติับ าเพญ็ เป็นความรู้
ท่ีมีไดโ้ดยการอบรมจิตใจ การลงมือปฏิบติัจริง การพิสูจน์ทดลอง  โดยการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการฟัง
อ่าน สนทนาพดูคุยหรือการคิดไปท าใหเ้กิดมีจริง ลงมือปฏิบติัจริง ท าการพิสูจน์ทดลองให้เห็นผลจริง 
ก็จะเกิดเป็นปัญญาหรือความรู้ในระดบัท่ีแจ่มแจง้ชดัเจน (อภิญญวฒัน์  โพธ์ิสาน, 2551, หนา้ 79) 
  6.4.2.2  แหล่งก าเนิดความรู้ตามแนวคิดปัญญา 3 ฐาน  วรภทัร์  ภู่เจริญ (2554, หนา้ 7) 
กล่าววา่ “พุทธ แปวา่ ผูรู้้ ค  าวา่ “รู้” ในท่ีน้ี มีความหมายถึงการรู้ ผา่นปัญญาทั้งสามฐาน คือ ปัญญากาย 
ปัญญาใจและปัญญาคิด แต่คนเราส่วนใหญ่โดนระบบการศึกษาและสังคมยุคเร่งรีบและติดยึดในวตัถุ
ให้ใช้แต่ความคิด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์วา่ เป็นความคิดท่ีเกิดจากจิตปกติหรือไม่ปกติ เป็นความคิดท่ี
ปรุงแต่งหรือเห็นตามความเป็นจริง” การท่ีจะเขา้ใจปัญญาของมนุษยไ์ดดี้นั้นจะตอ้งท าความเขา้ใจ
เร่ืองปัญญาสามฐานคือ  
   1)  ปัญญาท่ีฐานกาย ได้แก่ การมีสติ รู้ตวัทัว่พร้อม รู้ด้วยความรู้สึก (Sensing) 
ไม่ใช่รู้ดว้ยความคิด เป็นการ “รู้” ท่ีร่างกายของเรา ความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีกายรับรู้ เป็นเร่ืองของการมีสติ 
รับรู้เวทนา รับรู้ความหนาว ความร้อน ความเม่ือย ความสบายตวั ความเจบ็ความปวด ฯลฯ  นอกจากน้ี
ยงัรวมไปถึงทกัษะต่าง ๆ ท่ีเป็นความจ าของร่างกาย หรือความจ าของกลา้มเน้ือเกิดจากการท าซ ้ า ๆ
แบบไม่ตอ้งคิด 
   2)  ปัญญาท่ีฐานใจ ได้แก่ การรับรู้อารมณ์ ความฉลาดในการใช้อารมณ์ เขา้ใจ
และควบคุมอารมณ์ความรู้สึก (Feeling) ได ้โดยเฉพาะความสามารถแยกแยะ จิตกุศลและอกุศลได ้รู้
วา่เม่ือใดจิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล 
   3)  ปัญญาท่ีฐานคิด ไดแ้ก่ ความสามารถในการคิด เป็นการใช้สมองคิด (Thinking) 
วิเคราะห์ ใคร่ครวญ จ าได้ ปรุงแต่ง ฟุ้งซ่าน ฯลฯ สมองซีกซ้ายใช้คิดแบบมีเหตุผล สมองขวาคิดแบบ
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จินตนาการ และสมองส่วนหน้า คิดแบบสืบคน้ เรียนรู้แบบสืบคน้ ความคิดมี 2 แบบ คือ (1) ความคิดท่ี
ผลิตออกมาตอนท่ีจิตว่าง ๆ ไม่มีอคติ ไม่มีล าเอียง เป็น “ปัญญา” ท่ีบริสุทธ์ิ และ(2) ความคิดท่ีเจืออตัตา 
เป็นความคิดท่ีผลิตออกมาตอนจิตไม่วา่ง เจืออคติ เจือล าเอียง เป็นความคิดแบบ “เฉโก” (วรภทัร์  ภู่เจริญ,  
2554, หนา้ 126 – 128) คือ ฉลาดแกมโกง 
  6.4.2.3  แหล่งก าเนิดความรู้ทีเ่กดิจากความรู้ในอดีต ความรู้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยไ์ดส้ั่งสม
สืบทอดกนัมานั้นมีแหล่งก าเนิดดงัน้ี 
   1)  ความรู้เกิดจากประสบการณ์ของตนเอง คือ ความรู้จากประสบการณ์เป็น
ความรู้ท่ีเกิดจากมนุษย์ช่วงชั้ นวยัต่าง ๆ ได้เรียนรู้และสั่งสมจากประสบการณ์ของตนเองท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางตรงและทางออ้ม และบงัเอิญไดค้น้พบความรู้และความจริงโดย
มิไดต้ั้งใจ เช่น การคน้พบความรู้เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลกโดย ไอแซค นิวตนั เป็นตน้ 
   2)  ความรู้เกิดจากความเช่ือของบรรพบุรุษ คือ ความรู้จากความเช่ือ เป็นความรู้ท่ี
สืบทอดกนัมาจากประสบการณ์ของบรรพบุรุษ ซ่ึงต่อมาไดก้ลายเป็นความเช่ือและตกทอดมาสู่อนุชน
รุ่นหลงัตามล าดบั ความรู้เหล่าน้ีบางอย่างก็ทราบความเป็นมา หรือทราบเหตุผลจากการบอกเล่าของ
บรรพชน บางอย่างก็หาค าอธิบายดว้ยเหตุผลไม่ไดส่้วนใหญ่เป็นความรู้ท่ียงัไม่ไดมี้การพิสูจน์ความ
จริงมาก่อน เช่น ความรู้เก่ียวกบัเวทยม์นคาถา ฤกษย์ามต่าง ๆ 
   3)  ความรู้เกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณี คือ ความรู้จากขนบธรรมเนียม
ประเพณี เป็นความรู้ท่ีสืบทอดกนัมาจากความเช่ือของคนสมยัอดีตเช่นเดียวกนั และความเช่ือนั้น ๆ 
ก่อให้เกิดแนวประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมของชนชาติแต่ละหมู่ เหล่า ซ่ึง
ประกอบดว้ยขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย (ช านาญ รอดเหตุภยั, 2552, หนา้ 
8 – 9) 
  6.4.2.4  แหล่งก าเนิดของความรู้ตามแนวปรัชญา ในทางปรัชญานั้นไดอ้ธิบายถึง
แหล่งก าเนิดความรู้ของมนุษยส์องลทัธิหรือสองแนวคิดดว้ยกนัคือ 
   1)  ประสบการณ์นิยม แนวคิดน้ีเช่ือว่า การประจกัษ์แจง้หรือประสบการณ์ทาง
ประสาทสัมผสัทั้งห้าเท่านั้นเป็นแหล่งให้เกิดความรู้จริงไดแ้ละย  ้าว่า ความรู้ทุกอย่างจะเกิดมีข้ึนได้
จะตอ้งอาศยัประสบการณ์ดว้ยตนเอง ดงันั้น ส าหรับชาวประสบการณ์นิยม ความจริงทั้งหมดมีบ่อเกิด
มาจากประสาทสัมผสั ประสาทสัมผสัให้ความจริงเฉพาะ และความจริงเฉพาะเป็นฐานให้รู้ความจริง
สากลหรือความจริงทัว่ไป วิชาวิทยาศาสตร์ สนใจท่ีจะแสวงหาความจริงท่ีพิสูจน์ไดด้้วยประสาท
สัมผสั ดงันั้นวิธีการอุปนยัจึงเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์ และส าหรับชาวประสบการณ์นิยม ความรู้
ทางวทิยาศาสตร์เป็นขมุความรู้ท่ีแทจ้ริงของมนุษย ์(วทิย ์วศิทเวทย,์ ม.ป.ป., หนา้ 122) 
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   2)   เหตุผลนิยม แนวคิดน้ีเช่ือว่า  ความรู้ท่ีแท้จริงเกิดจากเหตุผลมากกว่า
ประสบการณ์ ประสบการณ์อาจให้ข้อมูลแต่เหตุผลเป็นผูต้ ัดสิน เหตุผลในท่ีน้ีหมายถึง การใช้
ความคิดซ่ึงแตกต่างจากการใชป้ระสาทสัมผสั ชาวเหตุผลนิยมเช่ือว่า มนุษยเ์รามีความสามารถพิเศษ
อยา่งหน่ึงคือ “ปัญญา” กิจกรรมของตาคือการมอง กิจกรรมของหูคือการฟัง ส่วนกิจกรรมของปัญญา
คือ การคิดหาเหตุผล ตาและหูให้ความรู้ท่ีไม่แน่นอน แต่ปัญญาให้ความจริงอนัสมบูรณ์ตายตัว 
แนวคิดน้ีเช่ือวา่ ความรู้มิไดม้ากจากภายนอกโดยเขา้มาสู่ตวัเราทางประสาทสัมผสั  ความรู้มีอยูใ่นตวั
เราแลว้ทุกคนตั้งแต่เกิด เราทุกคนเกิดมาพร้อมกบัความรู้และความจริงบางอยา่งท่ีแฝงอยูใ่นจิตของเรา 
ถา้เราใชปั้ญญากระท ากิจของมนัคือ คิดตามหลกัเหตุผล ความรู้น้ีจะปรากฏเป็นจริงออกมา (วิทย ์วิศท
เวทย,์ ม.ป.ป., หนา้ 102) 
    
 

6.5  หลกัการแสวงหาความรู้และพฒันาปัญญาเพือ่สร้างความส าเร็จในการศึกษา 
 

 สนอง  วรอุไร (2549, หนา้ 115-116) กล่าวถึงปัญญากบัการศึกษาท่ีถูกทางวา่ “ระบบการศึกษา
ทางโลกซ่ึงเราเช่ือถือและฝากชีวิตเอาไวเ้พราะเช่ือวา่เป็นกระบวนการพฒันาปัญญาท่ีดีท่ีสุด แทจ้ริง
แล้วเป็นการศึกษาท่ีหลงทาง เป็นระบบการศึกษาท่ีเน้นแต่การพฒันาไอคิว (IQ) ซ่ึงเป็นเร่ืองต้ืน ๆ 
พฒันาง่ายเพียงแค่สั่งสมความจ าและความคิดไวม้าก ๆ ปัญญาไอคิวก็เกิดข้ึนได้ แมจ้ะเรียนจนจบ
ปริญญาเอกซ่ึงนับว่าสูงสุดแล้วในทางโลก ก็มีปัญญาแค่ไอคิวเท่านั้น ยงัไม่สามารถเอาตวัรอดจาก
กิเลส 3 ตวัคือ โลภ โกรธ หลงไดย้งัคงตกเป็นทาสของมนัอยูเ่หมือนเดิม นอกจากนั้นยงัไม่ตระหนกั
ดว้ยว่า    ไอคิวท่ีสูงข้ึนจะเป็นเหตุให้อีโก ้(ego) หรืออตัตาสูงตาม ซ่ึงอตัตาน่ีคือตวัร้ายท่ีสุด ท าให้
กลายเป็นคนเก่งท่ีเห็นแก่ตวั การยึดอตัตาความเป็นตวัตนนั้นมีโอกาสสร้างความเดือดร้อนให้กบัชีวิต
และสังคมมาก ...เพราะฉะนั้นปัญญาทางโลกท่ีเรียน ๆ กนัจึงอาจกลบัมาท าลายชีวิตเราได ้ซ่ึงทั้งหมด
น้ีเป็นผลมาจากระบบการศึกษาท่ีผิดทางเป็นบ่อเกิดของปัญญาแบบมิจฉาทิฐิ” ดงันั้นการแสวงหา
ความรู้และพฒันาปัญญาจึงจะตอ้งเป็นการพฒันาปัญญาท่ีเรียกว่าสัมมาทิฐิซ่ึงจะท าให้ตนเองและ
สังคมไดรั้บประโยชน์และความสุขร่วมกนั 
 

  6.5.1  ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการศึกษา 2 ประการ 
   

  ในการศึกษาให้ประสบความส าเร็จนั้นจะตอ้งอาศยัองค์ประกอบหรือปัจจยัท่ีส าคญั 2  
ประการคือ 
  6.5.1.1  ปัจจัยภายนอกหรือองค์ประกอบภายนอกที่ดี (ปรโตโฆสะ)  ผูก้  าลงัศึกษาหา
ความรู้และพฒันาปัญญาจะตอ้งเลือกหาส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีดี เอ้ือต่อการฝึกฝน เป็นกลัยาณมิตรต่อ
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ตนเองเป็นอนัดบัแรก คือ ตอ้งเลือกท าการคบหาบุคคล สถานท่ี สังคม ชุมชน ท่ีเป็นกลัยาณมิตร  คบ
หาคนดี มีปัญญา มีคุณธรรม สามารถให้ความความช่วยเหลือแนะน า ถ่ายทอดบอกเล่าช้ีแจง อธิบาย
ความจากท่านในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีถูกตอ้ง ดีงามเป็นจริง มีเหตุมีผล เป็นประโยชน์ บุคคลผูรั้กการศึกษา
เรียนรู้จะต้องไม่รอให้สัตบุรุษหรือบัณฑิตผู ้ท  าหน้าท่ีเป็นกัลยาณมิตรมาคบหา แต่ควรท่ีจะ
กระตือรือร้นท่ีจะไปหา ไปปรึกษา ไปสดบัฟัง ไปขอค าแนะน าสั่งสอน เขา้ร่วมหมู่อยู่ใกล ้ตลอดจน
ศึกษาแบบอยา่งแนวทางจากท่านนั้น ๆ 
  6.5.1.2  ปัจจัยภายในหรือองค์ประกอบในตัวผู้เรียนทีด่ี (โยนิโสมนสิการ)  ในส่วนของ
ตวัผูศึ้กษาเรียนรู้ท่ีดี นอกจากรู้จกัเลือกคบหาบุคคลท่ีมีลกัษณะเป็นกลัยาณมิตรแลว้ยงัตอ้งรู้จกัคิด 
วินิจฉัย ใช้ท่าทีแห่งปัญญาในการเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัโลกภายนอกต่าง ๆ แบบ “คิดเป็น ท าเป็น 
แกปั้ญหาเป็น” ท่ีเรียกวา่ โยนิโสมนสิการ ซ่ึงตามตวัอกัษรแปลว่า การคิด  (มนสิการ) โดยอุบายอนั   
แยบคาย (โยนิโส) ดว้ย โยนิโสมนสิการ เป็นวิธีการใช้ความคิดและฝึกใช้ความคิดอย่างถูกวิธี เป็น
ระบบ    เป็นเหตุเป็นผล และสร้างสรรค ์(อภิญวฒัน์  โพธ์ิสาน, 2551, หนา้ 74 – 75)   
 

 6.5.2  หลกัการเสริมสร้างความรู้และพฒันาปัญญาด้วยวุฒิธรรม 4  
 

  การเสริมสร้างปัญญา นอกจากการมีองคป์ระกอบภายนอกท่ีดีและโยนิโสมนสิการคือ
องคป์ระกอบภายในท่ีดีแลว้ การมีความรู้ท่ีถูกตอ้งจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเสริมสร้างปัญญาท่ีเรียกว่า   
วฒิุธรรม 4 คือ  
  6.5.2.1  เสวนาผู้รู้ คือ รู้จกัเลือกหาแหล่งวชิา คบหาท่านผูรู้้ ผูท้รงคุณความดี มีภูมิธรรม 
ภูมิปัญญาน่านบัถือ  
  6.5.2.2  ฟังดูค าสอน หมายถึง เอาใจใส่ สดบัตรับฟัง ค าบรรยาย ค าแนะน าสั่งสอน 
แสวงหาความรู้ทั้งจากตวับุคคลโดยตรงและจากหนงัสือ หรือส่ือมวลชน ตั้งใจเล่าเรียน ศึกษาคน้ควา้ 
หมัน่ปรึกษาสอบถาม ใหเ้ขา้ถึงความรู้ท่ีแทจ้ริง 
  6.5.2.3  คิดให้แยบคาย หมายถึง รู้เห็นไดอ่้านไดฟั้งส่ิงใด ก็รู้จกัคิดพิจารณาดว้ยตนเอง 
ดว้ยเหตุและผลแยกแยะให้เห็นสภาวะและสืบสาวให้เห็นเหตุผลว่า นั่นคืออะไร เกิดข้ึนไดอ้ย่างไร 
ท าไมจึงเป็นอยา่งนั้น จะเกิดอะไรต่อไป ขอ้ดีขอ้เสีย คุณโทษเป็นอยา่งไร  
   6.5.2.4  ปฏิบัติให้ถูกหลัก หมายถึง น าส่ิงท่ีไดเ้ล่าเรียน รับฟังไตร่ตรองเห็นชดัแลว้ไป
ปฏิบติัใหถู้กตอ้งและเป็นประโยชน์   
 

 6.5.3  หลกัการเสริมสร้างความรู้และพฒันาปัญญาด้วยพหูสูต 
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  ค าว่า พหูสูต หมายถึง “ผูมี้ความรู้เพราะได้สดบัตรับฟังหรือศึกษาเล่าเรียนมามาก” 
(ราชบณัฑิต, 2546, หนา้  775) การศึกษาใหเ้ป็นพหูสูต คือ การจะศึกษาเล่าเรียนอะไรก็ตามตอ้งท าตน
ใหเ้ป็นพหูสูตในดา้นนั้น ๆ ดว้ยการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ใหแ้จ่มแจง้ชดัเจนถึงขั้นครบองคคุ์ณของ
พหูสูต (ผูท่ี้ไดเ้รียนมากหรือผูค้งแก่เรียน) 5 ประการ คือ  
  6.5.3.1 ฟังมาก คือ เล่าเรียน สดับฟัง รู้เห็น อ่านสั่งสมความรู้ในด้านนั้น ๆ ไวใ้ห้
มากมายกวา้งขวาง 
  6.5.3.2 จ าได้ คือ จบัหลกัหรือสาระส าคญัไดถู้กตอ้ง จ าเร่ืองราวหรือเน้ือหาสาระไวไ้ด้
แม่นย  า 
  6.5.3.3 คล่องปาก คือ ท่องบ่นหรือใชพู้ดอยูเ่สมอ จนแคล่วคล่อง ชดัเจน ใครสอบถาม
ก็พดูช้ีแจงแถลงได ้
  6.5.3.4 เจนใจ  คือ ใส่ใจนึกคิดจนเจนใจ นึกถึงคร้ังใดก็ปรากฏเน้ือความสว่างชดัเจน 
มองเห็นโล่งตลอดไปทั้งเร่ือง 
  6.5.3.5 แตกฉานในทฤษฎี คือ เขา้ใจความหมายหรือเหตุผลแจ่มแจง้ลึกซ้ึง รู้ท่ีมาท่ีไป 
เหตุผล ความสัมพนัธ์ของเน้ือความและรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งภายในเร่ืองนั้นเองและท่ีเก่ียวโยงกบั
เร่ืองอ่ืน ๆ ในสายวชิาหรือทฤษฎีนั้นปรุโปร่ง 
 

 6.5.4  หลกัการพฒันาวธีิคิด 10 วธีิเพือ่พฒันาปัญญา 
 

  วธีิคิด 10 วธีิเรียกวา่ความคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็นความคิดท่ีอยูใ่นกระบวนการพฒันา
ปัญญาของมนุษยต์ามพุทธศาสนา เป็นความคิดท่ีอยูใ่นระดบัท่ีเหนือความเช่ือหรือศรัทธาเน่ืองจากผูคิ้ดได้
ใชค้วามคิดของตนเองอยา่งอิสระ คิดอยา่งมีระบบ คิดอยา่งวิเคราะห์ เป็นวธีิการส าคญัส าหรับสร้างปัญญา
ท่ีบริสุทธ์ิ ซ่ึงวธีิคิด 10 วธีิมี ดงัน้ี (พระธรรมปิฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต), 2541, หนา้ 676-718) 
  6.5.4.1  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย คือ การพิจารณาปรากฏการณ์ท่ีเป็นผล ให้รู้จกั
สภาวะท่ีเป็นจริงหรือพิจารณาปัญหา หาหนทางแก้ไข ด้วยการค้นหาสาเหตุและปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
สัมพนัธ์ส่งผลสืบทอดกนัมา โดยมีฐานคิดว่าส่ิงต่าง ๆ เป็นปัจจยัซ่ึงกันและกัน ตวัเหตุจะมีหลาย
องคป์ระกอบ เม่ือพดูถึงส่ิงใดจะตอ้งอธิบายใหเ้ป็นปัจจยัซ่ึงกนัและกนัโดยมีหลกัการวา่ “เม่ือส่ิงน้ีมีส่ิง
น้ีจึงมี เพราะส่ิงน้ีเกิดข้ึนส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน  ส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ีจึงไม่มี เพราะส่ิงน้ีดบั ส่ิงน้ีจึงดบั” การคิดแบบ
สืบสาวเหตุปัจจยัจะท าใหรู้้วา่อะไรท าใหเ้กิดอะไร การเขา้ใจวธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยัท าให้คนมอง
สรรพส่ิงเป็นระบบท่ีมีความเก่ียวถึงกนัไดต้ลอดทั้งสาย ท าให้ความคิดเป็นระบบและโลกทศัน์กวา้ง
ข้ึน 
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  6.5.4.2  วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบหรือกระจายเนื้อหา  มีวิธีคิดคือแยกแยะให้
เห็นวา่ สรรพส่ิงทั้งหลายยอ่มประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย ๆ ท่ีมาอาศยักนัอยูแ่ละข้ึนต่อเหตุปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง วิธีน้ีเป็นการคิดแยกส่ิงต่าง ๆ ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อหาความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัเป็นองค์
รวม การคิดแบบน้ีจะช่วยให้สามารถแกปั้ญหาไดดี้ยิ่งข้ึนเพราะไม่มองแต่ภาพรวมแต่มองลึกลงไปถึง
รายละเอียด 
  6.5.4.3  วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ หรือวิธีคิดแบบรู้เท่าทนัธรรมดา คือมองอยา่งรู้เท่า
ทนัความเป็นไปของส่ิงทั้งหลายซ่ึงตอ้งเป็นอย่างนั้น ๆ ตามธรรมดาของมนัเอง ในฐานะท่ีมนัเป็นส่ิง
ซ่ึงเกิดจากเหตุปัจจยัต่าง ๆ ปรุงแต่งข้ึน เม่ือเกิดข้ึนแลว้ก็จะตอ้งดบัไป ไม่เท่ียงแท ้ไม่คงท่ี ไม่ย ัง่ยืน 
การคิดแบบน้ีท าใหบุ้คคลมีท่าทีต่อส่ิงทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนอยา่งสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของธรรมชาติ 
ยอมรับความเป็นไปของชีวติไดอ้ยา่งไม่มีความทุกข ์
  6.5.4.4  วิธีคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแก้ปัญหา  เป็นวิธีคิดเพื่อแกไ้ขปัญหารวมทั้ง
ความดบัทุกข ์หลกัการส าคญัของวิธีคิดแบบน้ีคือ การเร่ิมตน้จากปัญหาหรือความทุกขท่ี์ประสบโดย
ก าหนดรู้ท าความเขา้ใจกบัปัญหาหรือความทุกขน์ั้นอยา่งชดัเจน แลว้สืบคน้หาสาเหตุเพื่อเตรียมแกไ้ข 
ก าหนดวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายในการแกปั้ญหาและก าหนดวิธีการแก้ปัญหา วิธีคิดแบบอริยสัจ
เป็นวิธีคิดตามเหตุและผล หรือเป็นไปตามเหตุและผล หรือสืบสาวจากผลไปหาเหตุแล้วแก้ไขท่ี
ตน้เหตุ 
  6.5.4.5  วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์หรือคิดตามหลักการและจุดมุ่งหมาย  คือการ
พิจารราให้เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัการและความมุ่งหมาย ในการกระท าตามหลกัการหรือ
กฎเกณฑใ์ด ๆ ก็ตามจะตอ้งเขา้ใจความมุ่งหมายของหลกัการนั้นวา่ก าหนดข้ึนเพื่ออะไร จะน าไปสู่ผล
หรือท่ีหมายใดบ้าง ทั้ งจุดหมายสุดท้ายปลายทางและเป้าหมายอ่ืน ๆ ความเข้าใจถูกต้องในเร่ือง
หลกัการและความมุ่งหมายน้ี น าไปสู่การปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 
  6.5.4.6  วธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก  เป็นการคิดแบบมองสองดา้นคือมองลกัษณะ
ของสรรพส่ิงต่าง ๆ ทั้งดา้นท่ีเป็นคุณและดา้นท่ีเป็นโทษ โดยมองเห็นขอ้ดี ขอ้เสียและทางออก วิธีน้ี
ใชร่้วมกบัวธีิอ่ืนดว้ยเป็นการแยกแยะส่ิงท่ีมีอยูต่ามปกติมองให้เห็นขอ้ดี ขอ้เสีย ส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีไม่ดี ส่ิงท่ี
เป็นคุณ ส่ิงท่ีเป็นโทษและเลือกท าเลือกปฏิบติัแต่ส่ิงดี ส่ิงท่ีเป็นคุณและหลีกเล่ียงส่ิงไม่ดี ส่ิงท่ีเป็นโทษ
จากส่ิงท่ีมีอยูเ่ห็นอยู ่
  6.5.4.7  วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม  เป็นวิธีคิดจ าแนกแยกออกระหวา่งส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างแทจ้ริงและจ าเป็นตอ้งมี ตอ้งใช้ตอ้งท างานตามบทบาทหน้าท่ีซ่ึงถือว่ามีคุณค่าแท ้
แตกต่างจากคุณค่าเทียมท่ีเป็นไปเพื่อสนองความอยาก ความโกห้รือหรือค่านิยมทางสังคม  การคิด
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แบบน้ีจะท าใหไ้ม่ติดในรูปร่างภายนอกของวตัถุ เม่ือจะอุปโภคบริโภคส่ิงใดก็จะคิดถึงประโยชน์ก่อน
หรือเรียกไดว้า่ เสพปัจจยัดว้ยคุณค่าท่ีแทจ้ริง ท าใหไ้ม่ตกเป็นทาสของวตัถุ 
  6.5.4.8  วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม เป็นวิธีคิดในแนวสกดักั้นหรือบรรเทาและ
ขดัเกลาตณัหา  เป็นวิธีคิดท่ีช่วยตั้งตน้ชกัน าความคิดให้ไปในทางดีงามและเกิดประโยชน์ โดยน าเอา
ประสบการณ์ ความรู้มาดดัแปลงปรับปรุงให้ดีข้ึนเพื่อเป็นตวัอย่างหรือแบบอย่างท่ีดี เป็นการคิดหา
ประโยชน์จากเร่ืองต่าง ๆ จากทั้งแง่ดีและแง่เสียโดยพยายามถือเอาประโยชน์ให้ไดเ้ช่น เร่ืองของความ
ตาย ถา้คิดถึงความตายแลว้เป็นเหตุให้ท าความดีได ้ก็ถือวา่เป็นการปลุกเร้าให้มีความพยายามในการ
ท าความดี 
  6.5.4.9  วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน คือวิธีคิดโดยการมีสติอยู่กบัปัจจุบนั โดย
การเอาผลจากอดีตมาแก้ไขหรือปรับปรุงโดยไม่ไปค านึงแต่เร่ืองในอดีต และมีสติคิดแก้ไขหรือ
ปรับปรุงในเวลาปัจจุบนั โดยรู้ว่า การกระท าในปัจจุบนัจะท าให้เกิดผลในอนาคตอย่างไร แต่ไม่ใช่
เพอ้เหม่อลอยถึงอนาคตตลอดเวลา 
  6.5.4.10 วิธีคิดแบบวิภัชวาท เป็นวิธีคิดแบบมองรอบดา้น แยกแยะแจกแจงประเด็น
ต่าง ๆ ตามล าดบัขั้นตอน คิดเป็นประเด็นใหญ่ยอ่ย ลกัษณะส าคญัของการคิดแบบน้ีคือ การมองและ
แสดงความจริงโดยจ าแนกแยกแยะให้เห็นแต่ละแง่แต่ละด้านครบทุกแง่ทุกมุม มิได้จบัเอาแง่ใดแง่
หน่ึงมาวินิจฉัยตีขลุมลงไปทั้ งหมด การคิดแบบแยกแยะประเด็นมีประโยชน์ในการดเนิน
ชีวิตประจ าวนัตวัอย่างเช่น ถา้เรารู้จกัแยกแยะหนา้ท่ีของตนเองก็จะท าให้ประสบความส าเร็จในชีวิต
ไดเ้ป็นอยา่งดี เช่นในฐานะท่ีเป็นนกัศึกษาก็ควรจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน โดยรู้จกัแบ่งเวลาเป็นตน้ 
  วธีิคิดทั้ง 10 วิธีดงัท่ีไดก้ล่าวมาน้ี ถือวา่เป็นกระบวนการพฒันาปัญญาท่ีสูงสุดหากน าไป
ฝึกฝนปฏิบติัก็จะท าให้เป็นบุคคลท่ีเขา้ใจสภาพของชีวิต สภาพสังคมและสภาพของโลกสามารถจดั
ระเบียบชีวิตของตนเอง จดัระเบียบสังคมและส่ิงแวดลอ้มท าให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกบัสรรพส่ิงได้
อยา่งถูกตอ้งและสร้างสรรค ์
  

 6.5.5  เคลด็ลบัวชิาเปลีย่นคนธรรมดาให้เป็นอจัฉริยะ  
 

  โคเยอร์ (2656, หนา้ 13 – 145) ไดเ้ขียนหนงัสือ 52 เคล็ดลบัเปล่ียนคนธรรมดาให้เป็น
อจัฉริยะ ไดแ้นะน าเคล็ดลบัการฝึกฝนตนเองให้เป็นอจัฉริยะโดยมีฐานความคิดว่า เราทุกคนลว้นมี
ความเก่งกาจอยู่ในตวั แต่เราไม่รู้ว่าตอ้งท าอย่างไรถึงจะพฒันาความเก่งกาจให้ไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ 
หวัใจส าคญัของการฝึกฝนตนเองคือ การกระท าอนัเรียบง่าย เม่ือท าซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าก็จะเปล่ียนแปลงเรา
ได ้อริสโตเติล กล่าววา่ “เราเป็นเช่นส่ิงท่ีเราท าซ ้ า ๆ ดงันั้น ความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การกระท าเพียงคร้ัง
เดียว” เคล็ดลบัในการฝึกตนนั้นมีจ านวนมาก เช่น จบัจอ้งคนท่ีคุณอยากจะเป็น ใชเ้วลาวนัละ 15 นาที
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เพื่อประทบัทกัษะลงในสมอง จดบนัทึก  ซ้อมวนัละ 5 นาที ดีกวา่ซ้อมสัปดาห์ละชัว่โมง คิดเป็นภาพ 
เป็นตน้ ส่วนเคล็ดลบัในการเรียนนั้นอยู่ในเคล็ดลบัท่ี 33 เรียกว่าถ้าอยากเรียนรู้จากหนังสือให้ปิด
หนงัสือ โดยท่ี โคเยอร์แนะน าว่า สมมติวา่สัปดาห์หนา้นกัศึกษาตอ้งท าขอ้สอบเก่ียวกบัเน้ือหาใน 10 
หนา้ ถดัไปของหนงัสือเล่มน้ี โดยคุณมีเวลาอ่านเพียง 30 นาที วิธีไหนท่ีจะช่วยให้นกัศึกษาท าคะแนน
ไดดี้กว่า      ก) อ่านเน้ือหาติดต่อกนั 4 รอบรวดและพยายามจดจ าให้ไดม้ากท่ีสุด ข) อ่านรอบเดียว 
จากนั้นปิดหนงัสือแลว้เขียนสรุปเน้ือหาออกมาหน่ึงหนา้กระดาษ 
  ผลลัพธ์จากทั้งสองวิธีแตกต่างกนัมาก ผลการวิจยัพบว่า เม่ือเวลาผ่านไปคนท่ีใช้วิธีท่ีสอง
สามารถจดจ าเน้ือหาไดม้ากกวา่คนท่ีใชว้ิธีแรกถึง 50 เปอร์เซ็นต ์สาเหตุมาจากกฎพื้นฐานของการฝึกฝนอยา่งล ้า
ลึกท่ีวา่ การเรียนรู้คือการด้ินรนพยายาม การอ่านหนงัสือเพียงแค่ให้มนัผา่นตาไม่ไดบี้บให้คุณไปอยูใ่นจุดกลม
กล่อม และเม่ือไม่ได้ด้ินรนพยายามย่อมไม่เกิดการเรียนรู้ ในทางตรงกนัขา้ม การปิดหนงัสือแลว้สรุปเน้ือหา
ออกมาจะบีบให้นกัศึกษาจบัประเด็นส าคญั ๆ  (การด้ินรนพยายามคร้ังท่ี 1) ประมวลผลและจดัระเบียบประเด็น
ดงักล่าวให้อยู่ในรูปแบบท่ีสมเหตุสมผล (การด้ินรนพยายามคร้ังท่ี 2 ) และเขียนมนัลงกระดาษ (การด้ินรน
พยายามคร้ังท่ี 3 พร้อมกบัการท าซ ้ า) น่ีเป็นไปตามกฎของการฝึกฝนอยา่งล ้าลึกท่ีวา่ ยิง่ด้ินรนพยายามมากเท่าไหร่ 
ก็ยิง่เกิดการเรียนรู้มากเท่านั้น (โคเยอร์, 2656, หนา้ 13 – 145) 
 
 
 
 
 
 
 

6.6  หลกัปฏบิัติเพือ่สร้างความส าเร็จในการศึกษา   
 

 นกัศึกษามีหน้าท่ีส าคญัอยู่ 3 ประการ คือ 1) แสวงหาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม 2) ฝึก
ความประพฤติทั้งทางกาย วาจา ใจใหดี้งาม และ 3) เตรียมตวัท่ีจะไปสร้างคุณงามความดีให้เกิดข้ึนแก่
ตวัเองในอนาคตเป็นผลหลกัและส่งผลถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติและพระศาสนาเป็นผลรองหาก
นกัศึกษาไดท้  าหน้าท่ีของตนจนครบบริบูรณ์ทั้ง 3 ประการเป็นเป้าหมายแลว้ นกัศึกษายอ่มไดช่ื้อว่า
เป็นคนดีท่ีโลกตอ้งการ เพราะไดเ้กิดคุณธรรม 3 ประการข้ึนโดยอตัโนมติัคือ มีปัญญา ฉลาดหลกั
แหลมทั้งในทางโลกและทางธรรม มีความบริสุทธ์ิ ติดตวัเป็นท่ีเคารพยกยอ่งนบัถือของคนทัว่ไปและ
มีความกรุณาพร้อมท่ีจะช่วยเหลือทั้งตวัเองและผูอ่ื้น (พระเผด็จ  ทตัตชีโว, ม.ป.ป., หนา้ 1) 
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 ความส าเร็จในการศึกษานั้นมิได้ข้ึนอยู่กบัขีดความสามารถและการเรียนอย่างหนักเท่านั้น
วิธีการเรียนอย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพก็มีส่วนส าคญัด้วย การรู้หลกัการเรียนเป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับนกัศึกษาทุกคน เพราะการศึกษาในมหาวิทยาลยันั้นตอ้งศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองมากข้ึนและ
ตอ้งรับผิดชอบงานของตนเองเต็มท่ี ซ่ึงแตกต่างจากการเรียนระดบัมธัยมมาก นกัศึกษาจะปฏิบติัตน
แบบเดิมอีกไม่ได ้การศึกษาในมหาวทิยาลยัใหไ้ดผ้ลดีข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง แต่ส่ิงท่ีนกัศึกษาควร
สนใจให้มากท่ีสุดคือ การปรับปรุงตนเองให้มีคุณภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ผลก็คือจะส าเร็จเป็น
บณัฑิตท่ีมีคุณภาพ  
 ขอจงเร่ิมตน้ดว้ยการตั้งปณิธานว่า “เราจะจุดวิญญาณแห่งการเป็นนกัศึกษาท่ีสมภาคภูมิ ดว้ยเหตุท่ี
เราเป็นผูโ้ชคดีไดเ้ขา้เรียนมหาวิทยาลยั เราจะกา้วไปขา้งหนา้อยา่งมัน่คง ต่อไปน้ีแมจ้ะมีอุปสรรคใด ๆ เรา
จะไม่ยอมแพ ้เราพร้อมท่ีจะท างานหนกั เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีเราตั้งไว ้เราจะทนอีกเพียง 3 ปีคร่ึง 4 ปี 
หรือ 5 ปีเท่านั้นแลว้เราจะสบาย ตายเสียในการต่อสู้ดีกว่าอยู่อย่างผูแ้พ”้ (ทิพาวดี  เอมะวรรธนะ, 2529, 
หนา้ 9) 
 

  6.6.1  ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษา 
 

  ทิพาวดี  เอมะวรรธนะ (2529, หน้า 15-16) ไดศึ้กษาและสรุปส่ิงท่ีเป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการเรียนของนกัศึกษาโดยไดส้รุปปัญหาของนกัศึกษาออกเป็น 5 ประเด็นใหญ่ดงัต่อไปน้ี 
โดยเฉพาะปัญหา ผลการเรียนตกต ่าเกิดจาก 
   1)  การแบ่งเวลา    เท่ียว สังคมมากไป ข้ีเกียจ ตามใจไปกบัเพื่อน  รายการสันทนา
การมากกวา่การเรียน เคยชินกบัการผดัวนัประกนัพรุ่ง ไม่อาจจดัเวลาดูหนงัสือให้พอเหมาะ(เลือกท่อง
แต่วชิาท่ีชอบและละเลยวชิาท่ีไม่ชอบ) 
    2)  แรงจูงใจ  ไม่รู้จะเรียนไปท าไม ไม่มีเป้าหมาย ไม่ไดเ้ลือกอนาคตอาชีพไว้
ก่อนไม่ไดเ้ขา้สาขาท่ีถูกใจ  ไม่เขา้ใจประโยชน์ของวชิาท่ีเรียน  เรียนแค่พอผา่น 
   3)  การจดัระบบตวัเอง เร่ิมลงมือดูหนงัสือไม่ไดง่้าย ไม่รู้จะท าอะไรก่อน-หลงั บุก
เรียนเม่ือจวนตวัเท่านั้น ตามใจตวัเองมากไป ท างานไม่เสร็จตามเวลา ท ากิจกรรมมากกวา่เรียน ไม่มี
การวางแผนล่วงหนา้ ขาดระบบระเบียบในการท างาน 
   4) ไม่รู้วิธีเรียนหรือรู้แต่ไม่ท า ไม่อ่านหนงัสือตามท่ีอาจารยส์ั่ง อ่านชา้ ประยุกต์
ทฤษฎีไม่เป็น ประมาทวิชามากเกินไป ไม่เขา้เรียนสม ่าเสมอ จดไม่ทนั, บนัทึกค าบรรยายไม่ได้ดี        
จบัประเด็นไม่ได ้ ไม่รู้วธีิการเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   5)  ปัญหาส่วนตวั อารมณ์ สังคม  ตกใจกลวัสอบ ก่นแต่เศร้า ฟังบรรยายไม่รู้เร่ือง
ขาดความเช่ือมัน่  แปลกกลุ่ม เขา้กบัเพื่อนไม่ได ้มีอคติต่ออาจารย ์สมาธิไม่ดี 
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 6.6.2  สร้างวฒันธรรมในการเรียนส าหรับตนเอง 
 

  เรียนให้ดีตอ้งมีวฒันธรรมในการเรียน วฒันธรรมหมายถึง ระเบียบแบบแผนอนัดีงาม 
ท่ีเม่ือมีหรือด าเนินตามระเบียบแบบแผนน้ีแลว้ยอ่มสร้างความเจริญงอกงามให้เกิดข้ึนแก่ชีวิต เม่ือพูด
ถึงวฒันธรรมในการเรียน หมายถึง ระบบระเบียบการจดัการเรียนหรือการสร้างไลฟ์สไตล์ในการเรียน
ท่ีดี ซ่ึงจะสร้างให้นกัศึกษาเป็นคนเก่ง จากท่ีเรียนไม่ดี ถา้รู้จกัสร้างวฒันธรรมในการเรียน ก็จะช่วย
ปรับปรุงผลการเรียน พฒันาขีดความรู้ความสามารถของนกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี วฒันธรรมการเรียนท่ี
นกัศึกษาควรสร้างข้ึนใหเ้ป็นกิจวตัรในชีวติบางประการมี ดงัน้ี 
   1)  การทบทวนและเตรียมการ  หมายถึง การหมัน่ตรวจสอบตนเองวา่หลงัจากเรียนจบ
ในแต่ละวนั ไดมี้ความรู้เพิ่มข้ึนอยา่งไรบา้ง ไดท้  าหนา้ท่ีในการศึกษาหาความรู้มากนอ้ยเพียงใด เต็ม
ประสิทธิภาพหรือไม่ ตั้งใจเรียนหรือไม่ มีความเขา้ใจในรายวิชาต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด  เป็นการ
ทบทวนการท าหน้าท่ีของตนเองในฐานะผูเ้รียน  และทบทวนบทเรียนท่ีเรียนผ่านมาเพื่อหา
ขอ้บกพร่องและหาวิธีแก้ไขปรับปรุง พฒันาการเรียนให้ดีข้ึน นอกจากการทบทวนส่ิงท่ีได้เรียน
มาแลว้ จะตอ้งมีการเตรียมการล่วงหนา้ส าหรับการเรียนในคร้ังต่อไปดว้ย วา่เน้ือหาท่ีจะเรียนต่อจากท่ี
ไดเ้รียนผา่นมาแลว้มีอะไรบา้ง 
  2)  เขา้เรียนตรงเวลา  การเขา้เรียนสายเป็นนิสัยท่ีบัน่ทอนประสิทธิภาพในการเรียน การ
ไปเรียนท่ีดีจะตอ้งเผื่อเวลาไวส้ าหรับเตรียมตวัเตรียมใจให้พร้อมเต็มท่ี หลายคร้ังท่ีการไปเรียนสาย
หรือเขา้เรียนในวชิาต่าง ๆ สายท าใหพ้ลาดความรู้บางอยา่ง หรือบางช่วงบางตอนของการบรรยายท่ีอยู่
นอกเหนือต าราเรียนซ่ึงอาจมีการออกสอบ หากมีการให้คะแนนจิตพิสัยหรือท ากิจกรรมกลุ่มก็จะถูก
ตดัคะแนนไดซ่ึ้งเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ส่วนรวมดว้ย 
  3)  การขาดเรียนให้นอ้ย  ถา้ไม่จ  าเป็นจริงๆไม่ควรขาดเรียน เพราะจะท าให้ตามบทเรียน
ไม่ทนั กลบัมาเรียนอีกทีก็ต่อไม่ติด การขาดเรียนบ่อย ๆ จะท าให้ติดนิสัยเกียจคร้านไม่อยากเรียน
เพราะติดสบาย นอกจากน้ีการขาดเรียนบ่อย ๆ จะท าให้เสียคะแนนกิจกรรม คะแนนจิตพิสัยไปดว้ย 
หากมีความจ าเป็นตอ้งหยดุเรียนจริงๆ ใหโ้ทรปรึกษาอาจารยผ์ูส้อนและเขียนใบลา 
  4)  ให้ความส าคญักบัหนงัสือเรียน การท าความรู้จกัคุน้เคยกบัหนงัสือเรียนทุกวิชา หยิบ
จบัอยา่งใหค้วามเคารพ เพราะหนงัสือเรียนเป็นแหล่งเก็บความรู้ เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้
ท่ีเปรียบเสมือนอาจารยท์่านหน่ึงท่ีพร้อมจะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ทุกคร้ังท่ีเปิดหนงัสือเรียน หนงัสือ
เรียนเป็นส่ิงส าคญัส าหรับนกัศึกษาเพราะขอ้สอบส่วนใหญ่จะมาจากหนงัสือเรียนเป็นส าคญั 
  5)  จดัตารางเรียนทุกวนั  การจดัตารางเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมท าให้ตระหนกัว่า
ในวนัพรุ่งน้ีจะมีการเรียนการสอนเน้ือวิชาอะไรบา้ง มีการบา้นหรืองานท่ีตอ้งท าอะไรบา้ง การจดั
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ตารางเรียนในแต่ละวนัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดัตารางเวลาวา่ตอ้งอ่านหนงัสือวิชาใด ตอ้งท างานวิชา
ใดใหแ้ลว้เสร็จนบัเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนท่ีดีมาก 
 

 6.6.3  การปฏิบัติตามหลกัหัวใจนักปราชญ์ สุ จิ ปุ ล ิเพือ่พฒันาปัญญา 
 

  มีคาถาเรียนดีอยูบ่ทหน่ึงซ่ึงเป็นหวัใจของผูท่ี้จะเป็นปราชญ ์อนัหมายถึง ผูมี้ปัญญารอบรู้ 
คาถาบทนั้นวา่ “ สุ จิ ปุ ลิ วินิมุตโต กถงั โส ปัณฑิโต ภเว” แปลวา่ ผูป้ราศจากสุ จิ ปุ ลิ จะเป็นบณัฑิตได้
อยา่งไร  สุ จิ ปุและลิ ค าทั้ง 4 ค าน้ีเป็นทกัษะการเรียนรู้ 4 อยา่งท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จในการเรียน 
คนท่ีอยากเรียนเก่งจะตอ้งพฒันาตวัเองตามแนวทางแห่งปราชญน้ี์อยา่งสม ่าเสมอ (โยธิน  ลทัธิประสาชน์
, 2552, หนา้ 103 – 113) 
  1) สุ ฟังให้ได้ศพัท์ สุ มาจากค าว่า “สุตะ” หมายถึง ฟังในวนัหน่ึง ๆ นักศึกษาจะตอ้ง
อาศยัการฟังเป็นวธีิหลกัในการเรียน นกัศึกษาไปมหาวทิยาลยัก็เพื่อเขา้ฟังอาจารยส์อนหรือบรรยายใน
ห้องเรียน การฟังแตกต่างจากการได้ยิน  เพราะได้ยิน คือ ลกัษณะท่ีเสียงผ่านมากระทบหูเท่านั้น 
ต่อเม่ือนกัศึกษาใส่ใจท่ีจะรับรู้ขอ้ความจากเสียงท่ีนกัศึกษาไดย้ินวา่คนท่ีพูดตอ้งการส่ือสารเร่ืองใดจึง
จะถือว่าเป็นการฟัง การฟังท่ีดีส าหรับในการเรียนจึงย่อมเกิดจากการตั้ งใจฟังอาจารย์สอน อย่า
วอกแวกหนัไปคุยกบัเพื่อนหรือสนใจส่ิงอ่ืน  การฟังบรรยายในห้องเรียนให้นกัศึกษาปฏิบติัดงัน้ี (1) 
เลือกนัง่หนา้ ๆ หอ้งจะไดย้นิเสียงอาจารยช์ดั ๆ (2) อยา่ฟังอยา่งอ่ืนไปดว้ยนอกจากการสอน (3) หาวิธี
แกง่้วง และ(4) ใหอ้าจารยพ์ดูซ ้ าถา้ฟังไม่ทนั 
  2)  จิ คิดใหไ้ดค้วาม จิ มาจากค าวา่ “จินตะ” หมายถึง คิด ปัญญาจะเกิดไดย้อ่มเกิดจากการ
ท่ีนกัศึกษารู้จกัคิด เวลาท่ีเรียนไม่ใช่แต่นกัศึกษาจะนัง่ฟังอาจารยส์อนไปเร่ือยเป่ือยแต่เพียงอยา่งเดียว 
นกัศึกษาจะตอ้งคิดตามในส่ิงท่ีฟังไปดว้ยนกัศึกษาจึงจะรู้และเขา้ใจส่ิงท่ีไดฟั้งอยา่งแจ่มแจง้ ไม่ใช่ฟัง
เร่ืองหน่ึงแต่ไปคิดอีกเร่ืองหน่ึง ดว้ยเหตุท่ีการคิดจะน าไปสู่การหาเหตุผลและค าตอบเพื่อให้ความรู้นั้น
แผก่วา้งออกไป กระบวนการคิดเป็นวธีิทีส าคญัในการเรียนให้ประสบความส าเร็จ คนท่ีจะเรียนเก่งจึง
ตอ้งหมัน่ฝึกการคิดอยา่งสม ่าเสมอ 
  3)  ปุ ถามให้ไดเ้ร่ือง ปุ มาจากค าวา่ “ปุจฉา” หมายถึง ถาม วิธีการเรียนท่ีส าคญัซ่ึงจะท า
ให้นกัศึกษาไดค้วามรู้ในส่ิงท่ียงัไม่รู้ คือการถาม เพราะฟังและคิดเอาเองแค่นั้น ยงัไม่พอท่ีจะท าให้มี
ความรอบรู้ได ้จ  าเป็นจะตอ้งใชก้ารถามเพื่อท าใหก้ารเรียนของนกัศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน บาง
ส่ิงอาจารยอ์าจไม่ไดส้อนในรายละเอียดมากพอ จ าเป็นท่ีนกัศึกษาจะตอ้งถามเพื่อให้อาจารยไ์ดข้ยาย
รายละเอียดหรือเพิ่มเติมความรู้ให้มากข้ึน การถามในท่ีน้ีหมายรวมถึงการหัดตั้งค  าถามในส่ิงท่ีตน
สงสัยไม่เขา้ใจเพื่อจะน าไปสู่การคน้ควา้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพื่อตอบขอ้สงสัยท่ีไม่เขา้ใจนั้น มีผลท าให้
ไดรั้บความรู้ต่างๆตามมาอีกมากมาย แนวปฏิบติัเพื่อฝึกกาตั้งค  าถาม (1) เป็นคนข้ีสงสัยหมัน่ตั้งค  าถาม 
(2) ไม่ปล่อยใหค้วามสงสัยผา่นเลยไป (3) หาค าตอบทนัที และ(4)ตรวจสอบค าตอบ 
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  4)  ลิ เขียนให้ได้สาระ ลิมาจากค าว่า “ลิขิต” หมายถึง เขียน เป็นวิธีท่ีจะบนัทึกสาระ
ความรู้ท่ีนกัศึกษาไดจ้ากการศึกษา มีประโยชน์เพื่อใชอ่้านทบทวนความรู้ ความเขา้ใจ ใชใ้นการเตรียม
ตวัสอบ โดยเฉพาะในระดบัมหาวิทยาลยั การเขียนจะเขา้มามีบทบาทส าคญัมาก เน่ืองจากนกัศึกษา
ตอ้งจดเลคเชอร์จากการฟังบรรยายของอาจารยผ์ูส้อนเอง มากกวา่จะมีต าราหรือเอกสารแจกให้ การจด
ยงัเป็นวธีิช่วยจ าความรู้อนัหน่ึง การเรียนให้เก่ง นกัศึกษาตอ้งไม่เกียจคร้านท่ีจะจด แนวปฏิบติัเพื่อฝึก
การจด (1) จดแต่ใจความส าคญัอย่าจดทุกค าท่ีพูด (2) ก าหนดตวัย่อเองใช้จดเพื่อประหยดัเวลา (3) 
เขียนใหอ่้านง่าย และ(4) เนน้ขอ้ความส าคญั 
 

 6.6.4  การปฏิบัติตัวในช้ันเรียนเพือ่ความส าเร็จในการเรียน 
 

  ดกัลาสส์  และอลั แจนส์เสน (2540, หน้า  27-52) ไดแ้นะน าวิธีเรียนในชั้นเรียนให้
ประสบความส าเร็จดว้ย กฎ 80/20 ไวด้งัน้ี กฎ 80/20 หมายถึง 80 เปอร์เซนของผลการเรียนดีมาจาก
การท ากิจกรรมส่วนส าคญั 20 เปอร์เซนใหเ้ตม็เป่ียม นัน่หมายความวา่ในการศึกษานั้นนกัศึกษาจะตอ้ง
เลือกเน้นการท ากิจกรรมการเรียนท่ีส าคญัและจริงเพียง 20  เปอร์เซนเท่านั้นนกัศึกษาก็จะประสบ
ความส าเร็จไดกิ้จกรรมการเรียนท่ีส าคญัและท าใหไ้ดผ้ลดียิง่ในการเรียนคือ  
  1)  เขา้เรียนสม ่าเสมอ  การเขา้ชั้นเรียนเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัของการศึกษาเพราะเน้ือหาท่ี
เรียนในชั้นเรียนเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีอาจารยต์อ้งการให้นกัศึกษารู้ การเขา้เรียนเป็นโอกาสท่ีจะไดส้ัมผสั
กบัเน้ือหาโดยตรงถึง 30 เปอร์เซ็นหรือมากกว่านั้น การท าอะไรซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกเป็นส่ิงส าคญัต่อการ
เรียนรู้ การเขา้เรียนก็เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะรับรองไดอ้ยา่งตรง ๆ วา่ คุณไดเ้รียนบทเรียนท่ีอาจารย์
มุ่งหวงัให้นักศึกษารู้แน่ ๆ แล้วยงัจะช่วยให้รู้อีกว่าอาจารยจ์ะเอาอะไรมาออกข้อสอบหรือการท า
การบา้นท่ีจะท าอยา่งไรถึงจะตรงกบัใจอาจารย ์ดงันั้นการเขา้ชั้นเรียนจึงเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญั
มาก  
  2)  การหาจุดประสงค์ของการเรียนแต่ละรายวิชา ความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงท่ี
นกัศึกษาท าไปก็คือการไม่รู้วา่ในวิชาหน่ึง ๆ ท่ีเรียนอยูน่ั้นตวันกัศึกษาจะตอ้งเรียนรู้อะไรบา้ง และน่ี
จึงเป็นเหตุผลส าคญัท่ีนกัศึกษาตอ้งหมัน่เขา้เรียน เพราะในการอ่านสมุดจดคนอ่ืนนั้นจะไม่ช่วยให้รู้
จุดมุ่งหมายของการเรียนได ้ถา้ไดรู้้จุดประสงคข์องการเรียน นกัศึกษาก็จะรู้วา่น่าจะให้ความส าคญักบั
เน้ือหาตรงจุดใดบา้งจะช่วยไดม้ากเวลาอ่านหนงัสือหรือเตรียมสอบ จุดประสงค์การเรียนรู้นั้นส่วน
ใหญ่อาจารยจ์ะบอกในชั้นเรียนในชัว่โมงแรก หากอาจารยท์่านใดไม่บอกจุดประสงค์การเรียนก็ให้
นกัศึกษา ขอใหอ้าจารยช้ี์ถึงส่ิงส าคญัท่ีอาจารยอ์ยากใหน้กัศึกษาไดรั้บจากวชิาท่ีท่านสอน 
  3)  การนั่งฟังบรรยายในชั้นเรียน การฟังการบรรยายจากอาจารยใ์ห้ได้รับความรู้และ
ประสบความส าเร็จในการฟังนั้นนกัศึกษาจะตอ้งมีทกัษะการฟังเชิงรุกคือ การนัง่โนม้ตวัไปขา้งหน้า
และคอบฟังค าพดูทุกค า ส่วนหน่ึงของการฟังเชิงรุก ร่างกายตอ้งอยูใ่นสภาพพร้อมรับเหมือนกบัจิตใจ 
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การท่ีนกัศึกษานัง่ฟังแบบสบาย ๆ แต่ใจไม่จดจ่อก็มีแนวโนม้ท่ีจะวอกแวกไปหาส่ิงอ่ืนได ้ การฟังเชิง
รุกมีเคล็ดลบัดงัน้ี ร.หมายถึงรับรู้ทุกขณะ ป. หมายถึงประเมินอยูต่ลอดเวลา ร. หมายถึงรวมจุดสนใจ 
ส. หมายถึงส ารวจไดค้วาม  
  4)  การจดบนัทึกการฟังบรรยายในชั้นเรียน  ในการเขา้ชั้นเรียนเพื่อการฟังบรรยายให้
ไดผ้ลนั้น หากนกัศึกษาใส่ใจคิดตามค าบรรยายของอาจารย ์นกัศึกษาก็จะสามารถเรียกความทรงจ า
เน้ือหาจากการฟังไดม้ากถึง 8 เท่า การเขา้ฟังบรรยายในชั้นเรียนจะประสบความส าเร็จยิ่งข้ึนหาก
นกัศึกษาน าหวัใจนกัปราชญม์าประยุกตใ์ช ้ซ่ึงกระบวนการหวัใจนกัปราชญคื์อ สุ จิ ปุ ลิ การฟัง การ
คิดตาม การถาม และการจดจ า การจดโน้ตในการฟังบรรยายเป็นวิธีการส าคญัท่ีจะน านกัศึกษาไปสู่
ความส าเร็จในการเรียน  ซ่ึงมีหลกัในการจดการบนัยายในชั้นเรียนดงัตารางท่ี 6.2 
 

ตารางท่ี 6.2 แสดงวธีิการจดบนัทึกในการฟังบรรยาย 
 

 โน้ต 80/20 (รับรู้/ประเมิน)  

ปฏิกิริยา 80/20 

(ส ารวจ) 

ค าถาม 80/20 

(ส ารวจ) 

บทเรียน80/20 

(สรุป) 
 

  5)  การเตรียมตวัสอบและการท าขอ้สอบอย่างมีประสิทธิภาพ การสอบนั้นมีไวเ้พื่อวดั
ประสิทธิภาพการเรียนของนกัศึกษา ดงันั้นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการเตรียมสอบก็คือ พฒันานิสัยการเรียน
อย่างเป็นระบบ การเตรียมตวัให้พร้อมส าหรับการสอบนั้นก็คือ การมีความเขา้ใจอย่างถ่องแทแ้ละ
ชดัเจนในเน้ือหาวชิาท่ีนกัศึกษาจะสอบ แต่อยา่งไรก็ตามนกัศึกษาจะสอบผา่นไดย้ากหากนกัศึกษาไม่
ตั้งใจเรียนหรือไม่ส่งรายงานและการบา้นต่าง ๆ  
   ก. การเตรียมตวัสอบ การเตรียมตวัสอบเร่ิมตั้งแต่ตอนท่ีนกัศึกษาเร่ิมเรียนใหม่ ๆ 
ในตอนตน้เทอม มีตารางเวลาส าหรับแต่ละวิชาและคอยเปรียบเทียบการเรียนกบัตารางเวลานกัศึกษา
อยูเ่สมอ เพื่อดูวา่ นกัศึกษาเรียนทนัตามก าหนดหรือไม่ เตรียมหาต าราท่ีจะตอ้งใชอ่้านประกอบตั้งแต่
ตน้เทอม ไม่ใช่รอให้ใกลถึ้งวนัสอบแลว้จึงรีบไปหามาอ่านอย่างลวก ๆ ซ่ึงจะไม่ค่อยไดป้ระโยชน์
เท่าใดนกั  นอกจากนั้นนกัศึกษาควรสอบถามล่วงหนา้ไวแ้ต่เน่ิน ๆ วา่ เง่ือนไขการสอบนั้นมีอะไรบา้ง 
เช่นจะตอ้งสอบในห้องสอบก่ีวิชาและ/หรือจะตอ้งท ารายงานส่งวิชาใดบา้ง รวมทั้งก าหนดวนัเวลา
สอบและก าหนดส่งรายงาน หากไดร้ายละเอียดลงลึกไปอีกวา่ขอ้สอบท่ีจะตอ้งตอบในแต่ละวิชานั้นมี
ก่ีขอ้ เป็นแบบอตันยัหรือปรนยัแลว้ยิ่งดี โดยปกติแลว้อาจารยผ์ูส้อนบางคนจะชีแจงเร่ืองวนัเวลาสอบ
และเง่ือนไขการสอบ ทั้งสอบกลางภาคและสอบปลายภายเรียนตั้งแต่ตอนเร่ิมเปิดเทอมใหม่ ๆ ทว่า
นกัศึกษาหลายคนมกัปล่อยปละละเลยไม่สนใจ จึงท าให้ไม่รู้วา่ตนเองจะตอ้งเผชิญหน้ากบัการสอบ
แบบใด ยิ่งดีไปกวา่นั้นอีกถา้นกัศึกษาจะสอบถามให้แน่ชดัวา่ การสอบขอ้เขียนแต่ละคร้ังนั้นคะแนน
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เท่าไหร่ และคะแนนส าหรับรายงานนั้นมีก่ีคะแนน ทั้งน้ีเพื่อจะไดใ้ห้ความส าคญัของงานแต่ละช้ิน
อยา่งเหมาะสม อยา่งไรก็ตามอาจารยโ์ดยทัว่ ๆ ไปนั้นจะแจง้ให้นกัศึกษาทราบอยา่งนอ้ย 6-8  อาทิตย์
ก่อนท่ีจะสอบ ทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาเตรียมตวัอยา่งเตม็ท่ี 
   ข. การท าขอ้สอบปรนยั  ขอ้สอบปรนยัเป็นขอ้สอบท่ีมีค าตอบมาให้เลือก 4-5 ขอ้ 
นกัศึกษาสามารถเลือกตอบไดแ้ละสามารถใชว้ิธีการคาดคะเนอยา่งมีหลกัการในการท าขอ้สอบไดซ่ึ้ง
วธีิการท าขอ้สอบแบบปรนยัมี ดงัน้ี (โชคชยั  ชยธวชั, 2546, หนา้ 44-45) (1) อ่านค าถามอยา่งละเอียด 
จบัประเด็นของค าถามใหไ้ด ้(2)  อ่านค าตอบทุกขอ้และตดัค าตอบท่ีไม่เก่ียวขอ้งออกไปให้เลือกเอาไว้
สุดทา้ยเป็นค าตอบท่ีถูกท่ีสุด (3)  ค าตอบท่ีให้มาบางคร้ัง สามารถหกัลา้งตวัเองไดใ้นตวั (4)  ค าถาม
ในขอ้ต่อมาของขอ้สอบ บางคร้ังเป็นตวับอกค าตอบของขอ้สอบก่อน ๆ ได ้(5)  ค าถามของขอ้สอบ
ทั้งหมด บางคร้ังจะเป็นค าตอบของขอ้สอบบางขอ้ได ้และ(6) ค าตอบหรือค าถามบางขอ้ อาจจะช่วย
เรียกความจ าและการตดัสินใจหรือคดัค าตอบใหไ้ดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
   ค. การท าข้อสอบอตันัย  ข้อสอบอตันัยหมายถึง ข้อสอบท่ีนักศึกษาตอ้งเขียน
อธิบายซ่ึงขอ้สอบแบบน้ีจะใชว้ดัความเขา้ใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หรือความรู้ท่ีลึกซ้ึงใน
รายวชิานั้น ๆ มีค าถามแลว้ใหเ้ขียนอธิบายซ่ึงวิธีการท าขอ้สอบอตันยัมีดงัน้ี วิทยากร   เชียงกูล (2544, 
หนา้ 132) ไดแ้นะน าวธีิท าขอ้สอบอตันยัไวว้า่ให้ดูค  าสั่งเพราะค าสั่งในขอ้สอบมีผลต่อการให้คะแนน
ของอาจารย ์(1)  จงเลือกตอบเพียง 5 ค  าถาม (2)  ตอบขอ้ 1 และอีก 3 ขอ้ (3)  เลือกค าตอบท่ีถูกตอ้ง
จาก ก ข ค ง (4)  ให้ตอบทุกขอ้ นกัศึกษาสามารถเรียนรู้อะไรบา้งจากค าสั่งเหล่าน้ี (1)  จงเลือกตอบ
เพียง 5 ค  าถาม ค าสั่งน้ีแสดงให้เห็นว่าคะแนนจะเฉล่ียกันไปแต่ละข้อเท่าๆกันซ่ึงนักศึกษาอาจ
เลือกตอบขอ้ใดขอ้หน่ึงก็ได ้แต่ถา้เผลอไปตอบทั้งหมด ค าตอบของนกัศึกษาหลกัจาก 5 ขอ้แรก ก็จะ
ไม่รับการพิจารณาใหค้ะแนนและนกัศึกษาจะเสียเวลาเปล่า (2)  ตอบขอ้ 1 และอีก 3 ขอ้ ค  าสั่งน้ีแสดง
วา่ นกัศึกษาตอ้งตอบ 4 ขอ้โดยขอ้ 1 เป็นขอ้บงัคบั ถา้นกัศึกษาไม่ท าตามค าสั่ง เช่นไม่ท าขอ้ 1 แต่ไป
ท าขอ้อ่ืนแทน นกัศึกษาก็จะไม่ไดค้ะแนนในส่วนของขอ้ท่ี 1 (3)  เลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งจาก ก ข ค ง 
ค าสั่งน้ีบอกให้นกัศึกษากาเคร่ืองหมายในขอ้ท่ีนกัศึกษาเห็นว่าถูกโดยท่ีนกัศึกษาไม่ตอ้งอธิบายวา่ท า
ไม่จึงเห็นวา่ถูก การอธิบายจะไม่ช่วยใหน้กัศึกษาไดค้ะแนนเพิ่มและท าให้นกัศึกษาเสียเวลาเปล่า และ
(4)  ใหต้อบทุกขอ้ ค าสั่งน้ีบอกใหน้กัศึกษารู้วา่ นกัศึกษาจะสรุปวา่ทุกขอ้มีคะแนนเท่ากนัไม่ได ้ผูอ้อก
ขอ้สอบจะให้คะแนนบางขอ้มากกวา่อีบางขอ้ วิธีท่ีดีท่ีสุด คือ นกัศึกษาตอ้งตอบทุกขอ้ อย่าไปเนน้ท่ี
ขอ้ใดขอ้หน่ึงซ่ึงนกัศึกษาคิดวา่รู้ดี 
   ชาญชยั   อาจินสมาจารย ์(2535, หนา้ 52) ไดแ้นะน าศิลปะการตอบขอ้สอบอตันยัให้ครอบคลุม
ลกัษณะ 4 ประการคือ (1)  นกัศึกษาควรจะสามารถเขียนจุดส าคญัทุกจุด ไม่ควรเขียนทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีนกัศึกษารู้
ลงไปเพราะจะท าใหน้กัศึกษาตอบขอ้สอบทั้งหมดไม่ทนั (2)  นกัศึกษาควรมีความสามารถในการเขียนไดเ้ร็ว เพื่อ
จะสามารถเขียนได้มากท่ีสุดภายในเวลาท่ีก าหนดให้ (3)  นักศึกษาควรเขียนให้ชัดเจน อ่านง่ายเพื่อว่าผู ้
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ตรวจขอ้สอบจะไม่เกิดอารมณ์เสีย และ(4)  นกัศึกษาควรมีความสามารถเขียนไดต้ามท่ีนกัศึกษาคิดและการเรียบ
เรียงประโยคท าใหผู้อ่้านสนใจและอยากอ่าน 
    ปิยะนาฎ  คาร์เตอร์ (2547, หน้า 52) ได้แนะน าวิธีการตีความค าถามในข้อสอบให้
ถูกตอ้งวา่ เม่ือจะท าขอ้สอบควรจะอ่านค าถามอย่างถ่ีถว้นรอบคอบเพื่อให้มัน่ใจว่าไดตี้ความถูกตอ้ง
แน่นอนแล้ว ค าบางค าท่ีใช้ในค าถามควรจะตีความหมายให้ชัดเจน เช่น  อธิบาย  หมายถึง ให้
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัขอ้หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ยกตวัอยา่ง  หมายถึง  ให้ขอ้มูลหรือเร่ืองราวเพื่อแจกแจง
ใหเ้ห็นวา่ หากท าส่ิงนั้นแลว้ผลจะเป็นอยา่งไร  ประเมิน  หมายถึง  เปรียบเทียบแลว้ช้ีให้เห็นวา่ส่ิงนั้น
มีความหมายหรือมีค่าอย่างไรบา้ง ตรงขา้ม  หมายถึง  มองหาส่ิงท่ีตรงขา้มกบัท่ีให้มา เปรียบเทียบ  
หมายถึง  มองหาความคลา้ยคลึงและแตกต่างกนั ค าจ ากดัความ  หมายถึง  ใหป้ระโยคหรือวลีท่ีอธิบาย 
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่งถูกตอ้งชดัเจน วิจารณ์  หมายถึง  ใชค้วามเห็นของนกัศึกษาเอง เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง
ต่าง ๆ สรุป   หมายถึง  ยอ่ขอ้มูลทั้งหมดใหเ้หลือแต่เร่ืองราวส าคญั ๆ 
  จากท่ีกล่าวมาเก่ียวความส าเร็จของชีวิตด้านการศึกษานั้น การท่ีนักศึกษาจะประสบ
ความส าเร็จในการเรียนจนไดช่ื้อวา่เป็นบณัฑิตนกัศึกษาจะตอ้งรู้หลกัในการเรียนอยา่งเป็นระบบเร่ิม
ตั้งแต่ การตั้งปณิธาน การจดัแบ่งเวลา การท าตามหวัใจนกัศึกษา การเขา้ฟังบรรยาย การจดบนัทึก การ
เตรียมตวัสอบและการท าขอ้สอบอยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตาม นกัศึกษาจะประสบความส าเร็จ
ในการเรียนอย่างแน่นอนหากนกัศึกษาปฏิบติัตนตามหลกัอิทธิบาท 4  ซ่ึงทิพาวดี  เอมะวรรธนะ 
(2529, หนา้ 17-18) ไดแ้นะน าไวว้า่  (1) ฉนัทะ  หมายถึง  ความพอใจ รักใคร่ ในวิชาท่ีเราเรียน เม่ือเรา
ชอบวิชาท่ีเรียน เรามกัจะท าได้ดีในวิชานั้น และพอใจเต็มท่ีท่ีจะทุ่มเทเวลาให้ (2) วิริยะ  หมายถึง 
ความพยายามขยนัหมัน่เพียรอย่างสม ่าเสมอและมีความอุตสาหะวิริยะศึกษาและท าการบา้นให้เสร็จ          
(3) จิตตะ  หมายถึง  ความเอาใจใส่ในส่ิงท่ีศึกษาอยูน่บัตั้งแต่ความเอาใจใส่สาระของค าสอนทุกคร้ัง 
เข้าใจให้ได้ดีตลอดทุกชั่วโมงและความตั้งใจศึกษานอกเวลาเพิ่มเติมอย่างเต็มท่ี  และ(4) วิมงัสา  
หมายถึง  การหมัน่ไตร่ตรองและทบทวนส่ิงท่ีไดศึ้กษามา พิจารณาการกระท าของตนเองทุกขั้นตอน 
พยายามกระท าให้ดีท่ีสุดเพื่อจะเดินทางไปสู่ความส าเร็จท่ีตั้งเอาไว ้นกัศึกษาท่ีเผลอตวัไปเพียง 1-2 
เดือนอาจเสียโอกาสทองไปมากซ่ึงบางทีก็เรียกกลบัคืนไม่ได้ ทั้งน้ีเป็นเพราะขาดการทบทวนและ
พิจารณาการกระท าของตนเองอยูเ่สมอนัน่เอง 

6.7  บทสรุป         
 

 ความส าเร็จของชีวิตหมายถึงการบรรลุจุดมุ่งหมายของชีวิตท่ีแต่ละบุคคลไดต้ั้งไว ้หรือผลของ
ความมุ่งหวงัท่ีสมหวงั การท่ีคนเราจะประสบความส าเร็จในชีวิตได้นั้นส่ิงส าคญัคือใจ เพราะส่ิง
ทั้งหลายส าเร็จไดด้ว้ยใจ ความส าเร็จดา้นแรกของชีวิตคือเรียนส าเร็จ คนท่ีเรียนส าเร็จเรียกวา่บณัฑิต 
บณัฑิตมีสองประเภทคือบณัฑิตทางโลกและบณัฑิตในทางธรรม บณัฑิตท่ีแทคื้อผูมี้คุณธรรมน า
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ความรู้  การท่ีจะเป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ไดน้ั้นจะตอ้งมีทั้งความรู้และความดี การแสวงหาความรู้และ
พฒันาปัญญาจนเป็นผูร้อบท่ีเรียกวา่เป็นพหูสูตนั้นเป็นผูท่ี้รู้จกัสั่งสมความรู้และพฒันาความคิดไวม้าก
ซ่ึงการท่ีจะเป็นพหูสูตไดน้ั้นจกัตอ้งรู้จกักระบวนการแสวงหาความรู้และพฒันาปัญญา เม่ือมีปัญญาท่ี
บริสุทธ์ิและน าปัญญานั้นไปสร้างความดีใหม้ากก็จะไดช่ื้อวา่บณัฑิตท่ีสมบูรณ์ ในการแสวงหาความรู้
และพฒันาปัญญาเพื่อน าพาไปสู่ความส าเร็จของชีวตินั้น ผูแ้สวงหาความรู้และปัญญาจะตอ้งแยกความ
แตกต่างให้ไดร้ะหวา่งความรู้กบัปัญญา รู้แหล่งก าเนิดหรือบ่อเกิดของความรู้ปัญญา รู้วิธีการและกก
ระบวนการพฒันาปัญญาและท่ีส าคญัตอ้งสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนเป็นของตนเอง 
 

6.8 ค าถามทบทวน 
 

 ค าช้ีแจง : ใหน้กัศึกษาตอบค าถามและอธิบายให้ชดัเจนครบทุกประเด็น 
 

 1.  อธิบายความหมายของค าวา่ การศึกษา บณัฑิต พหูสูต ความรู้และปัญญา 
 2.  ความรู้กบัปัญญาต่างกนัอยา่งไรและ พหูสูตกบับณัฑิตต่างกนัอยา่งไร 
 3.  เพราะเหตุใดความส าเร็จทางดา้นการศึกษาจึงเป็นปัจจยัตวัแรกของความส าเร็จในชีวติ 
 4.  นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู้และปัญญาได้จากแหล่งก าเนิดความรู้ปัญญาแหล่ง
ใดบา้ง 
 5.  ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการศึกษามีอะไรบา้งและมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร  
 6.  หลกัการแสวงหาความรู้และพฒันาปัญญาดว้ยหลกัวฒิุธรรม 4 กบั พหูสูตเหมือนกนัและ
ต่างกนัอยา่งไร 
 7.  นกัศึกษาสามารถน าหลกัการพฒันาวิธีคิด 10 วิธีมาประยุกตใ์ชเ้พื่อพฒันาความคิดและ
ปัญญาไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 8.  นกัศึกษาสามารถน าเคล็ดวิชาเปล่ียนคนธรรมดาให้เป็นอจัฉริยะไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 9.  สรุปหลกัปฏิบติัเพื่อสร้างความส าเร็จในการศึกษา 
 10.  นกัศึกษาสามารถน าหวัใจนกัปราชญไ์ปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนไดอ้ยา่งไรบา้ง 
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แบบบันทกึผลการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญก่อนเรียนรู้ 
 

ค าช้ีแจง : ให้นักศึกษาท าจิตใจให้สงบผ่อนคลายสังเกตจิตใจตนเองและบนัทึกผลการ
เรียนรู้ 

 
คร้ังท่ี 1 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
  
คร้ังท่ี 2 
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.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

ใบงานที ่1 

ความรู้และแหล่งก าเนิดความรู้ 

ค าช้ีแจง : ใหใ้ชเ้วลากลุ่มละ 25 นาที เพื่ออภิปรายประเดน็ต่อไปน้ี 

1. การศึกษาคือการเรียนรู้มีความหมายวา่อยา่งไร

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

2. นกัศึกษา บณัฑิตและพหูสูตมีความแตกต่างกนัอยา่งไร

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

3. ความรู้และปัญญามีความแตกต่างกนัอยา่งไร

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....... 

4. สังเคราะห์บ่อเกิดความรู้และปัญญาและบอกความแตกต่างของแหล่งก าเนิดของความรู้และ

ปัญญา
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...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................  

 

 

ใบงานที ่2 

สรุปวธีิคดิเพือ่พฒันาปัญญา 10 วธีิ 

 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัสรุปศึกษาวธีิคิด 10 วธีิและสรุปความเขา้ใจเป็น Mind Map 
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ใบงานที ่3  

แบบฝึกหัดพฒันาวธีิคดิ 10 วธีิเพือ่พฒันาปัญญา 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัศึกษาแต่ละกลุ่มท าใบงานฝึกหดัพฒันาวธีิคิดตามหมายเลขกลุ่มของตน

ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีคดิ10 วิธี 
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กลุ่มท่ี 1 จงเขียนเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีคนไทยส่วนหน่ึงไดต้กเป็นทาสยาเสพติตามทิศทาง

ขา้งล่างน้ี 

                                        (ผล) เหตุ                                (ผล) เหตุ                              (ผล) เหตุ 

 คนไทย 

 ตกเป็นทาสของ 

 ยาเสพติ 

 จงสรุปวา่จากการท าโจทยข์อ้น้ี ท าใหเ้กิดความเขา้ใจเร่ืองของความจริงเก่ียวกบัโลกและชีวติ

อยา่งไร มนุษยจ์ะท าอยา่งไรจึงจะเกิดความเขา้ใจถูกตอ้ง 

กลุ่มท่ี 1 จงเขียนแผนภูมิแสดงองคป์ระกอบของร่างกายมนุษยม์าอยา่งละเอียด โดยแสดงความคิด

อยา่งชดัเจนวา่องคป์ระกอบแต่ละส่วนมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร (โดยเขียนสรุป) 

 จากการท าโจทยข์อ้น้ีท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองของชีวติและโลกอยา่งไร มนุษยค์วรท า

อยา่งไรจึงจะเกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

กลุ่มท่ี 2 จงอ่านเร่ืองขา้งล่างน้ีแลว้ตอบค าถาม 

มีเร่ืองเล่ากนัวา่สมเด็จพระสังฆราชองคห์น่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของพ่อคา้ชาวจีนเป็นอยา่ง

มาก พวกพอ่คา้ชาวจีนไดน้ าแจกนักงัใสอยา่งดีมากมาถวาย ท่านก็ใหเ้ก็บไวใ้นตูก้ระจก ทุก ๆ เชา้ วนั

อาทิตยห์น่ึงขณะท่ีสมเด็จพระสังฆราชก าลงัรับสั่งสนทนาอยูก่บัพอ่คา้ท่ีมาเฝ้าอยูน่ั้น ท่านก็ไดย้นิเสียง

แจกนัแตกในเวลาเดียวกนันั้นสามเณรก็คลานตว้มเต้ียมเขา้มาแลว้ก็ทูลวา่ 

  “ท่านพอ่ขอรับเกลา้กระผมท ามนัแตกเสียแลว้” 

  “ดีแลว้ หมดห่วงไป” เป็นรับสั่งของสมเด็จพระสังฆราช 

 ค าถาม : ท่านคิดวา่สมเด็จพระสังฆราชทรงมีด าริ (ความคิด) อยา่งไรในเร่ืองน้ี ท่านเห็นดว้ย

กบัท่าทีของสมเด็จพระสังฆราชหรือไม่ ความคิดและท่าทีดงักล่าวมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต

อยา่งไร 
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กลุ่มท่ี 2 จงอ่านขอ้ความขา้งล่างน้ีแลว้ตอบค าถาม 

 ขอ้มูลของกระทรวงสาธารณสุขแจง้วา่ คนภาคอีสานมีพยาธิใบไมด้บัมากท่ีสุด นพ. ชนะ  พชิิต

พยาธิสลาย เป็นสาธารณสุขจงัหวดั พยายามหาวธีิแกปั้ญหาดงักล่าวภายในของเขตความรับผดิชอบของตน 

ถา้ท่านเป็น นพ.ชนะฯ จะก าหนดวธีิการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร โดยด าเนินยทุธวธีิตามล าดบัดงัน้ี 

1. ทุกข ์: ชาวบา้นป่วยเป็นโรคใบไมใ้นตบั 

2. สมุทยั : 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

3. นิโรธ : 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

4. มรรค : 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  

5. กระบวนการคิดโดยวธีิการน้ีมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยอ์ยา่งไร

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

กลุ่มท่ี 3 จงวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัการและจุดมุ่งหมายของโครงการต่อไปน้ี

วา่มีความสอดคลอ้งกนัมากนอ้ยเพียงใด ถา้ขาดความสมบูรณ์ ควรก าหนดหลกัการและ

จุดมุ่งหมายอยา่งไร จึงบงัเกิดผล 
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1. โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค 

2. โครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 

3. โครงการประกนัราคาขา้ว 

ความคิดแบบน้ีมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติอยา่งไร 

กลุ่มท่ี 3 การจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมมีประโยชน์และมีโทษอยา่งไรบา้ง ทางออกท่ีดีของประเทศไทย

ในเร่ืองน้ีคืออะไร ควรท าอยา่งไร 

 วธีิคิดแบบน้ีมีหลกัการวา่อยา่งไร มีประโยชน์ส าหรับการด าเนินชีวติอยา่งไร 

กลุ่มท่ี 4 ในการเลือกรับประทานอาหาร หรือการพิจารณาซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช ้ท่านมีเกณฑใ์นการ

พิจารณาเลือกอยา่งไร 

กลุ่มท่ี 4 จงเขียนค าอธิบายความหรือยกตวัอยา่งประกอบขอ้ความขา้งล่างน้ี 

1. ความจนเป็นสุขอยา่งยิง่ 

2. ถา้นายกรัฐมนตรีของไทยเป็นสตรีก็จะมีส่ิงท่ีดีเกิดข้ึนมากมาย 

3. คนอว้นมีประโยชน์หรือมีคุณค่ามาก 

กลุ่มท่ี  5  การเจริญสติหรือการฝึกวปัิสสนากรรมฐาน มีหลกัการส าคญัคืออะไร ท าไมจึงมีการเจริญ

สติหรือการฝึกวปัิสสนากรรมฐาน สามารถน ามาใชใ้นชีวิตจริงไดอ้ยา่งไร

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
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 กลุ่มท่ี 6 จงเติมรายละเอียดของแผนภูมิขา้งล่างซ่ึงเป็นรายละเอียดเก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมท่ี

เกิดข้ึนในประเทศไทย 

 จงเติมขอ้ความใหส้มบูรณ์ 

 

กระบวนการคิดแบบน้ีมีประโยชน์ส าหรับการด าเนินชีวิตและการแกปั้ญหาทางสังคมอยา่งไร

บา้ง 

 

 

 

ส่ือมวลชน 

สภาพแวดล้อม
ทางสงัคม 

กฎหมายอ่อนแอ 

 

ครอบครัว 

สาเหตปัุญหา
อาชญากรรม

ของประเทศไทย 
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ใบงานที ่4 

การวเิคราะห์ปัญหาการเรียนและจดัท าตารางอ่านหนังสือเตรียมสอบปลายภาค 
 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัศึกษาท าใบงานในประเดน็ต่อไปน้ี 

1. วเิคราะห์ปัญหาการเรียนของตนเอง

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...... จดัท าตารางเวลาเตรียมตวัอ่านหนงัสือสอบปลายภาคดงัตวัอยา่ง ซ่ึงนกัศึกษาตอ้งคิด

สร้างตารางให้เหมาะสมกบัตนเอง 

วนั/เวลา อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. หมาย

เหตุ 

5.00-

6.00 

วชิา..... วชิา..... วชิา... วชิา... วชิา... วชิา... วชิา....  

9.00-

10.00 

        

         

19.00-

20.00 

วชิา..... วชิา..... วชิา..... วชิา..... วชิา..... วชิา...... วชิา.....  

20.00-

22.00 

วชิา..... วชิา..... วชิา...... วชิา..... วชิา...... วชิา.... วชิา.....  
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ใบงานการฝึกทักษะชีวติที่ 1 

 แบบส ารวจพฤตกิรรมที่แสดงถงึการแสวงหาความรู้ 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัศึกษาส ารวจตนเองวา่ พฤติกรรมท่ีนกัศึกษาท าต่อไปน้ี มีความถ่ี

อยูร่ะดบัใด 

พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการแสวงหาความรู้ 

(มุ่งพฒันาตนเองอยูเ่สมอ) 

ระดบัความถ่ีของพฤติกรรม 

3 2 1 0 

1. ซกัถามอาจารยเ์ม่ือเรียนไม่เขา้ใจ     

2. ตอบค าถามครูในหอ้งเรียน     

3. แสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่ม     

4. ท าการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้สร็จก่อนเวลาท่ีก าหนด     

5. หาความรู้เพิ่มเติมท่ีหอ้งสมุด     

6 ฝึกหดัหรือใชค้อมพิวเตอร์ หรืออินเตอร์เน็ต     

7. อ่านหนงัสือพิมพ ์วารสาร นิตยสาร เร่ืองท่ีมีสาระความรู้     

8. ดูรายการโทรทศัน์ท่ีมีสาระใหค้วามรู้เพิ่มเติม     

9. ทศันศึกษาสถานท่ีส าคญั (เช่น พิพิธภณัฑ์ โบราณสถาน หรือสถานท่ี

ส าคญัในทอ้งถ่ินหรือต่างจงัหวดั) 

    

10 สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูมี้ความรู้     
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0  หมายถึง ไม่เคยท า 1 หมายถึง ท านาน ๆ คร้ัง 2 หมายถึง ท าบา้ง แต่ไม่สม ่าเสมอ 3 หมายถึง 

ท าเป็นประจ า 

สรุป  พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการแสวงหาความรู้ท่ีอยูร่ะดบั 3 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

ขอ้คิดหรือประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรมน้ี

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................  
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ใบงานแบบฝึกทักษะชีวติที่ 2  

     การพฒันาทักษะการเรียน 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัศึกษากาเคร่ืองหมายถูก (√) หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัส่ิงท่ีไดป้ฏิบติัจริง 
 รายการพฤติกรรมทีป่ฏิบัติ ใช่ ไม่ใช่ 

1. ก่อนการอ่านเร่ืองใด ๆ จะมีการส ารวจภาพรวมของหนงัสือ เช่น 

ค าน า สารบญั บทสรุป หวัเร่ือง ทุกคร้ัง 

  

2. การอ่านแต่ละคร้ังจะอ่านเน้ือหาท่ีเป็นหัวใจของเร่ือง เน้ือหาท่ี

ส าคญัทุกคร้ัง 

  

3. การอ่านหนงัสือมีการก าหนดวตัถุประสงคข์องการอ่านเร่ืองนั้น ๆ 

ไวก่้อนทุกคร้ัง 

  

4. เม่ืออ่านหนงัสือจบแต่ละเร่ือง แต่ละบทจะพยายามระลึกถึงส่ิงท่ี

อ่านจบไปแลว้ใหเ้ขา้ใจ 

  

5. การอ่านหนงัสือแต่ละคร้ังช่วยใหมี้ความรู้เพิ่มมากข้ึน   

6. มีการทบทวนความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านทุกคร้ัง   

7. ในการฟังแต่ละคร้ัง จะมีการเตรียมตวัใหพ้ร้อมท่ีจะฟัง   

8. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการฟัง   

9. มีความสนใจในส่ิงท่ีฟัง   

10. มีการจดบนัทึกทุกคร้ัง   

11. มีการท าความเขา้ใจในบทเรียน 

11.1 สรุปกฏเกณฑจ์ากขอ้มูล 

11.2 การแจกแจงรายการ 

11.3 การเรียงล าดบัเวลา 

11.4 การจดัล าดบัความส าคญั 

11.5 การเปรียบเทียบส่ิงท่ีเหมือน-ต่าง 

11.6 การแสดงเหตุผล 
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รายการพฤติกรรมทีป่ฏิบัติ ใช่ ไม่ใช่ 

12. วธีิการท่ีท าใหน้กัเรียนจ าไดดี้ท่ีสุด 

12.1 การฝึกซ ้ า 

12.2 การทบทวน 

12.3 การจดัระเบียบโดยการจบักลุ่ม 

12.4 การจดัระเบียบโดยการจดัหมวดหมู่ 

12.5 การจบัหลกั 

12.6 การสร้างรหสั 

  

13.  มีการใชเ้ทคนิคใดบา้งในการท ารายงาน 

13.1 การเตรียม / วางแผนการท างาน 

13.2 การวางโครงเร่ือง 

13.3 การคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ 

13.4 การเขียน / การพิมพเ์น้ือหา-สรุป 

  

14. มีการใชเ้ทคนิคใดบา้งในการเตรียมการสอบ 

14.1 จดัเตรียมตารางทบทวน 

14.2 ก าหนดประเด็นการทบทวน 

14.3 ท าบนัทึกสรุปยอ่ย 

14.4 ทุกขอ้ท่ีกล่าวมา 

  

  
ขอ้คิดหรือประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรมน้ี
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

 
 

 


