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ภาควิชาบริหาการศกึษา    คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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2 

 



3 

 

บดัน้ี ท่านไดม้าถึงขัน้สดุทา้ยของการเรยีนร ู ้“ในระบบการศึกษาของ

โลก” แลว้... 

Real world and Real life. 
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ท่านจะ “มีบทบาท” เป็นผ ูน้ าองคก์ร ไมว่่าท่านจะอย ูใ่น “ฐานะ และ 

ต าแหน่ง” ใดๆก็ตาม 

***คือการเรียนร ูด้ว้ยการปฏิบติั Experiential learning หรอื 
Practical learning ตามหลกัความจริงอนัสงูสดุ “อรยิสจั ๔ The 
Four Noble Truths”*** 
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๑.สรา้งความเขา้ใจเรื่อง “ประตแูห่งการเรียนร ู ้๖ ประต”ู ท่ีเรียกว่า 

“อายตนะ ๖” คือ เม่ือ ตา ห ูจมกู ลิ้น กาย และใจ เกิดการ “ผสัสะ”แลว้ จะ

จดัการอยา่งไร กบัความร ูส้ึกของตนเอง ร ูจ้กัเลือกเสน้ทางแห่งปฏิจจสมปุ

บาท ของการเกิด การดบัของ กศุล และ อกศุล 

๒.สรา้งความเขา้ใจเรือ่ง “ความจริงอนัสงูสดุของธรรมชาติ คือ อรยิสจั 

๔” ดงัน้ี..คือ..  

>>>ปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือความทกุข ์มนัเกิดข้ึนเองไมไ่ด ้

>>>เหตท่ีุเกิดของปัญหา เรยีกว่า สมทุยั ตอ้งหาตวัมนัใหพ้บ 

>>>ความส้ินไปของปัญหา เรยีกว่า นิโรธ ปัญหามนัหมดไปเองไมไ่ด ้

ตอ้งไป “ท าการ Action ดบัท่ีตน้เหตขุองมนั”  
>>>วิธีดบัท่ีตน้เหตขุองปัญหา เรยีกว่า มรรค มี ๘ ประการ ตามเหต ุ

ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดปัญหา 
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ทกุภาคสว่น และฐานะ เช่น.. 

>>>การจดัการศึกษาระดบักระทรวง..ระดบันโยบายการศึกษา..การ
บรหิารการศึกษาทกุระดบั..สพฐ มหาวิทยาลยั เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และโรงเรยีน..การเรยีนการสอนทกุระดบั.. 

>>>การจดัการ ทกุประเภท ตนเอง บา้น วดั โรงเรียน กล ุม่สงัคม และ
องคก์รทางสงัคม อ่ืนๆ 

๑.ถา้ดี ก็ใหพ้ฒันายิ่งๆข้ึนไป หาเหตแุห่งการพฒันาใหเ้จอ แลว้ พฒันา

ดว้ยวิธีการท่ีถกูตอ้ง คือ มรรค ๘ 

๒.ถา้มีปัญหา ก็หาตน้เหตขุองปัญหาใหเ้จอ คือ สมทุยั แลว้แกไ้ขดว้ย

วิธีการท่ีถกูตอ้ง คือ มรรค ๘ 



8 

 

>>>แมช้าติก็เป็นทกุข ์  แมช้ราก็เป็นทกุข ์   แมม้รณะก็เป็นทกุข ์   แมโ้สกะ ความ

แหว้ใจ ปรเิทวะ คร า่ครวญ ทกุข ์โทมนสั ความทกุขท์างจิต อปุายาส ความคบัแคน้ ก็เป็น

ทกุข ์   ความประจวบ กบัสิ่งไมเ่ป็นท่ีรกั ก็เป็นทกุข ์   ความพลดัพรากจากสิ่งท่ี

รกั ก็เป็นทกุข ์   ปรารถนาสิ่งใดไมไ่ด ้แมอ้นันัน้ ก็เป็นทกุข ์  โดยยอ่อปุาทานขนัธ์

ทัง้ ๕ เป็นทกุข.์ 

โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนสั อปุายาส เป็นตวัพลอยผสม หมกัหมมอาสวะ เป็น

ปัจจยัใหเ้กิดอวิชชา หมนุวงจรต่อไปอีก 
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1.พทุธะ คือ ภาวะจิตเป็นสขุ อ่ิมเอม มัน่คงถาวรตลอดกาล ร ูแ้จง้ความเป็น
จรงิแห่งอดีต ปัจจบุนั อนาคต  

2.โพธิสตัว ์คือ ภาวะจิตเมตตา ปราณี 
3.สมาธิ คือ ภาวะจิตม ุ่งมัน่กระท าจนส าเรจ็ 
4.ศึกษา คือ ภาวะจิตทีม ุ่งมัน่ศึกษาส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
5.เทวะ คือ ภาวะจิตเป็นสขุชัว่ขณะ สมหวงั พอใจ 
6.มนษุย ์คือ ภาวะจิตมีเหตผุล ร ูห้นา้ท่ี เป็นปรกติ 
7.อสรุะ คือ ภาวะจิตข ุน่มวั โมโห โกรธ พยาบาท ไม่พอใจ ใชก้ าลงัห ้าหัน่ 
8.เดรจัฉาน คือ ภาวะจิตเห็นแกต่วั หลงผิด  
9.เปรต คือ ภาวะจิตกระหายอยากได ้โลภ 
10.นรก คือ ภาวะจิตเป็นทกุข ์เดือดรอ้น  
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***นีค้อื เสน้ทางการกา้วขึน้สูค่วามส าเร็จ ในสิง่ปรารถนาทกุๆประการของมนุษย*์** 
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“ประตแูห่งการเรียนร ู ้๖ ประต”ู ท่ีเรียกว่า “อายตนะ ๖” คือ เม่ือ 

ตา ห ูจมกู ลิ้น กาย และใจ เกิดการ “ผสัสะ”แลว้ จะจดัการ

อยา่งไร กบัความร ูส้ึกของตนเอง ร ูจ้กัเลือกเสน้ทาง

แห่งปฏิจจสมปุบาท ของการเกิด การดบัของ กศุล และ อกศุล 

๑.เพ่ือความสงบสขุของตนเอง ท่านก็หาทางดบั กิเลส ตณัหา อปุาทาน 

ดว้ยตวัท่านเอง ใช ้? เป็นขอ้พิจารณา  
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ภารกิจส าคญัทัง้สองประการน้ี จะส าเร็จลงไดด้ว้ย การ “ชกัน าท า

ใหค้นในองคก์ร” สามารถสรา้งปัญญา ดว้ยตนเอง 

***คนมีปัญญา คือคนท่ีมีคณุสมบติั คิดเป็น ท าเป็น และ

แกปั้ญหาได ้เม่ือตอ้งผจญกบัปัญหา*** 

>>>คณุสมบติัทัง้ ๓ ประการน้ีตอ้งครบ จึงจะเรยีกว่ามีปัญญา<<< 

***ท่านสามารถ ชกัน า และฝึกฝนมนษุย ์ใหส้ามารถ “สรา้ง
ปัญญาสรา้งปัญญาของตนเอง Own Intelligence.” อยา่ง
ไดผ้ลมากท่ีสดุดว้ย มรรควิธี อนัเป็นทางสายกลาง  เพ่ือน ามาซ่ึง

สนัติสขุ มาส ูต่นเอง ครอบครวั สงัคมประเทศชาติ และโลก อยา่ง

ไมจ่ ากดักาลเวลา*** 
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1. สมัมาทิฏฐิ คือ ความเขา้ใจถกูตอ้ง 

2. สมัมาสงักปัปะ คือ ความใฝ่ใจถกูตอ้ง 

3. สมัมาวาจา คือ การพดูจาถกูตอ้ง 

4. สมัมากมัมนัตะ คือ การกระท าถกูตอ้ง 

5. สมัมาอาชีวะ คือ การด ารงชีพถกูตอ้ง 

6. สมัมาวายามะ คือ ความพากเพียรถกูตอ้ง 

7. สมัมาสติ คือ การระลึกประจ าใจถกูตอ้ง 

8. สมัมาสมาธิ คือ การตัง้ใจมัน่ถกูตอ้ง 
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ท่านจะเห็นไดว่้า มรรค ๘ ประการน้ีคือ การเรยีนร ูวิ้ถีพทุธ  คือการ

เรียนร ูแ้ห่งศตวรรษท่ี ๒๑..และการเรยีนร ูโ้ดยวิธีธรรมชาติ ท่ีดีท่ีสดุ 

>>>ท่านจง น าสมาชิกขององคก์ร บา้น วดั โรงเรยีน  กล ุม่สงัคม และ 
องคก์รทางสงัคมอ่ืนๆ เรียนร ู ้และ ด าเนินชีวิต ตาม มรรค ๘ ใหต้รง

ทางและตรงธรรมท่ีสดุ เพ่ือประโยชนส์ขุของตนเอง ครอบครวั สงัคม 

ประเทศชาติ และโลก ดว้ยความอดทนม ุง่มัน่ และหนกัแน่นอยา่งท่ีสดุ 

>>>ท าใหส้มาชิกขององคก์รทางสงัคม ไดต้ระหนกัว่า การด าเนิน
ชีวิต อยา่งตรงทาง และตรงธรรม เป็นชีวิตท่ีมีความสขุท่ีสดุ..ดงันัน้

..ผ ูค้รองเรอืนทีตอ้งประกอบอาชีพการงานทกุวนั ยอ่มสามารถเดิน

ตามเสน้ทางแห่ง มรรค ไดท้ัง้ ๘ ประการ ตลอดวนั..เพราะเขา

สามารถ เปลี่ยนกลบัไปมา ระหว่าง สมมติุ กบั ปรมตัถ ์ไดใ้นช่วง

เวลาท่ีเหมาะสม 
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ตวัอยา่ง การน าทางท่ีตรงทางและตรงธรรม ตามมรรค ๘ เช่น 

>>>สมัมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ นัน้ คือ เห็นอรยิสจั ๔, ร ูเ้ห็น กศุล
มลู กบัอกศุลมลู, เห็นไตรลกัษณ ์คือ เห็นว่า ขนัธ ์๕ น้ีไมเ่ท่ียง, 

เห็นปฏิจจสมปุบาท เห็นเหต ุและผลอนัเกิดจากเหตนุัน้, และ 

ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดสมัมาทิฏฐิ อนัไดแ้ก ่ปรโตโฆสะ หรอื การเรยีนร ู้

จากผ ูอ่ื้น และ โยนิโสมนสิการ หรอื การท าในใจตนเองโดยแยบ

คาย..เป็นตน้..น้ีคือ การท าใหเ้กิดการเรียนร ู ้

>>>น าทางในเรื่อการสรา้งสมัมาสงักปัปะ คือ ๑.เนกขมัมสงักปัป์ 
ความคิดท่ีปลอดจากโลภะ ไมเ่ห็นแกต่วั ความคิดในการเสียสละ 

ความคิดท่ีเป็นคณุ.. ๒.อพยาบาทสงักปัป์ ความคิดท่ีปราศจาก

พยาบาท เคียดแคน้ ชิงชงั ขดัเคือง ดว้ยการปลกูฝังความเมตตา 

ปรารถนาใหผ้ ูอ่้านมีความสขุ..๓.อวิหิงสาสงักปั คือความปรารถนา

ท่ีจะไมก่อ่ทกุขแ์กผ่ ูอ่ื้น ปลกูฝัง ความกรณุา คือความคิดท่ีจะช่วยให้

ผ ูอ่ื้นพน้ทกุข ์น้ีคือการสอนใหคิ้ดอยา่งถกูทาง  
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1. สมัมาทิฏฐิ คือ ความเขา้ใจถกูตอ้ง 

2. สมัมาสงักปัปะ คือ ความใฝ่ใจถกูตอ้ง 

3. สมัมาวาจา คือ การพดูจาถกูตอ้ง 

4. สมัมากมัมนัตะ คือ การกระท าถกูตอ้ง 

5. สมัมาอาชีวะ คือ การด ารงชีพถกูตอ้ง 

6. สมัมาวายามะ คือ ความพากเพียรถกูตอ้ง 

7. สมัมาสติ คือ การระลึกประจ าใจถกูตอ้ง 

8. สมัมาสมาธิ คือ การตัง้ใจมัน่ถกูตอ้ง 

เอา มรรค ๘ มาเป็นหลกัในการน าสมาชิกขององคก์ร ใหคิ้ดเป็น ท า

เป็น และแกปั้ญหาได ้ดงัน้ี 

แกปั้ญหาได ้

เม่ือมีปัญหา 
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การเผยแผ่พระพทุธศาสนา เชิงรกุ เข่น เสียงตามสายการเผยแผ่เสียง

ธรรม จากครบูาอาจารยต์่างๆ ท่ีมีผ ูใ้จบญุ สรา้งเป็น MP3..และการ
น าพาสมาชิกขององคก์ร ลงมือปฏิบติัจรงิ เรียกว่า Experience 
approach น าท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม, กิจกรรมประเพณี, กิจกรรม

เสรมิอาชีพ. ฯลฯ.. 

การท่ีจะประสบผลส าเร็จมากนอ้ยแค่ไหนนัน้ ข้ึนอย ูก่บั ความเมตตา 

กรณุา ความเพียรพยายาม และขนัติธรรมของท่าน ท่ีจะลงไปหา

ประชาชน แทนท่ีจะรอใหป้ระชาชนมาหาท่าน 
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สอนเพ่ืออะไร ? 

สอนเพ่ือใหผ้ ูเ้รยีน “มีคณุสมบติั Characteristic” 
ท่ี... 

“สามารถสรา้งปัญญาของตวัเอง Can create 
their own intelligence” 

คิดเป็น ท าเป็น 
และ..แกปั้ญหาได ้
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คิดเป็น 

ท าเป็น 

แกปั้ญหาได ้

มีหลกัการคิด Thinking roadmap 

คิดบนฐานขอ้มลู Critical thinking  
การคิดเป็นการกระท าในใจ 

จะเกิดผล ก็ตอ้งใหล้งมือท าจรงิๆ 

คิดกอ่น แลว้จึงท า 

เม่ือมนษุยท์ างาน ปัญหายอ่มเกิดตามมาเสมอ 

หา “สาเหตขุองปัญหา”ใหพ้บ 

แลว้จึงลงมือแกปั้ญหา “อยา่งถกูวิธี” 
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