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บทคัดย่อ
หลักธรรมสาหรับครูกับการจัดการเรียนรู้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตน ประกอบด้วย ขันติ โสรัจจะ คือ ความอดทน สงบเสงี่ยม พรหมวิหาร 4 คือ ความประพฤติที่
ประเสริฐ สังคหวัตถุ 4 คือ หลักใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ และกัลยาณมิตรธรรม คื อ มิตรที่ดี มิตรแท้ ในการนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการจัดการเรียนการสอน
ที่ครูเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติตนที่ดีและสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เรียนเกิดความความศรัทธาที่จะเรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนได้
คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดหาต้นเค้าปลายเหตุ ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน ครูจึงเป็นบุคคลสาคัญ คอย
เป็นผู้ชี้แนะแนวทาง ให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน คอยอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนบรรลุความสาเร็จ พร้อมทั้งสามารถนา
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันและเป็นบุคคลที่สามารถคิดแก้ปัญหา กล้าตัดสินใจ และผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพและเท่าทันโลกปัจจุบัน
คาสาคัญ: หลักธรรม ครู การจัดการเรียนรู้ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ

Abstract
Moral principles for teachers and their learning management are the keys for teachers’ practice
using Buddha’s doctrine as a way to behave properly. Those doctrines are composed of Khanti Sorachja
which means endurance and gentleness, Phromwiharn 4 as a highly respected human conduct,
Sunkahawatthu 4 as a principle to hold one’s mind, and KanlayanamitraTham as being a genuine and
sincere friend. On using Buddha principles in instructional management to construct critical thinking as
Yonisomanasikara doctrine is a teaching and learning process which the teacher as a role model on
his/her accepted behavior to motivate the students in acquiring faith in learning, and also to train student
analytical thinking in solving problems and searching for the problems’ causes. Therefore, the teacher,
claimed as a key person, has to play an important role in instructional management in guiding, advising,
and facilitating the students to lead the goal of learning and be able to apply those knowledge in living.
The students could also determine critically in solving problems, be decisive, learn happily and confront
any changes with full potential in modern society.
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สภาวะ และตามความสั มพั นธ์ สืบทอดแห่ งเหตุ ปั จจั ย
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ปอ. ปยุตโต), 2547)
จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า การจะจั ดการศึ กษาให้ มี
คุณภาพจะต้องคานึงถึงปัจจัยทั้งสองส่วน อันได้แก่ปัจจัย
ภายนอกผู้ ที่ มี บทบาทสาคั ญคื อครู ส่ วนปั จจั ยภายใน
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการพัฒนาความคิดและ
ปั ญ ญานั้ น ครู ยั ง คงมี บ ทบาทในการจั ด การเรี ย นรู้
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยโยนิโส
มนสิการ โดยการสร้างศรัทธาในการเรียนรู้ให้แก่ศิษย์โดย
ครู เป็นผู้รู้ ผู้ที่มีมารยาทงดงามเปี่ยมด้วยคุณธรรมและมี
ความสามารถในการสั่งสอน (สุมน อมรวิวัฒน์ , 2530)
ดังนั้นครูจึงต้องมีความสานึกไว้ในใจเสมอว่า เราเป็นคน
ส าคั ญ เพราะผลงานที่ ค รู ไ ด้ สั่ ง สอนอบรมเรามาใน
วิชาการต่างๆ แล้วเราก็ได้นาเอาวิชานั้นไปเป็นหลักในการ
ดาเนินชีวิต ทาเกียรติ ทาชื่อเสียงให้เกิดขึ้น ก็เพราะงานที่
เราท าเป็ น งานของครู ทั้ ง นั้ น (พระธรรมโกศาจารย์
(ปัญญานันทภิกขุ) , ม.ป.ป.) ที่สาคั ญคือ ครูต้องเป็ น
ผู้ประพฤติ ปฏิ บั ติ ตนให้ เป็ นผู้ มี คุ ณธรรมจริ ยธรรมเป็ น
ผู้นาทางความคิดในการพัฒนาตน ในขณะเดียวกันทักษะ
การคิดนี้ถือเป็นทักษะสาคัญที่ครูควรปลูกฝังวิธีคิดให้กับ
ศิษย์ ฝึกให้ศิษย์คิดถึงเหตุและผล คิดตามหลักความเป็น
จริง จึงได้มีผู้ได้นาแนวคิดการสร้างโยนิโสมนสิการมาใช้
ในการจั ดการเรี ยนการสอนที่เน้ น ให้ ผู้เรียนฝึ กการคิ ด
คิ ด หาต้ น เค้ า ปลายเหตุ คิ ด แก้ ปั ญ หา โดยครู ต้ อ งมี
หลั ก ธรรมในการท าหน้ า ที่ ช่ ว ยให้ ศิ ษ ย์ มี โ อกาสคิ ด
สามารถแก้ ปัญหาต่ างๆ ได้อย่างเหมาะสมด้วยวิธี การ
แห่งปัญญาเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

บทนา
ก้ า วย่ า งส าคั ญของการพั ฒ นาประเทศไปสู่
ประเทศที่มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ของ
ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาประเทศ รวมทั้ งเป้ าหมายการ
พัฒนาคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ล้วนมุ่งไปสู่การวางรากฐาน
ให้ ค นไทยเป็ นคนที่ สมบู ร ณ์ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข
โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน
เป็ นคนเก่ งที่ มี ทั กษะความรู้ ความสามารถและพั ฒนา
ตนเองได้ ต่ อ เนื่ องตลอดชี วิ ต การจะบรรลุ ผลตาม
เป้าหมายการพัฒนาคนดังกล่าวข้างต้นได้ ปัจจัยที่มีผล
สาคัญคือการนาแผนระดับชาติไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในโรงเรียนหรือในห้องเรียน ซึ่งในแง่ของพุทธ
ธรรมนั้ น ตั วแท้ ข องการศึ กษานั้ น เป็ นกระบวนการที่
ด าเนิ น ไปภายในตั ว บุ ค คลแกนน าของกระบวนแห่ ง
การศึ กษา ได้ แก่ ความรู้ ความเข้ าใจ ความคิ ดเห็ น
แนวความคิด ทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม เกื้อกูลแก่
ชีวิตและสังคม สอดคล้องกับความเป็นจริง เรียกสั้นๆ ว่า
สัมมาทิฏฐิ ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ มี 2 อย่างคือ 1) ปัจจัย
ภายนอก เรียกว่า ปรโตโฆสะ แปลว่าเสียงจากผู้อื่น ได้แก่
การรับถ่ ายทอดหรืออิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสังคม
เช่น พ่อ แม่ ครูอาจารย์ เพื่อนที่คบหา หนังสือ สื่อมวลชน
และวั ฒนธรรมซึ่ งให้ ข่ าวสารที่ ถู กต้ อง สั่ งสอน อบรม
แนะนา ชักจูงไปในทางที่ดีงาม 2) ปัจจัยภายใน เรียกว่า
โยนิ โ ส-มนสิ ก าร แปลว่ า การท าในใจโดยแยบคาย
หมายถึงการคิดถูกวิธี ความรู้จักคิด คิดเป็น หมายถึงการ
รู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะ เช่นตามสิ่ง
นั้นๆ โดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัย สืบค้นถึงต้นเค้า สืบสาวให้
ตลอดสายแยกแยะสิ่ งนั้ นๆ เรื่ องนั้ นๆ ออกให้ เห็ นตาม

[2]

ความหมายของหลักธรรม
หลักธรรมประกอบด้วยคา 2 คา คือ “หลัก” และ
“ธรรม” ซึ่งนิยามความหมายได้ ดังนี้ ราชบัณฑิตยสถาน
(2554) ให้ความหมายของคาว่า หลัก หมายถึง เสาที่ปัก
ไว้ ที่ผูก ที่มั่น เครื่องหมาย เครื่องยึดเหนี่ยว เครื่องจับยึด
สาระที่ มั่ น คงอั นเป็ น ที่ ตั้ ง ส่ ว นค าว่ า ธรรม ได้ มี ผู้ ใ ห้
ความหมายไว้หลายประการ ดังนี้ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก (2541) ได้ทรง
นิ พนธ์ ค วามหมายไว้ ว่ า ธรรม นั้ น ตามศั พท์ แปลว่ า
ทรงไว้ ดารงไว้ หมายถึงทรงตัวเอง หรือดารงตัวเองคื อ
ดารงความจริงอยู่เสมอ ไม่มีเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจึง
มีคาอธิบายโดยปริยายอีกทางหนึ่งว่า ธรรมนั้นหมายถึง
สั จจะ ที่ เราแปลว่ าความจริ ง ฉะนั้ น และเรี ยกรวมว่ า
สัจจะธรรม แปลว่าธรรม คือ สัจจะได้แก่ ธรรมดาเป็น
ของที่มีอยู่ประจาโลก พุทธทาสภิกขุ (มป.ป.) ได้กล่าว
สอดคล้องกันว่า ธรรม คือ ธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ
หน้าที่ตามกฎธรรมชาติ และ ผลจากหน้าที่นั้น หมายถึง
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทั้งตัวเหตุ ตัวผลปรากฏการณ์ต่าง ๆ
และตั วค าสอน เพื่ อเป็ นการปฏิ บั ติ ให้ ลุ ถึ ง นอกจากนี้
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต, 2558) ได้อธิบายว่า
ธรรม เป็ นหลั กความจริง ซึ่ งมี อยู่ ตามธรรมดาของมั น
และ เป็นสิ่งที่บุคคลจะเข้าถึงได้ธรรมนั้นสังคมไม่สามารถ
มีปัญญารู้ได้ บุคคลแต่ละคนเท่านั้นที่จะมีปัญญารู้แจ้ง
เข้าถึงสัจธรรม
จากความหมายของ “หลั ก” และ “ธรรม” ที่
กล่าวมานั้น สรุปได้ว่า หลักธรรม หมายถึง หลักธรรมคา
สอนทางพระพุทธศาสนา ว่าด้วยหลักของความจริง ที่มี
อยู่ตามกฎธรรมชาติ เป็นหลักแนวทางในการยึดถือปฏิบัติ
โดยเชื่อว่าเมื่อผู้ใดนามายึดถือปฏิบัติตามแล้วจะเกิดผลดี
ในตัวของบุคคลแต่ละคน ซึ่งถือเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยให้คน
ในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ลักษณะสาคัญของหลักธรรม
หลักธรรมเป็นหลักแห่งความจริง หลักที่มนุษย์
ควรยึดถือและนาไปปฏิบัติในทางที่ดีที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิด
ความดี งาม ดั งนั้ นหลักธรรมจึงเป็ นสิ่ งที่ ครู หรื อบุ คคล
ทั่วไปควรนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นสิ่งจาเป็น
สาหรับชีวิตของคนทุกคน ทาให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเข้าถึง
ความสาเร็ จอย่ าง ลั กษณะส าคั ญของหลั กธรรมต้ อง
ประกอบด้ ว ยคุ ณลั กษณะ 5 ประการ คื อ 1) ความดี
2) ความจริง 3) ความถูกต้ อง 4) ให้พลั งในการกระท า
ต่างๆ และนาทางในการดาเนินชีวิตของคน 5) เป็นแกน
น าและเป้ าหมายร่ วมแห่ งภารกิ จทั้ งหมดของคนๆ นั้ น
(พนมไพร ไชยยงค์, 2550) ในส่วนของหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนานั้น พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต, 2558)
ได้กล่าวถึงหลักธรรมหมวดที่ว่าด้วยการตัดสินพระธรรม
หรือคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนามาประพฤติปฏิบัติว่า
เป็นไปตามลักษณะ 8 ประการ หรือไม่คือ 1) เป็นไปเพื่อ
วิราคะ คือความคลายหายติด 2) เป็นไปเพื่อวิสังโยคเพื่อ
ความคลายการหลุดจากความทุกข์ ไม่ประกอบด้วยทุกข์
3) เป็นไปเพื่ออปจยะ ความไม่พอกพูนกิเลส 4) เป็นไป
เพื่ อ อั ปปิ จฉตา ความมั ก น้ อย 5) เป็ นไปเพื่ อสั น ตุ ฏฐี
ความสันโดษ 6) เป็นไปเพื่อปวิเวก ความสงัด 7) เป็นไป
เพื่อวิริยารัมภะ การระดมความเพียร และ 8) เป็นไปเพื่อ
สุภรตา ความเลี้ยงง่ายการมีชีวิตที่เรียบง่าย
จากแนวคิ ด ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า
หลักธรรมทางศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนานั้นล้วนเป็น
แนวทางให้คนประพฤติตน หากครูได้นาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการพัฒนาตนเอง ให้เป็น
บุคคลที่ปฏิบัติตนบนพื้นฐานของความดี ความถูกต้อง
มีความเรียบง่ายและมีความเพียร เพื่อใช้เป็นหลักในการ
ประกอบวิชาชีพและการดาเนินชีวิตก็จะทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่บรรลุผลสาเร็จ
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หลักธรรมสาหรับครูในการจัดการเรียนรู้
หลักธรรมที่ผู้ประกอบอาชีพครูควรยึดถือเป็น
หลักปฏิบัติมี มากมาย ตั วครูควรเลื อกศึกษาหลั กธรรม
ตามความเหมาะสมและตามกาลังสติปัญญาของแต่ละ
บุคคล อย่างไรก็ ตามครู ไม่จ าเป็ นต้องจดจ าหลั กธรรม
ทั้งหมด แต่เลือกที่จะนามาปฏิบัติแล้วเกิดผลดีแก่ตัวเอง
อย่างแท้จริงด้วย เหตุนี้ผู้เขียนจึงเลือกเฉพาะหลักธรรม
ทั่วไปที่ครูควรรู้มาให้ศึกษา ดังนี้
1. ขันติ โสรัจจะ ผกา สัตยธรรม (2544) กล่าว
ว่า ขันติ คือ ความอดทน อดทนต่อความตรากตรา อดทน
ต่อทุขเวทนาอันเกิดจากความเจ็บไข้ อดทนต่ออารมณ์
อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง เช่นเดียวกับ ยนต์ ชุ่มจิต
(2558) กล่ า วว่ า ขั น ติ คื อ ความอดทน อดได้ ท นได้
เพื่ อบรรลุ ความดี งามและความมุ่ งหมายอั นชอบ ส่ วน
โสรัจจะ คือ ความสงบเสงี่ยม มีอัธยาศัยงดงาม ธรรมสอง
ประการนี้เรียกว่าเป็น “ธรรมที่ทาให้งาม” กล่าวคือ หาก
ผู้ใดปฏิบัติได้ย่อมไม่แสดงกิริยาอาการทุรน ทุรายเมื่อต้อง
อยู่ ใ นสภาวะที่ ต้ อ งอดทน สอดคล้ อ งกั บ คณาจารย์
ภาควิ ช าพื้ น ฐานการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ สถาบั น
ราชภั ฏเลย (2541) ที่ สรุ ป ความหมายไว้ ว่ า ว่ า ขั น ติ
โสรัจจะ คือ ธรรมะที่ทาให้คนงาม ได้แก่ ขันติ คือ ความ
อดทน อดกลั้น เพื่อบรรลุความดีงามและมุ่งหมายอันชอบ
โสรัจจะ คือ ความสงบเสงี่ยม ครูควรเป็นผู้สารวมทั้งกาย
วาจา ใจ มีอัธยาศัยงาม มีกิริยามารยาทเรียบร้อย เป็น
ตัวอย่างที่ดีของเด็ก
กล่าวคือ ครูควรมีความอดทน อดกลั้น อดทนต่อ
ภาระงานต่างๆ ทั้งด้านการสอน และหน้าที่อื่นๆ ที่ครูได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้บรรลุความดีงาม มีกิริยามารยาทที่ดี
อัธยาศัยดี เป็นผู้สารวมทั้งกาย วาจา ใจและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับศิษย์ เพราะศิษย์จะเรียนรู้จากผู้เป็นครู
2. พรหมวิ หาร 4 สมเด็ จพระญาณสั งวร
สมเด็ จ พระสั ง ฆราชสกลมหาสั ง คปริ น ายก (2555)

ได้ ทรงกล่ าวไว้ ว่ า พรหมวิ หารธรรม เป็ นเครื่ องอยู่ ของ
พรหม หมายถึง ผู้ที่มีจิตใจใหญ่ เมื่อปฏิบัติพรหมวิหาร
ธรรมนี้ให้มีขึ้ น ก็ ย่อมเป็ นผู้มี จิตใจใหญ่ เป็นผู้ใหญ่อั น
กล่าวได้ว่าเป็นพรหมโดยธรรม คือ
เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุข กรุณา
ความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์
มุทิตาความพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดี และ
อุ เ บกขา ความวางใจมั ธ ยั ส ถ์ เ ป็ น กลาง
พระพรหมคุ ณาภรณ์ (ป.อ.ปยุ ตฺ โต) (2547) ได้ กล่ าว
ขยายความไว้ว่า พรหมวิหาร 4 ว่าคือ ธรรมสาหรับผู้ใหญ่
สาหรับผู้ที่จะปกครองคนซึ่งรวมถึงครูด้วย ได้แก่
เมตตา คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการ
ช่วยเหลือให้ทุกคนประสบประโยชน์และความสุข
กรุ ณา คื อ ความสงสาร อยากช่ วยเหลือผู้ อื่ น
ให้พ้นจากความทุกข์ใฝ่ใจที่จะปลดเปลื้ องบาบัดความ
ทุกข์ยากเดือดร้อนของคนและสัตว์ทั้งปวง
มุทิตา คือ ความเบิกบาน ความยินดี เมื่อเห็น
ผู้อื่นอยู่ดีมีสุข ก็มีใจแช่มชื่นเบิกบาน
อุเบกขา คือ ความมีใจเป็นกลาง มองตามเป็น
จริง โดยวางจิตเรียบสม่าเสมอ มั่นคง เที่ยงตรงดุจตาชั่ง
ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
ดังนั้ น ผู้ประกอบอาชีพครู ควรยึดหลั กพรหม
วิ ห าร 4 มาใช้ ในการปฏิ บั ติ ต น ให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ความรั ก
ปรารถนาดี แก่ ศิ ษย์ มี ความสงสารเห็ นอกเห็ นใจศิ ษย์
เมื่อศิษย์เกิดความทุกข์ แสดงความยินดีเมื่อศิษย์ประสบ
ความส าเร็ จ และที่ ส าคั ญครู ที่ ดี ควรวางตั วเป็ นกลาง
ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ให้ความเสมอภาคกับนักเรียนทุกคน
ในการนาหลักพรหมวิ หาร 4 มายึดปฏิบั ติและน าไปใช้
ควบคู่กับการสอน ครูควรเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม
กับสถานการณ์ที่กาลังเผชิญ ณ ขณะนั้น
3. สังคหวั ตถุ 4 เป็ นหลักธรรมที่ ให้ แนวคิ ด
เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจบุ ค คล ประกอบด้ ว ย
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สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับ วิธีการ
ยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคล ประกอบด้วย
ทาน เผื่อแผ่แบ่งปัน หมายถึง การช่วยเหลือใน
ด้ า นทุ น หรื อ ปั จ จั ย เครื่ อ งยั ง ชี พ ตลอดจนการให้
คาแนะนาสั่งสอน ให้ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ
ปิยวาจา พูดอย่างรักกัน หมายถึง ปราศรัยด้วย
ถ้อยคาสุภาพ อ่อนหวาน ไพเราะ เป็นที่รัก พูดด้วยคาที่
น่าฟัง ชี้แจงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ให้กาลังใจ ทาให้เกิด
ความพอใจแก่ ผู้ ได้ ยิ นได้ ฟั ง ตลอดจนการช่ วยชี้ แจง
แนะนาหลักความจริงความรู้ต่างๆ
อัตถจริยา ทาประโยชน์แก่เขา หมายถึง การ
บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้อื่น เป็น
การปฏิ บั ติ สิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ซึ่ ง กั น และกั น มี น้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยกาลังความคิด
กาลังกาย และกาลังทรัพย์ การทาตนให้เป็นประโยชน์
ทุกโอกาสที่ จะท าได้ ช่วยแก้ ไขปรั บปรุงส่ งเสริ มในทาง
จริยธรรมแก่ผู้อื่น
สมานั ตตา เอาตั วเข้ าสมาน หมายถึ ง ท าตน
เสมอต้ น เสมอปลาย ปฏิ บั ติ ต นสม่ าเสมอกั น ใจชน
ทั้งหลาย ทาให้เข้ากันได้ เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่ว มสุขกั น
ไม่เอาเปรียบ ร่วมเผชิญและแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์สุข
ร่วมกัน ตลอดจนการวางตนเหมาะ แก่ฐานะ ภาวะ และ
บุ คคล พระพรหมคุ ณาภรณ์ (ป.อ.ปยุ ตฺ โต) (2547) ;
ธีรศักดิ์ อัครบวร (2542) ; ผกา สัตยธรรม (2544)
จึงอาจกล่าวได้ว่า สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรม
สาคัญสาหรับครู เพราะผู้เป็นครูต้องรู้จักการให้ ให้ทั้ง
ความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์โดย ใช้ถ้อยคาที่ไพเราะ
สุภาพ ให้ค าแนะนาให้ กาลั งใจแก่ศิ ษย์ และประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตนเองและบุคคลรอบข้าง
และครูควรทาตนให้เสมอต้นเสมอปลาย ยิ้มแย้มแจ่มใส

จากสิ่งที่ได้กล่าวมานั้นหากได้นาไปปฏิบัติ ก็จะ
ท าให้ เป็ นที่ รั ก และเป็ นการสร้ างศรั ทธาให้ เกิ ดขึ้ นต่ อ
ตนเองและวิชาชีพของตน
4. กัลยาณมิตรธรรม เป็นหลักธรรมที่ผู้เป็นครู
ผู้ ถื อเป็ นมิ ตรแท้ หรื อ มิ ตรที่ ดี ของศิ ษย์ ซึ่ ง จะเป็ นแนว
ทางการประพฤติปฏิบัติอันเป็นเหตุให้เกิดความสุขความ
เจริญทั้ งแก่ศิ ษย์และแก่ตั วครู เอง กั ลยาณมิตรธรรม 7
ประการนี้ ประกอบด้ วย พระธรรมปิ ฎก (ปอ. ปยุ ตโต)
(2538) ; สุมน อมรวิวัฒน์ (2541) ; ยนต์ ชุ่มจิต (2558)
ปิ โ ย หมายถึ ง น่ า รั ก คื อ เข้ า ถึ ง จิ ต ใจสร้ า ง
ความรู้สึกสนิทสนม เป็นกันเองชวนให้ศิษย์ อยากเข้าไป
ปรึกษาไต่ถาม ครูควรทาตนให้เป็นที่รักของศิษย์ มีเมตตา
กรุณาใส่ใจในประโยชน์สุขของศิษย์
ครุ หมายถึ ง น่ า เคารพ คื อมี ความประพฤติ
สมควรแก่ฐานะ ทาให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น ใจเป็นที่พึ่งได้
และปลอดภัย เพราะมีความหนักแน่น น่าหมายถึงเคารพ
ยาเกรง
ภาวนิโย หมายถึง น่าเจริญใจ คือมีความรู้จริง
ทรงภูมิปัญญาแท้จริง และเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุง ตนอยู่
เสมอความรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่สรรเสริญยกย่อง ควรเอา
อย่าง ทาให้ศิษย์เอ่ยอ้างและราลึกถึงด้วยความซาบซึ้ง
มั่นใจและภาคภูมิใจ
วัตตา (วตฺตา) หมายถึง รู้จักพูดให้ได้ผล คือพูด
เป็น รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดอะไร อย่างไร
คอยให้ ค าแนะน าว่ ากล่ าวตั กเตื อน ศิ ษย์ ด้ วยความมี
เหตุผล เป็นที่ปรึกษาที่ดี
วจนักขโม (วจนกฺขโม) หมายถึง ทนต่อถ้อยคา
คือพร้อมที่จะรับฟังคาปรึกษาซักถาม ตลอดจนคากล่าว
ล่วงเกิน และ คาตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ อดทนฟัง
ได้ไม่เบื่อหน่าย ไม่เสียอารมณ์
คั ม ภี รั ง คถั ง กั ต ตา (คมฺ ภี ร ญฺ จ กถ กตฺ ต า)
หมายถึ ง เป็ นผู้ กล่ าวถ้ อยค าอั นลึ กซึ้ ง คื อกล่ าวชี้ แจง
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เรื่องต่างๆ ที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้
เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป คือสามารถทาเรื่องยากให้เป็น
เรื่องง่ายได้นั่นเอง
โนจั ฏ ฐาเน นิ โ ยชเย (โนจฏฺ ฐ าเน นิ โ ยชเย)
หมายถึง ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสียหรือเรื่องเหลวไหลไม่
สมควร พึ งน าไปในฐานะที่ ดี ในต าแหน่ งที่ ดี ไม่ ชั กน า
ศิษย์ไปในทางเสื่อมเสีย
กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า หลักธรรมสาหรับครูที่พึ ง
ปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นเท่ า ที่
นาเสนอครั้ งนี้ ประกอบด้วย ขันติ โสรัจจะ ความอดทน
อดกลั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ พรหมวิหาร 4 การเป็นผู้ที่มี
ความรักปรารถนาดีและยินดีเมื่อศิษย์ประสบความสาเร็จ
สั ง คหวั ต ถุ 4 ครู เ ป็ น ผู้ ใ ห้ ทั้ ง ความรู้ แ ละถ่ า ยทอด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ต น ใ ห้ เ ส ม อ ต้ น เ ส ม อ ป ล า ย
กัลยาณมิตรธรรม การเป็นครูในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตร
ต่อศิษย์ซึ่งเป็นหลักธรรมสาคัญกับอาชีพครูเป็นอย่างมาก
เพราะครู ถื อเป็ น ปรโตโฆสะ ปั จจั ยภายนอก ที่ ช่ วยให้
ศิษย์เกิดการเรียนรู้ในเบื้องต้น
โยนิโสมนสิการ : วิธีการเรียนรู้โดยใช้
ปัญญา
โยนิโสมนสิการ เป็นปัจจัยภายในที่ทาให้ผู้เรียน
เกิ ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองอย่ างแท้ จริ ง เป็ นการฝึ กใช้
ความคิ ด ให้ รู้ จั ก ใช้ ค วามคิ ด อย่ า งถู ก วิ ธี คิ ด อย่ า ง
มีระเบียบรู้จักคิดวิเคราะห์ ไม่มองสิ่งต่างๆอย่างผิวเผิน
เป็ นขั้ นส าคั ญในการสร้ างปั ญญาที่ บริ สุ ทธิ์ เป็ นอิ สระ
(พระธรรมปิฎก ปอ. ปยุตโต., 2538)
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
โยนิ โสมนสิ การ แปลว่ าท าไว้ ในใจ จั บให้ ถึ ง
ต้นเหตุ ดังเช่นเมื่อกาหนดเพื่อรู้จักอกุศล ก็ต้องจับให้ถึง
ต้ นเหตุ ว่ า มี มู ลเหตุ มาจากโลภะ โทสะ โมหะ ซึ่ งเป็ น
อกุศลมูลและเมื่อกาหนดเพื่อรู้จักกุศลมูลก็ต้องจับให้ถึง
ต้ นเหตุ (สมเด็ จพระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั งฆราช

สกลมหาสั งคปริ นายก, 2555) ดั งนั้ นวิ ธีคิ ดแบบโยนิโส
มนสิ การจึ งมุ่ งให้ ผู้ เรี ยนได้ คิ ดด้ วยเหตุ ด้ วยผล เพื่ อให้
สามารถพั ฒ นาตนเองไปสู่ อิ สรภาพได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
พระธรรมปิฎก (ปอ. ปยุตโต), (2538) ได้ประมวลวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ไว้ ดังนี้
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
การพิจารณาปรากฏการณ์ที่เป็นผล เป็นวิธีคิด
ด้วยการค้นหาสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ส่งผล
สืบทอดกันมาจัดเป็นวิธีคิดแบบพื้นฐาน
วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ
วิธีคิดแบบนี้ มิใช่เพียงแต่จาแนก แจกแจง
แยกแยะไปอย่ างเดี ยวเท่ านั้ น แต่ มี การจั ดประเภท
หมวดหมู่ไปพร้อมกัน เป็นการจาแนกอย่างมีหลักเกณฑ์
หรือ "วิธีคิดแบบวิเคราะห์" นั่นเอง
วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์
วิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา ความเป็นไปของ
ธรรมชาติ และความเป็นปกติธรรมดาของสภาวะทั้งหลาย
มองอย่างรู้ทันความเป็นไปของสิ่งทั้งหลาย ในฐานะที่มัน
เป็นสิ่งซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆ ปรุงแต่งขึ้น จะต้อง
เป็นไปตามเหตุปัจจัย
วิธีคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแก้ปัญหา
วิธีแห่งความดับทุกข์ เป็นวิธีคิดแบบหลักอย่าง
หนึ่งซึ่งสามารถขยายให้ครอบคลุมวิธีคิดแบบอื่นๆ ได้
ทั้งหมด วิธีคิดแบบอริยสัจนี้มีลักษณะทั่วไป 2 ประการ
คือ 1) เป็นวิธีคิดตามเหตุและผล หรือเป็นไปตามเหตุและ
ผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุ แล้วแก้ไขและทาการที่
ต้นเหตุ 2) เป็นวิธีคิดที่ตรงจุด ตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา
มุ่งตรงต่อสิ่งที่จะต้องทา ต้องปฏิบัติ ต้องเกี่ยวข้องของ
ชีวิต ใช้แก้ปัญหา
วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
คิดตามหลักการและความมุ่งหมาย คือ คิด
พิจารณาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรม (หลักการ)
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โยนิ โ สมนสิ ก ารกั บ กระบวนการจั ด การ

กับอรรถ (ความมุ่งหมาย) เป็นความคิดที่มีความสาคัญ
มาก ในเมื่อลงมือปฏิบัติธรรมหรือทาตามหลักการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้ผลตรงตามความมุ่งหมายนาไปสู่
การปฏิบัติถูกต้องที่ เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติ
วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก
วิ ธี คิ ด แบบนี้ เ ป็ น วิ ธี คิ ด ที่ ใ ช้ เ ป็ น หลั ก ในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบัติได้อย่างดีวิธีหนึ่ง การคิดแบบนี้
ต้องได้มีการมองสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงทุกแง่ทุกด้าน
วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม
การคิ ดถึ งคุ ณค่ าหรื อประโยชน์ ที่ สนองความ
ต้องการของชีวิตโดยตรง หรือเป็นเพียงประโยชน์ที่พอก
เสริมตัณหาเป็นเครื่องวัด วิธีคิดแบบนี้เป็นการพิจารณา
อย่างใช้ปัญญาไตร่ตรอง
วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
วิธีคิดในแนวสกัดกั้นหรือบรรเทาและขัดเกลา
ตัณหาจัดได้ว่าเป็นข้อปฏิบัติระดับต้นๆ สาหรับส่งเสริม
ความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรม
วิธีคิดแบบเป็นอยู่กับปัจจุบัน
วิธีคิดแบบมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์หมายถึง
การใช้ ความคิ ดและเนื้ อ หาของความคิ ดที่ สติ ร ะลึ ก รู้
กาหนดอยู่นั่นคือการไม่อาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
หรือฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจ
วิธีคิดแบบวิภัชชวาท
วิธีคิดที่เชื่อมโยงกับการพูด วิภัชชวาท มาจาก
คาว่า วิภัชช (แยกแยะ จาแนก วิเคราะห์) วาท (การพูด
การแสดงคาสอน) ซึ่งในพระพุทธศาสนานั้น วาทะเป็น
ไวพจน์ของ คาว่า ทิฎฐิ (ความคิดเห็น) ด้วยลักษณะที่
สาคัญของความคิดและการพูดแห่งนี้คือ การมองและ
แสดงความจริงโดยแยกแยะออกให้เห็นแต่ละแง่ แต่ละ
ด้าน ครบทุกแง่ทุกด้าน

เรียนรู้
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2555) ได้
กล่าวถึงโยนิมนสิการไว้ว่า โยนิโสมนสิการเป็นตัวนา ที่ทา
ให้ การศึ กษาเริ่ มต้น หรือเป็นแกนน าของการพั ฒนา
ปัญญา ในการศึกษาโดยเฉพาะที่จัดกันเป็นระบบ หรือ
เป็นงานเป็นการ จึงควรใส่ใจให้ความสาคัญแก่โยนิโส
มนสิการให้มาก เพื่อจะได้เป็นการช่วย “ให้คนศึกษา”
มิใช่ “ให้การศึกษา” แก่คน อย่างที่มักพูดกัน ซึ่งไม่น่าจะ
เป็นความถูกต้อง และน่าจะทาไม่ได้จริง เริ่มแรกอาจจะ
พัฒนาวิธีเรียนวิธีสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ จ ะส่ ง เสริ ม กระตุ้ น เร้ า ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก ฝนใช้ โ ยนิ โ ส
มนสิการแบบพื้นฐาน คือ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
และวิ ธี คิ ด แบบแยกแยะส่ วนประกอบเมื่ อ มี เ รื่ อ งราว
เหตุการณ์ที่ต้องพิจารณา ก็โยงวิธีคิดสองแบบนั้นเข้าไป
เชื่อมต่ อกับวิ ธี คิดแบบสามัญลักษณ์ และวิธี คิดแบบ
แก้ปัญหา จากนั้น วิธีคิดแบบอื่นๆ ก็จะเข้ามาสนองรับใช้
บุคคลที่มีโยนิโสมนสิการนั้นตามช่วงจังหวะที่เหมาะสม
แล้ ว ความเป็ นคนมีโยนิโสมนสิการหรื อรู้ จักใช้โยนิโสมนสิการ ก็จะเกิดตามมาเอง นาให้การศึกษาดาเนินไป
อย่างถูกต้อง ตามความหมายที่แท้จริงของมันเมื่อรู้จักนา
วิธีโยนิโสมนสิการไปใช้ในการเรียนการสอน แม้แต่เด็ก
เล็กๆ ก็จะมีความคิด และมีทรรศนะที่ลึกซึ้งกว้างไกล เช่น
จากกระดาษสมุด และในโต๊ะเขียนหนังสือ เด็กจะมองเห็น
ความสั มพั นธ์ อิ งอาศั ยกั นของทุ กสิ่ งในสากลจั กรวาล
มองเห็นความเกิ ดมี และความด ารงอยู่ของสิ่งหนึ่ งๆ
ไม่โดดเดี่ยวขาดลอย และไม่ขาดตอนจากการเกิดขึ้น และ
การดารงอยู่ ของสิ่งทั้งหลายอื่น จากคาถามว่า โต๊ะตัวนี้
เกิดมีขึ้นได้อย่างไร จะต้องมีอะไรบ้าง โต๊ะตัวนี้จึงจะ
เกิดขึ้นได้ เด็กก็จะสืบสาวโยง โต๊ะนั้นไปหาปัจจัย หรือตัว
ประกอบทั้งหลาย ที่ทาให้โต๊ะเกิดขึ้น ทีละอย่างจนครบ
มีทั้งไม้ เลื่อย ตะปู ค้อน ตลอดมาถึงคน และจากปัจจัย
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เหล่านั้น ก็สืบสาวต่อไปอีก เช่น จากไม้ ไปถึงต้นไม้
จากต้นไม้ ไปยังดิน น้า ฝน ป่า ฟ้า อากาศ ฯลฯเมื่อฝึกคิด
อย่างนี้ นอกจากจะเกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนต่อสิ่งที่
พิจารณา ตลอดถึงสิ่งทั้งหลายที่เป็นปัจจัยเกี่ยวโยงกัน
ไปทั่วทั้งหมดแล้ว ยังทาให้เกิดความหยั่งรู้ ตระหนักความ
จริง ถึงขั้นที่ส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อทัศนคติและบุคลิกภาพ
ได้ด้วย เช่น เกิดความหยั่งรู้ตระหนักความจริงว่า ชีวิตของ
เราจะเป็นอยู่ด้วยดี และมีความสุขแท้จริงได้ จะต้อง
เกื้อกูลกันกับธรรมชาติ และเพื่อนมนุษย์ ตลอดจนต้อง
รู้จักใช้ รู้จักสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยความ
ไม่ประมาท เป็ นต้น คนที่มี โยนิ โสมนสิ การ รู้จั กคิ ด
รู้จักมอง ย่อมมองเห็น และหาแง่ที่เป็นประโยชน์ มาใช้ใน
การพั ฒ นาส่ ง เสริ ม ความเจริ ญ งอกงามของชี วิ ต ได้
ตลอดเวลา ในทุกสถานการณ์
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โยนิโส
มนสิการ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โยนิโส โดยมีหลักการ
ที่ ว่ าครู เป็ นบุ คคลส าคั ญที่ สามารถจั ดสภาพแวดล้ อม
สร้างแรงจูงใจ และมีวิธีสอนให้ศิษย์เกิดความศรัทธาที่จะ
เรียนรู้ การได้ฝึกฝนวิธีการคิดโดย แยบคายและนาไปสู่
กระบวนการเรี ย นการสอนโดยครู ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
กัลยาณมิตรช่วยให้ศิษย์มีโอกาสคิด และแสดงออกอย่าง
ถู กวิ ธี จะสามารถช่ วยพั ฒนาให้ ศิ ษย์ เกิ ดปั ญญาและ
แก้ ปั ญหาได้ อย่ างเหมาะสม โดยมี กระบวนการเรี ย น
การสอน ดังนี้ (สุมน อมรวิวัฒน์, 2530)
1. ขั้ นน า การสร้ างเจตคติ ที่ ดี ต่ อครู วิ ธี การ
เรียนและบทเรียน
1.1 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ให้เหมาะสม
คือ เหมาะสมกับระดับชั้น เหมาะสมกับวัยและภูมิหลัง
ของผู้เรียน เหมาะกับวิธีการเรียนการสอนและเนื้อหาของ
บทเรียน

1.2 บุ ค ลิ ก ภ า พ ข อ ง ค รู แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ ครูเ ป็นกัลยาณมิตร
กับศิษย์ ครูเป็นผู้มีบุคลิกภาพดีทั้งบุคลิกภาพทางกาย
สะอาด แจ่ มใส ส ารวม สุ ขภาพจิ ตดี มี ความมั่ นใจใน
ตนเอง ตลอดจนมีคุณธรรมมีความรู้ และวิธีการสอนที่
เหมาะสม
1.3 การเสนอสิ่งเร้าและแรงจูงใจ คือ มีการใช้
สื่อการเรียนการสอน หรืออุปกรณ์และวิธีการต่างๆ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจ เกิดความสนุก อยากเรียนรู้ เช่น การเล่น
เกม การจัดป้ายนิเทศ สถานการณ์จาลอง บทบาทสมมุติ
กรณีตัวอย่าง ภาพ ข่าวเหตุการณ์ กรณีปัญหา เป็นต้น
ให้ศิษย์ได้ตรวจสอบความรู้ความสามารถของตนเองและ
ได้รับทราบผลทันท่วงทีที่เป็นการเสริมแรง
2. ขั้นสอน
2.1 ครู เสนอปั ญหาที่ เป็ นสาระของบทเรี ยน
หรื อเสนอหั วข้ อเรื่ อง ประเด็ นส าคั ญของบทเรี ยนด้ วย
วิธีการต่างๆ
2.2 ครูแนะนาแหล่งวิทยาการและแหล่งข้อมูล
2.3 ผู้เรี ยนฝึกการรวบรวมข้อมู ล ข้ อเท็ จจริ ง
ความรู้ และหลักการ โดยใช้ทักษะที่เป็นเครื่องมือของการ
เรียนรู้ เช่น ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และทักษะทางสังคม
2.4 ครูจัดกิจกรรมกระตุ้ นให้ผู้เรียนได้คิด ลง
มือค้นคว้า คิดวิเคราะห์และสรุปความคิด
2.5 ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสรุปประเด็นของ
ข้อมู ล ความรู้ และเปรี ยบเที ยบประเมิ นค่ าโดยวิ ธี การ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ทดสอบ ทดลอง จั ด เป็ น
ทางเลือกและทางออกในการแก้ปัญหา
2.6 ศิษย์ดาเนินการเลือกและตัดสินใจ
2.7 ศิษย์ท ากิ จกรรมฝึ กปฏิบั ติเพื่อพิสูจน์ ผล
การเลือก และการตัดสินใจ
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3. ขั้นสรุป
3.1 ครูและศิษย์รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต
การปฏิบัติทุกขั้นตอนตามทางเลือกนั้น โดยให้ ผู้เรียนได้
แสดงออก ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การพูด การอ่าน การ
แสดงวิธีคิด เพื่อยืนยันความมั่นใจว่าสาระที่เรียนมีความ
เป็นไปได้ มีคุณค่าและปฏิบัติได้ผลจริง
3.2 ครูและศิษย์อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูล
ที่ได้
3.3 ครูและศิษย์สรุปผลการปฏิบัติ
3.4 ครูและศิษย์สรุปบทเรียน
3.5 ครูวัดและประเมินผลการเรียนการสอนใน
การจั ดการเรียนการสอนด้ วยรู ปแบบการคิดในการจั ด
กิ จกรรมการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการคิ ดโยโสมนสิ การ
เป็ น การจั ด การเรี ย นการสอนให้ ผู้ เ รี ย นได้ คิ ด อย่ า ง
พิจารณาถึงเหตุและผล คิดในสิ่งที่เป็นจริง รวมทั้งการคิด
แก้ปัญหา โดยครูทาหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้เรียน
สร้างความศรัทธาให้ผู้เรียนอยากจะเรียนรู้
หลักธรรมของครูในการจัดการเรียนเรียนรู้
เพื่อให้เกิดโยนิโสมนสิการ
บทบาทของครู ในการน าหลั กธรรมมาใช้ เพื่ อ
ส่งเสริ มและพั ฒนาความสามารถของผู้ เรียนหรือศิ ษย์
ในการคิ ด วิ เคราะห์ ถึงเหตุ และปัจจั ยของปั ญหาต่างๆ
ในการดาเนินชีวิตตลอดจนถึงทั้งความสามารถในการคิด
แก้ปั ญหาต่างๆ ในสังคมที่ นับวันจะมี ความซั บซ้อนมา
ยิ่งขึ้นทุกวันการใช้หลักธรรมด้วยความเข้าใจและปฏิบัติ
ในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้ครูได้นาพาเด็กไป
ในทางที่ ถูกที่ควรด้วยการทาหน้าที่เป็น ปรโตโฆสะหรือ
ปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดที่ผ่าน
กระบวนการใช้ปัญญาอย่างแท้จริงซึ่งในระหว่างทางของ
การดาเนินงานจัดการเรียนรู้นั้นนับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ทีเดียวที่ครูจะสามารถพัฒนาความสามารถของเด็กแต่ละ
คนได้อย่างทั่วถึง

หลักธรรมประการแรกที่ครูจะต้องยึดถือปฏิบัติ
คื อ ขั น ติ โสรั จ จะ ในการท างานการเตรี ย มบทเรี ย น
กิจกรรมการเรียนรู้โดยครูต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในการออกแบบการสอนเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดแบบโยนิโสมนสิการแม้เมื่อนา
แผนไปสู่การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการสอนครูควรมี
ความอดทน อดกลั้นต่อผู้เรียนในการฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึก
คิด คิดหาเหตุผล เพื่อให้ได้มาซึ่งความคิด คาตอบที่เป็น
จริง เพื่อให้บรรลุสาเร็จให้เกิดขึ้นแก่ศิษย์
หลั กธรรมประการต่ อมาคื อหลั กกั ลยาณมิ ตร
ที่ครูควรยึดถือปฏิบัติคือการสร้างเจตคติที่ดีต่อครู วิธีการ
เรียนและบทเรียน เข้าถึงจิตใจสร้างความรู้สึกสนิทสนม
เป็ นกั นเองกั บศิ ษย์ ท าตนเป็ นบุ คคลที่ น่ าเคารพ คื อมี
ความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ทาให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น
ใจเป็นที่ พึ่ งได้ และปลอดภั ย มี ความรู้จริ ง เป็ นผู้ฝึกฝน
ปรับปรุง ตนอยู่เสมอ น่ายกย่อง รู้จักพูดให้ได้ผล ชี้แจงให้
เข้าใจ คอยให้คาแนะนา เป็นที่ปรึกษาที่ดี พร้อมที่จะรับ
ฟังคาปรึกษาซักถาม ทั้งนี้เพราะผู้เรียนอาจเกิดความไม่
มั่นใจในความรู้ หรือความคิ ดแม้ กระทั่ งการแสดงออก
ด้ ว ยค าพู ดของตนครู จึ ง ควรชี้ แจงเรื่ อ งต่ างๆ ที่ ลึ กซึ้ ง
ซับซ้อนให้เข้าใจได้และสอนให้ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งได้
โดยไม่ชักจูงศิษย์ไปในทางเสื่อมเสียไม่สมควร
หลักธรรมสาคัญอีกประการหนึ่งที่ คือ สังคหวัตถุ 4
ที่ ค รู ค วรใช้ ใ นการสอนทุ ก ขั้ น ตอนเพื่ อ สนั บ สนุ น และ
ให้ ก าลั ง ใจผู้ เ รี ย น ในกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ต้ อ งใช้
กระบวนการคิดตามที่ครูได้ออกแบบไว้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถคิดได้เอง ไม่เน้นการท่องจาวิชาอันเป็นวิธีการ
เรี ย นที่ คุ้ น ชิ น อย่ า งที่ เ คยปฏิ บั ติ กั น มาเช่ น นี้ ครู จึ ง มี
บทบาทในการให้คาแนะนาสั่งสอน ให้ความรู้ความเข้าใจ
ควรพู ดด้ วยถ้อยค าที่ไพเราะ สุภาพ นิ่มนวลด้ วยน้าใจ
หวั ง ดี ตลอดจนการช่ วยชี้ แ จงแนะน าหลั ก ความจริ ง
ความรู้ต่างๆ ด้วยความกระตือรือร้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิ ด

[9]

การเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูควรทาตนเสมอต้นเสมอปลาย
กั บผู้ เรี ยนอย่ างทั่ วถึ งและยุ ติ ธรรมรวมทั้ งรั บฟั งความ
คิดเห็นของผู้เรียนให้ความเสมอภาคแก่นักเรียนทุกคน
หลักธรรมประการสุดท้ายคือ พรหมวิหาร 4 ที่
ครู ค วรใช้ ต ลอดเวลาของทุ ก ขั้ น ตอนของการสอน
โดยพรหมวิหาร 4 นี้ถือเป็นหลักธรรมประจาใจสาหรับครู
เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อตัวครูได้แก่ เมตตา ความปรารถนา
ดี กรุณา ความสงสาร อยากช่วยเหลือศิษย์แต่ละคนให้
ฟั น ฝ่ า อุ ป สรรคทั้ ง ทางด้ า นวิ ธี เรี ย นและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ต น
มุ ทิ ต า ความยิ น ดี เมื่ อ เห็ น ผู้ เ รี ย นมี ค วามสุ ข ประสบ
ผลสาเร็จ ในการเรียน และอุเบกขา มีใจเป็นกลาง มั่นคง
ไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการสั่งสอนอบรมศิษย์โดยครูเปิด
ควรโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น นาเสนอข้อมูล
ที่ได้จากการสังเกต ในการปฏิบัติขึ้นตามทางเลือกวิธีคิด
นั้น โดยให้ผู้เรียนแสดงออกด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการพูด
การอ่าน ขั้นนี้ครูต้องไตร่ตรองถึงวิธีคิดของผู้เรียนด้วยใจ
เป็นกลางปราศจากอคติใดๆ ที่สาคัญครูควรมีความสงบ
เสงี่ ยม สารวมทั้งกาย วาจา ใจ มีอั ธยาศั ยที่ ดีงามเป็ น
แบบอย่างให้ศิษย์ในทุกเวลา

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด โยนิ โ สมนสิ ก าร
เพื่ อสร้ างความศรัทธาและแรงจู งใจเพื่ อช่ วยให้ ผู้เรี ยน
สามารถคิ ด และแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ จนเกิ ด ประสบ
ความส าเร็ จ เกิ ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง อั น จะยั ง ผล
สืบเนื่องให้ผู้เรียนเกิดทักษะการใช้ปัญญาในการคิด ที่
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตในภายภาคหน้าต่อไป
โดยมีครูคอยช่วยสนับสนุนด้วยการใช้หลักธรรม ในการ
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ ครู จะได้ ชื่ อว่าเป็ นบุ คคลผู้
พร้อมด้วยคุณธรรม และสอนศิษย์จากจิตวิญญาณความ
เป็นครู อย่างแท้จริง
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