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ทานเปนใคร ? 

 
ผูจัดการ 

  

ผูบริหาร 



การบริหาร  
Administration 

1. บริเวณ   Area, Building 

2. บริภัณฑ Hardware, Software, Equipment 

3. บริวาร   Staff 

4. บริษัท    Corporate 

บริ (รอบๆ) + หาระ (เคล่ือนไป) 



5. บริการ  Goods & Service   

6. บริกรรม  Training, Seminar, Conference 

7. บริคณห  Code, Principle 

8. บริภาษ   Blame 

 

                     

บริ (รอบๆ) + หาระ (เคล่ือนไป) 



9. บริจาค Charity  

11. บริบท CSR 
   

12. บรินายก Leader 

10. บริบาล Take Care 

บริ (รอบๆ) + หาระ (เคล่ือนไป) 
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ผู้นำ ดูที่ผู้ตาม



พระพุทธเจา 
เปนใคร ? 



ไดดวงตาเห็น “ธรรม” 

ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 



ดับไป 
 

ตั้งอยู 
 

เกิดข้ึน 
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พื้นสีดำ



วงจรชีวิตธุรกิจ 

X2 + Y2 = Z2 



ทรงสอน  

Presenter
Presentation Notes
ทรงวางแผนทรงเดินอุปกะพราหมณ์๑ มนุษย์เทวดาและพรหม ๘๐ โกฐ



ทรงสอน ... เหมือนทรงทํา 
ทรงทํา ... เหมือนทรงสอน 
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Presentation Notes
ทรงสอนสิ่งที่เป็นจริง และเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทรงรู้เข้าใจสิ่งที่สอนอย่างถ่องแท้สมบูรณ์ทรงสอนด้วยเมตตา มุ่งประโยชน์แก่ผู้รับคำสอนเป็นที่ตั้งไม่หวังผลตอบแทนทรงทำได้จริงอย่างที่สอน เป็นตัวอย่างที่ดีทรงมีบุคลิกภาพโน้มน้าวจิตใจ ให้เข้าใกล้ชิดสนิทสนมและพึงพอใจได้ความสุขทรงมีหลักการสอน และวิธีสอนยอดเยี่ยม



SUCCESS 

• Passion 
• Energy 
• Focus  
• Innovation 
 

 ฉันทะ 
 วิริยะ 
 จิตตะ 
 วิมังสา 

อิทธิบาท4 

Presenter
Presentation Notes
อิทธิบาท 4 Iddhipada: path of accomplishment; basis for success 1. ฉันทะ Chanda: will; zeal; aspiration / Passion2. วิริยะ Viriya: energy; effort; exertion; perseverance / Energy3. จิตตะ Citta: thoughtfulness; active thought; dedication /Focus4. วิมังสา Vimamsa: investigation; examination; reasoning; testing / R&D



สมาธิ สติ 



84,000 

สติ 





เปนเพียงความคิด 
และความคาดหวัง 

เปนเพียงความคิด 
และความทรงจํา 

อนาคต อดีต 

ชีวิตที่แทจริง 

มีอยูแคในปจจุบันขณะเทานั้น 

Presenter
Presentation Notes
ดีดนิ้ว



ลมหายใจ 





 

 

ทาน..เปน..ผูเลือก 





สติ 4.0 
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80? 

20? 

60? 















 

 



อธิษฐาน 

พระนางยโสธรา พิมพา 

สุมิตตาพราหมณี 
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อธิษฐาน แปลว่าตั้งใจ ไม่ได้แปลว่าขอ เพราะในศาสนานี้ ไม่มีอะไรบังเอิญ มีเหตุ จึงมีผล เพราะตั้งใจ เพราะตั้งความปรารถนามา  ในมุมมองของภรรยา พระนางโยโสธรา พิมพา แต่งงานอายุ 16 มีลูก 29 ซึ่งไม่น้อยเลยในอินเดียยุคนั้น ในวันที่คลอดลูกชาย สามีไม่มา ตื่นเช้ามาทราบข่าว ว่าสามีหนีออกจากวังไปแล้ว... ถ้าถามว่า เศร้าไหม ต้องตอบว่า เศร้ามาก พระนางเศร้า อดทน เลี้ยงลูก แต่พระนางก็ส่ง Reporter ออกไปติดตามดู แล้วมาส่งข่าว ทราบว่า ปลงผมแล้ว ห่มผ้ากาสายะ นอนพื้น พระนางก็สยายผม ลบดิลก มงคลที่หน้าผาก นอนพื้น ห่มผ้าสาหรี่สีขาว ไม่มีเครื่องประดับ เสวยมื้อเดียว พระนางทรงทำทุกอย่างตามพระสวามี เพียงแต่อยู่ในวัง เพื่ออะไร เพื่อที่จะได้พบกับสิ่งที่สวามีไปแสวงหา พระนางทำได้ทุกอย่างเพราะ พระนางอธิษฐานมา คือ ตั้งใจ ตั้งความปรารถนา มา ตั้งแต่ สี่ อศงไขย แสนมหากัปป์ มาแล้ว ตั้งแต่พระนางเป็นพราหมณี ชื่อ สุมิตตาพราหมณี ดรุณีน้อย เห็น สุเมธดาบส เป็นฤษีเหาะมาแล้วใช้มือเกี่ยดิน   ถากถางทางที่รก รอรับ ทีปังกรพระพุทธเจ้า เสด็จมา ถางทางรกยังไม่เสร็จดี ขาดแค่เพียง ที่เป็นดินเลนประมาณเท่าตัวคน สุเมธดาบส ก็ใช้กายนอนทับดินเลนนั้น อาราธนาให้ ทีปังกรพระพุทธเจ้าเหยียบหลัง  ข้ามไป แล้วอธิษฐานว่า ด้วยบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วยเถิด พระพุทธเจ้าทีปังกร ทรงหันมามีพุทธทำนาย ว่า สุมธดาบสนี้ในอนาคตกาลอันไกลโพ้น สี่อศงไขยแสนมหากัปป์ จะได้เป็นพระพุทธเจ้านามว่า โคดม ดรุณีน้อยพราหมณีสุมิตตา เห็นดีเห็นงาม ในคำอธิษฐาน จึงไปเก็บดอกบัว    มา แปดกำ แบ่งให้สุเมธดาบสถวายพระพุทธเจ้า ห้ากำ อีก สามกำ สำหรับตนเองถวายพระพุทธเจ้าทีปังกร แล้วอธิษฐาน ขอบุญที่ได้ถวายดอกบัวนี้แด่พระพุทธเจ้าให้ข้าพเจ้าได้เกิดมาเป็นคู่กับสุเมธดาบสนี้            ได้สนับสนุน ค้ำชูให้สุเมธดาบส ได้บำเพ็ญ บ่มบารมีทั้งสิบจนได้แจ้งในพระนิพพาน ในสี่อศงไขย แสนมหากัปป์ ข้างหน้าโน้น เถิด ...ความตั้งใจ..นี้มีพลัง..และส่งผลได้ยาวนาน  ในชาติพระเวชสันดร พระนางก็เกิดเป็น  พระนางมัทรี เป็นผู้อุปถัมก์ให้พระเวชสันดรได้บ่มทานบารมีให้เต็มเปี่ยม ถูกบริจาคเป็นปัญจมหาทาน คือทาน ที่บริจาคได้ยากยิ่ง 5 สิ่ง หนึ่งในนั้น คือ ภริยาบริจาค มานับชาติไม่ถ้วนผู้นำจึงใช้ความตั้งใจหรือตั้งเป้าหมาย เป็นเบื้องต้นแห่งการกระทำทั้งปวง Think and Do
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พระพุทธรูป 

ในหองผูบริหาร 
 
 



 
 ส้ินกิเลส 
 เกศแหลม  
 ตาดู 
 หูยาน 
 นั่งนาน 
 ขานไมตอบ 
 ยิ้มปลอบประโลมใจ 
 ตัดสินใหดวย     

ความยุติธรรม  
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การพูดคุยการสื่อสารในการทำงานให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
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โลกธรรม = ธรรมชาติของโลกธรรมชาติของโลก 6 ใบ8 ประการ



 





ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ 

คือ ...  



คนพบตัวเอง 
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Presentation Notes
เรื่องสหายภัททวัคคีย์ [๓๖] ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระนครพาราณสีตามพระพุทธาภิรมย์ แล้วเสด็จ จาริกไปโดยมรรคาอันจะไปสู่ตำบลอุรุเวลา และทรงแวะจากทาง แล้วเสด็จเข้าไปยังไพรสณฑ์ แห่งหนึ่ง ครั้นถึงไพรสณฑ์นั้นแล้ว ประทับนั่ง ณ โคนไม้ต้นหนึ่ง. ก็โดยสมัยนั้นแล สหายภัททวัคคีย์จำนวน ๓๐ คน พร้อมด้วยปชาบดีบำเรอกันอยู่ ณ ไพรสณฑ์แห่งนั้น. สหายคนหนึ่งไม่มีประชาบดี. สหายทั้งหลายจึงได้นำหญิงแพศยามาเพื่อ ประโยชน์แก่เขา. ต่อมาหญิงแพศยานั้น เมื่อพวกสหายนั้นเผลอตัวมัวบำเรอกันอยู่ ได้ลัก เครื่องประดับหนีไป. จึงพวกสหายนั้น เมื่อจะทำการช่วยเหลือสหาย เที่ยวตามหาหญิงแพศยา นั้น ไปถึงไพรสณฑ์แห่งนั้น ได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ ณ โคนไม้ต้นหนึ่ง ครั้นแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค แล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า พระผู้มีพระภาคเห็นหญิงบ้างไหม เจ้าข้า? พระผู้มีพระภาคทรงย้อนถามว่า ดูกรกุมารทั้งหลาย พวกเธอจะต้องการอะไรด้วย หญิงเล่า? ภัท. เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าเป็นสหายภัททวัคคีย์จำนวน ๓๐ คน ในตำบลนี้ พร้อมด้วย ปชาบดี บำเรอกันอยู่ในไพรสณฑ์แห่งนี้ สหายคนหนึ่งไม่มีปชาบดี พวกข้าพเจ้าจึงได้นำหญิง แพศยามาเพื่อประโยชน์แก่เขา ต่อมา หญิงแพศยานั้น เมื่อพวกข้าพเจ้าเผลอตัวมัวบำเรอกันอยู่ ได้ลักเครื่องประดับหนีไป เพราะเหตุนั้น พวกข้าพระองค์ผู้เป็นสหายกัน เมื่อจะทำการช่วยเหลือ สหาย จึงเที่ยวตามหาหญิงนั้นมาถึงไพรสณฑ์แห่งนี้ เจ้าข้า. ภ. ดูกรกุมารทั้งหลาย พวกเธอสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ข้อที่พวกเธอแสวงหาหญิง หรือแสวงหาตนนั้น อย่างไหนเป็นความดีของพวกเธอเล่า? ภัท. ข้อที่พวกข้าพระองค์แสวงหาตนนั่นแล เป็นความดีของพวกข้าพเจ้า เจ้าข้า. ภ. ดูกรกุมารทั้งหลาย ถ้าอย่างนั้นพวกเธอนั่งลงเถิด เราจักแสดงธรรมแก่พวกเธอ. พวกสหายภัททวัคคีย์เหล่านั้น รับพระพุทธาณัติพจน์ว่า อย่างนั้น เจ้าข้า ถวายบังคม พระผู้มีพระภาคแล้ว นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถา แก่พวกเขา คือทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความต่ำทราม ความเศร้าหมองของ กามทั้งหลาย และอานิสงส์ในความออกจากกาม. เมื่อพระองค์ทรงทราบว่า พวกเขามีจิตสงบ มีจิตอ่อน มีจิตปลอดจากนิวรณ์ มีจิตเบิกบาน มีจิตผ่องใสแล้ว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค. ดวงตา เห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้น ทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา ได้เกิดแก่พวกเขา ณ ที่นั่งนั่นแล ดุจผ้าที่สะอาด ปราศจากมลทิน ควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดี ฉะนั้น. พวกเขาได้เห็นธรรมแล้ว ได้บรรลุธรรมแล้ว ได้รู้ธรรม แจ่มแจ้งแล้ว มีธรรมอันหยั่งลงแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้ว ปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัย ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา ได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาค ว่า พระเจ้าข้า พวกข้าพระองค์พึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ดังนี้ แล้วได้ตรัสต่อไปว่า ธรรม อันเรากล่าวดีแล้ว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด. พระวาจานั้นแล ได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้น.



ตั้งใจ  
ใชศักยภาพ  

ดวยความม่ันคง  
และ 

ทําทันที  





คุยกันที.่... 

Line id : krishnaboonyachai 
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