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บทน�า
	 การบรหิารการศึกษาของไทยในปัจจบุนัถอืได้ว่า	ประสบผลส�าเรจ็ได้ระดบัหนึง่	การพฒันาระบบ

การบรหิารการศกึษาของไทยให้เจรญิรดุหน้าดยีิง่ขึน้กว่าทีเ่ป็นอยูน่ี	้นบัเป็นเรือ่งทีท้่าทายความสามารถ

ของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ	 แม้นักวิชาการหลายฝ่ายจะพยายามระดมความคิดเพื่อท่ี

จะช่วยกันพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของไทยแล้วก็ตาม	แต่ก็ยังต้องมีการแสวงหาระบบและวิธีการ

ที่เหมาะสมมาจัดด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา	

	 ทุกครั้งที่มีการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ	จึงต้องมีการน�าเสนอรูปแบบการพัฒนาระบบ

การบริหารการศึกษาไทยที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างบูรณาการในทุกด้าน	และหนึ่งในบรรดา 

กระบวนการจัดการบริหารการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ	 และมีการน�าเสนอในหลากหลายแง่มุมมาก

ที่สุดก็คือ	 การจัดการบริหารการศึกษาตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา	 เพราะมีลักษณะสัมพันธ์และ

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากท่ีสุด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจัดการศึกษาที่ยึดหลัก

ไตรสิกขา	 คือ	 ศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 ซึ่งมีลักษณะเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบของการฝึกอบรมที่เน้น

ภาคปฏิบัติมากกว่าจะเป็นการเรียนการสอนในทางทฤษฎี	

	 ด้วยเหตุที่แนวคิดของพระพุทธศาสนาซ่ึงให้ความส�าคัญต่อการจัดการศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนา

บคุคลให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์พร้อมทัง้ร่างกาย	จิตใจ	และสติปัญญานีเ้อง	การเรียนรู้กระบวนการบริหาร

การศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนาจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบการบริหาร

การศึกษาของไทยในอนาคตให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง	 ๆ	 ขึ้นไป	 เพราะฉะนั้น	 การน�าเสนอเนื้อหา	 เร่ือง	 

“การบริหารการศึกษาไทยในอนาคต”	 ในบทนี้	 จึงได้ก�าหนดขอบข่ายของเนื้อหาโดยเริ่มจากหัวข้อ	 

ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัการบรหิารการศกึษา	จดุมุง่หมายและองค์ประกอบของการศกึษา	และกระบวนการ

จัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
	 กระบวนการบริหารการศึกษาตามแนวคิดของนักการศึกษาชาวตะวันตกมีการกล่าวถึงไว้อย่าง

หลากหลาย	 แต่ในที่นี้ขอน�าเสนอแนวคิดของกระบวนการบริหารการศึกษาที่รู้จักในรูปของอักษรย่อ

ภาษาอังกฤษว่า	“POSDCoRB”	ได้แก่

	 	 ๑.		P	=	Planning	หมายถึง	การวางแผนล่วงหน้าว่าองค์การจะต้องท�าอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย

	 	 ๒.		O	 =	 Organizing	 หมายถึง	 การจัดองค์การ	 การก�าหนดโครงสร้าง	 การแบ่งส่วนงาน	 

การจัดสายการบังคับบัญชา	และการก�าหนดต�าแหน่งหน้าที่

	 	 ๓.		S	 =	 Staffing	 หมายถึง	 การบริหารงานบุคคล	 ได้แก่	 การจัดอัตราก�าลัง	 การสรรหา	 

การพัฒนา	การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�างาน	การประเมินผลงาน	การพิจารณาความดีความชอบ	

การให้สวัสดิการ	และการให้พ้นจากงาน	

	 	 ๔.		D	=	Directing	หมายถึง	การอ�านวยการ	การตัดสินใจ	การวินิจฉัยสั่งการและการควบคุม

บังคับบัญชา	

	 	 ๕.		Co	=	Co-ordinating	หมายถึง	การประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ	เพื่อด�าเนินการ

ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน	

	 	 ๖.		R	=	Reporting	หมายถึง	การรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การ	เพื่อให้สมาชิกของ

องค์การทราบความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน	

	 	 ๗.		B	=	Budgeting	หรอื	การจดัท�างบประมาณ	หมายถงึ	การท�าโครงการจดัสรรงบประมาณ	

การท�าบัญชี	และการควบคุมค่าใช้จ่ายให้รอบคอบรัดกุมและตรวจสอบ
1

	 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารการศึกษา	 ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอกระบบ

ก็ตาม	ต้องมีการบริหารงานวิชาการ	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานกิจการนักเรียน	การบริหาร

งานประเมนิความดคีวามชอบ	การบรหิารงานอาคารสถานที	่การบรหิารงานกจิการนกัเรยีน	การบริหาร

งานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน	เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้

มีความรู้	ความเข้าใจ	ความคิด	และทัศนคติที่ดี

 
1
 ส�านักงานบริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งประเทศไทย,	 กรมการศาสนา,	 กระทรวง	

ศึกษาธิการ,	แนวทางการบริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย,์	 (กรุงเทพมหานคร:	 โรงพิมพ์การศาสนา,	
๒๕๓๙),	หน้า	๘-๔๑.
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จุดมุ่งหมายและองค์ประกอบของการศึกษา
	 ๑)	จุดมุ่งหมายของการศึกษา

	 จดุมุง่หมายของการศกึษาจะต้องท�าให้คนเข้าใจชวีติ	น�าความรู้ทีไ่ด้รบัจากการฝึกฝนพฒันา	ท�าให้

เกิดประโยชน์ต่อชวีติมากทีส่ดุ	โดยมองการศกึษากบัชวิีตเป็นเร่ืองเดียวกันว่า	“จุดมุง่หมายของการศกึษา

เป็นสิ่งเดียวกับจุดมุ่งหมายของชีวิต	 หรือการศึกษาเป็นกิจกรรมของชีวิต	 ด้วยชีวิต	 และเพ่ือชีวิต”
2
  

ซึง่บคุคลทีเ่ป็นต้นแบบทางการศกึษา	คอื	พระพทุธเจ้าโดยอธบิายว่า	เมือ่ก่อนทีจ่ะทรงฝึกพระองค์กเ็ป็น

มนุษย์อย่างพวกเรานี้	เราจึงมีศักยภาพที่จะฝึกให้ประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้าได้	พระพุทธเจ้า	ทรงเป็น

ผู้ประเสริฐอย่างยิ่ง	 ได้ตรัสรู้สัจธรรมเราจึงตั้ง	 “พุทธะ”	 ขึ้นมาเป็นแม่แบบว่า	 ดูสิมนุษย์ที่ฝึกดีถึงที่สุด

แล้วจะมีปัญญารู้สัจธรรม	 บริสุทธิ์	 หลุดพ้น	 เป็นอิสระ	 อยู่เหนือโลกธรรมมีความสุข	 มีชีวิตที่ดีงาม	 

มีคุณธรรม	ความดีงามที่สมบูรณ์	เป็นที่พึ่งของชาวโลก	เลิศประเสริฐขนาดนี้
3

	 จุดมุ่งหมายของการศึกษาในแง่ที่เป็นหน้าที่พื้นฐานที่ส�าคัญ	สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษามีหน้าที่	

๒	ประการ	คือ	หน้าที่ในการถ่ายทอดศิลปวิทยา	(ถ่ายทอดความรู้)	ได้แก่	การถ่ายทอด	รักษา	ส่งเสริม

เพิ่มพูน	 วิชาการและวิชาชีพ	 และหน้าที่ในการชี้แนะให้รู้จักการด�าเนินชีวิตท่ีดีงามถูกต้องและการ 

ฝึกฝนพัฒนาตนให้ถึงความสมบูรณ์พร้อม	 จุดมุ่งหมายนี้ถือเป็นหน้าที่ที่เป็นเร่ืองของการศึกษาแท้	 ๆ	 

เป็นเนื้อตัวแท้ของการศึกษา
4
	 จากข้อความข้างต้นสามารถแบ่งจุดมุ่งหมายของการศึกษาได้เป็น	 ๒	

ประการ	คือ

  ๑.		จุดมุ่งหมายในการถ่ายทอดความรู้ศิลปวิทยา	จุดมุ่งหมายของการศึกษาชนิดนี้เป็นการ

ศึกษาภายนอกที่จะต้องอิงอาศัยวัตถุภายนอกเป็นหลักซ่ึงเรียกว่า	 “ปรโตโฆสะ”	 หมายถึง	 การอาศัย

ความรู้ภายนอกเป็นฐานส�าคัญ	 ปัจจัยท่ีจะท�าให้การถ่ายทอดความรู้ได้ดีนั้น	 พระพรหมคุณาภรณ์	 

กล่าวว่า	ไม่มใีครจะท�าหน้าท่ีนีไ้ด้ดท่ีีสดุเท่ากบัคร	ูนอกจากครจูะท�าหน้าทีถ่่ายทอดวชิาความรูโ้ดยตรงแล้ว	

สังคมและธรรมชาติแวดล้อมก็เป็นปัจจัยหนุนให้เกิดความสมดุลต่อการพัฒนาด้านนี้เป็นอย่างดี

	 	 ดังนั้น	โรงเรียน	(หรือครู)	จึงจ�าเป็นจะต้องสอนวิชาการต่าง	ๆ	ตลอดจนการฝึกฝนอบรมให ้

ผูศ้กึษาได้รบัความรู	้ความช�านาญอย่างดเีลศิ	ทัง้นีก้เ็พือ่เป้าหมายในการด�ารงชวิีตในเบือ้งต้นของผูศ้กึษา

ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด	 ให้เกิดความส�าเร็จตามความถนัดและความสนใจของผู้ศึกษา	การถ่ายทอด

ประเภทนี้จัดว่า	เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ผู้ศึกษาจะน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเลี้ยงชีพเท่านั้น	

 2
 พระราชวรมุนี	(ป.	อ.	ปยุตฺโต),	ปรัชญาการศึกษาไทย,	พิมพ์ครั้งที่	๒,	(กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์มูลนิธิ

โกมลคีมทอง,	๒๕๒๕),	หน้า	๙-๑๐.

 3
 พระธรรมปิฎก	 (ป.	 อ.	 ปยุตฺโต),	แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา,	 (กรุงเทพมหานคร:	 โรงพิมพ์การศาสนา,	

๒๕๔๓),	หน้า	๔๘.

 
4
 พระเทพเวที	(ป.	อ.	ปยุตฺโต),	การศึกษาสากลบนฐานแห่งภูมิปัญญาไทย,	หน้า	๕๗-๕๘.
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	 	 ๒.		จดุมุง่หมายเพือ่พฒันาให้เป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์	จากการศกึษาจุดมุง่หมายในข้อแรกแล้ว

พบว่า	การถ่ายทอดความรูจ้ากผู้อืน่ท่ีเรยีกว่า	ปรโตโฆสะ	ซึง่เป็นการถ่ายทอดศลิปวทิยานัน้	การถ่ายทอดนัน้

แม้จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อผู้รับการศึกษาก็ตาม	 แต่ก็ยังไม่สามารถให้ผู้รับการศึกษาบรรลุ 

เป้าหมายสูงสุดของชีวิตได้	ก็เนื่องมาจากว่าการศึกษาที่แท้จริงคือการศึกษาชีวิตของตนเอง	เพื่อให้รู้จัก

ตนเองและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	ท่ีมอียูด้่วยตนเองได้	จงึจ�าเป็นจะต้องอาศยัการพัฒนาภายในหรอื

การศึกษาทีก่่อให้เกดิความรูภ้ายในเรยีกว่า	โยนโิสมนสกิาร	คอืการศกึษาชีวติและสรรพสิง่โดยพจิารณา

ด้วยใจอันแยบคาย	มีการคิดถูกวิธีความรู้จักคิดหรือคิดเป็น
5

	 	 ดังนั้น	การศึกษาโดยใช้องค์ประกอบภายใน	คือ	การพิจารณาสิ่งต่าง	ๆ 	ด้วยตนเองนี้	เป็นการ

ศึกษาในส่วนที่สามารถจะกระตุ้น	 ก่อให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์	

หรอืเพือ่ให้บรรลจุดุมุง่หมายของการศกึษาทีแ่ท้จริงได้ซ่ึงถือว่าเป็นขัน้สุดท้าย	มนษุย์ทีส่มบรูณ์คอือะไร	

“มนุษย์หรือชีวิตที่สมบูรณ์นั้น	 คือ	 การมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา	 อยู่อย่างไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน	 

อยูอ่ย่างอสิระ	อยูอ่ย่างประสานกลมกลนืกบัธรรมชาต	ิหรอือยูอ่ย่างไม่มทีกุข์”
6
	มนษุย์ทีส่มบรูณ์จงึเป็น

บคุคลทีม่จีติใจเป็นอิสรภาพจากการครอบง�าด้วยอวชิชา	รูจ้กัตนเอง	ไม่ถกูปัญหาหรอืพนัธนาการครอบง�า	

ด�าเนินชีวิตอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสังคมตลอดถึงธรรมชาติแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการสร้างสรรค์

ฝ่ายเดียว	

	 	 ฉะนั้น	 ปรโตโฆสะ	 จึงเป็นปัจจัยตัวหนุนให้เกิดโยนิโสมนสิการ	 ในส่วนของโยนิโสมนสิการนี้	

ผู้รับการศึกษานั้นต้องเป็นผู้คิดพิจารณาเหตุต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เกิดปัญญาและน�ามาแก้ปัญหาได้	 การคิด 

ในการแก้ปัญหานี้จึงเกิดข้ึนโดยตรงต่อผู้ได้รับการศึกษา	 และองค์ประกอบภายใน	 ซึ่งต้องอาศัย 

องค์ประกอบภายนอกคือกัลยาณมิตรคอยสนับสนุน	 ซึ่งทั้งองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบ

ภายในจะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงคอยสนับสนุนกันอยู่เสมอ	 จุดหมายท้ัง	 ๒	 ประการนี้จึงท�าให ้

ทราบว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่คอยสนับสนุนกันและกันและเชื่อมโยงสัมพันธ์สอดคล้องกันเสมอ

	 ๒)	องค์ประกอบของการศึกษา

	 เมื่อการศึกษานั้นก็มิได้แยกออกไปจากการด�าเนินชีวิตของมนุษย์	จุดมุ่งหมายของการศึกษากับ

จุดหมายของชีวิตเป็นอันเดียวกันแล้ว	 ต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการศึกษาโดยพิจารณา

จากแนวคิดเรื่องครู	 นักเรียน	 โรงเรียน	 หลักสูตร	 องค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอก	 

ได้แก่

 5
 พระราชวรมุนี	 (ประยุทธ์	 ปยุตฺโต),	ทางสายกลางของการศึกษาไทย,	 (กรุงเทพมหานคร:	 อมรินทร์	 

พริ้นกรุ๊ฟ,	๒๕๐๐),	หน้า	๑๔๓.

 6
 พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต),	พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ),	หน้า	๙๓.
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	 	 ๑.		แนวคดิเรือ่งครู	ในแนวคดิเรือ่งครนูัน้	ค�าว่า	“ครู”	โดยมองท่ีหน้าทีแ่ละคณุธรรมเป็นหลกั	

ตามที่ปรากฏในสิงคาลสูตร	ครู	จัดว่าเป็นบุคคลส�าคัญเบื้องขวาในทิศทั้ง	๖
7
	 เป็นบุคคลที่ควรแก่บูชา	

เคารพ	เป็นบุคคลที่มีความส�าคัญยิ่ง	ครูนั้นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีลักษณะของครูที่ดี	มี	๘	ประการ

ได้แก่	๑)	มีความรู้ดี	๒)	มีการเตรียมการสอน	๓)	มีบุคลิกภาพที่ดี	๔)	มีความประพฤติดี	๕)	 รู้ความ 

มุ่งหมายการศึกษา	 สอนให้รู้และเข้าใจจุดหมายปลายทางของการศึกษา	 สอนให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น	 

ท�าเป็น	๖)	มีจิตวทิยา	ครคูวรมจีติวทิยาเพือ่จะได้น�ามาประยกุต์ใช้กบัการสอนของตน	๗)	มกีารปกครอง

ทีด่	ีครทูีด่ต้ีองเป็นผูเ้ท่ียงตรง	ให้ความสนใจนกัเรยีนทุกคน	หมัน่เอาใจใส่ดแูลการเรยีนและความประพฤติ

ของนักเรียน	๘)	มีการวัดผล	เพราะท�าให้ครูได้ทราบผลแห่งการสอนของตนว่าผลเป็นอย่างไร	นักเรียน

มีความเข้าใจหรือไม่
8

 	 ๒.	แนวคดิเร่ืองนกัเรียน	บทบาทหน้าทีข่องนกัเรยีนไว้ว่า	“นกัเรยีน	คอื	ผูม้หีน้าทีใ่นการศกึษา

และสร้างการศึกษา	(ปัญญาและคุณธรรม)	ให้เกิดแก่ตนเองหรือการท�าตนให้เป็นผู้มีการศึกษา”
9

	 	 ๓.	แนวคิดเรื่องโรงเรียน	บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนนั้นเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้และเป็น

สถานที่ที่อ�านวยความสะดวกต่อการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 ดังนั้น	 จึงน�าหลักธรรมเรียกว่า	

“รุ่งอรุณของการศึกษา”	 มาใช้ปรับปรุงเป็นบรรยากาศภายในโรงเรียน	 แสดงลักษณะอันเป็นปัจจัย

สนบัสนนุองค์ประกอบภายนอกไว้	๗	ประการ	ได้แก่
10

 ๑)	โรงเรียนต้องสร้างบรรยากาศให้รู้จักเลือกหา

แหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดี	๒)	โรงเรียนต้องสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีชีวิตอยู่กับสังคมอย่างเป็น

ระเบียบ	๓)	โรงเรียนต้องสร้างบรรยากาศให้	มีแรงจูงใจใฝ่รู้	รู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่ถูกต้อง	เรียกว่า	ฉันทะ	

ท�าให้เกิดความพอใจในสิ่งดีงาม	 ความจริง	 ความสงบ	 เป็นส่ิงแสดงออกจากแรงจูงใจใฝ่สร้างสรรค	์ 

๔)	 โรงเรียนต้องสร้างบรรยากาศให้	 มีความมุ่งม่ันพัฒนาตนเองอย่างมีศักยภาพ	 ด้วยความแน่วแน่	 

เพื่อพัฒนาศักยภาพในความเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐ	 สามารถฝึกฝนได้	 และให้การศึกษาพัฒนา

จิตเต็มความสามารถของตน	 เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 ๕)	 โรงเรียนต้องสร้าง

บรรยากาศให้นักเรียนมีการปรับปรุงทัศนคติตลอดทั้งความเชื่อ	แนวความคิด	ความเข้าใจ	มีค่านิยมที่ดี

งาม	 ถูกต้องตามท�านองคลองธรรม	 เป็นไปตามเหตุและปัจจัย	 หรือโลกทัศน์	 และชีวทัศน์	 แห่งความ 

 7
 ที.ปา.	(บาลี)	๑๑/๒๖๘/๑๖๔-๑๖๕.

 8
 กรมการศาสนา	 กระทรวงศึกษาธิการ,	 แนวทางการด�าเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์,	

(กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์การศาสนา,	๒๕๔๕),	หน้า	๙๗-๑๐๑.

 9
 พระราชวรมุนี	(ประยุทธ์	ปยุตฺโต),	ปรัชญาการศึกษาไทย,	หน้า	๑๓๔	.

 10
 ดรูายละเอยีดใน	พระเทพเวท	ี(ประยทุธ์	ปยตุโฺต),	การศกึษาสากลบนฐานแห่งภมูปัิญญาไทย,	หน้า	๒๑๔-

๒๒๘.
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เป็นอยู่อย่างสมเหตุสมผล	๖)	 โรงเรียนต้องสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีสติสัมปชัญญะ	กระตือรือร้น 

อยู่ตลอดเวลา	 พร้อมที่จะเปลี่ยนตนเองให้ตื่นตัว	 มีการเรียนรู้	 พัฒนาตัวเอง	 เร่งรัดการงานต่าง	 ๆ	 

ไม่ปล่อยปะละเลย	ในด้านการศึกษา	จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท	๗)	โรงเรียนต้องสร้าง

บรรยากาศให้นักเรียนมีการแก้ไขปัญหาและพึ่งตนเองได้ด้วยความคิดรู้จักพิจารณา	รู้จักส�านึกมองเห็น

คุณค่า	และเรียนรู้สิ่งต่าง	ๆ	หรือสถานการณ์จากประสบการณ์เรียนรู้ที่ถูกต้อง	คิดแก้ไขปัญหา	รู้จักคิด

วิเคราะห์สืบสาวหาสาเหตุ	ให้เข้าถึงความรู้ที่แท้จริงให้ได้	ที่เรียกว่า	โยนิโสมนสิการ	

	 	 ทั้งหมดนี้ต้องมีการบูรณาการสถาบันการศึกษาเข้าในระบบจริยศึกษาของชุมชนหรือ 

บูรณการจริยศึกษาของโรงเรียนให้เข้ากับระบบจริยศึกษาของชุมชน	 การศึกษาไม่ใช่เป็นงานผูกขาด

โรงเรียนแต่ฝ่ายเดียว	 โดยเฉพาะจริยศึกษายิ่งเป็นภารกิจที่ชุมชนหรือสังคมทุกส่วนจะต้องร่วมมือ

ประสาน	 โดยท่ีโรงเรียน	 วัด	 และบ้านมีส่วนอยู่ในระบบจริยศึกษาอย่างกลมกลืนเป็นอันเดียวกัน
11

  

แต่หากให้โรงเรียน	 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบ้าน	 วัด	 สังคมและชุมชนนั้นและอาศัยกันและกันที่จะ

พัฒนาการศึกษาให้ถึงจุดหมายที่แท้จริง

	 	 ๔.		แนวคิดเร่ืองหลักสูตร	 ในประเด็นเรื่องของหลักสูตร	 ควรเสนอให้มีการน�าหลักธรรม 

ทางพระพุทธศาสนาเข้ามาประยกุต์ใช้และบรรจไุว้ในหลกัสตูรของการศกึษา	เพราะหลักธรรมทีป่รากฏ	

ในพระพุทธศาสนานั้นมีเหตุมีผลสามารถแก้ปัญหาชีวิตของมนุษย์ทั้งภายในและภายนอกได้ด	ี 

เป็นหลกัสตูรทีค่รอบคลมุชวีติทัง้หมด	ศกึษาชีวติทกุแง่ทกุมมุและเพ่ือให้เกดิความเข้าใจชีวติ	จึงจะพัฒนา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 ๕.		องค์ประกอบภายใน	 ได้แก่	 โยนิโสมนสิการอันเป็นการใช้ความคิดอย่างถูกวิธี	 โยนิโส-

มนสิการนั้นมีความส�าคัญอย่างไร	 มีพุทธพจน์ที่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ปรากฏอยู่มากมาย	 ซึ่งชี้ให้เห็นถึง 

ความส�าคญัของโยนโิสมนสกิารว่า	“ดกูรภิกษท้ัุงหมาย	เมือ่พระอาทติย์จะขึน้	สิง่ทีข่ึน้ก่อน	สิง่ทีเ่ป็นนมิติ

มาก่อน	 คือ	 แสงเงินแสงทอง	 สิ่งที่เป็นเบื้องต้น	 เป็นนิมิตมาก่อนเพ่ือความบังเกิดแห่งอริยมรรคอัน

ประกอบด้วยองค์	๘	ของภิกษุ	คือความถึงพร้อมแห่งการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย	(โยนิโสมนสิการ)	

ฉันน้ัน	 เหมือนกัน	 ดูกรภิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย	 (โยนิโส-

มนสิการ)	 พึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์	๘	 จักกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรค 

อันประกอบด้วยองค์	๘
12

	แบ่งเป็น	๑๐	ประการ	ได้แก่
13

 ๑) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย	๒)	วิธีคิด

แบบแยกส่วนประกอบ	๓)	วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์	หรือวิธีคิดแบบรู้เท่าทันสภาวะธรรมชาติ	๔)	วิธีคิด

 11
 พระเทพเวที	(ประยุทธ์	ปยุตฺโต),	ท�าไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา,	หน้า	๓๗-๓๘.

 12
 ส�.ม.(บาลี)	๑๙/๕๕/๒๓-๒๔.

 13
 พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.	อ.	ปยุตฺโต),	พุทธธรรม	(ฉบับปรับปรุงและขยายความ),	หน้า	๖๗๖-๗๐๙.
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แบบอริยสัจจ์	 ๕)	 วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์	 ๖)	 วิธีคิดแบบเห็นโทษและทางออก	 หรือพิจารณา 

ให้เหน็ครบทัง้	อสัสาทะ	อาทนีวะ	และนิสสรณะ	เป็นการมองสิง่ทัง้หลายตามความเป็นจรงิอกีแบบหนึง่	

ซึง่เน้นการยอมรบัความจรงิตามสิง่นัน้	ๆ 	เป็นอยูทุ่กแง่ทกุด้าน	ทัง้ด้านดด้ีานเสยี	และเป็นวธิคีดิทีต่่อเนือ่ง

กับการปฏิบัติมาก	เช่น	บอกว่าก่อนจะแก้ปัญหาจะต้องเข้าใจปัญหาให้ชัดเจน	และรู้ที่ไปให้ดีก่อน	หรือ

ก่อนจะละจากสิ่งหนึ่งไปหาอีกสิ่งหน่ึง	 ต้องรู้จักท้ังสองฝ่ายดีพอที่จะให้เห็นได้ว่าการละและไปหานั้น	

หรือการทิ้งอย่างหนึ่งไปเอาอีกอย่างหนึ่งนั้น	 เป็นการกระท�าที่รอบคอบสมควรและดีจริง	 ๗)	 วิธีคิด 

แบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม	 หรือการพิจารณาเก่ียวปฏิเสวนา	 ๘)	 วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม	 

อาจเรียกง่าย	ๆ 	ว่า	การวิจัยแบบเร้ากุศล	หรือคิดแบบกุศลภาวนา	๙)	วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน	

หรือวิธีคิดแบบมีธรรมอารมณ์เป็นที่ตั้ง	๑๐)	วิธีคิดแบบวิภัชชวาท	

	 	 ๖.		องค์ประกอบภายนอก	ได้แก่	ปรโตโฆสะ	คอื	เคร่ืองชกัจูงจากภายนอก	ฝ่ายท่ีดี	โดยเฉพาะ

คือ	 กัลยาณมิตร	 ท้ังผู้ท่ีเสวนาคบหาใกล้ชิด	 และหมายถึงสิ่งแวดล้อมทางสังคม	 เช่น	 บิดามารดา	 ครู

อาจารย์	 เพื่อน	 สื่อมวลที่ดี	 เป็นต้น
14

	 องค์ประกอบภายนอกของการศึกษา	 คือ	 กัลยาณมิตร	 หรือ 

สิ่งแวดล้อมที่ดี	 มีความส�าคัญมาก	 ดังนั้น	 การหากัลยาณมิตรท่ีดีค่อยแนะน�าสั่งสอน	 รวมไปถึง 

สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เก้ือกูล	 เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้	 พัฒนาตนเองและเป็นส่ิงสนับสนุน 

องค์ประกอบภายในเป็นอย่างดี

กระบวนการจัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา
	 การศึกษาเป็นเรื่องของชีวิต	 มองชีวิตเป็นทั้งกระบวนการ	 โดยไม่แยกออกกระจัดกระจายไป 

คนละทศิละทาง	เกีย่วกับเรือ่งน้ี	พระพรหมคณุาภรณ์	(ป.	อ.	ปยุตโฺต)	ได้น�าเสนอหลกัธรรมทางพระพทุธ-

ศาสนามาเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา	เพื่อพัฒนาคนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	

เพือ่ให้เกิดการพฒันาทกุ	ๆ 	ด้าน	ไปพร้อม	ๆ 	กนั	และได้กล่าวย�า้หลักการศกึษาตามแนวทางแห่งไตรสิกขา

ไว้ว่า	 “มนุษย์เกิดมาแล้วต้องมีสิกขา	 เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องศึกษา	 หรือเป็นสัตว์ที่ต้องฝึก	 คือ	 

ต้องเรียน	ต้องฝึกฝนพฒันา	ถ้าไม่มกีารศึกษามนษุย์จะมชีวีติทีด่ไีม่ได้	อนันีเ้ป็นเรือ่งธรรมชาต”ิ
15

	ฉะนัน้	

จึงควรน�าหลักไตรสิกขามาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของชาติ	 ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและ

พัฒนาตนเองให้ครบทั้ง	๓	ด้าน	ดังนี้

 14
 พระราชวรมุนี	(ประยุทธ์	ปยุตฺโต),	ปรัชญาการศึกษาไทย,	หน้า	๓๑.

 15
 พระธรรมปิฎก	 (ป.	 อ.	 ปยุตฺโต),	การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน,	 พิมพ์ครั้งที่	 ๓,	 (กรุงเทพมหานคร:	 

สหธรรมิก,	๒๕๓๙),	หน้า	๑๓.
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  ๑.		ศีล	ได้แก่	การพัฒนาด้านพฤติกรรมทางกาย-วาจา	และการใช้อินทรีย์	ศีลเป็นการฝึกฝน

พัฒนาพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับโลกภายนอก	หมายถึง	การศึกษาช่วยพัฒนาพฤติกรรมด้วยการ

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้	 เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	 สิ่งแวดล้อม 

ทางสังคม	มีเพื่อนมนุษย์	ญาติพี่น้อง	ทางวัตถุที่เป็นปัจจัย	๔	มีสิ่งของเพื่อบริโภค	เครื่องใช้สอย	อุปกรณ์

เทคโนโลย	ีตลอดท้ังสิง่แวดล้อมทางธรรมชาต	ิต้องจดัการศกึษาเรยีนรู้เพือ่ให้มนษุย์มพีฤติกรรมทางกาย

และวาจา	สร้างอินทรีย์สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม	มี	 ตา	หู	 จมูก	ลิ้น	 กาย	ท�าให้เกิดพฤติกรรมสมดุลกัน	 

เริ่มตั้งแต่การด�าเนินชีวิตด้วยการประกอบอาชีพของตน	ไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียน	ไม่ก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนท�าลายสังคมแต่เป็นการสรรสร้างเพื่อเกื้อหนุนสังคม	ชุมชน
16

	 จากความหมายของศีลกับ 

การศึกษา	 ก็เพื่อพัฒนามนุษย์ให้มีระเบียบวินัย	 ควบคุมตนเองได้	 ในทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ	์

เกี่ยวกับศีลนั้น	 ท่านได้จัดแบ่งศีลกับการศึกษาออกเป็น	๔	 ด้าน	 ได้แก่	 ๑)	 ศีลช่วยท�าให้เกิดวินัยเป็น

แม่บทของชุมชน	มองที่คนอยู่ร่วมกันเป็นหน่วยงาน	ชุมชน	องค์กร	ตลอดทั้งประเทศชาติ	 ย่อมมีการ 

ส่งเสริม	 เรียนรู้กฎหมาย	เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่คณะ	๒)	ศีลช่วยท�าให้เกิดการ

ส�ารวมอินทรีย์	๓)	ศีลช่วยให้หาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ	(อาชีวปาริสุทธิ)	ท�าให้เกิดพฤติกรรมปกติในการ

แสวงหาปัจจยัเล้ียงชีพ	๔)	ศลีช่วยในการเสพบริโภคปัจจยัด้วยสตปัิญญา	ก่อให้เกดิพฤตกิรรมการบรโิภค

ที่ถูกต้อง	ไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ตนเอง	สังคม	แก่โลก	รู้จักวิธีบริโภคใช้สอยปัจจัย	๔	ด้วยความพอเพียง

กับความจ�าเป็นของการด�ารงชีวิต	 บริโภคด้วยความตระหนักถึงจุดมุ่งหมายของชีวิต	 บริโภคด้วยการ

พิจารณาจัดสรร	 ควบคุม	 และการละเว้น	 รวมทั้งเลิกเสพบริโภคส่ิงที่ไม่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนชีวิต	 เช่น	 

สิ่งท�าลายสุขภาพ	เป็นต้น
17

	 	 ๒.		สมาธิ	 ได้แก่	 การพัฒนาด้านจิตใจ สมาธิเป็นวิธีฝึกฝนพัฒนาจิตใจ	 หมายถึง	 การศึกษา 

ช่วยพัฒนาพฤติกรรมแห่งจิตใจให้เกิดสุขภาพที่ดี	 มีจิตใจปลอดโปร่ง	 สบาย	 ปราศจากความโลภ	 

เป็นการศึกษาเพื่อความสงบใจ	 ความตั้งใจ	 เพื่อสร้างแรงจูงใจ	 โดยเช่ือมโยงสภาพจิตใจที่มีคุณธรรม	

จริยธรรมเป็นตวัส�าคญั	เพือ่ให้เกิดความเมตตากรุณา	มคีวามรักใคร่ในเพ่ือนมนษุย์	ด้วยการไม่เบยีดเบยีน

ทั้งด้วยการกระท�า	 ด้วยความคิด	 ท�าให้จิตมีพลังมั่นคงแน่วแน่ต่อความดีงาม	 ดังน้ัน	 บุคคลท่ีผ่าน 

การเรียนรู้เรื่องสมาธิ	มีการฝึกฝนพัฒนาจิต	ย่อมท�าให้จิตมีคุณสมบัติพิเศษ	เช่น	การศึกษาเรียนรู้แล้ว

ฝึกสมาธิ	ย่อมท�าให้จิตมีคุณภาพ	ประณีต	ประเสริฐ	๒)	การศึกษาเรียนรู้สมาธิแล้วฝึกฝนพัฒนาจิตใจ

 
16

 พระธรรมปิฎก	(ป.	อ.	ปยุตฺโต),	การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตหรือการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต,	พิมพ์ครั้งที่	๒,	
(กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์สหธรรมิก,	๒๕๔๒),	หน้า	๓๗.

 17
 พระธรรมปิฎก	(ป.	อ.	ปยุตฺโต),	พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม,	หน้า	๑๑-๑๗.
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ให้มปีระสทิธภิาพ	๓)	การศกึษาเรยีนรูส้มาธแิล้วฝึกฝนพัฒนาจิตให้มคีวามสุข	เกดิภาวะเกือ้หนนุสุขภาพ

จิตใจในทางที่ดี
18

	 	 ๓.		ปัญญา	ได้แก่	การพฒันาด้านสตปัิญญา	เป็นการฝึกฝนพัฒนาความรู้	หมายถงึ	การศกึษา

เพ่ือพัฒนาปัญญา	 เม่ือบุคคลได้ผ่านการศึกษาแล้ว	 ย่อมเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า	 ท�าไม 

คนเราต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน	ท�าไมต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	เมื่อบุคคลไม่เบียดเบียนกัน	มีการ

ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้ว	ย่อมเกิดผลดีต่อตนเองและสังคม	ท�าให้มองเห็นคุณค่าและประโยชน์

ของการท�าความดี	ฉะนั้น	ความรู้ความเข้าใจเหตุผลท�าให้เกิดปัญญา	ซึ่งท�าให้จิตใจมีความพร้อมในการ

สร้างความดีและมีความสุข
19

 

	 	 ผลของการศึกษาพัฒนาปัญญาให้มีความรู้	 มีความสามารถแล้ว	 ปัญญาย่อมท�าให้เกิดการ 

เกื้อหนุนแก่จิตใจ	เกิดความปลอดโปร่งสบายเป็นอิสระได้	ซึ่งลักษณะการพัฒนาปัญญาย่อมกว้างขวาง	

ได้แก่	 ๑)	 การศึกษาพัฒนาปัญญาย่อมท�าให้การด�าเนินชีวิตที่มีคุณภาพ	 ๒)	 การศึกษาพัฒนาปัญญา 

ย่อมท�าให้ด�าเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม	๓)	การศึกษาพัฒนาปัญญาช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิต
20

	 รวมความว่า	กระบวนการจดัการศกึษาตามหลักไตรสิกขา	มศีลีคอื	เป็นเร่ืองการพัฒนาพฤติกรรม	

ทีส่มัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม	และการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในโลก	ลึกลงเข้าไป	เป็นเร่ืองของจิตใจ	กม็จุีดมองส�าคญั

ที่สมาธิ	 ซึ่งท�าให้จิตมั่นสนิทได้ที่เป็นกัมมนีย์	 คือ	 เหมาะท่ีจะใช้งาน	 เริ่มตั้งแต่งานช่วยให้เกิดกุศลคือ

คุณสมบัติดีงามต่าง	ๆ	เจริญงอกงาม	และสามารถไปจนถึงงานพัฒนาปัญญา	แต่ถ้าจะเอาเพียงปัญญา	

ไม่มีศีล	ไม่มีสมาธิเป็นฐาน	ก็จะจุ้นจ้าน	จับจด	วุ่นวาย	ไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริง	ต้องมีทั้งศีล	ทั้งสมาธิครบ	

และต้องบรรจบที่ปัญญา

สรุป
 การศึกษาเรื่อง	 การบริหารการศึกษาไทยในอนาคต ในบทนี้	 มีประเด็นศึกษาแบ่งเป็น	๓	 ส่วน

หลัก	ๆ 	ได้แก่ (๑)	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา	(๓)	จุดมุ่งหมายและองค์ประกอบของการ

ศึกษา	 และ	 (๔)	 กระบวนการจัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา	 ประเด็นศึกษาทั้งหมดมีสาระส�าคัญ 

พอสรุปได้แก่	ประเด็นศึกษาที่	๑	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา	ในที่นี้ได้น�าเสนอแนวคิด

ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่รู้จักในรูปของอักษรย่อภาษาอังกฤษว่า	 “POSDCoRB”	 ประเด็น

ศกึษาที	่๒	จดุมุง่หมายและองค์ประกอบของการศกึษา	การพูดถงึจุดมุง่หมายของการศกึษาในทีน่ีไ้ด้น�า

 18
 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๘-๒๑.

 19
 พระธรรมปิฎก	(ป.	อ.	ปยุตฺโต),	การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตหรือการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต,	หน้า	๕๐.

 20
 พระธรรมปิฎก	(ป.	อ.	ปยุตฺโต),	พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม,	หน้า	๒๒-๒๔.
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เสนอจดุมุง่หมายของการศกึษาตามแนวพระพทุธศาสนา	ประเด็นศกึษาที	่๓	กระบวนการจัดการศกึษา

ตามหลักไตรสิกขา เน่ืองจากการศึกษาเป็นเรื่องของชีวิต	 มองชีวิตเป็นทั้งกระบวนการ	 เพื่อพัฒนาคน 

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 ด้วยเหตุนี้จึงควรน�าหลักไตรสิกขามาเป็นแนวทางในการ

จัดการศึกษาของชาติ	 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะของตนเองให้ครบทั้ง	 ๓	 ด้าน	 คือ	 ๑)	ศีล	 ได้แก	่ 

การพัฒนาด้านพฤติกรรมทางกาย-วาจา	และการใช้อินทรีย์	เป็นการฝึกฝนพัฒนาพฤติกรรมด้านความ

สัมพันธ์กับโลกภายนอก	 หมายถึง	 การศึกษาช่วยพัฒนาพฤติกรรมด้วยการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู	้ 

เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมท่ีมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม	 ๒)	สมาธิ	 ได้แก่	 การพัฒนาด้านจิตใจ สมาธิ 

เป็นวิธีฝึกฝนพัฒนาจิตใจ	หมายถึง	การศึกษาช่วยพัฒนาพฤติกรรมแห่งจิตใจให้เกิดสุขภาพที่ดี	มีจิตใจ

ปลอดโปร่ง	สบาย	ปราศจากความโลภ	เป็นการศึกษาเพื่อความสงบใจ	๓)	ปัญญา	 ได้แก่	การพัฒนา

ด้านสติปัญญา เป็นการฝึกฝนพัฒนาความรู้	 หมายถึง	 การศึกษาเพื่อพัฒนาสติปัญญาระดับตัวบุคคล	

เมื่อบุคคลได้ผ่านการศึกษาแล้ว	 ย่อมเกิดความรู้อย่างถูกต้องว่า	 ท�าไมคนเราต้องไม่เบียดเบียนซ่ึงกัน 

และกัน	ท�าไมต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
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