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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรือ่ ง การวิเคราะห์พทุ ธวิธกี ารบริหารการศึกษาในพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษารูปแบบและหลักการบริหารการศึกษาในสมัยพุทธกาล ๒)
เพื่อศึกษาโครงสร้าง และองค์ประกอบของการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธศาสนา ๓) เพื่อวิเคราะห์
พุทธวิธีบริหารการศึกษาในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ผลการศึกษาพบว่า การบริหารการศึกษาในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงกระจายอ�ำนาจใน
การบริหารคณะสงฆ์ โดยมีประธานสูงสุดในการบริหารการศึกษา คือ พระพุทธเจ้าทรงด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ธรรมราชา โดยมอบให้พระสาวกเป็นพระอุปชั ฌาย์บวชให้กบั ผูเ้ ลือ่ มใสศรัทธาเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในพระ
ธรรมวินัย และพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรให้เป็นพระธรรมเสนาบดีรับผิดชอบงานด้านวิชาการ
พระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกฝ่ายซ้าย รับผิดชอบงานด้านบริหาร พระอานนท์เป็นเลขานุการส่วน
พระองค์ และทรงแต่งตั้งสาวกทั้งฝ่ายบรรพชิตเป็นเอตทัคคะและคฤหัสถ์เป็นผู้อุปถัมภ์การบริหารการ
ศึกษาแบบกระจายอ�ำนาจ โดยการบวชเรียนและทรงมอบให้พระสาวกเป็นผูบ้ ริหารจัดการศึกษา โดยการ
รับศิษย์มาบวชเรียน ยึดถือพระธรรมวินัยเป็นแนวทางการปฏิบัติของการศึกษาสงฆ์
ค�ำส�ำคัญ: การวิเคราะห์พุทธวิธี, การบริหารการศึกษา, พุทธศาสนาเถรวาท
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34

ธรรมทรรศน์

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๕๙

Abstract
The research work on “Analysis of Buddha’s Methods on Educational Administration in Theravada Buddhism” was the qualitative research. Its objectives were 1) to study
the form and the principles of educational administration in the time of the Buddha,
2) to study the structure and components of educational administration on the way of
Buddhism and 3) to analyze Buddha’s Methods on Educational Administration in
Theravada Buddhism.
On the result of study: it was found that in the form and the principles of
educational administration in the time of the Buddha, the Buddha empowered in
Sangha Order administration of which the highest president in educational administration
was the Buddha on the position of Phradhammaraja and allowed his disciples to be the
preceptor giving the ordination to the faithful people for studying Dhammavinaya and
the Buddha appointed Saliputta to be Phradhammasenabodi being responsible for
academic affairs and Mokkhalana to be the left most distinguished disciple being
responsible for the administrational affairs. PhraAnonta to be a private secretary and
appointed monk disciples as the foremost ones and lay disciples as the patrons of
educational administration in the form of decentralized administrative powers with giving
the ordination for study. He allowed his disciples to be the educational administrators
and managers by receiving persons to ordinate and study with regarding Dhammavinaya
as the way of Sangha educational operation.
Keywords: Analysis of Buddha’s method, Educational administration, Theravada
Buddhism, Theravada Buddhism

๑. บทน�ำ

พระพุทธศาสนาถือว่า เป็นศาสนาแห่ง
การศึกษาทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูเ้ ป็นศาสดาทรง
สั่งสอนเน้นให้พุทธบริษัทเข้าถึงแก่นของพระพุทธ
ศาสนาด้วยปัญญา และกระบวน การพัฒนาปัญญา
ก็คอื การศึกษาให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ สามารถน�ำ
ไปปฏิบัติได้ ซึ่งพุทธบริษัทที่ส�ำคัญเป็นผู้สืบทอด

พระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินยั ทีเ่ ป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบตั ิ
ตามหลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนา และเป็นผูฝ้ กึ
อบรมสัง่ สอนศีลธรรม จริยธรรม และเป็นผูน้ ำ� ด้าน
จิตใจของประชาชน ซึ่งเป็นบทบาทและหน้าที่ที่
ส�ำคัญของพระสงฆ์เกีย่ วข้องกับหน้าทีท่ างสังคมดัง
พระพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจง
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จาริกไป เพือ่ ประโยชน์และความสุขของชนหมูม่ าก
เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่ทวยเทพ และมนุษย์ทั้งหลาย”๑ นี้ก็
เป็นการประกาศนโยบายครั้งแรกในการออกเผย
แพร่หลักค�ำสอนแก่ประชาชน ซึ่งถือว่าออกไป
ให้การศึกษาแก่ประชาชน โดยมีพระพุทธองค์เป็น
ผูก้ ารบริหารองค์กรส�ำหรับการศึกษาในสมัยพุทธกาล
และพระองค์ทรงมีลักษณะความเป็นผู้น�ำที่ยอด
เยี่ ย มเป็ น แบบอย่ า งแก่ พุ ท ธบริ ษั ท ดั ง ค� ำ กล่ า ว
ต่อไปนี้
พระพุทธเจ้าทรงเป็นผูร้ ผู้ ตู้ นื่ และผูเ้ บิกบาน
ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ทรงได้รับยกย่องว่า
เป็นพระบรมศาสดา หรือพระบรมครู ทีท่ รงสัง่ สอน
พุทธบริษัททั้ง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ
อุบาสิกา มิเพียงแต่เป็นครูของมนุษย์เท่านั้น เป็น
ครูของเทวดา ดังที่ปรากฏในภาษาบาลีว่า สตฺถา
เทวมนุสสฺ านํ แปลว่า พระศาสดาของครูของเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย และมีค�ำเสริมพระคุณว่า อนุ
ตฺตโร ปุริสทฺทมฺสารถี แปลว่า เป็นสารถี ฝึกคนได้
ไม่มใี ครยิง่ กว่า พระนามเหล่านี้ ชีใ้ ห้เห็นว่าพระองค์
เป็นผู้น�ำทางจิตวิญญาณ และพุทธศาสนิกชนทั้ง
หลายเคารพบูชา และยกย่องเทิดทูนพระองค์ใน
ฐานะทรงเป็นนักบริหารองค์การ เพือ่ การศึกษาใน
พระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทรงมีพระปรีชา
สามารถอย่างยอดเยี่ยมในการบริหาร และได้ทรง
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ประสบความส�ำเร็จในจัดการศึกษาแก่ภกิ ษุทงั้ หลาย
เป็นอย่างดี
การบริหารพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล
การบริหารคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้ามีลักษณะ
เป็นประชาธิปไตย โดยเน้นให้พระสงฆ์ปกครอง
ดูแลกันเอง ลักษณะทีเ่ รียกว่าเป็นประชาธิปไตยใน
หมู่สงฆ์มีปรากฏ ดังนี้ ๑) พระพุทธเจ้าทรงมอบ
ความเป็นใหญ่ให้แก่คณะสงฆ์ เช่น ให้คณะสงฆ์เป็น
ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มาขอบวชและท�ำพิธี
บวชให้ เป็นต้น ๒) พระพุทธเจ้าทรงเคารพในมติ
ของคณะสงฆ์ เมื่อคณะสงฆ์มีมติออกมาอย่างไร
พระบรมศาสดาจะเคารพในมตินั้น ๓) พระภิกษุ
ต้องเข้าร่วมในกิจกรรมของคณะสงฆ์ เช่น การ
ประชุมท�ำอุโบสถสังฆกรรม ทุกครึ่งเดือน และ ๔)
การประชุมคณะสงฆ์ พระภิกษุทุกรูปที่เข้าประชุม
มีสทิ ธิแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกัน มีการใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน
การมอบฉันทะเมื่อพระภิกษุรูปใดจ�ำเป็น
ต้องออกจากทีป่ ระชุมเพือ่ ท�ำธุระส่วนตัว จะต้องให้
ฉันทะก่อน แปลว่า อนุญาตให้การประชุมด�ำเนิน
การต่อไปได้ แม้มีการลงมติใดๆ พระภิกษุรูปนั้น
ต้องยอมรับในมตินั้น๒
เหตุ ก ารณ์ ห ลั ง จากพระพุ ท ธเจ้ า ทรง
ปรินพิ พานแล้ว พระภิกษุบางรูปแตกความสามัคคี
ทางความคิดเกี่ยวกับหลักค�ำสอน และแนวทาง

วิ.มหา (แปล) ๔/๓๒/๔๐.
การบริหารและธ�ำรงรักษาพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า. แหล่งที่มา: http://www.br. ac.th/CAI/
Supaporn/Unit23.html [๔ กันยายน ๒๕๕๗].
๑
๒
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ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ ก่อให้เกิด
ปัญหาทางการปกครองส่งผลกระทบต่อการศึกษา
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันพระ
มหากัสสปะ ซึง่ เป็นผูน้ ำ� สงฆ์ในสมัยนัน้ เห็นว่าเรือ่ ง
นีป้ ล่อยไว้อย่างนีไ้ ม่ได้ จึงคิดหาวิธกี ารแก้ปญ
ั หานัน้
ด้วยการจัดท�ำสังคายนา เป็นกระบวนทางศึกษา
ทบทวนหลัก ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าโดยจัดเป็น
หมวดหมู่อย่างเป็นระบบ ซึ่งปัจจุบันเรียกหนังสือ
พระไตรปิฎก ชี้ให้เห็นว่าหลักพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาแห่งการศึกษาและจัดการบริหารการศึกษา
โดยมีกระบวนการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
หลักการ วิธีการ และรูปแบบการบริหารส�ำหรับ
การศึกษา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพุทธวิธีบริหารการ
จัดการศึกษาเพือ่ น�ำเสนอรูปแบบพุทธวิธบี ริหารใน
การจัดการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพือ่ ศึกษารูปแบบและหลักการบริหาร
การศึกษาในสมัยพุทธกาล
๒. เพื่อศึกษาโครงสร้างการบริหารการ
ศึกษาในสมัยพุทธกาล และองค์ประกอบของการ
บริหารการศึกษาตามแนวพุทธศาสนา
๓. เพือ่ วิเคราะห์พทุ ธวิธบี ริหารการศึกษา
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research Fieldwork) โดยมีการ
ศึกษาข้อมูลเอกสาร และสัมภาษณ์ภาคสนาม ดังนี้
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๑. ด้านเนือ้ หา ได้กำ� หนดกรอบของเนือ้ หา
ไว้ ๔ ด้าน คือ ๑) หลักการบริหารการศึกษาในสมัย
พุทธกาล ๒) โครงสร้างการบริหารการศึกษาใน
สมัยพุทธกาล ๓) รูปแบบการบริหารการศึกษาใน
สมัยพุทธกาล และ ๔) องค์ประกอบการบริหารการ
ศึกษาในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒. ด้านผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ เป็นการศึกษา
วิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์เนื้อหา และมุ่งเน้นการ
สัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา และ
การศึกษาทัง้ บรรพชิต คฤหัสถ์ จ�ำนวน ๑๕ รูป/คน
และเป็นการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive research)
มีขั้นตอนในการด�ำเนินการวิจัย ดังนี้ ๑) วิเคราะห์
ข้อมูลเอกสารในพระไตรปิฎกและหนังสือ ต�ำรา
เอกสารเกี่ยวกับพุทธวิธีการบริหารการศึกษาใน
พระพุทธศาสนา ๒) เชิญผูท้ รงคุณวุฒมิ คี วามรูด้ า้ น
พระพุทธศาสนา และนักการศึกษามาวิเคราะห์
เสนอแนะ จ�ำนวน ๕ คน และ ๓) การสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา และ
ผูบ้ ริหารการศึกษาทัง้ บรรพชิต และฆราวาส จ�ำนวน
๑๐ รูป/คน

๔. สรุปผลการวิจัย

๑. รูปแบบและหลักการบริหารการศึกษา
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงนักบริหารที่ยิ่ง
ใหญ่มคี ณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะทีส่ ดุ ทัง้ ด้านความรู้ ความ
สามารถ พระองค์ทรงมีรูปแบบการบริหารตาม
หลักธรรมาธิปไตย ถือพระธรรม วินยั เป็นใหญ่ โดย
มีรูปแบบการบริหารดังนี้
๑.๑ ประธานสูงสุดในการบริหาร
การศึกษา พระพุทธเจ้าทรงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นธรรม
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ราชา คือ ผูบ้ ริหารสูงสุดในองค์กรพระพุทธศาสนา
ดังพุทธพจน์ท่ีว่า “เราเป็นพระราชานั่นคือเป็น
ธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยม”๓ พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้ง
พระสารีบตุ รให้เป็นพระธรรมเสนาบดี มีฐานะเป็น
รองประธานบริหารอยูใ่ นล�ำดับถัดมาจากพระพุทธเจ้า
และเป็นอัครสาวกฝ่ายขวารับผิดชอบ งานด้านวิชาการ
พระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกฝ่ายซ้าย รับผิดชอบ
งานด้านบริหาร พระอานนท์เป็นเลขานุการส่วนพระองค์
และทรงแต่งตั้งสาวกทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์
เป็นเอตทัคคะ ซึง่ หลังจากพระพุทธเจ้าทรงปรินพิ พาน
พระพุทธองค์ได้ทรงให้พระสงฆ์ได้ยดึ หลักพระธรรม
วินัยในการบริหารคณะสงฆ์สืบต่อมา
๑.๒ การบริหารการศึกษาแบบกระจาย
อ�ำนาจ พระพุทธเจ้าทรงมอบอ�ำนาจในการบริหาร
การศึกษา โดยมอบให้พระสาวกเป็นพระอุปชั ฌาย์
บวชให้กบั ผูเ้ ลือ่ มใสศรัทธาเข้ามาศึกษาเล่าเรียนใน
พระธรรมวินัย โดยมีหลักการบวชดังนี้
๑.๒.๑ วิธกี ารบรรพชาอุปสมบท
พระพุทธองค์ได้ทรงอนุญาตไว้ ๓ วิธคี อื ๑) เอหิภกิ ขุ
อุปสัมปทา ๒) ไตรสรณคมน์ และ ๓) ญัตติจตุตถกรรม
ต่ อมาพระผู ้ มีพ ระภาคได้ท รงแสดงธรรมมีก ถา
เพราะเรือ่ งนีเ้ ป็นต้นเหตุแล้วรับสัง่ ภิกษุทงั้ หลายว่า
“ภิกษุทั้งหลายนับแต่วันนี้เป็นต้นไป เราห้ามการ
อุปสมบท ด้วยไตรสรณคมน์ที่เราได้อนุญาตไว้
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อุปสมบทด้วยญัตติ
จตุตถกรรมได้๔ และได้ปฏิบัติตั้งแต่ครั้งนั้นจนถึง
ปัจจุบัน
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๖๐๙/๕๕๔.
๔
องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๑๔๖/๓๐.
๓
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๑.๒.๒ การมอบให้พระอรหันต์
ที่ ไ ด้ รั บ เป็ น เอตทั ค คะในพระพุ ท ธศาสนา เป็ น
ภารกิจให้บริหารจัดการศึกษา พระพุทธเจ้าทรง
แต่ ง ตั้ ง พระสารี บุ ต รให้ เ ป็ น พระธรรมเสนาบดี
มีฐานะเป็นรองประธานบริหารอยู่ในล�ำดับถัดมา
จากพระพุทธเจ้า และเป็นอัครสาวกฝ่ายขวา รับผิดชอบ
งานด้านวิชาการ พระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวก
ฝ่ายซ้าย รับผิดชอบงานด้านบริหาร พระอานนท์
เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ และทรงแต่งตั้งสาวก
ทั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์เป็นเอตทัคคะ คือ
ผู้ช�ำนาญการที่รับภาระงานด้านต่างๆ เช่น พระ
มหากัสสปะเป็นผู้ช�ำนาญด้านธุดงค์ พระปุณณะ
มันตานีบตุ รเป็นผูช้ ำ� นาญด้านการแสดงธรรม พระ
ราหุลเถระ เป็นเอตทัคคะ ด้านการใคร่ต่อการ
ศึกษา ภิกษุณปี ฏาจาราเป็นผูช้ ำ� นาญด้านวินยั จิตต
คหบดีเป็นผูช้ ำ� นาญด้านการแสดงธรรม การแต่งตัง้
เอตทัคคะนี้เป็นตัวอย่างของกระจายอ�ำนาจ และ
การใช้คนให้เหมาะกับงานในพระพุทธศาสนา
๒. โครงสร้างการบริหารการศึกษาตาม
แนวพุทธศาสนา พระพุทธองค์ ทรงด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นธรรมราชา คือผูบ้ ริหารสูงสุดในองค์กรพระพุทธศาสนา
ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เราเป็นพระราชา นั่นคือเป็น
ธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยม” พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้ง
พระสารีบตุ รให้เป็นพระธรรมเสนาบดี มีฐานะเป็น
รองประธานบริหารอยูใ่ นล�ำดับถัดมาจากพระพุทธเจ้า
และเป็นอัครสาวกฝ่ายขวา รับผิดชอบงานด้านวิชาการ
พระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกฝ่ายซ้าย รับผิดชอบ
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งานด้านบริหาร พระอานนท์เป็นเลขานุการส่วน
พระองค์ และทรงแต่งตัง้ สาวกทัง้ ฝ่ายบรรพชิตและ
คฤหัสถ์เป็นเอตทัคคะในการบริหารการศึกษาสมัย
พุ ท ธกาลพระองค์ จ ะยึ ด ถื อ พระธรรมวิ นั ย เป็ น
แนวทางการปฏิบัติของการศึกษาสงฆ์
๓. พุทธวิธีบริหารการศึกษาในพระพุทธ
ศาสนาเถรวาท พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบริหาร
การศึกษาแก่พุทธสาวกในสมัยนั้น ไม่ปรากฏหลัก
ฐานที่ชัดเจนในพุทธศาสนา แต่สามารถแบ่งการ
บริหารการศึกษาให้พระสงฆ์ได้ศึกษาค�ำสอนของ
พุทธศาสนา และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้ดังนี้
๓.๑ การบริหารการศึกษาด้านวิชาการ
การเรียนการสอน พระพุทธองค์ทรงสอนกลุ่ม
บุคคลที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน
๓.๒ พุทธวิธีในการสอน โดยค�ำนึง
ถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียนหรือผู้ฟังธรรมใน
แต่ละกลุ่มบุคคลของผู้เรียนหรือผู้ฟังธรรม พบว่า
พุ ท ธวิ ธี ก ารสอน ตามความสามารถของแต่ ล ะ
บุคคลโดยที่พระองค์ทรงแนะแนวทางการปฏิบัติ
เช่น มหาสติปัฏฐานสูตร ว่าด้วยเรื่องการเจริญสติ
ปัฏฐานพุทธวิธีการสอนในพระสูตรนี้ พบว่า ๑)
พระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาเห็นกายในกาย
อยู่ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปอยู่ในป่า ไปอยู่ที่โคน
ไม้หรือที่เรือนว่าง นั่งคู่บัลลังก์ (นั่งสมาธิ) ตั้งกาย
ตรง ด�ำรงสติไว้เฉพาะหน้า ๒) พระพุทธองค์ทรง
สอนให้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย คือ
พิจารณาความรู้สึกสุขทุกข์ ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์
(อุเบกขา) ในตัวเอง ๓) พระพุทธองค์ทรงสอนให้
๕

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๖/๑๐๑.
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ภิกษุพจิ ารณาเห็นจิตในจิตอยู่ คือ พิจารณาจิตของ
ตนให้เห็นสภาวะตามทีป่ รากฏในขณะนัน้ และรูช้ ดั
ตามความเป็นจริง แบ่งเป็น ๑๐ ประการ ตาม
สภาวะของจิต เช่น จิตมีราคะก็รู้ชัดว่า จิตมีราคะ
จิต ปราศจากราคะ ก็รชู้ ดั ว่าจิตปราศจากราคะฯลฯ
และ ๔) พระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมทั้งหลาย๕
๓.๓ พุทธวิธใี นการสอน โดยปรับวิธี
สอนให้เหมาะกับผู้เรียนหรือผู้ฟังธรรมในแต่ละ
กลุ่มบุคคลของผู้เรียนหรือผู้ฟังธรรม เช่น ปาสราสิ
สูตร ว่าด้วยเรื่อง กองบ่วงดักสัตว์พระสูตรนี้ พระ
ผูม้ พี ระภาคทรงแสดงแก่ภกิ ษุ จ�ำนวน ๕๐๐ รูป ณ
อาศรมของรั ม มกพราหมณ์ เขตกรุ ง สาวั ต ถี
เนื่องจากพระภิกษุเหล่านี้เดินทางมาพบท่านพระ
อานนท์ เพือ่ ขออนุญาตเข้าเฝ้า และฟังธรรมเฉพาะ
พระพักตร์พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ท่านพระอานนท์จงึ
ขอให้ไปนัง่ รออยูท่ อี่ าศรมของรัมมกพราหมณ์ เมือ่
มีโอกาสได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคให้เสด็จไป
โปรดพระภิกษุเหล่านี้ และเมื่อพระองค์เสด็จไปถึง
ทรงได้ยนิ พระภิกษุเหล่านี้ สนทนาธรรมกันอยูท่ รง
พอพระทัยประทับยืนอยู่ที่ประตูอาศรมจนภิกษุ
เหล่านี้ สนทนาธรรมจบลงด้วยทรงปรารภเหตุนี้
พุทธวิธีการสอนในพระสูตรนี้
พบว่า ทรงสอนภิกษุทมี่ กั มีความประสงค์อยากเข้า
เฝ้า เพื่อฟังการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า และ
พระผู้มีพระภาคทรงชี้ให้เห็นว่า การแสวงหากาม
เป็นการแสวงหาทีไ่ ม่ประเสริฐ การแสวงหาทางเพือ่
พ้ น ไปจากกาม บรรลุ ถึ ง พระนิ พ พานเป็ น การ
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แสวงหาทีป่ ระเสริฐ ส�ำหรับการแสวงหาทีป่ ระเสริฐ๖
ทรงยกการแสวงหาโมกขธรรมของพระองค์เป็น
ตัวอย่าง ตอนท้ายทรงแสดงด้วยอุปมาโวหารเปรียบเทียบ
ให้เห็นโทษของกามคุณและคุณของการสลัดออก
จากกามคุ ณ ๕ แล้ ว ทรงสอนวิ ธี ส ลั ด ออกจาก
กามคุณ ๕ ด้วยการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานและ
วิปสั สนากัมมัฏฐานเหมือนนิวาปสูตรในพระสูตรนี้
มีของแถมที่มีค่ายิ่ง นอกจากเนื้อหาสาระดังกล่าว
ข้างต้น นั่นคือ ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติตอน
ต้นที่ส�ำคัญยิ่งเป็นพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ที่หา
ได้ยากขอเชิญศึกษาโดยละเอียดต่อไป
๓.๔ พุทธวิธีในการสอน โดยค�ำนึง
ถึงความพร้อมของผู้เรียนหรือผู้ฟังธรรมในแต่ละ
กลุม่ บุคคลของผูเ้ รียนหรือผูฟ้ งั ธรรม เช่น อากังเขย
ยสูตร ว่าด้วยเรือ่ งความหวัง ๑๗ ประการพระสูตร
นี้ พระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงแก่ภกิ ษุทงั้ หลาย ขณะ
เสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี โดยภิกษุเหล่านั้น
มิได้ทูลอาราธนา หรือทูลถามปัญหาก่อน เหตุเกิด
ของพระสูตรนี้ จัดอยูใ่ นประเภท อัตตัชฌาสยะ คือ
ทรงแสดงตามพระอัธยาศัยของพระองค์เอง โดย
ทรงมุ่งแสดงอานิสงส์ของศีลเป็นประจ�ำ
พุทธวิธีการสอนในพระสูตรนี้พบว่า ทรง
สอนเรื่องง่ายๆ ที่อยู่ใกล้ตัวและทรงสอนในหน้าที่
ของตนจะต้องพัฒนาตนอย่างไร ให้มศี ลี บริสทุ ธิ์ ดัง
ตัวอย่างที่ทรงสอนว่า... “เราพึงได้จีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชปริขารา” ภิกษุนนั้
พึงท�ำศีลให้บริสุทธิ์ หมั่นประกอบตามเครื่องสงบ
๖

ม.มู. ๑๒/๒๗๒-๒๗๔/๗๒-๗๗.
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ใจภายในตน ไม่เหินห่างจากฌาน ประกอบด้วย
วิปัสสนา เพิ่มพูน เรือนว่าง ฯลฯ
๓.๕ พุทธวิธใี นการสอน โดยผูเ้ รียน
ลงมือท�ำด้วยตนเองในแต่ละกลุม่ บุคคลของผูเ้ รียน
หรือผู้ฟังธรรม เช่น มหาโคสิงคสูตร ว่าด้วยเรื่อง
เหตุการณ์ในโคสิงคสาลวัน สูตรใหม่พระสูตรนี้
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ท่านพระสารีบุตร
ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ท่านพระมหากัสสปะ
ท่านพระอนุรทุ ธะ ท่านพระเรวตะ ท่านพระอานนท์
และพระเถระผู้มีชื่อเสียงอีกหลายรูป ขณะเสด็จ
ประทับอยูใ่ นป่าโคสิงคสาลวัน แคว้นวัชชี โดยทรง
ปรารภค�ำพรรณนาความงามของป่าโคสิงคสาลวัน
ของพระเถระเหล่านั้น ถ้าถามว่า ท�ำไมจึงเรียกว่า
“สูตรใหญ่”
พุทธวิธีการสอนในพระสูตรนี้
พบว่า ทรงสอนแบบให้พระภิกษุสงฆ์มีส่วนร่วมใน
การแสดงทรรศนะเกี่ยวกับป่างามด้วยคุณสมบัติ
ของภิกษุเช่นไร หลังจากนั้นทรงรับรองความถูก
ต้อง ทรรศนะของพระเถระทั้งหมด และยังพบว่า
พระเถระผูม้ คี ณ
ุ ธรรมพิเศษก็พรรณนาว่าป่าโคสิงค
สาลวันจะพึงงามด้วยภิกษุผู้มีคุณธรรมพิเศษนั้น
โดยสรุป พระเถระทั้ง ๗ รูปเห็นว่าป่านั้นงามด้วย
พระขีณาสพ แต่พระผู้มีพระภาคทรงพรรณนาว่า
แม้ภิกษุผู้ยังไม่มีคุณธรรมพิเศษใดๆ แต่มีความ
เพียรพยายามมุ่งมั่นว่า “ถ้ายังละอาสวะทั้งหลาย
ไม่ได้จะไม่ลุกขึ้น” ก็ชื่อว่าเป็นการท�ำให้ป่านั้นงาม
ได้ด้วย นับเป็นศตวรรษที่ นับเป็นทรรศนะที่กว้าง
ไกล ทรงมองเห็นการส�ำคัญของการปฏิบัติทุกละ
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ดับ ตัง้ แต่ระดับปุถชุ นไปจนกึงพระอรหันตขีณาสพ
๓.๖ พุ ท ธวิ ธี ใ นการสอน โดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยตนเองในแต่ละ
กลุม่ บุคคลของผูเ้ รียนหรือผูฟ้ งั ธรรม เช่น มหาทุกขั
กขันธสูตร ว่าด้วยเรื่อง กองทุกข์ สูตรใหญ่ ปัญหา
ของปริพาชก พระสูตรนี้ พระผูม้ พี ระภาคทรงแสดง
แก่ภิกษุทั้งหลาย ขณะประทับอยู่ ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี โดย
ทรงปรารภค�ำถามของพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกที่
ภิกษุเหล่านั้นน�ำมากราบทูลให้ทรงทราบ เหตุเกิด
ของพระสูตรนี้ จัดอยู่ในประเภท ปุจฉาวสิกะ๗
จากค� ำ ตอบและค� ำ ถามของ
พระผู้มีพระภาคที่ได้ทรงสอนพบว่า สมณะหรือ
พราหมณ์พวกใดก็ตาม ไม่รู้ชัดคุณโทษ และการ
สลัดออกจากกามทั้งหลาย จากรูปทั้งหลาย และ
จากเวทนาทั้งหลายตามความเป็นจริง สมณะหรือ
พราหมณ์ พ วกนั้น ไม่มีท างรอบรู้ก ามทั้งหลาย
รูปทัง้ หลาย และเวทนาทัง้ หลายได้เอง หรือชักชวน
ผู้อื่นให้รู้ได้ และปฏิบัติตามจนรู้รอบได้ ในทางตรง
กันข้าม สมณะหรือพราหมณ์พวกใดรู้ชัดคุณ โทษ
และการสลั ด ออกจากกามทั้งหลาย จากรูป ทั้ ง
หลายและจากเวทนาทัง้ หลายความเป็นจริง สมณะ
หรือพราหมณ์ทั้งหลายพวกนั้น ย่อมรอบรู้กามทั้ง
หลาย รูปทัง้ หลาย และเวทนาทัง้ หลายได้เอง หรือ
ชักชวนผูอ้ นื่ ให้รตู้ ามได้ และปฏิบตั ติ ามจนรอบรูไ้ ด้
และยังพบว่า ไม่มสี มณะหรือพราหมณ์พวกใดตอบ
ค�ำถามของพระองค์ได้ นอกจากพระองค์เองและ
สาวกของพระองค์เท่านัน้ ชีใ้ ห้เห็นว่า ต้องรูช้ ดั และ
๗

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๖๔/๑๖๖.
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รอบรู้ ที่ไม่ใช่รู้ธรรมดา แต่รู้ด้วยปรีชาญาณขั้น
อริยมรรค
๓.๗ พุทธวิธีในการสอน โดยเอาใจ
ใส่ผู้เรียนที่ควรได้รับความสนใจเป็นราย บุคคลใน
แต่ละกลุม่ บุคคลของผูเ้ รียนหรือผูฟ้ งั ธรรม เช่น กก
จูปมสูตร ว่าด้วยเรื่อง อุปมาด้วยเลื่อยพระสูตรนี้
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย ขณะ
เสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี โดยทรงปรารภความ
ประพฤติของพระโมลิยผัคคุนะ เหตุเกิดของพระ
สูตรนี้ จัดอยู่ในประเภท อัตถุปปัตติกะคือ ทรง
แสดงตามเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
พุทธวิธีการสอนในพระสูตรนี้
ในเนื้อหาของพระสูตรนี้พบว่า พุทธวิธีการสอน
ทรงปรารภการปฏิบตั ไิ ม่ควรของพระโมลิยผัคคุนะ
มาเป็นตัวอย่างในการสอนภิกษุทั้งหลาย มีการยก
ตัวอย่างฉันมื้อเดียวของพระองค์ ชาวบ้านผู้ค่อย
ดูแลป่าให้เจริญเติบโต และนาง เวถาหิกาบันดาล
โทสะกับคนใช้ในบ้าน
๓.๘ พุทธวิธีในการสอน โดยเอาใจ
ใส่ผู้เรียนที่ด้อยและมีปัญหาพิเศษในแต่ละกลุ่ม
บุคคลของผู้เรียนหรือผู้ฟังธรรม เช่น โกสัมพิยสูตร
ว่าด้วยเรือ่ งชาวเมืองโกสัมพีพระสูตรนี้ พระผูม้ พี ระ
ภาคทรงแสดงแก่พระภิกษุทั้งหลาย ขณะเสด็จ
ประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม เขตกรุงโกสัมพี แคว้นวัง
สะ โดยทรงปรารภภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้แตก
สามัคคี เหตุเกิดของพระสูตรนี้ จัดอยู่ในประเภท
อั ต ถุ ป ปั ต ตติ ก ะ คื อ ทรงแสดงตามเรื่ อ งหรื อ
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เหตุการณ์ทีเกิดขึ้นในขณะนั้น
พุทธวิธีการสอนในพระสูตรนี้
พบว่า ทรงปรารภภิกษุชาวเมืองโกสัมพีวิวาทกัน
เมื่อพระองค์ทราบจึงได้เรียกภิกษุเหล่านั้นมาถาม
ว่ า “ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายได้ ยิ น ว่ า เธอทั้ ง หลายต่ า ง
บาดหมางกัน ทะเลาะวิวาทกัน ใช้หอกคือปาก ทิม่
แทงกันอยู่ ไม่ท�ำความเข้าใจกัน ไม่ปรารถนาปรับ
ความเข้ า ใจกั น ไม่ ท� ำ ความปรองดองกั น ไม่
ปรารถนาความปรองดองกันจริงหรือ” ภิกษุเหล่า
นั้นทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า
๓. การบริหารการศึกษาด้านการบริหาร
งานบุคคล พระมหาโมคคัลลานเถระ เป็นพระภิกษุ
อัครสาวกเบือ้ งซ้ายของพระพุทธเจ้า เป็นพระอสีติ
มหาสาวกผูเ้ ป็นเอตทัคคะ ในด้านผูม้ ฤี ทธิม์ าก คูก่ บั
พระสารีบุตร ผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา พระ
มหากัสสปะ เป็นพระอรหันต์สาวกองค์หนึ่งของ
พระโคตมพุทธเจ้า เป็นเอตทัคคะทีท่ รงยกย่องและ
ให้ถือเป็นแบบอย่างในด้านผู้มีธุดงค์มาก ภายหลัง
ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ท่านได้เป็นประธานใน
การสังคายนาครั้งที่หนึ่งในศาสนาพุทธ พระอุรุ
เวลกั ส สปะเป็ น พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ผู ้ เ ป็ น สาวกของ
พระพุทธเจ้า ได้รับการยกย่องเป็นพระอสีติมหา
สาวกผู้เป็นเอตทัคคะในด้านผู้มีบริวารมาก
พุทธวิธีการบริหารงานบุคคล พระพุทธ
องค์ทรงกระจายอ�ำนาจในการบริหารงานด้วยการ
มอบอ�ำนาจให้พุทธสาวก เริ่มตั้งแต่การบวชให้มี
พระอุปัชฌาย์บวชได้ตามพระธรรมวินัยและพุทธ
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สาวก ทีไ่ ด้รบั เอตทัคคะในการบริหารอย่างพระโมค
คัลลานะ พระมหากัสสปะ พระอุรเุ วลกัสสปะ พระ
นทีกัสสปะ และพระคยากัสสปะ เป็นต้น
๔. การบริหารการศึกษาด้านงบประมาณ
พุทธวิธกี ารบริหารการศึกษาด้านงบประมาณ พบว่า
ไม่ปรากฏหลักฐานเด่นชัดในพระไตรปิฎก แต่ได้มี
การใช้งบประมาณสนับสนุนด้านการถวายปัจจัย ๔
ให้พระภิกษุได้ศกึ ษาปฏิบตั ติ ามหลักพระธรรมวินยั
ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตตามพุทธบัญญัติ เช่น
อาหารบิณฑบาต ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และที่
ศึกษาปฏิบัติธรรม ในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี
๕. การบริหารการศึกษาด้านสภาพแวดล้อม
พุทธวิธกี ารบริหารการศึกษาด้านการจัดสภาพแวดล้อม
พบว่า พระพุทธองค์ทรงยกย่องแต่งตัง้ พระสาวกที่
เป็นเอตทัคคะด้าน แจกแจงเสนาสนะ การอยู่ป่า
เป็นนิจ การธุดงค์เป็นนิจ และการใช้สภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาปฏิบัติธรรมถูกต้องตามพระธรรม
วินยั ซึง่ เป็นการอนุรกั ษ์ปา่ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการเรียนการสอนของคณะสงฆ์เป็นอย่างดี
ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสิน งามประโคน และคณะ๘ ได้ศึกษา
กระบวนการพัฒนาพระสงฆ์ที่พึงปรารถนาตามพ
ระธรรมวินัย พบว่า แนวคิดเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์
การจั ด การศึ ก ษาพระสงฆ์ ตามหลั ก พระพุ ท ธ
ศาสนาถือว่า มนุษย์ทุกคนจะต้องเรียนหรือศึกษา
เพื่อให้ตนหลุดพ้นจากความทุกข์ ก�ำจัดอวิชชา
ราคะ โทสะ และโมหะ สร้าง วิชชา เพื่อประโยชน์

สิน งามประโคน และคณะ, “กระบวนการพัฒนาพระสงฆ์ทพี่ งึ ปรารถนาตามพระธรรมวินยั ”, รายงานการ
วิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๕.
๘
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ตนและประโยชน์ผู้อื่น และสอดคล้องกับข้อเสนอ
แนะจาการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งพระสงฆ์และ
ฆราวาสพบว่า วัตถุประสงค์ของการพัฒนาพระ
สงฆ์ดา้ นการศึกษา คือ ต้องศึกษาพระธรรมวินยั อัน
เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ ทัง้ ฝ่ายคันถธุระ และฝ่าย
วิปัสสนาธุระ เพื่อพัฒนาตนให้พ้นจากความทุกข์
บรรลุสันติสุข คือ มรรค ผล นิพพาน
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของวรภาส
ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงศ์๙ ได้ท�ำวิจัยเรื่อง
“หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของหลักพุทธธรรมกับหลักการบริหารการ ศึกษา
ทีค่ รอบคลุมถึง ๓ หลักการครองตน หลักการครอง
คน หลักการครองงาน และเพื่อเสนอหลักการ
บริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม วิธีการศึกษา
นี้ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพัฒนาใช้เทคนิค
วิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์และเทคนิคเดล
ฟาย ผลการวิจยั พบว่า หลักพุทธธรรมทีส่ อดคล้อง
กับหลักการบริหารการศึกษา มีจ�ำนวน ๒๑ หลัก
ธรรม แยกตามหลักการครองตน การครองคน และ
การครองงาน ได้ดังนี้ การครองตน สอดคล้องกับ
๑๙ หลักพุทธธรรม ได้แก่ กัลป์ยาณมิตตา โยนิโส
มนสิการ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ธรรมท�ำให้งาม ๒
ธรรมมีอปุ การะมาก ๒ กุศลมูล ๓ สันโดษ ๓ สุจริต
๓ อธิปไตย ๓ ฆราวาสธรรม ๔ พรหมวิหาร ๔
สังคหวัตถุ ๔ อธิษฐานธรรม ๔ เบญจธรรมพละ ๕
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กัลยาณมิตรธรรม ๗ สัปปุรสิ ธรรม ๗ อริยทรัพย์ ๗
และทศพิธราชธรรม การครองคนสอดคล้องกับ ๑๕
หลั ก พุ ท ธธรรม ได้ แ ก่ กั ล ยาณมิ ต ตา โยนิ โ ส
มนสิการ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ธรรมท�ำให้งาม ๒
กุศลมูล ๓ สุจริต ๓ อธิปไตย ๓ ฆราวาสธรรม ๔
พรหมวิหาร ๔ สังหควัตถุ ๔ กัลยาณมิตรธรรม ๗
สัปปุริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม ๗ อริยทรัพย์ ๗
และทศพิธราชธรรมการครองงาน สอดคล้องกับ
๑๐ หลักพุทธธรรม ได้แก่ กัลยาณมิตตา โยนิโส
มนสิการ ธรรมท�ำให้งาม ๒ ธรรมมีอปุ การะมาก ๒
สุจริต ๓ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ ฆราวาสธรรม ๔
สังคหวัตถุ ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ นอกจากนี้ ยัง
พบว่า มีจ�ำนวน ๗ หลักธรรมที่สอดคล้องกับหลัก
การบริหารการศึกษาด้านการครองตน การครอง
คน และการครองงาน ได้แก่ กัลยาณมิตตตา โยนิโส
มนสิการ ธรรมท�ำให้งาม ๒ สุจริต ๓ ฆราวาสธรรม
๔ สังคหวัตถุ ๔ และสัปปุริสธรรม ๗
สรุ ป พุ ท ธวิ ธี ก ารบริ ห ารการศึ ก ษาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นงานวิจัยที่แสดงให้
เห็นพุทธวิธีการบริหารของพระพุทธเจ้าในสมัย
พุ ท ธกาล พระพุ ท ธเจ้ า ได้ มี วิ ธี ก ารบริ ห ารโดย
พระองค์ทรงบริหารคณะสงฆ์ด้วยตนเอง และ
กระจายอ�ำนาจให้พุทธสาวกในการบริหารคณะ
สงฆ์และเผยแผ่พทุ ธศาสนาส่งผลให้พทุ ธศาสนาใน
สมัยพุทธกาลมีความเจริญรุง่ เรืองอย่างมาก ซึง่ งาน
วิจยั นีส้ ามารถท�ำให้หน่วยงานและองค์กรของคณะ
สงฆ์ไทย สามารถน�ำงานวิจยั นีไ้ ปประยุกต์ใช้กบั การ

วรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงศ์, “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ”, วารสารศึกษาศาสตร์,
ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๔๙ - มีนาคม ๒๕๕๐) : หน้า ๖๓-๘๔.
๙
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บริหารการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบริหาร
ท� ำ ให้ โ ครงสร้ า งการบริ ห ารและองค์ ป ระกอบ
การบริหารการศึกษาตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท
มีความมัน่ คงและมีประสิทธิภาพในการเผยแผ่พทุ ธ
ศาสนาท่ามกลางสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง คือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กร
การศึ ก ษาที่ ส� ำ คั ญ ของพุ ท ธศาสนาเถรวาทใน
ประเทศไทย หากได้นำ� ผลการวิจยั นีไ้ ปใช้ยอ่ มท�ำให้
เกิดการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
มั่ น คงตามแบบฉบั บ พุ ท ธบริ ห ารการศึ ก ษาของ
พระพุทธเจ้า เพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่าง
มั่นคงและ ถาวรในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงต่อไป

๕. ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจยั ในครัง้ นี้ ซึง่ มีขอ้ เสนอแนะ
ทีค่ วรปรับปรุงจากผลการวิจยั และจากผูท้ รงคุณวุฒิ
มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา และผู้บริหารการ
ศึกษาทั้งบรรพชิตและฆราวาส ที่ให้การสัมภาษณ์
ซึ่งสรุปเป็นประเด็นได้ ดั้งนี้
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. คณะสงฆ์ แ ละองค์ ก รสงฆ์ ข อง
พุทธศาสนาเถรวาทควรน�ำพุทธวิธีการบริหารการ
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ศึกษาในสมัยพุทธกาลของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์
ใช้ในการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบนั
๒. การบริหารการศึกษาด้านการ
บริหารงานบุคคลควรได้รับการส่งเสริมจากคณะ
สงฆ์ให้ได้รับความรู้ ความสามารถเพื่อน�ำไปใช้ใน
การบริหารการศึกษาในปัจจุบัน
๓. วัดและองค์กรคณะสงฆ์ควรส่ง
เสริ ม การพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ จั ด วั ด ให้ มี
ความร่มรื่นน่าอยู่ มีสวนดอกไม้ มีต้นไม้ เป็นที่พัก
ผ่อนหย่อนใจแก่พุทธศาสนิกชน
๔. การบริหารการศึกษาด้านงบประมาณ
ทางคณะสงฆ์ควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพือ่ น�ำงบประมาณมาพัฒนา
บุ ค ลากรภายในวั ดและเยาวชนที่ วัด ได้ ส ่ ง เสริ ม
ตลอดถึงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่พระ
ภิกษุสามเณรและเยาวชนเพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญใน
การเผยแผ่พุทธศาสนา
๕. คณะสงฆ์ควรให้การสนับสนุนวัด
ทีม่ กี ารบริหารการศึกษาทีด่ เี ลิศและส่งเสริมวัดทีย่ งั
ไม่มีการศึกษาให้การศึกษาของพระภิกษุสามเณร
ทัว่ ถึง โดยการจัดตัง้ เครือข่ายบวร คือ บ้าน วัด และ
โรงเรียนในการสนับสนุนการบริหารการศึกษาใน
พุทธศาสนา
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