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  The objectives of this thesis were as follows; 1) to study Reconstructionism, 

2) to study education philosophy of Somdet PhraPhutthaghosajahn (P.A. Payutto), and 

3) to compare Reconstructionism and education philosophy of Somdet 

PhraPhutthaghosajahn (P.A. Payutto). The data of this documentary qualitative study 

were collected from the primary and secondary sources concerned.  

 The results of the study found that: 

 1) The Reconstructionism is originated from the combination of pragmatism 

and progressivism by placing a focus on education for society. Its slogan is social reform 

for intellectual life and better environment. 

 2) The education philosophy of Somdet PhraPhutthaghosajahn (P.A. Payutto) 

is the process of giving and receiving experiences, attitude adjustment and building 

awareness in order to live a life in society appropriately. Its slogan is a good and happy 

life in balanced nature in a peaceful society.  

 3) It can be concluded from the comparison as follows: (1) In curriculum, both 

concepts place a focus on a specific excellence in society, (2) In educational 

administration, both concepts aim to develop teachers for problem solving in 

communities, (3) In educational personnel, education administrators are specially 

emphasized, (4) In educational institution management, both concepts accept 

educational institutes are the learning sources of communities, (5) In teaching and 

learning process and technology, student-centered learning and learning relevant to 

social contexts are focused, and (6) In educational resources, both philosophies 

emphasize administrative resources as well as educational resources. 

Keywords: Comparison, Reconstructionism, Education Philosophy 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การปฏิรูปการศึกษา กลายเปนกระแสรอนแรงในสังคมอีกครั้ง หลังจากสภาปฏิรูปแหงชาติ  

แตงตั้ง คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา หากจะกลาวถึงเรื่องการศึกษาไทยในปจจุบัน ประเด็นท่ีจะอยู

ในความสนใจของประชาชนท่ัวไป ท้ังในแวดวงการศึกษาและวงการดานเศรษฐกิจ การเมือง และ

วัฒนธรรม ก็คงจะเปนประเด็นของการศึกษา แตหลังจากนั้นไมนาน  คณะกรรมการชุดนี้ก็มีอันตอง

ยุติบทบาทไป จากกระแสตอตานของนักวิชาการดานการศึกษาจํานวนหนึ่งอยางไรก็ตามปญหาหนึ่งท่ี

ทุกฝายเห็นพองตองกันวาจําเปนตองปฏิรูปอยางเรงดวนไมแพปญหาเรื่องกิจการพระศาสนาหรือเรื่อง

เงินทองของวัดเทานั้น คือ การปฏิรูปการศึกษาในฐานะท่ีเปนปญหาเชิงโครงสรางอยางหนึ่งของ

โครงสรางการศึกษา ท่ีถูกหมักดองมานาน และยังไมสามารถผลักดันใหเกิดการปฏิรูปไดอยางเปน

ระบบ  

  การศึกษาจึงเปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่ งสําหรับการสรางสรรคความ

เจริญกาวหนาและการแกไขปญหาท่ีเนื่องมาจากการพัฒนาพระพุทธศาสนาในดานตาง ๆ เพราะ

การศึกษาเปนเรื่องท่ีมีความสัมพันธโดยตรงกับการพัฒนาพระพุทธศาสนาของประเทศใหเปนผูรูจักคิด

ผูรูจักทํา ผูรูจักแกไขปญหา ตลอดจนรูจักใชทรัพยากรวัตถุท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและสิ้นเปลือง

นอยท่ีสุด การท่ีพระพุทธศาสนาจะเจริญกาวหนาไดก็จําเปนตองใชทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู

ความคิด ความสามารถเปนจํานวนมาก ดังนั้นการศึกษาซ่ึงเปนกระบวนการ สรางสรรคผูเรียนมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคดังกลาวจึงเปนเรื่องท่ีควรแกการเอาใจใสวิเคราะหวิจารณและจัดระบบให

ตรงกับความจําเปนของยุคสมัยปจจุบันโดยหลักการท่ีเราสนใจท่ีจะศึกษานั่นก็คือ ปรัชญาปฏิรูปนิยม 

โดยจะเปรียบเทียบกับ ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) โดยพยายาม

ตอบคําถามท่ีวา เปาหมายหรือผลท่ีพึงประสงคท่ีจะกอใหเกิดกับผูเรียนนั้นควรจะเปนอยางไร และ

เปาหมายดังกลาวเหมาะสมหรือไม 

  ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาปรัชญาปฏริูปนิยมและปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 

(ป.อ.ปยุตฺโต) มีความสําคัญตอแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของระบบการศึกษาของไทยและสังคม

รวมถึงผูเรียนเปนอยางมาก โดยปรัชญาการศึกษา คือ ปรัชญาในสวนท่ีเขาไปเก่ียวของกับ เปาหมาย

การศึกษาของระบบการศึกษาของสังคม เพราะมีการศึกษาท่ีใดยอมมีการนําปรัชญาการศึกษาไปใชท่ี

นั่น เชนเดียวกัน ท่ีใดมีปรัชญาการศึกษาท่ีนั่นยอมมีการจัดการศึกษา โดยคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ 

ในการเรียนการสอน เพ่ือใชเปนแนวทาง เปนหลักการและเปนเครื่องมือในการตรวจสอบ 
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 1.2 ปญหาการวิจัย  

 1.2.1 ปรัชญาปฏิรูปนิยม คืออะไร 

 1.2.2 ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย คืออะไร 

 1.2.3 การเปรียบเทียบปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษา

จารย (ป.อ.ปยุตฺโต) เปนอยางไร 
 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาปรัชญาปฏิรูปนิยม 

 1.3.2 เพ่ือศึกษาปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตโฺต) 

 1.3.3 เพ่ือเปรียบเทียบปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษา

จารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quatitative Research) ท่ีมุงเนนศึกษาเพ่ือ

เปรียบเทียบปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ท่ี

ปรากฏใน หนังสือ เอกสารตํารา และวิทยานิพนธท่ีเก่ียวของดังนี้ 

 1.4.1 ขอบเขตดานเอกสาร 

   เอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระไตรปฎก, เอกสารดานปรัชญาการศึกษา

ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) เอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) คือ ตําราทาง

พุทธศาสนาท่ีเก่ียวของกับปรัชญาปฏิรูปนิยมและปรัชญาการศึกษา ท่ีรวบรวมเรื่องโดยนักวิชาการท่ี

เก่ียวของ โดยมีตํารา หนังสือ วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ในงานวิจัยนี ้

  

1.5 วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quatitative Research) ซ่ึงเนนการวิจัยแบบ

เอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงผูวิจัยไดแบงวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

   ข้ันรวบรวมขอมูล 

1. สํารวจขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระไตรปฎก หนังสือท่ี

เก่ียวของปรัชญาปฏิรูปนิยม, หนังสือปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 
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2. รวบรวมขอมูลจากเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) คือตําราหนังสืองานวิจัย 

วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ งานเขียนท่ีเก่ียวของกับวิทยานิพนธ 

  ข้ันวิเคราะหขอมูล  

    1. สํารวจขอมูลดวยการแยกแยะจัดประเภท ตามความเหมาะสมกับเนื้อหางานท่ีวิจัย 

2. ศึกษาขอมูลท่ีไดจากการศึกษา อธิบายความและตีความโดยใหความหมายตามความ

เหมาะสมกับเนื้อหาท่ีวิจัย 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบ ดวยการเสนอทัศนะเก่ียวกับปรัชญาปฏิรูปนิยมและปรัชญา

การศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 

 

1.6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูดําเนินการวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารท่ีเก่ียวของ กับปรัชญาปฏิรูปนิยม

และปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตโฺต) จากเอกสารงานวิจัย ดังนี้ 

 1.6.1 เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาววา ปรัชญาการศึกษา คือ ปรัชญาในสวนท่ีเขาไป 

เก่ียวของกับปญหา เปาหมายของการศึกษาของสังคม โดยพยายามตอบคําถามท่ีวา เปาหมายหรือผล 

ท่ีพึงประสงคท่ีจะกอใหเกิดกับผูเรียนนั้นควรจะเปนอะไร และเปาหมายดังกลาวเหมาะสมหรือไม  

เม่ือตอบคําถามถึงเปาหมายของการศึกษาเสียแลว ก็สามารถตอบคําถามตอไปไดวา ความรูใด 

ทัศนคติใด ทักษะใด ควรไดรับการถายทอดใหแกเขาเหลานั้น รวมท้ังวิธีใหการศึกษาจะนําไปสู 

เปาหมายนั้นดวย มนุษยกับการศึกษาถือวาเปนของคูกัน การศึกษาทําใหมนุษยสามารถพัฒนา 

ศักยภาพของตัวมนุษยเองใหตางไปจากสัตวท่ัวไป เพราะการศึกษาก็คือการฝกฝนใหชีวติดําเนินไปใน 

วิถีท่ีถูกตองดีงาม0

1 

พระมหาอดิศร ถิรสีโล กลาววา ปรัชญาการศึกษา คือ ทฤษฎีหรือแบบแผนของ การศึกษา 

ซ่ึงเปนการนําเอาแนวความคิด หลักการและทฤษฎีทางปรัชญามาใชเปนแนวทางในการจัด การศึกษา

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีตองการ1

2 

 วิจิตร ศรีสอาน กลาววา ปรัชญาการศึกษา คือ จุดมุงหมาย ระบบความเชื่อ หรือ แนวทาง

ของความคิดท่ีแสดงออกมาในรูปของอุดมการณ หรืออุดมคติ ทํานองเดียวกันกับท่ีให ความหมายของ

                                                           
1พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), ธรรมกับการพัฒนาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2539), หนา 4. 
2พระมหาอดศิร ถิรสีโล, คุณธรรมสําหรับครู, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2540), หนา 41 - 42. 
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ปรัชญาชีวิต ซ่ึงหมายถึง อุดมการณของชีวิต อุดมคติของชีวิต แนวทางการดําเนินชีวิต นั่นเอง กลาว

โดยสรุป ปรัชญาการศึกษา คือ จุดมุงหมายของการศึกษานั่นเอง2

3 

จิตรกร ตั้งเกษมสุข กลาววา ปรัชญาการศึกษา คือ การนําเอาเนื้อหาและวิธีการของ ปรัชญา

มาประยุกตใชในการจัดการศึกษา โดยจะอาศัยประโยชนจากเนื้อหาและวิธีการของปรัชญาใน การ

กําหนดแผน หรือภาพรวมของการศึกษา ตลอดจนการวิพากษและวิเคราะหแผนหรือภาพรวมนั้น จน

มองเห็นข้ันตอนในการจัดการศึกษาไดอยางมีระบบ และอยางสมเหตุและสมผล3

4 

กิติมา ปรีดีดิลก กลาววา ปรัชญาการศึกษา คือ เทคนิคการคิดท่ีจะแสวงหาคําตอบและ 

กําหนดแนวทางในการดําเนินงานทางการศึกษาไมวาการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือการศึกษานอก 

โรงเรียน เริ่มต้ังแตการกําหนดจุดมุงหมายของการศึกษา กําหนดยุทธศาสตรทางการศึกษาและการ

บริหารทางการศึกษา เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนามนุษยและสังคมอยางแทจริง4

5 

ทองหลอ วงษธรรมมา กลาววา ปรัชญาการศึกษา คือ ความเห็นอยางวิพากษ วิเคราะห 

เก่ียวกับกระบวนการท่ีกอใหเกิดการเรียนรูของมนุษย แนวคิดดังกลาวตั้งอยูบนฐานของ อภิปรัชญา 

ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู) และ ทฤษฎีคุณคา หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ปรัชญา การศึกษาพิจารณาถึง

องคประกอบทุกสวนของการศึกษาอยางถ่ีถวน และความคิดเห็นเก่ียวกับ การศึกษานี้จะเปนเข็มทิศ

คอยชี้แนวทางหรือเปนหลักยึดในการศึกษา และในการพิจารณาปญหา ตาง ๆ ทางการศึกษาโดยรวม 

เซน การกําหนดเปาหมาย วิธีปฏิบัติผลผลิตทางการศึกษา ปญหา เก่ียวกับธรรมชาติของผูเรียน 

ตลอดจนความตองการของสังคมและทางอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับ การศึกษา5

6 

สุนทร โคตรบรรเทา กลาววา ปรัชญาการศึกษา คือ การนําเอาความคิดและความเชื่อ ของ

นักคิดและนักปรัชญาในอดีต มาเปนแนวทางในการจัดการศึกษา และปรับปรุงแกไขการศึกษาท่ีมี อยู

ในปจจุบัน หรืออธิบายและอภิปรายการจัดการศึกษาท่ีมีอยูในปจจุบันวามีความเหมาะสมหรือ 

บกพรองและควรจะมีการปรับปรุงแกไขหรือปรับเปลี่ยนและปฏิรูปไปในทิศทางใด ดังนั้น ปรัชญา 

การศึกษาจึงเปนแนวคิดเชิงวิเคราะห วิจารณ พรรณนาและประเมินเก่ียวกับการศึกษาและถือเปน 

                                                           
3วิจิตร ศรีสอาน, ปรัชญาการศึกษาในพ้ืนฐานการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 

2525), หนา 109. 
4จิตรกร ตั้งเกษมสุข, พุทธปรัชญากับปรัชญาการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพซีเคล็ดไทย, 

2525), หนา 22. 
5กิติมา ปรีดีดิลก, ปรัชญาการศึกษา เลม1, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2520), 

หนา 72. 
6ทองหลอ วงษธรรมมา,  พ้ืนฐานปรัชญาการศึกษาภูมิปญญาของตะวันออกและตะวันตก , 

(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2555), หนา 49. 
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แนวปฏิบัติและประยุกต ใชในการจัดการศึกษา และเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการ 

เรียนรู และการพัฒนาตัวผูเรียนในทุกดาน6

7 

สุมิตร คุณานุกร กลาววา ปรัชญาการศึกษา คือ อุดมคติ อุดมการณ อันสูงสุดซ่ึงยึดเปน หลัก

ในการจัดการศึกษา มีบทบาทในการเปนแมบท เปนตนกําเนิดความคิด ในการกําหนดความมุง หมาย

ของการศึกษาและเปนแนวทางในการจัดการศึกษา ตลอดจนถึงกระบวนในการเรียนการสอน7

8 

สมนึก   พวงพวา กลาววา ปรัชญาการศึกษา คือ การนําเอาหลักการและแนวคิดจาก 

ปรัชญาแมบทมาประยุกตใชในการจัดการศึกษา โดยพิจารณาใหสอดคลองกับองคประกอบตาง ๆ 

เพ่ือใหการจัดการศึกษาไดเกิดประโยชนสูงสุด บรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว89 

พิมพพรรณ   เทพสุเมธานนท กลาววา การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาการศึกษาปฏิรูป

นิยมมีลักษณะคลายคลึงกับปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม  คือ  เปนการเรียนรูดวยการลงมือ

กระทําดวยตนเองโดยใชวิธีการตาง ๆ เชน  วิธีการทางวิทยาศาสตร  (Scientific  Method)   วิธีการ

แบบ โคร งการ  (Project  Method)   และวิ ธี ก า รแก ปญหา   (Problem Solving Method)    

นอกจากนั้นปรัชญานี้ยังอาศัยวิธีการทางประวัติศาสตร   (Historical  Method)   และวิธีการทาง

ปรัชญา   (Philosophical  Method)   เขามาประกอบดวยเพ่ือใหการศึกษาปญหาตาง ๆ รัดกุมและ

สมบูรณท่ีสุด   ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมไมสงเสริมการเรียนแบบทองจําและการสอนแบบบรรยาย   

ครูผูสอนและเด็กควรทําอะไรก็ไดเพ่ือสนองความตองการของตน   การแสวงหาความรูดวยตนเอง    

สนใจปญหาของสังคมเสนอแนะวิธีการแกปญหา    บรรยากาศในการเรียนการสอนมีอิสระไมใช  

บังคับ   การจัดตารางสอนควรมีความยืดหยุน    กําหนดตามเวลาเรียนในทฤษฎีการคนควาของเด็ก

และการอภิปรายเปนสัดสวนกัน    โดยเนนการอภิปรายเปนหลัก9

10  

ทิศนา  แขมมณี กลาววาปรัชญาการศึกษาสาขาปฏิรูปนิยมตามแนวความคิดของบราเมลด

เปนแนวความคิดท่ีนาตื่นเตน เปนปรัชญาท่ีเนนใหใชชีวิตทางพฤติกรรมศาสตรในการปฏิรูปสังคม 

ปญหาอยูท่ีวา คานิยมท่ีดีท่ีสุดท่ีมนุษยควรจะไดรับคืออะไร และสถาบันทางสังคมท่ีจะชวยใหมนุษย

รูจักตนเองควรมีลักษณะอยางไร ซ่ึงท้ัง 2 อยางนี้ นักวิทยาศาสตรและนักจิตวิทยาตางก็ใหทัศนะตาง 

                                                           
7สุนทร โคตรบรรเทา, ปรัชญาการศึกษาสําหรับผูบริหารการศกึษา, (กรุงเทพมหานคร : ปญญาชน, 2553), 

หนา 44. 
8สุมิตร คุณาบุกร, หลักสูตรและการสอน, (กรุงเทพมหานคร : ซวนการพิมพ, 2523), หนา 39.  
9สมนึก พวงพวา, “ปรัชญาการศึกษาตามความตองการชองอาจารยวิทยาลัยครูในสหวิทยาลัยทวารวดี

และสหวิทยาลัยทักษิณ”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 2531,

หนา 40. 
10พิมพพรรณ   เทพสุเมธานนท และคณะ. ปรัชญาการศึกษา. (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

,2544), หนา 1-3. 
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ๆ กัน และเปนปญหาท่ียังไมมีขอยุติ ถือเปนการจัดการศึกษาท่ีเปนอุดมคติมากกวาความจริง การ

จัดการศึกษาเพ่ือเนนอนาคตเปนเรื่องท่ีตองใชจินตนาการ การจัดหลักสูตรคงมีปญหาหลายดาน การ

จะใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการปฏิรูปสังคมจึงเปนงานท่ียิ่งใหญ เพราะการปฏิรูปสังคมตองอาศัย

ปจจัยอ่ืนมากมายนอกเหนือการศึกษา11 

สรุป ปรัชญาพ้ืนฐาน เปนปรัชญาท่ีเปนรากฐานในการกําเนิด ปรัชญาการศึกษา ดังนั้น

การศึกษาพ้ืนฐาน ทําใหเรามีความเขาใจท่ีมา แนวคิด ในลักษณะปรัชญาไดถองแทมากข้ึน เนนความ

เชื่อในโลกแหงวัตถุ และการสัมผัส ประสบการณนิยมท่ีเนนโลกแหงประสบการณเปนหลักใหเรามุง

ทํางาน มากกวาเรียนแตทฤษฎี อัตถิภาวนิยม เห็นวามนุษยเกิดมาพรอมกับความวางเปลาและให

ความสําคัญของมนุษยมากปรัชญาการศึกษาท้ัง 5 ลัทธิดังกลาว แตละปรัชญาจะมีแนวทางในการ

นําไปสูการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน การนําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการศึกษา จะตองพิจารณาวา

แนวทางใด จึงจะดีท่ีสุด ซ่ึงจะตองสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง 

ปรัชญาการศึกษาลัทธิหนึ่งอาจจะเหมาะกับประเทศหนึ่ง เพราะเปนประเทศเล็กๆ ประเทศหนึ่งซ่ึงมี

ลักษณะแตกตางกัน ตองใชลัทธิการศึกษาอีกลัทธิหนึ่ง ประเทศไทยก็ไดนําเอาปรัชญาการศึกษานั้นมา

ประยุกตใชใหเหมาะสม โดยปรัชญาการศึกษาสาขาปฏิรูปนิยมตามแนวความคิดของบราเมลดเปน

แนวความคิดท่ีนาตื่นเตน เปนปรัชญาท่ีเนนใหใชชีวิตทางพฤติกรรมศาสตรในการปฏิรูปสังคม ปญหา

อยูท่ีวา คานิยมท่ีดีท่ีสุดท่ีมนุษยควรจะไดรับคืออะไร 

1.6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

พระมหาพินันท ชยาภินันโท (ลาดบัวขาว) กลาววา จากการศึกษาวิจัยพบวาการศึกษา

ปรัชญาการศึกษาของกฤษณมูรติไดใหความหมายของการศึกษาคือการเรียนรูกระบวนการท้ังหมด

ของชีวิต ใหเกิดความเปนเอกภาพ พัฒนาจิตใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลง กอใหเกิดอิสรภาพและมี

สติปญญา พัฒนาชีวิตของบุคคลใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณและสามารถจําแนกจุดมุงหมายของการศึกษา

นั้น ออกเปน 2 ประเด็น คือ 1) การศึกษาเพ่ือใหรับความรูในสาขาตาง ๆ กอใหเกิดความชํานิชํานาญ

ท่ีสุดทางวิชาการและเทคโนโลยี 2) การศึกษาเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนมนุษยท่ีสมบูรณ โดย

วิธีการเรียนรูโดยการเฝาสังเกตสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงภายในความคิดดวยความใสใจ การเรียนรูโดย

การเฝาสังเกตเชนนี้ไมมีการเก็บบันทึกขอมูลความรูและประสบการณเอาไว จิตใจจึงเปนอิสระจาก

การถูกกําหนดโดยเนื้อหาและเง่ือนไขของความคิด  มนุษยท่ีสมบูรณไมใชบุคคลท่ีสะสมความรูและ

ไมใชบุคคลสํารวจชีวิตขางใน แตมนุษยท่ีสมบูรณนั้นคือตองรูจักตัวเอง จึงมีความอิสระอยางแทจริง 

สําหรับปรัชญาการศึกษาของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) มุงเนนการฝกอบรมตามหลัก

ไตรสิกขา เพ่ือใหมนุษยบรรลุสภาวะท่ีปราศจากความทุกขในท่ีสุด เปนกระบวนการแกปญหาเพ่ือ

ทําลายอวิชชาและตัณหา พรอมท้ังเสริมฉันทะและกรุณา จุดมุงหมายของการศึกษาเปนสิ่งเดียวกับ

                                                           
11ทิศนา  แขมมณ,ี ศาสตรการสอน, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), หนา 3-4. 
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จุดมุงหมายของชีวิต จุดมุงหมายของการศึกษาในทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ คือ การพัฒนา

บุคคลใหเกิดการเปลี่ยนเปนมนุษยท่ีสมบูรณ จุดมุงหมายของการศึกษานั้นสามารถมองในสวนท่ีเปน

หนาท่ีสําคัญท่ีเปนพ้ืนฐานได 2 ประการคือ 1) จุดมุงหมายในการถายทอดความรูศิลปวิทยา โดยอาศัย

องคประกอบภายนอก กลาวคือ ปรโตโฆสะ เปนสวนสําคัญ 2) จุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาใหเปนมนุษยท่ี

สมบูรณ โดยอาศัยองคประกอบภายใน คือ โยนิโสมนสิการ ปรัชญาการศึกษาของกฤษณมูรติและ 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต ) นั้นมีประเด็นท่ีเหมือนกัน คือการศึกษากับชีวิตนั้นเปนเรื่อง

เดียวกันเหมือนกัน ในสองประเด็นนี้ คือ 1) จุดมุงหมายของการศึกษาเพ่ือใหรับความรูในสาขาตางๆ 

กอใหเกิดความชํานิชํานาญท่ีสุดทางวิชาการและเทคโนโลยี 2) จุดมุงหมายของการศึกษาเพ่ือใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ตองเปนท่ียอมรับวาจุดมุงหมายของทานท้ังสองนั้นมีความ

เหมือนกันในแงของจุดมุงหมาย และทานท้ังสองก็เนนจุดมุงหมายของการศึกษาไปท่ีการศึกษาเพ่ือให

เกิดการเปลี่ยนแปลงเปนมนุษยท่ีสมบูรณ อันเปนสิ่งท่ีทานสองมองวาเปนการศึกษาท่ีแทจริง แต

แนวคิดทางดานการศึกษาของทานตางมีวิธีการท่ีแตกตางกันคือ กฤษณมูรตินั้นใชการเฝาสังเกตสิ่งตาง 

ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงภายในความคิดดวยความใสใจ การเรียนรูโดยการเฝาสังเกตโดยไมมีการสะสมขอมูล 

สวนพระพรหมคุณาภรณนั้นมีวิธีการศึกษาท่ีกอใหเกิดความรูภายในท่ีเรียกวา โยนิโสมนสิการ ไดแก

การศึกษาชีวิตและสรรพสิ่งโดยพิจารณาดวยใจอันแยบคาย มีการคิดถูกวิธี ความรูจักคิดหรือคิดเปน

นั่นเอง12 

พระมหาสงา สุภโร (ณ ระนอง) ไดศึกษาเชิงวิเคราะหปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ

เพ่ือการพัฒนาสังคมไทย กลาววา วิทยานิพนธเรื่องนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือสํารวจระบบการศึกษาของ

ไทยเพ่ือหาวิธีพัฒนาระบบการศึกษาไทยใหเปนไปตามปรัชญาของทานพุทธทาสภิกขุ ท้ังนี้ ดําเนินการ

โดยอาศัยการวิจัยเอกสารท้ังท่ีเปนงานระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ มีเนื้อหาจะแสดงความเปลี่ยนแปร

ทางการศึกษาไทยท่ีดําเนินไปตลอดชวงประวัติศาสตร การเปลี่ยนแปรนี้บงถึงปญหาบางประการ เชน 

ปญหาดานรูปแบบการศึกษา คานิยมของนักศึกษาและอ่ืน ๆ เปนตน ท่ีเกิดข้ึนในยุคสมัยท่ีมีการ

ปกครองระบอบตาง ๆ ตามคําสอนของพุทธทาสภิกขุ ระบบการศึกษาท่ีถูกตองสามารถทําใหนักศึกษา

มีความรู 3 ประเภท ไดแก คือความรูทางวิชาการ (พุทธศาสตร) ความรูทางจริย (ธรรมศาสตร) และ

ความรูทางการอยูรวมกัน (สังฆศาสตร) ปรัชญาของทานพุทธทาส พยายามประสานพุทธธรรมเขาไป

ในการศึกษาไทย เพ่ือทําใหนักศึกษามีความรูและความประพฤติท่ีถูกตอง โดยท่ีพระสงฆมักมีบทบาท

ชวยสั่งสอนอบรมพุทธศาสนิกชนชาวไทยอยูเสมอท้ังโดยตรงและโดยออม การศึกษาของพระสงฆจึง

จําเปนตองเดินตามแนวปรัชญาของทานพุทธทาส และจําเปนตองไดรับความสนับสนุนจากรัฐเพ่ิมข้ึน 

                                                           
12พระมหาพินันท ชยาภินันโท (ลาดบัวขาว), “การศึกษาเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาขอ

งกฤษณมูรติ และพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)”, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 

2554, หนา 128. 
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พระสงฆผูมีวินัยอันเครงครัดและมีความรูทางวิชาการเปนอยางดียอมเปนแบบอยาง อันดีตอสังคม

และมีคุณสมบัติเหมาะสมพอท่ีจะสอนผูอ่ืนได13   

พระมหาบรรจง สิริจนฺโท (สมนา) ไดศึกษาทัศนะทางปรัชญาการศึกษาของพระธรรมปฎก 

(ป.อ.ปยุตโต) ผูวิจัยไดแบงเนื้อหาออกไปเปน 3 สวนหลัก ๆ ดวยกัน คือ สวนแรก : เปนการศึกษา

วิเคราะหท่ัวไปเก่ียวกับปรัชญาแมบท ไดแก อภิปรัชญา ญาณวิทยา ปรัชญาชีวิตและปรัชญาสังคม 

สวนท่ีสอง : เปนการวิเคราะหปรัชญาการศึกษาในทัศนะของพระธรรมปฎก อันประกอบดวย

องคประกอบทางการศึกษา ไดแก โรงเรียน ครูและนักเรียน หลักสูตร และวิธีการเรียนการสอน สวน

ท่ีสาม : เปนการชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางปรัชญาแมบทกับปรัชญาการศึกษาในทัศนะของ     

พระธรรมปฎกตลอดถึงการนําแนวความคิดไปประยุกตใชกับการศึกษาไทย ผลจากการศึกษาสรุปได

วา 1) ในสวนแรก : ตามแนวพุทธธรรม อภิปรัชญาเปนการศึกษาเรื่องความจริงของสิ่งท้ังหลายมีกฎ

ไตรลักษณ ปฏิจจสมุปบาท เปนตน ญาณวิทยาศึกษาเรื่องการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปสสนา

กรรมฐาน เพ่ือท่ีจะปฏิบัติใหบรรลุถึงความจริงสูงสุด สวนจริยศาสตรนั้นเปนการดําเนินชีวิตโดย

การศึกษาและปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎธรรมชาติ  ในสวนท่ีสอง : เปาหมายของการศึกษา คือ ความ

มีอิสรภาพท้ังภายในและภายนอกอยางแทจริงไมถูกครอบงําดวยอวิชชา การศึกษาจึงเปนการพัฒนา

ชีวิตใหเจริญงอกงามเพ่ือความพนทุกข องคประกอบทางการศึกษานั้นโรงเรียน ครูและนักเรียน 

หลักสูตร และวิธีการเรียนการสอน ตองมีความสอดคลองเก่ียวพันกันอยูเสมอ โดยเฉพาะครูและ

นักเรียนตองสรางจิตสํานึกเก่ียวกับหนาท่ีของตนใหดีท่ีสุด ในสวนท่ีสาม : ทัศนะทางการศึกษาของ

พระธรรมปฎกมีความคลายคลึงกับลัทธิสารัตถะนิยมและพิพัฒนาการนิยม จุดเดนก็คือ พระธรรม

ปฎกใหความสําคัญตอครูและนักเรียนเทาเทียมกันในดานหนาท่ี อีกท้ังการศึกษาในทัศนะของพระ

ธรรมปฎกมิไดแยกออกไปจากศาสนา การนําพุทธธรรมไปประยุกตใชจึงทําใหการศึกษาคือการพัฒนา

ชีวิตและสามารถแกปญหาชีวิตได แนวคิดทางการศึกษาของพระธรรมปฎกจึงมีพุทธธรรมเปนพ้ืนฐาน 

ซ่ึงมีลักษณะประยุกตเขาไดกับทุกสถานการณ14 

พระครูสังฆรักษกรกิจ ปยธมฺโม (หงสสุข) ไดศึกษาเปรียบเทียบพุทธปรัชญาการศึกษาของ

พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กับศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาแนวคิดพุทธปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เพ่ือศึกษา

แนวคิดพุทธปรัชญาการศึกษาของกับศาสตราจารย ดร. สาโรช บัวศรี และศึกษาการบูรณาการ

                                                           
13พระมหาสงา สุภโร (ณ ระนอง), “การศึกษาเชิงวิเคราะหปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุเพ่ือการ

พัฒนาสังคมไทย”, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2536, หนา 119. 
14พระมหาบรรจง สิริจนฺโท (สมนา), “การวิเคราะหเชิงปรัชญาเรื่อง ปรัชญาการศึกษาในทัศนะของพระ

ธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต)”, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2539, หนา 110. 

 



 

9 

 

แนวคิดพุทธปรัชญาการศึกษาและการประยุกตพุทธปรัชญาการศึกษาในการจัดการศึกษาของพระ

พรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กับ ศาสตราจารย ดร. สาโรช บัวศรี โดยใชวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ ดวยการวิจัยเอกสาร และเอกสารท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวยพระไตรปฎกท่ีเปนหลัก

ตลอดท้ังอรรถกถาและคัมภีรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เอกสารและงานเขียนของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.

ประยูร ธมฺมจิตฺโต) งานเขียนของศาสตราจารย ดร. สาโรช บัวศรี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพุทธ

ปรัชญาการศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 1) การศึกษาแนวคิดพุทธปรัชญา

การศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พบวา มุงเนนการพัฒนาท่ีตัวบุคคลเปน

สําคัญ โดยเนนแนวทางในการพัฒนา 4 สดมภ ประกอบดวย การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนา

สมรรถภาพ การพัฒนาคุณภาพ และการพัฒนามนุษย เพ่ือใหสามารถผลิตคนท่ีมีความสมบูรณพรอม

ท้ังความรู ความสามารถ และอุดมดวยคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพรอมท่ีเดินทางเขาสูการประกอบ

อาชีพไดอยางมีคุณภาพ 2) การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี 

พบวา มีความสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวคิดของปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ

นิยม ท้ังในดานการกําหนดความหมายของการศึกษา จุดมุงหมายของการศึกษา หลักสูตร และวิธีสอน 

เพ่ือเนนท่ีการพัฒนาประสบการณของผูเรียนเปนสําคัญ 3) การศึกษา การบูรณาการแนวคิดพุทธ

ปรัชญาการศึกษาและการประยุกตพุทธปรัชญาการศึกษาในการจัดการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต 

(ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กับ ศาสตราจารย ดร. สาโรช บัวศรี พบวา สวนใหญแนวคิดพุทธปรัชญา

การศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) มีความโดดเดนในการนําเสนอตัวอยางหรือ

เรื่องราวท่ีมีความสอดคลองกับอธิจิตตสิกขา ไดแก สมาธิ เปนหลัก สวนแนวคิดพุทธปรัชญาการศึกษา

ของศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี มีความสอดคลองกับอธิศีลสิกขา ไดแก ศีล เปนหลัก ในการบูร

ณาการแนวคิดเก่ียวกับอธิปญญาสิกขา ไดแก ปญญา พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 

เนนเก่ียวกับองคประกอบของพุทธปรัชญาการศึกษา ท่ีเรียกวา จตุสดมภของการศึกษา คือ การ

พัฒนาศักยภาพ โดยมุงสอนเรื่องโยนิโสมนสิการ และใหผูเรียนรูจักกลั่นกรองขอมูลดิบใหเปนองค

ความรูใหม และการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย โดยมุงใหเสรีภาพทางความคิด คือ คิดตามหลักโยนิโส

มนสิการ แสวงหาความรูดวยตนเองตลอดเวลา และในแนวคิดของศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี 

ดานความหมายของการศึกษา มีเปาหมายเพ่ือสอนใหผูเรียนมีความเจริญงอกงามทางปญญา และ

ดานวิธีการสอน ท่ีเนนวิธีการสอนดวยวิธีการแหงปญญา ใหยึดถือในปญญาธรรมเปนสําคัญ ในการ

จัดการเรียนการสอน15 

 

                                                           
15พระครูสังฆรักษกรกิจ ปยธมฺโม (หงสสุข), “การศึกษาเปรียบเทียบพุทธปรัชญาการศึกษาของพระพรหม

บัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กับศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี”, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย), 2559, หนา 91. 
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พระมหานิคม วงษสุวรรณ กลาววา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ความสัมพันธ

ระหวางความดีและความรูตามทัศนะ ของพระพุทธศาสนา และเพ่ือศึกษาทัศนะของพระธรรมปฎก 

(ป.อ. ปยุตฺโต) เก่ียวกับปรัชญาการศึกษา ของไทยตามแนวพุทธจริยธรรมกับการศึกษา ผลการวิจัย

ตามวัตถุประสงคขอแรก ไดความวาตามทัศนะของพระพุทธศาสนา ความรูและ ความดีทางศีลธรรมมี

ความสัมพันธตอกัน เพราะวาในการพัฒนาความรูในระดับตาง ๆ ปจจัยท่ีขาดเสียมิ ได คือสัมมาทิฏฐิ 

การเขาถึงสัจธรรมสูงสุดจะนําสูอุดมคติทางศีลธรรมในท่ีสุด นอกจากนี้ เม่ือคนดําเนิน ชีวิตตามหลัก

คุณธรรมตาง ๆ เชน การมุงม่ันทําความดี การมีความกระตือรือรน ความบากบั่น ความอดทน ความ

รอบคอบ และมีเหตุมีผลในการเรียนรู ในท่ีสุดก็จะเขาถึงสัจธรรม ยิ่งคนบมเพาะความมีศีลธรรม มาก

เพียงไร เขาก็จะเขาใกลสัจธรรมมากเทานั้น อยางไรก็ตาม ในทัศนะของพระพุทธศาสนา การแสวงหา 

ความรูหรือสัจธรรม มีความสําคัญในอันดับตน การแสวงหาดังกลาวตองอาศัยหลักไตรสิกขา ซ่ึง

นอกจาก จะประกอบดวยสมาธิและปญญาแลว ยังมีศีลเปนสวนสําคัญดวย ดังนั้น การฝกตนตามหลัก

ดังกลาวจึง แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติเพ่ือสรางความดีและการปฏิบัติเ พ่ือแสวงหาปญญา มี

ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน จะแยกออกจากกันไมได ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคท่ีสอง พบวาพระ

ธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) เห็นวา ในระดับ ภววิทยา มนุษยมีศักยภาพท่ีจะเขาถึงความเปนจริงและ

คนพบสัจธรรม ในระดับญาณวิทยา การเขาถึง ดังกลาวตองอาศัยการศึกษาท่ีถูกตอง อันมีฐานอยูบน

สัมมาทิฏฐิ หลักไตรสิกขาเปนวิถีแหงการอบรมตน ดวยการฝกฝนตามมรรคมีองค 8 ในระดับวิธีการ

วิทยาทางการศึกษา มีสองปจจัยท่ีจําเปนตองพิจารณา ปจจัยภายนอกไดแกปรโตโฆสะ ปจจัยภายใน

ไดแกโยนิโสมนัสสิการ การศึกษาท่ีถูกตองจะตองดําเนินตาม หลักไตรสิกขาและมรรคมีองค 8 วิธีการ

นี้ตอบสนองเปาหมายสูงสุดในการสรางประโยชนใหแกชีวิตผูเรียน ดังนั้น จึงควรใชเปนพ้ืนฐานใหแก

หลักสูตร การเรียนการสอน บทบาทผูสอนและผูเรียนตามลําดับ16 

พระณรงค เดนประเสริฐ กลาววา การวิจัยนี้ เปนการศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษา

ของพุทธทาสภิกขุและพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาแนวความคิด

ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุและพระพรหมคุณาภรณ ศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษา 

และวิเคราะหเปรียบเทียบใหเหตุผลเชิงสนับสนุน และโตแยงแนวความคิดทางการศึกษาของพุทธทาส

ภิกขุและพระพรหมคุณาภรณ ผลการศึกษาพบวา ความหมายการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ คือ สิกขา 

เปนการศึกษาปฏิบัติทําใหสิ้นราคะ โทสะ และโมหะ จุดมุงหมายของการศึกษาก็เพ่ือมวลมนุษยชาติ 

มุงเนนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกสังคม องคประกอบของการศึกษามี 4 ประเภทคือ หลักสูตร

การศึกษา ตัวผูสอน สถานท่ี และตัวผูเรียน การจัดการศึกษาเพ่ือทําใหคนมีความรอบรูตามหลักศีล 

สมาธิ และปญญา และการปฏิรูปการศึกษามี 4 ประเภท คือ การปฏิรูปแบบสาธิต การปฏิรูปแบบ

                                                           
16พระมหานิคม วงษสุวรรณ, “พุทธจริยธรรมกับการศึกษา : ศึกษาวิเคราะหปรัชญาการศึกษาของพระ

ธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)”, (นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล), 2553, หนา 126. 
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แนวคิด การปฏิบัติเพ่ือใหรูจักบุญคุณ และการปฏิรูปเพ่ือพัฒนาจิต ผลการศึกษาพบวา ความหมาย

การศึกษาของพระพรหมคุณาภรณ คือการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน ศึกษาแบบไตรสิกขาเพ่ือใหผูเรียนมี

ศีล สมาธิ ปญญา และศึกษาแบบภาวนา เพ่ือพัฒนาผูเรียนทางกาย วาจา ใจ และปญญา จุดมุงหมาย

การศึกษามี 5 แนวทาง คือ ตองทําใหชีวิตพึงไดรับและเกิดประโยชน ตองทําใหเกิดภาวะเพ่ือตนเอง 

ตองทําใหรูจักสรางเสริมปญญา ตองทําใหผูเรียนเปนพหุสูตร และทําใหผูเรียนรูจักเคารพครูอาจารย 

องคประกอบของการศึกษามี 2 ประเภท คือ องคประกอบภายนอก มีบุคคลทําใหเกิดการเรียนรู 

"สัตบุรุษ" มีสถานท่ีรวมท้ังสังคมชุมชน และองคประกอบภายใน เกิดจากแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการท่ี

มีเหตุผลสัมพันธกัน การจัดการศึกษามี 2 แนวทาง คือ การศึกษาแบบท่ัวไป มาจากความเชื่อวา

มนุษยเปนสัตวประเสริฐสามารถฝกได และการศึกษาแบบไตรสิกขาเพ่ือการพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ี

สมบูรณ และการปฏิรูปการศึกษาก็เพ่ือประโยชนสังคมปจจุบัน ทําใหคนรูจักวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีถูกตอง รูจักการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และรูจักประชาธิปไตยและธรรมาธิปไตยท่ี

ถูกตอง ผลการเปรียบเทียบความหมายการศึกษา พบวา มีความเหมือนกันมาจากหลักสิกขา 3 คือ 

อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปญญาสิกขา มีขอโตแยงกับบัญญัติศัพท ถาเปรียบเทียบสังคมปจจุบัน

ไมครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จุดมุงหมายการศึกษา มีความเหมือนกันอยู 2 ประการ คือ 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในปจจุบันใหมีคุณภาพและการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในอนาคตท่ีจิตวิญญาณ

และสรางปญญา มีขอโตแยงกันในรายละเอียด แตสังคมปจจุบันใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนาทุก

อยาง องคประกอบของการศึกษามีความเหมือนกันอยู 2 ประการ คือ องคประกอบภายนอก และ

องคประกอบภายในมีความแตกตางกันเพียงแคลักษณะการใชศัพท แตสังคมปจจุบันองคประกอบ

การศึกษาตองสัมพันธกับระดับชาติ และนานาชาติ การจัดการศึกษามีความเหมือนกันอยู 2 ประการ 

คือ เพ่ือการอยูรวมกันในสังคม เพ่ือพัฒนาคน มีความแตกตางกันโดยศัพทแตเปาหมายเหมือนกัน แต

สงัคมปจจุบันการศึกษาท้ังสองทานยังไมสามารถสนองตอบทางเศรษฐกิจได และการปฏิรูปการศึกษา

มีความเหมือนกันอยู 4 ประเภท คือ แนวคิดผูเรียน สังคม สถานศึกษา และเทคโนโลยี มีความ

แตกตางกันโดยศัพท แตสังคมปจจุบันการศึกษาท้ังสองทานมองขามการพัฒนาคนเปนผูนํา แนวทาง

บูรณาการแนวคิดการศึกษาท้ังสองทานมาเอใชรักษาสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมท่ีวา "ความจน

เปนเรื่องใหม ครั้งโบราณคนไทยไมจน" และการประยุกตใชจัดทําหลักสูตร และเพ่ือพัฒนาครูใหมี

คุณธรรม17 

 

                                                           
17พระณรงค เดนประเสริฐ, “การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ และพระพรหม

คุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)”, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2552, หนา 101. 
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พระทองมา แสงอรุณ ไดการศึกษาวิเคราะหปรัชญาการศึกษาของสํานักอัตถิภาวนิยม โดย

การศึกษาวิจัยนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาวิเคราะหปรัชญาการศึกษาของสํานัก อัตถิภาวนิยม โดยมี

วัตถุประสงคในการศึกษา 3 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดอันเปนรากฐานทางปรัชญาการศึกษา

ของสํานักอัตถิภาวนิยม 2) เพ่ือศึกษาปรัชญาการศึกษาของสํานักอัตถิภาวนิยม และ 3) เพ่ือวิเคราะห

ปรัชญาการศึกษาของสํานักอัตถิภาวนิยม จากการศึกษาวิจัย สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ได

ดังนี้คือ 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดอันเปนรากฐานทางปรัชญาการศึกษาของสํานักอัตถิภาวนิยม สรุปไดวา 

ปรัชญาการศึกษาของสํานักอัตถิภาวนิยม นั้นมีแนวคิดท่ีมีรากฐานมาอยางยาวนานในการกลาวถึงการ

ใหสิทธิเสรีภาพ เจตจํานง (Free will) ความรับผิดชอบ ของปจเจกชน แตมิไดปรากฏใหเห็นลักษณะ

ท่ีชัดเจนทางดานปรัชญาการศึกษา ปรัชญาของสํานักอัตถิภาวนิยมเบื้องตน เปนขบวนการของนัก

ปรัชญาท่ีตองการเสนอใหเห็นถึงสารัตถะ เจตคติ ความรับผิดชอบของมนุษยท่ีสามารถกําหนด

เจตจํานงเสรีของตนได โดยไมจําเปนตองพ่ึงพาสังคม ความเชื่อทางสังคมอันเปนบรรทัดฐานท่ีมิไดให

มนุษยมีจิตอิสระในการตัดสินใจเลือกเจตจํานงดวยตนเอง 2. เพ่ือศึกษาปรัชญาการศึกษาของ

สํานักอัตถิภาวนิยม สรุปไดวา ปรัชญาการศึกษาของสํานักอัตถิภาวนิยม เกิดข้ึนจากการไดเห็นถึง

ผลเสีย และขอจํากัดของการจัดการศึกษาของปรัชญาการศึกษาสํานักสารัตถนิยม (Essentialism) 

และนิรันตรวาท (Perennialism) ท่ีใหความสําคัญกับวิชาทางดานศีลธรรม การปลูกฝงศีลธรรมโดยไม

คํานึงถึงเสรีภาพ ความสนใจ และความมีอิสรภาพในการตัดสินใจเลือกของผูเรียนแตละคนวามีความ

ตองการ และมีความสนใจในอะไร สวนปรัชญาการศึกษาสํานักพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) แม

จะใหความสําคัญกับความสนใจของผูเรียน ความถนัดหรือความสนใจ ของผูเรียนแตละคน แตก็ยังมุง

เพ่ือการตอบสนองสังคม รับใชสังคมโดยใหผูเรียนไดตระหนักรูถึงความเปนมนุษยท่ีมีเจตจํานง ความ

รับผิดชอบดวยตนเอง ดวยการตระหนักรับผิดชอบ มิใชการบมเพาะ หรือการปลูกฝงแตอยางใด 3. 

เพ่ือวิเคราะหปรัชญาการศึกษาของสํานักอัตถิภาวนิยม สรุปไดวาปรัชญาการศึกษาของสํานักอัตถิ

ภาวนิยม สะทอนใหเห็นถึง จุดมุงหมายของการศึกษาท่ีจะตองสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักคิด ตระหนักรู

ถึงเจตจํานง ความเปนมนุษยท่ีมีเจตจํานงในการตัดสินใจเลือกดวยตนเองไมวาจะเปนอยางไรก็ตาม 

พรอมกับการตระหนักรับผิดชอบในการตัดสินใจดวยตนเอง สถานท่ีเรียน ผูสอนหรือวิชาการอ่ืนใด 

เปนเบื้องตนในการเปดโลกทัศนใหแกผูเรียนไดเกิดแรงบันดาลใจในการตัดสินใจวาตัวของเขาจะเปน

อยางไร ปรัชญาการศึกษาของสํานักอัตถิภาวนิยม จึงเปนแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเนนการสรางแรง

บันดาลใจใหกับผูเรียนมากกวาการชี้นําหรือการปลูกฝง เพราะเม่ือไหรก็ตามท่ีผูเรียนไดตระหนักถึง

ความมีอยูของเจตจํานงดวยตัวเองแลว ผูเรียนจะไดฝกฝน พัฒนาตนในสิ่งท่ีเขามุงหวัง ในสิ่งนั้นอยาง

เต็มกําลังความรู และความสามารถ กลับกลายเปนการศึกษาท่ียาวนาน และติดตามตัวเขาตลอดชีวิต 

ดังนั้นจากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะหปรัชญาการศึกษาของสํานักอัตถิภาวนิยม ทําให

ทราบวาการศึกษานั้นตองใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งท่ีผูเรียนตองการ จึงเปนการศึกษาท่ีติดตามผูเรียน
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ตลอดไป และในขณะเดียวกันการกระตุนใหผูเรียนไดเกิดจิตสํานึกในเสรีภาพของตนกับความ

รับผิดชอบจึงเปนสิ่งท่ีการศึกษาตองดําเนินการใหเกิดข้ึนไปดวยกัน18 

พระมหาญาณวัฒน บุคดาวงศ ไดวิเคราะหแนวคิดทางการศึกษาของพระพรหมคุณาภรณ 

(ป.อ. ปยุตฺโต) โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาของไทย 2) 

เพ่ือวิเคราะหแนวคิดทางการศึกษาของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 3) เพ่ือเสนอนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺ

โต) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณ 9 รูป/คน และในการสัมมนา 9 

รูป/คน ใชเครื่องมือวิจัย ซ่ึงประกอบดวย 1) แบบวิเคราะหเอกสาร คือ ผลงานนิพนธท่ีเก่ียวกับ

แนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) 2) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเก่ียวกับการ

ตรวจสอบโครงสราง เนื้อหา และภาษาของรางนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามแนวคิดของ พระ

พรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) 3) ประเด็นการสัมมนาเก่ียวกับการตรวจสอบความเหมาะสมของราง

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) แนวคิดทฤษฎีทาง

การศึกษาของไทย เปนแนวคิดท่ีบูรณาการแนวคิดการศึกษาไทยและแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาไทย 

ผานกระบวนการพัฒนานโยบาย และเปนแนวคิดการศึกษาท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมไทยซ่ึงมี

พระพุทธศาสนาเปนรากฐานสําคัญของการศึกษาท่ีเรียกวา “การศึกษาวิถีพุทธ” ท่ีเนนพัฒนาตนเอง

ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังดานความรู (วิชชา) และความประพฤติ (จรณะ) หรือความรูคูคุณธรรม จึง

จะทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงปญญาไดโดยแทจริง 2) แนวคิดทางการศึกษาของพระพรหมคุณา

ภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 6 ดาน ไดแก 2.1) แนวการจัดการศึกษา 

ไดแก (1) ความหมายของการศึกษา (2) ความมุงหมายของการศึกษา (3) หนาท่ีของการศึกษา (4) 

องคประกอบของการศึกษา (5) การจัดการศึกษา คือ ไตรสิกขา และการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือจัด

การศึกษาท่ีเหมาะสมสําหรับสังคมไทย (การศึกษาวิถีพุทธ) 2.2) การบริหารและการจัดการศึกษา การ

บริหารและการจัดการศึกษาจะตองครอบคลุมชุมชนท้ังหมด ซ่ึงประกอบดวย บาน วัด โรงเรียน 

(“บวร”) ดวยการสรางความสมดุลข้ึนมา โดยใหชุมชนปรับตัวสอดคลองและสงเสริมสนับสนุนซ่ึงกัน

และกัน จนเกิดเปนชุมชนแหงการศึกษาท่ีแทจริง (ชุมชนแหงกัลยาณมิตร) 2.3) มาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก ก. มาตรฐานการศึกษา เปนมาตรฐานการศึกษาท่ีเปนคุณสมบัติของ

ผูไดรับการศึกษาตามแนวพุทธ ไดแก (1) คุณสมบัติของผูไดรับการศึกษา คือ ภาวิต4 (2) คุณธรรม

ของผูไดรับการศึกษา คือ มีปญญา และมีกรุณา (3) การดําเนินชีวิตของผูไดรับการศึกษา คือ การทํา

                                                           
18พระทองมา แสงอรุณ, “การศึกษาวิเคราะหปรัชญาการศึกษาของสํานักอัตถิภาวนิยม”, (กรงเทพมหา

นคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554, หนา 93-94. 
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ประโยชนตน และการทําประโยชนตอผูอ่ืน ข. การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามแนวพุทธ คือ ภาวนา4 2.4) ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดแก ก. 

คุณภาพและมาตรฐาน คือ คุณสมบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซ่ึงประกอบดวย หนาท่ีหลัก 

คือ สิปปทายก และความเปนกัลยาณมิตร การจัดการศึกษาทางธรรมวินัย ทศพลญาณ ปฏิสัมภิทา 4 

และลีลาการสอน 4 ข. การผลิตและการพัฒนา ไดแก (1) การผลิตและการพัฒนาตามระยะเวลา คือ 

ในระยะสั้นเพ่ือสรางความเปนนักเรียนท่ีดีตามหลักบุพนิมิตของการศึกษา ๗ และในระยะยาวเพ่ือ

สรางความเปนบัณฑิต ผูมีสัจธรรม มีจริยธรรม มีความสุข และการผลิตและการพัฒนาตามความมุง

หมายของวิชาการ คือ วิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือสรางความเปนบัณฑิต และวิชาเฉพาะวิชาชีพเพ่ือสราง

เครื่องมือบัณฑิต (2) จริยศึกษา เปนการผลิตครูท่ีจะตองคัดยอดคนใหมาเปนยอดครู และคัดยอดครู

ใหมาเปนครูจริยศึกษา 2.5) ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ไดแก ก. ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาคือธรรมชาติ 

เปนแนวคิดการจัดการธรรมชาติ ไดแก (1) แนวคิดเกาท่ีพิชิตธรรมชาติและเสพบริโภคมากท่ีสุด (2) 

แนวคิดใหมท่ีเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน ข. ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาคือมนุษย เปนการพัฒนามนุษย ไดแก 

การพัฒนามนุษยในฐานะท่ีเปนทรัพยากรมนุษย และในฐานะท่ีเปนมนุษย (ชีวิต) 2.6) เทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา ไดแก (1) การพัฒนาผูใชเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการฝกอินทรีย 6 ในดานการศึกษา (2) การ

พัฒนาผูผลิตเทคโนโลยีดวยการผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสรางสรรค และไมกอใหเกิดปญหาใหแก

สังคม (3) ปญญาท่ีควรสรางข้ึนในยุคไอที คือ ปฏิสัมภิทา 4 3) องคความรูใหมจากงานวิจัยนี้ คือ 

ความคิดของนักปราชญสูการจัดการศึกษา หรือการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมีความสอดคลองกันและมี

ความเปนไปไดในการปฏิรูปการศึกษา กลาวคือ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามแนวคิดของพระ

พรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) เปนการบูรณาการจัดการศึกษาวิถีพุทธกับกระบวนการพัฒนา

นโยบาย ซ่ึงประกอบดวย ปรัชญาการศึกษา วัตถุประสงค เปาหมาย และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

6 ดาน 16 ขอ19 

รัตนพร ราชสะอาด ไดศึกษาปรัชญาการศึกษาขององคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวรัชกาลท่ี5 โดยมีจุดประสงค 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาประวัติและพัฒนาการ ปรัชญา

การศึกษาไทย  2) เพ่ือศึกษาปรัชญาการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และ 3) 

เพ่ือวิเคราะหแนวคิดปรัชญาการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พบวา การ

จัดการศึกษาของประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาตั้งแตสมัยโบราณเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ดวยความเชื่อ

ท่ีวาการศึกษาจะชวยกําหนดทิศทางของชาติ เพ่ือจะพัฒนาคนไทยใหมีความพรอมท่ีจะเปนกําลัง

สําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ความเปนมาของการศึกษาไทยมีประวัติท่ีนาสนใจ

                                                           
19พระมหาญาณวัฒน บุคดาวงศ, “การวิเคราะหแนวคิดทางการศึกษาของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺ

โต)”, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2558, หนา 353-354. 
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โดยแบงออกเปนยุคๆดังตอไปนี้ การศึกษาของไทยสมัยโบราณ (พ.ศ.1781 - 2411) 1) การศึกษาสมัย

กรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1781 – 1921) พอขุนรามคําแหง (พ.ศ. 1800 - 1981) 2) การศึกษาสมัยกรุงศรี

อยุธยา (พ.ศ. 1893 - 2310) เปนยุคทองของวรรณคดีไทย ซ่ึงก็อยูในชวงรัชสมัยของพระบรมไตร

โลกนาถและพระนารายณ 3) การศึกษาสมัยกรุงธนบุรี (พระเจาตากสิน พ.ศ. 2310) และกรุง

รัตนโกสินทรตอนตนอยูในชวงรัชกาลท่ี 1-4 ซ่ึงก็เปนยุคเริ่มฟนฟูสภาวะของประเทศ เชน การฟนฟู

ทางดานการศาสนา วรรณคดี ศิลปวัฒนธรรม และดานการศึกษา (พ.ศ. 2311 - 2411) ในยุคนี้จะไม

มีการแบงชั้นเรียนท่ีแนนอนเลือกเรียนไดตามความสมัครใจของผูเรียน การศึกษาของไทยสมัยปฏิรูป

การศึกษา (พ.ศ. 2412 - 2472) อยูในชวงสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนปลายหรือสมัยรัชกาลท่ี5 - 7 

เปนการศึกษาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงสภาวะของ

ประเทศอยูในยุคการคุกคามของจักรวรรดินิยมจากทางประเทศตะวันตกท่ีแผขยายเขามาในประเทศ

ไทยอยางกวางขวาง การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาชีวิตและการพัฒนาประเทศ พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงริเริ่มวางรากฐานการศึกษาแบบแผนใหมท่ีเปนระบบข้ึนมาในบานเมือง 

ทรงจัดตั้งโรงเรียนข้ึนมาในพระบรมมหาราชวังแลวขยายผลการจัดออกไปสูราษฎรทุกระดับชั้น ดวย

แนวคิดและวิธีการท่ีเปนระบบแบบแผนตามแนวพระราชดําริพระบรมราชโองการและพระราชดํารัส

ของพระองคท่ีปรากฏอยูในดานการศึกษาแสดงใหเห็นถึงแนวคิดพ้ืนฐานในดานการจัดการศึกษาของ

พระองคในหลาย ๆ ประการ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงตระหนักถึงความสําคัญ

ของการศึกษา ทรงชี้ใหเห็นถึงความจําเปนท่ีประชาชนจะตองไดรับการศึกษา เพราะการศึกษาทําให

คนฉลาด รูจักคิดรูปฏิบัติอันจะสงผลถึงความเจริญกาวหนาของบานเมือง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว การศึกษาเริ่มเปนแบบแผน มีระเบียบแบบแผน มีการจัดตั้งโรงเรียนสําหรับ

ราษฎรท่ัวไป มีการรับเอาแนวคิดและวิทยาการตาง ๆ ของชาติตะวันตกเขามาใชในประเทศ ตองการ

บุคคลท่ีมีความรูใหเขามารับราชการ สามารถจัดตั้งโรงเรียนข้ึน เนนการพัฒนาประเทศใหทัดเทียม

นานาอารยประเทศ แปลวรรณคดีตางประเทศเปนภาษาไทย วางแผนโครงการศึกษาใหมโดยสงเสริม

ใหหาเลี้ยงชีพท่ีนอกเหนือจากการเขารับราชการ ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลท่ี 5 เปน

การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือใหสอดคลอง กับระบบการศึกษาของประเทศตะวันตกท่ีมีความเจริญกาวหนา

ไปมากแลว ซ่ึงเปนการปรับปรุงประเทศใหทันสมัยตามแบบสมัยใหมท่ีมีความสําคัญอยางมากในยุค

สมัยนั้น20 

สรุป ปรัชญาปฏิรูปนิยมมีพ้ืนฐานมาจากปรัชญาปฏิบัตินิยม ผสมผสานกับปรัชญาพิพัฒนา

การ แนวคิดท่ี ผสมผสานทําใหปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเนนการศึกษาเพ่ือสังคมเปนสําคัญ คือ

                                                           
20รัตนพร ราชสะอาด, “ปรัชญาการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว”, (อยุธยา : 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2561 หนา 80. 
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ผูเรียนไมไดมุงพัฒนาตนเองอยางเดียว แตเพ่ือนําความรูพัฒนาสังคมใหดีข้ึน ไดชื่อวา “แนวทางแหง

การปฏิรูปเพ่ือสรางวัฒนธรรมใหมข้ึนมา” โดยจุดมุงหมายการศึกษา มีความเหมือนกันอยู 2 ประการ 

คือ การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในปจจุบันใหมีคุณภาพและการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในอนาคตท่ีจิต

วิญญาณและสรางปญญา มีขอโตแยงกันในรายละเอียด แตสังคมปจจุบันใหคนเปนศูนยกลางการ

พัฒนาทุกอยาง องคประกอบของการศึกษามีความเหมือนกันอยู 2 ประการ คือ องคประกอบ

ภายนอก และองคประกอบภายในมีความแตกตางกันเพียงแคลักษณะการใชศัพท แตสังคมปจจุบัน

องคประกอบการศึกษาตองสัมพันธกับระดับชาติ และนานาชาติ การจัดการศึกษามีความเหมือนกัน

อยู 2 ประการ คือ เพ่ือการอยูรวมกันในสังคม เพ่ือพัฒนาคน มีความแตกตางกันโดยศัพทแตเปาหมาย

เหมือนกัน แตสังคมปจจุบันการศึกษาท้ังสองทานยังไมสามารถสนองตอบทางเศรษฐกิจได และการ

ปฏิรูปการศึกษามีความเหมือนกันอยู 4 ประเภท คือ แนวคิดผูเรียน สังคม สถานศึกษา และ

เทคโนโลยี มีความแตกตางกันโดยศัพท แตสังคมปจจุบันการศึกษาท้ังสองทานมองขามการพัฒนาคน

เปนผูนํา แนวทางบูรณาการแนวคิดการศึกษาท้ังสองทานมาเอใชรักษาสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและ

สังคมท่ีวา ความจนเปนเรื่องใหม ครั้งโบราณคนไทยไมจน และการประยุกตใชจัดทําหลักสูตร 

 

1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธ

โฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยกําหนดกรอบ

แนวคิดการวิจัยดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี  1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ปรัชญาปฏิรูปนิยม 

 

ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระ

พุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตโต) 

 

เปรียบเทียบปรัชญาปฏิรูปนิยมและปรัชญาการศึกษาของ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 

1. เปรียบเทียบเรื่องหลักสูตร 

2. เปรียบเทียบเรื่องการบริหารการศกึษา 

3. เปรียบเทียบเรื่องบุคลากรทางการศึกษา 

4. เปรียบเทียบเรื่องการจัดการสถาบันการศึกษา 

5. เปรียบเทียบเรื่องกระบวนการเรียนการสอนและ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

6. เปรียบเทียบเรื่องทรัพยากรทางการศึกษา 

 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
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1.8 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 1.8.1 ทําใหทราบปรัชญาปฏิรูปนิยม 

 1.8.2 ทําใหทราบปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตโต) 

 1.8.3 ทําใหทราบการเปรียบเทียบปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระ

พุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 

 

1.9 นิยามศัพทเฉพาะ 

เปรียญเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จ

พระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ใน 6 ประเด็นไดแก 1. เปรียบเทียบเรื่องหลักสูตร 2. เปรียบเทียบ

เรื่องการบริหารการศึกษา 3. เปรียบเทียบเรื่องบุคลากรทางการศึกษา 4. เปรียบเทียบเรื่องการจัดการ

สถาบันการศึกษา 5. เปรียบเทียบเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

และ 6. เปรียบเทียบเรื่องทรัพยากรทางการศึกษา 

ปรัชญาปฏิรูปนิยม หมายถึง ศึกษาบริบทท่ัวไปของปรัชญา, ลัทธิของปรัชญาการศึกษา และ

ปรัชญาปฏิรูปนิยม ใน 6 ประเด็น 1. หลักสูตร 2. ผูบริหาร 3. สถานศึกษา 4. ผูเรียน 5. ผูสอน และ6.

กระบวนการเรียนการสอน 

ปรัชญาการศึกษา หมายถึง ศึกษาประวัติของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต), 

ผลงานสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) และปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษา

จารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ใน 6 ประเด็น 1. การจัดการศึกษา 2. การบริหารและการจัดการ 3. การประกัน

คุณภาพ 4. บุคลากรทางการศึกษา 5. ทรัพยากรทางการศึกษา และ6. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 

  

 



     บทท่ี 2 

ปรัชญาปฏิรูปนิยม 

 
ปรัชญาการศึกษาเปนปรัชญาท่ีประยุกตมาจากปรัชญาบริสุทธิ์ดังนั้นลักษณะของปรัชญา

การศึกษาก็จะมีความคลายคลึงกับปรัชญาบริสุทธิ์นั่นเองกลาวคือ ปรัชญาการศึกษาจะเก่ียวของกับ

อภิปรัชญา (Metaphysics) ญาณวิทยา (Epistemology) และคุณวิทยา (Axiology) เชนเดียวกัน

ปรัชญาท่ัวไป ซ่ึงปรัชญาสาขานี้มีความเชื่อพ้ืนฐานเก่ียวกับผูเรียน ครู หลักสูตร กระบวนการเรียนการ

สอน ตลอดท้ังลักษณะของการจัดการศึกษา เหมือนกับปรัชญาการศึกษาสาขาพิพัฒนาการนิยม เวน

แตในเปาหมายของสังคมเทานั้นท่ีแตกตางกัน นักพิพัฒนาการนิยมหลายทานมีความเห็นวา 

แนวความคิดของพิพัฒนาการนิยม มีลักษณะ เปนกลาง มากเกินไป จึงไมสามารถนําไปใชในการ

ปฏิรูปการศึกษาในสวนท่ีจําเปนได พวกท่ีตองการแสวงหาอุดมการณท่ีจะสามารถแกไขปญหาสังคม

ไดตรงกวานี้ และสรางสังคมท่ีดีข้ึนมาใหม จึงถูกจําแนกแยกออกมาจากพิพัฒนาการนิยม เปน

แนวความคิดข้ึนมาใหมอีกแนวความคิดหนึ่ง เรียกวา ปฏิรูปนิยม 

 

2.1 บริบททั่วไปของปรัชญา 

คําวา ปรัชญา เปนศัพทท่ีพระเจาวรวงศเธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ (พระองคเจา

วรรณไวทยากร) ทรงบัญญัติข้ึนเพ่ือใชคูกับคําภาษาอังกฤษวา Philosophy เปนคํามาจากรากศัพท

ภาษาสันสกฤต 2 คําคือ ปฺร : ประเสริฐ และ ชฺญา : ความรู, รู, เขาใจ เม่ือรวมกันแลว เปน ปฺรชฺญา 

(ปรัชญา) แปลวา ความรูอันประเสริฐ เปนวิชาท่ีวาดวยหลักแหงความรูและความจริง ดังนั้น คําวา 

Philosophy จึงมาจากคําภาษากรีกวา Philosophia ซ่ึงมีรากศัพทมาจากคํา 2 คําคือ Philos : Love 

of หรือ Loving of (ความรัก) และSophia : Wisdom หรือ Knowledge (ความรู, ปญญา, ความ

ฉลาด)เม่ือรวมกันแลว คําวา Philosophy จึงหมายถึง Loving of Wisdom ความรักปญญา, ความ

รักในความรู, ความรักในการแสวงหาความรู หรือ การใฝใจในการแสวงหาความรู จะอยางไรก็ตาม 

เม่ือพิจารณาตามคําแปลระหวาง คําวา ปรัชญา ท่ีมาจากภาษากรีก กับท่ีมาจากภาษาสันสกฤตจะ

แตกตางกัน กลาวคือ ท่ีแปลจากภาษากรีกแปลวา ความรักในความรู หรือความรักปญญา เพราะ

ความรูหรือปญญา เปนของพระเจาแตผูเดียว มนุษยมีสิทธิ์เพียงสามารถท่ีจะรัก หรือสนใจท่ีจะ

แสวงหาเทานั้น ไมสามารถเปนเจาของได สวนท่ีแปลจากภาษาสันสกฤต แปลวา ความรูอันประเสริฐ 

หรือความรอบรู มนุษยทุกคนสามารถมีความรอบรู หรือมีความรูอันประเสริฐได อันเนื่องมาจาก

ความรูท่ีสมบูรณสูงสุด สิ้นความสงสัย ดังนั้น ปรัชญา ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

แปลวา วิชาวาดวยหลักแหงความรูและหลักแหงความจริง โดยในบรรดาความรู ท้ังหลายของ
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มนุษยชาตินั้น1 อาจแบงไดเปนสองเรื่องใหญ ๆ เรื่องท่ีหนึ่ง คือ เรื่องเก่ียวกับธรรมชาติ เชน ฟสิกส มี

เปาหมายในการศึกษาเพ่ือหาความจริงตาง ๆ และเขาใจในธรรมชาติมากกวาสิ่งรอบตัวเพราะรวมไป

ถึงจักรวาลท้ังหมดอยางลึกซ้ึง ชีววิทยา มีเปาหมายในการศึกษาเก่ียวกับสิ่งท่ีมีชีวิตท้ังหลาย เคมี ซ่ึงมี

เปาหมายในการศึกษาเก่ียวกับธาตุและองคประกอบของธาตุ เปนตน นับแตสมัยกรีกโบราณมาจนถึง

ศตวรรษท่ี 19 การศึกษาวิชาดาราศาสตร การแพทย และฟสิกส เคยถูกรวมอยูสาขาปรัชญาธรรมชาติ 

(Natural philosophy) จนกระท่ังการเติบโตของมหาวิทยาลัยสมัยใหม สงผลใหนักวิชาการหันไป

พัฒนาศาสตรเฉพาะทางข้ึนมา เรื่องท่ีสอง คือ เรื่องเก่ียวกับสังคม เชน เศรษฐศาสตร มีเปาหมายใน

การศึกษาเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจของสังคม รัฐศาสตร มีเปาหมายในการศึกษาเก่ียวกับระบบ

การเมืองการปกครองของสังคม นิติศาสตร มีเปาหมายในการศึกษาเก่ียวกับระบบกฎหมายของสังคม 

เปนตน 

สุจิตรา ออนคอม กลาววาปรัชญา เปนศัพทท่ีพระเจาวรวงศเธอกรมหม่ืนนราธิปพงศ

ประพันธทรงบัญญัติข้ึนจากคําภาษาอังกฤษวา ฟโลโซฟ (philosophy) มาจากรากศัพทภาษากรีก

โบราณวา ฟโลโซเฟย (philosophia) ซ่ึงคําคํานี้เม่ือนํามาแยกศัพทจะไดสองคําคือ ฟโล (philo) มี

ความหมายวา เลิฟ (love) กับ โซเฟย (sophia) มีความหมายวา วิสดอม (wisdom) ดังนั้น ฟโล

โซเฟย (philosophia) จึงมีความหมายวา รักความรู รักท่ีจะมีความรู หรือความรักในปรีชาญาณ 

(love of wisdom)2 

 สุรชาติ ณ หนองคาย กลาววาปรัชญา เปนการใชปญญาหรือญาณวิทยา (epistemology) 

ไปเปนฐานในการตั้งคําถามทางปญญา เพ่ือจะไดกําหนดวิธีการท่ีเปนวิธีการทางปญญาในการตอบ

คําถามนั้น คําตอบท่ีไดจะทําใหญาณวิทยามีเพ่ิมมากข้ึนจนสามารถตั้งคําถามทางปญญาท่ีลึกซ้ึงข้ึนใน

รอบตอไปได ซ่ึงสามารถแบงปรัชญาเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือปรัชญาท่ีเปนแนวคิด และปรัชญา

ปฏิบัติ3 

ปรัชญาแนวคิด หมายถึง ฐานเชื่อท่ีมีอิทธิพลตอการสรุปหรือตีความหมายจากการรับ 

สัมผัสของบุคคลและนํามาใชเปนเกณฑในการตัดสินถูกหรือผิด ดีหรือไมดี “คนโกหกไมทําบาปยอมไม

มี” ถือเปนเกณฑตัดสินถูกหรือผิดของบุคคล 

  ปรัชญาปฏิบัติ หมายถึง ฐานคิดท่ีมีอิทธิพลตอการนําไปใชในการกําหนดวิธีการปฏิบัติ ของ

บุคคล เชน มีความพยายามอยูท่ีใดมีความสําเร็จอยูท่ีนั่น ความรูคูคุณธรรมนําสูความสําเร็จ ดังนั้น 

การนําฐานคิดนี้ไปใชก็เพ่ือท่ีจะใหเกิดประสิทธิผล ฐานคิดดังกลาวจึงถือเปนปรัชญาปฏิบัติ เพราะ

                                           
1พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.2546, หนา 668. 
2สุจิตรา ออนคอม, ปรัชญาเบ้ืองตน, (กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธ์ิ, 2545), หนา 1. 
3สุรชาติ ณ หนองคาย, จิตวิทยาในการทํางาน, (กรุงเทพฯ : ศูนยตําราอาจารยนิมติ, 2543), หนา 8-9.  
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ความมุงม่ันท่ีจะทําใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีวางไวจะเปนตัวกําหนดวิธีการทํางานของบุคคล มิใช

เกณฑตัดสินถูกหรือผิดเหมือนปรัชญาแนวคิด ดังนั้นการเพ่ิมพูนปญญาใหเกิดข้ึนจึงพึงคํานึงถึงท้ัง

ปรัชญาปฏิบัติและปรัชญาแนวคิด 

กีรติ  บุญเจือ ใหขอคิดเห็นวา เม่ือเปรียบเทียบดูแลวจะเห็นวาคําภาษาไทยมีความหมาย

ตามตัวอักษรเชิงยกยองมากกวาคําฝรั่ง แตทวาคําจะสําคัญกระไรเลา ขอใหนักปรัชญาของเรามี

ความรูจริงและเจียมตัวไปดวยจะเรียกวาอยางไรนั้นแลวแตสะดวก ขอใหมีคําสําหรับสื่อความเขาใจ

กันไดก็นับวาดีแลว4 

 

2.1.1 ความหมายของปรัชญา 

หากนิยามความหมายในบริบทของสาขาวิชา คําวา ปรัชญา หมายถึง วิชาวาดวยหลักแหง

ความรูและความจริงหลักการหรือกฎท่ัวไปของสาขาความรูท่ีแนนอน เชน ปรัชญาการศึกษา, ปรัชญา

เศรษฐศาสตร ฯลฯ หากนิยามความหมายในบริบทของทฤษฎี คําวา ปรัชญา หมายถึง ทฤษฎีหรือการ

วิเคราะหเชิงตรรกะเก่ียวกับหลักการซ่ึงรองรับความประพฤติ, ความคิด, ความรู และธรรมชาติของ

เอกภพ ซ่ึงในทางปรัชญาหมายรวมถึงจริยศาสตร สุนทรียศาสตร ตรรกศาสตร อภิปรัชญา ญาณ

วิทยา5 ซ่ึงสามารถแบงความหมายของปรัชญาได 2 ลักษณะ นั้นก็คือ ความหมายตามรูปศัพทและ

ความหมายโดยอรรถดังนี ้

1. ความหมายตามรูปศัพท 

การพิจารณาความหมายของปรัชญาแบบแรกคือพิจารณาตามรูปศัพท ท่ีใชอยูวามี

ความหมายอยางไร ซ่ึงเราอาจพิจารณาไดเปน 2 แนวทาง คือ รูปศัพทภาษาไทยและรูปศัพท

ภาษาอังกฤษ6 ตามรูปศัพทในภาษาไทยนั้น คําวาปรัชญาเปนคําท่ีพระเจาวรวงศเธอกรมหม่ืนนราธิป

พงศประพันธทรงบัญญัติข้ึนเพ่ือใชแทนคําวา Philosophy ในภาษาอังกฤษ และเปนศัพทบัญญัติท่ี 

ติด เปนท่ีนิยมใชกันกวางขวางในปจจุบัน ตามรากศัพทปรัชญาเปนคําสันสกฤตมาจากคําวา ชญา 

แปลวา รู เขาใจ เม่ือเติมอุปสรรค ปร ซ่ึงแปลวา ไกล สูงสุดประเสริฐ ลงไปขางหนา จึงกลายเปนคําวา 

ปรัชญา ซ่ึงอาจจะใหความหมายไดวา เปนความรอบรู รูกวางขวาง หรือความรูอันประเสริฐ ความรู

ข้ันสูงก็ได โดยนัยนี้ ความหมายของปรัชญาในศัพทภาษาไทยจึงเนนไปท่ีตัวความรูหรือผูรู ซ่ึงเปน

ความรูท่ีกวางขวางลึกซ้ึงประเสริฐ เปนตน ซ่ึงตรงกับคําวา ปญญาใน ภาษาบาลี แตตามรูปศัพทใน

                                           
4กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาสําหรับผูเริ่มเรียน, (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2519), หนา 1. 
5เจษฎา ทองรุงโรจน,  พจนานุกรมปรัชญา อังกฤษ-ไทย, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโบแดง, 2547), หนา 

148. 
6กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาสําหรับผูเริ่มเรียน, อางแลว, หนา 3. 
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ภาษาอังกฤษนั้นมีความหมายแตกตางไปจาก ภาษาไทยอยูบาง โดยท่ีพีทาโกรัสเปนคนท่ีเริ่มใชคานี้ 

โดยเรียกตัวเองวานักปรัชญา (Philosopher) รากศัพทเดิมของคําวา Philosophy นั้นมาจากคําภาษา

กรีก 2 คําสนธิกัน คือ Philos กับ Sophia คําวา Philos หรือ Prilio นั้นแปลวา รักหรือความรัก 

(Love) สวนคําวา Sophia นั้น หมายถึงความรู ความปราดเปรื่อง (Wisdom) เม่ือรวมกันเขาเปน 

Philosophy แลวจึงหมายถึง ความรักในความรู ความรักในความปราดเปรื่อง (The Love of 

Wisdom) ความหมายตามรูปศัพทในภาษาอังกฤษนี้เนนไปท่ีทัศนคติ นิสัย และความตั้งใจ เนนท่ี

กระบวนการในการจะหาความรู นักปรัชญาตามความหมายรูปศัพทภาษาอังกฤษจึงหมายถึงคนท่ี

สนใจแสวงหา และอยากรูอยากใฝหาความรูอยูเสมอ ไมใชคนท่ีมีความรูแลวเพียงพอกับความรูท่ีตนมี

อยูแลวนั้น  

อยางไรก็ตาม แมคํานิยามจะแตกตางกันออกไปบางตามรูปศัพท ของภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษก็ตาม แตสิ่งท่ีรวมกันอยูอยางหนึ่งก็ดือความรู ไมวาจะเปนตัวความรูหรือการแสวงหา

ความรูก็ตามปรัชญาจึงหนีไมพนเรื่องความรูไปได แตจะเปนความรูอะไร อยางไร หรือเก่ียวของอยาง

ใด เพ่ืออะไรนั้น จะกลาวถึงในตอนตอ ๆ ไป 

2. ความหมายโดยอรรถ 

การพิจารณาหาความหมายของปรัชญาโดยอรรถนี้ ก็เชนเดียวกับ การใหคํานิยามปรัชญา

โดยท่ัว ๆ ไปนั้นเอง คือไมมีคํานิยามตายตัว การใหความหมายในท่ีนี้จะพิจารณาเพ่ือประโยชนใน

การศึกษาตอไปเปนหลักสําคัญ  

เม่ือพิจารณาโดยเนื้อหาแลว เราก็อาจกลาวไดวา ปรัชญานั้นเปนสาขาวิชาหนึ่ง ซ่ึงมีท่ีมา

และมีวิวัฒนาการอันยาวนาน โดยเริ่มตนจากการท่ี มนุษยมีความสงสัยและพิศวง งงงวย ตอ

สิ่งแวดลอมรอบขางแลวก็พยายาม เหลานั้น ในระยะแรก ขบคิดหาคําตอบตอปญหาและความสงลัย

ตาง ๆ ก็พยายามหาคําตอบตอปญหาในสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เชน โลก จักรวาล ธรรมชาติกอน 

แลวจึงหันมาสนใจเรื่องของมนุษยเองในระยะหลัง โดยเฉพาะ สมัยหลังโสกราตีส เปนตนมา เพ่ือหา

ความหมายตอสิ่งแวดลอมเหลานั้นการตั้งขอสงสัยและการพยายามหาคําตอบตอสิ่งแวดลอมและตัว

มนุษยเองนี้ ในระยะแรก ๆ ก็เปนไปอยางงาย ๆ ใชเหตุผลไมลึกซ้ึงซับซอนมากนัก เปนการคาดคะเน

ตามความนึกคิดและสติปญญา ในยุคนั้น ๆ ความรูท่ีใชประกอบก็ มีลักษณะกวาง ๆ ตามท่ีติดไดในยุค

นั้น ๆ เชนกัน แตเม่ือเวลาผานไปนับเปนรอย ๆ ปข้ึนไป ปญหาและคําตอบตาง ๆ และปรับปรุงใหดี

ข้ึนเรื่อย ๆ จนเปนระยะของความคิดนึกท่ีสมบูรณข้ึน ผลของความพยายามสะสมเหลานี้เองท่ีเราเรียก

กันวางานทางปรัชญาในระยะแรก ความรูตาง ๆ ท่ีนักปรัชญานํามาประกอบในการพิจารณาเพ่ือตั้ง

คําถามและหาคําตอบใหกับความหมายของสิ่งตาง ๆ รอบกายนั้นยอมไดความรูหลาย ๆ อยางมา

ประกอบกัน ความรูทุกอยางก็เปน ปรัชญาท้ังหมด แตเม่ือความรูในสาขาใดไดรับการพัฒนา
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กวางขวางและลึกซ้ึงข้ึน มีคําตอบของตนเองชัดเจนข้ึน ก็แยกตัวเปนวิชาหนึ่งตางหากออกไป7 ชี้วา 

วิชาท่ีแยกตัวออกไปจากปรัชญาวิชาแรกก็คือ วิชาศาสนา เพราะศาสนานั้นแรก ๆ ก็เปนความ

พยายามท่ีจะตอบปญหาและหาความหมายของความเปนมนุษยท่ัว ๆ ไป อันเปนปรัชญาอยู ตอเม่ือมี

คนคิดละเอียดและทําความเขาใจชัดเจน มีพิธีกรรมของตนเองชัดเจนข้ึนก็แยกเปน วิชาตางหาก

ออกไป ท่ีเหลือก็เปนเนื้อหาของปรัชญาตอไป วิชาท่ีแตกตัวออก มาจากปรัชญาในระยะหลัง ๆ ก็

ไดแก ดาราศาสตร คณิตศาสตร ฟสิกสเปนตน โดยเหตุนี้ การท่ีจะกลาวถึงเนื้อหาของวิชาปรัชญา

อยางชัดเจน เชนการกลาวถึงวิชาพฤกษศาสตรวาศึกษาเรื่องพืช สัตวศาสตรศึกษาเรื่องของสัตว จึง

เปนสิ่งท่ีทําไดยากและไมครอบคลุมขอบเขตและวิวัฒนาการของวิชาปรัชญาอยางเพียงพอ เหตุนี้ใน

ปจจุบันจึงมีผูกลาววา ปรัชญานั้นไมมีเนื้อหาของตนเอง แตเปนการนําเนื้อหาของวิชาตาง ๆ มา

วิเคราะห สรุปรวมหาความสัมพันธและความหมายใหแกศาสตรนั้น8  ในขณะเดียวกันก็จะมองเห็น

คุณคาอยางอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมข้ึนมาดวย การใหคาใหความหมายของสิ่งตาง ๆ เหลานี้เองท่ีทําใหเนื้อหา

ของ ปรัชญาจัดตัวเองขัดเจนข้ึน โดยมีจุดมุงหมายอยูท่ีการคนหาความจริงแท (Uitimate Reality) 

ของสรรพสิ่งท้ังหลายในจักรวาลและพ้ืนพิภพนี้ โดยอาศัยความรูจากศาสตรตาง ๆ มาประกอบกัน ซ่ึง

กลายเปนเนื้อหาของ ปรัชญาในปจจุบัน อีกลักษณะหนึ่ง ปรัชญาเปนวิธีการมองปญหาหรือมอง

ความรูท่ีมีอยู (A Way of looking at knowledge) โดยนัยนี้ ปรัชญาไมใชวิธีการหาความรูใหมและ

ไมใชตัวความรู (Body of Knowledge) แตเปนวิธีการเปนลักษณะการมองความรูหรือปญหาท่ี

เปนอยู ท่ีมีอยูแลว วิธีการของปรัชญาจะไมใหความรูใหม ๆ ไมใชการคนพบความรูใหม แตเปนการ

มองความรูหรือปญหาในทัศนะใหม ๆ ความหมายในประการนี้เองท่ีคนโดยมากเขาใจกัน ดังท่ีมีคํา

กลาวอยูเสมอวา ปรัชญาชีวิตของคนนั้นคนนี้เปนอยางนั้นอยางนี้ ปรัชญาการทํางานของนาย ก. เปน

อยางนั้น นาย ข. อยางนี้ เปนตน การมองปญหานี้จําเปนจะตองวิเคราะหตีความปญหาขอมูลตาง ๆ 

อยางกวางขวาง แตบางคนก็อาจจะใชประสบการณและความคิดนึกของ ตนเองเทานั้น ความเปนนัก

ปรัชญาในท่ีนี้จึงมักจะมองกันในแงท่ีวา ใครจะมีความสามารถเขาถึงปญหาท่ีแทจริงมากกวากัน  

ความหมายของปรัชญาในแนวทางของการมองปญหานี้เองอาจจะพิจารณาไดวาเปนการใช

วิชาปรัชญามาประยุกตก็อาจจะไมผิดนัก เพราะปรัชญาประยุกตนั้นก็คือการนําแนวคิดหรือวิธีการ 

รวมท้ังปญหาพ้ืนฐานทางปรัชญามาวิเคราะหวิชาตาง ๆ ใหการทําความเขาใจในวิชาตาง ๆ ชัดเจนข้ึน 

เชน ปรัชญาศิลปะ ปรัชญาคณิตศาสตร ปรัชญาประวัติศาสตร ปรัชญาการศึกษา เปนตน 

 

 

                                           
7กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาสําหรับผูเริ่มเรียน, อางแลว, หนา 5. 
8ซี อี เอ็ม โจด, ปรัชญา, แปลโดย วิทย วิศทเวทย, (กรุงเทพฯ : อักษรเจรญิทัศน, 2523), หนา 7. 
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2.1.2 ลักษณะของปรัชญา 

ปรัชญาเกิดจากความอยากรูอยากเห็นของมนุษย บางทีความอยากรูอยากเห็นนั้นเกิดข้ึน

เพราะมนุษยตองการหาความรูเพ่ือท่ีจะแกปญหาเฉพาะหนาของชีวิต เชนเราอยากรูวาทําอยางไรตน

ขาวท่ีปลูกไวจึงจะใหผลิตผลมาก ๆ แตบางทีความอยากเห็นของมนุษยไมไดเกิดข้ึนเพราะตองการ

อยางนั้น แตความจริงท่ีปรากฏอยูก็คือวาความอยากรูอยากเห็นและการซักไซไลเรียงไปเรื่อยๆ อยาง

ไมมีท่ีสิ้นสุด เปนธรรมชาติของคนเราปรัชญาก็ไดเกิดข้ึนเพราะเหตุนี้ โดยลักษณะของปรัชญาสามารถ

จําแนกได 3 ประการดังนี้ 1) ปรัชญามีลักษณะ 2)ปญหาทางปรัชญาเปนปญหาพ้ืนฐาน 3)ปรัชญา

แสวงหาโลกทัศน ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้9 

1. ปรัชญามีลักษณะวิพากษ  เนื่องจากปรัชญาเกิดจากความอยากรูอยากเห็นของมนุษย 

เพราะมนุษยเปนสัตวรูคิด แตบางครั้งความอยากรูอยากเห็นของมนุษย ก็เกิดข้ึนเพราะมนุษยตองการ

หาความรู เพ่ือท่ีจะแกปญหาเฉพาะหนา เชน มนุษยสมัยแรกเริ่มอยากรูวาทําอยางไรจึงจะเก็บรักษา

เนื้อสัตวท่ีลามาไดไวกินนาน ๆ โดยไมบูดเนา แตบางครั้งความอยากรูอยากเห็นของมนุษย ก็มิได

เกิดข้ึนจากสาเหตุดังกลาวนี้ เชน ธาเลส บิดาแหงปรัชญา (กรีก) อยากรูอยากเห็นเปนธรรมชาติอยาง

หนึ่งของมนุษย ในฐานะเปนสัตวรูคิดจึงทําใหเกิดการซักไซไลเรียงไปเรื่อย ๆ อยางไมมีสิ้นสุด จนทําให

เกิดปรัชญาข้ึนมา ปรัชญาจะซักถามทุกอยางท่ีจะซักได เหตุผลเปนเครื่องมือของนักปรัชญาท่ีจะ

วิพากษวิจารณทุกสิ่งทุกอยาง เดการต (Descartes) นักปรัชญาชาวผรั่งเศสเปนตัวอยางท่ีดีในการ

ชี้ใหเห็นลักษณะวิพากษของปรัชญา สําหรับ เดวิค ฮูม (David Hume) การวิพากษวิจารณของเขาได

ทาทายวิทยาศาสตร เพราะวิทยาศาสตรต้ังอยูบนพ้ืนฐานของวิธีการอุปนัย (induction) ถาวิธีการนั้น

เชื่อถือไมได วิทยาศาสตรก็มีไมได และเดวิค ฮูมเปนผูวิจารณความถูกตองของวิธีการอันนี้ โดยท่ัวไป

เราเชื่อวา สิ่งท่ีเราเห็น และจับตองไดเทานั้นท่ีเปนจริง แต เพลโต (Plato) ไดวิพากษความเชื่ออันนี้ 

เขาไมมีเครื่องมืออันใดนอกจากเหตุผล แตการนั้นก็มีผูอานจํานวนไมนอยท่ีอานทรรศนะของเพลโต

แลวเริ่มสงสัยความเชื่อเดิมของตนวาจะเปนจริงหรือไม หรือวา โลกแหงมโนคติ (World of Idea) 

ของเพลโตเปนจริงกวา เนื่องจากปรัชญามีลักษณะวิพากษ และในการวิพากษวิจารณนั้นก็จําเปนอยู

เองท่ีจะตองทําใหเกิดการกระทบกระเทือนตอความเชื่อ และความรูสึกดั่งเดิมของผูอาน ท้ังนี้มิได

หมายความวาผูอานจะตองมารับความเชื่อใหม อาจจะยังคงไวซ่ึงความเชื่อเดิมแตในลักษณะท่ีรัดกุม

ยิ่งข้ึน 

                                           
9สุมาล ีพยัคฆมังกร, “บทความลักษณะของปรัชญาท่ัวไป”, 3 มีนาคม 2563 

,https://www.gotoknow.org/posts/382561  

 

https://www.gotoknow.org/posts/382561
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 2. ปญหาปรัชญาเปนปญหาพ้ืนฐาน ถาเรากลาววาปญหาท่ีหนึ่งเปนปญหาพ้ืนฐานระหวาง

ปญหาท่ีสอง หมายความวา มติหรือทรรศนะท่ีเรามีตอปญหาท่ีหนึ่งนั้น สงผลกระทบกับปญหาเรื่อง

อ่ืนๆ มากกวาปญหาท่ีสอง สมมุติเราถามปญหาท่ีสองวา คนเราควรแสวงหาอะไรใหชีวิต ปญหานี้เปน

ปญหาพ้ืนฐาน เพราะทรรศนะท่ีเรามีตอปญหานี้ จะเปนตัวกําหนดการศึกษาของเรา แตปญหานี้ยังมี

ลักษณะพ้ืนฐานนอยกวาปญหาท่ีหนึ่ง เชน ปญหาวาจิต หรือวิญญาณของมนุษยมีหรือไม 

 ปญหาท่ีหนึ่งเปนปญหาพ้ืนฐานกวา ก็เพราะวามติท่ีมีตอปญหานี้จะเปนตัวกําหนดมติของ

ปญหาท่ีสอง และยังเปนตัวกําหนดเรื่องอ่ืนดวย เชน อิสรภาพของมนุษย ความแตกตางระหวางมนุษย

กับสัตว และสิ่งไรชีวิต และปญหาเรื่องความรูของมนุษย เปนตน ตัวอยางเชน สมมุติเราเชื่อวาจิตหรือ

วิญญาณมีอยูจริง และเปนอีกอยางหนึ่งท่ีแตกตางจากรางกาย ความเห็นของเราเก่ียวกับความหมาย

ของชีวิตก็จะออกมาในรูป ปญญานิยม หรือ วิมุตินิยม หลักศีลธรรมของเราก็จะลักษณะเหมือนของ 

คานท (Immanuel Kant) ทฤษฎีความรูของเราจะเปนแบบ เหตุผลนิยม (Rationalism) ถาเราไม

เห็นดวยอยางนี้เทากับความเห็นของเราขัดแยงกันเอง ปญหาเรื่องความจงใจ หรือ เจตจํานงเสรี (free 

will) ก็เปนปญหาพ้ืนฐานทรรศนะของเรา เก่ียวกับปญหานี้จะโยงไปถึงทรรศนะของเราเก่ียวกับ

ศีลธรรม กฎหมาย การลงโทษ การใหรางวัล ตลอดจนปญหาสังคม เชน ถาเราเชื่อวามนุษยไมมี

เจตจํานงเสรี เราก็ตองเห็นวามนุษยไมตองรับผิดชอบตอการกระทําของตัวเขาเอง เราไมควรสรรเสริญ

หรือประณามเขา อาชญากรเปนคนพิการทางจิต มากกวาท่ีจะเปนคนเลว จึงควรสงเขาไปโรงพยาบาล

โรคจิต แทนท่ีจะสงเขาเขาคุกตะราง ถาเราตองการแกปญหาสังคม เราก็ตองแกท่ีสิ่งแวดลอมภายนอก 

เปนตน แตถาเราคิดวามนุษยมีเจตจํานงเสรี ทรรศนะดังกลาวก็ตองไปอีกทางหนึ่ง 

3. ปรัชญาแสวงหาโลกทัศน การโตแยงกันเก่ียวกับปญหาพ้ืนฐานนั้น เราไมสามารถจะ

ตัดสินใหเด็ดขาดลงไปได วาฝายใดผิด ฝายใดถูก แตปญหาเหลานี้ก็เปนปญหาสําคัญ ท้ังนี้ เพราะวา

ทรรศนะท่ีเรามีตอปญหาเหลานี้จะเปนฐานท่ีทําใหทรรศนะของเราในเรื่องโลก มนุษยสังคม และ

ความหมายของชีวิตเปนไปในอีกแนวหนึ่ง เม่ือความรูทางวิทยาศาสตร ยังไมสามารถพิสูจนไดวา

ทรรศนะใดถูก ทรรศนะใดผิด เราจึงจําตองยึดอันใดอันหนึ่งดวยความเชื่อ ความเชื่อของคนๆ หนึ่งนั้น

มีมากมายหลายเรื่อง เชน ศีลธรรม คาของชีวิต อุดมการณทางการเมือง ศาสนา ศิลปะ ฯลฯ ในเรื่อง

ตางๆ เหลานี้บางทีเราพิสูจนไมได เราจําตองเชื่อ  ตอนนี้ ปรัชญาจะเขามามีสวน คือ ปรัชญาจะชวย

ทําใหความเชื่อของเราเปนระบบ  กลาวคือ ชวยทําใหเชื่อในเรื่องตางๆ ของเรา  สอดคลองเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน ไมขัดแยงกัน และความเชื่อของเราจะกลมกลืนกันไดก็ตอเม่ือมีหลักบางหลักเปน

จุดรวมกันนั้น คือเราจะตองมี ทรรศนะ เปนพ้ืนฐานรองรับความเชื่อเหลานั้น วิชาปรัชญาพยายามท่ี

จะใหพ้ืนฐานอันนี้แกเรา นั่นก็หมายความวา  ปรัชญาชวยใหเราแสวงหาโลกทัศน 

โลกทัศน คือ ความเชื่ออันเปนระบบในวิถีชีวิตของคน ๆ หนึ่ง เขาอาจพูด คิดทําอะไรตอ

อะไรหลายอยาง แตถาเขาเปนคนคงเสนคงวา ความหลายหลากนี้จะเปนเพียงภาพสะทอนของ
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ทรรศนะพ้ืนฐานอันเดียวกัน ทรรศนะพ้ืนฐานนี้แหละ คือ โลกทัศนของคน ๆ นั้น ทุกคนมีโลกทัศน ไม

วาเจาตัวจะรูหรือไมก็ตาม ปรัชญาจะชวยใหเราเห็นโลกทัศนของเราชัดข้ึน ท้ังนี้ก็โดยการวิเคราะห 

วิพากษวิจารณ และการถกเถียงปญหาอันเปนพ้ืนฐาน โลกทัศน เปนตัวกําหนดทิศทางของชีวิตแตละ

คน และเปนตัวกําหนดทิศทางของสังคมมนุษยดวย ถาเราเห็นเรือลําหนึ่งกําลังแลนอยูในทะเล ปจจัย

ท่ีอธิบายการแลนของเรือลํานี้มีสองอยาง คือ 

     1. เครื่องยนตทําใหแลนไปได 

     2. จุดหมายปลายทางท่ีเรือลํานั้นจะแลนไป 

    ถาไมมีสองอยางนี้พรอมกัน การแลนของเรือก็คงไมเกิดข้ึน ชีวิตมนุษยก็เชนกัน ในการ

เดินทางของนาวาชีวิตความรูทางวิทยาศาสตรเปรียบเสมือนเครื่องยนต แตสิ่งท่ีกําหนดทิศทาง คือ 

โลกทัศน ซ่ึงจะเปนตัวชี้ทางความรู เปนแรงผลักดันใหเคลื่อนไป ดังนั้นจึงกลาวไดวาไมมีผูใดท่ีไมมีโลก

ทัศน10 

 

2.1.3 สาขาของปรัชญา 

ปรัชญา เปนวิชาท่ีมีเนื้อหากวางขวาง เพราะเปนตนตอแหงสรรพวิชา วิชาการหรือศาสตร

ตาง ๆ ลวนแลวแตมีปรัชญาเปนหลักท้ังนั้น จึงมีนักปราชญจํานวนมากท่ีพยายามจะแบงแยกปรัชญา

ออกเปนสาขาตาง ๆ เพ่ือนําไปศึกษาไดงายข้ึน จะอยางไรก็ตาม แมนักปราชญจะพยายามแบงแยก

อยางไรก็คงอยูในขอบเขต 3 เรื่องใหญ ๆ ซ่ึงไดแบงแยกไวตั้งแตสมัยกรีกโบราณ คือ อภิปรัชญา ญาณ

วิทยาและคุณวิทยา ดังนั้น สาขาของปรัชญาท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป จึงมี 3 สาขาใหญ ๆ คือ 

1. อภิปรัชญา (Metaphysics) จากการศึกษาเรื่องของปรัชญา จะเห็นไดวาปรัชญามีบอเกิด

มาจากความสงสัย หรือความประหลาดใจ เริ่มตนตั้งแตสมัยกรีกโบราณ ซ่ึงมีความสงสัยเก่ียวกับปฐม

ธาตุของโลก ตางคนตางพยายามหาคําตอบเก่ียวกับคําถามท่ีวา อะไรเปนปฐมธาตุของโลก หรืออะไร

เปนบอเกิดของโลก บางคนบอกวา น้ํา เปนปฐมธาตุของโลก บางคนบอกวา ดิน เปนปฐมธาตุของโลก 

เหลานี้เปนตน การยึดถือแนวความคิดอยางนี้ลวนแลวแตเกิดข้ึนมาจากความสงสัยเพ่ือตองการคนหา 

หรือสืบคนความแทจริงของโลก สํานักปรัชญาตะวันออก เชน นักปรัชญาอินเดียโบราณ ก็มีความ

สงสัยเก่ียวกับปรากฏการณทางธรรมชาติ เชน ดวงอาทิตย ดวงจันทร ฝนตก เปนตน ทานเหลานั้นคิด

วาเหตุท่ีเปนเชนนั้น อาจจะเปนเพราะมีเทพเจาสิงอยู อาจจะเปนเพราะมีพระผูเปนเจาผูสราง มี

ลักษณะการสราง การควบคุมดูแล และการทําลาย ใชหรือไม จึงพยายามคนหาความเปนจริงของโลก 

ตอมานักปรัชญาตะวันตกสมัยใหม ก็มีความสงสัยเก่ียวกับสิ่งใกลตัวนั่นคือสงสัยเก่ียวกับตัวตน 

                                           
10“แนวความคิดทางปรัชญาท่ัวไปและลักษณะของปรัชญา”, 3 มีนาคม 2563, 

https://pantip.com/topic/35624105. 

https://pantip.com/topic/35624105
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เก่ียวกับวิญญาณ เก่ียวกับพระเจา แลวพยายามสืบคน หาหลักฐานอางอิงเพ่ือหาความจริงของสิ่ง

เหลานี้ เม่ือเปนเชนนี้ ความสงสัยจึงเปนบอเกิดแหงปรัชญา เพราะเปนบอเกิดแหงความคิด และการ

คิดก็กอใหเกิดการคิดหาเหตุผล การวิเคราะหวิจารณตอมา 

เราจะสังเกตเห็นวา แนวคิดเรื่องแรกท่ีนักปรัชญาคนคิดก็คือเรื่องเก่ียวกับโลก หรือ

ปรากฏการณทางธรรมชาติ เชน อะไรเปนปฐมธาตุของโลก ฝนตก ฟารอง เหลานี้เกิดมาจากอะไร 

เปนสิ่งท่ีมีอยูอยางแทจริงหรือไม ลักษณะการคิดเชนนี้ เปนการคิดเก่ียวกับสาขาของปรัชญาสาขาหนึ่ง 

ซ่ึงเรียกวา อภิปรัชญา (Metaphysics) 

อภิปรัชญา นั้นจัดเปนปรัชญาบริสุทธิ์ คือเปนเนื้อหาของวิชาปรัชญาแท ๆ เพราะเปน

แนวความคิด หรือเปนทฤษฎีลวน ๆ อภิปรัชญาเปนปรัชญาแบบเกา หรือท่ีเรียกวา “ปรัชญาสมัย

โบราณ” อภิปรัชญา เปนสาขาของปรัชญาสาขาหนึ่ง เปนสาขาท่ีรวมศาสตรท่ีวาดวยความมีอยูของ

จักรวาล เปนสาขาท่ีคนหาเรื่องสภาวะแหงความเปนจริง อะไรเปนสิ่งท่ีเปนจริง และอะไรเปนสิ่งท่ีได

จากสิ่งท่ีเปนจริง โลกคืออะไร จักรวาลมีไดอยางไร วัตถุหรือจิตเปนความจริง มนุษยคืออะไร เหลานี้

ลวนแตเปนปญหาท่ีจะหาคําตอบไดจากอภิปรัชญา 

เม่ือเปนเชนนี้ อภิปรัชญา จึงเปนสาขาของปรัชญาท่ีศึกษาถึงความเชื่อเก่ียวกับความเปน

จริง ซ่ึงพยายามจะหาคําตอบจากสิ่งตาง ๆ มากมาย เชน อะไรคือจิต จิตมีจริงหรือไม อะไรคือพระเจา 

พระเจามีจริงหรือไม จิตกับพระเจามีความสัมพันธซ่ึงกันและกันอยางไรหรือไม อะไรแนท่ีเปนความ

แทจริง ในการศึกษาเก่ียวกับอภิปรัชญาดังกลาว จึงเกิดมีทฤษฎีอภิปรัชญาข้ึนมากมาย แตก็อยูใน

ลักษณะของ 3 ทฤษฎีหลัก11คือ 

ทฤษฎีสสารนิยม (Materialism) ทฤษฎีนี้พยายามศึกษาคนควาเก่ียวกับสิ่งท่ีสามารถรับรู

ไดดวยประสาทสัมผัส เพราะยอมรับเรื่องของวัตถุ หรือสสารเปนสิ่งท่ีมีอยูจริง จึงพยายามหาความ

จริงเก่ียวกับสสาร 

ทฤษฎีจิตนิยม (Idealism) ทฤษฎีนี้พยายามศึกษาคนควาเก่ียวกับอะไรคือธาตุแทของ

มนุษย โดยเนนไปท่ีเรื่องของจิต เพราะยอมรับวา จิต เทานั้นเปนสิ่งท่ีมีอยูจริง 

ทฤษฎีธรรมชาตินิยม (Naturalism) ทฤษฎีนี้พยายามศึกษาคนควาเก่ียวกับเอกภพ หรือ

ธรรมชาติวา อะไรเปนผูสราง เกิดข้ึนมาไดอยางไร มีลักษณะเปนอยางไร รวมไปถึงเรื่องของพระผูเปน

เจา ซ่ึงถือวาเปนผูมีอํานาจสรางโลก ควบคุมโลก และทําลายโลก เหลานี้เปนตน 

                                           
11อดิศักดิ์ ทองบุญ, “คูมืออภิปรัชญา”, ราชบัณฑิตยสถาน, 4 มีนาคม 2563, 

https://th.wikipedia.org/wiki/cite_note-adisak-1  

https://th.wikipedia.org/wiki/cite_note-adisak-1%20(%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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ดังนั้นคําวา อภิปรัชญา เปนศัพทท่ีพระเจาวรวงศเธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ 

(พระองคเจาวรรณไวทยากร) ทรงบัญญัติข้ึนเพ่ือใชคูกับคําภาษาอังกฤษวา Metaphysics เปนคํามา

จากรากศัพทภาษาสันสกฤต 3 คํา12คือ 

 1. อภิ : ยิ่ง 

 2. ปฺร : ประเสริฐ 

 3. ชฺญา : ความรู, รู, เขาใจ 

เม่ือรวมกันแลว เปน อภิปฺรชฺญา (อภิปรัชญา) แปลวา ความรูอันประเสริฐท่ียิ่งใหญ เปน

วิชาท่ีวาดวยความแทจริงของสรรพสิ่ง คําวา อภิปรัชญา ตรงกับคําภาษาบาลีวา ปรมัตถ ซ่ึงมีรากศัพท

มาจาก ปรม (อยางยิ่ง, ลึกซ้ึง) + อัตถ (เนื้อความ) เม่ือรวมกันแลว แปลวา ความรูท่ีมีเนื้อความท่ีลึกซ้ึง 

ซ่ึงในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดนยิามความหมายของคําวา อภิปรัชญา เอาไว

วา สาขาหนึ่งของปรัชญา วาดวยความแทจริง ซ่ึงเปนเนื้อหาสําคัญของปรัชญา 

อภิปรัชญา เปนปรัชญาบริสุทธิ์สาขาหนึ่ง มีลักษณะเปนการศึกษาคนหาความจริงท่ีสิ้นสุด 

เดิมทีเรียกวา ปฐมปรัชญา (First Philosophy) หรือปรัชญาเริ่มแรก (Primary Philosophy) ซ่ึงเปน

ชื่อเรียกผลงานของ อริสโตเติล (Aristotle) อีกอยางหนึ่ง เหตุท่ีเรียกวิชาอภิปรัชญานี้วา First 

Philosophy เนื่องจากวาเปนวิชาท่ีเก่ียวเนื่องดวยหลักพ้ืนฐานท่ีแทจริงของจักรวาลและเปนวิชาท่ี

ควรศึกษาเปนอันดับแรก สวนวิชาการตาง ๆ ในสมัยแรก ๆ นั้น ก็รวมอยูในปฐมปรัชญาท้ังนั้น เพราะ

หลักการของปฐมปรัชญาสามารถใชอธิบายวิชาอ่ืน ๆ ไดทุกวิชา จึงเปนศาสตรตนตอแหงศาสตรท้ัง

ปวง หรือเปนศาสตรท่ีทําใหเกิดศาสตรตาง ๆ 

ดังนั้น อภิปรัชญา เปนวิชาท่ีเก่ียวกับพ้ืนฐานท่ีแทจริงของจักรวาล เปนศาสตรเบื้องตนแหง

ศาสตรท้ังปวง เพราะศาสตรหรือวิชาการตาง ๆ ไดรวมอยูในปฐมปรัชญาหรืออภิปรัชญานี้ท้ังนั้น เรา

จึงสามารถนําหลักการของปฐมปรัชญาไปอธิบายสาขาของปรัชญาไดทุกสาขา ซ่ึงเราจึงสรุปไดวา คํา

วา อภิปรัชญา มีไวพจนท่ีใชอยู 4 อยางไดแก 

 1. อภิปรัชญา 

 2. ความรูข้ันปรมัตถ 

 3. Meta ta physika 

 4. อตินทรียวิทยา 

เม่ือแยกพิจารณาแลว เราจะเห็นวา ไวพจนท่ี 1 คืออภิปรัชญา และไวพจนท่ี 2 คือความรู

ข้ันปรมัตถ มีความหมายท่ีเหมือนกัน กลาวคือ เปนวิชาท่ีวาดวยการคนหาความจริงสูงสุด ไมมีอะไรท่ี

จริงไปกวานี้อีกแลว ภาษาปรัชญาเรียกลักษณะเชนนี้วา การคนหาความจริงข้ันอันติมะ (Ultimate 

                                           
12นราธิปพงศประพันธ, บัญญัติศัพท, (กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2516), หนา 15.  
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Reality) ในการศึกษาคนหาความจริงดังกลาวนั้น เราอาจจะวิเคราะหได 3 ข้ันตอน13 ตามความจริงท่ี

เปนพ้ืนฐาน นั่นคือ ความจริงข้ันสมมติ เปนความจริงท่ีเราสมมติข้ึนใชในชีวิตประจําวัน เชน เราไดรับ

การศึกษาหรือสั่งสอนใหเรียกวัตถุท่ีเหลว ๆ ด่ืมได อาบได ลางถวยชามได ฯลฯ วา น้ํา เม่ือเปนเชนนี้ 

เราจึงไมเรียกสิ่งนี้วาเปนลม หรือเปนไฟ หรือเปนดิน การท่ีเราเรียกอยางนั้นก็เพราะเรียกตามท่ีเคย

ไดรับการศึกษาหรือไดรับการสั่งสอนอบรมมา ลักษณะเชนนี้แหละเรียกวา ความจริงข้ันสมมติ  

ความจริงตามสภาวะ เปนความจริงท่ีอาศัยสภาพท่ีเปนอยู แมวากอนหนานี้จะมีลักษณะ

เปนอีกอยาง แตเม่ือถึงข้ันนี้มีลักษณะอยางใด เราก็เรียกตามลักษณะเชนนั้น เชน การเรียกตาม

สภาวะนั้น อาจจะมีไดเพราะสาเหตุหลายอยาง เปนตนวา วิทยาการมีการกาวหนาไปเรื่อย ๆ 

นักวิทยาศาสตรไดมีการศึกษาทดลอง น้ําท่ีเราใชดื่ม อาบ หรือชําระลางสิ่งตาง ๆ นั้น เม่ือไดรับ

การศึกษาทดลองแลว ไดกลายเปนอยางอ่ืนไป ไมใชน้ํา เพราะเปนเพียงสารประกอบทางเคมีท่ีเปน

ไฮโดรเจน 2 ปรมาณู รวมกับปรมาณูของออกซิเจน อีก 1 เทานั้น อยางท่ีตั้งเปนสูตรกันวา H2O 

นั่นเอง ลักษณะเชนนี้แหละเรียกวา ความจริงตามสภาวะ 

ความจริงข้ันปรมัตถ เปนความจริงสูงสุด เม่ือเราวิเคราะหลงไปเรื่อย ๆ โดยเอาปรมาณูของ

ไฮโดรเจน และปรมาณูของออกซิเจนมาแยกยอยลงไปอีก จะไดเปน อิเล็กตรอน โปรตรอน และ

นิวตรอน และอนุภาคท่ีเล็กกวาปรมาณูแลว สภาวะเชนนี้ สูตรท่ีเราเรียกวา H2O ก็หายไป ก็จะมีแต

ความวางเปลา ลักษณะความจริงเชนนี้แหละเรียกวา ความจริงข้ันปรมัตถ 

สวนไวพจนท่ี 3 คือ Meta ta physika (Metaphysics) และไวพจนท่ี 4 คือ อตินทรีย

วิทยา มีความหมายเหมือนกัน กลาวคือ ความจริงท่ีอยูเบื้องหลังปรากฏการณ 

ดังนั้น อภิปรัชญา (Metaphysics) จึงเปนการศึกษาถึงความแทจรงิของสรรพสิ่งในโลก ไม

วาจะเปนเรื่องของธรรมชาติ เรื่องของจิตหรือวิญญาณ เรื่องของพระเจาหรือสิ่งสัมบูรณ โดยศึกษาวา

สิ่งเหลานี้มีจริงหรือไม มีลักษณะเปนอยางไร มีการดํารงอยูอยางไร เราสามารถท่ีจะรูจักสิ่งเหลานั้นได

อยางไร การมีอยูของสิ่งเหลานั้นตางกันหรือไม เหลานี้เปนตน 

 2. ญาณวิทยา (Epistemology) เปนวิชาท่ีศึกษาคนควาหาความรู ธรรมชาติและเหตุแหง

ความรูท่ีแทจริง ซ่ึงเปนการศึกษาถึงรายละเอียดของความรูท้ังหมด เพ่ือใหเห็นความเปนไป และ

ตัดสินไดวาอะไรเปนความจริงแท ซ่ึงเกิดจากความรูท่ีแทจริง เปนการศึกษาสภาพท่ัว ๆ ไปของความรู

อยางกวาง ๆ ญาณวิทยา (Epistemology, Theory of Knowledge) คือ ทฤษฎีท่ีวาดวยความรู มา

จากภาษาอังกฤษวา epistemology ซ่ึงมาจากคําวา episteme มีความหมายเทากับ knowledge 

                                           
13วิธาน สุชีวคุปต, ผศ., อภิปรัชญา, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคาํแหง, 2525), หนา 3. 
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หรือความรู กับคําวา logia ซ่ึงตรงกับคําวา science หรือ theory หมายถึงศาสตร หรือทฤษฎี14 

ดังนั้น Epistemology เปนภาษากรีก มีรากศัพทมาจากคํากรีกวา episteme หมายถึง ความรู 

Epistemology เปนการศึกษาเก่ียวกับคําถามท่ีวา เรารูไดอยางไร และสิ่งท่ีรู รูตรงตามขอเท็จจริง

หรือไม ความรูท่ีแทจริงของสิ่งนี้คืออะไร ทฤษฎีทางปรัชญาของนักปรัชญาคือ เรื่องราวของทฤษฎี

ความรูในปรัชญา ทฤษฎีความรูตองเผชิญกับการถูกทาทายจากขอสงสัยตางๆ การตรวจสอบความรู 

ถือวามีความจําเปน ความสงสัยท่ีเกิดเรียกวาวิมัติวาท (Sceptic) และวิมัติวาทท่ีไมสุดโตงเกินไปจะ

เปนประโยชนในการตรวจสอบความรู ถายังไมสามารถมีขอวินิจฉัยมารับรองวาความรูนั้นถูกตอง

หรือไม ก็ใหรอไปกอนจนกวาจะพบความจริงท่ีชัดเจนจึงสามารถทําใหเปนทฤษฎีได15 โดยสรุปจาก

ความหมาย คํานิยาม หรือคําจํากัดความของ Epistemology (ญาณวิทยา) ก็คือ Theory of 

knowledge หรือทฤษฎีความรู ซ่ึงเปนสาขาหนึ่งในวิชาปรัชญา โดยท่ี นักวิชาการทางปรัชญาแตละ

ทานก็ไดศึกษาและพยายามอธิบายความหมาย หรือใหคําจํากัดความของคําวา Epistemology 

ออกมาในมุมมองของท่ีหลากหลายตาง ๆ กันไปดังนี้ 

 ปานทิพย ศุภนคร ไดอธิบาย ญาณวิทยาไววา ญาณวิทยาคือทฤษฎีแหงความรู (Theory 

of Knowledge) เปนปรัชญาอีกสาขาหนึ่งท่ีอธิบายถึงปญหาเก่ียวกับท่ีมาของความรู แหลงเกิดของ

ความรู ธรรมชาติของความรู และเหตุแหงความรูท่ีแทจริง Epistemology ญาณวิทยาเปนสาขาท่ี

สําคัญท่ีสุดสาขาหนึ่งของปรัชญา เปนสาขาท่ีคนควาถึงตนกําเนิดโครงสราง วิธีการ และความ

สมเหตุสมผลของความรู ในภาษาอังกฤษใชคําวา Epistemology ซ่ึงมีรากศัพทมาจากคําวา 

Episteme ซ่ึงแปลวา ความรู  (knowledge) กับ Logos ซ่ึงแปลวาทฤษฎี (Theory) ดังนั้น ใน

ภาษาไทยจะเรียกญาณวิทยาวา ทฤษฎีความรูก็ได และในภาษาอังกฤษจะใชคําวา Theory of 

knowledge แทน epistemology16 

 จักรฤทธิ์ อุทโธ ไดอธิบาย Epistemology ญาณวิทยาหมายถึง ศาสตรหรอืทฤษฎีเก่ียวกับ

ความรูแท หรือความรูท่ีมีระบบ ในทางปรัชญา ความรูตองเปนความรูในความจริง เพราะฉะนั้น

ปญหาญาณวิทยา จึงไมใชเพียงวา ความรูคืออะไร แตยังเก่ียวพันกับความจริงดวย เชน อะไรคือสิ่งท่ี

                                           
14ชัยวัฒน อัตพัฒน, ปรัชญาเบ้ืองตน พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2528), หนา 

56. 
15พรทิพา บรรทมสินธุ, “ทฤษฎีแหงความรู”, 5 กุมภาพันธ 2563, 

http://classroom.psu.ac.th/users/bpornthi/895-321/Document%20upload1.htm, 
16ปานทิพย ศุภนคร, ปรัชญาเบ้ืองตน พิมพครั้งท่ี 11, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2538), หนา 

99. 
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เรารู มนุษยรูความจริงไดหรือไม โดยวิธีใด ความจริงเปนสิ่งสัมพัทธ (Relative) หรือเปนสิ่งสัมบูรณ 

(Absolute) เปนตน17 

 นอกจากนั้น บุญมี แทนแกว ยังไดอธิบายเชิงเปรียบเทียบของคําวา epistemology ใน

ดานการศึกษาของปรัชญาตางๆ เชนปรัชญาเชน ความรูเกิดจาก 1) โดยตรงไดแก อวธิชญาณ มนปร

ยายัชญาณ และเกวลัชญาณ และ 2) โดยออม ไดแก มติชญาณ และศรุติชญาณ ในขณะท่ีปรัชญา

มหายานในญ่ีปุนไดอธิบาย ความรูเกิดจากประสาทสัมผัส การคิดนึกอยางมีเหตุผล การฝกฝนอบรม

หรือหยั่งรูภายในจิต และจากพยานหรือหลักฐาน แตในพุทธปรัชญาจะอธิบายวา ความรูเกิดจากการ

ฟง การคิด และการฝกฝนอบรม ในทํานองเดียวกัน เคนศักดิ์ ตันสิงห ก็ไดศึกษาการเปรียบเทียบ 

Epistemology ในดานปรัชญาตางๆ เชนกัน เชนปรัชญาทางดานตะวันตก มีนักปรัชญาหลายทานท่ี 

เคนศักดิ์ ตันสิงห ไดยกมาอธิบายเก่ียวกับญาณวิทยา ไดแก ปรัชญาของ โสเครติส (Socrates) ความรู

เกิดจากการคิดหาเหตุผล ปรัชญาของเพลโต (Plato) ความรูเกิดจากการระลึกได ปรัชญาของ

อริสโตเติล (Aristotle) ความรูเกิดจากคิดหาเหตุผล 2 แบบ คืออุปนัย และนิรนัย ปรัชญาของออกุ

สติน (St.Augustine) ความรูเกิดจากอํานาจของตรีเอกานุภาพ คือบิดา บุตร และจิต เปนตน ท้ังนี้

ชัยวัฒน อัตวัฒน และปานทิพย ศุภนคร นักวิชาการดานปรัชญาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดให

ขอบเขตของญาณวิทยาในดานความสัมพันธกับศาสตรอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวของอยางไร ซ่ึงศาสตรท่ี

เ ก่ียวของกับญาณวิทยามีอยู กัน ไดแก  อภิปรัชญา (Metaphysics) จิตวิทยา (Psychology) 

ตรรกศาสตร (Logic) และอัตถิภาวะนิยม (Existentialism) อีกท้ังยังไดศึกษาเก่ียวกับปญหาทางญาณ

วิทยา 2 ปญหาหลัก ๆ คือ ปญหาเรื่องบอเกิดของความรู และปญหาเรื่องธรรมชาติของความรูสิ่งท่ีเรา

รูคืออะไร เปนตน 

  3. คุณวิทยา (Axiology) คุณวิทยาเปนการศึกษาวิเคราะหถึงคุณคาและความหมายของสิ่ง

ตาง ๆ ท่ีมีอยูในโลกจักรวาล กลาวถึงอุดมคติในความจริง ความดี ความงาม และความบริสุทธิ์ทาง

จิตใจ ซ่ึงเปนลักษณะท่ีพึงประสงค ท่ีตองการ ท่ีปรารถนาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท่ีสามารถรับรูไดทาง

ประสาทสัมผัส คุณคาเกิดจากการประเมินดูสภาพ สถานการณ ความเปนไป โดยใชความรูสึกนึกคิด

เทานั้น คุณคาแบงออกเปน 2 ประเภทคือ คุณคาท่ีอยูภายนอก เชน เงินเปนคุณคาท่ีอยูภายนอกซ่ึง

มนุษยเปนผูกําหนดใหเงินมีคา และคุณคาท่ีอยูภายใน เปนคุณคาท่ีมีอยูในตัวอยูแลว โดยไมตองมีใคร

มาใหคุณคา ปรัชญาสาขาคุณวิทยา (axiology) เปนปญหาของปรัชญาสาขาท่ีสาม ซ่ึงเปนปญหาท่ี

เก่ียวกับคานิยมหรือคุณคา (value) เชนคําถามท่ีเก่ียวกับปญหาท่ีวา อะไรเปนคานิยมท่ีสําคัญซ่ึงเปน

สิ่งท่ีพึงปรารถนาของการมีชีวิตอยู คานิยมเหลานั้นเปนแกนแทของความจริงหรือไม เราจะรูไดดวย

                                           
17จักรฤทธ์ิ อุทโธ, เอกสารประกอบการบรรยายวิชาภมูิปญญาและพฤติกรรมมนุษย, (อุบลราชธานี :

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, 2546), หนา 25. 
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ประสบการณของเราอยางไร ซ่ึงคําวา axiology มาจากคําในภาษากรีกวา “axios” ซ่ึงหมายถึง 

เหมือนกับท่ีมีคุณคา (of like value) หรือ ความมีคามากเทาท่ีจะเปนได (worth as much) ปรัชญา

คุณวิทยา เปนเรื่องราวของการสืบหาธรรมชาติและเกณฑมารตราฐานของคุณคาหรือคานิยม ซ่ึงมี

กําเนิดมาจากทฤษฎีแหงแบบหรือทฤษฎีการจินตนาการของ Plato ในเรื่องความคิดเก่ียวกับความดี 

และไดพัฒนาตอมาโดยผลงานของ Aristotle ในเรื่อง Organon Ethics Poetics และ Metaphysics 

ตอมาคุณวิทยา ปรากฏอยูในผลงานของ Kant โดยเก่ียวของกับการตรวจสอบ คุณวิทยาสัมพันธกับ

ความรูในเรื่องคุณคาศีลธรรม สุนทรียศาสตร และคุณคาของศาสนา ในศตวรรษท่ี 19 คุณวิทยาไดมี

บทบาทในการวิเคราะหคาของประสบการณในสาขาตาง ๆ เชน มานุษยวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา 

และเศรษฐศาสตร เปนตน 

 

2.1.4 ประโยชนของปรัชญา 

 ปรัชญาท่ีเปนรากฐานในการกําเนิด ปรัชญาการศึกษา ดังนั้นการศึกษาพ้ืนฐาน ทําใหเรามี

ความเขาใจท่ีมา แนวคิด ในลักษณะปรัชญาไดถองแทมากข้ึน ไมจิตนิยม ท่ีเนนจิตเปนสําคัญ เนน

ความเชื่อในโลกแหงวัตถุ และการสัมผัส ประสบการณนิยมท่ีเนนโลกแหงประสบการณเปนหลักใหเรา

มุงทํางาน มากกวาเรียนแตทฤษฎี อัตถิภาวนิยมเห็นวามนุษยเกิดมาพรอมกับความวางเปลาและให

ความสําคัญของมนุษยมากปรัชญาการศึกษาท้ัง 5 ลัทธิดังกลาว แตละปรัชญาจะมีแนวทางในการ

นําไปสูการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน การนําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการศึกษา จะตองพิจารณาวา

แนวทางใดจึงจะดีท่ีสุด ซ่ึงจะตองสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง 

ปรัชญาการศึกษาลัทธิหนึ่งอาจจะเหมาะกับประเทศหนึ่งเพราะเปนประเทศเล็ก ๆ ประเทศหนึ่งซ่ึงมี

ลักษณะแตกตางกันตองใชลัทธิการศึกษาอีกลัทธิหนึ่ง ประเทศไทยก็ไดนําเอาปรัชญาการศึกษานั้นมา

ประยุกตใชใหเหมาะสม18  
 กีรติ  บุญเจือ กลาววา เราเรียนปรัชญาในยุคโลกาภิวัตนเพ่ือรู 3 อยางตามเปาหมายของ

วิชานี้ และเม่ือรูแลวยอมคุมครองผูรูไดในหลายแงหลายมุมทีเดียว ไมเชื่อก็ขอเชิญติดตามดูไปกอนวา

จะจริงเท็จแคไหน เปาหมาย 3 อยางดังกลาวไดแก  

          1) เพ่ือรูจักมองเห็นปญหาท่ีคนธรรมดามองเองไมเห็น 

          2) เพ่ือรูจักมองหาคําตอบทุกคําตอบท่ีเปนไปได 

          3) เพ่ือรูจักเก็บสวนดีของทุกคําตอบมาเปนหลักยึดเหนี่ยวของตน 

                                           
18อุดมศักดิ์ มสีุข, “บทความปรัชญาและปรัชญาการศึกษา”, 6 กุมภาพันธ 2563, 

https://www.kroobannok.com/19891. 
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          สวนผลพลอยไดจากการไดศึกษาปรัชญานั้นมีอยูไมนอย นอกจากจะมีโอกาสบรรลุเปาหมาย 

3 ประการขางตนแลว ยังมีโอกาสไดรับผลพลอยไดอีก 3 ประการคือ   

          1) เพ่ืออานใจคน 

          2) เพ่ือเห็นความสัมพันธระหวางวิชาตาง ๆ 

          3) เพ่ือเห็นความสืบเนื่องของความคิดมนุษยตั้งแตตนจนบัดนี้ 

วิทย วิศทเวทย อธิบายวา วิชาปรัชญาเรียนแลวนําไปประกอบอาชีพอะไรไมไดโดยตรงเพราะไมใช

วิชาชีพ ไมทําใหผูเรียนมีชื่อเสียงร่ํารวย หรือไดเลื่อนตําแหนงหนาท่ีการงาน เม่ือเปนเชนนี้จะเรียน

ปรัชญาไปทําไม คําตอบมีเพียงประการเดียวคือ เรียนไปเพ่ือสนองความอยากรูอยากเห็นหรือเพ่ือ

คนหาจุดหมายปลายทางของชีวิต นอกจากนี้ สุเมธ  เมธาวิทยกูล ยังไดประเมินคุณคาของปรัชญา

เอาไวอีก 3 ประการคือ 

           1) ชวยขยายขอบเขตของความคิดใหกวางขวางยิ่งข้ึน ทําใหจิตสามารถสรางจินตนาการ

งายข้ึน ไมเชื่องายและงมงาย นักวิทยาศาสตรแตละสาขาก็ขบคิดเฉพาะปญหาภายในขอบเขตของตน

เทานั้น ทําใหนักวิทยาศาสตรมีความคิดจํากัด แตปรัชญามีความคิดท่ีกวางขวางมองทะลุปรุโปรงโลกนี้

จักรวาลนี้ สามารถจินตนาการไดงายเพราะไดฝกหัดคิดมาอยางโชกโชน ไมงมงายเปนเสมือน “กบใน

กะลา” ท่ีถือทัศนะวาตนเองเกงคนเดียว ไมเปนคนประเภท “ชาลนถวย” คือ ทะนงวาตนเองรูไป

หมดแลว ไมยอมรับทรรศนะของผูอ่ืน และไมเปนคนประเภท “ปวยไมรักษา” คือ แมจะรูตนเองวามี

ปญหาก็ไมยอมหาทางแกไขปรับปรุง ไมเปนคนหูเบาเชื่อคนงายโดยไมไดพิสูจนหรือมีเหตุผลไม

เพียงพอ 

           2) ทําใหจิตใจสูงสง เนื่องจากเนื้อหาปรัชญาเปนการสืบคนหาความแทจริงท่ีอยูเบื้องหลัง

สิ่งท่ีปรากฏอุดมคติตาง ๆ ไดแก ความดี ความจริง ความงาม และความบริสุทธิ์ของจิตใจ ซ่ึงเปนเรื่อง

สูงสงกวาโลกแหงประสาทสัมผัสหรือโลกิยธรรม จึงทําใหจิตใจของผูคิดปรัชญา ผูศึกษาปรัชญาสูง

สงไปดวยเพราะไดสัมผัสกับเรื่องสูงสง จึงไดยึดอุดมคติเหลานั้นเปนแบบแผนในการดําเนินชีวิต ถือได

วาเปนชีวิตท่ีประเสริฐ 

           3) การคิดปรัชญา ทําใหนักปรัชญาเปนมนุษยพิเศษท่ีแตกตางจากสามัญชนคนธรรมดาเปน

อยางมากในดานนามธรรมคือ “เปนคนเหมือนกันแตไมเหมือนกัน” กลาวคือ ลักษณะทางกายภาพก็

เหมือนคนท่ัวไปแตแตกตางจากคนธรรมดาตรงคุณภาพ ไดแก ความรู ความสามารถในการคิด ความ

สุขุมรอบคอบ ความกระตือรือรน กระหายท่ีจะอยากรู เปนตน ลักษณะเหลานี้นับวาเปนลักษณะของ

มนุษยท่ีสมบูรณแทอยางนิตเช เรียกวา “อภิมนุษย” (Superman) เปนอัจฉริยบุคคลท่ีสรางผลงาน

ดีเดนซ่ึงอํานวยหิตประโยชนแกชาวโลกตลอดมา 

           เม่ือมองโดยภาพรวมแลวจะเห็นวา ทรรศนะตาง ๆ ของนักปราชญท้ังหลายมุงอธิบายให

เห็นคุณคาของปรัชญาวาสามารถ “พัฒนาคุณภาพชีวิต” ของมนุษยไดอยางแทจริง ทําใหมนุษยเปน
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มนุษยอยางสมบูรณบนศักดิ์ศรีแหง “สัญชาตญาณปญญา” ท่ีมีในมนุษยเทานั้น สวนสสาร พืช และ

สัตว หาไดมีสัญชาตญาณนี้ไม การแสวงหาความสุขดวยสัญชาตญาณปญญาจึงเปนการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตในระดับสูงท่ีวิชาปรัชญามอบใหแกผูท่ีศึกษาทุกคนท่ีพยายามเขาใจและเขาถึง 

 

2.2 ลัทธิปรัชญาการศึกษา 

 ปรัชญาการศึกษามีอยูมากมายหลายลัทธิ ตามลักษณะและตามธรรมชาติของมนุษยท่ีตางก็

มีความคิดและความเชื่อแตกตางกัน อาศัยแนวคิดของปรัชญาพ้ืนฐานท่ีหลากหลาย หรือนํามา

ผสมผสานกัน ทําใหมีลักษณะท่ีคาบเก่ียวกัน หรืออาจมาจากความคิดของปรัชญาพ้ืนฐานสาขา

เดียวกันดังนั้นปรัชญาการศึกษาจึงมีหลายลัทธิ หลายระบบ ในท่ีนี้จะกลาวถึงปรัชญาการศึกษาท่ีเปน

ท่ีนิยมกันอยางกวางขวาง19 

 

 2.2.1 ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม (Essentialism) 

 สารัตถนิยม (Essentialism) มาจากภาษาละตินวา Essentia หมายถึง สาระ หรือ เนื้อหา

ท่ีเปนหลัก เปนแกน เปนสิ่งสําคัญปรัชญาสารัตถนิยม ในทางการศึกษา คือ ปรัชญาท่ียึดเนื้อหา 

(Subject Matter) เปนหลักสําคัญของการศึกษา และเนื้อหาท่ีสําคัญนั้นก็ตองเนนเนื้อหาท่ีไดมาจาก

มรดกทางวัฒนธรรม ท่ีควรไดรับการถายทอดตอไป 

สารัตถนิยม เปนการหลอหลอมความคิด ของจิตนิยม (Idealism) และ สัจนิยม (Realism) 

มีชื่อเรียกอ่ืน ๆ เชน สาระนิยม สารวาส ลัทธิจิตนิยม หรือ คตินิยม (Idealism)เชื่อวา ความเปนจริง 

(Reality) เปนความนึกคิด (Mind) และเปนจิตรภาพ (Idea) หรือ แบบ (From) ท่ีมีอยูในจินตนาการ

ของเรา โลกแหงความเปนจริงอันสูงสุด (Ultimate reality) จึงเปนโลกแหงจินตนาการ (A world of 

mind) จากพ้ืนฐานความจริงนี้ จึงเชื่อตอไปวา การลวงรูความจริงไดตองอาศัยจิต (Mind) อาศัย

ปญญา (Intellect) เพ่ือเขาถึงความเปนจริงท่ีมีอยูในจิตรภาพ (Idea) คือ เราใชปญญาและความคิด

ในการรับรูความจริงเม่ือปญญาลวงรูสิ่งท่ีเปนจริงแลวก็หมายถึงเรามีความรู  โดยมี Plato เปนบิดา

แหงปรัชญาสาขาจิตนิยม ท่ีถือวาเกาแกท่ีสุดและตรงกับปรัชญาจิตนิยมใหม ในทัศนะของ Kant ซ่ึง

เห็นวา การรูนั้นจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีองคประกอบสําคัญ 2 สวน คือ 

1. การรับรู (Percepts) คือ การไดรับขอมูลเก่ียวกับวัตถุตาง ๆ มาโดยผัสสะ 

2. การเขาใจ (Concept) คือ ความนึกคิดท่ีเกิดข้ึนในจิตของเรา ความเขาใจนั้นตองอาศัย

การรับรูในการปอนขอมูลตาง ๆ จากผัสสะ 

                                           
19บรรจง จันทรสา, อรสา สุขเปรม, “ลัทธิปรัชญาการศึกษา”, 5 มีนาคม 2563, 

https://www.kroobannok.com/19891  

https://www.kroobannok.com/19891
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ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม เกิดข้ึนจากปญญาชนรวมตัวกันอยางเปนทางการภายใตชื่อ 

คณะกรรมการสารัตถนิยมเพ่ือความกาวหนาของการศึกษาอเมริกัน ในประเทศสหรัฐอเมริกาในปค.ศ.

1930 สารัตถนิยม มีพ้ืนฐานความคิดเปนแบบอนุรักษนิยม (Conservativism) ซ่ึงสอดคลองกับสิ่งท่ี 

J.R. White กลาวคือ เปนความพยายามศึกษา ทําความเขาใจและรักษาระเบียบกฎเกณฑของสรรพ

สิ่งในธรรมชาติมากกวาท่ีจะคิดเปลี่ยนแปลง สารัตถนิยม คัดคานความเชื่อของปรัชญาการศึกษา

ประสบการณนิยม ซ่ึงเสนอแนะใหกําจัดการเรียนการสอนแบบเกา ท่ีเนนการทองจําและอํานาจของ

ครู ซ่ึงไมเปนประชาธิปไตย และเรียกรองใหนักการศึกษา และประชาชนมาสนใจวิธีคิดแบบ

วิทยาศาสตร และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 

 2.2.2 ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม (Perennialism) 

ทฤษฎีการศึกษาแบบนิรันตรนิยม  (Perennialism)  หรือนิรันตรวาท หรือสัจจวิทยนิยม  

มีพ้ืนฐานความเชื่อมาจากปรัชญากลุมวัตถุนิยมเชิงเหตุผล(Rational Realism) หรือพวกโทมัสนิยม

ใหม (Neo - Thomism) ซ่ึงมีตนคิดมาจากอริสโตเติล (Aristotle) และ St. Thomas Aquinas ซ่ึง

เปนปรัชญาสาขาท่ีสนใจเรื่องเหตุผลจนไดชื่อวา A World of Reason กลุมนักปรัชญาการศึกษาท่ี

สนับสนุนทฤษฎีการศึกษาแบบนิรันตรนิยมไดแก Sir Richard Living Stone และ Robert Maynard 

Hutchins เปนตน  

คําวา Perennialism หรือนิรันตรนิยม หมายความวา เชื่อในแบบอยางท่ีดีงามอันเปนนิ

รันดร คําวา Perennial แปลตามศัพทวา คงอยูชั่วนิรันดร ปรัชญานี้จึงเชื่อวา การศึกษาควรจะไดสอน

สิ่งท่ีเปนนิรันดร ไมเปลี่ยนแปลง  มีคุณคาไมวาจะเปนยุคสมัยใด  สิ่งท่ีมีคุณคาไมเปลี่ยนแปลงตาม

แนวคิดของปรัชญานี้คือสิ่งท่ีมีคุณคาในสมัยกลางของยุโรป  อันไดแกคุณคาของเหตุผลและคุณคาของ

ศาสนา  นักปรัชญากลุมนี้จึงเห็นวา  ควรจะไดมีการฟนฟูสิ่งท่ีดีงามอันเนอมตะท้ังหลายของสมัยกลาง

มาใชในยุคนี้20 ซ่ึงความเชื่อพ้ืนฐานของทฤษฎีการศึกษาแบบนิรันตรนิยมท่ีสําคัญมีดังนี้ 

        1. มนุษยเปนผูมีเหตุผลและจิตใจบริสุทธิ์ มนุษยมีความดีอยูในตน และเปนผูท่ีสนใจ

ตอศาสนามาแตกําเนิดแลว 

        2. พ้ืนฐานธรรมชาติของมนุษยจะยังคงเหมือนกันอยูทุกกาลเทศะ แมสภาพแวดลอม

จะแตกตางกันหรือเปลี่ยนแปรไป ความจริงยอมเหมือนกันทุกหนแหง 

        3. สิ่งท่ีถือวาสําคัญท่ีสุดของมนุษยคือ สติปญญาและความมีอิสระ 

        4. มนุษยมีความจําเปนในการสืบทอดวัฒนธรรม 

                                           
20“ทฤษฎีการศึกษาแบบนิรันตรนิยม”, 6 มีนาคม 2563, https://www.gotoknow.org/posts/206507  

https://www.gotoknow.org/posts/206507
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โดยท่ัวไปปรัชญาลัทธินี้จะแบงแนวการศึกษาออกเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเปนลักษณะ

ของปรัชญาท่ัวไปท่ีเนนหนักในเรื่องของเหตุผล  สติปญญา  ไมเก่ียวกับศาสนาโดยตรง  แตอีกลักษณะ

หนึ่งจะเก่ียวของกับศาสนาโดยตรง เปนแนวคิดของกลุมศาสนาคริสตนิกายคาธอลิคท่ีสัมพันธเรื่อง

ศาสนาเขากับเหตุผล  เปาหมายของการศึกษากลุมนี้เนนท่ีจะใหเด็กสัมผัสกับศาสนา  มีเปาหมายใน

ชีวิตเพ่ือพระเจา  เปนสุภาพบุรุษในแนวทางของศาสนา 

1. จุดมุงหมายของการศึกษา 

        ลัทธินิรันตรนิยมมีจุดมุงหมายท่ีการสรางคนใหเปนคนท่ีสมบูรณ เปนคนท่ีแทจริง  การท่ีจะ

สรางคนใหเปนคนท่ีสมบูรณไดนั้น  ผูเรียนจะตองรูจักและเขาใจตนเอง  เห็นวาตนเองมีพลังธรรมชาติ

อันไดแกสติปญญาอยูภายในแลว  การศึกษาก็คือการสงเสริมใหพลังธรรมชาติไดพัฒนาอยางเต็มท่ี  

เปาหมายของการศึกษาจึงควรเปนไปเพ่ือการพัฒนาคุณสมบัติในเชิงของสติปญญาและเหตุผลในตัว

มนุษยเองเปนหลักสําคัญ  ไดแก 

  1.1 มุงใหผูเรียนไดรูจักและทําความเขาใจกับตนเองใหมากท่ีสุด โดยเฉพาะในเรื่องของ

เหตุผลและสติปญญา 

1.2 มุงพัฒนาสติปญญาและเหตุผลในตัวมนุษยใหดีข้ึน สูงข้ึน สมบูรณข้ึน  เพ่ือความเปน

คนท่ีสมบูรณ 

  1.3 เม่ือมนุษยมีเหตุผลกันทุกคน การศึกษาในทุกแหงทุกสถานท่ีจึงเหมือนกันเปนสากล

กลาวโดยสรุป การจัดการศึกษาตามทฤษฎีนี้มุงจัดเพ่ือใหนักเรียนไดรักษาความดีท่ีมีอยู มุงพัฒนา

นักเรียนรายบุคคล มุงไปท่ีคุณงามความดีอันสูงสุดท่ีไมเปลี่ยนแปลงมากกวาท่ีจะเปลี่ยนแปลงสังคม  

การจัดการศึกษาจะตองจัดใหเปนไปเพ่ือพัฒนาปญญาอันเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดของมนุษย  และการเรียน

จากโรงเรียนเปนการทําใหเด็กรูคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมเทาท่ีจะเปนไปได 

2. องคประกอบของการศึกษา 

 2.1 หลักสูตรและเนื้อหาวิชา  หลักสูตรควรกําหนดข้ึนโดยผูรู  การจัดลําดับเนื้อหาวิชาเนน

วิธีจัดลําดับกอนหลังของความถูกตองทางวิชาการของความรูในสาขานั้น ๆ  หลักสูตรจะมีเนื้อหาวิชา

ท่ีสงเสริมใหเด็กไดพัฒนาความรูความสามารถทางสังคมและคุณงามความดีดานจิตใจเปนหลัก  

หลักสูตรตามแนวคิดของลัทธินี้ คือ หลักสูตรศิลปะศาสตร (Liberal Arts Curriculum)  เปาหมาย

ของหลักสูตรแนวนี้คือ การฝกฝนใหผูเรียนเปนผูรูจักใชสติปญญา เหตุผล และความรูอยางเปนอิสระ 

มีความคิดอานกวางขวาง  ไมถูกครอบงําดวยอํานาจใฝต่ําหรืออวิชชา หรือความไมมีเหตุผลใด ๆ  

        ศิลปศาสตรโดยท่ัวไปจะแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมศิลปภาษา อันไดแกการเขียน การ

พูด การใชเหตุผล  และกลุมศิลปคํานวณ (Mathematical Arts) ซ่ึงประกอบดวยเลขคณิต เรขาคณิต 

ดาราศาสตร และดนตรีทางดานเนื้อหาและตําราเรียน เนนเนื้อหาท่ีเรียกวา The Great Books หรือ 
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Class Books อันเปนงานอมตะท่ีมีคาทุกยุคทุกสมัยจากนี้วิชาหลักอ่ืน ๆ ท่ีควรจะไดศึกษาอีกดวย 

ไดแก วรรณกรรมดี ๆ ปรัชญาประวัติศาสตร และวิทยาศาสตร 

 2.2 ครู  ครูเปนผูมีหนาท่ีดูแลและรักษาความเปนระเบียบวินัย  ควบคุมความประพฤติของ

นักเรียนไมใหออกนอกลูนอกทาง  และเปนผูสอนนักเรียนใหใชธรรมชาติของตนคือสติปญญาไป

ในทางท่ีถูก  แมครูตามลัทธิปรัชญานี้จะเปนผูรูแตไมไดเปนผูรูชนิดท่ีจะปอนความรูใหกับผูเรียนฝาย

เดียวตามแบบของลัทธิสารัตถนิยม  ครูเปนผูมีบทบาทในการจัดกิจกรรม เปนผูสรางบรรยากาศ และ

เปนผูเสนอความรู ขอคิด เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาความคิดและสติปญญาของตน   

แตจะอยางไรก็ตาม  ในการจัดการเรียนการสอนครูยังคงมีบทบาทสําคัญและมีอํานาจอยู 

 2.3 นักเรียน ลัทธินี้เชื่อวานักเรียนเปนผูมีสติปญญาและศักยภาพในตัวเองแลวแตยังไมได

รับการพัฒนาอยางเต็มท่ีและเพียงพอเด็กจึงมีบทบาทในการเรียนมากเทา ๆ ครู และเปนลักษณะของ

การถกเถียงแลกเปลี่ยน อภิปรายกับครู แตก็อยูภายใตการแนะนําของครู เปนตน 

 แมวาปรัชญาลัทธินี้จะมุงเนนสงเสริมสติปญญาและเหตุผล แตมนุษยก็ยังอยูไดดวยอารมณ

ความรูสึก การไมใหความสําคัญในเรื่องของอารมณความรูสึกจึงไมเหมาะสมนัก  ในขณะเดียวกัน การ

สอนท่ีเนนทฤษฎีมากเกินไปจนนํามาใชประโยชนในชีวิตไมไดมากเทาท่ีควร  ก็จะเปนผูใหผูไดรับ

การศึกษาข้ันสูงจะมุงแตศึกษาเรื่องเกา ๆ ท่ีเปนทฤษฎีและหลักการ  โดยไมใหความสําคัญกับสภาพ

จริงในสังคมปจจุบันนอกจากนี้  การศึกษาตามแนวของปรัชญานี้ตองการเวลามากใชครูมาก และ

จะตองมีตําราเพียงพอครูจะตองทํางานหนัก เปนนักคิดและนักใชเหตุผลดวย  ซ่ึงทําไดไมงายนัก ท้ัง

ลัทธิสารัตถนิยมและนิรันตรนิยม จัดเปนปรัชญาการศึกษาในกลุมอนุรักษนิยม  แมจะมีความแตกตาง

กันอยูบาง เชน สารัตถนิยมจะเนนการถายทอดวัฒนธรรมและคานิยม เนนระเบียบวินัย  เนนแบบ

แผนประเพณีมากกวา  ในขณะท่ีนิรันตรนิยมจะเนนเรื่องของเหตุผลและสติปญญามากเปนพิเศษ  แต

ท้ังสองลัทธินี้ก็ยังมีลักษณะพ้ืนฐานโดยท่ัวไปเปนไปในทํานองเดียวกัน คือมุงเนนการสอนเนื้อหา เนน

มรดกทางดานวัฒนธรรมมากกวาจะเนนกิจกรรมและความรูสมัยใหม  การจัดการเรียนการสอนก็จะ

เนนครูเปนศูนยกลาง  นักเรียนเปนผูรับฟงความรูหรือกระทํากิจกรรมภายใตการกําหนดของครูเปน

สําคัญ 

 

 2.2.3 ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progessivism)  

เปนปรัชญาการศึกษาท่ียึดหลักการของปรัชญาสากลสาขาปฏิบัติการนิยม โดย ชาลส เอส 

เพียซ (Charles S. Pierce) โดยมีความเชื่อวา นักเรียนเปนบุคคลท่ีมีทักษะพรอมท่ีปฏิบัติงานได ครู

นั้นเปนผูนําทางในดานการทดลองและวิจัย หลักสูตรเปนเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวกับประสบการณตาง ๆ 

ของสังคม เชน ปญหาของสังคม รวมท้ังแนวทางท่ีจะแกปญหานั้น ๆ  ปรัชญาปฏิบัติการนิยมใหความ

สนใจอยางมากตอการ ปฏิบัติ หรือ การลงมือกระทํา ซ่ึงหลายคนอาจเขาใจผิดวา นักปรัชญากลุมนี้ 
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ไมสนใจหรือไมเห็นความสําคัญของ การคิด สนใจแตการกระทําเปนหลัก แตแทท่ีจริงแลว ความหมาย

ของปรัชญานี้ก็คือ การนําความคิดใหไปสูการกระทํา  เพราะเห็นวา ลําพังแตเพียงการคิดไมเพียงพอ

ตอการดํารงชีวิต การดํารงชีวิตท่ีดี ตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการคิดท่ีดี และการกระทําท่ีเหมาะสม21 

พิพัฒนาการนิยมเกิดจากทัศนะทางการศึกษาของ รุสโซ (Jean Jacques Rouseeau) ชาว

อเมริกา เขาเชื่อวา การศึกษาจะชวยพัฒนาเด็กไปในทางท่ีดี  ตอมามีนักการศึกษาชาวสวีเดน ชื่อ เพส

ตาโลสซี (Johann Heinrich Pestalozzi) มีแนวคิดวา การพัฒนาหมายถึงการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น

การจะยึดอะไรเปนหลัก ไมวาจะเปนทางดานความรู หรือความเชื่อยอมเปนการถวงพัฒนาการ หรือ

การเปลี่ยนแปลงของเด็ก เพสตาโลสซ่ีจึงเปนอีกบุคคลหนึ่งท่ีเนนพัฒนาการของผูเรียน แตความคิด

ของนักการศึกษาท้ังสองมาแพรหลายเม่ือ จอนห ดิวอ้ี (John Dewey) ไดทําการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 

คือ แทนท่ีจะเนนการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเปนเลิศทางสติปญญาของผูเรียน ดิวอ้ี หันมาเนนใช

การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาตัวผูเรียนแทน โดยเนนวาผูเรียนควรเขาใจและตระหนักใน

ตนเอง (Self-realization) ในการท่ีคนเราจะไปไดนั้น จําตองรูเสียกอนวาตนเองมีความสนใจอะไร 

หรือตนเองมีปญหาอะไร ความสนใจและปญหานี้เองท่ีใชเปนหลักยึดในการจัดการศึกษา ซ่ึงการท่ีเด็ก

จะพัฒนาไดนั้นตองเกิดจากการพยายามแกปญหา และสนองความสนใจของตนเอง  ลักษณะดังกลาว

ทําใหเกิดวิธีการในการพัฒนาหลักสูตร และการสอนแบบเนนเด็กเปนศูนยกลาง ดิวอ้ีเชื่อวาใน

กระบวนการท่ีเด็กพยายามแกปญหาหรือสนองความสนใจของตนเองนั้น เด็กจะตองลงมือกระทําการ

อยางใดอยางหนึ่งและในกระบวนการนี้เอง การเรียนรูจะเกิดข้ึน  หลักการนี้ทําใหเกิดวิธีการเรียนแบบ

แกปญหา (Problem Solving) หรือ เรียนดวยการปฏิบัติ (Learning by Doing) ซ่ึงเขาไดทดลองให

เด็กเรียนรูจากการกระทําในบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เด็กไดรับอิสระในการริเริ่มความคิดและลง

มือทําตามท่ีคิด ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวางในการจัดการเรียนการสอน 

และจากหลักการท่ีวา การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง คนเราจะหยุดพัฒนาไมได ดังนั้นการเรยีนรูของ

คนเราจึงมิไดหยุดอยูแตในโรงเรียนเทานั้น แตจะดําเนินไปตลอดชีวิตของผูเรียน ทําใหเกิดความเชื่อวา 

การศึกษาคือชีวิต (Education is Life) 

นอกจากความมุงหมายของการศึกษาท่ีจะพัฒนาตัวผูเรียนตามท่ีกลาวมาแลว ปรัชญานี้ยัง

นําเรื่องของสังคมเขามาเก่ียวของดวย โดยการเตรียมผูเรียนใหมีความสามารถในการดํารงชีวิตใน

สังคมประชาธิปไตย จริยธรรม ศาสนา และศิลปะอีกดวย แตการเนนทางดานสังคมของปรัชญานี้ไม

คอยหนักแนนและชัดเจนเหมือนกับปรัชญาอ่ืน ๆ ท่ีจะกลาวถึงตอไป 

                                           
21นงลักษณ เฉลมิวัตร, “ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม”, 6 มีนาคม 2563. 

http://kroosomtara009.blogspot.com/p/progressivism.html,  



 

38 

 

การพัฒนาหลักสูตรตามแนวปรัชญานี้ จะเริ่มดวยคําถามท่ีวา ผูเรียนตองการเรียนอะไร 

จากนั้นครูผูสอนจึงจัดแนวทางในการเลือกเนื้อหาวิชา และประสบการณท่ีเหมาะสมมาให เนนการ

ปลูกฝงการฝกฝนอบรมในเรื่องดังกลาวโดยการใหผู เรียนไดรับประสบการณ (Experience) 

เนื้อหาวิชาเหลานี้จะเก่ียวกับตัวผูเรียน และเก่ียวกับสภาพและปญหาในสังคมดวย 

ในการสอนครูจะไมเนนการถายทอดวิชาความรูแตเพียงประการเดียว แตจะคอยเปนผูดูแล

และใหความชวยเหลือเด็กในการสํารวจปญหา ความตองการ และความสนใจของตนเอง คอยแนะนํา

ชวยเด็กในการแกปญหา แนะนําแหลงตาง ๆ ท่ีเด็กจะไปคนหาความรูท่ีตองการจะเนนใหเด็กมีโอกาส

ปฏิบัติ สวนการการประเมินผลจะนําพัฒนาการของเด็กในดานตาง ๆ เขามารวมประมวลดวย โดยไม

เนนการวัดความเปนเลิศทางสมองและวิชาการเหมือนปรัชญาเชนท่ีแลวมา 

การศึกษาฝายพิพัฒนาการนิยมจะจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนวิธีการทางวิทยาศาสตรมา

จัดการเนื้อหาวิชาแบบเกา วิธีการในการจัดหลักสูตรเชนนี้เรียกวา ยึดประสบการณเปนศูนยกลาง 

หรือ ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง ผิดกับพวกสารนิยมและสัจวิทยานิยม ท่ีจัดหลักสูตรโดยถือ วิชาเปน

ศูนยกลาง 

กระบวนการเรียนการสอนยึดหลักความสนใจของผูเรียนท่ีจะแกปญหาสังคมตาง ๆ เปน

ประการสําคัญ ดวยเหตุนี้การเรียนการสอน จึงสงเสริมการฝกหัดทําโครงการตาง ๆ เพ่ือฝกแกปญหา

โดยอาศัยการอภิปรายซักถาม และการถกปญหารวมกันซ่ึงเปนลักษณะของการจัดการศึกษาท่ีมุงให

ผูเรียนมีความสามารถท่ีจะพิจารณาตัดสินใจ โดยอาศัยประสบการณและผลท่ีเกิดจากการทํางานเปน

กลุม ท้ังนี้โดยมีเปาหมายใหผูเรียนมีความสามารถท่ีจะควบคุมการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตนเองให

อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

นักการศึกษาหลายคนกลาววาปรัชญาสาขานี้ทําใหเด็กมีความรูไมเปนชิ้นเปนอัน ขาด

ระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบตอสังคม และทําใหเด็กขาดทัศนคติท่ีจะอนุรักษสถาบันใด ๆ ของ

สังคมไวตอไป ทําใหการศึกษาดอยในคุณภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาทางดานสติปญญา การสอนท่ีเนน

ความตองการและความสนใจของเด็กนั้น เด็กสวนมากยังขาดวุฒิภาวะพอท่ีจะรูความสนใจของตนเอง 

ธรรมชาติของเด็กชอบเลนมากกวาชอบเรียน การจัดหลักสูตรใหสนองความตองการและความสนใจ

ของผูเรียนท้ังหมดเปนสิ่งท่ีทําไดยาก ความสนใจและความตองการบางอยางของผูเรียนอาจจะไมมี

ประโยชนในชีวิต การเรียนการสอนท่ีเนนการปรับตัวของนักเรียนใหเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมอาจ

ทําใหสูญเสียความเปนตัวของตัวเอง22  

 

 

                                           
22ทิศนา  แขมมณ,ี ศาสตรการสอน, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), หนา 3-4. 
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 2.2.4 ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม (Existentialism) 

ปรัชญานี้เกิดข้ึนเนื่องจากความรูสึกท่ีวามนุษยกําลังสูญเสียความเปนตัวของตัวเอง 

การศึกษาท่ีมีอยูก็มีสวนทําลายความเปนมนุษย เพราะสอนใหผูเรียนอยูในกรอบของสังคมท่ีจํากัด

เสรีภาพความเปนตัวของตัวเองใหลดนอยลง นอกจากนี้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังมีสวนในการ

ทําลายความเปนมนุษย เพราะตองพ่ึงพามันมากเกินไปนั่นเองผูใหกําเนิดแนวความคิดใหมทางปรัชญา

การศึกษาอัตถิภาวนิยม ไดแก ซอเร็นคีรเคอรการด (Soren Kierkegard) นักปรัชญาชาวเดนมารค 

เขาไดเสนอความคิดวา ปรัชญาเปนเรื่องสวนตัวของแตละคน ดังนั้นทุกคนจึงควรสรางปรัชญาของ

ตนเองจากประสบการณ  ไมมีความจริงนิรันดรใหยึดเหนี่ยวเปนสรณะตัวตาย ความจริงท่ีแทคือสภาพ

ของมนุษย (Human condition) แนวคิดของ คีรเคอรการด มีผูสนับสนุนอีกหลายคน ซ่ึงเปนคนรวม

สมัยในชวงป ค.ศ. 1950 – 1965 แตความพยายามท่ีจะนํามาประยุกตใชกับการศึกษาก็เปนเวลาราว

10 ปตอมาและผูริเริ่มนํามาใชทดลองในโรงเรียน คือ เอ เอส นีลล (A.S. Neil) โดยทดลองในโรงเรียน

สาธิตและโรงเรียนซัมเมอรฮิลล (Summer hill) ในประเทศอังกฤษ 

อัตถิภาวนิยมไมใชระบบปรัชญาหรือระบบความคิด แตทวาระบุถึงทาทีของความคิดท่ีมี

ปฏิกิริยาท่ีมีตอปรัชญาท่ีเปนระบบ แตนักปรัชญาอัตถิภาวนิยมหลายทานก็สรางระบบความคิดข้ึนมา

ใหม แตหลายทานก็ไมยอมรับวาตนถือลัทธิอัตถิภาวนิยม เพราะคํานี้มีความหมายเลือนไปถึงการชอบ

ทําอะไรแปลก ๆ แหวกแนว เชน แฟชั่นแหวกแนว ทรงผมแหวกแนว เปนตน แตในปจจุบันนี้หมายถึง

ความคิดท่ีไดจากการเผชิญหนา (Confrontation) กับความมีอยูของตนเอง คือ ยอมรับสภาพของ

ตนเองในสิ่งแวดลอมท่ีเปนจริง ยอมรับปญหาอันเกิดจากการมีอยูของตนในสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดใหใน

ความเปนจริง ยอมรับวาการแกปญหาตองมีพ้ืนฐานอยูบนความเปนจริงแหงการมีอยูของตนเองใน

สิ่งแวดลอมจริงท่ีกําหนดใหตั้งแตเกิดจนปจจุบัน23 

นักปรัชญาของอัตถิภาวนิยมจึงเปนการเสนอแนวคิดเพ่ือปลุกใจและกระตุนใหผูอาน 

ผูสนใจ คิดสรางปรัชญาของตนข้ึนเอง มีวิธีการมองปญหาของตนเองอยางอยางลึกซ้ึงถองแท และมี

วิธีการหาคําตอบใหกับตนเอง เพ่ือท่ีจะรูจักตนเองมากข้ึนดวยลัทธิอัตถิภาวนิยมเล็งเห็นวาแกนแท

หรือสารัตถะของมนุษย คือ เสรีภาพ ซ่ึงหมายความวา มนุษยเกิดมาโดยไมมีอะไรเปนสมบัติติดตัวมา 

แกนแท หรือสารัตถะของมนุษย คือ การไมมีอะไรเลยมาแตเกิดท่ีจะเรียกไดวาความเปนมนุษย ถา

ยอมเรียกความไมมีหรือสุญตานี้วาสารัตถะได ก็ใหเรียกตอไป แตถาถือวาเปนคําพูดท่ีไรสาระ ก็ขอให

พูดใหมวามนุษยไมมีสารัตถะ แตมีเพียงความมีอยู หรืออัตถิภาวะ (Existence) อยางบริสุทธิ์ ซ่ึงทําให

มนุษยแตละคนตองสรางตัวเองข้ึนมาจากการไมมีอะไรเลยในขณะแรกเกิดตามลําดับโดยการตัดสินใจ

เลือก นอกจากนี้นักอัตถิภาวนิยมฝายท่ียังมีศรัทธาตอศาสนาเห็นวา แนวทางการแกปญหาของลัทธิ

                                           
23กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาอัตถิภาวนิยม, (กรุงเทพ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522) หนา 22. 
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อัตถิภาวนิยมนี้ เหมาะสมท่ีสุดแลวสําหรับมนุษยในสมัยปจจุบัน หากแตเห็นวาการแกไขโดยไมมี

ศาสนานั้นจะไดผลไมเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะขาดสิ่งบันดาลใจท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับจิตใจมนุษย 

สําหรับฝายท่ีไมพ่ึงศาสนามีสุทรรศนะตอมนุษยเกินไป คือ ลืมคิดถึงแงมนุษยทุกคนมีกิเลส การท่ีเชื่อ

วามนุษยเราเม่ือถืออัตถิภาวนิยมแลวจะรูจักรับผิดชอบกันอยางสมบูรณโดยอัตโนมัตินั้น เปน

ความหวังท่ีไมนาจะหวังไดจริง จึงตองอาศัยศาสนาชวยจูงใจและชวยขัดเกลากิเลสไปในตัวจึงจะสําเร็จ 

แนวความคิดพ้ืนฐาน ปรัชญานี้มีความสนใจและความเชื่อในเรื่องเก่ียวกับการมีชีวิตอยูจริง

ของมนุษย มนุษยจะตองเขาใจและรูจักตนเอง มนุษยทุกคนมีความสําคัญและมีลักษณะเดนเฉพาะ

ตนเอง ทุกคนมีเสรีภาพท่ีจะเลือกตัดสินใจในการกระทําสิ่งใด ๆ แตจะตองรับผิดชอบตอการกระทํา

นั้น ปรัชญาอัตถิภาวนิยมนี้ยกยองมนุษยเหนือสิ่งอ่ืนใด สงเสริมใหมนุษยมีความเปนตัวของตัวเองแตก็

ตองไมมองขามเสรีภาพของอ่ืน หมายถึงจะตองเปนผูใชเสรีภาพบนความรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดแระ

โยชนตอสวนรวม 

สวนแนวความคิดทางการศึกษา คําวา อัตถิภาวะ ตามสารานุกรมปรัชญาอธิบายวา มาจาก

คําวาอัตถิ = เปนอยู + ภาวะ = สภาพ24 เม่ือรวมกันแลวแปลวา สภาพท่ีเปนอยู (Existence) ดังนั้น

การศึกษาตามปรัชญาอัตถิภาวนิยมจึงสงเสริมใหมนุษยแตละคนรูจักพิจารณาตัดสินสภาพและ

เจตจํานงท่ีมีความหมายตอการดํารงชีวิต การศึกษาจะตองใหอิสระแกผูเรียนท่ีจะเลือกสรรสิ่งตาง ๆ

ไดอยางเสรี มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 ดังนั้นปรัชญาพ้ืนฐาน เปนปรัชญาท่ีเปนรากฐานในการกําเนิดปรัชญาการศึกษา ซ่ึง

การศึกษาพ้ืนฐานทําใหเรามีความเขาใจท่ีมา แนวคิดในลักษณะปรัชญาไดถองแทมากข้ึน ไมจิตนิยม 

ท่ีเนนจิตเปนสําคัญ เนนความเชื่อในโลกแหงวัตถุ และการสัมผัสประสบการณนิยมท่ีเนนโลกแหง

ประสบการณเปนหลักใหเรามุงทํางาน มากกวาเรียนแตทฤษฎีอัตถิภาวนิยม เห็นวามนุษยเกิดมา

พรอมกับความวางเปลาและใหความสําคัญของมนุษยมากปรัชญาการศึกษาท้ัง 5 ลัทธิดังกลาว  แตละ

ปรัชญาจะมีแนวทางในการนําไปสูการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน การนําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประโยชนตอ

การศึกษาจะตองพิจารณาวาแนวทางใดจึงจะดีท่ีสุด ซ่ึงจะตองสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองและการปกครอง ปรัชญาการศึกษาลัทธิหนึ่งอาจจะเหมาะกับประเทศหนึ่งเพราะเปน

ประเทศเล็ก ๆ ประเทศหนึ่งซ่ึงมีลักษณะแตกตางกัน ตองใชลัทธิการศึกษาอีกลัทธิหนึ่ง ประเทศไทยก็

ไดนําเอาปรัชญาการศึกษานั้นมาประยุกตใชใหเหมาะสม     

              

 2.2.5 ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) 

                                           
24กีรติ บุญเจือ, สารานุกรมปรัชญา, (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522), หนา 280. 
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 ปรัชญาการศึกษาสาขาปฏิรูปนิยมตามแนวความคิดของบราเมลดเปนแนวความคิดท่ีนา

ตื่นเตน เปนปรัชญาท่ีเนนใหใชชีวิตทางพฤติกรรมศาสตรในการปฏิรูปสังคม ปญหาอยูท่ีวา คานิยมท่ีดี

ท่ีสุดท่ีมนุษยควรจะไดรับคืออะไร และสถาบันทางสังคมท่ีจะชวยใหมนุษยรูจักตนเองควรมีลักษณะ

อยางไร ซ่ึงท้ัง 2 อยางนี้ นักวิทยาศาสตรและนักจิตวิทยาตางก็ใหทัศนะตาง ๆ กัน และเปนปญหาท่ี

ยังไมมีขอยุติ ถือเปนการจัดการศึกษาท่ีเปนอุดมคติมากกวาความจริง การจัดการศึกษาเพ่ือเนน

อนาคตเปนเรื่องท่ีตองใชจินตนาการ การจัดหลักสูตรคงมีปญหาหลายดาน การจะใชการศึกษาเปน

เครื่องมือในการปฏิรูปสังคมจึงเปนงานท่ียิ่งใหญ เพราะการปฏิรูปสังคมตองอาศัยปจจัยอ่ืนมากมาย

นอกเหนือการศึกษา พวกปฏิรูปนิยมมองโรงเรียนวา เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการสรางระเบียบทาง

สังคมข้ึนมาใหม การจัดหลักสูตรตามแนวของปฏิรูปนิยม จึงเนนเนื้อหาสาระและวิธีการท่ีจะเปด

โอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูถึงความรับผิดชอบท่ีจะปฏิรูป และสรางสังคมใหมท่ีดีกวาข้ึนมา ท้ังในระดับ

ชุมชน ประเทศ และระดับโลกในท่ีสุด 

ความมุงหมายของหลักสูตรจะเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถและทัศนคติ

ท่ีจะออกไปปฏิรูปสังคมใหดีข้ึน เนื้อหาวิชาและประสบการณท่ีเลือกมาบรรจุในหลักสูตรจะเก่ียวกับ

สภาพและปญหาของสังคมเปนสวนใหญ เนื้อหาวิชาเหลานี้จะเนนหนักในหมวดสังคมศึกษา เพราะ

ปรัชญานี้เชื่อวา การปฏิรูปสังคม หรือการพัฒนาสังคมใหดีข้ึน โดยกระบวนการชวยกันแกปญหาตาง 

ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม การจัดระเบียบของสังคม การอยูรวมกันของคนในสังคม และการสงเสริม

ประชาธิปไตย เปนหนาท่ีของสมาชิกในสังคม และการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญท่ีสามารถทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงในสังคมได25 

 การสอนจะมุงเนนกระบวนการประชาธิปไตยเพ่ือการเปนสมาชิกท่ีดีในสังคม การพัฒนา

ผูเรียนใหตระหนักในบทบาทหนาท่ีของตนท่ีมีตอสังคมและการปฏิรูปใหสังคมดีข้ึน และจะไมเนนการ

ถายทอดวิชาความรูโดยการบรรยายของครูมากเหมือนหลักสูตรในปรัชญาสารนิยม แตมุงสงเสริมให

ผูเรียนสํารวจความสนใจ ความตองการของตนเองและสนองความสนใจดวยการคนควาหาความรูดวย

ตนเอง เนนการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกับปญหา

ของสังคม พรอมท้ังหาขอเสนอแนะและแนวทางในการปฏิรูปดวย การจัดตารางสอนไมออกมาในรูป

ของการแบงเวลาเรียนออกเปนชวง ๆ เทา ๆ กัน ทุกคาบดังท่ีกระทํากันอยู ท่ัว ๆ ไป ในแบบ

ตารางสอนตายตัว (Block Schedule) แตจะออกมาในรูปของตารางสอนแบบยืดหยุน (Flexible 

Schedule) บางคาบเปนชวงเวลาสั้น ๆ สําหรับการบรรยายนําของครู บางคาบเปนชวงเวลาสําหรับ

การศึกษาคนควาดวยตนเอง และท่ีสําคัญท่ีสุดจะมีคาบท่ีมีชวงเวลายาวสําหรับการอภิปราย การ

                                           
25สุนีย  ภูพันธ. แนวคิดพ้ืนฐานการสรางและพัฒนาหลักสูตร, (เชียงใหม : The Knowledge Center, 

2546), หนา 9. 
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ประเมินผลนอกจากจะวัดผลการเรียนทางดานวิชาความรูแลวยังวัดผลทางดานพัฒนาการของผูเรียน

และทัศนคติเก่ียวกับสังคมอีกดวย  

 ท้ังนี้หลังจากท่ีประเทศไทย ไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ โดยเริ่มจากบทบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และตอมามีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติข้ึนมาเปนครั้งแรก ซ่ึง

ไดประกาศใชเม่ือป พ.ศ.2542 รวมท้ังเกิดกฎหมายประกอบข้ึนมาอีกหลายฉบับ โดยมีความมุงหวังวา

การศึกษาของไทยจะไดรับการปฏิรูปในทุกๆดาน ไมวาจะเปนโครงการสรางการบริหาร การกระจาย

อํานาจ ตลอดไปจนถึงสาระท่ีสําคัญท่ีสุดของกระบวนการปฏิรูป อันไดแกการปฏิรูปการเรียนรู ท้ังนี้ 

เพ่ือเตรียมสังคมไทยเขาสูโลกยุคใหม โดยมุงสรางทุนมนุษยท่ีมีคุณภาพสูง และทุนทางปญญา ท่ีจะนํา

ประเทศใหอยูรอดในสังคมใหมท่ีมีความรูเปนปจจัยหลักของท้ังระบบเศรษฐกิจ และสังคม แตนับจาก

การประกาศใชกฎหมายสําคัญเหลานั้นมาจนถึงปจจุบัน กลับปรากฏวา การศึกษาไทยก็ยังเต็มไปดวย

ปญหาท่ียังตองมีการปฏิรูปอยูมากโดยอาจจะตองมีการนําหลักของปรัชญาปฏิรูปนิยมมาใชเพ่ือแกไข

ปญหาในครั้งนี้ดวย 

 

2.3 ปรัชญาปฏิรูปนิยม 

ปฏิรูปนิยมมีพ้ืนฐานมาจากปรัชญาปฏิบัตินิยม ผสมผสานกับปรัชญาพิพัฒนาการแนวคิดท่ี 

ผสมผสานทําใหปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเนนการศึกษาเพ่ือสังคมเปนสําคัญ คือผูเรียนไมไดมุง

พัฒนาตนเองอยางเดียว แตเพ่ือนําความรูพัฒนาสังคมใหดีข้ึนไดชื่อวา แนวทางแหงการปฏิรูปเพ่ือ

สรางวัฒนธรรมใหมข้ึนมา โดยปรัชญาปฏิรูปนิยม เชื่อวา การศึกษาคือการจัดประสบการณ ท่ีสงเสริม

ใหนําความรู มาชวยแกปญหาสังคมและสรางสรรคสังคมใหม เชื่อวา การศึกษามีความสัมพันธกับ

สังคมอยางแยกไมออก ธรรมชาติของมนุษยในปรัชญาปฏิรูปนิยมคือ มีความสามารถท่ีจะสราง

จุดมุงหมายใหกับชีวิตอยางชาญฉลาด สามารถทําใหสิ่งแวดลอมของ ตนเองดีข้ึน เปนผูกําหนดอนาคต

ตนเอง 

การกําเนิดปรัชญาปฏิรูปนิยมนั้นกลาวไป ในป ค.ศ.1930 ไดเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําใน

สหรัฐอเมริกา เกิดปญหาการวางงาน คนไมรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน เกิดชองวางระหวางชน

ชั้นในสังคม จึงมีนักคิดกลุมหนึ่งพยายามจะแกปญหาสังคมโดยใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการ

พัฒนาสังคม   ผูนําของกลุมนักคิดกลุมนี้ ไดแก จอรัจ เอส เคาทส (George S.Counts) ซ่ึงมีความเห็น

ดวยกับหลักการประชาธิปไตย แตตองเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง และควรเห็นวาโรงเรียนควรมี

หนาท่ีแกปญหาเฉพาะอยางของสังคมผูท่ีวางรากฐานและตั้งทฤษฎีปฏิรูปนิยม ไดแก ธีโอดอร บรา

เมลด (TheodoreBrameld) ในปค.ศ.1950 โดยไดเสนอปรัชญาการศึกษาเพ่ือปฏิรูปสังคมและได

ตีพิมพลงในหนังสือหลายเลม ธีโอดอร บราเมลด จึงไดรับการยกยองวาเปนบิดาของปรัชญาการศึกษา

ปฏิรูปนิยม 
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ความหมายของคําวา ปฏิรูป26 คือ กระบวนการท่ีมีความหมายลึกซ้ึงกวางไกล หากเปน

การเปลี่ยนแปลงตามปกติวิสัยเราก็ไมเรียกการเปลี่ยนแปลงนั้นวา การปฏิรูป และในทางกลับกันหาก

การเปลี่ยนแปลงนั้นเปนไปดวยความรุนแรง ใชลําหักลําโคนกวาดลางทุกสิ่งทุกอยางท่ีขวางหนาเราก็

เรียกการเปลี่ยนแปลงนั้นวา การปฏิวัติ สวนการปฏิรูป จึงเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีคอนขางขนาดใหญ 

เปนการเปลี่ยนท้ังระบบ แตเปลี่ยนอยางเปนข้ันเปนตอน ทําใหไมเกิดความรุนแรงหรือกระทบในทาง

เสียหายนอยท่ีสุดเปนวิถีทางของอารยชน เหมาะสมกับสังคมประชาธิปไตยท่ียึดหลักการเปลี่ยนแปลง

โดยปราศจากการใชพละกําลังและความรุนแรงคําถามท่ีจะตองถามในเบื้องตนก็คือ ทําไมจะตอง

ปฏิรูปการศึกษา และจะปฏิรูปในเรื่องอะไร คําตอบเบื้องตน ก็คือ ปญหาทางการศึกษามีมากมายทับ

ถมกันมานาน แกไมไดดวยวิธีการปกติ จําเปนตองเปลี่ยนระบบและเปลี่ยนวิสัยทัศนของผูปฏิบัติและ

ผูนําทางการศึกษาใหสอดคลองกับแนวคิดท่ีถูกตอง โดยการใชปรัชญาปฏิรูป เปนตัวกําหนดการ

วิเคราะหและนําไปเปรียบเทียบกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 

ท้ังนี้ผูนําของปฏิรูปนิยมเริ่มจาก จอหน ดิวอ้ี (John Dewey) ตั้งแต ค.ศ.1920 เสนอ

แนวคิดเพ่ือปฏิรูปสังคม แตมิไดมีบทบาทมากนัก พ่ึงไดรับความนิยมในป ค.ศ.1930 ขณะท่ี

สหรัฐอเมริกาประสบปญหาดานภาวะเศรษฐกิจการเมือง และสังคมตกต่ําอยางมาก ปญหาคนวางงาน

เกิดความเหลื่อมล้ําในสังคม จึงไดเกิดกลุมนักคิดแนวหนา นําโดย จอหน เอส เคาทส, ฮาโรลด รักก 

หาทางแกปญหา โดยใช การศึกษาเปนเครื่องมือในการปฏิรูปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เลิกลมระบบ

เกาใหหมด หันไปมุงสรางระบบสังคมข้ึนมาใหมแบบประชาธิปไตยอยางแทจริง มีความเทาเทียมกัน

มากข้ึน ค.ศ.1950 ที โอดอร บราเมลด เปนผูทําใหปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเปนท่ีรูจักกันอยาง

กวางขวาง เสนอปรัชญาการศึกษาเพ่ือปฏิรูปสังคมในหนังสือหลายเลม ทําใหบราเมลดไดรับการยก

ยองวาเปน บิดาของปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม ซ่ึงปรัชญาปฏิรูปนิยมนั้น ไดกําหนดแนวทางในการ

ปฏิรูปไวดังนี้ 

 

2.3.1 หลักสูตร 

เนื้อหาวิชาท่ีนํามาบรรจุไวในหลักสูตร จะเก่ียวกับปญหาและสภาพของสังคมเปนสวนใหญ

จะเนนวิชาสังคมศึกษา เชน กระบวนการทางสังคมการดํารงชีวิตในสังคม สภาพเศรษฐกิจและ

การเมือง วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน ศิลปะในชีวิตประจําวัน สิ่งเหลานี้จะทําใหมีความเขาใจใน

กลไกของสังคม และสามารถหาแนวทางในการสรางข้ึนมาสังคมใหม ซ่ึงแนวคิดในการนําปรัชญา

ปฏิรูปมาปรับใช ในหลักสูตรของระบบการศึกษาไทยนั้นจะตองเนนสังคมเปนหลัก ผูเรียนตองเขาใจ

                                           
26สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, ปฏริูปการศึกษา ตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ, (กรุงเทพฯ :   

บุญศิริการพิมพ, 2545), หนา 4-5. 
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สภาพของสังคมดีพอ และมองเห็นแนวทางในการแกปญหาสังคม เชน ความยากจน การจราจร ยา

เสพติด ควรจัดการศึกษา อุตสาหกรรม สื่อสารมวลชน การขนสง การอนามัย และสาธารณสุข 

นิเวศนวิทยา และวิชาท่ัวไป เชน วรรณคดี ดนตรี ศิลปะ ฟสิกส เคมี สังคมวิทยา ประวัติศาสตร 

เศรษฐศาสตร และคณิตศาสตร หลักสูตรในลัทธินี้ใหความสําคัญแกวิชาท่ีชวยใหผูเรียนเขาใจสังคม

เปนอยางดี 

ท้ังนี้รองศาสตราจารย พิมพพรรณ  เทพสุเมธานนท อาจารยประจําภาควิชาพ้ืนฐาน

การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดใหความเห็นสนับสนุนท่ีเก่ียวของกับการปฏิรูปหลักสูตรตาม

แนวคิดของปรัชญาปฏิรูปนิยมในหนังสือปรัชญาการศึกษา วาการเรียนการสอนตามแนวปรัชญา

การศึกษาปฏิรูปนิยมมีลักษณะคลายคลึงกับปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมคือ เปนการเรียนรูดวย

การลงมือกระทําดวยตนเองโดยใชวิธีการตาง ๆ เชน วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific  Method) 

วิธีการแบบโครงการ (Project  Method) และวิธีการแกปญหา (Problem Solving Method) 

นอกจากนั้นปรัชญานี้ยังอาศัยวิธีการทางประวัติศาสตร (Historical Method) และวิธีการทางปรัชญา   

(Philosophical  Method)  เขามาประกอบดวยเพ่ือใหการศึกษาปญหาตาง ๆ รัดกุมและสมบูรณ

ท่ีสุด ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมไมสงเสริมการเรียนแบบทองจําและการสอนแบบบรรยาย ครูผูสอน

และเด็กควรทําอะไรก็ไดเพ่ือสนองความตองการของตน การแสวงหาความรูดวยตนเอง สนใจปญหา

ของสังคมเสนอแนะวิธีการแกปญหาบรรยากาศในการเรียนการสอนมีอิสระไมใช  บังคับการจัด

ตารางสอนควรมีความยืดหยุน27 

 

2.3.2 ผูบริหาร 

การปฏิรูปตามแนวคิดของปรัชญาปฏิรูปนิยมใหความสําคัญในการปฏิรูปท่ีผูบริหาร

สถานศึกษา แลวจึงใหผูบริหารสถานศึกษานํารูปแบบวิธีการปฏิรูปไปใชปฏิรูปคุณภาพครูใน

สถานศึกษาแตละแหงอีกทอดหนึ่ง นับเปนการกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปสูสถานศึกษาอยาง

แทจริง ซ่ึงตามแนวคิดของปรัชญาปฏิรูปนิยมแลวนั้น ผูบริหารตองมีความคิดกวางไกล เปนนักปฏิรูป 

ชอบการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และลงมือปฏิบัติเนินงานในฐานะผูนําสรางระเบียบสังคมใหมท่ีดีให

เกิดข้ึน เพ่ือความเหมาะสมกับคานิยมและวัฒนธรรม ตามสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 

ท้ังนี้ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนผู ท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการนําพาอนาคตของ

การศึกษาไทยไปสูเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา ในฐานะท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษา จึงตองมี

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตอการปฏิรูปการศึกษา และไดนํากระบวนการในการบริหาร 7 

                                           
27พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท, การศึกษาของประเทศในเอเชีย, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2549), หนา 25. 
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ประการ (POSDCORB) ของ Gulick และ Urwick มาประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน (SBM) ดังนี้ 1. การวางแผน (Planning) ผูบริหารสถานศึกษาตองสามารถวางแผน

และกําหนดเปาหมายของการศึกษา / ผลผลิตทางการศึกษา ซ่ึงเปนผลลัพธข้ันสุดทายของระบบ

การศึกษา เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยเนนคุณภาพผูเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค รวมท้ัง ตองมีการกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหสอดคลอง

กับความตองการของชุมชนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการนําระบบขอมูลสารสนเทศมาใชเปน

ขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และใหผูมีสวนเก่ียวของรวมกันตัดสินใจดําเนินงาน 2. 

การจัดองคการ (Organization) ผูบริหารสถานศึกษาตองสรางแบบของการพัฒนาองคการในโรงเรียน

ข้ึนเอง โดยตองมุงพัฒนาท้ังองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 3. การจัดกําลังคน (Staffing) 

ผูบริหารสถานศึกษาตองมีเทคนิคในการบริหารจัดการบุคลากรและการใชทรัพยากรบุคคล และรูจัก

ระดมทรัพยากรทางการศึกษาภายนอก เชน ภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน เปนตน มารวมกันจัด

การศึกษาอยางชาญฉลาด เนนการทํางานเปนทีม ใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน มีการพัฒนาศักยภาพ

ของครูอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีการใหรางวัลกับผูท่ีมีผลงาน เสริมสรางระบบคุณธรรม เพ่ือเสริม

แรงจูงใจใหสมาชิกองคกรไดทํางานรวมกันอยางมีความสุข 4. การอํานวยการ (Directing) ผูบริหาร

สถานศึกษาตองมีคุณลักษณะของผูนําทางวิชาการอยางแทจริง สามารถใหความชวยเหลือทาง

วิชาการได นิเทศได และเปนแบบอยางท่ีดี สามารถจูงใจใหครูทุกคนอยากทํางานและมุงไปท่ี

ความสําเร็จของงาน มีเทคนิคการบริหารท่ีทันสมัย ใฝเรียนรูอยูตลอดเวลา พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

ใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็น ของทุกคน ตองมีการกระจายอํานาจอยางแทจริง ใหทุกคนท่ี

เก่ียวของมีสวนรวมมากท่ีสุด ในทุกกิจกรรม 5. การประสานงาน (Co-ordinating) ผูบริหาร

สถานศึกษาตองเปนผูประสานงานท่ีดี สามารถสื่อสาร ประชาสัมพันธ มียุทธศาสตรการสรางเครือขาย 

เชน เครือขายผูปกครอง เครือขายชุมชน เครือขายศิษยเกา ใหเขามามีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา 

สนับสนุนโรงเรียน และเสนอแนะแนวทางแกปญหาในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของ

สถานศึกษารวมกัน 6. การรายงาน (Reporting) ผูบริหารสถานศึกษาตองรายงานผลการปฏิบัติการ

บริหารการศึกษาใหแกผูบังคับบัญชา และเผยแพรผลของการดําเนินการตอสาธารณะ ซ่ึงอาจแสดงใน

รูปของการประกันคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 7. การงบประมาณ 

(Budgeting) ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความสามารถในการจัดการงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด ให

เกิดประโยชนสูงสุด มีความโปรงใส ตรวจสอบได รวมท้ังตองมีความสามารถในการระดมทรัพยากร

จากภายนอกสถานศึกษามาใชในการบริหารจัดการศึกษา จากบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา

ในยุคการปฏิรูปการศึกษาดังกลาว สามารถสรุปไดวา นั่นคือ คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามือ

อาชีพในการบริหารสถานศึกษา หากผูบริหารสถานศึกษาทุกทาน 
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รศ.วิทยากร เชียงกูล อาจารยพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ไดใหสม

ภาษณกับหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 โดยความเห็นสอดคลองกับการ

ปฏิรูปผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของปรัชญาปฏิรูปนิยมโดยใหความเห็นวาการจะปฏิรูป

การศึกษาไทยใหไดผลจริงตองทําใน 3 เรื่องใหญคือ 1. ปฏิรูปโครงสรางระบบการบริหารจัดการ 2. 

ปฏิรูปผูบริหาร ครู, อาจารย 3. ปฏิรูปหลักสูตร วิธีการเรียน การสอน การวัดผล ซ่ึงตองปฏิรูป

ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการ ครูใหญ ใหทํางานบริหารเปน อยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม 

ปฏิรูปคร,ู อาจารยใหมีความรู ทักษะ คุณสมบัติ ใฝรู รักการอาน คิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลเปน และ

สอนแบบใหมใหนักเรียนเขาใจคิดวิเคราะหเปน ลําดับแรกคือ ปฏิรูปอาจารยท่ีสอนคณะศึกษาศาสตร 

ครุศาสตร ผูมีหนาท่ีสําคัญในการฝกหัดครูรุนใหม28 

 

2.3.3 โรงเรียน/สถานศึกษา 

ตามปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมโรงเรียนจะมีบทบาทตอสังคมโดยตรง โดยมีสวนในการ

รับรูปญหาของสังคม รวมกันแกปญหาของสังคม รวมท้ังสรางสังคมใหมท่ีเหมาะสม ดีงาม โรงเรียน

จะตองใฝหาวา อนาคตของสังคมจะเปนเชนไร แลวนําทางใหผูเรียนไปพบกับสังคมใหม โดยให

การศึกษาแกผูเรียนเพ่ือพรอมท่ีจะวางแผนใหกับสังคมใหมและโรงเรียนจะตองมีบรรยากาศในการ

เปนประชาธิปไตย ยอมรับฟงความคิดเห็นของคนสวนใหญ และเปดโอกาสใหคนในทองถ่ินเขามามี

สวนรวมในการคิด วางแผน และดําเนินการเปาหมายของ โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชน (Community 

school) โดยการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาเปนยุทธศาสตรหลักท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง การ

ปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาในแนวคิดนี้มีจุดมุงหมาย 5 ประการ คือ  

1. มุงหมายจะใหเกิดเอกภาพดานนโยบายทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา

ตลอดจนความสอดคลองในการดําเนินนโยบายระหวางระดับการศึกษา  

2. มุงหมายจะใหเกิดการแบงภารกิจใหชัดเจนระหวางสวนกลางท่ีควรทําหนาท่ีหลักดาน

กําหนดนโยบาย คุณภาพ มาตรฐาน การจัดสรรทรัพยากร การติดตามประเมินผล การกํากับ และ

สวนของจังหวัดและสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหทําหนาท่ีบริหารและจัดการ  

3. มุงหมายใหเกิดการกระจายอํานาจไปยังทองถ่ินมากยิ่งข้ึนใหชุมชนและองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินไดเขามา รวมรับผิดชอบมากข้ึนตามลําดับความพรอมของแตละทองถ่ิน  

4. มุงหมายใหเกิดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  

                                           
28วิทยากร เชียงกูล,  “แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในเรื่องหลัก”, 25 กรกฎาคม 2563, หนังสือพิมพ

กรุงเทพธุรกิจออนไลน, https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/648992  

 

https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/648992
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5. มุงหมายใหเกิดผลดีตอการกระจายโอกาสทางการศึกษาหากดําเนินการไดสําเร็จในขอนี้ 

ก็นาจะมีผลตอการแกไขปญหาหลักขอท่ี 2 เรื่องการจัดการศึกษาไมสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และขอ 3 เรื่องความเสมอภาคของโอกาสและการกระจายโอกาส โดยสรุปการปฏิรปูระบบการบริหาร 

หมายความวา ควรจะมีกระทรวงเดียวทําหนาท่ีเพ่ือวางนโยบายและจัดสรรงบประมาณการศึกษา

ท้ังหมด และกระจายอํานาจหนาท่ีการปฏิบัติงานใหจังหวัดดําเนินงานเปนตัวแทนกระทรวงในจังหวัด 

ควบคุมดูแลสถานศึกษาและบุคลากร ใหสถานศึกษาระดับการศึกษาพ้ืนฐานมีความเปนอิสระมากข้ึน 

สวนสถาบันอุดมศึกษานั้นใหมีความเปนนิติบุคคลท้ังหมด และอาจจะออกนอกระบบราชการได มี

วิธีการจัดสรรงบประมาณแบบอุดหนุนท่ัวไปท่ีเรียกกันวา Block Grant ใหแกมหาวิทยาลัยองคกร

ปกครองทองถ่ินควรจะมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาในจังหวัด และหากองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใดพรอม ก็อาจจะรับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขตการปกครองของตนก็ไดมาตรการท่ีจะทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางดังกลาวนี้ 

ท้ังนี้ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการเปนประเด็นปญหาท่ีทับถมมานาน หาก

ระบบการบริหารการจัดการมีประสิทธิภาพ ปญหาอ่ืน ๆ ดังท่ีกลาวมาแลวก็คงไดรับการแกไขในระดับ

หนึ่ง แตเพราะระบบการบริหารการจัดการมีปญหามานานป ก็จําเปนตองสังคายนากันท้ังระบบ 

ปญหาดังกลาวมีดังนี้ 

ประการแรกท่ีควรพิจารณาในเบื้องตนก็คือ ขอแตกตางระหวางการบริหารการศึกษากับ

การบริหารราชการ แมวาจะมีสวนท่ีเหมือนกันในการจัดระบบเปนกรม กอง ฝาย ในการทําหนาท่ี

บริหารระดับบน แตในสายสัมพันธกับสถานศึกษาควรมีขอแตกตาง เพราะการบริหารสถานศึกษา 

(โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย) นั้น ตองการองคประกอบเหลานี้ 1.ระบบบริหารภายใน

สถานศึกษาแบบแนวราบ (Flat organization) ยกเวนอาจารยใหญแลว ควรมีผูบังคับบัญชานอยท่ีสุด 

ตองบริหารงานแบบครูทุกคนมีสวนรวมเปนประชาธิปไตย 2.ระบบการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ

ท่ีเนนผลิตผล คือ ตัวนักเรียนไมยึดกฎระเบียบ กฎเกณฑ และการควบคุมข้ันตอนของกระบวนการ

เหมือนระบบราชการ  3.ระบบความรับผิดชอบตอชุมชนมากกวาความรับผิดชอบตอสายบังคับบัญชา

เบื้องบนสถาบันการศึกษานั้นก็คือ สถาบันทางสังคม ตองแนบแนนกับชุมชน และใหเกิดความรูสึก

ของความเปนเจาของจากพอแม ผูปกครองและศิษยเกาขอผิดพลาดในอดีตก็คือ การเหมาเอาวาครูทุก

คนคือขาราชการพลเรือนตองปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑของขาราชการพลเรือน แมแตการปูน

บําเหน็จความดีความชอบก็ใชหลักการเดียวกัน เพ่ิงจะไดมีการปรับระบบการบริหารบุคคลป พ.ศ. 

2523 ท่ีแยกเกณฑการพิจารณาบุคลากรครูแยกตางหากจากพลเรือน แตถึงกระนั้นก็ยังมีขอผูกพันท่ี

ตองยึดโยงอยูกับระบบซีของขาราชการพลเรือน การปรับระบบการบริหารสถานศึกษาและขาราชการ

ครูจึงควรคํานึงถึงความจําเปนของขอแตกตาง ดังท่ีกลาวไวแลว 
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ประการตอมาการจัดระบบการบริหารระดับกระทรวงแบงแยกภารกิจไมเหมาะสมปจจุบัน 

กรมสวนใหญมีความเบ็ดเสร็จในตัวเอง ตั้งแตการกําหนดนโยบายการวางแผน จัดสรรงบประมาณ 

นิเทศ ประเมินผล บริหารบุคคล กอสรางอาคารสถานท่ี กลาวอยางคราวๆ แตละกรมก็คือกระทรวง

เล็กๆ นั่นเอง กระทรวงตามกฎหมายจึงมิใชกระทรวงท่ีแทจริง แตเปนท่ีรวบรวมของกระทรวงเล็ก ๆ 

นี่คือปญหาท่ีตองมีการปรับแกไข โดยจัดภารกิจของแตละกรมใหม ใหเกิดเอกภาพทางนโยบาย และ

การจดัสรรงบประมาณ 

ประการสุดทายการจัดระบบการบริหารสับสนระหวางบทบาทผูกําหนดนโยบายแผนงาน

งบประมาณ และกํากับเวทีท่ีเรียกวา Steering ผูกุมบังเหียนหรือนายทายคัดหางเสือกับบทบาทของ

การลงมือปฏิบัติท่ีเรียกวา Rowing หรือผูแจว ผูพายปจจุบันเราไมทราบวาใครคือผูกุมบังเหียน ใคร

คือผูปฏิบัติ เพราะผูปฏิบัติและผูกุมบังเหียนคือคน ๆ เดียวกัน แตละกรมสวนกลางทําท้ังสองหนาท่ี 

คือออกแบบเอง วางนโยบายเอง และนํานโยบายไปลงมือปฏิบัติเอง ผลก็คือไมสามารถทราบไดวาตน

ทําสําเร็จหรือลมเหลว และเนื่องจากนํางานปฏิบัติมาทําเต็มตัว ปญหาภาคปฏิบัติก็มาสุมอยูท่ีกรม ทุก

ปญหาตองเดินทางกลับมารับการแกไขท่ีกรม ไมสามารถตัดตอนไดเด็ดขาด ไมวาจะไดมีการมอบ

อํานาจกันไปบางแลวอนาคต จึงควรท่ีจะกําหนดใหสวนกลางมีภารกิจหลักในดานการกําหนดนโยบาย 

จัดสรรงบประมาณ กําหนดมาตรฐาน ประเมินมาตรฐานท่ีเรียกวา Steering คือ ถือบังเหียนและ

กํากับทิศทาง และกําหนดใหองคกรในพ้ืนท่ี เชน จังหวัดมีภารกิจในดานการปฏิบัติการคือนํานโยบาย

ของกระทรวงไปสูภาคปฏิบัติ และหากมีปญหาดานการบริหารก็ควรใหจบเบ็ดเสร็จลงท่ีจังหวัด เปน

ตน 

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน ไดใหความเห็นสนับสนุนวาสถานศึกษาหรือโรงเรียนของรัฐนั้นตองมี

ความเปนอิสระในการบริหารจัดการท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคลากรและบริหาร

ท่ัวไป โครงสรางการกํากับดูและสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีกําหนดใน

กระทรวง โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบาย29 

 

2.3.4 ผูเรียน 

ปรัชญานี้เชื่อวา ผูเรียนคือผูท่ีมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาสังคม และมีความ

ยุติธรรมดังนั้น ผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงใหตระหนักในปญหาสังคมเรียนรูวิธีการทํางานรวมกันเพ่ือ

การแกปญหาสังคม ผูเรียนจะไดรับการเรียนรูเทคนิควิธีการตาง ๆ ท่ีจะนํามาเปนแนวทางในการ

แกปญหาของสังคม แลวใหผูเรียนหาขอสรุปและตัดสินใจเลือก ซ่ึงปญหาของขอนี้มิไดมีลักษณะ

                                           
29วิจิตร ศรสีอาน, แนวทางการบริหารและการจดัการศึกษา,  (กรุงเทพฯ : เจริญผลการพิมพ, 2542). หนา 

5. 
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เดียวกับขออ่ืน ๆ แตเปนประเด็นของการใชโอกาสใหเกิดประโยชนสูงสุดทางการศึกษาแกนักเรียน-

นักศึกษา ในบริบทของสังคมขาวสาร และการปฏวิัติดานเทคโนโลยีของการสื่อสาร ควรจะปรับระบบ

ตรงนี้ใหเกิดระบบการศึกษาตลอดชีวิตได และประกอบกับความจําเปนของสังคมแบบใหมท่ีจะตอง

เผชิญกับวิกฤติการณทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตจําเปนตองใช การศึกษาเปนเครื่องมือปรับ

ความสามารถและทักษะของมนุษยใหสามารถเผชิญกับปญหาใหม ๆ และแกไขปญหาใหม ๆ ได เชน 

ปญหาของวิกฤติการณการเงินการคลัง การเศรษฐกิจในปจจุบัน และผลกระทบ โดยเฉพาะดานอาชีพ

การงาน เปนตน ประเด็นของการปรับระบบใหเกิดการศึกษาตลอดชีวิต จึงเปนประเด็นหลักของการ

ปฏิรูปการศึกษา ท้ังนี้ตองจัดระบบการศึกษาใหนักเรียนหรือผูเรียนมีทางเลือกไดหลาย ๆ ทางและ

เชื่อมโยงกัน เพ่ือเปดโอกาสใหผูพลาดโอกาสไดสามารถเขามาใชโอกาสไดตลอดชีวิต ท่ีสําคัญหากจะ

ใหโอกาสแกทุกคนจริงจําเปนตองจัดการศึกษาพ้ืนฐาน 12 ป ถึงมัธยม ศึกษาตอนปลายใหแกคนทุก

คนในสังคมไทย เพราะการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาตอในสาขา

ตาง ๆ ระดับวิชาชีพชั้นสูง และดานอาชีวศึกษาระดับสูง และเปนพ้ืนฐานของการแสวงหาความรู

ตลอดชีวิต 

รศ.วิทยากร เชียงกูล อาจารยพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ไดใหสม

ภาษณกับหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ในสวนของผูเรียนตามแนวคิดของ

ปรัชญาปฏิรูปนิยมวาผูเรียนจะตองอาน คนควา เรียนรูดวยตัวเองมากข้ึน ครูเปลี่ยนจากผูบรรยาย

ตลอดเวลาเปนโคช เปนผูเอ้ืออํานวยใหเกิดกระบวนการเรียนรู ท่ีผูเรียนตองฝกการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห ประยุกตใชเปน ฝกภาคปฏิบัติ วิจัย ทําโครงการแกปญหา การฝกทํางานเปนทีม 

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันและกัน  เนนการเรียนแบบปฏิบัติมากกวาการทองจํา30 

 

2.3.5 ผูสอน 

ดวยรูปแบบแนวคิดของปรัชญาปฏิรูปนิยม ซ่ึงครูตองเชื่อม่ันในหลักการประชาธิปไตยและ

นําไปสอนแกผูเรียนตองเปนผูบุกเบิก นักแกปญหา สนใจเรื่องสังคมและปญหาสังคมอยางกวางขวาง

เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น และคอยกระตุนใหผูเรียนเห็นประโยชนในการพัฒนาสังคม 

ชวยแกไขปญหาสังคม ทําหนาท่ีรวบรวม สรุป วิเคราะหปญหาของสังคมแลวเสนอแนวทางใหผูเรียน

แกปญหาของสังคม ครูจะตองใหผูเรียนทุกคนใสวนรวมในการคิดพิจารณาในการแกปญหาตาง ๆ 

และเห็นความจําเปนท่ีจะตองสรางสรรคสังคมข้ึนมาใหม และเชื่อม่ันวาจะกระทําไดโดยวิถีทางแหง

                                           
30วิทยากร เชียงกูล,  “แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในเรื่องหลัก”, 25 กรกฎาคม 2563, หนังสือพิมพ

กรุงเทพธุรกิจออนไลน, https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/648992  

 

https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/648992
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ประชาธิปไตย จะเห็นไดวา ครูเปนตัวจักรสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาเปนอยางยิ่ง การปฏิรูปจะไมมี

วันสําเร็จไดถาไมไดรับความรวมมือและการมีสวนรวมอยางเขมแข็งและเสียสละของครู  ในขณะท่ีโลก

ภายนอกรุกเราเขามาในโรงเรียนมากข้ึน บางครั้งครูก็ตกอยูในภาวะท่ีเหมือนกับถูกเรียกรองมาก

เกินไป  ในการสอนของครูเปนการปฏิบัติกิจกรรมเดี่ยวของแตละคน ซ่ึงบางคนก็จะรูสึกวาโดดเดี่ยว

แกปญหาไมวาหนักหรือเบาอยูคนเดียวและยังมีความคาดหวังของระบบการศึกษาท่ีซอนเรนคํา

วิพากษวิจารณท่ีมักไมคอยยุติธรรม พุงเปามาท่ีตัวครู จากการเรียกรองวาครูจะตองเปนผูมีความ 

สามารถเปนครูมืออาชีพและอุทิศตนตอภาระหนาท่ีอยางเต็มท่ีจึงเปนผลใหครูตองมีภาระรับผิดชอบ

มากมาย ยิ่งปริมาณการศึกษาขยายเพ่ิมข้ึนมาก นักเรียนในแตละชั้นมีจํานวนมากข้ึนจนลนหอง  ขาด

งบประมาณและสื่ออุปกรณท่ีเหมาะสม โรงเรียนจํานวนหนึ่งขาดแคลนครูบางแหงไมมีครูสอนเฉพาะ

วิชาบรรดาครูจึงตองเผชิญกับความจริงท่ีวาจะไมสามารถอาศัยสิ่งท่ีเรียนมาต้ังแตตนไดไปจนตลอด

ชีวิต แตจะตองแสวงหาความรูและเทคนิคตางๆท่ีทันสมัยและตองปรับ- ปรุงอยูเสมอ ดังนั้น จึงควร

ปฏิรูปคุณภาพของครูใหไดกอน เพราะเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของ

นักเรียนอยางไดผล 

ดร.สงบ ลักษณะ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความเห็นในการประชุมปฏิบัติการ

เรื่องการปฏิรูปการศึกษา รวมกับสํานักงานปฏิรูปการศึกษา เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2544 วาหัวใจ

สําคัญของความสําเร็จของการพัฒนามนุษยใหมีคุณสมบัติล้ําเลิศสมบูรณ อยูท่ีการสงเสริมใหมี

กระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ครูผูสอนจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการจัดการเรียนการสอน 

บทบาทใหมของครูมีหลายประการ เชน เปลี่ยนความคิดจาก ครูเปนผูสอน (Teacher -Teaching) 

มาเปน ใหผูเรียนไดเรียนรู (Learner-Learning) เรียนรูจากการปฏิบัติจริงจากการทําโครงงาน 

(Project – based Learning) เรียนรูจากการทํากิจกรรมแสวงหาความรูสรางองคความรูดวยตนเอง

อยางสนุกสนาน (Activity – based Learning) ครูตองมีความสามารถในการออกแบบระบบการ

เรียนการสอนท่ีเนนมาตรฐานผลการเรียนรู ท้ังมาตรฐานสากล (Global Literacy) เชน วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน31 

 

2.3.6 กระบวนการเรียน/การสอน 

กระบวนการเรียนการสอน มีลักษณะคลายกับปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม คือ ให

ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และลงมือกระทําเอง สามารถมองเห็นปญหาและเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ดวย

ตนเอง โดยใชวิธีการตาง ๆ หลายวิธี เชนวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific method) วิธีการ

                                           
31สงบ ลักษณะ, ความสาํคัญของการวัดและประเมินตามแนวปฏริูปการศึกษา, (กรุงเทพฯ : กลุมพัฒนา

ระบบสารสนเทศ ศูนยสารสนเทศ สป. ศธ, 2544), หนา 4. 
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โครงสราง (Project method) และวิธีการแกปญหา (Problem solving) เปนเครื่องมือ โดยปรัชญา

การศึกษาพิพัฒนาการนิยมมุงใหผูเรียนรวมกลุมทํากิจกรรม ใชวิธีการสอนแบบ แกปญหา นําหลักการ

ทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใช ทดลองแกปญหาดวยตนเอง เห็นความสําคัญของงานท่ีมีตอตนเอง ตอ

สังคม การสอนจึงเนนในเรื่องการสาธิต การอภิปราย การคนควา การรายงาน การประชุม การ

วางแผน ซ่ึงจะกระตุนใหผูเรียนใชความสามารถอยางแทจริง และไดรับประสบการณจริงดวยตนเอง 

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ศักยภาพของผูเรียน ระวังไมใหเด็กเรียนออนเกิดปมดอย 

การปฏิรูปท้ังหมด ณ จุดนี้ไดจะมีผลตอการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและ

สามารถแกไขปญหาของความสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนเตรียมคนเพ่ือการศึกษาตอ

ตลอดชีวิตไดดวย และในการปฏิรูปในขอนี้จําเปนตองปรับระบบการบริหารจัดการดวย ฉะนั้นการ

แกไขในจุดนี้จึงเปนหลักชัยของขบวนการปฏิรูปท้ังหมดประเด็นสําคัญ คือ ปจจัยตัวแปรใดท่ีจะทําให

เกิดระบบการเรียนการสอนท่ีพึงปรารถนา ณ จุดนี้เรายังไมไดพูดกันถึงนิยามคําวา ระบบการเรียน

การสอนท่ีพึงปรารถนา แตขอสมมุติวานักวิชาการศึกษามีความเขาใจตรงกันในระดับหนึ่ง ฉะนั้นจะ

ขออนุญาตขามไปกลาวถึงปจจัยตัวแปรท่ีทําใหเกิดระบบการเรียนการสอนท่ีพึงปรารถนา มีปจจัยตัว

แปร 6 ตัวดวยกัน คือ 1) การปรับหลักสูตรและกําหนดปรัชญาของการจัดกระบวนการเรียนการสอน

ท่ีดี รายละเอียดก็ควรจะไปพิจารณากันในหมูนักวิชาการครู และผูบริหาร คงยังไมมีเวลาจะพิจารณา

กัน ณ ท่ีนี้ 2) การฝกอบรมครู และการพัฒนาครู สอดคลองกับขอแรก 3) การเปนผูนําท่ีดีของ

อาจารยใหญ และผูอํานวยการโรงเรียน 4) การจัดอุปกรณการเรียนการสอน ตํารา หนังสือ ใหมีความ

เพียงพอแกสถานศึกษา 5) ระบบการประเมินผลท่ีสอดคลองกับจุดประสงคและปรัชญาของหลักสูตร              

และ 6) ชุมชนใหการสนับสนุนท้ัง 6 ขอนี้ ขอใดบางสามารถกําหนดในกฎหมายไดก็ควรกําหนด ขอ

ไหนควรเปนเรื่องวิธีการท่ีสามารถกําหนดเปนนโยบายและแนวปฏิบัติไดภายหลังก็ควรเปดกวางไว

กอนในประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ไมมีองคกรระดับชาติท่ีจะกําหนดหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ขอเสนอของการปฏิรูปในอังกฤษจึงเสนอใหจัดตั้งคณะกรรมการหรือสภา

หลักสูตรแหงชาติ สําหรับไทยเรามีหนวยงานนี้ระดับกรมอยูแลว แตก็ยังอาจเสนอไวอีกไดเพ่ือเปน

จุดเนน สําหรับการฝกหัดครูและการพัฒนาครู แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8  ก็ไดมีแนวนโยบายการปฏิรูป

ในเรื่องนี้อยูแลว หลักการสําคัญของนโยบายเรื่องนี้ หากกําหนดไวในกฎหมายไดก็ควรจะทํา 

นอกจากนั้น การท่ีจะใหเกิดการปฏิบัติสอดคลองกับแนวคิดใหมในการจัดการเรียนการสอน 

จําเปนตองจัดระบบการบริหารสถานศึกษา เพ่ือใหผูนําโรงเรียนและบรรดาครูท่ีไดรับการฝกมาอยางดี

ไดใชความสามารถของตนเองไดเต็มท่ีโดยไมจํากัด จึงตองมีขอเสนอใหปรับระบบการบริหาร

สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระ มีชุมชนเขามามีสวนรวม และเพ่ือความสําเร็จของระบบการบริหาร

ใหม จําเปนตองพัฒนาท้ังครูและผูบริหารใหถึงระดับมาตรฐาน และเนื่องจากในระบบใหมจะไมใช

วิธีการควบคุมแบบเกา แตจะดูท่ีผลสําเร็จ คือ คุณภาพของนักเรียน ฉะนั้นก็จะตองจัดระบบการ
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ประเมินผล เพ่ือประเมินผลองครวม (Summative Evaluation) ในระดับชั้นประโยค คือ ปสุดทาย

ของแตละระดับการศึกษา และใหมีการประเมินภายใน ท่ีเรียกวา Formative Evaluation ในแตละ

ระดับชั้น ระบบการประเมินผลและระบบการบริหารสถานศึกษาแนวใหมก็อาจกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติการศึกษาไดเชนกัน  

ท้ังนี้ ดร.รุง  แกวแดง  นักการศึกษาท่ีมีความสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการไดให

ความเห็นท่ีมีความสอดคลองตามแนวคิดของปรัชญาปฏิรูปนิยมในเรื่องของการเรียนการสอนวาควร

ใหสถานศึกษาและชุมชนเปนผูมีสวนรวมในการวางแผน  กําหนดนโยบาย กําหนดเปาหมาย  จัดทํา

หลักสูตร  โดยเฉพาะหลักสูตรทองถ่ิน  กํากับดูแล  ควบคุมตรวจสอบคุณภาพ  และสนับสนุนทรัพยา

กรในดานภูมิปญญา  องคความรู  การเงิน  เพ่ือใหการศึกษาของเด็กและเยาวชนเปนการศึกษาท่ี

สอดคลองกับวิถีชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวติใหดีข้ึน การปรับรื้อระบบอุดมศึกษาใหเนนหนักการ

สอน  การวิจัย  และการปฏิบัติ แบบอิสระเบ็ดเสร็จใหมากข้ึน32 

 

2.4 สรุป 

 การศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง เครื่องมือในการเตรียมประชากรใหมีคุณภาพ คือ การศึกษา การจัดการศึกษาของชาตินั้น

จะตองสอดคลองกับนโยบายทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ถามีการเปลี่ยนแปลงระบบท้ัง

สาม การจัดการศึกษาของชาติก็จะตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย แตละสังคมจะมีแนวทาง ในการจัด

การศึกษาตางกัน เพราะระบบท้ังสามไมเหมือนกัน แนวความคิดหรือความเชื่อในการจัดการศึกษาก็

คือ ปรัชญาการศึกษา ซ่ึงผูท่ีมีหนาท่ีในการจัดการศึกษาจะยึดแนวทางในการจัดการศึกษาหรือปรัชญา

ของการศึกษาตางกันไปตามวัตถุประสงคของสังคมและสถานการณทางสังคมในแตละยุคแตละสมัย 

การจัดการศึกษาของประเทศใดถาไมยึดการศึกษาท่ีถูกตองก็ไมมีทางท่ีจะทําใหประเทศเจริญไปสู

เปาหมายท่ีตองการ ปรัชญาการศึกษา จึงเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศ 

ท้ังนี้ปรัชญาการศึกษาจึงเปน แนวความคิด หลักการ และกฎเกณฑ ในการกําหนดแนวทาง ในการจัด

การศึกษา ซ่ึงนักการศึกษาไดยึดเปนหลักในการดําเนินการทางการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังพยายามทําการวิเคราะหและทําความเขาใจเก่ียวกับการศึกษา ทําให

สามารถมองเห็นปญหาของการศึกษาไดอยางชัดเจน ปรัชญาการศึกษาจึงเปรียบเหมือนเข็มทิศนําทาง

ใหนักการศึกษาดําเนินการทางศึกษาอยางเปนระบบ ชัดเจน และสมเหตุสมผล ซ่ึงสอดคลองกับ 

ปรัชญาการศึกษาสาขาปฏิรูปนิยมตามแนวความคิดของบราเมลดเปนแนวความคิดท่ีนาตื่นเตน เปน

                                           
32รุง แกวแดง, ประกันคุณภาพการศึกษา : ทุกคนทําไดไมยาก, (กรุงเทพฯ : วัฒนพานิช, 2544), หนา 

10.  
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ปรัชญาท่ีเนนใหใชชีวิตทางพฤติกรรมศาสตรในการปฏิรูปสังคม ปญหาอยูท่ีวา คานิยมท่ีดีท่ีสุดท่ี

มนุษยควรจะไดรับคืออะไร และสถาบันทางสังคมท่ีจะชวยใหมนุษยรูจักตนเองควรมีลักษณะอยางไร 

ซ่ึงท้ัง 2 อยางนี้ นักวิทยาศาสตรและนักจิตวิทยาตางก็ใหทัศนะตาง ๆ กัน และเปนปญหาท่ียังไมมีขอ

ยุติ ถือเปนการจัดการศึกษาท่ีเปนอุดมคติมากกวาความจริง การจัดการศึกษาเพ่ือเนนอนาคตเปนเรื่อง

ท่ีตองใชจินตนาการ การจัดหลักสูตรคงมีปญหาหลายดาน การจะใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการ

ปฏิรูปสังคมจึงเปนงานท่ียิ่งใหญ เพราะการปฏิรูปสังคมตองอาศัยปจจัยอ่ืนมากมายนอกเหนือ

การศึกษา โดยสามารถแบงองคประกอบของการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาปฏิรูปนิยมได 6 ขอคือ 1.

หลักสูตร เนื้อหาวิชาท่ีนํามาบรรจุไวในหลักสูตร จะเก่ียวกับปญหาและสภาพของสังคมเปนสวนใหญ

จะเนน วิชาสังคมศึกษา เชน กระบวนการทางสังคมการดํารงชีวิตในสังคม สภาพเศรษฐกิจและ

การเมือง วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน ศิลปะในชีวิตประจําวัน สิ่งเหลานี้จะทําใหมีความเขาใจ 2.

ผูบริหาร การปฏิรูปตามแนวคิดของปรัชญาปฏิรูปนิยมใหความสําคัญในการปฏิรูปท่ีผูบริหาร

สถานศึกษา แลวจึงใหผูบริหารสถานศึกษานํารูปแบบวิธีการปฏิรูปไปใชปฏิรูปคุณภาพครูใน

สถานศึกษาแตละแหงอีกทอดหนึ่ง 3.โรงเรียน/สถานศึกษา ตามปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมโรงเรียน

จะมีบทบาทตอสังคมโดยตรง โดยมีสวนในการรับรูปญหาของสังคม รวมกันแกปญหาของสังคม 

รวมท้ังสรางสังคมใหมท่ีเหมาะสม 4.ผูเรียนปรัชญานี้เชื่อวา ผูเรียนคือผูท่ีมีความสามารถในการ

วิเคราะหปญหาสังคม และมรความยุติธรรมดังนั้น ผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงใหตระหนักในปญหา

สังคมเรียนรูวิธีการทํางานรวมกันเพ่ือการแกปญหาสังคม 5.ผูสอน ดวยรูปแบบแนวคิดของปรัชญา

ปฏิรูปนิยม ซ่ึงครูตองเชื่อม่ันในหลักการประชาธิปไตยและนําไปสอนแกผูเรียนตองเปนผูบุกเบิก นัก

แกปญหา สนใจเรื่องสังคมและปญหาสังคมอยางกวางขวางเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น 

และคอยกระตุนใหผูเรียนเห็นประโยชนในการพัฒนาสังคม ชวยแกไขปญหาสังคม 6.กระบวนการ

เรียน/การสอน มีลักษณะคลายกับปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม คือ ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 

และลงมือกระทําเอง สามารถมองเห็นปญหาและเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ดวนตนเอง  



บทท่ี 3 

ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 

 
แนวคิดทางปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) เปน

กระบวนการใหและการรับความรู ประสบการณ การปรับเปลี่ยนทัศนคติการสรางจิตสํานึก โดยมี

วัตถุประสงคท่ีจะใหบุคคลมีความเจริญงอกงามทางปญญา มีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมสําหรับ

การประกอบอาชีพ สามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม และท่ีสําคัญคือการทําใหปรัชญาการศึกษา

ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) เปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ท้ังในดานสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง เพ่ือจะชวยยกระดับคุณภาพประชากรของชาติใหมีคุณภาพ สอดคลองตาม

กรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ท่ีจะตองมีการเปลี่ยนแปลง

ตามไปดวย ซ่ึงมีความสอดคลองกับแนวทางในการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาปฏิรูปนิยมซ่ึงได

เขามีบทบาทกับการปฏิรูปการศึกษาของไทยในปจจุบันเปนอยางมาก 

 

3.1 ประวัติของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต) นามเดิม ประยุทธ นามสกุล อารยางกูร เปน

บุตรคนท่ี 5 ของนายสําราญ และนางชุนกี อารยางกูร เกิดเม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2481 ตรงกับวัน

พฤหัสบดี แรม 7 คํ่า เดือน 12 ปขาล ท่ีตลาดใต อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

3.1.1 การศึกษา 

พ.ศ. 2483 ท่ีโรงเรียนอนุบาลครูเฉลียว ตลาดศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

พ.ศ. 2488-2490 ระดับประถมศึกษา ท่ีโรงเรียนประชาบาลชัยศรีประชาราษฎร (วัดยาง) 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

พ.ศ. 2490-2493 ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  1-3 ท่ีโรงเรียนมัธยมวัดปทุมคงคา 

กรุงเทพมหานคร ไดรับทุนเรียนดีของ กระทรวงศึกษาธิการ 

บรรพชาเปนสามเณร เม่ือ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 ท่ีวัดบานกราง อําเภอศรีประจันต 

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระครูเมธีธรรมสาร เปนอุปชฌาย เม่ืออายุยาง 13 ป เริ่มเรียนพระปริยัติ

ธรรม ณ วัดนั้น 

พ.ศ. 2495 ยายไปอยูท่ีวัดปราสาททอง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือศึกษาพระ

ปริยัติธรรมตอ และไดเขาฝกวิปสสนา เม่ือจบการฝกแลว พระอาจารยผูนําการปฏิบัติไดชวนไปอยู
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ประจําในสํานักวิปสสนา แตโยมบิดาไมยินยอม เพราะเห็นวาสามเณรบุตรชาย ควรไดศึกษาปริยัติ

ธรรมข้ันสูงตอไป 

พ.ศ. 2496 ยายมาจําพรรษาท่ีวัดพระพิเรนทร กรุงเทพมหานคร เรียนพระปริยัติธรรมจน

สอบไดเปรียญธรรม 9 ประโยค ขณะยังเปนสามเณร นับเปนสามเณรรูปท่ี 4 ในสมัยรัตนโกสินทร จึง

ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหใหอุปสมบทในฐานะนาคหลวง เม่ือวันจันทรท่ี 28 

กรกฎาคม พ.ศ. 2504 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไดนามฉายาวา ปยุตฺโต แปลวา ผู

เพียรประกอบแลว 

พ.ศ. 2494 - 2496 สอบได น.ธ. ตรี โท เอก 

พ.ศ. 2498 - 2504 สอบได ป.ธ.3 - 9 ขณะยังเปนสามเณร 

พ.ศ. 2505 สําเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. 2506 สอบไดวิชาชุดครู พ.ม.   

หลังจากสําเร็จการศึกษาเปนอาจารยในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนผูชวยเลขาธิการและตอมา

เปนรองเลขาธิการ จนถึง พ.ศ. 2517 และไดเปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต 

พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2519 

นอกจากสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทยแลว ทานไดรับ

นิมนตไปบรรยาย ณ University Museum แหงมหาวิทยาลัย Pennsylvania ใน พ.ศ. 2515 และท่ี 

Swarthmore College สหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2519 ตอมาไดรับนิมนตใหเปน visiting scholar 

และไดรับแตงตั้งเปน research fellow ณ Divinity Faculty แหงมหาวิทยาลัย Harvard 

ทานมีธรรมกถาท่ีเผยแพรนับพันรายการ และมีผลงานหนังสือท่ีใชเปนหลักอางอิงหลาย

รอยเรื่อง เฉพาะอยางยิ่งพุทธธรรม พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม และพจนานุกรมพุทธ

ศาสน ฉบับประมวลศัพท สถาบันการศึกษาชั้นสูงเกือบ 20 แหง ท้ังในและตางประเทศ ไดถวาย

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และตําแหนงเชิดชูเกียรติตาง ๆ มี ตรีปฏกาจารยกิตติมศักดิ์จาก 

นวนาลันทามหาวิหาร ประเทศอินเดีย และเมธาจารย (Most Eminent Scholar) จากมหาวิทยาลัย

พระพุทธศาสนาแหงโลก เปนตน 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) เปนพระนักวิชาการนักคิดนักเขียนผลงานทาง

พระพุทธศาสนารุนใหม มีผลงานทางวิชาการพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก ผลงานของทานท่ีเปนท่ี

รูจัก เชน พุทธธรรม เปนตน ทานไดรับการยกยองจากท้ังในและตางประเทศเปนอยางมาก ดวย

ผลงานของทานทําใหทานไดรับรางวัลและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายสถาบันท้ังในและนอก

ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ีทานเปนคนไทยคนแรกท่ีไดรับรางวัลการศึกษาเพ่ือสันติภาพ จาก

ยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education) นอกจากนี้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ท่ีทาน
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ไดรับรวมมีมากกวา 15 สถาบัน นับวาทานเปนพระภิกษุสงฆไทยท่ีไดรับการยกยองใหไดรับดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์มากท่ีสุดในปจจุบัน และในป พ.ศ. 2549 มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาแตงตั้ง

เปนราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปจจุบันสมเด็จพระพุทธโฆษาจารยดํารงตําแหนงเปนศาสตราจารยพิเศษ 

ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และจําพรรษาอยูท่ีวัดญาณเวศกวัน อําเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม 

 

3.1.2 สมณศักดิ์ 

พ.ศ. 2512 ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นสามัญ ท่ี พระศรีวิสุทธิโมลี 

พ.ศ. 2516 ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นราช ท่ี พระราชวรมุนี 

พ.ศ. 2530 ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นเทพ ท่ี พระเทพเวที 

พ.ศ. 2536 ไดรับพระราชทานสมณศักด์ิเปนพระราชาคณะชั้นธรรม ท่ี พระธรรมปฎก 

อดุลญาณนายกปาพจนดิลกนิวิฐ ตรีปฎกบัณฑิตมหาคณิสสรบวรสังฆารามคามวาสี 

พ.ศ. 2547 ไดรับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะเจาคณะรอง ชั้นหิรัญ

บัฏ ท่ี พระพรหมคุณาภรณ สุนทรธรรมสาธกตรีปฎกปริยัติโกศล วิมลศีลาจารศาสนภารธุราทรม

หาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 

พ.ศ. 2559 ไดรับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เปนสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ 

ท่ี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดิลกวรานุศาสนอารยางกูรพิลาศนามานุ

กรมคัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ ตรีปฎกบัณฑิตมหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี อรัญวาสี 

 

3.1.3 เกียรติคุณปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

พ.ศ. 2525 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ. 2529 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

พ.ศ. 2529 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (สาขาหลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

พ.ศ. 2530 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ. 2531 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2531 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล  

พ.ศ. 2533 การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2536 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

รามคําแหง  
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พ.ศ. 2537 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

พ.ศ. 2538 ตรีปฏกาจารยกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญา) นวนาลันทามหาวิหาร รัฐพิหาร 

ประเทศอินเดีย  

พ.ศ. 2538 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จริยศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล  

พ.ศ. 2541 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

พ.ศ. 2544 ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฎ

ราชวิทยาลัย  

พ.ศ. 2544 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสนา สถาบันราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา  

พ.ศ.  2545 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาปรัชญาวิชาการบริหารฯ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัย

บูรพา 

พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  

พ.ศ. 2552 นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทรัพยากรมนุษย) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร  

พ.ศ. 2554 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

 

เกียรติคุณและรางวัล 

พ.ศ. 2525 ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผูทําคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา ใน

การฉลอง 200 ป กรุงรัตนโกสินทร 

พ.ศ. 2525 ไดรับรางวัลวรรณกรรมชั้นท่ี 1 ประเภทรอยแกว สําหรับงานนิพนธพุทธธรรม 

จากมูลนิธิ ธนาคารกรุงเทพ 

พ.ศ. 2532 ไดรับพระราชทานโลรางวัล 'มหิดลวรานุสรณ' 

พ.ศ. 2532 ไดรับโลผู ทําคุณประโยชนตอการศึกษา ในวาระครบรอบ 20 ป คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ. 2533 ไดรับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ 'สังขเงิน' สาขาเผยแผพระพุทธศาสนา 

พ.ศ. 2537 ไดรับรางวัลการศึกษาเพ่ือสันติภาพ จากองคการยูเนสโก (UNESCO Prize for 

Peace Education) 
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พ.ศ. 2538 คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ประกาศเชิดชูเกียรติเปน 'ผูทรงคุณวุฒิทาง

วัฒนธรรม' 

พ.ศ. 2538 สถาบันนวนาลันทา ประเทศอินเดีย ถวายตําแหนง ตรีปฎอาจารย หมายถึง

อาจารยผูรูแตกฉานในพระไตรปฎก    

พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมูลนิธิโตโยตา ประเทศไทย ถวายรางวัล TTF 

Award สาขาสังคมศาสตรและ มานุษยวิทยาสําหรับผลงานทางวิชาการดีเดน หนังสือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน  

พ.ศ. 2544 รางวัล สาโรช บัวศรี ปราชญผูทรงศีล จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2544 มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปน ศาสตราจารยพิเศษ ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแหงโลก ถวายตําแหนง เมธาจารย (Most 

Eminent Scholar) ในฐานะนักปราชญ ทางพระพุทธศาสนาสายเถรวาท 

พ.ศ. 2549 มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง เปน ราชบัณฑิต (พิเศษ) 

พ.ศ. 2552 โลวัชรเกียรติคุณ จาก คณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

พ.ศ. 2552 'ปูชนียบุคคลดานภาษาไทย' จาก คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

พ.ศ. 2555 เกียรติคุณสดุดี พระสงฆดีเดนประจําป จากศูนยประสานงานองคการเอกชน 

จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2555 รางวัล ศาสตรเมธ ีจาก มูลนิธิศาสตราจารยหมอมหลวงปน มาลากุล 

พ.ศ. 2555 โลผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ในวโรกาสท่ีสมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราชเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 

พ.ศ. 2556 หนังสือ พุทธธรรม ไดรับรางวัล 'TTF AWARD เกียรติยศ  

พ.ศ. 2556 รางวัล'บุคคลเกียรติยศของสมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย  

พ.ศ. 2558 รางวัล '100 ป ชาตกาล หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก' 

พ.ศ. 2559 'ผูมีคุณูปการตอการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2560'  

พ.ศ. 2560 รางวัล 'ผูทําคุณประโยชนดีเดนดานทรัพยากรมนุษย' (Human Resource 

Excellence Award) ใน โ อกาสครบรอบ  36  ป  ก า รสถาปนาสถาบั นทรั พยากร มนุ ษย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

3.2 ผลงานของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 

ผลงานของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต) ถาผลงานท้ังหมด ตั้งแตเริ่มแรกเปน

ตนมาจนถึงปจจุบัน อาจกลาวไดวาทานมีผลงานมากท่ีสุด มีมากมายหลายรูปแบบหลายรอยชิ้นงาน 
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เปนผลงานท่ีทรงคุณคา ทางวิชาการท้ังสิ้น ผลงานการเผยแผพระพุทธศาสนาของทานปรากฏ ใน

หลายลักษณะ มีท้ังดานการสอน การบรรยาย การปาฐกถา การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และการแสดงพระธรรมเทศนา นอกจากนี้ ทานไดรับอาราธนาใหไปสอนวิชาการทางพระพุทธศาสนา 

ในมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศหลายครั้งหลายแหง 

พ . ศ .  2 5 15  ไ ด รั บ อ า ร า ธ น า ให ไ ป สอน ท่ี  University Museum, University Of 

Pensylvania 

พ.ศ. 2519 ไดรับอาราธนาใหไปสอนท่ี Swarthmore College, Pensylvania 

พ.ศ. 2524 ไดรับอาราธนาใหไปสอนท่ี Harvard University พระพรหมคุณาภรณ เปน

พระสงฆไทยท่ีไดรับการอาราธนาเจาะจง ใหแสดงปาฐกถาในท่ีประชุมนานาชาติ ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ หลายครั้ ง เชนปาฐกถาในการประชุมนานาชาติ  ซ่ึ งจัด ข้ึน ท่ี โรงแรมเอเชีย 

กรุงเทพมหานคร  

ปาฐกถาในการประชุม เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2533 เรื่อง The Sixth Asian 

Workshop On Child and Adolescent Devenlopment เ รื่ อ ง  Influence of Western and 

Asian Thought on Human Culture Devenlopment ไดรับอาราธนาใหจัดทําสารบรรยายสําคัญ 

เ รื่ อ ง  A Buddhist Solution for the Twenty-first Century ในการประชุ มสภาศาสนา โลก 

Parliament of the World’s Religions ณ นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 

พ.ศ. 2536 

ผลงานนิพนธของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) เปนท่ีรูจักกันอยางท่ัวไปอยาง

แพรหลายในแวดวงวิชาการ ในลักษณะท่ีเปนตําราวิชาการ เอกสารทางวิชาการ และหนังสืออธิบาย

ธรรมะท่ัวๆ ไป มีมากมายกวา 300 กวา เรื่อง ผลงานทางวิชาการของทานท่ีแพรหลายมากท่ีสุดและ

รูจักเปนท่ียอมรับในทางวิชาการมากท่ีสุด คือพุทธธรรม พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม 

พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท ธรรมนูญชีวิต การศึกษาของคณะสงฆ ปรัชญาการศึกษา 

พุทธศาสนาในเอเชีย การพัฒนาท่ียั่งยืน เปนตนดวยผลงานวิชาการท่ีโดดเดน ของทานนี้ เอง 

สถาบันการศึกษาท้ังหลายท่ีมีชื่อเสียงท้ังในประเทศและตางประเทศไมนอยกวา 10 สถาบัน ไดถวาย

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในหลายสาขาวิชาการใหแกทาน นอกจากนี้ไดมีสถาบันการศึกษาและ

องคกรตาง ๆ ท้ังระดับนานาชาติและระดับประเทศไดถวายรางวัลตาง ๆ และประกาศเกียรติคุณของ

ทานใหเปนท่ีประจักษุแกโลกและสังคมอีกมากมาย ผลงานของทานหากใครไดติดตามมาอยางตอเนื่อง

และสมํ่าเสมอ จะรูดีวาผลงานทางวิชาการท่ีเผยแพรออกไปในรูปของงานนิพนธ เปนบทความ เปน

หนังสือ และปาฐกถาธรรมท่ีนํามาปรับปรุงแลวพิมพเผยแพรออกไปในภายหลังมีจํานวนมากหลาย ๆ 

เรื่อง เชน 

• พจนานุกรมพุทธศาสนฉบบัประมวลศัพท 



 

60 

 

• พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม 

• หนังสือสถาบันสงฆกับสังคมไทยในปจจุบัน 

• หนังสือรุงอรุณของการศึกษา เบิกฟาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

• หนังสือจารึกอโศก 

• หนังสือธรรมนูญชีวิต 

• หนังสือมองอเมริกาแกปญหาไทย 

• หนังสือพระพุทธศาสนากับสังคมไทย 

• หนังสือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

• หนังสือนรก- สวรรค ในพระไตรปฎก 

• หนังสือเม่ือธรรมดามาถึง รูใหทันและทําใหถูก 

• หนังสือลักษณะสังคมพุทธ 

• หนังสือกรณีธรรมกาย:บทเรียนเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา และสรางสรรคสังคมไทย 

• หนังสือศึกษา ฝกฝน พัฒนาตนใหสูงสุด 

• หนังสือแกนแทของพระพุทธศาสนา 

• หนังสือฅนไทยใชกบเฒา เถรวาท VS ลัทธิอาจารย 

• หนังสือนิติศาสตรแนวพุทธ 

• หนังสือการศึกษาเพ่ืออารยธรรมท่ียั่งยืน 

• หนังสือการศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย 

• หนังสือการสรางสรรคประชาธิปไตย 

• หนังสือศิลปศาสตรแนวพุทธ 

• หนังสือคูสรางคูสม ชีวิตคูในอุดมคติ เปนตน 

 

3.3 ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตโฺต) 

ปรัชญาการศึกษาคือ กระบวนการของการศึกษามองเห็นไดจากธรรมชาติของชีวิตนั่นเอง 

ลักษณะของชีวิตตามธรรมชาติแสดงใหเห็นอยูแลวถึงภาวะท่ีดิ้นรนเพ่ือความหลุดพนจากปจจัย

แวดลอมตาง ๆ ท่ีบีบค้ันขัดขวาง และแสวงหาความเปนอิสระเพ่ือจะเสวยผลแหงความมีชีวิตของตน

อยางปลอดโปรงโลงเบา แมวาชีวิตจะไมตระหนักถึงจุดหมายของตนเอง แตจุดหมายนั้นก็สอชัดอยู

แลวโดยภาวะแหงการดิ้นรนนั่นเอง จุดเริ่มตนแหงการดิ้นรนนั้น ก็คือภาวะท่ีถูกบีบค้ันขัดของ เรียก

งาย ๆ วา ปญหา หรือ ทุกข กระบวนการของชีวิตและการดําเนินชีวิตแตละขณะก็คือ การเผชิญ

ปญหาและพยายามแกปญหา หรือการเผชิญทุกขและหาทางออกจากทุกขนั่นเอง 
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ความหมายและความมุงหมายของการศึกษา กลาววาชีวิตเกิดจากองคประกอบตาง ๆ 

มากมายมาประชุมกันข้ึน องคประกอบเหลานี้แยกประเภทใหญ ๆ เปน 2 พวก คือ ทางรางกายกับ

ทางจิตใจ องคประกอบทุกสวนท้ังทางรางกายและทางจิตใจมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ความ

เปลี่ยนแปลงนั้นมิไดเปนไปโดยอิสระหรือเลื่อนลอย ตองเปนไปตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัยตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดแกความสัมพันธระหวางองคประกอบภายในของชีวิตเองบาง ความสัมพันธระหวาง

องคประกอบภายในของชีวิต กับปจจัยแวดลอมภายนอกบาง 

ในความสัมพันธนั้น ชีวิตพยายามเขาไปเก่ียวของกับปจจัยท่ีจะอํานวยประโยชนแกตน 

และพยายามถือเอาประโยชนจากปจจัยท่ีตองเก่ียวของหรือเขาไปเก่ียวของนั้น เพ่ือใหเก้ือกูลแกการ

ดํารงอยูของตน ชวยใหชีวิตเจริญเติบโตขยายตัวออกไป พรอมท้ังเพ่ิมพูนความสามารถท่ีจะดํารงอยู

ในสถานการณตาง ๆ ไดดียิ่งข้ึน แตท้ังนี้ ยอมอยูภายใตขอบเขตจํากัดเทาท่ีองคประกอบภายในและ

ปจจัยภายนอกจะอํานวยให เวลาชั่วชีวิตหนึ่งนับวาไมยืนยาวนัก ชีวิตโดยท่ัวไปจึงมีความเคลื่อนไหว

สืบตอตนเองอยูภายในวงจรสั้น ๆ แคบ ๆ ซํ้าซากกับวงจรท่ีผานลวงไปแลว แมจะมีความเพ่ิมพูน

ขยายตัวแปลกออกไป ก็นับวาอยูในขอบเขตจํากัดท่ีนอยอยางยิ่ง ไมวาทางรางกายหรือทางจิตใจก็

ตาม 

อนึ่ง องคประกอบของชีวิต เปนสิ่งท่ีตองรับสืบทอดจากชีวิตดวยกันตอ ๆ มา และ

องคประกอบเหลานั้นมีความสามารถจํากัด ไมสามารถถือเอาประโยชนจากปจจัยภายนอก ท่ีตนเขา

ไปเก่ียวของ ไดมากนัก ความเปนไปของชีวิตโดยท่ัวไปจึงตองข้ึนตอปจจัยภายนอก ถูกปจจัยตาง ๆ 

ภายนอกกําหนดแนวทางความเปลี่ยนแปลง มากกวาจะเปนตัวกระทําหรือกําหนดความเปลี่ยนแปลง

ใหกับปจจัยภายนอก เม่ือตองข้ึนกับปจจัยภายนอกอยางมากมายเชนนี้ อิสรภาพ คือความเปนใหญใน

ตนเอง โดยหลุดพนจากอํานาจครอบงํา ไมตองพ่ึงอาศัยข้ึนตอสิ่งอ่ืน จึงมีนอยเหลือเกินสําหรับชีวิต

โดยท่ัวไป 

ชีวิตมนุษยก็เปนชีวิตแบบหนึ่ง ซ่ึงดํารงอยูไดดวยการถือเอาประโยชนจากความสัมพันธกับ

ปจจัยภายนอก เชนเดียวกับชีวิตอยางอ่ืน แตชีวิตมนุษยมีคุณลักษณะพิเศษท่ีทําใหแตกตางจากชีวิต

แบบอ่ืนๆ คือมีองคประกอบภายในทางดานจิตใจอยางหนึ่ง ซ่ึงทําใหมนุษยมีอิสรภาพ พนจากความ

ครอบงําของปจจัยภายนอกไดมาก และสามารถถือเอาประโยชนจากปจจัยภายนอกได อยางแทบไมมี

ขอบเขตจํากัด แมวาองคประกอบอ่ืน ๆ โดยเฉพาะดานรางกายของมนุษย ยังตองพ่ึงอาศัยข้ึนตอ

ปจจัยภายนอกอยางมาก และมีขอบเขตการเจริญขยายตัวจํากัด เชนเดียวกับชีวิตอยางอ่ืน แต

อิสรภาพท่ีองคประกอบขอนี้อํานวยให ก็ทําใหมนุษยสามารถทําการตาง ๆ ข้ึนมาแกไขเสมือนจะกลับ

ความอยูใตอํานาจนั้นใหกลายเปนความมีอิสรภาพโดยสมบูรณ 

องคประกอบภายในทางจิตใจท่ีมนุษยมีเปนพิเศษ ตางจากชีวิตแบบอ่ืน ๆ และทําใหมนุษย

มีคุณลักษณะความสามารถเปนพิเศษเหนือกวาชีวิตอ่ืน ๆ นั้น ก็คือกุศลธรรม ท่ีเรียกวาสติปญญา สวน
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การเลาเรียน ฝกฝน อบรม เพ่ือนําสติปญญาท่ีมีอยูมาใชใหเปนประโยชน และทําใหแกกลายิ่งข้ึน ก็คือ 

กระบวนการท่ีเรียกวา การศึกษา ถามนุษยปราศจากองคประกอบท่ีเรียกวาสติปญญา และขาด

กระบวนการท่ีเรียกวาการศึกษานี้เสียแลว ชีวิตมนุษยก็จะอยูใตอํานาจครอบงําของปจจัยแวดลอม

ท้ังหลาย และหมุนเวียนอยูในวงจรสั้น ๆ แคบ ๆ ซํ้าซากชั่วชีวิตแลวชีวิตเลา  

แตความมีสติปญญาและการศึกษาไดชวยใหมนุษยมีความเปนใหญในตนเอง ท่ีจะพนจาก

อํานาจครอบงําของปจจัยแวดลอมภายนอก สามารถกําหนดแนวทางการดําเนินชีวิตและสรางสภาพท่ี

เก้ือกูลแกการดํารงอยูของตนไดอยางมากมาย ซ่ึงภาวะอันนี้ ถาจะหาศัพทเรียกใหสั้น ก็คงจะไดแกคํา

วาอิสรภาพ ซ่ึงมีความหมายใน 2 ลักษณะ คือ ในทางลบไดแกความหลุดพนจากอํานาจครอบงําของ

สิ่งอ่ืน และในทางบวกไดแกความเปนใหญในตนเอง 

ความท่ีกลาวมานี้ นอกจากใหคําตอบเก่ียวกับความหมายของการศึกษาแลว อาจถือวาเปน

การตอบปญหาเก่ียวกับความมุงหมายของการศึกษาไปดวย โดยถือวา การศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือทํา

ใหชีวิตเขาถึงอิสรภาพ คือทําใหชีวิตหลุดพนจากอํานาจครอบงําของปจจัยแวดลอมภายนอกใหมาก

ท่ีสุด และมีความเปนใหญในตัว ในการท่ีจะกําหนดความเปนอยูของตนใหไดมากท่ีสุด วัตถุประสงค

เก่ียวกับอิสรภาพนี้มองเห็นไดชัด ถาแยกอิสรภาพนั้นออกพิจารณาเปนแง ๆ ไป เชน 

1. ในแงอิสรภาพพ้ืนฐานของชีวิต ตามปกติชีวิตตองพ่ึงอาศัยปจจัยแวดลอมภายนอกท่ีมีอยู

ในธรรมชาติ และสภาพแวดลอมของธรรมชาตินั้น มีอิทธิพลในการกําหนดความเปนไปและวิถีทาง

แหงการดํารงชีวิตท้ังของมนุษยและของชีวิตทุก ๆ อยางเปนอยางมาก บางครั้งปจจัยแวดลอมใน

ธรรมชาติก็บีบค้ันใหชีวิตเปนอยูโดยยาก หรือถึงกับจะใหสูญสลายไปเสียทีเดียว 

นอกจากปจจัยแวดลอมภายนอกแลว องคประกอบภายในของชีวิตเอง ก็อาจกลายเปน

เครื่องบีบค้ันตัดรอนชีวิตได เพราะการดํารงอยูดวยดีของชีวิต หมายถึงการสืบตอประสานกันดวยดี

แหงองคประกอบภายในท้ังหลายท่ีประชุมกันเขาเปนชีวิต เม่ือองคประกอบเหลานี้ เรรวนไม

ประสานกัน ความกระทบกระเทือนก็ยอมเกิดข้ึนแกชีวิต สัตวท้ังหลายรวมท้ังมนุษยผูขาดการศึกษา

ยอมขาดอิสรภาพในการดํารงชีวิตของตนอยางนี้ 

แตการศึกษาชวยใหมนุษยเขาใจกลไกแหงชีวิตของตน เขาใจความจริงอันลี้ลับของ

ธรรมชาติท่ีแวดลอมตนอยู และรูวิธีการท่ีจะเขาไปเก่ียวของกับธรรมชาติเหลานั้น ในทางท่ีจะเปน

ประโยชนเก้ือกูลแกตน หรือถือเอาประโยชนแกตนได คือรูจักปรับตัวเขากับธรรมชาติไดอยางดีท่ีสุด 

นอกจากนั้น อาศัยความรูความเขาใจและความถนัดจัดเจนในการใชความรูนั้นอยางถูกทาง แทนท่ี

มนุษยจะรอใหสิ่งแวดลอมมากําหนดความเปนอยูของตน มนุษยกลับเปนผูจัดปจจัยตาง ๆ ใน

ธรรมชาติใหเปนไปตามประสงคของตนได พัฒนาสิ่งแวดลอมใหเก้ือกูลแกการดํารงอยูของตนได 

โดยความพยายามเพ่ือเขาถึงอิสรภาพขอนี้ มนุษยจึงกระทําการตาง ๆ เพ่ือกําจัดความอด

อยาก โรคภัยไขเจ็บ ความหนาวรอนจัด และภัยธรรมชาติตาง ๆ พยายามสรางสรรคความอุดม
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สมบูรณ บริการเก่ียวกับสุขภาพ ความสนุกสนานบันเทิง และการพัฒนาบานเมืองในทางวัตถุทุก

วิถีทาง 

2. ในแงอิสรภาพทางสังคม มนุษยอาจมีความสามารถท่ีจะจัดปจจัยแวดลอมทางธรรมชาติ 

พัฒนาสิ่งแวดลอมทางวัตถุและชีวิตแบบอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามความประสงคของตนได ใหเก้ือกูลแกการ

ดํารงชีวิตของตนได แตมนุษยดวยกันก็เปนปจจัยแวดลอมสําคัญอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงมนุษยจะตอง

เก่ียวของ เรียกวาเปนปจจัยแวดลอมทางสังคม ปจจัยแวดลอมทางสังคมนี้มีลักษณะของการท่ีจะตอง

เก่ียวของเปนพิเศษ แตกตางไปจากปจจัยแวดลอมอยางอ่ืนในธรรมชาติ มนุษยไมสามารถจัดการ

สิ่งแวดลอมทางสังคมคือมนุษยดวยกันตามความตองการของตน เหมือนกับท่ีจัดการกับสิ่งแวดลอม

อยางอ่ืน มนุษยแตละคนเปนสวนประกอบหนวยหนึ่งของสังคม การสรางสรรคเพ่ือใหเกิดอิสรภาพ

พ้ืนฐานของชีวิต เชนความอุดมสมบูรณทางวัตถุเปนตน และการเสวยผลของอิสรภาพเชนนั้น มิใชสิ่งท่ี

มนุษยผูเดียวจะกระทําหรือเสวยผลได แตเปนการกระทํารวมกันของสังคม และมนุษยท่ีรวมกันเปน

กลุมกอนเทานั้นจึงทําได ยิ่งบุคคลแตละคนท่ีเปนหนวยของสังคม เก้ือกูลตอกันเทาใด กลุมนั้นหรือ

สังคมนั้นก็ยิ่งเขมแข็งอุดมสมบูรณมากข้ึนเทานั้น เรื่องของมนุษยท่ีจะกระทําตอปจจัยแวดลอมทาง

สังคม จึงมิใชเรื่องของการจัดการตามความประสงคของตน แตกลายเปนการท่ีจะเปนสมาชิกท่ีดีของ

สังคม เพ่ือสรางสังคมท่ีดีมีคุณภาพ เก้ือกูลแกการดํารงอยูดวยดีของบุคคลแตละคนท่ีเปนหนวยของ

สังคม แลวเจริญกาวหนาไปดวยกัน มนุษยจึงตองเรียนรูวิธีการท่ีจะอยูรวมกัน เรียนรูการท่ีจะทําตนให

เปนประโยชนแกกัน การท่ีจะทําตนใหอํานวยประโยชนแกสังคม การท่ีจะรวมมือกันสรางสรรคพัฒนา

สิ่งตาง ๆ และการท่ีจะสรางระบบการอยูรวมกันดวยดี เม่ือสังคมบรรลุถึงภาวะเชนนี้ก็เรียกไดวาสังคม

มีอิสรภาพรอดพนจากความบีบค้ัน มีความเปนใหญในการสรางสรรคและเสวยผลแหงความสุข

สมบูรณของตน บุคคลแตละคนในสังคมนั้นก็ไดชื่อวาเปนผูมีอิสรภาพทางสังคม 

เม่ือพิจารณาตามท่ีกลาวนี้ จะเห็นไดวา ถาชีวิตเขาถึงอิสรภาพท้ังในสวนพ้ืนฐานและในทาง

สังคมอยางนี้แลว ก็นาจะเปนท่ีพอใจขนาดท่ีจะพูดไดวา เปนชีวิตท่ีเขาถึงจุดหมายแลวอยางแนนอน 

และอิสรภาพอยางนี้ ก็นาจะเปนจุดหมายของชีวิตได เม่ือเปนจุดหมายของชีวิตแลวก็ควรเปนจุดหมาย

ของการศึกษาดวย ท้ังนี้หากจะพิจาณาปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 

ซ่ึงสามารถสรุปตามแนวคิดทางปรัชญาปฏิรูปนิยมได 6 ดานดังนี้ 

 

 3.3.1 แนวทางจัดการศึกษา 

 คําวา ศึกษา เปนการปฏิบัติ ไมใชเลาเรียน เลาเรียนเปนเบื้องตนของการศึกษา ถาพูดให

เต็มก็คือ เรียนใหรูเขาใจ และทําใหทําใหเปน หรือเรียนรูและฝกทําใหไดผล จึงจะเรียกวา การศึกษา 

ไมใชเรียนแตเนื้อหาวิชาอยางเดียว 
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ความหมายอยางหนึ่งของการศึกษาก็คือ เปนกระบวนการพัฒนาศักยภาพของมนุษย จะ

เห็นวาวิชาศิลปศาสตรนั้น เปนวิชาจําพวกท่ีจะพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานของมนุษย เชน ความรูจักคิด

ความสามารถสื่อสาร ความสามารถในการรับรูและเรียนรูคือ รับรูได รับรูเปน และรูจักเรียนรู คนท่ีจะ

พัฒนามีการศึกษาไดนั้นจะตองเรียนรูจนกระท่ังเกิดความรอบรูอยางท่ีวารับรูเรียนรูแลวก็รอบรู

ยิ่งกวานั้น จะตองสามารถสื่อความหมายถายทอดแกผูอ่ืนอยางไดผลดวย สิ่งเหลานี้ไมไดเกิดข้ึนมา

ลอย ๆ ตองอาศัยการฝกฝนพัฒนาและจําเปนตองพัฒนา เพราะเปนสวนสําคัญของความพรอมท่ีจะ

ดําเนินชีวิตและปฏิบัติตอสภาพแวดลอมอยางถูกตอง1 

ศึกษา แปลวา เรียน ดวยในปจจุบันนี้คําวา ศึกษา แบบทับศัพท ตรงกับภาษาบาลีคือ 

สิกขา ซ่ึงแปลวาเรียนรู หรือ ฝกก็ได ถามองในแงเรียนรู ก็ดูคลายกับวา เนนไปในแงของการรับความรู

จากโลกภายนอก แตท่ีจริงมันไมใชแครับรู ตองเขาใจวา ในการเรียนรูนั้น สําคัญตรงท่ีเรียน  

เรียน นี้หมายถึงฝกตัวเองดวย แตกอนนั้นเขาใชคําวา เรียน คําเดียว เพราะคําวาเรียนนี้มัน

กวางกวา คือ เรียน หมายความวา ไดความรูแลวก็ฝกตัวเองใหทําอะไรตาง ๆ ใหเปน2 ท้ังนี้สมเด็จพระ

พุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดใหนิยามของการศึกษาไวดังนี้ 

1. มองในแงสภาพท่ีตองเผชิญ : การศึกษา คือการแกปญหาของมนุษยหรือพูดใหชัดวา 

การทําใหชีวิตแกไขปญหาได ถาไมมีปญหาการศึกษาก็ไมมี  

2. มองในแงสภาพท่ีประสบผล : การศึกษา คือการทําใหชีวิตปราศจากสิ่งบีบค้ันขัดของ 

3. มองในแงความสัมพันธของชีวิตกับปจจัยแวดลอม : การศึกษา คือการทําใหมนุษย

พนจากการตองพ่ึง ปจจัยภายนอก มีความสมบูรณในตัวเองมากยิ่งข้ึนโดยลําดับ3 

สารัตถะของการศึกษา 

การศึกษาท่ีจะไดผลดี จะแกปญหาชีวิตและสังคมไดสําเร็จ จะตองมีความขัดเจนใน

ความหมายในความมุงหมายและในการทําหนาท่ีของมันปญหาอยางหนึ่งในการศึกษา ก็คือ มันมี

ความหมาย ความมุงหมาย และการทําหนาท่ีไมชัดเจน แมวาเราจะสามารถใหความหมายและความ

มุงหมายของการศึกษาไปไดตาง ๆ หลาย ๆ อยาง แตจะใชไดจริงก็ตอเม่ือมีความขัดเจน โดยจะตองมี

                                           
1พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ ปยุตฺโต), ศิลปะศาสตรแนวพุทธ, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2551), หนา 

53-54. 
2พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), โลกข้ึนสหัสวรรษใหม คนตองเปลี่ยนแนวคิดใหม, (กรุงเทพฯ : แอค

ทีฟพริ้น, 2556), หนา 10. 
3พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาคพุทธธรรม, (กรุงเทพฯ : ผลิธัมม, 

2556), หนา 25-26. 



 

65 

 

ความหมายครอบคลุมทุกดานมีจุดหมายท่ีไปถึงสูงสุดวาอยูท่ีไหนชัดเจน และมีองคประกอบท่ีชี้ทาง

ปฏิบัติใหเห็นวา จะทําอะไรกันอยางไร4 

การศึกษาท่ีเก้ือหนุนในการพัฒนาชีวิตของมนุษยการศึกษาในความหมายท่ีเราเอาปจจัย

ดานอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใชเฉพาะเศรษฐกิจเทานั้น แตรวมท้ังปจจัย ทางสังคมอยางอ่ืน ๆ ดวย มาเก้ือหนุนใน

การพัฒนาชีวิตของมนุษย เพ่ือใหมนุษยมีชีวิตท่ีเจริญงอกงามข้ึน มีความสุขมากข้ึน มีกิเลสนอยลง มี

ทุกขนอยลง แลวก็สามารถท่ีจะไปบําเพ็ญกิจเพ่ือประโยชนสุขแกชาวโลกกวางขวางออกไปไมใชวายิ่ง

อยูไปก็ยิ่งเพ่ิมพูนกิเลส เพ่ิมพูนทุกข แลวก็เลยตองหาเอามาใหแกตนมากยิ่งข้ึนดวยการเบียดเบียนกัน

ขยายวงกวางใหญข้ึน"5 

ความหมายของการศึกษาท่ีผิดถาจะใหอาชีพนั้นดีเปนกุศลยิ่งข้ึน ก็ใหไดอีกข้ันหนึ่ง คือใช

อาชีพของตนนั้น เปนเวทีพัฒนาตนเองจึงตระหนักไว ท่ีพูดกันวา การศึกษาเพ่ืออาชีพ คือเลาเรียนกัน

เพ่ือจะไดมีวิชาความรูไปทํามาหากินนั้น เปนความหมายเพียงเศษเสี้ยวของการศึกษา ซ่ึงบางทีทําให

เขาใจผิดวา การศึกษาก็แคนี้เอง แตท่ีจริงการศึกษาเปนเรื่องของชีวิตท้ังหมด อยางท่ีพูดมาแลวนั้น 

แมแตอาชีพเองก็เปนการศึกษา ท่ีจริงนั้น เรามีอาชีพเพ่ือการศึกษาดวย เราควรตั้งเปนคติประจําใจ

เลยทีเดียววา เราจะทําอาชีพของเราใหเปนการศึกษา หมายความวา เราจะใชอาชีพเปนเวทีพัฒนา

ชีวิตของเรา ซ่ึงจะเปนเวทีใหญและจะพัฒนาไดมากจริง ๆ เพราะวาอาชีพคือชีวิตสวนใหญของเรา มัน

กินเวลาสวนใหญของชีวิตของเรา ถาไมพัฒนาชีวิตในเวลาทําอาชีพแลวจะไปพัฒนาเม่ือไร6 

ความหมายท่ีผิดของการศึกษาเวลานี้เรามองจริยธรรมเปนสวนเศษนิดเดียวของการศึกษา 

และการศึกษาท่ีเราพูดถึงกันนั้นเม่ือมองในแงของพุทธศาสนา ก็เปนเศษนิดเดียวในระบบการศึกษา

ของพุทธศาสนาเพราะการศึกษาปจจุบันมองพราแลวการศึกษาในความหมายของคนท่ัวไปจะมองเนน

ไปในเรื่องของการเลาเรียนวิชาชีพท้ัง ๆ ท่ีนักการศึกษาบอกวาไมใชแคนั้น แตเวลาจัดการศึกษาในเชิง

ปฏิบัติ เราก็มักจะเอาอยางนั้น จนกระท่ังชาวบานก็มองเปนอยางนั้นวา การศึกษาคืออะไร คือไปเลา

เรียนวิชาการเพ่ือจะไดเอามาทํามาหาเลี้ยงชีพ ตลอดจนเอาไปเปนเครื่องมือหาผลประโยชน อยางดีก็

เอามาพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคม จนกระท่ังไป ๆ มา ๆ ตัวคนเองก็กลายเปนทรัพยากรมนุษย รวม

แลว การศึกษาจะไปไดแคตัววิชาชีพทํามาหากิน7 

                                           
4พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเครื่องมือพัฒนาท่ียังตองพัฒนา, (กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2541), 

หนา 74. 
5พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษากับเศรษฐกิจ, (กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2545), หนา 21. 
6พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), สยามสามไตร, (กรุงเทพฯ : พิมพสวย, 2552), หนา 109-110. 
7พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ถึงเวลามารื้อปรับระบบพัฒนาคนใหม, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม,2543), 

หนา 31.  
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การศึกษาท่ีแทจริงจะตองถึงสาระและทันสถานการณ เวลานี้มนุษยชาติตองการคนมี

คุณภาพอยางเขมขน ท่ีไมเพียงจะมาแกปญหา แตมาเปนผูนําโลกออกจากทางท่ีผิด และนําโลกนํา

สังคมใหเดินไปในทิศทางท่ีถูกตอง และกาวไปในการสรางสรรค ท่ีจะใหสัมฤทธิ์จุดหมายในการท่ี

มนุษยจะพึงมี  (ชีวิตท่ีสุขเกษมดีงาม ธรรมชาติท่ีรื่นรมย และสังคมท่ีสันติสุข) ภารกิจนี้รอพิสูจนดวย

การจัดตั้งการศึกษา ซ่ึงพอดีท่ีจะใหไดผลสูงสุด โดยสอดคลองกับความจริง และเทาทันความตองการ

ของมนุษย อันแตกตางหลากหลายตามระดับของการพัฒนาท่ีไมเทากัน8  

ความมุงหมายของการศึกษาการศึกษามีความมุงหมายประการหนึ่ง คือไมใหคนเปนทาส

ของความเปลี่ยนแปลง แตใหเปนผูสามารถนําการเปลี่ยนแปลงได คือ ใหเปนอิสระอยูเหนือการถูก

กระทบกระแทกชักพาโดยความเปลี่ยนแปลง และกลับนําความรูเทาทัน ตอเหตุปจจัยของความ

เปลี่ยนแปลงนั้น มาชี้นําจัดสรรความเปลี่ยนแปลงใหเปนไปในทางท่ีเปนผลดีแกตนได9 

ความมุงหมายของการศึกษา ปจจุบันนี้เราเรียกผูสําเร็จการศึกษาของเราวาเปน บัณฑิต ก็

เลยมีคําตอบอยูในตัววา ความมุงหมายของการศึกษาของเรา หรือการใหเรียนวิชาการตาง ๆ นั้น ก็

เพ่ือทําคนใหเปนบัณฑิต หรือ ผลิตบัณฑิต เปนอันวามีสองความมุงหมาย ความมุงหมายแรกคือ ทํา

คนใหเปนบัณฑิตข้ึนมาเปนหลักแลวนอกจากนั้นก็ใหบัณฑิตมีอุปกรณมีเครื่องมือท่ีจะไปทําประโยชน

ทํางานไดผล10 

กลาวโดยสรุป การทําหนาท่ีท่ีแบงตามความมุงหมายของการศึกษา สามารถแยกออกได

เปน 2 สวน สวนท่ี 1 คือ การศึกษาสรางคนใหเปน บัณฑิต ผูมีชีวิตท่ีดีงาม ดําเนินชีวิตถูกตองและ

เก้ือกูลแกสังคม สวนท่ี 2 คือ การศึกษาให เครื่องมือ แกบัณฑิต เพ่ือนําไปใชในการดําเนินชีวิตและ

บําเพ็ญกิจแกสังคม  

จุดหมายของการศึกษา การประสานประโยชนระหวางชีวิต สังคม และธรรมชาติ โดยกลาว

วาจุดหมายของการศึกษา ในข้ันของการดํารงอยูอยางประสานกลมกลืนและเก้ือกูลกันระหวางองค

รวมในองครวมใหญ ซ่ึงการศึกษาจะตองพยายามพัฒนาคนใหเขาถึงใหไดโดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน

คือจะตองให หนึ่ง บุคคลหรือตัวมนุษยหมดท้ังชีวิตของเขา คือท้ังกายและใจ 2.สังคม 3.สิ่งแวดลอม

ทางธรรมชาติ เขามาประสานประโยชนกันใหได คือใหอยูรวมกันดวยดีอยางเก้ือกูลกัน เม่ือเราพัฒนา

ถูกทางแลวก็ประสานประโยชนกันทุกอยาง สิ่งท่ีดีตอชีวิตก็ดีตอสังคมและดีตอธรรมชาติ สิ่งท่ีดีตอ

สังคมก็ดีตอชีวิตและดีตอธรรมชาติดวย สิ่งท่ีดีตอธรรมชาติแวดลอมก็ดีตอชีวิตและสังคมดวย ถาทําได

                                           
8พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), สยามสามไตร, อางแลว, หนา 141.  
9พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ศิลปะศาสตรแนวพุทธ, อางแลว, หนา 41.  
10พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), ความมุงหมายของวิชาพ้ืนฐานท่ัวไป, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2532), หนา 2-3. 
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อยางนี้เม่ือไร ก็เปนการประสานประโยชนท้ังสามอยางแลว มนุษยก็จะประสบความสําเร็จอยาง

แนนอน สังคมท่ีดีงามก็เกิดข้ึน อันนี้เปนภารกิจท่ีทาทายของการศึกษา11 

การศึกษาคือการพยายามแสวงหาจุดหมายใหแกชีวิต ลําพังชีวิตเองก็คือความเปนอยู ชีวิต

ท่ีมีจุดหมาย ก็คือชีวิตท่ีมีการศึกษาปญหาเก่ียวกับวัตถุประสงคของชีวิตนั้น มิใชการแสวงหาคําตอบ

วา คือ แตเปนปญหาเก่ียวกับความ ควร แทนท่ีจะตั้งคําถามวา ชีวิตเกิดมาเพ่ืออะไร ซ่ึงไมมีทางตอบ

ได และไมมีตัวสภาวะท่ีเปนคําตอบ ควรจะตั้งคําถามใหมวา ชีวิตควรอยูเพ่ืออะไรและอยางไร ซ่ึง

การศึกษาจะชวยตอบปญหาขอนี้และภาวะของชีวิตนี้เองท่ีมีความดิ้นรนอยู จะเปนเครื่องชี้แนวทาง

แกคําตอบ12 ท้ังนี้จุดหมายของการศึกษาเปนอันเดียวกับจุดหมายของชีวิต เรียกตามภาษาพระวา 

ความหลุดพน (วิมุตติ Freedom) ไดแก ความปลอดโปรงโลง เปนอิสระ หมายถึงสภาพชีวิตท่ีพรอม

สําหรับใชประโยชนมากกวาการใชประโยชนนั้นเอง และอาจมองไดเปน 2 แง คือ 

1. ในแงลบ หมายถึง ภาวะท่ีพนจากความบีบค้ัน ผูกมัด ขัดของปราศจากขอบกพรอง 

2. ในแงบวก หมายถึง ภาวะท่ีมีความเปนใหญในตัว ซ่ึงทําใหพรอมท่ีจะทํา และไมทํา การ

ใด ๆ ไดตามปรารถนา13 

วัตถุประสงคของการศึกษา คือการศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหชีวิตเขาถึงอิสรภาพ คือ

ทําใหชีวิตหลุดพนจากอํานาจครอบงําของปจจัยแวดลอมภายนอกใหมากท่ีสุด และมีความเปนใหญใน

ตัว ในการท่ีจะกําหนดความเปนอยูของตนใหไดมากท่ีสุด วัตถุประสงคเก่ียวกับอิสรภาพนี้มองเห็นได

ชัด ถาแยกอิสรภาพนั้นออกพิจารณาเปนแง ๆ ไป เชน 

1. ในแงอิสรภาพพ้ืนฐานของชีวิต ตามปกติชีวิตตองพ่ึงอาศัยปจจัยแวดลอมภายนอกท่ีมีอยู

ในธรรมชาติ และสภาพแวดลอมของธรรมชาตินั้น มีอิทธิพลในการกําหนดความเปนไปและวิถีทาง

แหงการดํารงชีวิตท้ังของมนุษยและของชีวิตทุก ๆ อยางเปนอยางมาก บางครั้งปจจัยแวดลอมใน

ธรรมชาติก็บีบค้ันใหชีวิตเปนอยูโดยยาก หรือถึงกับจะใหสูญสลายไปเสียทีเดียว 

2. ในแงอิสรภาพทางสังคม มนุษยอาจมีความสามารถท่ีจะจัดปจจัยแวดลอมทางธรรมชาติ

พัฒนาสิ่งแวดลอมทางวัตถุและชีวิตแบบอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามความประสงคของตนได ใหเก้ือกูลแกการ

ดํารงชีวิตของตนได แตมนุษยดวยกันก็เปนปจจัยแวดลอมสําคัญอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงมนุษยจะตอง

เก่ียวของเรียกวาเปนปจจัยแวดลอมทางสังคม ปจจัยแวดลอมทางสังคมนี้มีลักษณะของการท่ีจะตอง

เก่ียวของเปนพิเศษ แตกตางไปจากปจจัยแวดลอมอยางอ่ืนในธรรมชาติ มนุษยไมสามารถจัดการ

                                           
11พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน, (นนทบุรี : SR 

Printing, 2539), หนา 84-85.  
12พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาคพุทธธรรม : แกนนําการศึกษา, อาง

แลว, หนา 7. 
13เรื่องเดียวกัน, หนา 26.  
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สิ่งแวดลอมทางสังคม คือมนุษยดวยกันตามความตองการของตน เหมือนกับท่ีจัดการกับสิ่งแวดลอม

อยางอ่ืน ๆ14 

การศึกษาเพ่ืออิสรภาพ การศึกษาเพ่ืออิสรภาพจากสิ่งแวดลอม เปนภารกิจของสังคมท่ี

จะตองทําสีบทอดกันเรื่อยไประหวางคนตางรุน แตการศึกษาเพ่ืออิสรภาพภายในของจิตใจ เปน

ภารกิจท่ีแตละบุคคลจะทําใหสําเร็จไดภายใน ชั่วชีวิตอันสั้นของตน การศึกษาเพ่ืออิสรภาพภายนอก

เปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ มีรายละเอียดและ วิธีการแตกตางออกไปตามปจจัยแวดลอม แต

การศึกษาเพ่ืออิสรภาพภายในตนเปนสิ่งยืนตัวแนนอนเพราะเก่ียวดวยธรรมชาติภายในของบุคคลใน

ฐานะท่ีเปนมนุษย ซ่ึงเปนภาวะท่ียืนตัว ตัวการศึกษาเพ่ืออิสรภาพภายในนี้ ทําใหอิสรภาพภายนอก

เปนประโยชนแกมนุษย และทําใหชีวิตเขาถึงจุดหมายคือความเปนอยูอยางดีท่ีสุดไดจริง จึงเรียกวา

การศึกษาท่ีแท ระบบการศึกษาใดก็ตามท่ีขาดการศึกษาเพ่ืออิสรภาพภายในเชนนี้ จะเรียกวาเปน

ระบบการศึกษาท่ีสมบูรณไมได15 

อิสรภาพในความหมายท่ีถูกตอง มนุษยท่ีเดินทางถูกตอง โดยมีแนวความคิดท่ีถูกตอง ก็จะ

เขาใจวา อิสรภาพของมนุษยอยูท่ีการมีความสุขท่ีข้ึนตอสิ่งภายนอกนอยท่ีสุด หรือการมีความสุขได

ดวยตนเองโดยไมตองอาศัยสิ่งภายนอกนั้นคืออิสรภาพของเขา ความเขาใจนี้จะทําใหเขาพัฒนาตัวเอง

ใหมีความสุขไดโดยลําพังจิตปญญาของ ตนเองมากยิ่งข้ึน จนไมข้ึนตอสิ่งแวดลอมภายนอกในการท่ีจะ

มีความสุข เม่ือมนุษยมีแนวความคิดท่ี เก่ียวกับความหมายของชีวิต ท้ังในเรื่องอิสรภาพและความสุข

ถูกตองแลว เขาก็จะสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทางกายภาพ คือธรรมชาติแวดลอม อยางเก้ือกูลกันซ่ึง

สําหรับตัวเขาเองก็เพียงใหมีอิสรภาพทางกายหาวัตถุไดโดยไมขาดแคลน แลวก็พนภัยทางกายในภาวะ

เชนนี้ในท่ีสุด อิสรภาพข้ันสุดทายท่ีแทจริงก็คือการมีอิสรภาพภายใน ท่ีจะทําใหมนุษยจัดการกับชีวิต

ของตนเองไดอยางถูกตองและเปนผลสําเร็จ เขาจะมีจิตใจท่ีพนจากอํานาจบีบค้ันครอบงําของกิเลสคือ 

โลภะ โทสะ โมหะ และความทุกขใจ ซ่ึงเปนตัวการท่ีทําใหเขาเกิดมีปญหากับภายนอก16 

อิสรภาพเกิดจากการศึกษาท่ีแท อิสรภาพท่ีเก้ือกูลนั้นสําคัญนัก เพราะวาชีวิตของมนุษย

นั้นอยูทามกลางความสัมพันธในระบบของชีวิตบุคคลกับสังคมและธรรมชาติแวดลอม ถามีการศึกษาท่ี

ถูกตอง ใหชีวิตของคนพัฒนาอยางถูกตอง เขาจะเปนอยูดวยดี โดยมีชีวิตท่ีประสานเก้ือกูลกลมกลืน

                                           
14เรื่องเดียวกัน, หนา 4-5.  
15เรื่องเดียวกัน, หนา 17.  
16พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีเพ่ือแกปญหาศตวรรษท่ี 21, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 

2541), หนา 34 -35. 
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กับสิ่งแวดลอม ท้ังทางสังคมและทางธรรมชาติแวดลอมนั้น แลวก็ยอนมาหนุนใหชีวิตของเขาเอง

เปนอยูดวยดีอยางปลอดโปรงโลงเบาการศึกษาท่ีแทจะใหเกิดผลอยางนี้17 

ชีวิตท่ีเขาถึงอิสรภาพคือความหลุดพนจากอํานาจครอบงําของสิ่งแวดลอม และมีความเปน

ใหญในตนเองดวยการปรับเขากับสิ่งแวดลอมบาง รูจักเก่ียวของสัมพันธ ตลอดจนปรับสิ่งแวดลอมให

เขากับตัวบาง และการกระทําใหเกิดความสามารถนี้นั่นเอง เรียกวา การศึกษา อยางไรก็ดี 

ความสามารถและการกระทําอยางนี้จะเกิดข้ึนได ตองมีความรูความเขาใจในสภาวะของสิ่งเหลานั้น

ตามความเปนจริงเสียกอน ภารกิจขอหลังนี้ เปนหนาท่ีของปญญา และมนุษยอยางเดียวเปนสัตวเจา

ปญญา ดังนั้น การศึกษาจึงเปนภารกิจของปญญาและเปนกิจกรรมของมนุษย18 

การศึกษาจะตองพัฒนาคนใหปฏิบัติดวยความระมัดระวังใน 2 ระดับ เพ่ือรักษาไว ซ่ึง

ระบบความสัมพันธแบบอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน และเก้ือกูลกันนั้น 

ระดับท่ี 1 คือ ระดับประโยชนซอน หรือประโยชนชั้นนอก พยายามไมใหการแสวงหา

ประโยชนตนเปนไปโดยขัดแยง หรือกระทบกระท่ังบั่นทอนทําลายประโยชนของผูอ่ืน เทาท่ีจะเปนไป

ได  

ระดับท่ี 2 ท่ีสําคัญกวานั้นคือระดับประโยชนพ้ืนฐาน จะตองไมใหการแสวงหาประโยชน

ตนนั้นเปนการทําลายกอความเสียหายตอประโยชนของชีวิตหรือประโยชนของมนุษยท่ีเปนกลาง ๆ 

จุดหมายของชีวิตและการศึกษาพุทธศาสนาสอนวา ชีวิตท่ีดีงามจะตองดําเนินใหบรรลุถึง

จุดหมาย 3 ชั้นคือ 

1. ประโยชนปจจุบัน หรือจุดมุงหมายท่ีมองเห็นของชีวิตนี้ คือ ประโยชนทางดานสุขภาพ

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เชน มีทรัพยสินท่ีจะพ่ึงตนเองไดในทางเศรษฐกิจ ทางสังคมก็มีเพ่ือนฝูงรัก

ใครมีบริวาร มีสถานะเปนท่ียอมรับของคนท้ังหลาย เหลานี้เรียกวา เปนประโยชนเบื้องตน 

2. ประโยชนเบื้องหนา คือ มีชีวิตท่ีดีงาม มีคุณคา มีคุณธรรมความดี เปนประโยชน ทําให

ความม่ันใจในคุณคาของชีวิตของตน เริ่มตั้งแตเปนผูมีความประพฤติดีงาม มีปญญารูเขาใจโลกและ

ชีวิตพอสมควรไดทําความดีงามบําเพ็ญประโยชนไว เปนความม่ันใจในคุณคาของชีวิตของตนเอง ซ่ึง

เชื่อมโยงไปถึงโลกหนาดวย คือทําใหมีความม่ันใจในชีวิตเบื้องหนา ไมตองกลัวปรโลก จึงเปน

ประโยชนระยะยาวตางจากขอแรกท่ีเปนประโยชนเฉพาะหนาระยะสั้น 

3. ประโยชนสูงสุด คือ การมีจิตใจเปนอิสระ ดวยปญญาท่ีรูเทาทันความจริงของโลกและ

ชีวิต หลุดพนจากความครอบงําของกิเลสและความทุกข สามารถทําจิตใหปลอดโปรงผองใสไดทุกเวลา 

                                           
17พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับการฝกหัดครู, (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อสิ่งพิมพแกวเจา

จอม, 2551), หนา 136. 
18พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาคพุทธธรรม, อางแลว, หนา 9. 



 

70 

 

แมจะมีอารมณเขามากระทบก็ไมหวั่นไหว ไมขุนมัวไมเศราหมอง แตโปรงโลง ปราศจากทุกข เปน

ประโยชนสูงสุดเรียกวา ปรมัตถ รวมเปนประโยชนหรือจุดมุงหมาย 3 ข้ัน คือ 

1. ประโยชนปจจุบันตอหนา ตาเห็นได 

2. ประโยชนเบื้องหนาลึกล้ํา ระยะยาว 

3. ประโยชนสูงสุด หลุดพน เหนือกาล 

อนึ่ง ถาแบงตามแนวราบประโยชนนั้นจะแยกเปน 3 ประเภท คือ 

1. ประโยชนตน 

2. ประโยชนผูอ่ืน 

3. ประโยชนรวมกันท้ังสองฝาย 

ประโยชนตนเองก็ตองทําใหได 3 ข้ัน ท้ังปจจุบัน เบื้องหนาและสูงสุด สวนประโยชนผูอ่ืนก็

ตองชวยใหเขาบรรลุท้ัง 3 ข้ันนั้น และประโยชนสวนรวมรวมกันท้ังสองฝาย ก็ตองสงเสริมสนับสนุน

การมีสวนรวมท้ังรูปธรรม นามธรรม ซ่ึงจะชวยใหท้ังตนและผูอ่ืน กาวหนาไปในการบรรลุประโยชนท้ัง

สามข้ันขางตน เชน กิจกรรมดีงาม และวัฒนธรรมประเพณี ท่ีสงเสริมปญญาและกุศลธรรมของชุมชน

ท้ังหมด19 

ความมุงหมายของการศึกษา วาโดยประโยชนท่ีชีวิตพึงไดรับและพึงทําใหเกิดมีประโยชนท่ี

เปนจุดหมาย หรือจุดหมายของชีวิต คือ ความมุงหมายของการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองทานเรียกสั้น ๆ วา 

อัตถะ หรือ อรรถ อัตถะนั้นทานแยกไวเปน 2 ชุด ชุดละ 3 ดาน หรือระดับ แลวแตจะมองในแนวตั้ง 

หรือแนวราบ 

1. ประโยชนหรือจุดหมายของชีวิต 3 อยาง ตามแนวตั้ง อัตถะ 320 ประโยชนหรือจุดหมาย

ท่ีชีวิตแตละชีวิตควรเขาถึง และสรางสรรคข้ึน แยกไดเปน 3 ระดับ ซ่ึงแตละชีวิตจะเขาถึงและ

สรางสรรคไดไมเทากัน แตทุกชีวิตควรมีใหครบทุกระดับ แมจะมากบางนอยบางและควรพัฒนาตนให

เขาถึงไดมากยิ่ง ๆ ข้ึนไป คือ 1. ประโยชนบัดนี้ หรือประโยชนข้ันท่ีตามองเห็น คือ ประโยชนท่ีเห็น ๆ 

กันไดเฉพาะหนา ไดแก ทรัพยสิน เกียรติยศ หรือฐานะในสังคม ไมตรีหรือมิตรบริวาร และชีวิต

ครอบครัวท่ีเปนสุข ประโยชนระดับนี้จะตองเกิดมีข้ึน หรือใหเปนการแสวงหาดวยกําลังความเพียร

พยายาม และสติปญญาของตนโดยชอบธรรม จึงอาศัยการศึกษาในดานท่ีทําหนาท่ีถายทอดศิลปวิทยา 

หรือวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ เปนหลัก ประโยชนระดับนีเ้รียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถะ 2. ประโยชนเบื้อง

หนา หรือประโยชนข้ันท่ีเลยจากตามองเห็น คือ ประโยชนล้ําเลยจากท่ีมองเห็นกันเฉพาะหนา เปน

                                           
19พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับการแนะแนว, (กรุงเทพฯ : ศูนยแนะแนวการศึกษา กรม

วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) หนา 50-51.  
20พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), สยามสามไตร, อางแลว, หนา 200-203.  
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ประโยชนดานคุณคาของชีวิตดานใน หมายถึง ความเจริญงอกงามของชีวิตจิตใจท่ีกาวหนาพัฒนาข้ึน

ดวยคุณธรรม จนม่ันใจในความมีชีวิตท่ีดีของตน ไมตองหวั่นกลัวตอความตายและปรโลก ประโยชน

ระดับนี้เก่ียวกับคุณธรรมภายในจิตใจและความประพฤติท่ีชอบธรรม จึงอิงอยูกับการศึกษาในดานทํา

หนาท่ีและนําวิธีดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง และพัฒนาตนใหเปนคนท่ีสมบูรณ ประโยชนข้ันนี้เรียกวา 

สัมปรายิกัตถะ 3. ประโยชนสูงสุด หรือประโยชนข้ันหลุดพนเปนอิสระอยูเหนือโลก ซ่ึงเปนสาระ

แทจริงของ ชีวิต คือ ความมีจิตใจเปนอิสระ ปลอดโปรง ผองใส เบิกบาน สามารถแกปญหาในจิตใจได

สิ้นเชิง อยูอยางไรทุกข ไดประจักษความสุขประณีตภายในท่ีบริสุทธิ์สงบเย็นสวางไสวเบิกบานโดย

สมบูรณ จึงตองอาศัยการศึกษาในดานท่ีทําหนาท่ีในระดับของการพัฒนาปญญาอยางสูงสุด ประโยชน

ข้ันนี้เรียกวา ปรมัตถ ตามหลักพระพุทธศาสนา ถือวา ผูท่ีบรรลุประโยชนหรือจุดหมายแหงชีวิต 

(อัตถะ) อยางนอย 2 ข้ันแรกแลว จึงจะเรียกไดวาเปนบัณฑิต 

2. ประโยชนหรือจุดหมายของชีวิต 3 อยาง ตามแนวตั้งการศึกษาพึงพัฒนาคนใหสามารถ

เพ่ือแผขยาย หรือกระจายประโยชนออกไปไดอยางกวางขวาง ท่ัวไปท้ังหมด ประโยชนท่ีเปนจุดหมาย

ซ่ึงชีวิตควรทําใหมีข้ึน จึงแบงออกไดตามแนวราบเปน 3 ประเภท ดังนี้ 1. ประโยชนตน (อัตตัตถะ) 

คือ การบรรลุจุดหมายแหงชีวิตของตน ไดแก ประโยชน 3 ในหมวดกอนนั้น ซ่ึงเปนผลเกิดข้ึนแกตน

โดยเฉพาะ เปนการเสวยผลท่ีดีของการมีชีวิตโดยสมบูรณ เนนการพ่ึงตนไดในทุกระดับ เพ่ือความไม

ตองเปนภาระแกผูอ่ืน และเพ่ือความเปนผูพรอมท่ีจะบําเพ็ญกิจเพ่ือผูอ่ืน และกิจทุกอยาง อยางไดผลดี 

2. ประโยชนผูอ่ืน (ปรัตถะ) คือ การชวยเหลือสนับสนุนใหผูอ่ืนบรรลุจุดหมายแหงชีวิตของเขาไดแก 

ประโยชน 3 อยางในหมวดกอนนั้น ซ่ึงเปนผลท่ีจะชวยทําใหเกิดข้ึนแกคนอ่ืนมุงประคับประคองใหเขา

สามารถพ่ึงตนเองได โดยการทําหนาท่ีเปนกัลยาณมิตรใหเปนตน 3.ประโยชนท้ังสองฝาย หรือ

ประโยชนรวมกัน (อุภยัตถะ) คือ การสรางสรรคปจจัยท่ีเอ้ืออํานวย ใหทุกคนทุกฝาย ท้ังสังคมบรรลุ

จุดหมายแหงชีวิตท่ัวกัน ไดแก ประโยชน 3 อยางในหมวดกอนนั้น ท่ีเปนผลเกิดข้ึนท้ังแกตนเองและ

คนอ่ืน ๆ หรือแกสังคม แกชุมชนอันเปนสวนรวม โดยเฉพาะสภาพแวดลอม และความเปนอยูอัน

เอ้ืออํานวยแกการปฏิบัติเพ่ือบรรลุอัตตัตถะ และการบําเพ็ญปรมัตถของทุก ๆ คน21 

การศึกษามีหนาท่ีสําคัญ ท่ีจะตองชวยใหคนฝกฝนพัฒนาตนท่ีจะดําเนินชีวิตอยางถูกตอง 

หรือรูจักดําเนินชีวิตใหเปน จึงตองมีการศึกษาใหรูจักเสพ รูจักบริโภค รูจักคบหา ซ่ึงพูดงาย ๆ การ

ดําเนินชีวิตท่ีดี ก็คือ การกินเปน ใชเปน บริโภคเปน และคบคนเปนการดําเนินชีวิตท่ีดีของเราคือ การ

เก่ียวของกับสิ่งท้ังหลายอยางไดผลดีใหไดประโยชน เริ่มแตกินอาหารก็ตองกินเปน ใหไดคุณคาท่ี

สงเสริมคุณภาพชีวิต ทําใหมีสุขภาพดี การใชสิ่งของตาง ๆ ตองพิจารณาวาจะใชอยางไรใหเกิด

ประโยชนแกชีวิต ตองรูจักเลือก เชน มองในแงวาใชใหทนทานและประหยัดใชใหเปนประโยชนนาน

                                           
21พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเครื่องมือพัฒนาท่ียังตองพัฒนา, อางแลว, หนา 147-151. 
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ท่ีสุดและใชใหสนองสัมฤทธิ์คุณคาท่ีแทจริง ตลอดจนรูจักใชเวลา หรือบริโภคเวลาเปน รวมแลวก็เปน

เรื่องของการรูจักถือเอาประโยชนจากสิ่งท้ังหลาย22 

หนาท่ีของการศึกษาท่ีแทการศึกษามีหนาท่ีสรางสรรคท้ังสองดานไปพรอมกัน คือ การ

พัฒนาชีวิตบุคคลใหถึงสมบูรณ และสรางสรรคอารยธรรมท่ีสงเสริมใหระบบความสัมพันธของสรรพสิ่ง

เจริญงอกงามไปในวิถีทางท่ีเก้ือกูลกันยิง่ข้ึน ๆ สรุปอีกครั้งหนึ่งวา การศึกษาท่ีแท คือ การพัฒนาชีวิต

บุคคลใหสมบูรณพรอมไปดวยกันกับการสรางสรรคอารยธรรมท่ียั่งยืน23 

หนาท่ีหลักของการศึกษา 2 ประการ การศึกษานั้นมีหนาท่ีหลัก 2 ประการดังนี้ 

1. หนาท่ีถายทอดศิลปวิทยา หมายถึง การถายทอด รักษา สงเสริมเพ่ิมพูนวิชาการและ

วิชาชีพตลอดจนสืบทอดมรดกวัฒนธรรมทางวิชาการของมนุษย ซ่ึงมีท้ังภารกิจระยะสั้นและระยะยาว 

ระยะสั้นก็คือ สําหรับบุคคลแตละคนหรือแตละชีวิต ระยะยาวก็คือ อารยธรรมท่ีสืบทอดตอกันไปของ

มนุษยชาติ 

2. หนาท่ีในการชี้แนะใหรูจักดําเนินชีวิตท่ีดีงามถูกตองและการฝกฝนพัฒนาตนจนถึงความ

สมบูรณอันนี้เปนหนาท่ีซ่ึงเปนเรื่องของการศึกษาแท ๆ เปนเนื้อตัวแท ๆ ของการศึกษา24 

การทําหนาท่ีดานท่ี 2 ของการศึกษาท่ีวาเปนการฝกฝนคนใหรูจักดําเนินชีวิตท่ีดีงาม รูจัก

พัฒนาตนใหเปนคนท่ีสมบูรณนั้น เรียกวาเปนการสรางบัณฑิต สวนการทําหนาท่ีดานท่ี 1 ท่ีวาเปน

การถายทอดศิลปวิทยา ใหสามารถจัดเจนในวิชาการและวิชาชีพท่ีจะนําไปเลี้ยงชีวิตของตน ตลอดจน

ไปพัฒนาสังคมประเทศชาตินั้น เรียกวาเปน การสรางเครื่องมือใหแกบัณฑิต25 

หนาท่ีท่ีแทของการศึกษา การศึกษาทําหนาท่ีแยกไดเปน 2 ดาน คือ 

1. การศึกษาทําหนาท่ีดํารงรักษาและถายทอดศิลปวิทยาการ หรือจะเรียกวาวิชาการ 

ตลอดจนวัฒนธรรมใหแกสังคม ถามองในแงแคบ ๆ ก็เริ่มต้ังแต ครูทําหนาท่ีถายทอดวิชาความรูหรือ

ศิลปวิทยาใหแกศิษย และแคบเขามาอีกก็คือ ถายทอดวิชาชีพ หรือวิชาทํามาหากิน ทําใหลูกศิษยได

ความรูไปทํามาหาเลี้ยงชีพใหแกตนเอง 

2. การศึกษาทําหนาท่ีพัฒนาคนในแงนี้ ความหมายท่ีเปนรูปธรรมคือ ครูชวยใหบุคคลได

พัฒนาตัวของเขาใหมีชีวิตท่ีดีและเปนสมาชิกท่ีสรางสรรคสังคม หนาท่ีนี้ก็แยกไดเปน 2 ระดับ คือ 

                                           
22พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), รุงอรุณของการศึกษา, (กรุงเทพฯ : พิมพสวย, 2546), หนา 70-71.  
23พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ืออารยธรรมท่ียั่งยืน, (กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2542), หนา 

128.   
24พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเครื่องมือพัฒนาท่ียังตองพัฒนา, (กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 

2541), หนา 75-76.  
25พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเครื่องมือพัฒนาท่ียังตองพัฒนา, (กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 

2541), หนา 80.  
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พัฒนาใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีดีอยางหนึ่ง และความหมายท่ีกวางกวาคือ พัฒนาตัวคนหรือพัฒนา

ความเปนมนุษย26 

สรุปหนาท่ีของการศึกษา โดยหนาท่ีของการศึกษาในความหมายนี้มีดังนี้ 

1. ฝกฝนพัฒนาคนใหรูจักปฏิบัติตอชีวิต หรือดําเนินชีวิตอยางถูกตองมีความสุข 

2. ฝกสอนใหคนรูจักแกปญหาชีวิต และหาทางออกจากความทุกขไดดวยดี โดยไม

กอใหเกิดโทษพิษแกผูอ่ืนและแกสังคม 

3. พัฒนาคนใหรูจักแสวงหา และเสพความสุขทางวัตถุอยางถูกตอง ปราศจากโทษพิษภัย

ไรการเบียดเบียน และพรอมท่ีจะใชสิ่งอํานวยความสุขนั้น ๆ ในทางท่ีเก้ือกูลแกผูอ่ืนและแกสังคม 

4. พัฒนาคนใหพรอมและมีความสามารถบางอยาง ในการท่ีจะเอ้ืออํานวยความสุขแกผูอ่ืน

และแผขยายความสุขออกไปในสังคม27 

การทําหนาท่ีทางการศึกษาในการทําหนาท่ีทางการศึกษา เม่ือมองจากภายนอก ในฐานะ

เปนกัลยาณมิตร ผูรับผิดชอบสังคมผูบริหาร ตลอดจนพอแม โดยเฉพาะผูท่ีเปนครูเปนอาจารย จะตอง

ทําสิ่งท่ีคลายกับตรงขามกันสองอยางเขามาประสานกัน คือ 

1. ดานภายนอก จัดสรรสิ่งท่ีดีท่ีสุดใหแกเด็ก ใหเด็กไดสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีเก้ือกูล และพรอม

กันนั้น 

2. ภายในเด็ก พัฒนาใหเด็กสามารถเอาประโยชนไดจากสิ่งแวดลอมท่ีเลวท่ีสุด ถาเม่ือใด

เด็กมีความสามารถอยางท่ีสองภายในตัวเขาเอง เขาจะพึงตนเองได และเปนความสําเร็จในการศึกษา 

หมายความวา เด็กท่ีพัฒนาดีแลวนี้ ไมวาเขาจะเจอกับสภาพแวดลอมหรือสถานการณอะไร จะตอง

เกงจนสามารถจับเอาประโยชนไดจากสิ่งเหลานั้นทุกอยาง ไมวาจะดีหรือราย28 

ภารกิจสําคัญของการศึกษา ก็คือ การฝกอบรมบุคคลใหพัฒนาปญญา ใหเกิดความรูความ

เขาใจในขอเท็จจริง และสภาวะของสิ่งท้ังหลาย มีทัศนคติตอสิ่งท้ังหลายอยางถูกตองปฏิบัติและ

จัดการกับสิ่งท้ังหลายตามท่ีควรจะเปนเพ่ือใหเกิดเปนประโยชนตน คือ ความมีชีวิตอยูอยางสําเร็จผลดี

ท่ีสุด มีจิตใจเปนอิสระ มีสุขภาพจิตสมบูรณ และประโยชนผูอ่ืน คือ สามารถชวยสรางสรรคประโยชน

สุขแกชนท้ังหลายท่ีอยูรวมกันเปนสังคมได29 

                                           
26พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ืออารยธรรมท่ียั่งยืน, อางแลว, หนา 8-9. 
27พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเครื่องมือพัฒนาท่ียังตองพัฒนา, อางแลว, หนา 146.  
28พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การสรางสรรคปญญาเพ่ืออนาคตของมนุษยชาติ, (กรุงเทพฯ : อักษร

สยามการพิมพ, 2539), หนา 70-71.  
29พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), รูหลักกอนแลวศึกษาและสอนใหไดผล, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 

2551), หนา 181-182.  
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ความเปลี่ยนแปลงท้ังหมดนี้ตองเริ่มท่ีใจ ใจท่ีจะทําการเปลี่ยนแปลงนี้ไดสําเร็จ ก็คือ จิตใจ

ท่ีเขาถึงความสงบ อิสรภาพและความสุขภายใน หากเราหวังจะสถาปนาสันติภาพในโลกนี้ใหสําเร็จ 

เราจะตองฝกฝนพัฒนาตนเองใหสามารถประสบสันติสุขภายใน และความสุขท่ีเปนอิสระ ดวยความ

หลุดพนจากความใฝทะยานหาสิ่งเสพบําเรอสุข ความใฝแสวงอํานาจ และบรรดาทิฐิท่ีกอใหเกิดความ

แกงแยงและแบงแยกท้ังหลาย ภาวะนี้จะสําเร็จไดก็ตองมีการฝกฝนพัฒนาบุคคล ซ่ึงก็คือ ภารกิจของ

การศึกษา30 โดยภารกิจของการศึกษาแยกออกเปน 2 อยางคือ 

1. การศึกษาท่ีชวยใหคนพัฒนาชีวิตท่ีดีงามและเปนสวนรวมในการสรางสรรคสังคม 

2. การศึกษาจะตองสรางคนใหเปนบัณฑิตและชวยใหเครื่องมือแกบัณฑิตไปใชประโยชน

การศึกษาจะประสบความสําเร็จไดตองเขาถึงเนื้อแทของการศึกษา คือ การพัฒนาคนใหมีชีวิตท่ีดีงาม 

และเปนสวนรวมสรางสรรคสังคมดวย ไมใชมองแคใหเขามีอาชีพ มีการงาน มีศิลปวิทยาเทานั้นเพราะ

สิ่งเหลานี้เปนเพียงเครื่องมือซ่ึงอาจใชในทางรายหรือทางดีก็ได โดยเฉพาะถามีแนวความคิดท่ีผิดแลว 

ก็จะไมสามารถแกไขปญหาของโลกได31 

การศึกษาตองปลุกจิตสํานึกของนักเรียน การศึกษานี้มีภารกิจอยางหนึ่งท่ีควรจะตองทําให

ได คือ การท่ีจะตองปลุกจิตสํานึกของนักเรียน นักศึกษา นิสิตท้ังหลาย เวลานี้บนกันมากวา นิสิต 

นักเรียน ไมคอยมีจิตสํานึกในเรื่องสังคม หรือจิตสํานึก ตอพระศาสนา แมแตในวงการพระสงฆเอง 

ความรักพระศาสนาก็ไมคอยมี ฉะนั้น แรงใจท่ีจะทํากิจเพ่ือประโยชนสวนรวมจึงออนแอ ในฝายของ

บานเมืองก็เชนเดียวกัน ผูเรียนจะตองมีจิตสํานึกตอสังคมอยางจริงจัง ท่ีจะทําใหเกิดกําลังและความ

อาจหาญแกลวกลาเขมแข็งท่ีจะสรางสรรคทําประโยชนใหแกประเทศชาติตอไป มิฉะนั้นคนรุนใหมก็

อาจจะถูกสิ่งลอเรา ยั่วยวน ชักจูงใหเขวออกหรือลงไปจมอยูในการเสพบริโภค อยางท่ีเราเรียกกันวา 

บริโภคนิยม ตลอดจนอบายมุขตาง ๆ ไดงายสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบันนี้ ท่ีผูคน เยาวชน จนกระท่ัง

เด็กนักเรียน หมกมุนมัวเมา มีอบายมุขมา จนตองจัดระเบียบสังคมกันนี้ ก็คงจะเปนเพราะเหตุนี้ คือ

ตองสืบเนื่องจากการศึกษาดวย เพราะการศึกษาในประเทศของเราไมสามารถปลุกจิตสํานึกทางสังคม

ใหเกิดข้ึน32 

หนาท่ีการศึกษาตองพัฒนาแนวคิดใหม อุดมคติวาโลกท่ีเปนสุขไรการเบียดเบียนนี้ จะ

สําเร็จได ก็ดวยการพัฒนามนุษยท่ีเปนองคประกอบ พิเศษของธรรมชาติ ใหไปเปนสวนรวมท่ีดีท่ี

เก้ือหนุนระบบนั้น อันนี้ก็คือหนาท่ีของการศึกษานั้นเอง ท่ีจะพัฒนามนุษย เริ่มตั้งแตใหเด็กมีแนวคิดมี

                                           
30พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),  คําปราศรัยของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ในพิธีรับถวายรางวัล

การศึกษาเพ่ือสันติภาพ ขององคกรยูเนสโก ป 2537, (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อและสิ่งพิมพแกวเจาจอม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา, 2551), หนา 14. 
31พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ืออารยธรรมท่ียั่งยืน, อางแลว, หนา 109-110.  
32พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษากับเศรษฐกิจ, อางแลว, หนา 8. 
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ทัศนคติในการมองโลก วาเปนระบบความสัมพันธท่ีเราเองเปนสวนรวมอันหนึ่ง และเราเปนสวนรวม

พิเศษ ท่ีจะตองพัฒนาตัวเองใหมีชีวิตท่ีดีของตนเอง และรวมเก้ือหนุนโลกใหดีงามจนเปนโลกท่ีเปนสุข

ไรการเบียดเบียน33 

การศึกษาตองเปลี่ยนความตองการได คนผูมีการพัฒนาท่ีถูกตอง จะไมกลัวความยาก ถา

คนกลัวความยาก ชีวิตก็พัฒนาไมได สังคมก็พัฒนาไมไปถากลัวความฝนใจ ก็ใหรูจักแก และมันก็แกได 

อยางท่ีบอกแลววา เราสามารถเปลี่ยนความฝนใจของเด็กใหเปนความเต็มใจ พลิกความฝนใจเปน

ความเต็มใจไปเลย ถาเราเกงจริง ก็สามารถเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนความตองการได พัฒนาคุณสมบัติ

ใหม ๆ ข้ึนมาในใจในชีวิตได ทําบัญชีปจจัยภายในท่ีพึงประสงคข้ึนมาแลวสรางมันเลย ความ

เปลี่ยนแปลงท่ีดีงามก็จะเกิดข้ึนนี่คือการพัฒนา ไมใชยอมแพปลอยกันอยูแคนั้น ถาการศึกษาชวยอันนี้

ไมได จะเรียกวาเปนการศึกษาไดอยางไร34 

ปญหาการศึกษาและการแกปญหาการศึกษาการท่ีจะใสใจ เอาใจใสตอปญหาการศึกษา ก็

คือ มองปญหาของสังคมท้ังหมดหรือท้ังโลก เพราะวาปญหาท่ีกลาวมาท้ังหมดนั้น เราพูดไดวา เปน

ปญหาท่ีเกิดจากคน แลวการศึกษาก็มีหนาท่ีท่ีจะสรางคนหรือพัฒนาคน ทําใหเปนคนดีมีคุณภาพ ถา

คนยังมีปญหามาก ก็แสดงวา การศึกษายังทําหนาท่ีไดไมสําเร็จผลดวยดี35 

ถาการศึกษาเปนตัวเหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหา ก็ตองถือเปนเรื่องใหญ ท่ีตองเอาใจใส

อยางมากเพราะหนาท่ีโดยตรงของการศึกษานั้นเปนตัวแกปญหา ถาการศึกษาผิดพลาด กลายเปนตัว

กอปญหาเราก็ตองมาแกไขปญหาท่ีตัวการศึกษา เพ่ือใหไดการศึกษาท่ีถูกตอง ใหเปนการศึกษาท่ี

แทจริงท่ีจะเปนตัวแกปญหา36 

การท่ีจะแกปญหาการศึกษา หรือจะแกปญหาสังคมไทยไดนั้น อาตมภาพถือหลักวา 

จะตองเขาถึงพ้ืนฐานของไทย และจะตองไลใหทันความคิดชีวิตสังคมฝรั่ง ตองท้ังสองอยางจึงจะ

สําเร็จ37 

                                           
33พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), การเสริมสรางคุณลักษณะเด็กไทย, (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อและ

สิ่งพิมพแกวเจาจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2554), หนา 71. 
34พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ขอคิดเพ่ือการศึกษา, (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อและสิ่งพิมพแกวเจาจอม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2551), หนา 40.  
35พระธรรมปฎก (ป.อ .ปยุตฺโต), การศึกษาเครื่องมือพัฒนาท่ียังตองพัฒนา, (กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 

2541), หนา 13-14. 
36พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาทางเลือกสูวิวัฒนหรือวิบัติ ในยุคโลกไรพรมแดน, (กรุงเทพฯ : 

สหธรรมิก, 2546), หนา 4. 
37พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), มองอเมริกา มาแกปญหาไทย, (กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2541), หนา 57. 



 

76 

 

แนวคิดการจัดการศึกษาสุดโตง เราตองระวัง แนวคิดฝรั่งนี้มีขอสังเกตวามักไปสุดโตง พอ

ไปทางนี้สุด แลวก็ตีกลับไปตรงขามทางโนน เหมือนอยาง child-centered กับ teacher-centered 

คือไปทางนี้สุด แลวก็ไปทางโนนสุด38  

การศึกษาสุดโต ง  คือการศึกษา ท่ี ถือเด็ก เปน ศูนยกลาง ของพวกสายกาวหนา 

(progressive) นี้ เนนการรวมมือกัน (Cooperation) กับท้ังคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ พวกฝาย

ตรงกันขามคือพวกสืบสายประเพณี (traditional) หรือฝายอนุรักษ (conservative) ซ่ึงเนนการ

แขงขัน (competition) และยึดเกณฑกําหนดท้ังทางวิชาการ ทางระเบียบวินัยความประพฤติและ

คุณสมบัติท้ังหลาย ท่ีตั้งไวเปนสําคัญ ถือวาเด็กจะตองทําใหไดตามกําหนดใหถึงเกณฑนั้น ก็มอง

การศึกษาแบบกาวหนาถือเด็กเปนศูนยกลางนี้ วาจะทําใหเด็กออนแอท้ังออนวิชาความรู ออนวินัย 

และออนแอในบุคลิกภาพ พรอมกันนั้นก็มีนักการศึกษาอีกไมนอย ท่ีมองวา สองพวกนี้ท้ังสายกาวหนา 

และสายสืบประเพณีหรือพวกอนุรักษนั้น เปนพวกสุดโตง อะไรดี ไมวาของฝายไหน ก็ควรจะรูจัก

เลือกใช39 

โดยการศึกษาแบบมีเด็กเปนศูนยกลางการศึกษานั้นไมใชจะมามุงจัดตั้งความสุขใหแกเด็ก 

แตเปาหมายสําคัญอยูท่ีจัดสรรโอกาสใหเด็กสามารถทําการสรางสรรคดวยตัวเขาเองซ่ึงหมายถึงการท่ี

เขาจะมีความสุขจากการทํา ท่ีเปนการพัฒนาสูงข้ึนไปดวย40  

ท้ังนี้ การศึกษาแบบ child-centered ท่ีแปลกันวา มีเด็กเปนศูนยกลาง นี่ก็เปนปญหาใน

เรื่องความเขาใจ ถาไมศึกษาใหชัด ดูแคตัวถอยคําแลวตีความเอาเอง บางทีก็มองความหมายเพ้ียนไป

หมดบางคนถึงขนาดเขาใจวา child-centered เอาเด็กเปนศูนยกลาง คือเอาใจเด็ก หรือตามใจเด็ก ก็

เลยเถิด ไปเสียวาอยางยนยอ การเอาเด็กเปนศูนยกลางนั้น คือ เราใชการจัดต้ังในหองเรียน ซ่ึงเปน

ปจจัยภายนอกเปนสื่อกระตุนใหเกิดคุณสมบัติท่ีตองการ ซ่ึงเปนปจจัยภายในข้ึนในตัวเด็ก เหมือนกับ

วา เราพาเขามาเขาทาง ใหเขามีจุดตั้งตนท่ีจะสามารถกาวตอไปดวยตนเอง เชน การเรียนใหสนุก มี

ความสุขในการเรียน ก็คือเราใชความสุขจัดตั้ง เปนสื่อกระตุนใหเด็กเกิดมีความสนใจแลวก็ใฝรู ท่ีจะ

นําไปสูการเรียนอยางมีความสุขดวยตนเอง เปนอันวา การจัดการเรียนใหสนุก มีความสุขในการเรียน 

ท่ีเปนการจัดตั้งความสุขนั้น เปนวิธีการในการเอาปจจัยภายนอกมากระตุนใหเกิดปจจัยภายในข้ึนใน

ตัวเด็ก เพ่ือเดินหนาไปสูเปาหมาย คือการท่ีเด็กจะเรียนอยางเปนสุขดวยตนเองตอไป โดยท่ีเขาจะไป

ศึกษาคนควาหาความรูอยางมีความสุข เรื่อยไป มิใชจะตองมาคอยพ่ึงพาอาศัยครู ตองรอใหมีครูมาอยู

มานํา เฝาแตรอวา เม่ือไรจะถึงชั่วโมงนี้สักที จะไดเรียนสนุกอยางเปนสุข ซ่ึงก็ดีในข้ันตนกอนถึง

                                           
38พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทย, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2546), 

หนา 13-14.  
39พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), สยามสามไตร, อางแลว, หนา 245.  
40พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),  การเสริมสรางคุณลักษณะของไทย, อางแลว, หนา 28.  
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จุดหมาย แตถาไมกาวตอไปใหถึงข้ันท่ีวาแมจะไมมีใครมาชวยมาชักพา เขาก็ริเริ่มและเรียนเองอยางมี

ความสุขได ถาไมไปใหถึงจุดนั้น ก็จบกัน ตัวเด็กเองจะตองกาวไปมีความสุขดวยตัวเองในการเรียน นั่น

คือท่ีหมาย41 

แมแต child-centered education คือการศึกษาท่ีเด็กเปนศูนยกลาง บางทีก็กลายเปน

เขาใจผิดไปถึงขนาดท่ีวาจะปรนเปรอบริการเด็ก ครูตองไปหาทางทําใหเด็กมีความสุข จะตองใหครู

อาจารยนี้คิดมากในการท่ีวาจะทําอยางไรใหบทเรียนสนุกใหเด็กชอบใจมีความสุขสนุกสนาน อันนี้

ถูกตองในข้ันหนึ่งเทานั้น ไมใชเปนจุดหมาย ตองระวังวาจะตองใหมันคืบเคลื่อนหรือสงตอสูข้ันตอน

ตอไปของการพัฒนาในการศึกษา เม่ือออกไปในโลกแหงความเปนจริงในภายนอก ก็จะเท่ียวหาแต

ความสุขสําเร็จแบบจัดตั้ง ถาไมมีความสุขจัดตั้ง ก็ทุกขถนัด และทุกขอยูเรื่อยไป หรือไมก็ตองหา

ความสุขบนความทุกขของคนอ่ืน ก็เบียดเบียนกัน และสรางโลกแหงความทุกข42 

โดยการจัดการศึกษาสุดโตงตามตะวันตกเราอยูทามกลางความเปนจริงของกระแสสังคม 

เม่ือสังคมโดยเฉพาะในดานการศึกษามีความเคลื่อนไหวอยางไร วาโดยเชิงประวัติเปนมาอยางไร มัน

เสื่ อมลงและเจริญ ข้ึนอย างไร  Child-Centered Education แข ง กับ Teacher and Subject-

Centered Education อยางไรมันชนะกันตอนไหน ดวยเหตุผลอะไร เราก็ตองรู ตองทันดวย 

นาพิจารณาวาเรื่องนี้บางทีมันกลายเปนสุดโตงท้ัง 2 อยางทางท่ีถูกมันนาจะเปนมัชฌิมาได

หรือเปลา มัชฌิมาปฏิปทาก็คือการปฏิบัติจัดดําเนินการท่ีสอดคลองกับความเปนจริงของธรรมดา 

การศึกษาท่ีแทก็ตองสอดคลองกับความเปนจริงของธรรมดา พูดถึงการศึกษาท่ีสอดคลองกับความเปน

จริงของธรรมดานั้นเราตองรูดวยปญญาใชไหม นี่ก็คือสัมมาทิฐิ เม่ือรูเขาใจความเปนจริงของธรรมดา

แลว ก็จัดใหสอดคลองกับความเปนจริงได เรียกวา มัชฌิมา คือพอดีกับความจริง เม่ือพอดีกับความ

จริงก็เปนมัชฌิมาเพราะฉะนั้น การศึกษาในพุทธศาสนาเปนมัชฌิมา ซ่ึงคงไมใช Child-Centered 

Education ไมใช Teacher-and Subject-Centered Education ท้ังนั้นแหละ  ท้ังนี้สองอยางนั้นดี

ไมดีจะเปนท่ีสุดโตง 2 ทาง43 

อยางท่ีกลาววาใหคนเอาศักยภาพของเด็กข้ึนมา เราก็บอกวาใหระวังนะ ศักยภาพของเด็ก

นั้นดีแลว แตอยาลืมศักยภาพของชีวิตดวย เรื่องของคนเราไมใชมีแคศักยภาพของเด็ก บางทีเราคิด

แคบไป เราตองดูดวยวาศักยภาพของชีวิตหรือศักยภาพของความเปนมนุษยนี่คืออะไร อีกตัวอยาง

หนึ่ง Child-Centered Education จะเนนเรื่องความแตกตางของเด็กในดานความถนัดอะไรพวกนี้ 

                                           
41พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ขอคิดเพ่ือการศึกษา, (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อและสิ่งพิมพแกวเจาจอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2551), หนา 21-23. 
42พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), โลกข้ึนสหัสวรรษใหม คนตองเปลี่ยนแนวคิดใหม, อางแลว, หนา 

19-20. 
43พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), รูหลักกอนแลวศึกษาและสอนใหไดผล, อางแลว, หนา 113-115. 
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แตอยาลืมวาเด็กตางกัน ไมใชในเรื่องความถนัดอยางเดียว ทางพุทธศาสนาใหแยก ความแตกตาง

ระหวางบุคคลเปน 2 ดาน คือ 1. ดานอธิมุติ คือเรื่องความถนัด ความสนใจ ความพอใจและภูมิหลัง

อะไรตางๆ ตลอดจนความเคยชินท่ีลงตัวอยูตัว ซ่ึงทานเรียกวา วาสนา อยางยกตัวอยางเม่ือก้ี วาไป

หางสรรพสินคา คนหนึ่งเขารานเครื่องบันเทิง คนหนึ่งเขารานหนังสือเปนตน อยางนี้เรียกวาไปตาม

วาสนา 2. ดานอินทรีย คือ ระดับการพัฒนา เชนวา มีศรัทธา มีสติ มีสมาธิ มีปญญาแคไหน

พระพุทธเจาจะสอนคน ตองทรงรูความแตกตางระหวางบุคคลท้ัง 2 ดาน คือ ดานอธิมุติ เรียกวา 

นานาธิมุตติกญาณ และดานอินทรีย เรียกวา อินทริยปโรปริยัตตญาณ 

แตท่ีไดยินพูดกันอยูเวลาพูดถึงความแตกตางของเด็ก มักจะไปเนนเรื่องความถนัด เรา

มักจะพูดถึงดานเดียว แตท่ีจริงความแตกตางตองครบ 2 ดาน ดานอินทรียนี้ตองฝกทุกคน ตอง

พยายามใหไดมากท่ีสุดสูงสุด ไมใชไปดูแตดานความถนัดอยางเดียว ทีนี้ศักยภาพของเด็ก กับศักยภาพ

ของความเปนมนุษย บางทีก็ไมใชอันเดียวกัน เราจะตองพยายามใหเด็กทุกคนเขาถึงสุดยอดแหง

ศักยภาพของมนุษย ใชหรือไม ไมใชเอาแคศักยภาพของตัวเขาเทานั้น44  

การศึกษาจัดตั้งกับการศึกษาท่ีแทการศึกษาท่ีเราจัดทําดําเนินการกันอยูในระบบโรงเรียนนี่ 

ก็คือ การศึกษาจัดตั้งนั้นเอง การศึกษาจัดตั้ง ก็คือไมใชตัวการศึกษาแทจริง หมายความวา เปนการ

จัดตั้งเพ่ือเอ้ือตอการท่ีจะเกิดมีการศึกษาหรือการจัดตั้งท่ีเอ้ือตอการเกิดข้ึนของการศึกษา คือ เรา

จัดต้ังการศึกษาท่ีเปนรูปแบบนี้ข้ึน เพ่ือชวยใหการศึกษาท่ีเปนของจริงเกิดข้ึน หรือพัฒนาข้ึนมาในตัว

เด็ก แตตัวมันเองไมใชการศึกษาเพราะฉะนั้น ท่ีเราเรียกวา การศึกษา ท่ีมีโรงเรียน มีชั้นเรียนจัดเปน

ระดับนั้นระดับนี้ มีกิจกรรมนั่นนี่ จึงเปนเพียงคําสมมุติท่ีเรียกกันไป เปนเพียงการจัดตั้ง ไมใชเนื้อตัวท่ี

แท อันนี้เปนเรื่องสําคัญท่ีตอง เขาใจใหชัด เพราะมันจะมีความหมายโยงไปในทุกเรื่อง ใหเรามองการ

จัดข้ันเรียน และการจัดกิจกรรมท้ังหลาย ในแงมุมท่ีถูกตอง45 

โดยการศึกษาจัดตั้งในดานตาง ๆ เชนความสุขจัดตั้งนั้น ก็คือการจัดสรรปจจัยเก้ือหนุน

จากภายนอกท่ีจะชวยใหเด็กพัฒนาคุณสมบัติท่ีเรียกวาปจจัยภายในของเขาเองข้ึนมา ท่ีจะทําใหเขา

สามารถออกไปอยูในโลกท่ีเปนจริงไดอยางดีท่ีสุด เขาจะตองมีคุณสมบัติท่ีพัฒนาข้ึนในตัวเอง เชน 

ความสามารถมีความสุขท่ีจะเขาไปอยูในสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีความสุขดวยตนเอง สราง

ความสุขใหกับตนเองไดโดยไมตองรอใหคนอ่ืนมาจัดตั้งให นี่เปนจุดสําคัญท่ีตองการเนนในท่ีนี้46 

ท้ังนี้ขอควรระวังเก่ียวกับการจัดการศึกษาจัดตั้ง ดวยการจัดต้ัง ก็คือปจจัยภายนอก ท่ีมี

ผูอ่ืนจัดสรรให แตเด็กก็คือมนุษยคนหนึ่ง ซ่ึงหลังจากเรียนออกจากสถานศึกษาจัดตั้งแลวเขาก็ตองเขา

                                           
44เรื่องเดียวกัน, หนา 115-116. 
45พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), การเสริมสรางคุณลักษณะของเด็กไทย, อางแลว, หนา 25.   
46เรื่องเดียวกัน, หนา 24-25.   
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ไปอยูในโลกแหงความเปนจริง เม่ือไปอยูในโลกแหงความเปนจริงนั้น ก็ไมมีใครมาคอยตามจัดตั้งใหอีก 

เขาก็อยูกับความสุขความทุกขท่ีจะมีจะเปนไปตามธรรมดา เขาจะตองเผชิญกับสิ่งท้ังหลาย โดยเอา

ปจจัยภายในเชนปญญาของตนเองมาใชปฏิบัติจัดการกับปญหาและสถานการณนั้น ๆ รวมท้ัง

ความสามารถท่ีจะมีจะสรางความสุขในตัวเอง ถาเราไมสามารถใชความสุขจัดตั้งปลุกเราใหเขาเกิด

ปจจัยภายในท่ีจะมีความสุขดวยตนเอง แตกลายเปนทําใหเขามีความสุขท่ีข้ึนกับการจัดตั้งแลว เขาจะ

เปนนักพ่ึงพา และจะยิ่งออนแอลง ตอไป เม่ือไมมีใครเสนอความสุขจัดตั้งให เขาก็จะทุกขหนัก 

เพราะฉะนั้นจึงนากลัวมากกิจการท่ีเรียกวาการศึกษาในปจจุบัน นาจะระวังจุดออนนี้ใหมาก ตัวเองก็

เปนการศึกษาจัดตั้งอยูแลว ตอนนี้ก็ไปถึงข้ันท่ีเนนการจัดตั้งความสุข จึงจะตองชัดในกระบวนการของ

การศึกษาท่ีแทในตัวคนเพ่ือจะไมใหไถลผิดพลาดไป มิฉะนั้น นอกจากจะไมพัฒนาความสุขท่ีแทจริง

ข้ึนมาแลว ก็จะทําใหเด็กเปนคนท่ีทุกขงายข้ึน แลวก็ออนแอลงดวย47 

การปฏิรูปการศึกษา คําวา ปฏิรูป เปนคําท่ีนาศึกษา ปฏิรูปนั้นมีความหมาย 2 อยาง คือ 

1. ทําใหกลับเขารูปเดิม เพราะคําวา ปฏิ ก็คือ กลับไปเปนอยางเกา หรือกลับเขาท่ี สวน 

รูป ก็คือ รูปแบบ เม่ือรวมเปน ปฏิรูป จึงแปลวา ปรับรูป หรือปรับใหเขาท่ี คืออาจจะเกิดความเคลื่อน

คลาดออกไป ก็ทําใหเขารูปเดิมท่ีถูกตอง 

2. ทําใหเหมาะสม หมายความวา ปรับแกใหเหมาะกับสภาพท่ีเปนอยู เพ่ือใหไดผลดีตาม

วัตถุประสงคการปฏิรูปในท่ีนี้อาจจะมีความหมายไดท้ัง 2 อยาง คือในบางกรณีก็เปนความหมายแรก 

บางกรณีก็เปนความหมายท่ี 248  

เม่ือมองถึงการท่ีจะใหเปนสังคมแหงการเรียนรู ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษาตลอด

ชีวิตเปนตน ถามองในแงนี้ การปฏิรูปการศึกษาก็กลับไปเปนการปฏิรูปท่ีใชในความหมายแรก คือ 

กลับเขารูปเดิม กลับเขาท่ีเดิม เพราะวาเม่ือเราเปนสังคมแหงการเรียนรู สรางบุคคลแหงการเรียนรู 

เราสรางศัพทใหมคิดกันวาโก แตท่ีจริงบุคคลแหงการเรียนรู ก็คือนักเรียนนี่แหละ ใชไหม เปนศัพทท่ี

เกาท่ีสุด นักเรียนก็คือผูท่ีเอาจริงเอาจังในการเรียน บุคคลแหงการเรียนรู ก็คือนักเรียนนั่นเอง และ

นักศึกษาก็เชนเดียวกันเรียนเปนภาษาไทย ศึกษาเปนภาษาสันสกฤต ถาเปนคําบาลีก็เปนสิกขา ซ่ึง

แปลวา เรียนรู ก็อยูท่ีเองไมไดโปไหน เม่ือพูดวาเปนนักเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู อยูในสังคม

แหงการเรียนรู ท่ีบอกวามันเปนการปรับใหกลับเขาสูรูปเดิม ก็คือวา ถามองตามหลักพระพุทธศาสนา

                                           
47พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทย, (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 

2541), หนา 21.  
48พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), แงคิดขอสังเกตเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา, (กรุงเทพฯ : คุรุสภา

ลาดพราว, 2541), หนา 2. 
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เรื่องนี้ชัดอยูแลว แตเราอาจจะลืมหลักการเดิมไปก็ได ตามหลักพระพุทธศาสนาบอกวา มนุษยเปน

สัตวท่ีฝกไดและตองฝก ท่ีวาฝกก็คือ เรียนรู ฝกหัด พัฒนา49 

ปฏิรูปการศึกษาท่ีแทตองถึงข้ันปฏิรูปอารยธรรม การศึกษาในยุคท่ีผานมาสนองแนวคิดนี้

คือการเอาชนะธรรมชาติ แลวเราก็ไดสรางอารยธรรมอยางท่ีเปนอยูนี้ข้ึนมา จนกระท่ังมาถึงจุดนี้ท่ี

มนุษยเริ่มรูตัววาไมถูกตอง จะตองแกไขใหม แลวจะเอาแนวคิดอะไรมาเปนฐานของการพัฒนาตอไปท่ี

จะทําใหมีการศึกษาท่ียั่งยืน คือ การศึกษาท่ีถูกตอง สอดคลองกับความเปนจริงของธรรมชาติ แลวทํา

ใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนแลวก็นํามาซ่ึงอารยธรรมท่ียั่งยืนดวย ก็คิดวาจะตองหันกลับมาสูแนวคิด 

กลาวคือ การพัฒนาความสามารถพิเศษของมนุษยท่ีจะมาชวยปรับระบบความสัมพันธในการอยู

รวมกันในโลกท้ังหมดนี้ใหเปนไปในทางประสานเก้ือกูลแกกันและกัน เปนสุขไรการเบียดเบียน หรือ

อยางนอยเบียดเบียนกันนอยลงการศึกษาอยางท่ีวามานี้จะชวยใหมีการพัฒนาท่ียั่งยืน และทําให

มนุษยสามารถสรางสรรคอารยธรรมท่ียั่งยืน เปนการศึกษาท่ีถูกตองสอดคลองกับความรูความเขาใจ

ในความเปนจริงของระบบความสัมพันธของธรรมชาติ จึงเปนการศึกษาท่ียั่งยืน และถาทําได ก็จะเปน 

การปฏิรูปการศึกษา ท่ีถึงโคนถึงรากของอารยธรรม50 

การปฏิรูปการศึกษาท่ีไมสนใจเรื่องความสัมพันธระหวางการศึกษากับศาสนาการศึกษา

ปจจุบันท่ีเรามองแยกศาสนามาเปนแบบนี้ ก็เพราะเราจัดการศึกษาแบบสมัยใหมข้ึนมาเปนระบบ

ตางหาก แลวการศึกษาสมัยใหมนั้นก็พัฒนาคนข้ึนมาใหเขามีแนวคิด มีลักษณะบุคลิกภาพของเขาอีก

แบบหนึ่ง มีการดําเนินชีวิตอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงก็จะกลายเปนวัฒนธรรมท่ีสืบเนื่องจากการศึกษาแบบ

ปจจุบัน 

การศึกษาสมัยใหมท่ีจัดกันมา ไดมองเห็นกันมากข้ึนวา ชักจะมีความหมายแคบและเพ้ียน

ไปกลายเปนแคความรูขอมูล และการท่ีจะไดเครื่องมือทํามาหากิน แมกระท่ังเปนความเกงในการหา

ผลประโยชน ความหมายท่ีแทเหลือแคเปนเงา ๆ และไมคอยเอาใจใสกัน คือ การพัฒนาความเปน

มนุษย ทําใหคนมีความเปนอยูดีงามข้ึน มีพฤติกรรม จิตใจ และปญญา ท่ีจะสรางสรรคชีวิตและสังคม

ใหประเสรฐิ เปนอารยะ มีสันติสุข51 

ปฏิรูปการศึกษาคงไมไปไหน ถามองไมเห็นพุทธศาสนาในการศึกษาของสังคมไทย โดย

ความเปนมาในการตั้งกรมการศาสนาและกระทรวงศึกษาธิการ เดิมกระทรวงศึกษาธิการก็คือถาเรา

ยอนไปดูเหตุผลในการตั้งกระทรวงธรรมการของในหลวงรัชกาลท่ี 5 ก็คือตองการใหศาสนามาเอ้ือตอ

การศึกษา หรือมองการศึกษากับศาสนาเปนเรื่องเดียวกัน มุงหวังวาศาสนาจะชวยใหการศึกษาได

                                           
49เรื่องเดียวกัน, หนา 10.  
50เรื่องเดียวกัน, หนา 47. 
51พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), สารัตถธรรม, (กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2544), หนา 204-205. 
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พัฒนาสรางสรรคพัฒนามนุษยท่ีดีมีคุณภาพ เปนคนดีของสังคม มีวิถีชีวิตท่ีดีงามไดแทจริง จึงตั้งเปน

กระทรวงธรรมการข้ึน ใหธรรมเปนหลักใหญอันนี้เปนเรื่องเกา ซ่ึงเราจะเห็นความสัมพันธระหวาง

การศึกษากับศาสนา แตในสมัยใหมนี้นาน ๆ เขาก็หางเหินกัน จนกระท่ังเดี่ยวนี้เรียกวา ตีไมแตก แลว

มองเห็นเปนคนละอยาง จนมาถึงเวลานี้เม่ือเรามีการฟนฟูปฏิรูป เราจะมีความสามารถแคไหนท่ีจะทํา

ใหสองอยางนี้มาเอ้ือตอกันได อันนี้ถือวาเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก ตองคิดกันใหลงตัว เรียกวา ลงมาท่ีฐาน

เลยตองขอบอกวา เวลานี้เรามองแบบตะวันตกมากไป คือมองความหมายของศาสนาแบบตะวันตกซ่ึง

ไมเหมือนกับเรามองศาสนาของเรา ศาสนาของเรามีความหมายไปคนละทิศกันเลยกับเรา คําวา

การศึกษา ก็มีความหมายไมเหมือนกัน52 

โดยการศึกษาตองทําคนใหเปนคนท่ีมีความสุข ความสุขนั้นเปนองคประกอบสําคัญอยาง

หนึ่งในกระบวนการการศึกษา หรืออาจจะเรียกในแงจริยธรรมวาเปนองคประกอบสําคัญในจริยธรรม 

คือ จริยธรรมท่ีดีจะมีไมไดถาขาดความสุข และการศึกษาก็เชนเดียวกัน การศึกษาท่ีสําเร็จจะมีไมได 

ถาไมสามารถทําคนใหมีความสุขวาทําอยางไรจะใหคนเรียนรูดวยความสุข หรือมีความสุขในการเรียน 

หรือเรียนอยางมีความสุข เขาใจวาในนโยบายปฏิรูปการศึกษาก็มีขอนี้ดวยแตนาจะเลยไปถึงจุดท่ีวา 

การศึกษาตองทําคนใหเปนคนท่ีมีความสุขไมใชแคเรียนอยางมีความสุขแตใหเปนคนมีความสุข เปน

คนมีความสุขจนกระท่ังวามีความสุขไปตลอดเวลา เพราะฉะนั้น เม่ือเรียนก็เรียนอยางมีความสุขดวย 

ขอนี้จะตองพูดดวยการเทียบฝายตรงกันขามเพ่ือจะใหชัดข้ึน ก็คือ การศึกษาท่ีผิดพลาดจะทําใหเกิด

ภาวะท่ีตรงกันขาม คือ ทําใหยิ่งหิวโหยกระหายความสุข การศึกษาท่ีผิดพลาดทําใหคนท่ีเรียนไปๆ 

กาวหนาไป ยิ่งจบชั้นสูงข้ึนก็ยิ่งหิวโหยความสุขมากข้ึน ขาดแคลนความสุขมากข้ึนจนกระท่ังเขา

ออกไปพรอมดวยความหิวโหยนี้ แลวโลดแลนไปในสังคมเพ่ือจะแสวงหาความสุขใหกับตนเองและแยง

ชิงความสุขกัน แลวก็กอความเดือดรอนเบียดเบียนแกผูอ่ืน53 

 

 3.3.2 การบริหารและการจัดการการศึกษา 

  การบริหารและการจัดการการศึกษา คือการดําเนินงานของกลุมบุคคล หนวยงาน องคกร 

ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการปฏิรูปหรือพัฒนาการจัดการการศึกษา ซ่ึงอาจเปนการดําเนินงานของ

ผูบริหารรวมกับครูหรือบุคคลากรในโรงเรียน อธิการบดีหรือผูบริหารรวมกับอาจารยในมหาวิทยาลัย 

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการรวมกับอธิบดีกรมตาง ๆ  และครูอาจารยในสถาบันการศึกษาตาง ๆ ละ

กลุมบุคคลเหลานี้ตางรวมมือกันพัฒนาคนใหมีคุณภาพท้ังสิ้น การจะพัฒนาคนใหมีคุณภาพไดนั้น 

จะตองมีการดําเนินการในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคารสถานท่ีและ

                                           
52เรื่องเดียวกัน, หนา 206-207.  
53พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), แงคิดขอสังเกตเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา, อางแลว, หนา 15.  
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พัสดุครุภัณฑ การสรรหาบุคคลมาทําการสอนในสถาบันการศึกษา การปกครองนักเรียนเพ่ือให

นักเรียนเปนคนดีมีวินัย และอ่ืน ๆ ซ่ึงการดําเนินงานเหลานี้เรียกวา ภาระกิทางการบริหารการศึกษา 

หรือ งานบริหารการศึกษา นั่นเอง โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาผูเรียน ซ่ึงสามารถแบงการ

บริหารงานและการจัดการการศึกษาตามหนวยงานและองคกรตาง ๆ ไดดังนี้ 

รัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ เราจะตองศึกษาวิเคราะหสังคมท่ีเจริญแลว ท้ังอเมริกาท้ัง

ญ่ีปุน และประเทศท่ีกาวล้ํานําหนาท้ังหลาย จะตองกําหนดไวในนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะในทาง

การศึกษา จะตองมีการตั้งกลุมวิเคราะหวิจัยสังคมอเมริกัน วิเคราะหวิจัยสังคมญ่ีปุน วาเปนอยางไร 

ทุกแงทุกดาน54 

การศึกษาตามประเทศท่ีเจริญท่ีวาจะเจริญอยางอเมริกา เรารูจักอเมริกาหรือเปลา หรือ

มองเห็นแคภาพผิวเผินเทานั้นแลวดูประเทศใกลเคียง ประเทศท่ีเขากําลังพัฒนาท่ีอยูในระดับกาวหนา 

พวกนี้เราตองทัน ไมวาจะเปนฮองกง เกาหลี ไตหวัน สิงคโปร จนกระท่ังญ่ีปุน เราตองรูวาขณะนี้เขา

เปนอยางไร เริ่มตั้งแตสภาพการศึกษาแนวทางของเขานั้นชัดทีเดียว ท่ีเขานํามาไดนี่ เพราะเขาพัฒนา

ทางดานการศึกษาข้ึนมานําการพัฒนาเทคโนโลยี ถาเขาจะกาวทันความเจริญทางอุตสาหกรรม เขา

จะตองวางแผนดานกําลังคนใหเขมพอ ตองใหการศึกษาทางวิทยาศาสตรอยางดีใหเปนฐานของการ

พัฒนาเทคโนโลยี ท่ีจะมาสรางความกาวหนาทางอุตสาหกรรมแตเราจะไมเอาแคนั้น คือ ตอนแรกเรารู

ตระหนักวาการศึกษาจะตองสอดคลองกับเปาหมายและแนวทางในการพัฒนา และใหการศึกษาเปน

สวนท่ีนําการพัฒนา แตนอกเหนือข้ึนไปกวานั้นเราตองมองดวยวาประเทศเหลานั้นมีปญหาอะไรท่ีเปน

จุดออนเปนขอบกพรองเราจะตองเติมใหเต็ม55 

ท้ังนี้การบริหารและการจัดการการศึกษาตองพัฒนาใหสอดคลองกับสังคมไทย โดยเรา

จะตองมาคิดกันใหหนักวา เราจะพัฒนากันตอไปอยางไรใหเหมาะกับตัวเอง หรือใหสอดคลองกับ

ลักษณะเฉพาะของสังคมของตน ท่ีไมเหมือนกับสังคมอ่ืนท่ีเราไปตามอยาง คือเราจะตองศึกษาความ

ตองการของสังคมของเราวาเปนอยางไรแน เพราะวาท่ีเปนอยูนี่ มันไมไดเปนไปตามความตองการของ

ตัวเองแทจริงเปนอันวา ตอไปนี้ จะตองพิจารณาใหชัดเจนวา เราจะพัฒนาอยางไร ใหสนองความ

ตองการท่ีเปนจริงของตัวเอง และทําใหความเจริญนั้นเกิดข้ึนในเนื้อตัว โดยสอดคลองกับสภาพความ

เปนจริงของเราถาเราจับจุดนี้ไมได ถาเรามองไมชัด การพัฒนาท่ีเกิดข้ึนก็จะไมสอดคลอง ไมเพ่ิมขยาย

ข้ึนมาในเนื้อตัวจากภายใน นอกจากนั้น ความเจริญท่ีรับเอาของสําเร็จจากภายนอกเขามา ก็จะไมยอย

เขาเปนเนื้อตัวของเราตกลงวา ตอนนี้ก็มีขอสําคัญท่ีวา สังคมของเรานี้มีลักษณะตางจากประเทศท่ี

พัฒนาแลว ซ่ึงเราจะตองคํานึงถึง และรูตัวตระหนักอยูเสมอ ซ่ึงเปนเครื่องเตือนใจใหเราตองศึกษา

                                           
54พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), รุงอรุณของการศึกษา เบิกฟาแหงการพัฒนาท่ียั่งยืน, อางแลว, หนา 115.   
55เรื่องเดียวกัน, หนา 117-118.    
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ความตองการของสังคมของเราใหชัดเจน แลวพัฒนาใหตรงกับความตองการของสังคมของเรา แลวก็

พัฒนาใหประสานยอยเขาเปนเนื้อตัวของเราเองได ไมใชเปนของแปลกแยกแปลกปลอมท่ีเอามาเปน

เปลือกหุมหอตัว อยางท่ีเปนอยูในปจจุบันนี้ ซ่ึงเปนปญหา เพราะวาไมยอย คือเอามาแลวยอยเขาใน

ตัวไมได56 

การชวยกันสรางสรรคปญญาเพ่ืออนาคตของมนุษยชาติท้ังหมด ถาจะพูดในแงวาเปน

ยุทธศาสตรชาติ ก็คงจะตองวางเปนสองชั้น คือตองมียุทธศาสตรชาติสองชั้นดวยกัน ไดแก 

ข้ันท่ี 1. ยุทธศาสตรชาติเพ่ือชาติ คือยุทธศาสตรชาติ เพ่ือสรางสังคมไทยใหดีใหงาม มี

ความเจริญทันเขา ไมแพเขาตลอดจนชนะเขา อยางนอยไมใหถูกเขาครอบงํา 

ข้ันท่ี 2. ยุทธศาสตรชาติเพ่ือโลก อันนี้ก็ตองมีดวย โดยเฉพาะในยุคปจจุบันนี้ถือวาเปนการ

เริ่มท่ีสําคัญ เพ่ือนําไปสูการอยูรอดปลอดภัย และสันติสุขของมนุษยชาติในข้ันตน เราตองแขงขันให

ชนะเขา แตเหนือกวานั้นก็คือ เราควรจะข้ึนไปเหนือการชนะเหนือกวาการแขงขัน มาสูสถานะท่ีจะได

ชวยเหลือเก้ือกูลโลก เพ่ือทําใหเกิดประโยชนสุขแกมนุษยชาติอยางแทจริง57 

โดยการจัดตั้งระบบกัลยาณมิตรเรารูอยูวา สิกขาคือการศึกษา เปนสภาวะ กระบวน

การศึกษาท่ีแทจริงเปนไปตามธรรมชาติในตัวคน แตพวกเราชาวสังคมมนุษยท่ีฉลาด ก็จัดตั้งวางระบบ

การศึกษาข้ึนมา จัดแยกเปนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา สรางท่ีเรียนเปนโรงเรียน 

เปนวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน มีกระทรวงศึกษาธิการ มีทบวงมหาวิทยาลัย มีสภา

การศึกษา ฯลฯ นี้ก็คือการศึกษาจัดตั้งเปนเรื่องของวินัยท่ีจะใหไดผลตามธรรมถาวาตามหลักของพุทธ

ธรรม ก็คือ การจัดตั้งระบบกัลยาณมิตรข้ึนมานั่นเอง อยางนอยครูตองรูทันวา ตรงไหนเปนสมมุติ 

ตรงไหนเปนสภาวะ พอใครพูดวา การศึกษา ก็อยางง อยาสับสน ตองแยกไดวาท่ีเขาพูดนั้น เปน

การศึกษาฝายธรรม การศึกษาตามสภาวะ คือเปนสิกขาในตัวคน หรือเปนการศึกษาฝายวินัย เพ่ือจะ

มาหนุนหรือมาผลักดันการศึกษาฝายธรรม แลวพยายามทําใหเปนไปตามทางท่ีถูกตองของมันถา

การศึกษาไมเกิดมีผลตามธรรม ก็แสดงวาการศึกษาข้ันวินัย ท่ีเปนระบบกิจการทางสังคม คือ

การศึกษาจัดตั้งของเราลมเหลว นี่ก็คือ เราไมเขาถึงธรรม ไมชัดเจนในความจริงของธรรมชาติ 

การศึกษาของเราจึงไมสําเร็จผลเปนจริง58 

การศึกษาตองเริ่มตนท่ีบานแลวสานตอท่ีโรงเรียนเพราะเหตุท่ีการศึกษาเปนเรื่องของชีวิตท่ี

มีความเปนจริงอยางนี้ มันก็เริ่มต้ังแตเด็กเกิด ดังนั้นบุคคลผู ใหการศึกษาท่ีสําคัญ ก็อยางท่ี

                                           
56เรื่องเดียวกัน, หนา 120. 
57พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การสรางสรรคปญญาเพ่ืออนาคตของมนุษยชาติ, อางแลว, หนา 7-8. 
58พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับการฝกหัดครู, (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อสารและสิ่งพิมพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2551), หนา 48-49.  
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พระพุทธศาสนาบอกแลววา พอแมเปนบูรพาจารย คือเปนครูตนฉะนั้น การศึกษาจึงตองเริ่มตนท่ีบาน 

ทีนี้ก็มานึกวาในแงนี้ ทําอยางไรจะใหโรงเรียนชวยโยงการศึกษาไปถึงบาน โดยเปนตัวกลางท่ีกระตุน

ใหบานทํา หนาท่ีทางการศึกษาอันนี้ ถาทําอันนี้ได คิดวาสังคมไทยจะประสบความสําเร็จมาก คือ 

โรงเรียนจะตองไมจํากัดบทบาทอยูเฉพาะท่ีโรงเรียนโดยโรงเรียนจะตองทําหนาท่ีเปนตัวกระตุน หรือ

จะเรียกวานําหรืออะไรก็แลวแต ใหการศึกษาท่ีบานดําเนินไปดวย และชวยเปนพ่ีเลี้ยงของพอแมดวย 

ในเรื่องการจัดการศึกษาใหแกลูก เม่ือใครมีลูก ก็ใหตระหนักในบทบาทของพอแมในฐานะเปนครูตน 

ท่ีพระเรียกวาเปนบูรพาจารย คือเปนอาจารยคนแรกแลวก็ชวยเด็กใหพัฒนาชีวิตไปอยางมีการศึกษา 

เชน กินอยูเปน ดูเปน ฟงเปน ฯลฯ อยางท่ีพูดมาแลวถาโรงเรียนทําหนาท่ีนี้ไดไปประสานกับบาน จะ

เปนกาวใหญกาวหนึ่งของการศึกษา ซ่ึงเปนกาวท่ีนาจะเปนเนื้อแทดวยคิดวาอยางนั้น59 

ผูบริหารการศึกษาตองเกงในเม่ือการศึกษามีท้ังสวนท่ีเปนธรรม คือตัวของธรรมชาติท่ี

เปนไปตามกฎแหงเหตุปจจัย และสวนท่ีเปนวินัย คือการจัดตั้งวางระบบเปนกิจการในสังคม ผูท่ีจะ

บริหารและดําเนินงานการศึกษาใหไดผล จึงตองเกงท้ัง 2 ดาน คือ 1. ตองเขาถึงความจริงของ

ธรรมชาติ คือข้ันของธรรม ถาไมไดขอนี้แลว การศึกษาไมมีทางสําเร็จผล และจะเกิดปญหาความ

วิปริตปรวนแปรเคลื่อนคลาดเขวไปตาง ๆ แทนท่ีจะไดผลดี ก็กลับจะเกิดผลราย ไมระยะสั้นก็ระยะ

ยาว 2. ตองสามารถจัดตั้งบนฐานของความจริงนั้น คือข้ันของวินัย หมายความวา เอาความจริงใน

ธรรมชาตินั้นมาจัดสรรเปนระบบในสังคมมนุษย บริหาร อํานวยการ จัดการเรียนการสอน การวัดผล

ใหผลดีเกิดข้ึนเปนการศึกษาในคน60 

การแกปญหาจากการศึกษาท่ีไมตรงจุดถาหากวา ผูบริหารประเทศและนักการศึกษาไม

รูเทาทันไมมีความคิดเขาใจท่ีเจาะลึก ก็ยิ่งแกปญหาไมทัน ไมตรงจุด สับสน แลวก็พัฒนาแบบตั้งตัวไม

ติด แลวทีนี้แทนท่ีจะเปนผูนําสังคม การศึกษาโดยเฉพาะผูบริหารประเทศ ก็จะตองเปนผูทํางานแบบ

ตามแกปญหาเฉพาะหนาอยูเรื่อยไป ปลอยใหการศึกษาเปนตัวสนองตามสังคม แทนท่ีจะนําสังคม ครู

ก็เปนผูตามคานิยมของสังคม ไมเปนผูนําของสังคมเม่ือแนวทางของสังคมเปนไปในทางกอใหเกิด

ปญหา การศึกษาไทยตามสังคมก็คือไปชวยเพ่ิมปญหาขยายปญหาใหมากยิ่งข้ึน เพราะฉะนั้น โดยนัย

นี้ การศึกษาไทยท่ีดําเนินมาในสายความเจริญแบบท่ีวามาตั้งแตตนนั้นเม่ือกาวสูยุคใหม ก็จึงเปลี่ยน

บทบาทจากการเปนผูแกปญหามาสูความเปนตัวการสรางปญหา หรือผานจากยุคแกปญหามาเปนยุค

กอปญหา61 

                                           
59พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), รูหลักกอนแลวศึกษาและสอนใหไดผล, อางแลว, หนา 159-160.  
60พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับการฝกหัดครู, อางแลว, หนา 104.  
61พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), เพ่ืออนาคตของการศึกษาไทย, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2536), หนา 

213-214.  
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ปญหาการศึกษาท่ีจะตองแก คือปญหาของสังคมของเราในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับ

การศึกษา หรือเปนปญหาทางการศึกษาท่ีจะตองแก 7 ประการ 

1. การศึกษาสมัยใหมไดทําใหเด็กแปลกแยกจากชุมชนหรือทองถ่ินของตน ซ่ึงการแปลก

แยกนี้อาจจะมีลักษณะท่ีรุนแรงถึงกับทําใหดูถูกวิถีชีวิตของชุมชน ไมมีความภูมิใจในถ่ินของตน ใน

วัฒนธรรมของตน เม่ือไมภูมิใจและไปดูถูกเสียแลว ก็เลยไมยอมรับ ไมอยากศึกษา เขาไมถึง และเลย

ไมรูจักท่ีจะนํามาใชใหเปนประโยชน นอกจากนั้น เม่ือแปลกแยกจากชุมชนทองถ่ินของตน ก็จะมี

ลักษณะอีกประการหนึ่งคือ เกิดชองวางระหวางพอแมกับลูก เกิดชองวางระหวางคนรุนใหมกับคนรุน

เกา ลูกไมสืบตออาชีพพอแม คนรุนใหมเขากับชุมชนเดิมไมได ตอจากนั้นในแงของวัฒนธรรม ภูมิ

ธรรมภูมิปญญาของทองถ่ินก็ถูกละเลยทอดท้ิง สิ่งเหลานั้นก็คอย ๆ เลือนรางหายไปเหมือนกับถูก

ทําลายไปเอง ไมมีผูสืบตอ 

2. การศึกษาเปนการดึงคนจากชนบทเขามาสูเมือง การศึกษาของเรานั้น แตเดิมมาท่ีเราจัด

ข้ึนมีลักษณะอยางหนึ่ง คือ การสนองระบบราชการโดยผลิตคนเพ่ือเขารับราชการ แลวในปจจุบันมัน

ก็ขยายมาถึงวา เพ่ือมารับใชระบบอุตสาหกรรมดวย ซ่ึงท้ังหมดมีลักษณะอยางเดียวกัน คือเปนการดึง

คนจากชนบทเขามาสูเมืองท้ังนั้น ทีนี้ตอมา ปญหาก็มีข้ึนใหมอีกวา พอดึงไปดึงมา มากันมากเขามาก

เขาในท่ีสุดงานไมพอทํา ก็เกิดปญหาการวางงานข้ึนในเมือง ท่ีนี้ทางฝายชนบท คนดีมีคุณภาพออกไป

เขาเมืองหมด ก็เกิดอาการขาดแรงงานท่ีจะพัฒนาทองถ่ิน และในเวลาเดียวกัน คนท่ีเราดึงเขามาสู

เมืองนั้นก็กลายเปนคนท่ีแปลกแยกจากชุมชนเดิม เขามากรุงเทพฯ แลวกลับไปทองถ่ินไมไดอีก 

กลายเปนคนท่ีไรประโยชน จะมาชวยในเมืองก็ชวยไมไดเพราะวาเต็มเสียแลว จะกลับไปชวยทองถ่ิน

ตัวเองก็ไมรูจักชุมชนนั้น แปลกแยกเขากับเขาไมได และทําอะไรไมไดก็อุดตันหมด 

3. ปญหาความไมเสมอภาคแหงโอกาสในการศึกษา การกระจายโอกาสในการศึกษาไม

ท่ัวถึงหรือไมสมํ่าเสมอ ซ่ึงก็เปนผลพวงมาจากการดําเนินการศึกษาแบบนี้ท่ีมีความพรอมไมเพียงพอ 

ตั้งแตรัฐไดเริ่มตนมาจนตลอดเวลาเทาท่ีผานมานี้ เราตองแกปญหาเรื่องการกระจายโอกาสทาง

การศึกษากันมาเปนปญหาหนักท่ีเดียว แมวาเราจะประสบความสําเร็จพอสมควรในระดับประถม

ศึกษา ซ่ึงเดียวนี้มีความเสมอภาคมากทีเดียว แตในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เราก็ยังอยู

หางไกลจากความสําเร็จและแมในระดับประถมศึกษานั่นเอง กวาจะมาถึงจุดนี้ไดมันก็กินเวลาตั้ง

เทาไร และระหวางนั้นมันไดทําใหมีปญหาแทรกซอนหรือคูขนานอะไรเกิดข้ึนบาง 

4. ปญหาปฏิสัมพันธระหวางสังคมกับการศึกษา คือ การท่ีเราพัฒนาใหทันสมัย สรางความ

เจริญทางวัตถุ แลวระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมเขามา เราพยายามเขาสูระบบอุตสาหกรรมนั้น ถาไมมี

สติยับยั้งใหดีไมรอบคอบ แกปญหาไมเปนในระดับชาติและการศึกษาไมรูจักนําสังคม ก็ทําใหระบบ

วัตถุนิยมเฟองฟู ทีนี้วัตถุนิยมท่ีเฟองฟูในลักษณะท่ีไมมีการนําทาง หรือปราศจากการศึกษาท่ีถูกตอง

ไมมีเปาหมายท่ีชัดเจน ก็จะเปนวัตถุนิยมในลักษณะท่ีสงเสริมใหเกิดคานิยมบริโภค ซ่ึงเปนวัตถุนิยมใน
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ดานท่ีไมดีถาเปนวัตถุนิยมในดานสงเสริมการผลิตก็ยังดี แตนาเสียดายท่ีของเรานี่มันเปนคานิยม

บริโภค 

5. ความเสื่อมของสถาบันครู ครูมีสถานภาพทางสังคมตกตํ่า เสื่อมโทรมลงไป ลดคุณคา

จากความเปนปูชนียบุคคล ปจจุบันนี้ แมแตตัวครูเองก็ยังไมคอยจะยอมเปนปูชนียบุคคลแลว และ

สังคมก็ไมคอยยอมรับดวย ฐานะของครูซ่ึงเคยเปนท่ีเคารพนับถือเดี๋ยวนี้เสื่อมทรามลงมาก นอกจาก

เสื่อมสถานภาพในทางสังคมแลว ก็มีคุณภาพเสื่อมลงดวย เสื่อมลงต้ังแตการท่ีเอาคนท่ีมีสติปญญา

คอนขางตอยมาใหครุศึกษา เพราะวาการเขาสูอาชีพครูกลายเปนทางเลือกสุดทาย เม่ือเปนทางเลือก

สุดทายก็ไมมีโอกาสท่ีจะคัดเลือกคนดีมีคุณภาพ ซํ้ารายรัฐเองก็อาจจะไมคอยมีนโยบายสงเสริม

คุณภาพครูดวย 

6. ความเสื่อมโทรมจากคุณธรรมจริยธรรม และมีปญหาทางจิตใจ เริ่มตั้งแตครูสอน

จริยธรรมนอกจากครูจะเปนอาชีพหางแถวแลว ลึกลงไปในบรรดาครูดวยกัน ครูจริยศึกษาเปนครูหาง

แถวในบรรดาครูท้ังหมด เพราะฉะนั้น เม่ือครูก็แยอยูแลว ครูจริยศึกษายิ่งแย แลวจริยศึกษาจะไมแย

ไดอยางไร มีผูพูดกันมาอยูเรื่อยวา เอาคนท่ีสอนอะไรไมไดไปสอนศีลธรรม ไปสอนจริยธรรม ปจจุบันนี้ 

สังคมตระหนักถึงปญหาจริยธรรมมากข้ึนแลว เพราะเราประสบปญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของสังคม

นี้มากมาย เราก็เริ่มตื่นตัว แตวาจริยศึกษาก็ไมทันการอยูนั่นเองนอกจากการขาดครูทางดาน จริย

ศึกษาท่ีมีคุณภาพแลว หันมาดูระบบการศึกษาของเราท้ังหมดอยางการสอบเขามหาวิทยาลัยนี้ ท้ัง ๆ 

ท่ีวาเราจะตองสงเสริม จริยศึกษาแตเวลาสอบคัดเลือกคนเขามหาวิทยาลัย เราก็ยังเอาแตเนื้อหาวิชา

หลักอยูนั่นแหละ เม่ือทางมหาวิทยาลัยไมไดเรียกรองจริยธรรมแลวโรงเรียนมัธยมจะไปสอนทําไม ทาง

ฝายมัธยมก็ใหการศึกษาท่ีเนนเนื้อหาวิชาไปตามเดิม ทีนี้ สุขภาพจิตของคนก็เสื่อมโทรมลงไป เหมือน

ในประเทศพัฒนาท้ังหลาย มีความเครียด ความกระวนกระวาย โรคจิตความเห็นแกตัว การแกงแยง

แขงขัน ไรน้ําใจ 

7. ความเขาใจตอความหมายของการศึกษา ปญหานี้หยั่งลึกลงไปถึงรากฐานทีเดียว ดังท่ี

พูดวาเราใหการศึกษากันมาในระบบนี้ โดยเริ่มดวยการท่ีจะแกปญหาเฉพาะหนา เม่ือแกปญหานั้น

ผานไปแลวเราไมไดกลับมาต้ังหลักใหดีการศึกษาเปนเครื่องมือผลิตคนเขารับราชการ และการท่ีจะ

กาวหนามีฐานะในสังคม มีลาภ ยศมีทรัพยสมบัติวัตถุบริโภคมาก สนองคานิยมท่ีจะเปนเจาคนนายคน 

และตอมาก็สนองคานิยมบริโภคดวยตอมา ชาวบานท่ัว ๆ ไปเขามองการศึกษาในความหมายอยางไร 

เขาไมเขาใจความหมายของการศึกษาวา เปนการพัฒนาความสามารถท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ชุมชนของตน แตเขาเขาใจการศึกษาวาคือเครื่องมือในการเลื่อนสถานะทางสังคม อันนี้ชัดเจนมาก

ทีเดียว ซ่ึงก็เปนผลพวงมาจากการดําเนินการศึกษาอยางสมัยใหมตั้งแตตนนั่นแหละ ผลก็คือ 

ประชาชนปจจุบันกําลังเริมหมดศรัทธาในการศึกษา ประชาชนเริ่มไมเห็นคุณคาของการศึกษา 

เพราะวาไมสนองความตองการของเขา อันนี้ก็เปนอันตรายยิ่งใหญดวย 
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สาเหตุใหญ ๆ ของปญหา คือ 1. การทําประเทศใหทันสมัย แตตอมาเม่ือจุดหมายเดิมเสร็จ

สิ้นแลว ไมไดปรับเปลี่ยนการกระทํา และไมไดตั้งเปาหมายใหมรับใหพอดี การทําใหทันสมัยนั้นก็เลย

กลายเปนการตามฝรั่งไป 2. การทําใหเด็กแปลกแยกจากชุมชน และชุมชนแตกสลาย ชนบทสูญเสีย

ทรัพยากร ทรุดโทรมออนแอ 3. วัตถุนิยมท่ีมาออกผลในดานคานิยมบริโภคและ 4. การไมรูจัก

สังคมไทย นี้เปนขอสําคัญมาก62 

สถาบันราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยท่ีใกลชิดอยูกับทองถ่ิน ทําอยางไรจะสื่อใหพอแมให

การศึกษาท่ีถูกตองแกเด็ก คือใหเปนพอแมท่ีดี ท่ีพระพุทธเจาเรียกวาเปน ผูนําเสนอโลกแกลูก" หนาท่ี

แรกของพอแม คือแสดงโลกแกลูก เด็กจะเปนอยางไรข้ึนอยูกับผูท่ีแสดงโลกหรือนําเสนอโลกขณะนี้

พอแมแทบจะไมไดเปนผูนําเสนอโลก แตปลอยใหทีวีทําหนาท่ีแทน ทีวีนําเสนอโลกท่ีทารุณโหดราย 

เต็มไปดวยการแยงชิง มีแตการแสวงความสุขสําราญอยางเห็นแกตัวโดยไมถูกตองเด็กจึงมีทัศนคติตอ

โลกแบบผิด ๆ การศึกษาผิดตั้งแตท่ีบานแลวกวาจะไปถึงโรงเรียนก็แกยากการศึกษาจะตองลงไปจัด

วางรากฐานใหดี อุดมศึกษาเปนการศึกษาสูงสุด แตการแกปญหาตองแกตั้งแตรากฐาน ไปชวยพอแม

ใหการศึกษาใหลูกอยางถูกตองใหมีความสํานึกในฐานะพอแมท่ีพระพุทธเจา ตรัสวาเปนพรหม คือเปน

ผูแสดงหรือนําเสนอโลกแกลูก เปนบูรพาจารย คือเปนอาจารยแรก หรือเปนครูตนใหได แลวเราก็จะ

แกปญหาของสังคมไทยได รวมท้ังปญหาเรื่องจริยธรรมดวยการศึกษาท่ีแท ซ่ึงเปนองครวม จะ

แกปญหาแบบบูรณาการไปดวยกัน63 

ท้ังนี้การจัดการเรียนการศึกษาทุกคนท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม อยางนอยจะตองมี

ปญญาท่ีแยกได ระหวางไอทีท่ีเปนทาสของตัณหา กับไอทีเพ่ือปญญาท่ีสรางสรรค โดยเฉพาะผูบริหาร

ประเทศ ซ่ึงกุมนโยบายท่ีนําทิศทางของสังคมจะตองมีแนวคิดความเขาใจท่ีชัดเจน และมีเจตจํานงท่ี

มุงม่ันแนวไปในการปฏิบัติตอไอที ท้ังในระดับของผูผลิต ในระดับของผูนําเสนอ และในระดับของผู

เสพ-บริโภค-ใชใหเปนไปในทางแหงปญญาสรางสรรคท่ีเอ้ือเก้ือหนุนตอการพัฒนามนุษยขอใหจับ

สาระใหได สาระของเรื่องท้ังหมดอยูท่ีวา เราตองจัดระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและสังคม

นี้ ใหเปนสภาพเอ้ือตอการท่ีมนุษยจะพัฒนาชีวิตของตน แลวชีวิตมนุษยท่ีพัฒนาดีนี้ ก็จะกลับมาเอ้ือ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม ใหระบบสัมพันธของทุกสิ่งทุกอยางเปนอยูเปนไปดวยดี64 

โดยรัฐจะตองเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ในฐานะท่ีเปนรากฐานของ

วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี จะตองสงเสริมใหถูกทิศทาง โดยไมเห็นแกผลประโยชนเฉพาะ

                                           
62เรื่องเดียวกัน, หนา 218-227.  
63พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ขอคิดเพ่ือการศึกษา, อางแลว, หนา 11-12. 
64พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), โลกข้ึนสหัสวรรษใหมคนตองเปลี่ยนแนวคิดใหม, อางแลว, หนา 

68.  
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หนา เชน เห็นแกประโยชนจากเทคโนโลยีท่ีไดมาทางอุตสาหกรรมจะมุงแตผลประโยชนจาก

อุตสาหกรรมไมไดถาไมไดสรางวิทยาศาสตรเปนฐานไวใหดี แลวจะพัฒนาอุตสาหกรรมระยะยาวได

อยางไร เพราะวิทยาศาสตรเปนฐานแกเทคโนโลยี ตัวเองอยากจะเปนนิกส อยากจะเจริญดวย

อุตสาหกรรม ถาไปมุงพัฒนาทางดานเทคโนโลยี ก็จะตองไปรับเทคโนโลยีสําเร็จรูปจากเขามาโดยไมได

เปนผูผลิตสักที เปนแตผูบริโภคเทคโนโลยี ถาจะผลิตเทคโนโลยี ก็ตองสงเสริมวิทยาศาสตรบริสุทธิ์

ข้ึนมา แลวตอจากนั้น เม่ือวิทยาศาสตรบริสุทธิ์เจริญกาวหนาข้ึนมา ก็จะเปนฐานใหเทคโนโลยี

เจริญกาวหนาไปดวยแตท้ังนี้เราก็คงจะตองเขาสูหลักของพระพุทธศาสนาท่ีวา การพัฒนาท้ังหมดนี้ก็

เพ่ือประโยชนในการแกปญหาและพัฒนามนุษย คือเพ่ือสงเสริมและสรางสรรคชีวิตและสังคมท่ีดีงาม 

เพราะปญหาในปจจุบันนี้ไดฟองแกมนุษยชาติแลววา ถาเราข้ึนปลอยตัวไปตามวิถีของการใฝรูความ

จริงของธรรมชาติเพ่ือจะไปพิชิตธรรมชาติ และหาผลประโยชนสรางวัตถุมาบํารุงบําเรอตัวเรื่อยไป 

ธรรมชาติแวดลอมของโลกนี้ ก็จะดํารงอยูไมไหว65 

สังคม/สื่อมวลชนการศึกษาเปนภาระของใครในระดับองครวมใหญ หรือในระบบบรูณาการ

ท่ีกวางขวางท่ีสุด ก็คือ การศึกษาเปนภาระของใครการสอนเปนภาระของใคร ถาพูดโดยองครวมแลว

มีหลายสวน คือ สถาบันในสังคมหลายสถาบันจะตองรวมกันรับผิดชอบในการศึกษา โดยเฉพาะ

สถาบันครอบครัวหรือบานกับวัด และชุมชนในวงกวาง สื่อมวลชน จนกระท่ังถึงโรงเรียน มีหนาท่ี

รวมกันในการท่ีจะใหการศึกษาใหการสอนแกเด็ก ซ่ึงถาทํางานรวมกันครบทุกองคประกอบท่ีเก่ียวของ

แลว ก็จะเกิดบูรณาการกันข้ึน แตในสังคมท่ีผานมานี้ โรงเรียนไดเปนผูชํานาญพิเศษในการให

การศึกษา สวนสถาบันอ่ืนก็มีความโนมเอียงท่ีจะโยนภาระในการใหการศึกษาแกโรงเรียน จนกระท่ัง

กลายเปนวา โรงเรียนแทบจะผูกขาดการศึกษาไป ซ่ึงท่ีจริงโรงเรียนก็อาจจะไมไดตองการท่ีจะผูกขาด

เสียทีเดียว ครูอาจารยไมไดตองการท่ีจะผูกขาด แตมันจะเปนไปเอง เพราะวาสังคมนี้โยนภาระให 

หรือแนวทางการบริหารประเทศชักนําใหเปนไปสื่อมวลชนซ่ึงมีอิทธิพลมากในการศึกษา แตเม่ือ

สื่อมวลชนไมเอาใจใสรับผิดชอบตอบทบาทของตนในการศึกษานั้น ผลจะเปนอยางไรนี่เปนการขาด

บูรณาการเริ่มแรกทีเดียวในระบบท่ีกวางขวางท่ีสุดเพราะวาผูมีสวนรวมในการศึกษาไมไดเขามารวม

ใหการศึกษาดวย66 

สื่อมวลชนเปนปจจัยภายนอกตัวเดนของการศึกษาปจจุบันนี้จะตองถือวา สื่อมวลชนเปน

องคประกอบสําคัญในการศึกษา การศึกษานาจะเขาไปมีสวนอยางมากในสื่อมวลชน เพราะสื่อมวลชน

นี้มีอิทธิพลในการศึกษาของคน หรือเด็กในปจจุบันนี้ บางทีมากกวาตัวครูเสียอีก เพราะฉะนั้น เราจะ

                                           
65พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร, (กรุงเทพฯ : 

ผลิธัมม, 2556), หนา 191-192. 
66พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), เพ่ืออนาคตของการศึกษาไทย, อางแลว, หนา 43-44.  
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ไมเอาใจใสตอสื่อมวลชนไมไดเลย ในฐานะท่ีมันเปนปจจัยภายนอกตัวเดนของการศึกษา การศึกษาจึง

ควรมีอิทธิพลตอเรื่องสื่อมวลชนใหมากท่ีสุด ควรจะเอาสื่อมวลชนเขามาไวในความควบคุมของ

ผูบริหารการศึกษาหรือไม หรือวาควรจะใหมีสวนรวมอยางไรนี้ก็เปนเรื่องท่ีนาพิจารณา67 

สังคมไทยมีสวนรวมกันสรางปญหาการศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาไทยนี่ เรา

จะตองไมโทษเพียงตัวการศึกษาหรือวงการศึกษาเทานั้นเพราะถาเปนอยางนั้น เราจะมองปญหาในวง

แคบเกินไป แลวก็ทําใหการแกปญหานั้นติดตัน แตเราจะตองมองถึงการบริหารประเทศท้ังหมด เริ่ม

แตผูนํานโยบายในการบริหารประเทศ ซ่ึงโยงมาถึงการศึกษา และการศึกษานี้เองก็เปนกิจกรรมอยาง

หนึ่งของสังคมท่ีสัมพันธกับกิจกรรมอยางอ่ืนทุกอยาง พูดไดวา สังคมไทยเราท้ังหมดนี้ไดมีสวนรวมกัน

ในการสรางปญหาข้ึน เพราะฉะนั้น แทนท่ีจะบอกวาการศึกษาสรางปญหาเราอาจจะพูดวา ปญหา

ทางการศึกษาท่ีเราจะตองแกจะดีกวา ทําใหไมรูสึกจํากัดตัวท่ีจะโทษเฉพาะการศึกษาแลวก็มองปญหา

การศึกษากันในแควงการศึกษาเทานั้น68 

สังคมมีหนาท่ีในการใหการศึกษาสิ่งแวดลอมทางสังคมเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางมาก 

บุคคลจะมีสิ่งแวดลอมหางสังคมท่ีดี ตอเม่ือบุคคลอ่ืน ๆ ทุกคนไดรับการศึกษาดีดวย ดังนั้นทุกคนจึงมี

หนาท่ีชวยคนอ่ืน ๆ ท่ียังจาดการศึกษาใหไดรับการศึกษา คนท่ีขาดการศึกษานั้น พูดในวงกวางท่ีเปน

จํานวนใหญท่ีสุด ก็คือคนรุนใหม หรือคนท่ีเกิดภายหลัง แมวาตัวการศึกษาท่ีแทจะเปนเรื่องของบุคคล 

แตสังคมก็ยังสามารถจัดปจจัยตาง ๆ เพ่ืออํานวยใหการศึกษาเกิดข้ึนแกบุคคลไดการจัดปจจัยตาง ๆ 

เพ่ืออํานวยใหการศึกษาเกิดข้ึนแกบุคคลนี้เองเรียกวา การใหการศึกษา ดวยเหตุนี้สังคมจึงปฏิบัติ

ภารกิจท่ีเรียกวา การใหการศึกษา อยางเปนงานเปนการทําการถายทอดประสบการณในอดีตท่ีรับสืบ

ทอดตอ ๆ กันมาของคนรุนเกาใหแกคนรุนใหม เตรียมผูเยาวของสังคมใหเปนผูมีการศึกษาตอไป69 

สังคมท่ีเก้ือหนุนใหมีการศึกษาเรามีสังคมของมนุษยท้ังหลาย ซ่ึงไมวาจะโดยรูตัวหรือไม

รูตัว หรือจะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตามตางก็กําลังกาวหนาบาง ถดถอยบาง ในการเรียนรูศึกษาพัฒนา

ชีวิตของตน ซ่ึงก็เปนเรื่องท่ีเปนไปตามธรรมดาท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของความเปนมนุษยนั่นเอง

เม่ืออยูกันในสังคมท่ีเปนอยางนี้ ไหนๆ ทุกคนก็ตองเรียนรูฝกศึกษาพัฒนาตนกันอยูแลว เราก็มา

เก้ือหนุนกัน มาจัดสรรโอกาสและจัดอะไร ๆ ใหเอ้ือแกกัน ในการท่ีแตละคนนั้นจะศึกษาพัฒนาชีวิต

ของตน ๆ กันไดอยางดีท่ีสุดแมแตท่ีมีการปกครอง ตั้งแตเปนหมูบาน ไปจนเปนเมือง เปนรัฐ เปน

ประเทศ จะเปนรัฐบาล หรือกระท่ังเปนโลกบาล จะบริหารจัดการอํานวยบริการอะไรตาง ๆ ใหม่ังมี

                                           
67พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเครื่องมือพัฒนาท่ียังตองพัฒนา, อางแลว, หนา 170-171. 
68พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), เพ่ืออนาคตของการศึกษาไทย, อางแลว, หนา 215-216.  
69พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาคพุทธธรรม : แกนนําการศึกษา, อาง

แลว, หนา 10-11. 
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ศรีสุข อยางไรก็ตาม ก็ตองไมลืมวา ทุกอยางนั้นจะมีความหมายสมบูรณ และการทําหนาท่ีของ

ผูปกครองจะถูกตองจริงแท ตอเม่ือเปนเครื่องเอ้ือเก้ือหนุนใหทุกคนกาวข้ึนไปในการศึกษาพัฒนาชีวิต

ของเขา70 

ชุมชน (บวร) ความหมายของการจัดตั้งชุมชนการจัดตั้งชุมชนและองคกรตาง ๆ จึงมี

ความหมายท่ีพัฒนาสูงข้ึนเปน 2 ระดับ คือ 

ระดับท่ี 1 เปนข้ันพ้ืนฐานท่ีเรายังไมปรารถนาแทจริง คือการท่ีขุมชนนั้นเปนแหลงเอ้ือ

โอกาสใหมนุษยสามารถสนองความตองการในทางผลประโยชนของตน รวมท้ังประโยชนในแงความ

ม่ันคงปลอดภัยของชีวิต 

ระดับท่ี 2 เราสรางชุมชนหรือสังคมข้ึนมาเพ่ือเปนแหลงเอ้ือโอกาสตอการท่ีคนแตละคนจะ

ไดพัฒนาชีวิตข้ึนสูความดีงามและความสมบูรณ คือเปนชุมชนแหงการศึกษาชุมชนแหงการศึกษา71 

ชุมชนแหงการศึกษาการจัดตั้งชุมชนและสังคม ตลอดจนองคกรตาง ๆ มีประโยชนสําคัญ 

คือ ชวยใหบุคคลมีโอกาสในการศึกษาหรือในการพัฒนาตนดวยวิธีพ่ึงพาอาศัยกันและกัน หรืออาศัย

สภาพและบรรยากาศในสังคมนั้นมาเปนตัวเอ้ือ อยางนอยเปนสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือหนุน นี้คือ

ประโยชนแทจริงท่ีตองการถามนุษยมองชุมชนหรือสังคมในความหมายอยางนี้ ก็จะสัมพันธกับ

การศึกษา ซ่ึงก็จะสอดคลองกับธรรมชาติแหงศักยภาพของมนุษยท่ีกลาวไววา มนุษยเปนสัตวแหงการ

เรียนรู เปนสัตวท่ีฝกไดและตองฝก และเปนสัตวท่ีประเสริฐดวยการเรียนรูฝกหัดพัฒนาชุมชนหรือ

สังคม ก็คือ สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการศึกษาหรือพัฒนาตนของมนุษยแตละคนนั่นเองชุมชนท่ีดีจึงมี

ลักษณะท่ีเอ้ือตอการศึกษาหรือการพัฒนาชีวิตของบุคคลทําไมเราจึงมีการจัดระบบการปกครองให

สังคมมีสันติภาพใหคนอยูกันสงบเรียบรอย ก็เพ่ือวาแตละคนจะไดมีโอกาสพัฒนาชีวิตของตนไปสู

ความสมบูรณนั้นเอง ชุมชนท่ีแทจริงจึงเปนชุมชนแหงการศึกษา72 

แนวทางในการแกปญหาโดยความรวมมือของชุมชน (บวร) การศึกษาเปนปจจัยอยางหนึ่ง

ของการพัฒนาสังคม และการพัฒนานั้นจะเปนไปดวยดี ก็ตอเม่ือองคประกอบทุกสวนของสังคม

พัฒนาไปดวยกันอยางประสานกลมกลืน เพราะฉะนั้น แนวทางในการแกปญหา 2 อยาง คือ 1. ใน

การจัดการพัฒนาประเทศหรือพัฒนาสังคม จะตองใหกิจกรรมทุกอยางในการพัฒนาท้ังวิทยาการ และ

ระบบการทุกอยางทํางานประสานกลมกลืนและเก้ือกูลแกกัน การศึกษาจะตองเขารวมใน

กระบวนการพัฒนาตามแนวนี้ 2. ในแงของการศึกษาโดยเฉพาะ คือ จะตองใหการศึกษาเปน

                                           
70พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), สยามสามไตร, อางแลว, หนา 120. 
71พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาทางเลือก สูวิวัฒนหรือวิบัติ ในยุคโลกไรพรมแดน, อางแลว, 

หนา 71.  
72เรื่องเดียวกัน, หนา  70. 
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เครื่องชวยใหองคประกอบทุกสวนของชุมชนพัฒนาข้ึนไปดวยกันอยางประสานกลมกลืน นี้เปนหลัก

สําคัญอยางหนึ่ง ซ่ึงการศึกษาจะชวยไดและมีหนาท่ีจะตองชวยแตขณะนี้ ในการจัดการศึกษา เม่ือ

มองไปท่ีชุมชนนั้น เรามองไปท่ีไหน เรามองไปแตท่ีนักเรียนของเราหรือมองไปท่ีโรงเรียนมากไป เราไม

มองวา ชุมชนนี้มีองคประกอบอะไรรวมอยูดวย และการศึกษาจะไปชวยพัฒนาองคประกอบเหลานั้น

ไดอยางไร และจะตองใหใหการศึกษาประสานกลมกลืนกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนา

ชุมชน ใหสถาบันทุกฝายท่ีเปนองคประกอบของชุมชนมีสวนรวมในการศึกษาในระดับชุมชน เรา

จะตองแยกแยะใหดี จะตองพิจารณาวา ชุมชนประกอบดวยอะไรบางองคประกอบหลักของชุมชน คือ 

สถาบัน บาน วัด-โรงเรียน บาน วัด โรงเรียนนี้มีความสัมพันธกันอยูตลอดมา หนวยราชการไปทํา

หนาท่ีอะไรตอชุมชน หนวยราชการอยูในชุมชนไดจริงหรือเปลาเปนสวนประกอบของชุมชนไดไหม 

และควรจะไปอยูในฐานะอะไร หนวยราชการอาจจะไปอยูในฐานะผูคอยชวยเปนพ่ีเลี้ยงให หรือไป

ชวยอุปถัมภใหกําลัง เปนสื่อกลางระหวางชุมชนกับสวนกลาง หรือเปนตัวแทนของสวนกลางท่ีคอย

เอ้ืออํานวยแกชุมชน อยูในฐานะเปนคนนอกเสียมากกวา แลวตัวชุมชนเองมีใครบาง จะตองดูใหออก

ใหหมด ท่ีแนนอนก็คือ บาน วัด โรงเรียน73 

การจัดการศึกษาโดยชุมชน (บวร) เรื่องเก่ียวกับการจัดจริยศึกษา ทานบอกวา ในชนบทนั้น 

บาน วัด โรงเรียน ก็เปนคติประจําอยูแลว แตท่ีนาเปนหวงมากวา ก็คือ ในสังคมเมืองจะทําอยางไร 

อันนี้อาตมภาพวา ไมใชเรื่องท่ีแกไขไดงายในเม่ือเราไดปลอยใหปญหานี้ทับถมมานาน มันเปนเรื่อง

ของการสั่งสมปญหาระยะยาว จนกระท่ังไปเก่ียวพันถึงคุณภาพของคนท่ีจะมาทํางานเหลานี้กลาวคือ 

ในเม่ือเราปลอยปละละเลยเรื่องนี้มานาน คนท่ีจะทํางานเรื่องนี้ได ก็คอยๆ หมดไปและไมมีคนใหมมา

สืบตอ แลวเวลานี้เราเกิดจะทําข้ึนมา ก็เลยกลับไมมีคนท่ีจะมาทํางานนี้ใหได เราจึงจะตองมาทํางาน

ระยะยาวกันใหมอีก คือ การสรางสรรคคนท่ีจะมาทํางาน ซ่ึงไมเฉพาะกรุงเทพฯ เทานั้นในชนบทก็

เชนเดียวกัน เชน เราหวังใหพระและพอแม หรือชาวบานมาชวยใหการศึกษาแกลูกแกเด็กดวยแตทาน

เหลานั้น ก็ตองเปนผูไดรับการศึกษาเสียกอน แลวเราไดคิดอะไรบางในการท่ีจะใหการศึกษาแก พอแม

เด็ก ใหการศึกษาแกพระ อันนี้ก็เปนเรื่องสําคัญ จึงบอกวา เราจะตองชวยกันคิดพิจารณาวาจะให

การศึกษาแกชุมชนท้ังหมด แกองคประกอบในชุมชนนั้นไดอยางไร มาถึงในเมืองก็เชนเดียวกันสถาบัน

สงฆก็ตองการท่ีจะมีการศึกษา74 

พอแม/ครอบครัวสถานะของลูก ลูกมีสถานะเปน 2 อยางในเวลาเดียวกัน คือ 1) เปน

บุคคลท่ีอยูในโลก หรือในสังคมมนุษย ในแงนี้หรือในสถานะนี้ก็เปนเรื่องของการมีความสัมพันธกัน

ระหวางมนุษย เราก็ใหสัมพันธกันดวยเมตตา กรุณา มุทิตา ชวยเหลือเก้ือกูล มีความรูสึกดีงามตอกัน 

                                           
73เรื่องเดียวกัน, หนา 228-232. 
74เรื่องเดียวกัน, หนา 245-246.  
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2) แตพรอมกันนั้นเด็กก็มีอีกสถานะหนึ่ง คือเปนชีวิตท่ีอยูในธรรมชาติและเปนธรรมชาติชีวิต ท้ัง

รางกายและจิตใจของเขา ตองเปนไปตามกฎธรรมชาติ รางกายของเขารับประทานอาหารดีก็

เจริญเติบโตไดดี รับประทานอาหารไมดี ก็ทองเสีย เสียสุขภาพ อะไรตาง ๆ เหลานี้ อันนี้เปนดานชีวิต

ซ่ึงเปนไปตามความเปนจริงของกฎธรรมชาติในฐานะเปนบุคคล เด็กจะตองอยูไดกับมนุษย หรือกับ

สังคมและในฐานะเปนชีวิต จะตองอยูไดกับความเปนจริงของธรรมชาติ75 

ครอบครัวเปนจุดเริ่มตนของการศึกษา ครอบครัวเปนชุมชนหนวยยอยท่ีสุดและเปน

พ้ืนฐานท่ีสุด ขุมขนจะเปนสื่อกลางท่ีนํามนุษยไปสูการรวมกันเปนสังคมสากลหรือไม ก็เริ่มตนท่ี

การศึกษาในชุมชนแรกคือครอบครัวนี้แหละ การศึกษามีการเลี้ยงดูในครอบครัวเปนจุดเริ่มตน

ครอบครัวมีพอแมเปนหัวหนา หรือบานเปนดินแดนในอํานาจครอบครองของพอแม หรือดินแดน

ภายใตการบริหารของพอแม การบริหารท่ีสําคัญคือ การท่ีจะทําใหการศึกษาเกิดข้ึนแกสมาชิกใหม

พระพุทธเจาตรัสวา พอแมเปนพรหมของลูก เม่ือใหกําเนิดแลว บทบาทแรกของพรหมคือแสดงโลกแก

ลูก ถาใชภาษาสมัยใหมก็วา นําเสนอโลกแกลูกพอแมนี่แหละเปนผูนําเสนอโลกนี้แกลูก ภาพของโลกท่ี

ลูกมองเห็น ทาทีท่ีลูกจะมีตอโลก ตอสังคม ตอเพ่ือนมนุษย อยูท่ีการนําเสนอของพอแม และตอนนี้คือ

จุดสําคัญท่ีสุดท่ีการศึกษาจะวางพ้ืนฐานใหแกชีวิตของเขา ถาเขามีทัศนคติตอเพ่ือนมนุษย ตอโลก ตอ

วัตถุสิ่งของในโลก หรือตอสภาพแวดลอมอยางไรตอไปทัศนคตินั้นก็จะเปนตัวกําหนดวิถีแหงการ

ดํารงชีวิตของเขา สรุปวา การมองโลกพ้ืนฐานท่ีพึงปรารถนามี 3 ประการ 

1. มองเห็นมนุษยรวมโลกอยางเปนมิตร ตลอดจนมองสัตวท้ังหลายและสิ่งแวดลอมดวย

ทาทีท่ีเปนมิตรมีไมตรี 

2. มองโลกในแงท่ีกวางขวางใหญโต เปนแดนอัศจรรย มีความงดงามนาชื่นชมและเปน

แหลงแหงความรูท่ีเราจะไปศึกษาหาความจริง 

3. มองความสัมพันธของตนเองกับโลกดวยเจตจํานงท่ีจะเขาไปรวมสรางสรรคถาพอแม

นําเสนอโลกใหลูกไดแนวทัศนคติพ้ืนฐาน 3 ขออยางนี้ ก็อุนใจได แตปญหาก็คือ ขณะนี้พอแมน้ําเสนอ

โลกแกลูกในลักษณะนี้หรือไม อยาวาแตจะนําเสนอโลกแกลูกใหไดอยางนี้เลย ปญหาหนักยิ่งกวานั้นท่ี

เกิดข้ึนในยุคนี้ก็คือ เวลานี้กลาวไดวาพอแมกําลังสูญเสียอํานาจครอบครองดินแดนของตนพรอมท้ังละ

ท้ิงหรือละเลยบทบาทในการนําเสนอโลกแกลูกนี้ไปเสีย76 

                                           
75พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ถาเชิดชูพระคุณแมข้ึนมาไดสังคมไทยไมสิ้นความหวัง, (กรุงเทพฯ : 

พิมพสวย, 2548), หนา 11.  
76พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาทางเลือก สูวิวัฒนหรือวิบัติ ในยุคโลกไรพรมแดน, อางแลว, 

หนา 74-46  
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พระสงฆ/วัดการจัดการศึกษาโดยวัดแมวาวัดจะเลิกใหการศึกษาแกนักเรียนแลว แตวัดก็

ยังใหการศึกษาแกชาวบานอยู ชาวบานสวนใหญเดี๋ยวนี้ไปรับการศึกษาจากวัด โดยเปนระบบนอก

โรงเรียน หรือ Informal Education เปนการศึกษาท่ีไมเปนทางการ วัดจะใหการศึกษาอยูเรื่อยไป ถา

ปฏิบัติในเรื่องนี้ถูกตอง วัดหรือพระก็จะยังคงเปนหนวยสําคัญท่ีจะชวยในการทําใหลูกกับพอแมเขากัน

ได หรือผูใหญเขากับเด็กได และใหบานกับโรงเรียนกลมกลืนกัน เจาอาวาสเปนผูนําอันดับหนึ่งของ

ชุมชน และพระก็เปนคนท่ีชาวบานเคารพนับถือถาเราสามารถทําใหพระมีการศึกษาดี ท่ีจะนํา

ความคิดถูกตองแกประชาชน ก็จะนําประชาชนไปในทางท่ีถูกตองได แตถาพระคุณภาพต่ํา อาจจะ

ชักชวนชาวบานไปสูความหายนะก็ได ปจจุบันนี้คุณภาพของพระเปนอยางไร เปนเรื่องเรงดวนท่ี

จะตองพิจารณา ถาคุณภาพของพระเสื่อมลงแลวชาวบานจะเปนอยางไร77 

การจัดการศึกษาโดยรัฐและวัดอุปสรรคสําคัญอยางหนึ่ง ก็คือ ขณะนี้ ในการวางแผน

นโยบายเก่ียวกับการศึกษา เรามองเปนวาการศึกษาก็เรื่องหนึ่ง ศาสนาก็เรื่องหนึ่ง สถาบันสงฆเปน

สถาบันศาสนา ซ่ึงไมตรงความจริง เราตองมองสถาบันศาสนาในฐานะสถาบันสังคมสถาบันหนึ่ง 

สถาบันสงฆนั้นมีความหมายในทางสังคมอยูมาก แลวก็เปนสถาบันการศึกษาดวย ทําอยางไรจะให

ทานมารวมคิดรวมทําดวยในสวนท่ีทานเก่ียวของ พระสงฆ โดยเฉพาะคณะสงฆจะตองหันกลับมาเอา

ใจใสในการศึกษา ขณะนี้ พระสงฆในระดับนโยบาย เปนเหมือนกับวา ทานไมรูสึกวา ทานมีหนาท่ีทาง

การศึกษา แลวทานจะเอาเรื่องนี้ไปวางแผนใหเกิดเปนแนวความคิด และนโยบายในการบริหารและ

การปกครองอยางไร ถาเราจะใหทานมีสวนรวมในเรื่องการศึกษา เราจะทําอยางไรอยางไรก็ตาม มัน

ไมใชเรื่องเฉพาะสถาบันสงฆอยางเดียวหรอก มันเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมทุกอยางของสังคม 

ท้ังการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ทุกอยางเก่ียวพันกันท้ังสิ้น78 

สถาบันพุทธศาสนาเขามามีสวนรวมจัดการศึกษา สถาบันพุทธศาสนา และบุคคลท่ี

รับผิดชอบตอการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา ก็จะตองไมมัวแตโทษรัฐและผูบริหารการศึกษาของ

ชาติแตฝายเดียว แตจะตองยอมรับความจริงวา เทาท่ีผานมานี้วงการ ศาสนศึกษาก็ไดเอาใจใสให

ความสําคัญตอศาสนกิจดานการศึกษานอยเกินไป และมีไดปรับปรุงระบบการศึกษาในความ

รับผิดชอบของตนใหไดผลสมสมัยทันเหตุการณ ชนิดตอติดโยงกันไดกับพ้ืนฐานจากอดีตโดยเฉพาะ

ไมไดสอดสองติดตามดูการศึกษาพระพุทธศาสนาในหมูกุลบุตรกุลธิดาของประชาชนท่ีรัฐรวบโอนไป

รับผิดชอบนั้น วาไดผลดีหรือไมเพียงไร และไมไดแสวงหาหนทางหรือวิธีการท่ีจะเขาไปรวมมือ

ประสานงานกับรัฐ หรือเราเตือนรัฐใหระลึกเกิดความสํานึกและตื่นตัวในเรื่องนี้ความผิดพลาด

บกพรองท่ีเกิดข้ึนนี้ ผูมีหนาท่ีบริหารการพระศาสนาก็มีสวนรับผิดชอบอยูดวย การละเลยการศึกษา

                                           
77พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), เพ่ืออนาคตของการศึกษาไทย, อางแลว, หนา 232.  
78เรื่องเดียวกัน, หนา 246-247.  
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พระพุทธศาสนา เกิดจากความประมาทและความเสื่อมถอยในวงการพระศาสนาเปนปจจัยดวยอยาง

หนึ่ง ซ่ึงทําใหบุคคลภายนอกท่ีไมมีโอกาสใชสติปญญาไตรตรองพิจารณาอยางเพียงพอมองไมเห็น

คุณคาท่ีแทจริงของพระพุทธศาสนา79 

 

 3.3.3 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู ท่ีสําเร็จการศึกษาตามพุทธศาสนาผู ท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์แหงการพัฒนามนุษยดวย

การศึกษา ท่ีเรียกวาเปนอเสขะ หรือเปนพุทธมีลักษณะอยางไร ไดพูดไปครั้งหนึ่งแลววา ผูท่ีศึกษาแลว 

หรือผูสําเร็จการศึกษานั้น จะมีความสุขเต็มเปยมอยูภายใน เปนเนื้อตัวของชีวิตเปนคุณสมบัติของ

จิตใจ ท่ีมีอยูประจําตลอดเวลา แลวก็เปนความสุขอยางอิสระ ท่ีไมพ่ึงพา ไมตองหา นี่คือประโยชนตน

ก็เต็มแลว เม่ือประโยชนตนเต็มสมบูรณแลวก็จะมีลักษณะเปนผูท่ีไมมีอะไรจะตองทําเพ่ือตนเองอีก 

ดังนั้น ผูท่ีสําเร็จการศึกษาจึงมีลักษณะการดําเนินชีวิตอยางท่ีบอกวา เปนผูท่ีสละพลังงาน

ชีวิตท่ีเหลืออยูท้ังหมดใหแกมนุษยชาติ ทํางานเพ่ือชาวโลก ฉะนั้น จึงมีอุดมคติของพระพุทธศาสนาท่ี

พระพุทธเจาตรัสไวเปนหลักใหญวา พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ เพ่ือประโยชน

เก้ือกูลแกพหูชนเพ่ือความสุขของพหูชน เพ่ือเก้ือการุณยแกโลก นี่เปนคติท่ีใชในทุกเรื่อง คตินี้บอกวา 

พระพุทธศาสนานั้นไมไดมีอยูคงอยูเพ่ือตัวของพระพุทธศาสนาเอง พระพุทธศาสนามิใชอยูเพ่ือตัวเอง 

แตมีอยูคงอยูเพ่ือประโยชนสุขของมวลมนุษย80 

คุณลักษณะของผูไดรับการศึกษา คุณลักษณะของผูไดรับการศึกษา หรือผูไดรับผลตาม

ความมุงหมายของการศึกษา 

1.ในแงคุณสมบัติประจําตน คุณธรรมท่ีเดน คือ 

1.1 ปญญา ซ่ึงเจริญข้ึนโดยลําดับพรอมกับการสูญสิ้นของอวิชชา 

1.2 กรุณา ซ่ึงจะเปนแรงเราในการกระทํามากโดยลําดับแทนท่ีตัณหา 

2. ในแงการดําเนินชีวิต มีลักษณะสําคัญ คือ 

2.1 อัตตัตถะ หรืออัตตหิตสมบัติ การบรรลุถึงประโยชนตน คือ ไดฝกฝนอบรม

ตัวเองดีพ่ึงตนเองไดท้ังทางรางกายและจิตใจ รวมท้ังในแงเศรษฐกิจ สังคม และจริยธรรม ถึงความ

เจริญงอกงานแหงสติปญญาและคุณธรรมตาง ๆ เชน สมบูรณดวยวิชชาและจรณะหรือประกอบดวย

ทิฏฐธัมมิกัตถะและสัมปรายิกัตถะเปนตน ขอนี้คุณธรรมท่ีเดนคือ ปญญา 

                                           
79พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทางสายอิสรภาพของการศึกษา, (กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2541), หนา 

101-102. 
80พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับการฝกหัดครู, อางแลว, หนา 86.   
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2.2 ปรัตถะ หรือ ปรหิตสมบัติ การบําเพ็ญประโยชนผูอ่ืน คือ สามารถชวยเหลือผูอ่ืน

ทําตนใหเปนประโยชนแกสังคม ทางวัตถุก็ดี ทางจิตใจก็ดี เชน สังคหวัตถุ 4 และสาราณียธรรม 6 เปน

ตน ขอนี้คุณธรรมท่ีเดนคือ กรุณาในทางปฏิบัติ คุณสมบัติและคุณลักษณะ 2 ฝายนี้มีความสัมพันธอิง

กันอยู เชน เม่ือปญญาท่ีแทจริงเจริญข้ึน จะตองทําใหกรุณางอกงามข้ึนดวย การจะมีกรุณาท่ีแทจริงได 

ก็ตองมีปญญาสูงข้ึน81 

สัมฤทธิผลของการศึกษาการสัมฤทธิผลของการศึกษามี 2 จุด คือ จุดเริ่มกับจุดปลาย 

จุดเริ่ม ก็คือ ตอนท่ีคนเริ่มเขาสูกระบวนการศึกษา หรือเม่ือการศึกษาเกิดข้ึนในตัวคน ถา

เรายังไมสามารถนําคนเขาสูกระบวนการศึกษาได การศึกษาก็ยังไมสําเร็จแมแตในข้ันตน ทําอยางไร

คนจะเขาสูกระบวนการศึกษาไดหรือการศึกษาจึงจะเกิดข้ึนในตัวเขา การศึกษาท่ีอยูขางนอกเราจัด

อะไรแทบลมแทบตาย มันก็ไมเปนการศึกษาท่ีแทจริง เพราะการศึกษาท่ีแทจริงอยูในตัวคนเรื่องนี้ตอง

มาสูหลักท่ีเรียกวา ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก ก็คือ ตัวบุคลากรทางการศึกษา มี

ครูอาจารย เปนตน รวมท้ังระบบการบริหารท้ังหมดซ่ึงจะเปนการจัดสรรสิ่งแวดลอมเพ่ือเอ้ือใหเกิด

การศึกษาข้ึนในตัวคน ระบบท้ังหมดนี้เราเรียกวา ระบบกัลยาณมิตร เราก็มาชวยกันจัดสรรขอมูล

ความรู จัดสภาพแวดลอมใหดี มีโรงเรียนนี่ดี มีกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เหลานี้ท้ังหมดเรา

เรียกวา องคประกอบของการศึกษา แตไมใชตัวการศึกษา มันเปนปจจัยของการศึกษาการท่ีจะเกิด

การศึกษาก็คือมีองคประกอบภายในเกิดข้ึน องคประกอบภายในตัวยืนท่ีสําคัญก็คือ โยนิโสมนสิการ 

กัลยาณมิตรเปนปจจัยภายนอกมาจัดสรรโอกาส พอโยนิโสมนสิการเกิดข้ึน เขารูจักคิดคิดเปน เขาก็

พ่ึงตนเองได เขาจะรูจักปฏิบัติตอสิ่งตาง ๆ รูจักหาความรู รูจักใชสิ่งตาง ๆ ใหเปนประโยชนหาความ

จริงได หาประโยชนไดจากสิ่งตาง ๆ จากประสบการณและสถานการณท้ังหลายเปนอันวา เราจัด

สิ่งแวดลอมใหดีท่ีสุด แตพรอมกันนั้นก็พัฒนาใหตัวเด็กใหสามารถเอาประโยชนไดแมแตจากสิ่งท่ีเลว

ท่ีสุด ถาอยางนี้ก็เปนอันวา การศึกษาดําเนินไปได ถาเด็กเขาสูกระบวนการนี้ถึงจุดนี้เราเรียกวา เปน

ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในจุดเริ่มตน 

ตอไป จุดปลาย ก็คือ ผลจากคนมีการศึกษาท่ีจะไปทําใหเกิดข้ึน ซ่ึงดูท่ีความสําเร็จของ

มนุษยชาติเพราะมนุษยท่ีพัฒนามีการศึกษาดีจะไปสรางความสําเร็จใหแกมนุษยชาติ แตความสําเร็จ

ของมนุษยชาติคืออะไร ก็เพ่ือสรางสรรคชีวิตท่ีดีงาม สังคมท่ีมีสันติสุขและโลกนาอยู โลกท่ีนาอยูก็

รวมท้ังสิ่งแวดลอมในธรรมชาติดวย นี่ใชไหม คือจุดหมายท่ีเราตองการ ความสําเร็จของมนุษยชาติอยู

ท่ีนี่ แตเวลานี้คนเริ่มไมมองหรือมองขามหรือถูกพรางตาดวยระบบของผลประโยชนในสังคมแหงการ

แขงขัน เพราะฉะนั้นก็จะมองวา กําไรสูงสุดคือความสําเร็จ82 

                                           
81พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาคพุทธธรรม, อางแลว, หนา 82. 
82พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), แงคิดขอสังเกต เก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา, อางแลว, หนา 42-44. 
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ดังนั้น ในการใหการศึกษาแกเด็ก เราจึงตองทําใหเขามีจิตใจท่ีมีความสุขอยูในตัว เม่ือเขามี

ความสุขแลว เขาก็พรอมท่ีจะระบายความสุขใหแกสังคมดวย คนท่ีมีทุกขก็นําทุกขไประบายใหแกผูอ่ืน 

คนท่ีมีสุขก็จะเอาความสุขไปเผื่อแผ ระบายความสุขนั้นแกผูอ่ืน ฉะนั้น การศึกษาตองทําใหคนเปนคน

ท่ีเต็มคนดวยการพัฒนาอยางบริบูรณ ใหเปนคนท่ีเกง ดีและมีความสุขดวย นี้เปนจุดหมายท่ีจะตองทํา

ใหสําเร็จ สิกขา คือ การเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนตลอดเวลา ชีวิตและกิจกรรมทุกอยางของมนุษยตองมี

การแกไขปรับปรุง และหยุดไมไดเพราะตองไมประมาท นี้คือหลักการท่ีแทจริงซ่ึงเปนการศึกษาท่ีพึง

ประสงค83 

เครื่องวัดความสัมฤทธิ์ผลของการศึกษา อรรถ 3 ประการนี้ใชเปนเครื่องมือวัดความ

สัมฤทธิ์ผลของการศึกษา แบงออกไปไดเปน 2 แนวเรียกวา แนวราบกับแนวต้ัง แนวตั้ง คือ ทิฏฐิธัม

มิกัตถะ สัมปรายิกัตถะ ปรมัตถะ สูงข้ึนไปเปนข้ัน ๆ สวนในแนวราบก็แบงเปนประโยชนตน ประโยชน

ผูอ่ืน และประโยชนรวมกันท้ังสองฝาย ซ่ึงตองพยายามทําใหเกิดข้ึน ท้ังแกตนเอง แกผูอ่ืน และแก

สังคมรวมกัน เรียกวา อัตตัตถะ ประโยชนตน ปรมัตถะ ประโยชนผูอ่ืน และอุภยัตถะ ประโยชน

รวมกันท้ังสองฝาย อันนี้ก็เปนเครื่องวัดความสัมฤทธิ์ผลของการศึกษา84 

ท้ังนี้มาตรฐานในการวัดความสําเร็จของการศึกษาการพัฒนานั้น หมายถึง การท่ีมนุษยจะ

คอย ๆ หมด มัจฉริยะ คือ ความหวงแหนกีดกัน 5 ประการไปจนสิ้นเชิง คือ 

1. ความหวงแหนท่ีอยู รวมท้ังประเทศชาติของตัวเอง เม่ือถึงยุคโลกาภิวัตนเราจะตองปรับ

มนุษยใหรักชาติ โดยตอง รักเปน คือ รักในแบบไมใหแบงแยกและเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน 

2. ความหวงแหนครอบครัว พวกพอง วงศตระกูล รังเกียจพงศเผา ความหวงแหนนี้มีมาก  

จนกระท่ังแตงงาน ระหวางชนตางเผาไมได 

3. ความหวงแหนลาภ หวงแผนผลประโยชน 

4. ความหวงแหนวรรณะ แบงผิว แบงชนชั้น รังเกียจกัน 

5. ความหวงแหนความสําเร็จ ภูมิธรรม ภูมิปญญา ไมอยากใหคนอ่ืนบรรลุความสําเร็จ

อยางตนการศึกษาจะตองพัฒนาคนใหลดละมัจฉริยะ 5 ประการนี้ใหสําเร็จ ถาสําเร็จ มนุษยจะอยู

รวมกันไดท้ังโลก 

มาตรฐานสําคัญในการท่ีจะวัดความพัฒนาของมนุษยความไมประมาท คือ อยูดวย

สติปญญา ก็คือ 

                                           
83พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย , (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการ

ศาสนา, 2539), หนา 50-51. 
84พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), ความมุงหมายของวิชาพ้ืนฐานท่ัวไป, อางแลว, หนา 40. 
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ข้ันท่ี 1 ใชสติคอยตรวจตรา สติ หมายถึง ระลึก หมายความวา มีอะไรเกิดข้ึนเปนไป ท่ีจะ

สงผลกระทบตอชีวิต ตอครอบครัว ตอความอยูดี ตอความเจริญและความเสื่อม สติจะเรียกเอามา

หมดสติจะนึกจะระลึกถึงทุกอยางท่ีจะมีผลเก่ียวของ สํารวจไปท่ัวและเอามาตรวจตรา 

ข้ันท่ี 2 สงตอใหปญญาพิจารณาแยกแยะวิเคราะหสืบสาวเหตุปจจัย อะไรท่ีจะกอผลรายก็

แกไขจัดการ ปองกัน อะไรท่ีจะนํามาซ่ึงผลดีก็สรางสรรคโดยทําใหตรงตามเหตุปจจัยนั้นความไม

ประมาทเปนมาตรฐานสําคัญในการท่ีจะวัดความพัฒนาของมนุษยวาจะมีชีวิตและสังคมท่ีดีงาม มีสันติ

สุข และอิสรภาพไดสําเร็จไหม เปนการวัดท้ังตัวบุคคลและวัดท้ังสังคมนี้ดวยวา สังคมของเราและ

มนุษยนี้จะไปรอดไหม นี่เปนบทพิสูจนข้ันสุดทายอันหนึ่ง ถามนุษยทําอยางนี้ได มนุษยก็จะรักษา

ความดีงามของชีวิตและสังคมไวได85 

ปญหาคุณภาพของการศึกษาในดานคุณภาพของการศึกษา คุณภาพของการศึกษานั้น มอง

ได 2 ดาน ดานท่ีหนึ่ง คือ วิชาการ และวิชาชีพ มีเสียงพูดกันมาก หรือรองทุกขกันมากวา เด็กสมัยนี้

เรียนไปแลววิชาออน รูไมจริงบาง รูแลวทําไมไดจริงบาง คือ มีวิชาเรียนไปแตวาเอาไปประกอบอาชีพ

ทํางานไมไดจริง บางทีเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้ก็อานหนังสือไมคอยออก ซ่ึงท่ีจริงก็ไมใชเปนปญหาเฉพาะ

ประเทศไทย ประเทศท่ีพัฒนาแลวก็เปนปญหาเชนเดียวกัน 

ดานท่ีสอง คือ ความประพฤติ ยิ่งมีปญหามากข้ึนไปอีก การศึกษาสมัยนี้ไมชวยใหเด็กมี

ความประพฤติท่ีดีงาม เด็กนักเรียนไมมีวินัย สําเร็จไปแลวก็เปนผูมีความประพฤติไมดี เปนพลเมืองท่ี

ไมมีคานิยมและคุณสมบัติท่ีเอ้ือตอการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญ นอกจากนั้น ปญหาอีกดานหนึ่งท่ี

สําคัญก็คือ มีความแปลกแยกกับวัฒนธรรมของตนรวมแลวก็เหมือนกับวา การศึกษานี้ชวยเด็กไมได

หรือเราใหการศึกษาท่ีดีไมได86 

 

 3.3.4 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

  ทิศทางของการปฏิรูปการศึกษาในสวนท่ีเก่ียวของกับครูจะเห็นไดวา คร2ู2 เปนบุคคลท่ีไดรับ

ความสําคัญวาเปนปจจัยผลักดันสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีจะสงผลสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา ครูผู ทํา

หนาท่ีจัดสภาพการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูในตัวผูเรียนและครูมีภาระอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ี

จะตองชวยกันทําเพ่ือความกาวหนาของโรงเรียน  ครูท่ีจะตองกาวทันกับสภาพความเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วของสังคม   ครู จําเปนท่ีจะตองมีการปรับตัวและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

                                           
85พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน, อางแลว, หนา 88-

89. 
86พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษา เครื่องมือพัฒนาท่ียังตองพัฒนา, อางแลว, หนา 12-13. 



 

98 

 

2545  เปนกรอบนโยบายแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  ไดดําเนินการมาตั้งแตป 2542

จนถึงปจจุบัน  

  ท้ังนี้ยิ่งปฏิรูปการเรียนรู  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนยิ่งต่ําลง หลายฝายตางก็มอง

วามีปญหาท่ีหมักหมมมานานหลายปญหา เชน ปญหาขาดครู  ปญหาครูไมไดรับการพัฒนาความรู

ความสามารถอยางท่ัวถึง ปญหาการปรับเปลี่ยนนโยบายบอยครั้งเกินไปจนทําใหครูขาดกําลังใจขาด

แรงจูงใจในการทํางาน เรื่องนี้มีสวนเปนปญหาท่ีมาจากครูผูมีหนาท่ีในการจัดกระบวนการเรียนรู 

วิกฤตของวิชาชีพครูเปนปญหาใหญและซับซอนเพราะครูเปนกลุมของคนทํางานท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด 

  โดยตามแนวคิดของปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดให

ความเห็นเก่ียวกับคร ูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไวดังนี้ 

  ครูดําเนินตามอยางพระพุทธเจา ครูก็ดําเนินตามอยางพระพุทธเจานี่แหละ การท่ีจะเปน

กัลยาณมิตรอยางเกงนั้น ตองไดท้ังสองดาน87 

  1. ตองเขาถึงเนื้อตัวท่ีแทของการศึกษา ท่ีเปนธรรม ตามความจริงของกฎธรรมชาติ 

  2. ตองสามารถจัดดําเนินกระบวนการของการศึกษา ใชความสามารถทางวินัยมาจัดการ

ระบบวิธีและแบบแผนเชิงปฏิบัติการในสังคมใหสําเร็จ ดวยเทคนิคในการนํา ในการสื่อสาร ฯลฯ 

  คุณสมบัติของผูสอน ทศพลญาณพระปญญาคุณท่ีเก่ียวกับงานสอนขอยกมาแสดง 2 อยาง 

คือ ทศพลญาณ และปฏิสัมภิทา 

  ทศพลญาณ คือ พระญาณอันเปนกําลังของพระตถาคตท่ีทํา ใหพระองคสามารถบันลือสี

หนาทประกาศพระศาสนาไดม่ันคง จะแสดงความหมายท่ีเปนพุทธคุณแท กับความหมายท่ีผูสอน

ท่ัวไปฟงนํามาใชได 

  1. ฐานาฐานญาณ ปรีชาหยั่งรูฐานะ และอฐานะ คือรูกฎธรรมชาติ ท่ีเก่ียวกับขอบเขตและ

ขีดข้ันของสิ่งท้ังหลายวา อะไรเปนไปได อะไรเปนไปไมไดและแคไหนเพียงไร โดยเฉพาะในแง

ความสัมพันธระหวางเหตุกับผล และกฎเกณฑทางจริยธรรมเก่ียวกับสมรรถวิสัยของบุคคลซ่ึงจะไดรับ

ผลกรรมท่ีดีและชั่วตาง ๆ กันคือมีความรูเขาใจในเนื้อหา และขอบเขตของกฎเกณฑ และหลักการตาง 

ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีจะนํามาใชในการสอนอยางชัดเจน ตลอดจนรูขีดข้ันความสามารถของบุคคลท่ีมี

พัฒนาการอยูในระดับตาง ๆ 

  2. กรรมวิปากญาณ ปรีชาหยั่งรูผลของกรรม สามารถกําหนดแยกการใหผลอยาง

สลับซับซอนระหวางกรรมดีกับกรรมชั่วท่ีสัมพันธกับปจจัยแวดลอมตาง ๆ มองเห็นรายละเอียดและ

                                           
87พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับการฝกหัดครู, อางแลว, หนา 80-81. 
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ความสัมพันธภายในกระบวนการกอผลของกรรมอยางชัดเจน คือมีความรูความเขาใจในกระบวน

พฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยเปนอยางดี 

  3. สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ ปรีชาหยั่งรูขอปฏิบัติท่ีจะนําไปสูคติท้ังปวง คือสูสุคติทุคติ

หรือพนจากคติ หรือปรีชาหยั่งรูขอปฏิบัติท่ีจะนําไปสูอรรถประโยชนท้ังปวง จะเปนทิฏฐธัมมิกัตถะ 

หรือสัมปรายิกัตถะ หรือปรมัตถะ ก็ตาม รูวาเม่ือตองการเขาสูจุดหมายใด จะตองทําอะไรบาง มี

รายละเอียดวิธีปฏิบัติอยางไร คือรูวิธีการและกลวิธีปฏิบัติตาง ๆ ท่ีจะนําเขาสูเปาหมายท่ีตองการ 

  4. นานาธาตุญาณ ปรีชาหยั่งรูสภาวะของโลกอันประกอบดวยธาตุตาง ๆ เปนอเนก รู

สภาวะของธรรมชาติท้ังฝายอุปาทินนกสังขาร และอนุปาทินนกสังขาร เชนในเรื่องชีวิต ก็ทราบ

องคประกอบตางๆ สภาวะขององคประกอบเหลานั้น พรอมท้ังหนาท่ีของมัน เชน การปฏิบัติหนาท่ี

ของขันธ อายตนะและธาตุตาง ๆ ในกระบวนการรับรู เปนตน และรูเหตุแหงความแตกตางกันของสิ่ง

ท้ังหลายเหลานั้น คือมีความรูในวิชาสรีรวิทยาและจิตวิทยา อยางนอยใหทราบองคประกอบตาง ๆ 

และการปฏิบัติหนาท่ีขององคประกอบเหลานั้นในกระบวนการเรียนรูของบุคคล และถาเปนไปได ควร

มีความรูท่ัวไปอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในทางวิทยาศาสตร เพ่ือรูจักสภาวะของสิ่งท้ังหลาย และมี

ทัศนคติท่ีถูกตองตอสิ่งเหลานั้น อันจะเปนเครื่องเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการสอนใหไดผลดียิ่งข้ึน 

  5. นานาธิมุตติกญาณ ปรีชาหยั่งรูอธิมุติ คือรูอัธยาศัย ความโนมเอียง แนวความสนใจ ฯลฯ 

ของสัตวท้ังหลาย ท่ีเปนไปตาง ๆ กัน คือรูความแตกตางระหวางบุคคล ในดานความโนมเอียงแนว

ความสนใจ และความถนัดโดยธรรมชาติ 

  6. อินทรียปโรปริยัตตญาณ ปรีชาหยั่งรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของสัตวท้ังหลาย รู

วาสัตวนั้นๆ มีแนวความคิดความรู ความเขาใจ แคไหนเพียงใด มีกิเลสมาก กิเลสนอย มีอินทรียออน

หรือแกกลา สอนงายหรือสอนยาก มีความพรอมท่ีจะเขาสูการตรัสรูหรือไม คือรูความแตกตาง

ระหวางบุคคลในดานระดับสติปญญา ความสามารถ พัฒนาการดานตางๆ และความพรอมท่ีจะเรียนรู 

  7. ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ ปรีชาหยั่งรูเหตุท่ีจะทําใหฌาน วิโมกข และสมาบัติเสื่อม หรือ

เจริญ คลองแคลวจัดเจน หรือกาวหนายิ่งข้ึนไป คือรูปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนอุปสรรคถวง หรือสงเสริม

เพ่ิมพูนผลสําเร็จของการเรียนรูและการฝกอบรมในระดับตาง ๆ กับรูจักใชเทคนิคตาง ๆ เขาแกไข

หรือสงเสริม นําการเรียนรูและการฝกอบรมใหดําเนินกาวหนาไปดวยดี 

  8. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ปรีชาหยั่งรูระลึกชาติภพในหนหลังไดคือรูประวัติพ้ืนเพเดิม 

และประสบการณในอดีตของผูเรียน 

  9. จุตูปปาตญาณ ปรีชาหยั่งรูจุติ และอุบัติของสัตวท้ังหลายอันเปนไปตามกรรมคือ

พิจารณาสังเกตดูผูเรียน ในขณะท่ีเขามีบทบาทอยูในชีวิตจริง ภายในกลุมชนหรือสังคมสามารถรูเทา

ทัน และเขาใจพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีเขาแสดงออกในขณะนั้น ๆ วา เปนผูมีปญหาหรือไมอยางไรมองเห็น

สาเหตุแหงปญหานั้น และพรอมท่ีจะเขาชวยเหลือแกไขไดทันที 
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  10. อาสวักขยญาณ ปรีชาหยั่งรูความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลายคือรูชัดเขาใจแจมแจง และ

แนใจวา ผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนจุดหมายนั้น คืออะไร เปนอยางไรและตนเองสามารถกระทําผลสัมฤทธิ์นั้น

ใหเกิดข้ึนไดจริงดวย88 

  คุณสมบัติของผูสอนปญญา ปฏิปทา ปฏิสัมภิทา คือ ปญญาแตกฉานในดานตาง ๆ ซ่ึงมี

ท่ัวไปแกพระมหาสาวกท้ังหลายดวย ดังนี้ 

  1. อรรถปฏิสัมภิทา ความเขาใจแจมแจงในความหมายของถอยคํา ขอความหรือขอธรรม

ตางๆสามารถขยายความแยกแยะออกไปไดโดยพิสดาร แมนไดเห็นเหตุใด ๆ ก็สามารถคิดเชื่อมโยง

แยกแยะกระจายความคิดออกไปลวงรูถึงผลตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนได แปลสั้น ๆ วา ปญญาแตกฉานใน

อรรถ 

  2. ธรรมปฏิสัมภิทา ความเขาใจแจมแจงในหลักหรือขอธรรมตาง ๆ สามารถจับใจความ

ของคํา อธิบายท่ีกวางขวางพิสดาร มาตั้งเปนกระทูหรือหัวขอได เม่ือมองเห็นผลตาง ๆ ท่ีปรากฏ ก็

สามารถสืบสาวกลับไปหาเหตุได แปลสั้น ๆ วา ปญญาแตกฉานในธรรม 

  3. นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในภาษา รูภาษาตาง ๆ และรูจักใชถอยคํา ชี้แจงแสดง

อรรถและธรรมใหคนอ่ืนเขาใจ และเห็นตามได แปลสั้น ๆ วา ปญญาแตกฉานในนิรุกติ 

  4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ความมีไหวพริบ สามารถเขาใจ คิดเหตุผลไดเหมาะสมทันการ และ

มีความรูความเขาใจชัดในความรูตาง ๆ วามีแหลงท่ีมา มีประโยชนอยางไร สามารถเชื่อมโยงความรู

ท้ังหลายเขาดวยกัน สรางความคิดและเหตุผลข้ึนใหมได แปลสั้น ๆ วา ปญญาแตกฉานในปฏิภาณ89 

  วิธีสอนของพุทธเจา วิธีสอนของพระพุทธเจา มีหลายแบบหลายอยาง ท่ีนาสังเกตหรือพบ

บอย คงจะไดแกวิธีตอไปนี้ 

  1. แบบสากัจฉา หรือสนทนา วิธีนี้นาจะเปนวิธีท่ีทรงใชบอยไมนอยกวาวิธีใด ๆ โดยเฉพาะ

ในเม่ือผูมาเฝาหรือทรงพบนั้น ยังไมไดเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนา ยังไมรู ไมเขาใจหลักธรรมในการ

สนทนา พระพุทธเจามักจะทรงเปนฝายถามนําคูสนทนาเขาสูความเขาใจธรรมและความเลื่อมใส

ศรัทธาในท่ีสุด 

  2. แบบบรรยาย วิธีสอนแบบนี้ นาจะทรงใชในท่ีประชุมใหญ ในการแสดงธรรมประจําวัน 

ซ่ึงมีประชาชน หรือพระสงฆจํานวนมาก และสวนมากเปนผูมีพ้ืนความรูความเขาใจกับมีความเลื่อมใส

ศรัทธาอยูแลว มาฟงเพ่ือหาความรูความเขาใจเพ่ิมเติมและหาความสงบสุขทางจิตใจ นับไดวาเปนคน

ประเภทและระดับใกลเคียงกัน พอจะใชวิธีบรรยายอันเปนแบบกวาง ๆ ได 

                                           
88พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), รูหลักกอนแลวศึกษาและสอนใหไดผล, อางแลว, หนา 189-193. 
89เรื่องเดียวกัน, หนา 193-194. 
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  3. แบบตอบปญหา ผูท่ีมาถามปญหานั้น นอกจากผูท่ีมีความสงสัยของใจในขอธรรมตางๆ 

แลวโดยมากเปนผูนับถือลัทธิศาสนาอ่ืน บางก็มาถามเพ่ือตองการรูคําสอนทางฝายพระพุทธศาสนา 

หรือเทียบเคียงกับคํา สอนในลัทธิของตน บางก็มาถามเพ่ือลองภูมิ บางก็เตรียมมาถามเพ่ือขมปราบให

จน หรือใหไดรับความอับอาย90 

  คุณสมบัติพ้ืนฐาน 7 ของครูคุณสมบัติของครูผูแนะแนว (กัลยาณมิตรธรรม7) คุณสมบัติ

ของครูแนะแนว ควรจะเปนคุณสมบัติของครูและผูแนะแนวท่ัวไปนั้นเอง โดยบริการแนะแนว จะเปน

บริการจาก กัลยาณมิตร ซ่ึงมีหลัก หรือองคความประพฤติ 7 ประการ เรียกวาธรรม 7 ประการของ

กัลยาณมิตร คือ 1. นารัก 2. นาวางใจ 3. นาเจริญใจ 4. รูจักพูดหรือพูดเปน 5. รูจักฟงหรือฟงเกง 6. 

แถลงเรื่องลึกซ้ึงได 7. ไมชักจูงไปนอกเรื่อง91  

  อธิบายประกอบธรรม 7 ประการของคุณธรรมหรือองคคุณของกัลยาณมิตร 

  1. นารัก คําวานารักในท่ีนี้หมายความวา เปนบุคลิกภาพท่ีชวนใหเขาหา ผูแนะแนวควร

ตองมีลักษณะท่ีวา เม่ือเด็กมีปญหาเกิดความทุกข ก็อยากเขาไปหาหรือเขาไปปรึกษา เพราะวาผูท่ีมี

ปญหาก็คิดหาท่ีปรึกษา เม่ือเห็นผูแนะแนวท่ีมีคุณสมบัติดีแลวก็อยากจะเขาไปปรึกษาดวย คําวานารัก

ในภาษาบาลีเรียกวา ปโย 

  2. นาวางใจครูแนะแนวตองมีลักษณะท่ีนาไววางใจไดหนักแนน นาเคารพนับถือ นาเชื่อถือ

ทําใหรูสึกวาไมมีภัยอันตรายอบอุนม่ันคงปลอดภัย ควรเขาไปขอคําปรึกษาได ถามีลักษณะทาทางไม

นาไววางใจ ก็ไมไหวลักษณะท่ีนาเคารพนาไววางใจนี้ภาษาบาลีเรียกวา ครู 

  3. นาเจริญใจ คือบุคลิกทาทางตาง ๆ ท่ีแสดงออกดูแลวทําใหเกิดความรูสึกวาเปนผูมีภมิูรู

มีภูมิธรรมภูมิปญญาสูง เปนคนมีการศึกษาพัฒนาตนดีแลวซ่ึงผูเขาหานั้นรูสึกภูมิใจท่ีไดเขาใกลชิดและ

เห็นวานาเอาอยาง คือชวนใหอยากปฏิบัติตาม ในทางภาษาบาลีเรียกวา ภาวนีโย 

  4. รูจักพูดหรือพูดเปน ขอนี้เปนลักษณะสําคัญมากสามขอแรกนั้นเปนบุคลิกภาพท่ีจะทําให

เกิดการปรึกษาและการแนะแนวข้ึน โดยนํามาสูการพบปะและการทํา กิจกรรมอ่ืน ๆ นักแนะแนวควร

นําวิธีใชการเปนนักพูดโดยเปนผูชวยใหเขาพูด จนกระท่ังทําใหเขาตอบปญหาของตนเองได หากเขา

หาคําตอบไมไดจริง ๆ เราก็มีวิธีการท่ีจะเสนอแนะใหเขาพบคําตอบได ใหเห็นทางออกในการ

แกปญหาลักษณะท่ีเปนนักพูดอยางไดผลนี้ ภาษาบาลีเรียกวา วตฺตา 

  5. รูจักฟงหรือฟงเกง หมายถึง ความเกงในการฟง นอกจากหมายถึงจับเรื่องไดไวและ

ชัดเจนแลว ก็รวมถึงการมีความอดทนในการฟงดวย อดทนตอการรับฟงปญหา อดทนตอการระบาย

ความทุกขเพ่ือจะไดรูเหตุปจจัย และคิดคนวิธีการแกปญหา โดยเฉพาะการรูจักตัวเขาและปญหาของ

                                           
90เรื่องเดียวกัน, หนา 223-224.  
91พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับการแนะแนว, อางแลว, หนา 41-42 
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เขาอยางแทจริง เชน รูวาเขาทําอะไร บกพรองอยางไร จุดท่ีจะแกไขอยูตรงไหน เรียกในภาษาบาลีวา 

วจนกฺขโม92 

  สวนสถานะของครูอาจารยสําหรับครูอาจารยและผูทํางานทางการศึกษาท้ังหลาย การท่ีจะ

เขาถึงสภาวะท่ีเปนเนื้อตัวของการศึกษา คือสิกขา ซ่ึงเปนกระบวนการของธรรมชาติ ท่ีเปนเรื่องของ

ธรรมนี้ สิ่งท่ีควรตระหนักเปนขอแรกก็คือ ตองรูตําแหนงของครูวาอยูตรงไหนและทําหนาท่ีอะไรใน

กระบวนการของการศึกษาหรือสิกขาในพุทธธรรม ตําแหนงของครูและผูทํางานการศึกษา (รวมท้ังพอ

แม) จะเห็นไดชัดเจนในหลักปจจัยของสัมมาทิฏฐิ 2 อยาง และหลักบุพนิมิตของการศึกษา 7 ประการ

ถาพูดอยางรวบรัด สถานะของครูอาจารยเปนตนนั้น ก็คือเปนปจจัยภายนอก ท่ีจะเชื่อมโยงเขาไปหา

ปจจัยภายในของผูเรียนหรือผูศึกษา และสื่อชักนําใหปจจัยภายในเหลานั้นพัฒนาข้ึนไป พูดเปนภาษา

งาย ๆ วาครูมีหนาท่ีทําใหเกิดความเปนนักเรียน จะวาครูเปนสื่อสรางความเปนนักเรียนก็ได93 

  สวนจิตสํานึกในความเปนครูครูนี่สังคมนาจะเอาใจใสเปนพิเศษ เพราะเปนผูสรางคุณภาพ

ของคน เปนท่ีหลอหลอมลูก ๆ ของทุกคนทุกครอบครัว เราจะตองคํานึงถึงครู นี่หมายถึงท้ังหมด ท้ัง

ประเทศ มองใหถึงชนบทครูตองเกิดจิตสํานึกวา เราเปนครูนะ ความเปนครูคือผูทําหนาท่ีอยางนี้ ๆ 

เราจะตองนึกถึงเด็กคํานึงถึงความสุข ความเจริญงอกงาม และความดีงามของเด็ก แลวพยายามทําให

เด็กเจริญงอกงามอยางดีท่ีสุด อยางนี้เรียกวาเกิดฉันทะถาครูทํางานดวยฉันทะนี้ คือมีความอยากท่ีจะ

ทําใหชีวิตของเด็กเปนชีวิตท่ีดี อยากใหเด็กเจริญงอกงาม อยากใหเด็กเปนคนดี อยากใหประเทศชาติ

สังคมของเรานี้มีคนท่ีมีคุณภาพ แลวก็เจริญรุงเรืองข้ึนไป ถาครูมีเจาตัวความอยากท่ีพระเรียกวา 

ฉันทะอันนี้แลว ก็แนใจไดเลยวาตองเดินหนา ไมก่ีปเปลี่ยนหมดเลย สภาพสังคมอะไรตาง ๆ มัน

เปลี่ยนเองเลย94 

  การใหครูเกิดศรัทธาในความเปนครูศรัทธาเปนแรงใจท่ีผูกไวกับปจจัยภายนอก ศรัทธาเปน

คุณสมบัติในข้ันท่ีพ่ึงพาอาศัยปจจัยภายนอกหรือข้ึนตออิทธิพลของปจจัยภายนอกนั้นเม่ือครูมีศรัทธา

ในความเปนครู ในภารกิจของอาชีพ และในหลักวิชาของครู ตัวครูเองก็มีแรงใจในการทําหนาท่ี แลว

ครูก็เปนกัลยาณมิตร และเปนสื่อหลักท่ีจะสรางศรัทธาข้ึนมาในตัวเด็ก ถาครูมีความรูมีสติปญญาดี มี

ความสามารถและดําเนินชีวิตดี ถูกตอง นาเคารพ มีเมตตาตอศิษย หวังดีตอเด็กดวยใจจริง และสอน

ไดผลดี เด็กก็เกิดศรัทธา เม่ือมีศรัทธาข้ึนมาแลว สิ่งหรือบุคคลซ่ึงเปนท่ีตั้งแหงศรัทธาก็จะเชื่อมโยง

หรือแมแตจูงผูศรัทธาไปหาไปทําอะไร ๆ ไดมากมาย หรือแมแตทุกอยางสุดแตศรัทธาจะแรงเทาใด ถา

เด็กศรัทธาในตัวครู พอศรัทธาในครูแลว ครูจะไปแนะไปบอกอะไร เด็กก็เชื่อก็ทําตามอะไร ๆ ก็เลย

                                           
92เรื่องเดียวกัน, หนา 42-44.  
93พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับการฝกหัดครู, อางแลว, หนา 111-112.  
94พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ถาเชิดชูพระคุณแมข้ึนมาได สังคมไทยไมสิ้นความหวัง, อางแลว, 

หนา 6. 
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งายไปหมด ครูก็จะนําใหเด็กศรัทธาในคุณงามความดี ศรัทธาในศาสนา ในวัฒนธรรมศรัทธาในการทํา

ความดีสรางสรรคสังคม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีตอสิ่งตางๆ ศรัทธาชวยไดหมด ศรัทธาเปนจุดรวมพลัง 

เปนจุดเริ่มตน และเปนแรงสงสูจุดหมาย ตองทําใหไดท้ังใหครูมีศรัทธาในงานของครูและใหเด็กมี

ศรัทธาในครู ซ่ึงจะทําใหครูสามารถทําหนาท่ีเปนปจจัยภายนอกท่ีดีท่ีสุดถาครูมีศรัทธาในวิชาและ

อาชีพครูก็จะเกิดแรงความอยากจะรูและทําหนาท่ีครูใหดีท่ีสุด อยากจะสอนใหเด็กดีอยางเยี่ยมยอด 

ซ่ึงก็จะนําไปเองสูการคนควาหาความรูท่ีจะมาสนองความปรารถนาท่ีเปนกุศลนั้น และศรัทธานั้นก็จะ

ทําใหเกิดแรงมุงม่ันท่ีจะเปนครูท่ีดี ซ่ึงพาเอาคุณธรรมพวงมาดวยเอง95 

  สวนในดานบทบาทท่ีแทจริงของครูในความเปนครูท่ีแทจริงนั้นบทบาทอยูท่ีไหน มีบทบาท

อยู 2 อยางท่ีไมมีสิ่งใดมาทําแทนไดไมวายุคใดสมัยใด ซ่ึงเปนบทบาทท่ีแทจริงของครู คือ 

  1. การทําคนใหเปนคนดี โดยข้ีนําชีวิตท่ีดีงาม หนาท่ีนี้เปนงานท่ียืนตัวอยูทุกยุคทุกสมัย 

  2. การฝกความเปนนักเรียนหรือความเปนนักศึกษาใหเกิดข้ึน คือสรางคนใหเปนผูมี

ความสามารถท่ีจะแสวงหาความรูและพัฒนาสติปญญางานอยางนี้คอมพิวเตอรก็ทําแทนไมได 

คอมพิวเตอรชวยใหเขาถึงขอมูลขาวสาร แตทําอยางไรคนนั้นจะมีความใฝรู ทําอยางไรคนนั้นจะแสวง

ปญญา ทําอยางไรคนนั้นจึงจะมีความสามารถท่ีจะหาความรู เขาถึงแหลงความรูและใชความรูใหเปน

ประโยชนได งานนี้เปนงานสําคัญมาก เปนงานหลัก เปนเนื้อเปนตัวของความเปนครูทีเดียว สวนงาน

ถายทอดศิลปวิทยานั้น ควรถือเปนงานประกอบดวยซํ้าไปงานสําคัญ 2 ประการ คือ การชี้นําทําให

เปนคนดี และการฝกใหศิษยมีความสามารถแสวงปญญานี้ เปนงานท่ีตองการจากครูทุกยุคทุกสมัย ไม

มีอะไรแทนได และยิ่งมาถึงยุคสมัยนี้ ครูจะตองปรับตัวใหทัน มิฉะนั้น ครูจะลาสมัย ถาครูลาสมัยก็จะ

ตกไปเปนเบี้ยลาง คือกลายเปนผูท่ีอาจจะถูกคนอ่ืนถูกสังคม หรือแมแตถูกนักเรียนดูถูกดูแคลนเอาได 

เพราะถาเอาแตดานขอมูลขาวสาร ครูอาจจะหาความรูไมทันเขาก็ได96 

  บทบาททางการศึกษาครูทําหนาท่ีเปนบุพนิมิตของการศึกษา ไมใชเปนตัวการศึกษา ครูไม

สามารถใหการศึกษาแกเด็ก ได แตครูเปนผูสามารถชักนําเด็กเขาสูกระบวนการของการศึกษา เพราะ

ทําหนาท่ีเปนกัลยาณมิตรตลอดไปจนกระท่ังถึงสื่อมวลชนท่ีดี สื่อมวลขนปจจุบันทําหนาท่ีสําคัญ

ในทางการศึกษามาก รวมท้ังทําลายการศึกษาดวย ถาเปนสื่อมวลชนท่ีไมดีก็ทําลายการศึกษา ถาเปน

สื่อมวลชนท่ีดีก็ทําหนาท่ีใหการศึกษาปจจุบันนี้ดูเหมือนวาสื่อมวลชนจะทําบทบาททางการศึกษามาก

ยิ่งกวาครูอาจารยในโรงเรียนดวยซํ้าไปอันนี้เปนเรื่องสําคัญประการแรก คือจะตองมีกัลยาณมิตร97 

                                           
95พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ขอคิดเพ่ือการศึกษา, อางแลว, หนา 41-42. 
96พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), แงคิดขอสังเกตเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา, อางแลว, หนา 6-7. 
97พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ถึงเวลามารื้อปรับระบบพัฒนาคนใหม, อางแลว, หนา 64. 
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  สวนในดานหนาท่ีหลักของครูครูจะทําหนาท่ีในนามของการศึกษา โดยมีหนาท่ีหลักอยู 2 

อยาง คือ 

  1. การถายทอดหรือสืบทอดศิลปวิทยา ใหความรูวิชาการ ความรูในการประกอบอาชีพแก

ศิษยซ่ึงจะใชศัพทเรียกวา สิปปทายก 

  2. การชี้แนะแนวทางดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง และทําใหเขาฝกฝนพัฒนาตนใหเจริญงอกงาม 

จนถึงความสมบูรณ ซ่ึงเราใชศัพทวา กัลยาณมิตรรวมความวา ครูทําหนาท่ีในนามของการศึกษา โดย

เปนสิปปทายก และเปนกัลยาณมิตร98 

  การทําหนาท่ีของครูท่ีสนองบทบาทของการศึกษา คือการศึกษาแบงบทบาทใหญๆ เปน 2 

สวน ครูก็พลอยทําหนาท่ี 2 สวนนั้นดวย หนาท่ี 2 สวนนั้นคืออะไร 

  1.หนาท่ีของสิปปทายก หรือ ศิลปะทายก คือ ผูถายทอดศิลปวิทยา หรือถายทอดวิชาการ

ฝกสอนความรูความชํานิชํานาญ ซ่ึงมีผลตอชีวิตของบุคคล ทําใหเขามีเครื่องมือไปเลี้ยงชีพ ทํามาหา

กินไดและมีผลตอสังคมโดยเปนสื่อสําหรับถายทอดวัฒนธรรม และรักษาสงเสริมความเจริญงอกงาม

ของสังคมเชน สะสมวิชาการ ตลอดจนอารยธรรมท้ังหมดใหแกสังคม ครูทําหนาท่ีนี้ก็เปนการ

สรางสรรคประโยชนท้ังแกบุคคลและแกสังคม 

  2. หนาท่ีในการเปนปจจัยอุดหนุนเก้ือกูลใหบุคคลพัฒนาชีวิตของเขา หรือชวยพัฒนาความ

เปนมนุษยของเขา หนาท่ีตามบทบาทท่ีสองนี้ คือหนาท่ีของกัลยาณมิตร คือหนาท่ีท่ีชวยใหคนพัฒนา

คุณคาท่ีแทแหงความเปนมนุษยของเขา ทําใหคนกลายเปนบัณฑิตการทําใหคนเปนบัณฑิต 

หมายความวา ชวยใหเขาพัฒนาตัวข้ึนไปเปนคนท่ีมีพฤติกรรม จิตใจและปญญาท่ีไดพัฒนาแลว เปน

คนท่ีบรรลุถึงความดีงามของชีวิต เปนคนท่ีมีสติปญญาความสามารถมีคุณธรรมตางๆ จนสามารถ

ดําเนินชีวิตดวยปญญา พูดสั้น ๆ วา หนาท่ีกัลยาณมิตร คือสรางบัณฑิต หรือทําใหคนพัฒนาข้ึนไปเปน

บัณฑิต จนกระท่ังเปนผูมีชีวิตอยูดวยปญญาเม่ือการศึกษามาพัฒนาคนใหเปนบัณฑิต การศึกษาก็ทํา

หนาท่ีตามบทบาท 2 ดาน คือ 1) ทําใหคนเปนบัณฑิต 2) ใหเครื่องมือแกบัณฑิต99 

  หนาท่ีครูในการศึกษา ครูนอกจากเปนสิปปทายก (ผูใหหรือถายทอดศิลปวิทยา) แลว 

จะตองทําหนาท่ีเปนกัลยาณมิตรดวย ชวยใหเด็กใชความคิดท่ีถูกวิธี และชวยใหรูจักคิดรูจักหาเหตุผล

ก็คือชวยใหเด็กเกิดโยนิโสมนสิการ ถาไมมีกัลยาณมิตรชวยสรางโยนิโสมนสิการใหเกิดข้ึนแกเด็ก เด็ก

จะถูกชักจูงไปในทางไมดีไดงาย ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีตนเองไมรูจักคิดก็ตามหรือปจจัยภายนอก

เหนี่ยวนําก็ตามในทางปฏิบัติ การสรางคุณธรรมตามระบบ จึงตองข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมสวนหนึ่งและ

                                           
98พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาครื่องมือพัฒนาท่ียังตองพัฒนา, อางแลว, หนา 77. 
99พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน, อางแลว, หนา 80-

82.  
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การสรางสมคุณธรรมภายใน โดยเฉพาะการรูจักคิดรูจักวางใจตอสิ่งตาง ๆ ของเด็กเองสวนหนึ่ง หลักท่ี

กลาวนี้จะเห็นไดจากขอธรรมตาง ๆ ท่ีนํามาประยุกตเพ่ือใหเหมาะกับบุคคลและสถานการณท่ีจะ

นําไปปฏิบัติ เชนจักร 4, มงคล 38 เปนตน100 

  สุดทายนั้นปญหาทางการศึกษา ท่ีมาจากครูถามองเฉพาะในวงการการศึกษา หรือมองให

แคบเขามาในวงการการศึกษาของประเทศไทยนี้เราก็พูดกันมากถึงปญหาครูลนงาน ครูท่ีผลิตข้ึนมา

จํานวนมาก หางานทําไมคอยได หรือครูท่ีผลิตข้ึนมาจํานวนมาก หางานทําไมคอยได หรือครูมีรายได

นอยเปนอยูไมคอยพอ อันนี้เปนปญหาในดานเศรษฐกิจสวนในดานสังคมก็มีปญหาอีก ปจจุบันนี้ครูมี

ฐานะดอยลง ไมคอยไดรับความเคารพนับถือบูชาเหมือนแตกอน กอนนี้ครูไดรับความนับถือเปนปูชนีย

บุคคล เปนบุคคลท่ีสังคมยกยองเชิดชูเปนอยางสูงแตปจจุบันนี้รูสึกวาฐานะของครูตอยลง เพราะสังคม

มีคานิยมเนนหนักไปในทางเชิดชูทรัพยและอํานาจไมคอยเชิดชูคุณธรรมครูนี้ ถาวาตามหลักการ ก็เปน

ตัวแทนผูหนึ่งหรือประเภทหนึ่งของคุณธรรม เม่ือครูเปนตัวแทนของคุณธรรม แตสังคมมีคานิยมไม

นิยมคุณธรรม แตไปนิยมทรัพยและอํานาจ ครูมีทรัพยและอํานาจนอยก็เลยไมไดรับความเคารพยก

ยอง แตมีการถกเถียงกันวา สาเหตุอาจจะมาจากตัวครูเองท่ีมีคุณธรรมนอยลงดวย จึงไมคอยไดรับ

ความเคารพนับถือ เรื่องมันเปนไปถึงขนาดท่ีวา บางทีครูเองก็ปรากฏวาไมอยากจะเปนปูชนียบุคคล

ดวยซํ้าไป101 

 

 3.3.5 ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

  โลกปจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะดานวัตถุ มีการพัฒนาสรางสรรค

เทคโนโลยีใหม ๆ ข้ึนมามากมาย  จําเปนอยางยิ่งท่ีการจัดการศึกษาในโรงเรียน จะตองมีการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู  เพ่ือ

พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  ซ่ึงปจจุบันทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยเปนไปตามบทบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดย

ปรับประยุกตใหเขากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) ท่ียึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง โดยพัฒนาสูสากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย เพ่ือใหคนมีชีวิตท่ีดีงาม เกง และมี

ความสุข ใหสังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญา สังคมแหงการเรียนรู สังคมสมานฉันท

และเอ้ืออาทร ภายใตการบริหารจัดการท่ีดี    มุงเนนใหทุกฝายเขามามีสวนรวมดําเนินการใหมาก

ท่ีสุดในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย 

                                           
100พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาคพุทธธรรม, อางแลว, หนา 53. 
101พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), การเสริมสรางคุณลักษณะเด็กไทย, อางแลว, หนา 77-79. 
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  ทรัพยากร หมายถึง สิ่งท่ีเปนตัวกลาง ซ่ึงอาจจะอยูในรูปของคน วัสดุ เงิน หรืออ่ืนๆท่ีจะ

เปนเครื่องชวยในการดําเนินงานขององคการสําเร็จได 

  ทรัพยากรในการบริหารท่ีสําคัญคือ 4 M ไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ 

(Materials) และ การจัดการ (Management) 

  ทรัพยากรการศึกษา ก็คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Materials) และ การ

จัดการ (Management) ท่ีนํามาใชในการจัดการศึกษา 

  การบริหารทรัพยากรการศึกษาคือการพยายามใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลสูงสุดแกสถานศึกษา 

  พัฒนามนุษย กับ พัฒนาทรัพยากรมนุษย คําวา ทรัพยากรมนุษย นั้น เปนการมองมนุษย

ในฐานะทรัพยากร คือ เปนทุน เปนปจจัย ในการท่ีจะนํามาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สวนการพัฒนา

มนุษยโดยมองคนในฐานะเปนมนุษย มีความหมายวามนุษยมีความเปนมนุษยของเขาเอง ชีวิตมนุษย

นั้นมีจุดหมาย จุดหมายของชีวิต คือ ความสุข อิสรภาพความดีความงามของชีวิต ซ่ึงเปนเรื่อง

เฉพาะตัวบุคคลเราตองใหความสําคัญวาเราจะพัฒนามนุษยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณอยางไร พรอมกับ

ท่ีอีกดานหนึ่งเขาก็จะเปนทรัพยากร เปนทุน เปนปจจัยท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมการพัฒนามนุษยในฐานะท่ีเปนมนุษย กับ การพัฒนามนุษยในฐานะท่ีเปนทรัพยากรมนุษยนี้มี

ความหมายตอการศึกษา เพราะการศึกษาเปนกระบวนการในการพัฒนาคน ท้ังในฐานะท่ีเปนมนุษย

โดยตัวของมันเอง และในฐานะท่ีเปนทรัพยากร ซ่ึงมีลักษณะท่ีแตกตางกัน คือ การศึกษาเพ่ือพัฒนา

ตัวมนุษยนั้น เปนการศึกษาท่ีเรียกไดวาเปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (การศึกษาระยะยาว) สวนการศึกษา

เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีความหมายข้ึนอยูกับกาลเทศะ หรือยุคสมัยมากกวา คือ เปนการศึกษา

ท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอมของยุคสมัยนั้นๆ (การศึกษาระยะสั้น) เชน เพ่ือสนองความตองการของ

สังคมในดานกําลังคนในสาขาและกิจการตางๆ ฉะนั้น เราจึงควรจัดการศึกษา 2 อยางนี้ใหสัมพันธกัน 

เพราะถาเราสามารถพัฒนาท้ัง 2 สวนนี้ใหสัมพันธกันจนเกิดดุลยภาพข้ึนก็จะเปนผลดีตอชีวิตและ

สังคมมาก102 

  จุดหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยการพัฒนาคนโดยมี

จุดเนนท่ีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ เปนเรื่องของการพัฒนามนุษยโดยเนนการสรางเสริมคุณภาพ

ของคนท่ีจะมาเปนสวนรวมในการแกปญหาของยุคสมัย แตก็เปนการพัฒนาคนท่ีสอดคลองกับ

จุดหมายระยะยาวแหงความเปนมนุษยท่ีสมบูรณดวย ไมใชเปนเพียงการพัฒนามนุษยเพ่ือมาสนอง

                                           
102พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทย, อางแลว, หนา 47-48.  
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ความตองการดานทรัพยากรคนเฉพาะกาลเฉพาะกรณี ซ่ึงเปนเรื่องของนักวิชาการและวงงานท่ี

ชํานาญพิเศษในดานนั้น ๆ103 

  ความมุงหมายของพัฒนากรมนุษยความมุงหมายของเราในการพูดถึงมนุษยนั้นไมจํากัดอยู

แคเปน ทรัพยากร เพราะการมองมนุษยเปน ทรัพยากร จะทําใหการมองของเราแคบลง มนุษย เปน

ชีวิตท่ีมีความประเสริฐ มีความสําคัญในตัวของมันเอง และชีวิตนั้นอาจจะมีความสมบูรณไดแมในตัว

ของมันเอง ไมใชเปนเพียงเครื่องมือหรือสวนประกอบท่ีจะเอามาใชสรางสรรคสิ่งอ่ืนนั้น ถาเราพูดวา

เปน ทรัพยากร ก็เหมือนกับเราเอามนุษยมาใชเปนประโยชนในการทําสิ่งอ่ืนคือทางดานเศรษฐกิจและ

สังคม104 

  มนุษย เพ่ือเปนทรัพยากรท่ีดี หรือเพ่ือมีชีวิตท่ีสมบูรณเราพูดกันมากวา คนเปนทรัพยากร

มนุษย และเราจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย แตบางทีเราอาจจะเพลินลืมไปวา ทรัพยากรมนุษยเปนศัพท

คอนขางใหม มีอายุไมนานเทาไร และเกิดข้ึนเพ่ือสนองแนวความคิดในการพัฒนาแบบท่ีเรากําลังติ

เตียนกันอยูวาผิดพลาดมีโทษรายและจะตองละเลิกการใชศัพทวา Human Resources ท่ีแปลวา 

ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงแสดงวาเรามองมนุษยเปนเครื่องมือ หรือเปนทุนท่ีจะใชสอนงวัตถุประสงคอยาง

ใดอยางหนึ่ง เชน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ หรือเพ่ือพัฒนาสังคม 

  แตความจริง มนุษยคงไมใชมีความหมายเพียงเทานั้น เราควรจะมองมนุษยในฐานะท่ีเปน

คนเพ่ือตัวของเขาเองดวยซ่ึงเปนชีวิตท่ีมีคุณคา มีความหมายในตัวของเขาเอง แตท้ังนี้ไมใชหมายความ

วาจะเลิกความหมายท่ีเปนทรัพยากรไปเสียเลย เพียงแตไมใหเราจบแคนั้น คือจะตองใหมีความหมาย

ท้ังสองอยางท้ังในแงท่ีมนุษยเปนทรัพยากร และในแงของความเปนมนุษยท่ีมีคุณคามีความหมายใน

ตัวเอง และความหมายในแงหลังนี้มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะการศึกษาจะตองพัฒนาคนโดยมี

จุดหมาย ใหเปนชีวิตท่ีมีคุณคาในตัวของเขาเอง ใหเปนชีวิตท่ีดีงาม และสมบูรณในตัวเอง ซ่ึงอาจจะใช

คําวา เพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ105  

  การพัฒนาคนท้ัง2 ดาน การพัฒนาคนในความหมายสองอยางนี้ นาจะทําใหเกิดความ

ชัดเจน ถาเราแยกอยางนี้ได คือรูวาพัฒนาคนในฐานะท่ีเปนการพัฒนามนุษย คือพัฒนาตัวมนุษยใหมี

ความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีชีวิตท่ีดีงาม มีความสุข มีอิสรภาพ อยางหนึ่ง และพัฒนาคนนั้นในฐานะท่ี

เปนทรัพยากรมนุษย คือเปนทุนท่ีจะนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกอยางหนึ่ง เราก็จะ

มองเห็นไดวาวิชาศึกษาท่ัวไป เปนวิชาสําหรับพัฒนามนุษย หรือพัฒนาคนในฐานะท่ีเปนตัวคน 

                                           
103พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, อางแลว, หนา 47. 
104พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ืออารยธรรมท่ียั่งยืน, อางแลว, หนา 9. 
105พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การสรางสรรคปญญาเพ่ืออนาคตของมนุษยชาติ, อางแลว, หนา 11-12. 
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จนกระท่ังใหคนนั้นเปนบัณฑิต สวนวิชาประเภทวิชาเฉพาะวิชาชีพเนนการพัฒนาคนในฐานะท่ีเปน

ทรัพยากรมนุษย106 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการศึกษาแบบตามสังคมถาจะจัดการศึกษา โดยมุงเอาแค

เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือมาสนองระบบท่ีมีท่ีเปนอยู จะพอใจกับตัณหา ก็แลวไป แตถาจะ

ใหการศึกษาเปนการพัฒนามนุษย ก็แนนอนวา จะตองพัฒนาฉันทะข้ึนมาใหได107 

  ถาเรามองการพัฒนาคนเพียงในแงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ก็แนนอนวาจะทําใหเรา

ใหการศึกษาประเภทท่ีสนองความตองการของสังคมหรือตามสังคม การใหการศึกษาแบบนี้จึงเนนการ

สนองความตองการของสังคม พูดสั้น ๆ ก็เปนการศึกษาท่ีตามสังคม แตการท่ีจะตามสังคมอยางเดียว

คงไมถูกตองการศึกษาควรทําหนาท่ีไดดีและมากกวานั้น คือ การศึกษานั้น แทจริงแลวตองนําสังคม 

ไมใชคอยตามสังคม หมายความวา สังคมนี้อาจจะเดินทางผิดพลาดก็ได ถาเราไดแคผลิตคนมาสนอง

ความตองการของสังคมใหไดกําลังคนมาในดานนั้น ๆ ถาสังคมเดินทางผิดพลาดการศึกษาก็ผิดพลาด

ดวย กําลังคนท่ีไดมาเปนผลของการศึกษาก็ผิดพลาด เหมือนอยางในระยะท่ีแลวมา เราผลิตคนมาใน

ฐานะเปนทรัพยากรและกระแสการพัฒนาผิดพลาด สังคมก็เลยผิดซํ้าเขาไป108 

  ท้ังนี้ จะตองระลึกตลอดเวลาวา การศึกษาจะตองใหคนกาวไปไกลกวานั้น คือมิใชเพียง

พัฒนาเขาใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดวย

การเพ่ิมผลผลิตเปนตนเทานั้น แตจะตองพัฒนาเขาในฐานะเปนตัวคนใหเปนบัณฑิต ผูมีชีวิตท่ีดีงาม 

เปนอยูดวยปญญาอยางรูเทาทันโลกและชีวิตมีจิตโปรงใส เปนสุข109 

 

 3.3.6 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

  เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (Technology in Education) หมายถึง การนําเทคโนโลยีดาน

ตาง ๆ เขามาประยุกตใชเพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหการศึกษา

การสอนการเรียนมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการศึกษาไดแกเทคโนโลยีตาง 

ๆ โดยปญหาท่ีเกิดจากเทคโนโลยีและวิธีแกไข ปญหาจากเทคโนโลยีเกิดข้ึนตามหลักสําคัญ 6 อยาง 

คือ 

                                           
106พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสรางบัณฑิต หรือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิต, อางแลว, 

หนา 6. 
107พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับการฝกหัดครู, อางแลว, หนา 25. 
108พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสรางบัณฑิต หรือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิต, อางแลว, 

หนา  10-11. 
109เรื่องเดียวกัน, หนา 56.  
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  1. การสนองคุณคาเทียม กลาวคือ เทคโนโลยีท่ีใชในลักษณะท่ีกลาวมาวา เปนเครื่องปรุง

แตปลุกเราความตองการใหเกิดความสุขอยางรุนแรงนี้ เปนไปในดานสนองความตองการคุณคาเทียม 

ความเลื่อนไหลไปตามกระแสคานิยมในสังคม คุณคาเทียมนี้ไมวาจะทําการสนองความตองการมาก

เทาไร ก็ไมอาจใหเพียงพอได ตามหลักท่ีวา ตัณหานั้นไมมีท่ีเต็มทานบอกวา นตฺถิ ตณฺหาสมา นที 

แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมมี แมน้ํายังเต็มได แตตัณหาไมรูจักเต็ม 

  2. ปญหาจากการเสียสมดุล หรือเกินพอดี กลาวคือ ในเม่ือเทคโนโลยีนี้มาปลุกเราอารมณ

ความรูสึก ทําใหเกิดความตองการอยางรุนแรง แลวก็สนองความตองการอยางรุนแรง เพ่ือใหมีรสชาติ

เต็มท่ี เกิดความสุขอยางสุดขีด และสุดขีดท่ีประสาทสัมผัสจะรับได เกินขอบเขตปกติหรือความพอดีที

ระบบสรีระเตรียมไวรับตามธรรมชาติ ก็เกิดความเสียสมดุลในระบบชีวิตและแมกระท่ังในระบบ

รางกายจึงเกิดปญหาข้ึน 

  3. มิจฉาทิฏฐิ คือ ความเห็นผิด หรือความไมเขาใจตามเปนจริงไมมองเห็นสิ่งท้ังหลายตาม

สภาพของมัน วางใจตอสิ่งท้ังหลายไมถูกตอง รวมท้ังวางใจตอชีวิตของตัวเองไมถูกตอง และวางใจตอ

เทคโนโลยีนั้นไมถูกตองวามันเปนเพียงสิ่งท่ีเขามาชวยเสริม อยาใหชีวิตของเราไปเปนทาสตองข้ึนตอ

มัน เม่ือวางทาท่ีผิดเขาใจผิด โทษก็เกิดข้ึนทันที 

  4. การปลอยตัวใหออนแอลงไปตามความสะดวกสบายท่ีเกิดจากเทคโนโลยีโดยมัว

เพลิดเพลินสําเริงสําราญ ขาดการฝกตนใหเขมแข็งอดทนมีภูมิตานทางความทุกข มนุษยในยุค

เทคโนโลยีนี้ถาขาดการฝกฝนพัฒนาตนเสียแลว ก็มีโอกาสมากท่ีจะเปนคนท่ีมีความสุขยาก และทุกข

ไดงาย ฉะนั้นอยาปลอยใหความสะดวกสบายและอิทธิพลการปรนเปรอของเทคโนโลยีมาทําลาย

ศักยภาพท่ีจะมีความสุขท่ีมีอยูในตัวเอง 

  5. ความเสื่อมประสิทธิภาพแหงอินทรียของมนุษย เพราะมัวหวังพ่ึงพาประสิทธิภาพท่ี

เพ่ิมข้ึนของเทคโนโลยี ซ่ึงเปนปญหาเก่ียวกับคุณภาพของคน ท่ีสัมพันธโดยตรงกับการใชเทคโนโลยี 

ยิ่งเทคโนโลยีท่ีปรนเปรอใหความสะดวกเจริญมากข้ึน คนก็มีแนวโนมท่ีจะขาดสติ ขาดความ

รับผิดชอบ เผอเรอประมาทมากยิ่งข้ึน และยิ่งเทคโนโลยีมีความซับซอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน เม่ือ

เกิดความพลั้งเผลอผิดพลาดอันตรายท่ีเกิดข้ึนก็ยิ่งเลวรายรุนแรงมากข้ึน ปญหาเก่ียวกับคุณภาพของ

คนในดานจิตใจหรือคุณธรรมจึงมีความสําคัญยิ่งข้ึนในยุคเทคโนโลยี 

  6. ความละเลยการพัฒนาความเปนมนุษย ขอนี้เปนปญหาท่ีลึกลงไปกวาขอท่ีกลาวมา

ท้ังหมดซ่ึงพูดไดวาเปนรากเหงาของปญหาในแงอ่ืน ๆ ท้ังหมด กลาวคือ แมวามนุษยจะไดประสบ

ความสําเร็จอยางมากมายในการพัฒนาศักยภาพทางดานการขยายวิสัยแหงอินทรียของตนดวย
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เทคโนโลยี แตมนุษยท่ีพัฒนาเทคโนโลยีนั้น ก็มิไดพัฒนาเนื้อตัวของเขาเอง หรือความเปนมนุษยของ

เขาข้ึนไปดวย อยางควบคูกับการพัฒนาเทคโนโลยี110 

  การแกปญหาท่ีเกิดจากเทคโนโลยีการแกปญหาท่ีเกิดจากเทคโนโลยีก็ตรงขามกับการเกิด

ปญหานั้นเอง คือ 

  1. เทคโนโลยีเพ่ือคุณคาแทท่ีเสริมคุณภาพชีวิต โดยรูจักแยกระหวางคุณคาแทและคุณคา

เทียมคุณคาแทคือคุณคาท่ีสนองความตองการใหเกิดคุณภาพชีวิต คุณคาแทเสริมคุณภาพชีวิต แต

คุณคาเทียมทําลายคุณภาพชีวิต พรอมท้ังเบียดเบียนสังคมและเอาเปรียบธรรมชาติ เทคโนโลยีนี้ เรา

จะตองเปลี่ยนจากการสรางและใชเพ่ือเสพคุณคาเทียม ใหมาเปนเครื่องชวยในการท่ีมนุษยจะได

ประโยชนจากคุณคาแท ท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิต ไมใชปลอยใหเปนเครื่องสงเสริมการเสพคุณคาเทียม 

  2. เทคโนโลยีท่ีเก้ือหนุนระบบความประสานเก้ือกูลแหงดุลยภาพ โดยรูจักประมาณ หรือ

ความพอดี หรือภาวะสมดุล แลวดําเนินชีวิตและปฏิบัติการท้ังหลาย โดยคํานึงถึงดุลยภาพแหงระบบ

การดํารงอยูของสิ่งท้ังหลาย ท่ีดําเนินไปดวยดีดวยความเปนองคประกอบและเปนปจจัยรวมท่ีมา

ประสานเก้ือกูลกันอยางพอดี เริ่มตั้งแตความเปนอยูประจําวัน 

  3. เทคโนโลยีบนฐานของสัมมาทิฏฐิ คือ การผลิตการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีจะตอง

ประกอบดวยปญญาท่ีมองเห็นและเขาใจสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง เชน รูจักคิดใหเขาใจถูกตองใน

ความสุข ความทุกขของมนุษยวาคืออะไร รูจักและเขาใจคุณประโยชนและโทษของเทคโนโลยีเพ่ือใช

เทคโนโลยีในทางท่ีเปนคุณ มองธรรมชาติในฐานะเปนองคประกอบรวมในการดํารงอยูของตน 

  4. เทคโนโลยีของคนท่ีเปนไท คนผูมีผูใชเทคโนโลยีจะตองระลึกอยูเสมอวา มนุษยเปน

ผูสรางเปนผูพัฒนาและเปนผูใชเทคโนโลยี มนุษยจะตองเปนนายเทคโนโลยี ใหเทคโนโลยีเปนปจจัย

สงเสริมความดีงามความประเสริฐของมนุษย โดยตัวมนุษยเองจะตองไมกลายเปนผูพ่ึงพา ข้ึนตอ

เทคโนโลยีหรือเปนทาสของเทคโนโลยี เริ่มแตจะตองมีจิตสํานึกในการฝกฝนพัฒนาตน รูจักบังคับ

ควบคุมตนเองเปนคนเขมแข็ง มีภูมิตานทานความทุกข และความพรอมท่ีจะมีความสุขอยูเสมอ อยาง

ท่ีวา แมไมมีเทคโนโลยี ฉันก็อยูได ฉันก็สามารถมีความสุขได 

  5. เทคโนโลยีท่ีกาวหนาคูกันไปกับการพัฒนาคุณภาพของคน โดยฝกคนใหมีคุณภาพทันกับ

ความกาวหนาของเทคโนโลยี ซ่ึงมีความละเอียดออนซับซอนยิ่งข้ึน นอกจากเปนนายของเทคโนโลยี

แลวจะตองเปนนายท่ีสามารถใชและควบคุมเทคโนโลยีใหทํางานสนองวัตถุประสงคในการสรางสรรค

ไดอยางถูกตองเรียบรอยเปนผลดีแทจริง ใหเทคโนโลยีเปนทาสท่ีชื่อสัตย หรือเปนมิตรท่ีเก้ือกูลของ

มนุษย 

                                           
110พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), คนไทยสูยุคไอที, (กรุงเทพฯ : พิมพสวย, 2550), หนา 77-79. 
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  6. เทคโนโลยีท่ีสนองจุดหมายของอารยชน การพัฒนาเทคโนโลยีจะตองเปนรองและเปน

เครื่องรับใชการพัฒนาคนในความหมายแทจริง ท่ีถึงข้ันรากฐานอยางเขาถึงธรรมชาติของความเปน

มนุษยคือ พัฒนาตัวมนุษยเอง หรือพัฒนาความเปนมนุษย ทําใหเปนสัตวท่ีพัฒนาตนแลวไมใชเปนผูท่ี

ไดพัฒนาสิ่งอ่ืน ๆ รวมท้ังพัฒนาเทคโนโลยีแลว แตตัวเองกลับยังไมไดพัฒนา111 

  การศึกษาในยุคเทคโนโลยีการศึกษาในยุคเทคโนโลยีนี้ มีภารกิจสําคัญท่ีจะตองสราง

ทัศนคติและปญญาใหเกิดแกเด็กใหมากพิเศษ ไมวาจะในโรงเรียน หรือในบานซ่ึงพอแมก็จะตองสราง

ความเขาใจนี้แกลูก ยิ่งเม่ือโลกเจริญมาถึงยุคขาวสารขอมูล และเทคโนโลยีดานขาวสารขอมูลมี

บทบาทมากตอชีวิตของมนุษย มีอิทธิพลมากตอความเจริญและความเสื่อมของสังคม การศึกษา

จะตองชวยใหคนเจริญเทาทันยุคสมัยในความหมายท่ีวาอยางนอยจะตองตื่นตัวรูเทาทันตอความ

เปนไปและปญหาตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและความเสื่อมความเจริญของสังคม เม่ือสดับ

ขาวสาร ก็ไมติดอยูแคสวนปลีกยอยท่ีจะเอามาซุบซิบตื่นเตนกันไปแตมองใหเห็นภาพรวมของโลกและ

สังคม ท้ังในดานปญหาท่ีจะตองแกไขและทางเจริญท่ีจะดําเนินตอไปและสามารถแยกแยะวิเคราะห

องคประกอบ และเหตุปจจัยเชื่อมโยงกันข้ึนไปในยุคแหงเทคโนโลยีท่ีขาวสารขอมูล มีบทบาทเดน

นําหนานี้ การศึกษาจะตองเนนบทบาทในการทําใหคนรูจักปฏิบัติตอเทคโนโลยี และขาวสารขอมูล

อยางถูกตอง ดวยการพัฒนาคน เพ่ือใหเทคโนโลยีเปนคุณ112 

  การศึกษายุคไอที ในยุคสมัยท่ีถือกันวาเจริญกาวหนาอยางยิ่งแลว เปนยุคไอที ท่ีคนเขาถึง

และใชขาวสารขอมูลไดทันทีอยางแทบไมมีขีดจํากัด หวังกันวา เม่ือคนมีโอกาสในการศึกษาเต็มท่ี 

การศึกษาตลอดชีวิตจะสัมฤทธิ์จะเปนสังคมอุดมปญญาแตสภาพท่ีเปนจริงปรากฏวา ไอทีมีบทบาท

เดนในสังคมไทยเพียงในดานสนองการเสพบริโภคหาไดเปนเครื่องหนุนการศึกษาอยางท่ีคาดหมายไม 

คนไทยก็ยังคงอยูในสถานะเปนนักเสพผลความเจริญมีใชเปนผูสรางสรรคความเจริญ คนไทยท่ัวไป

ยังคงมีลักษณะออนแอ รอรับผล ถูกกระทบและถูกกระทําโดยไอที มากกวาจะไดประโยชนจากไอที 

เปนเพียงนักบริโภคปากเติบ มิใชเปนนักผลิตมือหนึ่ง113 

  การเรียนยุคไอทีท่ีจริง ยุคไอทีเปนยุคท่ีนาเรียนท่ีสุด แตกลับเปนยุคท่ีมนุษยขาดการเรียน 

หมายความวา มนุษยสมัยกอนนั้นเขามีเหตุจําเปนบังคับใหตองเรียน เพราะถาเขาไมเรียนแลว ก็อาศัย

ใครหรือเครื่องมืออะไรมาชวยไมคอยได เทคโนโลยีอะไรก็แทบไมมี เขาตองเผชิญกับสิ่งแวดลอมเอง

โดยตรง แลวก็ตองหาทางรอด เขาจึงตองฝกตองเรียน (ท่ีเราเรียกวาเรียนรู) เพ่ือใหอยูได เพราะ

สถานการณหรือความจําเปนบังคับอยางนอยก็เรียนพอใหอยูรอด แตนาเสียดายท่ีกลายเปนวา มนุษย

                                           
111เรื่องเดียวกัน, หนา 80-84.  
112เรื่องเดียว, หนา 84-85. 
113พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), สยามสามไตร, (กรุงเทพฯ : พิมพสวย, 2552), หนา 232-233. 
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สมัยนี้ ท้ังท่ีอยูในโลกของไอที ท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึนมามีเครื่องอํานวยความสะดวกสบายท่ีเรียกวา

เทคโนโลยีพรั่งพรอม แลวมนุษยจํานวนมากท่ีเกิดมาทามกลางสิ่งอํานวยความสะดวกบํารุงบําเรอ มี

เทคโนโลยีทําใหเสร็จ ก็ไมตองทําอะไร ก็เลยไมตองเรียนไมตองฝกตนเอง ท้ังท่ีไอทีมาชวยใหมีโอกาส

ในการเรียนรูเพ่ิมข้ึนมากมาย ก็ไมใชโอกาสนั้น ก็เอาแตดานบํารุงบําเรอ การใชเทคโนโลยีท่ีขยายวิสัย

แหงอินทรีย ก็มาสนองดานความรูสึกอยางเดียว114 

  ฉะนั้นการศึกษากับเทคโนโลยี เทคโนโลยีจะเกิดโทษ ถาเรามีความประมาท มัวแตเพลิน

เสพ แลวไมพัฒนาอินทรีย วงการศึกษาจะตองสํานึกตระหนักอยูเสมอท่ีจะไมลืมใหมีการพัฒนา

อินทรีย โดยถือเปนเรื่องสําคัญยิ่ง เม่ือมีเทคโนโลยีจะตองใชเทคโนโลยีเปนเครื่องเสริมชวยเรา 

(เรียกวาเปนปจจัย) อยามองใหเปนสิ่งท่ีมาทดแทนเรา ทําใหเราอยูในความประมาท ทําใหเราแยลง

เพราะตองมีชีวิตท่ีข้ึนกับเทคโนโลยี เม่ือเรามีเทคโนโลยี อยาใหเทคโนโลยีมาทําใหเราสูญเสีย

ความสามารถหรือศักยภาพในการใชอินทรีย เราตองฝกตนเองอยูเสมอเพ่ือยังคงเปนนายอยูเหนือ

เทคโนโลยีเพราะฉะนั้น เราจึงตองฝกเด็กใหเปน Independent คือเปนคนท่ีเปนอิสระ มีอิสรภาพใน

ตัวเองไมตองเปนทาสข้ึนตอเทคโนโลยี ไมวาจะโดยทางอินทรียหรือโดยทางความสุข ถึงแมไมมี

เทคโนโลยีก็เปนอยู ทํางาน และมีความสุขได115 

 

3.4 สรุป 

 ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาวถึงความหมายของ

การศึกษาวา คําวา การศึกษา มาจากภาษาบาลีวา สิกฺขา แตเราเอาตามสันสกฤตวา ศิกฺษา ท้ัง สิกฺขา

และศิกฺษา และศึกษาเปนคําเดียวกัน  ซ่ึงท้ังพระพรหมคุณาภรณ และพุทธทาสภิกขุ มีความเห็นเรื่อง

ความหมายของการศึกษาตรงกัน สวนการศึกษาของพระพรหมคุณาภรณ เรียกการฝกตนของมนุษย

วา การศึกษา (สิกขา) หรือการพัฒนาชีวิต (ภาวนา) ซ่ึงเปนการศึกษาท่ีเรียกวาไตรสิกขา และ

การศึกษาคือ การพัฒนาชีวิตท่ีดําเนินไปตลอดจนกระท่ังบรรลุเปาหมายคือ อิสรภาพและความสุข

ตามหลักไตรสิกขา ตองการเนนความหมายของการศึกษาอยางพุทธทาสภิกขุ  ท่ีมุงเนนการให

ความหมายการศึกษาในเชิงการฝกฝนอบรมตน  ใหกอเกิดความสมดุลท้ังทางรางกายและจิตใจ และ

การมุงการศึกษาเพ่ืออิสรภาพภายในท่ีวา การศึกษาภายในตนเปนสิ่งท่ียืนตัวแนนอน เพราะเก่ียวดวย

ธรรมชาติภายในของบุคคล การศึกษาเพ่ืออิสรภาพภายนอก เปนประโยชนแกมนุษยและทําใหชีวิต

เขาถึงจุดมุงหมาย คือความเปนอยูอยางดีท่ีสุดไดจริง จึงเรียกวาการศึกษาท่ีแท 
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 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), สยามสามไตร, อางแลว, หนา 263-264. 
115เรื่องเดียวกัน, หนา 36-37. 
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 ท้ังนี้ จุดมุงหมายการศึกษาในทรรศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต) ได

แบงออกเปน 6 ดาน ซ่ึงไดสรุปตามกรอบของการปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดแก 1) แนวทางการจัดการศึกษา ซ่ึงสรุปไดดังนี้คือ การศึกษาท่ีจะไดผลดี จะ

แกปญหาชีวิตและสังคมไดสําเร็จ จะตองมีความขัดเจนในความหมายในความมุงหมายและในการทํา

หนาท่ีของมันปญหาอยางหนึ่งในการศึกษา ก็คือ มันมีความหมาย ความมุงหมาย และการทําหนาท่ีไม

ชัดเจน แมวาเราจะสามารถใหความหมายและความมุงหมายของการศึกษาไปไดตาง ๆ หลาย ๆ อยาง 

แตจะใชได จริงก็ตอเม่ือมีความขัดเจน โดยจะตองมีความหมายครอบคลุมทุกดานมีจุดหมายท่ีไปถึง

สูงสุดวาอยูท่ีไหน ชัดเจน และมีองคประกอบท่ีชีทางปฏิบัติใหเห็นวา จะทําอะไรกันอยางไร 2) การ

บริหารและการจัดการศึกษา ตามแนวคิดของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย สามารถสรุปไดดังนี้ โดย

การศึกษาแบบมีเด็กเปนศูนยกลางการศึกษาแบบมีเด็กเปนศูนยกลางนั้นไมใชจะมามุงจัดต้ังความสุข

จากเสพใหแกเด็ก แตเปาหมายสําคัญอยูท่ีจัดสรรโอกาสใหเด็กสามารถทําการสรางสรรคดวยตัวเขา

เองซ่ึงหมายถึงการท่ีเขาจะมีความสุขจากการทํา ท่ีเปนการพัฒนาสูงข้ึนไปดวย  ท้ังนี้ การศึกษาแบบ 

child-centered ท่ีแปลกันวา "มีเด็กเปนศูนยกลาง" นี่ก็เปนปญหาในเรื่องความเขาใจ ถาไมศึกษาให

ชัด ดูแคตัวถอยคําแลวตีความเอาเอง บางทีก็มองความหมายพลาดเพียนไปหมดบางคนถึงขนาดเขาใจ

วา child-centered เอาเด็กเปนศูนยกลาง คือเอาใจเด็ก หรือตามใจเด็ก ก็เลยเถิด ไปเสียวาอยางยน

ยอ การเอาเด็กเปนศูนยกลางนั้น คือ เราใชการจัดตั้งในหองเรียน ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกเปนสื่อ

กระตุนใหเกิดคุณสมบัติท่ีตองการ ซ่ึงเปนปจจัยภายในข้ึนในตัวเด็ก เหมือนกับวา เราพาเขามาเขาทาง 

ใหเขามีจุดตั้งตนท่ีจะสามารถกาวตอไปดวยตนเอง เชน การเรียนใหสนุก-มีความสุขในการเรียนก็คือ

เราใชความสุขจัดตั้ง เปนสื่อกระตุนใหเด็กเกิดมีความสนใจแลวก็ใฝรู ท่ีจะนําไปสูการเรียนอยางมี

ความสุขดวยตนเอง 3) มาตรฐานและการประกันคุณภาพ เครื่องวัดความสัมฤทธิ์ผลของการศึกษา 

อรรถ 3 ประการนี้ใชเปนเครื่องมือวัดความสัมฤทธิ์ผลของการศึกษา แบงออกไปไดเปน 2 แนวเรียกวา 

แนวราบกับแนวตั้ง แนวตั้ง คือ ทิฏฐิธัมมิกัตถะ สัมปรายิกัตถะ ปรมัตถะ สูงข้ึนไปเปนข้ันๆ สวนใน

แนวราบก็แบงเปนประโยชนตน ประโยชนผูอ่ืน และประโยชนรวมกันท้ังสองฝาย ซ่ึงตองพยายามทํา

ใหเกิดข้ึน ท้ังแกตนเอง แกผู อ่ืน และแกสังคมรวมกัน เรียกวา อัตตัตถะ ประโยชนตน ปรมัตถะ 

ประโยชนผูอ่ืน และอุภยัตถะ ประโยชนรวมกันท้ังสองฝาย อันนี้ก็เปนเครื่องวัดความสัมฤทธิ์ผลของ

การศึกษา 4.) ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ปญหาทางการศึกษา ท่ีมาจากครู คณาจารย

และบุคลากรทางการศึกษาถามองเฉพาะในวงการการศึกษา หรือมองใหแคบเขามาในวงการ

การศึกษาของประเทศไทยนี้เราก็พูดกันมากถึงปญหาครูลนงาน ครูท่ีผลิตข้ึนมาจํานวนมาก หางานทํา

ไมคอยได หรือครูท่ีผลิตข้ึนมาจํานวนมาก หางานทําไมคอยได หรือครูมีรายไดนอยเปนอยูไมคอยพอ 

อันนี้เปนปญหาในดานเศรษฐกิจสวนในดานสังคมก็มีปญหาอีก ปจจุบันนี้ครูมีฐานะดอยลง ไมคอย

ไดรับความเคารพนับถือบูชาเหมือนแตกอน กอนนี้ครูไดรับความนับถือเปนปูชนียบุคคล เปนบุคคลท่ี
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สังคมยกยองเชิดชูเปนอยางสูงแตปจจุบันนี้รูสึกวาฐานะของครูตอยลง เพราะสังคมมีคานิยมเนนหนัก

ไปในทางเชิดชูทรัพยและอํานาจไมคอยเชิดชูคุณธรรมครูนี้ ถาวาตามหลักการ ก็เปนตัวแทนผูหนึ่ง

หรือประเภทหนึ่งของคุณธรรม เม่ือครูเปนตัวแทนของคุณธรรม แตสังคมมีคานิยมไมนิยมคุณธรรม 

แตไปนิยมทรัพยและอํานาจ ครูมีทรัพยและอํานาจนอยก็เลยไมไดรับความเคารพยกยอง แตมีการ

ถกเถียงกันวา สาเหตุอาจจะมาจากตัวครูเองท่ีมีคุณธรรมนอยลงดวย จึงไมคอยไดรับความเคารพนับ

ถือ เรื่องมันเปนไปถึงขนาดท่ีวา บางทีครูเองก็ปรากฏวาไมอยากจะเปนปูชนียบุคคลดวยซํ้าไป 5) 

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา จุดหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยการ

พัฒนาคนโดยมีจุดเนนท่ีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ เปนเรื่องของการพัฒนามนุษยโดยเนนการ

สรางเสริมคุณภาพของคนท่ีจะมาเปนสวนรวมในการแกปญหาของยุคสมัย แตก็เปนการพัฒนาคนท่ี

สอดคลองกับจุดหมายระยะยาวแหงความเปนมนุษยท่ีสมบูรณดวย ไมใชเปนเพียงการพัฒนามนุษย

เพ่ือมาสนองความตองการดานทรัพยากรคนเฉพาะกาลเฉพาะกรณี ซ่ึงเปนเรื่องของนักวิชาการและวง

งานท่ีชํานาญพิเศษในดานนั้น ๆ และ 6) เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

(Technology in Education) หมายถึง การนําเทคโนโลยีดานตาง ๆ เขามาประยุกตใชเพ่ือประโยชน

ในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหการศึกษาการสอนการเรียนมีคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการศึกษาไดแกเทคโนโลยีตาง ๆ  



บทท่ี 4  

เปรียบเทียบปรัชญาปฏิรูปนิยม กับปรัชญาการศึกษา 

ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 
 

ในการศึกษาเรื่องปรัชญาปฏิรูปนิยมในบทท่ี 2 และปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธ

โฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ในบทท่ี 3 มีท้ังในสวนท่ีเหมือนและแตกตางกัน ซ่ึงในบทท่ี 4 นี้ผูวิจัยจะได

ทําการเปรียบเทียบปรัชญาปฏิรูปนิยม กับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺ

โต) ท่ีมีความเชื่อพ้ืนฐานเก่ียวกับผูเรียน ครู หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ตลอดท้ังลักษณะ

ของการจัดการศึกษา  เพ่ือตองการจะทราบถึงแนวคิดทางการศึกษาของท้ังสองฝาย มีลักษณะท่ี

เหมือนกันหรือไม ขอบเขตและลักษณะท่ีวาดวยการศึกษานั้นเปนเชนใด แนวทางเพ่ือบรรลุถึง

เปาหมายในการศึกษาท่ีแทจริงนั้นเปนอยางไร ตลอดจนผลสะทอนจากแนวความคิดทางการศึกษาท่ีมี

ตอมนุษยในดานใดบาง ท้ังนี้ผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญในขางตนนั้นเปนเรื่องท่ีควรแกศึกษาและนําเอา

ปรัชญาของท้ังสองฝายมาเปรียบเทียบในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี ้
 

4.1 เปรียบเทียบเร่ืองหลักสูตรระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยม กับปรัชญา

การศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 
 

ปรัชญาปฏิรูปนิยม ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษา

จารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 
 

1. ในด านของปรั ชญาปฏิ รู ปนิ ยม  ได ใ ห

ค ว าม เห็ น ใ น เ รื่ อ ง ข อ งหลั ก สู ต ร ไ ว ดั ง นี้  

เนื้อหาวิชาท่ีนํามาบรรจุไว ในหลักสูตร จะ

เก่ียวกับปญหาและสภาพของสังคมเปนสวน

ใหญจะเนนวิชาสังคมศึกษา เชน กระบวนการ

ทางสังคมการดํารงชีวิตในสังคม สภาพเศรษฐกิจ

และการเมือง วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 

ศิลปะในชีวิตประจําวัน สิ่งเหลานี้จะทําใหมี

ความเขาใจในกลไกของสังคม และสามารถหา

แนวทางในการสรางข้ึนมาสังคมใหม ซ่ึงแนวคิด

ในการนําปรัชญาปฏิรูปมาปรับใช ในหลักสูตร

1. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ได

กลาวถึงหลักสูตรการศึกษาตามแนวปรัชญา

การศึกษาวา ในเรื่องของหลักสูตรนั้นตองเนนถึง

หลักสูตรท่ีเสริมท้ังดานวิชาการและวิชาศีลธรรม

เพ่ือใหเกิดกระบวนการคิดท่ีเรียกวามีโยนิโส

มนสิการ สามารถเขาใจชีวิตไดอยางถูกตองตาม

ความเปนจริง ท่ีการศึกษาเปนไปเพ่ือการสิ้น

ทุกขแมวาหลักสูตรตองการท่ีจะมุงเนนความ

เป น เลิ ศ เฉพาะทาง  เป น ไปตาม เกณฑ ท่ี

กําหนด  แตตองมีเปาหมายไววา ตองใหผูสําเร็จ

การศึกษาเปนอยางไร มีคุณสมบัติอยางไร ซ่ึง
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ของระบบการศึกษาไทยนั้นจะตองเนนสังคม

เปนหลักซ่ึงการกลาวถึงหลักสูตรในลัทธิของ

ปรัชญาปฏิรูปนิยมนี้มุงเนนใหความสําคัญแก

วิชาท่ีชวยใหผู เรียนเขาใจสังคมเปนอยางดี 

ผู เรียนตองเขาใจสภาพของสังคมดีพอ และ

มองเห็นแนวทางในการแกปญหาสังคม เชน 

ความยากจน การจราจร ยาเสพติด ควรจัด

การศึกษา อุตสาหกรรม สื่อสารมวลชน การ

ขนสง การอนามัย และสาธารณสุข นิเวศนวิทยา 

และวิชาท่ัวไป เชน วรรณคดี ดนตรี ศิลปะ 

ฟ สิ กส  เ ค มี  สั งคมวิทยา  ประวั ติ ศ าสตร  

เศรษฐศาสตร ศาสนา และคณิตศาสตร เปนตน 

 

 

 

 

 

 

ตองตั้งไวกอนแตก็ตองใหความสําคัญในเชิง

บูรณาการ คือการศึกษาในดานศีลธรรมก็ตอง

สอนควบคูกันไปดวย   คือตองมีการกลาวเนน

ย้ําในการสอนทุกครั้ง 

    ท้ังนี้หลักสูตรการศึกษาวาตองมีการนํา

หลักธรรมมาประยุกต คือ 1) หลักอริยสัจ4 2)

หลักขันธ 5 3) หลักปฏิจจสมุปบาท 4) หลักไตร

ลักษณ 5) หลักมัชฌิมาปฏิปทา= ไตรลักษณ =

โอวาทปาฏิโมกข เพ่ือใหการศึกษาเปนไปอยาง

ครบวงจร ท่ีใหความสําคัญท้ังชีวิต คือรางกาย 

และจิต เปนการสงเสริมพัฒนาการท่ีสมดุล เพ่ือ

นําไปสูการศึกษาศิลปะศาสตรวา เปนวิชาท่ีจะ

พัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานของมนุษย การเรียนรู

หรือวารับรูตองสามารถสื่อความหมายถายทอด

แกผูอ่ืนอยางๆ ไดผลเปนการนําไปสูการมีชีวิตท่ี

ดีงาม การมีชีวิตท่ีเปนสุข การสอนจริยธรรมท่ี

เก่ียวกับการแสดงออกอยางเสรี   ก็ตองฝกการ

รับฟงผูอ่ืนดวย  และคิดเชื่อมโยงไปหาการใฝรู

ความจริง  จะฝกแตการแสดงออกโดยเสรีอยาง

เดียวไมได 
 

ตารางท่ี 4.1 เปรียบเทียบเรื่องหลักสูตรระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 
 

4.1.1 สรุปและวิจารณ 

การเปรียบเทียบเรื่องหลักสูตรระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) พบวา มีความเหมือนกันในจุดมุงหมายของหลักสูตร

การศึกษา กลาวคือ ปรัชญาปฏิรูปนิยม ไดมุงเนนในสวนของการพัฒนาหลักสูตรท่ีเก่ียวกับปญหาและ

สภาพของสังคมเปนสวนใหญจะเนนวิชาสังคมศึกษา เชน กระบวนการทางสังคมการดํารงชีวิตใน

สังคม ซ่ึงมุงเนนใหความสําคัญแกวิชาท่ีชวยใหผูเรียนเขาใจสังคมเปนอยางดี ผูเรียนตองเขาใจสภาพ

ของสังคมดีพอ และมองเห็นแนวทางในการแกปญหาสังคม โดยเปนการมุงหลักสูตรการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนเปนหลัก สวนในดานของปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 
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มีลักษณะแนวคิดท่ีมีความคลายคลึงกับปรัชญาปฏิรูป แตจะมุงเนนถึงหลักสูตรท่ีเสริมท้ังดานวิชาการ

และวิชาศีลธรรมเพ่ือใหเกิดกระบวนการคิดท่ีเรียกวามีโยนิโสมนสิการ สามารถเขาใจชีวิตไดอยาง

ถูกตองตามความเปนจริง ท่ีการศึกษาเปนไปเพ่ือการสิ้นทุกขแมวาหลักสูตรตองการท่ีจะมุงเนนความ

เปนเลิศเฉพาะทาง เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  แตตองมีเปาหมายไววา ตองใหผูสําเร็จการศึกษาเปน

อยางไร มีคุณสมบัติอยางไร ซ่ึงตองตั้งไวกอนแตก็ตองใหความสําคัญในเชิงบูรณาการ คือการศึกษาใน

ดานศีลธรรมก็ตองสอนควบคูกันไปดวย   คือตองมีการกลาวเนนย้ําในการสอนทุกครั้ง เพ่ือให

การศึกษาเปนไปอยางครบวงจร ท่ีใหความสําคัญท้ังชีวิต คือรางกาย และจิต เปนการสงเสริม

พัฒนาการท่ีสมดุล เพ่ือนําไปสูการศึกษาศิลปะศาสตรวา เปนวิชาท่ีจะพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานของ

มนุษย ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบปรัชญาท้ังสองลัทธินี้แลวจะพบวา ในสวนของหลักสูตรมีความเหมือนกัน

อยู 2 ประการ คือ มุงเนนในการพัฒนาตัวผูเรียน กลาวคือเพ่ือการอยูรวมกันในสังคม ประการท่ี 2 

คือ หลักสูตรท่ีมุงเนนความเปนเลิศเฉพาะทางในดานสังคม ท้ังนี้มีความแตกตางกันโดยศัพท แต

เปาหมายเหมือนกัน 

 

4.2 เปรียบเทียบเร่ืองการบริหารการศึกษาระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยม กับ

ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 
 

ปรัชญาปฏิรูปนิยม ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษา

จารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 
 

1. แนวคิดดานการบริหารการศึกษาตามแนวคิด

ของปรัชญาปฏิรูปนิยม กลาวคือ ใหความสําคัญ

ในการปฏิรูปท่ีผูบริหารสถานศึกษา แลวจึงให

ผูบริหารสถานศึกษานํารูปแบบวิธีการปฏิรูปไป

ใชปฏิรูปคุณภาพครูในสถานศึกษาแตละแหงอีก

ทอดหนึ่ง นับเปนการกระจายอํานาจการบริหาร

จัดการไปสูสถานศึกษาอยางแทจริง ซ่ึงตาม

แนวคิดของปรัชญาปฏิรูปนิยมแลวนั้น ผูบริหาร

ตองมีความคิดกวางไกล เปนนักปฏิรูป ชอบการ

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และลงมือปฏิบัติเนินงาน

ในฐานะผูนําสรางระเบียบสังคมใหม ท่ีดี ให

เกิดข้ึน เพ่ือความเหมาะสมกับคานิยมและ

1. การบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนว

ของปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษา

จารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ซ่ึงทานไดอธิบายไวดังนี้ คือ

การดําเนินงานของกลุมบุคคล หนวยงาน 

องคกร ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการปฏิรูปหรือ

พัฒนาการจัดการการศึกษา ซ่ึงอาจเปนการ

ดํ า เ นิ น ง านของผู บ ริ ห า ร ร ว ม กับครู ห รื อ

บุคคลากรในโรงเรียน อธิการบดีหรือผูบริหาร

รวมกับอาจารย ในมหาวิทยาลัย  รัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการรวมกับอธิบดีกรมตาง 

ๆ  และครูอาจารยในสถาบันการศึกษาตาง ๆ 

ละกลุมบุคคลเหลานี้ตางรวมมือกันพัฒนาคนให
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วัฒนธรรม ตามสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป ท้ังนี้

ปรัชญาปฏิรูปนิยมไดกําหนดกระบวนการใน

การบริหารการศึกษาไว 7 ประการดังนี้ 1. การ

วางแผน (Planning) ผูบริหารสถานศึกษาตอง

สามารถวางแผนและกําหนดเปาหมายของ

การศึกษา 2. การจัดองคการ (Organization) 

ผูบริหารสถานศึกษาตองสรางแบบของการ

พัฒนาองคการในโรงเรียนข้ึนเอง โดยตองมุง

พัฒนาท้ังองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 3. 

การจัดกําลังคน (Staffing) ผูบริหารสถานศึกษา

ตองมีเทคนิคในการบริหารจัดการบุคลากรและ

การใชทรัพยากรบุคคล และรูจักระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาภายนอก 4. การอํานวยการ 

( Directing) ผู บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ต อ ง มี

คุณลักษณะของผูนําทางวิชาการอยางแทจริง 

สามารถใหความชวยเหลือทางวิชาการได นิเทศ

ได และเปนแบบอยางท่ีดี  5. การประสานงาน 

(Co-ordinating) ผูบริหารสถานศึกษาตองเปน

ผูประสานงานท่ีดี 6. การรายงาน (Reporting) 

ผู บริหารสถานศึกษาตองรายงานผลการ

ปฏิบัติการบริหารการศึกษาใหแกผูบังคับบัญชา 

และเผยแพรผลของการดําเนินการตอสาธารณะ 

7. การงบประมาณ (Budgeting)  ผูบริหาร

สถานศึกษาตองมีความสามารถในการจัดการ

งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน

สูงสุด มีความโปรงใส ตรวจสอบได เปนตน 

มีคุณภาพท้ังสิ้น การจะพัฒนาคนใหมีคุณภาพ

ไดนั้น จะตองมีการดําเนินการในการเรียนการ

สอน การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคาร

สถานท่ีและพัสดุครุภัณฑ การสรรหาบุคคลมา

ทําการสอนในสถาบันการศึกษา การปกครอง

นักเรียนเพ่ือใหนักเรียนเปนคนดีมีวินัย ท้ังนี้การ

บริหารและการจัดการศึกษาตามแนวทางของ

ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษา

จารย (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาวคือ ควรมีนโยบายการ

บริหารและการจัด การศึกษาจะตองครอบคลุม

ชุมชน ท้ังหมด ซ่ึ งประกอบด วย  บ าน  วัด 

โรงเรียน (บวร) ดวยการสราง ความสมดุลข้ึนมา

โดยใหชุมชนใหปรับตัวข้ึนมาสอดคลองและ

สงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน จึงจะ เกิดเปน

ชุมชนแหงการศึกษาท่ีแทจริง กลาวคือ ชุมชน

แหงกัลยาณมิตร สวนภาครัฐหรือหนวย ราชการ

นั้น ควรเปนเพียงผูคอยชวยอุปถัมภสนับสนุน

การศึกษาในดานตางๆ และควรกําหนดนโยบาย 

การศึกษาท่ีสําคัญ 2 นโยบาย ไดแก 1. การ

สรางสรรคปญญาเพ่ืออนาคตของมนุษยชาติ 2. 

นโยบาย สงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 

 

ตารางท่ี 4.2 เปรียบเทียบเรื่องการบริหารการศึกษาระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญา

การศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 
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4.2.1 สรุปและวิจารณ 

การเปรียบเทียบเรื่องการบริหารการศึกษา ระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยม กับปรัชญา

การศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) พบวา ในสวนของแนวคิดดานการบริหารและ

การจัดการการศึกษาตามปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) สามารถสรุป

ได 3 ประการดังนี้ คือ 1.ใชหลักกัลยาณมิตร เชื่อมโยงสังคมทุกสวน โดยเฉพาะสื่อมวลชน ใหมีสวน

รวมในการจัดการศึกษา 2.ครอบครัว วัด และ โรงเรียน เปนองคกรหลักสําคัญของชุมชน ในการ

รวมกันจัดการศึกษาทุกข้ันตอน และ 3.บูรณาการหลัก พุทธธรรมใหไดใชไดงายในชีวิตประจําวัน เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพของพุทธศาสนิกชนท่ัวประเทศ โดยในแนวคิดนี้มีจุดมุงหมายในการพัฒนา ตั้งแต

องคกรระดับสู งสุดของการศึกษาจนถึงระดับลางสุด นั่น คือตั้ งแตระดับ 1.  รัฐบาลหรือ

กระทรวงศึกษาธิการ ตองสงเสริมประชาสังคมทุกระดับ ใหสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยและ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีบูรณาการหลักพระพุทธศาสนาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษานี้ สงเสริมให

สถานศึกษา สถาบันศาสนา และองคกรตาง ๆ ท่ีจัดและรวม จัดการศึกษา จัดการเรียนการสอน โดย

ผสมผสานระหวางความรูทางศาสนาและวิชาสามัญเขา ดวยกันอยางสมดุล มีการปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามแกผูเรียนท่ีเหมาะสมกับวัยอยาง ตอเนื่องทุกระดับ 2.ระดับสถานศึกษา 

สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยควรมีการจัดอบรมและใหความรูแก ผูปกครอง ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวของ

สําหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือการจัดเตรียมความพรอมสําหรับเด็ก ปฐมวัยในรูปแบบการบูรณาการ

พระพุทธศาสนาเขาในชีวิต กิจกรรม และการเรียนการสอน สนับสนุนพอแม ผูปกครอง คนในชุมชน 

ปราชญชาวบาน พระภิกษุ และผูประกอบอาชีพตางๆ ใหมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ท่ีมุง

ประโยชนแกผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือ พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข และ 3.ระดับ

ประชาสังคม นั่นคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมสนับสนุนใหมีการศึกษา อบรม และ

ถายทอดศาสนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และแหลงเรียนรูตางๆ ในทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดการ เรียนรู 

และการเขาถึงศาสนธรรมอยางแทจริง และประชาสังคม ตองสนับสนุนใหมีแหลงเรียนรูในชุมชนดวย

รูปแบบตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชน เพ่ือการเก็บ รวบรวม สะสม พัฒนา การเปลี่ยนขอมูล 

การ สรางความรู และการเรียนรูเพ่ิมเติม เพ่ือการพัฒนาและการแกไขปญหารวมกันของชุมชน สวน

ในแนวคิดดานการบริหารการศึกษาของปรัชญาปฏิรูปนิยม นั้นมีลักษณะแนวคิดท่ีมีความใกลเคียงกัน 

กลาวคือ การบริหารการศึกษาของสองลัทธิมีความเหมือนกัน คือ ปรัชญาปฏิรูปนิยม นั้นมุงเนนการ

บริหารตั้งแตระดับสูงสุดลงมาตามลําดับ แตจะมุงเนนในสวนของผูบริหารสถานศึกษาแบบ กลาวคือ 

ปรัชญาปฏิรูปนิยม มุงเนนการบริหารการศึกษา ตั้งแตระดับผูบริหาร สู ครู สถานศึกษา  นักเรียน 

และชุมชน เปนลําดับ ในสวนของ ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) นั้น

ก็มุงเนนการบริหารการจัดการตั้งแตระดับรัฐบาล หรือกระทรวงศึกษาธิการ สู สถานศึกษา (ผูบริหาร, 
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ครู, และผูเรียน) และประชาสังคม (วัด, บาน, และชุมชน) ซ่ึงมีความแตกตางกันโดยศัพทแตเปาหมาย

เหมือนกัน 

4.3 เปรียบเทียบเร่ืองบุคลากรทางการศึกษาระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยม กับ

ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 
 

ปรัชญาปฏิรูปนิยม ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษา

จารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 
 

1. ปรัชญานี้เชื่อวา ผูบริหารตองมีความคิด

กวางไกล เปนนักปฏิรูป ชอบการเปลี่ยนแปลง

อยูเสมอ และลงมือปฏิบัติเนินงานในฐานะผูนํา

สรางระเบียบสังคมใหมท่ีดีใหเกิดข้ึน เพ่ือความ

เหมาะสมกับคานิยมและวัฒนธรรม ตามสภาพ

สังคมท่ีเปลี่ยนไป ผูเรียน คือ ผูท่ีมีความสามารถ

ในการวิ เคราะหปญหาสังคม และมีความ

ยุติธรรมดังนั้น ผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงให

ตระหนักในปญหาสังคมเรียนรูวิธีการทํางาน

รวมกันเพ่ือการแกปญหาสังคม ผูเรียนจะไดรับ

การเรียนรูเทคนิควิธีการตาง ๆ ท่ีจะนํามาเปน

แนวทางในการแกปญหาของสังคม แลวให

ผูเรียนหาขอสรุปและตัดสินใจเลือก ซ่ึงปญหา

ของขอนี้มิไดมีลักษณะเดียวกับขออ่ืน ๆ แตเปน

ประเด็นของการใชโอกาสใหเกิดประโยชนสูงสุด

ทางการศึกษาแกนักเรียน-นักศึกษา ในบริบท

ของสังคมขาวสาร และการปฏิวัติดานเทคโนโลยี

ของการสื่อสาร ควรจะปรับระบบตรงนี้ใหเกิด

ระบบการศึกษาตลอดชีวิตได ครูตองเชื่อม่ันใน

หลักการประชาธิปไตยและนําไปสอนแกผูเรียน

ตองเปนผูบุกเบิก นักแกปญหา สนใจเรื่องสังคม

และปญหาสังคมอยางกวางขวางเปดโอกาสให

ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น และคอยกระตุนให

1. ปรัชญานี้  มุ งส ง เสริมสนับสนุนให มีการ

กําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผู เรียน 

ตามหลักบุพนิมิตแหงมรรค 7 และคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงคของครูตามหลักกัลยาณมิตร 7 

โดย กําหนดใหเปนนโยบายแหงชาติท่ีจะตอง

ดําเนินการอยางจริงจัง และตอเนื่องตลอดไป 

ส ถ า บั น ผ ลิ ต ค รู ต อ ง ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร 

กระบวนการผลิต การบริหาร และการจัดการ 

และการพัฒนา เพ่ือใหสามารถผลิตครูจริยธรรม

และบุคลากรทางการศึกษา ท่ี มี  คุณธรรม

จริยธรรม จัดใหมีการอบรม ประชุมกันอยาง

สมํ่าเสมอใหแกผูบริหาร ครู คณาจารย และ

บุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องความรูและความ

เขาในเก่ียวกับพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาไทย และประวัติศาสตรของไทย อยาง

ถูกตอง เพ่ือใหสามารถนําไปบูรณาการใน การ

บริหารการศึกษา การจัดการศึกษา การจัดการ

เรียนรู รวมท้ังเปนผูสามารถฝกอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมใหแกผูเรียน และการประพฤติตนเปน

ต น แบบ ท่ี ดี ใ น ส ถ าน ศึ ก ษา  สั ง คม  แล ะ

ประเทศชาติ ท้ังนี้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 

(ป.อ.ปยุตฺโต) ก็ยังไดมุงเนนสถาบันอุดมศึกษาท่ี

เ ป ด ส อ น ภ า ค วิ ช า ก า ร ฝ ก หั ด ค รู  ค ณ ะ
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ผูเรียนเห็นประโยชนในการพัฒนาสังคม ชวย

แกไขปญหาสังคม ทําหนา ท่ีรวบรวม สรุป 

วิเคราะหปญหาของสังคมแลวเสนอแนวทางให

ผูเรียนแกปญหาของสังคม ครูจะตองใหผูเรียน

ทุกคนใสวนรวมในการคิดพิจารณาในการ

แกปญหาตาง ๆ และเห็นความจําเปนท่ีจะตอง

สรางสรรคสังคมข้ึนมาใหม และเชื่อม่ันวาจะ

กระทําไดโดยวิถีทางแหงประชาธิปไตย จะเห็น

ได ว า  ครู เปนตั วจั กรสํ า คัญในการปฏิ รู ป

การศึกษาเปนอยางยิ่ง 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาศาสตร  คณะครุศาสตร  ควรจัดให มี

หลักสูตรครูจริยธรรม เปนวิชาพ้ืนฐานในระดับ

ปริญญาตรี และเฉพาะ สาขาในระดับปริญญา

โท และปริญญาเอก รวมท้ังใหเปนศูนยครู

จริยธรรมในทองถ่ินสําหรับการ พัฒนาครู  

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหมี

ความรูและทักษะในการจัดทําหลักสูตร การจัด

กระบวนการเรียนการสอน และการบริหาร

หลักสูตรท่ีสอดคลองกับครูจริยธรรม 

 

 

 

ตารางท่ี 4.3 เปรียบเทียบเรื่องสวนบุคลากรทางการศึกษาระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับ

ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 
 

4.3.1 สรุปและวิจารณ 

การเปรียบเทียบเรื่องบุคลากรทางการศึกษาระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญา

การศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) พบวา มีความเหมือนในสวนของจุดมุงหมาย 

คือ พัฒนาระดับ ผูบริหาร ใหมีความคิดกวางไกล ผูสอน มีคุณธรรมและจริยธรรม และผูเรียน 

สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชเพ่ือพัฒนาตนใชชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพ โดยมีพ้ืนฐานจากการ

สงเสริมในดานคุณธรรมและจรยิธรรม ซ่ึงมีความแตกตางกันโดยศัพทแตเปาหมายเหมือนกัน กลาวคือ

ปรัชญาปฏิรูปมุงเนนใหอาจารยใหมีความรู ทักษะ คุณสมบัติ ใฝรู รักการอาน คิดวิเคราะหอยางมี

เหตุผลเปน และสอนแบบใหมใหนักเรียนเขาใจ คิดวิเคราะหเปน ลําดับแรกคือ ปฏิรูปอาจารยท่ีสอน

คณะศึกษาศาสตร ครุศาสตร ผูมีหนาท่ีสําคัญในการฝกหัดครูรุนใหมใหมีทักษะความรูความสามารถท่ี

แทจริง และมีคุณธรรมจริยธรรมเปนสําคัญ สวนปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 

(ป.อ. ปยุตฺโต) นั้นมุงเนนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนภาควิชาการฝกหัดครู คณะศึกษาศาสตร คณะ

ครุศาสตร ควรจัดใหมีหลักสูตรครูจริยธรรม เปนวิชาพ้ืนฐานในระดับปริญญาตรี และเฉพาะ สาขาใน
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ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมท้ังใหเปนศูนยครูจริยธรรมในทองถ่ินสําหรับการ พัฒนาครู 

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหมีความรูและทักษะในการจัดทําหลักสูตร การจัด

กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตรท่ีสอดคลองกับครูจริยธรรม เปนตน 

4.4 เปรียบเทียบเร่ืองการจัดการสถาบันการศึกษาระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยม

กับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต) 
 

ปรัชญาปฏิรูปนิยม ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษา

จารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 
 

1. ตามปรัชญาการศึกษาปฏริูปนิยมโรงเรียนจะ

มีบทบาทตอสังคมโดยตรง โดยมีสวนในการรับรู

ปญหาของสังคม รวมกันแกปญหาของสังคม 

รวมท้ังสร างสั งคมใหม ท่ี เหมาะสม ดีงาม 

โรงเรียนจะตองใฝหาวา อนาคตของสังคมจะ

เปนเชนไร แลวนําทางใหผูเรียนไปพบกับสังคม

ใหม และเปดโอกาสใหคนในทองถ่ินเขามามี

สวนรวมในการคิด วางแผน และดําเนินการ

เปาหมายของ โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชน 

(Community school) โดยการปฏิรูประบบ

การบริหารการศึกษาเปนยุทธศาสตรหลักท่ี

สําคัญอีกประการหนึ่ง การปฏิรูประบบการ

บริหารการศึกษาในแนวคิดนี้มีจุดมุงหมาย 5 

ประการ คือ 1. มุงหมายจะใหเกิดเอกภาพดาน

นโยบาย ทุกระดับการ ศึกษา โดย เฉพาะ

ระดับอุดมศึกษาตลอดจนความสอดคลองใน

การดําเนินนโยบายระหวางระดับการศึกษา 2. 

มุงหมายจะใหเกิดการแบงภารกิจใหชัดเจน

ระหวางสวนกลางท่ีควรทําหนาท่ีหลักดาน

กําหนดนโยบาย คุณภาพ มาตรฐาน การจัดสรร

ทรัพยากร การติดตามประเมินผล การกํากับ 

และสวนของจังหวัดและสถานศึกษาหรือ

1. การจัดการศึกษาในโรงเรียนจะตองมีการ

ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการ เ รี ยนการสอน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน

ของครูเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพซ่ึงปจจุบันทิศ

ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง โดยพัฒนาสูสากลบนพ้ืนฐาน

ของความเปนไทย เพ่ือใหคนมีชีวิตท่ีดีงาม เกง 

และมีความสุข ใหสังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ 

สังคมแหงภูมิปญญา สังคมแหงการเรียนรู สังคม

สมานฉันทและเอ้ืออาทร ภายใตการบริหาร

จัดการท่ีดี    มุงเนนใหทุกฝายเขามามีสวนรวม

ดําเนินการใหมากท่ีสุดในการขับเคลื่อนไปสู

เปาหมาย ซ่ึงตามทรรศนะของสมเด็จพระพุทธ

โฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกําหนดแนวทาง

เก่ียวกับสถานบันการศึกษาไวดังนี้ ทรัพยากรใน

การบริหารท่ีสําคัญคือ 4 M ไดแก คน (Man) 

เ งิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Materials) และ 

การจัดการ (Management) ท้ังนี้สถานศึกษา

ทํ าหน า ท่ี ป ระสาน กับแหล ง เ รี ยนรู  ห รื อ

หนวยงานท่ี เก่ียวของกับการศึกษา เพ่ือใหพอ

แม ผูปกครอง และผู ท่ีเตรียมตัวเปนพอแมมี
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สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหทําหนาท่ี

บริหารและจัดการ 3. มุงหมายให เ กิดการ

กระจายอํานาจไปยังทองถ่ินมากยิ่งข้ึนใหชุมชน

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเขามา รวม

รับผิดชอบมากข้ึนตามลําดับความพรอมของแต

ละทองถ่ิน 4. มุงหมายใหเกิดประสิทธิภาพของ

การบริหารจัดการ และ5. มุงหมายใหเกิดผลดี

ตอการกระจายโอกาสทางการศึกษาหาก

ดําเนินการไดสําเร็จในขอนี้ ก็นาจะมีผลตอการ

แกไขปญหาหลักขอท่ี 2 เรื่องการจัดการศึกษา

ไมสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และขอ 3 

เรื่องความเสมอภาคของโอกาสและการกระจาย

โอกาส 

 

 

 

 

 

ความรู ความสามารถ ในการอบรม เลี้ยงดู และ

ใหการศึกษาบุตร หรือบุคคลท่ีอยูในความดูแล 

 

 

ตารางท่ี 4.4 เปรียบเทียบเรื่องการจัดการสถาบันการศึกษาระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับ

ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต) 
 

4.4.1 สรุปและวิจารณ 

         การเปรียบเทียบเรื่องการจัดการสถาบันการศึกษาระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับ

ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) พบวา แนวคิดในเรื่องของ

สถาบันการศึกษา ระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษา มีขอโตแยงกันในรายละเอียด แต

เปาหมายของปรัชญาท้ังสองลัทธินี้ มีจุดมุงหมายเดียวกัน กลาวคือ ปรัชญาปฏิรูปนิยม มุงใหโรงเรียน

มีบทบาทตอสังคมโดยตรง โดยมีสวนในการรับรูปญหาของสังคม รวมกันแกปญหาของสังคม รวมท้ัง

สรางสังคมใหมท่ีเหมาะสม สวนในของปรัชญาการศึกษา ตามทรรศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 

(ป.อ.ปยุตฺโต)  มุงเนนใหทุกฝายเขามามีสวนรวมดําเนินการใหมากท่ีสุดในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย

ใหสังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญา สังคมแหงการเรียนรู สังคมสมานฉันทและเอ้ือ
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อาทร กลาวคือ ปรัชญาท้ังสองนี้ มุงเนนในดานการมีสวนของสังคม เปนหลัก ซ่ึงก็สามารถกลาวไดวา

มีความแตกตางกันโดยศัพทแตเปาหมายเหมือนกัน 

4.5 เปรียบเทียบเร่ืองกระบวนการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยม กับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. 

ปยุตฺโต) 
 

ปรัชญาปฏิรูปนิยม ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษา

จารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 
 

1. กระบวนการเรียนการสอนของปรัชญาปฏิรูป

นิยมมีลักษณะคลายกับปรัชญาการศึกษาพิพัฒ

นาการนิยม คือ ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และ

ลงมือกระทําเอง สามารถมองเห็นปญหาและ

เขาใจเรื่องราวตาง ๆ ดวยตนเอง โดยใชวิธีการ

ตาง ๆ หลายวิธี เชนวิธีการทางวิทยาศาสตร 

( Scientific method) วิ ธี ก า ร โ ค ร ง ส ร า ง 

( Project method) แล ะวิ ธี ก า ร แก ป ญ ห า 

( Problem solving) นํ า ห ลั ก ก า ร ท า ง

วิทยาศาสตรมาประยุกตใช ทดลองแกปญหา

ดวยตนเอง เห็นความสําคัญของงานท่ีมีตอ

ตนเอง ตอสังคม การสอนจึงเนนในเรื่องการ

สาธิต การอภิปราย การคนควา การรายงาน 

การประชุม การวางแผน ซ่ึงจะกระตุนใหผูเรียน

ใชความสามารถอย างแทจริ ง  และได รั บ

ประสบการณจริงดวยตนเอง คํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล ศักยภาพของผูเรียน 

ระวังไมใหเด็กเรียนออนเกิดปมดอย ตัวแปรท่ี

ทําใหเกิดระบบการเรียนการสอนท่ีพึงปรารถนา 

มีปจจัยตัวแปร 6 ตัวดวยกัน คือ 1) การปรับ

หลักสูตรและกําหนดปรัชญาของการจั ด

กระบวนการเรียนการสอนท่ีดี รายละเอียดก็

1. การเรียนการสอนจะประสบความสําเร็จ การ

สอนวิชาชีพและวิชาเฉพาะใหใชผูเชี่ยวชาญ  ถา

สอนวิชาพ้ืนฐานตองใชนักปราชญ  เ พ่ือให

การศึกษาเปนไปอยางกวางขวาง และลึก ทําให

การศึกษาเปนการศึกษาอยางถูกตองมีแรงจูงใจ 

(ฉันทะ)  เพราะไดเรียนรูกับผูท่ีมีประสบการณ

ห รื อ เ ชี่ ย ว ช า ญ จ ริ ง  ซ่ึ ง เ ป น แ ร ง จู ง ใ จ ท่ี

ตรงไปตรงมาตามธรรมชาติ  มุงไปยังผลโดยตรง

ของสิ่งท่ีเราจะทํา  เพ่ือสรางความเปนผูพรอมท่ี

จะศึกษาเลาเรียน  และมีทาที ท่ี ถูกตองตอ

การ ศึกษา คือทํา ใหผู เ รี ยน มีความใฝ รู ใฝ

ศึกษา  รักวิชาการ  เตรียมใหเขาเปนคนท่ีเรียน

เปนจึงจะไดความรูจริง  รูจักคิดเปน  คนควา

เปน  คือ ตองเปนคนใฝรู  ชอบคนควา  และ

ตองรูวิธีคนควา สงเสริมการเรียนการสอนวิชา

ตาง ๆ คือ วิชาศิลปะศาสตรเปนวิชาการสําหรับ

สรางคนใหเปนนักศึกษา  คือใหเปนผูมีความ

พรอมในการศึกษา เปนการเตรียมบุคลากรท่ีมี

คุณภาพ  เพ่ือใหรูจักตัวของตัวเองท่ีเปนคน

ไทย  รูจักสรางวิชาการสมัยใหมเปนผูนํา และ

ผู ให ท้ังยังชวยแกปญหาแกโลก โดยการนํา 

อริยสัจ 4 มาวิเคราะหในการแกปญหา ท้ังตอ
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ควรจะไปพิจารณากันในหมูนักวิชาการครู และ

ผูบริหาร คงยังไมมีเวลาจะพิจารณากัน ณ ท่ีนี้ 

2) การฝกอบรมครู และการพัฒนาครู สอดคลอง

กับขอแรก 3) การเปนผูนําท่ีดีของอาจารยใหญ 

และผูอํานวยการโรงเรียน 4) การจัดอุปกรณ

การเรียนการสอน ตํารา หนังสือ ใหมีความ

เพียงพอแกสถานศึกษา 5) ระบบการประเมินผล

ท่ีสอดคลองกับจุดประสงคและปรัชญาของ

หลักสูตรและ 6) ชุมชนใหการสนับสนุน 

 

 

การเรียนในดานวิชาการและดานจิตพิสัยของ

ผู เ รี ยนให เ กิดผลอยางตรงกับปญหา เปน

ทางออกท่ีประสบผลดีอยางไมเกิดผลกระทบอ่ืน 

ๆ ตามมา เพราะปรัชญาการศึกษาเปนการสอน

มุงใหผูเรียนไดเขาใจตนเองเปนเบื้องตน  คือ

เรียนรูตนเอง เม่ือรูตนเองแลวก็สามารถเขาใจ

สิ่งอ่ืน ๆ  ไดการแกปญหาจึงไมเพียงแตการศึกษา

ด านวิ ช าการหรื อด านวิ ช าชีพ ท่ีหมาย ถึ ง

ผูเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพเทานั้น แตตองหมาย

รวมท้ังผูเชี่ยวชาญท้ังดานศีลธรรมดวย   การ

เรียนการสอนจึงตองสอดคลองกับพ้ืนฐานความ

เชื่อของสังคม เพราะหากไมสอดคลองกับความ

เปนไปของสังคมแลวการเรียนการสอนจะไม

อาจประสบผลสําเร็จไปได เพราะไมเหมาะสม

กับสภาพความเปนจริง โดยจัดระบบประเมินผล

การเรียนรู ตามสภาพเปนจริ ง ท่ี เ กิด ข้ึนใน 

กระบวนการ เรี ยนการสอนด วยวิ ธี ก าร ท่ี

หลากหลาย ท้ังในระดับบุคคล หองเรียน 

โรงเรียน ทองถ่ิน เขตพ้ืนท่ี และระดับชาติ โดย

มีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณลักษณะท่ี

พึงประสงคอยางไดสัดสวน กับการประเมินผล

ดานวิชาการ ท้ังนี้กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนนั้นจะตองพัฒนาหลักสูตรใหมีเนื้อหาวิชา

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน สัดสวนท่ี

เหมาะสมในแตละระดับการศึกษา เ พ่ือให

ผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี และการรูจักนําเทคโนโลยีมาปรับใช

ใหเหมาะสมกับชีวิตประจําวัน เพ่ือการดํารงชีวิต

อยูใน สังคมไดอยางมีปญญาและมีความสุข 
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ตารางท่ี 4.5 เปรียบเทียบเรื่องกระบวนการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

ระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 
 

4.5.1 สรุปและวิจารณ 

การเปรียบเทียบเรื่องกระบวนการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

ระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) พบวา 

แนวคิดเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จ

พระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต) มีความเหมือนกันอยู 2 ประการ คือ 1.ปรัชญาท้ังสองลัทธิมุงเนน

กระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และลงมือกระทําเอง ดวยหลักการเรียนรูแบบ 

วิทยาศาสตร 2.กระบวนการเรียนการสอนจะตองสอดคลองกับพ้ืนฐานความเชื่อของสังคม ผูเรียน

สามารถนําสิ่งท่ีไดมาแกไขปญหาพ้ืนฐานของตนในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความแตกตางกัน

เพียงแคลักษณะการใชศัพทเทานั้น 
 

4.6 เปรียบเทียบทรัพยากรทางการศึกษา ระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยม กับ

ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต) 
 

ปรัชญาปฏิรูปนิยม ปรัชญาการศึกษาองสมเด็จพระพุทธโฆษา

จารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 
 

1. ปรัชญาปฏิรูปนิยม กลาวถึง ทรัพยากร

ทางการศึกษาวา การวางแผนการใชทรัพยากร

ทางการศึกษา เปนจุดเริ่มตนของกิจกรรมทาง

การศึกษาท่ีสําคัญยิ่ง ผูบริหารสถานศึกษามี

บทบาทภารกิจในการวางแผนและการบริหาร

ทรัพยากรทางการศึกษาโดยกําหนดนโยบาย

และแผนของสถานศึกษา ความจําเปนในการ

บริหารทรัพยากรทางการศึกษา  เพ่ือสนับสนุน

ในการดําเนินกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรมไมวาจะ

เปน คน (Man) เ งิน (Money) วัสดุสิ่ งของ 

(Materials) และ การจัดการ (Management) 

เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การดําเนินงานในการจัดสรรทรัพยากรใหแก

1. ทรัพยากรมนุษยในปรัชญาการศึกษาของ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) นั้น 

เปนการมองมนุษยในฐานะทรัพยากร คือ เปน

ทุน เปนปจจัย ในการท่ีจะนํามาพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม สวนการพัฒนามนุษยโดยมองคนใน

ฐานะเปนมนุษย มีความหมายวามนุษยมีความ

เปนมนุษยของเขาเอง ชีวิตมนุษยนั้นมีจุดหมาย 

จุดหมายของชีวิต คือ ความสุข อิสรภาพความดี

ความงามของชีวิต ซ่ึงเปนเรื่องเฉพาะตัวบุคคล

เราตองใหความสําคัญวาเราจะพัฒนามนุษยให

เปนมนุษยท่ีสมบูรณอยางไร พรอมกับท่ีอีกดาน

หนึ่งเขาก็จะเปนทรัพยากร เปนทุน เปนปจจัยท่ี

มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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หนวยงานนั้น ๆ  การควบคุมการดําเนินงานของ

อ ง ค ก า ร ห รื อ ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร บ ริ ห า ร

ทรัพยากร  การสงเสริมกิจกรรมใหม ๆ และเพ่ือ

เปนการกระจายทรัพยากร 

 

 

 

การพัฒนามนุษยในฐานะท่ีเปนมนุษย กับ การ

พัฒนามนุษยในฐานะท่ีเปนทรัพยากรมนุษยนี้มี

ความหมายตอการศึกษา เพราะการศึกษาเปน

กระบวนการในการพัฒนาคน โดยสมเด็จพระ

พุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดแบงทรัพยากร

ออกเปน 2 ประเภท คือ 1.ทรัพยากรในการ

บริหารท่ีสําคัญคือ 4 M ไดแก คน (Man) เงิน 

(Money) วัสดุสิ่งของ (Materials) และ การ

จัดการ (Management) 2.ทรัพยากรการศึกษา 

ก็คือ คน (Man) เ งิน (Money) วัสดุสิ่ งของ 

(Materials) และ การจัดการ (Management) 

ท่ีนํามาใชในการจัดการศึกษา  
 

ตารางท่ี 4.6 เปรียบเทียบเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญา

การศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 
 

4.6.1 สรุปและวิจารณ 

การเปรียบเทียบเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาระหวางปรัชญาปฏิรปูนิยมกับปรัชญา

การศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) พบวา แนวคิดเรื่องของทรัพยากรทาง

การศึกษา ระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺ

โต) มีความเหมือนกันอยู 2 ประการ คือ 1.ทรัพยากรในการบริหารท่ีสําคัญคือ 4 M ไดแก คน (Man) 

เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Materials) และ การจัดการ (Management) 2.ทรัพยากรการศึกษา ก็

คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Materials) และ การจัดการ (Management) ท่ีนํามาใชในการจัด

การศึกษา ท้ังนี้ท้ังสองปรัชญายังมุงเนนใหผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทภารกิจในการวางแผนและ

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาโดยกําหนดนโยบายและแผนของสถานศึกษา ความจําเปนในการ

บริหารทรัพยากรทางการศึกษา  เพ่ือสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมทุก ๆ ซ่ึงสามารถกลาวไดวา 

แนวคิดในเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาท้ัง 2 ลัทธิมีความแตกตางกันโดยศัพทแตเปาหมายเหมือนกัน 

 

4.7 สรุป 

       องคความรูใหมจากงานวิจัยเรื่องเปรียบเทียบปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) นี้ คือ การไดทราบถึงปรัชญาปฏิรูปนิยม ไดทราบถึงปรัชญา

การศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดทราบขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบ
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ปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ท่ีนําไปสูการจัด

การศึกษา หรือการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมีความสอดคลองกันและมีความเปนไปไดในการปฏิรูป

การศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปแยกประเด็นท่ีเปรียบเทียบไดดังนี้  

1. เปรียบเทียบเรื่องหลักสูตรระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จ

พระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) เม่ือเปรียบเทียบปรัชญาท้ังสองลัทธินี้แลวจะพบวา ในสวนของ

หลักสูตรมีความเหมือนกันอยู 2 ประการ คือ มุงเนนในการพัฒนาตัวผูเรียน กลาวคือเพ่ือการอยู

รวมกันในสังคม ประการท่ี 2 คือ หลักสูตรท่ีมุงเนนความเปนเลิศเฉพาะทางในดานสังคม ท้ังนี้มีความ

แตกตางกันโดยศัพท แตเปาหมายเหมือนกัน 

2. เปรียบเทียบเรื่องการบริหารการศึกษาระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษา

ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ในแนวคิดดานการบริหารการศึกษาของปรัชญาปฏิรูป

นิยม นั้นมีลักษณะแนวคิดท่ีมีความใกลเคียงกัน ปรัชญาปฏิรูปนิยม มุงเนนการบริหารการศึกษา 

ตั้งแตระดับผูบริหาร สู ครู สถานศึกษา  นักเรียน และชุมชน เปนลําดับ ในสวนของ ปรัชญาการศึกษา

ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) นั้นก็มุงเนนการบริหารการจัดการตั้งแตระดับรัฐบาล 

หรือกระทรวงศึกษาธิการ สู สถานศึกษา (ผูบริหาร, ครู, และผูเรียน) และประชาสังคม (วัด, บาน, 

และชุมชน) ซ่ึงมีความแตกตางกันโดยศัพทแตเปาหมายเหมือนกัน 

3. เปรียบเทียบเรื่องสวนบุคลากรทางการศึกษาระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญา

การศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ซ่ึงมีความแตกตางกันโดยศัพทแตเปาหมาย

เหมือนกัน กลาวคือปรัชญาปฏิรูปมุงเนนใหอาจารยใหมีความรู ทักษะ คุณสมบัติ ใฝรู รักการอาน คิด

วิเคราะหอยางมีเหตุผลเปน และสอนแบบใหมใหนักเรียนเขาใจ คิดวิเคราะหเปน ลําดับแรกคือ ปฏิรูป

อาจารยท่ีสอนคณะศึกษาศาสตร ครุศาสตร ผูมีหนาท่ีสําคัญในการฝกหัดครูรุนใหมใหมีทักษะความรู

ความสามารถท่ีแทจริง และมีคุณธรรมจริยธรรมเปนสําคัญ สวนปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธ

โฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) นั้นมุงเนนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนภาควิชาการฝกหัดครู คณะ

ศึกษาศาสตร คณะครุศาสตร ควรจัดใหมีหลักสูตรครูจริยธรรม เปนตน 

4. เปรียบเทียบเรื่องการจัดการสถาบันการศึกษาระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญา

การศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต) แนวคิดในเรื่องของสถาบันการศึกษา 

ระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษา มีขอโตแยงกันในรายละเอียด แตเปาหมายของ

ปรัชญาท้ังสองลัทธินี้ มีจุดมุงหมายเดียวกัน กลาวคือ ปรัชญาปฏิรูปนิยม มุงใหโรงเรียนมีบทบาทตอ

สังคมโดยตรง โดยมีสวนในการรับรูปญหาของสังคม รวมกันแกปญหาของสังคม รวมท้ังสรางสังคม

ใหมท่ีเหมาะสม สวนในของปรัชญาการศึกษา ตามทรรศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. 

ปยุตฺโต)  มุงเนนใหทุกฝายเขามามีสวนรวมดําเนินการใหมากท่ีสุดในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายให

สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญา สังคมแหงการเรียนรู สังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทร 
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กลาวคือ ปรัชญาท้ังสองนี้ มุงเนนในดานการมีสวนของสังคม เปนหลัก ซ่ึงก็สามารถกลาวไดวามีความ

แตกตางกันโดยศัพทแตเปาหมายเหมือนกัน 

5. เปรียบเทียบเรื่องกระบวนการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาระหวาง

ปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) การเปรียบเทียบ

แนวคิดเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนระหวางปรัชญาปฏิรูนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จ

พระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) พบวา แนวคิดเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนระหวางปรัชญา

ปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต) มีความเหมือนกันอยู 2 

ประการ คือ 1.ปรัชญาท้ังสองลัทธิมุงเนนกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และ

ลงมือกระทําเอง ดวยหลักการเรียนรูแบบ วิทยาศาสตร 2.กระบวนการเรียนการสอนจะตองสอดคลอง

กับพ้ืนฐานความเชื่อของสังคม ผูเรียนสามารถนําสิ่งท่ีไดมาแกไขปญหาพ้ืนฐานของตนในสังคมไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความแตกตางกันเพียงแคลักษณะการใชศัพทเทานั้น 

6. เปรียบเทียบเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญา

การศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) การเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องของทรัพยากร

ทางการศึกษาระหวางปรัชญาปฏิรูนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ป

ยุตฺโต) พบวา แนวคิดเรื่องของทรัพยากรทางการศึกษา ระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญา

การศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) มีความเหมือนกันอยู 2 ประการ คือ 1.

ทรัพยากรในการบริหารท่ีสําคัญคือ 4 M ไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Materials) 

และ การจัดการ (Management) 2.ทรัพยากรการศึกษา ก็คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ 

(Materials) และ การจัดการ (Management) ท่ีนํามาใชในการจัดการศึกษา ท้ังนี้ท้ังสองปรัชญายัง

มุงเนนใหผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทภารกิจในการวางแผนและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

โดยกําหนดนโยบายและแผนของสถานศึกษา ความจําเปนในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  

เพ่ือสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมทุก ๆ ซ่ึงสามารถกลาวไดวา แนวคิดในเรื่องทรัพยากรทาง

การศึกษาท้ัง 2 ลัทธิมีความแตกตางกันโดยศัพทแตเปาหมายเหมือนกัน 

 



บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
วิทยานิพนธเรื่องเปรียบเทียบปรัชญาปฏิรูปนิยม กับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธ

โฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1. เพ่ือศึกษาปรัชญาปฏิรูปนิยม 2. เพ่ือ

ศึกษาปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 3. เพ่ือเปรียบเทียบปรัชญา

ปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) โดยนําเอาแนวคิด 

ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของนํามากําหนดแนวคิดในการวิจัย    แลวนํามา

เปรียบเทียบพรอมสรุปผลไดดังตอไปนี้ 

5.1 บทสรุป 

  การเปรียบเทียบปรัชญาปฏิรูปนิยม กับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย    

(ป.อ.ปยุตฺโต) สามารถสรุปไดดังนี้ 

 

  5.1.1 ปรัชญาปฏิรูปนิยม 

 การศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง เครื่องมือในการเตรียมประชากรใหมีคุณภาพ คือ การศึกษา การจัดการศึกษาของชาตินั้น

จะตองสอดคลองกับนโยบายทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ถามีการเปลี่ยนแปลงระบบท้ัง

สาม การจัดการศึกษาของชาติก็จะตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย แตละสังคมจะมีแนวทาง ในการจัด

การศึกษาตางกัน เพราะระบบท้ังสามไมเหมือนกัน แนวความคิดหรือความเชื่อในการจัดการศึกษาก็

คือ ปรัชญาการศึกษา ซ่ึงผูท่ีมีหนาท่ีในการจัดการศึกษาจะยึดแนวทางในการจัดการศึกษาหรือปรัชญา

ของการศึกษาตางกันไปตามวัตถุประสงคของสังคมและสถานการณทางสังคมในแตละยุคแตละสมัย 

การจัดการศึกษาของประเทศใดถาไมยึดการศึกษาท่ีถูกตองก็ไมมีทางท่ีจะทําใหประเทศเจริญไปสู

เปาหมายท่ีตองการ ปรัชญาการศึกษา จึงเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศ 

ท้ังนี้ปรัชญาการศึกษาจึงเปน แนวความคิด หลักการ และกฎเกณฑ ในการกําหนดแนวทาง ในการจัด

การศึกษา ซ่ึงนักการศึกษาไดยึดเปนหลักในการดําเนินการทางการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังพยายามทําการวิเคราะหและทําความเขาใจเก่ียวกับการศึกษา ทําให

สามารถมองเห็นปญหาของการศึกษาไดอยางชัดเจน ปรัชญาการศึกษาจึงเปรียบเหมือนเข็มทิศนําทาง

ใหนักการศึกษาดําเนินการทางศึกษาอยางเปนระบบ ชัดเจน และสมเหตุสมผล ซ่ึงสอดคลองกับ 

ปรัชญาการศึกษาสาขาปฏิรูปนิยมตามแนวความคิดของบราเมลดเปนแนวความคิดท่ีนาตื่นเตน เปน

ปรัชญาท่ีเนนใหใชชีวิตทางพฤติกรรมศาสตรในการปฏิรูปสังคม ปญหาอยูท่ีวา คานิยมท่ีดีท่ีสุดท่ี
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มนุษยควรจะไดรับคืออะไร และสถาบันทางสังคมท่ีจะชวยใหมนุษยรูจักตนเองควรมีลักษณะอยางไร 

ซ่ึงท้ัง 2 อยางนี้ นักวิทยาศาสตรและนักจิตวิทยาตางก็ใหทัศนะตาง ๆ กัน และเปนปญหาท่ียังไมมีขอ

ยุติ ถือเปนการจัดการศึกษาท่ีเปนอุดมคติมากกวาความจริง การจัดการศึกษาเพ่ือเนนอนาคตเปนเรื่อง

ท่ีตองใชจินตนาการ การจัดหลักสูตรคงมีปญหาหลายดาน การจะใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการ

ปฏิรูปสังคมจึงเปนงานท่ียิ่งใหญ เพราะการปฏิรูปสังคมตองอาศัยปจจัยอ่ืนมากมายนอกเหนือ

การศึกษา โดยสามารถแบงองคประกอบของการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาปฏิรูปนิยมได 6 ขอคือ 1.

หลักสูตร เนื้อหาวิชาท่ีนํามาบรรจุไวในหลักสูตร จะเก่ียวกับปญหาและสภาพของสังคมเปนสวนใหญ

จะเนน วิชาสังคมศึกษา เชน กระบวนการทางสังคมการดํารงชีวิตในสังคม สภาพเศรษฐกิจและ

การเมือง วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน ศิลปะในชีวิตประจําวัน สิ่งเหลานี้จะทําใหมีความเขาใจ 2.

ผูบริหาร การปฏิรูปตามแนวคิดของปรัชญาปฏิรูปนิยมใหความสําคัญในการปฏิรูปท่ีผูบริหาร

สถานศึกษา แลวจึงใหผูบริหารสถานศึกษานํารูปแบบวิธีการปฏิรูปไปใชปฏิรูปคุณภาพครูใน

สถานศึกษาแตละแหงอีกทอดหนึ่ง 3.โรงเรียน/สถานศึกษา ตามปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมโรงเรียน

จะมีบทบาทตอสังคมโดยตรง โดยมีสวนในการรับรูปญหาของสังคม รวมกันแกปญหาของสังคม 

รวมท้ังสรางสังคมใหมท่ีเหมาะสม 4.ผูเรียนปรัชญานี้เชื่อวา ผูเรียนคือผูท่ีมีความสามารถในการ

วิเคราะหปญหาสังคม และมีความยุติธรรมดังนั้น ผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงใหตระหนักในปญหา

สังคมเรียนรูวิธีการทํางานรวมกันเพ่ือการแกปญหาสังคม 5.ผูสอน ดวยรูปแบบแนวคิดของปรัชญา

ปฏิรูปนิยม ซ่ึงครูตองเชื่อม่ันในหลักการประชาธิปไตยและนําไปสอนแกผูเรียนตองเปนผูบุกเบิก นัก

แกปญหา สนใจเรื่องสังคมและปญหาสังคมอยางกวางขวางเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น 

และคอยกระตุนใหผูเรียนเห็นประโยชนในการพัฒนาสังคม ชวยแกไขปญหาสังคม 6.กระบวนการ

เรียน/การสอน มีลักษณะคลายกับปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม คือ ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 

และลงมือกระทําเอง สามารถมองเห็นปญหาและเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ดวนตนเอง โดยใชวิธีการตาง 

ๆ หลายวิธี 

 

   5.1.2 ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 

  ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาวถึงความหมายของ

การศึกษาวา คําวา การศึกษา มาจากภาษาบาลีวา สิกฺขา แตเราเอาตามสันสกฤตวา ศิกฺษา ท้ัง สิกฺขา

และศิกฺษา และศึกษา ลวนแตเปนคําเดียวกัน  ซ่ึงท้ังพระพรหมคุณาภรณ และพุทธทาสภิกขุ มี

ความเห็นเรื่องความหมายของการศึกษาตรงกัน สวนการศึกษาของพระพรหมคุณาภรณ เรียกการฝก

ตนของมนุษยวา การศึกษา (สิกขา) หรือการพัฒนาชีวิต (ภาวนา) ซ่ึงเปนการศึกษาท่ีเรียกวาไตรสิกขา 

และการศึกษาคือ การพัฒนาชีวิตท่ีดําเนินไปตลอดจนกระท่ังบรรลุเปาหมายคือ อิสรภาพและ

ความสุขตามหลักไตรสิกขา ตองการเนนความหมายของการศึกษาอยางพุทธทาสภิกขุ  ท่ีมุงเนนการ
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ใหความหมายการศึกษาในเชิงการฝกฝนอบรมตน  ใหกอเกิดความสมดุลท้ังทางรางกายและจิตใจ 

และการมุงการศึกษาเพ่ืออิสรภาพภายในท่ีวา การศึกษาภายในตนเปนสิ่งท่ียืนตัวแนนอน เพราะเก่ียว

ดวยธรรมชาติภายในของบุคคล การศึกษาเพ่ืออิสรภาพภายนอก เปนประโยชนแกมนุษยและทําให

ชีวิตเขาถึงจุดมุงหมาย คือความเปนอยูอยางดีท่ีสุดไดจริง จึงเรียกวาการศึกษาท่ีแท 

  ท้ังนี้ จุดมุงหมายการศึกษาในทรรศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ได

แบงออกเปน 6 ดาน ซ่ึงไดสรุปตามกรอบของการปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดแก 1) แนวทางการจัดการศึกษา ซ่ึงสรุปไดดังนี้คือ การศึกษาท่ีจะไดผลดี จะ

แกปญหาชีวิตและสังคมไดสําเร็จ จะตองมีความขัดเจนในความหมายในความมุงหมายและในการทํา

หนาท่ีของมันปญหาอยางหนึ่งในการศึกษา ก็คือ มันมีความหมาย ความมุงหมาย และการทําหนาท่ีไม

ชัดเจน แมวาเราจะสามารถใหความหมายและความมุงหมายของการศึกษาไปไดตาง ๆ หลาย ๆ อยาง 

แตจะใชได จริงก็ตอเม่ือมีความขัดเจน โดยจะตองมีความหมายครอบคลุมทุกดานมีจุดหมายท่ีไปถึง

สูงสุดวาอยูท่ีไหน ชัดเจน และมีองคประกอบท่ีชี้ทางปฏิบัติใหเห็นวา จะทําอะไรกันอยางไร 2) การ

บริหารและการจัดการศึกษา ตามแนวคิดของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย สามารถสรุปไดดังนี้ โดย

การศึกษาแบบมีเด็กเปนศูนยกลางการศึกษาแบบมีเด็กเปนศูนยกลางนั้นไมใชจะมามุงจัดตั้งความสุข

จากเสพใหแกเด็ก แตเปาหมายสําคัญอยูท่ีจัดสรรโอกาสใหเด็กสามารถทําการสรางสรรคดวยตัวเขา

เองซ่ึงหมายถึงการท่ีเขาจะมีความสุขจากการทํา ท่ีเปนการพัฒนาสูงข้ึนไปดวย  ท้ังนี้ การศึกษาแบบ 

child-centered ท่ีแปลกันวา มีเด็กเปนศูนยกลาง นี่ก็เปนปญหาในเรื่องความเขาใจ ถาไมศึกษาให

ชัด ดูแคตัวถอยคําแลวตีความเอาเอง บางทีก็มองความหมายพลาดเพ้ียนไปหมดบางคนถึงขนาดเขาใจ

วา child-centered เอาเด็กเปนศูนยกลาง คือเอาใจเด็ก หรือตามใจเด็ก ก็เลยเถิด ไปเสียวาอยางยน

ยอ การเอาเด็กเปนศูนยกลางนั้น คือ เราใชการจัดตั้งในหองเรียน ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกเปนสื่อ

กระตุนใหเกิดคุณสมบัติท่ีตองการ ซ่ึงเปนปจจัยภายในข้ึนในตัวเด็ก เหมือนกับวา เราพาเขามาเขาทาง 

ใหเขามีจุดตั้งตนท่ีจะสามารถกาวตอไปดวยตนเอง เชน การเรียนใหสนุก-มีความสุขในการเรียนก็คือ

เราใชความสุขจัดตั้ง เปนสื่อกระตุนใหเด็กเกิดมีความสนใจแลวก็ใฝรู ท่ีจะนําไปสูการเรียนอยางมี

ความสุขดวยตนเอง 3) มาตรฐานและการประกันคุณภาพ เครื่องวัดความสัมฤทธิ์ผลของการศึกษา 

อรรถ 3 ประการนี้ใชเปนเครื่องมือวัดความสัมฤทธิ์ผลของการศึกษา แบงออกไปไดเปน 2 แนวเรียกวา 

แนวราบกับแนวตั้ง แนวตั้ง คือ ทิฏฐิธัมมิกัตถะ สัมปรายิกัตถะ ปรมัตถะ สูงข้ึนไปเปนข้ันๆ สวนใน

แนวราบก็แบงเปนประโยชนตน ประโยชนผูอ่ืน และประโยชนรวมกันท้ังสองฝาย ซ่ึงตองพยายามทํา

ใหเกิดข้ึน ท้ังแกตนเอง แกผู อ่ืน และแกสังคมรวมกัน เรียกวา อัตตัตถะ ประโยชนตน ปรมัตถะ 

ประโยชนผูอ่ืน และอุภยัตถะ ประโยชนรวมกันท้ังสองฝาย อันนี้ก็เปนเครื่องวัดความสัมฤทธิ์ผลของ

การศึกษา 4.) ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ปญหาทางการศึกษา ท่ีมาจากครู คณาจารย

และบุคลากรทางการศึกษาถามองเฉพาะในวงการการศึกษา หรือมองใหแคบเขามาในวงการ
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การศึกษาของประเทศไทยนี้เราก็พูดกันมากถึงปญหาครูลนงาน ครูท่ีผลิตข้ึนมาจํานวนมาก หางานทํา

ไมคอยได หรือครูท่ีผลิตข้ึนมาจํานวนมาก หางานทําไมคอยได หรือครูมีรายไดนอยเปนอยูไมคอยพอ 

อันนี้เปนปญหาในดานเศรษฐกิจสวนในดานสังคมก็มีปญหาอีก ปจจุบันนี้ครูมีฐานะดอยลง ไมคอย

ไดรับความเคารพนับถือบูชาเหมือนแตกอน กอนนี้ครูไดรับความนับถือเปนปูชนียบุคคล เปนบุคคลท่ี

สังคมยกยองเชิดชูเปนอยางสูงแตปจจุบันนี้รูสึกวาฐานะของครูตอยลง เพราะสังคมมีคานิยมเนนหนัก

ไปในทางเชิดชูทรัพยและอํานาจไมคอยเชิดชูคุณธรรมครูนี้ ถาวาตามหลักการ ก็เปนตัวแทนผูหนึ่ง

หรือประเภทหนึ่งของคุณธรรม เม่ือครูเปนตัวแทนของคุณธรรม แตสังคมมีคานิยมไมนิยมคุณธรรม 

แตไปนิยมทรัพยและอํานาจ ครูมีทรัพยและอํานาจนอยก็เลยไมไดรับความเคารพยกยอง แตมีการ

ถกเถียงกันวา สาเหตุอาจจะมาจากตัวครูเองท่ีมีคุณธรรมนอยลงดวย จึงไมคอยไดรับความเคารพนับ

ถือ เรื่องมันเปนไปถึงขนาดท่ีวา บางทีครูเองก็ปรากฏวาไมอยากจะเปนปูชนียบุคคลดวยซํ้าไป 5) 

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา จุดหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยการ

พัฒนาคนโดยมีจุดเนนท่ีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ เปนเรื่องของการพัฒนามนุษยโดยเนนการ

สรางเสริมคุณภาพของคนท่ีจะมาเปนสวนรวมในการแกปญหาของยุคสมัย แตก็เปนการพัฒนาคนท่ี

สอดคลองกับจุดหมายระยะยาวแหงความเปนมนุษยท่ีสมบูรณดวย ไมใชเปนเพียงการพัฒนามนุษย

เพ่ือมาสนองความตองการดานทรัพยากรคนเฉพาะกาลเฉพาะกรณี ซ่ึงเปนเรื่องของนักวิชาการและวง

งานท่ีชํานาญพิเศษในดานนั้น ๆ และ 6) เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

(Technology in Education) หมายถึง การนําเทคโนโลยีดานตาง ๆ เขามาประยุกตใชเพ่ือประโยชน

ในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหการศึกษาการสอนการเรียนมีคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการศึกษาไดแกเทคโนโลยีตางๆ ปญหาท่ีเกิดจากเทคโนโลยีและ

วิธีแกไข ปญหาจากเทคโนโลยีเกิดข้ึนตามหลักสําคัญ 6 อยาง คือ 1. การสนองคุณคาเทียม กลาวคือ 

เทคโนโลยีท่ีใชในลักษณะท่ีกลาวมาวา 2. ปญหาจากการเสียสมดุล หรือเกินพอดี กลาวคือ ในเม่ือ

เทคโนโลยีนี้มาปลุกเราอารมณความรูสึก 3. มิจฉาทิฏฐิ คือ ความเห็นผิด หรือความไมเขาใจตามเปน

จริงไมมองเห็นสิ่งท้ังหลายตามสภาพของมัน วางใจตอสิ่งท้ังหลายไมถูกตอง 4. การปลอยตัวให

ออนแอลงไปตามความสะดวกสบายท่ีเกิดจากเทคโนโลยีโดยมัวเพลิดเพลินสําเริงสําราญ 5 . ค ว า ม

เสื่อมประสิทธิภาพแหงอินทรียของมนุษย และ 6. ความละเลยการพัฒนาความเปนมนุษย 

 

  5.1.3 การเปรียบเทียบปรัชญาปฏิรูปนิยม กับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธ

โฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 

 องคความรูใหมจากงานวิจัยเรื่องเปรียบเทียบปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) นี้ คือ การไดทราบถึงปรัชญาปฏิรูปนิยม ไดทราบถึงปรัชญา

การศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดทราบขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบ
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ปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ท่ีนําไปสูการจัด

การศึกษา หรือการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมีความสอดคลองกันและมีความเปนไปไดในการปฏิรูป

การศึกษา กลาวคือ แนวคิดของปรัชญาปฏิรูปนิยมกับแนวคิดปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธ

โฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) มีความเหมือนกันอยู 6 ประการ คือ ปรัชญาปฏิรูปนิยม 6 ประการ ไดแก 1.

หลักสูตร 2. ผูบริหาร 3. โรงเรียน/สถานศึกษา 4. ผูเรียน 5. ผูสอน 6. กระบวนการเรียนการสอน 

สวนของปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต) 6 ประการ ไดแก 1. 

แนวทางจัดการศึกษา 2. การบริหารและการจัดการ 3. มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 4. ครู 

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 5. ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และ 6. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

มีความแตกตางกันเพียงแคลักษณะการใชศัพท แตเปาหมายเหมือนกัน ซ่ึงสามารถสรุปแยกประเด็นท่ี

เปรียบเทียบไดดังนี้  

1. เปรียบเทียบเรื่องหลักสูตรระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จ

พระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) เม่ือเปรียบเทียบปรัชญาท้ังสองลัทธินี้แลวจะพบวา ในสวนของ

หลักสูตรมีความเหมือนกันอยู 2 ประการ คือ มุงเนนในการพัฒนาตัวผูเรียน กลาวคือเพ่ือการอยู

รวมกันในสังคม ประการท่ี 2 คือ หลักสูตรท่ีมุงเนนความเปนเลิศเฉพาะทางในดานสังคม ท้ังนี้มีความ

แตกตางกันโดยศัพท แตเปาหมายเหมือนกัน 

2. เปรียบเทียบเรื่องการบริหารการศึกษาระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษา

ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ในแนวคิดดานการบริหารการศึกษาของปรัชญาปฏิรูป

นิยม นั้นมีลักษณะแนวคิดท่ีมีความใกลเคียงกัน กลาวคือ การบริหารการศึกษาของสองลัทธิมีความ

เหมือนกัน คือ ปรัชญาปฏิรูปนิยม นั้นมุงเนนการบริหารตั้งแตระดับสูงสุดลงมาตามลําดับ แตจะ

มุงเนนในสวนของผูบริหารสถานศึกษาแบบ กลาวคือ ปรัชญาปฏิรูปนิยม มุงเนนการบริหารการศึกษา 

ตั้งแตระดับผูบริหาร สู ครู สถานศึกษา  นักเรียน และชุมชน เปนลําดับ ในสวนของ ปรัชญาการศึกษา

ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) นั้นก็มุงเนนการบริหารการจัดการตั้งแตระดับรัฐบาล 

หรือกระทรวงศึกษาธิการ สู สถานศึกษา (ผูบริหาร, ครู, และผูเรียน) และประชาสังคม (วัด, บาน, 

และชุมชน) ซ่ึงมีความแตกตางกันโดยศัพทแตเปาหมายเหมือนกัน 

3. เปรียบเทียบเรื่องบุคลากรทางการศึกษาระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษา

ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ซ่ึงมีความแตกตางกันโดยศัพทแตเปาหมายเหมือนกัน 

กลาวคือปรัชญาปฏิรูปมุงเนนใหอาจารยใหมีความรู ทักษะ คุณสมบัติ ใฝรู รักการอาน คิดวิเคราะห

อยางมีเหตุผลเปน และสอนแบบใหมใหนักเรียนเขาใจ คิดวิเคราะหเปน ลําดับแรกคือ ปฏิรูปอาจารย

ท่ีสอนคณะศึกษาศาสตร ครุศาสตร ผูมีหนาท่ีสําคัญในการฝกหัดครูรุนใหมใหมีทักษะความรู

ความสามารถท่ีแทจริง และมีคุณธรรมจริยธรรมเปนสําคัญ สวนปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธ

โฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) นั้นมุงเนนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนภาควิชาการฝกหัดครู คณะ
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ศึกษาศาสตร คณะครุศาสตร ควรจัดใหมีหลักสูตรครูจริยธรรม เปนวิชาพ้ืนฐานในระดับปริญญาตรี 

และเฉพาะ สาขาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมท้ังใหเปนศูนยครูจริยธรรมในทองถ่ิน

สําหรับการ พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหมีความรูและทักษะในการจัดทํา

หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตรท่ีสอดคลองกับครูจริยธรรม เปน

ตน 

4. เปรียบเทียบเรื่องการจัดการสถาบันการศึกษาระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญา

การศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) แนวคิดในเรื่องของสถาบันการศึกษา ระหวาง

ปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษา มีขอโตแยงกันในรายละเอียด แตเปาหมายของปรัชญาท้ัง

สองลัทธินี้ มีจุดมุงหมายเดียวกัน กลาวคือ ปรัชญาปฏิรูปนิยม มุงใหโรงเรียนมีบทบาทตอสังคม

โดยตรง โดยมีสวนในการรับรูปญหาของสังคม รวมกันแกปญหาของสังคม รวมท้ังสรางสังคมใหมท่ี

เหมาะสม สวนในของปรัชญาการศึกษา ตามทรรศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต)  

มุงเนนใหทุกฝายเขามามีสวนรวมดําเนินการใหมากท่ีสุดในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายใหสังคมไทย

เปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญา สังคมแหงการเรียนรู สังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทร กลาวคือ 

ปรัชญาท้ังสองนี้ มุงเนนในดานการมีสวนของสังคม เปนหลัก ซ่ึงก็สามารถกลาวไดวามีความแตกตาง

กันโดยศัพทแตเปาหมายเหมือนกัน 

5. เปรียบเทียบเรื่องกระบวนการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาระหวาง

ปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) พบวา แนวคิด

เรื่องของกระบวนการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับ

ปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) มีความเหมือนกันอยู 2 ประการ คือ 

1.ปรัชญาท้ังสองลัทธิมุงเนนกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และลงมือกระทํา

เอง ดวยหลักการเรียนรูแบบ วิทยาศาสตร 2.กระบวนการเรียนการสอนจะตองสอดคลองกับพ้ืนฐาน

ความเชื่อของสังคม ผูเรียนสามารถนําสิ่งท่ีไดมาแกไขปญหาพ้ืนฐานของตนในสังคมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความแตกตางกันเพียงแคลักษณะการใชศัพทเทานั้น 

6. เปรียบเทียบเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญา

การศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) การเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องของทรัพยากร

ทางการศึกษาระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ป

ยุตฺโต) พบวา แนวคิดเรื่องของทรัพยากรทางการศึกษา ระหวางปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญา

การศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) มีความเหมือนกันอยู 2 ประการ คือ 1.

ทรัพยากรในการบริหาร 2.ทรัพยากรการศึกษา ก็คือ ท่ีนํามาใชในการจัดการศึกษา ท้ังนี้ท้ังสอง

ปรัชญายังมุงเนนใหผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทภารกิจในการวางแผนและการบริหารทรัพยากรทาง

การศึกษาโดยกําหนดนโยบายและแผนของสถานศึกษา ความจําเปนในการบริหารทรัพยากรทาง
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การศึกษา  เพ่ือสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมทุก ๆ ซ่ึงสามารถกลาวไดวา แนวคิดในเรื่องทรัพยากร

ทางการศึกษาท้ัง 2 ลัทธิมีความแตกตางกันโดยศัพทแตเปาหมายเหมือนกัน 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

        วิทยานิพนธเรื่องเปรียบเทียบปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระ

พุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

 1. ภาครัฐ ควรนํานโยบายของปรัชญาปฏิรูปนิยมและปรัชญาการศึกษาของสมเด็จ

พระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ไปพัฒนาในแผนการศึกษาแหงชาติ 

 2. กระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดทําหลักสูตรท่ีสงเสริมท้ังดานวิชาการและวิชาศีลธรรม

เพ่ือใหเกิดกระบวนการคิดแกผูเรียน ท่ีเรียกวามีโยนิโสมนสิการ 

 3. ผูบริหารสถานศึกษา ตองนําหลักปรัชญาปฏิรูปนิยมและปรัชญาการศึกษาของ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ไปปรับใชในการบริหารจัดการบุคลากรและการใชทรัพยากร

บุคคล และรูจักระดมทรัพยากรทางการศึกษาภายนอก 

 

 5.2.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 

  วิทยานิพนธเรื่องเปรียบเทียบปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของสมเด็จพระ

พุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ยังมีเรื่องท่ีจะตองศึกษาตอ ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดมีขอเสนอแนะเพ่ือการ

วิจัยดังนี้ 

  1. ศึกษาแนวคิดและวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

  2. วิเคราะหคุณคาปรัชญาการศึกษา ท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2562 

 3. เปรียบเทียบปรัชญาปฏิรูปนิยมกับปรัชญาการศึกษาของอิมมานูเอล คานท 
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