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บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.
ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัย ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องปรัชญา
การศึกษาในปัจจุบัน (๒) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต) (๓) เพื่อวิเคราะห์เชิงปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)   
ผลการศึกษาพบว่า   
 ปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร. ประยูร ธมฺมจิตฺโต) มีความเช่ือมโยงและ
สัมพันธ์กับแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาของกลุ่มปรัชญา ๕ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มสารัตถนิยม เช่ือว่า 
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ความจริงทางธรรมชาติ (๒) กลุ่มนิรัตถนิยม เช่ือว่าโลก
นี้มีบางส่ิงท่ีมีคุณค่าถาวร ไม่เปล่ียนแปลง ท่ีเราควรอนุรักษ์และถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังต่อไป (๓) กลุ่ม
พิพัฒนาการนิยมหรือพิพัฒนาการนิยม หรือวิวัฒนาการนิยม (Progressivism) เช่ือว่าการด ารงชีวิตท่ี
ดี ต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของการคิดท่ีดีและการกระท าท่ีเหมาะสม (๔) กลุ่มปฏิรูปนิยม เช่ือว่า การ
ปฏิรูปสังคม เป็นหน้าท่ีของสมาชิกของคนในสังคมทุกคน และการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีสามารถ
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคมได้ และ(๕) กลุ่มอัตถิภาวนิยม หรือ อัตนิยม (Existentialism) เช่ือ
ว่า ในความมีอยู่เป็นอยู่ของมนุษย์ มนุษย์แต่ละ คนจะต้องก าหนดหรือแสวงหาสาระส าคัญ (essence) 
ด้วยตนเอง 
ค าส าคัญ : ปรัชญาการศึกษา ,พระพรหมบัณฑิต 

 
Abstract 

 This thesis was purposed three objects are (1) to study the concept of 
educational philosophy in the present (2) to study the concept of educational 
philosophy of Phrabrahmpandit (Pros. Dr. Prayoon Dhammajitto) and (3) An analytical 
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study of educational philosophy of Phrabrahmpandit (Pros. Dr. Prayoon Dhammajitto) 
, the study results is found that 

 Analysis of the educational philosophy of Brahma Science (Prof. Dr. Prayoon 
Allah's mental growth) are linked and related to the Philosophy of Education 
Philosophy five groups: (1) the belief that education is essentialism. tool to convey the 
truth of nature (2) If the new popular destinations. Believes that this world has 
something valuable permanent. Unaltered We should conserve and transmit to future 
generations the next (third) group Pipat Na Na Pipat popular or unpopular or the 
evolution of the popularity (Progressivism) believe that living well. Must be set on the 
basis of a good idea and the right action (4) Reform the popular belief that social 
reform. It is the duty of every member of the society. And education is an important 
tool to bring about change in society (5) the existential or identity Ratings 
(Existentialism) believe in the existence of human beings each must determine whether 
or seek the essence (essence) Self 
Keywords : philosophy education, phrabrahmapandit 
 
๑. บทน า 

  ปรัชญาการศึกษา คือ ปรัชญาในส่วนท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหา เป้าหมายของการศึกษา
ของสังคมโดยพยายามตอบค าถามท่ีว่า เป้าหมายหรือผลท่ีพึงประสงค์ท่ีจะก่อให้เกิดกับผู้เรียนนั้นควร
จะเป็นอะไร? และเป้าหมายดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ เมื่อตอบค าถามถึงเป้าหมายของการศึกษาเสีย
แล้ว ก็สามารถตอบค าถามต่อไปได้ว่า ความรู้ใด ทัศนคติใด ทักษะใด ควรได้รับการถ่ายทอดให้แก่เขา
เหล่านั้น รวมท้ังมรรควิธีให้การศึกษาจะน าไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยค าตอบของนักปรัชญาการศึกษาต่อ
ปัญหาท่ีว่าเป้าหมายของการศึกษาหรือผลท่ีพึ่งประสงค์ของการศึกษาหรือส่ิงใดนั้น๓ ส่วนนักปรัชญา
อย่าง ฟรานซิส เบคอน, จอห์น ล็อค มีความเช่ือว่า โลกแห่งปรากฏการณ์อย่างท่ีมันเป็น เป็นจริงแล้ว 
การศึกษาจึงมีเพียงเป้าหมายท่ีจะเข้าใจโลกแห่งปรากฏการณ์นี้เท่านั้น โดยไม่จ าเป็นต้องหาความรู้ใน
เชิงนามธรรมท่ีห่างไกลตัวออกไปอย่างทัศนะของเพลโต ดังนั้น วิชาเช่นวิทยาศาสตร์จึงเป็นวิชาท่ี
ส าคัญ ท าให้มนุษย์พบกับความสุขท่ีแท้จริง๔ 

 ปัจจุบันการศึกษาตามนัยแห่งปรัชญาการศึกษา ได้ถูกน าเสนอให้เป็นอีกแนวทางหนึ่งใน
การน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนทางด้านการศึกษา สามารถพบได้จากงานเขียนของนักการ
ศึกษาฝ่ายบรรพชิตผู้ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาทางด้านการศึกษาของสงฆ์และ
                                                             

 ๓ กิติมา ปรีดีลิดก, ปรัชญาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ประเสริฐการพิมพ์, ๒๕๒๐) , หน้า ๒๓ . 
 ๔ จิตรกร ต้ังเกษมสุข, พุทธปรัชญากับปรัชญาการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร: เคล็ดไทย, ๒๕๒๕) 
, หน้า ๔๕ . 
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เช่ือมโยงกับการศึกษาของฝ่ายคฤหัสถ์ด้วยเช่นกัน คือ พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
สามารถศึกษาแนวคิดของท่านได้จากผลงานท่ีพิมพ์เผยแพร่มากมายได้แก่ ขอบฟ้าแห่งความรู้ กับ
ผลงานด้านการศึกษา โรงเรียนวิธีพุทธเพื่อสังคมไทยและทิศทางทางการศึกษาไทย โดยได้น าเสนอ
แนวทางการจัดการศึกษาท่ีพึงประสงค์ต้องมีองค์ประกอบ ๔ ประการ เรียกว่า จตุสดมภ์ของ
การศึกษา (Four Pillars of Education)ประกอบด้วย ๑) การศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพ 
(Learning to know) ๒) การศึกษาเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพ (Learning to do) ๓) การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ (Learning to live) และ ๔)การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยภาพ (Learning to be) 
แนวทางนี้มีความสอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา คือ กายภาวนา (การพัฒนาทางกาย) สีล
ภาวนา (การพัฒนาทางสังคม) จิตภาวนา (การพัฒนาทางจิต) ปัญญาภาวนา (การพัฒนาทางปัญญา 
ซึ่งการศึกษาจะพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบของจตุสดมภ์ ของ
การศึกษานี้๕  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวคิดปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺม
จิตฺโต) ตามหลักปรัชญาการศึกษา เพื่อให้ทราบลักษณะเด่นของการน าแนวคิดปรัชญาการศึกษามา
ประยุกต์กับการพัฒนาการศึกษาท่ีพระเดชพระคุณใช้เป็นแนวทางการบริหารการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน 
 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องปรัชญาการศึกษาในปัจจุบัน 
 ๒. เพื่อศึกษาแนวคิดปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตโต) 
 ๓. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเป็นภาพถ่ายมาประกอบ

ในการวิเคราะห์ข้อมูลและมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
             การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) ในการวิเคราะห์แนวคิดเรื่องปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต 
(ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้  
 ๑. ศึกษาเอกสารช้ันปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ และงานเขียนของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อาทิเช่น 
ทิศทางการศึกษาไทย, โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อสังคมไทย และพุทธทัศนะเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อความ
สมดุลในโลกทัศน์ของชาวพุทธ เป็นต้น 

                                                             

 ๕ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การเผยแผ่เชิงรุก , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๕. 
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 ๒. เอกสารช้ันทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเศษบทความวิชาการ 
สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานเขียนของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร 

ธมฺมจิตฺโต) และงานวิจัยท่ัวไปเกี่ยวข้องกับปรัชญาการศึกษา 
 ๓. ศึกษาค้นคว้าแนวคิดปรัชญาการศึกษา และสัมภาษณ์พระพรหมบัณฑิต  
 ๔. ด าเนินการจ าแนกข้อมูลและจัดหมวดหมู่ตามประเด็นท่ีได้ก าหนดไว้ในขอบเขตการวิจัย 
 ๕. เรียบเรียงและจัดกระท าข้อมูลตามกรอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๖. น าเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห ์
๔. ผลการศึกษา  

  ๑. แนวคิดเรื่องปรัชญาการศึกษาในปัจจุบัน พบว่า การศึกษาเป็นวิธีการส่งผ่าน
จุดมุ่งหมายและธรรมเนียมประเพณี ให้ด ารงอยู่จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง การศึกษาเป็นกระบวนการ
อย่างเป็นทางการซึ่งสังคมส่งผ่านความรู้ ทักษะ จารีตประเพณีและค่านิยม ท่ีส่ังสมมาจากรุ่นหนึ่งไป
ยังอีกรุ่นหนึ่ง และการศึกษา หมายถึง การพัฒนาบุคคลและสังคมท่ีทาให้คนได้มีการเรียนรู้ และ
พัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอก
งามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม
สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา คือ ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมีความส าคัญ คือ ปรัชญา
ช่วยสร้างเป้าหมายหรือความคาดหวัง หรือจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาได้อย่างชัดเจน ว่าจะไป
ในทิศทางใด และควรจะวางหลักสูตรอย่างไรบนพื้นฐานของความเป็นจริงทางสังคม ท้ังด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม ช่วยตรวจสอบความคิด ทฤษฎี สมมติฐาน ความหมายและความต้องการในการ
จัดการเรียนการ 

 ๒. แนวคิดเรื่องปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร. ประยูร ธมฺมจิตโต) 
(ความหมายของปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) การศึกษาเป็น
กระบวนการแสวงหาปัญญา และก าจัดอวิชชาไปพร้อมกัน ต้องการเน้นเรื่องหลักไตรสิกขา อธิศีล
สิกขา มุ่งให้เกิดการพัฒนากายและสังคม อธิจิตตสิกขา มุ่งให้เกิดการพัฒนาจิต อธิปัญญาสิกขา มุ่งให้
เกิดการพัฒนาปัญญา และจุดมุ่งหมายของปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺม
จิตฺโต) พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ การสร้างระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ควรถือ การพัฒนาคน
เป็นเป้าหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายรอง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ก็จะตามมาเอง 
คือ ความรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นการแสวงหาปัญญา สุตมยปัญญา คือการรับรู้ข้อมูลอย่างเดียวยัง
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ไม่พอ เราต้องมีจินตามยปัญญา คือ การคิดย่อยข้อมูลนั้นก ากับอยู่ด้วยได้แก่ สมรรถภาพ คุณภาพ 
และสุขภาพโดย และความหมายและความส าคัญของปรัชญาการศึกษา เป็นการแสวงหาปัญญาเพื่อ
พัฒนาชีวิตให้พบกับแสงสว่างและให้เข้าใจสภาวะท่ีเป็นจริงของชีวิต ท่านจึงเน้นเรื่องการพัฒนา
ปัญญามากกว่าเรื่องอื่นเพราะปัญญาเป็นคุณธรรมส าคัญท่ีสุด 

 ๓. วิเคราะห์เชิงปรัชญาแนวคิดปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร. ประยูร 
ธมฺมจิตโต) พบว่า แนวคิดปรัชญาการศึกษาของพระเดชพระคุณมีความเช่ือมโยงและสัมพันธ์กับ
แนวคิดทางปรัชญาการศึกษาของกลุ่มปรัชญา ๕ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มสารัตถนิยม เช่ือว่า การศึกษา
เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ความจริงทางธรรมชาติ (๒) กลุ่มนิรัตถนิยม เช่ือว่าโลกนี้มีบางส่ิง
ท่ีมีคุณค่าถาวร ไม่เปล่ียนแปลง ท่ีเราควรอนุรักษ์และถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังต่อไป (๓) กลุ่มพิพัฒนา
การนิยมหรือพิพัฒนาการนิยม หรือวิวัฒนา การนิยม (Progressivism) เช่ือว่าการด ารงชีวิตท่ีดี ต้อง
ต้ังอยู่บนพื้นฐานของการคิดท่ีดีและการกระท าท่ีเหมาะสม (๔) กลุ่มปฏิรูปนิยม เช่ือว่า การปฏิรูป
สังคม เป็นหน้าท่ีของสมาชิกของคนในสังคมทุกคน และการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีสามารถท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคมได้ และ(๕) กลุ่มอัตถิภาวนิยม หรือ อัตนิยม (Existentialism) เช่ือว่า ใน
ความมีอยู่เป็นอยู่ของมนุษย์ มนุษย์แต่ละ คนจะต้องก าหนดหรือแสวงหาสาระส าคัญ (essence) ด้วย
ตนเอง  
๕. บทสรุป 
 แนวคิดเรื่องปรัชญาการศึกษาในปัจจุบันเป็นวิธีการส่งผ่านจุดมุ่งหมายและธรรมเนียม
ประเพณี ให้ด ารงอยู่จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง การศึกษาเป็นกระบวนการอย่างเป็นทางการซึ่งสังคม
ส่งผ่านความรู้ ทักษะ จารีตประเพณีและค่านิยม ท่ีส่ังสมมาจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง และการศึกษา 
หมายถึง การพัฒนาบุคคลและท าให้คนได้มีการเรียนรู้ และพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด
ความรู้และสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีจุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต 
(ศ.ดร. ประยูร ธมฺมจิตฺโต) มีความเช่ือมโยงและสัมพันธ์กับแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาของกลุ่ม
ปรัชญา ๕ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มสารัตถนิยม (๒) กลุ่มนิรัตถนิยม (๓) กลุ่มพิพัฒนาการนิยมหรือพิพัฒ
นาการนิยม (๔) กลุ่มปฏิรูปนิยม (๕) กลุ่มอัตถิภาวนิยม (Existentialism) 
๖. ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ๑. ควรมีปรัชญาการศึกษาในปัจจุบันให้มีการต่อยอด แสวงหามุมมองทางความคิดเพื่อ
พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ ตามแบบปรัชญาการศึกษาแบบเก่า ปรัชญาการศึกษาร่วมสมัยเพื่อเป็น
แม่แบบของการศึกษาท้ังหลาย โดยน าหลักธรรมมาใช้ในสังคมไทย 
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