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ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น 

========================= 
 

ความเชื่อและแนวคิดของกลุ่มบุคคลและสังคมหนึ่งๆ มักมีอิทธิพลต่อการการด าเนินชีวิตของบุคคลใน

สังคมนั้นๆ ซึ่งความเชื่อร่วมกันหนึ่งๆ ในสังคมจะโยงใยคนในสังคมนั้นๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว เป็นชุมชนท่ีมีวัฒนธรรม

ร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่ความกลมเกลียวในสังคม และความเชื่อดังกล่าวก็มักถูกถ่ายทอดไปยังลูกหลานและคนรุ่นหลัง

ต่อๆไป หากความเชื่อนั้นเป็นสิ่งท่ีดีงามและได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงสมเหตุสมผล มักจะได้รับความเชื่อถือและถูก

ปลูกฝังถ่ายทอดให้กับเยาวชนในรุ่นต่อๆไป สืบทอดต่อเป็นวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติของสังคมนั้นๆ ความเชื่อ

ดังกล่าวอาจจัดได้ว่าเป็นปรัชญาของชุมชนนั้นๆ 

 

1.ความหมายของปรัชญาและปรัชญาการศึกษา 

ค าว่า “ปรัชญา” ตามพจนานุกรมหมายถึง "วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง" ซึ่งตรงกับ

ภาษาอังกฤษว่า “Philosophy” และมาจากรากศัพท์ในภาษากรีกว่า “Philosophia” ซึ่งประกอบขึ้นมาจากศัพท์ค าว่า 

“Phileo” แปลว่า “รัก” และ “Sophia” แปลว่า “ภูมิปัญญา” หรือ wisdom ดังนั้น ปรัชญาจึงมีความหมายตามราก

ศัพท์ว่า “ความรักท่ีมีต่อภูมิปัญญา” ภูมิปัญญาเป็นเรื่องของกระบวนการคิดท่ีเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ภูมิปัญญานี้อาจจะ

ได้มาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายๆวิธีประกอบกันได้แก่ การสังเกต การจดจ า การประเมินค่า การเข้าใจถึงเรื่องจิตใจ 

และวิญญาณ การเข้าใจถึงธรรมชาติของความเป็นไปและการเรียนรู้ เป็นต้น ดังนั้น หากจะพิจารณาถึงความหมาย

ของปรัชญาในทัศนะของนักวิชาการแล้ว กล่าวได้ว่า “ปรัชญา” คือ “วิธีการคิดอย่างมีระเบียบเก่ียวกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่

แล้ว หรือเป็นความพยายามท่ีจะค้นหาความสอดคล้องของแนวความคิด และประสบการณ์ท้ังหมด” (Kneller, 

1964 อ้างถึง สงัด อุทรานันท์, 2532) 

ข้อแตกต่างระหว่างปรัชญาการศึกษาและปรัชญาท่ัวไป (ปรัชญาบริสุทธ์ิ) กล่าวคือปรัชญาการศึกษาจะ

เก่ียวข้องกับค าถามต่างๆ ในลักษณะเดียวกันกับปรัชญาบริสุทธ์ิ ถึงแม้ว่าบางครั้งค าถามจะไม่เหมือนกันก็ตาม แต่

จุดหมายปลายทางของค าถามนั้น จะเป็นไปในท านองเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ปรัชญาบริสุทธ์ิ ถามว่า “บุคคลเรียนรู้

ได้อย่างไร” นักปรัชญาการศึกษาจะถามต่อจากค าถามนี้ต่อไปอีกขั้นหนึ่งก็คือ “สภาพห้องเรียนควรจะเป็นอย่างไร 

ถ้าจะท าให้คนอยากเรียนรู้มากท่ีสุด” “จะจัดประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์อย่างไร”เป็นต้น 
นอกจากนั้น ปรัชญาการศึกษาจะพูดถึงเรื่องเฉพาะท่ีจะน าไปใช้กับการศึกษาเท่านั้น การจะมองถึงปัญหาเก่ียวกับดา้น

การศึกษาได้อย่างลึกซึ้ง ก็จ าเป็นจะต้องใช้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาท่ัวไปด้วยทุกครั้งเสมอ ดังนั้นลักษณะของ

ปรัชญาการศึกษาก็จะมีความคล้ายคลึงกับปรัชญาบริสุทธ์ินั่นเอง  กล่าวคือ ปรัชญาการศึกษาจะเก่ียวข้องกับ 

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

1. อภิปรัชญา (Metaphysics หรือ Ontology) เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

อภิปรัชญา หมายถึงศาสตร์ท่ีว่าด้วยความเป็นจริงหรือสารัตถะ (Reality Essence) ว่ามีจริงหรือไม่ ศึกษา

ความมีอยู่ของความแท้จริง หรือสารัตถะนั้นเป็นจริงอย่างไร เป็นการศึกษาปรัชญาท่ีเก่ียวข้องกับสิ่ง ท่ีอยู่

นอกเหนือจากการเห็นทั่ว ๆ ไป หรือความรู้ท่ีอยู่นอกเหนือการรู้เห็นใด ๆ แต่สามารถรู้และเข้าใจด้วยเหตุผล เรื่องท่ี
เก่ียวข้องกับอภิปรัชญา ได้แก่ การเรียนรู้เพื่อหลักความจริงต่างๆ ตัวอย่างเช่น การกล่าวว่า "มนุษย์ศึกษาเพื่อหลัก

ความจริงต่างๆ" สิ่งท่ีนักศึกษาจะต้องคิดต่อไปก็คือ "ความจริงคืออะไร" ความจริงอาจจะเป็นวัตถุหรือสิ่งท่ีรับรู้ด้วย

การสัมผัสท้ัง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ก็ได้ หรือความจริงอาจจะเป็นสิ่งท่ีไม่มีตัวตน เป็นนามธรรมก็ได้ เช่น 

ความจริงที่เก่ียวข้องกับศาสนา ความดี ความถูกต้องดีงาม ค าถามต่างๆ ท่ีมักถูกใช้ในทางวิทยาศาสตร์ วรรณคดี ก็

มักจะเก่ียวข้องกับอภิปรัชญาอยู่มาก นักการศึกษาผู้ท่ีไม่มีความรู้ความเข้าใจถึงอภิปรัชญาดีพอ ก็ย่อมจะเกิดความ

ยากล าบากในการท่ีจะอธิบายปัญหาต่างๆกับผู้เรียนให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้ง 

 

 



2 

 

เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

2. ญาณวิทยา (Epistemology) และตรรกวิทยา (Logic) ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 

ญาณวิทยา หรือเรียกอีกอย่างว่า ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) จะอธิบายถึงปัญหาเก่ียวกับท่ีมา

ของความรู้ แหล่งเกิดของความรู้ ธรรมชาติของความรู้ และเหตุแห่งความรู้ท่ีแท้จริง  ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติของ
ความจริง  ส่วนตรรกวิทยาหรือตรรกศาสตร์ (logic) เป็นสาขาท่ีเก่ียวกับการแสวงหาเหตุผล ข้ออ้าง ข้อสรุป เพื่อให้

เกิดความเชื่ออย่างมีเหตุผล วิธีคิดอย่างมีเหตุผลของตรรกวิทยาท่ีน ามาเป็นเครื่องมือในการคิดทางปรัชญา และ

ตรวจสอบความผิดถูกในการโต้แย้ง ท่ีคิดต่างของบุคคล ตรรกวิทยาในปรัชญามี 2 วิธีคือ 1)อนุมานวิธี คือ การหา

ความจริงจากสิ่งท่ีเราเชื่อว่าเป็นจริงจากข้อสรุปที่ถูกต้องเหมาะสมท่ีมีอยูก่อนแล้ว 2)อุปมานวิธี คือ การหาความจริง

หรือการคิดหาเหตุผลด้วยการพิจารณาข้อปลีกย่อยอ่ืนด้วยการทดลอง ค้นคว้า แล้วน ามาเป็นข้อสรุปหากฎเกณฑ์ 

 
3. คุณวิทยา (Axiology) ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 

คุณวิทยาเป็นการศึกษาเก่ียวกับคุณค่า สามารถจ าแนกออกเป็น 2 แขนง คือ สุนทรียศาสตร์ (Aesthetic) 

และจริยศาสตร์ (Ethics) ค าถามหลักของคุณวิทยาคือ "อะไรคือความดี ความงาม" อย่างไรก็ตามนักจริยศาสตร์กับ

นักการศึกษาต่างก็ไม่ได้สนใจท่ีจะตั้งระบบจริยธรรมใดๆขึ้นมา แต่ท้ังนักจริยศาสตร์กับนักการศึกษาต่างก็ศึกษา

พื้นฐานทางการศึกษาว่า อะไรคือความดี อะไรคือความชั่ว อะไรคือความสวยงาม หรืออะไรคือความน่าเกลียด 

 

ในทางปฏิบัติผู้ท่ีท าหน้าที่เป็นครูผู้สอน อาจไม่ต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของอภิปรัชญากับการศึกษาก็ได้ 

แต่หากไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับญาณวิทยา และตรรกศาสตร์แล้ว ก็อ าจจะท าให้การจัด

การศึกษาเป็นไปด้วยความล าบาก ส่วนคุณวิทยานั้น เป็นปัญหาท่ีครูและนักเรียนจะต้องพบโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ยกตัวอย่าง เข่น ในการสอนวิชาวรรณคดีหรือประวัติศาสตร์ ท้ังครูและนักเรียนก็มักจะพบว่าเรื่องท่ีก าลังศึกษาหรือ

เรียนอยู่นั้น ดี งาม ชั่ว หรือเลวอย่างไร ครูท่ีมีความรู้ความเข้าใจว่าประเทศชาติ สังคม และชีวิตท่ีดีคืออย่างไร ก็

ย่อมจะสามารถก าหนดได้ว่า โรงเรียนและนักเรียนท่ีดีควรเป็นเช่นใด ในทางตรงกันข้ามครูท่ีไม่เข้าใจเรื่องคุณค่า

ต่างๆที่ดีพอ ก็ย่อมจะท าให้ไม่สามารถอบรมสั่งสอนนักเรียนให้ถูกต้องตามความต้องการของสังคมได้ 

 

2.ความส าคัญของปรัชญาการศึกษา 

ดังได้กล่าวมาแล้ว ความเชื่อท่ีดีงามของสังคมมักจะถูกปลูกฝังให้กับคนรุ่นต่อๆไปของสังคม ดังนั้นปรัชญา

หรือปรัชญาท่ัวไปกับปรัชญาการศึกษามีความใกล้ชิดกันมาก ปรัชญาท่ัวไปเป็นการศึกษาเก่ียวกับความจริง วิธีการค้นหา

ความจริงและคุณค่าของสิ่งต่างๆในสังคม แต่ปรัชญาการศึกษาเป็นการน าเอาปรัชญาทั่วไปมาประยุกต์เพื่อน าไปจัด

การศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษาท าไปเพื่อพัฒนาบุคคลพัฒนาสังคมชุมชนให้เกิดความสงบสุข อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ดังนั้น ปรัชญาท่ัวไปกับปรัชญาการศึกษาจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก ซึ่งนักปรัชญาและนักการศึกษาที่มี

แนวคิดชั้นน าตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบันมักเป็นบุคคล คนเดียวกัน เช่น John Locke, Immanuel Kant, Johann 

Herbart, John Dewey เป็นต้น นอกจากนี้ ไม่เพียงแต่จุดเริ่มต้นและวิวัฒนาการของปรัชญาและปรัชญาการศึกษาเท่านั้นท่ี

เหมือนกัน แต่ท้ังปรัชญาและปรัชญาการศึกษายังมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันอีกด้วย กล่าวคือ ท้ังปรัชญาและ

ปรัชญาการศึกษาจะสนใจเก่ียวกับเรื่องราวของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ ธรรมชาติ ความรู้ ความสัมพันธ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ 

และขณะเดียวกันสาขาวิชาท้ังสองต่างก็มีความสนใจร่วมกันในเรื่องท่ีจะท าให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และชีวิตความ

เป็นอยู่ดีขึ้น มีสันติและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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ปรัชญาการศึกษาเป็นปรัชญาท่ีประยุกต์มาจากปรัชญาท่ัวไป โดยมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน ในท่ีนี้จะขอ

กล่าวถึงปรัชญาการศึกษา ท่ีนักการศึกษามักกล่าวอ้างถึง (ตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบปรัชญาทั่วไปและปรัชญาการศึกษา 

สมัย ปรัชญาทัว่ไป ปรัชญาการศึกษา 

สมัยเก่า จิตนิยม (Idealism) 

สัจนิยม (Realism) 

สารัตถนิยม (Essentialism) 

นิโอ-ธอมิสซึม (Neo-Thomism) นิรันตรนิยม (Perenialism) 

สมัยกลาง ปฎิบัตินิยม (Pragmatism) ภาวะนิยม (Existentialism) 

ปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) 

สมัยปัจจุบัน ภาวะนิยม (Existentialism) 

ปรัชญาวิเคราะห์ (Philosophical Analysis) 

ภาวะนิยม (Existentialism) 

ปรัชญาวิเคราะห์ (Philosophical Analysis 

 

ปรัชญาการศึกษาในกลุ่มต่างๆมีพื้นฐานจากความเชื่อหรือแนวคิดด้านปรัชญาแตกต่างกันออกไป และ

เนื่องจากการศึกษาเป็นศาสตร์ประยุกต์ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักการศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตรจะต้อง

ศึกษาถึงแนวคิดต่างๆของปรัชญา เพื่อเป็นแนวคิดเพื่อท าความเข้าใจและมองปัญหาต่างๆได้อย่างแจ่มแจ้ง 

นอกจากนี้ยังจะท าให้เกิดการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆด้านการศึกษาได้อีกต่อไป ดังนั้น

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวความคิดของปรัชญาการศึกษากลุ่มต่างๆจะขอกล่าวถึงปรัชญาการศึกษาเฉพาะในส่วน

ท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนในอดีตท่ีผ่านมาเป็น เพื่อให้เข้าใจถึง

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการสอน โดยแยกเป็นประเด็นๆดังต่อไปนี้ 

 

1.ปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism) 

ปรัชญาสารัตถนิยม มีแนวคิดหลักเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของสังคม ซึ่ง บราเมลต์ ได้เปรียบเทียบการศึกษา

แบบนี้ว่า "เป็นแนวทางที่น าไปสู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมของสังคม" ซึ่งปรัชญาสารัตถนิยมมีรากฐานมาจากปรัชญา 

2 กลุ่มคือ ลัทธิจิตนิยม (Idealism) และลัทธิสัจนิยม (Realism) เนื่องจากปรัชญาท้ัง 2 ลัทธินี้มีความเชื่อพื้นฐาน

แตกต่างกัน ดังนั้นปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม จึงแยกพิจารณาออกเป็น 2 กลุ่มตามรากฐานของปรัชญาดั้งเดิม

ตามประเด็นต่างๆดังนี้ 

1.1 ปรัชญาสารัตถนิยมตามแนวของลัทธิจิตนิยม 

1)แนวคิดทางสังคมเป้าหมายการศึกษา ปรัชญาสารัตถนิยมตามแนวของลัทธิจิตนิยม มีแนวคิดท่ีว่า บุคคล

เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเป็นเครื่องมือของสังคม ดังนั้นบุคคลจะต้องอุทิศตนเพื่อสังคมท่ีตนเองอาศัย 

นอกจากนั้นยังมีความเห็นว่า สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีสังคมพึงกระท าคือ การสะสม/อนุรักษ์มรดกของสังคมไว้ให้คนรุ่น

ต่อไป และช่วยสืบทอดวัฒนธรรมในสังคมให้คงอยู่ต่อไป ดังนั้นเป้าหมายทางการศึกษาตามความเชื่อดังกล่าว ตาม
ทัศนะของนักปรัชญากลุ่มนี้ จึงมีความเห็นว่า โรงเรียนจะต้องพัฒนาคุณธรรม รักษาและถ่ายทอดซึ่งคุณธรรมของ

สังคมในอดีตให้คงอยู่ตลอดไปยังบุคคลรุ่นต่อๆไป ซึ่งสิ่งใดก็ตามท่ีสังคมยอมรับว่าเป็นสิ่งท่ีเป็นความจริง หรือเป็น

สิ่งท่ีดีงามแล้ว โรงเรียนหรือสถานศึกษาจะต้องถ่ายทอดสิ่งนั้นไปสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป 

2)ลักษณะผู้เรียน ในทัศนะของนักปรัชญาการศึกษากลุ่มนี้มีความเชื่อม่ันว่า ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีมีความรู้สึก

นึกคิดท่ีจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ ดังนั้นถ้าหากผู้เรียนได้รับการอบรมสั่งสอนท่ีเหมาะสม ก็จะเป็นผู้ท่ีมีอุดมการณ์ตามท่ี

ต้องการได้ ดังนั้นหน้าท่ีของนักเรียนก็คือจะต้องเลียนแบบจากครูโดยครูเป็นต้นแบบ และศึกษาเล่าเรียนในรายวิชา

ต่างๆตามท่ีครูก าหนดหรือครูเห็นว่าดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาท่ีเก่ียวกับมานุษยวิทยา นอกจากนั้นนักปรัชญากลุ่ม
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นี้ยังมีความเชื่อว่าโดยธรรมชาติของผู้เรียนที่แท้จริงแล้ว ผู้เรียนจะเป็นผู้ท่ีต้องท าดีท่ีสุด เพื่อจะท าให้ตนเองเป็นคนท่ี

มีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 

3)ลักษณะครูผู้สอน เป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในกระบวนการทางการศึกษา เพราะครูเป็นผู้ท่ีเป็น

แบบอย่างหรือต้นแบบของนักเรียน และเป็นสัญลักษณ์ท่ีนักเรียนจะต้องท าตัวให้เป็นเช่นนั้น ดังนั้นครูจะต้องท าตัว

ให้ดีท่ีสุด และจะต้องพยายามฝึกนักเรียนให้เป็นคนท่ีมีอุดมการณ์ตามท่ีต้องการ ครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน และของสังคมนั้น 

4)ลักษณะหลักสูตรหรือเนื้อหา นักปรัชญากลุ่มนี้มีความเห็นว่า หลักสูตรจะต้องเน้นการศึกษาวิชา

ประวัติศาสตร์ สิ่งดีงามของชุมชนตนเอง และประวัติบุคคลส าคัญ โดยถือว่าประวัติศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจ

สังคมและชีวิตภายในสังคม ส่วนการศึกษาเก่ียวกับมานุษยวิทยา จะช่วยให้เข้าใจมนุษย์ได้ดีขึ้น 

5)หลักการจัดการเรียนการสอน  ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการบรรยาย อภิปรายและท าตามตัวอย่างท่ีมีอยู่ สอน

เนื้อหาและวิธีการเดิมๆ ท่ีมีการสืบทอดต่อๆกันมาตั้งแต่อดีต 

6)บทวิจารณ์ ข้อสังเกตนักปรัชญากลุ่มสารัตถนิยมตามแนวของจิตนิยมมีข้อสังเกตดังนี้ 1) นักปรัชญากลุ่ม

นี้แยกร่างกายและจิตใจออกจากกัน ซึ่งเป็นการผิดจากสภาพความเป็นจริงของสังคมซึ่งไม่สามารถแยกได้ 2) ไม่

ค านึงถึงประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ความแตกต่างของผู้เรียน และไม่สนใจความต้องการของผู้เรียน แต่มักสอนใน

สิ่งท่ีผู้สอนอยากสอน ในความเป็นจริงแล้วถึงแม้ความรู้หรือข้อความรู้ทุกอย่างไม่ได้เกิดจากประสบการณ์ท้ังหมดก็

ตาม บางส่วนเกิดจากข้อค้นพบ และสิ่งท่ีไม่ความมองข้ามว่า ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และประสบการณ์เดิมท่ีแตกต่าง

กัน ความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนก็แตกต่างกัน 3) การตั้งจุดประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาของนักปรัชญา

กลุ่มสารัตถนิยมนี้ เป็นสิ่งท่ีสูงเกินไป ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์ไม่สามารถจะกระท าอะไรท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดได้ทุก

อย่าง 4) การจัดการศึกษาในแนวทางของปรัชญากลุ่มจิตนิยมจะเป็นแนวทางน าไปสู่ระบบเผด็จการทางการศึกษาได ้
5) การให้การศึกษาท่ีเน้นด้านมานุษยวิทยาแต่เพียงอย่างเดียว (เกิดความสุดขั้ว) ท าให้ไม่มีการยอมรับ

ความก้าวหน้าของกลุ่มวิทยาศาสตร์ หรือความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ 

 

1.2 ปรัชญาสารัตถนิยมตามแนวของลัทธิสัจนิยม 

1)แนวคิดทางสังคมและเป้าหมายการศึกษา ปรัชญาสารัตถนิยมตามแนวลัทธิสัจนิยม ได้ก าหนดนโยบาย

ทางสังคมในลักษณะใกล้เคียงกับลัทธิจิตนิยมซึ่งเน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันเป็นมรดกของสังคมเช่นเดียวกัน แต่

มรดกทางสังคมในทัศนะของนักปรัชญากลุ่มนี้จะหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีมนุษย์จะต้องเรียนรู้เก่ียวกับกฎเกณฑ์ทาง

ธรรมชาต ิดังนั้นเป้าหมายทางการศึกษาตามแนวคิดสารัตถนิยมกลุ่มสัจนิยม เพื่อค้นหาความจริงต่างๆท่ีมีอยู่ และ

เพื่อขยายความจริงและผสมผสานความจริงท่ีได้รู้แล้วไปยังคนรุ่นต่อไป โดยเฉพาะความรู้เก่ียวกับชีวิตท่ัวไป และ

เก่ียวกับหน้าท่ีในอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความจริงที่มีทฤษฎีสนับสนุน หรือความรู้ท่ีแจ้งชัดอยู่แล้วใน

คนรุ่นหนุ่มสาวและคนชราไปยังคนรุ่นต่อๆไป 

2)ลักษณะผู้เรียน นักเรียนจะไม่มีอิสระในการเลือกเรียน แต่จะต้องถูกด าเนินการไปตามกฎเกณฑ์ท่ี

ก าหนดและจะต้องอยู่ในระเบียบวินัยจนกระท่ังถึงวัยสมควรและสามารถกระท าสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3)ลักษณะครูผู้สอน ผู้สอนจะต้องรับผิดชอบในการแนะน าสิ่งต่างๆท่ีมีอยู่จริงให้นักเรียนได้รู้จัก ได้เรียนรู้ 

โดยวิธีการบรรยาย สาธิต และประสบการณ์ตรง ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนได้รู้ถึงกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆตาม

ธรรมชาติ และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความล าเอียงอันจะเกิดข้ึนจากครู นักปรัชญากลุ่มนี้จะใช้เครื่องช่วยสอนและสื่อ

ต่างๆด้วย 

4)ลักษณะหลักสูตรหรือเนื้อหา นักปรัชญากลุ่มสัจนิยมจะมองหลักสูตรว่าเป็นสิ่งท่ีสามารถแบ่งแยกให้เป็น

ความรู้ย่อยท่ีสามารถวัดได้ประเมินได้ นักปรัชญากลุ่มสัจนิยมหลายคนได้สนับสนุนแนวความคิดของ Thorndike 

(นกัจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมและบิดาแห่งการวัดผลการศึกษา) ท่ีกล่าวว่า ถ้าสิ่งต่างๆมีอยู่จริงแล้ว สิ่งนั้นจะต้อง

มีปริมาณและจะสามารถวัดได้ ดังนั้นลักษณะหลักสูตรของปรัชญาสารัตถนิยมตามแนวของสัจนิยมนั้น นักเรียน
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จะต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ด้านภาษาในสังคมของตนเอง นักเรียน

จะต้องคุ้นเคยกับวิธีการทางฟิสิกส์เคมี และชีววิทยา นักเรียนจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวกับมนุษย์ วรรณคดีและ

ศิลปะท่ีส าคัญต่างๆของสังคม และในขั้นสุดท้ายควรจะสอนให้รู้เก่ียวกับปรัชญาและปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ

น าเอาความรู้ไปสู่การปฏิบัติอีกด้วย 

5)หลักการจัดการเรียนการสอน  การเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับข้อเท็จจริงต่างๆเพื่อ

จะสามารถเข้าใจในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ วิธีการสอนจะเน้นการอุปมาน (inductive) ซึ่งเป็นการสรุปกฎเกณฑ์จาก

ข้อเท็จจริงต่างๆที่ปรากฏอยู่ วิธีสอนท่ีนิยมใช้กันมากก็คือ การทัศนศึกษา การใช้ภาพยนต์ ฟิล์ม เครื่องบันทึกเสียง 

โทรทัศน์ และวิทยุหรือสื่อประกอบการเรียนการสอน 

6)บทวิจารณ์ การจัดการศึกษาตามแนวความคิดของปรัชญากลุ่มนี้ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นอธิบายความสัมพันธ์

ของเหตุและผล มักจะไม่ค านึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม สิ่งท่ีถูกวิพากษ์วิจารณ์มากอีก

ประการหนึ่งก็คือ การจัดการศึกษาตามแนวคิดนี้จะก่อให้เกิดระบบผูกขาด (ท่ีว่าสิ่งใดควรสอนสิ่งใดไม่ควรสอน) 

ท้ังนี้ เพราะการท่ียอมให้ผู้หนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นผู้ชี้น าว่าสิ่งใดเป็นความจริงสิ่งใดไม่เป็นความจริง สิ่งใด

ส าคัญสิ่งใดไม่ส าคัญ สิ่งใดควรสอนสิ่งใดไม่ควรสอน ก็ย่อมจะเป็นอันตรายอย่างมากต่อสังคมประชาธิปไตย อย่างไร
ก็ตามโดยสรุปแล้วปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม เน้นการถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเป็นหลักหรือเป็นแก่นของสังคม 

ในด้านความรู้ท่ีเป็นพื้นฐานเป็นหลัก ส่วนด้านทักษะก็เน้นทักษะท่ีจ าเป็นในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต 

การจัดการเรียนการสอนเน้นการสอนท่ีเป็นแบบแผนเดิม หรือปฏิบัติตามระเบียบวินัยซึ่งได้ก าหนดไว้อย่างเข้มงวด

กวดขันไม่ใช่เลือกเรียนอะไรง่ายๆ ความเจริญก้าวหน้าหรือความคิดริเริ่มขึ้นกับครูผู้สอนจะเป็นผู้จัดหามาให้ ครูเป็น

แบบอย่างให้กับผู้เรียน ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดี การสอนเน้นให้ผู้เรียนรับรู้และ

การท่องจ า 
 

2. ปรัชญานิรันตรนิยม (Perenialism) 

ปรัชญานิรันตรนิยม เป็นปรัชญาการศึกษาท่ีประยุกต์มาจากปรัชญาบริสุทธ์ิลัทธิ Neo-Thomism ซึ่งมีแนว

ความเชื่อว่า "ความจริงและความดีสูงสุดย่อมไม่เปลี่ยนแปลง หรือเป็นสิ่งท่ีเรียกว่า อมตะ " โดยเฉพาะเรื่องของ

ความรู ้ค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดี ไม่ว่าจะอยู่ท่ีแห่งหนใดก็เป็นสิ่งท่ีดีเสมอไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไป  
1)แนวคิดทางสังคมและเป้าหมายการศึกษา ปรัชญานิรันตรนิยมมุ่งเน้นความส าคัญของความคงท่ีหรือ

ความไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ในทัศนะของนักปรัชญากลุ่มนี้จึงถือว่า ความจริงหรือความรู้ ในอดีตย่อมสามารถ

น ามาใช้ได้ในปัจจุบัน และถือว่าศึลธรรมและความรู้ต่างๆ มาจากวัดและมหาวิทยาลัย การปลูกฝังความรู้และพัฒนา

ความรู้ควรท าตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และเชื่อว่าโรงเรียนท่ีต่ ากว่าระดับอุดมศึกษาจะมีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง

สังคมน้อยกว่าระดับอุดมศึกษา ดังนั้นเป้าหมายการศึกษาท่ีจัดส าหรับคนทุกคนในสังคม และทุกยุคทุกสมัยจะมี

ความเหมือนกัน นั่นก็คือจะเป็นการพัฒนาสติปัญญาและความสามารถของคนให้สูงขึ้น 

2)ลักษณะผู้เรียน ปรัชญาการศึกษากลุ่มนิรันตรนิยมจะมีความเชื่อว่า นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีเหตุผลและมีแนวโน้ม

ท่ีจะก้าวไปสู่ความจริงและความรู้ต่างๆ ดังนั้นโรงเรียนจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความจริงและความรู้เหล่านั้น นักเรียน

จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีเหตุผล ให้มีความจ าและให้มีความตั้งใจในการกระท าสิ่งต่างๆเป็นเลิศ 

3)ลักษณะครูผู้สอน กลุ่มนิรันตรนิยมนั้นเชื่อว่า ครูจะเป็นตัวอย่างและเป็นผู้ควบคุมดูแลและรักษาระเบียบ

วินัย และเนื่องจากครูจะต้องเป็นผู้ท่ีฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นคนมีเหตุผลและเป็นผู้มีความตั้งใจในการท างาน ดังนั้น 

ครูจะต้องมีคุณลักษณะดังกล่าว และต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน 

4)ลักษณะหลักสูตรหรือเนื้อหา หลักสูตรในทัศนะของนักปรัชญากลุ่มนิรันตรนิยมประกอบด้วยเนื้อหา

สาระ 2 ประเภท คือ เนื้อหาสาระท่ีเก่ียวข้องกับจิตใจซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นการศึกษาทางมานุษยวิทยา และนักปรัชญา

กลุ่มนิรันตรในสหรัฐอเมริกาหลายคนได้สนับสนุนแนวความคิดท่ีจะให้ใช้เรื่องราวและวรรณคดีจากหนัง สือ The 
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Great Book เป็นวิชาพื้นฐานของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ท้ังนี้ เนื่องจากมีความเห็นว่า เรื่องราวในหนังสือดังกล่าว 

ได้รับการพิสูจน์ด้วยกาลเวลามาแล้ว ว่าเป็นสิ่งท่ีดีมีคุณค่าที่ดีงาม สามารถสืบทอดต่อไปยังอนุชนรุ่นต่อไป 

5)หลักการจัดการเรียนการสอน  การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มนิรันตรนิมได้ตั้งอยู่บนรากฐานของการ

ฝึกอบรมทางจิตใจและปัญญาโดยใช้เนื้อหาวิชาต่างๆ และเนื่องจากว่าธรรมชาติของผู้เรียนมีความต้องการอยากจะ

เรียนรู้สิ่งต่างๆเป็นทุนเดิม ดังนั้นนักปรัชญากลุ่มนิรันตรนิยมจึงใช้ธรรมชาติดังกล่าวของผู้เรียนเป็นประโยชน์ต่อการ

เรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนก้าวไปสู่ความมีเหตุผล วิธีการสอนท่ีกลุ่มนิรันตรนิยมได้ใช้มากก็คือ วิธีการบรรยาย

เพื่อให้นักเรียนได้มีความเข้าใจในสิ่งต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ใช้วิธีการให้ท่องจ าเนื้อหาสาระต่างๆ และวิธีการถาม-

ตอบ (ปุจฉา-วิสัชนา)อีกด้วย 

6)บทวิจารณ์ การจัดการศึกษาตามแนวคิดของนักปรัชญานิรันตรนิยมได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า กลุ่มนี้

สนใจเรื่องราวในอดีตเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเชื่อว่า โลกปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีมากข้ึน การ

จะละเลยความก้าวหน้าในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งท่ีไม่สมควรอย่างยิ่ง ประการต่อไปก็คือ ความจริงสุดยอดในทัศนะของนัก

ปรัชญานิรันตรนิยมมักได้มาโดยการนึกคิดและยึดติดกับศาสนา (คริสตศาสนา) โดยข้อเท็จจริงดังกล่าวบางเรื่อง 

เม่ือมีการทดสอบโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้ว พบว่ามีความผิดพลาดอยู่มาก และประการสุดท้ายกลุ่มนิรันตร

นิยมมักจะมองว่า ความรู้เป็นเรื่องท่ีมีความสิ้นสุดในตัวของมันเอง ซึ่งการมองในลักษณะดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นเหตุผล

ไม่เพียงพอส าหรับเรื่องของการจัดการศึกษา ดังนั้นเม่ือเปรียบเทียบกับปรัชญากลุ่มสารัตถนิยมแล้ว ปรัชญากลุ่มนิ

รันตรนิยม เน้นหนักไปทางด้านการพัฒนาปัญญา การใช้เหตุผล โดยยึดความรู้ท่ีได้รับการยอมรับแล้วมากกว่าแนว

ความรู้ใหม่ๆ จึงมักถูกมองว่าอยู่ในกลุ่มพวกหัวสูงกลุ่มพวกนักปราชญ์ จนลืมไปว่าผู้เรียนกลุ่มปัญญาปานกลางและ

ต่ าก็สามารถเป็นพลเมืองดีและสามารถท าประโยชน์ให้กับสังคมได้เช่นกัน 
 

3. ปรัชญาพิพัฒนนิยม (Progressivism) 

ปรัชญาพิพัฒนนิยม เป็นปรัชญาท่ีประยุกต์มาจากปรัชญาบริสุทธ์ิกลุ่มปฏิบัตินิยม (Pragmatism) พิพัฒน

นิยมหมายถึง การนิยมหาความรู้อย่างมีอิสระภาพ มีเสรีภาพในการเรียน การค้นคว้า การทดลอง เพื่อพัฒนา

ประสบการณ์และความรู้อยู่เสมออย่างไม่หยุดนิ่ง แนวความคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามปรัชญาพิพัฒนนิยมมี

ดังนี้ 

1)แนวคิดทางสังคมและเป้าหมายการศึกษา นักปรัชญาการศึกษากลุ่มพิพัฒนานิยมจะถือว่าโรงเรียน เป็น

เครื่องมือของสังคมท่ีใช้ส าหรับถ่ายทอดวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของสังคมไปสู่อนุชนรุ่นหลัง โรงเรียนท่ีดีควร

สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งต่างๆท่ียอมรับในสังคม และสามารถน าพาผู้เรียนไปสู่ความสุขของชีวิตในอนาคต การ

ด าเนินการต่างๆ ตามปรัชญาการศึกษากลุ่มนี้จะเน้นวิธีการประชาธิปไตย 

เป้าหมายการศึกษา นักปรัชญากลุ่มพิพัฒนานิยมมีความเห็นว่าเป้าหมายท่ีส าคัญท่ีสุดของการศึกษาก็คือ

การสร้างสถานการณ์ท่ีจะสร้างความก้าวหน้าให้แก่ผู้เรียนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ และถือว่าโรงเรียนเป็นสถาบันท่ี

จะต้องมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้ดีข้ึน 

2)ลักษณะผู้เรียน เป็นผู้ท่ีจะต้องพบกับสภาพแวดล้อมต่างๆ นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน และได้

ยอมรับว่านักเรียนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนควรค านึงถึงความแตกต่างของ

ผู้เรียน 

3)ลักษณะครูผู้สอน ภาระหน้าท่ีของครูก็คือ แนะแนวทางให้แก่ผู้เรียนในการท ากิจกรรมต่างๆพร้อมกับจัด

สภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้มากท่ีสุด ครูจะต้องเป็นผู้หนึ่งท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

เช่นเดียวกับนักเรียน และมีหน้าท่ีช่วยเหลือสนับสนุน นักเรียนในการพัฒนาโครงการต่างๆท่ีนักเรียนได้ท าอยู่ เป็น

ผู้สนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมมือกันท างานมากกว่าการแข่งขันกันในการกระท าสิ่งต่างๆ 

4)ลักษณะหลักสูตรหรือเนื้อหา ในทัศนะของปรัชญากลุ่มพิพัฒนนิยมจะยึดเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ

เรียน และคัดค้านอย่างยิ่งต่อหลักสูตรท่ียึดเอาวิชาเป็นศูนย์กลาง การเรียนการสอนมักยึดเอาความต้องการของ
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ผู้เรียนเป็นหลัก ดังนั้นหลักสูตรจึงมีความยึดหยุ่นมากท่ีสุด ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียนเป็นประการส าคัญ 

หลักสูตรแบบนี้มีชื่อเรียกว่า "หลักสูตรประสบการณ์ (experience curriculum)" หรือ "หลักสูตรท่ียึดผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง (child centered curriculum)" 

5)หลักการจัดการเรียนการสอน  ใช้วิธีการเรียนการสอนในหลายลักษณะท่ีเห็นว่าจะน ามาใช้ได้ และมี

ความแตกต่างกันตั้งแต่จัดแบบตามสบายจนกระทั่งถึงแบบท่ีมีระเบียบแบบแผน ส าหรับวิธีการท่ีนิยมใช้มากก็คือการ

ท าโครงการ การอภิปรายกลุ่ม และการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล การจัดการเรียนการสอนตามแนวความคิดของกลุ่ม

พิพัฒนนิยม จะเน้น "คิดอย่างไร" มากกว่า"คิดอะไร" นั่นคือ เน้นกระบวนการมากกว่าจุดหมายปลายทาง หรือ

ผลลัพธ์ของการเรียน 

6)บทวิจารณ์ได้มีนักการศึกษาได้วิจารณ์เก่ียวกับปรัชญาการศึกษากลุ่มพิพัฒนนิยมไว้ดังต่อไปนี้  1) จาก

หลักการท่ีถือเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน และกิจกรรมท่ีนักเรียนได้ท าเอง จะช่วยให้นักเรียนสามารถก้าว

ไปสู่การปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดีขึ้นและมีชีวิตท่ีดีนั้น ค าถามจึงอยู่ท่ีการปรับปรุง

ตนเองให้ดีข้ึน การเข้าสังคมได้ดีขึ้น และมีชีวิตท่ีดีข้ึนนั้นมีความหมายอย่างไร สอนอย่างไร 2) ข้อท่ีถูกโจมตีอีกอย่าง

หนึ่งก็คือ การให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจของตนเอง โดยท่ัวไปเชื่อว่าจะให้อิสระกับผู้เรียนในระดับสูงกว่า

ปริญญาตรีในการเลือกเรียนแขนงวิชาต่างๆ ก็เนื่องจากว่าเป็นผู้ท่ีมีวุฒิภาวะทางสติปัญญาสูงเพียงพอ  แต่การให้

ผู้เรียนซึ่งยังไม่มีความพร้อมทางสติปัญญาเลือกเรียนสิ่งต่างๆตามความสนใจของผู้เรียนนั้น อาจประสบความ

ล้มเหลวในท่ีสุด 3) การท่ีนักปรัชญากลุ่มพิพัฒนนิยมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัย

ความร่วมมือจากเพื่อนและค าแนะน าของครูนั้น ได้มีผู้คัดค้านว่าเนื่องจากความรู้มีอยู่มาก และขณะเดียวกันผู้เรียนก็ยงัไม่มี

ความสามารถจ าแนกได้ว่าความรู้ไหนมีความจ าเป็นและความรู้ไหนไม่มีความจ าเป็น ดังนั้น กลุ่มผู้คัดค้านจึงมีความเห็นว่า

ผู้เรียนควรจะได้เรียนในสิ่งท่ีผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะให้มากกว่าจะเลือกหรือตัดสินใจด้วยตนเอง 4)จากการท่ีกลุ่มพิพัฒน

นิยมได้กล่าวว่าการเรียน โดยการแก้ปัญหาจะน าไปสู่ความงอกงามทางสติปัญญา และได้น าเอาผลการศึกษาค้นคว้า

จาก การวิจัย Eight Years Study(โครงการปฏิรูปการศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา) มายืนยันนั้น ก็มีผู้คัดค้านว่าใน

การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ยังมีตัวแปรอีกมากมายท่ียังไม่ได้ควบคุม ดังนั้น การจะสรุปว่าการเรียนด้วยการแก้ปัญหาเป็น

การเรียนท่ีดีท่ีสุดนั้นยังไม่เพียงพอ 5) จากการท่ีกลุ่มพิพัฒนนิยมกล่าวว่า ผู้เรียนเป็นเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ท่ีย่อส่วนลงมา 

การพัฒนาการด้านความคิดยังไม่สมบูรณ์เหมือนผู้ใหญ่ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงควรจัดเพื่อผู้เรียนโดยตรง 

มีผู้คัดค้านว่า ถ้าหากไม่ค านึงถึงลักษณะท่ีผู้เรียนควรจะท าเช่นไรเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว ถ้าผู้เรียนต้องการท่ีจะเป็นผู้

ท่ีสังคมไม่ปรารถนา เช่น ใช้ชีวิตเป็นอันธพาลจะท าอย่างไร 6) การท่ีกลุ่มพิพัฒนนิยมสนับสนุนให้มีการร่วมมือกัน

มากกว่าการแข่งขันก็มีผู้ท้วงติงว่า ถ้าหากไม่มีการแนะน าถึงความร่วมมือในสิ่งท่ีควรท าหรือไม่ควรท าแล้ว บางครั้ง

การร่วมมืออาจจะน าไปสู่การร่วมมือในทางท่ีผิดพลาดได้ 7) การท่ีกลุ่มพิพัฒนนิยมกล่าวว่า ปรัชญาการศึกษาของ

กลุ่มนี้ เป็นระบบการศึกษาในรูปแบบของประชาธิปไตย ดังนั้น ในสายตาของกลุ่มนี้จึงมองการศึกษาของประเทศอ่ืน 

เช่น การศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ว่าไม่เป็นประชาธิปไตย ท้ังๆท่ีการศึกษาในประเทศเหล่านั้นก็มีความเป็น

ประชาธิปไตย และเป็นท่ียอมรับกันของคนทั่วทั้งประเทศ 8) สิง่ท่ีถูกโจมตีจากประชาชนเป็นอย่างมากคือ จากการท่ี

ไม่เน้นความส าคัญด้านเนื้อหาวิชา ท าให้ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สู้ประเทศรัสเซียไม่ได้ กล่าวคือในปี  

ค.ศ.1957 รัสเซียได้ส่งดาวเทียมสปุคนิค (sputnik) ขึ้นไปสู่อวกาศเป็นประเทศแรก โดยเหตุนี้การศึกษาแบบ

พิพัฒนนิยมจึงถูกโจมมีว่า สนใจแต่ผู้เรียน แต่ไม่สนใจเนื้อหาวิชาการเลย (Kneller, 1964 อ้างถึงใน สงัด 

อุทรานันท์, 2532) เม่ือพิจารณาแล้วจะเห็นว่า การจัดการศึกษาตามแนวพิพัฒนนิยมมีแนวโน้มในการต่อต้าน

แนวความคิดการจัดการศึกษาแบบเก่า ท่ีเน้นระเบียบวินัย เน้นการเรียนการสอนท่ีเข้มงวด ท่ีต้องท าแบบฝึกหัดตาม

หลักสูตรและท่องจ าเป็นหลัก การจัดการศึกษาตามแนวพิพัฒนนิยมจะเน้นกระบวนการมากกว่าเนื้อหา 
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4.ปรัชญาปฏิรูปนิยม (Resonstructionism) 

ปรัชญาปฏิรูปนิยม มีรากฐานมาจากปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) เช่นเดียวกับปรัชญาพิพัฒนนิยม 

โดยท่ัวไปถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนนิยม บิดาของปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมนี้ คือ 

Theodor Brameld  

1)แนวคิดทางสังคม และเป้าหมายการศึกษา กลุ่มปฏิรูปนิยมมีความเชื่อว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือ

โดยตรงส าหรับการเปลี่ยนแปลงสังคม ในภาวะท่ีสังคมก าลังเผชิญปัญหาต่างๆอยู่นั้น การศึกษาควรจะมีบทบาทใน

การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมให้ดีข้ึน ดังนั้นเป้าหมายการศึกษา ควรมุ่งให้ผู้เรียนสนใจและตระหนักถึงความส าคัญ

ของตนเอง สร้างความรู้สึกว่าผู้เรียนเป็นสมาชิกของสังคม เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสามารถปฏิรูปสังคมให้ดีข้ึนได้ 

2)ลักษณะผู้เรียน จะต้องมีความรู้สึกส านึกในหน้าท่ี รับช่วงของการสร้างสังคมใหม่ โดยเหตุนี้ผู้เรียนจ าเป็น

จะต้องหาประสบการณ์ด้วยตนเองให้มากท่ีสุด เพื่อจะได้รู้จักตนเอง รู้สภาพปัญหาของสังคนตนเอง และรู้ว่าจะท า

อะไรใหกั้บสังคมบ้างในอนาคต และผูเ้รียนมีเสรีภาพในการท าสิ่งต่างๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไดม้ากท่ีสดุ 

3)ลักษณะครูผู้สอน นักปรัชญากลุ่มปฏิรูปนิยมถือว่าครูจะต้องเป็นผู้น าในสังคม สร้างระเบียบแบบแผนท่ี

เหมาะสมให้เกิดขึ้น ครูมีหน้าท่ีสอนกระบวนการประชาธิปไตยให้นักเรียน สามารถน ากระบวนการนี้ไปใช้ท้ังขณะท่ี

อยู่ในโรงเรียน และในสังคมอนาคตต่อไป 
4)ลักษณะหลักสูตรหรือเนื้อหา หลักสูตรในทัศนะของนักปรัชญากลุ่มปฏิรูปนิยมยึดเอาอนาคตเป็น

ศูนย์กลาง โดยพยายามจัดให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการจะเป็นในอนาคต เนื้อหาวิชาท่ีจัดไว้ใน

หลักสูตรจะเก่ียวข้องกับสภาพและปัญหาของสังคมปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ เน้นหนักในวิชาสังคมศึกษา มักจะจัด

หลักสูตรในรูปของหลักสูตรแบบแกน และยึดเอาภาระหน้าท่ีภายในสังคมเป็นหลักในการจัด 

5)หลักการจัดการเรียนการสอน  การจัดเวลาส าหรับการสอน จะมีความยึดหยุ่นได้มากเพื่อให้เหมาะสมกับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะต่างๆได้ ครูให้เสรีภาพแก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและท า

ในสิ่งท่ีดีท่ีสุดเพื่อส่วนรวม 

6)บทวิจารณ์ ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมถูกวิจารณ์ในลักษณะท่ีว่า ในการปฏิรูปสังคมนั้น ค่ านิยมท่ีดี

ท่ีสุดท่ีคนในสังคมปัจจุบัน ณ สภาพการณ์นั้นๆ พึงมีนั้นคืออะไร และสังคมท่ีจะช่วยให้คนรู้จักตนเองนั้นควรมี

ลักษณะอย่างไร ปัญหาดังกล่าวนี้ยังหาข้อยุติไม่ได้ ดังนั้นแนวคิดการศึกษากลุ่มปรัชญาปฏิรูปนิยม มุ่งสร้างการ

เปลี่ยนแปลงและปฏิรูปสังคม ไปสู่สังคมใหม่ท่ีมีประชาธิปไตย มีความทัดเทียมของบุคคลในสังคม และเป็นสังคม

ท่ีมาจากประชาชนโดยแท้จริงมิใช่สังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การศึกษาจึงมุ่งฝึกให้ผู้เรียนมีเสรีภาพในการคิด ยึด

หยุ่นมีหลักในการท างาน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของสังคมท่ีตนอาศัย ผู้สอนต้องไม่ทะนงว่าเป็นผู้รู้และเก่งผู้เดียวแต่

ต้องพยายามประคับประคองและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมตามท่ีมุ่งหมาย 

 

5. ปรัชญาการศึกษากลุ่มภาวะนิยม (Existentialism) 

Existentia มีความหมายว่า ความมีอยู่ หรือเป็นแก่นแท้ของความจริง ซึ่งเน้นการมีอยู่ของมนุษย์แต่ละคน

ซึ่งมีสิ่งแวดล้อมและสภาพของตนเอง ปรัชญาการศึกษากลุ่มภาวะนิยม เป็นแนวความคิดท่ีเน้นความพึงพอใจของ

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ความส าคัญกับเสรีภาพ และความเป็นตัวของตัวเองของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นหน้าท่ีของ

มนุษย์แต่ละคนท่ีจะเลือกอย่างเสรี สร้างลักษณะของตนเองตามแบบอย่างตนเองปรารถนา การท่ีมนุษย์จะกระท า

เช่นนั้นได้จ าเป็นต้องมีเสรีภาพเป็นส าคัญ โดยจะเป็นเสรีภาพในการเลือกและตัดสินใจ ซึ่งเสรีภาพต้องควบคู่ไปกับ

ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้นๆที่อาจมีผลต่อตนเองและผู้อ่ืนด้วย 

1)แนวคิดทางสังคม และเป้าหมายการศึกษา กลุ่มภาวะนิยมมีความเชื่อว่า มนุษย์เกิดมาบนโลกพร้อมกับ

ความว่างเปล่าไม่มีสาระอะไรติดมา ดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของตัวมนุษย์เองท่ีจะต้องพยายามค้นหาตัวเอง และเลือก

สร้างลักษณะของตนเองท่ีตนอยากจะเป็น อาทิ เป็นครู แพทย์ วิศวกร ชาวนา ผู้เสียสละ เป็นต้น ในการเลือกนั้น 
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บุคคลมีสิทธิเสรีภาพปราศจากเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของสังคมบีบบังคับ ดังนั้นเป้าหมายการศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนได้
ค้นพบและรู้จักตนเอง โดยการทบทวน พิจารณาใคร่ครวญและตรวจสอบตนเองอยู่เสมอๆ เพื่อให้เกิดส านึกท่ี

ถูกต้อง การศึกษาช่วยให้ผู้เรียนรู้ศักยภาพของตนเอง 

2)ลักษณะผูเ้รียน มีเสรีภาพอย่างมากในการท่ีจะเลือกเรียนรู้ในสิ่งท่ีตนเองสนใจ ในประเทศไทยได้มีการทดลอง

จัดตั้งโรงเรียนตามแนวความคิดของปรัชญากลุ่มภาวะนิยมคือ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีจัดสอนตาม

ความสามารถของผู้เรียน ตามความชอบของผู้เรียนเป็นหลัก หรือ summer hill, non-grad school เป็นต้น 

3)ลักษณะครูผู้สอน จะท าหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นเร่งเร้าให้ผู้เรียนรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง ครูควร

พยายามท าให้ผู้เรียนเข้าใจว่า ชีวิตเป็นของตัวผู้เรียนเองดังนั้นผู้เรียนควรเป็นผู้ก าหนดแนวทางชีวิตเอง หลังจากได้

ศึกษาข้อมูลต่างๆและได้รับค าแนะน าจากครูหรือผู้มีประสบการณ์แล้ว ผู้สอนควรมีความเป็นกันเองและร่วมคิดร่วม

ท ากับผู้เรียน 

4)ลักษณะหลักสูตรหรือเนื้อหา ให้ความส าคัญกับทุกรายวิชา ทุกเนื้อหาเสมอภาคกัน หากผู้เรียนเห็นว่า

วิชาใดเหมาะกับตนที่จะท าให้ตนเข้าใจสังคมและตัวเองได้ ย่อมถือว่าวิชานั้นเหมาะกับผู้เรียน เนื้อหาในหลักสูตรจะ

มุ่งเน้นการเจริญเติบโตและพัฒนาการผู้เรียน ดังนั้นวิชาท่ีสอนจึงมีความโน้มเอียงไปทางหมวดมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  

5)หลักการจัดการเรียนการสอน  ตามแนวคิดของปรัชญากลุ่มนี้ สะท้อนให้เห็นได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 

เช่น การศึกษาในระบบเปิด ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ การสอนแบบไม่มีชั้นเรียน การจัดกลุ่ม

ผู้เรียนหลายกลุ่มอายุ เป็นต้น 

6)บทวิจารณ์ส าหรับข้อวิจารณ์เก่ียวกับการจัดการศึกษาตามแนวคิดของนักปรัชญากลุ่มภาวะนิยมก็คือ 

มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์กับการลงทุนทางการศึกษา ท้ังนี้เพราะว่า การจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของแต่ละ

คนนั้น จะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า การจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม 

 

เนื่องจากปรัชญาการศึกษาเป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดความเชื่อในการจัดการศึกษา ดังนั้นปรัชญา

การศึกษาจึงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรโดยตรง สังคมใดท่ีมีแนวความคิดเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง แนวคิดอันนั้นก็จะสะท้อนให้เห็นได้จากการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอน ซึ่งพิจารณาได้จากแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามลัทธิปรัชญาการศึกษาดังได้

กล่าวมาแล้ว ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ปรัชญาการศึกษาเป็นรากฐานท่ีส าคัญหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร  

นอกจากนั้นธรรมชาติของศาสตร์ทางการศึกษาซึ่งเป็นศาสตร์ประยุกต์ (applied science) แนวคิดตลอดจนวิธีการ

จัดการศึกษาจึงได้น าเอาความรู้ต่างๆท่ีได้จากศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น ปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา เป็นต้น มาเป็นแนวทาง

ในการด าเนินการจัดการศึกษา โดยศาสตร์ทางการศึกษาจะพยายามเลือกสรรเอาเฉพาะสิ่งท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นหรือ

สามารถน าไปปฏิบัติได้ มาเป็นส่วนประกอบในการจัดการศึกษา วิธีการเลือกสรรสิ่งต่างๆจะครอบคลุมไปถึงการเลือกสรร

ศาสตร์ต่างๆ ในระดับสาขาวิชา และเลือกสรรเนื้อหาสาระในระดับย่อยซึ่งอยู่ภายในแต่ละสาขาวิชาอีกด้วย 

ในเรื่องปรัชญาการศึกษาก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากปรัชญาแต่ละลัทธิจะมีท้ังข้อดีและข้อจ ากัดในแต่ละสังคม กล่าว

อีกนัยหนึ่งก็คือจะเป็นข้อจ ากัดอย่างยิ่งถ้าจะน าเอาปรัชญาลัทธิใดลัทธิหนึ่งมาใช้กับสังคมไทยโดยตรง การจัดการศึกษาของ

ไทยในอดีต ระหว่างปี พ.ศ.2411-2547 อาจกล่าวได้ว่า เป็นไปตามแนวสารัตถนิยม (วิทย์ วิศทเวทย์ อ้างถึงในสงัด 

อุทรานันท์, 2532) แต่ในปัจจุบันอาจเป็นการยากท่ีจะกล่าวว่าปรชัญาการศึกษาในหลักสูตรไทยเป็นไปตามลัทธิปรัชญาใด 

ซึ่งอาจจะบอกได้เพียงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นั้น มีความสอดคล้องกับลัทธิใดหรือปรัชญาใดมากท่ีสุดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น อาจ

บอกได้เพียงว่าหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503 นั้น มีความสอดคล้องกับลัทธิปรัชญาแบบสารัตถนิยม มากท่ีสุด หรือ

หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 นั้นมีความสอดคล้องกับปรัชญาลัทธิปฏิรูปนิยม มากท่ีสุด ท่ีกล่าวหลักสูตรของ

ไทยมีความสอดคล้องกับลัทธิปรัชญาแบบนั้นแบบนี้มากท่ีสุดนั้น เป็นเพียงการกล่าวว่าส่วนใหญ่เท่านั้น แนวคิดในการจัด

การศึกษาค่อนข้องไปในลัทธิปรัชญาใดปรัชญาหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้หมายความถึงว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแนวคิดของปรัชญา
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เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

ลัทธินั้นๆทั้งหมด ท้ังนี้อาจเนื่องจากว่า นอกจากจะมีแนวคิดตามปรัชญานั้นๆแล้วยังมีความคิดจากปรัชญาลัทธิอ่ืนๆ

ผสมผสานอยู่ด้วย ปรัชญาลัทธิอ่ืนๆผสมผสานอยู่ด้วย ปรัชญาท่ีเกิดจากการผสมผสานแนวความคิดของปรัชญาอ่ืนๆอยู่ มี

ชื่อเฉพาะว่า "ปรัชญาแบบผสมผสาน (Eclecticism)" โดยลักษณะเช่นี้จึงกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า หลักสูตรประถมศึกษาของ

ไทยเป็นไปตามลัทธิปรัชญาแบบผสมผสานก็ได้ ซึ่งแนวคิดปรัชญาแบบนี้จะท าการเลือกสรรเอาส่วนท่ีเห็นว่ามีความ

เหมาะสมจากปรัชญาลทัธิต่างๆมาผสมผสานกันโดยไม่ยึดลทัธิใดลัทธิหนึ่งโดยตรง 
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