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ปรัชญาการศึกษา

นําปรัชญาพื้นฐาน 2 ฝ่ายมาผสมกัน ระหว่าง จิตนิยม Idealism ที่ซึ่งถือว่า การรับรู้ความจริงมาจากจิตพิเคราะห์ 
|| วัตถุนิยม Realism : ความจริงอยู่ที่สสารในตัวมันเอง  ฉะนั้นเมื่อนํามาประสานกัน ในแนวคิดทางการศึกษา คือ 
ความรู้ หรือกิจกรรมการเข้าถึงความจริง เป็นการผสมกันระหว่าง ประสบการณ์จริงที่มีต่อความเข้าใจในชั้นเรียน     

แนวคิดทางปรัชญาที่นิยมนํามาใช้

1. สารัตถนิยม Essentialism 

มีพื้นฐานความคิดเป็นแบบอนุรักษ์นิยม (Conservativism) ปรัชญาที่ยึดเนื้อหา (Subject Matter) เป็นหลักสําคัญ
ของการศึกษา และเนื้อหาที่สําคัญนั้นก็ต้องเน้นเนื้อหาที่ได้มาจากมรดกทางวัฒนธรรม ที่ควรได้รับการถ่ายทอด
ต่อไป 



1. มุ่งเพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยให้แก่คนรุ่นหลัง 
2. หลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหาสาระ การฝึกฝนทักษะ ค่านิยม ความเชื่อ และความรู้พื้นฐานของสังคม 
3. เป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหา (Subject – matter Oriented) เป็นหลักสําคัญ โดยยึดประสบการณ์ของเชื้อชาติ หรือ
มรดกทางวัฒนธรรมเป็นหลัก ได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระบบต่อเนื่องตามขั้นตอนความยากง่าย 
4. การเรียนการสอนใช้วิธีการเรียนรู้จากครูและตํารา 
5. เน้นการบรรยาย ซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหามากกว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน intuition

1. สารัตถนิยม Essentialism

1. แนวการศึกษา
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จะเป็นไปในลักษณะการนํามาใช้ตาม สารัตถนิยม คือ จิตและวัตถุ แต่จะเพิ่มความเข้มข้นด้วยการเสริม ตรกะทางเหตุ
และผลที่มากขึ้น เพราะกลุ่มนี้เชื่อมั่นว่า มนุษย์ที่พัฒนาขึ้นมาได้จากเหตุผล A world of reason เพราะหลายปัญหา
ต้องการการตัดสินบนพื้นฐานของความเป็น เหตุ และผล การนํามาใช้ในลักษณะนี้คือ การนํามาซึ่งความเป็น 
ระเบียบและวินัยของตัวบุคคล  Maturisty 

แนวคิดทางปรัชญาที่นิยมนํามาใช้

2. นิรันตนิยม Perennialism 

คําว่า “นิรันตร” หรือ Perennial หมายถึง สิ่งที่คงที่ ถาวร ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นนิรันดรปรัชญาการศึกษานิรันตรนิ
ยม เชื่อว่าการศึกษาควรจะได้สอนสิ่งซึ่งเป็นนิรันดรไม่เปลี่ยนแปลง มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด ได้แก่ คุณค่าของ
เหตุผลและคุณค่าของศาสนา อันเป็นหลักสําคัญของปรัชญานิรันตรนิยม 



1. มุ่งให้ความรู้ที่เป็นนิรันดร์แก่ผู้เรียน และช่วยให้นําความรู้อื่นมาเชื่อมโยงประสานเป็นภาพรวม และนําไปประยุกต์
ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ 
2. เอื้ออํานวยให้ผู้เรียนได้รู้จักกับผลงานอันลํ้าค่าของนักปรัชญา เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ปรัชญา และ
วรรณคดี ซึ่งผู้เรียนต้องใช้ปัญญาระดับสูงในการคิดและวิเคราะห์ 
3. หน้าที่ของการศึกษา คือ การแสวงหาความรู้ในเรื่องของความเป็นจริงอันเป็นนิรันดร 
4. นักเรียนควรจะได้เรียนวิชาพื้นฐานบางวิชา เพื่อให้เข้าใจและคุ้นเคยกับสิ่งที่คงทน ถาวรของโลก 
5. นักเรียนควรจะได้ศึกษางานนิพนธ์ที่สําคัญ ๆ ทางวรรณคดี ปรัชญา ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร ์ซึ่งเป็นผล
งานที่บรรดาปรัชญาและผู้ทรงความรู้ทั้งหลายในยุคที่ผ่านมาได้ถ่ายทอดความรู้ ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่เอาไว้ 
6. ช่วยพัฒนาพลังทางเหตุผล(ปัญญา) ศีลธรรม และจิตใจ คือ ต้องให้ความรู้กว้างพอในการนําไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นความรู้ที่เป็นความเข้าใจแนวคิดรวบยอดและทฤษฎี

2. นิรันตนิยม Perennialism 
 แนวทางการศึกษา
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พัฒนามาจากปรัชญากลุ่ม ปฎิบัตินิยม โดยมีความเชื่อว่า “ชีวิตต้องมีการเปลี่ยนแปลง” ความรู้ ความจริง 
สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลง หยืดหยุ่น ความเชื่อในลักษณะนี้นํามาใช้คือ การพิสูจน์หลักการและทฤษฎีต่างๆ คํา
ตอบต้องมาจากการนําไปใช้ หรือ เห็นผลเชิงประจักษ์ ทฤษฎีต่างๆ ที่เคยมีนักคิดแม้มีชื่อเสียง แต่สุดท้ายเมื่อ เวลา
เปลี่ยน สังคม พฤติกรรมเปลี่ยน ทฤษฎีก็สามารถหักล้างกันได้ เมื่อถูกพิสูจน์จากการลงมือทํานั่นเอง  ตลอดจน
มนุษย์เองก็สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ถึงยังคงวิวัฒน์ และอยู่รอด Anthropocene

แนวคิดทางปรัชญาที่นิยมนํามาใช้

3. พิพัฒนาการนิยม Progressivism



พิพัฒนาการนิยมเกิดขึ้นเพื่อต่อต้านแนวคิดและวิธีการศึกษาแบบเดิมที่เน้นแต่เนื้อหา สอนแต่ท่องจํา ไม่คํานึงถึง
ความสนใจของเด็ก และพัฒนาเด็กแต่เพียงสติปัญญาเท่านั้น ทําให้ผู้เรียนขาดความ ริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่มีความ
มั่นใจในตนเอง อีกอย่างหนึ่งเพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ความนิยมในประชาธิปไตยและ
พัฒนาการใหม่ ๆ ทางจิตวิทยาการเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดความร่วมมือกันสร้างบรรยากาศเป็นประชาธิปไตย เพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสันติสุข 

3. พิพัฒนาการนิยม Progressivism 
คามเป็นมา

+ มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และตามความสามารถของผู้เรียน 
+ ส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งในและนอกห้องเรียน 
+ มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
+ มุ่งให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการดํารงชีวิตเป็นหมู่คณะ และรู้จักปกครองตนเอง



3. พิพัฒนาการนิยม Progressivism 
แนวการสอน

ให้ความสําคัญกับตัวผู้เรียนมาก ถือว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อ
เมื่อผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง หรือลงมือกระทําด้วยตนเอง (Learning by Doing) ผู้เรียนมีอิสระที่จะเลือก
ตัดสินใจด้วยตนเอง 

มุ่งให้ผู้เรียนรวมกลุ่มทํากิจกรรม ใช้วิธีการสอนแบบ “แก้ปัญหา“ นําหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ 
ทดลองแก้ปัญหาด้วยตนเอง เห็นความสําคัญของงานที่มีต่อตนเอง ต่อสังคม การสอนจึงเน้นในเรื่องการสาธิต
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พัฒนาต่อยอดมาจาก ปฎิบัติินิยม ประสมกับ พิพัฒนาการนิยม

แนวคิดทางปรัชญาที่นิยมนํามาใช้

4. ปฎิรูปนิยม Reconstruction

ปฏิรูป หรือ Reconstruct หมายถึง การบูรณะหรือการสร้างขึ้นใหม่ ปฏิรูปนิยมจึงมุ่งการปฏิรูปสังคม ขึ้นมาใหม่ 
เพราะถือว่าสังคมในปัจจุบันมีปัญหา ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และศิลปวัฒนธรรมเป็นเหตุต้องแก้ปัญหา
อยู่เรื่อย ๆ จึงต้องหาทางสร้างค่านิยมและแบบแผนของสังคมขึ้นใหม่ 

แนวคิดที่ ผสมผสานทําให้ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเน้นการศึกษาเพื่อสังคมเป็นสําคัญ คือผู้เรียนไม่ได้มุ่ง
พัฒนาตนเองอย่างเดียว แต่เพื่อนําความรู้พัฒนาสังคมให้ดีขึ้น



4. ปฎิรูปนิยม Reconstruction 
แนวการศึกษา

เน้นสังคมเป็นหลัก ผู้เรียนต้องเข้าใจสภาพของสังคมดีพอ และมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาสังคม เช่น ความ
ยากจน การจราจร ยาเสพติด  

ควรจัดการศึกษา อุตสาหกรรม สื่อสารมวลชน การขนส่ง การอนามัย และสาธารณสุข นิเวศน์วิทยา และวิชาทั่วไป 
เช่น วรรณคดี ดนตรี ศิลปะ ฟิสิกส์ เคมี สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หลักสูตรใน
ลัทธินี้ให้ความสําคัญแก่วิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสังคมเป็นอย่างดี



ปรัชญาการศึกษา

แนวคิดทางปรัชญาที่นิยมนํามาใช้

5. อัตถิภาวนิยม Existentialism 

สาเหตุที่เกิดปรัชญาลัทธินี้ขึ้นมาก็เนื่องจากความรู้สึกสูญเสียตัวเองไปจากระบบสังคมปัจจุบัน การศึกษาก็เป็น
ส่วนหนึ่งที่ทําลายความเป็นมนุษย์ด้วยการสร้างกรอบของสังคมที่จํากัดเสรีภาพของมนุษย์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าใน
แต่ละวันเราต้องทําหน้าที่ไปตามกรอบของสังคมที่ วางไว้จนไม่ค่อยจะมี เสรีภาพเป็นของตัวเองเลย  

ที่มาของปัญหา

Friedrich Nietzsche ได้เสนอให้มนุษย์ออกมาจากกรอบของสังคมอย่างทรนง
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แนวคิดทางปรัชญาที่นิยมนํามาใช้

5. อัตถิภาวนิยม Existentialism 

อัตถิภาวนิยม มาจากภาษามคธ อัต = ความเป็นอยู่ + ภาวะ = สภาพความมีอยู่ (Existense) ซึ่งนักปรัชญาไทย
แปลว่า ภาววาท หรืออัตตนิยม ซึ่งหมายถึง เรื่องที่กล่าว ความมีอยู่ของตนเอง ของมนุษย์ทั้งสิ้นอัตถิภาวนิยม มา
จากภาษามคธ อัต = ความเป็นอยู่ + ภาวะ = สภาพความมีอยู่ (Existense) ซึ่งนักปรัชญาไทยแปลว่า ภาววาท หรือ
อัตตนิยม ซึ่งหมายถึง เรื่องที่กล่าว ความมีอยู่ของตนเอง ของมนุษย์ทั้งสิ้น และเมื่อเลือกกระทําหรือตัดสินใจแล้ว
ก็ต้องรับผิดชอบในการเลือกกระทําหรือตัดสินใจนั้น ๆ ด้วย ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า ปรัชญาการศึกษาอัตถิ
ภาวนิยมนี้ “เป็นแนวทางที่นําไปสู่การหลุดพ้นจากกรอบแห่งวัฒนธรรมของสังคม” 
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ถือความเป็นมนุษย์เป็นตัวของตัวเอง มีอิสระเสรี ที่จะกระทํา ตลอดจนเลือกปฎิบัติ และความรับผิดชอบต่อตนเอง

แนวคิดทางปรัชญาที่นิยมนํามาใช้

5. อัตถิภาวนิยม Existentialism 

การศึกษาคือการส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนรู้จักพิจารณา ตัดสินใจตามสภาพและเจตจํานงที่มีความหมายต่อการ
ดํารงชีวิตของตนเองอย่างแท้จริงโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกสรรคุณธรรมค่านิยมได้อย่างเสรี 
พร้อมกันนั้นก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองด้วย หรืออาจกล่าวอย่างสรุปได้ว่าการศึกษาคือกระบวนการที่ส่ง
เสริมให้มนุษย์เป็นมนุษย์ นั่นคือมีอิสระที่จะเลือกแนวทางในการดําเนินชีวิตของตนเอง ด้วยตนเองและรับผิดชอบ
ต่อการตัดสินใจเลือกนั้น



5. อัตถิภาวนิยม Existentialism 
ผู้เรียน 

1. เด็กทุกคนใช้เสรีภาพได้อย่างเต็มที่โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนตัวของผู้อื่นและส่วนรวม ทุกคนมีเสรีภาพอย่างเต็มที่
และทัดเทียมกัน มีการปกครองตนเองในรูปแบบของการประชุมสภาโรงเรียน เด็กได้เรียนรู้ชีวิตจากการดํารงชีวิต 
ไม่ใช่วิชาเกี่ยวกับชีวิตการปกครองตนเองแบบประชาธิปไตย 

2. เด็กทุกคนมีเสรีภาพที่จะเรียนหรือไม่เรียนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมหรือความต้องการของเด็กเอง ไม่มีการ
บังคับ เด็กที่ยังไม่เข้าห้องเรียนจะเลือกเล่นหรือทํากิจกรรมที่เขาสนใจก็ได้ตามความสมัครใจ 

3. เด็กมีโอกาสที่จะเลือกเรียน หรือจะทํากิจกรรมอื่นตามความสนใจ หรือจะเลือกอยู่กับครูที่ตนเองมีความพอใจเป็น
พิเศษได้ตามความต้องการ 

ยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น 
การศึกษา : จัดให้มีกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ไว้ให้นักเรียนเลือกตามความสนใจ เช่น กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ 
ได้แก่ วิชางานประดิษฐ์ งานเกษตร งานบ้าน งานช่าง เป็นต้น และกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ได้แก่ ศิลปศึกษา 
พลศึกษา ดนตรี การแสดงละคร เป็นต้น


