
            

บทที่ 1 
ประวัติและพัฒนาการทางดานการศึกษา   

 

 
1.1 การศึกษาสมัยโบราณ  (Primitive   Educations) 

อารยธรรมที่ปรากฏอยูในปจจุบันเปนผลของ  “การศึกษา”  เพราะ  “การศึกษา”  
ชวยใหมีการสืบทอดแบบอยางของคนรุนกอนและชวยพัฒนาแบบอยางดังกลาวใหเจริญ
งอกงามยิ่ง ๆ  ข้ึนไป  การศึกษาชวยใหมนุษยรูจักปรับตัวเองใหเขากับส่ิงแวดลอม  และ
ชวยใหมนุษยรูจักปรับส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมกับตัวเองดวย  ในท่ีสุดมนุษยก็สามารถ
ควบคุมส่ิงแวดลอมไดมากข้ึนตามลําดับอยางในปจจุบันน้ี  ความเจริญของมนุษยอาศัย
พัฒนาการของเครื่องมือส่ือสาร  การขนสง  และการคมนาคมอยางอื่น มนุษยเรียนรูวิธีทํา
ความคิดใหกลายเปนความจริง  เพื่อชวยใหการดํารงชีวิตของตนดีข้ึน  ซ่ึงเปนพัฒนาการ
แบบสรางสรรค ดังจะเห็นไดจากพัฒนาการในดานศีลธรรม  วรรณกรรม  และศาสนา  ซ่ึง
พัฒนามาจากวัฒนธรรมสมัยโบราณ  การสืบทอดวัฒนธรรมดังกลาวซ่ึงเปนกระบวนการที่
เรียกวา  “การศึกษา”  น้ัน  เร่ิมดวยภาษาพูดแลวตามดวยภาษาเขียน  และอาศัยการ
ขนสง  และการคมนาคมอยางอื่น  แพรหลายขยายวัฒนธรรมนั้น ๆ  กวางไกลออกไปยัง
สวนตาง ๆ  ของโลก  กระบวนการใชความคิดและแสวงหาส่ิงใหม ๆ  ของมนุษยกาวหนา
ไปไมมีท่ีส้ินสุดการศึกษาก็พลอยกาวหนาตามไปดวยเชนเดียวกัน 
 แรกทีเดียวกระบวนการศึกษาของมนุษยมีรูปแบบงาย ๆ  มีวัตถุประสงคเพียงเพื่อ
การดํารงชีวิตอยูรอดปลอดภัย  ส่ิงที่นํามาสอนสวนใหญจึงเกี่ยวกับความรูท่ีจะแสวงหา
และใชปจจัยส่ี  คือ  อาหาร  ยารักษาโรค  เคร่ืองนุงหม  ท่ีอยูอาศัย  และการตอสู  
การศึกษายุคโบราณจึงเกี่ยวกับความเปนอยูในขณะนั้น  โดยสืบทอดวิธีการในอดีตมาใช  
และพัฒนาใหดีข้ึนทีละนอย  ผูใหการศึกษาสมัยโบราณสวนใหญ  ไดแก  พอแม  หรือ
เครือญาติ  ผูหญิงสอนผูหญิง  ผูชายสอนผูชาย  (ภิญโญ  สาธร, 2521, หนา 31-32) 

การศึกษาในยุคแรกมีอารยธรรม  (Early  Civilization)  
 มนุษยท่ีมีการศึกษาอยูในยุคน้ันคือชาวอัสซีเรีย  ชาวอียิปต  ชาวเปอรเซีย  ชาว
จีน  ชาวอินเดีย  รูปแบบวิธีการศึกษา  และทัศนคติในการศึกษาของยุคน้ันแตกตางกัน
บางตามเผาพันธุของมนุษยท่ีนาสนใจคือ 

การศึกษาของชาวอียิปต 
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 อียิปตเปนชาติท่ีเจริญอยางมากในยุคโบราณ  ท้ังน้ีเพราะปรากฏหลักฐานตาง ๆ  
คือ  โบราณสถานอันสําคัญของอียิปต  เชน  ปรามิด  (Pyramid)  ซ่ึงแสดงวาอียิปตสมัย
น้ันมีวิชาการดานสถาปตยกรรมอันยอดเยี่ยม  มีความรูดานกอสรางเปนอยางดี  นอกจาก
ความรูดานกอสรางแลว  อียิปตยังรูวิธีการเก็บศพใหอยูไดนานหลายพันป  รูจักใชหนังสือ
และมีอักษรเปนภาษาของตนเอง  รูจักทําหมึกหรือสีสําหรับเขียน  โดยใชยางไมผสมกับ
นํ้าทําใหขนแลวผสมกับเขมาไฟเคี่ยวจนเปนหมึก  ตอมาชาวอียิปตไดคิดคนวิธีการทํา
กระดาษโดยใชตนปาไปรัส  (Papyrus)  และปฐมอารยธรรมของอียิปตท่ีกลาวไวขางตนได
เผยแพรไปสูยุโรปและทั่วโลกในเวลาตอมา   อักษรไฮโรคลิฟคมีใชต้ังแต สมัยราชวงคแรก 
ๆ  ของอียิปต  ตัวอักษรดังกลาวไดวิวัฒนาการกระทั่งเปนตัวพยัญชนะและไดใชในการ
แตงวรรณคดี  วรรณคดีอียิปตสวนใหญมักเกี่ยวกับปรัญชาและศาสนา  วรรณคดีท่ี
เกี่ยวกับศาสนาไดแก  บทละครแหงเมมฟส  และบทเพลงสรรเสริญโอรสแหงอิคนาตัน 
 ความเจริญทางดานการศึกษาของอียิปต  โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานปรัชญาของ
อียิปตโบราณสวนใหญเกี่ยวกับศีลธรรมและการเมือง  แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของอียิปต
โบราณคือ  ความคิดเก่ียวกับความเปนอมตะของโลก  ลัทธิท่ีเปนเหตุและผลตาม
ธรรมชาติ  นักปราชญอียิปตโบราณช่ือ  เคเฮปเปอร โซเนป  มีศักด์ิเปนพระไดเปน
ผูประพันธเรียกรองใหชนช้ันสูงเลิกแสดงความไมยุติธรรมตอคนจน  เปนตน 
 ความเจริญทางดานวิทยาศาสตร  ชาวอียิปตใหความสนใจทางดานดาราศาสตร
และคณิตศาสตร  นักวิทยาศาสตรอียิปตไดศึกษาและคํานวณเวลาท่ีเกิดนํ้าทวมของแมนํ้า
ไนล  วางโครงสรางปรามิด  คิดคํานวณหาคาบวกลบและหาร  แตยังไมพบวิธีการคูณ  
รูจักระบบมาตราสิบ  แตยังไมมีการใชเลขศูนย  มีเอกสารท่ีเกาแกท่ีสุดทางคณิตศาสตร
เรียกวา  อารีเมสปาไปรัส  มีอายุ  2,000 - 1,700  กอนคริสตกาลซ่ึงเปนเอกสารที่เปนท่ี
อางอิงในงานเขียนเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรตอ ๆ มา 
 ความเจริญทางดานการแพทย  มีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับวิชาสรีรวิทยา  และ
วิธีการเก็บรักษาศพมิใหเนาเปอย  แพทยอียิปตโบราณไดทําการคนควาเกี่ยวกับการ
ผาตัดกระดูก  การศึกษาเกี่ยวกับโลหิต  แพทยไดพบวาหัวใจเปนศูนยกลางของระบบ
หมุนเวียนของโลหิต  มีการคนควาการรักษาบาดแผล  การรักษาโรคตาโดยจักษุแพทย
ของอียิปตปรากฏวามีช่ือเสียงไปท่ัวโลก 
 อารยธรรมของอียิปตมีความสําคัญแกโลกสมัยใหมมาก  ชาวอียิปตนอกจากจะมี
ผลงานดานปรัชญา  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และวรรณคดีแลว  ยังประสบความสําเร็จ
ทางดานการชลประทาน  วิศวกรรม  การทําเคร่ืองปน  แกว  และกระดาษ  และส่ิงสําคัญ
ท่ีชาวอียิปตใหแกอารยธรรมคือ  ศาสนา  ซ่ึงมีหลักศีลธรรมใหแกบุคคลและสังคม 

การศึกษาของชาวอัสซีเรีย 
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 ความเจริญดานการศึกษาของชาวอัสซีเรีย  ไดแก  การคิดระบบการเขียนหนังสือ
โดยการประดิษฐอักษรคูนิฟอรม  ซ่ึงแปลวา  รูปมุมฉาก  พวกน้ีไมใชกระดาษเหมือนชาว
อียิปต  แตใชดินเหนียวแทน  ตัวหนังสือจะพิมพกดลงบนดินปน  ใชไมเปนรูปลิ่มสลักกด
ดินเหนียวใหเปนรอยแลวนําไปเผาเปนแผน ๆ เหมือนกระเบื้อง  วรรณกรรมที่เปนท่ีรูจัก
กันอยางกวางขวางและมีขนาดยาวคือ  มหากาพยกิลกาเมซ  มีเน้ือหาเกี่ยวกับการผจญ
ภัยของกษัตริยในเทพนิยายของนครเออรุต  มหากาพยกิลกาเมซเขียนลงบนแผนดินเผา
ขนาดใหญจํานวน  12  แผน  รวมดวยกันทั้งส้ิน  3,000  บรรทัด  เฉพาะโคลงที่กลาวถึง
การสรางโลกนั้น  ไดรับความสนใจจากคนในสมัยหลังเปนอยางมาก 
 ผลงานทางดานวิทยาศาสตรของชาวอัสซีเรีย  ชนชาติอัสซีเรียเปนชนชาติแรกท่ี
รูจักแบงปออกเปน  12  เดือน  และไดทําเครื่องหมายของเดือนท้ัง  12  เดือนเปนรูปตาง 
ๆ  รูจักแบงเดือนเปนสัปดาห  วัน  ช่ัวโมง  และนาที  และเนื่องจากเปนชนชาติท่ีมีความรู
ทางดานการคํานวณ  ไดคนพบวิธีคูณและหาร  คิดการคํานวณหาคาของสแควรูต  และ
คิวบรูต  ระบบเกี่ยวกับตัวเลขและนํ้าหนักมาตราช่ังตาง ๆ  เปนจุดทศนิยม  ซ่ึงมีตัวเลขไม
เกิน  60  เปนจํานวนสูงที่สุด  นอกจากน้ียังไดคิดประดิษฐนาฬิกานํ้า  และปฏิทินทาง
จันทรคติดวย 
 ความเจริญทางดานศิลปะของชาวอัสซีเรียน้ัน  มีความเปนเลิศในการทําโลหะตาง 
ๆ  การเจียรไนเพชรพลอย  ทางดานจิตรกรรม  สามารถปนรูปมนุษยและสัตวไดเหมือน
ของจริงมาก  พวกศิลปนมีจินตนาการและแรงดลใจของตนเองอยางมีอิสระไมมีอิทธิพล
ของศาสนาเขามาเกี่ยวของ  ทางดานกฎหมาย  ประมวลกฎหมายท่ีนับวาเกาแกท่ีสุด
ปรากฏในปจจุบันไดแก  กฎหมายของพระเจาฮัมมูราบี  ซ่ึงไดช่ือวามีบทลงโทษที่รุนแรง
มากโดยอาศัยหลัก  “ เล็กซ  ตาลิ  โอนิส  หรือตาตอตา ฟนตอฟน ” ประมวลกฎหมาย
ของพระเจาฮัมมูราบีสวนใหญไดอาศัยรากฐานของขนบธรรมเนียม  และการปฏิบัติตนของ
ชนชาติอัสซีเรียเปนสําคัญ  และมีลักษณะหลายประการที่คลายคลึงกับประมวลกฎหมาย
ของโมเสส  ซ่ึงเปนประมวลกฎหมายของพวกฮิบรูในสมัยโบราณ 

การศึกษาของชาวฮิบรู 
 ฮิบรูเปนชนชาติ ท่ี เปน ท่ีมาของคริสตศาสนา   ในสมัยพระเจาโซโลมอน                    
(Solomon)  กษัตริยองคหน่ึงของฮิบรู  ชาติฮิบรูเจริญรุงเรืองข้ึน  มีการสรางวิหารอยาง
งดงาม  แสดงถึงความเจริญอยางสูงทางดานศิลปกรรม 
 ในสมัยโมเสส  (Moses) ผูนําท่ีสําคัญคนหน่ึงของฮิบรู  และเปนผูนําใหชนชาติฮิบรู
นับถือยาเวหหรือยะโฮวาหเปนพระเจาสูงสุด  โมเสสไดอางวาไดรับบัญญัติ  10  ประการ
มาจากพระเจา  ซ่ึงโมเสสไดใชบัญญัติ  10  ประการเปนหลักในการปกครองและควบคุม
ศีลธรรมจรรยาของชาวฮินดู 
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 ส่ิงท่ีชาวฮิบรูไดใหไวเปนมรดกท่ีสําคัญท่ีสุดแกชาวโลกคือ  ศาสนาและวรรณคดี    
วรรรคดีช้ินสําคัญของพวกฮิบรู  คือ พระคัมภีรเดิม  โดยรวบรวมจากระเบียบ  ประเพณี  
ประวัติศาสตร  สุภาษิต  บทเพลงสวด  ตลอดจนคําทํานายตาง ๆ  ท่ีเขียนสรรเสริญพระ
เปนเจาของตน  พระคัมภีรเดิมรวมกับพระคัมภีรใหม  เรียกวา  พระคัมภีรไบเบิล  ซ่ึงเปน
คัมภีรของศาสนาคริสต 

การศึกษาของชาวเปอรเซีย  (Persia) 
 ชนชาติเปอรเซีย  เปนชนชาติท่ีแตกแขนงมาจากชนชาติอิหราน  บิดามารดาของ
ชาวเปอรเซีย  อบรมลูกของตนใหเปนคนซ่ือตรง  และเปนทหารที่ดี  เด็กแรกเกิดจนถึง
อายุ  5  ขวบ  จะอยูในความดูแลของมารดา  การศึกษาอบรมเด็กเล็กจนถึงอายุ  20  ป  
จะอบรมส่ิงสําคัญอยู  3  ประการคือ  ข่ีมา  ยิงธนู  และพูดความจริง 
 ชนชาติเปอรเซียใชภาษาอารบิคเปนหลักในการคิดอักษรชนิดรูปลิ่ม  29  ตัว  ข้ึน
เปนอักษรประชําชาติเปอรเซีย  การใชเงินตราของเปอรเซียเร่ิมในสมัยพระเจา       ดา
ไรอัส  ทรงริเร่ิมใหรัฐและประเทศที่อยูในปกครองทําเงินตราใชในการแลกเปลี่ยนซ้ือขาย  
ซ่ึงมีประโยชนในทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศเปนอยางมาก 

การศึกษาของชาวกรีก   
 การศึกษาของกรีกในสมัยน้ัน  เพลโตและอริสโตเติลไดใหนิยายของการศึกษาไว
วา การศึกษาคือ  การเรียนรูในส่ิงที่เราอาจจะชอบหรือไมชอบก็ได และบางสิ่งที่อาจถูก
หรือผิด  และการสอนบางอยางอาจเปนจริง  หรือบางอยางอาจเปนเท็จการศึกษาในยุคน้ัน
รัฐเปนผูกะเกณฑดังคํากลาวของเพลโตวา  “รัฐไดกะเกณฑใหเขาเรียนกฎหมาย  และใช
ชีวิตตามแบบที่ไดตระเตรียมไว  ไมใชปลอยตามอําเภอใจของตน 
 การศึกษาของกรีกแตกตางกันของชน  2  เผา  คือ  การศึกษาแบบสปารตา  ซ่ึง
อยูตอนใต  และการศึกษาแบบเอเธนส  ซ่ึงอยูทางตอนเหนือ  ลักษณะการศึกษาของคน
ท้ัง  2  เผาแตกตางกันดังน้ี 

การศึกษาของสปารตา 
 ความหมายของการศึกษา  คือ  การอบรมใหชายชาวสปารตามีความเขมแข็ง
อดทน  กลาหาญ เพ่ือเปนทหารที่ดี  ทุกคนตองสละชีวิตเพื่อชาติ  รัฐเปนผูจัดการอบรม
และวางกฎเกณฑใหปฏิบัติอยางเครงครัด  เด็กผูชายต้ังแตเกิดจนถึงอายุ  7  ขวบ  จะอยู
ในความดูแลของมารดา  มารดาจะอบรมสั่งสอนใหเปนคนดีคุณธรรม  มีมารยาท  มีความ
อดทน  และมีความรักชาติ  เม่ือเด็กชายอายุได   8  ขวบ  เจาหนาท่ีของรัฐจะนําไปเขา
โรงเรียนของรัฐ  แบงออกเปน  3  ช้ัน  คือ  7-12  ป,  13-15  ป,  15-18  ป 
 วิชาท่ีศึกษาในชั้นเรียน  คือ  วิชาดนตรี  (Music) และการออกกําลังกาย  
(Gymnastic)  เลนกีฬา  เพื่อฝกฝนใหรางกายแข็งแรง  วองไว  และอดทน  นอกจากน้ัน
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 สวนหญิงชาวสปารตา  จะไดรับการเลี้ยงดู  และอบรมสั่งสอนอยูท่ีบาน  มีการ
ฝกฝนใหรางกายแข็งแรง  ฝกใหมีกิริยามารยาทท่ีดี  รูจักขนบธรรมเนียมประเพณี  รูจัก
การเขาสังคมและฝกหัดเพ่ือเปนแมบานที่ดี 
 วิธีการศึกษาและอบรมตาง ๆ ดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวาชาวสปารตาเฝาฝกคน
ใหเปนทหารท่ีเขมแข็งเพียงอยางเดียว  ไมใหการศึกษาทางดานศิลปะวิทยาการ  
พาณิชยการ  และดานอุตสาหกรรมแกชาวสปารตาเลยทําใหศิลปวิทยาการตาง ๆ  ไม
เจริญ  สปารตามิไดมีสวนรวมในการสรางสรรคส่ิงที่เราเรียกวาอารยธรรมกรีกในยุคท่ี
เรียกวายุคทองเลย 

การศึกษาของเอเธนส 
 ชาวเอเธนสไดสรางความเจริญทางอารยธรรมและวัฒนธรรมที่สําคัญอยางมากมาย  
ดานหนังสือก็มีหนังสือใช  มีการเลนกีฬา  มีสนามกีฬา  ณ  ทุงโอลิมเปย  (Olympia)  ใช
สําหรับแขงขันกีฬาของชาวเอเธนส  รูจักเลนดนตรีและการละคร 
 การศึกษาของชาวเอเธนส  เจริญข้ึนในสมัยศตวรรษที่  5  และ  4  กอนคริสตกาล  
การศึกษามุงเนนใหชาวเอเธนสมีความรักชาติ  รักประชาธิปไตย  รูจักหนาท่ีของตน  รูจับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี  มีระเบียบวินัย  มีความซ่ือสัตยสุจริต  ชาวเอเธนสมีความพึง
พอใจในการปกครองแบบประชาธิปไตย  ซ่ึงมีความแตกตางจากประชาธิปไตยสมัย
ปจจุบัน  เปนตนวาสิทธิในการปกครองจํากัดอยูเพียงหน่ึงในหกของจํานวนพลเมือง
ท้ังหมด  หญิงชาวเอเธนสไมมีสิทธิหรือหนาท่ีใดๆ  นอกบาน  ชายชาวเอเธนสแตละคน
สามารถเขาไปมีสวนรวมในการออกกฎหมายดวยตนเอง  โดยไมจําเปนตองเลือกผูแทน
เขามาเน่ืองจากชายท่ีสิทธิเปนราษฎรมีจํานวนเพียงหน่ึงในสามของพลเมืองท้ังหมด
เทาน้ัน  อีกสองในสามนั้นเปนคนตางดาวซ่ึงเปนชาวกรีกท่ีมาจากนครรัฐอื่น ๆ  
ชาวตางชาติและพวกทาส 
 479  ปกอนคริสตกาล  หลังจากกรีกชนะเปอรเซีย  กรีกในสมัยน้ันมีความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาการเปนอยางมาก  ชนช้ันกรรมกรพออานออกเขียนได  มีการ
ปรับปรุงการศึกษาใหมเพ่ือใหไดผลดียิ่งขึ้น  การศึกษาสอนใหชนในชาติรูจักสิทธิและ
หนาท่ีของตน  มีความประพฤติดี  และมีเสรีภาพในการเลือกเรียนตามที่ตนชอบ 

การศึกษาจัดเปน  3  ระดับ  คือ  
 1. ระดับประถมศึกษา  (Grammatist)  เร่ิมต้ังแตอายุ  7-13  ป  สอนให  อาน  
เขียน-เลข  และขับรอง 
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 2. ระดับมัธยมศึกษา (Grammaticus)  เร่ิมต้ังแตอายุ  13-16 ป    การศึกษา
ในระดับน้ีสอนใหเรียนรูดานไวยากรณ  เรขาคณิต  วาดเขียน  ดนตรี 
 3. ระดับอุดมศึกษา  เริ่มต้ังแตอายุ  16  ปข้ึนไป  การศึกษาระดับน้ีแบง
ออกเปน  2  ประเภท  คือ 
 -  สอนดานวาทศิลป (Rhetoric  School)  สอนโดยพวกโซฟสท  (Sophists) 

       -  สอนดานปรัญชา  (Philosophical  School)  สอนโดย  Socrates , Plato 

และ  Aritotle 

พวกโซฟสท  (Sophists)  เปนคนตางดาวท่ีเขามาทํางานหากินดวยการสอน
หนังสือโดยการบรรยายใหฟงเปนกลุมไมเกิน  10  คน  วิชาท่ีสอนคือ  คณิตศาสตร  ดารา
ศาสตร  เรขาคณิต  วาทศิลป  และดนตรี  เปนตน พวกโซฟสทถือวาผูท่ีมีความรูจะรูวา
อะไรดีอะไรช่ัว โดยไมมีการอบรมดานศีลธรรมเปนสาเหตุใหคนเปนคนเห็นแกตัวมากขึ้น 

โซเครตีส ไดรับกายกยองใหเปนบรมครูส่ังสอนสานุศิษยโดยมิไดรูสึกเหน็ด
เหน่ือย  วิธีของโซเครตีสชักชวนใหคนขบคิดปญหาตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดาน
ศีลธรรมจรรยาโซเครตีสไดส่ังสอนชาวเอเธนสอยูเปนเวลาถึง 30  ป  ในท่ีสุดถูกกลาวหา
วาเปนผูทําลายความเลื่อมใสและคตินิยมของชาวเอเธนส  คณะลูกขุนไดตัดสินคดีและมี
มติใหลงโทษถึงตาย  โซเครตีสไดถูกบังคับใหด่ืมยาพิษตายเม่ือป  399  กอนคริสตกาล 

เพลโต  เปนศิษยคนสําคัญของโซเครตีส  เพลโตไดเขียนชีวประวัติและผลงาน
ของโซเครตีสไวมากมาย  เพลโตไดเขียนหนังสือ  “สาธารณรัฐ”  ซ่ึงเปนท่ีนิยมศึกษากัน
มาก  เพลโตไดเสนอแนวคิวเกี่ยวกับรัฐในอุดมคติรัฐดังกลาวมีรูปแบบการปกครองและการ
บริหารงานตามทัศนะทางปรัชญาของเขา  รัฐของเพลโตวางอยูบนรากฐานของความ
ยุติธรรม  ซ่ึงจะกอใหเกิดระเบียบทั้งปวง  เพลโตยังไดช้ีใหเห็นวา ชวงปแรกๆ  ชองชีวิต
น้ันนับไดวาเปนระยะเวลาสําคัญยิ่ง  ดวยเปนเวลาท่ีกําลังจะสรางอุปนิสัยตาง  ๆ  ในชวง
ระยะเวลานี้เปนเวลาที่เด็กกําลังเจริญเติบโตเปนผูใหญ  ดังน้ัน  จึงควรใหความดูแลเอาใจ
ใสกับสุขภาพรางกายของเด็กเปนอยางดี  เพลโตไดกลาวอีกวา วิชาดนตรีและวิชา
วรรณคดีเปนวิชาที่เหมาะกับการพัฒนาทางดานอารมณและจินตนาการ 

อริสโตเติล  เปนผูสนใจในวิชาความรูแทบทุกแขนง  และไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับ
ความรูเหลาน้ี  เชน  คณิตศาสตร  พฤกษศาสตร  รัฐศาสตร  ธรรมจริยา  ตรรกวิทยา  
วิชาวาทศิลป  และอื่น ๆ  อีกมาก อริสโตเติลไดรับการยกยองวาเปนผูมีมันสมองท่ีรอบรู  
ไดรับสมญาวาเปนบิดาแหงศาสตรสมัยใหม  สวนเพลโตไดรับสมญาวาเปนบิดาปรัชญา
สมัยใหม 

 
การศึกษาของชาวโรมัน 
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การศึกษาของโรมันแบงออกไดดังน้ี  คือ 
การศึกษาสมัยโบราณ 
 การศึกษาสมัยโบราณของโรมันเร่ิมท่ีบาน  บานเปนเสมือนโรงเรียน  มีพอและแม

เปนผูใหการศึกษาอบรม  การศึกษาท่ีสอนที่บานไดแก  จริยศึกษา  พุทธิศึกษา  และพล
ศึกษา  สอนใหเด็กมีความกลาหาญ  รูจักพ่ึงตัวเอง รูจักทํามาหากิน  รักชาติบานเมือง  
นอกจากนั้นยังสอนการอาน  การเขียน พลศึกษา  และขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ  
สอนใหทองจํากฎหมาย  12  หมู  เพ่ือใหเด็กมีความรูในสิทธิหนาท่ีและกฎหมายของ
บานเมือง  นํามาใชประโยชนในการดํารงชีวิต  สอนใหเคารพเทพเจา  บิดามารดา  ครูบา
อาจารย  ผูมีพระคุณ  รูจักรับผิดชอบ  มีความกลาหาญ  ซ่ือสัตยสุจริต 

 สําหรับเด็กหญิงจะไดรับการศึกษาอบรมใหเปนแมบานท่ีดี  รูจักเขาสังคมและสอน
ใหปนฝายและทอผาได 

 การศึกษาสมัยใหม 
 การจัดการศึกษาแบบใหมของโรมันไดมีขึ้นประมาณ  100  ปกอนคริสตกาล  

จนถึงป ค.ศ. 100  เปนโรงเรียนเอกชนแบบโรมันผสมกรีก  การศึกษาแบบใหมแบงออก
ไดเปน  4  ระดับคือ 

1. การศึกษาระดับประถมศึกษา  (Ludis  Literarum)   เร่ิมรับนักเรียนเม่ืออายุ
ประมาณ 7-12  ป  โดยจัดการศึกษาแบบที่เด็กผูชายมาศึกษารวมกับเด็กผูหญิง  หรือท่ี
เรียกวาสหศึกษาสําหรับกระดานดําน้ัน  ชาวโรมันเปนผูประดิษฐข้ึนใชในชวงยุคทองของ
เอเธนส 
 การศึกษาระดับประถมศึกษาในสมัยน้ีเด็กจะไดเรียน  อาน  เขียน  เลข  สุภาษิต  
กฎหมาย  12  หมู  โรงเรียนสวนใหญจะเปนโรงเรียนกลางแจงหรือเรียนตามศาลา 
 2. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Grammar School)  หลังจากเด็กจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาแลว  เด็กก็จะถูกสงเขาเรียนในโรงเรียนท่ีเรียกวา เดอะแกรมมติคุส  
เปนเด็กท่ีมีอายุระหวาง  12-16  ป  หลักสูตรท่ีเรียน ไดแก  การวิเคราะห และเรียนรู
เกี่ยวกับนักประพันธโคลงกลอนรอยแกว 
 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาในกรุงโรม  เปรียบเสมือนพื้นฐานการฝกหัดวาทศิลป  
มีขอแตกตางจากการศึกษาระดับมัธยมของกรีก  คือ  การศึกษาของโรมันมีการสอนภาษา  
และวัฒนธรรมตางชาติ แตของกรีกไมมี 

2. การศึกษาวาทศิลป  (Rhetorical School)  เร่ิมต้ังแตอายุ 16 ปข้ึนไป  
โรงเรียนวาทศิลปไดต้ังข้ึนประมาณ  55   ปกอนคริสตกาล 
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 การศึกษาวาทศิลปเปนการศึกษาท่ีชาวโรมันใหความสําคัญเปนอยางมาก  
เพราะชาวโรมันถือวา  ผูมีการศึกษาดี  มีความเฉลียวฉลาด  ตองเปนนักพูดท่ีดี  มี
วาทศิลปในการพูด  การโตตอบอยางมีไหวพริบ 

3. การศึกษาระดับอุดมศึกษา  หรือการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  เริ่มหลังจาก
จบการศึกษาจากโรงเรียนวาทศิลปแลว มหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงในสมัยน้ัน  ไดแก  
Rhode  University , University  of  Alexandria  มีการสอนหลายสาขาวิชา  ซ่ึงไดแก  
คณิตศาสตร  สถาปตยกรรมศาสตร  กลศาสตร  วาทศิลป  นิติศาสตร  และแพทยศาสตร  
เปนตน 

การศึกษาของชาวอินเดียโบราณ 
 พวกอารยันท่ีเขามาทางชองเขาอินดูกูซแถบอาฟกานิสถาน  ครอบครองบริเวณลุม
แมนํ้าสินธุและไดริเร่ิมวัฒนธรรมฮินดูข้ึนในดานขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ภาษา  ศาสนา  
ซ่ึงยังคงแพรหลายอยูในสวนใหญของอินเดีย  ยกเวนทางตอนใต  ส่ิงท่ีสามารถคนควาหา
หลักฐานเกี่ยวกับความเจริญของพวกอารยันก็มาจากหลักฐานทางวรรณคดีช้ินท่ีเกาแก
ท่ีสุด  เรียกวา “พระเวท”  คัมภีรพระเวทเปนคัมภีรท่ีใหความรูเกี่ยวกับศาสนาของอารยัน  
ถือวาเปนหนังสือคูมือท่ีใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  รวบรวมโคลงทางศาสนา  
ประกอบดวยบทรองท่ีใชในการสวดระหวางพิธีบูชายัญ   พระเวทเปนคัมภีรของศาสนา
พราหมณ ซ่ึงตอมาเปนลัทธิฮินดู  เรียกวา  คัมภีรไตรเวท  มฤคเวช 
 วรรณคดีท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในประวัติศาสตรของอารยธรรมอินเดียตอจาก
คัมภีรพระเวท คือ   มหากาพยเร่ือง “มหาภารตะ”  และ”รามายณะ”  วรรณคดีท้ัง  2  เลม
น้ีมีความสําคัญตอชีวิตจิตใจของชาวอินเดียในสมัยน้ันเปนอยางมากจนบางคร้ังระยะเวลา
ระหวาง  1,000-500  ปกอนคริสตกาลเรียกวาสมัย  “มหากาพย” (Epix Age)  วรรณคดี
ท้ัง 2  เร่ืองแสดงใหเห็นถึงลักษณะสังคม  การเมือง  ศาสนา  และชีวิตความเปนอยูของ
ชาวอินเดียในขณะน้ันไดอยางดียิ่ง  ชาวอินเดียนับถือมหากาพยท้ัง  2  น้ีเหมือนนับถือ
คัมภีรพระเวท  และเหมือนกับท่ีชาวคริสตนับถือคัมภีรไบเบิล 
 สําหรับดานศาสนาน้ัน  ไดวิวัฒนาการมาเปนลําดับ  จากเดิมชาวอินเดียมีความ
เช่ือถือในคัมภีรพระเวท  ซ่ึงเปนคัมภีรของศาสนาพราหมณ  มีการแกไขเปลี่ยนแปลงให
ตรงกับความตองการของประชาชนอยูเสมอ  จนกลายมาเปนลัทธิฮินดูในภายหลัง  หลัก
ความเช่ือของลัทธิฮินดูทําใหผูนับถือลัทธิฮินดูจําตองเช่ือวาคนทุกคนที่เกิดมาไมเทากัน 
 ประมาณปลายศตวรรษที่  6  พวกชนช้ันสูงในอินเดียโดยเฉพาะพวกในวรรณะ
กษัตริยเร่ิมไมพอใจการที่พวกพราหมณมีอํานาจมากข้ึน จากความไมพอใจน้ีทําใหมีผูริเร่ิม
กอหลักปรัชญาใหม ๆ ข้ึนในบรรดาปรัชญาและความคิดใหม ๆ  ท่ีเกิดข้ึนน้ีมีเพียง  2  
ลทัธิท่ีมีความสําคัญในระยะตอมาคือลิทธิชินศาสตรและพุทธศาสนา 
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 ลัทธิชินศาสตรตอมากลายเปนลัทธิฮินดูไป  และเจาของลัทธิน้ีคือ  พระมหาวีระ  
ลัทธิชินศาสตรน้ีแพรหลายเฉพาะในอินเดียเทาน้ัน  และยังคงอยูมาจนปจจุบันน้ี  สวน
พุทธศาสนาแพรหลายอยางรวดเร็วในอินเดีย  และยังแพรหลายออกไปนอกประเทศ  และ
ไดกลายเปนศาสนาประจําชาติของลังกา  พมา  เขมร  ไทย  สวนประเทศอื่นก็มี จีน  
เกาหลี  ญี่ปุน  ธิเบต  และมงโกเลีย   สําหรับอินเดียปจจุบันนับถือศาสนาพุทธเปนจํานวน
นอย 
 ลัทธิชินศาสตร  หลักปรัชญาและคําส่ังสอนของชินศาสตรน้ีเปนทํานองลัทธิโยคี  
คือทรมานหรือละทิ้งความเอาใจใสตอรางกายเพ่ือใหจิตใจบริสุทธิ์  การท่ีจะทําใหวิญญาณ
บริสุทธิ์เพ่ือไปรวมกับพรหมไดน้ัน  จะตองทําทุกขกริยาหรือทรมานกายอยูถึง  12  ป  
จุดประสงคก็คือเพื่อจะใหหลุดพนจากกรรมเชนเดียวกับพุทธศาสนา  การหลุดพนจาก
กรรมน้ีเรียกวา  โมกษะ  คือวิญญาณเขาไปรวมอยูในบรมสุข  พนจากความทุกขปวง 
 ยุคพุทธศาสนา  ในตอนปลายของยุคคัมภีรพราหมณน้ัน  ประเทศสักกะ  ต้ังอยู 
บริเวณเทือกเขาหิมาลัย  มีเมืองหลวงช่ือ  กบิลพัสดุ  อันเปนเมืองกําเนิดของพระพุทธเจา  
พระองคทรงคนควาหาธรรมวิเศษอยู  6  ป  จึงตรัสรู เ ม่ือวันเพ็ญเดือน  6  กอน
พุทธศักราช  45  ป  ในขณะท่ีมีพระชนมายุได  35  พรรษา หลักธรรมของพระพุทธเจา
เปนสัจจธรรม  ความดีและความชั่วของตนเอง  หลักธรรมดังกลาวเรียกวา  “อริยสัจ”  
แปลวา  ความจริงอันประเสริฐ  4  ประการ  คือ 

ทุกข  หมายถึง  ชีวิตท้ังหลายเปนความทุกข  
 สมุทัย  หมายถึง  สาเหตุท่ีทําใหเกิดความทุกข 
 นิโรธ  หมายถึง  ความดับทุกข 
 มรรค  หมายถึง  หนทางที่จะนําไปสูความดับทุกข 
 ค.ศ. 320  ราชวงศคุปตะซ่ึงมีกษัตริยท่ีเขมแข็งของอินเดียทรงพระนามวา  “จันทร
คุปตะ”  กษัตริยคุปตะ  ไดใหการอุปถัมภและฟนฟูลัทธิฮินดู 
 ความเจริญในดานวรรณคดีในสมัยราชวงศคุปตะน้ีนับวาเปนสมัยทองของวรรณคดี
สันสกฤต   นักเขียนวรรณกรรมภาษาสันสกฤตที่มีช่ือในสมัยคุปตะท่ีมีช่ือ  เชน  กาลิทาส  
(ประมาณ  ค.ศ. 400-455)  ไดรับการยกยองวาเปนเอกทางวรรณคดี  สันสกฤต  บทละคร
ของกาลิทาส  จัดอยูในประเภทวรรณคดีคลาสสิค   กาลิทาสจัดวาเปนกวีท่ีมีช่ือมากคน
หน่ึง  ในดานการเขียนบทละคร  เชนเร่ืองสกุนตลา 
 ความเจริญทางดานการศึกษา  อินเดียเห็นจะเปนแหงแรกในโลกที่มีความเจริญ
ทางความรูตาง ๆ  ถึงกับมีมหาวิทยาลัยข้ึน  เชน  มหาวิทยาลัยท่ีกรุงอุชเชนีมีช่ือในดาน
ดาราศาสตร  มหาวิทยาลัยท่ีอาจันตะก็มีช่ือเสียงในดานศิลปกรรม  มหาวิทยาลัยท่ีเมือง
พาราณสีก็มีช่ือในดานคําสอนของพราหมณ  และนอกนั้นยังเปนศูนยกลางของนักปรัชญา
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 สมัยราชวงศโมกุล  ปกครองอินเดียน้ัน  การศึกษาทางดานวรรณคดีเจริญมาก  
จักรพรรดิหลายพระองคทรงเปนกวีดวยพระองคเอง  เชน  ปรากฏผลงานบันทึกของพระ
เจาบาบรู  และพระเจาจาหันกี เปนตน  การศึกษาพ้ืนเมืองก็มีท่ัวไปตามโบสถวิหาร     
ตาง ๆ  มีการสอนการอาน  การเขียน  คํานวณ  ควบไปกับคัมภีรโกหราน  มีวิชาการ
ช้ันสูง  เชน ตรรกวิทยา  เลขคณิต และฟสิกส  เปนตน 
 สมัยอังกฤษเขามาปกครองอินเดียน้ัน ชาวอังกฤษไดคุนเคยกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีอินเดียเปนอยางดี มีการแปลวรรณคดีช้ันสูงของอินเดีย  อาทิ เชน  วรรณคดี
เร่ืองสกุนตลา  ไดแปลเปนภาษาอังกฤษ  อังกฤษพยายามทําใหพวกพ้ืนเมืองไดรับ
การศึกษาและความคิดแบบตะวันตกไวใหแพรหลาย  แตกระน้ันพวกมิชชันนารีก็ไดเร่ิม
ความเจริญหลายดานในอินเดีย  อาทิเชน  การพิมพหนังสือพิมพ  การตั้งวิทยาลัย             
“รามโมหัน  รอย”  ผูถือกําเนิดในสกุลพราหมณ  เปนนักปรับปรุงสังคมที่เดนคนหน่ึง  เปน
ผูเห็นความสําคัญของการปรับปรุงการศึกษาแบบตะวันตกเพ่ือปรับปรุงประเทศอินเดียให
ทันสมัย  สมัยลอรด  เคอชอน มาเปนผูสําเร็จราชการเมื่อป  ค.ศ. 1899-1905  เปนสมัยท่ี
การปกครองของอังกฤษในอินเดียเจริญสุดขีด มีการปรับปรุงการเก็บภาษีท่ีดิน  จัดต้ัง
ธนาคารตามชนบท  ต้ังสหกรณเพื่อปรับปรุงสวัสดิภาพของชาวนา  ตลอดจนเพื่อปรับปรุง
ร้ือฟนโบราณสถานที่สําคัญตาง ๆ  ในอินเดีย  เชน  สุสานทัชมาฮัล  วิหารที่ สัญชี  
ตลอดจนท่ีตักศิลาในแถบปญจาบ 

การศึกษาของชาวจีนโบราณ 
 ความเจริญของจีนในสมัยราชวงศตาง ๆ   
 สมัยราชวงศเซ่ีย  ความเจริญท่ีปรากฏในสมัยราชวงศเซ่ีย  คือ  หลักฐานทาง
ศาสนาปรากฎวาหัวหนาทางศาสนาเปนผูมีหนาท่ีทําปฏิทิน 
 สมัยราชวงศซัง  ลักษณะเดนของส่ิงท่ีคนพบในสมัยราชวงศซัง  ณ  เมือง
อันหยาง  คือ  การเขียนหนังสือ   ตัวหนังสือจีนในปจจุบัน  วิวัฒนาการมาจากตัวอักษรใน
สมัยราชวงศซัง  หนังสือของจีนไดทําลายอุปสรรคความแตกตางในดานสําเนียงเฉพาะ
ทองถิ่น  ชาวจีนที่รูหนังสือทุกคน  สามารถที่จะอานหนังสือเลมเดียวกันได 
 สมัยราชวงศโจว ยุคปรัชญาเมธีและยุคตําราตันติ  เปนยุคท่ีสําคัญท่ีสุดในดาน
ความคิดของจีน  ความเจริญรุงเรืองทางดานภูมิศาสตร  วัฒนธรรม  และสถาบัน  ตาง ๆ  
บทบาทท่ีเดนชัดของปรัชญาเมธีในสมัยราชวงศโจวเปนทั้งการผลิต  และการให
องคประกอบท่ีสําคัญในความโนมเอียงทางดานมนุษยศาสตร   หนังสือตันติท้ังหาเปน

 10 



 หนังสือตันติท้ังหา  หนังสือตันติเลมหน่ึงในหาเลมน้ันช่ือ  “ซือจิง”  หรือตํานาน
รอยกรอง  “ซูจิง”  เปนเลมท่ีเรียงในอันดับถัดมาเปนตํานานประวัติศาสตร  “อี้จิง”  หรือ
ตํานานผลัดเปลี่ยนเปนหนังสือท่ีรู จักกันดีในนามวา หนังสือเกี่ยวกับการทํานาย            
“ชุนชิว”  หรือตํานานฤดูใบไมผลิ  และฤดูใบไมรวง  หนังสือตันติท้ังหาน้ันช่ือ  “หลีจ้ี”  หรือ
ตํานานประเพณี (เรียกหนังสือเกี่ยวกับพิธีรีตอง) 
 ลัทธิขงจื้อ  ขงจ้ือไดช่ือวาเปนครูและเปนปรัชญาเมธีท่ียิ่งใหญท่ีสุดในเอเชีย
ตะวันออก  ขงจ้ือนับวาเปนนักศีลธรรมที่ยิ่งใหญท่ีสุดคนแรกของจีนเปนผูวางรากฐาน
ประเพณีดานจริยธรรมที่สําคัญลงในอารยธรรมที่เพงเล็งอยูท่ีคุณคาทางดานจริยธรรม
เหนือส่ิงอื่นใด  ขงจื้อไดต้ังตัวเปนครูสอนประวัติศาสตร  โคลง  ฉันท  กาพย  กลอน  วิชา
ท่ีเกี่ยวกับการปกครอง  ดนตรี  ทําใหเขามีลูกศิษยมากมาย  เขาใชเวลาใหเปนประโยชน
ในการรวบรวมเอกสารในการสอนตาง ๆ  ของเขา  เชน ตําราประวัติศาสตร  หนังสือ
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี  หนังสือเกี่ยวกับโคลงกลอน  ตําราดนตรี  และงาน
ประพันธอื่น  ๆ  เปนตน 
 ลัทธิเตา  ลัทธิเตาในสมัยราชวงศโจวนั้น  ไดมาจากหนังสือสามเลมที่ไมทราบวา
ใครเปนผูแตงในหนังสือสามเลมน้ี  เลมท่ีนานับถือมากท่ีสุดช่ือ  “เลาจ่ือ”  หรือเตาเตอจิง  
ใชถอยคําแบบหวน ๆ  และซาบซึ้ง  ทําใหนักคิดชาวจีนรุนหลัง ๆ  ตีความหมายไป         
ตาง ๆ กัน ตําราเลมท่ีสองช่ือ  “จวงจื่อ”  หนังสือเลมน้ีประกอบดวยนิกายเปรียบเทียบ  คํา
อุปมาอุปไมย  และขอความที่เปนโคลงกลอนเปนตอน ๆ ท่ีไพเราะ งานชิ้นท่ีสามช่ือ  
“เลี้ยจือ”  มีเน้ือหาและแบบการเขียนคลายกับจวงจ่ือมาก  ลัทธิเตาเกิดจากเลาจ่ือซ่ึงเปน
นักปราชญที่มีช่ือเสียงมากคนหน่ึง  หลักความคิดสวนใหญของเลาจ่ือปรากฎอยูในหนังสือ
เตาเตอเชง  ซ่ึงไดนิยมแพรหลายมากในบรรดานักแปรรุนสมัยใหม  และปรัชญาในหนังสือ
น้ีมีอิทธิพลแกความคิดและศิลปวิทยาของจีนเปนสวนมาก 
 สมัยราชวงศจิ๋น  พระเจาจ๋ินซีฮองเต  เปนกษัตริยพระองคแรกของราชวงศน้ี  
พระองคทรงใชพวกนักกฎหมายเปนที่ปรึกษาราชการแผนดิน 
 สมัยราชวงศฮั้น  ในสมัยราชวงศฮั้น  ถือวาปทานุกรม “เออหยา”  ซ่ึงเรียบเรียง
ข้ึนในศตวรรษที่  3  กอนคริสตกาล  เปนปทานุกรมฉบับแรกของจีน 
 ส่ิงประดิษฐของชาวจีนท่ียิ่งใหญท่ีสุด  ซ่ึงเปนมรดกตกทอดมาถึงปจจุบันมีอยู  2  
อยาง คือ  กระดาษและเคร่ืองปนดินเผา  ส่ิงประดิษฐท้ัง  2  อยางไดมีกําเนิดมาต้ังแตสมัย
ราชวงศฮั้น  การประดิษฐกระดาษของจีนทําให จีนมีเอกสารที่ เปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรเปนแหลงท่ีมีการบันทึกและวิชาการไดรับการยกยองอยางสูง 
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 สมัยราชวงศถัง  พระเจาแผนดินทรงพระนามวาพระเจาไทจง  มีความสามารถใน
การปกครองบานเมืองเปนอยางมาก   ความเจริญทางดานวิทยาการในสมัยราชวงศถังก็มี
อยูมากมาย  เชน  ดานดาราศาสตร  คณิตศาสตร  ไดรับอิทธิพลจากอินเดีย  ดานวิชาการ
แพทยซ่ึงพระสงฆในพุทธศาสนานํามาจากอินเดีย   ส่ิงประดิษฐคิดคนอันมีคามหาศาลท่ี
จีนไดใหแกชาวโลกคือแทนพิมพเปนส่ิงประดิษฐเปนผลสําเร็จในสมัยราชวงศถัง 
 สมัยราชวงศซอง  ในสมัยราชวงศซอง  ศิลปะเดนที่สุดของตนก็คือการวาดภาพ  
ท้ังน้ีเพราะศิลปะการวาดภาพในราชวงศซองน้ันเจริญถึงท่ีสุดไดรับการสงเสริมอยาง
กวางขวางในดานการแพทย  ปรากฏวามีการใชวัคซีนปองกันฝดาษในสมัยน้ัน  มีการใช
เข็มทิศแมเหล็กชวยในการเดินเรือ  ชาวจีนรูจักนําประทัดเอามาใชสงคราม  ทําเปนจรวด
สําหรับยิง 
 สมัยราชวงศมงโกล  ในสมัยมงโกลจีนไดมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางจีน
และประเทศตะวันตก   การประดิษฐคิดคนหลายประการอันเปนความสําเร็จของชาวจีนน้ัน  
เขาไปสูยุโรปโดยผานทางพวกอาหรับอีกทอดหนึ่ง  อาทิเชน  การทํากระดาษ  แทนพิมพ  
และการใชเข็มทิศ  ทางจีนก็ไดซ้ือสินคา  ใหม ๆ  แปลก ๆ  จากยุโรป  การใชลูกคิดเร่ิม
ปรากฏเปนคร้ังแรกในระยะนี้ 
 สมัยราชวงศเหม็ง  ราชวงศเหม็งครองจีนตอจากราชวงศมงโกล  ในระยะนี้ความ
เจริญของจีนเดนไปในดานการปกครอง  กฎหมาย  ศิลปวิทยา 
 สมัยราชวงศเชงหรือแมนจู สมัยน้ีเปนสมัยท่ีงานประพันธในดานตาง ๆ  เจริญ
สูงสุด  โดยเฉพาะใน  4  ดาน  คือ  วรรณคดี  ประวัติศาสตร  ปรัชญา  และงานประพันธ
ท่ัวไป  หลังจากราชวงศแมนจูเส่ือมลงก็มีคนจีนช่ือ  “ซุนยัดเซน”  ไดต้ังสมาคมลับของ
ตนเองขึ้นในนามวา  “สมาคมกูชาติ”  เพ่ือชวยเหลือความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึน  
อาทิเชน  ปรับปรุงการศึกษา  การเกษตร  และอุตสาหกรรม  เปนตน  ซุนยัดเซนซ่ึงไดรับ
เลือกเปนประธานาธิบดีช่ัวคราวก็ลาออกจากตําแหนงและมอบอํานาจใหแกยวนซีไขเปน
ประธานาธิบดีแทน 

แนวคิดทางการศึกษาของนักการศึกษา  
 จอหน  ล็อค  (John  Locke  ค.ศ. 1632-1704) 
 ล็อค  เปนชาวอังกฤษ  เกิดท่ี  Wrington, Somersetshire  เม่ือวันท่ี  29  
สิงหาคม  ค.ศ.1632  ล็อคเปนตัวแทนอันยิ่งใหญของแนวทางการศึกษาท่ีมีแนวความคิดท่ี
อาศัยระเบียบแบบแผนเปนปจจัยสําคัญ  เนนความสําคัญของวิธีท่ีเรียกวา  สําคัญกวาวิชา
ท่ีเรียน  หลักการศึกษาของล็อคมีดังน้ีคือ 

1. จิตใจอาจบรรลุสัจธรรมไดโดยอาศัยการศึกษาเทาน้ัน  และจะตองใชระเบียบ
วินัยอยางเขมงวด  ล็อคไดเขียนหนังสือเลมหน่ึงเร่ือง  “Essay  Concerning Human 
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2. ล็อคเขียนหนังสืออีกเลมหน่ึงช่ือ The  Conduct  of  Understanding  และช้ี
ใหผูอานเห็นวาจิตมนุษยอาจทําใหเจริญข้ึนไดโดยการรําลึก  (Reflection)  และภาวนา  
(Mediation)  มิใชจากการศึกษาเลาเรียน 

3. ในหนังสือ  Thoughts  Concerning  Mediation  ล็อคพูดเร่ืองความเห็นทาง
การศึกษาไว  3  ประการ  คือ 

3.1   พลศึกษา  มุงหมายเอาความแข็งแรงแหงรางกายเปนสําคัญ 
3.2   จริยศึกษา  มุงหมายเอาคุณธรรมเปนสําคัญ 
3.3   พุทธิศึกษา  มุงหมายเอาความรูเปนสําคัญ  (สุรินทร  สรสิริ, 2522,  

หนา 19) 
 งานของรุสโซและเปสตาลอสซี 
 ยัง  ยาคส  รุสโซ  เปนชาวสวิสฝร่ังเศส  เกิดท่ีเมืองเจนีวา  เม่ือวันท่ี  28  
มิถุนายน  ค.ศ.1712 
 
 
 
 หลักการศึกษาของรุสโซ 
 -  พลศึกษา  ใหเด็กไดไปเลนโดยอิสระเต็มท่ี  เพ่ือเด็กจะไดเจริญเติบโตตาม

ธรรมชาติ 

 -  จริยศึกษา  การประพฤติดีน้ัน  เด็กจะตองรูและเขาใจจากผลที่เด็กได

ประพฤติและประสบดวยตนเองไมบังคับใหเด็กรูดีหรือช่ัวดวยตนเอง 

 อิทธิพลของรุสโซ  คําสอนท่ีใหคนกลับไปหาธรรมชาติ  เปนการยกยองการ
ดําเนินชีวิตเรียบ  ๆ  ตามธรรมชาติ  และยกยองคุณคาของคนวา  คนมีธรรมชาติท่ีดีอยู
แลวแตสังคมทําใหคนไมเสมอ  กัน  ความคิดน้ีรุสโซไดอธิบายไวในบทเรียงความเร่ือง  
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 โจฮัน  ไฮนริค  เปสตาลอสซี  (Johann  Heinrich  Pestalozzi  ค.ศ.1746-
1826) 
 เปสตาลอสซี  เปนนักการศึกษาชาวสวิส  เกิดท่ีเมืองซูริค  เม่ือวันท่ี  12   
มกราคม  ค.ศ. 1746 

หลักการศึกษาของเปสตาลอสซี  
 -  บานเปนสถานที่ท่ีจะทําใหการศึกษาแกเด็กอยางดีเยี่ยม  เพราะเปน
ศูนยกลางแหงความรักและความรวมมือในกิจท่ีเปนไปเพื่อสวนรวม 
 -  เน่ืองจากบานแหงเดียงไมเพียงพอในการใหการศึกษาเด็ก  โรงเรียนจึงตอง
มีข้ึน  โรงเรียนจะตองจําลองสภาพและจิตใจของบานท่ีดี  ครูทําหนาท่ีแทนพอแมเด็กและ
จะตองมีความรักเด็กเปนแรงจูงใจ  การใชระเบียบวินัยถึงจะเขมงวด  แตก็เปนไปโดย
ละมุนละมอม 
 -  จุดมุงหมายอันสําคัญของการศึกษาคือพัฒนาการของเด็กท่ีกลมกลืนกันใน
บรรดาคุณสมบัติตาง ๆ ในตัวของเด็ก  ข้ันแรกคือเตรียมเด็กเพ่ือใหเปนคนที่มีการศึกษา  
ใหเปนพลเมืองดีและใหเปนคนที่ดี 
 -  การสอนนั้นตองเปนไปตามจิตใจของคน  หมายความวา ตองสอดคลองกับ
จิตวิทยาของบุคคลและเช้ือชาติ  คือ ตองมีการจัดลักษณะของนักเรียนใหเปนหมูพวก  
และจัดวิชาท่ีเรียนใหสอดคลองกับความเจริญเติบโตและตรงความประสงคของเด็ก  และ
กิจกรรมท่ีเขาพึงปฏิบัติ 
 -  หลักสูตรจะตองขยายออกไปในลักษณะท่ีเปนไปในทางปฏิบัติและทาง
วิชาการ ท่ีจริงเขาไมไดใชคําใดคําหน่ึงโดยเฉพาะ  แตความคิดของเขาน้ันอยูท่ีวาหลักสูตร
น้ันตองเปนแบบท่ีใหประสบการณและใหมีกิจกรรม 
 -  การสอนหนังสือเปนงานที่ตองใชฝไมลายมือ (หรือทักษะ)  และตอง
ประกอบดวยคุณธรรม  ครูจะเรียนรูในหนาท่ีและอาชีพของตนไดดีในโรงเรียนแบบท่ี
เรียกวา  “โรงเรียนทดลอง”  ซ่ึงทําใหตองปรับปรุงตัวเองเรื่อยไป 

จอหน  เฟรดเดอริค  แฮรบาต  
      แฮรบาตร  เกิดท่ีโอลเด็นเบรก  เปนบุตรชายของขาราชการเยอรมัน 
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 หลักการศึกษาของแฮรบาตร 
     นักปรัชญาท่ีมีระเบียบแบบแผนอยางแฮรบาตรนั้นเห็นวาการศึกษาก็เปน
วิทยาศาสตรแขนงหนึ่ง  แฮรบาตรมีความเช่ือวา  การศึกษายอมประกอบดวยลักษณะ
ใหญ ๆ  3  ประการ คือ  การปกครองดูแล  การใหความรู  และการฝกอบรม  การศึกษา
น้ันเกิดข้ึนไดเพราะเด็กอยูในสภาพ  “ไมออน” สามารถจะรับและเก็บบรรดาความ
ประทับใจตาง ๆ  ไวได  แตสภาพ  “แหงไมออน” น้ันก็จัดโดยอายุและสภาวะบางประการ
ท้ังธรรมชาติวิสัยของเด็กแตละคน  เม่ือนิสัยใจคอเด็กแตละคนเจริญเติบโตขึ้นก็รับอิทธิพล
จากภายนอกไดยากเขา  เม่ือเด็กยังเยาวอยูก็จําตองมีการดูแลปกครอง  เด็กท่ียังไมรูจัก
รับผิดชอบชีวิตนักก็จะตองมีคนคอยแนะนําจนกวาจะสามารถนําตัวเขาเองได  การศึกษา
ในลักษณะน้ีเรียกวาการปกครอง  เพราะมีหนาท่ีควบคุมความประพฤติของเด็กในปจจุบัน  
สวนการสอนและการฝกฝนเปนเร่ืองสําหรับอนาคต  แฮรบาตรเนนวาการสอนหนังสือเปน
ศิลปะประณีต  การเตรียมตัวน้ันแมจะลงแรงไปเทาไรๆ ก็คุมคา  นอกจากนี้เขายังได
กลาวถึงวิธีการสอนบางวิชาไวโดยละเอียด  และแนะนําใหใชทัศนอุปกรณ  เชน รูปภาพ  
แผนท่ี  แผนผัง  ในหลักสูตร  นอกจากจะกลาวถึงความมุงหมายและวิธีการสอนแลว  เขา
ยังพูดถึงระเบียบและอันดับของส่ิงท่ีเรียน   เพื่อใหเหมาะแกวัยของเด็ก  คือ  เรียนรู
ประวัติของชาติมนุษยน้ันเอง  ท้ังน้ีก็มาจากหลักท่ีวา  คนเราต้ังแตเกิดมาจนกระทั่งเติบโต
เปนผูใหญ  มีความเปลี่ยนแปลงเปนระยะเหมือนประวัติศาสตรซ่ึงดั้งเดิมก็เปนคนปาเถื่อน  
และวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ  จนถึงความเปนอารยะอยางทุกวันน้ี 
 แฮรบาตรใหหลักในการจัดหลักสูตรไว  3  ประการ ไดแก 
 -  ความตอเน่ืองในระหวางวิชา 
 -  จุดรวมหรือแกนของวิชา 
 -  พื้นฐานทางวัฒนธรรม 

ฟริดริช  เฟรอเบล  
 เฟรอเบล  เปนบุตรของหมอสอนศาสนา  เกิดท่ีหมูบานแหงหน่ึงในกรุงฮุริงเกีย  
เม่ือ  ค.ศ.1782 
 หลักการของเฟรอเบล  ไดแก 
 -  การศึกษาน้ันเปนกรรมวิธีของธรรมชาติ 
 -  ตัวเด็กน้ันเปนอินทรียท้ังหมด ถามีการชวยเหลือใหเด็กไดทําอะไรที่เหมาะสม
และดําเนินการถูกตองตามกฎของธรรมชาติแลวก็จะมีพัฒนาการ 
 -  โลกพิภพน้ันก็เทากับเปนอินทรียมหึมา  ซ่ึงประกอบไปดวยอินทรียสวน         
ยอย ๆ  ท้ังมวล  เชน  มือและนัยนตาก็เปนสวนหน่ึงแหงสรรพยางคกาย  เพราะฉะน้ัน
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 เฟรอเบลตีความหมายของการศึกษาในแงวิทยาการกลาวคือ  เขากลาววา
การศึกษาเปนกรรมวิธีแหงความเจริญเติบโต  ซ่ึงเกิดจากการเคลื่อนไหวท้ังปวงเด็กก็ตอง
เปนอินทรียและอวัยวะสวนหนึ่งของสังคม  นอกจากน้ันเขายังพิจารณาการศึกษาในแง
ประวัติศาสตรและในแงวิวัฒนาการเขาบอกวามนุษยเปนทรัพยากรแหงเช้ือชาติของตน  
ทรัพยากรดังกลาวก็คือ  วัตถุท่ีการศึกษาจะปลุกปนใหเปนไปตามเปาหมาย  ดวยการ
คนควา  การประดิษฐ  และการถายทอดใหแกกันสืบตอมาน้ีเองมนุษยจึงสามารถสราง
อารยธรรมของตนได 

1.2  ประวัติการศึกษาของประเทศไทย 
ประวัติการศึกษาของไทยแบงเปน 2 สมัยคือ 
ก.  การศึกษาไทยสมัยโบราณ  แบงออกไดดังน้ี 

1. สมัยลานนาและสุโขทัย 
2. สมัยศรีอยุธยา  (พ.ศ. 1893-2310) 
3. สมัยธนบุรี  (พ.ศ. 2313-2325) 
4. สมัยรัตนโกสินทรตอนตน  (พ.ศ. 2325-2411)  แบงออกเปน 2 ระยะ 

ไดแก 
4.1  ระยะเริ่มต้ังกรุงเทพฯ  (พ.ศ. 2325-2394) 

-  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย -  

-  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
4.2  ระยะหัวเลี้ยวหัวตอ (พ.ศ.2394-2411) ระหวางสมัยรัชกาลท่ี 4 ซ่ึง

เปนระยะเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการศึกษาไทย  โดยไดแบบอยางมา
จากชาวตะวันตก 

ข.  การศึกษาไทยภายใตการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และระบอบ
ประชาธิปไตย  แบงออกเปนสมัยตาง ๆ ไดดังน้ี 

1. การศึกษาไทยภายใตการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช(พ.ศ.2411- 
2475) 

1.1 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  (พ.ศ. 2411-2543) 
1.2 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  (พ.ศ. 2453-2468)  

และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  (พ.ศ. 2468-2475)  แบงออกเปน 3 
ระยะคือ 
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-  ตนสมัยรัชกาลท่ี 6  (พ.ศ. 2453-2459) 
-  ปลายสมัยรัชกาลท่ี 6  และตนสมัยรัชกาลท่ี 7(พ.ศ. 2459-2469) 
-  ปลายสมัยรัชกาลท่ี 7  (พ.ศ. 2469-2475) 

2. การศึกษาไทยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย  (พ.ศ. 2475- 
ปจจุบัน) แบงเปน 2 ระยะคือ 

2.1 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง-ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (พ.ศ.  
2475-2493) 

2.2 เร่ิมตนแนวคิดใหมในการจัดการศึกษา-ปจจุบัน(พ.ศ. 2494-ปจจุบัน) 
ก.  การศึกษาไทยสมัยโบราณ 

สมัยลานนาและสุโขทัย               1.   
หลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดี บงบอกวาสมัยลานนามีอยูกอน

สมัยสุโขทัย  แตไมสามารถยืนยันไดวาสมัยลานนามีอยูกอนสมัยสุโขทัยนานเทาใด 
หลักฐานท่ีแสดงวาสมัยลานนามีกอนสมัยสุโขทัยคือ 
-  อักษรไทย ในสมัยลานนาพบศิลาจารึกและสมุดประเภทตางๆ จารึกดวย

ภาษาไทยเปนสวนใหญ  ตัวอยางเชน  จารึกในสมัยสุโขทัยมีท้ังเปนภาษาไทยและภาษา
ขอม 

-   เหตุการณทางประวัติศาสตร 
1) ในจารึกสมัยสุโขทัย (หลักท่ี 4 วัดปามะมวง) และในไตรภูมิพระรวง

ปรากฏวาพระยาลิไทไดศึกษาจากนักปราชญแหงลานนาไทย และไดนิมนตพระภิกษุจาก
ลานนาไทยไป ส่ังสอนชาวสุโขทัย  ศรีสัชนาลัย 

2) สมัยลานนาไทย มีการจัดทําสังคายนาคร้ังท่ี 8 ของโลก ในรัชสมัย
ของพระเจาติโลกราช 

การศึกษาสมัยลานนาไทย  พอสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
-  สถานศึกษา  ศึกษาในบาน  ชุมนุมชน  วัดและวัง 
-  วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาในสมัยน้ีคือ “การจัดการศึกษาเพื่อให

สมาชิกของสังคม  มีความสามารถในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ตาง ๆ  เชน  การประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และเปนการจัด
การศึกษาเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมของสังคม  ซ่ึงเปนมรดกท่ีไดสืบตอกันมานมนานแลวให
คงอยูสืบไป”  

-   หลักสูตร  ความรูหรือเน้ือหาวิชา  จําแนกออกเปนสวน ๆ ไดดังน้ี 
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1) พุทธิศึกษา ไดแก ความรูเพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญา 
เชน การสอนวิชาหนังสือ  (มีการสอนอานและเขียนหนังสือไทย)  และความรูทางพุทธ
ศาสนา 

2) อาชีวศึกษา ไดแก ความรูเกี่ยวกับการปกครอง อาชีพท่ีถายทอด
กันภายในครอบครัว หรือ ภายในชมุชน 

3) พลศึกษา ไดแก ความรูเพ่ือสงเสริมพลานามัยและสุขภาพของ
บุคคล เชน วิชาปองกันตัว  วิชาทหาร 

การจัดการศึกษาในสมัยน้ันแบงออกเปน 2 ฝายคือ 
- การศึกษาท่ีจัดใหแกสามัญชนทั่วไป เปนการจัดการศึกษาใหแก                 

ครอบครัว  ชุมชน  วัดและวัง  อาจเปนความรูเกี่ยวกับวิชาหนังสือ  และการประกอบ
อาชีพตาง ๆ 

- การศึกษาท่ีจัดในวัด เปนการศึกษาท่ีมีความมุงหมายเฉพาะ และจัด
ใหแกบุคคลท่ีตองการบวชเรียน  เพื่อใหมีความรูในพุทธศาสนา  ซ่ึงถือวาเปนความรูช้ันสูง
  

การศึกษาที่จัดในวัด                    
  การศึกษาสมัยลานนาที่จัดในวัด มีจุดมุงหมายเพื่อใหประชาชนมีความรู
เร่ือง พุทธศาสนาอยางลึกซ้ึง เปนการศึกษาท่ีจัดใหเฉพาะผูชาย และผูท่ีตองการบวชเรียน
เทาน้ัน มีครู  ผูสอนเปนพระ  แยกเปน 3 ระดับคือ 

- ตุหลวง  คือ  เจาอาวาส ทําหนาท่ีเปนครูใหญ 
- ตุบาลกา คือ พระท่ีมีพรรษาสูงกวา 5 พรรษาข้ึนไป ทําหนาท่ีสอน

หนังสือแก  พระภิกษุและสามเณร 
- ตุหนาน คือ พระที่ออนพรรษา ทําหนาท่ีสอนขะโยมวัด (ศิษยวัด) 

หมายถึง  เด็กท่ีพอแมมาฝากไวเปนศิษย 
  วิชาท่ีสอนแบงออกเปน 2 สวนคือ 

- วิชาหนังสือ เปนความรูข้ันพ้ืนฐาน สําหรับการเรียนวิชาช้ันสูง ไดแก 
ความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนา การสอนอานและเขียนหนังสือไทย ซ่ึงแบงออกเปน 3 
ประเภทคือ หนังสือ  ไทยยวน (หนังสือเมือง)  หนังสือสุโขทัย (หนังสือฝกขาม)  และ
หนังสือขอม (ขอมเมือง) 

- วิชาช้ันสูง ไดแกความรูทางพุทธศาสนา รวมทั้งวิชาชีพช้ันสูง เชน วิชา
ชางฝมือ วิชาพิชัยสงคราม  และโหราศาสตร  ฯลฯ 

วิธีสอน สอนโดยการบอกหรือการเลียนแบบ การทองจําแบบนกแกว  
นกขุนทอง 
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  การศึกษาไทยสมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1781-1921) 
  สาระสําคัญของการศึกษาสมัยสุโขทัย แบงออกเปน 2 สวนคือ 

-   การศึกษาฝายพุทธจักร 
-   การศึกษาฝายอาณาจักร 

  การศึกษาฝายพุทธจักร  มีลักษณะสําคัญดังน้ี 
- มีวัตถุประสงคเฉพาะ  คือความรูทางพุทธศาสนา 
- นักเรียน สวนมากเพศชาย ซ่ึงเปนบุตรหลานของขุนนาง และราษฎร

ท่ัวไปที่  สนใจจะศึกษาเลาเรียนความรูทางพุทธศาสนา 
- ครู  คือ  พระภิกษุ 
- สถานศึกษา  คือ  วัด 

  การศึกษาฝายอาณาจักร  มีลักษณะสําคัญดังน้ี 
- มีวัตถุประสงคเฉพาะ  คือ ความรูดานอักษรศาสตร  หรือวิชาชีพ 

บางอยาง 
- นักเรียน  สวนมากไดแก  เจานาย  และบุตรหลานขาราชการ 
- ครู  ไดแก  นักปราชญในสํานักราชบัณฑิต  หรือผูมีความรูสูงในแขนง 

วิชาตางๆ 
- สถานศึกษา  สวนมากอยูในวัง  และสํานักราชบัณฑิต 

  การศึกษาฝายอาณาจักร  แบงจุดมุงหมายของการศึกษาเปน 2 สวนคือ 
- การศึกษาสําหรับฝายพลเรือน 
- การศึกษาสําหรับฝายทหาร 

  เหตุการณเกี่ยวกับประวัติศาสตรการศึกษาไทยสมัยสุโขทัย 
1) พอขุนรามคําแหงทรงประกาศใหพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ 
2) ป พ.ศ.1826 พอขุนรามคําแหงไดประดิษฐอักษรไทยข้ึนใหม เพราะเห็น

วาตัวหนังสือไทยท่ีดัดแปลงมาจากตัวหนังสือมอญและขอม รูปแบบตัวหนังสือไมสวยงาม 
ไมสะดวกในการเขียน และไมเพียงพอกับเสียงในภาษาไทย วิธีประสมตัวซับซอนยุงยาก 
หนังสือไทยท่ีพอขุนรามคําแหงทรงประดิษฐข้ึนใหมเปนที่แพรหลาย และนิยมในระหวางคน
ไทย เปนรากฐานแหงอักษรศาสตรมาจนปจจุบันนี้ 

3) พอขุนรามคําแหงไดเสด็จประพาสประเทศจีน และนําชางจีนท่ีชํานาญ
การปนถวยชามเขามาต้ังเตาเผาท่ีเมืองสังคโลก ไดประดิษฐถวยชามสังคโลกท่ีงดงาม และ
เลื่องลือมาจนถึงปจจุบัน 

4) หลังจากท่ีพอขุนรามคําแหงทรงประกาศ ใหศาสนาพุทธเปนศาสนา
ประจําชาติ ทําใหศิลปกรรมและปฏิมากรรมมีความเจริญรุงเรืองตามไปดวย ดังจะเห็นได
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5) ในรัชกาลพระยาลิไท  ทรงทํานุบํารุงพุทธศาสนาเปนอยางมาก  เชน 
5.1)  จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ  โดยกําหนดใหมี 2 คณะคือ 

- คณะอรัญวาสี 
- คณะคามวาสี 

5.2) ทรงสละราชสมบัติออกผนวชเปนพระภิกษุช่ัวระยะหนึ่ง เปน
แบบอยางของการบวชเรียนในสมัยตอมา  

5.3) พระยาลิไท ทรงนิพนธหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาช่ือ “ไตรภูมิ
พระรวง” ซ่ึงตกทอดมาถึงปจจุบัน  และเปนท่ียอมรับวาเปนหนังสือวรรณคดีสําคัญเลม
หน่ึง 
 1. สมัยศรีอยุธยา  (พ.ศ. 1893 – 2310) 

   สภาพทั่วไปของการศึกษาไทยสมัยศรีอยุธยากับสมัยสุโขทัยมีสวน
คลายคลึงกันหลายประการ  เชน 

- รูปแบบของการจัดการศึกษาเปนรูปแบบของการศึกษาในสังคมแบบ
โบราณ หรือสังคมแบบปฐมฐาน  (Primitive  Society)  

- เน้ือหาสาระสําคัญของการศึกษาแบงเปน 2 สวนคือ การศึกษาฝายพุทธ
จักร และการศึกษาฝายอาณาจักร 

- สถานศึกษา  ศึกษาในบาน  วัด  วัง  หรือสํานักราชบัณฑิต 
 การศึกษาสมัยศรีอยุธยา  พอสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

- การศึกษาแตกตางไปจากสมัยสุโขทัย การศึกษาสมัยอยุธยาเปนไป
ในทาง   ติดตอกับประชาคมเทาน้ัน เพราะการศึกษาท่ัวไปอยูท่ีวัด โดยพระสอนลูกศิษย
อยูท่ีกุฏิของตน  และตองบิณฑบาตเลี้ยงลูกศิษยดวย 

- ในรัชสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ ทรงกวดขันการศึกษาทางพระศาสนา
มาก บุตรหลานขาราชการคนใดท่ีรับราชการ ตองผานการอุปสมบทกอน ทําใหวัดทุกแหง
เปนโรงเรียน พระภิกษุเปนครูอบรมส่ังสอนลูกศิษย 

- ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช การศึกษาเจริญมาก มีการสอน
ภาษาไทย บาลี สันสกฤต ฝร่ังเศส มอญ พมา เขมร และจีน พระโหราธิบดีไดแตง
แบบเรียนภาษาไทย   ช่ือ  “จินดามณี” 

- สํานักเรียนนอกจากวัดแลวยังมี สํานักราชบัณฑิต ราชสํานัก และ
โรงเรียนมิชช่ันนารี สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงสงมหาดเล็กรุนเด็กเปนจํานวนมาก

 20 



- สมัยศรีอยุธยามีหนวยงานหรือองคการของรัฐ (องคพระมหากษัตริย) 
ทําหนาท่ีในการจัดการศึกษาใหแกประชาชน  มีออกญาพระเสด็จเปนผูบัญชาการกรม
ธรรมการ 

เหตุการณเกี่ยวกับประวัติศาสตรการศึกษาไทยสมัยศรีอยุธยา   
1) ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองคทรงรอบรูศิลปวิทยาอยาง

กวางขวางทั้งดานอักษรศาสตร นิติศาสตร และรัฐศาสตร ทรงสนพระทัยในพุทธ
ศาสนา….. ส่ิงท่ีนาสนใจในสมัยน้ี  คือ 

- การสรางวัด ทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางวัดพุทธวาส (วัดพระศรีสรร
เพชร ปจจุบัน) 

- การสงทูตไปนิมนตพระมาจากลังกา 
- สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เสด็จออกผนวชเปนพระภิกษุช่ัวคราว 

ตามอยางพระยาลิไท สมัยสุโขทัย 
- ทรงโปรดเกลาฯ ใหราชบัณฑิตแตงหนังสือ “มหาชาติคําหลวง” ซ่ึง

เปนวรรณคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนา  
2) รัชกาลพระเจาทรงธรรมมีหนังสือสําคัญ 3 เลมคือ พระไตรปฎก 

กาพย-มหาชาติ  และลิลิตยวนพาย 
3) ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ไดรับการยกยองใหเปน “ยุคทอง

แหงวรรณคดี” การศึกษาทางดานวรรณคดี และภาษาศาสตรเจริญรุงเรืองมาก ศูนยกลาง
ในการจัด การศึกษาคือ วัง การศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งดานอักษรศาสตร จัดอยูใน
พระบรมมหาราชวัง หรือสํานักราชบัณฑิต สมัยน้ีไดรับอิทธิพลจากประเทศตะวันตก มี
การศึกษาภาษาตางประเทศและรับเอาวิทยาการของชาวตางประเทศมาดวย 

เหตุการณสําคัญสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 
- โปรดเกลาฯ ใหพระโหราธิบดีแตง “หนังสือจินดามณี” โดยมีพระ

ประสงคท่ีจะใหคนไทยไดเรียนรูภาษาของตนอยางลึกซ้ึง ทรงเกรงวาคนไทยจะลืมภาษา 
และขนบธรรมเนียมของตน  เพราะในสมัยน้ันมีบาทหลวงเขามาสอนศาสนาและสอน
ภาษา 

หนังสือจินดามณี เปนหนังสือท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับพยัญชนะ สระ และ
การประสมตัวอักษร แบงเปนแม ก กา กน กง กก กด กบ กม เกย เม่ือจบแมเกย อาน
หนังสือออกแลว   ก็ตองศึกษาช้ันสูงมีการแตงรอยแกว โคลง ฉันท กาพย กลอน 
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- มีวรรณคดีเกิดข้ึนหลายเร่ือง ไดแก อนิรุทคําฉันท โคลงกําศรวลศรี
ปราชญ กาพยหอโคลงของพระศรีมโหสถ สมุทรโฆษคําฉันท ลิลิตพระลอ และพงศาวดาร
ฉบับหลวงประเสริฐ 

- มีการติดตอกับตางประเทศดานการศึกษามากข้ึน 
พ.ศ. 2205  ชาวฝรั่งเศสไดต้ังโรงเรียนสอนภาษาตางประเทศใน

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2227 สงคนไทย 4 คน ไปศึกษาวิชากอสราง ชางทํานํ้าพุ ชาง

เงิน และชางทอง 
พ.ศ. 2230  สงคนไทย 5 คน ไปศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย เลอ เฟรต 

ประเทศฝร่ังเศส 
4) รัชกาลพระเจาอยูหัวบรมโกศ  การศาสนาในสมัยน้ีเจริญรุงเรืองมาก 

พระองคทรงสนับสนุนการศึกษาฝายพุทธจักรอยางจริงจัง โปรดเกลาฯ ใหพระอุบาลี พระ
อริยมุณี และพระอันดับอีก 12 รูป ไปชวยฟนฟูพระพุทธศาสนาในลังกา ดานวรรณคดี 
และอักษรศาสตรรุงเรืองมาก มีหนังสือวรรณคดีสําคัญ ๆ เกิดข้ึนหลายเลม เชน กาพยหอ
โคลงเหเรือ กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง  นันโทปนันทสูตร  และบทละครเรื่อง
อิเหนา  เปนตน 

3.  สมัยธนบุรี  (พ.ศ. 2313 – 2325) 
ป พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาแตกเปนคร้ังท่ี 2  บานเมืองวางกษัตริยเปน

เวลา 3 ป จนกระท่ังพระเจาตากสินมหาราชขึ้นครองราชยในป พ.ศ.2315 และสถาปนา
กรุงธนบุรีเปนราชธานี 

  เหตุการณเกี่ยวกับประวัติศาสตรการศึกษาไทยสมัยธนบุรี 
1) ทรงทํานุบํารุงพุทธศาสนาและการศึกษาฝายพุทธจักรใหเจริญรุงเรือง 

ม่ันคง โปรดเกลาฯ ใหนิมนตพระภิกษุมาประชุมพรอมกันท่ีวัดบางหวาใหญ (วัดระฆังโฆสิ
ตาราม) ทรงแตงต้ังพระสังฆราช พระราชาคณะและโปรดเกลาฯใหสรางวัด  โบสถ  วิหาร  
และกุฏิ 

2) ในสมัยน้ีมีแบบเรียนหนังสือไทย 2 เลม คือหนังสือประถม  ก กา และ 
หนังสือประถม มาลา 

4.  สมัยรัตนโกสินทรตอนตน  (พ.ศ. 2325-2411) 
สภาพทางสังคม และรูปแบบของการปกครองและการบริหารราชการ

แผนดินในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน มีลักษณะคลายคลึงกับสังคมสมัยศรีอยุธยา ในรัช
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สภาพทั่วไปของการศึกษาสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  พอสรุปไดดังนี้ 
1) สภาพทั่วไปของการศึกษาสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ.2325-2411) 

มีลักษณะคลายคลึงกับสังคมสมัยศรีอยุธยา สถานศึกษากําหนดใหวัดและบานรับภาระใน
การจัดการศึกษา สวนรัฐหรือราชสํานักควบคุมและใหความอุปถัมภโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การศึกษาฝายพุทธจักร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดโปรดเกลาฯ 
ใหราชบัณฑิตทําหนาท่ีบอกหนังสือพระเณรที่หอพระมณเฑียรในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
และใหมีการสอบไลพระปริยัติ-ธรรมทุก 3 ป หนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีควบคุม
การศึกษาในวัด ไดแก กรมธรรมการ มีผูบังคับบัญชาดํารงตําแหนง  “พระยาพระเสด็จ” 

2) คําวาโรงเรียนในสมัยน้ันมีลักษณะเปน “โรงเรียนแบบโบราณ” มี
ลักษณะสําคัญ  ดังน้ี 

- ต้ังอยูในวัด 
- มีพระเปนครู 
- ไมบังคับ  เปนการเรียนตามความสมัครใจ 
- วิชาท่ีเรียนสวนมากเปนวิชาหนังสือและวิชาเลขเบื้องตน (เลขไทย

โบราณ)  วิชาเหลาน้ีเรียกวาวิชาฝายสามัญศึกษา 
3) การศึกษาสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เร่ิมไดรับผลกระทบกระเทือนจาก

อิทธิพลของจักรวรรดินิยมตะวันตก ต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว 
และมีผลกระทบกระเทือนมากในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จนทําให
ปรากฏเปนหัวเลี้ยวหัวตอของประวัติศาสตรการศึกษาไทย  (พ.ศ. 2394-2411) 

4) โรงทาน ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงสรางข้ึน มี
ลักษณะเปนโรงเรียนประเภทหน่ึง  เพราะเปนสถานที่เผยแพรความรูใหกับประชาชน 
  เหตุการณเกี่ยวกับประวัติศาสตรการศึกษาไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
                   4.1 ระยะเริ่มต้ังกรุงเทพฯ  (พ.ศ.2325-2394) 

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก - 
-  พ.ศ. 2332  สรางวัดพระเชตุพน 
-  พ.ศ. 2337 สรางวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใชเปนสถานที่สอนพระ

ปริยัติธรรมแกพระภิกษุสงฆ 
-  พ.ศ. 2341  พระราชาคณะและราชบัณฑิตสังคายนาพระไตรปฎก 
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-  เกิดวรรณคดีหลายเรื่อง คือ อุณรุทธคําฉันท รามเกียรติ์ และกุมารคํา
ฉันท 

-  รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บานเมืองสงบสุขไม 
มีศึกสงครามเชนสมัยรัชการท่ี 1 มีการทํานุบํารุงศาสนามากยิ่งข้ึน ทรงโปรดเกลาฯ ให
สรางวัดสุทัศน  และสงสมณฑูตไปลังกาไดกิ่งมหาโพธิ์มาปลูก 

ในสมัยน้ีวรรณคดีและอักษรศาสตรมีความเจริญเปนอยางมาก มี
วรรณคดี  เกิดข้ึนหลายเลม คือ อิเหนา รามเกียรต์ิ สังขทอง ไกรทอง พระอภัยมณี นิราศ
นรินทร ลิลิตตะเลงพาย  และกฤษณาสอนนองคําฉันท 

มีการจัดต้ัง “โรงทาน” เปนท่ีจัดอาหารเลี้ยงพระสงฆสามเณร เปนท่ี
บริจาค พระราชทานทรัพยแกคนชราคนพิการ  เปนท่ีแสดงธรรมเทศนา  และสอนหนังสือ
แกคนท่ัวไป 

- รัชกาลพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ชาวตะวันตกไดเขามาใน
ประเทศไทยมากข้ึน รัชกาลท่ี 3 ทรงเห็นวาถึงเวลาแลวท่ีจะตองเรียนรูอารยธรรมตะวันตก 
เจานายหลายพระองคเรงศึกษาวิทยาการใหม ๆ ของชาวตะวันตกมากข้ึน 

ในราชสํานักไดสรางธรรมเนียมความนิยมในการสอนอาน-เขียนให
เจานายรุนเยาว และบุตรธิดาขุนนางที่ถวายตัวต้ังแตยังเปนเด็ก โดยฝกหัดอาน-เขียน
หนังสือไทยและขอมกับอาลักษณท่ีตําหนักแพ เม่ือเรียนจบก็เขารับราชการเปนเสมียน 
และครูสอนหนังสือใหเจานาย รุนเยาวในเวลาตอมา 

เหตุการณเกี่ยวกับประวัติศาสตรการศึกษาไทย สมัยพระนั่งเกลาเจาอยู 
หัว 

- พ.ศ. 2371  มิชชันนารีอเมริกันเขามาสอนศาสนาในประเทศไทย แลว
ยังนําเอาอารยธรรมตะวันตกมาเผยแพรอีกดวย เชน การแพทย การศึกษา และ
ขนบธรรมเนียมตางๆ ทําใหแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตามแบบตะวันตกเร่ิมแพรหลายใน
เมืองไทย เจานายหลายพระองคเร่ิมเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาความรูตาง ๆ จาก
หมอสอนศาสนา 

- พ.ศ. 2378  มิชชันนารีอเมริกัน 3 คน คือ หมอบรัดเลย นายรอบินสัน 
และ  นายจอหนสัน  ต้ังเคร่ืองพิมพหนังสือข้ึนเปนคร้ังแรกท่ีกรุงเทพฯ  แตยังใชการไมได 

- พ.ศ. 2379  ทรงโปรดเกลาฯ ใหปฏิสังขรณวัดพระเชตุพน แลวให
รวบรวมวิชาความรูตาง ๆ จารึกลงบนแผนศิลาเก็บไวในวัด พระองคมีพระราชประสงคจะ
ใหวัดพระเชตุพนฯ  เปนแหลงเลาเรียนวิชาความรูตาง ๆ ท้ังสามัญและอาชีพของ
ประชาชนทั่วไป โปรดใหรวบรวม ตําราตาง ๆ  ซ่ึงสมควรจะเลาเรียนเปนวิชาชีพมาตรวจ
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- วิชาหนังสือ อธิบายลักษณะกาพย กลอน โคลง ฉันท กลอนกลบท และ
โคลงกลอนบทตาง ๆ  พรอมท้ังตัวอยาง  เน้ือเร่ืองประกอบดวยสุภาษิต 

- วิชาแพทย มีตํารายารักษาโรคตาง ๆ ตําราหมอนวด มีภาพประกอบ 
ทรงโปรดใหนําพันธุไมสําหรับใชทํายาตาง ๆ มาปลูกไวเปนตัวอยางดวย 

- วิชาชาง ไดแก ชางเขียนภาพและลาย ชางหลอ ชางปน ชางแกะสลัก          
ชางประดับ 

สวนภาพที่เขียนไวตามฝาผนังเปนตําราของหมวดวิชาตางๆ เชน แพทย
ศาสตร ดาราศาสตร อักษรศาสตร รวมท้ังความรูทางพุทธศาสนา สุภาษิต นิยาย ทําเนียบ
สมณศักด์ิ พัดยศ ตราตําแหนง และทําเนียบหัวเมืองปกษใต ฝายเหนือ ตลอดจน
ขนบธรรมเนียม แบบแผน และกระบวนพยุหยาตรา ทําใหวัดพระเชตุพนเปรียบเสมือน
มหาวิทยาลัยเปดแหงแรกของไทย และ  เหตุท่ีรัชกาลท่ี 3 ทรงโปรดใหรวบรวมความรูตาง 
ๆ ไวท่ีวัดน้ี อาจเปนเพราะพระองคทรงวิตกวาวิทยาการตาง ๆ ของไทยจะสูญหายไป 
เพราะคนไทยมีนิสัยหวงแหนวิชา และอิทธิพลของจักรวรรดินิยมตะวันตกเขามาเผยแพร
ในประเทศไทยมากขึ้น เกรงวาคนไทยจะหันไปสนใจความรูใหมจนลืมความรูเกา  อาจทํา
ใหเอกลักษณของไทยถูกทําลาย 

- พ.ศ. 2380  มีการปลูกฝกันโรคฝดาษ โดยแพทยมิชชันนารีชาว
อเมริกัน นับไดวาเปนการเริ่มตนดานวิชาการแพทยสมัยใหมในประเทศไทย ในปเดียวกัน
น้ีเอง หมอบรัดเลยต้ังโรงพิมพและคิดทําตัวอักษรไทยไดสําเร็จ  โดยสงไปทําตัวพิมพท่ี
เมืองนอก จนถึง พ.ศ. 2384 จึงหลอตัวพิมพอักษรไทยไดในประเทศไทย 

การพิมพหนังสือไทยในสมัยน้ี สวนมากพวกมิชชันนารีใชพิมพหนังสือ
สอนศาสนา ปรากฏวาใชในราชการเพียงครั้งเดียว คือ พ.ศ. 2382 รัชกาลท่ี 3 จาง        
โรงพิมพหมอบรัดเลย พิมพประกาศหามสูบฝน  เปนใบปลิว 9,000 ฉบับ 

รัชกาลท่ี 4 ขณะน้ันทรงผนวชอยูท่ีวัดบวรนิเวศฯ ทรงเห็นประโยชน
ของการพิมพหนังสือมาก จึงโปรดใหส่ังเคร่ืองพิมพมาต้ังไวท่ีวัดบวรนิเวศฯ นับเปนโรง
พิมพแหงแรกของไทย ทรงพิมพหนังสือทางพุทธศาสนา  จนมาถึงรัชกาลท่ี 4 ทรงโปรด
เกลาฯ ใหต้ังโรงพิมพหลวงเพื่อใชในราชการ 

- พ.ศ. 2385 มีการออกหนังสือพิมพเปนคร้ังแรก ช่ือ “บางกอกกาเลน
เดอร” (Bangkok  Galender) 

- พ.ศ. 2387 ออกหนังสือพิมพไทยรายเดือนช่ือ      “บางกอกรีคอรเดอร” 
(Bangkok Recorder) 
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ระยะหัวเลี้ยวหัวตอ  (พ.ศ. 2394-2411) 4.2  
เร่ิมตนเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการศึกษาไทย ซ่ึงเดิมเปนการศึกษา

แบบ อรูปนัย  มาเปนการศึกษาแบบรูปนัย  มีความคิดริเร่ิมปฏิรูปการศึกษาตาม
แบบอยางชาวตะวันตก 

รัชกาลท่ี 4 ทรงสนพระทัยในความรูของชาวตะวันตก สมัยท่ีทรง
ผนวชไดเชิญมิชชันนารีฝายโรมันคาธอลิค และโปรเตสตันทมาบรรยายเรื่องศาสนาคริส
เตียน ทรงศึกษาภาษาละตินจากมิชชันนารีชาวฝร่ังเศส คือ สังฆราชปาเลกัว (Pallegoix) 
และทรงศึกษาภาษาอังกฤษ เลข ภูมิศาสตร ดาราศาสตร และวิชาการพิมพจากมิชชันนารี
อเมริกัน พระองคทรงเผยแพรความรูสมัยใหมโดยปริยายในการแสดงพระธรรมเทศนา 
และพิมพตัวหนังสือออกเผยแพรแกคนไทย 

ในสมัยน้ีวัดบวรนิเวศวิหารกลายเปนศูนยกลางของการศึกษาเลา
เรียนและเผยแพรความคิดสมัยใหม (ทรงดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เม่ือ 
พ.ศ. 2379 ขณะดํารงพระยศเปนสมเด็จเจาฟามงกุฎ) ซ่ึงนับต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 1 เปนตน
มา ศูนยกลางการศึกษาสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  อยูในพระบรมมหาราชวัง  และวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม 

เหตุการณเกี่ยวกับประวัติศาสตรการศึกษาไทยในระยะหัวเลี้ยวหัวตอ 
- รัชกาลท่ี 4  ทรงสนพระทัยการศึกษาความรูสมัยใหมอยางกวางขวาง 
- ทรงตระหนักในอิทธิพลของจักรวรรดินิยมตะวันตกวาเปนภัยตอ

ประเทศชาติทรงเห็นวาถึงเวลาแลวตองปรับปรุงการศึกษาใหทันสมัย รัชกาลท่ี 4 จึงได
เผยแพรความรูสมัยใหมดวยพระองคเองตั้งแตยังทรงผนวช 

- ทรงริเร่ิมธรรมยุตินิกาย 
- ประกาศต้ังโรงพิมพหลวง 
- ป พ.ศ.2405 ไดจางนาง แอนนา เลียว โนเวนส เปนครูสอน

ภาษาอังกฤษในวัง และต้ังโรงเรียนขึ้นในพระบรมมหาราชวัง 
ข.   การศึกษาไทยภายใตการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และระบอบ 

ประชาธิปไตย 
การศึกษาไทยภายใตการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช (พ.ศ.  1. 

แบงออกเปน 2 สมัย คือ 2411-2475)  
1.1 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2411-2453) 

แบงออกเปน 2 ระยะคือ 
- กอนต้ังกระทรวงธรรมการ  (กระทรวงศึกษาธิการ)  พ.ศ. 2411-

2435  

 26 



- หลังต้ังกระทรวงธรรมการ   พ.ศ. 2435-2453 
1.2 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2453-2468) 

และพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2468-2475)  แบงออกเปน 3 ระยะคือ 
-   ตนสมัยรัชกาลท่ี 6   (พ.ศ. 2453-2459) 
- ปลายสมัยรัชกาลท่ี 6   และตนสมัยรัชกาลท่ี 7   (พ.ศ.  2 459 - 

2469) 
- ปลายสมัยรัชกาลท่ี 7  (พ.ศ. 2469-2475) 
การศึกษาไทยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย (พ.ศ.  2475  2.  

ปจจุบัน) แบงเปน 2 ระยะคือ 
                         - หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง-ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2   
(พ.ศ. 2475-2493) 

    2.1 เร่ิมตนแนวคิดใหมในการจัดการศึกษา-ปจจุบัน  (พ.ศ.  
2494-ปจจุบัน) 

3. การศึกษาไทยภายใตการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช (พ.ศ. 
2411-2475) 

    3.1   รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.  
2411-2453) 

     การเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม  
เกลาเจาอยูหัว เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงทางดานสังคม การปกครอง การคลัง และดานการศาล รวมถึงอิทธิพล
ภายนอกประเทศ การเปลี่ยนแปลง  ท่ีเกิดข้ึนจําแนกออกไดดังน้ี 
                        การเปลี่ยนแปลงทางดานรูปแบบของการศึกษาพระบาทสมเด็จพระ 
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให ต้ังโรงเรียนหลวงขึ้นใน
พระบรมมหาราชวัง ในป พ.ศ.2414 นับเปนโรงเรียนแรกที่มีข้ึนตรงตามศัพท “โรงเรียน” 
คือมีลักษณะแตกตางจากโรงเรียนแผนโบราณหรือโรงเรียนวัด มีสถานท่ีซ่ึงจัดไว       
โดยเฉพาะ มีฆราวาสเปนครู ทําการสอนตามเวลาที่กําหนด วิชาที่สอนมี ภาษาไทย 
ภาษาตางประเทศ  และวิชาอื่น ๆ ท่ีไมเคยสอนในโรงเรียนแผนโบราณ  โดยมีความมุง
หมายเพ่ือใหกุลบุตรมีความรูความสามารถพอที่จะเขารับราชการได 

การจัดต้ังโรงเรียนแผนใหมนับเปนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาดาน
รูปแบบของการจัดการศึกษา เปนการศึกษาแบบรูปนัย (Formal Education) นับต้ังแต 
พ.ศ.2414เปนตนมา   การศึกษาไดเปลี่ยนรูปแบบเปนการศึกษาแบบรูปนัย ตามลําดับ  
เชน 
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- พ.ศ. 2414 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเรียบเรียง “หนังสือ
แบบเรียนหลวง”  สําหรับเปน “หลักสูตรวิชาช้ันตน”  ทําใหการเรียนการสอนเริ่มตนมีแบบ
แผนรัดกุมยิ่งข้ึน 

- พ.ศ. 2427 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหคิดแบบวิธีไลหนังสือไทย 
(การสอบไลหรือการวัดผลการศึกษา)  ข้ึนเปนคร้ังแรก 

- พ.ศ. 2428 กําหนดหลักสูตรประโยค 1 และประโยค 2 นับเปนการ
เร่ิมตนปรับปรุงหลักสูตรอยางมีแบบแผนรัดกุมยิ่งข้ึนเปนคร้ังแรก 

- พ.ศ. 2438 มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ังหน่ึง มีการแบงข้ันตอน
ของการศึกษาไวอยางชัดเจนและเปนการเริ่มตนของการกําหนดระบบโรงเรียนไวอยาง
ชัดเจน 

- พ.ศ. 2441 จัดทําโครงการศึกษาฉบับแรก และมีการปรับปรุงแกไข
ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

ภายหลังท่ีมีการนําโครงการศึกษาฉบับ พ.ศ.2411 แลวมีการปรับปรุง
แกไขโครงการศึกษา  และหลักสูตร 3 คร้ัง  คือ  พ.ศ. 2445,  พ.ศ. 2450  และ  พ.ศ. 
2452 

การเปลี่ยนแปลงทางดานวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา จําแนก 
ออกเปน 2  ประเด็นคือ 

- วัตถุประสงคทางดานนักเรียนหรือบุคคลท่ีจะมีโอกาสได รับ
การศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใคร 

- วัตถุประสงคทางดานการนําเอาผลของการศึกษาไปใชพิจารณาวา
ผลของการศึกษานําไปใชเพ่ือประโยชนอะไร 

วัตถุประสงคทางดานนักเรียนหรือบุคคลท่ีจะมีโอกาสไดรับการศึกษา 
แบงออกเปน  2  ระยะคือ  

- ระยะแรก  คือการจัดการศึกษาภายในพระบรมมหาราชวัง 
(พ.ศ.2414-2427) โดยมีวัตถุประสงคสําคัญคือ  การจัดการศึกษาสําหรับบุตรหลานของ
เจานายและขาราชการเทาน้ัน 

- ระยะที่สอง คือการจัดการศึกษาสําหรับปวงชน (พ.ศ.2427- 2453) 
โดยมีวัตถุประสงค คือการขยายการศึกษาออกไปใหกวางขวาง เพ่ือประชาชนทุกคนไดมี
โอกาสศึกษาเลาเรียนอยางทั่วถึง 

- พ.ศ. 2427 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังโรงเรียนหลวง
สําหรับราษฎรข้ึนเปนแหงแรกท่ีวัดมหรรณพาราม 
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- พ.ศ. 2429  มีโรงเรียนในกรุงและหัวเมืองรวม 34 แหง ครู 81 คน 
นักเรียน 1,994 คน โรงเรียนในพระนครมีช่ือเสียง 5 แหงคือ โรงเรียนพระตําหนักสวน
กุหลาบ โรงเรียนมหาธาตุวิทยาลัย โรงเรียนสราญรมย โรงเรียนสุนันทาลัย และโรงเรียน
แผนที่ โรงเรียนเหลาน้ี   สังกัดกรมศึกษาธกิาร  ซ่ึงต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2430 

- พ.ศ. 2431 หลังจากต้ังกรมศึกษาธิการในป พ.ศ. 2530 ในปตอมา
ไดมี คําส่ังยกเลิกการใช “แบบเรียนหลวง 6 เลม” ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจาร
ยางกูร) ใหใช  “แบบเรียนเร็ว”  ของกรมศึกษาธิการ 

- พ.ศ. 2432  ต้ังโรงเรียนแพทยข้ึน  เรียกวา  โรงเรียนแพทยากร 
- พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรด

เกลาฯ ใหมีประกาศต้ังโรงเรียนมูลศึกษาข้ึนในวัดท่ัวไป เพ่ือขยายการเรียนหนังสือไทยให
แพรหลายและเปนแบบแผนยิ่งข้ึน  และต้ังโรงเรียนฝกหัดครูเปนคร้ังแรก 

- พ.ศ. 2437 กรมขุนดํารงราชานุภาพ (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ) ทรงเรียกรองใหจัดต้ังโรงเรียนขาราชการพลเรือน ทําใหมี
โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเกิดข้ึน ภายใตการดูแลของกระทรวงมหาดไทย (ในป พ.ศ. 2453 
ไดเปลี่ยนเปนโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใน พ.ศ. 2459) 

- พ.ศ. 2439 ต้ังโรงเรียนราชวิทยาลัยข้ึนท่ีบานสมเด็จเจาพระยา 
จัดเปน โรงเรียนประจําสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อบรมนักเรียนตามวิธีการของ
ประเทศตะวันตก เพ่ือสงไปศึกษาตอในยุโรป  และเขารับราชการในกระทรวงตาง ๆ 

- พ.ศ 2444  จัดต้ังโรงเรียนบํารุงสตรีวิชา 
- พ.ศ. 2446  สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  ไดโปรดเกลา

ฯ  ใหจัดต้ังโรงเรียนราชินี 
- พ.ศ. 2450  มีการเปดแผนกฝกหัดครูหญิงข้ึนเปนคร้ังแรกท่ี

โรงเรียนมัธยมสตรีวิทยา 
การเปลี่ยนแปลงทางดานหนวยงานที่ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการจัด

การศึกษา 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเริ่มปฏิรูปการศึกษา

ต้ังแตป พ.ศ. 2414 ทรงโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังโรงเรียนขึ้นในพระบรมมหาราชวัง และกรม
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค  มีการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษา  ดังนี้ 

กอนต้ังกระทรวงธรรมการ (พ.ศ. 2411 – 2435) มีหนวยงานท่ีทํา
หนาท่ี รับผิดชอบจัดการศึกษา 3 หนวยงานคือ 
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- กรมธรรมการ หรือ กรมธรรมการสังฆการี เปนหนวยงานเดิมท่ีมีมา
ต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ทําหนาท่ีเกี่ยวกับการศึกษาทางฝายพุทธจักร มีหนวยงานใน
สังกัด 2 หนวยงาน  คือ  กรมสังฆการี  และกรมราชบัณฑิต 

- กรมพระอาลักษณ ขาราชการในกรมน้ีมีหนาท่ีสอนหนังสือไทย 
สอนคิดเลข  และขนบธรรมเนียมราชการ 

- กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค ในระยะแรกพระบาทสมเด็จ     
พระจุลจอมเกลาฯ ทรงบังคับบัญชาและฝกอบรมขาราชการท่ีจะเขาทําการในกรมทหาร
มหาดเล็กฯ ดวยพระองคเอง ตอมาทรงโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรมวงศเธอกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ดํารงตําแหนงแทน 

โรงเรียนที่อยูในสังกัดกรมมหาดเล็กฯ  มี 5 แหงคือ 
- โรงเรียนหลวงของพระยาศรีสุนทรโวหาร 
- โรงเรียนนายทหารมหาดเล็กท่ีตําหนักสวนกุหลาบ 
- โรงเรียนทําแผนท่ี 
- โรงเรียนของพระเจาลูกยาเธอ 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ในป พ.ศ. 2414 ทรงโปรดเกลาฯ ใหต้ังโรงเรียนหลวงแหงแรก เปน

โรงเรียนสอนภาษาไทย หรือโรงเรียนหลวงของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยาง
กูร) ทําหนาท่ีเปนอาจารยใหญ เม่ือคร้ังเปนหลวงสาระประเสริฐ ไดเรียบเรียง “หนังสือ
แบบเรียนหลวงขึ้น 6 เลม ไดแก มูลบทบรรพกิจ วาหนิต์ินิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน 
ไวพจนพิจารณ และ พิศาลการัณต ใชเปน  “หลักสูตรวิชาช้ันตน”  

- ป พ.ศ. 2427  ไดจัดใหมีการสอบไลข้ึนเปนคร้ังแรก ท่ีโรงเรียนพระ
ตําหนักสวนกุหลาบ ซ่ึงขณะนั้นไดปรับปรุงเปนโรงเรียนขาราชการพลเรือนแลว ขาหลวง
เปนผูสอบความรูนักเรียน  ต้ังแตมูลบทบรรพกิจไปจนจบพิศาลการันต  ผูสอบผานจะได
ประกาศนียบัตร 

- ในปน้ีไดจัดต้ังโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรขึ้นตามวัดหลายแหง 
แหงแรกคือ  โรงเรียนวัดมหรรพาราม   

- ในป พ.ศ. 2430  ทรงโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังกรมศึกษาธิการ เพื่อ
รวบรวม ขาราชการ และงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไวดวยกัน และใหโอน
โรงเรียนซ่ึงอยูในสังกัดกรมทหารมหาดเล็กฯ มาอยูในสังกัดกรมศึกษาธิการ มีโรงเรียนใน
สังกัดกรมศึกษาธิการท้ังหมด  34 แหง เปนโรงเรียนสวนกลาง 5 แหงคือ โรงเรียนพระ
ตําหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนมหาธาตุวิทยาลัย (โรงเรียนพระปริยัติธรรม เดิม) โรงเรียน
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- ป พ.ศ. 2432 (ร.ศ. 108) ทรงโปรดเกลาฯ ใหต้ัง “กรมธรรมการ” 
ทําหนาท่ีบังคับบัญชากิจการที่เกี่ยวของในพระสงฆ และบังคับบัญชาการโรงเรียน และ
โรงพยาบาลทั่วราชอาณาเขต 

 หลังต้ังกระทรวงธรรมการ  (พ.ศ. 2435-2453)  
- ป พ.ศ. 2435 ทรงโปรดเกลาฯ ใหต้ังกระทรวงธรรมการ เปน

หนวยงานบริหารราชการสวนกลาง  แบงออกเปน 5 กรมคือ 
-  กรมธรรมการกลาง 
-  กรมศึกษาธิการ 
-  กรมพยาบาล 
-  กรมพิพิธภัณฑ 
-  กรมสังฆการี 

- ป พ.ศ. 2441 ไดมีการจัดทําโครงการศึกษาชาติ โดยรวบรวม
ความเห็นของพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ  ตอมาดํารงตําแหนงเปนเจาพระยาพระเสด็จ        สุ
เรนทราธิบดี  (ม.ร.ว. เปย มาลากุล) นับเปนข้ันแรกของการกําหนดแบบแผน หรือแผน
หลักเปนแผนการ (Plan) ท่ีใชเปน  หลักฐานในการจัดการศึกษาของชาติไทย 

- ป พ.ศ. 2447 จัดต้ัง “สามัคคยาจารยสมาคม” เปนองคการวิชาชีพ
ทางการศึกษา” (Professional Organization) แหงแรกท่ีริเร่ิมจัดต้ังโดยคณะครูอาจารย
หรือบุคคลท่ีมีอาชีพเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ไมไดเปนหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีจัด
การศึกษาโดยตรง แตมีสวนชวยเหลือดานการฝกหัดครู และการจัดต้ังสโมสรตาง ๆ ท่ีเปน
ประโยชน เชน สโมสรชาง สโมสรกรีฑาและดนตรี สโมสรผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตอมา
สามัคคยาจารยสมาคมไดพัฒนามาเปน   คุรุสภา 

- ป พ.ศ.2450 มีการเปดแผนกฝกหัดครูหญิงข้ึนเปนคร้ังแรกท่ี
โรงเรียนมัธยมสตรีวิทยา (นับเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาสตรีแหงแรกท่ีรัฐบาลจัดต้ังข้ึน) มี
การปรับปรุงหลักสูตรในระดับตาง ๆ ทั้งสายสามัญและสายวิสามัญ 

- ป พ.ศ. 2452 มีการปรับปรุงหลักสูตร และเพิ่ม “ช้ันมัธยมสูง” ตอ
จากช้ันมัธยมศึกษา  นับเปนความรูเทียบเทาช้ันตนของมหาวิทยาลัย 

1.2 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2453-2468) 
และพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2468-2475) 

เหตุการณเกี่ยวกับประวัติศาสตรการศึกษาไทยสมัยรัชกาลท่ี 6  และ 
รัชกาลท่ี 7  แบงออกเปน 3 ระยะคือ 
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 -  ตนสมัยรัชกาลท่ี 6  (พ.ศ. 2453-2459) 
 -  ปลายสมัยรัชกาลท่ี 6  และตนสมัยรัชกาลท่ี 7  (พ.ศ. 2459-2469) 
 -  ปลายสมัยรัชกาลท่ี 7  (พ.ศ. 2469-2475) 

ตนสมัยรัชกาลท่ี 6  (พ.ศ. 2453-2459)  มีเหตุการณสําคัญ ๆ เกิดข้ึน
ดังน้ี 

- ประกาศต้ังโรงเรียนขาราชการพลเรือนของรัชกาลท่ี 5 เปนการ
ปรับปรุงโรงเรียนขาราชการพลเรือนเดิม เพ่ือใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน และเพื่อเปน
พระราชานุสรณแดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีจุดมุงหมายสําคัญคือ 
นอกจากการฝกหัดวิชาขาราชการพลเรือนสําหรับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง      
นครบาลแลว สมควรขยายโรงเรียนใหกวางขวางออกไป สําหรับสงคนไปรับราชการทุก
กระทรวงทบวงกรม 

- ประกาศต้ังจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2459 
ใหข้ึนอยูในสังกัดกระทรวงธรรมการ ปแรกมี 4 คณะคือ คณะแพทยศาสตร คณะ        รัฐ
ประศาสนศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตร 

- การปรับปรุงสวนราชการของกระทรวงธรรมการระหวางป 
พ.ศ.2453-2459 

- ปรับปรุงโครงการศึกษาชาติ ระหวาง พ.ศ. 2453-2459 มีการแกไข
และปรับปรุงโครงการศึกษาชาติ 2 คร้ัง คือ 
   คร้ังท่ี 1 ป พ.ศ. 2456 ประกาศใชโครงการศึกษา พ.ศ. 2456 
   คร้ังท่ี 2 ป พ.ศ. 2458 ประกาศใชโครงการศึกษา พ.ศ. 2458 

- ป พ.ศ. 2454 ต้ังกองลูกเสือข้ึนคร้ังแรกในประเทศไทย กระทรวง
ธรรมการ กําหนดวิชาลูกเสือในหลักสูตรของโรงเรียน 

ปลายสมัยรัชกาลท่ี 6 และตนสมัยรัชกาลท่ี 7 (พ.ศ. 2459-2469) มี
เหตุการณสําคัญ ๆ เกิดข้ึน  ดังนี้  

- ระหวางป พ.ศ. 2459-2469  ปรับปรุงสวนราชการในกระทรวง
ธรรมการ 6 คร้ัง ป พ.ศ. 2469  โปรดเกลาฯ ใหโอนกรมธรรมการมาขึ้นกับ
กระทรวงศึกษาธิการตามเดิม 

- ป พ.ศ. 2461 ประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร มี
สาระสําคัญคือ โรงเรียนราษฎรทุกแหงจะตองจดทะเบียนและอยูในความควบคุมดูแลของ
เจาหนาท่ีตองปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของเจาหนาท่ีการศึกษา  ซ่ึงกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติ 
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- ป พ.ศ. 2461 ปรับปรุงขอบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ เพื่อใหการ
ลูกเสือเปนระเบียบยิ่งข้ึน 

- ป พ.ศ.2463 จัดต้ังกรมตําราทําหนาท่ีตรวจและแตงแบบเรียน 
จัดต้ังหองสมุดประชาชนและจัดใหมีท่ีจําหนายแบบเรียน 

- ป พ.ศ. 2464  ปรับปรุงโครงการศึกษาแหงชาติ 
- เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2464 ประกาศใชพระราชบัญญัติ

ประถมศึกษา ฉบับแรก 
- ป พ.ศ. 2465 สภากาชาดไทยจัดต้ังอนุสภากาชาด โดยมี

จุดมุงหมายสําคัญเพื่อเกลี้ยกลอมเด็กใหเปนสมาชิก ปลูกฝงใหเปนผูมีเมตตากรุณาตอ
เพ่ือนมนุษย เด็กท่ีเปนสมาชิก คือเด็กหญิง-ชาย ท่ีมีอายุระหวาง 7-17 ปบริบูรณ 

- ป พ.ศ. 2468  ตนสมัยรัชกาลท่ี 7  เร่ิมตนโครงการสุขาภิบาลใน
โรงเรียน เปนโครงการทดลองของสมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟากรมขุนสงขลานครินทร 
มีจุดมุงหมาย คือ มุงฝกหัดใหเด็กเขาใจการสุขาภิบาลและการสาธารณสุข ระยะเริ่มแรก
ได รับความชวยเหลือจากสภากาชาดไทย จัดเจาหนาท่ีอนามัยมารวมปฏิบัติการ 
กระทรวงศึกษาธิการจัดเจาหนาท่ี แพทยสุขาภิบาล  โรงเรียนออกตรวจรักษาอนามัยของ
นักเรียน 

ปลายสมัยรัชกาลท่ี 7  (พ.ศ. 2467-2475) มีเหตุการณสําคัญเกิดข้ึน
ดังน้ี 

- ป พ.ศ. 2471 ปรับปรุงระเบียบและหลักสูตรการฝกหัดครู และ
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีมีอุปนิสัยและ
ความสามารถตางกันไดเลือกเรียนตามความสมัครใจ และชวยใหนักเรียนช้ันประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-ม.8) มีความพรอมดานวิชาการที่จะศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา 

- ป พ.ศ. 2471 ปรับปรุงวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการสอนวิชาพล
ศึกษา และโอนงานจัดการสอนพลศึกษาตามโรงเรียนตาง ๆ ไปข้ึนตรงตอกรมวิสามัญ
ศึกษา 

- ป พ.ศ. 2473 ไดต้ังกรมวิชาการ โดยรวมงานของกรมตําราและ
งานแผนกอื่น ๆ บางแผนกเขาดวยกัน 

ยกเลิกเก็บเงินศึกษาพลี (เงินท่ีเก็บจากชายฉกรรจ ทุกคนที่มีอายุ
ระหวาง 18-60 ป เพ่ือนําไปใชจายในกิจการของโรงเรียนประชาบาล) และให
กระทรวงการคลังมหาสมบัติจายเงินปละ 3 ลานบาทแทนเงินจํานวนนี้ 
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- ป พ.ศ. 2474  ปรับปรุงกระทรวงธรรมการ  เพ่ือใหสอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าของประเทศ โดยการยุบกรมสามัญศึกษา และกรมวิสามัญศึกษา 
กิจการท้ังปวง  ใหข้ึนตรงตอกรมศึกษาธิการ 

- ป พ.ศ. 2475 แกไขระเบียบวาดวยการควบคุมแบบเรียน เพ่ือ
สงเสริมการแตงแบบเรียนใหดีและมีมากข้ึน โรงเรียนจะเลือกใชแบบเรียนเลมใดก็ขอความ
เห็นชอบของเจาหนาท่ีเปนป ๆ ไป  หากผูใดประสงคจะพิมพแบบเรียนสําหรับใชใน
โรงเรียน  ใหสงกระทรวงตรวจอนุมัติเทาน้ัน 

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 คณะราษฎรเขายึดอํานาจเปลี่ยน
ระบอบการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย  

2. การศึกษาไทยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย (พ.ศ.2475-
ปจจุบัน)  แบงออกเปน  2  ระยะคือ 
                   1. หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง-ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 (พ.ศ.2475-
2493) 

2. สมัยเร่ิมตนแนวคิดใหมในการจัดการศึกษาปจจุบัน(พ.ศ. 2 4 9 4 - 
ปจจุบัน) 

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง-ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (พ.ศ.    2.1   
2475-2493) 

เหตุการณตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาไทยระหวาง พ.ศ. 2475-2493   17

1. เหตุการณท่ีเกี่ยวกับแผนการศึกษาชาติ 
ระหวางป พ.ศ. 2475-2488  มีการประกาศใชแผนการศึกษา 2  ฉบับ 

คือ 
- พ.ศ. 2475  ประกาศใชแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 
- พ.ศ. 2479 ประกาศใชแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 

2. การศึกษาข้ันมหาวิทยาลัย 
- พ.ศ. 2476 ไดจัดต้ัง “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง” โดย

อาศัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง พุทธศักราช 2476 
- พ.ศ. 2478  ประกาศใชพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พุทธศักราช 2477 ทําใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงอยูในสังกัดกรมมหาวิทยาลัย 
กระทรวงธรรมการ ยายไปสังกัดสภามหาวิทยาลัย 

3. การศึกษาฝายโรงเรียนราษฎร 
- พ.ศ. 2479  ประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พุทธศัก-              

ราช 2479 
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4. การศึกษาประชาบาลหรือการประถมศึกษา 
- พ.ศ. 2476 รัฐบาลประกาศใช “พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล 

พุทธ-ศักราช 2475” กระทรวงธรรมการจัดการโอนโรงเรียนประชาบาลที่ต้ังอยูในเขต
เทศบาลใหเทศบาลบางจังหวัดไปจัดทําเอง 

- พ.ศ. 2478 กระทรวงธรรมการไดประกาศใชพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษาทั่วราชอาณาจักร  ทําใหการจัดการศึกษาประชาบาลขยายไปทั่วทุกตําบล
เปนคร้ังแรก 

- พ.ศ. 2486  กระทรวงศึกษาธิการไดรับโอนการประถมศึกษาจาก
เทศบาลกลับมาดําเนินการอีกคร้ังหน่ึง 

- พ.ศ. 2487 กระทรวงศึกษาธิการไดทําความตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการโอนการประถมศึกษากลับไปใหเทศบาลจัดทําตอไป
ตามเดิม 

5. การมัธยมศึกษา  เหตุการณท่ีเกี่ยวกับการมัธยมศึกษามีดังตอไปน้ี 
- พ.ศ. 2475 กระทรวงธรรมการประกาศใชระเบียบการคัดเลือก

นักเรียนดวยการกําหนดอายุ ทําให มีเกณฑสําหรับกําหนดอายุของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา คือ อายุระหวาง 12-20 ป 

- พ.ศ. 2480  กระทรวงธรรมการไดกําหนดโครงการตาง ๆ เพื่อให
การดําเนินงานทางการศึกษาสอดคลองกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 ปรากฏวา 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและช้ัน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2480 

มีการจัดต้ังโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมขึ้น 2 แหง ท่ี                                (1) 
จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสงขลา 
                               - พ.ศ. 2481  ไดเปดการสอนหลักสูตรแผนกอุดมศึกษาข้ึน  ใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง เพื่อชวยใหนักเรียน
นักเรียนท่ีตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และเปนผลอันสืบเน่ืองมาจากประกาศใช
แผนการศึกษาชาติพ.ศ 2479 อีกดวย 

6. ผลสืบเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารประเทศ เม่ือ 
พ.ศ.2476 รัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2475  ในป พ.ศ. 
2491 ประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2491 ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษาหลายประการ เชน โอนโรงเรียนประถมศึกษาบางสวน
ใหเทศบาลเปนผูจัดการเรงรัดเกี่ยวกับการศึกษาผูใหญ  มีผลทําใหมีการจัดต้ัง  “กรมประชา
ศึกษา” (กรมสามัญศึกษา)  ในป พ.ศ.2494 (สมบูรณ  พรรณนา ภพ, ม.ป.ป., หนา 45-460) 
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                  2.1 สมัยเร่ิมตนแนวคิดใหมในการจัดการศึกษา-ปจจุบัน (พ.ศ.2494-
ปจจุบัน) 

เหตุการณเกี่ยวกับการศึกษาไทยระหวาง พ.ศ. 2494-ปจจุบัน   
- พ.ศ. 2494  ยกฐานะกองโรงเรียนประชาบาลเปนกรมประชาศึกษา 

ประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติจัดต้ังโรงเรียนมัธยมสามัญศึกษา 
- พ.ศ. 2495  จัดต้ังกระทรวงวัฒนธรรม 

           จัดต้ังกรมวิชาการ 
         จัดต้ังหนวยศึกษานิเทศก 

- พ.ศ. 2497  ต้ังกรมฝกหัดครู 
- พ.ศ. 2499  พระราชบัญญัติสภามหาวิทยาลัยแหงชาติ พ.ศ. 2499 
- พ.ศ. 2500  แบงภาคการศึกษา 
- พ.ศ. 2501  ยุบกระทรวงวัฒนธรรม 
- พ.ศ. 2502  พระราชบัญญัติสภาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2502 
- พ.ศ. 2503  ประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 
- พ.ศ. 2505  ประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับท่ี 3) 
- พ.ศ. 2506  จัดต้ังสํานักงานวางแผนการศึกษา 
- พ.ศ. 2509  โอนโรงเรียนประชาบาลไปสังกัดองคการบริหารสวน 

จังหวัด 
- พ.ศ. 2515  ยุบรวมกรมสามัญศึกษากับกรมวิสามัญศึกษาเขาดวยกัน 
- พ.ศ. 2517  จัดต้ังทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ 
- พ.ศ. 2520  ประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 โดยมี

จุดมุงหมายใหจัดการศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิต เพ่ือมุงสรางเสริมคุณภาพของพลเมืองให
สามารถดํารงชีวิตและ ทําประโยชนแกสังคมไทย 

ในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 จัดการศึกษาเปนระบบ 6: 3: 3 
คือ ระดับประถมศึกษาจัดตอนเดียวใชเวลาเรียน 6 ป ระดับมัธยมศึกษาจัดสองตอน คือ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป  ทําใหการศึกษาภาค
บังคับเหลือเพียง 6 ป 

- พ.ศ. 2521 ประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เปนมหาวิทยาลัยเปดของประเทศไทยแหงท่ีสอง สอนโดยใชส่ือทางไกล ไดแก ส่ือ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และเอกสารที่นักศึกษาใชคนควาดวยตนเอง จึงมีความ
แตกตางกับมหาวิทยาลัย   รามคําแหง คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไมมีการจัดช้ัน
เรียนในมหาวิทยาลัย 
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- พ.ศ. 2522 มีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี 216 ต้ังกรมเพิ่มข้ึนในกระทรวงศึกษาธิการอีก 2 กรม คือ กรมการศึกษานอก
โรงเรียน เพื่อทําหนาท่ีเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา อุดหนุน สงเสริม ประสานงาน 
ใหบริการ และดําเนินงานในดานการศึกษานอกโรงเรียน กับสํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ เพ่ือทําหนาท่ีเกี่ยวกับการวางแผนวิจัย  กําหนด  รักษาและเผยแพร
วัฒนธรรมแหงชาติ 

- พ.ศ.2524-2531 เปนชวงการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เกิดข้ึน
จํานวนมาก ไดแก วิทยาลัยหัวเฉียว (2524) วิทยาลัยคริสเตียน (2526) วิทยาลัย         
ศรีโสภณ และวิทยาลัยวงษชวลิตกุล (2527) วิทยาลัยสยามบัณฑิต และวิทยาลัยรังสิต 
(2528) วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยมิชช่ัน วิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก และวิทยาลัย
พยาบาลเซนตหลุย (2529) วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร และวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2530) 
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยโยนก (2531) โดยในปพ.ศ. 2527 ไดมี
การยกฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจากวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยข้ึนเปนคร้ังแรก คือ 
มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัย หอการคาไทย  และ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- พ.ศ. 2532 จัด ต้ั ง โรง เรี ยนตามโครงการพระราชดํ า ริพระบรม             
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยกรมสามัญศึกษานอมเกลาฯถวาย โรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ีเปดใหมจํานวน 6 โรงเรียน ใหเปนโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ คือ 
โรงเรียนมัธยมพัชรกิ ติยาภา จังหวัดนครพนม โรงเรียนมัธยมจุฑาวัชร จังหวัด
กําแพงเพชร โรงเรียนมัธยมวัชเรศร จังหวัดสุราษฎรธานี โรงเรียนมัธยมจักรีวัชร จังหวัด
สงขลา โรงเรียนมัธยมวัชรวีร จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนมัธยมบุษยนํ้าเพชร  จังหวัด
อุดรธานี 

- พ.ศ. 2533 จัดต้ังโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือโรงเรียนปยชาติพัฒนา ท่ีเขาชะโงก ตําบลพรหมณี 
อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพ่ือใหบุตรหลานของขาราชการทหารและประชาชนที่อยู
ใกลโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดเขารับการศึกษา 

- พ.ศ. 2534 จัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษารวมกับมหาวิทยาลัย ไดแก 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ระหวางกรมสามัญศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา) และโรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยา (ระหวางกรมสามัญศึกษากับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต) 

- พ.ศ. 2535 ประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับท่ี 
2 (วิทยาลัยเกษมบัณฑิตและวิทยาลัยหัวเฉียว  ไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัย) 
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- พ.ศ. 2537 เปนการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูเปนสถาบันราชภัฎ เม่ือ
วันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2537 วุฒิสภาผานความเห็นชอบเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2537 
และประกาศใชอยางเปนทางการในราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2538  
ทําใหเกิดสถาบันการศึกษาแหงใหมคือ  สถาบันราชภัฏ  ต้ังแตวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 
2538  เปนตนไป 

- พ.ศ. 2540 ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับท่ี 16 
ซ่ึงมี  บทบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษามากกวารัฐธรรมนูญทุกฉบับท่ีเคยมีมา โดยในมาตรา 
81 บัญญัติใหรัฐตองจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวการศึกษาแหงชาติอันทําใหเปนปจจัยสําคัญใน
การปฏิรูปการศึกษา 

- พ.ศ. 2542 ประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ท่ีถือเปน
กฎหมายการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยซึ่งจะมีสวนผลักดันอยางสําคัญ ในการ       
ปฏิรูปการศึกษาใหเกิด ผลสัมฤทธิ์ไดในสหัสวรรษใหมน้ี  (สมหมาย  จันทรเรือง, 2544, 
หนา 38-40) 

1.3  พัฒนาการดานการศึกษาของประเทศไทย 
 การศึกษาในประเทศไทยตั้งแตเ ร่ิมสถาปนาราชอาณาจักรไทย มีพื้นฐาน
เชนเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ในแถบตะวันออก คือ วัดและวังเปนสถาบันหลักในการจัด
การศึกษา และการศึกษามีขอบเขตจํากัดเฉพาะชนช้ันสูงหรือคนบางกลุมเทาน้ัน ภายหลัง
ท่ีประเทศไทยเริ่มเปดรับวัฒนธรรมตางชาติ เฉพาะอยางยิ่งชาติตะวันตก จึงไดรับอิทธิพล
การศึกษามาดวย ซ่ึงเห็นชัดเจนในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวท่ี
ทรงปฏิรูปการศึกษาคร้ังใหญ ทําใหการศึกษาของไทยพัฒนาสูความทันสมัยทัดเทียมกับ
อารยประเทศ และไดมีการสานตอจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว สงผลตอ
การพัฒนาระบบการศึกษาของไทยใหกาวหนาและม่ันคงยิ่งข้ึนท่ีสําคัญ ไดแก การเกิด
มหาวิทยาลัยเปนคร้ังแรกและมีการขยายการศึกษาไปสูมวลชนอยางกวางขวาง 
 เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 เปนระบอบประชาธิปไตย 
การศึกษาไดเขามาสูในระบบสากล รัฐธรรมนูญทุกฉบับตางใหการรับรองสิทธิดาน
การศึกษาของประชาชนไวดวย แตท่ีเดนชัด คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 ท่ีมีบทบัญญัติใหจัดทํากฎหมายการศึกษาแหงชาติ เพ่ือเปนกฎหมายที่รองรับการ
ปฏิรูปการศึกษา ท้ังในดานการปรับปรุงโครงสรางการบริหารการศึกษา  การปรับปรุง
กระบวนการจัดการศึกษา และมาตรการในการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงทําใหเกิด
พัฒนาการท่ีสําคัญ ไดแก การจัดต้ังกระทรวงใหมทางการศึกษา การจัดต้ังสํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ท่ีมีผลให
การบริหารการศึกษา มีอิสระและคลองตัว การเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงใหม จากผูสอน
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 ประเทศไทยในอดีตกาล ต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีไดพยายามปรับตัว 
และมีการพัฒนาการในทุก ๆ ดานรวมทั้งดานการศึกษา เพ่ือสามารถแขงขันในประชาคม
โลกได ดังจะเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงดังตอไปน้ี 
 สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 (พ.ศ.2054) ไดมีการตัดสินใจเปนคร้ังแรกวา ตองมี
การปรับตัวเพ่ือทําการคากับประเทศโปรตุเกส ยอมใหโปรตุเกสเชาท่ีเมืองมะละกาของ
ไทย ในขณะนั้นเพื่อทําการคาขาย 
 สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ.2147) ทรงยอมใหฮอลันดา (เนเธอรแลนด) 
เขามาติดตอคาขาย 
 สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ.2205) ไดรับคอนสแตนติน เยรากี ฟอล
คอน พอคาสัญชาติกรีก เขามาชวยบริหารประเทศ ตอมาไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิ
เปนเจาพระยาวิชาเยนทร 
 สมัยรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงตัดสินพระทัย
เปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบการบริหารราชการอยางสําคัญ โดยนํารูปแบบตะวันตกเขาใช
แทนระบบจตุสดมภ (เวียง วัง คลัง นา) มีการจัดต้ังกระทรวง 12 กระทรวง ซ่ึงเปนทาง
แยกสําคัญไปสูการพัฒนาประเทศ 
 กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปพ.ศ.2475 การจัดการศึกษาในประเทศไทย 
ไดยึดถือ “โครงการศึกษา” ซ่ึงประกาศเปนพระบรมราชโองการ และมีฐานะเปนกฎหมาย
เปน  แนวทางการจัดการศึกษามาต้ังแต พ.ศ. 2441 (รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว) ตอมา เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย โดยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด 
จึงไดมีการจัดการศึกษาตามแนวรัฐธรรมนูญ โดยยึดถือ “แผนการศึกษาชาติ” หรือ 
“แผนการศึกษาแหงชาติ” และกฎหมายการศึกษา  เฉพาะเร่ืองตาง ๆ ตลอดจน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ เปนแนวทางใน
การจัดการศึกษา 
 เม่ือเปลี่ยนการปกครองใหม ๆ รัฐบาลพระยามโนปกรณนิติธาดา ไดกําหนด 
แผนการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2475  ซ่ึงมีจุดมุงหมายดังตอไปน้ี 
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 ก) ใหพลเมืองไทยไดรับการศึกษาพอเหมาะแกอัตภาพของตน คือ พอสมควรแก
ปญญาและทุนทรัพย 

 ข) จัดการศึกษาท้ังสามสวนใหพอเหมาะกัน คือ จริยศึกษา อบรมใหมีศีลธรรมอัน
ดีงาม เห็นประโยชนสวนรวมยิ่งกวาสวนตน พุทธิศึกษา ใหมีปญญาความรูความสามารถ 
พลศึกษา  ฝกหัดใหเปนผูมีรางกายแข็งแรง  อนามัยสมบูรณ  มีนํ้าใจเปนนักกีฬา 

ค) ใหการศึกษาท้ังสายสามัญและสายวิสามัญ เพื่อประกอบอาชีพใหเปน
ประโยชนแกบานเมือง สามัญศึกษา ประกอบดวยช้ันประถม 1-4 มัธยมตน 1-4 และมัธยม
ปลาย 5-8 วิสามัญศึกษา จัดสอนวิชาชีพ เชน กสิกรรม หัตถกรรม และ           พาณิชยก
รรม ตอมา เม่ือพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ไดเปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการ
ประกาศใช แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2479 ซ่ึงไดกําหนดความมุงหมายไววา “ให
พลเมืองทุกคนไดรับการศึกษาเพื่อจะไดทําหนาท่ีพลเมืองตามระบอบรัฐธรรมนูญไดเต็มท่ี”  
โดย 

  ก) เปลี่ยนแปลงชั้นเรียนสายสามัญศึกษา ใหช้ันมัธยมปลายจบเพียงมัธยมปท่ี 6 
แทนท่ีจะเปนมัธยมปท่ี 8  สําหรับผูท่ีประสงคจะเรียนตอข้ันอุดมศึกษา  จัดใหมีช้ันเตรียม
อุดมศึกษาข้ึน 

  ข) จัดอาชีวศึกษา ไวรับนักเรียนเมื่อจบช้ันประโยคประถม มัธยมตน  (มัธยมปท่ี 
3) และมัธยมปลาย (มัธยมปท่ี 6) 

 พัฒนาการของการศึกษาไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหั ว                 
ภูมิพลอดุลยเดช  
 ในชวงหาทศวรรษแหงการครองราชยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระหวางป 
พ.ศ. 2489-2539 เปนชวงเวลาที่ประเทศไทยไดพัฒนาการศึกษาเปนอันมากทั้งดาน
ปรัชญา แนวคิด โครงสรางระบบการศึกษา ระบบการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน     
 ระยะแรกท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เถลิงถวัลยราชสมบัติ ประเทศไทยอยู
ในชวงของการพัฒนาประเทศหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ระยะน้ันนานาประเทศไดพยายาม
หาวิธีปองกันและระงับสงครามท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนแสวงหาความรวมมือ
ระหวางประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ในปพ.ศ.2490 ไดมีการจัดต้ังองคการ
สหประชาชาติ ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกในปดังกลาว  
 ในชวงหาปแรกของการครองราชย ประเทศไทยยังคงใชแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.
2479 ซ่ึงกําหนดความมุงหมายไววา “ใหพลเมืองทุกคนไดรับการเลือกเพื่อจะไดทําหนาท่ี
พลเมืองตามระบอบรัฐธรรมนูญไดเต็มท่ี” และนับต้ังแตเสด็จข้ึนครองราชยจนถึงกอนมีการ
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 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2494 กําหนดไววา “รัฐมีความมุงหมายใหพลเมืองไดรับ
การศึกษาพอเหมาะแกอัตภาพ” กลาวคือใหบุคคลไดรับการศึกษาตามควรแกสติปญญา
และทุนทรัพย แผนการศึกษาแหงชาติฉบับน้ี กําหนดเพียง “ใหพลเมืองไดรับการศึกษา” 
โดยมิไดเนนคําวา “ทุกคน” เน่ืองจากเร่ิมมีการขยายการศึกษาภาคบังคับเปน 7 ป ซ่ึงรัฐจะ
ขยายไปพรอมกันทีเดียวท้ังหมดไมได จึงไมอาจเนนจัดการศึกษา “ใหพลเมืองทุกคน” ได
เหมือนแผนการศึกษาแหงชาติฉบับกอน ๆ  
 แผนการศึกษาชาติพ.ศ.2494 กําหนดองคแหงการศึกษาเปนแนวการจัดการศึกษา
เพ่ิมข้ึนเปน 4 ประการ คือ จริยศึกษา พลศึกษา พุทธิศึกษา และหัตถศึกษา และแบง
การศึกษาเปน 5 ระดับ คือการศึกษาข้ันอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เตรียม
อุดมศึกษา และอาชีวศึกษาช้ันสูงและอุดมศึกษา  นอกจากน้ียังไดจัดการศึกษาพิเศษและ
การศึกษาผูใหญ โดยจะมีจุดมุงหมายใหประชาชนอานออกเขียนได และมุงสงเสริมอาชีพ
ความเปนอยูของประชาชนใหสูงข้ึน 
 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 หลังจากการปฏิวัติในเดือนตุลาคม พ.ศ.2501 
คณะปฏิวัติไดปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติใหสอดคลองกับนโยบายที่กําหนดไว     
 พ .ศ .  2502 คณะปฏิ วั ติประกาศต้ังสภาการศึกษาแหงชาติ โดยออกเปน
พระราชบัญญัติสภาการศึกษาแหงชาติ และมอบหมายใหปรับปรุงแผนการศึกษานําเสนอ
คณะรัฐบาล   
 ตอมารัฐบาลไดประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 ซ่ึงเปนแผนฉบับแรก
ท่ีใชคําวา “แหงชาติ” จัดทําข้ึนเพื่อสนองความตองการของบุคคลและสังคมโดนสอดคลอง
กับแผนเศรษฐกิจและแผนการปกครองประเทศ   
 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 กําหนดวา “รัฐมีความมุงหมายใหพลเมืองทุก
คนไดรับการศึกษาตามควรแกเอกัตภาพ” ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญ เพราะแผน
น้ีกําหนดใหเปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองหาทางสนับสนุนบุคคลท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใหได
เรียนสูงสุดตามควรแกสติปญญาความสามารถ 
 การจัดการศึกษาในแผนนี้กําหนดใหมีองคส่ีคลายคลึงกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.
2494 โดยแบงการศึกษาออกเปน 4 ระดับ คือ อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา โดยมุงขยายการศึกษาภาคบังคับเปน 7 ป แตมิไดบังคับทุกทองท่ี 
พยายามขยายการศึกษาดานอาชีวศึกษาใหกวางขวางเพื่อตอบสนองความตองการ
กําลังคนระดับกลางสายอาชีพเพื่อพัฒนาประเทศสนับสนุนใหผูมีความสามารถไดเรียนตอ
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แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษาในชวงพ.ศ.2504-2539   
ระยะที่ 1 (พ.ศ.2504-2509)   

  ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 รัฐบาลไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2504-2509) โดยแบงออกเปน 2 ระยะ คือ พ.ศ.2504-2506 และ 
พ.ศ. 2507-2509 ในระยะแรกนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนพัฒนาการศึกษายังมีการ
ประสานสัมพันธกันนอยมาก  เน่ืองจากการพัฒนาการศึกษาอยูในความรับผิดชอบของ
สภาการศึกษาแหงชาติสวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจอยูในความรับผิดชอบของสภาพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติรับผิดชอบ  โดยมุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  นอกจากน้ียังไดรวม
แผนพัฒนาสังคมในดานสาธารณูปการ ประชาสงเคราะหและสาธารณสุขไวดวย แตไมได
กําหนดนโยบายและโครงการพัฒนาการศึกษาไวเพียงแตกําหนดยอดวงเงินงบประมาณท่ี
จะใชในการจัดการศึกษาเทาน้ัน 
  สําหรับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 1 ไดผนวกเปนสวนหน่ึงใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 1 ระยะท่ี 2 เน่ืองจากรัฐบาลเห็นวาการพัฒนา
ประเทศดานเศรษฐกิจและสังคมจะไมบรรลุผล  ถาหากประชาชนยังขาดการศึกษา การ
วางแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการเศรษฐกิจจึงจําเปนตองประสานกันและมีสวน
สนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 ระยะที่ 2 (พ.ศ.2510-2514)  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2510-514) มุงที่จะ
เพ่ิมรายได และยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนใหสูงข้ึน และเพิ่ม
สาระสําคัญ คือ มุงเนนความสําคัญของการพัฒนาสังคมเพ่ือใหระบบสังคมเจริญกาวหนา
ควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ใหความสําคัญดานพัฒนากําลังคนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การวางแผนการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการดานกําลังคน  

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2510-2514) ไดกําหนด
นโยบายสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาไวโดยมีสาระสําคัญคือ จัดการศึกษาใหสัมพันธ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยคํานึงถึงความตองการดานตาง ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการดานกําลังคน ตลอดจนความรูและเทคนิคในการพัฒนา
สาขาตาง ๆ ขยายการศึกษาภาคบังคับ เนนหนักในการผลิตกําลังคนระดับกลาง ท้ังดาน
ปริมาณและคุณภาพ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา สงเสริมการศึกษาของโรงเรียนราษฎร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ระยะที่ 3 (พ.ศ.2515-2519)   
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  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2515-2519) ได
ขยายขอบเขตของแผนใหครอบคลุมไปถึงนโยบายดานการวางแผนครอบครัวและการมี
งานทํา  นอกจากนั้นยังมีการประสานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงการพัฒนาสังคม
ใหใกลชิดยิ่งข้ึน  

สวนแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2515-2519) เนนหนัก
ดานการเตรียมประเทศชาติใหพรอมกาวสูยุคอักษรศาสตรและเทคโนโลยี  รวมท้ังการ
แกปญหาดานคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาอยางจริงจัง โดยไดกําหนด
นโยบายการพัฒนาการศึกษาสวนรวมไว คือ ปรับปรุงการศึกษาใหสัมพันธกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม    
 การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2517   
  เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว จนเปนท่ีประจักษวาการศึกษาไทยไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของสังคมได จึงจําเปนตองแสวงหาแนวทางใหมในการจัดการศึกษาใหสอดคลอง
กับสภาพการณ แนวคิดดังกลาวไดรับการกระตุนมากข้ึนหลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองคร้ังสําคัญในประเทศไทย 
  เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 รัฐบาลจึงเห็นความจําเปนท่ีจะตองมีการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือใหการศึกษามีบทบาทในการพัฒนาคน แกปญหาสังคม เสริมสราง
และนําประเทศชาติไปสูสังคมท่ีพึงประสงค 
  พ.ศ.2517 คณะรัฐมนตรีไดแตงต้ัง “คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูป
การศึกษา” ทําหนาท่ีพิจารณาเสนอแนวทางการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา ท้ังใน
ระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และลักษณะอื่น ๆ ใหเหมาะสมกับกาลสมัย เพ่ือให
สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระบอบประชาธิปไตย 
  การวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ไดพิจารณาการศึกษาท้ังระบบท้ัง
กระบวนการโดยไมถือวาการศึกษาดํารงอยูดวยตนเองตามลําพัง  หากแตวางอยูบน
พื้นฐานโครงสรางของเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ และถือวา
การศึกษาเปนองคประกอบหน่ึงที่สําคัญอยางยิ่งในการแกปญหาของชาติ และโนมนํา
สังคมไทยไปในแนวทางอันพึงประสงคได การวางพื้นฐานในการปฏิรูปการศึกษาคร้ังน้ี นับ
ไดวาเปนการปฏิรูปการศึกษาท่ียังไมเคยทํามากอนนับต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 5 เปนตนมา 
  คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษาไดเสนอแนวทางปฏิรูป
การศึกษาตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เ พ่ือใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติแตงต้ัง “คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา” เพ่ือจัดทํารายละเอียด 
แนวทางปฏิบัติของหลักการและขอเสนอของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูป

 43 



ระยะที่ 4 (พ.ศ.2520-2524)   
  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520 

ระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2020 แบงเปน 2 ระบบ 
คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน แบงเปน 4 ระดับ คือ กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน การจัดการศึกษาในแตละระดับ
อาจจัดในลักษณะและประเภทตาง ๆ เชน การฝกหัดครู การอาชีวศึกษา การศึกษา
วิชาชีพพิเศษ การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาสงเคราะห และการศึกษาพิเศษ เปนตน 

โครงสรางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2503 ท่ีสําคัญคือ เปลี่ยนประถมศึกษาจาก 7 ป เปน 6 ป โดยจัดเปนตอนเดียว และ
เปลี่ยนมัธยมศึกษาจาก 5 ป เปน 6 ป โดยจัดเปนมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป หรือเรียกวา ระบบ 6-3-3 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520 เร่ิมใชพรอมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2520-2524) ซ่ึงมี
วัตถุประสงคท่ีจะเรงพัฒนาการศึกษาทุกระดับและประเภทใหเหมาะสมกับสภาพที่แทจริง
ของประเทศ และตอบสนองความตองการข้ันพื้นฐาน โดยกําหนดนโยบายและแผนการ
ศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา
เปนสวนใหญ 

ระยะที่ 5 (พ.ศ.2525-2529)   
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2525-2529) ได
กําหนดจุดประสงคในการพัฒนาประเทศ “แนวใหม” โดยการปรับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศใหสามารถรับสถานการณเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ในขณะเดียวกันก็จะ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม ใหมีการกระจายผลการพัฒนาใหถึงมือชาวชนบทที่
ยากจนใหท่ัวถึง และประสานงานพัฒนาเศรษฐกิจใหสอดคลองกับการบริหารความมั่นคง
ของประเทศ 

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 5 มุงพัฒนาการศึกษาท้ังดาน
ปริมาณและคุณภาพ โดยมุงใหการศึกษาเปนการเสริมสรางบุคคลใหมีความรู ความคิด 
และความสามารถในการประกอบอาชีพ มีจริยธรรม คุณธรรม ตลอดจนมีพลานามัย
สมบูรณ รักและธํารงศิลปะความเปนไทยไวตลอดจนกอใหเกิดสํานึกในการอยูรวมกันใน
สังคมอยางสันติสุข ตามวิถีทางประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริยเปนประมุข                         

ระยะที่ 6 (พ.ศ.2530-2534)   
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2530-2534) 
กําหนดเปาหมายการพัฒนา 2 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจและดานสังคม ดานเศรษฐกิจ มี
เปาหมายจะรักษาระดับการขยายตัวใหเพียงพอท่ีจะรับรองกําลังแรงงานใหมท่ีจะเขาสู
ตลาดแรงงานมากขึ้น สวนดานสังคมมีเปาหมาย คือ มุงพัฒนาคุณภาพของคนเพื่อให
สามารถพัฒนาสังคมใหกาวหนามีความสงบสุข และเปนธรรม  สําหรับแผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2530-2534) เปนแผนที่มุงพัฒนาบุคคลใหมีความรู 
ความคิด คุณธรรม พลานามัยท่ีสมบูรณ มีทักษะในการประกอบอาชีพ เปนสมาชิกท่ีดีของ
สังคม และเปนกําลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 ระยะที่ 7 (พ.ศ.2535-2539)  

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2535 มีเปาหมายในการจัดการศึกษาท่ี
มุงเนนการพัฒนาบุคคล 4 ดาน คือ ดานปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม โดยเร่ิมมีผลใช
บังคับในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2535-2539) ซ่ึง
มุงใหความสมดุลแกการพัฒนาทุก ๆ ดาน กลาวคือ มุงรักษาความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในอัตราท่ีเหมาะสม และมีเสถียรภาพควบคูไปกับการกระจายรายไดท่ีเปนธรรม
สูประชากรสวนใหญของประเทศ ขณะเดียวกันก็มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่ิงแวดลอม ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมิใหเส่ือมโทรม 

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2535-2539) มีแนวคิดท่ีจะ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของพลเมือง โดยเนนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ปญญา 
และสุขภาพพลานามัยสมบูรณ มีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถ
พึ่งตนเอง และดํารงชีวิตไดอยางเปนสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2540, หนา 14-23) 
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  1 9แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 7 มีนโยบายและแนวทางพัฒนา
การศึกษาท่ีเรงดวน โดยจะเห็นไดจากการจัดการศึกษาของประเทศ ท่ีผานมาไดมีการ
พัฒนาขึ้นมาระดับหน่ึงท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ แตก็ยังมีปญหาและอุปสรรคอยู
หลายประการ และมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาแหงชาติทั้งในแงของ
หลักการ ความมุงหมาย แนวนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อใหสนองความ
ตองการในการพัฒนาประเทศในอนาคตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังน้ัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จึงไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติฉบับใหม
ข้ึน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดใหความ เห็นชอบในหลักการแลว พรอมกันน้ันได นํามาใชเปน
แนวทางในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) นโยบายใน
แผนดังกลาวท่ีเปนเร่ืองเรงดวนและควรใหความสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2535, หนา 1-4)  มีดังนี้ 

1. เรงปฏิรูประบบบริหารการศึกษา ใหหนวยงานการศึกษาในสวนภูมิภาคและ
สถานศึกษามีอํานาจในการบริหารและการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน รวมถึงการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการเงินและงบประมาณ และใหหนวยงานบริหารสวนกลาง
ทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการวางแผนระดับชาติ การสงเสริมมาตรฐานการศึกษา 
การรับรองวิทยฐานะ การคุมครองผูรับการศึกษา และการใหขอสนเทศทางการศึกษาแก
สาธารณะ รวมท้ังใหชุมชนและประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา 

การดําเนินงานจะตองใหมีคณะกรรมการการศึกษาระดับจังหวัด ซ่ึงมีผูแทน
องคกรเอกชน และองคกรทองถิ่นรวมเปนกรรมการเพื่อวางแผนและจัดการศึกษาของ
จังหวัดใหมีประสิทธิภาพ ดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ให
เอื้อตอการใชทรัพยากรและ การปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ท้ังในระดับชาติ ภูมิภาค 
ทองถิ่นและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนใหสถานศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคล  มีระบบและ
โครงสรางการบริหารที่เปนอิสระโดยอยูในกํากับ 

2. เรงปฏิรูปการฝกหัดครูและการใชครูท้ังในดานการผลิตครู การพัฒนาครูและ
มาตรฐานวิชาชีพครู เพ่ือใหไดคนเกง คนดี เขาสูอาชีพครู มีระบบการผลิตและพัฒนาครู
อยางตอเน่ืองและ   มีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐานวิชาชีพท่ีทําใหครูเกิดความภาคภูมิใจและ
เปนที่ยอมรับของสังคม 

การดําเนินงานจะตองพัฒนาวิทยาลัยครูจํานวนหน่ึงใหเปนสถาบันเฉพาะทาง
ท่ีมีความเช่ียวชาญดานวิชาชีพครู เปนสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเปนศูนยวิชาการ
ของวิชาชีพครู ปรับปรุงระบบการผลิตครูท่ีมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคม มีเจตคติ
และอุดมการณของความเปนครูอยางแทจริง พัฒนาระบบการเลือกสรรและสรางแรงจูงใจ 
เพ่ือใหคนดีคนเกงเขามาเรียนและเขาสูอาชีพครู ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลใน
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3. เรงสนับสนุนและขยายการศึกษาข้ันพื้นฐานใหเด็กทุกคนไดเรียนใหถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เพื่อยกระดับคุณภาพของพลเมืองใหสูงข้ึน ใหมีความรูความสามารถ
ท่ีจะนํามาใชในการดํารงชีวิตอยางราบรื่น ภายใตเง่ือนไขของความเปลี่ยนแปลงในระบบ
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 

ในการดําเนินงานจะตองเรงดําเนินการ และสนับสนุนงบประมาณในเรื่องการ
จูงใจใหนักเรียนเขาเรียนมากขึ้น เชน การใหทุนการศึกษา การแจกอุปกรณการศึกษา การ
สงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน การประชาสัมพันธใหผูปกครองและเด็กเห็น
ความสําคัญของการศึกษารวมทั้งเรงจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนในทุกรูปแบบ 
เพ่ือใหเยาวชนและประชาชนที่เรียนไมจบช้ันมัธยมศึกษาไดมีโอกาสพัฒนาตนเองใหเปนผู
มีความรูความสามารถไมนอยกวาผูจบช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

4. เรงจัดและขยายบริการระดับกอนประถมศึกษาใหกวางขวางอยางมีคุณภาพ
เพื่อใหเด็กทุกคนมีโอกาสเขารับบริการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนประถมศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 

ในการดําเนินงานจะตองมีการขยายการจัดศูนยพัฒนาเด็กใหกวางขวาง เปด
ช้ันเด็กเล็กในโรงเรียนประถมศึกษาใหครบถวน ประสานและรวมกับเอกชนในการจัดช้ัน
อนุบาลใหมากข้ึน 

5. เรงสงเสริมและสนับสนุนและประสานใหเกิดกระบวนการเรียนรูในชุมชน 
ตลอดจนสรางผูนําชุมชนใหมอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีมีความ
ยืดหยุน หลากหลายในรูปแบบและวิธีการใหสอดคลองกับความตองการของบุคคล ชุมชน 
และสังคม ท้ังสามารถจัดการศึกษาใหมีลักษณะตอเน่ืองตลอดชีวิต 

ในการดําเนินงานจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ
และ   องคกรเอกชนเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาแหลง
ความรูขอมูล  ขาวสารการรับและปรับใช ตลอดจนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและ
กัน ซ่ึงมีลักษณะเปนเครือขายการเรียนรู 

6. เรงจัดและขยายบริการการศึกษาขอมูลทุกระดับและประเภทการศึกษา เพื่อให
ผูท่ีมีความบกพรองทางรางกายและจิตใจ รวมท้ังกลุมผูเสียเปรียบทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมไดรับบริการการศึกษาอยางทั่วถึง  โดยเฉพาะการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในการดําเนินงานจะตองจัดและขยายการจัดบริการการศึกษาท้ังในลักษณะ
การจัดใหผูท่ีมีปญหาดังกลาว ไดเรียนรวมในสถานศึกษาโดยท่ัวไป และการจัดต้ังเปน
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7. เรงพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยปรับปรุงและสงเสริมการ
เรียนการสอนทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคใหม และใหนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การพัฒนาเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาประเทศและการรักษาดุลยภาพของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม 

ในการดําเนินงานจะตองพัฒนาหลักสูตร เน้ือหาสาระและกระบวนการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโดยเฉพาะระดับตํ่ากวาอุดมศึกษา ใหเนน
กระบวนการคิดวิเคราะหและแกปญหา รวมทั้งการศึกษาคนควาขอเท็จจริง และการนําไป
ประยุกตใชในชีวิต ประจําวัน และกําหนดใหผูเรียนทุกคนไดเรียนวิชาคณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตรจนถึงระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย สรางแรงจูงใจใหผูท่ีมีความถนัดทางดาน
วิทยาศาสตรไดเรียนทางดานวิทยาศาสตรบริสุทธิ์มากข้ึน สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษา
ผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเพียงพอกับการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง
สรางขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีจําเปนใหเกิดข้ึนในประเทศไทย
และสงเสริมใหมีการเผยแพรขาวสารขอมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให
ประชาชนไดรับรูอยางรวดเร็วกวางขวางและท่ัวถึง 

8. เรงสงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพใหกวางขวาง
มากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาท่ีเปนความตองการของกลุมคน  และการฝกอบรม
ดานตาง ๆ 

ในการดําเนินงานจะตองสงเสริมบรรยากาศการลงทุนทางการศึกษาของ
เอกชนนับต้ังแตการปรับบทบาทของรัฐจากการควบคุมใหเปนการสงเสริมและสนับสนุน
ทางดานวิชาการ และทรัพยากรตามความจําเปน ตลอดจนปรับปรุงและยกเลิกกฎระเบียบ
ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงไมกอใหเกิดผลดีตอการพัฒนาการศึกษาของภาคเอกชน รวมท้ังการ
สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบการตาง ๆ จัดบริการการศึกษาและฝกอบรมเพื่อ
ปรับกําลังคนใหเหมาะสม และเพ่ือปรับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนและสงเสริมสนับสนุนการวิจัย
พื้นฐานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อันนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

9. เรงระดม จัดสรร เพ่ือใชทรัพยากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ให
หนวยงานการศึกษาประสานกับการวางแผนและดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร
จากแหลงตางๆ  มาใชประโยชนทางการศึกษาใหมากที่สุด จัดสรรงบประมาณการศึกษา
ของรัฐ โดยใหความสําคัญแกการศึกษาภาคบังคับการขยายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การ
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แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
 ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 8 ไดยึดความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหลัก คือยึดการพัฒนา “คน” แตมีรายละเอียด
ท่ีแตกตางกันไป  ก็คือ ไดมีการกําหนดวิสัยทัศนดานการศึกษาเนนหนักลงไปที่คน ซ่ึงมี
ประเด็นที่นาสนใจ 4 เร่ืองใหญ ๆ ดังน้ี 
 ประเด็นที่ 1 เปนแผนแหงความหวังและอนาคตของการพัฒนาคนเพ่ือพัฒนา
ประเทศ ขณะน้ีประเทศไทยอยูในฐานะที่ดอยกวาประเทศเพื่อนบานอยางมาก โดย
ประเทศมาเลเซียไดพัฒนานําหนาไทยไปไกลมาก แตท่ีเหนือกวาน้ันก็คือ ประเทศสิงคโปร 
ซ่ึงพัฒนาไปไดไกลกวาประเทศไทย 50 ปแลว แมแตประเทศเวียดนามก็มีความกาวหนา
ในเรื่องการพัฒนาคนสูงกวาประเทศไทย คนเวียดนามมีอัตราสวนการเรียนตอในช้ัน
มัธยมศึกษามากกวาไทย เพราะฉะนั้น แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  ฉบับท่ี 8  จึงเปน
แผนแหงความหวัง และเปนแผนแหงอนาคตของเรา 

แผนแหงความหวังและอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 เดิมเรามุงไปท่ีการพัฒนาประเทศ โดยลืมเร่ืองการพัฒนาคุณภาพคน แตในแผนน้ี
จะเนนมากในเร่ืองคุณภาพของคน การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนอยูแลว ฉะน้ัน 
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 8 จึงมุงหวังใหทุกหนวยงานการศึกษานําแผนฉบับ
น้ีไปสูการปฏิบัติ โดยใชการศึกษาเขามาเปนกระบวนการพัฒนาศักยภาพคน เพ่ือใหคน
ไทยมีคุณภาพ และคนที่มีคุณภาพก็จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

 
                                                                               การพัฒนา 
                                   ประเทศ 
 
                        คุณภาพ 

     ของคน 
 

การศึกษา 
 

                

แผนฯ 8 
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 ประเด็นที่ 2  วิสัยทัศนของการศึกษาไทย  ไดกําหนดไว 3 ประเด็น คือ 
1)  พัฒนามนุษยท่ีสมบูรณ การศึกษามุงพัฒนาคนที่สมดุลท้ังรางกาย ปญญา  

จิตใจ และสังคม  ซ่ึงมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ 3 เร่ือง คือ 
(1) พัฒนาใหคนไทยมองกวาง คิดไกล ใฝดี เปนผูใฝการเรียนรู รูจักคิดและ

วิเคราะห ใชเหตุและผลเชิงวิทยาศาสตร  มีความคิดรวบยอด  มีจินตนาการ  และความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค 

(2) พัฒนาคนไทยใหมีวินัยในตนเอง รับผิดชอบท้ังตอตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม  เคารพและรักษากฎเกณฑของสังคม 

(3) พัฒนาคนไทยใหมีความรูความสามารถและทักษะที่ จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตในโลกยุคโลกาภิวัตน เชน ภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอร เห็นความสําคัญ
ของวิทยาการสมัยใหมควบคูกับภูมิปญญาไทย  

2) การศึกษาสอดคลองกับวิถีชีวิต การศึกษาท่ีจัดใหควร สอดคลองกับความ
ตองการของบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สอดคลองกับความเปนจริงในวิถีชีวิต
ของคนกับธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและคุณคาในสังคมไทย เพ่ือเสริมสรางความเจริญเติบโต
อยางสมดุลท้ังดานสังคม การเมือง การปกครอง รวมท้ังความกาวหนาทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศใหสามารถรวมมือและแขงขัน อันจะทําใหมีการกระจายรายได
ไปสูภาคชนบทมากขึ้น เปนการขจัดชองวางทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ิม
ศักยภาพของมนุษย โดยเฉพาะการศึกษาจะตองสรางคนใหรูจักการสรางงานดวยตนเองมี
โอกาสมีงานทําอยูในทองถิ่นของตนเอง 

เดิมการจัดการศึกษาข้ึนอยูกับผูจัดในระดับกระทรวงเปนคนคิดและออกแบบ 
โดยไมคํานึงถึงความตองการของผูเรียน ซ่ึงเปนความเขาใจผิด ความจริงแลวการศึกษา
เปนเร่ืองของทุกคน เปนสิทธิของผูเรียนที่จะเรียนรู ถาเราแกปญหาน้ีไมตกก็จะพบกับ
ปญหาเด็กหนีเรียนหรือออกจากโรงเรียน เพราะเบื่อหนายการเรียนการสอนในหองเรียน
ซ่ึงไมตรงกับความตองการของพวกเขา 

การศึกษาจะตองสอดคลองกับความตองการของชุมชน สังคม และประเทศ 
และการศึกษาน้ันจะตองเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ถาสังเกตใหดีจะพบวา
เราเรียนเร่ืองส่ิงแวดลอมโดยการทองจํา แตไมสนใจแกปญหานํ้าเสียหนาโรงเรียน หรือ
แมแตกระทรวงผูกําหนดหลักสูตรก็ยังปลอยใหมีนํ้าเสียอยูในกระทรวงเชนกัน 

3) แนวคิดหรือกระบวนทัศนในการพัฒนาการศึกษา จําเปนตองปรับเพื่อใหการ
จัดการศึกษาบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีพึงประสงค ดังน้ี 

(1) การศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหผูเรียนรูจักการเรียนรู รูวิธีแสวงหา
ความรูดวยตนเอง ในรูปแบบและวิธีการหลากหลายตอไปได และรักท่ีจะเรียนรูอยาง
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การเรียนในยุคตอไปจะตองเปนการเรียนตลอดชีวิต เปนการเรียนรูดวย
ตนเองไมใชการเรียนรูแบบมีคนสอน คนสอนจะชวยไดเพียงชวงหน่ึงของชีวิต แต
ตลอดเวลาท้ังหมดของชีวิตจะตองเรียนดวยตนเอง 

(2) เปนการศึกษาท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เรียนตามความ
ตองการของผูเรียน ไมใชเรียนตามความตองการของครู หรือของกระทรวงศึกษาธิการ                        
และใหโอกาสผูเรียนมีบทบาทในการพัฒนาตนเองใหเต็มตามศักยภาพ ใหไดรับการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานแทนการจัดตามศักยภาพของผูจัดหรือหนวยงานที่จัด และ
ตระหนักถึงสิทธิท่ีประชาชนพึงไดรับบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนอยางนอย 

(3) มีรูปแบบการศึกษาท่ี ใหทางออกและทางเลือกท่ีดีแกทุกคน เพื่อสนอง
ความตองการ ความสามารถ และความถนัดของผูเรียน ตลอดจนขอจํากัดและคุณลักษณะ
ท่ีแตกตางของบุคคล ไมใชถนัดอยางหน่ึงแตตองเรียนอีกอยางหน่ึง แมผูเรียนจะมี
ทางเลือกในการศึกษา  มากข้ึน แตตองเนนใหผูเรียนรูจักใชวิจารณญาณในการเลือก
ชองทางที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ และวุฒิภาวะความเปน
มนุษยมากกวาการมุงไดวุฒิบัตรเปนสําคัญ 

(4) ระดมสรรพกําลังทุกสวนในสังคมเพ่ือการศึกษา ทุกสวนของสังคมท้ัง   
ครอบครัว ชุมชน รัฐ เอกชน องคกรเอกชน ส่ือมวลชน จะตองตระหนักถึงความรับผิดชอบ
รวมกันในการจัดการศึกษาทุกข้ันตอน แทนการผลักภาระใหเปนความรับผิดชอบของรัฐ
อยางเดียว แตรัฐตองมีเจตจํานงแนวแนท่ีจะสนับสนุนการลงทุน และสรางโอกาสใหเอื้อตอ
การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางตอเน่ืองและจริงจัง เพราะการศึกษาเปนหัวใจของการ
พัฒนาประเทศ เปนโครงสรางพื้นฐานทางสติปญญาที่สัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลและความ
เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยสวนรวมดวย 

ถาจะทําความฝนใหเปนจริง เราจะตองพยายามระดมทุกสวนของสังคม
เพ่ือการศึกษาหรือ “ทุกคนเพ่ือการศึกษา” (All for Education) ภายใตแนวคิดท่ีวา 
“การศึกษาสําหรับทุกคน”  (Education for All) 

ประเด็นที่ 3 ยุทธศาสตรท่ีจะทําใหไปถึงวิสัยทัศน ส่ิงท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติก็ดี แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติก็ดี หรือแผนปฏิบัติการของ
หนวยปฏิบัติ เชน กระทรวงศึกษาธิการ จะมีการนําไปสูการปฏิบัติเปนผลสําเร็จหรือไม 
ข้ึนอยูกับการท่ีจะตองทํารายละเอียดของวิสัยทัศนใหชัดเจนและสมบูรณวาภายในป 2544 
ผูเรียนจะมีลักษณะอยางไร กระบวนการเรียนการสอนที่เราตองการเห็นควรจะเปนอยางไร 
(รุง แกวแดง, 2543, หนา  46-52) 
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 เม่ือพิจารณาสภาวะการศึกษาไทยในภาพรวมจะเห็นไดวา การศึกษาไทยไดกาว
มาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญและกําลังกาวไปสูอนาคตท่ีทาทาย ผลพวงจากรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนในวง
กวาง สงผลใหมีการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดยเร่ิมมีการปฏิรูปการเรียนรู ท่ีเนน
ความสําคัญท่ีผูเรียน 
 ต้ังแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2545 เปนตนไป การปฏิรูปโครงสรางการบริหารการศึกษาก็
ไดเร่ิมตนข้ึนโดยการจัดต้ังกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสรางใหม ซ่ึงจะตองกระจาย
อํานาจการบริหารและ การจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ขาราชการและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของทุกคนจึงตองเตรียมความพรอมท่ีจะกาวสู
โครงสรางการจัดการศึกษาระบบใหม พรอมกับการสานตอพันธกิจหลักดานการศึกษาท่ีได
มีการริเร่ิมไวแลว นับต้ังแตการดําเนินงานตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงบัดน้ีไดมีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการดําเนินงานไวแลว
อยางชัดเจน ท้ังในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) 
และแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) 
 ภารกิจตอไปจึงเปนการบริหารแผนไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติ ซ่ึงนอกจากจะ
เปนความรับผิดชอบของรัฐบาลโดยตรงแลว ยังข้ึนอยูกับหนวยงานและสถาบันอื่น ทั้งใน
สวนทองถิ่น องคกร  ประชาคมและประชาชน  เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมาย 
 เพ่ือใหการปฏิรูปการศึกษาบรรลุผลสําเร็จ บุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควร
ยึดหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และดําเนินการตามกรอบ
นโยบายของแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) เปนแนวทางไปสูการปฏิบัติ 
เน่ืองจากแผนการศึกษาแหงชาติน้ี เปนการนําสาระของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ และแผนที่เกี่ยวของมาจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรระยะยาว 15 ป ซ่ึงจะ
ใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปของหนวยงานตางๆ เชน 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการอุดมศึกษา แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
เปนตน ตลอดจนแผนปฏิบัติการในระดับพ้ืนท่ีและสถานศึกษา ท้ังน้ีการจัดทําแผนทุกแผน
จะตองมีความเช่ือมโยงสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะเปนการพัฒนาใหมีการบูร
ณาการในลักษณะองครวมท่ีมีคนเปนศูนยกลาง ในขณะเดียวกันก็คํานึงถึงสภาพปญหา
ความตองการและวิถีชีวิตของคนไทยในทองถิ่นตาง ๆ 
 ผูท่ีเกี่ยวของท้ังในระดับนโยบายและปฏิบัติลวนมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการผลักดัน
ใหมีการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 
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1. การสื่อสารและประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจที่ตรงกัน 
2. การฟนฟูพลังเพ่ือสรางศักยภาพและความรูความสามารถในการประสานและ

จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการทุกระดับแบบบูรณาการท่ีเนนคนเปนศูนยกลาง 
3. การบริหารแผนและการประสานแผนเพื่อใหเกิดการรวมพลังในการนําแผน

ไปสูการปฏิบัติ 
4. การกํากับ / ติดตาม และประเมินผลเพื่อใหมีระบบการกํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล  โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 
5. การมีสวนรวมแบบบูรณาการ เพ่ือสงเสริมใหทุกฝายมารวมดําเนินการเปน

เครือขายในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
6. การเสริมแรงเพ่ือเอื้อใหเกิดการจัดทําแผนแบบบูรณาการและการปฏิบัติตาม

แผน โดยเฉพาะการปรับระบบการจัดสรรงบประมาณที่สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาในระดับตาง ๆ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 139 -141) 

 สมหมาย จันทรเรือง (2544, หนา 205-227) ไดนําเสนอสาระเกี่ยวกับพัฒนาการ
ของการศึกษาไทยในสหัสวรรษใหม 
 พื้นฐานของกฎหมายการศึกษา แนวคิดในการปฏิรูปการเรียนรูในสหัสวรรษใหม 
เนนให   ผูเรียนมีลักษณะที่พึงประสงค 3 ประการ  ไดแก  การเปนคนดี  คนเกง  และคน
ท่ีมีความสุข 
 คนดี คือ คนท่ีดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย มีเหตุผล  ซ่ือสัตย  ขยัน  พากเพียร ฯลฯ  และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางสันติ
สุข 
 คนเกง คือ คนท่ีมีศักยภาพสูงในการดําเนินชีวิต มีความรอบรูกวางขวาง มี
ความคิด  สรางสรรคส่ิงท่ีดีงาม  เปนคนทันสมัย  และทําประโยชนกับตนเอง  สังคม  และ
ประเทศชาติ 
 คนท่ีมีความสุข คือ คนท่ีมีสุขภาพดีท้ังรางกายและจิตใจ หรือมีรางกายสมบูรณ
แข็งแรง จิตใจแจมใส มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูอื่น มีความเอื้อเฟอเผื่อแผไมตกเปนทาส
ของส่ิงเสพติดและรูจักดํารงชีวิตอยางพอเหมาะพอเพียง 
 การปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือจะทําใหเกิดคนดี คนเกง และคนที่มีความสุข เปนส่ิงท่ี
เหลือวิสัย และนับเปนพัฒนาการทางการศึกษาไทย ซ่ึงทุกฝายจะตองชวยกันสนับสนุนให
เกิดข้ึนเพื่อการพัฒนาคนรุนใหมและผูเรียนในระบบเดิม ใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรียนรูอยางสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน 
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 พัฒนาการการศึกษาในสหัสวรรษใหมยังมีการปฏิรูปการศึกษาท่ีตองดําเนินการให
แลวเสร็จ เปนประเด็นหลักหรือประเด็นสําคัญ โดยแบงได 3 ดาน ไดแก การปฏิรูป
โครงสราง (Structure Reform) คือ การยุบหนวยงานหลักจาก 3 หนวยงาน เหลือเพียง
หนวยงานเดียว การปฏิรูประบบ (System Reform) คือ การจัดทําระบบประกันคุณภาพ 
และการปฏิรูปกระบวนการ (Process Reform)  คือ  การปฏิรูปการเรียนการสอน  และ
ระบบบริหารการศึกษา 
 การปฏิรูปโครงสราง (Structure Reform) เปนการปรับการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีเคยสังกัดอยูกับกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ มาข้ึนตรงกับกระทรวงใหม คือ กระทรวงการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยโครงสรางการบริหารมีลักษณะท่ีสนับสนุนใหองคกรและ
หนวยงานตาง ๆ ของสังคม เขามามีสวนในการบริหารและจัดการศึกษา 
 การปฏิรูประบบ (System Reform) ไดแก การจัดทําระบบประกันคุณภาพท่ีมี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เปนหนวยงานกลางในการ
กําหนดเกณฑและวิธีการประเมินผลคุณภาพการศึกษา  เพ่ือใหเกิดความนาเช่ือถือและ
การยอมรับจากสังคมทั่วไป 
 การปฏิรูปกระบวนการ (Process Reform) เปนการปฏิรูปการเรียนการสอนและ
ระบบบริหารการศึกษา โดยเนนผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด หรือเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ของการเรียนรู  ซ่ึงทําใหเกิดการปฏิรูปวิชาชีพครูและการปฏิรูปการเรียนรู ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารสถานศึกษาในระดับตาง ๆ เฉพาะอยางยิ่งในระดับอุดมศึกษา ได
กําหนดใหมหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการ เพ่ือใหมีความคลองตัวในการบริหาร 
อันนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ ท่ีทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
 พัฒนาการทั้งหมดนี้มีพื้นฐานรองรับโดยกฎหมายทางการศึกษาท้ังท่ีตราออกใช
บังคับแลว และที่กําลังดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบกับแนวทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติอีกสวนหน่ึงดวย 
 ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ และกรรมการของสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอแนวคิดเร่ืองการศึกษา
และพัฒนาการดําเนินการศึกษาของประเทศไทย  โดยเฉพาะเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา  
สรุปไดดังนี้ 
 การปฏิรูปการศึกษามีวัตถุประสงค 3 ประการคือ 

(1) เปนการศึกษาเพ่ือคนทั้งมวล  (Education  for  All)  
(2) สังคมท้ังมวลเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  (All  for  Education) 
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(3) เปนการศึกษาท่ีแกปญหาท้ังมวล  (Education  for  All  Problems) 
แนวความคิดหลักในเร่ืองการปฏิรูปการศึกษามี 3 สวน คือ 

 -  ปฏิรูประบบการศึกษา 
 -  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 
 -  ปฏิรูปการจัดการศึกษา 

สรางกลไกจัดการเพื่อเปนเคร่ืองมือของการปฏิรูปมีแนวความคิดหลัก คือ 
 -  กระจายอํานาจใหคิดเอง ทําเอง ใหมากท่ีสุด 
 -  สรางแรงจูงใจใหมีการริเร่ิมสรางสรรคใหม ๆ 
 -  สรางกลไกสนับสนุนความเขมแข็งทางวิชาการ 
 -  มีการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ อันยอนกลับไปมีผลสรางแรงจูงใจของผู
ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรเพ่ือการดําเนินงาน มี 10 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การมีสวนรวมของคนทั้งประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 2  เปดและสรางโอกาสการเรียนรูท่ัวประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมบทบาทของชุมชน ประชาคมและสรางประชาคม (Civil  

Society) 
 ยุทธศาสตรท่ี 4  สงเสริมบทบาทของวัด และกองทัพ 

ยุทธศาสตรท่ี 5  สงเสริมส่ือเพ่ือการศึกษา  
 ยุทธศาสตรท่ี 6  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูใหเกิดความเขมแข็งทางปญญา 
 ยุทธศาสตรท่ี 7  สงเสริมความเขมแข็งทางวิชาการการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 8  บทบาทภาคธุรกิจในการศึกษา 
  ยุทธศาสตรท่ี 9  ปฏิรูปการบริหารจัดการการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 10  ปฏิรูปการศึกษาเปนรายจังหวัด 
 ประเด็นที่ 4 ยุทธศาสตรการนําแผนการปฏิรูปการศึกษาสูการปฏิบัติ 
 “ตองสรางพลังเจตนารมณของสังคมรวมกันท้ังประเทศ เพ่ือใหการศึกษาเปน
ประเด็นทางการเมือง (Political Issue) และการสรางกระแสใหเกิดพลังเจตนารมณไดน้ัน 
จะตองมีการสรางความรูจริงและการมีสวนรวมของสังคม (Social Learning และ Social 
Participation) จึงจะทําใหการปฏิรูปการศึกษาประสบผลสําเร็จไดงายข้ึน” โดยมีแนวทาง
ในการปฏิรูปการศึกษา 9  แนวทาง คือ 
 1.  สรางสัมมาทิฐิเกี่ยวกับการศึกษา ในสังคมเห็นวาการศึกษาเปนเร่ืองสําคัญ 
ไมใชการทองหนังสือ แตเปนการสรางปญญาท่ีจะชวยแกปญหาในทุก ๆ ดาน ท้ัง
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 2.  สรางเจตนารมณรวมกัน โดยหยิบยกประเด็นปญหาการศึกษาท่ีประชาชนให
ความสนใจ 4 ประการ คือ 

ประการท่ีหน่ึง การเขาโรงเรียนท่ีมีคุณภาพดี ปจจุบันประชาชนเดือดรอนใน
การหาโรงเรียนท่ีมีคุณภาพดีใหบุตรหลานไดเขาเรียน จึงตองปฏิรูปการศึกษาใหมี
โรงเรียนที่มีคุณภาพดีจํานวนมากขึ้น 

ประการท่ีสอง การสอบคัดเลือก (Entrance Examination) ประชาชนเดือดรอน
อันเน่ืองมาจากการสอบเขามหาวิทยาลัยไมได จึงตองปฏิรูปการศึกษาเพ่ือใหทุกคนไดเขา
เรียน โดยจัดต้ังมหาวิทยาลัยรูปแบบใหมและอาจขอพระราชทานนามวา “มหาวิทยาลัยภูมิ
พลมหาราช” และปฏิรูปการเรียนการสอนโดยเชิญคนเกง ๆ ท่ัวประเทศมาสอนและ
เผยแพรทางสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน ใหคนท้ังประเทศไดเรียน และเช่ือมโยงขอมูลกับ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยใดก็ได 
นอกจากน้ีควรจัดใหมีวิทยาลัยชุมชน (Community College) ในทุกจังหวัด เพ่ือรองรับ
นักเรียนที่จะจบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในอีก 2-3 ปขางหนา ซ่ึงจะมีจํานวนถึง 6-7แสน
คน โดยใหมีความเชื่อมโยงกับสถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยภูมิพลมหาราช 

ประการท่ีสาม การพัฒนาสมรรถนะทางปญญาใหเขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทย
สามารถแขงขันกับตางประเทศได 

ประการท่ีส่ี  สรางจริยธรรมและศีลธรรมใหเกิดข้ึนดวยการศึกษา 
 3.  ทําสัญญาประชาคม โดยทําเปนพิธีกรรม ใหทุกฝายท้ังรัฐบาล นักการเมือง 
ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน รวมกันลงนามในสัญญาประชาคมวาจะทําใหการศึกษา
เปนเร่ืองสําคัญท่ีสุดของแผนดิน โดยกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีทรงเปนองคประธาน 
 4.  ทําแผนปฏิบัติการรวมกัน โดยใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมต้ังแตครอบครัว  
ชุมชน  สถาบันศาสนา  ภาคธุรกิจ  องคกรเอกชน  กองทัพ ฯลฯ 
 5.  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู เปลี่ยนจากการเรียนรูในปจจุบันท่ีเนนการทองจํา
และ เนนหลักสูตรวิชาเปนตัวต้ัง ไปเปนการพัฒนาครูและพัฒนาการเรียนการสอน โดยยึด 
“ผูเรียน” เปนตัวต้ัง  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข  มีความสัมพันธระหวางมนุษย  
และพัฒนาทางจิตใจ 
 6.  จัดระบบการเงินการคลังเพื่อการศึกษา โดยใหสังคมรวมกันตัดสินใจวาจะนํา   
รายไดของประเทศมาใชเพ่ือการศึกษาเปนสัดสวนเทาใด และจะระดมเงินมาจากทาง
ใดบาง จะเก็บคาเลาเรียนอยางไร และใหอํานาจโรงเรียนตัดสินใจในการใชจายเงินเพื่อ
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 7.  ประเมินสถานภาพการศึกษาไทยทุกป โดยจัดทําเปนรายงานพรอมท้ัง
ขอเสนอแนะ เสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
 8.  จัดใหมีสมัชชาการศึกษาแหงชาติ โดยมีผูแทนจากทุกฝาย และจัดประชุม
ประจําปเพ่ือรับฟงรายงานสถานภาพการศึกษาไทยและใหขอเสนอแนะ 
 9.  ออกกฎหมายปฏิรูปการศึกษาไทย โดยศึกษาจากกฎหมายการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก และพิจารณาสภาพการศึกษาไทยที่ตองการ โดยมี
สวนรวมจากนักการเมืองและฝายรัฐบาล  (รุง  แกวแดง, 2543, หนา 22-30) 
 วิชัย  ตันศิริ  (2544, หนา  3-7; หนา 10-13)  กลาวถึงพัฒนาการการวางแผน
การศึกษาของประเทศไทย  สรุปไดดังนี้ 
 นับจากการกอต้ังสภาการศึกษา เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2502 จนถึง
ปจจุบัน ประวัติการวางแผนการศึกษาของประเทศไทย ไดวิวัฒนาการไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ในขณะน้ันสังคมโลกเปนยุคเร่ิมตนของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เจตนารมณทางการเมืองถูกกําหนดออกมาเปนนโยบายรัฐ  โดย
กระบวนการวางแผนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา 
 การพัฒนาเศรษฐกิจเทากับการเพิ่มรายไดประชาชาติ หรือ (G N P) และการเพิ่ม
รายไดประชาชาติเทากับการเพิ่มผลผลิตดานการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ และ
การเพ่ิมผลผลิต ดังกลาวจะตองมีท้ังเงินทุนและกําลังคน ฉะน้ันการพัฒนากําลังคนจึงเปน
ประเด็นหลัก และเปน เปาหมายของการวางแผนพัฒนาในระยะแรก 
 ในประเทศไทย การจัดต้ังสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติและสภาการศึกษาแหงชาติก็
มีพื้นฐานมาจากแนวคิดดังกลาว ขอสมมติฐานของแนวการวางแผนกําลังคนมีพื้นฐานจาก
แนวคิดและหลักการงาย ๆ ท่ีวา หากจะใชทรัพยากรที่จํากัดในการจัดการศึกษา ก็ควร
กําหนดทิศทางการศึกษาใหแนชัด เชน จะผลิตกําลังคนดานวิศวกรรมเทคโนโลยี แพทย นัก
กฎหมาย ฯลฯ ในปริมาณเทาใดใน 5-10 ป   ขางหนา  จึงจะสงผลใหเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจตามเปาหมายได …  
 อยางไรก็ตาม แนวคิดดานการวางแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อการเศรษฐกิจน้ันมิได
เปนแนวทางเพียงแนวเดียว ยังมีแนวทางอื่น ๆ อีก เชน แนวทางที่ใชความตองการของ
สังคมเปนหลักการวางแผนและแนวทางของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Rate of Return 
Approach) 
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  สําหรับแนวทางความตองการของสังคม (Social Demand Approach) น้ัน อังกฤษ
เปน ตัวอยางท่ีใชแนวทางน้ี ลอรด โรบิน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาของ
อังกฤษ สมัยสงครามโลกไดเสนอแนวทางนี้ โดยเปดตลาดเสรีในการรับนักศึกษาเขาเรียน
ตอระดับหลังมัธยมศึกษา โดยไมกําหนดจํานวนแตละสาขา แตในการคัดเลือกนักศึกษา
เขาศึกษาตอมีเกณฑการประเมินเขมงวดมาก ท่ีวาเปดตลาดเสรีก็ไมเสรีแตอยางใด 
 ในประเทศไทยเมื่ อ เกิดการ จัด ต้ังมหา วิทยาลัยรามคํ าแหง  และตอมา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนวการรับนักศึกษาแบบเปดโดยไมตองสอบแขงขัน
นาจะถือวาเปนการใชแนวทางของ “ความตองการของสังคม” เปนหลักของการจัด
การศึกษาท่ีเปดเสรียิ่งกวาอังกฤษในสมัยลอรด โรบิน 
 แนวทางที่เรียกวา “ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ” (Rate of Return approach) เปน
ทางเลือกอีกทางหน่ึง ซ่ึงคอนขางจะคนละตระกูลกับแนวทางของการวางแผนกําลังคน 
แนวทางนี้คํานวณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการศึกษาระดับตาง ๆ และสาขาตาง ๆ 
โดยคํานึงถึงรายไดทางเศรษฐกิจท่ีจะข้ึนแกผูเรียน (หลังจากจบการศึกษาแลว) จนตลอด
ชีวิตการทํางาน หากผลตอบแทนสูง เชน เกินอัตราดอกเบี้ยเม่ือเปรียบเทียบกับการลงทุน
ทางการศึกษาก็จะถือวามีผลคุมคาและนาจะลงทุน 
 ในประเทศไทย นักเศรษฐศาสตรช่ือดัง ดร.มารค บลาวก (Mark Blaug) ไดนํามา
เผยแพรในประเทศไทยและไดทําการวิจัยแนวนี้รวมกับสภาการศึกษาแหงชาติ ในชวง 
พ.ศ.2513 และตอมาก็มีนักเศรษฐศาสตรอื่น ๆ ในประเทศไทยไดวิจัยแนวนี้อีก เชน ดร. 
ศุภชัย พานิชภักด์ิ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ในชวง 1-2 ปท่ีแลว ก็
ทําการศึกษาเร่ืองน้ีเชนกัน ผลการศึกษาของนักวิจัยในชุดตาง ๆ มักจะปรากฏออกมาไม
ใครจะตรงกัน ท้ังน้ีอาจจะเปนเพราะตัวอยางคนละพื้นท่ี  เปนตน 
 สําหรับงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติปลาสุด อัตรา
ผลตอบแทนที่คํานวณไดคือ ระดับประถมศึกษา รอยละ 5.69  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
รอยละ 12.57  ระดับ ปวช. รอยละ 7.15  ระดับ ปวส. รอยละ 5.97  และระดับปริญญาตรี 
รอยละ 14.23  และ 28.03 สําหรับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  และวิทยาลัยครู  
ตามลําดับ 
 การวิจัยศึกษาเร่ืองผลตอบแทนทางเศรษฐกิจน้ี อาจเปนประโยชนในการนํามา
ประกอบการพิจารณาท่ีจะกําหนดการขยายตัวของแตละระดับการศึกษา โดยไมพิจารณา
แตละสาขา ซ่ึงตองใชการพยากรณกําลังคนแตละสาขา ฉะน้ันหากจะใชควบคูกับแนวทาง
วางแผนกําลังคนก็ยอมได 
 อยางไรก็ตาม ในขอเท็จจริงของสังคมไทยในชวง 20 ปท่ีแลว ไมไดเครงครัดกับ
แนวทางเหลาน้ี ระดับอุดมศึกษาในชวงของจัดทําแผนพัฒนา ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2521-2525) 
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 นอกจากการขยายเชิงปริมาณในระดับลางแลว นโยบายหลักท่ีสําคัญของการ
วางแผนคือ เร่ืองความเสมอภาค ซ่ึงเปนแนวคิดและหลักการท่ีแทรกอยูในการวางแผน
แทบทุกฉบับในสมัย 20 ปท่ีแลว การวิจัยคาใชจายในการจัดการศึกษาระดับตาง ๆ ก็
มักจะพิจารณาเร่ืองความเสมอภาคของโอกาสระหวางชาวชนบทและชาวเมือง นโยบาย
ขยายการศึกษาก็ยึดแนวของการขยายโอกาส  เพ่ือความเสมอภาคเปนหลักอยูเสมอ 
 นอกจากนั้น นักการศึกษาสวนใหญไมคอยจะยอมรับแนวทางการวางแผน
การศึกษาท่ีมุงเศรษฐกิจเปนหลัก แตจะพิจารณาวาการศึกษาน้ันเปนภารกิจท่ีมีหลาย
จุดมุงหมายทางสังคม มีท้ังการเสริมใหเปนคนดี สรางคนใหมีวัฒนธรรม สรางคนใหอยูใน
สังคมอยางมีสันติสุข เปนตน สวนผูท่ีเปนนักอุดมการณทางการเมือง ก็อาจจะมองดู
การศึกษาวาเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะยกฐานะทางความคิดของคนและยกฐานะทางสังคม 
การศึกษาจึงเปนเคร่ืองมือในการลดชองวางระหวางชนช้ัน 
 โดยท่ัว ๆ ไปแลว ปจจัยทางเศรษฐกิจ การเมืองหรือวัฒนธรรมจะมีอิทธิพลตอ
การศึกษามนุษยมากนอยเพียงใด ก็อาจจะข้ึนกับกระแสแนวคิดของแตละยุคสมัย 
 เอเดรียน เวสปูร (1992, pp.233-244) ผูเช่ียวชาญจากธนาคารโลกไดเสนอแนะ
การวางแผนแนวทางใหม คือ วิธีการของการวางแผนแบบปฏิสัมพันธ (Interactive 
Planning) หรือ  อาจจะเรียกวาการวางแผนโดยใหผูปฏิบัติมีสวนรวม และมีสวนสําคัญ ผู
วางแผนสวนกลางควรกําหนดบทบาทของตนเองใหเปนผูสงเสริมมากกวาเปนผูส่ังการลง
ไป องคประกอบของรูปแบบนี้  ไดแก 1) จัดระบบการเรียนรูอยางมีระบบ 2) ใชวิธีการ
แทรกแซงทางออม 3) วิเคราะหองคกรของสถาบันการศึกษา  และ  4) การพัฒนาครูและ
ผูบริหารอยางมีระบบ 
 แนวคิดของผูเช่ียวชาญจากธนาคารโลกคอนขางเปนนามธรรม หากจะใหเห็นเปน
รูปธรรม อาจจะอธิบายไดโดยวิธีการยกตัวอยาง ตัวอยางที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติไดกําลังทําอยู 2 โครงการ 
 ตัวอยางแรกคือ โครงการกําหนดแนวทางหรือยุทธศาสตรเพ่ือขยายเครือขายการ
เรียนรู เครือขายการเรียนรูเปนนโยบายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 แตมีความหมาย
อยางไร คงแปลกันตาง ๆ นานา ในลักษณะหน่ึงสํานักงานฯ ไดมองดูกระบวนการเรียนรู
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 ตัวอยางดังกลาวน้ีอาจเปนรูปแบบหน่ึงของการวางแผนแบบปฏิสัมพันธตาม
ความหมายบางสวนของ ดร.เอเดรียน เวสปูร เพราะมีครบองค 4 ไดแก จัดระบบการ
เรียนรูของหนวยวางแผนการแทรกแซงแบบทางออม  การวิเคราะหองคกรและการพัฒนา
สงเสริมผูปฏิบัติ 
 บทบาทใหมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ในเร่ืองการกําหนด
ยุทธศาสตรการขยายเครือขายการเรียนรู ซ่ึงจะเปนองคประกอบสําคัญของระบบการเรียนรู
และการศึกษาของไทยในทศวรรษหนา การสงเสริมใหเกิดการวางแผนแบบปฏิสัมพันธ โดย
ผูปฏิบัติและชุมชนมีสวนรวม เพ่ือใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาท่ีแทจริง แตยังมีบทบาทท่ี
สําคัญอีกหลายประการในการวางแผนระดับชาติ เชน การวิเคราะหแนวโนมของการ
เปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท่ีมักเรียกกันวาวิสัยทัศน การพิจารณาบทบาท
ของการศึกษาท้ังระบบที่สอดคลองกับภาคเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การ
กําหนดยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรการเงินจากภาครัฐและ เอกชน การกําหนด
แนวทางและปรัชญาการศึกษาในแตละระดับมีความสอดคลองกันอยางไรในสภาวะของการ
เปลี่ยนแปลงแบบโลกาภิวัตนน้ี สวนไหนคือสวนเฉพาะชาติ สังคม และภูมิภาคหรือทองถิ่น
ของเรา สวนไหนคือสากล น่ีคือสวนของประเด็นการพิจารณาในแงปรัชญามุงหมาย และท่ี
สําคัญเม่ือการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบเปนเปาหมายและแนวโนมแหงยุคอะไรคือ
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 โดยสรุปจากอดีตถึงปจจุบันสูอนาคต กระบวนการวางแผนและการกําหนด
นโยบายไดวิวัฒนาการไปมาก จากเดิมท่ีเนนการวางแผนกําลังคนไดปรับไปตามสภาพ
ของเหตุการณ ผสมผสานกับแนวทางของความตองการของสังคม การวิเคราะหแนวโนม
ของการจางงาน หลักของความเสมอภาค หลักของการจัดการศึกษาภาคบังคับ การศึกษา
พื้นฐานและการสรางความเปน พลเมืองท่ีดี ไมมีแนวทางหนึ่งทางใดท่ีครอบงําความคิด
ของนักจัดการศึกษา อยางไรก็ตามในชวง 10 ปท่ีแลวมาน้ี ระบบเศรษฐกิจไทยได
กลายเปนระบบเปดมากยิ่งขึ้น และเขาสูกระแสโลกาภิวัตนมากยิ่งข้ึน แนวทางการกําหนด
เปาหมายทางการศึกษาโดยพึ่งกลไกการตลาดก็เร่ิมมีความสําคัญมากข้ึน จึงตองมีการ
กระจายอํานาจการจัดการใหสถานศึกษามากยิ่งข้ึนเพื่อสามารถวางแผนในเชิงยุทธศาสตร
ไดหรือในระดับลางก็สามารถใหชุมชนเขามามีสวนรวมมากยิ่งข้ึน เทคนิคการวางแผนใน
ยุคสมัยใหมจึงตองปรับตัวใหเขากับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

1.4  ปรัชญาการศึกษาไทย 
ความหมายของปรัชญา  

 ความหมายของคําวาปรัชญา ในท่ีน้ีจะแยกวิเคราะหออกเปน 2 นัย คือ 
ความหมาย    ตามรูปศัพทและความหมายตามทัศนะของนักปรัชญา  คือ 
 1.  ความหมายตามรูปศัพท 

ความหมายตามรูปศัพทท่ีนํามาพิจารณาจากคํา 2 คํา คือ “PHILOSOPHY” 
ตามท่ีใชกันท่ัวไปในภาษาอังกฤษ และคําวา “ปรัชญา” ตามที่ใชในภาษาไทย คําวา 
“PHILOSOPHY” ในภาษาอังกฤษน้ันมีรากเดิมมาจากภาษากรีก อันเปนตนกําเนิดของ
วิชาปรัชญาฝายตะวันตก ไดแกคําวา PHILOSOPHIA ซ่ึงเปนคําสนธิระหวาง 2 คํา คือคํา
วา PHILO ซ่ึงแปลวา “ความรัก ความสนใจ ความเลื่อมใส” (สวามี สัตยานันทบุรี, 2514) 
กับคําวา SOPHIA ซ่ึงแปลวา ความรู ความปราดเปร่ือง เม่ือรวม 2 คําเขาดวยกันก็จะได
คําแปลวา “ความรักในความรู” สวนคําวา PHILOSOPHER น้ันก็หมายถึง  PHILO = 
(LOVER) กับ SOPHIA (ความปราดเปร่ือง) อันพอจะอนุโลมตามความหมายภาษาไทยวา
เปนนักปราชญน่ันเอง 

คําวา “ปรัชญา” ท่ีเปนรูปศัพทใชในภาษาไทยน้ัน ส. ศิวรักษ ไดให
อรรถาธิบายไววาคําน้ีเขาใจวาพระเจาวรวงศเธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ ทรง
บัญญัติข้ึนจากคําวา PHILOSOPHY (ส. ศิวรักษ, 2516 หนา 14)  ในลักษณะเชนน้ีก็พึง
เขาใจวาเปนการบัญญัติศัพทเพ่ือใหมีคําท่ีใชในภาษาไทย ท่ีพอเทียบเคียงไดกับ
ภาษาตางประเทศโดยอนุโลมเทาน้ัน แตความหมายของคําท้ังสองภาษานี้หาไดมี
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 ตามทัศนะท่ีไดยกมานี้จะชวยใหเห็นความแตกตางระหวางความหมายของคํา 
“PHILOSOPHY” (ความรักในความรู) กับคํา “ปรัชญา” (ความรูอันประเสริฐ) ในลักษณะ
ท่ีวา  “PHILOSOPHY” น้ันเปน “การคนควาหาทางท่ีจะไปจากความสงสัย ฝายปรัชญา 
ไดแก ความรูท่ีเกิดข้ึนภายหลังเม่ือส้ินความสงสัยแลว” ดังน้ันจึงพอจะเขาใจไดวา คํา
ปรัชญาซ่ึงเราถือวาเปนคําแปลจากคํา “PHILOSOPHY” น้ันเปนเพียงการกําหนดส่ือ
ความหมายระหวางสองภาษาโดยการอนุโลม เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันวาเรากําลังพูด 
กําลังศึกษาในเรื่องเดียวกัน สวนความหมายท่ีแตกตางกันตามนัยของรูปศัพทท้ังสอง
ภาษานั้นก็ยกไวสวนหน่ึงตางหาก นอกจากความหมายโดยนัยของรากศัพทของทั้งสอง
ภาษาจะแตกตางกันดังกลาวแลว สาระเนื้อหาตลอดจนลักษณะของปรัชญาฝายตะวันตก
และฝายตะวันออกยังแตกตางกันอีกดวย ขอแตกตางน้ีก็ระบุไวแลวโดยชัดแจงใน
ความหมายตามรากศัพท กลาวคือ “PHILOSOPHY” (ฝายตะวันตก) ตาม รากศัพทมี
ความหมายวา “ความรักในความรู” หรือ “ความรักในปญญา” น้ีเปนลักษณะของปรัชญา
ตะวันตกโดยแท เราจะเห็นลักษณะนี้อยางเดนชัดในปรัชญากรีกท้ังหลาย รวมทั้งท่ีไมคอย
จะมีช่ือนักไปจนถึงปรัชญาผูยิ่งใหญ  เชน  ธาเลส  โสเครตีส  เพลโต  จนถึงอริสโตเติล  
ลวนแตเปนผูท่ีมีความรักและใฝหาความรูท้ังส้ิน สวนความรูหรือคําตอบท่ีแตละคนเสาะหา
มาไดและไดรับการยกยองวาเปน PHILOSOPHY น้ันก็หาไดเปนคําตอบท่ีถูกตองสมบูรณ
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2.   ความหมายตามทัศนะของนักปรัชญา 
การใหความหมายของปรัชญามีลักษณะตางๆ กันตามทัศนะของนักปรัชญา 

นักศึกษา นักจิตวิทยา นักคิด นักเขียน เปนอาทิจึงทําใหนิยามของปรัชญามีความแตกตาง
กันไปตามความคิด  ความเชื่อ  หรือทัศนคติท่ีผูใหคํานิยามไว ดังเชน 
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เพลโต (PLATO) ไดใหคํานิยามวา “ปรัชญามุงจะรูส่ิงนิรันดรและธรรมชาติ
แทจริง  ของสิ่งท้ังหลาย”  (อมร  โสภณวิเชษฐวงศ, 2523, หนา 15) 

โสเครตีส (SOCRATES) ใหความหมายวา ปรัชญาคือความรักในความรู 
(PHILOSOPHY IS LOVE IN KNOWLEDGE) และอริสโตเติล (ARISTOTLE) ไดให
ความหมายวา “ปรัชญาคือทฤษฎีของความรูหรือทฤษฎีของคุณคา” (PHILOSOPHY IS 
THEORY OF KNOWLEDGE  OR  THEORY  OF  VALUE)  (กิติมา  ปรีดีดิลก, 2523, 
หนา 2) 

คารเตอร วี. กูด (CARTER V. GOOD, 1973, p. 395) ไดใหความหมายวา
ปรัชญา คือ ศาสตรท่ีมีวัตถุประสงคในการจัดหมวดหมูของความรู เพื่อนํามาใชเปน
เคร่ืองมือในการอธิบายทําความเขาใจกับขอเท็จจริงตาง ๆ ใหสมบูรณซ่ึงประกอบดวย
ตรรกวิทยา จริยศาสตร สุนทรีศาสตร อภิปรัชญาและศาสตรท่ีวาดวยเรื่องของมนุษย 

อภิรมย ณ นคร (2510, หนา 65) อธิบายวา ปรัชญาคือ การวิเคราะหเชิง
วิจารณถึง ความคิดรวบยอดและการสังเกตขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร และอุดมการณ
ของชีวิตเพ่ือคนหาสัมพันธภาพโดยมีจุดประสงคท่ีจะรวมเขาดวยกัน ทําใหเปนจุดเดียวกัน 
เพ่ือตีความหมายของความรูและชีวิต 

ธํารง บัวศรี (2512, หนา 61-62) อธิบายวา ปรัชญาคือ ทรรศนะหรือความเช่ือ
ของบุคคลท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ ท่ีพบเห็นหรือเกี่ยวของ ทรรศนะหรือความเช่ือท่ีกลาวน้ีไมใช
ความคิดเห็นธรรมดา แตเปนความคิดเห็นหรือความเช่ือท่ีไดกลั่นกรองแลวโดยอาศัย
คานิยม (VALUE) เปนบรรทัดฐาน 

ภิญโญ สาธร (2514, หนา 22) ใหคํานิยามวา “ปรัชญาคือศาสตรชนิดหน่ึงที่มี
วัตถุประสงคจะจัดหมวดหมูหรือแบบความรูสาขาตาง ๆ เพ่ือนํามาใชเปนเคร่ืองมือทํา
ความเขาใจและแปลความหมายขอเท็จจริงตาง ๆ อยางสมบูรณแบบ 

จํานงค  ทองประเสริฐ (2514, หนา 14)  ไดนิยามคําวา “ปรัชญา” ไววา 
“ปรัชญาคือความ คิดเห็นใดท่ียังพิสูจนไมไดหรือยังสรุปผลแนนอนไมไดถาพิสูจนไดจนลง
ตัวแลวเราก็จัดวาเปนศาสตร 

สมัคร บุราวาศ (2515, หนา 12) ไดอธิบายถึงปรัชญาไววา ปรัชญาหมายถึง
ความพยายามที่จะอธิบายเหตุผลของความเชื่อม่ันในเรื่องตาง ๆ เชน พระผูเปนเจา 
นิพพานที่ถือกันวาเปนความจริงสูงสุด 

สกล นิลวรรณ (2522, หนา 3) ไดใหความหมายของปรัชญาโดยสรุปวา 
ปรัชญาหมายถึงขอบเขตของความคิดท่ีอยูเหมือนปรากฏการณของสภาวะทั้งหลายของ
ชีวิต หรือขอบเขตของ ความคิดท่ีพยายามเพื่อจะทําความเขาใจในสรรพส่ิงท้ังปวง 
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ศักดา ปรางคประทานพร (2526, หนา 2) ไดพูดถึงความหมายของปรัชญาวา 
ปรัชญามีท้ังความหมายในแงกวางและแงแคบ ในแงกวางความหมายของปรัชญา
ครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยางในจักรวาล ไมวาจะเปนการแสวงหาความรูในโลก และนอกโลก 
สวนความหมายในแงแคบน้ันปรัชญาอาจหมายถึงสวนใดสวนหน่ึงของจักรวาล เชนการ
ดํารงชีวิตของมนุษยหรือการวิเคราะหภาษาที่มนุษยใชเปนตน 

จากคํานิยามตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลวท้ังของไทยและตางประเทศน้ัน พอสรุปไดวา
ปรัชญาเปนคําท่ีจะอธิบาย หรือใหนิยามอยางเดนชัดไดยาก เพราะทัศนะความคิดความเช่ือ
ของบุคคลท่ีมี ตอโลก และตอชีวิตน้ันแตกตางออกไปตามลักษณะตางๆ แลวแต
สถานการณและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับส่ิงน้ัน ๆ โดยตรงทุกแงทุกมุมของปรัชญาน้ันเปนการ
ยากมาก  ดังน้ัน คําวาปรัชญาก็ยังคงเปนคําถามซ่ึงถาตอบแลว ก็คงจะไดความหมาย
ตางกันตามลักษณะของความเช่ือของกลุมคน (กิติมา  ปรีดีดิลก, 2523, หนา 3)  ดังท่ีกลาว
มาแลว 

แตจะอยางไรก็ตามไมวาจะมีผูพยายาม ใหความหมายของปรัชญา ไวใน
ลักษณะใดก็ตาม  ความหมายเหลานั้นจะครอบคลุมไปถึงส่ิงตอไปน้ี  (สุรินทร  รักชาติ,  
2529, หนา 22) 

1. ปรัชญาเปนเร่ืองของการศึกษารวบรวมรายละเอียดตาง ๆ ของชีวิตและ
จักรวาลอยางเปนระบบเขาไวดวยกันทั้งหมด 

2. ปรัชญาเนนเร่ืองความพยายามในการแสวงหา สืบคนเพื่อท่ีจะไดมาซ่ึง
ความจริงแทสูงสุด 

3. ปรัชญาเปนเร่ืองของความคิดหาเหตุผลเพื่อจะนํามาตอบคําถามตาง ๆ 
โดยใชหลักทางตรรกวิทยา 

4. เน้ือหาของปรัชญาเปนเร่ืองท่ีจะตองมีการเปลี่ยนแปลงไปตามทรรศนะ
ความเช่ือของบุคคลตามยุคสมัย  และสถานการณตาง ๆ แลวแตความสนใจ  

ความหมายของการศึกษา  
 ความหมายของคําวา การศึกษา ในท่ีน้ีจะแยกวิเคราะหออกเปนความหมายตาม
รูปศัพทของนักการศึกษาคือ 
 1.  ความหมายตามรูปศัพท 

ความหมายของคําวาการศึกษาตามรูปศัพทสามารถพิจารณาได 2 แนวคือ รูป
ศัพทภาษาไทย  และรูปศัพทภาษาอังกฤษ 

ความหมายตามรูปศัพทภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ คําวา “การศึกษา” ใน
ภาษาไทยเปนคําท่ีแผลงมาจาก “ศึกษา” ในภาษาสันสกฤต ซ่ึงมาจากรากศัพทวา ศฺก มี
ความหมายวา สามารถ  เม่ือกลายมาเปนคําวา  ศึกษา  มีความหมายถึง 
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(1) การเลาเรียน การแสวงหาความรู 
(2) ความปรารถนาท่ีจะเปนผูสามารถกระทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดความปรารถนาท่ี

จะครอบงํา  (PREUAIL) 
(3) การสอน การฝก 
(4) วิชาหน่ึงในหกของเวทางค สอนการออกเสียงถอยคําและกฎของการออก

เสียง (EUPLONY)  
(5) มารยาท (MODESTY) และความถอมตน สวนในรูปของบาลี คําวา 

ศึกษามาจากรากศัพทวา สิกฺข มีความหมายวายึดม่ันในวิทยา (วิจิตร เกิดวิสิษฐ, 2520, 
หนา 126) สวนคํา “การศึกษา” (EDUCATION) ในภาษาอังกฤษมีรากศัพทมาจากภาษา
ลาติน 2 คํา ซ่ึงมีผูใหความเห็นไวตางกันคือ เช่ือวามาจากคําวา EDUCARE ซ่ึงหมายถึง 
การปลูกฝง อบรม กับคําวา EDUCERE ซ่ึงหมายถึง การใหกําเนิด (ณัฐพร คํามะสอน, 
2531, หนา 22) รากศัพทคําแรกซ่ึงหมายถึงการอบรม ส่ังสอนใหเกิดความเจริญงอกงาม
น้ัน เปนความหมายของการศึกษาท่ียังถืออยูในปจจุบัน สวนคําหลังน้ันถือวา การศึกษา
เปนเพียงการชักนําใหบุคคลรูจักและตระหนักในคุณสมบัติท่ีมีอยูในตัวคนแตละคน เพื่อจะ
ไดใชความสามารถที่มีอยูตามธรรมชาติน้ันไดเต็มท่ี (วิจิตร ศรีสอาน, 2525, หนา 232) 

ความหมายตามรูปศัพทภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คําวา การศึกษา มี
ความหมายสอดคลองกันคือ  หมายถึง  กระบวนการตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดข้ึนซ่ึงความรู 
 1.  ความหมายตามทัศนะของนักการศึกษา 

มีผูใหความหมายของคําวา “การศึกษา” ไวมากมายแตกตางกันไปตามแนวคิด
และความเช่ือของแตละบุคคล  ดังนี้ 
 ธํารง บัวศรี (2506, หนา 3-4) กลาววา การพิจารณาความหมายของ
การศึกษาสรุปไดวาอาจมองไดเปน 2 แง คือในแงการกระทําของโรงเรียน การศึกษา
หมายถึงกระบวนการอันเปนสวนรวมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนเพื่อชวยสรางเสริมความรู 
ความสามารถ ทัศนคติและพฤติกรรมตาง ๆ   อันมีคุณคาใหแกบุคคล และในแงของการ
กระทําของสังคม การศึกษา หมายถึง กระบวนการสังคมท่ีสังคมจัดข้ึนโดยกําหนดให
บุคคลเขาอยูในขอบขายของส่ิงแวดลอมท่ีจัดไดเปนพิเศษ (ส่ิงแวดลอมท่ีจัดไวน้ีคือ
โรงเรียน) และชวยสรางเสริมพัฒนาการใหแกบุคคลทั้งในดานสวนตัวและสังคม 
 บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2513, หนา10) กลาววา การศึกษาคือ ความสามารถ
ท่ีจะเจริญเติบโตไปสูจุดมุงหมายอันพึงประสงค  ซ่ึงความเจริญเติบโต ท้ังทางกาย  ทาง
สมอง  และทางจิตใจ 
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 พระราชวรมุนี (2518, หนา 10 -13) กลาววา การศึกษาหมายถึงความ
พยายามท่ีจะแสวงหาจุดมุงหมายใหแกชีวิตเพื่อใหมีความเปนอยูอยางดีท่ีสุด มีอิสรภาพ
ท้ังภายนอกและภายใน 
 สุลักษณ  ศิวรักษ (2524, หนา 6)ใหความหมายของการศึกษาวา  การศึกษา
หมายถึง 

ก. วิธีการตาง ๆ ท่ีถายทอดความรู ทักษะและทัศนคติ 
 ข. ทฤษฎีตาง ๆ ท่ีพยายามจะอธิบายหรือใหเหตุผลในการถายทอดน้ัน ๆ 

ค. คุณคาหรืออุดมคติตาง ๆ ท่ีมนุษยพยายามจะเขาใจถึงโดยอาศัยความรู
ทักษะและทัศนคติ เพราะฉะน้ันวิธีการฝกปรือหรือถายทอดจึงข้ึนอยูกับคุณคาหรือ    อุดม
คติท่ีตองประสงคน้ีเปนผลบั้นปลาย 

จอหน ดิวอี้ (JOHN DEWEY, 1916, p. 89) ใหความหมายการศึกษาคือ การ
เสริมสรางหรือการจัดประสบการณใหม การเสริมสรางหรือการจัดประสบการณใหมน้ีจะทํา
ใหชีวิตมีความหมายยิ่งขึ้น และชวยเพิ่มความสามารถใหแกบุคคลพอที่จะกําหนดแนว
ปฏิบัติจากผลลัพทของประสบการณน้ันได 

แวน คลีฟ มอรรีส (VAN CLEVE MORRIS, 1961, p. 4) อธิบายวา การศึกษา
คือ การพัฒนามนุษยในทุก ๆ ดานการพัฒนาดังกลาวเปนศิลปในการปรุงแตงใหมนุษย
พัฒนาในดานบุคลิกภาพ และอุปนิสัยเพิ่มเติมจากท่ีธรรมชาติใหไวแตเดิม และการศึกษา
ยังเปนการรวมมือกับธรรมชาติในแงท่ีชวยพัฒนาทักษะของมนุษยใหมนุษยมีการสัมพันธ
แหงตน (SELF REALIZATION)  รูจักตนเองดีข้ึน 

คารเตอร วี กูด (CARTER V. GOOD, 1973, p. 145) นักการศึกษาไดให
ความหมายของการศึกษาไววา การศึกษาคือ ผลรวมของกระบวนการทั้งหมดที่บุคคล
นํามาพัฒนาความสามารถ ทัศนคติ  และพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีมีคุณคาเปนท่ีพึงปรารถนาใน
สังคมท่ีบุคคลน้ันอาศัยอยู 

โจเซฟ เอฟ คอลลาฮัน และเลียวนารด เอช คารค (JOSEPH. F. CALLAHAN 
AND LEONARD H. CLARK, 1977, p. 15)  ไดใหความหมายของการศึกษาคือ 

1. กระบวนการท่ีชวยใหผูเรียนนําเอาความคิดความอานในตัวเองออกมาใช
อยางดีท่ีสุด 

2. กระบวนการที่พัฒนาความสามารถของทุก ๆ คนโดยความสามารถนั้นมี
อยูแลวในตัวของทุกคนแตกําเนิด 

3. กระบวนการกระตุนใหสมองไดรับรูบันทึกไว แลวรวบรวมซ่ึงสรรพความรู
และคุณคาท้ังปวงเพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติ 
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4. กระบวนการจารึกแลวจารึกเลาซ่ึงประสบการณทางสังคมของมนุษยให
เปนที่ประจักษในความคิดของผูเรียน  เพราะเมื่อแรกเกิด ความคิดเห็นดังกระดานชนวนที่
วางเปลา 

5. กระบวนการสั่งสอนอบรมใหผูเรียนดํารงชีวิตอยูไดในสังคมไมวาจะเปน
ทางโลกหรือทางธรรมหรืออยูไดท้ังทางโลกและทางธรรม 

6. กระบวนการเรียนรูจากประสบการณท่ีดําเนินตอเน่ืองไปตลอดชีวิต 
จากความหมายของการศึกษาดังกลาว อาจสรุปไดวาการศึกษามีลักษณะ

สําคัญอยู  3 ประการ  (วิจิตร  ศรีสอาน, 2525, หนา 24)  คือ 
1. การศึกษาเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลใหเปนไปในแนวทางที่

ปรารถนา 
2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้ี เปนไปโดยจงใจ โดยมีกําหนดจุดมุงหมายซ่ึง

เปนส่ิงท่ีมีคุณคาสูงสุดไว 
3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้ี กระทําเปนระบบ มีกระบวนการอันเหมาะสม

และผานสถาบันทางสังคมท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีดานการศึกษา 
ปรัชญาการศึกษา  

 การจัดการศึกษาของชาติน้ันตองใหสอดคลองกับนโยบายพื้นฐานทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สังคมใดก็ตามท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระบบหลักท้ังสามน้ี การ
จัดการศึกษาของชาติก็ตองเปลี่ยนแปลงไปดวย แตละสังคมจะมีแนวการจัดการศึกษาท่ี
แตกตางกันออกไปเพราะระบบทั้งสามไมเหมือนกัน ดังน้ัน แนวทางในการจัดการศึกษา
ควรเปนไปไดก็คือการศึกษาท่ีมีรากฐานจากแนวความคิด ความเช่ือ สภาวะแวดลอม และ
ความเปนอยูตามสภาพของสังคมน้ันๆ โดยตรง (สมพงษ สิงหาพล, 2523, หนา 4) 
แนวความคิดหรือแนวความเชื่อในการจัดการศึกษาก็คือ ปรัชญาการศึกษาซ่ึงผูมีหนาท่ีจัด
การศึกษายึดแนวทางอันเปนปรัชญาการศึกษาแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของสังคม
และตามความจําเปนของสถานการณของสังคมในแตละสมัย 
 ปรัชญาการศึกษาเปนเสมือนอุดมการณอันสูงสุดซ่ึงเปนหลักยึดในการจัด
การศึกษา นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการเปนแมบท เปนตนกําเนิดแนวความคิดในการ
กําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษา และเปนแนวทางในการจัดการสอนวาจะจัดเพ่ือใคร จัด
อยางไรและสงผลไปยังเปาหมายท่ีเราตองการหรือไม  (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2525, หนา 
43)  
 การจัดการศึกษาในประเทศใดก็ตามถาไมมีจุดท่ีจะยึดหรือปรัชญาการศึกษาท่ี
แนนอนก็ไมมีทางท่ีจะทําใหเกิดความเจริญถึงขีดสุดไดเลย การเอาแบบอยางการจัด
การศึกษาของประเทศใดประเทศหน่ึงมาใชโดยปราศจากการดัดแปลงแกไขยอมกอใหเกิด
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ความสัมพันธระหวางปรัชญากับการศึกษา 
ปรัชญากับการศึกษาเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของสัมพันธกันเพราะตางก็สนใจในเรื่องท่ี

เกี่ยวของกับมนุษย ในการจัดการศึกษาตองอาศัยปรัชญาในการหาคําตอบทางการศึกษา 
ดังน้ันปรัชญาจึงมีความสัมพันธกับการศึกษาอยางแนนแฟนดังความคิดเห็นของวิทย  
วิศทเวทย (2523, หนา 33)  ท่ีไดกลาววา 

ปรัชญามีสวนชวยนักการศึกษาโดยการกําหนดเปาหมายหรือการกําหนดส่ิงอันมี
คาสูงสุดในการดําเนินกิจการการศึกษา การศึกษามีไวเพ่ือชีวิต และควรจะตองมีไวเพ่ือ
ชีวิตท่ีดี ชีวิตท่ีดีท่ีสุดหรือนาพึงปรารถนาที่สุดเปนอยางไรนั้น เปนส่ิงท่ีนักปรัชญาเสนอ
คําตอบโดยโยงไปถึงธรรมชาติของมนุษย ……. เม่ือไดมติเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ เหลาน้ี
แลว จุดหมายของการศึกษาก็จะหลั่งไหลออกมาเอง เม่ือไดจุดหมายอันแนชัดแลว เน้ือหา
ของหลักสูตรบทบาทของครูในกระบวนการศึกษา บทบาทของโรงเรียนในสังคมก็จะ
กําหนดไดชัดเจนข้ึน 

ไพฑูรย สินลารัตน (2529, หนา 34-35) ไดกลาววา การศึกษากับปรัชญามี
ความสัมพันธกันอยางมากโดยเน้ือหา ปรัชญาท่ัวไปชวยใหความกระจางแกการศึกษาได 
และวิธีการทางปรัชญาก็ชวยใหการดําเนินทางการศึกษารัดกุมและชัดเจนขึ้น และ “ความ
พยายามที่วิเคราะหวิพากษวิจารณและพิจารณาดูการศึกษาอยางละเอียดลึกซ้ึงทุกแงทุก
มุม ใหเขาใจถึงแนวคิด หลักความสําคัญความสัมพันธและเหตุผลตาง ๆ อยางชัดเจน มี
ความตอเน่ืองและมีความหมายตอมนุษย สังคมและส่ิงแวดลอมน้ีเองที่เปนงานสําคัญของ
ปรัชญาตอการศึกษา” 
 วิจิตร ศรีสอาน (2523, หนา 19) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางปรัชญากับ
การศึกษาไววา ปรัชญาชวยในการพิจารณากําหนดเปาหมายของการศึกษา การศึกษา
เปนกิจกรรมทางสังคมที่มุงผลการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของบุคคลใหเปนไปในแนว
ท่ีปรารถนา ปญหาจึงเกิดข้ึนไดวาอะไรคือเปาหมายของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือ
อีกนัยหน่ึงก็คือ อะไรควรจะเปนจุดหมายของการศึกษา เม่ือการศึกษาเปนการพัฒนา
บุคคล การศึกษาจึงแยกไมออกจากจุดหมายของชีวิต ในเรื่องเดียวกันน้ี มารเจอรี ไซกัส 
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 นอกจากน้ี ส. ศิวรักษ (2524, หนา 42) ยังไดกลาวถึงความสัมพันธระหวาง
ปรัชญากับการศึกษาไวดวยวาปรัชญาท่ัวไปอาศัยความรูจากวิชาแขนงตาง ๆ มาประกอบ
แลวโยงขึ้นเปนแนวคิดฉันใด ปรัชญาการศึกษาก็อาศัยขอเท็จจริงตาง ๆ ทางการศึกษา
เพ่ือนํามาประกอบพิจารณาฉันน้ัน  ดวยเหตุน้ีปรัชญาการศึกษาจึงตองพ่ึงปรัชญาท่ัวไป
เพราะปญหาพื้นฐานทางการศึกษาก็คือปญหาในทางปรัชญา โดยนัยน้ีปรัชญาการศึกษา
จึงเปนการนําเอาปรัชญามาประยุกตใชกับการศึกษา น่ันเอง 
 ดังน้ันปรัชญาจึงมีสวนชวยใหการจัดการศึกษาดําเนินไปโดยสอดคลองกับสภาพ
สังคมน้ัน ๆ โดยอาศัยวิธีการของปรัชญาคือการวิเคราะห สังเคราะห และตีความมาใชใน
การแกปญหาของการศึกษา 

ความหมายของปรัชญาการศึกษา  
 ความหมายของปรัชญาการศึกษาน้ีไดมีนักการศึกษาและนักปรัชญาหลายทานให
ความ-หมายคือ คํานิยามท่ีแตกตางกันออกไปตามทัศนะของแตละทาน  เชน 
 อุดม บัวศรี (2518, หนา  63) กลาววา ปรัชญาการศึกษาคือ ปรัชญาประยุกต 
เพราะนําเอาความคิดทางปรัชญามาประยุกตใชกับการศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนตอการ
เรียนการสอนตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับความเปนมนุษย 
 สุมิตร คุณานุกร (2520, หนา 39) กลาววา ปรัชญาการศึกษาคือ อุดมคติ 
อุดมการณอันสูงสุดซ่ึงยึดเปนหลักในการจัดการศึกษา มีบทบาทในการเปนแมบทเปนตน
กําเนิดความคิดในการกําหนดความมุงหมายของการศึกษา และเปนแนวทางในการจัด
การศึกษาตลอดจนถึงขบวนการในการเรียนการสอน 
 วิจิตร ศรีสอาน (2524, หนา 109) ไดกลาววาปรัชญาการศึกษา คือจุดมุงหมาย
ระบบความเช่ือหรือแนวคิดท่ีแสดงออกมาในรูปของอุดมการณหรืออุดมคติทํานองเดียวกัน
กับท่ีใชในความหมายของปรัชญาชีวิต ซ่ึงหมายถึง อุดมการณของชีวิต อุดมคติของชีวิต
แนวทางดําเนินชีวิตน่ันเอง  กลาวโดยสรุปปรัชญาการศึกษา  คือ  จุดมุงหมายของ
การศึกษาน่ันเอง 
 ศักดา ปรางคประทานพร (2526, หนา 45) อธิบายถึงความหมายของปรัชญา
การศึกษาวา คือความคิดเห็นอยางวิพากษวิจารณเกี่ยวกับกระบวนการที่กอใหเกิดการ
เรียนรูของมนุษยความคิดเห็นน้ีต้ังอยูบนรากฐานของอภิปรัชญา ญาณวิทยา และ        
อัฆวิทยา หรือปรัชญาการศึกษา หมายถึงการพิจารณาองคประกอบทุก ๆ สวนของ
การศึกษาอยางถี่ถวน และความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาท่ีจะใชเปนเคร่ืองนําทางในการ
จัดการศึกษา 
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 ทองปลิว ชมช่ืน (2529, หนา 120) ไดใหความหมายวา ปรัชญาการศึกษา คือ 
เทคนิคการคิดท่ีจะแสวงหาคําตอบและกําหนดแนวทางในการดําเนินงานทางการศึกษา ไม
วาการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือการศึกษานอกโรงเรียน เ ร่ิมต้ังแตการกําหนด
จุดมุงหมายของการศึกษา ยุทธศาสตรทางการศึกษาและการบริหารทางการศึกษา เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนามนุษยและสังคมอยางแทจริง 
 ก็อดเฟร ทอมสัน (GODFREY THOMSON, อางถึงใน สุลักษณ ศิวรักษ, 2524, 
หนา 8) กลาววา “เม่ือเราพยายามที่จะพิจารณาดูการศึกษาโดยตลอดแลวพยายามที่จะให
ไดความคิดท่ีลงรอยเกี่ยวกับการศึกษาท้ังหมดน้ันใหสมเหตุสมผล และใหใชไดผลใหมาก
ท่ีสุดเทาที่จะทําไดน่ันแหละคือปรัชญาการศึกษา” 
 จอรจ แอล นิวสัน (GEORGE L. NEWSONE, 1969, pp. 163-164) กลาววา 
ปรัชญาการศึกษาคือ การนําเอาหลักบางประการของปรัชญาอันเปนแมบทมาดัดแปลงให
เปนระบบเพื่อประโยชนในการศึกษา 
 ซิดนีย ฮุค (SIDNEY HOOK, 1969, pp. 136-139) กลาววา ปรัชญาการศึกษาคือ 
ทัศนคติและวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา (ATTITUDES AND AIMS OF 
EDUCATION) โดยระบบโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนและบุคลากรที่มีบทบาทหนาท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษายึดเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาผูเรียนหรือใหการศึกษาแกผูเรียน 
 คริสโตเฟอร เจ ลูคัส (CHRISTOPHER J. LUCUS, 1970, p. 136) ไดใหคํานิยาม
ของปรัชญาการศึกษาวา หมายถึงความเช่ือ ความนึกคิด หรือทักษะที่เกี่ยวกับการศึกษาท่ี
โรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาใชยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
ผูเรียน 
 จอรจ เอฟ เนลเลอร (GEORGE F. KNELLER, 1971, p. 2) ใหความหมายของ
ปรัชญาการศึกษาวา “ปรัชญาการศึกษา” คือผลจากการแสวงหาความเขาใจเกี่ยวกับ
การศึกษาอยางชัดเจน แปลความหมายกระบวนการทางการศึกษาใหสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการกําหนดจุดมุงหมายและนโยบายทางการศึกษาได 
 จากความหมายของปรัชญาการศึกษาดังกลาวมาน้ี พอสรุปไดวาปรัชญาการศึกษา
เปนการนําเอาหลักการและแนวคิดจากปรัชญาแมบทมาประยุกตใชในการจัดการศึกษา 
อาทิเชน การกําหนดทิศทาง รูปแบบและวิธีการทางการศึกษา โดยพิจารณาใหสอดคลอง
กับองคประกอบตางๆ เพ่ือใหการจัดการศึกษาไดเกิดประโยชนมากท่ีสุดและตรงตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

ลัทธิปรัชญาการศึกษา  
 ปรัชญาการศึกษาแบงตามลักษณะที่มาไดเปน 3 ประเภท (สุรินทร รักชาติ, 2529, 
หนา 39)  ดังน้ี 
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1. ปรัชญาการศึกษาท่ียึดปรัชญาท่ัวไปเปนพ้ืนฐานในการสรางระบบและวิธีการ
ทางการศึกษา โดยการประยุกตมาจากปรัชญาแมบท ปรัชญาการศึกษาประเภทนี้ไดมี
นักการศึกษาท้ังชาวไทยและตางประเทศไดกลาวถึงและแบงเปนลัทธิตาง ๆ หลายลัทธิ
ดังน้ี 
 ภิญโญ  สาธร  (2525, หนา 100-132)  กลาวถึงปรัชญาการศึกษาวามี 6 ลัทธิ 
คือ 

1. สังคมประเพณีนิยม (THE DOCTRINE OF SOCIAL TRADITIONALSM)  
2. สังคมประสบการณนิยม  (THE DOCTRINE OF SOCIAL 

EXPERIMENTATION)  
              3.  แบบกาวหนาตามธรรมชาติ  (THE  DOCTRINE  OF  NATURALISTIC 
PROGRESSIVISM) 

3. สาระนิยม  (THE DOCTRINE OF ESSENTIALISM)  
4. นิรันตรนิยม  (THE DOCTRINE OF PERENNIALISM)  
5. สรางสังคมใหม  (THE DOCTRINE OF RECONSTRUCTIONISM) 
VAN CLEVE MORRIS (1966, pp. 327-401) กลาวถึงลัทธิปรัชญาการศึกษา

ไว 5 ลัทธิ ดังน้ี 
1. สารัตถนิยม  (ESSENTIALISM)            
2. นิรันตรนิยม  (PERENNIALISM)  
3. พิพัฒนาการนิยม  (PROGRESSIVISM)  
4. ปฏิรูปนิยม  (RECONSTRUCTIONISM)  
5. อัตถิภาวนิยม  (EXISTENTIALISM) 
G. MASE WINGO (1974, p. 40) กลาวไว 6 ลัทธิ โดยเพิ่มลัทธิมารกซิสต 

(MARXISM)  อีกหน่ึงลัทธิ 
2. ปรัชญาการศึกษาท่ียึดปรัชญาของนักปรัชญาแตละคนมาเปนพื้นฐานในการ

สรางระบบ และวิธีการทางการศึกษา เชน ระบบการศึกษาในอุดมรัฐ (THE REPUBLIC) 
ของเพลโต และพุทธปรัชญาการศึกษาของพระพุทธเจา  เปนตน 

3. ปรัชญาการศึกษาที่ยึดระบบการศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและวัฒนธรรมในปจจุบันมาวิเคราะหเพื่อเปนพ้ืนฐานในการสรางระบบและวิธีการ
ทางการศึกษา เชน ระบบปรัชญาการศึกษาของ  อีแวน  อิลลิช  และเอฟเวอรเฮท  ไร
เมอร  เปนตน 

ปรัชญาการศึกษาน้ันมีอยูมากมายหลายระบบตามลักษณะทางธรรมชาติ ซ่ึง
แนวความคิดของมนุษยที่ตางคิดและเชื่อไมเหมือนกัน นอกจากน้ียังแตกตางกันไปตามแต
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ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม  (ESSENTIALISM)   
 ความเปนมา 
 สารัตถ (ESSENTIA) หมายถึง แกนสารท่ีจําเปนหรือเน้ือหาท่ีเปนหลักสําคัญ
ความเช่ือของปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม เกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา เม่ือประมาณป ค.ศ. 
1930 โดยมีกลุมนักการศึกษาและนักปรัชญาท้ังฝายจิตนิยมและฝายวัตถุนิยมของ
สหรัฐอเมริกาท่ีมีทรรศนะทางอนุรักษนิยม ไดรวมกลุมกันเพื่อตอตานแนวความคิดฝาย
พิพัฒนาการนิยมซ่ึงกําลังเผยแพรอยูในขณะนั้นกลุมนักการศึกษาท่ีมีแนวความเช่ือในทาง
อนุรักษนิยมมีผูนําท่ีสําคัญคือ วิลเลียม ซี แบกเลย (WILLIAM C. BAGLEY) และนักการ
ศึกษาท่ีมีแนวความเช่ือในแนวเดียวกัน เชน โทมัส บริกส (THOMAS BRIGGS) และเฟ
รดเดอริก บริด (FREDERICH BREED) เปนตน บุคคลเหลาน้ีไดรวมกันจัดต้ังเปน 
“คณะกรรมการฝายสารัตถนิยม เพ่ือความกาวหนาทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกา” ข้ึนใน
ป ค.ศ. 1946 เพื่อเผยแพรความเชื่อของฝายสารัตถนิยมจนถึง ค.ศ. 1946 แบกเลยไดถึง
แกกรรม จึงทําใหคณะกรรมการชุดน้ีเลิกลมไป แตความเช่ือตามแนวลัทธิปรัชญา
การศึกษาสารัตถนิยมก็ไดแพรหลายออกไปท้ังภายในและภายนอกประเทศ ไดรับความ
นิยมสูงสุดในสหรัฐอเมริกา ในระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และยังคงนิยมกันเร่ือยมาจนถึง
ปจจุบัน และมีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก ลัทธิปรัชญา
การศึกษาสารัตถนิยมมีความเขมแข็งในทางวิชาการและมีประสิทธิภาพในการสราง
คานิยมเกี่ยวกับระเบียบวินัยไดเปนอยางดี (ภิญโญ สาธร, 2525, หนา 31) 

 73 



แนวคิดพ้ืนฐาน  
 ลัทธิสารัตถนิยมมีรากฐานมาจากปรัชญาบริสุทธิ์ 2 ฝาย คือ จิตนิยม (IDEALISM) 
ซ่ึงเช่ือวาจิตเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดในชีวิตมนุษย โลกท่ีมนุษยอาศัยอยูน้ีเปนโลกแหงจิต 
หรือเปนนามธรรม ดังน้ันความรูหรือความจริงเกิดจากการคิด การหยั่งรูเปนสําคัญ และ
ฝายวัตถุนิยม (REALISM) ท่ีเช่ือวาวัตถุเปนสสารท่ีแทจริงในตัวมันเอง ความรูหรือความ
จริงจึงเกิดมาจากการไดสัมผัสหรือมีประสบการณกับส่ิงน้ัน (ARTHUR K. ELLIS, 1981, 
p. 85) 

หลักการสําคัญ  
 ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยมมีหลักการสําคัญ (GEORGE F. KNELLER, 1971, 
pp. 115 – 118 อางถึงใน  สมนึก  พวงทอง, 2531, หนา 44)  สรุปไดดังน้ี 

1. การเรียนรูจะตองเกี่ยวของกับการทํางานหนักและการเอาไปประยุกตใช 
2. การริเร่ิมในการศึกษา  ควรจะข้ึนอยูกับครูมากกวานักเรียน 
3. แกนแทของการศึกษา (CORE OF EDUCATION) คือการเรียนรูเน้ือหาวิชาท่ี

ไดเลือกสรรมาเปนอยางดีแลว 
4. โรงเรียนควรรักษาวิธีการเดิมท่ีใชระเบียบ วินัย และการอบรมทางจิตใจเปน

เคร่ืองมือในการสงเสริมการเรียนรู  (TRADITIONAL METHODS OF MENTAL 
DISCIPLINE) 

ความเชื่อทางการศึกษา  
จุดมุงหมายการศึกษา  

 จุดมุงหมายการศึกษาของปรัชญาการศึกษาสารัตนิยมมี 2 ระดับ คือ ระดับ           
มหภาค (MACRO LEVEL) หรือระดับกวาง ๆ ซ่ึงมุงถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม อันมี
ความสําคัญตอมนุษยมาก ซ่ึงจะมีผลในการควบคุมการกระทําหรือพฤติกรรมตาง ๆ ของ
บุคคล และสามารถท่ีจะบังคับวิถีทางของเหตุการณตาง ๆ และอีกระดับหน่ึงคือระดับ
จุลภาค (MICRO LEVEL) หรือระดับเฉพาะตัวมุงท่ีจะพัฒนาสติปญญา คุณวินัยของมนุษย
ใหเปนผูมีความเฉลียวฉลาด และมีความประพฤติท่ีดีงาม  (ศักดา  ปรางคประทานพร, 
2526, หนา 84) 

 จุดมุงหมายการศึกษาของปรัชญาสารัตถนิยมสรุปไดดังน้ี (ไพฑูรย สินลารัตน,               
2524, หนา 64-65) 

1. ใหการศึกษาในสิ่งท่ีเปนเน้ือหาสาระ (ESSENTIAL SUBJECT MATTER) อัน
ไดมาจากมรดกทางวัฒนธรรม 

2. ใหการศึกษาเพ่ือการเรียนรูในเรื่องของความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยมของ
สังคมในอดีต 
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3. ธํารงรักษาส่ิงตาง ๆ ในอดีตเอาไว 
นอกจากที่กลาวมาแลวน้ีปรัชญาสารัตถนิยมน้ียังมุงการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนมี

ระเบียบวินัย ทํางานหนัก  ใชสติปญญาใหมาก  และรักษาอุดมคติอันดีงามของสังคมอีก
ดวย 

องคประกอบของการศึกษา  
หลักสูตร  

 หลักสูตรของปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยมเปนหลักสูตรแบบเน้ือหาวิชา 
(SUBJECT-MATTER  CURRICULUM) และหลักสูตรแบบสหสัมพันธ (BROAD-FIELD 
CURRICULUM) โดยเนนเน้ือหาวิชาและกวดขันความรูเปนสําคัญ (บุญเลิศ    นาคแกว, 
2522, หนา 113) และเน้ือหาสาระที่เนนจะเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ไดรับการกลั่นกรอง
มาแลวอยางดี  หลักสูตรน้ี มี วิชา พ้ืนฐาน  คือ  ภาษา  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร 
ประวัติศาสตร นอกจากน้ีเน้ือหาที่เนนเปนพิเศษ คือ เน้ือหาท่ีเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี 
วรรณคดี คานิยม และวัฒนธรรมของสังคมท่ีควรรักษาไว การจัดทําหลักสูตรน้ันจะเปน
หนาท่ีของครู และผูเช่ียวชาญ และหลักสูตรจะมีลักษณะควบคุมการเรียนการสอนลวงหนา
และสวนใหญจะเปนแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ (ไพฑูรย สินลารัตน, 2524, หนา 65-66) 

โรงเรียน  
 ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยมเนนเร่ืองมาตรฐานการศึกษา ฉะน้ันโรงเรียนจะตอง
เครงครัดในเรื่องระเบียบวินัย หนาท่ีสําคัญของโรงเรียนคือการถายทอดวัฒนธรรมจากคน
รุนหน่ึงไปสูคนอีกรุนหน่ึง สรางบรรยากาศทางการศึกษาใหเหมาะสมแกการพัฒนา
สติปญญา จริยธรรมและ  ถายทอดวัฒนธรรม (ศักดา ปรางคประทานพร, 2526, หนา 85) 
บทบาทของโรงเรียนในปรัชญากลุมน้ีเปนบทบาทที่ตามสังคม สังคมมอบหมายอะไรก็ทํา
ไปตามน้ัน ไมมีการแนะนําหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางหน่ึงอยางใด  (ไพฑูรย  สินลา
รัตน, 2524, หนา 69) 

ผูสอน  
 ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยมใหความสําคัญกับครูผูสอนเปนอยางมาก เพราะ
ครูผูสอนเปนผูท่ีกําหนดตัดสิน และดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาท้ังหมด นอกจากน้ี
ครูผูสอนตองเปนผูท่ีมี ความรูดีและความประพฤติดี เพ่ือเปนแบบอยางและเปนผูนําใน
หองเรียนไดดังท่ีวิลเลี่ยม ดับเบิ้ลยู บริกแมน (WILLIAM W. BRICKMAN) กลาวไววา 
“ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยมถือวาครูเปนศูนยกลางของการจัดการศึกษา ครูตองมี
ความรูทางการศึกษาท่ัวไป (LIBERAL EDUCATION) ทฤษฎีการเรียนรูแบบตาง ๆ มี
ความลึกซ้ึงในจิตวิทยาของเด็กและขบวนการเรียนรู สามารถแยกขอเท็จจริงออกจากอุดม
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กระบวนการเรียนการสอน  
 การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม เนนหลักสําคัญท่ีจะให
ผูเรียน เขาใจเน้ือหาอยางถองแท ครูจึงอาจใชวิธีการตาง ๆ ในการถายทอดความรู แตก็
เนนการเรียนการสอนแบบบรรยายเปนหลัก  ท้ังน้ีเพ่ือใหไดเน้ือหาสาระมาก ๆ และมี
ความเชื่อวาเน้ือหาสาระที่ได คัดเลือกแลวเปนส่ิงที่มีคุณคา  การเรียนการสอนจะอาศัย
หนังสือ ตําราตาง ๆ เปนส่ือการสอนการถามตอบเพื่อทบทวนความเขาใจในเนื้อหาวิชา 
ดังน้ัน ผูเรียนตองเปนผูท่ีมีความเพียรพยายามอยางหนักและจดจําวิชาการตาง ๆ ใหข้ึน
ใจ  สวนครูจะตองเปนผู ท่ี มีความรู ดี มีความสามารถในการถายทอดวิชาและมี
ความสามารถในการชักนําใหผูเรียนรูในส่ิงท่ีเปนประโยชนและมีคุณคา นอกจากน้ีการ
เรียนการสอนในแนวนี้ยังเปนการสรางผูนําในกลุมดวย กลาวคือ ผูนําของกลุมคือผูท่ีเกง มี
ความสามารถในการจดจําเน้ือหาไดดี มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย (ณัฐพร             
คํามะสอน, 2531, หนา 32-33) 

 ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม  (PERENNIALISM) 
ความเปนมา  

 นิรันตร (PERENINIAL) หมายถึง ภาวะไมเปลี่ยนแปลง คงอยูช่ัวนิรันดร ปรัชญา
นิรันตรนิยมน้ีเร่ิมตนจากสมัยกรีกโบราณ ลัทธิปรัชญาท่ีเปนพ้ืนฐานของปรัชญาน้ีไดแกคํา
สอนของบรรดาปรัชญาเมธีชาวกรีกยุคโบราณ คือคําสอนของโสเครตีส เพลโต และอริสโต
เติล (ทองปลิว ชมช่ืน, 2529, หนา 131) ตอมาบาทหลวงโทมัส อาควีนัส (ST. THOMAS 
AQEUINAS) ไดนําความเช่ือทางศาสนาโรมันคาทอลิกมาเกี่ยวของดวย ปรัชญาการศึกษา
นิรันตรนิยมจึงเปนผลของการผสมผสานกันระหวางแนวความคิดของอริสโตเติลท่ีเรียกวา 
RATIONAL HUMANISM ซ่ึงเนนเฉพาะการใชความคิดและเหตุผลของบุคคลกับ
แนวความคิดของบาทหลวงโทมัส อาควีนัสท่ีเรียกวา SCHOLASTIC REALISM ซ่ึง
คํานึงถึงเร่ืองความเช่ือเกี่ยวกับพระเจา เร่ืองศาสนาและขอเรียกรองทางศาสนาดวย  (ฐิติ
พงษ  ธรรมานุสรณ, 2522, หนา 77) 
 ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมเกิดข้ึนในขณะที่ประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกกําลังพัฒนา
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีใหม ๆ นําระบบเศรษฐกิจแบบนิยมมาใช มีการ
แขงขันการคาอยางไมเปนธรรม ครอบครัวไมมีเวลาอบรมสมาชิกในครอบครัว และที่
สําคัญคือมนุษยเร่ิมเสียความเปนมนุษยไปทีละนอย ๆ ใหกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
นักปรัชญาและนักการศึกษากลุมหน่ึงจึงเสนอปรัชญาการศึกษาท่ีมีจุดมุงหมายใหเปนส่ิงท่ี
นํามนุษยไปสูอดีตท่ีมีระเบียบ มีความม่ันคง มีจริยธรรม และความยุติธรรม (ศักดา ปรางค
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แนวคิดพ้ืนฐาน  
 ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมมีรากฐานมาจากปรัชญาพ้ืนฐานกลุมจิตนิยมเชิง
เหตุผล และกลุมวัตถุนิยมเชิงเหตุผลผสมผสานกัน โดยท้ังสองฝายมีความเช่ือพ้ืนฐานใน
เร่ืองของเหตุผลเหมือนกัน เพราะถือวาเหตุผลเปนลักษณะสูงสุดของมนุษย และมนุษยเอง
ก็อยูในโลกของเหตุผล (A WORLD OF REASON) นิรันตรนิยม เช่ือวามนุษยมี
ความสามารถท่ีจะใชความคิดและเหตุผลมาตัดสินปญหาตาง ๆ ได ซ่ึงความสามารถวันน้ี
ไมมีในส่ิงท่ีมีชีวิตอื่น ๆ มนุษยไดใชความคิดและเหตุผลอยูตลอดเวลาท่ีมีชีวิตอยูและ
ความสามารถในการคิดหาเหตุผลของมนุษยติดตัวมาต้ังแตกําเนิด ( FREDERIC C, 
GRUBER, 1961, p. 20 อางถึงใน สุรินทร รักชาติ, 2529, หนา 48) สวนความรูน้ัน
ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมเช่ือวาไดมาจากการคิดหาเหตุผล และความดีความงามนั้นก็
เช่ือวาไมไดข้ึนอยูกับพันธุกรรมหรือส่ิงแวดลอม แตจะข้ึนอยูกับความมีวินัยในตัวเองและ
ยึดม่ันในความดี (กิติมา  ปรีดีดิลก, 2523, หนา 86) 

หลักการสําคัญ  
 ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม มีหลักการสําคัญ (ศุภร ศรีแสน, 2526, หนา          
167-169) สรุปไดดังนี้ 

1. ธรรมชาติพื้นฐานของมนุษยยอมเหมือนกันในทุกกาลเทศะ การจัดการศึกษา
ควรจะเหมือนกันสําหรับทุกคน  

2. ส่ิงสําคัญท่ีสุดสําหรับมนุษยคือ สติปญญา การศึกษาจึงควรมุงพัฒนา
สติปญญาและความมีเหตุผล  มนุษยมีเสรีภาพและความรับผิดชอบ 

3. การศึกษามุงใหผูเรียนเขาถึงสัจจะหรือความเปนจริงแทท่ีไมเปลี่ยนแปลง
การศึกษามิไดเปนไปเพื่อสอนใหคนปรับตัวเขากับสังคมหากใหปรับตัวเขากับความจริงท่ีนิ
รันดร 

4. การศึกษามิใชการเอาอยางชีวิตหรือเลียนแบบชีวิต  หากเปนการเตรียมตัว
เพ่ือชีวิต 

5. นักเรียนควรเรียนรูวิชาพ้ืนฐานบางประการ เพ่ือจะไดรูถึงส่ิงซ่ึงรูจริงแทและ
ถาวรที่สุดในโลก  โดยตองเรียนวิชาหลักท่ีจะพัฒนาผูเรียนทั้งทางดานจิตใจและรางกาย 
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6. วิชาหลักท่ีควรแกการศึกษาคือ งานนิพนธในหนังสือ GREAT BOOKS ไดแก 
งานนิพนธท่ีสําคัญ ๆ ทางวรรณคดี ปรัชญา ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร เปนการเอาของ
ดีจากอดีตมาใชในปจจุบัน 

ความเชื่อทางการศึกษา  
จุดมุงหมายการศึกษา  

 จุดมุงหมายการศึกษาของปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม คือ ภารกิจหลักของ
การศึกษา อยูท่ีจะตองปรุงแตงคนใหเปนคนโดยสมบูรณดวยการชวยใหแตละบุคคล
ตระหนักถึงธรรมชาติอันแทจริงท่ีแฝงอยูภายในตน และทําใหเปนความจริงข้ึนเทากับวา
การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาพลังธรรมชาติในตัวมนุษยน่ันเอง จุดมุงหมายการศึกษา
ของนิรันตรนิยมแยกออกไดเปน สองดาน  คือ  ดานพุทธิปญญา  และดานศีลธรรม  
(รัตนา  ตันบุญเต็ก, 2523, หนา 7-8) 
 จุดมุงหมายการศึกษาของปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม   (ไพฑูรย  สินลารัตน,  
2524, หนา 72) สรุปไดดังนี้ 

1.  มุงใหผูเรียนรูจักและทําความเขาใจกับตนเองใหมากท่ีสุดโดยเฉพาะในเรื่องของ
เหตุผลและสติปญญา 

2. มุงพัฒนาสติปญญาและเหตุผลในตัวมนุษยใหดีข้ึน 
3. มุงใหผูเรียนมีความม่ันคงทางจิตใจ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม เปนกระบวนการที่จะพัฒนาคุณธรรมทางพุทธิ

ปญญาใหแกผูเรียน และฝกอบรมทางศีลธรรมจรรยาใหเปนนิสัย ซ่ึงจะทําใหผูเรียน
ตระหนักถึงคุณคาและความดีงามของศีลธรรม 

องคประกอบของการศึกษา  
หลักสูตร  

 หลักสูตรของปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมเปนหลักสูตรท่ีเนนวิชาทางศิลปศาสตร 
(LIBERAL ARTS CURRICULUM) เปนหลักสูตรท่ีเนนวิชาการศึกษาท่ัวไป (GENERAL 
EDUCATION) ท่ีฝกฝนใหผูเรียนเปนผูท่ีรูจักใชสติปญญา เหตุผล เปนการใหความรูท่ี
กวางขวาง ชวยใหผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชไดทุกสถานการณ 
หลักสูตรศิลปศาสตรแบงเปน 2 กลุม คือ ศิลปทางภาษา (LIBERAL ARTS) ซ่ึง
ประกอบดวยไวยากรณ วาทศิลป และตรรกศาสตร ซ่ึงเปนเร่ืองของการอาน การฟง การ
พูด การเขียน (3R’S) และการใชเหตุ(ROBERT M. HUTCHINS, 1976, p. 258) อีกกลุม
คือศิลปทางคํานวณ (MATHEMATICAL ARTS) ประกอบดวย เลขคณิต วิทยาศาสตร 
ปรัชญา ดาราศาสตร และดนตรี วิชาในกลุมน้ีมุงท่ีการพัฒนาสติปญญา (INTELLECTUAL 
DEVELOPMENT) ของผูเรียนเปนสําคัญ ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมเนนผลงานทาง
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โรงเรียน  
 ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมน้ีไมมีบทบาทตอสังคมโดยตรงแตมีผลในทางออม 
เพราะวาเนนท่ีตัวบุคคลเปนหลักใหญ เม่ือบุคคลมีการพัฒนาเกิดข้ึนแลวก็ยอมท่ีจะทําให
สังคมนั้นดีข้ึนดวย ดังน้ันโรงเรียนตามแนวคิดของปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมน้ีจึง
เปรียบเสมือนเปนส่ือกลางท่ีจะนําผูเรียนไปสูสัจธรรม คานิยม และวัฒนธรรมอันดีงาม 
สวนการสรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนจะตองพยายามสรางความช่ืน
ชอบในวัฒนธรรมที่มีอยู (จินดา ยัญทิพย, 2528, หนา 44) และโรงเรียนจะตองเครงครัดใน
เร่ืองระเบียบวินัยและความประพฤติ ท้ังน้ีเพ่ือเปนการ เตรียมผูเรียนใหเปนผูใหญท่ีดีใน
อนาคต 

ผูสอน  
 ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมใหความสําคัญกับครูผูสอนเปนอยางมากโดยเชื่อวา
ผูสอนเปนศูนยกลางของกระบวนการเรียนการสอน ผูสอนเปนบุคคลสําคัญในการตัดสินใจ
การเลือกการกําหนดวิธีการที่จะสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล แตครูผูสอนจะไมเปน
ผูปอนความรู  โดยตรง แตจะเปนผูเสนอขอคิดตาง ๆ ใหผูเรียนไดพัฒนาสติปญญา โดย
บทบาทที่สําคัญของครู ก็คือผูนําทางสติปญญาน้ันเอง นอกจากนั้นครูผูสอนยังมีบทบาท
ในการดูแล รักษาระเบียบวินัยโดยการควบคุมความประพฤติ และวินัยของนักเรียน  (กิติ
มา  ปรีดีดิลก, 2523, หนา 87) 
 ครูผูสอนตามปรัชญาการศึกษาน้ีจะตองเปนผู ท่ีมีความสามารถ ท้ังทางดาน
วิชาการและมีคุณสมบัติทางดานคุณธรรมเปนอยางดี จึงจะเปนผูนําของนักเรียนทั้งดาน
วุฒิปญญาและคุณธรรมได  (ทองปลิว  ชมช่ืน, 2529, หนา 147) 

กระบวนการเรียนการสอน  
 การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมเนนท่ีจะสรางคนใหเปน
คนท่ีสมบูรณ โดยวิธีการฝกฝนศักยภาพที่มีอยูในตัวผูเรียนเปนสําคัญ ฉะน้ันกระบวนการ
เรียนการสอนจึงเนนหนักท่ีจะกระตุนใหเกิดการพัฒนาในตัวผูเรียน โดยการใหอภิปรายใช
เหตุผลและสติปญญาโตแยงกัน (ไพฑูรย สินลารัตน, 2524, หนา 74) ซ่ึงการเรียนการสอน
ตามแนวความเชื่อของปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมน้ียึดหลักการสอนตามแนวจิตวิทยา
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ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (PROGRESSIVISM)  
ความเปนมา  

 พิพัฒน (PROGRESSIVE) หมายถึง กาวหนา เปลี่ยนแปลงไมหยุดอยูกับท่ี
ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม เปนแนวคิดท่ีเร่ิมมีมาต้ังแตในสมัยคริสตศตวรรษที่ 18 ผูริเร่ิม
แนวคิดน้ี คือ ยัง ยาคส รุสโซ (JEAN JACGUES ROUSSEAU) โจฮัน ไฮนริค เปส
ตาลอสซี่ (JOHANN HEINRICH PESTALOZZI) และเฟรดเดอริค โฟรเบล (FREDERIC 
FROEBEL) นักปรัชญาท้ัง 3 ทานเปนนักปรัชญายุโรปพวกแรกที่มีแนวคิดทางปรัชญา
การศึกษาพิพัฒนาการนิยม 
 พื้นฐานของปรัชญาน้ีมาจากนักปรัชญากลุมเสรีนิยม (LIBERALISM) ท่ีไมเห็นดวย
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของสหรัฐอเมริกาในชวงศตวรรษที่ 18 ท่ีฝกทฤษฎีของ ชารล 
ดารวิน (CHARLES DARWIN) ท่ีมุงแขงขันแกงแยงกันทางเศรษฐกิจ และระบบสังคมที่มุง
แตประโยชนสวนตัวเปนสําคัญ นักปรัชญาและนักการศึกษากลุมเสรีนิยมจึงไดพยายามท่ี
จะปฏิรูปสังคมอเมริกันเสียใหม (ศักดา ปรางคประทานพร, 2526, หนา 54) จึงไดเร่ิม
ขบวนการพิพัฒนาการข้ึนกลายมาเปนปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม ซ่ึงนําโดย 
ฟรานซิส ดับบลิว ปารคเกอร (FRANCIS W. PARKER) ในป ค.ศ. 1870 ไดมีการเสนอ
ใหปฏิรูประบบโรงเรียนเสียใหม เพราะการจัดการศึกษาตามความเชื่อแบบเกาน้ันขาด
จุดยืนท่ีแนนอน สงผลใหประชาชนเฉื่อยชาเกินไป แตความเชื่อของปารคเกอรก็ยังไมได
รับความนิยมมากนัก ตอมาในป ค.ศ. 1915 จอหน ดิวอี้ (JOHN DEWEY) ไดนําเอาแนว
ความเชื่อน้ีไปปฏิบัติและไดเขียนหนังสือช่ือ SCHOOL OF TOMORROW ออกเผยแพร 
ทําใหปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมไดรับความนิยมอยางกวางขวาง (GEORGE F. 
KNELLER, 1971, p. 47 อางถึงใน สุรินทร รักชาติ, 2529, หนา 53) มีการจัดต้ังสมาคม
การศึกษาแบบ พิพัฒนาการนิยม (PROGRESSIVE EDUCATION ASSOCIATION) ข้ึน
โดยกลุมนักการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง เชน วิลเลียม เอช คิลแพทริก (WILLIAM H. 
KILPATRICK)  จอรจ เคาทส (GEORGE COUNTS)  และฮาโรลด รักก (HAROLD 
RUGG) เปนตน มีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาเพื่อชีวิต (THE LIFE – CENTERED 
CURRICULUM)  (ภิญโญ สาธร, 2525, หนา 21)  ข้ึนในโรงเรียนอยางกวางขวาง 

แนวคิดพ้ืนฐาน  
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 ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม มีพื้นฐานมาจากปรัชญาปฏิบัตินิยม และ
ปรัชญาน้ีเช่ือวาตองมีการเปลี่ยนแปลง ความรูและความจริงสูงสุดไมมีไมแนนอน ส่ิงที่
นํามาปฏิบัติแลวไดผลถึงจะเปนส่ิงท่ีเปนจริง และความรูความจริงจะไดมาน้ันจะตองลงมือ
กระทําเพ่ือใหเกิดประสบ-การณท้ังน้ีเพราะมนุษยสามารถสรางพัฒนาการใหกับตนเองได
ตามสภาพของสิ่งแวดลอมและตามกาลเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไป การแสวงหาความรูท่ี
ถูกตองน้ันจะเกิดข้ึนไดจากการศึกษา การคนควาและการทดลองตามแนววิทยาศาสตร 
ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมยังเช่ืออีกวามนุษยเปน  ผูกําหนดอนาคตและโชคชะตา
ของตนเอง ฉะน้ันมนุษยควรจะเนนความสําคัญของคุณคาของ    แตละบุคคลใหมาก  (กิติ
มา  ปรีดีดิลก, 2523, หนา 88) 

หลักการสําคัญ  
 ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม มีหลักการสําคัญ (GEORGE F. KNELLER, 
1971, pp. 69-103  อางถึงใน  สมนึก  พวงทอง, 2531, หนา 56-57)  สรุปไดดังนี้ 

1. การศึกษา คือ ชีวิต ไมใชเปนการเตรียมตัวเพ่ือชีวิต ส่ิงท่ีจัดใหเด็กเรียนควร
เปนการใหประสบการณท่ีดีจะนําไปใชได และสามารถเขาใจปญหาของชีวิต และสามารถ
ปรับตัวใหอยูในสภาพสังคมปจจุบันไดอยางเปนสุข 

2. การศึกษาตองมีความสัมพันธโดยตรงกับความสนใจของเด็ก แตมิใชวาเด็กจะ
ไดรับอนุญาตใหทําตามความพอใจไดทุกอยาง เด็กจะตองมีครูคอยแนะนําเพราะครูเปนผู
ท่ีมีประสบการณมากกวา 

3. การเรียนรูโดยวิธีการแกปญหา ยอมสําคัญกวาการเรียนรู โดยการทองจํา
เพราะเน้ือหาวิชาเปนความรูเชิงนามธรรมก็ควรใชวิธีการแหงปญญาเปนเคร่ืองมือในการ
เรียนรู 

4. บทบาทของผูสอนน้ันไมใชเปนผูบงการหรือออกคําส่ัง แตจะทําหนาท่ีให
คําแนะนําและคําปรึกษา ใหเด็กเดินทางไปสูเปาหมายท่ีวางไว ท้ังน้ีผูสอนจะตองอาศัย
ความรูและประสบการณของตนมาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

5. โรงเรียนตองสงเสริมใหเด็กเกิดความรวมมือมากกวาสงเสริมใหเด็กเกิดการ
แขงขันกัน หากมีการแขงขันควรเนนการแขงขันท่ีจะสรางความรวมมือกันและใหรูจัก
ทํางานเปนหมูคณะ 

6. ประชาธิปไตยเทาน้ันท่ีจะสงเสริมใหเกิดความสัมพันธทางความคิดและ
บุคลิกภาพและจําเปนสําหรับความเจริญงอกงามของผูเรียน  (สุรินทร  รักชาติ, 2529, 
หนา 54) 

ความเชื่อทางการศึกษา  
จุดมุงหมายการศึกษา  
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 จุดมุงหมายการศึกษาของปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม คือจุดมุงหมายท่ีไม
นิยมการวางจุดมุงหมายไวตายตัว แตจุดมุงหมายของการศึกษาจะมีความยืดหยุนไปตาม
ความแตกตางของสภาพสังคม ส่ิงแวดลอมและตัวผูเรียนดวย ปรัชญาน้ียังเช่ือวาทุกส่ิงทุก
อยางยอมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ แตถาพิจารณาความตองการจากการจัดการศึกษาของ
ปรัชญาน้ีพอสรุปไดดังนี้ 

1. มุงใหผูเรียนพัฒนาทางรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญาไปพรอม ๆ 
กัน 

2. มุงใหผูเรียนรูจักปรับตัวเองใหเขากับสังคมไดดีและมีความสุข 
3. มุงใหผูเรียนมีประสบการณใหมเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ อยางไมมีท่ีส้ินสุด 
4. มุงปลูกฝงทัศนะแบบประชาธิปไตยและเสรีภาพใหแกผูเรียนโดยใหโอกาสที่จะ

พูด คิด เขียน  และแสวงหาความจริง (J’ DONALD  BUTLER, 1967, p. 487            
อางถึงใน  สุรินทร  รักชาติ, หนา 55) 

องคประกอบของการศึกษา  
หลักสูตร  

 หลักสูตรของปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมเปนหลักสูตรท่ีมีความเชื่อวาเด็ก
จะเรียนรูโดยอาศัยประสบการณในชีวิตเปนสําคัญ การเรียนรูจะเกิดข้ึนเพราะอาศัย
ประสบการณตรงไมมีหลักสูตรที่สมบูรณแบบสําหรับครูและเด็ก นักการศึกษาตามลัทธิน้ี
ไมชอบหลักสูตรที่มีการเขียนข้ึนลวงหนา แตใหใชวิธีเขียนแนวการเรียนรูเองทันทีเม่ือจะ
สอน และโรงเรียนในทองถิ่นแตละทองถิ่นควรจะเนนการเรียนรูแนวการเรียนรูจะ
ครอบคลุมชีวิตประจําวันทุกรูปแบบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติการตาง ๆ ทางสังคม 
ศีลธรรม อาชีพ สุนทรียภาพ และในทางปญญาพรอม ๆ กันไป (ภิญโญ  สาธร, 2523,หนา 
107) 
 หลักสูตรของปรัชญาการศึกษาน้ีเปนหลักสูตรแบบประสบการณ (EXPERIENCE 
CURRICULUM) เนนประสบการณของเด็กเปนหลักสําคัญจึงเรียกอีกอยางหน่ึงวา 
หลักสูตร CHILD CENTERED CURRICULUM  (ไพฑูรย สินลารัตน, 2524, หนา 83) 
เน้ือหาท่ีไดรับความสนใจเปนพิเศษ คือ สังคมศึกษาและวิชาส่ือความหมายเพื่อประโยชน
ในชีวิตประจําวัน วิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรก็ถือวาสําคัญ แตเปนความสําคัญใน
แงของวิธีการ คือวิธีการทางวิทยาศาสตร (SCIENTIFIC METHOD) ไมใชตัวเน้ือหา
โดยตรง นอกจากน้ีจะมีการจัดหลักสูตรเปน “หนวยการงาน”  (UNITS OF WORK) 
(ภิญโญ สาธร, 2523, หนา 107) คือจัดตามลักษณะโครงสรางและวัตถุประสงคของสังคม
ในชีวิตจริงหลักสูตรจะดึงเอาหนวยงานหนาท่ีและกิจการตาง ๆ มาใหนักเรียนไดเรียนรู
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โรงเรียน  
 ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมมีความเช่ือวาโรงเรียนคือแบบจําลองท่ีดีงาม
ของชีวิตและสังคม ดังน้ันบทบาทของโรงเรียนจึงตองทําหนาท่ีเปนแหลงสรางเสริม
ประสบการณชีวิตจริงใหแกผูเรียนโดยจัดประสบการณใหสอดคลองกับสภาพสังคม และ
การดําเนินชีวิตจริง แตตองเหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็ก เพื่อใหเด็กสามารถแกไขปญหา
ชีวิตและสังคมได (ศักดา ปรางคประทานพร, 2526, หนา 64-65)  นอกจากน้ันโรงเรียน
จะตองสรางบรรยากาศแบบประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนเพื่อการอยูรวมกันไดอยางมีความสุข  
และตองสงเสริมใหเด็กเกิดความรวมมือกันในการทํากิจกรรม 

ผูสอน  
 ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมเช่ือวาครูผูสอนจะตองเปนผูท่ีมีความรูและมี
ประสบการณกวางขวางเพื่อชวยใหเด็กกาวไปสูจุดหมายปลายทางของการเรียนรูอยาง
เต็มท่ี ลักษณะของครูตามปรัชญานี้จะตองเปนผูมีบุคลิกดี เห็นอกเห็นใจเด็ก ๆ และเขา
ใจความแตกตางระหวางบุคคล (กิตติ ปรีดีดิลก, 2523, หนา 84) ตามปรัชญาการศึกษา
พิพัฒนาการนิยมน้ีเด็กมีหนาท่ีแสวงหาประสบการณตาง ๆ ดวยตนเอง ครูผูสอนเปน
เพียงคนใหคําแนะนําใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
 ปรัชญาการศึกษาน้ียังสนับสนุนใหมีการอบรมครูตอเน่ืองกันโดยตลอด มีท้ังการ
อภิปราย ฟงคําบรรยายและสัมมนารวมกัน เพ่ือหาทางแกปญหาของโรงเรียนนานาชนิด
ในที่ตาง ๆ ตลอดป ครูผูสอนจึงต่ืนตัวอยูเสมอ เพราะครูผูสอนในปรัชญาการศึกษาน้ี คือ 
ผูเสียสละเพื่อเด็กและสังคมอยางแทจริง (ภิญโญ สาธร, 2523, หนา 108) 

กระบวนการเรียนการสอน  
 การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมเนนการฝกการ
กระทํา (LEARNING BY DOING) เพื่อใหเกิดประสบการณโดยตรง การเรียนรูจากการฝก
ปฏิบัติจริงตองใชกระบวนการแกปญหา ดังน้ันการเรียนการสอนในลัทธิน้ีจึงใชการสอน
แบบแกปญหา(PROBLEM SOLVING) โดยนําเอาหลักการแกปญหาทางวิทยาศาสตรมา
ใชและตองเนนใหเด็กมีการแกปญหาในหองเรียน สรางบรรยากาศในการเรียนรูท่ีเปน
กันเองโดยอาศัยหลักการแบบประชาธิปไตย คือ ตองเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมอภิปราย
อยางกวางขวางเพ่ือหาขอสรุปขอสําคัญหรือทฤษฎีตาง ๆ ซ่ึงไดจากการลงมือกระทําจริง 
ความรูจากการยึดการกระทําจริงจะโยงไปสูหลักการหรือทฤษฎีซ่ึงจะติดตัวเด็กไปไดนาน
กวาความรูท่ีไดจากการทองจํา (ณัฐพร  คํามะสอน, 2531, หนา 44)  

ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม  (RECONSTRUCTIONISM)   
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ความเปนมา  
 ปฏิรูป (RECONSTRUCT) หมายถึง บูรณะหรือทําข้ึนใหม ปรัชญาการศึกษา
ปฏิรูปนิยมเปนแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในป ค.ศ. 1930 สหรัฐอเมริกาไดประสบปญหาหลาย ๆ 
ดาน เชน ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ปญหาคนวางงาน ปญหาความขัดแยงระหวางระบบ
นายทุนจึงเกิดนักคิดกลุมหน่ึงท่ีไดพยายามจะแกปญหาสังคมโดยใหการศึกษาเปนตัวนํา
การปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองและสังคม โดยการลมระบบเกาท่ีไมม่ันคงและยุติธรรมลงเสีย 
แลวสรางระบบสังคมใหมข้ึนมานักคิดกลุมน้ีเสนอบทบาทใหมใหกับโรงเรียนใหเปน
เคร่ืองมือในการพัฒนาสังคมนี้มีช่ือเรียกวา  “นักคิดแนวหนา”  (FRONTIER THINKER)  
(GEORGE F. KNELLER 1971, p. 61) ผูนําของนักคิดกลุมน้ีไดแก จอรจ เอส เคาทส 
(GEORGE S. COUNTS) และ ฮาโรลด รักก (HAROLD RUGG) กลุมน้ีมีความเห็นดวย
กับหลักการประชาธิปไตยโดยท่ีประชาชนตองสามารถควบคุมสถาบันและทรัพยากรตางๆ 
ไดเองโดยไมข้ึนอยูกับนักการเมืองที่หวังเอาประชาชนเปนเคร่ืองมือ และประชาธิปไตย
ดังกลาวน้ีควรตองประสานความสอดคลองกับประชาธิปไตยในแตละประเทศทั่วโลก 
 ผูนําของปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมตอนแรกคือ จอหน ดิวอี้ (John  Dewey) 
ค.ศ. 1920) แตแนวคิด  เกี่ยวกับ “การศึกษาเพื่อปฏิรูปสังคม” น้ียังไมเดนชัด จนกระทั่ง
ประมาณ ป ค.ศ. 1950 ทีโอดอร บราเมลด (THEODORE BRAMELD) ไดเปนผูทําให
ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวางโดยการเสนอปรัชญาการศึกษา
เพ่ือการปฏิรูปสังคมในหนังสือหลายเลมดวยกัน เชน “PATTERN OF EDUCATION 
PHILOSOPHY (1950)” “TOWARD A RECONSTRUCTED PHILOSOPHY OF 
EDUCATION (1956)” และเร่ือง “EDUCATIONAL POWER (1965)”  GEORGE F. 
KNELLER, 1971, p. 62) เปนตน ทําใหบราเมลดไดรับการยกยองวาเปนบิดาของปรัชญา
การศึกษาปฏิรูปนิยม  (สุรินทร  รักชาติ, 2529, หนา 58) 

แนวคิดพ้ืนฐาน  
 ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมน้ีพัฒนามาจากปรัชญาปฏิบัตินิยม (PRAGMATISM) 
และผนวกเอาความคิดของปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (PROGRESSIVISM) เขา
ไวดวยกัน (ทองปลิว ชมช่ืน, 2529, หนา 162 – 163) ปฏิรูปนิยมเนนเร่ือง “แรงงาน 
(LABOR) วาเปนหัวใจของสังคม และเช่ือวามนุษยจะตองชวยกันสรางระบบสังคมเสียใหม
โดยถือวาการทํางานคือชีวิต”  ดังน้ันรูปแบบของการศึกษาในลัทธิปรัชญาน้ีจึงเนนการ
ทํางานหรือการทําแบบฝกหัดในบทเรียนตาง ๆ อยางมากท่ีสุด (ภิญโญ สาธร, 2523, หนา 
117) ปฏิรูปนิยมเนนในการแกไขปรับปรุงสภาพสังคมโดยอาศัยการศึกษาเปนเคร่ืองมือ 
พิพัฒนาการนิยมเนนการพัฒนาเด็กไปสูจุดมุงหมายที่ผูเรียนและผูสอนรวมกันกําหนดข้ึน
เปนการผสมผสานกันระหวางความคิดสองปรัชญา ปฏิรูปนิยมกอตัวข้ึนโดยเนนการ
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หลักการสําคัญ  
 ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม มีหลักการสําคัญ (GEORGE F. KNELLER, 1971, 
pp. 62-64 อางถึงใน  สุรินทร  รักชาติ, 2529, หนา 59-60)  สรุปไดดังน้ี 

1. การศึกษาตองเปนการสรางระเบียบของสังคมขึ้นมาใหม เพื่อใหคานิยม
เบื้องตนทางวัฒนธรรมไดบรรลุความสําเร็จตามท่ีตองการ และขณะเดียวกันก็ตองให
กลมกลืนกับสภาวะของสังคมและเศรษฐกิจ 

2. สังคมใหมตองเปนสังคมประชาธิปไตยอยางแทจริง โดยประชาชนหรือผูแทนท่ี
ประชาชนเลือกมาจะตองมีสวนรับผิดชอบในการควบคุมผลประโยชนของสถาบันและ
ทรัพยากรตาง ๆ ของประเทศ 

3. การศึกษาน้ันนอกจากจะทําใหบุคคลไดพัฒนาสังคมแลวยังทําใหบุคคลได
เรียนรูท่ีจะเขารวมในการวางแผนของสังคมดวย  ดังน้ันสังคมจึงมีสวนรวมที่สําคัญของ
การศึกษา 

4. ครูผูสอนตองเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นในการแกปญหาโดยครู
จะตองเชื่อและไววางใจเด็กในการแกปญหาตาง ๆ ตามกระบวนการของประชาธิปไตย
และเปนที่ยอมรับของสังคมดวย 

5. วิธีการและจุดมุงหมายปลายทางของการศึกษาตองสนองความตองการของ
วัฒนธรรมปจจุบันเปนสําคัญ ดังน้ันจึงตองปฏิรูปเน้ือหาวิชา วิธีการสอน ปรับปรุงโครงสราง
การบริหารใหม ท้ังน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย 

ความเชื่อทางการศึกษา  
จุดมุงหมายการศึกษา  

 จุดมุงหมายการศึกษาของปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเปนหลักสูตรท่ีสงเสริมให
โรงเรียนมีบทบาทในการปฏิรูปสังคมเพื่อใชการศึกษาเปนปจจัยในการสรางสังคมใหมท่ีมี
ความเสมอภาค และความเปนธรรมมากยิ่งข้ึน (วิจิตร ศรีสอาน, 2525, หนา 64) ซ่ึงใน
เร่ืองดังกลาวน้ี (ไพฑูรย  สินลารัตน, 2529, หนา 89)  ไดแบงเปนขอไวดังน้ี 

1. การศึกษาตองเปนไปเพื่อสงเสริมพัฒนาสังคมโดยตรงและตองชวยแกปญหา
ของสังคมที่เปนอยูดวย 

2. การศึกษาจะตองมุงสรางระเบียบใหมของสังคมบนรากฐานของประชาธิปไตย
โดยตองคํานึงถึงพ้ืนฐานท่ีมีอยูเดิม 
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3. การศึกษาจะตองใหเด็กเห็นความสําคัญของสังคมสวนรวมควบคูไปกับของ
ตัวเอง 

องคประกอบของการศึกษา  
หลักสูตร  

 หลักสูตรของปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเปนหลักสูตรที่เนนดานสังคมเปนแกน
สําคัญ เพ่ือสงเสริมใหเด็กเขาใจสภาพของสังคม และศึกษาแนวทางในการแกไขปญหา
ทางสังคม เปนการเตรียมเด็กใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหปญหาไดอยางมี
คุณภาพ ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมยึดหลักสูตรแบบแกน (CORE CURRICULUM OR 
WHEEL CURRICULUM) คือ การสอนเนนหลักสูตรท่ียึดถือวิชาใดวิชาหน่ึงหรือกลุมวิชา
ใดวิชาหน่ึงเปนแกนกลาง เน้ือหาสาระในหลักสูตรจากปญหาสังคมที่ผูเรียนประสบอยู 
ท้ังน้ีเพ่ือสงเสริมใหเด็กมีความพรอมในการคิดหา แนวทางในการแกปญหา และนําผลท่ี
ไดมาใชอยางมีประสิทธิภาพหลักสูตรตองกําหนดใหเด็กไดศึกษาอยางกวางขวาง เพ่ือให
เด็กมองเห็นปญหาของสังคมอยางเขาใจแจมชัด และรวมมือกันหาขอมูลเพื่อนําไปใช
ประโยชนในอนาคตได เด็กจึงควรไดรับการศึกษาในเร่ืองของอุตสาหกรรม ส่ือสารมวลชน 
การขนสง การอนามัยและสาธารณสุข นิเวศวิทยา อาชญาวิทยา รวมท้ังวิชาท่ีสอนใน
โรงเรียน ไดแก วรรณคดี ดนตรี ศิลปะ ฟสิกส เคมี สังคมวิทยา มานุษยวิทยา 
ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร และคณิตศาสตร (ศักดา ปรางคประทานพร, 
2526, หนา 124) การสอนวิชาตาง ๆ เหลาน้ีจะทําใหเด็กเห็นถึงความสัมพันธของวิชา
ดังกลาวและจะทําใหสามารถเขาใจสภาพของสังคมมากข้ึน 

โรงเรียน  
 ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเช่ือวาบทบาทของโรงเรียนจะตองสนใจใฝหาอนาคต 
(FUTURE ORIENTED) และนําทางใหเด็กไดพบกับระเบียบของสังคมใหมโดยการให
การศึกษา ฝกในดานความคิดสรางสรรคแกเด็กเพ่ือใหเด็กพรอมท่ีจะรวมมือในการ
วางแผนใหกับสังคมใหม โรงเรียนมีหนาท่ีสรางบรรยากาศแบบสังคมประชาธิปไตยใหแก
เด็ก และในเวลาเดียวกันโรงเรียน จะตองทํางานรวมกับสมาชิกอื่น ๆ ของสังคมดวย น้ันก็
คือโรงเรียนจะตองเปนผูสรางสังคมไมใชเปนผูท่ีถูกสังคมสรางข้ึนมา (ศักดา ปรางค
ประทานพร, 2526, หนา 124-127) หากตองการใหสังคมในอนาคตเปนเชนไร โรงเรียนก็
สามารถจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือฝกอบรมเด็กใหมีบุคลิกภาพ ทัศนคติและความรู
ความสามารถเปนอยางน้ัน 

ผูสอน  
 ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเช่ือวาครูผูสอนตองสามารถทําใหเด็กเห็นวามีความ
จําเปนท่ีจะตองสรางสรรคสังคมใหมโดยอาศัยกระบวนการแบบประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนใน
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กระบวนการเรียนการสอน  
 การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมมีลักษณะคลายคลึงกับ
ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม คือเปนการเรียนรูดวยการลงมือกระทําดวยตนเองโดย
วิธีการตางๆ เชน วิธีการทางวิทยาศาสตร (SCIENTIFIC METHOD) วิธีการแบบโครงการ 
(PROJECT METHOD) และวิธีการแกปญหา (PROBLEM SOLVING METHOD) 
นอกจากน้ันปรัชญาน้ียังอาศัยวิธีการทางประวัติศาสตร (HISTORICAL METHOD) และ
วิธีการทางปรัชญา (PHILOSOPHICAL METHOD) เขามาประกอบดวยเพื่อใหการศึกษา
ปญหาตาง ๆ รัดกุมและสมบูรณท่ีสุด (ไพฑูรย  สินลารัตน, 2524, หนา 92-93) ปรัชญา
การศึกษาปฏิรูปนิยมไมสงเสริมการเรียนแบบทองจําและการสอนแบบบรรยาย ครูผูสอน
และเด็กควรทําอะไรก็ไดเพ่ือสนองความตองการของตน การแสวงหาความรูดวยตนเอง 
สนใจปญหาของสังคมเสนอแนะวิธีการแกปญหา บรรยากาศในการเรียนการสอนมีอิสระ
ไมใชบังคับ การจัดตารางสอนควรมีความยืดหยุน (FLEXIBLE SCHEDULE) กําหนดตาม
เวลาเรียนในทฤษฎีการคนควาของเด็กและการอภิปรายเปนสัดสวนกัน โดยเนนการ
อภิปรายเปนหลัก  (ทองปลิว  ชมช่ืน, 2529, หนา 168) 

ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม  (EXISTENTIALISM)  
ความเปนมา  

 อัตถิภาวะ (EXISTENCE) หมายถึง ความเปนอยู ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาว 
นิยมเปนปรัชญาท่ีมุงเสริมสรางใหมนุษยมีเสรีภาพในการเลือกและรูจักใชเสรีภาพในการ
เลือกอยางมีความรับผิดชอบในตัวเอง ปรัชญาน้ีเปนขบวนการทางความคิดแบบใหมของ
ปรัชญา ซอเร็นคีร เคกอรด (SOREN KIERKEGARD, ค.ศ. 1813 - 1855) เปนนัก
ปรัชญาชาวเดนมารกซ่ึงไดรับการยกยอง  ในปจจุบันวาเปนผูใหกําเนิดปรัชญาการศึกษา
อัตถิภาวนิยมเปนคนแรก และไดเสนอความคิดวาปรัชญาเปนเร่ืองสวนตัวของแตละคน 
ดังน้ันจึงควรสรางปรัชญาของตนเองจากประสบการณไมมีความจริงนิรันดร ใหยึดเหน่ียว
เปนสรณะตายตัวความจริงท่ีแทคือสภาพของมนุษย (HUMAN CONDITION)  (กีรติ  บุญ
เจือ, 2522, หนา 14) ในระบบสังคมปจจุบันน้ีมนุษยกําลังสูญเสียตัวเองและการศึกษาท่ีมี
อยูก็มีสวนในการทําลายความเปนมนุษยดวย เพราะสอนใหเด็กอยูในกรอบของสังคมที่
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แนวคิดพ้ืนฐาน  
 ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยมน้ีถือวามนุษยยอมเปนตัวของตัวเอง มีสิทธิ
เสรีภาพที่จะทําพูด คิดไดตามประสงคและมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 
(FREEDOM, CHOICE AND RESPONSIBILITY) มนุษยเปนผูสรางชีวิตและอนาคตของ
ตัวเองเปนปรัชญาท่ีสอนให มนุษยยึดตัวเองเปนหลัก (HUMAN SUBJECTIVITY) เปน
ปรัชญาท่ีตอตานธรรมชาตินิยม (NATURALISM) และจิตนิยม (IDEALISM) เพราะท้ังสอง
ลัทธิปฏิเสธเสรีภาพของมนุษย ดังน้ีอัตถิภาวนิยมไดอุบัติข้ึนมาเพื่อตอตานการยึดถือ
ประเพณีเกา ๆ ของมนุษย (ทองปลิว ชมช่ืน, 2529, หนา 176-177) 

หลักการสําคัญ  
 ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม มีหลักการสําคัญ (บรรจง จันทรสา, 2527, หนา 
252) สรุปไดดังนี้ 

1. การศึกษาจะตองทําหนาท่ีสรางมนุษยใหเปนตัวของตัวเอง มีอิสระในการเลือก
และ ตัดสินใจรับผิดชอบการกระทําดวยตัวเอง การสงเสริมใหเด็กรูจักเลือกและรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจยอมเปนส่ิงท่ีดีท่ีสุดสําหรับเด็ก และจะตองเปนส่ิงท่ีดีสําหรับบุคคลอื่นดวย 
การที่การศึกษาเนนการสรางมนุษยตามท่ีกลาวมาแลวน้ันยอมหมายถึง การศึกษาจะตอง
สรางมนุษยใหเปนผูมีวินัยในตนเอง 

2. โรงเรียนควรเนนเร่ืองศีลธรรมและจริยธรรม โดยเสนอหลักศีลธรรมและ
จริยธรรม หลาย ๆ แบบใหเด็กไดเลือกตามแนวทางของตน สําหรับเน้ือหาวิชาท่ีเกี่ยวกับ
จริยธรรมนั้นตองไมแตกตางไปจากส่ิงท่ีเด็กปฏิบัติอยูในชีวิตประจําวัน 
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ความเชื่อทางการศึกษา  
จุดมุงหมายการศึกษา  

 จุดมุงหมายการศึกษาของปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยมคือมุงจะใหเด็กพัฒนา
ความเปนมนุษยของตัวเองอยางเต็มท่ี การศึกษาจึงตองสามารถสอนใหเด็กเปนตัวของ
ตัวเอง มีเสรีภาพในการเลือก มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจของตนเอง โดยการชวยให
เด็กเขาใจตัวเองเขาใจโลกและเขาใจความสําคัญของการมีอยู เพ่ือท่ีวาการศึกษาจะชวยทํา
ใหเด็กสามารถเผชิญปญหาตางๆ ไดอยางชาญฉลาดดวยสติปญญาของตนเอง (VAN 
CLEVE MORRIS, 1961, p. 391 อางถึงใน ณัฐพร คํามะสอน, 2531, หนา 53)  
จุดมุงหมายการศึกษาของปรัชญาน้ี (JAMES A. JOHNSON, 1969, pp.  335-343  อาง
ถึงใน  จินดา  ยัญทิพย, 2528, หนา 64)  พอสรุปไดดังนี้ 

1. มุงใหผูเรียนพัฒนาความเปนมนุษยของตัวเองอยางเต็มท่ี 
2. มุงใหผูเรียนมีเสรีภาพในการเลือก มีความรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนเลือกและในสิ่ง

ท่ีตนกระทํา 
3. มุงใหผูเรียนเปนผูมีวินัยในตัวเอง  (SELF-DISCIPLINE) 
องคประกอบของการศึกษา 
หลักสูตร  

 หลักสูตรของปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยมเปนหลักสูตรท่ีเช่ือวาทุกวิชามี
ความสําคัญ ถาเด็กเห็นวาวิชาใดจะชวยใหรูจักตนเอง และเขาใจโลกไดดีข้ึน ถือวาวิชาน้ัน
ยอมเหมาะสมกับเขา เน้ือหาท่ีเรียนตองไมแตกตางไปจากส่ิงท่ีเด็กจะถือประพฤติใน
หองเรียนและชีวิตประจําวัน (G MAX WINGO, 1974, p. 335) เน้ือหาวิชาของหลักสูตรจะ
เนนทางสาขามนุษยศาสตร(HUMANITIES) โดยเนนเน้ือหาวิชาท่ีมีความสําคัญในการ
สงเสริมใหบุคคลเลือกและตัดสินใจ อันไดแก วิชาศิลปะ ปรัชญา วรรณคดี ประวัติศาสตร 
การเขียน การละคร จิตรกรรม และศิลปประดิษฐ นักปรัชญาเช่ือวาวิชาเหลาน้ีจะชวย
ฝกฝนเด็กในดานสุนทรียศาสตร (AESTHETIC) อารมณ (EMOTION) และฝกฝนศีลธรรม
จรรยา (พรชุลี อาชวบํารุง, 2517, หนา 66) อยางไรก็ตาม หลักสูตรปรัชญาการศึกษาอัตถิ
ภาวนิยมท่ีแทจริงตองไมเสนอวิชาเรียนใหกับเด็ก แตตองมีวิชาตาง ๆ พรอมใหเด็กเลือก  
เพราะวิชาเรียนนั้นเปนเพียงเคร่ืองมือใหเด็กไดพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง  (ศักดา  
ปรางคประทานพร, 2526, หนา 44) 

โรงเรียน  
 ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยมมีความเช่ือวาโรงเรียนจะตองสรางบรรยากาศแหง
เสรีภาพทั้งในและนอกหองเรียน จัดส่ิงแวดลอมใหเด็กพอใจ โรงเรียนจะไมสรางและ
กําหนดเง่ือนไขตางๆ ใหเด็กปฏิบัติตาม แตจะสนับสนุนและสงเสริมใหเด็กแตละคนมี
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ผูสอน  
 ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยมเช่ือวาผูสอนมีหนาท่ีคอยกระตุนหรือเราใจใหเด็ก
รูจักตนเอง สามารถนําศักยภาพของตนเองมาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด และเนนใหเด็ก
เขาใจตัวเองเปนสําคัญ (ศุภร ศรีแสน, 2526, หนา 154-155) ครูผูสอนกับเด็กมี
ความสําคัญเทากันตองเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน และครูผูสอนตองรูจริงในวิชาท่ีสอนตองมี
ความซ่ือสัตย และมีความจริงใจตอเด็กอยางแทจริง 

กระบวนการเรียนการสอน  
 การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยมใหความสําคัญของเด็ก
เปนอยางยิ่ง การเรียนการสอนจึงมุงเนนใหเด็กคนพบและรูจักตัวเองเปนสําคัญ คือ เห็นวา
การเรียนรูของเด็กควรเร่ิมตนที่ความอยากรูของตัวเอง ไมใชเร่ิมตนที่ความรูท่ีครูผูสอนจะ
ถายทอดให (เกียรติวรรณ  อมาตยกุล, 2518, หนา 66) เด็กควรจะไดรับการสงเสริมให
เขาใจในวิชาท่ีเรียนอยางถองแทจนสามารถที่จะบอกไดวาตัวเองมีความรูสึกอยางไรตอ
วิชาท่ีเรียนน้ัน 
 นอกจากนี้กระบวนการเรียนการสอนในปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยมน้ียังเนน 
“การมีสวนรวม” วาเปนองคประกอบที่สําคัญของการเรียนรู และไมเห็นดวยกับการศึกษา
มนุษยในแงของวัตถุเทาน้ันเพราะมนุษยไมใชวัตถุ จะศึกษามนุษยใหเขาใจก็ตองเขาไปมี
สวนรวมกับการมีอยูของมนุษย  วิชาท่ีควรแกการศึกษาคือวิชาท่ีใหความรูเกี่ยวกับมนุษย  
(ปานทิพย  ศุภนคร, ม.ป.ป.) 

พุทธปรัชญาการศึกษา  (BUDDHISM)  
ความเปนมา  

 พุทธปรัชญา หมายถึง ความรูแจงของผูรู ความรูแจงในท่ีน้ีคือ ความรูแจงในความ
จริงของส่ิงท้ังหลาย ท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม ความรูแจงดังกลาวน้ีเกิดจากการเลา
เรียน ฝกฝนจําแนกแยกแยะและคิดคนดวยเหตุผลตามที่เปนจริงจนกระทั่งไดพบกับความ
เปนจริงหรือศีลธรรมในที่สุด (จิตรกร ต้ังเกษมสุข, 2525, หนา 76) เปนเวลาหลายรอยป
มาแลวท่ีประเทศไทยไดยึดถือเอาพุทธธรรมเปนแนวทางในการจัดการศึกษา โดยมีวัดและ
พระสงฆเปนผูมีบทบาทในการจัดการศึกษาเปนอยางมาก ตอมาประเทศไทยไดจัด
การศึกษาตามแบบอยางประเทศตะวันตกมาจนปจจุบันนี้ทําใหการจัดการศึกษาเกิดปญหา
ข้ึนหลายประการเพราะ “พบวามีความขัดเขินไปกันไมไดสนิทนักกับคานิยมและนิสัยอยาง
ไทย ๆ ผลท่ีสุดปรัชญาตางประเทศท่ีสงเขามานั้นดูจะเลื่อนลอยไรความหมายและไมยัง
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แนวคิดพ้ืนฐาน  
 พุทธปรัชญามีความเช่ือวาธรรมชาติท่ีแทจริงของมนุษยคือทุกข จุดมุงหมายของ
การศึกษาในทรรศนะของพระพุทธศาสนาคือ การหลุดพนจากทุกข เพราะฉะนั้นการศึกษา
จึงเปนอุปกรณ เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายน้ีท้ังในแงโลกและแงของศาสนา ธรรมชาติของมนุษย
ในแงอื่น ๆ อาจนํามาอธิบายในแงของการศึกษาเพ่ิมเติมไดอีก เชน ในแงของกรรม 
หมายถึง ความกาวหนาหรือความเส่ือมทางการศึกษาข้ึนอยูกับตนเองในแงของปฏิจจสมุป
บาท หมายถึง ธรรมชาติสัมพันธของมนุษยตองพิจารณาสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ในแงของ
ไตรลักษณ หมายถึง ธรรมชาติท่ีมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไดดวยวิธีการศึกษาดังน้ี  เปนตน  
(วิจิตร  เกิดวิสิษฐ, 2520, บทคัดยอ) 
 หลักการสําคัญ 
 พุทธปรัชญา มีหลักการสําคัญ (พระราชวรมุนี, 2525, หนา 166-168) โดยได
กลาวถึงหลักไตรสิกขา  หรือหลักการศึกษา 3 ประการ  พอสรุปไดดังนี้ 

1. การฝกฝนอบรมในดานความประพฤติระเบียบวินัย ความสุจริตทางกาย วาจา 
และอาชีวะ  เรียกวา  อธิศีลสิกขา 

2. การฝกฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝงคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพและ
สมรรถภาพของจิต  เรียกวา  อธิจิตตสิกขา 

3. การฝกฝนอบรมทางปญญาใหเกิดความรู เขาใจสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง
รูเทาทันโลกและชีวิต จนสามารถทําจิตใจใหบริสุทธิ์หลุดพนจากความยึดติดถือม่ันในส่ิง
ตาง ๆ ดับกิเลส ดับทุกขได  เปนอยูดวยจิตใจอิสระ  ผองใสเบิกบาน  เ รียกวา               
อธิปญญาสิกขา 
 หลักการศึกษา 3 ประการน้ี จัดวางข้ึนโดยอาศัยหลักปฏิบัติท่ีเรียกวา วิธีแกปญหา
ของอารยชน หรือ อริยมรรค แปลวา ทางดําเนินสูความดับทุกขท่ีทําใหเปนอริยชน ไดแก 
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ความเชื่อทางการศึกษา  
จุดมุงหมายการศึกษา  

 จุดมุงหมายการศึกษาของพุทธปรัชญาการศึกษาน้ันไดมีผูกลาวไวหลายทาน คือ 
ทาน พุทธทาสภิกขุ (2518, หนา 121) ไดกลาววา “การศึกษาน้ีเพ่ือมนุษยจะมีโอกาสไดส่ิง
ท่ีดีท่ีสุดท่ีมนุษยควรจะไดโดยการทําลายเสียซ่ึงสัญชาตญาณอยางสัตว และมีการประพฤติ
กระทําอยางมนุษยท่ีมีใจสูงโดยสมบูรณ” ท้ังน้ีเพราะสัญชาตญาณท่ีมีความเห็นแกตัวอยาง
มากก็คือ สัญชาตญาณ  อยางสัตวน่ันเอง  สาโรช  บัวศรี (2528, หนา 7)  ไดกลาววา 
ความมุงหมายของหลักการศึกษาคือ 

1. เพื่อใหรูจักตนเอง (รูจักขันธ 5) และรูจักทุกขหรือปญหาของตนเองอันยอมสืบ
เน่ืองมาจากอกุศลมูล  และเพื่อจะไดนําตนใหหลุดพนไปจากทุกข  หรือปญหา        น้ัน ๆ 

2. เพ่ือใหเกิดความรูและความสามารถท่ีจะคิดเปน (รวมเรียกปญญาธรรม) 
ตลอดจนความรับผิดชอบและสมรรถภาพทั้งปวง อันจะเปนเคร่ืองมือในการดับทุกขหรือ
แกปญหาและปรับปรุงสภาพของสังคมและของตัวมนุษยเอง 

3. เพ่ือใหเกิดคุณธรรมและศีลธรรมข้ึนในใจ สําหรับชวยสรางสัมพันธอันดีในหมู
มนุษยกอใหเกิดสันติสุขในสังคม 
 จุดมุงหมายการศึกษาตามหลักพุทธปรัชญาการศึกษามุงใหเด็กเปนผูมีคุณธรรม
ปราศจากการเห็นแกตัว  เปนผูรูจักตัวเอง  รูจักแกปญหาชีวิต  และอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

องคประกอบของการศึกษา  
หลักสูตร  

 หลักสูตรของพุทธปรัชญาการศึกษาเปนหลักสูตรที่เนนการฝกฝนอบรมทางดาน
จิตใจและ คุณธรรมของเด็กเปนสําคัญ สวนวิชาชีพอื่น ๆ น้ันใหเลือกเรียนไดตามความ
เหมาะสมเพื่อประโยชนในชีวิตประจําวัน พุทธทาสภิกขุ (2512, หนา 77-92) ไดกลาวถึง
หลักสูตรท่ีประกอบดวยแผนการศึกษา  4  อยาง  คือ 

1. พุทธิศึกษา นอกจากใหรูหนังสือแลวจะตองมีความรูในเร่ืองที่สําคัญท่ีสุดใน
ชีวิต คือ รูวา  เกิดมาทําไม  เกิดมาเพ่ืออะไร  คําตอบคือเกิดมาเพ่ือใหไดในส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ี
มนุษยควรจะได 

2. จริยศึกษา ตองอบรมใหรูจักทําลายความเห็นแกตัว หรือ ความเห็นแกตัวพวก
ของตัว ตองเต็มไปดวยความสํารวม  ความมัธยัสถมากข้ึนทุกที ๆ 
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3. พลศึกษา คือการศึกษาเพ่ือใหมีกําลัง ตองประกอบดวยกําลังสองประเภทคือ
กําลังทางวัตถุและกําลังทางวิญญาณหรือกําลังทางจิต เพราะตองฝกใหจิตมีสมาธิ จึงจะ
สามารถควบคุมบังคับกําลังกายใหเดินไปถูกทางได 

4. หัตถศึกษา คือวิชาชีพทุกแขนงทั้งภาคปฏิบัติและภาควิชาการ เพ่ือใหผูเรียน
ไดมีความรู และวิชาชีพเปนอุปกรณในการเลี้ยงชีพ เปนหนทางใหมนุษยไดเสาะแสวงหา
ส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีมนุษยควรจะไดรับ 
 หลักสูตรของพุทธปรัชญาการศึกษาน้ันเน้ือหาของหลักสูตรจะตองประกอบดวย 2 
สวนใหญ ๆ คือ เน้ือหาท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพสวนหน่ึงและเนื้อหาท่ีจําเปนตอการ
พัฒนาในดานจิตใจอีกสวนหน่ึง (จิตรกร ต้ังเกษมสุข, 2525, หนา 79) เพราะการพัฒนา
ความเปนมนุษย (MANHOOD) จะตองพัฒนาท้ังทางดานวัตถุและทางดานจิตใจไปพรอม 
ๆ กัน 

โรงเรียน   
 พุทธปรัชญาการศึกษามีความเช่ือวาการจัดโรงเรียนน้ันจะตองคํานึงถึงปจจัยท่ีจะ
เหน่ียวโนมสงเสริม จูงใจ และปลุกเรา ใหเกิดความศรัทธาท่ีจะเรียนรู ซ่ึงจะตองประกอบดวย
ปจจัยตางๆ  (สุมน  อมรวิวัฒน, 2528, หนา 79-81)  พอสรุปไดดังนี้ 

1. ความเงียบสงบ การสรางบรรยากาศที่เงียบสงบมิใชการขมขูบังคับหาม
นักเรียนพูด แตเนนท่ีการสํารวมตน คือ สํารวมกาย วาจา ใจ การฝกหัดแผเมตตา การฝก
สมาธิอยางงาย ๆ   เปนการฝกหัดใหเด็กรูตัวอยูเสมอวากําลังทําอะไรอยู 

2. ความใกลชิดกับธรรมชาติ การจัดช้ันเรียนมิไดจํากัดอยูภายในหองส่ีเหลี่ยม
เทาน้ัน แตใหนําธรรมชาติเขามาสูหองเรียน และนํานักเรียนออกไปสูส่ิงแวดลอมท่ีเปน
ธรรมชาติ และเปนแหลงวิทยาการในชุมชน ทําใหเด็กไดรับประสบการณตรงดวยวิธีการท่ี
ประหยัดและสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น 

3. ความแปลกใหมและเปลี่ยนแปลงไมจําเจ คือ จัดหองเรียนใหนาสนใจอยูเสมอ 
เชน การจัดหองเรียนพิเศษตามลักษณะวิชาท่ีเรียน มีการตกแตงหองเรียนส่ือตาง ๆ ใน
โอกาสที่สําคัญ มีการเปลี่ยนกลุมเด็กนักเรียนเปลี่ยนรูปแบบการจัดท่ีน่ังเรียนชวยให
ผูเรียนเกิดความสนใจ ไมรูสึกจําเจ  เบื่อหนาย 

4. ความสะดวกมีระเบียบและเรียบงาย เปนการจัดสภาพแวดลอม เพื่อฝก
ลักษณะนิสัยและฝกหัดอบรมการประพฤติปฏิบัติ ซ่ึงตองกระทําอยางสม่ําเสมอ สภาพของ
หองเรียนและวัสดุอุปกรณท่ีใชไมจําเปนตองมีราคาแพงหรูหรา แตจะตองกวดขันใหมี
ความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 
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ผูสอน  
 พุทธปรัชญาการศึกษาเช่ือวาครูผูสอนจะตองเปนผู ท่ีมีคุณธรรมมีความเปน
กัลยาณมิตรตอเด็ก ต้ังใจสอนดวยความมุงหวังท่ีจะใหศิษยเปนคนที่มีคุณธรรมของสังคม 
ครูผูสอนจะตองเปน ผูมีความรูดี ปฏิบัติไดจริง และมีวิธีสอนหลาย ๆ แบบท่ีสามารถเราใจ
ใหเด็กสนใจไดเปนอยางดี (สมนึก  พวงพวา, 2531, หนา 84) 
 แสง จันทรงาม (2526, หนา 24-30) กลาวถึงลักษณะครูผูสอนท่ีดีตามหลักพุทธ
ปรัชญาการศึกษาวาควรมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

1. มีความกรุณาเปนพื้นฐานของจิตใจ การสอนน้ันมุงใหผูเรียนพนจากความทุกข 
ไมหวังผลส่ิงใดตอบแทน 

2. ไมถือตัว  ไมหยิ่งยโส  ไมถือยศถือศักด์ิ 
3. มีความอดทน  ใจเย็น 
4. มีความยุติธรรม  ไมเห็นแกหนา  ไมเขาขางผูเรียนบางคนหรือชอบผูเรียนบาง

คน 
5. มีความรอบคอบ  พิจารณาถี่ถวน  ไมตัดสินใจอยางหุนหันพลันแลน 
6. มีความประพฤตินาเคารพบูชา เปนแบบอยางที่ดีทางความประพฤติ ครูจะตอง

เปนผูแนะ  และผูนํา  จะตองปฏิบัติในส่ิงท่ีตนสอน 
7. รูจักระดับสติปญญาของผูเรียน และปรับปรุงวิธีสอนของตนใหเหมาะสมกับ

ผูเรียนแตละคนหรือแตละกลุม 
กระบวนการเรียนการสอน  

 การเรียนการสอนตามแนวพุทธปรัชญาการศึกษาน้ันเปนการจัดโดยคํานึงถึง
สภาพแวดลอม แรงจูงใจ และวิธีการสอนใหศิษยเกิดศรัทธาท่ีจะเรียนรูและไดฝกฝนวิธีการ
คิดโดยแยบคาย นําไปสูการปฏิบัติจนประจักษจริง เรียกวา การสอนโดยสรางศรัทธาและ
โยนิโสมนสิการ (แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย หรือคิดถูกวิธีหมายถึง การคิดอยางมี
ระเบียบหรือคิดตามแนวทางของปญญา) โดยมุงเนนใหครูเปนกัลยาณมิตรของศิษย 
ครูผูสอนและศิษยมีความสัมพันธอันดีตอกัน และศิษยไดมีโอกาสคิดแสดงออกปฏิบัติอยาง
ถูกวิธีจนสามารถใชปญญาแกปญหาไดอยางเหมาะสม (สุมน อมรวิวัฒน, 2528, หนา 84) 
 เสถียร  ชาวไทย  (2531, หนา 17-18)  ยังไดกลาวอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนการสอนตามพุทธศาสนาไววา  การศึกษาตามหลักพุทธศาสนามี 3 ข้ัน  ไดแก 

1. เปนขั้นควบคุม ฝกหัดพฤติกรรมทางกาย และทางคําพูดโดยมุงใหแสดงเฉพาะ
พฤติกรรมที่ดีอันไมเปนโทษแกตนเองและคนอื่น 
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2. เปนขั้นควบคุมฝกหัดจิตใจโดยตรง มุงใหบุคคลไดรูจักบังคับจิตใจตนเอง รูจัก
คิดและแสดงความคิดเห็นออกมาเฉพาะส่ิงท่ีเปนความดี กอใหเกิดความสรางสรรค
ตลอดจนรูจักทําจิตใจใหสอบได  เรียกวา  สมาธิ 

3. เปนข้ันสูงสุดแหงการศึกษา มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิชาการ          
ตาง ๆ และมีความรูความเขาใจในสภาพความเปนจริงของชีวิต ซ่ึงมีท้ังความสมหวังและ
ความไมสมหวัง เรียกวา  ปญญา 
 นอกจากน้ีกระบวนการเรียนการสอนท่ีไดกลาวไปแลวน้ี (รันดร ชัยศรี 2538, หนา  
47-48)   ยังไดกลาวในเรื่องเดียวกันน้ีวา กระบวนการเรียนการสอนในขั้นแรกเรียกวา ศีล
สิกขา ไดแก การศึกษาเร่ืองระเบียบวินัย  เพื่อแกไขปญหาข้ันพ้ืนฐาน  คือ  ทางกายและ
ทางวาจา 
 ข้ันที่สอง คือ สมาธิสิกขา การศึกษาท่ีฝกควบคุมจิตใจ พฤติกรรมใดโดยจงใจไมวา
จะเปนทางกาย  หรือทางวาจา  ยอมมีสาเหตุมาจากใจนั่นเอง 
 ขั้นที่สามไดแก ปญญาสิกขา เปนการศึกษาข้ันสูงสุด เปนความรูท่ีเขาใจในสภาพ
ความเปนจริงดวยตัวเอง 
 การเรียนการสอนตามแนวพุทธปรัชญาเปนการศึกษาตามลําดับข้ันของไตรสิกขา
อันประกอบดวยศีล สมาธิและปญญา กระบวนการเรียนการสอนอาจมีไดหลาย ๆ วิธี
ดวยกัน ท้ังน้ี แลวแตความเหมาะสมแตตองเปนวิธีท่ีเด็กเกิดความรูความเขาใจ และตอง
ควบคูกันไปกับการฝกฝนทางดานคุณธรรมดวย  (พิมพพรรณ  เทพสุเมธานนท, 2544, 
หนา 51-84) 
 นอกจากน้ัน สมบูรณ พรรณาภพ (ม.ป.ป., หนา 301-305) ไดเสนอแนวคิดเร่ือง 
“ปรัชญา และแนวความคิดทางการศึกษาของไทยควรเปนอยางไร”  พอสรุปไดดังนี้ 
 “……เม่ือประเทศไทยเร่ิมตนจัดการศึกษาตามแบบอยางประเทศตะวันตกแลว 
ปรัชญาและแนวความคิดทางการศึกษาของไทยเปนอยางไร ? มีปรัชญาและแนวความคิด
ทางการศึกษาตามแบบอยางประเทศตะวันตกหรือไม การคนหาคําตอบของปญหาน้ี
ลําบากมาก เพราะเหตุวาปรัชญาการศึกษาไทยไมปรากฏวาไมมีการแถลงหรือกลาวแสดง
ไวใหเห็นเปนท่ีรับรูกันท่ัวไปอยางชัดเจน…. นักการศึกษาไทยทั้งหลายตระหนักดีวา 
การศึกษาท่ีม่ันคงยอมดําเนินไปดวยการอาศัยพื้นฐานท่ีสําคัญหลายประการ และพื้นฐานท่ี
สําคัญประการหน่ึงคือ ปรัชญาการศึกษา แตยังไมเคยปรากฏวาไดมีการรวบรวมและ
กําหนดปรัชญาการศึกษาไทยใหปรากฏอยางชัดเจน ….. 
 ดวยเหตุน้ีจึงทําใหเกิดความคิดเห็นวา “การศึกษาในประเทศไทยไดประสบปญหา
และมีขอบกพรองมากมาย ….. เพราะขาดรากฐาน คือปรัชญาการศึกษาท่ีเปนของตนเอง 
เพราะไปลอกแบบปรัชญาการศึกษาของตะวันตกมา โดยท่ีปรัชญาน้ันไมเหมาะสมกับ

 95 



 การจัดการศึกษาของไทยในสภาพที่ขาดปรัชญาการศึกษาเชนน้ี คงจะปรากฏมีมา
ชานานแลว  ดังจะเห็นไดจากขอความบางตอน  ซ่ึง เอกวิทย  ณ ถลาง (2514, หนา 138)  
กลาวไวดังน้ี  
 “สมมุติฐานขอหน่ึงท่ีผูเขียนใครหาทางพิสูจนใหผิด แตยังพิสูจนไมไดก็คือ ในการ
รับคติการจัดการศึกษาตะวันตกเขามาเมืองไทยน้ัน เรารับเขามาแตแบบ รูป ระเบียบวิธี 
และลักษณะ วิชาท่ีบุคคลจะตองเรียน สวนปรัชญาการศึกษา หรือหลักความคิดวา
การศึกษาควรเปนอยางไร เพ่ืออะไร อันเปนวิญญาณของการจัดการศึกษานั้น เรามิได
รับเขามาดวย เรามองดูการศึกษาในฐานะเปนเคร่ืองมือของการพัฒนาสังคม เราเห็นวา
การศึกษากับความรู คือส่ิงเดียวกัน เชนน้ีเปนการถูกตองแลวหรือยัง ยิ่งไปกวาน้ัน 
ปรัชญาและคติทางพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนหลักชีวิตเรามาชานานน้ันจะเปนประทีปในการ
จัดการศึกษา เพ่ือนําชีวิตของคนไทยใหเจริญกาวหนาตามคติโลกเพียงไร เหลาน้ียอมไม
ถึงกับลึกซ้ึงจนคิดไมไดคิดไมถึง แตในการจัดการศึกษาท้ังในอดีตและปจจุบันเราไดนําเอา
สัจธรรมอันประเมินคามิไดน้ีมาวางเปนหลัก เปนแนวทางปฏิบัติแลวหรือยัง การรับของ
ตะวันตกก็รับแตแบบรูปมิไดนํามาประยุกตใหผสมกลมกลืนกับความตองการ ความจําเปน
ของกาลสมัยเทาท่ีควรเชนน้ี การศึกษาจึงเปรียบเหมือนหุนยนตท่ีไรวิญญาณ ขาดแกน 
ขาดชีวิต  และเปะปะไดงาย …”    
 จากขอความดังกลาวขางตนนี้ สรุปไดวา 

1. การจัดการศึกษาของไทยอยูในสภาพที่ขาดปรัชญาการศึกษาหรือมีปรัชญา
การศึกษาท่ีไมเหมาะสมกับสภาพสังคมของประเทศไทยนั้นมีมานานแลว และอาจจะสรุป
ไดวาสภาพเชนน้ี ปรากฏข้ึนต้ังแตรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
คือประเทศไทยไดเร่ิมตนปฏิรูปการศึกษาเปนแบบตะวันตกเปนคร้ังแรก ส่ิงท่ีเรานํามาใช
อยางจริงจัง คือรูปแบบของการจัดการศึกษา สวนปรัชญาหรือแนวความคิดของการศึกษา
น้ัน เปนส่ิงสงสัยกันวานาจะไมไดนําเขามาดวยอยางแนนอน 

2. ปรัชญาการศึกษาของไทยควรจะไดรวบรวมและกําหนดข้ึนจากแนวความคิด
หรือหลักปรัชญาแหงชีวิตท่ีปรากฏมีอยูในสังคมไทยมานานแลว น่ันคือพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย 
 สําหรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําเอาพุทธศาสนามาสรางข้ึนเปนปรัชญา
การศึกษาของไทยน้ัน ไดปรากฏมีมานานแลวต้ังแตป พ.ศ. 2473 ในรัชกาลของ
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 “…… ขอใหทานท้ังหลายเพียรเขาใจศาสนา (พุทธ) ใหดีข้ึน และถือวาความเขาใจ
ศาสนาน้ี เปนการศึกษาท่ีแทจริง และใครจะไดเห็นกรมศึกษาธิการถือหลักวาศาสนา 
(พุทธ) เปนหลักแหงการศึกษาแท …..”    
 ในปจจุบัน นักการศึกษาไทยตางตระหนักดีกวาการจัดการศึกษาท่ีกระทําไปอยาง
ไมมีปรัชญาการศึกษาเปนพ้ืนฐานรองรับน้ัน ยอมกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดีอยาง
แนนอน และในขณะเดียวกันก็มีความสงสัยและกังวลใจกันวาถาหากมีการกําหนดและ
สรางปรัชญาการศึกษาของไทยน้ัน โดยอาศัยปรัชญาตะวันตกเปนแมบทหรือเปนแบบ
แผนข้ันตนแลวจะเปนการเหมาะสมกับสภาพสังคมของไทยหรือไม บางคนเห็นวาไม
เหมาะสมเพราะปรัชญาของประเทศตะวันตกยอมแตกตางกับปรัชญาของประเทศ
ตะวันออก และถาหากเราเห็นวาปรัชญาการศึกษาแบบตะวันตกไมเหมาะสมกับประเทศ
ไทยแลว ควรจะทําอยางไร คําตอบท่ีจะคนพบไดในปจจุบันน้ีก็คือขอเสนอแนะในการเลือก
ปรัชญาการศึกษาของไทย โดยถือหลักวาปรัชญาการศึกษาท่ีเหมาะสมกับสังคมไทยน้ัน 
“จะตองเปนปรัชญาท่ีใหแนวความคิดสําหรับฝกสอนคนใหทําลายความเห็นแกตัว รูจักอยู
อยางเปนสุขและทําหนาท่ีการงานไดโดยไมเห็นแกตัว รูจักคุณคาของส่ิงทั้งหลายอยาง
ถูกตองตามภาวะของมัน เพียงเทาท่ีมันมีความหมายอยางแทจริงแกชีวิต ต้ังตนแตปจจัยส่ี
ท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีพ จนถึงอุปกรณอํานวยความสะดวกสบายตาง ๆ ดํารงชีวิตอยู
ดวยปญญา รูจักเขาไปเกี่ยวของสัมพันธถือเอาประโยชนจากส่ิงเหลาน้ัน โดยไมตกเปน
ทาสของมัน” (พระราชวรมุนี, 2518, หนา 12-20) ขอเสนอแนะดังกลาวน้ี ก็คือ
ขอเสนอแนะใหนําเอาพุทธปรัชญา หรือพุทธศาสนามาเปนปรัชญาแมบทของปรัชญา
การศึกษาไทยน่ันเอง 
 ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี เปนนักการศึกษาไทยอีกทานหน่ึงที่ไดพยายาม
ช้ีใหเห็นวาพุทธปรัชญา หรือพุทธศาสนาเปนปรัชญาท่ีควรจะนํามาเปนแมบทของปรัชญา
การศึกษาไทยเปนอยางยิ่ง เพราะ “เปนปรัชญาท่ีอยูลึกในใจของคนไทยสวนใหญ ดังน้ัน
ถาจะสรางปรัชญาการศึกษาข้ึนจากพุทธปรัชญาก็ไมนาจะเปนท่ีขัดของหรือบกพรองอะไร
มากนัก….. (เพราะเหตุผล อีกประการหน่ึงก็คือ) …..พุทธศาสนาเปนศาสนาทางราชการ
ของประเทศไทย พุทธปรัชญาก็นาจะเปนปรัชญาการศึกษาที่เปนทางราชการของ
การศึกษาไทยไดดวย …”  (สาโรช  บัวศรี, 2512, หนา 28) 
 นอกจากความคิดเห็นดังกลาวขางตนแลว บางคนมีความเห็นวา “ปรัชญา
การศึกษาไทยก็จะถือหลักแบบ Essentialism (ลัทธิสารธรรมนิยม) เพราะหลักสูตรของเรา
ยังตองใชการศึกษาเปนการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและสังคมของเราอยูมาก 

 97 



     “… 1. โดยการใชขอสอบรวมในขั้นตัวประโยคตาง ๆ เพื่อรักษามาตรฐาน โรงเรียนไม
อาจเปนตัวของตัวเองไดเลย เพราะหลักสูตร แบบเรียน การบรรจุครูและระเบียบกฎเกณฑ
ตาง ๆ ถูกควบคุมไวท้ังหมดท่ีศูนยกลางแหงเดียว  ตามระบบบริหารแบบ         สังเกณฑ  
(Centralization)   
 2.   ครูทําตัวเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน  (Teacher  centered)   

3. การเรียนการสอนใชวิธีทองจํา (Memorizing) เปนหลัก การทดลอง การปฏิบัติ
ไมเปนส่ิงจําเปนเปนการเรียนการสอนเพื่อรักษาและเพ่ือรูส่ิงตาง ๆ ท่ีปราชญในอดีตได
คนควาไวแลว 

4. นักเรียนมีหนาท่ีจําและรักษาความรูท่ีครูถายทอดให 
5. ครูมักใชวิธีสอนแบบปาฐกถา  (Lecture)  มากกวาวิธีอื่น 
6. ครูชอบแบงกลุมนักเรียนตามระดับความรูเพ่ือความสะดวกในการสอนของครู 

ซ่ึงตรงกับแนวปรัชญาของ  Essentialism  (ลัทธิสารธรรมนิยม) 
7. ทุกส่ิงทุกอยางเกี่ยวกับการศึกษา รัฐเปนผูควบคุม…   

 สําหรับความเห็นอันหลังน้ี ทําใหมองเห็นไดวา ปจจุบันน้ีการจัดการศึกษาของ
ไทยไดดําเนินไปอยางสอดคลองกับแนวความคิดทางปรัชญาการศึกษาของประเทศ
ตะวันตกลัทธิหน่ึง คือลัทธิสารธรรมนิยม (Essentialism) การท่ีเปนเชนน้ีอาจจะมีทาง
เปนไปไดสองทางคือ (1) ปจจุบันนักการศึกษาไทยไดยอมรับเอาแนวความคิดทางปรัชญา
การศึกษาแบบตะวันตกเขามาแลว หรือ (2) เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญ ท้ังน้ี
เพราะนักการศึกษาไทยท่ีผานการศึกษาและเรียนจากประเทศตะวันตก ไดจดจํา
แนวความคิดทางปรัชญาการศึกษาจากตางประเทศเหลาน้ัน และไดนํามาใชในบางสวน
เม่ือนาน ๆ เขาก็สะสมไว และปรากฏใหเห็นชัดเจนดังกลาวแลว 
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	แผนแห่งความหวังและอนาคต

	 ความหมายของปรัชญา
	 ความหมายของการศึกษา
	 ลัทธิปรัชญาการศึกษา

	 แนวคิดพื้นฐาน
	 หลักการสำคัญ

	 จุดมุ่งหมายการศึกษา
	 องค์ประกอบของการศึกษา

	 หลักสูตร
	 กระบวนการเรียนการสอน
	 แนวคิดพื้นฐาน
	 หลักการสำคัญ
	 ความเชื่อทางการศึกษา

	 จุดมุ่งหมายการศึกษา
	 องค์ประกอบของการศึกษา

	 หลักการสำคัญ
	 องค์ประกอบของการศึกษา

	 หลักสูตร
	 กระบวนการเรียนการสอน

	 หลักการสำคัญ
	 ความเชื่อทางการศึกษา

	 จุดมุ่งหมายการศึกษา
	 องค์ประกอบของการศึกษา
	 กระบวนการเรียนการสอน
	 ความเชื่อทางการศึกษา

	 จุดมุ่งหมายการศึกษา
	 กระบวนการเรียนการสอน
	 ความเชื่อทางการศึกษา

	 จุดมุ่งหมายการศึกษา
	 องค์ประกอบของการศึกษา

	 ผู้สอน
	 กระบวนการเรียนการสอน





