
บทที ่1 
ความหมาย ความมุงหมาย และความสําคัญของการศึกษา 

 
การศึกษาเปนรากฐานที่สําคญัในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหา

ตาง ๆ ในสังคม  เปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเอง ตลอดชวงชีวิตตั้งแตการ

วางรากฐานพฒันาการของชีวิต โดยพฒันาศักยภาพและขีดความสามารถดานตาง ๆ ที่จะ

ดํารงชีวิตและประกอบอาชพีไดอยางมีความสุข  รูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางสรรคใน

การพัฒนา  ตนเองและประเทศไดอยางยั่งยืน  
 

ความหมายของการศึกษา 
การศึกษา  (Education) เปนคําที่ปรากฏในมาตรา 4  ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่ง หมายถึง  กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคม    โดยการถายทอดความรู  การฝก   การอบรม    การสืบสานทางวัฒนธรรม   
การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด

สภาพแวดลอมสังคม  การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542 : 2)  แผนการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช  
2535  ไดใหความหมายไววา เปนกระบวนการที่ทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  
สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีสันติสุขและสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยาง

เหมาะสม  และสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ  ดานของประเทศ (สนอง  ศิริกุลวัฒนา. 
2535 : 4) พระราชวรมุนี (ประยูร  ธมมจิตโต) (2541 : 2 – 3)  กลาวไววา  การศึกษา
มาจากภาษาบาลีวา  สิกขา  มีรากศัพทวา  สิกข  หมายถึง  วิชโชปาทาน  แปลวา  การแสวงหา
วิชชา  สวนคําวา  วิชชา  หมายถึง  ความรูสภาวะแทจริงของสิ่งทั้งหลาย  ดังนั้นสิกขาหรือศึกษา
จึงหมายถึง  การแสวงหาวิชชาหรือความรูแจง  ซึ่งก็คือปญญานั่นเอง  รวมความวา  การศึกษา
หมายถึง  กระบวนการแสวงหาปญญาและกําจัดอวิชชาไปพรอมกัน  เมื่อปญญามาอวิชชาก็

หายไป  เหมือนแสงสวางเกิดข้ึนมาก็ขับไลความมืดไปดวย  พระพุทธเจาจึงเปรียบปญญาเหมือน
แสงสวาง  นตถิ ปญญาสมา  อาภา  ไมมีแสงสวางใดเสมอดวยปญญา  แสงสวางคือปญญาขับไล
ความมืดคืออวิชชา  อวิชชาไมไดหมายความเพียงความโงหรือความไมรูเทานั้น  แตยังหมายถึง
ความรูที่เปนขยะหรือมลพิษ  คือ  ความรูเร่ืองที่ไมมีสาระไมมีประโยชน  จัดเปนอวิชชา

เหมือนกันเพราะถือเปนการเพิ่มความมืดมากางกั้นแสงสวาง คือ ปญญา กุลยา  ตันติผลาชีวะ 
(2543 : 22)  ไดใหความหมายวา  การศึกษาเปนการพัฒนาความรูความสามารถ 
บุคลิกลักษณะ และพลังปญญาใหกับคนดอยการสอนและฝกหัดอยางเปนระบบระเบียบ  วิธี

การศึกษาที่ดีนั้นตองเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดความเจริญงอกงามในคน  เปล่ียนพฤติกรรม

และสรางการใฝรูเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตโต) (2531 : 4)  ให
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 การศึกษาและความเปนครูไทย : บทที่ 1 ความหมาย ความมุงหมายและความสําคัญของการศึกษา 

ความหมายไววา  การศึกษาเปนการปฏิบัติไมใชเลาเรียน  เลาเรียนเปนเพียงเบื้องตนของ

การศึกษา  การศึกษาจึงเปนการเรียนใหรูและทําใหไดใหเปน  หรือเรียนรูและฝกทําใหไดผลจงึจะ
เรียกวาการศึกษาไมใชเรียนแตเนื้อหาอยางเดียว ธีรวัฒน  นิจเนตร  2534 : 9  ใหความหมาย
วา  การศึกษาหมายถึงกระบวนการใด ๆ ก็ตามที่กอใหเกิดประสบการณและการเรียนรูอันชวยให
บุคคลสามารถพัฒนาความรู ความคิด  ทักษะ  ทัศนคติ  อุปนิสัย  และคานิยม  รวมทั้ง
พฤติกรรมที่พึงประสงคของตนเองและสังคม  
 จากนิยามความหมายดังกลาวสรุปไดวา  การศึกษา  หมายถึง  เครื่องมือในการพัฒนา
คนเปนกระบวนการเรียนรูที่จะพัฒนาและฝกปฏิบัติสรางความเจริญงอกงามของบุคคลใหรูจักการ

ดําเนินชีวิตอยางสันติสุข  มีพฤติกรรมใฝรูที่จะเปนพลังปญญาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี   
 
ความมุงหมายของการศึกษา 

ความมุงหมายของการศึกษาเปนแนวทางในการปฏิบัติที่นําไปสูการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพและตรงประเด็นทําใหเกิดประโยชนอยางคุมคา  ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542  ไดกําหนดความมุงหมายของการศึกษาไวในมาตรา 6  มาตรา 7  และมาตรา 8 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542 : 5 – 6)  พอสรุปได  ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย   
จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

2. กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รูจักรักษาและสงเสริม

สิทธิหนาที่เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้งสงเสริม
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา   ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทยและความรูอัน
เปนสากลตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ  รูจักพ่ึงตนเอง  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยาง    ตอเนื่อง 

3.  การจัดการศึกษาจะตองยึดหลักการดังนี้ คือ   
    (1)  เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 

               (2)  ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
    (3)  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
แผนการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช  2535  ไดกําหนดความมุงหมายของการจัด 

การศึกษา  ไว 4 ดานดังนี้คือ  (สนอง  ศิริกุลวัฒนา.  2539 : 4) 
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1. ดานปญญา ตองเปนผูที่รูจักเหตุและผล  รูจักแยกแยะรับผิดชอบชั่วดี รูจักแกไข 
ปญหาและรูเทากันความเปลี่ยนแปลงตางๆ  ที่เกิดขึ้นมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและใฝเรียนรูเพ่ือ
ความกาวหนาทางดานความรูและวิทยาการตางๆ  รูคุณคาของภูมิปญญาและวัฒนธรรมของ

สังคมไทย  ตลอดจนรูจักเลือกรับวิทยาการและวัฒนธรรมจากภายนอก  
2. ดานจิตใจ ตองรูจักฝกฝนจิตใจของตนใหมีความเจริญงอกงามทางดานคุณธรรม  

จะตองมีความละอายตอการกระทําผิด รูจักควบคุมตนเองใหประพฤติตามกรอบความถูกตองที่ดี
งาม  มีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  รูจักพอ  มีสมาธิและมีความอดทนหนักแนนในการ
ปฏิบัติหนาที่การงานและการดํารงชีพ 

3. ดานรางกาย  ตองรูจักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของรางกายทั้งของตนเอง  และ 
สมาชิกในครอบครัว และสามารถพัฒนาสมรรถภาพของรางกายในเหมาะสมกับการงานและอาชีพ 
   4. ดานสังคม  ตองมีความประพฤติทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการทํางานและการอยู
รวมกันในครอบครัว  องคกรและสังคม  รูจักชวยเหลือเก้ือกูลประโยชนแกกันและกันโดยไมเห็น 
แกตัว  มีความสามารถและทักษะในการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น  สามารถใชภาษาไทยไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมรวมทั้งสามารถใชภาษาตางประเทศเพื่อการติดตอส่ือสารกับนานาประเทศได 
สามารถธํารงรักษาเอกลักษณและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  ตระหนักและปฏิบัติตามสิทธิหนาที่
และความรับผิดชอบที่พึงมีตอผูอ่ืน  ตอสังคมและตอมวลมนุษยชาติ  มีความ  มุงมั่นที่จะพัฒนา
และสรางสรรคสังคมใหมีสันติสุข รูจักและเคารพในสิทธิและเสรีภาพของ    ตนเองและผูอ่ืนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
และสรางส่ิงแวดลอมที่ดี  ตลอดจนรวมสงเสริมบทบาทของประเทศในประชาคมโลกในทางที่

เหมาะสม  
              พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตโต)  (2532  :  74 – 81)  ไดกลาวถึง  ความ
มุงหมายของการศึกษาไววา  เปนการพัฒนาที่ครอบคลุม  4  ประการดังที่นักการศึกษาใน
ปจจุบันใหไว  ซึ่งตรงกับทางพุทธศาสนาเรียกวาพัฒนา  4  ดานอันมีความสอดคลองดังนี้ 

1. พัฒนากาย…  แยกไดเปนหลายอยาง  อยางงายที่สุดก็คือพัฒนารางกายให 
แข็งแรง  มีสุขภาพดี  หายโรคหายภัยปราศจากโรคเทาที่เปนไปได…  แตพุทธศาสนายังมีความ
หมายถึงการพัฒนากายในความหมายวา เปนการพัฒนาความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทาง     
กายภาพอยางถูกตองดีงาม…  ตัวการพัฒนากาย เรียกวา  กายภาวนา  ถาเปนคนที่พัฒนาแลวก็
เรียกวา  ภาวิตกาย   

2. พัฒนาศีล…  คือ การพัฒนาการอยูรวมในสังคมดวยดีอยางเก้ือกูลเปนประโยชน 
และมีอาชีพที่ถูกตอง…  พัฒนาศีลนี้ปจจุบันเรียกวา  พัฒนาการทางสังคม  ทางพระเรียกวา  ศีล
ภาวนา  ถาเปนคนไดพัฒนาศีลเรียกวา  ภาวิตศีล 
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             3. พัฒนาจิต…  เปนการฝกอบรมเสริมสรางจิตใจใหพร่ังพรอมสมบูรณดวย

คุณสมบัติทั้ง  3  ดาน  คือ 
                (1) คุณภาพจิต  ไดแก  คุณธรรมตาง ๆ  คือ  สรางเสริมจิตใจใหดีงาม 
            (2) สมรรถภาพจิต  หรือ ความสามารถของจิต… 
                (3) สุขภาพจิต  คือ  มีจติที่มีสุขภาพด ี
        4. พัฒนาปญญา…แบงอยางคราว ๆ  ดังนี ้
            ข้ันที่ 1  คือ  ปญญาที่เปนความรูความเขาใจในศิลปวิทยาการ 
            ข้ันที่ 2  คือ  การรับรูเรียนรูอยางถูกตองตามความเปนจรงิ  ไมบิดเบือนหรือเอน 
เอียงดวยอคต…ิ 
            ข้ันที่ 3  คือ  การคิดวินิจฉัยดวยการใชปญญาโดยบริสุทธใจ… 
            ข้ันที่ 4  คือ  ปญญาที่รูจักเขาใจโลกและชีวติตามความเปนจริง  รูทางเสื่อมทาง 
เจริญและเหตปุจจัยที่เก่ียวของ  รูวิธีแกไขปญหาและสรางสรรคความสําเร็จ  ที่ทําใหพัฒนาตน
พัฒนาชีวติและสังคมใหเจริญดีงามยิ่ง ๆ ข้ึนไป… 
             ข้ันที่ 5  คือ  ปญญาที่รูเทาทนัธรรมดาของสังขารในโลกและชีวิตเขาถึงความจริง 
แท  ถึงข้ันทําใหจิตใจเปนอสิระหลุดพนจากความทุกขโดยสมบูรณ…  การพัฒนาทางปญญานี้
เรียกวา  ปญญาภาวนา  ถาเปนคนก็เรียกวา  ภาวิตปญญา  

     แนวคิดตาง ๆ ที่กลาวมาแลวสรุปไดวา  ความมุงหมายของการศึกษาเปนการ   
มุงพัฒนาใหคนงอกงามและความสมบูรณทั้งดานรางกาย  ความรู คณุธรรม และการอยูรวมกับ
ผูอ่ืนตลอดจนและการรูจักดแูลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัวได  
ความสําคัญของการศึกษา  

กระแสโลกาภิวัตนทําใหโลกไรพรมแดนเปนแรงผลักดันใหมนุษยชาติจําเปนตอง    
แขงขันกัน เชนเดียวกับประเทศไทยตองแขงขันกับนานาประเทศในดานตางๆ  อยางหลีกเล่ียง
ไมได  ดังนั้นการที่ประเทศมีศักยภาพในการแขงขันและยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง และมีศักดิ์ศรี
ในสังคมโลกบนฐานแหงความเปนไทย  การพัฒนาคนและคุณภาพของคนเปนทั้งเหตุปจจัยและ   
ผลลัพธสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ  การศึกษาจึงเปนรากฐานที่มีความสําคัญที่สุดประการ
หนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตาง ๆ  ในสังคมได  เนื่องจาก

การศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองดานตางๆ  ตลอดชวงชีวิตตั้งแตแรกเกิด  
มีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานตางๆ  ที่จะดํารงชีพและประกอบอาชีพไดอยางมี
ความสุขรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง  อันเปนพลังสรางสรรคการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน 
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(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2539 : 1 –2 )  ดังที่ประไพ  เอกอุน (2542 
: 1 – 2)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการศึกษาไวดังนี้ 

1. การศึกษาชวยขัดเกลาใหคนในสังคมละอายตอบาป  ละความเห็นแกตัวเปน   
พลเมืองดี  มีสติสัมปชัญญะ 

2. การศึกษาชวยใหมีความรูความชํานาญในการประกอบอาชีพ 
3. การศึกษาชวยอบรมบมนิสัยคนใหมีคุณสมบัติที่ดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย   

ประหยัดพึ่งตนเองภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีตนเอง ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
4. การศึกษาชวยในการเคารพกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและการปฏิบัติตามสิทธิ 

หนาที่ของพลเมืองที่ดี 
5. การศึกษาชวยใหรูจักคุณคาของศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีของชาติ 
6. การศึกษาชวยใหเกิดความสํานึกในการที่จะรักษาความมั่นคง  เอกราชและ 

เสถียรภาพของประเทศชาติ 
7. การศึกษาชวยใหเกิดความสํานึก  เห็นประโยชนและคุณคาของส่ิงแวดลอม   

ทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณสมบัติ เพื่อใหสามารถใชไดอยางประหยัดและทนุบํารุงรักษาให
คงสภาพเดิมมากที่สุด 

8. การศึกษาชวยใหการดําเนินชีวิตอยางสงบสุข  สามารถดูแลรักษาอนามัยสวนตน 
และชุมชน  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนสามารถนําขอคิดและขอปฏิบัติจากศาสนาที่ตนนับถือ
มาใชในการดําเนินชีวิต 

9. การศึกษาชวยเตรียมบุคคลในสังคมใหรูจักการคิดวิเคราะหหาทางเลือก  พรอม 
ที่จะเผชิญกับปญหาตางๆ  และสามารถปรับตัวเองไดอยางมั่นใจ 
 สิน  ทวีกุล  (2533 : 25 –26) ไดสรุปความสําคัญของการศึกษาไวดังนี้  คือ 

1. ชวยสรางความสํานึกในการเปนชาติรวมกัน ความเปนครอบครัวและการเปน 
สวนหนึ่งของมนุษยชาติ 

2. ชวยใหบุคคลเขาใจและกระตือรือรนที่จะมีสวนรวมในการปกครองประเทศชาติ   
รูจักสิทธิหนาที่ของตน  รูจักรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  มีวินัยและเคารพกฎหมายบานเมือง 

3. เปนการเสริมสรางความรู  ความสามารถแกบุคคลและกลุมชนที่อยูรวมกันใน 
สังคมเดียวกันใหสามารถสื่อสารเขาใจกันได รวมทั้งใหสามารถแกไขขอขัดแยงและปญหาตางๆ  
โดยสันติวิธี 

4. ชวยปลูกฝงใหบุคคลยึดมั่นในความสุจริต  ความยุติธรรมและความเสมอภาคใน 
สังคม 
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5. ชวยใหบุคคลรูจักเสริมสรางสุขภาพดี  ทั้งทางรางกายและจิตใจ   มีความเชื่อมั่น 
ในตนเอง  มีความคิดริเร่ิมและใชความสามารถใหเกิดผลดีตอสังคมสวนรวม  โดยลดความเห็น
แกตัวและความคิดที่จะเอาตัวรอดตามลําพัง 

6. เปนการสรางความรูความสามารถและคานิยมในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
กับสภาพความเปนจึง  ใหรูจักใชจายอยางประหยัดและรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

7. เพ่ือเสริมสรางใหบุคคลมีความรูเขาใจในธรรมชาติ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและ 
วิทยากรตาง  ๆ  ที่มีการเปลี่ยนแปลงกาวหนาอยูเสมอ  แลวรูจักนําความรูนั้นมาใชในทาง 
สรางสรรค   พรอมกันนั้นรูจักนําความเปลี่ยนแปลงในสิ่งตาง  ๆ  เหลานั้นมาใชเปนประโยชนแก
บุคคล   สังคมและธรรมชาติ 

8. เปนการสงเสริมใหบุคคลรักอิสรภาพ รักการแสวงหาความเจริญและมีแบบอยาง 
การดํารงชีวิตที่ดีข้ึน 

9. เพ่ือใหบุคคลรูจักใชและสงวนทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณสมบัต ิ
10. เพ่ือใหบุคคลมีความศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ มีศีลธรรมคุณธรรมและ       

คานิยมที่ดีงาม 
วิไล  ตั้งจิตสมคิด  (2539 : 36 - 37)  กลาววา  ความสําคัญของการศึกษาไว

ดังนี้ 
1.  การศึกษาชวยขัดเกลาใหคนในสังคมละอายตอบาป ละความเห็นแกตัว  เปนพล 

เมืองดี มีสติสัมปชัญญะ 
2. การศึกษาชวยใหมีความรู ความชํานาญในการประกอบอาชีพ 
3. การศึกษาชวยอบรมบมนิสัย  ใหมีคุณสมบัติที่ดี เชนขยัน  อดทน  ซื่อสัตย   

ประหยัด  พ่ึงตนเอง  ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเอง ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนกลุม เปนคณะ  
เปนหมู 

4. การศึกษาชวยใหเคารพกฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติและปฏิบัติตามสิทธิหนาที่ของ 
ตนเอง 

5. การศึกษาชวยใหเกิดความสํานึกที่จะรักษาความมั่นคงเสถียรภาพเอกราชของ 
ประเทศ 

6.  การศึกษาชวยใหรูจักคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีของชาติ 
7.  การศึกษาชวยใหเกิดความสํานึกเห็นประโยชนและคุณคาของส่ิงแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสมบัติเพ่ือจะไดพยายามใชอยางประหยัด และทํานุบํารุงรักษาให  
สูญเสียนอยที่สุด และรักษาไวใหคงสภาพเดิม 
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8.  การศึกษาชวยใหดําเนินชีวิตอยางสงบสุข รูจักรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน และ 
ชุมชน  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน สามารถนําขอคิดขอปฏิบัติจากศาสนาที่ตนนับถือมาใชใน
การดําเนินชีวิต 

9.  การศึกษาชวยใหเตรียมบุคคลในสังคมใหสามารถเผชิญปญหาและเหตุการณ 
ใหม ๆ  ดวยปญญา 

พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตโต) (2532 : 108)  กลวถึงความสําคัญของ
การศึกษาไวดังนี้ 

1.  ฝกฝนพัฒนาคนใหรูจักปฏิบัติตอชีวิต  หรือดําเนินชีวิตอยางถูกตองมีความสุข 
        2.  ฝกฝนใหคนรูจักแกปญหาชีวิต  และหาทางออกจากความทุกขไดดวยดี  โดยไม 
กอใหเกิดโทษพิษภัยแกผูอ่ืนและแกสังคม 
        3.  พัฒนาคนใหรูจักแสวงหาและเสพความสุขทางงวัตถุอยางถูกตอง  ปราศจากโทษ   
พิษภัยไรการเบียดเบียน  และพรอมที่จะใชส่ิงอํานวยความสุขนั้น ๆ  ในทางที่เกื้อกูลแกผูอ่ืนและ
สังคม 

4. พัฒนาคนใหพรอมและมีความสามารถบางอยางในการที่จะเอื้ออํานวยความสุขแก   
ผูอ่ืน  และแผขยายความสุขออกไปในสังคม 

จากหลาย ๆ แนวคิดดังกลาวสรุปไดวา  ความสําคัญของการศึกษาเพื่อเปนเครื่องมือ
สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู ความคิด ความประพฤติ  เจตคติ  คานิยม  การ
วิเคราะหและการแกปญหาไดอยางเหมาะสม  เพ่ือใหการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขทั้งตนเอง

และสังคมและสิ่งแวดลอม   
 

ปรัชญาการศึกษา 
การจัดการศึกษาจาํเปนตองอาศัยแนวคิด  ความเชื่อ ซึ่งปรัชญาการศกึษาของไทยเกิด

จากการผสมผสานดานหลักธรรมของพุทธศาสนากบัปรัชญาการศึกษาจากประเทศตะวนัตก 
1. ความหมายของปรัชญา 
     คําวา ปรัชญา เปนคําทีพ่ระเจาวรวงศเธอกรมหมื่นนราธิปพงศประพันธทรงบญัญัต ิ

ข้ึนจากคาํวา  Philosophy  เปนคาํในภาษาสันสกฤต  ตรงกับคําในภาษาบาลีวา  ปญญา  คําวา 

ปรัชญามาจากรูปศัพท 2 คําคือ  ปร และ ชญา  คําวา  ปร  แปลวา  ประเสริฐ  และ ชญา   

แปลวา ความรู  ดังนัน้ปรัชญาจึงหมายถึง  ความรูอันประเสริฐ 
     ประไพ  เอกอุน  (2542 : 160 – 161)  ไดสรุปรวบรวมความหมายของ

ปรัชญาไว  2  ประการ  ดังนี้ 
1. ปรัชญาในความหมายหนึ่งถือวาเปนศาสตรสาขาหนึ่ง  ศาสตรทุกสาขาจะตองม ี
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ศัพทเฉพาะ  โครงสรางของเนื้อหาสาระ  และวิธีการศึกษาคนควาเปนของตนเอง  ปรัชญามี
องคประกอบ  3  ประการ  ไดแก 

(1)  มีศัพทเฉพาะที่ใชส่ือความหมายระหวางกันเปนการเฉพาะศาสตรอยู
มาก 

และยังไมมีการบัญญตัิศัพทรวมกันไวเปนมาตรฐาน  จึงใชศัพทตาง ๆ กันอยูมาก  ทําใหยากที่จะ 

เขาใจและในบางกรณีเกิดการสับสน  โดยเฉพาะศัพทภาษาไทยที่ใช  เชน  ช่ือสาขาปรัชญา  มใีช 

ทั้งจิตนิยม  มโนคตินิยม  และอุดมคตินิยม  เปนตน 

(2) มีโครงสรางของเนื้อหาท่ีพอจะกําหนดขอบเขตได  4  แขนง เชน ภว
วิทยา 

(Metaphysics)  ญาณวิทยา (Epistemology)  คุณวิทยา (Asciology)  และ
ตรรกวิทยา (logic) 

(3)  ศาสตรทุกสาขาใชระเบียบวธิีคนควาวิจัย  เพ่ือสรางสรรคจรรโลงความ    
กาวหนาทางวิชาการในสาขาของตน  ปรัชญาโดยทั่วไปใชวิธีการของตรรกวิทยาในการศึกษา
คนควาหาความจริง  ซึ่งเปนการใชความคดิอยางเปนระบบในการพิสูจนความจริงดวยหลักของ  
เหตุผล 

      2. ปรัชญา  หมายถึง  แนวความคดิ  ความเชื่อแตกตางกันไปตามทศันะของ 
นักปรัชญา จึงมักจะทําใหนักการศึกษาไดมีความรูเก่ียวกับเนื้อหาสาระของปรัชญาของสํานัก   

ตาง ๆ  เชน 

                      โซเครตสี  กลาววา  ปรัชญา  คือ  ความรักในความรู 
       อริสโตเติ้ล  กลาววา  ปรัชญา  เปนวิทยาศาสตรที่พิจารณาหาความจริง 
       วอลแตร  กลาววา  ปรัชญาเปนความรูเก่ียวกับความไมรู (อวิชชา)  
       วิลเล่ียม เจมส  กลาววา  ปรัชญา คือ ความพยายามที่จะรวบรวมประสบการณ 

แหงชีวิตกับผลลัพธแหงศาสตรพิเศษตาง ๆ  เขาดวยกันใหเปนทฤษฎีโลกที่ไมขัดกัน  และ
ผสมผสานกนัเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา ปรัชญา คือความรูทีพิ่สูจนแลวตามหลักของเหตุผล 

2. ปรัชญาที่นํามาจัดการศึกษา 
                ปรัชญากบัการศึกษามีความสัมพันธกันนํามาประยุกตใชกับการศึกษา ชวยใหการ

จัดการศึกษามีระบบและสมเหตุสมผลที่กําหนดภาพรวมได (จิตกร  ตั้งเกษมสุข. 2525 : 22) 
ซึ่งปรัชญาการศึกษาที่มีอิทธพิลตอการจัดการศึกษาม ี   5  ลัทธิ  ไดแก  ลัทธินิรันตรนิยม 
(Perennialism)  สารัตถนยิม (Essentialism)  พิพัฒนาการนยิม 
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(Progressivism)  บูรณาการนิยม (Reconstructionism)  และอัตภาวะนิยม 
(Existentialism) (สุลักษณ  ศิวรักษ. 2525 : 64 –72 ; จิตกร  ตั้งเกษมสุข. 2525 
: 25) ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้

1. นิรันตรนิยม (Perennialism)  ปรัชญาการศึกษานี้พัฒนาการมาจากลัทธ ิ
ปรัชญา Realism และ Neothomism  คําวา Perennialism   แปลตามรูปศัพทมี
ความหมายวา  การคงอยูช่ัวนิรันดร (Everlasting)  นักปรัชญาที่บุกเบิก  คือ  โรเบิรต  
เอ็ม  ฮัทชินส (ค.ศ. 1899 – ค.ศ. 1979)  เปนคนสาํคัญของปรัชญานี้และเปนผูที่
วิพากษวิจารณเก่ียวกับการอุดมศึกษา  เขากลาววา  ความสับสนที่เกิดข้ึนในระดบัอุดมศึกษาใน
ชวงแรก ๆ ของศตวรรษที ่20  มีสาเหตุมาจากเงื่อนไขเบื้องตนที่สําคัญในสังคม  3  ประการ  
คือ  (1)  เกิดจากการเห็นแกเงิน  (2)  เกิดจากความไมเขาใจในหลักประชาธิปไตยอยางถอง
แท และ (3) ความคดิเห็นที่ผิดตอการพฒันา  เมื่ออายุเพียง  30  ปฮัทชินสไดเปนอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัยชิคาโกชวงป ค.ศ. 1926 – ค.ศ. 1945  เขามีบทบาทสําคัญในการเสนอ
การศึกษาที่มลัีกษณะเสรี  และเช่ือวามหาวิทยาลัยควรจัดใหมีการศกึษาอยางเสรี  
        หลักการที่สําคัญของปรัชญานิรันตรนิยม 
       (1) เปนปรัชญาการศึกษาที่ยึดมั่นวา วัฒนธรรมใดในอดตีนัน้ดีงาม ควรที่ทุกคน
จะไดเรียนรู การศึกษาจึงควรดําเนินตามหนทางอันยอนกลับไปสูวัฒนธรรมอันดีงามในอดีต 
(regressive road to culture) ทุกคนควรไดศึกษาผลงานอันเปนอมตะทางดาน

วรรณคดี  ปรัชญาประวัติศาสตรและวิทยาศาสตร นักปรัชญาการศึกษากลุมนี้จึงไดคดัเลือก

ผลงานทีด่ีประมวลขึ้นมาเปนชุดที่เรียกวา Great book เพ่ือใชศึกษาและคนควาตอไป นั่นคอื 
มุงใหผูเรียนไดตระหนักถึงส่ิงที่เปนความจริงในอดตี (the lasting truth) 
        (2) การศึกษาควรมุงพัฒนาความมีเหตุผล  เพ่ือใหคนมีเหตผุลใชความม ี   
เหตุผลอยูรวมกับคนอืน่อยางมีความสุข  จุดมุงหมายสําคัญของการศึกษาจึงควรเนนการพฒันา

ความมีเหตุผลและจะตองรูจักวิธีการแหงปญญา (method of intellgence) 
        (3) ใหความสําคญัตอการศึกษาข้ันพื้นฐาน (basic education) คือ อาน 
เขียน เรียนเลข นั่นก็คือ Three R’s นั่นเอง 
        (4) การศึกษามิใชการเลียนแบบชีวิต แตเปนการเตรียมตัวเพื่อชีวิต 
(education is not imitation for life paring for life) 

          (5) โรงเรียนจะมีบทบาทในการเตรียมเด็กใหพรอมสําหรับอนาคตเพราะถือวา 
โรงเรียนคือแหลงของความรู และความจริง 
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        (6) การศึกษาจะตองหาทางใหคนปรับตัวเขากับความจริง  การปรับตัวเขากับ
ความจริงจึงเปนจุดมุงหมายปลายทางของการเรียนการสอน 
        (7)  ครูจะเปนศูนยรวมความคิด ความมีวินัย ครูจะเปนผูมีอํานาจสูงสุดทีผู่เรียน
จะตองใชความเคารพเชื่อฟง 
        (8) หลักสูตรมุงเนื้อหาวิชาเปนสาํคัญ (Subject centered)  การเรียนรูได
ดีและมีประสทิธิภาพ คือการศึกษาใน Great Book กระบวนการศึกษา คือ ตองอานและ
วิพากษวิจารณหนังสือเลมใหญนี ้

2. สารัตถนิยม (Essentialism) ปรัชญาการศึกษาที่ยึดแนวผสมของปรัชญา
กลุม  

Idealism และ Realism  คําวา Essentialism  มีรากศัพทมาจากภาษาลาตนิวา 
“Essentia  ซึ่งหมายถึง  สาระหรือแกนสารที่จําเปนหรือสารัตถะ  (essence)  ดังนัน้ป
รัชญญานี้จึงเนนในเรื่องที่นาเช่ือถือและเปนสาระที่สําคญัทั้งหลาย  นักปรัชญาทีบ่กุเบิก ไดรับการ
ยอมรับ คือ ศาสตราจารยวิลเลียม ซี แบกเลย แหงมหาวิทยาลัยมิชิแกน  เขาจบปรญิญาเอก 
(Ph.D.)  จากมหาวิทยาลัยคอรเนลลในป  ค.ศ.  1900  กอนที่จะมาเปนผูสอนใน  
Teacher  College   ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเขาเปนครสูอนในโรงเรียนในอิลลินอยส  
และที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส  และสอนอยูในมหาวิทยาลัยโคลัมเบยีมากวา  20 ป  และลาออก
เม่ือป  ค.ศ. 1940  มาเปนบรรณาธิการวารสาร “School  and  Society” และยังเปน
ประธานสภาการศึกษาแหงชาต ิ (The  NEA’s National  Council  of 
Education NEA อีกดวย ) 
     หลักการที่สําคัญของปรชัญาสารัตถนยิม 
                (1) เพ่ือถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและประวัตศิาสตร (to pass on the 
cultural an historical heritage) ซึ่งถือวา เปนความรูที่บรรพบุรุษไดส่ังสมและเห็น
วามีคาที่สุด   ใหแก บรรพบุรุษชนรุนหลงั 
                (2) ผลการเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนมีความพยายามและมีวินัย  และการที่      

ผูเรียนจดจาํเนื้อหาวิชาไดทัง้หมด  คือ หัวใจของการศกึษา ผูเรียนสามารถนาํส่ิงที่จดจําไวไป 

แสวงหาความรูใหม ๆ ไดตอไปในชีวิตประจําวัน 

                 (3) ลักษณะของหองเรียนจะเหมือนหองปาฐกถาโตะเกาอ้ีเคลื่อนยายไมได

นักเรียนตองตัง้ใจฟงครู ซึ่งจะบอกเนื้อหาให ซึ่งการสอนของครูสวนใหญจะใชวิธบีรรยาย 
     (4)  เนนเนื้อหาวิชาการ (subject-centered) ในระดับประถม เนนให

ผูเรียนมี 
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ทักษะเบื้องตน  การอาน เขียน และเลขคณิตซึ่งเรียกวา Three R’s (  reading 
writing, arithmetic)  ในระดบัมัธยมมุงใหผูเรียนมีทักษะเพิ่มเติมข้ึนในอีก โดยใหเรียน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร มนุษยศาสตร ภาษาและวรรณคด ี เนื้อหาวิชาที่จะใหเรียนจะเปน

พ้ืนฐานสําคัญทางการศึกษาโดยทั่วไป ที่มีความจําเปนสาํหรับชีวิตมีความหมายตอไปในอนาคต 
                  (5) บทบาทของโรงเรียน จะเปนผูถายทอดมรดกทางวฒันธรรมและ

ประวัติศาสตรใหแกชุมชนรุนใหม โรงเรียนจะเปนสถานที่ที่นักเรียนจะเรียนใหไดความรู ทักษะ 
เจตคติและคานิยมที่จําเปนตอการเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน 
                  (6)  ครูเปนผูที่มีบทบาทที่สําคญัที่สุดในการเรียนรูและเปนตัวแบบที่มีคาที่สุด
ของการเลียนแบบ (as a model worthy of imitation) ครูจะไดรับการยอมรับนับ
ถือในดานความรูและจะมีอิทธิพลตอผูเรียนมากที่สุด 
   3. พิพัฒนาการนิยม (Progressivism)  
       เปนปรัชญาการศึกษาที่มาจากลัทธปิรัชญา Pragmatism  นักปรัชญาทีบุ่กเบิก  
การศึกษานีไ้ดแก  จอหน ดิวอ้ี  (John  Dewey) วิลเล่ียม  เจมส  (William  
James)   และชารลส  เพิรซ  (Charles  S. Peirce) 
      จอหน ดิวอ้ี  เปนชาวเวอรมอนท (Vermont) เปนกระบอกเสียงคนสําคญัของ 
ปรัชญาการศกึษาแบบ Progressivism  หนังสือที่ดังมากของดวิอี้ ในป ค.ศ.  1916  คือ   
“Democracy  and  Education”  ดิวอี้ไดรับอิทธิพลทางแนวความคิดจากวิลเล่ียม  
เจมส มาก  เขาเห็นวาการศึกษาเปนสวนสําคญัที่จะปฏิรูปสังคม  การศึกษานัน้จะตองจดัให

เช่ือมโยงกับชีวิตของผูเรียน ดิวอ้ีกลาววา “การศึกษาคือชีวิตมิใชการเตรยีมตัวเพื่อชีวิต” 
(Education is  life  not  preparation for  life)  ความคิดของเขาที่มีตอ
จุดมุงหมายของการศึกษาคอื ตองสอนใหเด็กรูจักคิด (The  aim  of  education   
should  be  to  teach  the child  to think ) เขากลาววาโรงเรียนตองให
ประสบการณที่ดีแกเด็ก  เพราะการที่เดก็ไดคนพบความรูและแกปญหาดวยตัวของเขาเองจะชวย
ใหเกิดการพฒันาอยางยิ่งใหญในตัวเด็ก หนังสือช่ือ “HOW WE THINK”  ซึ่งแตงข้ึน
เม่ือป ค.ศ. 1910  ยังคงใชเปนตําราทางดานการศึกษาและปรชัญาจนปจจุบนันี ้ ดิวอ้ีเปนสุด
ยอดของนักคดิของปรัชญาการศึกษานี้ทั้งในอดตีและปจจุบันนี ้ (Top  of  the leadder  
of  educational  thinks, past  or  present) 

หลักการสําคญัของปรัชญาพิพัฒนาการ 
   (1) การศกึษาคือชีวติ ไมใชการเตรียมตัวเพื่อชีวิต (education should be 

life itself, not a preparation for living) 
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    (2) การเรียนรูนั้นตองสัมพันธโดยตรงกับความสนใจของเด็ก (directly 
related to the interests of the child) 

    (3) โรงเรียนจะตองสงเสริมใหมีการรวมมือมากกวาการแขงขัน (to encou & 
rage cooperation rather than competition) 

      (4) โรงเรียนจะตองเปนหองปฏิบตักิารที่เรียนรูชีวิตจริง และจะตองเปนตนแบบ
ของประชาธิปไตย (a living learning laboratory, a working model of 
democracy) 

      (5) การเรียนรูดวยการแกปญหา (learning through problem 
solving) 

      (6) บทบาทของครู ตองไมใชผูนาํตลอดไป แตตองเปนผูใหคาํแนะนาํ (not to 
direct but advise)  

      (7) ประชาธิปไตยเทานั้นที่จะสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทั้งในดานความคิดและ   
บุคลิกภาพที่ดใีนสังคมที่พัฒนา (only dermocracy permits the free ideas 
and personalities) 

4. บูรณาการนิยมหรือปฏิรูปนิยม (Reconstructionism)  
  นักปรัชญาการศึกษา Reconstructionism  แตกสาขามาจากปรัชญา

การศึกษา Progressivism เพียงแตมองสังคมกวางกวาลึกกวา  นักปรัชญาสาขา 
Reconstructionism เห็นวาปรชัญา  Progressivism   เพียงแตเก่ียวของกับปญหา
สังคมเทานั้น  ไมเจาะลึกไปถึงการแกปญหาของสังคม  ยอรซ เอส เคาทส  และ ธีโอดอร  บรา
เมลต  (Theodore  Brameld) เปนผูนําคนสาํคัญของปรัชญาการศึกษานี้  เคาทสสอนอยู
ใน  Teacher  College   มหาวิทยาลัยโคลัมเบยี  ชวงป  ค.ศ.  1927 – ค.ศ. 1959  
เคยเปนผูแขงขันเปนวุฒิสภาในป ค.ศ.  1952  แตลมเหลว  เคาทสเปนสมาชกิคนสําคัญของ
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยเรื่องความมีเสรีภาพของชนชาวอเมริกา ตั้งแตป ค.ศ. 1940 – 
ค.ศ. 1973  เคาทสไดเสนอผลงานที่เปนอมตะของเขาเมื่อป ค.ศ.  1932 คอื “Dare  
the schools  build  a new  social  order?”  เขากลาววาโรงเรียนจะทํางานไมสม
บทบาทเลยถาไมไดลงไปชวยแกปญหาความยากจน  สงคราม และความรุนแรงในสังคม  

หลักการที่สําคัญของปรัชญาบูรณาการนิยมหรือปฏิรูปนิยม 
        (1) หลักสูตรของปรัชญาการศกึษานี้มุงเร่ืองสังคม การเมือง  และปญหา

เศรษฐกิจที่รุมเรามนุษยชาต ิ
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        (2) โรงเรียนจะตองมีบทบาทเสมือนเปน “วิศวกรสังคม”  (Social  
Engineers)  ที่จะชวยแกปญหาดานสังคม การเมือง  เศรษฐกิจ  ใหพัฒนากลายเปนสังคม
ใหมที่ตองการ 

        (3) สงเสริมใหโรงเรียนมีบทบาทในการสนบัสนุนใหผูเรียนรูจักปฏิรูปสังคม 
              (4) แนวคิดตามปรัชญาการศึกษานีไ้ดแก โรงเรียนชุมชน  (Community  

School)  
ซึ่งบราเมลดไดจัดตั้งโรงเรียนชุมชนขึ้น เพ่ือใหมีบทบาทเปนศูนยกลางในการพัฒนาชุมชนบทบาท

ของครูตามปรัชญาการศึกษานี้มุงสอนใหเด็กรูจักการแกปญหาตาง ๆ ที่ประจันหนามนษุยชาติ 

สอนใหเด็กมทีักษะที่สําคญัในการแกปญหา กระตุนเรงเราใหเด็กมีศกัยภาพในการแกปญหา     

5. อัตภาวะนยิม (Existentialism)  
    เปนปรัชญาการศึกษาที่เนนใหความเปนตัวของตัวเองของผูเรียนรูจักเลือกและ

รับผิดชอบทางเลือกตัวเอง (responsible  for  his  own fate)  ผูมีอิทธิพลใน
ปรัชญาการศกึษานีค้ือ เอ เอส นีล  (A.S. Neil)  ซึ่งมีชีวิตอยูในชวง ค.ศ. 1883 – ค.ศ. 
1973  

    นักปรัชญาที่บุกเบิกมีความสําคญัตอปรัชญาการศึกษานีค้ือ  นีล เม่ือวัยเด็ก

ครอบครัวมีฐานะยากจน พอของเขาเปนครูใหญในโรงเรียนแหงหนึ่งในสก็อตแลนด เพราะความ

ยากจนนีลจึงไมไดเรียนระดบัอุดมศึกษา  ชวงอายุ  14  ป  เขาทํางานเปนเสมียนในโรงเรียนแหง

หนึ่งที่เอดินเบอรก  ทายที่สุดเขาไดมาเปนผูชวยในโรงเรียนของพอ จึงเร่ิมตนดวยการมีอาชีพเปน

ครู  และจุดนี้เปนจดุเริ่มตนของการสรางโรงเรียน ที่ใหเด็กปกครองดวยตนเอง มีนักเรียนปแรก

เพียง  50 คน  รับอายุตั้งแต  5 ขวบ ถึง 16 ขวบ เดก็ ๆ จะอาศัยอยูในโรงเรียนตั้งกฎเกณฑใน

โรงเรียน กระทํากิจกรรมดวยตัวของพวกเขาเอง  มีอิสระที่จะเลนหรือเรียนตามที่เขาปรารถนา  

ซึ่งวินัยและการลงโทษนักเรียนจะเปนผูกําหนดและเปนผูดําเนินการเองบรรยากาศในซัมเมอรฮิลล

จงึเปนบรรยากาศที่เปนกันเอง  รับผดิชอบรวมกัน  สรางวินัยดวยตนเอง  ซัมเมอรฮิลลสราง

ความสําเร็จดวยการผลิตนกัเรียนที่ดีและทําคะแนนไดดีในมหาวิทยาลัยออกซฟอรด 

 

 

    ปรัชญานี้มลัีกษณะสําคัญประกอบดวย  

(1)  จุดมุงหมายของการศึกษาตามลัทธินี ้มุงใหผูเรียนไดพัฒนาความเปนมนุษย 
ของตนเองอยางเต็มที่  รูจักใชเสรีภาพในการเลือกทําส่ิงตางๆ  ไดอยางชาญฉลาด 

    (2) หลักสูตร  เนนวิชาดานมนุษยศาสตรเปนสวนใหญ วิชาที่สําคญั  คือ 
วรรณคดี   
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ประวัติศาสตร  ปรัชญา  ศิลปะ เชน  การดนตร ี  การประพันธ  และศิลปะประดษิฐตางๆ  
เพราะวิชาเหลานี้ชวยฝกฝนในดานความสนุทรีย  อารมณและศีลธรรมจรรยา  (ประไพ  เอกอุน. 
2542 : 174 ; อางอิงจาก พรชุลี  อาชวอํารุง. 2517 : 66)  อยางไรก็ตามลัทธินี้ไมถือวา
วิชาใดสาํคัญเหนือกวาวิชาอืน่  ถาผูเรียนเห็นวาวิชาใดจะชวยใหรูจักตัวเองมากขึ้น  ไดรับความพึง
พอใจมาก  และชวยใหเขาใจโลกไดมาก  วิชานั้นยอมเหมาะสมสําหรับเขา 

    (3) วิธีการเรียนสอน  ใชวิธีเสนอแนะมากกวาวิธีถายทอด  ผูเรียนและผูสอนควร 
สนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณซึ่งกันและกนั  เพราะความรูที่ผูสอนเสนอแนะขึ้นนัน้

ไมใชส่ิงสูงสง  ซึ่งจะตองทบทวนดจูนเปนที่พอใจเสียกอน  ฉะนั้นวธิีการเรียนการสอนจึงเปนการ

ชวยเหลือ อภิปรายเสนอแนะ ทัศนะของผูสอนใหผูเรียนรับรู  โดยผูเรียนจะรับความรูนั้นไว

หรือไมก็ได  ผลสําเร็จของการเรียนการสอนอยูที่ความจริงใจของผูสอนเปนสําคญั  การเรียนการ

สอนตามแนวนี้ไมมีแบบแผนตายตัว การเรียนการสอนจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนตองการเรียนเทานั้น 

     (4) ผูเรียนเปนผูที่มีเสรีภาพอยางแทจริง เปนผูเลือกส่ิงที่จะเรียนดวยตนเอง  

เลือกแนวทางที่จะพัฒนาตัวเอง  ผูเรียนมีอิสระและเสรีภาพที่จะเลือกใชวิถีทางของตนในการ

เรียนรูและการประพฤติปฏิบัตติาง ๆ เพ่ือใหเขารูจักตนเองและเขาใจตนเองมากที่สุด  ซึ่งตอง

รับผิดชอบในการเลือกนั้น ๆ  ดวยตนเอง   โดยจะตองไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน 

     (5) ผูสอนตองถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดในกระบวนการเรียนการสอน       
ผูสอนมีบทบาทเปนเพียงผูคอยกระตุนยั่วยุใหกําลังใจแกผูเรียน ใหตืน่ตัวที่จะเลือกแนวทางที่
ถูกตองตามความพอใจและมีความรับผดิชอบในการกระทําตางๆ  ส่ิงที่สําคัญที่สุด  คือ  ผูสอน
ตองมีความจรงิใจที่จะเสนอทัศนะหรือความรูแกผูเรียนอยางละเอียดทุกแงทุกมุม 

   หลักการสําคัญของอัตภาวะนิยม 
   1. การศึกษาจะตองมุงใหเด็กมีวินัยในตนเอง (Self  discipline) 

         2. ปรัชญาการศึกษานี้เนนใหแตละคนพฒันาศกัยภาพของตน  เพ่ือความสําเร็จ (to   
develop  is  fullest  potential  for self  fulfillment) 
         3. ครูของปรัชญาการศึกษานี ้ ไมเพียงแตจะตองเปนผูมีความสําเร็จเทานั้น  แตจะ 
ตองมีความซือ่สัตยดวย  Existentialism  insists  not  that  the teacher  be 
“successful” but that  the  teacher  be  honest)   เพราะถาครูมีความ
ซื่อสัตย  ความเชื่อและไววางใจจะเกิดขึ้น 
    
       4. โรงเรียนตองสนับสนุนใหนักเรียนมีความเปนตัวของตัวเอง  มีโอกาสและรูจัก 
เลือกโดยอิสระ 
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จากแนวคิดปรัชญาการศึกษาดังกลาว แตละลัทธิจะมีจุดเนนทีแ่ตกตางกันไปสามารถ 

เลือกและนํามาประยุกตใชเพ่ือเปนประโยชนในการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษา  หลักในการ

จัดการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทยได 

3. ปรัชญาการศึกษาของไทย  
     ปจจุบนัปรชัญาการศึกษาของไทยยังไมมีหลักฐานที่แนนอนวาสมควรจะนําหลักการ 

ใด ที่พอจะอนุโลมใหเปนปรัชญาการศึกษาประจาํชาตไิทยได ที่เปนอยูเวลานี้คือ  การเลือกสรร

ปรัชญาทางการศึกษาของตางประเทศเฉพาะสวนที่เรานาจะเหมาะสมกบัสังคมไทย มาดัดแปลง

แลวเลือกใชปรัชญานั้น ซึ่งไดแกปรัชญาการศกึษาของตางประเทศที่กลาวมาแลว แตมีนัก

การศึกษาไทยพยายามจะอธบิายปรัชญาการศึกษาไทยไวดังนี้  

     สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (วิรัช  จงอยูสุข. 2542 : 62 ; อางอิงจาก
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. 2516 : 6) แสดงปาฐกถาที่สามัคยาจารยสมาคม  เร่ือง 
“ลักษณะการปกครองประเทศสยามแตโบราณ” เม่ือวันที่ 8  ตุลาคม  พ.ศ.  2470  กลาว
สรุปคุณธรรมหรือเอกลักษณไทยซึ่งพออนุโลมใหเปนบรรทัดฐานปรัชญาการศึกษาไทยไว 3 
ประการคือ ความจงรักในอิสระของชาต ิ ความปราศจากวิหิงสา และฉลาดในการประสาน

ประโยชน  
       สาโรช   บัวศรี (สาโรช   บัวศรี. 2513 : 40) ไดเสนอปรัชญาการศึกษา
อยางมี 

ระบบโดยยึดหลักพุทธธรรม  ใชพุทธศาสนาเปนปรัชญาแมบท  กลาววาปรัชญาการศึกษาไทย
ควรนําไปผูกตดิกับขันธ 5 เพราะการศึกษาคือการพัฒนาขันธ 5 ไดแก  รูป  เวทนา  สัญญา  
สังขาร  และวญิญาณ กลาวคือ    
         รูป  คอื  รางกายหรือตรงกับภาษาอังกฤษวา   Physical  structure 
       เวทนา  คือ ความรูสึก  โกรธ  เกลียด  หลง รูสึกยินดตีรงกับภาษาองักฤษวา  
feeling  หรือ sensation 
         สัญญา คือ ความจําตรงกับภาษาองักฤษวา  memory  หรือ  perception  
                    สังขาร คือ  เครื่องปรุงแตงไดแกส่ิงที่มาปรุงแตงรางกายที่มอียูแลวใหเปน

เร่ืองราวซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา aggregate สวนเครื่องปรุงแตงนัน้ไดแก  ความถนดั  
คานิยม  ความสนใจ  ความสามารถและทักษะ 
          วิญญาณ คือ การเกิดความรูข้ึนตรงกับภาษาองักฤษวา Knowledge 
          เหตุที่ตองมีการพัฒนาขันธ 5 ก็เพ่ือใหส่ิงตอไปนี้ลดนอยลงหรือใหเหลือนอย 
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ที่สุด ไดแก ความโลภ เชน ลดความโลภที่จะมุงเปนเจาของในสิ่งผดิ ความโกรธ ไดแก ลด
ความอาฆาตทีห่มกหมุนอยูในใจ  และความหลง  เชน  ลดความเขาใจ  ความหลงผิด  และ
ความไมมคีวามรู  ทั้งปวงลงอยางไรก็ตามเมื่อนําอริยสัจ 4 มาเปรียบเทียบกับการศึกษาแผนใหม
ที่เนนวิธีการแหงปญญา  (method  of intelligence หรือ scientific method) 
พบวามีลักษณะการแกปญหาคลายกบัอริยสัจ 4  ดังนี ้ 
 

 

ข้ันของอริยสัจ 

 

ข้ันวิธีการแหงปญญา 

 

1.ข้ันทุกข 
2.ข้ันสมุทัย 
3.ข้ันนิโรธ 
4.ข้ันมรรค 

1.ปญหา (problem) 
2.สมมุติฐาน (hyphothesis) 
3.ทดลองจนไดผล 
(experimenting) 
4.วิเคราะหขอมูล (analysis  of  
data) 
5.สรุปผล (conclusion) 

 
      วิทย  วิศทเวทย (วิรัช   จงอยูสุข. 2542: 64 ; อางอิงจาก วิศทเวทย  

2521 : 49) ไดใหทศันะเกี่ยวกับปรัชญาการศกึษาไทยวา ควรนําพุทธธรรมและธรรมของ

ศาสนาอื่น ๆ มาเปนแมบทในการเสนอปรัชญา 
         สําหรับปรัชญาการศึกษาของไทย  แมวายังไมสามารถกําหนดไวไดอยางชัดเจน 
แตหลายแนวคิดที่กลาวพอสรุปไดวายังใหความสําคญัในการจดัการศึกษาตามหลักพุทธธรรม 

 
 การศึกษาและความเปนครูไทย : บทที่ 1 ความหมาย ความมุงหมายและความสําคัญของการศึกษา 

 
ประวัติความเปนมาของการศึกษาไทย 

 การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาตั้งแตสมัยโบราณเรื่อยมาจนถึง

ปจจุบัน   ดวยความเชื่อที่วาการศึกษาชวยกําหนดทิศทางของชาติ   เพ่ือพัฒนาคนไทยใหมีความ
พรอมที่จะเปนกําลังสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ความเปนมาของการศึกษา
ไทยมีประวัติที่นาสนใจแบงออกได   5  ชวง  ดังนี้  (ประไพ   เอกอุน. 2542  : 75)    

1. การศึกษาของไทยสมัยโบราณ      (พ.ศ. 1780 - พ.ศ. 2411)  
   (1)  การศึกษาสมัยกรุงสุโขทัย      (พ.ศ. 1781 - พ.ศ. 1921) 
   (2)  การศึกษาสมัยกรุงศรีอยุธยา   (พ.ศ. 1893 - พ.ศ. 2310) 
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(3) การศึกษาสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  (พ.ศ. 2311 –   
พ.ศ. 2411) 

2. การศึกษาของไทยสมัยปฏิรูปการศึกษา  (พ.ศ.  2412 - พ.ศ. 2474) 
3. การศึกษาของไทยสมัยการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญระยะแรก  (พ.ศ. 2475 - 

พ.ศ. 2491) 
4. การศึกษาไทยสมัยพัฒนาการศึกษา   (พ.ศ.   2492 – พ.ศ. 2534) 

  5. การศึกษาสมัยปจจุบัน (พ.ศ. 2535 – ปจจุบัน) 
      การจัดการศึกษาของไทยมีวิวัฒนาการมาโดยตลอด  อาจจะเปนเพราะมีปจจัย 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศทําใหสังคมมีการเปล่ียนแปลง กลาวคือ ปจจัยภายในเกิดจาก

ความตองการพัฒนาสังคมใหมีความเจริญและทันสมัย  สวนปจจัยภายนอกเกิดจากกระแสความ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก  ทั้งดานเศรษฐกิจและการเมือง  ตลอดจนการติดตอส่ือสารกันทําให
ประเทศไทยตองปรับตัวใหทันสมัย เพ่ือความอยูรอดและประเทศไดเกิดการพัฒนาใหทัดเทียม

กับนานาประเทศ  ดวยเหตุผลที่กลาวมาทําใหการจัดการศึกษาของไทยมีวิวัฒนาการเรื่อยมา  ซึ่ง
เปนปจจัยที่ชวยเสริมความเจริญกาวหนาทั้งทางดานสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองของชาติให

มั่นคงและเจริญกาวหนา  ดังจะไดกลาวถึงวิวัฒนาการของการศึกษาไทย  ดังนี้ 
     1.  การศึกษาของไทยสมัยโบราณ  ( พ.ศ. 1781 - พ.ศ. 2411) 
          การศึกษาสมัยนี้เปนการศึกษาแบบสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่มีมากแตเดมิ  

จําเปนที่คนไทยในสมัยนั้นตองขวนขวายหาความรูจากผูรูในชุมชนตางๆ  ซึ่งการศึกษาในสมัยนี้มี

บานและวัดเปนศูนยกลางของการศึกษา  เชน  บานเปนสถานที่อบรมกลอมเกลาจิตใจของสมาชิก

ภายในบาน  โดยมีพอและแมทําหนาที่ในการถายทอดอาชีพและอบรมลูกๆ  วังเปนสถานที่รวม

เอานักปราชญสาขาตางๆ มาเปนขุนนางรับใช เบื้องพระยุคลบาท  โดยเฉพาะงานชาง

ศิลปหัตถกรรมเพื่อสรางพระราชวังและประกอบพระราชพิธีตางๆ  ซึ่งเปนสถานที่ที่ถายทอด

ความรูตาง ๆ จากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง  สวนวัดเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  

พระจะทําหนาที่ในการอบรมสั่งสอนธรรมะแกพุทธศาสนิกชน  โดยเฉพาะผูชายไทยมีโอกาสได

ศึกษาธรรมะและบวชเรียน  ในสังคมไทยจึงนิยมใหผูชายบวชเรียนกอนแตงงานทําใหมีคุณธรรม

และจิตใจมั่นคงสามารถครองเรือนไดอยางมีความสุข  นอกจากนี้ผูที่มาบวชเรียนนอกจากมา

แสวงหาความรูเร่ืองธรรมะในวัดแลว  ยังสามารถแลกเปลี่ยนและถายทอดความรูในดานศิลป

วิทยาการตาง ๆ ที่เคยไดอบรมจากครอบครัวมา  จะเห็นไดวาสถาบันทั้งสามนี้ลวนแตมี  บทบาท

ในการศึกษาอบรมสําหรับคนไทยในสมัยนั้น ในการถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง  

นอกจากนี้ในชุมชนตาง ๆ ก็มีภูมิปญญามากมายซึ่งมีปราชญแตละสาขาวิชา เชน ดานการกอสราง  

หัตถกรรม  ศิลปกรรม   ประติมากรรม  และแพทยแผนโบราณเปนตน 
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           สวนพระมหากษัตริยในสมัยนี้มีพระราชกรณียกิจอันเปนประโยชนตอการจัด 
การศึกษาในสมัยนั้นและมีอิทธิพลตอมา  กลาวคือ  พอขุนรามคําแหงมหาราชและพระมหาธรรม
ราชาที่  1  (พระเจาลิไท)   ซึ่งพระราชกรณียกิจที่สําคัญ  เชน  การประดิษฐอักษรไทยขึ้นครั้ง
แรก โดยทรงดัดแปลงมาจากตัวหนังสือขอมและมอญ อันเปนรากฐานดานอักษรศาสตรจนนํามา
สูการพัฒนาปรับปรุงเปนอักษรไทยในปจจุบัน  ศิลาจารึกหลักท่ี  1  จึงเปนศิลาจารึกท่ีจารึกเปน
อักษรไทยใหความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมาของสุโขทัยในดานประวัติศาสตรสวนการบํารุง

พุทธศาสนาในรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่  1 ( พระเจาลิไท)  ทําใหพระพุทธศาสนา

เจริญรุงเรืองมากในสมัยนี้  ดวยเหตุผลที่วาพระองคทรงสละราชยสมบัติออกบวชเปนพระภิกษุช่ัว
ระยะหนึ่ง นับเปนแบบอยางของการบวชเรียนในสมัยตอมา การที่พระองคทรงจัดระเบียบการ

ปกครองคณะสงฆโดยกําหนดใหการปกครองสงฆออกเปนสองคณะ  กลาวคือ  คณะอรัญวาสีและ
คณะคามวาสี และการที่พระองคทรงพระนิพนธหนังสือไตรภูมิพระรวง ซึ่งเปนหนังสือเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนาที่มุงเนนการสอนศีลธรรมใหราษฎรประพฤติแตส่ิงที่ดีงามละเวนความชั่ว ผู

ประพฤติดีจะไดข้ึนสวรรคผูประพฤติช่ัวจะตองตกนรก  ซึ่งพระองคทรงบรรยายไวอันนา

สะพึงกลัวนับเปน   วรรณคดีรอยแกวที่มีความสําคัญที่สุดในสมัยสุโขทัย โดยกลาวถึงโลกมนุษย 
สวรรคและนรกเปนวรรณคดีที่ไดรับการกลาวอางถึงในวรรณกรรมตางๆ  และเปน  วรรณคดีที่มี
ความสําคัญตอคําสอนในพุทธศาสนามาจนถึงปจจุบันนี้ 

          1.1 การศึกษาในสมัยสุโขทัย  (พ.ศ. 1781 – พ.ศ. 1921) มีลักษณะ 
การจัด ดังนี้ 

1. รูปแบบการจัดการศึกษา  แบงออกเปน  2  ฝาย  กลาวคือ ฝาย 
อาณาจักรแบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่หนึ่งเปนการจัดการศึกษาสําหรับผูชายที่เปนทหาร  
เชน  มวย  กระบี่  กระบองและอาวุธตางๆ  ตลอดจนวิธีการบังคับมา  ชาง  ตําราพิชัยยุทธซึ่ง
เปนวิชาชั้นสูงของผูที่จะเปนแมทัพนายกอง  และสวนที่สอง พลเรือน  เปนการจัดการศึกษาใหแก
พลเรือนผูชายเรียนคัมภีรไตรเวทโหราศาสตร  เวชกรรม ฯลฯ  สวนพลเรือนผูหญิงใหเรียนวิชา
ชางสตรี  การปก  การยอม  การเย็บ  การถักทอ  นอกจากนั้นมีการอบรมบมนิสัย  
กิริยามารยาท  การทําอาหารการกินเพื่อเตรียมตัวเปนแมบานแมเรือนที่ดีตอไป  ฝายศาสนาจักร  
เปนการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาการจัดการศึกษาในสมัยสุโขทัย  จึงเปนการจัดการศึกษาที่
เนนพระพุทธศาสนาและศิลปศาสตร  สมัยนี้พอขุนรามคําแหงไดนําชางชาวจีนเขามาเผยแพรการ
ทําถวยชามสังคโลกใหแกคนไทย และหลังจากที่ทรงคิดประดิษฐอักษรไทยแลวงานดานอักษร

ศาสตรเจริญขึ้น  มีการสอนภาษาไทยในพระบรมมหาราชวัง  มีวรรณคดีที่สําคัญ  คือ  หนังสือ
ไตรภูมิพระรวงและตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ 
                               2.  สถานศึกษา   สําหรับสถานศึกษาในสมัยนี้  ประกอบดวย 
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                                (1)  บาน  เปนสถาบันสังคมพื้นฐานที่ชวยทําหนาที่ในการ 
ถายทอดความรูดานอาชีพตามบรรพบุรุษ  การกอสรางบานเรือนศิลปการปองกันตัวสําหรับ

ลูกผูชายและการบานการเรือน  เชน  การจีบพลู  การทําอาหารและการทอผาสําหรับลูกผูหญิง  
เปนตน 

(2) สํานักสงฆ  เปนสถานศึกษาที่สําคัญของราษฎรทั่วไป เพ่ือ 
หนาที่ขัดเกลาจิตใจ และแสวงหาธรรมะตางๆ 
                         (3)  สํานักราชบัณฑิต  เปนบานของบุคคลที่ประชาชนยกยองวามี 
ความรูสูง  บางคนก็เปนขุนนางมียศถาบรรดาศักดิ์  บางคนก็เคยบวชเรียนแลวจึงมีความรู    
แตกฉานในแขนงตางๆ 

                 (4) พระราชสํานัก  เปนสถานศึกษาของพระราชวงศและบุตร
หลาน 

ของขุนนางในราชสํานักมีพราหมณหรือราชบัณฑิตเปนครูสอน 
                              3.  วิชาที่สอน    ไมไดกําหนดตายตัว  พอแบงออกไดดังนี้ 

(1)  วิชาความรูสามัญ  สันนิษฐานวาในชวงตนสุโขทัยใชภาษาบาลี 
และสันสกฤตในการศึกษา  ตอมาในสมัยหลังจากที่พอขุนรามคําแหงไดทรงประดิษฐอักษรไทย
ข้ึนใชเม่ือ  พ.ศ. 1826  จึงมีการเรียนภาษาไทยกัน  

(2)  วิชาชีพ  เรียนกันตามแบบอยางบรรพบุรุษ  ตระกูลใดมีความ 
ชํานาญดานใดลูกหลานจะมีความถนัดและประกอบอาชีพตามแบบอยางกันมา  เชน  ตระกูลใด
เปนแพทยก็จะสอนบุตรหลานใหเปนแพทย 

(3)  วิชาจริยศึกษา  สอนใหเคารพนับถือบรรพบุรุษ  การรูจัก 
กตัญูรูคุณการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม  และการรูจักทําบุญใหทาน ถือศีลใน

ระหวางเขาพรรษา  เปนตน 
(4)  วิชาศิลปะปองกันตัว  เปนการสอนใหรูจักการใชอาวุธ  การ 

บังคับสัตวที่ใชเปนพาหนะในการออกศึกและตําราพิชัยยุทธ 
                1.2  การศึกษาในสมัยกรุงศรีอยุธยา  (พ.ศ.  1893 - พ.ศ. 2310)  
                       กรุงศรีอยุธยาซึ่งเปนราชธานีอันยาวนาน  417  ป  ซึ่งมีความ
เจริญทั้ง 

ทางดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนับเกิดจากมีชนชาติตาง ๆ  
ในเอเชียเขามาติดตอคาขายและเขามาเพื่อตั้งหลักแหลงหากินในดินแดนไทย  เชน  จีน  มอญ  
ญวน  เขมร  อินเดียและอาหรับ  และตั้งแตรัชสมัยพระรามาธิบดีที่  2  ชาติตะวันตกไดเร่ิมเขา
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มาติดตอคาขาย  เชน   ชาติโปรตุเกสเขามาเปนชาติแรก  และมีชนชาติอ่ืน  ๆ  ติดตามมา  เชน  
ฮอลันดา  ฝร่ังเศส  อังกฤษ  เปนตน  มีผลใหการศึกษาไทยมีความเจริญขึ้น  โดยเฉพาะใน   รัช
สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองและสมเด็จพระนารายณมหาราช 

ลักษณะการจัดการศึกษาสมัยกรุงศรีอยุธยา  มีดังนี้  
            1.  รูปแบบการจัดการศึกษา  มีดังนี้ 
             (1)  การศึกษาวิชาสามัญ  เนนการอาน  เขียน  เรียนเลข  อันเปนวิชาพื้นฐาน 
สําหรับการประกอบสัมมาอาชีพของคนไทย  พระโหราธิบดีไดแตงแบบเรียนภาษาไทย ช่ือ  
จินดามณี  ถวายสมเด็จพระนารายณมหาราชซึ่งใชเปนแบบเรียนสืบมาเปนเวลานาน 

             (2)  การศึกษาทางดานศาสนา   วัดยังมีบทบาทมากในสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัว 
บรมโกศ พระองคทรงสงเสริมพุทธศาสนาโดยทรงวางกฎเกณฑไววาประชาชนคนใดไมเคยบวช 
เรียนเขียนอานมากอน  จะไมทรงแตงตั้งใหเปนขาราชการและในสมัยสมเดจ็พระนารายณ

มหาราชเปนตนมา  มีนักสอนศาสนาหรือมิชชันนารีไดจัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือและวิชาอื่น ๆ 
ข้ึนเรียกโรงเรียนมิชชันนารนีี้วา  โรงเรียนสามเณร   เพ่ือชักจูงใหชาวไทยหันไปนบัถือศาสนา
คริสต 

(3) การศึกษาทางดานภาษาศาสตรและวรรณคดี  ปรากฎวามีการสอนทั้งภาษาไทย   
บาลี สันสกฤต  ฝร่ังเศส  เขมร   พมา  มอญ  และภาษาจีน   ในรัชสมัยสมเด็จ   พระนารายณ
มหาราชมีวรรณคดีหลายเลม  เชน  เสือโคคําฉันท   สมุทรโฆษคําฉันท  อนิรุทธคําฉันท  และ
กําสรวลศรีปราชญ   เปนตน 
                 (4)  การศึกษาของผูหญิง  มีการเรียนวิชาชีพ  การเรือนการครัว  ทอผา  
ตลอดจนกิริยามารยาท  เพื่อปองกันไมใหเขียนเพลงยาวโตตอบกับผูชาย  แตผูหญิงที่อยูใน    
ราชตระกูลเร่ิมเรียนภาษาไทยตลอดทั้งการประพันธดวย  ในสมัยนี้โปรตุเกสเปนชาติแรกที่นํา

วิธีการทําขนมหวานที่ใชไขมาเปนสวนผสม  เชน ทองหยิบ  ฝอยทอง  มาเผยแพรจนขนมเหลานี้
เปนเอกลักษณขนมหวานของไทยในปจจุบัน 
                  (5)  การศึกษาวิชาการดานทหาร  มีการจัดระเบียบการปกครองในแผนดิน 
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงแยกราชการฝายทหารและฝายพลเรือนออกจากกัน หัวหนาฝาย
ทหารเรียกวา   สมุหกลาโหม  ฝายพลเรือนเรียกวา  สมุหนายก  ในรัชสมัยพระรามาธิบดีที่  2  
ทรงจัดวางระเบียบทางดานการทหาร มีการทําบัญชี คือ การเกณฑคนเขารับราชการทหาร  ผูชาย
อายุตั้งแต  13  ปข้ึนไปถึง  60  ป  เรียกวาไพรหลวง  เช่ือวาตองมีการศึกษาวิชาการทหาร  
เปนการศึกษาดานพลศึกษาสําหรับผูชาย  ฝกระเบียบวินัยเพื่อฝกอบรมใหเปนกําลังสําคัญของ
ชาติ  
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   2. สถานศึกษา  ในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ยังคงเหมือนกับสมัยสุโขทัยที่ตางออกไป  
คือ มีโรงเรียนมิชชันนารี  เปนโรงเรียนที่ชาวตะวันตกไดเขามาสรางเพ่ือเผยแพรศาสนาและขณะ  
เดียวกันก็สอนวิชาสามัญดวย 
               3.  เนื้อหาวิชาที่สอน  มีสอนทั้งวิชาชีพและวิชาสามัญ  กลาวคือ 
                    (1)  วิชาสามัญ มีการเรียนวิชาการอาน เขียน เลข  ใชแบบเรียนภาษาไทย
จินดามณี 
                    (2) วิชาชีพเรียนรูกันในวงศตระกูล  สําหรับเด็กผูชายไดเรียนวิชาวาดเขียน  
แกะสลัก  และชางฝมือตาง ๆ ที่พระสงฆเปนผูสอนให    สวนเด็กผูหญิงเรียนรูการบานการเรือน
จากพอแมสมัยตอมาหลังชาติตะวันตกเขามาแลวมีการเรียนวิชาชีพชั้นสูงดวย  เชน  ดาราศาสตร  
การทําน้ําประปา  การทําปน  การพาณิชย  แพทยศาสตร  ตํารายา  การกอสราง  ตําราอาหาร  
เปนตน  
                     (3)  ดานอักษรศาสตร  มีการศึกษาดานอักษรศาสตร  มีวรรณคดีหลายเลม
ที่เกิดข้ึน  เชน  สมุทรโฆษคําฉันท  และกําศรวลศรีปราชญ  เปนตน  อีกท้ังมีการสอนภาษาไทย  
บาลี  สันสกฤต  ฝร่ังเศส  เขมร  พมา  มอญ  และจีน 
                     (4)  วิชาจริยศึกษา  เนนการศึกษาดานพระพุทธศาสนามากขึ้น  เชนในสมัย 
พระเจาอยูหัวบรมโกศ  ทรงกวดขันในเรื่องการศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาก  มีการ
กําหนดใหผูชายที่เขารับราชการทุกคนจะตองเคยบวชเรียนมาแลว  เกิดประเพณีการอุปสมบท

เมื่ออายุครบ  20  ป  นอกจากนี้ในสมัยสมเด็จพระนารายณทรงใหเสรีภาพไมกีดกันศาสนา  
ทรงอุปถัมภพวกสอนศาสนา  เพราะทรงเห็นวาศาสนาทุกศาสนาตางสอนใหคนเปนคนดี 

         (5) วิชาพลศึกษายังคงเหมือนสมัยสุโขทัย 
             1.3  การศึกษาในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ. 2311 
–  

พ.ศ. 2411)   การศึกษาในสมัยนี้เชนเดียวกับสมัยอยุธยา  บานและวัดยังคงมีบทบาท 
เหมือนเดิม  การจัดการศึกษาในชวงนี้  มีดังนี้                        

(1)  สมัยพระเจากรุงธนบุรีเปนระยะเก็บรวบรวมสรรพตําราจาก 
แหลงตาง ๆ  ที่รอดพนจากการทําลายของพมา  เนนการทํานุบํารุงตําราทางศาสนา  ศิลปะและ 
วรรณคดี 

(2)  สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  ทรงฟนฟูการ 
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ศึกษาดานอักษรศาสตร  วรรณคดี มีการแตงรามเกียรติไดเคาโครงเรื่องมาจากอินเดียเรื่อง       
รามายณะ ศิลปะ กฎหมาย เชน กฎหมายตรา3ดวง และหลักธรรมทางศาสนา มีการสังคายนา
พระไตรปฎก 

(3)  สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  เร่ิมมีชาวยุโรป  
เชน ชาติโปรตุเกสเขามาติดตอทางการคากับไทยใหม  หลังจากเลิกราไปเมื่อประมาณปลายสมัย
อยุธยา  และชาติอ่ืน ๆ ตามเขามาอีกมากมาย  เชน  อังกฤษ  ฝร่ังเศส  ฮอลันดา  เปนตน  
เนื่องจากยุโรปมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมทําใหเปล่ียนระบบการผลิตจากการใชมือมาใชเครื่องจักร 
พลังงานจากไอน้ําสามารถผลิตสินคาไดมากขึ้นจึงตองหาแหลงระบายสินคา  ในสมัยนี้ไดสงเสริม
การศึกษาทั้งวิชาสามัญ  โหราศาสตร  ดาราศาสตร  จริยศาสตร  มีการตั้งโรงทานหลวงขึ้นใน
พระบรมมหาราชวังเปนที่ใหการศึกษา 

(4)  สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ทรงสงเสริมการ 
ศึกษาดานศาสนาเปนพิเศษ  มีการจารึกวิชาความรูสามัญและวิชาชีพลงในแผนศิลาประดับไวตาม
ระเบียงวัดพระเชตุพนจนมีผูกลาววาเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของไทย  มีการใชหนังสือไทยชื่อ  
ประถม ก กา  และประถมมาลา  นับเปนแบบเรียนเลมที่ 2 และ 3  ตอจากจินดามณีของพระ
โหราธิบดี  ตอมานายแพทย ดี บี บรัดเลยไดนํากิจการแพทยสมัยใหม  เชน การผาตัดเขามา
รักษาคนไขและการตั้งโรงพิมพหนังสือไทยเปนครั้งแรกในปพ.ศ. 2379  โดยรับจางพิมพ

เอกสารทางราชการเรื่องหามสูบฝน  จํานวน  9,000 ฉบับ  เมื่อปพ.ศ.  2382 
(5)  สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ในสมัยนี้ชาว 

ยุโรป  และอเมริกันเริ่มเขามาติดตอคาขายและสอนศาสนา  มีการนําวิทยาการสมัยใหม ๆ  เขา
มาปรับใชในเมืองไทยเพิ่มข้ึน  และพระองคทรงเห็นความสําคัญของการศึกษาจึงทรงจางนางแอน
นา เอช เลียวโนเวนส  มาสอนสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ  เมื่อ พ.ศ.  2405  จนรอบรู
ภาษาอังกฤษเปนอยางดี  ลักษณะการจัดการศึกษาเปนแบบเดิมทั้งวัดและบาน  ในสวนวิชาชีพ
และวิชาสามัญ  มีอักษรศาสตร  ธรรมชาติวิทยาหรือวิทยาศาสตร  

      การศึกษาของไทยสมัยโบราณ  (พ.ศ. 1780 - พ.ศ. 2411 )   
ยังเนนการจัดการศึกษาที่วัดและบาน  โดยมีหลักสูตรเกี่ยวกับการอานและเขียนภาษาไทยทั้งใน
ดานโคลง  ฉันท  กาพย  กลอน  โหราศาสตร  และไสยศาสตรจากอาศัยคัมภีรทาง

พระพุทธศาสนา  มาจนกระทั่งในสมัยพระนารายณมหาราชเริ่มใชหนังสือจินดามณีเลมแรก 
ตอมามีประถม ก กา และประถมมาลา  สวนครูผูสอนไดแก พระภิกษุ นักปราชญราชบัณฑิต พอ
แม ชางวิชาชีพตางๆ  สําหรับการวัดผลไมมีแบบแผนแตมักจะเนนความจําและความสามารถใน
การประกอบอาชีพจึงจะไดรับการยกยองและไดรับราชการ 
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                     2. การศึกษาของไทยสมัยปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2412 – พ.ศ. 2475)  
มุงใหคนเขารับราชการและมีความรูทัดเทียมฝรั่งแตไมใชฝร่ัง (คณะอาจารยภาควิชาพื้นฐาน
การศึกษา. 2532 : 7) แบงออกเปน  3 ชวง ดังนี้    

2.1 การศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
หลังจาก 

ที่พระองคไดครองราชยแลว ก็ไดทรงปรับปรุงประเทศใหเจริญรุงเรืองในทุกๆ  ดาน ทั้งในดาน
การปกครอง การศาล  การคมนาคมและสาธารณสุข เปนตน  โดยเฉพาะดานการศึกษานั้น
พระองคไดทรงตระหนัก เพ่ือปรับปรุงคนในประเทศใหมีความรูความสามารถจะชวยให      
ประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาในทุกๆ  ดาน ดังพระราชดํารัสที่วา “ … วิชาหนังสือเปนวิชาที่
นานับถือและเปนที่นาสรรเสริญมาแตโบราณวา เปนวิชาอยางประเสริฐซึ่งผูยิ่งใหญนับแต    
พระมหากษัตริยเปนตนมา ตลอดจนราษฎรพลเมืองสมควรและจําเปนจะตองรูเพราะเปนวิชาที่

อาจทําใหการทั้งปวงสําเร็จในทุกส่ิงทุกอยาง… ” (ประไพ  เอกอุน. 2542 : 83 – 84)  การ
ที่พระองคทรงเห็นความสําคัญของการศึกษา  จึงไดมีการจัดการศึกษาอยางมีระเบียบแบบแผน 
(Formal  education)  มีโครงการศึกษาชาติ  มีโรงเรียนเกิดข้ึนในวังและในวัด  มีการ
กําหนดวิชาทีเรียน  มีการเรียนการสอบไล  และมีทุนเลาเรียนหลวงใหไปศึกษาวิชา ณ 
ตางประเทศ  ซึ่งปจจัยที่มีผลในการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้มีหลายปจจัย  เชน  

(1) แนวคิดและวิทยาการตางๆ ของชาติตะวันตก ซึ่งคณะมิชชันมารีไดนํา 
วิทยาการเขามาเผยแพรในดานการแพทย การพิมพหนังสือและระบบโรงเรียนของพวกสอน

ศาสนา ตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวสืบเนื่องมาถึงในสมัยนี้ เปนเหตุใหไทยตองรับและปรับปรุงแนวคิดในการจัดการศึกษา
ข้ึนเพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศ 

(2) ภัยจากการคุมคามของประเทศมหาอํานาจในตนคริสตศตวรรษที่ 19   
หรือปลายพุทธศตวรรษที่ 24  ลัทธิจักรพรรดินิยมกําลังแผขยายมายังประเทศตางๆ ในเอเชียซึ่ง
ประเทศเพื่อนบาน เชน พมา ญวน  เขมรและมลายูเปนตน ตางตกอยูภายใตการปกครองของ
ประเทศมหาอํานาจ สวนประเทศไทยมีจุดออนทั้งในเรื่องความลาหลัง  ระบบการปกครองและ
การกําหนดเขตแดนที่ชัดเจนพระองคจึงทรงหวงใยบานเมือง จึงดําเนินนโยบายตางประเทศแบบ 
ประณีประนอมและเรงปรับปรุงประเทศ โดยเนนการศึกษาของชาติ 

(3) ความตองการบุคคลที่มีความรูความสามารถ เขามารับราชการเนื่อง 
จากพระองคทรงปรับปรุงและขยายงานในสวนราชการตางๆ จึงจําเปนตองจัดตั้งโรงเรียนเพื่อสอน
คนใหเขามารับราชการ 

        (4) โครงสรางของสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการเลิกทาสและมี 
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การติดตอกับตางประเทศมากขึ้น วัฒนธรรมแบบอยางตะวันตกไดแพรหลายจึงจําเปนตองการ

ปรับปรุงการศึกษา เพ่ือใหประชาชนไดรับการศึกษาเพิ่มข้ึน 
        (5)  การที่พระองคไดเสด็จตางประเทศทั้งในเอเชียและยุโรป ทําใหไดแนว 

ความคิดเพื่อนํามาปฏิรูปการศึกษาและใชเปนแนวทางพัฒนาบานเมือง              
         1.  การจัดตั้งสถานศึกษา 
              ป พ.ศ. 2414  จัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง  เพื่อ

ฝกคนใหเขารับราชการ มีพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจาริยางกูร) ในขณะนั้นเปนหลวงสาร
ประเสริฐเปนอาจารยใหญ  โดยมีการสอนหนังสือไทย  การคิดเลข  และขนบธรรมเนียมราชการ  
นอกจากมีการจัดตั้งโรงเรียนหลวงสําหรับสอนภาษาอังกฤษในพระบรมมหาราชวัง  เกิดจาก

แรงผลักดันทางการเมืองที่สงผลใหไทยตองเรียนรูภาษาอังกฤษ  เพ่ือจะไดเจรจากับมหาอํานาจ
ตะวันตก และมีการสงนักเรียนไทยไปศึกษาวิชาครูที่ประเทศอังกฤษ 
                              ป พ.ศ. 2423 จัดตั้งโรงเรียนสุนันทาลัยในพระบรมมหาราชวังเปน 
โรงเรียนสตรี 
                              ป พ.ศ. 2424 ปรับปรุงโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบใหเปน 
โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก  ตอมาไดกลายเปนโรงเรียนขาราชการพลเรือนในป พ.ศ. 2453  
และป พ.ศ. 2459  ไดตั้งเปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                              ป พ.ศ. 2425  จัดตั้งโรงเรียนแผนที่และในป พ.ศ.2427  จัดตั้ง 
โรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรขึ้นตามวัดในกรุงเทพมหานครหลายแหง และแหงแรก คือ 
โรงเรียนมหรรณพาราม 

                  ป  พ.ศ.  2432  ตั้งโรงเรียนแพทยข้ึน เรียกวา  โรงเรียนแพทยากร  
ตั้ง 

อยูที่ริมแมน้ําหนาโรงพยาบาลศิริราช  ใชเปนที่สอนวิชาแพทยแผนปจจุบัน 
                  ป  พ.ศ.  2435  จัดตั้งโรงเรียนมูลศึกษาข้ึนในวัดทั่วไปทั้งใน 

กรุงเทพมหานครและหัวเมือง  โดยประสงคจะขยายการศึกษาเลาเรียนหนังสือไทยใหแพรหลาย
เปนแบบแผนยิ่งข้ึน และตั้งโรงเรียนฝกหัดครูเปนแหงแรกที่ตําบลโรงเลี้ยงเด็ก  ตอมายายไปอยูที่
วัดเทพศิรินทราวาส 

                   ป พ.ศ.  2437  นักเรียนฝกหัดครูชุดแรก  3  คนสําเร็จการศึกษา
ไดรับ 

ประกาศนียบัตรเปนครูสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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                   ป พ.ศ.  2449  ยายโรงเรียนฝกหัดครู  ซึ่งตั้งอยูที่วัดเทพศิริทรา
วาส ไป 

รวมกับโรงเรียนฝกหัดครูฝงตะวันตก (บานสมเด็จเจาพระยา)  ปรับปรุงหลักสูตรใหสูงข้ึนเปน  
โรงเรียนฝกหัดอาจารยสอนหลักสูตร  2  ป  รับนักเรียนที่สําเร็จมัธยมศึกษา   

                   ป พ.ศ. 2456 ตั้งโรงเรียนฝกหัดครูหญิงข้ึนเปนครั้งแรกที่โรงเรียน 
เบญจมราชาลัย 

2.  การบริหารการศึกษา 
               เมื่อจํานวนโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงจําเปนตองมีหนวยงานรับผิดชอบ 

การ 
ศึกษาเปนสวนหนึ่งตางหาก  เชน  ป พ.ศ.  2430  ทรงโปรดเกลา ฯ  ใหตั้งกรมศึกษาธิการ
โดนโอนโรงเรียนที่สังกัดกรมทหารมหาดเล็กมาทั้งหมด  ใหกรมหมื่นดํารงราชานุภาพเปนผู

บัญชาการอีกตําแหนงหนึ่ง  ป พ.ศ.  2432  รวมกรมศึกษาธิการเขาไปอยูในบังคับบัญชาของ
กรมธรรมการ  และ ปพ.ศ. 2435  ประกาศตั้งกระทรวงธรรมการ  มีเจาพระยาภาสกรวงศ 
(พร บุนนาค) เปนเสนาบดี  มีหนาที่ในการจัดการศึกษา  การพยาบาล  พิพิธภัณฑและศาสนา 

               3.  การจัดแบบเรียนหลักสูตรและการสอบไล 
                              ป พ.ศ.  2414  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหพระยาศรีสุนทร
โวหาร  
(นอย  อาจาริยางกูร)  เรียบเรียงแบบเรียนหลวงขึ้น 1 เลม  ชุดมูลบรรพกิจ เพ่ือใชเปนบท
หลักสูตรวิชาชั้นตน 
                               ป พ.ศ. 2427  กําหนดหลักสูตรชั้นประโยคหนึ่ง โดยอนุโลมตาม
แบบเรียนหลวงหกเลม  นับเปนปแรกที่จัดใหมีการสอบไลวิชาสามัญ  และมีการกําหนดหลักสูตร
ช้ันประโยคสอง  ซึ่งเปนหลักสูตรที่เก่ียวกับวิชาสามัญศึกษา  หมายถึง  ความรูตาง  ๆ  ที่
ตองการใชสําหรับเสมียนในราชการพลเรือนตามกระทรวงตาง  ๆ   

                ป พ.ศ. 2431  กรมศึกษาธิการ  จัดทําแบบเรียนเร็วใชแทน
แบบเรียน 

หลวงชุดเดิม  ผูแตงคือ  พระองคเจาดิศวรกุมาร (กรมพระยาดํารงราชานุภาพ) 1 ชุด มี  3  
เลม  

               ป พ.ศ. 2433  ประกาศใชพระราชบัญญัติวิชา  พ.ศ. 2433 มีผล
ทําให 

หลักสูตรภาษาไทยแบงออกเปน  3  ประโยค  หลักสูตรภาษาอังกฤษแบงออกเปน  6  ช้ัน  
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                ป พ.ศ. 2434  ไดแกไขการสอบไลจากเดิมปละคร้ังเปนปละ  2  
ครั้ง  

เพ่ือไมใหนักเรียนเสียเวลานานเกินไป 
                 2.2 การศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

                  1.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษา  มีดังนี้  
                                  (1) พระบรมราชโชบายในการปกครองประเทศ เพ่ือให

ประเทศ 
มีความเจริญกาวหนาทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยการสงทหารไปรวมกับฝายสัมพันธมิตรใน

สงครามโลกครั้งที่ 1   นอกจากนี้พระองคทรงสรางความรูสึกชาตินิยมในหมูประชาชนชาวไทย
โดยมีสาระสําคัญของอุดมการณชาตินิยม คือ  ความรักชาติ  ความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย
และความยึดมั่นในพุทธศาสนา 

                     (2) พระองคทรงศึกษาวิชาการจากตางประเทศ  และเมื่อเสด็จ 
กลับมาแลวพระองคไดทรงนําเอาแบบอยางและวิธีการที่เปนประโยชนมาใชเปนหลักในการ

ปรับปรุงการศึกษา  เชน  ทรงนําเอาแบบอยางและวิธีการที่เปนประโยชนมาใชเปนหลักในการ
ปรับปรุงการศึกษา  เชน  ทรงนําเอาวิชาลูกเสือจากประเทศอังกฤษเขามาจัดตั้งกองเสือปา  
พระองคทรงเปนนักปราชญโดย  ทรงแปลวรรณคดีตางประเทศเปนภาษาไทยและทรงนิพนธ

วรรณคดีไวหลายเรื่อง  
                                     (3)  ผลอันเนื่องจากการจัดการศึกษาในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เม่ือคนสวนมากที่ไดรับการศึกษา มีความรูและแนวคิดเกี่ยวกับการ 
ปกครองประเทศในระบอบรัฐธรรมนูญในระบบรัฐสภา  จึงมีความปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองไปเปนระบอบประชาธิปไตย และปญหาอันเกิดจากคนลนงานและคนละทิ้งอาชีพและถ่ิน
ฐานเดิม มุงที่จะหันเขาสูอาชีพราชการมากเกินไป 

                   2.  วิวัฒนาการในการจัดการศึกษา  มีดังนี้  
                                      ป พ.ศ. 2453  ประกาศตั้งโรงเรียนขาราชการพลเรือนเพื่อ
ฝกคน 
เขารับราชการตามกระทรวง  ทบวง  กรมตาง ๆ  และตอมาป  พ.ศ. 2459   ไดประกาศยก
ฐานะโรงเรียนขาราชการพลเรือนนี้ ข้ึนเปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  นับเปนมหาวิทยาลัยแหง
แรกของประเทศไทย 

                     ป พ.ศ. 2454  ตั้งกองลูกเสือหรือเสือปาข้ึนเปนครั้งแรก 
วาง 
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โครงการศึกษาพ.ศ.  2456  และฉบับแกไข  พ.ศ. 2458  โดยมุงใหประชาชนมีความรู
ทางดานการทํามาหาเลี้ยงชีพตามอัตภาพของตน  พยายามที่จะเปลี่ยนคานิยมของประชาชนไมให
มุงที่จะเขารับราชการอยางเดียว  ป  พ.ศ. 2459 จัดตั้งกองลูกเสือหญิงและอนุกาชาดโรงเรียน
กุลสตรีวังหลังและไดจัดตั้งกองลูกเสือหญิงข้ึน  เรียกวา  เนตรนารี  ป พ.ศ. 2461 มีการ
ปรับปรุงและขยายฝกหัดครูข้ึนโดยโอนกลับมาข้ึนกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดิมเปนแผนกหนึ่ง
ของโรงเรียนขาราชการพลเรือน 

                    ป พ.ศ.  2461  ประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร  
และ 

ป พ.ศ.  2464ปรับปรุงโครงการศึกษาชาติ  โดยวางโครงการศึกษาข้ึนใหมเพ่ือสงเสริมใหทํามา
หาเลี้ยงชีพ นอกเหนือจากทําราชการ 
                                       ป พ.ศ. 2464 ใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาบังคับให
เด็กทุกคนที่มีอายุ 7  ป  บริบูรณหรือยางเขาปที่  8  ใหเรียนอยูในโรงเรียนจนถึงอายุ  14  ป
บริบูรณหรือยางเขาปที่   15  โดยไมตองเสียคาเลาเรียน  และมีการเรียกเก็บเงินศึกษาพลีจาก
ประชาชนคนละ   1- 3  บาทเพื่อนําไปใชจายในการจัดดําเนินการประถมศึกษา 

            2.3  การจัดการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  
             1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาในสมัยนี้มีดังนี้ 

                                 (1) ปญหาการเมืองที่เกิดข้ึนภายในประเทศ  มีกลุมผูตื่นตัว
ทาง 

การเมืองในกรุงเทพมหานคร  เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และ

การเมือง มีการวิพากษวิจารณระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช 
             (2) ปญหาสืบเนื่องจากอิทธิพลจักรวรรดินิยมตะวันตก  ซึ่ง 

ตกคางมาตั้งแตรัชกาลกอน  ๆ 
(3) ปญหาสืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  ในระหวาง  พ.ศ.   

2463 - พ.ศ. 2474  เศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา  จนเปนเหตุใหรัฐบาลตองตัดทอนรายจาย
ลง  มีการยุบหนวยงานและปลดขาราชการออก สรางความไมพอใจใหกับรัฐบาลระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย  
              (4) ปญหาสืบเนื่องจากการประกาศใชกฎหมายการศึกษา  คือ   

พระราชบัญญัติประถมศึกษา  ทําใหการศึกษาแพรหลายออกไป  แตขาดความพรอมทางดาน
งบประมาณการศึกษา 

2. วิวัฒนาการการจัดการศึกษาในสมัยนี้  มีดังนี้ 



 28

 
 การศึกษาและความเปนครูไทย : บทที่ 1 ความหมาย ความมุงหมายและความสําคัญของการศึกษา 

(1) ป พ.ศ. 2469  เปล่ียนชื่อกระทรวงธรรมการอยางเดิม 
                                 (2)  ป พ.ศ. 2473  ยกเลิกการเก็บเงินศึกษาพลีคนละ  1 

- 3   
บาท  จากผูชายทุกคนที่มีอายุระหวาง  16 - 60  ป  โดยใชเงินจากกระทรวงพระคลังมหา
สมบัติอุดหนุนการศึกษาแทน 
                                     (3) ป พ.ศ.  2474  ปรับปรุงกระทรวงธรรมการเพื่อให 
สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของประเทศ โดยยุบกรมสามัญศึกษาในตอนนั้น  กระทรวง
ธรรมการจึงมีหนวยงานเพียง 3  หนวยคือ กองบัญชาการ  กองตรวจการศึกษากรุงเทพ ฯ  และ
กองสุขาภิบาลโรงเรียน 

             (4)  ยกเลิกระเบียบวาดวยการควบคุมแบบเรียน  
            3.  การศึกษาสมัยการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ  (พ.ศ. 2475 –  

ปจจุบัน) 
                               1. ปจจัยของไทยที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษา 
                               (1)  นโยบายการจัดการศึกษาของคณะราษฎร ประเทศไทยได 
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่  
24  มิถุนายน  พ.ศ. 2475  คณะราษฎรซึ่งเปนกลุมบุคคลที่รวมตัวกันเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ไดวางเปาหมายสําคัญหรืออุดมการณของคณะราษฎร มีปรากฏอยูในหลัก  6  ประการ  
ขอท่ี  6  จะตองใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร  เพราะคณะราษฎรมีความเห็นวาการที่จะให
ประชาชนมีความรูความเขาใจเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย  จําเปนตองจัดการศึกษา
ใหกับประชาชนอยางทั่วถึง  เมื่อประชาชนมีการศึกษาดียอมจะทําใหประเทศชาติเจริญขึ้นดวย  
ดังจะเห็นไดจากคําแถลงนโยบายของรัฐบาลพระยามโนปกรณนิติธาดา  พ.ศ.  2475  กลาวไว
วา “….การจัดการศึกษาเพื่อจะใหพลเมืองไดมีการศึกษาโดยแพรหลาย  ก็จะตองอนุโลมตาม

ระเบียบการปกครองที่ใหเขาลักษณะเกี่ยวกับแผนเศรษฐกิจแหงชาติ  หลักสูตรของโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยจะตองขยายใหสูงข้ึนเทาเทียมอารยประเทศ  ในการนี้จะตองเทียบหลักสูตรของ

นานาประเทศ  หลักสูตรใดสูงถือตามหลักสูตรนั้น”  รัฐบาลชุดตอๆ มาก็ไดพยายามที่จะไดจัด
การศึกษาใหทั่วถึงในหมูประชาชนทั่วไป  ถาวิเคราะหดูจากคําแถลงนโยบายของรัฐบาลพบวา ได
ตั้งความหวังเร่ืองการศึกษาไวสูงเกินไปจะใหเทาเทียมอารยประเทศ  ซึ่งสภาวะการณในประเทศ
ขณะนั้นยังไมมีความพรอม โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจซึ่งเปนปญหาใหญของประเทศในขณะนั้น  
เปนผลใหเกิดปญหาในการจัดการศึกษานับแตนั้นเปนตนมา 
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          (2) การเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง  พ.ศ.  2484 -  พ.ศ. 
2488   

ประเทศไทยตกอยูในภาวะสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนตอประเทศไทยอยาง

รุนแรงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา  หลังสงครามโลกครั้งที่สอง  ประเทศไทยไดรับ
ความเสียหาย  อันสืบเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่สอง  จึงจําเปนตองกูเงินจากธนาคารโลกเพื่อ
นํามาใชในการพัฒนาประเทศและประเทศไทยสมัครเปนสมาชิกองคการศึกษาวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ทําใหประเทศไทยไดรับความชวยเหลือในดานตางๆ ตลอดจน

แนวคิดใหม ๆ มาใชในการพัฒนาประเทศ ทําใหแนวคิดทางการศึกษาของไทยเริ่มเปลี่ยนแปลง
จากเดิมเปนอยางมาก 
                                2. วิวัฒนาการการจัดการศึกษา มีดังนี้ 
                               (1) มีการประกาศใชแผนการศึกษาชาติ หลังเปล่ียนแปลงการ 
ปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยแลว  โดยจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาและทรงพระกรุณา

โปรดเกลา ๆ ใหตั้งสภาการศึกษา  พ.ศ. 2475  ประกาศใชแผนการศึกษาชาติ ตอมามีการ
ปรับปรุงการจัดการศึกษาภาคบังคับจาก  6  ป  เหลือ  4  ป  และประกาศใชแผนการศึกษา
ชาติ  พ.ศ.  2479   

(2)  การมอบใหทองถ่ินจัดการศึกษา  พ.ศ. 2476  และ
ยกฐานะ 

ทองถ่ินขึ้นเปนเทศบาลตราพระราชบัญญัติเทศบาลขึ้น  และเทศบาลไดจัดการศึกษาอยางแทจริง
ใน  พ.ศ. 2478  

(3) การปรับปรุงหนวยงานที่มีสวนรับผิดชอบในการจัด

การศึกษา 
และเหตุการณสําคัญทางการศึกษา ดังเชน ป พ.ศ. 2476   มีการปรับปรุงสวนราชการใน
กระทรวงธรรมการและประกาศตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง ป พ.ศ. 2477 โอน
คณะนิติศาสตรในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไปสมทบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง ป 
พ.ศ. 2478  ประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาทั่วประเทศ ป พ.ศ. 2488 ประกาศใช
พระราชบัญญัติครูพุทธศักราช 2488 ป พ.ศ. 2494  มีการประกาศใชแผนการศึกษา

แหงชาติ ฉบับที่ 1 ปพ.ศ.2503 ประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่2 ปพ.ศ.2520 
ประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ  ฉบับที่3 และปจจุบันกําลังใชแผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  
2535   
ฉบับที่  4 และ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   
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               การปฏิวัติเมื่อเดือนตุลาคม  2501   ไดมีการจัดทําและนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมมาใช  ซึ่งตอมาไดยุบเลิกและจัดตั้งสภาการศึกษาข้ึนมาแทน  สภานี้ไดพิจารณาเสนอ
แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2503  ข้ึนมา  เปนผลใหการศึกษาในระยะหลังไดเปล่ียนไป
อยางมาก การศึกษาไดขยายตัวขึ้นทุกระดับ  เพราะประเทศกําลังอยูในระหวางการพัฒนา  จึง
จําเปนจะตองสงเสริมใหพลเมืองไดรับการศึกษาท่ีดีข้ึน  เพ่ือจะไดเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ

สามารถเพิ่มรายไดของตน  และชวยยกฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศใหสูงข้ึน  ดวยเหตุนี้

รัฐบาลจึงไดใหสภาพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมแหงชาติจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่  1  (พ.ศ. 2504 -  พ.ศ. 2509)   ฉบับที่  2  (พ.ศ. 2510 -  พ.ศ. 
2514)  ฉบับที่   3  (พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2519 ) ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 
2524)  ฉบับที่  5  (พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529) ฉบับที่  6 (พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 
2534) ฉบับที่  7 (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539) ฉบับที่  8  (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 
2544) และฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549) ซึ่งการจัดการศึกษาในปจจบุนัไดมุงยึด
แนวนโยบายที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545- 
พ.ศ. 2549) ไดจัดแผนการศึกษาระยะ  เวลา 15 ปเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาการอยาง
บูรณาการคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ดานและสอดรับกับวิสัยทัศน แนวนโยบาย  มาตรการและ

กฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาสังคมไทย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
2545 ข : คํานํา) สวนการจัดการศึกษาของประเทศไทยในสมัยการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ
มีการขยายสถานศึกษาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  โดยเฉพาะในสวน  ภูมิภาค  เชน  ป  
พ.ศ.  2503 เร่ิมกอสรางและจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม  และรับนิสิตในป พ.ศ.  2507   
ป  พ.ศ. 2509  เร่ิมกอสรางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในภาคใต  เปนตน  เนื่องจากมี
ผูสนใจศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้นในป พ.ศ. 2514  มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เปนมหาวิทยาลัยเปดแหงแรกและป พ.ศ. 2521  ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปน

มหาวิทยาลัยเปดแหงที่สอง  ความเคลื่อนไหวในทางการศึกษาไดนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาใหสามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลในชาติตามแนวทาง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มีผลทําใหโครงสรางการบริหารงานและการจัด
การศึกษาไดปรับเปลี่ยน ทั้งการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญการเปดสอนใน

สาขาวิชาการและวิชาชีพมุงพัฒนาใหผูรอบรูเปนคนเกง คนดีและใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
การปรับโครงสรางการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใหมแบงออกเปน 4 สวน คือ 
สภาการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ  2545 ก : 43)  
 
6 บทสรุป  
 การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาและสรางทักษะของบุคคลใหรูจักดําเนินชีวิต

อยางสันติสุข  มีพฤติกรรมใฝรูที่จะเปนพลังปญญาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีชวยขัดเกลาใหคนละอาย
ตอบาป มีทักษะในการประกอบอาชีพ  เคารพกฎหมาย รูคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ประเพณขีอง
ชาติ  ตลอดจนสามารถดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและพรอมที่จะเผชิญกับปญหาตาง ๆ อีกท้ัง
สามารถชวยสรางสรรคสังคมและพัฒนาประเทศชาติ ในการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งมี
ปรัชญาที่นิยมนํามาจัดการศึกษาไดแก  ลัทธินิรันตรนิยม (Perennialism)       สารัตถ
นิยม  (Essentialism)  พัฒนาการนิยม (Pregressivism)  บูรณาการนิยม 
(Reconstructionism)  และอัตภาวะนิยม (Existentialism)  สําหรับปรัชญา
การศึกษาไทยเปนแบบผสมผสานระหวางแนวคิดของชาติตะวันตกและอิงพุทธศาสนาประเทศไทย

มีประวัติความเปนมากับการศึกษาเปนเวลาอันยาวนาน แบงการจัดการศึกษาไดแบงออกเปน 4 
ยุค  กลาวคือ (1)  การศึกษาไทยในสมัยโบราณ (พ.ศ. 1781 – พ.ศ. 2411) ยังไมมี
โรงเรียนแกเด็กไทยในสมัยนั้นสามารถหาความรูไดจากที่บาน  สํานักสงฆ วิชาที่สอนไมไดตายตัว 
มีความรูสามัญเพื่ออานออกเขียนได  วิชาชีพ วิชา     จริยศึกษา  และศิลปะปองกันตัว  (2) 
การศึกษาในสมัยปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2412 – พ.ศ. 2475)  ผลจากการเขามาของ
ชาวตะวันตกและการเปดประเทศคาขายกับตะวันตกนั้น ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในดานการเมือง
การปกครอง  และการศึกษาจึงไดมีความสําคัญขึ้นเพื่อพัฒนาคนเขามารับ   ราชการนําไปสูการ
เปดโรงเรียนและมหาวิทยาลัย จึงทําใหมีการจัดทําแผนแมบทในการศึกษาเรียกวาโครงการศึกษา
ฉบับแรกพ.ศ. 2441(3) การศึกษาสมัยปกครองตามระบอบ       รัฐธรรมนูญ  (พ.ศ. 
2475 - ปจจุบัน) การศึกษามีความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากตองการพัฒนาคนใหเขาใจระบบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย อีกท้ังเปนเรื่องของสิทธิของประชาชนในการเขารับการศึกษาเพื่อ
พัฒาประเทศ  การศึกษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญของฝายปกครอง  โครงการศึกษาไดถูกเปล่ียนชื่อ
มาเปนแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475  ตอมาในป พ.ศ. 2503  ไดเปล่ียนชื่อแผนการศึกษา
ชาติมาเปนแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 และมีพระราชบัญญัติศึกษา  แหงชาติ พ.ศ. 
2542 เพ่ือมุงหวังวาคนไทยสามารถปรับตัวไดเหมาะสมกับสถานการณโลกและสังคมที่

เปล่ียนแปลงและเพื่อนําไปสูการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพจึงไดจัดทําแผนการศึกษาระยะยาว 
15 ป เรียกวา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545-2559  
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7 แบบฝกหัดทายบท 
 1. การศึกษาหมายความวาอยางไร  
 2. จุดมุงหมายของการศึกษามุงพัฒนาคนในดานใดบาง จงอธิบายมาพอเขาใจ  
 3. การศึกษามีความสําคัญอยางไรตอชีวิตของคนเราทุกคน  
 4. ปรัชญาคืออะไร  
 5. ปรัชญาการศึกษามีอะไรบาง 
 6. การจัดการศึกษาที่ดีควรนําปรัชญาการศึกษาใดมาใชบาง  จงยกตัวอยางและให 
เหตุผลสนับสนุน  

7.  ปรัชญาการศึกษาของไทยควรมีลักษณะอยางไร  ทําไมจึงคิดเชนนั้น   
8. ความเปนมาของการศึกษาไทย แบงออกเปนกี่สมัยอะไรบาง 
9. ปจจัยใดบางที่ทําใหการศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลง  
10. การศึกษาในสมัยโบราณของไทยนั้น  ผูเรียนจะหาความรูไดจากแหลงใด และมี 

การเรียนเรื่องใดบาง 
11. การศึกษาในสมัยปฏิรูปการศึกษา  มีการปฏิรูปในเรื่องใดบาง  จงอธิบายสั้น ๆ  

พอเขาใจ 
12.  การศึกษาสมัยระบอบรัฐธรรมนูญ ทําใหการจัดการศึกษาทั่วถึงในหมูประชาชน  

ทั่วไป  มีปจจัยมาจากอะไรจงอธิบาย  
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