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ปรัชญาการศึกษา
(Philosophy of Education)
            ทองเปลือง อภัยวงศ์
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บทน�ำ

แนวคิดหรือความเชือ่ ในการจัดการศึกษาก็คอื ปรัชญาการศึกษา ซึง่ ผูท้ มี่ หี น้าทีใ่ นการจัดการศึกษา
จะยึดเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษานั้นจะจัดไปตามปรัชญาการศึกษาที่แตกต่างกัน
ไปตามวัตถุประสงค์ของสังคมและสถานการณ์ทางสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย ปรัชญาการศึกษาเป็นปรัชญา
ประยุกต์ ซึง่ ต่างจากปรัชญาทัว่ ไปทีเ่ ป็นปรัชญาบริสทุ ธิ์ เพราะปรัชญาการศึกษาเป็นการน�ำเอาปรัชญาทัว่ ไป
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา บทความเรือ่ งปรัชญาการศึกษามีเนือ้ หาประกอบไปด้วยเรือ่ งความหมาย
ของปรัชญา ปรัชญากับการศึกษา ความหมายของปรัชญาการศึกษา ลักษณะของปรัชญาการศึกษา และ
ประเภทของปรัชญาการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความหมายของปรัชญา
ความหมายของค�ำว่าปรัชญาแบ่งออกเป็น 2 ความหมาย คือความหมายของปรัชญาตามรูปศัพท์
และความหมายของปรัชญาตามทัศนะของนักปรัชญา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ความหมายของปรัชญาตามรูปศัพท์
ความหมายของปรัชญาตามรูปศัพท์ เป็นการให้ความหมายตรงตามค�ำศัพท์ ได้มีผู้ให้ความ
หมายของปรัชญาดังนี้
พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ และคณะ (2542 : 1-3) ได้ให้ความหมายของค�ำว่าปรัชญาเอาไว้ว่า
ปรัชญา เป็นภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Philosophy ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก แปลว่า
ความรักในความรู้ รักในความฉลาด หรือรักในปัญญา นั่นย่อมแสดงให้เป็นว่า หัวใจของปรัชญาคือรักใน
ความรู้นั่นเอง ดังนั้นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นนักปรัชญาก็คือคนที่รักในการแสวงหาความรู้ และ (ที่เรียกตัวเองว่า
ผู้รักในความรู้หรือนักปรัชญาเป็นคนแรกก็คือนักคิดชาวกรีกชื่อ Pythagoras
สวามี สัตยานันทบุรี (2514 : 3-5) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ค�ำว่าปรัชญา ตามความหมายในภาษา
ไทยนัน้ เป็นค�ำทีพ่ ระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมืน่ นราธิปพงศ์ประพันธ์ได้ทรงบัญญัตขิ นึ้ เพือ่ ใช้แทนค�ำภาษาอังกฤษ
ที่ว่า Philosophy ซึ่งตรงกับภาษาบาลีว่า ปัญญา หมายถึง ความปราดเปรื่อง หรือความรู้อย่างลึกซึ้ง และ
ค�ำว่า ปรัชญา เป็นค�ำบาลีสันสกฤต มาจากค�ำว่า ปร หมายถึง พิเศษ ประเสริฐ ดีเลิศ กับค�ำว่า ชญา หมาย
ถึง รู้ เข้าใจ ความรู้ ดังนั้นค�ำว่าปรัชญาจึงหมายถึง ความรู้พิเศษที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ไม่มีอวสานแห่งความรู้ใน
สรรพสิ่งทั่วไป เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อสงสัยอันเป็นความรู้อันประเสริฐอย่างแท้จริง
2. ความหมายของปรัชญาตามทัศนะของนักปรัชญา
ความหมายของปรัชญาตามทัศนะของนักปรัชญานั้น ได้มีผู้ให้ความหมายเอาไว้ดังต่อไปนี้
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ภิญโญ สาธร (2525 : 1) ได้ให้ความหมายของปรัชญาเอาไว้ว่า ปรัชญา หมายถึง ศาสตร์ที่ว่า
ด้วยความรู้ทั้งปวงของมนุษย์ จึงเน้นที่ปรากฏการณ์ที่เป็นจริง สัจธรรม หรือสุนทรียภาพ ที่ประกอบด้วย
ตรรกวิทยา ศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยม และพฤติกรรมของมวลมนุษย์ ซึ่งศาสตร์ชนิดนี้มุ่งแสวงหาหลักการ
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่สามารถน�ำมาจัดระเบียบของความรู้ทั้งปวงในจักรวาล
Kneller (1964 : 1-5) ได้กล่าวไว้ว่า ปรัชญาคือแนวทางที่เชื่อว่าดีที่สุด ซึ่งจะได้จากการคิด
วิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง และน�ำมาเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตของบุคคล
จากความหมายของปรัชญาทัง้ 2 ความหมายดังทีก่ ล่าวมานีส้ ามารถสรุปได้วา่ ปรัชญาคือแนว
ความคิดทีล่ กึ ซึง้ เพือ่ ค้นหาความรูท้ เี่ กีย่ วกับความเป็นจริงสูงสุดส�ำหรับมนุษย์ และเป็นกระบวนการทีป่ ระกอบ
ด้วยการแสวงหาความรู้และเป็นผลแห่งการแสวงหาความรู้ทั้งหลาย
		 ปรัชญากับการศึกษา
จินดา ยัญทิพย์ (2528 : 22) ได้กล่าวถึงปรัชญากับการศึกษาเอาไว้ว่า ปรัชญากับการศึกษาเป็น
เรือ่ งทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั มาก ปรัชญามุง่ ศึกษาเรือ่ งของชีวติ และจักรวาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งของมนุษย์
กับสิง่ แวดล้อม เพือ่ จะหาความจริงอันเป็นทีส่ ดุ ส่วนการศึกษานัน้ มุง่ ศึกษาเกีย่ วกับมนุษย์และวิธกี ารทีพ่ ฒ
ั นา
มนุษย์ให้มคี วามเจริญงอกงาม เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินชีวติ ได้อย่างดีมคี วามสุขและประสบความส�ำเร็จในชีวติ
การงาน ทัง้ ปรัชญาและการศึกษามีจดุ สนใจร่วมกันอยูอ่ ย่างหนึง่ ก็คอื การก�ำหนดคุณค่าและความหมายของ
ชีวิตมนุษย์ การศึกษานั้นเป็นการน�ำเอาปรัชญาไปปฏิบัติให้บังเกิดผล จึงกล่าวได้ว่า ในการจัดการศึกษานั้น
ย่อมต้องอาศัยปรัชญาในการหาค�ำตอบในการศึกษาหรือน�ำปรัชญามาช่วยพิจารณาก�ำหนดเป้าหมายของ
การศึกษา เพราะการศึกษาเป็นกิจกรรมทางสังคมที่มุ่งผลการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของบุคคลให้เป็น
ไปในแนวที่พึงปรารถนา ปัญหาจึงเกิดขึ้นว่า อะไรคือเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นต้น
ดังนั้นจึงน�ำเอาปรัชญามาช่วยในการวิพากษ์และวิเคราะห์เนื้อหาของปัญหาการศึกษาได้ และปรัชญายังให้
ภาพรวมทางการศึกษาที่กลมกลืน คือ ปรัชญาพยายามวาดภาพโดยเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากศาสตร์ต่างๆ
มาประมวลเข้าเป็นระบบอันหนึง่ อันเดียวกัน เพือ่ ให้ศาสตร์ทงั้ หลายกลมกลืนกันและมีความหมายต่อมนุษย์
สามารถสรุปได้ว่าปรัชญาการศึกษาเป็นการน�ำเอาหลักการและแนวคิดจากปรัชญาแม่บทมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการศึกษา โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับองค์ประกอบต่างๆ เพือ่ ให้การจัดการศึกษาได้เกิดประโยชน์
สูงสุด บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ เมื่อเป็นเช่นนี้ปรัชญาจึงมีความสัมพันธ์กับการศึกษา
ความหมายของปรัชญาการศึกษา
ปรัชญาและการศึกษามีความสัมพันธ์กนั เป็นอย่างยิง่ เพราะมีการประยุกต์หลักปรัชญามาใช้ในการ
ศึกษา เรียกว่าปรัชญาการศึกษา มีผู้ให้ความหมายของปรัชญาการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
จิตรกร ตัง้ เกษมสุข (2525 : 22) ได้ให้ความหมายของปรัชญาการศึกษาเอาไว้วา่ ปรัชญาการศึกษา
คือการน�ำเอาเนื้อหาและวิธีการของปรัชญามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา โดยจะอาศัยประโยชน์จาก
เนื้อหาและวิธีการของปรัชญาในการก�ำหนดแผนอย่างมีระบบและอย่างสมเหตุสมผล
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Kneller (1971 : 2) ได้ให้ความหมายของปรัชญาการศึกษาเอาไว้ว่า ปรัชญาการศึกษา คือผลจาก
การแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาอย่างชัดเจน แปลความหมายการศึกษาให้สามารถน�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการก�ำหนดจุดมุ่งหมายและนโยบายทางการศึกษาได้
Lucus (1970 : 136) ได้ให้ความหมายของปรัชญาการศึกษาเอาไว้ว่า ปรัชญาการศึกษา หมายถึง
ความคิด ความเชื่อ หรือทักษะเกี่ยวกับการศึกษาที่โรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียน
ดังนั้นสรุปได้ว่า ปรัชญาการศึกษา คือการน�ำเอาหลักการ ความคิด ความเชื่อ ผลจากการแสวงหา
ความเข้าใจเกีย่ วกับการศึกษาทีช่ ดั เจน หรือการน�ำเอาทักษะเกีย่ วกับการศึกษามาดัดแปลงให้เป็นระบบใหม่
เพื่อประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ลักษณะของปรัชญาการศึกษา
Lucus (1970 : 113) ได้กล่าวถึงลักษณะของปรัชญาการศึกษาเอาไว้ว่า ปรัชญาการศึกษาควรมี
ลักษณะดังนี้
1. การพรรณนา-วิเคราะห์
ปรัชญาการศึกษาควรจะมีสว่ นหนึง่ ทีอ่ ธิบายถึงแนวความคิดของนักปรัชญาการศึกษาว่าท�ำไม
ถึงคิดเช่นนัน้ มีหลักการอะไรในการคิด และวิเคราะห์ดวู า่ ความคิดของนักปรัชญาการศึกษาเหล่านัน้ มีความ
สอดคล้องกันหรือไม่ ให้ความหมายอะไรแก่เราได้บ้าง เสนอวิธีการใหม่ๆ หรือไม่
2. การวิจารณ์-ประเมินผล
ปรัชญาการศึกษาควรจะมีส่วนหนึ่งที่วิเคราะห์และวิจารณ์ความคิดต่างๆ ทางการศึกษา
ประเมินผลดูวา่ ความเข้าใจเกีย่ วกับการศึกษาในปัจจุบนั นัน้ ถูกต้องแล้วหรือยัง และมีผลกระทบต่อการจัดการ
ศึกษาอย่างไร รวมถึงได้เสนอความคิดใหม่ให้กับการศึกษาด้วยแนวคิดทางปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
อย่างไร
3. การอนุมาน
อีกส่วนหนึง่ ของปรัชญาการศึกษาคือส่วนทีเ่ กีย่ วกับการอนุมานหรือคาดคะเนว่าความคิดเกีย่ ว
กับระบบการศึกษาหรือปรัชญานัน้ มีรปู แบบอืน่ อีกหรือไม่ จักรวาลนีแ้ ท้จริงเป็นอย่างไร ธรรมชาติของมนุษย์
เป็นอย่างไร ทั้งสองนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างไร ปรัชญาส่วนนี้เป็นการมองปัญหาอย่างกว้างและลึกซึ้ง
ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับอภิปรัชญามาก
ประเภทของปรัชญาการศึกษา
บรรจง จันทรสา (2527 : 237-250) ได้กล่าวถึงประเภทของปรัชญาการศึกษาเอาไว้ว่า ปรัชญา
การศึกษามีอยู่มากมายหลายกลุ่ม ตามลักษณะและตามธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความคิดแตกต่างกัน
มีแนวคิดของปรัชญาพื้นฐานแตกต่างกัน สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ปรัชญาสารนิยมหรือสารัตถนิยม เป็นปรัชญาทีเ่ ชือ่ ว่าการศึกษาเป็นเครือ่ งมือในการถ่ายทอด
ความรู้ความจริงทางธรรมชาติ
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2. ปรัชญาสัจวิทยานิยมหรือนิรันตรนิยม เป็นปรัชญาที่เชื่อว่าว่าโลกนี้มีบางสิ่งที่มีคุณค่าถาวร
ไม่เปลี่ยนแปลง ควรอนุรักษ์และถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไป
3. ปรัชญาพิพฒ
ั นาการนิยมหรือวิวฒ
ั นาการนิยม เป็นปรัชญาทีเ่ ชือ่ ว่าการด�ำรงชีวติ ทีด่ ตี อ้ งตัง้
อยู่บนพื้นฐานของการคิดที่ดีและการกระท�ำที่เหมาะสม
4. ปรัชญาปฏิรปู นิยม เป็นปรัชญาทีเ่ ชือ่ ว่าการปฏิรปู สังคมเป็นหน้าทีข่ องสมาชิกในสังคมทุกคน
และการศึกษาเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่สามารถท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้
5. ปรัชญาอัตถิภาวนิยมหรืออัตนิยมหรือสวภาพนิยม เป็นปรัชญาที่เชื่อในความมีอยู่เป็นอยู่
ของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนจะต้องก�ำหนดหรือแสวงหาสาระส�ำคัญด้วยตนเอง
สรุป

ปรัชญาเป็นแนวความคิดที่ลึกซึ้งเพื่อค้นหาความรู้ที่เกี่ยวกับความเป็นจริงสูงสุดส�ำหรับมนุษย์
และเป็นกระบวนการทีป่ ระกอบด้วยการแสวงหาความรู้ และเป็นผลแห่งการแสวงหาความรูท้ งั้ หลาย ปรัชญา
กับการศึกษาเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั มาก ปรัชญามุง่ ศึกษาเรือ่ งของชีวติ เพือ่ จะหาความจริงอันเป็นทีส่ ดุ
ส่วนการศึกษานัน้ มุง่ ศึกษาเกีย่ วกับมนุษย์และวิธกี ารทีจ่ ะพัฒนาให้มคี วามสุขและประสบความส�ำเร็จในชีวติ
การงาน ปรัชญาการศึกษาคือการน�ำเอาหลักการความคิดและผลจากการแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ศึกษาอย่างชัดเจนหรือทักษะเกีย่ วกับการศึกษามาดัดแปลงให้เป็นระบบใหม่เพือ่ ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์
ในการจัดการศึกษา ปรัชญาการศึกษามีลกั ษณะส�ำคัญคือสามารถอธิบายถึงแนวคิดของนักปรัชญาได้ มีการ
วิเคราะห์วจิ ารณ์ความคิดต่างๆ ทางการศึกษา รวมถึงอนุมานคาดคะเนเกีย่ วกับระบบการศึกษาด้วย ปรัชญา
การศึกษามีหลายกลุม่ แบ่งเป็นปรัชญาสารนิยม สัจวิทยานิยม วิวฒ
ั นาการนิยม ปฏิรปู นิยม และอัตถิภาวนิยม
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