
 
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 15 ฉบับพิเศษ   กรกฎาคม - ธันวาคม  2555 

  62 

แนวคิดทางปรัชญาการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ 
โครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
The Master Degree Students’ Thoughts on Philosophy of Education 
within the Special Program for Teachers Development  under the  
Thai Khem Khaeng Project 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท 
ภาคพิเศษ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ประจําปงบประมาณ 2553 - 2555 โดยความ
รวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวง- 
ศึกษาธิการ กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีสุมแบบชวงชั้น (Stratified random sampling) อยางเปนสัดสวน ดวยการกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางโดยตารางสําเร็จของ Taro Yamané ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แบงประชากรออกเปนแตละภาค

ไดแก ภาคเหนือวิทยบริการจังหวัดเชียงราย จํานวน 42 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยบริการจังหวัดขอนแกน 
จํานวน 99 คน ภาคกลางมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 107 คน และภาคใตวิทยบริการจังหวัดตรัง จํานวน 68 คน 
จากนั้นสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ในแตละภาค โดยการจับสลากแบบไมคืนเบอร ไดกลุม

ตัวอยางจํานวน 316 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Multiple Choices) ซึ่งมี 7 ดาน คือ 

1) ดานจุดมุงหมายของการศึกษา 2) ดานหลักสูตร 3) ดานผูสอน 4) ดานผูเรียน 5) ดานสถาบันการศึกษา 6) ดาน
กระบวนการเรียนการสอน และ 7) ดานการวัดผลประเมินผล แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น 0.93 การวิเคราะหขอมูล

ใชการแจกแจงความถี่โดยการหาคารอยละ (%) คะแนนเฉลี่ย ( X ) การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา 1. นักศึกษากลุมนี้มีแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาใน

ภาพรวมโนมไปทางลัทธิพิพัฒนาการนิยมมากที่สุด รองลงมาคือลัทธิปฏิรูปนิยม พุทธปรัชญาการศึกษา อัตถิภาวนิยม 
สารัตถนิยม และนิรันตรนิยม ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา (1.1) ดานจุดมุงหมายการศึกษา มีมาก
ที่สุดโนมไปทางลัทธิพิพัฒนาการนิยม  คิดเปนรอยละ 36.7 และนอยที่สุดคือลัทธิพุทธปรัชญาการศึกษา คิดเปนรอยละ 
2.2 (1.2) ดานหลักสูตร มีมากที่สุดโนมไปทางลัทธิอัตถิภาวนิยม คิดเปนรอยละ 33.2 และนอยที่สุดคือ ลัทธิพุทธ-
ปรัชญาการศึกษา คิดเปนรอยละ 2.2 (1.3) ดานผูสอน มีมากที่สุดโนมไปทางลัทธิ พุทธปรัชญาการศึกษา คิดเปนรอยละ 
 63.0 และนอยที่สุดคือ ลัทธิปฏิรูปนิยม คิดเปนรอยละ 1.3 (1.4) ดานผูเรียน มีมากที่สุดโนมไปทางลัทธิพิพัฒนาการ
นิยม คิดเปนรอยละ 44.6 และนอยที่สุดคือ ลัทธินิรันตรนิยม คิดเปนรอยละ 0.9 (1.5) ดานสถาบันการศึกษา มีมากที่สุด

                                                           
1 รองศาสตราจารย ดร. ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2 รองศาสตราจารย ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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โนมไปทางลัทธิปฏิรูปนิยม คิดเปนรอยละ 40.8 และนอยที่สุดคือ ลัทธิอัตถิภาวนิยม คิดเปนรอยละ 3.2 (1.6) ดาน
กระบวนการเรียนการสอน มีมากที่สุดโนมไปทางลัทธิปฏิรูปนิยม คิดเปนรอยละ 41.1 และ นอยที่สุดคือลัทธิพิพัฒนา
การนิยม คิดเปนรอยละ 3.2 (1.7) ดานการวัดผลประเมินผล มีมากที่สุดโนมไปทางลัทธิพุทธปรัชญาการศึกษา คิดเปน
รอยละ 31.0 และ นอยที่สุดคือ ลัทธิอัตถิภาวนิยม คิดเปนรอยละ 1.6 2) ผลการเปรียบเทียบแนวคิดทางปรัชญา
การศึกษาของนักศึกษากลุมน้ี ที่มีความแตกตางทางดานเพศ อายุ ประสบการณการทํางาน และสาขาที่กําลังศึกษา 
พบวา เพศแตกตางกัน มีแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน อายุ 
ประสบการณการทํางาน และสาขาที่กําลังศึกษาแตกตางกัน มีแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

  
คําสําคัญ: นักศึกษาปริญญาโท ปรัชญาการศึกษา แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
 

ABSTRACT 
This research aimed to study and to compare the Master Degree students’ thoughts on philosophy of 

education within the special program for Teacher Development under the Thai Khem Khaeng Project in the 
fiscal year 2010 - 2012.This program is the cooperation between the Faculty of Education and Office of the 
Basic Education Commission , the Ministry of Education. The sample obtained by Stratified random sampling, 
using Taro Yamane‘s formula, which got 95% reliability. The populations selected were from every part of 
Ramkhamkhaeng Universtiy regional campuses: 42 people from Chiang Rai Campus (North Thailand), 99 
people from Khon Kaen (North-eastern Thailand), 107 people from main campus (Central Thailand), and 68 
people from Trang (Southern Thailand). The sample was drawing  of 316 and selected by strategy of simple 
random sampling. Research tool for data collection was the multiple choice questionnaire designed by 
researchers. Questionnaire had itself a reliability at 0 .93 and complied with 7 aspects as the follows; 1) the 
aims of education aspect 2) the curriculum aspect 3) the instructors aspect 4) the learners aspect 5) the 
educational institutes aspect 6) the learning process aspect and 7) the evaluation and measurement aspect. 
Mean(x), percentage (%), t-test and one-way ANOVA were employed for data analysis. Research results 
were the followings ; 1. the Master Degree students’ thoughts on philosophy of education in this program had 
strongly engaged in the Progressivism at the whole perspectives and also in Reconstructionism, Buddhism, 
Existentialism, Essentialism, and Perennialism ordinary. For each aspects, the students in this program had 
their thoughts on philosophy of education as showed; (1.1)  the aim of education aspect,  on Progressivism 
was at the most (36.7 %) while the least was on Buddhism (2.2). 1.2) the curriculum aspect, on Existen-
tialism was the most (33.2%) while the least was on Buddhism (2.2%). 1.3) the instructors aspect, on 
Buddhism was the most (63.0%) while the least was on Buddhism (1.3%). 1.4) the learners aspect, on 
Progressivism was the most (44.6%) while the least was on Perennialism (0.9%). 1.5) the educational 
institutes aspect, on Reconstructionism was the most (40.8%) while the least was on Existentialism (3.2%). 
1.6) the learning process aspect, on Reconstructionism was the most (41.1%) while the least was on 
Progressivism ( 3.2%). 1.7) The evaluation and measurement aspect, on Buddhism was the most (31.0%) 
while the least was on Existentialism (1.6%). 2. a comparison of these students who have different in gender, 
age , working experiences and field of studying, the research showed that the students who have differences 
in gender have different thought on education’s philosophy which was significantly statistical at 0.05 while 
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those who have differences in age ,working experiences and field of studying, there was different insignificantly 
statistical. 

 
Keywords: master degree students, philosophy of education, Thai Khem Khaeng Project 

 

บทนํา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินโครงการพัฒนาครูทั้ง
ระบบ ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ปงบประมาณ 
2553 - 2555  กิจกรรมหนึ่งภายใตโครงการดังกลาวคือ 
การจัดสรรทุนการศึกษาตอปริญญาโท ภาคพิเศษ ตาม
ความสมัครใจ จํานวน 1,000 ทุน ในกลุมสาระการ
เรียนรูหลัก ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม 
ศึกษา คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และจิตวิทยา/แนะแนว 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานได
ประสานความรวมมือกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง เพ่ือใหคณะศึกษาศาสตรจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ โดยเปนการดําเนินการ 
ในลักษณะโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
รามคําแหงกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น-
พ้ืนฐาน 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงได
รวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น-
พ้ืนฐานเปดสอนปริญญาโท ภาคพิเศษ ตามความ
ตองการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น-
พ้ืนฐาน กําหนดเปดภาคเรียนและเริ่มดําเนินการใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไปจนจบหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงได
ดําเนินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ภายใตโครงการการ
จัดสรรทุนการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรที่  
เปดสอนเปนหลักสูตรปริญญาโท 2 ป แผน ข ไมมีการ
ทําวิทยานิพนธ แตมีการสอบประมวลความรู และ
ทําการศึกษาอิสระแทน เปนหลักสูตรที่เปดสอนปกติ 
แตจัดเปนโครงการพิเศษใหแกสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการจัดการเรียนการสอน
ดังกลาว กลุมสาระการเรียนรูหลักไดแก ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  
ซึ่งจะเรียนเฉพาะวันเสารและวันอาทิตย โดยกําหนด

สอนที่สาขาวิทยบริการภาคใตที่จังหวัดตรัง ภาคเหนือที่
จังหวัดเชียงราย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัด
ขอนแกน และภาคกลางที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สวนกลาง (คณะศึกษาศาสตร, 2553) 

การจัดการเรียนการสอนปริญญาโท ภาค
พิเศษ ในกลุมสาระภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม
ศึกษา คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ตองเรียนวิชา
ปรัชญาการศึกษาเปนวิชาพ้ืนฐาน ซึ่งวิชาปรัชญา
การศึกษามีความสําคัญและมีความจําเปนตอการจัด
การศึกษาเปนอยางมาก  ทั้งนี้เพราะหนาที่สําคัญของ
การศึกษาคือ การทําใหชีวิตมีคุณคา ทั้งในดานการ
พัฒนาสติปญญา คานิยม ทัศนคติ ความคิดริ เริ่ม 
สรางสรรค ตลอดจนการวางรากฐานของการดํารงชีวิต
ในสังคมอยางมีเปาหมาย ดังนั้น การจัดการศึกษา
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่พึงประสงค ยอมตองตั้งอยูบน
รากฐานของปรัชญาการศึกษา ซึ่งไดเขามามีบทบาท
สําคัญในการกําหนดทิศทางของการศึกษา (ณัฐพร, 
2531) 

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  
ภาษาอั ง กฤษ  สั ง คมศึ กษา  คณิ ตศาสตร  และ
วิทยาศาสตร จําเปนตองมีปรัชญาการศึกษาเปนส่ิง
กําหนดจุดมุงหมายของการศึกษา หลักสูตร ผูสอน  
ผูเรียน โรงเรียน กระบวนการเรียนการสอนและการวัด
และประเมินผล ถาหากครูผูสอนมีแนวคิดทางปรัชญา
การศึกษาอยางไร ก็จะกําหนดวัตถุประสงคของการ
สอนเนื้อหาวิชาที่สอนและกระบวนการเรียนการสอนไป
ตามแนวปรัชญาการศึกษาที่ตนยึดถือ คณะศึกษา- 
ศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันที่ผลิตครู
ทางการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา  
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และการสอนอื่ น  ๆ 
โดยทั่วไปจะสอนวิชาปรัชญาการศึกษา โดยไมไดเนน
เฉพาะเจาะจงไปในแนวปรัชญาการศึกษาทางดาน



 
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 15 ฉบับพิเศษ   กรกฎาคม - ธันวาคม  2555 

 65 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร  
และวิทยาศาสตร โดยตรง เมื่อผูจบการศึกษาปริญญา
โทเหลานี้จบการศึกษามาเปนครูสอนนักเรียนใน
โรงเรียนตองนํา วิชาปรัชญาการศึกษาที่เรียนมา ๆ 
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนในวิชาดังกลาว 
ผูวิจัยในฐานะผูดูแลคณะศึกษาศาสตร โดยเฉพาะดาน
วิชาการของคณะศึกษาศาสตรและอาจารยผูสอน
นักศึกษาในวิชาปรัชญาการศึกษา จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาของนักศึกษา
ปริญญาโท ภาคพิเศษ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ปงบประมาณ 2553 
– 2555 โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการวามีความโนมเอียงไปทางลัทธิใด 
ทั้งนี้ เพ่ือใหผลการวิจัยเปนแนวทางสําหรับนักศึกษา 
และครู โดยทั่ วไปในการจัดการเรียนการสอนใน
หนวยงานที่สังกัดใหเหมาะสมตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

research) ซึ่งไดขอมูลการวิจัยมาจากการกลุมตัวอยาง
ที่เปนนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ โครงการพัฒนา
ครูทั้งระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ประจําป
งบประมาณ 2553 - 2555 โดยความรวมมือระหวาง
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยา ลัยรามคํ าแหงกับ
สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมาโดยวิธี สุมแบบชวงชั้น 
(Stratified random sampling) อยางเปนสัดสวนดวย
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยตารางสําเร็จของ 
Taro Yamané ที่ ร ะ ดั บ ค ว าม เ ชื่ อ มั่ น  9 5 % แบ ง
ประชากรออกเปนแตละภาคไดแก ภาคเหนือ วิทย-
บริ ก า รจั งหวั ด เชี ย ง ร าย  จํ านวน  4 2  คน  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยบริการจังหวัดขอนแกน 
จํานวน 99 คน ภาคกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จํานวน 107 คน และภาคใต วิทยบริการจังหวัดตรัง 
จํานวน 68 คน จากนั้นสุมกลุมตัวอยางแบบงาย 
(Simple Random Sampling) ในแตละภาค โดยการ 
จับสลากแบบไมคืนเบอร ไดกลุมตัวอยางจํานวน 316 
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ

แนวคิดทางปรัชญาการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท 
ภาคพิเศษ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใตแผน 
ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง โดยผูวิจัยไดแบงขั้นตอนการ
วิจัยออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถาม 
เกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม เปน
แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Multiple Choices) เพ่ือ
สอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ประสบการณการทํางาน 
และสาขา ที่กําลังศึกษา ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแนวคิดทางปรัชญาการศึกษา ของนักศึกษา
ปริญญาโท ภาคพิเศษ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ประจําปงบประมาณ 
2553 - 2555 โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
รามคําแหงกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 7 ดาน ไดแกจุด  
มุ งหมายของการศึกษา  หลักสูตร  ผูสอน  ผู เรียน  
สถาบันการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน และการ
วัดแผลประเมินผล ซึ่งเปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ 
(Multiple Choices) แบบ  6 ตัวเลือก ซึ่งตัวเลือกแตละ
ดานจะแทนปรัชญาการศึกษาในแตละลัทธิ แบบ 
สอบถามทั้งฉบับมีคาความเชื่อมั่น 0.93 ผูชวยนักวิจัย
แจกแบบสอบถามและรับแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณคืนกลับมาจํานวน 316 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
100 การวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถี่ หาคา
รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 
(t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(one-way ANOVA)  

 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของ

นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ โครงการพัฒนาครูทั้ง
ระบบภายใตแผนปฏิ บั ติการไทยเขมแข็ง  ที่ตอบ
แบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้ทั้งหมด 316 คน สวน
ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 74.7 มีอายุมากที่สุด 
41 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 39.9 มีประสบการณการ
ทํางานมากที่สุด 16 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 42.7 และ
ศึกษาสาขาสังคมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 24.1 

ตอนที่ 2 แนวคิดทางปรัชญาการศึกษาของ
นักศึกษาปริญญาโท  ภาคพิเศษ โครงการพัฒนาครูทั้ง
ระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
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แนวคิดทางปรัชญาการศึกษาของนักศึกษา
ปริญญาโท ภาคพิเศษ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
ภายใต 

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ผลการวิจัยพบวา 
นักศึกษา ปริญญาโท ภาคพิเศษ มีแนวคิดทางปรัชญา
การศึกษา  ในภาพรวมโนมไปทางลัทธิพิพัฒนาการ
นิยมมากที่สุด รองลงมาคือลัทธิปฏิรูปนิยมพุทธปรัชญา
การศึกษา   

อัตถิภาวนิยม สารัตถนิยม และนิรันตรนิยม 
ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา 

ดานจุดมุ งหมายการศึกษาของนักศึกษา
ปริญญาโท ภาคพิเศษ มากที่สุดโนมไปทางลัทธิพิพัฒ
นาการนิยม คิดเปนรอยละ 36.7 และนอยที่สุดคือลัทธิ
พุทธปรัชญาการศึกษา คิดเปนรอยละ 2.2  

ดานหลักสูตรของนักศึกษาปริญญาโท ภาค
พิเศษมากที่สุดโนมไปทางลัทธิอัตถิภาวนิยม คิดเปน
รอยละ  33.2 และนอยที่ สุดคือ  ลัทธิ พุทธปรัชญา
การศึกษา คิดเปนรอยละ 2.2 

ดานผูสอนของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
มากที่สุดโนมไปทางลัทธิพุทธปรัชญาการศึกษา คิดเปน
รอยละ 63.0 และนอยที่สุดคือ ลัทธิปฏิรูปนิยม คิดเปน  
รอยละ 1.3 

ดานผู เรียนของนักศึกษาปริญญาโท ภาค
พิเศษมากที่ สุดโนมไปทางลัทธิ พิพัฒนาการนิยม  
คิดเปนรอยละ 44.6 และนอยที่สุดคือ ลัทธินิรันตรนิยม 
คิดเปนรอยละ 0.9 

ดานสถาบันการศึกษาของนักศึกษาปริญญา
โท ภาคพิเศษมากที่ สุดโนมไปทางลัทธิปฏิรูปนิยม  
คิดเปนรอยละ 40.8 และนอยที่สุดคือ ลัทธิอัตถิภาว-
นิยม คิดเปนรอยละ 3.2 

ดานกระบวนการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปริญญาโท ภาคพิเศษมากที่สุด โนมไปทางลัทธิปฏิรูป
นิยม คิดเปนรอยละ 41.1 และนอยที่สุดคือลัทธิพิพัฒนา
การนิยม คิดเปนรอยละ 3.2  

ดานการวัดผลประเมินผลของนักศึกษา
ปริญญาโท ภาคพิเศษมากที่สุดโนมไปทางลัทธิพุทธ-
ปรัชญาการศึกษา คิดเปนรอยละ 31.0 และนอยที่สุดคือ 
ลัทธิอัตถิภาวนิยม คิดเปนรอยละ 1.6 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบแนวคิดทาง
ปรัชญาการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ 
โครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็งที่แตกตางกันตามเพศ อายุ ประสบการณการ
ทํางาน และสาขา ที่กําลังศึกษา พบวา เพศแตกตางกัน 
มีแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สวน อายุ ประสบการณ
การทํางาน และสาขาที่กําลังศึกษาแตกตางกัน มี
แนวคิดทางปรัชญาการศึกษาแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ และมีแนวคิดทางปรัชญาการศึกษา
มากที่สุดโนมไปทางลัทธิพิพัฒนาการนิยม 

 

สรุปและวิจารณผล 
1. แนวคิ ดท า งป รั ชญาก า รศึ กษ าขอ ง

นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ โครงการพัฒนาครูทั้ง
ระบบภายใต 

แผนปฏิ บั ติการไทยเขมแข็ ง  พบว า  ใน
ภาพรวมมากที่สุดโนมไปทางลัทธิพิพัฒนาการนิยมนั้น
มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุรินทร (2529) 
เรื่อง ความเชื่อทางปรัชญาการศึกษาของผูบริหาร 
อาจารยและนักศึกษาในภาพรวม โนมไปทางพิพัฒนา
การนิยม ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากการจัดการศึกษาแบบ
พิ พัฒนาการนิ ยมได เข ามามี อิทธิพลต อการจั ด
การศึกษาไทยตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย
สหรัฐอเมริกาไดใหการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
ในรูปของความชวยเหลือทางดานการศึกษาในดาน
เงินทุน เครื่องมืออุปกรณ และผูเชี่ยวชาญตลอดจนให
ทุนการศึกษาแกคนไทยใหไปศึกษาตอและฝกอบรมใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนธรรมดาของผู เรียน
โดยทั่วไปเมื่อเรียนจบจากที่ใดก็ยอมรับความคิดจาก
สถานศึกษาและไดรับเอาแนวคิดของปรัชญาการศึกษา
จากประเทศที่ตนเรียนมา จึงเปนเหตุใหการศึกษาแบบ
ลัทธิพิพัฒนาการนิยมเขามามีอิทธิพลตอการจัดการ 
ศึกษาของไทยทุกระดับ (สุดใจ, 2517) นอกจากนี้ยัง 
สอดคลองกับพระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 แกไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 22 กลาววาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา 
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเอง 
ได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
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จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตรา 24 ขอ  
(1) การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความ
ถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล สรุปไดวานักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ 
โครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็งในภาพรวมโนมไปทางลัทธิพิพัฒนาการนิยม
มากที่สุด   

แนวคิดของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ 
โครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง เมื่อพิจารณาเปนรายดานอภิปรายผลไดดังนี้ 

ดานจุดมุงหมายการศึกษา จากผลการวิจัย
พบวา แนวคิดของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ 
โครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็งมากที่สุดโนมไปทางลัทธิพิพัฒนาการนิยมนั้น  
อาจเปนเพราะวา ลัทธิพิพัฒนาการนิยมสนับสนุนให
โรงเรียนจัดการศึกษาโดยฝกใหเด็กเปนศูนยกลาง โดย
ถือเอากระบวนการเรียนการสอนเปนหลักในการ
พิจารณาไมยึดเอาครูและเนื้อหาวิชาเปนสําคัญ แตให
พิจารณาความแตกตางของเด็กแตละคน เปนหลักใหญ 
ซึ่งการศึกษาตามหลักการแนวคิดนี้ โดยธรรมชาติแลว
เยาวชนมีการเรียนรูในส่ิงที่เกี่ยวของกับความสนใจของ
ตนหรือสามารถนําเอาความรูมาใชในการแกปญหาของ
ตนเองได แนวคิดของลัทธิพิพัฒนาการนิยมสอดคลอง
กับแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 7 มาตรา 22 
“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผู เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด” (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2542) 

ดานหลักสูตร จากผลการวิจัยพบวา แนวคิด
ของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ  โครงการพัฒนา
ครูทั้งระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งมากที่สุด
โนมไปทางลัทธิอัตถิภาวนิยมนั้น อาจเปนเพราะวา
อิทธิพลของคุณคาของสังคมไทยซึ่งมีลักษณะสอดคลอง
กับแนวคิดในลัทธิอัตถิภาวนิยม คือ ความมีอิสรเสรี มี
ลักษณะเปนปจเจกชนนิยมคือชอบคิดทําส่ิงตาง ๆ ดวย
ตัวของตัวเอง ไมชอบที่จะทําอะไรเปนหมูคณะ และดวย

ความรูสึกเชนนี้ คนไทยจึงมีคานิยมซึ่งเปนการปรุงแตง
ทางสังคม นั้นคือ การรักษาทั้งใจ และมีความสุภาพทํา
ใหคนไทยไมสามารถแสดงออกทางดานพฤติกรรม และ
ความคิดเห็นตอหมูคณะมากนัก อันเนื่องมาจากความ
เกรงใจ และการรักษาน้ําใจที่กลาวมาขางตน ดวยเหตุนี้
คนไทยมีกรอบทํางานดวยตัวของตัวเอง เพ่ือขจัดความ
ขัดแยงทาง  ดานความคิดเห็นและแนวการปฏิบัติที่อาจ
มีความแตกตางกันไป โดยจะหันมาใหความสําคัญตอ
ความเปนไทยแกตัวเองมากขึ้น (ฉัตรชัย, 2532) จะเห็น
ไดวาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทยใชหลักสูตร
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และมีหลักสูตร
ทองถ่ินที่ เนนความเปนไทยโดยการอนุรักษและ
ถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยประกอบกับคนไทย
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธและศาสนาสอนใหมนุษย
รูจักพิจารณาตนเอง ซึ่งหมายถึง การสอนใหมนุษยรูจัก
ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต โดยผูลงมือกระทําใช
เหตุผลในการคิดและตัดสินใจดวยตนเอง ซึ่งทฤษฎี
ทางการศึกษาของปรัชญาการศึกษา อัตถิภาวนิยมก็มุง
ใหทัศนะตามแนวคิดดังที่กลาวมาขางตน นั้นคือ จัด
หลักสูตรโดยสอนใหผูเรียนเปนตัวของตัวเองมีเสรีภาพ
ในการเลือกหรือรูจักตัดสินใจดวยตัวเอง (บรรจง, 2522) 
ฉะนั้น จึงสรุปไดวาระบบคุณคาทางศาสนาอาจมีสวน
ผลักดันใหเกิดแนวคิดทางการศึกษาตามแนวลัทธิอัตถิ-
ภาวนิยม ดวยเหตุผลดังกลาว นาจะเปนสาเหตุให
นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ โครงการพัฒนาครูทั้ง
ระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง มีแนวคิดทาง
ปรัชญาการศึกษามากที่สุดโนมไปทางลัทธิอัตถิภาว-
นิยม 

ดานผูสอน จากผลการวิจัยพบวา แนวคิดของ
นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ โครงการพัฒนาครูทั้ง
ระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งมากที่สุดโนม
ไปทางลัทธิพุทธปรัชญาการศึกษานั้น อาจเปนเพราะวา 
สภาพสังคมในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
มีผลกระทบตอครูอยูไมนอย ครูมีปญหาดานเศรษฐกิจ 
มีรายไดนอยไมพอใชจาย สวนปญหาดานสังคม ครูมี
ฐานะดอยลงไมคอยจะไดรับความเคารพนับถือเหมือน
แตกอน ซึ่งแตกอนนี้ครูไดรับ นับถือวาเปนปูชนียบุคคล 
เปนบุคคล ที่สังคมยกยองเชิดชูเปนอยางสูง (พระราช-
วรมุนี, 2530) พิจารณาการศึกษาในแงของการปฏิบัติ
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จะเห็นไดวา ครูเปนผูที่มีความสําคัญที่สุด เพราะครูเปน
ผูลงมือปฏิบัติเพ่ือใหการศึกษาบรรลุเปาหมาย แตใน
ขณะเดียวกันครูก็อาจทําใหเกิดการลมเหลวได ดังนั้น
ครูจึงควรมีคุณสมบัติดีครบถวนใหความรูแกศิษยเปนผู
ชี้แนะแนวทางที่ถูกตองใหแกศิษย มีความเปนกัลยาณมิตร 
(สมพิศ, 2530) ดวยเหตุดังกลาว นาจะเปนเหตุให
นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ โครงการพัฒนาครูทั้ง
ระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง มีแนวคิดทาง
ปรัชญาการศึกษาดานผูสอนมากที่สุดโนมไปทางลัทธิ-
พุทธปรัชญาการศึกษา 

ดานผูเรียน จากผลการวิจัยพบวา แนวคิดของ
นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ โครงการพัฒนาครูทั้ง
ระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งมากที่สุดโนม
ไปทางลัทธิพิพัฒนาการนิยมนั้น อาจเปนเพราะวาลัทธิ
พิพัฒนาการนิยมมุงเนนใหเด็กเปนศูนยกลาง ผูเรียน
ตองการการแนะแนวทางและนําทางจากครูในการชวย
จัดประสบการณการเรียนรู จัดกิจกรรมตาง ๆ ใหผูเรียน 
เพ่ือใหไดประสบการณที่เปล่ียนแปลงไปอยางตอเนื่อง 
ผูเรียนตองเปนผูใจกวางยอมรับความคิดเห็นใหม ๆ 
และเต็มใจที่จะเปล่ียนแปลงกระทําในสิ่งที่ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับพระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 แกไขปรับปรุงเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 หมวด 4  แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กลาววา
การจัดการศึกษาตองยึดหลักว าผู เ รี ยนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ดวยเหตุ
ดังกลาวขางตนนาจะเปนเหตุ ใหนักศึกษาปริญญาโท 
ภาคพิเศษ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใตแผน 
ปฏิบัติการ ไทยเขมแข็ง มีแนวคิดทางปรัชญาการศึกษา
ดานผูเรียนมากที่สุดโนมไปทางลัทธิพิพัฒนาการนิยม 

ดานสถาบันการศึกษา จากผลการวิจัยพบวา 
แนวคิดของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ โครงการ
พัฒนาครูทั้งระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง
มากที่ สุดโนมไปทางลัทธิปฏิรูปนิยม นั่นอาจเปน
เพราะวา สังคมไทยในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็วจากการติดตอส่ือสารกับโลกภายนอกทํา
ใหมีผลกระทบตอกระบวนการศึกษาวัฒนธรรม ระบบ

สังคม ความกาวหนาของวิทยาการและเทคโนโลยี 
ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมของ
ประชากรมีผลตอการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และ
การปรับตัวของประชาชน ซึ่งมีแตความเรงรีบ แกงแยง
แขงขัน ปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมีความซับซอนและ
แตกตางไปจากเดิม คนไทยตองเผชิญกับปญหาความ
ปนปวนสับสนทั้งในสถาบันครอบครัว การศึกษาและ
สภาพสังคมโดยทั่วไป ปญหาท่ีสําคัญคือการที่ระบบ
การจัดการศึกษาวิ่งตามหลังการเปลี่ยนแปลง และว่ิงให
ทันอยูเสมอ ยอมหมายถึงการที่มนุษยและสังคมตอง
เผชิญกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะตรงหรือไมตรง
กับความตองการ (ประสาร, 2527) จากปญหาดังกลาว
อาจเปนสาเหตุใหนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ 
โครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็งมีแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาโดยโนมไปทาง
ลัทธิปฏิรูปนิยม เพราะลัทธินี้ถือวาบทบาทของสถาบัน 
การศึกษาตองสนใจใฝหาอนาคตและนําทางใหเด็กได
พบกับระเบียบของสังคมใหม โดยการใหการศึกษาฝก-
ในดานความคิดสรางสรรคแกเด็กเพ่ือใหเด็กพรอมที่จะ
รวมมือในการวางแผนใหกับสังคมใหม สถาบันการศึกษา 
มีหนาที่สรางบรรยากาศแบบสังคมประชาธิปไตยใหแก
เด็ก และในเวลาเดียวกัน สถาบันการศึกษาจะตอง
ทํางานรวมกับสมาชิกอื่น ๆ ของสังคมดวย นั่นคือ 
สถาบันการศึกษา จะตองเปนผูสรางสังคมไมใชเปนผูที่
ถูกสังคมสรางขึ้นมา (ศักดา, 2526) ดวยเหตุดังกลาว
ขางตน นาจะเปนเหตุใหนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ 
โครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง มีแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาดานสถาบัน 
การศึกษามากที่สุดโนมไปทางลัทธิปฏิรูปนิยม 

ดานการวัดผลประเมินผล จากผลการวิจัย
พบวา แนวคิดของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ 
โครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็งมากที่สุดโนมไปทางลัทธิพุทธปรัชญาการศึกษา
นั้น  อาจเปนเพราะวา พระราชบัญญัติการศึกษา-
แหงชาติ 2542 แกไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กําหนดใหการประเมินผู เรียน  โดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผู เรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบ
ควบคูกันไปกับกระบวนการเรียนการสอนตามความ
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เหมาะสมของแตละระดับ และรูปแบบการศึกษาโดยให
สถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาส
การเขาศึกษาตอ และใหนําผลการประเมินผูเรียนมาใช
ประกอบการพิจารณา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
การวัดผลและการประเมินผลที่แทจริงคือการประเมิน
ตนเองแลววิเคราะหปรับปรุงตนเอง การประเมินโดย
ผูอ่ืนเปนเพียงขอมูลประกอบเทานั้น อยางไรก็ตาม การ
วัดผลและประเมินซึ่งเปนการปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง 
คือไมยึดถือทางประเมินตนเองมากเกินไป ในขณะ 
เดียวกันก็ไมยึดถือผลจากการประเมินภายนอกเพียง
อยางเดียว (สมพิศ, 2530) เหตุผลที่กลาวแลวขางตน
ตรงกับแนววัดผลและประเมินผลตามแนวพุทธปรัชญา
การศึกษา ดวยเหตุนี้อาจทําใหนักศึกษาปริญญาโท 
ภาคพิเศษ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใตแผน 
ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง มีแนวคิดดานการวัดผลและ
ประเมินผลมากที่ สุดโนมไปทางลัทธิพุทธปรัชญา
การศึกษา 

2. ผลการเปรียบเทียบแนวคิดทางปรัชญา
การศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ โครงการ
พัฒนาครูทั้งระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งที่
แตกตางกันตามเพศ  อายุ  ประสบการณการทํางาน 
และสาขาที่กําลังศึกษา พบวาเพศแตกตางกันมีแนวคิด
ทางปรัชญาการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สวน อายุ ประสบการณการทํางาน 
และสาขาที่กําลังศึกษาแตกตางกันมีแนวคิดทางปรัชญา
การศึกษาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
มีแนวคิดทางปรัชญาการศึกษามากที่สุดโนมไปทาง
ลัทธิพิพัฒนาการนิยมซึ่งจะอภิปรายผลแตละประเด็น
ดังนี้ 

 2.1  เพศ จากผลการวิจัย พบวานักศึกษา
ปริญญาโท ภาคพิเศษ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งที่มีเพศตางกัน มี
แนวคิดทางปรัชญาการศึกษาแตกตางกัน ทั้งนี้ อาจเปน
เพราะวาสมัยกอนสังคมของประเทศไทยนิยมยกยอง
เพศชายเปนผูนํา เพศหญิงเปนผูตาม ใหความสําคัญตอ
เพศชายจึงเปนไปตามความตองการของคนในสังคม
หรือคานิยมของคนในสังคม ตอมาในปจจุบันคานิยม
ดังกลาวแมจะเปล่ียนแปลงไป แตความคิดเดิม ๆ ก็ยัง
ไมหมดไปจากความเชื่อของคนในสังคม โดยเฉพาะคน

ในสังคมไทยที่ตองการสงเสริมสนับสนุนใหลูกชายได
เรียนสูง ๆ เพ่ือเปนหลักของครอบครัว จากเหตุดังกลาว
ขางตนทําใหนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ โครงการ
พัฒนาครูทั้งระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
ที่มีเพศตางกันมีแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาแตกตางกัน 

 2.2  อายุ  ประสบการณการทํางาน และ
สาขาที่กําลังศึกษา จากผลการวิจัย พบวา นักศึกษา
ปริญญาโท  ภาคพิเศษ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งที่มีอายุ ประสบการณ 
การทํางาน และสาขาที่กําลังศึกษา ตางกัน มีแนวคิด
ทางปรัชญาการศึกษาไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเปน
เพราะวานักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ โครงการ
พัฒนาครูทั้งระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งที่
มีอายุ  ประสบการณการทํางาน และสาขาที่กําลังศึกษา
ที่ตางกันไดเขาเรียนปริญญาโทในวิชาปรัชญาการศึกษา 

ใชหลักสูตรเดียวกัน และอาจารยผูสอนในกลุมเดียวกัน 

จึงทําใหมีแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาไมแตกตางกัน 
 2 .3  นักศึกษาปริญญาโท  ภาคพิเศษ 

โครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็งที่แตกตางกันตามเพศ อายุ ประสบการณการ
ทํางานและสาขาที่กําลังศึกษามีแนวคิดทางปรัชญา
การศึกษามากที่สุดโนมไปทางลัทธิพิพัฒนาการนิยม  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ปจจุบันการจัดการศึกษาใน
สถาบันการศึกษาตาง ๆ ตองจัดการศึกษาโดยยึดหลัก
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการ
จัดการศึกษา มาตรา 22 กลาววาการจัดการศึกษาตอง
ยึดหลักวาผู เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวามีความสําคัญที่สุด กระบวน 
การจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของดําเนินการตอไปนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของ
ผู เรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
(2) ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน
และแกไขปญหา (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน  
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ทําเปน รักการอานและเกิดการไมรูอยางตอเนื่อง จาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่กลาวมาขางตนตรง
กับแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาลัทธิพิพัฒนาการนิยม 
คือเนนผูเรียนเปนสําคัญหรือเปนศูนยกลาง เนนฝกการ
กระทําเพ่ือใหเกิดประสบการณตรง เนนใหเด็กไดเรียนรู
ตามความถนัดและความสนใจ ความแตกตางระหวาง
บุคคล เนนการเรียนรูโดยวิธีการแกปญหามากกวาการ
ทองจําหมายถึงใหเด็กเรียนรูโดยกระบวนการคิด เปนตน 
จากเหตุดังกลาวขางตนทําใหนักศึกษาปริญญาโท  
ภาคพิเศษ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใตแผน 
ปฏิบัติการไทยเขมแข็งที่มีเพศ อายุ ประสบการณ-
ทํางาน และสาขาที่กําลังศึกษาตางกัน มีแนวคิดทาง
ปรัชญาการศึกษามากที่สุดโนมไปทางลัทธิพิพัฒนาการ
นิยม 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

1. ผูบริหารควรทําความเขาใจโดยนําลัทธิ
ปรัชญาการศึกษาดังกลาวมาใชเปนฐานคิดในการ
ดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ผูบริหารควรทําความเขาใจจัดการฝก 
อบรมเพ่ือใหรูเรื่อง เขาใจถึงการสอนและกระบวนการ
เรียนการสอนใหชัดเจนจะเปนประโยชนตอนักเรียน
สูงสุด 
ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 

1. ควรทําการวิจัยเฉพาะลัทธิพิพัฒนาการ-
นิยม (การจัดการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง) 
เพ่ือนําผลมาใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

2 .  ควรทํ าการวิจัย เป รียบเทียบปรัชญา
การศึกษาลัทธิพิพัฒนาการนิยมกับลัทธิพุทธปรัชญา
การศึกษา  เ พ่ือนําผลมาใช ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปตามคานิยมของ
สังคม และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
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