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เอกสารประกอบการเรียน
วิชาปรัชญา และศาสนากับการครองชีวต
ิ
สัปดาหที่ ๕
เรื่อง หลักปรัชญาของ จอหน ดิวอี้
***********
ปรัชญาการศึกษา โดย จอหน ดิวอี้อี้
สรุปปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism)
ที่มาความเปนมา
พิพัฒน (Progressivism) หมายถึง กาวหนา เปลี่ยนแปลงไมหยุดอยูกับที่ ปรัชญา
การศึกษานี้ มีชื่อเรียกเปนหลายอยาง เชน พิพัฒนนิยม พิพัฒนาการนิยม อุปกรณนิยม
(Instrucmentalism) ประสบการณนย
ิ ม (Experimentalism) ปรัชญาการศึกษานี้เปนปรัชญา
การศึกษาที่แพรหลาย และเปนที่กลาวถึงทั่วโลกมากที่สุดลัทธิหนึ่ง
จอหน ดิวอี้ (John Dewey) เปนนักปรัชญาและนักการศึกษาซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของลัทธิ
นี้ ดิวอี้ พยายามชี้ใหเห็นวาการศึกษาแบบเกา (Traditional) หรือแบบอนุรักษ (Conservative)
มีขอดีและขอเสียอยางไรและการศึกษาแบบกาวหนา (Progressive) มีลักษณะเดนอยางไรบาง
ดิวอี้มีความเห็นวาการศึกษาที่ถูกตอง ไมไดขึ้นอยูกับแบบเกาหรือแบบกาวหนาเพียงระบบใด
ระบบหนึ่ง ปรัชญาของดิวอี้เปนปรัชญาที่สะทอนออกมาเดนชัดในเรื่องการศึกษาที่ยกยอง
ประสบการณทั้งปวงที่จําเปนสําหรับผูเรียน เนนใหผูเรียนมีการเรียนรูสถานการณที่เปนจริง
หลักการความคิด

ปรัชญากลุมนี้มีความเชื่อที่วาสาระสําคัญและภาวะความเปนจริงของสิ่งทั้งหลาย
นั้นมิไดคงที่หรือหยุดนิ่ง หากแตแปรเปลี่ยนสภาพไปตามกาลเวลาและสิ่งแวดลอมเนื่องจาก
ปรัชญากลุมนี้เชื่อวาสภาวะที่แทจริงทั้งหลายไมไดคงที่ ไมไดอยูนิ่ง หากแตจะเปลี่ยนแปรไป
ไดตามกาลเวลาและสถานที่ ดังนั้นการศึกษาในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคมก็ควรจะตอง
เปลี่ยนแปรสภาพไปดวยเมื่อถึงคราวจําเปน
หลักการทางการศึกษา

ทฤษฎีการศึกษาปรัชญาพิพัฒนนิยมซึ่งไดชื่อวาเปน “หนทางกาวหนาไปสูการ
เปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม” ( Progressive Road to Culture) มีหลักการสําคัญ 6
ประการคือ
1. การศึกษาคือชีวิต ไมใชการเตรียมตัวเพื่อการดําเนินชีวิต
2. การศึกษาควรจะจัดใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน
3. การเรียนรูโดยวิธีการแกปญหา มีความสําคัญมากกวาการเรียนโดยวิธีทองจํา
4. เนื้อหาบทบาทของครูควรจะเปนที่ปรึกษา ไมใชผูบงการหรือออกคําสั่ง
5. โรงเรียนควรจะสงเสริมใหเกิดความรวมมือมากกวาการแขงขัน
6. วิถีชีวิตและคานิยมประชาธิปไตย
ลักษณะของหลักสูตร
เชื่อวาหลักสูตรนั้นควรเปนหลักสูตรแบบ

ยึดตัวผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child-centered Curriculum ) กลาวคือ ยึดถือความสนใจของ
ผูเรียนเปนตัว
กําหนดสิ่งที่จะใหเรียน โดยไมคํานึงถึงวาสิ่งที่ผูเรียนสนใจ หรือตองการเรียน
นั้นจะมีความหมายหรือเปนประโยชนใด ๆ แกการสรางสรรคสติปญญา หรือการดําเนินชีวิตของ
ผูเรียนหรือไม เปนการใหเสรีภาพแกผูเรียนอยางเต็มที่
ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เนนการฝกการกระทํา ( Learning by doing ) เพื่อใหเกิดประสบการณโดยตรง
การเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริงตองใชกระบวนการแกปญหา การเรียนการสอนในลัทธินี้จึงใช
การสอนแบบแกปญหา ( Problem Solving ) โดยนําหลักการปญหาทางวิทยาศาสตรมาใช
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และตองเนนใหเด็กมีความสามารถในการแกปญหา เนื่องจากความรูเกิดจากการปฏิบัติจริงถาสิ่ง
ใดยังไมถูกใชสําหรับกระทําสิ่งนั้นเปนเพียงขอมูลไมใชความรู

ญาณวิทยา (Epistemology)
ความหมายของญาณวิทยา
ทฤษฎีบอเกิดของความรู
- เหตุผลนิยม (Rationalism)
- ประจักษนิยม (Empiricism)
- เพทนาการนิยม (Sensationism)
- อนุมานนิยม (Apriorism)
- อัชฌัตติกญาณนิยม (Intuitionism)
ทฤษฎีธรรมชาติของความรู
- จิตนิยม (Idealism)
- สัจนิยม (Realism)
- ปฏิบัตินิยม (Pragmatism)
ทฤษฎีธรรมชาติของความรู
๑. จิตนิยม (Idealism)
เปนความเชือ
่ เกาแกที่สด
ุ ของปรัชญาเริ่มมีมนุษย สามารถเขาใจ
ปรากฏการณของธรรมชาติมีความเชื่อวา ธาตุอันดํารงอยูอยางแทจริงมีลักษณะเปน
วิญญาณ เปนแนวความคิดที่ไดมาจาก จอรจ เบริคเลย (George Berkley) ปรับปรุง
แนวความคิดของประจักษนิยมเปนจิตนิยมเชิงอัตวิสัย (Subjective Idealism) สสาร
ที่ล็อกพูดถึงเปนเพียงการรวมตัวของคุณสมบัติแทและคุณสมบัติประกอบเขาดวยกัน
แทจริงเปนเพียงสิ่งที่จต
ิ รับรูหรือเห็นวามีอยูเทานั้น สิ่งทัง
้ หมดเปนเพียงภาวะจิตรับรู
มิไดมีอยูอยางแทจริง ที่เห็นวาสิ่งภายนอกทั้งหมดมิไดมีอยูอยางแทจริง จึงเรียกวาจิต
นิยมเชิงอัตวิสัย ไมยอมรับวาคุณสมบัติที่แทจริงของวัตถุ เชน การกินเนื้อที่กับ
คุณสมบัติประกอบของวัตถุ เชน สี ของวัตถุเปนคนละสภาวะ เพราะทั้งสองอยางตางก็
เปนเพียงการรับรูของจิต และสสาร (วัตถุ) หรือสิ่งทีอ
่ ยูเ หนือการรับรูเปนความเพอฝน
เพราะจะยอมรับความมีอยูของสิ่งทีอ
่ ยูเหนือการสัมผัสไดอยางไร สิ่งทีข
่ ึ้นอยูกับการรับรู
มีสภาพเปนจิตหรือสิ่งทีจ
่ ิตสรางขึ้นทั้งหมด จิตนิยมเปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญแก
ความคิดมากกวาขอเท็จจริง จิตนิยมแบงออกเปน ๓ สาขา
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๓.๑ จิตนิยมเชิงอัตวืสัย (Subjective Idealism) เชื่อวาสิ่งที่เรารูท
 ง
ั้ ปวง
ขึ้นอยูกับจิตตัวเอง นักปรัชญา คือ จอรจ เบริคเลย
๓.๒ ปรากฏกาณนิยม (Phenomenalism) เชื่อวาความรูที่เปนไปไดนั้น
คือ ควมรูที่เกี่ยว กับปรากฏการณเทานั้น วัตถุเปนสิ่งเดียวกันกับปรากฏการณความมี
อยูของวัตถุ และคุณสมบัติของวัตถุจึงขึ้นอยูก
 ับผูรับรู หรือการที่ถูกรู สิ่งที่ปรากฏใน
สภาพที่ปรากฏการณของสิ่งนั้นนัน
่ เเอง คือวัตถุนั้นหรือสิ่งนั้น ความรูเกี่ยวกับวัตถุนั้น
หรือสิ่งนั้นเปนความรูตรงและขึ้นอยูกับการคิดของจิต นักปรัชญา คือ อิมมานูเอล
คานท
๓.๓ จิตนิยมเชิงปรวิสย
ั (Objective Idealism) เชื่อวาวัตถุทุกชนิดเปน
จริงดวยตัวของมันเอง แตไมเปนอิสระจากจิตโดยสิ้นเชิง วัตถุมิไดเปนอิสระจากจิต คือ
ตองมีจิตเปนพื้นฐานในการรูวัตถุ แตในขณะเดียวกันถาไมมีจิตรับรูวัตถุ วัตถุก็มีอยูและ
อยูอยงที่มน
ั เปน นักปรัชญา คือ จอรจ วิลเฮลมไฟรดริช เฮเกล
๒. สัจนิยม (Realism) เชื่อวาผัสสะหรือประสบการณมีสวนเขาถึงความจริง
ั้ ไมขึ้นอยูก
 ับจิตของผูรับรู คือ จิตของผูรับรูไ
 ม
สิ่งที่รูโดยตรงจากประสบการณนน
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของความจริงสิ่งที่ปรากฏตอประสาทสัมผัส ความจริงก็เปนอยาง
นั้นไมมีความแตกตางระหวางสภาพที่ปรากฏกับสภาพที่เปนจริง อาจมีบางอยาง
ประสาทสัมผัสไมได เพราะประสาทสัมผัสมีขอบเขตจํากัดในการรับรู บางครั้งตองสราง
เครื่องมือขึน
้ มาชวยขยายความสามารถของประสาทสัมผัส เพื่อใหรูความจริงมากขึ้น
เชน แวนขยาย กลองจุลทรรศน สัจนิยมเปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญแกความมีอยูของ
วัตถุวาเปนจริง สัจนิยมแบงออกเปน ๓ สาขา คือ
๒.๑ สัจนิยมแบบผิวเผิน (Native Realism) เชื่อวาความจริงเปนเอกเทศ
ในตัวมันเองไม ขึ้นกับการรับรูของจิตหรือผูรู ไมวาจะมีใครไปรับรูมันหรือไม มันก็คงมี
อยูตามปกติของมัน และปรากฏตอประสาทตามที่เปน ความรูเกิดจากการที่จิตถายแบบ
หรือลอกแบบสิ่งภายนอกพรอมทั้งคุณภาพทุกอยาง ความเปนจริงของแตละสิ่งอยางไร
สามารถถายแบบไดหมด ขนาด สี รูปราง เสียง อุณหภูมิ สิ่งเหลานีเ้ ปนคุณภาพ
(Quality) ที่มีจริงของวัตถุภายนอก มิใชเปนสิ่งที่จิตสรางขึ้น
๒.๒ สัจนิยมแบบตัวแทน (Representative) เชื่อวาไมสามารถเขาถึง
ความจริงโดยตรง แตเขาถึงดวยขอมูลอันเปนตัวแทนของความจริง นักปรัชญา คือ
ล็อก ล็อก ไดกลาววา การรับรู (Perception) โลกภายนอกโดยผานทางมโนคติ
(Idea) มโนคติคือตัวแทนนของวัตถุซึ่งไมมีอยูจริงในจิตมนุษย แตเปนภาพถายโลก
ภายนอก แตรับรูโลกภายนอกโดยตรงไมไดสง
ิ่ รูไดคอ
ื มโนคติ มีได ๒ ทาง คือ ประสาท
สัมผัส (Sensation) คือการรับรูข
 อมูลจากภายนอก เชน นัยนตาเห็นดอกกุหลาบ
(ขอมูลภายนอก) มโนคติของดอกกุหลาบเกิดขึ้นในจิต สิ่งที่รับรูจึงไมใชดอกกุหลาบ
แตเปนมโนคติของดอกกุหลาบ การไตรตรอง (Reflection) เปนการทํางานของจิต
เชน มโนคติเกิดจากการรับรุ (เห็น) ดอกกุหลาบยอมชัดเจนวาการนึกถึงดอกกุหลาบ
การไตรตรองเปนขอมูลภายใน ซึ่งจะเกิดไมไดหากไมผานประสาทสัมผัสมากอน เชน
ถาไมเคยเห็นดอกกุหลาบมากอนจะไมสามารถนึกถึงดอกกุหลาบได
๒.๓ สัจนิยมใหม (Pragmatism) เชื่อวา ทั้งประสบการณและเหตุ
ผลตางมีสวนเขาถึง ความจริง ดังนัน
้ มาตรการตัดสินความจริงควรเกิดจากการ
ประนีประนอมความรูทก
ุ อยางของมนุษย นักปรัชญาไดแก จอรจ เอดเวิด มัวร (George
Edward Moore) กลาววา มนุษยสามารถรับรูสิ่งตาง ๆ ไดโดยตรงรับรูอยางไรก็เปน
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อยางนั้น ไมมีความแตกตางระหวางสภาพความเปนจริงกับสภาพที่ปรากฏ เชน รับรูวา
ดอกกุหลาบสีแดง ในความเปนจริงดอกกุหลาบก็สีแดงแบบเดียวกับที่รับรู
๓. ปฏิบัตินิยม (Pragmatism) เชื่อวาความรูเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต
ความคิดเปนเครือ
่ งมือของการกระทํา ความคิดทีเ่ อาไปใชไมไดก็เปนสิ่งไรความหมาย
การรู การจํา และจินตนาการก็คือ การปรับตัวใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม ความคิดมิใช
เปนเพียงสิง
่ มีอยูในจิต หรือเปนเพียงถายแบบความจริงเทานั้น แตเปนสิ่งมีการ
พัฒนาการไปตามพัฒนาการของชีวิต เห็นวาขณะที่ไมรโู ครงสรางของมนัส (ความคิด)
จึงควรยึดประสิทธิภาพในการปฏิบัติไปกอน นักปรัชญามี ๓ ทาน ไดแก ชาเลส แชน
เดอร เพิรส (Charles Sanders Peirce) เชื่อวาประสิทธิภาพเปนตัว กําหนดความจริง
กําหนดวิธีรูกอนแลวจึงจะรูวา
 อะไรจริง คือ วิธีวิทยาศาสตร ไดเสนอทฤษฎีความหมาย
(Theory Of Sign) ถือวาทฤษฎีนี้ เปนทฤษฎีตรรกวิทยา (Logic Theory) ทฤษฎีนี้ถือ
วาพฤติกรรมเปนเพียงสวนเสริมของคามหมาย คุณสมบัติตาง ๆ อันเปนวัตถุวิสย
ั เปน
แกนของความหมาย และเห็นวาควรมีภาษาที่เปนมาตรฐานสําหรับมนุษยทุกคน วิ
ลเลียม เจมส (William James) เชื่อวามนุษยควรยึดความคิดของตนเองในแงที่ เห็นวา
จะมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติมากที่สุด จอหน ดิวอี้ (John Dewey) เปนนักปฏิบัตินิยม
แบบอุปกรณนิยม (Instrumentalism) เพราะสอนวามนัส (ความคิด) ของมนุษยฉลาด
ขึ้นโดยการปฏิบัติ ขึงสรุปเปนวิธีสอนวา เรียนโดยการปฏิบัติ (Learning By Doing)
ความจริงอยูที่ประสิทธิภาพของการใชปญญาเปนเครือ
่ งมือฝก เพื่อประโยชนในการ
ดํารงชีพ มีทัศนะวา โลกและสิ่งตาง ๆ เปนสิ่งทีมีอยูจริง ความรูไดมาจากประสบการณ
ไมใชสิ่งที่ ไหลเขามาทางจิต หรือเปนสิ่งที่ธรรมชาติใหแกจิต แตจิตของเราเปนตัว
ดําเนินการในการับรู การเขาใจ การคิด และการเชื่อ เปนตน
ญาณวิทยา เปนเรื่องทีศ
่ ก
ึ ษาลักษณะเดนของความเปนมนุษยที่เหนือกวาสัตว
ประเภทอื่น คือ รูจักคิด ทําใหมนุษยมีความรู มีสติปญญา จนสามารถพัฒนาตัวเองให
กาวหนาไปไกลกวาสัตวในทุก ๆ ดาน นี่คอ
ื ภารกิจญาณวิทยา ญาณวิทยาจึงเปน
ปรัชญาบริสุทธิ์ เพราะการที่จะรูเขาใจความจริง (อภิปรัชญา) ไดนน
ั้ ก็ตองอาศัยญาณ
วิทยาสืบคนหาความจริงทําการศึกษาวิเคราะหเรื่องของความรูอยางละเอียดถีถ
่ วน เชน
บอเกิดของความรู ธรรมชาติของความรู เปนตน

แนวคิดของนักปรัชญาพวกประสบการณนิยม (Experimentalism) ซึ่งมีจอหน ดิวอี้ เปน
ผูนํานักปราชญผูนี้มีความเชื่อวาความอยูรอดของสรรพสัตว (ซึ่งหมายถึงมนุษยดวยนั้น)
ยอมขึ้นอยูกบ
ั การปรับตัวของสิ่งนั้นๆ ความเชื่อนี้ไดมาจากชารลส ดาวิน (Charles Darwin)
เจาของทฤษฏีวิวัฒนาการซึ่งใหหลักไววาผูที่เหมาะสมที่สุดจะอยูรอด (The Survival of the
Fittest) สวนผูที่ไมเหมาะสม ยอมจะลมหายตายจากไป จากความเปนจริงขอนี้ จอหน ดิวอี้ จึง
ไดยึดเอาเรื่อง “การปรับตัว” ใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมเปนสรณะสําคัญ หรือเปนแกนแหง
การศึกษา จากแนวคิดเรื่องการปรับตัวนี้เอง จอหน ดิวอี้ (John Dewey) จึงเห็นคามนุษยยอมมี
ปญหาอยูตลอด ปญหานั้นก็คือ การเผชิญตอความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมรอบตัวที่เปนอยู
ทุกขณะนั่นเอง เมื่อมนุษยตองพบปญหาอยูตลอด การฝกมนุษยใหแกปญหาได จึงเปน
สิ่งจําเปนเพราะจะชวยใหขจัดปญหาที่มาขัดขวางการดําเนินชีวิตได และชีวิตนั้นก็จะอยูรอด
ตลอดไป
“ประสบการณ” ตามความคิดของจอหน ดิวอี้ แบงเปน 2 ประเภท คือ ประสบการณปฐมภูมิ
(Primary experience) และ ประสบการณทุติยภูมิ (Secondary experience)
ประสบการณปฐมภูมิ คือ ประสบการณที่ยังไมเปนความรู หรือยังไมไดมีการคิดไตรตรอง เปน
เพียงกระบวนการของการกระทําและการประสบความเปลี่ยนแปลงระหวางอินทรียและ
สภาพแวดลอม สวนประสบการณทุตย
ิ ภูมิ เปนประสบการณประเภทที่เปนความรู คือไดผาน
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กระบวนการคิดไตรตรองมาแลว ประสบการณปฐมภูมิจะเปนเนื้อหาของประสบการณทุติยภูมิ
เปนขอมูลเบื้องตนสําหรับคิดไตรตรอง ตัวอยางเชน เด็กเลนซน ไปเหยียบถานไฟรอน ๆ ผล
ปรากฏวามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ คือ เทาถูกไฟลวก เปนประสบการณปฐมภูมิ เมื่อเด็ก
เกิดการเรียนรูจากผลของการเหยียบถานไฟรอน ทําใหเกิดความเจ็บปวด และไมอยากเลน
บริเวณที่มีถานไฟรอนอีก หรือระแวงที่จะเลนไฟ เปนประสบการณทุติยภูมิ ประสบการณที่เกิด
จากการคิดไตรตรอง (Reflective thought เรียกอีกอยางวาประสบการณการรู (Cognitive
experience)
จอหน ดิวอี้ มีความเห็นวาการศึกษาที่ถูกตอง ไมไดขึ้นอยูกับการศึกษาแบบเกาหรือแบบจารีต
(Traditional) หรือแบบอนุรักษ (Conservative) กับการศึกษาแบบใหมหรือแบบกาวหนา
(Progressive) เพียงระบบใดระบบหนึ่ง ปรัชญาของดิวอี้เปนปรัชญาที่สะทอนออกมาเดนชัดใน
เรื่องการศึกษาที่ยกยองประสบการณทั้งปวงที่จําเปนสําหรับผูเรียน เนนใหผูเรียนมีการเรียนรู
สถานการณที่เปนจริง เพราะการศึกษาตามความคิดของจอหน ดิวอี้ คือ ความเจริญงอกงามทั้ง
ทางดานรางกาย สติปญญา และคุณธรรม ดังนั้นกระบวนการสรางสรรคประสบการณใหมที่
ตอเนื่องกับประสบการณเกาไปเรื่อย ตองสงเสริมใหเกิดประสบการณใหมเพื่อเปนวิถีนําไปสู
ความรูความเขาใจในปจจุบันและอนาคตได
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติจริงเปนการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุมปฏิบัติการที่
เรียนรูดวยประสบการณตรงจากการเผชิญสถานการณจริงและการแกปญหา เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูจากการกระทํา ผูเรียนไดปฏิบัติจริง ฝกคิด ฝกลงมือทํา ฝกทักษะกระบวนการตาง ๆ ฝก
การแกปญหาดวยตนเองและฝกทักษะการเสาะแสวงหาความรูรวมกันเปนกลุม ผูเรียนไดเรียนรู
ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติตามแนวประชาธิปไตย กระบวนการเรียนรูแบบแกปญหา เปน
กิจกรรมการเรียนการสอนี่เนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองเพื่อใหผูเรียนคิดเปนและแกปญหาเปน
โดยการนําวิธก
ี ารทางวิทยาศาสตรมาใช บางครั้งก็เรียนวิธีสอนนี้วาการสอนแบบวิทยาศาสตร
ปจจุบันการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติจริง เปนการเรียนรูในแบบ Learning by doing
ผูเรียนจะเปนศูนยกลางของการเรียนรู แนวคิดนี้จะจัดการสอนแบบโครงการ (Project-based
learning) เปนการสอนที่ใหผูเรียนไดเรียนจากการปฏิบัติจริง เปนการเรียนจากประสบการณตรง
ผูเรียนไดทดลองทําปฏิบัติ เสาะหาขอมูล จัดระเบียบขอมูล พิจารณาหาขอสรุป คนควาหา
วิธีการ กระบวนการดวยตนเอง หรือรวมกันเปนกลุม เนนใหผูเรียนมีอิสระในการศึกษาหาความรู
ตามหลักประชาธิปไตยใหผูเรียนไดรูจักการทํางานรวมกับผูอื่น ใหไดคนควาหาขอมูลความรูจาก
แหลงตาง ๆ มิใชเฉพาะในหองเรียนเทานั้น ทําใหผูเรียนเกิดนิสัยการศึกษาคนควาหาความรู
ดวยตนเองไดดวยความมัน
่ ใจ ผลการเรียนรูตามแนวทฤษฎีประสบการณของจอหน ดิวอี้ ดังนี้
1. ผูเรียนมีความสุขกับการเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนานโดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย และสื่อ
ที่เราความสนใจ
2. ผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ ตามความถนัดและศักยภาพดวยการศึกษา คนควา ฝกปฏิบัติ
ฝกทักษะจนถึงการเรียนรูดวยตนเองทําใหเกิดความเชื่อมั่นเปนแรงจูงใจใหเกิดการใฝรู ใฝเรียน
3. กิจกรรมกลุมชวยเสริมสรางลักษณะนิสัยที่พึงประสงค เกิดกระบวนการทํางาน เชน มีการวาง
แผนการทํางาน มีความรับผิดชอบ เสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผ มีวินัยในตนเอง มีพฤติกรรมที่เปน
ประชาธิปไตย เปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ผูเรียนที่เรียนรูชาจะ
เรียนรูอยางมีความสุข มีชีวิตชีวา ไดรับกําลังใจและไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน ทําใหเกิด
ความมั่นใจ ผูเรียนที่เรียนดีจะไดแสดงความสามารถของตนเอง มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และ
แบงปนสิ่งที่ดีใหแกกัน
4. ผูเรียนเกิดกระบวนการคิดจากการรวมกิจกรรมและการคนหาคําตอบจากประเด็นคําถามของ
ผูสอนและเพื่อน ๆ สามารถคนหาคําตอบและวิธีการไดดวยตนเอง สามารถแสดงออกไดชัดเจน
มีเหตุผล
5. ทุกขั้นตอนการจัดกิจกรรม จะสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหผูเรียนไดซึมซับสิ่งที่ดี
งามไวในตนเองอยูตลอดเวลา
6. คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูและการปฏิบัติงาน โดยใหแตละคนเรียนรู
เต็มตามศักยภาพของตน ไมนําผลงานของผูเรียนมาเปรียบเทียบกัน มุงใหผูเรียนแขงขันกับ
ตนเองและไมเล็งผลเลิศจนเกินไป
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7. ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน คือ ผูเรียนเรียนอยางมีความสุข เกิดการพัฒนารอบดาน มีอิสระที่จะ
เลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเอง และนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสม
เอกสารอางอิง
ประทุม อังกูรโรหิต.(2543).ปรัชญาปฏิบัตินิยม รากฐานปรัชญาการศึกษาในสังคม
ประชาธิปไตย.กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
http://www.wangnoi-nfe.com/index.files/Page1139.htm
http://www.wijai48.com/learning_stye/experince_learning/learningbydoing.htm
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