
หลักปรัชญาของ จอห์น ดิวอี้

สัปดาห์ที่ 5



ปรัชญาการศึกษา โดย จอห์น ดิวอี้

 สรุปปรัชญาพิพฒันาการนิยม  (Progressivism)

พิพัฒน  (Progressivism)  หมายถึง  ก้าวหนา้  เปลี่ยนแปลง
ไมห่ยุดอยูก่ับที่ ปรัชญาการศึกษานี้ มีชือ่เรยีกเปน็หลายอย่าง เช่น พิพัฒนนิยม  

พิพัฒนาการนิยม  อุปกรณ์นิยม (Instrucmentalism) ประสบการณ์
นิยม (Experimentalism) ปรัชญาการศึกษานี้เป็นปรชัญาการศึกษาที่
แพร่หลาย และเป็นที่กล่าวถึงทั่วโลกมากทีสุ่ดลัทธิหนึง่



 จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) เป็นนักปรชัญาและนกัการศึกษาซึ่งมีชื่อเสยีงที่สุด
ของลัทธินี ้ ดิวอี้ พยายามชี้ใหเ้ห็นว่าการศึกษาแบบเก่า (Traditional) หรอื
แบบอนรุักษ์ (Conservative) มีข้อดแีละขอ้เสียอย่างไรและการศกึษาแบบ
ก้าวหน้า (Progressive) มีลักษณะเด่นอย่างไรบ้าง   ดิวอี้มีความเห็นวา่
การศกึษาทีถู่กต้อง ไมไ่ด้ขึ้นอยูก่ับแบบเก่าหรือแบบก้าวหน้าเพียงระบบใดระบบหนึ่ง 

ปรัชญาของดิวอี้เป็นปรัชญาทีส่ะทอ้นออกมาเด่นชัดในเรื่องการศึกษาที่ยกยอ่ง

ประสบการณท์ั้งปวงทีจ่ าเป็นส าหรับผู้เรียน เน้นใหผู้้เรียนมีการเรียนรู้สถานการณ์ที่

เป็นจริง 

 หลักการความคดิ

ปรัชญากลุ่มนี้มีความเชื่อที่วา่สาระส าคัญและภาวะความเป็นจริงของสิง่ทั้งหลายนั้น

มิได้คงทีห่รอืหยดุนิ่ง  หากแต่แปรเปลี่ยนสภาพไปตามกาลเวลาและสิ่งแวดลอ้ม



หลักการทางการศึกษา

 ทฤษฎกีารศกึษาปรัชญาพิพัฒนนยิมซึ่งได้ชือ่ว่าเป็น “หนทางก้าวหน้าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงสังคมและวฒันธรรม” ( Progressive Road to 
Culture) มีหลักการส าคัญ 6 ประการคอื

 การศึกษาคือชีวติ ไม่ใช่การเตรยีมตัวเพ่ือการด าเนินชีวิต 

 การศกึษาควรจะจัดให้สอดคล้องกบัความสนใจของผู้เรียน 

 การเรยีนรู้โดยวธิีการแก้ปัญหา มีความส าคัญมากกว่าการเรียนโดยวธิีท่องจ า 

 เนื้อหาบทบาทของครูควรจะเป็นทีป่รึกษา ไม่ใชผู่้บงการหรอืออกค าสั่ง 

 โรงเรยีนควรจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน 

 วิถีชีวติและคา่นิยมประชาธิปไตย 



ลักษณะของหลักสูตร

 เชื่อวา่หลักสูตรนัน้ควรเป็นหลักสูตรแบบ

  ยึดตัวผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง (Child-centered Curriculum ) 
กล่าวคือ ยึดถือความสนใจของผู้เรยีนเป็นตัว      ก าหนดสิ่งทีจ่ะให้เรียน โดยไม่

ค านึงถึงว่าสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ หรือตอ้งการเรยีนนั้นจะมีความหมายหรือเป็น

ประโยชน์ใด ๆ แก่การสรา้งสรรคส์ติปัญญา หรือการด าเนินชีวิตของผู้เรียนหรือไม่ 

เป็นการให้เสรีภาพแก่ผู้เรยีนอยา่งเต็มท่ี



ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 เน้นการฝึกการกระท า  (  Learning  by  doing  )  เพ่ือให้เกดิ
ประสบการณโ์ดยตรง  การเรยีนรู้จากการฝกึปฏิบัตจิริงต้องใช้กระบวนการ

แก้ปัญหา  การเรียนการสอนในลัทธินี้จึงใชก้ารสอนแบบแก้ปัญหา  (  

Problem  Solving  )  โดยน าหลักการปญัหาทางวิทยาศาสตร์มาใช้และ
ต้องเนน้ให้เด็กมคีวามสามารถในการแก้ปัญหา เนือ่งจากความรู้เกดิจากการปฏิบัติ

จริงถ้าสิ่งใดยงัไม่ถูกใชส้ าหรบักระท าสิง่นั้นเป็นเพยีงข้อมูลไม่ใชค่วามรู้  



ทฤษฎีธรรมชาติของความรู้ 

๑. จิตนิยม (Idealism) 
จิตนิยมแบ่งออกเป็น ๓ สาขา 

 ๓.๑ จิตนิยมเชิงอัตวิสัย (Subjective Idealism) เชื่อว่าสิ่งที่เรารู้
ทั้งปวงขึ้นอยู่กับจิตตัวเอง นักปรัชญา คือ จอร์จ เบริคเลย์ 

 ๓.๒ ปรากฏกาณ์นิยม (Phenomenalism) เชื่อว่าความรู้ที่เป็นไปได้
นั้น คือ ควมรู้ที่เกี่ยว กับปรากฏการณ์เท่านั้น วัตถุเป็นสิ่งเดียวกันกับปรากฏการณ์

ความมีอยู่ของวัตถุ และคุณสมบัติของวัตถุจึงขึ้นอยู่กับผู้รับรู้ หรือการที่ถูกรู้ สิ่งที่

ปรากฏในสภาพที่ปรากฏการณ์ของสิ่งนั้นนั่นเเอง คือวัตถุนั้นหรือส่ิงนั้น ความรู้

เกี่ยวกับวัตถุนั้นหรือสิ่งนั้นเป็นความรู้ตรงและขึ้นอยู่กับการคิดของจิต นักปรัชญา 

คือ อิมมานูเอล คานท์ 

 ๓.๓ จิตนิยมเชิงปรวิสัย (Objective Idealism) เชื่อว่าวัตถุทุกชนิด
เป็นจริงด้วยตัวของมันเอง แต่ไม่เป็นอิสระจากจิตโดยสิ้นเชิง วัตถุมิได้เป็นอิสระ

จากจิต คือ ต้องมีจิตเป็นพื้นฐานในการรู้วัตถุ แต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่มีจิตรับรู้วัตถุ 

วัตถุก็มีอยู่และอยู่อย่างที่มันเป็น นักปรัชญา คือ จอร์จ วิลเฮลมไฟร์ดริช เฮ

เกล 



๒. สัจนิยม (Realism) เช่ือว่าผัสสะหรือประสบการณ์มีส่วนเข้าถึง
ความจริง 

สัจนิยมแบ่งออกเป็น ๓ สาขา คือ 

 ๒.๑ สัจนิยมแบบผิวเผิน (Native Realism) เชื่อว่าความจริง
เป็นเอกเทศในตัวมันเองไม่ ขึ้นกับการรับรู้ของจิตหรือผู้รู้ ไม่ว่าจะมีใครไป

รับรู้มันหรือไม่ มันก็คงมีอยู่ตามปกติของมัน และปรากฏต่อประสาทตามที่

เป็น ความรู้เกิดจากการท่ีจิตถ่ายแบบหรือลอกแบบสิ่งภายนอกพร้อมทั้ง

คุณภาพทุกอย่าง ความเป็นจริงของแต่ละสิ่งอย่างไรสามารถถ่ายแบบได้

หมด ขนาด สี รูปร่าง เสียง อุณหภูมิ สิ่งเหล่านี้เป็นคุณภาพ (Quality) 
ที่มีจริงของวัตถุภายนอก มิใช่เป็นสิ่งที่จิตสร้างขึ้น 



๒.๒ สัจนิยมแบบตัวแทน (Representative) เช่ือว่า
ไม่สามารถเข้าถึงความจริงโดยตรง แต่เข้าถึงด้วยข้อมูลอันเป็นตวัแทน

ของความจริง เช่น มโนคติเกิดจากการรับรุ้ (เห็น) ดอกกุหลาบย่อม

ชัดเจนว่าการนึกถึงดอกกุหลาบ การไตรต่รองเป็นข้อมูลภายใน ซึ่งจะ

เกิดไม่ได้หากไม่ผ่านประสาทสัมผัสมาก่อน เช่น ถ้าไม่เคยเห็นดอก

กุหลาบมาก่อนจะไม่สามารถนึกถึงดอกกุหลาบได้ 

๒.๓ สัจนิยมใหม่ (Pragmatism) เช่ือว่า ทั้งประสบการณ์
และเหตุผลต่างมีส่วนเข้าถึง ความจริง ดังนั้น มาตรการตัดสินความจริง

ควรเกดิจากการประนปีระนอมเช่น รับรูว้่าดอกกุหลาบสีแดง ในความ

เป็นจริงดอกกุหลาบก็สีแดงแบบเดียวกับที่รับรู้ 



๓. ปฏิบัตินิยม (Pragmatism) 

เช่ือว่าความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิต ความคิดเป็นเครื่องมือของ

การกระท า ความคิดที่เอาไปใช้ไม่ได้ก็เป็นสิ่งไร้ความหมาย การรู้ การ

จ า และจินตนาการก็คือ การปรับตวัให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม



 ญาณวิทยา เป็นเรื่องที่ศึกษาลักษณะเด่นของความเป็นมนุษย์ทีเ่หนือกวา่

สัตว์ประเภทอื่น คือ รู้จักคิด ท าให้มนุษย์มีความรู้ มีสติปัญญา จนสามารถ

พัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าไปไกลกว่าสัตว์ในทุก ๆ ด้าน นี่คือภารกิจญาณวิทยา 

ญาณวิทยาจึงเป็นปรัชญาบริสุทธิ ์เพราะการท่ีจะรูเ้ข้าใจความจริง (อภิปรัชญา) 

ได้นั้นก็ตอ้งอาศยัญาณวิทยาสืบค้นหาความจริงท าการศึกษาวิเคราะห์เรื่องของ

ความรู้อย่างละเอียดถีถ่้วน เช่น บ่อเกิดของความรู้ ธรรมชาตขิองความรู้ เป็น

ต้น



ผลการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีประสบการณ์ของจอห์น ดิวอี้ ดงันี้

1. ผู้เรียนมคีวามสุขกับการเรยีนได้เรียนรูอ้ยา่งสนุกสนานโดยผ่านกจิกรรมทีห่ลากหลาย

2. ผู้เรียนได้เรยีนรู้ตามความสนใจ ตามความถนัดและศักยภาพด้วยการศึกษา ค้นคว้า 
ฝึกปฏิบตัิ

3. กิจกรรมกลุ่มช่วยเสริมสรา้งลกัษณะนิสัยที่พึงประสงค์

4. ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดจากการร่วมกจิกรรมและการค้นหาค าตอบจากประเดน็
ค าถามของผู้สอนและเพือ่น ๆ

5. ทุกขั้นตอนการจดักจิกรรม จะสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม

6. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรยีนรู้และการปฏิบัติงาน

7. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือ ผู้เรยีนเรยีนอย่างมีความสุข เกิดการพฒันารอบด้าน



ค าถาม
 1. ปรชัญาการศึกษาของจอห์นดิวอีเ้น้นหลกัการเรียนอย่างไรให้เขา้ถึงความจรงิได้

 2. หลักการ Learning by doing ท าอย่างไรจึงจะเกิดการเรียนรู้ทีด่ี

 3. ปรชัญากลุ่มจิตนิยม (IdeaLism) เน้นวิธีการคดิอย่างไร

 4. ปรชัญากลุ่มสัจนยิม (Realism) และปฏิบตัินิยม (Pragmatism) 
เน้นเรียนรู้อะไรกบัการพฒันาชีวติ

 5. ทฤษฏีประสบการณ์ของจอห์นดิวอี้ ให้แนวคิดเกี่ยวกับเรยีนด้วยตนเองอย่างไร


