
บทที่ 3 
แนวคดิ ทฤษฎกีารพฒันาหลกัสูตร 

Dr. Bualak Petchngam 



ทฤษฎ ี คอือะไร ? 

โบซอง (Beauchamp, 1981 : 11) 

 “ทฤษฎี” คือ เป็นข้อความที่กล่าวถึงความสัมพนัธ์
ของปรากฎการณ์ต่าง ๆ แต่เป็นข้อความทีย่งัตกลงกนัไม่ได้ 

สงดั อุทรานันท์ (2530 : 1-3) นิยามไว้ 3 ลกัษณะ 
1. “ทฤษฎี” คือ ข้อความบอกลักษณะหรือกล่าวในเชิงสรุป
ปรากฎการณ์ต่าง ๆ 
2. “ทฤษฎ”ี คอื ข้อความทีอ่ธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ 

3. “ทฤษฎ”ี คอื ข้อความที่ท านายปรากฎการณ์ต่าง ๆ 
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 คุณสมบัตทิีส่ าคญัของการพฒันาหลกัสูตร คอื  หลกัสูตรมคีวามเป็น   
พลวตั  และปรับเปลีย่นไปตามความต้องการและความเปลีย่นแปลงของ 
สังคม   
 จากคุณสมบัตดิงักล่าว  การพฒันาหลกัสูตรจึงเป็นกจิกรรมที ่
เกดิขึน้อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาที่สภาพสังคมเปลีย่นแปลงไป  
 ดงัน้ันการ จัดการศึกษาให้สนองความต้องการของสังคมทีเ่ปลีย่นแปลง 
จึงเป็นส่ิงจ าเป็น   
 และการเปลีย่นแปลงหลกัสูตรในลกัษณะของการพฒันาหลกัสูตร 
จึงเป็นส่ิงที่หลกีเลีย่งไม่ได้ 

การพฒันาหลกัสูตร 
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 หลกัสูตรทีด่น้ัีนควรจะต้องเป็นหลกัสูตรที่ตอบสนองความต้องการ 
ความสนใจของผู้เรียน มีความสอดคล้องกบัปัจจัยพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อ 
ความต้องการของชีวติได้แก่ 
 ก. สภาพทางเศรษฐกจิ 
 ข. การเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมทางการศึกษา 
 ค. การเปลีย่นแปลงทางด้านสังคม 
 ง. สภาพแวดล้อมทางจิตวทิยาทีเ่อือ้อ านวยต่อการเรียนรู้ 
 จ. สภาพทางการเมอืงการปกครอง 
 ฉ. สภาพทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมค่านิยมและ   
       คุณธรรม  

แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสูตร 



รูปแบบของหลกัสูตร 
สงัด อทุรานันท์ (2530 : 118-157) 

แบ่งเป็น 9 รูปแบบ  



1. หลกัสูตรเน้นเนือ้หาวชิา  
 (Subject Matter Curriculum)  
2. หลกัสูตรแบบหมวดวชิา  
 (Broad Field Curriculum) 
 3. หลกัสูตรทีย่ดึกระบวนการทางสังคม  
และการด ารงชีวติ 
    (Social Process and Life Function Curriculum) 

รูปแบบของหลกัสูตร 
สงดั อุทรานันท์ (2530 : 118-157) แบ่งเป็น 9 รูปแบบ  



4. หลกัสูตรแบบแกนกลาง  
 (The Core Curriculum) 

5. หลกัสูตรทีย่ดึกจิกรรมและประสบการณ์  
 (The Activity and Experience Curriculum) 

6. หลกัสูตรแบบบูรณาการ 
  (Integrated Curriculum) 

รูปแบบของหลกัสูตร 
สงดั อุทรานันท์ (2530 : 118-157) แบ่งเป็น 9 รูปแบบ  



7. หลกัสูตรแบบสหสัมพนัธ์ 
 (Correlated Curriculum) 

8. หลกัสูตรแบบเอกตับุคคล 
 (Individualized Curriculum) 

9. หลกัสูตรแบบส่วนบุคคล 
 (Personalized Curriculum) 

รูปแบบของหลกัสูตร 
สงดั อุทรานันท์ (2530 : 118-157) แบ่งเป็น 9 รูปแบบ  



Taba’s Model 
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 แนวคดิเกีย่วกบัการสร้างหรือพฒันาหลกัสูตรของทาบาซ่ึงมขีั้นตอนคล้าย 
    รูปแบบของไทเลอร์  ประกอบด้วย  7 ขั้นตอน ได้แก่  
 1. ศึกษาวเิคราะห์ความต้องการ (Diagnosis of Needs)  
  2. ก าหนดจุดมุ่งหมาย (Formulation of Objectives)  
   3. เลอืกเนือ้หาสาระ (Selection of Content)  
   4.จัดรวบรวมเนือ้หาสาระ (Organization of Content)  
   5. คดัเลอืกประสบการณ์เรียนรู้ (Selection of Learning Experiences)  
 6. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Organization 0f Learning  Experiences)  
 7. ก าหนดส่ิงทีจ่ะประเมินและวธีิการประเมินผล  (Determination  of   
What to Evaluate  and  of  the Ways  and  Means  of  Doing  

แนวคดิการพฒันาหลกัสูตรของทาบา (Hilda Tada) 



Tyler’s Model 
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 ไทเลอร์ เสนอแนวคดิพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสูตรว่าควรจะตอบค าถาม 
พืน้ฐาน  4  ประการ  คอื 
1. มีความมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้างทีโ่รงเรียนควรจะแสวงหา 
2. มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างทีโ่รงเรียนควรจัดขึน้เพือ่ช่วยให้บรรลุ 
จุดประสงค์ทีก่ าหนดไว้  
3. จะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไร  จึงจะท าให้การสอนมีประสิทธิภาพ 
4. จะประเมินประสิทธิผลของประสบการณ์ในการเรียนอย่างไร   
จึงจะตดัสินได้ว่าบรรลุถงึจุดประสงค์ทีก่ าหนดไว้ 

แนวคดิการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ (Rulph W. Tyler) 
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 กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน  
1. การก าหนดจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  
2. การเลอืกและจัดประสบการณ์การเรียน  
3. การประเมินผล  

แนวคดิการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ (Rulph W. Tyler) 



   ขั้นที ่1 การก าหนดจุดประสงค์ของหลกัสูตร  
  เร่ิมด้วยการก าหนดจุดประสงค์ช่ัวคราวโดยอาศัยข้อมูลจาก
การศึกษาสังคม ศึกษาผู้เรียน และข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ มา
ช่วยก าหนดจุดประสงค์อย่างคราว ๆ ซ่ึงอาจมีมากเกนิกว่าที่จะจัดเข้า
ไว้ในหลกัสูตรได้ทั้งหมด  

  จากน้ันจึงควรกลัน่กรองให้เหลอืเฉพาะจุดทีส่ าคญั 
และสอดคล้องกนั จนกระทัง่เหลอืจุดประสงค์ทีใ่ช้จริงโดยอาศัยหลกั 
จิตวิทยาการเรียนรู้และหลักปรัชญาการศึกษาตลอดจนปรัชญาทาง
สังคม 

แนวคดิการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ (Rulph W. Tyler) 



      ขั้นที่ 2  การเลอืกประสบการณ์การเรียน  
 ไทเลอร์เสนอเกณฑ์การพจิารณาเลอืกประสบการณ์การเรียนรู้ดังนี ้

 1. ผู้เรียนควรมีโอกาสฝึกพฤติกรรม  ตามทีร่ะบุไว้ในจุดประสงค์ 
 2. ท าให้ผู้เรียนพงึพอใจ 
 3. อยู่ในขอบข่ายความพอใจทีพ่งึปฏิบัติได้ 
 4. น าไปสู่จุดประสงค์ทีก่ าหนดไว้เพยีงข้อเดียว 
 5. ตอบสนองจุดประสงค์หลาย ๆ ข้อได้ 

 

แนวคดิการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ (Rulph W. Tyler) 



      ขั้นที ่2 การเลอืกประสบการณ์การเรียน (ต่อ) 
   ไทเลอร์เน้นเกีย่วกบัการพจิารณาการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ว่า ต้องค านึงถึงความสัมพนัธ์ในด้านเวลาต่อเวลา  และเนือ้หาต่อ
เนือ้หา เรียกว่าเป็นความสัมพนัธ์แบบแนวตั้ง  (Vertical)  กบัแนวนอน 
(Horizontal) ซ่ึงเกณฑ์ในการจัดคอื 

  1. ความต่อเน่ือง (Continuity)  
  2. การจัดช่วงล าดับ (Sequence) 
  3. บูรณาการ  (Integration) 

แนวคดิการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ (Rulph W. Tyler) 



    ขั้นที ่3 การประเมินผล  
    ควรพจิารณาจากส่ิงต่อไปนี ้
 1. ก าหนดจุดประสงค์ทีจ่ะวดัและพฤติกรรมทีค่าดหวงั 
 2. วดัและวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะท าให้เกดิพฤติกรรมเหล่าน้ัน 
 3. ศึกษาส ารวจข้อมูลเพือ่เสร้างเคร่ืองมือทีจ่ะวดัพฤติกรรมเหล่าน้ัน

ได้อย่างเหมาะสม 
 4. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 5. การพจิารณาผลการประเมินให้เป็นประโยชน์เพือ่อธิบายผลการ

เรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

แนวคดิการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ (Rulph W. Tyler) 
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กระบวนการจัดท าหลกัสูตรของไทเลอร์ 

การศึกษา 
สังคม 

ประสบการณ์ 
การเรียนรู้ 

จุดมุ่งหมาย 
ทีแ่ท้จริง 

จุดมุ่งหมาย
ช่ัวคราว 

ทฤษฎ ี
การเรียนรู้ 

ปรัชญา 

การศึกษา 
ผู้เรียน 

ผู้เช่ียวชาญในเนือ้หาวชิา 

ประเมนิผล 

ทีม่า ชัยวฒัน์ สุทธิรัตน์. 2557 : 22  



Galen L.Saylor and  
William M. Alexander’s Model 



        เซเลอร์และอเลก็ซานเดอร์  ศึกษาแนวคดิและรูปแบบการ
พฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์และ ทาบา  แล้วน ามาปรับขยายให้มีความ
สมบูรณ์ยิง่ขึน้  เพือ่สนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมาก
ขึน้  โดยมีขั้นตอน ดังนี ้

 1. ก าหนดเป้าหมาย  จุดมุ่งหมาย  และขอบเขต  (Goals, Objectives, 
and Domains)  

 2. การออกแบบหลกัสูตร  (Curriculum  Design)  
 3. การใช้หลกัสูตร (Curriculum Implementation)  
 4. การประเมินผลหลกัสูตร  (Curriculum Evaluation) 

แนวคดิการพฒันาหลกัสูตรของเซเลอร์และอเลก็ซานเดอร์ 
  (Galen L.Saylor and William M. Alexander) 



แนวคดิการพฒันาหลกัสูตรของเซเลอร์และอเลก็ซานเดอร์ 
  (Galen L.Saylor and William M. Alexander) 



Goodlad and Richter’s Model 



       กู๊ดแลค็และริชเทอร์ได้เสนอแนวคดิเกีย่วกบัรูปแบบการ
สร้างหรือพฒันาหลกัสูตร ไว้ว่า  ค่านิยมต่าง ๆ ของสังคมจะเป็น
ตัวก าหนดจุดหมายทางการศึกษาและจุดหมายทางการศึกษาเหล่านีจ้ะ
ถูกแปลงเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทัว่ไปทางการศึกษา 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วนคอื  

  1. เนือ้หาสาระหรือเร่ืองราวทีจ่ะให้เกดิการเรียนรู้ในตัวผู้เรียน  
(Substantive Element)  
  2.พฤติกรรมทีต้่องการจะปลูกฝังแก่ผู้เรียน (Behavioral Element)  

แนวคดิการพฒันาหลกัสูตรของกู๊ดแลด็และริชเทอร์   
(Goodlad and Richter) 



แนวคดิการพฒันาหลกัสูตรของกู๊ดแลด็และริชเทอร์   
(Goodlad and Richter) 



แนวคดิการพฒันาหลกัสูตรของฟ็อกซ์ (Robert S. Fox) 



    จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรได้มาจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 
1.ระดับพฒันาการ ความต้องการและความสนใจของนักเรียน 
2.สภาพปัญหาและความต้องการของสังคมทีนั่กเรียนต้องเผชิญ 
3.ธรรมชาติของเนือ้หาวชิาและชนิดของการเรียนรู้  

  น าจุดมุ่งหมายมาคดัเลอืกและจัดอนัดบั 
 ขั้นต่อไปได้แก่ การจัดประสบการณ์การเรียน  
 ขั้นสุดท้ายได้แก่ การประเมินผล  

 แนวคดิการพฒันาหลกัสูตรของเคอร์ (John F. Kerr)  



   เลว ีแบ่งขั้นตอนในการพฒันาหลกัสูตรออกเป็น 3 ขั้นตอน  
     1.  ขั้นเตรียมโครงร่างหลกัสูตร  
     2.  ขั้นเตรียมวสัดุอุปกรณ์ประกอบการสอน 
     3.  ขั้นด าเนินการ 

 แนวคดิการพฒันาหลกัสูตรของเลว ี(Arich Lewy)  



        สมิธได้กล่าวว่า งานของการพฒันาหลกัสูตร มีส่ิงส าคญัอย่างน้อย 4 
อย่าง คือ 

   1. การตกลงใจเกีย่วกบัทิศทางของการศึกษา  
   2. การเลอืกหลกัการและระเบียบวิธีการเพือ่เลอืกและเรียงล าดับศักย

ประสบการณ์ซ่ึงประกอบด้วยโปรแกรมการเรียนการสอน  
   3. การเลอืกรูปแบบของหลกัสูตร  
   4. การตัดสินใจเกีย่วกบัหลกัการและวธีิการทีจ่ะประเมินว่าอะไรได้

เกดิขึน้ 

 แนวคดิการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคดิ 
ของ สมิธ สแตนเลย์ และ ชอร์ 



                    

                       
              

                 

                                          

                                      

               
           

                         
      

 แนวคดิการพฒันาหลกัสูตรของ สสวท. 



ทฤษฎกีารพฒันาหลกัสูตร 



วอล์กเกอร์ ได้จดักลุ่มทฤษฎหีลกัสูตรออกเป็น 4 กลุ่มคอื 
 ทฤษฎคีวามมีเหตุผลในตวัหลกัสูตร 
 ทฤษฎคีวามมีเหตุผลในกระบวนการสร้างหรือก าหนด
หลกัสูตร 

 ทฤษฎคีวามคดิรวบยอดในปรากฏการณ์ของหลกัสูตร 
 ทฤษฎกีารอธิบายปรากฏการณ์ของหลกัสูตร 

ทฤษฎหีลกัสูตรในทศันะ 
ของวอล์กเกอร์( Decker F. Walker ) 



     อลซาเบธ เมเซีย ได้เสนอแนวคดิในการสร้างทฤษฎหีลกัสูตร  
   4 วธีิ ด้วยกนั คอื 
 1.ทฤษฎหีลกัสูตรแบบธรรมดา ( Formal Curriculum Theory ) 
 2.ทฤษฎหีลกัสูตรทีเ่น้นคุณค่า ( Valuational Curriculum Theory )  
 3.ทฤษฎหีลกัสูตรทีเ่น้นสถานการณ์ ( Event Theory )  
 4.ทฤษฎกีารศึกษาวธีิการปฏิบัติทางหลกัสูตร ( Praxiological 

Theory )  
 

ทฤษฎหีลกัสูตรในทศันะของเมเซีย ( Elizabeth S. Macia )  



 วธีิการพฒันาทฤษฎหีลกัสูตรของ โบแชมพ์ มุ่งใช้วธีิการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการสร้างทฤษฎี ส าหรับตัวทฤษฎีมุ่งเฉพาะ
สาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัสูตรโดยตรง  
 ซ่ึงได้แก่การก าหนดองค์ประกอบต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรตั้งแต่เร่ิมต้นของการจัดท าหลักสูตรจนถึงการประเมินผล
หลกัสูตรอนัเป็นการท างานทีค่รบวงจร 

ทฤษฎหีลกัสูตรในทศันะของโบแชมพ์  
            ( George A. Beauchamp )  



นอกจากนีนั้กจติวทิยาหลายคนท าการศึกษา 
เกีย่วกบัการเรียนรู้ของมนุษย์และสัตว์ 
ท าให้เกดิทฤษฎกีารเรียนรู้หลายทฤษฎ ี
และได้น าแนวทฤษฎกีารเรียนรู้นี ้

ไปพฒันาหลกัสูตร 



      ผู้ทีศึ่กษาเกีย่วกบัการเรียนรู้ได้เป็น 3 กลุ่ม คอื 
 1.  จิตวทิยาการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม  
         (Behaviorism Theories) 
 2.  จิตวทิยาการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม  (Cognitive Theories) 
 3.  จิตวทิยาการเรียนรู้กลุ่มแรงจูงใจ  (Motivation Theories) 

การน าทฤษฏีการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในการพฒันาหลกัสูตร 



จติวทิยาการเรียนรู้กลุ่มพฤตกิรรมนิยม 



  ทฤษฎขีองธอร์นไดค์ คอื “การลองผดิลองถูก” (Trial and Error)  
  ธอร์นไดค์ได้สรุปกฎเกีย่วกบัการเรียนรู้ 3 ข้อซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการ

เรียนการสอนได้ คอื 
  1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness)  
   2. กฎแห่งผล (Law of Effect)  
   3. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise)  

ทฤษฎกีารเรียนรู้ของธอร์นไดค์  หรือทฤษฎกีารเช่ือมโยง 
ของธอร์นไดค์  (Thorndike ‘s Connected Theory) 



  เป็นกระบวนการของการสะสมความรู้ทีเ่กดิจากการ
เช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง  
 กระบวนการของการน าหลกัสูตรมายงัผู้เรียนจ าเป็นต้องมีการ
เสนอส่ิงเร้า การสังเกตการตอบสนอง การสร้างแรงจูงใจนับว่ามี
ความส าคญั   เพราะจะท าให้ผู้เรียนเกดิความพอใจเม่ือเขา ได้รับส่ิงที่
ต้องการหรือรางวลั 
 ธอร์นไดค์ มักจะเน้นอยู่เสมอว่า การสอนในช้ันเรียนน้ันจะต้อง
ก าหนด จุดมุ่งหมายให้ชัดเจน และควรเป็นจุดมุ่งหมายทีสั่งเกตการ
ตอบสนองได้   

การน าทฤษฎขีองธอร์นไดค์ไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาหลกัสูตร 



              เป็นทฤษฎกีารสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้ากบักาตอบสนอง
ที่ต้องวางเงื่อนไข พาฟลอฟ  เรียกว่า ทฤษฎีเงื่อนไขแบบคลาสสิก 

 
ส่ิงเร้า 

 
การตอบสนอง 

ก าหนด
เงือ่นไข 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ของพาฟลอฟ (Classical Conditioning Theory) 



หลกัทฤษฎ ี4 ประการ 
1. กฎการลดพฤติกรรม  
2. กฎแห่งการคนืกลบั  
3. กฎความคล้ายคลงึกนั  
4. กฎการจ าแนก  

 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ของพาฟลอฟ (ต่อ) 
(Classical Conditioning Theory) 



1.ในแง่ของความแตกต่างระหว่างบุคคล  
2.การวางเงื่อนไข  
3.การลบพฤติกรรมที่วางเงื่อนไข  
4.การสรุปความเหมือนและความแตกต่าง  

การน าทฤษฎขีองพาฟลอฟไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาหลกัสูตร 



  เรียกว่า  กฎแห่งความสัมพนัธ์โดยความแนบชิด (The Law of 
Association by Contiguity)   

  กฎนีก้ล่าวว่าการผสมผสานของส่ิงเร้าทีมี่ความเคลือ่นไหวอยู่ 
ด้วยแนวโน้มที่เกดิความเคลือ่นไหวอนัน้ันตามมา  

ทฤษฎกีารเรียนรู้ของกทัรี  
(Guthrie’ s Continuous Conditioning Theory) 



 1. การเรียนรู้เกิดจากการกระท าหรือการตอบสนองเพียงคร้ัง 
เดียว ไม่ต้องลอง กระท าหลาย ๆ คร้ัง 
 2.ถ้าต้องการให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ควรใช้การจูงใจ  เพือ่ท าให้
เกดิพฤติกรรมมากกว่าการเสริมแรง 
 3.การลงโทษมีผลต่อการเรียนรู้ 

การน าทฤษฎขีองกทัรีไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาหลกัสูตร 



ทฤษฎนีีเ้น้นการกระท ามากกว่าส่ิงเร้าทีผู้่สอนก าหนดขึน้ ดังภาพ  

A C +- S R 

A   คอืสภาพแวดล้อม      C คอืผลกรรมทีม่ีผลต่อพฤติกรรมทีเ่กดิขึน้โดย 
S   คอืส่ิงเร้า                 C+เป็นผลกรรมทีผู้่กระท าพงึพอใจ 
R   คอืการตอบสนอง       C- เป็นผลกรรมทีผู้่กระท าไม่พงึพอใจ 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ของสกนิเนอร์ หรือ ทฤษฎกีารวางเงือ่นไขด้วย
การกระท า (Operant Conditioning Theory) 



สรุปเป็นกฎการเรียนรู้ว่า กฎการเสริมแรง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 วธีิ  คอื 
 1.  การเสริมแรงทันที  หรือการเสริมแรงแบบต่อเน่ือง 
(Immediately or Continuous Reinforcement)  
 2.  การเสริมแรงเป็นคร้ังคราว (Partially Reinforcement)  

ทฤษฎกีารเรียนรู้ของสกนิเนอร์ หรือ ทฤษฎกีารวางเงือ่นไข 
ด้วยการกระท า (ต่อ) 



 สกินเนอร์ มีความเช่ือว่าถ้าจะให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพนักเรียนควรจะได้รับการสอนและดูแลให้ผ่าน
หลกัสูตรเป็นรายบุคคล  
 แนวคดิส าคญัอกีอย่างหน่ึงทีไ่ด้จากทฤษฎีของสกนิเนอร์คือ  
การตั้งจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม ถ้าครูไม่สามารถตั้งจุดมุ่งหมาย
เชิงพฤติกรรมได้ ครูกไ็ม่อาจบอกได้ว่าผู้เรียนประสบผลส าเร็จในส่ิง
ทีมุ่่งหมายหรือไม่  และครูไม่อาจเสริมแรงได้อย่างเหมาะสม  

การน าทฤษฎขีองสกนิเนอร์มาประยุกต์ใช้ในการพฒันาหลกัสูตร 



จติวทิยาการเรียนรู้กลุ่มพทุธินิยม 



หลกัการเรียนรู้ของทฤษฎ ี 
1. การรับรู้ (Perception)  
 1.  กฎแห่งความคล้ายคลงึ  (Law of Similarity) 
 2.  กฎแห่งความใกล้เคียง  (Law of Proximity) 
 3.  กฎแห่งความต่อเน่ือง  (Law of Continuity) 
 4.  กฎแห่งความสมบูรณ์  (Law of Closure) 
2.  การหยัง่เห็น  (Insight)  

ทฤษฎขีองกลุ่มเกสตอลท์ (Gestalt’s Theory) 



 ในด้านการเรียนการสอนตามหลกัการของกลุ่มเกสตอลท์น้ัน
ครูและนักเรียนจะต้องมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะทีเ่ป็นทั้งผู้ให้และ
ผู้รับ ครูจะเป็นผู้ช่วยเด็กให้มองเห็นความหมาย  และเกดิความเข้าใจใน
เร่ืองทีส่อน  
 เด็กอาจช่วยครูในแง่ของการเสนอความคดิเห็น อภิปรายและ
การวางแผนเรียนร่วมกนั  การเรียนการสอนเป็นไปในลกัษณะทีผู้่เรียน
ต้องได้เห็นรูปร่างทั้งหมดของส่ิงทีจ่ะเรียนเสียก่อน  แล้วจึงจะไปเรียน
ส่วนย่อย ๆ  

การน าทฤษฎขีองกลุ่มเกสตอลท์ไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาหลกัสูตร 



 เลวนิ ซ่ึงเป็นหน่ึงในบุคคลส าคญัของนักจิตวทิยากลุ่มเกสตอลท์ ได้ 
สร้างทฤษฎทีีส่อดคล้องกบัหลกัความเช่ือพืน้ฐานของเกสตอลท์ขึน้มาทฤษฎี 
หน่ึง เรียกว่า ทฤษฎโีทโปโลย ี(Topo logical theory)  
 การคดิเลวนิเน้นทีบุ่คลกิภาพ จิตวทิยาสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิง่การ 
จูงใจ เลวนิเองน้ันเขายนืยนัว่า “ค าว่า การเรียนรู้หมายถึงจ านวนของ 
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ” เขาจึงพยายามจ าแนกการเรียนรู้ออกเป็น 4 ช้ันเป็นอย่าง 
น้อยอนั ได้แก่  
  1.การเปลีย่นทางโครงสร้างของสตปัิญญา 
  2.การเปลีย่นแปลงทางด้านการจูงใจ 
   3.การเปลีย่นแปลงในด้านการรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มหรืออุดมการณ์ 
  4.การควบคุมส่วนทีเ่ป็นกล้ามเนือ้ของร่างกายโดยสมัครใจ 

ทฤษฎีของโทโปโลยขีองเลวิน 



 เพียเจต์ สรุปว่าพัฒนาการของเด็กสามารถอธิบายได้โดยล าดับของ
ระยะพัฒนาทางชีววิทยาที่คงที่  แสดงให้ปรากฏโดยปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับ
ส่ิงแวดล้อม  พฒันาการทางสติปัญญาแบ่งออกเป็น 4  ระยะ  ซ่ึงมลีกัษณะดงันี ้
  1.ขั้นการรับรู้ทางประสาทและการเคลื่อนไหว (The Sensorimotor 
Period)  
  2.ขั้นก่อนการใช้ความคดิ  (The Preoperational Period)  
  3.ขั้นการใช้ความคิดทางรูปธรรม (The Concrete Operation 
Period) 
  4.ขั้นการใช้ความคิดทางนามธรรม (The Formal Operation 
Period) 

การเรียนรู้ตามทฤษฎขีองเพยีเจต์ 



  แนวคิดของเพียเจต์อาจน าไปใช้ในการประเมินศักยภาพทาง
สติปัญญาเพือ่จัดหลกัสูตรการเรียนรู้ตามระดับสติปัญญาของแต่ละคน 
 น่ันคือการเน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะเรียนด้วยตนเองมากที่สุด 
ครูเป็นเพียงผู้ร่วมมือในกระบวนการเรียนรู้ และเป็นผู้เตรียมเนื้อหา
และประสบการณ์ที่จะให้เด็กได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองเท่าน้ัน และ
พฒันาการทางสติปัญญามีความส าคญัในเร่ืองการวดัผล  
 

การน าทฤษฎขีองเพยีเจต์ไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาหลกัสูตร 



  บรูเนอร์ ได้ก าหนดข้อสังเกตเกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญาไว้ 6 ลักษณะ 
ดงันี ้

 1. สังเกตได้จากการเพิม่การตอบสนองทีไ่ม่ผูกพนักบัส่ิงเร้า  
 2.ขึน้อยู่กบัเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ภายในตัวคนไปสู่ “ระบบเก็บรักษา” 

ทีส่อดคล้องกบัส่ิงแวดล้อม 
 3.เกีย่วข้องกบัการเพิม่ความสามารถทีจ่ะพูดกบัตนเองและคนอืน่ๆ  
 4.ขึน้อยู่กับปฏิสัมพันธ์ที่เป็นระบบ และโดยบังเอิญระหว่างผู้สอน

และผู้เรียน 
 5.การสอนสามารถอ านวยความสะดวกได้โดยส่ือทางภาษา 
 6.การพัฒนาทางสติปัญญาเห็นได้จากการเพิ่มความสามารถที่จะ

จัดการกบัตัวเลอืกหลายๆ อย่างในเวลาเดยีวกนั  

การเรียนรู้ตามทฤษฎขีองบรูเนอร์ 



         บรูเนอร์  ได้แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาและการคิดของ
มนุษย์ออกเป็น  3  ขั้น คอื 

 1. การเรียนรู้จากการสัมผสั (The Enactive Mode)  
 2. การเรียนรู้จากภาพความจ า (The Iconic Mode)  
 3. การเรียนรู้จากสัญลกัษณ์ (The Symbolic Mode)  
 

การเรียนรู้ตามทฤษฎขีองบรูเนอร์ (ต่อ) 



   1. เกีย่วกบัโครงสร้างของความรู้ หลกัสูตรในโรงเรียน 
 2. เกีย่วกบัความพร้อม  
 3. เกีย่วกบัการจูงใจ  

การน าทฤษฎบีทของบรูเนอร์ไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาหลกัสูตร 



● การถ่ายทอดในแนวตั้งและแนวนอน 
● การจัดล าดบัการเรียนรู้ทางการศึกษา 
 กาเย่ มคีวามเช่ือว่าความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์ม ี5 ด้าน คอื  
            1. ลกัษณะทางด้านสติปัญญา (Intellectual Skills) 
            2. กลยุทธ์ทางความคดิ (Cognitive Strategies) 
            3. ข่าวสารจากค าพูด (Verbal Information) 
            4. ทกัษะทางกลไก (Motor Skills) 
            5. เจตคต ิ(Attitudes) 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ตามทฤษฎขีองกาเย่ 



      กาเย่ได้ให้แนวคดิเกีย่วกบัการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
หลกัสูตรมากเช่นเดียวกนั  
 แต่กาเย่ใช้หลกัของการเรียนรู้สะสมเป็นตัวอธิบาย  เขาเช่ือว่า
เด็กพัฒนาด้านสติปัญญาเน่ืองจากการเรียนรู้กฎเกณฑ์ที่ซับซ้อน 
 กฎเกณฑ์ง่ายๆ ที่เรียนรู้มาก่อนจะเป็นพืน้ฐานของการเรียนรู้
ส่ิงทีย่ากขึน้ 
  ดังน้ันถ้าเช่ือแนวความคิดของกาเย่ผู้พัฒนาหลักสูตรจะ
วางแผนอย่างดีในการก าหนดล าดับเนื้อหาที่เหมาะสมไว้ในหลักสูตร  
มีการพจิารณาอย่างรอบคอบว่าควรจัดเนือ้หาใดก่อนหลงั 
 

การน าทฤษฎบีทของกาเย่ไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาหลกัสูตร 



 ความสนใจส่วนใหญ่ของ ไวก๊อตสกี้คือการศึกษา
พัฒนาการทางด้านภาษาที่เขาเช่ือว่าการพัฒนาเบื้องต้นจะแยก
ออกจากความคิด และจะมีการเช่ือมโยงกับแนวความคิดมากขึ้น
ตามความเจริญเติบโตของเด็ก 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ของไวก๊อตสกี ้กล่าวว่า ช่องว่างระหว่าง
บุคคลที่สามารถกระท าได้ด้วยตนเองกับการกระท าโดยมีผู้อื่น
ช่วยเหลอืจะแตกต่างกนั  
 ทฤษฎีของไวก๊อตสกี้มีบทบาทต่อการเรียนรู้คือเป็น
พืน้ฐานของการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (co-operation) ซ่ึง
สามารถกระท าได้ทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบ  

ทฤษฎีของไวก๊อตสกี ้(Vygotsky’s Theory) 



  ทฤษฎีนี้จะเกี่ยวข้องกับความฉลาดของสติปัญญาโดยพิจารณา
จากความสามารถในการเรียนของบุคคลผลสัมฤทธ์ิ ทางวิชาการที่
น าไปสู่บทบาททางด้านสังคม การ์ดเนอร์ แบ่งความฉลาดทาง
สตปัิญญาออกเป็น 7 ด้านใหญ่ ๆ คอื 

 1. ด้านการมองเห็น  
 2. ด้านภาษา  
 3. ด้านตรรกะและการค านวณ  
 4. ด้านร่างกายและการเคลือ่นไหว  
 5. ด้านดนตรีและการก าหนดจังหวะ  
 6. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  
 7. ด้านความเข้าใจคนรอบข้าง  

ทฤษฎไีอควิ (IQ Theory or Intelligence Quotient) 



จติวทิยาการเรียนรู้กลุ่มแรงจูงใจ 



  โรเจอร์  จึงได้ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาแนะแนว และจิตบ าบัด
มาเป็น เคร่ืองมือในการสร้างบรรยากาศ ทฤษฎีนี้มีช่ือเรียกว่า 
“ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล”การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ตามแนวนี้มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ ดังจะ
กล่าวต่อไปนี ้

           1. ความเป็นจริง 
          2. การยอมรับและการให้เกยีรติผู้เรียน  
          3. ความเข้าใจ  
 

แนวความคดิของคาร์ล โรเจอร์  



 การจัดหลักสูตรตามแนวความคิดของจิตวิทยากลุ่มแรงจูงใจ   
มีหลักการและวิธีการเช่นเดียวกับแนวความคิดของนักปรัชญา หรือ
การศึกษากลุ่มอตัถิภาวนิยม (Existentialism) 

การน าทฤษฎขีองคาร์ล โรเจอร์ 
ไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาหลกัสูตร 



  อาเทอร์ โคม และผู้สนับสนุนการเรียนรู้เชิงจิตลกัษณะเช่ือว่า เจตคติ  
 ความรู้สึกและอารมณ์ของนักเรียนมีความส าคัญต่อกระบวนการเรียนรู้

ของผู้เรียนมีความส าคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีเหตุผล 
4 ประเด็น คอื 

 1. สมองของคนเราเกีย่วข้องกบัความหมายโดยตรง  
 2. การเรียนรู้คอืการค้นพบความหมายของแต่ละคน  
 3. ความรู้สึกและอารมณ์เปรียบเสมือนดัชนีของความหมาย  
 4. องค์ประกอบเชิงความรู้สึกทีใ่ช้ในการเรียนรู้  
 
************************************************ 

แนวความคดิของอาเทอร์ โคมส์ 
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องค์ประกอบทฤษฎหีลกัสูตร 

ทฤษฎทีางการศึกษา 

ทฤษฎหีลกัสูตร 

ทฤษฎ ี
การออกแบบ 
หลกัสูตร 

ทฤษฎ ี
วศิวกรรม 
หลกัสูตร 

ทฤษฎ ี
การสร้าง 
หลกัสูตร 

ทฤษฎ ี
การน า 

หลกัสูตรไปใช้ 

ทฤษฎ ี
การประเมนิผล 

หลกัสูตร 

ทีม่า ชัยวฒัน์ สุทธิรัตน์. 2557 : 19  
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ทฤษฎวีศิวกรรมหลกัสูตร 

 วศิวกรรมหลกัสูตร (Curriculum Engineering) 
หมายถึง กระบวนการทุกอย่างทีจ่ าเป็นในการท าให้ระบบ
หลกัสูตรเกดิขึน้ในโรงเรียน 
 เพือ่ให้ได้มาซ่ึงหลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและสามารถ
ถ่ายทอดประสบการณ์ถงึผู้เรียนได้มากทีสุ่ด 
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ทฤษฎวีศิวกรรมหลกัสูตร 

 รูปแบบของวศิวกรรมหลกัสูตร (Models for Curriculum 
Engineering) มีดงันี ้(สงดั อุทรานันท์, 2530 : 105) 

1. รูปแบบการบริหาร 
 (The Administrative  Model) 
 
2. รูปแบบการปฏิบัตกิารจากเบือ้งล่าง 
 (The Grass Roots  Model) 
 
3. รูปแบบการสาธิต 
     (The Demonstration  Model) 
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ทฤษฎวีศิวกรรมหลกัสูตร 

 รูปแบบของวศิวกรรมหลกัสูตร (Models for Curriculum 
Engineering) มีดงันี ้(สงดั อุทรานันท์, 2530 : 105) 

4. รูปแบบการวจิยัเชิงปฏิบัตกิาร 
 (The Systematic Action Research  Model) 
 
5. รูปแบบการใช้คอมพวิเตอร์เป็นฐานในการจดัท า 
 (Computer Based Model) 
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3. ทฤษฎกีารสร้างหลกัสูตร 

 นักการศึกษาได้เสนอแนะไว้ ดงันี ้(สงดั อุทรานันท์, 2530 : 
110-116) 

ทฤษฎกีารสร้างหลกัสูตรของนักการศึกษาต่างประเทศ 
 1. กระบวนการจดัท าหลกัสูตรของไทเลอร์ 
 2. กระบวนการจดัท าหลกัสูตรของทาบา 
 3. ฯลฯ 
ทฤษฏีการสร้างหลกัสูตรของนักการศึกษาไทย 
 1. สงดั อุทรานันท์ (2530 : 118-135) 
 2. ฯลฯ 
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ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัการสร้างหลกัสูตรของนักการศึกษาไทย 

1. ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัการก าหนดจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร 

สงดั อุทรานันท์ (2530 : 118-135) เสนอไว้ ดงันี ้

2. แนวคดิเกีย่วกบัการเกณฑ์การคดัเลอืกเนือ้หา 

3. แนวคดิเกีย่วกบัการประเมินคุณภาพหลกัสูตร 
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4. ทฤษฎกีารน าหลกัสูตรไปใช้ 

 แม็กนีล (McNeil, 1981 : 138-143) สรุปไว้ ดงันี ้

 1. รูปแบบการวจิยัพฒัา  
 2. รูปแบบการพฒันาแบบผสมผสาน 
 3. รูปแบบการใช้ตวักลางส าหรับการเปลีย่นแปลง 
 4. การเปลีย่นแปลงโดยไม่มีรูปแบบ 



71 

5. ทฤษฎกีารประเมนิหลกัสูตร 

1. รูปแบบการการประเมินผลโดยยดึจุดประสงค์เชิงพฤตจกิรรม 
      2. รูปแบบการประเมินผลโดยไม่ยดึเป้าหมาย 
      3. รูปแบบการประเมินผลการตอบสนอง 
      4. รูปแบบการประเมินในลกัษณะของการตดัสินใจ 
 4.1 รูปแบบการประเมินของคณะกรรมการสมคมฟาย เดลต้า 
แคปปา 
 4.2 รูปแบบการประเมินผลความแตกต่าง 
 4.3 รูปแบบการประเมินหลกัสูตรโดยการวเิคราะห์องค์ประกอบ 
ภายในของโกว์ 

สงดั อุทรานันท์ (2530 : 146-157) เสนอไว้ ดงันี ้
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