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การเลอืกและจดัเนือ้หา และประสบการณ์การเรียนรู้ 

Dr. Bualak Petchngam 



 หลงัจากทีไ่ด้ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการพฒันาหลกัสูตรคอื         
 การเลอืกและจัดเนือ้หาและประสบการณ์การ
เรียนรู้ทีจ่ะให้ผู้เรียนได้เรียน 

 เนือ้หาสาระมีความส าคญั เน่ืองจากเป็น
องค์ประกอบพืน้ฐานของหลกัสูตรทีเ่ป็นตัวก าหนดลกัษณะ
ของประสบการณ์การเรียนรู้ และเคร่ืองมือการประเมินผล  
 รวมทั้งเป็นพืน้ฐานในการน าไปใช้ในเหตุผลการ
เรียนทีสู่งขึน้และมีความรู้และประสบการณ์ทีก่ว้างขวางขึน้ 
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ความหมายของเนือ้หาสาระ 

 สุมิตร  คุณานุกร (2523: 76)  
 เนือ้หาวชิา (content)   
 ไม่ได้หมายถงึเนือ้หาสาระหรือความรู้เท่าน้ัน 
แต่ค าว่าเนือ้หาวชิายงัรวมถงึประสบการณ์การเรียนรู้
ด้วย 
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ความหมายของเนือ้หาสาระ 

 ใจทิพย์  เช้ือรัตนพงษ์ (2539: 78) 
 เนือ้หาวชิา (content)   
 คอืความรู้ทีด่ดัแปลงมาจากศาสตร์ต่างๆ 
(disciplines) เพือ่ความเหมาะสมกบัระดับการศึกษา
และเป็นเคร่ืองมอืทีจ่ะช่วยให้ผู้เรียนค้นพบความจริง
ได้ด้วยตนเอง และสามารถน าส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวติและสังคม 
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ความส าคญัของเนือ้หาสาระ 

 1. เนือ้หาสาระเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานของหลกัสูตร ซ่ึง
เป็นตวัก าหนดลกัษณะของประสบการณ์การเรียนรู้ทีจ่ะต้องจดั
ให้แก่ผู้เรียน อนัได้แก่ กจิกรรมทั้งในและนอกช้ันเรียน และยงัเป็น
ตัวก าหนดเคร่ืองมือการประเมิน 

 2. เนือ้หาวชิาทีเ่ป็นความรู้ เป็นส่ิงจ าเป็นต่อการใช้เหตุผล 
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ความส าคญัของเนือ้หาสาระ 

 3. เนือ้หาวชิาทีเ่ป็นความรู้ย่อมส่งเสริมให้เกดิความรู้
เพิม่ขึน้ 

 4. เนือ้หาวชิาทีเ่ป็นความรู้จะช่วยขยายขอบเขตของ
ประสบการณ์ให้กว้างขวางขึน้  
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ประเภทของเนือ้หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 

 Hilda Taba (1962: 172-181)  
 ได้แบ่งเนือ้หาวชิาไว้ 4 ประเภท  
 1. เนือ้หาวชิาที่เป็นข้อเท็จจริงและกระบวนการ 
(Specific facts and processes) 

 - เนือ้หาวชิาทีเ่ป็นข้อมูลซ่ึงแสดงความเป็นจริงของธรรมชาติ
รวมทั้งหลกัเกณฑ์ต่างๆ ทีมี่ผู้ก าหนดขึน้ เช่น วธีิการคดิเลขคณติ สูตรเคมี 
และข้อมูลเกีย่วกบัภูมิศาสตร์ เป็นต้น  
 เป็นข้อมูลทีต้่องอาศัยการท่องจ าและเป็นรากฐานไปสู่ความคดิ
พืน้ฐานในระดับต่อไป 
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ประเภทของเนือ้หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 

 Hilda Taba (1962: 172-181)  
 ได้แบ่งเนือ้หาวชิาไว้ 4 ประเภท  
 2. เนือ้หาวชิาที่เป็นแนวคดิพืน้ฐาน (Basic Ideas) 

 - เป็นเนือ้หาวิชาที่เกีย่วกบัความสัมพนัธ์ระหว่างของสองส่ิง เช่น 
ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพจิตและกาย หรือความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพ
ทางภูมิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ทีมี่ต่อวฒันธรรมของชนชาติต่างๆ เป็นต้น 
เนือ้หาวชิาในลกัษณะนีเ้ป็นข้อมูลทีแ่ฝงความหมายอยู่ด้วย เม่ือผู้เรียนเข้าใจ
แล้วและเห็นความสัมพนัธ์เกีย่วกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ก็สามารถน าความเข้าใจ
เกีย่วกบัความคดิและหลกัการดังกล่าวไปอธิบายเหตุการณ์อืน่ๆ ได้ 
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ประเภทของเนือ้หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 

 Hilda Taba (1962: 172-181)  
 ได้แบ่งเนือ้หาวชิาไว้ 4 ประเภท  
 3. เนือ้หาวชิาที่เป็นมโนทศัน์ (Concept) 

 - เป็นเนือ้หาวิชาที่เกีย่วกบัความเข้าใจในลกัษณะร่วม หรือ
โครงสร้างและส่วนประกอบย่อยๆ ทั้งหมดของส่ิงต่างๆ ทั้งทีเ่ป็นรูปธรรมและ
นามธรรม รวบรวมเอาความคดิเบือ้งต้นมาสรุปเป็นความคดิรวบยอด 
ยกตัวอย่างเช่น สามารถแยกความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ในวชิา
พระพุทธศาสนา กแ็สดงว่ามีความคดิรวบยอดหรือมโนทศัน์ทีถู่กต้องในส่ิง
น้ันๆ การได้รับหรือมีความเข้าใจในเนือ้หาวชิาทั้งสามระดับข้างต้นทีก่ล่าว
มาแล้ว จะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบความคดิของศาสตร์น้ันๆ 
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ประเภทของเนือ้หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 

 Hilda Taba (1962: 172-181)  
 ได้แบ่งเนือ้หาวชิาไว้ 4 ประเภท  
 4. เนือ้หาวชิาที่เป็นระบบความคดิ (System of thought)  

 - เป็นเนือ้หาวชิาประเภทสูงสุด เป็นเนือ้หาทีย่ากและซับซ้อนทีสุ่ด 
แต่จะพฒันาให้ผู้เรียนให้เข้าใจระบบความคดิของศาสตร์น้ันๆ และสามารถ
ศึกษาหาความรู้เพิม่เติมได้ด้วยตนเองต่อไปทั้งในขณะทีศึ่กษาอยู่ใน
สถานศึกษาหรือในสังคมปัจจุบัน 
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ประเภทของเนือ้หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 

 สมิธ สแตนเลย์ และชอร์ (Smith, Stanley and Shores, 
1950: 126-130)  ได้แบ่งเนือ้หาวชิาไว้ 4 ประเภท  
 1. เนือ้หาวชิาทั่วไป (General Subject Matter) 

 - เนือ้หาวชิาทีผู้่เรียนในสังคมต้องเรียน เป็นส่ิงทีผู้่เรียนจะได้เรียนรู้
อย่างไม่เป็นทางการในครอบครัวหรือสังคมเพือ่มีชีวติอยู่ร่วมกนัได้ แต่ต่อมา
สังคมเจริญขึน้และมีความซับซ้อนมากขึน้ จึงจัดสอนในระบบโรงเรียน 
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ประเภทของเนือ้หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 

 สมิธ สแตนเลย์ และชอร์ (Smith, Stanley and Shores, 
1950: 126-130)  ได้แบ่งเนือ้หาวชิาไว้ 4 ประเภท  
 2. เนือ้หาวชิาที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะหรือ
เนือ้หาวชิาเฉพาะ (General Subject Matter) 

 - เนือ้หาวชิาทีจ่ าเป็นต่อชีวติมนุษย์ เป็นเนือ้หาวชิาทีต้่องการความ
เช่ียวชาญพเิศษ หรือเทคนิคเฉพาะเพือ่การประกอบอาชีพทั่วไป 
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ประเภทของเนือ้หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 

 สมิธ สแตนเลย์ และชอร์ (Smith, Stanley and Shores, 
1950: 126-130)  ได้แบ่งเนือ้หาวชิาไว้ 4 ประเภท  
 3. เนือ้หาวชิาเชิงพรรณนา (Descriptive Subject Matter) 

 - เนือ้หาวชิาทีเ่ป็นข้อเท็จจริงและหลกัการ (Fact and Principles) 
เช่น เนือ้หาในวิชาวทิยาศาสตร์และวชิาคณติศาสตร์ เป็นต้น 
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ประเภทของเนือ้หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 

 กาเย่ และบริกส์ (Gagne and Briggs, 1974: 53-70)  
 ได้แบ่งเนือ้หาวชิาไว้ 3 ประเภท  
 ได้แก่ ความรู้ เจตคต ิและทกัษะ  
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ประเภทของเนือ้หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 

 สงัด อุทรานัน์ (2532: 167) ได้จัดประเภทของเนือ้หาวิชา
คล้ายๆ กบักาเย่และบริกส์ ได้แบ่งเนือ้หาวชิาไว้ 5 ประเภท  

 1. ข้อเทจ็จริงและความรู้ธรรมดา 
 2. ความคดิรวบยอดและหลกัการ 
 3. การแก้ปัญหาและการคดิสร้างสรรค์ 
 4. เจตคติและค่านิยม 
 5. ความสามารถและทักษะทางกาย 
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ประเภทของประสบการณ์การเรียนรู้ 

 1. ประสบการณ์ตรง (Direct experience)  

 - ประสบการณ์ทีผู้่เรียนได้รับโดยตรงจากการสัมผสั
ด้วยประสาทสัมผสัทั้ง 5 กบัวตัถุ ส่ิงของ หรือแม้กระทัง่
ความรู้สึกและความคดิ  
 เพราะฉะน้ันในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้จะใช้
กจิกรรมเป็นส่ือในการก่อให้เกดิการเรียนรู้ เช่น ให้วาดภาพ ให้
ท าการทดลอง ให้อภปิรายแสดงความคดิเห็น หรือแสดงละคร 



17 

ประเภทของประสบการณ์การเรียนรู้ 

 2. ประสบการณ์รอง (Indirect experience) 
 - ประสบการณ์ทีผู้่เรียนไม่ได้สัมผสัโดยตรง แต่เกดิจาก
การบอกเล่าของผู้อืน่ จากการอ่านหนังสือ จากการดูภาพยนตร์ 
ซ่ึงในการเรียนการสอนประสบการณ์รองเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะ
บางส่ิงไม่สามารถจัดประสบการณ์จริงให้แก่นักเรียนได้  
 เช่น ความรู้เกีย่วกบัสงครามโลกคร้ังที ่1 หรือการเกดิ
แผ่นดนิไหว กจ็ดัประสบการณ์รองให้ โดยให้นักเรียนชม
ภาพยนตร์แล้วน ามาอธิบายหรือบอกเล่าให้คนอืน่ฟัง เป็นต้น 
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ประสบการณ์การเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ประสบการณ์การเรียนรู้ทีพ่ฒันาทกัษะในการคดิ 
 - การคดิค้น การสืบเสาะหาเหตุผล การอธิบาย และการ
สรุปอย่างมีเหตุผลมีข้อมูลอ้างองิ  
 ในการสอนครูต้องจดัสถานการณ์หรือกจิกรรมทีใ่ห้
นักเรียนได้มีโอกาสคดิค้น แก้ปัญหา หาข้อเท็จจริงด้วยตนเอง โดย
วธีิการต่างๆ เช่น การทดลอง และการปฏิบัตจิริง เป็นต้น ซ่ึง
นักเรียนทีไ่ด้รับการฝึกฝนให้รู้จกัวธีิคดิอย่างมีระบบจะตดัสินใจ
และแก้ปัญหาได้ด ี
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ประสบการณ์การเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

 2. ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยในการให้ได้มาซ่ึง
เนือ้หาสาระข้อเทจ็จริง 
 - ประสบการณ์การเรียนรู้ประเภทนีม้ีจุดประสงค์ทีจ่ะ
พฒันาความรู้เกีย่วกบัส่ิงต่างๆ ทัว่ไปกบัความเข้าใจต่อส่ิงเฉพาะ 
 ในการจดัประสบการณ์ควรจดัในรูปของกระบวนการ
แก้ปัญหาและควรเลอืกเนือ้หาสาระทีค่วรแก่การจดจ ามาจดัเป็น
ประสบการณ์ โดยสร้างสถานการณ์ที่ก่อให้เกดิความประทบัใจ
เพือ่ทีจ่ะได้จดจ าเนือ้หาสาระ และควรจดัประสบการณ์ทีพ่ฒันา
ความคุ้นเคยกบัแหล่งวทิยาการหลายๆ แหล่ง 
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ประสบการณ์การเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

 3. ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ ช่วยในการพัฒนา
ทศันคตทิางสังคม 
 - ทัศนคติมีอทิธิพลต่อพฤตกิรรมการแสดงออกตามชนิดของ
ความพอใจและคุณค่าทีแ่ต่ละคนจะเลอืกท า การพฒันาทศันคติโดยผ่าน
ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นส่ิงส าคญั  
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางสังคมน้ันโรงเรียนและชุมชน
ควรจะประสานงานกนัเพือ่ช่วยกนัปรับปรุงและควบคุมส่ิงแวดล้อมทีจ่ะ
สนับสนุนทศันคติทีด่ีแก่ผู้เรียน 
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ประสบการณ์การเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

 4. ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ ช่วยในการพัฒนา
ความสนใจ  
 - ความสนใจเป็นส่ิงส าคญัทีก่ระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ 
เพราะฉะน้ันในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ควรใช้กจิกรรมทีน่่าสนใจ 
ท าให้ผู้เรียนเกดิความพงึพอใจ และเป็นประสบกาณณ์ใหม่ๆ ทั้งในด้าน
วธีิการจัดการเรียนรู้ สถานการณ์ วสัดุอุปกรณ์ และส่ือการเรียนการสอน 



22 

หลกัเกณฑ์ในการเลอืกเนือ้หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 

 สมิธ แสตนเลย์และชอว์ (Smith, Stanley and Shores, 
1950: 278-284)  
 1.ต้องมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ 
 2.ต้องมีประโยชน์ในชีวติประจ าวนั 
 3.ต้องเป็นส่ิงทีมี่คุณค่า ซ่ึงสังคมต้องการรักษาไว้ 
 4.ต้องเป็นส่ิงทีผู้่เรียนสนใจ 
 5.ต้องเป็นส่ิงทีส่่งเสริมการพฒันาสังคม 
 6.ต้องสอดคล้องกบัเป้าประสงค์ของการศึกษาและสังคม 
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หลกัเกณฑ์ในการเลอืกเนือ้หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 

 ทาบา (Taba, 1962: 267-284) 
 1. ต้องเป็นแก่นสารและเช่ือถือได้ 
 2. ต้องมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ 
 3. ต้องมีความสมดุลระหว่างความกว้างและความลกึของ
ข้อมูล 
 4. ต้องสามารถสนองจุดประสงค์ได้หลายอย่าง 
 5. ต้องสอดคล้องกบัวุฒิภาวะและประสบการณ์ของผู้เรียน 
 6. ต้องสอดคล้องกบัความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน 
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หลกัเกณฑ์ในการเลอืกเนือ้หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 

 วลิเลอร์ (Wheeler, 1974: 218-226)  
 1. ต้องเป็นทีเ่ช่ือถือได้ 
 2. ต้องมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ 
 3. ต้องสอดคล้องกบัความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน 
 4. ต้องมีประโยชน์ต่อชีวติประจ าวัน 
 5. ต้องเป็นส่ิงทีเ่รียนรู้ได้ 
 6. ต้องสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงในสังคม 
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หลกัเกณฑ์ในการเลอืกเนือ้หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 

 ธ ารง บัวศรี (2542: 212-213)  
 1. ต้องมีประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 2. ต้องสอดคล้องกบัวุฒิภาวะและประสบการณ์ของผู้เรียน 
 3. ต้องมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับ
การศึกษาน้ัน 
 4. ต้องเช่ือถือได้ และเป็นแก่นสารของความรู้ในวชิาน้ันๆ 
 5. ต้องสอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการของสังคม 
 6. ต้องครอบคลุมความรู้หลายๆ ด้าน 
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สรุปเป็นหลกัเกณฑ์การเลอืกเนือ้หาสาระได้ 5 ประการส าคญั 

 1. ความสอดคล้องกบัเป้าหมายทางการศึกษา ผู้เรียน และ
สังคม   
 2. ความสอดคล้องครอบคลุมและสมดุลของเนือ้หาสาระ 
 3. ความถูกต้องทนัสมัยและเช่ือถือได้   
 4. การเกดิประโยชน์ต่อผู้เรียน   
 5. การน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  
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หลกัเกณฑ์ในการเลอืกประสบการณ์การเรียนรู้ 
 1. จะต้องให้โอกาสทีเ่หมาะสมแก่ผู้เรียนในการฝึกฝน
รูปแบบพฤตกิรรมตามวตัถุประสงค์ทีว่างไว้  

 2. ประสบการณ์การเรียนรู้จะต้องให้ผู้เรียนได้รับความ
พอใจจากการปฏิบัตพิฤตกิรรมตามจุดประสงค์น้ัน  

 3. ประสบการณ์การเรียนรู้ต้องอยู่ในวสัิยทีเ่ป็นไปได้  
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หลกัเกณฑ์ในการเลอืกประสบการณ์การเรียนรู้ 
 4. ประสบการณ์การเรียนรู้ต้องมีความหลากหลาย  

 5. ประสบการณ์การเรียนรู้น้ันบางคร้ังกส็ามารถท าให้
บรรลุผลได้มากกว่าจุดประสงค์เดยีว 

 6. ประสบการณ์การเรียนรู้ต้องผลกัดนัให้ผู้เรียนเกดิความ
อยากเรียนรู้และสามารถท าให้เกดิการเรียนรู้ได้เร็ว  
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การจดัเนือ้หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 
1. การจัดเนือ้หาตามล าดบัจากเนือ้หาง่ายไปสู่เนือ้หาทีย่าก 
(The simple-to-complex Approach)  
2. การจัดเนือ้หาตามความจ าเป็นที่ต้องเรียนก่อนหลงั (The 
Prerequisite learning approach)  
3. การจัดเนือ้หาตามล าดบัของกาลเวลา (The chronological 
approach)  
4. การจัดเนือ้หาตามล าดบัจากส่วนรวมไปสู่ย่อย (The 
whole-to-part approach)   
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การจดัเนือ้หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 
5. การจัดเนือ้หาตามล าดบัจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม (The 
part-to-whole approach)  
6. การจัดเนือ้หาตามหัวข้อหรือเร่ือง (The thematic 
approach) การจัดแบบนีนั้กพฒันาหลกัสูตรต้องจัดเนือ้หา
ย่อยๆ (content element) 



31 

การจดัเนือ้หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 

8. การจัดเนือ้หาโดยมุ่งขยายความรู้ทางด้านพทุธิพสัิยของ
ผู้เรียน  

7. การจัดเนือ้หาจากส่ิงใกล้ตวัไปสู่ส่ิงไกลตวัผู้เรียน (The 
concentric cycles) 
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หลกัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

1.ความต่อเน่ืองของประสบการณ์การเรียนรู้ (Continuity)  

2. การล าดบัขั้นตอนของประสบการณ์ (Sequence)  

3. การบูรณาการประสบการณ์การเรียนรู้ (Integration)  

4. การส่งเสริมและไม่บั่นทอนพฒันาการเดมิ (Promotion)  

5 การวางแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ (Plan) 
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รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
1. รูปแบบการใช้โสตทศันวสัดุต่างๆ (Audio-visual approach)  

2. รูปแบบใช้การฝึกหัด (Drill-and-practice approach)  

3. รูปแบบใช้กจิกรรม (Activity-oriented approach)  

4. รูปแบบใช้การแก้ปัญหา (Problem-solving approach)  

5. รูปแบบการสอนรายบุคคล (Individualized approach)  

6. รูปแบบใช้การแก้ปัญหา (Problem-solving approach)  

7. รูปแบบเรียนด้วยตนเอง (Self-study-approach)  



Group Work 
 จากการศึกษาการก าหนด 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
 ให้ น.ศ  เขียน 
 
                       หลกัสูตรท้องถิน่ 

การจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ 

ส่ือ/ 
แหล่งการเรียนรู้ 

ค าอธิบายรายวชิา 



หัวข้อในเล่มหลกัสูตรฯ 

ความเป็นมา หลกัการ จุดมุ่งหมาย 

โครงสร้าง การจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ 

ส่ือ/ 
แหล่งการเรียนรู้ 

การวัดผล
ประเมินผล 

ค าอธิบายรายวชิา การบูรณาการกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

การน าสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นไปทดลองใช้ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ภาคผนวก 

  

 

Home Work 



Company 

LOGO 

www.themegallery.com 

SSRU.ac.th 

Live like you will die tomorrow, 
learn like you will live forever.  

ใช้ชีวติเหมอืนมนัจะส้ินสุดลงวนัพรุ่งนี,้  
เรียนรู้ให้เหมอืนชีวติจะไม่มวีนัจบลง. 


