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บทน า 

การพัฒนาบุคลากรก็เหมือนกับการสร้างบ้าน ที่จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการให้เข้าใจ

อย่างชัดเจนก่อนการออกแบบโครงร่าง และสร้างบ้านให้สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ส าคัญ

ในการวิเคราะห์และออกแบบนี้ ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะความต้องการพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังจะต้องค านึงถึงลักษณะ

การใช้งานที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยอีกด้วย   หากเปรียบกับมุมมองในการพัฒนาบุคลากร จึงเท่ากับว่า  

ในผลลัพธ์ที่ต้องการแบบเดียวกัน แต่วิธีการและกระบวนการเรียนรู้อาจไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน เพราะขึ้นอยู่

กับความพร้อมภายในของแต่ละองค์กรนั่นเอง 

ดังนั้น จุดเริ่มต้นที่ส าคัญที่สุดเพ่ือการท าความต้องการหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ส าเร็จได้ก็คือ  

การวิเคราะห์ความต้องการ ลักษณะการท างาน ความพร้อมของระบบต่างๆ ในองค์กร จากนั้นจึงก าหนด

วัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาวิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย People Value จึงให้ความส าคัญ

การกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของแต่ละองค์กร และออกแบบโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับ

ความต้องการที่แตกต่างกันตามหลัก ADDIE Model ซึ่งเป็นหลักการออกแบบที่มีมาตรฐานและได้รับ 

การยอมรับจากทั่วโลก 

การออกแบบการสอนมีแบบจ าลองหลากหลายแนวคิด เช่น แบบจ าลองของสถาบันพัฒนาการสอน

สหรัฐอเมริกา (IDI) แบบจ าลองของกาเยบริกส์ และแวกเกอร์ (1992) แบบจ าลองของแคมพ์ มอริสัน และ  

รอส (1994) แบบจ าลองของดิค และคาแร่ (1996) โดยการออกแบบการสอนที่ปากฎในเอกสารนี้เป็น

แบบจ าลองของ Barbara Seel และ Zita Glasgow (1998) โดยการออกแบบการสอนของซีล นั้น จุดเน้น

ส าคัญอยู่ที่ในแต่ละขั้นตอนของ ADDIE MODEL จะใช้ค าถามน า (What must be learn?) การน าส่งข้อมูล  

ซีลจะมองรูปแบบการน าส่งเป็นเทคโนโลยี และซีลให้ความส าคัญกับผลกระทบของการออกแบบการสอน  

การน าสื่ อ ไป ใช้ ด้ ว ย โดย  ADDIE MODEL เป็ นการออกแบบระบบการ เรี ยนการสอน กล่ า วคื อ

กระบวนการพัฒนาโปรแกรมการสอน จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด มีแบบจ าลองจ านวนมากมายที่  

นักออกแบบการสอนใช้ และส าหรับตามความประสงค์ทางการสอนต่างๆ กระบวนการออกแบบการเรียน 

การสอนแบบ ADDIE MODEL สามารถสรุปเป็นขั้นตอนทั่วไปได้เป็น 5 ขั้น ประกอบไปด้วย 

 

            1. Analysis (การวิเคราะห์) 

            2. Design (การออกแบบ) 



            3. Development (การพัฒนา) 

            4. Implementation (การน าไปใช้) 

            5. Evaluation (การประเมินผล) 

 

การออกแบบระบบการสอน ADDIE MODEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประยุกต์ใช้ออกแบบสร้างนวัตกรรม ด้วยกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบ ADDIE 

MODEL ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 

              ขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นรากฐานส าหรับขั้นตอนการออกแบบการสอนขั้นตอนอ่ืนๆ ในระหว่าง

ขั้นตอนนี้ คุณจะต้องระบุปัญหา, ระบุแหล่งของปัญหา และวินิจฉัยค าตอบที่ท าได้ ขั้นตอนนี้อาจประกอบด้วย

เทคนิคการวินิจฉัยเฉพาะ เช่น การวิเคราะห์ความต้องการ(ความจ าเป็น) , การวิเคราะห์งาน, การวิเคราะห์

ภารกิจ ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้มักประกอบด้วย วิธีการแก้ปัญหา และ รายการภารกิจที่จะสอน ผลลัพธ์เหล่านี้

จะถูกน าเข้าไปยังขั้นตอนการออกแบบต่อไป 

4. Implementation (การน าไปใช้) 
 

ADDIE 

MODEL 

3. Development (การพัฒนา) 
 

5. Evaluation (การประเมินผล) 

2. Design (การออกแบบ) 

1. Analysis (การวิเคราะห์) 
 

กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบ ADDIE MODEL  



2. ขั้นการออกแบบ (Design) 

              ขั้นตอนการออกแบบเกี่ยวข้องกับการใช้ผลลัพธ์จากขั้นตอนการวิเคราะห์ เ พ่ือวางแผนกลยุทธ์

ส าหรับพัฒนาการสอน ในระหว่างขั้นตอนนี้คุณจะต้องก าหนดโครงร่างวิธีการให้บรรลุถึงเป้าหมายการสอน  

ซึ่งได้รับการวินิจฉัยในระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์ และขยายผลสารัตถะการสอน ประกอบด้วยรายละเอียด

แต่ละส่วน ดังนี้ 

              2.1. การออกแบบ Courseware (การออกแบบบทเรียน) ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา แบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-test) สื่อ กิจกรรม วิธีการน าเสนอ และ

แบบทดสอบหลังบทเรียน (Post-test) 

              2.2. การออกแบบผังงาน (Flowchart) และการออกแบบบทด าเนินเรื่อง  (Storyboard) 

              2.3. การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) การออกแบบหน้าจอภาพ หมายถึง การจัดพ้ืนที่

ของจอภาพเพ่ือใช้ในการน าเสนอเนื้อหา ภาพ และส่วนประกอบอื่นๆ สิ่งที่ต้องพิจารณา มีดังนี้ 

                    2.3.1. การก าหนดความละเอียดภาพ (Resolution) 

                    2.3.2. การจัดพ้ืนที่แต่ละหน้าจอภาพในการน าเสนอ 

                    2.3.3. การเลือกรูปแบบและขนาดของตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

                    2.3.4. การก าหนดสี ได้แก่ สีของตัวอักษร (Font Color) ,สีของฉากหลัง (Background),สี

ของส่วนอื่นๆ 

                    2.3.5. การก าหนดส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้บทเรียน 

3. ขั้นการพัฒนา (Development)  

    ขั้นตอนการพัฒนาสร้างขึ้นบนบนขั้นตอนการวิเคราะห์และการออกแบบ จุดมุ่งหมายของขั้นตอน

นี้คือ สร้างแผนการสอนและสื่อของบทเรียน ในระหว่างขั้นตอนนี้คุณจะต้องพัฒนาการสอน และสื่อทั้งหมด 

ที่ใช้ในการสอน และเอกสารสนับสนุนต่างๆ สิ่งเหล่านี้อาจจะประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ (เช่น เครื่องมือ 

สถานการณ์จ าลอง) และซอฟต์แวร์ (เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน) ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน 

ดังนี้  (ขั้นตอนการสร้าง/เขียนโปรแกรมและผลิตเอกสารประกอบการเรียน)   

     3.1. การเตรียมการ เกี่ยวกับองค์ประกอบดังนี้ 

                      3.1.1 การเตรียมข้อความ 

                      3.2.2 การเตรียมภาพ 

                      3.1.3 การเตรียมเสียง 

                      3.1.4 การเตรียมโปรแกรมจัดการบทเรียน 



     3.2. การสร้างบทเรียน หลังจากได้เตรียมข้อความ ภาพ เสียง และส่วนอ่ืน เรียบร้อยแล้ว  

ขั้นต่อไปเป็นการสร้างบทเรียน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการ เพ่ือเปลี่ยน story board ให้กลายเป็น

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

     3.3. การสร้างเอกสารประกอบการเรียน หลังจากสร้างบทเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขั้นต่อไปจะ

เป็นการตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณ์ข้ันต้นของบทเรียน หลังจากท่ีได้สื่อต้นแบบ (Prototype) แล้วนัก

อออกแบบการสอนจะต้องน าสื่อไปประเมินผลเพ่ือพัฒนา (Formative Evaluation) ซึ่งจะต้องน าไปให้

ผู้เชี่ยวชาญประเมินสื่อต้นแบบที่ได้นั้นก่อนการน าไปทดลองกับกลุ่มทดลอง และน าเข้าสู่ขั้นตอนการทดลองใช้

กับผู้เรียน (Student Tryouts) โดยทดสอง 3 กลุ่มดังนี ้

            3.3.1 Tutorial Tryout (1:1) ใช้สื่อต้นแบบที่ผลิตได้กับรายบุคคลในขั้นตอนนี้ตรวจสอบ

ความถูกผิดของเนื้อหา (Content) ภาษา ภาพ เสียง เพ่ือตรวจสอบว่าสื่อที่ผลิตสามารถสอนได้หรือไม่ 

                       3.3.2 Small Group Tryout (1:10) เพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่องของเวลา และกลุ่มของการ

เรียนรู้เมื่อน าสื่อมาใช้กับกลุ่ม โดยผู้สอนจะต้องดู การมีปฏิสัมพันธ์ของเด็กต่อสื่อ 

             3.3.3 Operation Tryout (1:30) ทดลองภายใต้เงื่อนไขที่ถูกจ าลองสถานการณ์ สภาพ 

แวดล้อมการเรียนจริง ผลของ 80/80 จะเกิดขึ้น ณ ตอนนี้ โดยยจะดูความพึงพอใจของการเรียน เป็นต้น  

 

4. ขั้นการน าไปใช้ (Implementation) 

    เป็นขัน้ตอนการด าเนินการให้เป็นผล หมายถึงการน าส่งที่แท้จริงของการสอน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ

ชั้นเรียน หรือห้องทดลอง หรือรูปแบบใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานก็ตาม จุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้คือการน าส่งการ

สอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขั้นตอนนี้จะต้องให้การส่งเสริมความเข้าใจของผู้เรียนในสารปัจจัย

ต่างๆ, สนับสนุนการเรียนรอบรู้ของผู้เรียนในวัตถุประสงค์ต่างๆ และ เป็นหลักประกันในการถ่ายโอนความรู้

ของผู้เรียนจากสภาพแวดล้อมการเรียนไปยังการงานได้เป็นการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ไปใช้ โดยใช้กับ  

กลุ่มตัวอย่างมาย เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียนในขั้นต้น หลังจากนั้น จึงท าการปรับปรุงแก้ไข

ก่อนที่จะน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ความเหมาะสมและประสิทธิภาพ 

5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 

               ในขั้นตอนของการประเมินนี้ ค าถามที่ต้องตอบให้ได้คือ 

                - เราได้แก้ปัญหาได้แล้วใช่ไหม 

                - ผลที่ได้คืออะไร 

                - สิ่งจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงคืออะไร 



     การประเมินหลังการสอน (Summative evaluation) เมื่อผู้เรียนได้เรียนด้วยสื่อที่สามารถ

แก้ปัญหาการเรียนที่เกิดขึ้น ผลที่ได้หลังจากการเรียนแล้วเป็นอย่างไร โดยทดสอบกับแบบทดสอบหลังเรียน 

เป็นต้น 

บทสรุป  

 การออกแบบการสอนมีแบบจ าลองหลากหลายแนวคิด ผู้ศึกษาได้สังเคราะห์ผ่านขั้นตอนการสร้าง

อย่างมีระบบและมีวิธีการที่เหมาะสม โดยศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบด้วยกระบวนการ ADDIE 

MODEL 5 ขั้นตอน (Welty, G. 2007 : 40-41) ตามล าดับ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ (Analysis) 2) การออกแบบ 

(Design) 3) กา ร พัฒนา  (Development) 4) กา รน า ไป ใ ช้  ( Implementation) 5) กา รประ เมิ นผล 

(Evaluation) การออกแบบการสอนจุดเน้นส าคัญอยู่ที่ในแต่ละขั้นตอนของ ADDIE MODEL จะใช้ค าถามน า 

(What must be learn?) การน าส่งข้อมูล มองรูปแบบการน าส่งเป็นเทคโนโลยี และให้ความส าคัญกับ

ผลกระทบของการออกแบบการสอน การน าสื่อไปใช้ด้วยโดย ADDIE MODEL เป็นการออกแบบระบบ 

การเรียนการสอน กล่าวคือกระบวนการพัฒนาโปรแกรมการสอน จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด มีแบบจ าลอง

จ านวนมากมายที่นักออกแบบการสอนใช้ และส าหรับตามความประสงค์ทางการสอนต่างๆ เช่น เอกสาร

ประกอบการสอน การสร้างสื่อมัลติมีเดีย การพัฒนาเว็บไซต์ และการออกแบบระบบงาน เป็นต้น 
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