
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การวิจยัเร่ือง ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยเสนอแนวคิดเป็นล าดบั ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร 

ตอนท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกบัการฝึกอบรม 
 ตอนท่ี 3 แนวคิดการออกแบบการการสอน 
 ตอนท่ี 4 แนวคิดการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  
 ตอนท่ี 5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ตอนท่ี 6 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตอนที่ 1 แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสูตร 

 ความหมายของหลกัสูตร 

 ค าว่า “หลกัสูตร” มาจากค าในภาษาองักฤษว่า “curriculum” ซ่ึงมีรากศพัท์มาจากภาษา
ลาตินว่า “currere” หมายถึง เสน้ทางท่ีใชว้ิ่งแข่ง ต่อมาไดน้ าศพัท์น้ีมาใชท้างการศึกษาว่า “running 
sequence or learning experience” (บุญเล้ียง  ทุมทอง, 2554: 5) การท่ีเปรียบเทียบหลกัสูตรกับ
เสน้ทางท่ีใชว้ิ่งแข่งอาจเน่ืองมาจากการท่ีผูเ้รียนจะส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรใดก็ตาม จะตอ้งฟัน
ฝ่าประสบการณ์การเรียนรู้ตามล าดบัขั้นท่ีก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร เช่นเดียวกบันักวิ่งท่ีตอ้งวิ่งแข่ง
และ   ฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่ชยัชนะและความส าเร็จ 
 กู๊ด (Good, 1973 อา้งถึงใน นิตยา เปล้ืองนุช, 2554: 4) ไดใ้ห้ความหมายของหลกัสูตรไว ้        
3 ประการ คือ 
 1) หลกัสูตร คือ เน้ือหาวิชาท่ีจดัไวเ้ป็นระบบ ให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา เช่น หลกัสูตรภาษาไทย 
หลกัสูตรคณิตศาสตร์ เป็นตน้ ซ่ึงก็คือหลกัสูตรเป็นวิชา 
 2) หลกัสูตร คือ เคา้โครงของเน้ือหาหรือขอ้บ่งช้ีเฉพาะท่ีจะตอ้งสอน ซ่ึงทางโรงเรียนตอ้ง
จดัใหแ้ก่นกัเรียน เพื่อใหม้ีความรู้ การศึกษาแต่ละระดบั หรือไดรั้บวุฒิบตัรเพื่อสามารถเขา้ศึกษาต่อ
ในสายอาชีพต่อไป ความหมายในขอ้น้ี จึงหมายถึงหลกัสูตรทั้งฉบบัซ่ึงรวมทุกวิชาไดด้ว้ยกนั 
 3) หลกัสูตร คือ กลุ่มวิชาและประสบการณ์ท่ีก  าหนดไว ้นักเรียนจะตอ้งไดเ้ล่าเรียนภายใต้
การแนะน าของโรงเรียน และสถาบันท่ีศึกษา ความหมายในข้อน้ี คือ หลักสูตรทั้ งฉบับซ่ึง
ประกอบดว้ยเน้ือหาวิชาส่วนหน่ึง และประสบการณ์อีกส่วนหน่ึง 
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 สงดั อุทรนนัท ์(2532: 8) ไดจ้ดัหมวดหมู่ความหมายของหลกัสูตรว่ามี 8 อยา่ง ดงัน้ี 
1) หลกัสูตร หมายถึง กระบวนการหรือรายการเน้ือหาท่ีจัดสอนไวใ้นโรงเรียน เช่น 

หลักสูตรคือรายการของส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงเด็กหรือเยาวชนต้องท าเพื่อประสบการณ์การพฒันา
ความสามารถท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมส าหรับการด ารงชีวิตในวยัผูใ้หญ่ 

2) หลกัสูตร หมายถึง กลุ่มประสบการณ์ท่ีสถานศึกษาจดัใหผู้เ้รียน เช่น หลกัสูตร หมายถึง
ระบบการเรียน และมวลประสบการณ์ ท่ีผูเ้รียนไดรั้บภายใตก้ารจดัการของโรงเรียน 

3) หลกัสูตร หมายถึง กิจกรรมการสอนชนิดต่าง ๆ ท่ีเตรียมการไวแ้ละจดัให้แก่นักเรียน
โดยโรงเรียนและระบบโรงเรียน 

4) หลกัสูตร หมายถึง ส่ิงท่ีสังคมคาดหมายหรือมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนไดรั้บ เช่น หลกัสูตร คือ   
การเตรียมการก่อนท่ีจะด าเนินการจดัการเรียนการสอน ในส่วนของการจดัล  าดบัเน้ือหาวิชา การ
เลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสมส าหรับน ามาสอน การเลือกวสัดุอุปกรณ์ รวมทั้งกฎเกณฑ์ในการจดักลุ่ม
เพื่อใหผ้ลการสอนไดผ้ลมากท่ีสุด 

5) หลกัสูตร หมายถึง ส่ือกลางท่ีจะน าผูเ้รียนไปสู่ปลายทาง เช่น หลกัสูตร คือ วิธีการเตรียม
เยาวชน ใหม้ีส่วนร่วมในฐานะท่ีเป็นสมาชิกท่ีสามารถสร้างผลผลิตใหแ้ก่สงัคมของเรา 

6) หลกัสูตร หมายถึง ขอ้ผกูพนัระหว่าง ผูเ้รียนกบัผูส้อนและส่ิงแวดลอ้มทางการเรียน 
ความหมายของหลกัสูตรในลกัษณะน้ี จะมีความหมายคลา้ยกบัสัญญา ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงท่ีท าไว  ้ จะเป็นข้อผูกพนัท่ีผูเ้รียนกระท าร่วมกบัผูส้อน  เพื่อนเรียน ส่ิงแวดลอ้ม วสัดุ
อุปกรณ์การเรียน ความคิดหรือสญัญาต่าง ๆ 

7) หลกัสูตร หมายถึง กระบวนการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างนกัเรียนกบัครู และเน้ือหาสาระซ่ึง 
ประกอบด้วย ข้อมูล ทักษะ และค่านิยม เพื่อน าไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีก  าหนดไว้ เป็นให้
ความหมายของกลุ่มอาจารย ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

8) หลกัสูตร หมายถึง แผนงานท่ีวางไวล่้วงหน้า หมายถึงหลกัสูตรท่ีเขียนไวอ้ย่างเป็น      
ลายลกัษณ์อกัษร ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางท่ีจะน าเด็ก ไปสู่จุดหมายของการศึกษา 
 จากข้อมูลเบ้ืองต้นสรุปได้ว่าหลกัสูตร หมายถึง เอกสาร  ข้อก าหนดเก่ียวกับมวล
ประสบการณ์ ท่ีเขียนข้ึนส าหรับเป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์ เพื่อให้ผูเ้รียนพฒันาใน
แนวทางท่ีตอ้งการ 
 องคป์ระกอบของหลักสูตร 

 บุญเล้ียง  ทุมทอง (2554: 15-16) กล่าวว่าองค์ประกอบของหลกัสูตรจะช่วยให้ผูใ้ช้
หลกัสูตรสามารถน าหลกัสูตรไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบท่ีส าคญัของหลกัสูตร มี
ดงัน้ี  
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 1) จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร หมายถึง ความคาดหวงัท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในตวัผูท่ี้จะผ่าน
หลกัสูตร จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรมีความส าคญัเพราะเป็นตวัก  าหนดทิศทางและขอบเขตในการให้
การศึกษาแก่ผูเ้รียน ช่วยในการเลือกเน้ือหาและกิจกรรม ตลอดจนเป็นมาตรการอย่างหน่ึงใน      
การประเมินผล จุดมุ่งหมายของการศึกษามีอยู่หลายระดบั ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมายระดบัหลกัสูตรซ่ึง
เป็นจุดมุ่งหมายท่ีบอกใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรู้เป้าหมายของหลกัสูตรนั้น ๆ จุดมุ่งหมายของกลุ่มวิชา วิชา
แต่ละกลุ่มจะสร้างคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัให้กบัผูเ้รียน ดงันั้น แต่ละกลุ่มวิชาจึงมีการก าหนด
จุดมุ่งหมายไวต่้างกนั จุดมุ่งหมายรายวิชาเป็นจุดมุ่งหมายท่ีละเอียดจ าเพาะเจาะจงกว่าจุดมุ่งหมาย
กลุ่มวิชา ผูส้อนรายวิชาจะก าหนดจุดมุ่งหมายในการสอนเน้ือหาแต่ละบท แต่ละตอนข้ึนในรูปของ
จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม แมว้่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาจะมีหลายระดบัดงักล่าวแลว้ จุดมุ่งหมาย
ทุกระดบัยอ่มสอดคลอ้งกนัและน าไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกนั 
 2) เน้ือหา เม่ือก  าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแลว้ กิจกรรมขั้นต่อไปคือ การเลือกเน้ือหา 
ประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีก  าหนดไว ้โดย
ด าเนินการตั้งแต่การเลือกเน้ือหาสาระและประสบการณ์ การเรียงล  าดับเน้ือหา พร้อมทั้งการ
ก าหนดเวลาเรียนท่ีเหมาะสม 
 3) การน าหลกัสูตรไปใช ้เป็นการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง 
ๆ เช่น การจัดท าเอกสารประกอบการใช้หลกัสูตร การจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม การด าเนินการสอน เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดในขั้นตอนการน าหลกัสูตรไปใช ้เพราะ
หลกัสูตรจะไดผ้ลหรือไม่ข้ึนอยู่ก ับพฤติกรรมการสอนของครู ครูผูส้อนจะตอ้งมีความรู้ในดา้น       
การถ่ายทอดเน้ือหาความรู้ การวดัและประเมินผล จึงท าใหก้ารเรียนบรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร 
 4) การประเมินหลักสูตร คือ การหาค าตอบว่า หลักสูตรเป็นไปตามท่ีก  าหนดไว้ใน
จุดมุ่งหมายหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด และอะไรเป็นสาเหตุ  
 ไพบูลย ์อ่อนมัง่ และคณะ (2557: 18) กล่าวว่าในการจัดท าหลกัสูตร จะต้องก าหนด
องคป์ระกอบท่ีส าคญัเพื่อใหห้ลกัสูตรมีความสมบูรณ์ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้
เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงองคป์ระกอบของหลกัสูตรท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
 1) แนวคิดของหลักสูตร เป็นการระบุแนวคิดส าคัญในการพัฒนาผูเ้รียนให้มีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 2) วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร เป็นการระบุความมุ่งหมายท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ
ใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน 
 3) โครงสร้างเน้ือหาหลกัสูตร เป็นส่วนท่ีระบุโครงสร้างเน้ือหา ท่ีเป็นสาระการเรียนรู้
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะตามท่ีก  าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
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 4) กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการระบุวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนใหม้ีคุณลกัษณะตามท่ีก  าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 5) ส่ือการเรียนรู้ เป็นการระบุส่ือ หรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมใหก้ารจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 6) การวดัและประเมินผล เป็นการระบุกระบวนการรวบรวมขอ้มูลเพื่อตรวจสอบว่า ผูเ้รียน
มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีก  าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรหรือไม่ อยา่งไร และน า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
 ความส าคญัของหลกัสูตร 

 หลกัสูตรเป็นองคป์ระกอบอนัส าคญัยิง่อยา่งหน่ึงของการจดัการศึกษา เพราะหลกัสูตรจะ
เป็นโครงร่างก าหนดไวว้่าเด็กจะไดรั้บประสบการณ์อะไรบา้ง และหลกัสูตรเป็นแนวทางท่ีจะสร้าง
ความเจริญเติบโตให้แก่ผูเ้รียน และเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นโฉมหน้าของสังคมในอนาคตว่าจะเป็น
อย่างไร     การจัดการศึกษาจะไม่มีว ันส าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา  ถ้า
ปราศจากหลกัสูตร หลกัสูตรจึงเปรียบเสมือนหวัใจส าคญัของการศึกษา (สุนีย ์ ภู่พนัธุ,์  2546 :16)  
 นอกจากน้ี ธ ารง  บวัศรี (2532 : 9) และ ใจทิพย ์เช้ือรัตนพงษ์ ( 2539 : 10 ) ไดเ้สนอแนวคิด
เก่ียวกบัความส าคญัของหลกัสูตรไวส้อดคลอ้งกนัว่า หลกัสูตรมีความส าคญัต่อการศึกษา และมี
ความส าคญัต่อการสอน ดงัน้ี ความส าคญัต่อการศึกษาหลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือท่ีถ่ายทอดเจตนารมณ์
หรือเป้าประสงคข์องการศึกษาของชาติลงสู่การปฏิบติั  อาจกล่าวไดว้่าหลกัสูตรคือส่ิงท่ีน าเอาความ
มุ่งหมายและนโยบายการศึกษาไปแปลงเป็นการกระท าขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนหรือสถานศึกษา  ถา้
จะกล่าวว่าหลกัสูตรคือหวัใจของการศึกษาก็คงไม่ผดิ เพราะถา้ปราศจากหลกัสูตร การศึกษาก็ย่อม
ด าเนินไปไม่ได ้ความส าคญัต่อการเรียนการสอนนั้น คือการน าหลกัสูตรไปแปลงเป็นภาคปฏิบติั
จริง ๆ เหมือนกบัการท่ีช่างลงมือสร้างบา้นโดยการตอกเข็มท าฐานราก  ก่อโครงสร้าง และส่วนอ่ืน 
ๆ จนเป็นบา้นข้ึนมาในท่ีสุด ช่างตอ้งอาศยัแบบแปลนช่วยในการก่อสร้างฉันใด ผูเ้รียนผูส้อนก็
จ  าเป็นตอ้งอาศยัหลกัสูตรเพ่ือช่วยในการเรียนการสอนฉันนั้น หลกัสูตรจึงมีความส าคญัต่อการ
เรียนการสอนอยา่งยิง่ และเป็นความจ าเป็นท่ีครูผูส้อนจะตอ้งศึกษาหลกัสูตรให้เขา้ใจอย่างถ่องแท ้
พร้อมทั้งช่วยใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจดว้ยนอกจากน้ี  อุทยั บุญประเสริฐ (2540 : 8) ไดใ้หค้วามส าคญั
ของหลกัสูตรไวว้่า หลกัสูตรเป็นธงในการจดัการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นแผน
แม่บทก ากบัการท างาน 

จากความส าคญัของหลกัสูตรดงักล่าวสรุปไดว้่า หลกัสูตร เป็นหัวใจส าคญัของการศึกษา   
เป็นจุดมุ่งหมายส าคญัของการจดัการศึกษาเป็นการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัจริง เพื่อให้ผูเ้รียน
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา 
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การพฒันาหลกัสูตร 

 การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการจดัท าหลกัสูตร หรือ
การปรับปรุงหลกัสูตรท่ีมีอยู่ให้สอดคลอ้งกบับริบททางสังคมเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีพฤติกรรม
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน การพฒันาหลกัสูตรเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวท่ีมีความส าคัญต่อ        
การก าหนดแนวทางในการจดัการศึกษา 
 การพฒันาหลกัสูตรเป็นการปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงหลกัสูตร ในการวางแผน
พฒันาหลกัสูตรนั้นตอ้งค านึงถึงสงัคม ปรัชญาการศึกษา และผูเ้รียน ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้  
รูปแบบของการพฒันาหลกัสูตรส่วนมากจะมาจากแนวคิดของนักการศึกษาต่างประเทศ ซ่ึงแต่ละ
รูปแบบจะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกันออกไป แต่กระบวนการและขั้นตอนควรประกอบด้วย
การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานซ่ึงประกอบดว้ย ปรัชญาการศึกษา ผูเ้รียน สังคม สภาพแวดลอ้ม
และเทคโนโลยอ่ืีนๆ เพ่ือน ามาก าหนดจุดมุ่งหมาย เลือกเน้ือหาสาระ และประสบการณ์การเรียนรู้
จดัลงในหลกัสูตรแลว้ น าหลกัสูตรไปทดลองใชเ้พื่อหาขอ้บกพร่อง เพื่อน ามาแกไ้ขให้ไดห้ลกัสูตร
ท่ีสมบูรณ์และน าไปใช ้สุดทา้ยท าการประเมินหลกัสูตรและน าผลจากการประเมินไปปรับปรุง
แกไ้ขหลกัสูตรต่อไป 
 รูปแบบในการพฒันาหลกัสูตร 

 1. รูปการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคดิของไทเลอร์ (Tyler) 

 ไทเลอร์ (Tyler, 1971 อา้งถึงใน ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์, 2558: 77) ไดน้ าเสนอแนวคิดพ้ืนฐาน
เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรไวใ้นหนังสือ เร่ือง Basic Principles of Curriculum and Instruction 
โดยระบุว่าในการพฒันาหลกัสูตรนั้นตอ้งตอบค าถามใหไ้ดท้ั้ง 4 ขอ้คือ 

1.1 จุดมุ่งหมายทางการศึกษา อะไรบา้งท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 
1.2 ประสบการณ์ทางการศึกษา อะไรบา้งท่ีจะตอ้งจดัให ้เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 
1.3 จะจดัประสบการณ์ทางการศึกษาอยา่งไร จึงจะท าใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพ 

 1.4 ประเมินประสิทธิภาพของการจดัประสบการณ์การเรียนอย่างไร จึงจะทราบไดว้่า
ผูเ้รียนไดบ้รรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 

จากค าถามพ้ืนฐานทั้ง 4 ขอ้ ช้ีใหเ้ห็นว่า การพฒันาหลกัสูตรในแต่ละขั้นตอน ตอ้งค านึงถึง 
การก าหนดจุดมุ่งหมาย การก าหนดประสบการณ์ การจัดประสบการณ์ และการประเมินผล        
การเรียนรู้ ไทเลอร์ (Tyler, 1971 อา้งถึงใน วิชยั  วงษ์ใหญ่, 2554: 45-48) มีความเห็นว่าในการจดั
หลกัสูตรนั้น ควรจะตอบค าถามท่ีเป็นพ้ืนฐาน 4 ประการใหไ้ดเ้สียก่อน และจะตอ้งถามเรียงกนัทีละ
ขอ้ตามล าดบั ฉะนั้นการตั้งจุดประสงคใ์นขอ้แรกจึงส าคญัท่ีสุด เพราะค าถามอีก 3 ขอ้นั้น ข้ึนอยู่กบั
จุดประสงคข์อ้แรกท่ีก  าหนด 
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การก าหนดจุดประสงคน์ั้น  ไทเลอร์ไดเ้สนอแนะว่าควรศกึษาสภาพสงัคมดว้ย สงัคม
ตอ้งการอะไร และมีความคาดหวงัว่าตอ้งการใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอยา่งไร ซ่ึงปัจจุบนัแนวคิดวิธี
การศึกษาสงัคมเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงนกัพฒันาหลกัสูตรและการสอน สามารถเลือกและน ามา
ปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการจะศึกษา 

การเลือกและจดัประสบการณ์การเรียน ท่ีคาดหวงัว่าจะใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์นั้น
อยา่งไร มีกิจกรรมท่ีจดัทั้งในการเรียนการสอนและส่วนเสริมหลกัสูตรนั้นอยา่งไร ทั้งน้ีก็เพ่ือจะให้
กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปเพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายท่ีก  าหนดไว ้ ไทเลอร์ไดเ้สนอเกณฑ์
ในการพิจารณาเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ ไวด้งัน้ี 

1) ผูเ้รียนควรไดมี้โอกาสฝึกกิจกรรมและเรียนรู้เน้ือหาตามท่ีระบุไวใ้นจุดประสงค ์
2) กิจกรรมและประสบการณ์นั้นควรจะท าใหผู้เ้รียนพอใจท่ีจะพึงปฏิบติัตามพฤติกรรมท่ี

ไดร้ะบุไวใ้นจุดประสงค ์
3) กิจกรรมและประสบการณ์นั้นควรจะอยูใ่นข่ายความพอใจและความสามารถท่ีจะพึง

ปฏิบติัได ้
4) กิจกรรมและประสบการณ์หลายๆ ดา้นของการเรียนรู้อาจน าไปสู่จุดประสงคท่ี์ก  าหนด

ไวเ้พียงขอ้เดียวก็ได ้
5) ในท านองเดียวกนั กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เพียงหน่ึงอยา่งอาจตอบสนอง

วตัถุประสงคห์ลายๆ ขอ้ได ้
นอกจากน้ีไทเลอร์ยงัเนน้เก่ียวกบัการพิจารณาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ว่าตอ้ง

ค านึงถึงความสมัพนัธใ์นดา้นเวลาต่อเวลา และเน้ือหาต่อเน้ือหา เรียกว่าเป็นความสมัพนัธแ์บบ
แนวตั้ง (vertical) กบัแนวนอน (horizontal) ซ่ึงมีเกณฑก์ารจดัดงัน้ี 

1) ความต่อเน่ือง (continuity) หมายถึง ความสมัพนัธใ์นแนวตั้งของส่วนองคป์ระกอบ
หลกัสูตร จากระดบัหน่ึงไปยงัอีกระดบัหน่ึงท่ีสูงข้ึนไป เช่น ในวิชาทกัษะ ตอ้งเปิดโอกาสใหมี้การ
ฝึกทกัษะในกิจกรรมและประสบการณ์บ่อย ๆ และต่อเน่ืองกนั 

2) การจดัช่วงล าดบั (sequence) หมายถึง ความสมัพนัธแ์นวตั้งของส่วนองคป์ระกอบหลกั
ของตวัหลกัสูตร จากส่ิงท่ีมีความง่ายไปสู่ส่ิงท่ีมีความยาก ดงันั้นการจดักิจกรรมและประสบการณ์
ใหม้ีการเรียงล าดบัก่อนหลงั เพื่อใหไ้ดเ้รียนเน้ือหาท่ีลึกซ้ึงยิง่ข้ึน 

3) การบูรณาการ (integration) หมายถึง ความสมัพนัธก์นัแนวนอนและองคป์ระกอบหลกั
ของตวัหลกัสูตร จากหวัขอ้เน้ือหาหน่ึงไปยงัอีกหวัขอ้เน้ือหาหน่ึงของรายวิชา หรือจากรายวิชาหน่ึง
ไปยงัรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั การจดัประสบการณ์จึงควรเป็นในลกัษณะท่ีช่วยใหผู้เ้รียน
ไดเ้พ่ิมพูนความคิดเห็นและไดแ้สดงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกนั เน้ือหาท่ีเรียนเป็นการเพ่ิม
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ความสามารถทั้งหมดของผูเ้รียนท่ีจะไดใ้ชป้ระสบการณ์ไดใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ กนั ประสบการณ์
การเรียนรู้จึงเป็นปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนกบัสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม 

การประเมินผลไทเลอร์ระบุว่า จะตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์และเพื่อท่ีจะตรวจสอบดู
ว่าการจดัการเรียนการสอนไดบ้รรลุตามจุดประสงคท่ี์ก  าหนดไวห้รือไม่ สมควรจะมกีารปรับแกใ้น
ส่วนใดบา้ง โดยพิจารณาจากส่ิงต่อไปน้ี 

1) ก าหนดจุดประสงคท่ี์จะวดัและพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
2) วดัและวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีจะท าใหเ้กิดพฤติกรรมเหล่านั้น 
3) ศึกษาส ารวจขอ้มูลเพ่ือสร้างเคร่ืองมือท่ีจะวดัพฤติกรรมเหล่านั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4) ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวดัโดยใชเ้กณฑพิ์จารณาดงัน้ี 
 4.1) ความเป็นปรนยั (objectivity) 
 4.2) ความเช่ือมัน่หรือความเท่ียง (reliability) 
 4.3) ความเท่ียงตรงหรือความตรง (validity) 
5) การพจิารณาผลการประเมินใหเ้ป็นประโยชน์ เพ่ืออธิบายผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

หรือกลุ่ม การอธิบายถึงส่วนดีของหลกัสูตรหรือส่ิงท่ีจะตอ้งปรับแก ้เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 
 2. การพฒันาหลกัสูตรตามแนวคดิของทาบา (Taba) 

 แนวคิดของทาบา ในการพฒันาหลกัสูตร มีความเช่ือว่าหลกัสูตรควรไดรั้บการออกแบบ
โดยครูผูส้อนมากกว่าพฒันาจากองคก์รท่ีอยูใ่นระดบัสูง การพฒันาหลกัสูตรมีขั้นตอนดงัน้ี (Taba, 
1962 อา้งถึงในบุญเล้ียง  ทุมทอง, 2554: 184-187) 
  1) การวินิจฉัยความตอ้งการจ าเป็น (diagnosis needs) โดยผูท่ี้ท าการพฒันาหลกัสูตร
จะตอ้งศึกษาความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียน และสงัคม เช่น พ้ืนฐานของผูเ้รียน ทุนทางสังคม และ
วฒันธรรมเป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือน าขอ้มูลมาก าหนดเน้ือหาของหลกัสูตร และป้องกนัปัญหาการสอนใน
ส่ิงท่ีผูเ้รียนไดมี้ความรู้ในประเด็นนั้น ๆ แลว้ 
  2) การก าหนดวตัถุประสงค์ ซ่ึงทาบา ไดจ้  าแนกวตัถุประสงค์ออกเป็น 2 ชนิด คือ 
วตัถุประสงคท่ี์เป็นผลลพัธอ์ยา่งกวา้ง ๆ และวตัถุประสงค์เฉพาะ ซ่ึงจะเขียนอธิบายพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนตามท่ีก  าหนดไวใ้นรายวิชา และใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียน และสงัคม 
  3) การคดัเลือกเน้ือหาสาระ จะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ก  าหนด และมีความ
ตรงตามวตัถุประสงค ์ทั้งเลือกเน้ือหาท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน โดยผูส้อนจะตอ้งคน้หาแนวทางใน  
การก าหนดสาระท่ีส าคญัท่ีท าใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมโยงสาระความรู้ในหลกัสูตรได ้
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  4) การจัดองค์ประกอบของเน้ือหา จะต้องจัดให้สอดคลอ้งกับล าดับในการเรียนรู้       
วุฒิภาวะ และความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน นอกจากน้ีจะตอ้งก าหนดเกณฑ์ในการสอนท่ี
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนการสะทอ้นกลบัให้กบัผูเ้รียนเพื่อให้เกิดการพฒันา 
ดงันั้น ในการเตรียมการสอนจ าเป็นท่ีผูส้อนจะตอ้งเตรียมวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
  5) การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นขั้นตอนในการสรรหาวิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและลกัษณะของผูเ้รียน 
  6) การจดัองคป์ระกอบของประสบการณ์การเรียนรู้ ผูพ้ฒันาหลกัสูตรจะตอ้งค านึงถึง
ยุทธศาสตร์การสอนท่ีส าคัญ คือการพฒันากระบวนการสร้างมโนทัศน์ และค านึงถึงความ
สอดคลอ้งของเน้ือหาสาระกบัประสบการณ์การเรียนรู้และความสนใจของผูเ้รียน ตลอดจนสามารถ
ตอบสนองต่อความแตกต่างของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
  7) การประเมินผลและวิธีการประเมินผล เป็นขั้นตอนท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
พฒันาหลกัสูตร ซ่ึงผูส้อนสามารถน าขอ้มูลในการประเมินผลไปใชเ้พ่ือการวิเคราะห์ผูเ้รียน ทั้งน้ี
เพื่อประโยชน์ในการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ และตัดสินใจเลือกวิธีการสอนท่ีส่งเสริม
ความส าเร็จในการเรียนรู้ และสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน ดงันั้นนักพฒันาหลกัสูตรและผูส้อนจะตอ้ง
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร โดยพิจารณาวิธีการประเมิน
คุณภาพของการเรียนรู้ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 
 จากการพฒันาหลกัสูตรแนวคิดของทาบาจะเร่ิมท่ีจุดใดจุดหน่ึงก่อนก็ได ้แต่เม่ือเร่ิมท่ีจุดใด
แลว้จะตอ้งท าการศึกษาให้ครบกระบวนการทั้ง 7 ขั้นตอน จุดเด่นในแนวคิดของทาบา คือ เร่ือง
ยทุธวิธีการสอน (teaching strategies) และประสบการณ์การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีตอ้งค านึงถึง 
มีอยู ่2 ประการ คือ (วิชยั  วงษใ์หญ่, 2554: 49-53) 
  1) ยทุธวิธีการสอนและประสบการณ์เรียนรู้ เป็นเคร่ืองก าหนดสถานการณ์ เง่ือนไขการ
เรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง มีวตัถุประสงค์เก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนเป็น
ผลผลิต ดงันั้น การจดัรูปแบบของการเรียนการสอนตอ้งแสดงล าดบัขั้นตอนของการเรียนรู้ดว้ย 
  2) ยุทธวิธีการสอนเป็นส่ิงท่ีหลอมรวมหลายส่ิงหลายอย่างมาไวด้ว้ยกนั การพิจารณา
ตดัสินใจเก่ียวกบัยทุธวิธีการสอนควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
   2.1) การจดัเน้ือหา ตอ้งก  าหนดใหช้ดัเจนว่ารายวิชานั้นๆ มุ่งให้ผูเ้รียนเรียนรู้แบบ
ใด กวา้งหรือลึกมากนอ้ยเพียงใด และไดเ้รียงล าดบัเน้ือหาวิชาไวอ้ย่างไร การก าหนดโครงสร้างได้
กระท าชดัเจนสอดคลอ้งกบัโครงสร้างในระดบัใด เพราะแต่ละระดบัมีจุดประสงค์ เน้ือหาสาระท่ีมี
ความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธก์นั 
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   2.2) หน่วยการเรียน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ท่ีบ่งช้ีถึงการวดัและประเมินได้
ชดัเจน มีรายละเอียดและมีความยืดหยุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการเรียนและท ากิจกรรมตามความตอ้งการและความสนใจ การตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของ
ผูเ้รียนจะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในการพฒันากระบวนการเรียนไดเ้ป็นล าดบัขั้นตอนเพ่ือน าไปสู่     
ขอ้คน้พบ  
 3. การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ เซย์เลอร์ อเล็กซานเตอร์ และเลวิส (Saylor, 
Alexander and Lewis) 
 การพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของ เซยเ์ลอร์ อเลก็ซานเตอร์ และเลวิส (Saylor, Alexander 
and Lewis, 1981 อา้งถึงใน ไพบูลย ์อ่อนมัง่ และคณะ, 2557: 17) ไดเ้สนอรูปแบบ GDIE ซ่ึงมี
ขั้นตอนการพฒันาดงัน้ี 
  1) การก าหนดเป้าหมายของหลกัสูตร (Goals: G) โดยพิจารณาใน 4 ประเด็นหลกั คือ 
พฒันาการส่วนบุคคล สมรรถนะทางสังคม ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น ส่วนประเด็นอ่ืนๆ ใหพ้ิจารณาตามความเหมาะสมของผูเ้รียนและลกัษณะทางสังคม ซ่ึง
การก าหนดเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย และขอบเขต จะพิจารณาจากตวัแปรภายนอก เช่น ทศันคติและ
ความต้องการของสังคม ข้อบังคับและกฎหมายของรัฐ ข้อค้นพบจากงานวิจัย ปรัชญาของ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร เป็นตน้ 
  2) การออกแบบหลกัสูตร (Design: D) เป็นขั้นตอนของการตดัสินใจเลือกเน้ือหาสาระ
และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ลกัษณะของสงัคม และปรัชญาการศึกษา 
  3) การน าหลกัสูตรไปใช ้(Implementation: I) เป็นขั้นตอนท่ีครูผูส้อนจะตอ้งวางแผน
และจดัการสอนตามรูปแบบท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร โดยเลือกวิธีการสอนและอุปกรณ์การสอนท่ี
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามท่ีไดก้  าหนด 
  4) การประเมินผลหลกัสูตร (Evaluation: E) ครูผูส้อนจะตอ้งเลือกวิธีการประเมินผลท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ สามารถตรวจสอบความส าเร็จของหลกัสูตร ซ่ึงการ
ประเมินผลมีทั้งการประเมินผลระหว่างการด าเนินเนินการ และการประเมินสรุป ทั้งน้ีเพ่ือน าผลท่ี
ไดไ้ปปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรต่อไป 

 ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร 
 การพฒันาหลกัสูตร ประกอบดว้ยขั้นตอนในการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี (Tyler, 1949; 
Taba, 1962 อา้งถึงใน ไพบูลย ์ อ่อนมัง่ และคณะ, 2557: 18-23)  
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 1) การวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน เป็นขั้นตอนของการศึกษาขอ้มูลท่ีมีความจ าเป็นต่อการ
พฒันาหลกัสูตร ไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้นผูเ้รียน เช่น ภูมิหลงัของผูเ้รียน ความตอ้งการ สมรรถนะของ
ผูเ้รียนและสมรรถนะหรือพฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้เกิดข้ึน ขอ้มูลในบริบททางสังคม เช่น ค่านิยม 
ความเช่ือ  แนวทางการด าเนินชีวิต ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้เสนอแนะ
ของนักวิชาการหรือผูเ้ช่ียวชาญ ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการก าหนดจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร ในการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ 
การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การสงัเกต การระดมความคิดเห็น หรือการศึกษาขอ้มูล
จากเอกสาร การรับฟังจากแหล่งต่าง ๆ เป็นตน้ 
 2) การพฒันาหลกัสูตรฉบบัร่าง เป็นขั้นตอนการน าข้อมูลพ้ืนฐานท่ีได้ศึกษามาจดัท า
หลกัสูตร โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี  

2.1) การก าหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร เป็นขั้นตอนในการก าหนดส่ิงที 
มุ่งหวงัใหเ้กิดข้ึนในตวัของผูเ้รียนโดยผา่นทางหลกัสูตร ทั้งน้ีนอกจากเพ่ือใหท้ราบคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนคาดหวงัใหเ้กิดข้ึนแลว้ยงัเป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้างเน้ือหากิจกรรม และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดจนการวดัและการประเมินผลลกัษณะของวตัถุประสงคท่ี์ดีจึงควรมี
ความชดัเจน สอดคลอ้งกบัปรัชญาค่านิยมของสงัคม สภาพปัญหา และความตอ้งการของผูเ้รียนทั้งมี
ความสมดุลระหว่างความรู้ และทกัษะ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั  
  2.2) การก าหนดโครงสร้างเน้ือหาหลกัสูตร เป็นการก าหนดขอบเขตของเน้ือหา  
สาระรวมทั้งก  าหนดเวลาท่ีใช ้เพื่อใหส้ามารถพฒันาผูเ้รียนไดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์หลกัสูตรก าหนด  

2.3) การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นขั้นตอนในการก าหนดวิธีการในการ
จดัการเรียนรู้ และประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียน และก าหนดเง่ือนไขภายนอก ในบริบทท่ีผูเ้รียนได้
สัมผสั เพื่อน าผูเ้รียนให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรในการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น
จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัโครงสร้างของเน้ือหา และวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก  าหนด  

2.4) ส่ือการเรียนรู้ เป็นการก าหนดส่ือการเรียนรู้ ซ่ึงควรเลือกส่ือท่ีเหมาะสมและ
หลากหลายสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้และโครงสร้างเน้ือหาของหลกัสูตร  
   2.5) การวดัและประเมินผลเป็นการก าหนดกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ประเมินผลการนาหลกัสูตรไปใชว้่าบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีหลกัสูตรก าหนดหรือไม่ อย่างไร และน า
ขอ้มลูไปปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรเพื่อน าไปใชจ้ริงต่อไป 
 3) การทดลองใชห้ลกัสูตร เป็นขั้นตอนของการน าหลกัสูตรท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
แลว้ไปทดลองใช ้เพื่อประเมินปัจจยัความส าเร็จ และปัจจยัความลม้เหลวของการน าหลกัสูตรไปใช ้
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  3.1) การแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอน ไดแ้ก่ การจดัท าวสัดุของหลกัสูตร เช่น 
เอกสารการสอน และอุปกรณ์การสอนท่ีจ าเป็นตอ้งใชป้ระกอบการเรียนรู้  

3.2) บริหารจดัการและสนบัสนุนปัจจยัดา้นการบริหาร ดงัน้ี  
3.2.1) ดา้นบุคลากร โดยการจัดอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการน า

หลกัสูตรไปใช ้เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและสามารถน าหลกัสูตรไปใชใ้ห้ถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตร ติดตามนิเทศการจดัการเรียนรู้ของผูส้อนใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดบ้รรลุผล
ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  

3.2.2) ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ ไดแ้ก่ อุปกรณ์การสอน ส่ือการเรียนรู้ เป็นตน้  
  3.2.3) ด้านงบประมาณ  โดยสนับสนุนงบประมาณในการบริหาร   

หลกัสูตรท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
  3.3) การประเมินผล ในขั้นของการทดลองใชห้ลกัสูตร จะประเมินเก่ียวกบัผล  
การเรียนของผูเ้รียนและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร เช่น การประเมินเอกสารหลกัสูตร ประเมินผล
การน าหลกัสูตรไปใช ้และประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน เป็นตน้ ซ่ึงการประเมินผล   
การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตร แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระยะ คือ การประเมินระหว่างจดัการเรียน
การสอน หรือการประเมินความกา้วหนา้ (formative evaluation) การประเมินเม่ือส้ินสุดการจดั  การ
เรียนการสอน หรือการประเมินสรุปผล (summative evaluation) และการประเมินภายหลงัการใช้
หลกัสูตร (ex post facto evaluation)  ซ่ึงเป็นการประเมินผลลพัธข์องหลกัสูตร ซ่ึงจะเป็นการศึกษา
ระยะยาว 
  4) การประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตร เป็นกระบวนการในการก าหนด รวบรวมและ
ประมวลขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินคุณค่าของหลกัสูตร เช่น เอกสารหลกัสูตร วสัดุหลกัสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน การบริหารหลกัสูตร การวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ความคิดเห็นของผูใ้ชห้ลกัสูตรและความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง  และน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุง
แกไ้ขหลกัสูตรใหม้ีความสมบูรณ์พร้อมท่ีจะน าไปใชจ้ริง  ซ่ึงจากการศึกษาแนวคิดในการประเมิน
หลกัสูตรของไทเลอร์ (Tyler, 1950: 78) ไดอ้ธิบายความสมัพนัธข์องจุดประสงค์ ประสบการณ์การ
เรียนรู้ และ การตรวจสอบว่าในการตรวจสอบ ซ่ึงหมายถึงการตรวจ สอบผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน ทั้ง
ในดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติว่าเป็นไปตามท่ีก  าหนดไวใ้นวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรหรือไม่ 
โดยตรวจสอบการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียน  เปรียบเทียบกบัพฤติกรรมท่ีก  าหนดไวใ้น
วตัถุประสงค ์
 การประเมินหลกัสูตร มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ คือ เพื่อประเมินคุณค่าของหลกัสูตร และ
คน้หาขอ้บกพร่องในการน าหลกัสูตรไปใช ้เช่น เอกสารหลกัสูตร กระบวนการด าเนินงาน ทั้งใน
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ดา้นการบริหาร การจดัการเรียนการสอน การบริหารหลกัสูตร การวดัและประเมินผล ตลอดจนเพื่อ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน ซ่ึงถือว่าเป็นประสิทธิผลของการใช้หลกัสูตร ซ่ึงการประเมิน
หลกัสูตรโดยทัว่ไปจะแบ่งการประเมินหลกัสูตรออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี  

4.1) ประเมินก่อนน าหลกัสูตรไปใชจ้ริง (project analysis) ซ่ึงแบ่งขั้นตอนการ
ประเมินออกเป็น 2 ระยะ คือ  
    4.1.1) เมื่อสร้างหลกัสูตรฉบบัร่างแลว้เสร็จ จะตอ้งตรวจสอบคุณภาพ
หลกัสูตร และองค์ประกอบต่าง ๆของหลกัสูตร ก่อนน าหลกัสูตรไปใชจ้ริง ซ่ึงการประเมิน
หลกัสูตรในระยะน้ีจะต้องอาศยัความเห็นของผูเ้ ช่ียวชาญในด้านการพัฒนาหลักสูตร  ด้าน
เน้ือหาวิชา ดา้นวิชาชีพครู และดา้นการวดัผล  

4.1.2) ในระยะของการทดลองใชห้ลกัสูตร เป็นการคน้หาขอ้บกพร่อง
ของหลกัสูตร ปัญหาอุปสรรคในการน าหลกัสูตรไปใช ้ 
   4.2) ประเมินในระหว่างการน าหลกัสูตรไปใช ้ (formative evaluation) เป็นการ
ประเมินเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการใชห้ลกัสูตร ตลอดจนประเมินจุดบกพร่อง เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูล ในการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 
  4.3) ประเมินหลงัการใช้หลกัสูตร  (summative evaluation) เป็นการประเมิน
หลงัจาก มีการใชห้ลกัสูตรมาแลว้ในระยะหน่ึงจนครบกระบวนการแลว้ โดยประเมินหลกัสูตรทั้ง
ระบบ ทั้งองคป์ระกอบ ดา้นต่าง ๆ ของหลกัสูตร ซ่ึงไดแ้ก่ เอกสารหลกัสูตร วสัดุหลกัสูตร บุคลากร          
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชห้ลกัสูตร การบริหารหลกัสูตร การนิเทศ ก ากบั ติดตาม การจดักระบวน การ
เรียนการสอน เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปพิจารณาว่าควรพฒันาหลกัสูตรหรือไม่อย่างไร 
หรือควรยกเลิกหลกัสูตร การประเมินหลักสูตรในทุกระยะ  ผูป้ระเมินจะต้องพิจารณาใน
องคป์ระกอบของหลกัสูตรทั้งระบบ ดงัน้ี 
   4.3.1) การประเมินเอกสารหลกัสูตร เป็นการตรวจสอบคุณภาพของ
องค์ประกอบหลกัสูตร โดยพิจารณาความครอบคลุมและความสอดคลอ้ง  ของจุดมุ่งหมาย 
จุดประสงค์ โครงสร้างเน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวดัและประเมินผล ความ
ถูกตอ้งตามหลกัการพฒันาหลกัสูตร  ภาษาท่ีใช้ ความชัดเจนในการน าลงสู่การปฏิบติั ความ
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย การตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และสังคม ในการ
ประเมินเอกสารหลกัสูตร จะใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) และตรวจสอบคุณภาพ
โดยผูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจใชว้ิธีการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย หรือการตอบ
แบบสอบถาม  
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    4.3.2) การประเมินการใชห้ลกัสูตร เป็นการประเมินประสิทธิภาพในการ
ใชห้ลกัสูตร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการน าหลกัสูตรไปใชจ้ริง โดยใชว้ิธีการสังเกต สัมภาษณ์ 
หรือใหผู้ใ้ชห้ลกัสูตรตอบแบบสอบถามทั้งในส่วนของผูส้อน ผูเ้รียน ผูบ้ริหาร และผูป้กครอง เป็น
ตน้ ในการประเมินอาจประเมินการใชห้ลกัสูตรทั้ งหมด หรือประเมินเพียงบางส่วนก็ได้ เช่น 
ประเมินประสิทธิภาพการสอน หรือบรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
    4.3.3) การประเมินประสิทธิผลของหลกัสูตร เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเ้รียน ทั้งผลสมัฤทธ์ิดา้นวิชาการ (academic  achievement) ไดแ้ก่ความรู้ความสามารถใน เชิง
วิชาการ และผลสัมฤทธ์ิท่ีไม่ใช่ดา้นวิชาการ (non-academic achievement) ซ่ึงไดแ้ก่ บุคลิกภาพ 
ความรับผดิชอบ ความสามคัคี ความซ่ือสัตย ์เป็นตน้ ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตรนั้น 
นอกจากจะประเมินผูเ้รียนในระหว่างศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษาแลว้ จะตอ้งประเมินเมื่อผูเ้รียน
ส าเร็จการศึกษาแลว้ เพื่อศึกษาความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตจริงของผูเ้รียน 
ทั้งในการปฏิบติังาน การแกปั้ญหาและการปรับตวัเขา้กบัสังคม โดยวิธีการศึกษาจากเอกสาร การ
สมัภาษณ์ หรือตอบแบบสอบถาม ของผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา นายจา้ง หรือเจา้ของสถานประกอบการ 
เป็นตน้ 
    4.3.4) การประเมินผลการใช้หลกัสูตรทั้งระบบ เพื่อประเมินการใช้
หลกัสูตรในภาพรวม ทั้งน้ีเน่ืองจากทุกองคป์ระกอบของหลกัสูตรมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั ใน
การปรับปรุงหลกัสูตรจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลในทุกส่วนมาประกอบการตดัสินใจดว้ย 

 การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 
 ในการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม  สามารถน ากระบวนการพฒันาหลกัสูตรทั่วไป           
มาประยุกต์ใชก้บัการพฒันาหลกัสูตรในรูปแบบอ่ืน  ๆ เช่น การพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม ซ่ึง
เป็นหลกัสูตรระยะสั้น โดยก าหนดขั้นตอนการพฒันาให้สอดคลอ้งกับปรัชญาแนวคิดของการ
ฝึกอบรม ดงัน้ี (ไพบูลย ์อ่อนมัง่ และคณะ, 2557: 23-25)  

1) วิเคราะห์หาความตอ้งการจ าเป็นในการฝึกอบรม  เพื่อศึกษาปัญหาของหน่วยงาน ท่ี
จะตอ้งปรับปรุง หรือเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้กบับุคลากร การวิเคราะห์หาความจ าเป็นน้ี
จะตอ้งวิเคราะห์อย่างรอบคอบและครอบคลุม กล่าวคือ ตอ้งพิจารณาถึงสภาพปัจจุบนัท่ีมีปัญหา
เกิดข้ึน และคาดการณ์อนาคตไดอ้ย่างถูกตอ้งใกลเ้คียง  เพื่อจะไดว้างแผนการฝึกอบรมไดอ้ย่าง
เหมาะสม โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายจะเขา้มามีส่วนร่วมใน  การวิเคราะห์งาน (task analysis) 
เช่น ผูป้ฏิบติัท่ีมีความเช่ียวชาญในงานนั้น ผูป้ฏิบติังานท่ีประสบความส าเร็จในงานของตน  ผูท่ี้
ปฏิบติังานตามภารกิจในงานย่อย ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัโดยตรง ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อ
การตดัสินใจในการพฒันาหลกัสูตรอย่างแทจ้ริง  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ควรสรุปประเด็น



20 
 

ส าคญัเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันาหลกัสูตร ไดแ้ก่ ความรู้พ้ืนฐาน ความสามารถและ
ทกัษะท่ีจ  าเป็นในงานนั้น ความรู้ ความสามารถและทกัษะของผูเ้รียน ในปัจจุบนั และแนวทางใน
การตดัสินความตอ้งการจ าเป็นในการท างาน   

นอกจากน้ีในการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน อาจใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลโดยวิธีอ่ืน ๆ เช่น การ
ทบทวนเอกสาร การสมัภาษณ์ การใชแ้บบสอบถาม การสงัเกต การประชุม การวิจยั การสงัเกต การ
บนัทึก การประเมินผลการปฏิบติังานและการส ารวจความตอ้งการจ าเป็น  

2) ก าหนดวตัถุประสงค์ในการฝึกอบรม จะตอ้งก าหนดให้สะทอ้นเป้าหมายและความ
ตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปัญหาของหน่วยงาน โดยทัว่ไปวตัถุประสงค์ในการฝึกอบรมจะมุ่งให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน 3 ดา้น คือ ความรู้ เจตคติและทกัษะ ดงันั้น ในการก าหนดวตัถุประสงค์
จึงควรก าหนดใหค้รอบคลุม คุณลกัษณะท่ีคาดหวงัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในตวัผูอ้บรม  

3) เลือกเน้ือหาในการฝึกอบรมท่ีสอดคลอ้งกับการพฒันา และการแก้ไขปัญหาของ
หน่วยงาน และควรเป็นเน้ือหาท่ีมีคุณค่าในตวัเอง ส่งเสริมเจตคติ และการฝึกทกัษะ นอกจากน้ีควร
พิจารณาเลือกเน้ือหาท่ีมีความทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ น่าสนใจและเหมาะสมกบัระดบัผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในการท างานและในชีวิตประจ าวนั  

4) ออกแบบการเรียนการสอน เป็นขั้นตอนท่ีจะตอ้งก าหนดขั้นตอนต่างๆ ใหเ้ช่ือมโยง
สอดคลอ้งกนัในทุกองคป์ระกอบ ดงัน้ี  
  4.1) การก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอน จะตอ้งก าหนด ใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียน และค านึงถึงขอ้จ  ากดัของหน่วยงานหรือองคก์าร 
  4.2) การออกแบบแผนการสอน จะตอ้งก าหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรม และวิธี    
การสอน รวมทั้งส่ือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจะใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ให้สอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงค ์ทั้งน้ีเน่ืองจากกิจกรรมและส่ือในการฝึกอบรมถือว่าเป็นตวักลางส าคญัท่ีจะถ่ายทอด
เช่ือมโยง ความรู้ ทกัษะ เจตคติ ใหก้บัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  
  4.3) การเลือกและพฒันาเคร่ืองมือหรือวิธีการในการประเมินผล จะตอ้งสอดคลอ้ง
กบัผลลพัธใ์นขั้นน้ีเป็นการเลือกวิธีการ รวมทั้งการพฒันาเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีจะใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลดูว่าผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม ่
 5) การประเมินผล เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญั เพราะท าให้ผูพ้ฒันาหลกัสูตรและ ผูท่ี้น า
หลักสูตรไปใช้ทราบผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนและประสิทธิภาพของหลักสูตรในการ
ประเมินผลจะตอ้งประเมินพฒันาการของผูเ้รียน ว่ามีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงตามผลลพัธ์การเรียนรู้
ท่ีก  าหนดไวใ้นวตัถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงจะตอ้งประเมินมากกว่า 1 คร้ัง ทั้งน้ีเพ่ือศึกษาพฒันาการ 
และใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการช่วยเหลือผูเ้รียนใหส้ามารถพฒันาตนเองไดบ้รรลุวตัถุประสงค์   
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การน าหลกัสูตรไปใช้ 

 หลกัสูตรนั้นเปรียบเสมือนทฤษฎี  การน าไปใชเ้ปรียบเสมือนภาคปฏิบติั  ทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบติัจะตอ้งควบคู่และสอดคลอ้งกนัฉนัใด  หลกัสูตรและการน าไปใชก้็ตอ้งสอดคลอ้งกนัฉันนั้น    
การน าหลกัสูตรไปใช ้เป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีมีความส าคญัยิง่และเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารงานดา้นวิชาการ
ของโรงเรียนและครูผูส้อนซ่ึงถือว่าการสอนเป็นหัวใจของการน าหลกัสูตรไปใช ้ หลกัสูตรจะ
ประสบผลส าเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นข้ึนอยู่ก ับผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  
จะตอ้งศึกษาเขา้ใจ  มีความช านาญในการใชห้ลกัสูตร  การด าเนินการก่อนการใชห้ลกัสูตร จะตอ้งมี
การอบรมผูบ้ริหารและครูผูส้อนให้เขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นหลกัการ จุดมุ่งหมาย  โครงสร้าง  การ
เรียนการสอน  การประเมินผล  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร  
 การน าหลกัสูตรไปใชเ้ป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัยิ่งของหลกัสูตร  เป็นการน าหลกัสูตรไป
ปฏิบัติ  เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก  าหนดไว ้ ความหมายของการน าหลกัสูตรไปใช้นั้น  มีผูใ้ห้
ทศันะไวด้งัน้ี  โบแชมป์ (Beauchamp  1981 : 164 ) กล่าวถึงความหมายการน าหลกัสูตรไปใชว้่า 
หมายถึง การแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอน  การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนให้ครูไดม้ีพฒันาการ
เรียนการสอน 
 สงดั อุทรานนัท ์(2532 : 260) ไดก้ล่าวถึงความหมายการน าหลกัสูตรไปใชไ้วส้อดคลอ้งกนั
ว่า "การน าหลกัสูตรไปใช ้คือ การทดลองใชเ้น้ือหาวิชา  วิธีการสอน เทคนิคในการประเมินผล การ
ใชอุ้ปกรณ์การสอน แบบเรียนและทรัพยากรต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูเ้รียน" 

จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายการน าหลกัสูตรไปใช ้หมายถึง การน า
หลกัสูตรไปสู่การสอนในหอ้งเรียนไดแ้ก่  การใชเ้น้ือหาวิชา วิธีการสอน เทคนิคในการประเมินผล  
การใชอุ้ปกรณ์การสอน  แบบเรียนและทรัพยากรต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูเ้รียน  
 เซลเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander  1974 : 44 – 45       อา้งถึงใน วิชยั  
ดิสสระ  2535 : 36–37) ไดพ้ฒันาแบบประเมินหลกัสูตร เพ่ือตรวจสอบว่าหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนมา
นั้นมีคุณภาพดีมากนอ้ยแค่ไหน  อยา่งไร  ไวด้งัน้ี     

1) เน้ือหาสาระส าคญัของหลกัสูตรครอบคลุมขอ้มูลท่ีไดมาจากนักเรียน สังคม กระบวน   
การเรียน  และความรู้ท่ีควรจะไดรั้บในระหว่างการศึกษาหรือไม่อยา่งไร 

2) จุดมุ่งหมายของโรงเรียนวางไวอ้ย่างชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจกับผูเ้ก่ียวข้องหรือไม่  
จุดมุ่งหมายมีความกวา้งขวาง  มีสมดุล  และจะเป็นจริงได้หรือไม่ มีช่องว่างพอท่ีจะขยายตดัต่อ 
เพ่ิมเติมจุดมุ่งหมายตามท่ีตอ้งการหรือไม่ 

3) กระบวนการเรียน ผูเ้รียนมีโอกาสก้าวหน้าและมีอิสระท่ีจะพฒันาตามความสามารถ 
ความสนใจ ตามแนวทางของตนเองไดห้รือไม่ 
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4) นักเรียนและครูมีความเขา้ใจตรงกนัเก่ียวกบัแผนการเรียนต่าง ๆในหลกัสูตรหรือไม่  
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนการเรียนนั้น ๆ ตามวุฒิภาวะของเขาหรือไม่  ผูเ้รียนมีความ
เขา้ใจในเหตุผล  และยอมรับส่ิงท่ีโรงเรียนคาดหวงัจากเขาหรือไม่ 

5) กลุ่มจุดมุ่งหมายท่ีส าคญั ๆ มีความสอดคลอ้งกบัโอกาสท่ีจะเรียนในแต่ละกลุ่ม  เพื่อ
บรรลุถึงจุดมุ่งหมายนั้น ๆ หรือไม่  มีการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างจุดมุ่งหมายกบัโอกาสท่ี
จะเรียนว่ามีช่องว่างหรือมีการเหล่ือมล ้ากนัหรือไม่  โอกาสในการเลือกทางเรียนเป็นแนวทางท่ีดี
ท่ีสุดท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่อยา่งไร 

6) ในแต่ละขอบเขตหรือแต่ละกลุ่มของจุดมุ่งหมาย  โอกาสในการเลือกทางเรียนท่ี
เก่ียวขอ้งมีรูปแบบท่ีแสดงใหเ้ห็นความตั้งใจท่ีจะให้เกิดข้ึนมากหรือน้อยอย่างไร  รูปแบบนั้น ๆ มี
ความเหมาะสม และคล่องตวัท่ีจะน าไปใชไ้ดอ้ยา่งจริงจงัหรือไม่อยา่งไร 

7)  แผนงานเหมาะสมกบัศูนยก์ลางการศึกษาในโรงเรียนหรือไม่  มีแผนการท่ีสร้างข้ึน
จากภายนอกโรงเรียนและไดรั้บการปรับปรุงหรือน าไปใชโ้รงเรียนหรือไม่  โอกาสทางการเรียน
ต่าง ๆ ไดรั้บการวางแผนใหคุ้ณค่าต่อผูเ้รียนและชุมชนหรือไม่อยา่งไร 

8) ความตอ้งการท่ีเป็นแรงผลกัดนัจากภายนอกไดรั้บการพิจารณาผา่นกระบวนการท่ี
ก  าหนดไวอ้ยา่งสมดุลหรือไม่ 

9) แผนงานของหลกัสูตรโดยส่วนรวมมีความกวา้งขวางหรือไม่  และแผนนั้นสอดคลอ้ง
สมัพนัธก์บัการเรียนการสอน  การวดัผล  ตลอดทั้งจุดมุ่งหมายและโอกาสทางการเรียนท่ีก  าหนดไว้
หรือไม ่

10) กลุ่มท่ีรับผดิชอบในการวางแผนการนั้นเป็นตวัแทนของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเช่นนักเรียน  
ผูป้กครอง  ประชาชนโดยส่วนรวมและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ หรือไม่ 

11) แผนการต่าง ๆ เปิดโอกาสใหม้ีการแสดงปฏิกิริยายอ้นกลบัจากนกัเรียนหรือกลุ่มคนท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางท่ีจะปรับปรุงแผนนั้น ๆ หรือไมอ่ยา่งไร 

12) แผนการและส่วนประกอบต่าง ๆ ของหลกัสูตรมีโอกาสอธิบายและช้ีแจงจนเป็นท่ี
เขา้ใจของนกัเรียน  ผูป้กครองและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดห้รือไม่ 

13) มีคณะกรรมการหรือหน่วยวัดและประเมินผลหรือกลุ่มคนหรือรายบุคคลท่ีจะ
รับผดิชอบในการพิจารณาปัญหาหรือรวบรวมปัญหาจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่  มีขอบเขตหรือ 
สายงานท่ีท าหน้าท่ีติดต่อประสานงานกับกลุ่มบุคคลท่ีจะแกปั้ญหานั้น ๆ ไดอ้ย่างจริงจังหรือไม่     
การพิจารณา  รวบรวม  รายงาน เพ่ือแกปั้ญหาและพฒันานั้นเป็นไปอยา่งมีระบบหรือไม่ 

14) แผนงานนั้น ๆ มีการใชว้สัดุอุปกรณ์ในศูนยก์ลางการศึกษาของโรงเรียนชุมชนอย่าง
กวา้งขวางทัว่ถึงและเป็นประโยชน์หรือไม่ 
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15) แผนงานของหลกัสูตรมีช่องว่างส าหรับการยดืหยุน่เพื่อใหม้ีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ตามโอกาสของการเรียน วิธีการเรียนการสอน  ตลอดทั้งการรับฟังความคิดเห็นของครูและนักเรียน
เพื่อการพฒันาใหดี้ท่ีสุดหรือไม่  
 สงดั  อุทรานนัท ์ (2532 : 211 – 212 ) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของหลกัสูตรท่ีดีมีดงัน้ี 
 1) จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรควรตั้งอยู่บนรากฐานทางการศึกษาอย่างถูกต้อง ได้แก่ 
พ้ืนฐานทางปรัชญา จิตวิทยา สงัคมวิทยา และธรรมชาติของความรู้ และตอ้งตั้งอยู่บนรากฐานของ
ความจริงและสามารถน าไปปฏิบติัได ้ 
 2) สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม สามารถสนองความตอ้งการของสังคมและ
ประเทศชาติ  โดยมุ่งให้ผูเ้รียนเห็นประโยชน์ของส่วนรวมและเสียสละ มีความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ประเทศชาติ 
 3) สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนตามหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัวยั 
 4) จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ีดีจะต้องมุ่งสร้างเสริมค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวฒันธรรม 
 5) จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ีดี มุ่งสร้างคุณลกัษณะของผูเ้รียนให้มีความเจริญ งอกงาม
ทางสติปัญญา มีทกัษะในอาชีพ มีคุณธรรม  มีวินยัทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
 สรุปได้ว่า หลกัสูตรท่ีดีควรจะมีลกัษณะ คือ 1) สนองตอบความตอ้งการของสังคม             
2) สนองตอบความต้องการของผูเ้รียน 3) เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ              
4) เหมาะกบัความสามารถของผูเ้รียน 5) น ามาใชไ้ดส้ะดวก   6) สามารถยืดหยุ่นได  ้และสอดคลอ้ง
กบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในประเทศ สนองความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม มีความยืดหยุ่น 
และน ามาใชไ้ดส้ะดวก 

การประเมนิหลกัสูตร 

การประเมินหลกัสูตร (evaluation) เป็นกระบวนการรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศตลอดจน
กิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัหลกัสูตรเพื่อน ามาตดัสินค่าหรือคุณภาพของหลักสูตรนั้น การประเมินผล
เป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีส าคญัของการท างาน เพ่ือให้ทราบว่า การท างานนั้นไดผ้ลตามความมุ่งหมายท่ี
ก  าหนดไวเ้พียงใด มีปัญหา หรืออุปสรรคใดบา้งจะไดแ้กไ้ข  ปรับปรุง พฒันาต่อไป  ในการพฒันา
หลกัสูตร   ก็เช่นกนัเมื่อมีการพฒันาหลกัสูตรและน าไปใช้ก็จะตอ้งมีการประเมินเพื่อน าผลเป็น
ขอ้มูลใน         การตดัสินใจเก่ียวกบัหลกัสูตรต่อไป  ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินหลกัสูตร
ดงัต่อไปน้ี        กู๊ด (Good  1973 : 209 ) ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินหลกัสูตรไวส้อดคลอ้ง
กนัว่า หมายถึงกระบวนการหาขอ้มูล เก็บขอ้มูลกิจกรรมการเรียนการสอนภายในขอบข่ายของการ
สอน ซ่ึงน าไปสู่การตดัสินใจการวางแผนการจดัโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดีข้ึนและเป็น
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ประโยชน์ในการตดัสินใจหาทางเลือกท่ีดีกว่าเดิม ทั้งน้ี วิชยั  วงษ์ใหญ่ (2554 : 123) ไดก้ล่าวถึง
ความหมายของการประเมินหลกัสูตรไวว้่า หมายถึง การพิจารณาใหคุ้ณค่าของหลกัสูตรโดยฃอาศยั
การรวบรวมขอ้มูล เพื่อน ามาสรุปตดัสินว่าหลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนมานั้นมีคุณค่าประการใด มีคุณภาพดี
หรือไม่ หรือไดผ้ลตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ก  าหนดหรือไม่ มีส่วนใดตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  

วิชยั  ประสิทธ์ิวุฒิเวชช ์(2542 : 30) กล่าวว่าการประเมินหลกัสูตร เป็นการรวบรวมขอ้มูล
และวิเคราะห์ขอ้มูลน าผลมาใชใ้นการเปรียบเทียบระหว่างผลการใชห้ลกัสูตรท่ีวดัไดก้บัจุดมุ่งหมาย
ของหลกัสูตรเพื่อหาขอ้บกพร่องหรือปัญหาและพิจารณาคุณค่าของหลกัสูตร  

มาเรียม นิลพนัธุ์ (2553: 30) กล่าวว่า การประเมินหลกัสูตร (curriculum evaluation) 
หมายถึง กิจกรรมท่ีเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตร มาวิเคราะห์ขอ้เท็จจริงถึง
ระดับความส าเร็จตามวตัถุประสงค์หลกัสูตร  เก่ียวกับผูเ้รียนมีความรู้  ความเข้าใจ ทักษะ 
ความสามารถ สมรรถนะ และคุณธรรมจริยธรรม เจตคติ รวมทั้งความสามารถในการน าความรู้ 
ความเขา้ใจ ทกัษะ ความสามารถ ประสบการณ์ สมรรถนะ จากการเรียนการสอนในหลกัสูตรไปสู่       
การปฏิบติัจริง ความผดิพลาด ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบต่อหลกัสูตร ในอนัท่ีจะน าไปหาแนวทาง
เพื่อตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินงาน การปรับปรุงการด าเนินหลกัสูตรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป หรือ
ยกเลิกหลกัสูตร การประเมินหลกัสูตร เป็นการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับกระบวนการ การจัดท า 
ทดลองใชแ้ละผลของการใชห้ลกัสูตร ตลอดจนการตดัสินคุณค่า และคุณภาพ ประสิทธิภาพของ
หลกัสูตร นอกจากน้ี รุจิร์  ภู่สาระ (2546 : 143) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมินหลกัสูตรไวด้งัน้ี 
การประเมินหลกัสูตร  หมายถึง 1) การวดัผลการปฏิบติัของผูเ้รียนตามจุดประสงค์ท่ีก  าหนดไวใ้น
เชิงปริมาณ 2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบติัของผูเ้รียนกบัมาตรฐาน 3) การอธิบายและการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัหลกัสูตร  4) การอธิบายการตดัสินใจเก่ียวกบัหลกัสูตรและการเลือกการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเร่ืองหลกัสูตร 5) การใชค้วามรู้เก่ียวกบัวิชาชีพในการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการน าหลกัสูตรไปใช ้
 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่าการประเมินหลกัสูตร หมายถึง กระบวนการ
หาขอ้มูล เก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อพิจารณาใหคุ้ณค่าของหลกัสูตรและน ามาสรุปตดัสินว่าหลกัสูตรท่ี
สร้างข้ึนมานั้นมีคุณค่าประการใด มีคุณภาพดีหรือไม่ หรือไดผ้ลตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนด
หรือไม ่     มีส่วนใดตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันาอยา่งไร  
 การประเมินหลกัสูตรจะต้องครอบคลุมขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร ฉะนั้นการ
ประเมินหลกัสูตรจึงมีขอบเขตของการประเมินท่ีกวา้ง แต่ละขั้นตอนมีจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนั แต่
ส่วนใหญ่แลว้จะมีจุดมุ่งหมายของการประเมินใกลเ้คียงกนั ซ่ึงมีนักการศึกษาไดเ้สนอแนวคิดไว ้ 
ดงัน้ี 
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 วิชยั  วงษใ์หญ่ (2554 : 124) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินหลกัสูตรไวด้งัน้ี 
 1) เพ่ือหาคุณค่าของหลกัสูตร โดยตรวจสอบว่าหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนมานั้นบรรลุตาม
วตัถุประสงคห์รือไม่ 
 2) เพ่ือวดัผลดูว่าการวางเคา้โครงและรูปแบบระบบของหลกัสูตร รวมทั้งวสัดุประกอบ
หลกัสูตร และการบริหารและบริการหลกัสูตร เป็นไปในทางท่ีถูกตอ้งหรือไม่ 
 3) การประเมินจากผูเ้รียนเอง หรือการประเมินผลผลิตเพื่อตรวจสอบดูว่ามีลกัษณะท่ี         
พึงประสงค ์เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรหรือไม่เพียงใด 
 ใจทิพย ์เช้ือรัตนพงษ์ (2539 :192) ได้กล่าวว่าการประเมินหลักสูตรใดๆก็ตามจะมี
จุดมุ่งหมายส าคญัท่ีคลา้ยคลึงกนัดงัน้ี 

1) เพื่อหาทางปรับปรุงแกไ้ขส่ิงบกพร่องท่ีพบในองคป์ระกอบต่างๆ ของหลกัสูตร  
2) เพื่อหาทางปรับปรุงแกไ้ขระบบการบริหารหลกัสูตร การนิเทศก ากบัดูแล และการ 

จดักระบวนการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
3) เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผูบ้ริหารว่าควรใชห้ลกัสูตรต่อไปอีก หรือควรยกเลิก       

การใชห้ลกัสูตรเพียงบางส่วน หรือยกเลิกทั้งหมด 
4) เพื่อตอ้งการทราบคุณภาพของผูเ้รียนซ่ึงเป็นผลผลิตของหลกัสูตรว่ามีการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมไปตามความมุ่งหวงัของหลกัสูตรหลงัจากผา่นกระบวนการทางการศึกษามาแลว้หรือไม่ 
อยา่งไร 

สุนีย ์ ภู่พนัธุ ์(2546 : 250)  ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินหลกัสูตรไวด้งัน้ี 
 1) เพ่ือหาคุณค่าของหลกัสูตรนั้น โดยดูว่าหลกัสูตรนั้นสามารถสนองวตัถุประสงค์ท่ี    
หลกัสูตรตอ้งการหรือไม่ สนองความตอ้งการของผูเ้รียน และสงัคมอยา่งไร 
 2) เพื่ออธิบายและพิจารณาลกัษณะของส่วนประกอบต่าง ๆ ของหลกัสูตรในแง่ต่าง ๆ 
เช่น หลกัการ จุดมุ่งหมาย เน้ือหาสาระ การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน 
และการวดัผลว่าสอดคลอ้งกนัหรือไม่ 
 3) เพื่อตดัสินว่าหลกัสูตรมีคุณภาพดีหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกบัการน าไปใช ้

 4) เพื่อตดัสินว่า การบริหารงานดา้นวิชาการและการบริหารดา้นหลกัสูตรเป็นไปใน      
ทิศทางท่ีถูกตอ้งหรือไม่  
 5) เพื่อติดตามผลผลิตจากหลกัสูตร คือ ผูเ้รียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหลงัจากการ
ผา่นกระวนการทางการศึกษามาแลว้ตามหลกัสูตรว่าเป็นไปตามความมุ่งหวงัหรือไม่ 
 6) เพ่ือหาทางปรับปรุงแกไ้ขส่ิงบกพร่องท่ีพบในองคป์ระกอบต่างๆในหลกัสูตร 
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 7) เพ่ือช่วยในการตดัสินว่าควรใชห้ลกัสูตรต่อไปหรือไม่ หรือควรปรับปรุงพฒันาในส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง หรือเพ่ือยกเลิกการใชห้ลกัสูตรนั้นทั้งหมด 
 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปจุดมุ่งหมายของการประเมินหลกัสูตร ไดด้งัน้ี 
 1) เพื่อปรับปรุงแกไ้ขส่ิงต่าง ๆ ท่ีพบในองค์ประกอบของหลกัสูตร ระบบการบริหาร
หลกัสูตร การนิเทศก ากบัดูแล การจดักระบวนการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 2) เพื่อหาคุณค่าของหลกัสูตร ว่าหลกัสูตรท่ีจดัท าข้ึนนั้นสนองวตัถุประสงค์ท่ีหลกัสูตร
นั้นต้องการหรือไม่ และช่วยในการตัดสินว่าควรใชห้ลกัสูตรต่อไปอีก หรือควรยกเลิกการใช้
หลกัสูตรเพียงบางส่วน หรือยกเลิกทั้งหมด 
 3) เพื่อติดตามผลผลิตจากหลกัสูตร คือ ผูเ้รียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหลงัจากการ
ผา่นกระบวนการทางการศึกษามาแลว้ตามหลกัสูตรว่าเป็นไปตามความมุ่งหวงัหรือไม่ 

ตอนที่ 2 แนวคดิเกีย่วกบัการฝึกอบรม 

 ความหมายของการฝึกอบรม 

 อมรา  เขียวรักษา (2548: 15) กล่าวว่า แนดเลอร์ (Nadler) แห่งมหาวิทยาลยัจอร์จ วอชิงตนั 
ไดใ้ชค้  าว่า “การฝึกอบรม” เป็นคนแรกในปี พ.ศ. 2512 ในความหมายท่ีว่า “การเรียนรู้ท่ีไดจ้ดัข้ึนใน
ระยะเวลาท่ีก  าหนดให ้เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการปฏิบติังานเท่าท่ีจะเป็นไปได ้หรือ เพื่อใหเ้กิด
การเจริญเติบโตโดยทัว่ไปของแต่ละบุคคล” การฝึกอบรมในท่ีน้ี จึงหมายรวมถึง กิจกรรมท่ีจดัข้ึน 
เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีท าอยู ่หรือสมัพนัธก์บังานท่ีท าอยูใ่หดี้ข้ึน เป็นการเรียนรู้ท่ีสมัพนัธก์บั
งานอาชีพในปัจจุบนั  

นอกจากน้ี อมรา  เขียวรักษา (2548: 15) ได้สังเคราะห์ความหมายของการฝึกอบรม 
สามารถสรุปไดว้่า การฝึกอบรม  คือ กระบวนการจดัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างหรือ 
เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ ความสามารถและเจตคติ  อันจะช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน   

วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม  
ในการจดัฝึกอบรมมีวตัถุประสงค์ท่ีส าคญั เพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ และเจตคติ ของ

บุคลากรใหเ้ปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน มีความมุ่งมัน่ในการท่ีจะน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้
เรียนรู้ไปประยกุต์ใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ทั้งเป็นการเพ่ิม 
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คุณค่าใหแ้ก่บุคคลท่ีไดส้ร้างประโยชน์ใหก้บัองคก์ร (Wexley and Latham, 1981 อา้งถึงใน ไพบูลย ์ 
อ่อนมัง่ และคณะ, 2557: 9) การฝึกอบรมมีบทบาทอย่างยิ่ง โดยเฉพาะช่วยเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ดา้นต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1) ความรู้ (cognitive) บุคคลจะตอ้งมีความรู้ท่ีเป็นความคิดรวบยอดอนัเป็นพ้ืนฐานท่ี 
ตอ้งใชใ้นการท างาน จะตอ้งเขา้ใจเหตุและผลท่ีใชใ้นการท างานตลอดจนมีความรู้ความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติังาน การประยกุตค์วามรู้ กระบวนการสืบสวนสอบสวน หลกัการแกปั้ญหาและ 
การตดัสินใจ 

2) ทกัษะ (psychomotor) เป็นทกัษะท่ีสมัพนัธก์บัการใชเ้คร่ืองมือ หรือการใชม้ือ 
ทกัษะขั้นพ้ืนฐานประกอบดว้ยการเคล่ือนไหวทางกายและการปฏิบติังาน ทกัษะช่วยใหก้าร 
ท างานง่ายข้ึน เกิดความพยายามอยา่งต่อเน่ือง เพื่อหาวิธีท างานท่ีดีกว่า เป็นทกัษะทางกายท่ี 
จ าเป็นต่อการท าใหภ้ารกิจประสบความส าเร็จ เป็นการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั 

3) เจตคติ (affective) เจตคติมีความส าคญัเท่ากบัความรู้และทกัษะ เพราะลูกจา้งท่ีมี 
เจตคติไม่ดีจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประสิทธิภาพของการท างาน ลูกจา้งท่ีรู้สึกว่าไดรั้บการ
ปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม หรือมีความรู้สึกว่างานท่ีท าอยู่ไม่มีความส าคญั หรือลูกจา้งอยู่ในสภาพท่ี
ส้ินหวงัเหล่าน้ีท าใหผ้ลงานท่ีออกมาต ่ากว่าความสามารถท่ีแทจ้ริง เจตคติในท่ีน้ีหมายรวมถึงค่านิยม
และความสนใจเป็นพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงยากท่ีสุด และวดัไดย้าก 

ประเภทของการฝึกอบรม 
การจดัฝึกอบรม สามารถจ าแนกไดห้ลายประเภท ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัรูปแบบในการฝึกอบรม 

ดงัน้ี (สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน, 2532 อา้งถึงใน ไพบูลย ์ อ่อนมัง่ และคณะ, 2557: 9)  
1) จ าแนกตามลกัษณะของการฝึกอบรม  

1.1) การฝึกอบรมในการปฏิบติังานปกติ (on the job training หรือ desk training) 
เป็นการฝึกอบรมระหว่างปฏิบติังานจริง เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจวิธีการท างานท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
โดยมีผูใ้หค้  าแนะน า ซ่ึงอาจเป็นหวัหนา้งาน หรือครูฝึก  
   1.2) การฝึกอบรมนอกสถานท่ีท างาน (off the job training) เป็นการอบรมท่ีมี
ลกัษณะแบบห้องเรียน (classroom training) มีผูอ้บรมจ านวนมาก ใชเ้ทคนิคการอบรมเป็นแบบ
บรรยาย อภิปราย หรืออาจมีการสาธิต หรือเทคนิคแบบกลุ่ม 

1.3) การฝึกอบรมแบบผสมผสาน เป็นการจดัฝึกอบรมทั้งในขณะทางานในท่ี
ท างานและฝึกอบรมนอกสถานท่ี  

2) จ าแนกตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม  
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2.1) การฝึกอบรมเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ ซ่ึงอาจพบปัญหาจากการส ารวจ
หรือปัญหาท่ีเห็นโดยแจง้ชดั  

2.2) การฝึกอบรมเพื่อป้องกนัปัญหาในอนาคต เป็นการฝึกอบรม ท่ีมกัมีแผนหรือ   
มีความคาดหมายว่าจะมีการเปล่ียนแปลงตวับุคคลหรือวิธีการปฏิบติังานของหน่วยงาน ซ่ึงบุคลากร
ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัไม่สามารถรองรับงานใหม่ได  ้จึงจ  าเป็นตอ้งจดัฝึกอบรมเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึน  
   2.3) การฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้สูงข้ึน ซ่ึงเป็นการมุ่งผลการ
พฒันาในระยะยาว ท่ีจะพฒันางานและพฒันาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององคก์รโดยรวม 

3) จ าแนกตามช่วงเวลาในการปฏิบติังาน  
3.1) การฝึกอบรมก่อนการปฏิบติังาน (pre-service training) เป็นการฝึกอบรม

ให้กบับุคลากรก่อนเร่ิมเขา้ท างาน หรือก่อนปฏิบติังานบางประเภทท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความช านาญ
และความสามารถพิเศษ การฝึกอบรมก่อนปฏิบติังาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
    3.1.1) การปฐมนิเทศ (orientation) เป็นการฝึกอบรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือตอ้นรับ
หรือแนะน าบุคคลใหรู้้จกัหน่วยงาน หรือองคก์าร เพื่อใหท้ราบถึงวตัถุประสงค ์นโยบายขององค์กร
หรือหน่วยงาน กฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนการแนะน าให้รู้จกัผูบ้งัคบับญัชา และ
ผูร่้วมงาน 

3.1.2) การแนะน างาน  (induction training) เป็นการฝึกอบรม ก่ึง     
ปฐมนิเทศ โดยสอนวิธีการปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีใดหนา้ท่ีหน่ึงโดยเฉพาะ เพื่อพฒันาความรู้ 
ทกัษะ และทศันคติ ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์าร และถึงแมบุ้คคลท่ีเคย
ผา่นงานมาแลว้ ก็อาจจ าเป็นตอ้งแนะน างาน เพื่อสร้างทศันคติต่องานใหม่ให้เกิดความรู้สึกว่าตน
เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารนั้นๆ  
   3.2) การฝึกอบรมระหว่างการท างาน (in-service training) เป็นการฝึกอบรม
หลงัจาก ท่ีบุคคลไดเ้ขา้ปฏิบติังานในองค์การแลว้ จึงเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า การฝึกอบรมบุคลากร
ประจ าการ การฝึกอบรมประเภทน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร 
ทั้งน้ีเน่ืองจากแนวทางและวิธีการท างานขององค์จะมีการปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัการพฒันา
องคก์รอยู่เสมอ หรือบุคลากรอาจตอ้งเปล่ียนบริบทในการท างานใหม่ เช่น การโยกยา้ย เล่ือนชั้น 
เล่ือนต าแหน่ง เป็นตน้ จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาสมรรถนะของบุคลากรใหส้ามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงอาจเป็นการฝึกอบรมในขณะปฏิบติังาน (on the job training) หรือ
ฝึกอบรมนอกท่ีท าการ (off the job training)  
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4) จ าแนกตามจ านวนผูเ้ขา้รับการอบรม  
4.1) การฝึกอบรมเป็นรายบุคคล เป็นการฝึกอบรมตามความจ าเป็นของบุคคล   

รายนั้น เช่น การปฐมนิเทศรายบุคคล การฝึกอบรมขณะปฏิบติังาน เป็นตน้  
4.2) การฝึกอบรมเป็นคณะ เป็นการจดัการอบรมให้กบับุคลากรเป็นรายกลุ่มท่ีมี

ความตอ้งการจ าเป็นในการฝึกอบรมเหมือน ๆ กนั ซ่ึงส่วนใหญ่จะจดัการอบรมแบบหอ้งเรียน  
5) จ าแนกตามลกัษณะของเน้ือหาของหลกัสูตรฝึกอบรม เป็นการจดัอบรมท่ีแบ่งเน้ือหา

ของหลกัสูตรออกเป็นดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการบริหาร เป็นตน้  
6) จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย การจดัฝึกอบรมลกัษณะน้ีจะมีความเช่ือมโยงกบัเน้ือหาในการ

จดัอบรม ไดแ้ก่  
6.1) การฝึกอบรมบุคลากรตามระดบัแนวนอน เป็นการให้ความรู้ทัว่ไป เพื่อสร้าง

กรอบแนวคิดและแนวทางในการปฏิบติักวา้ง ๆ เช่น การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การฝึกอบรม
เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ การพฒันาบุคลากรระดบับริหาร เป็นตน้  
   6.2) การฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรในแนวตั้ง เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ 
ความสามารถ เฉพาะบุคคล ในแต่ละต าแหน่งหรือสายงาน โดยใชห้ลกัสูตรท่ีก  าหนดข้ึนตามความ
จ าเป็น ซ่ึงมุ่งเนน้เก่ียวกบัแนวทางในการปฏิบติังาน เพื่อใหผู้ท่ี้ไดรั้บการอบรมน าไปประยุกต์ใชก้บั
การปฏิบติังานได ้

กระบวนการฝึกอบรม  

กระบวนการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนการปฏิบติัในการฝึกอบรมท่ีเป็นระบบและต่อเน่ือง ซ่ึง
มีขั้นตอนในการด าเนินงาน ดงัน้ี  (สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน, 2532 อา้งถึงใน ไพบูลย ์ อ่อน
มัง่ และคณะ, 2557: 11)  
 1) การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นการค้นหาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองค์กรหรือ
หน่วยงาน ท่ีสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยการฝึกอบรม ในขั้นตอนน้ีจะรวมถึงการวิเคราะห์งาน หรือ
วิเคราะห์ภารกิจ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายท่ีจ  าเป็นตอ้งฝึกอบรม ซ่ึงสภาพการณ์ท่ีเป็นปัญหาอาจเห็น
ไดช้ดัแจง้ หรือเป็นสภาพการณ์ท่ีซบัซอ้น จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ซ่ึงสามารถใช้
วิธีการศึกษา และวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นท่ีหลากหลาย เช่น การส ารวจ การสังเกตการณ์ การ
ทดสอบ และการประชุม เป็นตน้ ในขั้นน้ีควรก าหนดตวับุคคลท่ีจะตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมดว้ย 

2) การพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนท่ีน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ ความ
ตอ้งการจ าเป็น มาก าหนดหลกัสูตร โดยก าหนดองค์ประกอบ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
หมวดวิชา หวัขอ้วิชา เน้ือหาสาระ การเรียงหัวขอ้การอบรม แนวทางหรือวิธีการอบรม ระยะเวลา
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ในการอบรม ตลอดจนการก าหนดลกัษณะของวิทยากร ทั้งน้ี เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดเ้กิดการ
เรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอน และสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมได ้ 
 3) การก าหนดโครงการฝึกอบรม เป็นการวางแผนการด าเนินการฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบ 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบุขั้นตอนและรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานท่ีชัดเจน ทั้งน้ี
เน่ืองจาก การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่ายในหน่วยงานตน้สังกัดของผูเ้ขา้รับ       
การอบรม วิทยากร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูบ้ริหารซ่ึงมีอ  านาจในการอนุมติัโครงการและค่าใชจ่้าย  
 4) การด าเนินการฝึกอบรม ซ่ึงโดยทัว่ไปเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัโครงการอบรมจะมีบทบาทหลกัใน
การอ านวยความสะดวก และจดัการฝึกอบรมใหด้  าเนินไปโดยเรียบร้อย ตลอดจนเอ้ืออ  านวยต่อการ
เรียนรู้ส าหรับผูเ้ข้ารับการอบรม ให้สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้ตามความคาดหวงัของ
หลกัสูตรฝึกอบรม  
 5) การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม ซ่ึงเป็นขั้นตอนในการประเมินผลการฝึกอบรม 
และจดัท ารายงานเสนอผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนน าผลการประเมินโครงการมาเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั 
ประกอบการตดัสินใจในการจดัฝึกอบรมคร้ังต่อไป 

ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม  

 ความตอ้งการจ าเป็นในการฝึกอบรม สามารถแบ่งอยา่งง่ายได ้2 ประเภท คือ ความตอ้งการ

จ าเป็นท่ีชดัแจง้ (obvious needs) ซ่ึงสามารถเห็นไดโ้ดยการใชส้ามญัสานึก หรือการติดตามเหตุผล

ตามปกติ และความต้องการจ าเป็นท่ีต้องค้นหา (hidden needs) ซ่ึงต้องศึกษาโดยวิธีการท่ี

หลากหลาย เช่น การส ารวจ การวิเคราะห์หาส่วนขาด (gap analysis) เป็นตน้ ในการวิเคราะห์   หา

ความตอ้งการจ าเป็นนั้น สามารถท าไดท้ั้งในสภาวการณ์ปัจจุบนั และวิเคราะห์หาความตอ้งการ

จ าเป็นในอนาคตเพื่อวางแผนองค์กรในระยะยาวก็ได้ หากผูบ้ริหารเห็นว่าการเปล่ียนแปลง

วตัถุประสงค์หรือนโยบายขององค์การอาจมีผลโดยตรงต่อแผนงานและแนวทางด าเนินการของ

องคก์ารต่อไปในอนาคต ซ่ึงในการจ าแนกความตอ้งการจ าเป็น สามารถแบ่งตามระดบัของขอ้มูล

ของหน่วยงาน ได ้ เป็น 3 ระดบั คือ ระดบัองค์การ ระดบัสายงาน และระดบัท่ีตวับุคคล ดงัน้ี 

(Boydell, 1979 อา้งถึงใน ไพบูลย ์ อ่อนมัง่ และคณะ 2557: 12-14) 

 1) ความตอ้งการจ าเป็นระดบัองค์กร (organizational level) เป็นความตอ้งการจ าเป็น     ท่ี

มองภาพรวมทัว่ๆ ไปขององคก์ร โดยพิจารณาว่าอะไรเป็นปัญหาขององค์กรท่ีท าให้ประสิทธิภาพ

ขององคก์รลดลงและปัญหานั้นจะตอ้งสามารถแกไ้ขโดยวิธีการฝีกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ท างานของก าลงัคนในองค์กรนั้น การท่ีองค์กรจะเจริญกา้วหน้าไดน้ั้นตอ้งไดรั้บการพฒันาและ
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ปรับปรุงตลอดเวลา การปรับปรุงดงักล่าวน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร

ท่ีด าเนินไปตามแผนการปฏิบติัการขององค์กร ซ่ึงอาจจะเป็นทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 

การท่ีมีแผนปฏิบัติงานขององค์กรจะเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นความจ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับ

บุคลากรในองค์กรว่าควรจะเพ่ิมความรู้ ความสามารถ ทกัษะและทศันคติ ให้กบัใครในช่วงไหน 

เพื่อช่วยใหก้ารด าเนินงานขององคก์รโดยส่วนรวมบรรลุเป้าหมายได ้

 2) ความตอ้งการจ าเป็นระดบัสายงาน (occupational level) เป็นความตอ้งการจ าเป็นของ

การฝึกอบรมในดา้นการพฒันาความรู้ ความช านาญและทศันคติท่ีจ  าเป็นต่องานในสายงานหรือ

อาชีพนั้น ๆ การศึกษาวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรมระดบัสายงานจะพิจารณาจากค า

บรรยายลกัษณะของงาน (Job description) ในต าแหน่งนั้น ๆ รวมถึงมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง 

(Job specification) ของสายงานนั้นดว้ย 

3) ความตอ้งการจ าเป็นในการฝึกอบรมระดบับุคคล (individual level) เป็นความตอ้งการ

จ าเป็นในการฝึกอบรมท่ีเนน้คุณสมบติัดา้นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทศันคติ และวิธีการ

ปฏิบัติงานแต่ละบุคคลในองค์การโดยพิจารณาว่าบุคคลแต่ละคนว่ามีจุดอ่อนหรือมีข้อท่ีควร

ปรับปรุงมากนอ้ยเพียงใด เพื่อท่ีจะสามารถท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนตามมาตรฐานของงาน

สอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัวตัถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม เป็นการตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น

เน้ือหาของเคร่ืองมือวัดนั้น ๆ เพ่ือพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อว ัดตรงตามวตัถุประสงค์เชิง

พฤติกรรมท่ีก  าหนดไวห้รือไม่ แลว้น าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาสรุปเพื่อเทียบกบัเกณฑ์การ

พิจารณา 

รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 
4.1 แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional  
Design) หรือการออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Design) หรือการพฒันา
ระบบการเรียนการสอน (Instructional System Development) ลว้นเป็นค าท่ีมคีวามหมายอยา่ง
เดียวกนั คือหมายถึง การออกแบบเพื่อพฒันาระบบการเรียนการสอน ซ่ึงมีค  าส าคญัท่ีควรกล่าวถึง 3 
ค  าไดแ้ก่ 

การออกแบบ (Design) หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากกระบวนการคิดออกมาเป็น 
ผลงานท่ีสามารถน าไปปฏิบติัและส่งผลใหเ้ป้าหมายมีการพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน มีประสิทธิภาพ
มาก ข้ึนหรือไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพมากข้ึนกว่าเดิม ทั้งน้ี การออกแบบไม่ใช่การลงมือปฏิบติัจริง แต่



32 
 

เป็นขั้นตอนก่อนการลงมือปฏิบติัจริงโดยเร่ิมตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ ก  าหนดเป้าหมาย วาง
แผนการ ท างาน การทดลองใช ้การเก็บรวบรวมขอ้มูลมาท าการศึกษา วิเคราะห์ และสงัเคราะห์จน
ไดรู้ปแบบ เหมาะสมดีแลว้ จึงน ารูปแบบเหล่านั้นไปใชป้ฏิบติัจริงต่อไป 

ระบบ (System) หมายถึง หน่วยรวมของส่ิงต่างๆ ท่ีซ่ึงองคป์ระกอบแต่ละส่วนมี 
ความสมัพนัธก์นัและมีหนา้ท่ีร่วมกนั เพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีก  าหนดโดยใชว้ิธีการเชิง
ระบบ(System Approach) วิธีการเชิงระบบน้ี ทิศนา แขมมณี (2555หนา้199) อธิบายว่า“เป็นแนวคิด
ท่ี ใชใ้นการจดัการส่ิงต่างๆ ใหเ้ป็นระเบียบเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งกซ่ึงตอ้งอาศยัความสามารถ
ใน การจ าแนกแยกแยะองคป์ระกอบท่ีส าคญัของส่ิงนั้นและการจดัความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ
เหล่านั้นใหส่้งเสริมกนัอยา่งมีระเบียบ โดยประกอบไปดว้ยส่วนส าคญัอยา่งนอ้ย 3 ส่วนคือ (Input) 
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product)” ซ่ึงผลผลิตน้ีอาจเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า ผลลพัธ ์(Output) 

การเรียนการสอน (Instruction)หมายถึง วิธีการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัข้ึนเพื่อช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีก  าหนด โดยอาจแยกไดว้า่ 
“การเรียน” หมายถึงกิจกรรมใดๆ ของผูเ้รียนท่ีตอบสนองต่อวิธีการสอนของผูส้อน“การสอน”คือ 
วิธีการใดๆ ท่ีผูส้อนจดัใหก้บัผูเ้รียนเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และตอบสนองต่อกิจกรรมท่ี
ผูส้อนจดัให ้

ดงันั้น การออกแบบการเรียนการสอนจึงเป็นวิธีการท่ีช่วยในการพฒันากระบวนการเรียน
กา สอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนกว่าเดิม หรือมุ่งเนน้ในการแกปั้ญหาเฉพาะดา้น โดยอาศยั
วิธีการเชิงระบบ (System approach) หรือมกัเรียกว่า“วิธีระบบ” มาใชใ้นการพฒันา ซ่ึงจะตอ้งอาศยั
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีทางการศึกษาต่างๆ น ามาใชใ้นการออกแบบ ทั้งน้ี 
ความเป็น “ระบบ” ของวิธีการเรียนการสอนท่ีออกแบบนั้นมีอยู ่2 มิติ คือ การน าแนวคิดเชิงระบบ  ( 
Systemic) มาใชใ้นการออกแบบ และด าเนินการออกแบบการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ
(Systematic) และ จดัใหอ้ยูใ่นรูปของ“ระบบ” (System) ดว้ย จึงเป็นท่ีมาของค าว่า“การออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน” นัน่เอง ซ่ึงนกัการศึกษาส่วนใหญ่ มกัออกแบบระบบการเรียนการสอนให้
อยูใ่นรูปของ แบบจ าลอง (Model) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นผงักราฟิก(Chart)ส าหรับใชใ้นการอธิบายระบบ
ท่ีพฒันาข้ึน โดยแบบจ าลองน้ีสามารถแสดงถึงโครงสร้างของระบบในภาพรวม กระบวนการหรือ
ขั้นตอนของ กิจกรรม ความสมัพนัธแ์ละการเช่ือมโยงของแต่ละส่วน องคป์ระกอบของระบบทั้ง
ส่วนหลกัและ ส่วนยอ่ย ฯลฯ ซ่ึงส่วนใหญ่สามารถแสดงไดภ้ายในหนา้เดียว ท าใหผู้ท่ี้สนใจน าไป
ศึกษาเกิดความ เขา้ใจไดง่้าย สามารถวิเคราะห์และน าไปประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบการเรียนการ
สอนไดอ้ยา่งสะดวก 
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แบบจ าลองของการเรียนการสอนโดยทัว่ไป สามารถจ าแนกได ้ 2 ลกัษณะตามบริบทท่ี 
แตกต่างกนั คือ 

1. แบบจ าลองการเรียนการสอน(Instructional Model หรือI-Model) คือ แบบจ าลอง การ
เรียนการสอนท่ีมกีารออกแบบมาเพื่อใชใ้นบริบทเฉพาะหรือในสถานการณ์เฉพาะมุ่งแกปั้ญหา  
การเรียนการสอนเฉพาะเร่ืองเฉพาะกลุ่ม เฉพาะบุคคล ซ่ึงอาจจะไม่สามารถน าไปใชใ้นบริบทอ่ืนๆ 
ที แตกต่างออกไปได ้แบบจ าลองลกัษณะน้ี มกัใชค้  าว่า การพฒันา.... หรือ การสอนแบบ.... เป็นตน้ 

2. แบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอน(Instructional Design Model หรือID-Model) 
คือ แบบจ าลองระบบการเรียนการสอนท่ีออกแบบไวอ้ยา่งกวา้งๆ เพื่อใหบุ้คคลอ่ืนๆ สามารถ ใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบระบบการเรียนการสอนของตนได ้ แบบจ าลองลกัษณะน้ีมกัใชค้  าว่า 
การพฒันารูปแบบ... ซ่ึงในแต่ละรูปแบบอาจมีวิธีการสอน หรือเทคนิคการสอนท่ีใชอ้ยูห่ลายวิธี 

ส าหรับแบบจ าลองน้ี  ปราวณียา สุวรรณณัฐโชติ (2555)อธิบายว่า จุดประสงคข์องรูปแบบ 
หรือแบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนต่างๆ นั้นมีไวเ้พ่ือ 

1. สะทอ้นใหเ้ห็นภาพรวมของกระบวนการอยา่งเป็นระบบท่ีเกิดข้ึนในการออกแบบ ระบบ
การเรียนการสอน 

2. เป็นเคร่ืองมือใหผู้ส้อน นกัออกแบบการสอนและนกัการศึกษาด าเนินงานตาม ขั้นตอน
ของการออกแบบการสอน 

3. เป็นหลกัการท่ีสามารถทดสอบได ้สามารถน าไปปฏิบติังานจริงได ้
4.ช่วยใหน้กัออกแบบการสอนไดพ้ิจารณาภาระงานท่ีใชเ้ป็นเกณฑพ์จิารณาองคป์ระกอบ

ของการออกแบบการสอนท่ีดี 
ดงันั้น จึงอาจสรุปไดว้่าการออกแบบระบบการเรียนการสอน เป็นกระบวนการก่อนการ

จดัการเรียนการสอน เมื่อไดท้ าการออกแบบระบบดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแลว้จึงจะน าไปใชใ้น
จดัการเรียนการสอน ดงันั้นจะพบว่าในแบบจ าลองมกัจะไม่มีขั้นตอนของการใช(้Utilization) แต่มี
ขั้นตอนท่ีอธิบายถึงวิธีการท่ีจะน ารูปแบบไปใช(้Implementation) แทนโดยแบบจ าลองต่างๆ นั้น 
พฒันาข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการจดัการเรียนการสอนน าไป พฒันาและ
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของตนเอง 
4.2 ความเป็นมาของการออกแบบการเรียนการสอน 
ความเป็นมาของการออกแบบการเรียนการสอนมีมากว่า 50 ปี โดยเร่ิมมาจากการพฒันา โปรแกรม
ส าหรับการฝึกอบรมในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึงปี1960-1970และต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  
กระบวนการออกแบบระบบการจดัการเรียนการสอนถูกมกักล่าวถึงดว้ยค าว่า“The Systems 
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Approach”  “Instructional System Design (ISD)”  “Instructional Development”และ “Instructional 
Design” ซ่ึงแต่ละช่วงของพฒันาการRobert A. Reiser (2012) ไดอ้ธิบายไว ้สรุปไดด้งัน้ี 
The Origins of Instructional Design: World War II 

ในระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2  นกัจิตวิทยาและนกัการศกึษาท่ีเช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์จ านวนมากถูกเรียกใหม้าพฒันากระบวนการจดัการฝึกอบรมใหก้บักองทพัอเมริกา
เช่น  RobertGagne, Leslie Briggs, John Flanagan รวมถึงคนอ่ืนๆ โดยพฒันาบนพ้ืนฐานของ
หลกัการจดัการ เรียนการสอนท่ีมาจากงานวจิยัและทฤษฎีทางการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้และ
พฤติกรรมของมนุษย ์นอกจากน้ีนกัจิตวิทยายงัใชค้วามรู เก่ียวกบัการประเมิน การทดสอบ มาช่วย
ในการวดัทกัษะของผูรั้บ การอบรมเพื่อคดัเลือกผูม้คีวามเหมาะสมท่ีเหมาะกบัต าแหน่งหนา้ท่ีและ
ภาระงานต่างๆ ในกองทพัหลงัสงครามโลก        นกัจิตวิทยาจ านวนมากท่ีประสบความส าเร็จใน
การพฒันาโปรแกรมการฝึกอบรมใหก้องทพั ไดน้ าความรู้และประสบการณ์ไปพฒันางานต่อไป มี
การจดัตั้งองคก์รเช่น TheAmericanInstitutes for Research ข้ึนโดยน าความรู้ท่ีมีไปใชแ้กปั้ญหาใน
การจดัการเรียนการสอน ตั้งแต่ ทศวรรษท่ี 1940 ไปจนถึงปี 1950 เร่ิมมองเห็นว่า การฝึกอบรมหรือ
การจดัการเรียนการสอนตอ้งเป็นระบบ โดยมีการวิเคราะห์อยา่งหลากหลายรูปแบบ รวมถึง
กระบวนการออกแบบ และการประเมิน 
More Early Developments: The Programmed Instruction Movement 

ช่วงกลางทศวรรษท่ี 1950 ถึงกลางทศวรรษท่ี1960 วิธีระบบ(systems approach) ไดรั้บ การ
พิสูจน์ใหเ้ห็นว่าเป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญัในการพฒันา โดยในปี 1954 B. F. Skinner (ซ่ึงอยูใ่นกลุ่ม 
พฤติกรรมนิยม) ระบุว่า การจดัโปรแกรมการสอนควรแบ่งออกเป็นหน่วยยอ่ยๆ น าเสนออยา่งเป็น 
ขั้นตอนและใชค้  าถามท่ีกระตุน้ใหมี้การตอบสนองในทนัที และอนุญาตใหผู้เ้รียนไดเ้รียนตาม
จงัหวะ(สไตล)์ ของตนเองรวมถึงมีการเสริมแรงอยา่งเหมาะสม 
The Population of Behavioral Objectives 

การก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมมีการน าเสนออยา่งแพร่หลาย ในปี 1962Robert  
Mager ไดเ้ เขียนหนงัสือPreparing Objectives for Programmed Instruction ซ่ึงอธิบายว่า 
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้จะตอ้งระบุพฤติกรรมของผูเ้รียน เง่ือนไขภายใตพ้ฤติกรรมท่ีแสดง 
มาตรฐาน (เกณฑ)์ โดยท่ีพฤติกรรมนั้นจะตอ้งถูกตดัสินได ้ นอกจากยงัมี Ralph Tyler(1934) ซ่ึง 
มกัจะถูกยกยอ่งว่าเป็นบิดาแห่งการก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้เชิงพฤติกรรมก็ไดเ้ขียนอธิบาย 
มาแลว้ก่อนหนา้น้ี ต่อมาในปี1956 Benjamin S. Bloom และคณะ ไดตี้พิมพ ์ Taxonomy of 
Educational Objectives ซ่ึงก  าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ออกเป็นล าดบัขั้นทั้งดา้นสติปัญญา 
(cognitive) ดา้นทกัษะ(psychomotor) และเจตคติ (attitudes) 
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The Criterion-Referenced Testing Movement 
ในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 1960 ปัจจยัอ่ืนๆ ของกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนไดม้ี

การ กล่าวถึง ไดแ้ก่ การทดสอบแบบอิงเกณฑ(์the criterion-referenced testing) ซ่ึงก่อนนั้นมีการใช ้
การทดสอบแบบอิงกลุ่ม(norm-referenced test)  Domain of Learning, Events of Instruction, 
and Hierarchical Analysis 

ในปี 1965 Robert M. Gagne ไดเ้ขียนThe Conditions of Learning โดยอธิบายถึง ขอบเขต
หรือชนิดของผลลพัธข์องการเรียนรู้ ซ่ึงมี5อยา่งคือverbal information,intellectual skills, 
psychomotorskills, attitudes, and cognitive strategies นอกจากน้ียงัก  าหนด 9 ขั้นของ การสอน (9 
events of instruction) ซ่ึงเป็นแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ข้ึนมาดว้ย 
Sputnik: The Indirect Launching of Formative Evaluation 

ในปี1957 อดีตสหภาพโซเวียต ส่งดาวเทียมสปุตนิกข้ึนสู่วงโคจรเป็นผลส าเร็จท าให ้
สหรัฐอเมริกาต่ืนตะลึง และถึงกบัมีการทุ่มเงินนบัลา้นเหรียญในการปรับปรุงการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในอเมริกา โดยการจา้งผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหามาเป็นผูเ้ขียนเน้ือหาและ
จดัท าโปรแกรมการเรียนการสอนแต่น าไปใชโ้ดยไม่ไดม้กีารทดลอง(try-out) ใชก่้อน จึงท าให้ 
หลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนไม่ไดผ้ลดีเท่าท่ีควรMichael Scriven (1967) ช้ีว่าควรมีการทดลองใชแ้บบร่าง 
ก่อนและมีการประเมินผลโปรแกรมการเรียนเป็นระยะๆ และก าหนดค าว่า“การประเมินระหว่าง
เรียน” (formative evaluation) กบั“การประเมินหลงัเรียน” (summative evaluation) ข้ึนมา อยา่งไรก็
ตามลกัษณะของการประเมินดงักล่าวก็ไดมี้ผูก้ล่าวถึงมาแลว้ก่อนหนา้นั้น ตั้งแต่ปี 1963  และใน
ระหว่างปี 1940-1950 
Early Instructional Design Models ช่วงต้นของInstructional Design Models 

ตั้งแต่ช่วงตน้และกลางทศวรรษท่ี 1960 แนวคิดในการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ
ก็ เป็นท่ีรับรู้ทัว่กนั โดยมีการวิเคราะห์ภาระงาน(Taskanalysis) การก าหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะ
(Objectives Specification) และการทดสอบแบบอิงเกณฑ ์ criterion-referenced testing การพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนมกีารใชค้  าว่า“instructional design” “system development” “systematic 
instruction” และ “instructional system” เพ่ือใชอ้ธิบายถึงแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึน ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการพฒันาแบบจ าลองของการออกแบบการเรียนการสอนในยคุต่อมา 
The 1970s: Burgeoning of Interest in the Systems Approach 

ระหว่างทศวรรษท่ี 1970 แบบจ าลองของการออกแบบการเรียนการสอนมีการพฒันา 
เพ่ิมข้ึนอยา่งมากท่ีเป็นท่ีรู้กนัทัว่ไปไดแ้ก่Dick&Carey (1978), Gange & Briggs (1974), Gerlach& 
Ely (1971), และ Kemp (1971), โดยมีหลายแบบจ าลองท่ีกลายเป็นมาตรฐานของแบบจ าลองการ 
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ออกแบบการเรียนการสอนและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั(Dick,Carey,& 
Carey,2009; Morrison, Ross, Kemp, & kalman, 2010) โดยเม่ือส้ินทศวรรษ 1970 มี แบบจ าลอง 
มากกว่า 40 รูปแบบในหลากหลายสาขาไม่เพียงแต่ในดา้นการศกึษาแต่ยงัน าไปใชอ้ยา่งแพร่หลาย
ใน การฝึกอบรมทางการทหาร ทางธุรกิจ และอุตสาหกรรม ซ่ึงต่างเห็นคุณค่าและความส าคญัของ
การ ออกแบบการเรียนการสอนในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของการฝึกอบรม ไม่เฉพาะแต่
ใน ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ในอีกหลายๆ ประเทศก็น าไปใชใ้นการพฒันาเกาหลีใตไ้ลบีเรีย 
อินโดนีเซีย เป็นตน้ ผลงานจากการพฒันารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบต่างๆ เหล่าน้ี
ต่างไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร the Journal of Instructional Development ซ่ึงตีพิมพ ์ คร้ัง
แรกในระหว่างปี 1970 
The 1980s: Growth and Redirection 

ในหลายๆ ภาคส่วน การออกแบบการเรียนการสอนจะใหค้วามสนใจกบักระบวนการ 
โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่ในระยะต่อมามุ่งเนน้ไปท่ีการออกแบบส่ือและ
นวตักรรม เพื่อการเรียนการสอน หรือในการจดัท าหลกัสูตรการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นส่วนเลก็ๆ ใน
ระบบการเรียนการสอน ตลอดจนน าไปใชอ้อกแบบและผลิตต ารา เอกสาร ส่ิงพิมพแ์ละวสัดุการ
เรียนรู้ใน โรงเรียนจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั ปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงคือ การเพ่ิมจ านวนการใช้
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(personal computers) และมีการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการเรียนการ
สอน และมีการพฒันารูปแบบการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึน (Computer-Based Instruction) 
The 1990s: Changing Views and Practices 

ในระหว่างปี 1990 และเร่ือยมาจนถึงทุกวนัน้ี หน่ึงในแนวโนม้ท่ีส าคญัคือมุ่งเนน้ให้
ความส าคญักบัผลของการพฒันาและวิธีการท่ีปฏิบติั โดยเฉพาะในส่วนของการพฒันาบุคลากร 
พฒันาการอบรม พฒันาวิชาชีพ โดยมีความระมดัระวงัในการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโดยใช้
กลยทุธท่ี์เหมาะสมสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีพบ รวมถึงการคน้หาจุดอ่อนหรือจุดดอ้ยของระบบการ
เรียนการสอนหรือการ ฝึกอบรมแบบเดิม กิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีมีการขยายตวัออกไปมาก อีกปัจจยั
หน่ึงก็คือในมุมของการ เรียนการสอนเร่ิมมีความสนใจในทฤษฎีการเรียนรู้แบบคอนสรัคติวิสม ์
(Constructivism) ซ่ึงมีแนวทางส าคญัคือการออกแบบใหเ้รียนรู้จาการปฏิบติัในสภาพจริง 
มอบหมายงานท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัในสภาพแวดลอ้มจริงโดยใชท้กัษะท่ีไดเ้รียนรู้มา มกีาร
น าเอาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์มาใชใ้นระบบการเรียนการสอนอยา่งมาก และใชใ้น
แทบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นในการเรียนการสอน การฝึกอบรม การพฒันาระบบ การพฒันาส่ือการ
เรียนรู้ และการติดต่อส่ือสาร เห็น ว่าเทคโนโลยดีา้นอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ไดเ้ขา้มามี
บทบาทส าคญัข้ึนเร่ือยๆในช่วงหลงั ของทศวรรษท่ี 1990 ก่อนปี 2000 มีการขยายตวัในเร่ืองของ
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การจดัการศกึษาทางไกล (Distance Learning) โดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ตจึงไดม้กีารพฒันาระบบ
การจดัการเรียนการสอนแบบทางไกล ข้ึนมาดว้ย เน่ืองจากวิธีการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
อาจไม่ไดผ้ลกบัการเรียนแบบทางไกล หรือการเรียนแบบออนไลน์ 

การจดัการความรู้Knowledge( Management) เป็นอีกกระแสหน่ึงของการออกแบบการ 
เรียนการสอนในยคุ 2000 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มูลความรู้ในองคก์ร ทั้งท่ีเป็นเอกสารหรือ
ส่ิงอ่ืนๆ ท่ีศึกษาได(้Explicit Knowledge) และความรู้ในตวับุคคล(Tacit Knowledge) ส าหรับองคก์ร 
ท่ีมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพการท างาน การขยายตวัของแนวคิดการจดัการ ช่วย
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง และขยายรูปแบบของการออกแบบการเรียนการสอนใหมี้มากข้ึนและมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
Into the Twenty-First Century: e-Learning and Informal learning 

ปัจจุบนั ในโลกท่ีมกีารพฒันาการดา้นการส่ือสารอยา่งรวดเร็วและไร้ขีดจ ากดั การเพ่ิม
จ านวนของการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การทหาร ระดบัโรงเรียนและ 
มหาวิทยาลยั มีอตัราสูงข้ึนมากอยา่งเห็นไดช้ดัจากสภาพการณ์น้ีเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัการ 
ออกแบบการเรียนการสอนท่ีจะน าเสนอความทา้ทายในการออกแบบการเรียนการสอนในแบบ 
ออนไลน์ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งในการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเพ่ือปรับ 
และพฒันางานอาชีพ ยิง่ไปกว่านั้น การเพ่ิมปริมาณการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ในการแบ่งปันขอ้มูล 
ข่าวสาร ก็ช่วยเสริมการปรับปรุงคุณภาพทั้งการเรียนรู้และการท างาน ทั้งน้ีนกัออกแบบการเรียน
การสอนทั้งหลายจะตอ้งเรียนรู้วิธีการออกแบบ การน าไปใช ้ และการสนบัสนุนวิธีการทางเลือก
เหล่าน้ี 
4.3 ความหมายของการออกแบบและพฒันาการเรียนการสอน 

The Association for Educational Communications and Technology หรือ AECT ไดใ้หค้  า
จ  ากดัความของการพฒันาการเรียนการสอนInstructional( Development) ไวว้่า เป็นการใชว้ิธีเชิง
ระบบในการวิเคราะห์ การออกแบบ การพฒันา การน าไปใชแ้ละการประเมินผลซ่ึง ในทุก
องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างการพฒันาการเรียนการสอนและการจดัการ ในการ 
พฒันาการเรียนการสอนครอบคลุมการพฒันาส่ือการเรียนการสอน(Instructional media 
production) และการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional design) ดว้ยอาจกล่าวไดว้่า การ
ออกแบบการเรียนการสอนเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการพฒันาการเรียนการสอนเท่านั้น ทั้งน้ี
กระบวนการพฒันาการเรียนการสอนหรือการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนใดๆ กต็าม จะตอ้ง
อาศยั การท างานอยา่งเป็นระบบ(System approach) (AECT, 1977) 
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Reigeluth (1983) กล่าวว่า การออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอนมคีวาม 
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาความรู้เร่ืองมโนทศัน(์Concepts)และหลกัการ( Principles) ซ่ึงมโนทศัน์เป็นส่ิงท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึนแต่หลกัการหรือกฎเป็นส่ิงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ และมโนทศัน์ท่ีไม่ก  าหนดตายตวัแต่
อาจแบ่งเป็นระดบัชั้นในแนวทางต่างๆ กนัไดส่้วนหลกัการเป็นเร่ืองของการอธิบายความสมัพนัธ์
ส่วนระหว่างกิจกรรมสองกิจกรรมหรือระหว่างความเปล่ียนแปลงสองอยา่งและเสนอเป็นกรอบ
ทฤษฎี เช่น ทฤษฎีการสอน (Theory of instruction) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั คือ 
วิธีการสอน (Method ) สภาพการณ์หรือเง่ือนไขของการสอน(Condition) และผลผลิตของการสอน 
(Outcomes) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. วิธีการสอน ประกอบดว้ยล าดบัขั้นของกลยทุธท์ั้งระดบัใหญ่และระดบัเลก็ ยทุธก์าร
ถ่ายทอดการสอนและกลยทุธก์ารจดัการ 

2. สภาพการณ์หรือเง่ือนไขของการสอน ประกอบดว้ยวตัถุประสงคข์องเน้ือหาสาระ 
ลกัษณะของอุปสรรค และลกัษณะของผูเ้รียน 

3. ผลผลิตของการสอน ประกอบดว้ยประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเกิดจากการสอน 
Conrad (2000) ใหค้วามหมายว่า การออกแบบการเรียนการสอน เป็นกระบวนการ

ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ (รวมถึงการวิเคราะห์และการออกแบบ) โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของทฤษฎี
การ เรียนรู้และทฤษฎีการสอน ส าหรับใชใ้นการออกแบบและพฒันาการเรียนการสอน 

Gustafson และ Branch (2002) กล่าวว่ารูปแบบของการพฒันาการเรียนการสอน 
(Instructional development) นอกจากจะเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ( 
Design) การพฒันา (Development) การน าไปใช(้Implementation) และการประเมิน (Evaluation) 
แลว้รูปแบบการออกแบบและพฒันาการเรียนการสอนยงัตอ้งคงส่ิงต่อไปน้ีค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1. รูปแบบการเรียนการสอนตอ้งใหแ้นวิธีการจดัการและเคร่ืองมือส่ือสารคิดส าหรับการ 

วิเคราะห์ การออกแบบ การสร้างสรรค ์ และการประเมิน ทั้งในภาพรวมกวา้งๆ และใน 

ส่วนท่ีเฉพาะเจาะจง 

2.ไม่มีรูปแบบใด ๆ ท่ีเหมาะสมไปกบัทุกบริบทและสภาพแวดลอ้ม ดงันั้นนกัออกแบบ

และพฒันาการเรียนการสอนจึงจ าเป็นตอ้งประยกุตด์ดัแปลงรูปแบบใหม้ีความหลากหลาย 

เหมาะสมเท่าท่ีจะเป็นไปไดเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในสถานการณ์ท่ีเป็นพิเศษ

เฉพาะ 

3.มีความสอดคลอ้งกนัของรูปแบบการเรียนการสอนกบับริบท แนวคิดทฤษฎี ปรัชญา และ

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
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4. รูปแบบการเรียนการสอนช่วยใหไ้ดท้ราบถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัภูมิหลงัของผู ้ ลกัษณะการ
ปฏิสมัพนัธ ์ ท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างการเรียนรู้ และความหลากหลายของผูเ้รียนในบริบทของการ
เรียนรู้ 

5. ความส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอนยงัคงมีอยูเ่สมอถึงแมว้่าระดบัการใช ้ จะ
แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บับริบทหรือสถานการณ์ 

Sara (2008, อา้งถึงใน ฐาปนี สีเฉลียว, กล่าวว่า2553) การออกแบบการเรียนการสอนเป็น
การน าวิธีระบบมาใชใ้นการวางแผนการเรียนการสอนโดยยดึทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ เป็นพ้ืนฐาน
และนิยามการออกแบบการเรียนการสอนในประเดน็ต่างๆ ไวด้งัน้ีInstructional design as a process 
หมายถึง การออกแบบการเรียนการสอน เป็นการพฒันาการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบตาม
หลกัการและทฤษฎีการเรียนการสอนเพ่ือจดัการ เรียนการสอนใหมี้คุณภาพ เร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์
หาความตอ้งการจ าเป็นในการเรียนรู้วตัถุประสงค ์ ของการเรียนรู้ การพฒันาระบบการถ่ายโอน
ความรู้ การพฒันาส่ือการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการวดัและประเมินผล 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว 

Instructional design as a discipline หมายถึง การออกแบบการเรียนการ สอนเป็นส่วนหน่ึง
ขององคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวิจยัและทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวกบักล จดัการเรียนการสอน 
กระบวน-การพฒันาและการน ากลยทุธไ์ปประยกุตใ์ช ้

Instructional design as a science หมายถึง การออกแบบการเรียนการสอน เป็น
วิทยาศาสตร์ โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและกนัในการออกแบบ 
พฒันา และการทดลองใช ้

Instructional design as a reality หมายถึง การออกแบบการเรียนการสอน สามารถเร่ิมตน้
ไดใ้นทุกขั้นตอนของการออกแบบ ผูอ้อกแบบสามารถตรวจสอบทุกขั้นตอนของการ ออกแบบ
ยอ้นหลงัได ้โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการบนัทึกอยา่งเป็นระบบ 

Richey (2011) กล่าวว่า การออกแบบการเรียนการสอนเป็นศาสตร์และศิลป์ของการ 
สร้างสรรคร์ายละเอียดท่ีพิเศษเฉพาะส าหรับการพฒันา การประเมิน การน าไปใชใ้นสถานการณ์
ของการเรียนรู้และการปฏิบติังาน โดยการออกแบบการเรียนการสอนบนฐานความรู้(Knowledge -
based) มีขอบเขตท่ีเก่ียวขอ้ง 6 ส่วน คือ 

1. ผูเ้รียนและกระบวนการเรียนรู้(Learners  and Learning Process) 

2. บริบทของการเรียนและการปฏิบติั(Learning and performance Contexts) 

3. โครงสร้างและการจดัล  าดบัของเน้ือหา (Content Structure and Sequence) 
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4. กลยทุธส์ าหรับการเรียนการสอนและไม่ใช่การเรียนการสอน(Instructional and Non-

instructional Strategies) 

5. ส่ือและระบบการส่งมอบความรู้ (Media and Delivery Systems) 

6. นกัออกแบบและกระบวนการออกแบบ (Designers and Design process) 

Branch และ Merrill (2012) การออกแบบการเรียนการสอน คือ กระบวนการอยา่งเป็น 
ระบบในการพฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ และการฝึกอบรมท่ีมีรูปแบบท่ีน่าเช่ือถือและสอดคลอ้งกนั
ในทุกส่วน 

มนตช์ยั เทียนทอง(2549) กล่าวว่า การออกแบบระบบการสอน(ISD : Instructional System 
Design หรือID : Instructional Design) หมายถึง การจดัระบบการเรียนการสอนอยา่งมีระบบ โดย
อาศยัความรู้เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ การออกแบบและพฒันาคอร์สแวร์ส าหรับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงรวบรวมองคป์ระกอบและปัจจยัต่างๆ เพื่อน าไปสู่กระบวนการตดัสินใจออกแบบ
ระบบ แลว้จึงทารทดลองและปรับปรุงแกไ้ขจนใชไ้ดผ้ลเป็นการน าไปสู่ความส าเร็จของการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงคท่ี์ก  าหนดไว ้ประกอบดว้ยหลกัพ้ืนฐาน 4ส่วนดงัน้ี 

1.วตัถุประสงค ์เป็นส่วนท่ีก  าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของผูเ้รียน 
2. ผูเ้รียน โดยพิจารณาคุณสมบติัของผูเ้รียนเพื่อการออกแบบระบบการสอนใหเ้หมาะสม 

3. วิธีการและกิจกรรม ก  าหนดวิธีการและก าหนดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การวดัและประเมินผล เป็นการก าหนดวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของ ผูเ้รียน
ใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์

ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2552) อธิบายว่า การออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการ
สอน เป็นกระบวนการและเป็นหลกัการหรือกรอบท่ีจะช่วยวางแผนอยา่งเป็นระบบใหก้ารเรียนการ 
สอนมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพโดยแต่ละขั้นหรือกระบวนการมีผลกระทบสมัพนัธต่์อกนั 
ออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการโดยอาศยัการน ารูปแบบหรือ 
แบบจ าลอง (models) ท่ีมีนกัวิชาการต่างๆ ไดคิ้ดไวม้าใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินงาน โดยพิจาร 
รายละเอียดต่างๆ ตามบริบทของแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงส่งผลใหไ้ดผ้ลลพัธ์ใน 2 แบบ คือ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนเฉพาะในบริบทนั้นๆ(Instructional model) และ/หรือ 
2. รูปแบบหรือแบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional design model) 

ใหม่ท่ีจะเป็นแนวทางใหก้บับุคคลอ่ืนๆ ไดใ้ชใ้นการออกแบบการเรียนการสอนต่อไป 
ธีรวดี ถงัคบุตร (2552)อธิบายว่า กระบวนการท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนท่ีอยูบ่น

พ้ืนฐานของแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห์องคป์ระกอบต่างๆ โดยการก าหนดรายละเอียดและรายการ 
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ต่างๆ ในการพฒันาและการประเมิน เพื่อท าใหเ้กิดการเรียนรู้ โดยตอ้งวิเคราะห์จากกลุ่มผูเ้รียนและ
เน้ือหา เพ่ือน ามาก าหนดวตัถุประสงค ์ องคป์ระกอบ และกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหผู้เ้รียน 
บรรลุจุดประสงคข์องการเรียนท่ีก  าหนดไว ้

สุมาลี ชยัเจริญ (2554)การออกแบบการสอน เป็นกระบวนการของการวางแผนการพฒันา 
ส าหรับการเรียนการสอน โดยผา่นทางการประยกุตห์ลกัการทฤษฎี เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของการ
เรียนการสอนเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัความรู้ หลกัสูตรและทกัษะใหเ้หมาะ 
เน้ือหาและผูเ้รียน 

สรุปจากความคิดเห็นของนกัวิชาการและนกัออกแบบการสอนต่างๆ สามารถสรุป 
ความหมายของการออกแบบการเรียนการสอนไดว้่า“การออกแบบการเรียนการสอน(Instructional 
design) เป็นกระบวนการท่ีมกีารด าเนินการอยา่งเป็นระบบในการวางแผนการ จดัการเรียนการสอน
บนพ้ืนฐานของหลกัการแนวคิดทฤษฎีท่ีเหมาะสมเป็นท่ียอมรับแล ความสมัพนัธก์นัอยา่ง
สอดคลอ้งในระหว่างองคป์ระกอบต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอน
(Instructional model) ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพฒันาผูเ้รียนตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก  าหนด” 
4.4 องคป์ระกอบของการออกแบบการเรียนการสอน 

ในปี 1980Andrews และ Goodson ไดศ้ึกษารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอยา่ง
เป็นระบบจ านวน 40 รูปแบบและไดน้ ามาสรุปเรียบเรียงเป็นภาระงาน 14 ขอ้ของการออกแบบการ
เรียนการสอนซ่ึงRichey (1986) ไดว้ิเคราะห์และทบทวนสรุปและจดัเป็นองคป์ระกอบพ้ืนฐานท่ี
ส าคญั 6 องคป์ระกอบ(Six Core Elements) ดงัน้ี 
ตารางท่ี1องคป์ระกอบของการออกแบบระบบการเรียนการสอน ( Six Core Elements) Richey 
(1986) 

Six Core Elements Andrews and Goodson Tasks 

ระบุความตอ้งการของผูเ้รียน 

(Determine learners needs) 

- ประเมินความจ าเป็นของผูเ้รียน / ระบุ

ปัญหา/ วิเคราะห์อาชีพ / สมรรถนะ 

หรือความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการ

อบรม 
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- ศึกษาลกัษณะของผูเ้รียน / ประชากร 

ระบุเป้าหมายและวตัถุประสงค ์

(Determine goals and objectives) 

- ก าหนดเป้าหมายและรายละเอียดของ

เป้าหมาย 

- วิเคราะห์เป้าหมายเพื่อจ  าแนกชนิด

ของทกัษะและการเรียนรู้ท่ีตอ้งการ 

- จดัล  าดบัของเป้าหมายทั้งแบบกวา้ง

และเป้าหมายเฉพาะ 

ล าดบัขั้นตอนการประเมนิผล 

(Construct assessment procedures) 

- พฒันาวิธีการวดัทั้งก่อนเรียนและหลงั

เรียนใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายทุก

ระดบั 

ออกแบบและเลือกวิธีการน าเสนอความรู้ 

(Design/select delivery approaches) 

- ก าหนดกลยทุธก์ารสอนท่ีสอดคลอ้ง

กบัเน้ือและความตอ้งการของผูเ้รียน 

- เลือกส่ือท่ีเหมาะสมกบักลยทุธท่ี์ใช ้

- พฒันาหลกัสูตรรายวิชาตามกลยทุธท่ี์

เลือก 

- พิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการ

สอน 

ทดลองใชร้ะบบการเรียนการสอน 

(Try-out instructional system) 

- น าหลกัสูตรรายวิชาไปทดลองใชก้บั

ประชากร วินิจฉยัหาขอ้บกพร่องเพื่อ

น าไปปรับปรุงหลกัสูตรโดยใชข้อ้มูล

จากการคน้พบ 
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Gustafsonและ Branch (2002) ท าการศึกษาและส ารวจรูปแบบของระบบการเรียนการ 

สอนและสรุปได ้3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1)รูปแบบท่ีใชก้บัการเรียนการสอนในชั้นเรียน(Classroom -Oriented Model) 2) รูปแบบ

ท่ีใชก้บัการออกแบบและผลิตส่ือการเรียนรู้(Product-Oriented Model) และ 3) รูปแบบท่ีใช้
ส าหรับการออกแบบระบบการเรียนการสอนในภาพรวม(System-Oriented Model) ซ่ึงแต่ละ
รูปแบบเหมาะกบับริบทท่ีแตกต่างกนัผูส้นใจสามารถเลือกรูปแบบท่ีเห็นว่าเหมาะสมไปประยกุตใ์ช้
กบัการออกแบบการเรียนการสอนของตนเองได ้

1. รูปแบบท่ีใชก้บัการเรียนการสอนในชั้นเรียน(Classroom-Oriented Model) เป็น 
รูปแบบท่ีเหมาะกบัการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน ท่ีมีครูผูส้อนเพียงคนเดียวหรือท างาน
ร่วมกบันกัออกแบบการเรียนการสอน และเนน้ตามความตอ้งการของผูเ้รียนตั้งแต่ระดบั
ประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลยั และการฝึกอบรมของหน่วยงาน รูปแบบท่ีจดัอยูป่ระเภทน้ีไดแ้ก่ 

2. รูปแบบท่ีใชก้บัการออกแบบและผลิตส่ือหรือผลิตภณัฑก์ารเรียนรู้(Product-Oriented 
Model) โดยรูปแบบน้ีจะเนน้กระบวนการในการออกแบบและผลิตส่ือการเรียนรู้หรือผลิตภณัฑก์าร
เรียนรู้อ่ืนๆ ซ่ึงก าหนดใหต้อ้งมีการทดสอบเพื่อใหผ้ลงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รูปแบบน้ีมี
เง่ือนไข อยู ่4 ประการ คือ 

1. ผลิตภณัฑน์ั้นมีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอน 
2. มีความจ าเป็นตอ้งผลิตข้ึนใหม่เน่ืองจากไม่สามารถประยกุตง์านท่ีมีอยูเ่ด 
3. มีการทดสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงก่อนน าไปใชง้านจริง 

ติดตั้งและดูแลระบบ 

(Install and maintain system) 

- ก าหนดรูปแบบของระบบและ

สภาพแวดลอ้มของระบบพร้อม

ค าอธิบายรวมถึงขอ้จ ากดัของระบบ 

- จดัสรรทรัพยากรในการติดตั้งระบบ 

การดูแลรักษา ก  าหนดระยะเวลา

ปรับปรุง 

- จดัสรรงบประมาณส าหรับโปรแกรม

การเรียนการสอน 
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4. ผลงานนั้นก่อใหเ้กิดผลต่อผูเ้รียน ไม่ใช่ต่อผูส้อนหรือผูพ้ฒันา 
รูปแบบท่ีจดัอยูป่ระเภทน้ีไดแ้ก่  
3. รูปแบบท่ีใชส้ าหรับการออกแบบระบบการเรียนการสอนในภาพรวม(System-OrientedModel) 
ทั้งระบบท่ีใหญ่กว่าชั้นเรียนโดยเร่ิมตน้ท่ีการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ เพ่ือออกแบบและพฒันาจึง
มกัตอ้งพฒันาเป็นทีมและใชค้วามรู้ความสามารถขั้นสูง โดยสามารถน าไปใชพ้ฒันาไดท้ั้งรายวิชา
และทั้งหลกัสูตร หรือทั้งระบบ รูปแบบท่ีจดัอยูป่ระเภทน้ีไดแ้ก่ 
4.5 แบบจ าลองของการออกแบบการเรียนการสอนแบบต่างๆ 

ADDIE คือ หลกัการออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Design: ISD)
ท่ีนกัการศึกษาจ านวนมากน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบระบบการเรียนการสอนหรือการ 
ฝึกอบรมหลงัจากท่ีแนวคิดของISDเกิดข้ึนตั้งแช่วงตน้ทศวรรษท่ี 1950ADDIE ไดถู้กพฒันาข้ึนใน 
ปีในปี 1975 โดยศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศกึษาท่ีFloridaState University เพื่อใชส้ าหรับกองทพั 
สหรัฐและมีการพฒันาต่อจากนั้นเร่ือยมาจนกลายเป็นกระบวนการของการออกแบบระบบการเรียน 
การสอนท่ีมีผูน้  าไปใชอ้ยา่งมากทั้งในดา้นการศึกษา การจดัอบรมทางธุรกิจฯลฯ 

ADDIE เป็นการออกแบบการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบท่ีมีอยู ่ 5 ขั้นตอนหลกัแต่ละ
ขั้นตอนจะมีกระบวนการยอ่ยออกไปอีก ขั้นตอนหลกัไดแ้ก่การวิเคราะห์(Analysis) การออกแบบ
(Design) การผลิตหรือพฒันา(Development) การน าไปใช(้Implementation) และการประเมนิ 
(Evaluation) โดยในตอนแรกม1ี9 ขั้นตอนซ่ึงไดถู้กน าไปใชใ้นการพฒันาโปรแกรมการศึกษาและ
การ ฝึกอบรมต่อมามีการจดัเป็น 5กลุ่มเพื่อความสะดวกในการประยกุตใ์ชเ้ขา้กบัISDและรูปแบบ
อ่ืนๆ อีกหกปีต่อมารัสเซลวตัสนั(1981) ไดน้ าเสนอรูปแบบปรับปรุงต่อInternational Congress for 
Individualized Instruction โดยยงัคง 5 ขั้นตอนหลกัแต่มีการปรับปรุงกระบวนการภายในของแต่ละ
ขั้นตอนปัจจุบนัADDIE ถูกน าเสนอในรูปแบบผงักราฟิกท่ีเรียบง่าย แสดงถึงพลวตัและ 
ความสมัพนัธก์นัของแต่ละขั้นตอนหลกัแบบท่ีนิยมกนัตามแผนภูมิดงัภาพ 
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แบบจ าลองของการออกแบบระบบการเรียนการสอนแบบต่างๆ 
Dick & Carey (2009) เสนอรูปแบบส าหรับน าไปใชใ้นการออกแบบการเรียนการสอนท่ี

รู้จกักนัในช่ือว่าDick & Carey model มี 10 ขั้นตอนคือ 
1. ระบุเป้าหมายของการเรียนการสอน 

2. วิเคราะห์การเรียนการสอน 

3. ระบุพฤติกรรมพ้ืนฐานของผูเ้รียน 

4. เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

5. พฒันาแบบการทดสอบอิงเกณฑ ์

6. พฒันากลยทุธใ์นการเรียนการสอน 

7. พฒันาและเลือกส่ือการเรียนการสอน 

8. พฒันาและด าเนินการประเมนิผลระหว่างการเรียนการสอน 

9. พฒันาและประเมินหลงัการเรียนการสอน 

10. ทบทวนการจดัการเรียนการสอน โดยขั้นตอนน้ีจะกระท าเป็นระยะๆ ในแต่ละ 

             ขั้นตอนท่ีผา่นมา 
 
 Kemp, Morrison, & Ross (2011) น าเสนอวิธีระบบในจดัการเรียนการสอนท่ีKemp (1985) 
ไดอ้อกแบบไว ้ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ 9 ขั้นตอนคือ 

1. ก าหนดหวัขอ้ท่ีจะสอน และเขียนวตัถุประสงคท์ัว่ไป 

2. ศึกษาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 

3. ระบุจุดมุ่งหมายของการสอนในเชิงพฤติกรรม 

4. ก าหนดเน้ือหาวิชาท่ีสนบัสนุนวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ 

5. ทดสอบเพื่อวดัความรู้ ความสามารถของผูเ้รียนก่อนท่ีจะท าการสอน 

6. เลือกกิจกรรมและแหล่งวิชาการส าหรับการเรียนการสอนเพ่ือจะน าเน้ือหาวิชาไปสู่

จุดมุ่งหมายปลายทางท่ีวางไว ้
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7. ประสานงานในเร่ืองต่างๆ เช่น การเงิน บุคลากร อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ

และด าเนินการไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้

8. ประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนว่าบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวเ้พียงใด 

9. พิจารณาดูว่าควรจะไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงแผนการเรียนการสอนใหดี้ข้ึนอยา่ง 

Gerlach & Ely (1980) ออกแบบวิธีระบบส าหรับจดัการเรียนการสอน10ขั้นตอนซ่ึงไดรั้บ
การอา้งถึงในวงการศกึษาไทยอยา่งแพร่หลายประกอบดว้ย 

1. การก าหนดวตัถุประสงคโ์ดยควรจะเป็นวตัถุประสงคเ์ฉพาะหรืือวตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนสามารถปฏิบติัและผูส้อนสามารถวดัหรือสงัเกตได ้

2. การก าหนดเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
3. การประเมินผลพฤติกรรมเบ้ืองตน้ของผูเ้รียนก่อนการเรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการท่ีจะ

จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. การก าหนดกลยทุธข์องวิธีการสอนซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น2แบบคือการสอนแบบเตรียมเน้ือหา

ความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนโดยสมบูรณ์ทั้งหมดและการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
5. การจดัแบ่งกลุ่มผูเ้รียนเหมาะสมกบัวิธีสอน 
6. การก าหนดเวลาเรียน 
7. การจดัสถานท่ีเรียนซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น3ขนาดคือหอ้งเรียนขนาดใหญ่สามารถสอนไดค้ร้ังละ

50-300 คนหอ้งเรียนขนาดเลก็เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนแบบกลุ่มยอ่ยและหอ้งเรียนแบบเสรีหรือ
อิสระเพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนตามล าพงัแบบรายบุคคล 

8. การเลือกสรรทรัพยากรหรือส่ือการสอนซ่ึงสามารถแบ่งได5้ประเภทคือส่ือบุคคลและ
ของจริงส่ือวสัดุและอุปกรณ์เคร่ืองฉายส่ือวสัดุและอุปกรณ์เคร่ืองเสียงส่ือสิวสัดุท่ีใชแ้สดงต่างๆ 

9. การประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีเกิดจากกระบวนการปฏิสมัพนัธร์ะหว่าผูเ้รียนกบั
ผูเ้รียนดว้ยกนัเองระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนหรือระหว่างผูเ้รียนกบัส่ือการสอน 

10. การวิเคราะห์ขอ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือพิจารณาว่าการด าเนินงานตั้งแต่ตน้มาขอ้บกพร่อง
อะไรบา้งในระบบหรือมีปัญหาประการใดบา้งส าหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกร้ะบบการ
สอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
4.6 ทฤษฎทีี่เกีย่วข้องการออกแบบการเรียนการสอน 

รูปแบบหรือแนวทางของการออกแบบการเรียนการสอนมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดทฤษฎี
ต่างๆ Hoover และ Donovan (1995) กล่าวว่า ทฤษฎี คือ“ชุดของเร่ืองราวท่ีแสดงความสมัพนัธซ่ึ์ง
กนัและกนัเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีใชใ้นการอธิบายเร่ืองราว หรือบางคร้ังใชใ้นการท านาย
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เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวนั้น”ซ่ึง Kaplan(1964) ไดเ้คยอธิบายคุณค่าของทฤษฎีไวว้่า
“การสร้าง ทฤษฎีไม่ใช่เป็นเพียงการคน้หาความจริงท่ีซ่อนอยู ่ แต่เป็นหนทางท่ีจะมองหาความจริง 
หรือ และแสดงส่ิงเหล่านั้นออกมาใหเ้ห็น” 

 
ทฤษฎีมีความส าคญัดงัน้ี(Hoover และ Donovan, 1995) 

1. ทฤษฎีใหรู้ปแบบส าหรับการตีความขอ้มูล 

2. ทฤษฎีมีการเช่ือมโยงไปยงัเร่ืองราวอ่ืนๆ 

3. ทฤษฎีใหก้รอบมโนทศัน์และตวัแปรท่ีส าคญัและมีความน่าเช่ือถือ 

4. ทฤษฎีช่วยใหเ้ราสามารถแปลความหมายจากขอ้คน้พบของเราเองและของผูอ่ื้น 

Richey (1986, 2011) ระบุทฤษฎีท่ีท่ีเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการออกแบบและพฒันาการ 
เรียนการสอนไว ้5 ทฤษฎีคือ 

1. ทฤษฎีระบบ (General systems theory) 

2. ทฤษฎีการส่ือสา(Communication theory) 

3. ทฤษฎีการเรียนรู้(learning theory) 

4. ทฤษฎีส่ือ (Media Theory) 

5. ทฤษฎีการสอนช่วงตน้ (Early instructional theory) 

1. ทฤษฎีระบบ(General System Theory) 

มีรากฐานมาจากการศึกษาวจิยัทางชีววิทยาเป็นการศึกษาเก่ียวกบัส่ิงท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
เดียวกนัและมีความเก่ียวขอ้งกนัอยูใ่นบริบทเดียวกนั ซ่ึงไม่มีกฎเกณฑต์ายตวัแต่เป็นแนวคิดหรือ
หลกัการท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นศาสตร์ทัว่ไป เพ่ือแสดงถึงความสมัพนัธข์องต่างๆ อยา่งเป็น
ระเบียบแบบแผนโดยทฤษฎีระบบเป็นแนวทางท่ีจะน าไปใชใ้นสหวิทยาการสาขาต่างๆ 

ระบบหมายถึง กลุ่มของส่ิงต่างๆ ท่ีมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนั อยูใ่นสภาพแวดลอ้ และมี
เป้าหมายร่วมกนั โดยท่ีแต่ละส่วนมีหนา้ท่ีของตนและส่งผลผลกระทบซ่ึงกนัและกนัระบบ
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ(Components) ของระบบ และกระบวนการ (Processes) 

Hall & Fagen (1975) อธิบายสภาพทัว่ไปของระบบว่า“เปรียบเสมือนชุดของส่ิงต่างๆ ท่ีซ่ึง
การเปล่ียนแปลงในแต่ละส่วนจะส่งผลกระทบต่อระบบหรือส่วนอ่ืนๆ ทั้งหมด และใน
ขณะเดียวกนัการปรับเปล่ียนระบบก็จะมีผลกระทบไปถึงแต่ละส่วนเช่นเดียวกนั” 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างแต่ละส่วนในสภาพแวดลอ้มของของระบบมีความส าคญั เพื่อท่ีจะให้
ระบบคงอยูใ่นแต่ละส่วนจะตอ้งมีปฏิสมัพนัธโ์ตต้อบซ่ึงกนัและกนั มกีารปรับใหเ้ขา้กบัสภาพ และ
ส่วนอ่ืนๆ ของระบบ กระบวนการเหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนทั้งระบบและสภาพแวดลอ้ม 
ของระบบ ผลก็คือ หลงัจากการมีปฏิสมัพนัธแ์ต่ละส่วนจะเป็นกระจกท่ีสะทอ้นภาพซ่ึงกนัและกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
หลกัการส าคญัของทฤษฎีระบบ 

- ระบบเป็นแบบแผนทั้งหมดของส่ิงท่ีเราศึกษา ระบบมีทั้งแบบเปิดและปิด มีทั้งท่ีเก 

ธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา 

- ระบบปิด คือระบบท่ีไม่มีการแลกเปล่ียนสสาร พลงังาน และข่าวสารกบัส่ิงแวดลอ้ม ระบบ

ปิดจะพบไดใ้นระบบกลไกท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนโดยอาศยักฎทางฟิสิกส์ 

- ระบบเปิด คือระบบท่ีมีการแลกเปล่ียนสสารหรือพลงังาน และข่าวสารกบัส่ิงแวดลอ้มขอ 

มนัอยูต่ลอดเวลาเพ่ือด ารงดุลยภาพของระบบ ระบบท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติลว้นเป็นระบบ

เปิดทั้งส้ิน เพียงแต่จะมีลกัษณะเปิดมากนอ้ยต่างกนัเท่านั้น 

- ระบบประกอบดว้ยองคป์ระกอบComponents ของระบบ และกระบวนการ 

(Processes) 
- มีการก าหนดความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบของระบบ และคุณสมบติัต่างๆ ของ 

องคป์ระกอบในระบบนั้นๆ 

- องคป์ระกอบของระบบมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งเป็นล าดบั ส่วนต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นสภาพแวดของ

ระบบจะเรียกว่าSupra system ซ่ึงจะมีระบบยอ่ยลงไปอีกเรียกว่าSubsystem 

- โครงสร้างของระบบจะเป็นตวัก  าหนดหนา้ท่ี(Function) 
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- ภายในระบบเปิดสภาพแวดลอ้มสามารถก าหนดคุณภาพผลผลิตของระบบไดโ้ดยการสร้าง 

เง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัและใหข้อ้เสนอแนะท่ีท าใหร้ะบบมีเสถียรภาพ หรือท าใหม้ีการ

จดัระบบ 

 

 

ทฤษฎีระบบกบัการออกแบบการเรียนการสอน 
การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีระบบมกัถูกเรียกว่าSystemวิธีระบบApproach() ซ่ึงถือเป็นแนวคิด 

ในการด าเนินงานดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการจดัระบบและการใชเ้หตุผล โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององคก์รหรือพฒันาโครงสร้างของระบบ โดยใชก้ารศึกษาลกั 
ความสมัพนัธข์องส่วนต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นระบบน ามาใชแ้กปั้ญหาหรือพฒันาระบบใหม่โดยการ
ปรับปรุง จากระบบเดิมท่ีมีอยู ่

ดงันั้นวิธีระบบจึงเป็นวิธีการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวคิดพ้ืนฐานของการด าเนินงานอยา่งเป็น
ระเบียบแบบแผนและมีการวางแผน ซ่ึงจะท าใหเ้ห็นภาพรวมของโครงสร้างของระบบท่ีมีอยู ่
ตลอดจนการจดัโครงสร้างใหม่เพื่อการแกปั้ญหาของระบบ 

กระบวนการของวิธีระบบมี 2 ส่วน(Kaufman, 1970) คือ ส่วนวิเคราะห์(Analysis) และ 
ส่วนสงัเคราะห์(Synthesis) ซ่ึง Silvern (1972) อธิบายว่า ส่วนวิเคราะห์ เป็นการด าเนินการท่ี 
แตกต่างกนัสองแบบ คือ 1) การศึกษาและระบุองคป์ระกอบของระบบ 2) การศกึษาและระบุ
ความสมัพนัธร์ะหว่างแต่ละองคป์ระกอบไปจนถึงระบบโดยรวม ซ่ึงการวิเคราะห์น้ีซ่ึงถือเป็นทกั 
ปัญญาขั้นพ้ืนฐานท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจในทฤษฎีระบบและการใชว้ิธีการระบบมากยิง่ข้ึน 

องคป์ระกอบของระบบไดแ้ก่ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี เช่น บุคคลท่ีอยูใ่นระบบ เป้าหมาย อุปกรณ์ 
กระบวนการกร ขอ้จ  ากดัภายนอก แหล่งทรัพยากร เป็นตน้สาหรับการศกึษาความสมัพนัธข์อง แต่
ละส่วนไดแ้ก่ล  าดบัขั้นของกระบวนการการไหลของขอ้มูลระหว่างองคป์ระกอบแต่ละส่วน และ 
ปัจจยัป้อนท่ีมีอยูใ่นระบบเป็นตน้ โดยครอบคลุมความสมัพนัธท่ี์มีอยูข่องส่ิงต่างๆ ทั้งในระบบ 
(subsystem) และระหว่างระบบยอ่ย หรือ ระหว่างระบบใหญ่กบัสภาพแวดลอ้มของระบบ การ
วิเคราะห์มีเป้าหมายเพื่อศึกษาระบบท่ีมีอยู ่ เพื่อก  าหนดและวิเคราะห์หาปัญหา รวมถึงการระบุ
ปัญหาและน าเสนอทางเลือกในการแกปั้ญหาส่วนสงัเคราะห์ เป็นขั้นตอนท่ีสองของวิธีระบบ เป็น
การสร้าง ความสมัพนัธใ์หม่ระหว่างส่วนท่ีมีอยูก่ารระบุส่วนประกอบใหม่รวมถึงการระบุ
ส่วนประกอบใหม่ และการสร้างความสมัพนัธ ์ระหว่างองคป์ระกอบต่างๆ 



50 
 

 ซ่ึงกระบวนการน้ีถือเป็นกระบวนการสร้างสรรคอ์ยา่งแทจ้ริง การสงัเคราะห์อาจจะไม่
แสดงใหเ้ห็นชดัเจนแต่ก็ส่อแววใหเ้ห็นในขั้นตอนของการออกแบบหรือการพฒันาระบบและการ
เลือกกลยทุธท่ี์เหมาะสมมาใชใ้นการแกปั้ญหา 

สรุปแลว้ ทฤษฎีระบบ ถือเป็นหวัใจส าคญัของการออกแบบการเรียนการสอนความรู้ 
เก่ียวกบัวิธีระบบจะช่วยใหน้กัออกแบบการสอนตลอดจนครูผูส้อนมีความเขา้ท่ีชดัเจนต่อการ
ออกแบบการเรียนการสอน มองเห็นภาพรวมในมุมกวา้ง เขา้ใจความสมัพนัธข์องแต่ละส่ิงท่ีเป็น
องคป์ระกอบของระบบ ซ่ึงจะช่วยใหก้ารประเมิน ตรวจสอบ ปรับปรุงและพฒันาระบบมี
ประสิทธิภาพ มากยิง่ข้ึน 

2. ทฤษฎกีารส่ือสารCommunication Theory 
ทฤษฎีส่ือสารเป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกบัการออกแบบการเรียน สอนท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดซ่ึงถูกพฒันาและคงรูปแบบมาจนปัจจุบนั ทฤษฎีการส่ือสารแสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการซ่ึงเร่ิม
มาจากการคน้พบวิวฒันาการของรูปแบบการส่ือสาร และการจบัคู่รูปแบบเหล่าน้ีกบั วิวฒันาการ
ทางปรัชญาท่ีคลา้ยกนัในรูปแบบท่ีเราเขา้ใจธรรมชาติและการแปลความหมาย กระบวนการส่ือสาร
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั การถ่ายทอด(transmission) พฤติกรรม (behaviour) ปฏิสมัพนัธ(์interaction) 
หรือ การติดต่อกนั (transaction) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แบบจ าลองการส่ือสารทางเดียวเชิงเสน้ตรงของแชนนนัและวีเวอร์ 

Miller (1951) กล่าวว่า“การส่ือสารหมายถึงขอ้มูลท่ีถูกส่งผา่นจากท่ีหน่ึงสู่อีกท่ี” ซ่ึงเร่ิมตน้
มาจากทฤษฎีMathematical of communication ของ Shannon และ Weaver (1949) ท่ี แสดงถึงระบบ
การส่ือสาร สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความส าคญัของทฤษฎีระบบโดยมีกระบวนการท่ีเก่ียว แหล่งขอ้มูล 
การเลือกสาร การเปล่ียนสารเป็นสญัญาณ การส่งสญัญาณผา่นช่องทางการส่ือสารโดยกระบวนการ
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ถ่ายทอดการรบกวนจากส่ิงรบกวนซ่ึงสามารถท าลายเน้ือสารก่อนถึงผูรั้บสาร การแปล ความหมาย
ของสาร 

องคป์ระกอบของการส่ือสาร มี 6 อยา่งไดแ้ก่ 
1. ผูส่้งสาร(Sender/Transmitter) หรือแหล่งขอ้มูลท่ีส่งสาร(Source) 

2. สาร (Massage) คือ ขอ้มูลท่ีถูกแปลงและส่งไปในรูปแบบต่างๆ 

3. ช่องทาง (Channel) คือ วิธีการหรือรูปแบบการน าส่งสารจากผูส่้งไปยงัผูรั้บ 

4. ผูรั้บสาร(Receiver) คือ ผูท่ี้เป็นผูรั้บสารท่ีส่งมาจากผูส่้งสาร 

5. จุดหมายปลายทาง (Destination) คือ เป้าหมายท่ีสารนั้นจะถูกส่งไป 

6. ส่งรบกวน Noise() คือตวัแปรแทรกซอ้นท่ีจะท าใหก้ารส่ือการไม่ราบร่ืน 

การส่งผ่าน-ตวัถ่ายทอด(transmission)เป็นกระบวนการท่ีเกิดปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูส่้งสาร

และผูรั้บสาร ส่ิงท่ีควรค านึงถึง3ส่วนไดแ้ก่1)ปัญหาทางเทคนิคท่ีเก่ียวกบัวิธีท่ีส่งสารสญัญา อยา่ง

ถูกตอ้ง2)ปัญหาเก่ียวกบัการถ่ายทอดสาระส าคญัของสารตน้ฉบบั3)ปัญหาของผลท่ีเก่ียวกบั สารท่ีมี

วตัถุประสงคใ์นทางปฏิบติั เป็นปัญหาท่ีสนบัสนุนแนวคิดทฤษฎี 

พฤติกรรม (Behaviour)โมเดล SMCR พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั Senderผูส่้งสาร)ทกัษะ
(การส่ือสาร ทศันคติ ความ ระบบทางสงัคม วฒันธรรมสาร(Message) องคป์ระกอบของเน้ือหา 
องคป์ระกอบของการจดักระท าโครงสร้างรหสัช่องทาง (Channel) การมองเห็น ไดย้นิ สมัผสั ได ้
กล่ิน การล้ิมรสและผูรั้บสาร(Receiver) ซ่ึงมีองคป์ระกอบทางพฤติกรรมเช่นเดียวกบัผูส่้งสาร 

ปฏิสัมพนัธ์ (interaction) George Gerbner กล่าวว่า การส่ือสาร คือ ปฏิสมัพนัธผ์า่นทาง 
ขอ้ความการส่ือสารไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นเสน้ตรง และไม่ไดมี้เพียงแค่ผูส่้งและผูรั้บเพียงเท่านั้น
อาจจะเป็นมากกว่าปฏิกิริยาระหว่างสองฝ่าย การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีคงท่ีและเป็นพลวตั
กระบวนการท่ีส าคญัท่ีเกิดขึนคือการใหข้อ้มูลป้อนกลบั 

การติดต่อกนั (transaction) การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีมีความหมายก าหนด ไม่ใช่มอง 
เพียงแต่การแปลความหมายของผูเ้ขา้ร่วม แต่หมายถึงการแลกเปล่ียนและร่วมกนัสร้างความหมา 
การส่ือสารอยูใ่นการควบคุมของระบบทางสงัคม และข้ึนอยูก่บับริบทต่างๆ 

ทฤษฎกีารส่ือสารและการออกแบบการเรียนการสอน 
ทฤษฎีการส่ือสารถูกน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลายทั้งในส่วนของการออกแบบสาร และ วิธีการ

ในการติดต่อส่ือสาร กล่าวคือ แนวคิดจากทฤษฎีจะถูกน ามาใชใ้นการเป็นการวางแผนส าหรับการ
ออกแบบการเรียนการสอนซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบั การจดัการรูปแบบทางกายภาพของสาร ลกัษณะการ 
ติดต่อส่ือสารระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน การรับรู้ การแปลความหมาย ช่อง 
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พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีปฏิสมัพนัธ ์ โอกาสและความพร้อมในการส่งสารและรับสาร เหล่าน้ี
ลว้นมีความส าคญัต่อการออกแบบการเรียนการสอนทั้งส้ิน โดยแนวคิดพ้ืนฐานกระบวนการส่ือสาร
ถูกก าหนดในรูปแบบของกฎดงัน้ี 

1. บทบาทและผลกระทบของภาษาเขียนและภาษาภาพต่อการแปลความหมาย 

2. อิทธิพลของช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน 

3. คุณสมบติัในการกระตุน้ความสนใจจากสาร 

3. ทฤษฎกีารเรียนรู้Learning( Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้กบัการออกแบบการเรียนการสอน 
การเรียนรู้ ตามแนวคิดของMayer (1982) คือการเปล่ียนแปลงท่ีค่อนขา้งถาวรในความรู้ 

และพฤติกรรมของบุคคลอนัเน่ืองมาจากประสบการณ์ ภายใตเ้ง่ือนไข3ประการคือ1) ช่วงเวลาของ 
การเปล่ียนแปลง มกัเป็นระยะยาวมากกว่าระยะสั้น 2)ต าแหน่งของการเปล่ียนแปลง คือ เน้ือหาและ 
โครงสร้างของความรู้ในความทรงจ าและพฤติกรรมของผูเ้รียนรู้3)ตน้เหตุของการเปล่ียนแปลง คือ 
ประสบการณ์ในส่ิงแวดลอ้มของผูเ้รียน 

ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีน ามาประยกุตใ์ชแ้ละมีบทบาทส าคญั ออกแบบ
การเรียนการสอน ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม(Behavioral learning theory) ทฤษฎีการ
เรียนรู้ปัญญานิยม(Cognitive theory) และทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม(Social learning theory) แต่ละ
ทฤษฎีมีรายละเอียดและความเก่ียวขอ้งการการออกแบบการเรียนการสอนดงัน้ี 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้พฤตกิรรมนิยม(Behavioral learning theory)นกัจิตวิทยาสาขา 
พฤติกรรมของมนุษย ์ ใหค้วามหมายของการเรียนรู้ว่าเป็นความสามารถในการเปล่ียนพฤติกรรม
โดย มุ่งไปท่ีการตอบสนองต่อแรงกระตุน้ท่ีจะเรียนรู้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัหลกัทฤษฎีส าคญั 3ประการไดแ้ก่ 

1. Connectionism ทฤษฎีความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงของThorndike มีความเห็นว่า การ
เรียนรู้คือการลองผดิลผูเ้รียนสามารถสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างส่ิงเร้าแลองถูกะการ
ตอบสนอง ดงันั้นจึงมีความเก่ียวขอ้งกนัเกิดข้ึนโดยกฎส าคญั3 ประการคือกฎแห่งผล กฎ
แห่งความพร้อม และ กฎแห่งการฝึก 

2. Classical Conditioning ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก ตามแนวคิดของ 
Pavlov ท่ีหลกัการส าคญั3 ขอ้ ไดแ้ก่ การเสริมแรง การลบพฤติกรรมชัว่คราว การแผข่ยาย 

3. Operant Conditioning ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการวางเง่ือนไขแบบการกระท าของ 
Skinner มีจุดประสงคข์องการสร้างเง่ือนไขคือการท าใหมี้การตอบสนองมากข้ึน โดยการ
เพ่ิมการ สนบัสนุนตามหลงัการกระท านั้น 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤตกิรรมนิยมในการออกแบบการเรียนการสอน 
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ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบการเรียนการสอนหลาย 
รูปแบบ เช่น การออกแบบเคร่ืองช่วยสอน(Teaching Machines) การพฒันาโปรแกรมการ
สอน(Programmed Instruction) บทเรียนส าเร็จรูป (Lesson Program) การวิเคราะห์ภาระ
งาน(Task Analysis)วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)การฝึกฝน
(Practice and Feedback)การใหผ้ลป้อนกลบัและความคล่องแคล่วของพฤติกรรม
(Behavioral Fluency)ฯลฯ อีกมากมาย 
2. ทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญานิยม(Cognitive Learning Theory)มุ่งเนน้ท่ีจะอธิบาย 

โครงสร้างขององคค์วามรู้ การด าเนินการ และการแสดงซ่ึงเป็นส่ือการเรียนและการสอนSmithและ 
Ragan (2005) เช่ือว่า กระบวนการทางจิตใจของผูเ้รียนเป็นตวัแปรอธิบายการเรียนรู้ส าคญัในการ
อธิบายการเรียนรู้วิธีท่ีนกัเรียนปฏิบติัและประยกุตใ์ชข้อ้มูล การเปล่ียนความคิดของบุคคลและ
โครงสร้างทาง ภายใน โดยมีทฤษฎีท่ีส าคญั 3 ทฤษฎีคือ 

2. 1 Gestalt Theory ผูน้  าแนวคิดของจิตวิทยาGestalt คือKurt Koffka, Wolfgang 
Koehler และ Max Wertheimer ซ่ึงมีแนวความคิดว่ามนุษยจ์ะรวบรวมส่ิงเร้าทั้งหลายและประมวล
เขา้ดว้ยกนัจนเกิดเป็นการรับรู้ท่ีมีความหมายทั้งหมดของบุคคล ส่ิงเร้าต่างๆจะความหมายก็ต่อเม่ือ
บุคคลจดัระบบส่ิงเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนัและประมวลกนัเขา้เป็นการรับรู้ทฤษฎีGestalt ถูกน ามา
ประยกุตใ์ชโ้ดยตรงกบัการเรียนรู้ รวมทั้งกฎแห่งความคลา้ย ความใกลชิ้ด และการยติุ 

2.2. ทฤษฎีการประมวลผลขอ้มูล (Information Processing Theory) ทฤษฎีน้ีอยู ่บนพ้ืนฐาน
การท างานของสมองในลกัษณะเดียวกบัคอมพิวเตอร์ซ่ึงประกอบดว้ย การรับขอ้มูล การวิเคราะห์ 
การบนัทึก การกูค้วามทรงจ าคืน โดยมีหน่วยความจ าประสาทสมัผสั(Sensory memory) เป็น
กระบวนการประมวลผลขั้นแรก ขอ้มูลท่ีเขา้มาในหน่วยความจ าประสาทสมัผสัจะถูกหน่วง 
ชัว่ขณะและถูกส่งต่อไปยงัหน่วยความจ าท่ีสองคือ หน่วยความจ าท างาน(Workingmemory) และ 
ถูกเก็บไวใ้นช่วงสั้น(Short-term memory) ดงันั้นขอ้มูลในหน่วยความจ าท างานจะถูกแทนท่ีดว้ย 
ขอ้มูลใหม่หากมีขอ้มูลเกินความจุขอ้มูลจะเคล่ือนเขา้-ออกหน่วยความจ าน้ีตลอดเวลาจากนั้นกจ็ะ 
ส่งต่อไปยงั หน่วยความจ าระยะยาว(Long-term memory) เมื่อไดรั้บการพจิารณาว่าเป็นขอ้มูลท่ี 
ไดรั้บการรับรู้แลว้และสามารถเรียกคืน (Retrieval) มาไดเ้มื่อตอ้งการจุดประสงคห์น่ึงของการ 
ออกแบบการเรียนการสอนคือการสร้างบทเรียนท่ีช่วยใหน้กัเรียนตีความหมายขอ้มูลและส่งไปเก็บ 
รักษาไวใ้นหน่วยความจ าระยะยาวกระบวนการน้ีเก่ียวขอ้งกบัการใชโ้ครงสร้างทางความรู้ของ
สมอง 

2.3 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้(Schema theory) มีความเช่ือว่า ความรู้ของมนุษยจ์ะถูก
รวบรวมเป็นหน่วยๆ เรียกว่า โครงสร้างความรู้ (Schemata)ประโยชนข์องโครงสร้างทางความรู้ จะ
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ท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเก็บและกูค้วามรู้ใหม่ๆ กลบัมาใชอ้านวยความสะดวกในการเลือกความสนใจ 
ความเขา้ใจและเรียกใชโ้ดยอ านวยความสะดวกในการคน้หาอยา่งมีระเบียบของหน่วยความจ าของ
บุคคล ในการออกแบบการเรียนการสอนนั้น ถา้เนน้ใหมี้การฝึกฝนอยา่งหลากหลายจะช่วยให ้
นกัเรียนไดรั้บและปรับเปล่ียน“Schema” และช่วยใหใ้ชก้บัการเรียนท่ีจะตามมา 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีปัญญานยิมในการออกแบบการเรียนการสอน 
1. Message Design Strategies กลยทุธก์ารออกแบบสาร ตามหลกัการGestaltผูอ้อกแบบ

ตอ้งเนน้ท่ีการเรียงล าดบัตามธรรมชาติและการจดัรูปบทเรียนโครงสร้างจินตนาการน ในการก่อตั้ง
และเก็บรักษาระบบความจ าอนัแม่นย  าของบทเรียนนอกจากน้ีการขยายโครงสร้างมี ความเหมาะสม
กบัประสบการณ์เก่าของผูเ้รียนจะช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึนเคร่ืองมือช่วยสอน 

เช่น ต าราเรียนหรือจอภาพคอมพิวเตอร์มกัสร้างแรงจูงใจในการเรียนมากกว่าการน าเสนอ
โดยบุคคล 

2. Rehearsal การทบทวนมีความสมัพนัธก์บัความรู้และประสบการณ์เก่าของผูเ้รียนและ
ขอ้มูลใหม่ในหน่วยความจ าท่ีท างาน ผูเ้รียนท่ีมีความรู้ดั้งเดิมเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีเรียนสามารถ เรียก
ความทรงจ านั้นออกมาจากหน่วยความจ าระยะยาวเพ่ือน น ามาช่วยจดัการกบัขอ้มูลใหม่นกัเรียนท่ี 
มีความรู้ดั้งเดิมนอ้ยจะมีความสามารถในการต่อเช่ือมกบัการเรียนไดไ้ม่มากนกัออกแบบการเรียน
การ สอนสามารถรวบรวมการทบทวนหลายแบบไวใ้นบทเรียนเช่นการเนน้ย  ้าจุดส าคญั การจดัหา
ค าถาม-ค าตอบการคาดการณ์และการกล่าวซ ้าการทบทวนและการสรุปความช านาญทางการศึกษา
เช่นการจดงาน การขีดเสน้-ใตแ้ละการใชค้  าถามน าเก่ียวกบัการเรียนก็สามารถเป็นการอ านวยความ 
สะดวกของการทดลอง 

3. Chunking วิธีการยอ่ยขอ้มูล(Chunking) หรือจดักลุ่มขอ้มูลท่ีคลา้ยกนั เช่นแบ่งกลุ่มหมาย
เลยโทรศพัทใ์นการจ า การใส่รหสัซ ้าใหก้บัขอ้มูลเพ่ือส่งเสริมการเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพและเก็บ
รักษาไวไ้ดใ้นระยะยาวหรือการจดัการกระบวนการท างานท่ีมีหลายขั้นตอนให ้เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 

4. Advance Organizers การใหม้โนทศัน์ล่วงหนา้ จะถูกเสนอก่อนการใชเ้น้ือหาเพ่ือช่วย
เช่ือมโยงช่องว่างระหว่างเร่ืองท่ีผูเ้รียนมีความรู้อยู่แลว้กบัเร่ืองท่ีจะตอ้ง (Ausubel; 1978) การสร้าง
วิธีการจดัระเบียบข้ึนอยูก่บัธรรมชาติของเน้ือหา อายขุองนกัเรียน ความรู้เบ้ืองตน้ของนกัเรียน 
วิธีการน้ีเป็นภาพรวมหรือขอ้สรุปการน าเสนอแนวคิดส าคญัโดยไม่ รายละเอียดในเน้ือหาของการ
เรียนโดยตรง 

5. Cognitive Task Analysis นกัออกแบบการเรียนการสอนไดเ้ร่ิมวิทยาการท่ีจะวิเคราะห์
ภารกิจท่ีเฝ้าสงัเกตไม่ได ้ การเนน้ไปท่ีองคค์วามรู้และลกัษณะพฤติกรรมของภารกิจไปสู่เป้าหมาย



55 
 

การเรียนการสอน จุดประสงค ์ อยา่งมีความเขา้ใจมากข้ึน และยงัช่วยนกัออก อธิบายเหตุผลการ
กระท าต่างๆของนกัเรียน 

3. ทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสังคมSocial( Learning Theory) 
ทฤษฎีน้ีช่วยขยายความคิดของการเรียนรู้โดยมุ่งไปท่ีผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มทาง

สงัคม โดยศึกษาจากทฤษฎีJ. B. Rotter และ Albert Bandura 
1.ทฤษฎีว่าดว้ยการเรียนรู้ทางสงัคม(TheFoundations of Social LearningTheory) สงัคม

ของJ .B. Rotter ไดร้วมรวมตวัแปร 4 อยา่ง ไดแ้ก่ ศกัยภาพของพฤติกรรม คือความน่าจะเป็นไปได้
ของบุคคลท่ีจะปฏิบติัการในแนวทางใดแนวทางหน่ึงโดยข้ึนอยูก่บัสถานการณ์โดยรวม ทั้ง
พฤติกรรมท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น การสนบัสนุนทางดา้นความคาดหวงัเป็นความเช่ือส่วนบุคคล
ว่าพฤติกรรมบางอยา่งจะน าไปสู่การไดรั้บการสนบัสนุนเฉพาะทาง คุณค่าของการสนบัสนุนมี
ความสมัพนัธก์บัการตีมูลค่าของผลลพัธท่ี์ไดม้ากบัผลลพัธอ่ื์นๆ สถานภาพทางจิตมุ่งเนน้ไป
ทศันคติอยา่งไรต่อสถานการณ์นั้น ๆ ในทางกลบักนัมีผลกระทบต่อคุณค่าของกนและความรสนบัส
นุนและความคาดหวงั 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพุทธิปัญญา (SocialCognitive Theory) สมมุติฐานของ
ทฤษฎีน้ี เกิดจากนกัเรียนไดรั้บรู้ขอ้มูลจากการเฝ้าสงัเกตพฤติกรรมของผูอ่ื้นแลว้ตดัสินยอมรับ
พฤติกรรมนั้นปฏิบติั กระบวนการเฝ้าสงัเกตและตดัสินใจน้ีมีความส าคญัต่อการไดรั้บและน าไป
สร้างพฤติกรรมใหม่ซ่ึงBandura (1978) อธิบายว่า ตวัแปรในกระบวนการเรียนรู้ 3 ประการคือ 
พฤติกรรม ส่ิงแวดลอ้ม และเหตุการณ์ ภายในจิตมีอิทธิพลต่อความขา้ใจและการปฏิบติั และ 
องคป์ระกอบไดแ้ก่ รูปจ าลองพฤติกรรม ผลท่ีตามมาจากการจ าลองพฤติกรรม ปฏิบติัการภายในจิต
ของนกัเรียน การรับรู้ประสิทธิภาพของตน 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีปัญญานยิมในการออกแบบการเรียนการสอน 
หลกัการของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมมีความส าคญั ส าหรับนกัออกแบบการเรียนการ

สอน ทั้งน้ีรวมถึงการใชแ้บบจ าลองท่ีเหมาะสมการสร้างมูลค่าและประสิทธิภาพของตนเอง 
1. Using Models การใชแ้บบจ าลองทางสญัลกัษณ์ แบบจ าลองทางสญัลกัษณ์ เช่นรูปภาพ 

รูปการ์ตูน และอวตารถูกใชอ้ยูเ่สมอในส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
2. Establishing Value and Self-Efficacy นกัออกแบบควรใหม้ีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้

เก่ียวกบัของประสิทธิภาพของตนเอง (Self-efficiency) ใหก้บัผูเ้รียน ประสิทธิภาพของผูเ้รียน 
สามารถเพ่ิมข้ึนไดห้ากเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ฝ้าสงัเกตความส าเร็จของบุคคลผูมี้ความ คลา้ยคลึง
กนั กรณีน้ีท าไดด้ว้ยการออกแบบกิจกรรม การเรียนรวม เช่น จดันกัเรียนเป็นครูสอน การจดักลุ่ม
สนทนาเพื่อใหน้กัเรียนท างานร่วมกนั 
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4. ทฤษฎีส่ือMedia( Theory) 
เป็นองคค์วามรู้เก่ียวกบัส่ือ เน่ืองจากส่ือเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงในกระบวนการจดัการ

เรียนการสอน โดยMeyrowitz (1993) ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัส่ือโดยการเปรียบเทียบลกัษณะของ ส่ือไว ้
3 ประการคือ 

1. ส่ือเหมือนกบัท่อท่ีล  าเลียงเน้ือหาเพ่ือน าเสนอความเป็นจริง ( Mediaas conduits of 
content: Representation reality) และความเป็นจริงท่ีน าเสนอนั้นอาจจอยูใ่นรูปแบบท่ีหลากหลาย
โดยท่ีส่ือแต่ละชนิดก็อาจน าเสนอความจริงไดไ้ม่เท่ากนัEdgarDale(1946)ไดน้ าเสนอรูปแบบของ
การใชส่ื้อท่ีเรียกกนัว่า“กรวยประสบการณ์” (ท่ีแสดงถึงระดบัประสิทธิภาพ ของส่ือแต่ละชนิด) 

2. ส่ือเหมือนกบัภาษาท่ีเป็นองคป์ระกอบของโครงสร้าง(Mediaaslanguage Elements of 
structure) ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง ส่ือชนิดต่างๆ ท่ีน ามาใชใ้นการเรียนการสอนสามารถส่ือความหมาย
และบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ไดเ้ช่นเดียวกบัภาษา โดยเฉพาะส่ือท่ีเก่ียวกบัการมอง(Visual elements) 
ไดแ้ก่ ภาพวาด(drawings) ภาพถ่าย(photographs) แผนภาพ (Diagrams)แผนภูมิ (Graphs) แผนผงั
(Maps) นอกจากน้ียงัรวมถึงภาพเคล่ือนไหว(animations) วีดีโอ(video) รูปสญัลกัษณ์(icons) และ
เสียง(audio) ซ่ึงสามารถน ามาประกอบกนัเป็นส่ือประสม หรือส่ือหลายมิติ (multimedia) 

3. ส่ือเป็นสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้เช่นการส่ือสารดว้ยเทคโนโลย(ีmediaasa  learning 
environment: Interacting with technology) แนวคิดน้ีอยูภ่ายใตค้วามคิดท่ีว่า“ส่ือไม่ไดเ้ป็นแค่เพียง
เคร่ืองมือในการส่ือสารเร่ืองราวของมนุษยเ์ท่านั้น แต่สามารถสร้างสภาพแวดลอ้มภายในดว้ยการ
ปรับโครงสร้างของการรับรู้ รูปแบบวาทกรรม และรูปแบบพฤติกรรมทางสงัคมได”้(Heise, 2002) 
ส่ิงเหล่าน้ีปรากฏใหเ้ห็นชดัเจนในโลกยคุปัจจุบนั ยคุโลกาภิวตัน์ท่ีการส่ือสารไร้พรมแดนส่ือรอบ
ขา้งลว้นมีอิทธิพลต่อความคิด พฤติกรรม วาทกรรมและการรับรู้ของเราในการออกแบบการเรียน
การสอนก็เช่นเดียวกนั ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงเก่ียวกบัส่ือจะช่วยใหน้กัออกแบบสามารถออกแบบส่ือ
การเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีส่ือในการออกแบบการเรียนการสอนปัจจยัหลกัในการเลือกใชส่ื้อใน
การเรียนการสอนไดแ้ก่ 

1. เน้ือหา(Content) 
2. ลกัษณะผูเ้รียน (Learner characteristic) 
3. กลยทุธก์ารสอน (Instructional strategies) 
4. สภาพแวดลอ้ม (Environment) 
5. การจดัการ(Management) 

5. ทฤษฎกีารสอนช่วงต้นEarly( Instructional theory) 
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ทฤษฎีการสอนเป็นแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนของนกัการศกึษาซ่ึงพฒันามา
เป็นแนวคิดในการออกแบบการเรียนการสอนในปัจจุบนัแนวคิดเก่ียวกบัการสอนในยคุเร่ิมแรก
ไดแ้ก่แนวคิดของไทเลอร์Ralph Tyler,( 1949) ซ่ึงเป็นหลกัการพ้ืนฐานของการพฒันาหลกัสูตรและ
การสอนโดยมองว่าการสอนเป็นการจดัประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียนโดยมีหลกัส าคญั 4 ขอ้คือ 1) ระบุ
เป้าหมายของการเรียน 2) เลือกจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 3) จดั
ประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียนและ 4) ประเมินประสิทธิผลประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

แนวคิดเก่ียวกบัการสอนมีอยูห่ลากหลายSchoolเช่นof learning Model ของแครอล (John 
B. Carroll, 1963) ซ่ึงมีองคป์ระกอบอยู ่ 5อยา่งคือ 3อยา่งเป็นลกัษณะของผูเ้รียนไดแ้ก่ความ
ขยนัหมัน่เพียรความถนดัและความสามารถอีก 2 อยา่งคือโอกาสในการเรียนและคุณภาพของการ
สอนกบัแนวคิดของบลูมBenjamin( S. Bloom, 1976) ท่ีเช่ือว่าคุณภาพของการสอนมีผลโดยตรงกบั
คุณภาพของผูเ้รียนโดยระบุองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นของการสอนอยา่งมีคุณภาพไว ้4 ขอ้คือ 1) เนน้ใน
ส่ิงท่ีส าคญัและช้ีแนะใหก้บัผูเ้รียน 2) ผูเ้รียนเขา้ร่วมอยา่งกระตือรือร้น 3)ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อช่วย
แกไ้ขส่ิงท่ีผดิใหถู้กตอ้งและ 4) เสริมแรงแก่ผูเ้รียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสอนในการออกแบบการเรียนการสอนแนวคิดของ
ทฤษฎีการสอนแบบต่างๆสามารถน าไปใชใ้นการออกแบบการสอนในขอบเขตต่อไปน้ี 
1. การออกแบบและการจดัการเรียนการสอน 
2. การระบุเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการสอน 
3. การวิเคราะห์ลกัษณะของผูเ้รียน 
4. การจดัล  าดบัความส าคญัของวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนของกิจกรรม 
5. การเลือกใชก้ลยทุธท่ี์เหมาะสมในการสอน 

การท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ (Lesson  Plan) หรือเรียกอีกช่ืออ่ืน ๆ เช่น แผนการสอน แผนการ
เรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ หรือบนัทึกการสอน ซ่ึงต่างกคื็อ ผลของการเตรียมการอยา่งเป็น
รูปธรรมของการแปลงหลกัสูตรสู่กระบวนการการจดัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน จะตอ้งให้
ความส าคญั มีความรู้ ความเขา้ใจ รวมทั้งเห็นภาพรวมและขั้นตอนของการด าเนินการท่ีชดัเจน 
เพื่อให้สามารถจดัท าแผนการเรียนรู้ หรือการบริหารการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตร  แผนการจดัการเรียนรู้ จึงเป็นหลกัฐานแสดงความเช่ียวชาญใน
การจดัการเรียนการสอนซ่ึงเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรงของผูส้อน การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
จึงเป็นหนา้ท่ี  ท่ีส าคญัยิง่ประการหน่ึงในวิชาชีพของความเป็นครู 
 ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ 
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 ละเอียด จุฐานนัท ์(ม.ป.ป.) ใหค้วามหมายว่า แผนการจดัการเรียนรู้  คือ แผนหรือโครง
ร่างท่ีท าไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นการวางแผนการกิจกรรมการสอนล่วงหนา้ตลอดภาคเรียน            
อนัจะน าไปสู่การเรียนการสอนไดจ้ริง มีการแสดงขั้นตอนการสอนไวอ้ยา่งเป็นระบบ เรียงล าดบั
ชดัเจน มีทั้งจุดประสงคเ์น้ือหา โดยคาดหวงัว่าผูเ้รียนจะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ในเน้ือหาและ
ประสบการณ์ตามจุดประสงคข์องกลุ่มวิชาท่ีก  าหนดไว ้และบรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2542, หนา้ 23)  กล่าวว่า  แผนการจดัการเรียนรู้  หมายถึง แผนการ
หรือโครงการท่ีจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือใชใ้นการปฏิบติัการสอนในรายวิชาใดวิชาหน่ึง เป็น
การเตรียมการสอนอยา่งมีระบบ และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหค้รูพฒันา การจดัการเรียนการสอนไปสู่
จุดประสงคก์ารเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง,วชัรินทร์ เสถียรยานนท ์และวชันีย ์ เชาวด์  ารงค ์(2545, หนา้ 6) กล่าววา่ 
แผนการจดัการเรียนรู้ หมายถึง การเตรียมการจดัการเรียนรู้ไวล่้วงหนา้อยา่งเป็นระบบ และเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาใดวิชาหน่ึง ให้บรรลุผล
ตามจุดมุ่งหมายท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้แผนการจดัการเรียนรู้มี 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัหน่วยการเรียน
การสอน (Unit Plan) และระดบับทเรียน (Lesson Plan) 
 บูรชยั ศิริมหาสาคร (2545, หนา้ 2-3) กล่าวว่า แผนการจดัการเรียนรู้ หรือ แผนการสอน
เดิมเรียกว่า “บนัทึกการสอน” แต่เน่ืองจากช่ือส่ือความหมายไปทางท่ีว่า เมื่อผูส้อนท าการสอนเสร็จ
แลว้จึงน าผลการสอนมาจดบนัทึก ว่าไดผ้ลอยา่งไร แลว้จึงเปล่ียนมาใชค้  าว่า  “แผนการจดัการ
เรียนรู้”  ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษว่า “TEACHING PLAN” หรือ “LESSON PLAN” ซ่ึงหมายถึง การ
วางแผนการสอน หรือ การเตรียมการสอนล่วงหนา้ก่อนท่ีจะท าการสอน แลว้จดบนัทึกเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เพ่ือใหใ้ครกต็ารมท่ีจะท าการสอนในรายวิชานั้น ๆ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ
สอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 รุจิร์ ภู่สาระ (2545, หนา้ 10-11) กล่าวว่า แผนการจดัการเรียนรู้ เป็นเคร่ืองมือแนวทางใน
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหผู้เ้รียนตามท่ีก  าหนดไวใ้นสาระการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม แผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีดี จะตอ้งสามารถตอบค าถามไดว้่า 
 - ผูส้อนจะใหผู้เ้รียนมีคุณสมบติัท่ีพึงประสงคอ์ะไรบา้ง 
 - ผูส้อนจะเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนอะไรบา้ง จึงจะท าใหผู้เ้รียนบรรลุตาม
จุดประสงค ์
 - ผูส้อนจะตอ้งมีบทบาทอยา่งไรในการจดัการจดักิจกรรมตั้งแต่ผูส้อนเป็นเป็นศูนยก์ลาง 
จนถึงผูเ้รียนเป็นผูจ้ดัท าเอง 
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 - ผูส้อนจะใชส่ื้อ/ อุปกรณ์อะไรจึงช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุจุดประสงค ์
 - ผูส้อนจะรู้ไดอ้ยา่งไรว่า ผูเ้รียนเกิดคุณสมบติัตามท่ีคาดหวงัไว ้
 กล่าวโดยสรุป  แผนการจดัการเรียนรู้  หมายถึง  แผนการหรือโครงการท่ีจดัท าไวอ้ยา่ง
เป็นระบบและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเป็นการเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้ไวล่้วงหนา้ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการจดัการเรียนรู้ไดจ้ริงในรายวชิาใด วิชาหน่ึง ใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมาย
ท่ีหลกัสูตรก าหนดไวแ้ละเป็นเคร่ืองมือ ท่ีช่วยใหผู้ส้อนพฒันาการจดัการเรียนการสอนไปสู่
จุดประสงคก์ารเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ความส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ดงัน้ี (ละเอียด จุฐานนัท.์ ม.ป.ป., 
วฒันาพร ระงบัทุกข,์ 2542, หนา้ 24, ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง, วชัรินทร์ เสถียรยานนท ์  และวชันีย ์  
เชาวด์  ารงค,์ 2545, หนา้ 7, บูรชยั ศิริมหาสาคร, 2545, หนา้ 4-5) 
  1. เป็นการวางแผนวิธีการสอน จดัล  าดบัขั้นตอนการสอนท่ีดี มีจุดหมายปลายทาง ท าให้
สอนไดต้รงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
  2. ก่อใหเ้กิดการวางแผนและการเตรียมการล่วงหนา้ ช้ีใหเ้ห็นถึงการน าเอาเทคนิค วิธีการ
สอนการเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลย ีและจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กมาผสมผสานประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมกบัสภาพของผูเ้รียนท่ีตนเองสอนอยู ่
    3. เพื่อใหเ้ห็นความต่อเน่ืองของการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 

  4. ช่วยใหก้ารจดัการเรียนการสอนด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรท่ีคาดหวงั 

 5. เพื่อใหจ้ดัการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัความถนดั ความสนใจ และความตอ้งการของ
ผูเ้รียน 

 6. เป็นการก าหนดวสัดุอุปกรณ์และกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน ช่วยให้
กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจยิง่ข้ึน 
              7. เพื่อใหส้ามารถเตรียมวสัดุอุปกรณ์ กิจกรรมและแหล่งการเรียนรู้ใหพ้ร้อมก่อนการสอน
จริง 
  8. ส่งเสริมใหผู้ส้อนคน้ควา้หาความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตร เทคนิคการเรียนการสอน การ
เลือกใชส่ื้อ การวดัและประเมินผลตลอดจนประเดน็ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็นเพื่อพฒันาวิชาชีพของ
ตนเอง 
  9. เป็นคู่มือการสอนส าหรับตวัผูส้อนและผูส้อนท่ีสอนแทนน าไปใชป้ฏิบติัการสอนดว้ย
ความมัน่ใจและเช่ือมัน่ในการจดัการเรียนรู้ 
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  10. เป็นหลกัฐานการท างานท่ีช้ีวดั เพราะก าหนดบทบาทของผูส้อน และผูเ้รียนรวมทั้ง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์นตวัผูเ้รียนไวช้ดัเจน เป็นประโยชน์ต่อการพฒันางานของผูส้อน 
  11. เป็นเคร่ืองมือประเมินตนเองของผูส้อนว่า สอนไดค้รบตามขั้นตอนและบรรลุ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก  าหนดไวห้รือไม่ ควรปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร 
  12. เป็นหลกัฐานท่ีแสดงขอ้มูลดา้นการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาการจดัการเรียนการสอนคร้ังต่อไป 
  13. เป็นหลกัฐานท่ีแสดงถึงความเช่ียวชาญในวิชาชีพครู ซ่ึงสามารถน าไปเสนอเป็น
ผลงานทางวิชาการ เพื่อประกอบความดีความชอบประจ าปี เพื่อขอเล่ือนต าแหน่ง หรือระดบัให้
สูงข้ึน และเพ่ือใชป้ระกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 ในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัในการ
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ิมตั้งแต่แปลงหลกัสูตรไปสู่การสอน หรือกล่าวอีกในหน่ึง สามารถ
วิเคราะห์หลกัสูตรเพื่อก  าหนดกรอบการจดัการเรียนการสอน สามารถก าหนดโครงสร้างการสอน
อนัจะน าไปสู่การจดัท ารายละเอียดขององคป์ระกอบต่างๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้ ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม 
 องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้(พิมพนัธ ์เดชะคุปต,์ 2550 หนา้ 11 – 16) กล่าวว่า
การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 3 ประการ ดงัน้ี 
 1. วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้หรือจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (Objectives) ควรเขียนเป็น
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) โดยเนน้ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  1.1 ความรู้ (knowledge) 
  1.2 ทกัษะกระบวนการ (Process) 
  1.3 เจตคติ (Attitude) 
 2. ประสบการณ์เรียนรู้ (Learning Experience) ประกอบดว้ย 2 ส่วน 
  2.1 เน้ือหาสาระ (Content) ท่ีตอ้งการใหผ้ต้อ้งการใหผู้เ้รียนได ้
  2.2 กระบวนการจดัการเรียนรู้ (Process of Learning) เป็นขั้นตอนการจดัการเรียนรู้
ตั้งแต่ขั้นน า ขั้นกิจกรรม ขั้นสรุป 
 3. การประเมินผล ( Evaluation) เป็นการตีค่าผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนซ่ึงตอ้งใชข้อ้มูลทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากการประเมนิผลตามสภาพจริง 
 วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

1. พฤติกรรมทางดา้นพุทธิพิสยัประกอบดว้ยพฤติกรรมตามระดบัการเรียนรู้ดา้น 
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พุทธิพิสยั  6 ขั้น ซ่ึงการเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึนไปตอ้งอาศยัระดบัการเรียนรู้ท่ีต  ่ากว่าเสมอ สามารถ
จ าแนกค ากริยาแสดงพฤติกรรมทางดา้นพุทธิพิสยัตามล าดบัขั้นการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี  
 ขั้นความจ า  ประกอบดว้ยบอกความหมายศพัท ์ เขียนช่ือ  บรรยายลกัษณะ  ท่อง  เล่า  
เก็บขอ้มูล  และช้ีบอก 
 ขั้นความเขา้ใจ  ประกอบดว้ยการแปรความหมายขอ้มูล  บอกความแตกต่าง  ยกตวัอยา่ง  
อธิบาย  ท านาย สรุปอา้งอิง  สรุปยอ่  เขียนกราฟและแผนภูมิ 
 ขั้นการน าไปใช ้  ประกอบดว้ย  แกปั้ญหา ใชเ้คร่ืองมือ  จดัหาเคร่ืองมือ  ท าการทดลอง  
สาธิต  การพิสูจน์  และตรวจสอบสมมุติฐาน 
 ขั้นการวิเคราะห์  ประกอบดว้ย บอกส่ิงท่ีสงัเกตได ้ ช้ีขั้นตอนของปัญหา  ถาม
รายละเอียดเก่ียวกบัปัญหาและระบุตวัแปร 
 ขั้นการสงัเคราะห์  ประกอบดว้ย  ประดิษฐ ์ ออกแบบ  ประกอบ  เรียบเรียง  สร้างและ 
ใหข้อ้เสนอแนะ 
 ขั้นการประเมินค่า  ประกอบดว้ย  วิจารณ์  บอกเหตุผล  ตดัสินประเมินค่า แสดง
หลกัฐานและเขียนความเห็น    
 2. พฤติกรรมทางดา้นจิตพิสยั 
 การเขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทางดา้นจิตพิสยั ซ่ึงไดแ้ก่ อารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ 
และค่านิยมซ่ึงไม่สามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง การระบุพฤติกรรมท่ีคาดหวงัใหผู้เ้รียนแสดงออกนั้น 
ตอ้งอาศยัการรวบรวมพฤติกรรมท่ีช้ีถึงความรู้สึก เจตคติ ค่านิยมของตนเองและผูอ่ื้นแลว้น าไปใช้
ในการก าหนดพฤติกรรมทางดา้นจิตพิสยัสามารถจ าแนกค ากริยาท่ีแสดงพฤติกรรมทางดา้นจิตพิสยั 
ได ้5 ขั้น ดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นการรับรู้ส่ิงเร้า ประกอบดว้ย  สะสม ยอมรับ  รับฟัง  ควบคุมและแยกความต่าง 
 ขั้นการตอบสนอง  ประกอบดว้ย  ยนิยอม  ท าตามเห็นดว้ย  ชกัชวน ช้ีแนะ อาสา ฝึกหดั  
กล่าวส่งเสริมและการเสนอรายการ 
 ขั้นการสร้างค่านิยม  ประกอบดว้ย  โตแ้ยง้  สาธิต  บรรยาย  สนบัสนุนและช่วยเหลือ 
 ขั้นการจดัระบบ  ประกอบดว้ย  ค่านิยม  จดัแจง   เปรียบเทียบท าใหส้มบูรณ์และวาง
หลกัการหย ัง่คิด 
 ขั้นการแสดงลกัษณะตามค่านิยม  ประกอบดว้ย  เรียบเรียงใหม่   เปล่ียน  ต่อเติม  แกไ้ข  
ต่อตา้นและพยายามเปล่ียน  
 3. พฤติกรรมทางดา้นทกัษะพิสยั 
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 ส าหรับพฤติกรรมทางดา้นทกัษะพิสยั สามารถระบุพฤติกรรมท่ีแสดงออกไดจ้ากการ
ตีความทกัษะ หรือการปฏิบติัออกมาเป็นพฤติกรรม ค ากิริยาท่ีแสดงพฤติกรรมทางดา้นทกัษะพิสยั 
ไดแ้ก่ การเลียนแบบ การเปล่ียนแปลง การประกอบ การสร้าง การประดิษฐ ์การออกแบบ การฝึก 
การร่าง การผสม  การแกไ้ข การซ่อมแซม  ส าหรับพฤติกรรมทางดา้นทกัษะพิสยัควรระบุเกณฑ์
ของพฤติกรรมว่าถูกตอ้งแม่นย  า คล่องแคล่วไวด้ว้ย 
 ในการเขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ผูส้อนควรพิจารณาโดยค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
 1. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมตอ้งมีลกัษณะชดัเจน รัดกุม ไม่คลุมเครือ เพื่อให้สามารถ
เขา้ใจไดต้รงกนั  
 2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีเขียนตอ้งเรียงล าดบัพฤติกรรมท่ีเกิดก่อนตามล าดบั ซ่ึง
พฤติกรรมท่ีเกิดก่อนจะเป็นพ้ืนฐานของพฤติกรรมท่ีตามมา 
 3. พฤติกรรมท่ีก  าหนดไวใ้นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมจะตอ้งเป็นพฤติกรรมท่ีแสดง
ภายหลงัเรียนจบบทเรียนนั้น ๆ แลว้ 
 4. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ท่ีเขียนข้ึนอาจไม่ครบทั้ง 3 องคป์ระกอบก็ไดแ้ต่ตอ้ง
พิจารณาว่า วตัถุประสงคน์ั้นสมบรูณ์พอท่ีจะเป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม อาจละเวน้สถานการณ์
หรือเกณฑข์องพฤติกรรมบางอยา่งไวใ้นฐานท่ีเขา้ใจกนั 
 5. การเขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดา้นจิตพิสยันั้นท าไดย้าก เพราะผูส้อนไม่อาจ
สงัเกตไดโ้ดยตรง ในกรณีน้ีถา้ไม่สามารถเขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมได ้อาจเขียนเป็น
วตัถุประสงคเ์ฉพาะโดยใชค้  าว่า บอกคุณค่า บอกประโยชน์ เป็นตน้ 
 สรุปไดว้่าองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ 3 
ประการ คือ วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้หรือจุดประสงคก์ารเรียนรู้   ประสบการณ์เรียนรู้และการ
ประเมินผล 
 คุณลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ที่ด ี
 ลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีดีมีดงัน้ี (นาตยา ปิลนัธนานนท,์ 2545, หนา้ 65-66) 
 1. แสดงเจตคติท่ีดีของผูส้อนควรมคีวามรู้สึกท่ีดีต่อการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ไม่
ควรมองว่าการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นการสร้างภาระ ความยุง่ยาก เพราะแผนการจดัการ
เรียนรู้ จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผูส้อน ผูเ้รียน ผูบ้ริหารสถานศึกษา และต่อสงัคม ท่ีจะจดัการศกึษา
ใหม้ีคุณภาพ           หากผูส้อนมีความรู้สึก มีเจตคติท่ีดีต่อการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ก็จะท าให้
แผนการจดัการเรียนรู้ มคุีณภาพ และน าไปใชไ้ดจ้ริง 
 2. สะทอ้นความเป็นนกัวางแผน นกัคิดสร้างสรรคข์องผูส้อน 
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 3. เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารในยคุการประกนัคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ีเพราะการจดั
การศึกษามิใช่หนา้ท่ีของโรงเรียนแต่เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป แต่ควรขอความร่วมมือจากผูป้กครอง
และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน โดยควรทราบว่าโรงเรียนจดัการศกึษา
อยา่งไร มีอะไรท่ีสามารถช่วยเหลือปรับปรุงแกไ้ขได ้แผนการจดัการเรียนรู้ จึงเป็นเคร่ืองมือส่ือสาร
ความเขา้ใจ ส าหรับทั้งตวัผูส้อนเอง ผูเ้รียน ผูบ้ริหาร พ่อแม่ผูป้กครองและชุมชน ไหท้ราบว่า
โรงเรียนจดัการศกึษาอยา่งไร เดก็ เยาวชนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่งไร การเรียนการสอน 
การประเมินผลสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและมีมาตรฐานหรือไม่ เหล่าน้ีจึงเป็นหลกัฐานอยา่งหน่ึงท่ี
ผูส้อนหรือโรงเรียนตอ้งเปิดเผยเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสาธารณะชนใหไ้ดต้รวจสอบ 
(accountability) เพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 4. เฉพาะเจาะจง ครอบคลุมและเพียงพอ การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ควรตอ้งระบุส่ิง
ท่ีสอนและเรียนใหช้ดัเจน ครอบคลุมและเพียงพอท่ีจะท าใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
ก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร ไม่ควรออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีกวา้งหรือนอ้ย และไม่เป็น
ประโยชนก์บัผูเ้รียน 
 5. ยดืหยุน่ ปรับเปล่ียนได ้แผนการจดัการเรียนรู้ เป็นส่ิงท่ีเตรียมไวล่้วงหนา้ ก่อนจะมี
การเรียนการสอนจริง การก าหนดขอ้มูลใด ๆ ไวใ้นแผนการควรมคีวามยดืหยุน่และสามารถ
ปรับเปล่ียนแกปั้ญหาได ้ในกรณีท่ีมีปัญหาเมื่อน าไปใช ้หรือไม่สามารถด าเนินการตามแผนการ
จดัการเรียนรู้นั้น ก็สามารถปรับเปล่ียนเป็นอยา่งอ่ืนได ้โดยไม่กระทบต่อการเรียนการสอนและผล
การเรียนรู้ นอกจากนั้นแผนการจดัการเรียนรู้ควรมีชีวติ นัน่คือ ควรมีความทนัสมยั ทนัต่อ
เหตุการณ์ ความเคล่ือนไหวต่าง ๆ และสอดคลอ้งกบัสภาพท่ีเป็นจริงท่ีผูเ้รียนด าเนินอยู ่
 สรุปไดว้่าคุณลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีควรประกอบดว้ย ผูส้อนมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงสะทอ้นถึงการเป็นนกัวางแผนท่ีสร้างสรรค ์ขณะเดียวกนัยงั
เป็นเคร่ืองมือส่ือสารใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบถึงการจดัการศกึษาของโรงเรียนท่ีมีต่อผูเ้รียน 
และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีควรสามารถเฉพาะเจาะจง ครอบคลุม ยดืหยุน่  ปรับเปล่ียนและ
สามารถแกปั้ญหาได ้
 ขั้นตอนการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
 ส าหรับแนวทางในการจดัท าแผนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มี
ขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสถานศึกษาควรด าเนินการ  คือ 
 1. ก  าหนดนโยบาย  จุดเนน้หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2. ก  าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี  รายภาค   และสาระการเรียนรู้รายปี  รายภาค 
 3. ก  าหนดโครงสร้างรายวิชา (Course Structure) 
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  4. จดัท าค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 5. จดัท าหน่วยการเรียนรู้ (Learning Unit) 
 6. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ (Lesson Plan) 
 การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ จึงเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองจากขั้นการจดัท าหน่วย
การเรียนรู้ หรือการท าก  าหนดการสอนเดิม ขั้นตอนการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ สามารถสรุปได ้
ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ก าหนดหรือเลือกรูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นท่ี 2 ก าหนดช่ือสาระการเรียนรู้ (ช่ือเร่ือง) 
  ขั้นท่ี 3 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั แลว้เขียนเป็นจุดประสงคก์ารเรียนรู้
หรือจะใชช่ื้อมาตรฐานการเรียนรู้ก็ได ้
  ขั้นท่ี 4 ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ท่ีมีความสมัพนัธก์บัสาระการเรียนรู้ท่ีก  าหนด เพื่อ
น าไปเขียนลงในแผนการจดัการเรียนรู้ 
  ขั้นท่ี 5 วเิคราะห์สาระการเรียนรู้เพื่อเป็นรายละเอียดส าหรับน าไปจดัการเรียนรู้ต่อไป 
  ขั้นท่ี 6 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ก  าหนดวิธีการถ่ายทอดท่ีดี 
  ขั้นท่ี 7 ก าหนดเร่ืองใหเ้หมาะสมกบัสาระ 
  ขั้นท่ี 8 จดัท าล  าดบัขั้นตอนการจดัท ากิจกรรมโดยค านึงถึง... 
 - ธรรมชาติวิชา 
 - ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  - การเช่ือมโยงการเรียนรู้ 
 - การเรียนรู้แบบองคร์วม  
  ขั้นท่ี 9 ก าหนดวิธีการวดัและประมวลผล 
 รูปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ มีหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของหน่วยงานตน้สงักดั 
สถานศึกษาหรือผูส้อนท่ีจะเลือกใชรู้ปแบบท่ีคิดว่ามีความเหมาะสมและสะดวกต่อการน าไปใชไ้ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีรูปแบบของการจดัการเรียนรู้ท่ีนิยมใชโ้ดยทัว่ไปในปัจจุบนัมี 3 รูปแบบ 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้ แบบบรรยาย หรือแบบเรียงหวัขอ้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ ชนิดน้ีจะเป็นการเรียงรายละเอียดขององคป์ระกอบแต่ละ
องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ตามล าดบั โดยใชค้วามเรียง เป็นรูปแบบท่ีไดรั้บความนิยม 
แต่มีขอ้จ  ากดัในกรณีท่ีรายละเอียดอยูค่นละหนา้กนั  เน่ืองจากยากต่อการมองเห็นความสมัพนัธข์อง
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แต่ละองคป์ระกอบ  
 
 
 
 
 

ตวัอยา่งรูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้ แบบบรรยาย หรือแบบเรียงหวัขอ้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ ท่ี..................... 

กลุ่มสาระการเรียนรู้.................................................ชั้น........................ภาคเรียนท่ี................... 
เร่ือง............................................................................................ระยะเวลา...................ชัว่โมง 
สาระส าคญั 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
เน้ือหาสาระ 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
กิจกรรมการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
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............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
 
 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
บนัทึกผลหลงัการสอน 
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  
 ปัญหา / อุปสรรค 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  
 ขอ้เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ข 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  
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        ลงช่ือ...........................................................ผูส้อน 
                      (...........................................................) 
           ลงช่ือ.......................................................... 
                     (..........................................................) 
                                                           ผูอ้  านวยการ 
 
2. แผนการจดัการเรียนรู้ แบบตาราง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ ชนิดน้ี เป็นการน ารายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบของแผนการ
จดัการเรียนรู้ มาเขียนลงในตารางภายในหนา้เดียวกนั เพ่ือใหง่้ายต่อการมองเห็นความสมัพนัธข์อง
แต่ละองคป์ระกอบ แต่มีขอ้จ  ากดัในดา้นพ้ืนท่ีในการเขียน และภาระในการตีตาราง 

ตวัอยา่งรูปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้ แบบตาราง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................ชั้น........................ภาคเรียนท่ี................... 
เร่ือง............................................................................................ระยะเวลา...................ชัว่โมง 

สาระส าคญั 
จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

เน้ือหา
สาระ 

กิจกรรม
การเรียนรู้ 

ส่ือการ
เรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล
การเรียนรู้ 

หมาย
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

   

     ลงช่ือ...........................................................ผูส้อน 
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              (...........................................................) 
        ลงช่ือ.......................................................... 
              (..........................................................) 
                                                                ผูอ้  านวยการ 
  
 
3. แผนการจดัการเรียนรู้ แบบพิสดาร 
 แผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีมีรายละเอียดขั้นตอนมากข้ึน การล าดบักิจกรรมการเรียนการ
สอนแยกเป็นกิจกรรมท่ีครูปฏิบติัและส่ิงท่ีนกัเรียนปฏิบติัซ่ึงสอดคลอ้งกนั 

 
ตวัอยา่งรูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้ แบบพิสดาร 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี..................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................................................ชั้น........................ภาคเรียนท่ี................... 
เร่ือง............................................................................................ระยะเวลา...................ชัว่โมง 
สาระส าคญั 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
 เน้ือหาสาระ 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
ส่ือการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
ล าดบักิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นตอนจุดประสงค ์
น าทาง 

กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผล 
ระหว่างเรียน ครู นกัเรียน 
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
บนัทึกผลหลงัการสอน 
 ผลการสอน
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
 ปัญหา / อุปสรรค
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
 ขอ้เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ข
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
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     ลงช่ือ...........................................................ผูส้อน 
              (...........................................................) 
        ลงช่ือ.......................................................... 
              (..........................................................) 
                                                              ผูอ้  านวยการ 
 
 สรุปไดว้่าการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  สามารถเขียนไดห้ลายวิธี หลายแบบแต่ส่ิงส าคญั
ของการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ คือตอ้งส่ือใหเ้ห็นถึง  มาตรฐานและสาระฯ จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล   เพื่อเป็นการตรวจสอบดว้ยตนเอง
ว่าส่ิงท่ีตนวางแผนทั้งหมดนั้นครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีตอ้งสอนหรือไม่  

ตอนที่ 5 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

  ไพบูลย ์ อ่อนมัง่ และคณะ (2557: 73-76) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน ของครูโรงเรียนราษฎร์บ ารุง ต  าบลแสนตอ 
อ  าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี วตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อ 1) ศึกษาและพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 2) ประเมินประสิทธิภาพหลกัสูตร
ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน ผลการวิจยัพบว่า 1) คะแนนเฉล่ียความรู้
เก่ียวกบัการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนหลกัการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม  2) คะแนนเฉล่ียทกัษะ
การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของครูผูเ้ขา้ร่วมการอบรมในคร้ังท่ี 1 ถึง คร้ังท่ี 4 มีการพฒันาเพ่ิมข้ึน
ตามล าดบั 3)การประเมินผลการวิจยัในชั้นเรียนของครูท่ีเขา้รับการอบรมในภาพรวมอยู่ในระดบัดี 
4) คุณภาพงานวิจยัในชั้นเรียนของครูผูเ้ขา้รับการอบรมอยู่ในระดบัดี จ  านวน 11 คน และอยู่ใน
ระดบัดีมาก จ านวน 1 คน ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑก์ารผา่นหลกัสูตรฝึกอบรม 
 ชยัวฒัน์  จิวพานิชย ์และชัยวฒัน์  วารี (2554: 71-75) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพฒันา
หลกัสูตรการฝึกอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช ้ LMS Moodle เพื่อการเตรียมความพร้อม
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ     
สวนสุนนัทา โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อ พฒันาและประเมินประสิทธิภาพการใชห้ลกัสูตร
ฝึกอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ LMS Moodle เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู   การด าเนินการวิจยัแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะท่ี 1 การพฒันาหลกัสูตร         มี
องค์ประกอบ คือ หลกัการ วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร โครงสร้าง เวลาการอบรม เน้ือหาสาระ 
กิจกรรมการฝึกอบรม ส่ือการฝึกอบรม การติดตาม การวดัและประเมินผล ผลการประเมินคุณภาพ
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ของหลกัสูตร โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ในภาพรวมหลกัสูตรมีคุณภาพในระดบัมากท่ี สุด ระยะท่ี 2 
การประเมินประสิทธิภาพการใชห้ลกัสูตร เป็นการน าหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลอง
ใชก้บักลุ่มทดลอง จ านวน 40 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) ความสามารถในการสร้างบทเรียนออนไลน์
โดยใช ้LMS Moodle เพื่อการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลงัอบรมสูง
กว่าก่อนอบรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 2) ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ทวีวฒัน์ วฒันกุลเจริญ (2554: 91-93) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกล เร่ือง 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีใชใ้นการศึกษาทางไกล โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ส ารวจ
ความตอ้งการในการพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกล เร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีใชใ้น
การศึกษาทางไกล (2) พฒันาชุดฝึกอบรมทางไกล เร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีใช้
ในการศึกษาทางไกล (3) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทางไกล เร่ือง 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีใชใ้นการศึกษาทางไกล และ (4) ประเมินผลการใชชุ้ดฝึก
อบรมทางไกล เร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีใชใ้นการศึกษาทางไกล กลุ่มตวัอย่างท่ี
ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มท่ีใชส้ าหรับการหาความตอ้งการในการ
พฒันาชุดฝึกอบรมทางไกล คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี แขนงวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนในภาค 2/2554 จานวน 300 คน ไดม้าโดยการสุ่ม
กลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย และ (2) กลุ่มท่ีใชส้ าหรับการพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกล คือ นักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี แขนงวิชาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนในภาค 
1/2555 จานวนจานวน 62 คน ไดม้าโดยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม  
  ผลการวิจยั พบว่า 1) การส ารวจความตอ้งการในการพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกล  เร่ือง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีใชใ้นการศึกษาทางไกล พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษามี
ความตอ้งการเรียนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความ
ตอ้งการเน้ือหาดา้นบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2) การพฒันาชุดฝึกอบรม
ทางไกล เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีใชใ้นการศึกษาทางไกล ทั้ง 4 หน่วย มี
ประสิทธิภาพ คือ 81.50/80.00, 80.25/80.40, 81.10/81.20 และ 80.65/80.80 ตามล าดบั 3) ชุด
ฝึกอบรมทางไกล เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีใชใ้นการศึกษาทางไกล  ส่งผลให้
นกัศึกษาท่ีฝึกอบรมมีความกา้วหนา้ทางการฝึกอบรมเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4) 
การประเมินการใชชุ้ดฝึกอบรมทางไกล เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีใช้ใน
การศึกษาทางไกล พบว่า นักศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกอบรมประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม
ทางไกลในระดบัมาก 
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ธันยพร บุษปฤกษ์ (2554: 217-220)  ได้วิจัยเ ร่ือง การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาหลกัสูตรเสริมสร้างความสามารถ
ในการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล ใชว้ิธีด  าเนินการวิจยัลกัษณะการวิจยัและพฒันา (Research and Development)  มีขั้นตอน
การวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตร 
ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบและพฒันาหลกัสูตร ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชห้ลกัสูตร ขั้นตอนท่ี 4 การ
ประเมินคุณภาพหลกัสูตร กลุ่มตวัอยา่งในการทดลองคือ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษา
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ  านวน 30 คน ใชแ้บบการวิจยัแบบหน่ึงกลุ่ม สอบก่อนสอบหลงั (The One - 
Group Pretest - Posttest Design) การประเมินคุณภาพหลกัสูตร ท าโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที แบบ dependent  การหา
ประสิทธิภาพ E1/E2 และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา เคร่ืองมือประเมิน
คุณภาพหลกัสูตร คือ 1) แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัการสร้างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล 2) แบบ
ประเมินความสามารถในการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล 3) แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อ
การสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตร 
 ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ควรไดรั้บการถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ ให้มีความสามารถทางด้านอารมณ์  ความสามารถทางด้านสังคม ร่วมกับ
ความสามารถทางด้านปัญญาพร้อมกันไป โดยจัดเป็นหลักสูตรเสริมเพ่ิมเติมในส่วนของ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ใหน้กัศึกษาไดรั้บการฝึกในสถานการณ์จริง หรือเสมือนสถานการณ์จริง 
ดว้ยการฝึกเป็นกลุ่มร่วมกบัเพื่อนเพื่อใหเ้กิดความสามารถ 3 ส่วน ซ่ึงมีองค์ประกอบดงัต่อไปน้ี คือ 
1) ความสามารถในการเขา้ใจตนเอง 2) ความสามารถในการเขา้ใจผูอ่ื้น 3) ความสามารถในการอยู่
ร่วมกบัสงัคม โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ องค์ประกอบหลกัสูตร ประกอบดว้ยสภาพปัญหาและ
ความจ าเป็นของหลกัสูตร หลกัการของหลกัสูตร จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  สาระการเรียนรู้ของ
หลกัสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือประกอบการเรียนรู้  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ความรู้
เก่ียวกบัการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล  พบว่า ก่อนและหลงัใชห้ลกัสูตรแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล ค่าเฉล่ีย 4.00 
อยู่ในระดบัสูง ความคิดเห็นท่ีมีต่อการสร้างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล พบว่า ก่อนและหลงัใช้
หลกัสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อ



73 
 

หลกัสูตร ค่าเฉล่ีย 4.54 อยูใ่นระดบัสูง ประสิทธิภาพของหลกัสูตรระหว่างและหลงัการทดลองใช้
หลกัสูตรมีประสิทธิภาพ E1 เท่ากบั 84.40  ประสิทธิภาพ  E2 เท่ากบั 85.00 สูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 

เทพนาวินทร์ ประพนัธ์พฒัน์ (2554: 105-111) ได้วิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรการฝึก
ประสบการณ์งานอุตสาหกรรมของนกัศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาหลกัสูตรฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรมของนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยอุีตสาหการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิธีการด าเนินการเป็นการวิจยัและ
พฒันา โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ  4 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น 2) การ
ออกแบบและพฒันาหลกัสูตร 3) การทดลองใช้หลกัสูตร  และ 4) การประเมินผลหลกัสูตร 
ประชากร คือ นกัศึกษาสาขาเทคโนโลยอุีตสาหการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ปีการศึกษา 
2553 กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ได้นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จ  านวน 14 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์ และ 3) หลกัสูตรฝึกอบรม วิเคราะห์
ขอ้มูลการวิจยัโดยใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา  

ผลการวิจยัพบว่าผลการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น พบว่า การฝึกประสบการณ์ควร
มุ่งเนน้งานอุตสาหกรรม 1) ดา้นทบทวนทฤษฎีและปฏิบติั 2) ดา้นบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพนัธ ์
และ 3) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ผลการออกแบบและพฒันาหลกัสูตร ไดน้ าจุดประสงค์ทั้ง 3 ดา้น         
มาออกแบบหลกัสูตรการฝึกงานของนักศึกษา โดยประยุกต์ใชห้ลกัทฤษฎีของรูปแบบการพฒันา
หลกัสูตร แบบการออกแบบยอ้นกลบั (Backward Design) และประยุกต์ใช้หลกัแนวคิดของการ
ประเมินหลกัสูตรอาชีวศึกษา (TECA) โดยการร่างหลกัสูตรออกมาเป็น 11 หน่วย ใชเ้วลา 270 ชม. 
และจากการน าไปทดลองใชก้บันักศึกษาจ านวน 25 คน หาค่าประสิทธิภาพของหลกัสูตร ไดผ้ล
ดังน้ี คือ 1) ด้านทบทวนทฤษฎีและปฏิบัติ ได้ค่าประสิทธิภาพ 87.20  2) ด้านบุคลิกภาพและ          
มนุษยสัมพนัธ์ ไดค่้าประสิทธิภาพ 87.00  และ 3)  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ไดค่้าประสิทธิภาพ 
87.20  และขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และความเป็นไปไดใ้นการน าหลกัสูตา
ไปใช ้สรุปไดว้่ามีความเป็นไปไดท่ี้จะน าไปใชใ้นสถานประกอบการ 

ผลการทดลองใชห้ลกัสูตร จากการน าหลกัสูตรไปทดลองใชก้บันกัศึกษาจ านวน 14 คน ได้
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.67 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน สรุปว่า ผลการประเมินตามจุดประสงค์ทั้ง 3 
ดา้น จากคะแนนการประเมิน 5 ระดบั ส่วนใหญ่ไดร้ะดบัความส าคญัในระดบัมาก ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้น
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 รองลงมาคือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.30 และดา้นทบทวนทฤษฎีและปฏิบติั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 ตามล าดบั 
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ผลการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร  จากการค านวณหาค่าประสิทธิภาพของหลกัสูตร   
ไดผ้ลดงัน้ี คือ 1) ดา้นทบทวนทฤษฎีและปฏิบติั 85.20  2) ดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ ์86.80  
และ 3) ดา้นทบทวนทฤษฎีและปฏิบติั 86.00 สรุป คือ หลกัสูตรมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80 และ
หลกัสูตรการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีชดัเจน สถานประกอบการ
สามารถปฏิบติัได ้

อมรา  เขียวรักษา (2548: 138-140) ไดศ้ึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม 

เร่ืองการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส าหรับครูวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อศึกษา 1) ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม 

และ 2) ผลการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างเป็นครูท่ีสอนวิทยาศาสตร์ สังกดัส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา สมุทรปราการ จ  านวน 17 คน การพฒันาหลกัสูตรด าเนินงานตามกระบวนการ 4 ขั้น 

คือ  1) การศึกษาบริบทและเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง 2) การออกแบบและสร้างหลกัสูตร 3) การทดลองใช้

และหาประสิทธิภาพ หลกัสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตร รูปแบบการพฒันา

หลกัสูตรฝึกอบรมเน้นการมีส่วนร่วมของครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเน้นความ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครูและสภาพจริงของโรงเรียน โดยมีกระบวนการฝึกอบรม 5 ขั้น 

ไดแ้ก่  1) ตรวจสอบฐานเดิม 2) สร้างเสริมส่ิงใหม่ 3) ให้ลงมือท า 4) ไดน้ าไปใช ้รวมระยะเวลา

หลกัสูตรอบรม  20 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่า 1) ครูมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลงัฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม 2) ครูมีเจตคติต่อการ

ประเมินผลตามสภาพจริงอยู่ในเกณฑ์ดี 3) ครูสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชพ้ฒันาผูเ้รียนในชั้น

เรียนจริงไดอ้ยู่ในเกณฑ์ดี   4) ครูมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลกัสูตรฝึกอบรมอยู่ใน

ระดบัมาก 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม เร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 
              ตวัแปรอสิระ           ตวัแปรตาม 

      

 

        

       

        

 

 

หลกัสตูรฝึกอบรม เรื่องการ
ออกแบบการจดัการเรียนรูต้าม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551     
(ฉบบัปรบัปรุง 2560) 
 

- ผลสมัฤทธ์ิการฝึกอบรม 
เรื่อง การออกแบบการ
จดัการเรยีนรู ้
- ความคิดเห็นท่ีมีตอ่
หลกัสตูรฝึกอบรมการ
ออกแบบการจดัการเรียนรู ้
ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน
พทุธศกัราช 2551    
  (ฉบบัปรบัปรุง 2560) 
 
 
 
 


