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Model คืออะไร 

ความหมายที่ 1 

 หมายถึงลักษณะ 3 มิติ 

 แทนบุคคล สิ่งของ 

 โครงสราง มักจะมี 

 ขนาดเล็กกวาของจริง 



Model: ความหมายท่ี 2 
 

 หมายถึง ระบบ หรือ 

 สิ่งของที่เปนตัวอยาง  

 ในการทําตามหรือ 

 เลียนแบบ 



รูปแบบการสอน 

Instructional Model 
 

หมายถึง แบบพิมพ  (Blue print) สําหรับสอนท่ีครู 

 จะเลือกใช เพ่ือนําไปสู เปาหมายเฉพาะใดๆ 
 

โมเดลการสอน จะประกอบดวย ยุทธวิธีการสอน 

(instructional strategy) ท่ีหลากหลาย 

 

 (Eggen & Kauchak, 2001) 

 



ที่มาของ Model 
(Instructional System Model) 

 

แนวคิดของ Instructional System 

Model เปนผลจากแนวคิดของ 

Robert M. Gagn’e แหง Florida 

State University สหรัฐอเมริกา 

ระบบการสอน 

ควรประกอบดวยศาสตร  

3 ดาน 

1. จิตวิทยาการสอน 
 

2. หลักสูตร (กิจกรรม การสอน สื่อ 

เทคโนโลยีตางๆ) 
 

3. การวัดประเมินผล 



จิตวิทยาการสอน  

(Instructional Psychology) 

ศึกษากระบวนการเรียนรูของคน ทั้ง

แนวคิดของจิตวิทยาพุทธิปญญา 

(Cognitive Psychology) และแนวคิด

จิตวิทยาพฤติกรรม (Behavioral 

Psychology) เพื่อความเขาใจในการ

เรียนรูของมนุษย 



จิตวิทยาการสอน ทําใหรู : 

1. ความแตกตางดานสติปญญาของ
ผูเรียน 

2. พัฒนาการดานสติปญญาของสมอง 

3. อิทธิพลของสิ่งแวดลอมตางๆ ตอการ
เรียนรู 

4. แรงจูงใจ 

5. การควบคุมตนเอง รูจักตนเอง 

6. บทบาทของตนเองตอการเรียนรู 



ศาสตรที่สองของรูปแบบ “หลักสูตร” 

หลักสูตร:ความรู ทักษะ เจตคติที่

ผูเรียนจะตองเรียนรู รวมถึง

จุดมุงหมายของการเรียน เนื้อหาและ

บทเรียน งานหรือโครงงานของ

นักเรียน หนังสือ สื่อตางๆ และ

กระบวนการวัดประเมินผล 



ศาสตรที่ “สาม” ของรูปแบบ “การวัดประเมินผล” 

ศาสตรท่ีสามนี้ ประกอบดวย 

องคความรู 2 สวน คือ 
 

1. ความรูเกี่ยวกับการวัด 

   (measurement) 
 

2. ความรูเกี่ยวกับการตัดสิน  

   คือ การประเมินผล 

การวัด: เกี่ยวของกับ 

  1. เครื่องมือวัด 

  2. วิธีการวัดและ 

  การบันทึกผลการวัด 
 

การประเมินผล: เกี่ยวของกับ 

  1. การประเมินเพ่ือการ 

  ปรับปรุง (Formative 

  Evaluation) 

  2. การประเมินเพ่ือการตัดสิน  

  (Summative Evaluation) 



Model VS System 

  จากเอกสารทางวิชาการ จากประสบการณดานการวิจัย 

พบวา Model ท่ีสามารถนําไปใชงานไดดี จะตองมีลักษณะ

ของระบบ (System Concept) หรือใชแนวคิดของวิธี

ระบบ (System Approach) 



System คืออะไร 
 

  โครงสราง องคประกอบ (element) 

ตางๆ ที่ถูกสรางขึ้นมาดวยเปาหมายใดๆ 

ประกอบดวยองคประกอบที่มี

ความสัมพันธซึ่งกันและกัน 

(interrelated element) และขึ้นตอ

กันและกัน (interdependent) 

 องคประกอบที่มีความสัมพันธซึ่งกัน

และกัน เชน ฟน กับ ล้ิน มี

ความสัมพันธกันอยางไร...... 

 องคประกอบที่ขึ้นตอกันและกัน เชน 

ฟน กับ ล้ิน 
 

 ถาขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ระบบจะทํางาน

ไมไดตามเปาหมาย 



องคประกอบของระบบ 
 

  1. เปาหมายของระบบ 

  2. องคประกอบตางๆ 

  3. ความสัมพันธของ 

   องคประกอบตางๆ 

  4. กลไกในการแกไขปรับปรุงตนเอง 

(Feedback Mechanism) 

 ตํารา/ เอกสารสวนหนึ่ง 

 บอกวาระบบประกอบดวย 

 1. Input 

 2. Process 

 3. Output 
 

* องคประกอบนี้ไมไดเปนไปตาม

ความหมาย 

   ของระบบ 

* สามสวนนี้ เรียกวา 

“กระบวนการทํางานของ 

ระบบ” 



System / Model ที่ดี 
 

 1. มีเปาหมายชัดเจน 

 2. องคประกอบตางๆ ทํางานสัมพันธกันได 

 อยางดี 

 3. มีกลไกในการปรับปรุง แกไขตนเอง     

(มีความเปน อัตโนมัติ สามารถทํางาน 

 เองได) 

 ขยายความ 

  Model ที่ดี จะแสดงองคประกอบ 

ตางๆ ความสัมพันธขององคประกอบ 

ตางๆ กลไกที่จะทําให Model ทํางานได 

ตามเปาหมายและแสดง 

รายละเอียดตางๆ ของ องคประกอบ 

และกระบวนการทํางานขององค 

ประกอบเหลานั้น 

 



ประเภทของ Model 

1. Model ทางกายภาพ (Physical Model) เชน ตัวอยางบานจําลอง 

เครื่องยนตเล็ก เครื่องยนตผาซีก ฯลฯ 

2. Model ทางความคิด (Conceptual Model) เชน Dick & Carley 

Model, Seels & Glassgow  Model, etc. 

3. Model ทางคณิตศาสตร/ สถิติ (Mathematical Statistic Model)  



Model ที่ทานตอง 

การศึกษา / พัฒนา คือ 
 

Conceptual Model 

เปนการสรางรูปแบบจากการ วิเคราะห  

แลวสังเคราะหรายละเอียดออกมา โดยใช 

สัญลักษณแทนราย ละเอียดของความคิด 

 

ใน Model ควรม ี

 1. วัตถุประสงคของ โมเดล 

 2. องคประกอบตางๆ  

 (แสดงรายละเอียดของ องคประกอบแยก

ตางหาก) 

 3. ความสัมพันธของ องคประกอบ 

(แสดง รายละเอียดแยกตางหาก) 

 4. ผลผลิตที่คาดวาจะได 

 



กระบวนการพัฒนา Model 
 

กระบวนการพัฒนา Modelที่เหมาะสมควร 

ใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา 

(R&D: Research & Development )  

บางครั้งเรียกวา Product  

Development Research 

 

Concept ของ R&D  

เปนกระบวนการตอเนื่อง 

เริ่มจาก 

 1. การศึกษาปญหา 

 2. ออกแบบ 

 3. พัฒนาตนแบบและ ปรับปรุง 

 4. ทดลองใชภาคสนาม 

 5. ประเมินผลการใช 

 



ขั้นตอนการวิจัย 

เพื่อพัฒนา R&D 
 

1. กําหนดคุณลักษณะที่ตองการ 

ตัวอยาง  รูปแบบการเรียนรูฟสิกส 

  เบ้ืองตนระดับมหาวิทยาลัย 

 

ตัวอยางคุณลักษณะที่ 

ตองการของรูปแบบ 

 1. ชวยใหผูเรียนสอบผานได โดยมีผูได 

 คะแนน F ไมเกิน 10% 

 2. ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชใน

การเรียน วิชาที่เกี่ยวของไดดี 

 3. ผูเรียนมีความสุขในการเรียน 

 



ขั้นตอนการวิจัยเพ่ือพัฒนา (ตอ) 
 

2. กระบวนการพัฒนา ประกอบ  

ดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 

  2.1 การวิเคราะหปญหาเปน  การศึกษาสภาพที่ 

คาดหวัง  โดยศึกษาจากมาตรฐาน ขอกําหนดตางๆ  

จากหลักสูตร  สถาบัน เปรียบเทียบกับสภาพที่   

เปนอยูจริง ณ ปจจุบัน จากนั้น  วิเคราะหหาสาเหตุ 

ของปญหา  ใหได 

 

ตัวอยางการวิเคราะหปญหา 

(Problem Analysis) 
 

สภาพที่คาดหวัง: นิสิตสามารถสื่อสารเปน

ภาษาอังกฤษไดทุกคน 
 

สภาพที่เปนจริง: นิสิตเพียง 40% ท่ีสามารถ

สื่อสารเปนภาษาอังกฤษได 
 

ทานคิดวามีปญหาหรือไม? 

 



กระบวนการพัฒนา (ตอ) 
 

2.2 การออกแบบ (Design)  

ผลจากการวิเคราะหปญหาทําใหทราบวามี 

ปญหาอะไรบาง และปญหาเหลานั้น 

เกิดจากสาเหตุอะไร ดังนั้น การออกแบบจึง 

เปนการคิดหากระบวนการ วิธีการท่ีจะ 

แกปญหานั้นๆ ผลการออกแบบทําใหไดแผน 

ดําเนินการ 

ตัวอยาง 
 

สาเหตุท่ีนักเรียนสือ่สาร 

ภาษาอังกฤษไมไดเกดิจาก: 

1. ไมเคยไดฝกการสื่อสารในขณะท่ีเรียน 
 

2. ไมชอบ ไมเห็นความสําคัญของภาษาองักฤษ 
 

การออกแบบ 

การออกแบบจงึควรมุงท่ี.................................. 



กระบวนการพัฒนา (ตอ) 
 

2.3 การพัฒนา  

(Development)  เปนขั้นของการนําแผน 

ดําเนินการมาลงรายละเอียดใหสามารถนําไป 

ดําเนินการได ในสวนนี้จะมี 

รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับสื่อ,วัสดุตางๆ, เนื้อหา 

ขอสอบ ในขั้นการพัฒนานี้จะรวมถึงการ 

ทดลองใชและปรับปรุงดวย 

 

คําถามที่อาจจะมี 
 

1. ถามวา พัฒนารูปแบบ 

จําเปนตองมีรายละเอยีดในสวนน้ีหรือไม 

 

คําตอบ จําเปน เพราะสวนประกอบแตละสวน

ของรูปแบบ จําเปนตองมีรายละเอยีด 

ประกอบดวย เพียงแตไมสามารถใส

รายละเอียดลงไปไดเทาน้ัน 

 



การพัฒนา (ตอ) 
 

ผลจากการพัฒนา ทําใหไดตนแบบ  

(Prototype) จากตนแบบนี้ จะมีการทดลองใช 

แลวเก็บขอมูลจากการทดลองใช เพ่ือการ 

ปรับปรุง ทําการทดลองใชกับกลุม 

ตางๆแลวปรับปรุงจนไมมีขอบกพรอง 

แลวจึงนําไปทดลองใชจริง 

 

คําถามที่อาจจะมี 
 

1. ควรมีการหาประสทิธิภาพระหวางการ

ทดลองน้ีไหม 

ตอบ ไมควร 

 

2. ถาไมสามารถทดลองใชจริงได จะทําอยางไร 

ตอบ การทดลองใชดีท่ีสุด  

ถาทําไมได อาจจะใหผูทรง 

คุณวุฒิประเมินใหความเห็นแทน 



2.4 การนําไปใชจริง 

(Implementation) 
 

เปนการนําตนแบบท่ีพัฒนาและปรับปรุงจน 

สมบูรณแลวไปใชจริง กับกลุมเปาหมายท่ี 

ตองการ ระหวางการนําไปใชจะเก็บขอมูล 

ตางๆ เพ่ือการประเมิน อาจจะเปน 

1. ขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพ 

2. ขอมูลเพ่ือการประเมินผล 

 

ประเด็นการหาประสิทธิภาพ 

 

การหาประสิทธิภาพจะใชตัวเลข 2 ชุด 

- ประสิทธิภาพตัวแรกหมายถึง ความสามารถ

ของกระบวนการท่ีทําใหเกิดการเรยีนรู 

- ประสิทธิภาพตัวท่ีสองหมายถึง ความสามารถ

ดานผลการเรียนรู 



การนําไปใชจรงิ (ตอ) 

การหาประสิทธิภาพ 
 

ประสิทธิภาพตัวแรก ควรเปนคะแนนเฉลี่ยของ 

การนําแบบฝกหัดระหวางเรียน ไมใช 

คะแนนแบบทดสอบ 

 

ประสิทธิภาพตัวท่ีสอง เปนคะแนนเฉลี่ยของ

การทําแบบทดสอบหลังเรียน 

เกณฑประสิทธภิาพ 
 

ควรเปนเลขตัวใด90, 80, 70 

ท่ีมาของประสิทธิภาพคือ ลักษณะ 

การเรียนในระดับรอบรู (Mastery  

Learning)  ปกติจะเปน80% 



การนําไปใช (ตอ) 
 

ถาไมสามารถนําไปใชจริงไดมีทางออก

อะไรบาง 

1. ใช Simulation ในลักษณะสถานการณ 

จําลอง ท่ีเรียกวา Dry run 

2. ตรวจสอบประเมินดวยผูทรงคุณวุฒิ (Focus  

group, Panel discussion peer 

review) 

ขอพึงตระหนักถาตองใช 

การประเมินดวยผูทรง 

คุณวุฒิ 
 

1. ผูทรงคุณวุฒิตองมีประสบการณตรง 

คลุกคลีกับสิ่งนั้นจริงๆ 

2. ผูทรงคุณวุฒิไมสามารถแทนผูเรียน

จริงๆได 

3. ใชผูทรงคุณวุฒิเม่ือไมสามารถหา

วิธีการอ่ืนท่ีดีกวา 



2.5 การประเมินผล 
 

เปนการใชขอมูลที่ไดจากการทดลองใช 

จริง (Implementation) การประเมิน 

ทําเพ่ือ 2 จุดมุงหมาย 

1. เพ่ือการปรับปรุง 

2. เพ่ือการตัดสิน 

การประเมิน 

เพื่อการปรับปรงุ 

 

ใชขอมูลระหวางเรียนอาจจะเปน 

คะแนนจากแบบฝกหัดหรือคะแนน 

จากขอสอบ ที่สรางขึ้น 

ตามจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 



การประกอบรูปแบบ 
 

นําองคประกอบยอยตางๆมากําหนด 

เปนสัญลักษณกรอบส่ีเหล่ียม  

กําหนดความสัมพันธระหวาง 

องคประกอบตางๆ ใหส่ือความ 

หมายไดดี พรอมรายละเอียดของ 

องคประกอบนั้นๆ แสดงไวที่ใดที่ 

หนึ่ง 
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