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บทคัดย่อ
การออกแบบและพัฒ นาบทเรีย นคอมพิว เตอร์ช ่ว ยสอนโดยใช้ ADDIE Model ประกอบด้วย
5 ข ั้น ตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การพัฒนา 4) การนำไปใช้ 5) การประเมินผล
นี้ง 5 ขนี้เตอนนี้ค รอบคลุม กระบวนการออก แบบ และพัฒ นานี้ง หมดตํ่ง แต่ เรํ่ม ต้น จนได้บ ทเรีย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สมบุรณ์ สำหรับแนวคิดของกาเย่นำมาใช้ในขํ่นตอนการออกแบบการเรี'ยนการ
สอนในบทเรีย นคอมพิว เตอร์ช ่ว ยสอน ซึ่งอยู่ในขํ่น ตอนที่ 2 ของ ADDIE Model แนวคิด ของกาเย่
มี 9 เหตุการณ์ได้แก่ 1) การกระตุ้นดึงดูดความสนใจ 2) การแจ้งวํตถุประสงค์การเรยนรู้ 3) การกระตุ้นให้
ระลึกถึงความรู้เดิม 4) การนำเสนอเนี้อหาใหม่ 5) การ'ให้แนวการเรยนรู้ 6) การกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดง
ความรู้ค วามสามารถ 7) การให้ข ้อ มูล ปัอ นกลับ 8) การประเมิน ผลพฤติก รรมของผู้เ รีย น
9)การส่งเส‘ริมความคงทนในการเรยนรู้และนำไปใช้ ดังนี้นการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่ผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาอย่างเป็นระบบ และมีแนวคิดของนักการศึกษารองรับ
จะทำให้ได้บทเรยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ: การออกแบบและพัฒ นา บทเรีย นคอมพิว เตอร์ช ่ว ยสอน แอดตี่โมเดล
แนวคิดของกาฟ
Abstract
The design and development of Computer Assisted Instruction using ADDIE Model
consists of 5 steps, which are 1) Analysis 2) Design 3) Development 4) Implementation
5) Evaluation. All these 5 steps cover all processes of design and development from the start
to finally a complete Computer Assisted Instruction. For the Concept of Gagne, it has been
used in the Instructional design of Computer Assisted Instruction, which is in the second step
of ADDIE Model.
การออกแบบและ'พัฒนา'บทเรยนคอมพิวเตอร์'ช่วยสอน โดยใช้แอดดึ่โมเดลและแนวคิดของกาเย่
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The Concept of Gagne consists of 9 events, which are 1) Gain Attention 2) Inform
Learners of Objectives 3) stimulate Recall of Prior Learning 4) Present the Content 5) Provide
Learning Guidance 6) Elicit Performance 7) Provide Feedback 8) Assess Performance
9) Enhance Retention and Transfer to the Job. Therefore, the design and development of
Computer Assisted Instruction that has been systematically conducted and supported by the
idea of educators, will result in high quality and efficiency of Computer Assisted Instruction.
Keywords: Design and Development, Computer Assisted Instruction, ADDIE Model,
Concept of Gagne
บทนำ
การจัดการศึกษาในยุคการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 บทบาทของครูเปลี่ยนแปลง
จากการเป็นผู้สอนแบบบรรยายให้ความรู้ มาเป็นผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฆนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศัก ยภาพและเกิด การเรีย นรู้ต ลอดชีว ิต โดยนำสื่อ สนัย ใหม่ (New Media) ซึ่งเป็น สื่อ การศึก ษาใน
ยุคดิจิทัลเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ (อมรรัตน์แซ่กวํเง, 2559, น. 251)ทํ่งนีบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เป็นสื่อสนัยใหม่ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองนั้งในระบบออฟไลน์และระบบออนไลน์ผ่านเครีอข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็นการนำเสนอบทเรียนในลักษณะ
นัล ติม ีเดีย ปฏิลัม พัน ธ์โดยนำสื่อ หลายประเภทมาใช้ร่วมกัน ประกอบด้วย ตํวจักษร (Text) ภาพนึ่ง
(Still Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน์ (Video) มาผ่านกระบวนการ
ทางคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมในลักษณะสื่อหลายมิติ (Elypermedia) ทำให้สามารถเชื่อมโยง (Link)
เนื้อหาถึงกันได้ เช่น ผู้เรีย นต้อ งการเรีย นเนื้อ หาเรํ่อ งใดก็ค สิก ที่ป ุม เมนู หรอคลิกที่ข้อความที่แสดง
การเชื่อมโยง (Hypertext) โปรแกรมก็จะแสดงเนื้อหานั้นทันที นอกจากนั้ผู้เรียนยังสามารถประเมินผล
การเรียนรู้ของตนเองได้โดยทำแบบผึเกหัด แบบทดสอบ และสามารถตรวจสอบได้ว่าทำถูกหรีอผิดกี่ข้อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนลักษณะนั้จะช่วยกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้จดจ่ออยู่กับ
บทเรียนตลอดเวลา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปตามความสามารถของตนเอง จะเรียนอย่างช้าๆ หรีอรวดเร็ว
หรีอเรียน,ชำกี่รอบก็'ได้ตามต้องการ จนบรรลุวัตถุประสงค์การรียนรู้ที่กำหนดไว้
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต้องทำ
อย่างเป็น ระบบ มีก ระบวนการออกแบบและพัฒ นาและมีแ นวคิด ของนัก การศึก ษาเข้า มารองรับ
ในบทความนั้ได้นำเสนอกระบวนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ ADDIE
Model และใช้แนวคิดของกาเย่ (Gagne) มาเป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่ง ADDIE Model เป็นกระบวนการออกแบบและพัฒนาการสอนโดยใช้วิธีระบบ
(System Approach)
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