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นอกจากนั้น	 ในส่วนของผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบต่างๆที่
ใช้ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	 คณะสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
พบว่า	ผู้เรียนมีความคิดเห็นใน	7	ด้าน	ได้แก่	1.	เอกสารบรรยาย	2.	การเรียนการสอนนอกสถานที่	3.	
งานที่ได้รับมอบหมาย	ควรปรับให้เข้ากับชีวิตประจำาวันของนักศึกษา	4.	บรรยากาศการเรียนการสอน	5.	
วิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิ	6.	ทักษะภาษาต่างประเทศ	7.	รูปแบบการสอน

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย	มี	3	แนวทาง	คือ	1)	การจัดรูปแบบการเรียนการสอนหมวดวิจัย	
ควรใช้รูปแบบการสอนโดยใช้กราฟฟิก	 รูปแบบการสอนแบบซักค้าน	 และรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้
เรียนมีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์	2)	การจัดรูปแบบการเรียนการสอนวิชาหมวดทฤษฎี	ควรใช้รูป
แบบการสอนแบบซักค้าน	 และควรมีการดูงานนอกสถานที่	 และ	 3)	 การจัดรูปแบบการเรียนการสอน
วิชาหมวดประยุกต์	 ควรใช้	 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย	 และควรเชิญวิทยากรหรือ 
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับบทเรียน
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research,	 in-depth	 interview	and	 focus	group	techniques	were	used	to	collect	data	 from	
faculty	members,	master’s	and	doctoral	students	of	these	two	programmes.
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The	 recommendations	put	 forward	 in	 this	 research	 included:	 firstly,	 on	 research	
module,	 the	 Graphic	 Organiser	 Instruction	 Model,	 Interactive	 Q&A	 Model,	 Creative	 
Thinking	Model	 were	 the	 key	 teaching	methods.	 Secondly,	 on	 theoretical	module,	 the	 
Interactive	 Q&A	Model	 and	 classroom	 teaching	 with	 field	 trips	 were	 recommended.	 
Finally,	 on	 theory	 application	module,	 Inductive	 Thinking	Model	 and	 the	 use	 of	 outside	 
experts	were	the	main	recommendations.
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1. ความเปน็มาและความสำาคญัของ
ปัญหา

ในปัจจุบัน	 การจัดการศึกษามีความ
จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำาให้ผู้เรียนทุกคนตระหนัก
ถึงความสำาคัญของการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
อยา่งตอ่เนือ่ง	ตามทีพ่ระราชบญัญติัการศกึษาแหง่
ชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2545	
หมวดที่	4	แนวการจัดการศึกษา	มาตรา	22	ระบุ
ว่า	 “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า	 ผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด	 กระบวนการ
จดัการศกึษาต้องสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสต ร์ เ ป็น
หลักสูตรที่มีการเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆทั่วประเทศ	 และเป็นหลักสูตรที่ได้รับความ
นยิมกนัอยา่งแพรห่ลายทัง้ในกลุม่ของผูท้ีป่ระกอบ
วชิาชพีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รภาครฐั	นสิตินกัศกึษา
ที่สำาเร็จการศึกษาที่มีฐานความรู้ในทางรัฐศาสตร์	
สงัคมศาสตร	์และรฐัประศาสนศาสตรโ์ดยตรงหรอื
ไม่เคยมีประสบการณ์ในการศึกษาสาขาวิชานี้มา
ก่อน	 และรวมไปถึงผู้สนใจศึกษาท่ีมีฐานความรู้
จากสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้อง	ฯลฯ	การจัดการเรียน
การสอนสำาหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานต่างกันทั้งใน

ด้านความรู้	ทักษะทางปัญญา	และประสบการณ์	
จึงเป็นความท้าทายสำาหรับผู้บริหารหลักสูตรที่
จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ตอบรับต่อ
ความตอ้งการของผูเ้รยีนใหไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
มากทีส่ดุ	และกอ่ใหเ้กดิผลผลติซึง่เปน็บณัฑติทีพ่งึ
ประสงค์ของหลักสูตรและสถาบัน

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ในคณะสงัคมศาสตร	์มหาวิทยาลยัมหดิล	เปน็การ
จัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบที่พึ่งพาความ
ชำานาญเฉพาะของคณาจารย์ประจำาหลักสูตร	
อาจกล่าวได้ว่า	 หลักคิดในการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรฯ	 ที่เป็นอิสระและข้ึนอยู่กับอัต
ลักษณ์ของผู้สอน	เป็นการสร้างความหลากหลาย
ให้กับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร	และ
ผู้เรียนก็จะได้รับประโยชน์จากเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย	อย่างไรก็ดี	ในปัจจุบัน	รูปแบบและ
เทคนิคการเรียนการสอนที่มีการนำามาใช้ในหลัก
สูตรฯ	 ยังมิได้มีการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมจึงไม่
เกิดลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์
ผู้สอน	 และขาดการนำาเอาแบบอย่างการปฏิบัติ
ที่ดี	 (best	 practice)	มาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อ
ให้เกิดการต่อยอดทางเทคนิคการสอนที่มิใช่เพียง
เพิ่มพูนอัตลักษณ์ของผู้สอนแต่ยังให้ประโยชน์กับ
ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น	
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ดังนั้น	 งานวิจัยนี้	 จะเป็นงานวิจัยแรกที่
จะไดม้กีารรวบรวมรปูแบบการเรยีนการสอนทีน่ำา
มาใช้โดยคณาจารย์ของหลักสูตร	และวิเคราะห์ให้
เห็นถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการของการนำา
รปูแบบการเรยีนการสอนดังกลา่วมาใชใ้นชัน้เรยีน	
เพื่อนำาไปพัฒนาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขา
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1.	 เพื่อศึกษาและวิ เคราะห์รูปแบบ 

ก า ร เ รี ย นก า ร สอน 	 ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ น หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	
คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

2.	 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียน
ต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบต่างๆที่ใช้ใน
หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติและดุษฎี
บัณฑิต	คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

3.	 เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการของ 
ผู้เรียนตามหลักการ	“ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”	

3. ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีการที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นการวิจัย

เชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 โดยการ
ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย	 (Documentary	
Research)	 ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการ
สอนทัง้ทีเ่ปน็แบบดัง้เดมิและรปูแบบการเรยีนการ
สอนที่เป็นสากล	 และศึกษาจากข้อมูลภาคสนาม	
(Field	Study)	โดยการสมัภาษณเ์ชงิลกึ	(In-depth	
Interview)	 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	 (Non-
participant	Observation)	และ	การสนทนากลุ่ม	
(Focus	Group)	

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก

คณะผูว้จิยัไดก้ำาหนดกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกั
จำานวน	60	คน	โดยแบง่ออกเปน็	คณาจารยป์ระจำา

หลักสูตรฯ	จำานวน	10	คน	และนักศึกษาในระดับ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	จำานวน	50	คน	ซึ่ง
คณะผู้วิจัยได้กำาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่ม 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก	ดังนี้	

-	 อาจารย์ที่มีบทบาทในการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนประจำาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชา
นโยบายสาธารณะและการจดัการภาครฐั	ภาควชิา
สังคมศาสตร์	 คณะสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	

-	 นักศึกษาที่กำาลังศึกษาในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาค
รัฐ	 ภาควิชาสังคมศาสตร์	 คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ ในการวิ จัยและการ 
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
และแบบสังเกต	 ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น	
คณะผู้วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์ที่มีการกำาหนดราย
ละเอียดของคำาถามไว้ล่วงหน้า	 และมีเนื้อหาที่
ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบที่คณาจารย์
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ใช้ในการเรียน
การสอนแก่นักศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตในปัจจุบัน	 ปัญหา/อุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอน	 และความคิดเห็นในการจัด
รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาค
รฐั	นอกจากนัน้	คณะผูว้จิยัยงัได้ดำาเนนิการสงัเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมเพ่ือศึกษารูปแบบการเรียนการ
สอน	 โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการและ
เทคนิคการเรียนการสอน	โดยคณะผู้วิจัยจะมีการ
บันทึกข้อมูลผ่านแบบสังเกตที่ได้จัดทำาขึ้น	

หลังจากคณะผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมิน
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The	 recommendations	put	 forward	 in	 this	 research	 included:	 firstly,	 on	 research	
module,	 the	 Graphic	 Organiser	 Instruction	 Model,	 Interactive	 Q&A	 Model,	 Creative	 
Thinking	Model	 were	 the	 key	 teaching	methods.	 Secondly,	 on	 theoretical	module,	 the	 
Interactive	 Q&A	Model	 and	 classroom	 teaching	 with	 field	 trips	 were	 recommended.	 
Finally,	 on	 theory	 application	module,	 Inductive	 Thinking	Model	 and	 the	 use	 of	 outside	 
experts	were	the	main	recommendations.

Keywords:	Instruction	models	and	methods

1. ความเปน็มาและความสำาคญัของ
ปัญหา

ในปัจจุบัน	 การจัดการศึกษามีความ
จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำาให้ผู้เรียนทุกคนตระหนัก
ถึงความสำาคัญของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
อยา่งตอ่เนือ่ง	ตามทีพ่ระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่
ชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2545	
หมวดที่	4	แนวการจัดการศึกษา	มาตรา	22	ระบุ
ว่า	 “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า	 ผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด	 กระบวนการ
จดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”

หลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตร์ เป็น
หลักสูตรที่มีการเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆทั่วประเทศ	 และเป็นหลักสูตรที่ได้รับความ
นยิมกนัอยา่งแพรห่ลายทัง้ในกลุม่ของผูท้ีป่ระกอบ
วิชาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์รภาครฐั	นสิตินกัศกึษา
ที่สำาเร็จการศึกษาที่มีฐานความรู้ในทางรัฐศาสตร์	
สงัคมศาสตร	์และรฐัประศาสนศาสตรโ์ดยตรงหรอื
ไม่เคยมีประสบการณ์ในการศึกษาสาขาวิชานี้มา
ก่อน	 และรวมไปถึงผู้สนใจศึกษาที่มีฐานความรู้
จากสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้อง	ฯลฯ	การจัดการเรียน
การสอนสำาหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานต่างกันทั้งใน

ด้านความรู้	ทักษะทางปัญญา	และประสบการณ์	
จึงเป็นความท้าทายสำาหรับผู้บริหารหลักสูตรที่
จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ตอบรับต่อ
ความต้องการของผูเ้รยีนให้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ
มากทีส่ดุ	และกอ่ใหเ้กดิผลผลิตซ่ึงเป็นบัณฑิตทีพ่งึ
ประสงค์ของหลักสูตรและสถาบัน

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ในคณะสงัคมศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหิดล	เป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบที่พึ่งพาความ
ชำานาญเฉพาะของคณาจารย์ประจำาหลักสูตร	
อาจกล่าวได้ว่า	 หลักคิดในการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรฯ	 ที่เป็นอิสระและขึ้นอยู่กับอัต
ลักษณ์ของผู้สอน	เป็นการสร้างความหลากหลาย
ให้กับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร	และ
ผู้เรียนก็จะได้รับประโยชน์จากเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย	อย่างไรก็ดี	ในปัจจุบัน	รูปแบบและ
เทคนิคการเรียนการสอนที่มีการนำามาใช้ในหลัก
สูตรฯ	 ยังมิได้มีการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมจึงไม่
เกิดลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์
ผู้สอน	 และขาดการนำาเอาแบบอย่างการปฏิบัติ
ที่ดี	 (best	 practice)	มาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อ
ให้เกิดการต่อยอดทางเทคนิคการสอนที่มิใช่เพียง
เพิ่มพูนอัตลักษณ์ของผู้สอนแต่ยังให้ประโยชน์กับ
ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น	
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ดังนั้น	 งานวิจัยนี้	 จะเป็นงานวิจัยแรกที่
จะไดม้กีารรวบรวมรปูแบบการเรยีนการสอนทีน่ำา
มาใช้โดยคณาจารย์ของหลักสูตร	และวิเคราะห์ให้
เห็นถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการของการนำา
รปูแบบการเรยีนการสอนดังกลา่วมาใช้ในช้ันเรยีน	
เพื่อนำาไปพัฒนาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขา
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1.	 เพื่อศึกษาและวิ เคราะห์รูปแบบ 

ก า ร เ รี ย นก า ร สอน 	 ท่ี ใ ช้ อ ยู่ ใ นหลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	
คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

2.	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียน
ต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบต่างๆที่ใช้ใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติและดุษฎี
บัณฑิต	คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

3.	 เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการของ 
ผู้เรียนตามหลักการ	“ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”	

3. ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีการที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นการวิจัย

เชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 โดยการ
ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย	 (Documentary	
Research)	 ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการ
สอนท้ังท่ีเปน็แบบด้ังเดิมและรปูแบบการเรยีนการ
สอนที่เป็นสากล	 และศึกษาจากข้อมูลภาคสนาม	
(Field	Study)	โดยการสมัภาษณเ์ชงิลกึ	(In-depth	
Interview)	 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	 (Non-
participant	Observation)	และ	การสนทนากลุ่ม	
(Focus	Group)	

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก

คณะผู้วจิยัได้กำาหนดกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกั
จำานวน	60	คน	โดยแบง่ออกเปน็	คณาจารย์ประจำา

หลักสูตรฯ	จำานวน	10	คน	และนักศึกษาในระดับ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	จำานวน	50	คน	ซึ่ง
คณะผู้วิจัยได้กำาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่ม 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก	ดังนี้	

-	 อาจารย์ที่มีบทบาทในการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนประจำาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชา
นโยบายสาธารณะและการจดัการภาครฐั	ภาควชิา
สังคมศาสตร์	 คณะสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	

-	 นักศึกษาที่กำาลังศึกษาในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาค
รัฐ	 ภาควิชาสังคมศาสตร์	 คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยและการ 
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
และแบบสังเกต	 ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น	
คณะผู้วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์ที่มีการกำาหนดราย
ละเอียดของคำาถามไว้ล่วงหน้า	 และมีเนื้อหาที่
ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบที่คณาจารย์
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ใช้ในการเรียน
การสอนแก่นักศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตในปัจจุบัน	 ปัญหา/อุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอน	 และความคิดเห็นในการจัด
รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาค
รฐั	นอกจากนัน้	คณะผูว้จิยัยงัได้ดำาเนนิการสงัเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมเพื่อศึกษารูปแบบการเรียนการ
สอน	 โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการและ
เทคนิคการเรียนการสอน	โดยคณะผู้วิจัยจะมีการ
บันทึกข้อมูลผ่านแบบสังเกตที่ได้จัดทำาขึ้น	

หลังจากคณะผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมิน
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รูปแบบการเรียนการสอนจากการรวบรวม
วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 คณะผู้
วิจัยได้มีการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยนำา
แบบสอบถามไปปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
รูปแบบการเรียนการสอน	 3	 ท่าน	 เพื่อหาความ
เที่ยงตรงและแม่นยำาของเนื้อหาในแบบสัมภาษณ์	
และปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งก่อนนำาไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

คณะผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา	 (Descriptive	 Analysis)	 โดยเน้นการ
บรรยายและจำาแนกลกัษณะเฉพาะของรปูแบบการ
เรียนการสอนตามจุดมุ่งหมายการวิจัยที่กำาหนด	
ได้แก่	 การบรรยายและจำาแนกลักษณะเชิงหลัก
การ	 วัตถุประสงค์	 กระบวนการและเทคนิคการ
เรียนการสอนนอกจากนี้	 งานวิจัยชิ้นนี้ยังได้เลือก
ใชเ้ทคนคิการวเิคราะห์เนือ้หา	(Content	Analysis)	
เพือ่วเิคราะหแ์ละตีความบรบิทหรือสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ปน็ปจัจยัเสรมิหรอือปุสรรคในการเรยีนการสอน
รูปแบบต่างๆ

4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการศึกษารูปแบบการเรียน

การสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหา
บัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชานโยบาย
สาธา รณะและการจั ดกา รภาครั ฐ 	 คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	มีดังต่อไปนี้

4.1	ผลการวเิคราะหร์ปูแบบการเรยีนการ
สอนของหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ
และดษุฎบีณัฑติ	สาขานโยบายสาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ	

จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกคณาจารย์ผู้
สอน	และการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม	พบว่า	รูป
แบบการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสน

ศาสตรมหาบณัฑติและดษุฎบีณัฑติ	สาขานโยบาย
สาธารณะและการจดัการภาครฐัมหีลากหลายและ
สอดคลอ้งตามเทคนคิของผูส้อนแตล่ะรายวิชา	อกี
ทัง้	รปูแบบการเรยีนการสอนท่ีคน้พบจากการวิจยั
ยงัสอดคลอ้งกบัเนือ้หาสาระตามรายวิชานัน้ๆ	อกี
ดว้ย	กลา่วคอื	ผูส้อนนำาเทคนคิการสอนทีม่รีปูแบบ
การสอนที่เหมาะสม	 เช่น	 หมวดวิจัย	 ต้องอาศัย
เทคนิคการสอนที่ต้องนำาไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่	
การคำานวณหากลุ่มตัวอย่างที่ถูกต้องและสอดรับ
กับลักษณะของการวิจัยท่ีมีรูปแบบแตกต่างกัน
ไป	เป็นต้น	

รูปแบบการเรียนการสอนโดยส่วนใหญ่ท่ี
แต่ละหมวดวิชามีลักษณะเหมือนกัน	 มีอยู่หลาย
รูปแบบด้วยกัน	ซึ่งผู้สอนนำามาปรับประยุกต์ใช้ให้
เข้ากับการเรียนการสอนวิชานั้นๆ	 และประยุกต์
ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่อาศัยสื่อเทคโนโลยี	
และการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรยีนการสอน	โดยเฉพาะหลกัสตูรการศกึษาระดบั
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเป็นระดับการศึกษา
ที่ผู้เรียนต้องการมีทัศนะที่เปิดกว้าง	 พร้อมกับ
การเรียนการสอนท่ีเปิดมุมมองทางความคิดแก่ผู้
เรียน	 ผู้เรียนต้องมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เปน็หลกั	และผูส้อนจะทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูอ้ธบิายหรอื
ชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งอาจจะต้อง
อาศัยการประเมินผู้เรียนจากผลงานทั้งเชิงกลุ่ม
และเชิงเดี่ยว	 หรือการอภิปรายหน้าชั้นเรียนเพิ่ม
เติม	 โดยที่รูปแบบต่างๆ	 เหล่านี้ได้ถูกแทรกซึม
เขา้ไปเปน็เทคนคิการเรยีนการสอนของคณาจารย์
ในหลกัสตูรนโยบายสาธารณะและการจดัการภาค
รัฐได้อย่างลงตัว	 และจากผลการวิจัยที่ค้นพบยัง
สอดรับการรูปแบบต่างๆ	 เหล่านี้เป็นอย่างดี	 ดัง
นั้น	 ผู้วิจัยสรุปภาพรวมของรูปแบบการเรียนการ
สอน	 หลักสูตรนโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ	ดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 1	 สรุปภาพรวมของรูปแบบการเรียนการสอน	 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต	สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

รูปแบบการเรียนการสอน หมวดประยุกต์ หมวดวิจัย หมวดทฤษฎี

ด้านพุทธิพิสัย
(เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่างๆ	ซึ่งเนื้อหาสาระนั้นอาจ
อยู่ในรูปของข้อมูล	ข้อเท็จจริง	มโนทัศน์หรือความคิดรวบยอด)

รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์	ซึ่งเป็นรูปแบบที่ช่วยให้ผู้
เรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์ของเนื้อหาสาระได้อย่างเข้าใจ

√ √ √

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และจดจำาของ
นักศึกษาได้รวดเร็ว	และดียิ่งขึ้น

√ √

รูปแบบการเรียนการสอน โดยการนำาเสนอมโนทัศน์กว้างล่วง
หน้า	ซึ่งให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้อย่างมีความหมายและ
สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมของผู้เรียนได้	

√ √

รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำา ทำาให้การเรียนโดย
ใช้เทคนิคช่วยความจำาต่างๆ	ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจำา
เนื้อหาสาระต่างๆ	ที่และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้วิธีการจำา	

√ √ √

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟฟิก	ซึ่งจะช่วยให้ง่าย
แก่การจำา

√ √

ด้านจิตพิสัย เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้สึกเจตคติค่านิยม	คุณธรรม	และ
จริยธรรมที่พึงประสงค์	ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแก่การพัฒนาหรือปลูกฝัง 

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัย
ของบลูม	เป็นรูปแบบที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความรู้สึก/
เจตคติ/ค่านิยม/คุณธรรมหรือจริยธรรมที่พึงประสงค์

√ √

รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักค้าน

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติของแชฟเทล 
โดยใช้บทบาทสมมติผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับ
ความรู้สึกนึกคิด	ความคิดเห็น	ค่านิยม	คุณธรรม	จริยธรรม	
ของผู้อื่น	รวมทั้งมีความเข้าใจในตนเองมากขึ้น

√ √

ด้านทักษะพิสัย เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ	การกระทำา	หรือการ
แสดงออกต่าง	ๆ
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รูปแบบการเรียนการสอนจากการรวบรวม
วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง	 คณะผู้
วิจัยได้มีการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยนำา
แบบสอบถามไปปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
รูปแบบการเรียนการสอน	 3	 ท่าน	 เพื่อหาความ
เที่ยงตรงและแม่นยำาของเนื้อหาในแบบสัมภาษณ์	
และปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งก่อนนำาไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

คณะผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา	 (Descriptive	 Analysis)	 โดยเน้นการ
บรรยายและจำาแนกลกัษณะเฉพาะของรปูแบบการ
เรียนการสอนตามจุดมุ่งหมายการวิจัยที่กำาหนด	
ได้แก่	 การบรรยายและจำาแนกลักษณะเชิงหลัก
การ	 วัตถุประสงค์	 กระบวนการและเทคนิคการ
เรียนการสอนนอกจากนี้	 งานวิจัยชิ้นนี้ยังได้เลือก
ใชเ้ทคนคิการวเิคราะหเ์นือ้หา	(Content	Analysis)	
เพือ่วเิคราะหแ์ละตคีวามบรบิทหรอืสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ปน็ปจัจยัเสรมิหรอือปุสรรคในการเรยีนการสอน
รูปแบบต่างๆ

4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการศึกษารูปแบบการเรียน

การสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหา
บัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชานโยบาย
สาธา รณะและการ จั ดกา รภาครั ฐ 	 คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	มีดังต่อไปนี้

4.1	ผลการวิเคราะหร์ปูแบบการเรยีนการ
สอนของหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ
และดษุฎบีณัฑติ	สาขานโยบายสาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ	

จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกคณาจารย์ผู้
สอน	และการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม	พบว่า	รูป
แบบการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสน

ศาสตรมหาบณัฑติและดุษฎีบัณฑิต	สาขานโยบาย
สาธารณะและการจดัการภาครฐัมหีลากหลายและ
สอดคลอ้งตามเทคนคิของผูส้อนแต่ละรายวชิา	อกี
ทัง้	รปูแบบการเรยีนการสอนท่ีคน้พบจากการวจิยั
ยังสอดคลอ้งกบัเนือ้หาสาระตามรายวชิาน้ันๆ	อกี
ด้วย	กลา่วคือ	ผูส้อนนำาเทคนคิการสอนทีม่รีปูแบบ
การสอนที่เหมาะสม	 เช่น	 หมวดวิจัย	 ต้องอาศัย
เทคนิคการสอนที่ต้องนำาไปปฏิบัติได้จริงในพื้นท่ี	
การคำานวณหากลุ่มตัวอย่างที่ถูกต้องและสอดรับ
กับลักษณะของการวิจัยที่มีรูปแบบแตกต่างกัน
ไป	เป็นต้น	

รูปแบบการเรียนการสอนโดยส่วนใหญ่ที่
แต่ละหมวดวิชามีลักษณะเหมือนกัน	 มีอยู่หลาย
รูปแบบด้วยกัน	ซึ่งผู้สอนนำามาปรับประยุกต์ใช้ให้
เข้ากับการเรียนการสอนวิชาน้ันๆ	 และประยุกต์
ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่อาศัยสื่อเทคโนโลยี	
และการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรยีนการสอน	โดยเฉพาะหลกัสตูรการศกึษาระดบั
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเป็นระดับการศึกษา
ที่ผู้เรียนต้องการมีทัศนะที่เปิดกว้าง	 พร้อมกับ
การเรียนการสอนท่ีเปิดมุมมองทางความคิดแก่ผู้
เรียน	 ผู้เรียนต้องมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เปน็หลกั	และผูส้อนจะทำาหน้าทีเ่ปน็ผูอ้ธบิายหรือ
ช้ีแจงให้ผู้เรียนเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น	 ซึ่งอาจจะต้อง
อาศัยการประเมินผู้เรียนจากผลงานทั้งเชิงกลุ่ม
และเชิงเดี่ยว	 หรือการอภิปรายหน้าชั้นเรียนเพิ่ม
เติม	 โดยที่รูปแบบต่างๆ	 เหล่านี้ได้ถูกแทรกซึม
เขา้ไปเปน็เทคนคิการเรยีนการสอนของคณาจารย์
ในหลกัสตูรนโยบายสาธารณะและการจัดการภาค
รัฐได้อย่างลงตัว	 และจากผลการวิจัยท่ีค้นพบยัง
สอดรับการรูปแบบต่างๆ	 เหล่าน้ีเป็นอย่างดี	 ดัง
นั้น	 ผู้วิจัยสรุปภาพรวมของรูปแบบการเรียนการ
สอน	 หลักสูตรนโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ	ดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 1	 สรุปภาพรวมของรูปแบบการเรียนการสอน	 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต	สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

รูปแบบการเรียนการสอน หมวดประยุกต์ หมวดวิจัย หมวดทฤษฎี

ด้านพุทธิพิสัย
(เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่างๆ	ซึ่งเนื้อหาสาระนั้นอาจ
อยู่ในรูปของข้อมูล	ข้อเท็จจริง	มโนทัศน์หรือความคิดรวบยอด)

รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์	ซึ่งเป็นรูปแบบที่ช่วยให้ผู้
เรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์ของเนื้อหาสาระได้อย่างเข้าใจ

√ √ √

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และจดจำาของ
นักศึกษาได้รวดเร็ว	และดียิ่งขึ้น

√ √

รูปแบบการเรียนการสอน โดยการนำาเสนอมโนทัศน์กว้างล่วง
หน้า	ซึ่งให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้อย่างมีความหมายและ
สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมของผู้เรียนได้	

√ √

รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำา ทำาให้การเรียนโดย
ใช้เทคนิคช่วยความจำาต่างๆ	ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจำา
เนื้อหาสาระต่างๆ	ที่และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้วิธีการจำา	

√ √ √

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟฟิก	ซึ่งจะช่วยให้ง่าย
แก่การจำา

√ √

ด้านจิตพิสัย เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้สึกเจตคติค่านิยม	คุณธรรม	และ
จริยธรรมที่พึงประสงค์	ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแก่การพัฒนาหรือปลูกฝัง 

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัย
ของบลูม	เป็นรูปแบบที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความรู้สึก/
เจตคติ/ค่านิยม/คุณธรรมหรือจริยธรรมที่พึงประสงค์

√ √

รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักค้าน

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติของแชฟเทล 
โดยใช้บทบาทสมมติผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับ
ความรู้สึกนึกคิด	ความคิดเห็น	ค่านิยม	คุณธรรม	จริยธรรม	
ของผู้อื่น	รวมทั้งมีความเข้าใจในตนเองมากขึ้น

√ √

ด้านทักษะพิสัย เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ	การกระทำา	หรือการ
แสดงออกต่าง	ๆ
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รูปแบบการเรียนการสอน หมวดประยุกต์ หมวดวิจัย หมวดทฤษฎี

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซัน	ซึ่งผู้เรียนจะสามารถกระทำาหรือแสดงออกอย่าง
คล่องแคล่ว	ชำานาญ	ในสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนทำาได้	นอกจาก
นั้นยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

√

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ซึ่งจะมุ่งช่วย
พัฒนาความสามารถด้านทักษะปฏิบัติของผู้เรียน)	

√

การพัฒนาทักษะกระบวนการ เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดำาเนินการต่างๆซึ่งอาจเป็นกระบวนการทางสติ
ปัญญาเช่น	กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้	หรือกระบวนการคิดต่างๆ	เช่น	การคิดวิเคราะห์ การอุปนัย	การ
นิรนัย	การใช้เหตุผล	การคิดริเริ่มสร้างสรรค์

รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม	ซึ่งผู้เรียนจะสามารถสืบสอบและเสาะแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง	เกิดความใฝ่รู้และมีความมั่นใจในตนเองเพิ่ม
ขึ้น	และได้พัฒนาทักษะการสืบสอบ	ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์	และทักษะการทำางานกลุ่ม

√ √

รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย

รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์

รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์	ซึ่ง	ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการ
คิดแก้ปัญหา	และตระหนักรู้ในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	
และสามารถใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหามาใช้ในการแก้ปัญหา
ปัจจุบัน	และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

√ √ √

การบูรณาการ เป็นรูปแบบที่พยายามพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ	ของผู้เรียนไปพร้อม	ๆ	กัน	โดยใช้การบูรณาการ
ทั้งทางด้านเนื้อหาสาระและวิธีการ

รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (พุทธพิสัย+ทักษะพิสัย) 
ซึ่งทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว	อีกทั้งได้ฝึกปฏิบัติตาม
ความสามารถของตน	จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์	และมีแรง
จูงใจในการเรียนมีความรู้สึกที่ดี

√ √

รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างเรื่อง	ซึ่ง	ผู้เรียนจะเกิด
ความรู้	ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน	ในระดับที่สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ได้	รวมทั้งได้พัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ

√ √ √

รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ	ซึ่งผู้เรียน
ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง	ด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือจากเพื่อน	ๆ

√ √ √
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จากตารางสรุปข้างต้น	 สามารถอธิบาย
รายละเอียดตามหมวดวิชาได้	ดังนี้	

4.1.1	 รูปแบบการเรียนการสอน	 หมวด
วิชาประยุกต์	

รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ	
หมวดประยกุต์โดยสว่นใหญค่ณาจารยจ์ะมรีปูแบบ
การสอนที่คล้ายคลึงกัน	 ซ่ึงผู้วิจัยสามารถสรุปรูป
แบบจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมได้	 12	 รูป
แบบ	และสรุปรวมกันออกมาเป็น	4	รูปแบบการ
เรียนการสอน	ดังต่อไปนี้

	 4.1.1.1	 รูปแบบการเรียนการสอน
ด้านพุทธิพิสัย	พบว่า	มีรูปแบบการเรียนการสอน	
5	รูปแบบด้วยกัน	ประกอบไปด้วย	1.รูปแบบการ
เรียนการสอนมโนทัศน์	 2.รูปแบบการเรียนการ
สอนของกานเย	 3.รูปแบบการเรียนการสอนโดย
การนำาเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า	 4.รูปแบบ
การเรยีนการสอนเนน้ความจำา	และ	5.รปูแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟฟิค	

	 4.1.1.2	 รูปแบบการเรียนการสอน
ด้านจิตพิสัย	 พบว่า	 มีรูปแบบการเรียนการสอน
ทัง้หมด	2	รปูแบบคอื	1.รปูแบบการเรยีนการสอน
ตามแนวคดิการพัฒนาจติพิสยัของบลมู	2.รปูแบบ
การเรยีนการสอนโดยใชบ้ทบาทสมมตขิองเชฟเทล

	 4.1.1.3	 รูปแบบการเรียนการสอน
การพัฒนาทักษะกระบวนการ	พบว่า	 มีการเรียน
การสอนทัง้หมด	2	กระบวนการคอื	1.รปูแบบการ
เรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม	และ	2.รูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ
ทอร์แรนซ์

	 4.1.1.4	 รูปแบบการเรียนการสอน
การบูรณาการ	พบว่า	มีรูปแบบการเรียนการสอน
ทัง้หมด	3	รปูแบบคอื	1.รปูแบบการเรยีนการสอน
ทางตรง	 (พุทธพิสัย+ทักษะพิสัย)	 2.รูปแบบการ

เรียนการสอนโดยการสร้างเรื่อง	 3.รูปแบบการ
เรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ

นอกจากนั้น	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
และสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการ
สอนในหมวดประยุกต์ของหลักสูตรฯ	 พบว่า	 ยัง
มีรูปแบบการเรียนการสอนที่อยู่นอกเหนือจากรูป
แบบตา่งๆ	ของนกัวชิาการทีไ่ดถ้กูกำาหนดเปน็แบบ
สังเกตการณ์แล้วนั้น	คือ	การเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็นในรูปแบบของการแลกเปลี่ยน
ระหวา่งผูเ้รยีนทกุคนและผูส้อนในประเดน็การนำา
เสนอผลงานของผูเ้รยีนเอง	ผูเ้รยีนจะไดร้บัเอกสาร
ประกอบการสอนก่อนเริ่มบทเรียน	 โดยเป็นการ
ให้วิเคราะห์เนื้อหาในเอกสารนั้นร่วมกัน	ในระดับ
ปริญญาเอก	 นอกจากจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในวิชา
นั้นๆ	 มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์	
ความคิดเห็นร่วมกันแล้ว	 ยังมีการพาไปศึกษาดู
งานในสถานที่จริง	เช่น	กรมพัฒนาชุมชน	เป็นต้น	
เพ่ือให้ผูเ้รยีนเรยีนรูใ้นสถานทีแ่ละสถานการณจ์รงิ
จากผู้เชี่ยวชาญถึงพื้นที่

4.1.2	 รูปแบบการเรียนการสอน	 หมวด
วิชาวิจัย

รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดวิจัย
นั้นจะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างจาก
หมวดอืน่ๆ	เลก็นอ้ย	โดยเฉพาะในสว่นของการทำา
วิจัย	ซึ่งจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	สามารถ
สรุปได้	9	รูปแบบ	โดยผู้วิจัยได้สรุปออกมาเป็น	5	
รูปแบบหลัก	ดังนี้

	 4.1.2.1	 รูปแบบการเรียนการสอน
ด้านพุทธิพิสัย	พบว่า	มีรูปแบบการเรียนการสอน
ทัง้หมด	2	รปูแบบคอื	1.รปูแบบการเรยีนการสอน
มโนทศัน	์2.รปูแบบการเรยีนการสอนเนน้ความจำา

	 4.1.2.2	 รูปแบบการเรียนการสอน
ด้านจิตพิสัย	พบว่า	มีรูปแบบการเรียนการสอน	1	
รูปแบบคือ	 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การพัฒนาด้านจิตพิสัยของบลูม
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รูปแบบการเรียนการสอน หมวดประยุกต์ หมวดวิจัย หมวดทฤษฎี

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซัน	ซึ่งผู้เรียนจะสามารถกระทำาหรือแสดงออกอย่าง
คล่องแคล่ว	ชำานาญ	ในสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนทำาได้	นอกจาก
นั้นยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

√

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ซึ่งจะมุ่งช่วย
พัฒนาความสามารถด้านทักษะปฏิบัติของผู้เรียน)	

√

การพัฒนาทักษะกระบวนการ เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดำาเนินการต่างๆซึ่งอาจเป็นกระบวนการทางสติ
ปัญญาเช่น	กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้	หรือกระบวนการคิดต่างๆ	เช่น	การคิดวิเคราะห์ การอุปนัย	การ
นิรนัย	การใช้เหตุผล	การคิดริเริ่มสร้างสรรค์

รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม	ซึ่งผู้เรียนจะสามารถสืบสอบและเสาะแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง	เกิดความใฝ่รู้และมีความมั่นใจในตนเองเพิ่ม
ขึ้น	และได้พัฒนาทักษะการสืบสอบ	ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์	และทักษะการทำางานกลุ่ม

√ √

รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย

รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์

รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์	ซึ่ง	ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการ
คิดแก้ปัญหา	และตระหนักรู้ในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	
และสามารถใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหามาใช้ในการแก้ปัญหา
ปัจจุบัน	และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

√ √ √

การบูรณาการ เป็นรูปแบบที่พยายามพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ	ของผู้เรียนไปพร้อม	ๆ	กัน	โดยใช้การบูรณาการ
ทั้งทางด้านเนื้อหาสาระและวิธีการ

รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (พุทธพิสัย+ทักษะพิสัย) 
ซึ่งทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว	อีกทั้งได้ฝึกปฏิบัติตาม
ความสามารถของตน	จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์	และมีแรง
จูงใจในการเรียนมีความรู้สึกที่ดี

√ √

รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างเรื่อง	ซึ่ง	ผู้เรียนจะเกิด
ความรู้	ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน	ในระดับที่สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ได้	รวมทั้งได้พัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ

√ √ √

รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ	ซึ่งผู้เรียน
ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง	ด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือจากเพื่อน	ๆ

√ √ √
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จากตารางสรุปข้างต้น	 สามารถอธิบาย
รายละเอียดตามหมวดวิชาได้	ดังนี้	

4.1.1	 รูปแบบการเรียนการสอน	 หมวด
วิชาประยุกต์	

รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ	
หมวดประยกุต์โดยสว่นใหญค่ณาจารย์จะมรีปูแบบ
การสอนที่คล้ายคลึงกัน	 ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปรูป
แบบจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมได้	 12	 รูป
แบบ	และสรุปรวมกันออกมาเป็น	4	รูปแบบการ
เรียนการสอน	ดังต่อไปนี้

	 4.1.1.1	 รูปแบบการเรียนการสอน
ด้านพุทธิพิสัย	พบว่า	มีรูปแบบการเรียนการสอน	
5	รูปแบบด้วยกัน	ประกอบไปด้วย	1.รูปแบบการ
เรียนการสอนมโนทัศน์	 2.รูปแบบการเรียนการ
สอนของกานเย	 3.รูปแบบการเรียนการสอนโดย
การนำาเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า	 4.รูปแบบ
การเรยีนการสอนเนน้ความจำา	และ	5.รปูแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟฟิค	

	 4.1.1.2	 รูปแบบการเรียนการสอน
ด้านจิตพิสัย	 พบว่า	 มีรูปแบบการเรียนการสอน
ทัง้หมด	2	รปูแบบคอื	1.รปูแบบการเรยีนการสอน
ตามแนวคดิการพฒันาจติพิสยัของบลมู	2.รปูแบบ
การเรยีนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติของเชฟเทล

	 4.1.1.3	 รูปแบบการเรียนการสอน
การพัฒนาทักษะกระบวนการ	พบว่า	 มีการเรียน
การสอนทัง้หมด	2	กระบวนการคอื	1.รปูแบบการ
เรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม	และ	2.รูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ
ทอร์แรนซ์

	 4.1.1.4	 รูปแบบการเรียนการสอน
การบูรณาการ	พบว่า	มีรูปแบบการเรียนการสอน
ทัง้หมด	3	รปูแบบคือ	1.รปูแบบการเรยีนการสอน
ทางตรง	 (พุทธพิสัย+ทักษะพิสัย)	 2.รูปแบบการ

เรียนการสอนโดยการสร้างเรื่อง	 3.รูปแบบการ
เรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ

นอกจากนั้น	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
และสนทนากลุ่มเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการ
สอนในหมวดประยุกต์ของหลักสูตรฯ	 พบว่า	 ยัง
มีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีอยู่นอกเหนือจากรูป
แบบตา่งๆ	ของนกัวิชาการทีไ่ดถ้กูกำาหนดเปน็แบบ
สังเกตการณ์แล้วนั้น	คือ	การเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็นในรูปแบบของการแลกเปลี่ยน
ระหวา่งผูเ้รยีนทกุคนและผูส้อนในประเดน็การนำา
เสนอผลงานของผูเ้รยีนเอง	ผูเ้รยีนจะไดร้บัเอกสาร
ประกอบการสอนก่อนเริ่มบทเรียน	 โดยเป็นการ
ให้วิเคราะห์เนื้อหาในเอกสารนั้นร่วมกัน	ในระดับ
ปริญญาเอก	 นอกจากจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในวิชา
นั้นๆ	 มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์	
ความคิดเห็นร่วมกันแล้ว	 ยังมีการพาไปศึกษาดู
งานในสถานที่จริง	เช่น	กรมพัฒนาชุมชน	เป็นต้น	
เพือ่ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูใ้นสถานทีแ่ละสถานการณจ์รงิ
จากผู้เชี่ยวชาญถึงพื้นที่

4.1.2	 รูปแบบการเรียนการสอน	 หมวด
วิชาวิจัย

รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดวิจัย
นั้นจะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างจาก
หมวดอืน่ๆ	เลก็นอ้ย	โดยเฉพาะในสว่นของการทำา
วิจัย	ซึ่งจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	สามารถ
สรุปได้	9	รูปแบบ	โดยผู้วิจัยได้สรุปออกมาเป็น	5	
รูปแบบหลัก	ดังนี้

	 4.1.2.1	 รูปแบบการเรียนการสอน
ด้านพุทธิพิสัย	พบว่า	มีรูปแบบการเรียนการสอน
ทัง้หมด	2	รปูแบบคอื	1.รปูแบบการเรยีนการสอน
มโนทศัน	์2.รปูแบบการเรยีนการสอนเนน้ความจำา

	 4.1.2.2	 รูปแบบการเรียนการสอน
ด้านจิตพิสัย	พบว่า	มีรูปแบบการเรียนการสอน	1	
รูปแบบคือ	 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การพัฒนาด้านจิตพิสัยของบลูม
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	 4.1.2.3	 รูปแบบการเรียนการสอน
ดา้นทกัษะพสิยั	พบวา่	มรีปูแบบการเรยีนการสอน	
1	 รูปแบบคือ	 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีย์

	 4.1.2.4	 รูปแบบการเรียนการสอน
การพัฒนากระบวนการ	พบว่า	มีรูปแบบการเรียน
การสอน	 2	 รูปแบบ	 คือ	 1.รูปแบบการเรียนการ
สอนกระบวนการสืบทอดแสวงหดความรู้เป็นก
ลุ่ม	 2.รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์

	 4.1.2.5	 รูปแบบการเรียนการสอน
การบูรณาการ	พบว่า	มีรูปแบบการเรียนการสอน	
3	 รูปแบบ	 คือ	 1.รูปแบบการเรียนการสอนทาง
ตรง	 (พุทธพิสัย)	2.รูปแบบการเรียนการสอนโดย
การสร้างเร่ือง	3.รปูแบบการเรยีนการสอนของการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ

นอกจากนั้น	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสนทนากลุ่ม	พบว่า	รูปแบบการเรียนการ
สอนในหมวดวิจัย	อาศัยรูปแบบหรือเทคนิคที่ช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงและสามารถ
ลงพืน้ทีต่ามเทคนคิของบทเรยีน	ซึง่ผูส้อนจะอาศยั
การสอนท่ีเน้นความจำาเป็นส่วนใหญ่	 เนื่องจาก
หมวดวิจัยต้องอาศัยเนื้อหาเชิงทฤษฎีในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ	 ซึ่งมีกฎเกณฑ์ด้านข้ัน
ตอนของระเบียบวิธีวัยเป็นกรอบในการเรียน	 อีก
ทั้ง	 ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีความใกล้ชิดกับผู้
สอน	 โดยอาศัยการแบ่งกลุ่มผู้เรียนในการทำาวิจัย	
และยังติดตามความก้าวหน้าเป็นรายกลุ่มอย่าง
ใกล้ชิดอีกด้วย

4.1.3	 รูปแบบการเรียนการสอน	 หมวด
วิชาทฤษฎี

รูปแบบการเรียนการสอนของหมวด
ทฤษฎีมีเทคนิคและวิธีการเรียนการสอนที่หลาก
หลาย	 ซึ่งจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนั้น	 ผู้
วิจัยได้ทำาการสังเกตพร้อมจดบันทึก	โดยสามารถ

สรุปเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากทฤษฎีรูป
แบบการเรยีนการสอนได้ทัง้หมด	11	รปูแบบ	โดย
ผู้วิจัยได้สรุปออกมาเป็น	5	รูปแบบหลัก	ดังนี้

	 4.1.3.1	 รูปแบบการเรียนการสอน
ด้านพุทธพิสัย	พบว่า	มีรูปแบบการเรียนการสอน
ทั้งหมด	 4	 รูปแบบ	 ประกอบด้วย	 1.รูปแบบการ
เรียนการสอนมโนทัศน์	 2.รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดของกานเย	 3.รูปแบบการเรียน
การสอนโดยการเสนอมโนทศันก์ว้างลว่งหนา้	และ	
4.รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำา

	 4.1.3.2	 รูปแบบการเรียนการสอน
ด้านจิตพิสัย	 พบว่า	 มีรูปแบบการเรียนการสอน
ทั้งหมด	1	 รูปแบบคือ	 รูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้บทบาทสมมติของเชฟเทล

	 4.1.3.3	 รูปแบบการเรียนการสอน
ดา้นทกัษะพสิยั	พบวา่	มรีปูแบบการเรยีนการสอน
ทั้งหมด	1	 รูปแบบคือ	 รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน

	 4.1.3.4	 รูปแบบการเรียนการสอน
การพฒันาทกัษะกระบวนการ	พบว่า	มรีปูแบบการ
เรียนการสอน	2	รูปแบบ	คือ	1.รูปแบบการเรียน
การสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้
เปน็กลุม่	2.รปูแบบการเรยีนการสอนกระบวนการ
คิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์

	 4.1.3.5	 รูปแบบการเรียนการสอน
การบูรณาการ	พบว่า	มีรูปแบบการเรียนการสอน
ทัง้หมด	3	รปูแบบคอื	1.รปูแบบการเรยีนการสอน
โดยการสรา้งเรือ่ง	2.รปูแบบการเรยีนการสอนของ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ	 3.รูปแบบอื่นๆ	 เช่น	 การ
สอนทีผู้่วิจยัไดส้งัเคราะหม์าจากทฤษฏรีปูแบบการ
เรียนการสอน

นอกจากนั้น	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสนทนากลุม่กับคณาจารยแ์ละนกัศกึษาใน
หลกัสตูรฯ	พบวา่	รปูแบบการเรยีนการสอน	หมวด
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ทฤษฎ	ีสว่นใหญ่เปน็การเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนมีสว่น
ร่วมในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่	 โดยอาศัยเทคนิค
การบรรยายผ่านสื่อ	คือ	power	point	พร้อมทั้ง
แจกเอกสารประกอบการบรรยาย	 เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนำากลบัไปทบทวนไดอ้กีครัง้หนึง่	กอปรกบั
การมอบหมายงานให้ผู้เรียนมีส่วนในการรายงาน
หน้าชั้นเรียน	 ซึ่งเป็นบทเรียนที่ผู้สอนให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	 และนำามาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กันระหว่างกลุ่มผู้เรียนและผู้สอน	
เมื่อจบบทเรียน	 ผู้สอนจะสรุปบทเรียนทั้งหมด	
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและตอบ
คำาถามให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

4.2	 ผลการศึกษาความต้องการพื้นฐาน
ของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตร
นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

จากผลการศึกษาความต้องการพื้นฐาน
ของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	
สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ	
โดยวิธีการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาโท	และปริญญาเอก	พบประเด็นที่สำาคัญ	
ดังนี้

4.2.1	 การเรียนการสอนในหลักสูตรฯ
ในภาพรวม	 พบว่า	 อยู่ในเกณฑ์ดี	 ถึงดีมาก	 โดย
สะท้อนจากตัวชี้วัดต่างๆที่สำานักงานอุดมศึกษา
มาตรวจสอบ	 คือ	 อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิ	 วัยวุฒิ
หรือเกณฑ์ต่างๆที่ทางสำานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษากำาหนดมา

4.2.2	เทคนคิการสอนของคณาจารย	์พบ
วา่	อาจารยส์ว่นใหญ่นำาเสนอบทเรยีนดว้ย	Power	
point	 ทำาให้นักศึกษามีความเข้าใจในแต่ละหัวข้อ
ของการเรียนการสอนได้ตามลำาดับ	 แต่ข้อเสนอ
ของนักศึกษาคือ	 อยากให้มีการอธิบายขยายราย
ละเอียดตามหัวข้อที่บรรยายเพ่ิมมากขึ้น	 และ
ควรมีเอกสารประกอบการเรียนในแต่ล่ะวิชาให้

กับนักศึกษาไปศึกษาและทำาความเข้าใจมากก่อน	
ย่อมทำาให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและทบทวนบท
เรียนด้วยตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น

4.2.3	ลักษณะการสอน	พบว่า	ทุกหมวด
วิชาในหลักสูตรเน้นการบรรยายและอภิปรายใน
ห้องเรียน	 ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างนักศึกษา	 และอาจารย์	 อีกทั้งควรเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่	 หรือเข้าไปดูงาน
จากองค์การต่างๆเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ	
และสรา้งองคค์วามรูม้าประยกุตก์บับทเรยีนทำาให้
เข้าใจบทเรียนต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

4.2.4	 ปัญหาในการเรียนการสอน	
พบว่า	 การทำาแบบฝึกหัดในแต่ละวิชา	 รวมถึง
รายงาน	อาจารยค์วรมกีารสะทอ้นกลบัผลงานของ
นกัศกึษาเพือ่ใหน้กัศกึษาไดท้ราบขอ้บกพรอ่งของ
ตนเองและปรบัปรงุผลงานให้ดขีึน้	อกีทัง้ควรมีการ
เพ่ิมเติมเรื่องการเรียนอังกฤษเพ่ือให้นักศึกษาได้
พัฒนาทักษะทางภาษา

4.2.5	 การเรียนการสอนหมวดท่ีเหมาะ
สมในแตล่ะหมวดวชิา	พบวา่	หมวดวชิาทฤษฎคีวร
อธบิายประเดน็สำาคญัของทฤษฎแีละเนน้จดุสำาคญั
ช่วงที่ทำาเกิดการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีในแต่ละยุค	
หมวดวิชาวิจัย	 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งการ
ทำาวิจัยเชิงปริมาณ	 และเชิงคุณภาพโดยละเอียด	
หมวดวิชาประยุกต์	การเชิญอาจารย์หรือวิทยากร
ผู้ เชี่ยวชาญแต่ละสาขาทำาให้นักศึกษาได้เปิด
ประสบการณ	์และไดศ้กึษาประเดน็ตา่งๆในเชงิลกึ

4.3	ผลการศกึษาแนวทางการจดัรปูแบบ
การเรียนการสอนที่ความเหมาะสมของแต่ละ
หมวดวิชา

หมวดวิชาทฤษฎี	ควรเน้นในเรื่องเนื้อหา
ของทฤษฎี	 ต้องอาศัยการบรรยายเป็นการปูพ้ืน
ฐานเพื่อให้นำามาสู่ความสงสัย	 และการอภิปราย	
วิพากษ์ปัญหากันในห้องเรียนต่อไป	 คณาจารย์
ต้องทำาให้นักศึกษาเข้าใจในทฤษฎีต่างๆ	 อย่าง
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	 4.1.2.3	 รูปแบบการเรียนการสอน
ดา้นทกัษะพสิยั	พบวา่	มรีปูแบบการเรยีนการสอน	
1	 รูปแบบคือ	 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีย์

	 4.1.2.4	 รูปแบบการเรียนการสอน
การพัฒนากระบวนการ	พบว่า	มีรูปแบบการเรียน
การสอน	 2	 รูปแบบ	 คือ	 1.รูปแบบการเรียนการ
สอนกระบวนการสืบทอดแสวงหดความรู้เป็นก
ลุ่ม	 2.รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์

	 4.1.2.5	 รูปแบบการเรียนการสอน
การบูรณาการ	พบว่า	มีรูปแบบการเรียนการสอน	
3	 รูปแบบ	 คือ	 1.รูปแบบการเรียนการสอนทาง
ตรง	 (พุทธพิสัย)	2.รูปแบบการเรียนการสอนโดย
การสรา้งเรือ่ง	3.รปูแบบการเรยีนการสอนของการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ

นอกจากนั้น	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสนทนากลุ่ม	พบว่า	รูปแบบการเรียนการ
สอนในหมวดวิจัย	อาศัยรูปแบบหรือเทคนิคที่ช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงและสามารถ
ลงพืน้ทีต่ามเทคนคิของบทเรยีน	ซึง่ผูส้อนจะอาศยั
การสอนที่เน้นความจำาเป็นส่วนใหญ่	 เนื่องจาก
หมวดวิจัยต้องอาศัยเนื้อหาเชิงทฤษฎีในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ	 ซึ่งมีกฎเกณฑ์ด้านขั้น
ตอนของระเบียบวิธีวัยเป็นกรอบในการเรียน	 อีก
ทั้ง	 ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีความใกล้ชิดกับผู้
สอน	 โดยอาศัยการแบ่งกลุ่มผู้เรียนในการทำาวิจัย	
และยังติดตามความก้าวหน้าเป็นรายกลุ่มอย่าง
ใกล้ชิดอีกด้วย

4.1.3	 รูปแบบการเรียนการสอน	 หมวด
วิชาทฤษฎี

รูปแบบการเรียนการสอนของหมวด
ทฤษฎีมีเทคนิคและวิธีการเรียนการสอนที่หลาก
หลาย	 ซึ่งจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนั้น	 ผู้
วิจัยได้ทำาการสังเกตพร้อมจดบันทึก	โดยสามารถ

สรุปเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากทฤษฎีรูป
แบบการเรยีนการสอนได้ทัง้หมด	11	รปูแบบ	โดย
ผู้วิจัยได้สรุปออกมาเป็น	5	รูปแบบหลัก	ดังนี้

	 4.1.3.1	 รูปแบบการเรียนการสอน
ด้านพุทธพิสัย	พบว่า	มีรูปแบบการเรียนการสอน
ทั้งหมด	 4	 รูปแบบ	 ประกอบด้วย	 1.รูปแบบการ
เรียนการสอนมโนทัศน์	 2.รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดของกานเย	 3.รูปแบบการเรียน
การสอนโดยการเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า	และ	
4.รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำา

	 4.1.3.2	 รูปแบบการเรียนการสอน
ด้านจิตพิสัย	 พบว่า	 มีรูปแบบการเรียนการสอน
ทั้งหมด	1	 รูปแบบคือ	 รูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้บทบาทสมมติของเชฟเทล

	 4.1.3.3	 รูปแบบการเรียนการสอน
ด้านทกัษะพิสยั	พบวา่	มรีปูแบบการเรยีนการสอน
ทั้งหมด	1	 รูปแบบคือ	 รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน

	 4.1.3.4	 รูปแบบการเรียนการสอน
การพัฒนาทกัษะกระบวนการ	พบวา่	มรีปูแบบการ
เรียนการสอน	2	รูปแบบ	คือ	1.รูปแบบการเรียน
การสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้
เปน็กลุม่	2.รปูแบบการเรยีนการสอนกระบวนการ
คิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์

	 4.1.3.5	 รูปแบบการเรียนการสอน
การบูรณาการ	พบว่า	มีรูปแบบการเรียนการสอน
ทัง้หมด	3	รปูแบบคือ	1.รปูแบบการเรยีนการสอน
โดยการสรา้งเรือ่ง	2.รปูแบบการเรยีนการสอนของ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ	 3.รูปแบบอื่นๆ	 เช่น	 การ
สอนทีผู่ว้จิยัได้สงัเคราะห์มาจากทฤษฏรีปูแบบการ
เรียนการสอน

นอกจากนั้น	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสนทนากลุม่กบัคณาจารยแ์ละนกัศกึษาใน
หลกัสตูรฯ	พบวา่	รปูแบบการเรยีนการสอน	หมวด

Journal of Education, Mahasarakham University 193 Volume 9 Number 2 April - June 2015

ทฤษฎ	ีสว่นใหญเ่ป็นการเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนมสีว่น
ร่วมในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่	 โดยอาศัยเทคนิค
การบรรยายผ่านสื่อ	คือ	power	point	พร้อมทั้ง
แจกเอกสารประกอบการบรรยาย	 เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนำากลบัไปทบทวนได้อกีครัง้หน่ึง	กอปรกบั
การมอบหมายงานให้ผู้เรียนมีส่วนในการรายงาน
หน้าชั้นเรียน	 ซึ่งเป็นบทเรียนที่ผู้สอนให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	 และนำามาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กันระหว่างกลุ่มผู้เรียนและผู้สอน	
เมื่อจบบทเรียน	 ผู้สอนจะสรุปบทเรียนทั้งหมด	
พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและตอบ
คำาถามให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

4.2	 ผลการศึกษาความต้องการพื้นฐาน
ของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตร
นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

จากผลการศึกษาความต้องการพื้นฐาน
ของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	
สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ	
โดยวิธีการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาโท	และปริญญาเอก	พบประเด็นที่สำาคัญ	
ดังนี้

4.2.1	 การเรียนการสอนในหลักสูตรฯ
ในภาพรวม	 พบว่า	 อยู่ในเกณฑ์ดี	 ถึงดีมาก	 โดย
สะท้อนจากตัวชี้วัดต่างๆที่สำานักงานอุดมศึกษา
มาตรวจสอบ	 คือ	 อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิ	 วัยวุฒิ
หรือเกณฑ์ต่างๆที่ทางสำานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษากำาหนดมา

4.2.2	เทคนคิการสอนของคณาจารย์	พบ
วา่	อาจารยส์ว่นใหญน่ำาเสนอบทเรยีนด้วย	Power	
point	 ทำาให้นักศึกษามีความเข้าใจในแต่ละหัวข้อ
ของการเรียนการสอนได้ตามลำาดับ	 แต่ข้อเสนอ
ของนักศึกษาคือ	 อยากให้มีการอธิบายขยายราย
ละเอียดตามหัวข้อที่บรรยายเพิ่มมากขึ้น	 และ
ควรมีเอกสารประกอบการเรียนในแต่ล่ะวิชาให้

กับนักศึกษาไปศึกษาและทำาความเข้าใจมากก่อน	
ย่อมทำาให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและทบทวนบท
เรียนด้วยตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น

4.2.3	ลักษณะการสอน	พบว่า	ทุกหมวด
วิชาในหลักสูตรเน้นการบรรยายและอภิปรายใน
ห้องเรียน	 ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างนักศึกษา	 และอาจารย์	 อีกทั้งควรเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่	 หรือเข้าไปดูงาน
จากองค์การต่างๆเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ	
และสรา้งองคค์วามรูม้าประยกุตก์บับทเรยีนทำาให้
เข้าใจบทเรียนต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

4.2.4	 ปัญหาในการเรียนการสอน	
พบว่า	 การทำาแบบฝึกหัดในแต่ละวิชา	 รวมถึง
รายงาน	อาจารยค์วรมกีารสะทอ้นกลบัผลงานของ
นกัศกึษาเพือ่ใหน้กัศกึษาไดท้ราบขอ้บกพรอ่งของ
ตนเองและปรบัปรงุผลงานใหด้ขีึน้	อกีทัง้ควรมกีาร
เพิ่มเติมเรื่องการเรียนอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาได้
พัฒนาทักษะทางภาษา

4.2.5	 การเรียนการสอนหมวดที่เหมาะ
สมในแตล่ะหมวดวชิา	พบวา่	หมวดวชิาทฤษฎคีวร
อธบิายประเดน็สำาคญัของทฤษฎแีละเนน้จดุสำาคญั
ช่วงที่ทำาเกิดการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีในแต่ละยุค	
หมวดวิชาวิจัย	 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งการ
ทำาวิจัยเชิงปริมาณ	 และเชิงคุณภาพโดยละเอียด	
หมวดวิชาประยุกต์	การเชิญอาจารย์หรือวิทยากร
ผู้ เชี่ยวชาญแต่ละสาขาทำาให้นักศึกษาได้เปิด
ประสบการณ	์และไดศ้กึษาประเดน็ตา่งๆในเชงิลกึ

4.3	ผลการศกึษาแนวทางการจดัรปูแบบ
การเรียนการสอนที่ความเหมาะสมของแต่ละ
หมวดวิชา

หมวดวิชาทฤษฎี	ควรเน้นในเรื่องเนื้อหา
ของทฤษฎี	 ต้องอาศัยการบรรยายเป็นการปูพื้น
ฐานเพื่อให้นำามาสู่ความสงสัย	 และการอภิปราย	
วิพากษ์ปัญหากันในห้องเรียนต่อไป	 คณาจารย์
ต้องทำาให้นักศึกษาเข้าใจในทฤษฎีต่างๆ	 อย่าง
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ชัดเจนก่อน

หมวดวิชาวิจัย	 ควรลงมือปฏิบัติหรือ
ลงพื้นที่	 ให้คิดเป็น	 แก้ปัญหาเป็น	 และสามารถ
มองปัญหาได้ว่าอะไรเป็นปัญหาในการวิจัย	 ให้
นักศึกษาสามารถสังเกตเห็นเองได้ว่าอะไรคือ
ปัญหาการวิจัย	 วิธีการวิจัย	 และแนวทางที่จะนำา
ไปสู่การเก็บรวบรวมข้อมูล

หมวดวิชาประยุกต์	อาจารย์ควรให้ความ
สำาคัญกับการออกแบบฝึกหัดหรือการลงพื้นที่	
การมอบหมายงานให้ทำาในลักษณะที่แตกต่างกัน
ทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว	 จะช่วยให้นักศึกษาเกิด
ความเข้าใจและจดจำาได้ดียิ่งขึ้น

5. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนใน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการ
จดัการภาครฐั	คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร	์
อภิปรายผลดังนี้

5 . 1 	 รูปแบบการ เ รี ยนการสอนที่
คณาจารย์ผู้สอนมีการนำามาประยุกต์ใช้เหมือน
กันทั้ง	3	หมวดวิชา

รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์	 จัด
อยู่ในรูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาพุทธพิสัย	
(Cognitive	Domain)	ซึง่มุง่เน้นใหผู้เ้รยีนเกดิความ
รู้	 ความเข้าใจเนื้อหาสาระบทเรียน	 และสามารถ
สรา้งมโนทศันจ์ากบทเรยีนเรือ่งน้ันๆได้ด้วยตนเอง

รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำา	
จัดอยู่ในรูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาพุทธ
พสิยั	(Cognitive	Domain)	เช่นกนักบัรปูแบบการ
เรียนการสอนมโนทัศน์	 ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนจดจำา
เนื้อหาสาระที่เรียนรู้ได้ดีและยาวนานยิ่งขึ้น

รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการ
คดิแก้ปญัหาอนาคตตามแนวคดิของทอรแ์รนซ	์จดั

อยู่ในรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนา
ทักษะกระบวนการ	(Process	Skill)	มุ่งให้ผู้เรียน
เกดิการคดิวเิคราะหโ์ดยการใชเ้หตผุล	การคดิรเิริม่
สร้างสรรค์	และการคิดอย่างมีระบบ	

รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้าง
เรื่อง	จัดอยู่ในรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการ
บูรณาการ	 (Integration)	 เป็นรูปแบบที่พยายาม
พัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ	 ของผู้เรียนไปพร้อม	
ๆ	กัน	โดยใชก้ารบรูณาการทัง้ทางดา้นเนือ้หาสาระ
และวิธีการพัฒนาเป็นองค์รวม	

รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ	 จัดอยู่ในรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
เน้นการบูรณาการเช่นเดียวกับการสอนโดยการ
สร้างเรื่อง	 มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระด้วย
ตนเอง	 และร่วมมือกับเพื่อนๆ	 รวมทั้งได้พัฒนา
ทักษะทางสังคม	

5 .2 	 รู ปแบบการ เ รี ยนการสอนที่
คณาจารยน์ำามาปรบัประยกุตใ์ชใ้นลกัษณะเหมอืน
กัน	2	หมวดวิชา

หมวดประยุกต์และหมวดวิจัย	 มีรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เหมือนกัน	ได้แก่	รูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัย
ของบลูม	 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการ
สืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม	และรูปแบบ
การเรยีนการสอนทางตรง	(พทุธพสิยั+ทกัษะพสิยั)	
ผู้วิจัยสามารถ	อภิปรายแต่ละรูปแบบได้ดังนี้

รปูแบบการเรยีนการสอนตามแนวคดิการ
พัฒนาด้านจิตพิสัย	 ของบลูม	 คณาจารย์ผู้สอน
ต่างก็มีการใช้การสอนรูปแบบดังกล่าว	 ซึ่งทำาให้
ผู้เรียนเกิดการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อน
สู่บทเรียน	 ในส่วนของหมวดวิจัย	 การสอนด้วย
วิธีดังกล่าว	 เป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียน
ก่อนลงพื้นที่ทำาวิจัย	 การลงพื้นที่ทำาให้ผู้เรียนได้
เปิดประสบการณ์ได้พูดคุยสอบถามปัญหากับ
คนในพื้นที่	
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รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง	(พุทธ
พิสัย+ทักษะพิสัย)	การประยุกต์ใช้รูปแบบนี้ทำาให้
ผู้เรียนได้เตรียมตัวอ่านบทเรียนมาก่อน	 สามารถ
เข้าใจบทเรียนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นในส่วนหมวด
วิจัย	มุ่งหวังให้ผู้เรียนต้องเกิดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ	 ผู้สอนจึงมีการวางแผนการสอนให้เนื้อหา
สาระเป็นไปตามลำาดับ

รปูแบบการเรยีนการสอนกระบวนการสบื
สอบและแสวงหาความรูเ้ปน็กลุม่	คณาจารยผ์ูส้อน
ใชร้ปูแบบการสอนดงักลา่วซึง่ทำาให้ผูเ้รยีนสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ	 อีกทั้งใน
ส่วนหมวดวิชาวิจัยนั้น	 การสอนรูปแบบดังกล่าว
ทำาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจาก
การทำางานเปน็กลุม่	เกดิทกัษะวางแผนการทำางาน

หมวดประยุกต์และหมวดทฤษฎี	 มีรูป
แบบการเรียนการสอนที่เหมือนกัน	 ได้แก่	 รูป
แบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย	 รูป
แบบการเรียนการสอนโดยการนำาเสนอมโนทัศน์
กว้างล่วงหน้า	 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ผังกราฟฟิก	 และรูปแบบการเรียนการสอนโดย
ใช้บทบาทสมมติของแชฟเทล	 ผู้วิจัยสามารถ	
อภิปรายแต่ละรูปแบบได้ดังนี้

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
ของกานเย	 คณาจารย์ผู้สอนหมวดประยุกต์และ
หมวดวิชาทฤษฎีต่างก็มีการใช้การสอนรูปแบบดัง
กลา่ว	โดยสาระการสอนหมวดประยกุตแ์ละหมวด
ทฤษฎมีีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัในแงข่องความหลาก
หลายของบทเรียนซ่ึงทั้งสองหมวดมีสาระย่อยๆ
หลายประเด็น	 การเรียนการสอนในแต่ละครั้งบท
เรียนจะมีความเชื่อมโยงกัน	

การเรียนการสอนโดยการนำาเสนอ
มโนทัศน์กว้างล่วงหน้า	 คณาจารย์ผู้สอนหมวด
ประยุกต์และหมวดทฤษฎีต่างก็มีการใช้การสอน
รูปแบบดังกล่าว	 โดยในการสอนหมวดประยุกต์
โดยใช้รูปแบบการสอนดังกล่าวทำาให้ผู้เรียนเข้าใจ

บทเรยีนไดง้า่ย	และเรว็ขึน้	เนือ่งจากตวัอยา่ง	หรอื
ประสบการณ์จริงใกล้ตัว	 ทำาให้มองเห็นภาพ	 ใน
ส่วนการเรียนการสอนหมวดวิจัยยังไม่พบรูปแบบ
การสอนโดยการนำาเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า	

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ ผัง
กราฟฟิก	 คณาจารย์ผู้สอนหมวดประยุกต์และ
หมวดทฤษฎีต่างก็มีการใช้การสอนรูปแบบดัง
กล่าว	 ทำาให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนที่ต้องใช้การ
วิเคราะห์	 ดูตัวเลข	 เปรียบเทียบ	 เพ่ือสามารถใช้
กราฟฟิกต่างๆเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์แนว
โน้ม	หรือพยากรณ์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต	ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	

	รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาท
สมมติของแชฟเทล	 คณาจารย์ผู้สอนหมวด
ประยุกต์และหมวดทฤษฎีต่างก็มีการใช้การสอน
รูปแบบดังกล่าว	 โดยในการสอนหมวดประยุกต์
โดยใช้รูปแบบการสอนดังกล่าวทำาให้การจำาลอง
สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับบทเรียน	 ทำาให้ผู้
เรียนเกิดความรู้สึกร่วมกับบทเรียน	 ในส่วนการ
เรียนการสอนหมวดทฤษฎีการใช้รูปแบบการสอน
โดยบทบาทสมมตทิำาให้ผูเ้รยีนไดป้ลดปลอ่ยความ
คิดและพฤติกรรมอย่างอิสระ

5.3	 รูปแบบการเรียนการสอนที่นำามา
ประยุกต์ใช้เพียงหมวดวิชาเดียว

ซึ่งหมวดวิจัยเป็นเพียงหมวดเดียวที่มี
การนำารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของ	เดวีส์	มาประยุกต์ใช้	รูปแบบนี้มุ่งช่วยพัฒนา
ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติของผู้เรียนซึ่งมี
ความจำาเป็นอย่างมากสำาหรับการทำาวิจัยและ
วิทยานิพนธ์	เนื่องจากวิชาหมวดวิจัยเน้นไปในเชิง
การนำาความรูไ้ปปฏบิตัจิรงิ	ผูส้อนจงึมกีารสาธติวธิี
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เห็นภาพ
อย่างชัดเจน

5.4	 รูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่ได้นำา
มาประยุกต์ใช้ในหลักสูตรนโยบายสาธารณะและ
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ชัดเจนก่อน

หมวดวิชาวิจัย	 ควรลงมือปฏิบัติหรือ
ลงพื้นที่	 ให้คิดเป็น	 แก้ปัญหาเป็น	 และสามารถ
มองปัญหาได้ว่าอะไรเป็นปัญหาในการวิจัย	 ให้
นักศึกษาสามารถสังเกตเห็นเองได้ว่าอะไรคือ
ปัญหาการวิจัย	 วิธีการวิจัย	 และแนวทางที่จะนำา
ไปสู่การเก็บรวบรวมข้อมูล

หมวดวิชาประยุกต์	อาจารย์ควรให้ความ
สำาคัญกับการออกแบบฝึกหัดหรือการลงพื้นที่	
การมอบหมายงานให้ทำาในลักษณะที่แตกต่างกัน
ท้ังงานกลุ่มและงานเด่ียว	 จะช่วยให้นักศึกษาเกิด
ความเข้าใจและจดจำาได้ดียิ่งขึ้น

5. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนใน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการ
จดัการภาครฐั	คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร	์
อภิปรายผลดังนี้

5 . 1 	 รู ปแบบการ เ รี ยนการสอนที่
คณาจารย์ผู้สอนมีการนำามาประยุกต์ใช้เหมือน
กันทั้ง	3	หมวดวิชา

รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์	 จัด
อยู่ในรูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาพุทธพิสัย	
(Cognitive	Domain)	ซึง่มุง่เนน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความ
รู้	 ความเข้าใจเนื้อหาสาระบทเรียน	 และสามารถ
สรา้งมโนทศันจ์ากบทเรยีนเรือ่งนัน้ๆไดด้ว้ยตนเอง

รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำา	
จัดอยู่ในรูปแบบการสอนท่ีเน้นการพัฒนาพุทธ
พสิยั	(Cognitive	Domain)	เชน่กนักบัรปูแบบการ
เรียนการสอนมโนทัศน์	 ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนจดจำา
เนื้อหาสาระที่เรียนรู้ได้ดีและยาวนานยิ่งขึ้น

รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการ
คดิแกป้ญัหาอนาคตตามแนวคดิของทอรแ์รนซ	์จดั

อยู่ในรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนา
ทักษะกระบวนการ	(Process	Skill)	มุ่งให้ผู้เรียน
เกดิการคิดวเิคราะหโ์ดยการใชเ้หตุผล	การคดิรเิริม่
สร้างสรรค์	และการคิดอย่างมีระบบ	

รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้าง
เรื่อง	จัดอยู่ในรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการ
บูรณาการ	 (Integration)	 เป็นรูปแบบที่พยายาม
พัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ	 ของผู้เรียนไปพร้อม	
ๆ	กนั	โดยใช้การบรูณาการทัง้ทางดา้นเนือ้หาสาระ
และวิธีการพัฒนาเป็นองค์รวม	

รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ	 จัดอยู่ในรูปแบบการเรียนการสอนที่
เน้นการบูรณาการเช่นเดียวกับการสอนโดยการ
สร้างเรื่อง	 มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระด้วย
ตนเอง	 และร่วมมือกับเพื่อนๆ	 รวมท้ังได้พัฒนา
ทักษะทางสังคม	

5 .2 	 รู ปแบบการ เ รี ยนการสอน ท่ี
คณาจารย์นำามาปรบัประยุกตใ์ชใ้นลักษณะเหมอืน
กัน	2	หมวดวิชา

หมวดประยุกต์และหมวดวิจัย	 มีรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เหมือนกัน	ได้แก่	รูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัย
ของบลูม	 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการ
สืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม	และรูปแบบ
การเรยีนการสอนทางตรง	(พุทธพสิยั+ทกัษะพสิยั)	
ผู้วิจัยสามารถ	อภิปรายแต่ละรูปแบบได้ดังนี้

รปูแบบการเรยีนการสอนตามแนวคดิการ
พัฒนาด้านจิตพิสัย	 ของบลูม	 คณาจารย์ผู้สอน
ต่างก็มีการใช้การสอนรูปแบบดังกล่าว	 ซึ่งทำาให้
ผู้เรียนเกิดการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อน
สู่บทเรียน	 ในส่วนของหมวดวิจัย	 การสอนด้วย
วิธีดังกล่าว	 เป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียน
ก่อนลงพ้ืนท่ีทำาวิจัย	 การลงพื้นที่ทำาให้ผู้เรียนได้
เปิดประสบการณ์ได้พูดคุยสอบถามปัญหากับ
คนในพื้นที่	
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รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง	(พุทธ
พิสัย+ทักษะพิสัย)	การประยุกต์ใช้รูปแบบนี้ทำาให้
ผู้เรียนได้เตรียมตัวอ่านบทเรียนมาก่อน	 สามารถ
เข้าใจบทเรียนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นในส่วนหมวด
วิจัย	มุ่งหวังให้ผู้เรียนต้องเกิดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ	 ผู้สอนจึงมีการวางแผนการสอนให้เนื้อหา
สาระเป็นไปตามลำาดับ

รปูแบบการเรยีนการสอนกระบวนการสบื
สอบและแสวงหาความรูเ้ปน็กลุม่	คณาจารย์ผูส้อน
ใชร้ปูแบบการสอนดังกลา่วซึง่ทำาใหผู้เ้รยีนสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ	 อีกทั้งใน
ส่วนหมวดวิชาวิจัยนั้น	 การสอนรูปแบบดังกล่าว
ทำาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจาก
การทำางานเป็นกลุม่	เกดิทกัษะวางแผนการทำางาน

หมวดประยุกต์และหมวดทฤษฎี	 มีรูป
แบบการเรียนการสอนที่เหมือนกัน	 ได้แก่	 รูป
แบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย	 รูป
แบบการเรียนการสอนโดยการนำาเสนอมโนทัศน์
กว้างล่วงหน้า	 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ผังกราฟฟิก	 และรูปแบบการเรียนการสอนโดย
ใช้บทบาทสมมติของแชฟเทล	 ผู้วิจัยสามารถ	
อภิปรายแต่ละรูปแบบได้ดังนี้

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
ของกานเย	 คณาจารย์ผู้สอนหมวดประยุกต์และ
หมวดวิชาทฤษฎีต่างก็มีการใช้การสอนรูปแบบดัง
กลา่ว	โดยสาระการสอนหมวดประยุกตแ์ละหมวด
ทฤษฎมีลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัในแง่ของความหลาก
หลายของบทเรียนซึ่งท้ังสองหมวดมีสาระย่อยๆ
หลายประเด็น	 การเรียนการสอนในแต่ละครั้งบท
เรียนจะมีความเชื่อมโยงกัน	

การเรียนการสอนโดยการนำาเสนอ
มโนทัศน์กว้างล่วงหน้า	 คณาจารย์ผู้สอนหมวด
ประยุกต์และหมวดทฤษฎีต่างก็มีการใช้การสอน
รูปแบบดังกล่าว	 โดยในการสอนหมวดประยุกต์
โดยใช้รูปแบบการสอนดังกล่าวทำาให้ผู้เรียนเข้าใจ

บทเรยีนไดง้า่ย	และเรว็ขึน้	เนือ่งจากตวัอยา่ง	หรอื
ประสบการณ์จริงใกล้ตัว	 ทำาให้มองเห็นภาพ	 ใน
ส่วนการเรียนการสอนหมวดวิจัยยังไม่พบรูปแบบ
การสอนโดยการนำาเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า	

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ ผัง
กราฟฟิก	 คณาจารย์ผู้สอนหมวดประยุกต์และ
หมวดทฤษฎีต่างก็มีการใช้การสอนรูปแบบดัง
กล่าว	 ทำาให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนที่ต้องใช้การ
วิเคราะห์	 ดูตัวเลข	 เปรียบเทียบ	 เพื่อสามารถใช้
กราฟฟิกต่างๆเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์แนว
โน้ม	หรือพยากรณ์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต	ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	

	รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาท
สมมติของแชฟเทล	 คณาจารย์ ผู้สอนหมวด
ประยุกต์และหมวดทฤษฎีต่างก็มีการใช้การสอน
รูปแบบดังกล่าว	 โดยในการสอนหมวดประยุกต์
โดยใช้รูปแบบการสอนดังกล่าวทำาให้การจำาลอง
สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับบทเรียน	 ทำาให้ผู้
เรียนเกิดความรู้สึกร่วมกับบทเรียน	 ในส่วนการ
เรียนการสอนหมวดทฤษฎีการใช้รูปแบบการสอน
โดยบทบาทสมมตทิำาใหผู้เ้รยีนไดป้ลดปลอ่ยความ
คิดและพฤติกรรมอย่างอิสระ

5.3	 รูปแบบการเรียนการสอนที่นำามา
ประยุกต์ใช้เพียงหมวดวิชาเดียว

ซึ่งหมวดวิจัยเป็นเพียงหมวดเดียวที่มี
การนำารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของ	เดวีส์	มาประยุกต์ใช้	รูปแบบนี้มุ่งช่วยพัฒนา
ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติของผู้เรียนซึ่งมี
ความจำาเป็นอย่างมากสำาหรับการทำาวิจัยและ
วิทยานิพนธ์	เนื่องจากวิชาหมวดวิจัยเน้นไปในเชิง
การนำาความรูไ้ปปฏบิตัจิรงิ	ผูส้อนจงึมกีารสาธติวธิี
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เห็นภาพ
อย่างชัดเจน

5.4	 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีไม่ได้นำา
มาประยุกต์ใช้ในหลักสูตรนโยบายสาธารณะและ
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รูปแบบการเรียนการสอนมีอยู่หลายรูป
แบบ	 คณาจารย์ผู้สอนแต่ละหมวดวิชามีรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เหมือนและต่างกัน	 ให้เหมาะ
สมกับรายวิชาเหล่านั้น	 อย่างไรก็ตามมีรูปแบบ
การเรียนการสอนที่น่าสนใจที่อาจจะช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์	 และสร้าง
ความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น	 คือ	 1.	 รูปแบบ
การเรียนการสอนโดยการซักค้านและ	2.	รูปแบบ
การเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์และ
กระบวนการคิดอุปนัย

6. ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ขอ้เสนอแนะที่	1:แนวทางการจดัรปูแบบ

การเรียนการสอนหมวดวิจัย	 จุดเน้นที่สำาคัญของ
หมวดวิชาวิจัยคือการลงมือปฏิบัติทำาวิจัยทั้ง	 งาน
วจิยักลุม่	และวจิยัเด่ียว	เพ่ือการเตรยีมความพรอ้ม
และฝึกฝนทักษะต่างๆก่อนลงมือทำาวิทยานิพนธ์	
ดังนั้นแนวทางการสอนที่เหมาะสมสำาหรับวิชาใน
หมวดวิจัย	ดังนั้นแนวทางการสอนที่เหมาะสมคือ

วิธีการปฏิบัติ:	1)	รูปแบบการสอนโดยใช้
กราฟฟิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำาเสนอบทเรียน
โดยใช้กราฟฟิกในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	
การแสดงให้เห็นโดยใช้กราฟฟิก	 แผนภูมิ	 ภาพ
ประกอบว่า	 ตัวแปรลักษณะใดต้องใช้สถิติแบบใด
ในการวิเคราะห์	 อีกทั้งควรนำาเสนอกราฟฟิกใน
สว่นวธิกีารคำานวณ	และวธิกีารสุม่ตัวอย่างทีเ่หมาะ
สมกับการทำาวิจัยที่เลือกใช้

2)	 รูปแบบการสอนแบบซักค้าน	 เพื่อ
ให้นักศึกษาแสดงความคิดที่ เป็นเหตุเป็นผล
ซึ่งมีประโยชน์ต่อการทำาวิจัย	 และวิทยานิพนธ์	
เนือ่งจากตอ้งใชก้ระบวนการคิดวเิคราะหข์องผูว้จิยั
เป็นสำาคญัในการหาคำาตอบ	หรอืพิสจูนส์มมตฐิาน
ที่ตั้งไว้	

3)	 รูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
มีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์	 มีความสำาคัญ
ตอ่การเรยีนในหมวดวิจยั	ซึง่จะทำาให	้ผูเ้รยีนมกีาร
คดินอกกรอบ	แนวความคดิใหม่ๆ 	และรูจ้กัหาเหตุ
ผล	และขอ้สนบัสนนุมาอธบิายสมมตฐิานทางวิจยั
ทำาให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น	

ข้อเสนอแนะท่ี	 2:หมวดวิชาทฤษฎี	 มี
การประยุกต์ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย	
โดยส่วนใหญ่เน้นการบรรยายเชิงสาระ	 การ
อภิปรายในห้องเรียน	 รวมถึงการจัดห้องเรียนให้
มีบรรยากาศการสัมมนาเชิงวิชาการทำาให้ผู้เรียน
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง	 โดยการนำา
ทฤษฎีมาประยุกต์ให้เกิดกระบวนการคิด	 ดังนั้น
แนวทางการสอนที่เหมาะสมสำาหรับวิชาในหมวด
วิชาทฤษฎีได้แก่

วิธกีารปฏบิตั:ิ1)	รปูแบบการสอนแบบซกั
คา้น	จะมสีว่นชว่ยใหก้ารจดัการสมัมนาทฤษฎเีปน็
ไปอย่างสร้างสรรค์มีการแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษาและการคิดนอกกรอบเป็นการเปิดกว้าง
ทางความคดิ	อยา่งไรกต็ามนกัศกึษาแตล่ะคนอาจ
จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน	แต่ละคนสามารถ
วิพากษ์ประเด็นต่างๆโดยใช้เหตุผล	 รวมไปถึงผู้
สอนก็ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างด้วย	
เพื่อหาข้อสรุปให้กับประเด็นนั้นๆ	นอกจากนี้การ
ดูงานนอกสถานที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าไป
เยี่ยมดูการทำางานขององค์การที่ประสบความ
สำาเรจ็	จะทำาใหเ้หน็นกัศกึษาเหน็ภาพรวมของการ
จัดการองค์การ

ขอ้เสนอแนะที่	3:แนวทางการจดัรปูแบบ
การเรียนการสอนวิชาหมวดประยุกต์	 มีการผสม
ผสานรูปแบบการสอนที่หลากหลาย	 เพื่อให้ผู้
เรียนสามารถนำาองค์ความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์
ประเด็น	หรือสถานการณ์ต่างๆ

วิธีการปฏิบัติ:1)	ใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนกระบวนการคิดอุปนัย	 ทำาให้นักศึกษารู้จัก
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การตีความ	เชื่อมโยง	ข้อมูลและเหตุผลต่างๆได้ดี

2)	การเชญิวทิยากร	หรอืผูเ้ชีย่วชาญมาให้
ความรู	้ในประเดน็ตา่งๆเกีย่วกบับทเรยีน	จะทำาให้
ผู้เรียนเข้าใจประเด็นนั้นๆ	 พร้อมทั้งสามารถแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นหรือ	 สอบถามข้อสงสัยจากผู้
เชี่ยวชาญได้โดยตรง	อีกทั้งยังสามารถนำาประเด็น
ที่สนใจไปต่อยอดความคิดใหม่ๆในการวิเคราะห์
บทเรียนอื่นๆ
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รูปแบบการเรียนการสอนมีอยู่หลายรูป
แบบ	 คณาจารย์ผู้สอนแต่ละหมวดวิชามีรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เหมือนและต่างกัน	 ให้เหมาะ
สมกับรายวิชาเหล่านั้น	 อย่างไรก็ตามมีรูปแบบ
การเรียนการสอนที่น่าสนใจที่อาจจะช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์	 และสร้าง
ความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น	 คือ	 1.	 รูปแบบ
การเรียนการสอนโดยการซักค้านและ	2.	รูปแบบ
การเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์และ
กระบวนการคิดอุปนัย

6. ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ขอ้เสนอแนะที่	1:แนวทางการจดัรปูแบบ

การเรียนการสอนหมวดวิจัย	 จุดเน้นที่สำาคัญของ
หมวดวิชาวิจัยคือการลงมือปฏิบัติทำาวิจัยทั้ง	 งาน
วิจยักลุม่	และวิจยัเดีย่ว	เพือ่การเตรยีมความพรอ้ม
และฝึกฝนทักษะต่างๆก่อนลงมือทำาวิทยานิพนธ์	
ดังนั้นแนวทางการสอนที่เหมาะสมสำาหรับวิชาใน
หมวดวิจัย	ดังนั้นแนวทางการสอนที่เหมาะสมคือ

วิธีการปฏิบัติ:	1)	รูปแบบการสอนโดยใช้
กราฟฟิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำาเสนอบทเรียน
โดยใช้กราฟฟิกในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	
การแสดงให้เห็นโดยใช้กราฟฟิก	 แผนภูมิ	 ภาพ
ประกอบว่า	 ตัวแปรลักษณะใดต้องใช้สถิติแบบใด
ในการวิเคราะห์	 อีกทั้งควรนำาเสนอกราฟฟิกใน
สว่นวิธกีารคำานวณ	และวิธกีารสุม่ตวัอยา่งทีเ่หมาะ
สมกับการทำาวิจัยที่เลือกใช้

2)	 รูปแบบการสอนแบบซักค้าน	 เพื่อ
ให้นักศึกษาแสดงความคิดที่ เป็นเหตุเป็นผล
ซึ่งมีประโยชน์ต่อการทำาวิจัย	 และวิทยานิพนธ์	
เนือ่งจากตอ้งใชก้ระบวนการคดิวเิคราะหข์องผูว้จิยั
เปน็สำาคญัในการหาคำาตอบ	หรอืพสิจูนส์มมตฐิาน
ที่ตั้งไว้	

3)	 รูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
มีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์	 มีความสำาคัญ
ตอ่การเรยีนในหมวดวจิยั	ซึง่จะทำาให้	ผู้เรยีนมกีาร
คิดนอกกรอบ	แนวความคดิใหม่ๆ	และรูจั้กหาเหตุ
ผล	และขอ้สนบัสนนุมาอธบิายสมมติฐานทางวจิยั
ทำาให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น	

ข้อเสนอแนะที่	 2:หมวดวิชาทฤษฎี	 มี
การประยุกต์ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย	
โดยส่วนใหญ่เน้นการบรรยายเชิงสาระ	 การ
อภิปรายในห้องเรียน	 รวมถึงการจัดห้องเรียนให้
มีบรรยากาศการสัมมนาเชิงวิชาการทำาให้ผู้เรียน
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง	 โดยการนำา
ทฤษฎีมาประยุกต์ให้เกิดกระบวนการคิด	 ดังนั้น
แนวทางการสอนที่เหมาะสมสำาหรับวิชาในหมวด
วิชาทฤษฎีได้แก่

วธิกีารปฏิบติั:1)	รปูแบบการสอนแบบซัก
คา้น	จะมสีว่นช่วยใหก้ารจดัการสมัมนาทฤษฎเีปน็
ไปอย่างสร้างสรรค์มีการแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษาและการคิดนอกกรอบเป็นการเปิดกว้าง
ทางความคิด	อย่างไรกต็ามนกัศกึษาแต่ละคนอาจ
จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน	แต่ละคนสามารถ
วิพากษ์ประเด็นต่างๆโดยใช้เหตุผล	 รวมไปถึงผู้
สอนก็ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างด้วย	
เพื่อหาข้อสรุปให้กับประเด็นนั้นๆ	นอกจากนี้การ
ดูงานนอกสถานที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าไป
เยี่ยมดูการทำางานขององค์การที่ประสบความ
สำาเรจ็	จะทำาใหเ้หน็นกัศกึษาเห็นภาพรวมของการ
จัดการองค์การ

ขอ้เสนอแนะที่	3:แนวทางการจดัรปูแบบ
การเรียนการสอนวิชาหมวดประยุกต์	 มีการผสม
ผสานรูปแบบการสอนที่หลากหลาย	 เพื่อให้ผู้
เรียนสามารถนำาองค์ความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์
ประเด็น	หรือสถานการณ์ต่างๆ

วิธีการปฏิบัติ:1)	ใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนกระบวนการคิดอุปนัย	 ทำาให้นักศึกษารู้จัก
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การตีความ	เชื่อมโยง	ข้อมูลและเหตุผลต่างๆได้ดี

2)	การเชิญวทิยากร	หรอืผูเ้ช่ียวชาญมาให้
ความรู	้ในประเด็นตา่งๆเกีย่วกบับทเรยีน	จะทำาให้
ผู้เรียนเข้าใจประเด็นนั้นๆ	 พร้อมทั้งสามารถแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นหรือ	 สอบถามข้อสงสัยจากผู้
เชี่ยวชาญได้โดยตรง	อีกทั้งยังสามารถนำาประเด็น
ที่สนใจไปต่อยอดความคิดใหม่ๆในการวิเคราะห์
บทเรียนอื่นๆ

7. เอกสารอ้างอิง
กองวิจัยทางการศึกษา	กองวิชาการ	กระทรวงศึกษาธิการ.	(2543).	รายงานการสังคมเคราะห์เอกสาร

เรื่อง วิธีการสอนและรูปแบบการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาตร์.

ทิศนา	แขมมณี.	(2551).	รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกที่หลากหลาย.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:	
กรุงเทพฯ.

ศักดิ์ชัย	นิรัญทวี.	(2541).	ปรัชญาการศึกษา.	กรุงเทพฯ	:	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	
สำานักนายกรัฐมนตรี.

ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาและโลกศึกษา	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	(2542).	นวัตกรรมสิ่ง
แวดล้อมศึกษา: การสอนด้วยวิธี Storyline โลกและสิ่งแวดล้อมศึกษา.

อรทัย	มูลคำา,	สุสิทย์	มูลคำา,	นุกูล	คชฤทธิ์	และนพดล	เจนอักษร.	(2542).	Child Center Storyline 
Method: การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง.	
กรุงเทพฯ:	ที.พี.พริ้นท์	จำากัด.

Bloom,	B.S.	(1956).	Taxonomy of educational objectives.	Handbook	II:	Affective	domain.	
New	York:	Mckay.

Bruner,	J.,	Goodnow,	J.J.	and	Austin,	G.A.	(1967).	A study of thinking.	New	york:	Science	
Edition.

Clarke,	J.H.	(1991).	Using	Visual	organizers	to	focus	on	thinking.	Journal of Reading.

Davies,	I.K.	(1971).	The management of learning.	New	York:	Holt,	Rinehart	&	Winston.

Jones,	B.F.,	Pierce,	 J.	 and	Hunter,	B.	 (1989).	Teaching students to construct graphic  
organizers.	Educational	Leadership.

Joyce	,	B.,	Weil,	M.	and	Shower,	B.	(1992).	Models of teaching.	Boston:	Allyn	and	Bacon.	

Joyce,	B.	and	Weil,	M.	(1996).	Models of teaching.	(5th	ed.).	London:	Allyn	and	Bacon.	

Shaftel	,	F.	and	Shaftel,	B.	(1967).	Role playing for social values: Decision making in the 
social studies.	Englewood	Cliffs,	N.J.:	Premtice-Hall.	



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 198 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2558

Simpson,	D.	(1972). Teaching physical education: A system approach.	Boston:	Houghton	
Mufflin	Co.

Torrance,	E.P.	(1962).	Guiding creative talent.	Englewood	Cliffs,	N.J.:	Premtice-Hall.


