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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยรูปแบบผสมผสาน  

เรื่อง การทำาวิจัยในชั้นเรียน 2) ศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยรูปแบบผสมผสานเรื่องการทำา 
วิจัยในชั้นเรียน การวิจัยดำาเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร ระยะที่ 2  
การนำาหลักสูตรไปใช้และการประเมินหลักสูตร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้วยรูปแบบผสมผสาน เรื่อง การทำาวิจัยในชั้นเรียน 2) แบบ 
ทดสอบวัดความรู้การทำาวิจัยในช้ันเรียน 3) แบบประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน 4) แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้วยรูปแบบผสมผสาน เรื่องการทำาวิจัยในชั้นเรียน  
5) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้วยรูปแบบผสมผสาน  
เรือ่งการทำาวจิยัในช้ันเรยีน การวเิคราะหข์อ้มลูใช้ค่าเฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน รอ้ยละ และ Wilcoxon 
Signed Ranks Test

 ผลการวิจัย พบว่า

1. หลกัสูตรอบรมครูดว้ยรปูแบบผสมผสาน เรือ่ง การทำาวิจยัในชัน้เรยีน ประกอบดว้ย หลกัการ 
วัตถุประสงค์ เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม การจัดกิจกรรมฝึกอบรม สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเป็นแบบผสมผสาน โดยใช้แบบเผชิญหน้าในขณะปฏิบัติงานสอนปกติ  
ผ่านระบบบนเว็บไซต์ ออนไลน์ และการติดต่อสื่อสาร มีการฝึกอบรมเป็น 3 ระยะ ดังนี้ การฝึกอบรม 
ระยะที ่1 ใชเ้วลา 2 วนั เปน็การอบรมเชิงปฏิบตักิารใหค้วามรูเ้นือ้หาการทำาวจิยัในชัน้เรยีน โดยวทิยากร 
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การฝึกอบรม ระยะที่ 2 ใช้เวลาตลอดปีการศึกษา เป็นการปฏิบัติการทำาวิจัยในชั้นเรียนในสถานศึกษา  
มีการนเิทศ ใหค้ำาปรกึษา เรยีนรูเ้น้ือหาผา่นทางเวบ็ไซต ์ออนไลน ์และการตดิตอ่สือ่สาร และการฝกึอบรม 
ระยะที่ 3 ใช้เวลา 1 วัน เป็นการนำาเสนอผลงานวิจัยโดยการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน หลักสูตร 
ฝึกอบรมครดูว้ยรปูแบบผสมผสาน เรือ่ง การทำาวจิยัในช้ันเรยีน มีคณุภาพเหมาะสมดมีากทกุองคป์ระกอบ 
และในภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด 

2. ผลการใช้หลักสูตร

2.1 ความรู้ ความเข้าใจในการทำาวิจัยในช้ันเรียนของครูหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึก
อบรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.2. ความสามารถในการทำาวจัิยในช้ันเรยีนของครมูคีะแนนผา่นเกณฑร์อ้ยละ 80 และมคีะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.17

2.3. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยรูปแบบผสมผสาน เรื่อง  
การทำาวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

2.4 ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยรูปแบบผสมผสาน  
เรื่อง การทำาวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: หลักสูตรอบรมครู รูปแบบผสมผสาน ความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ

Abstract
The purpose of this research were: 1) to develop a teacher training curriculum by 

basing on the blended learning model on the subject of doing a classroom research and 
2) to study the outcome of the implementation of the curriculum. The study was conducted 
in two phases. The first phase involved mainly the development of the curriculum while the 
second phase involved the implementation and assessment of the completed curriculum. The 
sample group consisted of 15 teachers under the Office of Khon Kaen Primary Education, 
Zone 2 during the 2015 academic year. Research instruments included: 1) the completed 
teacher training curriculum based on the blended learning model that had been developed 
by the present researcher herself 2) a learning achievement test on the subject of doing  
a classroom research 3) a classroom research assessment form 4) a questionnaire for 
eliciting the sample group’s satisfaction with the teacher training model and 5) a school  
director’s an opinion questionnaire on teacher training curriculum based on the blended  
learning model on the subject of doing a classroom research. The collected data were  
analyzed by using mean, standard deviation, percentage, and Wilcoxon Signed Ranks Test. 
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บทนำา
การเรียนรู้แบบผสมผสานเกิดเน่ืองจาก

สื่อการเรียนการสอนแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อ

จำากัดในการใช้งาน ไม่มีสื่อชนิดใดท่ีดีที่สุด และ
ไมม่สีือ่ชนดิใดทีม่ขีอ้เสยีมากทีสุ่ดขึน้อยูก่บัผูเ้รยีน 
ประเภทเนื้อหา วิธีการเรียนการสอน และบริบท
ที่เก่ียวข้อง สื่อบางชนิดอาจใช้ได้ผลดีกับผู้เรียน

 Results of the study:

 1. The completed teacher training curriculum based on the blended learning model 
on the subject of doing classroom research consists of various components of the principle, 
objectives, curriculum contents, training activities, instructional media, measurement and 
evaluation. The training activities are organized through blended learning range of methods 
such as the face to face and the use of websites. The training is organized into 3 phases.  
The first phase would take 2 days to finish in which the participants are provided with  
knowledge about doing a classroom research by experts. The second training phase takes 
a whole academic year to complete during which the participants would do a classroom 
research with periodic visits by supervisors to provide counsel, and for them to learn the 
contents through websites. The third phase is for a one-day activity at which the participants 
make a presentation of their achievement at an exhibition. It is concluded that each component 
of the completed teacher training curriculum based on the blended learning model on the 
subject of doing classroom research is of a “high” level of effectiveness and the curriculum 
as a whole is of a “highest” level of suitability for the training for doing classroom research. 

 2. Results of the implementation of the training curriculum:

 2.1 The participants’ knowledge and comprehension of doing classroom research 
was significantly higher than their pre-test ones at the 0.05 level of significance.

 2.2 The participants made a mean achievement score of 85.17% on doing classroom  
research which is higher than the prescribed passing criterion of 80%.

 2.3 The participants expressed their opinions about the completed teacher training 
curriculum on the subject of doing classroom research, based on the Blended Learning 
Model, as a whole, was at the “highest” level of satisfaction.

2.4 By an overview the opinion of the school director in general,the results of  
teacher training curriculum based on the Blended learning model on the subject of doing  
a classroom research was a highest overall the opinion was highest level.

Keywords: Teacher training, curriculum based on the blended learning, knowledge and 
comprehension, satisfaction
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บางกลุ่มแต่อาจใช้ไม่ได้ผลดีกับผู้เรียนอีกกลุ่ม 
เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ 
แตกต่าง สภาพแวดลอ้มตา่งกนั รวมทัง้ลกัษณะของ
สื่อการเรียนการสอนเองก็ไม่ได้เหมาะสมกับวิธี
การเรยีนการสอนทกุวธิ ีหรอืทกุประเภทเนือ้หาวชิา 
การใช้สื่อหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการเรียนการสอน
จึงต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ดังนั้น  
การใช้สื่อแบบผสมผสานจึงเป็นการใช้งานที่เกิด
คณุคา่สูงสุดในการเรยีนรู ้โดยเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีน
ไดใ้ชส้ือ่การเรยีนการสอนตามความถนัดและความ
สามารถของตนเอง จงึทำาใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรู ้
อยา่งเขา้ใจและลกึซึง้กวา่การใช้สือ่เพียงชนดิเดยีว 
อันทำาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน
โดยใช้งบประมาณจำานวนน้อยที่สุด นอกจากน้ี  
การที่เทคโนโลยีมีการแพร่หลายไม่เท่าเทียมกัน 
และ การใช้งานของแต่ละคนไม่เท่ากัน เพื่อตอบ
สนองการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียนทุกคนจึงควรมี
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Bersin and 
Associates, 2003: 3-4) ปัจจุบันนี้การเรียนรู้ 
แบบผสมผสานได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
และมีอัตราการนำามาใช้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ในองค์กรธุรกิจและการศึกษา โดยการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเข้ากับการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่า
รูปแบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด

การฝึกอบรมมีหลายรูปแบบ การฝึก
อบรมแบบผสมผสาน (Blended training) เป็น 
วิธีการฝึกอบรมแนวใหม่ที่รวมเอาเทคนิคต่างๆ 
หลายอย่างหลายวิธีเข้าด้วยกัน เพ่ือตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เข้ารับการฝึก
อบรมให้สามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถและ
ความถนัดของแต่ละคน Kaye Thom (2003) 
กล่าวว่าการฝึกอบรมแบบผสมผสาน เป็นการ
รวมนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

เข้าด้วยกัน ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์บนการเรียน
แบบออนไลน์ และการมีส่วนร่วมในการเรียน
แบบดั้งเดิม การเรียนแบบผสมผสานนี้มีส่วน
สนับสนุนและช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้นโดยผู้เรียน
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอนได้สะดวกยิ่งขึ้น 
ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การเรียนแบบผสมผสานเป็นการ
รวมของการเรียนแบบด้ังเดิมด้วยวิธีการเรียน 
แบบออนไลน ์เปน็การรวมการใช้สือ่หรอืเครือ่งมอื 
ในสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนด้วย
อิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นการรวมวิธีการสอนหลาก
หลายวิธีโดยไม่คำานึงถึงการใช้เทคโนโลยี (White 
et al., 2003) การนำาเอาสิ่งที่แตกต่างกันทั้งสอง
วิธีมาใช้ในการฝึกอบรมแบบผสมผสานให้ประสบ
ผลสำาเร็จนั้น Nick Van Dam (2003) ได้เสนอว่า 
ต้องเลือกสื่อและลักษณะในการจัดการเรียนการ
สอนให้ถูกต้องเหมาะสม โดยได้กล่าวถึงลักษณะ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานไว้ 3 ลักษณะ 
ได้แก่ 1) การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า  
2) การเรียนด้วยตนเองบนเว็บ เป็นการเรียน
การสอนแบบไม่ประสานเวลาหรือการเรียนแบบ 
ร่วมมือโดยที่ผู้ เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียน 
การสอนแบบไม่ประสานเวลาหรือการเรียน 
แบบร่วมมือโดยที่ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียน
การสอนแต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับผู้เรียนคนอื่นหรือ 
ผูส้อนในเวลาเดยีวกนั 3) การเรยีนบนเว็บแบบสด 
เป็นการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
โดยที่ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันในเวลาเดียวกัน
แต่แตกต่างสถานที่กัน การเรียนการสอนแบบนี้
เป็นการเรียนการสอนแบบประสานเวลา (อ้างถึง
ใน ธนพร นฤนาทวัฒนา, 2554: 222) 

ณมน จรีงัสวุรรณ (2549: 3) ไดช้ี้ใหเ้หน็ 
ถึ งความสำาคัญของการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานว่า แม้ว่าการเรียนการสอนในระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการ 
จัดการเรียนการสอน แต่ก็มี ข้อจำากัดหลาย 
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ประเด็นที่ต้องพิจารณา เช่น การมีปฏิสัมพันธ์ 
ต่อเพื่อนมนุษย์ การกำากับตนเอง การเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการกำาหนดทิศทางต่อการเรียนของ 
ผู้เรยีน ผู้เรียนและผูส้อนไมส่ามารถรบัรูค้วามรูส้กึ  
อารมณ์และปฏิกิริยาในการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง 
และผู้เรียนบางคนไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  
การเรียนรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพียงอย่าง
เดียวจึงไม่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ได้  
แนวทางในการแก้ปัญหานี้อาจทำาได้โดยการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ซึ่งการเรียน
การสอนแบบผสมผสานเป็นข้อแนะนำาในการ
ปรับปรุงการเรียนรู้ที่ท้าทายและพัฒนาความ
ต้องการส่วนบุคคล ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์บน 
การเรียนแบบออนไลน์และการมีส่วนร่วมในการ
เรียนแบบดั้งเดิม การเรียนการสอนแบบผสม
ผสานนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการเรียนรู้ มีส่วน
สนับสนุนและช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ดีย่ิงขึ้น 
สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนหรือการฝึก
อบรมแบบผสมผสานเป็นการรวมเอาเทคนิควิธี
ต่างๆ มาใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม ทำาให้สามารถ
ตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล แก้ปญัหา
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยัง
จะมีบทบาทต่อการจัดการศึกษาในอนาคตและ
สามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในชีวิต
จริงได้

จากความเปน็มาและสภาพปญัหา สภาพ
ปัญหาการทำาวิจัยในชั้นเรียน ข้อเสนอแนะ และ
จากงานวิจัยต่างๆ ปัจจุบันของสังคมไทยซึ่ง
มีความเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือที่มี
ประสทิธภิาพมากทีส่ดุในการพัฒนาคนและสงัคม 
ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาน้ันเป็นปัจจัย
หลักที่จะทำาให้การขับเคล่ือนทางการศึกษาไปสู่
ความสำาเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งครูควรได้รับการ
พัฒนาให้จัดการเรียนการสอนที่มีการทำาวิจัยใน

ชั้นเรียนเพื่อให้สามารถนำาไปใช้กับสภาพปัญหา
ในการจัดการเรยีนการสอนของผูเ้รยีนอยา่งแทจ้ริง  
สำาหรบัการพฒันาทีค่รสูว่นใหญ่ตอ้งการคือ รปูแบบ 
ที่ ไม่ทำ า ให้ครูต้องทิ้ งงานสอนและสามารถ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มครูได้อย่างต่อเนื่องนั้น
สอดคล้องเหมาะสมกับการพัฒนาหลักสูตรฝึก
อบรมครูด้วยรูปแบบผสมผสานเรื่องการทำาวิจัย
ในช้ันเรียน ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมครูด้วยรูปแบบผสมผสานเรื่องการทำา
วิจัยในช้ันเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ครูและสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูด้วย

รูปแบบผสมผสาน เรื่อง การทำาวิจัยในชั้นเรียน

2. เพือ่ศกึษาผลการใชห้ลักสตูรฝกึอบรม
ครูด้วยรูปแบบผสมผสาน เรื่อง การทำาวิจัยในชั้น
เรียน

สมมติฐานการวิจัย
หลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยรูปแบบผสม

ผสาน เรื่อง การทำาวิจัยในช้ันเรียนทำาให้ครูมี 
ความรู้ความสามารถหลังอบรมสูงกว่าก่อนฝึก
อบรม

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ระยะที่  1 การสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตร ประชากร ประกอบด้วย

1. ผู้เชียวชาญ/ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ โดย
กระบวนการสนทนากลุ่ม จำานวน 10 คน ได้มา
โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
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2. กลุ่มผู้ เชียวชาญในการตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตร และเครื่องมือในการวิจัย 
จำานวน 5 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ด้าน
การฝึกอบรม ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี

3. ครูผู้ทดลองใช้หลักสูตร จำานวน 5 
คน ได้มาโดยการรับสมัครครูที่อาสาสมัคร และมี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของหลักสูตร

ระยะที่ 2 คือ การนำาหลักสูตรไปใช้
และการประเมินผลหลักสูตร ประชากรครูสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 จำานวน 1,864 คน 

กลุ่มตัวอย่�ง 

1. ครูผู้สอน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สำาหรับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นนำาหลักสูตรไปใช้ โดย
กลุ่มตัวอย่างได้จากวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบมีเงื่อนไข ได้มาจากการสมัครเข้าร่วมอบรม
ตามโครงการ โดย ประกาศรับสมัครผู้สนใจผ่าน
ทางเว็บไซต์ของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 พิจารณาคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ คือ มีความสนใจในการ
พัฒนาวิชาชีพด้วยการวิจัยในช้ันเรียน มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ มี
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเบือ้งตน้ และได้
รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน การเลือกหากมี 
ผู้สนใจสมัครมากจะเลือกให้ตรงคุณสมบัติ และ
สุม่ตวัอยา่งแบบง่าย โดยการจบัฉลากจากผูส้มคัร
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขให้ได้ผู้เข้ารับการ
อบรม 15 คน 

2. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
2 ที่มีครูผู้สอนเข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตร
ฝึกอบรมครูด้วยรูปแบบผสมผสาน เรื่อง การ

ทำาวิจัยในชั้นเรียน จำานวน 15 คน ในการตอบ
แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่หลกัสตูรฝกึอบรม
ครูด้วยรูปแบบผสมผสานเรื่องการทำาวิจัยในชั้น
เรียน

เครื่องมือก�รวิจัย

เครื่องมือการวิจัยในระยะที่ 1

1. แบบสนทนากลุ่มย่อย

2. แบบประเมนิหลกัสูตรฝกึอบรมครดูว้ย
รูปแบบผสมผสาน เรื่อง การทำาวิจัยในช้ันเรียน 
ประกอบด้วย ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความ
สามารถในการทำาวิจัยในชั้นเรียน และด้านความ
พึงพอใจของครูต่อการฝึกอบรม

3. แบบทดสอบวัดความรู้การทำาวิจัยใน
ชั้นเรียน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าตั้งแต่ 
0.80-1.00

4. แบบประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าตั้งแต่ 0.80-1.00

5. แบบสัมภาษณ์ครู

เครื่องมือการวิจัยในระยะที่ 2

1. หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้วยรูปแบบ
ผสมผสาน เรื่อง การทำาวิจัยในชั้นเรียน

2. แบบทดสอบวัดความรู้การทำาวิจัยใน
ชั้นเรียน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าตั้งแต่ 
0.80-1.00

3. แบบประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน

4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้วยรูปแบบผสมผสาน 
เรื่องการทำาวิจัยในช้ันเรียน ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง มีค่าตั้งแต่ 0.80-1.00

5. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้
บรหิารทีม่ตีอ่หลกัสตูรการฝกึอบรมครดูว้ยรปูแบบ
ผสมผสาน เรื่องการทำาวิจัยในชั้นเรียน
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ขั้นตอนดำ�เนินก�รวิจัย

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัยระยะที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

1. ศึกษา สภาพปัญหาและความจำาเป็น
ของการฝึกอบรม จากนโยบายรัฐบาลทางด้าน
การศึกษา ปรัชญาการศึกษา ทฤษฏีการเรียนรู้  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้น
เรียนการฝึกอบรม ในข้ันตอนนี้เป็นการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่
เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ สภาพ
ปัญหา ความต้องการ ตามความคิดเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมที่มีความสอดคล้องกับบริบท
ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ด้วยวิธีการศึกษา 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสอบถาม  
การสัมภาษณ์ และการจัดสนทนากลุ่ม โดยยึดจุด
มุง่หมายของการศกึษาเป็นหลกั เพ่ือให้เป็นตัวแทน
ที่จะได้มาซึ่งข้อมูลเบื้องต้นตามสภาพจริงผล 
ที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนนี้ จะนำาไปประกอบ 
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และเป็นการ
ศกึษาวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบัการออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริม 
การทำาวจัิยในชัน้เรยีนของคร ูนำามาสงัเคราะหเ์พ่ือ 
ให้ได้กรอบแนวคิดในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม  
โดยผู้วิจัยตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ 
ทาบา (Taba, 1962: 92) ซึ่งมีความจำาเป็น
อย่างยิ่งในการกำาหนดออกแบบหลักสูตร คือ  
การกำาหนดรายละเอยีด หรอืสว่นประกอบทีจ่ำาเปน็ 
ในหลักสูตร จนกำาหนดเป็นวัตถุประสงค์ ของ
การฝึกอบรม และกำาหนดโครงสร้างหลักสูตร 
(Curriculum Structure) คือ รายละเอียดของ 
ตัวหลักสูตร ได้แก่ 

 - เน้ือหา (Content) เปน็รายละเอยีด
เกีย่วกบัเนือ้หาของหลกัสตูรฝกึอบรม ซึง่ต้องสรา้ง
และ ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีได้
จากการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง 

 - กิจกรรม (Activity) กระบวนการ
ถ่ายทอดเนื้อหาไปยังผู้เข้าฝึกอบรม โดยการจัด
กิจกรรมและ ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าฝึก
อบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่
ตั้งไว้ 

 - สื่อการสอน (Media) ใช้สำาหรับ
เป็นเครื่องมือ หรือช่องทางสำาหรับทำาให้การ
ถ่ายทอดเนื้อหา ไปสู่ผู้เข้าฝึกอบรม และบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 - การประเมินผล (Evaluation) 
ใช้สำาหรับวัดผลการฝึกอบรมสำาหรับประเมิน
ประสิทธิภาพ ของหลักสูตรฝึกอบรม

2. จดัการสนทนากลุม่ยอ่ย ประกอบดว้ย  
ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านหลักสูตร ด้านการวิจัย ด้านการฝึกอบรม 
ด้านการวัดผลประเมินผล และด้านสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลย ีและครผููส้อน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำานวน 
5 คน ได้มาจากครูที่สมัครใจในการให้ข้อมูล  
โดยนำาหลักสูตรฝึกอบรม สนทนากลุ่มย่อย  
ในรายละเอียดของความต้องการฝึกอบรมวิจัยใน
ชั้นเรียน ลักษณะของการฝึกอบรม เป้าหมายของ
การฝึกอบรมและความลุ่มลึกของเนื้อหา ความรู้ 
ความสามารถของวิทยากร การคัดเลือกผู้เข้า
อบรม ระยะเวลา ช่วงเวลา และสถานที่ในการ
ฝึกอบรม และในส่วนของหลักสูตร เนื้อหาของ
หลักสูตร กิจกรรม สื่อการสอน การประเมินผล  
รูปแบบการฝึกอบรมโครงสร้างของเว็บไซต์ที่จะ
จัดทำาข้ึนในหลักสูตร จากนั้นจึงนำาผลจากการ
สนทนากลุ่ม ไปปรับปรุง ได้หลักสูตรการฝึก
อบรมทีเ่หมาะสม แลว้จงึพฒันาเครือ่งมอืประกอบ
หลักสูตรการฝึกอบรม ท่ีผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ด้านการ
วิจัย ด้านการฝึกอบรม ด้านการวัดผลประเมินผล  
และด้านสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ศึกษาความ
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เป็นไปได้และปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบ ทำาให้ได้
หลักสูตรการฝึกอบรมท่ีมีคุณภาพสำาหรับการนำา
ไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง

3. นำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร 
และการสนทนากลุ่มย่อยมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
เพื่อกำาหนดเป็นกรอบของร่างหลักสูตรการฝึก
อบรมครูด้วยรูปแบบผสมผสาน เรื่องการทำาวิจัย
ในชั้นเรียน

ขั้นตอนที่ 2 ยกร่างเอกสารหลักสูตร

1. กำาหนดองค์ประกอบในการยกร่าง
หลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยรูปแบบผสมผสาน เรื่อง 
การทำาวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

 1) หลักการของหลักสูตรฝึกอบรม 
เปน็การกำาหนดแนวทางหรอืทศิทางในการดำาเนนิ
งานการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้สามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2)  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เป็นการกำาหนดวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้เมือ่ผูเ้ขา้รบัการอบรมได้นำาไปปฏบิตัจิรงิใน
การทำาวิจัยในชั้นเรียน

 3) เนือ้หาหลักสูตรฝกึอบรม เปน็การ
กำาหนดเน้ือหาสาระ ในรูปกิจกรรมมีการกำาหนด
ขอบเขตของเน้ือหาสาระ เวลาที่ใช้ เพ่ือให้บรรลุ
ผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

 4) การจดักจิกรรมฝกึอบรม เปน็การ
จดักจิกรรมการอบรมการทำาวจิัยในชั้นเรียนให้กบั
ครูผู้สอน

 5) สื่อการเรียนรู้ เป็นการกำาหนด
สื่อประกอบการฝึกอบรมที่หลากหลาย เพ่ือให้
สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรมการฝึกอบรม

 6) การวัดและประเมินผล เป็นองค์
ประกอบท่ีชี้ให้เห็นว่า การนำาหลักสูตรไปใช้นั้น 
บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

2. เขียนรายละเอียดขององค์ประกอบ
หลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยรูปแบบผสมผสาน เรื่อง 
การทำาวิจัยในชั้นเรียน ให้แต่ละองค์ประกอบมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกัน จัดเรียงลำาดับของ
แต่ละองค์ประกอบให้มีความเหมาะสม 

3.จัดทำาเอกสารประกอบหลักสูตรฝึก
อบรมครูด้วยรูปแบบผสมผสาน เรื่อง การทำาวิจัย
ในช้ันเรียน และกำาหนดรูปแบบการฝึกอบรมเป็น
แบบเผชิญหน้าและบนเว็บไซต์ ซึ่งเนื้อหาในการ
ฝึกอบรม มีทั้งหมด 6 เรื่อง ดังนี้

 1) กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และ
การวิเคราะห์ปัญหาผู้เรียน

 2) นวัตกรรมและเครื่องมือที่ ใ ช้ 
ในการวิจัย

 3) การออกแบบการวิจัย

 4) การวเิคราะหข์อ้มลูงานวจิยัในชัน้
เรียน

 5) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 6) การเขียนรายงานการวิจัยในช้ัน
เรียน

ขั้นตอนที่ 3 การหาคุณภาพของร่าง
เอกสารหลักสูตร

1. นำาร่างหลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยรูป
แบบผสมผสาน เรื่อง การทำาวิจัยในชั้นเรียน ให้
ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลกัสตูร ดา้นการวิจยั ดา้นการฝกึอบรม ดา้นการ
วดัผลประเมนิผล และดา้นสือ่นวตักรรมเทคโนโลย ี
เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 
พร้อมกับเอกสารประกอบหลักสูตร 

2. ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม
ของแต่ละองค์ประกอบของร่างหลักสูตรและ
เอกสารประกอบหลักสูตร โดยกำาหนดเกณฑ์ใน
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การตรวจสอบคณุภาพในระดบัดขีึน้ไปทกุรายการ 
คือ ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป พบว่าได้ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.56

ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้หลักสูตร

1. นำาหลักสูตรไปทดลองใช้กับครูผู้สอน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จำานวน 5 คน 
ได้จากครูที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ 

2. ทดสอบวัดความรู้ในการทำาวิจัยใน 
ชั้นเรียนก่อนการฝึกอบรม 

3. ทดลองใช้หลักสูตร โดยแบ่งเป็นระยะ
ในการอบรมตามหลักสูตร 2 ระยะ ดังนี้ 

 1) การฝึกอบรม ระยะที่ 1 ใช้เวลา 
2 วัน ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2557 เพื่อเป็นการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ทำาวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาเค้าโครงเช่ือมโยง
นวตักรรมนำาความรูสู้ห้่องเรยีนเปน็การจดัอบรม มี
การบรรยาย อภปิราย วางแผนในกลุม่ยอ่ย เรยีนรู้
จากตัวอย่างและฝึกปฏิบัติ นำาเสนอผลงาน

 2) การฝึกอบรม ระยะที่ 2 ใช้
ตลอดปีการศึกษา 2557 เป็นการเรียนรู้ระหว่าง
ปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนางานวิจัย เก็บ
รวบรวมข้อมูล ที่สถานศึกษา พร้อมกับปฏิบัติ
หน้าที่การสอนในชั้นเรียน ได้รับการนิเทศติดตาม
แบบกัลยาณมิตร ให้คำาปรึกษา ทางโทรศัพท์ 
ผ่านทางเว็บ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เอกสาร เนื้อหา 
ความรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการฝึกอบรมที่ผู้
วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการอบรมในรูปแบบผสม
ผสาน 

4. ทดสอบวัดความรู้ในการทำาวิจัยในชั้น
เรียน หลังการฝึกอบรม ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุด
เดียวกันกับก่อนการฝึกอบรม

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัยระยะที่ 2

1. จดัทำาโครงการฝกึอบรมครดูว้ยรปูแบบ
ผสมผสานเรื่องการทำาวิจัยในช้ันเรียนเพื่อกำาหนด
รายละเอยีดตา่งๆ ของการฝกึอบรม ตอ่สำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2

2. นำาหลักสูตรไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีขั้น
ตอนดังนี้

 1) ทดสอบวัดความรู้ในการทำาวิจัย
ในชั้นเรียน ก่อนการฝึกอบรม 

 2) ทดลองใช้หลักสูตรโดยใช้รูปแบบ
เต็ม โดยแบ่งเป็นระยะในการอบรมตามหลักสูตร 
3 ระยะ ดังนี้ 

  (1) การฝึกอบรม ระยะที่ 1 ใช้เวลา 
2 วนั ในวนัที ่22-23 สงิหาคม 2558 เพือ่เปน็การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ทำาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาเค้าโครงเชื่อมโยง
นวัตกรรมนำาความรู้สู่ห้องเรียนเป็นการจัดอบรม  
มีการบรรยาย อภิปราย วางแผนในกลุ่มย่อย  
เรียนรู้จากตัวอย่างและฝึกปฏิบัติ นำาเสนอผลงาน

  (2) การฝึกอบรม ระยะที่ 2 ใช้
เวลาตลอดปีการศึกษา เป็นการเรียนรู้ระหว่าง
ปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนางานวิจัย เก็บ
รวบรวมข้อมูลที่สถานศึกษา พร้อมกับปฏิบัติ
หน้าที่การสอนในชั้นเรียน ได้รับการนิเทศติดตาม
แบบกัลยาณมิตร ให้คำาปรึกษา ทางโทรศัพท์ 
ผ่านทางเว็บ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เอกสาร เนื้อหา 
ความรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการฝึกอบรมที่ผู้
วิจัยได้สร้างข้ึนเพื่อเป็นการอบรมในรูปแบบผสม
ผสาน

  (3) การฝึกอบรม ระยะที่ 3 ใช้เวลา 
1 วัน ในวันที่ 5 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นการนำา
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เสนอผลงานวิจัยโดยการจัดนิทรรศการเผยแพร่ 
ผลงาน และทำาการประเมนิผลงานวจัิยในช้ันเรยีน

 3) ทดสอบวดัความรู้ในการทำาวจิยัใน
ชัน้เรียน หลงัการฝึกอบรม ซึง่เป็นแบบทดสอบชดุ
เดียวกันกับก่อนการฝึกอบรม

 4) สอบถามความพึงพอใจของครทูีม่ี
ตอ่หลกัสตูรการฝกึอบรมครูด้วยรูปแบบผสมผสาน
เรื่อง การทำาวิจัยในชั้นเรียน

 5) สอบถามความคิดเห็นของผู้
บรหิารทีม่ตีอ่หลกัสตูรการฝกึอบรมครดู้วยรปูแบบ
ผสมผสานเรื่อง การทำาวิจัยในชั้นเรียน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 1

การวเิคราะห์สัมภาษณค์รเูกีย่วกบัการฝกึ
อบรมการทำาวิจยัในช้ันเรยีนและปญัหาอปุสรรคใ์น
การทำาวิจัยในชั้นเรียน

1) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content  
Analysis) ของข้อมลูทีไ่ด้จากการสนทนากลุม่ย่อย 
(Focus Group) และการสัมภาษณ์

2) ค่าเฉลี่ย ของข้อมูลการประเมินความ
เหมาะสมของหลักสูตร

การวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 2

1) วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความรูใ้นการทำา
วิจัยในช้ันเรียน ระหว่างก่อนอบรมกับหลังอบรม 
โดยใช ้Wilcoxon Signed Ranks Test (เนือ่งจาก
มีกลุ่มทดลอง 15 คน) 

2) วิเคราะห์การประเมินผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าร้อยละ  
 (Percentage) เทียบกบัเกณฑ ์คือ มคีะแนนเฉลีย่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 3) วิเคราะห์ความพึงพอใจของครูและ
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร โดยใช้คา่เฉลีย่ ( ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู

ดว้ยรูปแบบผสมผสาน เรือ่ง การทำาวิจยัในช้ันเรยีน

1.1 องค์ประกอบของหลักสูตรอบรม
ครูด้วยรูปแบบผสมผสาน เรื่อง การทำาวิจัยในชั้น
เรยีน ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถปุระสงค ์เนือ้หา
หลักสูตรฝึกอบรม การจัดกิจกรรมฝึกอบรม สื่อ
การเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล การจดักจิกรรม
การฝกึอบรมเปน็แบบผสมผสาน โดยใชแ้บบเผชญิ
หน้า (F2F) และบนเว็บไซต์ มีการฝึกอบรมเป็น 
3 ระยะ ดังนี้ การฝึกอบรม ระยะที่ 1 ใช้เวลา 2 
วัน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เนื้อหา
การทำาวิจัยในชั้นเรียน โดยวิทยากร การฝึกอบรม 
ระยะที ่2 ใชเ้วลาตลอดปกีารศกึษา เปน็การปฏบิตัิ
การทำาวิจัยในช้ันเรียนในสถานศึกษา มีการนิเทศ 
ให้คำาปรึกษา เรียนรู้เนื้อหาผ่านทางเว็บไซต์ และ
การฝึกอบรม ระยะที่ 3 ใช้เวลา 1 วัน เป็นการ
นำาเสนอผลงานวิจยัโดยการจดันทิรรศการเผยแพร ่
ผลงาน 

1.2 หลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยรูปแบบ
ผสมผสาน เรือ่ง การทำาวจิยัในชัน้เรยีน มคีณุภาพ
เหมาะสมดีมากทุกองค์ประกอบ และในภาพรวม
มีความเหมาะสมมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.68

2. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูด้วย 
รูปแบบผสมผสานเรื่องการทำาวิจัยในชั้นเรียน 

2.1 ความรู้ ความเข้าใจในการทำาวิจัย
ในชั้นเรียนของครูหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน  
การฝึกอบรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

2.2 ความสามารถในการทำาวิจัยในชั้น
เรียนของครูมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 และ 
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.17

2.3 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
อบรมหลกัสตูรฝกึอบรมครดูว้ยรปูแบบผสมผสาน 
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เรื่อง การทำาวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำาดับความ
พึงพอใจ 3 อันดับแรก ดังนี้ การอบรมมีการผสม
ผสานระหว่างวิธีการให้ความรู้ควบคู่กับการฝึก
ปฏิบัติจริง การอบรมมีบรรยากาศร่วมคิดร่วมทำา 
ระหวา่งผู้เขา้รบัการอบรมกบัวิทยากรและระหวา่ง
ผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน และสามารถนำาความรู้ 
ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการทำาวิจัยในชั้น
เรียนต่อไปได้ 

2.4 ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อ
การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยรูปแบบผสม
ผสาน เรื่อง การทำาวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวม
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เรียง
ลำาดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ดังนี้ ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม มีความเข้าใจ และสามารถทำาวิจัย
ในช้ันเรียนได้ด้วยตนเอง รูปแบบการฝึกอบรมมี
การอบรมให้ความรู้ ลงมือปฏิบัติจริงในโรงเรียน 
และมีการนำาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม และ
เนือ้หาในการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมกบัการนำา
ไปปฏิบัติงานของครูที่เข้ารับการอบรม 

อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู

ดว้ยรูปแบบผสมผสาน เรือ่ง การทำาวจิยัในช้ันเรยีน

1.1 องค์ประกอบของหลักสูตรอบรม
ครูด้วยรูปแบบผสมผสาน เรื่อง การทำาวิจัยใน 
ชั้นเรียน ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ 
เนือ้หาหลกัสตูรฝกึอบรม การจดักจิกรรมฝกึอบรม  
ส่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การจัด
กิจกรรมการฝึกอบรมเป็นแบบผสมผสาน โดยใช้
แบบเผชญิหนา้ และบนเวบ็ไซต์ มกีารฝกึอบรมเปน็ 
3 ระยะ ดังนี้ การฝึกอบรม ระยะที่ 1 ใช้เวลา 2 
วัน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เนื้อหา
การทำาวิจัยในชั้นเรียน โดยวิทยากร การฝึกอบรม 
ระยะที ่2 ใชเ้วลาตลอดปกีารศกึษา เปน็การปฏิบติั

การทำาวิจัยในช้ันเรียนในสถานศึกษา มีการนิเทศ 
ให้คำาปรึกษา เรียนรู้เนื้อหาผ่านทางเว็บไซต์ และ
การฝึกอบรม ระยะที่ 3 ใช้เวลา 1 วัน เป็นการ
นำาเสนอผลงานวิจยัโดยการจดันทิรรศการเผยแพร่
ผลงาน สอดคล้องกับธำารง บัวศรี (2547: 7) ได้
กล่าวว่าหลักสูตรเป็นแผนที่ได้ออกแบบจัดทำาขึ้น
เพือ่แสดงให้เหน็ถงึจดุหมายการหาเนือ้หากิจกรรม 
และมวลประสบการณใ์นแตล่ะโปรแกรมการศกึษา 
เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ตามที่จุด
หมายกำาหนดมกีารออกแบบลว่งหนา้ มกีารบรูณา
การระหว่างองค์ประกอบ เช่น จุดหมาย เนื้อหา  
วิธีการสอน การประเมินผล วัสดุหลักสูตร  
กลายเป็นกลุ่มก้อนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมี 
ความหมาย ทาบาร์ (Taba, 1962: 92) ได้
กล่าวว่า ทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ
ในลักษณะใดๆ ก็ตามจะต้องประกอบด้วยองค์
ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของ
หลกัสตูรซึง่มคีวามตอ่เนือ่งและสอดคลอ้งกนัอยู ่3 
สว่นดว้ยกนัไดแ้ก ่จดุมุง่หมายทัว่ไป และจดุหมาย
เฉพาะเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้
และการประเมินผล นอกจากนี้สงัด อุทรานันท์ 
(2532: 236-241) ได้ขยายความเก่ียวกับองค์
ประกอบหลักของหลักสูตร ดังนี้ 1) จุดมุ่งหมาย
ทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะเป็นส่วนประกอบที่
มีความสำาคัญอย่างยิ่งเพราะจุดมุ่งหมายจะเป็น
เครื่องช้ีถึงเป้าหมายและเจตนารมณ์ของหลักสูตร
ว่าต้องการให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นเช่นใด ซึ่ง
มีจุดมุ่งหมายทั่วไป จะกล่าวไว้อย่างกว้างๆ และ
ค่อนข้างเป็นปรัชญาเน้นที่ค่านิยมมากกว่าการ
เน้นทางด้านจิตวิทยาหรือด้านการเรียนการสอน
ส่วนจุดมุ่งหมายเฉพาะจะเน้นที่การประยุกต์ใช้
มากกว่า เป็นจุดมุ่งหมายที่กล่าวไว้ในส่วนที่เป็น 
จุดมุ่งหมายของกลุ่มวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่มี 
อยู่ ในหลักสูตรนั่นเอง 2) เนื้อหาสาระและ
ประสบการณ์เรียนรู้ จะเป็นสื่อกลาง (Means) 
ที่จะพาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ได้
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กำาหนดไว้เน้ือหาสาระที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอาจแบ่งออก
เป็น 5 ประเภท ได้แก่ ข้อเท็จจริงและความรู้
ธรรมดาความคิดรวบยอดและหลักการ การแก้
ปญัหาและความคดิสรา้งสรรค์ เจตคตแิละค่านยิม
และทักษะทางกาย 3) การประเมินผลเป็นการ
เสนอแนะแนวทางการดำาเนินการวัดและประเมิน
ผลที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับหลักสูต
รน้ันๆ เปรียบเสมือนเป็นการกำาหนดเครื่องมือ
ในการควบคุมการใช้หลักสูตรขึ้นมาใหม่ อาจมี
องค์ประกอบอื่นๆ อีก เพื่อให้หลักสูตรที่สร้างขึ้น
มานั้นเป็นเหตุเป็นผล มองเห็นความสำาคัญของ
หลกัสูตรอยา่งเดน่ชัด และยังสามารถช้ีแนะใหก้าร
ใชห้ลกัสตูรเปน็ไปอย่างได้ผลอกีด้วย สว่นประกอบ
เหล่าน้ีไดแ้ก่ เหตุผลและความจำาเปน็ของหลกัสตูร
เสนอแนะแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนการ
เสนอแนะการใช้สื่อการเรียนการสอน และการ
เสนอแนะเกี่ยวกับการช่วยเหลือส่งเสริมผู้เรียน

1.2 หลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยรูปแบบ
ผสมผสาน เรือ่ง การทำาวจิยัในช้ันเรยีน มคุีณภาพ
เหมาะสมดีมากทุกองค์ประกอบ และในภาพ
รวมมีความเหมาะสมมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 
4.68 ท้ังนี้ผู้วิจัยได้นำาหลักสูตรฝึกอบรมไปให้ผู้
เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตร ด้านการวิจัย ด้านการฝึกอบรม ด้าน
การวัดผลประเมินผล และด้านสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี โดยประเมินความเหมาะสมขององค์
ประกอบต่างๆ ของหลักสูตรรวมทั้งรายละเอียด
ของเอกสารประกอบหลักสูตร สอดคล้องกับ
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ (2545: 127) 
กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการ
หาคำาตอบว่า หลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ผลตามจุด
มุ่งหมายที่กำาหนดไว้หรือไม่และมากน้อยเพียงใด  
โดยมีการจัดการเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล จากหลายองค์ประกอบได้แก่ 

การวิเคราะห์จากตัวหลักสูตร วิเคราะห์จากตัว
หลกัสตูร วิเคราะหจ์ากการเตรยีมความพร้อมเพือ่
สง่เสรมิการใชห้ลกัสตูรวเิคราะหจ์ากกระบวนการ 
การนำาหลักสูตรไปใช้ วิเคราะห์จากผลสัมฤทธิ์
ผลการเรียนของผู้เรียน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว
จะต้องนำาเสนอข้อมูลเพื่อตัดสินใจหรือความ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงหรือเลือกวิธีใหม่ วิชัย 
วงษใ์หญ ่(2540: 217) ใหแ้นวคดิวา่การประเมนิ
หลักสูตรนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาทบทวน
เกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรโดยใช้ผลการวัดใน 
แง่มุมต่างๆ ของส่ิงที่จะประเมินนำามาพิจารณา
ร่วมกัน เช่น ตัวเอกสาร หลักสูตรวัสดุ หลักสูตร
กระบวนการเรยีนการสอนตวัผูเ้รยีน ความคดิเหน็ 
ของผู้ ใ ช้ หลั กสู ต ร  และความคิ ด เห็ นของ 
ผู้เก่ียวข้องในชุมชนและสังคม เป็นต้น และวิชัย  
ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (2542: 106) กล่าวว่า  
จุดประสงค์ของการประเมินหลักสูตรมีดังนี้   
1) เพื่อตรวจสอบปรับปรุงหาวิธีการแก้ไขข้อ
บกพรอ่งทีพ่บในองคป์ระกอบตา่งๆ ของหลกัสตูร 
2) เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารเก่ียว
กับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร 
3) เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขระบบการบริการ
หลักสูตร การนิเทศ การศึกษาและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

2. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยรูป
แบบผสมผสานเรื่องการทำาวิจัยในชั้นเรียน 

2.1 ความรู้ ความเข้าใจในการทำาวิจัยใน
ชั้นเรียนของครูหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน การ
ฝึกอบรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สอดคล้องกับชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2536: 31) ได้
กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่มุ่งให้เนื้อหาสาระที่มีวัตถุประสงค์ใน
ระยะเวลาที่จำากัด และสามารถนำาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ตรงกับความต้องการและรวดเร็ว 
โดยมีวัตถุประสงค์ หลักสูตร เนื้อหาสาระ เวลา 
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วทิยากรและผูเ้ขา้รบัการอบรม วธิกีารและเทคนคิ 
สื่อ การจัดสภาพแวดล้อม การจัดการและการ
ประเมินผลการฝึกอบรม วิจิตร อาวะกุล (2540: 
149) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการ
ขององคก์ารในการพัฒนาบคุคล เพ่ือเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมอย่างมีระบบระเบียบ แบบแผนเพื่อให้
บุคคลมีความรู้ มีทัศนคติ ทักษะ ความชำานาญ
ประสบการณท์ีเ่หมาะสมและเกดิการเปลีย่นแปลง
อย่างถาวร และมีมาตรฐาน เป็นการดำาเนินการ
ที่ต่อเน่ืองเป็นภาระท่ีไม่มีที่สิ้นสุดเพ่ือปัญหาของ
องค์การในระยะเวลาที่เหมาะสม เป็นกิจกรรมที่
นำาไปสู่การแก้ไขปัญหาการทำางานขององค์การให้
มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสำาเร็จและบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร และสมคิด บางโม (2545: 
32) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานของบุคคล โดยมุ่ง
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและทัศนคติ อันนำาไปสู่การ
ยกมาตรฐานการทำางานให้สูงขึ้น และบรรลุเป้า
หมายที่กำาหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของเชาว
รัตน์ เตมียกุล (2552: 12) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครู 
สงักัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ผล
การวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะทางการ
วิจัย 

2.2 ความสามารถในการทำาวิจัยในช้ัน
เรยีนของครูมคีะแนนผา่นเกณฑร์อ้ยละ 80 และ มี
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.17 ทั้งนี้หลักสูตร
การฝึกอบรมครู เป็นรูปแบบการผสมผสานของ
การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face: 
F2F) และการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online  
Learning) เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ให้มากข้ึน และขยายขอบเขตการเรียนรู้ผ่านทาง
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยผสมผสานยุทธวิธีการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ 

ผู้ เ รียนได้มีส่วนในกิจกรรมการเรียนรู้  และ
สนบัสนุนกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบออนไลน์เพือ่ลด
เวลาในการบรรยายลง การเรียนรู้แบบผสมผสาน
ในความหมายน้ีนับว่าเป็นการผสมผสานที่กว้าง
ทีส่ดุ ซึง่รวมเอาทัง้วธิกีารสอน วิธกีารเรยีน และวธิี
การถ่ายทอดที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งแบบ
ออนไลน์และแบบเผชิญหน้า (Osguthorpe and 
Graham, 2003: 227) จงึทำาใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม
ได้พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งได้
รบัความรูโ้ดยตรงจากวทิยากร การศกึษาหาความ
รู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ การลงมือปฏิบัติการทำา
วิจัยในช้ันเรียนด้วยตนเองในสถานศึกษา และได้
รับการนิเทศ ติดตาม ให้คำาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ทำาใหผู้เ้ข้ารบัการอบรมไดร้บัความรู ้ประสบการณ์ 
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการทำาวิจัย ส่งผลให้ผล
งานวิจัยในช้ันเรียนมีคุณภาพ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของเชาวรัตน์ เตมียกุล (2552: 10) ได้ศึกษา
วิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการ
วิจัยของครู สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผลงานวิจัยของ
ครูที่ประเมินตนเองอยู่ในระดับดีมาก และผล
การประเมินโดยวิทยากร อยู่ในระดับดี และพัชนี  
กุลฑานันท์ (2553: 15) ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูแบบผสมผสานใน
การทำาวิจัยในชันเรียน ผลการวิจัย การประเมิน
ผลผลิต ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน ทำารายงาน
การวิจัยในชั้นเรียนมีคุณภาพ อยู่ในระดับดี 

2.3 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
อบรมหลกัสตูรฝกึอบรมครดูว้ยรปูแบบผสมผสาน 
เรื่อง การทำาวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำาดับความ
พึงพอใจ 3 อันดับแรก ดังนี้ การอบรมมีการ
ผสมผสานระหว่างวิธีการให้ความรู้ควบคู่กับ 
การฝึกปฏิบัติจริง การอบรมมีบรรยากาศร่วมคิด
ร่วมทำา ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากร
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และระหว่างผู้ เข้ารับการอบรมด้วยกัน และ
สามารถนำาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ใน
การทำาวิจัยในชั้นเรียนต่อไปได้ และความคิดเห็น
ของผู้บริหารที่มีต่อการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม
ครูด้วยรูปแบบผสมผสาน เรื่อง การทำาวิจัยใน 
ชั้นเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากท่ีสุด เรียงลำาดับความพึงพอใจ 3 
อันดับแรก ดังนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความ
เขา้ใจ และสามารถทำาวิจยัในช้ันเรยีนได้ด้วยตนเอง 
รูปแบบการฝึกอบรมมีการอบรมให้ความรู้ ลงมือ
ปฏิบัติจริงในโรงเรียน และมีการนำาเสนอผลงาน
ได้อย่างเหมาะสม และเนื้อหาในการฝึกอบรมมี
ความเหมาะสมกับการนำาไปปฏิบัติงานของครูที่
เข้ารบัการอบรม สอดคลอ้งกบั Osguthorpe and  
Graham (2003: 227) ได้สรุปประโยชน์ของ
การเรียนรู้แบบผสมผสานไว้ 6 ประเด็น ดังนี้ 
1) สามารถเลือกใช้วิธีการสอนที่มีความเหมาะ
สมหลากหลาย (Peclagogical Richness)  
2) สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย (Access to 
Knowledge) 3) ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
(Social interaction) 4) มีความเป็นส่วนตัว  
(Personal agency) 5) ช่วยให้เกิดความคุ้มค่า 
ในการลงทุน (Cost effectiveness) 6) ช่วย
อำานวยความสะดวกในการปรบัปรงุแก้ไข (Ease of  
revision) ที่พบว่า การเรียนรู้แบบผสมผสาน
สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 1) ช่วยปรับปรุง
และเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ได้แก่ 
ชว่ยเสรมิสรา้งยทุธวธิกีารเรยีนรูแ้บบกระตอืรอืรน้ 
ชว่ยใหเ้กดิการเรยีนรูร้ะหวา่งผูเ้รยีนด้วยกนัมากขึน้  
และช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนที่ เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ 2) เพิ่มความยืดหยุ่นและเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมากย่ิงขึ้น 3) เพ่ิมประสิทธิผล
ของการลงทุนก่อให้เกิดจุดที่เหมาะสมที่สุดของ
ต้นทุนและเวลา ส่วนประโยชน์ทางอ้อมอันเกิด
จากการเรียนรู้แบบผสมผสานนั้น สรุปได้ดัง 
ต่อไปน้ี 1) เ ป็นการเตรียมผู้ เรียนสำาหรับ

คุณลักษณะทักษะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 
21 ได้แก่ การเรียนรู้เทคโนโลยี (Technological 
Literacy) การเรียนรู้สารสนเทศ (Information  
Literacy) การเรียนรูวั้ฒนธรรม (Cultural Literacy) 
การตระหนักรู้โลกาภิวัฒน์ (Global Awareness)  
2) เปน็การปรบัปรงุทกัษะการคดิของผูเ้รยีนในการ
คิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ (Inventive Thinking) 
ไดแ้ก ่การปรบัเปลีย่นความกระหายใครรู่ ้ความคดิ 
สรา้งสรรค ์การจดัการความเสีย่ง ความคดิระดบัสงู  
และการคดิแกป้ญัหา เปน็ตน้ 3) เปน็การปรบัปรงุ
ทักษะความร่วมมือ เช่น ทักษะการติดต่อสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ ทักษะการทำางานเป็นทีม การ
เรียนรู้ร่วมกัน และ ทักษะความสัมพันธ์ภายใน
บุคคลความรับผิดชอบทางสังคมและส่วนบุคคล 
ปฏิสัมพันธ์ด้านการติดต่อส่ือสาร ทักษะการ
สรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ ์และ 4) เปน็การฝกึฝนวธิกีาร
เรียนรู้ด้วยตนเอง ท่ีจะทำาให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเชาวรัตน์ เตมียกุล (2552: 10) ได้ศึกษาวิจัย 
เรือ่ง รูปแบบการพฒันาสมรรถนะทางการวิจยัของ
คร ูสังกดัสำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
ผลการวิจัยพบว่า ครูนักวิจัยเครือข่ายมีความ 
พึงพอใจต่อการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยอยู่
ในระดับมาก และพัชนี กุลฑานันท์ (2553: 15) 
ศกึษาวจิยัเรือ่ง การพฒันารปูแบบการฝกึอบรมครู
แบบผสมผสานในการทำาวิจัยในชั้นเรียน ผลการ
วิจัย การประเมินผลผลิต ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
มคีวามพงึพอใจรปูแบบการฝกึอบรมในระดบัมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 การฝึกอบรมการทำาวิจัยในช้ันเรียน 
ควรทำาในลักษณะเชงิปฏบิตักิารมากกวา่เชงิทฤษฎ ี
ควรเน้นการฝึกปฏิบัติจริง ควรมีเวลาให้ครูได้ฝึก



Journal of Education, Mahasarakham University 39 Volume 13 Number 3 July-September 2019 

ปฏิบัติอย่างเพียงพอ มีการแนะนำาให้คำาปรึกษา
อย่างใกล้ชิด และมีการติดตามผลการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้ผลงานวิจัยในชั้นเรียน

1.2 การทำาวิจัยในชั้นเรียนควรเป็นการ
แก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียนและ
เริ่มจากเรื่องเล็กๆ เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาใน
ขั้นต้นแล้วค่อยพัฒนาทักษะการทำาวิจัยในเรื่อง
ต่อๆ ไปได้

1.3 การทำาวิจัยในช้ันเรียนควรสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจที่เกิดจาก
ความต้องการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ของคร ูเพือ่ต่อยอดไปสู่การทำาผลงานทางวชิาการ
ในการขอเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น

1.4 ควรมีการสร้างเครือข่าย โดยให้ครูที่
เข้ารบัการอบรมไปขยายความรู ้ใหค้ำาแนะนำา เปน็
ท่ีปรกึษาในการทำาวจิยัในช้ันเรยีนใหก้บัครคูนอืน่ๆ 

ที่มีความสนใจที่จะพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน

1.5 ในการจัดนำาเสนอผลงานวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อเป็นการเผยแพร่ ควรเปิดโอกาสให้ครู
ท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ได้
เข้าชมผลงานเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำา
วิจัยในชั้นเรียน

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

ควรมศีกึษาการพฒันาหลกัสตูรฝกึอบรม
การทำาวิจัยในชั้นเรียน แยกเฉพาะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
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