
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
เครื่องมอืในการวิจัย 

 



 187 

แบบประเมินหลักสูตรฝกอบรมของเลนพื้นบานลานนา 
เปนสวนหนึง่ของงานวิจัย 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมของเลนพื้นบานลานนา 
ผูวิจัย 

ผูชวยศาสตราจารยจิรวรรณ  บุญมี 
ผูชวยศาสตราจารยธวัชชัย  บุญมี 

อาจารยประจําภาควิชาบรหิารธรุกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
คําชี้แจง 

1. กรุณาตอบแบบประเมินโดยการทําเครื่องหมาย  ในชองวาง 
2. คําตอบของทานมีความสําคญัอยางย่ิงขอมูลที่ไดจะถูกวิเคราะหและนําเสนอในลักษณะ

ภาพรวม ผูวิจัยขอรับรองวาจะไมสงผลเสยีหายใดๆ ตอทาน  
3. แบบประเมินฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาวิจัยเชิงวิชาการเทาน้ัน ผูวิจัยใครขอ

ความรวมมือจากทานกรณุาตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริง 
 

ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความกรุณาในการตอบแบบสอบถามจากทานและ
ขอขอบพระคุณทานที่ไดสละเวลาเพ่ือใหขอมูลที่เปนประโยชนมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

 
 

ช่ือ - นามสกุล ผูประเมิน............................................................................. 
 

รูปเลม 
ผลการประเมิน (ระดับความเหมาะสม) 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1. ขนาดของรูปเลม       
2. องคประกอบภายในรูปเลม      
3. ความเหมาะสมของจํานวนหนา      
4. คุณภาพของกระดาษที่ใช      
5. ประโยชน และคุณคาของหลักสูตร      
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องคประกอบของหลักสูตร 
ผลการประเมิน (ระดับความเหมาะสม) 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1. หลักการและเหตุผล       
2. วัตถุประสงคของหลักสูตร      
3. คุณสมบัติของผูเขาอบรม      
4. โครงสรางหลักสูตร      
5. หัวขอและเน้ือหา      
6. ระยะเวลาของหลักสูตร      
7. ระยะเวลาของแตละหัวขอ      
8. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม      
9. วิทยากร      
10. วิธีการประเมินการเรียนรู      
11. เทคนิคการฝกอบรม      
12. สื่อการสอน      

หัวขอและเนือ้หา 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1. การจัดเรียงลําดับหัวขอ      
2. ความครบถวนสมบูรณของรายละเอียดใน
แตละหัวขอ 

     

3. ความนาสนใจของหัวขอและเน้ือหา      
4. การจัดเรียงลําดับเน้ือหาในแตละหัวขอ      
5. ความถูกตองของเน้ือหา      
6. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา      
7. ประโยชนของหัวขอและเน้ือหา      
8. ความสอดคลองกันระหวางหัวขอ เน้ือหา 
และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

     

9. ความสอดคลองกันระหวางหัวขอ เน้ือหา 
และคุณสมบัติของผูเขาอบรม 

     

10. ความสอดคลองกันระหวางหัวขอ เน้ือหา 
และโครงสรางหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 
ผลการประเมิน (ระดับความเหมาะสม) 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1. ความสวยงามของภาพประกอบ      
2. การจัดวางตําแหนงภาพประกอบ      
3. ความเหมาะสมของภาพประกอบ      
4. ความสอดคลองกันระหวางเน้ือหาและ
ภาพประกอบ 

     

5. ความเหมาะสมในการจัดวางตําแหนง
ภาพประกอบ 

     

การใชภาษา 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1. ความชัดเจนของภาษา      
2. ความถูกตองของภาษา      
3. ความเหมาะสมของภาษา      
4. ความงายของภาษาที่ใช      

วิธีการประเมินการเรียนรู 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1. ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใชในการ
ประเมิน 

     

2. คุณภาพของแบบทดสอบกอนและหลังการ
ฝกอบรม 

     

3. คุณภาพของแบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมของผูเขาอบรมระหวางการฝกอบรม 

     

4. คุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเขาอบรมหลงัการฝกอบรม 
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ขอดี หรือ จดุเดนของหลกัสูตรฝกอบรมคือ…………………………………………..…..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ขอบกพรองของหลักสูตรฝกอบรมท่ีควรไดรับการปรบัปรงุ คอื ........…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ความคิดเห็นอ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอขอบคณุเป็นอย่างสงูท่ีท่านได้กรณุาตอบแบบสอบถาม  
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แบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม 
 
 

คําช้ีแจง  1. แบบทดสอบเปนแบบปรนัยมีทั้งหมด 25 ขอใหทําทุกขอ  
2. จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว สําหรับคําถามขอ 1-17  
3. จงเติมคําในชองวาง สําหรับคําถามขอ 18-25 
4.  เวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที 

 

1. เหตุใดบะขางโวจึงถูกหามเลนในชวงระหวางสงคราม 
ก. เพราะเปนของเลนที่อันตราย 
ข. เพราะเปนของเลนที่มีเสียงดัง 
ค. เพราะเปนของเลนที่มีราคาแพง 
ง. เพราะเปนของเลนที่ประดิษฐไดยาก 

2. ขอใดไมใชสวนประกอบของบะขางโว 
ก. เดือย 
ข. ไมชัก  
ค. เชือกเอ็น 
ง. ลิ้นและชองรับลม 

3. บะขางโวทําขึ้นจากวัสดุชนิดใด 
ก. ไม 
ข. โลหะ 
ค. พลาสติก 
ง. กะลามะพราว 

4. เพราะเหตุใดจึงตองเจาะรูตรงกลางฝาปดดานบนและฝาปดดานลางของบะขางโว 
ก. เพ่ือทําเปนชองรับลม 
ข. เพ่ือทําใหบะขางโวมีเสียงดัง 
ค. เพ่ือทําเปนชองสําหรับใสเดือย 
ง. เพ่ือทําเปนชองสําหรับรอยเชือก 

5. ขอใดกลาวผิด 
ก. แรงดึงเชือกจะสงผลตอเสียงดังของบะขางโวดวย 
ข. การใชเชือกเสนใหญๆ จะทําใหบะขางโวหมุนไดนานย่ิงขึ้น 
ค. ถาพันเชือกผิดดานบะขางโวจะหมุนแตไมเกิดเสียงดัง “โวๆ” 
ง. ถาบะขางโวแตก ราว หรือมีรูรั่ว บะขางโวจะหมุนแตไมเกิดเสียงดัง “โวๆ” 

 

ชื่อ............................................. 

นามสกุล.................................... 

เลขที่......................................... 

คะแนน...................................... 
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6. ขอใดไมใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการทําเดินกะลา 
ก. ลูกมะพราว 
ข. ยางสน 
ค. เชือก 
ง. เลื่อย 

7. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับเดินกะลา 
ก. ถาผูเลนตัวเต้ียตองใชเชือกยาว 
ข. ถาผูเลนตัวสูงตองใชเชือกยาว 
ค. ถาผูเลนตัวอวนตองใชเชือกสั้น 
ง. ถาผูเลนตัวผอมตองใชเชือกสั้น 

8. ไมโกงเกงทําจากวัสดุชนิดใด 
ก. ไมลัง  
ข. ไมอัด 
ค. ไมไผ 
ง. ไมสัก 

9. ขอใดเปนวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการทําคอปเตอรไมไผ 
ก. มีด 
ข. เชือก 
ค. เชือกเอ็น 
ง. กระดาษทราย 

10. “เชือก” ไมเกี่ยวของกับของเลนพ้ืนบานลานนาชนิดใด 
ก. จั๊กจั่น 
ข. บะขางโว  
ค. เดินกะลา 
ง. ถูกทั้งขอ ข และ ค 

11. “กระดาษ” เกี่ยวของกับของเลนพ้ืนบานลานนาชนิดใด 
ก. คอปเตอรไมไผ และ บะขางโว 
ข. กองทอป และ ไมโกงเกง 
ค. บะขางโว และ เดินกะลา 
ง. จั๊กจั่น และ กองทอป 
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12. “ยางสน” เกี่ยวของกับของเลนพ้ืนบานลานนาชนิดใด 
ก. คอปเตอรไมไผ 
ข. กองทอป 
ค. บะขางโว 
ง. จั๊กจั่น 

13. ของเลนพ้ืนบานลานนาชนิดใดชวยฝกทักษะการทรงตัว 
ก. จั๊กจั่น และ ไมโกงเกง 
ข. บะขางโว และ กองทอป 
ค. ไมโกงเกง และ เดินกะลา 
ง. คอปเตอรไมไผ และ บะขางโว 

14. ของเลนพ้ืนบานลานนาชนิดใดที่มีเสียงขณะเลน 
ก. จั๊กจั่น และ บะขางโว 
ข. กองทอป และ ไมโกงเกง 
ค. เดินกะลา และ คอปเตอรไมไผ 
ง. คอปเตอรไมไผ และ กองทอป 

15. ของเลนพ้ืนบานลานนาชนิดใดที่ตองใชแรงอัดอากาศ  
ก. กองทอป    
ข. ไมโกงเกง 
ค. คอปเตอรไมไผ 
ง. ถูกทุกขอ 

16. ของเลนพ้ืนบานลานนาชนิดใดที่สามารถลอยขึ้นไปบนทองฟาได 
ก. จั๊กจั่น 
ข. บะขางโว 
ค. กองทอป 
ง. คอปเตอรไมไผ 

17. ของเลนพ้ืนบานลานนาชนิดใดที่มีลักษณะคลายกับปน 
ก. คอปเตอรไมไผ 
ข. ไมโกงเกง 
ค. บะขางโว 
ง. กองทอป 
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โปรดพิจารณาภาพที่ 1 – 8 ตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 18 – 25 ดวยการเขียนตอบลงในชองวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 ภาพที่ 2 ภาพที่ 1 

ภาพที่ 4 ภาพที่ 5 

ภาพที่ 6 

ภาพที่ 7 
ภาพที่ 8 
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18. ภาพที่ 1 เกี่ยวของกับของเลนพ้ืนบานลานนาชนิดใด 

ตอบ......................…………………………………. 

19. ภาพที่ 2 เกี่ยวของกับของเลนพ้ืนบานลานนาชนิดใด 

ตอบ......................…………………………………. 

20. ภาพที่ 3 มีช่ือเรียกวาอะไร 

ตอบ......................…………………………………. 

21. ภาพที่ 4 คืออะไร 

ตอบ......................…………………………………. 

22. ภาพที่ 5 เกี่ยวของกับของเลนพ้ืนบานลานนาชนิดใด 

ตอบ......................…………………………………. 

23. ภาพที่ 6 มีช่ือเรียกวาอะไร 

ตอบ......................…………………………………. 

24. ภาพที่ 7 เกี่ยวของกับของเลนพ้ืนบานลานนาชนิดใด 
ตอบ......................…………………………………. 

25. ภาพที่ 8 เกี่ยวของกับของเลนพ้ืนบานลานนาชนิดใด 
ตอบ......................…………………………………. 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม 
 

ขอที่ 1 ตอบ ข 
ขอที่ 2 ตอบ ค 
ขอที่ 3  ตอบ ก 
ขอที่ 4 ตอบ ค 
ขอที่ 5 ตอบ ข 
ขอที่ 6  ตอบ ข 
ขอที่ 7 ตอบ ข 
ขอที่ 8  ตอบ ค 
ขอที่ 9 ตอบ ก 
ขอที่ 10 ตอบ ก 
ขอที่ 11 ตอบ ง 
ขอที่ 12  ตอบ ง 
ขอที่ 13 ตอบ ค 
ขอที่ 14  ตอบ ก 
ขอที่ 15  ตอบ ก 
ขอที่ 16  ตอบ ง 
ขอที่ 17 ตอบ ง 
ขอที่ 18  ตอบ จั๊กจั่น 
ขอที่ 19  ตอบ บะขางโว 
ขอที่ 20  ตอบ เดือย 
ขอที่ 21  ตอบ ยางสน 
ขอที่ 22  ตอบ จั๊กจั่น 
ขอที่ 23  ตอบ มีดเหลา 
ขอที่ 24  ตอบ คอปเตอรไมไผ 
ขอที่ 25  ตอบ กองทอป 
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แบบบันทึกการสังเกต 
พฤติกรรมของผูเขาอบรมระหวางการฝกอบรม 

หลักสูตรฝกอบรมของเลนพื้นบานลานนา 
 

หัวขอการอบรม................................................................................................................ 
สถานที่อบรม.................................................................................................................... 
บรรยายเหตุการณทีเ่กิดขึ้น 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
ความคิดเหน็ของผูสงัเกต
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 

พฤติกรรมที่คาดหวังในระหวางฝกอบรม 5 4 3 2 1 
1. ผูเขาอบรมสนใจเรียนรูขั้นตอนการทําของเลน      
2. ผูเขาอบรมต้ังใจเรียนรูขั้นตอนการทําของเลน      
3. ผูเขาอบรมมีสวนรวมในขั้นตอนการทําของเลน      
4. ผูเขาอบรมสามารถบอกวิธีการทําของเลนใหผูอ่ืนได      
5. ผูเขาอบรมกระตือรือรนที่จะเลนของเลน      
6. ผูเขาอบรมไดฝกเลนของเลน      
7. ผูเขาอบรมพยายามที่จะเลนของเลนใหเปน      
8. ผูเขาอบรมเกิดความสนุกสนานในขณะที่กําลังเลนของเลน      
9. ผูเขาอบรมสามารถเลนของเลนได      
10. ผูเขาอบรมสามารถบอกวิธีการเลนของเลนใหผูอ่ืนได      

หมายเหตุ       5  หมายถึง  ผูเขาอบรมทกุคนแสดงพฤติกรรมน้ัน              
4  หมายถึง  ผูเขาอบรมสวนใหญแสดงพฤติกรรมน้ัน         
3  หมายถึง  ผูเขาอบรมประมาณครึ่งหน่ึงแสดงพฤติกรรมน้ัน 
2  หมายถึง  ผูเขาอบรมสวนนอยแสดงพฤติกรรมน้ัน 
1  หมายถึง  ไมมผีูเขาอบรมแสดงพฤติกรรมน้ัน 

 
ชื่อผูสงัเกต........................................................................................ 

วันที่..................................................เวลา............................. 
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แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผูเขาอบรมหลักสูตรฝกอบรมของเลนพื้นบานลานนา 

 
คําชี้แจง 

1. กรุณาตอบแบบสอบถามโดยการทําเครื่องหมาย  ในชองวาง 
2. แบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 ขอมลูทั่วไปของผูเขาอบรม 
สวนที่ 2 ความคิดเห็นของผูเขาอบรมที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม  

3. คําตอบของทานมีความสําคญัอยางย่ิงตอการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรของเลน
พ้ืนบานลานนา ขอมูลที่ไดจะถูกวิเคราะหและนําเสนอในลักษณะภาพรวม  

 

 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูเขาอบรม       
 

1.  เพศ  (     ) 1. ชาย  (     ) 2. หญิง                     
  
2.  อายุ..............ป                       
3.  ระดับการศึกษาประถมศกึษาช้ันปที่…………………  
4.  เกรดเฉลี่ยสะสม  

(     ) 1. ตํ่ากวา 2.00   (     ) 3. 2.50 – 2.99 (     ) 5. 3.50 – 4.00 
(     ) 2. 2.00 – 2.49 (     ) 4. 3.00 – 3.49  

5.  ระดับความรู และทักษะกอนเขารบัการอบรม                     
กอนเขารบัการอบรม มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

บะขางโว      
1. ความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของบะขางโว      
2. ความรูเกี่ยวกับสวนประกอบของบะขางโว      
3. ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการทําบะขางโว      
4. ทักษะการเลนบะขางโว      
5. ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการเลนบะขางโว      

เดินกะลา      
1. ความรูเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณและเครื่องมอืที่ใชใน
การทําเดินกะลา 

     

2. ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการทําเดินกะลา      
3. ทักษะการเลนเดินกะลา      
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กอนเขารบัการอบรม มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
ไมโกงเกง      

1. ความรูเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่ใช
ในการทําไมโกงเกง 

     

2. ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการทําไมโกงเกง      
3. ทักษะการเลนไมโกงเกง      

คอปเตอรไมไผ      
1. ความรูเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่ใช
ในการทําคอปเตอรไมไผ 

     

2. ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการทําคอปเตอรไมไผ      
3. ทักษะการเลนคอปเตอรไมไผ      

จ๊ักจ่ัน      
1. ความรูเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่ใช
ในการทําจั๊กจั่น 

     

2. ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการทําจั๊กจั่น      
3. ทักษะการเลนจั๊กจั่น      

กองทอป      
1. ความรูเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่ใช
ในการกองทอป 

     

2. ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการทํากองทอป      
3. ทักษะการเลนกองทอป      
6.  ระดับความรู และทักษะหลังจากเขารบัการอบรม                     

หลังจากเขารบัการอบรม มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
บะขางโว      

1. ความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของบะขางโว      
2. ความรูเกี่ยวกับสวนประกอบของบะขางโว      
3. ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการทําบะขางโว      
4. ทักษะการเลนบะขางโว      
5. ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการเลนบะขางโว      

เดินกะลา      
1. ความรูเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่ใช
ในการทําเดินกะลา 

     

2. ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการทําเดินกะลา      
3. ทักษะการเลนเดินกะลา      
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หลังจากเขารบัการอบรม มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
ไมโกงเกง      

1. ความรูเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่ใช
ในการทําไมโกงเกง 

     

2. ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการทําไมโกงเกง      
3. ทักษะการเลนไมโกงเกง      

คอปเตอรไมไผ      
1. ความรูเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่ใช
ในการทําคอปเตอรไมไผ 

     

2. ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการทําคอปเตอรไมไผ      
3. ทักษะการเลนคอปเตอรไมไผ      

จ๊ักจ่ัน      
1. ความรูเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่ใช
ในการทําจั๊กจั่น 

     

2. ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการทําจั๊กจั่น      
3. ทักษะการเลนจั๊กจั่น      

กองทอป      
1. ความรูเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่ใช
ในการกองทอป 

     

2. ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการทํากองทอป      
3. ทักษะการเลนกองทอป      

 
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูเขาอบรมท่ีมีตอหลักสูตรฝกอบรม 
 
1.  ทานคิดวาวิทยากรมีความรูในหัวขอตอไปน้ีในระดับใด               

ความรูของวิทยากร มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1.1 บะขางโว      
1.2 เดินกะลา      
1.3 ไมโกงเกง      
1.4 คอปเตอรไมไผ      
1.5 จั๊กจั่น      
1.6 กองทอป      
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2.  ทานคิดวาวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรูในหัวขอตอไปน้ีในระดับใด             
ความสามารถในการถายทอดความรูของวิทยากร มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
2.1 บะขางโว      
2.2 เดินกะลา      
2.3 ไมโกงเกง      
2.4 คอปเตอรไมไผ      
2.5 จั๊กจั่น      
2.6 กองทอป      
3.  ทานมีความคิดเห็นตอความสามารถในการปฏิบัติหนาที่วิทยากรในประเด็นตอไปน้ีในระดับใด  

ความคิดเหน็ 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมแนใจ 
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

3.1 วิทยากรมบุีคลิกภาพที่เหมาะสม      
3.2 วิทยากรบรรยาย และอธิบายไดอยางชัดเจน      
3.3 วิทยากรมเีทคนิคการสอนที่ดี      
3.4 วิทยากรมเีทคนิคการนําเสนอที่ดี      
3.5 วิทยากรมคีวามสามารถในการถายทอด 
องคความรูเกี่ยวกับของเลนพ้ืนบานลานนา 

     

3.6 วิทยากรสามารถอธิบายเน้ือหาไดอยางชัดเจน      
3.7 วิทยากรใชภาษาที่สามารถเขาใจไดงาย      
3.8 วิทยากรเปดโอกาสใหซกัถามในประเด็นที่สงสัย      
3.9 วิทยากรสามารถตอบคําถามไดอยางชัดเจน      
3.10 วิทยากรใชสื่อที่เหมาะสมในระหวางการอบรม      
4.  ทานมีความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมของเลนพ้ืนบานลานนาในประเด็นตอไปน้ีในระดับใด  

ความพึงพอใจที่มีตอหลักสตูรฝกอบรม มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
4.1 หนังสือการตูน เรื่อง ของเลนพ้ืนบานลานนา… 
ยอนอดีต 

     

4.2 วีดิทัศนเกีย่วกับของเลนพ้ืนบานลานนา       
4.3 เอกสารประกอบการฝกอบรม      
4.4 การบรรยายของวิทยากร      
4.5 การสาธิตของวิทยากร      
4.6 การฝกปฏิบัติทําของเลนพ้ืนบานลานนา      
4.7 การฝกปฏิบัติเลนของเลนพ้ืนบานลานนา      
4.8 เกมการแขงขันของเลนพ้ืนบานลานนา      
4.9 ความพรอมของวัสดุอุปกรณประกอบการฝกอบรม      
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ความพึงพอใจที่มีตอหลักสตูรฝกอบรม มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
4.10 ความพรอมของเครื่องมือที่ใชในการทําของเลน
พ้ืนบานลานนา 

     

4.11 การดําเนินงานของผูจัดฝกอบรม      
4.12 ระยะเวลาการฝกอบรมตลอดหลักสูตร      
4.13 ชวงเวลาที่จัดฝกอบรม      
4.14 สถานที่จดัฝกอบรม      
4.15 อาหารวางและเครื่องด่ืม      
 
ขอเสนอแนะสําหรับวิทยากร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ขอขอบคุณที่ทานไดใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัย   
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ภาคผนวก ข 
ภาพการดําเนินโครงการวิจัย 
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ผูวิจัยเก็บรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับของเลนพ้ืนบานลานนา  
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เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ณ. ศนูยการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานลานนา “สลีปงจัยแกวกวาง”  
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บรรยากาศการจัดโครงการฝกอบรม ณ. โรงเรียนบานทาหลุกสันทราย 
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เอกสารประกอบการฝกอบรม 
 
 

 
 

ปกหนังสือการตูน เรื่อง ของเลนพ้ืนบานลานนา..ยอนอดีต.. 
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หนังสือการตูน เรื่อง ของเลนพ้ืนบานลานนา..ยอนอดีต.. 
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หนังสือการตูน เรื่อง ของเลนพ้ืนบานลานนา..ยอนอดีต.. 
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วีดิทัศนเกี่ยวกับของเลนพ้ืนบานลานนา 
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วีดิทัศนเกี่ยวกับของเลนพ้ืนบานลานนา 
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ผูเขาอบรมประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม
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ภาคผนวก ค 
ประวัตผูิวิจัย 
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ผูวิจัย 
 
ชื่อ – สกุล :  ผูชวยศาสตราจารยจิรวรรณ  บุญม ี
ภูมิลําเนา :    จังหวัดเชียงใหม 
ที่อยู :    71/18 หมู 7 ต.ริมใต อ.แมรมิ จ.เชียงใหม 50180 
สถานทีท่ํางาน :  ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
หมายเลขโทรศัพท : 053-885824 
E-mail address : Jirawanyui@gmail.com 
การศึกษา  : - สําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2530 

- สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2533 
  สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
    สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   

 วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2536 
- สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   
 วิทยาเขตพายัพ จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2538 
- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 
 (บธ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1) พ.ศ. 2540 
- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม  
 (บธ.ม.) พ.ศ. 2542 

การทํางาน : -  พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2550 อาจารย 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
- พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย   
 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ผลงานวิจัย  :  
-  โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการติดตามสงเสริมการบริหารกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองแหงชาติ (งานวิจัยรวม) พ.ศ. 2545   
- การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับวิธีสอน

แบบแบงกลุมทํากิจกรรม  กรณีศึกษา วิชาองคการและการจัดการ พ.ศ. 2545 
- การศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับคะแนนของนักศึกษา กรณศีึกษา วิชาการวิจัย 

ทางธุรกิจ พ.ศ. 2546 
- การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยประจําตามสัญญา  

สถาบันราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. 2547 
- การศึกษาปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา  

2.00: กรณีศึกษา นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม  
(งานวิจัยรวม) พ.ศ. 2548 

- การศึกษาผลการใชกรณีศึกษาสอนเรื่องเทคนิคการฝกอบรมในรายวิชาเทคนิค   
การฝกอบรมและการประชุม พ.ศ. 2551 

- ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีตอการจดัการเรียน
การสอน ในรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย พ.ศ. 2553 

- พฤติกรรมการใชบริการและความตองการบริการสวนเพ่ิมของผูใชบริการสนาม
ฟุตบอลหญาเทียมในจังหวัดเชียงใหม (งานวิจัยรวม) พ.ศ. 2554 

- การประเมินศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชมบานสันทรายตนกอก    
ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม (งานวิจัยรวม) พ.ศ. 2555 

- พฤติกรรมการใชบริการรานหมูกระทะบุฟเฟตในจังหวัดเชียงใหม (งานวิจัยรวม) 
พ.ศ. 2556 

-  การประเมินผลการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการละเลนพ้ืนบาน 
กรณีศึกษา บานสันทรายตนกอก เทศบาลตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
พ.ศ. 2557  

-  การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นการละเลนพ้ืนบาน “บะขางโว” กรณีศึกษา    
เทศบาลตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม (งานวิจัยรวม) พ.ศ. 2558 

- พฤติกรรมการซื้อเครื่องด่ืมบรรจุถุงกระดาษของผูบริโภค ในอําเภอเมือง       
จังหวัดเชียงใหม (งานวิจัยรวม) พ.ศ. 2559 
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ผูวิจัย 
 
 
ชื่อ – สกุล :  ผูชวยศาสตราจารยธวัชชัย  บุญม ี
ภูมิลําเนา :    จังหวัดเชียงใหม 
ที่อยู :    71/18 หมู 7 ต.ริมใต อ.แมรมิ จ.เชียงใหม 50180 
สถานทีท่ํางาน :  ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
หมายเลขโทรศัพท : 053-885824 
E-mail address : Thawatchaiwat@gmail.com 
การศึกษา  : - สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 โรงเรียนราชวินิตบางแกว จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2533 
- สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   โรงเรียนราชวินิตบางแกว จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2536 

- สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี   
 จังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 2538 
- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 
 (บธ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1) พ.ศ. 2540 
- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม  
 (บธ.ม.) พ.ศ. 2542 

การทํางาน : -  พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2550 อาจารย 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
- พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย   
 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ผลงานวิจัย  :  
- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยวิธีการบรรยายของนักศึกษาที่เรียน

รวมหมูกับแยกหมูวิชาองคการและการจัดการ พ.ศ. 2545 
- การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษาที่ใชวิธีการสอนแบบผสมผสาน

ระหวางการใหผูเรียนทําแบบฝกหัดเปนกลุมกับทําแบบฝกหัดเปนรายบุคคล กรณศีึกษา วิชา   
การวิเคราะหและประเมินโครงการ (หนวยที่ 6 การวิเคราะหโครงการดานการเงิน) พ.ศ. 2546 

- การศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. 2547 

- การศึกษาปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 2.00 
กรณีศึกษา นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
(งานวิจัยรวม) พ.ศ. 2548 

- การวิจัยเชิงปฏิบัติการดานการผลิตผลิตภัณฑเห็ดและผักปลอดสารพิษแบบ         
มีสวนรวมดวยการจัดการความรูของกลุมเกษตรทฤษฎีใหม บานเจดียแมครัว ต.แมแฝกใหม  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม พ.ศ. 2552 

- การศึกษาผลการใชสื่อวีดิทัศนประกอบการสอน เรื่อง “การจัดองคการ”   
ในรายวิชาองคการการจัดการ พ.ศ. 2552 

- การจัดการความรูการบริหารการผลิตแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชน     
กลุม ตัดเย็บบานดอกแดง ต.สงาบาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม (งานวิจัยรวม) พ.ศ. 2553                            

- พฤติกรรมการใชบริการและความตองการบริการสวนเพ่ิมของผูใชบริการสนาม
ฟุตบอลหญาเทียมในจังหวัดเชียงใหม (งานวิจัยรวม) พ.ศ. 2554 

- การประเมินศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชมบานสันทรายตนกอก     
ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม (งานวิจัยรวม) พ.ศ. 2555 

- พฤติกรรมการใชบริการรานหมูกระทะบุฟเฟตในจังหวัดเชียงใหม (งานวิจัยรวม) 
พ.ศ. 2556 

- การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น เทศบาลตําบลฟาฮาม อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม 
พ.ศ. 2557 

- การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นการละเลนพ้ืนบาน “บะขางโว”               
กรณีศึกษา เทศบาลตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม (งานวิจัยรวม) พ.ศ. 2558 

- พฤติกรรมการซื้อเครื่องด่ืมบรรจุถุงกระดาษของผูบริโภค ในอําเภอเมือง       
จังหวัดเชียงใหม (งานวิจัยรวม) พ.ศ. 2559 
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