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แบบประเมินหลักสตูรฝึกอบรมของเล่นพื้นบ้านล้านนา 
เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจยั 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของเล่นพื้นบ้านล้านนา 
ผู้วิจัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ  บุญมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  บุญมี 

อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
ค าชี้แจง 

1. กรุณาตอบแบบประเมินโดยการท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าง 
2. ค าตอบของท่านมีความส าคัญอย่างยิ่งข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์และน าเสนอในลักษณะ

ภาพรวม ผู้วิจัยขอรับรองว่าจะไม่ส่งผลเสียหายใดๆ ต่อท่าน  
3. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาวิจัยเชิงวิชาการเท่านั้น ผู้วิจัยใคร่ขอ

ความร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง 
 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งวา่จะได้รับความกรุณาในการตอบแบบสอบถามจากทา่นและ
ขอขอบพระคุณท่านที่ได้สละเวลาเพื่อให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์มา ณ โอกาสนี้ 

 
 

 
 

ชื่อ - นามสกลุ ผู้ประเมิน............................................................................. 
 

รูปเล่ม 
ผลการประเมิน (ระดับความเหมาะสม) 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ขนาดของรูปเล่ม       
2. องค์ประกอบภายในรูปเล่ม      
3. ความเหมาะสมของจ านวนหน้า      
4. คุณภาพของกระดาษท่ีใช้      
5. ประโยชน์ และคุณค่าของหลักสูตร      
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องค์ประกอบของหลักสูตร 
ผลการประเมิน (ระดับความเหมาะสม) 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. หลักการและเหตุผล       
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
3. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม      
4. โครงสร้างหลักสูตร      
5. หัวข้อและเนื้อหา      
6. ระยะเวลาของหลักสูตร      
7. ระยะเวลาของแต่ละหัวข้อ      
8. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม      
9. วิทยากร      
10. วิธีการประเมินการเรียนรู้      
11. เทคนิคการฝึกอบรม      
12. สื่อการสอน      

หัวข้อและเนื้อหา มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. การจัดเรียงล าดับหัวข้อ      
2. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายละเอียดใน
แต่ละหัวข้อ 

     

3. ความน่าสนใจของหัวข้อและเนื้อหา      
4. การจัดเรียงล าดับเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ      
5. ความถูกต้องของเนื้อหา      
6. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      
7. ประโยชน์ของหัวข้อและเนื้อหา      
8. ความสอดคล้องกันระหว่างหัวข้อ เนื้อหา 
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     

9. ความสอดคล้องกันระหว่างหัวข้อ เนื้อหา 
และคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 

     

10. ความสอดคล้องกันระหว่างหัวข้อ เนื้อหา 
และโครงสร้างหลักสูตร 

     



 193 

 

ภาพประกอบ 
ผลการประเมิน (ระดับความเหมาะสม) 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ความสวยงามของภาพประกอบ      
2. การจัดวางต าแหน่งภาพประกอบ      
3. ความเหมาะสมของภาพประกอบ      
4. ความสอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาและ
ภาพประกอบ 

     

5. ความเหมาะสมในการจัดวางต าแหน่ง
ภาพประกอบ 

     

การใช้ภาษา มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ความชัดเจนของภาษา      
2. ความถกูต้องของภาษา      
3. ความเหมาะสมของภาษา      
4. ความง่ายของภาษาที่ใช้      

วิธีการประเมินการเรียนรู้ มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

     

2. คุณภาพของแบบทดสอบก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 

     

3. คุณภาพของแบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมของผู้เข้าอบรมระหว่างการฝึกอบรม 

     

4. คุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เข้าอบรมหลังการฝึกอบรม 
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ข้อดี หรือ จุดเด่นของหลักสูตรฝึกอบรมคือ…………………………………………..…..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อบกพร่องของหลักสูตรฝึกอบรมที่ควรได้รับการปรับปรุง คือ ........…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ความคิดเห็นอื่นๆ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอขอบคณุเป็นอย่างสงูท่ีท่านได้กรณุาตอบแบบสอบถาม  
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แบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 
 

ค าชี้แจง  1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยมีทั้งหมด 25 ข้อให้ท าทุกข้อ  
2. จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว ส าหรับค าถามข้อ 1-17  
3. จงเติมค าในช่องว่าง ส าหรับค าถามข้อ 18-25 
4.  เวลาในการท าแบบทดสอบ 30 นาท ี

 

1. เหตุใดบะข่างโว่จึงถูกห้ามเล่นในช่วงระหว่างสงคราม 
ก. เพราะเป็นของเล่นที่อันตราย 
ข. เพราะเป็นของเล่นที่มีเสียงดัง 
ค. เพราะเป็นของเล่นที่มีราคาแพง 
ง. เพราะเป็นของเล่นที่ประดิษฐ์ได้ยาก 

2. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของบะข่างโว่ 
ก. เดือย 
ข. ไม้ชัก  
ค. เชือกเอ็น 
ง. ลิ้นและช่องรับลม 

3. บะข่างโว่ท าข้ึนจากวัสดุชนิดใด 
ก. ไม ้
ข. โลหะ 
ค. พลาสติก 
ง. กะลามะพร้าว 

4. เพราะเหตุใดจึงต้องเจาะรูตรงกลางฝาปิดด้านบนและฝาปิดด้านล่างของบะข่างโว่ 
ก. เพ่ือท าเป็นช่องรับลม 
ข. เพ่ือท าให้บะข่างโว่มีเสียงดัง 
ค. เพ่ือท าเป็นช่องส าหรับใส่เดือย 
ง. เพ่ือท าเป็นช่องส าหรับร้อยเชือก 

5. ข้อใดกล่าวผิด 
ก. แรงดึงเชือกจะส่งผลต่อเสียงดังของบะข่างโว่ด้วย 
ข. การใช้เชือกเส้นใหญ่ๆ จะท าให้บะข่างโว่หมุนได้นานยิ่งขึ้น 
ค. ถ้าพันเชือกผิดด้านบะข่างโว่จะหมุนแต่ไม่เกิดเสียงดัง “โว่ๆ” 
ง. ถ้าบะข่างโว่แตก ร้าว หรือมีรูรั่ว บะข่างโว่จะหมุนแต่ไม่เกิดเสียงดัง “โว่ๆ” 

 

ชื่อ............................................. 
นามสกุล.................................... 
เลขที่......................................... 
คะแนน...................................... 
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6. ข้อใดไม่ใช่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการท าเดินกะลา 
ก. ลูกมะพร้าว 
ข. ยางสน 
ค. เชือก 
ง. เลื่อย 

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเดินกะลา 
ก. ถ้าผู้เล่นตัวเตี้ยต้องใช้เชือกยาว 
ข. ถ้าผู้เล่นตัวสูงต้องใช้เชือกยาว 
ค. ถ้าผู้เล่นตัวอ้วนต้องใช้เชือกสั้น 
ง. ถ้าผู้เล่นตัวผอมต้องใช้เชือกสั้น 

8. ไม้โก๋งเก๋งท าจากวัสดุชนิดใด 
ก. ไม้ลัง  
ข. ไม้อัด 
ค. ไม่ไผ่ 
ง. ไม้สัก 

9. ข้อใดเป็นวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการท าคอปเตอร์ไม้ไผ่ 
ก. มีด 
ข. เชือก 
ค. เชือกเอ็น 
ง. กระดาษทราย 

10. “เชือก” ไม่เก่ียวข้องกับของเล่นพื้นบ้านล้านนาชนิดใด 
ก. จั๊กจั่น 
ข. บะข่างโว่  
ค. เดินกะลา 
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค 

11. “กระดาษ” เกี่ยวข้องกับของเล่นพื้นบ้านล้านนาชนิดใด 
ก. คอปเตอร์ไม้ไผ่ และ บะข่างโว่ 
ข. ก้องท้อป และ ไม้โก๋งเก๋ง 
ค. บะข่างโว่ และ เดินกะลา 
ง. จั๊กจั่น และ ก้องท้อป 
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12. “ยางสน” เกี่ยวข้องกับของเล่นพื้นบ้านล้านนาชนิดใด 
ก. คอปเตอร์ไม้ไผ่ 
ข. ก้องท้อป 
ค. บะข่างโว่ 
ง. จั๊กจั่น 

13. ของเล่นพื้นบ้านล้านนาชนิดใดช่วยฝึกทักษะการทรงตัว 
ก. จั๊กจั่น และ ไม้โก๋งเก๋ง 
ข. บะข่างโว่ และ ก้องท้อป 
ค. ไม้โก๋งเก๋ง และ เดินกะลา 
ง. คอปเตอร์ไม้ไผ่ และ บะข่างโว่ 

14. ของเล่นพื้นบ้านล้านนาชนิดใดที่มีเสียงขณะเล่น 
ก. จั๊กจั่น และ บะข่างโว่ 
ข. ก้องท้อป และ ไม้โก๋งเก๋ง 
ค. เดินกะลา และ คอปเตอร์ไม้ไผ่ 
ง. คอปเตอร์ไม้ไผ่ และ ก้องท้อป 

15. ของเล่นพื้นบ้านล้านนาชนิดใดที่ต้องใช้แรงอัดอากาศ  
ก. ก้องท้อป    
ข. ไม้โก๋งเก๋ง 
ค. คอปเตอร์ไม้ไผ่ 
ง. ถูกทุกข้อ 

16. ของเล่นพื้นบ้านล้านนาชนิดใดที่สามารถลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ 
ก. จั๊กจั่น 
ข. บะข่างโว่ 
ค. ก้องท้อป 
ง. คอปเตอร์ไม้ไผ่ 

17. ของเล่นพื้นบ้านล้านนาชนิดใดที่มีลักษณะคล้ายกับปืน 
ก. คอปเตอร์ไม้ไผ่ 
ข. ไม้โก๋งเก๋ง 
ค. บะข่างโว่ 
ง. ก้องท้อป 
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โปรดพิจารณาภาพที่ 1 – 8 ต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 18 – 25 ด้วยการเขียนตอบลงในช่องว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ภาพที่ 2 ภาพที่ 1 

ภาพที่ 4 ภาพที่ 5 

ภาพที่ 6 

ภาพที่ 7 
ภาพที่ 8 
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18. ภาพที่ 1 เกี่ยวข้องกับของเล่นพ้ืนบ้านล้านนาชนิดใด 
ตอบ......................…………………………………. 

19. ภาพที่ 2 เกี่ยวข้องกับของเล่นพ้ืนบ้านล้านนาชนิดใด 
ตอบ......................…………………………………. 

20. ภาพที่ 3 มีชื่อเรียกว่าอะไร 
ตอบ......................…………………………………. 

21. ภาพที่ 4 คืออะไร 
ตอบ......................…………………………………. 

22. ภาพที่ 5 เกี่ยวข้องกับของเล่นพ้ืนบ้านล้านนาชนิดใด 
ตอบ......................…………………………………. 

23. ภาพที่ 6 มีชื่อเรียกว่าอะไร 
ตอบ......................…………………………………. 

24. ภาพที่ 7 เกี่ยวข้องกับของเล่นพ้ืนบ้านล้านนาชนิดใด 
ตอบ......................…………………………………. 

25. ภาพที่ 8 เกี่ยวข้องกับของเล่นพื้นบ้านล้านนาชนิดใด 
ตอบ......................…………………………………. 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 
 

ข้อที่ 1 ตอบ ข 
ข้อที่ 2 ตอบ ค 
ข้อที่ 3  ตอบ ก 
ข้อที่ 4 ตอบ ค 
ข้อที่ 5 ตอบ ข 
ข้อที่ 6  ตอบ ข 
ข้อที่ 7 ตอบ ข 
ข้อที่ 8  ตอบ ค 
ข้อที่ 9 ตอบ ก 
ข้อที่ 10 ตอบ ก 
ข้อที่ 11 ตอบ ง 
ข้อที่ 12  ตอบ ง 
ข้อที่ 13 ตอบ ค 
ข้อที่ 14  ตอบ ก 
ข้อที่ 15  ตอบ ก 
ข้อที่ 16  ตอบ ง 
ข้อที่ 17 ตอบ ง 
ข้อที่ 18  ตอบ จั๊กจั่น 
ข้อที่ 19  ตอบ บะข่างโว่ 
ข้อที่ 20  ตอบ เดือย 
ข้อที่ 21  ตอบ ยางสน 
ข้อที่ 22  ตอบ จั๊กจั่น 
ข้อที่ 23  ตอบ มีดเหลา 
ข้อที่ 24  ตอบ คอปเตอร์ไม้ไผ่ 
ข้อที่ 25  ตอบ ก้องท้อป 
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แบบบันทึกการสังเกต 
พฤติกรรมของผู้เข้าอบรมระหว่างการฝึกอบรม 

หลักสูตรฝึกอบรมของเลน่พื้นบ้านล้านนา 
 

หัวข้อการอบรม................................................................................................................  
สถานที่อบรม....................................................................................................................  
บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
............................................................................................................................. .............. 
............................................................................................................................. .............. 
.............................................................................................................. ............................. 
ความคิดเห็นของผู้สังเกต
............................................................................................................................. .............. 
............................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. .............. 
 

พฤติกรรมที่คาดหวังในระหว่างฝึกอบรม 5 4 3 2 1 
1. ผู้เข้าอบรมสนใจเรียนรู้ขั้นตอนการท าของเล่น      
2. ผู้เข้าอบรมตั้งใจเรียนรู้ขั้นตอนการท าของเล่น      
3. ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในข้ันตอนการท าของเล่น      
4. ผู้เข้าอบรมสามารถบอกวิธีการท าของเล่นให้ผู้อ่ืนได้      
5. ผู้เข้าอบรมกระตือรือร้นที่จะเล่นของเล่น      
6. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเล่นของเล่น      
7. ผู้เข้าอบรมพยายามที่จะเล่นของเล่นให้เป็น      
8. ผู้เข้าอบรมเกิดความสนุกสนานในขณะที่ก าลังเล่นของเล่น      
9. ผู้เข้าอบรมสามารถเล่นของเล่นได้      
10. ผู้เข้าอบรมสามารถบอกวิธีการเล่นของเล่นให้ผู้อ่ืนได้      

หมายเหตุ       5  หมายถึง  ผู้เข้าอบรมทุกคนแสดงพฤติกรรมนั้น              
4  หมายถึง  ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่แสดงพฤติกรรมนั้น         
3  หมายถึง  ผู้เข้าอบรมประมาณครึ่งหนึ่งแสดงพฤติกรรมนั้น 
2  หมายถึง  ผู้เข้าอบรมส่วนน้อยแสดงพฤติกรรมนั้น 
1  หมายถึง  ไม่มผีู้เข้าอบรมแสดงพฤติกรรมนั้น 

 
ชื่อผู้สังเกต........................................................................................  

วันที.่.................................................เวลา............................. 
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แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมของเล่นพื้นบ้านล้านนา 

 
ค าชี้แจง 

1. กรุณาตอบแบบสอบถามโดยการท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าง 
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าอบรม 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม  

3. ค าตอบของท่านมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของเล่น
พ้ืนบ้านล้านนา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์และน าเสนอในลักษณะภาพรวม  

 

 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าอบรม       
 

1.  เพศ  (     ) 1. ชาย  (     ) 2. หญิง                     
  
2.  อายุ..............ปี                       
3.  ระดับการศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่…………………  
4.  เกรดเฉลี่ยสะสม  

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

5.  ระดับความรู้ และทักษะก่อนเข้ารับการอบรม                     
ก่อนเข้ารับการอบรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

บะข่างโว่      
1. ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบะข่างโว่      
2. ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของบะข่างโว่      
3. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการท าบะข่างโว่      
4. ทักษะการเล่นบะข่างโว่      
5. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเล่นบะข่างโว่      

เดินกะลา      
1. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ใน
การท าเดินกะลา 

     

2. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการท าเดินกะลา      
3. ทักษะการเล่นเดินกะลา      
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ก่อนเข้ารับการอบรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ไม้โก๋งเก๋ง      

1. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
ในการท าไม้โก๋งเก๋ง 

     

2. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการท าไม้โก๋งเก๋ง      
3. ทักษะการเล่นไม้โก๋งเก๋ง      

คอปเตอร์ไม้ไผ่      
1. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
ในการท าคอปเตอร์ไม้ไผ่ 

     

2. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการท าคอปเตอร์ไม้ไผ่      
3. ทักษะการเล่นคอปเตอร์ไม้ไผ่      

จั๊กจั่น      
1. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
ในการท าจั๊กจั่น 

     

2. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการท าจั๊กจั่น      
3. ทักษะการเล่นจั๊กจั่น      

ก้องท้อป      
1. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
ในการก้องท้อป 

     

2. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการท าก้องท้อป      
3. ทักษะการเล่นก้องท้อป      
6.  ระดับความรู้ และทักษะหลังจากเข้ารับการอบรม                     

หลังจากเข้ารับการอบรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
บะข่างโว่      

1. ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบะข่างโว่      
2. ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของบะข่างโว่      
3. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการท าบะข่างโว่      
4. ทักษะการเล่นบะข่างโว่      
5. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเล่นบะข่างโว่      

เดินกะลา      
1. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
ในการท าเดินกะลา 

     

2. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการท าเดินกะลา      
3. ทักษะการเล่นเดินกะลา      
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หลังจากเข้ารับการอบรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ไม้โก๋งเก๋ง      

1. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
ในการท าไม้โก๋งเก๋ง 

     

2. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการท าไม้โก๋งเก๋ง      
3. ทักษะการเล่นไม้โก๋งเก๋ง      

คอปเตอร์ไม้ไผ่      
1. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
ในการท าคอปเตอร์ไม้ไผ่ 

     

2. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการท าคอปเตอร์ไม้ไผ่      
3. ทักษะการเล่นคอปเตอร์ไม้ไผ่      

จั๊กจั่น      
1. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
ในการท าจั๊กจั่น 

     

2. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการท าจั๊กจั่น      
3. ทักษะการเล่นจั๊กจั่น      

ก้องท้อป      
1. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
ในการก้องท้อป 

     

2. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการท าก้องท้อป      
3. ทักษะการเล่นก้องท้อป      
 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมที่มีต่อหลักสตูรฝึกอบรม 
 
1.  ท่านคิดว่าวิทยากรมีความรู้ในหัวข้อต่อไปนี้ในระดับใด               

ความรู้ของวิทยากร มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1.1 บะข่างโว่      
1.2 เดินกะลา      
1.3 ไม้โก๋งเก๋ง      
1.4 คอปเตอร์ไม้ไผ่      
1.5 จั๊กจั่น      
1.6 ก้องท้อป      
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2.  ท่านคิดว่าวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อต่อไปนี้ในระดับใด             
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
2.1 บะข่างโว่      
2.2 เดินกะลา      
2.3 ไม้โก๋งเก๋ง      
2.4 คอปเตอร์ไม้ไผ่      
2.5 จั๊กจั่น      
2.6 ก้องท้อป      
3.  ท่านมีความคิดเห็นต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในประเด็นต่อไปนี้ในระดับใด  

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

3.1 วิทยากรมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม      
3.2 วิทยากรบรรยาย และอธิบายได้อย่างชัดเจน      
3.3 วิทยากรมีเทคนิคการสอนที่ดี      
3.4 วิทยากรมีเทคนิคการน าเสนอที่ดี      
3.5 วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอด 
องค์ความรู้เกี่ยวกับของเล่นพื้นบ้านล้านนา 

     

3.6 วิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาได้อย่างชัดเจน      
3.7 วิทยากรใช้ภาษาท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย      
3.8 วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามในประเด็นที่สงสัย      
3.9 วิทยากรสามารถตอบค าถามได้อย่างชัดเจน      
3.10 วิทยากรใช้สื่อที่เหมาะสมในระหว่างการอบรม      
4.  ท่านมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมของเล่นพื้นบ้านล้านนาในประเด็นต่อไปนี้ในระดับใด  

ความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
4.1 หนังสือการ์ตูน เรื่อง ของเล่นพ้ืนบ้านล้านนา… 
ย้อนอดีต 

     

4.2 วีดิทัศน์เกี่ยวกับของเล่นพ้ืนบ้านล้านนา       
4.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรม      
4.4 การบรรยายของวิทยากร      
4.5 การสาธิตของวิทยากร      
4.6 การฝึกปฏิบัติท าของเล่นพ้ืนบ้านล้านนา      
4.7 การฝึกปฏิบัติเล่นของเล่นพ้ืนบ้านล้านนา      
4.8 เกมการแข่งขันของเล่นพื้นบ้านล้านนา      
4.9 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม      
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ความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
4.10 ความพร้อมของเครื่องมือที่ใช้ในการท าของเล่น
พ้ืนบ้านล้านนา 

     

4.11 การด าเนินงานของผู้จัดฝึกอบรม      
4.12 ระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร      
4.13 ช่วงเวลาที่จัดฝึกอบรม      
4.14 สถานทีจ่ัดฝึกอบรม      
4.15 อาหารว่างและเครื่องดื่ม      
 
ข้อเสนอแนะส าหรับวิทยากร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย   
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ภาคผนวก ข 
ภาพการด าเนินโครงการวิจัย 
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ผู้วิจัยเก็บรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับของเล่นพื้นบ้านล้านนา  
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เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ. ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา “สลีปิงจัยแก้วกว้าง”  
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บรรยากาศการจัดโครงการฝึกอบรม ณ. โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 
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เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
 
 

 
 

ปกหนังสือการ์ตูน เรื่อง ของเล่นพ้ืนบ้านล้านนา..ย้อนอดีต.. 
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หนังสือการ์ตูน เรื่อง ของเล่นพ้ืนบ้านล้านนา..ย้อนอดีต.. 
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หนังสือการ์ตูน เรื่อง ของเล่นพ้ืนบ้านล้านนา..ย้อนอดีต.. 
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วีดิทัศน์เกี่ยวกับของเล่นพื้นบ้านล้านนา 
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วีดิทัศน์เกี่ยวกับของเล่นพื้นบ้านล้านนา 
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ผู้เข้าอบรมประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม
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ภาคผนวก ค 
ประวัติผู้วิจัย 
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ผู้วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ  บุญมี 
ภูมิล าเนา :    จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ :    71/18 หมู่ 7 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
สถานที่ท างาน :  ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-885824 
E-mail address : Jirawanyui@gmail.com 
การศึกษา  : - ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 

- ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2533 
  ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
    สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   

 วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2536 
- ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   
 วิทยาเขตพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2538 
- ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
 (บธ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1) พ.ศ. 2540 
- ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  
 (บธ.ม.) พ.ศ. 2542 

การท างาน : -  พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2550 อาจารย์ 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ผลงานวิจัย  :  
-  โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการติดตามส่งเสริมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมืองแห่งชาติ (งานวิจัยร่วม) พ.ศ. 2545   
- การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อวิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับวิธีสอน

แบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม  กรณีศึกษา วิชาองค์การและการจัดการ พ.ศ. 2545 
- การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับคะแนนของนักศึกษา กรณีศึกษา วิชาการวิจัย 

ทางธุรกิจ พ.ศ. 2546 
- การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าตามสัญญา  

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2547 
- การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  

2.00: กรณีศึกษา นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
(งานวิจัยร่วม) พ.ศ. 2548 

- การศึกษาผลการใช้กรณีศึกษาสอนเรื่องเทคนิคการฝึกอบรมในรายวิชาเทคนิค   
การฝึกอบรมและการประชุม พ.ศ. 2551 

- ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอน ในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2553 

- พฤติกรรมการใช้บริการและความต้องการบริการส่วนเพิ่มของผู้ใช้บริการสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียมในจังหวัดเชียงใหม่ (งานวิจัยร่วม) พ.ศ. 2554 

- การประเมินศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชมบ้านสันทรายต้นกอก    
ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (งานวิจัยร่วม) พ.ศ. 2555 

- พฤติกรรมการใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในจังหวัดเชียงใหม่ (งานวิจัยร่วม) 
พ.ศ. 2556 

-  การประเมินผลการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการละเล่นพ้ืนบ้าน 
กรณีศึกษา บ้านสันทรายต้นกอก เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
พ.ศ. 2557  

-  การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการละเล่นพื้นบ้าน “บะข่างโว่” กรณีศึกษา    
เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (งานวิจัยร่วม) พ.ศ. 2558 

- พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบรรจุถุงกระดาษของผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง       
จังหวัดเชียงใหม่ (งานวิจัยร่วม) พ.ศ. 2559 
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ผู้วิจัย 
 
 
ชื่อ – สกุล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  บญุมี 
ภูมิล าเนา :    จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ :    71/18 หมู่ 7 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
สถานที่ท างาน :  ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-885824 
E-mail address : Thawatchaiwat@gmail.com 
การศึกษา  : - ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2533 
- ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   โรงเรียนราชวินติบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2536 

- ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี   
 จังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 2538 
- ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
 (บธ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1) พ.ศ. 2540 
- ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  
 (บธ.ม.) พ.ศ. 2542 

การท างาน : -  พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2550 อาจารย์ 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ผลงานวิจัย  :  
- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการบรรยายของนักศึกษาที่เรียน

รวมหมู่กับแยกหมู่วิชาองค์การและการจัดการ พ.ศ. 2545 
- การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษาที่ใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน

ระหว่างการให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นกลุ่มกับท าแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล กรณีศึกษา วิชา   
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ (หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน) พ.ศ. 2546 

- การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2547 

- การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 
กรณีศึกษา นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
(งานวิจัยร่วม) พ.ศ. 2548 

- การวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดและผักปลอดสารพิษแบบ         
มีส่วนร่วมด้วยการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พ.ศ. 2552 

- การศึกษาผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอน เรื่อง “การจัดองค์การ”   
ในรายวิชาองค์การการจัดการ พ.ศ. 2552 

- การจัดการความรู้การบริหารการผลิตแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชน     
กลุ่ม ตัดเย็บบ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (งานวิจัยร่วม) พ.ศ. 2553                            

- พฤติกรรมการใช้บริการและความต้องการบริการส่วนเพิ่มของผู้ใช้บริการสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียมในจังหวัดเชียงใหม่ (งานวิจัยร่วม) พ.ศ. 2554 

- การประเมินศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชมบ้านสันทรายต้นกอก     
ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (งานวิจัยร่วม) พ.ศ. 2555 

- พฤติกรรมการใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในจังหวัดเชียงใหม่ (งานวิจัยร่วม) 
พ.ศ. 2556 

- การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2557 

- การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการละเล่นพื้นบ้าน “บะข่างโว่”               
กรณีศึกษา เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (งานวิจัยร่วม) พ.ศ. 2558 

- พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบรรจุถุงกระดาษของผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง       
จังหวัดเชียงใหม่ (งานวิจัยร่วม) พ.ศ. 2559 
 

 
 




