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บทคัดยอ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรหัตถกรรมใบลานของ
โรงเรียนรมเกลา  ปราจีนบุรี  โดยใชรูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิป   

กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  ผู อํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน           
รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน   ครูผูสอนหัตถกรรมใบลาน  จํานวน  1  คน  หัวหนากลุม
สาระการเรียนรู  8  กลุมสาระกลุมละ  1  คน  รวม  8  คน   ศึกษานิเทศก  จํานวน  1  คน  ครูภูมิ
ปญญาไทย สาขาศิลปหัตถกรรม  จํานวน 10   คน ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ป
การศึกษา 2549   จํานวน  53 คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2549  จํานวน  53  
คน รวมประชากรทั้งหมด 128  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นซึ่ง
แบงออกเปน 4 ชุด ไดแก ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ  ครูผูสอน
หัตถกรรมใบลาน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8 กลุมสาระ  และศึกษานิเทศก   ชุดที่ 2 เปน
แบบสอบถามครูภูมิปญญาไทย สาขาศิลปหัตถกรรม   ชุดที่ 3 เปนแบบสอบถามผูปกครองนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2549 และชุดที่ 4  เปนแบบสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ปการศึกษา 2549   
 
1)   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
2),3)  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
โดยการหาคารอยละของความถี่  (%)  คาเฉลี่ย ( X )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ
สัมประสิทธิ์การกระจาย  (C.V. ) 

ในการประเมินหลักสูตรเปนการประเมินความคิดเห็นของประชากรเพื่อหาระดับความ
เหมาะสมและคุณภาพ  ผลการประเมินหลักสูตรหัตถกรรมใบลานของโรงเรียนรมเกลา ปราจีนบุรี  
พบวา   ในภาพรวมหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากและคุณภาพอยูในระดับดี    เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา 
     ดานบริบท ไดแก  สภาพแวดลอม  สภาพปญหาและความจําเปนในการเรียนการสอน
หลักสูตรหัตถกรรมใบลาน  ผลการประเมินหลักสูตรดานบริบทพบวา  หลักสูตรมีความเหมาะสม
อยูในระดับมากและคุณภาพอยูในระดับดี 

ดานปจจัยเบื้องตน  ไดแก  เอกสารหลักสูตร  ความพรอมของครูผูสอน ความรูพื้นฐาน
ของผูเรียน  และสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  ผลการประเมินหลักสูตรดาน
ปจจัยเบื้องตนพบวา  หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากและคุณภาพอยูในระดับปานกลาง 

ดานกระบวนการ ไดแก  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ผลการประเมิน
หลักสูตรดานกระบวนการพบวา  หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากและคุณภาพอยูใน
ระดับดี 

ดานผลผลิต  ไดแก  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานหัตถกรรมใบลาน  ทักษะ
ในการปฏิบัติงานดานหัตถกรรมใบลาน  ดานมนุษยสัมพันธ  และบุคลิกภาพ  ตลอดจนเจตคติที่ดี
ดานหัตถกรรมใบลาน  ผลการประเมินหลักสูตรดานผลผลิตพบวา  หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู
ในระดับมากและคุณภาพอยูในระดับดี 
 

ABSTRACT 
The  objective  of  this  study  was  to  evaluate  Bailan  handicraft ’ s  curriculum  of  

Romklao  Prachinburi  school.  In  this  study,  the  CIPP  model  was  used. 
The  subjects were 128 persons  as  population.  They  comprised of  1  school   

director,  1  school  assistant  director,  1 handicraft   teacher  ,  8  learning strand  leaders ,  and  1  
educational  supervisor  ,  10  teachers  of  Thai  wisdom,  53  parents  of  Mathayom  Suksa 1  
students  in  academic  year  2006,  and  53  Mathayom  Suksa 1  students in  academic  year  
2006.  The  questionnaires  used  in  this  study  consisted  of  4  sets : set  1  for   school  director, 
school  assistance  director, handicraft  teacher,  learning strand  leaders and  educational  
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supervisor   , set  2  for  teachers  of  Thai  wisdom,  Set 3  for  parents  of  Mathayom  Suksa 1  
students   in  academic  year  2006,  and  set  4  for Mathayom  Suksa 1  students    in  academic  
year  2006.  The  data  were  collected  and  analyzed  by  a  statistical computer program.  The  
statistics  were  percentage ( %),  means  (X ),  standard  deviation  (S.D.)  and  coefficient  of  
variation  (C.V.). 

In  this  study,  the  researcher  evaluated   Bailan  handicraft ’s  curriculum  used   in   
Romklao  Prachinburi  school  in  cases of  suitability  and  quality.    
 The  Bailan  handicraft ’s  curriculum  was  evaluated  at  high  level  of  suitability  
and   good  level  of   quality.   For  each  aspect,  the  findings  were  as  follows : 

In  aspect  of  contexts  consisting  of  environment ,  problems  and   needs  of  Bailan 
handicraft ’s curriculum  instruction,  the  evaluation  of  the  contexts  were  found  at  the  high  
level  of  suitability  and   good  level  of   quality.  

In  aspect  of  preliminary  factors  consisting  of  curriculum  document,  the  readiness  
of  teachers,  the  prior  knowledge  of  student,  and  the  convenience of  instructional  facility,  
the  evaluation  of  preliminary  factors  were  found  at  the  high  level  of  suitability  and   
medium  level  of   quality.  

In  aspect  of  process  consisting  of   instruction,  the  evaluation  of  process  were  
found  at  the  high  level  of  suitability  and   good  level  of   quality.  

 In  aspect  of  product  consisting  of  knowledge  and  capability  in  performance  of  
Bailan’s  handicraft,  skills,  relationship,  student’s  characteristics,  and  attitude  forward  to  
products  from  Bailan’s  handicraft,  the  evaluation  of  product were  found  at  the  high  level  
of  suitability  and   good  level  of   quality.  
 
ความสําคัญของปญหา 

โรงเรียนรมเกลา  ปราจีนบุรี  ไดใชหลักสูตรหัตกรรมใบลาน  คร้ังแรกเมื่อ  พ.ศ. 2543 
จนถึง  พ.ศ. 2548  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน     แตยังไมเคยมีการ
ประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองทําหลังจากไดทําการใชหลักสูตรไปแลว
ระยะหนึ่ง  เพื่อตัดสินคุณคาหรือคุณภาพของหลักสูตรวาเหมาะสมหรือดีเพียงใด 

ดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนนี้ จึงทําใหผูวิจัยในฐานะที่เปนผูใชหลักสูตร
หัตถกรรมใบลาน  โรงเรียนรมเกลา  ปราจีนบุรี  ในการปฏิบัติงานโดยตรงสนใจที่จะประเมิน
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หลักสูตรหัตถกรรมใบลานโดยประยุกตใชแบบจําลองซิป (CIPP Model )  ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งใน
การประเมินหลักสูตรเชิงระบบ  เพื่อจะทําใหทราบถึงคุณภาพของหลักสูตรและขอบกพรองตางๆ  
อันจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขหลักสูตรดังกลาว  ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ในโอกาสตอไป 
 
คําสําคัญ   
 การประเมินหลักสูตร      
     
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

ระดับคุณภาพของหลักสูตรหัตถกรรมใบลาน  โรงเรียนรมเกลา  ปราจีนบุรี  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  เปนอยางไร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อประเมินหลักสูตรหัตถกรรมใบลาน  โรงเรียนรมเกลา  ปราจีนบุรี  โดยประยุกตใช
แบบจําลองซิป ( CIPP Model )   ประเมินสิ่งตอไปนี้ 

1.2.1  บริบท (Context  Evaluation)  
1.2.2  ปจจัยเบื้องตน  (Input  Evaluatiom) 
1.2.3  กระบวนการ (Process  Evaluation) 
1.2.4  ผลผลิต (Product  Evaluation) 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ  ผูอํานวยการ   รองผูอํานวยการ  ครูผูสอนหัตถกรรมใบลาน  
หัวหนากลุมสาระ   วิชา  8  กลุมสาระ  และศึกษานิเทศก   จํานวน  12  คน  ครูภูมิปญญาไทย  ดาน
ศิลปหัตถกรรม  จํานวน  10  คน  ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ปการศึกษา  2549   
จํานวน  53  คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ปการศึกษา  2549  จํานวน  53  คน  รวมทั้งสิ้น  
128  คน  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัความคิดเหน็ของความเหมาะสม  
ของหลักสูตรหัตถกรรมใบลาน  โรงเรียนรมเกลา  ปราจีนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ปราจีนบุรี 
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 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ  คารอยละ  คาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคา
สัมประสิทธิ์การกระจาย 
 
ผลการวิจัย 

ผลการประเมินหลักสูตรหัตถกรรมใบลานของโรงเรียนรมเกลา ปราจีนบุรี  ในภาพรวม
เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากทุกดาน  และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี  
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผลการประเมินหลักสูตรของผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ  ครูผูสอนหัตถกรรมใบลาน  
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ   และศึกษานิเทศก 

1.  ดานบริบท คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานบริบทในภาพรวม เห็นดวยวาหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยูในระดับ   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี   

2.  ดานปจจัยเบื้องตน  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานปจจัยเบื้องตน ในภาพรวม เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี   

3.  ดานกระบวนการ  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานกระบวนการ ในภาพรวม เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง  

4.  ดานผลผลิต  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานผลผลิต ในภาพรวม  เห็นดวยวาหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยูในระดับ   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี   

ผลการประเมินหลักสูตรของครูภูมิปญญาไทย ดานศิลปหัตถกรรม 
1.  ดานบริบท  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานบริบท ในภาพรวม  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี   
2.  ดานปจจัยเบื้องตน  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานปจจัยเบื้องตน ในภาพรวม  เห็นดวยวา

หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง 
3. ดานกระบวนการ  คาเฉล่ียความคิดเห็นดานกระบวนการ ในภาพรวม  เห็นดวยวา

หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี   
4.  ดานผลผลิต  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานผลผลิต ในภาพรวม เห็นดวยวาหลักสูตรมี

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี   
ผลการประเมินหลักสูตรของผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2549 
1.  ดานบริบท  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานบริบท ในภาพรวม  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความ

เหมาะสมอยูในระดับ   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง 
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2.    ดานปจจัยเบื้องตน  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานปจจัยเบื้องตน ในภาพรวม  เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับ   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี   

3.  ดานกระบวนการ  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานกระบวนการ ในภาพรวม เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี   

4.   ดานผลผลิต  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานผลผลิต ในภาพรวม  เห็นดวยวาหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง  

ผลการประเมินหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2549 
1.  ดานบริบท  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานบริบท ในภาพรวม เห็นดวยวาหลักสูตรมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี                                                                                   
2.  ดานปจจัยเบื้องตน  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานปจจัยเบื้องตน ในภาพรวม เห็นดวยวา

หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง  
3.  ดานกระบวนการ คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานกระบวนการ ในภาพรวม เห็นดวยวา

หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี   
4.  ดานผลผลิต  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานผลผลิต ในภาพรวม  เห็นดวยวาหลักสูตรมี

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง   
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรหัตถกรรมใบลาน โรงเรียนรมเกลา 
ปราจีนบุรี   มีขอพบเห็นที่ผูวิจัยเห็นวานาสนใจและควรนํามาอภิปรายดังนี้ 

ผลประเมินหลักสูตรหัตถกรรมใบลานของผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ  ครูผูสอน
หัตถกรรมใบลาน  หัวหนากลุมสาระวิชา 8 กลุมสาระ  และศึกษานิเทศก 

1.  ดานบริบท คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานบริบท  ในภาพรวม  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เกี่ยวกับ หลักสูตรมีความสอดคลองกับสภาพ
ของสังคม และเศรษฐกิจ และการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความจําเปนในการเรียนการสอน เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับ
แรก   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการกําหนดจุดมุงหมายของ
หลักสูตร อาจจะตองนําภารกิจตางๆ มาใชในการพิจารณา จึงทําใหจุดมุงหมายของหลักสูตรมีความ
สอดคลอง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ โฆษิต  ศิริสวัสดิ์ (2544 : 88) กลาววาจุดมุงหมายของ
หลักสูตรที่ดีควรมีลักษณะสําคัญคือจะตองชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนจากการศึกษามากที่สุด ไม
วาดานความรู ความเขาใจ  ทักษะ และเจนคติ อยางไรก็ตามแต หลักสูตรเปนการถายทอดความรู 
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ทักษะ เจตคติ ตอ นักเรียน ใหตระหนักและเล็งเห็นคุณคาในการอนุรักษและสืบทอดหัตถกรรมใบ
ลาน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ โฆษิต  ศิริสวัสดิ์ (2544 : 88) กลาววาจุดมุงหมายของหลักสูตรที่
ดีควรมีลักษณะสําคัญคือจะตองชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนจากการศึกษามากที่สุด ไมวาดาน
ความรู ความเขาใจ  ทักษะ และเจตคติ อีกเชนกัน 

2.  ดานปจจัยเบื้องตน  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานปจจัยเบื้องตน  ในภาพรวม  เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เกี่ยวกับ  จุดมุงหมายของ
หลักสูตรทําใหนักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานดานหัตถกรรมใบลาน และการจัดเนื้อหาของงาน
หัตถกรรมใบลานตาง  ๆ ในโครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสม  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
การกําหนดหลักสูตร ผูบริหารใหจัดสิ่งอํานวยสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ ทัศนีย ศุภเมธี (เอกสารประกอบการเรียนการสอน : 10 (ขอ) กลาววา หลักสูตรเปน
แผนการดําเนินการของผูบริหารการศึกษาที่จะตองอํานวยใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอน 
ตลอดจนการประเมินผลใหเปนไปตามนโยบายในการจัดการศึกษาของรัฐ 

3.  ดานกระบวนการ คาเฉล่ียความคิดเห็นดานกระบวนการ  ในภาพรวม  เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เกี่ยวกับ  นักเรียนมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอน เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก   
และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูสอนตองการที่จะใหผูเรียนไดฝก
ปฏิบัติดวยตนเองเพื่อจะไดมีทักษะเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีความรอบคอบและความสุขุม  ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ  เนาวรัตน  อันทรบุตร  (  2545  :  100  )  กลาววา  ปจจุบันเขาสูยุคปฏิรูปการศึกษาโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญเนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อใหเกิดทักษะซึ่งทางกรมอาชีวศึกษาเนน
นโยบายที่ครูผูสอนจะตองปฏิบัติและรายงานผล 

4.  ดานผลผลิต  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานผลผลิต  ในภาพรวม    เห็นดวยวาหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เกี่ยวกับ นักเรียนมีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานดานหัตถกรรมใบลาน และนักเรียนมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนได เห็น
ดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก  และหลักสูตรมีคุณภาพอยูใน
ระดับดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดหลักสูตรมีความเหมาะสมในการดํารงชีวิต ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ ทาบา (Taba 1962 : 4) กลาววา หลักสูตร หมายถึง ประสบการณทุกอยางที่โรงเรียนจัด
ใหแกนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการดํารงชีวิต ในสังคมปจจุบันไดอยางมี
ความสุข 
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ผลการประเมินหลักสูตรหัตถกรรมใบลานของครูภูมิปญญาไทย   ดานศิลปหัตถกรรม 
1.  ดานบริบท  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานบริบท ในภาพรวม   เห็นดวยวาหลักสูตรมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ  การจัดทําหลักสูตรสะทอนถึง
ความสําคัญของการพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ  และหลักสูตรมีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอม
และภูมิประเทศที่ประกอบดวยตนลานในชุมชน  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากเปนอันดับแรก  และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ หลักสูตรเปน
แนวทางที่ครูผูสอนและผูบริหารมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ทัศนีย ศุภเมธี 
(เอกสารประกอบการสอน : 10 ขอ 4 ) กลาววา หลักสูตรเปนแนวทางในสูการปฏิบัติงานของครู 
เพราะหลักสูตรจะเสนอแนะจุดมุงหมาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
เรียนการสอน ซ่ึงครูควรปฏิบัติตามอยางจริงจัง 

2.  ดานปจจัยเบื้องตน  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานปจจัยเบื้องตน ในภาพรวม เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ จุดมุงหมายของ
หลักสูตรทําใหผูเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานดานหัตถกรรมใบลาน เห็นดวยวาหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะ นักเรียนมีความรู     ทักษะ     และเจตคติที่ดีตอหลักสูตร  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด ทศันยี 
ศุภเมธี  ( เอกสารประกอบการสอน : 10 ขอ 7 ) กลาววา    หลักสูตรจะเปนตัวกําหนด แนวทางการ
ใหความรู ทักษะ เจตคติ ตลอดจน ความสามารถของผูเรียนที่จะเปนประโยชนตอสังคมอันเปนการ
พัฒนากําลังคน ไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติใหไดผลดี 

3. ดานกระบวนการ คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานกระบวนการ ในภาพรวม เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ นักเรียนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาหัตถกรรมใบลาน เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
เปนอันดับแรก และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ จุดประสงคของการเรียน
มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ธํารง บัวศรี (2532 : 8 ขอ 2  ) กลาวา 
จุดประสงคของการเรียนการสอน คือส่ิงที่ตองการใหผูเรียนเกิดความรู หลังจากที่เรียนจบเนื้อหา
สาระในวิชาที่กําหนดให 

4.  ดานผลผลิต  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานผลผลิต ในภาพรวม เห็นดวยวาหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ นักเรียนมีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานดานหัตถกรรมใบลาน   เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปน
อันดับแรก และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดทําหลักสูตรไดมีการ
วางแผนไวลวงหนา   และวัตถุประสงคที่ชัดเจน     ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ   สงัด    อุทรานันท  
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(2532 : 16 ขอ 2) กลาวา หลักสูตรประกอบดวยประสบการณทางการเรียน ซ่ึงไดวางแผน
ไวลวงหนา เพื่อมุงหวังจะใหเด็กไดเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ตองการ 

ผลการประเมินหลักสูตรของผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2549 
1.  ดานบริบท  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานบริบท ในภาพรวม  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ  หลักสูตรมีความสอดคลองกับงาน
หัตถกรรมใบลานของชุมชน  และหลักสูตรมีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอมและภูมิประเทศ
ประกอบดวยตนลานในชุมชน  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับ
แรก  และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การสรางหลักสูตรไดมีการ
วางแผนเปนขั้นตอน เพื่อใหสงเสริมแนวทางไดอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ กัญญา  หาญ
เดนศิริกุล (2543 : 79) กลาววา  จุดมุงหมายของหลักสูตรมีความเหมาะสมดี  ซ่ึงเปนเครื่องมือ
ช้ีใหเห็นวาจุดมุงหมายของหลักสูตรมีความสําคัญ  เพราะไดกําหนดขึ้นโดยอาศัยเกณฑตางๆ  ใน
การพิจารณาเปนอยางดี  เพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาการศึกษา  และ  สงัด อุทรานันท (2532 : 16 
ขอ 1 ) กลาววา หลักสูตร คือ ส่ิงที่สรางขึ้นในลักษณะรายวิชา ซ่ึงประกอบดวย เนื้อหาสาระ ที่ไดจัด
เรียงลําดับความยากงาย หรือเปนขั้นตอนอยางดีแลว 

2.  ดานปจจัยเบื้องตน  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานปจจัยเบื้องตน ในภาพรวม  เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ นักเรียนมีความพรอม
ดานรางกายและจิตใจ และสติปญญา และนักเรียนเห็นความสําคัญของงานดานหัตถกรรมใบลาน   
เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก  และหลักสูตรมีคุณภาพอยูใน
ระดับดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ อุปกรณในการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนมีความ
พรอมทางดานรายกายและจิตใจ และเห็นความสําคัญของการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
ธํารง บัวศรี (2532 : 8 ขอ 5) กลาววา วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน หมายถึงเครื่องมือ 
เครื่องใช รวมทั้งอุปกรณโสตทัศนศึกษาที่ชวยสงเสริมสุขภาพ และประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
สงผลใหนักเรียนมีความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ 

3.  ดานกระบวนการ  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานกระบวนการ ในภาพรวม  เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจาณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ นักเรียนมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอน  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก  
และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ครูผูสอนไดกําหนดแนวการเรียนการ
สอนที่ชัดเจน ทําใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ เนาวรัตน  อันทรบุตร  (2545  :  100)  กลาววา  ปจจุบันเขาสูยุคปฏิรูปการศึกษาโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญเนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อใหเกิดทักษะซึ่งทางกรมอาชีวศึกษาเนน



 10

นโยบายที่ครูผูสอนจะตองปฏิบัติและรายงานผล  และ  กาญจนา  คุณารักษ (2527 : 7 ขอ 1 ) กลาว
วาวัตถุประสงค จะเปนแนวทางในการเรียนการสอนทําใหผูสอนรูวาจะตองสอนเนื้อหาอะไร สอน
ใหแกใคร สอนทําไม มีวัตถุประสงคอยางไร และจะมีวิธีการสอนและการประเมินอยางไร  

4.   ดานผลผลิต คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานผลผลิต ในภาพรวม เห็นดวยวาหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ นักเรียนมีความรูความสามรถใน
การปฏิบัติงานดานหัตถกรรมใบลาน และนักเรียนสามารถนําผลงานจัดแสดงในโรงเรียนและตอ
ชุมชนดวยความภาคภูมิใจ  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก 
และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การสอนเนื้อหาตามที่หลักสูตร
กําหนดดวยการใชวิธีการสอนแบบตางๆ เพื่อใหผูเรียนประสบผลสําเร็จ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของ กาญจนา คุณารักษ (2527 : 7 ขอ 3)  วิธีการสอน และการจัดดําเนินการ คือ การแปลง
วัตถุประสงคของหลักสูตรไปสูการสอน เนื้อหาวิชาตามที่หลักสูตรกําหนดดวยการใชวิธีการสอน
แบบตางๆ เพื่อใหผูเรียนประสบความสําเร็จ มีความรู สมรรถภาพ ทักษะ เจตคติ และคุณสมบัติ
ตามที่หลักสูตรกําหนด 

ผลการประเมินหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2549 
1.  ดานบริบท  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานบริบท ในภาพรวม  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ หลักสูตรเปนการถายทอดความรู 
ทักษะและเจนคติ ตอนักเรียนใหตระหนักและเล็งเห็นคุณคาในการอนุรักษและสืบทอดหัตถกรรม
ใบลาน เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก และหลักสูตรมี
คุณภาพอยูในระดับดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ หลักสูตรไดกําหนดแนวทางอยางชัดเจน ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของทัศนีย ศุภเมธี (เอกสารประกอบการสอน : 10 ขอ 7) กลาววา หลักสูตรเปน
ตัวกําหนดทางการใหความรู ทักษะ เจนคติ ตลอดจน ความสามรถของผูเรียนที่จะเปนประโยชนตอ
สังคมอันเปนการพัฒนากําลังคน  ไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติใหไดผลดี 

2.  ดานปจจัยเบื้องตน  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานปจจัยเบื้องตน ในภาพรวม เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ จุดมุงหมายของ
หลักสูตรทําใหนักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานดานหัตถกรรมใบลาน  และมีวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือมีเพียงพอ และเหมาะสม เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับ
แรก และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ อุปกรณในการเรียนการ
สอน มีประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนมีความพรอมทางดานรายกายและจิตใจ และเห็นความสําคัญ
ของการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ทัศนีย ศุภเมธี (เอกสารประกอบการสอน : 10 ขอ 7) 
กลาววา หลักสูตรจะเปนตัวกําหนด แนวทางการใหความรู ทักษะ เจตคติ ตลอดจน ความสามารถ
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ของผูเรียนที่จะเปนประโยชนตอสังคมอันเปนการพัฒนากําลังคน ไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติใหไดผลดี  และธํารง บัวศรี (2532 : 8 ขอ 5) กลาววา วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียน
การสอน หมายถึงเครื่องมือ เครื่องใช รวมทั้งอุปกรณโสตทัศนศึกษาที่ชวยสงเสริมสุขภาพ และ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน สงผลใหนักเรียนมีความพรอมทั้งดานรายกายและจิตใจ 

3.  ดานกระบวนการ  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานกระบวนการ ในภาพรวม เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ นักเรียนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาหัตถกรรมใบลาน และนักเรียนนําความรูที่ไดรับไปใชในการพัฒนางานดาน
หัตถกรรมใบลาน เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก และ
หลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนมีความรูความเขาใจถึงจุดหมาย ของ
หลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธํารง บัวศรี (2532 : 6) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา 
หลักสูตร คือ แผนซึ่งไดออกแบบจัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหาสาระกิจกรรม
ประมวลประสบการณในแตละโปรแกรมการศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานตางๆ ตามจุด
มุงหมายที่กําหนดไว 

4.  ดานผลผลิต  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานผลผลิต ในภาพรวม  เห็นดวยวาหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ  นักเรียนมีความรูความสามรถใน
การปฏิบัติงานดานหัตถกรรมใบลาน  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปน
อันดับแรก และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนการกําหนดยุทธศาสตร
ทางการเรียนการสอน มีการพัฒนาความรูความเขาสงผลใหเกิดความรวมมือ ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของภิญโญ สาธร (2514) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา หลักสูตรหมายถึง บรรดา
ประสบการณทั้งปวง ที่โรงเรียนจัดใหแกนักเรียนไดมีความรู และพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่
โรงเรียนปรารถนา 
 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเร่ือง การประเมินหลักสูตรหัตถกรรมใบลาน โรงเรียนรมเกลา ปราจีนบุรี 
ทําไหไดขอเสนอแนะดังนี้  

1.  ควรมีการประชุมรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชนใหมากเพื่อใหผูเกี่ยวของได
กําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนา หลักสูตรเพื่อใหมีความเหมาะสม และเปนประโยชนตอการ
เรียนการสอน แกนักเรียนโรงเรียนรมเกลา ปราจีนบุรี มากยิ่งขึ้น 
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2.  หลักสูตรควรปรับปรุงใหทันสมัยตามความเจริญกาวหนาของดานเทคโนโลยี เพราะ
ปจจุบันความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีมีมากขึ้น ดังนั้นเพื่อประโยชนในการเรียนรูควรจัดครู
และผูเกี่ยวของเขารับการอบรม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.  การจัดการเรียนการสอนควรเพิ่มเนื้อหาที่ชัดเจนเขาใจงายและสามารถปฏิบัติได
ถูกตอง 

4.  ควรมีการใหครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของไดไปศึกษาดูงานยังสถานที่ตางๆเกี่ยวกับภูมิ
ปญญาทองถ่ินงานหัตถกรรมตามชุมชนอื่น  เพื่อใหเกิดแนวคิดที่แปลกใหมในการพัฒนางานของตน 

5.  วัสดุ อุปกรณ ตางๆ จําเปนที่จะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงใหมีความเพียงพอและ
ทันสมัยอยูเสมอ เนื่องจากเทคโนโลยีดานหัตถกรรมเจริญมากขึ้น เพื่อเปนประโยชนตอผูเรียนจะได
เกิดทักษะ และมีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติงานไดดี 
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