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This study aims to evaluate a school-based curriculum by using CIPP model 

on the subject area of occupations and technology for grade 4 - 6 students at Wat Nok 

School, Donsak District, Surat Thani Province in terms of context, input, process and 

output. The participants in this study were 6 administrators of Wat Nok School, 6 teachers 

in charge of occupations and technology subject area, 52 grade 4 - 6 students, 9 school 

board members and community leaders, and 52 parents of grade 4 - 6 students. The 

instrument used in this study included a structured interview. The data were analyzed 

and grouped based on CIPP model employing an inductive reasoning, and a 5-point 

rating scale questionnaire. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, 

and standard deviation. 

The findings revealed that 1) the overall aspect of context in terms of suitability 

of the curriculum on the subject area of occupations and technology as perceived by 

the school administrators/supervisors and teachers was at a high level, 2) the overall 

opinion of the school administrators/supervisors and teachers towards the aspect of 

input was at a high level, 3) the overall opinion of the school administrators/ supervisors 

and teachers towards the aspect of process was at a high level, and 4) the overall 

opinion of the school administrators/supervisors towards the output was at a very 

high level whereas the teachers’ opinion was at a high level. According to students’ 



learning achievement, it was found that the average achievement of grade 4 - 6 students 

in academic year 2016 was higher than the stated criteria. Evaluation results in terms 

of desired characteristics of grade 4 - 6 students in 2016 academic year were also higher 

than the stated criteria.  

  

จ 



กิตตกิรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตากรุณาชวยเหลอืและแนะนําจากกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ อาจารย ดร.วัฒนา รัตนพรหม ประธานกรรมการ และอาจารย ดร.กฤษณี       

สงสวัสด์ิ กรรมการที่ใหคําปรึกษาแนะนําในการทําวิทยานิพนธฉบับน้ี นับต้ังแตเน้ือหา การจัดรูปแบบ 

แบบพิมพ เปนตน  

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย ดร.มาลินี บุณยรัตพันธุ รองศาสตราจารย ดร.ภัทราพร      

เกษสังข ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชญาภัทร กี่อาริโย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง และ    

ดร.อารี สาริปา ที่กรุณาเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูอํานวยการโรงเรียน         

ในสังกัดเครือขายโรงเรียนปากแพรก และผูอํานวยการโรงเรียนวัดนอก คณะครูโรงเรียนวัดนอก 

คณะกรรมการสถานศึกษา/ผูนําชุมชน และผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 อําเภอ       

ดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี ที่ใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดถึงเจาหนาที่ทุกฝาย            

ที่อํานวยความสะดวกชวยเหลือในการติดตอประสานงาน ตาง ๆ ที่สําเร็จเสร็จสิ้นไปไดดวยดี 

ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่คอยชวยเหลือช้ีแนะเปนกําลังใจใหซึ่งกันและกัน และผูที่ใหการ

ชวยเหลือและใหกําลังใจแตมิไดกลาวนามในที่น้ีไดทั้งหมดจึงขอขอบพระคุณทุกทานไวในโอกาสน้ีดวย 

สุดทายน้ีที่ลืมเสียมิไดก็คือ ขอขอบคุณครอบครัว ที่เปนกําลังใจดวยดีเสมอมาในการศึกษา

ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตในครั้งน้ี 

คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเกียรติและกตัญู

กตเวทิตาบูชาแด คุณบิดามารดา และผูมีอุปการคุณทุกทาน  

 

จิตรา เผือกสวัสด์ิ 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

 หนา 

บทคัดยอภาษาไทย ..............................................................................................................  ข 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ........................................................................................................  ง 

กิตติกรรมประกาศ ...............................................................................................................  ฉ 

สารบัญ ................................................................................................................................  ช 

สารบัญตาราง ......................................................................................................................  ฌ 

สารบัญภาพ .........................................................................................................................  ฏ 

บทท่ี 

 1 บทนํา .....................................................................................................................  1 

   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา .............................................................  1 

วัตถุประสงคของการวิจัย....................................................................................  4 

ความสําคัญของการวิจัย .....................................................................................  4 

ขอบเขตของการวิจัย ..........................................................................................  4 

กรอบแนวคิดในการวิจัย .....................................................................................  6 

นิยามศัพทเฉพาะ ...............................................................................................  7 

ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัย .............................................................................  8 

2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ............................................................................  10 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตร ..........................................................................  10 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ...........................................  14 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรู 

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ........................................................................  17 

หลักสูตรสถานศึกษา ..........................................................................................  20 

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดนอก พ.ศ. 2553 .........................................   25 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนอก กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ................................................  31 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร .......................................................  35 

การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนอก ........  60 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ .............................................................................................  63 

 



สารบัญ (ตอ) 

 

บทท่ี  หนา 

3  วิธีดําเนินการวิจัย ..................................................................................................  72 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ....................................................................................  72 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย .....................................................................................  73  

การเกบ็รวบรวมขอมูล ........................................................................................  75 

การวิเคราะหขอมลู .............................................................................................  75 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู ...........................................................................  77 

กรอบการประเมิน ..............................................................................................  79 

4  ผลการวิเคราะหขอมูล ...........................................................................................  82 

  ผลการวิเคราะหขอมลู ........................................................................................  82 

5  สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ........................................................................  111 

สรปุผล ...............................................................................................................  111 

อภิปรายผล ........................................................................................................  113 

ขอเสนอแนะ ......................................................................................................  120 

บรรณานุกรม .......................................................................................................................  122 

ภาคผนวก ............................................................................................................................  129 

ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย .......................................................................  130 

ภาคผนวก ข  รายช่ือผูเช่ียวชาญ ................................................................................  134 

ภาคผนวก ค  ตารางแสดงคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ......................................  145 

ภาคผนวก ง  ตารางสรุปการหาคา IOC .....................................................................  150 

ภาคผนวก จ  หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและเก็บขอมูล .......  159 

ภาคผนวก ฉ  คะแนนผลการเรียนและคุณลักษณะ 8 ประการของนักเรียน ................  169 

ภาคผนวก ช  ตารางวิเคราะหอปุนัยของแบบสมัภาษณกรรมการสถานศึกษา 

  และผูปกครองนักเรียน .........................................................................   172 

ประวัติผูทําวิทยานิพนธ ......................................................................................................  179 

  

ซ 



สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หนา 

2.1  ความสัมพันธของการตัดสินใจตามแนวความคิดของ Stufflebeam ...................  56 

3.1  จํานวนประชากรและผูปกครองนักเรียนที่ใชในการวิจัย ......................................  73 

3.2  กรอบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัด         

สุราษฎรธานี โดยใชรูปแบบซปิ ...........................................................................   79  

4.1  สถานภาพของผูบรหิาร/หัวหนากลุมงาน ............................................................   83 

4.2  สถานภาพของกรรมการสถานศึกษา/ผูนําชุมชน .................................................  84 

4.3  สถานภาพของครผููสอน ......................................................................................   85 

4.4 สถานภาพของผูปกครอง ....................................................................................   86 

4.5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเหมาะสมของหลักสูตรสถานศึกษา

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 

โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชรูปแบบซิป ดาน

บริบท จําแนกเปนรายขอ ตามความคิดเห็นของผูบริหาร/หวัหนากลุมงาน .........  87 

4.6  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเหมาะสมของหลักสูตรสถานศึกษา

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 

โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชรูปแบบซิป ดาน

บริบท จําแนกเปนรายขอ ตามความคิดเห็นของครูผูสอน ...................................  88 

4.7 ความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา/ผูนําชุมชนเกี่ยวกับความเหมาะสมของ

หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยใชรูปแบบซิป ดานบริบท เรียงตามความถ่ีของความคิดเห็น .........................  89 

4.8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเหมาะสมของหลักสูตรสถานศึกษา

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 

โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชรูปแบบซิป ดาน

ปจจัยนําเขา จําแนกเปนรายขอ ตามความคิดเห็นของผูบริหาร/หัวหนากลุมงาน  91 

4.9 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเหมาะสมของหลักสูตรสถานศึกษา

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 

โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชรูปแบบซิป ดาน

ปจจัยนําเขา จําแนกเปนรายขอ ตามความคิดเห็นของครผููสอน .........................  94 



สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.10 ความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา/ผูนําชุมชนเกี่ยวกับความเหมาะสมของ

หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยใชรูปแบบซิป ดานปจจัยนําเขา เรียงตามความถ่ีของความคิดเห็น ................  96 

4.11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเหมาะสมของหลักสูตรสถานศึกษา

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 

โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชรูปแบบซิป ดาน

กระบวนการ จําแนกเปนรายขอ ตามความคิดเห็นของผูบรหิาร/หัวหนากลุมงาน 97 

4.12 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเหมาะสมของหลักสูตรสถานศึกษา

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 

โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชรูปแบบซิป ดาน

กระบวนการ จําแนกเปนรายขอ ตามความคิดเห็นของครูผูสอน .........................  98 

4.13 ความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา/ผูนําชุมชนเกี่ยวกับความเหมาะสมของ

หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยใชรูปแบบซิป ดานกระบวนการ เรียงตามความถ่ีของความคิดเห็น ...............  99 

4.14 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเหมาะสมของหลักสูตร

สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที ่

4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชรูปแบบซิป 

ดานผลผลิต จําแนกเปนรายขอ ตามความคิดเห็นของผูบรหิาร/หัวหนากลุมงาน  100 

4.15 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเหมาะสมของหลักสูตรสถานศึกษา

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 

โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชรูปแบบซิป ดาน

ผลผลิต จําแนกเปนรายขอ ตามความคิดเห็นของครผููสอน .................................  101 

4.16 ความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา/ผูนําชุมชนเกี่ยวกับความเหมาะสมของ

หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยใชรูปแบบซิป ดานผลผลติ เรียงตามความถ่ีของความคิดเห็น .......................  102 

ญ 



สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.17 เปรียบเทียบคุณภาพของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยใชรูปแบบซิป จากขอมลูคะแนนของนักเรียนในปการศึกษา 2558 ...............   103 

4.18 เปรียบเทียบคุณภาพของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษา ปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยใชรูปแบบซิป จากขอมลูคะแนนของนักเรียนในปการศึกษา 2559 ...............   104 

4.19 เปรียบเทียบคุณลักษณะ 8 ประการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 

โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชรูปแบบซิป จาก

ขอมูลคะแนนของนักเรียนใน ปการศึกษา 2558 – 2559 ...................................   105 

4.20 ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยีของครู เรยีงตามความถ่ีของความคิดเห็น...............  106 

4.21  ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับความพรอมในการจัดการเรียนการสอน

ของกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรียงตามความถ่ีของความคิดเห็น ...  107 

4.22  ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการสนับสนุนและชวยเหลือโรงเรียน

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เรียงตามความถ่ีของความคิดเห็น .......................................................................  108 

4.23  ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการ

เรียนการสอนในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียน เรียงตาม

ความถ่ีของความคิดเห็น .....................................................................................  109 

4.24  ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการนําความรู และทักษะจากการ

เรียนตามหลักสูตรกลุมสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมาประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันใหสอดคลองกับวิถีชีวิตในชุมชนของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา 

เรียงตามความถ่ีของความคิดเห็น .......................................................................  110 

  

ฎ 



สารบัญภาพ 

 

ภาพท่ี  หนา 

1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย .....................................................................................  6 

2.1  รูปแบบการประเมินของไทเลอร .........................................................................  51 

2.2  การประเมินของโพรวัส.......................................................................................  54 


