
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถด าเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้อง มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 
2. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
3. เทคนิคการฝึกอบรม 
4. คุณค่าของของเล่นพื้นบ้าน 
5. การถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 
6. การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
7. ประเภทของหนังสือ 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหนังสือการ์ตูน 
9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฝึกอบรม 
10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับของเล่นพื้นบ้าน 
 

1. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 
 
การสร้างหลักสูตร คือ การก าหนดเค้าโครงหรือหัวข้อ และรายละเอียดของเนื้อหาที่จะ 

สอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (บรรพต  สุวรรณประเสริฐ, 2544: 14) ดังนั้นการสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรม (Curriculum construction) จึงเกี่ยวข้องกับการก าหนดหัวข้อ เนื้อหา วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม วิธีการประเมินผล เทคนิค และสื่อการเรียนการสอน รวมถึงระยะเวลาของ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม หมายถึง ความตั้งใจหรือความคาดหวังที่ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับผู้เข้าอบรม หรือองค์การ และผลกระทบเชิงบวกหลังจากผู้เข้าอบรมกลับไปปฏิบัติงาน 
(Dessler, 2002: 137) วัตถุประสงค์จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตของหัวข้อ 
เนื้อหา และกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องบรรจุลงในหลักสูตรได้อย่างเหมาะสมต่อไป โดยทั่วไปการ
เขียนวัตถุประสงค์จะมีอยู่ 3 รูปแบบคือ เน้นที่ผลผลิต เน้นที่ผลกระทบ และเน้นที่การแก้ปัญหา 
มีรายละเอียดดังนี้ (เพ็ญจันทร์  สังข์แก้ว, 2544: 63-65) 

1. วัตถุประสงค์ที่เน้นผลผลิต ผลผลิตของการฝึกอบรม คือ พฤติกรรมการ เรียนรู้ของ  
ผู้เข้าอบรมที่เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งพฤติกรรมด้านเรียนรู้ได้เป็น 
3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถทางความรู้ ความคิด หรือสติปัญญา 
เช่น ความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า เป็นต้น 
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ด้านจิตพิสัย เป็นพฤติกรรมทางด้านความรู้สึก อารมณ์ หรือจิตใจ เช่น สนใจ ตระหนัก ซาบซึ้ง 
เห็นคุณค่า ทัศนคติ เป็นต้น และด้านทักษะพิสัย เป็นพฤติกรรมด้านการปฏิบัติ ได้แก่ การ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น การพิมพ์ดีด การเขียน การขับรถยนต์ การถ่ายภาพ  เป็นต้น  

2. วัตถุประสงค์ เน้นที่ผลกระทบ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรม หมายถึง 
ประโยชน์ที่องค์การพึงจะได้รับจากการฝึกอบรมตามหลักสูตร ดังนั้นการเขียนวัตถุประสงค์ใน
ลักษณะนี้จึงเป็นการบอกประโยชน์ที่องค์การจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม เช่น เพ่ือ
พัฒนางานด้านการให้บริการขององค์การให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีและความสามัคคีในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3. วัตถุประสงค์ที่เน้นที่การแก้ปัญหา การเขียนวัตถุประสงค์เน้นการแก้ปัญหา เป็นการ
ระบุว่าเมื่อฝึกอบรมแล้วจะสามารถแก้ปัญหาด้านใดของหน่วยงานได้บ้าง เช่น เพ่ือลดจ านวน
อุบัติเหตุในการท างาน เพ่ือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดและล่าช้า เป็นต้น 

หัวข้อและเนื้อหา หมายถึง เนื้อหาสาระ (Content) ที่เป็นความรู้ และประสบการณ์ที่
จัดเตรียมไว้ส าหรับผู้เข้าอบรม โดยคาดว่าจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ 
ทัศนคติตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม วิธีก าหนดหัวข้อและเนื้อหาสามารถท าได้โดยการน า
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกหัวข้อและเนื้อหาที่
เหมาะสม อันจะท าให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

เมื่อก าหนดหัวข้อและเนื้อหาของหลักสูตรแล้ว จะก าหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อ
ว่าต้องการให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ มีทักษะ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือทัศนคติในลักษณะ
อย่างไรภายหลังจากฝึกอบรมในหัวข้อนั้นแล้ว โดยทั่วไปมักจะเขียนวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อ
ให้เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral objective) ซึ่งเป็นความคาดหวังต่อผู้เข้าอบรม
ในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง กล่าวคือ ระบุอย่างชัดเจนว่าต้องการจะให้ท าอะไรได้หลังจากจบ
เนื้อหาของหัวข้อนั้นแล้ว 

เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละหัวข้อแล้ว ขั้นต่อไปจะเป็นการพิจารณา
วิธีการประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมที่เหมาะสม  การประเมินการเรียนรู้ หมายถึง การ
ตรวจสอบว่าผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ หรือมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติตาม
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไม่ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ อาทิเช่น แบบบันทึกการสังเกต แบบ
สัมภาษณ์ แบบทดสอบ และแบบสอบถามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกันก็ได้
เพ่ือให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจก าหนดให้มีการประเมินทุกหัวข้อ หรือประเมิน
หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมเพียงครั้งเดียว หรือประเมินก่อนและหลังการฝึกอบรมก็ได้ 
โดยทั่วไปสิ่งที่ต้องค านึงถึงในการประเมินการเรียนรู้ ได้แก่ (เพ็ญจันทร์  สังข์แก้ว, 2544,: 71-72) 

1. การพิจารณาสิ่งที่ต้องประเมินว่าจะประเมินเรื่องอะไร หรือประเด็นใดบ้าง 
2. การพิจารณาผู้ให้ข้อมูล เป็นการก าหนดตัวบุคคลที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลในระหว่างการ

ประเมิน เช่น ผู้เข้าอบรม วิทยากร ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม เป็นต้น 
3. การพิจารณาระยะเวลาการประเมิน เป็นการก าหนดว่าจะประเมินช่วงเวลาใด และ

ประเมินกี่ครั้ง 
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4. การพิจารณาวิธีการและเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการประเมิน  
เทคนิคการฝึกอบรม หมายถึง เครื่องมือหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าอบรม และระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน
เอง เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติตามวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม (ชูชัย  สมิทธิไกร, 2548: 172) การเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรม และสื่อการสอนที่
สอดคล้องเหมาะสมกับหัวข้อ เนื้อหา และวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อในหลักสูตรย่อมส่งผลดี
ต่อการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม ดังนั้นวิทยากร และผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมต้องพิจารณาร่วมกัน
ว่าวัตถุประสงค์แท้จริงของการฝึกอบรมคืออะไร ต้องการให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ด้านใด แล้ว
จึงเลือกเทคนิคที่จะช่วยสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้มากที่สุด (สายสอางค์  แกล้ว
เกษตรกรณ์, 2545: 104) จากผลการวิจัยของบุญเลิศ ไพรินทร์และคณะระบุว่าถ้าจ าเป็นต้องใช้
เทคนิคการฝึกอบรม 2 หรือ 3 เทคนิคประกอบกัน เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ของการฝึกอบรมที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ หรือ
ทัศนคติ เทคนิคการบรรยายเป็นหนึ่งในเทคนิคที่นิยมน ามาใช้ร่วมกับเทคนิคอ่ืนเสมอ (บุญเลิศ  
ไพรินทร์, 2547: 517) 

ระยะเวลาของหัวข้อ หมายถึง ก าหนดช่วงเวลาที่จะท าให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ ทัศนะ และความสามารถ จนกระทั่งเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อนั้น
ระยะเวลาของหลักสูตร หมายถึง ก าหนดช่วงเวลาที่จะท าให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
ทัศนะ และความสามารถ จนกระทั่งเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม (สมชาติ  
กิจยรรยง, 2544: 49) การก าหนดระยะเวลาสามารถท าได้โดยประมาณการว่าต้องใช้เวลานาน
เท่าใด จึงจะสามารถจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาทั้งหมดจนครบ โดยใช้เทคนิคและสื่อตามที่
ก าหนด เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อและหลักสูตร ทั้งนี้ให้รวมเวลาที่จะใช้ส าหรับ
ด าเนินการประเมินการเรียนรู้ด้วย โดยอาจประมาณเวลาของแต่ละหัวข้อแล้ว รวมเวลาทั้งหมด
เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมของทั้งหลักสูตรฝึกอบรม 

 
2. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม 

 
การประเมินผลโครงการฝึกอบรม มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการฝึกอบรม ช่วย

ให้ทราบว่าผลการฝึกอบรมเป็นอย่างไร บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด  คุ้มค่า
หรือไม่ รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนเป็นการรวบรวมข้อมูลที่จะ
น ามาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการฝึกอบรมในโอกาสต่อไป (นิรันดร์  จุลทรัพย์, 2547 : 244) การ
ประเมินผลโครงการฝึกอบรมจัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการฝึกอบรม ซึ่งจะช่วยให้
ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงผลส าเร็จของการจัดฝึกอบรม ในแง่การบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกอบรม ผลที่
ได้รับจากการฝึกอบรม รวมถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น หัวข้อและเนื้อหาในหลักสูตร 
กิจกรรม วิทยากร สถานที่ เวลา และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม เป็นต้น ดังนั้นการประเมินผล
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โครงการฝึกอบรมจึงเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนการด าเนินงาน ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะ
เป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งถัดไป 

เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลโครงการฝึกอบรมโดยทั่วไป ได้แก่ แบบบันทึกการ
สังเกต (Observation form) เหมาะส าหรับใช้ประเมินพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม แบบสัมภาษณ์ 
(Interview form) เหมาะส าหรับใช้ประเมินความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกนึกคิดในใจของผู้
เข้าอบรม รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการสอบถามพฤติกรรมต่างๆ ของผู้ เข้าอบรม แบบทดสอบ 
(Testing) เหมาะส าหรับใช้ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถทางสติปัญญาของผู้เข้า
อบรม และแบบสอบถาม (Questionnaire) เหมาะส าหรับใช้ประเมินความรู้สึกนึกคิดในใจของผู้
เข้าอบรม 
 การประเมินผลโครงการฝึกอบรมในปัจจุบันสามารถจ าแนกออกเป็น 4 รูปแบบ คือ การ
ประเมินก่อนและหลังการฝึกอบรม (Pretraining and posttraining) การประเมินหลังการ
ฝึกอบรม (Posttraining) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
(Experimental group and control group) และการประเมินโดยใช้มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน (Standard of performance) มีรายละเอียดดังนี้ (สุภาพร  พิศาลบุตร และยงยุทธ  
เกษสาคร, 2546: 156-157) 

1. การประเมินก่อนและหลังการฝึกอบรม การประเมินรูปแบบนี้ได้รับความนิยมอย่าง
มากเพราะท าได้ไม่ยาก โดยท าการประเมินก่อนที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก
วิทยากร (Pre-test) แล้วเก็บผลการประเมินไว้ เพ่ือเปรียบเทียบกับการประเมินซ้ าอีกครั้ง
หลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรม (Post-test) ท าให้ทราบว่าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ
ก่อนและหลังของผู้เข้าอบรมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ดีขึ้น เท่าเดิม หรือแย่ลง  

2. การประเมินหลังการฝึกอบรม การประเมินรูปแบบนี้มีความน่าเชื่อถือต่ า และขาด
ความแน่นอนในการสรุปผลการฝึกอบรม เพราะไม่ได้ด าเนินการประเมินก่อนการฝึกอบรม จึงไม่
มีเกณฑ์ที่จะน ามาใช้เปรียบเทียบ ท าให้ไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าอบรมแต่ละคน ดังนั้นการใช้แบบทดสอบจึงไม่เหมาะในกรณีนี้ การ
ประเมินผลหลังการฝึกอบรมเพียงครั้งเดียวควรใช้แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์จะมีความ
เหมาะสมมากกว่า  

3. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม เป็นการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลอง (กลุ่มของผู้เข้าอบรม) กับกลุ่มควบคุม (กลุ่มที่
ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม) สามารถท าได้ทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรมกล่าวคือ ประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติก่อนเข้ารับการฝึกอบรมจากทั้ง 2 กลุ่ม แล้วส่งกลุ่มทดลองเข้า
รับการฝึกอบรม ในขณะที่กลุ่มควบคุมจะไม่ได้รับการฝึกอบรม หลังจากกลุ่มทดลองได้รับการ
ฝึกอบรมแล้ว จะท าการประเมินทั้ง 2 กลุ่มอีกครั้งหนึ่งเพ่ือหาความแตกต่างก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมของทั้ง 2 กลุ่ม ท าให้สามารถประเมินผลความส าเร็จของโครงการฝึกอบรมได้อย่าง
ชัดเจน  
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 ในทางตรงข้ามอาจประเมินผลหลังการฝึกอบรมเพียงครั้งเดียวจากทั้ง 2 กลุ่ม แต่
ข้อเสียของวิธีนี้คือ ไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าเป็นผลมาจากโครงการฝึกอบรมจริง เพราะ
ไม่ทราบข้อมูลก่อนการฝึกอบรมของกลุ่มทดลอง ท าให้ไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่อย่างไร  

4. การประเมินโดยใช้มาตรฐานในการปฏิบัติงาน เริ่มต้นจากการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานในการปฏิบัติงานไว้ก่อนล่วงหน้า และหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว จะ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรมว่าเป็นอย่างไร สูงกว่า เท่ากับ หรือต่ ากว่ามาตรฐาน 
ซึ่งหากพบว่าสามารถท าได้ต่ ากว่ามาตรฐาน (โดยมาตรฐานที่ก าหนดมีความถูกต้องเหมาะสมไม่
สูงเกินไปจนไม่สามารถท าได้) ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นที่น่าจะเป็นไปได้ คือ การฝึกอบรมไม่ได้
ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าอบรมแต่อย่างใด เนื่องจากเข้ารับการฝึกอบรม
แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถท าได้เท่ากับ หรือสูงกว่ามาตรฐานซึ่งถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ าในการปฏิบัติงาน 
แต่ในทางตรงข้ามหากสามารถท าได้สูงกว่ามาตรฐาน ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคือเป็นผลมาจากการ
ฝึกอบรม เป็นต้น 

 
3. เทคนิคการฝึกอบรม 
 

จิรวรรณ  บุญมี (2559: 106, 111) กล่าวว่า เทคนิคการฝึกอบรม หมายถึง วิธีการต่างๆ 
ที่วิทยากรน ามาใช้ถ่ายทอดความรู้  ทักษะ และทัศนคติให้แก่ผู้เข้าอบรม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

การบรรยาย (lecture) และการสาธิต (demonstration) เป็นเทคนิคการฝึกอบรมที่
เน้นบทบาทวิทยากร หมายถึง วิธีการที่วิทยากรเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการวางแผน ถ่ายทอด
เนื้อหา และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างการฝึกอบรม โดยผู้เข้าอบรมมีบทบาทน้อยมาก 
เหมาะส าหรับผู้เข้าอบรมที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในเรื่องที่อบรม  

 
การบรรยายเป็นวิธีสอนโดยการพูด บอก เล่า ชี้แจง ขยายความให้ละเอียด อธิบาย 

ถ่ายทอดเนื้อหา ความรู้ เหตุการณ์ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ประสบการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ซึ่ง
ผู้บรรยายจะเป็นฝ่ายเตรียมการศึกษาค้นคว้าเรื่องนั้นๆ มาก่อนล่วงหน้าเป็นอย่างดี (ยงยุทธ    
เกษสาคร, 2546: 103-104) นิยมใช้เพ่ือเสนอความรู้และข้อมูลแก่ผู้เข้าอบรมจ านวนมาก  ซึ่ง
ส่วนใหญ่อาจยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาก่อน ท าให้สามารถกระตุ้นความสนใจของ ผู้เข้า
อบรมได้ดี 

 
การบรรยายเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ หรือการเปลี่ยนแปลงด้าน

ความรู้ โดยทั่วไปนิยมใช้เทคนิคการบรรยายเพ่ือวางรากฐาน หรือสร้างความเข้าใจในข้อเท็จจริง
เบื้องต้น แล้วจึงใช้วิธีการหรือเทคนิคอ่ืนๆ ต่อไปในภายหลัง ส าหรับเวลาในการบรรยายตามปกติ
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แล้วจะไม่เกินช่วงละ 3 ชั่วโมง และมักจะมีการหยุดพักในระหว่าง 3 ชั่วโมงนั้นด้วยก็ได้ (บุญเลิศ  
ไพรินทร์, 2547: 496, 499) 

ลักษณะของการบรรยาย คือ วิทยากรน าเสนอความรู้ เนื้อหาสาระ ประสบการณ์ตาม
หัวข้อหรือเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย โดยการพูดบอกเล่าให้ผู้เข้าอบรมได้รับฟัง อาจใช้สื่อต่างๆ 
ประกอบการบรรยาย เช่น แผ่นใส สไลด์ วีดิทัศน์ เทปภาพยนตร์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่
รับฟังได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ไม่เบื่อหน่าย เพราะโดยปกติแล้วใน
ระหว่างการบรรยายวิทยากรมักจะเป็นผู้พูดแต่เพียงผู้เดียว ผู้เข้าอบรมจะมีโอกาสได้พูดเฉพาะ
ในช่วงที่วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยเท่านั้น  

 
จิรวรรณ  บุญมี (2559: 114-115) กล่าวว่า การสาธิตเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรม

เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ สามารถสร้างความสนใจและความเข้าใจกับผู้เข้าอบรม โดยให้วิทยากร
แสดงวิธีปฏิบัติ กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้เห็น
สถานการณ์จริง เมื่อสาธิตจบแล้วอาจเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง 

การสาธิตโดยวิทยากรแสดงหรือลงมือกระท า เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นสิ่งที่เรียนรู้อย่าง
เป็นรูปธรรม เหมาะส าหรับเนื้อหาที่ไม่สามารถพูดหรืออธิบายให้เข้าใจได้โดยง่าย วิทยากรเป็นผู้
แสดงให้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ พร้อมทั้งอธิบายประกอบ ดังนั้นเทคนิคนี้ จึงนิยม
ใช้ร่วมกับการบรรยาย ช่วยให้เข้าใจรายละเอียดต่างๆ ได้ดีขึ้น และสามารถจดจ าได้นานขึ้น โดย
อาจเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมในระหว่างการสาธิตด้วย ขั้นตอนในการ
สาธิตสามารถอธิบายได้ดังนี้  

1. วิทยากรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสาธิตโดยการฝึกซ้อมมาล่วงหน้า 
2. วิทยากรจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในระหว่างการสาธิตให้พร้อม  
3. วิทยากรจัดวางต าแหน่งของอุปกรณ์ไว้ในจุดที่เหมาะสมบริเวณที่จะแสดงการสาธิต

ด้วย 
4. วิทยากรอธิบายหลักการ วิธีปฏิบัติ และขั้นตอนการสาธิตให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ 
5. วิทยากรด าเนินการสาธิตวิธีปฏิบัติ โดยในระหว่างการสาธิตวิทยากรควรบรรยาย 

หรืออธิบายไปด้วยเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น  
6. วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมทั้งในระหว่างการสาธิต 

และหลังการสาธิต 
7. หลังจบการสาธิตควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง โดยให้

วิทยากรท าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือตรวจสอบว่ามีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้
จริงหรือไม ่
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จิรวรรณ  บุญมี (2559: 116, 119-120) กล่าวว่า การฝึกปฏิบัติ (practical exercise) 
เป็นเทคนิคการฝึกอบรมที่เน้นบทบาทผู้เข้าอบรม หมายถึง วิธีการที่วิทยากรมีบทบาทน้อยลงเป็น
ผู้ออกแบบและควบคุมกิจกรรม ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในระหว่างด าเนินกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น 
ในขณะที่ผู้เข้าอบรมจะมีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  

การฝึกปฏิบัติเน้นให้ความส าคัญกับการเพ่ิมทักษะ และความช านาญแก่ผู้ เข้าอบรม 
รวมถึงตรวจสอบความเข้าใจของผู้เข้าอบรม โดยให้ผู้เข้าอบรมลงมือปฏิบัติเป็นรายบุคคล ในสิ่งที่
เรียนรู้ไปแล้วจากวิทยากร ภายใต้การแนะน า ช่วยเหลือ และดูแลอย่างใกล้ชิดของวิทยากร 
 วิธีด าเนินการเริ่มต้นจากวิทยากรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการฝึกปฏิบัติ 
ชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทาง ขอบเขตการปฏิบัติ และเกณฑ์การประเมินให้ผู้เข้าอบรมทราบ 
หลังจากนั้นวิทยากรจะให้ความรู้ภาคทฤษฎีแก่ผู้เข้าอบรม มีการแจกวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการ
ฝึกอบรม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามวิทยากรเพ่ือให้เกิดความเข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ 
หลังจากนั้นผู้เข้าอบรมจะลงมือปฏิบัติภายใต้การควบคุมดูแลของวิทยากร เมื่อฝึกปฏิบัติเสร็จแล้ว
วิทยากรจะตรวจประเมินผลงาน และให้ข้อเสนอแนะ หรือให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมในกรณีที่ปฏิบัติ
ได้ต่ ากว่าเกณฑ์   

 
จิรวรรณ  บุญมี (2559: 128) กล่าวว่า การประชุมกลุ่มย่อย (buzz group) เป็นการให้  

ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และประสบการณ์
ระหว่างกัน โดยให้อภิปรายในประเด็นที่ก าหนดร่วมกันอย่างเสรี และทั่วถึงในบรรยากาศที่เป็น
กันเอง ช่วยให้ได้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย วิธีนี้นิยมใช้กับผู้เข้าอบรมที่มีความแตกต่างกัน
ในด้านพื้นฐานความรู้ ความคิดเห็น และภูมิหลัง 
 วิธีด าเนินการเริ่มต้นจากแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 3-5 คน 
หรืออาจแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่กว่าแต่ไม่ควรเกิน 15 คน เพราะกลุ่มใหญ่เกินไปจะท าให้การอภิปราย
ไม่ทั่วถึง อาจให้ผู้ที่นั่งใกล้กันอยู่กลุ่มเดียวกัน แต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการอย่าง
รวดเร็ว เสร็จแล้ววิทยากรชี้แจงวิธีการท างาน การรายงานผลสรุป ก าหนดเวลาการอภิปราย และ
มอบหมายหัวข้อให้แต่ละกลุ่มซึ่งอาจเป็นเรื่องเดียวกัน หรือแต่ละกลุ่มพิจารณาคนละเรื่องที่
แตกต่างกันก็ได้ ในระหว่างที่แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายหรือหาข้อสรุปในประเด็นที่ก าหนด 
วิทยากรมีหน้าที่ต้องดูแลให้ความช่วยเหลือทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด เมื่อหมดเวลาให้ประธานของ   
แต่ละกลุ่มน าเสนอผลสรุปของกลุ่มต่อผู้เข้าอบรมกลุ่มใหญ่ จากนั้นวิทยากรจะเป็นผู้สรุปรวม
ข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ได้จากกลุ่มย่อย และเพ่ิมเติมในส่วนที่ไม่สมบูรณ์  
 

สมชาติ  กิจยรรยง และจีรชา  ใจเปี่ยม (2545: 11) กล่าวว่า กิจกรรม (activity) คือ ชุด
ของการปฏิบัติการต่างๆ ที่มีการเตรียมการ หรือวางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ของ
แต่ละกิจกรรม และเกม (game) หมายถึง การแข่งขัน การเล่นเพ่ือความสนุกหรือตามกติกา    
ทั้งกิจกรรมและเกมเป็นเทคนิคการฝึกอบรม โดยให้ผู้เข้าอบรมกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ทางอ้อม มิใช่กระท าเพ่ือการเรียนรู้โดยตรง เช่น ร้องเพลง ร้องเพลงประกอบ
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ท่าทาง การแสดงท่าทางประกอบจังหวะ แสดงท่าทางเลียนแบบ เล่าเรื่องข าขัน ปฏิบัติตามค าสั่ง 
ทายปัญหา การแข่งขัน การเล่นกีฬา เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม และ
หลักสูตรจัดเป็นการสอนทางอ้อมโดยผู้เข้าอบรมไม่รู้ตัว กิจกรรมหรือเกมโดยทั่วไปมีองค์ประกอบ
ส าคัญๆ ดังนี้  

1. ชื่อกิจกรรม หรือชื่อเกม  
2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือเกม  
3. จ านวนสมาชิก หรือขนาดของกลุ่มที่เหมาะสม  
4. ระยะเวลาที่ใช้ และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมหรือเกม 
5. สถานที่ที่เหมาะสมส าหรับด าเนินกิจกรรม หรือเกม  
6. อุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจกรรมหรือเกม  ทั้งของวิทยากร 

ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม และผู้เข้าอบรม  
7. กฎ กติกา มารยาทในการด าเนินกิจกรรมหรือเกม เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินแพ้

ชนะ ท าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในระหว่างด าเนินกิจกรรม และท าให้ได้รับความ
ร่วมมืออย่างเต็มที่จากผู้เข้าอบรม  

8. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
9. การสรุปสาระที่ส าคัญ หรือ ประโยชน์ที่ได้ผู้เข้าอบรมได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

หรือเกม  
 
4. คุณค่าของของเล่นพื้นบ้าน 

 
ของเล่นพื้นบ้านเป็นสื่อหนึ่งที่ถ่ายทอดบรรยากาศความสนุกสนานของการเล่นในอดีตได้

อย่างโดดเด่น ไม่เพียงเฉพาะสร้างความหรรษา ความเพลิดเพลิน ของเล่นพ้ืนบ้านยังมากคุณค่า
ทั้งส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึงชวนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน   

การเล่นถือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ อภินันท์ ธรรมเสนา นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยา   
สิรินธร (องค์การมหาชน) ให้มุมมองเกี่ยวกับของเล่นพ้ืนบ้านว่า การเล่นเป็นการผ่อนคลาย ทาง
มนุษยวิทยาทางวัฒนธรรมมองการเล่นพ้ืนบ้านซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่ความสนุกสนานอย่างเดียว จาก
ประวัติที่มีมายาวนาน ของเล่นบอกเล่าเรื่องราวชวนศึกษาไว้มากมายหลายด้านโดยด้านหนึ่งช่วย
ฝึกฝนให้เด็กเรียนรู้กฎกติกา มีความอดทน รู้จักการสังเกต  สร้างจินตนาการ อีกทั้งการเล่นยัง
เป็นเหมือนการเตรียมพร้อมก้าวสู่วัยผู้ใหญ่  

“ของเล่นพ้ืนบ้านถือได้ว่าเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน การเล่นจะเล่นกันเป็น
กลุ่มมากกว่าที่จะเล่นเดี่ยวๆ ของเล่นพ้ืนบ้านมีรายละเอียดที่น่าศึกษามากมาย บอกเล่าถึง
เรื่องราวของสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมของชุมชน วิถีชีวิตซึ่งถ่ายทอดให้เห็นผ่านของเล่นได้อย่าง
เด่นชัด หากชุมชนใดมีไม้ไผ่อยู่มากก็จะได้เห็นของเล่นที่ประดิษฐ์จากไม้ไผ่หลากหลายรูปแบบ”    
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ด้วยความคล้ายคลึงกันของภูมิประเทศ ของเล่นพ้ืนบ้านอาเซียนที่สร้างความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน รวมถึงสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ที่คล้ายคลึงกันมีทั้ง ลูกข่าง ซึ่งพบการเล่นกันทั้งใน
ประเทศ ไทย ลาว เวียดนาม ฯลฯ  รูปแบบการเล่น และกติกาอาจมีต่างกันไปบ้างในรายละเอียด
เล็กๆ น้อยๆ ถ้ามองเรื่องของวัสดุจะไม่ต่างกันมากมีทั้งที่ท าจากไม้ ใช้เมล็ดพืชน ามาประดิษฐ์ แต่
อย่างไรแล้วสิ่งเหล่านี้แสดงให้ เห็นวิถีชีวิตเชื่อมโยงสัมพันธ์กับธรรมชาติที่น ามาประดิษฐ์ 
สร้างสรรค์เป็นของเล่น เช่นเดียวกับ ว่าว เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีเล่นกันอยู่ในหลายประเทศ 
ลักษณะการเล่นอาจเหมือนกันแต่รูปแบบต่างกันไปซึ่งแสดงให้เห็นถึงมุมมองของเล่นพ้ืนบ้านที่
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของประเทศในภูมิภาคและในความสัมพันธ์กันก็ยังแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต
ผู้คนที่มีความคล้ายคลึงกัน “ความใกล้ชิดกันของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ของเล่นพ้ืนบ้านที่
ปรากฏมีส่วนคล้ายคลึงกันหลายมิติทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่น ามาประดิษฐ์สร้างสรรค์ ของเล่น
ที่มาจากกติกาที่ใกล้เคียงกัน วันเด็กที่เพ่ิงผ่านไปในปีนี้ทางศูนย์ฯ ได้หยิบน าเรื่องราวของเล่น
ถ่ายทอดในแนวคิด หรรษาอาเซียนเรียนรู้วัฒนธรรม ชวนเด็กๆ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มิติต่างๆ 
ที่เก่ียวกับอาเซียนทั้งในเรื่องสถานที่ อาหาร การแต่งกาย ฯลฯ สร้างความเข้าใจ ความคล้ายคลึง
กันเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน”        

ทวีทรัพย์ นามขจรโรจน์ ผู้ประสานงานกลุ่มรุ่งอรุณของเล่นพ้ืนบ้าน บอกเล่าเพ่ิมเติมถึง
ของเล่นพ้ืนบ้านในอาเซียนว่า ของเล่นพ้ืนบ้านสิ่งนี้เป็นความทรงจ าเป็นความสนุกในวัยเด็ก    
ของเล่นพ้ืนบ้านเป็นของเล่นที่มาจากสิ่งใกล้ตัว ส่วนใหญ่ได้มาจากธรรมชาติ จากต้นไม้ ดิน 
กระดาษ ผ้า ฯลฯ น ามาประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นกันได้บ่อยก็จะมี ว่าว ลูกข่าง ไม้ต่อขา อีก
ทั้งของเล่นที่ท าจากไม้ไผ่ ฯลฯ   

ของเล่นพ้ืนบ้านอาเซียนจากที่ศึกษาพบว่าแต่ละประเทศในภูมิภาคมีของเล่นพ้ืนบ้าน
ใกล้เคียงกัน ทั้งของเล่นที่ท าจากไม้ อย่างเช่น ลูกข่าง พบการเล่นในประเทศเวียดนาม ลาว 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย การเล่นลูกข่างนอกจากจะให้ความสนุกสนาน สร้างความท้าทายให้กับ     
ผู้เล่นที่จะต้องท าให้ลูกข่างหมุนได้ ลูกข่างที่เป็นของเล่นพ้ืนบ้านยังฝึกฝนให้เด็กมีความอดทน 
สร้างการเรียนรู้การทดลองให้ลูกข่างหมุน เรียนรู้เรื่องของแรงเหวี่ยง   

นอกจากนี้ขณะที่พันเชือกลูกข่างให้โอบอุ้มลูกข่างยังมีส่วนฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่
ของเด็ก ทั้งนี้หากพันไม่แน่นเวลาปาลูกข่างออกไปจะไม่หมุนจึงต้องดึงเชือกให้แน่น การเรียนรู้
จากการเล่นยังช่วยท าให้เด็กเป็นคนช่างสังเกตและการที่ลูกข่างหมุนช้า เร็ว การนิ่งหรือส่ายของ
ลูกข่างยังก่อเกิดการเรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์อีกด้วย 

นอกจากลูกข่างซึ่งเป็นของเล่นที่ท าให้เกิดการหมุนแล้วยังมีของเล่นประเภทที่บินได้ ซึ่งก็
จะมีว่าว  โดยหลายประเทศในอาเซียนนิยมเล่นกัน ว่าวถือว่าเป็นของเล่นที่มีราคาไม่แพง
สร้างสรรค์ได้จากกระดาษ โดยน ามาประดิษฐ์ร่วมกับไม้ไผ่และเชือก คอปเตอร์ไม้ไผ่ ของเล่น
พ้ืนบ้านอีกชนิดที่พบการเล่นกันมายาวนาน  ทั้งในบ้านเราและพบในหลายประเทศอาเซียน      
ไม่เพียงความสนุกสนานจากการที่ได้เห็นของเล่นชนิดนี้ลอยไปในอากาศ การประดิษฐ์ยัง
เสริมสร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เกิดการทดลองในการท ามุมของปีกหมุน ว่าควร
จะต้องเอียงอย่างไรจึงจะพุ่งไปในอากาศได้ดี  เป็นการฝึกการสังเกตให้กับเด็ก อีกทั้งการที่    
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คอปเตอร์ไม้ไผ่จะบินได้สูง พุ่งตรงหรือไม่ยังเป็นการฝึกในเรื่องการออกแรงช่วยเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อ ฝึกการสังเกตเป็นการสอนวิทยาศาสตร์ไปในตัว  

ของเล่นพื้นบ้านที่ท าให้เกิดเสียง มีอยู่หลายประเภท อย่างการน าไม้ไผ่มาท าเป็น นกหวีด 
หรือน ามาท าเป็นเสียงนกต่างๆ เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องลม คลื่นเสียง ของเล่นลักษณะนี้แทบทุกชาติ
ในอาเซียนนิยมเล่น  นอกจากท าจากวัสดุที่เป็นไม้แล้วยังมีดินเผา ใบไม้ รวมถึงต้นไม้ อย่างเช่น   
ปี่ต้นข้าว หรือใบมะพร้าว น ามาม้วนเป็นปี่สร้างเป็นของเล่นให้เสียงต่างๆ ได้ไพเราะ     

ของเล่นพ้ืนบ้านอีกรูปแบบที่มอบความสนุกสนานและสร้างการเรียนรู้ในเรื่องของ
จุดศูนย์ถ่วง อย่างเช่น ไม้ต่อขา มีให้เห็นในหลายประเทศเช่นกัน หมากขุม ก็มีเล่นกันในหลาย
ประเทศในอาเซียน แต่วัสดุอาจจะต่างกันไป อย่างประเทศเวียดนามนิยมเล่นแต่ไม่ใช้รางไม้ใช้
กระดาษ ขีดเป็นช่องตาราง ส่วนทางภาคใต้ของประเทศไทยยังคงใช้รางไม้ การเล่นหมากขุมจะ
ได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ฝึกฝนการคิดค านวณ รู้จักการวางแผน กล้าตัดสินใจ   

“ของเล่นพ้ืนบ้าน แสดงให้เห็นวิถีชีวิตชุมชนของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ เด่นชัด แต่อย่างไร
แล้วของเล่นพ้ืนบ้านของไทยและในภูมิภาคเอเชีย วัสดุของเล่นส่วนใหญ่จะสร้างสรรค์ท าจากไม้ 
กระดาษ ฯลฯ นอกจากนี้ยังแบ่งประเภทของเล่นพ้ืนบ้านได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
อย่างเช่น ของเล่นในกลุ่มที่เกิดเสียง ของเล่นพื้นบ้านในกลุ่มแรงยกอากาศ จุดศูนย์ถ่วง”  

ของเล่นพื้นบ้านหลายอย่างได้มาจากธรรมชาติ นอกจากจะเป็นสิ่งที่เชื่อมกิจกรรมของวัย
เด็กและผู้ใหญ่ หรือเด็กกับเด็กได้เป็นอย่างดีแล้วยังเป็นของเล่นที่ มีราคาไม่แพง หากช ารุด
สามารถซ่อมแซมน ากลับมาเล่นใหม่ได้ ในส่วนนี้ก็สามารถเชื่อมโยงสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ 
อีกท้ังยังช่วยปลูกฝังสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าทรัพยากรวัสดุจากธรรมชาติ  
  ประโยชน์จากของเล่นพ้ืนบ้านยังเป็นสื่อสร้างสายใยความอบอุ่นผูกพันภายในครอบครัว
ได้ชัดเจน จะเห็นได้ว่าสมัยก่อนคุณปู่  คุณย่าจะประดิษฐ์ของเล่นให้กับเด็กๆ ได้เล่นสนุกสนาน 
อีกทั้งลานบ้าน ลานวัดเมื่อครั้งอดีต สภาพสังคมที่พ่ึงพาอาศัยกันของเล่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วย
สร้างสรรค์กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี  แต่เมื่อมีความเจริญทางด้านวัตถุ
เข้ามากิจกรรมเหล่านี้ลดลงไปก็เป็นสิ่งที่น่าใจหาย   

ของเล่นพ้ืนบ้านในปัจจุบันมีให้เห็นทั้งในรูปแบบของเล่นและเป็นของฝากของที่ระลึก 
ขณะเดียวกันได้มีการน าของเล่นพ้ืนบ้านมาเป็นสื่อในการเรียนรู้โดยเสนอผ่านสื่อของเล่นพ้ืนบ้าน
เพ่ือให้เด็กได้เชื่อมโยงสังคม สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมสร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการขึ้น นอกจากนี้
ภายในงานย้อนยุคต่างๆ ก็จะได้เห็นบทบาทของของเล่นพ้ืนบ้านกลับมาให้สัมผัสกับภาพ
บรรยากาศในวันวาน     
  ของเล่นพ้ืนบ้านช่วยสร้างอุปนิสัยให้เด็กๆ รู้จักการอดทน รอคอย ไม่วู่วาม รู้จักสัง เกต 
รอบคอบมากขึ้นซึ่งจะเป็นการหล่อหลอม สร้างความสมดุลในชีวิตได้ อย่างการเล่นหมากขุม ก่อน
การเล่นแต่ละหมากผู้เล่นต้องไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน เช่นเดียวกับการเล่นไม้ต่อขา กว่าจะเดินได้ก็ต้อง
มีความอดทนถึงจะเดินได้บนอุปกรณ์ ของเล่นเหล่านี้มีส่วนช่วยให้มีความสุขุม เมื่อเติบโตก็จะไม่
พลาดพลั้งไปในทางที่ผิดพลาดได้ง่าย 
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ขณะที่ของเล่นพ้ืนบ้านอาเซียนหลายชนิดการเล่นมีความคล้ายคลึงกัน หากเด็กๆ ได้
เรียนรู้จักของเล่นที่ท าด้วยมือเหล่านี้ด้วยตนเองก็จะได้รับประโยชน์มากมาย เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรม สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับของเล่นเหล่านี้ร่วมกัน อีกทั้งในบทบาทของเล่น
พ้ืนบ้านที่เป็นสื่อการเรียนรู้เมื่อเด็กๆ มีความรู้ การประดิษฐ์สร้างสรรค์ก็สามารถเป็นผู้ประดิษฐ์
ของเล่นพื้นบ้าน เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ เกิดรายได้จากของเล่นพื้นบ้านเหล่านี้ได้อีกด้วย 

การประดิษฐ์สร้างสรรค์ของเล่นพ้ืนบ้านหากแบ่งตามหลักการทางวิทยาศาสตร์แบ่งได้ 6 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเสียง อาทิ จักจั่น ตะแล็บแก็บ กลองกิ่ง กระดิ่งก้ามปู จิ้งหน่อง ป๋องแป๋ง ปี่      
อีโอ๊บ ปืนก้านกล้วย โหว้ นกหวีดดินเผา ฯลฯ กลุ่มแรง ได้แก่ บั่นบื้อ กังหันหมุน รถหลอดด้าย 
ลูกฟัด ลูกข่าง ลิงจับหลัก นกบิน ฯลฯ กลุ่มคาน/ล้อ/เพลา ได้แก่ กะล่ง กะลา เขาควาย ควายชน 
รถบรรทุกรถถ่อ ฯลฯ กลุ่มความดันอากาศและแรงยก ได้แก่ ว่าว เครื่องบิน เครื่องร่อน ไม้โพละ 
กังหันลม ฯลฯ กลุ่มจุดศูนย์ถ่วง ได้แก่ เรือใบกาบมะพร้าว เดินกะลา ขาสูง ฯลฯ และ กลุ่มทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ม้าก้านกล้วย เป็นต้น (ของเล่นพ้ืนบ้านอาเซียน: เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ผสมผสานการเรียนรู้, 2557: ออนไลน์) 

 
5. การถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 

 
ธีรยุทธ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (2557: ออนไลน์) กล่าวว่า ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้และมี

ประสบการณ์สั่งสมจนมีความรอบรู้ มีทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่มีคุณค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของตนเองและสังคม จนเป็นที่ยอมรับของสังคมว่าเป็นภูมิปัญญา
หรือปราชญ์ชาวบ้าน 
    ภูมิปัญญาที่ผู้สูงอายุได้เรียนรู้สั่งสมและสืบทอดต่อกันมาจากอดีตถึงปัจจุบันมีอยู่
หลากหลายทั้งในด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านแพทย์แผนไทย  ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและ
วรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี และด้านโภชนาการ 
    ภูมิปัญญาด้านต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นเกิดจากการสะสมความรู้ และประสบการณ์อัน
ยาวนานโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ลักษณะต่างๆ แล้วเลือกสรรน ามาประพฤติปฏิบัติ ปรับปรุง 
พัฒนาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเองและคนในสังคม  แล้วถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึง
ปัจจุบัน  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยทั่วไปที่นิยมใช้กันในทุ ก
ภูมิภาค ได้แก่ สาธิตวิธีการ การสั่งสอนด้วยการบอกเล่าหรือการสอนด้วยวาจา ในรูปของเพลง
กล่อมเด็ก ค าพังเพย สุภาษิต และการสร้างองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์ในรูปของต ารา เช่น 
ต ารายา ต าราปลูกบ้าน ต าราโหราศาสตร์  ฯลฯ  หรือผูกเป็นวรรณกรรมค าสอน ค าตัก ภาษิต 
คู่มือ แผนที่ และต านาน นิทาน ฯลฯ 
    นอกจากวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาดังกล่าวแล้ว  ยังใช้วิธีฝึกปฏิบัติ  วิธีบรรยาย
ประกอบการสาธิต   วิธีบอกเล่า/บรรยาย   วิธีเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ  วิธีจัดเป็นรูปแหล่ง
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เรียนรู้และวิธีถ่ายทอดโดยใช้การแสดงพ้ืนบ้านเป็นสื่ออีกด้วยอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าวิธีการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่นิยมใช้กันอยู่ทุกภูมิภาคมีดังต่อไปนี้  

1. การบอกเล่า บรรยาย  ด้วยวาจา เป็นวิธีการที่ผู้ถ่ายทอดเป็นฝ่ายบอกเล่า อธิบาย 
หรือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สั่งสมของตนให้แก่ผู้รับการถ่ายทอดในรูปของค าพูด โดยผู้
ถ่ายทอดจะต้องเป็นฝ่ายเตรียมเนื้อหาที่จะพูด วิธีนี้ผู้ถ่ายทอดจะมีบทบาทส าคัญในฐานะผู้ให้
ความรู้ ส่วนผู้รับการถ่ายทอดจะเป็นผู้รับฟัง และจดจ า ความรู้หรือบันทึกสาระส าคัญต่างๆ ที่
ได้รับฟังตามไปด้วย 

2. การสาธิต เป็นวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ผู้ถ่ายทอดแสดง หรือกระท าพร้อมกับ
การบอกหรืออธิบาย เพ่ือให้ผู้รับการถ่ายทอดได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม   ซึ่งจะท าให้
เข้าใจวิธีการ ขั้นตอน และสามารถปฏิบัติได้  การสาธิตที่นิยมใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา คือ
การสาธิตวิธีการและการสาธิตประกอบการบรรยาย 

3. การปฏิบัติจริง อาจหมายรวมถึงการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง  เป็นวิธีการ
ถ่ายทอดที่ผู้รับการถ่ายทอดลงมือกระท าจริงในสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริง โดยผู้ถ่ายทอดเป็นผู้
คอยแนะน าตรวจสอบ และแก้ไข เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอน และได้ผลงาน
ตามที่ต้องการด้วยวิธีการนี้ผู้รับการถ่ายทอดจะได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ไปทีละเล็กละ
น้อย จนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง นับเป็นวิธีการที่เหมาะกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เน้น
ทักษะกระบวนการและผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ  

4. วิธีถ่ายทอดโดยให้เรียนรู้จากสื่อด้วยตนเอง เป็นวิธีที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ภูมิปัญญาในรูปของสื่อประสมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และท าความเข้าใจด้วยตนเองมากที่สุด เช่น 
บทเรียนแบบโปรแกรม  ศูนย์การเรียน  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น  

5. วิธีถ่ายทอดโดยจัดในรูปของแหล่งเรียนรู้ เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยจัดเป็น
แหล่งเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์  ศูนย์การเรียนรู้  ตลาดนัดภูมิปัญญา เป็นต้น  โดย
จัดเป็นแหล่งส าหรับการเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เปิดกว้างส าหรับทุกคนเข้าไปศึกษาหา
ความรู้ได้ทุกเวลา การถ่ายทอดโดยวิธีนี้อาจรวมหมายถึงการใช้วิธีลายลักษณ์ในรูปของต าราต่างๆ 
ที่บันทึกไว้ด้วย  

6. วิธีถ่ายทอดโดยใช้การแสดงพื้นบ้านเป็นสื่อ เป็นวิธีที่ใช้การแสดงที่ชาวบ้านนิยม
ชมชอบเป็นสื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางภูมิปัญญา โดยที่ผู้รับการถ่ายทอดจะได้รับความ
เพลินเพลิดไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้  

7. วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยบันทึกองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์ เช่น ต าราต่างๆ 
และในรูปของสื่ออ่ืนๆ ได้แก่ วีดิทัศน์ในรูปของวีซีดี/ดีวีดี เทปเสียง หรือแผ่นซีดีเสียง  รวมถึงเว็บ
ไซด์ เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาต่อไปไม่ให้สูญหาย 
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วิธีการถ่ายทอดที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าจะเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาแต่
ไม่ได้หมายความว่าวิธีใดจะดีกว่าวิธีใด  ย่อมไม่มีวิธีการถ่ายทอดใดเป็นวิธีที่ดีที่สุด หากอยู่ที่การ
เลือกใช้วิธีการถ่ายทอดให้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะ
ถ่ายทอด  กลุ่มเป้าหมายที่จะรับการถ่ายทอด และรวมถึงความพร้อมของผู้ถ่ายทอดเอง   ซึ่งอาจ
ต้องใช้หลายวิธีผสมผสานกันไปจึงจะช่วยให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
6. การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 

ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2553: 167, 170) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน 
เกิดจากการสั่งสมการเรียนรู้จากบรรพบุรุษในอดีต และได้ถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นผ่านยัง
ลูกหลานมาจนถึงปัจจุบัน ในลักษณะการเชื่อมโยงความรู้ เหล่านั้น กับเศรษฐกิจ อาชีพ 
วัฒนธรรมวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ ได้อย่างผสมกลมกลืนและมีคุณค่ายิ่งในการด าเนินชีวิตของ
คนในท้องถิ่น ภูมิปัญญาน ามาสู่การด ารงอยู่ที่เป็นแบบแผนชีวิตและสืบทอดต่อกันมายาวนานจน
เกิดเป็นวัฒนธรรมและในระบบวัฒนธรรมก็มีระบบคุณค่าทางภูมิปัญญาที่แสดงถึงวิธีการคิด การ
ด าเนินชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะตนในแต่ละท้องถิ่น กระบวนการทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจึงมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จารีต 
กฎเกณฑ์ อ านาจ การด ารงอยู่และการสืบทอดต่อยังอนุชนรุ่นหลัง ภายใต้สภาพการณ์ของสังคม
ที่แตกต่างกันและเคลื่อนไหวตลอดเวลา การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน มีวิธีการดังนี้ 

1. โรงเรียนเป็นผู้น ากิจกรรมหรือเนื้อหาสาระที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ไปจัดการเรียน
การสอนหรือพัฒนาหลักสูตรขึ้นในโรงเรียน ให้เด็กได้เรียนรู้โดยคัดเลือกเนื้อหาหรือกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

2. โรงเรียนเชิญเจ้าของภูมิปัญญา ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ปัญญาชาวบ้าน ช่างเทคนิค
ชาวบ้าน หรือช่างฝีมือชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการ
สอนในการน าภูมิปัญญาชาวบ้านไปใช้ ควรอยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน ในด้านความเหมาะสมทั้ง
กิจกรรม เนื้อหาสาระ และวัยของเด็ก 
 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนควรร่วมมือ
กับชุมชนโดยเชิญปราชญ์ชาวบ้าน ปัญญาชาวบ้าน ช่างฝีมือต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามามีบทบาทมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร และความต้องการของท้องถิ่น 
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7. ประเภทของหนังสือ 
 

สนิท  สัตโยภาส  (2550: 17 - 21) ได้กล่าวถึงประเภทของหนังสือส าหรับเด็กว่า มี
เกณฑ์ในการแบ่งประเภทไว้หลายรูปแบบ คือ 
 1.  แบ่งตามเกณฑ์ของผู้อ่าน โดยอาศัยวัยของผู้อ่านเป็นเกณฑ์แบ่งได้ 5 ระดับ คือ 
 1.1 หนังสือส าหรับเด็กอายุ  0 – 3 ปี มักเป็นหนังสือภาพ 
 1.2 หนังสือส าหรับเด็กอายุ  3 – 6 ปี เป็นสมุดภาพประกอบค าหรือมีค าบรรยาย
สั้นๆ ใต้ภาพ 
 1.3 หนังสือส าหรับเด็กอายุ  6 – 11 ปี จะเป็นหนังสือเรื่องประกอบภาพ เนื้อหา
เริ่มยาวขึ้น 
 1.4 หนังสือส าหรับเด็กอายุ  11 – 14 ปี จะมีค าบรรยายมากกว่าภาพ ประกอบ 
 1.5 หนังสือส าหรับเด็กอายุ  14 – 18 ปี มักใช้ค าบรรยายล้วนๆ มีภาพ ประกอบ
เป็นบางหน้า 
 2.  แบ่งตามระดับชั้น โดยอาศัยช่วงชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ มี 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล 
ระดับช่วงชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 3.  แบ่งตามลักษณะของเรื่อง โดยอาศัยลักษณะของหนังสือที่ผลิตออกมาเป็นส าคัญ มี 
5 ประเภท คือ ประเภทกลอน ประเภทนิทาน ประเภทการ์ตูน ประเภทสารคดี นิตยสารส าหรับ
เด็ก 
 4.  แบ่งตามลักษณะของเนื้อหา มี 3 ประเภท คือ ประเภทให้ความเพลิดเพลิน ประเภท
ให้ความรู้และเสริมบทเรียน ประเภทการ์ตูนและวารสารส าหรับเด็ก 
 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหนังสือการ์ตูน 

 
จารุณี  สุขชัย (2555: ออนไลน์) ได้ศึกษามิติความเป็นไทยในหนังสือการ์ตูนไทย มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงลักษณะการปรับตัวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน องค์ประกอบที่แสดงถึง 
“ความเป็นไทย” และปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกและตัดสินใจของผู้ผลิตหนังสือ
การ์ตูนไทยซึ่งงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ หนังสือการ์ตูนไทย และบรรณาธิการ หรือผู้แต่งและวาดภาพหนังสือการ์ตูนไทย จาก
การวิเคราะห์การปรับตัวของการ์ตูนไทยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงดังนี้ ช่วงที่ 1 ยุคแรกของการ์ตูนไทย 
มีลักษณะการปรับตัวโดยผู้เขียนจะน าเรื่องจากวรรณคดี นิทานพ้ืนบ้านไทยมาผสมกับโครงเรื่อง
จากการ์ตูนอเมริกัน มาสู่ช่วงที่ 2 ยุคการ์ตูนญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย การปรับตัวในยุคนี้อยู่ใน
รูปแบบการน าการ์ตูนญี่ปุ่นมาแปลกันอย่างแพร่หลาย แต่รูปแบบของการ์ตูนยังคงลักษณะความ
เป็นไทยในด้านของการจัดหน้า และเมื่อเข้าสู่ช่วงที่ 3 ยุคปัจจุบัน มีการปรับตัวในโดยยังคง 
“ความเป็นไทย” เมื่อผู้เขียนและผู้วาดภาพยังคงน าเรื่องจากวรรณคดี นิทานพ้ืนบ้าน นิทาน  
จักรๆ วงศ์ๆ เรื่องประวัติศาสตร์มาเขียนเป็นเนื้อหาของการ์ตูน โดยผ่านกระบวนการผสมผสาน
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ข้ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม (Cultural hybridization) แต่ผู้เสนอในรูปการ์ตูนญี่ปุ่น ภาพ
ลายเส้นให้มีความเป็นสากล (Globalization) องค์ประกอบที่แสดงถึง “ความเป็นไทย” คือ
แหล่งที่มาของเนื้อเรื่อง โดยเป็นเรื่องที่น ามาจากวรรณคดีไทย นิทานพ้ืนบ้าน ประวัติศาสตร์ อีก
ทั้งขยายแหล่งที่มาของเนื้อหาจากสื่ออ่ืนๆ เช่น จากสื่อภาพยนตร์ หรือน าเนื้อเรื่อง ที่เกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวันของคนไทยมาน าเสนอในรูปแบบของการ์ตูน ในส่วนของภาพและลายเส้น “ความ
เป็นไทย” ที่ปรากฏ คือ ผู้วาดเน้นความสมจริงของภาพซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการ์ตูนไทยและ
สอดแทรก “ความเป็นไทย” ผ่านสัญญะและรหัสเอาไว้ในตัวละคร ฉาก การแต่งกาย อุปกรณ์
สิ่งของ ที่ดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัย จากการวิเคราะห์การ์ตูนไทยทั้ง 7 ประเภท การปรับตัวเพ่ือ
รักษาความเป็นไทยที่ปรากฏสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) ประเภทของการ์ตูนไทยที่
ยังคงรักษาความเป็นไทยไว้ได้ 2) ประเภทของการ์ตูนไทยที่มีส่วนผสมของความเป็นไทยและ
ต่างชาติ ซึ่งประเภทของการ์ตูนไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มนี้ และ 3) ประเภทของการ์ตูนไทยที่ไม่
เหลือความเป็นไทย ในส่วนปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกและตัดสินใจของผู้ผลิต
หนังสือการ์ตูนไทย เนื่องจากตลาดหนังสือการ์ตูนไทยไม่ได้ท าเป็นระบบธุรกิจจริงจัง และยังไม่มี
การต่อยอดทางธุรกิจให้อยู่ในรูปของสื่ออ่ืนๆ อีกทั้งค่าตอบแทนของผู้วาดการ์ตูนมีอัตราที่ต่ าและ
รูปแบบการท างานเป็นแบบเบ็ดเสร็จเพียงคนเดียว ดังนั้นปัจจัยที่ส าคัญต่อการตัดสินใจผลิตก็คือ
ผู้ผลิตต้องดูกระแสตลาดของผู้อ่านในช่วงนั้นๆ ว่ามีความต้องการแนวการ์ตูนประเภทใด หรือ
น าเสนอเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในสังคมช่วงเวลานั้น เพ่ือให้มีความทันสมัย และจะต้องสร้าง
คาแรคเตอร์ของตัวละครให้เป็นที่รู้จักซึ่งจะเป็นสิ่งส าคัญที่ดึงดูดให้ผู้อ่านสนใจ และตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นการขยายฐานตลาดของผู้อ่านการ์ตูนให้มากขึ้น 
 

ปัทมา  สมพงษ์ (2555: ออนไลน์) ได้ศึกษาความคิดเห็นของเด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนต้นที่มีต่อหนังสือส าหรับเด็กที่ผลิตออกมาในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2520-
2522 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของเด็กนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อหนังสือ
ส าหรับเด็ก ที่ผลิตออกมาในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2520-2522 โดยเน้นหนักไปทางด้าน
รูปเล่มของหนังสือมากกว่าเนื้อหา หนังสือที่ใช้เป็นข้อมูลในการวิจัย เป็นหนังสือส าหรับเด็กที่
เขียนและตีพิมพ์ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2520 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2522 
จ านวน 60 เล่ม ประชากรเป็นเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร 3 โรงเรียนและจังหวัดขอนแก่น 3 โรงเรียน จ านวน 240 คน โดนให้นักเรียน
แต่ละโรงเรียนอ่านหนังสือเป็นเวลา 2 สัปดาห์ แล้วจึงคัดเลือกนักเรียนที่มีสถิติการอ่านสูงสุดชั้น
ละ 10 คน มาตอบแบบสอบถาม ผลที่ได้น ามาค านวณโดยคิดค่าร้อยละ ผลของการวิจัยสรุปได้ว่า 
ลักษณะรูปเล่มของหนังสือที่นักเรียนชอบที่สุด เป็นหนังสือปกแข็ง ขนาด 13×18 เซนติเมตร 
หนาประมาณ 22-38 หน้า ใช้กระดาษขาวชนิดหนาน้ าหนัก 150 แกรมขึ้นไป ตัวอักษรใหญ่
ขนาด 32 พอยท์ ภาพประกอบอยู่ด้านบนของเนื้อเรื่องเป็นภาพประดิษฐ์ ขนาดเต็มหน้า สีสดใส 
และเป็นสีตามธรรมชาติ และชอบให้มีภาพประกอบมากกว่าเนื้อเรื่อง ส าหรับเนื้อเรื่องที่นักเรียน
ชอบมากที่สุด คือ เป็นประเภทนิทาน เทพนิยาย นิทานพ้ืนบ้าน ที่มีตัวเอกเป็นคน ใช้ค าประพันธ์



 

 

19 

ประเภทร้อยแก้ว ประโยคสั้นๆ มีบทสนทนามากๆ และย่อหน้าขนาดสั้นประมาณ 3-5 บรรทัด 
ในการเลือกอ่านหนังสือ นักเรียนส่วนใหญ่เลือกโดยพิจารณาจากภาพประกอบ และองค์ประกอบ
หนังสือที่นักเรียนไม่ชอบมากที่สุด คือ ไม่มีภาพประกอบ หนังสือที่นักเรียนชอบมากที่สุด ได้แก่ 
เรื่อง สุดสาคร ซึ่งวาดภาพประกอบโดย ปยุต เงากระจ่าง และคณะโดยให้เหตุผลว่า เพราะเนื้อ
เรื่องสนุก ตื่นเต้น ข้อเสนอแนะของผู้วิจัยเพ่ือส่งเสริมการผลิตหนังสือส าหรับเด็ก คือ ผู้ผลิต
หนังสือส าหรับเด็ก ควรจะเน้นความส าคัญของภาพประกอบเป็นพิเศษ นอกจากนั้น ควรใช้
ตัวอักษรขนาดใหญ่ อ่านง่าย และพิมพ์ลงบนกระดาษสีขาว บรรณารักษ์ควรพิจารณาถึง
สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ของเด็กก่อนพิจารณาเลือกหนังสือ และจะต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปรู้ถึงคุณค่าของการอ่านท่ีมีต่อเด็ก พยายามผลิตหนังสือส าหรับเด็กที่
มีคุณภาพดีและราคาพอสมควรให้มากขึ้น บรรณารักษ์และครูควรร่วมมือกันหาทางชักจูงให้เด็กมี
นิสัยรักการอ่านและควรให้เด็กมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินในการประกวดหนังสือส าหรับเด็ก 

 
ปริมวดี  ประยูรศุข (2555: ออนไลน์) ได้ศึกษาความสนใจในการอ่านหนังสือนิทาน

ประเภทต่างๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพ่ือศึกษางานวิจัยในการอ่านเค้าเรื่องของนิทาน
ประเภทต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สาม โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 2.เพ่ือเปรียบเทียบความสนใจในการอ่านเค้าโครงเรื่องของนิทานประเภทต่างๆ 
ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สาม โ รงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร วิธีด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบตอนที่ 2 
ความสนใจในการอ่านเค้าโครงเรื่องของนิทานประเภทต่างๆ เป็นแบบเลือกตอบ แบบมาตราส่วน
ประเมินค่า ตอนที่ 3 รายละเอียดอ่ืนๆ ในการอ่านเป็นแบบเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ แล้วน า
แบบสอบถามไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย           
ปีการศึกษา 2525 จ านวน 360 คน เป็นชาย 180 คน หญิง 180 คน ได้รับกลับคืนมา 295 คน 
เป็นชาย 159 คน หญิง 136 คน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) นักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
มีความสนใจในการอ่านเค้าเรื่องนิทาน 6 ประเภทอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะนิทานประเภท 
จินตนาการ อิงประวัติศาสตร์และศาสนา 2) ความสนใจในการอ่านนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
ในเค้าเรื่องนิทานประเภทนิทานท้องถิ่น เทพนิยาย นิทานวรรณคดี และนิทานจินตนาการ        
ไม่แตกต่างกัน ส าหรับนิทานประเภทนิทานปรัมปรา และนิทานอิงประวัติศาสตร์และศาสนา      
มีความแตกต่างกัน กล่าวคือนักเรียนหญิงมีความสนใจในการอ่านนิทานทั้ง 2 ประเภทมากกว่า
นักเรียนชาย ซึ่งถ้ากล่าวโดยสรุปถึงความสนใจในการอ่านนิทานทั้ง 6 ประเภท ระหว่างนักเรียน
ชายกับนักเรียนหญิงแล้ว พอจะกล่าวได้ว่า นักเรียนหญิงมีความสนใจในการอ่านเค้าเรื่องนิทาน
ทั้ง 6 ประเภทมากกว่านักเรียนชาย โดยที่นักเรียนชายมีความสนใจนิทานปรัมปรา และนิทาน   
อิงประวัติศาสตร์และศาสนา น้อยกว่านักเรียนหญิง 3) รายระเอียดอ่ืนๆ ในการอ่านเค้าเรื่อง
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นิทานของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่เลือกอ่านหนังสือนิทานตามความสนใจของตนเองมากที่สุด 
และถ้านักเรียนไม่มีหนังสือนิทานที่ต้องการอ่าน นักเรียนจะเลือกความช่วยเหลือจากครูและ
ห้องสมุดมากท่ีสุด นอกจากนี้นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองในการอ่าน โดย
ที่ผู้ปกครองเป็นฝ่ายซื้อมาให้ และแนะน าให้อ่านมากที่สุด 

 
สุขุมาภรณ์  ขันธ์ศรี (2555: ออนไลน์) ได้ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเสนอ

เนื้อหาของหนังสือภาพขาวด า กับระดับอายุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย จ านวนตัวอย่างประชากรมีทั้งสิ้น 360 คน จากโรงเรียนสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร์ 200 ปี และวัดเทพลีลา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2528 ซึ่งได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นใน 3 ระดับอายุ คือ 6-7 ปี (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) 8-9 ปี (ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3) และ 11-12 ปี (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) จ านวน 60 คน ในแต่ละระดับชั้นของแต่ละ
โรงเรียน นักเรียนแต่ละระดับจะสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอีกครั้งเป็น 3 กลุ่มทดลอง คือ กลุ่ม 1, 2 
และ 3 รวมจ านวนนักเรียนในแต่ละกลุ่มทดลอง 120 คน กลุ่ม 1 เรียนจากหนังสือภาพที่เสนอ
เนื้อแบบบรรยาย กลุ่ม 2 เรียนจากหนังสือภาพที่เสนอเนื้อหาแบบสนทนา และกลุ่ม 3 เรียนจาก 
หนังสือภาพที่เสนอเนื้อหาแบบสนทนาร่วมกับบรรยาย หลังจากจบบทเรียนแล้วให้นักเรียนทั้ง 3 
กลุ่ม ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมา
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง ผลการวิจัย ผลการวิจัยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 1) 
นักเรียนที่มีอายุต่างกัน จะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนหนังสือภาพที่มีวิธีเสนอเนื้อหาต่างกันใน 3 
รูปแบบ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักเรียนที่มีอายุ 11-12 ปี จะ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่างจากนักเรียนอายุ 8-9 ปี แต่ทั้งสองระดับอายุจะมีผลสัมฤทธิ์สูง
กว่ากลุ่มนักเรียนอายุ 6-7 ปี 2) นักเรียนที่เรียนจากหนังสือภาพขาวด าที่เสนอเนื้อหาแบบ
บรรยาย แบบสนทนาและแบบสนทนาร่วมกับบรรยาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนที่เรียนจากเนื้อหาแบบสนทนาและแบบ
สนทนาร่วมกับบรรยาย จะให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่างกัน แต่เนื้อหาทั้งสองแบบให้
ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าที่จะเรียนจากเนื้อหาแบบบรรยาย 3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีเสนอเนื้อหาและ
ระดับอายุของผู้เรียน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

 
สมชัย  จันลองจับจิต (2551: ออนไลน์) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความรู้

เกี่ยวกับโรคเอดส์และทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์ ของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ก่อนและหลังการอ่านหนังสือการ์ตูนและจุลสาร ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพศ 
ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่าง
บิดามารดา ขนาดของครอบครัว และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรี ยนของนักเรียน
อาชีวศึกษา กับการเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์ โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 240 คน ในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimentation) ด้วยวิธี One-group 
Pretest-Posttest Design และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ 
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การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 
ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังจากการอ่านหนังสือทั้ง 2 ประเภท นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มมีความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส์เพิ่มขึ้นและมีทัศนคติต่อโรคเอดส์เหมาะสมมากขึ้น นอกจากนี้การวิจัยยังพบว่า 
ตัวแปรระดับชั้นเรียนเป็นตัวแปรเดียว ที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่เพ่ิมขึ้น และทัศนคติที่
เหมาะสมมากขึ้น นักเรียนกลุ่มที่อ่านหนังสือการ์ตูนและนักเรียนกลุ่มที่อ่านจุลสาร ไม่มีความ
แตกต่างกันในด้านความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ที่เพ่ิมขึ้นแต่มีความแตกต่างกันในด้านทัศนคติต่อโรค
เอดส์ ที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการอ่านหนังสือการ์ตูนและจุลสาร ส าหรับความคิดเห็นที่มีต่อสื่อ
หนังสือการ์ตูนและจุลสาร พบว่านักเรียนส่วนใหญ่พอใจกับสื่อการ์ตูนและจุลสารที่ตนได้รับ โดย
ให้เหตุผลว่าเป็นสื่อที่มีทั้งสาระและบันเทิง อย่างไรก็ตามนักเรียนต้องการให้มีการเพ่ิมเติม
ประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับโรคเอดส์ขึ้นอีกในหนังสือการ์ตูนและจุลสาร หากมีการเผยแพร่ในครั้ง
ต่อไป นักเรียนส่วนใหญ่สนใจที่จะรับสื่อทั้ง 2 ประเภทนี้อีก รวมทั้งจะน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่
กับบุคคลใกล้ชิดต่อไป 
 
9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฝึกอบรม 
 

ประนอม  โอทกานนท์ และคณะ (2557: 716-717) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง 
ทักษะการจัดการความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงวัย งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการจัดการความรู้
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงวัย ด าเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ยกร่างหลักสูตร 
ระยะที่ 2 น าหลักสูตรไปใช้ ระยะที่ 3 ประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรที่สร้างขึ้น ระยะที่ 1 
ศึกษาข้อมูล 2 ด้าน คือ (1) ปัญหาและความต้องการโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่มย่อย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงวัย ในเขตจังหวัดชลบุรีที่มีคุณสมบัติอายุ 50 ปี ขึ้นไป 
จ านวน 38 คน และ (2) ข้อมูลเครือข่ายและกิจกรรมด าเนินการด้านผู้สูงอายุใน 4 จังหวัดชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก จากนั้นยกร่างหลักสูตรโดยพัฒนาจากฐานแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชุมชน
นักปฏิบัติ (Co.P) ประเมินผลผู้เรียนด้วยการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระยะที่ 2 น า
หลักสูตรที่ยกร่างไปใช้โดยด าเนินการใน 2 เรื่อง (1) สร้างแบบวัดความรู้ 3 ด้าน คือ “การสร้าง
เสริมสุขภาพ” “การจัดการความรู้” และ “แบบประเมินทักษะการแสดงออกของผู้น า” ได้
เครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่มีความตรงตามเนื้อหา ค่าความเที่ยง วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ KR-20 
เท่ากับ 0.89, 0.76 และ 0.79 ตามล าดับ (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการใช้กรณีศึกษา
และผู้เรียนศึกษาจากสถานการณ์จริง หลักสูตรมีจ านวนชั่วโมงรวม 45 ชั่วโมง (บรรยาย/สัมมนา 
12 ชั่วโมง สาธิตและสาธิตย้อนกลับ 9 ชั่วโมง และศึกษาดูงาน/เยี่ยมบ้าน 24 ชั่วโมง) ระยะที่ 3 
ประเมินผลหลักสูตร ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการใช้หลักสูตรด้วยการประยุกต์ใช้แบบประเมิน
ซิป (CIPP) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความเหมาะสม เป็นไป
ได้และชัดเจน ปัจจัยน าเข้า มีความพอเพียงพร้อมใช้ กระบวนการอบรม มีความราบรื่น ด้วย
ความร่วมมือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งจากผู้เข้ารับการอบรมและหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ของหลักสูตร พบว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้ทักษะเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ระดับ 0.001 (ค่า t = 3.70, 10.78 และ 7.25 ตามล าดับ) ผู้เข้าอบรมระบุมีความพึงพอใจต่อ
วิธีการและ กิจกรรมของหลักสูตร แสดงว่าหลักสูตรที่สร้างขึ้นครั้งนี้สามารถน าไปใช้ฝึกอบรม
ทักษะการจัดการความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงวัย เขตจังหวัดชลบุรีได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะ คือ หลักสูตรควรได้มีการพัฒนาต่อเนื่อง โดยมีการน าหลักสูตรไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในบริบทใกล้เคียงกันต่อไป 
 

ชัยวัฒน์  จิวพานิชย์ และ ชัยวัฒน์  วารี (2554: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ LMS Moodle เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการสร้างบทเรียน
ออนไลน์ โดยใช้ LMS Moodle เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แบ่งการด าเนินการเป็น 
2 ระยะ คือ  

ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ LMS 
Moodle เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โครงสร้าง เวลาการอบรม เนื้อหาสาระ กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อการฝึกอบรม การ
ติดตาม การวัดและการประเมินผล ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
ในภาพรวมหลักสูตรมีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด  

ระยะที ่2 การประเมินประสิทธิภาพการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์ 
โดยใช้ LMS Moodle เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นการน าหลักสูตรฝึกอบรมที่
ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ชั้นปีที่ 2 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างเป็นระบบ จ านวน 40 คน รูปแบบการทดลอง
เป็นแบบ Randomized Control Group Pre-Test Post-Test Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ t-test ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ผลการวิจัยพบว่า  1) ความสามารถใน
การสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ LMS Moodle เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู หลังอบรมสูงกว่า ก่อนอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  2) 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์  โดยใช้ LMS 
Moodle เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
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แขก  มูลเดช (2555: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรทาง การศึกษาโดยใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม เรื่องการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็น
บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1-3 และ
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาพิจิตรเขต 1-2 ปี การศึกษา 2555 จ านวน 30 คน เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย (Purposive Sampling) ดังนี้ รับสมัครบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม โครงการวิจัย มีความสนใจและมีเวลาส าหรับการเข้าร่วม
โครงการวิจัยในครั้งนี้  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 3 ชนิด คือ 1) แบบทดสอบก่อน-หลัง
การฝึกอบรม มีลักษณะเป็นข้อค าถามชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่าความยากอยู่
ระหว่าง 0.500 – 0.700 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.333 – 0.800 และค่าความเชื่อมั่นโดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค ซึ่งมีค่า = 0.9070 2) หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้ มีองค์ประกอบตามแนวคิดของ Taba (1962: 214) 4 ประการคือ
วัตถุประสงค์ (Objectives) เนื้อหาวิชา (Content) ประสบการณ์การเรียน (Learning 
Experiences) และการประเมินผล (Evaluation) มีค่า E1 = 81.77 และค่า E2 = 82.74 3) 
แบบประเมินหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้มีค่าความเชื่อมั่นโดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค = 0.9288  

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเริ่มด าเนินการดังนี้ 1) ท าการทดสอบ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม 2) ด าเนินการฝึกอบรมด้วย
หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3) ท าการทดสอบผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม 4) ท าการประเมินผล
การฝึกอบรมด้วย แบบประเมินฯ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 1. คะแนนจากการทดสอบผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม และผลการประเมินจากแบบประเมินฯ 
น ามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. ท าการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง
การฝึกอบรมโดยใช้การทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test แบบ dependent) 3. สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่า IOC ค่าความ ยาก ค่าอ านาจจ าแนกค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค และค่า E1 และ E2  

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้1) หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
มีองค์ประกอบหลัก 4 ประการ คือ วัตถุประสงค์ (Objectives) เนื้อหาวิชา (Content) 
ประสบการณ์การเรียน (Learning Experiences) และการประเมินผล (Evaluation) ด าเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรโดยการทดลองใช้หลักสูตร จ านวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 น าไปทดลอง
ใช้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จ านวน 3 คน พบว่า 
คณาจารย์ คณะครุศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ครั้งที่ 2 น าไปทดลองใช้ 
กับครูที่จัดการเรียนการสอน จ านวน 30 คน ในโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 7 
บ้านหนองมะค่า ต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปี 
การศึกษา 2555 ในวันที่ 1-3 กรกฏาคม 2555 ณ. ห้องประชุมโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 
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พบว่า มีค่า E1 = 80.85 และค่า E2 = 81.92 และครั้งที่ 3 น าไปทดลองใช้กับครูที่จัดการเรียน
การสอน จ านวน 30 คน ในโรงเรียนหนองไผ่ ตั้งอยู่เลขที่ 700 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต าบล  
หนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ในวันที่ 9-11 
กรกฏาคม 2555 ณ. ห้องประชุมโรงเรียนหนองไผ่ พบว่า มีค่า E1 = 81.77 และค่า E2 = 82.74 
และผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมฯ จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก  2) ผลการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวัดและการประเมินผล  การ
เรียนรู้พบว่าผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด 30 คน เป็นเพศชาย 8 คน (ร้อยละ26.66) เพศหญิง    
22 คน (ร้อยละ 73.33) ส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุสูงสุด 56 – 60 ปี ต่ าสุด
อายุ 25 – 30 ปี ส่วนใหญ่สังกัดสพฐ. เพชรบูรณ์ เขต 1 และ อ่ืนๆ ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ100 ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0  

 
กนกวรรณ  งามฉวี (2554: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือสืบ

ทอดภูมิปัญญาการปั้นตุ๊กตาชาววัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ความรู้การปั้นตุ๊กตาชาววัง 
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การปั้นตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ เครื่องมือที่ใช้ 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวน 21 คน และครูผู้สอน
จ านวน 11 คน จากโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์
ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ความรู้การปั้นตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ใช้วัตถุดิบที่ได้จาก
ธรรมชาติ คือ ดินเหนียว ขึ้นรูปโดยปั้นให้มีลักษณะคล้ายคน มีสัดส่วนที่เหมาะสมสวยงาม
ประกอบด้วย ส่วนหัว ล าตัว ขา และแขน ท าการเผา ตกแต่งและระบายสี การปั้นตุ๊กตาชาววังมี
องค์ประกอบอ่ืนที่ส าคัญ คือ การปั้นผลไม้ การประดิษฐ์เครื่องดนตรี เครื่องสาย โดยมีการจัดชุด
ตุ๊กตาชาววังตามประเพณีของท้องถิ่น 2) กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ถ่ายทอดผ่านครูภูมิ
ปัญญาสู่บุคคลในครอบครัว รวมถึงบุคคลในท้องถิ่น และผู้สนใจ การถ่ายทอดใช้วิธีการ การปั้น
พร้อมกับเล่าประวัติความเป็นมา อุปสรรคส าคัญในการสืบสานความรู้ คือ ผู้รับการถ่ายทอด
เปลี่ยนอาชีพไปท าอย่างอ่ืน ท าให้การรับทอดไม่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีปัญหาอ่ืน คือ การศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นท าให้การถ่ายทอดสะดุดลง 3) การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การปั้นตุ๊กตา
ชาววังบ้านบางเสด็จ ประกอบด้วย แนวคิด หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร เวลาการจัดการเรียนรู้ แนวการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 
หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 
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กัมปนาท อาชา และคณะ (2555: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเครือข่ายเพ่ือ
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การวิจัยนี้มีความมุ่ง
หมายเพ่ือสร้างหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร และประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเครือข่ายเพ่ือการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากร
ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบ
ก่อนและหลังฝึกอบรม และแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร และสถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ีผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. ผลการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเครือข่ายเพ่ือการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

หลักสูตรฝึกอบรมเครือข่ายเพ่ือการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียน รวมระยะเวลา 27 ชั่วโมง หรือ
ประมาณ 3 วัน ในการพัฒนาเน้นการน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง มีแนวทางการเรียนรู้หลากหลาย 
ได้แก่ เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การประชุมกลุ่มย่อย การระดมสมอง การ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การศึกษาดูงาน และการติดตามประเมินผล มีการประเมินผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมก่อนและหลัง และมีการประเมินระหว่างการฝึกอบรม มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

2. ผลการประเมินการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเครือข่ายเพ่ือการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จากการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ในการฝึกอบรมเครือข่ายเพ่ือการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จ านวน 33 คน เมื่อวันที่ 20, 25 และ 27 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และท าการประเมิน ปรากฏผลดังนี้ 

2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจสูงขึ้นกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.21 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

2.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลการประเมินกิจกรรมระหว่างฝึกอบรมดีถึงดีมาก คือ มี
คะแนนอยู่ระหว่าง 84 - 95 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) หรือค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.20 - 
4.75 

โดยสรุป หลักสูตรฝึกอบรมเครือข่ายเพ่ือการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีประสิทธิภาพเหมาะสม มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีเกณฑ์
การประเมินที่ชัดเจน และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติงานได้ 
จึงควรสนับสนุนและส่งเสริมให้น าหลักสูตรไปใช้ในการสร้างเครือข่ายด้ านการประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
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10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับของเล่นพื้นบ้าน 
 

ทิพย์พธู กฤษสุนทร (2558: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญา
สื่อของเล่นพ้ืนบ้านส าหรับกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่” เป็นการศึกษาแนวทางการส่งเสริม ภูมิปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาสถานภาพของภูมิปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้าน และการใช้สื่อของเล่นพ้ืนบ้านของกลุ่มผู้       
รับสารเด็กและเยาวชน โดยแบ่งภูมิปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้านออกเป็น 4 ชนิด คือ บะข่างโว่        
ไม้โกง๋เก๋ง คอปเตอร์ไม้ไผ่ และจั๊กจั่น รวมถึงศึกษาปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการขาด
ความนิยม ตลอดจนก าหนดแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้านส าหรับกลุ่มผู้รับ
สารเด็กและเยาวชน ในต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้อาศัยแนวคิด และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกรอบอ้างอิงในการศึกษา อันได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญา และสื่อ
วัตถุพ้ืนบ้านกับการจัดการวัฒนธรรมเชิงรุก แนวคิดการสื่อสารแบบจ าลองการสื่อสารของเดวิค 
เค เบอร์โล (David K. Berlo) แนวคิดการสร้างและพัฒนาตลาดผู้รับสาร (บันไดปลาโจนทาง
ศิลปะ) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ระเบียบวิธีวิจัยที่ผู้วิจัยเลือกน ามาใช้ในที่นี้  คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)  
มาช่วยในการออกแบบกิจกรรมการวิจัย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) การสนทนากลุ่ม
ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้สูงอายุ นักเรียนและคุณครูโรงเรียนวัดขะจาว และเยาวชนศูนย์
วัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มสลีปิงจัยแก้วกว้าง และการลงสังเกตการณ์การใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วม (Observation) จากกิจกรรมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาของเล่นพ้ืนบ้านแก่เด็ก
และเยาวชนในโรงเรียนวัดขะจาวและศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มสลีปิงจัยแก้วกว้าง  การจัด
กิจกรรมการเก็บข้อมูลชุมชน และการจัดการแข่งขันภูมิปัญญาของเล่นพ้ืนบ้าน ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพของภูมิปัญญาของเล่นพ้ืนบ้านนั้น ก าลังพิการหรือ
บกพร่อง (เช่น ผู้ส่งสารหดตัวลง หรือขาดผู้รับสารรุ่นใหม่) ก็จ าเป็นต้องหาทางสืบทอด ทั้งตัวผู้  
ส่งสารและผู้รับสารส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการขาดความนิยมในสื่อของกลุ่มผู้รับสารเด็กและ
เยาวชน คือ ปัจจัยที่มาจากภายในตัวภูมิปัญญาของเล่นพ้ืนบ้านเอง (อันได้แก่ บทบาทและ
สถานภาพของผู้ส่งสารลดลง สื่อวัตถุพ้ืนบ้านมีลักษณะเป็น “สื่อเงียบ” ช่องทาง/พ้ืนที่/วาระ
โอกาสในการเข้าถึงตัวสื่อหดลง และรสนิยมของผู้รับสารเปลี่ยนไป) ปัจจัยจากภายในชุมชน   
(อันได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ชุมชน ลักษณะชุมชนเปิด/ปิด และความเชื่อของชุมชน) และปัจจัย
จากภายนอกชุมชน (อันได้แก่ มิติทางการเมือง มิติทางสังคม  มิติทางเศรษฐกิจ มิติทาง
เทคโนโลยี/สื่อมวลชน/สื่อสมัยใหม่ มิติการเข้ามาของหน่วยงานภายนอก มิติความเจริญและ
ความทันสมัย มิติความเร็วช้า/ความรุนแรงของการเข้ามาของปัจจัยภายนอก และมิติคู่แข่ง มิติ
โครงสร้างครอบครัวและวิถีชีวิตประจ าวันของทั้งเด็กและผู้ใหญ่เปลี่ยนไป) 
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ส าหรับแนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้านส าหรับกลุ่มผู้รับสารเด็กและ
เยาวชน ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  คือ แนวทางการส่งเสริมด้านผู้ส่งสาร 
(Sender) (อันได้แก่ การพัฒนาด้านความรู้ การสั่งสมและเพ่ิมพูนทุนทางความรู้ และผู้ถ่ายทอด
ภูมิปัญญาของเล่นพ้ืนบ้านต้องรู้จักวิเคราะห์ผู้รับสาร) แนวทางการส่งเสริมด้านเนื้อหาหรือสาร 
(Message) (อันได้แก่ การปรับเปลี่ยนวิธีการถ่ายทอด การถ่ายทอดรูปแบบและเนื้อหาแบบการ
ผสมผสาน (Hybridization) และการเสริม “ราก” แห่งคุณค่าในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
แนวทางการส่งเสริมด้านช่องทางการสื่อสาร (Channel) (อันได้แก่ การจัดโอกาสให้ผู้รับสารได้
เข้าร่วมในกระบวนการและขั้นตอนของการ “ผลิต” สื่อวัตถุ การเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่สื่อ
ของเล่นพื้นบ้านสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน การปรับประสานโดยน าสื่ออ่ืนๆ มาเป็นองค์ประกอบเสริม 
(Articulation) การโยกย้ายพ้ืนที่ การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น การตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การจัดท า
ฐานข้อมูล และการเผยแพร่ผ่านการจัดท าของที่ระลึก/ของฝาก) แนวทางการส่งเสริมด้านผู้รับ
สาร/ผู้เล่น/ผู้ใช้ (Receiver) (อันได้แก่ การทดลองให้เป็นผู้ผลิต กลยุทธ์การเสริมสร้าง K-A-P 
ให้กับผู้รับสาร และการเปิดโอกาสและการหาเวทีหรือพ้ืนที่ให้ผู้เรียนได้ส าแดงภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมด้านอ่ืนๆ ภายนอกตัวภูมิปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้าน อันได้แก่ ควร
ผลักดันให้กลายเป็นนโยบายระดับท้องถิ่น และภูมิปัญญาสื่อของเล่นพ้ืนบ้านควรท างานร่วมกัน
กับสถาบันต่างๆ และสร้างเครือข่าย  
 

สาลิกา  ส าเภาทอง และ มาเรียม  นิลพันธุ์ (2554: 245) ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ของเล่นพ้ืนบ้าน 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความ
ต้องการในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ของเล่นพ้ืนบ้าน  2) พัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของแผนกิจกรรม พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
3) ทดลองใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1/2 โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร 
จ านวน 40 คน ใช้แบบแผนการวิจัยขั้นพ้ืนฐาน (Pre Experimental Design) แบบหนึ่งกลุ่ม
ทดสอบก่อนและหลัง (The One- Group Pretest-Posttest Design) 4) ประเมินและปรับปรุง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เจตคติทางวิทยาศาสตร์และ
ความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ของเล่นพ้ืนบ้าน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมโดยใช้ของเล่นพ้ืนบ้านให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงและใช้ความรู้วิทยาศาสตร์บนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย 2) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.59 
/80.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์80/80 3) ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 4) ผลการ
ประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในภาพรวม แผนที่ 8 ปัจฉิมนิเทศ มีคะแนนสูงสุด 
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ระดับคุณภาพดี นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ของเล่นพ้ืนบ้าน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  
 

วรรณวิภา  เที่ยงธรรม และ อัญญมณี  บุญซื่อ (2557: 473) ได้ศึกษาผลของการ    
จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนโดยใช้ของเล่นพ้ืนบ้านตามแนวคิดการประมวลข้อมูลการรับความรู้สึก
เพ่ือส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กอนุบาล ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือศึกษา   
ผลของการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนโดยใช้ของเล่นพ้ืนบ้านตามแนวคิดการประมวลข้อมูลการรับ
ความรู้สึกเพ่ือส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กอนุบาลใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว
แบบเคลื่อนที่ ด้านการจัดการร่างกาย และด้านการควบคุมอุปกรณ์ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลของ
การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนโดยใช้ของเล่นพ้ืนบ้านตามแนวคิดการประมวลข้อมูลการรับ
ความรู้สึก และการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนแบบปกติทีมีต่อทักษะการเคลื่อนไหวของเด็ก
อนุบาล ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทพ
กาญจนา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จ านวน 34 
คน จาก การคัดเลือกโดยใช้แบบคัดกรอง กลุ่มทดลองใช้การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนโดยใช้ของ
เล่นพ้ืนบ้านตามแนวคิดการประมวลข้อมูลการรับความรู้สึก กลุ่มควบคุมใช้การจัดกิจกรรมนอก
ห้องเรียนแบบปกติ ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 10 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบทดสอบทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กอนุบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที  

ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการเคลื่อนไหว 
ด้านการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ การจัดการร่างกาย และการควบคุมอุปกรณ์ สูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ทักษะการเคลื่อนไหว ด้านการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ การจัดการร่างกาย และการควบคุม
อุปกรณ ์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
อรวรรณ เตชะโสด (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้ของเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือพัฒนา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง “แรงและการเคลื่อนที่” ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้ของเล่นพ้ืนบ้านและเพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เรื่อง “แรงและการเคลื่อนที่” โดยใช้ของเล่นพ้ืนบ้านที่พัฒนาจากแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
สื่อการเรียนการสอน จ านวน 12 แผน และแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จ านวนของนักเรียนเป็นแบบเลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
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การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) น าเสนอข้อมูลโดยใช้
ตารางประกอบค าบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า 

1.  ได้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง “แรงและการเคลื่อนที่” โดยใช้ของเล่น
พ้ืนบ้านที่พัฒนาจากแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสื่อการเรียนการสอน จ านวน 12 แผนเป็นแผน
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่น าไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้อย่างเหมาะสม 

2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ของ
เล่นพ้ืนบ้านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 
พัชรี บุญเป็ง (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่น

พ้ืนบ้านเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการ
ประดิษฐ์ของเล่นพ้ืนบ้านส าหรับเด็กปฐมวัยและเพ่ือศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมการประดิษฐ์
ของเล่นพื้นบ้านที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นพ้ืนบ้าน จ านวน 9 กิจกรรม กิจกรรมละ 20-60 นาที สัปดาห์ละ 
3 กิจกรรม รวมทั้งหมด 6 ชั่วโมง 20 นาที และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทีซีที – ดีพี  
(TCT - DP: Test for Creative Thinking-drawing production) ของเจลเลนและเออร์บัน 
วิเคราะห์โดยน าคะแนนที่ได้มาค านวณค่าเฉลี่ย โดยน าผลมาเทียบกับเกณฑ์การแปลผลระดับ
ความคิดสร้างสรรค์ของเจลเลนและเออร์บัน น าเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการบรรยาย 
ผลการศึกษาพบว่า 

1.  ได้ชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นพ้ืนบ้านทั้ง 9 กิจกรรม ที่สามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนได้ 

2.  ผลของการน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ TCT - DP 
มาเทียบกับเกณฑ์การแปลผลระดับความคิดสร้างสรรค์ พบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 46.93 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง 

 
มณิษวาส  จินตพิทักษ์ (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องที่ว่างและสภาพ แวดล้อมที่

เหมาะสมกบัการละเล่นล้านนาของเด็กในจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการละเล่นล้านนาและสภาพแวดล้อมล้านนา และศึกษาลักษณะที่ว่างและสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมกับการละเล่นล้านนา พบว่าการเล่นเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตในวัย
เด็กของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา การเล่นของเด็กแฝงไว้ด้วยคุณค่าที่บ่งบอกวัฒนธรรมและสังคม
ของชุมชนนั้นๆ เด็กในวัยต่างกันมีพฤติกรรมการเล่นที่แตกต่างกัน เมื่อเด็กมีการเล่นเป็นกลุ่มและ
มีกิจกรรมการเล่นที่หลากหลาย จึงต้องการพ้ืนที่รองรับการเล่นที่มีลักษณะเฉพาะมากขึ้น 
สภาพแวดล้อมเพ่ือรองรับการเล่นของเด็ก จึงไม่ใช่แค่สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เด็กมีความต้องการใช้สภาพแวดล้อมที่จัดแบ่งเป็นส่วนๆ 
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เพ่ือให้รองรับกิจกรรมและการเล่นของเด็ก ต้องมีขนาดพ้ืนที่ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมและการใช้สอย
พ้ืนที่ สภาพแวดล้อมต้องส่งเสริมความสามารถ ความรู้สึก และให้ความสบายแก่เด็กอีกด้วย 
สภาพแวดล้อมส าหรับการเล่นของเด็ก ต้องมีลักษณะที่แตกต่างกัน และมีความหลากหลาย 
เพ่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเล่นที่แตกต่างและมีความหลากหลายตอบสนองตามความ
ต้องการของเด็ก 

จากเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการละเล่นของเด็กล้านนา พบว่าการละเล่นล้านนามีความ
หลากหลายมาก สามารถรวบรวมการละเล่นล้านนาได้จ านวนทั้งสิ้น 140 รายการ พบว่ามี
ลักษณะที่แตกต่างกันทั้งในด้านพฤติกรรมการเล่น จ านวนผู้เล่น กฎกติกาการเล่นและอ่ืนๆ มีการ
บันทึกว่า “ข่วงบ้าน” เป็นลานส าหรับเป็นที่เล่นของเด็ก และเป็นพ้ืนที่เอนกประสงค์ อย่างไรก็
ตามไม่มีการบันทึกว่าเด็กใช้สภาพแวดล้อมล้านนาอย่างไรในการเล่นในบริเวณข่วงบ้านดังกล่าว  
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ท าให้สังคมไทยอันเป็นสังคมเกษตรดั้งเดิม เปลี่ยนเป็นสังคม
อุตสาหกรรมหรือสังคมเมืองอย่างชัดเจน ส่งผลให้เด็กถูกจ ากัดพ้ืนที่เล่น มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากการเล่นในอดีต ชีวิตเด็กในเมืองจะไม่มีสถานที่เล่นของชุมชน การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าว
มีผลกระทบต่อการละเล่นล้านนาใน 2 ลักษณะ คือ การละเล่นล้านนาบางอย่างไม่มีการเล่นอีก
เลย และการละเล่นล้านนาบางอย่างที่ยังคงมีการเล่นอยู่ในปัจจุบัน แต่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
แม้ว่าการละเล่นล้านนาของเด็กและสภาพแวดล้อมล้านนา จะเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน แต่ยัง
ไม่มีการศึกษาถึงลักษณะเฉพาะและการเชื่อมโยงของทั้ง 2 ประเด็นร่วมกันมาก่อน ผู้วิจัยจึงได้
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสารและการเข้าไปเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม บันทึกข้อมูลโดยการถ่ายภาพและจดบันทึก จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาหาความสัมพันธ์ และ
อธิบายถึงที่ว่างและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการละเล่นล้านนา  ผลการศึกษาพบว่า 
การละเล่นล้านนามีการเปลี่ยนแปลงไปจ านวนมาก สูญหายไปมากกว่าครึ่ง (55%) สาเหตุหลัก 
คือ เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนการละเล่นที่พบว่ายังคงมีการเล่นในปัจจุบันนั้น 
สภาพแวดล้อมที่รองรับการละเล่นก็ไม่เอ้ืออ านวยให้เกิดการเล่นได้อย่างเต็มที่ ผลการศึกษา
สามารถอธิบายลักษณะที่ว่าง และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการละเล่นล้านนา สามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางการออกแบบพ้ืนที่และสภาพแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมและรักษาการละเล่น
ล้านนาที่ยังคงอยู่ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมและวัฒนธรรมที่ดีของสังคมล้านนาให้แก่เด็กต่อไป 

 
นคร  อุ่นเรือน (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาพ้ืนบ้านใน

การประดิษฐ์ของเล่นเด็กหมู่บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการประดิษฐ์ของเล่นเด็ก 
หมู่บ้านกิ่วแลป่าเป้า อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบบันทึก
การสังเกต และแบบสัมภาษณ์ที่ใช้กับผู้ถ่ายทอด และผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาน ามาวิเคราะห์เนื้อหาและน าเสนอแบบบรรยาย  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้อาวุโสในหมู่บ้านกิ่วแลป่าเป้าได้จัดท าโครงการอุ้ยสอนหลาน มีการ
สอนท าหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ประเภทการทอผ้า การท าผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว การจักสาน 
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การท าร่ม ดนตรีพ้ืนบ้าน และหมอเมือง ทั้งนี้ก็มีการสอนการประดิษฐ์ของเล่นเด็กอีกด้วย การ
สอนหรือการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ของเล่นเด็กนี้กระท ากันในครอบครัวและ
ชุมชน ซึ่งใช้วิธีการที่เรียกว่าการขัดเกลาทางสังคม ผู้รับการถ่ายทอด  ส่วนใหญ่เป็นคนในหมู่บ้าน
กิ่วแลป่าเป้า มีอายุอยู่ในระหว่าง 7 ถึง 35 ปี ส าหรับผู้ถ่ายทอดคือ ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน วิธีการ
ถ่ายทอดแยกย่อยออกเป็น 2 วิธี คือ การท าให้ดูก่อนทุกขั้นตอน แล้วให้ลงมือท าตาม กับการท า
ให้ดูแล้วให้ท าตามทีละข้ันตอนจนส าเร็จ ส าหรับวิธีที่สองนั้นผู้ถ่ายทอดจะตรวจสอบความถูกต้อง
ของการปฏิบัติแต่ละขั้นๆไป ผลการถ่ายทอดนี้ปรากฏว่าผู้รับการถ่ายทอดสามารถประดิษฐ์ของ
เล่นได้ และบางคนก็สามารถดัดแปลงการประดิษฐ์ของเล่นแบบอ่ืนได้อีกด้วย นอกจากนี้ผู้รับการ
ถ่ายทอดกล่าวถึงเหตุผลที่เข้าโครงการนี้ว่าเกิดจากแรงจูงใจที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การ
สนับสนุนจากครอบครัว และความต้องการในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 

 
สีวลี  ศิลป์วรศาสตร์ (2555: ออนไลน์) ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาของเล่นพ้ืนบ้าน 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางศิลปะส าหรับเด็กอายุ 6-12 ปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาของเล่น
พ้ืนบ้าน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางศิลปะส าหรับเด็กอายุ 6-12 ปี โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ
ผสานวิธี กลุ่มตัวอย่างเลือกโดยวิธีแบบเจาะจง ได้แก่ 1) ของเล่นพ้ืนบ้านไทยจ านวน 365 ชิ้น 
จาก 4 ภูมิภาค ภาคละ 4 จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง 2) ผู้เชี่ ยวชาญด้านของเล่นพ้ืนบ้านไทย 
จ านวน 16 คน 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการทางศิลปะเด็ก จ านวน 5 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบ
บันทึกของเล่นพื้นบ้าน และแบบวิเคราะห์ข้อมูลของเล่นพื้นบ้าน 

ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) ผลการวิจัยพบว่ามีการค้นพบของเล่นพ้ืนบ้าน
ในภาคเหนือมากที่สุด ส าหรับข้อมูลจ าเพาะเกี่ยวกับของเล่นพ้ืนบ้าน พบว่าของเล่นพ้ืนบ้านมี
ลักษณะทางกายภาพ คือ ส่วนใหญ่ มีรูปร่างรูปทรงเป็นรูปเรขาคณิต จ าลองแบบมาจาก
ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ลอยตัว มีมิติ ไม่ตกแต่งสี และใช้สีธรรมชาติของวัสดุ พ้ืนผิวมีความ
เรียบและแข็ง  สืบเนื่องมาจากคุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ โดยวัสดุหลักที่ใช้ส่วน
ใหญ่เป็นไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน กะลา มะพร้าว และส่วนต่างๆ ของล าต้นกล้วย วัสดุประกอบ         
พืชพรรณที่มีเฉพาะในท้องถิ่น เช่น ดอกไม้ เมล็ดพืช เป็นต้น และมีการใช้วัสดุสังเคราะห์เป็นส่วน
น้อย ของเล่นพื้นบ้านส่วนใหญ่จะมีลวดลายตามธรรมชาติที่เกิดจากเนื้อของวัสดุ ของเล่นพ้ืนบ้าน
ส่วนใหญ่ไม่มีการจ ากัดจ านวนผู้เล่น โดยขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นเป็นหลัก และประดิษฐ์ขึ้นเองโดย
ผู้ใหญ่ท าให้เด็กเล่น ในด้านกลวิธีการเล่น สามารถจ าแนกวิธีการเล่นออกเป็น 18 ประเภท โดย
พบว่าเป็นของเล่นประเภทท าให้เกิดเสียงเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ของเล่นพ้ืนบ้านส่วนใหญ่ยัง
แฝงไว้ด้วยวัฒนธรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญา และความหมายที่แฝงในเรื่องของการสัมผัสใกล้ชิด
ธรรมชาติ รองลงมา คือ เรื่องของวิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งย่อมแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น 2) ของ
เล่นพ้ืนบ้าน สามารถส่งเสริมพัฒนาการทางศิลปะส าหรับเด็กอายุ 6-12 ปี ตามกรอบการพัฒนา
ทางศิลปะ 7 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านอารมณ์ พัฒนาการ
ทางด้านสังคม พัฒนาการทางด้านสติปัญญา พัฒนาการทางด้านการสร้างสรรค์ พัฒนาการ
ทางด้านการรับรู้ และพัฒนาการทางด้านสุนทรียภาพได้ โดยผลการวิจัยพบว่า ของเล่นพ้ืนบ้าน
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สามารถส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ได้มากที่สุด รองลงมาคือ ส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย ด้านสังคม และด้านการสร้างสรรค์ เป็นจ านวนใกล้เคียงกัน ส าหรับพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญา ด้านการรับรู้ และด้านสุนทรียภาพ มีสัดส่วนค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้  สถาบันการศึกษา สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทางศิลปะเด็ก สามารถจัดกิจกรรมโดยใช้ของเล่นพ้ืนบ้านเป็นสื่อการเรียนรู้ได้ และ
สามารถเลือกใช้ของเล่นพ้ืนบ้านในแต่ละชิ้น เพ่ือน ามาเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการ
เสริมสร้างพัฒนาการทางศิลปะในแต่ละด้านได้ พร้อมทั้งการเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านของ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เช่นกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
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