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บทคัดยอ 
 งานวิจยัน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือพัฒนาการจดัการเรยีนรูของคร ู จดัทําแผนกจิกรรมการเรียนรูและศึกษา

ผลการพฒันาการจดัการเรยีนรูของครูในการสงเสรมิทักษะการคดิของนักเรยีนโดยใชของเลนพ้ืนบาน  กลุมเปาหมาย 

คือ ครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม กระบวนการวิจัยเปนแบบเชิงทดลอง 

มีขั้นตอนการวิจัย 4 ระยะ คือ การสํารวจขอมูลของเลนพื้นบานเพื่อนํามาวิเคราะห จัดทําแผนกิจกรรม            

เกบ็รวบรวมขอมลูจากการทดลองแผนกิจกรรม และสรุปผล เครือ่งมอืทีใ่ชประกอบดวย แบบสาํรวจภูมปิญญาทองถิน่

เก่ียวกับของเลนพ้ืนบาน แบบวัดทักษะการคิด แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบบประเมินพฤติกรรม

นักเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียน วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จํานวน รอยละ          

คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน ขอมูลผลการจัดกิจกรรม  จากการสังเกตของครู นํามาวิเคราะห             

เชิงเนื้อหา ซึ่งมีครูสนใจเขารวมกิจกรรมวิจัย  จํานวน 13 คน จากโรงเรียนบานหนองไคร และโรงเรียน ชุมชน

บานบวกครกนอย จังหวัดเชียงใหม 

 ผลการวิจัยพบวา  ของเลนพ้ืนบานทุกชนิดท่ีประดิษฐโดยภูมิปญญาในทองถ่ิน สามารถใชเปนส่ือ  

ในการสงเสริมทักษะการคดิใหกบันักเรยีนได ทัง้น้ีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนในสวนของกจิกรรมพฒันา

ผูเรียนสําหรับงานวิจัยนี้ ไดคัดเลือกชนิดที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน โดยมี      

ของเลนพื้นบาน  จํานวน 34 ชนิด ทําใหคณะครูซึ่งเขารวมกิจกรรมการวิจัยสามารถทําแผนการจัดการเรียนรู       
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เพื่อสงเสริมทักษะการคิดใหกับนักเรียนได ทั้งสิ้น 50 แผน เมื่อนําแผนดังกลาวไปทดลองใชกับนักเรียนระดับ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 4 จาํนวน 259 คน พบวา นักเรยีนมทีักษะการคดิอยูในระดบัดีถึงดีมาก รอยละ 72.65 

เมื่อเทียบกับกอนเขารวมกิจกรรม นักเรียนมีทักษะการคิดในระดับดีเพียงรอยละ 29.30 นอกจากน้ีพบวา

นักเรียนมีพฤติกรรมหลังการเขารวมกิจกรรมในระดับดีมาก รอยละ 74.90 ผลการประเมินความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนพบวาอยูในระดับดี และผลการประเมินจากแบบบันทึกหลังการ

สอนพบวา นกัเรียนสามารถคดิวิเคราะห  ใชวจิารณญาณในการแกปญหาดวยตนเองได มกีารเปลีย่นพฤตกิรรม

ของตนเองไปในทางทีด่ขีึน้ เปนไปตามจดุมุงหมายและมคีณุลกัษณะท่ีพงึประสงค นกัเรียนมีความกระตือรอืรน  

มีความสนใจในการเรียนและมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีเพิ่มขึ้น

คําสําคัญ
 ทักษะการคิด     ของเลนพื้นบาน    แผนกิจกรรมการเรียนรู

Abstract
 The objective of this research is to develop learning management of teachers, to plan 

learning activities and study result of develop learning teachers to encourage the thinking skills for 

students  using folk toys. The target group is the primary school teachers who are teachings in 

Chiangmai Educational Service Area. The research process is using an experimental design.  There 

are four stages of the research process is to explore folk toys. To analyze, plan activities, collect 

data and draw conclusions from the trial plan.  The tools employed in this research are the                 

indigenous survey on folk toys, the evaluation form on thinking skills, the activity arrangement plan 

for learners’ development, the students’ evaluation form and the questionnaires to collect teachers’ 

and students’ opinion. Quantitative analysis of the percentage, average and standard deviations. 

Results of the activities of the teachers were content analysis. Some 13 interested teachers have 

participated in the research activity. They are teachers from Ban Nong Krai School and Ban             

Buakkrognoi Community School, Chiangmai Province.

 The research findings reveal that all folk toys which are created through indigenous knowl-

edge can be used as media that enhance the thinking skills for students. In addition, the instructional 

activity arrangement within the part of activity to develop learners in this research will select the 

activities that are appropriate and responsive to the nature of the learners. Some 34 folk toys are 

used. The teachers team who participate in the research activity can make some 50 plan learning 

activities to enhance the thinking skills for students. After the trial use of such plan to around 259 

students who are studying in the Prathom Suksa 1 to 4. The findings reveal that some 72.65 percent 
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of students have the thinking skills in a “High” to “Highest” level. When compared with these levels 

before participating in this activity, only some 29.30 percent of the students reach the thinking skill 

in “High” level earlier. In addition, the findings reveal that the students have the positive behavior 

after participating in the activity in the “Highest” level at 74.90 percent. The results of evaluating 

student’s opinion toward the activity arrangement to develop learners show a “High” level. And the 

evaluation results of the record form after the instruction session reveal that students can think 

analytically to solve problems by themselves. They change their behavior to better ways and         

respond properly to the objectives, and they have desirable characters which are enthusiasm, 

interests in learning, and better social behavior.

Keywords
 Thinking Skills, Folk Toys, Plan Learning Activities

บทนํา
 สภาพและปญหาในการจัดการเรยีนรูของครใูนปจจบุนันัน้พบวา ครมูกีจิกรรมดานการคดิแกปญหา

สําหรับนักเรียนไมมากพอ ไมตอเน่ือง ไมมีจุดมุงหมายที่แนนอน ทั้งนี้อาจเก่ียวของกับสื่อและเทคโนโลยี           

ที่ใชในการจัดการเรียนรูยัง ไมเหมาะสมและมีจํานวนจํากัด  ประกอบกับการจัดการเรียนรูในปจจุบันมุงเนน

ใหนักเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถแขงขันกับผูอื่นได ซึ่งเปนตัวชี้วัดมาตรฐาน การจดัการศึกษา

เทาน้ัน  ครไูมสามารถสอดแทรกหรอืฝกทักษะการคดิใหกบันักเรยีนไดเต็มท่ี นกัเรยีนจงึมีพฤตกิรรมไมเหมาะสม

มากข้ึน นอกจากน้ีครูยังขาดความรูความเขาใจ  ขาดทักษะและความม่ันใจในเร่ืองการจัดการเรียนรู                

ดานการคดิแกปญหาของนักเรียน  ประกอบกับสือ่ทีใ่ชในการจดักจิกรรมการคิดคอนขางมีจาํกดั ทัง้ๆ ทีเ่ปนเร่ือง

ที่สําคัญอยางย่ิงในการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและมีคุณภาพสูง  ซึ่งกําหนด   

ไวในพระราชบญัญตักิารศึกษาแหงชาติพทุธศักราช 2542  แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และฉบับที ่3 

พ.ศ. 2553 (สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555) หมวด 4 มาตรา 24 และ 28          

ระบุใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของมีแนวการจัดการศึกษา โดยเนนฝกทักษะกระบวนการคิด             

การจัดการ  การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา  เปนผูมีความคิด

สรางสรรค  ใฝรูใฝเรียน  อีกทั้งยังกําหนดใหจัดสาระหลักสูตรทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพโดยมุงพัฒนาคน   

ใหมีความสมดุลทั้งความรู  ความคิด  ความสามารถ ความดีงาม ความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือใหการจัด     

การศึกษามคีุณภาพ 

 การจดักจิกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสรมิทกัษะการคดิใหกบัผูเรียนดวยเทคนคิวธิกีารตางๆ จงึถอืวาเปน

สิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่งในการชวยสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา  

ยกระดับการศึกษาใหดีขึ้น ครูจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการอบรมส่ังสอนใหความรูและประสบการณ           
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ที่จําเปนสําหรับนักเรียน  ทั้งน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาและสงเสริมทักษะการคิดน้ันสามารถทํา   

ไดหลากหลายวิธีการ  อาทิเชน  การทํากิจกรรมกลุม  การใชเกม การใชของเลน  ซึ่งพิชญสินี  โชติชะวงศ 

(2554) ไดทดลองใชเกมการศึกษาเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย พบวาหลังการใชเกมนักเรียน       

มีทักษะการคิดอยูในระดับดีทั้งโดยรวมและรายบุคคล  นอกจากนี้ พวงพยอม ชิดทอง (2551) ไดทดลองใช

แผนกิจกรรมการเรยีนรูทีเ่นนใหผูเรียนฝกการทักษะการคดิโดยใชสถานการณปจจุบนัพบวา พฤติกรรมการคดิ

ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ จะเห็นไดวาถึงแมวาการฝกทักษะการคิดน้ันจะ

สามารถกระทาํไดหลายเทคนคิวิธกีารก็ตาม แตบางคร้ังส่ือหรือเคร่ืองมือท่ีครูนาํมาใชในน้ันก็มคีวามเหมาะสม

เฉพาะนกัเรยีนระดบัช้ันมัธยมศึกษาเทาน้ัน  ซึง่ในการสงเสริมทักษะการคิดเพือ่ใหเกิดประโยชนระยะสัน้และ

ระยะยาวควรมุงเสริมสรางนักเรียนตั้งแตระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ของเลนพื้นบานถือไดวาเปน

สื่อท่ีหาไดงายในทองถิ่น ที่ครูสามารถนํามาเชื่อมโยงเขากับกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรเพ่ือสงเสริม          

ใหเด็กมีพัฒนาการท่ีดี สามารถคิดวิเคราะห คิดรวบยอด คิดสรางสรรค คิดเช่ือมโยงไดเปนอยางดี  อีกท้ัง         

ยังเห็นคุณคาและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นอีกดวย  ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้นครูจําเปนตอง

มีความรู ความเขาใจ และสามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่สงเสริมทักษะการคิดใหกับนักเรียน

โดยใชของเลนพ้ืนบานไดเพ่ือสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจดักิจกรรมใหกบันักเรยีนไดอยางเหมาะสม

กับนักเรียนตอไป 

 ผูวิจัยจึงเห็นวาการท่ีครูมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและความสามารถจัดการเรียนรูที่สงเสริม 

ทักษะการคิดโดยใชของเลนพ้ืนบาน วิชาในกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนวิชาท่ีอยูนอกเหนือจากวิชาใน          

8 กลุมสาระการเรียนรูที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดซึ่งจะชวยพัฒนานักเรียน ใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวอีกทางหนึ่ง  อีกทั้งยังชวย

ยกระดับความสามารถของครูในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สงผลใหคุณภาพการศึกษา                 

ดียิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชของเลนพื้นบาน

 2. เพื่อจัดทําแผนกิจกรรมการเรียนรูในการสงเสริมทักษะการคิดโดยใชของเลนพื้นบาน

 3. เพื่อศึกษาผลพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูในการสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนที่ใช

ของเลนพื้นบาน

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยแบบเชิงทดลอง โดยมีวิธีการวิจัย ดังนี้

 1. ประชากร 

        ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เปนครูหรือผูสอนระดับชั้นประถมศึกษา (รายวิชาแนะแนว กิจกรรม
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พฒันาผูเรยีนหรือทาํหนาทีค่รปูระจําชัน้)  ของโรงเรยีนในเขตจงัหวดัเชยีงใหมทีส่นใจเขารวมกจิกรรมการวิจยั 

จํานวน 13 คน  ประกอบดวยครูโรงเรียนบานหนองไคร  ตําบลหนองจอม  อําเภอสันทราย จํานวน 7 คน  และ

ครูโรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย ตําบลหนองปาคร่ัง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 คน  และ

นักเรียนที่ครูนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปใชในการสอน จํานวน 259 คน

 2. เครื่องมือในการวิจัย

        เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ (1) แบบสํารวจของเลนพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่นที่สงเสริม

ทักษะการคิด  (2) แนวคําถามระดมสมอง  (3) แบบวัดทักษะการคิด (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของครู

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนที่นักวิจัยสรางขึ้น และ (6) แผนกิจกรรมการเรียนรูในการสงเสริมทักษะการคิดโดยใชของเลน

พื้นบานที่ครูจัดทําขึ้นรวมกับนักวิจัย

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล

         ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเปนระยะๆ ดังนี้

         3.1 ระยะท่ี  1 ศึกษาสํารวจขอมูลของเลนพื้นบาน  จากการสัมภาษณเชิงลึกชาวบานใน            

เขตจังหวัดเชียงใหมมีอายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 50 คน ซึ่งถือเปนภูมิปญญาทองถิ่น แลวนําขอมูลมาวิเคราะห       

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหของเลนพ้ืนบานภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม           

ของเลนพื้นบานในการนํามาใชจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางทักษะการคิด   

  3.2 ระยะที่ 2 การจัดทําแผนกิจกรรมการเรียนรู และเคร่ืองมือตางๆ ในการวิจัย โดยประชุม    

เชิงปฏิบตัิการใหกบัครูในโรงเรียนและสรางเครือ่งมือในการวิจยั คอื แบบวัดทักษะการคิด และแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของครูและนักเรียน  

  3.3 ระยะที่ 3 เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบวดัทักษะการคิดของนักเรียนกอนและหลังการใช

แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู และใชแบบสํารวจความคดิเห็นเก็บขอมลูความคดิเห็นของครูและนกัเรียนตอ

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

  3.4 ระยะที่ 4   สรุปผลการวิจัย  

  4.   การวิเคราะหขอมูล 

  ขอมูลที่ไดจากการวิจัย  ประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ 

     4.1 ขอมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจ แบบประเมินพฤติกรรม แบบวัดทักษะ

การคิด และ แบบสอบถามความคิดเห็น โดยใชสถิติพื้นฐาน คือ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

  4.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลจากผลการจัดการเรียนรูของครู การสังเกต ความคิดเห็น

ของครูโดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
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ผลการวิจัย
 1. การพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชของเลนพื้นบาน  พบวา           

กอนเขารวมกิจกรรมการวจิยัครูสวนใหญยดึหลักการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั โดยพยายาม

ใหผูเรียนมีสวนรวมและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม มีเพียงบางครั้งที่ยึดครูเปนหลักเนื่องจากครูตองการให

เกดิผลสัมฤทธ์ิกบัผูเรยีนทัง้ทางดานวิชาท่ีสอนและพฤติกรรมท่ีพงึประสงค ครสูวนใหญประสบปญหาเก่ียวกบั

พฤติกรรมของนักเรียน และปญหาดานทักษะการคิด  โดยครูเห็นวากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสามารถชวยให

นกัเรยีนมลีกัษณะดขีึน้ และประสบปญหาการจดักิจกรรม คอืไมสามารถจัดเวลาทีแ่นนอน เวลาทีม่กีไ็มเพียงพอ  

ไมมีแผนการจัดกิจกรรมท่ีแนนอนชัดเจน ขาดความรูเก่ียวกับการเขียนแผน การกําหนดวัตถุประสงค                

การใชภาษาในการเขียน  การจัดกิจกรรม การวัดผลประเมินผล และไมมีเวลาในการเขียนแผน  แตหลังจาก

เขารวมโครงการวจิยัและไดรบัการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน พบวา ครูมคีวามรูความเขาใจในการเขยีน

แผนการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียน ทีน่าํไปใชในการพฒันาทักษะการคิดและพฤติกรรมของนกัเรยีนโดยนาํเอา

ของเลนพื้นบานมาใชในการจัดกิจกรรม 

 2. การจดัทําแผนกิจกรรมการเรียนรูในการสงเสรมิทักษะการคดิโดยใชของเลนพ้ืนบาน นกัวิจัยได

สํารวจภูมิปญญาทองถ่ิน ครู และผูปกครอง เก่ียวกับของเลนพ้ืนบานและพฤติกรรมของเด็กไทยในปจจุบัน 

และวเิคราะหสถานการณรวมกบัคร ูพบวา ของเลนพ้ืนบานทกุชนดิสามารถนํามาใชในการสงเสรมิทักษะการคดิ

ใหกบัเดก็ได  โดยไดพจิารณาคดัเลอืกของเลนพืน้บานทีม่คีวามเหมาะสมในการนาํมาใชจดักจิกรรมการเรยีน

การสอนและมีความสอดคลองกับธรรมชาติของผู เรียนไดจํานวนทั้งสิ้น 34 ชนิด  สวนการวิเคราะห          

พฤติกรรมของเด็กไทยในปจจุบัน พบวาสวนใหญมีความเห็นวาเด็กมีพฤติกรรมไมดี  ติดคอมพิวเตอร  เกมส  

ทวี ี มอืถอื  มคีวามกาวราว ไมเอือ้เฟอเผ่ือแผ เหน็แกตวั ไมมนีํา้ใจ อารมณและพฤตกิรรมรุนแรง ไมมสีมัมาคารวะ 

ไมมีมารยาท ไมเชื่อฟงผูใหญ ไมมีจิตสาธารณะ การปฏิสัมพันธกับผูอื่นนอยลง สมาธิสั้น แกปญหาไมได       

คิดไมคอยเปน  ไมยอมทําเวร ไมมีจิตสาธารณะ ไมกลาแสดงออก ไมสงการบาน  เปนตน และพฤติกรรม        

ที่ดีของเด็กปจจุบัน เชน  ฉลาด  เรียนรูไว โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี เมื่อนําเอาขอมูลดังกลาวมาใชประกอบ

การจัดทําแผนกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  จึงไดกําหนดชื่อเรื่องและของเลนพื้นบาน

ที่เหมาะสมในการนํามาใหเปนส่ือเพื่อสงเสริมทักษะการคิดใหกับนักเรียนและพฤติกรรมท่ีคาดหวังหรือ

พฤติกรรมของนักเรียนที่พึงประสงค กอนจัดทําแผนกิจกรรมการเรียนรูโดยแผนที่ใชในวิชากิจกรรมพัฒนา      

ผูเรยีน เปนแผนแบบบูรณาการ ทีผู่วจิยักาํหนดใหมกีารระบมุาตรฐาน  ตัวบงชี ้และ คาํถามสงเสรมิกระบวนการคิด 

และรายละเอียดของเลนพื้นบานท่ีใชประจําแผนกิจกรรมการเรียนรูไวทุกแผนการเรียนรู  ซึ่งรูปแบบใน           

การเขียนแผนการเรียนรูอื่นๆ ก็เหมือนกับท่ีครูเคยเขียนมากอนแลว ซึ่งทําใหไดแผนท่ีดีขึ้น มีความชัดเจน      

เปนไปตามมาตรฐานและตวัชีว้ดั และมคีวามเหมาะสมกับผูเรยีน โดยเปนกิจกรรมการเรยีนรูทีเ่นนผูเรยีนเปน

สําคัญ จัดกิจกรรมแบบเรียนปนเลน  สอนแบบไมสอน ใหเด็กไดเลนของเลน แลวครูใชของเลนเปนสื่อโยงกับ

การสอนพฤติกรรม อีกท้ังในแตละแผนจะใหระบุและมีการใชคําถามสงเสริมการคิดอยางนอย 1-2 ขอ             

กอนนําเขาสูบทเรยีนเพือ่กระตุนใหเด็กไดคดิวิเคราะหและแกไขปญหาดวยตนเอง ทาํใหสามารถพฒันาทกัษะ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560 111

การคิดและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนไดตามหลักสูตรแกนกลางกําหนด จํานวนทั้งส้ิน 50 แผน     

โดยจัดทําเปนรูปเลมที่สมบูรณ สะดวกตอการนําไปใช  

 3.  ผลจากการพัฒนาการจดัการเรยีนรูของครใูนการสงเสรมิทกัษะการคดิของนกัเรยีนโดยใชของเลน

พื้นบาน พบวาเมื่อครูนําแผนที่ไดจัดทําขึ้นไปใช  เกิดผลในทิศทางที่ดี ดงันี้

    3.1 นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสวนใหญมีทักษะการคิดที่ดีขึ้นกวาเดิม จากกอน  

เขารวมกิจกรรมนักเรียนมีทักษะการคิดอยูในระดับดี และหลังเขารวมกิจกรรม พบวา สวนใหญมีทักษะ          

การคิดอยูในระดับดีมาก (รอยละ 39.84) รองลงมา คือ ระดับดี (รอยละ32.81)  ระดับพอใช  (รอยละ17.97) 

และระดับนอย (รอยละ9.38) ตามลําดับ และนักเรียนมีพฤติกรรมท้ังพฤติกรรมการมสีวนรวม การตอบคาํถาม 

ความสามัคค ีการคดิวเิคราะห และการคิดแกปญหา สวนใหญอยูในระดบัดมีาก (รอยละ 74.90) โดยนักเรยีน

มีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมของครูโดยรวมอยูในระดับมาก  (μ = 4.21 )  โดยมีความเห็นวากิจกรรมที่

ครูนํามาใชแตละกิจกรรมมคีวามสนกุสนานและไดความรู (μ = 4.5) นอกจากน้ีนักเรียนยังคิดวาตนเองไดรบั

ผลจากการเขารวมกิจกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก  (μ = 4.36) เชนกัน จากการที่ครูสังเกตพฤติกรรมอื่นๆ 

ของนักเรียนพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกที่สะทอนใหเห็นวานักเรียนสามารถคิด วิเคราะห               

ใชวิจารณญาณในการแกปญหาดวยตนเองได โดยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไปในทางที่ดีขึ้น      

ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่เปนเด็กพิเศษ เชน มีความกระตือรือรนในการเรียน อยากเรียน ใฝรู  มีจิตอาสา 

รูจักชวยเหลือผูอื่น รูจักแบงปนมีนํ้าใจ  รับผิดชอบมากขึ้น  มีสมาธิเพิ่มขึ้น  กลาที่จะเขามาพูดคุยและปรึกษา

ครูมากข้ึน  เด็กพิเศษจากไมยอมทํากิจกรรมกลุ มกับเพ่ือนๆ ก็เปล่ียนแปลงตนเองหันมาสนใจและ                        

ใหความรวมมือทํากิจกรรมกลุมและเปนผูนํากลุม 

  3.2 ครูที่นําแผนกิจกรรมการเรียนรูไปใช พบวาผูเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน มีการ       

ตอบสนองที่ดีตอกิจกรรม  มีพฤติกรรมและทักษะการคิดเปล่ียนแปลงไปในทางที่ด ีซึ่งครูทุกคนมีความรูสึก    

ดีตอการทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับนักเรียน และครูรูสึกดีและชื่นชอบ โครงการวิจัยครั้งนี้ และมีความเห็น

วาเปนโครงการที่ดีมาก มีประโยชนทําใหตนเองมีความรูเพิ่มขึ้น ไดพัฒนาตนเอง และเห็นวาของเลนพื้นบาน

แตละอยางมีคณุคาสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาอ่ืนๆ ไดดวย แตตองมกีารจดัเตรยีม

สื่อของเลนใหพรอม และควรมีการจัดกิจกรรมและโครงการตอเนื่องตอไปรวมท้ังควรขยายผลไปยังโรงเรียน

หรือหนวยงานอ่ืนๆ ตอไป และใหรวบรวมแผนท้ังหมดเปนรูปเลมที่สมบูรณยิ่งขึ้นเพื่อจะไดนําไปใชในการ     

จัดกิจกรรมการสอนตลอดปการศึกษา  

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้

 1. ผลการวิจัยพบวาครูที่เขารวมกิจกรรมการวิจัยสวนใหญ กอนที่จะเขารวมกิจกรรมการวิจัย 

พยายามใชรปูแบบการจดัการเรยีนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ   มกีารบูรณาการและสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม

ในสาระการเรียนรูที่ตนเองสอนแตก็ไมสามารถทําไดดีเทาท่ีควร  บางครั้งตองยึดตัวเองเปนหลัก ทั้งน้ีอาจ
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เน่ืองจากพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไมคอยสนใจ ไมมีสมาธิและไมใหความรวมมือเทาท่ีควร นักเรียนบางคน     

มีพฤติกรรมการเรียนรูที่ชากวาคนอ่ืน แตครูก็มุงท่ีจะจัดการเรียนการสอนใหดีที่สุดสอดคลองตามวิสัยทัศน

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่กลาวไววา “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน         

พื้นฐานมุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู 

คุณธรรม มีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี     

พระมหากษัตริยเปนประมุข  มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบ

อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐาน ความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรู

และพฒันาตนเองไดเตม็ศกัยภาพ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551) โดยปญหาทีค่รสูวนใหญพบในการจัดการเรียน

การสอนนักเรียนในปจจุบันคือ ปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทักษะการคิด ซึ่งครูมีความเห็นท่ีสอดคลอง       

กบัของภมูปิญญาทองถิน่และชาวบานทีไ่ดจากการสํารวจ ทีบ่อกวาพฤตกิรรมของเด็กสวนใหญจะมพีฤตกิรรม

ทางลบ  ไมคอยเชื่อฟงผูใหญ ติดคอมพิวเตอร เกมส ทีวี มือถือ กาวราว สมาธิสั้นเปนตน ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมา

จากปจจัยทางดานสังคมและเทคโนโลยีทีเ่ปล่ียนไป พอแมผูปกครองมีเวลาใหบตุรหลานนอยลง คานิยมและ

พฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกเปลี่ยนไป  เด็กพ่ึงเทคโนโลยีมากขึ้น และใชเวลาวางไปกับการเลนเกมส ดูทีวี                

เลนคอมพวิเตอร โดยสวนใหญพฤติกรรมทางสังคมกับคนรอบขางลดลง  เลยีนแบบพฤติกรรมจากส่ือเทคโนโลยีมาก 

ทําใหเกิดปญหาพฤติกรรมทางสังคมและพฤติกรรมทางการเรียนได  ซึ่ง พนม เกตุมาน (2558)                                   

ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาจติเวชเด็กและวยัรุน ภาควิชาจติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดกลาววา ปญหาการเรียน เปน ปญหาพฤติกรรมหน่ึงท่ีพบบอยในนักเรียนระดับ        

ประถมศึกษา (อาย ุ6-12 ป) มสีาเหตุมาจากการท่ีนกัเรียนขาดแรงจูงใจ  สตปิญญาตํา่ ซมึเศรา  สมาธสิัน้  (LD)            

ซึง่สามารถชวยเหลอืไดโดยการสรางแรงจงูใจในการเรยีน โดยใหเดก็รูสกึวาเปนทีร่กัของเพ่ือน ใหเดก็มีสวนรวม

ในการเรียนรู  จัดประสบการณการเรียนรูและบรรยากาศในการเรียนที่สนุก เรียนแบบบูรณาการ สราง          

ความรูสึกอยากเรียนอยากรูวามีอะไรตอไป  สิ่งท่ีเรียนรูจะเอาไปใชในชีวิตจริงอยางไร นําปญหาและ

สถานการณในชีวิตจริงที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการเรียนรูนําสูบทเรียน ลดความเครียดในการเรียน                   

ที่ไมจําเปน  เชน ครูตองเปนกันเอง ไมดุ บน ทําโทษ 

 แมวาพฤติกรรมของกับนักเรียนในปจจุบันจะเปนพฤติกรรมในทางลบ เพราะการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยีและสังคม แตขอดีของการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นก็ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูและมีแหลงสืบคน

ขอมูลท่ีรวดเร็ว ผูใหญหลายคนมองวาเด็กฉลาดข้ึน ดังน้ันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูและผูใหญ                   

ที่เกี่ยวของตองใสใจและทําความเขาใจกับความจริงในปจจุบันใหมาก แลวหาแนวทางในการจัดการเรียนรู  

ที่เหมาะสม เชน ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูที่ไมทําใหเด็กตองอยูแตในหองเรียน  เชน จัดการเรียนการสอน

แบบ Project Base Learning  จัดการสอนแบบ Problem Base Learning  หรือรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อใหเขา

สามารถเรียนรูและมีพฤติกรรมดียิ่งขึ้น  ซึ่ง วิจารณ พานิช (2555)  ไดกลาวถึงวิถีการสรางการเรียนเพื่อศิษย 

ในศตวรรษที ่21 วา “การเรียนรูทีแ่ทจรงิ อยูในโลกจรงิหรอืชวีติจรงิ การเรียนในหองเรียนยงัเปนการเรยีนแบบ

สมมติ ดังนั้นครูเพื่อศิษยจึงตองออกแบบการเรียนรูใหศิษย ไดเรียนในสภาพที่ใกลเคียงชีวิตจริงที่สุด  และ
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กลาวถึงวิธีการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 วา หัวใจสําคัญคือ เนน ”สอนคน”  ไมใช  “สอนวิชา”  และในการสอน

คนนั้นเนน “สอนแบบไมสอน”  คือ เนนที่การเรียนรูของผูเรียนเองจึงจัดบรรยากาศสถานที่และความสัมพันธ

ระหวางครกูบันกัเรียนและระหวางนักเรียนดวยกันเองใหกระตุนการเรียนรู และการเรยีนรูนัน้เลยจากการเรียนรู

วิชาการเพ่ือสติปญญาไปสูการเรียนรูทักษะดานจิตใจ  ดานสุนทรียภาพและดานการคิดและจินตนาการ”      

ซึง่แนวความคดิของวิจารณ พานชิ ดงักลาวสอดคลองกบัแผนการจดักจิกรรมพัฒนาผูเรยีนและการจดักจิกรรม

จริงของครูที่เขารวมโครงการวิจัยครั้งนี้ 

 2.   แผนกจิกรรมการเรียนรูทีค่รไูดจดัขึน้ใหกบันกัเรยีนทีต่นเองรบัผดิชอบ ในฐานะครูประจาํชัน้ หรอื

ครูที่รับผิดชอบสอนในวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งแตเดิมนั้นในโรงเรียนไมมีแผนท่ีใชสําหรับกิจกรรม            

การเรยีนรูในวิชาดงักลาวมากอน สงผลใหครูมแีผนใชในการจัดกิจกรรมใหนกัเรียน และการท่ีมแีผนกจิกรรม

การเรียนรูจาํนวน 50 แผนท่ีมคีวามชัดเจน  มมีาตรฐานและตวัช้ีวดั ใหเลือกใชตามความเหมาะสมกับธรรมชาติ

ของผูเรียน ทาํใหเกิดความหลากหลายในการเลือกมากข้ึน ทาํใหครูไมตองกังวลกับการจดักิจกรรมการเรยีนรู    

กบันักเรยีน ซึง่สะทอนใหเหน็วาในการจดัการเรยีนการสอน หรอืการจัดกิจกรรมการเรยีนรูใดๆ กต็าม ครูจาํเปน

ตองวิเคราะหพัฒนาการ และธรรมชาติของผูเรียนเสมอ จึงจะทําใหสามารถนํามาจัดทําแผนการสอนให

สอดคลองกับที่หลักสูตรกําหนดไดงายขึ้น

 3.   จากผลพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูหลังจากไดจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนแลว                 

มีประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้

  3.1 ประเด็นที่ 1  จากการวิจัยที่พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมหลายอยางดีขึ้นทั้งพฤติกรรมทั่วไป 

พฤติกรรมการคิด พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม  เชน ความกระตือรือรนในการเรียน  สนุกกับการเรียน  

การกลาแสดงออก ความรับผิดชอบ  การมีนํ้าใจที่ดีขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมที่เกิดจากการเขารวม

กจิกรรมอยูในระดับดีมาก (รอยละ74.90)  ทัง้น้ีอาจเปนเพราะในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนัน้ครปูระจาํช้ัน

หรือครูที่ดูแลนักเรียนมีโอกาสใกลชิดนักเรียนมากขึ้น  ประกอบกับบรรยากาศในการจัดกิจกรรมที่ใชของเลน

พืน้บานมาเปนส่ือการสอนอาจจะสงผลทําใหเด็กรูสกึวาครมูคีวามเปนกันเอง เขาใจธรรมชาตขิองนักเรยีนมากขึน้ 

เห็นวานักเรียนชอบเลน ครูก็อนุญาตใหเลน และใชการเลนในกิจกรรมการเรียนรู  ทําใหนักเรียนสนุกสนาน  

เกิดความรูสกึผอนคลาย ไวใจและมคีวามรูสกึทีด่ตีอครมูากขึน้ ทาํใหเวลาสอนเร่ืองใดนกัเรยีนกจ็ะเชือ่ฟงและ

ยอมปฏิบตัิตาม  ซึง่สัมพันธกบัความเหน็ของนักเรยีนท่ีมตีอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานการจัดกิจกรรม

ของครูที่นักเรียนมีความคิดเห็นวากิจกรรมที่ครูนํามาใชแตละกิจกรรมมีความสนุกสนานและไดความรู               

(μ  = 4.55)  ดังนั้น การที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนําของเลนพื้นบานมาใชนั้น แสดงใหเห็นวา     

การสอนแบบเรียนปนเลน ยอมเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาผูเรียนไดเปนอยางดี โดยการสอนหรือการจัด  

การเรียนรูแบบเลนปนเรียน (Play & learn) นี้ ธนพร  ปนวารี (2558) กลาววาเปน วิธีการจัดกิจกรรมโดย         

ยึดหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของเด็กท่ีชอบเลนอยู แลว ดวยการใชเทคนิคบูรณาการสาระความรู                

ทักษะ ประสบการณที่ตองการใหเกิดขึ้นกับเด็กและการเลนใหเขาดวยกัน ทําใหนักเรียนไดเลน ไดแสดงออก 

ไดรองเพลง ทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน อยากเรียนรูมากขึ้น การเลนปนเรียนเปนการเลนท่ีมี                     
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จุดมุงหมายเพื่อสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ภายใต

การอํานวยความสะดวก  สนับสนุน ชี้แนะ ชวยเหลือของครูในดานตางๆ เพื่อใหการเรียนรูเกิดประโยชนตอ

นักเรียนมากที่สุด โดยการเลนปนเรียนมีประโยชนคือ ชวยสรางบรรยากาศการเรียนรูใหรูสึกผอนคลาย           

ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูโดยผานกระบวนการคนควา สํารวจ ทดลองผานการใชประสาทสัมผัสทั้งหา   

ชวยใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคและสงเสริมเชาวนปญญา ชวยพัฒนานักเรียนใหมีทักษะทางสังคม      

ชวยใหนักเรียนเรียนรูในส่ิงที่เปนนามธรรมงายข้ึน สงเสริมพัฒนาการดานกลามเนื้อ  พัฒนาใหนักเรียนมี

คุณธรรมจริยธรรมและสงเสริมทักษะทางภาษาใหกับนักเรียน ซึ่งประโยชนดังกลาวขางตนมีสอดคลองกับ

ความคิดเห็นของครูที่เขารวมโครงการวิจัยครั้งนี้ วานักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมในทางที่ดีหลังจาก

ที่จัดกิจกรรมใหกับนักเรียน อาจเปนเพราะในการพัฒนานักเรียนใหเปนไปตามความคาดหวังนั้นหาก              

สอดแทรกในวชิาทีเ่นนเนือ้หาสาระอาจจะทาํไดยาก แตการสอนผานกจิกรรมพฒันาผูเรียนซึง่เปนวิชาทีไ่มได

เครงเครยีด จงึสามารถชวยพัฒนานกัเรยีนไดไมยาก แตตองใชสือ่ทีส่ามารถจบัตองได มลีกัษณะเปนรปูธรรม 

และมีความสอดคลองกับธรรมชาติของนักเรียน  ซึ่งนักเรียนในระดับประถมศึกษา อายุ 7-11 ป นั้นเปนระยะ

ของการเลนซน สนุกสนาน  มีความสามารถในการเรียนรูไดดีและนานขึ้น และเรียนรูในสิ่งที่เปนรูปธรรม 

สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางดานสติปญญาตามแนวคิดของเพียเจท (Piaget) (สุรางค  โควตระกูล, 

2554) ในขั้นที่ 3 คือ ขั้นของการปฏิบัติการคิดในเชิงรูปธรรม   

  3.2 ประเด็นท่ี 2 จากผลการวิจัยครั้งน้ีที่ทําใหครูสามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมไดดีขึ้น        

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมากขึ้น สามารถท่ีจะเขียนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา         

ผูเรียนท่ีมีความสอดคลองกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดและความเหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียนในปจจุบัน 

ทําใหไดแผนการจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 50 แผน ซึ่งมีความหลากหลาย เปนแผนที่ดี สามารถนําไปพิจารณา

ใชตามความเหมาะสม  ทําใหครูและนักเรียนเห็นคุณคาของโฮมรูมมากข้ึน และมองวาเปนส่ิงท่ีมีประโยชน

และไมยากตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เพียงแตระบบโรงเรียนควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกิจกรรม  

เหลานี้มากขึ้น  เพราะเปนพ้ืนฐานสําคัญทําใหครูสามารถเขาไปดูแลชวยเหลือนักเรียนไดทั่วถึง  และ                 

เกดิประโยชนตอการจัดการเรียนรูในรายวิชา อืน่ๆ มากยิง่ขึน้ดวย   ถงึแมครเูขารวมกิจกรรมการวิจยัสวนใหญ

กย็ังประสบปญหาในการจดักิจกรรม คอื เวลาในการทาํกิจกรรมใหกับนักเรยีนคอนขางมจีํากัด  บางครัง้เวลา

ในการทํากิจกรรมไม เอื้ออํานวย ทั้งๆ ที่นักเรียนมีความตองการเขารวมกิจกรรมและเห็นคุณคาของกิจกรรม

ที่ครูจัดให  ครูสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ                     

ทีพ่งึประสงคไดจริงซ่ึงสงผลใหครูเกิดความรูสกึท่ีดแีละเห็นคุณคาของส่ิงท่ีตนเองไดลงมอืทําเอง  อกีท้ังอยาก

ใหขยายผลตอไปยังโรงเรยีน  หนวยงาน และนักเรยีนกลุมอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนสงูสุด  ซึง่อาจจะเปนเพราะ

วา กลไกในการจัดการเรียนการสอนของครทูีผ่านมานัน้ ครูมโีอกาสในการวเิคราะหผูเรยีนกอนทีจ่ะดําเนนิการ

วางแผน เตรียมการ  กําหนดขอบขายของการจัดการเรียนการสอนดวยตนเองคอนขางนอย เน่ืองจากตอง

จดัการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรและแนวทางท่ีสาํนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดให  การไดสงเสริม

ใหบุคคลทําหนาที่ของเขาดวยตนเอง ถือไดวาเปนสิ่งที่ทําใหบุคคลมีอิสระในการคิด  มีความปลอดภัย              
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ทางจติ สอดคลองกบัหลกัการสงเสรมิความคดิสรางสรรคของ Roger (1965 อางถงึใน ทศันยี บญุแรง, 2557) 

ที่กลาววา สภาวะที่สงเสริมใหคนมีความกลาคิดอยางสรางสรรคประกอบดวย ภาวะท่ีมีความรูสึกปลอดภัย

ทางจิต และภาวะท่ีมีเสรีภาพในการแสดงออกหรือความเปนอิสระทางจิต สามารถคิดและทําโดยที่ไมถูก

วพิากษวจิารณหรือประเมนิคา คดิและลงมอืทําในสิง่ตางๆ ดวยความเขาใจและยอมรบั ซึง่ถือเปนสิง่ท่ีดอียางยิง่ 

ทําใหครูมีความรูสึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองไดลงมือทํา สรางสรรคดวยตนเอง อีกทั้งยังกอเกิดประโยชน        

ตอนักเรียนและวิชาชีพของตนเอง จึงเปนสาเหตุทําใหอยากจะใหครูคนอื่นๆ โรงเรียนอื่น หรือหนวยงานอื่นๆ 

เห็นคุณคาและนําสิ่งที่ตนเองไดพัฒนามานี้ไปใชประโยชนตอไป  

  3.3  ประเด็นที่ 3   พบวาทักษะการคิดของนักเรียนหลังจากครูใชแผนกิจกรรมการเรียนรู         

สวนใหญอยูในระดับดีมาก (รอยละ39.84) มากที่สุด รองลงมาคือ ระดับดี (รอยละ32.81) ระดับพอใช           

(รอยละ17.97) และระดับนอย (รอยละ9.38) แสดงใหเห็นวา เม่ือนักเรียนเขารวมกิจกรรมที่ครูจัดใหแลว

นักเรียนมีทักษะการคิดที่ดีขึ้น และแผนการจัดกิจรรมการเรียนรูที่ไดจัดทําขึ้นนั้นเปนแผนที่สามารถชวย          

สงเสริมทักษะการคิดใหกับนักเรียนได ซึ่งจุดเดนของการเขียนแผนการสอนแตละแผนที่นักวิจัยไดพัฒนา       

ใหกับครูที่เขารวมโครงการวิจัยคือ ใหระบุและมีการใชคําถามสงเสริมการคิดอยางนอย 1-2 ขอ โดยมีเหตุผล

วาหากสมองของบุคคลไดรับการกระตุนใหคิดจะเปนสวนหน่ึงในการชวยบริหารสมอง และชวยพัฒนา         

ความคดิไดดขีึน้ สงผลตอการพฒันาทักษะการคิดไดด ีซึง่การใชคาํถามถอืเปนเทคนคิอยางหน่ึงในการพัฒนา

ความคิดสรางสรรค และเปนการบรหิารสมอง (ทศันยี  บญุแรง, 2557) เม่ือพจิารณาทักษะการคดิของนักเรยีน

กอนเขารวมกิจกรรมที่พบวา สวนใหญมีทักษะการคิดอยูในระดับดีนั้นอาจจะเปนผลมาจากการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูของครทูีมุ่งเนนจดัการเรยีนรูตามหลกัสตูรแกนกลางกําหนด และพฒันาผูเรยีนใหมสีมรรถนะสําคญั 

คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถใน

การใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  แตเมื่อนักเรียนได

เขารวมกิจกรรมทีส่งเสริมทักษะการคดิเพ่ิมเติมท่ีนอกเหนอืจากหลักสูตรกําหนดดวยจึงสงผลใหทกัษะการคดิ

ของนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ              

ตามตองการนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรใหผูเรียนเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุด

  3.4 ประเด็นที่ 4  จากผลการสังเกตและบันทึกหลังการสอนของครูที่พบวานอกจากนักเรียน

ปกติ แลวยังมีนักเรียนที่เปนเด็กพิเศษที่เรียนรวมในหองเรียนปกติ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทาง

ที่ดีขึ้น  จากเดิมท่ีเขากับเพื่อนไมได  ไมยอมทํากิจกรรมกลุมกับเพื่อนก็เร่ิมท่ีจะเขากับเพื่อนไดสามารถทํา 

กจิกรรมกลุมและเปนผูนาํของกลุมไดทีส่ดุ  แสดงใหเห็นวา แผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ทีค่รูจดัทําใหนกัเรียน

นัน้สามารถชวยพัฒนาเดก็พิเศษได และสามารถนาํไปใชในการจดัการเรยีนรูเพ่ือปรับเปล่ียนพฤตกิรรมไดทัง้

เด็กนักเรียนปกติและเด็กพิเศษ  และแสดงใหเห็นวาของเลนพ้ืนบานสามารถนํามาใชและเลนไดกับทุกคน   

โดยไมจําแนกวาเปนเด็กประเภทใด ทําใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะอื่นๆ ไดเปนอยางดีและยัง

สามารถนํามาปรับใชเปนส่ือการสอนในสาระอ่ืนๆ ใหกับเด็กพิเศษและเด็กปกติได  เพราะของเลนพ้ืนบาน    
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ทุกชิ้นสามารถนํามาใชเพื่อชวยสงเสริมทักษะการคิดและทักษะอื่นๆ ใหกับนักเรียนได  เชน ทักษะ                       

การเคลื่อนไหว ทักษะการอยูรวมกับผูอื่น ทักษะการแกปญหา แสดงใหเห็นวาของเลนพ้ืนบานซ่ึงถือเปน

ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีมาอยางยาวนานนั้น  เปนส่ิงท่ีมีคุณคาอยางยิ่งตอการนํามาใชในการพัฒนาเด็กไทย

เน่ืองจากปูยา ตายาย และพอแม ในสมยักอนนิยมนํามาใชเปนส่ือเช่ือมโยงระหวางคนตางวัยใหสามารถเลน

ดวยกันได เพื่อจะไดมีโอกาสในการสื่อสารกับบุตรหลานตนเอง และสามารถที่จะสอนในเรื่องตางๆ ใหกับ     

คนรุนหลังไดงายขึ้น  ซึ่งในแตละแผนการจัดกิจกรรมไดใชของเลนพื้นบานแตละอยางนํามาเปนสื่อเพื่อสอน

นักเรียนใหเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค  ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใน

แตละแผนการจัดกิจกรรมจะใหผูเรียนมีประสบการณ  และมีสวนรวมในการเลนเพื่อใหไดคิดและแกปญหา

รวมท้ังสืบคนความรูดวยตนเอง ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทางออม  สงผลใหเขาใจและปรับเปล่ียน

พฤติกรรมซึ่งถือวาเกิดการเรียนรูที่ดี  ถือเปนการจัดการเรียนรูทางออม ที่ใชเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ 

และแบบเนนประสบการณสอดคลองกบัการจดัการเรียนรูทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ ของคณะอนุกรรมการปฏิรปู

การเรียนรู (2543)  การวิจัยครั้งนี้จึงทําใหครูและนักเรียนรูจักของเลนพื้นบาน เห็นคุณคาและประโยชนของ

ของเลนพื้นบานมากขึ้น โดยภายหลังจากการจัดกิจกรรมของครูครบทุกกิจกรรม มีนักเรียนกลุมหนึ่งไดเรียน

วิชาสังคมผานโทรทัศนครู และนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลนของเด็กสมัยกอน เด็กนักเรียนกลุมนั้น

บอกครูวา “หนูดีใจจังเลยคะที่ของเลนเหลานั้นหนูเคยเลนแลว เพราะครูนํามาสอนและใหหนูไดเลน” คําพูด

ดงักลาว สะทอนใหเหน็วา นกัเรียนเห็นคุณคาของของเลนพืน้บาน และดใีจทีต่นเองไดมโีอกาสเลนสิง่เหลานัน้  

ดังนั้นในการจัดการเรียนรูและการพัฒนานักเรียน ครูควรสอนจากส่ิงที่ใกลตัวไปหาส่ิงที่ไกลตัว และครูควร

พิจารณาเลือกส่ืองายๆ ที่สามารถหาไดในทองถ่ิน โดยอาจจะเปนสื่อที่เปนภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใน               

การจัดการเรียนรู เพราะจะทําใหนักเรียนใหความสนใจ กระตือรือรนในการเรียน และเห็นคุณคาในส่ิงท่ี          

ครูสอนมากย่ิงข้ึน  ทําใหครูที่เขารวมโครงการวิจัยอยากขยายผลการวิจัยนําไปใชในภาคเรียนตอๆ ไป รวมท้ัง

ในโรงเรียนหรือหนวยงานอื่นๆ ดวย การคิดโดยใชของเลนพื้นบาน ตลอดปการศึกษาและทุกระดับชั้น

สรุป
 การพัฒนาการจดัการเรยีนรูของครูเพือ่สงเสริมทกัษะการคดิโดยใชของเลนพืน้บาน ทาํใหครสูามารถ

จัดทําแผนกิจกรรมการเรียนรู สําหรับวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดดวยตนเอง โดยเปนแผนกิจกรรมที่เนน        

ผูเรียนเปนสําคัญ มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย กระตุนใหผู เรียนคิดตามจากการใชคําถามสงเสริม

กระบวนการคดิ ซึง่เปนแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูทีส่งเสรมิทกัษะการคดิโดยใชของเลนพืน้บานดวยตนเอง  

โดยครูสามารถเลือกของเลนพ้ืนบานท่ีเหมาะสมกับผูเรียนมาใชจัดกิจกรรมใหกับนักเรียน มีการวิเคราะห

ธรรมชาติของผูเรยีน และกาํหนดคณุลกัษณะท่ีพงึประสงคของผูเรียนกอนการจดัทาํแผน ทาํใหทราบวาของเลน

พื้นบานทุกอยางสามารถนํามาใชพัฒนาทักษะการคิดไดทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ และทําใหนักเรียน                  

มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงคที่กําหนด ดังนั้นผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการ   

นําผลการวิจัยไปใชประโยชน ดังนี้
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 1.  ควรมีการบูรณาการโดยนําของเลน หรือภูมิปญญาพ้ืนบานมาใชจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปน

สาํคัญโดยใชรปูแบบการจดักิจกรรมการเรยีนรูทีห่ลากหลาย  เนนประสบการณตรง  เกดิการเรียนรูดวยตนเอง

มากขึ้น เพื่อจะไดเกิดความรูและพฤติกรรมที่ดีงามอยางยั่งยืน  

 2.  ควรมีการนําเอาของเลนพื้นบานมาใชเปนสื่อการสอนเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะตางๆ

สําหรับเด็กพิเศษ

 3.  ควรมกีารนาํเอาของเลนพืน้บานและภมูปิญญาทองถิน่อืน่ๆ มาปรบัใชเปนสือ่ในการจดัการเรยีน

การสอนใหมากขึน้เพือ่ใหนกัเรยีนเหน็คุณคา เปนการอนรุกัษภมูปิญญาทองถิน่ใหมสีบืไป โดยสามารถนาํมา

ใชไดกับวิชาตางๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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