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การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมของเลนพ้ืนบานลานนา มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรม และ เพ่ือประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรมของเลนพ้ืนบานลานนาสําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับของเลนพ้ืนบานลานนา 6 ชนิด 
ไดแก บะขางโว เดินกะลา ไมโกงเกง คอปเตอรไมไผ จั๊กจั่น และ กองทอป จากปราชญชาวบาน
และผูรูในชุมชน โดยเปดโอกาสใหปราชญชาวบานและบุคลากรทางการศึกษาไดรวมกันพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมของเลนพ้ืนบานลานนาสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา นําไปใชกับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาช้ันปที่ 4 ของโรงเรียนบานทาหลุกสันทรายในระหวางเดือน สิงหาคม ถึงเดือน 
กันยายน พ.ศ. 2560 สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. หลักสูตรฝกอบรมของเลนพ้ืนบานลานนาสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการทําและวิธีการ
เลน ตลอดจนสามารถเลนของเลนพ้ืนบานลานนาได ถือเปนการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่น อันเปนมรดกทางวัฒนธรรมใหคงอยูตอไป คุณสมบัติของผูเขาอบรม คือ นักเรียน
ระดับประถมศึกษา และเยาวชนที่สนใจ โครงสรางหลักสูตร ประกอบไปดวย 6 หัวขอ ไดแก    
บะขางโว เดินกะลา ไมโกงเกง  คอปเตอรไมไผ จั๊กจั่น กองทอป รวมทั้งสิ้น 15 ช่ัวโมง โดยใช
เทคนิคการบรรยาย การสาธิต การฝกปฏิบัติ และเกมการแขงขัน  
 ประเมินการเรียนรูของผูเขาอบรมโดยใชแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม 
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของผูเขาอบรมระหวางการฝกอบรม และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูเขาอบรมหลังการฝกอบรม  สําหรับสื่อการสอน ประกอบดวย หนังสือการตูน เรื่อง 
ของเลนพ้ืนบานลานนา..ยอนอดีต.. วีดิทัศนเก่ียวกับของเลนพ้ืนบานลานนา และเอกสาร
ประกอบการฝกอบรมจากเน้ือหาในเลมหลักสูตรฝกอบรมของเลนพ้ืนบานลานนา สําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา  

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังอบรมของผูเขาอบรม โดยใชแบบทดสอบ
กอนและหลังการฝกอบรม ซึ่งเปนขอสอบปรนัยจํานวน 25 ขอ พบวาคะแนนเฉลี่ยกอนอบรม
เทากับ 7.33 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังอบรมเทากับ 19.07 คะแนน เมื่อพิจารณา         
เปนรายบุคคล พบวาผูเขาอบรมทุกคนมีคะแนนหลังอบรมเพ่ิมขึ้นทุกคน สามารถคํานวณหา     
คารอยละความกาวหนาของผลการเรียนรูเฉลี่ยไดรอยละ 46.93 ซึ่งเมื่อนําไปทดสอบทางสถิติโดย
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ใชคาที (Paired Sample t-test) พบวา ผูเขาอบรมมีคะแนนหลังอบรมสูงกวากอนอบรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3. ผลการสังเกตพฤติกรรมของผูเขาอบรมระหวางการฝกอบรม โดยใชแบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมของผูเขาอบรมระหวางการฝกอบรม พบวาโดยภาพรวมผูเขาอบรมทุกคนแสดง
พฤติกรรมที่คาดหวังในระหวางการฝกอบรม ทั้งน้ีผู เขาอบรมทุกคนแสดงพฤติกรรมดังน้ี 
กระตือรือรนที่จะเลนของเลน  เกิดความสนุกสนานในขณะที่กําลังเลนของเลน ต้ังใจเรียนรู
ขั้นตอนการทําของเลน ไดฝกเลนของเลน พยายามที่จะเลนของเลนใหเปน  สามารถเลนของเลน
ได และสนใจเรียนรูขั้นตอนการทําของเลน นอกจากน้ันผูเขาอบรมสวนใหญยังแสดงพฤติกรรม
ดังตอไปน้ี มีสวนรวมในขั้นตอนการทําของเลน สามารถบอกวิธีการเลนของเลนใหผูอ่ืนได และ
สามารถบอกวิธีการทําของเลนใหผูอ่ืนได 

4. ผูเขาอบรมสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 10.50 ป มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยูระหวาง 
3.50 – 4.00 ความคิดเห็นของผูเขาอบรมที่มีตอระดับความรูและทักษะกอนเขารับการอบรม 
โดยภาพรวมจัดอยูในระดับนอย  ความคิดเห็นของผูเขาอบรมที่มีตอระดับความรูและทักษะหลัง
เขารับการอบรมโดยภาพรวมจัดอยูในระดับมาก  ความคิดเห็นของผูเขาอบรมที่มีตอวิทยากรดาน
ความรูและความสามารถในการถายทอดความรูของวิทยากรจัดอยูในระดับมากที่สุด ผูเขาอบรม
เห็นดวยอยางย่ิงสําหรับความสามารถในการปฏิบัติหนาที่วิทยากร สําหรับผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูเขาอบรมที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมโดยภาพรวมจัดอยูในระดับมากที่สุด  
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The development of a training course on Lanna folk toys was aimed to 
develop a training course and evaluate the outcomes of the course with the  
primary school students. The researcher collected the body of knowledge about 
6 types of Lanna folk toys, namely, bakhangwo, doenkala, maikongkeng, 
coptermaiphai, chakchan, and kongtop, from local scholars and knowledgeable 
people in communities.The local scholars and educators were the ones who 
developed the training course on Lanna folk toys for primary school students, 
and did the course with the fourth-year primary school students at Thaluksansai 
School between August 2017 and September 2017. The research results were as 
follows: 

1. The training course on Lanna folk toys for primary school students 
was developed with an aim to make the participants know how to produce and 
play Lanna folk toys and also ensure that they could play the toys. This study 
was a way to preserve and pass local wisdom and cultural heritages for the next 
generations. The participants were primary students and young people who were 
interested.  The training course consisted of 6 topics such as bakhangwo, 
doenkala, maikongkeng, coptermaiphai, chakchan, and kongtop. It lasted  for 15 
hours and the course was conducted through lecturing, demonstrating, practicing 
and arranging a competition.  

 The learning level of the participants was evaluated through a pre-test, 
a post-test, an observation form on the behaviors of participants during the 
training, and a questionnaire after the training.  Teaching materials used in the 
course were the comic about Lanna folk toys in the past, the recording about 
Lanna folk toys and the handout containing the contents of the training course 
on the Lanna folk toys for primary school students.  
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2. The comparation of the scores of the participants between pre-test 
and post-test (a 25 multi-choice test) showed that the average scores of pre-test 
and post-test were 7.33 and 19.07, respectively. The research found that every 
participant had a higher score after attending the training course. The average 
learning progress of the participants was 46.93%. After doing the paired sample  
t-test, the research found that the participants had a higher score after 
undertaking the training course at the level of 0.01, which was statistically 
significant.     

3. The observations of the behaviors of the participants during the 
training recorded in the observation form showed that every participant 
performed expected behaviors while attending the course. Every participant was 
eager to take opportunity to play with the toys. They had fun while playing and 
wanted to learn how to produce the toys and to play them. The participants 
tried to play the toys properly and they, eventually, could do that. They were 
enthusiastic to learn how to produce the toys. Moreover, the majority of 
participants participated in producing toys. They were able to guide other people 
how to play and to produce toys. 

4. The majority of participants were female with the average age of 
10.50. Their grade point average was 3.5-4.00. The attitude of the participants 
towards the level of understanding and skills before the training course was low. 
The attitude of the participants towards the level of understanding and skills 
after the training course was high. The attitudes of the participants towards the 
lecturers’ knowledge and teaching skills were at the highest level. The 
participants thoroughly approved of the lecturers’ abilities to conduct the 
training course. The satisfaction of the participants towards the training course 
was at the highest level.   
 
 

  


