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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษา เร่ืองการวิเคราะห์ของเล่นพื้นบา้นในการส่งเสริมพฒันาการ                               
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อส ารวจของเล่นพื้นบา้น                    
ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  2) เพื่อวเิคราะห์จดัหมวดหมู่ของเล่นพื้นบา้นในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
งานศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ และการวจิยัเชิงคุณภาพ คือผูศึ้กษาท าการส ารวจของเล่น
พื้นบา้นจากสล่า ในการสร้างและวธีิการเล่นโดยมีภาคสนาม 3 อ าเภอ ประกอบดว้ย                    
อ าเภอปางมะผา้  อ าเภอเมือง และอ าเภอขุนยวม ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือ 
แบบส ารวจของเล่นพื้นบา้นในการส่งเสริมพฒันาการเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา            
แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ออกเป็นหมวดหมู่ สามารถแบ่งออกได ้4 ทกัษะ คือ 1. ของเล่น
ทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ 2.ของเล่นทกัษะกลา้มเน้ือมดัเล็ก 3. ของเล่นทกัษะดา้นสังคม                      
4. ของเล่นทกัษะทางสติปัญญา 
               ผลการวเิคราะห์ประโยชน์ของเล่นพื้นบา้นในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนจ าแนกตามระดบั 
ดงัน้ี 1. ประโยชน์ดา้นฝึกทกัษะกลา้มเน้ือมดัเล็ก พบระดบัมากท่ีสุด  11  รายการ  
2. ประโยชน์ดา้นฝึกทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ พบระดบัมากท่ีสุด 8 รายการ  3. ประโยชน์            
ดา้นฝึกทกัษะทางสังคม ระดบัมากท่ีสุด 3 รายการ  4. ประโยชน์ดา้นฝึกทกัษะทางสติปัญญา 
ระดบัมากท่ีสุด 5 รายการ  อีกทั้งเม่ือวเิคราะห์โดยใชว้ธีิการเล่นเป็นเกณฑ ์แบ่งออกเป็น                 
3  ประเภท  ดงัน้ี 1. ประเภทเล่นแบบเดียว  มีทั้งหมด  15  รายการ 2. ประเภทเล่นแบบคู่         



 

จ 
 

มีทั้งหมด  15   รายการ  3. ประเภทเล่นแบบกลุ่ม มีทั้งหมด  17  รายการ โดยพบถึงวสัดุอุปกรณ์
ท่ีใชใ้นการท าของเล่นส่วนใหญ่ท าจากเศษไม ้ไมไ้ผ ่และกะลามะพร้าว ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีสามารถ
หาไดต้ามทอ้งถ่ินในธรรมชาติ 
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ABSTRACT 
 

 The research titled,” Research-Analysis of the Folk Toys for the Purpose of 
Development of the Children with Intellectual Disabilities” aimed at 1). surveying folk toys 
in Mae Hong Son Province 2.) analyzing and classifying folk toys in Mae Hong Son 
Province. This is a survey and qualitative research. The researcher studied the way to make 
and play folk toys from local techniciansin 3 districts; Pang Ma Pha, Mueang, and Khun 
Yuam. Data were collected by using questionnaires as a tool to survey folk toys for 
developing children with intellectual disabilities.Data were classified and analyzed in 4 skills 
including 1. Folk toys for gross motor 2. Folk toys for fine motor skills 3. Folk toys for social 
skills4. Folk toys for intellectual skills.  
 The results from analyzing benefits of folk toys in Mae Hong Son Province were 
classified by levels as follows. At the highest level, it was found that; 1. Benefits for practice 
fine motor skills, 11 items 2. Benefits for practice gross motor skills, 8 items 3. Benefits for 
practice social skills, 3 items 4. Benefits for practice intellectual skills, 5 items. Furthermore, 
3 types were classified based on how to play; 1. Single player, 15 items 2. Twoplayers,            
15 items 3. Group player, 17 items. Moreover, it was found that most of folk toys were made 
of scraps of wood, bamboo, and coconut shells which are natural materials found easily in the 
local area.  


