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บทคัดย่อ 
การวิจยัเชิงทดลองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใช้เกมการละเล่น

พื้นบา้น 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษโดยใชเ้กมการละเล่นพื้นบา้น 3) ศึกษาพฤติกรรมการพูด
ภาษาองักฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบา้น กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียน
รัตนศึกษา ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวน 23 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยั คือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใชเ้กมการละเล่นพื้นบา้น 5 แผนการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบผล
การเรียนรู้ภาษาองักฤษหลงัการเรียนแต่ละแผนการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ
หลงัการเรียนครบ 5 แผนการเรียนรู้ 4) แบบบนัทึกพฤติกรรมการพูดภาษาองักฤษ  

ผลการวจิยัพบวา่  
1) ผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 จ านวน

นกัเรียน 23 คน พบวา่นกัเรียนทุกคนไดค้ะแนนผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดร้อยละ 70 
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบา้นของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 

จ านวน 23 คน พบว่า นักเรียนได้คะแนนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 70) จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30 และ
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 

3)  นกัเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการพูดภาษาองักฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบา้นภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่านักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษอยู่ในระดับดี 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 82.60 และมีคะแนนอยูใ่นระดบัพอใช ้จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้ภาษาองักฤษ, การเรียนรู้โดยใชเ้กมการละเล่นพื้นบา้น, การเรียนรู้ระดบัปฐมวยั 

                                                           
1 นกัศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การศึกษาปฐมวยัเป็นการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและพฒันาเด็กทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

บุคลิกภาพ เพราะเป็นช่วงวยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุดของชีวิตมนุษย ์ถา้เด็กไดรั้บการพฒันาไดรั้บการกระตุน้ไปใน
ทิศทางท่ีถูกตอ้งจะช่วยพฒันาเซลล์สมองเจตคติต่อการเรียนรู้และวางพื้นฐานของการเรียน เด็กรู้กฎภาษาและ
สามารถเรียนรู้ภาษาได้ด้วยตนเอง การปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ การพฒันาดา้นสติปัญญาของเด็กปฐมวยัจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในช่วง 4 ปีแรกของชีวิตเด็ก
ปฐมวยั เพราะการศึกษาระดบัปฐมวยัตอ้งการท่ีจะพฒันาและเรียนรู้ส่ิงใหม่การเรียนจึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะ
ท าให้เด็กปฐมวยัได้พฒันาตนเองให้เขา้กบัสภาพแวดล้อมและพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพเพื่อให้เด็กมีโอกาส
พฒันาตนเองตามล าดบัขั้นของพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุล และเต็มศกัยภาพ (เยาวพา เดชะคุปต,์ 2542, น.39, 
นภเนตร ธรรมบวร, 2546, น.64-65) 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม ดา้นร่างกาย เสริมให้เด็กปฐมวยัเน้นคุณภาพ 
พลามยัท่ีสมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว วอ่งไว มีความสามารถในการเคล่ือนไหวร่างกาย การใชป้ระสาทสัมผสั 
ด้านอารมณ์และจิตใจ เน้นให้ผูเ้รียนมีความรักและศรัทธาในศาสนาและมีคุณธรรม จริยธรรม มีอารมณ์ดี 
สนุกสนาน ร่าเริงแจ่มใส และช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้ดา้นสังคม รู้จกัด าเนินชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงยอมรับ
ตนเองและผูอ่ื้น มีวินยั รู้จกัแบ่งปันดว้ยความรักและความเสียสละสามารถช่วยเหลือตนเองได ้ดา้นสติปัญญา 
ภาษาส่งเสริมให้เด็กกลา้แสดงออกเก่ียวกบัการใช้ค  า การสนทนาโตต้อบ การเล่าเร่ืองสั้นและประโยคท่ีใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั การวางแผนการจดัประสบการณ์ทางภาษาองักฤษส าหรับเด็กปฐมวยัควรเร่ิมตน้จากความเขา้ใจ
วา่การจดัประสบการณ์ มีความหมายท่ีกวา้งกวา่การสอนหรือการถ่ายทอดความรู้ แต่เป็นการจดัเตรียมทุกส่ิงทุก
อยา่งเพื่อให้เด็กไดรั้บการพฒันาทางภาษาองักฤษ การก าหนดสาระการเรียนรู้ท่ีใชส้ าหรับการจดัประสบการณ์
ทางภาษาองักฤษส าหรับเด็กปฐมวยั ซ่ึงสามารถแบ่งตามลกัษณะการใชภ้าษา คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน สรุปไดว้า่การจดักิจกรรมโดยใชภ้าษาองักฤษ ครูควรจดักิจกรรมใหเ้ด็กมีความสนใจตามความสามารถ
ของเด็กโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้สามารถพฒันาไดโ้ดยตรงตามศกัยภาพของเด็กแต่ละ
คนไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อไป 

กิจกรรมการเล่นจะส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัจึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้โดยผา่นการใช้
กิจกรรมการเล่นต่างๆ จะช่วยให้เด็กสามารถจ าไดม้ากข้ึนการใช้เกมการละเล่นพื้นบา้นเพื่อส่งเสริมทกัษะทาง
ภาษาองักฤษใหก้บัเด็ปฐมวยั เด็กไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองจะไดเ้ขา้ใจส่ิงต่างๆไดง่้าย การเรียนรู้ก็จะมีความหมายมาก
ข้ึน วิชาภาษาองักฤษสามารถสอดแทรกอยูใ่นกิจกรรม 6 กิจกรรม เพราะธรรมชาติของเด็กจะชอบเล่น ครูควร
เสริมทกัษะการเรียนรู้ไวใ้นการเล่น เม่ือเด็กเล่นจะใชค้วามสามารถแสดงพฤติกรรมออกมา 
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เกมการละเล่นพื้นบา้นไทยเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์กบัการพฒันาเด็กปฐมวยัไดค้รบทุกดา้น อีกทั้ง
ยงัมีประโยชน์และคุณค่า ทั้งดา้นความสนุกสนาน ร่ืนเริงบนัเทิงใจ ช่วยพฒันาความแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา (รัตน์ตยา ศรีสุข, 2551, น.30) ช่วยป้องกนัโรคภยัไดอี้กมากมาย ประหยดั
ค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่ใช้วสัดุท่ีสามารถหาไดง่้ายในทอ้งถ่ินนั้นๆ จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายน้อย อีกทั้งช่วยท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมทางดา้นการละเล่นพื้นบา้น เน่ืองจากจะเป็นลกัษณะการเล่นง่ายๆ ไม่มีกฎกติกายุง่ยากซบัซ้อน 
นอกจากน้ีการเล่นพื้นบา้นไทยยงัช่วยกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศ ช่วยส่งเสริมการใชสิ้นคา้ไทย เขา้ท านอง 
“ไทยท า ไทยใช้ ไทยซ้ือ ไทยขาย ไทยเล่นกีฬาพื้นเมืองไทย เงินทองไม่ร่ัวไหลออกนอกประเทศ” และยงัเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เน่ืองจากไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายซ้ือหามาจากภายนอกแต่อย่างใด เป็น
ความพอดี เป็นความพอเพียง สลบัเป็นช่วงๆตามเทศกาล ตามฤดูกาล อยา่งพอเหมาะพอควร (ชชัชยั โกมารทตั, 
2549, น.27-34) 

สรุปว่าผูว้ิจยัเป็นครูสอนภาษาองักฤษได้ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ท่ีนิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย เช่น เพลง เกม วีดิโอ เป็นตน้ เม่ือมาศึกษาเร่ืองการเล่นพื้นบา้นไทยจากหนงัสือ กีฬาพื้นเมืองไทย ได้
เกิดความคิดท่ีจะน าเกมการละเล่นพื้นบา้นมาประยุกต์กบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัไดรั้บผิดชอบ
สอนอยู ่ซ่ึงเกมการละเล่นพื้นบา้น มีคุณค่าต่อร่างกายเด็กในดา้นต่างๆตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ จึงสนใจท าวจิยัเร่ือง
การพฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใชเ้กมการละเล่นพื้นบา้นส าหรับนกัเรียนระดบัปฐมวยั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อพฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใชเ้กมการละเล่นพื้นบา้นส าหรับนกัเรียนระดบัปฐมวยั 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบา้นส าหรับนักเรียน
ระดบัปฐมวยั 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการพูดภาษาองักฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบา้นส าหรับนักเรียนระดับ
ปฐมวยั 
 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70 
2. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70  
3. นกัเรียนมีพฤติกรรมการพูดภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี 
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ขอบเขตของการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนรัตน

ศึกษา ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี จ  านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 48 คน กลุ่มตวัอยา่ง คือ 
นกัเรียนชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนรัตนศึกษา ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี จ  านวน 1 ห้องเรียน 
จ านวนนกัเรียน 23 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2.  ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั ตวัแปรต้น คือ การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใช้เกมการละเล่น
พื้นบา้น ตวัแปรตาม คือ 1. ผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ และ3. พฤติกรรม
การพูดภาษาองักฤษ 

3. เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ค าศพัทภ์าษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นอนุบาล 3 จ านวน 5 หน่วยการ
เรียนรู้ ไดแ้ก่ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง You and me หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง Numbers หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
เร่ือง Colors หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง Shapes และ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง My body 

4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คาบเรียน ใชเ้วลาคาบละ 1 ชัว่โมง 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใชเ้กมการละเล่นพื้นบา้นจ านวน 5 แผนการเรียนรู้ 
2. แบบทดสอบผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษหลงัการเรียนแต่ละแผนการเรียนรู้ ชั้นอนุบาล ลกัษณะ

แบบทดสอบเป็นแบบเติมค า แบบจบัคู่ และแบบเลือกตอบ 
3. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษหลงัการเรียนครบ 5 แผนการเรียนรู้ ชั้นอนุบาล

ปีท่ี 3 เป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 3 ตวัเลือก จ านวน 1 ชุด จ านวน 20 ขอ้ 
4. แบบบนัทึกพฤติกรรมการพูดภาษาองักฤษโดยใชเ้กมการละเล่นพื้นบา้น 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ผูว้ิจยัแนะน าเกมการละเล่นพื้นบา้นให้นกัเรียนไดรู้้จกัโดยใชภ้าพ และส่ือวิดีทศัน์ เพื่อเป็นการ
กระตุน้ และดึงดูดความสนใจของนกัเรียน 

2. ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
ทั้งหมด 5 แผน ท าการสอนสัปดาห์ละ 3 วนั วนัจนัทร์ วนัพุธ และวนัศุกร์คาบละ 1 ชั่วโมง รวมเป็นเวลา 5 
สัปดาห์ 
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3. เม่ือจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านแต่ละชั่วโมงเสร็จ ผูส้อนน า
แบบทดสอบการเรียนรู้ภาษาองักฤษทดสอบกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

4. ครูประจ าชั้นบนัทึกพฤติกรรมการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียน เม่ือการจดัการเรียนรู้เสร็จส้ินใน
แต่ละแผน 

5. เม่ือจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบา้นเสร็จ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ผูส้อนน า
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษทดสอบกบันกัเรียน 

6. ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเพื่อน าไปวเิคราห์และประมวลผลทางสถิติ 
7.  สรุปผลและอภิปรายผล 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์แบบทดสอบการเรียนรู้
ภาษาองักฤษหลงัการจดัการเรียนรู้ และแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ใชว้เิคราะห์แบบบนัทึกพฤติกรรมการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียน 
 
ผลการวจัิยพบว่า 

1. นกัเรียนทุกคนมีคะแนนการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบา้นผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
70 

2. นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบา้นผา่นเกณฑ์
ร้อยละ 70 จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 

3.  นกัเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการพูดภาษาองักฤษโดยใชเ้กมการละเล่นพื้นบา้นอยูใ่นระดบัดี เม่ือ
พิจารณาเป็นรายบุคคลพบวา่นกัเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการพูดภาษาองักฤษอยู่ในระดบัดี จ  านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 82.60 และมีคะแนนอยูใ่นระดบัพอใช ้จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40 
 
อภิปรายผล 

1.  ผลการศึกษาการพฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบา้นของนกัเรียนชั้น
อนุบาล 3 พบว่านกัเรียนทุกคนมีผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ดว้ยผลการศึกษาท่ีนกัเรียน
สามารถเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นเกณฑค์่าเฉล่ียร้อยละ 100 ผูว้จิยัขออภิปรายวา่ การพฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ในช่วงตลอดการเรียนรู้ 15 คาบเรียน หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่น
พื้นบา้น ผูว้ิจยัไดท้ดสอบความรู้ภาษาองักฤษ ทุกคร้ังเม่ือจบการเรียนรู้ จ  านวน 15 คร้ัง และเม่ือจบการเรียนรู้ 5 
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หน่วยการเรียนรู้แลว้ ผูว้ิจยัไดท้ดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และไดบ้นัทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
โดยครูประจ าชั้นทุกหน่วยการเรียน ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ค าศพัท์ การออกค าสั่งท่าทาง และประโยค
ภาษาองักฤษ ผา่นการเล่นเกมการละเล่นพื้นบา้นท่ีผูว้จิยัน ามาใชก้บัการจดัการเรียนรู้ ตลอดจนมีส่วนช่วยในการ
สร้างความสนใจให้กบันกัเรียนเป็นอยา่งมาก เพราะการเรียนภาษาของเด็กปฐมวยัไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัการสอน
อย่างเป็นทางการ แต่จะเรียนรู้จากการเล่น มีปฏิสัมพนัธ์กบัคนรอบขา้งหรือส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ซ่ึงการเรียนรู้
ตามธรรมชาติ ดงัท่ีทวีพร ณ นคร (2542, น.23) ไดก้ล่าววา่ หลกัส าคญัในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหเ้ด็ก 
3 - 6 ปี เพื่อให้เด็กพฒันาทุกดา้น ไดแ้ก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอยา่งสมดุลโดยจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย บูรณาการผ่านการเล่นและกิจกรรมท่ีเป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้า
และเหมาะสมกบัวยั อีกทั้งการเล่นยงัช่วยส่งเสริมพฒันาการทางด้านสติปัญญา การใช้ภาษาได้ดีข้ึน ฝึกการ
แกปั้ญหาและส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั (คณาจารยช์มรมเด็ก, 2545, น. 16-17) 
โดยการให้เด็กมีประสบการณ์ทางภาษาอย่างเป็นธรรมชาติท่ีเหมาะสมกบัวยั ความสนใจ และความตอ้งการ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาตามธรรมชาติเป็นการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ท าใหเ้ด็กเครียด 
สอดคลอ้งกบั วราภรณ์ รักวิจยั (2540, น.83-87) ซ่ึงกล่าววา่ การสอนภาษาองักฤษให้กบัเด็กวยัน้ีตอ้งท าให้เด็ก
สนใจรู้สึกว่าเป็นเร่ืองง่ายและสนุกสนาน โดยใช้วิธีการสอนท่ีเป็นธรรมชาติ ใช้ส่ือการสอนท่ีมีภาพประกอบ
และควรมีกิจกรรมให้เด็กๆท าควบคู่ไปดว้ยจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยงัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาใน
ระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนต่อไปโดยถือวา่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ภาษาต่างประเทศก็ต่อเม่ือ ไดเ้รียนรู้ระบบเสียง คือสามารถพูด
เขา้ใจไดดี้สามารถใช้ไวยากรณ์ของภาษานั้นๆได ้และยงัไดเ้รียนรู้ค าตอบจ านวนมากพอสมควรและสามารถ
น ามาใช้ได ้การจดักิจกรรมท่ีช่วยพฒันาทกัษะภาษาองักฤษให้กบัเด็กปฐมวยันั้นมีหลายรูปแบบเช่น การเล่า
นิทาน การสนทนา การอภิปราย การท างานศิลปะสร้างสรรคต่์างๆ และยงัรวมถึงการร้องเพลง และการเล่นเกม 
กิจกรรมเหล่าน้ีจะเปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนาซักถาม และแสดงความคิดเห็นดว้ยตนเองในการจดักิจกรรม
ให้กบัเด็กปฐมวยัตอ้งอยูใ่นรูปแบบบูรณาการ เพื่อให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้เพื่อพฒันาการ
ครบทั้ง 4 ด้านและต้องแสดงออกทางภาษามากท่ีสุด ดังนั้น งานวิจยน้ีน าเกมการละเล่นพื้นบ้านมาใช้เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษา นอกจากชัว่ยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของผูเ้รียนแลว้ยงัเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้เร่ือง
การละเล่นพื้นบา้นไทยซ่ึงเป็นประเพณี วฒันธรรมไทยดว้ย 

พฤติกรรมการเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใช้เกมการละเล่น
พื้นบา้นในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดว้ดัพฤติกรรมการเรียนรู้ทุกคร้ังหลงัการเรียน เน่ืองจากการเรียนภาษาของมนุษย์
เป็นพฤติกรรมท่ีส าคญัส าหรับการอยูร่่วมกนัเป็นสังคม มนุษยจ์  าเป็นตอ้งส่ือสารดว้ยภาษาเพื่อบอกเล่าความรู้สึก
นึกคิด รวมถึงสาระขอ้เท็จจริงต่างๆ ตามท่ีตอ้งการ ดงันั้นมนุษยทุ์กคนจึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ภาษา เร่ิมตน้จาก
ภาษาแม่เป็นภาษาแรก แล้วจึงมีการเรียนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศเพิ่มข้ึนเพื่อการใช้ประโยชน์บาง
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ประการ เช่นการศึกษา การคา้ขาย การเจริญสัมพนัธไมตรี เป็นตน้ พิณทิพย ์ทวยเจริญ (2528 อา้งในรุ่งฤดี แผลง
ศร, 2560, น.31-32) ซ่ึง อาร์โนลด์ กีเซล (1961 อ้างถึงใน สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2547, น.35) กล่าวว่า 
พฤติกรรมท่ีปรากฎข้ึนจากตวัเด็ก เกิดข้ึนเป็นล าดบัขั้น ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้เด็กแต่ละวยัมีความพร้อมท าส่ิง
ต่างๆได ้โดยใชว้ิธีสังเกตพฤติกรรมซ่ึงเขาไดแ้บ่งพฒันาการของเด็กท่ีตอ้งการวดัและประเมินออกเป็น 4 กลุ่ม
ใหญ่ คือ 1. พฤติกรรมทางการเคล่ือนไหว (Motor Behavior) ครอบคลุมการบงัคบัอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย และ
ความสัมพันธ์ทางด้านการเคล่ือนไหว  2.  พฤติกรรมทางการปรับตัว (Adaptive Behavior) ครอบคลุม
ความสัมพนัธ์ของการใช้มือ และสายตาการส ารวจคน้หาการกระท าต่อวตัถุการแก้ปัญหาในการท างาน 3. 
พฤติกรรมทางการใช้ภาษา (Language Behavior) ครอบคลุมการท่ีเด็กใชภ้าษาการฟัง การพูดการอ่านและการ
เขียน 4. พฤติกรรมส่วนตวัและสังคม (Personal-Social Behavior) ครอบคลุมการฝึกปฏิบติัส่วนตนเช่นการกิน
อาหารการขบัถ่ายและการฝึกต่อสภาพสังคมเช่นการเล่นการตอบสนองผูอ่ื้นจากแนวความคิดของกีเซลอาร์
โนลด์ กีเซล (1961 อา้งถึงใน สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์, 2547, น.35) สามารถน ามาอธิบายพฒันาการของมนุษย์
ในดา้นการเจริญเติบโตพฒันาการทางร่างกายและสามารถน าไปเช่ือมโยงกบัพฒันาการทางสติปัญญาไดอี้กดว้ย 
(จินตนา พฒันพงศธ์ร และคณะ, 2558, น.7) 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษท่ีเกิดจากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมการละเล่นพื้นบา้นของ
นกัเรียนชั้นอนุบาล 3 พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ ผา่นเกณฑร้์อยละ 70 จ านวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30 และนกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ผูว้จิยัขออภิปรายดว้ย
ประเด็นดงัน้ี จากการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใชเ้กมการละเล่นพื้นบา้น ทั้ง 5 แผนการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบา้นต่างๆ สอดแทรกในกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่
น าเขา้สู่บทเรียนจนถึงกิจกรรมฝึกทกัษะ จ านวน 5 แผนการเรียนรู้ ประกอบกบัการใชส่ื้อประสมต่างๆ เช่น บตัร
ค า, บตัรภาพเพลง วีดิโอ เป็นตน้ ซ่ึงผูว้ิจยัได้สร้างข้ึนและได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรียนรู้ระดบัปฐมวยัจ านวน 3 ท่าน และการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมการละเล่น
พื้นบ้านซ่ึงผูว้ิจยัมีการเตรียมกระบวนการเรียนการสอนไวอ้ย่างดี และด าเนินการอย่างมีระบบ อีกทั้งเกม
การละเล่นพื้นบา้นในแผนการจดัการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างแทจ้ริง เน่ืองจาก
แผนการจดัการเรียนรู้มีการก าหนดส่ือและส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ท่ีบูรณาการเป็นอยา่งดี จึงท าให้
การเรียนรู้ของผูเ้รียนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรณี นิลสุวรรณ์ (2555, บทคดัยอ่) ได้
ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัโดยใชเ้กมการละเล่นพื้นบา้น กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาชั้นอนุบาล 3 อาย ุ5-6 ปี โรงเรียนจิราภรณ์ อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 1 ห้อง จ านวน 30 คน ระยะ เวลาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
เกมการละเล่นพื้นบา้น จ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วนั วนัละ 60 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ 
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แผนการจดัประสบการณ์การละเล่นพื้นบา้น เกมการละเล่นพื้นบา้น แบบทดสอบทกัษะทางคณิตศาสตร์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจนกัเรียน ใชว้ิธีการวิจยัเชิงทดลองกบันกัเรียนท่ีมีกลุ่มเดียวโดยมีการทดสอบ ก่อน
เรียน- หลงัเรียน (One –Group Pretest – Posttest Design) ผลการวิจยั 1.การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทกัษะทาง
คณิตศาสตร์ โดยภาพรวมและรายดา้น คือ การเปรียบเทียบดา้นขนาด จ านวน สัดส่วนและต าแหน่ง ของนกัเรียน
ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 ก่อนการจดัประสบการณ์ และหลงัจดัประสบการณ์โดยการใช้เกมการละเล่นพื้นบา้น พบวา่ 
คะแนนเฉล่ียของนกัเรียน โดยภาพรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2.
ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช้เกมการละเล่นพื้นบา้นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 2.96) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายประเด็น ประเด็นท่ีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ เกมมีความน่าสนใจ นกัเรียนมีความสุขในการเล่นเกม 
ใช้เวลาเหมาะสมในการเล่นเกมบรรยากาศในการเรียนน่าสนใจสนุกสนานและกิจกรรมการเรียนรู้สร้างความ
เขา้ใจระหว่างครูกบันกัเรียน (�̅�= 3.00) และ องัคนา ดวงเกิด (2558, บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันา
ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1โดยการจดักิจกรรมการละเล่นทอ้งถ่ินพื้นบา้น
ภาคเหนือ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ เด็กนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นกลว้ย สังกดักอง
การศึกษา เทศบาลต าบลสันมะเค็ด อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 20 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ยแผนการจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบ
วดัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมการละเล่นทอ้งถ่ิน
พื้นบา้นภาคเหนือของเด็กนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบวา่ 1. แผนการจดัประสบการณ์ทกัษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้ นอนุบาลปีท่ี 1 โดยใช้กิจกรรมการละเล่นท้องถ่ินพื้นบ้านภาคเหนือ มี
ประสิทธิภาพรวม 84.67/87.17 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์80/80 ท่ีก าหนดไว ้2. ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 1 จากการใชกิ้จกรรมการละเล่นทอ้งถ่ินพื้นบา้นภาคเหนือ ก่อนจดัประสบการณ์มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 13.80 คิดเป็นร้อยละ 46.00 และหลงัจดัประสบการณ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 26.15 คิดเป็นร้อยละ 87.17 
ซ่ึงหลงัจดัประสบการณ์มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนการจดัประสบการณ์ 3. พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั
ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 โดยการจดักิจกรรมการละเล่นทอ้งถ่ินพื้นบา้นภาคเหนือระหว่างการจดัประสบการณ์อยู่ใน
ระดบัดี ตามท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้เกมการละเล่นพื้นบา้นไทยจึงเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์กบัการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัไดค้รบทุกดา้น อีกทั้งยงัมีประโยชน์และคุณค่า ประหยดัค่าใชจ่้าย ช่วยท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และยงั
เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นความพอดี เป็นความพอเพียง อยา่งพอเหมาะพอควร (ชชัชยั โก
มารทตั 2549, น.27-28)  

3. พฤติกรรมการพูดภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี (�̅� = 14) เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลพบวา่นกัเรียนมี
คะแนนพฤติกรรมการพูดภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 82.60 และมีคะแนนอยู่ใน
ระดบัพอใช ้จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40 ผูว้จิยัขออภิปรายวา่ ในการจดัการเรียนรู้ 5 แผนการเรียนรู้ ผูว้จิยั
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ไดส้ร้างแบบบนัทึกพฤติกรรมและก าหนดเกณฑ์ระดบัคุณภาพไวอ้ยา่งชดัเจนและน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบบนัทึกพฤติกรรม แลว้ให้ครูประจ าชั้นเป็นผูบ้นัทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นกัเรียน จ านวน 5 คร้ัง หลงัจากจบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละแผน เน่ืองจากกิจกรรมการเรียน
การสอนเน้นพฤติกรรมการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียน เช่น การบอกค าศพัท์, การพูดประโยคภาษาองักฤษ 
เป็นตน้ นกัเรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ กลา้แสดงออก และเห็นความส าคญัของการพูด
ภาษาองักฤษ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยใช้เกม ส่งผลให้นักเรียนมีการพฒันาระดบั
ความสามารถทกัษะทางการพูดภาษาองักฤษในดา้นความคล่องแคล่ว สามารถพูดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ การออกเสียง
ถูกตอ้ง ชัดเจนอยู่ในระดบัดี มีความสนใจ ความกระตือรือร้น ความตั้งใจในการประกอบกิจกรรม มีความ
พยายามท่ีจะส่ือสารโดยใชภ้าษาพูดและท่าทาง และความพยายามท่ีจะไม่ใชภ้าษาไทยในห้องเรียน เน่ืองจากการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านเป็นการจดัประสบการณ์ท่ีให้เด็กได้
พฒันาการทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายและหลกัการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั จากการเล่นเกม
ละเล่นพื้นบา้นและส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปดว้ยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เยาวพา เดชะคุปต ์(2546, 
น.78) ท่ีกล่าวถึงเป้าหมายและหลกัการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุน้ให้เด็กได้
พฒันาทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ครูจึงควรมีความรู้ความเขา้ใจ สาเหตุท่ีมาของ
พฤติกรรม และพฒันาการโดยทัว่ไป เพื่อเป็นพื้นฐานในการจดัประสบการณ์ ท่ีจะส่งเสริมพฒันาการดงักล่าวให้
สอดคล้องกับความพร้อม วุฒิภาวะ ความสนใจ ความต้องการและความสามารถของเด็ก หลักการจัด
ประสบการณ์และกิจกรรมให้กบัเด็กปฐมวยั ควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 1) เหมาะสมกบัวยั ความสามารถ ความ
ตอ้งการ และความสนใจของเด็ก 2) ตอ้งสอดคล้องกบัสภาพทอ้งถ่ินเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสคิด ฝึกตนเองให้
เหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน 3) ตอ้งดดัแปลงให้เหมาะสมกบัสภาพของเด็ก 4) ตอ้งเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ 
อุปกรณ์ในการจดัควรเป็นอุปกรณ์ท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินไม่จ  าเป็นตอ้งซ้ือมาทั้งหมด นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ดวงพร สุขธิติพฒัน์ (2553, น.48) ศึกษาผลการจดักิจกรรมการละเล่นพื้นบา้นไทยเพื่อพฒันาทกัษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ผลการศึกษาพบวา่ หลงัจากเด็กปฐมวยัไดรั้บการจดักิจกรรมการละเล่น
พื้นบา้นไทย เด็กมีทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 และการจดักิจกรรม
การละเล่นพื้นบา้นไทยสามารถส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในเร่ืองการนบั การรู้ค่าจ  านวน และการ
จ าแนกสูงข้ึน และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรียวาท นอ้ยคลา้ย (2553, น.53) ท่ีศึกษาการคิดวิเคราะห์ของ
เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเล่นเกมการศึกษาประกอบภาพผลการวิจยัพบว่า เกมปฐมวยัมีทกัษะใน
การศึกษาวิเคราะห์สูงกว่าก่อนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเล่นเกมการศึกษาประกอบภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
ข้อค้นพบ 
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1.  การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบา้น สามารถพฒันาความสามารถในการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.  การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบา้นท าให้นกัเรียนเกิดพฒันาการครบทั้ง 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา 

3.  การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใชเ้กมการละเล่นพื้นบา้นท าให้นกัเรียนสามารถใชภ้าษาองักฤษได้
ดีข้ึน ฝึกการแกปั้ญหาส่งเสริมจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์ส่งผลใหมี้พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
อยูใ่นเกณฑดี์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
 1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาระดับปฐมวยั ควรน า

กิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบา้นเพิ่มในช่วงการจดักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั เพื่อพฒันาความรู้
ความสามารถ และพฒันาการให้ครบทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา
ตลอดจนเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กปฐมวยั 

 1.2 ครูควรอธิบายจุดประสงค์ของการเล่นและวิธีการเล่นท่ีถูกตอ้งให้เด็กปฐมวยัเขา้ใจอย่าง
ชดัเจนก่อนการเล่นเพื่อใหกิ้จกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้กมการละเล่นพื้นบา้นส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 1.3 ครูควรค านึงถึงความสามารถทางดา้นร่างกายของเด็กปฐมวยั ความปลอดภยัในการเล่นและ
สถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการจดักิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบา้น 

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านนักเรียนใน

ระดบัชั้นประถมศึกษาตอนตน้ 
 2.2 ควรมีการศึกษาผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใชเ้กมการละเล่นพื้นบา้นส าหรับเด็กปฐมวยั

ใหค้รบทุกทกัษะ ไดแ้ก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
 2.3 ควรมีการจดัการศึกษาการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบา้นในรายวิชาอ่ืน และ

ระดบัชั้นต่างๆ 
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