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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาเพลงพ้ืนเมือง “อีสานล าเต้ย” ส าหรับเด็กปฐมวัย 
และ 2) เปรียบเทียบความสามารถการใช้ภาษาถ่ินด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมือง “อีสานล าเต้ย” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กชาย-หญิง 
อายุ 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนบ้านโคกก่อง 
ต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จ านวน             
1 ห้องเรียน 16 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรม
เพลงพ้ืนเมือง “อีสานล าเต้ย” และแบบทดสอบการใช้ภาษาถิ่นด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย  
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบที แบบไม่อิสระ  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. เพลงพ้ืนเมือง “อีสานล าเต้ย” ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในเด็กปฐมวัย มีรูปแบบ
การประพันธ์ การใช้ภาษาและเนื้อหาของบทเพลง ครอบคลุมเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษา           
ที่ใช้มีค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 
 2. การเปรียบเทียบความสามารถการใช้ภาษาถิ่นด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย พบว่า ความสามารถการใช้ภาษาถิ่นของ             
เด็กปฐมวัยหลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย อย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติท่ีระดับ .05. 
 
ค าส าคัญ: เพลงพื้นเมือง, อีสานล าเต้ย, เด็กปฐมวัย 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to develop Folk Music “Esan Lam 
Toey” for early childhood and 2) to compare listening and speaking abilities of early 
childhood in using the dialect between before and after learning through Folk Music 
“Esan Lam Toey” activities.  The sample used in this research was a group of 16 boys 
and girls, aged 5 - 6  years, studying in the second year of kindergarten in the second 
semester of the academic year 2012  at Ban Khok Kong School in Samrong District, 
under the Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 4. They were 
selected by using cluster random sampling. The instruments used in this research were 
activity plans of Folk Music “Esan Lam Toey” and a test to measure listening and 
speaking abilities of early childhood in using the dialect. The statistics used to analyze 
the data were mean, standard deviation and t-test (dependent). 
 The results were as follows: 
 1. The quality of Folk Music “Esan Lam Toey” content in the Isan dialect in 
terms of rhythm, rhyme, pattern, the length of the lyrics and the suitability of the 
dialect are measured by experts and the IOC was 1.00. 
 2. The listening and speaking abilities of early childhood in using the dialect 
by learning through Folk Music “Esan Lam Toey” activities after the experiment were 
higher than those before the experiment at the .05 level of statistical significance in 
overall and in each aspect.  
 
Keywords:  Folk Music, Esan Lam Toey, Early Childhood 
 
บทน า  
 ภาษาเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสาร ภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันในโลกนี้ มีจ านวน
มากนับพัน ๆ ภาษา ที่มีความแตกต่างกัน จนไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันรู้เรื่อง มีศัพท์บางค า                 
ที่ไม่เข้าใจเพราะมีใช้เฉพาะท้องถิ่นนั้น เรียกว่าภาษาถิ่น นักภาษาศาสตร์มีความเชื่อว่า “ภาษาย่อมมี
เอกลักษณ์ เป็นของตัวเอง” (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2540) ภาษาถิ่นอีสานใช้เชื่อมโยงถึงการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ภาษาถิ่นอีสาน หรือภาษาท้องถิ่น ถือว่าเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม มรดกของมนุษยชาติต้องช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลและควรจะมีการน าภาษาท้องถิ่น
เข้าสู่ระบบโรงเรียนให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียน (สุวิไล เปรมศรีรัตน์, 2550) 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กทุกคนได้มีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมบูรณ์ โดยได้รับการอบรมเลี้ยงดู และจัดประสบการณ์ให้พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ              
ของเด็กแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) (2553) หมวด 4 
มาตรา 22 ที่ได้กล่าวถึง การจัดการศึกษาว่าต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา
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ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องสร้างเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและตามศักยภาพ เยาวภา เดชะคุปต์ (2542) กล่าวว่า เด็กปฐมวัยจะชอบ           
การร้องเพลงประกอบการท ากิจกรรมเป็นการเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ตามธรรมชาติ และ    
การพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาให้เด็กปฐมวัยจะได้ผลดีต้องมีการสอดแทรกกิจกรรม                         
ที่หลากหลายที่เป็นการกระตุ้นความรู้ อยากเห็นอยากร่วมกิจกรรมและธรรมชาติของเด็กปฐมวัยชอบ
ที่จะเล่นสนุกสนาน อยากรู้อยากเห็น การถ่ายทอดความรู้โดยทางตรงและทางอ้อมให้กับเด็กปฐมวัย 
ต้องเน้นให้เด็กได้พัฒนาประสาทสัมผัสให้มากที่สุด กิจกรรมที่สอนควรกระตุ้นให้เด็กได้คิดและมี
โอกาสจะกระท าหรือลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสสิ่งต่าง ๆ โดยผ่าน
ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ดังที่ สุวิไล เปรมศรีรัตน์ (2550) 
ที่ศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมของประชาชนในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร พบว่า 
การจัดการเรียนการสอนแต่ละท้องถิ่น โดยใช้ ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาราชการจะคงอัตลักษณ์           
ทางภาษาของตนเองไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547) กล่าวว่า เด็กถ้าเรียนรู้ภาษา
ถิ่นเฉพาะจะท าให้เด็กไม่เกิดความเครียดหรือกังวล โดยเฉพาะภาษาถิ่น จะช่วยให้เด็ก รักภาษาถ่ิน   
รักท้องถิ่น และครูก็ใช้ภาษาถิ่นที่ใกล้ตัวในการสื่อสารกับเด็ก เชื่อมโยงภาษาถ่ินสู่ภาษากลางที่ไกลตัว
ออกไป จะเป็นการสื่อสาร ที่เตรียมความพร้อมให้กับเด็กได้พัฒนาการทางภาษาด าเนินไปพร้อมกับ
การพัฒนาทางความคิด และการศึกษาค้นคว้าของ ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ (2547) ได้ศึกษา เพลงลูกทุ่ง
อีสานกับลักษณะการใช้ภาษาและการสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่า ลักษณะการใช้ภาษาในเพลง
ลูกทุ่งอีสาน มีการใช้ภาษาเข้าใจง่ายตรงไปตรงมานอกจากนั้นเนื้อหาของบทเพลงแสดงลักษณะเด่น
ทางด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่สะท้อนภาพชีวิตของชาวชนบทและการสะท้อนความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  
 เพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย ภาษาเป็นเครื่องมือส าหรับการสื่อสาร สนทนาโต้ตอบให้เข้าใจ 
ภาษาถิ่นเป็นภาษาสื่อสารเฉพาะในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ภาษาอีสาน                
ในการสื่อสาร ปัจจุบันใช้ภาษากลางในการสื่อสารเป็นภาษาราชการ เพ่ือให้เข้าใจทุกภาค จึงท าให้ 
การใช้ภาษาถิ่นลดลง และอาจท าให้ลืมภาษาดั้งเดิมของท้องถิ่นจึงควรอนุรักษ์ภาษาถิ่นไว้ เพ่ือให้เกิด
ความงอกงามทางภาษาต่อไป กิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ยสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่สามารถ
ส่งเสริมภาษาถิ่นของเด็กปฐมวัย โดยการน าเอาจังหวะดนตรีล าเต้ยมาประกอบในการจัดกิจกรรม              
ด้านภาษาถิ่นและจังหวะบทเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ยและสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 
บทเพลงที่ใช้ในกิจกรรมมีทั้งหมด 40 เพลง จัดกิจกรรมเป็นสัปดาห์ จัดเป็นหมวดหมู่ เพ่ือความเหมาะสม 
และง่ายต่อการจัดกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้ฟังอย่างเข้าใจสนุกสนาน สามารถเข้าใจในค าศัพท์ในบทเพลง              
มีความสนใจในการร่วมกิจกรรมแบบเต็มใจ (เจริญชัย ชมไพโรจน์, 2526) 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย พบว่า เป็นเพลงที่มีความนิยมในภาคอีสาน             
มีลักษณะเป็นท านองกลอนล าที่มีลักษณะท านองเฉพาะตัว และเสนอเนื้อหาสาระที่ต้องการเฉพาะเรื่อง               
มีเนื้อร้องและท านองและค าศัพท์ง่าย ๆ ภาษาที่ใช้เป็นภาษาถิ่นอีสานมีจังหวะเร้าใจ สั้น กระชับ 
สัมผัสคล้องจอง ง่ายในการจดจ า เหมาะสมกับน ามาใช้ในการส่งเสริมภาษาถิ่นส าหรับเด็กปฐมวัย และ                 
เป็นเพลงที่เด็กมีความคุ้นเคยของคนในท้องถิ่น ภาษาท่ีใช้สามารถสื่อสารจากภาษาถิ่นสู่ภาษากลางได้  
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการแก้ปัญหา และการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาถิ่น ด้านการฟังและ
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การพูดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกก่อง ต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปฐมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยวิธีการจัดกิจกรรมการใช้ภาษาถิ่นของเด็กปฐมวัยโดยใช้เพลง
พ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย และเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครูสอนการใช้ภาษาถิ่นระดับปฐมวัยในปัจจุบัน                
ได้น าไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาเพลงพื้นเมืองอีสานล าเต้ย ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในเด็กปฐมวัย 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการใช้ภาษาถิ่นด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษา              
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา              
โคกก่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มี 7 โรงเรียน จ านวน 245 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปีที่ก าลังศึกษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนบ้านโคกก่อง กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษาโคกก่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จ านวน 1 ห้องเรียน 
นักเรียน 16 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 1. เพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย ที่ผู้วิจัยแต่งขึ้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลไม้ สัตว์ ผัก ดอกไม้            
ตัวเรา ต้นหญ้า และครอบครัว ใช้ค าศัพท์ภาษาถิ่นอีสานเป็นชื่อเพลง และสอดแทรกในเนื้อเพลง 
จ านวน 40 เพลง 
 2. แผนการจัดกิจกรรมเพลงพื้นเมืองอีสานล าเต้ย เพ่ือส่งเสริมการฟัง และการพูดภาษาถ่ิน 
จ านวน 40 แผน   
 3. แบบทดสอบการใช้ภาษาถิ่นด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย  ชนิดเลือกตอบ              
3 ตัวเลือก จ านวน 24 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอน              
การวัดและประเมินผลด้านภาษา จ านวน 5 ท่าน  
 4. แบบประเมินพัฒนาการด้านการฟังและการพูดภาษาถิ่นของเด็กปฐมวัย  ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ (Rating Scale) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอน การวัดและประเมินผลด้านภาษา จ านวน 5 ท่าน 
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 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 1. เพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย ที่ผู้วิจัยแต่งขึ้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลไม้ สัตว์ ผัก ดอกไม้            
ตัวเรา ต้นหญ้า และครอบครัว ใช้ค าศัพท์ภาษาถิ่นอีสานเป็นชื่อเพลง และสอดแทรกในเนื้อเพลง 
จ านวน 40 เพลง มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาเอกสาร ต าราเกี่ยวกับ เพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย การฟ้ืนฟูเพลงพ้ืนบ้าน 
นาฏศิลป์พ้ืนเมืองส าหรับเด็กปฐมวัย และเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย  การใช้เพลงกับเด็กปฐมวัย 
ความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์                  
โดยการใช้เพลง ผู้วิจัยศึกษาวิธีการแต่งเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย จากศิลปินแห่งชาติ นายสวิง                 
บุญเจิม ครูผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย และการสอนระดับปฐมวัย นายวิรัช พรมสุพรรณ    
นางชลธิชา สายเนตร จากเอกสาร และออกแบบ 40 เพลง  
  1.2 น าเพลงพ้ืนเมือง 40 เพลง ให้ศิลปินแห่งชาติ นายสวิง บุญเจิม และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย นายวิรัช พรมสุพรรณ นางชลธิชา สายเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน 
นางศิริทัย ธโนปจัย นางสาวกฤษฎาภรณ์ สมสุข ตรวจ แล้วน าเพลงที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ    
ทั้ง 5 ท่าน มาปรับแก้ไข โดยปรับการใช้ภาพควรใช้ภาพเดียวกันก่อนค าศัพท์ภาษาถิ่น และภาษาไทย
กลาง เช่น ปลาหมอ ปาเข็ง ใช้ภาพเดี่ยวกัน ขนาดเท่ากัน 
  1.3 น าเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย ไปทดลองใช้กับเ ด็ก ที่อยู่ ในระดับเดียวกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมเกี่ยวกับเนื้อหา กิจกรรม เวลา ตลอดจนภาษาที่ใช้พบว่า 
เนื้อหาในบทเพลงบางเพลงยาวเกินไป แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข โดยปรับเนื้อหาในแต่ละวรรคเพ่ือให้
กระชับและง่ายในการออกเสียง 
  1.6 น าเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองกับเด็กจ านวน 3 คน ที่มีผล
การเรียนระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ของแผนการจัดกิจกรรมเพลง
พ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย แล้วน าเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย และคู่มือการใช้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าแผนที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วไปเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการสอน 
ความครอบคลุมเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ เพ่ือหาค่าดัชนีความเหมาะสม ได้ค่า IOC 
เท่ากับ 1.00 
 2. แผนการจัดกิจกรรมเพลงพื้นเมืองอีสานล าเต้ย เพ่ือส่งเสริมการฟัง และการพูดภาษาถ่ิน 
จ านวน 40 แผน 
  2.1 สร้างแผนจัดท าเป็นแผนการจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นหน่วยการเรียน 8 หน่วย 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที
จ านวน 40 เพลง ซึ่งประกอบด้วย จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรม สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล ขั้นตอนการสอนกิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย มี 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
    ขั้นที ่ 1 ขั้นก่อนการฟังเพลง (การฟัง) เด็กฟังเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย ขั้นนี้เป็น  
การเตรียมความพร้อมของเด็กส าหรับการฟังเพลงที่มีเนื้อเรื่อง ครูเปิดเพลงพร้อมแสดงภาพ ซึ่งท าได้
หลายวิธี ให้เด็กเล่าเนื้อเรื่องจากหัวข้อที่ได้ฟังหรือจากรูปที่ดู แนะน าค าศัพท์ภาษาถิ่นโครงสร้างภาษา
และประโยคที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องรู้เพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาที่จะฟัง การฝึกออกเสียงรวมถึงความหมายตาม
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ครูทีละวรรคจนจบเพลง หลังจากนั้นให้ผู้สอนร้องเพลง โดยมีภาพประกอบจากบทเพลงเพ่ือกระตุ้นให้
ผู้เรียนสนใจ เด็กพูดเนื้อเพลงร้องเพลงด้วยกัน อยู่ในกิจกรรมการสอน ล าดับที่ 1 เด็กฟังเพลงพ้ืนเมือง
อีสานล าเต้ย  
    ขั้นที ่ 2 ขั้นระหว่างการฟังเพลง (การพูด)เด็กฝึกออกเสียง เด็กร้องเพลงตามครู               
ทีละวรรค จนจบเพลงพร้อมปรบมือให้จังหวะ เด็กร้องเพลงพร้อมกันทั้งชั้น จนคล่อง เพ่ือฝึกทักษะ
การฟัง-พูด ผู้สอนให้เวลาเด็กในการฟังเพลงและท าความคุ้นเคยกับเนื้อเพลงอย่างเพียงพอ มีกิจกรรม
ขณะฟังเพลงให้เด็กเป็นคนชี้รูปภาพตามเนื้อเพลง หลังจากนั้นตรวจสอบความเข้าใจของเด็กเกี่ยวกับ
ค าศัพท์ในเนื้อเพลง โดยการถามค าถามเกี่ยวกับค าศัพท์ในเนื้อเพลง ทบทวนค าศัพท์ในเนื้อเพลง             
โดยให้ออกเสียงตามครู ใช้บัตรค า บัตรภาพ และให้เด็กฝึกพูดค าศัพท์และประโยคในเนื้อเพลง           
อยู่ในกิจกรรมการสอนล าดับที่ 2 เด็กพูดเนื้อเพลงตามครูทีละวรรค จนจบเพลง และ 3 เด็กร้องเพลง            
ตามครูทีละวรรค จนจบเพลงพร้อมปรบมือให้จังหวะเด็กร้องเพลงพร้อมกัน  
    ขั้นที ่ 3 ขั้นหลังการฟังเพลง (การพูด) ให้เด็กสนทนาค าศัพท์ภาษาถิ่นในเนื้อเพลง             
โดยใช้ภาษาของเด็กเองหลังจากนั้น ให้เด็กพูดโต้ตอบกับผู้สอนตามบทบาที่ก าหนด โดยเด็กสนทนา
และตอบค าถามเกี่ยวกับเพลงให้ถูกต้อง เด็กฝึกพูดภาษาถิ่นจากบทเพลงและพูดภาษาถิ่นควบคู่ไปกับ
ภาษาไทยกลาง และบอกความหมายของค าศัพท์ภาษาถิ่น ด้วยปากเปล่า อยู่ในกิจกรรมการสอน 
ล าดับที่ 4 เด็กสนทนา ตอบค าถามเกี่ยวกับเพลงเด็กฝึกพูดภาษาถิ่นจากบทเพลงและพูด ภาษาถิ่น
ควบคู่ไปกับภาษาไทยกลาง 
  2.2 การหาคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย  40 แผน น าไป
ทดลองกับนักเรียนจ านวน 3 คน ที่มีผลการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง ของแผนการจัดกิจกรรมเพลงพื้นเมืองอีสานล าเต้ย แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
  2.3 สร้างคู่มือการใช้แผนการจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย  และสร้างแผน              
การจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย จ านวน 8 สัปดาห์ โดยมีเนื้อหาแต่ละสัปดาห์  
  2.4 สร้างแบบประเมินคุณภาพของแผน ชนิด มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้
เกณฑ์ บุญชม ศรีสะอาด (2553) เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมเนื้อหาและ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
  2.5 น าแผนการจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย จัดไว้เป็นชุด แต่ละชุดประกอบด้วย 
แผนการจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย แบบประเมิน เพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย เสนอผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน เพื่อท าการประเมินคุณภาพความเหมาะสมของแผน  
  2.6 น าผลการประเมินแต่ละแผน มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ซึ่งต้องได้ตั้งแต่ 3.51 ถึง 
5.00 จึงจะถือว่ามีคุณภาพ ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 4.79 มีความ
เหมาะสมมากที่สุด 
  2.7 น าแผนการจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย และคู่มือการใช้ที่ปรับปรุงแก้ไข
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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 3. แบบทดสอบการใช้ภาษาถ่ินด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย  
  3.1 สร้างแบบทดสอบการใช้ภาษาถิ่นด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย              
ซึ่งเป็นแบบทดสอบค าถามรูปภาพเป็นแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือกโดยตัวเลือกเป็นรูปภาพและแบ่งเป็น 
2 ชุด จ านวน 45 ข้อ เพื่อจะเลือกไว้ใช้จริง จ านวน 24 ข้อ   
    ชุดที่ 1 แบบทดสอบด้านการฟัง  จ านวน 22 ข้อ เพ่ือเลือกใช้จริง 15 ข้อ 
    ชุดที่ 2 แบบทดสอบด้านการพูด จ านวน 23 ข้อ เพ่ือเลือกใช้จริง 9 ข้อ 
  3.2 สร้างคู่มือการใช้แบบทดสอบการใช้ภาษาถิ่นด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย 
  3.3 สร้างคู่มือในการด าเนินการทดสอบ การวัดความสามารถด้านการฟังและการพูด
ของเด็กปฐมวัย ให้สอดคล้องกับแบบทดสอบ จ านวน 1 ชุด 
   3.4 น าแบบทดสอบการใช้ภาษาถิ่นด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยและคู่มือ
ประกอบการใช้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ตรวจสอบความเหมาะสมแล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยก าหนดเกณฑ์การวัดและแปลความหมายของคะแนน เป็น 
3 ระดับ ดังนี้ 
    ช่วงคะแนน 00.00-14.99 ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง เด็กไม่ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม อยู่ระดับปรับปรุง 
    ช่วงคะแนน 15.00-24.99 ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง เด็กแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
หรือมีผู้แนะน า อยู่ระดับปานกลาง 
    ช่วงคะแนน 25.00-30.00 ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง เด็กแสดงพฤติกรรมด้วย
ตนเองอย่างมั่นใจ อยู่ระดับดี 
  3.4 น าแบบทดสอบเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบค่าความสอดคล้องระหว่าง
เนื้อหา จุดประสงค์ ข้อค าถามพร้อมทั้งตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช้  แล้วน าแบบทดสอบ
มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
  3.5 น าแบบทดสอบด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 5-6 ปี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ              
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 16 คน เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง อ าเภอส าโรง จังหวัด
อุบลราชธานี แล้วน ามาตรวจให้คะแนน น ามาวิเคราะห์ ค่าอ านาจจ าแนก (B) ซึ่งต้องมีค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ผลจากการวิเคราะห์ได้แบบทดสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกใช้เกณฑ์พิจารณาตั้งแต่ 
0.23 ขึ้นไป (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) คัดไว้ด้านการฟัง 15 ข้อ ด้านการพูด 9 ข้อ  รวม
ทั้งสิ้น 24 ข้อ  
  3.6 น าแบบทดสอบที่เข้าเกณฑ์ ไปหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้วิธีของคู
เดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richarson) จากสูตร KR-20 ได้ค่าความเชื่อมั่นด้านการฟัง เท่ากับ 0.70 
ด้านการพูด เท่ากับ 0.77 ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา รวมทั้งฉบับ 
เท่ากับ 0.93 
  3.7 น าแบบทดสอบด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ที่ปรับปรุงเหมาะสมแล้วคือ
เพ่ิมความสามารถที่เด็กแสดงออกขณะปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละด้านให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไป จากนั้น
จัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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 4. แบบประเมินพัฒนาการด้านการฟังและการพูดภาษาถิ่นของเด็กปฐมวัย  ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ (Rating Scale) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอน การวัดและประเมินผลด้านภาษา จ านวน 5 ท่าน มีขั้นตอนการสร้าง 
ดังนี้ 
  4.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย เอกสารเกี่ยวกับ
เทคนิคการสร้างแบบพัฒนาการเด็กปฐมวัย และสร้างแบบประเมิน ซึ่งเป็นแบบพัฒนาการด้านการฟัง
และการพูดภาษาถ่ินของเด็กปฐมวัย ให้ครอบคลุมทั้งสองด้าน  
  4.2 ปรึกษากับศึกษานิเทศน์ที่รับผิดชอบระดับปฐมวัยเกี่ยวกับการออกแบบประเมิน
พัฒนาการด้านภาษา ของเด็กปฐมวัย 
  4.3 ออกแบบประเมินพัฒนาการ ด้านการฟัง และการพูดภาษาถ่ิน ของเด็กปฐมวัยและ
น าไปน าเสนอผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  4.4 น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ แล้วน ามาท าเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบแผนการทดลอง การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-
Experimental Design) ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยใช้การทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง 
โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538)  
 ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองได้ก าหนดวันเวลาในการทดลอง
ใช้เครื่องมือ (Try Out) กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี                           
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 16 คน  
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. หาสถิติพ้ืนฐานของความสามารถในการใช้ภาษาถ่ินเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง และ
หลังการทดลอง โดยน าข้อมูลไปหาคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้ภาษาถิ่นเด็กปฐมวัยก่อน และหลัง          
การทดลองโดยใช้ t-test แบบ Dependent Samples 
 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาค้นคว้า ด าเนินการศึกษาและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับ ดังนี้ 
 1. สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัด
กิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย และแบบพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาถิ่นด้านการฟังและ              
การพูด โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างลักษณะพฤติกรรมกับจุดประสงค์ ใช้สูตร IOC (บุญชม             
ศรีสะอาด, 2553) 
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 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  2.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2.2 สถิติที่ใช้ในการทดลองสมมุติฐานคือ สถิติการทดสอบที (t-test) แบบ Dependent 
Sample สูตร t-test Dependent Sample (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยการใช้ภาษาถิ่นของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมือง “อีสาน           
ล าเต้ย” มีผลการวิจัยและอภิปราย ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการใช้ภาษาถิ่นด้านการฟังและการพูด หลังการจัดกิจกรรมเพลง
พ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ .05 ดังตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถการใช้ภาษาถิ่นของเด็กปฐมวัย

ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเพลงพื้นเมืองอีสานล าเต้ย 
 

ความสามารถด้าน
การใช้ภาษาถิ่น 

คะแนนเต็ม   S.D. ระดับคุณภาพ 

ก่อนทดลอง 30 18.31 2.67 ปานกลาง 
หลังทดลอง 30 28.37 0.35 ดี 

     
 จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยความสามารถการใช้ภาษาถิ่นของเด็กปฐมวัยก่อนการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง (  = 18.31, S.D. = 2.67) และหลังการจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี (   = 28.37, S.D. = 0.35) แสดงว่าความสามารถการใช้ภาษาถิ่นของ             
เด็กปฐมวัยหลังสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานเนื่องจากเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย เป็นบทเพลงพ้ืนเมืองที่
ส่งเสริมความสามารถอิสรภาพแห่งตน สร้างแรงจูงใจให้เด็กทุกคนเกิดความกระตือรือร้นอยาก            
ร้องเพลง และกล้าแสดงออก ให้ความร่วมมือในกิจกรรมอย่างมีความสุข ท าให้พบความส าเร็จได้
โดยง่าย รู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะพัฒนาต่อไปเป็นความสามารถในการใช้ภาษาถิ่นของตนเอง
อย่างมั่นใจ นอกจากนั้น เพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย ยังช่วยส่งเสริมคุณธรรมด้านจิตใจของเด็กจาก 
การท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ก่อให้เกิดความสนุกสนานร่าเริง เกิดการเรียนรู้ในการปรับตัวเข้ากับ
บุคคลอ่ืน และอยู่ร่วมกันกับคนอ่ืน มีน้ าใจ รู้จักแบ่งปัน มีบุคลิกภาพที่เปิดเผย เป็นตัวของตัวเอง              
ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยบทเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย ในการวิจัย
ครั้งนี้ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยการใช้ภาษาถิ่นสูงขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะลักษณะรูปแบบการใช้เพลง
พ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย ที่ผู้วิจัยสร้างเพลงขึ้นใหม่ ใช้ค าศัพท์ที่ใกล้ตัวเด็กโดยแบ่งเป็นกลุ่ม คือ ผลไม้ 
สัตว์ ผัก ครอบครัว ตัวเรา และต้นหญ้า ที่มีเนื้อร้องสั้น ร้องซ้ า ๆ ค าศัพท์ภาษาถิ่นใกล้ตัวเด็ก ท านอง
เพลงเด็กคุ้นเคย ร้องง่าย เป็นที่นิยมของคนทั่วไป ท านองไม่ซับซ้อน จะช่วยท าให้เด็กจดจ าเนื้อเพลง
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ได้ง่าย และสามารถดัดแปลง ค าศัพท์ภาษาถิ่นตามกลุ่มค าที่จัดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ เยาวพา เตชะคุป 
(2542) กล่าวว่า เด็กได้รู้จักการสังเกตและเลียนแบบท่าทางจากครู ท าให้เด็กกล้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน 
ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นตัวของตัวเอง แสดงความสามารถที่มีอยู่ในตัวออกมาอย่าง
เหมาะสมรู้จักท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน  
  เพลง ปาเข็ง แต่บทเพลงจะมีลักษณะ เป็นรูปภาพตามบทเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย 
ก่อนเป็นค าศัพท์ภาษาถิ่น และภาษาไทยกลาง ด้วยตัวอักษรดังภาพเพลงค าศัพท์ที่ใช้ จะใช้ค าศัพท์ 1 
ค าหลัก คือปาเข็ง เป็นภาษาถิ่น ปลาหมอ คือภาษาไทยกลาง และมีค าศัพท์ภาษาถิ่นเสริมแล้วแต่             
บทเพลง ดังตัวอย่าง ภาพที ่1 เพลง ปาเข็ง 

 
 
 

 
ค าร้อง  มนตรา ศรีเมือง 

ท านอง  ล าเต้ย 
 

             บ้านเฮานี้หนอ (ซ้ า) 
 

มีชื่อ                              ในภาษากลาง ว่ายน้ าเล่นทุกทิศทาง  
 
  มีเกล็ดหางเป็นปลาน้ าจืด ทั้งแจ้งและมืดอยู่ในธารา (ซ้ า)  
 

 (ล า) นั่นละนานี่น่า                            (ซ้ า) 
 

หนูน้อยแก้วตาจดจ าเอาไว้                                                   
          

คนไทยเอิ้น                               เด้อ   
 
 
ภาพที่ 1 เพลงพื้นเมืองอีสานล าเต้ย “เพลงปาเข็ง” 
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   หลังการศึกษาการใช้ภาษาถิ่นของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมือง
อีสานล าเต้ย พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ยในระยะเวลา                
8 สัปดาห์ มีการพัฒนาความสามารถด้านภาษาถิ่นจ าแนกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านการฟังและการพูด 
สูงขึ้นกว่าก่อนการได้รับการจัดกิจกรรม เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถอธิบายรายละเอียดของ
พัฒนาการเป็นรายสัปดาห์ได้ดังนี้ 
   สัปดาห์ที่ 1-2 เป็นช่วงสัปดาห์แรก ๆ ของการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
การใช้ภาษาถิ่นด้านของเด็กปฐมวัยผู้วิจัยได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถการใช้ภาษาถิ่น หน่วยที่ 1 เรื่องเบิ่งแยงบักไม่ ซึ่งในแผนการจัดกิจกรรมจะมีขั้นการจัด
กิจกรรม 1) เด็กฟังเพลงพื้นเมืองอีสานล าเต้ย 2) เด็กพูดเนื้อเพลงตามครูทีละวรรคจนจบเพลง 3) เด็ก
ร้องเพลงตามครูทีละวรรค จนจบเพลงพร้อมปรบมือให้จังหวะ 4) เด็กร้องเพลงพร้อมกัน 5) เด็ก
สนทนาและตอบค าถามเกี่ยวกับเพลง 6) เด็กฝึกพูดภาษาถ่ินจากบทเพลงและพูดภาษาถ่ินควบคู่ไปกับ
ภาษาไทยกลาง ซึ่งในในแต่ละวัน ด าเนินกิจกรรมครบทุกข้ันตอน เมื่อครบ 5 วัน เด็กกลุ่มทดลองจะมี
ความสามารถภาษาถิ่น ครบทั้ง 2 ด้าน ในระหว่างการจัดกิจกรรม ผู้วิจัยได้บันทึกพฤติกรรมการใช้
ภาษาถิ่นของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคลโดยการใช้ภาพกิจกรรม เก็บข้อมูลและบันทึกลงในแบบบันทึก
พฤติกรรมจากการสังเกตคะแนนเฉลี่ยแบบประเมินพัฒนาการด้านการฟังและการพูดภาษาถิ่นของ
เด็กปฐมวัยโดยรวม 
   เนื่องมาจากในช่วงสัปดาห์แรก ๆ กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถการใช้ภาษาถิ่น
โดยใช้เพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย ยังเป็นกิจกรรมที่ยังใหม่ เด็กยังไม่คุ้นเคยกับการจัดกิจกรรมเพลง
พ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย และขั้นตอนในการร่วมกิจกรรม ดังสถานการณ์ที่ได้จากพฤติกรรมน้องกระแต 
น้องฟรุ๊ก น้องบอล น้องกาฟ่ี น้องชมพู่ น้องเบียร์และน้องเนียง ในวันที่ 1 ไม่สามารถร่วมปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกิจกรรมได้ โดยเฉพาะการฟัง เพราะอาจสับสนหรือพะวงกับการร้องเพลงไม่ได้และไม่
ยอมสนทนาเกี่ยวกับค าศัพท์ในบทเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย วันที่ 2 เด็กส่วนใหญ่จะเริ่มสังเกตดู
เพ่ือนที่นั่งข้าง ๆ และมองดูแผ่นบทเพลง โดย เด็กฟังเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย  เด็กพูดเนื้อเพลงตาม
ครูทีละวรรคจนจบเพลงเด็กร้องเพลงตามครูทีละวรรค จนจบเพลงพร้อมปรบมือให้จังหวะ และ              
เด็กร้องเพลงพร้อมกัน โดยครูยกแผ่นภาพ ผลไม้บักหุ่ง (มะละกอ) ตามช่วงค าศัพท์ภาษาถิ่นอีสาน 
และยกแผ่นภาพ ผลไม้บักหุ่ง (มะละกอ) ในช่วงค าศัพท์ภาษากลาง เมื่อร่วมกิจกรรมในวันที่ 3 และ 4               
น้องกระแต น้องฟรุ๊ค น้องบอล น้องกาฟ่ี น้องชมพู่ น้องเบียร์ และน้องเนียง สามารถร่วมกิจกรรมฟัง
และสนทนาร่วมกับเพ่ือน ๆ ได้ โดยผู้วิจัยใช้ค าพูดเพ่ือชี้แนะ กระตุ้นให้เด็ก ๆ เข้าใจถึงการร่วม
กิจกรรมตามล าดับขั้นตอน ว่า “เด็ก ๆ ฟังเพลงแล้วบอกครูได้ไหมคะว่า เพลงบักหุ่ง มีค าศัพท์ภาษา
ถิ่นอีสานว่าอะไรบ้างค าใดบ้างที่เด็กรู้จักความหมายแล้ว และค าใดที่เด็กยังไม่เข้าใจ สังเกต ดูดี ๆ             
นะคะว่า แต่ละแถวมีค าไหนบ้าง เราลองนับเรียงตามล าดับพร้อมกันนะคะ” ผู้วิจัยชี้ที่แผนภูมิเพลง
พ้ืนเมืองอีสานล าเต้ยแล้วพูดว่า “เด็ก ๆ และคุณครูช่วยกันนับสิคะว่าในบทเพลง มีค าศัพท์ภาษาถิ่น
อีสานค าไหนบ้าง พร้อมกันนะคะ แถวที่ 1 “ไม่มี แถวที่ 2 เอ้ิน บักหุ่ง หน่วยแล้ว แถวที่ 3 และแถวที่ 4 
มีค าว่าอะไรบ้างคะ” เด็ก ๆ และคุณครูพูดพร้อมกัน “เฮา ทางได๋จื่อบักหุ่ง เอ้ิน บักหุ่ง หน่วย ได ได ๋แซบ” 
จากการสังเกตพฤติกรรมในสัปดาห์ที่ 1 เด็กยังไม่เข้าใจในการร่วมกิจกรรมตามขั้นตอนการฟัง และ
การพูด ยังสับสนและพะวงเรื่องของการร้องเพลงไม่ได้ จะต้องใช้เวลาในวันที่ 3 เด็กเริ่มมีความมั่นใจ



Valaya Alongkorn Review  
Vol. 5 No. 1   January-June 2015                                                             
 

 

 82   
 

และร่วมกิจกรรมได้ โดยผู้วิจัยใช้วิธีการร้องเพลงทบทวนในวันที่  2 และวันที่ 3 ร้องทบทวนเพลง              
ในวันที่  2 ตามล าดับ เป็นที่สังเกตว่าช่วงหลังรับประทานอาหารเสร็จเด็ก  ๆ จะมาร้องเพลง                 
ที่แผนภูมิเพลงที่คุณครูตั้งไว้อย่างสนใจ สัปดาห์ที่ 2 ผู้ปกครองน้องกาฟ่ี น้องบุญมี น้องเบียร์                
น้องเนียง น้องณัฐ ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า เด็ก ๆ พอกลับถึงบ้านอาบน้ า เดินเล่นหรือนั่งเล่นจะร้องเพลง
บักหุ่ง เพลงบักเขียบ เพลงบักมี่ เพลงบักพิลา เพลงบักตาขบ และบอกผู้ปกครองว่าต้องร้องเพลงให้ได้ 
จะได้รู้ค าศัพท์อีสานเพ่ือไปบอกเพ่ือนว่ามีค าศัพท์อะไรบ้าง  และจะได้รู้ค าศัพท์ภาษาถิ่นอีสาน                
หมวดผลไม้ได้ และตอบค าถามคุณครูได้ ซึ่งสอดคล้องกับ เยาวพา เดชะคุปต์ (2542) ที่ว่า ธรรมชาติ
ของเด็กปฐมวัยมีความสนใจและชอบร้องเพลง หรือเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ ให้เข้ากับจังหวะ
เพลง การใช้เพลงประกอบกิจกรรมดังกล่าว จึงช่วยเร้าความสนใจและก่อให้เกิดการเรียนรู้  และ                
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2521) กล่าวว่า โลกของเด็กเป็นโลกแห่งดนตรีและเพลง ไม่ว่าจะเริ่มต้นของเสียง
หัวใจแม่ เสียงเพลงที่แม่กล่อม การดูทีวี ฟังวิทยุ มักจะมีเสียงดนตรีหรือเพลงอยู่เสมอ ประสบการณ์
ดังกล่าวจึงควรเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการชีวิตของเด็กที่ทางโรงเรียนควรจัดให้มีขึ้นเพราะคุณค่า
ของดนตรีหรือเพลงจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามข้อตกลง  
   สัปดาห์ที่ 3-4 พบว่า ความสามารถทางการใช้ภาษาถิ่นด้านการฟังและการพูดของ
เด็กจากจัดกิจกรรม โดยใช้เพลงพ้ืนเมืองอีสานส าเต้ยหน่วยที่ 3 ย่างค่อย ๆ ไปเด็ดผัก เพลงกินผัก              
เด้อหมู่ เพลงอีตู่ไทย เพลงหัวสิงไค เพลงผักซะแงะ เพลงผักไส่ หน่วยที่ 4 เบิ่งคัก ๆ บักไม่ส้ม เพลงบัก
แซว เพลงบักแงว เพลงบักผีพ่วน เพลงบักเหม่า เพลงบักอีโก่ย เด็กมีความคุ้นเคยกับกิจกรรมมากขึ้น
สามารถตอบค าถามจากเนื้อเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย ได้ชัดเจนขึ้น โดยการสื่อสารด้วยการฟังเพลง
พ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย และสื่อสารเป็นภาษาพูดด้วยภาษาถิ่นได้ถูกต้อง โดยเด็กเกิดความเข้าใจ                  
ในกระบวนการเรียนรู้การจัดกิจกรรมที่สัมพันธ์กับบทเพลงที่ครู เตรียมให้แล้วเด็กสามารถใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างบทเพลงและภาพในบทเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ยมีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
โดยขณะที่ตนเองฟังและสนทนา เด็ก ๆ ก็จะสังเกตเพ่ือนที่นั่งข้าง ๆ ว่าตอบถูกเหมือนตนเองไหม   
เมื่อเพ่ือน ๆ ตอบไม่ถูก เด็ก ๆ ก็จะช่วยบอกเพ่ือนตอบให้ถูกต้อง เด็กก็มีการซักถามกันในระหว่าง 
การจัดกิจกรรม จากเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย เพลงหัวสิงไค น้องฟรุ๊ก บอกเบียร์ที่ตอบค าถาม                
โดยพูดกระซิบข้างน้องเบียร์ว่า “ไม่ใช่ต้นแกง ต้นหัวสิงไต ดูรูปบนกระดาน” น้องกาฟ่ีบอกว่า                  
“ใช่เพลงบอกว่า อีสานเอ้ินหัวสิงไค ไง” ชมพู่บอกเพ่ือน ๆ อีกว่า “ใช่ ๆ ส่วนประกอบส าคัญนั่นคือ  
ตระไคร้ อีสานเอ้ินหัวสิงไค” ซึ่งจากการสนทนากันเด็ก ๆ นั้นแสดงว่าเด็กเริ่มมีทักษะการฟังการพูด 
จากการได้ฟังเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ยได้แล้ว ผู้วิจัยจึงถามเด็กเพ่ิมว่า ค าศัพท์ภาษาถิ่นอีสานในบท
เพลงมีค าว่าอะไรบ้าง เด็กแย่งกันตอบว่า เอ้ิน  หัวสิงไค น าแน แซบ อีหลี เด้อ และผู้วิจัยถามเด็ก ๆ 
ต่อไปว่าเด็ก ๆ รู้ความหมายของค าศัพท์ภาษาถิ่นอีสานในบทเพลงหัวสิงไคไหมคะ เด็ก ๆ ตอบ
ความหมายของค าศัพท์ในบทเพลงได้ถูกต้อง จึงแสดงให้เห็นว่าเด็กมีความมั่นใจในการตอบค าถาม
มากขึ้น น้องฟรุ๊กพูดกับผู้วิจัยว่า “ครูครับ ผมบอกเบียร์ครับ”จากการสังเกตพฤติกรรม เด็กรู้จักสังเกต
และเริ่มมีการพัฒนาความสามารถในด้านการฟังและการพูดโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมรอบข้างตัว  และ               
มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ๆ เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ เด็กกับ
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เพ่ือน ๆ ซึ่งถือเป็นกระบวนการทางสังคม เช่น ฟังค าพูดจากเพ่ือน ๆ เพ่ือนพูดเป็นตัวอย่างแล้วพูด
ตามตามเพ่ือน หรือสังเกตการตอบค าถามจากแผนภูมิบทเพลงตัวอย่างด้วยตนเอง แล้วตอบถามครู  
   สัปดาห์ที่ 5-6 ความสามารถการใช้ภาษาถิ่นด้านการฟังและการพูดของเด็กจาก                
การจัดกิจกรรม โดยใช้เพลงพ้ืนเมืองอีสานส าเต้ยมีการพัฒนาสูงขึ้น ผู้วิจัยได้น าบทเพลงพื้นเมืองอีสาน
ล าเต้ย หน่วยที่ 5 ย่างก้ม ๆ ย่านอีหลี เพลงแมงกะเบื้อ เพลงจอนฟอน เพลงแมงกะโซ่ เพลงกั๊บแก้ 
เพลงหอยเล็บม้า หน่วยที่ 6 ฮ่องดี ๆ จังสิมวน เพลงบักผาง เพลงบักโต่น เพลงบักอ๋ือ เพลงผักต านิน 
และเพลงผีหมอบ โดยเด็กทุกคนสามารถตอบค าถามในการจัดกิจกรรมได้ถูกต้องตอบค าถามได้ชัดเจน 
โดยไม่มีผู้คอยชี้แนะ ผู้วิจัยสอบถามเด็ก ๆ ว่า “น้องเท่ห์ตอบมะปราง ภาษาอีสานเรียกว่า บักผาง 
น้องเท่ห์ ตอบเองหรือมีเพ่ือนบอกคะ” “ไม่ครับผมตอบเองครับ” น้องเท่ห์ตอบคุณครู ผู้วิจัยถามต่อไปว่า 
เอาค าตอบมาจากไหนคะน้องเท่ห์” น้องเท่ห์บอกว่า “เนื้อเพลงครับ”  
   สัปดาห์ที่ 7-8 การพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาถิ่นด้านการฟังและการพูดของ
เด็กจากจัดกิจกรรม โดยใช้เพลงพ้ืนเมืองอีสานส าเต้ย ของเด็กดีขึ้น คือเด็กมาความมั่นใจในการร่วม
กิจกรรมสามารถตอบค าถามจากการจัดกิจกรรมความสามารถการใช้ภาษาถิ่นด้านการฟังและการพูด
ของเด็ก โดยใช้เพลงพ้ืนเมืองอีสานส าเต้ย ที่ผู้วิจัยจัดกิจกรรม โดยใช้เพลงพ้ืนเมืองอีสานส าเต้ย                  
ได้อย่างถูกต้องทุกคน  
   ผลจากการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาถิ่นของเด็กปฐมวัยที่ได้รับจาก            
การวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการฟังและการพูดภาษาถิ่น โดยใช้เพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย 
พบว่า คะแนนความสามารถทางภาษาถิ่นด้านการฟังและการพูด มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนความสามารถด้านการฟังและการพูด หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยหลังการทดลองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2   
โดยการศึกษา การใช้ภาษาถิ่นของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย                 
มีความสามารถด้านการฟังและการพูด สูงกว่าก่อนทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ                   
นงเยาว์ คลิกคลาย (2543) ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
โดยใช้เพลงประกอบ ระหว่างการทดลองกับหลังการทดลอง มีความสามารถด้านการฟังและการพูด
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ โดยใช้เพลงประกอบมีความสามารถด้านการฟังและการพูด หลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลอง  ที่เป็นเช่นนี้เพราะวิธีการจัดกิจกรรมการใช้ภาษาถิ่นของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นวิธีการจัดประสบการณ์ตรงให้แก่เด็ก                  
เปิดโอกาสให้เด็กแสดงออกอย่างอิสระในสถานการณ์ที่เป็นจริง เด็กเกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางภาษาถิ่น ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาถิ่นดียิ่งขึ้น  
 2. การเปรียบเทียบความสามารถการใช้ภาษาถิ่นของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับ               
การจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย แยกเป็นรายด้าน คือ ด้านการฟัง และด้านการพูด                
อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  เด็กปฐมวัยมีความสามารถการใช้ภาษาถิ่นด้านการพูดของเด็กปฐมวัยหลังสูงกว่าก่อน
การจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวม                
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(t = 8.77, Sig = 0.00) และรายด้าน ได้แก่  ด้านการฟัง (t = 11.23,  Sig = 0.00) และการพูด                  
(t = 6.31, Sig = 0.00) 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถการใช้ภาษาถิ่นของเด็กปฐมวัยก่อนและ                 

หลังการจัดกิจกรรมเพลงพื้นเมืองอีสานล าเต้ย จ าแนกเป็นรายด้าน 
 

 
 จากการสังเกตพฤติกรรมความสามารถการใช้ภาษาถิ่นของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยได้น ากิจกรรม
เพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ยมาพัฒนาการใช้ภาษาถิ่นของเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม  
หรือขั้นตอนในแผนการจัดกิจกรรมในแต่ละวันประกอบด้วย  1) เด็กฟังเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย                
2) เด็กพูดเนื้อเพลงตามครูทีละวรรคจนจบเพลง 3) เด็กร้องเพลงตามครูทีละวรรค จนจบเพลงพร้อม
ปรบมือให้จังหวะ 4) เด็กร้องเพลงพร้อมกัน 5) เด็กสนทนาและตอบค าถามเกี่ยวกับเพลง 6) เด็กฝึก
พูดภาษาถิ่นจากบทเพลงและพูดภาษาถิ่นควบคู่ไปกับภาษาไทยกลาง ใน 1 วัน จัดกิจกรรม 1 เพลง 
คือ วันที่ 1 คือ วันจันทร์ 1 เพลง จัดกิจกรรมตามขั้นตอน วันที่ 2 วันอังคาร 1 เพลง และจัดกิจกรรม
ตามขั้นตอน จนถึงวันศุกร์ ใช้เพลง 1 สัปดาห์ 5 เพลง เนื้อร้องและท านองเพลงคล้ายกัน จะเปลี่ยน
เฉพาะค าศัพท์ภาษาถิ่นตามหมวดหมู่เท่านั้น กล่าวคือ วันที่ 1 เพลงบักหุ่ง ค าศัพท์ภาษาถิ่นเกี่ยวกับ
บักหุ่ง วันที่ 2 เพลงบักเขียบ ค าศัพท์ภาษาถิ่นเกี่ยวกับบักเขียบ  ใน 5 วัน คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์       
โดยใช้ค าศัพท์ตามบทเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย ตามหมวดหมู่ที่จัดในแต่ละสัปดาห์ วันที่ 1 วันจันทร์ 
ครูพูดค าศัพท์ภาษาถิ่นในบทเพลงพร้อม บัตรภาพเด็กพูดตามเด็กจับคู่บัตรภาพ กับบัตรค าและบอก
ความหมายของค า ตามล าดับจนถึง วันที่ 5 วันศุกร์ เมื่อจัดกิจกรรมครบจ านวน 5 วัน เด็กปฐมวัยจะมี
การพัฒนาความสามารถภาษาถิ่น ด้านการฟังและการพูด ปฏิบัติตามข้อตกลง ฟังและสื่อสาร              
ด้วยค าพูดได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง                  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. เพลงพ้ืนเมือง “อีสานล าเต้ย” ส าหรับเด็กปฐมวัย มีคุณภาพด้านเนื้อหาที่เป็นภาษาถิ่น
อีสาน ท านองเพลง รูปแบบค ากลอน ความยาวของเนื้อเพลง แต่ละด้านมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) เท่ากับ 1.00 เป็นบทเพลงพ้ืนเมืองที่ส่งเสริมความสามารถอิสรภาพแห่งตน สร้างแรงจูงใจให้

ความสามารถ 
การใช้ภาษาถ่ิน 

การ
ทดสอบ 

คะแนนเต็ม   S.D. แปลผล t Sig. 

ด้านการฟัง 
ก่อน 15 8.68 1.95 ปานกลาง 

11.23 0.00 หลัง 15 13.37 0.71 ดี 

ด้านการพูด 
ก่อน 15 9.62 3.40 ปานกลาง 

6.31 0.00 หลัง 15 15.00 0.00 ดี 

รวม 
ก่อน 30 18.31  ปานกลาง 

8.77 0.00 หลัง 30 28.37  ดี 
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เด็กทุกคนเกิดความกระตือรือร้นอยากร้องเพลง และกล้าแสดงออก ให้ความร่วมมือในกิจกรรมอย่างมี
ความสุข ท าให้พบความส าเร็จได้โดยง่าย รู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะพัฒนาต่อไปเป็นความสามารถ
ในการใช้ภาษาถ่ินของตนเองอย่างมั่นใจในตนเอง 
 2. ความสามารถการใช้ภาษาถิ่นของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเพลง พ้ืนเมือง 
“อีสานล าเต้ย” พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถการใช้ภาษาถิ่นของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรม             
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (  = 18.31 S.D. = 2.67) และหลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดี (  = 28.37 S.D. = 0.35) แสดงว่าความสามารถการใช้ภาษาถิ่นของเด็กปฐมวัยหลังสูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรมเพลงพื้นเมืองอีสานล าเต้ย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. เพลงพ้ืนเมืองอีสานร าเต้ยจัดขึ้นโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออก และมีส่วนร่วม             
ในกิจกรรมให้มากท่ีสุด ครูลดบทบาท การเป็นผู้น า ผู้สั่งการลง แต่เพ่ิมบทบาท ให้เด็กฝึกฟัง พูด และ
ใช้ภาษาให้มากที่สุด ครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ครูควรให้ก าลังใจสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ยอมรับ
การแสดงออกและการสื่อความหมายของเด็กทั้งสีหน้า น้ าเสียง และค าพูดตามสมควร เพ่ือให้เด็กเกิด
ความไว้ใจ และเกิดความกล้าแสดงออกในการสื่อความคิดออกมาเป็นภาษาพูดให้เพ่ือนและครู               
ได้รับฟัง 
 2. จากการศึกษาการใช้ภาษาถ่ินของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสาน
ล าเต้ยหลังการทดลองพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้เพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย             
เพ่ือพัฒนาการใช้ภาษาถิ่นด้านการฟัง และการพูด มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้เพลง ดังนั้น              
ควรส่งเสริมให้น าแผนการจัดกิจกรรมการใช้เพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย เพ่ือพัฒนาการใช้ภาษาถิ่นไป
ใช้กบัเด็กปฐมวัยอย่างท่ัวถึง 
 3. จากการศึกษาการใช้ภาษาถ่ินของเด็กปฐมวัยด้านการฟัง และการพูด พบว่า หลังการจัด
กิจกรรมเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย เพ่ือพัฒนาด้านการฟังและการพูด เด็กปฐมวัย มีคะแนนเฉลี่ย
สูงขึ้น ดังนั้น ครูควรมีการจัดกิจกรรมโดยใช้เพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพ่ือให้
เด็กปฐมวัยได้รับการปลูกฝัง และพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาถ่ินในระดับสูง 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาการใช้เพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย เพ่ือพัฒนาการใช้ภาษาด้านอ่ืน ๆ เช่น                 
ด้านการอ่าน ด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบใช้ภาษาถิ่นของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมือง
อีสานล าเต้ยกับเด็กพิเศษ เช่น เด็กท่ีมีความบกพร่องทางอารมณ์ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 3. กลอนล าเต้ยสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหา โดยน าเนื้อหาด้านต่าง ๆ มาล าใส่เป็นท านอง
ล าเต้ย ประกอบองค์ประกอบทางดนตรีของล าเต้ย สอดคล้องกับความนิยมของประชาชนทั่วไป ดังนั้น 
ควรน าเพลงพ้ืนเมืองอีสานล าเต้ย ไปปรับใช้กับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานของภาครัฐและเอกชน
ต่าง ๆ เช่นพัฒนาด้านการเมือง การอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
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