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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็ก

ปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวโซลตาน โคดาย โดยเปรียบเทียบทกัษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์(ด้านการเปรียบเทียบ) ก่อนและหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองท่ีใช้ในการทดลอง
คร้ังน้ีเป็นเด็กปฐมวยัชายหญิง อายุระหว่าง 5-6  ปีท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2561 ภาคเรียนท่ี  1 ของโรงเรียนเพลินพัฒนา  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 25 คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีได้รับการจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวโซลตาน  โคดาย เป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 วนั วนัละ 45 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองคร้ังน้ี คือ แผนการจดัประสบการณ์
ดนตรีตามแนวโซลตาน โคดาย และแบบทดสอบวดัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบแผนการ
วิจยัเป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบ  One – group pretest – posttest Design สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อ มูล  คือ  t-test ส าห รับ  Dependent Sample ผลการวิจัยพบว่า  เด็กปฐมวัย ท่ี ได้ รับการจัด
ประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวโซลตาน โคดาย มีทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นการ
เปรียบเทียบขนาด-รูปร่าง และ ปริมาณ-จ านวน-น ้ าหนัก สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ี .01 
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The purpose of this research was to study the mathematical learning achievement of 

preschoolers using Zoltan-Kodaly style music activities to compare basic mathematical skills. The 
population consisted of twenty five boys and girls, aged five to six, enrolled in Kindergarten 
Three in first semester of the 2018 academic year at Plearnpattana School and under the authority 
of the Office of the Private Education Commission, Bangkok. Additionally, purposive sampling 
was employed in this study. The period of the experiment was three weeks, two days a week and 
for forty five minutes a day. The instruments of the study included Zoltan-Kodaly style music 
lesson plans and basic Mathematical skill testing. A One–group pretest–posttest design was 
used for this research. A t-test dependent sample was used to analyze the data. The results 
revealed that after experiencing the Zoltan-Kodaly style music activities, the basic mathematical 
skills of these preschoolers for each aspect of the skills score, such as size-shape comparison and 
quantity-number-weight comparison were significantly higher at a level of .01. 

  

 
Keyword : Mathematical learning achievement, Preschoolers, Zoltan-Kodaly style music 
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บทที ่1 
บทน า 

 

ภูมิหลงั 
การศึกษาของไทยในยุคปัจจุบนัอาจกล่าวไดว้า่อยูใ่นยุคของการปรับตวัเพื่อให้สอดคลอ้ง

กบักระแสการเปล่ียนแปลงของโลก และความตอ้งการของสังคมไทย ซ่ึงการศึกษาเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัของการพฒันาประเทศ เพราะเป็นกระบวนการท่ีท าใหม้นุษยส์ามารถพฒันาคุณภาพชีวติของ
ตนเอง สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อยา่งสันติสุข และสามารถเก้ือหนุนการพฒันาประเทศได้
อยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทุกๆดา้น ประเทศใดท่ีประชากรมีการศึกษาประเทศ
นั้นย่อมมีการพฒันากา้วไกลกว่าประเทศอ่ืนๆ (กรมวิชาการ, 2538) โดยประเทศไทยเป็นหน่ึงใน
สมาชิกอาเซียนและก าลงัเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน มีการเปิดเสรีดา้นการศึกษามากข้ึนส่งผล
ให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ภาษาและวฒันธรรมดังนั้ นจึงควรมีการเตรียมความพร้อม
ทางดา้นการศึกษาเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลง โดยความส าคญัของการศึกษาในการขบัเคล่ือน
ประชาคมอาเซียนปรากฏรูปธรรมอยา่งชดัเจนในปฏิญญาวา่ดว้ยแผนงานส าหรับประชาคมอาเซียน 
ท่ีไดเ้น้นย  ้าความส าคญัของการศึกษาซ่ึงเป็นกลไกส าคญัในการน าอาเซียนบรรลุวิสัยทศัน์อาเซียน 
2020 ท่ีไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการพฒันามนุษย ์โดยให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงโอกาสในการ
พฒันาด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรม นวตักรรม การส่งเสริมการ
ป้องกนัคุณภาพการท างานและประกอบการ รวมถึงการเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจยั การ
พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใตป้ระเด็นส าคญัไดแ้ก่ ความร่วมมือทางดา้นวิชาการและ
การพฒันาซ่ึงจะช่วยสนับสนุนกระบวนการรวมตวัของอาเซียน การเสริมสร้างขีดความสามารถ
และการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อลดช่องว่างการพฒันา ดังนั้น ความส าคญัของการศึกษาเพื่อ
พฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อประเทศไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 

การให้การศึกษาท่ีถูกในช่วงปฐมวยัถือไดว้่ามีความส าคญัมาก สิริมณี บรรจง (2549) ได้
กล่าวว่า การศึกษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการเล้ียงดูและการ
ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการของเด็กแต่ละคนตามศกัยภาพ 
ภายใตบ้ริบทของสังคมวฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยูด่ว้ยความรักความเอ้ืออาทรและความเขา้ใจของทุก
คน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง
และสังคม ดงันั้นการจดัการศึกษาท่ีเป็นพื้นฐานตอ้งเร่ิมตั้งแต่เด็กปฐมวยั เน่ืองจากเด็กในวยัน้ีมีการ
เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว มีความอยากรู้อยากเห็นในส่ิงต่างๆ อีกทั้งยงัตอ้งเรียนรู้ส่ิงแปลกใหม่ ช่วง
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วยัก่อนปฐมศึกษาจึงเป็นช่วงท่ีเด็กพฒันาความสามารถท่ีจะเรียนรู้มากท่ีสุด กล่าวคือสติปัญญาของ
เด็กเม่ืออาย ุ1 ปี จะพฒันาร้อยละ20 เม่ืออายุ 4 ปี จะพฒันาเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 50 และในช่วง 4-8 ปี 
จะพฒันาข้ึนเป็นร้อยละ 80 แสดงให้เห็นว่ามนุษยเ์รามีพฒันาการทางสติปัญญามากในช่วงก่อน
ปฐมศึกษา (Bloom, 1966) นอกจากน้ี Piaget (1936) ยงัไดก้ล่าววา่พฒันาการทางสติปัญญาท่ีเกิดข้ึน
ในเด็กปฐมวยัจะเป็นรากฐานในการพฒันาทางสติปัญญาในระดบัต่อๆไป ดงันั้นเด็กปฐมวยัจึงเป็น
วยัท่ีควรไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการในดา้นต่างๆใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้มากท่ีสุด 

ในการจดัประสบการณ์ให้เด็กปฐมวยัควรท่ีจะมีความเหมาะสมกบัวยัและพฒันาการของ
เด็กเพราะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัตอ้งอาศยัประสบการณ์ตรงหรือส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม โดยผา่นการ
รับรู้จากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การฟัง การดม การมอง การสัมผสัและการชิมรส ให้เด็กเป็นผู ้
ลงมือกระท า ดงันั้นการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีจะส่งเสริมให้เด็กไดมี้การพฒันาใน
ทุกๆด้านนั้น ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากการเล่นและการท ากิจกรรมต่างๆ รวมทั้ ง
ส่งเสริมให้เด็กรู้จกัการสังเกต จ าแนก เปรียบเทียบ การวดัและทกัษะอ่ืนๆน ามาใช้ในการปฎิบติั
กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญให้กับเด็กปฐมวยั วิชา
คณิตศาสตร์ซ่ึงเป็นวชิาพื้นฐานของการเรียนวชิาต่างๆ เด็กท่ีจะเรียนในวชิาอ่ืนไดดี้นั้นตอ้งมีพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ดีทั้งความเขา้ใจและทกัษะการคิดค านวน (สุมาลี ชาญมหาพล, 2537) ซ่ึงการสอน
คณิตศาสตร์ให้แก่เด็กนั้นควรเปิดโอกาสให้เด็กสร้างความรู้ด้วยตัวเองจากการท ากิจกรรม เด็ก
ปฐมวยัจะประสบความล าบากในการท าความเขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรม Piaget เสนอแนะวา่ เด็กควร
ท าความเขา้ใจมโนทศัน์คณิตศาสตร์ก่อนจะไดเ้รียนรู้การใชเ้คร่ืองหมาย เด็กควรจะไดส้ร้างความรู้
ดว้ยตนเองจากประสบการณ์ และการลงมือปฏิบติัจริง ไดค้น้คิดหาค าตอบดว้ยตนเอง (ฉลวยลกัษณ์ 
สินประเสริฐ, 2539) 

ดนตรีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีอยู่ควบคู่กบัมนุษยเ์สมอมา ได้รับการพฒันาให้มีความ
ไพเราะ ความสลบัซับซ้อนไปตามจินตนาการและแรงบนัดาลใจของผูป้ระพนัธ์เพลง ซ่ึงดนตรีถือ
เป็นศาสตร์แขนงหน่ึง ท่ีมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าศาสตร์แขนงอ่ืนๆ และได้บรรจุใน
หลกัสูตรให้เรียนกนัตั้งแต่ปฐมวยั การเรียนดนตรีภาคปฏิบัติเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับเด็กทุกคน  
(ประพนัธ์ศกัด์ิ พุม่อินทร์, 2557) ดนตรีมีประโยชน์ในหลายดา้นดว้ยกนั ซ่ึงคุณประโยชน์ของดนตรี
ท่ีส าคัญมากอีกอย่างหน่ึง คือ ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ช่วยให้สมองเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็ว 
สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้กบัเด็กๆได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติ หรือเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ เช่น เด็กออทิสติกหรือเด็กท่ีมีการเรียนรู้ช้า เป็นตน้ งานวิจยัของ Rauscher กล่าวถึง
ผลของดนตรีต่อสมอง โดยสมองของคนเราจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สมองซีกขวา ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
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ความเขา้ใจ การเห็นภาพสามมิติ การใชจิ้นตนาการ ความรู้สึกท่ีมีต่องานศิลปะ ความมีสุนทรียะดา้น
ดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของมือซ้ายและร่างกายซีกซ้าย ซ่ึง
บ่อยคร้ังเราจะสังเกตเห็นไดว้า่ เด็กท่ีถนดัซ้าย มกัมีความจ าดี และมีจินตนาการเป็นเลิศ ส่วนสมอง
ซีกซา้ยจะเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้หตุผล การวิเคราะห์แยกแยะรายละเอียด การจดัล าดบัความส าคญัของ
ขอ้มูล การควบคุม การใช้ภาษา การเขียน การอ่าน การพูด ทกัษะด้านตวัเลข ด้านวิทยาศาสตร์ 
รวมถึงการควบคุมการท างานของมือขวาและร่างกายซีกขวา ซ่ึงในการวดั Intelligence Quotient 
(IQ) ส่วนมากจะวดัจากสมองซีกซา้ย โดยทัว่ไปการท างานของสมองทุกส่วนจะท างานร่วมกนัและ
มีปฏิกิริยาต่อกนัไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการเรียนรู้ดนตรีและศิลปะหรือจะเป็นเร่ืองของการคิดให้
เหตุผล เช่น คณิตศาสตร์ก็ตาม ตวัอย่างเช่น เม่ือเด็กก าลงับรรเลงดนตรีหรืออ่านโน้ตเขาจะตอ้ง
ค านวณระยะห่างของเสียง (ระดบัเสียง) และเวลา (จงัหวะ) ไปด้วย และขณะท่ีเด็กก าลังตีความ
โจทยเ์ลข เขาก็ตอ้งใช้จินตนาการให้มองเห็นภาพในใจจึงจะเขา้ใจได้ เป็นตน้ (วรินธร สิริเตชะ, 
2550) ดงันั้นจึงไม่น่าแปลกใจท่ีเราจะเห็นคนท่ีมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และการค านวณ
หลายคนมีความสามารถดา้นดนตรีดว้ย เช่น ไอน์สไตน์, โมสาร์ท เป็นตน้ 

ดนตรีช่วยส่งเสริมพฒันาการทางสมองด้านการเรียนรู้ การใช้จินตนาการและความคิด
สร้างสรรคข์องเด็กโดยตรง กิจกรรมดนตรีและการเคล่ือนไหวจะช่วยพฒันาสมองซีกซ้ายและขวา
ให้ท างานอย่างสมดุล โดยสมองซีกขวาสามารถพฒันาได้มากในช่วง 4-7 ปี ส่วนสมองซีกซ้าย
สามารถพัฒนาได้มากในช่วง 9-12 ปี  และสมองทั้ งสองด้านจะเจริญเต็ม ท่ี ท่ีอายุ 11-13 ปี 
(Hannaford  C., 1995)  ในขณะฟังดนตรีเด็กจะรู้สึกผอ่นคลายปล่อยความคิดจินตนาการไปตามบท
เพลง ซ่ึงส่งผลดีต่อสมองซีกขวา ส่วนตวัโน้ตหรือจงัหวะเคาะซ่ึงเป็นองค์ประกอบด้านหน่ึงของ
ดนตรีจะช่วยกระตุน้การท างานของสมองซีกซ้ายดา้นภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดงันั้น
ดนตรีจึงช่วยพฒันาความฉลาดของเด็กไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

การสอนดนตรีส าหรับเด็กในปัจจุบนัมีผูคิ้ดคน้หลกัการและวิธีการต่างๆมากมาย และท่ี
เป็นท่ียอมรับและเผยแพร่ไปทัว่โลกแนวหน่ึงท่ีค านึงและสอดคล้องกบัพฒันาการของเด็กนั่นคือ 
การสอนดนตรีส าหรับเด็กตามแนวโคดาย (Kodaly) ซ่ึงมีหลักการสอนดนตรีโดยการจดัล าดับ
เน้ือหาและกิจกรรมดนตรีให้สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก โดยมีขั้นตอนจากง่ายไปหายาก เน้น
การสอนร้องเพลงเป็นหลกั การร้องเพลงเป็นการใช้เสียงท่ีมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติซ่ึงเด็กคุน้เคยอยู่
แลว้ ฝึกควบคู่กบัการอ่านโน้ต จนสามารถอ่านและเขียนโน้ตดนตรีได้ โคดายมีความคิดวา่ ดนตรี
ส าหรับเด็กมีความส าคญัและตอ้งพฒันาเช่นเดียวกบัภาษา เด็กควรฟังดนตรีก่อนแสดงออกทางการ
ร้องหรือการเล่น และเม่ือเด็กมีประสบการณ์เพียงพอก็สามารถฝึกการอ่านและเขียนภาษาดนตรีได ้
โคดายมีวิธีการใช้สัญลกัษณ์มือในกิจกรรมการสอน และใช้การอ่านโน้ตด้วยระบบซอล–ฟา มี
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ขั้นตอนจากง่ายไปหายาก ซ่ึงสามารถฝึกโสตประสาททางดนตรีผูเ้รียนไดท้ั้งเร่ืองจงัหวะ ระดบัเสียง 
ท านอง และการประสานเสียง โดยการร้องเพลงตามแบบฝึกหดัของโคดายซ่ึงมีการแบ่งเป็นระดบั
ขั้นต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน (ประพนัธ์ศกัด์ิ พุม่อินทร์, 2557) 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการจดัประสบการณ์ทางดนตรี
ส าหรับเด็กตามแนวโคดายเพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการบูรณาการทางการศึกษาและเป็นการ
ส่งเสริมพฒันาการทางด้านคณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวยั เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง
ความสามารถพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อพฒันาเด็กไทยซ่ึงจะเจริญเติบโตเป็นบุคลากรท่ีมี
คุณภาพในการพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ในอนาคต 
 

จุดประสงค์ของการวจัิย 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัโดยการจดัประสบการณ์

ทางดนตรีตามแนวโซลตาน โคดาย 
 

ประโยชน์ของการวจัิย 
ผลของการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางให้กับครูและผูเ้ก่ียวข้องกับการศึกษาปฐมวยัได้

เลือกใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการ
เด็ก โดยไดรั้บประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาเด็กปฐมวยั 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นเด็กปฐมวยั อายุระหวา่ง 5 – 6 ปี ท่ีก าลงัศึกษา
อยูใ่นชั้นอนุบาลปีท่ี 3 จ านวน 50 คน ของโรงเรียนเพลินพฒันา กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นเด็กปฐมวยั อายุระหว่าง 5 – 6 ปี ท่ีก าลัง

ศึกษาอยู่ในชั้ นอนุบาลปี ท่ี  3 ปีการศึกษา  2561 ภาคเรียน ท่ี  1 ของโรงเรียน เพ ลินพัฒนา 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 25 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้า 
1. แผนการจดัประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวของโคดาย 
2. แบบทดสอบการวดัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
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ตัวแปรทีศึ่กษา 
1. ตวัแปรอิสระ คือ การจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย 
2. ตวัแปรตาม คือ ทกัษะพื้นฐานทางดา้นคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั 

 

กรอบแนวคิดของการวจัิย 
 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. เด็กปฐมวยั หมายถึง นกัเรียนอาย ุ5 - 6 ปี ท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นอนุบาลปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเพลินพฒันา กรุงเทพมหานคร 
2. การจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย  หมายถึง การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งให้เกิด

ประสบการณ์ทางดนตรีท่ีเน้นกระบวนการให้เด็กไดมี้โอกาสทดลอง ส ารวจเก่ียวกบัองคป์ระกอบ
ของดนตรี ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการเคล่ือนไหวผา่นส่ือท่ีหลากหลาย โดยใชส่ื้อท่ีใกลต้วัเด็กไปจนถึงส่ิงท่ี
ไกลตัวเด็ก  เช่น เร่ิมจากช่ือของเด็ก ค าง่ายๆมาร้องเล่นประกอบจังหวะ และใช้จังหวะเป็น
ส่วนประกอบหลักของดนตรีท่ีสอดคล้องกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในเร่ืองของการ
เปรียบเทียบ ด้วยกระบวนการทางดนตรีท่ีผสานกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

2.1 เทคนิคซอลฟา หมายถึง การใช้ระบบการเรียกช่ือตวัโน้ต ซ่ึงมาจากภาษาละติน 
คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที (do re mi fa so la ti) ในการร้องและอ่าน 

2.2 สัญญาณมือ หมายถึง การท ามือในรูปแบบต่างๆเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัโนต้ เพื่อใหรู้้ทิศทางของเสียง การฝึกใชส้ัญญาณมือจะท าพร้อมกบัการอ่านโนต้ 

การจัดประสบการณ์ดนตรีตาม
แนวโคดาย 

   -การใชเ้ทคนิคซอลฟา 

   -การใชส้ัญญาณมือ 

   -การใชส้ัญลกัษณ์ทางจงัหวะ     

   -การร้อง 

 

ทั ก ษ ะ พื้ น ฐ า น ท า ง ด้ า น
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ( ด้ า น ก า ร
เปรียบเทียบ)ของเด็กปฐมวยั 
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2.3 สัญลกัษณ์ทางจงัหวะ หมายถึง การใหส้ัญลกัษณ์ต่างๆแทนจงัหวะ เพื่อช่วยในการ
ท่องหรืออ่านจงัหวะ มองเห็นรูปแบบจงัหวะในลกัษณะต่างๆให้ชดัเจนข้ึน เช่น สัญลกัษณ์ทางภาพ 
โดยมีหลกัการคิดในทิศทางเดียวกนัไม่ว่าจะเป็นภาพอะไร คือ ขนาดใหญ่ แทนจงัหวะยาว ขนาด
เล็กแทนจงัหวะสั้น การสอนจะใชว้ธีิการตบมือตามภาพท่ีเห็น 

2.4 ร้อง หมายถึง ฝึกให้ผูเ้รียนรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองระดบัเสียง และจงัหวะของท านอง
โดยสม ่าเสมอ 

2.5 การสร้างสรรค์ในรูปของการร้อง หมายถึงการท่ีผูเ้รียนสามารถคิดสร้างสรรค ์
ประโยคของเพลงต่อจากประโยคท่ีผูส้อนให ้ซ่ึงมีลกัษณะของจงัหวะและเป็นท านองดว้ย 

ซ่ึงกิจกรรมทั้ง 5 ขอ้น้ี น ามาผสมผสานและสอดแทรกเขา้กบัแผนการจดักิจกรรมดนตรี
ตามแนวโคดาย พร้อมทั้งใชส่ื้อการสอนท่ีเร่ิมจากส่ิงท่ีใกลต้วัของเด็ก และเนน้ให้เด็กไดมี้ส่วนร่วม
ในการได้ใช้ส่ือด้วยตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์และ
กระตุน้ความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

3. ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การแสดงออกถึงความสามารถในการจ าแนก
เปรียบเทียบ โดยใชแ้บบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน วดัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั 
ดา้นการเปรียบเทียบ ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการสังเกตและเปรียบเทียบส่ิงต่างๆ ในเร่ืองของ
จ านวน (มาก-น้อย) ปริมาณ (มาก-น้อย) น ้ าหนัก (หนกั-เบา) ขนาด (เล็ก-กลาง-ใหญ่ สั้ น-ยาว สูง-
เต้ีย) 

4. ความเปล่ียนแปลง  หมายถึง  ค่าความต่างของคะแนนการวดัทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งระหวา่งก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 

 

สมมติฐานในการศึกษาค้นคว้า 
เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวโคดาย มีผลสัมฤทธ์ิในทกัษะ

พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์(ด้านการเปรียบเทียบ) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง



   

บทที ่2  
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิด้านทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก

ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวโคดาย โดยผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  
1.1 ความหมายของคณิตศาสตร์ 
1.2 ความหมายของคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
1.3 ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ 
1.4 ความส าคญัของคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
1.5 ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
1.6 ขอบข่ายของหลกัสูตรคณิตศาสตร์ในระดบัปฐมวยัศึกษา 
1.7 หลกัการจดักิจกรรมคณิตศาสตร์ 
1.8 หลกัการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
1.9 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  

2. เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประสบการณ์ตามแนวโคดาย 
2.1 ความเป็นมาของการจดัประสบการณ์ตามโคดาย และประวติัของโคดาย 
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดของโคดาย 
2.3 การจดัประสบการณ์ตามโคดาย 
2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประสบการณ์ตามโคดาย 
 

1. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์              
1.1 ความหมายของคณติศาสตร์ 

Merriam Webster’s Collegiate Dictionary (กมลรัตน์  กมลสุทธิ , 2555: อ้างอิงจาก 
Marriam Webster's Collegiate Dictionary) ให้ ค วามหม ายของค ณิ ตศาสต ร์ไว้ว่ า  หม าย ถึ ง 
คณิตศาสตร์ดา้นตวัเลขและกระบวนการในการจดัการต่างๆ ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและกนั การ
รวมลกัษณะโดยทัว่ไปของมนัและส่ิงท่ีเป็นนามธรรมกบัสัณฐานและโครงสร้างของท่ีว่างการวดั 
การแปลงค่าและลกัษณะโดยทัว่ไปของมนั 
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Webster’s New World Dictionary (บุญทัน อยู่ชมบุญ , 2529: อ้างอิงจาก Webster's 
New World Dictionary) อธิบายว่า “คณิตศาสตร์” หมายถึง “กลุ่มของวิชาต่างๆ ได้แก่ เลขคณิต 
เรขาคณิต พีชคณิต แคลคูลสั ฯลฯ ซ่ึงเก่ียวพนักบัปริมาณ ขนาด รูปร่าง และความสัมพนัธ์ โดยการ
ใช้จ  านวนเลข และสัญลกัษณ์ เป็นเคร่ืองช่วย” คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์อย่างหน่ึง ซ่ึงประกอบดว้ย 
สมาชิก กรรมวธีิ มีคุณสมบติัทัว่ไปดงัน้ี 

1. คณิตศาสตร์เร่ิมตน้ดว้ยส่ิงท่ีไม่ตอ้งใหค้  านิยาม ค าจ  ากดัความ และส่ิงท่ีเห็นจริง
แลว้โดยไม่ตอ้งพิสูจน์ รวมเป็นหลกัเบ้ืองตน้ 

2. จากหลกั/กฎเบ้ืองตน้ อาศยัตรรกวิทยา นักคณิตศาสตร์ก็สามารถสร้างทฤษฎี
ข้ึนมาโดยการพิสูจน์ 

3. สัญลกัษณ์เป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการพิสูจน์ 
4. คณิศาสตร์อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

4.1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือ คณิตศาสตร์ปฏิบัติ (Applied mathematics) 
เป็นคณิตศาสตร์ท่ีน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั 

4.2 คณิตศาสตร์บริสุท ธ์ิ  (Pure mathematics) เป็นคณิตศาสตร์ท่ีไม่อาจ
น ามาใช้ในชีวิตไดโ้ดยตรงแต่เป็นส่ิงท่ีเสริมสร้างความคิดริเร่ิมและช่วยให้มองเห็นความงามทาง
คณิตศาสตร์ 

ราชบณัฑิตยสถาน (2546) ใหค้วามหมายของคณิตไวว้า่ หมายถึง การนบั การค านวณ 
วชิาค านวณ ส าหรับค าวา่วชิาคณิตศาสตร์ หมายถึง วชิาวา่ดว้ยการค านวณ 

เพ็ญจนัทร์ เงียบประเสริฐ (2542) กล่าวถึง ความหมายของคณิตศาสตร์ท่ีดูเหมือนจะ
สอดคล้องกับความส าคัญและประโยชน์ของคณิตศาสตร์เองมากท่ีสุดในปัจจุบัน ได้แก่ 
“คณิตศาสตร์เป็นภาษา” ของผูซ่ึ้งตอ้งการอธิบายและส่ือความคิดท่ีเก่ียวกบัขนาด รูปร่าง ปริมาณ 
ล าดับ ความสัมพันธ์ การกระท า กฎและทฤษฎี ดังนั้ นเพื่อท่ีจะให้มีประสิทธิภาพในการส่ือ
ความหมายในโอกาสต่างๆ เช่น ในตลาดร้านคา้ ในหอ้งเรียน ในท่ีสาธารณะ ในส่ือต่างๆ หรือแมแ้ต่
ในบ้านจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเราจะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาคณิตศาสตร์ในการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ จะเห็นวา่คณิตศาสตร์เป็นไดต้ั้งแต่เคร่ืองมือท่ีส าคญัของ
มนุษยจ์นถึงภาษาสากลท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั แมจ้ะมีหลากหลายความหมายหรือมากมายสาขา 
คณิตศาสตร์ก็ไม่ไดเ้ป็นวิชาท่ียากเหมือนท่ีบางคนคิด โดยการเรียนรู้สัญลกัษณ์ของภาษา  โดยการ
สังเกตรูปแบบกฎหรือหลักการในการใช้ภาษาสัญลักษณ์เหล่าน้ี  และโดยการเรียนรู้การใช้
สัญลกัษณ์ในกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อท่ีจะอธิบายความคิดของตน ทุกคนก็จะเป็นผูท่ี้เรียนรู้
คณิตศาสตร์ไดเ้หมือนกบัภาษาอ่ืนๆ 
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สรุปได้ว่าคณิตศาสตร์ หมายถึง การเรียนรู้เก่ียวกบัจ านวน ตวัเลข ปริมาณ รูปร่าง 
ขนาด ความสัมพนัธ์ และสัญลกัษณ์ เป็นตน้ ทั้งหมดน้ีเป็นความรู้เบ้ืองตน้ของมนุษยทุ์กคนท่ีตอ้ง
เรียนรู้ และเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาคณิตศาสตร์ในระดบัต่อไป 

1.2 ความหมายของคณติศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
Taylor (1985) กล่าวว่าคณิตศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนัท่ีส าคัญ ครู

ปฐมวยัควรเปิดโอกาสให้เด็กไดใ้ช้ความคิด แกปั้ญหา และเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมให้แก่เด็ก แต่ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
นั้นข้ึนอยูก่บัระดบัพฒันาการของเด็กดว้ย 

Croft (1985) กล่าวว่าเด็กๆสามารถเรียนรู้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์จาก
กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวนั และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์นั้น สามารถจดัสอดแทรก
หรือบูรณาการเขา้กบัวชิาอ่ืนๆท่ีบรรจุในหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั การเรียนเก่ียวกบัตวัเลข รูปทรง 
ขนาด ล าดบั การจดัหมวดหมู่ และความสัมพนัธ์ต่างๆ ถือวา่เป็นประสบการณ์ประจ าวนัของเด็กท่ี
ช่วยสอนเด็กตามธรรมชาติอยูแ่ลว้ ดงันั้นการปลูกฝังให้เด็กมีความเขา้ใจเก่ียวกบัความคิดรวบยอด
และทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ จึงเป็นการปูพื้นฐานไปสู่ความเขา้ใจดา้นคณิตศาสตร์
ต่อไปในอนาคต 

Brewer J.K. (1985) ให้ความหมายของคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัว่าเป็นทกัษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีน าไปสู่การคิดค านวณ การบวก การลบ ซ่ึงเด็กปฐมวยัสามารถเรียนรู้ได้
จากการซึมซบัประสบการณ์ 

นิตยา ประพฤติกิจ (2541) กล่าววา่ คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัเป็นประสบการณ์ท่ี
ครูจดัให้แก่เด็ก ซ่ึงนอกจากจะอาศยัสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัของเด็กเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจ
เก่ียวกบัคณิตศาสตร์แลว้ยงัจะตอ้งอาศยัการจดักิจกรรมท่ีมีการวางแผน และเตรียมการอยา่งดีจากครู
ด้วย ทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้คน้ควา้แก้ปัญหา เรียนรู้และพฒันาความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
คณิตศาสตร์ มีทกัษะและมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาท่ีสูงข้ึนและใชใ้น
ชีวติประจ าวนัต่อไป 

เพญ็จนัทร์ เงียบประเสริฐ (2542) สรุปความหมายของคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั
ว่า หมายถึง ประสบการณ์จริงทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนัของเด็ก และกิจกรรมท่ีครูหรือ
ผู ้ปกครองจัดข้ึน เพื่อสร้างความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ท่ี เหมาะกับว ัย ทั้ งน้ีการจัด
ประสบการณ์และการจดักิจกรรมจะตอ้งมีการวางแผนและเตรียมการอยา่งดี และมุ่งเนน้การท างาน
เป็นกลุ่มแบบมีส่วนร่วมโดยเน้นเด็กเป็นศูนยก์ลาง เพื่อให้โอกาสเด็กได้สร้างความรู้และทกัษะ 
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ปลูกฝังให้เด็กรู้จกัคน้ควา้และแกปั้ญหาอยา่งสนุกสนาน มีทกัษะและความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็น
พื้นฐานส าหรับการศึกษาท่ีสูงข้ึน และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดต่้อไป 

สิริมณี บรรจง (2549) สรุปความหมายของคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัว่า การ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดบัปฐมวยั ตอ้งอาศยัสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัของเด็กมาเป็นพื้นฐาน
ในการพฒันาความรู้และทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยมีการวางแผนและมีการเตรียมการอยา่ง
ดีจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกๆฝ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไดล้งมือปฏิบติัจริงและเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างมี
ความสุข 

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551) กล่าวว่าคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวนัของคนและต้องใช้เสมอ เด็กสนใจการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตั้ งแต่เล็ก เด็กสามารถ
ประเมินขนาดใหญ่เล็กได ้และสามารถส่ือสารกบัเพื่อนและผูใ้หญ่ได ้ดงันั้นคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวยัจึงเป็นความเข้าใจเร่ืองจ านวน การปฏิบติัเก่ียวกบัจ านวน หน้าท่ีและความสัมพนัธ์ของ
จ านวน ความเป็นไปไดแ้ละการวดัทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ซ่ึงเด็กจะเรียนรู้ไดจ้ากกิจกรรม
ปฏิบติัการ  

พิจิตรา เกษประดิษฐ์ (2552) กล่าวถึงคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัวา่ หมายถึง การ
สังเกต เปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู่ เพื่อเป็นพื้นฐานความเขา้ใจและพร้อมท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์
ต่อไปในอนาคต 

สรุปได้ว่า ความหมายของคณิตศาสตร์ส าห รับ เด็กปฐมวัยหมายถึง การมี
ประสบการณ์จากการด าเนินชีวติประจ าวนั อาศยัประสบการณ์การจริงในชีวิตประจ าวนัซ่ึงช่วยให้
เด็กปฐมวยัเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไดง่้าย ดงันั้นเด็กปฐมวยัจึงควรไดรั้บการเรียนรู้และปลูกฝัง
ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม เพื่อเด็กปฐมวยัจะไดส้ามารถเรียนรู้และ
คน้หาความรู้จากคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นย  าในการคิด การสังเกต จ าแนก เปรียบเทียบ 
และในการนบัจ านวนปริมาณต่างๆต่อไปในอนาคต 

1.3 ทฤษฎกีารสอนคณติศาสตร์ 
นิตยา ประพฤติกิจ (2541) ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์

ว่า มีทฤษฎีท่ีเก่ียวกับพฒันาการเด็กหลายทฤษฎีด้วยกันท่ีถูกน ามาปรับใช้เป็นทฤษฎีการสอน
คณิตศาสตร์แก่เด็กปฐมวยั แต่ทฤษฎีพื้นฐานท่ีถูกน ามาใชม้ากท่ีสุดในการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวยั ก็คือ ทฤษฎีการใช้ประสาทสัมผสั (Sensorimotor Approach) ของ Piaget ซ่ึงเร่ิมเป็นท่ี
ยอมรับตัง่แต่ในช่วงทศวรรษท่ี 1950 เพราะทฤษฎีของเขาเน้นเร่ืองการพฒันาพลงัทางสติปัญญา 
หรือความคิดของเด็กมากกวา่การมีทกัษะทางหลกัวชิาแบบจดจ าเท่านั้น ทฤษฎีของ Piaget สร้างข้ึน
จากผลงานวจิยัของเขาเองท่ีไดส้ังเกตบุตรและธิดาของเขาจากการสังเกตวธีิแกปั้ญหาของเด็ก Piaget 
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พบวา่ วิธีการคิดและการให้เหตุผลต่างๆของเด็กน่าสนใจมาก เน่ืองจากมีความแตกต่างจากการให้
เหตุผลของผูใ้หญ่ ปัจจยัส าคญัท่ีช่วยพฒันาสติปัญญาและความคิดของเด็กก็คือ การท่ีคนเรามี
ปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) กบัส่ิงแวดลอ้มมาตั้งแต่เกิด ระดบัสติปัญญาและความคิดเร่ิมพฒันาจาก
การไดป้ฏิสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง (Continuous Interaction) ระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น ทารก 
เม่ือแรกเกิดยงัไม่สามารถแยก “ตน” ออกจากส่ิงแวดลอ้มได ้แต่หลงัจากไดรั้บประสบการณ์จากการ
มีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม จึงท าใหเ้ด็กเกิดการพฒันาความเป็น “ตน” และสติปัญญาข้ึน 

1.4 ความส าคัญของคณติศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนัของเด็ก

ล้วนเก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์แทบทั้ งส้ิน เช่น ในเร่ืองเวลา ต าแหน่ง ท่ีตั้ ง การรับ การวดั การ
เปรียบเทียบหรือการเรียงล าดบั (วรินธร สิริเตชะ, 2550) ซ่ึงควรมีการปูพื้นฐานและฝึกฝนทกัษะ
ตั้งแต่เด็ก เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้เด็กและช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความละเอียดถ่ีถว้น เช่น การ
สังเกต การเปรียบเทียบ การนับอย่างรู้ค่าและความหมาย เป็นตน้ ส าหรับเด็กปฐมวยันั้นความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีเกิดจากประสบการณ์และความสนใจเป็นผลให้เด็กรู้จกัคิดอยา่งมี
เหตุผล รู้จกัแกปั้ญหา อีกทั้งยงัฝึกให้เด็กมีไหวพริบ รอบคอบ ช่างสังเกต เขา้ใจส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่ิง
ส าคญัเหล่าน้ี จะช่วยให้เด็กเติบโตไดอ้ย่างมีคุณภาพ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข ฉะนั้ นผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องกับเด็กจึงควรให้ความสนใจการเตรียมความพร้อมทาง
คณิตศาสตร์ใหแ้ก่เด็กปฐมวยั (จิระภา กณัรียาภรณ์, 2532) 

ตอ้งตา จรูญศรีวฒันา (2537) ได้กล่าวว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานท่ีควรจะ
ฝึกฝนให้กบัเด็กก่อนวยัเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหก้บัเด็ก และยงัช่วยส่งเสริมใหเ้ด็กมีความ
ละเอียดถ่ีถว้น รู้จกัสังเกตเปรียบเทียบ การนบัอยา่งรู้ค่าและความหมาย มีความเขา้ใจเก่ียวกบัขนาด 
น ้ าหนกั จ านวนและระยะทาง การรวมหมู่และการแยกหมู่อย่างง่าย นอกจากความส าคญัดงักล่าว 
โกวทิ วรพิพฒัน์ (2530) ไดก้ล่าวถึงการจดัการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัอนุบาลวา่ควรมุ่งเนน้
การจดัประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมพฒันาการทางคณิตศาสตร์ให้กบัเด็ก เพื่อจะน าไปสู่การเรียนรู้
ต่อไป นอกจากน้ี บุญทนั อยูช่มบุญ (2529) กล่าววา่ คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความส าคญัเป็นวิชาท่ี
เก่ียวกับการคิดอย่างมีแบบแผนและมีเหตุผล ด้วยเหตุน้ีวิชาคณิตศาสตร์จึงถูกน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและยงัช่วยให้คนเป็นผูท่ี้มีเหตุผลใฝ่รู้ ตลอดจนพยายามคิดค้นส่ิงแปลกใหม่ซ่ึงเป็น
รากฐานความเจริญในดา้นต่อไป 

จากความส าคญัดงักล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์
ให้กับเด็กปฐมวยั เพราะหากเด็กได้รับการพัฒนาทักษะด้านน้ีเป็นอย่างดีแล้วย่อมเป็นการ
วางรากฐานของความเขา้ใจท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัสูงข้ึนและสามารถพฒันาต่อไปได้
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อยา่งมีประสิทธิภาพ วิชาคณิตศาสตร์จดัวา่เป็นวิชาท่ีส าคญัวิชาหน่ึงท่ีจะน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ตลอดชีวติ และเพื่อใหส้ามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต 

1.5 ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ช่วยให้เด็กมีความพร้อมท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ 

ทกัษะเหล่าน้ีไดแ้ก่ การรู้จกัสังเกต การเปรียบเทียบ การแยกหมู่ การรวมหมู่ การเพิ่มข้ึนและการ
ลดลง โดยการเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก ช่วยให้เด็กเขา้ใจความหมายของสัญลกัษณ์ต่างๆ และใช้
ภาษาเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง ช่วยฝึกทักษะในการคิดค านวณโดยการส่งเสริม
ประสบการณ์แก่เด็กก่อนวยัเรียนเพื่อฝึกการเปรียบเทียบรูปร่างต่างๆ และบอกความแตกต่างในเร่ือง
ขนาด น ้ าหนกั ระยะเวลา จ านวนของส่ิงต่างๆท่ีอยูร่อบตวั สามารถแยกของเป็นหมวดหมู่ แยกเรียง
ใหญ่ เล็ก สูง ต ่า แยกเป็นหมู่ยอ่ยไดโ้ดยการเพิ่มข้ึนหรือลดลง ทกัษะเหล่าน้ีช่วยให้เด็กพร้อมท่ีจะ
คิดค านวณในขั้นต่อไป ช่วยให้สัมพันธ์กับกิจกรรมศิลปะ ภาษา และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั ดงันั้นจึงตอ้งจดักิจกรรมให้สัมพนัธ์กบัตวัเด็กเอง ช่วยใหเ้ด็กมีใจรักคณิตศาสตร์และ
ขอบเขตการค้นคว้า ครูควรจัดกิจกรรมต่างๆเช่น เกม เพลง เพื่อเร้าให้เด็กสนใจ เกิดความ
สนุกสนานและไดค้วามรู้โดยไม่รู้สึกตวั เม่ือเด็กรักวชิาคณิตศาสตร์เด็กจะสนใจ กระตือรือร้น อยาก
เรียนอยากรู้ อยากคน้ควา้ หาเหตุผลดว้ยตนเอง การคน้ควา้หาเหตุผลไดเ้องท าให้เด็กเกิดความเขา้ใจ
และจ าได ้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจอยากจะหาเหตุผลต่อไป (บุญเยี่ยม จิตรดอน, 2526b) อญัชลี แจ่ม
เจริญ (2526) ไดก้ล่าวถึงทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์วา่เด็กควรไดรั้บการฝึกฝนในเร่ืองการสังเกต
และการจ าแนกส่ิงต่างๆตามรูปร่าง ขนาด การบอกต าแหน่งของส่ิงของ การเปรียบเทียบขนาด 
รูปร่าง น ้าหนกั ความยาว และความสูง ก่อนท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถม 

บุญเยี่ยม จิตรดอน (2526b) ได้ให้ความหมายของทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ว่า
เป็นความรู้เบ้ืองตน้ ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เด็กควรมีประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ือง
การเปรียบเทียบ การวดั การเรียงล าดบั การจบัคู่หน่ึงต่อหน่ึง การนบั ก่อนท่ีเด็กจะเรียนเร่ืองตวัเลข 
และวธีิการค านวณ ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์เปรียบเสมือนบนัไดขั้นตน้ซ่ึงจะช่วยเตรียมเด็กให้
พร้อมไปสู่ประสบการณ์พื้นฐานต่อไป 

ประไพจิตร เนติศกัด์ิ (2529) ได้กล่าวถึงทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ว่า หมายถึง 
ความพร้อมในเร่ืองการสังเกต การเปรียบเทียบรูปร่าง  น ้ าหนกั ขนาด สีท่ีเหมือนและต่างกนั การ
บอกต าแหน่งของส่ิงของ การเปรียบเทียบจ านวน การเรียงล าดบั ความยาว ความสูงและขนาด 

ศรีสุดา คมัภีร์ภทัร (2534) ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์วา่เป็น 
ความรู้พื้นฐานของเด็กท่ีได้รับประสบการณ์เก่ียวกบัการสังเกต การเปรียบเทียบ การจ าแนกตาม
รูปร่าง ขนาด น ้าหนกั ความยาว ความสูง ความเหมือนและความแตกต่าง รวมทั้งการเรียงล าดบั การ



  13 

วดั การบอกต าแหน่งและการนับเพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์
ระดบัประถมศึกษา 

สรุปไดว้า่ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หมายถึง ความพร้อมเก่ียวกบัการสังเกต การ
เปรียบเทียบ การจ าแนกตามรูปร่าง  ขนาด น ้ าหนัก สี ความยาว ความสูง ความเหมือน ความ
แตกต่าง การเรียงล าดบั การนบั ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีสามารถเรียนรู้ไดโ้ดยการกระท าเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การเตรียมความพร้อมทางการเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัต่อไป 

1.6 ขอบข่ายของหลกัสูตรคณติศาสตร์ในระดับปฐมวยัศึกษา       
นิตยา ประพฤติกิจ (2541) กล่าววา่ การจดัหลกัสูตรจะตอ้งมีความสมดุลแลว้ยงัจะตอ้ง

อาศยัครูท่ีมีวิชาความรู้ และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัขอบข่ายของคณิตศาสตร์ในระดบัปฐมวยัอีกดว้ย
นั่นคือ ครูจะต้องมีความรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างล าดับขั้นการพัฒนาการของเด็ก กับ
กระบวนการสอนและเน้ือหาทางคณิตศาสตร์ ดงัต่อไปน้ี 

1. การนับ (Counting) เป็นคณิตศาสตร์เก่ียวกบัตวัเลขอนัดบัแรกท่ีเด็กรู้จกั เป็น
การนบัอยา่งมีความหมาย เช่น การนบัตามล าดบัตั้งแต่ 1-10 หรือมากกวา่นั้น 

2. ตวัเลข (Number) เป็นการให้เด็กรู้จกัตวัเลขท่ีเห็นหรือใช้อยู่ในชีวิตประจ าวนั 
ให้เด็กเล่นของเล่นเก่ียวกบัตวัเลข ให้เด็กไดน้บัและคิดเอง โดยครูเป็นผูว้างแผนกิจกรรม อาจมีการ
เปรียบเทียบแทรกเขา้ไปดว้ย เช่น มากกวา่ นอ้ยกวา่ ฯลฯ 

3. การจบัคู่ (Matching) เป็นการฝึกฝนให้เด็กรู้จกัการสังเกตลักษณะต่างๆ และ
จบัคู่ส่ิงท่ีเขา้คู่กนั เหมือนกนั หรืออยูป่ระเภทเดียวกนั 

4. การจดัประเภท (Classification) เป็นการฝึกฝนให้เด็กรู้จกัการสังเกตคุณสมบติั
ของส่ิงต่างๆ วา่มีความแตกต่างหรือเหมือนกนัในบางเร่ือง และสามารถจดัเป็นประเภทต่างๆได ้

5. การเปรียบเทียบ (Comparing) เด็กจะตอ้งมีการสืบเสาะ และอาศยัความสัมพนัธ์
ระหวา่งของสองส่ิงหรือมากกวา่ รู้จกัใชค้  าศพัท ์เช่น ยาวกวา่ สั้นกวา่ หนกักวา่ เบากวา่ ฯลฯ 

6. การจดัล าดบั (Ordering) เป็นเพียงการจดัส่ิงของชุดหน่ึงๆ ตามค าสั่งหรือตาม
กฎ เช่น การจดับล็อก 5 แท่ง ท่ีมีความยาวไม่เท่ากนั ให้เรียงตามล าดบัจากสูงไปต ่า หรือจากสั้นไป
หายาว ฯลฯ 

7. รูปทรงและเน้ือท่ี (Shape and Space) นอกจากให้เด็กไดเ้รียนรู้เร่ืองรูปทรงและ
เน้ือท่ีจากการเล่นตามปกติแล้ว ครูยงัต้องจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกับวงกลม 
สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียมจตุัรัส ส่ีเหล่ียมผนืผา้ ความลึกต้ืน กวา้งและแคบ 
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8. การวดั (Measurement) มักให้เด็กลงมือวดัด้วยตัวเอง ให้รู้จกัความยาวและ
ระยะ รู้จกัการชัง่น ้ าหนกัและรู้จกัการประมาณอยา่งคร่าวๆ ก่อนท่ีเด็กจะรู้จกัการวดั ควรให้เด็กได้
ฝึกฝนการเปรียบเทียบและการจดัล าดบัมาก่อน 

9. เซต (Set) เป็นการสอนเร่ืองเซตอย่างง่ายๆจากส่ิงรอบๆตวั มีการเช่ือมโยงกบั
สภาพรวม เช่น รองเทา้กบัถุงเทา้ ถือวา่เป็นหน่ึงเซต หรือห้องเรียนมีบุคคลหลายประเภท แยกเป็น
เซตได ้3 เซต คือ นกัเรียน ครูประจ าชั้น ครูช่วยสอน เป็นตน้ 

10. เศษ ส่ วน  (Fraction) ปกติแล้วก าร เรียนแศษ ส่ วนมัก เร่ิม เรียน ในชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 แต่ครูปฐมวยัสามารถสอนได้โดยเน้นส่วนรวมให้เด็กเห็นก่อน มีการลงมือ
ปฏิบติัเพื่อใหแ้ด็กเขา้ใจความหมาย และมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัคร่ึง 

11. การท าตามแบบหรือลวดลาย (Patterning) เป็นการพฒันาให้เด็กจดจ ารูปแบบ
ลวดลาย และพฒันาการจ าแนกดว้ยสายตา ใหเ้ด็กฝึกสังเกต ฝึกท าตามแบบและต่อใหส้มบูรณ์ 

12. การอนุรักษ ์หรือการคงท่ีดา้นปริมาณ (Conservation) ช่วงวยั 5 ขวบข้ึนไป ครู
อาจเร่ิมสอนเร่ืองการอนุรักษไ์ดบ้า้ง โดยให้แด็กลงมือปฏิบติัจริง จุดมุ่งหมายของการสอนเร่ืองน้ีคือ
ให้เด็กมีความคิดรวบยอดเร่ืองการอนุรักษท่ี์วา่ ปริมาณของวตัถุจะยงัคงท่ีไม่วา่จะยา้ยท่ีหรือท าให้มี
รูปร่างเปล่ียนไปก็ตาม 

Piaget  J. (1965) ไดจ้ดัล าดบัความคิดความเขา้ใจเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั 
ตามระดบัพฒันาการดงัน้ี 

1. การจดัหมวดหมู่ (Classification) เป็นการจดัส่ิงท่ีมีลกัษณะเหมือนๆกนัเขา้พวก 
2. การเรียงล าดบั (Serialization) โดยเรียงล าดบัส่ิงท่ีมีลกัษณะเดียวกนัตามล าดบั 
3. มิติสัมพนัธ์ (Spatial Relationships) เป็นความสามารถท่ีจะเขา้ใจขนาดและมิติ

ต่างๆไดแ้ก่ ระยะใกล ้– ไกล สูง – ต ่า รูปทรง พื้นท่ี ทิศทาง และปริมาณ เป็นตน้ 
4. ความสัมพนัธ์เก่ียวกบัเวลา (Temporal Relationships) เช่น นาน ชา้ เร็ว 
5. การอนุรักษ์ หรือการคงท่ีด้านปริมาณ (Conservation) ได้แก่  ความเข้าใจ

เก่ียวกบัการคงท่ีของปริมาณวตัถุแมเ้ม่ือเปล่ียนรูปทรงไป 
1.7 หลกัการจัดกจิกรรมคณติศาสตร์   

ไดแ้บ่งความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ ตามพฒันาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กออกเป็น 2 
ชนิดดงัน้ี 

1. ความรู้ทางด้านกายภาพ (physical knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้จากการใช้
ประสาทสัมผสั เป็นความรู้ภายนอกท่ีเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มโดยตรง 
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2. ความรู้ด้านเหตุผลทางคณิตศาสตร์ (logic – mathematical knowledge) เป็น
ความรู้ท่ีไดจ้ากการเช่ือมโยงความรู้ท่ีไดจ้ากการเช่ือมโยงเขา้กบัทฤษฎีโดยการลงมือกระท า จึงเป็น
ความรู้ท่ีเกิดข้ึนภายในหรือเป็นผลสะทอ้นท่ีไดรั้บนั่นเอง ความรู้ดา้นเหตุผลทางคณิตศาสตร์ จะ
เกิดข้ึนหลงัจากท่ีเด็กไดล้งมือกระท ากิจกรรม โดยอาศยัการเช่ือมโยงจากขอ้เท็จจริงท่ีเห็นไปสู่ความ
เขา้ใจหรือความคิดรวบยอดต่อไป จากการท่ีเด็กรู้จกัใชเ้หตุผลน่ีเอง ท าให้เด็กไม่ตอ้งอาศยัประสาท
สัมผสัในการเรียนรู้เร่ืองนามธรรมอีกเม่ือโตข้ึน การท่ีเด็กสามารถสรุปเร่ืองต่างๆได้เองนั้น เด็ก
จะตอ้งไดรั้บประสบการณ์หลายๆอยา่งท่ีตนไดล้งมือปฏิบติัโดยใชว้สัดุท่ีเป็นรูปธรรม ไดเ้รียนรู้จาก
สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติหรือท่ีครูสร้างข้ึนจากการวางแผนเพื่อให้เด็กไดเ้รียนรู้นัน่เอง ผูใ้หญ่
จะตอ้งระลึกไวเ้สมอว่า ส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัก็คือ การให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบติั ไดใ้ชส่ิ้งของนั้นๆ ไดสื้บคน้ ไดเ้ลือก ไดต้ดัสินใจดว้ยตนเอง ไดคิ้ดอย่างมีเหตุผล และเป็น
ล าดบัขั้นตอน มิใช่ให้เรียนรู้แค่เพียงตอ้งการค าตอบท่ีถูกตอ้งเท่านั้น พึงระลึกเสมอว่าการพฒันา
เชาวน์ปัญญาตอ้งเกิดจากการเรียนรู้กระบวนการการพฒันาเชาวน์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ท่ีเกิดข้ึน
ไดจ้ากการท่ีเด็กไดท้ดลอง ทดสอบและคน้พบ จะช่วยให้เด็กค่อยๆพฒันาไปสู่ขั้นท่ีสูงข้ึนต่อไป
ตามล าดบั ดงัท่ี Piaget ไดก้ล่าวไวว้า่ เด็กจ าเป็นตอ้งเรียนรู้จาก “ขั้นการใชป้ระสาทสัมผสั” ก่อนเป็น
อนัดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนท่ีเด็กจะสามารถใช้ความคิดในเชิงเหตุผลต่อไป การจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ควรให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผสัด้วยตวัเองและได้
เรียนรู้ตามธรรมชาติ ไดเ้คล่ือนไหวทั้งตวั ไดข้ยบัเขยื้อน และไดจ้บัลูบคล าวตัถุเป็นล าดบัแรก ล าดบั
ขั้นท่ี 2 “ขั้นเตรียมส าหรับความคิดท่ีมีเหตุผล” (2-7 ขวบ) เด็กท่ีอยู่ในล าดบัขั้นน้ีมกัจะให้เหตุผล
และอธิบายตามการหยัง่รู้ของตนเองมากกวา่ท่ีใชเ้หตุและผลท่ีถูกตอ้ง และจะเกิดความรู้สึกวา่เร่ือง
บางเร่ืองยากส าหรับเขา เช่น การเรียงล าดบัเหตุการณ์ การบอกความสัมพนัธ์ เป็นตน้  

กิจกรรมควรออกแบบให้กระตุน้ความคิดทางคณิตศาสตร์ ใหใ้ชค้ณิตศาสตร์แกโ้จทย์
ปัญหา ไดใ้ช้การส่ือสารอธิบายความคิดทางคณิตศาสตร์ และสร้างแนวทางการใช้คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวนั ท าให้เด็กมีกิจกรรมท่ีมีความหมายในการสร้างสังคมของเด็ก ได้เช่ือมโยง
ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์กบัวชิาอ่ืนๆในโลกแห่งความจริง ไดรั้บการกระตุน้ใหเ้กิดการส่ือสาร
โดยผ่านการตั้งค  าถามและโตต้อบเก่ียวกบัความคิดทางคณิตศาสตร์ เช่น ให้ท ากิจกรรมเก่ียวกบั
กราฟหรือภาพแสดงขอ้มูล ซ่ึงจะช่วยสร้างทกัษะการเรียงล าดบั การจดัประเภท การเปรียบเทียบ
ความเหมือนความต่าง ในขณะท่ีเด็กรวบรวมขอ้มูลและจดัการกบัขอ้มูล ไดท้  าการเปรียบเทียบและ
สรุปผล อาจท ากิจกรรมเป็นกลุ่มและรายบุคคล รวมถึงการท าการส ารวจส่ิงแวดลอ้มห้องเรียนและ
โรงเรียน มีกิจกรรมการจดักลุ่มส่ิงของ การนับ การเขียนกราฟรูปภาพ และใช้วิธีต่างๆในการ
รวบรวมข้อมูลและแสดงข้อมูล โดยจะต้องให้เด็กรู้สึกสบายๆกับการแก้ปัญหา สร้างความรัก
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ความชอบต่อการท าคณิตศาสตร์ การประเมินผลเนน้การประเมินการจดักิจกรรม และกิจกรรมตอ้ง
เนน้เด็กเป็นศูนยก์ลางเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัเด็ก เนน้การมีประสบการณ์ของเด็กเป็นรายบุคคล 
จะต้องมีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับนิทาน เร่ืองราวท่ีเป็นสถานการณ์เช่ือมโยงไปสู่การแก้ปัญหา 
รวมถึงกิจกรรมท่ีพฒันาทกัษะเก่ียวกบัการวดัความยาว พื้นท่ี ความจุ ปริมาตร และเวลา เป็นตน้ ซ่ึง
กิจกรรมเหล่าน้ีจะเก่ียวข้องกับการเรียนรู้การใช้ภาษา การจดบันทึกข้อมูล การคาดคะเน การ
ประเมิน และวธีิการแสดงผลขอ้มูล (วรินธร สิริเตชะ, 2550) 

1.8 หลกัการจัดกจิกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์     
บุญเยี่ยม จิตรดอน (2526a) ไดก้ล่าวถึงหลกัการพฒันาความสามารถทางคณิตศาสตร์

ตามแนวทางการจดัประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์แก่เด็กปฐมวยั สรุปไดด้งัน้ี 
1. เด็กเรียนจากประสบการณ์ตรง จากของจริง ฉะนั้นการสอนจะตอ้งหาอุปกรณ์

ซ่ึงเป็นของจริงใหม้ากท่ีสุด และเร่ิมจากการสอนแบบรูปธรรม คือ 
1.1 ขั้นใชข้องจริง เพื่อจะให้เด็กนบัหรือเปรียบเทียบส่ิงของท่ีหามาให้เด็กนบั

หรือเปรียบเทียบ ควรเป็นของจริง เช่น ผลไมแ้ละดินสอ เป็นตน้ 
1.2 ขั้นใชรู้ปภาพแทนของจริง ถา้หาของจริงไม่ไดก้็เขียนรูปภาพแทน 
1.3 ขั้นก่ึงรูปภาพ คือ สมมติเคร่ืองหมายต่างๆแทนภาพหรือจ านวนซ่ึงจะให้

เด็กนบัหรือคิด 
1.4 ขั้นนามธรรม ซ่ึงเป็นขั้นสุดทา้ยท่ีจะใชต้วัเลข เคร่ืองหมายบวกลบ 

2. เร่ิมจากส่ิงง่ายๆใกลต้วัเด็กจากง่ายไปหายาก 
3. สร้างความเขา้ใจและรู้ความหมายมากกวา่ให้จ  า โดยให้เด็กคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

หดัตดัสินใจเอง โดยการถามใหเ้ด็กคิดหาเหตุผลมาตดัสินใจตอบ 
4. ฝึกให้คิดจากปัญหาในชีวิตประจ าวนัของเด็ก เพื่ อขยายประสบการณ์ให้

สัมพนัธ์กบัประสบการณ์เดิม 
5. จดักิจกรรมให้เกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้ไปด้วย เช่น เล่นเกมต่อ

ภาพ จบัคู่ภาพ ต่อตวัเลข เล่นต่อบล็อก ซ่ึงมีรูปร่างและขนาดต่างๆการเล่นในมุมบา้น เล่นขายของ 
แบ่งส่ิงของเคร่ืองใช ้แลกเปล่ียนส่ิงของกนั ท่องค าคลอ้งจองเก่ียวกบัจ านวน ร้องเพลงเก่ียวกบัการ
นบั เล่นทายปัญหาและตอบปัญหาเชาวน์ 

6. จดักิจกรรมให้เขา้ใจในขั้นตอนให้มีประสบการณ์ให้มาก แล้วสรุปกฎเกณฑ์
เพื่อจ าเป็นอนัดบัสุดทา้ย 

7. จดักิจกรรมทบทวน โดยตั้งค  าถามให้ตอบปากเปล่า หรือสร้างเร่ืองราวให้คิดซ ้ า 
ส่งเสริมใหเ้ด็กคิดปัญหาและหาเหตุผล ขอ้เทจ็จริง 
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จากหลกัการพฒันาความสามารถทางคณิตศาสตร์ สรุปได้ว่า ควรให้เด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง จากส่ิงใกลต้วัท่ีง่ายไปหายาก ผ่านกิจกรรมสนุกสนานท่ีไดรั้บความรู้ควบคู่ไป
ดว้ย  เช่น การเล่น รวมทั้งการฝึกให้เด็กคิดโดยตั้งค  าถามหรือสร้างเร่ืองราวให้คิดซ ้ าจากปัญหาใน
ชีวติประจ าวนั ซ่ึงเป็นการขยายประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

1.9 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์    
วรวีร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2549) ได้ศึกษาผลของการจดักิจกรรมเคล่ีอนไหวและ

จงัหวะท่ีมีต่อทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดา้นการเปรียบเทียบของเด็กปฐมวยั โดยท าการศึกษา
ในเด็กปฐมวยั อายุระหว่าง 4-5 ปี จ  านวน 60 คน โรงเรียนวดัแจง้ศิริสัมพนัธ์ จงัหวดันนทบุรี สุ่ม
ตัวอย่างได้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ เด็กปฐมวยักลุ่มทดลอง และเด็กปฐมวยักลุ่มควบคุม ผล
การศึกษาพบวา่ 1. เด็กปฐมวยักลุ่มควบคุม และเด็กปฐมวยักลุ่มทดลอง มีคะแนนทกัษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ดา้นการเปรียบเทียบก่อนการทดลองไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 2. หลงัการสอนกิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะเด็กปฐมวยักลุ่มทดลองมีคะแนนทกัษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ดา้นการเปรียบเทียบสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และ 3. หลงัการสอนกิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะเด็กปฐมวยักลุ่มทดลองมีคะแนนทกัษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ด้านการเปรียบเทียบสูงกว่าเด็กปฐมวยักลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

วรินธร สิริเตชะ (2550) ไดท้  าการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวคิดออร์ฟ  ชูคเวิร์ค โดยไดท้  าการทดลอง
ในเด็กปฐมวยัชายหญิง อายุระหวา่ง 4-5 ปี ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2549 ภาค
เรียนท่ี 2 ของโรงเรียนศรีดรุณ  จงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 30 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์ตามแนวคิดออร์ฟ ชูคเวิร์ค เป็นเวลา 8 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วนั วนัละ 40 นาที ผลการวิจยัพบวา่ เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์
ดนตรีตามแนวคิดออร์ฟ ชูคเวิร์คมีทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นการจดัหมวดหมู่ ดา้น
การรู้ค่าจ  านวน ดา้นการเปรียบเทียบ ดา้นอนุกรม สูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

กมลรัตน์  กมลสุทธิ (2555) ได้ท าการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐาน ทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอร่ี โดยไดท้  าการ
ทดลองในเด็กปฐมวยัอายุ 4-5 ปี ท่ีศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนท่ี 1 ของ
โรงเรียนพระแม่มารี  จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 12 คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 
โดยจดัประสบการณ์ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอร่ี ดว้ยการสาธิตกิจกรรม
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เป็นรายบุคคล เป็นเวลา 5 สัปดาห์ๆ ละ 3 วนั วนัละ 3 ชั่วโมง ผลการวิจยัพบว่า 1. ทักษะทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัหลงัไดรั้บการจดัประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอร่ี
อยูใ่นระดบัดี ทั้งโดยรวมและดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย ดา้นการจ าแนก การเรียงล าดบัและการนบั 2. 
ทกัษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัหลงัไดรั้บการจดัประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ตามแนวมอน
เตสซอร่ีสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งโดยรวมและดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย ดา้น
การจ าแนก การเรียงล าดบัและการนบั 
 

2. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดประสบการณ์ตามแนวโคดาย 
2.1 ความเป็นมาของการจัดประสบการณ์ตามโคดาย และประวตัิของโคดาย 

โซลตาน โคดาย (Zoltan Kodaly, 1882-1967) นกัการศึกษาดนตรีและผูป้ระพนัธ์เพลง
คนส าคญัของฮงัการี เป็นผูพ้ฒันาดนตรีศึกษาในประเทศฮงัการีให้เป็นแบบแผนมาจนทุกวนัน้ี ใน
ด้านการประพนัธ์ เขาเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางจากผลงานการแต่งเพลงบรรเลงแบบเถา (Orchestral 
Suite) ซ่ึงใชร้ากฐานจาก Opera ท่ีเขาแต่งเองช่ือ Hary Janos จากผลงานช่ือ The Peacock Variations 
และจาก Psalmus Hungaricus ส าหรับนกัร้องเด่ียวเสียงเทเนอร์ ซ่ึงร้องกบัคอรัสและวงออร์เคสตร้า 
ในดา้นการเป็นนกัคน้ควา้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ดนตรี เชาไดร่้วมมือกบั บาร์ทอ็ค (Bela Bartok นกั
ดนตรีเอกชาวฮงัการีอีกคนหน่ึง) ในการรวบรวมและจดัระบบหมวดหมู่เพลงพื้นเมืองของฮงัการี
จ านวนมหาศาล ในดา้นการเป็นครูสอนดนตรี เขาไดร้วบรวมเพลงท่ีเหมาะส าหรับการสอนโดยมี
ทั้งเพลงท่ีเขาแต่งข้ึนเพื่อประโยชน์ทางการสอนและมีทั้งเพลงร้องประสานเสียงส าหรับเด็ก เขาได้
จดัตั้งเกณฑใ์นการสร้างหลกัสูตรดนตรีศึกษาท่ีดีท่ีสุด (ธวชัชยั นาควงษ,์ 2541) 

วิธีการของโคดายได้ใช้สอนดนตรีให้เด็กชาวฮังการีทั่วประเทศมาตั้ งแต่ 1945 
จุดมุ่งหมายของวิธีการน้ีคือ ตอ้งการให้ชาวฮงัการีมีความรู้ทางดนตรี และสามารถอ่านและเขียน
ภาษาดนตรี (โนต้ดนตรี) ไดใ้นลกัษณะเดียวกบัการอ่านและเขียนภาษาฮงัการี ซ่ึงวิธีการของโคดาย
ได้ถูกดดัแปลงเพื่อใช้ในประเทศต่างๆทัว่โลก (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2544) โคดายเช่ือว่าการศึกษา
ดนตรีควรเร่ิมตน้เร็วท่ีสุดท่ีจะเร็วไดใ้นชีวิตของทุกคน เด็กชาวฮงัการีมกัเร่ิมตน้เรียนดนตรีในชั้น
อนุบาลของรัฐ บางคนเร่ิมตั้งแต่อาย2ุขวบคร่ึง ดว้ยวยัขนาดน้ีโคดายเช่ือวา่เด็กจะรับรู้ไดดี้ท่ีสุด การ
พฒันาในอนาคตของประสาทหู (Musical ear) และการพฒันาในรสนิยมดนตรีท่ีดี (Musical taste) 
เป็นไปได้ดีถ้าเด็กได้รับการศึกษาท่ีดีเลิศในระหว่างอายุ 3 – 7 ขวบ โคดายเช่ือเช่นเดียวกบั คาร์ล 
ออร์ฟ (Carl Orff นักการศึกษาดนตรีชาวเยอรมนั) ว่าเด็กไม่ว่าชาติใด จะแสดงพฒันาการดนตรี
ประจ าชาติจากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นพฒันาสูงสุด บทเรียนดนตรีขั้นตน้ถือวา่เป็นส่วนส าคญัท่ีสุด ไม่
ว่าจะเป็นการเตรียมการเป็นนักดนตรีสมคัรเล่นหรืออาชีพ การจดักิจกรรมและอุปกรณ์การสอน
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ส าหรับระยะเร่ิมตน้จะตอ้งเหมือนกนัการวางแผนอย่างรอบคอบ และการต่อเน่ืองของการพฒันา
ความรู้และประสบการณ์ทางดนตรีเป็นมาตรฐานของการสอนดนตรีแบบโคดาย ความรู้ในเร่ือง
จังหวะ , ท านอง, Key signatures, Meter signatures และสัญลักษณ์ในทางทฤษฎีต่างๆ โคดาย
วางแผนไวล่้วงหน้าว่าจะสอนอะไร ตอนไหน ในหนังสือชุด Choral Method ของโคดายเขาเรียง
เพลงต่างๆไวต้ามล าดบัความยากโดยแต่ละล าดบัโคดายเสนอการฝึกซ้อมอยา่งเขม้งวดเอาไวด้ว้ย  
(ธวชัชยั นาควงษ,์ 2541) 

โคดายและออร์ฟ คิดตรงกนัว่าการร้องเพลงและการเคล่ือนไหว จะเกิดข้ึนพร้อมกนั
โดยธรรมชาติในตวัเด็ก ในชั้นอนุบาลและชั้นประถมตน้การเล่นประกอบเพลง (Singing game) 
เป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงในระบบของโคดาย การเคล่ือนไหวอีกอยา่งหน่ึงท่ีเหมาะสมส าหรับระบบ
น้ีคือการเตน้ร าพื้นเมือง การเคล่ือนไหวจึงเป็นส่ิงท่ีช่วยสนบัสนุนแนวความคิดในการเรียนจงัหวะ
และท านองเพลงเบ้ืองตน้ ตวัอยา่งเช่น เม่ือเด็กก าลงัเรียนเก่ียวกบั Beat และ Rhythm ของเพลง เด็ก
จะเดินตาม Beat และตบมือตาม Rhythm โคดายสนบัสนุนอยา่งแข็งขนัในการปลูกฝังรสนิยมทาง
ดนตรี เขาเช่ือมัน่วา่เป้าหมายส าคญัประการหน่ึงของการศึกษาดนตรีคือการพฒันาความรู้สึกซาบซ้ึง
ในความงดงาม (Aesthetic sensitivity) และการพฒันาน้ีจะตอ้งเร่ิมตั้งแต่วยัเด็กเล็กเพราะเด็กจะเร่ิม
รู้สึกกบัความงดงามของดนตรีเม่ือยา่งเขา้วยัรุ่น โคดายเห็นวา่ส่วนส าคญัอีกส่วนหน่ึงในการศึกษา
ของเด็กชาวฮงัการี ก็คือการได้รู้จกักับบทเพลงพื้นเมืองอนัเป็นมรดกประจ าชาติและรู้จกัเพลง
คลาสสิคของโลก (ธวชัชยั นาควงษ,์ 2541) 

2.2 ทฤษฎแีละแนวคิดของโคดาย 
โคดายมีความคิดว่า ดนตรีเป็นส่วนหน่ึงของเด็กท่ีมีความส าคญั และควรไดรั้บการ

พฒันาในลกัษณะเดียวกบัภาษา หลกัส าคญัของวธีิการน้ี จึงไดแ้ก่การเร่ิมสอนดนตรีให้กบัเด็กตั้งแต่
ยงัเล็กๆ โดยใช้เพลงพื้นบา้นฮงัการีเป็นหลกั เช่นเดียวกบัประสบการณ์ทางดา้นภาษา เด็กควรจะ
ได้รับฟังดนตรีก่อนท่ีจะแสดงออกในด้านการร้องหรือเล่น และหลังจากเด็กได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์ทางดา้นดนตรีพอเพียง กิจกรรมทางดา้นการอ่านและเขียนภาษาดนตรีจึงจะเร่ิมสอน
ได้ วิธีการน้ีเน้นการอ่านโน้ตเพลงโดยใช้สัญลกัษณ์จากภาษาละติน (แบบซอล-ฟา) ประกอบกบั
สัญลกัษณ์มือ   

2.3 การจัดประสบการณ์ตามโคดาย 
วธีิการสอนตามแนวของโคดาย (Kodaly Approach) เป็นวิธีท่ีเป็นท่ีนิยมแพร่หลายทัว่

โลกมากว่า 40 ปี เป็นวิธีท่ีสอนเด็กให้อ่านโน้ตสากลได้อย่างรวดเร็วและร้องเพลงด้วยเสียงอนั
ไพเราะ ซ่ึงมีหลักการสอนดนตรีโดยการจดัล าดับเน้ือหาและกิจกรรมดนตรีให้สอดคล้องกับ
พฒันาการของเด็ก โดยมีขั้นตอนจากง่ายไปหายาก เนน้การร้องเพลงเป็นหลกั การร้องเพลงเป็นการ
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ใชเ้สียงท่ีมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติซ่ึงเด็กคุน้เคยอยูแ่ลว้ ฝึกควบคู่กบัการอ่านโนต้จนสามารถอ่านและ
เขียนโน้ตดนตรีได ้โคดายมีความคิดวา่ ดนตรีส าหรับเด็กมีความส าคญัและตอ้งพฒันาเช่นเดียวกบั
ภาษา เด็กควรฟังดนตรีก่อนแสดงออกทางการร้องหรือการเล่น และเม่ือเขามีประสบการณ์เพียงพอ
ก็สามารถฝึกการอ่านและเขียนภาษาดนตรีได ้โคดายมีวิธีการใชส้ัญลกัษณ์มือในกิจกรรมการสอน 
และใชก้ารอ่านโนต้ดว้ยระบบซอล-ฟา ซ่ึงมีขั้นตอนจากง่ายไปหายาก ซ่ึงสามารถฝึกโสตประสาท
ทางดนตรีผูเ้รียนไดท้ั้งเร่ืองจงัหวะ ระดบัเสียง ท านอง และการประสานเสียงโดยการร้องเพลงตาม
แบบฝึกหัดของโคดายซ่ึงมีการแบ่งเป็นระดบัขั้นต่างๆ ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน (ประพนัธ์ศกัด์ิ พุ่ม
อินทร์, 2557)โคดายเนน้การร้องเป็นหลกั โดยมีการจดัสาระดนตรีอยา่งเป็นระบบระเบียบ และใช้
ระบบสัญลกัษณ์แทนเสียงดนตรีให้เหมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก รวมทั้งการใช้ระบบอ่านโน้ต
แบบ ซอล-ฟา โดยให้ตวัโทนิค คือ โด ในบนัไดเสียงเมเจอร์ และ ลา ในบนัไดเสียงไมเนอร์ เคล่ือน
ไปตามบนัไดเสียงต่างๆรวมทั้งสัญญาณมือเพื่อช่วยในการอ่าน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ณรุทธ์ 
สุทธจิตต,์ 2544) 

1. การใช้เทคนิคซอลฟา ไดแ้ก่ การใช้ระบบการเรียกช่ือตวัโน้ต ซ่ึงมาจากภาษา
ละติน คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที (do re mi fa so la ti) ในการร้องและอ่าน โดยใช้โดเป็นเสียงหลกั
หรือโทนิคในบนัไดเสียงเมเจอร์ และลาเป็นเสียงหลกัหรือโทนิคในบนัไดเสียงไมเนอร์  ผูเ้รียน
เรียนรู้เก่ียวกบัระยะคู่เสียงต่างๆไปเม่ือใชร้ะบบ ซอล – ฟา โดยทราบความสัมพนัธ์ของระดบัเสียง
ต่างๆ ท่ีแปรเปล่ียนไปตามกุญแจเสียงต่างๆ ในระยะต่อมา (ประมาณชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 หรือ 3) 
ผูเ้รียนเร่ิมใช้ระบบ เรียกช่ือตวัโน้ตโดยใช้อกัษรโรมนั คือ A B C D E F  G แทนระดบัเสียง ลา ที 
โด เร มี ฟา ซอล ควบคู่กนัไปกบัระบบ ซอล – ฟา ท าใหผู้เ้รียนท าจดจ าระดบัเสียงต่างๆไดดี้ (ณรุทธ์ 
สุทธจิตต์, 2544) ซ่ึงเรียกว่าการร้องแบบโดเคล่ือนท่ี (movable do) ช่วยให้เด็กสามารถร้องเพลง
ต่างๆในบนัไดเสียงท่ีแตกต่างกนัแต่ใชช่ื้ออตวัน็ต โด เร มี ฟา ซอล ลา ที เหมือนกบัวา่นกัเรียนก าลงั
ร้องเพลงในบนัไดเสียงโด ไม่วา่นกัเรียนจะร้องเพลงอยูใ่นบนัไดเสียงอ่ืนก็ตาม  

2. การใช้สัญญาณมือ ได้แก่ การท ามือในรูปแบบต่างๆเพื่อแสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างตัวโน้ต เพื่อให้รู้ทิศทางของเสียง การฝึกใช้สัญญาณมือจะท าพร้อมกับการอ่านโน้ต 
สัญญาณมือแทนเสียงน้ีดดัแปลงมาจาก จอห์น เคอร์เวน ลกัษณะของสัญญาณมือเร่ิมจากต ่าไปหา
สูง เร่ิมท่ี โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด’ ตามล าดบั 

3. การใช้สัญลกัษณ์ทางจงัหวะ เป็นการให้สัญลกัษณ์ต่างๆแทนจงัหวะ เพื่อช่วย
ในการท่องหรืออ่านจงัหวะ มองเห็นรูปแบบจงัหวะในลกัษณะต่างๆให้ชดัเจนข้ึน เช่น สัญลกัษณ์
ทางภาพ โดยมีหลกัการคิดในทิศทางเดียวกนัไม่วา่จะเป็นภาพอะไร คือ ขนาดใหญ่ แทนจงัหวะยาว 
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ขนาดเล็กแทนจงัหวะสั้น การสอนจะใช้วิธีการตบมือตามภาพท่ีเห็น นอกจากน้ีมีสัญลกัษณ์แทน
จงัหวะตวัโนต้  

4. การร้อง โคดายเน้นการร้องเป็นหลัก การเล่นเคร่ืองดนตรีเป็นกิจกรรมท่ีจดั
ใหก้บัผูเ้รียนในระยะต่อมา การร้องรวมไปถึงทกัษะการอ่านโนต้ดว้ย กระบวนการร้องน้ีโคดายเนน้
การฝึกให้ผูเ้รียนรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองระดบัเสียง และจงัหวะของท านองโดยสม ่าเสมอ วิธีการหน่ึงคือ
ฝึกให้ผูเ้รียนไดย้ินเสียงท านองในความคิด คือการให้ผูเ้รียนร้องเพลงและให้หยุดร้องแต่ให้ร้องใน
ใจเป็นระยะๆสลับกันไปตามสัญญาณท่ีผูส้อนก าหนดให้ท าให้ผูเ้รียนรับรู้เก่ียวกับเสียงทั้ งใน
ความคิดและสามารถร้องไดด้ว้ย นอกจากน้ียงัเนน้ให้จดจ าเก่ียวกบัระดบัเสียง และบทเพลงท่ีเรียน
ไปดว้ยเสมอ 

5. การสร้างสรรค ์เน่ืองจากวิธีของโคดายเนน้การร้องเพลงเป็นกิจกรรมหลกั การ
สร้างสรรค์จึงออกมาในรูปของการร้องเช่นกนั โคดายเน้นเสมอว่าการเลือกเพลงมาใชน้ั้นควรเป็น
เพลงท่ีดี ซ่ึงมีลกัษณะของประโยคของเพลงเด่นชดัมีวรรคตอน เม่ือผูเ้รียนเร่ิมเขา้ใจโครงสร้างของ
เพลง ผูส้อนเร่ิมตน้ฝึกให้ผูเ้รียนคิดสร้างสรรค์ ประโยคของเพลงต่อจากประโยคท่ีผูส้อนให้ ซ่ึงมี
ลกัษณะของจงัหวะและเป็นท านองดว้ย  

แนวคิดทางดนตรีโคดายไม่ได้สอนแต่เพียงเทคนิคเพียงอย่างเดียว โคดายมีหลัก
ปรัชญาท่ีสะทอ้นถึงสังคมวฒันธรรม ภาษา ความเขา้ใจมนุษย ์ดงันั้นการน าแนวคิดทางดนตรีของ
โคดายไปประยกุตใ์นการเรียนการสอนเป็นการท าไดเ้ด็กไดส้ัมผสักบัดนตรีอยา่งแทจ้ริง 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดประสบการณ์ตามโคดาย     
Hensley (1981) ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนดนตรีของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา ในเกรด 4 และ 5 ท่ีสอนโดยใช้หลักสูตรของ The Memphis City ซ่ึงเป็น
หลกัสูตรบนพื้นฐานของการสอนตามแนวคิดออร์ฟและโคดาย กบัท่ีสอนโดยแนวการสอนแบบ
ดั้งเดิม พบว่าผลสัมฤทธ์ิในดา้นความรู้เก่ียวกบับนัไดเสียง ทกัษะการฟังเพื่อแยกแยะท านองและ
เสียงเคร่ืองดนตรีของนักเรียนเกรด 4 มีความแตกต่างกนั ส่วนผลสัมฤทธ์ิในด้านความรู้เก่ียวกบั
บนัไดเสียงของนักเรียนเกรด  5 ไม่แตกต่างกัน แต่ผลสัมฤทธ์ิในด้านทกัษะการฟังเพื่อแยกแยะ
ท านองและเสียงเคร่ืองดนตรีของนกัเรียนเกรด 5 มีความแตกต่างกนั 

Hudgens (1987) ได้ท าการศึกษาทดลองสอนดนตรีกับนักเรียนเกรด 1 ในโรงเรียน
ประถมท่ี North Texas โดยทดลองสอน 4 กลุ่ม กลุ่มแรกสอนตามแนวคิดของโคดาย (Kodaly) กลุ่ม
ท่ีสองสอนแบบดั้งเดิม กลุ่มท่ีสามสอนแบบผสมผสานโดยเน้นแนวคิดของโคดาย กลุ่มท่ีส่ีสอน
แบบผสมโดยเน้นความคิดของออฟร์ (Orff) ผลการวิจยัพบว่าแนวทางในการสอนดนตรีท าให้
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ความสามารถในทกัษะเร่ืองจงัหวะ การเปล่งเสียง การฟังจงัหวะมีความแตกต่างกนั แต่แนวทางใน
การสอนดนตรีไม่ไดท้  าใหผ้ลสัมฤทธ์ิในความรู้ดา้นดนตรีขั้นพื้นฐานแตกต่างกนั 

พงษ์ลดา นาควิเชียร (2537) ท าการวิจยั เร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดนตรีสากลขั้นพื้นฐานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยการสอนตามแนวคิดของโค
ดาย กบัการสอนตามแนวคิดของเบอร์เกตนัและบอร์ดแมน ผลการวิจยัพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนดนตรีสากลขั้นพื้นฐานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยการสอนตามแนวคิดของ
โคดายกบัการสอนตามแนวคิดของเบอร์เกตนัและบอร์ดแมนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.5 และพบวา่นกัเรียนกลุ่มท่ีสอนตามแนวคิดของโคดายมีทกัษะการร้องเพลงและทกัษะการ
อ่านโน้ตสากลสูงกว่ากลุ่มท่ีสอนตามแนวคิดของเบอร์เกตนัและบอร์ดแมนอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.5 

เสกสรรค ์พรมไชยา (2548) ไดท้  าการศึกษาและเปรียบเทียบทกัษะทางดา้นดนตรีและ
ผลสัมฤทธ์ิวชิาดนตรีของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพนาลยัวทิยาเสริม จงัหวดัร้อยเอ็ด 
จ านวน 60 คน ระหว่างการจดัการเรียนการสอนดนตรีตามแบบของโซลตาน โคดาย และคาร์ล 
ออร์ฟ กบัการจดัการเรียนการสอนแบบพื้นฐาน ผลการวจิยัพบวา่ คะแนนเฉล่ียทกัษะทางดา้นดนตรี
และผลสัมฤทธ์ิในการเรียนดนตรีสากลเบ้ืองตน้ของนกัเรียน ท่ีไดรั้บการสอนดนตรีตามแบบของ
โซลตาน โคดาย และคาร์ล ออร์ฟ สูงกวา่การจดัการเรียนการสอนแบบพื้นฐาน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 เน่ืองจากการเรียนการสอนตามแบบของโซลตาน โคดาย และคาร์ล ออร์ฟ ท าให้
เด็กมีความแม่นย  าในเร่ืองจงัหวะและโนต้ ท าใหเ้รียนทฤษฎีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เดชาชยั สุจริตจนัทร์ (2549) ไดท้  าการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดนตรีเร่ืองการอ่านโน้ตสากลเบ้ืองต้น และทักษะการอ่านโน้ตสากลเบ้ืองต้นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 80 
คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมจ านวน 40 คน และกลุ่มทดลองจ านวน 40 คน ท่ีเรียนตามวิธีการสอนของ
โคดายกบัวธีิการสอนแบบ ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลอง ท่ีเรียนโดยวธีิการสอนของโคดาย 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทกัษะการอ่านโนต้สากลเบ้ืองตน้สูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียน
ดว้ยวธีิสอนปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากงานวจิยัท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ มีงานวจิยัท่ีใชแ้นวคิดของโคดายในการประยุกตก์บั
ก ารสอนแบบ ต่ างๆอย่างหลากหลาย  แ ต่ย ังไม่ มี ก ารน าแนวคิดของโคดายมาใช้ เพื่ อ 
ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะ 
ท า ง ค ณิ ต ศ าส ต ร์ ข อ ง เด็ ก ป ฐ ม วัย ห ลั ง ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ด น ต รี ต าม แ น ว โ ค ด า ย



   

บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิด้านทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก

ปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. การจดักระท าและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นเด็กปฐมวยั อายุระหวา่ง 5 - 6 ปี ซ่ึงก าลงัศึกษาอยู่
ในชั้นอนุบาลปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเพลินพฒันา กรุงเทพมหานคร สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 2 หอ้งเรียน ทั้งหมด 50 คน  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นเด็กปฐมวยั อายุระหว่าง 5 – 6 ท่ีมีพฒันาการ

ทางสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ และก าลงัศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนเพลินพฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 25 คน ซ่ึงไดม้าดว้ยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง  
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้า 
1. แผนการจดัประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวของโคดาย 
2. แบบทดสอบการวดัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. แผนการจัดประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวของโคดาย 

1.1 ศึกษาแนวคิด หลกัการและทฤษฎี และบทเพลงจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
กิจกรรมดนตรีตามแนวของโคดาย 
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1.2 ศึกษาขอบข่ายและเน้ือหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
1.3 ศึกษาแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัในช่วงชั้ นของ

อนุบาลปีท่ี 3 
1.4 คดัเลือกเน้ือหาทางคณิตศาสตร์ท่ีมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมดนตรีตามแนวของ

โคดาย โดยใหค้รอบคลุมในเร่ืองของ 
1. การใช้เทคนิคซอลฟา ไดแ้ก่ การใช้ระบบการเรียกช่ือตวัโน้ต ซ่ึงมาจากภาษา

ละติน คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที (do re mi fa so la ti) ในการร้องและอ่าน 
2. การใช้สัญญาณมือ ได้แก่ การท ามือในรูปแบบต่างๆเพื่อแสดงความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัโนต้ เพื่อใหรู้้ทิศทางของเสียง การฝึกใชส้ัญญาณมือจะท าพร้อมกบัการอ่านโนต้ 
3. การใช้สัญลกัษณ์ทางจงัหวะ เป็นการให้สัญลกัษณ์ต่างๆแทนจงัหวะ เพื่อช่วย

ในการท่องหรืออ่านจงัหวะ มองเห็นรูปแบบจงัหวะในลกัษณะต่างๆให้ชดัเจนข้ึน เช่น สัญลกัษณ์
ทางภาพ โดยมีหลกัการคิดในทิศทางเดียวกนัไม่วา่จะเป็นภาพอะไร คือ ขนาดใหญ่ แทนจงัหวะยาว 
ขนาดเล็กแทนจงัหวะสั้น การสอนจะใชว้ธีิการตบมือตามภาพท่ีเห็น 

4. การร้อง เน้นการฝึกให้ผูเ้รียนรับรู้เก่ียวกับเร่ืองระดับเสียง และจงัหวะของ
ท านองโดยสม ่าเสมอ 

5. การสร้างสรรคใ์นรูปของการร้อง ใหผู้เ้รียนคิดสร้างสรรค ์ประโยคของเพลงต่อ
จากประโยคท่ีผูส้อนให ้ซ่ึงมีลกัษณะของจงัหวะและเป็นท านองดว้ย 

1.5 จดัท าแผนการจดัประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวของโคดาย เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ 
เพื่อตรวจพิจารณาและปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม จ านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 
            อาจารยว์ษิณุ โหไ้ทย   อาจารยป์ระจ าวชิาดนตรี โรงเรียนสาธิต
        แห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

         อาจารยอ์รอนงค ์ศรีประพนัธ์             อาจารยฝ่์ายวชิาการช่วงชั้นอนุบาล    
        โรงเรียนเพลินพฒันา 

         อาจารยว์รนาถ วริิยะไกรกุล                  อาจารยป์ระจ าวิชาดนตรีช่วงชั้นอนุบาล 
        โรงเรียนเพลินพฒันา       

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและพิจารณาแผนการจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาทกัษะทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนอนุบาลปีท่ี 3 โดยใช้แบบประเมินท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด และใช้เกณฑ์
การประเมินดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
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             ค่าเฉล่ีย                                    ระดบัความเหมาะสม 

                   4.51 - 5.00                                        มากท่ีสุด 

           3.51 – 4.50                                        มาก 

                   2.51 -  3.50                                       ปานกลาง 

           1.51 -  2.50                                       นอ้ย 

           1.00 -  1.50                                       นอ้ยท่ีสุด      

ผูศึ้กษาคน้ควา้น าผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาหาค่าเฉล่ีย โดยยึด
เกณฑ์ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.51 ถึง 5.00 เป็นค่าท่ีใช้ได ้ซ่ึงผลการประเมินแผนการจดัประสบการณ์ของ
แผนทั้ง 6 แผน มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.67 ถึง 4.67 โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 

1.6 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจดัประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวของโคดาย ตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ โดยปรับรูปแบบ เน้ือหาการจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
และปรับกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัเวลาท่ีก าหนด 

1.7 น าแผนการจดัประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวของโคดายท่ีปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองใชก้บัเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 3 ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง เพื่อดูประสิทธิภาพของแผนการจดัประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวของโคดาย 

1.8 ไดแ้ผนการจดัประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวโคดาย ท่ีมีคุณภาพ เพื่อน าไปใช้
ในการวจิยั 

2. แบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 
2.1 ศึกษาแบบทดสอบทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิธีการวดัผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษาวชิาคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปรียบเทียบ  
2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัจาก

เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3 สร้างแบบทดสอบวดัทกัษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ซ่ึงเป็นแบบเลือกตอบ 

3 ตวัเลือก จ านวนขอ้ดงัน้ี 
   ดา้นการจ าแนกเปรียบเทียบ 

    ตอนท่ี 1 ขนาด รูปร่าง   จ านวน 15 ขอ้ 

    ตอนท่ี 2 ปริมาณ จ านวน น ้าหนกั  จ านวน 15 ขอ้ 
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2.4 น าแบบทดสอบวดัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน
เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
   อาจารยว์ษิณุ โหไ้ทย   อาจารยป์ระจ าวชิาดนตรีโรงเรียนสาธิต 
        แห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

         อาจารยอ์รอนงค ์ศรีประพนัธ์             อาจารยฝ่์ายวชิาการช่วงชั้นอนุบาล   
        โรงเรียนเพลินพฒันา 

         อาจารยว์รนาถ วริิยะไกรกุล             อาจารยป์ระจ าวิชาดนตรีช่วงชั้นอนุบาล
        โรงเรียนเพลินพฒันา 

เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยพิจารณาจาก
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยคดัเลือกเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกวา่ 0.6 
มาใชเ้ป็นขอ้สอบในแบบทดสอบวดัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั 

2.5 ได้แบบทดสอบวดัทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัท่ีมีคุณภาพ
น าไปใชใ้นการวจิยั 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
แบบแผนการทดลอง การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบทดลอง (Experimental Design) 

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองโดยอาศยัการวิจยัแบบทดลองกลุ่มเดียว วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง 
(One – group pretest – posttest Design) 

วธีิการด าเนินการทดลอง 
การวิจยัคร้ังน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ท าการทดลองเป็น

เวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วนั วนัละ 1 คร้ัง คร้ังละ 45 นาที ท าการทดลองในช่วงเวลา 13.30 – 
14.15 น. มีล าดบัขั้นตอนในการด าเนินการทดลองดงัน้ี 

1. สร้างความคุน้เคยกบัเด็กในกลุ่มทดลอง 
2. ก่อนการทดลอง วดัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ดว้ยแบบทดสอบวดัทกัษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั จ านวน 2 ชุด 
3. ด าเนินการทดลอง ดว้ยแผนการจดัประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวโคดาย เป็น

เวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วนั วนัละ 1 คร้ัง คร้ังละ 45 นาที ท าการทดลองในช่วงเวลา 13.30 – 
14.15 น. ของวนัพุธและศุกร์ โดยมีรายละเอียดดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 การด าเนินการทดลอง 
 

สัปดาห์ท่ี วนั ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ กิจกรรม 

1 พุธ การเปรียบเทียบ (ขนาด – รูปร่าง) ชา้งตวัใหญ่กระต่ายตวัเล็ก 

ศุกร์ การเปรียบเทียบ (ขนาด – รูปร่าง) ยรีาฟกบัมา้ลาย 

2 พุธ การเปรียบเทียบ (ขนาด – รูปร่าง) นาฬิกาของฉนั 

ศุกร์ การเปรียบเทียบ (ปริมาณ จ านวน น ้าหนกั) องุ่น ส้ม แตงโม 

3 พุธ การเปรียบเทียบ (ปริมาณ จ านวน น ้าหนกั) ลูกชา้งกบัเป็ดนอ้ย 

ศุกร์ การเปรียบเทียบ (ปริมาณ จ านวน น ้าหนกั) นม 1 ขวด 

  

4. เม่ือด าเนินการไปจนครบ 3 สัปดาห์ ผู ้วิจ ัยท าการว ัดทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ดว้ยแบบทดสอบวดัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั จ านวน 2 ชุด  

5. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบไปท าการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดจ้ดักระท าและวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ค่าความตรงตามเน้ือหา  (Content Validity) ของแบบทดสอบวดัทกัษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั โดยพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
 

                                                          𝐼𝑂𝐶 =   
∑ 𝑅

𝑁
 

 

   โดย   IOC     แทน ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์
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                    ∑ 𝑅     แทน ผลรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

                       N     แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

2. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน ด้วยแผนการจัด

ประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวโคดาย โดยใช้สถิติ t-test  แบบ Dependent  Sample ดงัน้ี (ล้วน 
สายยศ & องัคณา สายยศ, 2538) 

𝑡 =  
∑ 𝐷

√𝑁 ∑ 𝐷2 − (∑ 𝐷)2

𝑁 − 1

 

 

            เม่ือ   t      แทน ค่าสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤติ เพื่อทราบความมีนยัส าคญั 

      D     แทน ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

      N     แทน จ านวนคู่ของคะแนน 

     ∑ 𝐷   แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง 

                   ∑ 𝐷2แทน ผลรวมก าลงัสองของผลต่างของคะแนนระหวา่งก่อนและหลงัการทดลอง 



   

บทที ่4 
ผลการด าเนินการวจิัย 

 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และการแปลความหมายจากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากการทดลอง ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
            N   จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 

                  K        จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 

  M       ค่าเฉล่ียของคะแนน 

  M.diff  ค่าเฉล่ียของผลต่างของคะแนน 

  S   ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

  S.diff   ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลต่างคะแนน 

  t          ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t – distribution 

  **       มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาคะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และทดสอบค่า t เปรียบเทียบทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในดา้นการเปรียบ (ขนาด-
รูปร่าง) และการเปรียบเทียบ  (ปริมาณ-จ านวน-น ้ าหนัก) ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวโซลตาน โคดาย โดยเสนอตามล าดบัดงัน้ี 

1. การเปรียบเทียบคะแนนทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดา้นการเปรียบเทียบ (ขนาด-
รูปร่าง) และการเปรียบเทียบ  (ปริมาณ-จ านวน-น ้ าหนัก) ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย 

2. การเปล่ียนแปลงทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดา้นการเปรียบ (ขนาด-รูปร่าง) และ
การเปรียบเทียบ (ปริมาณ-จ านวน-น ้าหนกั) 



  32 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลขอ้มูลในการทดลองคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าทกัษะพื้นฐาน

ด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัในกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการทดสอบทั้ งก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย มาวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทกัษะพื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวยั ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัตาราง 2 
 

ตาราง 2 ตารางการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงั
การจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย 
 

 

จากผลการวิ เคราะห์ตามตาราง  2 พบว่า ค่าเฉ ล่ียของคะแนนทักษะพื้ นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัหลงัจากการจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย ในดา้นการจ าแนก
เปรียบเทียบหลังการทดลอง (ค่าเฉล่ีย 29.64 ) สูงกว่าก่อนการทดลอง (ค่าเฉล่ีย 28.24) และเม่ือ
จ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนดา้นการเปรียบเทียบ (ขนาด-รูปร่าง) หลงัการทดลอง 
(ค่าเฉล่ีย 14.80 ) สูงกว่าก่อนการทดลอง (ค่าเฉล่ีย 14.00) และค่าเฉล่ียของคะแนนด้านการ

ดา้น N K  M S M.diff S.diff t 

 

การจ าแนกเปรียบเทียบ 

 

25 

 

30 

ก่อนการทดลอง 28.24 1.128  

1.400 

 

1.080 

 

6.484** 
หลงัการทดลอง 29.64 0.757 

     

    ขนาด รูปร่าง 

 

25 

 

15 

ก่อนการทดลอง 14.00 0.913  

0.800 

 

0.645 

 

6.197** 
หลงัการทดลอง 14.80 0.500 

     

    ป ริ ม าณ  จ า น ว น 
น ้าหนกั 

 

25 

 

15 

ก่อนการทดลอง 14.24 0.723  

0.600 

 

0.957 

 

3.133** 
หลงัการทดลอง 14.84 0.374 
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เปรียบเทียบ (ปริมาณ-จ านวน-น ้ าหนัก) หลงัการทดลอง (ค่าเฉล่ีย 14.84) สูงกว่าก่อนการทดลอง 
(ค่าเฉล่ีย 14.24) 

จากผลการวิเคราะห์ตามตาราง 2 ยงัพบวา่ ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั
ในดา้นการจ าแนกเปรียบเทียบ หรือจ าแนกเป็นรายด้าน สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงให้เห็นไดว้า่การจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย สามารถพฒันา
ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได ้
 

ตาราง 3 การเปล่ียนแปลงคะแนนทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
 

ดา้น K ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง การเปล่ียนแปลง ร้อยละ 

การจ าแนกเปรียบเทียบ 30 28.24 29.64 1.4 4.96 

    ขนาด รูปร่าง 15 14.00 14.80 0.8 5.71 

    ปริมาณ จ านวน น ้าหนกั 15 14.24 14.84 0.6 4.21 

 

จากผลการวิเคราะห์ตามตาราง 3 พบว่า คะแนนทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวยัหลงัจากการจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจากก่อนการ
ทดลองทั้งโดยรวม (เปล่ียนแปลงร้อยละ 4.96) หรือจ าแนกเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเปรียบเทียบ
ขนาด-รูปร่าง (เปล่ียนแปลงร้อยละ 5.71) และด้านการเปรียบเทียบปริมาณ -จ านวน-น ้ าหนัก 
(เปล่ียนแปลงร้อยละ 4.21) โดยดา้นการเปรียบเทียบ (ขนาด-รูปร่าง) มีการเปล่ียนแปลงของคะแนน
สูงกวา่ดา้นการเปรียบเทียบ (ปริมาณ-จ านวน-น ้าหนกั) 
 



   

บทที ่5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวยัเม่ือไดรั้บการจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย ทั้งน้ีเพื่อจะเป็นประโยชน์และเป็น
แนวทางในการบูรณาการทางการศึกษา ส าหรับครู ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของเด็ก
ปฐมวยั เพื่อส่งเสริมทกัษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

จุดประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิด้านทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดั

ประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย 
 

สมมุติฐานในการศึกษาค้นคว้า 
เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวโคดาย มีผลสัมฤทธ์ิในทกัษะ

พื้นฐานทางดา้นคณิตศาสตร์หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง 
 

ขอบเขตของการวจัิย  
ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นเด็กปฐมวยัชายหญิง อายุระหว่าง 5 – 6 ปี ท่ี
ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นอนุบาลปีท่ี 3 จ านวน 50 คน ของโรงเรียนเพลินพฒันา กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี เป็นเด็กปฐมวยัชายหญิง อายุระหวา่ง 5 – 6 ปี ท่ี

ก าลังศึกษาอยู่ในชั้ นอนุบาลปีท่ี  3 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี  1 ของโรงเรียนเพลินพัฒนา 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 25 คน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้า                  
1. แผนการจดัประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวของโคดาย 
2. แบบทดสอบการวดัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
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วธีิการด าเนินการทดลอง 
การวจิยัคร้ังน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ท าการทดลองเป็นเวลา 

3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วนั วนัละ 1 คร้ัง คร้ังละ 45 นาที ท าการทดลองในช่วงเวลา 13.30 – 14.15 
น. มีล าดบัขั้นตอนในการด าเนินการทดลองดงัน้ี 

1. สร้างความคุน้เคยกบัเด็กในกลุ่มทดลอง 
2. ก่อนการทดลอง วดัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้วยแบบทดสอบวดัทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั จ านวน 2 ชุด 
3. ด าเนินการทดลอง ด้วยแผนการจดัประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวโคดาย เป็น

เวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วนั วนัละ 1 คร้ัง คร้ังละ 45 นาที ท าการทดลองในช่วงเวลา 13.30 – 
14.15 น. ของวนัพุธและศุกร์ 

4. เม่ือด าเนินการไปจนครบ 3 สัปดาห์ ผูว้ิจยัท าการวดัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ดว้ยแบบทดสอบวดัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั จ านวน 2 ชุด  

5. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบไปท าการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลท่ีได ้มาท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. หาค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของทกัษะทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัการทดลองโดย

ใช ้t – test for dependent samples (ลว้น สายยศ & องัคณา สายยศ, 2538) 
 

สรุปผลการวจัิย 
เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย มีทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ทางดา้นการเปรียบ (ขนาด-รูปร่าง) และการเปรียบเทียบ (ปริมาณ-จ านวน-น ้าหนกั) สูง
กวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
 อภิปรายผล 

จากการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อเปรียบเทียบทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บ
การจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย ก่อนและหลงัการทดลอง ผลการวิจยัพบวา่ เด็กปฐมวยัท่ี
ไดรั้บการจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย มีทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทั้งโดยรวม หรือ
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จ าแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการเปรียบเทียบขนาด-รูปร่าง และด้านการเปรียบเทียบปริมาณ-
จ านวน-น ้าหนกั สูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เน่ืองจาก  

1. หลงัจากท่ีได้จากท่ีได้รับการจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย เด็กมีทกัษะทาง
คณิตศาสตร์สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .01 เม่ือเปรียบเทียบกับก่อนการจดัประสบการณ์ 
แสดงให้เห็นไดว้่าการจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย สามารถเพิ่มทกัษะทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวยัได ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ดนตรีส าหรับเด็กตามแนวโคดาย (Kodaly) ซ่ึงมีหลกัการสอน
ดนตรีโดยการจดัล าดบัเน้ือหาและกิจกรรมดนตรีให้สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก โดยมีขั้นตอน
จากง่ายไปหายาก เน้นการสอนร้องเพลงเป็นหลกั โดยมีการจดัสาระดนตรีอยา่งเป็นระบบระเบียบ 
การร้องเพลงเป็นการใช้เสียงท่ีมีอยู่แล้วตามธรรมชาติซ่ึงเด็กคุน้เคยอยู่แลว้ ฝึกควบคู่ กบัการอ่าน
โน้ต จนสามารถอ่านและเขียนโน้ตดนตรีได้ โคดายมีความคิดว่า ดนตรีส าหรับเด็กมีความส าคญั
และตอ้งพฒันาเช่นเดียวกบัภาษา เด็กควรฟังดนตรีก่อนแสดงออกทางการร้องหรือการเล่น และเม่ือ
เด็กมีประสบการณ์เพียงพอก็สามารถฝึกการอ่านและเขียนภาษาดนตรีได ้จะเห็นไดว้า่ การร้องเพลง
จึงเป็นส่ือท่ีสามารถท าให้เด็กเขา้ใจ และเห็นภาพส่ิงต่างๆไดโ้ดยง่าย ดงันั้นการสอดแทรกเน้ือหา
ทางคณิตศาสตร์ลงไปในบทเพลงจึงเป็นการเรียนรู้ทกัษะทางคณิตศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรินธร สิริเตชะ (2550) ท่ีไดท้  าการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบทกัษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวคิดออร์ฟ  ชูคเวิร์ค ท่ีมี
การน าค าง่ายๆมาร้องเล่นประกอบกับจงัหวะ และใช้จงัหวะเป็นส่วนประกอบหลักของดนตรี 
ผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวคิดออร์ฟ ชูคเวิร์คมีทกัษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นการจดัหมวดหมู่ ดา้นการรู้ค่าจ  านวน ดา้นการเปรียบเทียบ ดา้น
อนุกรม สูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2. การร้องแบบซอลฟา ท่ีมีความสูงต ่าของเสียงท าใหเ้กิดจินตภาพตามเน้ือเพลงท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงสอดคล้องกบั วิมลศรี ศุษิลวรณ์ (2549, พฤศจิกายน) ได้
กล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีกบัคณิตศาสตร์ไวว้า่ ความสูง - ต ่าของเสียง (pitch) ท่ีร้อยเรียง
เป็นท านองหลกั (melody) ความสูง – ต ่า น้ีให้จินตภาพของมิติ ดา้นสูง – ต ่า อว้น – ผอม และหนกั 
– เบา ความดงั – เบา (dynamic) ซ่ึงให้จินตภาพของมิติด้านใกล้ – ไกล หรือ ใหญ่ – เล็ก จึงท าให้
เด็กปฐมวยัสามารถเรียนรู้ทกัษะทางคณิตศาสตร์จากการจดักิจกรรมดนตรีตามแนวโคดายไดดี้ 

3. โคดายมีวิธีการใช้สัญลกัษณ์มือในกิจกรรมการสอน และใช้การอ่านโน้ตด้วยระบบ
ซอล–ฟา มีขั้นตอนจากง่ายไปหายาก ซ่ึงสามารถฝึกโสตประสาททางดนตรีผูเ้รียนไดท้ั้งเร่ืองจงัหวะ 
ระดบัเสียง ท านอง และการประสานเสียง และใชร้ะบบสัญลกัษณ์แทนเสียงดนตรีให้เหมาะสมกบั
พฒันาการของเด็ก รวมทั้งการใช้ระบบอ่านโน้ตแบบ ซอล-ฟา โดยให้ตวัโทนิค คือ โด ในบนัได
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เสียงเมเจอร์ และ ลา ในบนัไดเสียงไมเนอร์ เคล่ือนไปตามบนัไดเสียงต่างๆ รวมทั้งสัญญาณมือเพื่อ
ช่วยในการอ่าน ซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหวร่างกายอย่างมีแบบแผน เด็กได้เคล่ือนไหวทั้งตวั ได้ขยบั
เขยื้อนร่างกาย อนัสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็กปฐมวยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรวีร์ อิศ
รางกูร ณ อยุธยา (2549) ท่ีได้ศึกษาผลของการจดักิจกรรมเคล่ีอนไหวและจงัหวะท่ีมีต่อทกัษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดา้นการเปรียบเทียบของเด็กปฐมวยั โดยท าการศึกษาในเด็กปฐมวยั ผล
การศึกษาพบว่า หลงัการสอนกิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะเด็กปฐมวยักลุ่มทดลองมีคะแนน
ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดา้นการเปรียบเทียบสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 และสูงกวา่เด็กปฐมวยักลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

4. นอกจากนั้นการสอนดนตรีโดยเนน้การปฏิบติัดว้ยการจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนว
โคดาย ยงัสร้างความสนุกสนานให้กบัเด็ก เด็กๆสามารถสร้างสรรคเ์น้ือเพลงตามจินตนาการไดเ้อง 
เน่ืองจากวิธีของโคดายเน้นการร้องเพลงเป็นกิจกรรมหลกั การสร้างสรรค์จึงออกมาในรูปของการ
ร้องเช่นกนั โคดายเน้นเสมอว่าการเลือกเพลงมาใช้นั้นควรเป็นเพลงท่ีดี ซ่ึงมีลกัษณะของประโยค
ของเพลงเด่นชดัมีวรรคตอน เม่ือผูเ้รียนเร่ิมเขา้ใจโครงสร้างของเพลง ผูส้อนจึงเร่ิมตน้ฝึกให้ผูเ้รียน
คิดสร้างสรรค์ ประโยคของเพลงต่อจากประโยคท่ีผูส้อนให้ ซ่ึงมีลักษณะของจงัหวะและเป็น
ท านองด้วย ก่อให้เกิดทศันะคติอนัดีในการเรียนคณิตศาสตร์โดยท่ีนักเรียนจะได้รับเน้ือหาทาง
คณิตศาสตร์ไปโดยไม่รู้ตัว โดยท่ีไม่รู้สึกถึงการบังคับ ท าให้การจดัการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อนัเป็นการเสริมสร้างนกัเรียนใหมี้ความใฝ่รู้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมส าหรับคณิตศาสตร์ขั้น
สูงต่อไป เช่นเดียวกบัจุดประสงค์เบ้ืองตน้ของการศึกษาดนตรีตามทศันะของคาร์ล ออร์ฟ คือ การ
พฒันาความคิดสร้างสรรคข์องเด็ก โดยเด็กจะสามารถแต่งเพลงของเขาควบคู่ไปกบัการท ากิจกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์จะอยูใ่นรูปแบบของการ Improvisation โดยการใช้กิจกรรมเคล่ือนไหว ค าพูด 
การใชร่้างกายท าจงัหวะ การร้องเพลง การบรรเลงเคร่ืองดนตรีทั้งท่ีท านองไดแ้ละไม่ได ้ท าให้เด็กมี
ความกระตือรือร้น เกิดความรัก ความมุ่งมัน่ ในการเรียนรู้ทกัษะคณิตศาสตร์มากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั เยาวพา เดชะคุปต์ (2540) ท่ีกล่าววา่ ดนตรีจะเป็นส่ือในการส่ือสารของเด็กปฐมวยัเพื่อให้ผูค้น
และเด็กอ่ืนๆเข้าใจเขา ประสบการณ์ทางดนตรีควรให้เด็กสนุกสนาน เพลิดเพลินและเกิด
สุนทรียภาพ ลดอารมณ์กลวัและอารมณ์เครียด 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. เด็กควรมีความคุน้เคยกบัผูส้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงออก เพราะฉะนั้น

ผูส้อนควรท าความรู้จกัคุน้เคยกบัเด็กก่อนเร่ิมกิจกรรม 



  38 

2. ก่อนการปฏิบัติกิจกรรมควรให้เด็กเกิดสมาธิ การจัดกิจกรรมควรเร่ิมต้นท่ีการฟัง 
เพื่อใหเ้ด็กปฎิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามจงัหวะ-ท านอง 

3. ผูส้อนควรท าความเขา้ใจกบัแผนการสอนและเพลงท่ีใชใ้นการสอน จนสามารถขบัร้อง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพื่อความราบร่ืนในการจดักิจกรรม 

4. ในการจดักิจกรรมควรมีเคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐานของระดบัเสียง 
5. เน้ือหาของบทเพลงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมเพื่อให้เด็กมีความรู้สึกถึงการ

เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม และส่งเสริมทางดา้นความคิดและจินตนาการ 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิย 
1. ควรมีการศึกษาการจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดายท่ีมีผลต่อทกัษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ดา้นอ่ืนๆของเด็กปฐมวยั เช่น ดา้นการจดัหมวดหมู่ ดา้นการรู้ค่า 1-10 ดา้นอนุกรม เป็น
ตน้  

2. ควรมีการศึกษาการจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดายท่ีมีผลต่อทกัษะการเรียนรู้
อ่ืนๆของเด็กปฐมวยั เช่น ทกัษะทางดา้นภาษา เป็นตน้ 

3. ควรมีการศึกษาการท าคู่มือการจดักิจกรรมตามแนวโคดายเพื่อเป็นแนวทางส าหรับ
การศึกษาในรายวชิาอ่ืน และในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนไป 

4. ควรมีการศึกษาการจดักิจกรรมดนตรีตามแนวโคดายเพื่อช่วยบ าบดัเด็กพิเศษ 
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กศ.ม.(การศึกษาปฐมวยั)กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  
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ภาคผนวก 
  

 

 

 



   

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
                     คู่มือการใช้แบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ของเด็กปฐมวยั (อายุ 5-6 ปี) 

                       ตัวอย่างแบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ของเด็กปฐมวยั (อายุ 5-6 ปี) 
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ขั้นตอนการใช้แบบทดสอบทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 

ค าช้ีแจง 

1. แบบทดสอบชุดน้ีเป็นแบบทดสอบท่ีใช้เพื่อวดัทกัษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั
ระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี 3 (5-6 ปี) ดา้นการเปรียบเทียบขนาด รูปร่าง ปริมาณ จ านวน น ้าหนกั  

2. ในการด าเนินการทดสอบ จะมีผูด้  าเนินการทดสอบจ านวน 1 คน และผูช่้วยด าเนินการ
ทดสอบจ านวน1 คน เพื่อก ากับดูแลให้ผู ้รับการทดสอบสามารถปฎิบัติตามจุดประสงค์ของ
แบบทดสอบไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

3. แบบทดสอบมีจ านวน 2 ชุด เป็นแบบทดสอบในลกัษณะของรูปภาพท่ีมี 3 ตวัเลือก โดย
ใหผู้ไ้ดรั้บการทดสอบท าเคร่ืองหมาย (x) ทบัรูปภาพท่ีถูกตอ้งท่ีสุดตามค าสั่งของแบบทดสอบ 
 

ค าแนะน าในการใชแ้บบทดสอบ 

1. ลกัษณะทัว่ไปของแบบทดสอบ 
แบบทดสอบน้ีเป็นแบบทดสอบวดัความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั 

แบ่งเป็น 2 ชุดดงัน้ี  
ชุดท่ี 1 การเปรียบเทียบขนาด รูปร่าง                 จ านวน 15 ขอ้ 
ชุดท่ี 2 การเปรียบเทียบปริมาณ จ านวน น ้าหนกั           จ านวน 15 ขอ้ 

2. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการทดสอบ 
แบบทดสอบน้ีใช้เวลาในการท าขอ้สอบประมาณ 1-2 นาทีในแต่ละขอ้ โดยครูผูท้  า

การทดสอบจะเป็นผูอ่้านค าถามในแต่ละขอ้ให้เด็กฟัง เม่ือพิจารณาวา่เด็กตอบค าถามเสร็จหมดทุก
คนแลว้ จึงอ่านค าถามในขอ้ถดัไป 

3. การตรวจใหค้ะแนน 
3.1 ขอ้ท่ีกากบาทค าตอบท่ีถูกตอ้ง ให้ 1 คะแนน 
3.2 ขอ้ท่ีกากบาทค าตอบท่ีผิด ไม่ไดก้ากบาท หรือกากบาทมากกว่า 1 ตวัเลือกให้ 0 

คะแนน 
4. การเตรียมการก่อนสอบ 

4.1 สถานท่ีสอบ สถานท่ีสอบควรมีสภาพเป็นห้องเรียน มีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 
ปราศจากส่ิงรบกวนจากภายในและภายนอกหอ้ง มีโตะ๊เกา้อ้ีท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บการทดสอบ 
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4.2 ครูผูด้  าเนินการทดสอบจะเป็นผูอ่้านค าสั่งให้ผูไ้ดรั้บการทดสอบฟังจนเกิดความ
เขา้ใจ และสามารถปฎิบติัตามไดถู้กตอ้ง ครูผูท้  าการทดสอบจึงตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจคู่มือเป็น
อยา่งดี เพื่อใหส้ามารถปฎิบติัตามขั้นตอนในการด าเนินการทดสอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.3 อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใชป้ระกอบการทดสอบมีดงัน้ี 
4.3.1 ดินสอด า เป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการท าเคร่ืองหมายในแบบทดสอบ ตอ้งมี

จ านวนเพียงพอกบัผูไ้ดรั้บการทดสอบ และควรมีส ารองไวจ้  านวนหน่ึง 
4.3.2 นาฬิกาท่ีสามารถจบัเวลาไดอ้ยา่งเท่ียงตรง 1 เรือน 

4.4 ผูรั้บการทดสอบ 
4.4.1 ก่อนการด าเนินการทดสอบควรให้ผูไ้ด้รับการทดสอบท าธุระส่วนตวั ให้

เรียบร้อยเพื่อการทดสอบจะไดเ้กิดความต่อเน่ือง 
4.4.2 เม่ือผูรั้บการทดสอบเขา้มาถึงสถานท่ีส าหรับการทดสอบ ควรพูดคุยสร้าง

ความคุน้เคยกบัผูรั้บการทดสอบ เม่ือพิจารณาวา่ผูรั้บการทดสอบมีความพร้อมจึงค่อยเร่ิมด าเนินการ
ทดสอบ 

5. ขอ้ปฏิบติัในการทดสอบ 
5.1 ในการอ่านค าสั่งให้ผูรั้บการทดสอบปฎิบติัตามในแต่ละขอ้ ผูด้  าเนินการทดสอบ

ตอ้งอ่านค าสั่งให้ชัดเจนให้ผูรั้บการทดสอบได้ยินอย่างทัว่ถึงและพิจารณาว่าผูรั้บการทดสอบมี
ความเขา้ใจจึงออกค าสั่งใหผู้รั้บการทดสอบเร่ิมลงมือท าแบบทดสอบ 

5.2 เม่ือด าเนินการทดสอบเสร็จในแต่ละชุด ผูท้  าการทดสอบตอ้งให้ผูรั้บการทดสอบ
พกัเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ 5 นาที หรือจนพิจารณาวา่ผูรั้บการทดสอบมีความพร้อมท่ีจะเร่ิมแบบทดสอบ
ต่อไปได ้และอนุญาตใหผู้รั้บการทดสอบท าธุระส่วนตวั เช่น ด่ืมน ้าหรือเขา้หอ้งน ้าได ้

5.3 ในขณะท่ีท าการทดสอบผูช่้วยผูด้  าเนินการทดสอบตอ้งดูแลให้แบบทดสอบอยูใ่น
สภาพสมบูรณ์ ดินสอด าของผูรั้บการทดสอบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสามารถท าเคร่ืองหมายบน
แบบทดสอบไดอ้ยา่งชดัเจน 

5.4 ในการท าแบบทดสอบในแต่ละชุดผูด้  าเนินการทดสอบตอ้งสร้างแรงจูงใจเพื่อให้
ผูรั้บการทดสอบเกิดความตั้งใจและมีความสนใจในการท าแบบทดสอบ ควรพูดคุยเป็นระยะเพื่อ
ไม่ใหผู้รั้บการทดสอบเกิดความเครียด 

5.5 ในการทดสอบในแต่ละคร้ังผูด้  าเนินการทดสอบไม่ควรใช้ระยะเวลาในการ
ทดสอบนานเกินไป โดยไม่ควรท าการทดสอบติดต่อกนันานเกิน 45 นาที 
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ตัวอย่างแบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ด้านการเปรียบเทยีบขนาด 
รูปร่าง (ใหญ่-เล็ก, สูง-เตีย้, ส้ัน-ยาว) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – สกุล …………………………………………………………………………………….. 

ช้ันอนุบาลปีที ่3  

โรงเรียน…………………………………………………………………………..…………… 

ผู้ด าเนินการทดสอบ…………………………………………………………….…………...… 
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ขอ้ 1 เขียน x ทบัภาพท่ีสูงท่ีสุด 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ 2 เขียน x ทบัภาพท่ีเต้ียท่ีสุด 
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ขอ้ 3 เขียน x ทบัภาพท่ีสูงท่ีสุด 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ 4 เขียน x ทบัภาพท่ีเต้ียท่ีสุด 
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ตัวอย่างแบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ด้านการเปรียบเทยีบ 

ปริมาณ จ านวน น า้หนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – สกุล …………………………………………………………………………………… 

ช้ันอนุบาลปีที ่3  

โรงเรียน……………………………………………………………………………………... 

ผู้ด าเนินการทดสอบ…………………………………………………………….…………. 

                                

 

 

 

            



  
 

51 

ขอ้ 1 เขียน x ทบัภาพท่ีมีน ้าหนกันอ้ยท่ีสุด  

                           

 

                     

 

 

 

 

 

ขอ้ 2 เขียน x ทบัภาพท่ีมีน ้าหนกัมากท่ีสุด 
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ขอ้ 3 เขียน x ทบัภาพท่ีมีน ้าหนกันอ้ยท่ีสุด 
         

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ 4 เขียน x ทบัภาพท่ีมีน ้าหนกัมากท่ีสุด 

 

                   

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แผนการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนว โซลตาล โคดาย 
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แผนการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย 

การจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย โดยมีผูว้ิจยัเป็นผูจ้ดักิจกรรม โดยจดักิจกรรม
ดนตรีตามแนวโคดาย ให้กบัเด็กสัปดาห์ละ 2 วนั คือ ในวนัพุธและศุกร์ เวลา 13.30 – 14.15 น. โดย
ใช้เวลาทั้ งส้ิน  3 สัปดาห์ รวม 6 กิจกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ดา้นการเปรียบเทียบ(ขนาด รูปร่าง ปริมาณ จ านวน น ้าหนกั) 

ลกัษณะของกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีเน้นการปฏิบติั โดยเน้นไปท่ีการผสานกิจกรรมทาง
ดนตรีกบัเน้ือหาทางคณิตศาสตร์เขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

การพูดถาม-ตอบ และแสดงความคิดเห็นระหวา่งผูจ้ดักิจกรรมและเด็ก 
การเคล่ือนไหวร่างกายตามจงัหวะดนตรี 
การใชส้ัญญาณมือตามเทคนิคของโคดาย 

การจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดายจะเป็นการบูรณาการสาระการเรียนรู้ทางดา้น
ดนตรีและคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันโดยอาศัยกิจกรรมดังกล่าว โดยการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยต้อง
การศึกษาความสัมพนัธ์ของการจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดายและทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดมี้การศึกษาแนวคิดและหลกัการจากเอกสารต่างๆ ในเน้ือหาทางดา้นดนตรี
และคณิตศาสตร์ ท าให้มีความเขา้ใจในพฒันาการของเด็กปฐมวยัและจิตวิทยาพฒันาการเพื่อน ามา
สร้างแผนการจดักิจกรรมท่ีมีการบูรณาการเน้ือหาทางคณิตศาสตร์และดนตรีใหมี้ความสัมพนัธ์และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของเด็ก 
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แผนการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย 

กจิกรรม “ช้างตัวใหญ่กระต่ายตัวเลก็” 

เน้ือหาทางคณติศาสตร์ การเรียนรู้เก่ียวกบัขนาด-รูปร่าง(ใหญ่-เล็ก) 

จุดประสงค์การเรียนรู้    1. เด็กสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของกิจกรรมไดถู้กตอ้ง 

                                          2. สามารถเปรียบเทียบขนาดรูปร่างของวตัถุ ไดแ้ก่ สัตวแ์ละส่ิงของ
ได ้

     3. เด็กสามารถเกิดจินตนาการและความเขา้ใจผา่นการขบัร้องเพลงท่ีมี 
         เน้ือหาทางคณิตศาสตร์ได ้

     4. เด็กสามารถขบัร้องโดยใชเ้สียงและจงัหวะท่ีถูกตอ้งได ้

ส่ือ อุปกรณ์ 

 1. เพลง “ชา้งตวัใหญ่กระต่ายตวัเล็ก”  

 
  

 2. กีตา้ร์โปร่ง 

 3. อุปกรณ์ขยายเสียงกีตา้ร์โปร่ง 

 4. CAPO เพื่อเปล่ียนระดบัเสียงของกีตา้ร์โปร่งใหเ้หมาะสมกบัระดบัเสียงร้องของเด็ก 

การด าเนินการ 

 1. คุณครูรวมความสนใจของเด็กมาท่ีคุณครูและเร่ิมร้องเพลงให้เด็กฟังก่อนโดยให้เด็ก
ปรบมือตามจงัหวะท่ีก าหนดใหถู้กตอ้ง 
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 2. เด็กและคุณครูร่วมกนัร้องเพลงโดยใชกี้ตา้ร์โปร่งเล่นคอร์ดเพื่อให้เด็กร้องเพลงไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งตามระดบัเสียงท่ีก าหนดโดยท่ีจะตอ้งมีระดบัเสียงท่ีถูกตอ้งตามเสียงประสานโดยเร่ิมจาก
การร้องโดยใชร้ะบบซอลฟา จนเด็กสามารถจดจ าท านองและระดบัเสียงไดจึ้งเร่ิมตน้ร้องเพลงโดยมี
เน้ือเพลงประกอบ 

 3. ในขณะท่ีร้องเพลงให้เด็กจินตนาการตามเน้ือเพลงท่ีบอกถึงขนาดของสัตว์ตามเน้ือ
เพลง 

 4. ให้เด็กเปล่ียนชนิดของสัตว์ในเน้ือเพลงตามท่ีตวัเองช่ืนชอบโดยท่ีระดับเสียงและ
จงัหวะจะตอ้งเขา้กนัไดก้บับทเพลง(ใหคุ้ณครูพิจารณาตามสมควร) 

การประเมินผล 

 1. การร้องเพลงและความเขา้ใจในการเปรียบเทียบ(ขนาด-รูปร่าง) ของสัตวท่ี์เป็นเน้ือหา
ในบทเพลง  

 2. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 3. สังเกตการร้องเพลงท่ีถูกตอ้งตามจงัหวะท านองและระดบัเสียง 
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แผนการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย 

กจิกรรม “ยีราฟกบัม้าลาย” 

เน้ือหาทางคณติศาสตร์ การเรียนรู้เก่ียวกบัขนาด-รูปร่าง(สูง-เต้ีย) 

จุดประสงค์การเรียนรู้          1. เด็กสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของกิจกรรมไดถู้กตอ้ง 

                                          2. สามารถเปรียบเทียบขนาดรูปร่างของวตัถุ ไดแ้ก่ สัตวแ์ละ 
                       ส่ิงของได ้

                                         3. เด็กสามารถเกิดจินตนาการและความเขา้ใจผา่นการขบัร้องเพลงท่ีมี
         เน้ือหาทางคณิตศาสตร์ได ้

     4. เด็กสามารถขบัร้องโดยใชเ้สียงและจงัหวะท่ีถูกตอ้งได ้

ส่ือ อุปกรณ์ 

 1. เพลง “ยรีาฟกบัมา้ลาย”  

 
 

 2. กีตา้ร์โปร่ง 

 3. อุปกรณ์ขยายเสียงกีตา้ร์โปร่ง 

 4. CAPO เพื่อเปล่ียนระดบัเสียงของกีตา้ร์โปร่งใหเ้หมาะสมกบัระดบัเสียงร้องของเด็ก 

การด าเนินการ 

 1. ครูรวมความสนใจของเด็กมาท่ีครูและเร่ิมร้องเพลงให้เด็กฟังก่อนโดยให้เด็กปรบมือ
ตามจงัหวะท่ีก าหนดใหถู้กตอ้ง 
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 2. เด็กและครูร่วมกนัร้องเพลงโดยใช้กีตา้ร์โปร่งเล่นคอร์ดเพื่อให้เด็กร้องเพลงได้อย่าง
ถูกตอ้งตามระดบัเสียงท่ีก าหนดโดยท่ีจะตอ้งมีระดบัเสียงท่ีถูกตอ้งตามเสียงประสานโดยเร่ิมจาก
การร้องโดยใชร้ะบบซอลฟา จนเด็กสามารถจดจ าท านองและระดบัเสียงไดจึ้งเร่ิมตน้ร้องเพลงโดยมี
เน้ือเพลงประกอบ 

 3. ในขณะท่ีร้องเพลงใหเ้ด็กจินตนาการตามเน้ือเพลงท่ีบอกถึงความสูงเต้ียของสัตว ์

การประเมินผล 

 1. การร้องเพลงและความเขา้ใจในการเปรียบเทียบ(ขนาด-รูปร่าง) ของสัตวไ์ด ้

 2. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 3. สังเกตการร้องเพลงท่ีถูกตอ้งตามจงัหวะท านองและระดบัเสียง 
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แผนการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย 

กจิกรรม “นาฬิกาของฉัน” 

เน้ือหาทางคณติศาสตร์ การเรียนรู้เก่ียวกบัขนาด-รูปร่าง(สั้น-ยาว) 

จุดประสงค์การเรียนรู้          1. เด็กสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของกิจกรรมไดถู้กตอ้ง 

                                          2. สามารถเปรียบเทียบขนาดรูปร่างของวตัถุ ไดแ้ก่ สัตวแ์ละส่ิงของ
ได ้

                                          3. เด็กสามารถเกิดจินตนาการและความเขา้ใจผา่นการขบัร้องเพลงท่ีมี
         เน้ือหาทางคณิตศาสตร์ได ้

     4. เด็กสามารถขบัร้องโดยใชเ้สียงและจงัหวะท่ีถูกตอ้งได ้

ส่ือ อุปกรณ์ 

 1. เพลง “นาฬิกาของฉนั”  

 
 

 2. นาฬิกา 1 เรือน 

 3. กีตา้ร์โปร่ง 

 4. อุปกรณ์ขยายเสียงกีตา้ร์โปร่ง 

 5. CAPO เพื่อเปล่ียนระดบัเสียงของกีตา้ร์โปร่งใหเ้หมาะสมกบัระดบัเสียงร้องของเด็ก 

การด าเนินการ 

 1. ครูรวมความสนใจของเด็กมาท่ีครูและเร่ิมร้องเพลงให้เด็กฟังก่อนโดยให้เด็กปรบมือ
ตามจงัหวะท่ีก าหนดใหถู้กตอ้ง 

 2. เด็กและครูร่วมกนัร้องเพลงโดยใช้กีตา้ร์โปร่งเล่นคอร์ดเพื่อให้เด็กร้องเพลงได้อย่าง
ถูกตอ้งตามระดบัเสียงท่ีก าหนดโดยท่ีจะตอ้งมีระดบัเสียงท่ีถูกตอ้งตามเสียงประสานโดยเร่ิมจาก
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การร้องโดยใชร้ะบบซอลฟา จนเด็กสามารถจดจ าท านองและระดบัเสียงไดจึ้งเร่ิมตน้ร้องเพลงโดยมี
เน้ือเพลงประกอบ 

 3. ในขณะท่ีร้องเพลงให้เด็กจินตนาการตามเน้ือเพลงท่ีบอกถึงความสั้ นยาวของเข็ม
นาฬิกาโดยคุณครูใชน้าฬิกาเป็นส่ือในการสอนดว้ย 

การประเมินผล 

 1. การร้องเพลงและความเขา้ใจในการเปรียบเทียบ(ขนาด-รูปร่าง) ของเขม็นาฬิกาได ้

 2. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 3. สังเกตการร้องเพลงท่ีถูกตอ้งตามจงัหวะท านองและระดบัเสียง 
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แผนการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย 

กจิกรรม “องุ่น-ส้ม-แตงโม” 

เน้ือหาทางคณติศาสตร์ การเรียนรู้เก่ียวกบัปริมาณ-จ านวน-น ้าหนกั 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เด็กสามารถปฎิบติัตามเง่ือนไขของกิจกรรมไดถู้กตอ้ง 

     2. เด็กสามารถเปรียบเทียบปริมาณ จ านวน น ้าหนกัของส่ิงต่างๆท่ีอยู ่
         รอบตวัได ้

     3. เด็กสามารถร้องเพลงไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและท านอง 

     4. เด็กเกิดจินตนาการอยา่งมีสุนทรียภาพผา่นบทเพลงและท่าทางใน 
         กิจกรรม 

ส่ือ อุปกรณ์  

 1. เพลง “องุ่น-ส้ม-แตงโม” 

 
  

           2. กีตา้ร์โปร่ง 

 3. อุปกรณ์ขยายเสียงกีตา้ร์โปร่ง 

 4. CAPO เพื่อเปล่ียนระดบัเสียงของกีตา้ร์โปร่งใหเ้หมาะสมกบัระดบัเสียงร้องของเด็ก 

การด าเนินการ 

 1. ครูรวมความสนใจของเด็กมาท่ีครูและเร่ิมร้องเพลงให้เด็กฟังก่อนโดยให้เด็กปรบมือ
ตามจงัหวะท่ีก าหนดใหถู้กตอ้ง 

 2. เด็กและครูร่วมกนัร้องเพลงโดยใช้กีตา้ร์โปร่งเล่นคอร์ดเพื่อให้เด็กร้องเพลงได้อย่าง
ถูกตอ้งตามระดบัเสียงท่ีก าหนดโดยท่ีจะตอ้งมีระดบัเสียงท่ีถูกตอ้งตามเสียงประสานโดยเร่ิมจาก
การร้องโดยใชร้ะบบซอลฟา จนเด็กสามารถจดจ าท านองและระดบัเสียงไดจึ้งเร่ิมตน้ร้องเพลงโดยมี
เน้ือเพลงประกอบ 
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 3. ในขณะท่ีร้องเพลงให้เด็กจินตนาการตามเน้ือเพลงท่ีบอกถึงน ้ าหนกัของผลไมต้ามเน้ือ
เพลงพร้อมทั้งท าท่าทางประกอบตามเน้ือเพลง 

 4. ให้เด็กเปล่ียนชนิดของผลไม้ในเน้ือเพลงตามท่ีตวัเองช่ืนชอบโดยท่ีระดับเสียงและ
จงัหวะจะตอ้งเขา้กนัไดก้บับทเพลง(ใหคุ้ณครูพิจารณาตามสมควร) 

การประเมินผล 

 1. การร้องเพลงและความเขา้ใจในการเปรียบเทียบ(น ้าหนกั)ของผลไมท่ี้เป็นเน้ือหาในบท
เพลง  

 2. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 3. สังเกตการร้องเพลงท่ีถูกตอ้งตามจงัหวะท านองและระดบัเสียง 

 4. สังเกตจากการแสดงท่าทางต่างๆตามจงัหวะและเง่ือนไข 
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แผนการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย 

กจิกรรม “ลูกช้างกบัเป็ดน้อย” 

เน้ือหาทางคณติศาสตร์ การเรียนรู้เก่ียวกบัปริมาณ-จ านวน-น ้าหนกั 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เด็กสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของกิจกรรมไดถู้กตอ้ง 

     2. เด็กสามารถเปรียบเทียบปริมาณ จ านวน น ้าหนกัของส่ิงต่างๆท่ีอยู ่
         รอบตวัได ้

     3. เด็กสามารถร้องเพลงไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและท านอง 

     4. เด็กเกิดจินตนาการอยา่งมีสุนทรียภาพผา่นบทเพลงในกิจกรรม 

ส่ือ อุปกรณ์  

 1. เพลง “ลูกชา้งกบัเป็ดนอ้ย” 

 
  

           2. กีตา้ร์โปร่ง 

 3. อุปกรณ์ขยายเสียงกีตา้ร์โปร่ง 

 4. CAPO เพื่อเปล่ียนระดบัเสียงของกีตา้ร์โปร่งใหเ้หมาะสมกบัระดบัเสียงร้องของเด็ก 

การด าเนินการ 

 1. ครูรวมความสนใจของเด็กมาท่ีครูและเร่ิมร้องเพลงให้เด็กฟังก่อนโดยให้เด็กปรบมือ
ตามจงัหวะท่ีก าหนดใหถู้กตอ้ง 

 2. เด็กและครูร่วมกนัร้องเพลงโดยใช้กีตา้ร์โปร่งเล่นคอร์ดเพื่อให้เด็กร้องเพลงได้อย่าง
ถูกตอ้งตามระดบัเสียงท่ีก าหนดโดยท่ีจะตอ้งมีระดบัเสียงท่ีถูกตอ้งตามเสียงประสานโดยเร่ิมจาก
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การร้องโดยใชร้ะบบซอลฟา จนเด็กสามารถจดจ าท านองและระดบัเสียงไดจึ้งเร่ิมตน้ร้องเพลงโดยมี
เน้ือเพลงประกอบ 

 3. ในขณะท่ีร้องเพลงให้เด็กจินตนาการตามเน้ือเพลงท่ีบอกถึงจ านวนของสัตวต์ามเน้ือ
เพลง 

 4. ให้เด็กเปล่ียนชนิดของสัตว์ในเน้ือเพลงตามท่ีตวัเองช่ืนชอบโดยท่ีระดับเสียงและ
จงัหวะจะตอ้งเขา้กนัไดก้บับทเพลง(ใหคุ้ณครูพิจารณาตามสมควร) 

การประเมินผล 

 1. การร้องเพลงและความเขา้ใจในการเปรียบเทียบ(จ านวน)ของสัตวท่ี์เป็นเน้ือหาในบท
เพลง  

 2. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 3. สังเกตการร้องเพลงท่ีถูกตอ้งตามจงัหวะท านองและระดบัเสียง 
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แผนการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย 

กจิกรรม “นม 1 ขวด” 

เน้ือหาทางคณติศาสตร์ การเรียนรู้เก่ียวกบัปริมาณ-จ านวน-น ้าหนกั 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เด็กสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของกิจกรรมไดถู้กตอ้ง 

     2. เด็กสามารถเปรียบเทียบปริมาณ จ านวน น ้าหนกัของส่ิงต่างๆท่ีอยู ่
         รอบตวัได ้

     3. เด็กสามารถร้องเพลงไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและท านอง 

     4. เด็กเกิดจินตนาการอยา่งมีสุนทรียภาพผา่นบทเพลงในกิจกรรม 

ส่ือ อุปกรณ์  

 1. เพลง “นม 1 ขวด” 

 
  

           2. กีตา้ร์โปร่ง 

 3. อุปกรณ์ขยายเสียงกีตา้ร์โปร่ง 

 4. CAPO เพื่อเปล่ียนระดบัเสียงของกีตา้ร์โปร่งใหเ้หมาะสมกบัระดบัเสียงร้องของเด็ก 

การด าเนินการ 

 1. ครูรวมความสนใจของเด็กมาท่ีครูและเร่ิมร้องเพลงให้เด็กฟังก่อนโดยให้เด็กปรบมือ
ตามจงัหวะท่ีก าหนดใหถู้กตอ้ง 

 2. เด็กและครูร่วมกนัร้องเพลงโดยใช้กีตา้ร์โปร่งเล่นคอร์ดเพื่อให้เด็กร้องเพลงได้อย่าง
ถูกตอ้งตามระดบัเสียงท่ีก าหนดโดยท่ีจะตอ้งมีระดบัเสียงท่ีถูกตอ้งตามเสียงประสานโดยเร่ิมจาก
การร้องโดยใชร้ะบบซอลฟา จนเด็กสามารถจดจ าท านองและระดบัเสียงไดจึ้งเร่ิมตน้ร้องเพลงโดยมี
เน้ือเพลงประกอบ 
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 3. ในขณะท่ีร้องเพลงให้เด็กจินตนาการตามเน้ือเพลงท่ีบอกถึงปริมาณของนมตามเน้ือ
เพลง 

 4. ให้เด็กเปล่ียนชนิดของภาชนะท่ีบรรจุนมในเน้ือเพลงตามท่ีตวัเองช่ืนชอบโดยท่ีระดบั
เสียงและจงัหวะจะตอ้งเขา้กนัไดก้บับทเพลง(ใหคุ้ณครูพิจารณาตามสมควร) 

การประเมินผล 

 1. การร้องเพลงและความเขา้ใจในการเปรียบเทียบ(ปริมาณ)ของนมท่ีเป็นเน้ือหาในบท
เพลง  

 2. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 3. สังเกตการร้องเพลงท่ีถูกตอ้งตามจงัหวะท านองและระดบัเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบประเมนิแผนการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย 

แบบประเมนิค่าความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหาโดยหาจากดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC)ของแบบทดสอบ 

ผลการประเมนิแผนการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย 

ผลการประเมนิค่าความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของแบบทดสอบ 
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แบบประเมนิการจัดประสบการณ์ ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 

การพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที ่3 

โดยการจัดประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวโคดาย 

 

ค าช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน ซ่ึงมี 5 ระดบั คือ  

  เหมาะสมมากท่ีสุด  5  คะแนน  

  เหมาะสมมาก   4  คะแนน 

   เหมาะสมปานกลาง  3  คะแนน  

  เหมาะสมนอ้ย   2  คะแนน 

   เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด  1  คะแนน  

 

รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. สาระส าคญั 

   1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในหลกัสูตร    

   1.2 มีประโยชน์ต่อชีวติประจ าวนั   

   1.3 เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน    

   1.4 มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย    

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

   2.1 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ (เน้ือหา) 

   2.2 ขอ้ความชดัเจน เขา้ใจง่าย    

   2.3 เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน    

3. สาระการเรียนรู้ (เน้ือหา) 
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รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

   3.1 มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย    

   3.2 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียน    

   3.3 เหมาะสมกบัระดบัชั้นของผูเ้รียน    

   3.4 เหมาะสมกบัเวลาเรียน    

4. การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

   4.1 เร้าความสนใจ    

   4.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ (เน้ือหา)  

   4.3 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้    

   4.4 เหมาะสมกบัเวลาท่ีสอน    

   4.5 เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน    

   4.6 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม    

5. ส่ือการเรียนการสอน 

   5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้    

   5.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ (เน้ือหา)   

   5.3 เร้าความสนใจของผูเ้รียน    

   5.4 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการใช ้   

   5.5 ช่วยประหยดัเวลาในการสอน    

   5.6 เหมาะสมกบัระดบัชั้นและวยัของผูเ้รียน    

6. การวดัและประเมินผล 

   6.1 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ (เน้ือหา)    

   6.2 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้    
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ขอ้เสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

      (ลงช่ือ) ..............................................................  ผูเ้ช่ียวชาญ           
       (.......................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

   6.3 การวดัท่ีระบุไว ้สามารถประเมินได ้   

   6.4 ใชเ้คร่ืองมือวดัไดเ้หมาะสม 
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แบบประเมินแบบทดสอบทกัษะทางคณติศาสตร์ ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 

 

ค าช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

 ใหค้ะแนน + 1 เม่ือแน่ใจวา่แบบทดสอบนั้นวดัตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 ใหค้ะแนน    0 เม่ือไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบนั้นวดัตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

                ใหค้ะแนน  - 1 เม่ือแน่ใจวา่แบบทดสอบนั้นไม่วดัตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 

แบบทดสอบชุดที ่1 (ดา้นการเปรียบเทียบขนาด รูปร่าง) 

 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้สอบ คะแนนการพิจารณา 

+ 1 0 - 1 

 

 

   สามารถเปรียบเทียบความสูงได ้

ขอ้ท่ี 1    

ขอ้ท่ี 2    

ขอ้ท่ี 3    

ขอ้ท่ี 4    

ขอ้ท่ี 5    

 

 

   สามารถเปรียบเทียบขนาดได ้

ขอ้ท่ี 6    

ขอ้ท่ึ 7    

ขอ้ท่ี 8    

ขอ้ท่ี 9    

ขอ้ท่ี 10    
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จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้สอบ คะแนนการพิจารณา 

+ 1 0 - 1 

 

 

   สามารถเปรียบเทียบความยาวได ้

ขอ้ท่ี 11    

ขอ้ท่ี 12    

ขอ้ท่ี 13    

ขอ้ท่ี 14    

ขอ้ท่ี 15    

 

 

แบบทดสอบชุดที ่2 (ดา้นการเปรียบเทียบปริมาณ จ านวน น ้าหนกั) 

 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้สอบ คะแนนการพิจารณา 

+ 1 0 - 1 

 

 

   สามารถเปรียบเทียบน ้าหนกัได ้

ขอ้ท่ี 1    

ขอ้ท่ี 2    

ขอ้ท่ี 3    

ขอ้ท่ี 4    

ขอ้ท่ี 5    

 

 

   สามารถเปรียบเทียบจ านวนได ้

ขอ้ท่ี 6    

ขอ้ท่ึ 7    

ขอ้ท่ี 8    

ขอ้ท่ี 9    

ขอ้ท่ี 10    
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ขอ้เสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

    

      (ลงช่ือ) ............................................................ ผูเ้ช่ียวชาญ                        
              (.......................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้สอบ คะแนนการพิจารณา 

+ 1 0 - 1 

 

 

   สามารถเปรียบเทียบปริมาณได ้

ขอ้ท่ี 11    

ขอ้ท่ี 12    

ขอ้ท่ี 13    

ขอ้ท่ี 14    

ขอ้ท่ี 15    
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ตาราง ตวัอยา่งผลการประเมินแผนการจดัประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย ของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 
ท่าน 

 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย แปลผล 

1. สาระส าคญั 

   1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในหลกัสูตร    

   1.2 มีประโยชน์ต่อชีวติประจ าวนั    

   1.3 เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน    

   1.4 มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย    

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

   2.1 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ (เน้ือหา)    

   2.2 ขอ้ความชดัเจน เขา้ใจง่าย    

   2.3 เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน  

3. สาระการเรียนรู้ (เน้ือหา) 

   3.1 มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย    

   3.2 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียน    

   3.3 เหมาะสมกบัระดบัชั้นของผูเ้รียน   

   3.4 เหมาะสมกบัเวลาเรียน   

 

3.67 

4.67 

3.67 

3.67 

 

3.67 

3.67 

3.67 

 

3.67 

4.33 

3.67 

3.67 

 

เหมาะสมมาก 

เหมาะสมมากท่ีสุด 

เหมาะสมมาก 

เหมาะสมมาก 

 

เหมาะสมมาก 

เหมาะสมมาก 

เหมาะสมมาก 

 

เหมาะสมมาก 

เหมาะสมมาก 

เหมาะสมมาก 

เหมาะสมมาก 

 

 

 

 

 

 



  
 

75 

ตาราง ตวัอยา่งผลการประเมินค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของแบบทดสอบ ของผูเ้ช่ียวชาญ
ทั้ง 3ท่าน 

 

แบบทดสอบชุดที ่1 (ดา้นการเปรียบเทียบขนาด รูปร่าง) 

 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้สอบ IOC การแปลผล 

 

 

   สามารถเปรียบเทียบความสูงได ้

ขอ้ท่ี 1 1 น าไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 2 1 น าไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 3 0.67 น าไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 4 1 น าไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 5 0.67 น าไปใชไ้ด ้

 

 

   สามารถเปรียบเทียบขนาดได ้

ขอ้ท่ี 6 1 น าไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ึ 7 1 น าไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 8 0.67 น าไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 9 0.67 น าไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 10 0.67 น าไปใชไ้ด ้

 

 

   สามารถเปรียบเทียบความยาวได ้

ขอ้ท่ี 11 0.67 น าไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 12 0.67 น าไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 13 0.67 น าไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 14 0.67 น าไปใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 15 0.67 น าไปใชไ้ด ้

 

 



   

 
 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ภาพตัวอย่างการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวโคดาย 
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ประวติัผูเ้ขียน 
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล จิรวนิท ์ทองเทวนิทร์ 
วนั เดือน ปี เกดิ 6 พฤษภาคม 2523 
สถานทีเ่กดิ กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2540   

ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาจาก โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรี
มหาธาตุ  
พ.ศ.2545   
ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
สากลจาก มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
พ.ศ.2561  
ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบณัฑิตสาขาวชิาศิลปศึกษา แขนงวชิาดนตรี
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