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การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงมายเพื่อเปรียบเทยีบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณดนตรีตามแนวคิดออรฟชูคเวิรค กอนและหลังการทดลอง 

กลุมทดลองทีใ่ชในการทดลองครั้งน้ีเปน เปนเด็กปฐมวยัชายหญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป ที่
กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาล 2 ปการศึกษา 2549 ภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนศรีดรุณ จังหวัด
สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จํานวน 30 คน ซ่ึงไดมาโดย
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เปนกลุมตวัอยางที่ไดรับการจัดประสบการณตามแนวคดิออรฟชูคเวิรค 
เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 40 นาท ี
         เครื่องมือที่ใชในการทดลองครั้งน้ี คือ แผนการจัดประสบการณดนตรีตามแนว ออรฟชูคเวิรค
และแบบทดสอบวัดทักษะพืน้ฐานทางดานคณิตศาสตร ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ัน 0.92  แบบแผนการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ  One – group pretest – posttest Design สถติิที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ t – test สําหรับ Dependent Sample  
         ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดประสบการณทางดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรคมี
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ไดแก ดานการจัดหมวดหมู ดานการรูคาจํานวน  ดานการ
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          The purpose of this research was to compare mathematical basic skills of 
preschoolers through Orff-Schulwerk style music activities.  
         The subject was 30 boys and girls, 4 – 5 years in kindergarten 2, second semester, 
academic year 2006 of Sridaroon school, Samutprakarn province, Samutprakarn Educational 
Service Area Office 2, who were purposive sampling. The period of the experiment was 8 
weeks, 3 days a week, and 40 minutes a day for the sample children experienced Orff-
Schulwerk style music activities. 
         The instruments of the study were Orff-Schulwerk style music lesson plans and 
Methematical basic skill test with reliability as 0.92.  One – group pretest – posttest design 
was appointed for this research. The t-test dependent sample was used to analyze the data. 
         The results revealed that, after experiencing the Orff-Schulwerk style music activities 
the mathematical basic skills of preschoolers for overall and each aspects of the skills score 
such as classification , numberation , comparation, and patterning were higher significantly at 
the .01 level  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 การศึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญทางดานสังคม
เศรษฐกิจและการบริหารประเทศ ทั้งน้ีเพราะการศึกษานับไดวาเปนการพัฒนา ทั้งในสวนบคุคลและ
สังคมโดยสวนรวม (นิตยา คชภักดี. 2530 : 16) อนาคตของประเทศขึ้นอยูกับเด็กและเยาวชนใน
วันนี้ เพราะในโลกยุคใหม การแขงขันขึน้อยูกับความรูและความสามารถของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจที่ใชความรูเปนฐาน (Knowledge – based Economy) ประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการ
ปฏิรูปการเรียนรูอยางเร็วทีสุ่ด เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของเยาวชน ใหสามารถคิดเปน ทําเปน มี
ทักษะในการจัดการ มีคุณธรรมและคานยิมที่ดีงาม และรักการแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง (รุง 
แกวแดง. 2543 : 4)  การปฏิรูปการศึกษาเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน ตามทศิทางแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลาวคือ ผูเรียนเปน
เปาหมายที่สําคัญของการจัดการศึกษาทกุฝายทั้ง บิดา มารดา ผูปกครอง ครู อาจารย ผูบริหารทั้ง
ภาครัฐและเอกชนตองรวมกันจัดการเรียนรูแกผูเรียน ใหผูเรียนมีพัฒนาการที่สมบูรณทั้งดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (อํารุง จันทวานิช. 
2543 : 7) 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง  เน่ืองจากเปนการใหการ
บริการทางการศึกษาเบื้องตนที่มีความสําคัญตอชวีิตในอนาคตของเด็ก เพราะการพัฒนาทุกๆดาน
ของบุคคลลวนมีรากฐานมาจากการพัฒนาในวยัเด็กอันเปนวัยแรกของชีวิต นับตั้งแตแรกเกิด
จนกระทั่งอายุประมาณ 6 ป เปนชวงอายทุี่มีพัฒนาการอยางรวดเร็ว ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม 
สติปญญาและบุคลิกภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งความเจริญเติบโตของสมอง ประสบการณที่เด็กไดรับ
ในวัยน้ีจะเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาในวยัตอไป (ธํารง ชูชีพ. 2546 : ไมปรากฏหนา) การเรียนรูจะ
มีอิทธิพลตอชวีิตในอนาคตของเด็ก โดยเฉพาะในภาวะสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การหลั่งลนทางวฒันธรรม การฝกใหเด็กรูจักแยกแยะเปรียบเทียบ
ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆจะชวยใหเด็กพัฒนากระบวนการคิดอยางมีเหตผุลและเขาใจสังคมมากขึ้น 
 คณิตศาสตรเปนวิชาของการคิดอยางมีเหตุผล การศกึษาอยางสม่ําเสมอและใชกระบวนการ
คิดที่ถูกตองของการเรียนคณิตศาสตรจะสรางใหเด็กเกิดความสามารถพื้นฐานในการเรียน
คณิตศาสตรตองปลูกฝงตั้งแตเด็กปฐมวยั เน่ืองจากคณิตศาสตรเปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวติ 
ประจําวันของมนุษย ถาหากมองไปรอบๆตวัจะเห็นวาชีวติเกี่ยวของกับคณิตศาสตรอยางมาก 
สังเกตในการเลนและการพดูคุยของเด็กนั้น มักจะมีเรื่องคณิตศาสตรเขามาเกี่ยวของใน
ชีวติประจําวันอยูเสมอ (นิตยา ประพฤตกิจิ. 2541 : 4) จนแทบจะแยกกันไมออกอยางสิ้นเชิง เพีย
เจยไดกลาวไววา พัฒนาการทางตรรกศาสตรและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเปนสิ่งที่ไม
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สามารถจําแนกออกจากพัฒนาการทางสตปิญญาไดกลาวคือ ในขณะที่เด็กพัฒนาทางดาน
สติปญญาความสามารถทางการเรียนรูมโนทัศนทางคณิตศาสตรจะพัฒนาไปดวย จากการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนประถมศึกษาในชวงแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534)  และชวงตนปของแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 
2535 – 2539) (คณะกรรมการดําเนินการประเมินผล แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ.2539 : 56) 
พบวา ความสามารถของเด็กไทยในดานการคิดคํานวณมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด เน่ืองจากการสอน
คณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาตอนตน มักใชวิธีการสอนในรูปของการใชสัญลกัษณ คือ สอน
ดวยใชวาจา และใชภาษาเขียน การสอนแบบเกาเปนการสอนที่พยายามยัดเยียดโครงสรางทาง
คณิตศาสตรใหแกเด็กอยางเปนทางการมากกวาการเปดโอกาสใหเด็กสรางความรูดวยตนเองจาก
การทํากิจกรรม เด็กถูกสอนโดยเครื่องหมาย (จํานวน) และถูกสอนใหพยายามทําความเขาใจกับ
นามธรรม เด็กเล็กจะประสบความลําบากในการทําความเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม ไมเฉพาะทางดาน
คณิตศาสตรเทานั้น แตรวมถึงการเรียนรูดานอ่ืนๆ เพียเจยเสนอแนะวา เด็กควรทําความเขาใจมโน
ทัศนคณิตศาสตรกอนจะไดเรียนรูการใชเครื่องหมาย ซ่ึงเปนเครื่องแสดงความหมายของมโนทัศน
คณิตศาสตรเทานั้น มิฉะนั้นแลว เด็กก็จะเรียนคณิตศาสตรดวยการจําสิ่งที่ไมมีความหมายอะไรเลย
สําหรับเขา เด็กควรจะไดสรางความรูดวยตนเองจากประสบการณ และการลงมือปฏิบัติจริง ไดคน
คิดหาคําตอบดวยตนเอง (ฉลวยลักษณ  สินประเสริฐ.  2539 : 23)   

ดนตรีเปนสวนหนึ่งของชีวิตเด็ก และเปนสวนสําคัญทีส่ดุในการพัฒนาเด็กในชวงปฐมวัย  
ซ่ึงออสติน ไดกลาวไววา ดนตรีเปนศิลปะบริสุทธิ์ ซ่ึงสื่อไปถึงจิตวิญญาณของเด็กไดโดยตรง ดนตรี 
เปนประสบการณที่เด็กจะเรยีนรูดวยประสบการณของตนเอง เด็กทั่วไปมักจะชอบดนตรี  จากผล 
การวิจัยพบวา เด็กสามารถตอบสนองเสียงและดนตรีไดตั้งแตอยูในครรภ สิ่งที่แสดงใหเห็นวาเด็กมี
การตอบสนองตอเสียงดนตรี คือ ทารกในครรภจะมีการเตนของหัวใจที่เร็วขึ้น เม่ือไดยินเสียงเพลง
ดังๆ นอกจากนี้ยังพบวา หลังจากที่ทารกคลอดออกมาจากครรภมารดาแลวมีแนวโนมที่จะชอบ
เพลงหรือดนตรีที่เขาไดฟงประจําในขณะที่อยูในครรภ (เยาวพา เดชะคุปต. 2540 : 71) 

มีทฤษฎีที่นาสนใจ ซ่ึงนําเสนอโดยนักจิตวทิยา ชื่อ Howard Gardner ซ่ึงเรียกวา ทฤษฎี
พหุปญญา (Multiple Intelligence) เสนอวา เชาวนปญญาของคนเรามีความยุงยากซับซอนเกินกวา
ที่จะวัดดวยแบบ IQ เพียงดานเดียว หรือเพียงความสามารถทางภาษาหรือตรรกะเทานั้น ซ่ึงทฤษฎี
น้ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากครเูพ่ือนําไปใชกบัเด็ก ซ่ึงเชาวนปญญาตามทฤษฎีน้ี
แบงเปนภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร มิติสัมพันธ การเคลื่อนไหวรางกาย มนุษยสัมพันธ การรูจัก
ตนเอง และดนตรี ซ่ึงในบรรดาเชาวนปญญาทั้งหมดที่มีอยู ไมมีเชาวนปญญาใดที่ปรากฏชัดเทา
เชาวนปญญาทางดนตรี (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ ; และคณะ. 2544 : 1) นักจิตวิทยา นักการศึกษา
และนักวทิยาศาสตรอีกหลายคนยังคงมุงม่ันอยูกับการวิจัยเกี่ยวกับหนาที่และการทํางานของสมอง
มนุษย ความสนใจไมนอยไดพุงไปยังสมมติฐานทีว่าสมองทั้งสองซีกทําหนาที่ตางกัน งานวิจัยระยะ
ตนๆสรุปไดวา สมองซีกขวาควบคุมความคิดสรางสรรคและสมองซีกซายควบคุมการใหเหตุผล
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ตางๆ ตอมาไดมีการคนพบวา การสรุปใหหนาที่ของสมองทั้งสองซีกแตกตางกันแตก็ทํางานรวมกัน 
ไมวาจะเปนเรือ่งของการเรียนรูดนตรีและศิลปะหรือจะเปนเรื่องของการคิดใหเหตผุล เชน 
คณิตศาสตรกต็าม ตัวอยางเชน เม่ือเด็กกําลังบรรเลงดนตรีหรืออานโนตเขาจะตองคํานวณ
ระยะหางของเสียง (ระดับเสียง) และเวลา (จังหวะ) ไปดวย และขณะที่เด็กกําลังตคีวามโจทยเลข
เขาก็ตองใชจินตนาการใหมองเห็นภาพในใจจึงจะเขาใจได เปนตน เปนที่ยอมรับกันวาเด็กแตละคน
จะมีการใชสมองทั้งสองซีกแตกตางกันไปซ่ึงทําใหเกิดความแตกตางในการเรียนรูของเขา และเด็กที่
ประสบความสําเร็จก็คือเด็กที่สามารถใชสมองทั้งสองซีกของเขาไดอยางเต็มกําลงั ดังที่ดิวอ้ี (John 
Dewey) เคยกลาวไววา  “วิชาดนตรีเปรยีบเหมือนซีเมนตที่เชื่อมตอวิชาตางๆในหลักสูตร” ( ธวัช
ชัย นาควงศ 2543 : 1 ; อางอิงจาก Nye และคณะ. 1992 : 2 ) นักการศึกษาชาวอเมริกันเห็นวา
ดนตรีเปนวชิาชั้นยอดเยี่ยมในการพัฒนาสติปญญา ดนตรีมีหลักเกณฑในการคิด ประสบการณ
ตางๆ ในวชิาดนตรีสนับสนนุการทํางานรวมกันของรางกายและสมอง การแสดงดนตรีไมวาจะเปน
การบรรเลงดนตรีหรือรองเพลงรางกายอันไดแกกลามเนื้อ เสียงรอง ประสาทหู และสายตาจะตอง
ทํางานควบคูกันไปกับสมอง การทํางานรวมกันระหวางรางกายและสมองนี้ถือเปนคุณสมบัติสาํคัญ
สําหรับวิชาที่เปนวิชาพื้นฐาน  

ฟาวเลอร ไดใหคําจํากดัความของการศึกษาพื้นฐานวา หมายถึง “ทักษะที่จะตองมีมากอน
การเรียนวิชาตางๆ ไดแกทกัษะในการแยกแยะและตีความสัญลักษณ ทักษะในการเรียบเรียงคาํให
เปนประโยคทีมี่ความหมาย ทักษะในการควบคุมจินตนาการใหอยูในหลักเหตุผล (ธวัชชัย นาควงศ  
2543 :1 ; อางอิงจาก Fowler , 1978 :3) การฝกใชประสาทสัมผัสทัง้หกไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
ใจ (อายตนะหก) และการรูจักประวัตศิาสตรของชนชาติตน (ธวัชชัย นาควงษ. 2543 : 1) จะเห็นวา
ดนตรีเปนสิ่งที่เชื่อมโยงใหเด็กๆเขาสูการเรียนรูในวชิาอ่ืนๆ:ซ่ึงรวมถึงวิชาคณติศาสตรดวย 

การสอนดนตรีสําหรับเด็กในปจจุบันมีผูคิดคนหลักการและวธิีการตางๆมากมาย และที่
เปนที่ยอมรับและเผยแพรไปทั่วโลกแนวหนึ่งที่คํานึงและสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กนั่นคือ การ
สอนดนตรีสําหรับเด็กตามแนวคารล ออรฟ (Carl Orff ) ซ่ึงเปนการสอนดนตรีผานการลงมือกระทํา
อยางมีชีวิตชวีาและสรางสรรคการมีปฏิสัมพันธกับวสัดุ อุปกรณตางๆ ออรฟเนนกระบวนการที่เด็ก
ไดลงมือปฏิบัติ เด็กไดรับรูถึงความรูสึกของสิ่งที่เขาไดลงมือกระทํา ภาพที่อยูในใจรวมถึงขอมูล
ตางๆ จะถูกสะสมไวและสามารถนํามาใชประโยชนในเวลาตอมา (ตองจิตต จิตดี. 2547 : 2) ดนตรี
ออรฟตั้งอยูบนพ้ืนฐานความเขาใจในพัฒนาการเด็ก โดยที่ออรฟวางแผนการสอนเปนลําดับขัน้ตอน 
ตอเน่ืองกันโดยเริ่มตนจากความรูงายๆ  สิ่งที่งายที่สุดแลวมีการสอนที่ตอเน่ืองจนไปสูสิ่งที่ซับซอน
ที่สุด โดยใชประสบการณของตัวเด็กเองเปนอุปกรณการสอนดนตรี วิธีการของออรฟเปนวธิีการที่มี
ระบบสอนเกีย่วกับการสํารวจเสียง (Sound) ความหางของเสียง (Space) และรูปแบบ (Form) ซ่ึงมี
ความคลายคลึงกับธรรมชาติของคณิตศาสตรและการเรียนรูของเด็กในระดับปฐมวยั (ธวัชชัย นาค
วงษ. 2543 : 100) 
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ดวยเหตุน้ีผูวจัิยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงผลการจดักิจกรรมในรูปแบบดนตรสีาํหรับ
เด็กตามแนวออรฟชูคเวิรค ในการสงเสริมพัฒนาการทางดานคณิตศาสตรในเด็กปฐมวัยเพ่ือนําไป
เปนแนวทางในการเสริมสรางความสามารถพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตรเพ่ือพัฒนาเด็กไทยซึ่ง
จะเจริญเตบิโตเปนบคุลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาตใิหเจริญกาวหนาในอนาคต 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
เพ่ือเปรียบเทยีบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยเม่ือไดรับการจัด

ประสบการณดนตรีตามคิดแนวออรฟชูคเวิรค กอนและหลังการทดลอง 

 
ความสําคญัของการวิจัย 

ผลของการวิจัยครั้งน้ี จะเปนแนวทางใหกับครูและผูเกีย่วของกับการศึกษาปฐมวยัได
เลือกใชเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
เด็กโดยไดรับประสบการณดนตรีตามแนวคิดออรฟชูคเวิรค ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวัยชายหญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป ที่กําลัง 

ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที ่2 จํานวน 60 คน ของโรงเรียนศรีดรุณ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวัยชายหญิง อายรุะหวาง 4–5 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชัน้อนุบาล 2 ปการศึกษา 2549 ภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนศรีดรุณ จังหวัด
สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จํานวน 30 คน ซ่ึงไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดประสบการณดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค 
2. ตัวแปรตาม  คือ ทักษะพื้นฐานทางดานคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. เด็กปฐมวัย  หมายถึง นักเรียนอายุ 4 -5 ป ที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2  
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ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนศรีดรณุ จังหวัดสมุทรปราการ สงักัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

2. การจัดประสบการณดนตรีตามแนว ออรฟชูคเวิรค หมายถึง การจัดกิจกรรมที่
มุงใหเกิดประสบการณทางดนตรีที่เนนกระบวนการ ใหเด็กไดมีโอกาสทดลอง สํารวจเกี่ยวกบั
องคประกอบของดนตรี ซ่ึงสัมพันธกับการเคลื่อนไหวผานสื่อที่หลากหลาย โดยใชสื่อที่ใกลตัวเด็ก
ไปจนถึงสิ่งที่ไกลตวัเด็ก เชน เริ่มจากชื่อของเด็ก คํางายๆมารองเลนประกอบกับจังหวะ และใช
จังหวะเปนสวนประกอบหลกัของดนตรีทีส่อดคลองกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในเรื่องของ 
การจัดหมวดหมู การรูคา 1-10 อนุกรม การเปรียบเทยีบ ดวยกระบวนการทางดนตรีที่ผสาน
กิจกรรมตางๆเขาดวยกันอยางกลมกลืน ซ่ึงประกอบดวย 
  2.1 คําพูด (Speech) หมายถึง วลีหรือคาํพูดที่ใชติดตอในชีวติประจําวนั เชน  
มีรองเทา 1 คู มีนํ้าอยูในแกว 
  2.2 การรองเพลง (Singing) หมายถึง การเปลงเสียงรองออกมาในลักษณะที่มีเสียงสูง  
ต่ํา ประกอบดวยจังหวะ ทํานอง และเนื้อรอง 
  2.3 ลีลาและการเคลื่อนไหว (Movement) หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกายตาม
ธรรมชาติ เชน การวิ่ง การกระโดด การไถล เปนตน 
      2.4 การใชรางกายทําจังหวะ (The Use of Body in Percussion) หมายถึง การใช
อวัยวะหรือสวนตางๆของรางกายเคลื่อนไหวทําจังหวะงายๆ เชน การดีดนิ้ว การตบมือ การย่ําเทา 
เปนตน 

2.5 การคิดแตงทํานองหรือทาทางแบบทันทีทันใด ( Improvisation ) หมายถึง การ 
คิดหรือดัดแปลงทํานองเพลง คําพูดหรือลีลาทาทาง ทวงทาการเคลื่อนไหวดวยตนเองอยางอิสระ
อยางทันทีทันใด 

ซ่ึงทั้งกิจกรรมทั้ง 5 ขอน้ี นํามาผสมผสานและสอดแทรกเขากับแผนการจัดกิจกรรมดนตรี
ตามแนวออรฟชูคเวิรค พรอมทั้งใชสื่อการสอนที่เริ่มจากสิ่งที่ใกลตัวของเด็ก และเนนใหเด็กไดมี
สวนรวมในการไดใชสื่อดวยตนเองอยางเปนธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณทางคณิตศาสตร
และกระตุนความสนใจในการเขารวมกิจกรรม 
 3.   ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร หมายถึง การแสดงออกถึงความสามารถในการรูคา
ตัวเลข การจําแนกเปรียบเทยีบ โดยใชแบบทดสอบที่ผูวจัิยสรางขึ้น วดัทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 4 ดานดังน้ี 

3.1 การจัดหมวดหมู หมายถึง ความสามารถในการสงัเกตเกี่ยวกับรูปทรง  
ขนาด นํ้าหนัก จํานวน แลวหาความสัมพันธเพ่ือจัดหมวดหมูของสิ่งของได 

3.2 การรูคาจํานวน 1 –10 หมายถึงความสามารถในการเขาใจความหมายของ 
จํานวน 1-10 ได  
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3.3 การเปรียบเทียบ หมายถึงความสามารถในการสงัเกตและเปรยีบเทียบสิ่ง
ตางๆในเรื่องของ จํานวน (มาก–นอย เทากัน–ไมเทากนั) ปริมาณ (มาก–นอย หนัก-เบา) ขนาด 
(เล็ก–กลาง-ใหญ   สั้น–ยาว   สูง-ต่ํา) รูปทรงเรขาคณิต (วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม) 
     3.4 อนุกรม หมายถึง ความสามารถในการสังเกต จดจํา รูปแบบหรือลวดลาย 
หาความสมัพันธของระบบของขอมูลที่กาํหนดใหและสามารถระบุถงึขอมูลที่หายไปไดถูกตอง 
  4.  ความเปลี่ยนแปลง หมายถึง คาความตางของคะแนนการวัดทกัษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรของกลุมตัวอยางระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลอง 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 

 
 
 

 
 
 
สมมุติฐานในการศึกษาคนควา 
 เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดประสบการณทางดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรคมีทักษะพื้นฐาน
ทางดานคณิตศาสตรสูงขึ้น 
     

ทักษะพืน้ฐานทางดานคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยั 

-  การจัดหมวดหมู 

-  การรูคาจํานวน 1 – 10 

-  การเปรียบเทียบ 

-  อนกุรม 

การจัดประสบการณ

ดนตรีตามแนว 

ออรฟชูคเวิรค 



 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของและไดนําเสนอตามหัวขอดังน้ี 

1.  เอกสารที่เก่ียวของกับพัฒนาการเด็ก 
1.1 ความหมายของพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
1.2 องคประกอบที่เกี่ยวของกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
1.3 พัฒนาการทางเชาวนปญญาของเด็กปฐมวัย 
1.4 เด็กปฐมวยักับพัฒนาการดานดนตรี 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
2.1 ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร 
2.2 ความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
2.3 ความสําคญัในการจัดประสบการณทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
2.4 จุดมุงหมายในการเตรยีมความพรอมทางคณิตศาสตร 
2.5 ความรูทางคณิตศาสตรตามหลักเพียเจท 
2.6 ลําดับขั้นการเรียนรูทางคณิตศาสตรตามหลักเพียเจท 
2.7 แนวความคิดและเนื้อหาทางคณิตศาสตร 
2.8 การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 

3.  เอกสารที่เก่ียวของกับดนตรีออรฟชูคเวิรค 
3.1 ประวัตขิองคารล ออรฟ 
3.2 ปรัชญาการศึกษาของคารล ออรฟ 
3.3 ระบบการสอนดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค 
3.4 กิจกรรมดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค 
3.5 เครื่องดนตรีที่ใชในการสอนดนตรีแนวออรฟชูคเวิรค 
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1. เอกสารที่เก่ียวของกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
  1.1 ความหมายของพัฒนาการ (Development)  

พัฒนาการของมนุษยเปนกระบวนการตอเน่ืองที่เริ่มตั้งแตปฏิสนธิจนถึงการบรรลุนิติภาวะ 
และในหลายกรณีก็ยังพัฒนาตอไปจนตลอดชีวติพัฒนาการของเด็กแตละคนจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลง 
หลากหลายแตกตางกันขึ้นอยูกับพันธุกรรมและประสบการณ พัฒนาการของเด็กปฐมวัยดําเนินไป
ตามขั้นตอนทีเ่ปนแบบแผนและทศิทางเฉพาะ นอกจากนี้สิ่งที่ชวยใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอยาง
รวดเร็วกค็ือ “ความพรอม” ซ่ึงเด็กแตละคนจะมีความพรอมที่แตกตางกัน ดังน้ัน เด็กปฐมวยัควร
ไดรับการสงเสริมพัฒนาการอยางเหมาะสม จึงจะทําใหพัฒนาการของเด็กเปนไปอยางเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในสวนที่เกี่ยวกบัความหมายของพฒันาการไดมีผูใหความหมายไวตางๆกนัดังนี้ 
    พูนสุข บุณยสวัสดิ์ (2523 : 2) กลาววา “พัฒนาการ” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางดานโครงสรางและแบบแผนของอินทรียทุกสวน ซ่ึงจะกาวหนาไปเรื่อยๆตามขัน้ตอนที่ควรจะ
เปนทําใหเด็กมีลักษณะความสามารถใหมๆ เกิดขึ้น อันจะมีผลใหเด็กเจริญกาวหนายิ่งขึ้นเปนลําดับ 
ทั้งทางรางกาย สติปญญา ภาษา อารมณ และสังคม 
    ฉวีวรรณ กินาวงศ. (2526 : 25) กลาววา “พัฒนาการ” ในความหมายเชิงจิตวทิยา
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงลักษณะของบุคคลทั้งในดานโครงสราง (structure) และแบบแผน 
(Patterns) ของรางกายและพฤติกรรมทีแ่สดงออก ซ่ึงจะดําเนินเปนขั้นๆ ไปตั้งแตแรกเกิดจนเปน
ผูใหญ และเปนแบบฉบับทีส่อดคลองกันใน 4 ดาน ไดแก พัฒนาการทางดานรางกาย (Physical 
Development) พัฒนาการทางสติปญญา (Intellectual Development) พัฒนาการทางอารมณ 
(Emotional Deveopment) พัฒนาการทางสังคมและการปรับตวั (Social Development)  

 เพ็ญศรี พิชัยสนธิ (2528 : 261) กลาววา “พัฒนาการ” หมายถึง การเพิ่มทาง
ความสามารถ หรือการทําสิ่งที่สลับซับซอนขึ้นเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง โดยศักยภาพของแต
ละบุคคลที่คลีค่ลายและปรากฏออกมาใหเปนสิ่งใหมในรูปของคุณภาพ ความสามารถ และลักษณะ
เฉพาะตวัหรือสันดานที่เกิดจากการเจริญเติบโตถึงวุฒิภาวะ การไดเรียนรู และการไดประสบ
ความสําเร็จ เปนกระบวนการตั้งแตปฏิสนธิจนตายไมมีการยอนกลับ 
    คารเตอร วี กูด (Carter V.Good.1973) ไดใหความหมาย”พัฒนาการ”วาหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางการทํางาน การจัดระเบียบสวนตางๆของรางกาย ซ่ึงทําใหมีการเพิ่มพูน
ทั้งดานขนาดความแตกตาง ความสลับซับซอน การผสมกลมกลืน ขีดความสามารถ ประสิทธภิาพ 
หรือกอใหเกิดความเพิ่มพูนภาวะสุดถึงขดี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีความคงทนถาวร อัน
เน่ืองมาจาก การเรียนรูที่ยาวนาน ซ่ึงอาจเปนการเรียนรูที่มีจุดมุงหมายหรือเกิดขึ้นตามเหตุการณ 
   มาสโซเกลีย (Massoglia. 1977 : 116) ไดใหคําจํากัดความของ “พัฒนาการของเด็ก” 
(Child Development) เอาไววาหมายถึง กระบวนการ หรือลําดับขั้นตอนซึ่งเกิดขึ้นในตัวเด็กตลอด
ระยะเวลาที่เด็กมีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กทารกที่ไมสามารถชวยตัวเองไดเปนบุคคลที่ชวยตนเองได
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จะเห็นไดวา พัฒนาการเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆของมนุษย อยางเปน
ลําดับขั้นตอน ที่เปนไปอยางมีแบบฉบบัและในทศิทางที่ตอเน่ือง ตั้งแตแรกเกิดจนตาย ทั้งทาง
รางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา  

1.2 องคประกอบที่เก่ียวของกับพัฒนาการเด็ก 
   พัชรี สวนแกว (2538 : 28) กลาวถึง องคประกอบของพัฒนาการของมนุษยวาจะ

เกี่ยวของกับกระบวนการพืน้ฐาน 2 อยาง คือ 
1. วุฒิภาวะ (Maturation) หมายถึง ผลรวมที่เกิดอิทธพิลของยีนสซ่ึงถายทอดทาง

พันธุกรรม ซ่ึงเปนตวัควบคมุแบบแผนของรางกายอันจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตางๆ
ในระดับอายุตางๆ โดยไมตองอาศัยประสบการณหรือการเรียนรูที่อยูภายใตสภาวะแวดลอมที่ปกติ 
เชน เด็กเม่ือถึงระยะหนึ่งกจ็ะคลานได และเม่ือกลามเนื้อหรือโครงกระดูกเจริญแขง็แรงก็พรอมจะ
เดินได เปนตน 

2. การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลเนื่องมาจาก 
ประสบการณ หรือการฝกหัด หรือการฝกหัดนั้นคือกิจกรรมตางๆที่เด็กไดกระทําหรือการเรียนของ
เด็กตองการการฝกหัด การทดลอง เพ่ือเปลี่ยนแปลงในดานกิจกรรม ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางรางกายและพฤติกรรมของเด็กอีกดวย การเรียนรูทําใหเด็กมี
ประสบการณตางๆเพิ่มขึ้น เพราะเด็กไดทํากิจกรรมตางๆ ไดเห็น ไดฟง และไดสัมผัส จึงเปน
องคประกอบที่สําคัญทีท่ําใหเกิดการพัฒนาขึ้น  
   ดังนั้น พัฒนาการของเด็กจะเกิดขึ้นเม่ือมีความพรอมทั้งกระบวนการพื้นฐาน 2 อยาง น่ันคือ 
วุฒิภาวะและการเรยีนรู ซ่ึงกระบวนการทั้งสองตองสอดผสานกัน จึงจะสงผลตอ พัฒนาการของเดก็       
          1.3 พัฒนาการทางเชาวนปญญาของเด็กปฐมวัย 
     เชาวนปญญา (intelligence) (เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ. 2542 : 19) หมายถึง 
ความสามารถในการผลิตผลงาน และการใชเหตุผลแกปญหาในสภาพแวดลอมตางๆ รวมทั้ง
ศักยภาพในการตั้งคําถาม สรางปญหาเพื่อหาคําตอบและสรางความรูใหม เชาวนปญญาเปน
องคประกอบสาํคัญ ที่ชวยใหคนสามารถเรียนรูได และพัฒนาไดดวยการฝกฝนอบรม ไดมีการ
พยายามที่จะศึกษาเกีย่วกบัเชาวนปญญา มีการคนควาทดลองทางจิตวทิยาโดยนักจิตวิทยากลุม
พุทธิปญญานยิม ทําใหเกิดทฤษฎีทางดานพัฒนาการเชาวนปญญาหลายทฤษฎดีวยกัน ซ่ึงผลจาก
การคนพบไดถูกนํามาเปนหลักยึดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของทั้งครูและผูปกครอง และ
ไดรับการนํามาปรับใชเปนทฤษฎีการสอนเพื่อพัฒนาการเชาวนปญญาแกเด็กปฐมวยั พัฒนาการ
ทางเชาวนปญญาของเด็กปฐมวัยมีลักษณะดังน้ี 

1. เด็กปฐมวยัเปนวัยที่ใชสัญลักษณได สามารถที่จะใชสัญลักษณแทนสิ่งของ 
วัตถุและสถานที่ได ซ่ึงมีทักษะในการใชภาษาอธิบายสิ่งตางๆได สามารถที่จะอธบิายประสบการณ
ของคนได ดังน้ัน ควรจัดกิจกรรมใหเด็กมีโอกาสออกมาหนาชั้น เลาประสบการณใหเพ่ือนรวมชั้น
ฟงแตครูควรจะพยายามสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสเทากัน 
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2. เด็กวัยน้ีสามารถที่จะวาดภาพพจนในใจได การใชความคิดคํานึงหรือการ 
สรางจินตนาการ และการประดิษฐเปนลกัษณะพิเศษของเด็กในวัยน้ี ถาครูสงเสริมใหเด็กใชการคิด
ประดิษฐในการเลาเรื่อง หรือวาดภาพ ก็จะชวยพัฒนาการดานนี้ของเด็ก แตบางครัง้เด็กอาจจะไม
สามารถแยกสิ่งที่ตนสรางจากความคิดคาํนึงจากความจริง ครูตองพยายามชวย แตไมควรจะใชการ
ลงโทษเด็กวาไมพูดความจริง เพราะจะทําใหเปนการทาํลายความคดิคํานึงของเด็กโดยทางออม 

   3. เด็กในวยัน้ีเปนวัยที่มีความตั้งใจทลีะอยาง หรือยังไมมีความสามารถที่จะ 
พิจารณาหลายๆอยางผสมๆกัน เปนตนวา เด็กจะไมสามารถที่จะแบงกลุมโดยใชเกณฑหลายๆ
อยางปนกัน ยกตัวอยางการแบงกลุมของวัตถทุี่มีรูปทรงเรขาคณิตตางๆกัน เชน สามเหลี่ยม 
วงกลม ฯลฯ จะตองแบงโดยใชรูปรางอยางเดียว เชน สามเหลี่ยมอยูดวยกัน และวงกลมอยูกลุม
เดียวกัน ถาผูใหญจะรวมวงกลมและสามเหลี่ยมผสมกัน โดยยึดสีเดียวกันเปนเกณฑ เด็กวัยน้ีจะไม
เห็นดวย ความเขาใจของเด็กเกี่ยวกบัการเปรียบเทียบน้ําหนัก  ปริมาตร และความยาวยังคอนขาง
สับสนดังที่เพียเจท กลาววาเด็กยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับความคงตัวของสสาร (Conservation) 
และความสามารถในการจัดลําดับ (Seriation) การตัดสินใจของเด็กในวัยน้ีขึ้นอยูกบัการรับรู ยังไม
รูจักการใชเหตุผล 

สําหรับการกระตุนใหเด็กใหมีพัฒนาการทางเชาวนปญญา สงเสริมใหเด็กมีสมรรถภาพได
โดยพยายามเปดโอกาสใหเด็กวัยน้ีมีประสบการณ คนควา สํารวจ สิง่แวดลอมและสนับสนุนใหเด็ก
มีปฏิสัมพันธกับครูและเพ่ือนวัยเดียวกัน และพยายามใหขอมูลยอนกลับเวลาที่เด็กทําถูกหรือ
ประสบความสําเร็จและพยายามตั้งความคาดหวังในสมัฤทธิ์ผลใหเหมาะสมกับความสามารถของ
เด็กแตละคน 

1.3.1 ทฤษฎพีัฒนาการเชาวนปญญาของเพียเจท  
                          เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ (2542 : 19) ไดกลาวถึงนักจิตวิทยาชาวสวิส ชื่อ 
ฌอง เพียเจท (Jean Piaget) พบวา วิธคีดิและการใหเหตุผลของเดก็นาสนใจและแตกตางจากของ
ผูใหญ เพียเจท ศึกษาพัฒนาการของเชาวนปญญาขึ้นในบานโดยการสังเกตพฤตกิรรมบุตรชายและ
หญิงของตนเองและสรางทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวนปญญา ในปค.ศ. 1924 ผลงานของเพียเจทยัง
ไมเปนที่แพรหลายในระยะแรก เน่ืองจากนักจิตวิทยาในอเมริกาใหความสําคัญกบัการศึกษาวจัิยที่
ใชทางสถติิวเิคราะหขอมูลมากกวาวิธีการสังเกตเพื่อวเิคราะหพฤติกรรม ตอมามีผูศึกษาทําความ
เขาใจผลงานของเพียเจทมากขึ้นก็พบประโยชนทั้งทางการศึกษาและจิตวทิยา 
        ทฤษฎีเพียเจท กลาววา การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ (interaction) กับสิ่งแวดลอม
มาตั้งแตเกิดนั้น เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเชาวนปญญาและความคิดของเด็ก เพียเจท พบวา
ระดับเชาวนปญญาและความคิดไดเริ่มพัฒนาจากการไดมีปฏิสัมพันธอยางตอเน่ืองระหวางบุคคล
กับสิ่งแวดลอม กระบวนการนี้จะเปนไปอยางตอเน่ืองและเกิดการปรบัแตงพฤติกรรม(adaptation) 
อยูตลอดเวลา เพ่ือใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม การปฏิสัมพันธและการปรับแตงพฤติกรรม
ประกอบดวยกระบวนการที่สําคัญ  2 อยาง คือ 
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1. การดูดซึม (assimilation) เปนกระบวนการที่เด็กไดรับรูและดูดซึมภาพ 
ตางๆจากสิ่งแวดลอมดวยประสบการณของตนเอง ทั้งน้ีประสิทธิภาพในการดูดซึมยอมขึ้นอยูกับ
ความสามารถของเด็กวาจะรับรูดวยประสาทสัมผัสไดมากนอยเพียงใด สําหรับเด็กเล็กๆนั้นยังมี
ประสบการณแคบและรูจักสิ่งแวดลอมนอย 
                        2.   การปรับความเขาใจเดิมใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม (accommodation) เปน 
กระบวนการที่เกิดขึ้นควบคูไปกับการดดูซึม กอใหเกิดกระบวนการปรับตวั โดยมีการปรุงแตง
รวบรวม และจัดการกับความคิดรวบยอดและประสบการณเดิมใหสอดคลองกับความเปนจริงที่อยู
รอบๆตวัเขาเปนกระบวนการปรับตวัของบุคคลหรือมนุษยใหเขากับสิ่งแวดลอมตามความสามารถ
และประสบการณที่เคยไดรับ 

 การซึมซับประสบการณ และปรับแตง และปรับแตงโครงสรางทางเชาวน 
ปญญาตามสภาพแวดลอมเพ่ือใหเกิดความสมดุล (equilibration) ทางโครงสรางเชาวนปญญา หรือ
โครงสรางของความคิดรวบยอดของสมอง หนวยความคิดรวบยอดที่ไดรับการปรบัแตงแลวเรียกวา 
สกีมา(schemas) จากการที่บุคคลมีปฏิสมัพันธกับสิงแวดลอมอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดระบบ
โครงสรางสกีมาที่มีความเชื่อมโยงตอเน่ืองของความคิดรวบยอด เปนโครงสรางซับซอนก็สงผลใหมี
เชาวนปญญาเพิ่มมากขึ้นตามตัว (Skemp.1979 : 114 - 126) 
       พัฒนาการทางเชาวนปญญาจะนําไปสูการพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาและเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือการเรียนรูตอไป เด็กเลก็จะมีพัฒนาการทางเชาวน
ปญญาดวยการพยายามใชเหตุผลจากสิ่งที่ตนรูมากอนมาชวยแกปญหาใหมๆซ่ึงจะเกิดขอมูลใหมที่
สามารถผูกเชือ่มโยงกับขอมูลในอดีตได ความรูใหมและความรูเกากจ็ะถูกนํามาใชในโอกาสตอไป
เพ่ือใหแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการทางเชาวนปญญาเปนความพยายามของคนที่จะ
ทําใหประสบการณที่ไดรับมีความหมายยิ่งขึ้น เพียเจท (Cook and other.1987 : 236 - 237) เชื่อ
วาเด็กมีความสามารถที่จะเจริญเติบโตและพัฒนาผานการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยธรรมชาติ อยางไร
ก็ตาม เวลาตอมามีนักจิตวิทยาการศึกษาหันมาเนนบทบาทสําคญัของสภาพแวดลอมในหองเรียน 
ซ่ึงเปนการเปลี่ยนทฤษฎีของเพียเจท มาเปนการปฏบิัตวิา สภาพแวดลอมที่ใชกระตุนกิจกรรม
จะตองมีลกัษณะความแปลก ไมซํ้าซาก และมีการเคลือ่นไหวเปลี่ยนแปลง จึงจะกอใหเกิดความคิด
เพ่ือการเรียนรูอยางแทจริง  
                    1.3.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวนปญญาของเคส 
       ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ (Information processing) เปนทฤษฎีคอนขาง
ใหม ซ่ึงนักวิทยาศาสตรจากแขนงวิชาตางๆไดรวมกันศกึษาความสัมพันธของจิต สมอง และ
พฤติกรรมโดยใชคอมพิวเตอรจําลองแบบการประมวลสารสนเทศ พบวาพัฒนาการเชาวนปญญา
ของบุคคลเปนการเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณและวธิีการประมวลสารสนเทศ อธบิายพัฒนาการทาง
เชาวนปญญา สเตินเบิรก(Sternberg) ซีเกลอร (Siegler) คลาหรและวอลเลส (Klahr and Wallace) 
และเคส (Case) (สุรางค โควตระกูล. 2541: 59 - 60) ซ่ึงมีแนวคิดพื้นฐานสรุปไดดังน้ี 
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1. ความคิดเปนการประมวลสารสนเทศคุณภาพความคิดของบุคคลแตละวยั 
ขึ้นกับความสามารถของบุคคลที่จะรับขอมูลไปเก็บไวในความทรงจาํระยะสั้น ปริมาณและคุณภาพ
ของขอมูลที่ไดรับในสถานการณหน่ึงๆ 

2. พัฒนาการความคิดขึ้นกับกลไกการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือตอการพัฒนาการ 
ทางเชาวนปญญา 

3. การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับการดัดแปลง ปรับปรุงกระบวนการใชยทุธวธิีใน 
การแกปญหา ซ่ึงเปนกระบวนการทีต่อเน่ือง 

4. การวิเคราะหงานทีเ่ด็กทํามีความสาํคัญในการเขาใจพัฒนาการความคิดของเด็ก 
สําหรับเคสมีแนวคิดพื้นฐานเฉพาะเพิ่มเตมิวา พัฒนาการเชาวนปญญาจะเปนไปตามขั้น
เชนเดียวกบัทฤษฎีของเพียเจท และพัฒนาการเชาวนปญญาเกิดขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถของเด็กในการที่จะรับขอมูลขาวสารเก็บไวในความจําระยะสั้นหรือความจําหลักชวง
ระยะทํางาน การพัฒนาเชาวนปญญาจากขั้นเตรียมสาํหรับความคิดที่มีเหตผุลในขั้นการคิดแบบ
รูปธรรมซึ่งขึ้นกับความสามารถของเด็กทีจ่ะสามารถรวมกลุมขอมูลทีเ่ปนหนวยอิสระเขาดวยกัน 
สาํหรับเด็กเลก็จะมีขอจํากัดของความจําระยะสั้นและความสามารถในการปรับปรุงดัดแปลง
กระบวนการยุทธศาสตรในการแกปญหา ทั้งน้ีเพราะความจําหลักชวงระยะทํางานขึ้นอยูกับวุฒิ
ภาวะของเสนประสาทของสมองขอมูลที่เลือกผานเขาอวัยวะสัมผัสก็จะเขาไปทีค่วามจําระยะสัน้ใน
ระยะเวลาที่จํากัดในชวงกําลังทํางานประมวลสารสนเทศ กระบวนการที่ขอมูลจะถกูนําเขาไปเกบ็ไว
ในความจําระยะสั้นมี 2 อยาง คือการรูจัก (recognition) และความใสใจ (attention) สิ่งที่จะรับเขา
มักจะถูกเลือกอยูแลวก็คือ ประมาณหนึ่งในสาม ตอจากนั้นจะคัดเลอืกเพียงบางอยางเขาไปใน
ความจําระยะสั้น พัฒนาการเชาวนปญญาจะขึ้นอยูกับความสามารถในการรับขอมูลเขาไวใน
ความจําระยะสั้น การประมวลขอมูลแลวเรียบเรียงและรวบรวมใหเปนระเบียบในความจําระยะยาว 
และความสามารถที่จะเรียกใชเม่ือตองการได                             
                    1.3.3 ทฤษฎีพัฒนาการเชาวนปญญาของไวก็อทสกี้ 
         เล็ฟ ซีมาโนวิค ไวก็อทสกี้ (Lev Semanovick Vygotsky) เปนนักจิตวทิยาชาว
รัสเซีย ที่ไดทาํการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางเชาวนปญญาในสมัยเดียวกับเพียเจท ผลงานวิจัย
ของไวก็อทสกี้ไดพิมพเปนหนังสือชื่อ “Thought and Language” ในป ค.ศ.1924 และเปนที่ยอมรับ
ในประเทศรัสเซีย จนกระทัง่เม่ือป ค.ศ. 1962 หนังสือเลมน้ีไดถูกแปลเปนภาษาองักฤษโดยแฮมส
แมนและแวนแคน (Hamsman and Vankan) ทําใหทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวนปญญาของไว
ก็อตสกี้ เปนที่รูจักและไดรับความนิยมในประเทศทางตะวันตกมากขึ้น เชน สหรฐัอเมริกามี
นักจิตวิทยาสนใจนํามาเปนพ้ืนฐานการวจัิยเกี่ยวกับพัฒนาการทางเชาวนปญญา และตอมาในป 
ค.ศ.1986 โคซูลิน (Kozolin) ไดแปลและปรับปรุงแกไขหนังสือของไวก็อตสกี้ ทําใหทฤษฎี
พัฒนาการเชาวนปญญาของไวก็อตสกี้ เปนที่รูจักกันอยางแพรหลายและไดรับความนิยมนํามา
ประยุกตใชในการเรียนการสอนในปจจุบัน 
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        ทฤษฎีเชาวนปญญาของไวก็อตสกี้เนนความสําคญัของวัฒนธรรมและสังคม 
และการเรียนรูที่มีตอการพัฒนาการเชาวนปญญา ตั้งแตแรกเกิดมนุษยจะไดรับอิทธิพลจาก
สิ่งแวดลอมที่เปน “วัฒนธรรม” วัฒนธรรมแตละวัฒนธรรมจะชวยบงชีผ้ลผลติของพฒันาการของเด็ก
วา เด็กควรจะเรียนรูอะไรบาง พัฒนาการทางเชาวนปญญาของเด็กจะเพิ่มถึงขั้นสูงสุดได ก็ตอเม่ือ
รับการชวยเหลือจากผูใหญหรือผูที่อยูใกลชิดกับเด็ก 

 ระดบัเชาวนปญญา 
       ไวก็อทสกี้ไดแบงระดับของเชาวนปญญาออกเปน 2 ขั้น (สุรางค โควตระกูล. 
2541 : 62) ดังตอไปน้ี 

1. เชาวนปญญาขั้นเบื้องตน (elementary mental processes) หมายถึง  
เชาวนปญญามูลฐานตามธรรมชาติโดยไมตองเรียนรู 

2. ระดับเชาวนปญญาขั้นสูง (higher mental proesses) หมายถึง เชาวน 
ปญญาที่เกิดจากการที่ปฏิสมัพันธกับผูใหญที่ใหการอบรมเลี้ยงดูถายทอดวัฒนธรรมใหโดยใชภาษา 
เด็กจะเรียนรูภาษา ทําใหเรียนรูความคดิรวบยอด สัญลักษณตางๆ ชวยใหเด็กเขาใจสิ่งแวดลอม 
ภาษาจะเปนเครื่องมือสําคัญในการคิด และประสานความคิดและพฤติกรรมหรือการแสดงออก                            
  1.3.4  เชาวนปญญาทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยั 
      ดวยเหตุทีเ่ชาวนปญญาเปนความสามารถในการเรียนรู การแกปญหา และการ
ปรับตวัใหเขากับสิ่งแวดลอม อาจกลาวไดวาคณิตศาสตรสามารถชวยพัฒนาเชาวนปญญาของเด็ก
ความสามารถทางคณิตศาสตรจึงมีความสมัพันธกับเชาวนปญญาโดยตรง และสามารถพัฒนาไป
ตามลําดับขั้นไดเชนเดียวกบัเชาวนปญญา 
      เพียเจท (นิตยา ประพฤติกิจ. 2537 : 11 ; อางอิงจาก Piaget. 1965 : 96) ได
แบงความรูทางดานคณิตศาสตร ตามพฒันาการทางคณิตศาสตรของเด็กออกเปน 2 ชนิดดังน้ี 

1. ความรูทางดานกายภาพ (physical knowledge) เปนความรูที่ไดจากการใช 
ประสาทสัมผสั เปนความรู ภายนอกที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมโดยตรง 

2. ความรูดานเหตุผลทางคณิตศาสตร (logic – mathematical knowledge)  
เปนความรูที่ไดจากการเชื่อมโยงเขากับทฤษฎีโดยการลงมือกระทํา จึงเปนความรูที่เกิดขึ้นภายใน
หรือเปนผลสะทอนที่ไดรับน่ันเอง ความรูดานเหตุผลทางคณิตศาสตร จะเกิดขึ้นหลังจากที่เด็กไดลง
มือกระทํากิจกรรม โดยอาศัยการเชื่อมโยงจากขอเท็จจริงที่เห็นไปสูความเขาใจหรือความคิดรวบ
ยอดตอไป จากการที่เด็กรูจักใชเหตุผลนี่เอง ทําใหเด็กไมตองอาศัยประสาทสัมผัสในการเรียนรูเรือ่ง
นามธรรมอีกเม่ือโตขึ้นการที่เด็กสามารถสรุปเร่ืองตางๆไดเองนั้น เด็กจะตองไดรับประสบการณ
หลายๆอยางที่ตนไดลงมือปฏิบัติโดยใชวัสดุที่เปนรูปธรรม ไดเรียนรูจากสภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติหรือที่ครูสรางขึ้นจากการวางแผนเพื่อใหเด็กไดเรียนรูน่ันเอง ผูใหญจะตองระลึกไวเสมอ
วา สิ่งที่สําคัญอยางยิ่งในการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ก็คอื การใหเด็กไดลงมือปฏิบัต ิไดใชสิ่งของ
น้ันๆไดสืบคน ไดเลือก ไดตัดสินใจดวยตนเอง ไดคิดอยางมีเหตุผล และเปนลําดับขั้นตอน มิใชให
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เรียนรูแคเพียงตองการคําตอบที่ถูกตองเทานั้น พึงระลกึเสมอวาการพัฒนาเชาวนปญญาตองเกิด
จากการเรียนรูกระบวนการการพัฒนาเชาวนปญญาทางคณิตศาสตรที่เกิดขึ้นไดจากการที่เด็กได
ทดลอง ทดสอบและคนพบ จะชวยใหเด็กคอยๆพัฒนาไปสูขั้นที่สูงขึ้นตอไปตามลําดับ ดังที่ เพียเจท
ไดกลาวไววา เด็กจําเปนตองเรียนรูจาก”ขั้นการใชประสาทสัมผัส” กอนเปนอันดับแรก เพ่ือเตรียม
ความพรอมกอนที่เด็กจะสามารถใชความคิดในเชิงเหตผุลตอไป การจัดประสบการณการเรียนรู
ทางดานคณิตศาสตร ควรใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสดวยตวัเองและไดเรียนรูตามธรรมชาติ ได
เคลื่อนไหวทั้งตัว ไดขยบัเขยื้อน และไดจับลูบคลําวัตถเุปนลําดับแรก ลําดับขั้นที่ 2 “ขั้นเตรียม
สําหรับความคิดที่มีเหตุผล” (2-7 ขวบ) เด็กที่อยูในลําดับขั้นน้ีมักจะใหเหตุผลและอธิบายตามการ
หยั่งรูของตนเองมากกวาที่ใชเหตุและผลที่ถูกตอง และจะเกิดความรูสึกวาเรื่องบางเรื่องยากสําหรับ
เขา เชน การเรียงลําดับเหตกุารณ การบอกความสัมพันธ เปนตน 

1.4 เด็กปฐมวัยกับพัฒนาการดานดนตรี 
  1.4.1 ความหมายของดนตร ี
          ณรุทธิ์ สุทธจิตต (2541 : 19) ไดกลาววา “ดนตรี” (Music) คือภาษาหนึ่งที่ใช
ถายทอดความรูสึกซึ่งในภาษาอื่นไมสามารถถายทอดได แทนที่จะเปนคําพูดหรือทาทาง ดนตรีจะ
ใชเสียงและจังหวะเปนสื่อในการถายทอดความรูสึกโดยนัยแหงภาษาที่คนใชสื่อสารกัน เด็กแรกเกิด
จะเร่ิมไดยินเสียงตางๆ ที่เขาไมสามารถเขาใจไดแมกระนั้นก็ตามภายในเวลาสองสามปใหหลัง เด็ก
จะมีความเขาใจในภาษาที่ใชในการสื่อสารและภาษาดนตรี บิดา มารดา ครู และผูที่ใกลชิดจึงมีสวน
ใหเด็กมีพัฒนาการทางดนตรีไดอยางมาก 
       หรรษา นิลวิเชียร (2535 : 195) กลาววา กิจกรรมดนตรีเปนศลิปะเชิง
แสดงออก (Expressive Art) ที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง ดนตรีเปนสวนหนึง่ของความเจริญงอกงามและ
การดํารงชีวิตอยูของมนุษย  ดนตรีเปนประสบการณสาํคัญสวนหนึ่งของความเจรญิงอกงามและการ
ดํารงชีวิตอยูของมนุษย ดนตรีเปนประสบการณสําคัญสวนหนึ่งของหลักสูตรสําหรบัเด็กปฐมวัย เด็ก
เรียนรูการฟง การเคลื่อนไหว การรองเพลง การเลนเครื่องดนตรีงายๆในหองเรียนที่แวดลอมไป
ดวยบรรยากาศที่สงเสริมทางดานดนตรี 
      กลาวโดยสรุปวา ดนตรี คือ ภาษาๆหนึ่งที่มีสัญลักษณ มีแบบแผน เพ่ือสื่อสาร
ระหวางบุคคลอยางเปนสากล ซ่ึงสามารถสื่อสารไดทั้งความรูสึก อารมณ  โดยผานสัญลักษณทาง
ดนตรี เชน เสยีง จังหวะ และเปนศลิปะชนิดหนึ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น  
  1.4.2 ความสําคัญของดนตรีสําหรับเดก็ปฐมวัย 
         ณรุทธิ์ สุทธิจิตต (2532 : 33) กลาวถึง ความสําคัญของดนตรวีาบุคคลทัว่ไป
มักจะรูสึกวาดนตรีมีประโยชนตอเด็ก  อยางไรก็ตามคงจะมีนอยคนที่เขาใจบทบาทของดนตรีกับ
เด็กปฐมวัยอยางแทจริง และแมวามีบคุคลบางคนจะทราบถึงการใหการศึกษาดานดนตรีกับเด็ก แต
ก็มีหนังสือไมกี่เลมที่กลาวถึงดนตรีกับเด็กปฐมวัย จึงเปนการสมควรที่บุคคลทัว่ไป โดยเฉพาะผูที่
เปนบิดามารดาควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพ่ือประโยชนในการจดัสภาพแวดลอม และ
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ชวยเหลือสนับสนุนใหเด็กในวัยน้ีมีพัฒนาการทางดนตรีที่ถูกตองสมบูรณเพ่ือเปนพ้ืนฐานใน
การศึกษาดนตรีตอไป 
         พิชัย ปรัชญานุสรณ (2535 : 69 - 70) ไดกลาวถงึคุณคาของดนตรีเอาไว  4 
ประการดังน้ี 
         ประการแรก การเขาถงึเปาหมายในการเลนดนตร ีเกิดความรูสกึทาง
สุนทรียภาพทางดนตรี เห็นความไพเราะ ความงามของเสียง เขาใจเรือ่งราวที่ละเอียดออนลึกซึ้งได
ดี มีความสามารถในจินตนาการและสรางสรรค มีความพอใจในขณะที่กําลังอยูกับเสียงดนตรี และ
สามารถนําไปประยุกตใชกบัชีวติประจําวนัได เชน  
   - รักที่จะเลนดนตรีเปนประจํา สมํ่าเสมอ โดยพอแมไมตองคอยตักเตือน 
   - รักสวยรักงาม 
   - จัดระเบียบชวีิตของตนเองได หรือแสดงความรักพอแม โดยเกิดความคิด
อยากจะแสดงดนตรีใหในงานสําคัญๆ เชน งานวันเกิด เปนตน 
         ประการที่สอง ขณะทีก่ําลังอยูในกิจกรรมดนตรี ไมวาเลน รอง หรือฟง เด็กจะ
มีสมาธิเขาถึงดนตรีเร็วขึ้น ถึงคราวที่จะแสดงเอง ก็เลนดวยความเต็มใจ มีความเชือ่ม่ันในตัวเอง
พรอมที่จะถายทอดอารมณออกมาใหดีทีสุ่ด เหมือนตวัละครที่ไดรับมอบบทบาทและซอมมามากแลว 
         ประการที่สาม เด็กมีโอกาสสัมผัสกับความหลากหลายของเพลงและดนตรี จึง
เปนการเปดโลกทัศน การมองหลายมุม มีจิตใจกวางขวาง คนพบและเขาใจอารมณของตนเอง ใน
ที่สุดก็ปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆรอบตัวได 
         ประการที่สี่ มีความสขุกับดนตรทีี่ไดยิน ไดฟงดนตรีดวยความซาบซึ้ง เพราะ
เขาใจภาษาดนตรีแลว ภาษาดนตรีซ่ึงบางครั้งก็อธิบายดวยภาษาพดูไมได แตเปนภาษาของ
อารมณที่อยูลึกเขาไปในความคิดและอารมณของแตละคน 
          ประการสุดทาย ไมวาเด็กจะอยูในสถานการณเชนใด เม่ือเติบโตขึ้น เชน 
ตองพบกับความสุข ความดีใจ ความไมสมหวัง ความเศราเสียใจ หรือแมกระทั่งการเจ็บไขไดปวย 
ดนตรีที่มีอารมณอันหลากหลายนี้ก็จะเปนเพ่ือนที่ดีคอยเฝาปลอบประโลมใหกําลงัใจตลอดไป 
         ดนตรี มีความสําคัญกบัการดํารงชีวติของมนุษย ไมวาจะเปน การสรางสมาธิ  
การเปดโลกทศัน การมองโลกในหลายแงมุม การสื่อสาร และการใหความสุข การเปนภาษาของ
อารมณและเปนเพ่ือนที่ดีในหลายสถานการณที่เกิดขึน้กับมนุษย   
  1.4.3 จุดมุงหมายของการสอนดนตรีสาํหรับเด็กปฐมวัย 
          คุณคาหรือจุดมุงหมายของดนตรีสาํหรับเด็ก (ณรทุธิ ์สุทธิจิตต.  2532 : 24) มีดังน้ี 
          ประการแรก ดนตรีชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็ก ดนตรีเปน
ตัวกระตุนใหเด็กคิดคนทดลองและแสดงออกโดยใชดนตรีเปนสื่อ 
          ประการที่สอง ดนตรีชวยพัฒนาดานการตอบสนองทางอารมณของเด็กดาน
การตอบสนองทางอารมณของเด็ก เน่ืองจากประสบการณดนตรีจะเราใหเด็กแสดงออกทางอารมณ 
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          ประการที่สาม ดนตรีชวยพัฒนาดานปญญา โดยเหตุที่ดนตรีเปนสื่อทําให
เด็กคิดและทําความเขาใจกับเรื่องของเสียง และชวยพัฒนาดานการรับรู ตลอดจนการเชื่อมโยง
แนวคิดตางๆ 
          ประการที่สี่ ดนตรีชวยพัฒนาการดานภาษา เม่ือเด็กชอบและตองการรอง
เพลงการเรียนรูทางดานภาษาจึงเปนทกัษะพื้นฐานทีเ่ด็กตองเรียนรูไปดวย นอกจากนี้เด็กยังใช
ภาษาเปนสื่อในการอธิบายความรูสึกตอดนตรี ซ่ึงทําใหมีพัฒนาการดานการใชภาษามากขึ้นดวย 
          ประการที่หา ดนตรีชวยพัฒนาการดานรางกาย เน่ืองจากประสบการณทาง
ดนตรีเกี่ยวของกับการรองเพลง การเลนดนตรี การเขาจังหวะ สิ่งเหลานี้จะชวยใหเด็กมีพัฒนาการ
ทางดานกลามเนื้อตางๆดีขึ้น 
          ประการที่หก ดนตรีชวยพัฒนาความเปนเอกัตบคุคล เน่ืองดวยประสบการณ
ดานดนตรีชวยใหเด็กรูจักและเขาถึงความรูสึก ความสามารถของตนเอง และยังชวยใหเด็กเขาใจ
เอกลักษณของวัฒนธรรมของตนดวย 
          ประการที่สุดทาย ซ่ึงเปนประการสาํคัญที่สุด คือ ดนตรีซ่ึงเปนศิลปะแขนง
หน่ึงจะชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางดานสุนทรีย ซ่ึงจะนําไปสูความซาบซึ้งในดนตรตีอไป ดนตรีจะ
ชวยใหเด็กมีพัฒนาการดานอารมณสุนทรีย โดยการตอบสนองตอองคประกอบดนตรี เชนทํานอง 
จังหวะ ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะชวยใหเด็กรูซ้ึงถึงความสวยงาม ความเต็มอ่ิมในอารมณและความงอกงาม
ทางการรับรูสิง่เหลานี้มักจะถูกละเลยในการใหการศึกษาทั่วไปกบัเด็กการที่เด็กมีประสบการณทาง
ดนตรีชวยเตมิความรูสึก ความตองการของเด็กใหเต็ม ซ่ึงจะทําใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่สมบูรณ มี
จิตใจเจริญงอกงามควบคูไปกับความคิดความอานทางวิชาการดานอ่ืนๆ 
  1.4.4 พัฒนาการทางดนตรีของเด็กปฐมวัย 
           ณรุทธิ์ สุทธจิตต (2541 : 19 – 21) ไดกลาวถึงพัฒนาการทางดนตรีของเด็ก
ปฐมวัยไวดังนี ้
          ดนตรี นับไดวามีบทบาทสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย ดังจะเห็นไดวาเวลาจะให
เด็กนอน บิดา มารดา มักจะรองเพลงกลอม เม่ือเด็กอายุ 2 ป มักจะทดลองวารํามะนาหรือระนาดมี
เสียงอยางไร เม่ือผูใหญเปดโอกาสใหเด็กสัมผัสกับเครื่องดนตรีสําหรับเด็กเสมอ จึงเห็นไดวาดนตรี
เปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับเด็กวัยน้ี 
          ในชวงระยะ 1 ปแรก เด็กจะเริ่มมีการรับรูเกี่ยวกบัดานจังหวะและทํานอง
แลว จะเห็นไดวา ถาลองเปดเพลงใหเด็กวัย 5 เดือนฟง เด็กจะมีปฏิกิริยาตอเสียงเพลงที่ไดยนิ เม่ือ
เด็กอายุประมาณ 1 ป พัฒนาการดานการพูดเริ่มกาวหนาไป เด็กจะพยายามรองเพลงเลียนเสียงซึ่ง
ฟงยังไมเปนทํานอง แตเปนสัญลักษณทีบ่อกไดวา เด็กรับรูและสนองตอบตอดนตร ี
          ในชวงปที่ 2 พัฒนาการดานการพูดของเด็กมีมากขึ้น การเจริญเติบโตของ
อวัยวะตางๆทางรางกายมีมากขึ้นดวย พัฒนาการทางดนตรีที่เห็นไดชัดวากาวหนาขึ้น คือ
ความสามารถในการรองเพลง แมจะรองเพลงเพ้ียนๆเสมอ แตจังหวะและเนื้อรองมักจะถูกตอง เด็ก
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วัยน้ีมักจะรองเพลงและพรอมทั้งเลนไปดวย การพยายามเคาะจังหวะหรือเลนเครื่องดนตรีใหเขากับ
จังหวะของเพลงเปนสิ่งที่เด็กกระทําเสมอ ความคิดสรางสรรคมีขึ้นอยางเห็นไดชัด เด็กจะพยายาม
สรางสรรคสิ่งตางๆทางดนตรี เชน การรองเพลงที่บางครั้งแตงขึ้นเอง การเคาะจังหวะไปกับการรอง
ตามที่ตนคิดขึน้มา การเคลื่อนไหวรางกายสวนตางๆเมือ่ไดยินเสียงเพลง 
  ในชวงปที ่3 พัฒนาการเกี่ยวกับดานรางกายมีมากขึ้นเปนลําดับ การบังคบั
กลามเนื้อสวนตางๆ ดีขึ้น พัฒนาขึ้น การพูดเปนเรื่องเปนราวขึ้น เด็กเริ่มมีพัฒนาการเกี่ยวกับดาน
ความเปนตัวของตัวเอง มีความคิด ชางซักถาม ในทางดนตรีเด็กสามารถรองเพลงงายๆ ไดอยาง
ถูกตองพัฒนาทางดานจังหวะดีขึ้น การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรพัีฒนามากขึ้น เริ่มตบมือเขากับ
จังหวะที่ไดยนิ มีความสนใจมากขึ้นในอันที่จะรองเพลงหรือเลนเครือ่งดนตรีตามความคิดขอตนเอง 
เริ่มพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกบัองคประกอบทางดนตรี เชน ดัง – เบา หรือ เร็ว – ชา โดยการ
เคลื่อนไหวรางกาย เด็กในวัยน้ีมักจะชอบรองเพลงหรือเตนใหผูใหญดู ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเด็กเริ่ม
พัฒนาความเปนตัวของตัวเอง 
  ในชวงปที่ 4 จะมีพัฒนาการทางดานภาษามากขึ้น รูจักศัพทและการแสดงออกทาง
ภาษามากขึ้น กระบวนการคิดลึกซึ้งมากขึ้น ทาดานรางกายจะเจริญเติบโตขึ้น การทํางานของระบบ
ตางๆดีขึ้น มีสมาธิมากขึ้น เริ่มจะเลนกบัเพ่ือนๆในทางดนตรีชวงเสียงจะเริ่มกวางขึ้น ดานจังหวะ
พัฒนาดีขึ้น การรองเพลงดีขึ้น สามารถรองเพลงที่ยากๆได แตการรองเพ้ียนคงเปนลักษณะที่พบใน
เด็กวัยน้ีเริ่มตอบสนองตอดนตรีลึกซึ้งมากขึ้น กลาวคอื สามารถจะแสดงความรูสึกใหเขากับลักษณะ
ของเพลงได ยังชอบรองเพลง และเตนตามเสียงดนตรี การรองเพลงไปตามความคิดของตนเองยังมี
อยูเชนกัน 
  ในชวงปที่ 5 พัฒนาการทางดานสังคมจะเปนอยางชัดเจน เด็กจะไดรับการสอนให
รองเพลง เคลื่อนไหวรางกายกับเพ่ือนๆในชั้นเรียน ซ่ึงเด็กจะตองเรียนรูในการปรับตวัใหเขากับ
เพ่ือนๆเด็กวยัน้ีชอบรองเพลง และเลียนแบบบคุคลที่ตนชอบหรือเห็นบอยๆเสมอ มีสมาธิในการฟง
เพลงมากขึ้น เสียงเพ้ียนนอยลง แนวคิดเกี่ยวกบัองคประกอบของดนตรีพัฒนามากขึ้น เริ่มรูจัก
ระดับเสียง สูง ต่ํา  สั้น ยาว เปนตน มีความจําดานจังหวะและเสียงมากขึ้น สามารถตบจังหวะที่ได
ยินได แตจะตองเปนจังหวะที่งายๆและไมยากจนเกินไป 
  จะเห็นวาการสอนดนตรีซ่ึงเปนตวัเชื่อมใหเด็กๆนําไปสูสาระในวชิาอ่ืนน้ันจําเปน
จะตองศึกษาพัฒนาการของเด็ก ความสําคัญและจุดประสงคของการสอนดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย 
เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพัฒนาการ
ของเด็กซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาเด็กอยางแทจริง  
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ 
เด็กปฐมวัย 
    2.1 ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร  
       นิตยา ประพฤติกิจ (2541 : 1-3) ไดแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัทฤษฎีการสอน
คณิตศาสตรวา มีทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กหลายทฤษฎีดวยกันที่ถูกนํามาปรับใชเปนทฤษฎี
การสอนคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัย แตทฤษฎีพ้ืนฐานที่ถูกนํามาใชมากที่สุดในการสอนคณิตศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย ก็คือ ทฤษฎีการใชประสาทสัมผัส (Sensorimotormotor Approach) ของเพีย
เจท (Jean Piaget) ซ่ึงเริ่มเปนที่ยอมรับตัง้แตในชวงทศวรรษที่ 1950 เพราะทฤษฎขีองเขาเนนเรือ่ง
การพัฒนาพลังทางสติปญญา หรือความคิดของเด็กมากกวาการมีทักษะทางหลกัวิชาแบบจดจํา
เทานั้น ทฤษฎีของเพียเจท สรางขึ้นจากผลงานวิจัยของเขาเองที่ไดสังเกตบตุรและธิดาของเขาจาก
การสังเกตวธิแีกปญหาของเด็ก เพียเจทพบวา วธิีการคิดและการใหเหตุผลตางๆ ของเด็กนาสนใจ
มาก เน่ืองจากมีความแตกตางจากการใหเหตุผลของผูใหญ 
      อยางเชนที่เพียเจทคนพบวา ปจจัยสําคัญที่ชวยพัฒนาสติปญญาและความคิดของเด็กก็
คอื การที่คนเรามีปฏิสัมพันธ (Interaction) กับสิ่งแวดลอมมาตั้งแตเกิด เพียเจทพบวา ระดับ
สติปญญาและความคิดเริ่มพัฒนาจากการไดปฏิสัมพันธอยางตอเน่ือง (Continuous Interaction) 
ระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม เชน ทารก เม่ือเเรกเกิดยังไมสามารถแยก “ตน” ออกจากสิ่งแวดลอม
ได แตหลังจากไดรับประสบการณจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม จึงทําใหเด็กเกิดการพัฒนา
ความเปน “ตน” ออกจากสิ่งแวดลอมได แตหลังจากไดรับประสบการณจากการมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม จึงทําใหเด็กเกดิการพัฒนาความเปน “ตน” และสติปญญาขึ้น 
      คําวา “Interaction” หมายถึง กระบวนการปรบัตัวของอินทรียกับสิ่งแวดลอมภายนอก
และการจัดระบบความคิด (Inward Mental Organization) กระบวนการนี้จะเปนไปอยางตอเน่ือง 
และมีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง (Adaptiaton) อยูตลอดเวลา เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
การปฏิสัมพันธและการปรบัเปลี่ยนประกอบดวยกระบวนการที่สําคญั 2 กระบวนการ คือ 
  1. การดูดซึม (Assimilation) หมายถึง กระบวนการอินทรียไดดูดซึมภาพตางๆจาก
สิ่งแวดลอมดวยประสบการณของตนเอง ทั้งน้ียอมขึ้นอยูกับความสามารถของอินทรียวาจะรบัรูดวย
ประสาทสัมผสัไดมากนอยเพียงใดดวย เชน เด็ก เม่ือเริ่มหัดพูดใหมๆ จะเรียก “แหมะ – แหมะ” 
(แม) เม่ือเห็นแมหรือคนอ่ืนๆ เพราะเด็กวยัน้ียังไมพรอมทั้งดานรางกาย (คือการพูด) และ
ความสามารถทางสติปญญา 
  2. การปรับความแตกตางใหเขากับความรูและความเขาใจเดิม (Accommodation) 
เปนกระบวนการที่ควบคูไปกับการดูดซึม (Assimilation) แตเปนไปในลักษณะตรงกันขามเพราะมี
การปรุงแตง รวบรวม และจัดการความคิดและประสบการณใหสอดคลองกับความเปนจริงที่อยู
รอบๆตวัเขา เชน เด็กเรียกคนอุมและใหนมวา แหมะ (แม) ไมวาจะเปนพอแม พ่ีเลี้ยงก็ตาม แตเม่ือ
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เด็กไดสัมผัส รับรูนานๆเขาก็สามารถจําแนกไดวาแมคือคนไหน หรือเด็กเคยรูจักแมว พอเห็นตุกตา
แมวก็เรียกวาแมวได เปนตน 

2.2 ความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
   บุญเยี่ยม จิตรดอน (2526 : 250 – 251) ไดใหความหมายของ ทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรวา เปนความรูเบื้องตน ซ่ึงจะนําไปสูการเรยีนคณิตศาสตรวา เปนความรูเบื้องตน ซ่ึงจะ
นําไปสูการเรยีนคณิตศาสตร เด็กควรจะมีประสบการณเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ การวัด การ
เรียงลําดับ การจับคูหน่ึงตอหน่ึง การนับ กอนที่จะเรียนรูเรื่องตัวเลขและการคํานวณ ประสบการณ
ทางคณิตศาสตรเปรียบเสมอืนบันไดขั้นตน ซ่ึงชวยเตรยีมเด็กใหพรอมที่จะกาวไปสูประสบการณ
พ้ืนฐานขั้นตอไป 

   อัญชลี แจมจันทร (2526 : 121 – 122) ไดกลาวถึง ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรวา 
หมายถึง การสังเกตและจําแนกสิ่งตางๆตามรูปราง ขนาด การบอกตําแหนงสิ่งของ การ
เปรียบเทียบขนาด รูปราง นํ้าหนัก ความยาว ความสงู กอนที่จะเรียนคณิตศาสตรชั้นประถม 
      ประไพจิตร เนติศักดิ์ (2529 : 49 - 53) ไดกลาวถึง ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรวา 
หมายถึง การเตรียมความพรอม ในเรื่องการสังเกต การเปรียบเทียบรูปราง นํ้าหนัก ขนาด สี ที่
เหมือนกันและแตกตางกัน การบอกตําแหนงสิ่งของ การเปรียบเทียบจํานวนและการจัดเรียงลําดับ
ความยาว ความสูง และขนาด 
      ศรีสุดา คัมภีรภัทร (2534 : 13) ไดใหความหมายของ ทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร
วาเปน ความรูพ้ืนฐานของเด็กที่ไดรับประสบการณเกีย่วกับ การสังเกต การเปรียบเทียบ การ
จําแนกตามรูปราง ขนาด นํ้าหนัก ความยาว ความสงู ความเหมือนและความแตกตาง รวมทัง้การ
เรียงลําดับ การวัด การบอกตําแหนงและการนับเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเตรียมความพรอมที่จะเรียน
คณิตศาสตรระดับประถมศกึษา 
      จากความหมายดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร คือ 
ความรูเบื้องตนที่จะนําไปสูการเรียนคณิตศาสตร ซ่ึงเด็กจะตองมีประสบการณตางๆ เชน การ
สังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ กาบอกตําแหนง การนับ และการวัดเพื่อเปน
พ้ืนฐานกอนทีจ่ะเรียนคณิตศาสตรในชั้นประถมตอไป 

2.3 ความสําคัญของการจัดประสบการณทางคณติศาสตรสําหรบัเด็กปฐมวยั  
      ในปจจุบันจะพบวาเดก็โตจํานวนมากขาดความรูและทักษะทางคณิตศาสตร และ
พยายามหลีกเลี่ยงที่จะเรียนคณิตศาสตรทั้งๆที่มีความตระหนักวา คณิตศาสตรเปนวิชาที่มี
ประโยชนและมีความสําคัญตออนาคตของพวกเขา สาเหตุสวนหนึ่ง ก็เน่ืองมาจาก การจัดการศึกษา
ในอดีตเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนในระดับตนนอยเกินไป คิดวาเอาใครมาสอนก็
ไดเพราะเนื้อหาวิชาที่สอนมีมีความงาย การจัดการเรียนการสอนก็จะมีลักษณะของการทํา
คณิตศาสตรบนกระดาษ ซ่ึงทําใหเด็กขาดความคิดความเขาใจของสิง่ที่ทําและไมสนุกที่จะทําใน
ที่สุด เปนที่นายินดีวาในปจจุบันเราไดเห็นความสําคญัของการจัดการศึกษาในระดับตนมากขึน้ 
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โดยเฉพาะระดับเด็กปฐมวยัซ่ึงเปนวัยทีเ่ราสามารถที่จะปนหรือแตงใหเด็กเปนอะไรไดโดยงายหาก
ไดกระทําอยางถูกวิธ ี
      การพัฒนาสติปญญาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพมีความจําเปนตอง
อาศัยประสบการณทางคณิตศาสตรชวย นับตั้งแตการสรางประสบการณขั้นพ้ืนฐานที่สําคัญ ไดแก 
ทักษะการสังเกตเห็นความสัมพันธและรปูแบบ ทักษะการคิดที่เปนเหตุ ทักษะการแกปญหา และ
ทักษะการสื่อสารโดยใชคณิตศาสตร ทกัษะเหลานีเ้ปนความเกงหรอืความสามารถทางปญญาของ
มนุษย ชวยสรางพลังการเรียนรูใหกับมนษุย ดังน้ัน เด็กปฐมวัยจึงควรไดรับการพฒันาทักษะและ
ความคิดรวบยอดพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่เด็กสามารถนําไปใชในชวีิตประจําวันและการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรและวชิาอ่ืนๆในชั้นที่สูงขึ้น การสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะและความคิดรวบยอดโดยการ
จัดประสบการณที่เหมาะสม นอกจาก จะทําใหเด็กสนกุสนานกับการเรียนรูทางคณิตศาสตรแลวยัง
ชวยใหเด็กไดพบวาคณติศาสตรเปนสิ่งทีเ่ขาใจไดงาย มีเหตุมีผล และสามารถนํามาใชใน
ชีวติประจําวันได 
      ประสบการณในชีวติประจําวันของเด็กจะเกี่ยวของกับคณิตศาสตรแทบทั้งสิ้น เชน ใน
เรื่องเวลา ตําแหนง ที่ตั้ง การรับ การวัด การเปรียบเทยีบหรือการเรียงลําดับ อยางไรก็ตาม 
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรบางเรือ่งตองอาศัยการไดรับประสบการณมากพอสมควรและ
พัฒนาไปตามระยะเวลาทีเ่หมาะสมกอนที่จะซึมซาบเขาไปในความรูสึกนึกคิดของเด็ก เชน 
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวลาทีเ่ปน วันน้ี พรุงน้ี หรือเม่ือวานนี้ เด็กมักจะใชสับสนเสมอ พึงระลึก
ไวเสมอวาในชวงแรกของเด็กปฐมวัยการเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรจะตองเปนสิ่งทีใ่กล
ตัวและสิ่งที่เปนปจจุบัน การไดรับประสบการณตรงจากการเลนอุปกรณ ตลอดจนประสบการณจริง
ในชีวติประจําวันเปนสิ่งจําเปน ครูตองมีความสามารถในการเริ่มตนดวยสิ่งที่เปนรปูธรรม มีเหตมีุ
ผล เขาใจได และนําความชัดเจนใหเกิดขึ้น หากวิธีการจัดประสบการณทางคณิตศาสตรใหแกเด็ก
ไมเหมาะสมจะทําใหการเรยีนพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กในชวงแรกไมประสบความสําเร็จ
เทาที่ควร ซ่ึงอาจมีผลทําใหเด็กเกิดความกลวั เบื่อ ไมอยากสนใจและมีเจตคติที่ไมดีตอคณิตศาสตรได 
      จากเหตุผลที่กลาวแลวสรุปไดวา การจัดประสบการณทางคณิตศาสตรสําหรบัเด็ก
ปฐมวัยมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง ผูที่จะประสบความสําเร็จไดจะตองเปนผูที่มี
ความสามารถทางคณิตศาสตร ความสามารถนี้เราสามารถจะปลูกฝงใหเกิดขึ้นแกเด็กตั้งแตเยาววัย 
ความคิดและทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรน้ีอาจพัฒนาตัวเด็กบางแลวกอนที่จะเขาโรงเรียนจาก
กิจกรรมการเลนและประสบการณในชีวติประจําวันในสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาตทิี่เปนรูปธรรม  
การจัดประสบการณทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมจะชวยสงเสริมสนับสนุนใหเด็กไดรับความสําเร็จใน
การเกิดความคิดและทักษะทางคณิตศาสตรยิ่งขึ้น 

2.4   จุดมุงหมายในการจัดประสบการณทางคณติศาสตรแกเดก็ปฐมวัย  
          เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ (2542 : 14 - 18) คณิตศาสตรมีความสําคัญสําหรับเด็ก
ปฐมวัย แมแตเด็กทารกยังสามารถพัฒนาความคิดทางจํานวน เด็กปฐมวัยจะสนใจและกระตือรือรน
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ทางคณิตศาสตร หากการปลอยใหเด็กเลนอยางอิสระเรารูสึกแปลกใจกับรูปแบบ การมีลําดับและ
การเปรียบเทยีบในสิ่งที่เด็กเลนการไดสัมผัสความสัมพันธทางปริมาณจะเกิดขึ้นเสมอทั้งจากการ
เลนบล็อกจนกระทั่งการจัดจาน แกวนํ้า สําหรับอาหารกลางวัน คณิตศาสตรของเด็กวัยน้ีจะเปนการ
สํารวจคนพบ และเขาใจโลกรอบๆตวัเด็ก 
      กิจกรรมประจําวันจะถกูจัดเตรียมอยางดีโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหเด็กมีโอกาสคนพบ
และเรียนรูคณิตศาสตร การเกิดความคดิรวบยอดจะผานกิจกรรมทางภาษาและการลงมือปฏิบัติ ไม
เนนการจดจําเนื้อหาสาระหรือวิธีการ อยางไรก็ตามหากมีเด็กที่เรียนรูไดเร็วก็ควรจะสนับสนนุให
เด็กใชความสนใจและทักษะทางจํานวนไปสรางความเขาใจในความคิดรวบยอดทีสู่งกวาตลอดจน
การประยุกตใชและแกปญหาที่ยากขึ้น 
       จุดประสงคหลักของระดับอนุบาลศึกษา คือ การใหเด็กไดรับประสบการณอยาง
เพียงพอเกี่ยวกับคณิตศาสตรที่จะชวยสรางความมั่นใจในความสามารถของตนที่จะคิดและใช
เหตุผล หากเด็กผานระดับปฐมวัยดวยความคิดที่วาโลกของจาํนวนนี้มีความนาสนใจและจับตองได 
ก็แสดงวาเด็กเหลานั้นมีความพรอมสําหรับการเผชิญสิ่งที่นาทาทายตอไป ความเชื่อม่ันในตนเองจะ
พัฒนาไดดีที่สุดในสถานการณคณิตศาสตรที่เปนกิจกรรมในชีวติประจําวัน คณิตศาสตรระดับน้ีกจ็ะ
เปนการคนพบรูปแบบ ความสัมพันธอยางงาย การแกปญหา การรวบรวม แสดงพูดคุยเกี่ยวกบั
ขอมูล และการสํารวจโลกของจํานวนในรูปลักษณะตางๆ วัยอนุบาลเมื่อเด็กเริ่มรูจักใชภาษา
คณิตศาสตร จะเปนเวลาที่เหมาะสมมากกับการเรียนรูหลักการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรซ่ึงจะ
ปรากฏอยูในการละเลนอุปกรณ เด็กจะเริ่มคยุกันดวยภาษาคณติศาสตรและสนุกกบัการโตตอบกบัเพ่ือนๆ 
      การไดรับประสบการณทางดานคณิตศาสตรของเด็กจะชวยใหเด็กไดเรียนรูวิธกีารใช
เหตุผล เพ่ิมพูนคําศัพททีค่วรรูจักและควรเขาใจ โดยเฉพาะ ไดเขาใจความหมายจากการสืบคนและ
การถกเถียงกนัเพ่ือหาคําตอบที่ถูกตองทาํใหเกิดการเรยีนรูอยางมีความหมาย และมีความสามารถ
ในการเชื่อมโยงไปสูความเขาใจเรื่องอ่ืนๆดวยตนเองได 
      ในการจัดประสบการณพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัยน้ัน มีจุดมุงหมายสําคัญที่
จะเตรียมเด็กใหมีความพรอมทางคณิตศาสตรเบื้องตนเพ่ือที่จะนําไปสูจุดมุงหมายของการสอน
คณิตศาสตรทีก่ลาวไปแลว โดยใหเด็กสรางความคิดรวบยอดและทักษะทางคณติศาสตรที่เหมาะกับ
วัยในบรรยากาศที่เปนกันเองและเปนไปตามธรรมชาตทิี่สุด ทั้งจากเหตุการณจริงในชีวติประจําวัน
และกิจกรรมที่ครูเตรียมใหอยางเหมาะสม เด็กปฐมวัยจะเปนผูสรางและใหความหมายความรูของ
ตนเองโดยผานกิจกรรมแหงความรวมมือที่เนนตวัเด็กเปนศูนยกลาง 

   เพ่ือสรางนิสัยและมีกระบวนการคิดอยางนักคณิตศาสตร และเพือ่ที่จะเขาใจและซาบซึ้ง
ในบทบาทของคณิตศาสตรที่มีตอมนุษย จึงอาจกําหนดจุดมุงหมายทั่วไปในการสรางประสบการณ
ทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัยได ดังตอไปน้ี 

1. เตรียมเด็กใหมีความมั่นใจที่จะเรียนคณิตศาสตรเบื้องตน 
2. พัฒนาความคดิรวบยอดทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมกบัเด็กปฐมวัย 
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3. ใหเด็กเรียนรูประสบการณตรง โดยการปฏิบัติกบัอุปกรณ 
4. ใหเด็กไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการแกปญหาทางคณิตสาสตร 
5. ใหเด็กไดพัฒนาทักษะในการเชื่อมโยงความคิดและสือ่สารใหผูอ่ืนเขาใจได 
6. ใหเด็กไดพัฒนาทักษะคณติสาสตรพ้ืนฐาน เชน การจับคู การจัดประเภท การ 

เปรียบเทียบ การเรียงลําดับ การนับ การวัด การจัดการกับขอมูล  
7. ฝกเด็กใหเปนคนชางสังเกต มีเหตุผลและละเอียดรอบคอบ 
8. ใหเด็กสรางสรรคและบูรณาการในชีวติประจําวันได 
9. ใหเด็กชอบคดิคนหาคําตอบ มีใจรักและเห็นคุณคาวิชาคณิตศาสตร 

หลักสูตรระดบัเด็กปฐมวัยควรรวมถึง ความสามารถในการสรางรูปแบบ การนึกคิดเกี่ยวกบั
จํานวน เรขาคณิตและการวัด การเขาใจและการใชขอมูลสถิติ สมาคมครคูณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา 
ระบุวา เด็กปฐมวัยตองเรียนรูเน้ือหาและทักษะเกีย่วกบัจํานวน รูปทรง รูปแบบ การประมาณ  
การวัด และสถิติ ทักษะทีต่องเนนไดแก การแกปญหา การสื่อสารดวยคณิตศาสตร การใชเหตผุล 
ซ่ึงไมเนนใหจดจําปญหา แตเนนใหเขาใจความคิดรวบยอด และใชทักษะการคิดเพื่อใหไดคําตอบ 
คําตอบผิดของเด็กอาจชวยใหครูวิเคราะหไดวาอะไรทีเ่ด็กเขาใจผิดโดยใหเด็กอธิบายวาเด็กแก
โจทยน้ีไดอยางไร 

   กิจกรรมควรออกแบบใหกระตุนความคดิทางคณิตศาสตร ชวยใหเด็กรูสึกสบายๆกับ
การแกปญหา สรางความรักความชอบตอการทําคณิตศาสตร การประเมินผลเนนการประเมินการ
จัดกิจกรรม และกิจกรรมตองเนนเด็กเปนศูนยกลางเพือ่สรางความมั่นใจใหกับเด็ก เนนการมี
ประสบการณของเด็กเปนรายบุคคล ปญหาและคําตอบจะนํามาใชในแงการวิเคราะหและประเมินผล 
โดยการรวบรวมขอมูลโดยตัวเด็กเอง คร ูผูปกครอง การรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
รายงานผลการวิเคราะหใหกับผูปกครอง ตัวอยางงานของเด็ก การบนัทึกความกาวหนาของเด็ก
จะตองมี กิจกรรมที่เกี่ยวของกับนิทาน เรอืงราวที่เปนสถานการณเชือ่มโยงไปสูการแกปญหา ไดทํา
กิจกรรมที่ชวยใหเกิดการแกปญหา รวมถึงกิจกรรมที่พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการวดัความยาว พ้ืนที่ 
ความจุ ปริมาตร และเวลา ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้จะเกี่ยวของกับการเรียนรูการใชภาษา การจดบันทึก
ขอมูล การคาดคะเน การประเมิน และวธิกีารแสดงผลขอมูล 

     กิจกรรมจะตองกระตุนเด็กใหใชคณิตศาสตรแกโจทยปญหา ไดใชการสื่อสารอธิบาย 
ความคิดทางคณิตศาสตร และสรางแนวทางการใชคณิตศาสตรในชีวติประจําวัน ทําใหเด็กมี
กิจกรรมที่มีความหมายในการสรางสังคมของเด็ก ไดเชื่อมโยงประสบการณทางคณิตศาสตรกับวิชา
อ่ืนๆในโลกแหงความจริง ไดรับการกระตุนใหเกิดการสื่อสาร โดยผานการตั้งคําถามและโตตอบ
เกี่ยวกับความคิดทางคณิตศาสตร และใหมีกิจกรรมเกี่ยวของกับคณิตศาสตร เชน ใหทํากิจกรรม
เกี่ยวกับกราฟหรือภาพแสดงขอมูล ซ่ึงจะชวยสรางทักษะการเรียงลาํดับ การจัดประเภท การ
เปรียบเทียบความเหมือน ความตาง  ในขณะที่เด็กรวบรวมขอมูลและจัดการกับขอมูล ไดทําการ
เปรียบเทียบและสรุปผล  อาจทํากิจกรรมเปนกลุมและรายบุคคล รวมถึงการทําการสํารวจ
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สิ่งแวดลอม หองเรียนและโรงเรียน มีกิจกรรมการจัดกลุมสิ่งของ การนับ การเขียนกราฟรูปภาพ 
และใชวธิีตางๆในการรวบรวมขอมูลและแสดงขอมูล 

   สิ่งที่คาดหวังมากที่สุด ก็คือ เม่ือผานปฐมวัย เด็กจะยังคงสนุกสนานกับการใชภาษา 
คณิตศาสตรและใชไดอยางถูกตองและในการเลนของเด็กก็จะแสดงถึงความกาวหนาในการใช
หลักการและเหตุผลทางคณติศาสตร เด็กจะกระตือรือรนที่จะจัดกระทําและทดลองกับสิ่งรอบๆตัว 
บล็อกจะถูกจัดเรียงตามรปูรางหรือขนาด มีการเปรียบเทียบความกวาง ยาว และความลึก ในการ
จัดประสบการณพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัยน้ัน มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะเตรียมเด็กใหมี
ความพรอมทางคณิตศาสตรเบื้องตน น่ันคือ ใหเห็นคุณคาของคณิตศาสตร ใหใชเหตุผลเชิง
คณิตศาสตรได ใหสื่อสารคณิตศาสตรเปน ใหแกปญหาได และมีความมั่นใจในความสามารถการทํา
คณิตศาสตรของตน ประสบการณที่จัดตองเปนประสบการณตรงที่เหมาะกับวัย มีจุดประสงคเพ่ือ
พัฒนาความคดิรวบยอดทางคณิตศาสตรแกเด็ก พัฒนาความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร 
และพัฒนาทักษะคณติศาสตรพ้ืนฐาน 

2.5 ความรูทางดานคณิตศาสตรตามหลักเพียเจท  
    เพียเจท (นิตยา ประพฤติกิจ. 2541 : 7 ; อางอิงจาก Broman. 1982) ได 

แบงความรูทางดานคณิตศาสตร ตามพัฒนาการทางคณิตศาสตรของเด็กออกเปน 2 ชนิด คือ 
ความรูทางดานกายภาพ กับความรูทางดานเหตุผลทางคณิตศาสตร 

1. ความรูทางดานกายภาพ เปนความรูที่ไดจากการใชประสาทสมัผัส เปน 
ความรูภายนอกที่เกิดจากการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมโดยตรง 

2. ความรูดานเหตุผลทางคณิตศาสตร เปนความรูที่ไดจากการเชื่อมโยงเขากับ 
ทฤษฎี โดยการลงมือกระทํา จึงเปนความรูที่เกิดขึ้นภายใน หรือเปนผลสะทอนทีไ่ดรับน่ันเอง 
ความรูดานเหตุผลทางคณิตศาสตร จะเกดิขึ้นหลังจากที่เด็กไดลงมือกระทํากิจกรรมโดยอาศัยการ
เชื่อมโยงจากขอเท็จจริงที่เห็นไปสูความเขาใจ หรือความคิดรวบยอดตอไป จากการที่เด็กรูจักใช
เหตผุลนี่เอง ทําใหเด็กไมตองอาศัยประสาทสัมผัส ในการเรียนรูเรื่องนามธรรมอีกเม่ือโตขึ้นการที่
เด็กจะพัฒนาถึงขั้นสรุปเร่ืองตางๆไดเองนั้น เด็กจะตองไดรับประสบการณหลายๆอยางที่ตนเองได
ลงมือปฏิบัติโดยใชวัสดุรูปธรรม ไดเรียนรูจากสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ รวมทั้งจากสภาพที่จง
ใจหรือมีการวางแผนเพื่อใหเด็กไดเรียนรูน่ันเอง ผูใหญจะตองระลึกไวเสมอวา สิ่งที่สําคัญอยางยิ่งใน
การเรียนรูของเด็กปฐมวัยกค็ือ การใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ ไดใชสิ่งของนั้นๆ ไดสืบคน ไดเลือก ได
ตัดสินใจดวยตนเอง ไดคิดอยางมีเหตุผล และเปนขั้นตอน มิใชใหเรียนรูแคเพียงคําตอบทีถู่กตอง
เทานั้น 

จากการที่เด็กไดทดลอง ทดสอบ และคนหา จะชวยใหเด็กคอยๆพัฒนาไปสูขั้นที ่
สูงตอไป ดังที่ เพียเจท ไดกลาวไววา “เด็กจําเปนตองเรียนรูจากการใชประสาทสมัผัส กอนเปน
อันดับแรก เพ่ือเตรียมกอนที่เด็กจะสามารถใชความคิดในเชิงเหตุผลตอไป” 
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2.6 ลําดับข้ันการเรียนรูคณิตศาสตรตามหลักเพียเจท 
     เพียเจท (นิตยา ประพฤติกิจ. 2541 : 8 ; อางอิงจาก Broman. 1982) ไดกลาวไวใน

หนังสือของเขาที่ชื่อ The Child s Conception of Number โดยสรุปวา การเรียนรูคณิตศาสตรของ
เด็กแบงออกเปน 3 ขั้น ดังน้ี 

1. การรับรูรวมกนัของประสาทสัมผัสทุกสวน เชน ตาดู หูฟง มือสัมผัส จมูกดมกลิ่นและ 
ลิ้นชิมรส เปนตน 

2. การปฏิบัติหรือการคิดที่สูงกวาหรือยากกวาขั้นการรับรู 
3. การเชื่อมตอจากขั้นการรับรูไปสูความเขาใจเรื่องการลด หรือการลบ ซ่ึงเปนขั้นที ่

เด็กสามารถคิดผกผัน กลับไปกลับมาไดระหวางเรื่องการลดและการเพิ่ม 
เด็กปฐมวัยจะพัฒนาโดยการเริ่มจากขั้นที ่1 กอน แลวคอยๆพัฒนาขึ้นสูขั้นที ่2 และเม่ือ

เด็กเจริญวัยถงึขั้นปฏิบตัิการรูปธรรม (Concrete Operation Stage) คืออายุระหวาง 7 – 11 ป เด็ก
จะพัฒนาทางดานสติปญญาถึงขั้นที่สามารถจะเขาใจเกี่ยวกับตัวเลข ความสัมพันธและกระบวนการ
ตางๆได 
 2.7 ขอบขายของหลักสูตรคณิตศาสตรในระดับปฐมวัยศึกษา 

   ขอบขายของหลักสูตรคณิตศาสตรในระดับปฐมวัยศึกษาควรประกอบดวยหัวขอ 
ของเนื้อหาหรือทักษะ (นิตยา ประพฤติกิจ. 2541 : 17 - 19 )  ดังตอไปนี้ 

1. การนับ (Counting) เปนคณิตศาสตรเกีย่วกับตัวเลขอันดับแรกที่เด็กรูจัก 
เปนการนับอยางมีความหมาย เชน การนับตามลําดับตังแต 1 – 10 หรือมากกวานั้น 

2. ตัวเลข (Number) เปนการใหเด็กรูจักตัวเลขทีเ่ห็นหรือใชอยูใน 
ชีวติประจําวันใหเด็กเลนของเลนที่เกี่ยวกบัตวัเลข ใหเด็กไดนับและคิดเองโดยครูเปนผูวางแผนจัด
กิจกรรมอาจมีการเปรียบเทยีบแทรกเขาไปดวย เชน มากกวา นอยกวา ฯลฯ 

3. การจับคู (Matching) เปนการฝกฝนใหเด็กรูจักการสังเกตลักษณะตางๆ  
และจับคูสิ่งที่เขาคูกัน เหมือนกัน หรืออยูประเภทเดียวกนั 

4. การจัดประเภท (Classification) เปนการฝกฝนใหเด็กรูจักการสังเกต 
คุณสมบัติของสิ่งตางๆวาความแตกตางหรือเหมือนกันในบางเรื่อง และสามารถจดัเปนประเภทได 

5. การเปรียบเทยีบ (Comparing) เด็กจะตองมีการสืบเสาะและอาศัย 
ความสัมพันธระหวางของสองสิ่งหรือมากกวา รูจักใชคาํศัพท เชน ยาวกวา สั้นกวา หนักกวา เบา
กวา ฯลฯ 
                         6.  การจัดลําดับ (Ordering) เปนเพียงการจัดสิ่งของชุดๆหนึ่งตามคําสั่งหรือ
ตามกฎ เชน จัดบล็อก 5 แทง ที่มีความยาวไมเทากนั ใหเรียงตามลําดับจากสูงไปต่ํา หรือจากสั้น
ไปหายาว ฯลฯ 
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                         7.  รูปทรงและเนื้อที ่(Shape and Space) นอกจากใหเด็กไดเรียนรูเรื่อง
รูปทรงและเนือ้ที่จากการเลนตามปกติแลว ครูยังตองจัดประสบการณใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกบั
วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลีย่มผืนผา ความลึกตื้น กวางและแคบ 
                         8.  การวัด (Measurement) มักใหเด็กลงมือวัดดวยตนเอง ใหรูจักความยาว
และระยะ รูจักการชั่งนํ้าหนักและรูจักการประมาณอยางคราวๆ กอนที่เด็กจะรูจักการวัด ควรใหเด็ก
ไดฝกฝนการเปรียบเทยีบและการจัดลําดบัมากอน 
                         9. เซต (Set) เปนการสอนเรื่องเซตอยางงายๆ จากสิ่งรอบๆตัว มีการเชื่อมโยง 
กับสภาพรวม เชน รองเทากับถุงเทา ถอืวาเปนหนึ่งเซต หรือหองเรียนบุคคลหลายประเภท แยก
เปนเซตได 3 เซต คือ นักเรยีน ครูประจําชั้น ครูชวยสอน เปนตน    
                        10.เศษสวน(Fraction) ปกติแลวการเรียนเศษสวนมักเริ่มเรียนในชั้น 
ประถมศกึษาปที่ 1 แตครูปฐมวัยสามารถสอนไดโดยเนนสวนรวม ใหเด็กเห็นกอน มีการลงมือ
ปฏิบัตเิพ่ือใหเด็กเขาใจความหมาย และมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับครึ่ง  
                        11. การทําตามแบบหรือลวดลาย (Patterning ) เปนการพัฒนาใหเด็กจดจํา 
รูปแบบลวดลาย และพัฒนาการจําแนกดวยสายตา ใหเด็กฝกสังเกต ฝกทําตามแบบและตอใหสมบูรณ 
                          12. การอนุรักษ หรือการคงที่ดานปริมาณ (Conservation) ชวงวัย 5 ขวบขึ้นไป 
ครูอาจเริ่มสอนเรื่องการอนุรักษใดบาง โดยใหเด็กลงมือปฏิบัติจริง จุดมุงหมายของการสอนเรืองนี้ก็
คือ ใหเด็กมีความคิดรวบยอดเรื่องการอนุรักษทีว่า ปริมาณของวัตถุจะยังคงที่ไมวาจะยายที่หรือทํา
ใหมีรูปรางเปลี่ยนไปกต็าม 
 เพียเจท (นิตยา ประพฤตกิจิ. 2541 : 10 ; อางอิงจาก  Taylor .1985 : 23) ไดจัดลําดับ
ความคิดความเขาใจเกี่ยวกับคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ตามระดบัพัฒนาการดังน้ี 

1. การจัดหมวดหมู (Classification) เปนการจดัสิ่งทีมีลักษณะเหมือนๆกันเขาพวก 
2. การเรียงลําดับ (Seriation) โดยเรียงลําดับสิ่งที่มีลักษณะเดียวกันตามลําดับ 
3. มิติสัมพันธ (Spatial Relationships)เปนความสามารถที่จะเขาใจขนาดและ 

มิติตางๆไดแก ระยะใกล-ไกล สูง-ต่ํา รูปทรง พ้ืนที่ ทิศทาง และปริมาณเปนตน 
4. ความสัมพันธเกี่ยวกับเวลา ( Temporal Relationsghips) เชน นาน ชา เร็ว 
5. การอนุรักษ หรือการคงที่ดานปริมาณ (Conservation) ไดแก ความเขาใจ 

เกี่ยวกับการคงที่ของปริมาณวัตถุแมเม่ือเปลี่ยนรูปทรงไป 
 เยาวพา เดชะคุปต (2542 : 87 – 88) ไดเสนอการสอนคณิตศาสตรแนวใหม ที่ครูควร
ศึกษาเพื่อจัดประสบการณใหกับเด็ก ดังน้ี 

1. การจัดกลุม หรือ เซต สิ่งที่ควรสอนไดแก การจับคู 1:1 การจับคูสิ่งของ  
การรวมกลุม กลุมที่เทากัน และความเขาใจเกี่ยวกบัตวัเลข 

2. จํานวน 1-10 การฝกนับ 1-10 จํานวนคู จํานวนคี ่
3. ระบบจํานวน (Number System) และชื่อของตัวเลข 1 = หน่ึง 2 = สอง 
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4. ความสัมพันธระหวางเซตตางๆ เชน เซตรวม การแยกเซต ฯลฯ 
5. คุณสมบัติของคณิตศาสตรจากการรวมกลุม (Properties of Math)  
6. ลําดับที่ สําคญั และประโยคคณิตศาสตร ไดแก ประโยคคณิตศาสตรที่แสดง 

ถึง จํานวน ปริมาตร คุณภาพตางๆ เชน มาก – นอย สูง – ต่ํา ฯลฯ 
7. การวัด (Measurement) ไดแก การวัดสิ่งที่เปนของเหลว สิ่งของ เงินตรา  

อุณหภูมิ รวมถึงมาตราสวน และเครื่องมือในการวัด 
8. รูปทรงเรขาคณิต ไดแก การเปรียบเทียบ รูปราง ขนาด ระยะทาง เชน รูป  

สิ่งของที่มีมิติตางๆจากการเลนเกม และจากการศึกษาถึงสิ่งที่อยูรอบๆตวั 
9. สถิติและกราฟ ไดแก การศึกษาจากการบันทึก ทําแผนภูมิ การเปรียบเทียบตาง  ๆ

 อีแวน และคณะ(ดวงเดือน ศาสตรภัทร 2535 : 325 อางอิงจาก ; Evans and.other. 
1986) ไดเสนอขอบขายคณติศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั ดังน้ี 

1. มโนมติตางๆเกี่ยวกับตําแหนง ไดแก ขางบน ขางใน ขางนอก เหนือขึ้นไป  
ออกไป ซาย ขวา บนสุด ลางสุด ตรงกลาง หนา หลัง 

2. การจําแนกประเภท ไดแก จํานกตามลักษณะที่เหมือนกัน ๆไดแก สี ขนาด  
รูปราง รูปแบบตางๆ 

3. การจับคูหน่ึงคือหน่ึง  
4. การเปรียบเทยีบ ไดแก มากกวา นอยกวา 
5. การนับ 
6. ลําดับที ่
7. เรขาคณิต 
8. การวัดเวลา เงิน เขียนตวัเลข การรวมเซท การบวกไปถึง 5 

 แนวการจัดประสบการณชัน้อนุบาลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ฉบับ
ปรับปรุง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2534 : 4 - 5) ไดกําหนดจุดมุงหมาย เพ่ือ
สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาซึ่งเกี่ยวของกบัความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตรไว ดังน้ี 
  อนุบาลปที่ 1    
   1. การนับเลขเรียงลําดับ 1 – 10 ได 
   2. การรูคาจํานวน 1 – 3 ได 
   3. การสังเกตและบอกความแตกตางของรูปรางสิ่งตางๆที่อยูใกลตวั   
เด็ก เชน ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด ไมบล็อก ฯลฯ 
                      4. การสังเกตและบอกความแตกตางของขนาดเลก็ ใหญได  
                      5. การชี้และบอกชื่อสีได 3 ส ี

            6. การเรียงลําดับขนาดเล็ก กลาง ใหญได 
             7.  การเรียงลาํดับรูปทรงตามตัวอยางได 3 รูป 
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             8.  การรูจักและบอกวากลุมใดมีจํานวนเทากนั นอยกวา และมากกวา 
             9.  การบอกกลุมที่มีจํานวน 2,3 ได 
            10. การบอกเวลา กลางวัน กลางคืนได 
            11. การรูจักและสามารถใชเงิน 1 บาทได 
  อนุบาลปที่ 2  
   1.  การนับเลขเรียงลําดับ 1 – 20 
    2.  การรูคาจํานวน 1 – 5 ได 

3.  การชี้และบอกชื่อรูปทรงเรขาคณิตงายๆได เชน 
    4.  การสังเกตและบอกความแตกตางของขนาดเล็ก กลาง ใหญได 
             5.  การชี้และบอกชื่อสีได 5 สี 
             6.  การเรียงลําดบัขนาดเล็ก กลาง ใหญได 
             7.  การเรียงลําดับรูปทรงตามตัวอยางได 5 รูป  
             8.  การรูจักและบอกวากลุมใดมีจํานวนเทากนั นอยกวา และมากกวา 
             9.  การบอกกลุมที่มีจํานวน 2, 3, 4, และ 5 ได 
            10. การบอกเวลา เชา กลางวัน กลางคืน 
            11. การบอกชื่อวนัใน 1 สัปดาห 
            12. รูจักและสามารถใชเงิน 1 – 5 บาทได 
            13. การบอกความแตกตางของน้ําหนัก หนัก – เบาได 
            14. การบอกความแตกตางของสิ่งของหรือรูปภาพที่มีลักษณะ สั้น – ยาว สูง – ต่ํา ได 
            15. การบอกอุณหภูมิ รอน – เย็นได 
            16. การรูจักแบงของสองสวนเทาๆกันได (ครึ่งหน่ึง) 
  อนุบาลปที่ 3 
    1. การนับเลขเรียงลําดับ 1 – 30 ได 
                      2. การรูคาจํานวน 1 – 10 ได  
             3. การชี้และบอกชื่อรูปทรงเรขาคณิตงายๆได เชน  
             4. การสังเกตและบอกความแตกตางของขนาดตางๆไดมากขึ้น 
             5. บอกชื่อสี บอกความแตกตางของส ี7 สี และสามารถบอกสีประจําวัน 1 สปัดาห 
             6. การเรียงลําดับขนาดตางๆไดมากขึ้น 
             7. การเรียงลําดับรูปทรงตามตัวอยางได 7 รูป 
 
  

            8. การรูจักและบอกวากลุมใดมีจํานวนเทากนั นอยกวา และมากกวา 
            9. การบอกกลุมที่มีจํานวน 2, 3, 4, 5,.........10 ได 
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           10. การบอกเวลาเชา กลางวัน เย็น และกลางคืนได 
           11. การบอกชื่อวนัใน 1สัปดาหได 
           12. สามารถใชเงิน 20 บาทได 
           13. การเปรียบเทยีบและบอกความแตกตางของน้ําหนัก หนัก – เบา ได 
           14. การบอกความแตกตางของสิ่งของ รูปภาพ หรือกราฟแทงที่มีลักษณะ  

สั้น – ยาว สูง – ต่ําได 
   15. บอกอุณหภูมิ รอน - เย็น 
   16. การรูจักแบงของสองสวน (ครึ่งหน่ึง) สี่สวนเทาๆกนัได 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2534 : 8) ไดกําหนดขอบขาย
ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร ไวในแนวทางการจัดประสบการณกอนประถมศึกษา ชั้นเด็ก
เล็กไวดังน้ี 
   1. สูง – ต่ํา สั้น – ยาว ใหญ – เล็ก มาก – นอย กอน – หลัง อวน – ผอม ใกล – 
ไกล บน – ลาง หนัก – เบา เทากัน – ไมเทากัน 

   2. รูปทรงเรขาคณิต 
   3. การจําแนกประเภทสี รูปทรง ขนาด จํานวน 
   4. นับปากเปลา 1 – 30 
   5. คาของจํานวน 1 – 10 
   6. รูจักสัญลักษณ 1 – 10 
   7. รูจักลําดับที่ 1 – 10 
   8. เขาใจความหมายของการเพิ่ม – ลดภายในจํานวน1 – 10 
   9. เขาใจคําวามีและไมมี 

 สําหรับแนวการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 2 ไดกําหนดทักษะพืน้ฐานทาง 
คณิตศาสตรไวไดแก (สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ. 2534 : 26) 
   1. การสังเกต – จําแนก และเปรียบเทียบสิ่งตางๆตามสี รูปราง รูปทรง ขนาด 
ปริมาณ นํ้าหนัก ปริมาตร ความยาว ความสูง ระยะทาง 
   2. การจัดประเภทและหมวดหมูสิ่งตางๆตามรูปราง ขนาด ความยาว ความสูง 
และจํานวนได 
   3. การเรียงลําดับ ตามขนาด ความยาว ความสูง ปริมาณ ระยะทาง ปริมาตร 
และการจัดลําดับเวลา เหตกุารณ 
   4.การรูตําแหนงสิ่งตางๆขางใน – ขางนอก ขางบน – ขางลาง ขางหนา – ขาง
หลัง ระหวาง 
   5. การชั่ง ตวง วัด และคาดคะเนได 
   6. การนับปากเปลา 1 – 30 
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   7. การรูคาจํานวน 1 – 10 
   8. การรูลําดับที่ 1 – 10 
   9. การเพิ่ม – ลด ภายในจํานวน 1 – 10 
 แผนการจัดประสบการณชัน้อนุบาล ของหนวยศึกษานเิทศก สํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ฉบับทดลอง (หนวยศกึษานิเทศก สาํนักการศึกษากรุงเทพมหานคร. 2543 :5-6) 
ไดกําหนดจุดมุงหมาย เพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา ซ่ึงเกี่ยวของกับความสามารถพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรไวดังน้ี 
  อนุบาลปที่ 1  

1. การสังเกตและจําแนกความเหมือนความแตกตางตามลักษณะรปูรางสิ่งที่ 
สัมพันธกัน จําแนกคุณสมบัติโดยใชประสาทสัมผัส 

2. เรียงลําดับขนาดเล็ก – ใหญ เหตุการณ ความเขมของสี เหตุการณ 
3. การฝกทักษะการคิดหาเหตุผล จําแนก เปรียบเทียบและทดลองคนควาดวยตนเอง 
4. การเปรียบเทียบใกล – ไกล หนัก – เบา จํานวนไมเกิน 5 รอน – เย็น ใหญ – เล็ก 
5. การนับปากเปลา 1 – 20 
6. การรูคาจํานวน 1 – 5  
7. การจัดหมวดหมูตามประเภท 
8. การรูตําแหนง บน – ลาง หนา – หลัง กอน – หลัง 
9. การรูจํานวน มาก – นอย 
10. การรูจักรูปเรขาคณิต  

  อนุบาลปที ่2  
1. การสังเกตและจําแนกสิ่งของตามคุณลักษณะ สิ่งที่มีความสัมพันธกัน ตาม 

รูปราง จํานวนประเภท 
2. เรียงลําดับเหตุการณ กอน – หลัง หนัก – เบา 
3. การฝกทักษะการคิดหาเหตผุล การคิดหาความสัมพันธของสิ่งของ การสังเกต 

และเสาะแสวงหาคําตอบดวยตนเอง การลงความเห็น 
4. การเปรียบเทยีบ จํานวน มาก – นอย ระยะใกล – ไกล ขนาดและน้ําหนัก  

“มี” และ “ไมมี” รอน – เย็น สั้น – ยาว  หนา -บาง ใหญ – เล็ก 
5. การนับปากเปลา 1 – 30 
6. การรูคาจํานวน 1 – 10 
7. การสังเกตและทดลองคนควาดวยตนเอง และการฝกทกัษะการสังเกต 

เปรียบเทียบและจําแนกการปฏิบัตทิดลอง 
8. การนับเพ่ิม – ลด ภายในจํานวน 1 – 10 
9. การรูจักรูปทรงเรขาคณิต 
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10. การรูทิศทาง ซาย – ขวา 
11. การรูตําแหนง ขางใน – ขางนอก บน – ลาง 
12. การรูพ้ืนฐานการบวก 
13. การรูความหมายลอย – จม 
14. การรูความหมาย หนา – บาง 
15. การรูทิศทาง ซาย – ขวา 
16. การรูความหมาย สูง - ต่ํา 

 โดยทั่วไปอาจกลาวไดวา ขอบขายคณิตศาสตรสําหรบัเด็กปฐมวัยน้ันมีลักษณะเปน
เหตุผลเชิงตรรกวิทยา เด็กจะเริ่มเรียนรูความสัมพันธงายๆ กอนการเรียนรูที่มีความสัมพันธ และ
ซับซอนมากขึ้น เน่ืองจาก ขอบขายความรูเน้ือหาคณิตศาสตรจะมีระบบขั้นตอนตามลําดับ โดยเริ่ม
จากทักษะที่งายๆและเพิ่มความยากมากขึ้น ดังน้ัน การจัดประสบการณทางคณิตศาสตรจําเปนที่
จะตองมีการกําหนดขอบขายอยางเหมาะสมเพื่อบรรลุจุดมุงหมายในการจัดประสบการณทาง
คณิตศาสตรอยางแทจริง 
 2.8 การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตรระดับปฐมวยัศึกษา 
     ในการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตรระดับปฐมวัยศกึษา มีลักษณะการพฒันา 
โดยการจัดประสบการณและมีวิธีการที่จะใหเกิดความสามารถทางคณิตศาสตรที่แตกตางไปจาก
คณิตศาสตรในระดับอ่ืนๆ ดังที่ สมใจ ทิพยเมธา (2521 : 43 – 44) ไดใหแนวคิดไววา “เด็กปฐมวัย
เปนวัยที่มีลักษณะชอบอิสระ อยากเปนตวัของตวัเอง อยากชวยตวัเอง ชอบการเคลื่อนไหว ไมชอบ
อยูน่ิงเลย คลองแคลววองไว ชอบพูด ชอบซักถาม ชอบแสดงความคิดเห็น และชอบแกปญหา รูสึก
สนกุสนานกับการเลน หรือ ลงมือปฏิบัติกจิกรรมตางๆดวยตนเอง ฉะนั้นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนหรือการจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตรใหกับเด็ก
ในวัยน้ี จึงควรเริ่มจากสิ่งที่อยูใกลตวัเด็กที่สุด โดยการสังเกตสิ่งที่เปนสวนใหญกอน เชน การสังเกต
สิ่งของเครื่องใชที่รูจัก แลวคอยๆสังเกตสวนยอยของสิ่งน้ันอยางละเอียดจนสามารถจําแนกสิ่งตางๆ
ที่เปนรูปรางและรูปทรงเรขาคณิต ขณะเดียวกนัเด็กจะสามารถเปรียบเทียบวตัถุรอบๆตวั เชน 
เปรียบเทียบขนาด รูปราง นํ้าหนัก สี ฯลฯ และควรจัดกิจกรรมหรือประสบการณโดยเริ่มจากวัตถุที่
เปนของจริงแลวจึงนําไปสูวตัถุจําลองและสัญลักษณในที่สุด  
     จากแนวคิดขางตน สรุปไดวาการจัดประสบการณทางคณิตศาสตร ซ่ึงถือวาเปนทักษะ
ที่ชวยพัฒนาสติปญญา และความคิดนั้นเกิดจากการที่เด็กไดมีโอกาสปะทะสังสรรคกับสิ่งแวดลอม 
โดยจัดประสบการณเริ่มจากงายไปหายาก คือเริ่มจากของจริงแลวจึงนําไปสูของจําลองสัญลักษณ 
และสิ่งที่เปนนามธรรมและจะตองสอดคลองกับพัฒนาการ วุฒิภาวะและลักษณะของเด็ก 
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หลักการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร 
     บุญเยี่ยม จิตรดอน (2532 : 243 – 244) ไดกลาวถึงหลักการพัฒนาความสามารถทาง

คณิตศาสตรตามแนวทางการจัดประสบการณทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัย สรุปไดดังน้ี 
1) เด็กเรียนจากประสบการณตรง จากของจริง ฉะนั้นการสอนจะตองหาอุปกรณ 

ซ่ึงเปนของจริงใหมากที่สุด และเริ่มจากการสอนแบบรธูรรม คือ  
1.1 ขั้นใชของจริง เพ่ือจะใหเด็กนับหรือเปรียบเทียบสิ่งของที่หามาใหเด็กนับ 

หรือเปรียบเทยีบ ควรเปนของจรงิ เชน ผลไม ดินสอ 
1.2 ขั้นใชรูปภาพแทนของจริง ถาหาของจริงไมไดก็เขียนรปูภาพแทน 
1.3 ขั้นกึ่งรูปภาพ คือ สมมติเครื่องหมายตางๆ แทนภาพหรือจํานวนซึ่งจะให 

เด็กนับหรือคิด 
1.4 ขั้นนามธรรม ซ่ึงเปนขั้นสุดทายจึงจะใชตวัเลข เครื่องหมาย บวก ลบ 

2) เริ่มจากสิ่งที่งายๆใกลตวัเด็กจากงายไปหายาก 
3) สรางความเขาใจและรูความหมายมากกวาใหจํา โดยใหเด็กคนควาดวยตนเอง 

หัดตัดสินใจเอง โดยการถามใหเด็กคิดหาเหตุผลมาตดัสินใจตอบ 
4) ฝกใหคิดจากปญหาในชีวติประจําวันของเด็ก เพ่ือขยายประสบการณให 

สัมพันธกับประสบการณเดิม 
5) จัดกิจกรรมใหเกิดความสนกุสนานและไดรับความรูไปดวย เชน เลนเกมตอ 

ภาพ จับคูภาพ ตอตัวเลข เลนตอบล็อก ซ่ึงมีรูปรางและขนาดตางๆการเลนในมุมบาน เลนขายของ 
แบงสิ่งของเครื่องใช แลกเปลี่ยนสิ่งของกัน ทองคําคลองจองเกี่ยวกับจํานวน รองเพลงเกี่ยวกับการ
นับ เลนทายปญหาและตอบปญหาเชาวน 

6) จัดกิจกรรมใหเขาใจในขั้นตอนใหมีประสบการณใหมาก แลวสรุปกฎเกณฑเพ่ือ 
จําเปนอันดับสุดทาย 

7) จัดกิจกรรมทบทวน โดยตั้งคําถามใหตอบปากเปลา หรือสรางเรื่องราวใหคิด 
ซํ้าสงเสริมใหเด็กคิดปญหาและหาเหตุผล ขอเท็จจริง 
    จากหลักการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร สรุปไดวา ควรใหเด็กเรียนรูจาก
ประสบการณตรง จากสิ่งใกลตวัที่งายไปยาก ผานกิจกรรมสนุกสนานที่ไดรับความรูควบคูไปดวย 
เชน การเลนรวมทั้งการฝกใหเด็กคิดโดยตั้งคําถามหรอืสรางเรื่องราวใหคิดซ้ําจากปญหาใน
ชีวติประจําวัน ซ่ึงเปนการขยายประสบการณทางคณิตศาสตรใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
 2.9 งานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
      งานวจิัยในตางประเทศ 
  ดอแนลดสัน และมาการเรต็ (Donaldson ; & Magarret. 1968 : 461 471) ไดศึกษา 
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ความเขาใจของเด็กในเรื่องการจําแนกความแตกตางของจํานวนมากกวา–นอยกวากับเด็กอาย ุ 3–4 
ป จํานวน15 คน ผลการศกึษาพบวา เด็กระดับอายุ 3 – 4 ป จะสามารถเขาใจคําวามากกวาและ
นอยกวาไดแลวแตมีแนวโนมวาเด็กจะเขาใจความหมายของคําวา มากกวา ไดดีกวาคําวา นอยกวา 
  พอทีต และฮัลสบุส (Poteat ; & Hulsebus. 1970 : 24) ไดทําการศกึษาเกี่ยวกับมโน 
ทัศนของคําวา ใหญกวา เลก็กวา โดยทดสอบกับเด็กกอนวัยเรียนระดับอายุ 5 – 6 ป จํานวน 75 ป 
โดยใหดูภาพสามมิติแปดคู ซ่ึงในแตละคูใหเด็กบอกวาภาพไหนมีขนาดใหญกวา ผลการศึกษาก็
ปรากฏวา เด็กเลือกภาพทีมี่ขนาดในแนวตั้งสูงกวา วาเปนภาพที่มีขนาดใหญกวา ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ ออสกูด และโธมัส (Osgood ; & Thomas. 1972 : 116) โดยทั้งสองไดทําการศึกษา
กับเด็กระดับ 1- 7 จํานวน 150 คน โดยการใชรูปสองรูปที่ปริมาตรเทากัน แตขนาดในแนวตั้งและ
แนวนอนของแตละคูไมเทากัน ใหเด็กเลอืกวารูปไหน มีขนาดใหญกวา ปรากฎวา เด็กสวนใหญใน
ระดับ 1–2 จะใชขนาดในแนวตั้งเปนเครื่องตัดสินขนาดของภาพ ไพยและเทนบรคิ ไดศึกษา
เกี่ยวกับการตดัสินคําวา ใหญกวา ดวยการเปรียบเทียบจากภาพเปนคู ๆ ในแตละคูจะมีขนาดใน
แนวตั้งและแนวระดับไมเทากัน ผลจากการศึกษาก็แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา เด็กใชดานหรือมิติ
ในแนวตั้งเปนเครื่องชี้นําในการตัดสินวาภาพหรือวัตถน้ัุนใหญกวา 
  เคาร (Kaur. 1973 : 186 – A) ไดศึกษาการสังเกตและจําแนกประเภท โดยสราง
แบบทดสอบ วัดทักษะการสังเกตและการจําแนกประเภทสําหรับเด็กนักเรียนเกรด 1 และเกรด 3 
เพ่ือหาความสัมพันธระหวางทักษะการสงัเกตและการจําแนก ผลการศึกษาพบวา ทักษะการสังเกต
และการจําแนกประเภท มีความสัมพันธใกลชิดกันมาก 
  ไวเนอร (Weiner. 1975 : 151) ไดศึกษามโนทัศนเกี่ยวกับคําวา มากกวา – นอยกวา
กับเด็กระดับอายุ 2 -3 ป โดยเขาตั้งจุดมุงหมายในการศึกษาไววาความเขาใจในมโนทัศนเกี่ยวกบั
คําวามากกวานอยกวานั้น จะมีความสัมพันธกันกับการบวก การลบ โดยเขาใชวธิใีหเด็กเลือกตดัสิน
จํานวนวตัถุสองแถวซ่ึงเทากันหรือไมเทากันอยูแลว เม่ือเพ่ิมวัตถุเขาไปหรือออกจากแถวใดแถว
หน่ึงแลวผลลพัธจะเปนอยางไร ไวเนอร สรุปผลการศกึษาของเขาไวเปน 3 ขอดังน้ี 
   1.การเพิ่มเขา (การบวก) หรือการเอาออก (การลบ) จะมีผลตอความเขาใจคําวา 
มากกวา นอยกวา ของเด็กนอยมาก 
   2.เด็กที่มีระดับอายุ 2 ป จะเขาใจคําวา มากกวา เม่ือวัตถุสองแถวมีจํานวน
แตกตางกัน โดยเด็กจะใช ความหมายของคําวามากกวา คลายกบัคาํวาใหญกวา 
   3.เด็กระดับอายุ 3 ป จะเขาใจคําวานอยกวา และคําวานอยกวา น้ีจะเกิดภายหลัง
คําวามากกวา 
  คารลตัน (Carlton. 1996 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทยีบ ความพรอมทางการ
อานและคณิตศาสตรของเด็ก เกรด 1 , 2 และ 3 กลุมทดลองเด็กมาจากโครงการ พอ แม ลูกใน
เวอรจิเนีย กลุมควบคุมไมเคยผานอนุบาลเลย เปนเด็กดอยโอกาส ซ่ึงนํามาอยูดวยกับไมต่ํากวา 40 วัน 
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ทําการทดสอบโดยครู ผลปรากฏวา เด็กที่มาจากโครงการพัฒนา พอ แม ลูก จะไดรับการสงเสริมที่
ดี ในเรื่องของความพรอมทางการอานละความพรอมทางคณิตศาสตร 
 งานวิจัยในประเทศ 
  มาลี วะระทรพัย (2531 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการสังเกตและการ
จําแนกของเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาดวยวิธตีางกัน พบวา เด็กปฐมวัยที่เลนเกมกาศึกษาแบบ
เคลื่อนไหวรางกายมีความสามารถในการสังเกตและจําแนกสูงกวาเด็กปฐมวัยทีเ่ลนเกมการศึกษา
แบน่ังเลนอยูกับที ่
  วนิดา บุษยะกนิษฐ (2532 : 55) ไดศึกษาผลการจัดประสบการณแบบปฏิบตัิการกบั
แบบปกติที่มีตอทักษะการเปรียบเทยีบของเด็กปฐมวัย พบวา เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัด
ประสบการณแบบปฏบิัติการมีทักษะการเปรียบเทยีบสงูกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ
แบบปกต ิ
  บุญไท เจริญผล (2533 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถทาง
สติปญญากบัทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย พบวา ความสามารถทางสติปญญามี
ความสัมพันธทางบวกกบัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
  ฉวีวรรณ นิยมชาติ (2538 : 116 - 117) ไดศึกษาการพัฒนาความพรอมทาง
คณิตศาสตรของเด็กกอนประถมศึกษาที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนตามมุมคณิตศาสตรอยาง
มีแบบแผน โดยทดลองกับเด็กอายุ 5-6 ป ผลพบวา เด็กระดับกอนประถมศึกษาที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเลนตามมมุ คณิตศาสตรอยางมีแบบแผนมีความพรอมทางคณิตศาสตรสูงกวา 
เด็กระดับกอนประถมศึกษาที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนมุมคณิตศาสตรแบบปกต ิอยางมี
ระดับนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  อรุณี เอ่ียมพงษไพฑูรย (2538 : 52  -54) ไดศึกษาความพรอมทางคณิตศาสตรของ
เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการสนทนาโดยการเสริมประสบการณคณิตศาสตรประกอบสื่อ 
โดยทดลองกับเด็ก อายุ 5 – 6 ป ที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2538 
ของโรงเรียนชุมชนจอมบึง จํานวน 40 คน พบวา เด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสนทนา โดยการ
เริ่มประสบการณคณิตศาสตรประกอบคาํถามมคีวามพรอมทางคณิตศาสตรแตกตางกับอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จากเอกสารและงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา ทักษะพ้ืนฐานทางดานคณิตศาสตร
สามารถสงเสริมใหมีทักษะพื้นฐานที่เพ่ิมพูนขึ้นไดดวยการจัดกิจกรรมตางๆ หลากหลายรูปแบบเชน 
การจัดกิจกรรมที่ผานการเลน การสอดแทรกประสบการณทางคณิตศาสตรผานกิจวัตรประจําวัน 
หรือการจัดมุมตางๆ แตทั้งน้ีทั้งน้ันกิจกรรมตางๆตองสอดคลองกับพัฒนาการและวัยของเด็กเพื่อ
การพัฒนาเด็กอยางมีประสิทธิภาพ 
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3. เอกสารที่เก่ียวของกับดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค 
 3.1 ประวัตแิละการพัฒนาระบบ  
    วอรเนอร (Warner, B. 1991: 8 - 10) ไดกลาวไววา คารล ออรฟ (Carl Orff, ค.ศ.1895 
– 1982) เกิดที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน ในป 1895 เติบโตในครอบครัวทีส่นบัสนุนสงเสรมิดาน
ดนตรีและการละคร คารล ออรฟเริ่มเรียนเปยโนกับมารดาของเขา ตั้งแตอายุ 5 ป สมาชิกใน
ครอบครัวและเพ่ือนๆมักจะมาเลนดนตรทีี่บายนของเขาเสมอ เรียกการเลนในลักษณะนี้วา 
Chamber Music ซ่ึงเปนที่แพรหลายในเยอรมัน ในกลุมที่ไมใชนักดนตรีอาชีพ แตมีความสนใจ
ทางดานดนตรีเหมือนกัน 
     คารล ออรฟ สนใจเรื่องของภาษา และบทกวี เขาไดรับการฝกฝนทางดานดนตรีที่
Akedemic der Tonkunst ในมิวนิค กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 คารล ออรฟ พักอยูใน Kig of 
Bavaria ซ่ึงอยูภายใตการดแูลของ Otto Falckenberg หน่ึงในผูกํากับการแสดงที่ยิ่งใหญในเวลานั้น  
คารล ออรฟไดเขารับราชการทหาร ในชวงสองปสุดทายของสงครามโลกครั้งที่ 2 และเม่ือเขา
กลับมาเขากลายเปน คารล ออรฟคนใหมในโลกที่แตกตางจากเดิม 
    คารล ออรฟ เริ่มเขามาเกี่ยวของกับดนตรีศึกษา ตั้งแตหลังป 1920 เม่ือ ดารลโครซ 
(Dalcloze) กําลังเสนอวิธีการสอนอันแปลกใหมและเปนที่ฮือฮาของเขาอยู คารล ออรฟเองก็ไดรับ
อิทธิพลจากดารลโครซและเขาเองก็ยังมีสวนรวมในความคิดของดาลโครซใหเปนรูปเปนรางขึ้นมา 
ดาลโครซ มีความคิดที่จะหลีกหนีจากระบบการสอนดนตรีแบบเกา และระบบการสอนแบบโรงเรียน
ศิลปะ ซ่ึงทํากนัมาชานาน วิธีการของเขาก็คือ การใชยมินาสติกและการเตนรําแบบโมเดอรนดานซ
สอนดนตรี 
    ในป 1924 คารล ออรฟรวมมือกับกุนเธอร (Dorothes Guenther) เปดโรงเรียนขึ้นที่
Guentherschule โดยมีจุดประสงคที่จะรวมการเรียนดนตรีเขากันกบัการเรียนยิมนาสติกและเตนรํา 
การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางการเคลื่อนไหวและดนตรีเปนกญุแจสําคัญสูทัศนะของ คารล 
ออรฟที่เกี่ยวกับดนตรีศึกษา และในที่สุดกลายเปนทฤษฎีการสอนของคารล ออรฟที่เรียกวา “ดนตรี
เบื้องตน” (Eiemental Music) 
    ในปค.ศ. 1948 คารล ออรฟไดทบทวนแผนการศึกษาของเขาใหม จากเดิมที่มุงหมาย
เพ่ือฝกครูพละ เพ่ือเด็กจะไดเรียนดนตรตีามความจําเปนและความสามารถ จึงจัดรูปแบบดนตรี
เบื้องตนใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใชหลกัสูตรทดลองสําหรับเด็กทีส่ถาบัน Mozarteum ใน 
Salzburg และตอมา หลักสตูรของคารล ออรฟ ไดกลายเปนหลักสตูรของ Mozarteum อยางเปน
ทางการ Salzburg กลายเปนศูนยกลางของการเสนอตามแบบคารล ออรฟ ผลสําเร็จของหลักสูตร
ทําใหวธิีการของคารล ออรฟแพรหลายไปยังประเทศอ่ืนๆ 
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 3.2 ปรัชญาการศึกษาของคารล ออรฟ 
     หัวใจของการสอนตามแนวคารล ออรฟ เปนการสอนดนตรีผานการลงมือกระทํา อยาง
มีชีวติชวีาและสรางสรรค ซ่ึงสามารถแสดงไดเปน Schooling through working = Learning by doing  
     เด็กมีวิธีการสรางสรรคดนตรีดวยวิธกีารของเขาเองกอนที่จะไดรับการสอนทางดาน
ดนตรี ครูจึงตองเรียนรูที่จะเขาใจภาษาดนตรีของเด็ก รวมถึงวธิีการที่จะใชภาษาดนตรีของเด็กเพื่อ
เปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูกระบวนการสอนที่มีความหมายและประสบความสําเร็จ 
    การศกึษาวจัิยแสดงใหเห็นวาการสรางสรรคดนตรีของเด็กมีความคลายคลึงกับการ
สรางสรรคดนตรีพ้ืนบาน คอืมีลักษณะทีป่ระกอบดวยจังหวะ และเปนการเคลื่อนไหวอยางมีทิศทาง 
ทั้งสองสวนไมสามารถแยกออกจากกันไดแตเปนการผสมผสานระหวางการเปลงเสียง ลีลา ภาษา 
บทละคร บทอาขยาน บทกลอน หรือบทเพลง ซ่ึงสิ่งเหลานี้คือเสียงและการเคลื่อนไหวที่มีจังหวะ
เปนสวนประกอบสําคัญ มันไมใชนามธรรม แตเปนสิ่งที่มีความสัมพันธกับประสบการณที่เขาไดรับ
ดนตรีที่เกิดขึน้จึงไมใชดนตรีที่แตงเอาไวลวงหนา แตเปนดนตรีที่ทกุคนมีสวนรวมกันอยาง
สรางสรรค (Ensemble Music) 
 สิ่งที่ทําใหการสอนแนวออรฟชูคเวิรค มีประสิทธิภาพ 
  1. ดนตรีของคารล ออรฟ มีพ้ืนฐานบนความเขาใจในพัฒนาการเด็ก โดยพยายาม
พัฒนาและเลอืกสรรดนตรีที่เหมาะสําหรับเด็ก จากแนวคิดทีว่าพัฒนาการของเด็กเริ่มจากแกนกลาง
ของลําตวัแลวขยายออกไปรอบนอก และจากพฤติกรรมทั่วไปสูพฤตกิรรมที่เฉพาะเจาะจง  
  2. ดนตรีของคารล ออรฟ กระตุนใหเด็กไดแสดงระดับของความรูสึกของตนเอง
ออกมา ชีวิตในปจจุบันของเด็กที่ตองถูกบงัคับใหอยูในกรอบไดแยงชงิเอาพลังความรูสึกของเด็กไป
ความเครียดทางอารมณของเด็กไดแผขยายลงไปสูกลามเน้ือสวนตางๆเด็กเรียนรูวา พวกเขาไม
สามารถที่ควบคุมการประสานสัมพันธในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งเม่ืออยูที่โรงเรียนและทีบ่าน 
นอกจากนั้นความเครียดยังทําใหความไวตอความรูสึกตางๆ ของเด็กลดลงดวย รวมทั้งไดเบียดบัง
เอาความมีชีวติชวีาของเด็กไป 
  3. เด็กไมไดพัฒนาความสามารถทางดนตรีโดยธรรมชาติ หากแตดวยการสั่งสม
ประสบการณ เปนที่ยอมรับวา พันธุกรรมเปนตวักําหนดความสามารถของเด็ก แตประสบการณก็
เปนสวนหนึ่งที่สงผลตอความสามารถของเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประสบการณในวัยเด็กจะชวยให
ความสามารถนั้นมีความเจริญงอกงามเต็มตามศักยภาพ เด็กจําเปนตองไดรับประสบการณทางดาน
ดนตรี ซ่ึงความรูจักของเขาสามารถที่จะซึมซับและกักเก็บไวภายในเพื่อนํามาใชประโยชนในอนาคต 
เสมือนโปรแกรมหนึ่งในคอมพิวเตอร ทักษะการเคลื่อนไหวที่จําเปนสาํหรับการสรางสรรคดนตรีจะมี
ความสละสลวยไมเฉพาะในความรูสึกเทานั้น แตโดยผานการกระทํา คารล ออรฟพยายามที่จะให
เด็กไดเก็บเกีย่วประสบการณเหลานี้ ใหเขาไดรับทักษะทางดนตรีทีถู่กตองเพ่ือชวยนําทางใหพบกับ
ความสําเร็จของการพัฒนาการเคลื่อนไหว 
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  4. การฝกฝนตั้งแตวัยเด็กเปนสิ่งสําคัญสาํหรับการพัฒนาทางดานดนตรี ผูเชี่ยวชาญ
ทางดานดนตรีไดลงความเห็นวาความละเอียดออนของการไดยิน รวมถึงประสบการณการรับรูดาน
ดนตรียังไมพัฒนาดีพอ เพราะการพัฒนาการไดยินยังไมสมบูรณและยังไมประสานสัมพันธกับกลไก
ตางๆในสมอง การสอนดนตรีของคารล ออรฟ ไดถูกออกแบบมาสําหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ 
เน่ืองจากเด็กเล็กสามารถเขาใจภาษาทาทางไดดีกอนการพัฒนาทักษะทางภาษาพูด ฉะนั้นการสอน
จึงเนนภาษาทาทางแทนภาษาพูด ซ่ึงเหมาะกับเด็กเลก็มากกวา 
  5.สําหรับพัฒนาการของเด็ก “ความคิด” มาทีหลัง “ประสบการณ” เด็กเล็กควรไดรับ
การสงเสริมใหเรียนรูผานการลงมือกระทํา และมีปฏิสัมพันธกับวัสดุ อุปกรณตางๆ คารล ออรฟ จะ
เนนกระบวนการที่เด็กไดลงมือปฏิบัติ เม่ือทักษะการเคลื่อนไหวไดรับการพัฒนา และเด็กไดรับการ
สงเสริมสนับสนุน เด็กจะไดรับรูถึงความรูสึกของสิ่งที่เขาไดลงมือกระทาํ ภาพที่อยูในใจรวมถึง
ขอมูลตางๆ ที่อยูภายในตวัเขาจะถูกสะสมไวและสามารถนํามาใชประโยชนไดในเวลาตอมา 
  6.ในเด็กเล็กทีพั่ฒนาการทางการไดยินยังไมสมบูรณเตม็ที่ การมองเห็นจะเปนจุดเดน
และควบคุมการรับรูของรางกาย เพราะฉะนั้นในเด็กเล็ก การเห็นจึงทําไดดีกวาการไดยิน ถาเด็ก
ไมไดรับการเลี้ยงดูที่เอาใจใสในดานของการไดยิน ความสามารถในการไดยินจะไมไดรับการพัฒนา 
และเม่ือเด็กยิง่โตขึ้น การพัฒนาในสวนนีจ้ะลดลงอยางมาก คารล ออรฟ จึงใหความสําคัญกับการ
ฟงและการเลยีนแบบเสยีงจากการเลนเครื่องดนตรี เด็กจะไดรับประสบการณจากเสียงที่เปนระบบ 
โดยเริ่มจากเสียงที่งายจากโนต โด เร มี ซอล ลา เพ่ือเตรียมพรอมที่จะเรียนรูเสียงที่สลับซับซอน
มากขึ้น 
 หลักการของคารล ออรฟ  
     ณรุทธ สุทธิจิตต (2544 : 107 - 111) ไดกลาวถึงหลกัการของคารล ออรฟ วา คารล
ออรฟจะเนนที่กระบวนการ ผูเรียนมีโอกาสในการทดลองสํารวจเกีย่วกับองคประกอบดนตรีซ่ึง
สัมพันธกับการเคลื่อนไหว และไดรับประสบการณตรงจากการประกอบกิจกรรมตางๆใน
กระบวนการเรียนการสอน เน้ือหาที่ผูเรียนสัมผัสกับสุนทรียรสของดนตรี กระบวนการที่ใชเสมอ คือ 
การที่ผูไดเรียนสัมผัสดนตร ีและถายทอดการเคลื่อนไหว ในขั้นที่ 3 การเคลื่อนไหวเปนไปในรูปของ
การสรางสรรค และมาจบลงที่การสรางสรรคทางดนตรซ่ึีงสะทอนใหเห็นถึงประสบการณทางดนตรีที่
ผูเรียนแตละคนมีอยูและไดรับจากกระบวนการเรียนการสอน 
     ในการเรยีนการสอน ผูเรียนจะสํารวจทดลองเรื่องดังตอไปน้ี 

1. การสํารวจเกีย่วกับพ้ืนที่รอบตวั ผูเรียนจะไดรับการแนะนําใหลองเคลื่อนไหวใน 
ลักษณะตางๆเพื่อเรียนรูและเกิดประสบการณในการแสดงซึ่งมีสวนสัมพันธกับองคประกอบของ
ดนตรี เชน การเคลื่อนไหวที่แสดงถึงความหนัก เบา สูง ต่ํา ใน นอก เปนตน หลักในการสํารวจ
ทดลองเกี่ยวกบัพ้ืนที่รอบๆเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวใน 3 ลักษณะคือ 
   1.1 การเคลื่อนไหวภายนอก ไดแก การเดิน การวิ่ง การคลาน เปนตน 
   1.2 การเคลื่อนไหวภายใน ไดแก การเตนของหัวใจ การหายใจ เปนตน 
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   1.3 ความสัมพันธของการเคลื่อนไหวภายนอกและภายใน ไดแก การหายใจเขา
ออกใหสัมพันธกับการวิ่ง การเดิน เปนตน 

2. การสํารวจเกีย่วกับเสียง ไดแก การรับรูและมีประสบการณเกี่ยวกบัเรื่องของเสียง 
ในสิ่งแวดลอมใกลๆตัวผูเรียน เชน เสียงคุยกันของคน เสียงลากเกาอ้ี เสียงรถวิ่ง เสียงนกรอง เปน
ตน และนํามาสูคุณภาพของเสียง เสียงเบา เสียงดัง เสยีงที่เกิดจากาการตี เสียงที่เกิดจากการเปา 
เปนตน ซ่ึงในที่สุดจะนําไปสูการรองเพลง 

3. การสํารวจเกีย่วกับรูปรางลกัษณะ ไดแก การใชการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงถึง 
รูปแบบของดนตรีควบคูไปกับการสํารวจพื้นที่รอบๆตวั และการสํารวจเกี่ยวกบัเสยีง ผูเรียนทดลอง
เคลื่อนไหวเพือ่แสดงถึงรูปลักษณะของดนตรี เชน ประโยคของเพลง รูปแบบของเพลง ทําใหผูเรียน
มีประสบการณและเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบของดนตรีโดยใชการเคลือ่นไหวซ่ึงมีสวนสัมพันธเกีย่วกับ
เรื่องเสียงดวย 

4. การเลียนแบบสูการสรางสรรค ผูเรียนจะใชกระบวนการเริ่มตนจากาการสังเกต  
การเลียนแบบ การเริ่มทดลองปฏิบัติดวยตนเอง และทายที่สุดคือ การสรางสรรค ในระยะเริ่มตน 
ผูสอนเปนตัวแบบ เพ่ือใหนักเรียนดูและลองปฏิบัติตาม จากนั้นลองใหนักเรียนคิดสรางสรรคขึ้นมา
เองโดยใชรูปแบบที่ไดเห็นและทดลองปฏิบัติเปนพ้ืนฐาน 

5. การปฏิบัตเิด่ียวสูการผสมวง ผูเรยีนแตละคนเริ่มสํารวจทดลองเพือ่เรียนรูและเกิด 
ประสบการณแกตนเองในระยะแรก ตอมา ผูเรียนรวมกันเปนวงเพื่อปฏิบัติกิจกรรม ตลอดจน
รวมกันคิดสรางสรรคสิ่งตางๆทําใหผูเรียนมีประสบการณทั้งการแสดงเดี่ยวและการแสดงรวมวง ซ่ึง
ทั้งสองลักษณะมีความสําคญัเทาเทียมกนัในกิจกรรมดนตรี 

6. การอานออกเขียนได เปนหลักสําคัญประการหนึ่งของคารล ออรฟ แตมิได 
กําหนดแนชัดวา เม่ือใดควรใหผูเรียนอานหรือเขียนได ขึ้นอยูกับผูสอนเห็นควรวา เม่ือใดควรเริ่ม
แนะนําใหนักเรียนอานและเขียนโนตดนตรี หลังจากที่มีประสบการณในเรื่อง การเคลื่อนไหวการเลน
ดนตรี และมีแนวคิดเกี่ยวกบัองคประกอบดนตรีแลว 
    การสอนดนตรีตามแนวคารล ออรฟ เปนการสอนที่สอดคลองกับพัฒนาการเด็ก โดย
เนน การสอนดนตรีที่ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ มีปฏิสัมพันธกับวัตถุ ในทุกกิจกรรมของคารล ออรฟ ไม
วาจะเปนการเคลื่อนไหว การรอง การเลนเครื่องดนตรี ออรฟเนนการสรางสรรคทํานองเพลง
มากกวาการจดจําตัวโนต และเนนการสะสมประสบการณดวยการฝกฝนอยางเปนธรรมชาติ ซ่ึง
ออรฟ ไดเรียกวิธีการสอนตามแบบของเขาวา Orff - Schulwerk (ออรฟ ชูคเวิรค)  
 3.3 ระบบการสอนดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค 
    ธวัชชัย นาควงษ (2542 : 1 - 4) ไดกลาวไววา คารล ออรฟ ไดวางราก 
ฐานการสอนทางดนตรีของเขาวา ดนตรี (Music) การเคลื่อนไหว (Movement) การพูด(Speed) 
เปนสิ่งที่แยกออกจากกันไมได ทั้งสามสิ่งรวมกันเปนเอกภาพ (Unity) ซ่ึงคารล ออรฟ เรียกวา 
ดนตรีเบื้องตน (Elemental Music)โดยหมายถึงการแสดงออกทางดนตรีของบุคคลที่เปนไปตาม
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ธรรมชาติ ฉะนั้นการศึกษาดนตรีควรเริ่มดวยความรูงายๆจากเพลงที่งายๆแลววางแผนการศึกษา
เปนขั้นๆตอเน่ืองกัน โดยเริ่มตนใชกบัเด็กวัยตนๆ (Early Childhood) และควรใชประสบการณของ
ตนเองเปนอุปกรณการสอนดนตรี เชน ใชชื่อเด็ก คํางายๆที่คุนเคย บทรองเลนตางๆ เด็กเรียกชื่อ
เขาเองหรือของเพ่ือนเปนจังหวะ เปนทํานอง และตอมา ก็อานและเขียนจังหวะน้ันโดยใชสัญลกัษณ
แทนจังหวะเดก็จะเรียน ทวงทาํนอง (Melodic Intervals) และ แบบแผนจังหวะ (Rhythmic Pattern) 
ดวยการ รอง ทอง เคลื่อนไหว และบรรเลงวงเครื่องดนตรี ตั้งแตคาบแรกของการเรียน ดวยการใช
ทํานองเพลงสั้นๆ (Simple Motive) ทองซ้ําๆแตงเนื้อเพลงใหมจากทํานองเพลงเดิม หรือแตง
ทํานองเพลงใหมจากเนื้อรองเดิม บทเรียนของเด็กจะเกี่ยวของกับสิง่ที่เขารูจักซึ่งจะชวยใหเขา
ปฏิบัติได และสามารถพัฒนาใหเปนทํานองหรือจังหวะอ่ืนๆที่เขาพอใจ  คารล ออรฟ มีความคิดวา 
จังหวะ เปนสวนประกอบหลักที่สําคัญที่สดุของดนตรี (rhythm is the strongest of the elements 
of music) การแสดงออกทางดนตรีของมนุษยที่เปนธรรมชาติที่สุดและสามัญที่สุดคือการใชจังหวะ 
คารล ออรฟไดเห็นดวยกับดาลโครซที่วา การเรียนเปยโน ไวโอลีนหรือเครื่องหมายดนตรีระดับ
มาตรฐานอื่นๆควรจะมาหลังพัฒนาการและทักษะพื้นฐานที่จําเปน ซ่ึงไดแก  1) การฟง  2) การ
จดจําขั้นคูของทํานองเพลง  3) การจดจําและปฏบิัตติามแบบแผนจังหวะ 
    ดังน้ันจุดเริ่มตนของการศึกษาดนตรีจึงควรเริ่มตนดวย จังหวะ เน่ืองจาก จังหวะ เปน
สวนประกอบสําคัญที่อยูในคําพูดในการเคลื่อนไหว และในดนตรี จากความเชื่อทีว่า จังหวะเปน
องคประกอบที่จําเปนยิ่งของดนตรีนําไปสูการพัฒนาการสรางเครื่องดนตรีชนิดพิเศษ ไดแก ระนาด  
 3.4 กิจกรรมดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค  
     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีแนวออรฟชูคเวิรค ครูสามารถประยุกตวธิีการ
ไดหลากหลายภายใตแนวคิดหลักการทีค่ารล ออรฟไดเสนอไว โดยคํานึงถงึเปาหมายที่เด็กควร
ไดรับจากการเรียนดังน้ี 

1. การทํางานและการอยูรวมกันเปนหมูคณะ ในการเลนดนตรมีีทั้งการเลนเดีย่ว 
และการเลนกลุม เด็กควรไดรับการฝกฝนใหมีประสบการณและสํานึกของการทํางานเปนหมูคณะ รูจักการ
เปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักการฟงและการรอคอย กิจกรรมอาจจัดขึ้นในลักษณะของเกมและการละเลนตาง  ๆ

2. ความรูความเขาใจในองคประกอบของดนตรี เด็กควรไดรับความรูและความ 
เขาใจเนื้อหาสาระของดนตรีซ่ึงถูกสรางขึน้อยางเปนระบบ 

3. เกิดความสุนทรีและซาบซึง้กับดนตรีในเชิงศิลปะ เด็กควรเขาใจและรับรูวา  
ดนตรีเปนงานศิลปะที่งดงามและความไพเราะ สามารถสื่ออารมณและความรูสึกดวยเสียงทีถ่กูสราง
ขึ้นดวยความประณีต เด็กควรเลนดนตรีดวยความรูสึกที่เขาถึงความหมายและอารมณของเพลง 

4. ความคิดสรางสรรคอยางอิสระ เด็กควรไดรับการฝกฝนใหมีความคิดสรางสรรค 
ทางดนตรีอยางอิสระ รูจักคิดวิเคราะหและถายทอดความรูสึกดวยความเปนตัวของตัวเอง 

5. พัฒนาการทางทักษะดนตร ีเด็กทุกคนควรมีพัฒนาการทางทักษะดนตรีเพ่ิมขึ้น 
ทั้งทางดานการรอง การเลนเครื่องดนตรี และการเคลื่อนไหวหรือนาฏศิลป 
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6. ความสามารถทางการแสดงออก การแสดงนับเปนจุดสําคัญอีกอยางหนึ่งของ 
กิจกรรมดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค การแสดงออกไมใชหมายถึง การแสดงใหผูอ่ืนไดดูเทานั้นแต
ควรรวมไปถึงการที่เด็กไดพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกดิผลงานที่สมบูรณแบบและเปน
ที่พอใจของตน ถึงแมจะเปนการแสดงในหองเรียนก็ตาม 

7. ความเชื่อม่ันและเห็นคุณคาในตนเอง เด็กควรมีความรูสึกที่ดีตอการเรียน การที ่
เด็กทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมและเกิดสัมฤทธิผลจากงานที่เขาไดกระทําเอง จะทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจ มีทัศนคติที่ดีตอการเรียน มีความเชื่อม่ันและเห็นคุณคาของตนเอง 
 กิจกรรมดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค ประกอบดวย 
   1. คําพูด(Speech) คารล ออรฟ เนนเรื่องการใชคําพูด เพราะเขาเห็นวา 
ธรรมชาตขิองเด็กนั้นจะมีพัฒนาการจากากรใชคําพูดไปสูการเคลื่อนไหวตามจังหวะแลวจึงไปสู
เพลง ขั้นตอนการสอนเพลงของคารล ออรฟเริ่มจากการใชคําพูด ตามดวยการใชสวนตางๆของ
รางกายทําจังหวะ(Body Rhythms) ครูดนตรีทุกคนในระบบนี้จะตองใชเพลงกลอมเด็ก คําพังเพย 
และบทรองเลนของเด็กๆเอามาพัฒนาเปนเพลง โดยเด็กจะชวยกันแตงเพลงโดยใชจังหวะที่มีแทรก
อยูในคําเหลานั้น ครูจะแนะนําความรูเกี่ยวกับจังหวะของเพลง (Meter)จังหวะเนน(Accent) และ
จังหวะยก (Anacrussis) จากกระสวนคําพูด (Speed Pattern – คําพูดที่เอามาเรียงกันเปนทอน
สั้นๆ)แลวตอกย้ําความรูน้ันๆลงไปในกจิกรรมอ่ืนๆ (เชน การเคลื่อนไหว การทําจังหวะดวย
รางกาย) และการกระสวนคาํพูดนั้นเปนบทเพลง การใชคําพูดเปนสือ่การสอนดนตร ี

   นอกจากใหความรูเกี่ยวกับจังหวะแลว ยังใหความรูทางดนตรีดานอ่ืนๆทีส่ําคัญ 
ดวย เม่ือเด็กเริ่มมีความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบของเพลง เขาพรอมที่จะทําใหการเลนคําพดูของเขามีรูปแบบ
ตาง  ๆและรูจักใชประโยชนของการซ้ํา (Repetitiion) และการใหสีสันที่ทําใหเกิดความแตกตาง (Contrast) 
   2. การรองเพลง (Singing) คําพูด (Speech)บทรองเลน(Chant) และเพลง(Song) 
เปนสิ่งที่สัมพันธกันอยางใกลชิด การรองเพลงมาทีหลังการพูด ดังน้ันทํานองเพลงจึงมาทีหลัง
จังหวะ เด็กจะทองคําโดดๆ วลีหรือคํารองเลน ตบมือตามจังหวะของคําเหลานั้น แลวเคาะจังหวะ
เหลานั้นลงบนระนาด เขาพบวาเสียงของเขาเริ่มเปลี่ยนขึ้นลงในขณะที่เขาทอง พรอมกับเคาะ
ระนาด ตรงนี้มีการถายทอดจากคําพูดสูการรองเพลง ประสบการณรองเพลงแรกสุด จะเหมือนกับ
การเลน เชน เด็กรองเรียกชื่อเพ่ือนกลับไปมา หรือรองโตตอบกัน (Call and Response) ครู
สามารถเขารวมกิจกรรมกับเด็กตรงจุดนี้ดวย การใชกจิกรรมรองโตตอบในการสอนเพลง โดยครู
รองเพลงสั้นๆวรรคหนึ่ง แลวใหนักเรียนรองตาม ครูจะสนับสนุนใหนักเรียนรองโตตอบกันแลวครู
คอยสังเกตเสยีงโนตที่เด็กชอบรองโตตอบ จากนั้นใหเด็กถายทอดเสียงโนตเหลานั้นลงบนระนาด
และเปนจุดเริม่ตนของการสรางสรรคบทเพลง การฝกปฏิบัตใินเรื่องการพูด การทอง และการตบมือ
ตามจังหวะของคําพดูจะเปนเครื่องเตรียมตัวเด็กใหพรอมที่จะผสมความรูเรื่องจังหวะในคําพูดเขา
กับทํานองเพลงบนระนาด 
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   3. การเคลื่อนไหว (Movement) การเคลือ่นไหวตามแบบคารล ออรฟ เริ่มจาก 
การเคลื่อนไหวเบื้องตน (Elemental movement) เปนการเคลื่อนไหวที่ถูกปรุงแตงขึ้นจาการ
เคลื่อนไหวที่เปนธรรมชาตขิองเด็ก เด็กจะรูสึกสนุกสนานกับการเคลื่อนไหวเหมอืนกับวาเขากาํลัง
แตงเพลงของเขาเองดวยวธิีที่เขาถนัด การวิ่ง กระโดด ไถล หมุนตัว จะอยูในแผนการสอนดนตรี
ของคารล ออรฟ กระบวนการสอนคงไวซ่ึงอิสรภาพและความสนุกสนาน การเคลือ่นไหวดวยการคิด
แตงทาทางออกมาทันทีทันใด (Improvisation) จะทาํใหเด็กรูจักตัวเองดีขึ้น และชวยใหเด็กไดแสดง
ความรูสึกของตน การเคลื่อนไหวตามแนวคารล ออรฟ มีรากฐานมาจากแบบแผนการใชรางกายฝก
จังหวะ โดยใชการเคลื่อนไหวเปนเครื่องแสดงออกถึงความรูสึกทางดนตรีที่เขาไดยิน เขาใชอุปกรณ
ตางๆในการเคลื่อนไหว เด็กจะมีโอกาสที่จะ improvise ดวยการเคลือ่นไหวที่ซับซอนเพ่ือการ
ตอบสนองตอดนตรีไดนอกจากการตบมอืแลว ยังมีการดีดนิ้ว ตบตกั และย่ําเทา ซ่ึงเม่ือมาทํา
รวมกัน หรืออาจรวมกับการรองและการพูดไปดวย จะทาํใหเด็กตองใชความสามารถในการบังคบั
ประสาทตางๆซึ่งจําเปนตองใชสมาธิในการจํา และปฏิบัตติามไดถกูตอง การใหเด็กไดปฏิบัติ
กิจกรรมเหลานี้บอยๆจะทําใหเด็กเกิดความรูสึกในดานจังหวะ ซ่ึงทําใหการรับรูทางดานดนตรี
เปนไปแบบมีคุณคาทางคณุภาพ ซ่ึงเปนรากฐานสําคญัที่นําไปสูความซาบซึ้งในดนตรี 
   4. การคิดแตงทํานองหรือทาทางแบบทันทีทันใด (Improvisation) จุดประสงค
เบื้องตนของการศึกษาดนตรีตามทัศนะของคารล ออรฟ คือ การพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็ก 
โดยเด็กจะสามารถแตงเพลงของเขาควบคูไปกับการทาํกิจกรรมความคิดสรางสรรคจะอยูในรูปแบบ
ของการ Improvisation โดยการใชกิจกรรมเคลื่อนไหว คําพูด การใชรางกายทําจังหวะ การรอง
เพลง การบรรเลงเครื่องดนตรีทั้งที่ทํานองไดและไมได เด็กจะสรางบทเพลงขึ้นมาโดยมีแบบแผน
ของจังหวะและทํานอง แบบแผนของดนตรีประกอบ บทขึ้นตน และบทจบ เครื่องดนตรีของคารล 
ออรฟชวยใหการ Improvisation เปนไปดวยดี  
  กจิกรรมดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค ถูกออกแบบมาโดยคํานึงถึงธรรมชาติการ
เรียนรูของเด็กเปนหลัก เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับความตองการของเด็ก มีการใชรางกายประกอบ
เหมือนกับการเลนของเด็ก กระตุนใหเด็กไดเปนผูแสดงถึงพัฒนาการทางดนตรีจากประสบการณ
ทางดนตรีของเด็กเอง เชน การกูรอง การทอง การกระทืบเทา การตบมือ ซ่ึงในกิจกรรมดนตรีตาม
แนวออรฟชูคเวิรคนั้น การพูด การรองเพลง การเคลือ่นไหว ไมสามารถแยกออกจากกัน แตจะถูก
หลอมรวมกันเหมือนกับการแสดงออกทางดนตรีโดยธรรมชาติอันแทจริงน่ันเอง 
  นอกจากนั้นกิจกรรมดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรคยังผสมผสานทักษะตางๆเขา
ดวยกันอยางกลมกลืน เชน ทักษะทางสังคม การคิดอยางเปนระบบ เปนเหตุเปนผล ทักษะการ
สังเกต สมาธแิละระเบียบวนัิย โดยที่เด็กๆจะไดเรียนรูทักษะเหลานีผ้านกิจกรรมดนตรีอยางเปน 
ธรรมชาติและมีความหมายกับตนเอง 
 3.5 เครื่องดนตรีที่ใช (Instrument)  
     เครื่องดนตรี ซ่ึงคารล ออรฟ สรางขึ้นเปนพิเศษเปนจุดเดนจุดหนึ่งในการเรียน 
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การสอนตามแนวออรฟชูคเวริค และทําใหการเรียนการสอนแบบนี้แตกตางจากระบบอื่น การเนนหนัก
ถึงจังหวะวาเปนสวนประกอบทางดนตรทีี่มีอํานาจที่สุดไปสูการสรางเครื่องดนตรี เครื่องดนตรีของคารล 
ออรฟไดแก ระนาดไม หรือ Xylophone ระนาดเหล็กขนาดเล็กหรือ Glockenspiel และระนาดโลหะที่
เรียกวา Metallophone ทุกเครื่องเลนไดโดยใชไมตี ทุกเครือ่งจะมีลักษณะเปนกลองไม ใหเสียงกังวาน 
และลูกระนาดจะถอดออกไดเพ่ือประโยชนในการสรางสเกลตางๆวิธขีองคารล ออรฟไมใชเปยโนหรอื
ออรแกนอยางเต็มที่หรือในเครื่องดนตรีอ่ืนที่มีเสียงผิดแปลกออกไปเขามาผสมจะทําลายลักษณะเสียง
แนวคารล ออรฟ จุดเดนของเครื่องดนตรีของคารล ออรฟอยูที่นํ้าเสียงซึ่งเหมาะสําหรับประกอบการรอง
และสําหรับการบรรเลงหมู รูปแบบของเครือ่งดนตรีจะเหมาะกับพัฒนาการเด็ก เด็กจะใชเพียงกลามเน้ือ
หลักๆที่เปนกลามเนื้อขนาดใหญ เชน แขนขา แตผูเลนตองเรียนรูเทคนิคการเลนดวยวิธขีองคารล 
ออรฟซ่ึงถือวาจะตองหัดเลนเครื่องดนตรีใหถูกหลักเปนสําคัญ 
    การบรรเลงเครื่องดนตรีของคารล ออรฟจากความจํา เปนสิ่งที่เหมาะสมกับเด็กเล็กมากกวา
การเรียนเปยโนหรือเครื่องดนตรีอ่ืนๆ ที่นอกจากจะตองอาศัยการบรรเลงพรอมกับการอานโนตแลว ยัง
ตองอาศัยความคุนเคยกับธรรมชาติของเครื่องดนตรีและความคุนเคยกับวิธีการอันซับซอนอีกดวย 
แผนการสอนของคารล ออรฟใหเด็กเริ่มตนบรรเลงดนตรีจากความจํา ทําใหเด็กหลุดพนจากภาระทั้งปวง
ในการที่จะตองบรรเลง อานโนต และระวังในการบรรเลงพรอมกบัผูอ่ืนเด็กจะอานเครื่องหมายทางดนตรี 
(ตัวโนต)ตั้งแตขั้นแรกๆของการเรียน แตครูจะแนะนําโนตเม่ือจําเปน เพ่ือใชเปนสื่อในการสะสมเพลงและ
การสื่อสารความรูทางดนตรี ในแบบแผนการเรียนดนตรีแบบเกา การจําเพลงเปนสิ่งสุดทายที่จะทํา แตใน
การเสนอแบบคารล ออรฟ การรองเพลง และการบรรเลงดนตรีไมไดขึ้นอยูกับสกอรเพลง การจําเปน
ทักษะเบื้องตน เด็กใช การลอ (lmitation)  การดน (Improvisation) และการสรางสรรคแบบอ่ืนๆ 
นอกเหนือไปจากการอานโนต และเม่ือเด็กไดสะสมความรูทางดนตรีและทักษะในการบรรเลงมากพอแลว 
เขาจึงไดรับโอกาสใหเรียนเปยโนและเครื่องดนตรีในวงออเครสตรา หรือโยธวาทิต 
    จากเอกสารและงานวิจัยทีก่ลาวมาทั้งหมด จะเห็นวา การจัดกิจกรรมดนตรตีามแนวออรฟชูค
เวิรค เปนการสอนดนตรทีี่มีพ้ืนฐานอยูบนความเขาใจพฒันาการเด็ก เปนการผสมผสานกิจกรรมตางๆ เขา
ดวยกนัอยางผสมกลมกลืนและสอดคลองกบัความตองการของเดก็ สงผลตอการพัฒนาเด็กในดานตางๆ 
รวมถึงพัฒนาการดานสตปิญญาดวย การเปดโอกาสใหเด็กไดคิดอยางเปนระบบ มีแบบแผนในการสอน
ดนตรีจากสิ่งทีง่ายไปสูสิ่งทีย่ากอยางเปนลําดับขั้นตอน เริม่ตนจากสิ่งทีใ่กลตวัเด็กไปสูสิ่งที่ไกลจากตวั
เด็ก ซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาความคิดในเชิงตรรกะและการพัฒนาพืน้ฐานทางคณติศาสตรของเด็ก
ปฐมวยัเชนเดยีวกนัทีเ่ริ่มตนดวยการสรางความคิดรวบยอดทางคณติศาสตรที่เหมาะสมกับวัยใน
บรรยากาศทีเ่ปนกันเองและเปนไปตามธรรมชาติที่สุด เปดโอกาสใหเด็กไดสรางและใหความหมายความรู
ของตนเองโดยผานกิจกรรรมแหงความรวมมือที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง การสอนคณติศาสตรเด็กปฐมวัย
จําเปนอยางยิ่งที่เด็กตองทําความเขาใจเรื่องราวเหลานี้ดวยกระบวนการคดิเชิงรปูธรรมอยางชัดเจน การ
ไดรับประสบการณทางคณติศาสตรที่มีรูปแบบซ้ําๆ และทีส่ําคัญตองสรางความรูสกึที่ดีตอวชิา
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คณิตศาสตร มีความเขาใจในคณิตศาสตรจากสัญชาตญาณ ไปสูการเปนระบบ ซ่ึงเปนวธิีการเดียวกบัการ
สอนดนตรตีามแนวออรฟชคูเวิรค 

 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชการวจัิยปฏิบัติการแบบทดลอง โดยดําเนินการศึกษาตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
 1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 3. การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวัยชาย หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที่ 2 จํานวน 2 หองเรียน ทั้งหมด 60 คน โรงเรียนศรีดรุณ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวัยชายหญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชัน้อนุบาล 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนศรีดรุณ จังหวัดสมุทรปราการ 
จํานวน 30 คน ซ่ึงไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกกลุมที่มีอายุ 4 - 5 ป   

 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 1. แผนการจัดประสบการณดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค 
 2. แบบทดสอบวัดทักษะพืน้ฐานทางดานคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึน้ 

 
การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1. แผนการจัดประสบการณดนตรีตามแนวออรฟชคูเวิรค 
  1.1 ศึกษาแนวคิดและหลักการจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมดนตรีตาม
แนวออรฟชูคเวิรค 
  1.2 ศึกษาขอบขายและเนื้อหาทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  1.3 ศึกษาแผนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
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    1.4 คัดเลือกสถานการณที่เกี่ยวของกับทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่สอดคลองกับ
กิจกรรมดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค โดยใหครอบคลมุในเรื่องของ  
   1.4.1 คําพูด (Speech) หมายถึง วลีหรือประโยคที่ใชในการพูดติดตอ 
สื่อสารในชีวติประจําวัน  
   1.4.2 การรองเพลง (Singing) หมายถึง การเปลงเสียงรองออกมาในลักษณะที่มี
เสียงสูง ต่ําประกอบดวยจังหวะ ทํานองและเนื้อรอง    
   1.4.3 ลีลาและการเคลื่อนไหว (Movement) หมายถึงการเคลื่อนไหวรางกาย 
ตามธรรมชาต ิเชน การวิ่ง การกระโดด 
   1.4.4 การใชรางกายทําจังหวะ (The Use of Body in Percussion) หมายถึง 
การใชอวัยวะหรือสวนตางๆของรางกายเคลื่อนไหวทําจังหวะงายๆ เชน การดีดนิ้ว การตบมือ 
   1.4.5 การคิดแตงทํานองหรือทาทางแบบทันทีทันใด (Improvisation) หมายถึง 
การคิดหรือดัดแปลงทํานองเพลง คําพูดหรือลีลาทาทาง ทวงทาการเคลื่อนไหวดวยตนเองอยาง
อิสระในทันททีันใด 
 1.5 จัดทําแผนการจัดประสบการณดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค เสนอใหผูเชี่ยวชาญ     
เพ่ือตรวจพิจารณาและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม จํานวน 3 ทาน ดังน้ี 
  อาจารยกรองทอง บุญประคอง   ผูอํานวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา 
  อาจารยธิดา พิทักษสินสขุ   กรรมการสมาคมอนุบาลแหงประเทศไทย 

  อาจารยวิทยา  ศรีผอง            อาจารยประจํา วิชาดนตรีชีวติโรงเรียน  
                                                             เพลินพัฒนา 

 1.6 ปรับปรุงแกไขแผนการจัดประสบการณดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรคตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ โดยปรับรูปแบบ เน้ือหาการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และปรับ
กิจกรรมใหสอดคลองกับเวลาที่กําหนด 
 1.7 นําแผนประสบการณดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรคที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกบัเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที ่2 ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง เพ่ือ
หาขอบกพรองแลวนํามาปรบัปรุงในดานของภาษา การเรียงลําดับขัน้ตอนของกิจกรรมและปรบั
กิจกรรมใหสอดคลองกบัเวลาที่กําหนด  
 2. แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
  2.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัย ดังตอไปน้ี 
   2.1.1 ทฤษฎจิีตวิทยา พัฒนาการ และการรับรูของเด็กปฐมวัย 
       2.1.2 ทฤษฎพัีฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท 
       2.1.3 ศึกษาแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรตางๆที่เกีย่วกับ การรูคา
จํานวน 1-10 การเปรียบเทยีบ และอนุกรม 
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       2.1.4 ศึกษาวธิีการสรางแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.2 สรางแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางดานคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยจํานวน  
4 ดานซึ่งเปนแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก แตละดานมีจํานวนขอดังน้ี 
   ดานที่ 1 การจัดหมวดหมู    จํานวน 30 ขอ 
   ดานที่ 2 การรูคาจํานวน 1 – 10    จํานวน 30 ขอ 
   ดานที่ 3 การจําแนกเปรียบเทียบ    
       ตอนที่ 1 ขนาด รูปราง   จํานวน  20 ขอ 
       ตอนที่ 2 ปริมาณ จํานวน นํ้าหนัก  จํานวน  20 ขอ 
   ดานที่ 4 อนุกรม     จํานวน  20 ขอ 
 2.3 นําแบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึน้
เสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตอง จํานวน 3 ทาน ดังน้ี 
         1. อาจารยธนพร  เอ่ียมสุนทร  ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลเทพารักษ 
         2. อาจารยนารี ศิริทรัพย   อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
         3. อาจารยประโมทย เยี่ยมสวัสดิ ์ ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบานแพว 
 2.4 ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบ ตามคําแนะนําของผูเชีย่วชาญ ดังน้ี 
     1. ปรับปรุงภาพใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
     2. ปรับปรุงตัวเลือกโดยสลับภาพคําตอบไมใหเรียงลาํดับกัน 
 2.5 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 หองที่
นอกเหนือจากหองกลุมตัวอยาง ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตวัอยางจํานวน 30 คน 
 2.6 นําขอมูลจากขอ 2.5 มาวเิคราะหคุณภาพขอสอบดวยการคัดเลือกขอสอบที่มีความยากงาย
และคาอํานาจจําแนกโดยวเิคราะหขอสอบเปนรายขอ (Item analysis) คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย
ดังน้ี ระหวาง .20 - .80 และหาคาอํานาจจาํแนกตั้งแต .20 ขึ้นไป ซ่ึงแบบทดสอบทีค่ัดเลอืกไว จํานวน 60 ขอ  
 2.7 นําแบบทดสอบที่คัดเลอืกไวมาหาคาความเชื่อม่ัน ซ่ึงได คุณภาพของแบบทดสอบ  
ดังที่ แสดงในตาราง 1 
ตาราง 1 คุณภาพขอสอบวดัทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร 

ทักษะพื้นฐาน จํานวนขอ ความยาก - งาย อํานาจจําแนก ความเชื่อม่ัน 
 การจัดหมวดหมู 15 0.33 - 0.56  0.25 - 0.75 0.78 
 การรูคาจํานวน 1-10 15 0.40 - 0.56  0.25 - 0.63 0.75 
การจําแนกเปรียบเทียบ 20 0.40 - 0.60    0.25 –1.00 0.78 

อนุกรม 10 0.43 - 0.56   0.50 – 1.00 0.73 
รวม 60 0.33 - 0.60    0.25 – 1.00 0.92 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 แบบแผนการทดลอง การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Design) 
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองโดยอาศัยการวจัิยแบบทดลองกลุมเดียว วดัผลกอนและหลังการทดลอง  
แบบแผนทดลองตามแบบ (One – group pretest – posttest Design) 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X1 T2 

 เม่ือ  T1 แทน การทดสอบทกัษะพื้นฐานทางดานคณิตศาสตรกอนการทดลอง 
 เม่ือ   X    แทน  การดําเนินการจัดประสบการณกิจกรรมดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค 
 เม่ือ  T2    แทน การทดสอบทกัษะพื้นฐานทางดานคณิตศาสตรหลังการทดลอง 
 
วิธีการดําเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ทําการทดลองเปน
เวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที ทาํการทดลองในชวงเวลา 9.10 –
9.50 น.รวม 24 ครั้ง มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 
 1. สรางความคุนเคยกับเด็กในกลุมทดลอง 
 2. ทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรกอนการทดลองกับกลุมทดลองจํานวน 2 วันๆ ละ 2 ดาน 
 3. ผูวิจัยทําการทดลองดวยตนเองตามแผนการจัดประสบการณโดยทดลองสัปดาหละ  
3 วันๆละ 40 นาที ในชวงเวลา 9.10 – 9.50 น.ของวันจันทร พฤหัสบดี ศุกร จนสิ้นสุดการทดลอง 
โดยผูวิจัยไดจัดตารางการดําเนินการทดลอง ดังตาราง 2 
ตาราง 2 การดําเนินการทดลอง 

สัปดาหที่ วัน ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร กิจกรรม 
 
1 

จันทร การจัดหมวดหมู ของใชมหัศจรรย 
พฤหัสบด ี การจัดหมวดหมู Music Box Dancer 
ศุกร การจัดหมวดหมู พระราชาของเฟอง 

 
2 

จันทร การจัดหมวดหมู เงานี้มาจากไหน 
พฤหัสบด ี การจัดหมวดหมู คิดสรางละครของหน ู
ศุกร การรูคา 1-10 เมนหลบฝน 

 
3 

จันทร การรูคา 1-10 สิงโตแสนกล 
พฤหัสบด ี การรูคา 1-10 จับคูฟงเสียง 
ศุกร การรูคา 1-10 หนากาก 

 
4 

จันทร การรูคา 1-10 ลิงนอย 5 ตัว 
พฤหัสบด ี การเปรียบเทยีบ (ขนาด รูปราง) ชายแกกับตุกตาดนตร ี
ศุกร การเปรียบเทยีบ (ขนาด รูปราง) ตะเกียบแปลงราง 



 46

ตาราง 2 (ตอ) การดําเนินการทดลอง 

สัปดาหที่ วัน ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร กิจกรรม 
 
5 

จันทร การเปรียบเทยีบ (ขนาด รูปราง) เสียงของนาฬกิา 
พฤหัสบด ี การเปรียบเทยีบ (ขนาด รูปราง) นาฬิกาลานคน 
ศุกร การเปรียบเทยีบ (ขนาด รูปราง) เชือกมหัศจรรย 

 
 
6 

จันทร การเปรียบเทยีบ (ปริมาณ จํานวน 
นํ้าหนัก) 

ไกทองโลก 

พฤหัสบด ี การเปรียบเทยีบ (ปริมาณ จํานวน 
นํ้าหนัก) 

ออกซิเจน 

ศุกร การเปรียบเทยีบ (ปริมาณ จํานวน 
นํ้าหนัก) 

พระจันทรอรอยไหม 

 
 
7 

จันทร การเปรียบเทยีบ (ปริมาณ จํานวน 
นํ้าหนัก) 

จากกระดาษกลายเปนนก 

พฤหัสบด ี การเปรียบเทยีบ (ปริมาณ จํานวน 
นํ้าหนัก) 

ระนาดน้ําแสนสนุก 

ศุกร อนุกรม เจาปลานอย 
 
8 

จันทร อนุกรม แมงมุมนักดนตร ี
พฤหัสบด ี อนุกรม หนูนอยนักแตงเพลง 
ศุกร อนุกรม ประดิษฐคิดแตงเพลง 

 
 4. เม่ือดําเนินการทดลองไปจนครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลองกับ
กลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบชุดเดียวกบัการทดสอบกอนการทดลองจํานวน 2 วัน วันละ 2 ชุด 
 5. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดจัดกระทําและวเิคราะหขอมูลดังน้ี 
 1.  หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. เปรียบเทยีบความแตกตางของทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรกอนและหลังการทดลอง 
โดยใช t-test for dependent samples (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538:104) 
 3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  3.1 สถิติพ้ืนฐาน 
   3.1.1 หาคาเฉลี่ย (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.2538:73) 
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   3.1.2 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ.
2538:79) 
  3.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   3.2.1 หาคาความยากงายของแบบทดสอบวัดทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร 
โดยใชสัดสวน(ลวน สายยศ ; และอังคณา สายยศ. 2538 : 210)  
   3.2.2 หาคาอํานาจจําแนกของขอสอบในแตละขอของแบบทดสอบวัดทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรโดยใชสัดสวน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.2538:211) 
                   3.2.3 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร โดย
ใชวธิีของคูเดอร – ริชารดสนั (Kuder – Richardson) .ใชสูตร KR – 20 (ลวน สายยศ และอังคณา 
สายยศ. 2538  : 197 – 198) 
       3.3 สถิตทิี่ใชในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช t–test for dependent samples      
(ลวน สายยศ ; และอังคณา สายยศ.2538 : 104 )  

 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



บทที่ 4 
 

                    ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
       

ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายจากการวิเคราะห 
ขอมูลที่ไดจากการทดลอง ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 

 N จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 

K จํานวนขอของแบบทดสอบ  
 

M คาเฉลี่ยของคะแนน 
 

M.diff คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนน 
 

S ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 

S.diff ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางของคะแนน 
 

t    คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t – distribution 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยการหาคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบคา t เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานดานคณิตศาสตร ของเด็กปฐมวัยกอนและ
หลังการจัดประสบการณกิจกรรมดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค   

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลและการแปลผลขอมูลในการทดลองครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําทักษะพื้นฐานดาน

คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยในกลุมตวัอยางที่ไดจากการทดสอบทั้งกอนและหลังการจัด
ประสบการณกิจกรรมดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค มาวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตาราง 3 
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ตาราง 3  ตารางการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัด  
             ประสบการณกิจกรรมดนตรีตามแนว ออรฟชูคเวิรค 

               ดาน K  M S M. diff      S. diff t 
  กอนการทดลอง   5.20 0.92    
1. การจัดหมวดหมู 15    7.90 1.49 7.90** 
  หลังการทดลอง 13.10 1.06    
  กอนการทดลอง 6.60 1.07    
2. การรูคาจํานวน 1-10 15    6.90 1.39 27.03** 
  หลังการทดลอง 13.50 0.90    
  กอนการทดลอง 10.00 1.44    
3. การจําแนก    
   เปรียบเทียบ 

20    7.60 1.90 21.86** 
 หลังการทดลอง 17.60 1.40    

  กอนการทดลอง 5.10 0.76    
   3.1 ขนาด รูปราง 10    3.70 1.20 16.78** 
  หลังการทดลอง 8.80 0.89    
  กอนการทดลอง 4.90 1.18    
   3.2 ปริมาณ จํานวน 10    3.90 1.47 14.53** 
  หลังการทดลอง 8.80 1.10    
  กอนการทดลอง 4.10 0.95    
 4. อนุกรม 10    5.06 1.66 16.72** 
  หลังการทดลอง  9.17 1.12    

  กอนการทดลอง 25.90 2.19    
รวม 60    27.47 3.09 48.64** 

  หลังการทดลอง 53.37 2.13    

                                                              
จากผลการวิเคราะหตามตาราง 3 ปรากฏวา ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

หลังการจัดประสบการณกิจกรรมดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรคโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานการ
จัดหมวดหมู การรูคาจํานวน 1-10 การจําแนกเปรียบเทียบ (ขนาด รูปราง) การจําแนกเปรียบเทียบ 
(ปริมาณ จํานวน นํ้าหนัก) และดานอนุกรม สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .01 แสดงวาการจัดประสบการณดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรได 
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ตาราง 4 การเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร จําแนกเปนรายดาน 

ดาน K กอนการทดลอง หลังการทดลอง การเปลี่ยนแปลง รอยละ 
1. การจัดหมวดหมู 15 5.20 13.10 7.90 151.92 
2. การรูคาจํานวน 1-10 15 6.60 13.50 6.90 104.54 
3. การจําแนกเปรียบเทียบ 20 10.00 17.60 7.60 76.00 
    3.1 ขนาด รูปราง 10 5.10 8.80 3.70 72.54 
    3.2 ปริมาณ จํานวน นํ้าหนัก 10 4.90 8.80 3.90 79.59 
          4. อนุกรม 10 4.10 9.20 5.06 123.41 

รวม 60 25.90 53.40 27.46 106.02 

 
จากผลการวิเคราะหตาราง 4 ปรากฎวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยหลัง

การจัดประสบการณกิจกรรมดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค มีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นจากกอนการ
ทดลองในทุกดาน ไดแก ดานการจัดหมวดหมู การรูคาจํานวน 1-10  การจําแนกเปรียบเทยีบ  และ
ดานอนุกรม โดยดานการจัดหมวดหมูเพ่ิมขึ้นเปนอันดับแรก รองลงมาคือดานอนุกรม ดานการรูคา
จํานวน 1-10 และดานการจําแนกเปรียบเทียบตามลําดับ 
 
ตาราง 5 ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตรเปนรายบุคคล 

คนที/่ดาน กอนการทดลอง หลังการทดลอง การเปลี่ยนแปลง รอยละ 
คนที่ 1 1. การจัดหมวดหมู 6.00 12.00 6.00 100.00 
          2. การรูคาจํานวน 1-10 5.00 13.00 8.00 160.00 
          3. การจําแนกเปรียบเทียบ 8.00 17.00       9.00        112.50 
             3.1 ขนาด รูปราง 4.00 9.00        5.00        125.00 
             3.2 ปริมาณ จํานวน นํ้าหนัก       4.00 8.00 4.00        100.00 
          4. อนุกรม 5.00        9.00        4.00        80.00 

รวม 24.00       51.00 27.00       112.50 
คนที่ 2 1. การจัดหมวดหมู 3.00 13.00 10.00 333.34 
          2. การรูคาจํานวน 1-10 6.00        15.00       9.00        150.00 
          3. การจําแนกเปรียบเทียบ 11.00 20.00       9.00        81.82 
             3.1 ขนาด รูปราง 6.00 10.00       4.00        66.67 
             3.2 ปริมาณ จํานวน นํ้าหนัก       5.00        10.00 5.00 100.00 
          4. อนุกรม 4.00 10.00 6.00 150.00 

รวม 24.00 58.00 34.00 141.66 
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จากผลการวิเคราะหตาราง 5 ปรากฎวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของตวัอยางเด็ก
ปฐมวัยหลังการจัดประสบการณกิจกรรมดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้
จากกอนการทดลอง ไดแก ดานการจัดหมวดหมู การรูคาจํานวน 1-10  ดานการจําแนก
เปรียบเทียบและดานอนุกรม ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  บทที่ 5 

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ

เด็กปฐมวัยเม่ือไดรับการจัดประสบการณดนตรีตามแนวคิดออรฟชูคเวิรค ทั้งน้ีเพ่ือจะเปนประโยชน

และเปนแนวทางสําหรับครู ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของกับการจัดศึกษาปฐมวัย ในการจัดประสบการณ

ที่สงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวยัไดอยางเหมาะสมตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เพ่ือเปรียบเทียบทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรของเด็กปฐมวัยเม่ือไดรับการ

จัดประสบการณดนตรีตามแนวคิดออรฟชูคเวิรค กอนและหลังการทดลอง 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดประสบการณทางดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค มีทักษะพื้นฐาน

ทางดานคณิตศาสตรสูงขึ้น 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี เปนเด็กปฐมวัยชายหญงิ อายุระหวาง 4 - 5 ป ที่กําลัง

ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลศึกษาปที่ 2 จํานวน 60 คน ของโรงเรียนศรีดรุณ จังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวดัสมุทรปราการ เขต 2 

 กลุมตวัอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวัยชายหญิง อายรุะหวาง 4 - 5 ป ที่กําลัง

ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลศึกษาปที่ 2/1 ปการศึกษา 2549 ภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนศรีดรุณ จังหวัด

สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 30 คน ซ่ึงไดมา

โดยการเลือกแบบเจาะจง 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดประสบการณดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค 

2. แบบทดสอบวดัทักษะพื้นฐานทางดานคณิตศาสตรที่ผูวจัิยสรางขึ้น จํานวน 5 ชุด 

 

การดําเนินการทดลอง 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ทําการทดลอง

เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วันวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 40 นาทีทําการทดลองในชวงเวลา 9.10 – 

9.50 น. รวม 24 ครั้ง มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 

1. สรางความคุนเคยกับเด็กในกลุมทดลอง 

2. ทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอนการทดลองกับกลุมทดลองจํานวน 2 วันๆละ 2 ดาน 

3. ผูวิจัยทําการทดลองดวยตนเองตามแผนการจัดประสบการณโยทดลองสปัดาหละ 3 วันๆละ 

40 นาที ในชวงเวลา 9.10 - 9.50 น. ของวันจันทร พฤหัสบดี ศุกร 

4. เม่ือดําเนินการไปจนครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลองกับกลุมตัวอยาง

ดวยแบบทดสอบชุดเดียวกบัการทดสอบกอนการทดลองจํานวน 2 วัน วันละ 2 ชดุ 

5. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถติ ิ

 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแกคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. เปรียบเทียบความแตกตางของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอนและหลังการทดลอง 

โดยใช t – test for dependent samples (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.2538 : 104) 

 

สรุปผลการวิจัย 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณทางดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรคมีทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรทัง้โดยรวมและดาน การจัดหมวดหมู การรูคาจํานวน 1-10 การจําแนก เปรียบเทียบ และ

อนุกรมสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
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อภิปรายผล 

 จากการวิจัยครั้งน้ี เพ่ือเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยัเม่ือ

ไดรับการจัดประสบการณดนตรีตามแนวคิดออรฟชูคเวิรค กอนและหลังการทดลอง ผลวิจัยพบวา 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณทางดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรคมีทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรทัง้โดยรวมและดาน การจัดหมวดหมู การรูคาจํานวน 1-10 การจําแนก เปรียบเทียบ และ

อนุกรมสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 เน่ืองจาก 

1. หลังจากที่ไดรับประสบการณทางดนตรีตามแนว ออรฟชูคเวิรค เด็กปฐมวัยมีทกัษะ

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ.01 เม่ือเปรียบเทียบกับกอนการจัดกิจกรรม แสดง

ใหเห็นวาการจัดประสบการณทางดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค สามารถนํามาพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยได ทั้งน้ีอาจเนื่องจาก กิจกรรมดนตรี แนวออรฟชูคเวิรค เปน

กิจกรรมที่จัดขึ้นใหเหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ดนตรีออรฟตั้งอยูบนพ้ืนฐาน 

ความเขาใจในพัฒนาการเด็ก เนนกระบวนการที่เด็กไดลงมือปฏิบัต ิเด็กไดรับความรูสึกของสิ่งที่เขา

ไดลงมือกระทํา (ตองจิตต จิตดี. 2547 : 2) โดยที่ออรฟไดวางแผนการทํางานอยางเปนลําดับ

ขั้นตอน  ตอเน่ืองกันโดยเริ่มตนจากความรูงายๆ สิ่งที่งายที่สุด แลวมีการสอนที่ตอเน่ืองจนไปสูสิ่งที่

ซับซอนที่สุด โดยใชประสบการณของตัวเด็กเองเปนอุปกรณการสอนดนตรี วิธีการของออรฟเปน

วิธีการที่มีระบบ สอนเกี่ยวกบัการสํารวจ (sound) ความหางของเสียง (Space) และรูปแบบ (form) 

ซ่ึงมีความคลายคลึงกับธรรมชาติของคณติศาสตร และการเรียนรูของเด็กในระดับปฐมวัย  (ธวัชชัย 

นาควงษ. 2543 : 100) ประกอบกับ ออรฟ มีความเห็นวา จังหวะเปนสวนประกอบที่เปนหลักทีสุ่ด

ของดนตรี (rhythm is the strongest of the elements of music) การแสดงออกทางดนตรีของ

มนุษยที่เปนธรรมชาติและสามัญที่สุด คือ การใชจังหวะ ดังน้ัน จังหวะจึงเปนจุดเริ่มตนที่เหมาะสม

ของการสอนแนวออรฟชูคเวิรค 

ดังที่ไดกลาวไววา ดนตรีมีสวนสัมพันธเกีย่วของกันกับคณิตศาสตร ในมุมมองของนัก

คณิตศาสตร คิดวาจังหวะมีตัวทําใหเกิดการแบงชวงของเวลา จังหวะเปนสิ่งที่เราสามารถพบเหน็ 

พบเจอในชีวติประจําวันของเรา เม่ือเราสอนดนตรีโดยใชจังหวะนําเด็กจะถูกทําใหเห็น เรื่อง

ความสัมพันธของคณิตศาสตรกับดนตรขีณะที่เด็กเขารวมกิจกรรมดนตรี สอดคลองกับ วิมลศรี  

ศุษลิวรณ (2549 : 2) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางดนตรีกับคณิตศาสตรไววา ความสูง - ต่ํา

ของเสียง (pitch) ที่รอยเรียงเปนทํานองหลัก (melody) ความสูง – ต่ํา น้ีใหจินตภาพของมิติ ดานสูง 

–ต่ํา  อวน – ผอม และหนัก – เบา  ความดัง – เบา (dynamic) ซ่ึงใหจินตภาพของมิติดานใกล – 

ไกล หรือ ใหญ – เล็ก นอกจากนี้ในโครงสรางของกลุมเสียงในคียตางๆ ยังมีลักษณะของการจดั
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กลุม pattern อนุกรม และลําดับ ซ่ึงมีโครงสรางที่คลายกับโครงสรางของคณิตศาสตร จึงทําใหเด็ก

ปฐมวัยสามารถเรียนรูทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรจากการจัดกิจกรรมตามแนวออรฟชูคเวิรคไดดี 

2. ทัศนคตทิี่ดีตอคณิตศาสตร   จากการไดเขารวมกิจกรรมดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค 

เด็กไดเรียนรูทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ในเรื่องของการจัดหมวดหมู การรูคาจํานวน 1-10 การ

เปรียบเทียบทางคณิตศาสตร และอนุกรม อยางสนุกสนานและกระตอืรือรนในการเขารวมกจิกรรม 

และนํากิจกรรมที่ไดเรียนมารองเลนกันนอกเวลา เชน กิจกรรมนับเลขกับนิทานเมนหลบฝน เม่ือครู

รองเพลงประกอบการเลานทิานไปไดประมาณครึ่งเรื่อง เด็กเริ่มรองตามพรอมทั้งนับจํานวนของ

สัตวตางๆไปดวยความสนกุสนาน และเม่ือเด็กไดใชรางกายตนเองเคลื่อนไหวเปนตัวละครในนิทาน

จนเหมือนเด็กไดเขามาเปนสวนหนึ่งของนิทานและชวยกันนับเลขตางๆอยางเพลิดเพลิน  

ทั้งน้ีเน่ืองจากกิจกรรมดนตรีออรฟชูคเวิรค เปนกิจกรรมดนตรีที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความ

เขาใจและสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ โดยเนนการใช

กลามเนื้อใหญ (Gross motor) กอนที่จะใชกลามเนื้อเล็ก (Fine motor) การเคลือ่นไหวของรางกาย

ที่นําไปสูจังหวะ จากจังหวะของรางกายไปสูจังหวะของเครื่องดนตรี จากเครื่องเคาะที่ไมมีระดับ

เสียงไปสูเครือ่งดนตรีที่มีระดับเสียงมากขึ้น จะเห็นวาออรฟเนนกระบวนการเรียนการสอนที่เปน

ลําดับขั้นตอนตามพัฒนาการ ตามลําดับ จากสิ่งที่งายไปหายาก เหมาะสําหรับพัฒนาการ

ความสามารถของเดก็ที่พัฒนาจากสิ่งที่ซับซอนนอยไปสูสิ่งที่ซับซอนมากขึ้น จากสิ่งที่ใกลตัวสูสิ่งที่

ไกลตวั เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัต ิไดเลน ไดรอง ไดฟง เด็กจะมีสมาธิและเขาถึงดนตรีและ

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรไดเร็วขึ้น ไดแสดงอารมณ ความรูสึกโดยมีกิจกรรมดนตรีเปน

สื่อกลาง และสิ่งเหลานี้น่ีเองที่ทําใหเด็กคอยๆซึมซับความเขาใจเนื้อหาของกิจกรรม โดยเฉพาะ

เน้ือหาในเชิงคณิตศาสตรซ่ึงเปนเรื่องที่เด็กๆยากที่จะเขาใจ  

   นอกจากนั้นออรฟยังเนนการสอนดนตรีทีต่ั้งอยูบนรากฐานของการปฏิบัติ การสื่อสารใน

เด็ก (communicative performance) และเนนความเปนตัวของตัวเองมากที่สุด บทเรียนและ

อุปกรณตางๆจึงถูกออกแบบมาเพื่อใหถกูจริตกับเด็กมากที่สุด (ธวชัชัย นาควงษ. 2543 :3) ซ่ึงเม่ือ

นําทักษะพื้นฐานทางดานคณิตศาสตรมาสอดแทรกเขากับกิจกรรมดนตรีแนวออรฟชูคเวิรคแลวน้ัน 

ทําใหเด็กสนกุสนาน เพลิดเพลินไปกบัการเรียนรูคณิตศาสตรอยางไมรูตัว และไมรูสึกวาถูกบังคับ

หรือถูกยัดเยียดเนื้อหาที่ไมมีความหมายกับตนเองผานกิจกรรมดนตรีแนว ออรฟชูคเวิรค 

ประสบการณเหลานี้กอใหเกิดทัศนคติทีดี่ตอคณิตศาสตร ซ่ึงสงผลใหเด็กมีความกระตือรือรน เกิด

ความรัก ความมุงม่ัน ในการเรียนรูทักษะคณิตศาสตรมากขึ้น จึงทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และเกิดความรูอยางแทจริงพรอมทั้งเปนการสรางแรงบันดาลใจในการแสวงหาความรู 
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ขอมูลเพ่ิมเตมิในดานคณิตศาสตรชั้นสูงตอไป ซ่ึงสอดคลองกับ เยาวพา เดชะคุปต (2540 : 70) ที่

กลาววา ดนตรีจะเปนสื่อในการสื่อสารของเด็กปฐมวัยเพ่ือใหผูคนและเด็กอ่ืนๆเขาใจเขา

ประสบการณทางดนตรีควรใหเด็กสนุกสนาน เพลิดเพลินและเกิดสนุทรียภาพ ลดอารมณกลัวและ

อารมณเครียดและในขณะที่เด็กๆสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมดนตรีน้ัน สมองซีกซายและซีก

ขวาจะทํางานประสานสัมพันธกัน เพราะดนตรีมีทั้งความไพเราะ ใหความรูสึกสบาย ผอนคลาย 

สนกุสนาน ชวยกระตุนการทํางานของสมองซีกขวา สวนตวัโนต จังหวะเคาะ และการคิดทาทางการ

เคลื่อนไหว การคิดอยางเปนระบบ การเชื่อมโยงจากรูปธรรมเปนสญัลักษณตางๆ ชวยกระตุนการ

ทํางานของสมองซีกซายซึ่งเกี่ยวกับเหตผุล ดังที่ อุสา สุทธิสาคร (2544 : 37)ไดกลาวไววาเม่ือมี

การกระตุนสมองสวนของการไดยิน (Auditory Area) จากการฟงดนตรีมากเทาไหรจะยิ่งเกิดผลดี

ตอคอรปส คลัลอสซัม (Corpus Callosum) มากขึ้นเทานั้น คอรปส คัลลอสซัม คอืกลุมใยประสาทที่

มีหนาที่เชื่อมขอมูลขาวสารของสมองซีกซายและซีกขวาใหสื่อสารถงึกัน ทําใหสมองทั้งสองซีก

ทํางานรวมกันได ดังน้ันการฟงดนตรีบอยๆ จะเทากับชวยใหมีการสือ่สารขอมูลของสมองสวนตางๆ

ทํางานไดอยางเชื่อมโยงและราบรื่น  

 

ขอสังเกตที่ไดจากการวิจยั 

1. ในการจัดกิจกรรมตั้งแตครั้งแรกจนถึงครั้งสุดทาย เด็กมีความกระตือรือรน และใหความ 

รวมมือในการเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมเปนอยางดี เน่ืองจากเปนกิจกรรมที่เด็กไดมีสวนรวมใน

ทุกๆกิจกรรม เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดใชจินตนาการ สรางสรรคดวยตนเอง เด็กจึง

สนุกสนานและมีความรูสึกรวมไปกับกิจกรรม 

2. เน่ืองจากในแตละกิจกรรมมีการเชื่อมตอกันเปนเรื่องราวอยางตอเน่ือง ตั้งแตตนจนจบ 

กิจกรรมและมีสื่อการสอน อุปกรณที่หลากหลาย เครื่องดนตรีหรืออุปกรณบางชนดิเด็กยังไมเคย

สัมผัสจึงทําใหเด็กเกิดความสนใจในกิจกรรม อยากรูอยากเห็น อยากทดลองกอใหเกิดความ

กระตือรือรนที่จะเขารวมในทุกกิจกรรม 

3. เน่ืองจากเปนรูปแบบกิจกรรมและใชอุปกรณบางอยางที่เด็กๆไมคุนเคย ในชวงแรกจึง 

ตองใชเวลาในการทําความเขาใจกับกฎ กติกาตางๆบาง เชน การใหสัญญาณสงบ วิธีการใช

อุปกรณตางๆ ซ่ึงในระยะหลังเม่ือเด็กๆเริ่มทําความเขาใจกับกติกาตางๆแลว กิจกรรมจึงดําเนินไป

ไดดวยความราบรื่นและทาํใหเด็กเขาใจเนือ้หาไดเร็วและมากขึ้น 

4. การที่เด็กไดมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรม และเนื้อหาในกิจกรรมสนุกสนาน 



 

 

57

ประกอบดวยเพลง นิทาน ดนตรี คําคลองจอง ทําใหเด็กรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมสงผล

ใหเด็กๆมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู จึงงายตอการรับเนือ้หาตางๆอยางเปนธรรมชาต ิ

5. เด็กๆซึมซับทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรอยางเปนธรรมชาติโดยที่เด็กไมรูตัว 

เน่ืองจากทักษะเหลานี้ไดถกูสอดแทรกไปกับกิจกรรมที่เด็กๆไดเขารวมอยางสนุกสนาน ซ่ึงสงผลให

เรียนรูทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยไมรูตัว 

6. จะเห็นวาเด็กไดเรียนรูจากตวัเด็กเอง เด็กตองฟง ตองทดลอง ตองเลียนแบบ ตองตรวจสอบ 

ตนเอง และไดเรียนรูซ่ึงกันและกัน จนเกิดองคความรูดวยตนเอง 

7.  จากการเขารวมกิจกรรมดนตรีของเด็ก จะเห็นวาเด็กเรียนรูทักษะตางๆ นอกเหนือจาก 

ทักษะพืน้ฐานทางดานคณิตศาสตรไปโดยไมรูตัว เชน ทักษะทางสังคม ภาษา น่ันแสดงวาการจัดกิจกรรม

ดนตรตีามแนวออรฟชูคเวิรค สามารถนําทักษะตางเขาไปบรูณาการไดอยางกลมกลืน 

 8.  เน่ืองจากกิจกรรมตามแนวออรฟชูคเวิรคเปนกิจกรรมที่ตองใชสือ่การสอนหลากหลาย

รูปแบบ และมีกิจกรรมที่ตอเน่ืองและสอดคลองกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย อีกทั้งยังตองใชทักษะ

ทางดนตรีในการผสมผสานเขากับกิจกรรมอยางกลมกลืน ดังน้ันคุณครู พ่ีเลี้ยงหรือผูสอน

จําเปนตองเปนผูชํานาญ หรือไดรับการอบรม ฝกฝนในเรื่องของการจัดกิจกรรมตามแนวออรฟชูค

เวิรค โดยเฉพาะจงึจะจัดกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ    

 

ขอเสนอแนะ 

1. ทุกครั้งที่เริ่มกจิกรรมควรมีการทักทาย และทบทวนกตกิาดวยกิจกรรมที่เด็กไดอยูน่ิง 

และมีสมาธิ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ในชวงแรกเดก็ๆยังไมรูวาจะตองทําอะไรในกิจกรรม ควรเริ่มดวยการฝกใหเด็กเปน 

ผูฟงที่ดีกอน หลังจากนั้นการรับรูและเรยีนรูของเด็กจะดําเนินไปตามเปาหมายของกิจกรรม 

3. เน่ืองจากในแตละกิจกรรมประกอบไปดวยกิจกรรมยอยตางๆที่เชือ่มตอกันอยางเปน 

เรื่องราว นอกจากนั้นยังมีอุปกรณและสื่อการสอนที่หลากหลาย เพ่ือกระตุนใหเด็กรูสึกวาตนเองเปน

สวนหนึ่งของกิจกรรมและไดเรียนรูเน้ือหาผานการซึมซับอยางเปนธรรมชาติ ดังน้ัน จึงจําเปนตอง

ศึกษา แผนการสอน ทําความเขาใจกับกจิกรรมและเตรียมการเปนอยางดี เพ่ือใหแตละกิจกรรม

ดําเนินไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

          4. การเตรียมสื่อการสอน อุปกรณ ตางๆรวมถึงเครื่องดนตรี ที่ตองใชในแตละกิจกรรมควร

เตรียมใหพรอมใชและจัดวางอยูในตําแหนงที่เหมาะสม สอดคลองกับกิจกรรมเพื่อใหกิจกรรมดําเนิน

ไปอยางราบรื่นและตรงตามวัตถุประสงค 
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5. อุปกรณ สื่อ หรือเครื่องดนตรีควรเปดโอกาสใหเด็กได คิด ประดิษฐดวยตนเอง เพ่ือ 

กระตุนใหเด็กอยากเรียนรู เขารวมกิจกรรมและทําใหกจิกรรมนี้มีความหมายสําหรับตวัเด็กเอง 

ขอเสนอแนะในการทําวิจยั 

1. ควรมีการเปรียบเทียบระหวางการจัดประสบการณดนตรีตามแนวคิดออรฟชูคเวิรค กับ 

การจัดประสบการณในรูปแบบอ่ืนที่มีผลตอทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรของเดก็ปฐมวัย เพ่ือนําผลทีไ่ด 

มาเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัย 

2. ควรมีการศกึษาผลของการจัดประสบการณดนตรตีามแนวคิด ออรฟชคูเวิรค ที่มีตอตวั 

แปรอ่ืนๆ เชน  ทักษะดานภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  มิติสัมพันธ  ความคิดสรางสรรค  

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัการจัดประสบการณดนตรีตามแนวคิดออรฟชูคเวิรคกบัการ 

บําบัดพฤติกรรมและการเรยีนรูของเด็กพิเศษ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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คูมือการใชแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
คําชี้แจง 

1. แบบทดสอบชดุนี้เปนแบบทดสอบที่ใชเพ่ือวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก 
ปฐมวัยซ่ึงวัดเฉพาะดานการจัดหมวดหมู การรูคาตัวเลข การจําแนกเปรียบเทียบ อนุกรม ระดับชั้น
อนุบาลปที่ 2 (4 – 5 ป) 

2. ในการดําเนินการทดสอบ ใหผูดําเนินการทดสอบจํานวน 1 คน และผูชวยดําเนินการ 
ทดสอบจํานวน 1 คน สําหรับดูแลและอํานวยความสะดวกใหผูรับการทดสอบสามารถปฏิบัตใิหถูกตอง
ของผูดําเนินการทดสอบตามคําอธิบาย 

3. แบบทดสอบมทีั้งหมดจํานวน 2 ชุด มีลักษณะเปนรูปภาพ มี 3 ตัวเลือก ซ่ึงกําหนดให 
ผูรับการทดสอบ กากบาท (x) ทับภาพทีเ่ห็นวาเปนคําตอบที่ถูกตองที่สุดตามคําสัง่ 

คําแนะนําในการใชแบบทดสอบ 
 1. ลักษณะทัว่ไปของแบบทดสอบ 

แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  
แบงเปน 4 ดานดังน้ี 

ดานที่ 1 การจัดหมวดหมูตามรูปราง ขนาด นํ้าหนัก ประเภท   จํานวน 15 ขอ 
ดานที่ 2 การรูคาจํานวน 1 – 10       จํานวน 15 ขอ 
ดานที่ 3 การเปรียบเทยีบ      
       ตอนที่ 1 ขนาด รูปราง                จํานวน 10 ขอ 
  ตอนที่ 2 ปริมาณ จํานวน นํ้าหนัก     จํานวน 10 ขอ 
ดานที่ 4 อนุกรม        จํานวน 10 ขอ 

    2. ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการทดสอบ 
แบบทดสอบนี้ใชเวลาในการทําขอสอบขอละประมาณ 1 นาที โดยที่ครูจะอานแตละขอ 

คําถามใหเด็กฟง เม่ือเด็กตอบคําถามเสรจ็หมดทุกคนแลว ครูจึงอานคําถามตอไป 
    3.  การตรวจใหคะแนน 

3.1 ขอที่กากบาท ถูกตอง ให 1 คะแนน 
3.2 ขอที่กากบาท ผิด หรือ ไมไดกากบาท หรือ กากบาทมากกวา 1 ตวัเลือก ให  

0 คะแนน 
                4.   การเตรียมการกอนสอบ 
     4.1 สถานที่สอบ สถานที่สอบควรเปนหองเรียนที่มีสภาพแวดลอมทั้งภายในหองและ
ภายนอกหองเอ้ืออํานวยตอผูรับการทดสอบ เปนตนวา แสงสวางมีเพียงพอ โตะ เกาอ้ี จัดใหเหมาะสม
กับผูรับการทดสอบ และไมมีเสียงดังรบกวน 

4.2 ผูดําเนินการทดสอบตองทําหนาที่อานคําสั่งใหผูรับการทดสอบฟงและทํา  
ดังน้ัน จึงตองอานคูมือในการทดสอบแตละตอนใหเขาใจไวลวงหนา เพ่ือใหคุนเคยกับสิ่งทีต่องปฏิบัตใิน
เวลาดําเนินการทดสอบ 
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4.3 อุปกรณที่จําเปนตองใชการเตรียมอุปกรณที่เด็กจําเปนตองใชประกอบการ 
ทดสอบ ดังน้ี 
           4.3.1 ดินสอดํา เด็กที่ไดรับการทดสอบเพื่อใชในการทดสอบและตองมี
จํานวนสํารองไวประมาณ 1 ใน 3 จํานวนผูรับการทดสอบ 
                                     4.3.2 นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน 

4.4 ผูรับการทดสอบ 
                                     4.4.1 กอนดําเนินการทดสอบ ใหผูชวยดําเนินการทดสอบพาผูรับการ
ทดสอบไปทําธุระสวนตวั เชน ด่ืมนํ้า และเขาหองน้ําใหเรียบรอย 
                                     4.4.2 เม่ือผูดําเนินการทดสอบ พาผูรับการทดสอบมาถึงสถานที่สอบ
หลังจากทําธุระสวนตัวเสร็จเรียบรอยแลว ผูดําเนินการทดสอบทักทายพูดคุยเพ่ือสรางความคุนเคยและ
ไมทําใหผูรับการทดสอบกังวล และเม่ือพรอม จึงเริ่มทําการทดสอบ 
 5.  ขอปฏิบัติในการทดสอบ 

5.1 ในการออกคําสั่งใหผูรับการทดสอบทําแบบทดสอบ ผูดําเนินการ 
ทดสอบตองใชคําพูดที่ชัดเจนและเปนธรรมชาต ิ

5.2 เม่ือดําเนินการทดสอบเสร็จในแตละชดุ ตองใหผูรับการทดสอบหยุด 
พัก เชน ด่ืมนํ้าหรือไปเขาหองน้ํา หรือเปลี่ยนอิริยาบถ ประมาณ 5 นาที 

5.3 ในขณะทีท่ําการทดสอบผูชวยดําเนินการทดสอบตองดูแลใหดินสอ 
ดํา หรือ สีเทียนแทงใหญของผูรับการทดสอบทุกคนใหอยูในสภาพที่ใชการไดอยูเสมอ 

5.4 การใหผูเขารบัการทดสอบทําแบบทดสอบในแตละชุด ผูดําเนินการ 
ทดสอบตองมีวิธีการจูงใจ เราใจผูรับการทดสอบสนใจและตั้งใจทําแบบทดสอบ ซ่ึงในบางชวงอาจเอา
เทคนิควิธีการทําใหผูรับการทดสอบคลายความเมื่อยลา มาใหสอดแทรกไดบาง ทั้งน้ีตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมเปนสําคัญ  

5.5 ในการทดสอบแตละครั้งผูดําเนินการทดสอบตองคํานงึถึงระยะเวลา 
ที่ใชในการทําแบบทดสอบดวย ซ่ึงไมควรใหผูรับการทดสอบ ทดสอบติดตอกันนานเกินกวา ครั้งละ 30 
นาที 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย (อายุ 4 – 5) 
ดานที่ 1 ดานการจัดหมวดหมู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
แบบทดสอบ 

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 

ดานที่ 1 ดานการจัดหมวดหมู 
จํานวน 15 ขอ 

 
 

 
 
 
ชื่อ – สกุล......................................................................................................... 
ชั้นอนุบาลปที ่  2   
โรงเรียน............................................................................................................ 
ผูดําเนินการทดสอบ........................................................................................... 
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ตัวอยางแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
ดานที่ 1 ดานการจัดหมวดหมู 
เขียน  x ทับภาพที่ไมสัมพันธกัน 

ขอ 1  
 
  

 
 
 

   
 
 
 

 
 

 

        
 

              

 
ขอ 2 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยั (อายุ 4 – 5) 
ดานที่ 2 ดานการรูคาจํานวน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แบบทดสอบ 

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 

ดานที่ 2 ดานการรูคาจํานวน 
จํานวน 15 ขอ 

 
 

 
 
 
 
ชื่อ – สกุล......................................................................................................... 
ชั้นอนุบาลปที ่  2   
โรงเรียน............................................................................................................ 
ผูดําเนินการทดสอบ........................................................................................... 
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ตัวอยางแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
ดานที่ 2 ดานการรูคา 1-10  

เขียน  x ทับภาพที่มีจํานวนเทากับตัวเลขที่กําหนดให 
ขอ 1  

8 
 

 
 

 
 

 
 

 

     
 

     
 

               

 

     

           

                

               

      

 
ขอ  2  

9 
 

        
 

        
 

         
 
 

 

        
 

        
 

              

 

                
 

         
 

                 



 72 

ตัวอยางแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย (อายุ 4 – 5) 
ดานที่ 3 ดานการเปรียบเทียบ 

ตอนที่ 1 
เร่ือง ขนาด รูปราง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แบบทดสอบ 

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 

ดานที่ 3 ดานการเปรียบเทยีบ 
        ตอน 1 เรื่อง ขนาด รูปราง 

 จํานวน 10 ขอ 
 
 

 
 
 
ชื่อ – สกุล......................................................................................................... 
ชั้นอนุบาลปที ่  2   
โรงเรียน............................................................................................................ 
ผูดําเนินการทดสอบ........................................................................................... 
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ตัวอยางแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
ดานที่ 3 ดานการเปรียบเทียบ (ขนาด รูปราง)  

 
ขอ 1 เขียน  x ทับภาพที่มีขนาดใหญที่สุด  
 

 
 

   
 
 
 

 
 

 

        
 

 

 
 

ขอ  2 เขียน  x ทับภาพที่มีขนาดเล็กที่สดุ 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย (อายุ 4 – 5)  
ดานที่ 3 ดานการเปรียบเทียบ 

ตอนที่ 2  เร่ือง ปริมาณ จํานวน นํ้าหนัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แบบทดสอบ 

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 

ดานที่ 3 ดานการเปรียบเทยีบ 
ตอน 2 เร่ือง ปริมาณ จํานวน นํ้าหนัก 

 จํานวน 10 ขอ 
 

 
 
 
ชื่อ – สกุล......................................................................................................... 
ชั้นอนุบาลปที ่  2   
โรงเรียน............................................................................................................ 
ผูดําเนินการทดสอบ........................................................................................... 
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ตัวอยางแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 ดานที่ 3 ดานการเปรียบเทียบ (จํานวน ปริมาณ นํ้าหนัก)  

 
ขอ 1 เขียน  x ทับภาพภาชนะที่ใสนํ้าไดมากที่สุด  
 

 

   
 
 

 
 

 

        

 

 
 

ขอ  2 เขียน  x ทับภาพสัตวที่มจีํานวนมากที่สุด 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย (อายุ 4 – 5) 
ดานที่ 4 อนุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบทดสอบ 

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 

ดานที่ 4 ดานอนุกรม 
 
 

 
 
 
ชื่อ – สกุล......................................................................................................... 
ชั้นอนุบาลปที ่  2   
โรงเรียน............................................................................................................ 
ผูดําเนินการทดสอบ........................................................................................... 
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ตัวอยางแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
ดานที่ 4 ดานอนุกรม  

เขียน x ทับภาพที่สมบูรณของภาพดานบน 
ขอ 1  
 

 ……………………… 
 

 
   
 

 
 
 

 
 
 

 

        
 
 

 

 
 

ขอ  2  
 

                  ………………….. 
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ภาคผนวก ข 
คูมือแผนการจัดประสบการณดนตรตีามแนวออรฟชูคเวิรค 
ตัวอยางการจัดประสบการณดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค 
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คูมือการจัดประสบการณดนตรีตามแนวออรฟชคูเวิรค 
 การจัดประสบการณดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค ผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรม โดยจัด
กิจกรรมดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค ใหกับเด็กสัปดาหละ 3 วัน คือในวันจันทร พฤหัสบดี ศุกร ระหวาง
เวลา 9.10 – 9.50 น. เปนเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห รวม 24 กิจกรรม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ดังน้ี 

1. การจัดหมวดหมู 
2. การรูคาจํานวน 1 - 10 
3. การเปรียบเทยีบในเรื่องตอไปน้ี 
  - จํานวน  ไดแก มาก – นอย เทากัน - ไมเทากัน 
  - ปริมาณ ไดแก มาก – นอย หนัก – เบา 
  - ขนาด   ไดแก เล็ก กลาง ใหญ  สูง – ต่ํา สั้น – ยาว 
  - รูปทรงเรขาคณิต ไดแก วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม 
4. อนุกรม 
ลักษณะของกิจกรรมเปนกิจกรรมดนตรีที่เด็กไดลงปฏิบตัิ โดยผสานกิจกรรมตางๆเขา 

ดวยกันอยางผสมกลมกลืน ไดแก 
    - คําพูด ( Speech) 
    - การรองเพลง (Singing) 
    - ลีลาและการเคลื่อนไหว (Movement) 
    - การใชรางกายทําจังหวะ (The Use of Body in Percussion) 
    - การคิดแตงทํานองหรือทาทางแบบทันทีทันใด (Improvisation) 
 ซ่ึงการจัดประสบการณดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค สามารถบูรณาการสาระการเรยีนรูในดาน
ตางๆผสมผสานเขาไปในกจิกรรมทั้ง 5   ดังกลาว การวิจัยครั้งน้ีตองการศึกษาความสัมพันธของการจัด
ประสบการณดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค สัมพันธกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมแตละครั้งจึงตองมีการบูรณาการเนื้อหาสาระทางดานคณิตศาสตรกับกิจกรรมดนตรี
เพ่ือสงเสริมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตรอยางสัมพันธกัน 
 เพ่ือใหการจัดกิจกรรมดังกลาว บรรลุตามวัตถุประสงค ผูดําเนินการควรมีพ้ืนฐานความเขาใจ
ในเรื่องพัฒนาการเด็ก จิตวทิยาพัฒนาการ ดนตรี ควรเปนผูที่มีความละเอียด รอบคอบ ชางสังเกต ใจ
กวางที่จะใหโอกาสเด็กไดแสดงความคิดเห็น แสดงความสามารถ ตลอดจนมีความเชื่อม่ันในศักยภาพ
ของเด็กเชื่อวาดนตรีพัฒนาเด็กๆไดและทีส่ําคัญ คือ การคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 นอกจากนั้นทุกครั้งกอนที่จะจัดประสบการณกิจกรรมดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค ในแตละ
ครั้ง ผูดําเนินการควรมีการตระเตรียมความพรอมทั้งในดานของสถานที่ บรรยากาศ ตลอดจนสือ่ 
อุปกรณที่หลากหลาย เครื่องดนตรีชนิดตางๆที่สอดคลองกับเนื้อหาของกิจกรรม ทั้งน้ีเพ่ือใหการดาํเนิน
กิจกรรมเปนไปอยางราบรื่น และบรรลตุามจุดประสงคที่ตั้งไว 
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 ออรฟเนนใหเด็กไดสัมผัสและมีปฏิสัมพันธกับสื่อมากทีสุ่ด โดยเริ่มจากสื่อที่ใกลตัวขยายสูสื่อที่
ไกลออกไป ดังน้ัน สื่อของออรฟจึงเริ่มจากรางกายของเด็กเอง ไปจนถึงสื่อสําเร็จรูปตางๆ เชน เครื่อง
ดนตรี เพลง 
 เพลงที่ออรฟใชในการจัดประสบการณดนตรีแนวออรฟชูคเวิรคนี้มีทีม่าหลากหลาย ทั้งจาก
เพลงที่ออรฟแตงเอง เพลงที่เด็กแตงขึ้น และเพลงจากนักแตงเพลงทานอ่ืน ที่สอดคลองกับหลกัการของ
ออรฟ เน่ืองจากเพลงที่ออรฟแตงเองมีไมมากนักและวตัถุประสงคหลักของการเขยีนเพลงของออรฟ คือ 
แตงเพียงเพ่ือเปนแบบ (models) เพ่ือการ improvisation สวนประกอบที่ออรฟใชแตงเพลงสําหรบัเด็ก
คือ 1) pentatonic mode (โนต 5ตวั ซ่ึงมีความสัมพันธของเสียง โด เร มี ซอ ลา)  2) ostinato patterns 
และ borduns (แบบแผนของตัวโนตซํ้าๆที่เดินอยูตลอดทั้งเพลง) ซ่ึงออรฟตั้งใจใหเด็กคิดขึ้นมาเอง เชน 
เพลง Day Is New Over ซ่ึงเปนเพลงที่มีแบบแผนของเพลงชัดเจน บรรเลงงาย มีทํานองและเนือ้รอง 
แบงออกเปนทอนๆอยางแนนอน มีทอนลอและทอนรบั ซ่ึงงายตอการเลียนแบบเพื่อนําไปคิดแตงทํานอง
ตอดวยตนเอง 
 ดังน้ัน ในการจัดประสบการณดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรคนั้น สื่อจึงมีความหลากหลายและมี
ความหมายเฉพาะตวั ทั้งสือ่ที่ใกลตวั สิ่งที่ประดิษฐเอง และสื่อสําเร็จรูป ผูดําเนินการวิจัยจึงจําเปนตอง
ศึกษาและเรียนรู วิธีการใช เปาหมายของสื่อแตละชนิด เพ่ือนํามาใชใหสอดคลองกับกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว   
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ตัวอยางจดัประสบการณดนตรีตามแนวออรฟชคูเวิรค 
     กิจกรรม  “นับเลขกับนทิานเมนหลบฝน” 
เน้ือหา   เรียนรูประสบการณเกี่ยวกบัการนับ 1 - 10  
จุดประสงค  1. เด็กสามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขไดถูกตอง 
        2.. เด็กสามารถนับเลขเรียงลําดับ 1 - 10 ได  
           3.  สามารถใชจินตนาการในการสรางสรรคทาทางได 
           4.  สามารถรองเพลงตาม PATTERN ได 
สื่อ อุปกรณ  

1. เพลง “สวัสด”ี 
   สวัสดี สวัสดี ยินดีที่พบกัน 
   เธอ และ ฉัน พบกัน สวัสด ี
2. เพลง”จับมือกัน” 
  จับมือกันลอมวงหนอย 
  จับดีดี นะหามปลอย ลัล ลลั ลา 
  จับมือกันลอมวงหนอย 
  จับดีดี นะหามปลอย  แลวก็......... 
3. เพลง “ลา” 
   ลาแลว ลากอน หนูรักคุณครู คิดถึงคุณครู 
   ลาแลวลากอน ดวยถึงกําหนด ที่หนูตองจร  
   ตองขอลากอน สวัสดีคุณครู 
4. นิทานเรื่อง “เมนหลบฝน” 
ฮา ฮา ฮา ฮิ ฮิ ฮิ โลกเรามีธรรมชาติสวยงาม 
กระตายตัวหน่ึงเดินเลนอยูในปา ฝนตกลงมา (เจากระตายก็วิ่งไปหลบฝนที่ใตตนไม) 
ฮา ฮา ฮา ฮิ ฮิ ฮิ โลกเรามีธรรมชาติสวยงาม 
ยีราฟตัวหน่ึงเดินเลนอยูในปา ฝนตกลงมา (เจายีราฟก็วิ่งไปหลบฝนที่ใตตนไม) 
ฮา ฮา ฮา ฮิ ฮิ ฮิ โลกเรามีธรรมชาติสวยงาม 
เจาเตาตวัหน่ึงเดินเลนอยูในปา ฝนตกลงมา (เจาเตาก็วิ่งไปหลบฝนที่ใตตนไม) 
ฮา ฮา ฮา ฮิ ฮิ ฮิ โลกเรามีธรรมชาติสวยงาม 
สิงโตตวัหน่ึงเดินเลนอยูในปา ฝนตกลงมา (เจาสิงโตก็วิ่งไปหลบฝนที่ใตตนไม) 
ฮา ฮา ฮา ฮิ ฮิ ฮิ โลกเรามีธรรมชาติสวยงาม 
ลิงนอยตัวหน่ึงเดินเลนอยูในปา ฝนตกลงมา (เจาลิงก็วิ่งไปหลบฝนที่ใตตนไม) 
ฮา ฮา ฮา ฮิ ฮิ ฮิ โลกเรามีธรรมชาติสวยงาม 
เจาเสือตัวหน่ึงเดินเลนอยูในปา ฝนตกลงมา (เจาเสือก็วิ่งไปหลบฝนที่ใตตนไม) 

  ฮา ฮา ฮา ฮิ ฮิ ฮิ โลกเรามีธรรมชาติสวยงาม 
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กระรอกตัวหน่ึงเดินเลนอยูในปา ฝนตกลงมา (เจากระรอกก็วิ่งไปหลบฝนที่ใตตนไม) 
ฮา ฮา ฮา ฮิ ฮิ ฮิ โลกเรามีธรรมชาติสวยงาม 
เจาเสือตัวหน่ึงเดินเลนอยูในปา ฝนตกลงมา (เจาเสือก็วิ่งไปหลบฝนที่ใตตนไม) 
ฮา ฮา ฮา ฮิ ฮิ ฮิ โลกเรามีธรรมชาติสวยงาม 
เจาชางตัวหน่ึงเดินเลนอยูในปา ฝนตกลงมา (เจาชางก็วิ่งไปหลบฝนที่ใตตนไม) 
ฮา ฮา ฮา ฮิ ฮิ ฮิ โลกเรามีธรรมชาติสวยงาม 
เจาเมนตัวหน่ึงเดินเลนอยูในปา ฝนตกลงมา (เจาเมนก็วิ่งไปหลบฝนที่ใตตนไม) 
ฮา ฮา ฮา ฮิ ฮิ ฮิ โลกเรามีธรรมชาติสวยงาม 
5. ระนาดไม ออรฟ 
6. ลูกซัด  
7. กลอง 
8. ผาสี 

การดําเนินการ 
1. ครูรวมเด็กดวยการรองเพลง “จับมือกัน” แลวทําทาทางตามจินตนาการภายใตเง่ือนไขของ

คุณครู 
2. เด็กๆและครทูักทายกันดวยเพลง “สวัสดี” ตามขอตกลง คือเม่ือครูทําสัญลักษณ (ยกมือ

ขึ้นสูง) คือรองเสียงดังแตไมตะโกน (ทํามือต่ําลง) คือรองเสียงเบาๆ 
3. ครูเลานิทานเรื่อง “เมนหลบฝน” ประกอบเพลง ดนตรี และทาทางดวยการตบตัก ตบมือให

จังหวะ พรอมกับรองเพลงเลาเรื่องที่มีเน้ือหาซ้ําๆ โดยเปลี่ยนแปลงแตชื่อสัตว และชักชวน
ใหเด็กๆรองและทําจังหวะไปพรอมๆกัน 

4. เด็กๆชวยกันนับจํานวนสัตวที่เพ่ิมขึ้นในนิทาน 
5. เม่ือนิทานจบ ตัวแทนเด็กสมมติตนเองเปนตนไม เด็กๆที่เหลือสมมุติตนเองเปนสัตวตางๆ

ตามจินตนาการ 
6. เม่ือไดยินเสียงระนาดเด็กๆทําทาทางเดินเปนสัตวน้ันตามจังหวะระนาด 
7. เม่ือไดยินเสียงลูกซัดซึ่งแทนเสียงฝนตก เด็กๆที่สมมติตนเองเปนสัตววิ่งไปหลบฝนที่ใต

ตนไม 
8. เด็กๆชวยกันนับจํานวนสัตวที่อยูใตตนไมแตละตน 
9. ครูเคาะกลองเด็กๆ Freeze 
10. ครูใชผาสีทีส่มมติวาเปนผาวิเศษ เม่ือผาไปสัมผัสใครใหกลับเปนเด็กแลวไปนั่งเปนวงกลม

เหมือนเดิม 
11. รวมตวัเด็กๆกันดวยเพลง “ จับมือกัน ” แลวทําทาตามคุณครูบอก 
12. รองเพลง “ ลาแลวลากอน ” พรอมทั้งตบมือตบตักตามจังหวะ 
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การประเมินผล 
 1. สังเกตการนับเลข 1 – 10 ตามเรื่องราวในนิทาน และการเคลื่อนไหว 
 2. สังเกตจากการเขารวมกจิกรรม 
 3. สังเกตจากการรองเพลงตาม Pattern ของเพลงในนทิาน 
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ตัวอยางจดัประสบการณดนตรีตามแนวออรฟชคูเวิรค 
     กิจกรรม สิงโตแสนกล 
เน้ือหา   เรียนรูประสบการณเกี่ยวกบัการนับ 1 - 10  
จุดประสงค  1.  เด็กสามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขไดถูกตอง 
        2.. เด็กสามารถนับเลขเรียงลําดับ 1 - 10 ได  
           3.  สามารถใชจินตนาการในการสรางสรรคทาทางได 
           4.  ฝกฝนทักษะการฟง 
       
สื่อ อุปกรณ  

1. เพลง “มือซาย มือขวา” 
 มือซาย มือขวา จูงกันมา ลอมเปนวงกลม 
2. CD เพลง “ Carnival of animals”  
3. เครื่องเลน CD 
4. หวงหวาย 
5. เพลง “ลา” 

   ลาแลว ลากอน หนูรักคุณครู คิดถึงคุณครู 
   ลาแลวลากอน ดวยถึงกําหนด ที่หนูตองจร  
   ตองขอลากอน สวัสดีคุณครู 

 
การดําเนินการ 

1. เด็กๆ จับมือลอมวงเปนวงกลม ดวยเพลง “มือซาย มือขวา”  
2. เด็กๆหาพื้นทีใ่หกับตนเองเคลื่อนไหวรางกายตามจินตนาการ ตามจังหวะเพลง “ Carnival 

of animals”  
3. หลังจากนั้นเด็กๆสังเกตวาในเพลงมีเสียงสัตวอะไรบาง และสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง    
4. เด็กๆ สมมติตนเองเปนสิงโตนอนอยูในปา (ซ่ึงทานอนจะไมเหมือนคน) อยูในปาใหญ  

เปดเพลง “ Carnival of animals” อีกครั้ง เด็กๆเคลื่อนที่ตามอิริยาบถ ทาทางตางๆของ
สิงโต เหมือนกับวาสิงโตกําลังเดินอยูในปา เม่ือเด็กๆไดยินเสียงสิงโต (melody ที่คลาย
สิงโต )  ใหสงเสียงคําราม แตมีกติกาวา สิงโตจะไมโดนตัวกัน 

5. เด็กๆและครสูนทนากันเกี่ยวกับทาทางการทักทายของสิงโตเม่ือเจอกัน   
6. ครูและเด็กเปลี่ยนขอตกลงใหม เด็กๆ เคลื่อนที่ในอิริยาบถตางๆของสิงโตตามเพลง แต

เม่ือไดยินเสียงสิงโต (melody ที่คลายสิงโต ) ใหเด็กหยุดทักทายกันดวยทาทางตางๆของ
สิงโต โดยครูชวยบรรยายใหเกิดจินตนาการ 
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7. แบงเด็กๆเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 เลนบทบาทสมมติละครสัตว ใหเด็กจับคูกัน อีกคนถือหวง
อีกคนเปน เม่ือไดยินเสียงสิงโต (melody ที่คลายสิงโต ) คนที่เปนสิงโตใหกระโดดลอด
หวงที่เพ่ือนถอื  

8. แจกกระดาษและสีเทยีน ใหกลุมที่ 2 ซ่ึงเปนสมมติเปนคนดูที่คอยบันทึกการกระโดดของ
สิงโต   

9. เด็กๆกลุมที่ 2 เลือกวาจะสังเกตคูไหน ใหขีดสีทุกครั้งทีส่ิงโตกระโดด   
10. เด็กๆนับขีดทีต่นเองขีดไวแลวเขียน จํานวนทั้งหมดลงในกระดาษ 
11. สลับกลุมปฏิบตัิเชนเดิม 
12. รองเพลง “ลา” พรอมทั้งใหจังหวะดวยการตบตัก ตบมือ 

 
การประเมินผล 
 1. สังเกตการนับเลขจํานวน 1- 10 จากกิจกรรม 
 2. สังเกตจากการเขารวมกจิกรรม 
 3. สังเกตจากการแสดงทาทางตางตามเพลง และเง่ือนไข 
 4. สังเกตจากการปฏิบัตติามเง่ือนไข 
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ตัวอยางจดัประสบการณดนตรีตามแนวออรฟชคูเวิรค 
กิจกรรม “จับคูฟงเสยีง” 

เน้ือหา   เรียนรูประสบการณเกี่ยวกบัการรูคา 1 - 10  
จุดประสงค  1.  เด็กสามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขไดถูกตอง 
        2.  เด็กสามารถเคาะจังหวะตามจํานวน 1 - 10 ได  
           3.  มีสมาธิในการเขารวมกิจกรรม 
           4.  ฝกฝนทักษะการฟง 
       
สื่อ อุปกรณ  

1. เพลง “จับมือกัน” 
  จับมือกนัลอมวงหนอย จับดีดีนะหามปลอย ลัล ลัล ลา 
2. เพลง “สวัสด”ี 
  สวัสดี สวัสดี ยินดีที่พบกัน เธอและฉัน พบกันสวัสด ี
3. กลอง ฉิ่ง เครื่องเคาะ เครื่องเขยา ตะเกยีบ กิ๋ง กรับ 
4. บัตรตัวเลข 
5. เพลง “ วันนี้หมดเวลา ” 

โด เร มี ฟา ซอล     ซอล ลา ที ลา ซอล     ซอล ลา ที โด 
วันนี้หมดเวลา บายบายนะเธอ  คิดถึงเธอเสมอ โบกมืออําลา 
พบเธอดวยรอยยิ้ม พบเธอวันหนา ยิ้มกันหนอยซิจะ โบกมือ บาย บาย 
                     

การดําเนินการ 
1. เด็กๆรองเพลง “จับมือกัน” แลวทําทาตามเนื้อเพลง 
2. เด็กๆและคุณครูรองเพลง “สวัสด”ี ทักทายกัน 
3. เด็กๆเลือกเครื่องดนตรี โดยปฏิบตัติามกติกาทีต่กลงกนั 
4. เด็กๆเคลื่อนที่พรอมเครื่องดนตรีตามจังหวะ 
5. เม่ือไดยินสัญญาณหยุด เด็กๆ Freeze  
6. เม่ือครูเรียกชือ่ เครื่องดนตรี พรอมบัตรตวัเลขชิ้นใด ใหเด็กๆที่ถือเคร่ืองดนตรีชิ้นนั้นเลน

เครื่องดนตรีน้ันตามจํานวนของบัตรตัวเลข 
7. แบงกลุมเด็กๆออกเปน 2 กลุม แลวจับคูคนที่มีเครื่องดนตรีเหมือนกัน โดยแตละคูน่ังหัน

หลังชนกัน  
8. ครูยกบตัรตวัเลขใหเด็กอีกดานดู แลวเด็กที่ดูบัตรตัวเลข ใหเลนเครื่องดนตรีชนิดทีต่นเอง

ถืออยูตามจํานวนครั้งของบัตรตัวเลข 
9. เม่ือคูของตนเองเลนเครื่องดนตรีแลวใหอีกคนสังเกตแลวเลนเครื่องดนตรีใหจํานวนครั้ง

เทากับคูของตนเอง 
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10. หลังจากนั้นสลับคูโดยแตละคูไมใหเครื่องดนตรีเหมือนกัน 
11. ครูใหเด็กอีกดานดูบัตรตวัเลขอีกครั้ง แลวใหเด็กสังเกตวาเสียงที่ไดยนิเปนเสียงงของ

เครื่องดนตรีชนิดเดียวกับของเราหรือเปลา ถาใชใหเลนเครื่องดนตรีน้ันตอบตามจาํนวนที่
ไดยิน 

12. เด็กรวมกลุมเปนวงกลมทบทวนกิจกรรมดวยการเลนดนตรีตามจํานวนครั้งของบตัรตวั
เลขทีค่รูชขูึ้น 

13. เด็กๆ ลาครูดวยเพลง “ วันนี้หมดเวลา” 
การประเมินผล 
 1. สังเกตการเคาะจังหวะตามจํานวน 1- 10 จากกิจกรรม 
 2. สังเกตจากการเขารวมกจิกรรม 
            3.  สังเกตจากการปฏิบัตติามเงื่อนไข 
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ตัวอยางจดัประสบการณดนตรีตามแนวออรฟชคูเวิรค 
     กิจกรรม  “หนากาก” 
เน้ือหา   เรียนรูประสบการณเกี่ยวกบัการรูคา 1 - 10  
จุดประสงค  1.  เด็กสามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขไดถูกตอง 
        2.. เด็กสามารถวาดรูปไดตามจํานวน 1 - 10 ได  
           3.  สามารถใชจินตนาการในการสรางสรรคทาทางได 
            
สื่อ อุปกรณ  

1. เพลง “สวัสด”ี  
  สวัสดี สวัสดี ยินดีที่พบกัน เธอและฉัน พบกันสวัสด ี
2. ลูกเตา 
3. กระดาษฟรอยด 
4. สี 
5. เพลง “ลาคร”ู 
  ลาแลว  ลากอน  หนูรักคุณครู    คิดถึงคุณครู  
  ลาแลว  ลากอน  ดวยถึงกําหนด ที่หนูตองจร 
  ตองขอลากอน สวัสดีคุณครู 

 
การดําเนินการ 

1. เด็กๆ ทักทายกันดวยเพลง “สวัสดี” โดยถาครูทําสัญญาณมือสูงใหเด็กรองเพลงเสียงดัง
แตไมตะโกน และถาคุณครใูหสัญญาณมือต่ําใหเด็กรองเพลงเสียงเบาๆ 

2. เด็กๆจับคูกัน และสงตวัแทนมาหยิบอุปกรณ โดยมีลูกเตาคูละ 2 ลูก กระดาษ 
 ฟรอยดคนละ 1 แผน 
3. เด็กๆผลัดกันโยนลูกเตา ไดจํานวนเทาไหรก็วาดลลงไปเทานั้นสลบักันไปจนกวาเพลงจะ

หยุด 
4. เด็กๆชวยกันระบายสีลงในรูปที่วาดและพื้นที่เหลือใหมีสีสันจนกวาเพลงที่ 2 จะหยุด 
5. จากนั้นเด็กๆนํากระดาษฟรอยดวางลงบนหนาของเพื่อน แลวกดใหเปนรูปรางใบหนาเชน 

จมูก ปาก เจาะรูสําหรับมองในตําแหนงของตา  
6. เด็กๆใสหนากากที่ทําเอง แลวสมมตวิาตนเองเปนสัตวประหลาดมางานเลี้ยงที่มีแตสัตว

ประหลาด แลวเคลื่อนไหวรางกายไปตามทาทางตางๆของสัตวประหลาดนั้น 
7. เด็ก ๆ กลับมารวมกันเปนวงกลมแลวรองเพลง “ลาคร”ู 
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การประเมินผล 
 1. สังเกตการวาดรูปตามจํานวน 1- 10 จากกิจกรรม 
 2. สังเกตจากการเขารวมกจิกรรม 
 3. สังเกตจากการแสดงทาทางตางๆตามจังหวะและเงื่อนไข 
 4. สังเกตจากการปฏิบัตติามเง่ือนไข 
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ภาคผนวก ค 
ตารางแสดงคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบ 

วัดทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตร 
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ตาราง  แสดงคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดทกัษะพื้นฐาน    
          คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

แบบทดสอบวดัทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร ขอที่ คาความยากงาย(P) คาอํานาจจําแนก (D) 

ดานที่ 1 ดานการจัดหมวดหมู   1 
  2  
  3  
  4  
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

0.53 
0.53 
0.50 
0.56 
0.56 
0.56 
0.43 
0.56 
0.53 
0.33 
0.43 
0.56 
0.50 
0.56 
0.46 

0.38 
0.63 
0.50 
0.50 
0.50 
0.63 
0.25 
0.38 
0.50 
0.75 
0.50 
0.38 
0.38 
0.75 
0.75 

ดานที่ 2 การรูคาจํานวน 1 - 10   1 
  2 
  3  
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 
12 

0.56 
0.56 
0.43 
0.56 
0.53 
0.53 
0.40 
0.53 
0.56 
0.56 
0.50 
0.46 

0.63 
0.50 
0.25 
0.25 
0.37 
0.25 
0.37 
0.63 
0.38 
0.50 
0.50 
0.60 
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ตาราง(ตอ)  แสดงคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดทักษะพืน้ฐาน    
                คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

แบบทดสอบวดัทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร ขอที่ คาความยากงาย(P) คาอํานาจจําแนก (D) 

  ดานที่ 2 ดานการรูคาจํานวน 1-10 (ตอ) 13 
14 
15 

0.56 
0.53 
0.56 

0.38 
0.25 
0.50 

  ดานที่  3 ดานการจําแนก เปรียบเทยีบ     
               3.1 ขนาด รูปราง 
 

 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 

 
0.40 
0.53 
0.43 
0.46 
0.43 
0.46 
0.53 
0.56 
0.56 
0.50 

 
0.75 
0.50 
0.63 
0.63 
0.75 
0.63 
1.00 
0.50 
0.75 
0.38 

ดานที่ 3 ดานการจําแนกเปรียบเทียบ 
             3.2 ปริมาณ จํานวน นํ้าหนัก 

 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 

 
0.57 
0.57 
0.60 
0.43 
0.47 
0.50 
0.53 
0.56 
0.60 
0.56 

 
0.75 
0.38 
0.75 
0.63 
0.88 
0.63 
0.63 
0.75 
0.25 
0.63 
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ตาราง (ตอ)  แสดงคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดทักษะพืน้ฐาน    
                คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

แบบทดสอบวดัทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร ขอที่ คาความยากงาย(P) คาอํานาจจําแนก (D) 

ดานที่ 4 ดานอนุกรม  1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
 

0.56 
0.53 
0.43 
0.46 
0.46 
0.50 
0.56 
0.46 
0.46 
0.53 

1.00 
0.75 
0.63 
0.50 
0.63 
0.50 
0.75 
0.83 
0.88 
0.38 
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ภาคผนวก ง 
ภาพตัวอยางกิจกรรมการจัดประสบการณดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค 
ภาพตัวอยางผลงานจากการจัดประสบการณดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค 
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ตัวอยางภาพกิจกรรมดนตรีตามแนวออรฟชูคเวิรค 
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ตัวอยางผลงานของเด็กเมื่อเขารวมกิจกรรมตามแนวออรฟชูคเวิรค 
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ประวัติยอผูวิจัย 
    
    
   ชื่อชื่อสกุล   นางสาววรินธร สิริเตชะ 
   วันเดือนป เกิด   19  มกราคม 2520 
   สถานที่อยูปจจุบัน  92/7 หมู 6 ถ.เทพารักษ ต.บางพลีใหญ อ.
       บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  
   ประวตัิการศึกษา   
   พ.ศ. 2531   ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนโสมาภา 
                นุสสรณ  จ.กรุงเทพมหานคร 
   พ.ศ. 2537   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิต 
       มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
   พ.ศ. 2542   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วชิาเอกการศึกษา
       ปฐมวัย สถาบันราชภัฎนครปฐม 
   พ.ศ. 2550   การศึกษามหาบัณฑิต (กศม.)สาขาการศึกษา
       ปฐมวัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
       ประสานมิตร 
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