การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม
กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ชวิศา กลิน่ จันทร์**
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ทองเอม**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 2)
เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้ ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี ปี การศึกษา 2557 จํานวน 15 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยประกอบด้ วย 1) ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 7 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้น จํานวน 1 ชุด ชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 30 ข้ อ สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าสถิติ (Paired t-test) ผลการวิจัย 1) ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า การพัฒนาชุด
กิจกรรมครั้งที่ 1 เว้ นระยะเวลาห่ างประมาณ 2 สัปดาห์ พัฒนาชุดกิจกรรมครั้งที่ 2 โดยใช้
กระบวนการ PDCA (Plan-P) (Do-D) (Check-C) (Action-A) รวมถึงการช่ วยเหลือ สอน
ซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยจากการพัฒนาชุดกิจกรรมครั้งที่ 2 มีคะแนน
สูงขึ้นมากกว่าการพัฒนาชุดกิจกรรมครั้งที่ 1 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้ ชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

**

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ทีม่ าและความสําคัญของปั ญหา
จากสภาพการณ์ ใ นปั จ จุ บั น จะพบว่ า สิ่ง ต่ า งๆ ที่เ กิด ขึ้ นรอบตั ว มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลาและอย่างรวดเร็ว บางครั้งกระแสความเปลี่ยนแปลงทําให้ การรับข่าวสารข้ อมูลมาก
เกินไป จนทําให้ เราต้ องเลือกข้ อมูลข่าวสารที่จาํ เป็ นและสําคัญๆ เพื่อได้ ข้อมูลที่ถูกต้ องและชัดเจน
ดังนั้นการพิจารณา วิเคราะห์ แยกแยะข่าวสารต่างๆ จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่เยาวชนจะต้ องเป็ นผู้คิด
เป็ น คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) กล่าวถึง การคิดเป็ นว่า การรู้จักใช้ วิจารณญาณใน
การตัดสินปั ญหา รวมทั้งให้ มีการคิดอย่างสร้ างสรรค์ในการแก้ ปัญหาเพื่อที่จะตอบรับสิ่งที่เกิดขึ้น
ในการพัฒนาศักยภาพทางการคิดของเด็กเป็ นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และเป็ นยุทธศาสตร์ท่สี าํ คัญที่
นานาประเทศกําลังจับตามองและให้ ความสําคัญสูงสุดในการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดหรือ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ดั ง นั้ น การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นจํา เป็ นต้ อ งให้ ค วามสํา คั ญ กับ การพั ฒ นาทัก ษะ
ทางด้ านการคิด ซึ่งเป็ นสิ่งที่ควรพิจารณาเป็ นอันดับแรก เพราะพื้นฐานทางการเรียนที่สาํ คัญทุก
วิชาไม่ใช่อยู่ท่กี ารท่องจําแต่เพียงอย่างเดียว ถึงแม้ คนที่มีความรู้ความจําอย่างมาก แต่ไม่สามารถ
นําไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็ นการสูญเปล่ าทางการศึกษา สิ่งเหล่ านี้จึงเป็ นปั ญหาที่เรา
กําลังประสบกันอยู่ เพราะระบบการศึกษาไทยที่กาํ หนดจุดประสงค์ การเรียนการสอน กิจกรรม
ตลอดจนการวัดและประเมินผล เน้ นการท่องจําเนื้อหาที่สอนให้ แก่เด็กจนเกินไป ไม่ สามารถ
พิจารณาถึงสิ่งที่ตนเองได้ รับ กังวลกับคะแนนซึ่งเป็ นสิ่งสมมติอย่ างหนึ่งเพื่อมาวัดคุณภาพหรือ
ระดับการศึกษาของตน การที่เราจะให้ เด็กได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการเรียนนั้น เราสามารถสอน
ให้ เด็กรู้จักคิด และนําสิ่งที่เรียนไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้ อย่างมีคุณค่า การสอนคิดไม่ใช่เรื่องยาก
ถ้ า ครู ห รื อ บุ ค คลที่เ กี่ย วข้ อ งได้ ท าํ ความเข้ า ใจและเปิ ดใจกว้ า งให้ รั บ กับ สิ่ง ที่เ กิด ขึ้ นจะทํา ให้
การศึกษาในเรื่องของการคิดเกิดขึ้นได้
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ ความหมายคําว่ า “คิด” ว่ า ทําให้ ปรากฏเป็ นรูปหรือ
ประกอบให้ เป็ นรูปหรือเป็ นเรื่องขึ้นในใจ ใคร่ ครวญ ไตร่ ตรอง คาดคะเนคํานวณ มุ่งจงใจ ตั้งใจ
ส่วนคําว่า “วิเคราะห์” ความหมายว่าใคร่ครวญ แยกออกเป็ นส่วนๆ เพื่อศึกษาให้ ถ่องแท้ ดังนั้น
คําว่า คิดวิเคราะห์ จึงมีความหมายว่า เป็ นการใคร่ครวญ ตรึกตรองอย่างละเอียดรอบคอบแยก
เป็ นส่วนๆ ในเรื่องราวต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาจุดเด่น จุดด้ อยของเรื่องนั้นๆ และเสนอแนะ
สิ่งที่เหมาะสมอย่างมีความเป็ นธรรมและเป็ นไปได้ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการคิดวิเคราะห์จึง
สามารถกระทําได้ โดยการฝึ กทักษะการคิดและให้ นักเรียนมีโอกาสได้ คิดวิเคราะห์ สามารถเสนอ
ความคิดของตนและอภิปรายร่ วมกันในกลุ่มอย่ างต่ อเนื่องสมํ่าเสมอ โดยครูและนักเรี ยนต่ าง
ยอมรับเหตุผลและความคิดของแต่ละคน โดยเชื่อว่าไม่มีคาํ ตอบที่ถูกต้ องเพียงคําตอบเดียว ซึ่ง
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ให้ ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็ นความสามารถใน
การจําแนกแจกแจงและแยกแยะองค์ประกอบต่ า งๆ ของสิ่ง ใดสิ่งหนึ่ งหรื อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง
อาจจะเป็ นวั ต ถุ สิ่ง ของ เรื่ อ งราว หรื อ เหตุ ก ารณ์ และหาความสัม พั น ธ์ เ ชิ ง เหตุ ผ ลระหว่ า ง
องค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้ นหาสาเหตุท่แี ท้ จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น
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สําหรับการพัฒนาการศึกษาของเด็กซึ่งเป็ นอนาคตของชาติเป็ นบุคคลที่มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ เป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ สร้ าง
ความรู้ได้ ด้วยตนเอง เลือกรับข้ อมูลข่าวสารที่เหมาะสมมีความรู้ท้งั หลักการและทักษะปฏิบัติท่มี ี
มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ แต่การ
เรียนการสอนที่ผ่านมาไม่ได้ นาํ ไปสู่การฝึ กให้ เด็กไทยรู้จักคิดสังเคราะห์ รู้จักเลือกข้ อมูลข่าวสารที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยอย่ างชาญฉลาดหากแต่ กระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้ นทางด้ าน
ความรู้และความจํา ครูยึดแบบเรี ยนเป็ นหลัก ไม่ ได้ ประยุกต์หรือนําสาระด้ านอื่นที่สัมพันธ์กับ
สังคมหรือความสนใจของผู้เรียนมาอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน ทําให้ เด็กไทยคิดไม่เป็ น ทํา
ไม่เป็ น แก้ ปัญหาไม่เป็ น คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) โดยเฉพาะการคิดแก้ โจทย์
ปั ญหาทางคณิตศาสตร์ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และหัวหน้ าศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้ านคณิตศาสตร์ศึกษา (2555) กล่าวว่า ที่ผ่านมาวิธกี ารสอนวิชา
คณิตศาสตร์ของครูไทยไม่ได้ สร้ างให้ เด็กเกิดความคิดในการแก้ ปัญหา เวลาครูสอนก็บอกให้ เด็ก
ทําอย่างเดียว เช่น “ห้ องเรียนคณิตศาสตร์ ป.1 เวลาครูสอนครูกจ็ ะเปิ ดหนังสือให้ เด็กอ่านตามว่า
มีลูกเป็ ดกี่ตัว ซึ่งเป็ นการสอนภาษามากกว่าการสอนตัวเลข ครูมักไม่สนใจว่ากระบวนการคิดของ
เด็กจะเป็ นอย่างไร สนใจแค่ผลลัพธ์ถูกหรือไม่ หรือคําตอบทําให้ เด็กไม่ต้องคิดอะไรมากนับนิ้วมา
ตอบขอให้ คาํ ตอบถูก แต่ส่งิ นี้ไม่ได้ ทาํ ให้ เด็กคิดแก้ ปัญหา ดังนั้นวิธีท่คี รูคณิตศาสตร์จะสอนให้
เด็กเผชิญกับปัญหาและคิดวิเคราะห์แก้ ปัญหา ครูต้องปรับวิธกี ารสอนใหม่โดยต้ องนําเสนอปัญหา
ปลายเปิ ดกับเด็ก ด้ วยการตั้งโจทย์สร้ างสถานการณ์ข้ ึนมาให้ เด็กแก้ ปัญหา ให้ เวลาเด็กได้ คิด
วิเคราะห์เอง โดยครูไม่ต้องไปบอกอะไรเด็กซึ่งเป็ นวิธสี อนที่ทาํ ให้ เด็กคิดได้ ”
คณิ ต ศาสตร์ เ ป็ นวิ ช าพื้ นฐานที่ส าํ คั ญ ในการศึ ก ษาวิ ท ยาการต่ า งๆ หลายสาขา เช่ น
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ล้ วนต้ องอาศัยคณิตศาสตร์เป็ นพื้นฐานทั้งสิ้น
คณิตศาสตร์ยังมีบทบาทสําคัญมากต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทําให้ มนุษย์มีความคิด
สร้ างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้
อย่างถี่ถ้วนรอบคอบช่วยคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ ปัญหา และนําไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้
อย่างถูกต้ องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดี
ขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้ อย่างมีความสุข สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551 :
1) คณิตศาสตร์เป็ นวิชาหนึ่งที่เป็ นเครื่องมือช่วยฝึ กการคิดของผู้เรียนได้ เพราะโดยธรรมชาติของ
คณิตศาสตร์แล้ วนั้นเป็ นวิชาแห่ งการคิด โดยจะคิดอย่างยืดหยุ่น คิดเป็ นขั้นตอนอย่างมีระบบไม่
สับสน และเป็ นเหตุเป็ นผล นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยสร้ างเสริมคุณลักษณะที่จาํ เป็ นต่อการ
ดํารงชีวิตอื่นๆ อีก เช่น การสังเกต ความละเอียด การรู้จักแก้ ปัญหา ซึ่งในชีวิตประจําวันเราได้ ใช้
ความรู้ในด้ านคณิตศาสตร์อยู่ตลอดเวลา เช่น การประมาณค่า การซื้อขาย วรสุดา บุญยไวโรจน์
(2530 : 67) คณิตศาสตร์จึงเป็ นเครื่องมือที่จะปลูกฝังให้ ผ้ ูเรียนเป็ นคนช่างสังเกต รู้จักคิดอย่าง
มีเหตุผล แสดงความคิดอย่างเป็ นระบบ มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา กรมวิชาการ
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(2545 ค : 1) อีกทั้งยังเป็ นวิชาที่พัฒนาความคิดของผู้เรียนให้ เป็ นคนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวิธใี นการคิดและมีความช่างสังเกต จากทักษะดังกล่าวจึงส่งผลให้ ผ้ ูเรียนนําไปเป็ นพื้นฐาน
ในการศึกษาวิทยาการสาขาอื่นๆ ที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ยุพิน พิพิธกุล (2534 :
1)
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้ นให้ เยาวชนทุกคนได้ เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเต็มความสามารถ
การนําความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ ในการแก้ ปัญหาการดําเนินชีวิต การศึกษา
ต่อการมีเหตุผล มีเจตคติท่ดี ีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็ นระบบ และสร้ างสรรค์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 : 10) โดยได้ กาํ หนดไว้ ว่าคุณภาพของ
ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แล้ ว การที่ผ้ ูเรียนจะเกิดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์อย่ างมีคุณภาพนั้น จะต้ องมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจาํ เป็ น ได้ แก่
ความสามารถในการแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการที่หลากหลาย การให้ เหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ การนําเสนอ และการมีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อ่นื ๆ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2552 : 59) ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงต้ อง
คํานึงถึงผู้เรียนเป็ นสําคัญ การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมต้ องสอดคล้ องกับวุฒิภาวะ ความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการฝึ กปฏิบัติ
ฝึ กให้ คิดวิเคราะห์ และแก้ ปัญหา นอกจากนี้กจิ กรรมการเรียนรู้ต้องผสมผสานสาระทั้งด้ านเนื้อหา
และด้ านทักษะกระบวนการตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ถูกต้ อง และ
เหมาะสม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ยี ึดผู้เรียนเป็ นสําคัญ ผู้สอนควรคํานึงถึงความถนัดความ
สนใจของผู้เรียนและความแตกต่างของผู้เรียนเป็ นสําคัญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2548)
ในปี ค.ศ. 1956 บลูม (Bloom) และคณะ ได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้หรือพุทธิ
พิสยั (Cognitive domain) ว่ามีลักษณะเป็ นกระบวนการทางปัญญาที่เป็ นลําดับขั้น (Benjamin
Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives) และจะค่อยๆ เพิ่มความซับซ้ อนขึ้นเรื่อยๆ
จนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ าย ทําให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญจากเนื้อหาที่ได้
เป็ นผลทําให้ มีความสามารถการคิดขั้นพื้นฐานไปสู่การคิดระดับสูงได้ นักเรียนจะเข้ าใจเนื้อหา
สาระได้ อย่างชัดเจน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผล หลักการ ประเด็นย่อยสู่ประเด็น
ใหญ่ และแก้ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ ในที่สดุ สุวัฒก์ นิยมค้ า (2531 : 299) กล่าวว่า สมรรถภาพ
ทางพุทธิพิสยั หรือความสามารถในด้ านความรู้และความคิดตามแนวของบลูม (Bloom) หมายถึง
ความสามารถในการระลึกได้ และจําได้ ในความรู้ท้ังหลายที่เรี ยนมาแล้ ว ความสามารถในการ
อธิบายและยกตัวอย่ างประกอบได้ ความสามารถในการนําความรู้ไปใช้ ในการแก้ ปัญหาและใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ ความสามารถในการแยกแยะสิ่งต่ างๆ การรวบรวมและประมวล
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ข้ อมู ลต่ า งๆเข้ าเป็ นความรู้ใหม่ รวมทั้งการวินิจ ฉั ยและชั่ งใจว่ าจะตัด สินใจในเรื่ องใด อย่ างไร
เพราะอะไร จะเห็นว่าความสามารถด้ านความรู้ความคิดนี้ จะเกี่ยวข้ องกับความสามารถของสมอง
ล้ วน วรัญญา วิศาลาภรณ์ (2533 : 88) ได้ กล่ าวว่ าพฤติกรรมทางด้ านพุทธิพิสัย เป็ น
ความสามารถทางด้ านการคิด และความสามารถทางปั ญญา พฤติกรรมทางด้ านพุทธิพิสัยทั้ง 6
ด้ านตามแนวคิดของบลูม (Bloom) นั้นหมายถึงความสามารถด้ านการคิด ซึ่งมีความสําคัญต่อตัว
ผู้เรียนและทางด้ านการศึกษา ผู้เรียนทุกคนจะต้ องมี เพื่อพัฒนาสติปัญญาของตัวผู้เรียนเอง
ด้ วยเหตุผลดังกล่ าวข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์
ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ แนวคิด
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ของบลูม ได้ แก่ ความรู้ความจํา
(Knowledge) ความเข้ าใจ (Comprehension) การนําไปใช้ (Application) การวิเคราะห์
(Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation) เพื่อเป็ นแนวทาง
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้ มีประสิทธิภาพ
และช่วยทําให้ ผ้ ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
2. เพื่ อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จากการใช้ ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ตามแนวคิ ด
ของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

สมมติฐานของการวิจยั
1. การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 สามารถนํามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

นิยามศัพท์ใช้ในการวิจยั
1. ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ หมายถึง ชุดแบบฝึ กหัด จํานวน 7 ชุด ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้น
ประกอบไปด้ วยหน่ วยการเรียนรู้จาํ นวน 7 หน่วย จากหนังสือเสริมการพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เล่ม 1 (ฝ่ ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2556) ดังนี้
ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง จํานวนนับที่มากกว่า 1,000,000
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ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ
ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง มุม
ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง เส้ นขนาน
ชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็ น
ชุดกิจกรรมที่ 6 เรื่อง เศษส่วน
ชุดกิจกรรมที่ 7 เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน
2. แนวคิดของบลูม หมายถึง แนวคิดของบลูมในพฤติกรรมด้ านพุทธิพิสยั (Cognitive
domain) ได้ แก่ ความรู้ความจํา (Knowledge) ความเข้ าใจ (Comprehension) การนําไปใช้
(Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า
(Evaluation) ที่ผ้ ูวิจัยนํามาสร้ างชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ จํานวน 7 ชุด
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ข้ อสอบที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้นจากชุด
กิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 จํานวน 1 ชุด ชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้ อ

ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้ านประชากร : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี
ปี การศึกษา 2557 จํานวน 15 คน
2. ตัวแปรต้ น คือ ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 7 ชุด
ตัวแปรตาม คือ 1) ผลการพัฒนาชุ ดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของบลูม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
1. ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 7 ชุด
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิด
ของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้น จํานวน 1 ชุด
ชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้ อ

1395

วิธีดาํ เนินการวิจยั
ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการวิจัยดังนี้
1. ขั้นวางแผน (Plan-P)
1.1 ศึกษาแนวคิดของบลูมในพฤติกรรมด้ านพุทธิพิสยั (Cognitive domain) ได้ แก่
ความรู้ความจํา (Knowledge) ความเข้ าใจ (Comprehension) การนําไปใช้ (Application) การ
วิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation) แนวคิด และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องในการนําชุดกิจกรรมมาใช้ ในระบบการจัดการเรียนการสอน ประเภทของชุด
กิจกรรม รูปแบบ ส่วนประกอบของชุดกิจกรรม วิธีการสร้ างและพัฒนาชุดกิจกรรม ศึกษา
แบบเรี ยนประกอบการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2557 เพื่ อนํามากําหนดขอบเขตของเนื้อหา จุ ดประสงค์การเรียนรู้ และเวลาที่ใช้ ในแต่ ละชุ ด
กิจกรรม
1.2 สร้ า งชุ ด กิจ กรรมคณิ ต ศาสตร์ ต ามแนวคิ ด ของบลู ม กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 7 ชุด
1.3 สร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 1 ชุด ชนิด
ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้ อ
2. ขั้นปฏิบัติ (Do-D)
2.1 ทดสอบก่อนเรียน ใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตรวจและบันทึก
ไว้ เป็ นคะแนนทดสอบก่อนเรียน
2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้ วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิด
ของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 7 ชุด ครั้งที่ 1 โดยใช้
เวลาสอนปกติตามตารางเรียน ดําเนินการระหว่างวันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 15
สิงหาคม พ.ศ. 2557 รวมทั้งสิ้น 49 คาบ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 ตรวจ หาคะแนน
เฉลี่ย และบันทึกผลการทําชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 แต่ละชุด ในครั้งที่ 1 โดยไม่ได้ เฉลยคําตอบของชุดกิจกรรม
2.3 ทดสอบหลังเรียน โดยใช้ แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน
ตรวจและบันทึกไว้ เป็ นคะแนนทดสอบหลังเรียน
3. ขั้นตรวจสอบ (Check-C)
นําชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 7 ชุด มาใช้ กบั กลุ่มเป้ าหมายเดิม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี ปี การศึกษา 2557 จํานวน 15 คน ในครั้งที่ 2โดยเว้ นระยะเวลา
ห่างประมาณ 2 สัปดาห์ หลังทําการทดสอบหลังเรียนเสร็จสิ้น ตรวจ หาคะแนนเฉลี่ย และบันทึก
ผลการทําชุ ดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
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ประถมศึกษาปี ที่ 5 แต่ละชุด ในครั้งที่ 2 เพื่อทบทวน และตรวจสอบพัฒนาการของกลุ่มเป้ าหมาย
อีกครั้ง
4. การปรับปรุงแก้ ไข (Action-A)
นําคะแนน คะแนนเฉลี่ย และบันทึกผลการทําชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิด
ของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 แต่ ละชุดในครั้งที่ 1 มา
ตรวจสอบดูว่ามีกลุ่มเป้ าหมายที่มีผลคะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย 60.00 และมากกว่าเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ย 60.00 หรือไม่ และได้ ทาํ การช่วยเหลือ สอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน ในการสอน
ผู้วิจัยได้ สร้ างโจทย์สถานการณ์ข้ นึ มาใหม่ให้ นักเรียนแก้ ปัญหา แต่ยังคงความรู้และขอบข่ายเนื้อหา
เดิม โดยไม่ ได้ เฉลยคําตอบชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ทั้ง 7 ชุด หลังจากนั้นได้ นาํ ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดของบลูมฯ จํานวน 7 ชุด ซึ่งเป็ นชุดเดียวกันกับครั้งที่ 1 มาใช้ กบั กลุ่มเป้ าหมายเดิมในครั้ง
ที่ 2 โดยเว้ นระยะเวลาห่างประมาณ 2 สัปดาห์

การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยให้ กลุ่มเป้ าหมายทําชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 7 ชุด ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในชุดกิจกรรม
เดียวกัน นําคะแนนที่ได้ ในแต่ละครั้งมาบันทึกผลคะแนน คะแนนเฉลี่ย และนําชุดกิจกรรมทั้ง 7
ชุด เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยเพื่อจัดลําดับและวิเคราะห์ นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ ทดสอบก่อนเรียน
(Pre-test) และทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ของการใช้ ชุด
กิจกรรม โดยใช้ การวิเคราะห์ทางสถิติ ประมวลผล แปลผล และใช้ ตารางประกอบคําบรรยาย ส่วน
การวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้ าหมาย บันทึกหลังการสอน บันทึกสัมภาษณ์ และประเมินการสอน
ของตนเอง ได้ นาํ มาวิเคราะห์ สรุปผล อภิปรายผล

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิติท่ใี ช้ วิเคราะห์หาคุณภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ได้ แก่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ ในการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
ทดสอบความแตกต่ างระหว่ างคะแนนแบบทดสอบก่ อนเรี ยนและหลั งเรี ยน คือ สถิติทดสอบ
Paired t – test
2. อภิปรายผล แปลผลโดยใช้ ตารางประกอบคําบรรยาย
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ผลการวิจยั
1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า การพัฒนาชุดกิจกรรมครั้งที่ 1 เว้ นระยะเวลาห่าง
ประมาณ 2 สัปดาห์ พัฒนาชุดกิจกรรมครั้งที่ 2 โดยใช้ กระบวนการ PDCA (Plan-P) (Do-D)
(Check-C) (Action-A) รวมถึงการช่วยเหลือ สอนซ่ อมเสริมนอกเวลาเรียน ปรากฏว่าคะแนน
เฉลี่ยจากการพัฒนาชุดกิจกรรมครั้งที่ 2 มีคะแนนสูงขึ้นมากกว่าการพัฒนาชุดกิจกรรมครั้งที่ 1
2. เพื่ อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จากการใช้ ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ตามแนวคิด
ของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า การทดสอบก่อนเรียน
ของกลุ่มเป้ าหมาย มีค่าเฉลี่ย Mean = 2.39, S.D. = 5.20 และการทดสอบหลังเรียนของ
กลุ่มเป้ าหมาย มีคะแนนเฉลี่ย Mean = 3.80, S.D. = 2.54 และเมื่อทดสอบทางสถิติ Paired ttest ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
(t = 5.792, Sig = .000)

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลซึ่งเป็ นข้ อค้ นพบมีดังต่อไปนี้
1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
1.1 การพัฒนาชุดกิจกรรมครั้งที่ 1 ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูมในพฤติกรรมด้ านพุทธิพิสยั (Cognitive domain) ได้ แก่
ความรู้ความจํา (Knowledge) ความเข้ าใจ (Comprehension) การนําไปใช้ (Application) การ
วิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation) สอดคล้ อง
กับ บุญทัน อยู่บุญชม (2529 : 68) ได้ อธิบายเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งจัดเป็ นลําดับขั้น
ได้ ดังนี้ 1) ขั้นทบทวนความรู้เดิม เป็ นขั้นเตรียมความพร้ อมของนักเรียนเพื่อเชื่อมความรู้เดิมที่
ผู้เรียนมีมาก่อนแล้ วกับความรู้ใหม่ 2) ขั้นสอนเนื้อหาใหม่ ขั้นนี้จะต้ องเลือกใช้ วิธีสอนให้
สอดคล้ องกับเนื้อหาแต่ละบทวิธหี นึ่งตามที่กล่าวมาแล้ ว 3) ขั้นสรุปนําไปสู่วิธลี ัด ก่อนถึงขั้นสรุป
ครูต้องตรวจสอบดูว่านักเรียนมีความเข้ าใจเนื้อหาใหม่ท่สี อนไปหรือไม่ ถ้ ายังไม่เข้ าใจก็อาจต้ อง
เริ่มตั้งแต่ทบทวนความรู้เดิม 4) ขั้นฝึ กทักษะ เมื่อนักเรียนเข้ าใจวิธกี ารคิดคํานวณแล้ ว จึงให้
นักเรียนฝึ กทักษะจากบทเรียนสัมพันธ์กับเรื่องนั้นหรือ 5) ขั้นนําความรู้ไปใช้ ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน และใช้ วิชาอื่นที่เกี่ยวข้ องให้ นักเรียนทําโจทย์ปัญหา หรือให้ ทาํ กิจกรรมที่มักประสบ
อยู่เสมอในชีวิตจริง 6) ขั้นประเมินผล นําโจทย์เรื่องที่สอนมาทดสอบให้ นักเรียนทํา ถ้ าทําไม่ได้
ต้ องสอนซ่อมเสริมให้ ถ้ าทําได้ กข็ ้ ึนเนื้อหาใหม่ต่อไป มาเป็ นแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ค ณิ ต ศาสตร์ ของชุ ด กิจ กรรมคณิต ศาสตร์ ต ามแนวคิ ด
ของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ทั้ง 7 ชุด สอดคล้ องกับ อุษา
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รัตนบุปผา (2547 : 16) ได้ กล่าวถึงชุดกิจกรรมสรุปได้ ว่า ชุดกิจกรรมการจะช่วยส่งเสริมให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึด
ผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกจิ กรรมต่าง ๆ ตามความสามารถของแต่
ละบุคคลนอกจากนี้แล้ วยังทราบผลการปฏิบัติกิจกรรมนั้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ ไม่เกิดความเบื่อ
หน่าย หรือเกิดความท้ อแท้ ในการเรียน เพราะผู้เรียนสามารถกลับไปศึกษาเรื่องที่ตนเองยังไม่
เข้ าใจใหม่ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะทําให้ เพื่อนเสียเวลาคอย หรือตามเพื่อนไม่ทนั จากการพัฒนาชุด
กิจกรรมครั้งที่ 1 ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 7 ชุด มีกลุ่มเป้ าหมายที่มีผลคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 55.00 – 65.00
ซึ่งผ่านเกณฑ์มาเพียงเล็กน้ อย ผู้วิจัยได้ จัดลําดับชุดกิจกรรมทั้ง 7 ชุด ตามจํานวนกลุ่มเป้ าหมาย
ได้ เป็ น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเป้ าหมายที่มีคะแนนเฉลี่ย 60.00 – 65.00 2) กลุ่มเป้ าหมายที่มี
คะแนนเฉลี่ย 55.00 – 65.00 3) กลุ่มเป้ าหมายที่มีคะแนนเฉลี่ย 60.00 – 65.00
4)
กลุ่มเป้ าหมายที่มีคะแนนเฉลี่ย 60.00 – 65.00 ในการพัฒนาชุดกิจกรรมครั้งที่ 1 กลุ่มเป้ าหมาย
ที่มีคะแนนเฉลี่ย 60.00 – 65.00 ผู้วิจัยได้ ทาํ การช่วยเหลือ สอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน ซึ่งใน
การสอนผู้ วิจั ยได้ สร้ า งโจทย์ สถานการณ์ข้ ึนมาใหม่ ให้ นักเรี ยนแก้ ปัญ หา แต่ ยังคงความรู้และ
ขอบข่ายเนื้อหาเดิม โดยไม่ได้ เฉลยคําตอบชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ทั้ง 7 ชุด สอดคล้ องกับ ยุพิน พิพิธกุล
(2539 : 39-41) กล่าวว่า การสอนคณิตศาสตร์ผ้ ูสอนควรยึดหลักการสอน โดยควรคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดการเรียนการสอนไปตามลําดับขั้น เริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปสู่ส่งิ ที่ยาก
คํานึงถึงความพร้ อมของเด็ก คือ ความพร้ อมทางด้ านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและความพร้ อม
ในด้ านของความรู้พ้ ืนฐานที่จะมาต่อเนื่องกับความรู้ใหม่ โดยใช้ วิธที บทวนความรู้เดิม
1.2 การพัฒนาชุดกิจกรรมครั้งที่ 2 โดยเว้ นระยะเวลาห่างประมาณ 2 สัปดาห์ หลัง
การพั ฒ นาชุ ด กิจ กรรมครั้ ง ที่ 1 เสร็จ สิ้น และได้ ใ ช้ ชุ ด กิจ กรรมชุ ด เดิ ม กับ กลุ่ ม เป้ าหมายคื อ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5 โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี ปี การศึกษา 2557 จํานวน 15 คน
พบว่า จากการพัฒนาชุดกิจกรรมครั้งที่ 2 ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 7 ชุด แต่ละชุดมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจาก
การพัฒนาชุดกิจกรรมครั้งที่ 1 สอดคล้ องกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา (2556)
กระบวนการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในขั้นที่ 4. ขั้นตรวจสอบ เป็ นขั้นตอนที่ผ้ ูแก้ ปัญหามอง
ย้ อนกลับไปที่ข้นั ตอนต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาความถูกต้ องของคําตอบและวิธกี ารแก้ ปัญหา
พิจารณาปรับปรุงแก้ ไขวิธีแก้ ปัญหาให้ ชัดเจน รัดกุม ซึ่งขั้นตอนนี้อาจแทนสิ่งที่เป็ นปั ญหาด้ วย
คําตอบที่หาได้ แล้ วตรวจสอบว่าข้ อมูลที่ได้ เป็ นจริง สอดคล้ องกับที่โจทย์กาํ หนดให้ หรือไม่
1.3 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย จากการทําชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิด
ของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ในการพัฒนาชุดกิจกรรมครั้งที่
1 และการพัฒนาชุดกิจกรรมครั้งที่ 2 คะแนนเฉลี่ยจากการพัฒนาชุดกิจกรรมครั้งที่ 2 สูงขึ้น
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มากกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการพัฒนาชุดกิจกรรมครั้งที่ 1 ปรากฏผลอย่างเห็นได้ ชัด โดยไม่ได้ เฉลย
คํา ตอบชุ ด กิจ กรรมคณิ ต ศาสตร์ ต ามแนวคิ ด ของบลู ม กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ทั้ง 7 ชุด ในระหว่างการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แสดงให้
ผลการพั ฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้
เห็นว่ า
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ทั้ง 7 ชุด ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สามารถพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน
สอดคล้ องกับ เพชรรัตดา เทพพิทักษ์ (2545 : บทคัดย่ อ) ได้ พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่ อ ง เทคโนโลยี ท่ีมี ค วามเหมาะสมเพื่ อ การทํา โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ สํา หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการศึกษาพบว่ า 1) นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติการทดลอง เฉลี่ยร้ อยละ
95.50 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยร้ อยละ 95.00 และ
3) ผู้เรียนมีความตระหนักต่อเทคโนโลยีในระดับมาก และสอดคล้ องกับ วิวาส (Vivas. 1985 :
603) ได้ ทาํ การวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาและการประเมินค่ าการรับรู้ทางความคิดของ
นักเรี ยนเกรด 1 ในประเทศเวเนซุเอรา โดยใช้ ชุดการสอน จากการศึกษาเกี่ยวกับความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการพั ฒนาทักษะทั้ง
5 คือ ด้ านความคิด ด้ านความพร้ อมในการเรี ยน ความคิด
สร้ างสรรค์ ด้ านเชาว์ปัญญา และด้ านการปรับตัวทางสังคม หลังจากได้ รับการสอนด้ วยชุดกิจกรรม
สูงกว่านักเรียนที่ได้ รับการสอนแบบปกติ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้ ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้ ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 พบว่ า การทดสอบก่ อ นเรี ย นของ
กลุ่มเป้ าหมาย มีค่าเฉลี่ย Mean = 2.39, S.D. = 5.20 และการทดสอบหลังเรียนของ
กลุ่มเป้ าหมาย มีคะแนนเฉลี่ย Mean = 3.80, S.D. = 2.54 และเมื่อทดสอบทางสถิติ Paired ttest ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 (t
= 5.792, Sig = .000) สอดคล้ องกับ เอดเวอร์ด (Edward. 1975 : 43) ได้ ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลการเรียนเรื่อง “ประสบการณ์ในการสอนแบบจุลภาค” โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนด้ วยตนเอง
และได้ รับคําแนะนําจากครูกบั การใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนด้ วยตนเองโดยไม่ต้องมีผ้ ูแนะนํา กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอิลินอยย์ จํานวน 50 คน แบ่งกลุ่มละ 25 คน ผลการวิจัย
พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม มีผลการเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคล้ องกับ มีคส์
(Meeks. 1972 : 4296 - A) ได้ ศึกษาการเปรียบเทียบวิธสี อนแบบใช้ ชุดกิจกรรมกับวิธสี อน
แบบธรรมดา ผลการวิจัยพบว่า วิธีสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากกว่ าการสอนแบบ
ธรรมดาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ควรสร้ างความเข้ าใจในกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักเรียน และวิเคราะห์กลุ่มนักเรียน นักเรียนที่เรียนอ่อน ปานกลาง
และเก่ง เพื่อการเรียนรู้ท่เี น้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ และจะช่ วยให้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีกระบวนการทดสองครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
มีข้ันตอนการบันทึกผลคะแนน/คะแนนเฉลี่ย วิเคราะห์ข้อมูล และสอนซ่ อมเสริมร่ วมด้ วย จึง
จําเป็ นต้ องใช้ เวลามากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผ้ ูสอนควรยืดหยุ่นเวลาให้ เหมาะสม
และคอยกํากับ ติดตาม ดูแลนั กเรี ยน นอกเหนือเวลาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่ าง
ใกล้ ชิด
3. ระหว่ างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ ละขั้นตอน ครูผ้ ูสอนจะต้ องคอย
กระตุ้นแนะนํา สนับสนุนให้ นักเรียนเก่งช่ วยเหลือนักเรียนอ่อน และหาวิธีการสอนโดยใช้ ส่อื การ
สอนที่เป็ นภาพเคลื่อนไหว หรือวีดีโอ เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการเรียน นอกจากนั้นก็มีรางวัลสําหรับ
คนเก่ง และให้ กาํ ลังใจสําหรับคนที่ไม่เก่ง
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ส่งผลต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น แรงจูงใจในการเรียน เจตคติของ
นักเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิธกี ารสอนโดยใช้ ส่อื การสอนอื่น ๆ ร่วม เป็ นต้ น
2. ควรมีการศึกษาแนวคิดของบลูม (Bloom) อีก 2 ด้ าน คือ ด้ านจิตพิสัยและด้ าน
ทักษะพิสัย ซึ่งเป็ นเรื่องที่น่าสนใจ และเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้ สงู ขึ้นในระดับต่อไป
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