
การพฒันาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรต์ามแนวคิดของบลูม 

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 

 

ชวิศา กลิน่จนัทร์
** 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี  ทองเอม** 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏบิัติการ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาชุดกจิกรรม

คณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 2) 

เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 15 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จาํนวน 7 ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน จากชุดกจิกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จาํนวน 1 ชุด ชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จาํนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบค่าสถิติ (Paired t-test)  ผลการวิจัย 1) ผลการพัฒนาชุดกจิกรรมคณิตศาสตร์ตาม

แนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า การพัฒนาชุด

กิจกรรมคร้ังที่ 1 เว้นระยะเวลาห่างประมาณ 2 สัปดาห์ พัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังที่ 2 โดยใช้

กระบวนการ PDCA (Plan-P)  (Do-D) (Check-C) (Action-A) รวมถึงการช่วยเหลือ สอน

ซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน ปรากฏว่าคะแนนเฉล่ียจากการพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังที่ 2 มีคะแนน

สงูขึ้นมากกว่าการพัฒนาชุดกจิกรรมคร้ังที่ 1 2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้ชุดกจิกรรม

คณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
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ทีม่าและความสาํคญัของปัญหา 

   จากสภาพการณ์ในปัจจุบันจะพบว่าสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้ นรอบตัวมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลาและอย่างรวดเรว็ บางคร้ังกระแสความเปล่ียนแปลงทาํให้การรับข่าวสารข้อมูลมาก

เกนิไป จนทาํให้เราต้องเลือกข้อมูลข่าวสารที่จาํเป็นและสาํคัญๆ เพ่ือได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน

ดังน้ันการพิจารณา วิเคราะห์ แยกแยะข่าวสารต่างๆ จึงจาํเป็นอย่างย่ิงที่เยาวชนจะต้องเป็นผู้คิด

เป็น คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) กล่าวถงึ การคิดเป็นว่า การรู้จักใช้วิจารณญาณใน

การตัดสนิปัญหา รวมทั้งให้มีการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเพ่ือที่จะตอบรับสิ่งที่เกดิขึ้น 

ในการพัฒนาศักยภาพทางการคิดของเดก็เป็นเร่ืองที่ละเอยีดอ่อน และเป็นยุทธศาสตร์ที่สาํคัญที่

นานาประเทศกาํลังจับตามองและให้ความสาํคัญสูงสดุในการศึกษาเพ่ือพัฒนาทกัษะการคิดหรือ

ความคิดสร้างสรรค์ ดังน้ันการพัฒนาผู้เรียนจําเป็นต้องให้ความสาํคัญกับการพัฒนาทักษะ

ทางด้านการคิด ซ่ึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอันดับแรก เพราะพ้ืนฐานทางการเรียนที่สาํคัญทุก

วิชาไม่ใช่อยู่ที่การท่องจาํแต่เพียงอย่างเดียว  ถึงแม้คนที่มีความรู้ความจาํอย่างมาก แต่ไม่สามารถ

นาํไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการสูญเปล่าทางการศึกษา สิ่งเหล่าน้ีจึงเป็นปัญหาที่เรา

กาํลังประสบกันอยู่ เพราะระบบการศึกษาไทยที่กาํหนดจุดประสงค์ การเรียนการสอน กิจกรรม 

ตลอดจนการวัดและประเมินผล  เน้นการท่องจาํเน้ือหาที่สอนให้แก่เดก็จนเกินไป ไม่สามารถ

พิจารณาถึงสิ่งที่ตนเองได้รับ กังวลกับคะแนนซ่ึงเป็นสิ่งสมมติอย่างหน่ึงเพ่ือมาวัดคุณภาพหรือ

ระดับการศึกษาของตน การที่เราจะให้เดก็ได้รับประโยชน์สงูสดุจากการเรียนน้ัน เราสามารถสอน

ให้เดก็รู้จักคิด และนาํสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจาํวันได้อย่างมีคุณค่า การสอนคิดไม่ใช่เร่ืองยาก

ถ้าครูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทาํความเข้าใจและเปิดใจกว้างให้รับกับสิ่งที่ เกิดขึ้ นจะทาํให้

การศึกษาในเร่ืองของการคิดเกดิขึ้นได้  

   ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายคาํว่า “คิด” ว่า ทาํให้ปรากฏเป็นรูปหรือ

ประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเร่ืองขึ้นในใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง คาดคะเนคาํนวณ มุ่งจงใจ ตั้งใจ 

ส่วนคาํว่า “วิเคราะห์” ความหมายว่าใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วนๆ เพ่ือศึกษาให้ถ่องแท้ ดังน้ัน

คาํว่า คิดวิเคราะห์ จึงมีความหมายว่า เป็นการใคร่ครวญ ตรึกตรองอย่างละเอยีดรอบคอบแยก

เป็นส่วนๆ ในเร่ืองราวต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาจุดเด่น จุดด้อยของเร่ืองน้ันๆ และเสนอแนะ

สิ่งที่เหมาะสมอย่างมีความเป็นธรรมและเป็นไปได้ ดังน้ันการพัฒนาคุณภาพการคิดวิเคราะห์จึง

สามารถกระทาํได้โดยการฝึกทกัษะการคิดและให้นักเรียนมีโอกาสได้คิดวิเคราะห์ สามารถเสนอ

ความคิดของตนและอภิปรายร่วมกันในกลุ่มอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ โดยครูและนักเรียนต่าง

ยอมรับเหตุผลและความคิดของแต่ละคน โดยเช่ือว่าไม่มีคาํตอบที่ถูกต้องเพียงคาํตอบเดียว ซ่ึง

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นความสามารถใน

การจําแนกแจกแจงและแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง   

อาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง

องค์ประกอบเหล่าน้ัน เพ่ือค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกดิขึ้น 
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   สาํหรับการพัฒนาการศึกษาของเดก็ซ่ึงเป็นอนาคตของชาติเป็นบุคคลที่มีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สามารถแสวงหาความรู้  สร้าง

ความรู้ ได้ด้วยตนเอง เลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมมีความรู้ทั้งหลักการและทกัษะปฏบิัติที่มี

มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาสงัคมและประเทศชาติ แต่การ

เรียนการสอนที่ผ่านมาไม่ได้นาํไปสู่การฝึกให้เดก็ไทยรู้จักคิดสงัเคราะห์ รู้จักเลือกข้อมูลข่าวสารที่

เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยอย่างชาญฉลาดหากแต่กระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นทางด้าน

ความรู้ และความจาํ ครูยึดแบบเรียนเป็นหลัก ไม่ได้ประยุกต์หรือนาํสาระด้านอื่นที่สัมพันธ์กับ

สงัคมหรือความสนใจของผู้เรียนมาอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน ทาํให้เดก็ไทยคิดไม่เป็น ทาํ

ไม่เป็น แก้ปัญหาไม่เป็น คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) โดยเฉพาะการคิดแก้โจทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และหัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ศึกษา (2555) กล่าวว่า ที่ผ่านมาวิธกีารสอนวิชา

คณิตศาสตร์ของครูไทยไม่ได้สร้างให้เดก็เกดิความคิดในการแก้ปัญหา เวลาครูสอนกบ็อกให้เดก็

ทาํอย่างเดียว เช่น “ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ป.1 เวลาครูสอนครูกจ็ะเปิดหนังสอืให้เดก็อ่านตามว่า

มีลูกเป็ดกี่ตัว ซ่ึงเป็นการสอนภาษามากกว่าการสอนตัวเลข  ครูมักไม่สนใจว่ากระบวนการคิดของ

เดก็จะเป็นอย่างไร สนใจแค่ผลลัพธถู์กหรือไม่ หรือคาํตอบทาํให้เดก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนับน้ิวมา

ตอบขอให้คาํตอบถูก แต่สิ่งน้ีไม่ได้ทาํให้เดก็คิดแก้ปัญหา ดังน้ันวิธีที่ครูคณิตศาสตร์จะสอนให้

เดก็เผชิญกบัปัญหาและคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ครตู้องปรับวิธกีารสอนใหม่โดยต้องนาํเสนอปัญหา

ปลายเปิดกับเดก็  ด้วยการตั้งโจทย์สร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้เดก็แก้ปัญหา ให้เวลาเดก็ได้คิด

วิเคราะห์เอง โดยครไูม่ต้องไปบอกอะไรเดก็ซ่ึงเป็นวิธสีอนที่ทาํให้เดก็คิดได้” 

   คณิตศาสตร์เป็นวิชาพ้ืนฐานที่สาํคัญในการศึกษาวิทยาการต่างๆ หลายสาขา เช่น 

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ล้วนต้องอาศัยคณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานทั้งสิ้น 

คณิตศาสตร์ยังมีบทบาทสาํคัญมากต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทาํให้มนุษย์มีความคิด

สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้

อย่างถี่ถ้วนรอบคอบช่วยคาดการณ์ วางแผน ตัดสนิใจ แก้ปัญหา และนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวันได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี

ขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสขุ สาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551 : 

1) คณิตศาสตร์เป็นวิชาหน่ึงที่เป็นเคร่ืองมือช่วยฝึกการคิดของผู้เรียนได้เพราะโดยธรรมชาติของ

คณิตศาสตร์แล้วน้ันเป็นวิชาแห่งการคิด โดยจะคิดอย่างยืดหยุ่น คิดเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบไม่

สบัสน และเป็นเหตุเป็นผล  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังช่วยสร้างเสริมคุณลักษณะที่จาํเป็นต่อการ

ดาํรงชีวิตอื่นๆ อกี เช่น การสงัเกต ความละเอยีด การรู้จักแก้ปัญหา ซ่ึงในชีวิตประจาํวันเราได้ใช้

ความรู้ ในด้านคณิตศาสตร์อยู่ตลอดเวลา เช่น การประมาณค่า การซ้ือขาย วรสดุา บุญยไวโรจน์ 

(2530 : 67) คณิตศาสตร์จึงเป็นเคร่ืองมือที่จะปลูกฝงัให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสงัเกต รู้จักคิดอย่าง

มีเหตุผล แสดงความคิดอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา กรมวิชาการ 
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(2545 ค : 1)  อกีทั้งยังเป็นวิชาที่พัฒนาความคิดของผู้เรียนให้เป็นคนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มี

ระเบียบวิธใีนการคิดและมีความช่างสงัเกต จากทกัษะดังกล่าวจึงส่งผลให้ผู้เรียนนาํไปเป็นพ้ืนฐาน

ในการศึกษาวิทยาการสาขาอื่นๆ ที่จาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิตในปัจจุบัน ยุพิน พิพิธกุล (2534 : 

1) 

   การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเตม็ความสามารถ

การนาํความรู้ ทกัษะ กระบวนการทางคณติศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการดาํเนินชีวิต การศึกษา

ต่อการมีเหตุผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ 

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552 : 10) โดยได้กาํหนดไว้ว่าคุณภาพของ

ผู้เรียนเม่ือจบการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แล้ว การที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพน้ัน จะต้องมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จาํเป็น ได้แก่ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตร์ การนาํเสนอ และการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การเช่ือมโยงความรู้ ต่างๆ ทาง

คณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่นๆ สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (2552 : 59) ดังน้ันการจัดกจิกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงต้อง

คาํนึงถงึผู้เรียนเป็นสาํคัญ การจัดเน้ือหาสาระและกจิกรรมต้องสอดคล้องกบัวุฒิภาวะ ความสนใจ 

และความถนัดของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการฝึกปฏบิัติ 

ฝึกให้คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา นอกจากน้ีกจิกรรมการเรียนรู้ ต้องผสมผสานสาระทั้งด้านเน้ือหา 

และด้านทกัษะกระบวนการตลอดจนปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ถูกต้อง และ

เหมาะสม ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาํคัญ ผู้สอนควรคาํนึงถึงความถนัดความ

สนใจของผู้เรียนและความแตกต่างของผู้เรียนเป็นสาํคัญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (2548) 

  ในปี ค.ศ. 1956 บลูม (Bloom) และคณะ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกบัการรับรู้หรือพุทธิ

พิสยั (Cognitive domain) ว่ามีลักษณะเป็นกระบวนการทางปัญญาที่เป็นลาํดับขั้น (Benjamin 

Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives) และจะค่อยๆ เพ่ิมความซับซ้อนขึ้นเร่ือยๆ 

จนกระทั่งถงึขั้นสดุท้าย ทาํให้นักเรียนเกดิการเรียนรู้ เกดิทกัษะและความเช่ียวชาญจากเน้ือหาที่ได้ 

เป็นผลทาํให้มีความสามารถการคิดขั้นพ้ืนฐานไปสู่การคิดระดับสูงได้ นักเรียนจะเข้าใจเน้ือหา

สาระได้อย่างชัดเจน และวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของเหตุและผล หลักการ ประเดน็ย่อยสู่ประเดน็

ใหญ่  และแก้ปัญหาที่จะเกดิขึ้นได้ในที่สดุ สวัุฒก ์นิยมค้า (2531 : 299) กล่าวว่า สมรรถภาพ

ทางพุทธพิิสยัหรือความสามารถในด้านความรู้และความคิดตามแนวของบลูม (Bloom) หมายถึง 

ความสามารถในการระลึกได้และจําได้ในความรู้ทั้งหลายที่เรียนมาแล้ว ความสามารถในการ

อธิบายและยกตัวอย่างประกอบได้ความสามารถในการนําความรู้ ไปใช้ในการแก้ปัญหาและใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจาํวันได้ความสามารถในการแยกแยะสิ่งต่างๆ การรวบรวมและประมวล
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ข้อมูลต่างๆเข้าเป็นความรู้ ใหม่รวมทั้งการวินิจฉัยและช่ังใจว่าจะตัดสินใจในเร่ืองใด อย่างไร 

เพราะอะไร จะเหน็ว่าความสามารถด้านความรู้ความคิดน้ี จะเกี่ยวข้องกบัความสามารถของสมอง

ล้วน วรัญญา วิศาลาภรณ์ (2533 : 88) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย เป็น

ความสามารถทางด้านการคิด และความสามารถทางปัญญา พฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัยทั้ง 6 

ด้านตามแนวคิดของบลูม (Bloom) น้ันหมายถึงความสามารถด้านการคิด ซ่ึงมีความสาํคัญต่อตัว

ผู้เรียนและทางด้านการศึกษา ผู้เรียนทุกคนจะต้องมี เพ่ือพัฒนาสติปัญญาของตัวผู้เรียนเอง 

   ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์

ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิด

พฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ของบลูม ได้แก่ ความรู้ความจาํ 

(Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehension) การนาํไปใช้ (Application) การวิเคราะห์ 

(Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation) เพ่ือเป็นแนวทาง

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 

และช่วยทาํให้ผู้เรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้น 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณติศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5    

 2. เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิด

ของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 1. การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถนาํมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 2. การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณติศาสตร์   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

 

นยิามศพัทใ์ชใ้นการวิจยั  

1. ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ หมายถึง ชุดแบบฝึกหัด จาํนวน 7 ชุด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ประกอบไปด้วยหน่วยการเรียนรู้ จาํนวน 7 หน่วย จากหนังสือเสริมการพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 (ฝ่ายการศึกษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 

พิมพ์คร้ังที่ 7 พ.ศ. 2556) ดังน้ี 

ชุดกจิกรรมที่ 1 เร่ือง จาํนวนนับที่มากกว่า 1,000,000  
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 ชุดกจิกรรมที่ 2 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารจาํนวนนับ  

 ชุดกจิกรรมที่ 3 เร่ือง มุม  

 ชุดกจิกรรมที่ 4 เร่ือง เส้นขนาน  

 ชุดกจิกรรมที่ 5 เร่ือง สถติิและความน่าจะเป็น  

 ชุดกจิกรรมที่ 6 เร่ือง เศษส่วน      

 ชุดกจิกรรมที่ 7 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน 

2. แนวคิดของบลูม หมายถึง แนวคิดของบลูมในพฤติกรรมด้านพุทธพิิสยั (Cognitive 

domain) ได้แก่ ความรู้ความจาํ (Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehension) การนาํไปใช้ 

(Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า 

(Evaluation) ที่ผู้วิจัยนาํมาสร้างชุดกจิกรรมคณติศาสตร์ จาํนวน 7 ชุด   

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ข้อสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้ นจากชุด

กจิกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 

5 จาํนวน 1 ชุด ชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จาํนวน 30 ข้อ  

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 1. ขอบเขตด้านประชากร : นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี 

ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 15 คน 

 2. ตัวแปรต้น  คือ  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จาํนวน 7 ชุด  

  ตัวแปรตาม คือ  1) ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้

ชุดกจิกรรมคณติศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 5 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี มีดังต่อไปน้ี 

 1. ชุดกจิกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 จาํนวน 7 ชุด 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิด

ของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จาํนวน 1 ชุด 

ชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จาํนวน 30 ข้อ 
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วิธีดาํเนนิการวิจยั 

ผู้วิจัยได้ดาํเนินการวิจัยดังน้ี 

 1. ขั้นวางแผน (Plan-P)  

  1.1 ศึกษาแนวคิดของบลูมในพฤติกรรมด้านพุทธพิิสยั (Cognitive domain) ได้แก่ 

ความรู้ความจาํ (Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehension) การนาํไปใช้ (Application) การ

วิเคราะห์ (Analysis) การสงัเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation) แนวคิด และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการนาํชุดกจิกรรมมาใช้ในระบบการจัดการเรียนการสอน ประเภทของชุด

กจิกรรม รูปแบบ ส่วนประกอบของชุดกิจกรรม วิธีการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม ศึกษา

แบบเรียนประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2557 เพ่ือนํามากาํหนดขอบเขตของเน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้  และเวลาที่ใช้ในแต่ละชุด

กจิกรรม 

  1.2 สร้างชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จาํนวน 7 ชุด  

  1.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน จากชุดกจิกรรมคณิตศาสตร์ตาม

แนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จาํนวน 1 ชุด ชนิด

ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จาํนวน 30 ข้อ  

 2. ขั้นปฏบิัติ (Do-D) 

  2.1 ทดสอบก่อนเรียน ใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ตรวจและบันทกึ

ไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน  

  2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิด

ของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จาํนวน 7 ชุด คร้ังที่ 1 โดยใช้

เวลาสอนปกติตามตารางเรียน ดาํเนินการระหว่างวันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 15 

สิงหาคม พ.ศ. 2557 รวมทั้งสิ้น 49 คาบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตรวจ หาคะแนน

เฉล่ีย และบันทึกผลการทาํชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 แต่ละชุด ในคร้ังที่ 1 โดยไม่ได้เฉลยคาํตอบของชุดกจิกรรม 

  2.3 ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน 

ตรวจและบันทกึไว้เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน  

 3. ขั้นตรวจสอบ (Check-C)  

  นาํชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จาํนวน 7 ชุด มาใช้กบักลุ่มเป้าหมายเดิม คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

5   โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 15 คน ในคร้ังที่ 2โดยเว้นระยะเวลา

ห่างประมาณ 2 สปัดาห์ หลังทาํการทดสอบหลังเรียนเสรจ็สิ้น ตรวจ หาคะแนนเฉล่ีย และบันทกึ

ผลการทาํชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ช้ัน
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ประถมศึกษาปีที่ 5 แต่ละชุด ในคร้ังที่ 2 เพ่ือทบทวน และตรวจสอบพัฒนาการของกลุ่มเป้าหมาย

อกีคร้ัง 

4.  การปรับปรงุแก้ไข (Action-A)   

นาํคะแนน คะแนนเฉล่ีย และบันทกึผลการทาํชุดกจิกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิด

ของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 แต่ละชุดในคร้ังที่ 1 มา

ตรวจสอบดูว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่มีผลคะแนนตํ่ากว่าเกณฑค์ะแนนเฉล่ีย 60.00 และมากกว่าเกณฑ์

คะแนนเฉล่ีย 60.00 หรือไม่ และได้ทาํการช่วยเหลือ สอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน ในการสอน

ผู้วิจัยได้สร้างโจทย์สถานการณข์ึ้นมาใหม่ให้นักเรียนแก้ปัญหา แต่ยังคงความรู้และขอบข่ายเน้ือหา

เดิม โดยไม่ได้เฉลยคาํตอบชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 7 ชุด หลังจากน้ันได้นาํชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตาม

แนวคิดของบลูมฯ จาํนวน 7 ชุด ซ่ึงเป็นชุดเดียวกนักบัคร้ังที่ 1 มาใช้กบักลุ่มเป้าหมายเดิมในคร้ัง

ที่ 2 โดยเว้นระยะเวลาห่างประมาณ 2 สปัดาห์ 

                        

การเก็บและรวบรวมขอ้มูล 

 ผู้วิจัยให้กลุ่มเป้าหมายทาํชุดกจิกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จาํนวน 7 ชุด คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 ในชุดกจิกรรม

เดียวกัน นาํคะแนนที่ได้ในแต่ละคร้ังมาบันทกึผลคะแนน คะแนนเฉล่ีย และนาํชุดกิจกรรมทั้ง 7 

ชุด เปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียเพ่ือจัดลาํดับและวิเคราะห์ นอกจากน้ันผู้วิจัยได้ทดสอบก่อนเรียน 

(Pre-test) และทดสอบหลังเรียน (Post-test) กบักลุ่มเป้าหมาย เพ่ือหาผลสมัฤทธิ์ของการใช้ชุด

กจิกรรม โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถติิ ประมวลผล แปลผล และใช้ตารางประกอบคาํบรรยาย ส่วน

การวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย บันทกึหลังการสอน บันทกึสมัภาษณ์ และประเมินการสอน

ของตนเอง ได้นาํมาวิเคราะห์ สรปุผล อภิปรายผล 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 1. สถติิที่ใช้วิเคราะห์หาคุณภาพของชุดกจิกรรมคณติศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน คือ สถิติทดสอบ 

Paired t – test  

 2. อภิปรายผล แปลผลโดยใช้ตารางประกอบคาํบรรยาย 

 

  

1397



 
 

ผลการวิจยั 

 1. ผลการพัฒนาชุดกจิกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า การพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังที่ 1 เว้นระยะเวลาห่าง

ประมาณ 2 สปัดาห์ พัฒนาชุดกจิกรรมคร้ังที่ 2 โดยใช้กระบวนการ PDCA (Plan-P)  (Do-D) 

(Check-C) (Action-A) รวมถึงการช่วยเหลือ สอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน ปรากฏว่าคะแนน

เฉล่ียจากการพัฒนาชุดกจิกรรมคร้ังที่ 2 มีคะแนนสงูขึ้นมากกว่าการพัฒนาชุดกจิกรรมคร้ังที่ 1 

 2. เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิด

ของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า การทดสอบก่อนเรียน

ของกลุ่มเป้าหมาย มีค่าเฉล่ีย Mean = 2.39, S.D. = 5.20 และการทดสอบหลังเรียนของ

กลุ่มเป้าหมาย มีคะแนนเฉล่ีย Mean = 3.80, S.D. = 2.54 และเม่ือทดสอบทางสถิติ Paired t-

test ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

(t = 5.792, Sig = .000) 

 

อภิปรายผล 

 การวิจัยคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลซ่ึงเป็นข้อค้นพบมีดังต่อไปน้ี 

 1. ผลการพัฒนาชุดกจิกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5   

  1.1 การพัฒนาชุดกจิกรรมคร้ังที่ 1 ในการพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน

รายวิชาคณติศาสตร์ตามแนวคิดของบลูมในพฤติกรรมด้านพุทธพิิสยั (Cognitive domain) ได้แก่ 

ความรู้ความจาํ (Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehension) การนาํไปใช้ (Application) การ

วิเคราะห์ (Analysis) การสงัเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation) สอดคล้อง

กบั บุญทนั อยู่บุญชม (2529 : 68) ได้อธบิายเกี่ยวกบัการสอนคณิตศาสตร์ ซ่ึงจัดเป็นลาํดับขั้น 

ได้ดังน้ี 1) ขั้นทบทวนความรู้ เดิม เป็นขั้นเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพ่ือเช่ือมความรู้ เดิมที่

ผู้เรียนมีมาก่อนแล้วกบัความรู้ ใหม่ 2) ขั้นสอนเน้ือหาใหม่ ขั้นน้ีจะต้องเลือกใช้วิธีสอนให้

สอดคล้องกบัเน้ือหาแต่ละบทวิธหีน่ึงตามที่กล่าวมาแล้ว 3) ขั้นสรุปนาํไปสู่วิธลัีด ก่อนถึงขั้นสรุป

ครูต้องตรวจสอบดูว่านักเรียนมีความเข้าใจเน้ือหาใหม่ที่สอนไปหรือไม่ ถ้ายังไม่เข้าใจกอ็าจต้อง

เร่ิมตั้งแต่ทบทวนความรู้ เดิม 4) ขั้นฝึกทกัษะ เม่ือนักเรียนเข้าใจวิธกีารคิดคาํนวณแล้ว จึงให้

นักเรียนฝึกทกัษะจากบทเรียนสัมพันธ์กับเร่ืองน้ันหรือ 5) ขั้นนาํความรู้ ไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจาํวัน และใช้วิชาอื่นที่เกี่ยวข้องให้นักเรียนทาํโจทย์ปัญหา หรือให้ทาํกจิกรรมที่มักประสบ

อยู่เสมอในชีวิตจริง 6) ขั้นประเมินผล นาํโจทย์เร่ืองที่สอนมาทดสอบให้นักเรียนทาํ ถ้าทาํไม่ได้

ต้องสอนซ่อมเสริมให้ ถ้าทาํได้กข็ึ้นเน้ือหาใหม่ต่อไป มาเป็นแนวทางพัฒนาการจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิด

ของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 7 ชุด สอดคล้องกบั อุษา 
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รัตนบุปผา (2547 : 16) ได้กล่าวถึงชุดกจิกรรมสรุปได้ว่า ชุดกจิกรรมการจะช่วยส่งเสริมให้เกดิ

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้วยตัวเอง ตามจุดประสงค์อย่างมีประสทิธภิาพ โดยยึด

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการปฏบิัติกจิกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถของแต่

ละบุคคลนอกจากน้ีแล้วยังทราบผลการปฏบิัติกิจกรรมน้ันอย่างรวดเรว็ ทาํให้ไม่เกดิความเบื่อ

หน่าย หรือเกดิความท้อแท้ในการเรียน เพราะผู้เรียนสามารถกลับไปศึกษาเร่ืองที่ตนเองยังไม่

เข้าใจใหม่ โดยไม่ต้องกงัวลว่าจะทาํให้เพ่ือนเสยีเวลาคอย หรือตามเพ่ือนไม่ทนั จากการพัฒนาชุด

กจิกรรมคร้ังที่ 1 ชุดกจิกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จาํนวน 7 ชุด มีกลุ่มเป้าหมายที่มีผลคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 55.00 – 65.00 

ซ่ึงผ่านเกณฑม์าเพียงเลก็น้อย ผู้วิจัยได้จัดลาํดับชุดกจิกรรมทั้ง 7 ชุด ตามจาํนวนกลุ่มเป้าหมาย 

ได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเป้าหมายที่มีคะแนนเฉล่ีย 60.00 – 65.00      2) กลุ่มเป้าหมายที่มี

คะแนนเฉล่ีย 55.00 – 65.00 3) กลุ่มเป้าหมายที่มีคะแนนเฉล่ีย 60.00 – 65.00          4) 

กลุ่มเป้าหมายที่มีคะแนนเฉล่ีย 60.00 – 65.00 ในการพัฒนาชุดกจิกรรมคร้ังที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย

ที่มีคะแนนเฉล่ีย 60.00 – 65.00 ผู้วิจัยได้ทาํการช่วยเหลือ สอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน ซ่ึงใน

การสอนผู้วิจัยได้สร้างโจทย์สถานการณ์ขึ้ นมาใหม่ให้นักเรียนแก้ปัญหา แต่ยังคงความรู้ และ

ขอบข่ายเน้ือหาเดิม โดยไม่ได้เฉลยคาํตอบชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 7 ชุด สอดคล้องกับ ยุพิน พิพิธกุล 

(2539 : 39-41) กล่าวว่า การสอนคณิตศาสตร์ผู้สอนควรยึดหลักการสอน โดยควรคาํนึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดการเรียนการสอนไปตามลาํดับขั้น เร่ิมจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยาก 

คาํนึงถึงความพร้อมของเดก็ คือ ความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและความพร้อม

ในด้านของความรู้ พ้ืนฐานที่จะมาต่อเน่ืองกบัความรู้ใหม่ โดยใช้วิธทีบทวนความรู้ เดิม 

  1.2 การพัฒนาชุดกจิกรรมคร้ังที่ 2 โดยเว้นระยะเวลาห่างประมาณ 2 สปัดาห์ หลัง

การพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังที่ 1 เสร็จสิ้ น และได้ใช้ชุดกิจกรรมชุดเดิมกับกลุ่มเป้าหมายคือ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษา   ปีที่ 5 โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 15 คน 

พบว่า จากการพัฒนาชุดกจิกรรมคร้ังที่ 2 ชุดกจิกรรมคณติศาสตร์ตามแนวคดิของบลูม กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จาํนวน 7 ชุด แต่ละชุดมีคะแนนเฉล่ียสงูขึ้นจาก

การพัฒนาชุดกจิกรรมคร้ังที่ 1 สอดคล้องกบั มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา (2556) 

กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในขั้นที่ 4. ขั้นตรวจสอบ เป็นขั้นตอนที่ผู้แก้ปัญหามอง

ย้อนกลับไปที่ขั้นตอนต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือพิจารณาความถูกต้องของคาํตอบและวิธกีารแก้ปัญหา 

พิจารณาปรับปรุงแก้ไขวิธีแก้ปัญหาให้ชัดเจน รัดกุม ซ่ึงขั้นตอนน้ีอาจแทนสิ่งที่เป็นปัญหาด้วย

คาํตอบที่หาได้ แล้วตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้เป็นจริง สอดคล้องกบัที่โจทย์กาํหนดให้หรือไม่  

  1.3 เม่ือเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ีย จากการทาํชุดกจิกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิด

ของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ในการพัฒนาชุดกจิกรรมคร้ังที่ 

1 และการพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังที่ 2 คะแนนเฉล่ียจากการพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังที่ 2 สูงขึ้ น
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มากกว่าคะแนนเฉล่ียจากการพัฒนาชุดกจิกรรมคร้ังที่ 1 ปรากฏผลอย่างเหน็ได้ชัด โดยไม่ได้เฉลย

คําตอบชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูมกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 7 ชุด ในระหว่างการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แสดงให้

เห็นว่า ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 7 ชุด ในคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 สามารถพัฒนาการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสทิธภิาพอย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับ เพชรรัตดา เทพพิทักษ์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

เร่ือง  เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมเพ่ือการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์  สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติการทดลอง เฉล่ียร้อยละ 

95.50 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดทาํโครงงานวิทยาศาสตร์  เฉล่ียร้อยละ 95.00  และ 

3) ผู้เรียนมีความตระหนักต่อเทคโนโลยีในระดับมาก และสอดคล้องกบั วิวาส  (Vivas. 1985 : 

603) ได้ทาํการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาและการประเมินค่าการรับรู้ ทางความคิดของ

นักเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซุเอรา โดยใช้ชุดการสอน จากการศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทั้ง 5 คือ ด้านความคิด ด้านความพร้อมในการเรียน ความคิด

สร้างสรรค์ ด้านเชาว์ปัญญา และด้านการปรับตัวทางสงัคม หลังจากได้รับการสอนด้วยชุดกจิกรรม

สงูกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนของ

กลุ่มเป้าหมาย มีค่าเฉล่ีย Mean = 2.39, S.D. = 5.20 และการทดสอบหลังเรียนของ

กลุ่มเป้าหมาย มีคะแนนเฉล่ีย Mean = 3.80, S.D. = 2.54 และเม่ือทดสอบทางสถิติ Paired t-

test ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t 

= 5.792, Sig = .000) สอดคล้องกบั เอดเวอร์ด (Edward.  1975 : 43) ได้ศึกษาเปรียบเทยีบ

ผลการเรียนเร่ือง “ประสบการณ์ในการสอนแบบจุลภาค” โดยใช้ชุดกจิกรรมการเรียนด้วยตนเอง

และได้รับคาํแนะนาํจากครูกบัการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีผู้แนะนาํ กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอลิินอยย์  จาํนวน 50 คน แบ่งกลุ่มละ 25 คน ผลการวิจัย

พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม มีผลการเรียนไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ และสอดคล้องกบั   มีคส ์

(Meeks.  1972 : 4296 - A) ได้ศึกษาการเปรียบเทยีบวิธสีอนแบบใช้ชุดกจิกรรมกบัวิธสีอน

แบบธรรมดา ผลการวิจัยพบว่า วิธีสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนแบบ

ธรรมดาอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ  .01 
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ขอ้เสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

 1. ก่อนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนชุดกจิกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ควรสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอนแก่นักเรียน และวิเคราะห์กลุ่มนักเรียน นักเรียนที่เรียนอ่อน ปานกลาง 

และเก่ง เพ่ือการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ และจะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ดาํเนินไปอย่างมีประสทิธภิาพ 

 2. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนชุดกจิกรรมคณติศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีกระบวนการทดสองคร้ังที่ 1 และ คร้ังที่ 2 

มีขั้นตอนการบันทึกผลคะแนน/คะแนนเฉล่ีย วิเคราะห์ข้อมูล และสอนซ่อมเสริมร่วมด้วย จึง

จาํเป็นต้องใช้เวลามากในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ครผูู้สอนควรยืดหยุ่นเวลาให้เหมาะสม

และคอยกาํกับ ติดตาม ดูแลนักเรียน นอกเหนือเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง

ใกล้ชิด 

 3. ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอน ครูผู้สอนจะต้องคอย

กระตุ้นแนะนาํ สนับสนุนให้นักเรียนเก่งช่วยเหลือนักเรียนอ่อน และหาวิธีการสอนโดยใช้สื่อการ

สอนที่เป็นภาพเคล่ือนไหว หรือวีดีโอ เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเรียน นอกจากน้ันกมี็รางวัลสาํหรับ

คนเก่ง และให้กาํลังใจสาํหรับคนที่ไม่เก่ง 
 

 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ส่งผลต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น แรงจูงใจในการเรียน เจตคติของ

นักเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิธกีารสอนโดยใช้สื่อการสอนอื่น ๆ ร่วม เป็นต้น 

 2. ควรมีการศึกษาแนวคิดของบลูม (Bloom) อีก 2 ด้าน คือ ด้านจิตพิสัยและด้าน

ทักษะพิสัย ซ่ึงเป็นเร่ืองที่น่าสนใจ และเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนให้สงูขึ้นในระดับต่อไป 
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