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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการสอนพื้นฐานคณิ ตศาสตร์ สาหรั บ
ฟิ สิ กส์ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 3) เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4) เพื่อ
ศึ ก ษาเจตคติ ที่ มี ต่ อ แผนการสอนคณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ ฟิ สิ ก ส์ ที่ ไ ด้รั บ การจัด การเรี ย นรู ้ พ้ื น ฐาน
คณิ ตศาสตร์ สาหรับฟิ สิ กส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1
โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัยศิลปากร สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2556 จานวน 37 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 4 ชัว่ โมง
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง โดยใช้แบบแผนการวิจยั One Group Pretest – Posttest
Design เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชา ฟิ สิ กส์ มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.852 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีค่าความ
เชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.939 และแบบสารวจเจตคติที่มีต่อวิชาฟิ สิ กส์ และต่อการสอนพื้นฐานคณิ ตศาสตร์
สาหรับฟิ สิ กส์ มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.749 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิ ติค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าที (t – test Dependent sample or Correlated sample)
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ในการพัฒนาแผนการสอนพื้นฐานคณิ ตศาสตร์ สาหรั บ ฟิ สิ กส์ ในระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้พ้ืนฐานคณิ ตศาสตร์ สาหรับฟิ สิ กส์ พบว่า คะแนนจากการทาใบกิ จกรรมรายบุคคล
จากแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แผนที่ 22 นัก เรี ย นที่ ไ ด้ค ะแนนอยู่ใ นระดับ ไม่ ผ่านเกณฑ์ลดลง
จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.111 นักเรี ยนที่ได้คะแนนอยูใ่ นระดับควรปรับปรุ งลดลง จานวน 9 คน
คิดเป็ นร้อยละ 25.000 นักเรี ยนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดีเพิ่มขึ้น จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ

11.111 และนักเรี ยนที่ได้คะแนนอยูใ่ นระดับดีเพิ่มขึ้น จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.000 และคะแนน
จากการทาใบงานรายบุคคลจากแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แผนที่ 22 นักเรี ยนที่ ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ ไม่ผ่านเกณฑ์ล ดลง จานวน 2 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 5.556 นักเรี ยนที่ ได้ค ะแนนอยู่ใ นระดับควร
ปรับปรุ งลดลง จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.555 นักเรี ยนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดี ลดลง
จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.111 และนักเรี ยนที่ได้คะแนนอยูใ่ นระดับดีเพิ่มขึ้น จานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 22.223 และผลการประเมิ นรายกลุ่ มของนักเรี ย นที่ ได้รับ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ พ้ื นฐาน
คณิ ตศาสตร์ สาหรับฟิ สิ กส์แบบ 5E พบว่า นักเรี ยนที่ได้คะแนนอยูใ่ นระดับดีลดลง จานวน 2 กลุ่ม คิด
เป็ นร้ อยละ 25.000 และนักเรี ยนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับดี มากเพิ่มขึ้ น 2 กลุ่ม คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.000
และแผนการสอนพื้นฐานคณิ ตศาสตร์ สาหรับฟิ สิ กส์ มีประสิ ทธิ ภาพ 87.432/80.270 มีประสิ ทธิ ผลด้าน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมีค่าเท่ากับ 0.629 ด้านทักษะการคานวณมี ค่าเท่ากับ 0.691 ด้านทักษะการ
ตั้งสมมติฐานมีค่าเท่ากับ 0.541 ด้านทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปรมีค่าเท่ากับ 0.463 ด้านทักษะ
การทดลองมีค่าเท่ากับ 0.573 และด้านทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุ ปมีค่าเท่ากับ 0.563
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่ได้รับการสอน
พื้นฐานคณิ ตศาสตร์ สาหรับฟิ สิ กส์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6/1 ที่ได้รับการ
สอนพื้นฐานคณิ ตศาสตร์ สาหรับฟิ สิ กส์ พบว่า
3.1 ทักษะการคานวณ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่ได้รับการสอนพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ สาหรับฟิ สิ กส์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3.2 ทักษะการตั้งสมมติฐาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้พ้นื ฐานคณิ ตศาสตร์ สาหรับฟิ สิ กส์ หลังเรี ยนสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.01
3.3 ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้พ้ืนฐานคณิ ตศาสตร์ สาหรับฟิ สิ กส์ หลังเรี ยนสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .01
3.4 ทัก ษะการทดลอง ของนัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6/1 ที่ ไ ด้รับ การสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้พ้นื ฐานคณิ ตศาสตร์ สาหรับฟิ สิ กส์ หลังเรี ยนสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.01
3.5 ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุ ป ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่
ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ พ้ืนฐานคณิ ตศาสตร์ ส าหรั บฟิ สิ กส์ หลัง เรี ยนสู ง ขึ้ นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

4. เจตคติที่มีต่อวิชาฟิ สิ กส์และต่อการสอนพื้นฐานคณิ ตศาสตร์ สาหรับฟิ สิ กส์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่ได้รับการสอนพื้นฐานคณิ ตศาสตร์ สาหรับฟิ สิ กส์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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Abstract
The purpose of this research were to 1) develop the lesson plan at the basic mathematics of
physics 2) evaluate the achievement 3) evaluate science skill and 4) evaluate students’ attitude toward
physics and teaching mathematics of physics. The sample was 37 at Mathayom 6/1 students studying
in The Demonstration School of Silpakorn University Faculty of Education, First Semester in 2013
academic year. Time in research was four hours.
The study was an experimental research, one group Pretest – Posttest Design. The
instruments of this research were physics achievement Test; the reliability was 0.852, science process
skills; the reliability was 0.939 and the survey students attitude toward physics and teaching
mathematics of physics, the reliability was 0.749. Average, Standard daviation and t – test Dependent
sample or Correlated sample were used for data analysis.
The results of the study were as follows :
1. There were some changes of the students’ points from individual activity paper using
the lesson plan no. 22 at the basic mathematics of physics. There was the decreasing of four under
standard, 11.111%, there was the decreasing of 9 improved students, 25%, there was the increasing of
4 fairly good students, 11.111%, there was the increasing of 9 good point students, 25%. The change
from the individual worksheets are as foiiow; there was the decreasing of 2 failed students, 5.556%,

there was the decreasing of 2 students needed improving, 5.556%, there was the decreasing of 4 fairly
good students, 11.111%, there was the decreasing of 8 students with good point, 22.223%. The resnlt
of the group evaludtion after using at the basic mathematics of physics, 5E, is the decreasing of the
points of 2 group sts with good points, 25.000%. And there was the increasing of the 2 groups of the
students with very good points, 25.000% and lesson plan for the basic mathematics of physics have
performance 87.432/80.27 and effectiveness, the achievement test is equal to 0.629, Calculation skill
is equal to 0.691, Making Assumption skill is equal to 0.541, Defining and Controlling Variable skill
is equal to 0.463, Experimental skill is equal to 0.573 and Interpretation and Conclusion skill is equal
to 0.563.
2. The achievement test of pretest is higher than posttest, statistically significant at 0.01
level.
3. The students’ scirnce skill after being taught by at the basic mathematics of physics
shows that.
3.1 Calculation skill after teaching with at the basic mathematics of physics, the point
of the sample is higher than before, statistically significant at 0.01 level.
3.2 Making Assumption skill after teaching with at the basic mathematics of physics,
the point of the sample is higher than before, statistically significant at 0.01 level.
3.3 Defining and Controlling Variable skill after teaching with at the basic
mathematics of physics, the point of the sample is higher than before, statistically significant at 0.01
level.
3.4 Experimental skill after teaching with at the basic mathematics of physics, the
point of the sample is higher than before, statistically significant at 0.01 level.
3.5 Interpretation and Conclusion skill after teaching with at the basic mathematics of
physics, the point of the sample is higher than before, statistically significant at 0.01 level.
4. Students attitude toward physics and teaching mathematics of physics after teaching
with at the basic mathematics of physics evaluate the achievement is higher than before, statistically
significant at 0.01 level.
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จาก
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ประกาศคุณูปการ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงได้เนื่องด้วยความกรุ ณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์โกเมน ศรี วงค์ษา และ
อาจารย์ปราการ อินทรพานิชย์ ที่ได้กรุ ณาให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือ คาปรึ กษาแนะนา เสนอแนวคิด
และแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ มาโดยตลอดในการทาวิจยั จนสาเร็ จสมบูรณ์และมีคุณค่า
ยิง่ ผูว้ จิ ยั รู้สึกซาบซึ้ งในความกรุ ณาเป็ นอย่างยิง่ และขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เยาวภา รักการงาน และอาจารย์ปราณี ศิลปศาสตร์ ที่ได้กรุ ณาให้
คาแนะนาที่ทาให้งานวิจยั ฉบับนี้ สมบูรณ์ ยิ่งขึ้ น และผูว้ ิจยั ขอกราบระลึ กพระคุ ณครู อาจารย์ภาควิชา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิ กส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนให้
ความรู้ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการทาวิจยั ฉบับนี้จนสาเร็ จลุล่วง
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เยาวภา รักการงาน อาจารย์ปราณี ศิลปศาสตร์ อาจารย์ปราการ
อินทรพานิ ชย์ อาจารย์โกเมน ศรี วงค์ษา และอาจารย์สนอง ศรี วงค์ษา ที่ได้กรุ ณาเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ตรวจสอบและให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ น
อย่างดี ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์โกเมน ศรี วงค์ษา และอาจารย์ปราการ อินทรพานิชย์ ที่ได้กรุ ณา
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ พร้อมทั้งเป็ นผูช้ ่วยประเมินให้คะแนนแบบทดสอบทักษะกระบวนการทาง
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