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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) สรางชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบ

โพรเจกไทล ที่มีราคาตนทุนในการผลิตต่ํา งายตอการใชงาน ชุดทดลองนี้ประกอบดวย 3 สวนคือ สวนที่ 1 เปนราง

โคง สวนที่ 2 เปนเสารับรางโคง และ สวนที่ 3 เปนแถบวัดระยะ วิธีใชชุดทดลองนี้จะปลอยใหวัตถุเคลื่อนที่จากที่สูง

ไปตามรางโคงและพุงจากปลายรางโคงในลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลตกกระทบพื้น (2) เพื่อทดสอบ

ความแมนยําของชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลพบวาชุดทดลองมี

เปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ยไมเกิน 2%  (3) สํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดทดลอง

หลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลใน 5 หัวขอ  คือ ชุดทดลองตรงกับวัตถุประสงคของ

บทเรียน ชวยเสริมความเขาใจเนื้อหา กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม เสริมใหผูเรียนเกิดการ

เชื่อมโยงความรูระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและชุดทดลองสะดวกและงายตอการใชงาน และ โดยภาพรวม 

พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32, 4.21, 4.06, 4.32, 4.56 และ 4.30 ตามลําดับ ซึ่งอยูในระดับเห็นดวยมาก  

 
คําสําคัญ : หลักการอนุรักษพลังงานกล  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล  ชุดทดลอง 

 

ABSTRACT 
The purposes of this research were (1) to construct a conservation of mechanical energy and 

projectile experimental set. It was low cost and easy to use. It was composed of three parts: part 1 was 

the curved track, part 2 was the pole for supporting the curved track set and part 3 was the scale for 

measurement. In the experiment, the object is released from one point of the curved track above the 

ground and a projectile is launch at the end of the curved landing track. (2) to find the accuracy of the 

conservation of mechanical energy and projectile experimental set .The percentage of error  of them 

was less than 2%. (3) to find the mean of the student’s opinions on the conservation of mechanical 

energy and projectile experimental set: to support the aim of the experimental, to add substantial 

understanding , to stimulate active learning , to correlate between lecture and  laboratory , to be easy 

for use and overall results were 4.32,4.21, 4.06, 4.32, 4.56  and  4.30 respectively. All these parameters 

were at a   favorable level. 
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คํานํา 

การจัดการเรียนการสอนวิชาฟสิกสในความรับผิดชอบของภาควิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยรังสิตจะ

ประกอบดวยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ  ซึ่งในภาคปฏิบัติการมีจุดประสงคที่สําคัญคือใหผูเรียนฝกและทํา

ความเขาใจกับกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่จําเปนตอการศึกษาคนควาหรือแกปญหาเชิงปฏิบัติ ฝกทั้งดาน

ความคิดและดานลงมือปฏิบัติจริง โดยฝกเชื่อมโยงความรูภาคทฤษฎีเขากับสถานการณจริง  องคประกอบที่สําคัญ

การเรียนภาคปฏิบัติการ คือ เครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชในการทดลองจะเปนตัวการสําคัญที่นําเอาความรูและ

ประสบการณเขาไปสูการรับรูของผูเรียนที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเชื่อมโยงกับภาคทฤษฎีอยางชัดเจน   

การเลือกใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่เหมาะสมเปนตัวชี้ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในครั้งนั้น ๆ   ในทางปฏิบัติ

แลว จะพบวามีการเลือกใชการรับรูไมเหมาะสมกันมากอันเนื่องมาจากยึดเอาความสะดวกคุนเคยของผูสอน ซึ่งจะ

ทําใหผูเรียนจะรับรูและเกิดผลของการเรียนรูแตกตางกันอยางแนนอน สําหรับวิชาฟสิกสซึ่งเปนวิชาที่มีสูตร  สมการ

มากมาย ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกทอในการรับรู  แตถามีการใชส่ือที่แสดงเหตุและผลของสูตร สมการเหลานั้น ที่

เปนรูปธรรม  จะถือวาเปนสื่อการสอนที่ทําใหความเปนนามธรรมไปสูความเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน  

    จากการที่ผูวิจัยเปนอาจารยประจําภาควิชาฟสิกส  และสอนในรายวิชาฟสิกสเบื้องตนใหกับนักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร  พบวานักศึกษาสวนใหญยังขาดความเขาใจในเรื่องของการใชรอกมาเปนอุปกรณในการTraction 

ผูปวย นักศึกษาจะมีความเขาใจวาเมื่อมีรอกเขามาอยูระบบตองมีการแตกเวกเตอรของแรงทุกครั้ง   และใน

ขณะเดียวกันถามีแรงกระทําตอวัตถุมากกวาหนึ่งแรงใหคํานวณหาแรงลัพธ นักศึกษาจะนําขนาดของแรงมารวมกัน

ทันที  จากปญหาที่ผูวิจัยไดพบในการเรียนการสอนนี้ทําใหผูวิจัยไดพัฒนาชุดทดลองแรงในภาคเรียนที่ 1/2549 

เพื่อใหนักศึกษาไดมีความเขาใจเกี่ยวกับการใชรอกเดี่ยวตายตัว การแยกองคประกอบของแรง และการรวมแรง  

เมื่อนําไปใชในการเรียนการสอนพบวาชุดทดลองมีคาประสิทธิภาพ (80/88) เกินเกณฑที่ตั้งสมมติฐานไว (80/80) 

และมีคาประสิทธิผล 0.78  ซึ่งมีคาสูงกวา 0.50 แสดงวาส่ือการสอนที่ใชมีประสิทธิผลชวยใหผูเรียนเกิด

ประสบการณการเรียนรูไดจริง  และจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอชุดทดลอง เร่ือง สมดุล สวน

ใหญมีความตองการใหมีการพัฒนาชุดทดลองเรื่องอื่นเพิ่มขึ้นดวย (กาญจนา , 2550)  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจ

ที่จะพัฒนาชุดทดลองสําหรับการเรียนการสอนวิชาฟสิกสอยางเปนรูปธรรม   ตอมาผูวิจัยไดพัฒนาชุดทดลอง

โมเมนตและวัดแรงดึงผิว ในภาคเรียนที่ 2/2549 เมื่อนําไปใชในการเรียนการสอนพบวามีคาประสิทธิภาพ 80/84 ซึ่ง

เกินเกณฑที่กําหนด 80/80 และคาประสิทธิผลสูงกวา 0.5 ความคิดเห็นของผูเรียนตอชุดทดลองโมเมนตและวัดแรง

ดึงผิว  ดานความเชื่อมโยงระหวางสื่อการสอนกับเนื้อหา และดานรูปแบบกับการใชงานอยูในเกณฑระดับดี  

(กาญจนา , 2551)  และไดพัฒนาชุดพื้นเอียงติดตั้งอุปกรณวัดมุมและรอกในภาคเรียนที่ 2/2551 เมื่อนําไปใชใน

การเรียนการสอนพบวา (1) ชุดพื้นเอียงพรอมอุปกรณวัดมุมที่พื้นเอียงเปนเหล็กสามารถปรับคามุมไดตั้งแตมุม 100- 

450 และทดลองใหมวลเหล็กเคลื่อนที่บนพื้นเอียง  ไดคาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตที่มากที่สุด (
maxsμ ) และคา

สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน ( kμ ) ระหวางเหล็กกับเหล็กเทากับ 0.36 และ 0.25 ตามลําดับ (2) ประสิทธิภาพ

ของชุดพื้นเอียงพรอมอุปกรณวัดมุมเทากับ 81% อยูในเกณฑมีประสิทธิภาพพอใช ซึ่งหาไดจากคาเฉลี่ยของ

อัตราสวนของคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนกับคะแนนเต็ม ( aE ) มีคาเทากับ 0.69 และคาเฉลี่ยของอัตราสวน



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 1837 

ของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนกับคะแนนเต็ม ( bE ) มีคาเทากับ 0.88  (3) ประสิทธิผลของชุดพื้นเอียงพรอม

อุปกรณวัดมุมเทากับ 0.77 (4) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางใน 5 หัวขอ คือ ชุดพื้นเอียงพรอมอุปกรณวัดมุมตรง

กับวัตถุประสงคของบทเรียน ชวยเสริมความเขาใจเนื้อหา กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม เสริมให

ผูเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรูระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และชุดทดลองสะดวกและงายตอการใชงาน และ

โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28, 3.98, 4.01, 4.05, 3.97 และ 4.06 ตามลําดับซึ่งความคิดเห็นอยูในระดับเห็น

ดวยมาก (กาญจนา1, 2552 และ กาญจนา2,2552)  จากผลที่ปรากฏดังกลาวผูวิจัยจึงไดพัฒนาชุดทดลองสําหรับ

ฟสิกสสวนกลศาสตรอยางตอเนื่องอีกโดยในครั้งนี้เปนการออกแบบและสรางชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกล

และการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 
 

อุปกรณและวิธีการ 

ในการศึกษาวจิัยออกแบบและสรางชุดทดลองครั้งนี้   ผูวิจยัไดดําเนินการเปนลําดับขั้นตอนดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1  จัดสรางชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล มีกระบวนการ

 ดําเนินการดังนี้ 

1.1 ศึกษาทฤษฎีและหลักการเรื่องพลังงานศักย พลังงานจลน และการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล มา
ประกอบการผลิตชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

1.2 ออกแบบชุดทดลองโดย คํานึงถึงความประหยัด สามารถใชงานไดอยางคุมคา มีคุณภาพดี  แข็งแรง     

ทนทาน สามารถหาไดงาย   ชุดทดลองนี้ประกอบดวย 3 สวนคือ สวนที่1 เปนรางโคง สวนที่2 เปนเสารับ

รางโคง และ สวนที่3 เปนแถบวัดระยะ 

1.3 จัดทําคูมือปฏิบัติการฟสิกสเร่ืองความสัมพันธระหวางพลังงานศักย พลังงานจลน และการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทลโดยใชชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล  เวอรชั่น 1  

(รูปที่ 1) แลวนํามาใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองของการทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหา และแกไข

ตามขอแนะนํา ปรับเปนชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลเวอรชั่น 2  

 
รูปที ่1  ชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล เวอรชัน่ 1 
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1.4  นําชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล เวอรชั่น 2 (รูปท่ี 2) มาทดลอง

ใช (Try out) กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร จํานวน 20 คน เพื่อตรวจสอบความเขาใจตรงกันทั้งวิธีการใช

ชุดทดลองการใชภาษาสื่อสารในคูมือปฏิบัติการและความแมนยําของชุดทดลอง และไดมีปรับปรุงอีกครั้ง

หนึ่ง เปนชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล เวอรชั่น 3 

 
รูปที ่2  ชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล เวอรชัน่ 2 

1.5 นําชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลเวอรชั่น 3 (รูปที่ 3) ไปใชในการ

ทดลองของกลุมตัวอยาง  
 

 

รูปที ่3  ชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล เวอรชัน่ 3 

 

ข้ันตอนที่ 2 จัดสรางเครื่องมือทดสอบชุดทดลองเพื่อหาความแมนยํา (Accuracy) และเครื่องมือสํารวจความ

 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอชุดทดลอง 

2.1 ศึกษาทฤษฎีและหลักการเรื่องพลังงานศักย พลังงานจลน และการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล มาเรียบ
เรียงเปนคูมือปฏิบัติการฟสิกสเร่ืองความสัมพันธระหวางพลังงานศักย พลังงานจลน และการเคลื่อนที่

แบบโพรเจกไทล 

2.2 แบบสํารวจความคิดเห็นที่มีตอชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล
ที่ใชในการทดลองเรื่องความสัมพันธระหวางพลังงานศักย พลังงานจลน และการเคลื่อนที่แบบโพรเจก

ไทลเปนแบบสอบถามแบบเรียงลําดับ (Ordinal Scales)ใชรูปแบบลิเคิรท (Likert’s Scale) 5 ระดับโดย

เลือกขอความทางบวก ประกอบดวย 5 ขอยอย คือ  



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 1839 

ก. ชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลที่ใชในการทดลองเรื่อง

ความสัมพันธระหวางพลังงานศักย พลังงานจลน และการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลตรงกับ

วัตถุประสงคของบทเรียน  

ข. ชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลที่ใชในการทดลองเรื่อง

ความสัมพันธระหวางพลังงานศักย พลังงานจลน และการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลชวยเสริม

ความเขาใจเนื้อหา  

ค. ชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลที่ใชในการทดลองเรื่อง
ความสัมพันธระหวางพลังงานศักย พลังงานจลน และการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลกระตุนให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม  

ง. ชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลที่ใชในการทดลองเรื่อง

ความสัมพันธระหวางพลังงานศักย พลังงานจลน และการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลเสริมใหผูเรียน

เกิดการเชื่อมโยงความรูระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

จ. ชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลที่ใชในการทดลองเรื่อง

ความสัมพันธระหวางพลังงานศักย พลังงานจลน และการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลมีความ

สะดวกและงายตอการใชงาน  

2.3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนกลุมตัวอยางที่ไดมาโดยวิธีเจาะจงเปนนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตรที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ  ภาคเรียนที่ 1/2552 จํานวน 142 คน  

 

ข้ันตอนที่ 3  วธิีการเก็บและรวบรวมขอมูล  

3.1 ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ใหกลุมตัวอยางทราบ   ทําการทดลองตามคูมือปฏิบัติการฟสิกส

เร่ืองความสัมพันธระหวางพลังงานศักย พลังงานจลน และการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล  พรอมสํารวจ

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบ

โพรเจกไทลโดยใชแบบสํารวจที่สรางขึ้น 

3.2 นําขอมูลที่ไดจากผลของการทําการทดลองมาคํานวณหาคาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนเพื่อวิเคราะห
ความแมนยํา(Accuracy)ของชุดทดลอง 

3.3 ระดับความคิดเห็นตอชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลจากแบบ
สํารวจความคิดเห็นวิเคราะหโดยใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑ

และแปลความหมายคาเฉลี่ยดังนี้ 
คาคะแนนเฉลี่ย  แปลความหมาย 
1.00-1.49      ความคิดเห็นในระดับเห็นดวยนอยที่สุด 

1.50-2.49     ความคิดเห็นในระดับเห็นดวยนอย 

2.50-3.49    ความคิดเห็นในระดับเห็นดวยปานกลาง 

3.50-4.49    ความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก 

4.50-5.00    ความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุด 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 1840 

ผลการทดลองและการวจิารณ 

จากการศึกษาครั้งนี้พบวา 

1. จากการใชชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล เวอรชั่น 3  ในการ

ทดลอง เมื่อปลอยวัตถุที่เปนทรงกลมตกอยางอิสระจากปลายบนของรางโคงที่ตําแหนงสูงจากพื้นชุด

ทดลอง 40 เซนติเมตร และ 20 เซนติเมตรตามลําดับ วัตถุจะเคลื่อนที่ไปตามรางโคงและที่ปลายลาง      

ของรางโคงวัตถุจะเคลื่อนที่ตอไปในลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล อานคาระยะที่วัตถุตกใน

แนวราบจากแถบวัดระยะ เรียกวาระยะ Sx นําไปเปรียบเทียบกับการคํานวณตามสมการ (4) 

จากสมการหลกัการอนุรักษพลังงาน  

Amgh    = 2
cm

2
cc I
2
1mv

2
1mgh ω++                     (1) 

แทนคาโมเมนตความเฉื่อยของงวัตถุที่เคลื่อนที่  2
cm mr

5
2I =  และ 

r
v

=ω  ในสมการที่ (1) 

 Amgh    = 2
c

2
cc mv
5
1mv

2
1mgh ++      (2) 

  cv    = )hh(g
7
10

CA −        (3) 

และ  xS    = )
g
S2

)()hh(g
7
10( y

CA −                 (4) 

 

ตาราง 1   แสดงผลการทดลองและคาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อน 

ตําแหนงที่ปลอย 
สูงจากพื้นชุดทดลอง 

คาเฉลี่ยระยะ Sx 
จากการทดลอง 

คาเฉลี่ยระยะ Sx 
จากการคํานวณ 

เปอรเซ็นต 
ความคลาดเคลื่อน 

40 cm 28.9 cm 29.3 cm 1.35% 

20 cm 16.5 cm 16.9 cm 2.37% 

 

2. ความคิดเห็น 5 ระดับของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่

แบบโพรเจกไทลที่ใชในการทดลองเรื่องความสัมพันธระหวางพลังงานศักย พลังงานจลน และการ

เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลในหัวขอชุดทดลองตรงกับวัตถุประสงคของบทเรียน ชุดทดลองชวยเสริม

ความเขาใจเนื้อหา ชุดทดลองกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม ชุดทดลองเสริมให

ผูเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรูระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและชุดทดลองสะดวกและงายตอ

การใชงาน พบวามีคารอยละอยูในระดับมากถึงมากที่สุด (ตาราง 2) และ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.32,4.21, 4.06, 4.32, 4.56 ตามลําดับและคาเฉลี่ยโดยภาพรวมเทากับ 4.30 ซึ่งอยูในระดับเห็นดวย

มาก (ตาราง 3) 
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ตาราง 2  แสดงคารอยละของความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการ 

 เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

จํานวนคน (รอยละ) 
รายการ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ชุดทดลองตรงกับวัตถุประสงคของบทเรียน 
51 

(35.9%) 

85 

(59.9%) 

6 

(4.2%) 
  

ชุดทดลองชวยเสริมความเขาใจเนื้อหา 
51 

(35.9%) 

72 

(50.7%) 

17 

(12.0%) 

2 

(1.4%) 
- 

ชุดทดลองกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยาง

เปนรูปธรรม 

40 

(28.2%) 

73 

(51.4%) 

26 

(18.3%) 

3 

(2.1%) 
- 

ชุดทดลองเสริมใหผูเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู

ระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

59 

(41.5%) 

70 

(49.3%) 

13 

(9.2%) 
- - 

ชุดทดลองสะดวกและงายตอการใชงาน 
80 

(56.3%) 

61 

(43.0%) 

1 

(0.7%) 
- - 

 

ตาราง 3 แสดงคาเฉล่ียของความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการ 

 เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

รายการ คาเฉลี่ย SD. ระดับความคดิเห็น 

ชุดทดลองตรงกับวัตถุประสงคของบทเรียน 4.32 .551 มาก 

ชุดทดลองชวยเสริมความเขาใจเนื้อหา 4.21 .703 มาก 

ชุดทดลองกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปน

รูปธรรม 
4.06 .742 มาก 

ชุดทดลองเสริมใหผูเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรูระหวาง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
4.32 .636 มาก 

ชุดทดลองสะดวกและงายตอการใชงาน 4.56 .513 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.30 .629 มาก 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
ชุดทดลองหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลที่ผูวิจัยออกแบบและสรางเพื่อใช

ในการเรียนการสอนวิชาฟสิกสภาคปฏิบัติการนี้มีเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ยไมเกิน 2% แสดงถึงความ

แมนยํา(accuracy)ของชุดทดลอง สามารถใชเปนอุปกรณในการทดลองที่จะทําใหผูเรียนเขาใจความสัมพันธ

ระหวางหลักการอนุรักษพลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลและสามารถวิเคราะหผลการทดลองได  ชุด

ทดลองนี้ มีคุณภาพดี  แข็งแรง  ทนทาน สามารถสรางไดงาย  ใชงานไดอยางคุมคา และจากผลการสํารวจความ
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คิดเห็นของผูเรียนพบวาชุดทดลองนี้ตรงกับวัตถุประสงคของบทเรียน ชวยเสริมความเขาใจเนื้อหา กระตุนใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม เสริมใหผูเรียนเกิดความเชื่อมโยงความรูระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไดจริง  

การออกแบบและพัฒนาสรางชุดทดลองนี้จะเปนแนวทางใหครู อาจารย และผูสนใจไดตระหนักถึงคุณคาของการใช

ส่ือ การสรางสื่ออุปกรณในการเรียนการสอน รวมถึงเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและเพิ่ม

ศักยภาพดานการวิจัยของครูอาจารย 
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