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ความเป็นมาและความสําคัญ 

  การศึกษาเป็นปัจจยัที�สาํคญัในการพฒันาประเทศ ทั�งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
เครื�องมือในการเตรียมประชากรให้มีคุณภาพ คือ การศึกษา การจดัการศึกษาของชาตินั�นจะตอ้ง
สอดคล้องกบันโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ปัจจุบนักระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนให ้  
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ซึ� งจะมุ่งพฒันาผูเ้รียน
ให้มี คุณภาพตามมาตรฐานการเ รียนรู้  ทําให้ผู ้เ รียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการคือ                     
1) ความสามารถในการสื�อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา              
4) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2551 : 5-11) ทั�งนี� วิทยาศาสตร์ยงัเป็นวิชาที�มีบทบาทสําคญัมากในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต 
เพราะวิทยาศาสตร์เกี�ยวข้องกับทุกคนทั� งในชีวิตประจาํวนัและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจน
เทคโนโลยี เครื� องมือเครื�องใช้และผลผลิตต่างๆ ที�มนุษยไ์ด้ใช้เพื�ออาํนวยความสะดวกในชีวิต     
และการทาํงาน เหล่านี�ลว้นเป็นผลของความรู้วทิยาศาสตร์ จะเห็นไดว้า่วิทยาศาสตร์เป็นองคค์วามรู้
ที�มีระบบและจดัไวอ้ย่างเป็นระเบียบแบบแผน ประกอบไปด้วยส่วนที�เป็นความรู้ของธรรมชาติ  
กบัส่วนที�เป็นวิธีการเฉพาะที�ใชใ้นการสืบเสาะหาความรู้นั�นมาผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค์
และศาสตร์อื�นๆ (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 1-2) 

การเรียนวิทยาศาสตร์มีสาขา ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี โลกและดาราศาสตร์ ซึ� งในแต่ละสาขา    
ก็จะมีเนื�อหาที�แตกต่างกัน วิชาฟิสิกส์ถือเป็นพื�นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ที�นักวิทยาศาสตร์            
ในสาขาอื�นๆ จะต้องใช้หลักการและความคิดในวิชาฟิสิกส์ไปประยุกต์ใช้ ทาํให้สาขาฟิสิกส์      
เป็นสาขาที�ตอ้งเน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้และเขา้ใจเพื�อให้เรียนในสาขาอื�นไดอ้ย่างดี ยิ�งไปกว่านั�น
ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ นักฟิสิกส์สังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติและพยายาม           
หารูปแบบและหลกัการที�เชื�อมโยงปรากฏการณ์เหล่านี�  เราเรียกรูปแบบเหล่านี� ว่าทฤษฎีฟิสิกส์   
หรือกฎ หรือหลกัการฟิสิกส์เมื�อเป็นที�ยอมรับและใช้กนัอย่างกวา้งขวาง การพฒันาทฤษฎีฟิสิกส์
ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ทุกขั� นตอน นักฟิสิกส์ต้องเรียนรู้ที�จะถามคําถามที� เหมาะสม               
และออกแบบการทดลองเพื�อพยายามหาคาํตอบนั�น และหาขอ้สรุปที�เหมาะสมจากการทดลอง    
(ยงั, ฮิวด์ ดี. และฟรีดแมน, โรเจอร์ เอ.  2547 : 1-2) ซึ� งในวิชาฟิสิกส์มีการศึกษาใน 5 เรื�อง คือ        
1) กลศาสตร์เดิม ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเคลื�อนที�ของวตัถุที�มีอตัราเร็วตํ�าเมื�อเทียบกบัอตัราเร็วของแสง  
2) กลศาสตร์สัมพนัธภาพ เป็นทฤษฎีที�พรรณนาถึงอนุภาคต่างๆ ที�เคลื�อนที�ดว้ยอตัราเร็วใดๆ ถา้เป็น
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อตัราเร็วใกลก้บัอตัราเร็วของแสงก็ยงัใชไ้ด ้3) อุณหพลศาสตร์ ซึ� งเป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัความร้อน 
อุณหภูมิ และพฤติกรรมของอนุภาคจาํนวนมากๆ 4) แม่เหล็กไฟฟ้า กล่าวถึงทฤษฎีไฟฟ้าแม่เหล็ก 
และสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 5) กลศาสตร์ควอนตมั วา่ดว้ยพลงังานการเคลื�อนไหวของอนุภาคที�ขนาด
ระดบัอะตอม (ก่องกญัจน์ ภทัรากาญจน์ และ ธนกาญจน์ ภทัรากาญจน์.  2548 : 1) ซึ� งในแต่ละเรื�อง
มีเนื�อหาที�แตกต่างกนั ดงันั�นการที�จะทาํให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วยการคิด และปฏิบติัเพื�อให้เขา้ใจ     
ในเนื�อหาวชิาฟิสิกส์นั�นจะตอ้งมีการเรียนรู้โดยใชสื้�อการสอนเป็นเครื�องมือของการเรียนรู้ทาํหนา้ที�
ถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก เพิ�มพนูทกัษะและประสบการณ์ สร้างสถานการณ์การเรียนรู้
ใหแ้ก่ผูเ้รียน กระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพทางการคิดไดแ้ก่ การคิดไตร่ตรอง การคิดสร้างสรรค ์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมให้แก่ผูเ้รียน          
สื�อการสอนปัจจุบนั มีอิทธิพลสูงต่อการกระตุน้ให้ผูเ้รียนกลายเป็นผูแ้สวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
(วไิลวรรณ  แสนพาน.  2553 : 271-273) 

ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการพฒันาชุดทดลองในวิชาฟิสิกส์ซึ� งชุดทดลองจะมีผลต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียนไดม้ากขึ�น จะช่วยทาํให้นกัเรียนมีความเขา้ใจในทฤษฎีต่างๆ มากขึ�นโดยนาํชุดทดลอง
วดัค่าสัมประสิทธิF ความเสียดทานบนพื�นเอียงมาพฒันาเพื�อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เนื�อหาวิชาฟิสิกส์ใน
เรื� อง กฎของนิวตัน แรงเสียดทาน นํ� าหนัก และหลักการทาํงานของสเตรนเกจร่วมกับวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ และทาํวจิยัเพื�อออกแบบและพฒันาชุดทดลองการวดัค่าสัมประสิทธิF ความเสียดทาน
ให้มีความถูกต้องมากขึ� น โดยใช้สเตรนเกจที�ท ําหน้าที� เป็นตัวแปลงแบบเฉื�อยงานของการ
เปลี�ยนแปลงค่าความตา้นทานไฟฟ้าภายในเส้นลวด เพื�อการตรวจวดัความเครียดที�เกิดขึ�นจากแรง
ที�มากระทาํบนเส้นลวดนี�  โดยสเตรนเกจจะถูกต่อวงจรเขา้กบัโหลดเซลล์และนาํไปใชง้านร่วมกบั
เครื�องชั�งนํ� าหนกัดิจิตอล (ปริญญา รจนา.  ออนไลน์.  ม.ป.ป) ในงานวิจยันี� ผูว้ิจยัเลือกนาํหลกัการ
จากการทาํงานของสเตรนเกจในเครื�องชั�งดิจิตอลมาช่วยในการสังเกตการเคลื�อนที�ถา้วตัถุเคลื�อนที�
ด้วยความเร็วคงที� ในจุดเริ�มตน้และจุดปลายการเคลื�อนที�จะตอ้งมีนํ� าหนักเท่ากนัเพื�อช่วยแก้ไข
ปัญหาความคลาดเคลื�อนที�เกิดจากการใชว้ธีิการสังเกตและนาํค่านํ�าหนกัที�ชั�งไดม้าใชใ้นการคาํนวณ  
เพื�อหาค่าสัมประสิทธิF ความเสียดทานสถิต ค่าสัมประสิทธิF ความเสียดทานจลน์ และความเร่ง ในการ
เคลื�อนที�ของวตัถุบนพื�นเอียง 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. ออกแบบชุดทดลองวดัค่าสัมประสิทธิF ความเสียดทานโดยใชส้เตรนเกจ 

2. ออกแบบชุดทดลองสาํหรับศึกษากฎของนิวตนั และแรงในแนวตั�งฉาก 

3. พัฒนาชุดทดลองให้ว ัดค่าสัมประสิทธิF ความเสียดทานที� มีความคลาดเคลื�อน              
ไม่เกินร้อยละ 5 จากค่าสัมประสิทธิF ความเสียดทานมาตรฐาน  

 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1. ได้ชุดทดลองวดัค่าสัมประสิทธิF ความเสียดทานบนพื�นเอียงโดยใช้สเตรนเกจที�มี
ประสิทธิภาพวัดค่าสัมประสิทธิF ความเสียดทานที� มีความคลาดเคลื� อนไม่ เ กินร้อยละ 5                   
จากค่าสัมประสิทธิF ความเสียดทานมาตรฐาน  

2. ได้ชุดทดลอง ที� สามารถช่ วยอธิบายท ฤษฎีทางฟิ สิ กส์  เ รื� อง  กฎของนิวตัน                  
แรงในแนวตั� งฉาก แรงเสียดทาน นํ� าหนัก และหลักการทาํงานของสเตรนเกจร่วมกับวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจทฤษฎีทางฟิสิกส์มากขึ�น 

  

ขอบเขตของการวจัิย 

 การวจิยัครั� งนี� มีขอบเขตของการดาํเนินการ 2 ตอน คือ  
 ตอนที� 1 ออกแบบชุดทดลองวดัค่าสัมประสิทธิF ความเสียดทานบนพื�นเอียงใชส้เตรนเกจ  
 ตอนที� 2 พฒันาชุดทดลอง  
  1.  วดัประสิทธิภาพของชุดทดลองที�สร้างขึ�น โดยวิธีการสอบเทียบเครื�องชั�งนํ� าหนกั 
และชั�งนํ�าหนกับนพื�นเอียงมุม 0 ถึง 60 องศา 

  2.  นาํชุดทดลองที�สร้างขึ�นมาทดลองวดัค่าสัมประสิทธิF ความเสียดทานระหวา่งไมก้บั
ไมเ้พื�อเปรียบเทียบกบัค่าที�ไดจ้ากชุดทดลองศึกษาภณัฑ ์และค่ามาตรฐาน  
  3.  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งชนิดของวสัดุและค่าสัมประสิทธิF ความเสียดทานโดย
มีตวัแปรที�ศึกษาดงันี�  
   3.1 ตวัแปรตน้ คือ วสัดุประกอบดว้ยไม ้ อะคริลิค และแกว้ 
   3.2 ตัวแปรตาม ค่าสัมประสิทธิF ความเสียดทานสถิต และค่าสัมประสิทธิF          
ความเสียดทานจลน์ 
   3.3 ตวัแปรควบคุม พื�นที�กน้กล่อง นํ�าหนกั และอุณหภูมิ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 สเตรนเกจ (Strain Gauge) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที�ใชห้ลกัการของการเปลี�ยนแปลง
ค่าความตา้นทานไฟฟ้าภายในเส้นลวดเพื�อการตรวจวดัความเครียดที�เกิดขึ�นจากแรงที�มากระทาํ  
บนเส้นลวดนี� สเตรนเกจมีการใช้งานในการตรวจวดัได้อย่างกวา้งขวาง เช่น การวดันํ� าหนัก       
ความดนั แรงเชิงกล หรือการเคลื�อนที� สเตรนเกจจะประกอบอยู่ในโหลดเซลล์แบบสเตรนเกจ       
ที�เป็นส่วนประกอบหนึ�งของเครื�องชั�งนํ�าหนกัดิจิตอล 
 วสัดุ (Material) คือ วตัถุที�นาํมาเป็นส่วนประกอบของพื�นเอียง และวตัถุที�เคลื�อนที�บน    
พื�นเอียงประกอบไปดว้ย ไม ้อะคริลิค และแกว้  
 มาตรฐาน (Standard) คือ ค่าที�ถือเป็นหลกัสาํหรับการเปรียบเทียบโดยในการทดลองนี� ได้
นาํค่าสัมประสิทธิF ความเสียดทานจากหนงัสือวิชาฟิสิกส์ของต่างประเทศ และขอ้มูลจากเวบ็ไซด์มา
ใชใ้นการเปรียบเทียบกบัค่าสัมประสิทธ์ความเสียดทานที�วดัไดจ้ากชุดการทดลอง 

 นํ� าหนัก (Weight) คือ แรงบนวตัถุอนัเนื�องมาจากแรงโน้มถ่วง ดงันั�นการชั�งนํ� าหนัก     
บนโลกสิ� งที�อ่านได้จะไม่ใช่มวลเพราะวตัถุวางอยู่บนโลกแต่วิธีการวดัมวลที�ง่ายที�สุดคือการ        
วดันํ� าหนกัซึ� งมกัเป็นการเปรียบเทียบกบัก้อนมาตรฐาน ถา้วตัถุมีนํ� าหนกัเท่ากนั ณ ตาํแหน่งหนึ� ง    
มีมวลเท่ากนัด้วย เครื�องชั�งในชีวิตประจาํวนัใช้หลกัการเปรียบเทียบนํ� าหนักของมวลมาตรฐาน        
หนึ�งกิโลกรัมและกาํหนดใหค้่าที�อ่านไดบ้นเครื�องชั�งมีหน่วยเป็น กิโลกรัม ในการทดลองจะใชค้าํวา่ 
“นํ�าหนกั” แทนค่าที�ชั�งไดจ้ากเครื�องชั�ง โดยใชห้น่วยเป็น กรัม 

 
สมมติฐานในการวจัิย  

 การออกแบบและพัฒนาชุดทดลองหาค่าสัมประสิทธิF ความเสียดทานบนพื�นเอียง
โดยใชส้เตรนเกจจะช่วยใหก้ารวดัค่าสัมประสิทธิF ความเสียดทานมีความถูกตอ้งมากขึ�น 

 

 




