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การศึกษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องพลังงานและโมเมนตัม
โดยใช้แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องพลังงานและโมเมนตัม
ชาญวิทย์ คาเจริญ*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องพลังงานและโมเมนตัมของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 129 คน โดยใช้
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องพลังงานและโมเมนตัม (Energy and Momentum Conceptual Survey;
EMCS) ซึ่งแบบทดสอบ EMCS เป็นแบบทดสอบที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในวงกว้างในงานวิจัย
ทางฟิสิกส์ศึกษา (Physics Education Research; PER) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเคยผ่านการเรียนวิชา
ฟิสิกส์พื้นฐานเรื่อง งาน พลังงาน และโมเมนตัม มาแล้ว การวิเคราะห์ผล ได้วิเคราะห์จากตัวเลือกของข้อ
คาถามที่ นั ก เรี ย นตอบ โดยแบ่ ง กลุ่ ม ค าถามออกเป็ น 7 กลุ่ ม ตามบริ บ ทของเนื้ อ หาเรื่ องพลั ง งานและ
โมเมนตัมคือ หลักการอนุรักษ์พลังงาน งานเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก งานที่เกิดจากแรงไม่อนุรักษ์ กฏ
อนุรักษ์โมเมนตัมของการชน การชนกันของวัตถุแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
และ โมเมนตัมเชิงเส้น จากการวิจัยพบว่ากลุ่มเป้าหมาย มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ขนาดของงานที่กระทาต่อวัตถุ กฎการอนุรักษ์พลังงาน กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมสาหรับการชนในแบบ
ต่างๆ
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Study of the Misconceptions about the Energy and Momentum
by Using Energy and Momentum Conceptual Survey
Chanwit Kamcharean*

Abstract
This research aimed to study the understanding of high school students in
Chiangmai about energy and momentum. The participants were 129 students. The
instrument used in this study was Energy and Momentum Conceptual Survey (EMCS)
which is standardized and widely accepted in Physics Education Research (PER). The
samples used to study fundamental physics on the topic of work, energy and momentum
in high-school. The analytic data came from the students who response toward 7 clusters
of EMCS. It consisted of the conservation of energy, work done by gravitational force, work
done by non-conservative forces, momentum conservation in collision, elastic-inelastic
collision and change of momentum and Linear momentum. The study found that the
students have a misconception about the factors of magnitude of work on an object, the
conservation of energy and the momentum conservation in collision.
Keywords : Misconception Evaluation, Energy and Momentum, Energy and Momentum
Conceptual Survey, Momentum
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ความสาคัญของปัญหาการวิจัย
แบบทดสอบแบบปรนั ย ที่ มี คุ ณ ภาพดี สามารถใช้ ต รวจสอบความเข้ า ใจของผู้ เรี ย นได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกที่ประหยัด สะดวก และง่ายต่อการบริหารจัดการ สามารถตรวจและให้คะแนน
ตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อนามาใช้เพื่ อเปรียบเทียบและแบ่งระดับความ
เข้าใจของผู้เรียนหรือใช้ประเมินรูปแบบวิธีการสอนได้ แต่มีจุดอ่อนที่สาคัญประการหนึ่งคือไม่สามารถแสดง
ให้เห็นถึงกระบวนการคิดและเหตุผลในการให้คาตอบทั้งหมดได้ แบบทดสอบแบบปรนัยที่ได้รับการพัฒนา
แล้วจึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและสามารถนาไปประเมินความเข้าใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ที่มีความสาคัญ เป็นวิชาที่ศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ทาง
ธรรมชาติ เพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น สาหรับวิชาฟิสิกส์ผู้เรียนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นวิชาที่ยาก
และยากที่ผู้เรียนบางคนจะทาความเข้าใจ ผู้เรียนมักจะมีการแยกองค์ความรู้ออกเป็นเรื่องๆ ขึ้นอยู่กับบริบท
ซึ่งสอดคล้องกัน ผู้เรีย นบางคนคิดว่า เนื้อหาในวิช าฟิสิกส์ เป็นเนื้อหาและข้อมูลที่เชื่อมโยงกันแต่เรียนรู้
เนื้อหาในแต่ละเรื่องแยกออกจากกันทาให้ผู้เรียนบางคนรับรู้และมีความเข้าใจในการเรียนฟิสิกส์ โดยใช้การ
ท่องจาสูตรเพื่อแก้โจทย์ปัญหาทาให้ขาดความเข้าใจเชิง ลึก และขาดการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้โจทย์
ปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาที่พบมากโดยทั่วไป ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ (Hammer, 1994) รวมไปถึงการ
เรียนการสอนฟิสิกส์ในเรื่องพลังงานและโมเมนตัม ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า ผู้เรียนยังขาดความสามารถในการ
ให้เหตุผลและประยุกต์หลักการต่างๆ เพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหา ผู้เรียนส่วนใหญ่จะเลือกใช้สูตรที่เหมาะสมโดย
ไม่สามารถบอกเหตุผลได้ว่า ทาไมจึงเลือกเช่นนั้น ทาให้ผู้เรียนขาดความเข้าใจในแนวคิดที่สาคัญ (ลลิตา
สารสุวรรณ และ วิมล สาราญวานิช, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า นักเรียนจะใช้ความคิดหรือ
ประสบการณ์เดิมในการอธิบายคาตอบและมักจะยึดติดกับความเข้าใจที่ตนเองสร้างขึ้นตามประสบการณ์
และการเรียนการสอนในอดีต (น้าค้าง จันเสริม, 2551) ซึ่งถ้าหากผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจในความคิด
รวบยอดก็อาจจะเป็ น ปั ญหาในการเรีย นรู้ในระดับที่สู งขึ้นไปและทาให้ ผู้ เรียนส่ ว นใหญ่ มีแนวความคิด
เกี่ยวกับฟิสิกส์ที่แตกต่างจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์ (Redish, Saul and Steinberg,
1998)
จากงานวิจัยที่ผ่านมา มีการนาแบบทดสอบความเข้าใจเรื่องพลังงานและโมเมนตัม (Energy and
Momentum Conceptual Survey; EMCS) ไปใช้ในการศึกษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเช่น งานวิจัยของ
Bekele Gashe Dega ได้นาแบบทดสอบ EMCS ไปทดสอบกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 108 คน ที่เพิ่ง
เข้ า มาเรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศเอธิ โ อเปี ย ผลการวิ จั ย ค้ น พบว่ า นั ก ศึ ก ษายั ง มี ค วามเข้ า ใจที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพลังงานและโมเมนตัม และยังขาดความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปพลังงาน
และการถ่ายทอดโมเมนตัม (Bekele Gashe Dega, 2019) และงานวิจัยของ Semih, Neşet และ AyşeGül ได้
นาแบบทดสอบ EMCS ไปทดสอบหาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับนักเรียนเกรด 11 พบว่า นักเรียนมีความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพลังงานและโมเมนตัม และจากการวิเคราะห์ผลการวิจัยยังพบว่า นักเรียน
ประสบปัญหาเกี่ยวกับการนาความรู้เกี่ยวกับกฏอนุรักษ์พลังงานและกฏอนุรักษ์โมเมนตัมไปประยุกต์ใช้
ร่วมกัน (Semih, Neşet and AyşeGül, 2015)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิด ที่ต้องการศึกษาความเข้าใจของผู้เรียนในเรื่องพลังงานและโมเมนตัม โดย
ใช้แบบทดสอบ EMCS ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในวงกว้างในงานวิจัยทาง
ฟิสิกส์ศึกษา (Singh and Rosengrant, 2003) โดยแบบทดสอบ EMCS ที่นามาใช้ในครั้งนี้แปลโดยผู้วิจัย
และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและ ใช้สารวจความเข้าใจกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 129 คน โดยนักเรียนได้ผ่านการเรียนวิชาฟิสิกส์
ในหัวข้อเรื่องพลังงานและโมเมนตัม โดยผลจากการวิจัยที่ได้จะนามาวิเคราะห์หาความเข้าใจของนักเรียน
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และนาไปวางแผน ออกแบบ วิธีการจั ดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงความเข้าใจที่คลาดเคลื่ อนของ
นักเรียนให้ถูกต้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อศึ กษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่ อนเรื่ องพลั งงานและโมเมนตัมของนัก เรียน ในอ าเภอเมือ ง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบทดสอบ EMCS
ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มเป้ าหมายในการวิจัย เป็น นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายในอาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ปี รวมทั้งสิ้น 129 คน โดยขอบเขตด้านเนื้อหาคือเรื่องพลังงานและโมเมนตัม ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยตัวแปรต้นของการวิจัยในครั้งนี้คือ แบบทดสอบ EMCS และตัวแปรตาม คือ
ความเข้าใจของนักเรียนเรื่อง พลังงานและโมเมนตัม
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. แบบทดสอบเรื่องพลังงานและโมเมนตัม (Energy and Momentum Conceptual Survey :
EMCS) คือ เครื่องมือที่ใช้สารวจความเข้าใจเรื่อง พลังงานและโมเมนตัม ประกอบด้วยข้อสอบแบบปรนัย
จานวน 25 ข้อ ซึ่งมีเนื้อหาเรื่อง พลังงานและโมเมนตัม
2. พลังงาน คือ ปริมาณที่เกิดขึ้นจากแรงกระทาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุแบ่งเป็น 2
ชนิดคือ พลังงานศักย์ และพลังงานจลน์
3. โมเมนตัม คือ ปริมาณที่บ่งบอกสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ มีค่าเท่ากับผลคูณระหว่างมวลกับ
ความเร็วของวัตถุ
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ วิ จั ย ค านึ ง ถึ ง การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข องกลุ่ ม เป้ า หมายโดยท าหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตเก็ บ ข้ อ มู ล วิ จั ย ต่ อ
ผู้อานวยการสถานศึกษาทั้งสอง ต่อจากนั้น ผู้วิจัยได้เข้าพบกลุ่มเป้าหมายก่อนการเก็บข้อมูลวิจัย โดยได้
ชี้แจงและอธิบายวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาวิจัยให้กลุ่มเป้าหมายทราบ พร้อมทั้ง
แจ้งกลุ่มเป้าหมายให้ทราบว่า ผลการวิจัยที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายจะถือเป็นความลับและไม่มีผ ลต่อการ
ประเมิ น ผลการเรี ย นของกลุ่ ม เป้ า หมาย โดยผลการวิ จั ย จะน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นทางวิ ช าการเท่ า นั้ น
ผลการวิจัยจะไม่เปิดเผยชื่อของกลุ่มเป้าหมาย และ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกทาลายภายในระยะเวลา 1 ปี เมื่อ
งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว
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กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง การสารวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องพลังงานและโมเมนตัมโดยใช้
แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องพลังงานและโมเมนตัม ดังแสดงในภาพ 1

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการสารวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องพลังงานและโมเมนตัม
โดยใช้แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องพลังงานและโมเมนตัม

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ศึกษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
เรื่องพลังงานและโมเมนตัมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยแบบทดสอบ EMCS โดย
แบบทดสอบ EMCS ที่นามาใช้ในครั้งนี้ แปลมาจากแบบทดสอบ Energy and Momentum Conceptual
Survey ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในงานวิจัยทางด้านฟิสิกส์ศึกษา (Singh and
Rosengrant, 2003) แบบทดสอบที่แปลเรียบร้อยแล้วได้นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นอาจารย์ของภาควิชา
ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 5
ท่านเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของการแปลแบบทดสอบเป็นภาษาไทย (The
Index of Item Objective Congruence; IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.87 แบบทดสอบ EMCS เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก ประกอบด้วยคาถามทั้งหมดจานวน 25 ข้อ กลุ่มคาถามของแบบทดสอบ
แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มตาม บริบทของเนื้อหาเรื่อง พลังงานและโมเมนตัม รายละเอียดของกลุ่มคาถามของ
แบบทดสอบทั้ง 7 กลุ่มแสดงรายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 1 ข้อมูลแสดงรายละเอียดของกลุ่มคาถามของแบบทดสอบทั้ง 7 กลุ่ม
กลุม่
เนื้อหาของกลุ่มคาถาม
คาถามข้อที่
จานวนข้อ
คาถาม
คาถาม
1
หลักการอนุรักษ์พลังงาน
2, 4, 15, 22, 13, 17
6
2
งานเนือ่ งจากแรงโน้มถ่วงของโลก
1, 6, 8, 20
4
3
งานที่เกิดจากแรงไม่อนุรักษ์
9, 12, 24, 25
4
4
กฎอนุรักษ์โมเมนตัมของการชน
5, 10, 21
3
5
การชนกันของวัตถุแบบยืดหยุ่นและไม่
3, 11, 14
3
ยืดหยุ่น
6
การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
16, 19, 23
3
7
โมเมนตัมเชิงเส้น
7, 18
2
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบ EMCS สารวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน
ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 50 นาที (Singh and Rosengrant, 2003) โดยที่กระดาษคาตอบมีช่องว่าง
ให้ใส่เหตุผลในการตอบของแต่ละข้อคาถาม เพื่อทราบเหตุผลในการตอบคาถามข้อนั้นๆ ของนักเรียนแล้ว
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นาคาตอบที่ได้มาวิเคราะห์ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน
คือ 1) วิเคราะห์คาตอบของนักเรียนที่ได้จากแบบทดสอบ EMCS โดยใช้ สถิติพรรณนา คือ ค่าร้อยละ ตาม
กลุ่มคาถามของแบบทดสอบ และ 2) วิเคราะห์ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างจากเหตุผลในการ
ตอบโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของคาตอบในแต่ละกลุ่มคาถาม
ผลการวิจัย
เมื่อพิจารณาจากคาตอบของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบคาถามของแต่ละกลุ่มคาถาม แสดงผลร้อยละ
ของจานวนนักเรียนที่ตอบคาตอบในแต่ละข้อแสดงได้ดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลร้อยละของจานวนนักเรียนที่ตอบคาถามในแต่ละกลุ่มคาถาม
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบในแต่ละตัวเลือก
ข้อคาถาม
กลุ่มคาถาม
ข้อที่
ก
ข
ค
ง
จ
1
2
17.05
13.18 24.03
16.28 29.46*
หลักการอนุรักษ์พลังงาน
4
23.26* 20.93 15.50
27.13 13.18
13
12.40
47.29 24.03* 11.63
4.65
15
27.91* 8.53
29.46
27.12
6.98
17
17.05 41.09* 20.93
15.50
5.43
22
17.83
12.41 28.68 15.50* 25.58
2
1
8.53 12.40* 52.71
24.03
2.33
งานเนื่องจากแรงโน้มถ่วง
6
10.08
10.08 17.05* 55.04
7.75
ของโลก
8
24.81
8.53 30.23* 24.03 12.40
20
17.05* 20.93 18.60
34.88
8.54
3
9
8.53 12.40* 52.71
24.03
2.33
งานที่เกิดจากแรงไม่
12
10.08
10.08 17.05 55.04* 7.75
อนุรักษ์
24
24.81
8.53 30.23* 24.03 12.40
25
17.05* 20.93 18.60
34.88
8.53
4
5
20.93
6.20
14.73 32.56* 25.58
กฎอนุรักษ์โมเมนตัม
10
24.81
36.43 19.38 17.05* 2.33
ของการชน
21
24.81
32.56 24.03* 12.40
6.20
5
3
41.09 24.81* 15.5
11.63
6.97
การชนกันของวัตถุแบบ
11
13.68
25.58 23.29
25.78 11.67*
ยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น
14
11.63
18.6
18.6 41.86* 9.31
6
16
21.70
31.78 27.91* 11.63
6.98
การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
19
8.53 20.93* 28.68
24.81 17.05
23
13.18 18.60* 38.76
20.16
9.30
7
7
18.60
14.73 10.08
42.64 13.95*
โมเมนตัมเชิงเส้น
18
24.81
19.38 20.15
10.85 24.81*
*จานวนร้อยละของนักเรียนที่ตอบคาถามถูกในแต่ละข้อของแต่ละกลุ่มคาถาม
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จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียน ส่วนใหญ่ยังตอบคาถามถูกในแต่ละข้อไม่ถึง ร้อยละ 50 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องพลังงานและโมเมนตัม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวเลือกที่ผิดสรุปเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในแต่ละกลุ่มคาถามคือ
คาถามกลุ่มที่ 1 มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ หลักการอนุรักษ์พลังงาน จากผลการวิจัยพบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ของนักเรียนคือ ความชันของพื้นเอียงและน้าหนักที่มากกว่ามีผลทาให้มี อัตราเร็วมากกว่า ระยะทางและ
เวลาที่สั้นกว่ามีผลทาให้มีอัตราเร็วที่มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ 13 จานวนนักเรียนที่เลือกตอบข้อ ข.
พลังงานจลน์ของระบบในกรณี (i) มีค่ามากกว่า กรณี (ii) มีจานวนถึง ร้อยละ 47.29 และในข้อ 22 จานวน
นักเรียนที่เลือกตอบข้อ ค. มีจานวนถึ งร้อยละ 28.68 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นักเรียนพิจารณาเฉพาะ
ความสูง ความชันและระยะทางเท่านั้นที่มีผลต่ออัตราเร็วโดยไม่ได้คานึงถึงกฏอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนนี้ เกิดจากกลุ่มเป้าหมายมีความสับสนในการใช้หลักอนุรักษ์พลังงานในการพิจารณา
การเปลี่ยนรูปพลังงาน
คาถามกลุ่มที่ 2 มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ งานเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก จากผลการวิจัย พบความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือ งานที่ทาโดยแรงโน้มถ่วงนั้นขึ้นอยู่กับระยะทางหรือความสูง ซึ่งพบได้อย่างชัดเจน
ในข้อ 1 ตัวเลือก ค. มีจานวนถึงร้อยละ 52.71 ที่นักเรียนเข้าใจว่าเส้นทางการเคลื่อนที่มีผลต่องานที่เกิด
จากแรงโน้มถ่วงโดยนักเรียนไม่ได้ตระหนักว่างานมีค่าเท่ากับศูนย์ เกิดขึ้นเมื่อมุมระหว่างแรงและการกระจัด
เท่ากับ 90° และในกรณีที่ดึงกล่องขึ้นตามแนวพื้นเอียงแรงตึงเชือกที่กระทากับกล่องมีค่าน้อยกว่าน้าหนัก
ของกล่อง แล้ว นักเรียนก็สรุป ว่า เกิดงานน้อยกว่างานเนื่องจากแรงโน้มถ่ว งของโลก โดยนักเรียน ไม่ได้
คานึงถึงระยะทางตามแนวพื้นเอียงซึ่งมีค่ามากกว่าความสูงของพื้นเอียง และ งานที่ทาโดยแรงโน้มถ่วงของ
การเคลื่อนที่บนพื้นเอียงที่มีความชันมากมีค่ามากกว่าการเคลื่อนที่บนพื้นเอียงที่มีความชันน้อย ซึ่งความชัน
ของพื้นเอียงไม่ได้มีผลต่องานที่เกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงของโลก เมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่บนพื้นเอียงที่ความ
สูงเท่ากัน
คาถามกลุ่มที่ 3 มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ งานที่เกิดจากแรงไม่อนุรักษ์ จากผลการวิจัย พบว่ากรณีที่มี
แรงเสียดทานนักเรียน มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันคือ เมื่ออัตราเร็วคงตัวและความเร็ว
คงตัว ทาให้พลังงานกลรวมคงตัวเช่นกัน ซึ่งพบได้จากการที่นักเรียนเลือกตัวเลือก ค. ของข้อ 9 ที่มีจานวน
มากถึงร้อยละ 52.71 และ นักเรียนต้องการทราบค่ามวลที่แท้จริงของวัตถุทั้งสองเพื่อเปรียบเทียบพลังงาน
จลน์ ซึ่งไม่มีความจาเป็นต้องทราบมวลเพราะการเคลื่อนที่ของมวลทั้งสองใช้แรงและได้ระยะกระจัดเท่ากัน
ทาให้เกิดพลังงานจลน์เท่ากันโดยไม่จาเป็นต้องทราบมวลของวัตถุทั้งก้อนก็สามารถทาการเปรียบเทียบ
พลังงานจลน์ที่เกิดจากการเปลี่ยนรูป พลังงานได้ และในกรณีที่ไม่มีแรงเสียดทานนักเรียน มีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนคือ ขนาดของแรงคงตัวที่กระทากับวัตถุมีค่ามากกว่าขนาดของแรงเสียดทาน งานเนื่องจากแรง
เสียดทานที่กระทาต่อวัตถุมีค่าเป็นบวก
โมเมนตัมของวัตถุคูณความหน่วงของวัตถุ ซึ่งพบได้ในตัวเลือก ง ข้อ 25 ที่มีจานวนนักเรียนตอบมากถึงร้อย
ละ 34.88 โดยนักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนคือ โมเมนตัมของวัตถุคูณกับระยะทางที่กล่องเคลื่อนที่ได้ก่อนจะ
หยุดนิ่งมีค่าเท่ากับ การเปลี่ ยนแปลงพลังงานจลน์ของวัตถุ ซึ่งผลคูณของปริมาณดังกล่าวไม่เท่ากับการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์
คาถามกลุ่มที่ 4 มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ กฏอนุรักษ์โมเมนตัมของการชน จากผลการวิจัย พบว่า
นักเรียน มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือ การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นทาให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ด้วย
อัตราเร็วเท่ากัน และการชนแบบยืดหยุ่นจะมีการส่งผ่านโมเมนตัมในขณะที่การชนแบบไม่ยืด หยุ่นไม่มีการ
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ส่งผ่านโมเมนตัม การชนแบบยืดหยุ่นของวัตถุที่เคลื่อนที่เข้าไปชนวัตถุอยู่นิ่งจะมีค่าพลังงานจลน์คงตัว
พลั งงานจลน์ก่อนชนและพลั งงานจลน์ หลั งชนมีค่าเท่ากัน และเมื่อพิจารณาตัวเลือก ข ในข้อ 10 ซึ่งมี
นักเรียนตอบมากถึงร้อยละ 36.43 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความเข้าที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการรวมโมเมนตัม
โดยไม่ได้คานึงถึงทิศทางของโมเมนตัมและคิดว่าโมเมนตัมไม่มีทิศทาง จึงทาให้พิจารณาค่าผลรวมโมเมนตัม
ผิดพลาด และนักเรียนมีความเชื่อว่าโมเมนตัมและพลังงานจลน์จะถูกอนุรักษ์ไว้ในวัตถุแต่ละก้อน และใน
ระบบโมเมนตัมของระบบวัตถุที่อยู่สูงกว่าเคลื่อนที่ลงมาชนกับวัตถุที่อยู่นิ่งมีค่าเท่ากับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
สองก้อนจากความสูงน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรณีแรกเคลื่อนที่ลงมาชนกัน และน้าหนักที่เพิ่มขึ้นของวัตถุใน
ระบบไม่มีผลต่อความเร็วเพราะพลังงานกลรวมของระบบมีค่าคงตัว
คาถามกลุ่มที่ 5 มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การชนกันของวัตถุแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น จากผลการวิจัย
พบว่านักเรียน มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือ การชนกันแบบยืดหยุ่นของวัตถุที่เคลื่อนที่เข้าไปชนวัตถุที่อยู่
นิ่งจะมีค่าพลังงานจลน์ของการชนที่คงตัว พลังงานจลน์ก่อนชนและหลังชนมีค่าเท่ากัน ดังแสดงในตัวเลือก
ก ในข้อ 3 ซึ่งมีนักเรียนตอบมากถึงร้อยละ 41.09 ซึ่งนักเรียนไม่ได้คานึงถึงผลของการถ่ายเทพลังงานจลน์
และมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า โมเมนตัมและพลังงานจลน์จะถูกอนุรักษ์ไว้ในวัตถุแต่ละก้อนในระบบ
โดยไม่มีการถ่ายเทโมเมนตัมระหว่างวัตถุแต่ละก้อน
คาถามกลุ่มที่ 6 มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม จากผลการวิจัยพบว่านักเรียน
มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือ การพิจารณาการชนของวัตถุแล้ววัตถุมีการเปลี่ยนรูปพลังงานจากการชน
ซึ่งต้องอาศัยหลักของความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนรูปพลังงานมาเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
ภายหลังการชนกันของวัตถุ ซึ่งแสดงให้เห็นจากการที่นักเรียนเลือกตัวเลือก ข ในข้อ 16 ซึ่งมีจานวนสูงถึง
ร้อยละ 31.78 และ การเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์น้อยกว่าจะให้การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่น้อยกว่า แรง
เฉลี่ยของการชนแล้วอยู่นิ่งมีค่าน้อยกว่าแรงเฉลี่ยของการชนที่มีการเคลื่อนที่เกิดขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่
นักเรียนเลือกตอบตัวเลือก ค ในข้อ 23 มากถึงร้อยละ 38.76
คาถามกลุ่มที่ 7 มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ โมเมนตัมเชิงเส้น จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือ ขนาดของโมเมนตัมไม่ขึ้นกับ น้าหนักของวัตถุ ซึ่งแสดงให้เห็นจากการที่นักเรียน
เลือกตัวเลือก ง ในข้อ 7 มีจานวนร้อยละ 42.64 ซึ่งมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือ มวลไม่มีผลต่อโมเมนตัมของ
วัตถุ นักเรียนพิจารณาเฉพาะความเร็วของวัตถุแต่เพียงอย่างเดียว และยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือ โม
เมนตัมไม่พิจารณาทิศทางและโมเมนตัมเป็นปริมาณสเกลาร์
จากผลการวิเคราะห์โดยรวมทั้ง 7 กลุ่มคาถามพบว่า ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนมี
สาเหตุหลักมาจากการที่นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับหลักการทางพลังงานและ
โมเมนตัม จึงทาให้นักเรียนไม่สามารถอธิบายและตอบคาถามโดยการประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
พลังงานและโมเมนตัมได้ถูกต้อง ซึ่งได้ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Mehmet Sahin ที่ศึกษาผล
การใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปั ญหาเป็นฐานได้ค้นพบว่า นักเรียนโดยส่ วนใหญ่ประสบปัญหาในการ
ตีความและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหลักการทางพลังงานและโมเมนตัมกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวัน (Mehmet Sahin, 2010)
การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่มากในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ขนาดของงานที่กระทาต่อวัตถุ กฎการอนุรักษ์พลังงาน กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมสาหรับการชนในแบบต่างๆ
ซึ่ ง ความเข้ า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นนี้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความเข้ า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นที่ พ บในงานวิ จั ย ของ
Chandralekha Singh และ David Rosengrant (Singh and Rosengrant, 2003) ซึ่งความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนี้
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ทาให้นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหลักการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม เข้ากับหลักการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบวัตถุ และทาให้นักเรียนไม่สามารถประยุกต์ใช้เรื่องการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ของระบบวั ต ถุ ไ ปใช้ อ ธิ บ ายปรากฏการณ์ ท างฟิ สิ ก ส์ ไ ด้ นอกจากนี้ แ ล้ ว ในแบบทดสอบ ความเข้ าใจที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับโมเมนตัมและการดล(Misconception Diagnostic test in Momentum and Impulse
Using Isomorphic Problem) ที่พัฒนาโดย Nadiyah El-Haq Diyanahesa, Sentot Kusairi และ Eny
Latifah ได้ค้นพบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในลักษณะเดียวกันคือ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม กฎการอนุรั กษ์โมเมนตัมในการชนกันของวัตถุ (Diyanahesa, Kusairi
and Latifah, 2017)
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
การค้นพบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนี้ มีประโยชน์ในการนามาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือ เปลี่ยนความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนให้ถูกต้อง
และยั งช่ว ยให้ ผู้ส อนออกแบบวิธีการสอนตลอดจนใช้สื่ อการสอนที่ช่ว ยให้ นักเรียนมองเห็ นภาพได้เป็น
รู ป ธรรมมากยิ่ งขึ้ น นอกจากนี้ ความเข้า ใจที่คลาดเคลื่ อนยังสามารถนามาพัฒ นาแบบทดสอบให้ เป็ น
แบบทดสอบชนิด 2 ทาง (Two-tier Test) เพื่อที่จะทราบเหตุผลของการตอบคาถามในแต่ละข้อ ซึ่งแบบทดสอบ
ชนิด 2 ทางมีความสะดวกและรวดเร็วในการวิเคราะห์รูปแบบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสาหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีจานวนมากๆ ได้ สาหรับข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งนี้คือ การเก็บข้อมูลจากนักเรียนควรมี
การประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละครั้งเพื่อขอความร่วมมือกับนักเรียนให้ตอบแบบทดสอบด้วย
ความเข้าใจของนักเรียนจริงๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความแม่นยามากที่สุดและแจ้งกับนักเรียนว่า ข้อมูลที่
นักเรียนตอบนั้นมีความสาคัญอย่างมากในการพัฒนาการเรียนการสอนฟิสิกส์
ข้อเสนอแนะการทาวิจัยในครั้งต่อไป
ศึก ษาวิ ธีก ารจั ดการเรี ย นรู้ แ บบต่ า งๆ เพื่ อแก้ ไขความเข้ าใจที่ค ลาดเคลื่ อนเรื่อ งพลั งงานและ
โมเมนตัมที่ค้นพบจากงานวิจัยนี้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฟิสิกส์ นอกจากนี้แล้ว ควรศึกษาแบบทดสอบ
ที่ใช้ในการศึกษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่ อนในหัวข้ออื่นๆ เพื่อที่จะได้มีฐ านข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนคลอบคลุมในหลายหัวข้อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการจัดการเรียนการสอนวิชา
ฟิสิกส์
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ศฟ.) สานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) ที่ได้ให้ทุนสนับสนุนในการทาวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณภาควิชาฟิสิกส์
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่สนับสนุน สถานที่
และวัสดุอุปกรณ์ในการทาวิจัยในครั้งนี้
…………………………………………………………………
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