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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9                                                             เร่ือง ขนาดและทิศทางของแรง 
ภาคเรียนท่ี 1/2551                                                                        เวลา 2 คาบ 
วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (ว33101)                                               สัปดาหท่ี 6 วันท่ี 14-16 ก.ค. 51 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3                                                                     หอง 3/3 , 3/4 
นิสิตฝกสอน นางสาวประภาวดี   คําดอนหัน                               อาจารยนิเทศ อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ 

 

 
มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ว 4.2 :  เขาใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

  
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตและพัฒนานักเรียนใหมีความรู ความสามารถทางดานวิทยาศาสตร 
 2. ใหนกัเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยใชกระบวนการทางดานวิทยาศาสตร 
 3. สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนคิดคนวิจัย เพื่อพฒันาคุณภาพทางการศึกษาและเผยแพรองค
ความรูใหกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
  
คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน 
 1. นักเรียนมีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหาการจัดการอยางเปนระบบรูวิธีการ
แสวงหาความรูเพิ่มเติมจากส่ือ และแหลงการศึกษาตางๆ 
 2. นักเรียนมีความรู และมีทักษะพื้นฐานดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม
เพียงพอตอการแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง หรือศึกษาตอในระดับอุดมศึกษารวมท้ังรูจกัเลือกใช
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม และตระหนักถึงความสําคัญของการรักษา
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ผังความคิด  เรื่องแรงที่กระทําตอวัตถุ (ขนาดและทิศทางของแรง) 
 

 

ขนาดและทิศทางของแรง 

การรวมเวกเตอร 

แบบหางตอหัว สรางสี่เหลี่ยมดานขนาน 
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สาระพื้นฐาน 
 สาระท่ี  4  แรงและการเคล่ือนที่ 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว 4.2 :  เขาใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

สังเกตการณเคล่ือนท่ีแบบตางๆ ในชีวิตประจําวนั  และอธิบายผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุและ
ลักษณะการเคล่ือนท่ีรวมท้ังการนําไปใชประโยชน 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
  1)  ทดลองและอธิบายไดวา แรงเปนปริมาณเวกเตอร 

2)  ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธของแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุในระนาบเดียวกัน 
 
สาระการเรียนรู 

แรง  (force) เปนปริมาณทางฟสิกส  หมายถึง  ส่ิงท่ีสามารถทําใหวัตถุท่ีหยุดนิ่งเคล่ือนท่ีได  (ตอง
ออกแรงมากพอท่ีจะเอาชนะความฝดหรือแรงเสียดทานท่ีทําใหวัตถุอยูนิ่ง) หรือทําใหวัตถุท่ีกําลังเคล่ือนท่ีมี
ความเร็วเพิ่มข้ึนหรือชาลง  แรงอาจเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ีของวัตถุได  แรงเปนปริมาณท่ีมีท้ังขนาดและ
ทิศทาง  แรงจึงจัดเปนปริมาณเวกเตอร  ดังนั้นการรวมแรงจึงตองรวมแบบเวกเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
                ออกแรงดันประตู                    ออกแรงยกจักรยาน                     แรงลมชวยใหเลนวินดเซอรฟ 

ภาพประกอบท่ี  1 
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ขนาดและทิศทางของแรง 
 การวัดขนาดของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ  ทําไดโดยใชเคร่ืองช่ังสปริงวัดแรงดึง  และใชตราช่ังธรรมดา
วัดแรงกด หนวยท่ีใชวัดแรงคือ  นิวตัน (newton ใชตัวยอ N) เพ่ือเปนเกียรติแก เซอรไอแซค  นิวตัน  (Sir  
Isaac  Newton)  ท่ีศึกษาเร่ืองของแรง 
 หลักการทํางานของเครื่องช่ังสปริง  อยูท่ีลวดสปริงภายในเครื่องช่ัง  ท่ีจะยืดออกเม่ือแขวนวัตถุไว
กับเคร่ืองช่ังสปริง  หรือเม่ืออกแรงดึงขอเกี่ยวที่แขวนวัตถุ  ลวดสปริงในเครื่องช่ังก็จะยืดออกเชนเดียวกัน  
ดังนั้นเม่ือออกแรงดึงขอเกี่ยวท่ีแขวนสปริงเพิ่มข้ึน  หรือเพ่ิมจํานวนกอนวัตถุใหมากข้ึน  ลวดสปริงจะยืด
ออกมากข้ึน  เข็มชี้ท่ีบอกขนาดแรงที่ติดอยูกลางเคร่ืองช่ังจะเปลี่ยนแปลงไปตามแรงดึงหรือกอนน้ําหนักท่ี
เปล่ียนแปลง 
 
การรวมเวกเตอร 
 การรวมแรงหรือการหาแรงลัพธจะตองรวมแบบเวกเตอร  โดยมีวิธีการ ดังนี ้

1. การวาดรูป  แยกเปน  2  กรณีดังนี้ 

1.1  เม่ือเวกเตอรอยูในแนวเดียวกัน  มี 2 ลักษณะ  คือ  เวกเตอรมีทิศทางเดียวกัน  และเวกเตอรมี
ทิศทางตรงกันขาม  หรือสวนทางกัน  เราสามารถหาเวกเตอรลัพธไดโดยการนําเวกเตอรตัวแรกไปตอหาง
เวกเตอรตัวถัดไป  แลวลากเสนจากจดุเร่ิมตนของเวกเตอรตัวแรกไปยงัจุดสุดทายของอีกเวกเตอรหนึ่ง หรือ
นําหางของอีกเวกเตอรหนึ่งมาตอกับหวัของเวกเตอรแรก  แลวลากเสนจากจดุเร่ิมตนของเวกเตอรแรกไปยัง
จุดสุดทายของอีกเวกเตอรหนึ่ง  เวกเตอรท่ีไดนี้เรียกวา  เวกเตอรลัพธ  (Resultant Vector) 
  
ตัวอยางท่ี 1  เวกเตอร   มีขนาด 2 หนวย  เวกเตอร   มีขนาด 3 หนวย  มีทิศทางเดียวกัน จงหาเวกเตอร  A
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1.2  เม่ือเวกเตอรทํามุมกันหลายมุม  
การหาเวกเตอรลัพธในกรณนีี้ทําไดโดยการตอกันของเวกเตอรยอยตางๆ  โดยนําหางของเวกเตอร

หนึ่งมาตอกับหัวของอีกเวกเตอรหนึ่ง  ใหมีทิศทางขนานกับเวกเตอรเดิม และมีขนาดเทากับเวกเตอรเดิม  ทํา
เชนนี้เร่ือยไปจนหมดทุกเวกเตอร  เวกเตอรลัพธ  คือ  เวกเตอรท่ีลากเสนตรงจากจุดเร่ิมตนของเวกเตอรแรก
ไปยังจดุสุดทายของเวกเตอรหลังสุด  คือ  หัวลูกศรของเวกเตอรสุดทาย วิธีนี้เรียกวา วิธีรูปหลายเหลี่ยมของ
เวกเตอร  หรือ  หางตอหวั   
ตัวอยางท่ี 2 
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 = เวกเตอรลัพธ 

การหาเวกเตอรลัพธโดยวิธีการเขียนรูปแบบหางตอหัว  มีข้ันตอนดังนี ้  
1.  เขียนลูกศรแทนเวกเตอรลัพธแรกตามขนาดและทิศทางของเวกเตอรนั้น 
2.  เขียนเวกเตอรท่ี 2  โดยใหหางของเวกเตอรตอกับหัวลูกศรของเวกเตอรแรก  โดยใหมีขนาดและ

ทิศทางเดิม 
3.  เขียนเวกเตอรท่ี 3,  4,  5…  โดยใหหางของเวกเตอรตอกับหวัลูกศรของเวกเตอร  ตามลําดับ  

และมีขนาดและทิศทางเดิม 
4.  ลากเสนตรงจากจุดเร่ิมตน  คือ  หางของเวกเตอรแรกไปยังจดุสุดทาย  คือหัวลูกศรของเวกเตอร

หลังสุด  เสนตรงท่ีลากข้ึนนีจ้ะแทนท้ังขนาดและทิศทางของเวกเตอรลัพธ  
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2.  การสรางส่ีเหล่ียมดานขนาน 
 ถามีเวกเตอร 2 เวกเตอรใดๆ ในระนาบ  อาจหาผลรวมไดโดยใชหางของเวกเตอรตอกนั แลวตอ
ดานท่ีเหลือใหเปนส่ีเหล่ียมดานขนาน  หาเวกเตอรลัพธโดยลากเสนทแยงมุมท่ีลากจากจุดหางของเวกเตอร
ท้ังสองไปยังมุมตรงขาม  เสนทแยงมุมน้ีจะเปนเวกเตอรลัพธ  ( ) R

v

ตัวอยางท่ี 3   
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3.  การลบเวกเตอร 
 การลบเวกเตอรเปนเร่ืองหนึง่ท่ีชวยใหทราบถึงการเปล่ียนแปลงจากเวกเตอรหนึ่งไปสูอีกเวกเตเอร
หนึ่ง  มีเวกเตอรอ่ืนใดท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง  การกลับทิศทางของเวกเตอรจะทําใหเวกเตอรนัน้มีคา
เปนลบ  ดังนัน้เวกเตอรใดมีคาเปนบวก  เม่ือกลับทิศทางเปนทิศตรงกนัขามกับทิศทางเดิม  เวกเตอรนั้นจะมี
คาเปนลบและมีขนาดเทาเดมิ  เราจึงลบเวกเตอรไดโดยใชกฎเกณฑทางคณิตศาสตร  ดังนี้  

  )( BABA
vvvv

−+=−

 ในการลบเวกเตอรจะแตกตางกับการลบเลขโดยท่ัวไป  เพราะปริมาณเวกเตอรมีท้ังขนาดและ
ทิศทาง  ดังนัน้ในการลบเวกเตอรเราตองนําทิศทางของเวกเตอรมาคิดดวย  จึงตองใชวีธีทางเรขาคณิต  ซ่ึงทํา
ไดโดยวิธีหางตอหัว  คือนําหางของเวกเตอรหนึ่งไปตอกับหัวของอีกเวกเตอรหนึ่ง  โดยใหขนาดเทาเดิม  
และมีทิศทางเดิม  คือใหความยาวเปนสัดสวนกับขนาดของเวกเตอร  ทําเชนนี้เร่ือยไป  แลวลากเสนตรงจาก
จุดเร่ิมตน  คือหางของเวกเตอรแรกไปยังจดุสุดทาย  คือหัวลูกศรของเวกเตอรสุดทาย  เสนตรงน้ีคือ  
เวกเตอรลัพธ  ( ) R

v
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ตัวอยางท่ี 4  กาํหนดใหเวกเตอร   และ  มาให  จงหาเวกเตอรลัพธของ     A
v
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วิธีทํา  เวกเตอร    =   AB
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 ดังนั้นเรากลับทิศของเวกเตอร    จะไดเวกเตอร    แลวนําหางของเวกเตอร มาตอกับหวั
ของเวกเตอร  แลวลากเสนตรงจากจุดเร่ิมตน  คือหางของเวกเตอร   มายงัจุดสุดทาย  คือหัวของ
เวกเตอร   จะไดเวกเตอรลัพธของ  
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบบ 5Es 
ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางความสนใจ 

1)   ครูทักทายนักเรียนและทบทวนบทเรียนท่ีเรียนในคาบที่แลว 
  2)   ครูกลาววาจากความรูการเคล่ือนท่ีของวัตถุทําใหนักเรียนทราบแลววาการท่ีวัตถุจะเคล่ือนท่ีไดก็
ตอเม่ือมีแรงภายนอกมากระทํา ดังนั้นจึงจะมาศึกษาวาแรงท่ีกระทําตอวัตถุนั้นเปนอยางไร เพ่ือศึกษาขนาด 
ทิศทางของแรง การรวมแรงท่ีตองพิจารณาทิศทางของแรงดวยและวิธีหาผลรวมของแรง 2 แรงโดยการเขียน
เวกเตอรแทนแรง    
ขั้นท่ี 2 ขั้นสํารวจและคนหา 

1)  ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม 9.1 การรวมแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 
 2)  ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม 9.2 การรวมแรง 
ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป   

1)  ครูอธิบายวิธีการทํากิจกรรม 9.1 และกิจกรรม 9.2 ใหนักเรียนฟงตามลําดับ 
 2)  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปผลการทํากิจกรรม 9.1 การรวมแรงท่ีกระทําตอวัตถุ  ซ่ึง
นักเรียนควรไดขอสรุปดังนี้   
 ผลรวมคาของแรงท่ีอานไดจากเคร่ืองช่ังสปริง  2  อัน  จะเทากับคาของแรงท่ีอานไดจากเคร่ืองช่ัง
สปริง 1 อัน เม่ือเคร่ืองช่ังสปริง 2 อันนั้นขนานกัน  แตถาเคร่ืองช่ังสปริง 2 อันทํามุมกัน  ผลรวมคาของแรงท่ี
อานไดจากเคร่ืองช่ังสปริง 2 อัน จะไมเทากับคาของแรงท่ีอานไดจากเครื่องช่ังสปริง  1 อัน ดังนั้นการรวม
แรงจะรวมเฉพาะขนาดของแรงไมได  ตองพิจารณาทิศทางของแรงดวย 
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 3) ครูและนักเรียนรวมอภิปรายและสรุปผลการทํากิจกรรม 9.2 การรวมแรง ซ่ึงนักเรียนควรได
ขอสรุปดังนี้   
 เม่ือมีแรง  2 แรงกระทําตอวงแหวนแลวทําใหวงแหวนอยูนิ่ง  แรง 2 แรงนั้น  จะมีขนาดเทากัน  และ
มีทิศตรงขามกัน  ถามีแรง 3 แรง  กระทําตอวงแหวน  แลวทําใหวงแหวนอยูนิ่ง  จะไดผลลัพธของแรง 2 แรง
แรกจะมีขนาดเทากับแรงท่ี 3 ในทิศตรงขาม 
 4) ครูอธิบายขนาด ทิศทางของแรงและการรวมเวกเตอร 
ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู 

1)  ครูยกตัวอยางเหตุการณใหนกัเรียนรวมกันอภิปรายวา  เม่ือมีเพื่อน 2 คน ดันโตะพรอมกัน  แต
ดันคนละทิศทาง โตะจะเคล่ือนไปทิศทางใด ทําไมจึงเปนเชนนัน้ ใหนกัเรียนอธิบายโดยเขียนเวกเตอรแทน
แรง 

 
  จากเหตุการณนี้นักเรียนควรสรุปไดวา  โตะจะเคล่ือนท่ีไปทางแรงลัพธ    ซ่ึงเปนผลรวมของ   
และ   

R
v

1F
v

2F
v

ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล 
1)  ครูใหนกัเรียนสงใบกจิกรรม  9.1 การรวมแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 
2)  ครูใหนกัเรียนสงใบกจิกรรม 9.2  การรวมแรง 
3)  ครูใหนกัเรียนทําใบงานท่ี  9  เปนการบาน 
4)  สังเกตการณมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
5)  ความต้ังใจเรียนโดยการแสดงความคิดเห็นเม่ือครูตั้งคําถาม 
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ส่ือการเรียนการสอน 
  1.   หนังสือแบบเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 
  2.   ใบความรู เร่ือง ขนาดและทิศทางของแรง 
       3.   กิจกรรมท่ี 9.1  การรวมแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 
 4.   กิจกรรมท่ี 9.2  การรวมแรง 
 5.   ใบงานท่ี 9  
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1)  สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมและการอภิปราย  ซ่ึงจะประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนขณะทําการทดลอง การนําเสนอผลการทดลอง  
 2)  คะแนนจากใบกิจกรรมท่ี 9.1  การรวมแรงที่กระทําตอวัตถุ  ใบกิจกรรมที่ 9.2  การรวมแรง        
และใบงานท่ี 9 
 3)  ประเมินความรับผิดชอบ ความกระตือรือรน ความเพียรพยายาม ความมีน้ําใจ ความซ่ือสัตยและ
ความสนใจในการตอบคําถาม ท่ีนักเรียนแสดงออกใหเห็นตลอดกระบวนการเรียนรู  รวมท้ังการตรงตอเวลา
ในการเขาช้ันเรียนและการสงงาน 
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บันทึกหลังการสอน 
 ความคิดเหน็เกี่ยวกับการสอน การสอนตามแผนน้ีเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือไม ถาไมเปนไปตาม
แผน ผูสอนไดแกปญหาอยางไร มีขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีไดเรียนรู/มีขอบกพรองอยางไร 
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        ลงช่ือ.............................................................(นิสิตปฏิบัติการสอน) 
                                   (นางสาวประภาวดี   คําดอนหัน) 
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บันทึกหลังการสอนของอาจารยนิเทศ 
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ลงช่ือ..........................................................(อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน) 
   (อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ) 

 
 
 




