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มาตรฐานการเรียนรู ้ 

มาตรฐาน ว 5.1 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานกบัการดารงชีวิต การเปลี;ยนรูปพลงังาน ปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างสารและพลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวิตและสิ;งแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบ เสาะหาความรู้ 

สื;อสารสิ;งที;เรียนรู้และนาความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

ตวัชีBวดั  

อธิบายงาน พลงังานจลน์ พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง กฎการอนุรักษพ์ลงังาน และความสัมพนัธ์ ระหว่างปริมาณ

เหล่านีB  รวมทัBงนาความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

แนวความคิดหลกั  

พลงังานศกัยย์ืดหยุน่(Elastic Potential Energy) คือ พลงังานที;เกี;ยวขอ้งกบัการอดัตวัหรือยืดตวัของ วตัถุที;มี

ความยืดหยุน่ เช่น สปริง โดยพลงังานศกัยย์ดืหยุ่นมีค่าเท่ากบังานของแรงดึงหรือแรงกดสปริง มี  

 

= 1 kS2 เมื;อระยะยดืหรือหดของสปริงมีค่ามากจะส่งผลให้พลงังานศกัยย์ืดหยุน่ของสปริง 2  

มีค่ามาก และเมื;อระยะยืดหรือหดของสปริงมีค่านอ้ยจะส่งผลให้พลงังานศกัยย์ืดหยุ่นของสปริงมีค่านอ้ย  

สาระการเรียนรู/้ เนืBอหา  

เมื;อออกแรงดึงสปริง(วตัถุที;มีความยืดหยุ่น)ให้ยืดออกจากตาแหน่งเริ;มตน้ จะมีแรงจากสปริงดึงมือ การออก

แรงอดัสปริงให้หดเขา้จากตาแหน่งเริ;มตน้ ก็จะมีแรงจากสปริงดนัมือ โดยแรงที่สปริงดึงหรือดนัมือ ทาให้

สปริงเคลื;อนที;กลบัสู่ตาแหน่งเริ;มตน้ เรียกตาแหน่งเริ;มตน้นีBว่า ตาแหน่งสมดุล  



โดยขนาดของแรงที;ใชด้ึงสปริง(F)จะแปรผนัตรงกบัระยะยืด(s)จากตาแหน่งสมดลุของสปริง a  

(1) สมการ (1) ยงัคงเป็นจริงในกรณีที; F เป็นขนาดของแรงที;ใชด้นัสปริงและ s เป็นระยะที;สปริงหด  

ตวัจากตาแหน่งสมดุล (Equilibrium Position) สอดคลอ้งกบั  

ค่า k ในสมการ (1) เป็นค่าคงตวั เรียกว่า ค่าคงตวัสปริง (Spring Constant) ซึงหมายถึง แรง ที;ทาให้สปริงยืด

หรือหดต่อความยาวหนึ;งหน่วย และมีหน่วย นิวตนัต่อเมตร (N/m) ค่าคงตวัสปริงของสปริง แต่ละอนัจะไม่

เท่ากนัข้นึอยู่กบัความแข็งของสปริง โดยถา้สปริงมีความแข็งมากก็จะมีค่า k มาก โดยค่า k หาไดจ้าก ความ

ชนั (Slope) ของกราฟระหว่าง F กบั S ซึ;งเป็นกราฟเส้นตรง (Linear Graph)  

สมการเป็น E  

p  

 

กฏของฮุค (Hooke's Law) กล่าวไวว้่า ระยะยืด  

ของวตัถุจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัแรงที;ใชย้ึดวตัถุน้นั โดยวตัถุจะยืดไดไ้ม่เกนิ จุดจากดัของสัดส่วน ถา้หาก  

วตัถุยืดเกนิไปจากจุดนีBกจ็ะเขา้สู่ ขีดจากดัสภาพยืดหยุน่ วตัถุนัBนจะหยุดการยืดหยุน่และไม่สามารถคืนสู่  

 วตัถุ โดยเมื;อมีแรงโนม้ถ่วงมากระทาต่อวตัถุที;อยู่สูงจากระดบัอา้งอิง จะเกิดพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง 

(gravitational potential energy)  

ประโยชนข์องพลงังานศกัยย์ดืหยุ่น  

ตวัอย่างของการศึกษาประโยชน์ของพลงังานศกัยย์ืดหยุน่ คือ ระบบกนัสะเทือนในยานพาหนะ เช่น 

รถจกัรยานยนต ์มีหนา้ที;หลกั คือ ลดการสั;นสะเทือนที;เกิดจากการเคลื;อนที;ของลอ้ไปบนพืBนผิวที;ขรุขระ 

โดยมีขดลวดสปริงเป็นตวัรับนา้หนกัและแรงกระแทกที;เกดิขึBนดงัภาพ 2 ขดลวดสปริงจะอยู่ระหว่างตวัรถ 

กบัลอ้รถ เมื;อรถจกัรยานยนตเ์คลื;อนที; ขดลวดสปริงจะยุบและยืดตวั ส่งผลให้เคลื;อนที;ขึBนลงไดใ้นแนวดิ;ง 

ทาให้ลดการสั;นของรถได ้และการสั;นของลอ้ถูกส่งถ่ายไปยงัตวัรถนอ้ยกว่าที;ลอ้สั;นจริง จึงทาให้ผูโ้ดยสาร  

 ศกัยย์ืดหยุน่ โดยเรียกผลรวมของพลงังานจลน์และพลงังานศกัยนี์Bว่า พลงังานกล (mechanical energy) 

และสัมภาระไดร้ับแรงสะเทือนจากลอ้ลดลง นอกจากนีBยงัประโยชนข์องพลงังานศกัยย์ดืหยุ่นอยู่ในอุปกรณ ์

อื;นๆ เช่น ปากกาเขยีนหนงัสือ รองเทา้กีฬา ธนู หนงัสติYก หรืออาวุธปืน เป็นตน้  



ภาพ 2 ระบบกนัสะเทือนในยานพาหนะ  

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้

1. ดา้นความรู้ (Knowlegde) : เพื;อให้นกัเรียนสามารถ  

1.1 อธิบายความหมายของพลงังานศกัยย์ืดหยุ่นได ้

1.2 อธิบายประโยชน์ของพลงังานศกัยย์ืดหยุ่นในชีวิตประจาวนัได ้ 

2. ดา้นทกัษะกระบวนการ (Process) : เพื;อให้นกัเรียนสามารถ  

2.1 ทาการทดลองไดถู้กตอ้งโดยดจูากผลการทดลอง  

2.2 คานวณหาค่าของพลงังานศกัยย์ดืหยุ่นไดถู้กตอ้ง  

3. ดา้นคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(Attitude) : เพื;อให้นกัเรียน  

3.1 มีวินยัในการเรียนโดยดูจากพฤตกรรมของนกัเรียนดงันีB  1) ไม่คุยเล่นระหว่างเรียน  

2) ไม่เล่นโทรศพัทมื์อถือขณะเรียน 3.3 มีความใฝ่เรียนรู้ในการเรียน  

1) มีอุปกรณก์ารเรียน 

2) มีส่วนร่วมในชัBนเรียน 

3) เขา้ชัBนเรียนและส่งงานตรงเวลา  

สื;อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู ้ 

1. Power Point เรื;อง พลงังานของสปริง 

2. ชุดกิจกรรมการทดลอง เรื;อง พลงังานของสปริง  

3. หนงัสือเรียนรายวิชาพืBนฐาน การเคลื;อนที;และแรงในธรรมชาติ 4. ใบความรู้ เรื;อง พลงังานศกัยย์ืดหยุน่  



 

ชิBนงาน/ หลกัฐานการเรียนรูข้องผูเ้รียน  

1. ใบกิจกรรมการทดลอง เรื;อง พลงังานของสปริง 2. สมุดจดบนัทึก 

3. ใบงาน เรื;อง พลงังานศกัยย์ืดหยุ่น  

กิจกรรมการเรียนการสอน  

รูปแบบการสอน: รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้5E  

กระบวนการจดัการเรียนรู ้

ขัBนที; 1 ขัBนสร้างความสนใจ (Engagement) (10นาที)  

ทกัษะกระบวนการที;ใช ้: การสังเกต การลงขอ้วินิจฉัยและลงขอ้สรุป การพยากรณ ์ 

1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียน โดยให้นกัเรียนดกูารยิงธนูจากวีดิทศัน์ในโปรแกรม Power Point แลว้

ถามนกัเรียนว่า การยิงธนู เกิดงานขึBนหรือไม่ เพราะเหตุใด  

2. จากขอ้ 1 เมื;อสายธนูเกิดการยดืหรือหด จะเกดิพลงังานที;เรียกว่า พลงังานศกัยย์ืดหยุน่ ครูถาม นกัเรียนว่า 

ถา้เปลี;ยนให้นกัเรียนยิงธนูโดยออกแรงดึงธนูมากขึBน ระยะยืดของสายธนูจะเท่ากนัหรือไม่ อย่างไร  

3. ครูสร้างสถานการณ์ที;เกี;ยวขอ้งกบัพลงังานศกัยย์ดืหยุ่น โดยให้นกัเรียนสังเกตรูปการกระโดด บนัจีBจมัป์

ในโปรแกรม Power Point ดงัรูป  

รูปที; 2 การกระโดดบนัจีBจมัป์ที;ภาพซ้ายจะมีมวลมากกว่าภาพขวา 

4. นกัเรียนดูภาพดา้นซ้ายมีมวลมากกว่าดา้นขวา และมีพลงังานศกัยย์ดืหยุ่นมากกว่าดา้นขวา  

พลงังานศกัยย์ืดหยุน่ที;ต่างกนันีBนกัเรียนคดิว่าน่าจะมีผลมาจากสิ;งใด 

5. ให้นกัเรียนร่วมกนัสรุปความคิดเห็นและตอบคาถามของครู  



 

ขัBนที; 2 ขัBนสารวจและคน้หา (Exploration) (30 นาที) 

ทกัษะกระบวนการที;ใช ้: การตัBงสมมติฐาน การกาหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ การกาหนดและ  

ควบคุมตวัแปร การทดลอง 

1. นกัเรียนทาการศึกษา เพื;อให้ไดข้อ้สรุปว่า พลงังานศกัยย์ดืหยุ่นเกิดขึBนไดอ้ย่างไรจากการทาการ  

ทดลองที; 2 เรื;อง พลงังานของสปริง 

2. นกัเรียนปฏิบตักิารทดลอง โดยมีครูเป็นผูอ้านวยความสะดวก คอยให้คาแนะนาเมื;อนกัเรียนเกิด  

ปัญหาหรือขอ้สงสัย 

3. นกัเรียนศึกษาขอ้มูลเกี;ยวกบัเรื;องที;เรียน โดยศึกษาจาก หนงัสือเรียน  

ขัBนที; 3 ขัBนอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) (35 นาที) ทกัษะกระบวนการที;ใช ้: ทกัษะการแปร

ความหมายจากขอ้มูลและลงขอ้สรุป  

1. นกัเรียนนาเสนอผลการทดลองจากขัBนที; 2 ในรูปตาราง กราฟ และตอบคาถามหลงัการทดลอง จากแบบ

บนัทึกผลการทดลอง  



2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายผลการทดลองร่วมกนั โดยครูสุ่มกลุ่มของนกัเรียนออกมานาเสนอ 2 กลุ่ม 

จากนัBนตวัแทนกลุ่มนาเสนอหนา้ชัBนเรียน ครูคอยเป็นผูใ้ห้คาแนะนาและเป็นผูค้วบคุมสถานการณ์ รวมทัBง

นาเสนอผลการทดลองและสรุปผลการทดลองเมื;อนกัเรียนที;นาเสนอยงัอภิปรายไม่ถูกตอ้ง ดงันีB   

2.1 จุดประสงคก์ารทดลอง เพื;ออธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะที;สปริงยืดออกกบัแรงดึงสปริง  

2.2 สมมติฐานการทดลอง 

ถา้ระยะยืดของสปริงมีค่ามาก ดงันัBนขนาดแรงดึงสปริงจะมีค่ามากตามระยะยดืของสปริง  

2.3 ตวัแปรการทดลอง 

1) ตวัแปรตน้ ระยะที;สปริงยดืออก  

2) ตวัแปรตาม ขนาดของแรงดึง 

3) ตวัแปรควบคุม ความแข็งของสปริง  

 

2.4 บนัทึกผลการทดลอง  

ระยะที;สปริงยืดออก (เซนติเมตร)  ขนาดของแรงดึง (นิวตนั)  
 

1  
1.85  

 

2  
2.65  

3  4.00  
 

4  
5.00  

5  6.25  

กราฟระหวา่งขนาดของแรงดึงกบัระยะที;สปริงยืดออก  



 

2 2 สรุปผลการทดลอง  

ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการทากจิกรรม ตามจดุประสงคก์ารทดลอง โดยนกัเรียนออกมา นาเสนอ

หนา้ชัBนเรียนพร้อมตอบคาถามจากเพื;อนนกัเรียน ดงันีB   

จากกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างระยะที;สปริงยืดออกกบัขนาดของแรงดึง พบว่ากราฟมี ลกัษณะเป็น

กราฟเส้นตรง เมื;อระยะที;สปริงยดืออกมีค่ามากขึBน จะส่งผลให้ขนาดของแรงดึงมีค่ามากขึBน แต่ กราฟอาจมี

การคลาดเคลื;อนของขอ้มูลไปบา้งจึงทาให้เส้นตรงไม่ผ่านจุดของขอ้มูลทุกจุดทัBงนีBอาจเนื;องจาก การอ่าน

ค่าแรงที;คลาดเคลื;อนของผูท้าการทดลอง ความละเอียดของเครื;องมือวดัไม่เหมาะสม เป็นตน้  

ตารางแสดงการวดัและประเมินผล  

สิ;งที;ตอ้งการวดั/ 

ประเมินผล  

ผว◌ู้ ด ั/ 

ประเมินผล  
วิธีวดั/ประเมินผล  

เครื;องมือวดั/ 

ประเมินผล  
เกณฑก์าร ประเมินผล  

ดา้นความรู ้(k) 

1. อธิบายความหมาย 

ของพลงังานศกัย ์

ยืดหยุ่นได ้

2. อธิบายประโยชน์

ของ พลงังานศกัย์

ยืดหยุ่นใน ชีวิตประจา

วนัได ้ 

ครู  

ตรวจใบงานที; 1.2 

เรื;อง พลงังานศกัย ์

ยืดหยุ่น  

 

- แบบประเมิน 

จุดประสงคก์าร

เรียนรู ้ดา้นความรู ้ 

นกัเรียนไดค้ะแนน ใบงาน

ตัBงแต่ 2 คะแนนขึBนไปจึง ถือ

ว่าผ่าน  

ดา้นกระบวนการ (P) 

1. ทาการทดลองได ้
ครู  

- ขอ้ที; 1 ตรวจสมุด 

กิจกรรมการทดลอง 

- แบบประเมิน 

จุดประสงคก์าร

นกัเรียนไดค้ะแนน ในใบ

บนัทึกผลการ ทดลองและ

แสดง วิธีทาในใบงานได ้



ถูกตอ้งโดยดจูากผล

การ ทดลอง  

2. คานวณหาค่าของ 

พลงังานศกัยย์ืดหยุน่

ได ้ถูกตอ้ง  

เรื;อง พลงังานของ 

สปริง  

- ขอ้ที; 2 ตรวจใบ 

งานที; 1.2 พลงังาน 

ศกัยย์ืดหยุน่  

เรียนรู้ ดา้นทกัษะ 

กระบวนการ  

- แบบประเมิน 

จุดประสงคก์าร

เรียนรู ้ดา้นความรู ้ 

ถูกตอ้งตัBงแต่ 3 คะแนนขึBน

ไปจึง ถือว่าผ่าน  

ดา้นคณุลกัษณะ (A)  

- มีวินยั 

- ใฝ่เรียนรู้  

ครู  

 

- การสังเกต 

พฤติกรรมของ 

นกัเรียน  

- แบบประเมิน 

คุณลกัษณะอนัพึง 

ประสงค ์ 

นกัเรียนไดค้ะแนน 3 

คะแนนขึBนไป จึง ถือว่าผ่าน

เกณฑ ์ 

แบบประเมินจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ดา้นความรู ้(K)  

 

คะแนน  

 

เกณฑก์ารให้คะแนน  

3  ความถูกตอ้ง 90 % ขึBนไปของคะแนนทัBงหมด  

2  ความถูกตอ้ง 70-89% ของคะแนนทัBงหมด  

1  ความถูกตอ้ง 30-69% ของคะแนนทัBงหมด  
 

0  

 

ความถูกตอ้งนอ้ยกว่า 30% ของคะแนนทัBงหมด  

ดา้นทกัษะกระบวนการ (Process)  

เกณฑก์ารให้คะแนนสมุดบนัทึกผลการทดลองและแบบฝึกหัด คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

คะแนน  เกณฑก์ารให้คะแนน  

5  

 

บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งมากกวา่ร้อยละ 90  

4  บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งร้อยละ 71-90  

 

3  
บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งร้อยละ 51-70  



2  

 

บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งร้อยละ 31-50  

1  บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งร้อยละ 10-30  
 

0  
บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งนอ้ยกว่าร้อยละ 10  
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