
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่9 

เร่ือง : เวกเตอร์ของแรง                                                                                            ระยะเวลา 2 คาบเรียน (50 นาที)                                                                      
หน่วยการเรียนรู้ : แรงและการเคล่ือนท่ี                                                                             ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                                     รายวชิา วทิยาศาสตร์ 2 รหสัวชิา ว31102 
อาจารยช์ลธิชา เก็นซ์ 
     
สาระส าคัญ (Overview / Annotation) 
  แรง เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมประจ าวนัเกือบทุกอยา่งของมนุษย ์การท่ีมนุษยเ์คล่ือนยา้ยวตัถุต่างๆ  
จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงก็ตอ้งใชแ้รงฉุด แรงลาก นอกจากแรงจะมีขนาดแลว้ แรงยงัมีทิศทางอีกดว้ย การออกแรง
แต่ละคร้ังจะตอ้งมีทิศทางชดัเจนวา่ไปในทางใดเสมอ ดงันั้นแรงจึงเป็นปริมาณท่ีมีทั้งขนาดและทิศทาง เรียกวา่ 
ปริมาณเวกเตอร์ 
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาข้ันพืน้ฐาน (Local / National Standards) 
  มาตรฐาน  ว 4.1    เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า  แรงโนม้ถ่วง  และแรงนิวเคลียร์  มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งถูกตอ้งและมีคุณธรรม 
       มาตรฐาน ว 4.2    เขา้ใจลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวตัถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน 
     มาตรฐาน ว 4.1 ขอ้ 1. อภิปราย และอธิบายไดว้า่แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ท าการทดลองหาแรงลพัธ์ของ 
แรงหลายแรงท่ีกระท าต่อวตัถุในระนาบเดียวกนั 

      ขอ้2. ส ารวจตรวจสอบ และอธิบายวา่แรงลพัธ์มีผลท าใหว้ตัถุมีความเร่งในทิศเดียว 
กบัแรงลพัธ์นั้น 
จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 
ด้านความรู้  (K =  Knowledge)  

1. อธิบายและเขียนเวกเตอร์ของแรงได ้
2. สรุปผลของแรงลพัธ์ต่อการเคล่ือนท่ีของวตัถุได ้
3. อธิบายวธีิการหาแรงลพัธ์ของแรงหลายแรงได้ 

 ด้านทกัษะ / กระบวนการ (P  =  Practice)  
1. ท าการทดลองผลของแรงลพัธ์ต่อการเคล่ือนท่ีของวตัถุได ้

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A  =  Attitude ) เพื่อให้นกัเรียน 

1.  มีความสนใจใฝ่รู้     2.  กลา้แสดงออก 3.  มีความรับผดิชอบ   4.  มีระเบียบวนิยั 
 
 
 



สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ (Content) 
  แรงจดัเป็นปริมาณเวกเตอร์ เพราะมีทั้งขนาดและทิศทาง หน่วยของแรงในระบบเอสไอ คือ นิวตนั (N) 
เน่ืองจากแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ สัญลกัษณ์ท่ีเขียนแทนแรง คือ 
เวกเตอร์ของแรง ปริมาณในทางฟิสิกส์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1. ปริมาณสเกลาร์ (scalar quantity) คือ ปริมาณท่ีบอกแต่ขนาดอยา่งเดียวก็ไดค้วามหมายท่ีสมบูรณ์ โดย
ไม่ตอ้งบอกทิศทาง เช่น เวลา ระยะทาง มวล พลงังาน งาน ปริมาตร ฯลฯ  
  2. ปริมาณเวกเตอร์ (vector quantity) คือ ปริมาณท่ีตอ้งการบอกทั้งขนาดและทิศทางจึงจะไดค้วามหมายท่ี
สมบูรณ์ เช่น แรง ความเร็ว ความเร่ง น ้าหนกั ฯลฯ 
การเขียนเวกเตอร์ของแรง 
  1. สัญลกัษณ์ของปริมาณเวกเตอร์ การแสดงขนาดและทิศทางของปริมาณเวกเตอร์จะใชลู้กศรแทน โดย
ขนาดของปริมาณเวกเตอร์แทนดว้ยความยาวของลูกศรและทิศทางของปริมาณเวกเตอร์แทนดว้ยทิศทางของหวั
ลูกศร สัญลกัษณ์ของปริมาณเวกเตอร์ ใชต้วัอกัษรมีลูกศรคร่ึงบนช้ีจากซา้ยไปขวาแสดงปริมาณเวกเตอร์ ดงัรูป 

 
จากรูป เวกเตอร์ A มีขนาด 4 หน่วย ไปทางทิศตะวนัออก 

เวกเตอร์ B มีขนาด 3 หน่วย ไปทางทิศใต ้
  2. เวกเตอร์ทีเ่ท่ากัน เวกเตอร์ 2 เวกเตอร์จะเท่ากนัก็ต่อเม่ือมีขนาดเท่ากนัและทิศทางไปทางเดียวกนั ดงัรูป 

 
จากรูป เวกเตอร์ A เท่ากบั เวกเตอร์ B เขียนเป็นสัญลกัษณ์ คือ  

เวกเตอร์ C เท่ากบั เวกเตอร์ D เขียนเป็นสัญลกัษณ์ คือ  
  3. เวกเตอร์ตรงข้ามกนั เวกเตอร์ 2 เวกเตอร์จะตรงขา้มกนัก็ต่อเม่ือ เวกเตอร์ทั้งสองมีขนาดเท่ากนั แต่มีทิศ
ทางตรงขา้มกนั ดงัรูป 

                                                       
                  จากรูป เวกเตอร์ A ตรงขา้มกบัเวกเตอร์ B เขียนเป็นสัญลกัษณ์ ไดว้า่ หรือ  

                              เวกเตอร์ C ตรงขา้มกบัเวกเตอร์ D เขียนเป็นสัญลกัษณ์ ไดว้า่ หรือ  
ข้อควรทราบ ในการหาผลลพัธ์ของปริมาณเวกเตอร์ ท าไดโ้ดยอาศยัวธีิการทางเวกเตอร์ ซ่ึงตอ้งหาผลลพัธ์ทั้งขนาด
และทิศทาง 



การหาผลลพัธ์ของแรงหลายแรง 
  การรวมแรงซ่ึงมีหลายแรงเพื่อจะหาแรงลพัธ์เพียงแรงเดียว นิยมใชส้ัญลกัษณ์ เรียกวา่ (ซิกมา) แทน เพื่อ

รวมผลบวกท่ีมีแรงหลายๆ ค่า เช่น กระท าพร้อม ๆ กนัท่ีจุดเดียว ดงัน้ี 

 
เขียนแทนผลบวกดว้ยสัญลกัษณ์จะไดว้า่ 

 
  การรวมแรง คือ การหาค่าแรงลพัธ์ ( ) ของแรงยอ่ยทั้งหมด มีวธีิการหาเหมือนกนักบัเวกเตอร์ลพัธ์ 
เพราะแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ ซ่ึงอาจสรุปวธีิการหาแรงลพัธ์ไดด้งัน้ี 
  1. โดยวธีิการวาดรูปแบบหางต่อหัว การหาแรงลพัธ์ดว้ยวธีิการน้ีท าไดโ้ดยน าหางของแรงท่ีสองไปต่อกบั
หวัลูกศรของแรงแรกและน าหางของแรงท่ีสามไปต่อกบัหวัของแรงท่ีสอง ท าเช่นน้ีไปเร่ือยๆ จนครบทุกแรง แรง
ลพัธ์ท่ีได ้คือ แรงท่ีลากจากหางของแรงแรกไปยงัหวัของแรงสุดทา้ย ดงัรูป 

 
2. โดยวธีิการค านวณ ใชห้าแรงลพัธ์ของแรงยอ่ยท่ีมี 2 แรง 
  1) แรงสองแรงไปในทางเดียวกนั แรงลพัธ์มีขนาดเท่ากบัผลบวกของแรงทั้งสอง ส่วนทิศทางของแรงลพัธ์
ไปทิศทางเดียวกบัแรงทั้งสอง ดงัรูป  

                                                    
รูปแสดงการหาแรงลพัธ์ของแรงยอ่ย 2 แรง ซ่ึงมีทิศทางไปทางเดียวกนั 



2) แรงสองแรงสวนทางกนั แรงลพัธ์มีขนาดเท่ากบัผลต่างของแรงทั้งสอง ทิศทางของแรงลพัธ์ไปทางแรงท่ีมีขนาด
มาก ดงัรูป  

                                                   
                                           รูปแสดงการหาแรงลพัธ์ของแรงยอ่ย 2 แรง ซ่ึงมีทิศทางตรงขา้มกนั 
ผลของแรงลพัธ์ต่อการเคลือ่นทีข่องวตัถุ 
  วตัถุต่างๆ เม่ือมีแรงมากระท า วตัถุจะมีการเปล่ียนแปลงสภาพเดิมใน 3 ลกัษณะ คือ 
  1. มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่ง 
  2. มีการเปล่ียนแปลงความเร็ว 
  3. มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างและขนาด 
  เม่ือแรงท่ีกระทบต่อวตัถุแตกต่างกนั ยอ่มท าใหผ้ลของการเปล่ียนแปลงแตกต่างกนัไปดว้ย ถา้แรงท่ีกระท า
มีค่ามาก การเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นผลของแรงนั้นยอ่มมีการเปล่ียนแปลงมากดว้ย ในชีวติประจ าวนั การท่ีวตัถุมีการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ จะเกิดจากอิทธิพลของแรง แรงท่ีพบตามธรรมชาติมีอยูม่ากมายหลายชนิด ซ่ึงก็มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของวตัถุไดแ้ตกต่างกนั 
ข้อควรทราบ 
- แรงท่ีกระท าไปในทิศทางเดียวกบัการเคล่ือนท่ี จะท าให้วตัถุมีความเร็วเพิ่มข้ึน 
- แรงท่ีกระท าไปในทิศทางตรงขา้มกบัการเคล่ือนท่ี จะท าใหว้ตัถุมีความเร็วลดลง 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 
1. น าเข้าสู่บทเรียน (10 นาท)ี 
  1.1 ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัสาธิตเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของเหรียญโดยใหน้กัเรียนโดยเหรียญข้ึนเหนือศีรษะ 
และใชค้  าถามกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดวา่ “ถา้โยนเหรียญข้ึนเหนือศีรษะ เหรียญจะมีการเคล่ือนท่ีหรือไม่ อยา่งไร 
(แนวการตอบ เหรียญมีการเคล่ือนท่ีไปดา้นบน)” 



  1.2 ครูถามต่อไปวา่ “ถา้นกัเรียนขวา้งเหรีญไปดา้นหนา้เหรียญจะมีการเคล่ือนท่ีอยา่งไร (แนวการตอบ 
เหรียญเคล่ือนท่ีไปทางดา้นหนา้)” 
  1.3 ครูกล่าววา่ “การท่ีนกัเรียนโยน ขวา้ง ปาเหรียญหรือส่ิงของต่างๆ ออกไปนั้นมีแรงเขา้มาเก่ียวขอ้งเสมอ 
นอกจากจะมีแรงแลว้นกัเรียนคิดวา่มีอะไรเขา้มาเก่ียวขอ้งอีกหรือไม่ (แนวการตอบ มี ทิศทาง ความเร็ว ขนาดของ
แรง เป็นตน้)” 
2. ขั้นด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอน (30 นาท)ี 
  2.1 ครูส่งของใหน้กัเรียนท่ีอยูท่างดา้นซา้ยมือ แลว้ถามนกัเรียนวา่ “ครูออกแรงไปทางใด (แนวการตอบ 
ออกแรงไปทางดา้นซา้ยมือ)” 
  2.2 ครูใหน้กัเรียนคนแรกส่งของต่อไปทางใดก็ได ้แลว้ถามนกัเรียนวา่ “เพื่อนส่งของไปทางใด (แนวการ
ตอบ ตามทิศทางท่ีนกัเรียนส่ง) 
  2.3 ครูอธิบาย “การท่ีมนุษยเ์คล่ือนยา้ยวตัถุต่างๆ จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงก็ตอ้งใชแ้รงฉุด แรงลาก 
นอกจากแรงจะมีขนาดแลว้ แรงยงัมีทิศทางอีกดว้ย การออกแรงแต่ละคร้ังจะตอ้งมีทิศทางชดัเจนวา่ไปในทางใด
เสมอ ดงันั้นแรงจึงเป็นปริมาณท่ีมีทั้งขนาดและทิศทาง เรียกวา่ ปริมาณเวกเตอร์” 
  2.4 ครูอธิบายต่อไปเก่ียว “การเขียนเวกเตอร์ของแรง สัญลกัษณ์ของปริมาณเวกเตอร์ เวกเตอร์ท่ีเท่ากนั 
เวกเตอร์ตรงขา้มกนั การหาผลลพัธ์ของแรงหลายแรง การรวมแรง และวธีิการค านวณหาแรงลพัธ์” 
  2.5 ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัเร่ืองเวกเตอร์ของแรงท่ีกระท าต่อวตัถุ และต่อการเคล่ือนท่ีของวตัถุผลของ
แรงลพัธ์ 
3.ขั้นอภิปราย และสรุปผล (10 นาท)ี 
  3.1 ครูสรุปวา่ “แรงท าใหว้ตัถุเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ี โดยเปล่ียนจากหยดุน่ิงเป็นเคล่ือนท่ีหรือวตัถุท่ี
เคล่ือนท่ีอยูแ่ลว้เคล่ือนท่ีเร็วข้ึน ชา้ลง หรือหยดุน่ิง นอกจากน้ีแลว้แรงยงัมีทั้งขนาดและทิศทางดว้ย 
  3.2 ครูชมเชยนกัเรียนท่ีใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรม 
ส่ือการเรียนการสอน /แหล่งการเรียน รู้  ) Materials, Equipment and Resources( 

1. ใบความรู้และใบกิจกรรม เร่ืองโครงสร้างและการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 
2. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พื้นฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการ

ด ารงชีวิต  
การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment and Evaluation) 
วธีิวดัและประเมิน 
   - ท าแบบฝึกหดัในใบความรู้ 
  - ประเมินพฤติกรรมการถาม-ตอบ 

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
  - บนัทึกคะแนนการถาม-ตอบ 
  -  แบบฝึกหดัในใบกิจกรรม 
 
 



บันทกึหลงัการสอน 
วชิา วทิยาศาสตร์ 2   รหัสวชิา  ว31102                  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
เร่ือง  เวกเตอร์ของแรง                                                                                               ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2559 
 

1.  ผลการจดัการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วธีิแกไ้ข  /ขอ้เสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
                                                                      ลงช่ือ………………………………ครูผูส้อน 

อาจารยช์ลธิชา เก็นซ์                                                             
วนัท่ี…………../……………./…………                                                                                                                                                                                                               

 


