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แผนการสอน 
 

เรื่อง  ไฟฟากระแสตรงและวงจรไฟฟา                                        เวลา  2  ช่ัวโมง 

หลักสูตรท่ี 2                              ชวงช้ันท่ี 4 
 
 

แนวคิดหลัก 
 แรงเคลื่อนไฟฟา คือ พลังงานของแหลงกําเนิดไฟฟาตอหนึ่งหนวยประจุไฟฟาท่ีเคลื่อนท่ีผาน
แหลงกําเนิดไฟฟา เม่ือตอแหลงกําเนิดไฟฟาใหครบวงจรกับความตานทานภายนอก จะมีกระแสไฟฟา
เกิดข้ึน แสดงวา ประจุไฟฟาเคลื่อนท่ีนําพลังงานจากแหลงกําเนิดไฟฟาไปสวนตาง ๆ ของวงจร 
พลังงานศักยไฟฟาของประจุไฟฟาจะลดลง เพราะถูกเปลี่ยนเปนพลังงานในรูปอ่ืน ๆ รวมท้ังพลังงานท่ี
ใชไปกับความตานทานภายในของแหลงกําเนิดไฟฟา 
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเรียนสามารถ 

1. บอกความหมายของแรงเคลื่อนไฟฟา วงจรไฟฟา  ความตานทานภายในและความตาง
ศักยระหวางข้ัวแบตเตอรี่ 

2. ทดลองและอธิบายเปรียบเทียบความตางศักยระหวางข้ัวแบตเตอรี่ เม่ือไมไดตอเปนวงจร
กับตัวตานทานและเม่ือตอเปนวงจรกับตัวตานทานภายนอกคาตาง ๆ  

3. นําขอมูลจากการทดลองไปเขียนกราฟระหวาง V  และ I  อธิบายความตานทานภายใน
แบตเตอรี่ 

4. นําความรูเก่ียวกับความตางศักยระหวางข้ัวแบตเตอรี่ไปประยุกตเพ่ือตรวจสอบการเลือก
แบตเตอรี่วายังใชงานไดหรือควรท้ิง 

 

ความรูพ้ืนฐาน  
 1.  กฎของโอหม 

 2.  ความตางศักย ba
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 3.  การตอวงจรอยางงาย และอธิบายดวยกฎการอนุรักษพลังงาน 

 4.  กฎการอนุรักษประจุไฟฟา 
 

ความเขาใจคลาดเคล่ือนของผูเรียน 

1. อิเล็กตรอนท่ีทําใหเกิดกระแสไฟฟามาจากการบรรจุประจุไฟฟาในแบตเตอรี่หรือเกิดจาก
เครื่องกําเนิดไฟฟาผลิตกระแสไฟฟา 

2. กระแสไฟฟาถูกเปลี่ยนเปนแสงท้ังหมดท่ีหลอดไฟเม่ือตอครบวงจร 

3. แรงเคลื่อนไฟฟาและความตางศักยมีความหมายแตกตางกัน 
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วิธีการจัดการเรียนรู : ตามกระบวนการ 5Es ดังนี ้
 

1.  ข้ันสรางความสนใจ (Engagement : E1 )  
1.1 ผูสอนตั้งคําถามวา ตัวเลข 1.5 โวลต, 9 โวลต  ท่ีปรากฎบนแบตเตอรี่มีความหมายอะไร

และบอกถึงปริมาณใด  (แรงเคลื่อนไฟฟา หมายถึง พลังงานไฟฟาท่ีใหกับประจุไฟฟาท่ี
ผานแบตเตอรี่) 

1.2 ผูสอนตั้งคําถามวาถาตองการวัดแรงเคลื่อนไฟฟาทําอยางไร  การใชโวลตมิเตอรวัด
ระหวางข้ัวแบตเตอรี่คาท่ีอานไดใชแรงเคลื่อนไฟฟาหรือไม 

1.3 ผูสอนตั้งคําถามวาพลังงานไฟฟามาจากแหลงใดในวงจรไฟฟา และสามารถนําพลังงาน
ไปใชงานในวงจรไดอยางไร 

1.4 ผูสอนเตรียมวงจรไฟฟาอยางงาย เชน แบตเตอรี่ตอกับหลอดไฟ  หรือแบตเตอรี่กับ   ตัว
ตานทาน และตั้งคําถามวา อุปกรณใดเปนแหลงใหพลังงาน อุปกรณใดเปลี่ยนแปลง
ไฟฟาเปนพลังงานรูปอ่ืน เพ่ือนําไปสูการอธิบายวาภายในแบตเตอรี่มีความตานทาน
ภายใน 

 

2. ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration : E2 )                                                                 
 จากการทดลองท่ี 16.2  ความตางศักยระหวางข้ัวแบตเตอรี่ (หนังสือเรียนสาระการเรียนรู
พ้ืนฐานและเพ่ิมเติมฟสิกส เลม 3  หนา 112)  ผูสอนใหผูเรียนทําการทดลองตามจุดประสงค เพ่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบความตางศักยของข้ัวแบตเตอรี่ และศึกษาเพ่ิมเติมโดยการคํานวณกระแสไฟฟาใน
วงจรนํามาเขียนกราฟระหวางความตางศักยระหวางข้ัวแบตเตอรี่กับกระแสไฟฟา  ตามใบกิจกรรม 
 

3.  ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation :  E3 )                                                                      
 3.1  อภิปรายและตอบคําถามตามจุดประสงคในการทดลอง 

 3.2  นําเสนอผลการศึกษาและขอสรุป 
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4.  ข้ันขยายความรู (Elaboration : E4 )                                                                                     
 4.1  อภิปรายไดวา ความตางศักยระหวางข้ัวแบตเตอรี่จะมีคามากเม่ือแบตเตอรี่ไมตอกับ   

ความตานทานภายนอก และจะมีคาใกลเคียงกับความตางศักยระหวางข้ัวแบตเตอรี่
เม่ือตอกับความตานทานภายนอกท่ีมีคามาก แตเม่ือตอกับตัวตานทานภายนอกท่ีมีคา
นอย  

           ความตางศักยระหวางข้ัวแบตเตอรี่จะมีคานอยลงเปนไปตามสมการ IrEV −=  

 4.2  กราฟระหวาง V  (แกนตั้ง) และ I  (แกนนอน) ความชันของกราฟบอกความตานทานภายใน 

4.3  อภิปรายวา ถาแบตเตอรี่เกา ความตานทานภายในจะมีคามากข้ึน กระแสไฟฟาในวงจร 

จะลดลง 
 

5.  ข้ันประเมิน  (Evaluation : E5 )                                                                                             
 5.1  สรุปไดวา แรงเคลื่อนไฟฟา ความตางศักยระหวางข้ัวแบตเตอรี่ และความตานทาน 

                     ภายในมีความสัมพันธกันอยางไร 

5.2 สามารถเลือกใชแบตเตอรี่ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

-  เกณฑในการเลือกแบตเตอรี่ 

    สําหรับแบตเตอรี่ 6 โวลตเม่ือตอกับตัวตานทาน 300 โอหม, 
2
1

 วัตต กระแสไฟฟา 

ในวงจรท่ีเหมาะสมสําหรับการใช  คือ 10-15 มิลลิแอมแปร ถาวัดความตางศักยระหวางข้ัว 

แบตเตอรี่ ไดนอยกวา 5 โวลต ใหท้ิงได 
 

                                                                                    

                                             
ส่ือและอุปกรณ 

1.  ชุดการทดลองท่ี 16.2  เรื่องความตางศักยระหวางข้ัวแบตเตอรี่ (หนังสือเรียนสาระการ  
      เรียนรูพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ฟสิกส เลม 3 หนา 112) 

 2.  ตัวตานทาน 3โอหม , 5 โอหม , 8 โอหม ,  10 โอหม , 20โอหม , 60 โอหม   
 3.  แบตเตอรี่ (ท่ีผานการใชงานแลว และยังไมไดใชงาน) 
 4.  โวลตมิเตอร 
 5.  สายไฟปากคีบ 

 6.  กระดาษกราฟ 

 
 
 

  V 
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ใบกิจกรรม 
 

กิจกรรมเรื่อง  ความตางศักยระหวางข้ัวแบตเตอรี่ 
 

จุดประสงค 
 1.  บอกความแตกตางระหวางความตางศักยระหวางข้ัวแบตเตอรี่และแรงเคลื่อนไฟฟาของ                 
                   แบตเตอรี่ 
 2.  บอกความสัมพันธของความตางศักยระหวางข้ัวแบตเตอรี่และแรงเคลื่อนไฟฟาในกรณี 

                   ท่ีวงจรไฟฟามีตัวตานทานท่ีมีคานอย ๆ และคามาก ๆ ตออยู 
 3.  คํานวณกระแสไฟฟา จากความสัมพันธตามกฎของโอหม แลวนํามาเขียนกราฟระหวาง 

  V และ I  

 4.  จําแนกแบตเตอรี่ท่ีสามารถใชงานไดหรือควรท้ิง 
 

วัสดุอุปกรณ 
 

รายการ จํานวนตอกลุม  
1. ตัวตานทาน 3 โอหม, 5 โอหม, 8 โอหม, 10 โอหม, 20 โอหม, 60 โอหม อยางละ 1 ตัว 

2.  แบตเตอรี่พรอมกระบะ 1 ชุด 

3. โวลตมิเตอร 1 เครื่อง 

4. สายไฟปากคีบ 1 ชุด 
 

วิธีการทดลอง 

 นําปลายขางหนึ่ งของตัวตานทานท่ีมีความตานทาน 3 โอหม , 5  โอหม , 8 โอหม                  
10 โอหม, 20 โอหม, และ 60 โอหม มาตอกัน แลวตอปลายรวมเขากับข้ัวบวกของแบตเตอรี่ สวน
ปลายท่ีเหลือของตัวตานทานปลอยอิสระ ตอข้ัวบวกของแบตเตอรี่กับข้ัวบวกของโวลตมิเตอร และตอ
ข้ัวลบของแบตเตอรี่กับข้ัวลบของโวลตมิเตอร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูป การวัดความตางศักยระหวางข้ัวแบตเตอรี่ 
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 ใชสายไฟตอระหวางข้ัวลบของแบตเตอรี่กับตัวตานทาน 60 โอหม บันทึกความตางศักย
ระหวางข้ัวแบตเตอรี่ ทดลองซํ้า โดยนําปลายของสายไฟไปตอกับตัวตานทาน 20 โอหม, 10 โอหม, 8 
โอหม, 5 โอหม, 3 โอหม ทีละตัว ตามลําดับ 
 นําความตางศักยระหวางข้ัวแบตเตอรี่ท่ีวัดไดมาคํานวณหากระแสไฟฟาตามกฎของโอหม 
เขียนกราฟระหวางความตางศักยและกระแสไฟฟา ใหความตางศักยเปนแกนตั้งและกระแสไฟฟาเปน
แกนนอน 
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ใบงาน  

 

การทดลองเรื่อง   ความตางศักยระหวางข้ัวแบตเตอรี่ 
จุดประสงค…………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………….……………………………………………… 
……………………………………………….……………………………………………………… 
……………………………………………….……………………………………………………… 
 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

ความตานทานท่ีตอกับแบตเตอร่ี 
(โอหม) 

ความตางศักยระหวางขั้วแบตเตอร่ี 
(โวลต) 

กระแสไฟฟาในวงจร  
(แอมแปร) 

   

   

   

   

   

   

 

กราฟระหวางความตางศักยระหวางข้ัวของแบตเตอรี่และกระแสไฟฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการทดลอง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 


