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รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

เรื่อง   การใชชุดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Active Learning บูรณาการตัวชี้วัดสาระ
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รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

1) เรื่อง  การใชชุดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Active Learning บูรณาการตัวชี้วัดสาระที่ 4 เทคโนโลยี  

ในการพัฒนาผลสัทฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ผูวิจัย นายศรายุทธ  สุทธิศักดิ์                            

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

2) ความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย  

การจัดการศึกษาในประเทศไทยในขณะนี้กําลังประสบปญหาเปนอยางมาก เห็นไดจากการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ของหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปน O-NET ที่จัดโดย สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การทดสอบ Program for International 

Student Assessment หรือ PISA  จากผลการประเมินแสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ไทยสวนใหญ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ยังไมดีเทาที่ควร ผูเรียนขาดทักษะการคิด เพราะ

การสอนในปจจุบันมุงเนนเพียงแตการใหความรูมากเพ่ือใชในการสอบ การสอนแบบทองจํา และเนนการ

จดบันทึก แตไมไดสอนใหนักเรียนไดเกิดทักษะการคิดที่จะทําใหเกิดเชื่อมโยงความรูที่ มีไปใชในการ

แกปญหาที่พบในชีวิตประจําวันได ซึ่งขัดแยงกับความตองการแรงงานในการพัฒนา ขับเคลื่อนประเทศใน

ยุคศตวรรษที่ 21         

จากปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะนํารูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนว 

Active Learning มาใช เพราะเปนการจัดการเรียนรูมุงเนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง สามารถนําไปสู

การแกปญหาในชีวิตจริง อีกทั้งการบูรณาการตัวชี้วัดสาระที่ 4 เทคโนโลยียังสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการ

คิด วิเคราะห และสรางนวัตกรรมท่ีใชความรูในวิชาวิทยาศาสตร ผูเรียนเขาใจสาระและกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรมากขึ้นทําใหผูเรียนเกิดการถายโอนการเรียนรูผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง

ความคิดรวบยอดในศาสตรตางๆ ทําใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอผูเรียน ผูเรียนเห็นความสัมพันธและ

คุณคาของสิ่งที่เรียนกับนักเรียนและในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

5 ในสาระวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง  โดยมีความมุงหวังวาผูเรียนจะมีพ้ืนฐานทางการ

เรียนที่ดีและสามารถพัฒนาไดตอเนื่องในระดับชั้นท่ีสูงขึ้นและเพ่ือเปนการเตรียมพรอมนักเรียนเพื่อกาวสู

เสนทางอาชีพตอไปในอนาคต    

 

3) ปญหาการวิจัย  

           1. การเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Active Learning บูรณาการตัวชี้วัด

สาระที่ 4 เทคโนโลย ีจะชวยใหนักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง สูงข้ึนหรือไม 
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           2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Active 

Learning บูรณาการตัวชีว้ัดสาระที่ 4 เทคโนโลย ีหรือไม 

4) วัตถุประสงคของการวิจัย  

           1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนกอนและหลังเรียน

โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Active Learning บูรณาการตัวชี้วัดสาระที่ 4 เทคโนโลย ี 

           2.   เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนกอนและหลังเรียนโดยใช ชุดกิจกรรมการเรียนรูตาม

แนวคิด Active Learning บูรณาการตัวชี้วัดสาระที่ 4 เทคโนโลย ี 

5) วิธีดําเนินการวิจัย (ขั้นตอน / กระบวนการแกปญหา /บอกเปนขอๆ) 

        5.1 รูปแบบวิจัย คือ การวิจัยเชิงก่ึงทดลองโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Active 

Learning บูรณาการตัวชี้วัดสาระที่ 4 เทคโนโลยี มีข้ันตอน/กระบวนการดังนี้ 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

(Engagement)  2) ขั้นการสํารวจ (Exploration) 3) ขั้นการอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) 4) ขั้น

การขยายความคิด (Elaboration)  และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) โดยประยุกตจากการจัดการ

เรียนรูตามรูปแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) รวมกับการจัดการจัดกิจกรรมแบบกระตือรือรน 

(Active Learning)  สังเคราะหจากงานวิจัยของ นิติธรรม จันทรแจม , 2558  ลินดา บุญรอด , 2560 และ

บทความวิชาการ วารินทพร ฟนเฟองฟู ,2562  

6) นวัตกรรม / สื่อ / ใชแกปญหา  

           6.1 การเรียนรูตามแนวคิด Active Learning บูรณาการตัวชี้วัดสาระที่ 4 เทคโนโลย ีเรื่อง การ

เคลื่อนที่แนวตรง 

7) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย/ประเมินผลวิจัย  

          7.1 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 5 เกณฑในการตัดสินคือ ผานเกณฑรอยละ 70 

          7.2 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู Active Learning บูรณาการตัวชี้วัดสาระที่ 4 

เทคโนโลย ีของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5  เกณฑในการตัดสินคือ มากกวารอยละ 80 พึงพอใจระดับ

มาก 

8) ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

           1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชการเรียนรูตาม

แนวคิด Active Learning บูรณาการตัวชี้วัดสาระที่ 4 เทคโนโลยี เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง พบวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชการเรียนรูตาม

แนวคิด Active Learning บูรณาการตัวชี้วัดสาระที่ 4 เทคโนโลย ีเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง  

 

กลุมตัวอยาง N 
คะแนนเต็ม 

 

คะแนนกอนเรียน 
t 

X  S.D 

นักเรียนชั้น ป.5 ไดรับการ 

จัดการเรียนรูฯ (กอนเรียน) 
24 20 9.64 2.29 

1.21ns   

นักเรียนชั้น ป.5 ไดรับการ 

จัดการเรียนรูฯ (หลังเรียน) 
24 20 17.27 1.68 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t (0.05 , 20) = 2.0860) 

 

จากตารางที่ 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูตามแนวคิด Active Learning บูรณาการตัวชี้วัดสาระที่ 4 เทคโนโลยี 

เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง  หลังเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน  โดยเฉลี่ยกอนเรียนและเฉลี่ยหลังเรียน

เทากับ 9.64 และ 17.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.29 และ 1.68 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา

นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูตามแนวคิด Active Learning บูรณาการตัวชี้วัดสาระที่ 

4 เทคโนโลยี เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Active Learning 

บูรณาการตัวชี้วัดสาระที่ 4 เทคโนโลย ีเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูง

กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ซึ่งการที่ผลการวิจัย

เปนเชนนี้เพราะกิจกรรมการเรียนรูแนวคิด Active Learning บูรณาการตัวชี้วัดสาระที่ 4 เทคโนโลย ีเรื่อง 

การเคลื่อนที่แนวตรง มีลักษณะเปนการเรียนรูที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ซึ่ง

การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนวิธีการเรียนที่รูที่ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาทั้งดานอารมณ สังคม 

สติปญญา และกระบวนการทางวิทยาศาสตร มุงเนนใหผูเรียนไดใชทักษะที่จําเปนในการสรางองคความรู

ใหมๆ ดวยตนเอง เกิดความเขาใจอยางแทจริงไมใชแคการทองจําอยางเดียว (ประสาท เนืองเฉลิม, 2557) 

และการบูรณาการตัวชี้วัดสาระที่ 4 เทคโนโลย ีเปนวิธีการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีความพรอมตอการ

ดํารงชีวิตและปรับตัวในศตวรรษที่ 21  
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 จากเหตุผลดังกลาว จึงเปนการสนับสนุนผลการวิจัยที่พบวา การการเรียนรูตามแนวคิด Active 

Learning บูรณาการตัวชี้วัดสาระที่ 4 เทคโนโลยี สูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ แตนอกจากการเรียนรู

ตามแนวคิด Active Learning บูรณาการตัวชี้วัดสาระที่ 4 เทคโนโลย ีจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียนสูงขึ้นแลว ยังชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดไดเรียนรูกระบวนการแกปญหาโดยอาศัยความรูดานตางๆมา

บูรณาการเพื่อหาแนวทางหรือวิธีการแกไขปญหา สรางสรรคนวัตกรรมและออกแบบการนําเสนอท่ีทันสมัย 

ซึ่งบางครั้งในบางสถานการณ ผูเรียนบางคนอาจจะยังแกไขปญหาหรือสถานการณที่กําหนดไดไมดี

เทาที่ควร อาจเนื่องดวยเวลาท่ีจํากัด วัยวุฒิและประสบการณ แตการที่ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงสืบคน

ขอมูลอยางรวดเร็วทันทวงที ทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องไมติดขัด นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบอีกวา

ภายหลังจากการจัดการเรียนรูแบบการเรียนรูตามแนวคิด Active Learning บูรณาการตัวชี้วัดสาระที่ 4 

เทคโนโลย ีผูเรียนบางสวนมีความกลาแสดงออกในการเรียนมากขึ้น ผูเรียนไดนําความรูที่เกิดข้ึนในชั้นเรียน

ไปบอกเลาใหผูปกครองฟง ทั้งยังนําเอาปญหาที่พบในระหวางการเรียนการสอนไปปรึกษา ขอคําแนะนํา

จากผูปกครอง นํามาสูการแกปญหาโดยใชภูมิปญญาพ้ืนบานและเปนการกระชับความสัมพันธในครอบครัว

อีกดวย   

 

           2.   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชการเรียนรูตามแนวคิด 

Active Learning บูรณาการตัวชี้วัดสาระที่ 4 เทคโนโลย ีเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง  พบวา ความพึงพอใจ

ของนักเรียนอยูในระดับมากจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 25   ระดับมากที่สุดจํานวน 18 คน คิดเปนรอย

ละ 75   

 

(9) ชื่อผูวิจัยและผูบริหารรับรอง 

                                                                ลงช่ือผูวิจัย .............................................................. 

                                                                                        ( นายศรายุทธ  สุทธศิกัดิ์ ) 

                                                                ลงช่ือผูบริหารโรงเรียน ..........................................ผูรบัรอง 

                                                                                              ( นายวีรพล  ธิกะ ) 

                                                                                           ...../................./........ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Active 

Learning บูรณาการตัวชี้วัดสาระท่ี 4 เทคโนโลยี เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย    ใหตรงกับความคดิเห็นของนักเรยีน 

      ระดับ  5 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด 

    ระดับ  4 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจมาก 

    ระดับ  3 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจปานกลาง 

    ระดับ  2 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจนอย 

    ระดับ  1 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจนอยท่ีสุด 

ขอที ่ รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานบรรยากาศ      

1 บรรยากาศของการเรยีนเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมใน

การทํากิจกรรม 

     

2 บรรยากาศของการเรยีนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอ

ตนเอง และกลุม 

     

3 บรรยากาศของการเรยีนทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน

ในการเรียน 

     

4 บรรยากาศของการเรยีนเปดโอกาสใหนักเรียนทํากจิกรรมได

อยางอิสระ 

     

5 บรรยากาศของการเรยีนทําใหนักเรียนเกิดความคิดท่ี

หลากหลาย 

     

ดานกิจกรรมการเรียน      

1 กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเนือ้หา       

2 กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู

ความคิด 

     

3 กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการคิดและตดัสินใจ      

4 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนกลาคิดกลาตอบ      
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ขอที ่ รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

5 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคดิเห็น      

6 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหามากขึ้น      

7 กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการเรยีนรูรวมกัน      

ประโยชนท่ีไดรับ      

1 การจัดการเรยีนรูทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย      

2 การจัดการเรยีนรูทําใหจําเนื้อหาไดนาน      

3 การจัดการเรยีนรูชวยใหนักเรียนสรางความรู      ความ

เขาใจดวยตนเองได 

     

4 การจัดการเรยีนรูทําใหนักเรียนนําวิธกีารเรียนรูไปใชในวชิา

อ่ืนๆ 

     

5 การจัดการเรยีนรูทําใหนักเรียนพัฒนาทักษะการคิดทีสู่งข้ึน      

6 การจัดการเรยีนรูชวยใหนักเรียนตดัสินใจโดยใชเหตผุล      

7 การจัดการเรยีนรูทําใหเขาใจและรูจักเพ่ือนมากขึ้น      

8 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทําใหไดทํางานรวมกับผูอ่ืน      

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



1 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง 

 

ตอนท่ี 1 จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพยีงคําตอบเดียว 

พิจารณาขอมลูตอไปนี้เพื่อใชในการตอบคําถามขอ 1-2 

โยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งบนพื้นผิวโลก ลูกบอลเริม่เคลื่อนที่จาก

จุด A ขึ้นไปถึงจุด B ซึ่งอยูสูงจากจุด A  1.225 เมตร โดยใชเวลา 

0.5 วินาที แลวเคลื่อนที่ลงถึงจุด A อีกครั้ง 

 

1. การเคลื่อนที่ของลูกบอลจากจุด A ไปจุด B แลว

กลับมาจุก A อีกครั้ง มีขนาดการกระจัดเทาใด และมี

ขนาดของความเร็วเฉลี่ยเทาใด 

 
ขนาดการกระจัด

(m) 
ขนาดความเร็วเฉลีย่ 

(m/s) 

1) 0 0 

2) 0 1.225 

3) 0 2.450 

4) 2.450 0 

 

2. ขอความใดกลาวถึงการเคลื่อนที่ของลูกบอลไดถูกตอง 

1) ขณะขึ้นจากจดุ A ไป B ความเรงมีทิศทางขึ้น 

2) ขณะขึ้นจากจดุ A ไป B ความเร็วมีขนาดเพ่ิมขึ้น

อยางตอเนื่อง 

3) ขณะอยูที่จุด B ความเรงเปนศูนย 

4) ขณะลงจากจุด B ไป A ความเร็วมีทิศทางลง 

 

3. วัตถุช้ินหนึ่งเคลื่อนที่เปนแนวตรงดวยอัตราเร็ว ณ เวลา

ตางๆ เปนดังกราฟ 

 
ในชวงเวลา 0 วินาที ถึง 5 วินาที วัตถุเคลื่อนที่ไดระยะทางเทาใด 

และชวงเวลาใดที่ความเรงมีทิศทางตรงขามกับทิศทางการ

เคลื่อนที ่

 ระยะทาง(m) 
ชวงเวลาที่ความเรงมีทิศตรง

ขามกับการเคลื่อนที ่

1) 0.4 0 วินาที ถึง 5 วินาที 

2) 0.4 5 วินาที ถึง 10 วินาที 

3) 10 5 วินาที ถึง 10 วินาที 

4) 10 10 วินาที ถึง 15 วินาที 

 

4. วัตถุหนึ่งกําลังเคลื่อนที่เปนแนวเสนตรงบนพ้ืนราบ ที่

เวลา t=10 วินาที และ t=30 วินาที วัตถุมีอัตราเร็ว

เทากับ 10 เมตรตอวินาที และ 24 เมตรตอวินาที 

ตามลาํดับ ดังภาพ 

 
ขนาดของความเรงเฉลี่ยในชวงเวลา t=10 วินาที ถึง t=30 วินาที 

มีคาเทาใด 

1) 0.70 เมตรตอวินาที2 

2) 0.80 เมตรตอวินาที2 

3) 0.85 เมตรตอวินาที2 

4) 0.90 เมตรตอวินาที2 
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5. ปลอยลูกกลมยางจากหยุดนิ่งใหตกลงในแนวดิ่ง ลูก

กลมใชเวลาเคลื่อนที่ 0.5 วินาที จึงกระทบพื้น จากนั้น

ลูกกลมกระดอนจากพ้ืนขึ้นไปตามแนวดิ่งอีกครั้ง โดย

ใชเวลา 0.4 วินาที จึงถึงจดุสูงสุด ซึ่งอยูต่ํากวาจุด

ปลอย  ดังภาพ 

 

 อัตราเร็วขณะกระดอนขึ้นจากพ้ืน (v2) เปนกี่เทาของ

อัตราเร็วขณะกระทบพ้ืน (v1) 

1) 0.4 เทา 

2) 0.5 เทา 

3) 0.8 เทา 

4) 0.9 เทา 

6. ขอใดไมใชการเคลื่อนที่แนวตรง  

1) ลูกมะพราวหลนจากตน  

2) รถวิ่งบนถนนโคง  

3) วายน้ําในลูตรง   

4) ถูกทุกขอ 

7. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่เปนวงกลมรัศมี 7 เมตร เมื่อวตัถุเคลื่อนที่

กลับมาที่เดิมจะไดการกระจัดเทาใด  

1) 0    2)  7  3)  14         4)  49 

8. จากรูปแสดงจุดหางสม่ําเสมอกันบนแถบกระดาษทีผ่าน

เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 50 ครั้ง/วินาที  ขอความใด

ถูกตองสําหรับการเคลื่อนที ่ 

 

 

1) ความเร็วเพ่ิมขึ้นสม่าํเสมอ 

2) ความเรงเพ่ิมข้ึนสม่ําเสมอ 

3) ความเรงคงตัวและไมเปนศูนย 

4) ระยะทางเพ่ิมข้ึนสม่ําเสมอ 

9. ขอใดตอไปนี้เปนการเคลื่อนที่ท่ีมีขนาดการกระจัดนอยท่ีสุด  

1) เดินไปทางขวาดวยอัตราเร็วคงตัว 3 เมตรตอ

วินาที เปนเวลา 4 วินาท ี

2) เดินไปทางซายดวยอัตราเร็วคงตัว 4 เมตรตอ

วินาที เปนเวลา 3 วินาท ี

3) เดินไปทางขวา 10 เมตร แลวเดินยอนกลับมา

ทางซาย 2 เมตร 

4) ทั้งสามขอ มีขนาดการกระจดัเทากันหมด 

10. ขอใดที่วัตถุมีความเรงไปทางซาย  

1) วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแลวเคลื่อนที่เร็วข้ึน 

2) วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแลวเคลื่อนที่ชาลง 

3) วตัถุเคลื่อนที่ไปทางซายแลวเคลื่อนที่ชาลง 

4) วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซายแลวหยุด 

11. ลูกบอลตกจากหนาผาแหงหนึ่ง หลังจากที่ตกลงมาเปนเวลา 

5 วินาที ลูกบอลจะมีความเร็วเทาใด    (ความเรงโนมถวง

ประมาณ 10 เมตรตอวินาที2)  

1) 30 เมตรตอวินาท ี 3) 40 เมตรตอวินาท ี

2) ค. 50 เมตรตอวินาท ี 4)  60 เมตรตอวินาท ี

12. เมื่อกอนหินถูกโยนข้ึนไปในอากาศไปถึงจุดสูงสุดแลวตกลง

มา ความเรงของกอนหินขณะลอยไปในอากาศกับขณะลงสู

พ้ืนมีสิ่งใดตางกัน  

1) ขนาด 

2) ทิศทาง 

3) ตางกันทั้งขนาดและทิศทาง 

4) เทากันทั้งขนาดและทิศทาง 

13. ขอใดตอไปนี้ ไมได ทําใหการเคลื่อนที่ของวตัถุเปนการตก

แบบเสร ีกําหนดให การเคลื่อนทีทุ่กขอไมคิดแรงตาน

อากาศ  

1) โยนกอนหินข้ึนไปในแนวดิ่ง 
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2) ยิงลูกปนจากยอดผาออกไปในแนวระดับ 

3) ปลอยลูกกอลฟลงจากยอดตึกใหตกลงมาใน

แนวดิ่ง 

4) ผูกถุงทรายเขากับสปริงในแนวดิ่งซึ่งตรึงไวกับ

เพดาน ดันถุงทรายข้ึนแลวปลอย 

14. รถยนตคันหนนึ่งแลนดวยอัตราเรว็คงตวั 20 กิโลเมตร/

ชั่วโมง ระยะทางที่รถยนตคันน้ีแลนไดในเวลา 6 นาที 

เปนไปตามขอใด  

1) 0.3 กิโลเมตร 

2) 2.0 กิโลเมตร 

3) 3.3 กิโลเมตร 

4) 120 กิโลเมตร 

15. เด็กคนหนึ่งวิ่งเปนเสนตรงไปทางขวา 20 เมตร ในเวลา 4 

วินาที จากนั้นก็หันกลับแลววิ่งเปนเสนตรงไปทางซายอีก 2 

เมตร ในเวลา 1 วินาที ขนาดความเร็วเฉลี่ยของเด็กคนนี้

เปนไปตามขอใด  

1) 3.5 เมตรตอวินาท ี  3) 3.6 เมตรตอวินาท ี

2) 6.0 เมตรตอวินาที  4) 7.0 เมตรตอวินาท ี

16. อภิชัยเดินไปทางทิศตะวันตก 20 เมตร แลวเดินยอนกลับ

ไปทางทิศตะวันออก 12 เมตร จงหาระยะทาง และการ

กระจัดของวลิลี่มีขนาดเทาใด  

1) 32 , 8 เมตร ตามลาํดับ 

2) 8 , 32 เมตร ตามลาํดับ 

3) 20 ,12 เมตร ตามลาํดับ 

4) 12 , 20 เมตร ตามลําดับ 

17. คชพรเดินไปบานทางทิศเหนือถึงบานธวชัชัย ไดระยะทาง 

400 เมตร แลวเดินตอไปบานยอดยิ่งทางทิศตะวันตกได

ระยะทาง 300 เมตร อยากทราบวาบานของคชพรหางจาก

บานของยอดยิ่งใกลสุดกีเ่มตร  

1) 700 เมตร  3)  500 เมตร 

2) 200 เมตร  4)  100 เมตร 

18. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ตามเสนทางดังรปู ขอความใดตอไปนี้

กลาวถูกตองในชวงท่ีวัตถุเคลื่อนที่จาก A ไป B   

 
ก. ระยะทางของการเคลื่อนที่ คือ ความยาวของเสน

โคง AB 

ข. ขนาดของการกระจัดเทากับระยะทาง AB 

ค. ระยะทางมีทิศดังแสดงดวยลูกศรในรูป 

คําตอบที่ถูกตองคือ 

1) ขอ ก เทานั้น   3) ขอ ข เทานั้น 

2) ขอ ก และ ข  4) ขอ ก และ ค 

19. กราฟระหวางการกระจัดและเวลา ดังรูป หมายเลขใดแสดง

วาวัตถุมีความเร็วสูงสุด ณ เวลาเดยีวกัน  

 
1) หมายเลข 1 

2) หมายเลข 2 

3) หมายเลข 3 

4) หมายเลข 4 

20. โยนรถถังคันหนึ่งข้ึนไปในแนวดิ่ง ความเร็วและความเรง

ของรถถังจะเปนเชนไร ขณะถึงจุดสูงสุด  

1) ทั้งความเร็วและความเรงเปนศูนย 

2) ความเร็วเปนศูนยแตความเรงไมเปนศูนย 

3) ความเร็วไมเปนศูนยแตความเรงเปนศูนย 

4) ทั้งความเร็วและความเรงไมเปนศนูย 

 

 

 

 


