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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้ น

มธัยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็วใชป้ระกอบในการจดัการเรียนการสอน จดัท าขึ้น
ตามกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีเน้ือหาและกิจกรรมที่
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถ
ศึกษาคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง เน่ืองจากในแต่ละปีการศึกษาที่ผา่นมาพบปัญหาในการจดัการเรียนการสอน 
คือ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าและเอกสารประกอบการเรียนส่วนใหญ่ยงัขาดความสมบูรณ์ 

ดงันั้นเพื่อแก้ปัญหาดงักล่าว ผูส้อนจึงไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เอกสาร วารสาร ต  ารา บทความ 
และสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ตแลว้เรียบเรียงขึ้นเป็นเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่       
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 2 เร่ืองอตัราเร็วและความเร็ว โดยการบูร
ณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ งน้ีเพื่อให้นักเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามหลกัสูตร 

ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็วจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่กบั
ผูเ้รียน ผูท้ี่สนใจศึกษาคน้ควา้และผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
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         ค าแนะน า 
            การใช้ชุดกิจกรรม 

 ค ำชี้แจงในกำรใชชุ้ดกิจกรรม 
 
1. นักเรียนอ่านข้อแนะน าการใช้ชุดกิจกรรม แล้วปฏิบัติตามทุกขั้นตอน 
2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนและไม่ควรดูเฉลยก่อน 
3. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน ศึกษาบทบาทของนักเรียน 
4. ท าความเข้าใจกับจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระส าคัญ 
5. ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน 
6. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  
7. นักเรียนจะต้องฝึกการมีวินัยและความซื่อสัตย์ในตนเอง โดยท าชุดกิจกรรมทุกขั้นตอนและ 
    ไม่ดูเฉลยแบบทดสอบ กรณีไม่ผ่าน ให้ศึกษาใบความรู้และใบกิจกรรมอีกครั้ง 
8. นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม 

บทบำทของนักเรียน 
         บทบำทผู้น ำกลุ่ม 
 
  1. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจกรรมในกลุ่มให้เป็นไปตามข้ันตอนท่ีก าหนดและไม่ส่งเสียง 
               รบกวนผู้อื่น 
  2. เป็นผู้น าในการวางแผนการศึกษาร่วมกันในกลุ่ม 
  3. แจกชุดกิจกรรมให้สมาชิกทุกคน 
  4. ตรวจอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วเก็บส่งครูเมื่อใช้เสร็จแล้ว 
  5. เป็นผู้ประสานงานกับครูเมื่อพบปัญหาหรือข้อสงสัย 

   บทบำทสมำชิกในกลุ่ม 
 
  1. ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความต้ังใจ รอบคอบ เต็มความสามารถโดยไม่รบกวนเพื่อนใน 
               กลุ่มและเสร็จทันเวลาท่ีก าหนด 
  2. ต้ังใจตอบค าถามในใบงานของชุดกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ 
  3. ในการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนจะต้องระดมความคิดร่วมกันและร่วมมือกันในการ 
      ท างานกลุ่มได้  
 

 ค 
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           สวัสดีค่ะ ทุกคน พร้อมกนัหรือยัง 
          ที่จะเรียนรู้ เร่ือง อัตราเร็วและความเร็ว 
                         ถ้าพร้อมแล้ว…..เร่ิมกันเลย !!!!! 
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ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง แรงและการเคล่ือนที ่

เล่มที่ 2 เร่ือง อัตราเร็วและความเร็ว 

อัตราเร็วและความเร็ว 
การเคล่ือนที ่
3 ช่ัวโมง 

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
อตัราเร็วและระยะทาง 

ตวัอยา่งโจทย ์
การค านวณหาอตัราเร็ว

และความเร็วใน 
สถานการณ์ต่างๆ 

การหาอตัราเร็ว 
และความเร็ว 
โดยการค านวณ 

ความหมายของอตัราเร็ว 
และความเร็ว 
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ล ำดับขั้นตอนกำรใช ้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคล่ือน 

ชุดท่ี 2 เรื่อง อัตราเร็วและความเร็ว 

ศึกษำใบควำมรู้/ปฏิบัติกิจกรรมระหว่ำงเรียน 

ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน 

อ่ำนค ำช้ีแจง 

ท ำใบงำน 

ท ำแบบทดสอบหลังเรียน 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 

ศึกษำชุดกิจกรรมวิทยำศำสตร์ ชุดถัดไป 
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สาระที่ 4 แรงและการเคล่ือนที ่

มาตรฐาน ว 4.1เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งถูกตอ้งและมี
คุณธรรม 
มาตรฐาน ว 4.2เขา้ใจลกัษณะการเคล่ือนที่แบบต่างๆของวตัถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะ
หารความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าไปใชป้ระโยชน์ 
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ว 8.1ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือที่มีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
สงัคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นั 
 
 
 

ว 4.1 ม.3/1 อธิบายความเร่งและผลของแรงลพัธท์ี่ท  าต่อวตัถุ  
 

 
 

 

- วตัถุเคล่ือนที่ดว้ยความเร็วที่เปล่ียนแปลง เป็นการเคล่ือนที่ดว้ยความเร่ง เม่ือแรงลพัธมี์ค่า
ไม่เท่ากบัศูนยก์ระท าต่อวตัถุวตัถุจะเคล่ือนที่ดว้ยความเร่งซ่ึงมีทิศทางเดียวกบัแรงลพัธ์ 

 
 
 
 
 
 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวดัช้ันปี 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
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 ด้านความรู้ (K) 

1.อธิบายความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราเร็วความเร็วกบัความเร่งในการเคล่ือนที่ของวตัถุได ้

2. ค านวณหาความเร็ว อตัราเร็ว และความเร่งของการเคล่ือนที่ในแนวตรงได ้

 ด้านทักษะ (P) 

1.ทดลองหาความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราเร็วกบัระยะทางและอตัราเร็วกบัเวลาได ้

2.ค านวณหาอตัราเร็วและความเร็วและความเร่งในการเคล่ือนที่ของวตัถุได ้

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

1.มีพฤติกรรมที่แสดงออกว่าซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา มีวนิัย ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ในการท างานและมีจิตวทิยาศาสตร์ 

 
 
 
 
อัตราเร็ว (speed )คือ ระยะทางที่วตัถุเคล่ือนที่ได้ในหน่ึงหน่วยเวลา หรืออัตราส่วน

ระหวา่งระยะทางที่ไดก้บัเวลาที่ใช ้จดัเป็นปริมาณสเกลาร์หน่วยในระบบเอสไอ มีหน่วยเป็น เมตร/
วนิาที (m/s) 

ความเร็ว (velocity)คือ การกระจดัที่วตัถุเคล่ือนที่ไดใ้นหน่ึงหน่วยเวลา หรืออตัราส่วน
ระหว่างการกระจดักับเวลาที่ใชจ้ดัเป็นปริมาณเวกเตอร์มีหน่วยเดียวกบัอตัราเร็วคือ เมตร/วินาที 
(m/s)  

ความเร่ง (acceleration, สัญลักษณ์: a)คือ อตัราการเปล่ียนแปลง (หรืออนุพนัธ์เวลา) 

ของความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีหน่วยเป็นความยาว/เวลา² ในหน่วยเอสไอก าหนดให้หน่วย

เป็นเมตร/วนิาที² 

เม่ือวตัถุมีความเร่งในช่วงเวลาหน่ึง ความเร็วของมนัจะเปล่ียนแปลงไปความเร่งอาจมีค่า

เป็นบวกหรือลบก็ได ้ซ่ึงเรามกัว่าเรียกความเร่ง กบัความหน่วงตามล าดบั ความเร่งมีนิยามว่า "อตัรา

การเปล่ียนแปลงความเร็วของวตัถุในช่วงเวลาหน่ึง" 

  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  สาระการเรียนรู้ 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 
 

  
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราเร็วความเร็วกบัความเร่งในการเคล่ือนที่ของวตัถุได ้

2. ค านวณหาอตัราเร็ว ความเร็ว และความเร่งของการเคล่ือนที่ในแนวตรงได ้
 ******************************************************************************************* 

 ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงค าตอบเดียว แลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท x  
ลงในกระดาษค าตอบ ขอ้สอบมีจ านวน 10 ขอ้ (10 คะแนน) 

1. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง 
ก. ระยะทางเท่ากนัใชเ้วลาในการเคล่ือนที่นอ้ยวตัถุจะมีอตัราเร็วต ่าเคล่ือนที่ไดช้า้ 
ข. ระยะทางเท่ากนัใชเ้วลาในการเคล่ือนที่มากวตัถุจะมีอตัราเร็วสูงเคล่ือนที่ไดเ้ร็ว 
ค. ในเวลาเท่ากนัวตัถุที่เคล่ือนที่เร็วจะเคล่ือนที่ไดร้ะยะทางไกลกวา่วตัถุที่เคล่ือนที่ชา้ 
ง. ในเวลาเท่ากนัวตัถุที่เคล่ือนที่เร็วจะเคล่ือนที่ไดร้ะยะทางใกลก้วา่วตัถุที่เคล่ือนที่ใช ้

2. วตัถุ A เคล่ือนที่จากต าแหน่ง ก ไปต าแหน่ง ข ไปต าแหน่ง ค ดงัรูปใชเ้วลา 1 นาที 10 วนิาที   
อตัราเร็วจากต าแหน่ง ก ไปต าแหน่ง ค เท่ากบัเท่าไร 
                    40m 

    ข                          ค 
 

 
                                           30 m 
 

 

 ก 
ก. 0.57 m/s  

ข. 0.71 m/s  

ค. 1.00 m/s  

ง. 1.25 m/s 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

เล่มที่ 2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 
3. จากขอ้มูลในขอ้ 2 ความเร็วจากต าแหน่ง ก ไปต าแหน่ง ค เท่ากบัเท่าไร 

ก. 0.57 m/s  

ข. 0.71 m/s  

ค. 1.00 m/s  

ง. 1.25 m/s 

 4. ในการแข่งขนัวา่ยน ้ าท่ากบระยะทาง 100 เมตรเท่ากนั ใครมีอตัราเร็วในการวา่ยน ้ าเร็วที่สุด 

  ก. ธนวตัน์ใชเ้วลาในการวา่ยน ้ า 1 นาที 30 วนิาที 
ข. ธนทัใชเ้วลาในการวา่ยน ้ า 1 นาที 45 วนิาที 
ค. ธนาธิปใชเ้วลาในการวา่ยน ้ า 1 นาที 52 วนิาที 
ง. ธนาธารใชเ้วลาในการวา่ยน ้ า 1 นาที 20 วนิาท ี

 5. ถา้วิง่แข่งกนัในเวลาเท่ากนัใครมีอตัราเร็วในการวิง่เร็วที่สุด 

ก. สุกฤตาวิง่ไดร้ะยะทาง 180 เมตร 
ข. สุปรียาวิง่ไดร้ะยะทาง 150 เมตร 
ค. สุภชัชาวิ่งไดร้ะยะทาง 120 เมตร 
ง. สุวธิดาวิ่งไดร้ะยะทาง 100 เมตร 

6. ณัฐพลยิงลูกโทษโดนยิงจากต าแหน่งที่เขายืนไปยงัประตูเป็นระยะทาง 18 เมตร ลูกฟุตบอล
เคล่ือนที่ถึงประตูใชเ้วลา 8 วนิาทีลูกฟุตบอลน้ีมีความเร็วเท่าใด 

ก. 1.00 m/s  

ข. 1.25 m/s  

ค. 2.15 m/s  

ง. 2.25 m/s 

 7. วตัถุมีความเร็วสม ่าเสมอหมายความวา่อยา่งไร 
ก. ขนาดและทิศทางของความเร็วของวตัถุไม่เปล่ียนแปลง 
ข. ขนาดความเร็วของวตัถุเปล่ียนแปลงทิศทางเปล่ียนแปลง 
ค. ขนาดความเร็วของวตัถุเปล่ียนแปลงแต่ทิศทางไม่เปล่ียนแปลง 
ง. ขนาดความเร็วของวตัถุไม่เปล่ียนแปลงแต่ทิศทางเปล่ียนแปลง 

8. วตัถุใดมีความเร็วในการเคล่ือนที่มากที่สุด 

ก. หอยทากที่ก  าลงัเคล่ือนที ่
ข. กระสุนปืนที่ก  าลงัเคล่ือนที ่
ค. รถจกัรยานที่ก  าลงัเคล่ือนที่ง. เคร่ืองบินไอพน่ที่ก  าลงับิน 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 

9.ลูกเหล็กสีด าเคล่ือนที่จากต าแหน่ง A ไป B ดงัรูป ใชเ้วลา 7 วินาทีจงหาความเร็วในการเคล่ือนที่
ของลูกเหล็กสีด าน้ี 
 
 

       A --------------------------- B      
 
 

         1.4 เมตร                
ก. 0.20 m/s  

ข. 0.23 m/s  

ค. 0.60 m/s  

ง. 0.63 m/s 

10. รถยนต์คนัหน่ึงมีอัตราเร็วคงที่ 60 km/h รถยนต์คันน้ีจะแล่นได้ระยะทางเท่าใดในเวลา 3 

ชัว่โมง 
ก. 300 km  

ข. 240 km  

ค. 180 km  

ง. 120 km 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 
 
 
 
 

 

ช่ือ…………………………………………………………………......................................ชั้น…………..เลขที่………… 

 รายวชิา วทิยาศาสตร์พื้นฐาน 5 รหัสวชิา ว23101 วนั/เดือน/ปี…………………………. 

 
 

ขอ้ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 

             ผา่น 
          ไม่ผา่น                    

 

 
 
 
 
 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

คะแนนที่ได ้  
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

เล่มที่ 2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 



ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 
 
                       
 

เม่ือวตัถุเคล่ือนที่จะเห็นว่าวตัถุมีการเปล่ียนต าแหน่งโดยเปล่ียนทิศทางหรือไม่ก็ตามวตัถุ
ตอ้งใชเ้วลาในการเคล่ือนที่ซ่ึงใชเ้วลามากหรือน้อยต่างกนัไปและในขณะเดียวกนัจะมีระยะทางจาก
การเคล่ือนที่เสมอ 

การแข่งขนักีฬาหลายประเภท เช่น การแข่งขนัจกัรยาน การวิง่และการว่ายน ้ า การรายงาน
ผลการแข่งขนัตอ้งระบุระยะทางที่ใชใ้นการแข่งขนัและเวลาที่นกักีฬาแต่ละคนใชโ้ดยถือวา่คนที่ใช้
เวลานอ้ยที่สุดเป็นผูช้นะ 

ในการแข่งขนัวิ่ง 100 เมตรสถิติที่วิ่ง 100 เมตรที่เร็วกว่า 10 วนิาที ถือเป็นประวตัิศาสตร์
ดา้นความเร็วของมนุษยท์ี่เป็นชาย และส าหรับหญิง ความเร็วที่ระดบัต ่ากว่า 11 วินาที ถือว่าเป็น
ประวตัิศาสตร์ที่ส าคญัไดมี้การบนัทึกไวจ้นถึงวนัที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2012 สถิติโลกส าหรับชายที่
เร็วที่สุดในโลก คือ 9.58 วินาที ท  าโดยนักวิ่งชาวจาไมกา้ (Jamaica) ช่ือ (Usain Bolt) ส่วนสถิติ
หญิงท าโดยนักวิ่งสาวอเมริกันช่ือฟลอเรนซ์กริฟฟิทจอยเนอร์ (Florence Griffith-Joyner) ซ่ึงท า
สถิติโลกที่ 10.49 วนิาที 

 
 
 
 

 

 

 

 

      ภาพที่ 1 อูเซน โบลท ์(Usain Bolt) ในชุดเหลือง-เขียว นกัวิง่ระยะสั้นชาย  
     ชาวจาไมกา้ (Jamaica) ที่ท  าสถิติโลกวิง่ 100 เมตรชาย ล่าสุดที่ 9.58 วนิาที 
                ที่มา :http://pracob.blogspot.com/2012/07/100.html 
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อตัราเร็วและความเร็ว 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ฟลอเรนซ์กริฟฟิทจอยเนอร์ (Florence Griffith-Joyner) 

นกัวิง่ 100 เมตรหญิงชาวอเมริกนั ที่ครองสถิติโลก 10.49 วนิาท ี

             ที่มา :http://pracob.blogspot.com/2012/07/100.html 
 

เม่ือพิจารณาสถิติการแข่งขนัวิ่ง 100 เมตร จะพบว่าเวลาเป็นส่ิงที่บอกว่านักวิ่งมีความเร็ว
มากนอ้ยเพยีงใด 

การเดินทางมาโรงเรียนของนกัเรียนแต่ละคนใชเ้วลาในการเดินทางแตกต่างกนั เช่น บาง
คนเดินมาโรงเรียน บางคนถีบจกัรยานมาโรงเรียน หรือนั่งรถโดยสารประจ าทางมาโรงเรียนซ่ึง
นกัเรียนแต่ละคนมีระยะทางในการเดินทางและเวลาที่ใชใ้นการเดินทางแตกต่างกนั แสดงว่าแต่ละ
คนจะใชอ้ตัราเร็วในการเดินทางแตกต่างกนั จึงท าใหแ้ต่ละคนมาถึงโรงเรียนเร็วบา้ง ชา้บา้งนัน่เอง  

          
 
 
อตัราเร็ว (speed) คือ ระยะทางที่วตัถุเคล่ือนที่ไดใ้นหน่ึงหน่วยเวลาหรืออตัราส่วนระหวา่ง

ระยะทางที่ไดก้บัเวลาที่ใช้จดัเป็นปริมาณสเกลาร์หน่วยในระบบเอสไอ มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที 
(m/s) มีสูตรใชค้  านวณดงัน้ี  

 
 
 
 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราเร็ว ระยะทางและเวลานกัเรียนศึกษาไดจ้ากการท ากิจกรรมการ

ทดลองต่อไปน้ี 

อตัราเร็ว (Speed) 

 อัตราเร็ว =  
เวลา 

ระยะทาง 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 
 

 
  

 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ค านวณหาอตัราเร็วและความเร็วในการเคล่ือนที่ของวตัถุได ้
2. ทดลองหาความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราเร็วกบัระยะทางและอตัราเร็วกบัเวลาได ้

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนปฏิบติักิจกรรมเพื่อศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราเร็ว ระยะทางและ
เวลาในการเคล่ือนที่ของวตัถุตามกลุ่มที่ก  าหนด พร้อมทั้งบนัทึกผลการทดลอง อภิปรายผลและ
สรุปผลใหส้มบูรณ์ (10 คะแนน) 

 อุปกรณ์การทดลอง 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน / กลุ่ม 
1 นาฬิกาจบัเวลา / โทรศพัทจ์บัเวลา 1 เคร่ือง 
2 ตลบัเมตร 1 อนั 

3 สนามฟุตบอล 1 แท่ง 
4 ผงปูนขาว 1 ถุง 

 วิธีการทดลอง 
 ตอนที่ 1  

1. นกัเรียนน าปูนขาวท าต  าแหน่งจุดเร่ิมตน้ในการวิง่โดยโรยปูนขาวเป็นเสน้ตรงในสนาม
ฟุตบอลแลว้ใชต้ลบัเมตรวดัความยาวจากต าแหน่งเร่ิมตน้ไป 50 เมตร จากนั้นโรยปูน
ขาวเป็นเสน้ตรงเพือ่ท  าต  าแหน่งสุดทา้ยใหน้กัเรียนหยดุวิง่ดงัภาพที่ 3  

 
 

 

 

 

 

   ภาพที่ 3 แสดงต าแหน่งการวิง่ในสนามฟุตบอล 

กจิกรรมการทดลอง 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราเร็ว ระยะทางและเวลาในการเคล่ือนที่ของวัตถุ 

 50 เมตร 

จุดสุดทา้ย 

จุดเร่ิมตน้ 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 
2. แบ่งสมาชิกในกลุ่มท าหนา้ที่โดยใหเ้ป็นผูจ้บัเวลาในการวิง่แข่ง 1 คน ท าการแข่งขนัวิง่ 

จ  านวน 4 คน สมาชิกที่เหลือใหส้งัเกตแลว้จดบนัทึกผล 

3. ท าการทดลองโดยใหผู้แ้ข่งขนัวิง่ท  าการวิง่ในระยะ 50 เมตรทีละคนโดยจบัเวลาในการ
วิง่แลว้บนัทึกผล วิง่จนครบ 4 คน 

4. ค านวณหาอตัราเร็วในการวิง่ของนกัเรียนแต่ละคนบนัทึกผล 
ตอนที่ 2 

1. แบ่งสมาชิกในกลุ่มท าหนา้ที่โดยใหเ้ป็นผูจ้บัเวลาในการวิง่แข่ง 1 คน ท าการแข่งขนัวิง่
จ  านวน 4 คนสมาชิกที่เหลือใหส้งัเกตแลว้จดบนัทึกผล 

2. ท าการทดลองโดยใชจุ้ดเร่ิมตน้เดียวกบัตอนที่ 1 ใหผู้แ้ข่งขนัวิ่งท  าการวิง่พร้อมทั้ง 4คน 
โดยใชเ้วลาในการวิ่ง 10 วนิาทีเท่ากนั เม่ือจบัเวลาครบ 10 วนิาทีแลว้ให้ผูท้  าการวิ่งให้
หยดุยืนน่ิงกบัที่จากนั้นให้สมาชิกที่เหลือวดัระยะทางจุดเร่ิมตน้ไปยงัต าแหน่งที่ผูท้  า
การวิง่ยนืน่ิงอยูท่  าจนครบ 4 คนบนัทึกผล 

3. ค านวณหาอตัราเร็วในการวิง่ของนกัเรียนแต่ละคนบนัทึกผล 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 
 
 
 

 เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ระยะทางและเวลาในการเคล่ือนที่ของวัตถุมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 รายวิชา วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 5               รหัสวิชา ว23101                       เวลา 30 นาที 

 
     สมาชิกกลุ่ม 

1………………………………………………………………………….................................... ประธาน 

2………………………………………………………………………....................................... สมาชิก 

3………………………………………………………………………….................................... สมาชิก  

4……………………………………………………………………………….............................. เลขานุการ  
     จุดประสงค์ 

……………………………………………………………………………………….................................................. 

     ปัญหาการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 

      สมมติฐาน     
………………………………………………………………………………………………….................................................. 

 

           การก าหนดและควบคุมตัวแปร 
           ตอนที่ 1  

  ตัวแปรต้นได้แก่………………………………………………………………………………………………………. 

  ตัวแปรตาม ได้แก่………………………………………………………………….......................................... 

  ตัวแปรควบคุม ได้แก่…………………………………………………………………………………………………. 

           ตอนที่ 2  

  ตัวแปรต้น ได้แก่……………………………………………………………………………………………………….. 

  ตัวแปรตาม ได้แก่……………………………………………………………………………………………………… 

  ตัวแปรควบคุม ได้แก่………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

แบบบันทึกกจิกรรมการทดลอง 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

    
 ผลการทดลอง  

 ตอนที่ 1   

ผู้วิ่งคนที่ วิ่งระยะทาง 50 เมตรใช้เวลา (วินาที) อัตราเร็วในการวิ่ง(เมตร/วินาท)ี 

   

   

   

   

 ตอนที่ 2 

ผู้วิ่งคนที่  เวลา 10 วินาที วิ่งได้ระยะทาง(เมตร)  อัตราเร็วในการวิ่ง(เมตร/วินาท)ี 

   

   

   

   

 สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 

 ค าถามหลังการทดลอง  
1. ตอนที่ 1 เม่ือเราก าหนดใหร้ะยะทางในการวิง่เท่ากนั ผูท้  าการวิง่คนที่วิง่ไดเ้ร็วที่สุดใช ้

เวลามากหรือนอ้ย 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 

2. ตอนที่ 2 เม่ือเราก าหนดใหใ้ชเ้วลาในการวิง่เท่ากนั ผูท้  าการวิง่คนที่ไดเ้ร็วที่สุดวิง่ได ้

 ระยะทางมากหรือนอ้ย 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 

 

 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 

     คะแนนเตม็…………….คะแนน คะแนนทีไ่ด…้…………… 

     ลงช่ือ………………………………………..…ผูป้ระเมิน 
                         (…………………………………….......) 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 
วตัถุเคล่ือนที่นั้นอาจมีอตัราเร็วไม่เท่ากนัตลอดระยะทาง จึงนิยมบอกอตัราเร็วใน รูปของ

อตัราเร็วเฉล่ีย โดยการบอกอตัราเฉล่ียแต่ละคร้ังจะบอกเพยีงวา่วตัถุนั้นเคล่ือนที่เร็วหรือชา้ แต่จะไม่
บออกวา่วตัถุเคล่ือนที่ไปในทิศทางใด 

อัตราเร็วเฉลี่ย คือ ผลรวมของระยะทางที่เคล่ือนที่ไดท้ั้งหมดหารดว้ยเวลาทั้งหมดที่ใชใ้น     
การเคล่ือนที่ มีสูตรใชค้  านวณดงัน้ี  

  
 
 
 

  
 

ความเร็ว (Velocity) คือ การกระจดัที่วตัถุเคล่ือนที่ไดใ้นหน่ึงหน่วยเวลา หรืออตัราส่วน 
ระหว่างการกระจดักบัเวลาที่ใช้จดัเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่หน่วยเดียวกบัอัตราเร็วคือ เมตร/วินาที 
(m/s)มีสูตรใชค้  านวณดงัน้ี 

 
 
 
 

 โดยทั่วไปการเคล่ือนที่ของวตัถุในช่วงเวลาต่างๆ จะมีความเร็วไม่เท่ากัน เช่น การ
เคล่ือนที่ของรถยนต ์เม่ือเร่ิมเคล่ือนที่จะมีความเร็วต ่า จากนั้นจะค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นและเม่ือจะ
จอดรถยนตห์รือเล้ียวโคง้จะตอ้งชะลอความเร็วรถ ดงันั้นจึงนิยมบอกความเร็วในรูปของ ความเร็ว
เฉลี่ย 

 ถา้พจิารณาการเคล่ือนที่ของวตัถุพบว่าการเคล่ือนที่นั้นเป็นแนวเสน้ตรงเดียว ระยะทางจะ
เท่ากับการกระจดั อัตราเร็วและความเร็วจะมีค่าเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันคือความเร็วจะบอก
ทิศทางในการเคล่ือนที่ดว้ย ส่วนอตัราเร็วไม่ตอ้งบอกทิศทาง 
 ในทางวิทยาศาสตร์ อตัราเร็วและความเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีโดยเคร่ืองมือวดั
อตัราเร็วและความเร็วส่วนใหญ่ที่ใชใ้นการเดินทางจะวดัในหน่วยกิโลเมตรต่อชัว่โมงบนหน้าปัด
รถจกัรยานยนต์หรือรถยนต์จะมีมาตราวดัความเร็วไวบ้อกอตัราเร็วเทียบกับเวลาในขณะขบัรถ  
มาตรความเร็วน้ีจะช่วยบอกอตัราเร็วให้นักเรียนทราบเพื่อป้องกนัไม่ให้ขบัรถดว้ยความเร็วสูงจน
อาจเกิดอุบติัเหตุไดรั้บอนัตรายท าใหบ้าดเจบ็หรือเสียชีวติ 

 

 
เวลาทั้งหมด 

อตัราเร็วเฉล่ีย =   
ผลรวมของระยะทางทั้งหมด 

ความเร็ว 
(Velocity) 

 
อตัราเร็วเฉล่ีย =   การกระจดั 

เวลา 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 
 

 
 

ตัวอย่างที่ 1 บนรางรถไฟขบวนหน่ึงแล่นไปทางทิศตะวนัออกได้ 500 เมตร เวลา 10 วินาที           
จงหา  อตัราเร็วและความเร็วของรถไฟขบวนน้ี 

 

 

  
 วธีิท า  ระยะทาง = 50 เมตร 
    การกระจดั = 500 เมตรไปทางทิศตะวนัออก 

    เวลาที่ใชใ้นการเดินทาง = 10 วนิาที 
 
 
 

 

 

 

 

  

  ดงันั้น รถไฟขบวนน้ีน้ีมีอตัราเร็วเท่ากบั 50 เมตรต่อวินาทีและมีความเร็วเท่ากับ 
50 เมตรต่อวนิาทีไปทางทิศตะวนัออก 
 
 
 

 
 

 
 

ตัวอย่างการค านวณหาอตัราเร็วและความเร็ว 

เวลา 

= 50 เมตรต่อวนิาที 
10 วนิาที 
500 เมตร อตัราเร็วของรถไฟ=   

อตัราเร็ว =   ระยะทาง 

ความเร็ว =   ระยะทาง เวลา 

ความเร็วของรถไฟ=   
500 เมตร 
10 วนิาที 

= 50 เมตรต่อวนิาที 

500 เมตร 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 
ตัวอย่างที่ 2 ชายคนหน่ึงเดินทางจากอ าเภอ A ไปยงัอ าเภอ B ซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัตกและห่างจาก
อ าเภอ A เป็นระยะทาง 60 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมงจากอ าเภอ B เล้ียวไปอ าเภอ C ซ่ึงอยู่
ทางทิศเหนือ 90 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง 15 นาที จงหาอตัราเร็วในแต่ละช่วงของการ
เดินทางอตัราเร็วเฉล่ียตลอดการเดินทาง 
 

 

  

 

 

 

  
 วธีิท า 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
  

อ าเภอ C 

อ าเภอ A อ าเภอ B 

90 กิโลเมตร 

60 กิโลเมตร 

อตัราเร็ว =   ระยะทาง 
เวลา 

อตัราเร็วในช่วงอ าเภอ A ไปอ าเภอ B=   
60   
1   

= 60 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

อตัราเร็วในช่วงอ าเภอ B ไปอ าเภอ C=   
90  
1.25 

= 72 กิโลเมตรต่อชัว่โมง
0 

อตัราเร็วเฉล่ีย =   ผลรวมของระยะทางทั้งหมด 

เวลาทั้งหมด 

=   60 + 90 
1 + 1.25 

=  66.67กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 
ตัวอย่างที่ 3 เด็กชายภพขี่จกัรยานจากบา้นไปโรงเรียน โดยเดินจากบา้นทางทิศตะวนัออกเป็น  
ระยะทาง 250 เมตรจากนั้นเล้ียวไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 150 เมตรเม่ือถึงโรงสีขา้วแลว้เล้ียว
ไปทางทิศตะวนัตกเป็นระยะทาง 250 เมตร ถึงโรงเรียนใชเ้วลาในการเดินทาง 10 นาที 
จงหา 1) เด็กชายภพขี่จกัรยานดว้ยอตัราเร็วเท่าใด 

  2) เด็กชายภพขี่จกัรยานดว้ยความเร็วเท่าใด 

 
 

 

   

 

 
                                ภาพที่ 4 แสดงการเดินทางจากบา้นไปโรงเรียนของเด็กชายภพ 

            วธีิท า 
1) หาอตัราเร็วในการขี่จกัรยานของเด็กชายภพ 

                          ระยะทางจากบา้นเด็กชายภพไปโรงเรียน = 250 + 150 + 250 = 650 เมตร 
                          เวลาที่เด็กชายภพใชใ้นการเดินทาง = 10 นาท ี

                          เน่ืองจากอตัราเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวนิาทีใหเ้ปล่ียนหน่วยเวลาจากนาทีเป็น 
             วนิาที ดงันั้นเวลา 10 นาที จะเท่ากบั 600 วนิาที 
 
  
 
 

 ดงันั้น อตัราเร็วในการขี่จกัรยานของเด็กชายภพเท่ากบั 1.08 เมตรต่อวนิาที 

 

 

 

โรงเรียน  

บา้น  

โรงสีขา้ว  
N  

 E  

S 

W  

 การกระจดั 150 เมตร 

250 เมตร 

อตัราเร็ว =   ระยะทาง 
เวลา 

=   650 เมตร 
600 วนิาที 

 =   1.08 เมตรต่อ
วนิาที 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 
2) หาความเร็วในการขี่จกัรยานของเด็กชายภพ  

                          การกระจดัจากบา้นเด็กชายภพไปโรงเรียน = 150 เมตร 
       เวลาที่เด็กชายภพใชใ้นการเดินทาง = 10 นาที 

                เน่ืองจากความเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวนิาทีใหเ้ปล่ียนหน่วยเวลาจากนาทีเป็นวนิาที 
ดงันั้น 10 นาที จะเท่ากบั 600 วนิาที 
 

 
 

ดงันั้น ความเร็วในการขี่จกัรยานของเด็กชายภพเท่ากบั 0.25 เมตรต่อวนิาทีไปทางทิศเหนือ 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเร็ว =   
การกระจดั 

เวลา 

=   150 เมตร 
600 วนิาที 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 
 

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายอตัราเร็วและความเร็วในการเคล่ือนที่ของวตัถุได ้
2. ค านวณหาอตัราเร็วและความเร็วในการเคล่ือนที่ของวตัถุได ้
3. มีพฤติกรรมที่แสดงออกวา่ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวนิัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน 

ค าช้ีแจง ค  าถามมี 5 ขอ้ (10 คะแนน) 

จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
1. ใหน้กัเรียนพจิารณาสถิติการแข่งขนัวิง่ทางตรงระยะทาง 100 เมตร ในการแข่งขนัรายการต่างๆ

ดงัต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถาม 

รายการแข่งขนั เวลาที่ใช ้(วนิาที) 
ประเทศไทย (พ.ศ.2541) 10.23 

โอลิมปิก (พ.ศ.2539) 9.84 

เอเชียนเกมส์  (พ.ศ.2542) 10.00 

ซีเกมส์ (พ.ศ.2542) 10.26 

 
1.1. นกัวิง่ในการแข่งขนัรายการใดวิง่ไดเ้ร็วที่สุด ทราบไดอ้ยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………..................................................            

 1.2.ถา้ใชเ้วลาเท่ากนั นกักรีฑารายการใดจะวิง่ไดร้ยางคม์ากที่สุด ททราบไดอ้ยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………..................................................            

2. อตัราเร็วและความเร็วแตกต่างกนัอยา่งไรและอตัราเร็วกบัความเร็วมีค่าเท่ากนัไดใ้นกรณีใด 
…………………………………………………………………………………………………..................................................  
………………………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 

3. เด็กหญิงฟ้าใสเดินไปทางตะวนัออกเป็นระยะทาง 180 เมตรแลว้เดินยอ้นกลบัมาทางทิศ 

ตะวนัตก 60 เมตรใชเ้วลา 8 นาที เด็กหญิงฟ้าใสเดินดว้ยอตัราเร็วและความเร็วเท่าใด (แสดงวธีิท า) 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 
……………………………………………………………………………………................................................................. 

แบบฝึกหัดที่ 1 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 
4. เด็กชายเก่งวิง่ออกก าลงักายรอบสวนสาธารณะแห่งหน่ึงซ่ึงพื้นที่เป็นรูปวงกลมมีเสน้ผา่น 
ศูนยก์ลาง 140 เมตร มีระยะทางโดยรอบเท่ากับ 440 เมตร เด็กชายเก่งวิ่งได้ 1 รอบคร่ึงของ
สวนสาธารณะแห่งน้ีใชเ้วลา 5 นาที เด็กชายเก่งวิง่ดว้ยอตัราเร็วและความเร็วเท่าใด (แสดงวธีิท า) 
…………………………………………………………………………………………………..................................................  
………………………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 

5. รถยนตค์นัหน่ึงเคล่ือนที่จากต าบล A  ไปต าบล B ทางทิศเหนือไดร้ะยะทาง 40 กิโลเมตรใช ้

เวลาคร่ึงชัว่โมงแลว้เดินทางต่อจากต าบล B ไปต าบล C ทางทิศตะวนัออกไดร้ะยะทาง 30 กิโลเมตร
ใชเ้วลาคร่ึงชัว่โมง จงหาอตัราเร็วแต่ละช่วงของการเดินทางและอัตราเร็วเฉล่ียตลอดการเดินทาง
ของรถยนตค์นัน้ี 
…………………………………………………………………………………………………..................................................  
………………………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………….................................................. 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 
 
 

 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.อธิบายอตัราเร็วและความเร็วในการเคล่ือนที่ของวตัถุได ้

2.ค านวณหาอตัราเร็วและความเร็วในการเคล่ือนที่ของวตัถุได ้
 ****************************************************************************************** 

 ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงค าตอบเดียว แลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท x  
ลงในกระดาษค าตอบ ขอ้สอบมีจ านวน 10 ขอ้ (10 คะแนน) 

1. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง  
ก. ระยะทางเท่ากนัใชเ้วลาในการเคล่ือนที่นอ้ยวตัถุจะมีอตัราเร็วต ่าเคล่ือนที่ไดช้า้ 
ข. ระยะทางเท่ากนัใชเ้วลาในการเคล่ือนที่มากวตัถุจะมีอตัราเร็วสูงเคล่ือนที่ไดเ้ร็ว 

ค. ในเวลาเท่ากนัวตัถุที่เคล่ือนที่เร็วจะเคล่ือนที่ไดร้ะยะทางใกลก้วา่วตัถุที่เคล่ือนที่ชา้ 
ง. ในเวลาเท่ากนัวตัถุที่เคล่ือนที่เร็วจะเคล่ือนที่ไดร้ะยะทางไกลกวา่วตัถุที่เคล่ือนที่ใช ้

2. วตัถุ A เคล่ือนที่จากต าแหน่ง ก ไปต าแหน่ง ข ไปต าแหน่ง ค ดงัรูปใช้เวลา 1 นาที 10 วินาที   
อตัราเร็วจากต าแหน่ง ก ไปต าแหน่ง ค เท่ากบัเท่าไร 
                         40m 

    ข                               ค 
 

 
                                          30 m 

 
 ก 

ก. 1.25 m/s  

ข. 1.00 m/s  

ค. 0.71 m/s  

ง. 0.57 m/s 
 
 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

เล่มที่ 2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 
3. จากขอ้มูลในขอ้ 2 ความเร็วจากต าแหน่ง ก ไปต าแหน่ง ค เท่ากบัเท่าไร 

ก. 1.25 m/s  

ข. 0.71 m/s  

ค. 1.00 m/s  

ง. 1.25 m/s 

 4. ในการแข่งขนัวา่ยน ้ าท่ากบระยะทาง 100 เมตรเท่ากนั ใครมีอตัราเร็วในการวา่ยน ้ าเร็วที่สุด 

  ก. ธนวตัน์ใชเ้วลาในการวา่ยน ้ า 1 นาที 20 วนิาที 
ข. ธนทัใชเ้วลาในการวา่ยน ้ า 1 นาที 30 วนิาที 
ค. ธนาธิปใชเ้วลาในการวา่ยน ้ า 1 นาที 45 วนิาที 
ง. ธนาธารใชเ้วลาในการวา่ยน ้ า 1 นาที 52 วนิาที 

 5. ถา้วิง่แข่งกนัในเวลาเท่ากนัใครมีอตัราเร็วในการวิง่เร็วที่สุด 

ก. สุกฤตาวิง่ไดร้ะยะทาง 100 เมตร 
ข. สุปรียาวิง่ไดร้ะยะทาง 120 เมตร 
ค. สุภชัชาวิ่งไดร้ะยะทาง 150 เมตร 
ง. สุวธิดาวิ่งไดร้ะยะทาง 180 เมตร 

6. ณัฐพลยิงลูกโทษโดนยิงจากต าแหน่งที่เขายืนไปยงัประตูเป็นระยะทาง 18 เมตร ลูกฟุตบอล
เคล่ือนที่ถึงประตูใชเ้วลา 8 วนิาทีลูกฟุตบอลน้ีมีความเร็วเท่าใด 

ก. 2.25 m/s  

ข. 2.15 m/s  

ค. 1.25 m/s  

ง. 1.00 m/s 

 7. วตัถุมีความเร็วสม ่าเสมอหมายความวา่อยา่งไร 
ก. ขนาดความเร็วของวตัถุเปล่ียนแปลง ทิศทางเปล่ียนแปลง 
ข. ขนาดและทิศทางของความเร็วของวตัถุไม่เปล่ียนแปลง 
ค. ขนาดความเร็วของวตัถุไม่เปล่ียนแปลง แต่ทศิทางเปล่ียนแปลง 
ง. ขนาดความเร็วของวตัถุเปล่ียนแปลง แต่ทิศทางไม่เปล่ียนแปลง 

8. วตัถุใดมีความเร็วในการเคล่ือนที่มากที่สุด 

ก. หอยทากที่ก  าลงัเคล่ือนที ่
ข. เคร่ืองบินไอพน่ที่ก  าลงับิน 

ค. กระสุนปืนที่ก  าลงัเคล่ือนที่  
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ง. รถจกัรยานที่ก  าลงัเคล่ือนที ่
 



ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

  
9. ลูกเหล็กสีด าเคล่ือนที่จากต าแหน่ง A ไป B ดงัรูป ใชเ้วลา 7 วนิาทีจงหาความเร็วในการเคล่ือนที่
ของลูกเหล็กสีด าน้ี  
 
 

     A------------------------------B      
 
 

                          1.4 เมตร                   
  ก. 0.23 m/s 

ข. 0.63 m/s  

ค. 0.20 m/s  

ง. 0.23 m/s 

10. รถยนต์คนัหน่ึงมีอัตราเร็วคงที่ 60 km/h รถยนต์คันน้ีจะแล่นได้ระยะทางเท่าใดในเวลา 3 

ชัว่โมง 
ก. 120 km  

ข. 180 km  

ค. 240 km  

ง. 300 km 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 
  
 
 

 
ช่ือ…………………………………………………………………..........................................ชั้น…………เลขที่………… 

 รายวชิา วทิยาศาสตร์พื้นฐาน 5 รหัสวชิา ว23101 วนั/เดือน/ปี…………………………. 
 

 
ขอ้ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 

             ผา่น 
          ไม่ผา่น   

 

 
 
 

 
 
 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

คะแนนที่ได ้  

กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลงัเรียน 

เล่มที่ 2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
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ภาคผนวก 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 
 
 
  
 

 

1. ค 

2. ค 

3. ข 

4. ง 
5. ก 

6. ง 

7. ก 

8. ข 

9. ก 

10. ค    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

เล่มที่ 2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 

 จะไดค้ะแนนเท่าไร 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 
 

 
         เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ระยะทางและเวลาในการเคล่ือนที่ของวัตถ ุ

   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5  รหัสวิชา ว23101 เวลา 30 นาท ี

        จุดประสงค์ 
1. ค านวณหาอตัราเร็วและความเร็วในการเคล่ือนที่ของวตัถุได ้
2. ทดลองหาความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราเร็วกบัระยะทางและอตัราเร็วกบัเวลาได ้

        ปัญหาการทดลอง 
   ในการเปรียบเทียบอตัราเร็วในการเคล่ือนที่ของมนุษยต์ั้งแต่สองคนขึ้นไปถา้ให้วิ่งแข่งกนั

โดยวิ่งระยะทางเท่ากนัแต่ละคนใชเ้วลาในการวิ่งต่างกนัอตัราเร็วจะเป็นอยา่งไรและถา้ให้เวลาใน
การวิง่เท่ากนัแต่ละคนไดร้ะยะทางต่างกนัอตัราเร็วจะเป็นอยา่งไร 

         สมมติฐาน     
เม่ือคนวิ่งแข่งกัน ถ้าให้วิ่งแข่งกันโดยวิ่งระยะทางเท่ากันคนที่ใช้เวลาในการวิ่งน้อย

อตัราเร็วจะมากกวา่คนที่ใชเ้วลาวิง่มาก และถา้ใหเ้วลาในการวิ่งเท่ากนัแต่ละคนไดร้ะยะทางต่างกนั
คนที่ไดร้ะยะทางมากจะมีอตัราเร็วมากกวา่คนที่ไดร้ะยะทางนอ้ย 

           การก าหนดและควบคุมตัวแปร 
           ตอนที่ 1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การวิง่ของผูท้  าการวิง่แต่ละคน 

  ตัวแปรตาม ได้แก่ เวลาที่ใชใ้นการวิง่แข่ง และอตัราเร็ว 

  ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ระยะทางในการวิง่ 50 เมตรเท่ากนั 

           ตอนที่ 2 ตัวแปรต้น ได้แก่ การวิง่ของผูท้  าการวิง่แต่ละคน 

  ตัวแปรตาม ได้แก่ ระยะทางที่วิง่ได ้และอตัราเร็ว 

 ตัวแปรควบคุม ได้แก่ เวลาที่ใชใ้นการวิง่แข่ง 10 วนิาทีเท่ากนั และปล่อยใหว้ิง่พร้อมกนั 

ผลการทดลอง 
 ตอนที่ 1   

ผู้วิ่งคนที่ วิ่งระยะทาง 50 เมตรใช้เวลา (วินาที) อัตราเร็วในการวิ่ง(เมตร/วินาท)ี 

1 9.45 5.291 

2 10.24 4.883 

3 8.98 5.568 

4 10.75 4.651 

แนวทางตอบแบบบันทึกกจิกรรมการทดลอง 
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 ตอนที่ 2 

ผู้วิ่งคนที่  เวลา 10 วินาที วิ่งได้ระยะทาง(เมตร)  อัตราเร็วในการวิ่ง(เมตร/วินาท)ี 
1 48.50 4.850 
2 47.85 4.785 
3 52.40 5.240 
4 47.12 4.712 

 สรุปผลการทดลอง 
 อตัราเร็วมีความสัมพนัธ์กบัระยะทางและเวลาโดยจะทราบว่าวตัถุใดมีอตัราเร็วมากหรือ
นอ้ยพจิารณาได ้2 กรณี ดงัน้ี 

 กรณีที่ 1 ก าหนดให้ระยะทางในการเคล่ือนที่เท่ากนั อตัราเร็วมีความสัมพนัธก์บัเวลาโดย
วตัถุที่ใชเ้วลาในการเคล่ือนที่นอ้ยจะมีอตัราเร็วมากกวา่วตัถุที่เคล่ือนที่ใชโ้ดยเวลามาก 
 กรณีที่ 2 ก าหนดใหใ้ชเ้วลาในการเคล่ือนที่เท่ากนัอตัราเร็วมีความสัมพนัธก์บัระยะทางโดย
วตัถุเคล่ือนที่ไดร้ะยะทางมากจะมีอตัราเร็วมากกวา่วตัถุที่เคล่ือนที่ไดร้ะยะทางนอ้ย 

 ค าถามหลังการทดลอง  
1. ตอนที่ 1 เม่ือเราก าหนดใหร้ะยะทางในการวิง่เท่ากนั ผูท้  าการวิง่คนที่วิง่ไดเ้ร็วที่สุดใช ้

เวลามากหรือนอ้ย 
- ผูท้  าการวิง่คนที่วิง่ไดเ้ร็วที่สุดใชเ้วลานอ้ย 

2. ตอนที่ 2 เม่ือเราก าหนดใหใ้ชเ้วลาในการวิง่เท่ากนั ผูท้  าการวิง่คนที่ไดเ้ร็วที่สุดวิง่ได ้

 ระยะทางมากหรือนอ้ย 
- ผูท้  าการวิง่คนที่วิง่ไดเ้ร็วที่สุดวิง่ไดร้ะยะทางมาก 

 การน าไปใช้ประโยชน์ 
น าไปใชใ้นการตดัสินกีฬา เช่น การแข่งขนัวิง่ การแข่งขนัวา่ยน ้ า  และการแข่งขนัจกัรยาน

เป็นตน้ กีฬาเหล่าน้ีจะก าหนดให้ระยะทางคงที่แลว้แข่งขนัในการท าเวลาใครใชเ้วลาน้อยจะเป็นผู ้
ชนะ 

 

     คะแนนเตม็…………….คะแนน คะแนนที่ได…้…………… 

     ลงช่ือ………………………………………………ผูป้ระเมิน 
                                               (…………………………..………………....) 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายอตัราเร็วและความเร็วในการเคล่ือนที่ของวตัถุได ้
2. ค านวณหาอตัราเร็วและความเร็วในการเคล่ือนที่ของวตัถุได ้
3. มีพฤติกรรมที่แสดงออกวา่ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวนิัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน 

ค าช้ีแจง ค  าถามมี 5 ขอ้ (10 คะแนน) 

จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
1. ให้นักเรียนพิจารณาสถิติการแข่งขนัวิ่งทางตรงระยะทาง 100 เมตร ในการแข่งขนัรายการต่าง 

ๆ  
ดงัต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถาม 

รายการแข่งขนั เวลาที่ใช ้(วนิาที) 
ประเทศไทย    (พ.ศ.2541) 10.23 

โอลิมปิก         (พ.ศ.2539) 9.84 

เอเชียนเกมส์    (พ.ศ.2542) 10.00 

ซีเกมส์           (พ.ศ.2542) 10.26 

 
1.1 นกัวิง่ในการแข่งขนัรายการใดวิง่ไดเ้ร็วที่สุด ทราบไดอ้ยา่งไร 

- โอลิมปิก (พ.ศ.2539) เน่ืองจากในระยะทาง 100 เมตรเท่ากนัใชเ้วลาในการวิง่นอ้ย 
ที่สุด  

 1.2 ถา้ใชเ้วลาเท่ากนั นกักรีฑารายการใดจะวิง่ไดร้ยางคม์ากที่สุด ททราบไดอ้ยา่งไร 
   - โอลิมปิก (พ.ศ.2539) วิง่ไดร้ะยะทางมากที่สุด เน่ืองจากค านวณหาอตัราเร็วในการวิง่ 
 แต่ละรายการพบวา่สถิติการวิง่โอลิมปิก (พ.ศ.2539) ในเวลา 1 วนิาทีไดร้ะยะทางมากที่สุด 

2. อตัราเร็วและความเร็วแตกต่างกนัอยา่งไรและอตัราเร็วกบัความเร็วมีค่าเท่ากนัไดใ้นกรณีใด 
อตัราเร็ว (speed) คือระยะทางที่วตัถุเคล่ือนทีไ่ดใ้นหน่ึงหน่วยเวลา จดัเป็นปริมาณสเกลาร์ 

  ไม่ตอ้งบอกทิศทางแต่ความเร็ว (velocity) คือการกระจดัที่วตัถุเคล่ือนที่ไดใ้นหน่ึงหน่วยเวลา 
จดัเป็นปริมาณเวกเตอร์ตอ้งบอกทิศทาง 

   อตัราเร็วกบัความเร็วมีค่าเท่ากนัไดใ้นกรณีที่วตัถุเคล่ือนที่เป็นแนวเสน้ตรงเดียว ไม่เปล่ียน 
 ทิศทางซ่ึงระยะทางจะเท่ากบัการกระจดัและใชเ้วลาในการเคล่ือนที่เท่ากนั 
  

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
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3. เด็กหญิงฟ้าใสเดินไปทางตะวนัออกเป็นระยะทาง 180 เมตรแลว้เดินยอ้นกลบัมาทางทิศ
ตะวนัตก 60 เมตรใชเ้วลา 8 นาที เด็กหญิงฟ้าใสเดินดว้ยอตัราเร็วและความเร็วเท่าใด (แสดงวิธี
ท  า) 

 
 
 
 
 
 

1) หาอตัราเร็วในการเดินทางของเด็กหญิงฟ้าใส 
ระยะทางที่เด็กหญิงฟ้าใสเดินได ้= 180 + 60 = 240 เมตร 

                          เวลาที่เด็กหญิงฟ้าใสใชใ้นการเดินทาง = 8นาที 
                เน่ืองจากอตัราเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวนิาทีใหเ้ปล่ียนหน่วยเวลาจากนาทีเป็นวนิาที 
ดงันั้นเวลา 8นาที จะเท่ากบั 480 วนิาที 

 
  
 
 

 ดงันั้น อตัราเร็วในการเดินของเด็กหญิงฟ้าใสเท่ากบั 0.50เมตรต่อวนิาที 
2) หาความเร็วในการเดินของเด็กหญิงฟ้าใส 

                          การกระจดัที่เด็กหญิงฟ้าใสเดินได ้= 80 – 60 = 120 เมตร 
                          เวลาที่เด็กหญิงฟ้าใสใชใ้นการเดิน = 8 นาท ี

     เน่ืองจากความเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีให้เปล่ียนหน่วยเวลาจากนาทีเป็นวินาที
ดงันั้น  8 นาที จะเท่ากบั 480 วนิาที 

 
 
 

  

            ดงันั้น ความเร็วในการเดินของเด็กหญิงฟ้าใสเท่ากบั 0.25 เมตรต่อวนิาทีไปทางทิศตะวนัออก 

60 เมตร 

180 เมตร 

อตัราเร็ว =   ระยะทาง 
เวลา  

=   240 เมตร 
480 วนิาที 

= 0.50 เมตรต่อวนิาที  

ความเร็ว =   
การกระจดั 
เวลา 

=   120 เมตร 
480 วนิาที 

= 0.25เมตรต่อวนิาที  
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4. เด็กชายเก่งวิ่งออกก าลังกายรอบสวนสาธารณะแห่งหน่ึงซ่ึงพื้นที่เป็นรูปวงกลมมีเส้นผ่าน

ศูนยก์ลาง 140 เมตร มีระยะทางโดยรอบเท่ากบั 440 เมตร เด็กชายเก่งวิ่งได้ 1 รอบคร่ึงของ
สวนสาธารณะแห่งน้ีใชเ้วลา 5 นาที เด็กชายเก่งวิ่งดว้ยอตัราเร็วและความเร็วเท่าใด (แสดงวิธี
ท  า) 

 

 

 

                     วธีิท  า 
1) หาอตัราเร็วในการวิง่ของเด็กชายเก่ง 

ระยะทางที่เด็กชายเก่งวิ่งได ้= 440 x 1.50 = 660 เมตร 
                           เวลาที่เด็กชายเก่งใชใ้นการวิง่ = 5 นาที 

เน่ืองจากอตัราเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวนิาทีให้เปล่ียนหน่วยเวลาจากนาทีเป็นวนิาทีดงันั้นเวลา5 

นาที จะเท่ากบั 300 วนิาที 
 
  
 
 

 ดงันั้น อตัราเร็วในการวิง่ของเด็กชายเก่งเท่ากบั 2.20 เมตรต่อวนิาที 
2) หาความเร็วในการวิง่ของเด็กชายเก่ง 

การกระจดัที่เด็กชายเก่งวิง่ได ้= 140 เมตร 
      เวลาที่เด็กชายเก่งใชใ้นการวิง่ = 5 นาที 
      เน่ืองจากความเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีให้เปล่ียนหน่วยเวลาจากนาทีเป็นวินาที 

ดงันั้น 5 นาที จะเท่ากบั 300 วนิาที 
 
 
 

  

ดงันั้น ความเร็วในการวิง่ของเด็กชายเก่งเท่ากบั 0.47เมตรต่อวนิาทีไปทางทิศ ตรงขา้มกบัจุดเร่ิมตน้ 

140 เมตร เด็กชายเก่ง 

จุดเร่ิมต้น จุดสุดท้าย 

อตัราเร็ว =   ระยะทาง 
เวลา  

=   660 เมตร 
300 วนิาที 

= 2.20 เมตรต่อวนิาที  

ความเร็ว =   การกระจดั 
เวลา 

=   140 เมตร 
300 วนิาที 

    = 0.47 เมตรต่อวนิาที  
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5. รถยนต์คนัหน่ึงเคล่ือนที่จากต าบล A  ไปต าบล B ทางทิศเหนือไดร้ะยะทาง 40 กิโลเมตรใช้

เวลาคร่ึงชั่วโมงแล้วเดินทางต่อจากต าบล B ไปต าบล C ทางทิศตะวนัออกได้ระยะทาง 30 
กิโลเมตรใชเ้วลาคร่ึงชัว่โมง จงหาอตัราเร็วแต่ละช่วงของการเดินทางและอตัราเร็วเฉล่ียตลอด
การเดินทางของรถยนตค์นัน้ี 

 
 

  

 

 

 

  
 วธีิท า 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

40 กิโลเมตร 

30 กิโลเมตร 

อตัราเร็ว =    ระยะทาง 
เวลา 

อตัราเร็วในช่วงอ าเภอ A ไปอ าเภอ B =   40    
0.5   

= 80 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

อตัราเร็วในช่วงอ าเภอ B ไปอ าเภอ C=   30   
0.5  

= 60 กิโลเมตรต่อชัว่โมง  

อตัราเร็วเฉล่ีย =   ผลรวมของระยะทางทั้งหมด 

เวลาทั้งหมด 

=   40 + 30 
0.5 + 0.5 

= 70 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

อ าเภอ B อ าเภอ C 

อ าเภอ A 

 33 



ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองแรงและการเคล่ือนที ่ชุดที ่2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 
 

 
 
 

  

 

1. ง 

2. ข 

3. ค 

4. ก 

5. ง 

6. ก 

7. ข 

8. ค 

9. ค 

10. ข 

 

 
 

 

 

 

 

 

คะแนนวดัผลก่อนเรียน 
(10 คะแนน) 

คะแนนวดัผลหลงัเรียน 
(10 คะแนน) 

คะแนนความกา้วหนา้ 
(10 คะแนน) 

   

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

เล่มที่ 2 เร่ือง อตัราเร็วและความเร็ว 

 

 

ตรวจแลว้เป็นอยา่งไรบา้ง 
หากเราท าส่ิงใดดว้ยความรอบคอบ 

ไม่ประมาทก็จะไม่ผดิพลาดในส่ิงที่ท  า 

สรุปผลการเรียนของ
นักเรียน 
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