
 

 

  

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
แบบ Augmented Reality 

นางสาวนภภัทร  พูลเพิ่ม   

ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครชู านาญการ 

 โรงเรยีนขนุรามวทิยา จังหวัดลพบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 5 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เรื่อง แรงในชีวิตประจ ำวัน 

ชุดที ่1 



 

  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์แบบ Augmented Reality เรื่อง 
แรงในชีวิตประจ ำวัน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 จัดท ำขึ้นเพื่อใช้ประกอบกำรเรียน 
กำรสอน และส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยบูรณำกำรเทคโนโลยีภำพเสมือนจริง กระตุ้น
ควำมสนใจของนักเรียนให้ศึกษำค้นคว้ำทั้ งในเวลำเรียนและนอกเวลำเรียน       
จนสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำทักษะกำร
เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์แบบ 
Augmented Reality เรื่อง แรงในชีวิตประจ ำวัน มีทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่  

ชุดที ่1 แรงที่กระท ำต่อวัตถุ  
ชุดที ่2 ชนิดของแรง  
ชุดที ่3 ขนำดและทิศทำงของแรง  
ชุดที ่4 แรงลัพธ์  

ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์นี้ จะเป็น

สื่อกำรเรียนกำรสอนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรเรียนวิทยำศำสตร์  และ

ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้ครูสำมำรถใช้พัฒนำกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำง          

มีประสิทธิภำพ ตลอดจนช่วยพัฒนำผู้เรียนให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืน       

ซึ่งสำมำรถน ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม 

ค ำน ำ 

นำงสำวนภภัทร พูลเพิ่ม 
ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

ก ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

สำรบัญ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท าต่อวัตถุ 

บัตรพลังคิด เรื่อง แรงที่กระท ำต่อวัตถุ

บัตรควำมรู้ เรื่อง แรงที่กระท ำต่อวัตถุ

แบบทดสอบก่อนเรียน

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

กำรใช้แบบทดสอบออนไลน์ส ำหรับนักเรียน

กำรใช้ Augmented Reality (AR) ส ำหรับนักเรียน

ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน

ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับครู

แผนผังขั้นตอนกำรเรียนรู้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้

ค ำชี้แจง 

สำรบัญ 

ค ำน ำ ก 

ข 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

10 

14 

18 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

ข ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

 

  

สำรบัญ (ต่อ) 

34 

บัตรเฉลย แบบทดสอบหลังเรียน

บัตรเฉลยเกม เรื่อง แรงที่กระท ำต่อวัตถุ

บัตรเฉลยค ำถำม เรื่อง แรงที่กระท ำต่อวัตถุ

บัตรเฉลยกิจกรรม เรื่อง เป่ำอย่ำงไรให้ลงขวด  

บัตรเฉลยพลังคิด เรื่อง แรงที่กระท ำต่อวัตถุ

บัตรเฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน

ภำคผนวก

บรรณำนุกรม

แบบทดสอบหลังเรียน

บัตรเกม เรื่อง แรงที่กระท ำต่อวัตถุ

บัตรค ำถำม เรื่อง แรงที่กระท ำต่อวัตถุ

บัตรกิจกรรม เรื่อง เป่ำอย่ำงไรให้ลงขวด  19 

21 

22 

23 

27 

28 

29 

30 

31 

33 

35 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

ค ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
แรงในชีวิตประจ ำวัน   

 



 

  

ค ำชี้แจง 

1. ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์แบบ Augmented Reality เรื่อง แรงในชีวิตประจ ำวัน  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 มีทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่  

ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวัตถ ุ 
ชุดที่ 2 ชนิดของแรง  
ชุดที่ 3 ขนำดและทิศทำงของแรง  
ชุดที่ 4 แรงลัพธ์  

2. ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้เล่มนี้ คือ ชุดที ่1 แรงที่กระท ำต่อวัตถุ ประกอบด้วย 
2.1  จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
2.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
2.3  บัตรควำมรู้ 
2.4  บัตรพลังคิด 
2.5  บัตรกิจกรรม 
2.6  บัตรค ำถำม 
2.7  บัตรเกม 
2.8  แบบทดสอบหลังเรียน 
2.9  บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.10 บัตรเฉลยพลังคิด 
2.11 บัตรเฉลยกิจกรรม 
2.12 บัตรเฉลยค ำถำม 
2.13 บัตรเฉลยเกม 
2.14 บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

3. ควรศึกษำค ำแนะน ำก่อนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์แบบ Augmented Realit 
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

1 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

แผนผังขั้นตอนกำรเรียนรู้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้

ศึกษำค ำช้ีแจง    
กำรใช้ชุดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ส ำหรับ

นักเรียน

ศึกษำกำรใช้ 
Augmented 
Reality (AR) 
ส ำหรับนักเรียน

ศึกษำกำรใช้ 
แบบทดสอบออนไลน ์

ส ำหรับนักเรียน

ทดสอบก่อนเรียนศึกษำชุดกิจกรรม    
กำรเรียนรู้

ทดสอบหลงัเรียน

ผ่ำน

ศึกษำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
ชุดต่อไป

ไม่ผ่ำน

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

2 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับครู

ครูผู้สอนน ำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ไปใช้ ควรปฏิบัติดังนี้ 

 
1. ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์แบบ Augmented Reality เรื่อง แรงในชีวิตประจ ำวัน  

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ชุดนี้ ใช้เวลำในกำรจัดกิจกรรม  3 ชั่วโมง 
2. แจ้งให้นักเรียนอ่ำนมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์กำรเรียนรู้ ก่อนศึกษำจำกชุด

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
3. แจ้งให้นักเรียนท ำกิจกรรมด้วยควำมรอบคอบและรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย 
4. ให้นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดควำมรู้พื้นฐำนของนักเรียน โดยใช้เวลำ 10 นำท ี
5. ให้นักเรียนศึกษำเนื้อหำสำระ ตัวอย่ำงและท ำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ครบตำมท่ีก ำหนดไว้  

ครูคอยให้ค ำแนะน ำและสรุปเนื้อหำสำระท่ีส ำคัญ 

6. ให้นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้เวลำ 10 นำท ี

7. ให้นักเรียนตรวจค ำตอบแบบทดสอบหลังเรียน บันทึกผลคะแนนกำรสอบที่ได้มำวิเครำะห์และ

ประเมินผลตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

8. ในกรณีที่นักเรียนท ำคะแนนจำกกำรทดสอบหลังเรียนได้ผลกำรประเมินต่ ำกว่ำระดับดี ครูผู้สอน

ให้นักเรียนย้อนกลับไปศึกษำเอกสำรอีกครั้ง แล้วท ำข้อสอบให้ได้คะแนนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

3 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน

 

นักเรียนอ่ำนจุดประสงค์กำรเรียนรู้ก่อนศึกษำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 1 

2 

3 

4 

5 

นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนจ ำนวน 10 ข้อ โดยใช้เวลำ 10 นำที 

นักเรียนศึกษำเนื้อหำสำระ ตัวอย่ำงและกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ครบตำมที่ 
ก ำหนดไว้อย่ำงรอบคอบ และซ่ือสัตย์ไม่ดูเฉลยก่อนท ำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

นักเรียนท ำข้อสอบจำกแบบทดสอบหลังเรียน จ ำนวน 10 ข้อ โดยใช้เวลำ  

10 นำที 

นักเรียนตรวจค ำตอบจำกบัตรเฉลยแล้วบันทึกผลคะแนนกำรทดสอบหลังเรียน 

ก่อนท ำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี ้
 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

4 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

กำรใช้ Augmented Reality (AR) ส ำหรับนักเรยีน

1. Download application “HP Reveal” จำก Google play หรือ App store  

   ลงมำติดตั้งบนสมำร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 

ส ำหรับระบบปฏิบัติกำร iOS ส ำหรับระบบปฏิบัติกำร Android 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

5 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

กำรใช้ Augmented Reality (AR) ส ำหรับนักเรยีน

2. เข้ำสู่ Application HP Reveal  แล้ว Log in เพ่ือเข้ำสู่ระบบ 

 

ใส่ User name : napapat2528 ใส่ password : 12345678 

3. ใช้สมำร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต สแกนภำพที่มีสัญลักษณ์นี้  

    เพ่ือฟังเสียงบรรยำยและวีดิโอ 

 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

6 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

กำรใช้แบบทดสอบออนไลน์ส ำหรับนักเรียน

1. ใช้กล้องในสมำร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต สแกนบริเวณที่มีสัญลักษณ์ของ  QR Code  

    เพ่ือเปิดแบบทดสอบออนไลน์ 

 

2. ให้คลิก QR เว็บไซต์ที่แสดงขึ้นมำ เพ่ือเปิดเข้ำสู่แบบทดสอบออนไลน์ 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

7 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
แรงในชีวิตประจ ำวัน   



  

  

มำตรฐำนกำรเรียนรู้

สำระท่ี 4  แรงและกำรเคลื่อนที่ 

มำตรฐำน ว 4.1    เข้ำใจธรรมชำติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้ำ แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนกำรสืบ

เสำะหำควำมรู้ สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงถูกต้องและมี

คุณธรรม    

ตัวชี้วัด ข้อ 2  อธิบำยแรงลัพธ์ที่กระท ำต่อวัตถุท่ีหยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่   ด้วยควำมเร็วคงตัว 
 

สำระท่ี 8  ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

มำตรฐำน ว 8.1  ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำร

แก้ปัญหำ รู้ว่ำปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สำมำรถ

อธิบำยและตรวจสอบได้ ภำยใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลำนั้นๆ เข้ำใจว่ำ 

วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีควำมเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

8 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

ด้ำนควำมรู้ (Knowledge : K) 
 

1. อธิบำยควำมหมำยของแรงและหน่วยของแรงได้ 

2. อธิบำยลักษณะของแรงที่กระท ำต่อวัตถุ และกำรประยุกต์ใช้แรงในชีวิตประจ ำวันได้ 

 

ด้ำนทักษะกระบวนกำร (Process : P) 
 

3. ทดลองและท ำกิจกรรมเกี่ยวกับแรงที่กระท ำต่อวัตถุได้ 

 

ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 
 

4. ควำมตั้งใจใฝ่เรียนรู้ในกำรท ำงำน 

5. ควำมรับผิดชอบและมีวินัยในกำรท ำงำน 

6. มีจิตสำธำรณะ ช่วยเหลือเพ่ือนในกำรท ำงำน หรือกิจกรรมต่ำง ๆ ด้วยควำมเต็มใจ 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

9 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

10 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดที่ 1  เร่ือง แรงที่กระท ำต่อวัตถุ 

 

ค ำชี้แจง  1. แบบทดสอบปรนัย จ ำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลำสอบ 10 นำท ี
            2. ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกที่สุดเพียงค ำตอบเดียว แล้วท ำเครื่องหมำย × ลงในกระดำษค ำตอบ  
                หรือสแกน QR Code เพื่อท ำแบบทดสอบออนไลน์ 

 

 
1. คุณสมบัติข้อใดของวัตถุท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีแรงมำกระท ำต่อวัตถุนั้น 

ก. มวล 
ข. ขนำด 
ค. รูปร่ำง 
ง. ควำมเร็ว 

2. ข้อใด ไม่ใช่ ผลที่เกิดจำกกำรกระท ำของแรง 
ก. พัดลมหมุน 
ข. เข็มทิศหมุน 
ค. ทุเรียนหล่นจำกต้น 
ง. ลมพัดกังหันลมหมุน 

3. ข้อใดคือแรงที่ช่วยป้องกันรังสีและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำจำกดวงอำทิตย์ 
ก. แรงลม 
ข. แรงโน้มถ่วง 
ค. แรงแม่เหล็ก 
ง. แรงนิวเคลียร์ 

 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

10 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

4. ข้อใด ไม่ใช่ แรงที่เกิดจำกธรรมชำติ 

ก. กำรกระโดดร่ม 

ข. กำรปั่นจักรยำน 

ค. กำรไหลของน้ ำตก 

ง. กำรหมุนของไดนำโม 

5. ข้อใดคือผลของแรงที่มีต่อวัตถุ 

1) ท ำให้วัตถุเปลี่ยนทิศทำง          2) ท ำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่ำง 

3) ท ำให้วัตถุเกิดกำรหมุน           4) ท ำให้วัตถุหยุดนิ่ง 

5) ท ำให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น          6) ท ำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้ำลง 

ก. 1, 2 

ข. 1, 2, 3 

ค. 1, 2, 3, 4 

ง. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

6. ข้อใด ไม่ใช่ ควำมหมำยของแรง 

ก. สิ่งที่ท ำให้วัตถุหยุดนิ่ง 

ข. สิ่งที่ท ำให้วัตถุมีขนำดเพ่ิมขึ้น 

ค. สิ่งที่ท ำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่ำง 

ง. สิ่งที่ท ำให้วัตถุเปลี่ยนทิศทำงกำรเคลื่อนที่ 

 

 

 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

11 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

7. กิจกรรมในข้อใดคือแรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่ำง 

ก. กำรวำดภำพ 

ข. กำรโยนโบว์ลิ่ง 

ค. กำรปั้นดินน้ ำมัน 

ง. กำรเตะลูกฟุตบอลชนเสำประตู 

8. ข้อใดคือแรงที่เกิดจำกกำรกระท ำของมนุษย์ 

ก. กำรหมุนของรอก 

ข. กำรหมุนของพัดลม 

ค. กำรหมุนของเข็มนำฬิกำ 

ง. กำรหมุนรอบตัวเองของโลก 

9. แรงในข้อใดที่ต้นก ำเนิดของแรงไม่สัมผัสกับวัตถุแต่ท ำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ 

ก. แรงน้ ำ 

ข. แรงดึง 

ค. แรงลม  

ง. แรงโน้มถ่วง 

10. กำรกระท ำในข้อใดท ำให้เกิดแรงยก  

ก. เอียนั่งเล่นกีต้ำร์ 

ข. เอ๋ยืนอยู่บนลิฟท์ 

ค. อ้อยวิ่งออกก ำลังกำย   

ง. อุ๊ถือของเดินขึ้นบันได 

 

 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

12 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

  

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

กระดำษค ำตอบ 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวัตถุ 

ชื่อ – สกุล………………………………………………………………………..ชั้น……………เลขที่………… 

 

 

เกณฑ์ 

คะแนนที่ได…้……….….คะแนน 

 

คะแนน  9-10 อยู่ในเกณฑ์   ดีมำก 
คะแนน  7-8   อยู่ในเกณฑ์   ด ี
คะแนน  5-6   อยู่ในเกณฑ์   พอใช้ 
คะแนน  0-4   อยู่ในเกณฑ์   ปรับปรุง 

กำรประเมิน 

ปรับปรุง 

 

พอใช้ 

 

ดี 

 

ดีมำก 

 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

13 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

    แรง (force) คือ ผลของกำรกระท ำแบบต่ำง ๆ ที่ท ำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่ำง  เปลี่ยนทิศทำง 
เกิดกำรเคลื่อนที่ และหยุดนิ่ง ตัวอย่ำงเช่น 

 

1. กำรกดดินน้ ำมัน เป็นกำรออกแรงกระท ำต่อวัตถุ  แล้วท ำให้วัตถุ
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำง 

 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

14 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   

เร่ือง แรงที่กระท ำต่อวัตถุ 

 

บัตรควำมรู้ 

 

2. กำรยกของหรือยกวัตถุต่ำง ๆ เป็นกำรออกแรงกระท ำต่อ  วัตถุแล้วท ำ
ให้วัตถุเกิดกำรเคลื่อนที่ข้ึนในแนวดิ่ง 

 

 

3. กำรหมุนของกังหันลม เกิดจำกแรงลมท ำให้วัตถุเกิดกำรเปลี่ยนแปลง   
ทิศทำงหรือเกิดกำรหมุน 

 

ค ำชี้แจง  นักเรียนสำมำรถใช้สมำร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตสแกนบริเวณที่มีสัญลักษณ์           เพื่อดูวิดีโอ               
และฟังเสียงบรรยำยเกี่ยวกับแรงที่กระท ำต่อวัตถุ 

 

 



 

  

 หน่วยของแรง  หน่วยของแรงในระบบเอสไอ มีหน่วยเป็น นิวตัน (N) เพื่อเป็นกำรให้เกียรติแก่  

     เซอร์ไอแซค นิวตัน ผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก    

 ลักษณะของแรง  แรงในชีวิตประจ ำวันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) แรงที่เกิดจำกมนุษย์ เช่น แรงดึง แรงผลัก แรงบีบ แรงยก เป็นต้น  

2) แรงที่เกิดจำกธรรมชำติ เช่น แรงลม แรงน้ ำ แรงโน้มถ่วงของโลก   แรงแม่เหล็ก เป็นต้น 

    

 

4. กำรตีแบดมินตัน เป็นกำรออกแรงกระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุเคลื่อนที่ 

    หรือเกิดควำมเร่ง 

 

 

5. กำรเล่นชักเย่อ เป็นกำรออกแรงในทิศทำงตรงกันข้ำม  
   ถ้ำออกแรงเท่ำกันจะท ำให้วัตถุไม่เคลื่อนที่ 
 

 

6. กำรตีกลอง เป็นกำรออกแรงกระท ำต่อวัตถุแต่วัตถุไม่เคลื่อนที่    
และไม่เปลี่ยนรูปร่ำง 

 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

15 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

    แรงที่เกิดจำกมนษุย์ 

 

  แรงดึง 

 

  แรงผลัก 

 

  แรงยก 

 

  แรงบีบ 

 

แรงที่ท ำให้วัตถุเคลื่อนที่เข้ำมำ     

หำแหล่งก ำเนิดของแรง 

  แรงที่ท ำให้วัตถุเคลื่อนที่ออกจำก

แหล่งก ำเนิดของแรง 

แรงที่ท ำให้วัตถุเคลื่อนที่ข้ึน 

ในแนวดิ่ง 

แรงที่ท ำให้วัตถุเกิดกำรยุบตัว  

บิดตัวหรือเปลี่ยนรูปร่ำง 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

16 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

    แรงที่เกิดจำกธรรมชำติ 

 

  แรงน้ ำ 

 

  แรงลม 

 

  แรงโน้มถ่วง 
 

  แรงแม่เหล็ก 
 

แรงที่เกิดจำกกำรไหล     

ของกระแสน้ ำ 

แรงที่เกิดจำกกำรเคลื่อนที่     

ของอำกำศ 

แรงดึงดูดของโลกที่กระท ำ                 
กับวัตถุเพื่อดึงดูดวัตถุนั้น                        
เข้ำสู่ศูนย์กลำงของโลก 

แรงที่เกิดจำกสนำมแม่เหล็กโลกช่วย
ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำควำมถี่สูงจำก

ดวงอำทิตย์ 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

17 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

บัตรกิจกรรมพลังคิด 
เร่ือง แรงที่กระท ำต่อวัตถุ 

 ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนพิจำรณำกิจกรรมต่อไปนี้ว่ำมีแรงมำเกี่ยวข้องหรือไม่ และเกิดผลอย่ำงไร 

 

 
กังหันน้ ำ 
 

 

ตีกลอง 
 

 

ยกน้ ำหนัก 
 

 

เล่นชักเย่อ 
 

 

บีบฟองน้ ำ 
 

 

เล่นวอลเลย์บอล 
 

 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

18 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

บัตรกิจกรรม 
เร่ือง เป่ำอย่ำงไรให้ลงขวด 

 
1. เพื่อศึกษำลักษณะของแรงในชีวิตประจ ำวัน 
2. เพื่อคิดแก้ปัญหำและน ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน 

 

จุดประสงค์ 

 

 

วัสดุอุปกรณ์  

1. ขวดน้ ำเปล่ำหรือขวดชนิดอ่ืนที่มีคอขวดยำว    

2. หลอดกำแฟ ยำวประมำณ 3 เซนติเมตร 

วิธีท ำกิจกรรม  

1. วำงขวดและหลอดกำแฟ ดังรูป    

2. หำวิธีเป่ำหลอดกำแฟให้ตกลงไปในขวด โดยที่ไม่ใช้ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยไปแตะต้องขวด บันทึกผลและ

ตอบค ำถำมลงในบัตรบันทึกกิจกรรม 
 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

19 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

วิธีกำรเป่ำ ผลกำรเป่ำ 

1. เป่ำแรง ๆ ตรง ๆ  

2. เป่ำค่อย ๆ ตรง ๆ  

3. ………………………………………………..  

บันทึกผลกิจกรรม  

ค ำถำมหลังท ำกิจกรรม  

1. วิธีกำรเป่ำต่ำง ๆ กัน ท ำให้หลอดกำแฟเข้ำไปในขวดหรือไม่ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น    

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

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

2. นักเรียนสำมำรถน ำหลักกำรนี้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้หรือไม่ อย่ำงไร 

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

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

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

 

สรุปผลจำกกำรท ำกิจกรรม  

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

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

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

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

 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

20 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

บัตรค ำถำม 
เร่ือง แรงที่กระท ำต่อวัตถุ 

 ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนยกตัวอย่ำงกิจกรรมในชีวิตประจ ำวันของแรงท่ีกระท ำต่อวัตถุโดยเติมค ำตอบ 
            ลงในช่องว่ำง 

 

 
แรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุเปลี่ยนทิศทำงหรือ
เกิดกำรหมุน 

 

 แรงที่เท่ำกันแต่มีทิศทำงตรงกันข้ำม ท ำให้วัตถุไม่
เคลื่อนที่ 
 

 แรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุไม่เคลื่อนที่ 
และไม่เปลี่ยนรูปร่ำง 

 

 

แรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง 

 

 

แรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่ำง 

 

 

แรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือ 
เกิดควำมเร่ง 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

..………………………….. 

 

..………………………….. 

 

..………………………….. 

 

..………………………….. 

 

..………………………….. 

 

..………………………….. 

 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

21 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

บัตรเกม 
เร่ือง แรงที่กระท ำต่อวัตถุ 

 ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนโยงควำมสัมพันธ์ของแรงที่กระท ำต่อวัตถุในชีวิตประจ ำวัน 

 

 แรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุ 
        ไม่เคลื่อนที่และไม่เปลี่ยนรูปร่ำง 

 

 

แรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุ 
เปลี่ยนทิศทำงหรือเกิดกำรหมุน 

 

 

แรงที่เท่ำกันแต่มีทิศทำง 
ตรงกันข้ำม ท ำให้วัตถุไม่เคลื่อนที่ 

 

 

แรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุ      
เปลี่ยนรูปร่ำง 

 

 

แรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้ 
วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง 

 

 

แรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุเคลื่อนที่
หรือเกิดควำมเร่ง 

 

 

เล่นเรือใบ 
 

 

ตีลูกเบสบอล 
 

 

เคำะประตู 
 

 

ซูโม ่
 

 

ยกน้ ำหนัก 
 

 

บีบลูกบอล 
 

 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

22 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

แบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดที่ 1  เร่ือง แรงที่กระท ำต่อวัตถุ 

 

ค ำชี้แจง  1. แบบทดสอบปรนัย จ ำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลำสอบ 10 นำท ี
            2. ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกที่สุดเพียงค ำตอบเดียว แล้วท ำเครื่องหมำย × ลงใน 
               กระดำษค ำตอบ หรือสแกน QR Code เพื่อท ำแบบทดสอบออนไลน์ 

 

 1. ข้อใดคือแรงที่เกิดจำกกำรกระท ำของมนุษย์ 
ก. กำรหมุนของรอก 

ข. กำรหมุนของพัดลม 

ค. กำรหมุนของเข็มนำฬิกำ 

ง. กำรหมุนรอบตัวเองของโลก 

2. ข้อใด ไม่ใช่ แรงที่เกิดจำกธรรมชำติ 
ก. กำรกระโดดร่ม 

ข. กำรปั่นจักรยำน 

ค. กำรไหลของน้ ำตก 

ง. กำรหมุนของไดนำโม 

3. แรงในข้อใดที่ต้นก ำเนิดของแรงไม่สัมผัสกับวัตถุแต่ท ำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ 
ก. แรงน้ ำ 

ข. แรงดึง 

ค. แรงลม  

ง. แรงโน้มถ่วง 

 

 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

23 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

4. ข้อใด ไม่ใช่ ผลที่เกิดจำกกำรกระท ำของแรง 

ก. พัดลมหมุน 
ข. เข็มทิศหมุน 
ค. ทุเรียนหล่นจำกต้น 
ง. ลมพัดกังหันลมหมุน 

5. กำรกระท ำในข้อใดท ำให้เกิดแรงยก  

ก. เอียนั่งเล่นกีต้ำร์ 

ข. เอ๋ยืนอยู่บนลิฟท์ 

ค. อ้อยวิ่งออกก ำลังกำย 

ง. อุ๊ถือของเดินขึ้นบันได 

6. ข้อใด ไม่ใช่ ควำมหมำยของแรง 

ก. สิ่งที่ท ำให้วัตถุหยุดนิ่ง 

ข. สิ่งที่ท ำให้วัตถุมีขนำดเพ่ิมขึ้น 

ค. สิ่งที่ท ำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่ำง 

ง. สิ่งที่ท ำให้วัตถุเปลี่ยนทิศทำงกำรเคลื่อนที่ 

7. กิจกรรมในข้อใดคือแรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่ำง 

ก. กำรวำดภำพ 

ข. กำรโยนโบว์ลิ่ง 

ค. กำรปั้นดินน้ ำมัน   

ง. กำรเตะลูกฟุตบอลชนเสำประตู 

 

 

 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

24 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

8. คุณสมบัติข้อใดของวัตถุท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีแรงมำกระท ำต่อวัตถุนั้น 

ก. มวล 

ข. ขนำด 

ค. รูปร่ำง 

ง. ควำมเร็ว 

9. ข้อใดคือแรงที่ช่วยป้องกันรังสีและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำจำกดวงอำทิตย์ 

ก. แรงลม 

ข. แรงโน้มถ่วง 

ค. แรงแม่เหล็ก 

ง. แรงนิวเคลียร์ 

10. ข้อใดคือผลของแรงที่มีต่อวัตถุ 

1) ท ำให้วัตถุเปลี่ยนทิศทำง          2) ท ำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่ำง 

3) ท ำให้วัตถุเกิดกำรหมุน           4) ท ำให้วัตถุหยุดนิ่ง 

5) ท ำให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น          6) ท ำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้ำลง 

ก. 1, 2 

ข. 1, 2, 3 

ค. 1, 2, 3, 4 

ง. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

 

 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

25 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

แบบทดสอบหลังเรียน 
กระดำษค ำตอบ 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวัตถุ 

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………..ชั้น……………เลขที่………… 

 

 

เกณฑ์ 

คะแนน  9-10 อยู่ในเกณฑ์   ดีมำก 
คะแนน  7-8   อยู่ในเกณฑ์   ดี 
คะแนน  5-6   อยู่ในเกณฑ์   พอใช้ 
คะแนน  0-4   อยู่ในเกณฑ์   ปรับปรุง 

กำรประเมิน 

คะแนนที่ได…้……….….คะแนน 

 

ปรับปรุง 

 

พอใช้ 

 

ดี 

 

ดีมำก 

 

เกณฑ์ 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

26 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

บรรณำนุกรม 

 

กระทรวงศึกษำธิกำร. (2552). หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
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จ ำกัด. 

บริษัท ส ำนักพิมพ์แม็ค จ ำกัด. (2554). หนังสือเรียนรำยวิชำพื้นฐำน วิทยำศำสตร์.  

กรุงเทพมหำนคร : บริษัทพงษ์วรินทร์กำรพิมพ์ จ ำกัด.สถำบันพัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.). 

(2560). หนังสือเรียนรำยวิชำพื้นฐำน  

วิทยำศำสตร์. กรุงเทพมหำนคร : บริษัทพัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.) จ ำกัด. 

สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษำธิกำร. (2554).  

คู่มือครู รำยวิชำพื้นฐำนวิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 3. พิมพ์ครั้งที่ 2.  

กรุงเทพมหำนคร : สกสค. ลำดพร้ำว. 

สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษำธิกำร. (2554).  

หนังสือเรียนรำยวิชำพื้นฐำนวิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 3. พิมพ์ครั้งที่ 2.  

กรุงเทพมหำนคร : สกสค. ลำดพร้ำว. 

 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

27 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

ภำคผนวก 
 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

28 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

ข้อ ตัวเลือก 

1 ก 

2 ก 

3 ค 

4 ข 

5 ง 

6 ข 

7 ค 

8 ก 

9 ง 

10 ง 

บัตรเฉลย 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวัตถุ 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

29 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

บัตรเฉลยกิจกรรมพลังคิด 
เร่ือง แรงที่กระท ำต่อวัตถุ 

 ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนพิจำรณำกิจกรรมต่อไปนี้ว่ำมีแรงมำเกี่ยวข้องหรือไม่ และเกิดผลอย่ำงไร 

 

 
กังหันน้ ำ 
 

 

ตีกลอง 
 

 

ยกน้ ำหนัก 
 

 

เล่นชักเย่อ 
 

 

บีบฟองน้ ำ 
 

 

เล่นวอลเลย์บอล 
 

 

แรงท ำให้วัตถุเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงทิศทำง 
หรือเกิดกำรหมุน 

 

แรงกระท ำต่อวัตถุ 
แต่วัตถุไม่เคลื่อนที่ 
และไม่เปลี่ยนรูปร่ำง 

แรงที่ท ำให้วัตถุ          
เคลื่อนที่ข้ึน 
ในแนวดิ่ง 

แรงมีทิศทำง
ตรงกันข้ำม ถ้ำ
ออกแรงเท่ำกัน 
จะท ำให้วัตถุไม่

เคลื่อนที่ 

แรงที่ท ำให้วัตถุเกิดกำร
ยุบตัว บิดตัวหรือเปลี่ยน

รูปร่ำง 

แรงที่กระท ำต่อวัตถุ 
ท ำให้วัตถุเคลื่อนที่ 
หรือเกิดควำมเร่ง 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

30 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

บัตรเฉลยกิจกรรม 
เร่ือง เป่ำอย่ำงไรให้ลงขวด 

 
1. เพื่อเข้ำใจลักษณะของแรงในชีวิตประจ ำวัน 
2. เพื่อคิดแก้ปัญหำและน ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน 

 

จุดประสงค์ 

 

 

วัสดุอุปกรณ์  

1. ขวดน้ ำเปล่ำหรือขวดชนิดอ่ืนที่มีคอขวดยำว    

2. หลอดกำแฟ ยำวประมำณ 3 เซนติเมตร 

วิธีท ำกิจกรรม  

1. วำงขวดและหลอดกำแฟ ดังรูป    

2. หำวิธีเป่ำหลอดกำแฟให้ตกลงไปในขวด โดยที่ไม่ใช้ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยไปแตะต้องขวด บันทึกผลและ

ตอบค ำถำมลงในบัตรบันทึกกิจกรรม 
 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

31 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

วิธีกำรเป่ำ ผลกำรเป่ำ 

1. เป่ำแรง ๆ ตรง ๆ หลอดกระเด็นออกจำกปำกขวด 

2. เป่ำค่อย ๆ ตรง ๆ หลอดหล่นออกจำกปำกขวด 

3. เป่ำเฉียง ๆ ค่อย ๆ หลอดหล่นเข้ำไปในขวด 

บันทึกผลกิจกรรม  

ค ำถำมหลังท ำกิจกรรม  

1. วิธีกำรเป่ำต่ำง ๆ กัน ท ำให้หลอดกำแฟเข้ำไปในขวดหรือไม่ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น    

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

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

2. นักเรียนสำมำรถน ำหลักกำรนี้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้หรือไม่ อย่ำงไร 

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

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

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

 

สรุปผลจำกกำรท ำกิจกรรม  

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

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

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

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

 

แนวค ำตอบ  กำรเป่ำหลอดกำแฟแบบเฉียง ๆ ค่อย ๆ จะท ำให้หลอดกำแฟหล่นเข้ำไปในขวดได้     
เพรำะอำกำศภำยในขวดจะไม่ย้อนกลับมำตรง ๆ  

 

 
แนวค ำตอบ  เมื่อขับรถยนต์เกิดอุบัติเหตุกระจกหน้ำรถยนต์แตกและจ ำเป็นต้องขับต่อไปอีก จะต้องปิด
กระจกด้ำนข้ำงและด้ำนท้ำยให้หมดทุกด้ำน มิฉะนั้นลมจะเข้ำท ำให้ขับรถล ำบำกอำจเกิดอันตรำยได้ 

 

 

แนวค ำตอบ  เม่ือเป่ำหลอดกำแฟ แบบตรง ๆ จะท ำให้อำกำศภำยในขวดย้อนกลับมำตรง ๆ ที่ปำกขวด
เพรำะอำกำศไม่สำมำรถถ่ำยเทออกทำงอ่ืนได้ ยิ่งเป่ำหลอดกำแฟแรงก็ยิ่งกระเด็นออกไปแรง กำรเป่ำแบบ
เฉียง ๆ ค่อย ๆ จะท ำให้แรงดันอำกำศมีน้อยและไหลย้อนกลับไม่ตรงกับบริเวณปำกขวด 

 

 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

32 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

บัตรเฉลยค ำถำม 
เร่ือง แรงที่กระท ำต่อวัตถุ 

 
ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนยกตัวอย่ำงกิจกรรมในชีวิตประจ ำวันของแรงท่ีกระท ำต่อวัตถุต่ำง ๆ 

 

 แรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุ 
เปลี่ยนทิศทำงหรือเกิดกำรหมุน 

 

 แรงที่เท่ำกันแต่มีทิศทำงตรงกันข้ำมท ำให้วัตถุ 
ไม่เคลื่อนที่ 
 

 แรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุไม่เคลื่อนที่ และ
ไม่เปลี่ยนรูปร่ำง 

 

 

แรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง 

 

 

แรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่ำง 

 

 

แรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือ 
เกิดควำมเร่ง 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

..………………………….. 

 

..………………………….. 

 

..………………………….. 

 

..………………………….. 

 

..………………………….. 

 

..………………………….. 

 

กำรหมุนของกังหันลม 

กำรเล่นชักเย่อ 

เดินชนประตู 

ปั้นดินน้ ำมัน 

กำรยกน้ ำหนัก 

เตะลูกฟุตบอล 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

33 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

บัตรเฉลยเกม 
เร่ือง แรงที่กระท ำต่อวัตถุ 

 ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนโยงเส้นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำพกับข้อควำมของแรงในชีวิตประจ ำวัน 

 

 แรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุ 
ไม่เคลื่อนที่และไม่เปลี่ยนรูปร่ำง 

 

 

แรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุ 
เปลี่ยนทิศทำงหรือเกิดกำรหมุน 

 

 

แรงที่เท่ำกันแต่มีทิศทำง 
ตรงกันข้ำม ท ำให้วัตถุไม่เคลื่อนที่ 

 

 

แรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุ      
เปลี่ยนรูปร่ำง 

 

 

แรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้ 
วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง 

 

 

แรงที่กระท ำต่อวัตถุแล้วท ำให้วัตถุเคลื่อนที่
หรือเกิดควำมเร่ง 

 

 

เล่นเรือใบ 
 

 

ตีลูกเบสบอล 
 

 

เคำะประตู 
 

 

ซูโม ่
 

 

ยกน้ ำหนัก 
 

 

บีบลูกบอล 
 

 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

34 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 

  

ข้อ ตัวเลือก 

1 ก 

2 ข 

3 ง 

4 ก 

5 ง 

6 ข 

7 ค 

8 ก 

9 ค 

10 ง 

แบบทดสอบหลังเรียน 

บัตรเฉลย 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวัตถุ 

นภภัทร  พูลเพิ่ม 

35 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แรงในชีวิตประจ ำวัน   



 


