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แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา เล่มท่ี 1 โมเมนตัม  สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว30202 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเน้นปัญหาทางฟิสิกส์ โดยเฉพาะเนื้อหาที ่เป็น
คำนวณ ในสถานการณ์หรือคำถามที ่ม ีเน ื ้อหาสาระกระบวนการหรือความรู ้ที ่ผู ้ เร ียนไม่คุ ้นเคย                      
และไม่สามารถหาคำตอบได้ทันที การหาคำตอบจะต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์               
และศาสตร์อื่นๆ ประกอบกับความสามารถด้านการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการตัดสินใจ การเรียนรู้
เกี ่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา เป็นการฝึกให้นักเรียนมีวิธีการที่ดีในการแก้ปัญหาอย่างมีลำดับขั้นตอน 
มากกว่าท่ีจะสอนให้นักเรียนรู้คำตอบของปัญหา โดยพยายามส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด
และค้นพบ รูปแบบหรือวีการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง การที่นักเรียนจะสามารถคำนวณโจทย์ฟิสิกส์                 
ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้เรียนต้องมีความมุ่งมั่น และฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ในหลาย
รูปแบบ ฝึกทำโจทย์ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง โดยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของ
โพลยา เล่มท่ี 1 โมเมนตัม สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม เล่มนี้ 
ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ โดยใช้เทคนิคของโพลยา จำนวน 5 เล่ม ดังนี้ 
 เล่มท่ี 1 โมเมนตัม 
 เล่มท่ี 2 แรงและการเปล่ียนโมเมนตัม 
 เล่มท่ี 3 การดล 
 เล่มท่ี 4 การอนุรักษ์โมเมนตัม 
 เล่มท่ี 5 การชนและการดีดตัวแยกจากกัน 
 แบบฝึกทักษะเล่มนี้ประกอบด้วย ลำดับขั้นตอนการเรียนรู้ คำชี้แจงสำหรับครู คำชี้แจงสำหรับ
นักเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 
ข้อควรระวังในการแก้โจทย์ปัญหา ตัวอย่างแสดงขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์
ปัญหา เฉลยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะเล่มนี้ จะเกิดประโยชน์แก่นักเรียนที่ต้องการฝึกทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ โดยใช้เทคนิคของโพลยา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นำไปใช้เป็นพื้นฐาน                
ในการฝึกทักษะการคำนวณและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 
 
        ประไพพิศ  เติมจิตร 
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โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา  
เล่มที่ 1 โมเมนตัม   

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ขั้นตอนการเรียนรู้  

อ่านคำช้ีแจง 

ศึกษาสาระ ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระสำคัญ 

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

ศึกษาใบความรู้และตัวอย่างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา                    
วิชาฟิสิกส์ ตามแนวคิดของโพลยา 

ทำแบบฝึกทักษะ 

ทดสอบหลังเรียน 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ศึกษาเล่มต่อไป 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

สอนซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน 



 
   

 
  

 
 
 

 

ในการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา  
เล่มที่ 1 โมเมนตัม   

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  
 

เมื่อครูผู้สอนนำแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา                        
เล่มท่ี 1 โมเมนตัม สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม                        
จังหวัดศรีสะเกษ เล่มนี้ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. ศึกษาผลการเรียนรู้ จุดประสงค์และจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้                   

แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา เล่มท่ี 1 โมเมนตัม
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ  

3. ให้คำแนะนำในการเรียนรู้ของนักเรียนในขณะทำแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์
โดยใช้เทคนิคของโพลยา เล่มท่ี 1 โมเมนตัม 

4. นักเรียนตรวจคำตอบจากแบบเฉลยและบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน                              
เมื่อทำแบบฝึกทักษะเสร็จ  

5. เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย และอธิบายเพิ่มเติมจนนักเรียนเข้าใจ 
6. ทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความรู้หลังใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้

เทคนิคของโพลยา เล่มท่ี 1 โมเมนตัม 
7. ใช้แบบฝึกทักษะนี้ในการจัดการเรียนรู้และสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     คำชี้แจงสำหรับครู 



 
   

 
  

 
 
 
 

 

ในการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา  
เล่มที่ 1 โมเมนตัม   

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  
 

 ให้นักเรียนอ่านคำช้ีแจง และปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้
1. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา เล่มท่ี 1 โมเมนตัม

สำหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ 
ใช้เวลาในการทำแบบฝึกทักษะจำนวน 1 ช่ัวโมง นักเรียนสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้ด้วย
ตนเอง การใช้แบบฝึกทักษะควรปฏิบัติตามกฎกติกาในการใช้อย่างเคร่งครัดจึงจะได้ผลดี
  

2. ให้นักเรียนศึกษา ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และเวลาท่ีใช้ในการศึกษาเนื้อหา
อย่างละเอียด 

3. นักเรียนศึกษาสาระสำคัญ ใบความรู้ ข้ันตอนการแก้ไขโจทย์ปัญหาและตัวอย่างการแก้โจทย์
ปัญหา 

4. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ตามท่ีกำหนดไว้                                            
จำนวน 5 ข้อ ๆ ละ 5 คะแนน รวม 25 คะแนน โดยแสดงวิธีการคำนวณอย่างละเอียด                                     
ลงในแบบฝึกทักษะให้นักเรียนทำด้วยตนเอง เรียงตามลำดับข้ันตอน อย่าเปิดข้าม                           
หน้าใดหน้าหนึ่งโดยเด็ดขาด และให้มีความซื่อสัตย์ ไม่เปิดดูเฉลยก่อน เมื่อทำเสร็จแล้ว                       
จึงตรวจคำตอบกับเฉลยแบบฝึกทักษะ 

5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
6. ตรวจคำตอบของแบบทดสอบหลังเรียนจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
7. บันทึกผลท่ีได้ลงในตารางบันทึกคะแนน 
8. นักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละแบบฝึกทักษะ จึงจะถือว่าผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 
หมายเหตุ : เมื่อนักเรียนสงสัยหรือมีปัญหาในการเรียนรู้ สามารถปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ                                            
จากครูผู้สอนได้ตลอดเวลา 

 
 

     คำชี้แจงสำหรับนักเรียน 



 
   

 
  

 

 

 
 

 

มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม         
มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำความรู้  ไปใช้ประโยชน์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อธิบาย และคำนวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพื้นท่ีใต้กราฟความสัมพันธ์
ระหว่างแรงลัพธก์ับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม 

ด้านความรู้ (K) 
บอกความหมายของโมเมนตัม 

ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
คำนวณโมเมนตัมของวัตถุ

ด้านเจตคติ (A) 
ต้ังใจเรียน ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย และส่งทันตามเวลาท่ีกำหนด 

 

โมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์บอกถึงแนวโน้มของวัตถุท่ีกำลังเคล่ือนท่ี มีค่าเท่ากับผลคูณ 
ระหว่างมวลกับความเร็วของวัตถุ เขียนเป็นสมการได้ว่า �⃑� = 𝑚�⃑� 

โมเมนตัมของวัตถุมีทิศทางเดียวกับความเร็วของวัตถุ และมีหน่วยคือ กิโลกรัม เมตรต่อวินาที           
( 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 ) 

 สาระที่  5 พลังงาน 

ผลการเรียนรู ้

จุดประสงค์การเรียนรู ้

สาระสำคัญ 



 
   

 
  

 
 

 
 

 
 

 

คำช้ีแจง  :   1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 10 ข้อ แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก  
  2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบข้อท่ีถูกท่ีสุด แล้วทาเครื่องหมาย ( X ) ลงในกระดาษคำตอบ  
 

1. โมเมนตัมมีความหมายตรงกับข้อใด 
ก. ผลคูณระหว่างระยะทางกับความเร็วของวัตถุ   
ข. ผลคูณระหว่างการกระจัดกับความเร็วของวัตถุ   
ค. ผลคูณระหว่างมวลกับความเร็วของวัตถุ   
ง. ผลคูณระหว่างมวลกับความเร่งของวัตถุ   

2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโมเมนตัม 
ก. เป็นปริมาณสเกลาร์ มีทิศตรงข้ามกับความเร็ว 
ข. เป็นปริมาณสเกลาร์ มีทิศทางเดียวกับความเร็ว 
ค. เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศตรงข้ามกับความเร็ว 
ง. เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศทางเดียวกับความเร็ว 

3. โมเมนตัมของวัตถุจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณใด   
ก. มวลของวัตถุ  
ข. ความเร็วของวัตถุ  
ค. พลังงานศักย์ของวัตถุ     
ง.  มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ 

4. รถมวล 1,000 กิโลกรัม มีความเร็ว 30 เมตรต่อวินาที จะมีโมเมนตัมเท่ากับเท่าไร  
ก.  30 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที    
ข.  500 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที  
ค.  3,000 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที    
ง.  30,000 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที 

5. วัตถุใดมีโมเมนตัมสูงสุด 
ก. วัตถุ A มีมวล 4 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว 6 เมตรต่อวินาที ไปทางทิศใต้ 
ข. วัตถุ B มีมวล 3 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว 7 เมตรต่อวินาที ไปทางทิศเหนือ 
ค. วัตถุ C มีมวล 2 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว 8 เมตรต่อวินาที ไปทางทิศตะวันตก 
ง. วัตถุ D มีมวล 1 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว 9 เมตรต่อวินาที ไปทางทิศตะวันออก 

. โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา เล่มที่ 1 โมเมนตัม   
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5


 
   

 
  

 
6. รถยนต์คันหนึ่งมวล 1,000 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว 36 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง จงหา 
ขนาดโมเมนตัมของรถยนต์คันนี้ 

ก. 1,800 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที 
ข. 3,600 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที 
ค. 10,000 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที 
ง. 36,000 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที 

7. เสือชีตาห์มวล 40 กิโลกรัม ในขณะวิ่งล่าเหยื่อมีโมเมนตัม 800 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที จงหา 
ขนาดความเร็วของเสือชีตาห์ 

ก. 12 เมตรต่อวินาที 
ข. 20 เมตรต่อวินาที 
ค. 24 เมตรต่อวินาที 
ง. 32 เมตรต่อวินาที 

8. ลูกบอลถูกปาเข้ากระทบกาแพงด้วยความเร็ว 8 เมตรต่อวินาที โมเมนตัมของลูกบอลก่อน 
กระทบกาแพงมีค่า 12 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที ลูกบอลนี้มีมวลเท่าใด 

ก. 1.5 กิโลกรัม 
ข. 2.0 กิโลกรัม 
ค. 20 กิโลกรัม 
ง. 40 กิโลกรัม 

9. เด็กชายบอยและเด็กหญิงสวย มีมวล 30 กิโลกรัม และ 40 กิโลกรัม ตามลำดับ ถ้าเด็กชาย 
บอยวิ่งด้วยความเร็ว 4 เมตรต่อวินาที เด็กหญิงสวยจะต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่าใดจึงจะมี 
โมเมนตัมเท่ากับเด็กชายบอย 

ก. 1 เมตรต่อวินาที 
ข. 2 เมตรต่อวินาที 
ค. 3 เมตรต่อวินาที 
ง. 4 เมตรต่อวินาที 

10. วัตถุมวล 4 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีจากหยุดนิ่งด้วยความเร่ง 3 เมตรต่อวินาที2 เมื่อเวลาผ่านไป 
5 วินาที วัตถุนี้จะมีขนาดโมเมนตัมเท่าไร 

ก. 60 กิโลกรัมเมตรต่อวินาที 
ข. 30 กิโลกรัมเมตรต่อวินาที 
ค. 15 กิโลกรัมเมตรต่อวินาที 
ง. 12 กิโลกรัมเมตรต่อวินาที 



 
   

 
  

  
 
 
 

 
 
 

       โมเมนตัม(momentum) ในความหมายทางฟิสิกส์ คือความพยายามท่ีต้องใช้กระทำต่อวัตถุท่ี
กำลังเคล่ือนท่ีให้หยุดนิ่ง หรือวัตถุท่ีหยุดนิ่งให้เคล่ือนท่ี  

โมเมนตัมของวัตถุ  มีค่าเท่ากับผลคูณระหว่างมวลกับความเร็วของวัตถุ  หรือ  
    โมเมนตัมของวัตถุ = มวล × ความเร็ว            
 โมเมนตัม เขียนเป็นสมการได้ว่า    
 
 
 
         โดยท่ี   
                    𝑚 แทน มวลของวัตถุ มีหน่วยเป็น กโิลกรัม (𝑘𝑔) 
                     �⃑� แทน ความเร็วของวัตถุ มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (𝑚/𝑠) 
                        𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑แทน โมเมนตัมของวัตถุ มีหน่วยเป็น กิโลกรัม เมตรต่อวินาที (𝑘𝑔 𝑚/𝑠)     

หน่วยเอสไอของ โมเมนตัม คือ กิโลกรัม เมตรต่อวินาที เขียนแทนสัญลักษณ์เป็น 𝑘𝑔 𝑚/𝑠  
   มวลของวัตถุคือกิโลกรัม  เขียนแทนสัญลักษณ์เป็น  𝑚 

ความเร็วของวัตถุคือเมตรต่อวินาที เขียนแทนสัญลักษณ์เป็น  𝑚/𝑠    
มวลเป็นปริมาณสเกลารแ์ต่ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อนำปริมาณท้ังสองเข้าคูณด้วยกัน 

ถือว่าปริมาณใหม่เป็นปริมาณเวกเตอร์เสมอ ฉะนั้นโมเมนตัมจึงเป็นปริมาณเวกเตอร์ คือมีท้ังขนาดและ
ทิศทาง ซึ่งมีทิศทางเดียวกับความเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 

ในการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา เล่มที่ 1 โมเมนตัม   
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  

 

𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 𝑚�⃑� 

ใบความรู้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C


 
   

 
  

 

 

 

 

เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์  
ตามแนวคิดของโพลยา มีข้ันตอนดังนี้ 

  
 
          ขั้นที่            วิเคราะห์ปัญหา/ทำความเข้าใจปัญหา 
 

1. อ่านสถานการณ์และ เขียน Free Body Diagram    
(Free Body Diagram : FBD คือการเขียนแผนภาพตามสถานการณ์ท่ีกำหนด) 

2. พิจารณาส่ิงท่ีโจทย์กำหนดให้ เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
3. วิเคราะห์ส่ิงท่ีโจทย์ให้หา เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 

 
 

         ขั้นที่            วางแผนแก้ปัญหา 
 

4. พิจารณาสูตรท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหา (สูตรต้องสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีโจทย์กำหนดให้) 
  
 

         ขั้นที่             แก้ปัญหา 
 

5. แทนค่าในสูตรเพื่อแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้และแปลงค่าให้มีหน่วยที่สอดคล้องกัน                              
ตามระบบหน่วย SI 
 

 
         ขั้นที่              ตรวจสอบ 
 

6. แสดงวิธีการตรวจสอบคำตอบ 
 
 

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น 
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

 

โมเมนตัมเป็นปริมาณสเกลาร์ การบวกหรือลบ
โมเมนตัมไม่ต้องคำนึงถึงเครื่องหมายบวกหรือลบ 

 

โมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์ การบวกหรือลบ
โมเมนตัมต้องคำนึงถึงเครื่องหมายบวกหรือลบเสมอ 

 
 
 
 



 
   

 
  

 

 

ตัวอย่างที่ 1 

 
การแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา เล่มที่ 1 โมเมนตัม   
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  

 
รถยนต์ท่ีมีมวล 1200 กิโลกรัม กำลังเคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว 72 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง                        

ไปทางทิศเหนือ โมเมนตัมของรถยนต์เป็นเท่าใด 
  
   ขั้นที่            วิเคราะห์ปัญหา/ทำความเข้าใจปัญหา 
 

1. อ่านสถานการณ์และ เขียน Free Body Diagram  
(Free Body Diagram : FBD คือการเขียนแผนภาพตามสถานการณ์ท่ีโจทย์กำหนด) 
 

𝑚 = 1200 𝑘𝑔 
   �⃑� = 72 𝑘𝑚/ℎ 
Type equation here. 
 
 

2. พิจารณาส่ิงท่ีโจทย์กำหนดให้ เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 

มวล 1200 กิโลกรัม 𝑚 = 1200 𝑘𝑔 
ความเร็ว 72 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  �⃑� = 72 𝑘𝑚/ℎ 

  �⃑�  =  
72000 𝑚

3600 𝑠
 

�⃑� = 20 𝑚/𝑠 
 

3. วิเคราะห์ส่ิงท่ีโจทย์ให้หา เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
สิ่งที่โจทย์ให้หา เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 

โมเมนตัมของรถยนต์เป็นเท่าใด  

𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  =      ?     
 

 

   ขั้นที่           วางแผนแก้ปัญหา 
 

4. พิจารณาสูตรท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหา (สูตรต้องสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีโจทย์กำหนดให้) 
สูตรหาโมเมนตัมของวัตถุใช้สูตร 𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 𝑚�⃑� 
 

ตัวอย่างแบบฝึกทักษะ 

 



 
   

 
  

 

 

 

 

ขั้นที่          แก้ปัญหา 
 

5. แทนค่าในสูตรเพื่อแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้และแปลงค่าให้มีหน่วยที่สอดคล้องกัน                              
ตามระบบหน่วย SI 

แนวคิด  วัตถุท่ีมีมวล 𝑚 กำลังเคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว �⃑� จะมีโมเมนตัม 𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑ 
วิธีทำ  ขนาดของโมเมนตัมของรถยนต์หาได้จากสมการ    

จากสูตร  𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 𝑚�⃑� 

ในท่ีนี้           𝑚 = 1200 𝑘𝑔 

    𝑣  ⃑⃑⃑⃑⃑ = 72 𝑘𝑚/ℎ 

      �⃑�  =  
72000 𝑚

3600 𝑠
 

  𝑣⃑⃑⃑ ⃑  = 20 𝑚/𝑠 

แทนค่า             𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑ = (1200 𝑘𝑔)(20𝑚/𝑠) 

                 𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑ = 24000 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 

คำตอบ โมเมนตัมของรถยนต์เท่ากับ 24,000   กิโลกรัม เมตรต่อวินาที หรือ 2.4𝑥104                    
          กิโลกรัม เมตรต่อวินาที ส่วนทิศทางของโมเมนตัมของรถยนต์เป็นไปตามทิศทางของความเร็ว �⃑�                            
          ดังนั้น โมเมนตัมของรถยนต์คันนี้จึงไปทางทิศเหนือ 
 
ขั้นที่              ตรวจสอบ 
 

6. แสดงวิธีการตรวจสอบคำตอบ 
ตรวจคำตอบ  

จาก                𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 𝑚�⃑�  
เมื่อ                           𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑ = 24,000 𝑘𝑔. 𝑚/𝑠 

               𝑚 = 1,200 (𝑘𝑔) 
               �⃑�  = 72 𝑘𝑚/ℎ     

            = 20 𝑚/𝑠 
จะได้     24,000 𝑘𝑔. 𝑚/𝑠 = (1,200 𝑘𝑔)(20𝑚/𝑠)   

 24,000 𝑘𝑔. 𝑚/𝑠 =  24,000 𝑘𝑔. 𝑚/𝑠 
 

ดังนั้น  โมเมนตัมของรถยนต์เท่ากับ 24,000 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที หรือ 2.4𝑥104 กโิลกรัม เมตร
ต่อวินาที ไปทางทิศเหนือ  เพราะโมเมนตัมเป็นเวกเตอร์ท่ีมีทิศเดียวกับความเร็ว 



 
   

 
  

  

 
                               กำหนดสถานการณ์ให้ลูกเทนนิสมีมวล 60 กรัม กำลังเคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว      
50 เมตรต่อวินาทีไปทางขวา และลูกบาสเกตบอลมวล 500 กรัม กำลังเคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว 2.0 เมตร
ต่อวินาทีไปในทิศเดียวกัน ส่ิงใดท่ีใช้มือเปล่าทำให้หยุดนิ่งได้ง่ายกว่า เพราะเหตุใด 
 
ขั้นที่            วิเคราะห์ปัญหา/ทำความเข้าใจปัญหา 
 

1. อ่านสถานการณ์และ เขียน Free Body Diagram  
(Free Body Diagram : FBD คือการเขียนแผนภาพตามสถานการณ์ท่ีโจทย์กำหนด) 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. พิจารณาส่ิงท่ีโจทย์กำหนดให้ เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 

ลูกเทนนิส 
มวล 60 กรัม 
 
 
ความเร็ว 50 เมตรต่อวินาที ไปทางขวา 

 
      𝑚1  = 60 𝑔 
              = 60𝑥 10−3𝑘𝑔 
              = 0.06 𝑘𝑔 
        �⃑�1  = 50 𝑚/𝑠 

ลูกบาสเกตบอล 
มวล 500 กรัม 
 
 
เคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว 2.0 เมตรต่อวินาทีไป
ทางเดียวกัน(ไปทางขวา) 

    
    𝑚2 = 500𝑔 
              = 500 𝑥 10−3𝑘𝑔  
              = 0.50 𝑘𝑔 
        �⃑�2 = 2.0 𝑚/𝑠 

 

𝑚 = 60 𝑔 
 �⃑�1 = 50 𝑚/𝑠 

�⃑�2 = 2.0 𝑚/𝑠 

𝑚 = 500 𝑔 
 

ตัวอย่างที่ 2 



 
   

 
  

 

 

 

 

 
3. วิเคราะห์ส่ิงท่ีโจทย์ให้หา เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 

สิ่งที่โจทย์ให้หา เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 
ส่ิงใดท่ีใช้มือเปล่าทำให้หยุดนิ่งได้ง่ายกว่า เพราะเหตุใด 
(ส่ิงท่ีบ่งบอกว่าใช้มือเปล่าหยุดได้คือค่าของโมเมนตัม                     
ซึ่งการออกแรงจะแปลผันตรงกับค่าของโมเมนตัม) 
 

โมเมนตัมของลูกเทนนิส  
โมเมนตัมของลูกบาสเกตบอล 
 

 
 
 
 

�⃑�1  =      ?     
�⃑�2  =      ?     

 

 

ขั้นที่            วางแผนแก้ปัญหา 

 

4. พิจารณาสูตรท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหา (สูตรต้องสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีโจทย์กำหนดให้) 
สูตรหาโมเมนตัมของวัตถุใช้สูตร   𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 𝑚�⃑�  แต่เนื่องจากต้องหาโมเมนตัมของ                           
วัตถุ 2 ชนิดคือ ลูกเทนนิสและลูกบาสเกตบอล จึงใช้สูตรและสัญลักษณ์แทนสูตร ดังนี้ 

  โมเมนตัมของลูกเทนนิส  �⃑�1  = 𝑚1�⃑�1 
  โมเมนตัมของลูกบาสเกตบอล �⃑�2  = 𝑚2�⃑�2 

 

ขั้นที่          แก้ปัญหา 
 

5. แทนค่าในสูตรเพื่อแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้และแปลงค่าให้มีหน่วยที่สอดคล้องกัน                              
ตามระบบหน่วย SI 

แนวคิด วัตถุท่ีมีมวล 𝑚 กำลังเคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว �⃑� จะมีโมเมนตัม 𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 𝑚�⃑�   
คำนวณโมเมนตัมของวัตถุท้ังสองแล้วเปรียบเทียบ วัตถุท่ีมีโมเมนตัมน้อยกว่าจะทำให้หยุดนิ่งได้ง่ายกว่า 
วิธีทำ กำหนดให้ มวลและความเร็วของลูกเทนนิส เป็น 𝑚1 และ �⃑�1 ตามลำดับ 
                        มวลและความเร็วของลูกบาสเกตบอล เป็น 𝑚2 และ �⃑�2 ตามลำดับ 

จากโจทย์จะได้ว่า  
    𝑚1 = 60 𝑔  = 60𝑥 10−3𝑘𝑔   = 0.06 𝑘𝑔  และ  �⃑�1 = 50 𝑚/𝑠 

                𝑚2 = 500𝑔 = 500 𝑥 10−3𝑘𝑔 = 0.50 𝑘𝑔 และ  �⃑�2 = 2.0 𝑚/𝑠 
 
 
 
 
 



 
   

 
  

  

 
ขนาดของโมเมนตัมของลูกเทนนิสได้จากสมการ    
จากสูตร   �⃑�1  = 𝑚1�⃑�1 
แทนค่า                       �⃑�1 = (60𝑥 10−3𝑘𝑔)(50 𝑚/𝑠)ไปทางขวา 

                                          �⃑�1 = (0.06 𝑘𝑔  )(50 𝑚/𝑠)ไปทางขวา 
                                                �⃑�1 = 3.0 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 

ขนาดของโมเมนตัมของลูกบาสเกตบอลได้จากสมการ 
จากสูตร   �⃑�2  = 𝑚2�⃑�2 
แทนค่า                       �⃑�2 = (500 𝑥 10−3𝑘𝑔)(2.0 𝑚/𝑠)ไปทางขวา 

                                                �⃑�2 = (0.50 𝑘𝑔  )(2.0 𝑚/𝑠)ไปทางขวา 
                                                �⃑�2 = 1.0 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 

จากผลการคำนวณจะเห็นว่า ลูกบาสเกตบอลมีโมเมนตัมน้อยกว่าลูกเทนนิส ดังนั้น ในการทำให้
ลูกบาสเกตบอลหยุดนิ่งจึงง่ายกว่าลูกเทนนิส 
 
คำตอบ คือลูกบาสเกตบอลทำให้หยุดนิ่งได้ง่ายกว่าลูกเทนนิสเพราะลูกบาสเกตบอลมีโมเมนตัมน้อยกว่า  
           ลูกเทนนิส 
 
ขั้นที่              ตรวจสอบ 
 

6. แสดงวิธีการตรวจสอบคำตอบ 
  𝑝⃑⃑⃑⃑⃑1  > �⃑�2 

(60𝑥 10−3𝑘𝑔) (50
𝑚

𝑠
) > (500 𝑥 10−3𝑘𝑔) (2.0

𝑚

𝑠
) 

   (0.06 𝑘𝑔  )(50 𝑚/𝑠) > (0.50 𝑘𝑔  )(2.0 𝑚/𝑠) 
                                3.0 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 > 1.0 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 

 
ดังนั้น  โมเมนตัมของลูกเทนนิสมีค่า 3.0 กิโลกรัม เมตร/วินาที ส่วนโมเมนตัม                             

ของลูกบาสเกตบอลมีค่า 1.0 กิโลกรัม เมตร/วินาที จะเห็นว่าโมเมนตัมของลูกเทนนิสมากกว่าโมเมนตัม          
ของลูกบาสเกตบอล ทำให้ลูกบาสเกตบอลหยุดนิ่งได้ง่ายกว่าลูกเทนนิสเพราะแรงท่ีใช้หยุดแปลผันตรง                 
กับโมเมนตัม 
 
 



 
   

 
  

  

 

 
  

การแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา เล่มที่ 1 โมเมนตัม   
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  

 

  
                               นกตัวหนึ่งมีมวล 30 กรัม บินด้วยอัตราเร็ว 8 เมตรต่อวินาที ขนาดโมเมนตัม 
ของนกตัวนี้เป็นเท่าใด 
 
ขั้นที่            วิเคราะห์ปัญหา/ทำความเข้าใจปัญหา 
 

1. อ่านสถานการณ์และ เขียน Free Body Diagram  
(Free Body Diagram : FBD คือการเขียนแผนภาพตามสถานการณ์ท่ีโจทย์กำหนด) 
 

 
 
 
 
 
 

 

2. พิจารณาส่ิงท่ีโจทย์กำหนดให้ เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
 

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 
  
  
  

 

3. วิเคราะห์ส่ิงท่ีโจทย์ให้หา เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
 

สิ่งที่โจทย์ให้หา เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 

   
  

 

แบบฝึกทักษะข้อที่ 1 

แบบฝึกทักษะ 
 



 
   

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 ขั้นที่            วางแผนแก้ปัญหา 
 

4. พิจารณาสูตรท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหา (สูตรต้องสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีโจทย์กำหนดให้) 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
  ขั้นที่            แก้ปัญหา 
 

5. แทนค่าในสูตรเพื่อแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้และแปลงค่าให้มีหน่วยที่สอดคล้องกัน                              
ตามระบบหน่วย SI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
 
ขั้นที่              ตรวจสอบ 
 

6. แสดงวิธีการตรวจสอบคำตอบ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 



 
   

 
  

 

 

 

 

 

                               จงหาโมเมนตัมของรถบรรทุกท่ีมีมวล 1.5𝑥104 กิโลกรัม กำลัรงเคล่ือนท่ีด้วย
ความเร็ว 36 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ไปทางทิศตะวันออก 
 
  ขั้นที่            วิเคราะห์ปัญหา/ทำความเข้าใจปัญหา 
 

1. อ่านสถานการณ์และ เขียน Free Body Diagram  
(Free Body Diagram : FBD คือการเขียนแผนภาพตามสถานการณ์ท่ีโจทย์กำหนด) 
 

 
 
 
 
 

 

2. พิจารณาส่ิงท่ีโจทย์กำหนดให้ เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
 

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 
  
  
  

 

3. วิเคราะห์ส่ิงท่ีโจทย์ให้หา เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
 

สิ่งที่โจทย์ให้หา เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 

   
  

 

   ขั้นที่            วางแผนแก้ปัญหา 
 

4. พิจารณาสูตรท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหา (สูตรต้องสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีโจทย์กำหนดให้) 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

แบบฝึกทักษะข้อที่ 2 



 
   

 
  

 

 

 

 

 
  ขั้นที่            แก้ปัญหา 
 

5. แทนค่าในสูตรเพื่อแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้และแปลงค่าให้มีหน่วยที่สอดคล้องกัน                              
ตามระบบหน่วย SI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
 
  ขั้นที่              ตรวจสอบ 
 

6. แสดงวิธีการตรวจสอบคำตอบ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 



 
   

 
  

  

...................................................................................................................................................................... 
                               นักฟุตบอล A มีมวล 75 กิโลกรัม วิ่งไปทางขวาด้วยความเร็ว 2.0 เมตรต่อ
วินาที นักฟุตบอล B  มีมวล 60 กิโลกรัม วิ่งไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็ว 3.0 เมตรต่อวินาที จงหาขนาด                
และทิศทางของ 

ก. โมเมนตัมของนักฟุตบอล A 
ข. โมเมนตัมของนักฟุตบอล B 
ค. โมเมนตัมรวมของนักฟุตบอลท้ังสอง 

 
  ขั้นที่            วิเคราะห์ปัญหา/ทำความเข้าใจปัญหา 
 

1. อ่านสถานการณ์และ เขียน Free Body Diagram  
(Free Body Diagram : FBD คือการเขียนแผนภาพตามสถานการณ์ท่ีโจทย์กำหนด) 
 

 
 
 
 
 
 

 

2. พิจารณาส่ิงท่ีโจทย์กำหนดให้ เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
 

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 
  
  
  

 

3. วิเคราะห์ส่ิงท่ีโจทย์ให้หา เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
 

สิ่งที่โจทย์ให้หา เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 

   
  

 

แบบฝึกทักษะข้อที่ 3 



 
   

 
  

 

 

 

 

 

 

 
   ขั้นที่            วางแผนแก้ปัญหา 
 

4. พิจารณาสูตรท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหา (สูตรต้องสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีโจทย์กำหนดให้) 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
  ขั้นที่            แก้ปัญหา 
 

5. แทนค่าในสูตรเพื่อแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้และแปลงค่าให้มีหน่วยที่สอดคล้องกัน                              
ตามระบบหน่วย SI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
 
  ขั้นที่              ตรวจสอบ 
 

6. แสดงวิธีการตรวจสอบคำตอบ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 



 
   

 
  

  

 
                               รถยนต์มีมวล 1000 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว 4.2 เมตรต่อวินาที 
รถจักรยานยนต์มีมวล 120 กิโลกรัม จะต้องมีความเร็วขนาดเท่าใด ขนาดของโมเมนตัมของรถท้ังสอง จึง
จะเท่ากัน 
 
   ขั้นที่            วิเคราะห์ปัญหา/ทำความเข้าใจปัญหา 
 

1. อ่านสถานการณ์และ เขียน Free Body Diagram  
(Free Body Diagram : FBD คือการเขียนแผนภาพตามสถานการณ์ท่ีโจทย์กำหนด) 
 

 
 
 
 
 
 

 

2. พิจารณาส่ิงท่ีโจทย์กำหนดให้ เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
 

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 
  
  
  

 

3. วิเคราะห์ส่ิงท่ีโจทย์ให้หา เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
 

สิ่งที่โจทย์ให้หา เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 

   
  

 

 
 
 

แบบฝึกทักษะข้อที่ 4 



 
   

 
  

 

 

 

 

 

 

 
   ขั้นที่            วางแผนแก้ปัญหา 
 

4. พิจารณาสูตรท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหา (สูตรต้องสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีโจทย์กำหนดให้) 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
  ขั้นที่            แก้ปัญหา 
 

5. แทนค่าในสูตรเพื่อแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้และแปลงค่าให้มีหน่วยที่สอดคล้องกัน                              
ตามระบบหน่วย SI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
   
  ขั้นที่              ตรวจสอบ 
 

6. แสดงวิธีการตรวจสอบคำตอบ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 



 
   

 
  

  

 
                               โยนก้อนหินมวล 0.5 กิโลกรัม ขึ้นในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็วต้น 30 เมตรต่อวินาที 
ขนาดและทิศทางของโมเมนตัมก้อนหินหลังจากท่ีโยนไปแล้ว 5 วินาที เป็นเท่าใด 
 
 
 ขั้นที่            วิเคราะห์ปัญหา/ทำความเข้าใจปัญหา 
 

1. อ่านสถานการณ์และ เขียน Free Body Diagram  
(Free Body Diagram : FBD คือการเขียนแผนภาพตามสถานการณ์ท่ีโจทย์กำหนด) 
 

 
 
 
 
 
 

 

2. พิจารณาส่ิงท่ีโจทย์กำหนดให้ เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
 

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 
  
  
  

 

3. วิเคราะห์ส่ิงท่ีโจทย์ให้หา เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
 

สิ่งที่โจทย์ให้หา เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 

   
  

 

 
 
 

แบบฝึกทักษะข้อที่ 5 



 
   

 
  

 

 

 

 

 

 

 
   ขั้นที่            วางแผนแก้ปัญหา 
 

4. พิจารณาสูตรท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหา (สูตรต้องสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีโจทย์กำหนดให้) 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
  ขั้นที่            แก้ปัญหา 
 

5. แทนค่าในสูตรเพื่อแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้และแปลงค่าให้มีหน่วยที่สอดคล้องกัน                              
ตามระบบหน่วย SI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
    
  ขั้นที่              ตรวจสอบ 
 

6. แสดงวิธีการตรวจสอบคำตอบ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 



 
   

 
  

 

 
 
 
 

 
 

คำชี้แจง :   1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 10 ข้อ แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก  
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบข้อท่ีถูกท่ีสุด แล้วทำเครื่องหมาย ( X ) ลงในกระดาษคำตอบ  

 

1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโมเมนตัม 
ก. เป็นปริมาณสเกลาร์ มีทิศตรงข้ามกับความเร็ว 
ข. เป็นปริมาณสเกลาร์ มีทิศทางเดียวกับความเร็ว 
ค. เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศตรงข้ามกับความเร็ว 
ง. เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศทางเดียวกับความเร็ว 

2. โมเมนตัมของวัตถุจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับปริมาณใด   
ก. มวลของวัตถุ  
ข. ความเร็วของวัตถุ  
ค. พลังงานศักย์ของวัตถุ     
ง.  มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ 

3. วัตถุใดมีโมเมนตัมสูงสุด 
ก. วัตถุ A มีมวล 4 กิโลกรัม เคลื่อนท่ีด้วยความเร็ว 6 เมตรต่อวินาที ไปทางทิศใต้ 
ข. วัตถุ B มีมวล 3 กิโลกรัม เคลื่อนท่ีด้วยความเร็ว 7 เมตรต่อวินาที ไปทางทิศเหนือ 
ค. วัตถุ C มีมวล 2 กิโลกรัม เคลื่อนท่ีด้วยความเร็ว 8 เมตรต่อวินาที ไปทางทิศตะวันตก 
ง. วัตถุ D มีมวล 1 กิโลกรัม เคลื่อนท่ีด้วยความเร็ว 9 เมตรต่อวินาที ไปทางทิศตะวันออก 

4. โมเมนตัมมีความหมายตรงกับข้อใด 
ก. ผลคูณระหว่างระยะทางกับความเร็วของวัตถุ   
ข. ผลคูณระหว่างการกระจัดกับความเร็วของวัตถุ   
ค. ผลคูณระหว่างมวลกับความเร็วของวัตถุ   
ง. ผลคูณระหว่างมวลกับควาจมเร่งของวัตถุ   

5. เด็กชายบอยและเด็กหญิงสวย มีมวล 30 กิโลกรัม และ 40 กิโลกรัม ตามลำดับ ถ้าเด็กชาย 
บอยวิ่งด้วยความเร็ว 4 เมตรต่อวินาที เด็กหญิงสวยจะต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่าใดจึงจะมี 
โมเมนตัมเท่ากับเด็กชายบอย 

ก. 1 เมตรต่อวินาที 
ข. 2 เมตรต่อวินาที 
ค. 3 เมตรต่อวินาที 
ง. 4 เมตรต่อวินาที 

โดยใชแ้บบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา เล่มที่ 1 โมเมนตัม   
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5


 
   

 
  

 
6. รถยนต์คันหนึ่งมวล 1,000 กิโลกรัม เคลื่อนท่ีด้วยความเร็ว 36 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหา 
ขนาดโมเมนตัมของรถยนต์คันนี้ 

ก. 1,800 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที 
ข. 3,600 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที 
ค. 10,000 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที 
ง. 36,000 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที 

7. เสือชีตาห์มวล 40 กิโลกรัม ในขณะวิ่งล่าเหยื่อมีโมเมนตัม 800 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที จงหา 
ขนาดความเร็วของเสือชีตาห์ 

ก. 12 เมตรต่อวินาที 
ข. 20 เมตรต่อวินาที 
ค. 24 เมตรต่อวินาที 
ง. 32 เมตรต่อวินาที 

8. ลูกบอลถูกปาเข้ากระทบกาแพงด้วยความเร็ว 8 เมตรต่อวินาที โมเมนตัมของลูกบอลก่อน 
กระทบกาแพงมีค่า 12 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที ลูกบอลนี้มีมวลเท่าใด 

ก. 1.5 กิโลกรัม 
ข. 2.0 กิโลกรัม 
ค. 20 กิโลกรัม 
ง. 40 กิโลกรัม 

9. วัตถุมวล 4 กิโลกรัม เคลื่อนท่ีจากหยุดนิ่งด้วยความเร่ง 3 เมตรต่อวินาที2 เมื่อเวลาผ่านไป 
5 วินาที วัตถุนี้จะมีขนาดโมเมนตัมเท่าไร 

ก. 60 กิโลกรัมเมตรต่อวินาที 
ข. 30 กิโลกรัมเมตรต่อวินาที 
ค. 15 กิโลกรัมเมตรต่อวินาที 
ง. 12 กิโลกรัมเมตรต่อวินาที 

10. รถมวล 1,000 กิโลกรัม มีความเร็ว 30 เมตรต่อวินาที จะมีโมเมนตัมเท่ากับเท่าไร  
ก.  30 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที    
ข.  500 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที  
ค.  3,000 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที    
ง.  30,000 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
  

 
 

กระดาษคำตอบก่อนเรียน-หลังเรยีน 
 

โดยใชแ้บบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา เล่มที่ 1 โมเมนตัม   
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  

 

ชื่อ-สกุล........................................ชั้น ม....../.......เลขที่............... 
 

กระดาษคำตอบก่อนเรียน  กระดาษคำตอบหลังเรียน 
ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 
1     1     
2     2     
3     3     
4     4     
5     5     
6     6     
7     7     
8     8     
9     9     
10     10     

                                                                    

               
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนทดสอบก่อนเรียน  คะแนนทดสอบหลังเรียน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

    



 
   

 
  

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
ข้อที่ คำตอบ  ข้อที่ คำตอบ 

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

โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา เล่มที่ 1 โมเมนตัม   
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 



 
   

 
  

 
 
 

 
 
       

 
 
1. โมเมนตัมมีความหมายตรงกับข้อใด 

ค. ผลคูณระหว่างมวลกับความเร็วของวัตถุ   
2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโมเมนตัม 

ง. เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศทางเดียวกับความเร็ว 
3. โมเมนตัมของวัตถุจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับปริมาณใด     

ง.  มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ 
4. รถมวล 1,000 กิโลกรัม มีความเร็ว 30 เมตรต่อวินาที จะมีโมเมนตัมเท่ากับเท่าไร   

ง.  30,000 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที 
5. วัตถุใดมีโมเมนตัมสูงสุด 

ก. วัตถุ A มีมวล 4 กิโลกรัม เคลื่อนท่ีด้วยความเร็ว 6 เมตรต่อวินาที ไปทางทิศใต้ 
6. รถยนต์คันหนึ่งมวล 1,000 กิโลกรัม เคลื่อนท่ีด้วยความเร็ว 36 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหา 
    ขนาดโมเมนตัมของรถยนต์คันนี้ 

ค. 10,000 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที 
7. เสือชีตาห์มวล 40 กิโลกรัม ในขณะวิ่งล่าเหยื่อมีโมเมนตัม 800 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที จงหา 
    ขนาดความเร็วของเสือชีตาห์ 

ข. 20 เมตรต่อวินาที 
8. ลูกบอลถูกปาเข้ากระทบกาแพงด้วยความเร็ว 8 เมตรต่อวินาที โมเมนตัมของลูกบอลก่อน 
    กระทบกาแพงมีค่า 12 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที ลูกบอลนี้มีมวลเท่าใด 

ก. 1.5 กิโลกรัม 
9. เด็กชายบอยและเด็กหญิงสวย มีมวล 30 กิโลกรัม และ 40 กิโลกรัม ตามลำดับ ถ้าเด็กชาย 
    บอยวิ่งด้วยความเร็ว 4 เมตรต่อวินาที เด็กหญิงสวยจะต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่าใดจึงจะมี 
    โมเมนตัมเท่ากับเด็กชายบอย 

ค. 3 เมตรต่อวินาที 
10. วัตถุมวล 4 กิโลกรัม เคลื่อนท่ีจากหยุดนิ่งด้วยความเร่ง 3 เมตรต่อวินาที2 เมื่อเวลาผ่านไป 
     5 วินาที วัตถุนี้จะมีขนาดโมเมนตัมเท่าไร 

ก. 60 กิโลกรัมเมตรต่อวินาที 
 

 โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา เล่มที่ 1 โมเมนตัม   
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7


 
   

 
  

 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 
 

  
 
1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโมเมนตัม 

ง. เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศทางเดียวกับความเร็ว 
2. โมเมนตัมของวัตถุจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับปริมาณใด     

ง.  มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ 
3. วัตถุใดมีโมเมนตัมสูงสุด 

ก. วัตถุ A มีมวล 4 กิโลกรัม เคลื่อนท่ีด้วยความเร็ว 6 เมตรต่อวินาที ไปทางทิศใต้ 
4. โมเมนตัมมีความหมายตรงกับข้อใด 

ค. ผลคูณระหว่างมวลกับความเร็วของวัตถุ   
5. เด็กชายบอยและเด็กหญิงสวย มีมวล 30 กิโลกรัม และ 40 กิโลกรัม ตามลำดับ ถ้าเด็กชาย 
บอยวิ่งด้วยความเร็ว 4 เมตรต่อวินาที เด็กหญิงสวยจะต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่าใดจึงจะมี 
โมเมนตัมเท่ากับเด็กชายบอย 

ค. 3 เมตรต่อวินาที 
6. รถยนต์คันหนึ่งมวล 1,000 กิโลกรัม เคลื่อนท่ีด้วยความเร็ว 36 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหา 
ขนาดโมเมนตัมของรถยนต์คันนี้ 

ค. 10,000 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที 
7. เสือชีตาห์มวล 40 กิโลกรัม ในขณะวิ่งล่าเหยื่อมีโมเมนตัม 800 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที จงหา 
ขนาดความเร็วของเสือชีตาห์ 

ข. 20 เมตรต่อวินาที 
8. ลูกบอลถูกปาเข้ากระทบกาแพงด้วยความเร็ว 8 เมตรต่อวินาที โมเมนตัมของลูกบอลก่อน 
กระทบกาแพงมีค่า 12 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที ลูกบอลนี้มีมวลเท่าใด 

ก. 1.5 กิโลกรัม 
9. วัตถุมวล 4 กิโลกรัม เคลื่อนท่ีจากหยุดนิ่งด้วยความเร่ง 3 เมตรต่อวินาที2 เมื่อเวลาผ่านไป 
5 วินาที วัตถุนี้จะมีขนาดโมเมนตัมเท่าไร 

ก. 60 กิโลกรัมเมตรต่อวินาที 
10. รถมวล 1,000 กิโลกรัม มีความเร็ว 30 เมตรต่อวินาที จะมีโมเมนตัมเท่ากับเท่าไร   

ง.  30,000 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที 

 โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา เล่มที่ 1 โมเมนตัม   
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7


 
   

 
  

 

 

 

 

 
 

 

การแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา เล่มที่ 1 โมเมนตัม   
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  

  
                                   นกตัวหนึ่งมีมวล 30 กรัม บินด้วยอัตราเร็ว 8 เมตรต่อวินาที ขนาด
โมเมนตัม ของนกตัวนี้เป็นเท่าใด 
  
   ขั้นที่            วิเคราะห์ปัญหา/ทำความเข้าใจปัญหา 
 

1. อ่านสถานการณ์และ เขียน Free Body Diagram  
(Free Body Diagram : FBD คือการเขียนแผนภาพตามสถานการณ์ท่ีโจทย์กำหนด) 

 
 
 
 

2. พิจารณาส่ิงท่ีโจทย์กำหนดให้ เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 

นกตัวหนึ่งมีมวล 30 กรัม 𝑚 = 30 𝑔 = 0.03 𝑘𝑔 
 

บินด้วยอัตราเร็ว 8 เมตรต่อวินาที �⃑� = 8 𝑚/𝑠 
 

 

3. วิเคราะห์ส่ิงท่ีโจทย์ให้หา เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
สิ่งที่โจทย์ให้หา เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 

 

ขนาดโมเมนตัม ของนกตัวนี้เป็นเท่าใด ∆𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  =      ?     
  

 
     ขั้นที่            วางแผนแก้ปัญหา 
 

4. พิจารณาสูตรท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหา (สูตรต้องสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีโจทย์กำหนดให้) 
สูตรหาโมเมนตัม  𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 𝑚�⃑� 
 

𝑚 = 30 𝑔 
 

�⃑� = 8 𝑚/𝑠 
 

เฉลยแบบฝึกทักษะ 

เฉลยแบบฝึกทักษะข้อที่ 1 



 
   

 
  

 

 

 

 

 
      ขั้นที่            แก้ปัญหา 
 

5. แทนค่าในสูตรเพื่อแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้และแปลงค่าให้มีหน่วยที่สอดคล้องกัน                              
ตามระบบหน่วย SI 

จากสูตรหาโมเมนตัม 𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 𝑚�⃑� 
แทนค่า   𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = (0.03 𝑘𝑔)(8 𝑚/𝑠) 

𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 0.24 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 
ตอบ ขนาดโมเมนตัมของนกตัวนี้เป็น 0.24 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที 

 
       ขั้นที่              ตรวจสอบ 
 

6. แสดงวิธีการตรวจสอบคำตอบ 
จากสูตรหาโมเมนตัม 𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 𝑚�⃑�        เมื่อแทน   𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 0.24 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 
แทนค่า      0.24 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 = (0.03 𝑘𝑔)(8 𝑚/𝑠) 

         0.24 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 = 0.24 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 

ดังนั้น ขนาดโมเมนตัมของนกตัวนี้เป็น 0.24 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
  

 

 

 

 

 
                                    จงหาโมเมนตัมของรถบรรทุกท่ีมีมวล 1.5𝑥104 กิโลกรัม กำลัรงเคล่ือนท่ี
ด้วยความเร็ว  36 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ไปทางทิศตะวันออก 
  
  ขั้นที่            วิเคราะห์ปัญหา/ทำความเข้าใจปัญหา 
 

1. อ่านสถานการณ์และ เขียน Free Body Diagram  
(Free Body Diagram : FBD คือการเขียนแผนภาพตามสถานการณ์ท่ีโจทย์กำหนด) 
 
 

 
 
 
 

2. พิจารณาส่ิงท่ีโจทย์กำหนดให้ เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 

รถบรรทุกท่ีมีมวล กิโลกรัม 𝑚 = 1.5𝑥104 𝑘𝑔 
 

เคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว 36 เมตรต่อวินาที                      
ไปทางทิศตะวันออก 

�⃑� = 36  𝑘𝑚/ℎ 
= 10 𝑚/𝑠 

 

3. วิเคราะห์ส่ิงท่ีโจทย์ให้หา เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
สิ่งที่โจทย์ให้หา เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 

 

จงหาโมเมนตัมของรถบันทุก ∆𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  =      ?     
  

 
   ขั้นที่            วางแผนแก้ปัญหา 
 

4. พิจารณาสูตรท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหา (สูตรต้องสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีโจทย์กำหนดให้) 
สูตรหาโมเมนตัม  𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 𝑚�⃑� 

 
 
 

1.5𝑥104 𝑘𝑔 

�⃑� = 36 𝑘𝑚/ℎ 
 

เฉลยแบบฝึกทักษะข้อที่ 2 



 
   

 
  

 

 

 

 

 
  ขั้นที่            แก้ปัญหา 
 

5. แทนค่าในสูตรเพื่อแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้และแปลงค่าให้มีหน่วยที่สอดคล้องกัน                              
ตามระบบหน่วย SI 
จากสูตรหาโมเมนตัม  𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 𝑚�⃑� 

 

แทนค่า         𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = (1.5𝑥104 𝑘𝑔) (
36𝑥104 

3600
) 𝑚/𝑠 ไปทางทิศตะวันออก 

            𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = (1.5𝑥104 𝑘𝑔)(10 𝑚/𝑠) 

                                             𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 1.5𝑥105 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 ไปทางทิศตะวันออก 

ตอบ ขนาดโมเมนตัมของรถบรรทุกเท่ากับ  1.5𝑥105  กิโลกรัม เมตรต่อวินาที และมีทิศไปทาง
ทิศตะวันออก 

 
ขั้นที่              ตรวจสอบ 
 

6. แสดงวิธีการตรวจสอบคำตอบ 
จากสูตรหาโมเมนตัม 𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 𝑚�⃑�   เมื่อแทน   𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 1.5𝑥105 𝑘𝑔 𝑚/𝑠  

แทนค่า         1.5𝑥105 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 = (1.5𝑥104 𝑘𝑔)(
36𝑥104 )

3600
 

           1.5𝑥105 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 = (1.5𝑥104 𝑘𝑔)(10 𝑚/𝑠) 

            1.5𝑥105 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 = 1.5𝑥105 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 

ดังนั้น ขนาดโมเมนตัมของรถบรรทุกเท่ากับ  1.5𝑥105  กิโลกรัม เมตรต่อวินาที และมีทิศ         
ไปทางทิศตะวันออก 

 
 
 
 
 

 



 
   

 
  

  

 
                                     นักฟุตบอล A มีมวล 75 กิโลกรัม วิ่งไปทางขวาด้วยความเร็ว 2.0 เมตรต่อ
วินาที นักฟุตบอล B  มีมวล 60 กิโลกรัม วิ่งไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็ว 3.0 เมตรต่อวินาที จงหาขนาด                
และทิศทางของ 

ก. โมเมนตัมของนักฟุตบอล A 
ข. โมเมนตัมของนักฟุตบอล B 
ค. โมเมนตัมรวมของนักฟุตบอลท้ังสอง 

 
   ขั้นที่            วิเคราะห์ปัญหา/ทำความเข้าใจปัญหา 
 

1. อ่านสถานการณ์และ เขียน Free Body Diagram  
(Free Body Diagram : FBD คือการเขียนแผนภาพตามสถานการณ์ท่ีโจทย์กำหนด) 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

2. พิจารณาส่ิงท่ีโจทย์กำหนดให้ เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 

นักฟุตบอล A มวล 75 กิโลกรัม 
วิ่งไปทางขวาด้วยอัตราเร็ว 2.0 เมตรต่อวินาที 

𝑚𝐴 = 75 𝑘𝑔 
     �⃑�𝐴 = 2.0 𝑚/𝑠 

นักฟุตบอล B มวล 60 กิโลกรัม 
วิ่งไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็ว 3.0 เมตรต่อวินาที 

𝑚𝐵 = 60 𝑘𝑔 
     �⃑�𝐵 = 3.0 𝑚/𝑠 

 
 
 

�⃑�𝐴 = 2.0 𝑚/𝑠 
 

𝑚𝐴 = 75 𝑘𝑔 
 

𝑚𝐵 = 60 𝑘𝑔 
 

�⃑�𝐵 = 3.0 𝑚/𝑠 
 

B 

เฉลยแบบฝึกทักษะข้อที่ 3 



 
   

 
  

 

 

 

 

 

3. วิเคราะห์ส่ิงท่ีโจทย์ให้หา เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
สิ่งที่โจทย์ให้หา เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 

 

จงหาขนาดและทิศทางของ 
ก. โมเมนตัมของนักฟุตบอล A 
ข. โมเมนตัมของนักฟุตบอล B 
ค. โมเมนตัมรวมของนักฟุตบอลท้ังสอง 

 

 
�⃑�𝐴 =      ?     
�⃑�𝐵 =      ?     

∑ 𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  =      ?     
 

 

   ขั้นที่            วางแผนแก้ปัญหา 
 

4. พิจารณาสูตรท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหา (สูตรต้องสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีโจทย์กำหนดให้) 
สูตรหาโมเมนตัมของนักฟุตบอล A       �⃑�𝐴 = 𝑚𝐴�⃑�𝐴 
สูตรหาโมเมนตัมของนักฟุตบอล B       �⃑�𝐵 = 𝑚𝐵�⃑�𝐵      
สูตรหาโมเมนตัมรวมของนักฟุตบอลท้ังสอง   ∑ 𝑝 ⃑⃑⃑ = �⃑⃑�

𝐴
+�⃑⃑�

𝐵
 

 
  ขั้นที่            แก้ปัญหา 
 

5. แทนค่าในสูตรเพื่อแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้และแปลงค่าให้มีหน่วยที่สอดคล้องกัน                              
ตามระบบหน่วย SI 
สูตรหาโมเมนตัมของนักฟุตบอล A  �⃑�𝐴 = 𝑚𝐴�⃑�𝐴 
แทนค่า     �⃑�𝐴 = (75 𝑘𝑔 𝑘𝑔)(2.0 𝑚/𝑠) 

               �⃑�𝐴 = 150 𝑘𝑔 𝑚/𝑠  มีทิศไปทางขวา 
      ตอบ โมเมนตัมของนักฟุตบอล A เป็น 150 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที มีทิศไปทางขวา 
 

สูตรหาโมเมนตัมของนักฟุตบอล B  �⃑�𝐵 = 𝑚𝐵�⃑�𝐵      
แทนค่า     �⃑�𝐴 = (60 𝑘𝑔 𝑘𝑔)(3.0 𝑚/𝑠) 

                   �⃑�𝐴 = 180 𝑘𝑔 𝑚/𝑠  มีทิศไปทางซ้าย 
     ตอบ โมเมนตัมของนักฟุตบอล B เป็น 180 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที มีทิศไปทางซ้าย 
 

สูตรหาโมเมนตัมรวมของนักฟุตบอลท้ังสอง ∑ 𝑝 ⃑⃑⃑ = �⃑⃑�
𝐴

+�⃑⃑�
𝐵

 

แทนค่า    ∑ 𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑ = 150 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 + (−180 𝑘𝑔 𝑚/𝑠) 
              ∑ 𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑ =  −30 𝑘𝑔 𝑚/𝑠  
     ตอบ โมเมนตัมรวมของนักฟุตบอลท้ังสอง เป็น 30 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที มีทิศไปทางซ้าย 



 
   

 
  

  

 
ขั้นที่              ตรวจสอบ 
 

6. แสดงวิธีการตรวจสอบคำตอบ 
จากสูตรหาโมเมนตัม 𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 𝑚�⃑�    เมื่อแทน   𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 1.5𝑥105 𝑘𝑔 𝑚/𝑠  

ก. จากสูตรหาโมเมนตัมของนักฟุตบอล 𝐴 
       �⃑�𝐴 = 𝑚𝐴�⃑�𝐴  เมื่อแทน �⃑�𝐴 = 150 𝑘𝑔 𝑚/𝑠   

แทนค่า   150 𝑘𝑔 𝑚/𝑠  �⃑�𝐴 = (75 𝑘𝑔 𝑘𝑔)(2.0 𝑚/𝑠) 
        150 𝑘𝑔 𝑚/𝑠  = 150 𝑘𝑔 𝑚/𝑠  มีทิศไปทางขวา 

 ดังนั้น โมเมนตัมของนักฟุตบอล 𝐴 เป็น 150 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที มีทิศไปทางขวา 
 

ข. จากสูตรหาโมเมนตัมของนักฟุตบอล 𝐵  
   �⃑�𝐵 = 𝑚𝐵�⃑�𝐵  เมื่อแทน �⃑�𝐵 = 180 𝑘𝑔 𝑚/𝑠   

แทนค่า        180 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 = (60 𝑘𝑔 𝑘𝑔)(3.0 𝑚/𝑠) 
         180 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 = 180 𝑘𝑔 𝑚/𝑠  มีทิศไปทางซ้าย 
ดังนั้น โมเมนตัมของนักฟุตบอล 𝐵 เป็น 180 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที มีทิศไปทางซ้าย 
 
ค. จากสูตรหาโมเมนตัมรวมของนักฟุตบอลท้ังสอง  

       ∑ 𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑ = �⃑�𝐴 + �⃑�𝐵   เมื่อแทน∑ 𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑ = −30 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 

แทนค่า     −30 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 = 150 𝑘𝑔 𝑚/𝑠+ (−180 𝑘𝑔 𝑚/𝑠) 

           −30 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 = −30 𝑘𝑔 𝑚/𝑠  
ดังนั้น โมเมนตัมรวมของนักฟุตบอลท้ังสอง เป็น 30 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที มีทิศไปทางซ้าย 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
  

  

 
                                    รถยนต์มีมวล 1000 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว 4.2 เมตรต่อวินาที 
รถจักรยานยนต์มีมวล 120 กิโลกรัม จะต้องมีความเร็วขนาดเท่าใด ขนาดของโมเมนตัมของรถท้ังสอง            
จึงจะเท่ากัน 
 
   ขั้นที่            วิเคราะห์ปัญหา/ทำความเข้าใจปัญหา 
 

1. อ่านสถานการณ์และ เขียน Free Body Diagram  
(Free Body Diagram : FBD คือการเขียนแผนภาพตามสถานการณ์ท่ีโจทย์กำหนด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พิจารณาส่ิงท่ีโจทย์กำหนดให้ เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 

รถยนต์มีมวล 1000 กิโลกรัม                        
เคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว 4.2 เมตรต่อวินาที 

            𝑚รถยนต์ = 1000 𝑘𝑔 
              �⃑�รถยนต์ = 4.2 𝑚/𝑠 
 

รถจักรยานยนต์มีมวล 120 กิโลกรัม                         𝑚รถจักรยานยนต์ = 120 𝑘𝑔 
 

3. วิเคราะห์ส่ิงท่ีโจทย์ให้หา เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
สิ่งที่โจทย์ให้หา เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 

รถจักรยานยนต์จะต้องมีความเร็วขนาดเท่าใด 
ขนาดของโมเมนตัมของรถท้ังสองจึงจะเท่ากัน 

�⃑�รถจักรยานยนต์ =      ?     
  

𝑚 = 1000 𝑘𝑔 
 

�⃑� =  ? 
 

𝑚 = 120 𝑘𝑔 
 

�⃑� = 4.2 𝑚/𝑠 
 

เฉลยแบบฝึกทักษะข้อที่ 4 



 
   

 
  

 

 

 

 

 
 
   ขั้นที่            วางแผนแก้ปัญหา 
 

4. พิจารณาสูตรท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหา (สูตรต้องสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีโจทย์กำหนดให้) 
สูตรหาโมเมนตัม            𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 𝑚�⃑� 
ถ้าโมเมนตัมของรถยนต์เท่ากับโมเมนตัมของรถจักรยานยนต์จะได้ 

         �⃑�รถยนต์ = �⃑�รถจักรยานยนต์ 
𝑚รถยนต์�⃑�รถยนต์ = 𝑚รถจักรยานยนต์�⃑�รถจักรยานยนต์ 

 
 
  ขั้นที่            แก้ปัญหา 
 

5. แทนค่าในสูตรเพื่อแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้และแปลงค่าให้มีหน่วยที่สอดคล้องกัน                              
ตามระบบหน่วย SI 
จากสูตรหาโมเมนตัม                  𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 𝑚𝑣 
ถ้าโมเมนตัมของรถยนต์เท่ากับโมเมนตัมของรถจักรยานยนต์จะได้ 
จะได้สูตร               �⃑�รถยนต์ = �⃑�รถจักรยานยนต์ 

                       𝑚รถยนต์�⃑�รถยนต์ = 𝑚รถจักรยานยนต์�⃑�รถจักรยานยนต์ 
     แทนค่า    (1000 𝑘𝑔)(4.2 𝑚/𝑠) = (120 𝑘𝑔)�⃑⃑⃑�รถจักรยานยนต์ 

                          �⃑�รถจักรยานยนต์ =
(1000 𝑘𝑔)(4.2 𝑚/𝑠)

(120 𝑘𝑔)
 

     �⃑�รถจักรยานยนต์ = 35 𝑚/𝑠 
ตอบ รถจักรยานยนต์ต้องมีขนาดของความเร็วเท่ากับ 35 เมตรต่อวินาที จึงมีโมเมนเท่ากับ                    
โมเมนของรถยนต์ 
  
 
 
 
 
 



 
   

 
  

  

 
 

ขั้นที่              ตรวจสอบ 
 

6. แสดงวิธีการตรวจสอบคำตอบ 
จากสูตรหาโมเมนตัม         𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 𝑚�⃑� 
ถ้าโมเมนตัมของรถยนต์เท่ากับโมเมนตัมของรถจักรยานยนต์จะได้ 
จะได้สูตร        �⃑�รถยนต์ = �⃑�รถจักรยานยนต์ 

         𝑚รถยนต์�⃑�รถยนต์ = 𝑚รถจักรยานยนต์�⃑�รถจักรยานยนต์ 
เมื่อแทน                    �⃑�รถจักรยานยนต์ = 35 𝑚/𝑠 

 
แทนค่า (1000 𝑘𝑔4)(4.2 𝑚/𝑠) = (120 𝑘𝑔)�⃑⃑⃑�รถจักรยานยนต์ 

(1000 𝑘𝑔4)(4.2 𝑚/𝑠) = (120 𝑘𝑔)(35 𝑚/𝑠) 

          35 𝑚/𝑠 =
(1000 𝑘𝑔4)(4.2 𝑚/𝑠)

(120 𝑘𝑔)
 

  35 𝑚/𝑠 = 35 𝑚/𝑠 
ดังนั้น รถจักรยานยนต์ต้องมีขนาดของความเร็วเท่ากับ 35 เมตรต่อวินาที จึงมีโมเมนเท่ากับโมเมนของ
รถยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
  

  

 
 โยนก้อนหินมวล 0.5 กิโลกรัม ขึ้นในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็วต้น   

     30 เมตรต่อวินาที ขนาดและทิศทางของโมเมนตัมก้อนหินหลังจากท่ีโยนไปแล้ว 5 วินาที เป็นเท่าใด 
 
 
    ขั้นที่            วิเคราะห์ปัญหา/ทำความเข้าใจปัญหา 
 

1. อ่านสถานการณ์และ เขียน Free Body Diagram  
(Free Body Diagram : FBD คือการเขียนแผนภาพตามสถานการณ์ท่ีโจทย์กำหนด) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. พิจารณาส่ิงท่ีโจทย์กำหนดให้ เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 

ก้อนหินมวล 0.5 กิโลกรัม 𝑚 = 0.5 𝑘𝑔 
 

ก้อนหินเคล่ือนท่ีในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็ว 
30 เมตรต่อวินาที 

�⃑� = 30 𝑚/𝑠 

โยนก้อนหินไปแล้ว 5 วินาที                    𝑡 = 5 𝑠 
 

3. วิเคราะห์ส่ิงท่ีโจทย์ให้หา เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
สิ่งที่โจทย์ให้หา เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ 

 

ขนาดและทิศทางของโมเมนตัมก้อนหิน
หลังจากท่ีโยนไปแล้ว 5 วินาทีเป็นเท่าใด 

                ขนาด  𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  =      ?     
     ทิศทางของโมเมนตัม =      ?     

𝑚 = 0.5 𝑘𝑔 
 

�⃑� = 30 𝑚/𝑠 
 

𝑡 = 5 𝑠 
 

เฉลยแบบฝึกทักษะข้อที่ 5 



 
   

 
  

 

 

 

 

 
   ขั้นที่            วางแผนแก้ปัญหา 
 

4. พิจารณาสูตรท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหา (สูตรต้องสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีโจทย์กำหนดให้) 
เวลาท่ีก้อนหินเคล่ือนท่ีขึ้นในแนวดิ่งจนถึงจุดสูงสุด �⃑� = 0 หาได้จากสมการ 

�⃑�𝑦 = �⃑⃑�𝑦 + 𝑔𝑡 
สูตรหาโมเมนตัม       𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 𝑚�⃑� 

 
   ขั้นที่            แก้ปัญหา 
 

5. แทนค่าในสูตรเพื่อแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้และแปลงค่าให้มีหน่วยที่สอดคล้องกัน                              
ตามระบบหน่วย SI 
เวลาท่ีก้อนหินเคล่ือนท่ีขึ้นในแนวดิ่งจนถึงจุดสูงสุด �⃑� = 0 หาได้จากสมการ 
 

�⃑�𝑦 = �⃑⃑�𝑦 + 𝑔𝑡 
 

      กำหนดให้ มีทิศขึ้นเป็นบวก ทิศลงเป็นลบ และ 𝑡1 เป็นเวลาท่ีก้อนหินเคล่ือนท่ีไปจนถึง 
จุดสูงสุด แทนค่า จะได้ 

          0 = 30 + 𝑔𝑡1 

    𝑡1 =
30

𝑔
    (𝑎) 

ให้ 𝑡2 คือเวลาท่ีก้อนหินตกจากจุดสูงสุด ซึ่งรวมกับเวลาท่ีก้อนหินถูกโยนขึ้นไป เป็น 5 วินาที 
ดังสมการ     𝑡1 + 𝑡2 = 5 𝑠  
จะได้ว่า     𝑡2 = 5 𝑠 − 𝑡1 
แทนค่า 𝑡1 จาก (𝑎) จะได้ 𝑡2 = 5 𝑠 −

30

𝑔
                                (𝑏) 

ความเร็วของก้อนหิน ณ เวลา 𝑡2 ท่ีก้อนหินกำลังตกลงสู่พื้น หาได้จากสมการ  
�⃑�𝑦 = �⃑⃑�𝑦 + 𝑔𝑡 

แทนค่าจะได้    
�⃑�𝑦 = 0 + 𝑔𝑡2 

 
 
 
 



 
   

 
  

  

 
แทนค่า 𝑡2 จาก (𝑏)              �⃑�𝑦 = 𝑔 (5 𝑠 −

30

𝑔
)  

                                                           �⃑�𝑦 = 5𝑔 − 30 𝑚/𝑠 
�⃑�𝑦 = 19 𝑚/𝑠 

ดังนั้น เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที ก้อนหินมีโมเมนตัม 
 
จากสูตรหาโมเมนตัม          𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 𝑚�⃑� 
แทนค่า                     𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = (0.5 𝑘𝑔) (19 𝑚/𝑠) ในทิศลงในแนวดิ่ง 

          𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 9.5 𝑘𝑔 𝑚/𝑠  ในทิศลงในแนวดิ่ง 
ตอบ เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที ก้อนหินมีขนาดของโมเมนตัมเท่ากับ 9.5 กิโลกรัม เมตรต่อวินาที 
มีทิศลง 
 

ขั้นที่              ตรวจสอบ 
 

6. แสดงวิธีการตรวจสอบคำตอบ 
จากสูตรหาโมเมนตัม       𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 𝑚�⃑�  เมื่อแทน   𝑝 ⃑⃑⃑ ⃑  = 9.5 𝑘𝑔 𝑚/𝑠  

 และแทน  �⃑�𝑦 = 19 𝑚/𝑠 
แทนค่าจะได้       9.5 𝑘𝑔 𝑚/𝑠  = (0.5 𝑘𝑔) (19 𝑚/𝑠) 

       9.5 𝑘𝑔 𝑚/𝑠 =  9.5 𝑘𝑔 𝑚/𝑠  

ดังนั้น เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที ก้อนหินมีขนาดของโมเมนตัมเท่ากับ 9.5 กิโลกรัม เมตรต่อ 
วินาทีมีทิศลง 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
   

 
  

 
เกณฑ์การให้คะแนนในแบบฝึกทักษะ 

 
การแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา เล่มที่ 1 โมเมนตัม   
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  

 

ขั้นตอนการพิจารณาคะแนน ประเด็นพิจารณา คะแนน 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ปัญหา/             
ทำความเข้าใจปัญหา 

 

1. เขียน Free Body Diagram ได้ถูกต้อง ส่ือ
ความหมายได้ครบถ้วน ชัดเจน                                          
และเปล่ียนส่ิงท่ีโจทย์กำหนดให้และส่ิงท่ีโจทย์ให้
หาเป็นสัญลักษณ์ได้ถูกต้อง ครบถ้วน        

1 

2. เขียน Free Body Diagram ได้ถูกต้องแต่ส่ือ
ความหมายไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน                                  
และเปล่ียนส่ิงท่ีโจทย์กำหนดให้และส่ิงท่ีโจทย์ให้
หาเป็นสัญลักษณ์ได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน   

0.5 

3. เขียน Free Body Diagram ได้ไม่ถูกต้องและ
หรือไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน                                        
และเปล่ียนส่ิงท่ีโจทย์กำหนดให้และส่ิงท่ีโจทย์ให้
หาเป็นสัญลักษณ์ได้ไม่ถูกต้องและหรือไม่ครบถ้วน                

0 

 

ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา 1. พิจารณาสูตรและวิธีการท่ีใช้ในการแก้ปัญหา 
ได้ถูกต้อง 

1    

2. พิจารณาสูตรและวิธีการท่ีใช้ในการแก้ปัญหาไม่
ถูกต้อง                               

0 

ขั้นที่ 3 แก้ปัญหา 1. แก้ปัญหาโดยการแทนค่าในสูตรและวิธีการตาม
แผนท่ีวางไว้ได้ถูกต้องครบถ้วน   

2 

2. แก้ปัญหาโดยการแทนค่าในสูตรและวิธีการตาม
แผนท่ีวางไว้ได้ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน    

1 

3. แก้ปัญหาโดยการแทนค่าในสูตรและวิธีการตาม
แผนท่ีวางไว้ไม่ถูกต้อง   

0 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ 1. แสดงวิธีการตรวจสอบคำตอบได้ถูกต้อง   1 
2. แสดงวิธีการตรวจสอบคำตอบไม่ถูกต้อง    0 

 



 
   

 
  

ตารางบันทึกคะแนนแบบฝึกทักษะ 
 

การแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา เล่มที่ 1 โมเมนตัม   
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  

แบบฝึกทักษะ ขั้นตอนการพิจารณาคะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

ข้อที่ 1 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ปัญหา/ทำความเข้าใจปัญหา 1  
ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา 1  
ขั้นที่ 3 แก้ปัญหา 2  
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ 1  

รวม 5  

ข้อที่ 2 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ปัญหา/ทำความเข้าใจปัญหา 1  
ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา 1  
ขั้นที่ 3 แก้ปัญหา 2  
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ 1  

รวม 5  

ข้อที่ 3 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ปัญหา/ทำความเข้าใจปัญหา 1  
ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา 1  
ขั้นที่ 3 แก้ปัญหา 2  
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ 1  

รวม 5  

ข้อที่ 4 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ปัญหา/ทำความเข้าใจปัญหา 1  
ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา 1  
ขั้นที่ 3 แก้ปัญหา 2  
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ 1  

รวม 5  

ข้อที่ 5 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ปัญหา/ทำความเข้าใจปัญหา 1  
ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา 1  
ขั้นที่ 3 แก้ปัญหา 2  
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ 1  

รวม 5  
คะแนนรวม 25  



 
   

 
  

 

แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
 

การแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา เล่มที่ 1 โมเมนตัม   
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  

 

 ชื่อ-นามสกุล...............................................................ชั้น..................เลขที่...............  
 

คำช้ีแจง : นำคะแนนท่ีได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนและแบบฝึกทักษะ                          
             มากรอกลงในตาราง 

คะแนนแบบฝึกทักษะ 
 

แบบฝึกทักษะ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
ข้อท่ี 1 5   
ข้อท่ี 2 5   
ข้อท่ี 3 5   
ข้อท่ี 4 5   
ข้อท่ี 5 5   
รวม 25   

  
คะแนนแบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
ก่อนเรียน    
หลังเรียน    

ผลการพัฒนา   
หมายเหตุ : ผลการพัฒนาคือคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน 

 
 

 


