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แบบฝกหัดเรื่อง ฟงกชัน 

 

ชื่อ-นามสกุล    
 
เลขประจําตัว   

 

1. จงพิจารณาวาสมการท่ีกําหนดตรงกับรูปกราฟสีใด 

1.1)  ตรงกับกราฟสี    

1.2)  ตรงกับกราฟสี    

1.3)  ตรงกับกราฟสี    

1.4)  ตรงกับกราฟสี    

1.5)  ตรงกับกราฟสี    

1.6)  ตรงกับกราฟสี    

2. กําหนดฟงกชัน 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = :   

2.1) จงวาดกราฟของ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)  

 

จงหา 

2.2) โดเมนของ 𝑓𝑓(𝑥𝑥) :    

2.3) เรนจของ 𝑓𝑓(𝑥𝑥) :    

2.4) จุดตัดแกน 𝑥𝑥 ของกราฟ :    

2.5) จุดยอดของกราฟ :    

2.6) จุดยอดเปนจุด   สูงสุด  ต่ําสุด  

2.7) คาสูงสุดหรือต่ําสุด มคีา =    
 

3. กําหนดฟงกชัน 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = :   

3.1) จงวาดกราฟของ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)  

 

จงหา 

3.2) โดเมนของ 𝑓𝑓(𝑥𝑥) :    

3.3) เรนจของ 𝑓𝑓(𝑥𝑥) :    

3.4) จุดตัดแกน 𝑥𝑥 ของกราฟ :    

3.5) จุดยอดของกราฟ :    

3.6) จุดยอดเปนจุด   สูงสุด  ต่ําสุด  

3.7) คาสูงสุดหรือต่ําสุด มคีา =    
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4. กําหนดฟงกชัน 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = :   

4.1) จงวาดกราฟของ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)  

 

จงหา 

4.2) โดเมนของ 𝑓𝑓(𝑥𝑥) :    

4.3) เรนจของ 𝑓𝑓(𝑥𝑥) :    

4.4) จุดตัดแกน 𝑥𝑥 ของกราฟ :    

4.5) จุดยอดของกราฟ :    

4.6) จุดยอดเปนจุด   สูงสุด  ต่ําสุด  

4.7) คาสูงสุดหรือต่ําสุด มคีา =    
 

5. กําหนดฟงกชัน 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = :   

5.1) จงวาดกราฟของ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)  

 

จงหา 

5.2) โดเมนของ 𝑓𝑓(𝑥𝑥) :    

5.3) เรนจของ 𝑓𝑓(𝑥𝑥) :    

5.4) จุดตัดแกน 𝑥𝑥 ของกราฟ :    

5.5) จุดยอดของกราฟ :    

5.6) จุดยอดเปนจุด   สูงสุด  ต่ําสุด  

5.7) คาสูงสุดหรือต่ําสุด มคีา =    
 

6. ถากําไรจากการขายสินคา (ตอช้ิน) หลังหักคาใชจายแลวเทากับ 𝑝𝑝 =           
 บาท เมื่อ 𝑥𝑥 แทนจํานวนสินคาท่ีขายได 

6.1) จงเขียนฟงกชันแสดงกําไรจากการขายสินคา 𝑥𝑥 ช้ิน [กําไร = กําไรตอช้ิน × จํานวนช้ิน] 
 
 
 
 

ตอบ กําไรจากการขาย 𝑥𝑥 ช้ิน 𝑃𝑃(𝑥𝑥) =    

6.2) จงหาวาจะตองขายสินคาก่ีช้ิน จึงจะมีกําไรมากท่ีสุด และมีกําไรมากท่ีสุดก่ีบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบ ตองขายสินคา  ช้ิน และจะมีกําไร  บาท  



โรงเรียนพระวิสุทธิวงส  มัธยมศึกษาปท่ี 5 [ คณิต พ้ืนฐาน ] 

Math@MUT6400403 3/4 อาจารย วิรัตน ศริิมังคลานุรักษ 

7. เจาของหอพักแหงหน่ึงมีหองพักสําหรับใหเชา 𝑁𝑁=  หอง  

เขาพบวาถาคิดคาเชาหองละ 𝑃𝑃1=  บาทตอเดือน จะมผีูเชาเต็มทุกหอง  

แตถาคิดคาเชาหองเปนหองละ 𝑃𝑃2=  บาทตอเดือน จะมหีองวาง 1 หอง  

และถาเพ่ิมคาเชาหองเปน 𝑃𝑃3=  บาทตอเดือน จะมีหองวาง 2 หอง  

โดยจํานวนหองวางจะเพ่ิมข้ึน 1 หอง เมื่อเพ่ิมคาเชาอีกหองละ 𝐵𝐵=  บาทตอเดือน 

7.1) ใหตัวแปร 𝑥𝑥 แทนจํานวนหองวาง 

จงเขียนฟงกชันแสดงรายไดจากการใหเชาหองพักของหอพักแหงน้ีในรูปของตัวแปร 𝑥𝑥  

[รายได = คาเชาตอหอง × จํานวนหองท่ีมีคนเชา] 
 
 
 
 
 

ตอบ รายได 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑥𝑥) =    

7.2) ถาตองการใหมีรายไดเดือนละ 𝑀𝑀=  บาท เจาของหอพักตองคิดคาเชาหองละเทาใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตอบ คิดคาเชาหองละ  บาท  

7.3) เจาของหอพักตองตั้งราคาคาเชาหองพักหองละเทาใด จึงจะทําใหมีรายไดมากท่ีสุด และมีรายไดมากท่ีสุดเทาใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตอบ ตองตั้งคาเชาหอง  บาทตอเดือน และจะมรีายได  บาท  
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8. กําหนดฟงกชัน 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴 แทนพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยมจตัุรสั 𝐴𝐴 ท่ีแตละดานยาว 𝑥𝑥 cm และ  

ฟงกชัน 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴 แทนพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 𝐴𝐴 ท่ีมีดานกวางยาว 𝑥𝑥 cm และดานยาวยาวกวาดานกวาง 𝑝𝑝=  cm 

8.1) จงเขียนฟงกชัน 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑥𝑥) =    
 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑥𝑥) =    

8.2) จงวาดกราฟของฟงกชันท้ังสองในขอ 8.1  

8.3) รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 𝐴𝐴 ท่ีมีดานยาวยาว 𝐿𝐿=  เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
มีพ้ืนท่ีเทากับ  ตารางเซนติเมตร  

8.4) รูปสี่เหลี่ยมจัตรุัส 𝐴𝐴 ท่ีมีพ้ืนท่ี 𝐴𝐴=  ตารางเซนติเมตร 

 
 
 
 
 
มีความยาวดานเทากับ  เซนติเมตร  

8.5) ถาแตละดานของรูปสีเ่หลีย่มจัตรุัส 𝐴𝐴 ยาวเทากับความกวางของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 𝐴𝐴  

และพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยมท้ังสองตางกัน 𝐷𝐷=  ตารางเซนติเมตร จงหาพ้ืนท่ีของสี่เหลี่ยมท้ังสองรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบ พ้ืนท่ีของสี่เหลี่ยมจตัุรสั 𝐴𝐴 เทากับ  ตารางเซนติเมตร  
 

 พ้ืนท่ีของสี่เหลี่ยมมุมฉาก 𝐴𝐴 เทากับ  ตารางเซนติเมตร  

8.6) ถาแตละดานของรูปสีเ่หลีย่มจัตรุัส 𝐴𝐴 ยาวเทากับความกวางของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 𝐴𝐴  

จงหาความสมัพันธ 𝑓𝑓 ระหวางความยาวดานของรูปสีเ่หลีย่มจัตรุัสและผลตางของพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยมท้ังสอง 
 
 
 

ตอบ 𝑓𝑓(𝑥𝑥) =    
 


