
 
 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
 

เรื่อง จ านวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร 
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นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ ์
ครูช านาญการ  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ชุดที ่3 โจทย์ปัญหา 
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ค าน า 
   

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ชุดที่ 3 โจทย์ปัญหา  จัดท าขึ้นโดยยึดหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี
การจัดล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ อย่างเข้าใจ และเกิดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สู่กระบวนการขั้นสูง โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียน อย่างมี
ความสุข 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียน  ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ที่กรุณาให้ค าปรึกษา 
แนะน าในการด าเนินการจัดท าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชุดนี้ จนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อ
น าไปใช้เป็นส่ือ ในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะของผู้เรียน  และเผยแพร่แก่ผู้สนใจต่อไป  

  
                                 สุชาดา  เพชรสุทธิ์ 
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สารบัญ 
 
เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 1 
ค าชี้แจง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ชุดที่ 3 2 
ขั้นตอนการใช้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   3 
แบบฝึกทกัษะที่ 3.1 โจทย์ปัญหา การบวก การลบ 4 
แบบฝึกทกัษะที่ 3.2 โจทย์ปัญหา การคูณ การหาร 11 
แบบฝึกทกัษะที่ 3.3 โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน 19 
แบบฝึกทกัษะที่ 3.4 การสร้างโจทย์ปัญหา 25 
แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ ชุดที่ 3 30 
ภาคผนวก 33 
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 3.1 34 
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 3.2 41 
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 3.3 49 
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 3.4 56 
เฉลยแบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ ชุดที่ 3 61 
เอกสารอ้างอิง 62 
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แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 
 

โจทย์ปัญหา 
 
 
 
                                                  

                                                        
 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
 

1. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ หรือ          

การหารให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ หาค าตอบและ

แสดงวิธีท า  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

ค าตอบที่ได้ 

2. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การคูณ  การหาร

ระคนให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์ หาค าตอบและแสดงวิธีท า  

พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

3. เมื่อก าหนดสถานการณ์ให้ สามารถสร้างโจทย์ปัญหาได้ 
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ค าชี้แจง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 

 
 
 
แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 

ประกอบด้วย 
แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร ์จ านวน 4 แบบฝึกทักษะ 
แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ จ านวน 1 ชุด 
ใช้เวลาท าแบบฝึกทักษะละ  30  นาที  ดังนี้ 
แบบฝึกทกัษะที่ 3.1  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
แบบฝึกทกัษะที่ 3.2  โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร 
แบบฝึกทกัษะที่ 3.3  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารระคน 
แบบฝึกทกัษะที่ 3.4  การสร้างโจทย์ปัญหา 
แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ ชุดที่ 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง จ านวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร 3 

  
 

 

 

ชุดท่ี 3 

ขั้นตอนการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
 
 
 

1. ศึกษารายละเอียดของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
2. พิจารณาตัวอย่างให้เข้าใจ 
3. ท าแบบฝึกทักษะในแต่ละแบบฝึกทักษะตามเวลาที่ก าหนด 
4. ตรวจค าตอบร่วมกับครูและบันทึกคะแนน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง จ านวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร 4 

  
 

 

 

ชุดท่ี 3 

แบบฝึกทักษะที่ 3.1             เรื่อง  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
 
 
                                               

จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ หาค าตอบ และแสดงวิธีท าโจทย์
ปัญหาการบวก การลบได้ 

 

ตอนท่ี 1 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ ต่อไปนี้ (ข้อละ 1 คะแนน) 
 

ตัวอย่าง 
วันแรกชาวไร่ปลูกอ้อย   5,324  ต้น    วันที่สองปลูกได้มากกว่าวันแรก  1,589  ต้น  วันที่สองปลูก
อ้อยได้กี่ต้น 

ค าถาม ค าตอบ 
โจทย์ถามอะไร ตอบ วันที่สองปลูกอ้อยได้กี่ต้น 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ วันแรกชาวไร่ปลูกอ้อย   5,324  ต้น    วันที่สอง
ปลูกได้มากกว่าวันแรก  589  ต้น 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ   การบวก 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 5,324 + 1,589  =     
ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 6,913 คน 

 

1.  สุนันท์มีเงินอยู่  7,560  บาท  วีรนุชมีเงิน  9,487  บาท  รวมทั้งสองคนมีเงินกี่บาท 

ค าถาม ค าตอบ 

โจทย์ถามอะไร ตอบ 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ  
 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 

ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 
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2.  ฉันสะสมเงินไว้  20,980  บาท  ต่อมาคุณพ่อให้เงินฉันเพ่ิมอีก  51,550  บาท  รวมฉันมีเงิน
ทั้งหมดกี่บาท 

ค าถาม ค าตอบ 
โจทย์ถามอะไร ตอบ 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ 
 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 
ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 

 

3.  ฉันมีกระดาษ  7,568  แผ่น  น้องมีกระดาษ   2,191   แผ่น  ฉันมีกระดาษมากกว่าน้องกี่แผ่น 

ค าถาม ค าตอบ 
โจทย์ถามอะไร ตอบ 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ 
 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 
ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 

 

4. พ่อน ารถไปเติมน้ ามัน  1,320  บาท  พ่อให้เงินไป  2,000  บาท  จะได้รับเงินทอนกี่บาท 
ค าถาม ค าตอบ 

โจทย์ถามอะไร ตอบ 
โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ 

 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 
ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 
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5. สุดาขายผลไม้ได้เงิน  42,143  บาท  ขายผลไม้ได้เงินมากกว่าขายปลา  2,507  บาท  สุดา
ขายปลาได้เงินทั้งหมดกี่บาท 

ค าถาม ค าตอบ 
โจทย์ถามอะไร ตอบ 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ 
 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 
ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 

 

ตอนท่ี 2 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ และหาค าตอบ จากโจทย์ปัญหา
ต่อไปนี้  (ข้อละ 1คะแนน) 

 

ตัวอย่าง 

ต าบล A  มีประชากร  9,280 คน  ต าบล B  มีประชากรน้อยกว่าต าบล A  2,738 คน   ต าบล B   
มีประชากรเท่าไร 

ประโยคสัญลักษณ ์    9,280  – 2,738 =    

ตอบ   ต าบล B   มีประชากร  ๖,๕๔๒ คน 
 

1.  วันแรกเกษตรกรขายข้าวโพดได ้  23,987  กิโลกรัม  วันที่สองขายได้มากกว่าวันแรก  2,589     
     กิโลกรัม  วันที่สองขายข้าวโพดได้กี่กิโลกรัม 

ประโยคสัญลักษณ ์

ตอบ 
 

2. ข้าวถุงแรกหนัก 21,227 กิโลกรัม ข้าวถุงที่สองหนัก 1,080 กิโลกรัม ข้าวทั้งสองถุงหนักรวมกัน
กี่กิโลกรัม 

ประโยคสัญลักษณ ์

ตอบ 
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3. ลุงสมชายเล้ียงวัว  7,157 ตัว  เล้ียงไก่  9,435 ตัว  ลุงสมชายเล้ียงไก่มากกว่าเล้ียงวัวกี่ตัว 

ประโยคสัญลักษณ ์

ตอบ 
 

4. เดือนที่แล้วฉันออมเงินได้  9,700  บาท  เดือนนี้ฉันออมเงินได้อีก  9,899  บาท   ฉันออมเงิน
ได้ทั้งหมดกี่บาท 

ประโยคสัญลักษณ ์

ตอบ 
 

5. แม่ค้าขายขนมปังได้เงิน 8,574 บาท ขายขนมเค้กได้เงินน้อยกว่าขนมปัง 1,357 บาท                  
แม่ค้าขายขนมเค้กได้เงินทั้งหมดกี่บาท 

ประโยคสัญลักษณ ์

ตอบ 
 

ตอนท่ี 3 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนแสดงวิธีท าจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ พร้อมแสดง ความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้   (ข้อละ 1คะแนน) 

 

ตัวอย่างท่ี 1 คุณพ่อซื้อเส้ือราคา 2,649 บาท  ซื้อรองเท้าราคา 1,919 บาท  คุณพ่อต้อง    
                  จ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท 

 วิธีท า คุณพ่อซื้อเส้ือราคา 2,649 บาท 
   ซื้อถุงเท้าราคา 1,919 บาท 
   คุณพ่อต้องจ่ายเงินทั้งหมด 4,568 บาท 
 ตอบ คุณพ่อต้องจ่ายเงินทั้งหมด     ๔,๕๖๘ บาท 
 ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
 ถ้าคุณพ่อซื้อเส้ือราคา  3,000   บาท   ซื้อถุงเท้าราคา   2,000   บาท 
 คุณพ่อต้องจ่ายเงิน   3,000 + 2,000  =  5,000  บาท 
 ดังนั้น ค าตอบของ 2,649 +1, 919  ควรน้อยกว่า 5,000  บาท 
 เพราะฉะนั้น  4,568  บาท เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 

+ 
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ตัวอย่างท่ี 2   สิรซิื้อตู้เย็นราคา  29,942   บาท และซื้อกระทะไฟฟ้าราคาถูกกว่าตู้เย็น  
  16,539 บาท  สิรซิื้อกระทะไฟฟ้าราคากี่บาท 
 วิธีท า สิริซื้อตู้เย็นราคา 29,942 บาท 
   และซื้อกระทะไฟฟ้าราคาถูกกว่าตู้เย็น 16,539 บาท 
   สิริซื้อกระทะไฟฟ้าราคา 13,403 บาท 
 ตอบ  สิริซื้อกระทะไฟฟ้าราคา    ๑๓,๔๐๓ บาท 
 ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
 ถ้าสิริตู้เย็นราคา   30,000 บาท  และซื้อกระทะไฟฟ้าราคา  20,000   บาท 
 สิริจ่ายเงิน 30,000 – 20,000   =  10,000  บาท 
 ดังนั้น ค าตอบของ 29,942 – 16,539  ควรมากกว่า 10,000  บาท 
 เพราะฉะนั้น  13,403  บาท   เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 

 
 
 

1. พ่อค้าขายกางเกงได้   12,539  ตัว  ขายเส้ือได้น้อยกว่ากางเกง  3,648  ตัว พ่อค้าขายเส้ือ       
ได้กี่ตัว 
วิธีท า พ่อค้าขายกางเกงได้ ........................................... 
 ขายเส้ือได้น้อยกว่ากางเกง ........................................... 
 พ่อค้าขายเส้ือได้ ............................................ 
ตอบ พ่อค้าขายเส้ือได้ ............................................ 
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
ถ้าพ่อค้าขายกางเกงได้..............................ขายเส้ือได้น้อยกว่ากางเกง  ............................ 
พ่อค้าขายเส้ือได้...................................................................................... 
ดังนั้น ค าตอบของ .................................................................................. 
เพราะฉะนั้น ............................................ เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 

 
 
 

– 
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2. พ่อค้าขายทุเรียน  2,638  กิโลกรัม  ขายมังคุดได้มากกว่าทุเรียน  1,326  กิโลกรัม           
พ่อค้าขายมังคุดได้กี่กิโลกรัม 
วิธีท า พ่อค้าขายทุเรียน ........................................... 
 ขายมังคุดได้มากกว่าทุเรียน .......................................... 
 พ่อค้าขายมังคุดได้ ........................................... 
ตอบ พ่อค้าขายมังคุดได้ ............................................ 
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
ถ้าพ่อค้าขายทุเรียนได้...............................ขายมังคุดได้มากกว่ากว่าทุเรียน...................... 
พ่อค้าขายมังคุดได้.................................................................................... 
ดังนั้น ค าตอบของ ................................................................................... 
เพราะฉะนั้น   .............................................เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 

 
 
 

3. โรงงานแห่งหนึ่งมีพนักงานหญิง  2,336  คน  พนักงานชาย  1,823  คน โรงงานนี้มีพนักงาน
ทั้งหมดกี่คน 
วิธีท า โรงงานแห่งหนึ่งมีพนักงานหญิง ..................................................... 
 พนักงานชาย ..................................................... 
 โรงงานนี้มีพนักงานทั้งหมด ...................................................... 
ตอบ โรงงานนี้มีพนักงานทั้งหมด ................................................. 
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
ถ้าโรงงานแห่งหนึ่งมีพนักงานหญิง  ...................................พนักงานชาย ............................. 
โรงงานนี้มีพนักงานทั้งหมด..................................................................... 
ดังนั้น ค าตอบของ ........................................................................................... 
เพราะฉะนั้น  ................................................. เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 
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4. วันแรกพี่เก็บไข่ไก่ได้  10,054  ฟอง วันที่สองเก็บได้อีก  9,190 ฟอง พี่เก็บไข่ไก่ได้ ทั้งหมด
กี่ฟอง 

 วิธีท า วันแรกพี่เก็บไข่ไก่ได ้ ................................................... 
  ................................................................................................................... 
  ................................................................................................................... 
 ตอบ ..................................................................................... 
 ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
 ถ้าวันแรกพี่เก็บไข่ไก่ได้....................................วันที่สองเก็บได้อีก  ................................... 
 พ่อค้าพี่เก็บไข่ไก่ได้ทั้งหมด............................................................... 
 ดังนั้น ค าตอบของ ............................................................................. 
 เพราะฉะนั้น ...............................................................เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 

 
 

5. ตุก๊ตาหมีราคา 1,950  บาท  ตุ๊กตาแมวน้ าราคา 1,480 บาท  ตุ๊กตาหมีราคาแพงกว่า                
ตุ๊กตาแมวน้ ากี่บาท 

 วิธีท า ................................................................................................................... 
  ................................................................................................................... 
  ................................................................................................................... 
 ตอบ ................................................................................................................... 
 ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
 ถ้าตุ๊กตาหมีราคา.........................................ตุ๊กตาแมวราคา.......................................... 
 ตุ๊กตาหมีราคาแพงกว่าตุ๊กตาแมว............................................................. 
 ดังนั้น ค าตอบของ .................................................................................. 
 เพราะฉะนั้น  ............................................ เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 
 
 
 คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

15 

ช่ือ-สกุล..........................................................................................ช้ัน..............เลขที่....... ......... 
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แบบฝึกทักษะที่ 3.2             เรื่อง  โจทย์ปัญหาการคูณ และการหาร 
 
 
                                               

จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ หาค าตอบ และแสดงวิธีท าโจทย์
ปัญหาการคูณ การหารได้ 

 

ตอนท่ี 1 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ ต่อไปนี้ (ข้อละ 1คะแนน) 
 

ตัวอย่างท่ี1 แม่ขายขนมได ้ 135  ถาด  ราคาถาดละ 265 บาท แม่ขายขนมได้เงินกี่บาท 
ค าถาม ค าตอบ 

โจทย์ถามอะไร ตอบ แม่ขายขนมได้เงินกี่บาท 
โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ แม่ขายขนมได ้ 135  ถาด 

 ราคาถาดละ 265 บาท   
หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ การคูณ 
เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 135  ×  265 =    

ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 35,775  บาท 
 

ตัวอย่างท่ี 2 พ่อมีเงิน 29,415  บาท  แบ่งให้ลูก 3  คน คนละเท่าๆ กัน ลูกจะได้เงินคนละกี่บาท 
ค าถาม ค าตอบ 

โจทย์ถามอะไร ตอบ ลูกจะได้เงินคนละกี่บาท 
โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ พ่อมีเงิน 7,035  บาท  แบ่งให้ลูก 3  คน 

 คนละเท่าๆ กัน 
หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ การหาร 
เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 29,415  ÷  3  =   
ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ  9,805    บาท 
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1. วิภาวดีท างานบริษัทได้รับเงินเดือนๆ ละ 17,800  บาท  ในเวลา 1 ปี วิภาวดีได้รับเงินเดือน
ทั้งหมดกี่บาท 

ค าถาม ค าตอบ 
โจทย์ถามอะไร ตอบ 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ  
หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 
ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 

 

2. ริบบิ้นยาว 4,500 เซนติเมตร  ตัดเส้นละเท่าๆ กัน น าไปผูกกล่องของขวัญ  36 กล่อง  แต่ละ
กล่องใช้ริบบิ้นยาวกี่เซนติเมตร 

ค าถาม ค าตอบ 

โจทย์ถามอะไร ตอบ 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ  

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 
ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 

 

3. ตุ๊กตาหมีราคาตัวละ  199  บาท  ให้เงินไป  2,587  บาท  จะซื้อตุ๊กตาหมีได้กี่ตัว   

ค าถาม ค าตอบ 

โจทย์ถามอะไร ตอบ 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ  

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 
ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 
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4.  สัปดาห์หนึ่งวินัยขายเส้ือได้  2,569  ตัว  เฉลี่ยวินัยขายเส้ือได้วันละกี่ตัว 

ค าถาม ค าตอบ 

โจทย์ถามอะไร ตอบ 
โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ  

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ 
เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 

ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 
 

5.  คุณยายซื้อขนมจ านวน  875  ชิ้น ราคาชิ้นละ 29 บาท คุณยายต้องจ่ายเงินกี่บาท 
ค าถาม ค าตอบ 

โจทย์ถามอะไร ตอบ 
โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ  

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ 
เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 

ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 

 
ตอนท่ี 2 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ และหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้    

(ข้อละ 1 คะแนน) 
 

ตัวอย่าง   มีส้มอยู่  980 ผล  แบ่งใส่ตะกร้าเท่าๆ กัน ตะกร้าละ 28 ผล  จะได้กี่ตะกร้า 

ประโยคสัญลักษณ ์ 980  ÷  28  =   

ตอบ   จะได้  ๓๕ ตะกร้า 

 

ตัวอย่าง   ไข่เค็มราคาแพ็คละ  48  บาท  ถ้าซื้อ  125  แพ็ค  จะต้องจ่ายเงินกี่บาท 

ประโยคสัญลักษณ ์ 125  ×  48    =    

ตอบ   จะต้องจ่ายเงิน  ๖,๐๐๐   บาท 
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1. น้ าผลไม้ราคากล่องละ  48   บาท  ถ้าซื้อ  454  กล่อง  จะต้องจ่ายเงินเท่าไร 

ประโยคสัญลักษณ ์

ตอบ 

 
2. สุจินต์มีน้ าตาลทราย  285  กิโลกรัม  แบ่งใส่ถุง 57  ถุง  จะได้ถุงละกี่กิโลกรัม 

ประโยคสัญลักษณ ์

ตอบ 

 
3. พ่อซื้อไก่  18  กิโลกรัม  จ่ายเงินไป  1,566  บาท  พ่อซื้อไก่กิโลกรัมละกี่บาท 

ประโยคสัญลักษณ ์

ตอบ 

 
4. พื้นที่  1  ไร่  ผลิตข้าวได้  38  เกวียน  ถ้ามีพื้นที่  255  ไร่  จะผลิตข้าวได้กี่เกวียน 

ประโยคสัญลักษณ ์

ตอบ 

 
5. ไม้ไผ่ยาว  540  เซนติเมตร  ตัดเป็นท่อน เท่าๆ กัน ยาวท่อนละ  15  เซนติเมตร  จะได้

ไม้ไผ่กี่ท่อน 

ประโยคสัญลักษณ ์

ตอบ 
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ตอนท่ี 3 ค าช้ีแจง ใหน้ักเรียนแสดงวิธีท า จากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ พร้อมตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้    (ข้อละ 1 คะแนน) 

 
 

ตัวอย่างท่ี 1 คุณพ่ออ่านหนังสือวันละ 18  หน้า ในเวลา 1 สัปดาห์  คุณพ่ออ่านหนังสือได้
ทั้งหมดกี่หน้า 

 

 วิธีท า คุณพ่ออ่านหนังสือวันละ 18 หน้า 
  ในเวลา 1 สัปดาห์   7 วัน 
  คุณพ่ออ่านหนังสือได้ทั้งหมด 126 หน้า 
 ตอบ คุณพ่ออ่านหนังสือได้ทั้งหมด    ๑๒๖   หน้า 
  ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
  ถ้าคุณพ่ออ่านหนังสือวันละ  20  หน้า     คุณพ่ออ่านหนังสือ  7  วัน 
  คุณพ่ออ่านหนังสือได้ทั้งหมด   7 × 20  =  140  หน้า 
  ดังนั้น ค าตอบของ 7 × 18 ควรน้อยกว่า   140  หน้า 
  เพราะฉะนั้น   126  หน้า     เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 
 

ตัวอย่างท่ี 2  ลูกเสือ  336  คน  จัดเป็น  28  หมู่ หมู่ละเท่า ๆ กัน จัดได้หมู่ละกี่คน 
 

  วิธีท า ลูกเสือ 336  คน 
   จัดเป็น     28  หมู่ 
   จัดได้หมู่ละ        336  ÷  28    =     12  คน 
  ตอบ จัดได้หมู่ละ     ๑๒      คน 
   ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
   ถ้าลูกเสือ  300  คน   จัดเป็น  30  หมู่ 
   จัดได้หมู่ละ  300  ÷  30  =  10 
   ดังนั้น ค าตอบของ  336  ÷  28   ควรมากกว่า   10   คน 
   เพราะฉะนั้น   12  คน  เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 
 

× 
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1. มีเก้าอี้   1,755   ตัว  จัดเป็นแถว  แถวละ  39  ตัว  จัดได้กี่แถว 
 

 วิธีท า มีเก้าอี ้ ................................................ 
  จัดเป็นแถว  แถวละ ............................................... 
  จัดได้ ............................................... 
 ตอบ จัดได้................................................................................ 
  ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
  ถ้ามีเก้าอี้  ............................  จัดเป็นแถว  แถวละ  ....................... 
  จัดได้............................................................................................. 
  ดังนั้น ค าตอบของ ........................................................................ 
  เพราะฉะนั้น .............................เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 

 
 
 

2.  สมโชควิ่งรอบวงเวียน  12  รอบ  รอบละ  1,500   เมตร  สมโชควิ่งทั้งหมดกี่กิโลเมตร 
 

 วิธีท า สมโชควิ่งรอบวงเวียน ................................................... 
   รอบละ ................................................... 
   สมโชควิ่งทั้งหมด ................................................... 
 ตอบ  สมโชควิ่งทั้งหมด  ..................................................................... 
   ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
   ถ้าสมโชครอบวงเวียน  ................รอบละ................ 
   สมโชควิ่งทั้งหมด................................................................................ 
   ดังนั้น ค าตอบของ ........................................................................... 
   เพราะฉะนั้น   ......................................เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 
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3.  มีน้ ามันอยู่  207  ลิตร  แบ่งใส่รถยนต์คันละ 23  ลิตร  แบ่งใส่รถยนต์ได้กี่คัน 
  วิธีท า มีน้ ามันอยู่ ................................................. 
    แบ่งใส่รถยนต์  คันละ ................................................. 
    แบ่งใส่รถยนต์ได้ ................................................. 
  ตอบ  แบ่งใส่รถยนต์ได้................................................................ 
    ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
    ถ้ามีน้ ามันอยู่ .................................แบ่งใส่รถยนต์  ................................. 
    แบ่งใส่รถยนต์ได้ ..................................................................................... 
    ดังนั้น ค าตอบของ .................................................................................... 
    เพราะฉะนั้น ...............................................เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 
 
 
 
4.  พี่เก็บไข่ไก่ได้  1,054  ฟอง ขายไปฟองละ 3 บาท  พี่จะได้เงินทั้งหมดกี่บาท 
  วิธีท า พี่เก็บไข่ไก่ได้ ................................................. 
    ................................................................................................................... 
    ................................................................................................................... 
    ตอบ ........................................................................................................... 
    ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
    พี่เก็บไข่ไก่ได้ ............................   ขายไปฟองละ  .................... 
    พ่อค้าพี่เก็บไข่ไก่ได้ทั้งหมด  ................................................................. 
    ดังนั้น ค าตอบของ ................................................................................ 
    เพราะฉะนั้น   ..................................เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 
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5. สุดใจมีแก้วน้ า 624  ใบ  จัดใส่ถาดเท่าๆ กัน  ถาดละ  24 ใบ  ต้องใช้ถาดกี่ใบ 
 วิธีท า ................................................................................................................... 
  ................................................................................................................... 
  .................................................................................................................. 
 ตอบ ................................................................................................................... 
  ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
  ถ้าสุดใจมีแก้วน้ า   .....................  จัดใส่ถาด  ถาดละ  ....................... 
  ต้องใช้ถาด   ..................................................................................... 
  ดังนั้น ค าตอบของ  ........................................................................... 
  เพราะฉะนั้น  .......................................เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
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แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง จ านวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร 19 

  
 

 

 

ชุดท่ี 3 

แบบฝึกทักษะที่ 3.3     เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ  
  และการหารระคน 
 
                                               

จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ หาค าตอบ และแสดงวิธีท าโจทย์
ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารระคนได้ 

 

ตอนท่ี 1 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ต่อไปนี้  (ข้อละ 1 คะแนน) 
 
 

ตัวอย่าง  นทีมีเงิน 5,110 บาท คุณแม่ให้อกี 1,530 บาท เขาน าเงินทั้งหมด ไปซื้อกระเป๋า
จ านวน  20 ใบ เพื่อน าไปเป็นของขวัญปีใหม่ นทีซื้อกระเป๋าราคาใบละกี่บาท 

ค าถาม ค าตอบ 
โจทย์ถามอะไร ตอบ นทีซื้อกระเป๋าราคาใบละกี่บาท 
โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ นทีมีเงิน 5,110 บาท คุณแม่ให้อีก 1,530   

บาท เขาน าเงินทั้งหมดไปซื้อกระเป๋าจ านวน  
20 ใบ 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ   การบวก และการหาร 
เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ  (5,110  +  1,530) ÷ 20 =   
ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 332 บาท 

 

1. เวลา 1 สัปดาห์ พ่อค้าขายนมสดได้วันละ 36  กล่อง ราคากล่องละ 45  บาท พ่อค้าจะ
ได้เงินทั้งหมดเท่าใด 

ค าถาม ค าตอบ 

โจทย์ถามอะไร ตอบ 
โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ  

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ 
เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 

ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 
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2. ตาชัยลงทุนเล้ียงปลาดุกเป็นเงิน 65,000 บาท  ขายไป  5,980 กิโลกรัม ราคากิโลกรัม
ละ 35 บาท ตาชัยขายปลาดุกได้ก าไรกี่บาท 

ค าถาม ค าตอบ 
โจทย์ถามอะไร ตอบ 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ  
หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 
ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 

 

3. แก้วใจขายผลไม้ได้เงิน 649,000 บาท น าไปซื้อทองค า 245,000 บาท ที่เหลือแบ่งให้ลูก 
4 คน คนละเท่าๆ กัน  ลูกจะได้คนละกี่บาท 

ค าถาม ค าตอบ 
โจทย์ถามอะไร ตอบ 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ  
หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 

ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 
 

4. ฟ้าใสมส้ีมเขียวหวาน 1,428  กิโลกรัม น าไปฝากญาติ  150 กิโลกรัม  ที่เหลือขายที่
ตลาดราคากิโลกรัมละ 12 บาท  ฟ้าใสขายส้มเขียวหวานไดเ้งินกี่บาท 

ค าถาม ค าตอบ 

โจทย์ถามอะไร ตอบ 
โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ  

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ 
เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 

ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 
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5. พนักงานขายรถยนต์ได้  9  คัน ราคาคันละ  759,000  บาท ในการขายรถยนต์แต่ละ
คันบริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานคันละ 5,000  บาท บริษัทได้รับเงินกี่บาท 

ค าถาม ค าตอบ 
โจทย์ถามอะไร ตอบ 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ  
หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 
ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 

 
 

ตอนท่ี 2 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ และหาค าตอบ จากโจทย์ปัญหา
ต่อไปนี้  (ข้อละ 1 คะแนน) 

 

ตัวอย่าง มีมังคุดอยู่  675  ผล  แบ่งใส่ตะกร้า ตะกร้าละ 15 ผล น าไปขายตะกร้าละ  89 
บาทจะขายได้เงินกี่บาท 

ประโยคสัญลักษณ์      (675 ÷ 15)  × 89  =   

ตอบ    จะขายได้เงิน   ๔,๐๐๕      บาท  

 

1. วันแรกโรงงานผลิตเส้ือกีฬาได้ 2,630 ตัว วันที่สองผลิตได้ 2,795 ตัว แล้วน าเส้ือกีฬา     
ไปมอบให้กบัโรงเรียน 35 โรง โรงเรียนละเท่า ๆ กัน  จะได้เส้ือโรงเรียนละกี่ตัว 

ประโยคสัญลักษณ ์
ตอบ 

 
2. กลุ่มแม่บ้านท าลูกอมสมุนไพรได้  256,500  เม็ด  จัดใส่ถุง  ถุงละ  100  เม็ด  แล้วขาย

ราคาถุงละ  95  บาท  กลุ่มแม่บ้านจะได้เงินทั้งหมดกี่บาท 

ประโยคสัญลักษณ ์
ตอบ 
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3. จิราพรมีเงิน  860,000  บาท  ซื้อที่ดิน 25  ตารางวา ราคาตารางวาละ 25,000  บาท               
จิราพรจะเหลือเงินกี่บาท 

ประโยคสัญลักษณ ์
ตอบ 

 
4. วันแรกกานดาขายเตารีดได ้ 15 ตัว วันที่สองขายได้ 27 ตัว  กานดาได้เงินจากการขาย         

เตารีด 40,236 บาท  กานดาขายเตารีดตัวละกี่บาท 

ประโยคสัญลักษณ ์
ตอบ 

 

5. คุณพ่อมีเงิน 500,000 บาท มอบทุนการศึกษาทุนละ 15,000 บาท  จ านวน  15  ทุน          
คุณพ่อจะเหลือเงินกี่บาท 

ประโยคสัญลักษณ ์
ตอบ 

 
 

ตอนท่ี 3 ค าช้ีแจง ให้นักเรยีนแสดงวิธีท า จากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้  (ข้อละ 1 คะแนน) 
 
 

ตัวอย่าง ร้านค้ามีดินสอ  864  แท่ง  จัดใส่กล่อง  กล่องละ 24 แท่ง  และขายไปในราคา
กล่องละ 112  บาท  ร้านค้าได้เงินทั้งหมดกี่บาท 

 

 วิธีท า ร้านค้ามีดินสอ 864 แท่ง 
    จัดใส่กล่อง  กล่องละ   24 แท่ง 
    จัดได้      864 ÷ 24  =  36   กล่อง  
    และขายไปในราคากล่องละ 112 บาท 
    ร้านค้าได้เงินทั้งหมด   36 × 112  =  4,032 บาท 
 ตอบ ร้านค้าได้เงินทั้งหมด  ๔,๐๓๒   บาท 
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1. กรมประมงแจกพันธุ์ปลา มีปลานิล  183,590  ตัว  ปลาทับทิม  41,410  ตัว  ให้จังหวัด 
 ต่างๆ  45  จังหวัด  จังหวัดละเท่าๆ กัน แต่ละจังหวัดจะได้พันธุ์ปลากี่ตัว 

 วิธีท า  กรมประมงแจกพันธุ์ปลา มีปลานิล ....................................... 
   ปลาทับทิม  ....................................... 
   รวมมีปลาทั้งหมด  ....................................... 
   ให้จังหวัดต่างๆ  ....................................... 
   แต่ละจังหวัดจะได้พันธุ์ปลา  ........................................ 
 ตอบ  แต่ละจังหวัดจะได้พันธุ์ปลา ........................................ 

 
2. กานดามีเงิน 50,000 บาท ให้ทุนการศึกษา 12,500 บาท ที่เหลือมอให้เด็กพิการ 25 คน  

คนละเท่าๆ กัน  จะได้คนละกี่บาท 

 วิธีท า กานดามีเงิน  ....................................... 
  ให้ทุนการศึกษา  ....................................... 
  เหลือเงิน  ....................................... 
  ที่เหลือมอบให้เด็กพิการ  ....................................... 
  จะได้คนละ  ....................................... 
 ตอบ จะได้คนละ  ....................................... 

 
3. ถ้าต้องการซื้อข้าวสาร 6  กระสอบ  ราคากระสอบละ 1,575 บาท แต่มีเงินอยู่  
 9,000 บาท  ต้องหาเงินเพ่ิมอีกกี่บาท 

 วิธีท า ถ้าต้องการซื้อข้าวสาร  ....................................... 
   ราคากระสอบละ  ....................................... 
  เป็นเงิน  ....................................... 
   แต่มีเงินอยู่  ....................................... 
   ต้องหาเงินเพ่ิมอีก  ....................................... 
 ตอบ ต้องหาเงินเพ่ิมอีก  ....................................... 
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4. มีเงินอยู่ 55,000 บาท  ต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,500 บาท           

จะเหลือเงินกี่บาท 
 วิธีท า ต้องการซื้อคอมพิวเตอร์  ....................................... 
  ................................................................................................................. 
  ................................................................................................................. 
  ................................................................................................................. 
  ................................................................................................................. 
 ตอบ ................................................................................................................. 

 
5. แม่เก็บมะนาวได้ 1,620 ผล  จัดใส่ถุง  ถุงละ  15  ผล น าไปขายถุงละ  45  บาท             

แม่จะได้เงินทั้งหมดกี่บาท 
 วิธีท า แม่เก็บมะนาวได้  ....................................... 
  ................................................................................................................. 
  ................................................................................................................. 
  ................................................................................................................. 
  ................................................................................................................. 
 ตอบ ................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
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แบบฝึกทักษะที่ 3.4           เรื่อง     การสร้างโจทย์ปัญหา 
 
 
                                               

จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาได้ 
 
 

ตอนท่ี 1 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพที่ก าหนดให้ ต่อไปนี้                  
(ข้อละ 1 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่าง  โจทย์ปัญหาการบวก 
 ซื้อพัดลมราคา 999  บาท  และซื้อเตารีดราคา 2,300 บาท  ต้องจ่ายเงินกี่บาท 
 
 
ตัวอย่าง  โจทย์ปัญหาการลบ 
 กระเป๋าเดินทางราคา  2,200  บาท กระติกน้ าร้อนราคา  1,700  บาท กระเป๋า

เดินทางราคาแพงกว่ากระติกน้ าร้อนกี่บาท 
 

3,900  บาท 1,700  บาท 2,300  บาท 9,950  บาท 

3,890 บาท 9,960 บาท 2,200  บาท 999 บาท 
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1. โจทย์ปัญหาการบวก 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

 
2. โจทย์ปัญหาการบวก 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

 
3. โจทย์ปัญหาการลบ 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

 
4. โจทย์ปัญหาการลบ 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

 
5. โจทย์ปัญหาการลบ 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 2 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาจากโจทย์ ต่อไปนี้  (ข้อละ 1 คะแนน) 
 

ตัวอย่างท่ี1 7,352  ×  6  =    
 เครื่องคิดเลขไฟฟ้าราคาเครื่องละ  7,352  บาท ขายได้ 6 เครื่อง จะได้รับเงินกี่บาท 
 
ตัวอย่างท่ี2    1,236 ÷  12    =    
 มีตุ๊กตา  1,236  ตัว  แบ่งให้เด็ก  12  คน  คนละเท่าๆ กัน  จะได้คนละกี่ตัว 
 
 
1. 2,452  ×  18    =    
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
2. 1,632  ×  12    =    
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
3.  4,644  ×  36   = 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
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4.  14,526 ÷ 27    = 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
5.             38,766 ÷ 182    =    
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
ตอนท่ี 3 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ ต่อไปนี้                                   

(ข้อละ 1 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่าง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 คุณแม่ซื้อส้มเขียวหวาน 15 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 77 บาท น ามาจัดตะกร้า

ผลไม้ได้ 5 ตะกร้า  น าไปขายตะกร้าละ 350 บาท คุณแม่ขายหมดจะได้ก าไรกี่บาท 
 
 

1. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
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2. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 

 
 
3. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 

 
 
4. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 

 
 

5.    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
 
 คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

15 

ช่ือ-สกุล..........................................................................................ช้ัน..............เลขที่................ 
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แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะชุดท่ี 3 
 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 20 นาที 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว แล้วกาเครื่องหมาย  X 
ในกระดาษค าตอบ 

 

1. ลลิดาฝากเงินกับธนาคาร  854,790  บาท  ซึ่งน้อยกว่ากัญญา  37,594 บาท  กัญญา 
 ฝากเงินกับธนาคารเท่าใด 

ก. 817,196   บาท 
ข. 823,294   บาท  
ค. 892,284   บาท 
ง. 892,384    บาท  

 

2. นิคมซื้อบ้านราคา 4,896,000 บาท  โดยผ่อนช าระเดือนละเท่าๆกัน เป็นเวลา  
 192 เดือน  นิคมผ่อนช าระเดือนละเท่าใด 

ก. 25,000  บาท 
ข. 25,500  บาท 
ค. 26,000  บาท 
ง. 26,500  บาท 

 

3. เชือกเส้นหนึ่งยาว  20 เมตร  ตัดเป็นเส้น เส้นละ 50 เซนติเมตร เท่าๆ กัน จะได้เชือก
ทั้งหมดกี่เส้น 
ก. 20  เส้น 
ข. 30  เส้น 
ค. 35  เส้น 
ง. 40  เส้น 
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4. ลวดเส้นที่หนึ่งยาว  48 เซนติเมตร  ลวดเส้นที่สองยาวเป็น 19 เท่าของลวดเส้นที่หนึ่ง  
ลวดเส้นที่สองยาวเท่าใด 
ก. 822  เซนติเมตร 
ข. 902  เซนติเมตร 
ค. 912  เซนติเมตร 
ง. 1,002  เซนติเมตร 

 

5. โรงเรียนแห่งหนึ่งมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดี  145 คน  คนละ 800 บาท 
โรงเรียนแห่งนี้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีกี่บาท   
ก. 116,000  บาท 
ข. 116,500  บาท 
ค. 117,000  บาท 
ง. 117,500  บาท 

 

6. ถังใบแรกจุน้ าได้  125 ลิตร ถังใบที่สองจุน้ าได้เป็น 3 เท่าของใบแรก ถังใบที่สองจุน้ าได้
มากกว่าใบแรกกี่ลิตร   
ก. 225  ลิตร 
ข. 250  ลิตร 
ค. 375  ลิตร 
ง. 500  ลิตร 

 

7. วิชัยวิ่งได้  1,200 เมตร  สมโชควิ่งได้  2 กิโลเมตร  150 เมตร  สมโชควิ่งได้ระยะทาง
มากกว่าวิชัยเท่าใด   
ก. 900  เมตร 
ข. 950  เมตร 
ค. 1,050  เมตร 
ง. 1,150  เมตร 
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8. คุณป้ามีรายได้เดือนละ  45,000 บาท  น าไปฝากธนาคารเดือนละ  24,800 บาท  คุณ
ป้าเหลือเงินไว้ใช้จ่ายเดือนละเท่าใด   
ก. 20,200  บาท 
ข. 21,800  บาท 
ค. 30,200  บาท 
ง. 69,800  บาท 

 

9. นักเรียนสี่คนมีน้ าหนัก ดังนี้  42, 44 , 41 และ 45 กิโลกรัม  น้ าหนักเฉลี่ยของนักเรียนสี่
คน เป็นเท่าใด   
ก. 42  กิโลกรัม 
ข. 43  กิโลกรัม 
ค. 44  กิโลกรัม 
ง. 45  กิโลกรัม 

 

10. ก้อยขายเส้ือได้ 147 ตัว  ราคาตัวละ 230 บาท ก้อยได้เงินทั้งหมดกี่บาท   
ก. 30,810  บาท 
ข. 32,710  บาท 
ค. 33,810  บาท 
ง. 33,900  บาท 
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ภาคผนวก 
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แบบฝึกทักษะที่ 3.1             เรื่อง  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
 
 
                                               

จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ หาค าตอบ และแสดงวิธีท าโจทย์
ปัญหาการบวก การลบได้ 

 

ตอนท่ี 1 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ ต่อไปนี้ (ข้อละ 1 คะแนน) 
 

ตัวอย่าง 
วันแรกชาวไร่ปลูกอ้อย   5,324  ต้น    วันที่สองปลูกได้มากกว่าวันแรก  1,589  ต้น  วันที่สองปลูก
อ้อยได้กี่ต้น 

ค าถาม ค าตอบ 
โจทย์ถามอะไร ตอบ วันที่สองปลูกอ้อยได้กี่ต้น 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ วันแรกชาวไร่ปลูกอ้อย   5,324  ต้น    วันที่สอง
ปลูกได้มากกว่าวันแรก  589  ต้น 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ   การบวก 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 5,324 + 1,589  =     
ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 6,913 คน 

 

1.  สุนันท์มีเงินอยู่  7,560  บาท  วีรนุชมีเงิน  9,487  บาท  รวมทั้งสองคนมีเงินกี่บาท 

ค าถาม ค าตอบ 

โจทย์ถามอะไร ตอบ      รวมทั้งสองคนมีเงินกี่บาท 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ      สุนันท์มีเงินอยู่  7,560  บาท  วีรนุชมีเงิน   
            9,487  บาท 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ      การบวก 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ      7,560 + 9,487  =     

ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ     17,047  บาท   

เฉลย 
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2.  ฉันสะสมเงินไว้  20,980  บาท  ต่อมาคุณพ่อให้เงินฉันเพ่ิมอีก  51,550  บาท  รวมฉันมีเงิน
ทั้งหมดกี่บาท 

ค าถาม ค าตอบ 
โจทย์ถามอะไร ตอบ      รวมฉันมีเงินทั้งหมดกี่บาท 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ      ฉันสะสมเงินไว้  20,980  บาท  ต่อมาคุณพ่อให้   
           เงินฉันเพ่ิมอีก  51,550  บาท 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ      การบวก 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ      20,980 + 51,550  =     
ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ     72,530  บาท   

 

3.  ฉันมีกระดาษ  7,568  แผ่น  น้องมีกระดาษ   2,191   แผ่น  ฉันมีกระดาษมากกว่าน้องกี่แผ่น 

ค าถาม ค าตอบ 
โจทย์ถามอะไร ตอบ      ฉันมีกระดาษมากกว่าน้องกี่แผ่น 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ      ฉันมีกระดาษ  7,568  แผ่น  น้องมีกระดาษ    
           2,191   แผ่น 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ      การลบ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ      7,568 - 2,191  =     
ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ      5,377  แผ่น   

 

4. พ่อน ารถไปเติมน้ ามัน  1,320  บาท  พ่อให้เงินไป  2,000  บาท  จะได้รับเงินทอนกี่บาท 
ค าถาม ค าตอบ 

โจทย์ถามอะไร ตอบ      จะได้รับเงินทอนกี่บาท 
โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ      พ่อน ารถไปเติมน้ ามัน  1,320  บาท  พ่อให้เงิน 

           ไป  2,000  บาท 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ      การลบ 
เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ      2,000 - 1,320  =     

ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ      680  บาท   
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5. สุดาขายผลไม้ได้เงิน  42,143  บาท  ขายผลไม้ได้เงินมากกว่าขายปลา  2,507  บาท  สุดา
ขายปลาได้เงินทั้งหมดกี่บาท 

ค าถาม ค าตอบ 
โจทย์ถามอะไร ตอบ      สุดาขายปลาได้เงินทั้งหมดกี่บาท 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ      สุดาขายผลไม้ได้เงิน  42,143  บาท  ขายผลไม้ 
           ได้เงินมากกว่าขายปลา  2,507  บาท 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ      การลบ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ      42,143 - 2,507  =     
ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ     39,636  บาท   

 

ตอนท่ี 2 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ และหาค าตอบ จากโจทย์ปัญหา
ต่อไปนี้  (ข้อละ 1คะแนน) 

 

ตัวอย่าง 

ต าบล A  มีประชากร  9,280 คน  ต าบล B  มีประชากรน้อยกว่าต าบล A  2,738 คน   ต าบล B   
มีประชากรเท่าไร 

ประโยคสัญลักษณ์     9,280  – 2,738 =    

ตอบ   ต าบล B   มีประชากร  ๖,๕๔๒ คน 
 

1.  วันแรกเกษตรกรขายข้าวโพดได ้  23,987  กิโลกรัม  วันที่สองขายได้มากกว่าวันแรก  2,589     
     กิโลกรัม  วันที่สองขายข้าวโพดได้กี่กิโลกรัม 

ประโยคสัญลักษณ์   23,987  + 2,589 =    

ตอบ      วันที่สองขายข้าวโพดได้  ๒๖,๕๗๖ กิโลกรัม 
 

2. ข้าวถุงแรกหนัก 21,227 กิโลกรัม ข้าวถุงที่สองหนัก 1,080 กิโลกรัม ข้าวทั้งสองถุงหนักรวมกัน
กี่กิโลกรัม 

ประโยคสัญลักษณ์   21,227  + 1,080 =    

ตอบ      ข้าวทั้งสองถุงหนักรวมกัน  ๒๒,๓๐๗ กิโลกรัม 
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3. ลุงสมชายเล้ียงวัว  7,157 ตัว  เล้ียงไก่  9,435 ตัว  ลุงสมชายเล้ียงไก่มากกว่าเล้ียงวัวกี่ตัว 

ประโยคสัญลักษณ์   9,435  – 7,157 =    

ตอบ      ลุงสมชายเล้ียงไก่มากกว่าเล้ียงวัว  ๒,๒๗๘ ตัว 
 

4. เดือนที่แล้วฉันออมเงินได้  9,700  บาท  เดือนนี้ฉันออมเงินได้อีก  9,899  บาท   ฉันออมเงิน
ได้ทั้งหมดกี่บาท 

ประโยคสัญลักษณ์   9,700  + 9,899 =    

ตอบ      ฉันออมเงินได้ทั้งหมด  ๑๙,๕๙๙ บาท 
 

5. แม่ค้าขายขนมปังได้เงิน 8,574 บาท ขายขนมเค้กได้เงินน้อยกว่าขนมปัง 1,357 บาท                  
แม่ค้าขายขนมเค้กได้เงินทั้งหมดกี่บาท 

ประโยคสัญลักษณ์   8,574  – 1,357 =    

ตอบ      แม่ค้าขายขนมเค้กได้เงินทั้งหมด  ๗,๒๑๗ บาท 
 

ตอนท่ี 3 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนแสดงวิธีท าจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ พร้อมแสดง ความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้   (ข้อละ 1คะแนน) 

 

ตัวอย่างท่ี 1 คุณพ่อซื้อเส้ือราคา 2,649 บาท  ซื้อรองเท้าราคา 1,919 บาท  คุณพ่อต้อง    
                  จ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท 

 วิธีท า คุณพ่อซื้อเส้ือราคา 2,649 บาท 
   ซื้อถุงเท้าราคา 1,919 บาท 
   คุณพ่อต้องจ่ายเงินทั้งหมด 4,568 บาท 
 ตอบ คุณพ่อต้องจ่ายเงินทั้งหมด     ๔,๕๖๘ บาท 
   ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
   ถ้าคุณพ่อซื้อเส้ือราคา   3,000   บาท   ซื้อถุงเท้าราคา   2,000   บาท 
   คุณพ่อต้องจ่ายเงิน      3,000 + 2,000  =  5,000  บาท 
   ดังนั้น ค าตอบของ  2,649 +1, 919  ควรน้อยกว่า 5,000  บาท 
   เพราะฉะนั้น   4,568  บาท เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 

+ 
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ตัวอย่างท่ี 2   สิรซิื้อตู้เย็นราคา  29,942   บาท และซื้อกระทะไฟฟ้าราคาถูกกว่าตู้เย็น  
  16,539 บาท  สิรซิื้อกระทะไฟฟ้าราคากี่บาท 
 วิธีท า สิริซื้อตู้เย็นราคา 29,942 บาท 
   และซื้อกระทะไฟฟ้าราคาถูกกว่าตู้เย็น 16,539 บาท 
   สิริซื้อกระทะไฟฟ้าราคา 13,403 บาท 
 ตอบ  สิริซื้อกระทะไฟฟ้าราคา    ๑๓,๔๐๓ บาท 
   ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
   ถ้าสิรติู้เย็นราคา   30,000 บาท  และซื้อกระทะไฟฟ้าราคา  20,000   บาท 
   สิริจ่ายเงิน 30,000 – 20,000   =  10,000  บาท 
   ดังนั้น ค าตอบของ  29,942 – 16,539  ควรมากกว่า 10,000  บาท 
   เพราะฉะนั้น   13,403  บาท   เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 

 
 
 

1. พ่อค้าขายกางเกงได้   12,539  ตัว  ขายเส้ือได้น้อยกว่ากางเกง  3,648  ตัว พ่อค้าขายเส้ือ       
ได้กี่ตัว 
วิธีท า พ่อค้าขายกางเกงได้  12,539   ตัว 
 ขายเส้ือได้น้อยกว่ากางเกง    3,648   ตัว 
 พ่อค้าขายเส้ือได้    8,891 ตัว 
ตอบ พ่อค้าขายเส้ือได้  ๘,๘๙๑  ตัว  
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
ถ้าพ่อค้าขายกางเกงได้  10,000 ตัว ขายเส้ือได้น้อยกว่ากางเกง  4,000 ตัว 
พ่อค้าขายเส้ือได้  10,000 – 4,000   =  6,000  ตัว    
ดังนั้น ค าตอบของ  12,539 – 3,648  ควรมากกว่า 6,000  ตัว 
เพราะฉะนั้น  8,891ตัว  เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 

 
 
 

– 

– 
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2. พ่อค้าขายทุเรียน  2,638  กิโลกรัม  ขายมังคุดได้มากกว่าทุเรียน  1,326  กิโลกรัม           
พ่อค้าขายมังคุดได้กี่กิโลกรัม 

 วิธีท า พ่อค้าขายทุเรียน  2,638   กิโลกรัม 
  ขายมังคุดได้มากกว่าทุเรียน  1,326   กิโลกรัม 
  พ่อค้าขายมังคุดได้  3,964   กิโลกรัม 
 ตอบ พ่อค้าขายมังคุดได้  ๓,๙๖๔  กิโลกรัม 
 ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
 ถ้าพ่อค้าขายทุเรียนได้  3,000  กิโลกรัม  ขายมังคุดได้มากกว่ากว่าทุเรียน 1,000  กิโลกรัม 
 พ่อค้าขายมังคุดได้  3,000 + 1,000   =  4,000  กิโลกรัม  

ดังนั้น ค าตอบของ  2,638 + 1,326    ควรน้อยกว่า 4,000  กิโลกรัม 
 เพราะฉะนั้น   3,964 กิโลกรัม เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 

 
 
 

3. โรงงานแห่งหนึ่งมีพนักงานหญิง  2,336  คน  พนักงานชาย  1,823  คน  โรงงานนี้มีพนักงาน
ทั้งหมดกี่คน 
วิธีท า โรงงานแห่งหนึ่งมีพนักงานหญิง  2,336   คน   
 พนักงานชาย  1,823   คน 
 โรงงานนี้มีพนักงานทั้งหมด  4,159   คน 
ตอบ โรงงานนี้มีพนักงานทั้งหมด  ๔,๑๕๙ คน 
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
ถ้าโรงงานแห่งหนึ่งมีพนักงานหญิง  2,000 คน พนักงานชาย  2,000 คน 
โรงงานนี้มีพนักงานทั้งหมด  2,000 + 2,000   =  4,000  คน 
ดังนั้น ค าตอบของ  2,336 + 1,823    ควรมากกว่า 4,000  คน 
เพราะฉะนั้น  4,159 คน  เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 

 
 

+ 

+ 
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4. วันแรกพี่เก็บไข่ไก่ได้  10,054  ฟอง วันที่สองเก็บได้อีก  9,190 ฟอง พี่เก็บไข่ไก่ได้ ทั้งหมด
กี่ฟอง 

 วิธีท า วันแรกพี่เก็บไข่ไก่ได ้   10,054   ฟอง 
  วันที่สองเก็บได้อีก       9,190   ฟอง   
  พี่เก็บไข่ไก่ได้ทั้งหมด   19,244   ฟอง 
 ตอบ พี่เก็บไข่ไก่ได้ ทั้งหมด  ๑๙,๒๔๔ ฟอง 
 ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
 ถ้าวันแรกพี่เก็บไข่ไก่ได้  10,000 ฟอง  วันที่สองเก็บได้อีก  9,000 ฟอง 
 พ่อค้าพี่เก็บไข่ไก่ได้ทั้งหมด  10,000 + 9,000   =  19,000  ฟอง 
 ดังนั้น ค าตอบของ  10,054 + 9,190   ควรมากกว่า  19,000  ฟอง 
 เพราะฉะนั้น  19,244 ฟอง  เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 

 
 

5. ตุ๊กตาหมีราคา 1,950  บาท  ตุ๊กตาแมวน้ าราคา 1,480 บาท  ตุ๊กตาหมีราคาแพงกว่า                
ตุ๊กตาแมวน้ ากี่บาท 

 วิธีท า ตุก๊ตาหมีราคา  1,950   บาท 
  ตุ๊กตาแมวน้ าราคา  1,480  บาท   
  ตุ๊กตาหมีราคาแพงกว่าตุ๊กตาแมวน้ า     470  บาท 
 ตอบ ตุ๊กตาหมีราคาแพงกว่าตุ๊กตาแมว  ๔๗๐ บาท 
 ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
 ถ้าตุ๊กตาหมีราคา 2,000 บาท  ตุ๊กตาแมวราคา  1,000 บาท   
 ตุ๊กตาหมีราคาแพงกว่าตุ๊กตาแมว  2,000 - 1,000   =  1,000  คน 
 ดังนั้น ค าตอบของ   1,950 - 1,480    ควรน้อยกว่า 1,000  คน 
 เพราะฉะนั้น  470 บาท  เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 
 
 
 

+ 

- 
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แบบฝึกทักษะที่ 3.2             เรื่อง  โจทย์ปัญหาการคูณ และการหาร 
 
 
                                               

จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ หาค าตอบ และแสดงวิธีท าโจทย์
ปัญหาการคูณ การหารได้ 

 

ตอนท่ี 1 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ ต่อไปนี้ (ข้อละ 1คะแนน) 
 

ตัวอย่างท่ี1 แม่ขายขนมได ้ 135  ถาด  ราคาถาดละ 265 บาท แม่ขายขนมได้เงินกี่บาท 
ค าถาม ค าตอบ 

โจทย์ถามอะไร ตอบ แม่ขายขนมได้เงินกี่บาท 
โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ แม่ขายขนมได ้ 135  ถาด 

 ราคาถาดละ 265 บาท   
หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ การคูณ 
เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 135  ×  265 =    

ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 35,775  บาท 
 

ตัวอย่างท่ี 2 พ่อมีเงิน 29,415  บาท  แบ่งให้ลูก 3  คน คนละเท่าๆ กัน ลูกจะได้เงินคนละกี่บาท 
ค าถาม ค าตอบ 

โจทย์ถามอะไร ตอบ ลูกจะได้เงินคนละกี่บาท 
โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ พ่อมีเงิน 7,035  บาท  แบ่งให้ลูก 3  คน 

 คนละเท่าๆ กัน 
หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ การหาร 
เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 29,415  ÷  3  =   
ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ  9,805    บาท 

 
 

เฉลย 
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1. วิภาวดีท างานบริษัทได้รับเงินเดือนๆ ละ 17,800  บาท  ในเวลา 1 ปี วิภาวดีได้รับเงินเดือน
ทั้งหมดกี่บาท 

ค าถาม ค าตอบ 
โจทย์ถามอะไร ตอบ วิภาวดีได้รับเงินเดือนทั้งหมดกี่บาท 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ วิภาวดีท างานบริษัทได้รับเงินเดือนๆ ละ 17,800  
บาท  ในเวลา 1 ป ี

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ การคูณ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 17,800  ×  12  =   
ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ  213,600 บาท 

 

2. ริบบิ้นยาว 4,500  เซนติเมตร ตัดเส้นละเท่าๆ กัน น าไปผูกกล่องของขวัญ  36 กล่อง  แต่ละ
กล่องใช้ริบบิ้นยาวกี่เซนติเมตร 

ค าถาม ค าตอบ 

โจทย์ถามอะไร ตอบ แต่ละกล่องใช้ริบบิ้นยาวกี่เซนติเมตร 
โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ ริบบิ้นยาว 4,500 เซนติเมตร  ตัดเส้นละเท่าๆ กัน 

น าไปผูกกล่องของขวัญ  36 กล่อง 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ การหาร 
เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 4,500  ÷  36  =   

ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ  125 เซนติเมตร 
 

3. ตุ๊กตาหมีราคาตัวละ  199  บาท  ให้เงินไป  2,587  บาท  จะซื้อตุ๊กตาหมีได้กี่ตัว   

ค าถาม ค าตอบ 

โจทย์ถามอะไร ตอบ จะซื้อตุ๊กตาหมีได้กี่ตัว 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ ตุ๊กตาหมีราคาตัวละ199 บาท ให้เงินไป 2,587บาท 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ การหาร 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 2,587  ÷  199  =   
ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ  13 ตัว 
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4.  สัปดาห์หนึ่งวินัยขายเส้ือได้  2,569  ตัว  เฉลี่ยวินัยขายเส้ือได้วันละกี่ตัว 

ค าถาม ค าตอบ 

โจทย์ถามอะไร ตอบ เฉลี่ยวินัยขายเส้ือได้วันละกี่ตัว 
โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ สัปดาห์หนึ่งวินัยขายเส้ือได้  2,569  ตัว 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ การหาร 
เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 2,569  ÷  7  =   

ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ  367 ตัว 
 

5.  คุณยายซื้อขนมจ านวน  875  ชิ้น ราคาชิ้นละ 29 บาท คุณยายต้องจ่ายเงินกี่บาท 
ค าถาม ค าตอบ 

โจทย์ถามอะไร ตอบ คุณยายต้องจ่ายเงินกี่บาท 
โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ คุณยายซื้อขนมจ านวน  875  ชิ้น ราคาชิ้นละ 29 

บาท 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ การคูณ 
เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 875  ×  29  =   

ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ  25,375  บาท 
 
ตอนท่ี 2 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ และหาค าตอบจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้    

(ข้อละ 1 คะแนน) 
 

ตัวอย่าง   มีส้มอยู่  980 ผล  แบ่งใส่ตะกร้าเท่าๆ กัน ตะกร้าละ 28 ผล  จะได้กี่ตะกร้า 

ประโยคสัญลักษณ ์ 980  ÷  28  =   

ตอบ   จะได้  ๓๕ ตะกร้า 

 

ตัวอย่าง   ไข่เค็มราคาแพ็คละ  48  บาท  ถ้าซื้อ  125  แพ็ค  จะต้องจ่ายเงินกี่บาท 

ประโยคสัญลักษณ ์ 125  ×  48    =    

ตอบ   จะต้องจ่ายเงิน  ๖,๐๐๐   บาท 
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1. น้ าผลไม้ราคากล่องละ  48   บาท  ถ้าซื้อ  454  กล่อง  จะต้องจ่ายเงินเท่าไร 

ประโยคสัญลักษณ ์ 454  ×  48    =    

ตอบ   จะต้องจ่ายเงิน  ๒๑,๗๙๒   บาท 

 
2. สุจินต์มีน้ าตาลทราย  285  กิโลกรัม  แบ่งใส่ถุง 57  ถุง  จะได้ถุงละกี่กิโลกรัม 

ประโยคสัญลักษณ ์ 285  ÷  57    =    

ตอบ   จะได้ถุงละ  ๕ กิโลกรัม 

 
3. พ่อซื้อไก่  18  กิโลกรัม  จ่ายเงินไป  1,566  บาท  พ่อซื้อไก่กิโลกรัมละกี่บาท 

ประโยคสัญลักษณ ์ 1,566  ÷  18    =    

ตอบ   พ่อซื้อไก่กิโลกรัมละ  ๘๗  บาท 

 
4. พื้นที่  1  ไร่  ผลิตข้าวได้  38  เกวียน  ถ้ามีพื้นที่  255  ไร่  จะผลิตข้าวได้กี่เกวียน 

ประโยคสัญลักษณ ์ 255  ×  38    =    

ตอบ   จะผลิตข้าวได้  ๙,๖๙๐ เกวียน 

 
5. ไม้ไผ่ยาว  540  เซนติเมตร  ตัดเป็นท่อน เท่าๆ กัน ยาวท่อนละ  15  เซนติเมตร  จะได้

ไม้ไผ่กี่ท่อน 

ประโยคสัญลักษณ ์ 540  ×  15    =    

ตอบ   จะได้ไม้ไผ่  ๓๖ ท่อน 
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ตอนท่ี 3 ค าช้ีแจง ให้นักเรยีนแสดงวิธีท า จากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ พร้อมตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้    (ข้อละ 1 คะแนน) 

 
 

ตัวอย่างท่ี 1 คุณพ่ออ่านหนังสือวันละ 18  หน้า ในเวลา 1 สัปดาห์  คุณพ่ออ่านหนังสือได้
ทั้งหมดกี่หน้า 

 

 วิธีท า คุณพ่ออ่านหนังสือวันละ 18 หน้า 
  ในเวลา 1 สัปดาห์   7 วัน 
  คุณพ่ออ่านหนังสือได้ทั้งหมด 126 หน้า 
 ตอบ คุณพ่ออ่านหนังสือได้ทั้งหมด    ๑๒๖   หน้า 
  ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
  ถ้าคุณพ่ออ่านหนังสือวันละ  20  หน้า     คุณพ่ออ่านหนังสือ  7  วัน 
  คุณพ่ออ่านหนังสือได้ทั้งหมด   7 × 20  =  140  หน้า 
  ดังนั้น ค าตอบของ 7 × 18 ควรน้อยกว่า   140  หน้า 
  เพราะฉะนั้น   126  หน้า     เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 
 

ตัวอย่างท่ี 2  ลูกเสือ  336  คน  จัดเป็น  28  หมู่ หมู่ละเท่า ๆ กัน จัดได้หมู่ละกี่คน 
 

  วิธีท า ลูกเสือ 336  คน 
   จัดเป็น     28  หมู่ 
   จัดได้หมู่ละ        336  ÷  28    =     12  คน 
  ตอบ จัดได้หมู่ละ     ๑๒      คน 
   ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
   ถ้าลูกเสือ  300  คน   จัดเป็น  30  หมู่ 
   จัดได้หมู่ละ  300  ÷  30  =  10 
   ดังนั้น ค าตอบของ  336  ÷  28   ควรมากกว่า   10   คน 
   เพราะฉะนั้น   12  คน  เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 
 

× 
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1. มีเก้าอี้   1,755   ตัว  จัดเป็นแถว  แถวละ  39  ตัว  จัดได้กี่แถว 
 

 วิธีท า มีเก้าอี ้   1,755    ตัว 
  จัดเป็นแถว  แถวละ         39  ตัว 
  จัดได้      1,755  ÷  39    =     45  แถว 
 ตอบ จัดได้   ๔๕  แถว 
  ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
  ถ้ามีเก้าอี้  2,000 ตัว  จัดเป็นแถว  แถวละ  40 ตัว 

  จัดได้  2,000  ÷  40  =  50 
  ดังนั้น ค าตอบของ  1,755  ÷  39   ควรน้อยกว่า   50   คน   
        เพราะฉะนั้น  45 แถว  เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 

 
 
 

2.  สมโชควิ่งรอบวงเวียน  12  รอบ  รอบละ  1,500   เมตร  สมโชควิ่งทั้งหมดกี่กิโลเมตร 
 

 วิธีท า สมโชควิ่งรอบวงเวียน       12   รอบ 
   รอบละ   1,500    เมตร 
   สมโชควิ่งทั้งหมด  12  ×  1,500    =     18,000 เมตร  หรือ 18 กิโลเมตร 
 ตอบ  สมโชควิ่งทั้งหมด  ๑๘  กิโลเมตร 
   ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
   ถ้าสมโชควิ่งรอบวงเวียน  10 รอบ รอบละ 2 กิโลเมตร 
   สมโชควิ่งทั้งหมด 10 × 2  =  20 กิโลเมตร 
   ดังนั้น ค าตอบของ 12  ×  1,500  ควรน้อยกว่า  20 กิโลเมตร 
   เพราะฉะนั้น   18 กิโลเมตร  เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 
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3.  มีน้ ามันอยู่  207  ลิตร  แบ่งใส่รถยนต์คันละ 23  ลิตร  แบ่งใส่รถยนต์ได้กี่คัน 
  วิธีท า มีน้ ามันอยู่    207   ลิตร 
    แบ่งใส่รถยนต์  คันละ      23   ลิตร   
    แบ่งใส่รถยนต์ได้         207  ÷  23    =         9  คัน 
  ตอบ  แบ่งใส่รถยนต์ได้  ๙ คัน 
    ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
    ถ้ามีน้ ามันอยู่ 200 ลิตร  แบ่งใส่รถยนต์  20 ลิตร  
    แบ่งใส่รถยนต์ได้ 200 ÷ 20  =   10 คัน 
    ดังนั้น ค าตอบของ  207  ÷  23  ควรน้อยกว่า   10   คัน 
    เพราะฉะนั้น 9 คัน  เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 
 
 
 
4.  พี่เก็บไข่ไก่ได้  1,054  ฟอง ขายไปฟองละ 3 บาท  พี่จะได้เงินทั้งหมดกี่บาท 
  วิธีท า พี่เก็บไข่ไก่ได้ 1,054  ฟอง 
    ขายไปฟองละ 3 บาท 
    พี่จะได้เงินทั้งหมด 1,054  ×  3    =   3,162  บาท   
  ตอบ  พี่จะได้เงินทั้งหมด  ๓,๑๖๒ บาท 
    ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
    พี่เก็บไข่ไก่ได้ได้ 1,000 ฟอง  ขายไปฟองละ 3 บาท 
    พ่อค้าพี่เก็บไข่ไก่ได้ทั้งหมด  1,000  ×  3    =   3,000 บาท  
    ดังนั้น ค าตอบของ 1,054  ×  3  ควรมากกว่า  3,000 บาท  
    เพราะฉะนั้น   3,162 บาท  เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 
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5. สุดใจมีแก้วน้ า 624  ใบ  จัดใส่ถาดเท่าๆ กัน  ถาดละ  24 ใบ  ต้องใช้ถาดกี่ใบ 
 วิธีท า สุดใจมีแก้วน้ า   624   ใบ   
  จัดใส่ถาด  ถาดละ     24  ใบ 
  ต้องใช้ถาด        624  ÷  24    =      26   ใบ     
 ตอบ ต้องใช้ถาด   ๒๖  ใบ 
  ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
  ถ้าสุดใจมีแก้วน้ า   600  ใบ  จัดใส่ถาด  ถาดละ  20 ใบ 
  ต้องใช้ถาด   600  ÷  20    =  30 ใบ    
  ดังนั้น ค าตอบของ  624  ÷  24  ควรน้อยกว่า  30 ใบ 
  เพราะฉะนั้น  26 ใบ  เป็นค าตอบที่  สมเหตุสมผล 
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แบบฝึกทักษะที่ 3.3     เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ  
  และการหารระคน 
 
                                               

จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ หาค าตอบ และแสดงวิธีท าโจทย์
ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารระคนได้ 

 

ตอนท่ี 1 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ต่อไปนี้  (ข้อละ 1 คะแนน) 
 
 

ตัวอย่าง  นทีมีเงิน 5,110 บาท คุณแม่ให้อกี 1,530 บาท เขาน าเงินทั้งหมด ไปซื้อกระเป๋า
จ านวน  20 ใบ เพื่อน าไปเป็นของขวัญปีใหม่ นทีซื้อกระเป๋าราคาใบละกี่บาท 

ค าถาม ค าตอบ 
โจทย์ถามอะไร ตอบ นทีซื้อกระเป๋าราคาใบละกี่บาท 
โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ นทีมีเงิน 5,110 บาท คุณแม่ให้อีก 1,530   

บาท เขาน าเงินทั้งหมดไปซื้อกระเป๋าจ านวน  
20 ใบ 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ   การบวก และการหาร 
เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ  (5,110  +  1,530) ÷ 20 =   
ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 332 บาท 

 

1. เวลา 1 สัปดาห์ พ่อค้าขายนมสดได้วันละ 36  กล่อง ราคากล่องละ 45  บาท พ่อค้าจะ
ได้เงินทั้งหมดเท่าใด 

ค าถาม ค าตอบ 

โจทย์ถามอะไร ตอบ พ่อค้าจะได้เงินทั้งหมดเท่าใด 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ เวลา 1 สัปดาห์ พ่อค้าขายนมสดได้วันละ 36  
กล่อง ราคากล่องละ 45  บาท 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ   การคูณ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ  (7 × 36) × 45 =   

ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 11,340 บาท 
 

เฉลย 
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2. ตาชัยลงทุนเล้ียงปลาดุกเป็นเงิน 65,000 บาท  ขายไป  5,980 กิโลกรัม ราคากิโลกรัม
ละ 35 บาท ตาชัยขายปลาดุกได้ก าไรกี่บาท 

ค าถาม ค าตอบ 
โจทย์ถามอะไร ตอบ ตาชัยขายปลาดุกได้ก าไรกี่บาท 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ ตาชัยลงทุนเล้ียงปลาดุกเป็นเงิน 65,000 
บาท  ขายไป  5,980 กิโลกรัม 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ   การคูณ และการลบ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ  (5,980  ×  35) - 65,000  =   

ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 144,300 บาท 
 

3. แก้วใจขายผลไม้ได้เงิน 649,000 บาท น าไปซื้อทองค า 245,000 บาท ที่เหลือแบ่งให้ลูก 
4 คน คนละเท่าๆ กัน  ลูกจะได้คนละกี่บาท 

ค าถาม ค าตอบ 
โจทย์ถามอะไร ตอบ ลูกจะได้คนละกี่บาท 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ แก้วใจขายผลไม้ได้เงิน 649,000 บาท 
น าไปซื้อทองค า 245,000 บาท ที่เหลือ
แบ่งให้ลูก 4 คน คนละเท่าๆ กัน 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ   การลบ และการหาร 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ  (649,000   -  245,000) ÷ 4 =   

ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 101,000 บาท 
 

4. ฟ้าใสมส้ีมเขียวหวาน 1,428  กิโลกรัม น าไปฝากญาติ  150 กิโลกรัม  ที่เหลือขายที่
ตลาดราคากิโลกรัมละ 12 บาท  ฟ้าใสขายส้มเขียวหวานไดเ้งินกี่บาท 

ค าถาม ค าตอบ 
โจทย์ถามอะไร ตอบ ฟ้าใสขายส้มเขียวหวานได้เงินกี่บาท 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ ฟ้าใสมีส้มเขียวหวาน 1,428  กิโลกรัม 
น าไปฝากญาติ  150 กิโลกรัม  ที่เหลือ
ขายที่ตลาดราคากิโลกรัมละ 12 บาท  
จ านวน  20 ใบ 
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หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ   การลบ และการคูณ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ  (1,428  -  150) × 12 =   

ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 15,336 บาท 
 

5. พนักงานขายรถยนต์ได้  9  คัน ราคาคันละ  759,000  บาท ในการขายรถยนต์แต่ละ
คันบริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานคันละ 5,000  บาท บริษัทได้รับเงินกี่บาท 

ค าถาม ค าตอบ 

โจทย์ถามอะไร ตอบ บริษัทได้รับเงินกี่บาท 

โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง ตอบ พนักงานขายรถยนต์ได้  9  คัน ราคาคัน
ละ  759,000  บาท ในการขายรถยนต์แต่
ละคันบริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนให้
พนักงานคันละ 5,000  บาท 

หาค าตอบโดยวิธีใด ตอบ   การลบ และการคูณ 

เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ  (759,000  -  5,000) × 9 =   

ได้ค าตอบเท่าใด ตอบ 6,786,000  บาท 
 
 

ตอนท่ี 2 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ และหาค าตอบ จากโจทย์ปัญหา
ต่อไปนี้  (ข้อละ 1 คะแนน) 

 
ตัวอย่าง มีมังคุดอยู่  675  ผล  แบ่งใส่ตะกร้า ตะกร้าละ 15 ผล น าไปขายตะกร้าละ  89 

บาทจะขายได้เงินกี่บาท 
ประโยคสัญลักษณ์      (675 ÷ 15)  × 89  =   

ตอบ    จะขายได้เงิน   ๔,๐๐๕      บาท  

 
1. วันแรกโรงงานผลิตเส้ือกีฬาได้ 2,630 ตัว วันที่สองผลิตได้ 2,795 ตัว แล้วน าเส้ือกีฬา     

ไปมอบให้กบัโรงเรียน 35 โรง โรงเรียนละเท่า ๆ กัน  จะได้เส้ือโรงเรียนละกี่ตัว 

ประโยคสัญลักษณ์      (2,630 + 2,795)  ÷ 35  =   
ตอบ    จะได้เส้ือโรงเรียนละ  ๑๕๕  ตัว 
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2. กลุ่มแม่บ้านท าลูกอมสมุนไพรได้  256,500  เม็ด  จัดใส่ถุง  ถุงละ  100  เม็ด  แล้วขาย
ราคาถุงละ  95  บาท  กลุ่มแม่บ้านจะได้เงินทั้งหมดกี่บาท 

ประโยคสัญลักษณ์      (256,500 ÷ 100)  × 95  =   
ตอบ    กลุ่มแม่บ้านจะได้เงินทั้งหมด  ๒๔๓,๖๗๕ บาท 

 
3. จิราพรมีเงิน  860,000  บาท  ซื้อที่ดิน 25  ตารางวา ราคาตารางวาละ 25,000  บาท               

จิราพรจะเหลือเงินกี่บาท 

ประโยคสัญลักษณ์      860,000  - (25 × 25,000)   =   
ตอบ    จิราพรจะเหลือเงิน  ๒๓๕,๐๐๐  บาท  

 

4. วันแรกกานดาขายเตารีดได้  15 ตัว วันที่สองขายได้ 27 ตัว  กานดาได้เงินจากการขาย         
เตารีด 40,236 บาท  กานดาขายเตารีดตัวละกี่บาท 

ประโยคสัญลักษณ์     40,236 ÷ (15  + 27)   =   
ตอบ    กานดาขายเตารีดตัวละ  ๙๕๘ บาท  

 

5. คุณพ่อมีเงิน 500,000 บาท มอบทุนการศึกษาทุนละ 15,000 บาท  จ านวน  15  ทุน          
คุณพ่อจะเหลือเงินกี่บาท 

ประโยคสัญลักษณ์      500,00  - (15,000 × 15)  =   
ตอบ    คุณพ่อจะเหลือเงิน  ๒๗๕,๐๐๐  บาท 
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ตอนท่ี 3 ค าช้ีแจง ให้นักเรยีนแสดงวิธีท า จากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้  (ข้อละ 1 คะแนน) 
 
 

ตัวอย่าง ร้านค้ามีดินสอ  864  แท่ง  จัดใส่กล่อง  กล่องละ 24 แท่ง  และขายไปในราคา
กล่องละ 112  บาท  ร้านค้าได้เงินทั้งหมดกี่บาท 

 

 วิธีท า ร้านค้ามีดินสอ 864 แท่ง 
    จัดใส่กล่อง  กล่องละ   24 แท่ง 
    จัดได้      864 ÷ 24  =  36   กล่อง  
    และขายไปในราคากล่องละ 112 บาท 
    ร้านค้าได้เงินทั้งหมด   36 × 112  =  4,032 บาท 
 ตอบ ร้านค้าได้เงินทั้งหมด  ๔,๐๓๒   บาท 
 
 

1. กรมประมงแจกพันธุ์ปลา มีปลานิล  183,590  ตัว  ปลาทับทิม  41,410  ตัว  ให้จังหวัด 
 ต่างๆ  45  จังหวัด  จังหวัดละเท่าๆ กัน แต่ละจังหวัดจะได้พันธุ์ปลากี่ตัว 
 

 วิธีท า  กรมประมงแจกพันธุ์ปลา มีปลานิล  183,590   ตัว 
   ปลาทับทิม     41,410    ตัว   
   รวมมีปลาทั้งหมด  183,590 + 41,410  =  225,000   ตัว 
   ให้จังหวัดต่างๆ          45  จังหวัด 
   แต่ละจังหวัดจะได้พันธุ์ปลา 225,000 ÷ 45  =  5,000  ตัว 
 ตอบ  แต่ละจังหวัดจะได้พันธุ์ปลา ๕,๐๐๐  ตัว 
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2. กานดามีเงิน 50,000 บาท ให้ทุนการศึกษา 12,500 บาท ที่เหลือมอให้เด็กพิการ 25 คน  

คนละเท่าๆ กัน  จะได้คนละกี่บาท 
 

 วิธีท า กานดามีเงิน   50,000  บาท 
  ให้ทุนการศึกษา   12,500  บาท 
  เหลือเงิน    50,000 - 12,500  =   37,500  บาท  
  ที่เหลือมอบให้เด็กพิการ         25   คน 
  จะได้คนละ   37,500  ÷  25  =     1,500   บาท 
 ตอบ จะได้คนละ    ๑,๕๐๐  บาท 
 

 
3. ถ้าต้องการซื้อข้าวสาร 6  กระสอบ  ราคากระสอบละ 1,575 บาท แต่มีเงินอยู่  
 9,000 บาท  ต้องหาเงินเพ่ิมอีกกี่บาท 
 

 วิธีท า ถ้าต้องการซื้อข้าวสาร         6   กระสอบ 
   ราคากระสอบละ   1,575   บาท 
  เป็นเงิน  6 × 1,575  =   9,450   บาท   
   แต่มีเงินอยู่   9,000   บาท 
   ต้องหาเงินเพ่ิมอีก   9,450  -  9,000  =    450   บาท 
 ตอบ ต้องหาเงินเพ่ิมอีก    ๔๕๐  บาท 
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4. มีเงินอยู่ 55,000 บาท  ต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,500 บาท           
จะเหลือเงินกี่บาท 

 วิธีท า ต้องการซื้อคอมพิวเตอร์           3   เครื่อง 
  ราคาเครื่องละ   15,500   บาท 
  เป็นเงิน   3 × 15,500  =   46,500   บาท   
  มีเงินอยู่   55,000   บาท 
  จะเหลือเงิน  55,000  -  46,500  =    8,500   บาท 
 ตอบ จะเหลือเงิน   ๘,๕๐๐  บาท 

 
 

5. แม่เก็บมะนาวได้ 1,620 ผล  จัดใส่ถุง  ถุงละ  15  ผล น าไปขายถุงละ  45  บาท             
แม่จะได้เงินทั้งหมดกี่บาท 

 วิธีท า แม่เก็บมะนาวได้   1,620   ผล 
  จัดใส่ถุง  ถุงละ       15   ผล 
  จัดได้   1,620 ÷ 15  =     108  ถุง   
  น าไปขายถุงละ       45   บาท 
  แม่จะได้เงินทั้งหมด  108 × 45  =    4,860   บาท 
 ตอบ แม่จะได้เงินทั้งหมด    ๔,๘๖๐  บาท 
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แบบฝึกทักษะที่ 3.4           เรื่อง     การสร้างโจทย์ปัญหา 
 
 
                                               

จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาได้ 
 
 

ตอนท่ี 1 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพที่ก าหนดให้ ต่อไปนี้                  
(ข้อละ 1 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่าง  โจทย์ปัญหาการบวก 
 ซื้อพัดลมราคา 999  บาท  และซื้อเตารีดราคา 2,300 บาท  ต้องจ่ายเงินกี่บาท 
 
 
ตัวอย่าง  โจทย์ปัญหาการลบ 
 กระเป๋าเดินทางราคา  2,200  บาท กระติกน้ าร้อนราคา  1,700  บาท กระเป๋า

เดนิทางราคาแพงกว่ากระติกน้ าร้อนกี่บาท 
 

3,900  บาท 1,700  บาท 2,300  บาท 9,950  บาท 

3,890 บาท 9,960 บาท 2,200  บาท 999 บาท 

เฉลย 
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1. โจทย์ปัญหาการบวก  (ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

 
2. โจทย์ปัญหาการบวก  (ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

 
3. โจทย์ปัญหาการลบ  (ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

 
4. โจทย์ปัญหาการลบ  (ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

 
5. โจทย์ปัญหาการลบ  (ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 2 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาจากโจทย์ ต่อไปนี้  (ข้อละ 1 คะแนน) 
 

ตัวอย่างท่ี1 7,352  ×  6  =    
 เครื่องคิดเลขไฟฟ้าราคาเครื่องละ  7,352  บาท ขายได้ 6 เครื่อง จะได้รับเงินกี่บาท 
 
ตัวอย่างท่ี2    1,236 ÷  12    =    
 มีตุก๊ตา  1,236  ตัว  แบ่งให้เด็ก  12  คน  คนละเท่าๆ กัน  จะได้คนละกี่ตัว 
 
 
1. 2,452  ×  18    =    (ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
2. 1,632  ×  12    =   (ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
3.  4,644  ×  36   =   (ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
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4.  14,526 ÷ 27    =   (ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
5.             38,766 ÷ 182    =   (ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)   
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
ตอนท่ี 3 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ ต่อไปนี้                                   

(ข้อละ 1 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่าง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 คุณแม่ซื้อส้มเขียวหวาน 15 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 77 บาท น ามาจัดตะกร้า

ผลไม้ได้ 5 ตะกร้า  น าไปขายตะกร้าละ 350 บาท คุณแม่ขายหมดจะได้ก าไรกี่บาท 
 
 

1. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  (ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
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2. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  (ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 

 
 
3. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  (ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 

 
 
4. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  (ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 

 
 

5.    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  (ค าตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
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เฉลยแบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ  ชุดที ่3 
 
 

ข้อ ค าตอบ 

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