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ค าน า 

 
 

 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่มท่ี 7 เรื่อง โจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาร้อยละ
(เปอร์เซ็นต์)  จัดท าขึ้นตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 12   
บทประยุกต์ เพื่อท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ  และใช้หลักการเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการคูณ 

และการหาร (บัญญัติไตรยางศ์)  ฝึกการท างานใหม้ีระบบมีระเบียบวินัยรอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ มีความซื่อสัตย์ มีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมท้ัง 
เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล กระตุ้นให้นักเรียนมเีจตคติท่ีดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียน อันจะน าไปสู่การบรรลุผลตามตัวชี้วัด 
และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรคณิตศาสตร์ ในเล่มนี้ประกอบไปด้วย จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ ใบความรู้  แบบฝึกทักษะ 
 ในการจัดท าแบบฝึกทักษะได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีนี้ ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม 
จากผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรสารศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะและค าแนะน า 
จนท าให้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ส าเร็จสมบูรณ์ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน ครูผู้สอน และบุคคลท่ีสนใจเป็นอย่างมาก   
ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพ 
ดียิ่งขึ้น   
 
 

    จิติมา    พลอาจ 
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ค าช้ีแจงเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร ์

 
 

1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  12  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียน 

  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  มีท้ังหมด  9  เล่ม  ดังนี ้
 เล่มท่ี  1  โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร (บัญญัติไตรยางศ์) 
 เล่มท่ี  2  โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 เล่มท่ี  3  การหาร้อยละ 
 เล่มท่ี  4  โจทย์ปัญหาการหาก าไร  ขาดทุน  และราคาขาย 
 เล่มท่ี  5  โจทย์ปัญหาการหาราคาซื้อหรือทุน 
 เล่มท่ี  6  โจทย์ปัญหาร้อยละกับการลดราคา 
 เล่มท่ี  7  โจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) 
 เล่มท่ี  8  โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขายท่ีมากกว่า  1  ครั้ง 
 เล่มท่ี  9  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบ้ีย 
2.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้ผู้เรียนได้ศึกษาท าความเข้าใจ  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
3.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ฉบับนี้ เป็นเล่มท่ี  7  โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 

 กับการหาร้อยละ (เปอร์เซ็นต์)  ประกอบด้วย 
 3.1  ค าชี้แจงเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
 3.2  ค าแนะน าการใช้แบบฝึกส าหรับครู 
 3.3  ค าแนะน าการใช้แบบฝึกส าหรับนักเรียน 
 3.4  แบบทดสอบก่อนเรียน 
 3.5  เนื้อหา 
 3.6  แบบฝึกทักษะ 
 3.7  แบบทดสอบหลังเรียน 
4.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ฉบับนี้ใช้เวลาเรียน  2  ชั่วโมง 
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ค าแนะน าการใช้แบบฝึกทักษะส าหรับคร ู
  
 

 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  12  เร่ือง  บทประยุกต์   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ครูผู้สอนเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินการเรียนรู้ 
ของนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์  ครูผู้สอนจึงควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ก่อนท่ีจะใช้แบบฝึกทักษะ  ดังนี้ 
 1.  ครคูวรเตรียมแบบฝึกทักษะให้พร้อมและครบถ้วนเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

 2.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 3.  ด าเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  13 - 14 
 4.  แจกแบบฝึกทักษะให้นักเรียนศึกษาพร้อมกับแนะน าวิธีการใช้แบบฝึกทักษะ  
เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 5.  เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกทักษะเสร็จแล้วให้นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจ  ส่งให้ครูสรุป  
และบันทึกคะแนน 

 6.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบย่อยหลังเรียน  เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน 
 7.  ครูสังเกตความตั้งใจของนักเรียน  ความสนใจในการเรียน  การท างานร่วมกัน 

เป็นกลุ่มของนักเรียนทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด  ถ้ากลุ่มใดมีปัญหาครทู าหน้าท่ีแนะน า 
 8.  เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้แบบฝึกทักษะ  ครูควรยืดหยุ่น 

ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ 
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ค าแนะน าการใช้แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียน 

 
 ในการศึกษาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  12  เรื่อง  บทประยุกต์  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  นักเรียนควรปฏิบัติตามค าแนะน า  ดังนี้ 
 1.  อ่านค าชี้แจงเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะ  และค าแนะน าในการใช้แบบฝึกทักษะ 
ส าหรับนักเรียนให้เข้าใจก่อนลงมือท างานหรือท าการศึกษาทุกครั้ง 
 2.  ท าแบบทดสอบย่อยก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้เดิมของนักเรียน 
 3.  ศึกษาเนื้อหาและท าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เล่มท่ี  7  ถ้าท าแบบฝึกทักษะ 
ไม่ได้ให้ศึกษาเนื้อหาใหม่อีกครั้ง  ศึกษาตัวอย่าง  หรือปรึกษาครูผู้สอน 
 4.  เปลี่ยนกันตรวจแบบฝึกทักษะตามเฉลย  และบนัทึกคะแนนท่ีได้ไว ้  
 5.  ในการท าแบบฝึกทักษะ  แบบทดสอบก่อนเรียน–หลังเรียน  ให้นักเรียน 
พยายามท าด้วยความตั้งใจและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากที่สุด 
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มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 

 
สาระที่  1  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน  ค 1.2  เข้าใจถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์

  ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ  และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา  
ตัวชี้วัด  ป.6/2  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของ โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน
    ของจ านวนนับ  เศษส่วน จ านวนคละ ทศนิยม  และร้อยละ  พร้อมท้ัง
    ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ  และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
    จ านวนนับได้ 
สาระที่  6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1   มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อ 
        ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ  การเชื่อมโยง  
        ความรู้ต่างๆ ทางคณติศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์ 
        อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
ตัวชี้วัด  ป 6/1  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 

 ป 6/2  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี
     ในการแก้ปญัหา 
 ป 6/4  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ  

        ความหมาย  และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   ในสถานการณต์่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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จุดประสงค์การเรียนรู ้
เรื่อง  โจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาร้อยละ  

                         (เปอร์เซ็นต์) 
 

 
 
  1.  เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการซื้อขายที่บอกราคาทุน และราคาขายให้  
 นักเรียนสามารถวิเคราะห์หาก าไร  ขาดทุนท่ีเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละได ้
  2.  เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการซื้อขายที่ต้องการหาราคาลดเป็นร้อยละ  

หรือเปอร์เซ็นต์  นักเรียนสามารถหาค าตอบได้ 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู ้

 
 

 
1. การหาก าไรและขาดทุนเป็นร้อยละ  โจทย์ปัญหาการหาก าไร 

 และขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละ 
2.  โจทย์ปัญหาการซื้อขายท่ีต้องการหาราคาลดเป็นร้อยละ  

 หรือเปอร์เซ็นต์ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เลม่ที่  7  
เรื่อง  โจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาร้อยละ  

                         (เปอร์เซ็นต์) 
 
 
 

   ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านค าถามต่อไปนี้ทีละข้อ แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง 
                ตัวเลือก  ก  ข  ค  ง   ท่ีนักเรียนเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวใน 
                กระดาษค าตอบ  ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ  20  นาที 
 

1.  แพนเค้กขายกระโปรงให้เพื่อน  400  บาท  แต่ขายจริงไป  380  บาท   
     แพนเค้กลดราคาให้เพื่อนร้อยละเท่าใด 
 ก.  แพนเค้กลดราคาให้เพื่อนร้อยละ  5 
 ข.  แพนเค้กลดราคาให้เพื่อนร้อยละ  6  
 ค.  แพนเค้กลดราคาให้เพื่อนร้อยละ  7  
 ง.  แพนเค้กลดราคาให้เพื่อนร้อยละ  8   
 
2.  ทิพย์ซื้อกระเป๋ามาใบละ  200  บาท  ขายไปราคาใบละ  290  บาท  ทิพย์ขายกระเป๋า 
 ได้ก าไรกี่เปอร์เซ็นต์ 
 ก.  ทิพย์ขายกระเป๋าได้ก าไร  55% 
 ข.  ทิพย์ขายกระเป๋าได้ก าไร  50% 
 ค.  ทิพย์ขายกระเป๋าได้ก าไร  45% 
 ง.  ทิพย์ขายกระเป๋าได้ก าไร  40% 
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3.  เตยซื้อรองเทา้มาราคาคู่ละ  2,100  บาท  ขายต่อให้เพื่อน  1,470  บาท   
 เตยขาดทุน กี่เปอร์เซ็นต์ 
 ก.  เตยขาดทุน  20% 
 ข.  เตยขาดทุน  30% 
 ค.  เตยขาดทุน  40% 
 ง.  เตยขาดทุน  50% 
 
4.  แม่ค้าซื้อสมุดมาขายราคาเล่มละ  30  บาท  ขายให้ลูกค้าราคา  37.50  บาท   
 แม่ค้าขายสมุดได้ก าไรร้อยละเท่าใด 
 ก.  แม่ค้าได้ก าไรร้อยละ  20 
 ข.  แม่ค้าได้ก าไรร้อยละ  23 
 ค.  แม่ค้าได้ก าไรร้อยละ  24 
 ง.  แม่ค้าได้ก าไรร้อยละ  25 
 
5.  ร้านค้าขายคอมพิวเตอร์  17,500  บาท  ซื้อคอมพิวเตอร์มาราคา  15,000  บาท   
 ร้านค้าขายคอมพิวเตอร์ได้ก าไรร้อยละเท่าใด 
 ก.  ร้านค้าขายคอมพิวเตอร์ได้ก าไรร้อยละ  8.57 
 ข.  ร้านค้าขายคอมพิวเตอร์ได้ก าไรร้อยละ  11.67 
 ค.  ร้านค้าขายคอมพิวเตอร์ได้ก าไรร้อยละ  14.29 
 ง.  ร้านค้าขายคอมพิวเตอร์ได้ก าไรร้อยละ  16.67 
 
6.  พ่อซื้อสร้อยทองมา  12,000  บาท  น าไปขายได้  18,600  บาท  พ่อขายสร้อยทอง 
 ได้ก าไรกี่เปอร์เซ็นต์ 
 ก.  พ่อขายสร้อยทองได้ก าไร  65% 
 ข.  พ่อขายสร้อยทองได้ก าไร  55% 
 ค.  พ่อขายสร้อยทองได้ก าไร  45% 
 ง.  พ่อขายสร้อยทองได้ก าไร  35% 
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7.  เผือกซื้อโทรศัพท์ราคา  10,500  บาท  ขายไป  8,085  บาท  เผือกขายโทรศัพท์ 
 ขาดทุนร้อยละเท่าใด 
 ก.  เผือกขายโทรศัพท์ขาดทุนร้อยละ  23 
 ข.  เผือกขายโทรศัพท์ขาดทุนร้อยละ  27 
 ค.  เผือกขายโทรศัพท์ขาดทุนร้อยละ  29 
 ง.  เผือกขายโทรศัพท์ขาดทุนร้อยละ  31 
 
8.  แห้วซื้อกล้องถ่ายรูปมาราคา  4,500  บาท  น ากล้องถ่ายรูปมาขายต่อให้วุ้น  5,175  บาท   
 แห้วได้ก าไรจากการขายกล้องถ่ายรูปกี่เปอร์เซ็นต์ 
 ก.  แห้วได้ก าไร  13% 
 ข.  แห้วได้ก าไร  14% 
 ค.  แห้วได้ก าไร  15% 
 ง.  แห้วได้ก าไร  16% 
 
9.  ระพีซื้อแหวนเพชรราคา  23,500  บาท  ขายแหวนเพชรต่อให้ส้มโอ  19,270  บาท  
 ระพีขายแหวนเพชรขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ 
 ก.  ระพีขายแหวนเพชรขาดทุน  18% 
 ข.  ระพีขายแหวนเพชรขาดทุน  19% 
 ค.  ระพีขายแหวนเพชรขาดทุน  20% 
 ง.  ระพีขายแหวนเพชรขาดทุน  21% 
 
10.  พ่อซื้อรถยนต์มาคันละ  1,500,000  บาท  น าไปขายต่อให้ร้านรถมือสองราคา  
 1,470,000  บาท  พ่อขายรถยนต์ขาดทุนร้อยละเท่าใด 
 ก.  พ่อขาดทุนร้อยละ  8 
 ข.  พ่อขาดทุนร้อยละ  6 
 ค.  พ่อขาดทุนร้อยละ  4 
 ง.  พ่อขาดทุนร้อยละ  2 
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ใบความรู้ 

โจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาร้อยละ 

(ก าไร – ขาดทุน) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 1  ซื้อกุ้ง  120  บาท   ขายไป  180  บาท  ขายกุ้งได้ก าไรร้อยละเท่าใด 
 
 
 
 
วิธีท า  ซื้อกุ้ง   120   บาท ขายได้ก าไร   180 – 120  =  60  บาท 

  ซื้อกุ้ง    100  บาท ขายได้ก าไร    100  120
60 =  50  บาท 

  ดังนั้น  ขายกุ้งได้ก าไรร้อยละ 50 
  ตอบ      ขายกุ้งได้ก าไรรอ้ยละ ๕๐ 
 

แนวคิด 
     โจทย์ต้องการหาว่า  ถ้าทุน  100  บาท  ได้ก าไรกี่บาท 

 ตัวอย่างที่ 2  ซื้อปลาหมึก  280  บาท   ขายไป  250  บาท  ปลาหมึกขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
วิธีท า  ซื้อปลาหมึก  250   บาท   ขายขาดทุน   250 – 240  =  10  บาท 

  ซื้อปลาหมึก  100   บาท   ขายขาดทุน   100  250
10 =  4  บาท 

  ดังนั้น  ขายปลาหมึกขาดทุน  4% 
  ตอบ      ขายปลาหมึกขาดทุน  ๔% 
 

แนวคิด 
    โจทย์ต้องการหาว่า  ถ้าทุน  100  บาท  ขาดทุนกี่บาท 
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แบบฝึกทักษะชุดที่  1 

โจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาร้อยละ  

(ก าไร – ขาดทุน) 
 

 

จงเติมค าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

3.  โทนี่ซื้อคอมพิวเตอร์ราคา  12,800  บาท   ขายไป  13,000  บาท  โทนี่ขายคอมพิวเตอร์ 
     ได้ก าไรร้อยละเท่าใด 
วิธีท า   โทนี่ซื้อคอมพิวเตอร์ราคา..........บาท  ขายได้ก าไร.......................=.............บาท 
   โทนี่ซื้อคอมพิวเตอร์ราคา..........บาท  ขายได้ก าไร.......................=.............บาท 
  ดังนั้น  โทนี่ขายคอมพิวเตอรไ์ด้ก าไรร้อยละ............ 
ตอบ      โทนี่ขายคอมพิวเตอรไ์ด้ก าไรร้อยละ............... 
 

1.  อ้อมซื้อผงซักฟอกกล่องละ  80  บาท  ขายไป  88  บาท  อ้อมขายผงซักฟอกได้ก าไร 
     กี่เปอร์เซ็นต์ 
วิธีท า   อ้อมซื้อผงซักฟอกกล่องละ..........บาท  ขายได้ก าไร...................=..............บาท 
   อ้อมซื้อผงซักฟอกกล่องละ..........บาท  ขายได้ก าไร...................=..............บาท 
   ดังนั้น  อ้อมขายผงซักฟอกได้ก าไร............% 

ตอบ      อ้อมขายผงซักฟอกได้ก าไร...............% 
 
2.  มุตาซื้อเสื้อราคาตัวละ  240  บาท  ขายไป  180  บาท  มุตาขายเสื้อขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ 
วิธีท า   มุตาซื้อเสื้อราคาตัวละ..........บาท  ขายขาดทุน..........................=..............บาท 
   มุตาซื้อเสื้อราคาตัวละ..........บาท  ขายขาดทุน..........................=..............บาท 
  ดังนั้น  มุตาขายเสื้อขาดทุน............% 
ตอบ      มุตาขายเสื้อขาดทุน...............% 
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4.  ปัญญาซื้อชั้นวางของราคา  1,560  บาท  ขายไป  1,170  บาท   
ปัญญาขายชั้นวางของขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ 

วิธีท า   ปัญญาซื้อชั้นวางของราคา..........บาท  ขายขาดทุน....................=...............บาท 
   ปัญญาซื้อชั้นวางของราคา..........บาท  ขายขาดทุน....................=...............บาท 
  ดังนั้น  ปัญญาขายชั้นวางของขาดทุน............% 
ตอบ      ปัญญาขายชั้นวางของขาดทุน...............% 
 
5.  โหน่งซื้อตู้ราคา 18,000 บาท  ขายไป  17,500  บาท   

 โหน่งขายตู้ขาดทุนร้อยละเท่าใด 
วิธีท า   โหน่งซื้อตู้ราคา..........บาท  ขายขาดทุน................................=..............บาท 
   โหน่งซื้อตู้ราคา..........บาท  ขายขาดทุน................................=..............บาท 
  ดังนั้น  โหน่งขายตู้ขาดทุนร้อยละ............ 
ตอบ      โหน่งขายตู้ขาดทุนร้อยละ............... 
 
6.  นิวซื้อเครื่องปรับอากาศราคา  19,900  บาท   ขายไป  20,000  บาท   

นิวขายเครื่องปรับอากาศได้ก าไรกี่เปอร์เซ็นต์ 
วิธีท า   นิวซื้อเครื่องปรับอากาศราคา..........บาท  ขายได้ก าไร....................=.............บาท 
   นิวซื้อเครื่องปรับอากาศราคา..........บาท  ขายได้ก าไร....................=.............บาท 

ดังนั้น  นิวขายเครื่องปรับอากาศได้ก าไร............% 
ตอบ      นิวขายเครื่องปรับอากาศได้ก าไร............% 
 
7.  อั้มซื้อรถยนต์ราคา  480,000  บาท  ขายไป  475,000  บาท   
    อั้มขายรถยนต์ขาดทุนร้อยละเท่าใด 
วิธีท า   อั้มซื้อรถยนต์ราคา..........บาท  ขายขาดทุน...............................=..............บาท 
   อั้มซื้อรถยนต์ราคา..........บาท  ขายขาดทุน...............................=..............บาท 
  ดังนั้น  อั้มขายรถยนต์ขาดทุนร้อยละ............ 
ตอบ      อ้ัมขายรถยนต์ขาดทุนร้อยละ............... 
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10.  วิโรจนซ์ื้อโทรศัพท์มือถือราคา  16,800  บาท  ขายไป  18,060  บาท   
      วิโรจนข์ายโทรศัพท์มือถือได้ก าไรร้อยละเท่าใด 
วิธีท า   วิโรจนซ์ื้อโทรศัพท์มือถือราคา............บาท  ได้ก าไร....................=..............บาท 
   วิโรจนซ์ื้อโทรศัพท์มือถือราคา............บาท  ได้ก าไร....................=..............บาท 
  ดังนั้น  วิโรจนข์ายโทรศัพท์มือถือได้ก าไรร้อยละ..................... 
ตอบ     วิโรจนข์ายโทรศัพท์มือถือได้ก าไรร้อยละ...............  
 

8.  จอยซื้ออุปกรณ์การเรียนราคา 40  บาท  ขายไป  44  บาท จอยขายอุปกรณ์การเรียน 
     ได้ก าไรกี่เปอร์เซ็นต์ 
วิธีท า   จอยซื้ออุปกรณก์ารเรียนราคา..........บาท   ได้ก าไร.....................=..............บาท 
   จอยซื้ออุปกรณก์ารเรียนราคา..........บาท   ได้ก าไร.....................=..............บาท 
  ดังนั้น  จอยขายอุปกรณ์การเรียนได้ก าไร............ % 
ตอบ      จอยขายอุปกรณ์การเรียนได้ก าไร............ % 
 

9.  เมยซ์ื้อเครื่องดูดฝุ่นราคา  4,200  บาท  ขายไป  3,780  บาท  เมยข์ายเครื่องดูดฝุ่น 
     ขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ 
วิธีท า   เมยซ์ื้อเครื่องดูดฝุ่นราคา..........บาท  ขายขาดทุน........................=..............บาท 
   เมยซ์ื้อเครื่องดูดฝุ่นราคา..........บาท  ขายขาดทุน........................=..............บาท 
  ดังนั้น  เมยข์ายเครื่องดูดฝุ่นขาดทุน............... % 
ตอบ      เมยข์ายเครื่องดูดฝุ่นขาดทุน............... % 
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ใบความรู้ 

โจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาร้อยละ  (ลดราคา) 
 
 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  ตัวอย่างที่  1  พิมติดราคาขายหมวก  150  บาท   ขายจริง  125  บาท   
                    พิมขายหมวกลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 

   วิธีท า   พิมติดราคาขายหมวก  150  บาท   ลดราคา   150 – 120  =  30  บาท 

    พิมติดราคาขายหมวก  100  บาท   ลดราคา  100  150
30 =  20  บาท 

  ดังนั้น  พิมขายหมวกลดราคา  20% 
   ตอบ   พิมขายหมวกลดราคา  ๒๐% 
 

  แนวคิด 
       โจทย์ต้องการหาว่า ถ้าติดราคา  100  บาท       
       ลดราคาก่ีบาท 

  ตัวอย่างที่  2  บีมติดราคาขายเตารีด  1,500  บาท  ขายจริง  1,275  บาท   
                    บีมขายเตารีดลดราคาร้อยละเท่าใด 
 
 
 
 

    
 วิธีท า  บีมติดราคาขายเตารีด  1,500  บาท  ลดราคา   1,500 – 1,275  =  225  บาท 

  บีมติดราคาขายเตารีด  100  บาท     ลดราคา  100  
1,500
225 =  15  บาท 

  ดังนั้น  บีมขายเตารีดลดราคาร้อยละ  15 
   ตอบ      บีมขายเตารีดลดราคาร้อยละ  ๑๕ 

แนวคิด 
        โจทย์ต้องการหาว่า  ถ้าติดราคา  100  บาท   
         ลดราคาก่ีบาท 
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แบบฝึกทักษะชุดที่  2 
โจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาร้อยละ  (ลดราคา) 

 
 

จงแสดงวิธีท าโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.  พงษ์ติดราคาขายรถบรรทุก 785,500 บาท  ขายจริง 628,000 บาท  
พงษ์ขายรถบรรทุกลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ 

วิธีท า พงษ์ติดราคาขายรถบรรทุก...................บาท  ลดราคา..............................=................บาท 
         พงษต์ิดราคาขายรถบรรทุก...................บาท  ลดราคา..............................=................บาท 
  ตอบ      พงษ์ขายรถบรรทุกลดราคา..................... % 
 

3.  กิ๊บติดราคาขายบ้าน  2,400,000  บาท  ขายไป  2,100,000  บาท  กิ๊บขายบ้าน 
ลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ 

วิธีท า กิ๊บติดราคาขายบ้าน.........................บาท  ลดราคา....................................=................บาท 
         กิ๊บตดิราคาขายบ้าน.........................บาท  ลดราคา....................................=................บาท 
  ตอบ      กิ๊บขายบ้านลดราคา..................... % 
 

1.  พ่อค้าติดราคาขายชุดนักเรียน  320  บาท  ขายจริง  280  บาท   
     พ่อค้าขายชุดนักเรียนลดราคาร้อยละเท่าใด 
วิธีท า ติดราคาขายชุดนักเรียน.............บาท  ลดราคา.........................=................บาท 
         ตดิราคาขายชุดนักเรียน.............บาท  ลดราคา.........................=................บาท 
  ตอบ      พ่อค้าขายชุดนักเรียนลดราคาร้อยละ  ..................... 
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7.  โย่งติดราคาขายรถจักรยานยนต์  76,900  บาท   ขายจริง  70,748  บาท   
     โย่งขายรถจักรยานยนต์ลดราคาร้อยละเท่าใด 
วิธีท า   โย่งติดราคาขายรถจักรยานยนต์..............บาท  ลดราคา...................=...........บาท 
   โย่งติดราคาขายรถจักรยานยนต์..............บาท  ลดราคา...................=...........บาท 
  ตอบ      โย่งขายรถจักรยานยนต์ลดราคาร้อยละ.................. 
 

4.  เต๋าติดราคาขายร่ม  300  บาท  ขายจริง  240  บาท  เต๋าขายร่มลดราคา 
    ร้อยละเท่าใด 
วิธีท า   เต๋าติดราคาขายร่ม..........บาท  ลดราคา................................=..............บาท 
   เต๋าติดราคาขายร่ม..........บาท  ลดราคา................................=..............บาท 
  ตอบ      เต๋าขายร่มลดราคาร้อยละ............... 
 

5.  เอมติดราคาขายกระเป๋า  2,000  บาท  ขายจริง  1,400  บาท  เอมขายกระเป๋า 
     ลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ 
วิธีท า   เอมติดราคาขายกระเป๋า..........บาท  ลดราคา..............................=.............บาท 
   เอมติดราคาขายกระเป๋า..........บาท  ลดราคา..............................=.............บาท 
  ตอบ      เอมขายกระเป๋าลดราคา...............% 
 

6.  โฟมติดราคาขายโซฟา  14,400  บาท   ขายจริง  13,680  บาท  โฟมขายโซฟา 
     ลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ 
วิธีท า   โฟมติดราคาขายโซฟา..........บาท  ลดราคา...............................=.............บาท 
   โฟมติดราคาขายโซฟา..........บาท  ลดราคา...............................=.............บาท 
  ตอบ      โฟมขายโซฟาลดราคา.................. % 
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10.   เฮียเล้งติดราคาขายสไลเดอร์  18,000  บาท   ขายจริง  12,600  บาท   
       เฮียเล้งขายสไลเดอร์ ลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ 
วิธีท า   เฮียเล้งติดราคาขายสไลเดอร์ ..............บาท  ลดราคา........................=...........บาท 
   เฮียเล้งติดราคาขายสไลเดอร์ ..............บาท  ลดราคา........................=...........บาท 
  ตอบ      เฮียเล้งขายสไลเดอรล์ดราคา.................. % 
 

8.  บอยติดราคาขายเตียงเด็ก  4,300  บาท   ขายจริง  3,655  บาท  บอยขายเตียงเด็ก 
     ลดราคาร้อยละเท่าใด 
วิธีท า   บอยติดราคาขายเตียงเด็ก..............บาท  ลดราคา...........................=...........บาท 
   บอยติดราคาขายเตียงเด็ก..............บาท  ลดราคา...........................=...........บาท 
  ตอบ      บอยขายเตียงเด็กลดราคาร้อยละ.................. 
 

9.   เจ๊นุ้ยติดราคาขายรถไฟฟ้า  7,900  บาท   ขายจริง  5,925  บาท  เจ๊นุ้ยขายรถไฟฟ้า 
      ลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ 
วิธีท า   เจ๊นุ้ยติดราคาขายรถไฟฟ้า.................บาท  ลดราคา.........................=...........บาท 
   เจ๊นุ้ยติดราคาขายรถไฟฟ้า.................บาท  ลดราคา.........................=...........บาท 
  ตอบ      เจ๊นุ้ยขายรถไฟฟ้าลดราคา.................. % 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เลม่ที่  7 

เรื่อง  โจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาร้อยละ  
                         (เปอร์เซ็นต์) 

 
   ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านค าถามต่อไปนี้ทีละข้อ แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง 
                ตัวเลือก  ก  ข  ค  ง   ท่ีนักเรียนเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวใน 
                กระดาษค าตอบ  ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ  20  นาที 
 

1.  กระต่ายซื้อรองเท้ามาราคาคูล่ะ  1,800  บาท  ขายจริง  1,260  บาท   
 กระต่ายขายรองเท้าลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ 
 ก.  กระต่ายขายรองเท้าลดราคา  20% 
 ข.  กระต่ายขายรองเท้าลดราคา  30% 
 ค.  กระต่ายขายรองเท้าลดราคา  40% 
 ง.  กระต่ายขายรองเท้าลดราคา  50% 
 
2.  ร้านค้าขายโทรทัศน์ราคา  21,460  บาท  ซื้อมาราคา  18,500  บาท   
 ร้านค้าขายโทรทัศน์ได้ก าไรร้อยละเท่าใด 
 ก.  ร้านค้าขายโทรทัศน์ได้ก าไรร้อยละ  8 
 ข.  ร้านค้าขายโทรทัศน์ได้ก าไรร้อยละ  10 
 ค.  ร้านค้าขายโทรทัศน์ได้ก าไรร้อยละ  12 
 ง.  ร้านค้าขายโทรทัศน์ได้ก าไรร้อยละ  16 
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3.  ต่อพงษ์ซื้อนาฬิกาข้อมือราคา  10,500  บาท  ขายไป  8,085  บาท   
 ต่อพงษ์ขายนาฬิกา ข้อมือขาดทุนร้อยละเท่าใด 
 ก.  ต่อพงษ์ขายนาฬิกาข้อมือขาดทุนร้อยละ  23 
 ข.  ต่อพงษ์ขายนาฬิกาข้อมือขาดทุนร้อยละ  27 
 ค.  ต่อพงษ์ขายนาฬิกาข้อมือขาดทุนร้อยละ  29 
 ง.  ต่อพงษ์ขายนาฬิกาข้อมือขาดทุนร้อยละ  31              
 
4.  ลุงปัญญาซื้อรถยนต์มาคันละ  857,000  บาท  ขายจริง  839,860  บาท   
 ลุงปัญญาขายรถยนต์ลดราคาร้อยละเท่าใด 
 ก.  ลุงปัญญาขายรถยนต์ลดราคาร้อยละ  8 
 ข.  ลุงปัญญาขายรถยนต์ลดราคาร้อยละ  6 
 ค.  ลุงปัญญาขายรถยนต์ลดราคาร้อยละ  4 
 ง.  ลุงปัญญาขายรถยนต์ลดราคาร้อยละ  2 
              
5.  ระพีซื้อสร้อยคอทองค าราคา  45,600  บาท  น าไปขายให้ร้านทอง  37,392  บาท  
 ระพีขายสร้อยคอทองค าขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ 
 ก.  ระพีขายสร้อยคอทองค าขาดทุน  18% 
 ข.  ระพีขายสร้อยคอทองค าขาดทุน  19% 
 ค.  ระพีขายสร้อยคอทองค าขาดทุน  20% 
 ง.  ระพีขายสร้อยคอทองค าขาดทุน  21%           
 
6.  แตงโมซื้อเครื่องดูดฝุ่นมาราคา  3,500  บาท  น ามาขายต่อใหช้มพู่  4,025  บาท   
     แตงโมขายเครื่องดูดฝุ่นได้ก าไรกี่เปอร์เซ็นต์ 
 ก.  แตงโมขายเครื่องดูดฝุ่นได้ก าไร  13% 
 ข.  แตงโมขายเครื่องดูดฝุ่นได้ก าไร  14% 
 ค.  แตงโมขายเครื่องดูดฝุ่นได้ก าไร  15% 
 ง.  แตงโมขายเครื่องดูดฝุ่นได้ก าไร  16%      
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7.  เจนนีซ่ื้อแหวนทองราคา  14,000  บาท  ขายไป  21,700  บาท  เจนนี่ขายแหวนทอง 
 ได้ก าไรกี่เปอร์เซ็นต์ 
 ก.  เจนนี่ขายแหวนทองได้ก าไร  65% 
 ข.  เจนนี่ขายแหวนทองได้ก าไร  55% 
 ค.  เจนนี่ขายแหวนทองได้ก าไร  45% 
 ง.  เจนนี่ขายแหวนทองได้ก าไร  35%        
    
8.  มดแดงซื้อดินสอสีราคา 380  บาท  ขายไป  475  บาท  มดแดงขายดินสอสีได้ก าไร 
 ร้อยละเท่าใด 
 ก.  มดแดงขายดินสอสีได้ก าไรร้อยละ  20 
 ข.  มดแดงขายดินสอสีไดก้ าไรร้อยละ  23 
 ค.  มดแดงขายดินสอสีไดก้ าไรร้อยละ  24 
 ง.  มดแดงขายดินสอสีได้ก าไรร้อยละ  25 
              
9.  มุกระวีซื้อน้ าหอมราคา  1,200  บาท  แต่ขายจริงไป  1,140  บาท  มุกระวีขายน้ าหอม 
 ลดราคาร้อยละเท่าใด 
 ก.  มุกระวีขายน้ าหอมลดราคาร้อยละ  5 
 ข.  มุกระวีขายน้ าหอมลดราคาร้อยละ  6  
 ค.  มุกระวีขายน้ าหอมลดราคาร้อยละ  7  
 ง.  มุกระวีขายน้ าหอมลดราคาร้อยละ  8            
 
10.  ภูผาซื้อจักรยานราคา  32,400  บาท  ขายไป  17,820  บาท  ภูผาขายจักรยาน 
   ขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ 
 ก.  ภูผาขายจักรยานขาดทุน  55% 
 ข.  ภูผาขายจักรยานขาดทุน  50% 
 ค.  ภูผาขายจักรยานขาดทุน  45% 
 ง.  ภูผาขายจักรยานขาดทุน  40%       
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บรรณานุกรม 

 
ดวงเดือน อ่อนน่วม และคณะ.  คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2.  กรุงเทพฯ : บริษัทพัฒนา 
 คุณภาพวิชาการ (พว.) จ ากัด, 2555.  
ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ.  แบบฝึกหัดรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาค เรียนที่ 2.  กรุงเทพฯ : แม็ค, 2555.  
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ภาคผนวก 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

 
 
คะแนนแบบฝึกทักษะทั้ง 2 ชุด  
 จ านวนชุดละ 10 ข้อ ตอบถูกได้ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน    

 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
2 แสดงวิธีท ำได้ถูกต้องสมบูรณ์ และค ำตอบถูกต้อง 

1.5 แสดงวิธีท ำได้ถูกต้องสมบูรณ์ แต่ค ำตอบไม่ถูกต้อง 
1 แสดงวิธีท ำได้บำงส่วน และค ำตอบไม่ถูกต้อง 
0 ไม่แสดงวิธีท ำ และไม่มีค ำตอบ 

  

เกณฑ์การประเมินแบบฝึกทักษะ การตัดสินผลการประเมิน 
ตรวจแบบฝึกทักษะถูกต้อง (คะแนน) 
17 – 20 คะแนน ได้ระดับ ดีมาก 
13 – 16 คะแนน ได้ระดับ ดี 
9 – 12 คะแนน ได้ระดับ พอใช ้
5 – 8 คะแนน ได้ระดับ ปรับปรุง 
0 – 4 คะแนน ได้ระดับ ควรปรับปรุง 

สรุปผลการประเมิน 
ใช้เกณฑ์การผ่านร้อยละ 
80 ขึ้นไป  (ระดับดีถือว่าผ่าน) 

 

 

เกณฑ์การประเมินแบบทดสอบ การตัดสินผลการประเมิน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ดีมาก  
ร้อยละ 70 – 79 ดี 
ร้อยละ 60 – 69 พอใช้ 
ร้อยละ 0 – 59 ปรับปรุง 

สรุปผลการประเมิน ใช้เกณฑ์ 
การผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป 
(ระดับดีถือว่าผ่าน) 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   

 

แบบฝึกทักษะเล่มท่ี  ........ เรื่อง ................................................................ 
 

ชื่อ ......................................................................................ชั้น............. เลขท่ี ........... 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านค าถามต่อไปนี้ทีละข้อ แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง 
                ตัวเลือก  ก  ข  ค  ง   ท่ีนักเรียนเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวใน 
                กระดาษค าตอบ 

 
ทดสอบก่อนเรียน  ทดสอบหลงัเรียน 

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     

รวมคะแนน  รวมคะแนน  
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ตารางบันทึกคะแนน 
การท าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  

เร่ือง  โจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) 
 

ชื่อ ............................................นามสกุล........................................................ 
โรงเรยีน...................................................................ชั้น............ เลขที่ ........... 

 

 
แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนร้อยละ 
ก่อนเรียน 10   
หลังเรียน 10   

ผลการพัฒนา   
 
 
 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนร้อยละ 
แบบฝึกทักษะชุดที่  1 20   
แบบฝึกทักษะชุดที่  2 20   

รวม 40   
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ค าตอบ 
1. ก 
2. ค 
3. ข 
4. ง 
5. ง 
6. ข 
7. ก 
8. ค 
9. ก 
10. ง 
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เฉลยแบบฝึกทักษะชุดที่  1 
โจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาร้อยละ  

(ก าไร – ขาดทุน) 
 

จงเติมค าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

 

 

 

3.  โทนี่ซื้อคอมพิวเตอร์ราคา  12,800  บาท   ขายไป  13,000  บาท  โทนี่ขายคอมพิวเตอร์ 
     ได้ก าไรร้อยละเท่าใด 
วิธีท า   โทนี่ซื้อคอมพิวเตอร์ราคา  12,800  บาท  ขายได้ก าไร 13,000 – 12,500 =  500  บาท 

   โทนี่ซื้อคอมพิวเตอร์ราคา    100  บาท  ขายได้ก าไร 100            =  4  บาท
 ดังนั้น  โทนี่ขายคอมพิวเตอรไ์ด้ก าไรร้อยละ  4 

ตอบ      โทนี่ขายคอมพิวเตอรไ์ด้ก าไรร้อยละ  ๔ 
 

2.  มุตาซื้อเสื้อราคาตัวละ  240  บาท  ขายไป  180  บาท  มุตาขายเสื้อขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ 
วิธีท า   มุตาซื้อเสื้อราคาตัวละ  240  บาท  ขายขาดทุน  240  - 180  =  60  บาท 

   มุตาซื้อเสื้อราคาตัวละ  100  บาท  ขายขาดทุน  100         =  25  บาท 
ดังนั้น  มุตาขายเสื้อขาดทุน  25 % 

ตอบ      มุตาขายเสื้อขาดทุน  ๒๕ % 
 

240 
60 

1.  อ้อมซื้อผงซักฟอกกล่องละ  80  บาท  ขายไป  88  บาท  อ้อมขายผงซักฟอกได้ก าไร 
     กี่เปอร์เซ็นต์ 
วิธีท า   อ้อมซื้อผงซักฟอกกล่องละ   80  บาท  ขายได้ก าไร  88 – 80  =  8  บาท 

อ้อมซื้อผงซักฟอกกล่องละ 100  บาท  ขายได้ก าไร  100        = 10 บาท 
ดังนั้น  อ้อมขายผงซักฟอกได้ก าไร  10 % 

ตอบ      อ้อมขายผงซักฟอกได้ก าไร  ๑๐ % 
 

80 
8 

12,500 
500 
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4.  ปัญญาซื้อชั้นวางของราคา  1,560  บาท  ขายไป  1,170  บาท  ปัญญาขายชั้นวางของ 
     ขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ 
วิธีท า   ปัญญาซื้อชั้นวางของราคา  1,560  บาท  ขายขาดทุน  1,560 – 1,170 = 390 บาท 

   ปัญญาซื้อชั้นวางของราคา    100  บาท  ขายขาดทุน  100           =  25  บาท 
  ดังนั้น  ปัญญาขายชั้นวางของขาดทุน  25 % 
ตอบ      ปัญญาขายชั้นวางของขาดทุน  ๒๕ % 
 

1,560 

390 

5.  โหน่งซื้อตู้ราคา 18,000 บาท  ขายไป  17,500  บาท  โหน่งขายตู้ขาดทุนร้อยละเท่าใด 
วิธีท า   โหน่งซื้อตู้ราคา  18,000  บาท  ขายขาดทุน  18,000 – 16,740  =  1,260 บาท 

   โหน่งซื้อตู้ราคา      100  บาท  ขายขาดทุน  100             =  7  บาท 
  ดังนั้น  โหน่งขายตู้ขาดทุนร้อยละ  7 
ตอบ      โหน่งขายตู้ขาดทุนร้อยละ  ๗ 
 

18,000 
1,260 

6.  นิวซื้อเครื่องปรับอากาศราคา  19,900  บาท   ขายไป  20,000  บาท   
นิวขายเครื่องปรับอากาศได้ก าไรกี่เปอร์เซ็นต์ 

วิธีท า   นิวซื้อเครือ่งปรับอากาศราคา 27,000 บาท  ขายได้ก าไร  28,350 – 27,000 = 1,350 บาท 

   นิวซื้อเครื่องปรับอากาศราคา     100 บาท  ขายได้ก าไร  100            =  5  บาท 
  ดังนั้น  นิวขายเครื่องปรับอากาศได้ก าไร  5 % 
ตอบ      นิวขายเครื่องปรับอากาศได้ก าไร  ๕ % 
 

27,000 

1,350 

7.  อั้มซื้อรถยนต์ราคา  480,000  บาท  ขายไป  475,000  บาท  อ้ัมขายรถยนต์ขาดทุน 
     ร้อยละเท่าใด 
วิธีท า  อั้มซื้อรถยนต์ราคา 480,000 บาท  ขายขาดทุน 480,000 - 472,800 = 7,200  บาท 

  อั้มซื้อรถยนต์ราคา       100 บาท  ขายขาดทุน  100               =  1.5  บาท 
  ดังนั้น  อั้มขายรถยนต์ขาดทุนร้อยละ 1.5 
ตอบ      อ้ัมขายรถยนต์ขาดทุนร้อยละ  ๑.๕ 
 

480,000 
7,200 
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10.  วิโรจน์ซื้อโทรศัพท์มือถือราคา  16,800  บาท  ขายไป  18,060  บาท   
      วิโรจน์ขายโทรศัพท์มือถือได้ก าไรร้อยละเท่าใด 
วิธีท า  วิโรจนซ์ื้อโทรศัพท์มือถือราคา 16,800 บาท  ได้ก าไร  18,060 – 16,800 = 1,260 บาท 

           วิโรจนซ์ื้อโทรศัพท์มือถือราคา    100  บาท  ได้ก าไร  100               =  7.50  บาท
 ดังนั้น  วิโรจนข์ายโทรศัพท์มือถือได้ก าไรร้อยละ  7.5 

ตอบ      วิโรจนข์ายโทรศัพท์มือถือได้ก าไรร้อยละ  ๗.๕  
 

8.  จอยซื้ออุปกรณ์การเรียนราคา  40  บาท  ขายไป  44  บาท จอยขายอุปกรณ์การเรียน 
     ได้ก าไรกี่เปอร์เซ็นต์ 
วิธีท า   จอยซื้ออุปกรณก์ารเรียนราคา    40  บาท   ได้ก าไร  44 – 40  =  4  บาท 

   จอยซื้ออุปกรณก์ารเรียนราคา  100  บาท   ได้ก าไร  100        =  10  บาท 
  ดังนั้น  จอยขายอุปกรณ์การเรียนได้ก าไร  10 % 
ตอบ      จอยขายอุปกรณ์การเรียนได้ก าไร  ๑๐% 
 

40 
4 

9.  เมย์ซื้อเคร่ืองดูดฝุ่นราคา  4,200  บาท  ขายไป  3,780  บาท  เมย์ขายเครื่องดูดฝุ่น 
     ขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ 
วิธีท า   เมยซ์ื้อเครื่องดูดฝุ่นราคา  4,200  บาท  ขายขาดทุน  4,200 – 3,780  =  420  บาท 

   เมยซ์ื้อเครื่องดูดฝุ่นราคา    100  บาท  ขายขาดทุน  100           =  10  บาท
 ดังนั้น  ขายเครื่องดูดฝุ่นขาดทุน  10 % 

ตอบ      ขายเครื่องดูดฝุ่นขาดทุน  ๑๐ % 
 

4,200 
420 

16,800 
1,260 
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เฉลยแบบฝึกทักษะชุดที่  2 

โจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาร้อยละ (ลดราคา) 
  
 

แสดงวิธีท าโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  กิ๊บติดราคาขายบ้าน  2,400,000  บาท  ขายไป  2,100,000  บาท  กิ๊บขายบ้าน 
     ลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ 
วิธีท า   กิ๊บติดราคาขายบ้าน 2,400,000 บาท  ลดราคา  2,400,000 – 2,100,000  = 300,000 บาท 

     กิ๊บติดราคาขายบ้าน        100 บาท  ลดราคา  100                      =  12.50  บาท 
  ตอบ      กิ๊บขายบ้านลดราคา ๑๒.๕% 
 

2,400,000 
300,000 

1.  พ่อค้าติดราคาขายชุดนักเรียน  320  บาท  ขายจริง  280  บาท   
     พ่อค้าขายชุดนักเรียนลดราคาร้อยละเท่าใด 
วิธีท า พ่อค้าติดราคาขายชุดนักเรียน  320  บาท  ลดราคา  320 – 280  =  40  บาท 

         พ่อค้าติดราคาขายชุดนักเรียน  100  บาท  ลดราคา  100         =  12.50  บาท 
  ตอบ      พ่อค้าขายชุดนักเรียนลดราคาร้อยละ  12.5 
 

320 
40 

2.  พงษ์ติดราคาขายรถบรรทุก 785,500 บาท  ขายจริง 628,000 บาท พงษ์ขายรถบรรทุก 
ลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ 

วิธีท า พงษ์ติดราคาขายรถบรรทุก 785,000  บาท  ลดราคา 785,500 – 624,000  = 157,000  บาท 

 พงษ์ติดราคาขายรถบรรทุก       100  บาท  ลดราคา  100                  =  20  บาท 
  ตอบ      พงษข์ายรถบรรทุกลดราคา  ๒๐% 
 

785,000 
157,000 



                                                        แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  บทประยุกต ์
                                     เล่มที่  7  โจทย์ปัญหาการซื้อขายกบัการหาร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) 

 

  

 
 
 
4.  เต๋าติดราคาขายร่ม  300  บาท  ขายจริง  240  บาท  เต๋าขายร่มลดราคา 
    ร้อยละเท่าใด 
วิธีท า   เต๋าติดราคาขายร่ม  300  บาท  ลดราคา  300 – 240  =  60  บาท 

   เต๋าติดราคาขายร่ม  100  บาท  ลดราคา  100          =  20  บาท 
  ตอบ      เต๋าขายร่มลดราคาร้อยละ  ๒๐ 
 

300 
60 

5.  เอมติดราคาขายกระเป๋า  2,000  บาท  ขายจริง  1,400  บาท  เอมขายกระเป๋า 
     ลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ 
วิธีท า   เอมติดราคาขายกระเป๋า  2,000  บาท  ขายจริง  2,000  - 1,400  =  600  บาท 

   เอมติดราคาขายกระเป๋า    100   บาท  ขายจริง  100            =  30  บาท
  ตอบ      เอมขายกระเป๋าลดราคา  ๓๐% 

 

2,000 
600 

6.  โฟมติดราคาขายโซฟา  14,400  บาท   ขายจริง  13,680  บาท  โฟมขายโซฟา 
     ลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ 
วิธีท า   โฟมติดราคาขายโซฟา  14,400  บาท  ขายจริง  14,400 – 13,680  = 720 บาท 

   โฟมติดราคาขายโซฟา      100  บาท  ขายจริง  100               =  5  บาท 
  ตอบ      โฟมขายโซฟาลดราคา  ๕% 
 

14,400 
720 

7.  โย่งติดราคาขายรถจักรยานยนต์  76,900  บาท   ขายจริง  70,748  บาท   
     โย่งขายรถจักรยานยนต์ลดราคาร้อยละเท่าใด 
วิธีท า  โย่งติดราคาขายรถจักรยานยนต์  76,900  บาท  ขายจริง  76,900 – 70,748 = 6,152  บาท 

 โย่งติดราคาขายรถจักรยานยนต์     100   บาท  ขายจริง  100               =  8  บาท 
  ตอบ      ขายรถจักรยานยนต์ร้อยละ  ๘ 
 

76,900 
6,152 



                                                        แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  บทประยุกต ์
                                     เล่มที่  7  โจทย์ปัญหาการซื้อขายกบัการหาร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
 

785,000 
157,000 

8.  บอยติดราคาขายเตียงเด็ก  4,300  บาท   ขายจริง  3,655  บาท  บอยขายเตียงเด็ก 
     ลดราคาร้อยละเท่าใด 
วิธีท า   บอยติดราคาขายเตียงเด็ก  4,300  บาท  ขายจริง  4,300 – 3,655  =  645  บาท 

   บอยติดราคาขายเตียงเด็ก    100   บาท  ขายจริง  100           =  15  บาท 
  ตอบ      บอยขายเตียงเด็กลดราคาร้อยละ  ๑๕ 
 

4,300 
645 

9.   เจ๊นุ้ยติดราคาขายรถไฟฟ้า  7,900  บาท   ขายจริง  5,925  บาท  เจ๊นุ้ยขายรถไฟฟ้า 
      ลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ 
วิธีท า  เจ๊นุ้ยติดราคาขายรถไฟฟ้า  7,900  บาท  ขายจริง  7,900 – 5,925  = 1,975  บาท 

  เจ๊นุ้ยติดราคาขายรถไฟฟ้า    100  บาท  ขายจริง  100             =  25  บาท 
  ตอบ      เจ๊นุ้ยขายรถไฟฟ้าลดราคา  ๒๕% 
 

7,900 
1,975 

2,400,000 
300,000 

10.   เฮียเล้งติดราคาขายสไลเดอร์  18,000  บาท   ขายจริง  12,600  บาท   
       เฮียเล้งขายสไลเดอร์ ลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ 
วิธีท า   เฮียเล้งติดราคาขายสไลเดอร์  18,000  บาท  ขายจริง  18,000 – 12,600  =  5,400  บาท 

   เฮียเล้งติดราคาขายสไลเดอร์      100   บาท  ขายจริง  100               =  30  บาท 
  ตอบ      เฮียเล้งขายสไลเดอรล์ดราคา  ๓๐% 
 

18,000 
5,400 



                                                        แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  บทประยุกต ์
                                     เล่มที่  7  โจทย์ปัญหาการซื้อขายกบัการหาร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) 

 

  

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อ ค าตอบ 
1. ข 
2. ง 
3. ก 
4. ง 
5. ก 
6. ค 
7. ข 
8. ง 
9. ก 
10. ค 
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                                     เล่มที่  7  โจทย์ปัญหาการซื้อขายกบัการหาร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) 

 

  

 


