


แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 

รายวชิาคณติศาสตร์  รหัสวชิา  ค 14101                                          ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4 

เร่ือง  โจทย์ปัญหาการคูณ                                         เวลา  1  ช่ัวโมง 

 

สาระที ่1   จํานวนและการดําเนินการ 

มาตรฐาน  ค 1.2 เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการของจาํนวนและความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

การดาํเนินการต่างๆ และสามารถใชก้ารดาํเนินการในการแกปั้ญหาได ้

ตัวช้ีวดั   

ค 1.2  ป.4/1        บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของ จาํนวนนบั และศูนย ์พร้อมทั้งตระหนกั 

ถึงความสมเหตุ สมผลของคาํตอบ 

           ป.4/2   วเิคราะห์และแสดงวธีิหาคาํตอบของโจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหาระคน  

ของจาํนวนนบั และศูนย ์ พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบ  และสร้าง

โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัจาํนวนนบัได ้

สาระที ่6   ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

มาตรฐาน  ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย 

  ทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และ 

  เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ตัวช้ีวดั    

ค 6.1 ป.4/1  ใชว้ธีิการหลากหลายแกปั้ญหา 

          ป.4/2 ใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี

ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

          ป.4/3 ใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

          ป.4/4 ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมายและ 

การนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

          ป.4/5 เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ 

          ป.4/6 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 

1.  สาระสําคัญ 

  โจทยปั์ญหาการคูณ เป็นโจทยปั์ญหาท่ีหาคาํตอบได ้  โดยการอ่านโจทยปั์ญหาท่ี 

กาํหนดใหเ้ขา้ใจ  จากนั้นตอ้งวเิคราะห์โจทย ์  เพือ่ใหท้ราบส่ิงท่ีโจทยก์าํหนดให ้  ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการทราบ

แลว้เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ แสดงวธีิทาํหาคาํตอบและสรุปคาํตอบตามกระบวนการ โดยใชเ้ทคนิค เค 

ดบัเบิ้ลย ูดี แอล   



 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 2.1  ด้านความรู้ 

  นกัเรียนสามารถแกโ้จทยปั์ญหาการคูณได ้ โดยใชเ้ทคนิค เค ดบัเบิ้ลย ูดี แอล   

ประกอบดว้ย  4  ขั้นตอน  ดงัน้ี 

                            ขั้นท่ี  1  K : เรารู้อะไร ( What we know ) หรือโจทยบ์อกอะไรเราบา้ง  

                            ขั้นท่ี  2  W : เราตอ้งการรู้  ตอ้งการทราบอะไร ( What we want to know ) หรือโจทยใ์ห้

อะไร  บอกอะไรบา้ง 

                            ขั้นท่ี  3  D : เราทาํอะไร อยา่งไร ( What we do ) หรือเรามีวธีิการอยา่งไรบา้งหรือมี

วธีิดาํเนินการเพื่อหาคาํตอบอยา่งไร 

                            ขั้นท่ี  4  L : เราเรียนรู้อะไร  (จากการดาํเนินการ ขั้นท่ี 3 )( What we learned ) ซ่ึงคือ

คาํตอบสาระความรู้และวธีิศึกษาคาํตอบ และขั้นตอนการคิดคาํนวณ  

2.2  ด้านทกัษะ/กระบวนการ 

        นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการในการแกโ้จทยปั์ญหา 

 2.3  ด้านคุณลกัษณะ 

        นกัเรียนมีพฤติกรรมในการทาํงานกลุ่ม/นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  

เร่ือง ใฝ่เรียนรู้ 
 

3. สาระการเรียนรู้ 

การแกโ้จทยปั์ญหาการคูณ 
   

4. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน   

1. ทบทวนความรู้  เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาการคูณ สามารถแกไ้ดโ้ดยการอ่านโจทย ์

ปัญหาท่ีกาํหนดให้เขา้ใจ จากนั้นตอ้งวิเคราะห์โจทยว์า่โจทยบ์อกอะไรบา้ง โจทยใ์ห้หาอะไร มีวธีิการอยา่งไร 

ดาํเนินตามกระบวนการ สรุปคาํตอบท่ีไดแ้ละคิดคาํตอบอยา่งไร โดยใชเ้ทคนิค เค ดบัเบิ้ลย ูดี แอล   

 ข้ันนําเสนอบทเรียนทั้งช้ัน  โดยใช้เทคนิค เค  ดับเบิล้ยู ดี แอล   

             2.  ครูติดแถบโจทยปั์ญหา  เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนไดส้ังเกต  และพิจารณาคาํถามในโจทยปั์ญหา 

 
             3.  ครูย ํ้าใหน้กัเรียนจบัใจความของโจทยปั์ญหาขอ้น้ี  โจทยบ์อกอะไรบา้ง 

ส่ิงท่ีโจทยบ์อก  คือ 

    1.  มีส้มอยู ่  254  ลงั   

                  มีส้มอยู ่ 254  ลงั  แต่ละลงับรรจุส้ม  45 ผล รวมมีส้มทั้งหมดก่ีผล 

 



                  2.  แต่ละลงับรรจุส้ม  45  ผล 

                  3.  รวมมีส้มทั้งหมดก่ีผล 

             4.  ครูถามประเด็นสําคญัของโจทย ์ ใหน้กัเรียนตอบ     

                  4.1  ทกัษะจบัใจความ  จบัใจความใหไ้ดว้า่ โจทยบ์อกอะไร   

           มีส้มอยู ่ 254  ลงั  แต่ละลงับรรจุส้ม  45 ผล 

                  4.2  ทกัษะการตีความ  โจทยใ์หห้าอะไร  รวมมีส้มทั้งหมดก่ีผล 

                  4.3  ทกัษะการแปลความ   ครูใหน้กัเรียนแสดงแนวความคิดในการแกปั้ญหาโจทย ์ ท่ีเป็น

ขอ้ความมาเป็นประโยคสัญลกัษณ์  ซ่ึงนกัเรียนจะบอกไดเ้องวา่ใชว้ธีิการคูณ  

ประโยคสัญลกัษณ์  ดงัน้ี      254 × 45    =  �  

                  4.4  ทกัษะการคิดคาํนวณ  ปัญหาขอ้น้ีใชท้กัษะการคูณจาํนวนนบักบัจาํนวนนบั 

ใหน้กัเรียนสามารถหาคาํตอบ     254 × 45    =  �     ได ้

                  4.5  ทกัษะในการยอ่ความ  สรุปความ 

                         1.นกัเรียนยอ่ความในโจทยเ์พื่อใชใ้นการเขียนแสดงวธีิทาํ  ดงัน้ี 

   ประโยคสัญลกัษณ์  254 × 45    =  �  

วธีิทาํ        มีส้มอยู ่  254  ลงั   

                 แต่ละลงับรรจุส้ม  45  ผล 

                 รวมมีส้มทั้งหมดก่ีผล  254 × 45   =  11,430  ผล      ตอบ  ๑๑,๔๓๐  ผล 

 2.ทกัษะในการสรุปความ  จากส่ิงท่ีกาํหนดใหใ้นโจทยปั์ญหาท่ีวา่ 

        - มีส้มอยู ่ 254  ลงั   

                  - แต่ละลงับรรจุส้ม  45 ผล 

                - รวมมีส้มทั้งหมดก่ีผล 

                  สรุปความวา่  รวมมีส้มทั้งหมด   254 × 45   =  11,430   ผล 

   5.  ครูใหน้กัเรียนเขียนขั้นตอนในการแกปั้ญหา  ตามเทคนิค เค ดบัเบิ้ลย ูดี แอล  ดงัน้ี 

 

K 

โจทยบ์อก

อะไรบา้ง 

W 

โจทยใ์หห้าอะไร 

มีวธีิการอยา่งไร 

D 

ดาํเนินการ 

ตามกระบวนการ 

L 

คาํตอบท่ีไดแ้ละ 

คิดคาํตอบอยา่งไร 

1.มีสม้อยู ่ 254  ลงั   

2.แต่ละลงับรรจุสม้     

   45  ผล 

1.รวมมีสม้ทั้งหมด    

 

2.วธีีการคูณ 

ประโยคสญัลกัษณ์ 254 × 45    = �  

วธีิทาํ  มีสม้อยู ่         254  ลงั   

แต่ละลงับรรจุสม้       45  ผล 

รวมมีสม้ทั้งหมด   254 × 45   =  11,430   ผล

ตอบ  ๑๑,๔๓๐  ผล 

คาํตอบ 

๑๑,๔๓๐  ผล 

สรุปขั้นตอน 

254 × 45   =  11,430    



  ข้ันกจิกรรมกลุ่มย่อยเทคนิค เค ดับเบิล้ยู ดี แอล   

 6. ครูใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัในการหาคาํตอบในแต่ละขั้นตอนจากแบบฝึกทกัษะ ชุดท่ี 3  

เร่ือง โจทยปั์ญหาการคูณ ตามเทคนิค เค ดบัเบิ้ลย ูดี แอล  ท่ีครูแจกให ้นกัเรียนอ่านคาํสั่งจนเขา้ใจและลงมือ

ปฏิบติั  ครูสังเกตพฤติกรรมในการทาํงานกลุ่ม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  เร่ือง ใฝ่เรียนรู้เม่ือนกัเรียนทาํ

เสร็จใหต้วัแทนนกัเรียนในแต่ละกลุ่มยอ่ยมานาํเสนอผลการปฏิบติักิจกรรม   

7.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปโจทยปั์ญหาการคูณ เป็นโจทยปั์ญหาท่ีหาคาํตอบได ้

โดยการอ่านโจทยปั์ญหาท่ีกาํหนดให้เขา้ใจ  จากนั้นตอ้งวิเคราะห์โจทยว์า่ โจทยบ์อกอะไรบา้ง โจทยใ์หห้า

อะไร มีวธีิการอยา่งไร  ดาํเนินตามกระบวนการ สรุปคาํตอบท่ีไดแ้ละคิดคาํตอบอยา่งไร  โดยใชเ้ทคนิค เค 

ดบัเบิ้ลย ูดี แอล   

 ข้ันวดัและประเมินผล   

              8. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบยอ่ย ชุดท่ี 3 เร่ืองโจทยปั์ญหาการคูณ โดยไม่มีการช่วยเหลือภายในกลุ่ม 

นกัเรียนจะตอ้งทาํแบบทดสอบยอ่ยดว้ยตนเอง หลงัจากท่ีไดเ้รียนเน้ือหาจบแลว้เม่ือนกัเรียนทาํแบบทดสอบยอ่ย

เสร็จแลว้ก็นาํแบบทดสอบยอ่ยส่งครูเพื่อทาํการตรวจและบนัทึกคะแนนต่อไป 

              ข้ันประเมินความก้าวหน้าของสมาชิกและกลุ่ม  และยกย่องกลุ่มทีป่ระสบความสําเร็จ   

              9. นาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบไปเปรียบเทียบกบัคะแนนฐานของแต่ละคน และเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์

คาํนวณคะแนนพฒันาการของแต่ละคน รวมคะแนนพฒันาการของกลุ่ม จากนั้นนกัเรียนทุกกลุ่มคิดคะแนน

พฒันาของกลุ่มและจดบนัทึกคะแนนความกา้วหนา้ นกัเรียนกลุ่มอ่อนจะไดรั้บการทบทวนบทเรียนอีกคร้ัง

หลงัการคิดคะแนนพฒันา  ครูยกยอ่งกลุ่มท่ีประสบความสาํเร็จ   

 

ข้ันการสะท้อนการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

10.  ครูดาํเนินการใหน้กัเรียนในแต่ละกลุ่มสะทอ้นผลการดาํเนินการเรียนการสอน  ศึกษา 

จุดอ่อน  จุดดอ้ยเพื่อการแกปั้ญหา 

 

 
 

5.  ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

 1.  แถบโจทยปั์ญหา 

 2.  แบบฝึกทกัษะ  ชุดท่ี 3  เร่ือง โจทยปั์ญหาการคูณ 

 3.  แบบทดสอบยอ่ย  ชุดท่ี 3  เร่ือง โจทยปั์ญหาการคูณ 

 

 

 



 

6.  การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

วธีิการวดั เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การประเมิน 

1.สังเกตทกัษะในการแก ้

   โจทยปั์ญหา 

2.สังเกตคุณลกัษณะ 

   อนัพึงประสงค ์  

   เร่ืองใฝ่เรียนรู้ 

3.ตรวจผลงาน  

   ตรวจแบบทดสอบ 

 

4.สังเกตพฤติกรรม 

   การทาํงานกลุ่ม 

1.แบบสังเกตทกัษะในการ 

   แกโ้จทยปั์ญหา 

2.แบบประเมินคุณลกัษณะ 

   อนัพึงประสงค ์  

   เร่ืองใฝ่เรียนรู้ 

3.แบบฝึกทกัษะ  ชุดท่ี 3  

   แบบทดสอบยอ่ย  ชุดท่ี 3 

 

4.แบบสังเกตพฤติกรรม 

   การทาํงานกลุ่ม 

1.เกณฑก์ารประเมิน 

  ไดร้ะดบั  2  ข้ึนไปถือวา่ผา่น 

2.เกณฑก์ารประเมิน   

  นกัเรียนมีพฤติกรรม 

   ระดบั  2  ข้ึนไป ถือวา่ผา่น 

3.เกณฑก์ารประเมินผลงาน 

  ไดค้ะแนน  ร้อยละ 70  ข้ึนไป  

   ถือวา่ผา่น 

4.ระดบัคุณภาพ 2 ถือวา่ผา่น 

 

7.  ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

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

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

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

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

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

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

         

       ลงช่ือ........................................................ผูบ้ริหาร 

                                                                                                  (นายพิเชษฐ ์ คงช่วย) 

                                                                                       ............/......................../................. 

 

 

 

 

 

 



 

 บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  ปัญหา / อุปสรรค 

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

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

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

3.  แนวทางแก้ปัญหา 

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

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

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

 

      ลงช่ือ........................................................ผูส้อน 

                                                                                                ( นางสาวธญัชนก  ส่งดว้ง ) 

       ………./……………./………… 

 

 



 แบบสังเกตทกัษะในการแก้โจทย์ปัญหา 

 

 

 

เลขที ่
ทกัษะจบั

ใจความ 
ทกัษะตคีวาม 

ทกัษะ 

การแปลความ 

ทกัษะการคดิ

คาํนวณ 

ทกัษะ 

ในการย่อความ   

สรุปความ 

ระดบัคุณภาพ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       



 

 

ทกัษะจบั

ใจความ 

ทกัษะตคีวาม ทกัษะ 

การแปลความ 

ทกัษะการคดิ

คาํนวณ 

ทกัษะ 

ในการย่อความ 

สรุปความ 

ระดบัคุณภาพ 

29       

30       

31       

32       

33       

34       

 

เกณฑ์การประเมิน                                                      ลงช่ือ.................................................ผูป้ระเมิน 

ระดบั  2   เม่ือแสดงพฤติกรรม  4 – 5  พฤติกรรม                  ( นางสาวธญัชนก  ส่งดว้ง ) 

ระดบั  1   เม่ือแสดงพฤติกรรม  3  พฤติกรรม                     

ระดบั  0   เม่ือแสดงพฤติกรรม  1 - 2   พฤติกรรม 

หมายเหตุ  ไดร้ะดบั 1 ข้ึนไป  ถือวา่ ผา่น         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

 

ช่ือกลุ่ม ……………………………………………………………… 

สมาชิกของกลุ่ม  

1……………………………………….2……………………………………………. 

3……………………………………….4……………………………………………. 

5……………………………………….6……………………………………………. 

 

ลาํดับที ่ พฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัต ิ

3 2 1 

1 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

2 มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    

3 รับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย    

4 มีขั้นตอนในการทาํงานอยา่งเป็นระบบ    

5 ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

6 รับฟังความคิดเห็นอยา่งเหมาะสม    

7 วางแผนการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

8 ปรับปรุงผลงานของกลุ่ม    

          

       ลงช่ือ……………………..ผูป้ระเมิน 

               ……../……../….…. 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

พฤติกรรมทาํประจาํให ้   3  คะแนน 

พฤติกรรมทาํบางคร้ังให ้   2  คะแนน 

พฤติกรรมทาํนอ้ยคร้ังให ้ 1  คะแนน 

 
        เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 

18-24 

11-17 

1-10 

ดี 

พอใช ้

ปรับปรุง 

  

 

สรุปผลการประเมิน :  �  ดี           

                                     � พอใช ้        

                                         � ปรับปรุง 



 แบบบันทกึคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

                เร่ือง ใฝ่เรียนรู้ 

 

เลขที ่
ช่างสังเกต 

ซักถาม 

เมือ่สงสัย 

ชอบศึกษา 

ค้นคว้า 

สนุกสนาน 

กบัการเรียน 

สรุป 

 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

27                

28                



เลขที ่
ช่างสังเกต 

ซักถาม 

เมือ่สงสัย 

ชอบศึกษา 

ค้นคว้า 

สนุกสนาน 

กบัการเรียน 

สรุป 

 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

29                

30                

31                

32                

33                

34                

 

เกณฑ์การประเมิน                                                      ลงช่ือ.................................................ผูป้ระเมิน 

ระดบั  2   หมายถึง  มีพฤติกรรมเป็นนิสัย (ดีเยีย่ม)                (นางสาวธญัชนก  ส่งดว้ง) 

ระดบั  1   หมายถึง  มีพฤติกรรมเป็นนิสัย (ดี)                                 

ระดบั  0   หมายถึง  มีพฤติกรรมเป็นนิสัย (ควรปรับปรุง)               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบฝึกทกัษะ  ชุดที ่3 

       เร่ือง  โจทย์ปัญหาการคูณ 
 

จุดประสงค์ นกัเรียนสามารถแกโ้จทยปั์ญหาการคูณได ้ โดยใชเ้ทคนิค เค ดบัเบิ้ลย ูดี แอล 

   

คําส่ัง   ใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะโดยใชเ้ทคนิค เค ดบัเบิ้ลย ูดี แอล 

1. ครูมีดินสอ 215 กล่อง กล่องละ  30 แท่ง ครูมีดินสอทั้งหมดก่ีแท่ง 

 

K 

โจทยบ์อก

อะไรบา้ง 

W 

โจทยใ์หห้าอะไร 

มีวธีิการอยา่งไร 

D 

ดาํเนินการ 

ตามกระบวนการ 

L 

คาํตอบท่ีไดแ้ละ 

คิดคาํตอบอยา่งไร 

1.  ...................... 

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

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

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

2.  ...................... 

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

1.  ...................... 

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

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

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

2.  ...................... 

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

ประโยคสัญลกัษณ์  

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

วธีิทาํ    ............................................ 

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

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

ตอบ  ............................................... 

คาํตอบ 

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

สรุปขั้นตอน 

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

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

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

 

2.  ร้านขายเคร่ืองไฟฟ้าขายโทรทศัน์สีได ้ 7 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 13,999  บาท ร้านคา้จะไดเ้งินทั้งหมดก่ี

บาท 

 

K 

โจทยบ์อก

อะไรบา้ง 

W 

โจทยใ์หห้าอะไร 

มีวธีิการอยา่งไร 

D 

ดาํเนินการ 

ตามกระบวนการ 

L 

คาํตอบท่ีไดแ้ละ 

คิดคาํตอบอยา่งไร 

1.  ...................... 

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

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

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

2.  ...................... 

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

1.  ...................... 

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

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

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

2.  ...................... 

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

ประโยคสัญลกัษณ์  

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

วธีิทาํ    ............................................. 

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

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

ตอบ  ............................................... 

คาํตอบ 

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

สรุปขั้นตอน 

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

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

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

  

 



                         เฉลยแบบฝึกทกัษะ  ชุดที ่3 

       เร่ือง  โจทย์ปัญหาการคูณ 
 

1. ครูมีดินสอ 215 กล่อง กล่องละ  30 แท่ง ครูมีดินสอทั้งหมดก่ีแท่ง 
 

K 

โจทยบ์อก

อะไรบา้ง 

W 

โจทยใ์หห้าอะไร 

มีวธีิการอยา่งไร 

D 

ดาํเนินการ 

ตามกระบวนการ 

L 

คาํตอบท่ีไดแ้ละ 

คิดคาํตอบอยา่งไร 

1. ครูมีดินสอ 215 

กล่อง 

2. กล่องละ  30 

แท่ง      

1.ครูมีดินสอ

ทั้งหมดก่ีแท่ง 

2. วธีิการคูณ 

ประโยคสญัลกัษณ์  215  × 30  = � 

วธีิทาํ   ครูมีดินสอ 215 กล่อง 

             กล่องละ     30  แท่ง      

ครูมีดินสอ 215  × 30  = 6,450  แท่ง 

ตอบ  ๖,๔๕๐  แท่ง 

คาํตอบ 

๖,๔๕๐  แท่ง 

สรุปขั้นตอน 

215  ×  30  = 6,450   

 

    2.  ร้านขายเคร่ืองไฟฟ้าขายโทรทศัน์สีได ้ 7 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ  13,999  บาท ร้านคา้จะไดเ้งินทั้งหมดก่ี

บาท 

 

K 

โจทยบ์อก

อะไรบา้ง 

W 

โจทยใ์หห้าอะไร 

มีวธีิการอยา่งไร 

D 

ดาํเนินการ 

ตามกระบวนการ 

L 

คาํตอบท่ีไดแ้ละ 

คิดคาํตอบอยา่งไร 

1.  ร้านขายเคร่ือง

ไฟฟ้าขายโทรทศัน์

สีได ้ 7 เคร่ือง  

2.  ราคาเคร่ืองละ  

13,999  บาท 

1.  ร้านคา้จะไดเ้งิน

ทั้งหมดก่ีบาท 

2.  วธีิการคูณ 

ประโยคสญัลกัษณ์  7 × 13,999  = � 

วธีิทาํ   ร้านขายเคร่ืองไฟฟ้าขายโทรทศัน์สี      

            ได ้ 7 เคร่ือง 

           ราคาเคร่ืองละ  13,999  บาท          

ร้านคา้จะไดเ้งิน 7 × 13,999 =   97,993 บาท 

ตอบ  ๙๗,๙๙๓   บาท 

คาํตอบ 

๙๗,๙๙๓   บาท 

สรุปขั้นตอน 

7 × 13,999 =  97,993 

 

 

 

 

 

 

 

 



       แบบทดสอบย่อย  ชุดที ่3 

      เร่ือง  โจทย์ปัญหาการคูณ 

 

จุดประสงค์ นกัเรียนสามารถแกโ้จทยปั์ญหาการคูณได ้ โดยใชเ้ทคนิค เค ดบัเบิ้ลย ูดี แอล  

  

คําช้ีแจง  จงพิจารณาโจทยต่์อไปน้ีแลว้แสดงวธีิทาํ  โดยใชเ้ทคนิค เค ดบัเบิ้ลย ูดีแอล 

1.มีเงาะอยู ่250 ลงั แต่ละลงัมีเงาะ 125 ลูก  รวมมีเงาะทั้งหมดก่ีลูก 

 

K 

โจทยบ์อก

อะไรบา้ง 

W 

โจทยใ์หห้าอะไร 

มีวธีิการอยา่งไร 

D 

ดาํเนินการ 

ตามกระบวนการ 

L 

คาํตอบท่ีไดแ้ละ 

คิดคาํตอบอยา่งไร 

1.  ...................... 

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

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

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

2.  ...................... 

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

1.  ...................... 

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

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

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

2.  ...................... 

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

ประโยคสัญลกัษณ์  

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

วธีิทาํ    ............................................. 

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

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

ตอบ  ............................................... 

คาํตอบ 

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

สรุปขั้นตอน 

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

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

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

 

2.ซ้ือหมู 5 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ  120 บาท จะตอ้งจ่ายเงินก่ีบาท 

 

K 

โจทยบ์อก

อะไรบา้ง 

W 

โจทยใ์หห้าอะไร 

มีวธีิการอยา่งไร 

D 

ดาํเนินการ 

ตามกระบวนการ 

L 

คาํตอบท่ีไดแ้ละ 

คิดคาํตอบอยา่งไร 

1.  ...................... 

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

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

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

2.  ...................... 

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

1.  ...................... 

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

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

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

2.  ...................... 

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

ประโยคสัญลกัษณ์  

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

วธีิทาํ    ............................................. 

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

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

ตอบ  ............................................... 

คาํตอบ 

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

สรุปขั้นตอน 

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

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

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

  

 



                     

                                                   เฉลยแบบทดสอบย่อย  ชุดที ่3 

  เร่ือง  โจทย์ปัญหาการคูณ 

 

1. มีเงาะอยู ่250 ลงั แต่ละลงัมีเงาะ 125 ลูก  รวมมีเงาะทั้งหมดก่ีลูก 

 

K 

โจทยบ์อก

อะไรบา้ง 

W 

โจทยใ์หห้าอะไร 

มีวธีิการอยา่งไร 

D 

ดาํเนินการ 

ตามกระบวนการ 

L 

คาํตอบท่ีไดแ้ละ 

คิดคาํตอบอยา่งไร 

1. มีเงาะอยู ่250 ลงั

2. แต่ละลงัมีเงาะ 

125 ลูก   

1.รวมมีเงาะทั้งหมดก่ี

ลูก 

 

2.วธีิการคูณ 

ประโยคสญัลกัษณ์ 250 × 125 = � 

วธีิทาํ    มีเงาะอยู ่  250 ลงั 

      แต่ละลงัมีเงาะ 125 ลูก   

    คิดเป็นเงิน  250 × 125 = 31,250  ลูก 

ตอบ  ๓๑,๒๕๐  ลูก  

คาํตอบ 

๓๑,๒๕๐  ลูก 

สรุปขั้นตอน 

250 × 125 = 31,250   

 

2.ซ้ือหมู 5 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ  120 บาท จะตอ้งจ่ายเงินก่ีบาท 

 

K 

โจทยบ์อก

อะไรบา้ง 

W 

โจทยใ์หห้าอะไร 

มีวธีิการอยา่งไร 

D 

ดาํเนินการ 

ตามกระบวนการ 

L 

คาํตอบท่ีไดแ้ละ 

คิดคาํตอบอยา่งไร 

1.  ซ้ือหมู 5

กิโลกรัม 

2.  ราคากิโลกรัมละ  

120 บาท 

1.  จะตอ้งจ่ายเงินก่ี

บาท 

2.  วธีิการคูณ 

ประโยคสญัลกัษณ์ 5 × 120  = � 

วธีิทาํ   ซ้ือหมู 5 กิโลกรัม 

            ราคากิโลกรัมละ  120 บาท 

จะตอ้งจ่ายเงิน 5 ×120  = 600  บาท 

ตอบ  ๖๐๐   บาท  

คาํตอบ 

๖๐๐   บาท 

สรุปขั้นตอน 

5 × 120  = 600   

 



 ก 

ช่ือผลงาน :  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคเค ดับเบิ้ลยู ดี แอล 
                 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกโจทยปญหา เรื่องโจทยปญหา 
                การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  
ช่ือผูวิจัย  :  ธัญชนก  สงดวง 
ปท่ีวิจัย    :  2556  

 

บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือ 1) สรางและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรโดยใชเทคนิคเค ดับเบิ้ลยู ดี แอล เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 2) ศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชเทคนิค
เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล  เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคเค ดับเบิ้ลยู ดี แอล 
เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ  หารระคน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โดยใชกลุมตัวอยาง3 9 
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 หอง 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 34 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling) 
ดวยการจับฉลาก เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคเค ดับเบิ้ลยู ดี แอล เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ  หาร
ระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 11 แผน 2) รูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 
โดยใชเทคนิคเค ดับเบิ้ลยู ดี แอล เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกโจทยปญหา เรื่อง 
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 เปนแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอและแบบอัตนัย ชนิดเขียนตอบ จํานวน 3 ขอ ตามลําดับ และ 4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร โดยใชเทคนิคเค ดับเบิ้ลยู ดี แอล เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 10 ขอ การวิเคราะหขอมูลโดยการใช ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายงานผลขอมูลโดยการบรรยายสรุปเปนความเรียงเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชการทดสอบคาที (t-test dependent samples) และการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. ผลการสรางและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคเค ดับเบิ้ลยู ดี 
แอล เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ  หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มีความเหมาะสม 
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก   
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกโจทยปญหา 
เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน หลังการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู



 ข 

คณิตศาสตร โดยใชเทคนิคเค ดับเบิ้ลยู ดี แอล สูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01  
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการจัด 
การเรียนรู โดยใชเทคนิคเค ดับเบิ้ลยู ดี แอล เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก   
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