


บทคัดย่อ 
 การวจิัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี ้1. พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ 

Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง ทศนยิม สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีท่ี 5 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วย

แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL  เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง ทศนยิม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 5 3. เปรียบเทียบความสามารถในการ

แก้ปัญหาระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้  การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ 

Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง ทศนยิม สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีท่ี 5 และ 4. ศกึษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้

การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง 

ทศนยิม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 5 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 5/1 ท่ีกำลังศกึษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2564 โรงเรยีน

เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) ผลการวจิัยสรุปได้ดังนี้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google 

meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง ทศนยิม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปี

ท่ี 5 มีประสิทธภิาพเท่ากับ E1 = 81.56 / E2 = 83.97 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 80/80 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วชิาคณิตศาสตร์ หลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ผู้เรียนมีความสามารถในการ

แก้ปัญหาก่อนเรียนร้อยละ 52.90 หลังเรียนร้อยละ 87.43 จะเห็นว่าหลังเรียนผู้เรียนมีคะแนนความสามารถในการ

แก้ปัญหาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 

 

คำสำคัญความสามารถในการแก้ปัญหา, แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์, การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ  

Google meet, เทคนิค KWDL 

 

Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop Exercises in Mathematic by using Google Meet for Online 

Teaching together with the KWDL technique to enhance Problem Solving Ability on the topic Decimals for the 

Students in the fifth grade. 2) to survey the satisfaction level of students who learned with Exercises in Mathematic 

by using Google Meet for Online Teaching together with the KWDL technique to enhance Problem Solving Ability on 

the topic Decimals for the Students in the fifth grade. 3) to compare Problem Solving Ability. and 4) to survey the 

satisfaction level of students who learned with Exercises in Mathematic by using Google Meet for Online Teaching 

together with the KWDL technique to enhance Problem Solving Ability on the topic Decimals for the Students in the 

fifth grade. The sample in this research were students in the fifth grade for the course 31 people.The findings of the 

research revealed that:overall the appropriate level of Exercises in Mathematic by using Google Meet for Online 



Teaching together with the KWDL technique to enhance Problem Solving Ability on the topic Decimals for the 

Students in the fifth gradewas at the high level and the efficiencyhad the efficiencyE1 = 81.56 / E2 = 83.97 which 

follows the standard criterion 80/80. students’ learning achievement after learning with Exercises in Mathematic by 

using Google Meet for Online Teaching together with the KWDL technique to enhance Problem Solving Ability on the 

topic Decimals for the Students in the fifth gradewere higher than before learning with a statistical signif icance level 

of 0.05. overall the students’ attitude via e - practice problem skills was at the good level.  And In addition, overall 

students’ were satisfied with Exercises in Mathematic at a high level (X̅= 4.72, S.D. = 0.42). 

 

Keywords: Problem Solving Ability on the topic Decimals, Exercises in Mathematic, Google Meet for Online 

Teaching, the KWDL technique. 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

     

    คำนำ 

 

 แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชการเรยีนออนไลนผานระบบ Google meet รวมกับ

เทคนิค KWDL เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

ชดุนี้จัดทำข้ึนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ความเขาใจวิธีการแกโจทยปญหา และเปนการเพ่ิมพูน

ทักษะกระบวนการตาง ๆ ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยม ของชัน้ประถมศึกษาปที่ 5   

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จากนั้นนำมา

สรางนวัตกรรมสำหรับครูนำไปใชประกอบการจัดการเรียนรูผานแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร

โดยใชการเรียนออนไลนผานระบบ Google meet รวมกบัเทคนิค KWDL เพ่ือสงเสริมความสามารถ   

ในการแกปญหา เร่ือง ทศนิยม โดยแบงออกเปน 6 เลม ดังนี ้

  เลมที่ 1 ความสัมพันธระหวางเศษสวนและทศนิยม 

  เลมที่ 2 การหาคาประมาณของทศนิยมไมเกินสามตำแหนง 

  เลมที่ 3 การคูณทศนิยมและการประมาณผลคณู 

  เลมที่ 4 การหารทศนิยมและการประมาณผลหาร 

  เลมที่ 5 ทศนิยมกับการวัด 

  เลมที่ 6 โจทยปญหาการคณูและการหารทศนิยม 

แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชการเรยีนออนไลนผานระบบ Google meet รวมกับ

เทคนิค KWDL เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

ชดุนี้จะประกอบดวยจุดประสงคการทำแบบฝกเสริมทักษะ คำแนะนำในการใชแบบฝกเสริมทักษะ 

แบบทดสอบกอนเรียน ใบความรู แบบฝกทักษะ และแบบทดสอบหลังเรียน 

ผูจัดทำหวังเปนอยางย่ิงวาแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชการเรียนออนไลนผานระบบ 

Google meet รวมกับเทคนิค KWDL เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เร่ือง ทศนิยม 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เลมนี้ จะเอ้ือประโยชนแกครู ชวยใหครูจัดกิจกรรม 

การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและชวยพัฒนาใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเร่ืองทศนิยม 

กบัการวัดมากยิ่งขึ้น มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงข้ึนและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น 

 

         รัตนา  ยศบรรเทงิ 

 

 

 



ข 
 

 

แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 

    สารบัญ 

 

เรื่อง หนา 

เทคนิค KWDL คืออะไร 1 

คำแนะนำสำหรบัครู 2 

คำแนะนำสำหรบันักเรียน 3 

สาระการเรยีนรู ตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรู 4 

แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง ทศนิยมกับการวัด 5 

ใบความรูท่ี 1 เรื่อง ความสัมพันธระหวางหนวยความยาว 8 

แบบฝกที่ 1 11 

ใบความรูท่ี 2 เรื่อง ความสัมพนัธระหวางหนวยน้ำหนัก และปริมาตร 15 

แบบฝกที่ 2 17 

แบบฝกที่ 3 21 

แบบฝกที่ 4 25 

แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง ทศนิยมกับการวัด 26 

เฉลย 29 

     เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 30 

     เฉลยแบบฝกที่ 1 31 

     เฉลยแบบฝกที่ 2 35 

     เฉลยแบบฝกที่ 3 39 

     เฉลยแบบฝกที่ 4 43 

     เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 44 

บรรณานุกรม 45 
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เทคนคิ KWDL คืออะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทบทวนความรูเดิมท่ีเกี่ยวของกับหัวขอที่จะเรียนรู  

- พิจารณาวาโจทยกำหนดอะไรใหบาง  

- อาน/พิจารณาโจทยอยางละเอียดและอานอยางวิเคราะห 

- หาส่ิงท่ีโจทยตองการทราบ/สิ่งที่นักเรยีนตองการรู  

- มีวิธกีารแกปญหาเพื่อหาคำตอบไดอยางไร  

- ใชวิธีการใดไดบางในการหาคำตอบ 

- ดำเนนิการตามแผนและขัน้ตอน วิธีการที่วางไวเพ่ือหาคำตอบ  

- ตองทำอยางไรบาง มีวิธีการใดบาง เพื่อหาคำตอบ 

- ลงมือแกปญหาโดยเขียนประโยคสัญลักษณและวิธีทำอยางชัดเจน 

- ไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหา  

- มีขั้นตอนการแกปญหาอยางไร 

- สรุปส่ิงที่ไดเรียนรูจากโจทย เชน ไดคำตอบมาอยางไร 
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รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

คำแนะนำสำหรับครู 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชการเรียนออนไลน

ผานระบบ Google meet รวมกับเทคนิค KWDL เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง 

ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีจุดมุงหมายเพ่ือชวยใหการดำเนินกิจกรรมการเรยีนรู 

ใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูและมีประสิทธิภาพ ครูควรเตรียมความพรอม และปฏิบัติตามคำแนะนำ

ดังตอไปนี้  

1. ศึกษาแบบฝกเสริมทักษะและอานเนื้อหาอยางละเอียดรอบคอบพรอมท้ังทำความเขาใจ 

กบัเนื้อหากอนการใชงาน  

 2. แบบฝกเสริมทักษะเลมนี้ สามารถใชไดทั้งแบบ e-book และหนังสอืรูปเลม ครูควร

เตรียมวัสดุอุปกรณ ส่ือการสอนตาง ๆ ใหเหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักเรียน  

 3. ชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงลำดับขั้นตอนและวธิีการสอนโดยแบบฝกเสริมทักษะอยางชัดเจน 

และประโยชนที่ไดจากการสอนโดยแบบฝกเสริมทักษะ 

 4. ชี้แจงใหนักเรียนทราบเก่ียวกับบทบาทของนักเรียนในการเรียนโดยใชแบบฝกเสริม

ทักษะใหเขาใจและเนนยำ้เร่ืองความซื่อสตัยโดยไมคัดลอกเพื่อนหรือดูเฉลยลวงหนา  

 5. ในขณะท่ีนักเรียนกำลังศึกษาเนื้อหาหรือปฏบิัติกิจกรรม ครูควรคอยใหความชวยเหลือ 

แนะนำกระตุนใหนักเรียนทำกิจกรรมอยางกระตือรือรนและตอบขอสงสัยตาง ๆ ระหวางเรียนพรอมทั้ง

สงัเกตและประเมินพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน  

 6. เวลาที่ใชในการเรียนจากแบบฝกเสริมทักษะของนักเรียนแตละคนอาจไมเทากัน ครูควร

ยืดหยุน ไดตามความเหมาะสมกับสถานการณ  

 7. ในกรณีที่นักเรียนคนใดขาดเรียน ใหนักเรียนศึกษาเปนรายบุคคล จากแบบฝกเสริมทักษะ

ที่ครูเตรียมไว  

 8. สำหรับหองเรียนท่ีใชในการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะนั้นสามารถเรียนไดทั้งในหองเรียน 

และนอกหองเรียนตามความเหมาะสมกับสถานการณ  

 9. เมื่อนักเรียนปฏบิติักจิกรรมครบถวน ใหนักเรียนทำแบบทดสอบหลงัเรียน แลวนำ

ผลทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียนแจงใหนักเรียนทราบความกาวหนาทางการเรยีน  

 10. เมื่อนักเรียนเรียนรูจากแบบฝกเสริมทักษะครบทั้งเลมแลว ใหนักเรียนทำแบบทดสอบ 

วดัผลสัมฤทธิ์หลังเรยีน ประจำเลม จำนวน 10 ขอ เพื่อทราบผลการพัฒนาในภาพรวม 
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คำแนะนำสำหรับนักเรียน 

 

การเรยีนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะคณติศาสตรโดยใชการเรียนออนไลนผานระบบ Google 

meet รวมกบัเทคนิค KWDL เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง ทศนิยม สำหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5 ใหนักเรียนปฏิบตัิตามขั้นตอนดวยความซ่ือสตัยและต้ังใจ ดังน้ี  

1. อานคำชี้แจง คำแนะนำการใชและปฏบิัติตามข้ันตอนการใชแบบฝกเสริมทักษะ 

2. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู ผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู  

3. ทำแบบทดสอบกอนเรยีน จำนวน 10 ขอ ใชเวลา 15 นาที บันทึกผลคะแนนที่ไดลงใน 

แบบบันทึกคะแนน  

4. ศึกษาแบบฝกเสริมทักษะและรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมและในช้ันเรียนอยางมี

เหตุผล  

5. ทำแบบฝกเสริมทักษะตามท่ีกำหนดไว ดวยความละเอียดรอบคอบ  

6. ตอบคำถามในแบบฝกทักษะดวยความต้ังใจโดยไมเปดดเูฉลยกอน  

7. ตรวจคำตอบจากเฉลยแนวคำตอบ  

8. ทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ขอ ใชเวลา 15 นาท ี 

9. ตรวจคำตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน พรอมบันทึกผลคะแนนที่ได เพ่ือตรวจสอบ

ความกาวหนาทางการเรียน ซ่ึงนักเรียนตองทำแบบทดสอบหลงัเรียนไดรอยละ 80 ข้ึนไป จึงจะผานเกณฑ 

ถานักเรียนไมผานเกณฑตามที่กำหนดใหทบทวนเนื้อหาแลวใหทำแบบทดสอบหลังเรียนอีกคร้ัง  

10. หากมีขอสงสัยใหขอคำอธบิายหรือถามครูผูสอน เพื่อรวมกันสรุปขอสงสัยนั้น ๆ 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 

 สาระการเรียนรู ตัวช้ีวัด 

 จุดประสงคการเรียนรู 

 

สาระการเรียนรู 

 ค 1.1 เขาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน 

ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช 

 

ตัวช้ีวัด 

 ป.5/1 แสดงวิธหีาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวท่ีมีการเปลี่ยนหนวยและเขียนใน 

รูปทศนิยม 

ป.5/2 แสดงวิธหีาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับน้ำหนักที่มีการเปล่ียนหนวยและเขียนใน 

รูปทศนิยม 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1.  เขาใจวธิีการเปลี่ยนหนวยการวัดความยาวโดยใชความสัมพันธระหวางหนวยความยาวท่ี

กำหนดใหได (K) 

 2.  หาความสัมพันธระหวางหนวยความยาวท่ีกำหนดใหได (K) 

 3.  เปล่ียนหนวยการวัดความยาวโดยใชความสัมพันธระหวางหนวยความยาวที่กำหนดใหได

(P) 

 4.  รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย (A) 

 

สาระสำคัญ/ความคดิรวบยอด 

 การวัดความยาวและการวดัน้ำหนักใชความรูเร่ืองทศนิยม และความสัมพันธระหวางหนวย

ความยาวและความสัมพนัธระหวางหนวยน้ำหนักเพ่ือเปลี่ยนหนวย เซนติเมตรกบัมิลลิเมตร เมตรกบั

เซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร กิโลกรัมกับกรัม รวมถงึการแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวและ

นำ้หนกัท่ีใชความรูเรื่องการเปล่ียนหนวยและทศนิยม ตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำเพ่ือหา

คำตอบ 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 

แบบทดสอบกอนเรียน 

เร่ือง ทศนิยมกับการวัด 

 

คำช้ีแจง 

 1. แบบทดสอบเปนแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จำนวน 10 ขอ (10 คะแนน) 

 2. ใหนกัเรียนเลอืกคำตอบท่ีถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียวแลวกากบาท (X) ลงใน

กระดาษคำตอบ 

 

1.  ดินสอยาว 15 เซนติเมตร คิดเปนกี่มิลลเิมตร  

 ก.  1.5  มิลลิเมตร   ข.  15 มิลลิเมตร 

 ค.  150 มิลลิเมตร   ง.  1,500 มิลลิเมตร 

 

2.  0.5 กิโลเมตร คิดเปนก่ีเมตร 

 ก.  0.5 เมตร    ข.  5 เมตร 

 ค.  50 เมตร    ง.  500 เมตร 

 

3.  375 เซนติเมตร คิดเปนกี่เมตร 

 ก.  3.75 เมตร    ข.  37.5 เมตร 

 ค.  3,750 เมตร    ง.  37,500 เมตร 

 

4.  ขอใดมีความยาวเทากับ 40 มิลลิเมตร 

 ก.  1 เซนติเมตร    ข.  4 เซนตเิมตร 

 ค.  40 เซนติเมตร   ง.  400 เซนติเมตร 

 

5.  ไมยาว 2.5 เมตร คิดเปนกี่เซนติเมตร 

 ก.  25  เซนติเมตร   ข.  250 เซนติเมตร  

 ข.  2,500 เซนตเิมตร   ง.  0.25 เซนติเมตร  
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 

6.  หม ู2.3 กิโลกรัม คิดเปนกรัม 

 ก.  2,300 กรัม    ข.  23 กรัม 

 ข.  230 กรัม    ง.  2.3 กรัม 

 

7.  ขาวสาร 350 กิโลกรัม คิดเปนก่ีตัน 

 ก.  3.5 ตัน    ข.  350 ตัน 

 ค.  0.35 ตัน    ง.  35 ตัน 

 

8.  น้ำ 3.45 ลติร คดิเปนก่ีมิลลิลติร 

 ก.  34.5 มิลลิลิตร   ข.  345 มลิลิลิตร 

 ค.  3,400 มิลลิลิตร   ง.  3,450 มลิลลิิตร 

 

9.  น้ำมะพราว 2,800 มิลลิลิตร คดิเปนก่ีลิตร 

 ก.  28 ลิตร    ข.  2.8 ลิตร 

ค.  280 ลติร    ง.  2,800 ลิตร 

 

10.  ขิง 3,500 กรัม คิดเปนกี่กิโลกรัม 

 ก.  3.5 กิโลกรมั    ข.  35 กโิลกรัม 

 ค.  350 กโิลกรมั    ง.  3,500 กิโลกรมั 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบกอนเรียน 

เร่ือง ทศนิยมกับการวัด 

 

ขอท่ี ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 

ใบความรูที่ 1 

เรื่อง ความสัมพันธระหวางหนวยความยาว 

 

ความสัมพนัธระหวางหนวยความยาว 

 

 10  มิลลิเมตร  เทากับ  1  เซนติเมตร 

 100 เซนติเมตร  เทากับ  1  เมตร 

 1,000 เมตร  เทากับ  1  กิโลเมตร 

 

 

ตัวอยางท่ี 1  เตียงยาว  190  เซนติเมตร 

  เทากับ 1 เมตร 90 เซนติเมตร 

 

ซึ่งความยาวของเตียงสามารถเขียนในรปูทศนิยมไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ใชการคำนวณได ดังนี้ 

 เนื่องจาก 100 เซนตเิมตร เทากับ 1 เมตร 

 จะไดวา 190 เซนติเมตร เทากับ  190 x 
ଵ

ଵ
 

 หรือ 190 ÷ 100 = 1.9 เมตร 

 ดังนั้น เตียงยาว 190 เซนติเมตร เทากับ 1.9 เมตร 

 

 

เมต

เซนตเิมต

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

2

เมตร  

เซนติเมตร 

1.0       1.1        1.2        1.3       1.4         1.5       1.6        1.7       1.8        1.9        2.0 

100 110      120       130       140      150       160       170       180       190      200 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 

ตัวอยางท่ี 2  9.25 กิโลเมตร เทากับก่ีเมตร 

   

 วิธีทำ 1 กิโลเมตร  เทากับ  1,000 เมตร 

  9.25 กิโลเมตร เทากับ 9.25 × 1,000 = 9,250 เมตร 

  ตอบ ๙,๒๕๐ เมตร 

 

ตัวอยางท่ี 3  3.9 เมตร เทากับก่ีเซนติเมตร 

 

 วิธีทำ 1 เมตร  เทากับ  100 เซนติเมตร 

  3.9 เมตร เทากับ 3.9 × 100 = 390 เซนติเมตร 

  ตอบ ๓๙๐ เซนติเมตร 

 

 เราสามารถเปลี่ยนหนวยความยาว จากหนวยยอยเปนหนวยใหญและจากหนวยใหญเปน

หนวยยอย ไดดังแผนภาพน้ี 

 

จากหนวยใหญเปนหนวยยอย 

 x1,000   x100   x10 

 

กม.     ม.      ซม.       มม. 

 

 ÷1,000       ÷100          ÷10 

      จากหนวยยอยเปนหนวยใหญ 

 

 

  

อักษรยอของหนวยวัดความยาวหนวยตาง ๆ เชน 

• กิโลเมตร     เขียนอักษรยอเปน  กม. 

• เมตร  เขียนอักษรยอเปน  ม. 

• เซนติเมตร  เขียนอักษรยอเปน  ซม. 

• มิลลิเมตร  เขียนอักษรยอเปน  มม. 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 

 

 

ตัวอยางการเปล่ียนหนวยใหญเปนหนวยยอย 

 

จากหนวยใหญเปนหนวยยอย 

 x1,000   x100   x10 

 

กม.     ม.      ซม.       มม. 

 

 ÷1,000       ÷100          ÷10 

      จากหนวยยอยเปนหนวยใหญ 

 3.8 กม. เทากับ 3.8 × 1,000 = 3,800 ม. 

 3.8 กม. เทากับ (3.8 × 1,000) × 100 = 380,000 ซม. 

 3.8 กม. เทากับ ((3.8 × 1,000) × 100) × 10 = 3,800,000 มม. 

 

ตัวอยางการเปล่ียนหนวยยอยเปนหนวยใหญ 

 

 152,300 มม. เทากับ 152,300 ÷ 10 = 15,230 ซม. 

 152,300 มม. เทากับ (152,300 ÷ 10) ÷ 100 = 152.3 ม. 

 

ตัวอยางท่ี 4  ดินสอแทงหน่ึงยาว 15 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร คิดเปนก่ีเซนติเมตร 

 วิธีทำ  10  มิลลิเมตร เทากับ  1  เซนติเมตร 

  5    มลิลิเมตร    คิดเปน  5 ÷ 10 = 0.5 เซนติเมตร 

 แสดงวา 15 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร คิดเปน 15.5 เซนติเมตร 

ใชวิธี KWDL ดังน้ี 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ดินสอแทงหน่ึงยาว 15 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร 

 W โจทยใหหาอะไร คิดเปนกี่เซนติเมตร 

   D ทำอยางไร  10  มิลลิเมตร เทากับ  1  เซนติเมตร 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

    5    มิลลิเมตร    คิดเปน  5 ÷ 10 = 0.5 เซนติเมตร  

 L คำตอบที่ไดคืออะไร แสดงวา 15 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร คิดเปน 15.5 เซนติเมตร 

 

แบบฝกที่ 1 

 

คำช้ีแจง  จงแสดงวธิีทำ (10 คะแนน) 

 

ตัวอยาง   เชือกยาว 14.75 เมตร คิดเปนก่ีเมตร กี่เซนติเมตร 

   

 K โจทยบอกอะไรบาง  เชือกยาว 14.75 เมตร 

 W โจทยใหหาอะไร คิดเปนกี่เมตร ก่ีเซนติเมตร 

   D ทำอยางไร  14.75 เมตร เทากับ 14 เมตร  กับ  0.75 เมตร 

    และ 0.75 เมตร  เทากับ  0.75 × 100 = 75 เซนติเมตร 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ดังนั้น  เชือกยาว 14.75 เมตร คิดเปน 14 เมตร 75 เซนติเมตร 

 

1.    ริบบิ้นยาว 18.45 เมตร คิดเปนกี่เมตร กี่เซนติเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

 

2.    กลองดินสอยาว 20.45 เซนติเมตร คิดเปนก่ีเซนติเมตร ก่ีมิลลิเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

    ................................................................................................... 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

     

3.    บานของแกวอยูหางจากโรงเรียน 4,750 เมตร คิดเปนก่ีกิโลเมตร ก่ีเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

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

 

4.    กิ่งว่ิงออกกำลังกายได 4.375 กิโลเมตร คิดเปนก่ีกิโลเมตร ก่ีเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

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

 

5.    865 มิลลิเมตร คิดเปนกี่เมตร กี่เซนติเมตร กี่มิลลิเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

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

 

 

6.    1,550 เมตร คิดเปนก่ีกิโลเมตร ก่ีเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

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

 

7.    ลวดยาว 7 เมตร 40 เซนติเมตร คิดเปนก่ีเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

8.    ออมสูง 179 เซนติเมตร คิดเปนก่ีเมตร  

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

    ................................................................................................... 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

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

 

9.    หลอดกาแฟยาว 205 มิลลิเมตร คิดเปนก่ีเซนติเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

10.    ตึกสูง 2,483 เมตร คิดเปนก่ีกโิลเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

    ................................................................................................... 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 

 

 

ใบความรูที่ 2 

เร่ือง ความสัมพันธระหวางหนวยน้ำหนัก และปริมาตร 

 

ความสัมพนัธระหวางหนวยน้ำหนัก  

 

ความสัมพนัธระหวางหนวยน้ำหนัก 

   1  กโิลกรมั เทากับ 1,000  กรัม 

   1  ตัน  เทากับ 1,000  กิโลกรัม 

 

ตัวอยางท่ี 1  เน้ือหมู 2 กิโลกรัม 300 กรัม คิดเปนกี่กรัม 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

 

 

ตัวอยางท่ี 2 ขาวหอมมะลิ 5,700 กิโลกรัม คิดเปนก่ีตัน 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

2 

เนื้อหม ู2 กิโลกรัม 300 กรัม 

คิดเปนก่ีกรัม 

1  กโิลกรัม เทากับ 1,000  กรัม 

2  กโิลกรัม เทากับ 2 x 1,000 = 2,000 กรัม 

 

ดังนั้น เน้ือหมู 2 กิโลกรัม 300 กรัม เทากับ 2,300 กรัม  

ขาวหอมมะลิ 5,700 กิโลกรัม 

คิดเปนก่ีตัน 

1,000  กิโลกรัม เทากับ 1  ตัน 

5,700 กิโลกรัม  เทากับ 5,700  ÷ 1,000 = 5.700 หรือ 

 5.7 ตัน 

ดังนั้น ขาวหอมมะลิ 5,700 กิโลกรัม คิดเปน 5.7 ตัน 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

 

 

ความสัมพนัธระหวางหนวยปริมาตร  

 

ความสัมพนัธระหวางหนวยปริมาตร 

         1  ลิตร เทากับ 1,000  มิลลิลิตร 

    

 

ตัวอยางท่ี 3 น้ำ 3.45 ลิตร คิดเปนก่ีลิตร กี่มิลลลิิตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

  

 

ตัวอยางท่ี 4 น้ำมะนาว 2,800 มิลลิลิตร คิดเปนก่ีลิตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

 

นำ้ 3.45 ลิตร 

คิดเปนก่ีลิตร กี่มลิลลิิตร 

3.45  ลิตร  เทากับ 3 ลิตร กับ 0.45 ลิตร 

และ 0.45 ลิตร คิดเปน 0.45 × 1,000 = 450 มิลลิลติร 

 

แสดงวา น้ำ 3.45 ลิตร คิดเปน 3 ลติร 450 มิลลิลิตร 

น้ำมะนาว 2,800 มลิลิลิตร 

คิดเปนก่ีลิตร 

1,000  มลิลิลิตร  เทากับ 1  ลิตร 

2,800 มิลลิลิตร เทากับ 2,800 ÷ 1,000 = 2.8 ลิตร 

 

ดังนั้น นำ้มะนาว 2,800 มิลลิลิตร คิดเปน 2.8 ลติร 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 

 

 

แบบฝกที่ 2 

 

คำช้ีแจง  จงแสดงวธิีทำ (10 คะแนน)  

 

ตัวอยาง ทเุรียนหนัก 2.658 กิโลกรัม คิดเปนก่ีกิโลกรัม ก่ีกรมั 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

 

1. ขาวเปลือก 4 ตนั 600 กโิลกรัม คิดเปนก่ีตัน 

 

K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................................. 

W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................................. 

D ทำอยางไร  ................................................................................................................ 

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

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

L คำตอบท่ีไดคืออะไร …………………………………………………………………………………………........... 

 

2. น้ำตาลทราย 2,360 กรัม คิดเปนก่ีกิโลกรัม 

 

K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................................. 

W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................................. 

D ทำอยางไร  ................................................................................................................ 

ทุเรียนหนัก 2.658 กโิลกรัม 

คิดเปนก่ีกิโลกรัม ก่ีกรมั 

1,000  กรัม เทากับ 1  กิโลกรมั 

2.658 กิโลกรัม เทากบั 2.658 × 1,000 = 2,658 กิโลกรัม 

ดังนั้น ทุเรียนหนัก 2.658 กิโลกรัม คิดเปน 2 กิโลกรัม 658 กรัม 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

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

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

L คำตอบท่ีไดคืออะไร …………………………………………………………………………………………........... 

 

3.  มันสำปะหลัง 8,716 กิโลกรัม คิดเปนก่ีตัน  

 

K โจทยบอกอะไรบาง  .................................................................................................................  

W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................................. 

D ทำอยางไร  ................................................................................................................ 

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

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

L คำตอบท่ีไดคืออะไร …………………………………………………………………………………………........... 

 

 

4.  ขาวสาร 0.95 กิโลกรัม คดิเปนกี่กรัม  

 

K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................................. 

W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................................. 

D ทำอยางไร  ................................................................................................................ 

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

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

L คำตอบท่ีไดคืออะไร …………………………………………………………………………………………........... 

 

 

5.  สัปปะรดหนัก 4.275 ตัน คิดเปนก่ีกิโลกรัม 

 

K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................................. 

W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................................. 

D ทำอยางไร  ................................................................................................................ 

   ................................................................................................................ 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

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

L คำตอบท่ีไดคืออะไร …………………………………………………………………………………………........... 

 

 

6.  พริกปนหนกั 875 กรัม คิดเปนก่ีกโิลกรัม 

 

K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................................. 

W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................................. 

D ทำอยางไร  ................................................................................................................ 

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

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

L คำตอบท่ีไดคืออะไร …………………………………………………………………………………………........... 

 

 

7.  ขาวเปลือกหนัก 4.78 ตัน คิดเปนก่ีกิโลกรมั 

 

K โจทยบอกอะไรบาง  .................................................................................................................  

W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................................. 

D ทำอยางไร  ................................................................................................................ 

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

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

L คำตอบท่ีไดคืออะไร …………………………………………………………………………………………........... 

 

 

8.  ขาวเหนียวหนัก 36,795 กรัม คิดเปนก่ีกิโลกรัม 

 

K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................................. 

W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................................. 

D ทำอยางไร  ................................................................................................................ 

   ................................................................................................................ 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

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

L คำตอบท่ีไดคืออะไร …………………………………………………………………………………………........... 

 

 

9.  องุนหนัก 2.685 กิโลกรัม คิดเปนก่ีกรัม 

 

K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................................. 

W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................................. 

D ทำอยางไร  ................................................................................................................ 

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

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

L คำตอบท่ีไดคืออะไร …………………………………………………………………………………………........... 

 

 

10. น้ำยาปรับผานุม 4.5 ลติร คิดเปนก่ีมิลลิลิตร 

 

K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................................. 

W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................................. 

D ทำอยางไร  ................................................................................................................ 

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

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

L คำตอบท่ีไดคืออะไร …………………………………………………………………………………………........... 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 

 

 

แบบฝกที่ 3 

 

คำช้ีแจง  จงเติมเคร่ืองหมาย < > หรือ = ลงใน         ใหถกูตอง  (10 คะแนน)  

 

ตัวอยาง   1 ลิตร  1,500 มิลลิลิตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  1 ลิตร / 1,500 มลิลิลิตร 

 W โจทยใหหาอะไร   มากกวา นอยกวา หรือเทากับ  

 D ทำอยางไร  1 ลิตร เทากับ 1,000 มิลลิลิตร    

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ดังนั้น  1 ลิตร นอยกวา 1,500 มิลลิลิตร 

 

 

 1.  ไมยาว 1.2 เมตร          เหล็กยาว 120 เซนติเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ………………………………………………………………………………….. 

 W โจทยใหหาอะไร   ………………………………………………………………………………….. 

 D ทำอยางไร  ………………………………………………………………………………….. 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 2.  แปงหนกั 2.5 กิโลกรัม  น้ำตาลหนัก 1,500 กรัม 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ………………………………………………………………………………….. 

< 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 W โจทยใหหาอะไร   ………………………………………………………………………………….. 

 D ทำอยางไร  ………………………………………………………………………………….. 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 3.  นิวว่ิงได 15 เมตร  ดาววิ่งได 0.05 กิโลเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ………………………………………………………………………………….. 

 W โจทยใหหาอะไร   ………………………………………………………………………………….. 

 D ทำอยางไร  ………………………………………………………………………………….. 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 4.  น้ำมะนาว 1.8 ลิตร  น้ำมะพราว 1850 มิลลิลิตร  

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ………………………………………………………………………………….. 

 W โจทยใหหาอะไร   ………………………………………………………………………………….. 

 D ทำอยางไร  ………………………………………………………………………………….. 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 5.  ผาสีฟายาว 1.25 เมตร        ผาสีแดงยาว 127 เซนติเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ………………………………………………………………………………….. 

 W โจทยใหหาอะไร   ………………………………………………………………………………….. 

 D ทำอยางไร  ………………………………………………………………………………….. 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………….. 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 

 

 

 

 

 6.  ทุเรียน 8.55 ตัน    มังคดุ  8,500 กิโลกรัม 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ………………………………………………………………………………….. 

 W โจทยใหหาอะไร   ………………………………………………………………………………….. 

 D ทำอยางไร  ………………………………………………………………………………….. 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 7.  0.95 เมตร   95 เซนติเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ………………………………………………………………………………….. 

 W โจทยใหหาอะไร   ………………………………………………………………………………….. 

 D ทำอยางไร  ………………………………………………………………………………….. 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 8.  1,520 เมตร        1.25 กิโลเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ………………………………………………………………………………….. 

 W โจทยใหหาอะไร   ………………………………………………………………………………….. 

 D ทำอยางไร  ………………………………………………………………………………….. 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………….. 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 

 

 

 

 

 9.  9.5 ลิตร   950 มิลลิลิตร    

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ………………………………………………………………………………….. 

 W โจทยใหหาอะไร   ………………………………………………………………………………….. 

 D ทำอยางไร  ………………………………………………………………………………….. 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 10.   250 เซนติเมตร   0.25 เมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ………………………………………………………………………………….. 

 W โจทยใหหาอะไร   ………………………………………………………………………………….. 

 D ทำอยางไร  ………………………………………………………………………………….. 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………….. 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 

 

 

 

แบบฝกที่ 4 

 

คำช้ีแจง  จับคูจำนวนที่เทากัน (10 คะแนน)  

 

ตัวอยาง แอลกอฮอล 2,500 มิลลิลิตร 

 

1. แตงโม 8716 กิโลกรัม 

 

2. เกลือ 2360 กรัม 

 

3. เสาสูง 180 เซนติเมตร 

 

4. ขาว 4 ตัน 

 

5. กลวย 0.95 กิโลกรัม 

 

6. พริกหนัก 875 กรัม 

 

7. มะมวง 2.685 กิโลกรัม 

 

8. น้ำมะนาว 15.45 ลิตร 

 

9. น้ำดื่ม 800 มิลลิลิตร 

 

 

   4,000 กิโลกรัม 

 

   2.5  ลิตร 

 

    950 กรมั 

 

    2,685 กรัม 

 

    15,450 มิลลิลิตร 

 

    0.8 ลิตร 

 

    2.36 กโิลกรัม 

 

    9.25 ลติร 

 

    8.716 ตัน 

 

    1.8 เมตร 

 

     0.875 กิโลกรัม 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

10. น้ำมัน 9,250 มิลลิลิตร 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

เร่ือง ทศนิยมกับการวัด 

 

คำช้ีแจง 

 1. แบบทดสอบเปนแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จำนวน 10 ขอ (10 คะแนน) 

 2. ใหนกัเรียนเลอืกคำตอบท่ีถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียวแลวกากบาท (X) ลงใน

กระดาษคำตอบ 

 

1.  หมู 2.3 กิโลกรัม คิดเปนกรมั 

 ก.  2,300 กรัม    ข.  23 กรัม 

 ข.  230 กรัม    ง.  2.3 กรัม 

 

2.  น้ำ 3.45 ลิตร คิดเปนกี่มิลลลิิตร 

 ก.  34.5 มิลลิลิตร   ข.  345 มลิลิลิตร 

 ค.  3,400 มิลลิลิตร   ง.  3,450 มลิลลิิตร 

 

3.  ขิง 3,500 กรัม คิดเปนกี่กิโลกรมั 

 ก.  3.5 กิโลกรมั    ข.  35 กโิลกรัม 

 ค.  350 กโิลกรมั    ง.  3,500 กิโลกรมั 

 

4.  น้ำมะพราว 2,800 มิลลิลิตร คดิเปนก่ีลิตร 

 ก.  28 ลิตร    ข.  2.8 ลิตร 

ค.  280 ลติร    ง.  2,800 ลิตร 

 

5.  ขาวสาร 350 กิโลกรัม คิดเปนก่ีตัน 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 ก.  3.5 ตัน    ข.  350 ตัน 

 ค.  0.35 ตัน    ง.  35 ตัน 

 

 

 

6.  ดินสอยาว 15 เซนติเมตร คิดเปนกี่มิลลเิมตร  

 ก.  1.5  มิลลิเมตร   ข.  15 มิลลิเมตร 

 ค.  150 มิลลิเมตร   ง.  1,500 มิลลิเมตร 

  

7.  375 เซนติเมตร คิดเปนกี่เมตร 

 ก.  3.75 เมตร    ข.  37.5 เมตร 

 ค.  3,750 เมตร    ง.  37,500 เมตร 

 

8.  ขอใดมีความยาวเทากับ 40 มิลลิเมตร 

 ก.  1 เซนติเมตร    ข.  4 เซนตเิมตร 

 ค.  40 เซนติเมตร   ง.  400 เซนติเมตร 

 

9.  0.5 กิโลเมตร คิดเปนก่ีเมตร 

 ก.  0.5 เมตร    ข.  5 เมตร 

 ค.  50 เมตร    ง.  500 เมตร 

 

10.  ไมยาว 2.5 เมตร คิดเปนกี่เซนติเมตร 

 ก.  25  เซนติเมตร   ข.  250 เซนติเมตร  

 ข.  2,500 เซนตเิมตร   ง.  0.25 เซนติเมตร  
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 

 

 

 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

เร่ือง ทศนิยมกับการวัด 

 

ขอท่ี ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

เร่ือง ทศนิยมกับการวัด 

 

ขอท่ี เฉลย 

1 ค 

2 ง 

3 ก 

4 ข 

5 ข 

6 ก 

7 ค 

8 ง 

9 ข 

10 ก 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบฝกที่ 1 

 

คำช้ีแจง  จงแสดงวธิีทำ (10 คะแนน) 

 

ตัวอยาง   เชือกยาว 14.75 เมตร คิดเปนก่ีเมตร กี่เซนติเมตร 

   

 K โจทยบอกอะไรบาง  เชือกยาว 14.75 เมตร 

 W โจทยใหหาอะไร คิดเปนกี่เมตร ก่ีเซนติเมตร 

   D ทำอยางไร  14.75 เมตร เทากับ 14 เมตร  กับ  0.75 เมตร 

    และ 0.75 เมตร  เทากับ  0.75 × 100 = 75 เซนติเมตร 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ดังนั้น  เชือกยาว 14.75 เมตร คิดเปน 14 เมตร 75 เซนติเมตร 

 

1.    ริบบิ้นยาว 18.45 เมตร คิดเปนกี่เมตร กี่เซนติเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

 

2.    กลองดินสอยาว 20.45 เซนติเมตร คิดเปนก่ีเซนติเมตร ก่ีมิลลิเมตร 

 

ริบบิ้นยาว 18.45 เมตร 

คิดเปนก่ีเมตร ก่ีเซนติเมตร 

18.45 เมตร เทากับ 18 เมตร  กับ  0.45 เมตร 

และ 0.45 เมตร  เทากับ  0.45 × 100 = 45 เซนติเมตร 

ดังนั้น ริบบิ้นยาว 18.45 เมตร คิดเปน 18 เมตร 45 เซนติเมตร 

กลองดินสอยาว 20.45 เซนติเมตร  

คิดเปนก่ีเซนติเมตร ก่ีมิลลิเมตร 

20.45 เซนตเิมตร เทากับ 20 เซนติเมตร  กับ 0.45 เซนติเมตร 

และ 0.45 เซนติเมตร  เทากับ  0.45 × 100 = 4.5 มิลลิเมตร 

ดังนั้น กลองดินสอยาว 20.45 เซนตเิมตร คิดเปน 20 เซนติเมตร 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

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

 

3.    บานของแกวอยูหางจากโรงเรียน 4,750 เมตร คิดเปนก่ีกิโลเมตร ก่ีเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

 

 

4.    กิ่งว่ิงออกกำลังกายได 4.375 กิโลเมตร คิดเปนก่ีกิโลเมตร ก่ีเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

 

 

5.    865 มิลลิเมตร คิดเปนกี่เมตร กี่เซนติเมตร กี่มิลลิเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

บานของแกวอยูหางจากโรงเรียน 4,750 เมตร  

คิดเปนก่ีกิโลเมตร ก่ีเมตร 

1,000 เมตร เทากับ 1 กโิลเมตร 

4,750 เมตร เทากบั  4,750 ÷ 1,000 = 4.75 กิโลเมตร 

และ 0.75 กิโลเมตร = 0.75x 1,000 = 750 เมตร 

ดังนั้น บานของแกวอยูหางจากโรงเรียน 4 กโิลเมตร 750 เมตร 

กิ่งวิ่งออกกำลังกายได 4.375 กิโลเมตร 

คิดเปนก่ีกิโลเมตร ก่ีเมตร 

4.375 กโิลเมตร  เทากับ 4 กิโลเมตร 0.375 เมตร 

และ 0.375 กิโลเมตร เทากับ 0.375 × 1,000 = 375 เมตร 

 

ดังนั้น ก่ิงวิ่งออกกำลังกายได 4 กิโลเมตร 375 เมตร 

865 มิลลิเมตร 

คิดเปนก่ีเมตร ก่ีเซนติเมตร กี่มิลลเิมตร 

865 มิลลิเมตรเทากับ 865 ÷ 10 = 86.5 เซนติเมตร 

และ 86.5 เซนติเมตร เทากับ 86.5 ÷ 100 = 0.865 เมตร 

 

ดังนั้น 865 มิลลิเมตร เทากับ 0.8 เมตร 6 เซนติเมตร  

5 มิลลิเมตร 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

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

 

6.    1,550 เมตร คิดเปนก่ีกิโลเมตร ก่ีเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

 

 

7.    ลวดยาว 7 เมตร 40 เซนติเมตร คิดเปนก่ีเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

 

 

8.    ออมสูง 179 เซนติเมตร คิดเปนก่ีเมตร  

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

1,550 เมตร  

คิดเปนก่ีกิโลเมตร ก่ีเมตร 

1,000 เมตร เทากับ 1 กิโลเมตร 

1,550 เมตร เทากบั  1,550  ÷ 1,000 =1.55 กิโลเมตร 

0.55 กโิลเมตร เทากับ 0.55 x 1,000 = 550 เมตร 

ดังนั้น 1,550 เมตร เทากับ 1 กิโลเมตร 550 เมตร 

ลวดยาว 7 เมตร 40 เซนติเมตร  

คิดเปนก่ีเมตร 

40 เซนติเมตร เทากับ 40 ÷ 100 = 0.4 เมตร 

 

 

ดังนั้น ลวดยาว 7 เมตร 40 เซนตเิมตร เทากับ 7.4 เมตร 

ออมสูง 179 เซนติเมตร 

คิดเปนก่ีเมตร  

179 เซนติเมตร เทากับ 179 ÷ 100 = 1.79 เมตร 

 

 

ดังนั้น ออมสูง 179 เซนติเมตรเทากับ 1.79 เมตร  
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

 

 

9.    หลอดกาแฟยาว 205 มิลลิเมตร คิดเปนก่ีเซนติเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

 

 

10.    ตึกสูง 2,483 เมตร คิดเปนก่ีกโิลเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

 

 

หลอดกาแฟยาว 205 มิลลิเมตร 

คิดเปนก่ีเซนติเมตร 

10 มิลลิเมตร เทากับ 1 เซนติเมตร 

205 มิลลิเมตร เทากบั  205 ÷ 10 =20.5 เซนติเมตร 

 

ดังนั้น หลอดกาแฟยาว 205 มิลลิเมตร เทากับ 20.5 เซนติเมตร 

ตึกสูง 2,483 เมตร  

คิดเปนก่ีกิโลเมตร 

2,483 เมตร เทากับ 2,483 ÷ 1,000 = 2.483 กิโลเมตร 

 

 

ดังนั้น ตึกสูง 2,483 เมตร เทากับ 2.483 กิโลเมตร 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบฝกที่ 2 

 

คำช้ีแจง  จงแสดงวธิีทำ (10 คะแนน)  

 

ตัวอยาง ทเุรียนหนัก 2.658 กิโลกรัม คิดเปนก่ีกิโลกรัม ก่ีกรมั 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................... 

 W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................... 

 D ทำอยางไร  ................................................................................................... 

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

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

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………………… 

 

 

1. ขาวเปลือก 4 ตนั 600 กโิลกรัม คิดเปนก่ีตัน 

 

K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................................. 

W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................................. 

D ทำอยางไร  ................................................................................................................ 

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

L คำตอบท่ีไดคืออะไร …………………………………………………………………………………………........... 

 

 

2. น้ำตาลทราย 2,360 กรัม คิดเปนก่ีกิโลกรัม  

ทุเรียนหนัก 2.658 กโิลกรัม 

คิดเปนก่ีกิโลกรัม ก่ีกรมั 

1,000  กรัม เทากับ 1  กิโลกรมั 

2.658 กิโลกรัม เทากบั 2.658 × 1,000 = 2,658 กิโลกรัม 

 

ดังนั้น ทุเรียนหนัก 2.658 กิโลกรัม คิดเปน 2 กิโลกรัม 658 กรัม 

ขาวเปลือก 4 ตัน 600 กิโลกรัม 

คิดเปนกีตั่น 

1,000  กิโลกรัม เทากับ 1  ตัน 

4,600 กิโลกรัม เทากับ 4,600  ÷ 1,000 = 4.6 ตัน 

ดังนั้น ขาวเปลือก 4 ตัน 600 กิโลกรัม คิดเปน 4.6 ตัน 



36 
 

 

แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................................. 

W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................................. 

D ทำอยางไร  ................................................................................................................ 

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

L คำตอบท่ีไดคืออะไร …………………………………………………………………………………………........... 

 

3.  มันสำปะหลัง 8,716 กิโลกรัม คิดเปนก่ีตัน  

 

K โจทยบอกอะไรบาง  .................................................................................................................  

W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................................. 

D ทำอยางไร  ................................................................................................................ 

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

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

L คำตอบท่ีไดคืออะไร …………………………………………………………………………………………........... 

 

 

4.  ขาวสาร 0.95 กิโลกรัม คดิเปนกี่กรัม  

 

K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................................. 

W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................................. 

D ทำอยางไร  ................................................................................................................ 

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

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

L คำตอบท่ีไดคืออะไร …………………………………………………………………………………………........... 

 

 

5.  สัปปะรดหนัก 4.275 ตัน คิดเปนก่ีกิโลกรัม 

 

K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................................. 

นำ้ตาลทราย 2,360 กรัม 

คิดเปนกี่กิโลกรัม 

1,000  กรัม เทากับ 1  กิโลกรัม 

2,360 กรัม เทากบั 2,360  ÷ 1,000 = 2.36 กิโลกรัม 

ดังนั้น น้ำตาลทราย 2,360 กรัม คิดเปน 2.36 กโิลกรัม 

 

 

 

มันสำปะหลงั 8,716 กิโลกรัม  

คิดเปนกี่ตัน 

1,000  กิโลกรัม เทากับ 1  ตัน 

8,716 กรัม เทากบั 8,716  ÷ 1,000 = 8.716 ตัน 

 

ดังนั้น มันสำปะหลงั 8,716 กิโลกรัม  คิดเปน 8.716 ตัน 

ขาวสาร 0.95 กิโลกรมั  

คิดเปนกี่กรัม 

1,000  กรัม เทากับ 1  กิโลกรมั 

0.95 กิโลกรัม เทากับ 0.95 × 1,000 = 950 กรัม 

 

ดังนั้น ขาวสาร 0.95 กิโลกรัม  คิดเปน 950 กรัม 

สปัปะรดหนัก 4.275 ตัน  

คิดเปนกี่กิโลกรัม 

1,000  กิโลกรัม เทากับ 1 ตัน 

4.275 ตัน เทากับ 4.275 × 1,000 = 4,275 กิโลกรัม 

 

ดังนั้น สปัปะรดหนกั 4.275 ตัน  คิดเปน 4,275 กิโลกรัม 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................................. 

D ทำอยางไร  ................................................................................................................ 

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

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

L คำตอบท่ีไดคืออะไร …………………………………………………………………………………………........... 

 

 

6.  พริกปนหนกั 875 กรัม คิดเปนก่ีกโิลกรัม 

 

K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................................. 

W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................................. 

D ทำอยางไร  ................................................................................................................ 

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

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

L คำตอบท่ีไดคืออะไร …………………………………………………………………………………………........... 

 

 

7.  ขาวเปลือกหนัก 4.78 ตัน คิดเปนก่ีกิโลกรมั 

 

K โจทยบอกอะไรบาง  .................................................................................................................  

W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................................. 

D ทำอยางไร  ................................................................................................................ 

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

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

L คำตอบท่ีไดคืออะไร …………………………………………………………………………………………........... 

 

 

8.  ขาวเหนียวหนัก 36,795 กรัม คิดเปนก่ีกิโลกรัม 

 

K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................................. 

 

 

 

พริกปนหนัก 875 กรัม 

คิดเปนก่ีกิโลกรัม 

1,000  กรัม เทากับ 1  กิโลกรัม 

875 กรัม เทากับ 875  ÷ 1,000 = 0.875 กิโลกรัม 

 

ดังนั้น พริกปนหนัก 875 กรัม คิดเปน 0.875 กิโลกรัม 

ขาวเปลือกหนัก 4.78 ตัน  

คิดเปนกี่กิโลกรัม 

1,000  กิโลกรัม เทากับ 1 ตัน 

4.78 ตัน เทากับ 4.78 × 1,000 = 4,780 กิโลกรัม 

 

ดังนั้น ขาวเปลือกหนัก 4.78 ตัน  คิดเปน 4,780 กิโลกรัม 

ขาวเหนียวหนัก 36,795 กรัม 

คิดเปนก่ีกิโลกรัม 

1,000  กรัม เทากับ 1  กิโลกรัม 

36,795 กรัม เทากบั 36,795  ÷ 1,000 = 36.795 กิโลกรัม 

 

ดังนั้น ขาวเหนียวหนกั 36,795 กรัม คิดเปน 36.795 กิโลกรัม 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................................. 

D ทำอยางไร  ................................................................................................................ 

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

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

L คำตอบท่ีไดคืออะไร …………………………………………………………………………………………........... 

 

 

9.  องุนหนัก 2.685 กิโลกรัม คิดเปนก่ีกรัม 

 

K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................................. 

W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................................. 

D ทำอยางไร  ................................................................................................................ 

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

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

L คำตอบท่ีไดคืออะไร …………………………………………………………………………………………........... 

 

 

10. น้ำยาปรับผานุม 4.5 ลติร คิดเปนก่ีมิลลิลิตร 

 

K โจทยบอกอะไรบาง  ................................................................................................................. 

W โจทยใหหาอะไร ................................................................................................................. 

D ทำอยางไร  ................................................................................................................ 

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

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

L คำตอบท่ีไดคืออะไร …………………………………………………………………………………………........... 

 

 

 

 

 

 

 

องุนหนกั 2.685 กิโลกรัม 

คิดเปนก่ีกรัม 

1,000  กรัม เทากับ 1  กิโลกรัม 

2.685 กิโลกรัม เทากบั 2.685  × 1,000 = 2,685 กรัม 

 

ดังนั้น องุนหนกั 2.685 กิโลกรัมคิดเปน 2,685 กรัม 

นำ้ยาปรับผานุม 4.5 ลิตร 

คิดเปนก่ีมิลลิลติร 

1 ลิตร เทากับ 1,000  มิลลิลติร 

4.5 ลติร เทากับ 4.5  × 1,000 = 4,500 มิลลิลิตร 

 

ดังนั้น นำ้ยาปรับผานุม 4.5 ลิตร คิดเปน 4,500 มิลลิลิตร 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบฝกที่ 3 

 

คำช้ีแจง  จงเติมเคร่ืองหมาย < > หรือ = ลงใน         ใหถกูตอง  (10 คะแนน)  

 

ตัวอยาง   1 ลิตร  1,500 มิลลิลิตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  1 ลิตร / 1,500 มลิลิลิตร 

 W โจทยใหหาอะไร   มากกวา นอยกวา หรือเทากับ  

 D ทำอยางไร  1 ลิตร เทากับ 1,000 มิลลิลิตร    

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ดังนั้น  1 ลิตร นอยกวา 1,500 มิลลิลิตร 

 

 

 1.  ไมยาว 1.2 เมตร          เหล็กยาว 120 เซนติเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ………………………………………………………………………………….. 

 W โจทยใหหาอะไร   ………………………………………………………………………………….. 

 D ทำอยางไร  ………………………………………………………………………………….. 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 2.  แปงหนกั 2.5 กิโลกรัม  น้ำตาลหนัก 1,500 กรัม 

< 

ไมยาว 1.2 เมตร /เหลก็ยาว 120 เซนติเมตร 

มากกวา นอยกวา หรือเทากับ 

100 เซนติเมตร เทากับ 1  เมตร 

ดังนั้น ไมยาว 1.2 เมตร เทากับ เหลก็ยาว 120 เซนติเมตร 

= 

> 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ………………………………………………………………………………….. 

 W โจทยใหหาอะไร   ………………………………………………………………………………….. 

 D ทำอยางไร  ………………………………………………………………………………….. 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 3.  นิวว่ิงได 15 เมตร  ดาววิ่งได 0.05 กิโลเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ………………………………………………………………………………….. 

 W โจทยใหหาอะไร   ………………………………………………………………………………….. 

 D ทำอยางไร  ………………………………………………………………………………….. 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 4.  น้ำมะนาว 1.8 ลิตร  น้ำมะพราว 1850 มิลลิลิตร  

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ………………………………………………………………………………….. 

 W โจทยใหหาอะไร   ………………………………………………………………………………….. 

 D ทำอยางไร  ………………………………………………………………………………….. 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 5.  ผาสีฟายาว 1.25 เมตร        ผาสีแดงยาว 127 เซนติเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ………………………………………………………………………………….. 

 W โจทยใหหาอะไร   ………………………………………………………………………………….. 

 D ทำอยางไร  ………………………………………………………………………………….. 

แปงหนัก 2.5 กิโลกรัม/น้ำตาลหนัก 1,500 กรัม 

มากกวา นอยกวา หรือเทากับ 

1  กิโลกรัม  เทากับ  1,000  กรัม 

ดังนั้น แปงหนัก 2.5 กิโลกรัมมากกวาน้ำตาลหนัก 1,500 กรัม 

นิวว่ิงได 15 เมตร /ดาววิ่งได 0.05 กิโลเมตร 

มากกวา นอยกวา หรือเทากับ 

1,000 เมตร เทากับ 1  กิโลเมตร 

ดังนั้น นิววิ่งได 15 เมตร นอยกวา ดาววิ่งได 0.05 กิโลเมตร 

˂ 

< 

 

 

< 

น้ำมะนาว 1.8 ลิตร /น้ำมะพราว 1850 มิลลิลิตร  

มากกวา นอยกวา หรือเทากับ 

1 ลิตร เทากับ 1,000 มิลลิลิตร 

ดังนั้น นำ้มะนาว 1.8 ลิตรนอยกวานำ้มะพราว 1850 มิลลิลติร 

น้ำผาสีฟายาว 1.25 เมตร  / ผาสแีดงยาว 127 เซนติเมตร  

มากกวา นอยกวา หรือเทากับ 

100 เซนติเมตร เทากับ 1  เมตร 

ดังนั้น น้ำผาสีฟายาว 1.25 เมตรนอยกวา ผาสีแดงยาว 127 เซนติเมตร 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 6.  ทุเรียน 8.55 ตัน    มังคดุ  8,500 กิโลกรัม 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ………………………………………………………………………………….. 

 W โจทยใหหาอะไร   ………………………………………………………………………………….. 

 D ทำอยางไร  ………………………………………………………………………………….. 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 7.  0.95 เมตร   95 เซนติเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ………………………………………………………………………………….. 

 W โจทยใหหาอะไร   ………………………………………………………………………………….. 

 D ทำอยางไร  ………………………………………………………………………………….. 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 8.  1,520 เมตร        1.25 กิโลเมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ………………………………………………………………………………….. 

 W โจทยใหหาอะไร   ………………………………………………………………………………….. 

 D ทำอยางไร  ………………………………………………………………………………….. 

> 

ทุเรียน 8.50 ตัน /  มังคุด  8,700 กิโลกรัม 

มากกวา นอยกวา หรือเทากับ 

1  ตัน เทากับ 1,000  กิโลกรัม 

ดังนั้น ทุเรียน 8.55 ตันมากกวา  มังคุด  8,500 กิโลกรัม 

0.95 เมตร / 95 เซนติเมตร 

มากกวา นอยกวา หรือเทากับ 

100 เซนติเมตร เทากับ 1  เมตร 

ดังนั้น 0.95 เมตร เทากับ 95 เซนติเมตร 

= 

> 

1,520 เมตร /  1.25 กิโลเมตร 

มากกวา นอยกวา หรือเทากับ 

1,000  เมตร  เทากับ  1 กิโลเมตร 

ดังนั้น 1,520 เมตร มากกวา 1.25 กิโลเมตร 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 9.  9.5 ลิตร   950 มิลลิลิตร    

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ………………………………………………………………………………….. 

 W โจทยใหหาอะไร   ………………………………………………………………………………….. 

 D ทำอยางไร  ………………………………………………………………………………….. 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 10.   250 เซนติเมตร   0.25 เมตร 

 

 K โจทยบอกอะไรบาง  ………………………………………………………………………………….. 

 W โจทยใหหาอะไร   ………………………………………………………………………………….. 

 D ทำอยางไร  ………………………………………………………………………………….. 

 L คำตอบที่ไดคืออะไร ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

9.5 ลิตร/950 มิลลิลิตร 

มากกวา นอยกวา หรือเทากับ 

1 ลิตร เทากับ 1,000 มิลลิลิตร 

ดังนั้น 9.5 ลิตร มากกวา 950 มิลลิลิตร 

> 

˃ 

250 เซนติเมตร /0.25 เมตร 

มากกวา นอยกวา หรือเทากับ 

100 เซนติเมตร เทากับ 1  เมตร 

ดังนั้น 250 เซนติเมตร มากกวา 0.25 เมตร 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบฝกที่ 4 

 

คำช้ีแจง  จับคูจำนวนที่เทากัน (10 คะแนน)  

 

    ตวัอยาง แอลกอฮอล 2,500 มิลลิลิตร 

 

1. แตงโม 8716 กิโลกรัม 

 

2. เกลือ 2360 กรัม 

 

3. เสาสูง 180 เซนติเมตร 

 

4. ขาว 4 ตัน 

 

5. กลวย 0.95 กิโลกรัม 

 

6. พริกหนัก 875 กรัม 

 

7. มะมวง 2.685 กิโลกรัม 

 

8. น้ำมะนาว 15.45 ลิตร 

 

 

   4,000 กิโลกรัม 

 

   2.5  ลิตร 

 

    950 กรมั 

 

    2,685 กรัม 

 

    15,450 มิลลิลิตร 

 

    0.8 ลิตร 

 

    2.36 กโิลกรัม 

 

    9.25 ลติร 

 

    8.716 ตัน 

 

    1.8 เมตร 

 

     0.875 กิโลกรัม 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 

9. น้ำดื่ม 800 มิลลิลิตร 

 

10. น้ำมัน 9,250 มิลลิลิตร 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

เร่ือง ทศนิยมกับการวัด 

ขอท่ี เฉลย 

1 ก 

2 ง 

3 ก 

4 ข 

5 ค 

6 ค 

7 ก 

8 ข 

9 ง 

10 ข 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 
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แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรโดยใชเทคนิค KWDL  

เลมท่ี 5 ทศนิยมกับการวดั 

รัตนา  ยศบรรเทิง 
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