
69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
การประมาณค่าการประมาณค่า   

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

มาตรฐาน ค 1.3   :   ข้อ 1 
มาตรฐาน ค 6.1   :   ข้อ 1 และ ข้อ 2 
มาตรฐาน ค 6.2   :   ข้อ 1  
มาตรฐาน ค 6.3   :   ข้อ 1 
มาตรฐาน ค 6.4   :   ข้อ 1 และ ข้อ 2 
มาตรฐาน ค 6.5   :   ข้อ 1 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 

1.  ใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง 
     เหมาะสม 
2.  บอกวธีิการประมาณค่าทีเ่หมาะสมในการ 
     ค านวณได้ 
3.  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบทีไ่ด้ 
     จากการค านวณเมื่อเทยีบกบัการประมาณ 

สาระการเรียนรู้ 
 

6.1   ค่าประมาณ (1 ช่ัวโมง) 
6.2   การปัดเศษ (2 ช่ัวโมง) 
6.3   การประมาณค่า (3 ช่ัวโมง) 

มีคนน้อยมากท่ีจะเก่ง
คณิตศาสตร์มาแต่ก าเนิด 

แต่มีคนจ านวนมากท่ีเก่ง
คณิตศาสตร์จากการฝึกฝน 

เคลด็ (ไม่) ลบัของการเรียนวชิาคณติศาสตร์ 
“ตาดู หูฟัง มือเขียน สมองคิด ปากถาม” 
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66..11  ค่าประมาณค่าประมาณ  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ : นกัเรียนสามารถ 
1. บอกความหมายของ การประมาณ  การประมาณค่า และ

ค่าประมาณได ้
2. บอกวธีิการประมาณค่าท่ีเหมาะสมในการค านวณได ้
ด้านทกัษะ / กระบวนการ : นกัเรียนมีความสามารถใน 
1. การอธิบายขั้นตอนในการประมาณค่าท่ีเหมาะสมในการค านวณได้

ถูกตอ้ง 
2. การคิดค านวณ 
3. การแกปั้ญหา 
4. การใหเ้หตุผล 
5. การส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอ 
6. การเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ได ้
7. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ด้านคุณลกัษณะ : ปลูกฝังใหน้กัเรียน 
1. มีความรับผดิชอบ 
2. มีความสนใจใฝ่รู้ 
3. มีความรอบคอบ มีระเบียบวนิยั 
4. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

5. มีวจิารณญาณและท างานอยา่งเป็นระบบ 

6. ตระหนกัในคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ 

MATH 

  
 Series 
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ค่าประมาณ  
 

ในชีวติประจ าวนัของนกัเรียนนั้น บ่อยคร้ังท่ีตอ้งอาศยัขอ้มูลจากการค านวณมาประกอบการ
ตดัสินใจ และการค านวณนั้นเป็นเพียงการค านวณคร่าว ๆ ค่าท่ีไดไ้ม่ใช่ค่าท่ีแทจ้ริง แต่มีความ
ใกลเ้คียงพอท่ีจะใชต้อบปัญหาหรือตดัสินใจได ้ใหน้กัเรียนพิจารณาตวัอยา่งต่อไปน้ี 
ตัวอย่างที ่1 รายจ่ายประจ าวนัของนกัศึกษาคนหน่ึงในแต่ละวนั มีดงัน้ี 

ค่ารถ  25 บาท 
ค่าอาหาร 34 บาท 
ค่าน ้า  14 บาท 
ค่าขนม  17 บาท 
จงหาวา่รายจ่ายวนัของนกัศึกษาคนน้ี ประมาณเท่าไร 

วธีิท า  การประมาณ 
ค่ารถ  25 บาท ประมาณเป็น   30 บาท 
ค่าอาหาร 34 บาท ประมาณเป็น   35 บาท 
ค่าน ้า  14 บาท ประมาณเป็น   15 บาท 
ค่าขนม  17 บาท ประมาณเป็น   20 บาท 

รวม 100 บาท 
การประมาณค่า 30+35+15+20 = 100 บาท มีค่าประมาณ เป็น 100 บาท 
ดงันั้น รายจ่ายวนัของนกัศึกษาคนน้ี ประมาณ 100 บาท 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้วา่มีค าท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
1) การเปล่ียนจ านวนซ่ึงเป็นราคาจริงใหเ้ป็นจ านวนท่ีใกลเ้คียง เพื่อสะดวกในการ

ค านวณ เช่น เปล่ียน 25 เป็น 30  เปล่ียน 34 เป็น 35 เป็นการประมาณ 
2) การเปล่ียนจ านวนซ่ึงเป็นราคาจริงใหเ้ป็นจ านวนท่ีใกลเ้คียงแล้ วตามดว้ยการหา

ผลบวกของจ านวนท่ีใกลเ้คียงไดเ้ป็น 100 เป็นการประมาณค่า 
3) จ านวน 30, 35, 15, 20 เป็นค่าประมาณของ 25, 34, 14, 17 ตามล าดบัและผลลพัธ์ท่ี

ไดเ้ป็น 100 ก็เป็นเพียงค่าประมาณของผลบวกซ่ึงมีค่าท่ีแทจ้ริงเป็น 90 
ในการหาผลลพัธ์จากการบวก ลบ คูณ และ หารอยา่งรวดเร็ วท่ีตอ้งการค าตอบท่ีเป็น

ค่าประมาณมีขั้นตอนท่ีสามารถกระท าไดด้งัน้ี 
1.  ประมาณจ านวนท่ีโจทยก์ าหนดให ้เรียกขั้นตอนน้ีวา่ การประมาณ 
2.  น าค่าท่ีประมาณไดไ้ปค านวณ เรียกขั้นตอนน้ีวา่ การประมาณค่า 
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3.  ผลลพัธ์ท่ีไดเ้รียกวา่ ค่าประมาณ 
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเขีย น โดยทัว่ไปจะใชส้ัญลกัษณ์   แทนค าวา่ มี

ค่าประมาณ เช่น 
6.57.7 มีค่าประมาณ 50 เขียนแทนดว้ยสัญลกัษณ์ 6.57.7   50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.  จงพิจารณาวา่ขอ้ความต่อไปน้ี มีความเป็นไปไดส้มเหตุสมผลหรือไม่  เพราะเหตุใดจงอธิบาย 

1)  วนิยักล่าววา่เขาตอ้งเดินไปเรียนหนงัสือท่ีโรงเรียนซ่ึงอยูห่่างจากบา้นประมาณ 20 กิโลเมตร 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
2)  ดนยาทราบวา่รถยนตข์องเธอมีขนาดกวา้ง 1.65 เมตร เธอคาดคะเนวา่ประตูท่ีเห็นอยูข่า้งหนา้ 

ความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร จึงวา่น่าจะผา่นไปได ้
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
3)  ถา้จะโทรศพัทไ์ปถึงครูครรชิตให้โทรไปท่ีเบอร์ 08 – 4398 – 5808 แต่ถา้จ าไม่ไดก้็ใหโ้ทรไปท่ี

เบอร์ 08 – 4398 – 5800 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

กจิกรรมที ่6.1 : ทกัษะการให้เหตุผล ส่ือความหมาย และการน าเสนอ 

รู้ไว้ ใช่ว่า 
ในทางคณิตศาสตร์จะเรียกการหาค่าซ่ึงไม่ใช่ค่าท่ีแทจ้ริง แต่มีความละเอียด

เพียงพอกบัการน าไปใชว้า่ การประมาณ  และเรียก  การค านวณ  ท่ีตอ้งการค าตอบ
อยา่งรวดเร็ว ใกลเ้คียงและเหมาะสมกบัการน าไปใชว้า่ การประมาณค่า  การ
ประมาณค่าท าไดโ้ดยประมาณจ านวนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น าค่าท่ีไดม้าค านวณหา
ผลลพัธ์ 

ค่าท่ีไดจ้ากการประมาณและการประมาณค่าเรียกวา่ ค่าประมาณ  เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการเขี ยน โดยทัว่ไปจะใชส้ัญลกัษณ์   แทนค าวา่ มี
ค่าประมาณ 
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4)  ศศิวมิลคาดคะเนดว้ยสายตาวา่งหอ้งเรียนสูงประมาณ 3 เมตร จึงกล่าววา่อาคารทั้ง 4 ชั้น หลงัน้ี
สูงประมาณ 12 เมตร 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
5)  นพรัตน์ตอ้งการซ้ือรองเทา้ฝากพอ่ แต่จ าไม่ ไดว้า่ใส่รองเทา้เบอร์อะไร รู้แต่วา่รองเทา้ของพอ่มี

ขนาดเล็กกวา่ของเขาเล็กนอ้ย นพรัตน์ใส่รองเทา้เบอร์ 7 เขาจึงตดัสินใจซ้ือรองเทา้เบอร์ 6.5 ไป
ฝากพอ่ 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

2.  จากขอ้มูลท่ีพบในชีวติประจ าวนัต่อไปน้ี จงพิจารณาวา่ขอ้ใดแสดง ค่าประมาณ  ขอ้ใดแสดง ค่าที่
แท้จริง 
1)  บริษทัคาดวา่ในปีน้ีจะสามารถท าก าไรไดถึ้งสองร้อยลา้นบาท 

………………………………………………………………………………………………… 
2)  ประเทศไทยตอ้งเสียเงินในการซ้ือน ้ามนัเขา้มาใชใ้นประเทศปีละไม่ต ่ากวา่สามแสนลา้นบาท 

………………………………………………………………………………………………… 
3)  คุณแม่ค  านวณเงินท่ีตอ้งจ่ายเป็นค่าภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็นจ านวน 1215.50 บาท  

………………………………………………………………………………………………… 
4)  วารสารข่าวสารประหยดัพลงังานกล่าวถึงแหล่งท่ีมาของความร้อนภายในอาคา รวา่มี 5 แหล่ง

ดงัน้ี 
ฝาผนงั  57 %  ระบบแสงสวา่ง  23 % 
คนในอาคาร   9 %  อุปกรณ์ท่ีใชค้วามร้อน   7 % 
ลมร่ัว    5 % 

………………………………………………………………………………………………… 
5)  รัฐบาลคาดวา่ปี  พ.ศ. 2545 ประเทศไทยจะมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนจากปี พ .ศ. 2544 

ถึงร้อยละ 4.5 
………………………………………………………………………………………………… 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ : นกัเรียนสามารถ 
1. ปัดเศษจ านวนเตม็ใหเ้ป็นจ านวนเตม็สิบ จ านวนเตม็ร้อย จ านวน

เตม็พนั หรือจ านวนเตม็หม่ืน ฯลฯ หรือปัดเศษทศนิยมเป็นทศนิยม
ตามท่ีก าหนดใหไ้ด ้

2. ใชห้ลกัการปัดเศษในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ด้านทกัษะ / กระบวนการ : นกัเรียนมีความสามารถใน 
1. การอธิบายขั้นตอนในการ ปัดเศษจ านวนเตม็ใหเ้ป็นจ านวนเตม็สิบ 

จ านวนเตม็ร้อย จ านวนเตม็พนั หรือจ านวนเตม็หม่ืน ฯลฯ หรือปัด
เศษทศนิยมเป็นทศนิยมตามท่ีก าหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 

2. การแกปั้ญหา 
3. การใหเ้หตุผล 
4. การส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอ 
5. การเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ได ้
6. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ด้านคุณลกัษณะ : ปลูกฝังใหน้กัเรียน 
1. มีความรับผดิชอบ 
2. มีความสนใจใฝ่รู้ 
3. มีความรอบคอบ มีระเบียบวนิยั 
4. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
5. มีวจิารณญาณและท างานอยา่งเป็นระบบ 

6. ตระหนกัในคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ 

 

66..22  การการปัดเศษปัดเศษ  
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การปัดเศษ 
 

การปัดเศษเมือ่ปริมาณเป็นจ านวนเต็ม 
 

ใหน้กัเรียนพิจารณาตวัอยา่งต่อไปน้ี 
ตัวอย่างที ่1 จงพิจารณาการปัดเศษต่อไปน้ี 

ก.  ปัดเศษ  42     เป็นจ านวนเตม็สิบ 
ข.  ปัดเศษ  281   เป็นจ านวนเตม็ร้อย 
ค.  ปัดเศษ  6,500  เป็นจ านวนเตม็พนั 

วธีิท า  ก.  พิจารณาค่าของ  47  โดยใชเ้ส้นจ านวน 

40 45 50  
ดงันั้น ปัดเศษ  42  เป็นจ านวนเตม็สิบได ้40 

 

ข.  พิจารณาค่าของ  291  โดยใชเ้ส้นจ านวน 

300200 250  
ดงันั้น ปัดเศษ  291  เป็นจ านวนเตม็สิบได ้300 

 

ค.  พิจารณาค่าของ  6,500  โดยใชเ้ส้นจ านวน 
6500

6000 7000  
ในกรณีเช่นน้ีมีขอ้ตกลงวา่ใหปั้ดเศษเป็นจ านวนท่ีมากกวา่ 
ดงันั้น ปัดเศษ  6,500  เป็นจ านวนเตม็สิบได ้7,000 

 

อาศยัหลกัการขา้งตน้ สามารถสรุปวธีิปัดเศษจ านวนเตม็ใด ๆ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

การปัดเศษจ านวนเตม็ใด ๆ เป็นจ านวนเตม็สิบ จ านวนเตม็ร้อย จ านวนเตม็
พนั หรือจ านวนเตม็หม่ืน ฯลฯ ท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด ใหพ้ิจารณาปัดเศษจ านวนในหลกั
ถดัไปทางขวามือ ถา้ต ่ากวา่ 5 ตดัทิ้ง ตั้งแต่ 5 ข้ึนไปปัดข้ึน 

สรุป 


42
7 


281
3 
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ตัวอย่างที ่2 จงพิจารณาการปัดเศษต่อไปน้ี 
1)  ตอ้งการปัดเศษ  4,652  เป็นจ านวนเตม็สิบ 

4,652   
ใหพ้ิจารณาปัดเศษในหลกัหน่วย จะไดค้  าตอบ  4,650 

(2 < 5 จึงปัดทิ้ง) 
2)  ตอ้งการปัดเศษ  4,652  เป็นจ านวนเตม็ร้อย 

4,652   
ใหพ้ิจารณาปัดเศษในหลกัสิบ จะไดค้  าตอบ  4,700 

(เท่ากบั 5 พอดี ปัด 6ข้ึนเป็น 7) 
3)  ตอ้งการปัดเศษ  4,652  เป็นจ านวนเตม็พนั 

4,652   
ใหพ้ิจารณาปัดเศษในหลกัร้อย จะไดค้  าตอบ  5,000 

(6 > 5 จึงปัด 4 ข้ึนเป็น 5) 
 

 
 
 

 ปัดเศษของ
จ านวนเต็มสิบ 

 ปัดเศษของ
จ านวนเต็มร้อย 

 ปัดเศษของ
จ านวนเต็มพนั 

43 40 379 400 1,024 1,000 
1)  23  1)  147  1)  1,135  
2)  32  2)  281  2)  2,957  
3)  56  3)  672  3)  4,085  
4)  75  4)  605  4)  5,642  
5)  89  5)  799  5)  6,413  

 
 
 
 
 

ลองท าดูซิ 
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ตัวอย่างที ่3 จงพิจารณาการปัดเศษจากตารางต่อไปน้ี 
ตารางแสดงเน้ือท่ีป่าสงวนแห่งชาติของประเทศไทยเป็นรายภาคในปี พ.ศ.2539 

 

ภาค เนือ้ที ่(ไร่) 
เนือ้ทีเ่มื่อปัดเศษให้เป็นจ านวนเต็มทีใ่กล้เคียงทีสุ่ด 

จ านวนเต็ม
ล้าน 

จ านวนเต็ม
แสน 

จ านวนเต็ม
หมื่น 

จ านวนเต็ม
พนั 

เหนือ 
กลางและตะวนัออก 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ใต ้

62,711,437 
29,229,112 
34,420,115 
17,614,465 

63,000,000 
…………... 
34,000,000 
…………... 

…………... 
29,200,000 
…………... 
17,600,000 

62,710,000 
…………... 
34,420,000 
…………... 

…………... 
29,229,000 
…………... 
17,614,000 

ท่ีมา : กรมป่าไม ้“ฝ่ายจดัการป่าสงวนแห่งชาติ” 2539 
 

จากขอ้มูลในตาราง  ค่าประมาณท่ีสรุปขอ้มูลในภาพรวมเพื่อให้ ง่ายต่อการดูและน าไปใช ้
เป็นดงัน้ี 

ภาคเหนือ  มีเน้ือท่ีป่าสงวน ประมาณ 63 ลา้นไร่ 
ภาคกลางและตะวนัออก มีเน้ือท่ีป่าสงวน ประมาณ        ………… ลา้นไร่ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเน้ือท่ีป่าสงวน ประมาณ        ………… ลา้นไร่ 
ภาคใต ้  มีเน้ือท่ีป่าสงวน ประมาณ        ………… ลา้นไร่ 

 

การปัดเศษเมือ่ปริมาณเป็นทศนิยม 
 

การปัดเศษเม่ือปริมาณเป็นทศนิยม ใชห้ลกัการท านองเดียวกบัการปัดเศษจ านวนเตม็ ดงัน้ี 
1.  การปัดเศษให้เป็นจ านวนเต็ม 

ใหพ้ิจารณาทศนิยมต าแหน่งท่ีหน่ึงวา่จะปัดข้ึนหรือตดัทิ้งดงัน้ี 
21.785      22 

7  มากกวา่  5  ปัดข้ึนไป  1 
21.512      22 

5  เท่ากบั  5  พอดี ปัดข้ึนไป  1 
21.459      21 

4  นอ้ยกวา่  5  ตดัทิ้ง 
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2.  การปัดเศษให้เป็นทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง 
ใหพ้ิจารณาทศนิยมต าแหน่งท่ีสองวา่จะปัดข้ึนหรือตดัทิ้งดงัน้ี 

21.785      21.8 
8  มากกวา่  5  ปัดข้ึนไป  0.1 

21.512      21.5 
1  นอ้ยกวา่  5  ตดัทิ้ง 

21.459      21.5 
5  เท่ากบั  5  พอดี ปัดข้ึนไป  0.1 

 

3.  การปัดเศษให้เป็นทศนิยมสองต าแหน่ง 
ใหพ้ิจารณาทศนิยมต าแหน่งท่ีสามวา่จะปัดข้ึนหรือตดัทิ้งดงัน้ี 

21.785      21.79 
5  เท่ากบั  5  พอดี ปัดข้ึนไป  0.01 

21.512      21.51 
2  นอ้ยกวา่  5  ตดัทิ้ง 

21.459      21.46 
9  มากกวา่  5  ปัดข้ึนไป  0.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เราไม่ใชก้ารปัดเศษกบัตวัเลขท่ีไม่ไดแ้สดงปริมาณ กล่าวคือการปัดเศษ
จะใชก้บัตวัเลขท่ีแสดงปริมาณเท่ านั้น ส่วนตวัเลขท่ีแสดงล าดบัท่ีหรือแสดงความ
เฉพาะเจาะจง เช่น หมายเลขโทรศพัท์  บา้นเลขท่ี เลขประจ าตวันกัเรียน  วนัท่ี 
รหสัไปรษณีย ์ตวัเลขเหล่าน้ีไม่สามารถใชก้ารปัดเศษเพื่อบอกค่าโดยประมาณได ้

2.  เราไม่ใชก้ารปัดเศษมากกวา่หน่ึงคร้ังกบัจ านวนเดียวกนั กล่าวคือการปัด
เศษของจ านวนใดจ านวนหน่ึง ปัดเศษไดค้ร้ังเดีย วเท่านั้น เช่น เราไม่ปัดเศษ 3.449 
เป็น 3.45 แลว้ปัดเศษ 3.45 อีกคร้ังหน่ึงใหเ้ป็น 3.5 
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1. ใหน้กัเรียนเลือกจ านวนทางขวามือ ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงท่ีสุดกบัจ านวนท่ีก าหนดใหท้างซา้ยมือ  
แลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่ง 






60

1) 66 .......................
70

 





700

6) 740 ...........................
800

 

 






950

2) 954 ....................
960

 





16.38

7) 16.3851 ....................
16.39

 

 






6,700

3) 6,783 .................
6,800

 





27.04

8) 27.0439 ...................
27.05

 

 






900

4) 954 ....................
1,000

 





64.44

9) 64.4449 ...................
64.45

 

 






4.64

5) 4.6498 ...............
4.65

 





0.8

10) 0.8459 ....................
0.9

 

 

2. ใหน้กัเรียนเติมจ านวนในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง 
 

จ านวนที่
ก าหนด 

ปัดเศษให้เป็นจ านวนทีใ่กล้เคียงกบัจ านวนเต็ม 

สิบ ร้อย พนั หมื่น 

35,746 35,750 35,700 36,000 40,000 
1)  23,457     
2)  543,281     
3)  987,643     
4)  3,414,530     
5)  6,572,009     
6)  7,009,900     
7)  14,215,456     
8)  27,098,854     
9)  28,402,716     
10) 98,765,079     

กจิกรรมที ่6.2 : ทกัษะการให้เหตุผล ส่ือความหมาย และการน าเสนอ 
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3. ใหน้กัเรียนเติมจ านวนในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง 
 

จ านวน 
ปัดเศษให้เป็นจ านวนทีใ่กล้เคียงมากทีสุ่ด 

จ านวนเต็ม 
ทศนิยม 1 
ต าแหน่ง 

ทศนิยม 2 
ต าแหน่ง 

ทศนิยม 3 
ต าแหน่ง 

21.70070 22 21.7 21.70 21.701 
1)  0.4695     
2)  0.87653     
3)  9.8751     
4)  16.4548     
5)  26.2386     
6)  156.0345     
7)  234.5697     
8)  265.7234     
9)  1899.5687     
10) 2444.0987     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคลด็ (ไม่) ลบัของการเรียนวชิาคณติศาสตร์ 
“ตาดู หูฟัง มือเขียน สมองคิด ปากถาม” 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ : นกัเรียนสามารถ 
1. ประมาณค่าหาผลลพัธ์ได ้
2. เลือกใชว้ธีิการประมาณค่าท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ได ้
3. น าการประมาณค่ามาใชใ้นเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. ใชก้ารประมาณค่าตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบได ้
ด้านทกัษะ / กระบวนการ : นกัเรียนมีความสามารถใน 
1. การอธิบายขั้นตอนในการประมาณค่าหาผลลพัธ์ไดถู้กตอ้ง 
2. การคิดค านวณ 
3. การแกปั้ญหา 
4. การใหเ้หตุผล 
5. การส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอ 
6. การเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ได ้
7. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ด้านคุณลกัษณะ : ปลูกฝังใหน้กัเรียน 
1. มีความรับผดิชอบ 
2. มีความสนใจใฝ่รู้ 
3. มีความรอบคอบ มีระเบียบวนิยั 
4. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

5. มีวจิารณญาณและท างานอยา่งเป็นระบบ 

6. ตระหนกัในคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ 

 

66..33  การการประมาณค่าประมาณค่า  

MATH 

  
 Series 
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การประมาณค่า 
 

การประมาณค่าโดยการปัดเศษ 
 

การประมาณค่าท าไดโ้ดยประมา ณจ านวนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น าค่าท่ีไดม้าค านวณหา
ผลลพัธ์ การปัดเศษเป็นวธีิหน่ึงท่ีใชป้ระมาณจ านวนต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดจ้  านวนท่ีใกลเ้คียงและสะดวกใน
การค านวณ เราจึงใชก้ารปัดเศษในการประมาณค่าผลบวก ผลลบ ผลคูณหรือผลหารได ้ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 
 

ตัวอย่างที ่1 จงหาค่าประมาณของ 56.7 + 42.1 + 38.8 + 69.6 
วธีิท า  ปัดเศษ  54.7  เป็น  60 

ปัดเศษ  42.1  เป็น  40 
ปัดเศษ  38.8  เป็น  40 
ปัดเศษ  65.6  เป็น  70 
เน่ืองจาก   60 + 40 + 40 + 70 = 210 
ดงันั้น 56.7 + 42.1 + 38.8 + 69.6   210 
ตอบ ประมาณ  210 

 

ตัวอย่างที ่2 จงหาค่าประมาณของ 98  49 
วธีิท า  ปัดเศษ  98  เป็น  100 

ปัดเศษ  48  เป็น  50 
เน่ืองจาก   100  50 = 5,000 
ดงันั้น 98  49   5,000 
ตอบ ประมาณ  5,000 
 

ตัวอย่างที ่3 จงหาค่าประมาณของ 113 ÷ 21 
วธีิท า  ปัดเศษ  113  เป็น  100 

ปัดเศษ  21   เป็น  20 
เน่ืองจาก   100 ÷ 20 = 5 
ดงันั้น   113 ÷ 21   5 
ตอบ ประมาณ  5 
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ตัวอย่างที ่4 ในการท าเกษตรกรรมแบบไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชด าริ  ใหแ้บ่งพื้นท่ี

ประมาณ 3
10

 ของพื้นท่ีทั้งหมด ส าหรับขดุสระน ้าไวใ้ชแ้ละเล้ียงปลา พอ่ของสุชาดา

มีพื้นท่ี 47 ไร่ ถา้ตอ้งการท าเกษตรกรรมแบบไร่นาสวนผสม เขาจะตอ้งแบ่งพื้นท่ี ไว้
ขดุสระน ้าประมาณก่ีไร่ 

วธีิท า  พอ่ของสุชาดามีพื้นท่ี 47 ไร่ ประมาณเป็น 50 ไร่ 

พื้นท่ีขดุสระน ้าประมาณ 3
10

 ของพื้นท่ีทั้งหมด 

ดงันั้น เขาตอ้งแบ่งพื้นท่ีไวข้ดุสระประมาณ  3 ×50 = 1510   ไร่ 

ตอบ ประมาณ  15   ไร่ 
 

 
 

1. จงใชก้ารประมาณค่าโดยการปัดเศษหาผลลพัธ์ต่อไปน้ี 
1)   (68 43) - 38  
วธีิท า ปัดเศษ 68   เป็น  ………………… 

ปัดเศษ   43   เป็น  ………………… 
ปัดเศษ   38   เป็น  ………………… 
เน่ืองจาก   ……………………………………=………………… 
ดังน้ัน (68 43) - 38      …………… 

2)  6.72 – 5.9 + 3.14  
วธีิท า ปัดเศษ   6.72   เป็น  ………………… 

ปัดเศษ   5.9     เป็น  ………………… 
ปัดเศษ   3.14    เป็น  ………………… 
เน่ืองจาก   ……………………………………=………………… 
ดังน้ัน 6.72 – 5.9 + 3.14     …………… 

3)  1438 + 2368 + 5442 
วธีิท า ปัดเศษ   1438   เป็น  ………………… 

ปัดเศษ   2368   เป็น  ………………… 
ปัดเศษ   5442   เป็น  ………………… 
เน่ืองจาก   ……………………………………=………………… 
ดังน้ัน 1438 + 2368 + 5442      …………… 

กจิกรรมที ่6.3 : ทกัษะการให้เหตุผล ส่ือความหมาย และการน าเสนอ 
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4)   (5570 ÷ 672) (2113 ÷ 7)  
วธีิท า ปัดเศษ   5570 เป็น  ………………… 

ปัดเศษ   672 เป็น  ………………… 
ปัดเศษ   2113 เป็น  ………………… 
ปัดเศษ   7 เป็น  ………………… 
เน่ืองจาก   ……………………………………=………………… 
ดังน้ัน (5570 ÷ 672) (2113 ÷ 7)      …………… 

 

2. โดยปกติหวัใจของมนุษยจ์ะเตน้นาทีละ 72 คร้ัง จงหาวา่ ในเวลา 1 ชัว่โมง หวัใจของมนุษย์
เตน้ประมาณก่ีคร้ัง 
วธีิท า ปกติหวัใจของมนุษยจ์ะเตน้นาทีละ 72 คร้ัง  ประมาณเป็น…………………คร้ัง 

ในเวลา 1 ชัว่โมง มี…………………นาที 
ดังน้ัน ในเวลา 1 ชัว่โมง หวัใจของมนุษยเ์ตน้ประมาณ 

70×60 =…………………คร้ัง 
 

3. ร้านคา้ตั้งราคาขายผา้ไวเ้มตรละ 219  บาท เม่ือซ้ือครบ 3 เมตร จะแถมใหอี้ก 1 เมตร ล าปาง 
ตอ้งการใชผ้า้ทั้งหมด 5 เมตร อยากทราบวา่ ล าปางตอ้งเตรียมเงินไปจ่ายค่าผา้ประมาณก่ีบาท 
วธีิท า ร้านคา้ตั้งราคาขายผา้ไวเ้มตรละ  219  บาท  ประมาณเป็น…………………บาท 

ซ้ือ 3 เมตร เป็นเงินประมาณ…………………บาท 
เม่ือซ้ือครบ 3 เมตร จะแถมใหอี้ก 1 เมตร 
ดังน้ัน ล าปางซ้ือผา้ 4 เมตร แรก ราคาประมาณ…………………บาท 
ซ้ือผา้เพิ่มอีก 1  เมตร ราคา ประมาณ…………………บาท 
ดังน้ัน ล าปางตอ้งเตรียมเงินไปจ่ายค่าผา้ประมาณ…………………บาท 
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การน าการประมาณค่าไปใช้ 
 

การน าการประมาณค่าไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ วา่ ค่าท่ีประมาณไดต้อ้งสามารถน าได้
ใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมแต่ละสถานการณ์ ไม่ท าใหเ้กิดการเขา้ใจผดิ หรือการตดัสินใจผดิ พลาด
จนเกิดความเสียหาย การประมาณค่าในบางสถานการณ์อาจจะใชก้ารปัดเศษ และแต่ละสถานการณ์
อาจใชก้ารปัดเศษท่ีมีความละเอียด แตกต่างกนัออกไป บางสถานการณ์ไม่สามารใชก้ารปัดเศษในการ
ประมาณค่าได ้แต่ใชค้่าประมาณท่ีเหมาะสม สะดวกรวดเร็วในการค านวณ บางสถานการณ์ไม่ควรใช้
การประมาณค่า ตอ้งใชค้่าท่ีแทจ้ริง 

ตวัอยา่งการโจทยปั์ญหาการประมาณค่าดงัน้ี 
ตัวอย่างที ่5 ประธานมูลนิธิตอ้งการทราบวา่ถา้น าเงินจ านวน 6,245,300 บาท ไปฝากธนาคารซ่ึง

จ่ายดอกเบ้ียใหร้้อยละ 3.25 ต่อปี จะมีดอกเบ้ียพอท่ีจะจ่ายเป็นทุนการศึกษาใหแ้ก่
นกัเรียนจ านวน 100 ทุน ทุนละ 1,500 บาท หรือไม ่

วธีิท า  เงินฝากจ านวน 6,245,300 บาท ปัดเศษเป็น 6,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี ปัดเศษเป็น ร้อยละ 3  

จะไดด้อกเบ้ียประมาณ  36,000,000× = 180,000100   บาท 

ทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนเป็นเงิน100×1,500 = 150,000  บาท 
ดงันั้น  จะมีดอกเบ้ียเพียงพอท่ีจะจ่ายเป็นทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียน 
ตอบ จะมีดอกเบ้ียเพียงพอท่ีจะจ่ายเป็นทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียน 

 

จากตวัอยา่งท่ี 1 สังเกตวา่ในการปัดเศษในการประมาณค่าดอกเบ้ียท่ี จะได ้เ พื่อน ามา
เปรียบเทียบกบัจ านวนเงินท่ีตอ้งการจ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่ นกัเรียน สามารถตอบค าถามไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งโดยไม่ตอ้งใชค้่าท่ีแทจ้ริง 
 

ตัวอย่างที ่6 ร้านคา้ขายวสัดุก่อสร้างตอ้งการอิฐ 20000 กอ้น ใหก้บัลูกคา้โดยใชร้ถบรรทุกซ่ึง
สามารถบรรทุกไดเ้ท่ียวละ 5150 กอ้น อยากทราบวา่จะตอ้งใชร้ถบรรทุกอิฐคร้ังน้ีก่ี
เท่ียว 

วธีิท า  จ านวนอิฐ  20, 000 กอ้น  
รถบรรทุกไดเ้ท่ียวละ 5,150 กอ้น คิดเป็นอิฐประมาณ 5,000 กอ้น 
ดงันั้น  จะตอ้งใชร้ถบรรทุก อิฐ  4 เท่ียว 
ตอบ 4 เท่ียว 
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จากตวัอยา่งท่ี 2 การประมาณใหร้ถบรรทุกไดจ้ากเท่ียวละ 5,150 กอ้น เป็น5,000 กอ้น  เม่ือ
น าไปค านวณจะได ้4 เท่ียว แต่ถา้ค านวณจากเท่ียวละ 5150 กอ้น จะได ้3 เท่ียว กวา่ ๆ ซ่ึงจะไดค้  าตอบ
เป็น 4 เท่ียวเช่นกนั 
ตัวอย่างที ่7 พอ่คา้ตอ้งการทราบวา่ซ้ือทุเรียนมา 537 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 12 บาท ถา้ขาย 

กิโลกรัมละ 20 บาท จะไดก้ าไรประมาณก่ีบาท 
วธีิท า  น ้าหนกัทุเรียนท่ีซ้ือมา 537 กิโลกรัม ประมาณน ้าหนกัเป็น 540 กิโลกรัม 

ซ้ือมากิโลกรัมละ 12 บาท เป็นเงินประมาณ 540  12 = 6,480 บาท 
น ้าหนกัทุเรียนท่ีขาย 537 กิโลกรัม ประมาณน ้าหนกัเป็น 500 กิโลกรัม 
ถา้ขายกิโลกรัมละ 20 บาท จะไดเ้งินประมาณ 500  20 = 10,000 บาท 
ดงันั้น พอ่คา้จะมีก าไรจากการขายประมาณ 10,000 – 6,480 = 3,250 บาท 
ตอบ ประมาณ 3,250 บาท 

 

จากตวัอยา่งท่ี 3 สังเกตวา่ การค านวณราคาทุนท่ีใชเ้ป็นค่าประมาณ 537 เน่ืองจากการคิดราคา
ทุน จ าเป็นตอ้งคิดใหล้ะเอียดเพื่อป้องกนัการขาดทุน แต่ในการค านวณราคาขายใช ้ 500 เป็น
ค่าประมาณ 537 เน่ืองจากเม่ือเวลาผา่นไป ทุเรียนมีน ้าหนกัลดลงและอาจเกิดความเสียหายบา้ง 
 

ตัวอย่างที ่8 เส้นผา่นศูนยก์ลางดวงอาทิตยย์าวประมาณ 109 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางของโลก  
ซ่ึงยาวประมาณ 12,638.8 กิโลเมตร อยากทราบวา่เส้นผา่นศูนยก์ลางของดวงอาทิตย์
ยาวประมาณก่ีเมตร 

วธีิท า  เส้นผา่นศูนยก์ลางของโลกยาว 12,638.8 กิโลเมตร 
ประมาณเป็น 12,600 กิโลเมตร 
เส้นผา่นศูนยก์ลางดวงอาทิตยย์าวประมาณ 109 เท่า ประมาณเป็น 110 เท่า 
ดงันั้น เส้นผา่นศูนยก์ลางของดวงอาทิตยย์าวประมาณ 12,600  110 

=  1,386,000  กิโลเมตร 
ตอบ ประมาณ  1,386,000  กิโลเมตร 

 

จากตวัอยา่งท่ี 4 สังเกตวา่ไม่ควรปัด 109 เท่าเป็น 100 เท่า ถึงแมจ้ะท าใหก้ารค านวณนั้นง่าย 
แต่วา่จะท าใหไ้ดค้  าตอบท่ีคลาดเคล่ือนไปถึง 9 เท่าของ 12,600 กิโลเมตร ซ่ึงคิดเป็นระยะทาง 113,400 
กิโลเมตร เม่ือ เทียบกบัการปัด 109 เท่าเป็น 110 เท่า จะคลาดเคล่ือนเพียง 1 เท่าของ 12,600 กิโลเมตร
เท่านั้น และไม่คว รปัด 12,638 .8 กิโลเมตร ข้ึนเป็น 13 ,000 กิโลเมตร เพราะจะท าใหค้  าตอบท่ีได้
คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน 
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ตัวอย่างที ่9 ฉนัตอ้งการผา้ 19.25 เมตร ราคาผา้เมตรละ 43 บาท อยากทราบวา่ ฉนัควรจะเตรียม
เงินไปซ้ือผา้ประมาณก่ีบาท 

วธีิท า  ตอ้งการใชผ้า้ 19.25 เมตร ประมาณผา้เป็น 20 เมตร 
ราคาผา้เมตรละ 43 บาท ประมาณเป็นราคาเมตรละ 45 บาท 
ดงันั้น ควรเตรียมเงินไปซ้ือผา้ประมาณ 20 45 = 900  บาท 
ตอบ ประมาณ 900 บาท 

 

จากตวัอยา่งท่ี 5 สังเกตวา่ การประมาณจ านวนผา้และราคาของผา้ไม่ควรใชห้ลกัการปัดเศษ 
เพราะถา้ปัดเศษจ านวนผา้ทิ้งหรือปัดเศษราคาผา้ลง อาจท าใหเ้ตรียมเงินไปไม่พอท่ีจะซ้ือผา้ 
 

ตัวอย่างที ่10 ยพุาลงทุนท าขนมทองมว้นโดยซ้ือแป้งมนั 36 บาท มะพร้าว 21 บาท ไข่ไก่ 14 บาท 
และน ้าตาลมะพร้าว 28 บาท ท าขนมไดท้ั้งหมด 138 ช้ิน น ามาจดัใส่ถุง ถุงละ 10 ช้ิน 
ถา้ตอ้งการก าไรจากการขายขน มคร้ังน้ีประมาณ 150 บาท ยพุาควรตั้งราคาขาย
ทองมว้นถุงละก่ีบาท 

วธีิท า  ประมาณจ านวน 36, 21, 14 และ 28 เป็น 40, 20, 20 และ 30 ตามล าดบั 
จะไดร้าคาทุนประมาณ 40 + 20 + 20 + 30 = 110  บาท 
ตอ้งการก าไรประมาณ 150 บาท  จึงควรขายไดเ้งิน 110 + 150 = 260 บาท 
ขนม 138 ช้ิน ประมาณ 140 ช้ิน น าขนมใส่ถุง ถุงละ 10 ช้ิน 
จะได ้จ านวนถุงขนมประมาณ 140 10 = 14   บาท 
ดงันั้น ยพุาควรขายขนมถุงละ 260 14 19    บาท 
ตอบ 19 บาท 

 

จากตวัอยา่งท่ี 6 ใหน้กัเรียนสังเกตวา่ การประมาณค่าไข่ไก่ 14 บาท เป็น 20 บาท นั้นไม่ไดใ้ช้
หลกัการปัดเศษ เพราะคิดค านวณไดง่้ายและเผือ่ตน้ทุนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไว ้เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ และ
ค่าแรงงาน ส าหรับจ านวนขนม 138 ช้ิน ไดใ้ชค้่าประมาณเป็น 130 ช้ิน ไม่ใชห้ลกัการปัดเศษเช่นกนั
เพราะจ านวนขนมท่ีเหลือ 8 ช้ิน ไม่พอท่ีจะบรรจุถุงไดอี้ก 1 ถุง 
 

บางสถานการณ์ไม่ควรใชก้ารประมาณค่า แต่ควรใชค้่าท่ีแทจ้ริง เช่น  การจ่ายยาใหก้บัผูป่้วย
ไม่ควรใชก้ารประมาณค่าเพราะถา้จ่ายยาใหม้ากหรือนอ้ยเกินไปอาจเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวติได ้รวมทั้ง
ใหน้กัเรียนสรุปใหไ้ดว้า่ในการประมาณค่าโดยการปัดเศษนั้นบางสถานการณ์ก็ไม่ไดใ้ชห้ ลกัการปัด
เศษ ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมดว้ย 
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ในการประมาณค่า จ  านวนท่ีน ามาค านวณอาจอยูใ่นรูปของเศษส่วน ซ่ึงสามารถเปล่ียนให้
เป็นทศนิยม แลว้ใชก้ารปัดเศษหาค่าประมาณท่ีตอ้งการได ้แต่การท าเช่นน้ีจะท าใหข้ั้นตอนในการคิด
เพิ่มข้ึนและอาจท าไดไ้ม่สะดวก เน่ืองจากการเปล่ียนเศษส่วนใหอ้ยูใ่นรูปทศนิยมตอ้งอาศยัการหาร 

ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดความสะดวก จึงอาจหาค่าประมาณของเศษส่วนมาใชใ้นการค านวณโดย
เปรียบเทียบจ านวนท่ีเป็นตวัเศษกบัจ านวนท่ีเป็นตวัส่วน ดงัน้ี 

1. ถา้ตวัเศษใกลเ้คียงกบัตวัส่วน ใหป้ระมาณเศษส่วนเป็น 1 เช่น 57
61  ประมาณเป็น 1 

2. ถา้ตวัเศษใกลเ้คียงกบัคร่ึงหน่ึงของตวัส่วน ใหป้ระมาณเศษส่วนเป็น 1
2  เช่น 52

100  

ประมาณเป็น 1
2  

3. ถา้ตวัเศษนอ้ยกวา่ตวัส่วนมาก ๆ ใหป้ระมาณเศษส่วนเป็น 0 เช่น 15
352  ประมาณเป็น 0 

4. กรณีท่ีตอ้งการใหมี้ความละเอียดอาจใชเ้ศษส่วนอ่ืนท่ีมีค่าใกลเ้คียงและสะดวกต่อการ

ค านวณ เช่น 78
101  ซ่ึงใกลเ้คียงกบั 75

100  จึงประมาณเป็น 3
4  

5. กรณีท่ีตอ้งการประมาณจ า นวนคละใหเ้ป็นจ านวนเตม็ อาจใชห้ลกัการปัดเศษโดย

พิจารณาเฉพาะส่วนท่ีเป็นเศษส่วน ถา้เศษส่วนท่ีนอ้ยกวา่ 1
2  ใหปั้ดทิ้ง ถา้เป็นเศษส่วนท่ี

มากกวา่หรือเท่ากบั 1
2  ใหปั้ดเศษส่วนข้ึนเป็น 1 เช่น 

4 1
7  ปัดเป็นจ านวนเตม็ได ้ 4 

15 1
2  ปัดเป็นจ านวนเตม็ได ้ 16 

8 6
7  ปัดเป็นจ านวนเตม็ได ้ 9 

 

ตัวอย่างที ่11 จงประมาณค่าของ  19
36  – 1

12   

วธีิท า  19
36  ประมาณเป็น  1

2  

1
12  ประมาณเป็น  0 

จะได ้ 19
36  – 1

12    1
2  – 0 = 1

2  

ดงันั้น 19
36  – 1

12    1
2  

ตอบ ประมาณ  1
2  
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1. สมศรีตอ้งการขายท่ีดินขนาด 4 ไร่ 80 ตารางวา  ในราคาตารางวาละ 300,000 บาท และเสีย
ค่า นายหนา้ร้อยละ 2.5 ของราคาขา ย อยากทราบวา่สมศรีจะตอ้งจ่ายเงินเป็นค่านายหนา้
ประมาณก่ีบาท (1 ไร่ มี 400  ตารางวา  ) 
วธีิท า สมศรีตอ้งการขายท่ีดินขนาด 4 ไร่ 80 ตารางวา  ปัดเศษ เป็น…………………ไร่ 

ขายท่ีดินราคาไร่ละ 300,000 บาท 
สมศรีขายท่ีดินไดเ้งินทั้งหมดประมาณ…………………บาท 
สมศรีตอ้งเสียค่านายหนา้ร้อยละ 2.5  ของราคาขาย 
ดังน้ัน สมศรีจะตอ้งเสียค่านายหนา้ประมาณ…………………บาท 

 

2. สินคา้ชนิดหน่ึงมีสองราคา ตามขนาด คือ น ้าหนกั 4 กิโลกรัม ราคา 60 บาท และน ้าหนกั 6 
กิโลกรัม ราคา 92 บาท จงใชก้ารประมาณค่าตรวจสอบวา่ ควรซ้ือสินคา้ขนาดใดจึงจะได้
ราคาท่ีถูกกวา่ 
วธีิท า สินคา้ขนาด น ้าหนกั 4 กิโลกรัม ราคา 60 บาท 

เฉล่ียแลว้ กิโลกรัมละ……………………………………บาท 
สินคา้ขนาด น ้าหนกั 6 กิโลกรัม ราคา 92 บาท  ประมาณราคาเป็น……………บาท 
เฉล่ียแลว้ราคากิโลกรัมละ……………………………………บาท 
ดงันั้น………………………………………………………………………… 

 

3. ทองแทต้อ้งการซ้ือของสามช้ิน ช้ิน แรกราคา 525 บาท ช้ินท่ีสองราคา 443 บาท และช้ินท่ี
สามราคา 616 บาท และทองแทมี้เงินอยู ่ 1,500  บาท นกัเรียนคิดวา่ทองแทมี้เงินพอท่ีจะซ้ือ
ของครบทั้งสามช้ินหรือไม่ เพราะเหตุใด 
วธีิท า  ช้ินแรกราคา 525 บาท      ประมาณเป็น…………………บาท 

ช้ินท่ีสองราคา 443 บาท   ประมาณเป็น…………………บาท 
ช้ินท่ีสามราคา 616 บาท  ประมาณเป็น…………………บาท 
จะได ้ ของ 3 ช้ิน ราคารวมกนัประมาณ……………………………………บาท 
ดงันั้น……………………………………………………………………………… 
 
 
 

กจิกรรมที ่6.4 : ทกัษะการให้เหตุผล ส่ือความหมาย และการน าเสนอ 



 
90                                                                              ส่ือเสริมสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์พืน้ฐาน ม.1 
 

ครูครรชิต แซ่โฮ่ โรงเรียนจนัทร์ประภสัสร์อนุสรณ์ สพม.เขต 15 

4. ในปี พ . ศ. 2546 กฎหมายก าหนดใหร้ถบรรทุกแต่ละคนับรรทุกสินคา้แลว้มีน ้าหนกัไม่เกิน 
21 ตนั อยากทราบวา่ รถบรรทุ กท่ีมีน ้าหนกั 9.165 ตนั จะสามารถบรรทุกสินคา้ท่ีมีน ้าหนกั
ไดไ้ม่เกินก่ีกิโลกรัม (1 ตนั เท่ากบั 1,000 กิโลกรัม) 
วธีิท า กฎหมายก าหนดใหร้ถบรรทุกแต่ละคนับรรทุกสินคา้แลว้มีน ้าหนกัไม่เกิน 21 ตนั 

รถบรรทุกท่ีมีน ้าหนกั  9.165 ตนั  ปัดเศษเป็น…………………ตนั 
จะสามารถบรรทุกสินคา้ท่ีมีน ้าหนกัไดไ้ม่เกิน…………………ตนั 
หรือ ประมาณ……………………………………กิโลกรัม 

 

5. จงปัดเศษจ านวนต่อไปน้ีใหเ้ป็นเศษส่วนหรือจ านวนเตม็ท่ีใกลเ้คียง 

1)  27
30   ประมาณเป็น………………… 

2)  85
180   ประมาณเป็น………………… 

3)  15
215   ประมาณเป็น………………… 

4)  7 32
35   ประมาณเป็น………………… 

5)  15 9
20  ประมาณเป็น………………… 

6)  19 1
2   ประมาณเป็น………………… 

6. จงประมาณค่าผลลพัธ์ต่อไปน้ี 

1)  7 7
9  + 12 2

7  – 8 3
4   

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

2)  3 3
10   2 4

5   3 1
3   

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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3)  (7 1
3  + 6 4

5 ) – (8 15
16  – 6 3

4 ) 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

4)  (16 3
8 1 2

3 )4 1
2  

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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ลองท ากจิกรรมดู แล้วคุณจะรู้ 
 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

ชวนคดิคณิตศาสตร์ชวนคดิคณิตศาสตร์  

สนุกกบัการประมาณค่า 

ถา้นกัเรียนมีเงินหน่ึงพนัลา้นบาทและใชไ้ปวนิาทีละ 1 บาท จะใชไ้ดน้านประมาณก่ีปี 
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การเรียนรู้ของเด็กจะเร่ิมในทนัทีท่ีเด็กเกิดมิไดเ้ร่ิมเรียนรู้เม่ือไปโรงเรียน  กระบวนการเรียนรู้
เป็นกระบวนการต่อเน่ืองเร่ิมท่ีบา้นเรียน รู้จากประสบการณ์ จากการพดูคุยกบั พอ่แม่พี่นอ้ง จากเพื่อน 
และจากบุคคลอ่ืน รอบ ๆ ตวั พอ่แม่มีอิทธิพลต่อพฒันาการทางการเรียนรู้ของลูกเป็นอยา่งมาก  เจตคติ
และความสนใจของพอ่แม่จะมีอิทธิพลต่อเจตคติและความสนใจต่อการเรียนรู้ของลูกดว้ย 

ในฐานะพอ่แม่ท่านมีโอกาสอยา่งมากท่ีจะช่วยพฒันาบ่มเพาะทกัษะทางคณิตศาสตร์  ใหแ้ก่
ลูกตั้งแต่เขายงัไม่เขา้โรงเรียน 

ส่ิงง่าย ๆ ท่ีท่านควรจะเร่ิมตน้ฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ของลูกคือการ คา ดคะเน หรือการเดา
อยา่งมีเหตุผล หรือภาษาทางคณิตศาสตร์เรียกวา่ การประมาณค่า  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งใชใ้น
ชีวติประจ าวนั ไม่วา่ในการไปจบัจ่ายซ้ือของ  การเดินทาง การหุงหาอาหาร ท าความสะอาดบา้น การ
กิน อยูห่ลบันอน การประกอบอาชีพ  ฯลฯเรียกไดว้า่การประมาณค่า จะมีส่วนเข้ ามา เก่ียวขอ้งในทุก
ยา่งกา้วของชีวติในฐานะผูใ้หญ่เราอาจใชก้ารประมาณค่าสูง ถึง 80 เปอร์เซ็นตแ์ทนการคิดค านวณท่ี
ตอ้งคิดอยา่งถูกตอ้งดว้ยวธีิค านวณ หรือดว้ยเคร่ืองคิดเลข 

เม่ือการประมาณค่าเป็นส่ิงจ าเป็นต่อชีวติ ท่านจะช่วยลูกของท่านให้  มีทกัษะดา้นน้ีได้
อยา่งไรแมว้่ าโรงเรียนจะสอนเร่ืองน้ี แต่ท่านสามารถเร่ิม  ตน้ไดท่ี้บา้นก่อนลูกเขา้โรงเรียน เม่ือใดก็
ตามท่ีสถานการณ์อ านวยท่านสามารถ เร่ิมไดท้นัที เช่น บนโตะ๊อาหาร การไปซ้ือของ เป็นตน้ 
 

ได้มกีารศึกษาค้นคว้าหลายเร่ืองเกีย่วกบัเร่ืองเด็กและการประมาณค่าพอสรุปได้ดังนี ้
 

- ถา้ไม่มีการสอนและฝึกอบรมในเร่ืองน้ีเม่ือถูกก าหนดใหท้ าการประมาณค่าเด็กจะท าไม่ได้  
หรือไดไ้ม่ดี 

- ในชีวติประจ าวนัจะตอ้งกระตุน้เด็กอยูเ่สมอใหเ้ห็นประโยชน์ของการประมาณค่า 
- การสอนและฝึกปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ าเด็กจะสามารถประมาณค่าไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
- เด็กจะสนุกกบัการประม าณค่าเม่ือเขา ตระหนกัถึงความส าคญั และไดเ้รียนรู้  เทคนิคของ

การประมาณค่า 
ในหอ้งเรียนนั้นเวลาส่วนใหญ่จะใชไ้ปในการค านวณค าตอบท่ีถูกตอ้งเท่านั้น  ไม่มีการ

ค านวณค าตอบท่ีใกลเ้คียง ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีพอ่แม่มีส่วนช่วยเติมเตม็ได ้ในชีวติจริงเราใชก้ารประมาณ

ชวนคดิคณิตศาสตร์ชวนคดิคณิตศาสตร์  

เสริมความรู้ สู่นักเรียน 

การประมาณค่า 
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ค่ามากกวา่การหาค่าท่ีถูกตอ้งดงักล่าวแลว้ ขา้งตน้ พอ่แม่จึงควรเสริมแรงดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบั
การเดา การคาดคะเน อยา่งสมเหตุผลควบคู่ไปกบัการค านวณค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

ก่อนท่ีเด็กจะนบัเป็นเขาสามารถท่ีจะคาดคะเน หรือประมาณค่าไดแ้ลว้จากการท่ีเขาเล่น  เช่น 
การตกัทรายใส่กระป๋อง  หรือการกระโดดขา้ม ส่ิงกีดขวาง  การหยบิดินสอสีใส่กล่องเป็นตน้  เม่ือเขา
เติบโตข้ึนเขาก็จะสามารถประมาณค่าจ านวนของส่ิงต่าง ๆ  ในโลกไดอ้ยา่งใกลเ้คียง  พอ่แม่สามารถ
ช่วยลูกใหเ้ป็นนกัประมาณค่าท่ีดีไดโ้ดยใชป้ระสบการณ์  การประมาณค่าของท่านเองคุยกบัลูก  เช่น
ขณะท่ีไปซ้ือของหรือดูโฆษณาราคาของในหนงัสือพิมพว์า่  ของส่ิงใดแพงหรือถูกกวา่กนัเท่าไร  ควร
ซ้ืออยา่งไหนเพราะอะไรหรือดูประกาศรับสมคัรพนกังานวา่ได ้ค่าจา้งต่อเดือนเท่าไร  ประมาณค่าดูวา่
ปีหน่ึงนายจา้งจะตอ้งเสียค่าจา้งเท่าไรเป็นตน้ 
 

การได้เรียนรู้เทคนิคการประมาณค่าจะยงัประโยชน์หลายสถานแก่เด็กของท่านดังนี ้
 

- เน่ืองจากมีการใชเ้คร่ืองคิดเลขอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั ทกัษะการประมาณค่ายิง่  มี
ความส าคญัมากข้ึน การประมาณค่าจะช่วยใหเ้ด็กตระหนกัถึงค าตอบท่ีผดิพลาด  ท่ีแสดงบนเคร่ืองคิด
เลขได ้

- ความตระหนกัในการประมาณค่าท่ีเด็กใชอ้ยูบ่่อย ๆ ในชีวิ ตประจ าวนัจะช่วยใหเ้ด็ก  เห็น
ประโยชน์ของวชิาคณิตศาสตร์ 

- ทกัษะในการประมาณค่าจะช่วยทกัษะในการคิดค านวณใหดี้ข้ึน โดยช่วยเด็กให้  ประมาณ
ค่าค าตอบไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

- กระบวนการประมาณค่าเก่ียวขอ้งกบัเทคนิคการแกปั้ญหาอยา่งใกลชิ้ด ขณะท่ี  เด็กมีทกัษะ
ในการประมาณค่าสูงข้ึนเด็กจะพฒันาในดา้นกระบวนการคิดดว้ย 

- เม่ือเด็กรู้สึกคล่องกบักระบวนการแลว้เด็กจะชอบประมาณค่า หนา้ท่ีของพอ่แม่  คือ ช่วยให้
เขาไดพ้ฒันาเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 
 

ถ้าท่านต้องการจะช่วยให้เดก็ของท่านพฒันาทกัษะด้านการประมาณค่า ท่านควรปฏิบัตดิงันี ้
 

ฉวยโอกาสประมาณค่าในทุก ๆ  กรณีแลว้แลกเปล่ียนประสบการณ์และกระบวนการคิดกบั
เด็กของท่าน เด็กของท่านก็จะไดป้ระโยชน์จากการ ถกเถียงปัญหาเก่ียวกบัวธีิการท่ีเขาไดป้ระมาณค่า
นั้น ท่านตอ้งเปิดใจและพร้อมท่ีจะถกเถียงปัญหากบัเขา ตวัท่านเองอาจจะไดเ้ทคนิคใหม่ ๆ  เก่ียวกบั 
การประมาณค่าเพิ่มข้ึนอีกก็ได ้! 
 
 


