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ใบงานที ่1 
เร่ือง  วธีิปัดเศษ 

ช่ือ…………………………………………………………ชั้น……………………เลขท่ี……………….. 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
 1.  จากตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่ พ .ศ. 2534 - 2544 จงปัดจ านวน

ประชากรแต่ละจ านวนใหเ้ป็นจ านวนเตม็ลา้น จ านวนเตม็แสน จ านวนเตม็หม่ืน และจ านวนเตม็พนั 

ปี พ.ศ. 
จ านวนประชากร 

(คน) 

ปัดเศษเป็นจ านวนเต็มทีใ่กล้เคียงทีสุ่ด 

จ านวนเต็ม 
ล้าน 

จ านวนเต็ม 
แสน 

จ านวนเต็ม 
หมื่น 

จ านวนเต็ม 
พนั 

2538 59,460,382     
2539 60,116,182     

2540 60,816,227     
2541 61,466,178     
2542 61,661,701     
2543 61,878,746     
2544 62,308,887     

   ทีม่า :  รายงานสถิติประชากรของศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 

 2.  จากตารางแสดงการละลายน ้าของก๊าซท่ีอุณหภูมิ 0๐C จงปัดเศษใหเ้ป็นทศนิยม 2 ต าแหน่ง และ
ทศนิยม 3 ต าแหน่ง  

ก๊าซ 
การละลายน า้ 

(กรัม) 
ปัดเศษเป็นจ านวนทศนิยม 

2  ต าแหน่ง 3  ต าแหน่ง 
คาร์บอนไดออกไซด์ 0.0440   
ไนโตรเจน 0.2945   
มีเทน 0.0394   
ออกซิเจน 0.0694   
ไฮโดรเจน 0.00192   
ฮิเลียม 0.0017   

            (* การละลายของก๊าซในน ้า 1 กิโลกรัม ท่ีความดนั 1 บรรยากาศ) 
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ใบงานที ่2 
เร่ือง  วธีิปัดเศษ 

ช่ือ…………………………………………………………ชั้น……………………เลขท่ี……………….. 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
 

 1.  จงปัดเศษจ านวนท่ีก าหนดใหต่้อไปน้ีใหเ้ป็นจ านวนเตม็พนั จ านวนเตม็ร้อย และจ านวนเตม็สิบ  

 จ านวนเต็มพนั จ านวนเต็มร้อย จ านวนเต็มสิบ 
1)   41,236 41,000 41,200 41,240 
2)   56,241 56,000 56,200 56,240 
3)   79,516 80,000 79,500 79,520 
4)   86,999 87,000 87,000 87,000 

 

 2.  จงปัดเศษจ านวนท่ีก าหนดใหต่้อไปน้ีใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยและทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง    

 จ านวนเต็มหน่วย ทศนิยม 1 ต าแหน่ง 
         1)  110.41 110 110.4 
         2)  3,333.35 3,333 3333.4 
         3)  44,185.99 44,186 44,186.0 
         4)  59,906.52 59,907 59,906.5 
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ใบงานที ่3 
เร่ือง  การใช้การประมาณค่าในการค านวณ 

ช่ือ…………………………………………………………ชั้น……………………เลขท่ี……………….. 

ค าช้ีแจง จงหาค่าของจ านวนต่อไปน้ีโดยใชว้ธีิการปัดเศษและวธีิประมาณค่าสองหลกัแรก 
1)   ปัดเป็นจ านวนเตม็ร้อย  87,541  +  19,689  +  1,465 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
2)  ปัดเป็นจ านวนเตม็  12.99  +  67.89  +  54.55 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
3)  ปัดเป็นจ านวนเตม็พนั  23,175  +  479,388  +  67,249 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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4)  ปัดเป็นจ านวนเตม็สิบ 32,897  -  19,076 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5)  ปัดเป็นจ านวนเตม็พนั  896,321 - 132,928 - 5,248,312 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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ใบงานที ่4 
การหาผลบวก – ผลลบ โดยการประมาณค่า 

ช่ือ…………………………………………………………ชั้น……………………เลขท่ี……………….. 

ค าช้ีแจง จงหาค่าในแต่ละขอ้ต่อไปน้ี 
 

             1.   จงเติมจุดทศนิยมของจ านวนท่ีเป็นโจทยใ์นแต่ละขอ้ต่อไปน้ีเพื่อใหไ้ดค้่าท่ีสอดคลอ้งกบัค าตอบ  
  1)   797 - 401 = 39.6    
  2)   482 + 738 = 48.94    
  3)   835 - 643 = 0.192    
  4)   607 - 281 + 695 = 34.865    
  5)   205 + 923 - 289 = 26.84    
 2.  จงประมาณค่าของจ านวนในแต่ละขอ้ต่อไปน้ี โดยวธีิการประมาณค่าสองหลกัแรก 
  1)   34,198 + 49,824 + 8,400  
     
    
     
     
     
     
     
     
     
  2)   22,423 + 46,351 + 21,345 
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  3)   22,324 + 46,361 + 31,347  
     
    
     
     
     
     
     
     
  
  4)   7.42 + 3.73 + 4.21 
     
    
     
     
     
     
     
     
     
 
  5)   26.24 + 15.39 + 55.76  
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ใบงานที ่5 
การหาผลหารโดยการประมาณค่า 

ช่ือ…………………………………………………………ชั้น……………………เลขท่ี……………….. 

ค าช้ีแจง จงหาค่าประมาณของจ านวนในแต่ละขอ้ต่อไปน้ี โดยใชว้ธีิท่ีเหมาะสม 
 1)   841 279  
        
    
 2)   150   0.4 
    
    
 3)   423    69.8 
     
    
 4)   52.66  3.98 
    
    
 5)   9,374,238 - 4,862,099  
    
    
 6)   287,831 + 921,419 + 314,927  
    
    
 7)   87.5   34.21  
    
    
 8)   258.7   91.4 
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ใบงานที ่ 6 

การเปรียบเทยีบจ านวนโดยการประมาณค่า 

ช่ือ…………………………………………………………ชั้น……………………เลขท่ี……………….. 

 

ค าช้ีแจง จงเติมเคร่ืองหมาย  >  หรือ  <  ลงใน    โดยใชห้ลกัการประมาณ 

1)   74   36   2,100  
 

2)   7.89   52.3   350 
 

3)   74   2.3   222  
 

4)   843.9   11.8   8,439 
 

5)   533   73.2   5 
 

6)   1,403   65  21 
 

7)  439   14   32.35  
 

8)   12.5+ 23.05   35.35 
 

9)   896,321 - 132,925   763,400 
 

10) 111,122 + 233,412   344,500 
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ใบงานที ่7 
เร่ือง  การเลอืกใช้วธีิการประมาณค่าทีเ่หมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ  

ช่ือ…………………………………………………………ชั้น……………………เลขท่ี……………….. 

ค าช้ีแจง จงแสดงขั้นตอนวธีิการประมาณค่าใหถู้กตอ้ง 
 1.  ประเทศไทยมีเน้ือท่ีประมาณ  520,000 ตารางกิโลเมตร  ถา้ป่าไมข้องประเทศไทยมีเน้ือท่ีประมาณ

270,000 ตารางกิโลเมตร  จงหาวา่  เน้ือท่ีป่าไมข้องประเทศไทยคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของเน้ือท่ี
ทั้งหมดของประเทศไทยโดยประมาณ 

     
     
     
     
 2.   กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ี 1566.2 ตารางกิโลเมตร  เม่ือปี พ.ศ. 2542 มีจ านวนประชากร  อยู่5,662,499 

คน โดยเฉล่ียแลว้มีประชากรประมาณก่ีคนต่อพื้นท่ี 1 ตารางกิโลเมตร 
     
     
     
     
 3.   ร้านคา้ขายวสัดุก่อสร้างสั่งซ้ืออิฐ  20,000 กอ้น ถา้อิฐราคากอ้นละ  2.50 บาท เจา้ของร้านประมาณ

จ านวนเงินค่าอิฐ  โดยประมาณค่าอิฐเป็นราคากอ้นละ  3 บาท ดงันั้น  ตอ้งใชเ้งินค่าอิฐประมาณ
20,000  3 เป็นเงินประมาณ  60,000 บาท จงใหเ้หตุผลวา่เจา้ของบา้นใชว้ธีิการประมา ณท่ี
เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 

     
     
     
     
 4.  ในการจดักิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนแห่งหน่ึงจะตอ้งใชผ้า้สีด า  29.25 เมตร ถา้ผา้ราคาเมตรละ

27.50 บาท จงหาวา่จะตอ้งเตรียมเงินไปซ้ือผา้ประมาณก่ีบาท 
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ใบงานที ่ 8 

ช่ือ…………………………………………………………ชั้น……………………เลขท่ี……………….. 

ค าช้ีแจง จงแสดงขั้นตอนวธีิการประมาณค่าใหถู้กตอ้ง 
 1.   กานดามีเงินออสเตรเลีย  55 ดอลลาร์ ถา้ 1 ดอลลาร์สามารถแลกเป็นเงินไทยได้  25.14 บาท กานดา

จะแลกเงินไทยไดป้ระมาณก่ีบาท 
     
     
     
     
 2.   อาคารชุดแห่งหน่ึงมี 82 ชั้น 
  1)  ถา้แต่ละชั้นสูง 2.87 เมตร แลว้อาคารชุดน้ีจะสูงประมาณก่ีเมตร 
     
     
  2)  ถา้แต่ละชั้นมีหนา้ต่าง 48 บาน แลว้อาคารชุดน้ีจะมีหนา้ต่างประมาณก่ีบาน 
     
     
 3.   ถงัน ้าใบหน่ึงสามารถจุน ้าได้  1,496.5 ลิตร ถา้ถงัน้ีมีน ้าอยูเ่ตม็ถงัและตอ้งการถ่ายน ้าทั้งหมดใส่ใน

ถงัใบเล็ก โดยท่ีถงัใบเล็กแต่ละใบมีความจุ 25.7 ลิตร จะตอ้งใชถ้งัน ้าใบเล็กทั้งหมดประมาณก่ีใบ 
     
     
     
     
 4. ในเดือนมกราคม ร้านถ่ายเอกสารแห่งหน่ึงใชก้ระดาษทั้งหมด 422 รีม ถา้กระดาษ 1 รีม มี  
       500 แผน่ จงหาวา่ในเดือนมกราคม ร้านน้ีใชก้ระดาษทั้งหมดประมาณก่ีแผน่ 
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ใบงานที ่9 

ช่ือ…………………………………………………………ชั้น……………………เลขท่ี……………….. 

ค าช้ีแจง จงแสดงวธีิท า โดยใชว้ธีิการประมาณค่าใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ของปัญหาในแต่ละขอ้  
 1.  โรงเรียนแห่งหน่ึงมีนกัเรียนหญิง 518 คน คิดเป็น 39.3% ของนกัเรียนทั้งหมด โรงเรียนแห่งน้ีมี 
  นกัเรียนทั้งหมดประมาณก่ีคน 
     
     
     
     
 2.   วงกลมวงหน่ึงมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4.59 เซนติเมตร จะมีพื้นท่ีประมาณก่ีตารางเซนติเมตร  
  เม่ือ    3.14 
     
     
     
     
 3.   บริษทั Phoenix มีจ  านวนพนกังานทั้งหมด 2,816 คน โดยในบริษทัมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน   
        98  เคร่ือง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง สามารถใชไ้ดก้บัพนกังานประมาณก่ีคน 
     
     
     
     
 4.  โทรทศัน์เคร่ืองหน่ึงติดราคาขายไว้ 35,990 บาท ถา้ซ้ือดว้ยเงินสดจะไดส่้วนลด 9.25% ของราคาท่ี

ติดไว ้ดงันั้น  จะไดส่้วนลดประมาณก่ีบาท 
     
     
     
     
 


