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ชุดที่ 

1

เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3



 

 

 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร ์เรื่อง ความน่าจะเป็น ชุดท่ี 1 เรื่อง ความน่าจะเป็น   
จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค23102  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นชุดกิจกรรมท่ีครูและนักเรียนใช้ร่วมกันด้วยความมุ่งหวังท่ีจะส่งเสริม 
การเรียนรู้ของนักเรียนท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน   

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น จัดท าท้ังส้ิน 4 ชุด ดังนี้ 
  ชุดท่ี 1  ความน่าจะเป็น 
  ชุดท่ี 2  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 

ชุดท่ี 3  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
ชุดท่ี 4  ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชุดท่ี 1 เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและช่วยให้ครูสามารถใช้พัฒนาการเรียน               
การสอนให้เกิดคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหากมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใด  
ผู้จัดท ามีความยินดีและขอขอบพระคุณยิ่งหากจะได้รับค าแนะน าท่ีควรจะแก้ไขจากผู้ใช้  ขอกราบ
ขอบพระคุณท่านผู้แต่งหนังสือท่ีผู้จัดท าได้กล่าวถึงในบรรณานุกรม 
 

       

                                        พิชญาภา  สีนามะ 
   โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

1 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

  
 
1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 3  ชุดท่ี  1 เรื่อง  ความน่าจะเป็น รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค23102  
 2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชุดนี้ ประกอบด้วย 
      2.1  ค าช้ีแจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
      2.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2.3  ใบกิจกรรมท่ี 1.1  
  2.4  ใบกิจกรรมท่ี 1.2 
  2.5  แบบฝึกทักษะท่ี 1.1 
  2.6  แบบฝึกทักษะท่ี 1.2 
  2.7  แบบทดสอบหลังเรียน 
  2.8  เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1.1 
      2.9  เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1.2 
      2.10 เฉลยแบบฝึกทักษะท่ี 1.1 
      2.11 เฉลยแบบฝึกทักษะท่ี 1.2 
   2.12 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 3.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชุดท่ี 1 เรื่อง ความน่าจะเป็น ใช้เวลาในการศึกษา  
2 ช่ัวโมง 

 
 

 

 
 

 
 
 

ค าชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ชุดที ่1 เรื่อง ความน่าจะเป็น 

 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

2 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

 

 
  
 
 

      1.  ครูผู้สอนศึกษาคู่มือครูอย่างละเอียด เกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดช้ันเรียน  และเตรียมส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียน 

2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบตามท่ีระบุไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เพื่อให้กิจกรรมเป็นอย่างต่อเนื่องและบรรลุ
ตามจุดประสงค์ ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชุดท่ี 1 เรื่อง ความน่าจะเป็น มี 2 กิจกรรม  
ดังนี ้

    กิจกรรมท่ี 1.1  คิดอย่างไร  ใช้เวลาในการท ากิจกรรมท้ังหมด  1 ช่ัวโมง 
    กิจกรรมท่ี 1.2  โอกาสเป็นเท่าใด  ใช้เวลาในการท ากิจกรรมท้ังหมด 1 ช่ัวโมง 

       3.  ก่อนลงมือท ากิจกรรมทุกครั้ง  ครูต้องอธิบาย ช้ีแจงและให้นักเรียนอ่านค าแนะน า 
การท ากิจกรรมให้เข้าใจชัดเจนแล้วลงมือท ากิจกรรมตามข้ันตอนอย่างเคร่งครัด จึงจะท าให้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
       4.  ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียน  
มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น กล้าแสดงออก มีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
และคอยสังเกตการท ากิจกรรมของนักเรียน และช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา 
       5. เมื่อการท ากิจกรรมส้ินสุดลง  นักเรียนร่วมกันสรุปสาระส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ 
แต่ละกิจกรรม และท าแบบฝึกทักษะเป็นการบ้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจงการใชชุ้ดกิจกรรมการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ส าหรับคร ู

 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

3 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

 

 
 

1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์นี้ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 
2.  นักเรียนจะได้รับชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชุดท่ี 1 เรื่อง ความน่าจะเป็น มี 2 กิจกรรม  ดังนี้ 
     กิจกรรมท่ี 1.1  คิดอย่างไร  ใช้เวลาในการท ากิจกรรมท้ังหมด 1 ช่ัวโมง 
     กิจกรรมท่ี 1.2  โอกาสเป็นเท่าใด  ใช้เวลาในการท ากิจกรรมท้ังหมด 1 ช่ัวโมง 
3.  ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้/สาระส าคัญของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 4.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน โดยตอบลงในแบบทดสอบ 
 5.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์นี้ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน  โดยมี
ครูเป็นผู้ให้ค าช้ีแนะเมื่อเกิดปัญหา 
 6.  นักเรียนต้องอ่านเนื้อหาไปตามล าดับทีละหน้าต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ต้ังแต่หน้าแรกจน
หน้าสุดท้าย  จะข้ามหน้าใดหน้าหนึ่งไม่ได้ 
 7.  ถ้ามีบัตรค าส่ัง  ใบกิจกรรม  บัตรงาน  แบบฝึกทักษะ  นักเรียนต้องปฏิบัติตาม 
ทุกอย่าง     
 8.  นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง  ไม่ดูเฉลย  ก่อนท่ีจะใช้ความสามารถในการตอบค าถาม
ด้วยตัวเอง  เพราะถ้าเช่นนั้น  จะไม่ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ขึ้นมาได้เลย 
      9.  เมื่อปฏิบัติกิจกรรมจนจบชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แล้ว  ให้นักเรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียน โดยตอบลงในแบบทดสอบ  
 10.  ถ้านักเรียนสงสัยหรือไม่เข้าใจในเนื้อหาให้ทบทวนใหม่  ถ้ายังไม่เข้าใจอีกให้สอบถาม
จากครู ผู้สอน  ถ้านักเรียนสนใจต้องการข้อมูล  หรือเนื้อหาเพิ่มเติม  สามารถค้นคว้าได้จาก
เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจงการใชชุ้ดกิจกรรมการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรยีน 

 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

4 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

 
 
 

 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ค 5.2   ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ 
 ได้อย่างสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 6.1 มี ค วามสาม ารถ ใน การแก้ ปั ญ ห า ก าร ให้ เห ตุ ผล  ก าร ส่ื อ สาร  

                                การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยง 
              ความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์ 
                อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

   ตัวชี้วัด 
 ค 5.2 ม.2/1  อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้ เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแน่นอน เหตุการณ์ใด 

       ไม่เกิดขึ้นแน่นอน และเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน 
ค 6.1 ม.3/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้  นักเรียนสามารถ 

 1. คาดการณ์และบอกข้อสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น 
    แน่นอน เหตุการณ์ใดไม่เกิดขึ้นแน่นอน และเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดข้ึนได้มากกว่ากัน 

ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์   
 1.  การเช่ือมโยง : ใช้ความรู้สึกเชิงจ านวนและสามัญส านึกในการสร้างข้อความคาดการณ์ 

  เพื่อบอกว่าสถานการณ์ท่ีก าหนดให้มีโอกาสเกิดขึ้นมากหรือน้อยเพียงใด 
 2.  การให้เหตุผล : ให้เหตุผลสนับสนุนเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดสถานการณ์และแนวคิด 

   ในการหาข้อสรุปได้ 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ซื่อสัตย์สุจริต         
2. มีวินัย    

      3. ใฝ่เรียนรู้          
4. มุ่งมั่นในการท างาน 

   

 

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด/สาระส าคัญ 

 

กิจกรรมท่ี 1.1  คิดอย่างไร 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

5 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

 
 
สาระส าคัญ 

ในชีวิตประจ าวันนักเรียนมีเรื่องท่ีต้องตัดสินใจทุกวัน ซึ่งต้องใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อหาข้อสรุปได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเหตุการณ์ท่ีสนใจนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้มาก
น้อยเพียงใด ซึ่งอาจต้องใช้การคาดคะเน การท านายโอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีเหตุการณ์
นั้นๆ จะเกิดขึ้น กล่าวคือ อาจมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรือมีโอกาสเกิดขึ้นบ้างหรือไม่มี
โอกาสเกิดขึ้นเลย  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

6 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

 
 

 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ค 5.2   ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ 
 ได้อย่างสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 6.1 มี ค วามสาม ารถ ใน การแก้ ปั ญ ห า ก าร ให้ เห ตุ ผล  ก าร ส่ื อ สาร  

                                การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยง 
              ความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์ 
                อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

   ตัวชี้วัด 
 ค 5.2 ม.2/1  อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้ เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแน่นอน เหตุการณ์ใด 

       ไม่เกิดขึ้นแน่นอน และเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน 
ค 6.1 ม.3/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้  นักเรียนสามารถ 

 1. บอกได้ว่าเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้มีโอกาสเกิดขึ้นมากหรือน้อยเพียงใดในรูปของอัตราส่วน 
ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์   

 1.  การเช่ือมโยง : ใช้ความรู้สึกเชิงจ านวนและสามัญส านึกในการสร้างข้อความคาดการณ์ 
  เพื่อบอกว่าสถานการณ์ท่ีก าหนดให้มีโอกาสเกิดขึ้นมากหรือน้อยเพียงใด 

 2.  การให้เหตุผล : ให้เหตุผลสนับสนุนเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดสถานการณ์และแนวคิด 
   ในการหาข้อสรุปได้ 

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต         
2. มีวินัย    

      3. ใฝ่เรียนรู้          
4. มุ่งมั่นในการท างาน 

  สาระส าคัญ 
ในทางคณิตศาสตร์เราอาจใช้เศษส่วนเป็นตัวระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น 

มากน้อยเพียงใด และเรียกจ านวนท่ีบ่งบอกถึงโอกาสท่ีเหตุการณ์นั้นๆ จะเกิดขึ้นว่า  
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ซึ่งการทราบถึงโอกาสของเหตุการณ์หรือความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์จะช่วยให้การตัดสินใจมีความถูกต้องมากขึ้น 

 
 
 

กิจกรรมท่ี 1.2  โอกาสเป็นเท่าใด 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

7 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

 
 
 
 
ชื่อ – นามสกุล  ...........................................................ช้ัน........................เลขที่................. 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนพิจารณากิจกรรมต่อไปนี้  แล้วตอบค าถาม 
 มีกล่องทึบแสง  3  กล่อง  ท่ีบรรจุลูกบอลสีต่างๆ กัน  ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 ไก่กับกุ้งเล่นเกม  โดยผลัดกันหลับตาหยิบลูกบอลจากกล่องใดกล่องหนึ่งมา  1  ลูก  เมื่อ
หยิบดูสีแล้วใส่คืนกล่องเดิม  โดยมีเงื่อนไขในการเล่นเกม  ดังนี้ 
 ถ้าไก่หยิบได้ลูกบอลสีแดง    ได้  1  คะแนน  หยิบได้ลูกบอลสีเขียว  ได้  0  คะแนน 
 ถ้ากุ้งหยิบได้ลูกบอลสีเขียว   ได้  1  คะแนน  หยิบได้ลูกบอลแดง     ได้  0  คะแนน 
ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
1.  จ านวนลูกบอลสีแดงเป็นเศษส่วนเท่าไรของจ านวนลูกบอลท้ังหมดในกล่องท่ี  1 
     ตอบ  ............................................................................................................................................  
2.  จ านวนลูกบอลสีเขียวเป็นเศษส่วนเท่าไรของจ านวนลูกบอลท้ังหมดในกล่องท่ี  1 
     ตอบ  ............................................................................................................................................  
3.  จ านวนลูกบอลสีแดงเป็นเศษส่วนเท่าไรของจ านวนลูกบอลท้ังหมดในกล่องท่ี  2 
     ตอบ  ............................................................................................................................................  
4.  จ านวนลูกบอลสีเขียวเป็นเศษส่วนเท่าไรของจ านวนลูกบอลท้ังหมดในกล่องท่ี  2 
     ตอบ  ............................................................................................................................................  
5.  จ านวนลูกบอลสีแดงเป็นเศษส่วนเท่าไรของจ านวนลูกบอลท้ังหมดในกล่องท่ี  3 
     ตอบ  ............................................................................................................................................  
6.  จ านวนลูกบอลสีเขียวเป็นเศษส่วนเท่าไรของจ านวนลูกบอลท้ังหมดในกล่องท่ี 3 
     ตอบ  ............................................................................................................................................  
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

8 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

7.  ไก่หยิบลูกบอลจากกล่องใด จึงจะมีโอกาสชนะมากกว่า เพราะเหตุใด 
     ตอบ  ............................................................................................................................................... 
     เพราะ .............................................................................................................................................. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
8.  กุ้งหยิบลูกบอลจากกล่องใด จึงจะมีโอกาสชนะมากกว่า เพราะเหตุใด 
     ตอบ  ............................................................................................................................................... 
     เพราะ .............................................................................................................................................. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
9.  ไก่หยิบลูกบอลจากกล่องใด จึงจะไม่มีโอกาสชนะ เพราะเหตุใด 
     ตอบ  ............................................................................................................................................... 
     เพราะ .............................................................................................................................................. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
10. กุ้งหยิบลูกบอลจากกล่องใด จึงจะมีโอกาสชนะมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
     ตอบ  ............................................................................................................................................... 
     เพราะ .............................................................................................................................................. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
11. ถ้าต้องการให้กุ้งและไก่มีโอกาสชนะเท่ากันควรให้หยิบลูกบอลจากกล่องใด เพราะเหตุใด 
     ตอบ  ............................................................................................................................................... 
     เพราะ .............................................................................................................................................. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
12. เราเรียกจ านวนท่ีบ่งบอกถึงโอกาสท่ีเหตุการณ์นั้นๆ จะเกิดขึ้นว่าอะไร 
     ตอบ  ............................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

9 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

 
ชื่อ.........................................................................ชั้น........................เลขที่................... 
ชื่อ.........................................................................ชั้น........................เลขที่.............. ..... 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ต่อไปนี้  เวลา  40  นาที 
 
 

สถานการณ์ 1  
  วันนี้เป็นวนัเสาร์ พ่อกับแม่น าข้าวเปลือกไปตากท่ีสานหน้าบ้านต้ังแต่เช้า  

ประมาณเท่ียงพ่อเห็นฟ้าครึ้มและลมพัดแรง พ่อจึงเรียกกล้าให้ไปช่วยกัน 
เก็บข้าวเปลือกท่ีตากไว้เข้ามาในบ้าน 
จากสถานการณ์ข้างต้นให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 1.1 นักเรียนคิดว่าพ่อคิดอย่างไรจึงท าเช่นนั้น 
ตอบ.................................................................................................................................. 

 1.2 นักเรียนคิดว่าพ่อตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ตอบ.................................................................................................................................. 

 1.3 ถ้านักเรียนเป็นพ่อนักเรียนจะท าเช่นเดียวกับพ่อหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ตอบ.................................................................................................................................. 
1.4 เป็นไปได้หรือไม่ท่ีฝนจะตก เพราะเหตุใด 
ตอบ.................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรมท่ี 1.1 เรื่อง คิดอย่างไร 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

10 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

 
 

สถานการณ์ 2 
  รายงานพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาถึงโอกาสท่ีฝนจะตกของประเทศไทย 

ในแต่ละภาคในวันพรุ่งนี ้ ดังนี ้
  ภาคเหนือมีฝนตกประมาณ  40% ของพื้นท่ี  
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกประมาณ  90% ของพื้นท่ี 
  ภาคกลางมีฝนตกประมาณ  60% ของพื้นท่ี 
  ภาคใต้ฝ่ังตะวันตกมีฝนตกประมาณ  60% ของพืน้ท่ี 
 จากสถานการณ์ข้างต้นให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

2.1 ถ้านักเรียนอาศัยในจังหวัดศรีสะเกษ ควรเตรียมตัวอย่างไรในวนัพรุ่งนี้ 
ตอบ.................................................................................................................................. 

 2.2 นักเรียนคิดว่าภาคใดมีโอกาสท่ีฝนจะตกมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
ตอบ.................................................................................................................................. 

 2.3 นักเรียนคิดว่าภาคใดมีโอกาสท่ีฝนจะตกน้อยท่ีสุด เพราะเหตุใด 
ตอบ.................................................................................................................................. 
2.4 นักเรียนคิดว่าภาคใดบ้างมีโอกาสท่ีฝนจะตกเท่าๆ กัน เพราะเหตุใด 
ตอบ.................................................................................................................................. 
2.5 ท าไมนักเรียนจึงสามารถบอกได้ว่าภาคใดจะมีฝนตกมากน้อยเพียงใด 
ตอบ.................................................................................................................................. 
 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

11 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

 
 
  สถานการณ์ 3 

 เด็กชายพากเพียรจะสอบเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จึงไปสมัครสอบท่ีเรียน
สุขสันต์ และโรงเรียนสุขใจ  พอใกล้วันสอบเด็กชายพากเพียรได้เข้าไปดูยอดผู้สมัครของ
โรงเรียนท้ังสอง โรงเรียนสุขสันต์มีผู้สมัครสอบ 408 คน รับเข้าเรียน 100 คน โรงเรียนสุขใจ
มีผู้สมัครสอบ 496 คน  รับเข้าเรียน  150 คน เมื่อถึงวันสอบเด็กชายพากเพียรเลือกไปสอบ
ท่ีโรงเรียนสุขใจ  
จากสถานการณ์ข้างต้นให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
3.1 พากเพียรคิดอย่างไรจึงท าเช่นนั้น 
ตอบ.................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..  

 3.2 โรงเรียนสุขสันต์รับนักเรียนเข้าเรียนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของจ านวนนักเรียนท่ีสมัคร 
ตอบ.................................................................................................................................. 
3.3 โรงเรียนสุขใจรับนักเรียนเข้าเรียนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของจ านวนนักเรียนท่ีสมัคร 
ตอบ.................................................................................................................................. 
3.4 นักเรียนคิดพากเพียรตัดสินใจถูกหรือไม่ เพราะเหตุใด  
ตอบ.................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

 
 
 สถานการณ์ 4 

 ทางราชการได้รณรงค์โครงการเปิดไฟใส่หมวก นักเรียนคิดว่าทางราชการมีเหตุผล
อย่างไรจึงท าเช่นนั้น 
ตอบ.................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 

 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

12 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

 
รายช่ือสมาชิกกลุ่ม..............................................................................................................(ช่ือกลุ่ม) 
1.............................................................ประธาน 4............................................................กรรมการ 
2.......................................................รองประธาน 5............................................................กรรมการ 
3...........................................................กรรมการ 6..........................................................เลขานุการ 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามค าส่ังต่อไปนี้  เวลา  40  นาที 

1. ตัวแทนกลุ่มออกมารับอุปกรณ์ซึ่งเป็นกล่องทึบบรรจุลูกปิงปอง 6 ลูก กลุ่มละ 1 กล่อง 
ซึ่งแต่ละกล่องมีหมายเลขก ากับ 

2. ให้สมาชิกในกลุ่มหลับตาหยิบลูกปิงปองคนละ 1 ลูก  จนหมดกล่อง (ถ้าสมาชิกไม่ครบ
หยิบซ้ าได้) จากนั้นบันทึกผลในตาราง 

คนท่ี  สีของลูกปิงปองท่ีหยิบได้ 
1  
2  
3  
4  
5  
6  

 
กล่องหมายเลข............มีจ านวนลูกปิงปองสีขาว.............ลูก  และลูกปิงปองสีส้ม..............ลูก 
3. ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

3.1 จ านวนลูกปิงปองสีส้มต่อจ านวนลูกปิงปองท้ังหมดมีอัตราส่วนเป็นเท่าไร             
     ............................................................................................................................... 
3.2 จ านวนลูกปิงปองสีขาวต่อจ านวนลูกปิงปองท้ังหมด มีอัตราส่วนเป็นเท่าไร          
     ............................................................................................................................... 

         3.3 มีโอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปองสีส้มหรือสีขาวมากกว่ากัน    
               ...............................................................................................................................
     3.4 อัตราส่วนท่ีได้จากข้อ  3.1  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนท่ีได้จากข้อ  3.2  เป็นอย่างไร   
          ...............................................................................................................................       
         3.5  ให้นักเรียนหาข้อสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปอง
แต่ละสีกับอัตราส่วนของจ านวนลูกปิงปอง         
                    ...............................................................................................................................       
          ...............................................................................................................................       

ใบกิจกรรมท่ี 1.2 เรื่อง โอกาสเป็นเท่าใด 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

13 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

4. ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลการทดลองของกลุ่มตนเอง กลุ่มละ 1 นาที 
5. จากการน าเสนอของแต่ละกลุ่ม ให้นักเรียนเติมข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
    กล่องหมายเลข 1  มีจ านวนลูกปิงปองสีขาว................ลูก และสีส้ม............ลูก 
 กล่องหมายเลข 2  มีจ านวนลูกปิงปองสีขาว................ลูก และสีส้ม............ลูก 
 กล่องหมายเลข 3  มีจ านวนลูกปิงปองสีขาว................ลูก และสีส้ม............ลูก 
 กล่องหมายเลข 4  มีจ านวนลูกปิงปองสีขาว................ลูก และสีส้ม............ลูก 
 กล่องหมายเลข 5  มีจ านวนลูกปิงปองสีขาว................ลูก และสีส้ม............ลูก 
 จากการสุ่มหยิบลูกปิงปองจากกล่องหมายเลข 1 – 5 นักเรียนได้ข้อสังเกตเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีเราสนใจกับเศษส่วนของเหตุการณ์ท่ีเราสนใจอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

6. ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
     6.1 นักเรียนควรหยิบลูกปิงปองจากกล่องหมายเลขใดจึงจะมีโอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปอง
สีส้มมากกว่าสีขาว เพราะเหตุใด 
     ตอบ.................................................................................................................................... 
     เพราะ ................................................................................................................................       
 ………………………………………………………………………………….………………………………………… 
     6.2 นักเรียนควรหยิบลูกปิงปองจากกล่องหมายเลขใดจึงจะมีโอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปอง
สีขาวมากกว่าสีส้ม เพราะเหตุใด 
 ตอบ.................................................................................................................................... 
     เพราะ ................................................................................................................................       
 ………………………………………………………………………………….………………………………………… 
     6.3 นักเรียนควรหยิบลูกปิงปองจากกล่องหมายเลขใดจึงจะมีโอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปอง 
สีขาวหรือสีส้มเท่าๆกัน เพราะเหตุใด 
     ตอบ.................................................................................................................................... 
     เพราะ ................................................................................................................................       
 ………………………………………………………………………………….………………………………………… 
    6.4 นักเรียนควรหยิบลูกปิงปองจากกล่องหมายเลขใดจึงจะมีโอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปอง 
สีส้มแน่นอน เพราะเหตุใด 
     ตอบ.................................................................................................................................... 
     เพราะ ................................................................................................................................       
 ………………………………………………………………………………….………………………………………… 
 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

14 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

     6.5 นักเรียนหยิบลูกปิงปองจากกล่องหมายเลขใดจึงจะไม่มีโอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปอง 
สีส้ม เพราะเหตุใด 
     ตอบ.................................................................................................................................... 
     เพราะ ................................................................................................................................       
 ………………………………………………………………………………….………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

15 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

 
ชื่อ.....................................................................ชั้น........................เลขที่.............. 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้  โดย 
             เขียนตัวอักษร  S  หน้าสถานการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน 
                                P  หน้าสถานการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ 
     I  หน้าสถานการณ์ท่ีไม่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน 
 
……………1) โยนลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน โอกาสท่ีผลรวมของแต้มของลูกเต๋ามีค่าเท่ากับ 13 
 
……..….…2) ในกล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วสีแดง 5 ลูก สีเหลือง 1 ลูก ถ้าหยิบลูกแก้วขึ้นมาพร้อมกันสองลูก  
               จะได้ลูกแก้วสีแดงอย่างน้อย 1 ลูก  
 
……………3) ในการดึงไพ่ 1 ใบ ออกจากไพ่หนึ่งส ารับ จะได้ไพ่ Q โพด า 
 
……………4)  ภากรหยิบสลากซึ่งเป็นจ านวนท่ีมีสองหลักขึ้นมา 1 ใบ จะได้สลากท่ีมีผลบวกของ 
                เลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยไม่เกิน 18 
 
……………5) แมวออกลูกครั้งแรกและครั้งท่ีสองเป็นตัวผู้ในการออกลูกครั้งท่ีสามเป็นตัวผู้อีก 
 
……………6) ในการแข่งขันบาสเกตบอลแบบพบกันหมดของทีมชาย 4 ทีม คือ ทีม A , B, C และ D  
               แต่ละทีมจะมีการแข่งขัน 4 นัด 
 
……………7) มะนาวมีรองเท้าสีด าหลายคู่ วันนี้มะนาวสวมรองเท้าสีด า 
 
……………8) ในการโยนเหรียญหนึง่บาท 3 เหรียญ พร้อมกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะออกหัวและก้อยเท่ากัน 
 
……………9) กิตติได้รับรางวัลเงินสดสิบล้านบาทจากการส่งไปรษณียบัตรทายผลการแข่งขันฟุตบอล 
 
……………10) ในถุงใบหนึ่งมีลูกอมรสส้ม 10 เม็ด พอใจหยิบลูกอมหนึ่งเม็ดจากถุงใบนี้ได้ลูกอมรสส้ม 
 
 
 
 
 

แบบฝึกทักษะท่ี 1.1 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

16 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

 

 
 

ชื่อ.....................................................................ชั้น........................เลขที่.............. 
 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. ถ้าทางราชการประกาศเตือนว่าในอีก 2 วันข้างหน้าจะมีการปล่อยน้ าจากอ่างเก็บน้ าท่ีอ าเภอ 
   ราษีไศล และนักเรียนเป็นผู้หนึ่งท่ีพักอาศัยในจังหวัดศรีสะเกษและอยู่ใกล้แม่น้ า นักเรียนจะเช่ือ 
   ค าประกาศนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด และจะตัดสินใจอย่างไร  
   ตอบ................................................................................................................................................ 
   เพราะ ............................................................................................................................................       
            ………………………………………………………………………………….………………………………………… 
 
2. เด็กหญิงชมพูกับเด็กหญิงฟ้าตัดช้ินส่วนส่งไปชิงโชครายการหนึ่ง โดยเด็กหญิงชมพูส่งช้ินส่วนไป 7 
ช้ิน และเด็กหญิงฟ้าส่งช้ินส่วนไป 5 ช้ิน ใครมีโอกาสได้รับรางวัลมากกว่า เพราะเหตุใด 
   ตอบ................................................................................................................................................ 
   เพราะ ............................................................................................................................................       
 
3. ดวงดาวหยิบลูกบอล 1 ลูก จากกล่องทึบซึ่งมีลูกบอลสีฟ้า 3 ลูก สีขาว 3 ลูก ดวงเดือนหยิบลูกบอล  
   1 ลูก จากกล่องทึบอีกกล่อง ซึ่งมีลูกบอลสีฟ้า 5 ลูก สีขาว 5 ลูก ใครจะมีโอกาสหยิบได้ลูกบอล 
   สีขาวมากกว่า เพราะเหตุใด 
   ตอบ................................................................................................................................................ 
   เพราะ ............................................................................................................................................  
 
4. ขวดโหลใบหนึ่งมีลูกกวาดสีเหลือง 100 เม็ด สีฟ้า 20 เม็ด คละกันอยู่ หลับตาหยิบลูกกวาด 
   หนึ่งก ามือ จะมีโอกาสหยิบได้ลูกกวาดสีใดมากกว่า เพราะเหตุใด 
   ตอบ................................................................................................................................................ 
  เพราะ ............................................................................................................................................  
 
5. แดงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  1 ใบ โอกาสท่ีแดงจะถูกรางวัลเลขท้ายสองตัว หรือเลขท้ายสามตัว 
   มากกว่า เพราะเหตุใด 
  ตอบ................................................................................................................................................ 
  เพราะ ............................................................................................................................................  

แบบฝึกทักษะท่ี 1.2 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

17 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

 
 
 
 
 
ชื่อ – นามสกุล  ...........................................................ช้ัน........................เลขที่................. 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนพิจารณากิจกรรมต่อไปนี้  แล้วตอบค าถาม 
 มีกล่องทึบแสง  3  กล่อง  ท่ีบรรจุลูกบอลสีต่างๆ กัน  ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 ไก่กับกุ้งเล่นเกม  โดยผลัดกันหลับตาหยิบลูกบอลจากกล่องใดกล่องหนึ่งมา  1  ลูก  เมื่อ
หยิบดูสีแล้วใส่คืนกล่องเดิม  โดยมีเงื่อนไขในการเล่นเกม  ดังนี้ 
 ถ้าไก่หยิบได้ลูกบอลสีแดง    ได้  1  คะแนน  หยิบได้ลูกบอลสีเขียว  ได้  0  คะแนน 
 ถ้ากุ้งหยิบได้ลูกบอลสีเขียว   ได้  1  คะแนน  หยิบได้ลูกบอลแดง     ได้  0  คะแนน 
ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
1.  จ านวนลูกบอลสีแดงเป็นเศษส่วนเท่าไรของจ านวนลูกบอลท้ังหมดในกล่องท่ี  1 
     ตอบ  ............................................................................................................................................  
2.  จ านวนลูกบอลสีเขียวเป็นเศษส่วนเท่าไรของจ านวนลูกบอลท้ังหมดในกล่องท่ี  1 
     ตอบ  ............................................................................................................................................  
3.  จ านวนลูกบอลสีแดงเป็นเศษส่วนเท่าไรของจ านวนลูกบอลท้ังหมดในกล่องท่ี  2 
     ตอบ  ............................................................................................................................................  
4.  จ านวนลูกบอลสีเขียวเป็นเศษส่วนเท่าไรของจ านวนลูกบอลท้ังหมดในกล่องท่ี  2 
     ตอบ  ............................................................................................................................................  
5.  จ านวนลูกบอลสีแดงเป็นเศษส่วนเท่าไรของจ านวนลูกบอลท้ังหมดในกล่องท่ี  3 
     ตอบ  ............................................................................................................................................  
6.  จ านวนลูกบอลสีเขียวเป็นเศษส่วนเท่าไรของจ านวนลูกบอลท้ังหมดในกล่องท่ี 3 
     ตอบ  ............................................................................................................................................  

แบบทดสอบหลังเรียน 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

18 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

 
7.  ไก่หยิบลูกบอลจากกล่องใด จึงจะมีโอกาสชนะมากกว่า เพราะเหตุใด 
     ตอบ  ............................................................................................................................................... 
     เพราะ .............................................................................................................................................. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
8.  กุ้งหยิบลูกบอลจากกล่องใด จึงจะมีโอกาสชนะมากกว่า เพราะเหตุใด 
     ตอบ  ............................................................................................................................................... 
     เพราะ .............................................................................................................................................. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
9.  ไก่หยิบลูกบอลจากกล่องใด จึงจะไม่มีโอกาสชนะ เพราะเหตุใด 
     ตอบ  ............................................................................................................................................... 
     เพราะ .............................................................................................................................................. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
10. กุ้งหยิบลูกบอลจากกล่องใด จึงจะมีโอกาสชนะมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
     ตอบ  ............................................................................................................................................... 
     เพราะ .............................................................................................................................................. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
11. ถ้าต้องการให้กุ้งและไก่มีโอกาสชนะเท่ากันควรให้หยิบลูกบอลจากกล่องใด เพราะเหตุใด 
     ตอบ  ............................................................................................................................................... 
     เพราะ .............................................................................................................................................. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
12. เราเรียกจ านวนท่ีบ่งบอกถึงโอกาสท่ีเหตุการณ์นั้นๆ จะเกิดขึ้นว่าอะไร 
     ตอบ  ............................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

19 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

 
 

 
 
 

ชื่อ........................................................................ชั้น.......................เลขที่................ ....... 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนบันทึกผลการพัฒนาการเรียนรู้หลังการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม 
  ตามความเป็นจริง และท าเครื่องหมาย  () ในช่องสรุปผลการพัฒนา 
 

ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 

รายการประเมิน 
คะแ
นน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

สรุปผลการพัฒนา 
เกณฑ์การประเมินกิจกรรม 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ใบกิจกรรมท่ี 1.1 15    ถ้าได้คะแนนต้ังแต่ 80% ขึ้นไป 
ถือว่า “ผ่าน” 
ถ้าได้คะแนนต่ ากว่า 80%  
ถือว่า “ไม่ผ่าน” 
 

ใบกิจกรรมท่ี 1.2 40    
แบบฝึกทักษะท่ี 1 10    
แบบฝึกทักษะท่ี 2 10    

รวม 75    
 
ประเมินผลการทดสอบ 
 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

สรุปผลการพัฒนา 
ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง 

แบบทดสอบก่อนเรียน 24  ไม่ประเมิน 
แบบทดสอบหลังเรียน 24      
เกณฑ์การประเมินการท าแบบทดสอบ 
 ระดับดีมาก  หมายถึง  ได้คะแนนต้ังแต่ 20 คะแนนขึ้นไป 
 ระดับดี   หมายถึง  ได้คะแนนต้ังแต่ 17 ถึง 19 คะแนน 
 ระดับพอใช้  หมายถึง  ได้คะแนนต้ังแต่ 13 ถึง 16 คะแนน 
 ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง  ได้คะแนนต่ ากว่า 12 คะแนน 

 
 
 

แบบบันทึกผลการพัฒนาการเรยีนรู ้
ชุดท่ี 1 เรื่อง ความน่าจะเป็น 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

20 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 
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ภาคผนวก 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ และตอบค าถามให้ครบถ้วน (15 คะแนน) 
 
 

สถานการณ์ 1 
  วันนี้เป็นวนัเสาร์ พ่อกับแม่น าข้าวเปลือกไปตากท่ีสานหน้าบ้านต้ังแต่เช้า  

ประมาณเท่ียงพ่อเห็นฟ้าครึ้มและลมพัดแรง พ่อจึงเรียกกล้าให้ไปช่วยกัน 
เก็บข้าวเปลือกท่ีตากไว้เข้ามาในบ้าน 
จากสถานการณ์ข้างต้นให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 1.1 นักเรียนคิดว่าพ่อคิดอย่างไรจึงท าเช่นนั้น  (1 คะแนน) 
แนวทางการตอบ  พ่อคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงมากท่ีฝนจะตก 

 1.2 นักเรียนคิดว่าพ่อตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด  (1 คะแนน) 
แนวทางการตอบ  ถูกต้อง เพราะว่ามีโอกาสสูงมากท่ีฝนจะตก 

 1.3 ถ้านักเรียนเป็นพ่อนักเรียนจะท าเช่นเดียวกับพ่อหรือไม่ เพราะเหตุใด  (1 คะแนน) 
แนวทางการตอบ  ท าเช่นเดียวกับพ่อ เพราะป้องกันไม่ให้ข้าวเปลือกท่ีตากไว้เปียกฝน 
1.4 เป็นไปได้หรือไม่ท่ีฝนจะไม่ตก เพราะเหตุใด  (1 คะแนน) 
แนวทางการตอบ  เป็นไปได้ เพราะอาจมีปัจจัยด้านกระแสลม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1.1 เรื่อง คิดอย่างไร 
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สถานการณ์ 2 
  รายงานพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาถึงโอกาสท่ีฝนจะตกของประเทศไทย 

ในแต่ละภาคในวันพรุ่งนี ้ ดังนี ้
  ภาคเหนือมีฝนตกประมาณ  40% ของพื้นท่ี  
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกประมาณ  90% ของพื้นท่ี 
  ภาคกลางมีฝนตกประมาณ  60% ของพื้นท่ี 
  ภาคใต้ฝ่ังตะวันตกมีฝนตกประมาณ  60% ของพืน้ท่ี 
 จากสถานการณ์ข้างต้นให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

2.1 ถ้านักเรียนอาศัยในจังหวัดศรีสะเกษ ควรเตรียมตัวอย่างไรในวนัพรุ่งนี้  (1 คะแนน) 
แนวทางการตอบ ควรเตรียมร่มหรือเส้ือกันฝนก่อนออกจากบ้าน 

 2.2 นักเรียนคิดว่าภาคใดมีโอกาสท่ีฝนจะตกมากท่ีสุด เพราะเหตุใด  (1 คะแนน) 
ตอบ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพราะมีโอกาสท่ีฝนจะตกประมาณ 90% ของพื้นท่ี 

 2.3 นักเรียนคิดว่าภาคใดมีโอกาสท่ีฝนจะตกน้อยท่ีสุด เพราะเหตุใด  (1 คะแนน) 
ตอบ  ภาคเหนือ เพราะมีโอกาสท่ีฝนจะตกประมาณ 40% ของพื้นท่ี  
2.4 นักเรียนคิดว่าภาคใดบ้างมีโอกาสท่ีฝนจะตกเท่าๆ กัน เพราะเหตุใด  (1 คะแนน) 
ตอบ  ภาคกลางและภาคใต้ฝ่ังตะวันตก เพราะมีโอกาสท่ีฝนจะตกประมาณ 60% ของพื้นท่ี 
       เท่ากัน 
2.5 ท าไมนักเรียนจึงสามารถบอกได้ว่าภาคใดจะมีฝนตกมากน้อยเพียงใด  (1 คะแนน) 
แนวทางการตอบ  เพราะการพยากรณ์อากาศสามารถบอกโอกาสมากน้อยท่ีฝนจะตก 
ในแต่ละภาคเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 
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  สถานการณ์ 3 

 พากเพียรจะสอบเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จึงไปสมัครสอบท่ีเรียนสุขสันต์ 
และโรงเรียนสุขใจ  พอใกล้วันสอบพากเพียรได้เข้าไปดูยอดผู้สมัครของโรงเรียนท้ังสอง 
โรงเรียนสุขสันต์มีผู้สมัครสอบ 408 คน รับเข้าเรียน 100 คน โรงเรียนสุขใจมีผู้สมัครสอบ 
496 คน  รับเข้าเรียน  150 คน เมื่อถึงวันสอบพากเพียรเลือกไปสอบท่ีโรงเรียนสุขใจ  
จากสถานการณ์ข้างต้นให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
3.1 พากเพียรคิดอย่างไรจึงท าเช่นนั้น  (1 คะแนน) 
แนวทางการตอบ  พากเพียรคิดว่าโอกาสท่ีจะสอบเข้าเรียนต่อท่ีโรงเรียนสุขสันต์มีมากกว่า 

 3.2 โรงเรียนสุขสันต์รับนักเรียนเข้าเรียนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของจ านวนนักเรียนท่ีสมัคร 
                (1 คะแนน) 

ตอบ  ประมาณ 25% 
3.3 โรงเรียนสุขใจรับนักเรียนเข้าเรียนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของจ านวนนักเรียนท่ีสมัคร 
     (1 คะแนน) 
ตอบ  ประมาณ 30% 
3.2 ถ้านักเรียนเป็นพากเพียรนักเรียนจะเลือกไปสอบท่ีโรงเรียนใด เพราะเหตุใด  (1 คะแนน) 
แนวทางการตอบ  เลือกไปสอบท่ีโรงเรียนสุขใจ เพราะมีจ านวนเปอร์เซ็นต์ของการรับ 
                        นักเรียนเข้าเรียนมากกว่าโรงเรียนสุขสันต์ 
 
 
 

 
 
 สถานการณ์ 4  (2 คะแนน) 

 ทางราชการได้รณรงค์โครงการ  “เปิดไฟใส่หมวก” ส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
นักเรียนคิดว่าทางราชการมีเหตุผลอย่างไรจึงท าเช่นนั้น 
แนวทางการตอบ  เปิดไฟรถจักรยานยนต์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน  
และสวมหมวกนิรภัยเพื่อลดความรุ่นแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 
 

 
หมายเหตุ  ส าหรับแนวทางการตอบ เป็นเพียงตัวอย่างการตอบค าถาม  นักเรียนอาจตอบ 
              ด้วยข้อความอื่นท่ีสอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุจพินิจของครู 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามค าส่ังต่อไปนี้  เวลา  40  นาที 

1. ตัวแทนกลุ่มออกมารับอุปกรณ์ซึ่งเป็นกล่องทึบบรรจุลูกปิงปอง 6 ลูก กลุ่มละ 1 กล่อง 
ซึ่งแต่ละกล่องมีหมายเลขก ากับ 

2. ให้สมาชิกในกลุ่มหลับตาหยิบลูกปิงปองคนละ 1 ลูก  จนหมดกล่อง (ถ้าสมาชิกไม่ครบ
หยิบซ้ าได้) จากนั้นบันทึกผลในตาราง  (1 คะแนน) 

คนท่ี  สีของลูกปิงปองท่ีหยิบได้ 
1  
2  
3  
4  
5  
6  

การเติมข้อความลงในตาราง ไม่จ าเป็นต้องเรียงตามล าดับ พิจารณาตามหมายเลขกล่อง                   
ท่ีนักเรียนได้รับ ให้จ านวนลูกปิงปองสีขาวและสีส้มสอดคล้องกับท่ีบรรจุในกล่อง ดังนี้ 
(1 คะแนน) 

กล่องหมายเลข 1  มีจ านวนลูกปิงปองสีขาว  3  ลูก  และลูกปิงปองสีส้ม 3  ลูก 
กล่องหมายเลข 2  มีจ านวนลูกปิงปองสีขาว  6  ลูก  และลูกปิงปองสีส้ม -  ลูก 
กล่องหมายเลข 3  มีจ านวนลูกปิงปองสีขาว  4  ลูก  และลูกปิงปองสีส้ม 2  ลูก 
กล่องหมายเลข 4  มีจ านวนลูกปิงปองสีขาว  5  ลูก  และลูกปิงปองสีส้ม 1  ลูก 
กล่องหมายเลข 5  มีจ านวนลูกปิงปองสีขาว  -  ลูก  และลูกปิงปองสีส้ม  6  ลูก 
3. ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

3.1 จ านวนลูกปิงปองสีส้มต่อจ านวนลูกปิงปองท้ังหมดมีอัตราส่วนเป็นเท่าไร  (5 คะแนน)  

      กล่องหมายเลข 1  ตอบ  
6
3

  หรือ  
2
1  หรือ 3 : 6 หรือ 1 : 2 

      กล่องหมายเลข 2  ตอบ  
6
0

  หรือ  0  หรือ 0 : 6  

      กล่องหมายเลข 3  ตอบ  
6
2   หรือ  

3
1  หรือ 2 : 6 หรือ 1 : 3 

      กล่องหมายเลข 4  ตอบ  
6
1

 หรือ 1 : 6 

      กล่องหมายเลข 5  ตอบ  
6
6

  หรือ  1  หรือ 6 : 6 

 

เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1.2 เรื่อง โอกาสเป็นเท่าใด 
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3.2 จ านวนลูกปิงปองสีขาวต่อจ านวนลูกปิงปองท้ังหมด มีอัตราส่วนเป็นเท่าไร  
     (5 คะแนน)         

      กล่องหมายเลข 1  ตอบ  
6
3   หรือ  

2
1  หรือ 3 : 6 หรือ 1 : 2 

      กล่องหมายเลข 2  ตอบ  
6
6

  หรือ  1  หรือ 6 : 6  

      กล่องหมายเลข 3  ตอบ  
6
4

  หรือ  
3
2

 หรือ 4 : 6 หรือ 2 : 3 

      กล่องหมายเลข 4  ตอบ  
6
5

 หรือ 5 : 6 

      กล่องหมายเลข 5  ตอบ  
6
0

  หรือ  0  หรือ 0 : 6  

3.3 มีโอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปองสีส้มหรือสีขาวมากกว่ากัน  (5 คะแนน) 
      กล่องหมายเลข 1   ตอบ   มีโอกาสเกิดขึ้นพอๆ กัน หรือ  เท่าๆ กัน 
      กล่องหมายเลข 2   ตอบ   มีโอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปองสีขาวมากกว่าสีส้ม 
      กล่องหมายเลข 3   ตอบ  มีโอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปองสีขาวมากกว่าสีส้ม       

กล่องหมายเลข 4   ตอบ  มีโอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปองสีส้มมากกว่าสีขาว      
      กล่องหมายเลข 5   ตอบ  มีโอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปองสีส้มมากกว่าสีขาว      

     3.4 อัตราส่วนท่ีได้จากข้อ  3.1  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนท่ีได้จากข้อ  3.2  เป็นอย่างไร  
                  (5 คะแนน)   

กล่องหมายเลข 1   ตอบ  เท่ากัน คือ 
2
1  

        กล่องหมายเลข 2   ตอบ  อัตราส่วนท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปองสีส้มในข้อ 3.1 น้อยกว่า 
      อัตราส่วนท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปองสีขาวในข้อ  3.2   
        กล่องหมายเลข 3   ตอบ  อัตราส่วนท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปองสีส้มในข้อ 3.1 น้อยกว่า 
      อัตราส่วนท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปองสีขาวในข้อ  3.2 

กล่องหมายเลข 4   ตอบ  อัตราส่วนท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปองสีส้มในข้อ 3.1 มากกว่า 
      อัตราส่วนท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปองสีขาวในข้อ  3.2   

 
 กล่องหมายเลข 5   ตอบ  อัตราส่วนท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปองสีส้มในข้อ 3.1 มากกว่า 

      อัตราส่วนท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปองสีขาวในข้อ  3.2   
 
 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

27 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

         3.5  ให้นักเรียนหาข้อสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปอง
แต่ละสีกับอัตราส่วนของจ านวนลูกปิงปองท้ังหมด  (4 คะแนน)         

กล่องหมายเลข 1  
ตอบ  โอกาสท่ีจะหยิบลูกปิงปองแต่ละสีเกิดขึ้นเท่าๆ กัน อัตราส่วนของจ านวน 

ลูกปิงปองแต่ละสีต่อจ านวนลูกปิงปองท้ังหมดจะเท่ากัน 
กล่องหมายเลข 2 - 5 
ตอบ  โอกาสท่ีจะหยิบลูกปิงปองสีขาวมากกว่า  อัตราส่วนของจ านวนลูกปิงปอง 

สีขาวต่อจ านวนลูกปิงปองท้ังหมดจะมากด้วย  โอกาสท่ีจะหยิบลูกปิงปองสีส้มน้อยกว่าอัตราส่วนของ
จ านวนลูกปิงปองสีส้มต่อจ านวนลูกปิงปองท้ังหมดจะน้อยด้วย 

4. ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลการทดลองของกลุ่มตนเอง กลุ่มละ 1 นาที  (2 คะแนน) 
5. จากการน าเสนอของแต่ละกลุ่ม ให้นักเรียนเติมข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
    กล่องหมายเลข 1  มีจ านวนลูกปิงปองสีขาว  3  ลูก  และลูกปิงปองสีส้ม 3  ลูก 
    กล่องหมายเลข 2  มีจ านวนลูกปิงปองสีขาว  6  ลูก  และลูกปิงปองสีส้ม -  ลูก 
    กล่องหมายเลข 3  มีจ านวนลูกปิงปองสีขาว  4  ลูก  และลูกปิงปองสีส้ม 2  ลูก 
    กล่องหมายเลข 4  มีจ านวนลูกปิงปองสีขาว  5  ลูก  และลูกปิงปองสีส้ม 1  ลูก 
    กล่องหมายเลข 5  มีจ านวนลูกปิงปองสีขาว  -  ลูก  และลูกปิงปองสีส้ม  6  ลูก 
   จากการสุ่มหยิบลูกปิงปองจากกล่องหมายเลข 1 – 5 นักเรียนได้ข้อสังเกตเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีเราสนใจกับเศษส่วนของเหตุการณ์ท่ีเราสนใจอย่างไร 
(2 คะแนน) 

ตอบ  โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีเราสนใจแปรผันตรงกับเศษส่วนของเหตุการณ์ท่ีเรา
สนใจ และเศษส่วนของเหตุการณ์ท่ีเราสนใจมีค่าต้ังแต่ 0 ถึง 1 

6. ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
     6.1 นักเรียนควรหยิบลูกปิงปองจากกล่องหมายเลขใดจึงจะมีโอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปอง
สีส้มมากกว่าสีขาว เพราะเหตุใด  (2 คะแนน) 
     ตอบ  กล่องหมายเลข  4  และ  กล่องหมายเลข  5 
      เพราะ  อัตราส่วนของจ านวนลูกปิงปองสีส้มต่อจ านวนลูกปิงปองท้ังหมดในกล่อง  
มากกว่าอัตราส่วนของจ านวนลูกปิงปองสีขาวต่อจ านวนลูกปิงปองท้ังหมดในกล่องนัน้ 
     6.2 นักเรียนควรหยิบลูกปิงปองจากกล่องหมายเลขใดจึงจะมีโอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปอง
สีขาวมากกว่าสีส้ม เพราะเหตุใด  (2 คะแนน) 
 ตอบ  กล่องหมายเลข  2  และ  กล่องหมายเลข  3 
      เพราะ  อัตราส่วนของจ านวนลูกปิงปองสีขาวต่อจ านวนลูกปิงปองท้ังหมดในกล่อง  
มากกว่าอัตราส่วนของจ านวนลูกปิงปองสีส้มต่อจ านวนลูกปิงปองท้ังหมดในกล่องนัน้ 
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     6.3 นักเรียนควรหยิบลูกปิงปองจากกล่องหมายเลขใดจึงจะมีโอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปอง 
สีขาวหรือสีส้มเท่าๆกัน เพราะเหตุใด  (2 คะแนน) 
     ตอบ  กล่องหมายเลข  1 
      เพราะ  อัตราส่วนของจ านวนลูกปิงปองสีส้มต่อจ านวนลูกปิงปองท้ังหมดในกล่อง  
เท่ากับจ านวนลูกปิงปองสีขาวต่อจ านวนลูกปิงปองท้ังหมดในกล่องนั้น 
    6.4 นักเรียนควรหยิบลูกปิงปองจากกล่องหมายเลขใดจึงจะมีโอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปอง 
สีส้มแน่นอน เพราะเหตุใด  (2 คะแนน) 
     ตอบ  กล่องหมายเลข  5   
      เพราะ  ในกล่องหมายเลข  5  มีแต่ลูกปิงปองสีขาว 
     6.5 นักเรียนหยิบลูกปิงปองจากกล่องหมายเลขใดจึงจะไม่มีโอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปอง 
สีส้ม เพราะเหตุใด  (2 คะแนน) 
     ตอบ  กล่องหมายเลข  2   
      เพราะ  ในกล่องหมายเลข  2  มีแต่ลูกปิงปองสีส้ม 
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ชื่อ.....................................................................ชั้น........................เลขที่.............. 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้  โดย 
             เขียนตัวอักษร  S  หน้าสถานการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน 
                                P  หน้าสถานการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ 
     I  หน้าสถานการณ์ท่ีไม่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน 
(ข้อละ 1 คะแนน) 
……I………1) โยนลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน โอกาสท่ีผลรวมของแต้มของลูกเต๋ามีค่าเท่ากับ 13 
 
……S….…2) ในกล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วสีแดง 5 ลูก สีเหลือง 1 ลูก ถ้าหยิบลูกแก้วขึ้นมาพร้อมกันสองลูก  
               จะได้ลูกแก้วสีแดงอย่างน้อย 1 ลูก  
 
……P………3) ในการดึงไพ่ 1 ใบ ออกจากไพ่หนึ่งส ารับ จะได้ไพ่ Q โพด า 
 
……S………4)  ภากรหยิบสลากซึ่งเป็นจ านวนท่ีมีสองหลักขึ้นมา 1 ใบ จะได้สลากท่ีมีผลบวกของ 
                  เลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยไม่เกิน 18 
 
……P………5) แมวออกลูกครั้งแรกและครั้งท่ีสองเป็นตัวผู้ในการออกลูกครั้งท่ีสามเป็นตัวผู้อีก 
 
……I………6) ในการแข่งขันบาสเกตบอลแบบพบกันหมดของทีมชาย 4 ทีม คือ ทีม A , B, C และ D  
               แต่ละทีมจะมีการแข่งขัน 4 นัด 
 
……P………7) มะนาวมีรองเท้าสีด าหลายคู่ วันนี้มะนาวสวมรองเท้าสีด า 
 
……I………8) ในการโยนเหรียญหนึง่บาท 3 เหรียญ พร้อมกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะออกหัวและก้อยเท่ากัน 
 
……P………9) กิตติได้รับรางวัลเงินสดสิบล้านบาทจากการส่งไปรษณียบัตรทายผลการแข่งขันฟุตบอล 
 
……S………10) ในถุงใบหนึ่งมีลูกอมรสส้ม 10 เม็ด พอใจหยิบลูกอมหนึ่งเม็ดจากถุงใบนี้ได้ลูกอมรสส้ม 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกทักษะท่ี 1.1 
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ชื่อ.....................................................................ชั้น........................เลขที่..............  
 
 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้  (ข้อละ 2 คะแนน) 
 
1. ถ้าทางราชการประกาศเตือนว่าในอีก 2 วันข้างหน้าจะมีการปล่อยน้ าจากอ่างเก็บน้ าท่ีอ าเภอ 
   ราษีไศล และนักเรียนเป็นผู้หนึ่งท่ีพักอาศัยในจังหวัดศรีสะเกษและอยู่ใกล้แม่น้ า นักเรียนจะเช่ือ 
   ค าประกาศนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด และจะตัดสินใจอย่างไร  
   ตอบ ควรจะเช่ือในค าประกาศ เพราะจะได้เตรียมตัวป้องกันน้ าท่วมสูง และควรย้ายส่ิงของ 
          จากท่ีต่ าไปไว้ที่สูง พร้อมส าหรับการขนย้ายให้ทันเวลา 
 
2. ชมพูกับฟ้าตัดส้ินส่วนส่งไปชิงโชครายการหนึ่ง โดยชมพูส่งช้ินส่วนไป 7 ช้ิน และฟ้าส่งช้ินส่วนไป  
    5 ช้ิน ใครมีโอกาสได้รับรางวัลมากกว่า เพราะเหตุใด 
    ตอบ  ชมพูมีโอกาสได้รับรางวัลมากกว่า เพราะชมพูส่งช้ินส่วนไปมากกว่าฟ้า 
 
3. ดวงดาวหยิบลูกบอล 1 ลูก จากกล่องทึบซึ่งมีลูกบอลสีฟ้า 3 ลูก สีขาว 3 ลูก ดวงเดือนหยิบลูกบอล  
   1 ลูก จากกล่องทึบอีกกล่อง ซึ่งมีลูกบอลสีฟ้า 5 ลูก สีขาว 5 ลูก ใครจะมีโอกาสหยิบได้ลูกบอล 
   สีขาวมากกว่า เพราะเหตุใด 
   ตอบ  เท่ากัน เพราะ อัตราส่วนของจ านวนลูกบอลสีฟ้าต่อจ านวนลูกบอลสีขาวในแต่ละกล่อง 
          เท่ากัน 
 
4. ขวดโหลใบหนึ่งมีลูกกวาดสีเหลือง 100 เม็ด สีฟ้า 20 เม็ด คละกันอยู่ หลับตาหยิบลูกกวาด 
   หนึ่งก ามือ จะได้ลูกกวาดสีใดมากกว่า เพราะเหตุใด 
   ตอบ  สีเหลือง เพราะ มีจ านวนลูกกวาดสีเหลืองมากกว่าจ านวนลูกกวาดสีฟ้า 
 
5. แดงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  1 ใบ โอกาสท่ีแดงจะถูกรางวัลเลขท้ายสองตัว หรือเลขท้ายสามตัว 
   มากกว่า เพราะเหตุใด 
   ตอบ  แดงจะมีโอกาสถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวมากกว่า เพราะเลขท้ายสองตัวมีโอกาสถูกรางวัล 
          คือ 1 ใน 100  ส่วนรางวัลเลขท้ายสามตัวมีโอกาสถูกรางวัล คือ 4 ใน 1000 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกทักษะท่ี 1.2 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

31 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

 
 
 
 
 
ชื่อ – นามสกุล  ...........................................................ช้ัน........................เลขที่................ . 

  
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนพิจารณากิจกรรมต่อไปนี้  แล้วตอบค าถาม 
 มีกล่องทึบแสง  3  กล่อง  ท่ีบรรจุลูกบอลสีต่างๆ กัน  ดังรูป 
 
 
 

 
   
 ไก่กับกุ้งเล่นเกม  โดยผลัดกันหลับตาหยิบลูกบอลจากกล่องใดกล่องหนึ่งมา  1  ลูก  เมื่อ
หยิบดูสีแล้วใส่คืนกล่องเดิม  โดยมีเงื่อนไขในการเล่นเกม  ดังนี้   
 ถ้าไก่หยิบได้ลูกบอลสีแดง   ได้  1  คะแนน   หยิบได้ลูกบอลสีเขียว  ได้  0  คะแนน 
 ถ้ากุ้งหยิบได้ลูกบอลสีเขียว  ได้  1  คะแนน   หยิบได้ลูกบอลสีแดง   ได้  0  คะแนน 
ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
1.  จ านวนลูกบอลสีแดงเป็นเศษส่วนเท่าไรของจ านวนลูกบอลท้ังหมดในกล่องท่ี  1 (2 คะแนน) 

     ตอบ  
6
4   หรือ  

2
1  

2.  จ านวนลูกบอลสีเขียวเป็นเศษส่วนเท่าไรของจ านวนลูกบอลท้ังหมดในกล่องท่ี  1  (2 คะแนน) 

     ตอบ  
8
4   หรือ  

2
1  

3.  จ านวนลูกบอลสีแดงเป็นเศษส่วนเท่าไรของจ านวนลูกบอลท้ังหมดในกล่องท่ี  2  (2 คะแนน) 

     ตอบ  
8
0   หรือ  0 

4.  จ านวนลูกบอลสีเขียวเป็นเศษส่วนเท่าไรของจ านวนลูกบอลท้ังหมดในกล่องท่ี  2  (2 คะแนน) 

     ตอบ  
8
8   หรือ  1 

 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดย นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

32 ชุดที่ 1 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

5.  จ านวนลูกบอลสีแดงเป็นเศษส่วนเท่าไรของจ านวนลูกบอลท้ังหมดในกล่องท่ี  3  (2 คะแนน) 

     ตอบ  
12
7  

6.  จ านวนลูกบอลสีเขียวเป็นเศษส่วนเท่าไรของจ านวนลูกบอลท้ังหมดในกล่องท่ี  3  (2 คะแนน) 

     ตอบ  
12
5  

7.  ไก่หยิบลูกบอลจากกล่องใด  จึงจะมีโอกาสชนะมากกว่า  เพราะเหตุใด  (2 คะแนน) 
     ตอบ  กล่องท่ี  3 
     เพราะ  มีเศษส่วนจ านวนลูกบอลสีแดงต่อจ านวนลูกบอลท้ังหมดมากกว่าเศษส่วนจ านวนลูกบอล
สีเขียว  
8.  กุ้งหยิบลูกบอลจากกล่องใด  จึงจะมีโอกาสชนะมากกว่า  เพราะเหตุใด  (2 คะแนน) 
     ตอบ  กล่องท่ี  2 
     เพราะ  ในกล่องมีแต่ลูกบอลสีเขียว  หรือมีเศษส่วนจ านวนลูกบอลสีเขียวต่อจ านวนลูกบอล
ท้ังหมดมากกว่าเศษส่วนจ านวนลูกบอลสีแดง 
9.  ไก่หยิบลูกบอลจากกล่องใด  จึงจะไม่มีโอกาสชนะ  เพราะเหตุใด  (2 คะแนน) 
     ตอบ  กล่องท่ี  2 
     เพราะ  ในกล่องมีแต่ลูกบอลสีเขียว  ไม่มีสีแดงเลย  ท าให้เศษส่วนจ านวนลูกบอลสีแดงต่อจ านวน
ลูกบอลท้ังหมดเป็นศูนย์ 
10. กุ้งหยิบลูกบอลจากกล่องใด  จึงจะมีโอกาสชนะมากท่ีสุด  เพราะเหตุใด  (2 คะแนน) 
     ตอบ  กล่องท่ี  2 
     เพราะ  ในกล่องมีแต่ลูกบอลสีเขียว  หรือมีเศษส่วนจ านวนลูกบอลสีเขียวต่อจ านวนลูกบอล
ท้ังหมดมากกว่าเศษส่วนจ านวนลูกบอลสีแดง 
11. ถ้าต้องการให้กุ้งและไก่มีโอกาสชนะเท่ากันควรให้หยิบลูกบอลจากกล่องใด  เพราะเหตุใด   
    (2 คะแนน) 
     ตอบ  กล่องท่ี  1 
     เพราะ  ในกล่องมีลูกบอลสีแดงเท่ากับจ านวนลูกบอลสีเขียว  หรือมีเศษส่วนจ านวนลูกบอลสี
เขียวต่อจ านวนลูกบอลท้ังหมดเท่ากับเศษส่วนจ านวนลูกบอลสีแดง 
12. เราเรียกจ านวนท่ีบ่งบอกถึงโอกาสท่ีเหตุการณ์นั้นๆ  จะเกิดขึ้นว่าอะไร  (2 คะแนน) 
     ตอบ  โอกาสของเหตุการณ์  หรือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
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