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คํานํา
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
รายวิชา คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน 4 รหัสวิชา ค32102 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ชุดนี้
จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น โดยชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น มีจาํ นวนทั้งหมด 5 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
ชุดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ
ชุดที่ 3 เหตุการณ์
ชุดที่ 4 ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์
ชุดที่ 5 ความน่าจะเป็ นและการนําไปใช้
สําหรับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น ชุดที่ 2 เรื่ อง การทดลองสุ่ มและ
แซมเปิ ลสเปซ ผูจ้ ดั ทําหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ชุดนี้จะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสร้างองค์
ความรู ้ดว้ ยตนเองจากสื่ อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายตามความสามารถของนักเรี ยนแต่ละคน
และเป็ นแนวทางในการพัฒนาการนักเรี ยนในด้านความรู ้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และส่ งผลให้นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
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คําชี้แจงเกีย่ วกับชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น รายวิชา คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน 4
รหัสวิชา ค32102 ชุดที่ 2 เรื่ อง การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ มีองค์ประกอบ ดังนี้
1.1 คําชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
1.2 คําแนะนําการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ สาํ หรับนักเรี ยน
1.3 ขั้นตอนการเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
1.4 สาระสําคัญและสาระการเรี ยนรู ้
1.5 สาระ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้วดั
1.6 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1.7 เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้
1.8 แบบทดสอบก่อนเรี ยน
1.9 สื่ อการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย ใบกิจกรรม ใบความรู ้ ใบงานและแบบฝึ กทักษะ
1.10 แบบทดสอบหลังเรี ยน
1.11 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน
1.12 แนวตอบใบกิจกรรม เฉลยใบงานและเฉลยแบบฝึ กทักษะ
1.13 เกณฑ์การให้คะแนนการทําใบกิจกรรม ใบงานและแบบฝึ กทักษะ
1.14 เกณฑ์การประเมินการทําใบกิจกรรม ใบงานและแบบฝึ กทักษะ
2. นักเรี ยนที่มีความจําเป็ นต้องขาดเรี ยน หรื อนักเรี ยนที่เรี ยนช้าเรี ยนไม่ทนั เพื่อน
สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่ อการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่จดั ไว้ในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของตนเอง
3. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ชุดนี้ช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถศึกษา เรื่ อง การทดลองสุ่ ม
และแซมเปิ ลสเปซ ได้อย่างสะดวก ทั้งเรี ยนรู ้จากการจัดประสบการณ์ของครู และเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ซึ่งจะช่วยตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
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คําแนะนําการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับนักเรียน
ในการศึกษาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น รายวิชา คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน 4
รหัสวิชา ค32102 ชุดที่ 2 เรื่ อง การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ เพื่อให้การดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้
มีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตนตามคําแนะนําการใช้ชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ดังนี้
1. อ่านคําชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คําแนะนําการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
สําหรับนักเรี ยน และขั้นตอนการเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้เข้าใจก่อนลงมือทํางานหรื อ
ศึกษาทุกครั้ง
2. ศึกษาสาระสําคัญและสาระการเรี ยนรู ้
3. ศึกษาสาระ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้วดั
4. ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5. ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนเพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักเรี ยน
6. ศึกษาคําชี้แจงและรายละเอียดของใบกิจกรรม ใบความรู ้ ใบงาน และแบบฝึ กทักษะ
ให้เข้าใจ
7. ให้นกั เรี ยนตั้งใจปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ ไม่รบกวนผูอ้ ื่น
และไม่ชกั ชวนเพื่อนให้ทาํ กิจกรรมอื่น ๆ ที่ออกนอกลู่นอกทาง
8. เมื่อนักเรี ยนทําใบกิจกรรม ใบงาน และแบบฝึ กทักษะแล้วให้ตรวจคําตอบกับเฉลย
ในกรณี ที่มีขอ้ ที่ทาํ ไม่ถูกต้องให้นกั เรี ยนกลับไปศึกษาใบความรู ้เพื่อทําความเข้าใจเนื้อหาของ
หัวข้อนั้น ๆ ใหม่อีกครั้ง หรื อปรึ กษาครู ผสู ้ อนแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง
9. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยนแล้วตรวจสอบคําตอบกับเฉลย เพื่อวัดแล
ะประเมิน
ความก้าวหน้าของตนเองหลังจากศึกษาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ชุดที่ 2 จบแล้ว ในกรณี ที่มีขอ้ ที่
ทําไม่ถูกต้อง ให้นกั เรี ยนกลับไปศึกษาเนื้อหาของหัวข้อนั้น ๆ ใหม่อีกครั้ง
10.ในการทําใบกิจกรรม ใบงาน แบบฝึ กทักษะ และแบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน
ให้นกั เรี ยนพยายามทําด้วยความตั้งใจ และมีความซื่ อสัตย์ต่อตนเองให้มากที่สุด โดยไม่ลอกเพื่อน
หรื อไม่ดูเฉลยก่อนลงมือทํา
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ขั้นตอนการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดที่ 2 เรื่อง การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ
1. อ่านคําชี้แจงและคําแนะการใช้ชุดกิจกรรม

2. ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน

3. ศึกษาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
- ศึกษาใบกิจกรรม ใบความรู ้ ใบงาน
และแบบฝึ กทักษะ
- ปฏิบตั ิกิจกรรมตามคําชี้แจงใน
ใบกิจกรรม ใบงาน และแบบฝึ กทักษะ
- ตรวจใบกิจกรรม ใบงาน
และแบบฝึ กทักษะ

ไม่ผา่ นเกณฑ์

4. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน

ประเมินผล

5. ศึกษาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ชุดต่อไป

ผ่านเกณฑ์
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สาระสํ าคัญ
การทดลองสุ่ ม (Random Experiment) คือ การทดลองซึ่ งทราบว่าผลลัพธ์อาจจะเป็ น
อะไรได้บา้ ง แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่า ในแต่ละครั้งที่ทดลองผลที่เกิดขึ้นจะเป็ น
อะไรในบรรดาผลลัพธ์ที่อาจเป็ นไปได้เหล่านั้น
 ปริ ภูมิตว
ั อย่าง หรื อ แซมเปิ ลสเปซ (Sample Space) คือ เซตที่มีสมาชิกเป็ นผลลัพธ์
ที่อาจจะเป็ นไปได้ท้ งั หมดของการทดลองสุ่ ม
 การเขียนแซมเปิ ลสเปซจะเขียนในรู ปของเซตแบบแจกแจงสมาชิ ก
 การหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิ กของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม
สามารถหาได้โดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้
 การหาจํานวนสมาชิ กของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม สามารถหาได้โดยใช้
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ


สาระการเรียนรู้
1. การทดลองสุ่ ม
2. แซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม
3. การหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มโดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้น
เกี่ยวกับการนับ
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สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วธิ ี การทางสถิติและความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ น
ในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วดั
ค 5.2 ม.4-6/2 อธิ บายการทดลองสุ่ ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์
และนําผลที่ได้ไปใช้ในการคาดการณ์ในสถานการณ์ที่กาํ หนดให้
สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร
การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยง
ความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์
กับศาสตร์ อื่น ๆ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ตัวชี้วดั
ค 6.1 ม.4–6/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม.4-6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อสาร
การสื่ อความหมาย และการนําเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
ค 6.1 ม.4-6/5 เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนําความรู ้ หลักการ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ

6

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
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จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ด้ านความรู้
1. บอกได้วา่ การทดลองที่กาํ หนดให้เป็ นหรื อไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม
2. หาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มได้
3. หาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม
โดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้
4. หาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มโดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้น
เกี่ยวกับการนับได้
2. ด้ านทักษะ/กระบวนการ
1. อธิ บายได้วา่ การทดลองที่กาํ หนดให้เป็ นหรื อไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม
2. เขียนแซมเปิ ลสเปซในรู ปของเซตแบบแจกแจงสมาชิกได้
3. แสดงวิธหี าแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม
โดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้
4. แสดงวิธีหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มโดยใช้กฎเกณฑ์
เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้
3. ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. นักเรี ยนมีวนิ ยั ในการปฏิบตั ิกิจกรรมและมีความตรงต่อเวลา
2. นักเรี ยนใฝ่ เรี ยนรู้ มีความตั้งใจและเอาใจใส่ ต่อการเรี ยน
3. นักเรี ยนมีความมุ่งมัน่ ในการทํางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็ จตามเวลา

เวลาทีใ่ ช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น ชุดที่ 2 เรื่ อง การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ
ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ จํานวน 4 ชัว่ โมง
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ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

แบบทดสอบก่อนเรียน

ชุ ดที่ 2 เรื่อง การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4 รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
คะแนนเต็ม 10 คะแนน

คําชี้แจง
คําสั่ ง

แบบทดสอบเป็ นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวแล้วทําเครื่ องหมายกากบาท (×)
ลงในกระดาษคําตอบ

            
1. ข้อใดเป็ นการทดลองสุ่ ม
ก. การส่ งรหัสใต้ฝาชาเขียวเพื่อชิงรางวัล
ข. การถ่ายสําเนาเอกสาร
ค. การส่ ง SMS แสดงความคิดเห็น
ง. การกวาดบ้าน
2. ข้อใดไม่ ใช่ การทดลองสุ่ ม
ก. การส่ ง SMS ตอบปั ญหาเพื่อชิงรางวัลจากรายการโทรทัศน์
ข. การซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ค. การจับฉลากแลกของขวัญปี ใหม่
ง. การยืนตรงเคารพธงชาติ
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3. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
(1) การทดลองสุ่ มเป็ นการทดลองที่ไม่ทราบว่าผลลัพธ์อาจเป็ นอะไรได้บา้ ง
(2) แต่ละผลลัพธ์ของการทดลองสุ่ มมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆ กัน
ข้อสรุ ปใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. (1) ผิด (2) ผิด
ข. (1) ผิด (2) ถูก
ค. (1) ถูก (2) ผิด
ง. (1) ถูก (2) ถูก
4. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
(1) การเดาข้อสอบภาษาไทยซึ่ งเป็ นข้อสอบแบบปรนัยจํานวน10 ข้อ เป็ นการทดลองสุ่ ม
(2) การเดินออกกําลังกายเป็ นเวลา 10 นาที ไม่ เป็ นการทดลองสุ่ ม
(3) การไขเอาลูกอมจากโหลหมุนลูกอมในภาพด้านล่าง เป็ นการทดลองสุ่ ม

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. (1) เป็ นจริ ง
และ (2) และ (3) เป็ นเท็จ
ข. (1) และ (2) จริ ง และ (3) เป็ นเท็จ
ค. (2) และ (3) จริ ง และ (1) เป็ นเท็จ
ง. เป็ นจริ งทั้งสามข้อ
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5. ข้อใดเป็ นแซมเปิ ลสเปซของการโยนเหรี ยญห้าบาท 1 เหรี ยญ 2 ครั้ง
ก. {(H, H), (H, T), (T, T)}
ข. {(H, H), (H, T), (T, H), (T, T)}
ค. (H, H), (H, T), (T, T)
ง. (H, H), (H, T), (T, H), (T, T)
6. แซมเปิ ลสเปซของการสุ่ มหยิบบัตร 2 ใบพร้อมกัน จากขวดโหลทึบที่มีบตั รอยู่ 20 ใบ
ซึ่งแต่ละใบเขียนตัวเลข 1 ถึง 20 กํากับไว้ เมื่อสนใจของผลรวมของตัวเลขบนบัตรที่หยิบได้
คือข้อใดต่อไปนี้
ก. {1, 2, 3, …, 20}
ข. {2, 3, 4, …, 40}
ค. {3, 4, 5, …, 39}
ง. {3, 5, 7, …, 39}
7. การหยิบลูกบอล 2 ลูกโดยหยิบครั้งละ 1 ลูกและไม่ใส่ คืนก่อนหยิบครั้งถัดไปจากกล่องที่
บรรจุลูกบอล 3 ลูก ซึ่ งมีสีชมพู สี ส้ม และสี ฟ้า แซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
คือข้อใดต่อไปนี้
ก. {ชมพูกบั ส้ม, ชมพูกบั ฟ้ า, ส้มกับฟ้ า}
ข. {ชมพูกบั ส้ม, ชมพูกบั ฟ้ า, ส้มกับชมพู, ส้มกับฟ้ า, ฟ้ ากับชมพู, ฟ้ ากับส้ม}
ค. {(ชมพู, ส้ม), (ชมพู, ฟ้ า), (ส้ม, ชมพู), (ส้ม, ฟ้ า), (ฟ้ า, ชมพู), (ฟ้ า, ส้ม)}
ง. {(ชมพู, ชมพู), (ชมพู, ส้ม), (ชมพู, ฟ้ า), (ส้ม, ชมพู), (ส้ม, ส้ม), (ส้ม, ฟ้ า), (ฟ้ า, ชมพู),
(ฟ้ า, ส้ม), (ฟ้ า, ฟ้ า)}
8. จงหาจํานวนสมาชิกในแซมเปิ ลสเปซของการสุ่ มหยิบลูกแก้ว 2 ลูก จากถุงใบหนึ่งที่มี
ลูกแก้ว 4 ลูก ซึ่ งมีสีฟ้า สี ขาว สี ดาํ และสี เหลือง โดยหยิบลูกแก้วครั้งละ 1 ลูก
และใส่ คืนก่อนจะหยิบครั้งถัดไป
ก. 20
ข. 16
ค. 12
ง. 4
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9. จงหาจํานวนสมาชิกในแซมเปิ ลสเปซของการโยนเหรี ยญ 2 อัน และทอดลูกเต๋ า 2 ลูก
พร้อมกันหนึ่งครั้ง
ก. 288
ข. 144
ค. 72
ง. 48
10. จงหาจํานวนสมาชิกในแซมเปิ ลสเปซของการออกรางวัลเลขท้ายสามตัว 1 รางวัล
ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก. 13
ข. 30
ค. 1,000
ง. 2,000
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบก่ อนเรียน

ชุ ดที่ 2 เรื่อง การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4 รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ชื่อ-สกุล …………………………………….………………. ชั้น ม. 5/ ……….. เลขที่ ………….

            
ข้ อ ก.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
คะแนนเต็ม
คะแนนทีไ่ ด้
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ข.

ค.

ง.
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สื่ อการเรียนรู้ประกอบการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
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ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

ใบกิจกรรมที่ 2.1
เรื่อง บอกได้ ไหม
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้ : 1. บอกได้วา่ การทดลองที่กาํ หนดให้เป็ นหรื อไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม
กลุ่มที่……... ชื่อสมาชิก
1. …………………..….….. 2. ………..…………..….…
3. …………………..….….. 4. ………..………………… 5. ………..…………..….…

            
คําชี้แจงกิจกรรมที่ 2.1
เรื่อง บอกได้ ไหม
วัสดุ/อุปกรณ์ /สื่ อ
1. เงินเหรี ยญ 1 เหรี ยญ
2. ลูกเต๋ า 1 ลูก
3. ขวดโหลที่มีลูกบิดสําหรับไขสิ่ งของที่บรรจุไว้ให้ออกมาแบบสุ่ ม (Candy Machine)
4. ลูกแก้วสี แดง สี น้ าํ เงิน สี ม่วง สี เหลือง และสี ส้ม อย่างละ 1 ลูก
5. คอมพิวเตอร์
6. ไฟล์คลิปวิดีโอการแข่งขันกรี ฑา Running Race.mp4
7. เครื่ องวัดความสู ง
8. ลูกปิ งปองสี ขาว 1 ลูก
9. กล่องทึบ 1 ใบ
10. เกมถังโจรสลัด (Jumping Pirate) ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ ดังนี้
(1) ถังโจรสลัดที่มีช่องเสี ยบมีดจํานวน 16 ช่อง
(2) ตุก๊ ตาโจรสลัด
(3) มีดสําหรับเสี ยบถังโจรสลัด จํานวน 16 อัน
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

วิธีการปฏิบัติกจิ กรรม
1. นักเรี ยนศึกษาแผนผังก่อนการเข้าฐาน ดังนี้
ฐานที่ 4

ฐานที่ 5

ฐานที่ 6

ฐานที่ 7
(ฐานสํารอง)
ฐานที่ 3
ประตู

ฐานที่ 2

โต๊ ะครู

ฐานที่ 1
ประตู

2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มเข้าฐานและทํากิจกรรมในแต่ละฐานโดยใช้เวลาฐานละ 3 นาที ดังนี้
2.1 การเข้าฐานครั้งที่ 1
กลุ่มที่ 1 เข้าฐานที่ 1, กลุ่มที่ 2 เข้าฐานที่ 2, กลุ่มที่ 3 เข้าฐานที่ 3, กลุ่มที่ 4 เข้าฐานที่ 4,
กลุ่มที่ 5 เข้าฐานที่ 5, กลุ่มที่ 6 เข้าฐานที่ 6 และฐานที่ 7 เป็ นฐานสํารองในกรณี ที่มีกลุ่มที่ทาํ กิจกรรม
ในฐานเสร็ จก่อนเวลาที่กาํ หนด
2.2 เมื่อครบกําหนดเวลาทํากิจกรรมการเข้าฐานครั้งที่ 1 แล้วให้เวียนฐานครั้งที่ 2 ดังนี้
ให้นกั เรี ยนเวียนฐานตามเข็มนาฬิ กา โดยกลุ่มที่ 1 เข้าฐานที่ 2, กลุ่มที่ 2 เข้าฐานที่ 3,
กลุ่มที่ 3 เข้าฐานที่ 4, กลุ่มที่ 4 เข้าฐานที่ 5, กลุ่มที่ 5 เข้าฐานที่ 6 และกลุ่มที่ 6 เข้าฐานที่ 1
2.3 การเวียนฐานครั้งที่ 3 – 6 ให้นกั เรี ยนเวียนฐานตามเข็มนาฬิ กาไปเรื่ อย ๆ
หากทํากิจกรรมเสร็ จก่อนเวลาให้นกั เรี ยนไปเข้าฐานสํารอง จนทํากิจกรรมเสร็ จครบทั้ง 6 ฐาน
3. นักเรี ยนใช้อุปกรณ์ในแต่ละฐานทํากิจกรรม แล้วช่วยกันคิดหาคําตอบและเขียนคําตอบ
ลงในใบกิจกรรมที่ 2.1
4. เมื่อนักเรี ยนทํากิจกรรมในแต่ละฐานเสร็ จแล้ว ให้นกั เรี ยนจัดอุปกรณ์เข้าสู่ สภาพเดิมให้
เรี ยบร้อย เพื่ออุปกรณ์ในฐานอยูใ่ นสภาพที่พร้อมให้กลุ่มถัดไปที่จะเวียนเข้ามาในฐานนั้นสามารถ
ลงมือทํากิจกรรมได้เลย
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ฐานที่ 1 การโยนเหรียญ

อุปกรณ์
เงินเหรี ยญ 1 เหรี ยญ
วิธีการทดลอง
1) นักเรี ยนแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันโยนเหรี ยญ 1 เหรี ยญ 1 ครั้ง
2) นักเรี ยนสังเกตว่าเหรี ยญขึ้นหน้าอะไรบ้าง
จงตอบคําถามต่ อไปนี้
1) นักเรี ยนบอกล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแน่นอนหรื อไม่วา่
ในการโยนเหรี ยญ 1 เหรี ยญ 1 ครั้ง เหรี ยญจะขึ้นหน้าอะไร
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
2) นักเรี ยนบอกผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการโยนเหรี ยญ 1 เหรี ยญ 1 ครั้ง
ได้หรื อไม่ อะไรบ้าง
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
………………………………………………………………………...………….…

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ
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ฐานที่ 2 การทอดลูกเต๋ า

อุปกรณ์
ลูกเต๋ า 1 ลูก
วิธีการทดลอง
1) นักเรี ยนแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันทอดลูกเต๋ า 1 ลูก 1 ครั้ง
2) นักเรี ยนสังเกตว่าลูกเต๋ าขึ้นแต้มอะไรบ้าง
จงตอบคําถามต่ อไปนี้
1) นักเรี ยนบอกล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแน่นอนหรื อไม่วา่
ในการทอดลูกเต๋ า 1 ลูก 1 ครั้ง ลูกเต๋ าจะขึ้นแต้มอะไร
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…

2) นักเรี ยนบอกผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทอดลูกเต๋ า 1 ลูก 1 ครั้ง
ได้หรื อไม่ อะไรบ้าง
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
………………………………………………………………………...………….…

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

18

ฐานที่ 3 การไขลูกแก้ วจากขวดโหล

อุปกรณ์
1) ขวดโหลที่มีลูกบิดสําหรับไขสิ่ งของที่บรรจุไว้ให้ออกมาแบบสุ่ ม (Candy Machine)
2) ลูกแก้วสี แดง สี น้ าํ เงิน สี ม่วง สี เหลือง และสี ส้ม อย่างละ 1 ลูก
วิธีการทดลอง
1) นักเรี ยนนําลูกแก้วทั้งหมดบรรจุลงในขวดโหลแล้วเขย่าขวดโหลเบา ๆ ให้ลูกแก้วคละกัน
2) นักเรี ยนหมุนลูกบิดเพื่อไขลูกแก้วที่บรรจุไว้ในขวดโหลให้ออกมา 1 ลูก
3) นักเรี ยนสังเกตว่าได้ลูกแก้วสี อะไร
จงตอบคําถามต่ อไปนี้
1) นักเรี ยนบอกล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแน่นอนหรื อไม่วา่
ในการไขลูกแก้ว 1 ลูกจากขวดโหลจะได้ลูกแก้วสี อะไร
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
2) นักเรี ยนบอกผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการไขลูกแก้ว 1 ลูกจากขวดโหล
ได้หรื อไม่ อะไรบ้าง
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
………………………………………………………………………...………….…

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

ฐานที่ 4 การแข่ งขันกรีฑา

อุปกรณ์
1) คอมพิวเตอร์
2) โปรแกรม Windows Media Player
3) ไฟล์คลิปวิดีโอการแข่งขันกรี ฑา Running Competion.mp4
วิธีการทดลอง
1) นักเรี ยนเปิ ดไฟล์คลิปวิดีโอการแข่งขันกรี ฑา Running Competion.mp4 ด้วยโปรแกรม
Windows Media Player
2) นักเรี ยนชมวิดีโอการแข่งขันกรี ฑา
3) ให้นกั เรี ยนสังเกตว่านักกรี ฑาในลู่วิ่งหมายเลขใดเป็ นผูช้ นะ
จงตอบคําถามต่ อไปนี้
1) นักเรี ยนบอกล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแน่นอนหรื อไม่วา่
นักกรี ฑาในลู่วิ่งหมายเลขใดเป็ นผูช้ นะการแข่งขัน
ตอบ …………………………...……………………………...……………
2) นักเรี ยนบอกผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการแข่งขันกรี ฑาได้หรื อไม่ อะไรบ้าง
ตอบ ………………………...………………………………...……………
…………………………………………...…………………………
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ฐานที่ 5 การเข้ าแถวตามลําดับความสู ง


อุปกรณ์
เครื่ องวัดความสู ง
วิธีการทดลอง
1) นักเรี ยนแต่ละคนวัดความสู งของตนเองด้วยเครื่ องวัดความสู ง
2) นักเรี ยนทุกคนในกลุ่มเข้าแถวตามลําดับความสู งโดยเรี ยงลําดับจากนักเรี ยนที่มี
ความสู งน้อยที่สุดไปหานักเรี ยนที่มีความสู งมากที่สุด
จงตอบคําถามต่ อไปนี้
1) นักเรี ยนบอกล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแน่นอนหรื อไม่วา่
ในการเข้าแถวตามลําดับความสู ง จะได้ผลลัพธ์อย่างไร
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
2) นักเรี ยนบอกผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการเข้าแถวตามลําดับความสู ง
ได้หรื อไม่ อะไรบ้าง
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
………………………………………………………………………...………….…
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ฐานที่ 6 การหยิบลูกปิ งปอง

อุปกรณ์
1) ลูกปิ งปองสี ขาว 1 ลูก
2) กล่องทึบ
วิธีการทดลอง
1) นักเรี ยนนําลูกปิ งปองใส่ ในกล่องทึบ
2) นักเรี ยนหยิบลูกปิ งปองออกมาจากกล่องทึบ
จงตอบคําถามต่ อไปนี้
1) นักเรี ยนบอกล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแน่นอนหรื อไม่วา่
ในการหยิบลูกปิ งปองจากกล่องทึบ จะได้ผลลัพธ์อย่างไร
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
2) นักเรี ยนบอกผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากหยิบลูกปิ งปองจากกล่องทึบ
ได้หรื อไม่ อะไรบ้าง
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
………………………………………………………………………...………….…
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ฐานที่ 7 เกมถังโจรสลัด (ฐานสํ ารอง)

อุปกรณ์
เกมถังโจรสลัด (Jumping Pirate) ประกอบด้วยอุปกรณ์ดงั นี้
1) ตุก๊ ตาโจรสลัด
2) ถังโจรสลัดที่มีช่องเสี ยบมีดจํานวน 16 ช่องและมีกลไกสําหรับดีดตุก๊ ตาโจรสลัด
ให้กระโดดออกจากถังได้
3) มีดสําหรับเสี ยบถังโจรสลัด จํานวน 16 อัน
วิธีการทดลอง
1) นักเรี ยนนําตุก๊ ตาโจรสลัดใส่ ลงในถังโจรสลัด
2) นักเรี ยนแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเสี ยบมีดเข้าไปในช่องเสี ยบมีดของถังโจรสลัด
3) นักเรี ยนสังเกตผลที่เกิดขึ้นกับตุก๊ ตาโจรสลัดหลังจากการเสี ยบมีดเข้าไปในถังโจรสลัด
จงตอบคําถามต่ อไปนี้
1) นักเรี ยนบอกล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแน่นอนหรื อไม่วา่
ในการเสี ยบมีดเข้าไปในถังโจรสลัด จะได้ผลลัพธ์อย่างไร
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
2) นักเรี ยนบอกผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการเสี ยบมีดเข้าไปในถังโจรสลัด
ได้หรื อไม่ อะไรบ้าง
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
………………………………………………………………………...………….…
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แบบสรุ ปกิจกรรมที่ 2.1
จงตอบคําถามต่ อไปนี้
1) การทดลองหรื อการกระทําในฐานที่ 1 – 4 มีลกั ษณะสําคัญที่คล้ายคลึงกันอย่างไรบ้าง
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
………………………………………………………………………...………….…
………………………………………………………………………...………….…
………………………………………………………………………...………….…

2) การทดลองหรื อการกระทําในฐานที่ 5 – 6 มีลกั ษณะสําคัญที่คล้ายคลึงกันอย่างไรบ้าง
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
………………………………………………………………………...………….…
3) จะเรี ยกการทดลองหรื อการกระทําในฐานที่ 1 – 4 ว่าอย่างไร
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
4) การทดลองหรื อการกระทําในฐานใดบ้างเป็ นการทดลองสุ่ ม
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
5) การทดลองหรื อการกระทําในฐานใดบ้างไม่ เป็ นการทดลองสุ่ ม
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
6) ให้นกั เรี ยนในกลุ่มร่ วมกันอภิปรายผล และสรุ ปผลจากการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 2.1
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
………………………………………………………………………...………….…
………………………………………………………………………...………….…
………………………………………………………………………...………….…
………………………………………………………………………...………….…
………………………………………………………………………...………….…
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ใบความรู้ ที่ 2.1
เรื่อง การทดลองสุ่ ม
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
สาระการเรียนรู้
: การทดลองสุ่ ม
จุดประสงค์ การเรียนรู้ : 1. บอกได้วา่ การทดลองที่กาํ หนดให้เป็ นหรื อไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม
2. อธิ บายได้วา่ การทดลองที่กาํ หนดให้เป็ นหรื อไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม

การทดลองสุ
่ ม นไม (Tree Diagram) เปนวิธีการอยางหนึ่งในการหาจํานวนวิธี
การเขี
ยน แผนภาพต
ที่เปนไปไดทั้งหมดในการทํางานอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนวิธีการที่สะดวกและเปนระบบระเบียบ
การทดลองสุ
(Random
แผนภาพต
นไม แบ่ มงออกเป
น 2 Experiment)
ประเภท คือ คือ การทดลองซึ่ งทราบว่าผลลัพธ์
อาจจะเป็
นอะไรได้นบไมา้ งทแต่
สามารถบอกได้
องแน่นอนว่
1. แผนภาพต
ี่มีกไิ่งม่แตกออกเป
นระเบีอยย่บางถู
หรืกอต้แผนภาพต
นไมา อในแต่
ยางงลายะครั้ง
ที่ทดลองผลที
่เกิดขึน้ นไมจะเป็
ที่อาจเป็
นไปได้เนหล่
2. แผนภาพต
ที่มีกนิ่งอะไรในบรรดาผลลั
แตกออกไมเปนระเบีพยธ์บหรื
อแผนภาพต
ไมาอนัย้ นางงายเท
ในชีวติ ประจําวันของเรามักประสบกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความไม่แน่นอน เราจําเป็ น
ต้องคาดคะเนผลที่อาจเกิดขึ้นของสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนเหล่านั้น เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ
การทดลอง การกระทํา หรื อสถานการณ์ ที่ทราบผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้ท้ งั หมด แต่ไม่สามารถ
บอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าจะเกิดผลลัพธ์เป็ นอะไรในแต่ละครั้งที่ทดลอง เรี ยกการทดลอง
กระทํา หรื อสถานการณ์ดงั กล่าวว่า การทดลองสุ่ ม ในทางตรงกันข้ามการทดลอง การกระทํา หรื อ
สถานการณ์ใด ๆ ที่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่า ในแต่ละครั้งที่ทดลองผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จะเป็ นอะไรไม่ถือว่าเป็ นการทดลองสุ่ ม
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1. ตัวอย่ างของการทดลอง การกระทํา หรือสถานการณ์ ทเี่ ป็ นการทดลองสุ่ ม
1.1 การโยนเหรี ยญ 1 เหรี ยญ 1 ครั้ง ถือว่าเป็ นการทดลองสุ่ ม เพราะสามารถบอกว่า
ผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้คือ เหรี ยญขึ้นหัว หรื อ เหรี ยญขึ้นก้อย แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้อง
แน่นอนว่าเมื่อโยนเหรี ยญแล้วจะขึ้นหน้าใด

การโยนเหรียญ

เหรียญขึน้ หัว

เหรียญขึน้ ก้อย

1.2 การทอดลูกเต๋ า 1 ลูก 1 ครั้ง ถือว่าเป็ นการทดลองสุ่ ม เพราะสามารถบอกว่าผลลัพธ์ที่
อาจจะเป็ นไปได้คือ แต้ม 1, 2, 3, 4, 5 หรื อ 6 แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่า
เมื่อทอดลูกเต๋ าแล้วจะได้แต้มใด

การทอดลูกเต๋ า 1 ลูก 1 ครั้ง

แต้ ม 1 แต้ ม 2 แต้ ม 3 แต้ ม 4 แต้ ม 5 แต้ ม 6

1.3 การสุ่ มสํารวจเพศของนักเรี ยนโรงเรี ยนสวรรค์อนันต์วทิ ยา 1 คน ถือว่า
เป็ นการทดลองสุ่ ม เพราะสามารถบอกว่าผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้คือ เพศชาย หรื อ เพศหญิง
แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าเมื่อสุ่ มสํารวจแล้วจะสํารวจพบนักเรี ยนเพศใด
1.4 การหยิบสลาก 1 ใบจากกล่องทึบที่มีสลาก 26 ใบ แต่ละใบมีตวั อักษร A – Z กํากับไว้
ถือว่าเป็ นการทดลองสุ่ ม เพราะสามารถบอกว่าผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้คือ สลากที่มีตวั อักษร
A, B, C, …, Y หรื อ Z แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าเมื่อหยิบสลากแล้วจะได้
สลากใบใด
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2. ตัวอย่ างของการทดลอง การกระทํา หรือสถานการณ์ ทไี่ ม่ เป็ นการทดลองสุ่ ม
2.1 การเลือกหยิบลูกแก้วสี แดง 1 ลูกอย่างเจาะจง จากขวดโหลใสที่มีลูกแก้วสี แดง 1 ลูก
สี ม่วง 1 ลูก สี น้ าํ เงิน 1 ลูก สี เหลือง 1 ลูก และสี เขียว 1 ลูก ถือว่าไม่ เป็ นการทดลองสุ่ ม
เพราะสามารถบอกผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าจะหยิบได้ลูกแก้วสี แดงจากขวดโหลใส

2.2 การสุ่ มสํารวจเพศของนักเรี ยนที่ศึกษาในโรงเรี ยนเตรี ยมทหาร 1 คน ถือว่าไม่ เป็ น
การทดลองสุ่ ม เพราะสามารถบอกผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าจะได้ผลการสํารวจเป็ น
เพศชาย เนื่องจากผูท้ ี่ศึกษาในโรงเรี ยนเตรี ยมทหารจะต้องเป็ นเพศชายเท่านั้น
(หมายเหตุ คุณสมบัติของผูส้ มัครสอบคัดเลือกเข้าเป็ นนักเรี ยนเตรี ยมทหารจะต้องเป็ นชายโสด
ที่มีอายุระหว่าง 16 – 18 ปี )

ที่มา : http://www.afaps.ac.th/afapshallofframe/computer/49linux.htm
2.3 การเลือกนักเรี ยนคนที่เป็ นหัวหน้าห้องให้ออกมาหน้าชั้นเรี ยน ถือว่าไม่ เป็ น
การทดลองสุ่ ม เพราะสามารถบอกผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่านักเรี ยนคนที่จะออกมาหน้า
ชั้นเรี ยนคือหัวหน้าห้องของนักเรี ยนในห้องเรี ยนนั้น
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ตารางแสดงตัวอย่ างของการทดลอง การกระทํา หรือสถานการณ์
ทีเ่ ป็ นการทดลองสุ่ มและไม่ เป็ นการทดลองสุ่ ม
การกระทําทีเ่ ป็ นการทดลองสุ่ ม
1. การเล่นหนูนาพาโชค
2. การเล่นเกมเก้าอี้ดนตรี
3. การหยิบไพ่หนึ่งใบจากสํารับ
4. การจับสลากชื่อนักเรี ยนในห้อง
5. การแข่งขันวิง่ เปี้ ยว

การกระทําทีไ่ ม่ เป็ นการทดลองสุ่ ม
1. การเขียนชื่อและนามสกุลของตนเอง
ที่หน้าปกสมุด
2. การเลือกนักเรี ยนคนที่มีผลการเรี ยน
เฉลี่ยสู งสุ ดในห้องออกมาหน้าชั้นเรี ยน
3. การเลือกนักเรี ยน 3 คนแบบเจาะจง
เพื่อช่วยแจกเอกสาร
4. การเข้าแถวตามลําดับเลขที่ของนักเรี ยน
ในห้อง
5. การเขียนคําอวยพรปี ใหม่ใน ส.ค.ส.

ในการปฏิบตั ิการทดลองสุ่ มแต่ละครั้ง เราจะใช้อุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงหรื อ
มีความยุติธรรมและการดําเนินการทดลองด้วยความระมัดระวัง เช่น การทอดลูกเต๋ าควรใช้ลูกเต๋ า
ที่มีความเที่ยงตรงและทอดลูกเต๋ าลงบนโต๊ะหรื อบนพื้นเรี ยบที่ลูกเต๋ าสามารถกลิ้งได้โดยอิสระ
การหยิบสลากในกล่องทึบควรใช้สลากที่มีขนาดเท่ากันบรรจุลงในกล่องทึบที่มองไม่เห็นสิ่ งของ
ภายในและคนสลากให้คละกันก่อนที่จะหยิบสลากจากกล่องดังกล่าว เพื่อให้การทดลองสุ่ มนั้น
เป็ นไปอย่างยุติธรรม ไม่เอนเอียง (Bias) ส่ งผลให้ผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้แต่ละผลลัพธ์มีโอกาส
ที่จะเกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน (Equally Likely Outcomes)
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ใบงานที่ 2.1
เรื่อง การทดลองสุ่ ม
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้ : บอกได้วา่ การทดลองที่กาํ หนดให้เป็ นหรื อไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม
กลุ่มที่……... ชื่อสมาชิก
1. …………………..….….. 2. ………..…………..….…
3. …………………..….….. 4. ………..………………… 5. ………..…………..….…

            
คําชี้แจง : ให้พิจารณาว่ารู ปภาพของการทดลอง การกระทํา หรื อสถานการณ์ที่กาํ หนดให้ต่อไปนี้
เป็ นการทดลองสุ่ มหรื อไม่ แล้วทําเครื่ องหมาย ลงใน  เพื่อเลือกคําตอบที่ถูกต้อง
1. การเล่นเกมตึกถล่มหรื อเกมจังก้า (Jenga)
 เป็ นการทดลองสุ่ ม
 ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม

2. การแข่งขันชักเย่อ
 เป็ นการทดลองสุ่ ม
 ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม
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3. การเล่นเกมเอเม็ท (A-math)
 เป็ นการทดลองสุ่ ม
 ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม

4. การนัง่ สมาธิ
 เป็ นการทดลองสุ่ ม
 ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม

5. การยิงธนู
 เป็ นการทดลองสุ่ ม
 ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม

6. การเล่นปาเป้ าลูกโป่ ง
 เป็ นการทดลองสุ่ ม
 ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม
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7. การทอดลูกเต๋ าในเกมเศรษฐีไลน์
 เป็ นการทดลองสุ่ ม
 ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม

8. การยืนตรงเคารพธงชาติ
 เป็ นการทดลองสุ่ ม
 ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม

9. การจับใบดําใบแดงเพื่อเกณฑ์ทหาร
 เป็ นการทดลองสุ่ ม
 ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม

10. การแต่งกายด้วยเครื่ องแบบนักเรี ยน
 เป็ นการทดลองสุ่ ม
 ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม
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ใบงานที่ 2.2
เรื่อง การทดลองสุ่ ม
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้ : 1. บอกได้วา่ การทดลองที่กาํ หนดให้เป็ นหรื อไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม
2. อธิ บายได้วา่ การทดลองที่กาํ หนดให้เป็ นหรื อไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม
กลุ่มที่……... ชื่อสมาชิก 1. …………………..….….. 2. ………..…………..….…
3. …………………..….….. 4. ………..………………… 5. ………..…………..….…

            
คําชี้แจง : ให้พิจารณาการทดลอง การกระทํา หรื อสถานการณ์ต่อไปนี้ วา่ เป็ นการทดลองสุ่ มหรื อ
ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม จงอธิ บายและแสดงเหตุผลประกอบ
1. การจัดเรี ยงเอกสารหน้าที่ 1 – 30 ตามลําดับหมายเลขหน้า
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. การแข่งขันมวยสากล
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

3. การเพาะเมล็ดผักบุง้ 1 เมล็ด
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4. การกรอกหมายเลขประจําตัวประชาชนเพื่อสอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล
จากเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

5. การตรวจผลรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ฉบับ
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

แบบฝึ กทักษะที่ 2.1
เรื่อง การทดลองสุ่ ม

รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้ : 1. บอกได้วา่ การทดลองที่กาํ หนดให้เป็ นหรื อไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม
ชื่อ …………………..….…. ………..………………………………เลขที่ …...… ชั้น …..…..

            
คําชี้แจง : ให้พิจารณาการทดลอง การกระทํา หรื อสถานการณ์ต่อไปนี้วา่ เป็ นการทดลองสุ่ มหรื อ
ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม แล้วทําเครื่ องหมาย ลงในช่องว่างเพื่อเลือกคําตอบที่ถูกต้อง

ข้ อที่

การทดลอง/การกระทํา/สถานการณ์

1.

การส่ งไปรษณี ยบัตรทายผลฟุตบอลโลก

2.

การเสี่ ยงเซี ยมซี

3.

การทําบัตรประชาชน

4.

การซื้อสลากออมสิ น

5.

การเลือกนักเรี ยนเลขที่ 9 อย่างเจาะจงเพื่อช่วยครู ยกสมุด

การทดลองสุ่ ม
เป็ น

ไม่ เป็ น
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ข้ อที่

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

การทดลอง/การกระทํา/สถานการณ์

6.

การตกปลาในแม่น้ าํ ยม

7.

การเลือกยืมหนังสื อที่ชอบอ่าน 1 เล่มจากห้องสมุด

8.

การชูต้ ลูกบาสเกตบอล

9.

การจับแต้มในการเล่นเกมบิงโก

10. การแสดงความคิดเห็นใน Facebook
11. การเล่นเกมเศรษฐี
12. การเลือกตั้งผูแ้ ทนราษฎร
13. การทําความเคารพคุณครู
14. การเล่นหมากฮอส
15. การทําความสะอาดบ้าน

การทดลองสุ่ ม
เป็ น

ไม่ เป็ น
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

แบบฝึ กทักษะที่ 2.2
เรื่อง การทดลองสุ่ ม
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้ : 1. บอกได้วา่ การทดลองที่กาํ หนดให้เป็ นหรื อไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม
2. อธิ บายได้วา่ การทดลองที่กาํ หนดให้เป็ นหรื อไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม
ชื่อ …………………..….…. ………..………………………………เลขที่ …...… ชั้น …..…..

            
คําชี้แจง : ให้พิจารณาการทดลอง การกระทํา หรื อสถานการณ์ต่อไปนี้วา่ เป็ นการทดลองสุ่ มหรื อ
ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม แล้วทําเครื่ องหมาย ลงในช่องว่างเพื่อเลือกคําตอบที่ถูกต้อง
แล้วอธิ บายพร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ
การทดลอง/การกระทํา/ การทดลองสุ่ ม
เหตุผล
สถานการณ์
เป็ น ไม่ เป็ น

เพราะสามารถบอกว่าผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้
1. การส่ งชิ้นส่ วนสิ นค้า 
ก …………………..…..………………….…………
คือ ได้รับรางวัลหรื อไม่ได้รับรางวัล
ไปชิงโชค
…………………….…………………………….…
แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าเมื่อ
…………………….…………………………….…
ส่ งชิ้นส่ วนสิ นค้าไปชิงโชคแล้วจะเกิดผลลัพธ์ใด
…………………….…………………………….…
2. ครู เลือกนายอนุวทิ
ให้เป็ นหัวหน้าห้อง


เพราะสามารถบอกผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง
 ก …………………..…..………………….…………
แน่นอนว่า ผูท้ ี่จะเป็ นหัวหน้าห้องคือนายอนุวทิ
…………………….…………………………….…
…………………….…………………………….…
…………………….…………………………….…
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

การทดลอง/การกระทํา/ การทดลองสุ่ ม
เหตุผล
สถานการณ์
เป็ น ไม่ เป็ น

เพราะสามารถบอกว่าผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้คือ
3. การเลือกตั้งประธาน 
ก …………………..…..………………….…………
ผูล้ งรับสมัครหมายเลข 1, 2, 3, 4 หรื อ 5
นักเรี ยนซึ่ งมีผลู ้ งรับ
…………………….…………………………….…
แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่า
สมัครหมายเลข 1 – 5
…………………….…………………………….…
ผูล้ งรับสมัครหมายเลขใดจะได้เป็ นประธานนักเรี ยน
…………………….…………………………….…
…………………….…………………………….…
 
เพราะสามารถบอกว่าผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้
4. การยิงลูกโทษของ
ก …………………..…..………………….…………

คือ ลูกโทษเข้าประตูหรื อลูกโทษไม่เข้าประตู
นักฟุตบอล
…………………….…………………………….…
แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอน
…………………….…………………………….…
ว่าเมื่อยิงลูกโทษแล้วจะเกิดผลลัพธ์ใด
…………………….…………………………….…
…………………….…………………………….…

เพราะสามารถบอกผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง
5. การฝากเงินจํานวน
 ก …………………..…..………………….…………
แน่นอนว่า จะฝากเงินจํานวน 5,000 บาทเข้าบัญชี
5,000 บาทเข้าบัญชี
…………………….…………………………….…
ธนาคาร
…………………….…………………………….…
…………………….…………………………….…
…………………….…………………………….…
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

ใบกิจกรรมที่ 2.2
เรื่อง ลอตเตอรี่มลี ้นุ
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้ : 1. หาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มได้
2. เขียนแซมเปิ ลสเปซในรู ปของเซตแบบแจกแจงสมาชิกได้
กลุ่มที่……... ชื่อสมาชิก
1. …………………..….….. 2. ………..…………..….…
3. …………………..….….. 4. ………..………………… 5. ………..…………..….…

            

คําชี้แจง : ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี้
1. การออกรางรางวัลเลขท้ายสองตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่ ) เป็ นการทดลองสุ่ ม
หรื อไม่ เพราะอะไร
เป็ นการทดลองสุ่ ม เพราะเป็ นการกระทําที่ทราบว่าผลลัพธ์อาจจะเป็ นอะไรได้บา้ ง
……………………………………………………………………………………………………...
แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าผลการออกรางวัลจะเป็ นอะไรในบรรดาผลลัพธ์ที่
……………………………………………………………………………………………………...
อาจจะเป็ นไปได้เหล่านั้น
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

2. จงเขียนเซตของผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้ท้ งั หมดของการออกรางรางวัลเลขท้ายสองตัวของ
สลากกินแบ่งรัฐบาล
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
3. จงหาจํานวนสมาชิกในเซตของผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้ท้ งั หมดของการออกรางรางวัล
เลขท้ายสองตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
4. จะเรี ยกเซตที่มีสมาชิกเป็ นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้ท้งั หมดของการออกรางรางวัล
เลขท้ายสองตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

ใบความรู้ ที่ 2.2
เรื่อง แซมเปิ ลสเปซ
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
สาระการเรียนรู้
: แซมเปิ ลสเปซ
จุดประสงค์ การเรียนรู้ : หาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มได้

ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

แซมเปิ
ลสเปซ นไม (Tree Diagram) เปนวิธีการอยางหนึ่งในการหาจํานวนวิธี
การเขี
ยน แผนภาพต
ที่เปนไปไดทั้งหมดในการทํ
งานอย
างหนึ
่ง ซึ่งเป(Sample
นวิธีการทีSpace)
่สะดวกและเป
นระบบระเบี
ปริภูมิตัวาอย่
าง หรืางใดอย
อ แซมเปิ
ลสเปซ
คือ เซตที
่มีสมาชิก ยบ
นไม แบ
งออกเป
น 2 ประเภท คือ ่ ม
เป็ นผลลัแผนภาพต
พธ์ที่อาจจะเป็
นไปได้
ท้งั หมดของการทดลองสุ
3. แผนภาพตนไมที่มีกิ่งแตกออกเปนระเบียบ หรือแผนภาพตนไมอยางงาย
โดยทัว่ ไปนิยมใช้ S แทน ปริ ภูมิตวั อย่าง หรื อ แซมเปิ ลสเปซ ในการเขียนแซมเปิ ลสเปซ
ของการทดลองสุ่ มจะเขียนในรู ปเซตแบบแจกแจงสมาชิกและในเซตนั้นจะต้องเขียนสมาชิกซึ่ งเป็ น
ผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้ท้ งั หมดของการทดลองสุ่ มให้ครบถ้วน
ตัวอย่ างที่ 1 จงหาแซมเปิ ลสเปซของการยิงลูกธนู 1 ดอกไปที่เป้ าธนู เมื่อกําหนดคะแนน ดังรู ป

0

วิธีทาํ

การยิงลูกธนู 1 ดอกไปที่เป้ าธนู มีผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้คือ ได้คะแนน 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 หรื อ อาจยิงลูกธนูไม่โดนเป้ าเลย คือ ได้คะแนน 0
ให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
จะได้ S = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

ตัวอย่ างที่ 2 จงหาแซมเปิ ลสเปซของการทอดลูกเต๋ าทรงแปดหน้า 1 ลูก 1 ครั้ง โดยลูกเต๋ ามีหน้า
แต่ละหน้าเป็ นรู ปสามเหลี่ยมด้านเท่าและมีตวั เลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 เขียนไว้
บนหน้าลูกเต๋ าหน้าละหนึ่งจํานวน ดังรู ป สนใจแต้มที่อยูบ่ นหน้าลูกเต๋ าที่สัมผัสกับพื้น

วิธีทาํ

การทอดลูกเต๋ าทรงแปดหน้า 1 ลูก 1 ครั้ง มีผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้คือ แต้ม 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 หรื อ 8 ถ้าผลลัพธ์ที่สนใจของการทดลองสุ่ มนี้ คือ แต้มที่อยูบ่ นหน้าลูกเต๋ า
ที่สัมผัสกับพื้น
ให้ S1 แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
จะได้ S1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
หมายเหตุ จากตัวอย่างที่ 2 ถ้าสนใจเพียงว่าแต้มที่อยูบ่ นหน้าลูกเต๋ าที่สัมผัสกับพื้นจะเป็ น
จํานวนคู่หรื อจํานวนคี่ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองสุ่ มนี้อาจจะเป็ นจํานวนคู่หรื อ
จํานวนคี่อย่างใดอย่างหนึ่ง
และถ้าให้ S2 เป็ นแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
จะได้
S2 = {จํานวนคู่, จํานวนคี่}
จะเห็นว่า ในการทดลองสุ่ มเดียวกันอาจเขียนแซมเปิ ลสเปซได้มากกว่าหนึ่งแบบ
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ผลลัพธ์ที่สนใจ
ตัวอย่ างที่ 3 จงหาแซมเปิ ลสเปซของแข่งขันฟุตบอลชายรุ่ น 16 ปี ในงานกีฬาสี ของโรงเรี ยน
สวรรค์อนันต์วทิ ยา สนใจทีมที่ชนะการแข่งขัน
หมายเหตุ ในงานกีฬาของสี โรงเรี ยนสวรรค์อนันต์วทิ ยาแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 5 ทีม ได้แก่
สี แดง, สี เขียว, สี ฟ้า, สี ม่วง และ สี แสด
วิธีทาํ
ในการแข่งขันฟุตบอลชายรุ่ น 16 ปี ในงานกีฬาสี ของโรงเรี ยนสวรรค์อนันต์วทิ ยา
ทีมที่ชนะอาจจะเป็ น สี แดง, สี เขียว, สี ฟ้า, สี ม่วง หรื อ สี แสด ทีมใดทีมหนึ่ง
ให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
จะได้ S = {สี แดง, สี เขียว, สี ฟ้า, สี ม่วง, สี แสด}
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ตัวอย่ างที่ 4 จงเขียนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มในแต่ละข้อต่อไปนี้
1) การทายเดือนเกิดของนายภูวดล
2) การยิงปื นไปที่เป้ า 5 นัด สนใจจํานวนลูกกระสุ นที่ยงิ เข้าเป้ า
3) การแข่งขันซี เกมส์ 2015 สนใจประเทศที่เป็ นเจ้าเหรี ยญทอง
4) ทอดลูกเต๋ า 2 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้ง สนในผลรวมของแต้มลูกเต๋ า
วิธีทาํ

ให้ S1, S2, S3 และ S4 เป็ นแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มที่ตอ้ งการตามลําดับ
1) เนื่องจากนายภูวดลอาจจะเกิดในเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, …,
พฤศจิกายน หรื อ ธันวาคม
ดังนั้น S1 = {มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน,
กรกฎาคม, สิ งหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม}
2) เนื่องจากในการยิงปื นไปที่เป้ า 5 นัด อาจจะไม่มีลูกกระสุ นที่ยงิ เข้าเป้ าเลย
ซึ่ งเท่ากับ 0 นัด หรื อมีลูกกระสุ นที่ยงิ เข้าเป้ า 1, 2, 3, 4 หรื อ 5 นัด
ดังนั้น S2 = {0, 1, 2, 3, 4, 5}
3) เนื่องจากการแข่งขันซี เกมส์ 2015 มีนกั กีฬาจาก 11 ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่ วมแข่งขัน ซึ่งได้แก่ ไทย, ลาว, กัมพูชา, มาเลเซีย,
พม่า, สิ งคโปร์ , เวียดนาม, บรู ไน, อินโดนีเซีย, ฟิ ลิปปิ นส์และ ติมอร์ -เลสเต
ประเทศที่เป็ นเจ้าเหรี ยญทองในการแข่งขันซี เกมส์ 2015 อาจจะเป็ นประเทศใด
ประเทศหนึ่งจาก 11 ประเทศที่เข้าร่ วมแข่งขัน
ดังนั้น S3 = {ไทย, ลาว, กัมพูชา, มาเลเซีย, พม่า, สิ งคโปร์ , เวียดนาม, บรู ไน,
อินโดนีเซีย, ฟิ ลิปปิ นส์, ติมอร์ -เลสเต}
4) เนื่องจากในการทอดลูกเต๋ า 2 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้ง ผลรวมของแต้มลูกเต๋ าทั้ง 2 ลูก
อาจเป็ น 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
ดังนั้น S4 = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}
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ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

ใบงานที่ 2.3
เรื่อง แซมเปิ ลสเปซ
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้ : 1. หาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มได้
2. เขียนแซมเปิ ลสเปซในรู ปของเซตแบบแจกแจงสมาชิกได้
กลุ่มที่……... ชื่อสมาชิก
1. …………………..….….. 2. ………..…………..….…
3. …………………..….….. 4. ………..………………… 5. ………..…………..….…

            
คําชี้แจง : ให้นกั เรี ยนเขียนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มต่อไปนี้
1. การทดสอบสมรรถภาพร่ างกายของผูส้ มัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารจํานวน 10 คน
สนใจจํานวน ผูส้ มัครที่ผา่ นการทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย
วิธีทาํ เนื่องจากการทดสอบสมรรถภาพร่ างกายของผูส้ มัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหาร
จํานวน 10 คน อาจจะไม่มีผผู ้ า่ นการทดสอบเลย ซึ่ งเท่ากับ …..… คน
หรื อมีผทู้ ี่ผา่ นการทดสอบ ……………………………………… คน
และให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
ดังนั้น S = {…..……………………………}
2. การทายเพศของลูกหมีแพนด้า 1 ตัวที่กาํ ลังจะเกิด
วิธีทาํ เนื่องจาก……………………………………………...……………………….
...……………………………………………………………………………...
และให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
ดังนั้น S = ..…………………………………………………………….
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3. การตรวจหมู่โลหิ ตของนายสาธิ ต
วิธีทาํ เนื่องจาก……………………………………………...……………………….
...……………………………………………………………………………...
และให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
ดังนั้น S = ..…………………………………………………………….

4. การเล่นเป่ ายิง้ ฉุ บของแก้วกับแต้ว1 ครั้ง สนใจการออกสัญลักษณ์มือของแก้ว
วิธีทาํ ...……………………………………………………………………………...
...……………………………………………………………………………...
...……………………………………………………………………………...
...……………………………………………………………………………...

5. การจับสลาก 1 ใบจากกล่องที่บรรจุสลาก 26 ใบ แต่ละใบมีตวั อักษร A–Z กํากับไว้
สนใจว่าตัวอักษรบนสลากที่ได้จะเป็ นสระหรื อพยัญชนะ
วิธีทาํ ...……………………………………………………………………………...
...……………………………………………………………………………...
...……………………………………………………………………………...
...……………………………………………………………………………...
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ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

แบบฝึ กทักษะที่ 2.3
เรื่อง แซมเปิ ลสเปซ
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้ : 1. หาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มได้
2. เขียนแซมเปิ ลสเปซในรู ปของเซตแบบแจกแจงสมาชิกได้
ชื่อ …………………..….…. ………..………………………………เลขที่ …...… ชั้น …..…..

            
คําชี้แจง : ตอนที่ 1 ให้นกั เรี ยนจับคู่การทดลองสุ่ มกับแซมเปิ ลสเปซที่กาํ หนดให้ต่อไปนี้
โดยนําตัวอักษรหน้าแซมเปิ ลสเปซมาเติมลงในช่องว่างหน้าการทดลองสุ่ มให้ถูกต้อง
การทดลองสุ่ ม
ช 1. การเล่นเป่ ายิง้ ฉุ บของเอ้และอ้อ 1 ครั้ง
.….
สนใจผลการเป่ ายิง้ ฉุ บของเอ้
ญ 2. การโยนเหรี ยญ 1 เหรี ยญ 4 ครั้ง สนใจจํานวน
.….
ครั้งที่ข้ ึนก้อย
ฏ 3. การเสี่ ยงเซี ยมซี จากกระบอกเซี ยมซี ที่มีไม้ติ้ว
.….
เซียมซี หมายเลข 1 – 30
ก 4. การแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศระหว่าง
.….
ทีมเชลซี กบั ทีมอาร์ เซนอล สนใจทีมที่ได้
รางวัลชนะเลิศ
ฌ 5. การสุ่ มหยิบบัตร 2 ใบพร้อมกัน จากกล่องที่มี
.….
บัตรตัวเลข 1, 2, 3, 4 และ 5 สนใจผลรวม
ของตัวเลขบนบัตรที่หยิบได้

แซมเปิ ลสเปซ
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ฌ.
ญ.
ฏ.
ฏ.

{ทีมอาร์เซนอล, ทีมเชลซี }
{ค้อน, กรรไกร, กระดาษ}
{1 – 30}
{1, 2, 3, 4}
{T, TT, TTT, TTTT}
{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
{แพ้, ชนะ, เสมอ}
{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
{0, 1, 2, 3, 4}
{1, 2, 3, …, 30}
{แพ้, ชนะ}

44

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

คําชี้แจง : ตอนที่ 2 ให้นกั เรี ยนเขียนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มต่อไปนี้
ข้ อ

การทดลองสุ่ ม

แซมเปิ ลสเปซ (S)

1. การหยิบลูกแก้ว 1 ลูก จากกล่องที่บรรจุ
ลูกแก้ว 3 ลูก ซึ่งมีสีแดง สี ขาว และสี ดาํ

{สี แดง, สี ขาว, สี ดาํ }

2. การทําข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
1 ข้อ สนใจตัวเลือกที่เป็ นคําตอบที่ถูกต้อง

{ก, ข, ค, ง} หรื อ {1, 2, 3, 4}
หรื อ {a, b, c, d}
(พิจารณาตามคําตอบของนักเรี ยน
โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครู ผสู้ อน)
{(H, H) , (H, T), (T, H), (T, T)}

3. การโยนเหรี ยญ 2 เหรี ยญ พร้อมกัน 1 ครั้ง

4. การสุ่ มหยิบเบี้ย 1 อันจากถุงผ้าที่มีเบี้ย 6 อัน
ซึ่งมีตวั เลข 3, –2, 4, 0, –5 และ 7 กํากับไว้
สนใจว่าตัวเลขบนเบี้ยที่หยิบได้เป็ น
จํานวนเต็มชนิดใด
5. การเพาะเมล็ดผักบุง้ 5 เมล็ด สนใจจํานวน
เมล็ดผักบุง้ ที่งอก

{จํานวนเต็มบวก, จํานวนเต็มศูนย์,
จํานวนเต็มลบ}

6. การทายว่าวันเกิดของเพื่อนตรงกับวันใด
ในสัปดาห์

{วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี,
วันศุกร์ , วันเสาร์ , วันอาทิตย์}

{0, 1, 2, 3, 4, 5}
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ข้ อ

การทดลองสุ่ ม

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

แซมเปิ ลสเปซ (S)

7. การสุ่ มสํารวจเพศของบุตรของครอบครัวที่มี {(ชาย, ชาย), (ชาย, หญิง), (หญิง, ชาย),
บุตร 2 คน
(หญิง, หญิง)}

8. การหยิบสลาก 2 ใบจากกล่องที่มีสลาก
{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 3), (2, 4),
หมายเลข 1, 2, 3 และ 4 โดยหยิบสลากทีละ (3, 1), (3, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3),
1 ใบ และไม่ใส่ คืนก่อนจะหยิบสลากใบที่สอง
9. การทําข้อสอบประเภทให้เลือกตอบว่า
จริ ง (T) หรื อ เท็จ (F) จํานวน 3 ข้อ
สนใจวิธีเลือกคําตอบของข้อสอบทั้ง 3 ข้อ

{(T, T, T), (T, T, F), (T, F, T), (F, T, T),
(T, F, F), (F, T, F), (F, F, T), (F, F, F)}

10. การสุ่ มหยิบบัตร 3 ใบพร้อมกันจากกล่อง
{6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}
ที่มีบตั ร 5 ใบ ซึ่งมีตวั เลข 1, 2, 3, 4 และ 5
กํากับไว้ สนใจของผลรวมของตัวเลขบนบัตร
ที่หยิบได้
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ใบความรู้ ที่ 2.3
เรื่อง แซมเปิ ลสเปซกับแผนภาพต้ นไม้
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
สาระการเรียนรู้
: แซมเปิ ลสเปซ
จุดประสงค์ การเรียนรู้ : หาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซ
ของการทดลองสุ่ มโดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้
การหาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มที่มีลกั ษณะเป็ นการทดลองหรื อการกระทําที่
ประกอบด้วยขั้นตอนตั้งแต่ 2 ขั้นตอนขึ้นไป เช่น การโยนเหรี ยญ 1 เหรี ยญและทอดลูกเต๋ า 1 ลูก
พร้อมกัน 1 ครั้ง, การโยนเหรี ยญ 1 เหรี ยญ 3 ครั้ง หรื อ การสุ่ มหยิบลูกปิ งปอง 2 ลูกจากกล่อง
โดยไม่ใส่ คืนก่อนหยิบลูกที่สอง ควรใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยในการหาแซมเปิ ลสเปซเพราะจะทําให้
การหาสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซเป็ นระบบและครบถ้วน ส่ งผลให้หาแซมเปิ ลสเปซได้ถูกต้อง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

ตัวอย่ างที่ 1 จงหาแซมเปิ ลสเปซของการสุ่ มหยิบเบี้ย 2 อัน จากกล่องที่มีเบี้ย หมายเลข 3, 4, 5
และ 6 กํากับไว้ โดยหยิบเบี้ยครั้งละ 1 อัน และใส่ คืนก่อนจะหยิบเบี้ยครั้งที่สอง
วิธีทาํ
ให้ 3, 4, 5 และ 6 แทนหมายเลขของเบี้ย
ใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยหาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม ได้ดงั นี้
การหยิบ
เบีย้ ครั้งทีห่ นึ่ง

3

4

5

6

การหยิบ
เบีย้ ครั้งทีส่ อง

ผลลัพธ์

3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6

(3, 3)
(3, 4)
(3, 5)
(3, 6)
(4, 3)
(4, 4)
(4, 5)
(4, 6)
(5, 3)
(5, 4)
(5, 5)
(5, 6)
(6, 3)
(6, 4)
(6, 5)
(6, 6)

ให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
และ S เขียนแทนด้วยเซตของคู่อนั ดับของผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้จากการสุ่ มหยิบ
เบี้ย 2 อันโดยหยิบแบบใส่ คืน สมาชิกตัวที่หนึ่งและสมาชิกตัวที่สองของคู่อนั ดับ
มาจากหมายเลขของเบี้ยที่หยิบได้ในครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง ตามลําดับ
จะได้
S = {(3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 3), (5, 4),
(5, 5), (5, 6), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)}
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

ตัวอย่ างที่ 2 จงหาแซมเปิ ลสเปซของการโยนเหรี ยญ 1 เหรี ยญ 3 ครั้ง
วิธีทาํ
ให้ H แทนเหรี ยญขึ้นหัว (Head)
T แทนเหรี ยญขึ้นก้อย (Tail)
S1 แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม
ใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยหาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม ได้ดงั นี้
การโยนเหรียญ
ครั้งที่ 1

H

การโยนเหรียญ
ครั้งที่ 2
H
T

T

H
T

การโยนเหรียญ
ครั้งที่ 3

ผลลัพธ์

H
T
H
T
H
T
H
T

(H, H, H)
(H, H, T)
(H, T, H)
(H, T, T)
(T, H, H)
(T, H, T)
(T, T, H)
(T, T, T)

จะได้วา่ S1 = {(H, H, H), (H, H, T), (H, T, H), (H, T, T), (T, H, H), (T, H, T),
(T, T, H), (T, T, T)}
¨Ò¡µÑÇÍÂ‹Ò§·Õè 2 ¶ŒÒ¼ÅÅÑ¾¸·ÕèÊ¹ã¨¤×Í ¨íÒ¹Ç¹¤ÃÑé§·ÕèàËÃÕÂÞ¨Ð¢Öé¹¡ŒÍÂâ´ÂäÁ‹ä´ŒÊ¹ã¨
ÅíÒ´Ñº¡ÒÃ¢Öé¹Ë¹ŒÒ¢Í§àËÃÕÂÞã¹¡ÒÃâÂ¹áµ‹ÅÐ¤ÃÑé§ ¨íÒ¹Ç¹¤ÃÑé§·ÕèàËÃÕÂÞ¢Öé¹¡ŒÍÂ
ÍÒ¨¨Ðà»š¹ 1, 2 ËÃ×Í 3 ¤ÃÑé§ ËÃ×ÍäÁ‹ÁÕ¤ÃÑé§ã´·ÕèàËÃÕÂÞ¨Ð¢Öé¹¡ŒÍÂ«Öè§à·‹Ò¡Ñº 0 ¤ÃÑé§
áÅÐãËŒ S2 á·¹á«Áà»ÅÊà»«¢Í§¡ÒÃ·´ÅÍ§ÊØ‹Á
¨Ðä´ŒÇ‹Ò S2 = {0, 1, 2, 3}
¨ÐàËç¹Ç‹Ò ã¹¡ÒÃ·´ÅÍ§ÊØ‹Áà´ÕÂÇ¡Ñ¹ÍÒ¨à¢ÕÂ¹á«Áà»ÅÊà»«ä´ŒÁÒ¡¡Ç‹ÒË¹Öè§áºº
·Ñé§¹Õé¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¼ÅÅÑ¾¸·ÕèÊ¹ã¨

49

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

50

ตัวอย่ างที่ 3 จงหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการสุ่ มหยิบลูกแก้ว
3 ลูก จากถุงใบหนึ่ง ที่มีลูกแก้ว 3 ลูก ซึ่งมีสีแดง สี ฟ้า และสี ชมพู โดยหยิบลูกแก้ว
ครั้งละ 1 ลูก และไม่ใส่ คืนก่อนจะหยิบครั้งถัดไป
วิธีทาํ
ให้ ด แทนลูกแก้วสี แดง
ฟ แทนลูกแก้วสี ฟ้า
ฟ แทนลูกแก้วสี ชมพู
S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม
ใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยหาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม ได้ดงั นี้
การหยิบลูกแก้ ว
ครั้งทีห่ นึ่ง
ด

ฟ

ช

การหยิบลูกแก้ว
ครั้งทีส่ อง

การหยิบลูกแก้ว
ครั้งทีส่ าม

ผลลัพธ์

ฟ

ช

(ด, ฟ, ช)

ช

ฟ

(ด, ช, ฟ)

ช

ด

(ฟ, ช, ด)

ด

ช

(ฟ, ด, ช)

ด

ฟ

(ช, ด, ฟ)

ฟ

ด

(ช, ฟ, ด)

ให้ S เขียนแทนด้วยเซตของสามอันดับ หรื อ 3 – อันดับ (Ordered Triple)
ของผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้จากการสุ่ มหยิบลูกแก้ว 3 ลูก โดยสมาชิกตัวที่หนึ่ง
สมาชิกตัวที่สอง และสมาชิกตัวที่สาม ของสามอันดับมาจากสี ของลูกแก้วที่หยิบได้ใน
ครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สอง และครั้งที่สาม ตามลําดับ
จะได้ S = {(ด, ฟ, ช), (ด, ช, ฟ), (ฟ, ช, ด), (ฟ, ด, ช), (ช, ด, ฟ), (ช, ฟ, ด)}
และ n(S) = 6

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

ตัวอย่ างที่ 4 จงหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการเล่นเป่ ายิง้ ฉุบ
ของดู๋กบั ดี๋ 2 ครั้ง สนใจการออกสัญลักษณ์มือของดู๋ในการเล่นเป่ ายิง้ ฉุบทั้งสองครั้ง
วิธีทาํ
ให้  แทนการออกสัญลักษณ์มือเป็ นค้อน



แทนการออกสัญลักษณ์มือเป็ นกรรไกร
 แทนการออกสัญลักษณ์มือเป็ นกระดาษ
S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม
ใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยหาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม ได้ดงั นี้
การเป่ ายิง้ ฉุ บ
ครั้งทีห่ นึ่ง

การเป่ ายิง้ ฉุบ
ครั้งทีส่ อง



)
)
)

)
)



)

)
)



)
จะได้

ผลลัพธ์

(, ) หรื อ (ค้อน, ค้อน)
(, ) หรื อ (ค้อน, กรรไกร)
(, ) หรื อ (ค้อน, กระดาษ)
(, ) หรื อ (กรรไกร, ค้อน)
(, ) หรื อ (กรรไกร, กรรไกร)
(, ) หรื อ (กรรไกร, กระดาษ)
(, ) หรื อ (กระดาษ, ค้อน)
(, ) หรื อ (กระดาษ, กรรไกร)
(, ) หรื อ (กระดาษ, กระดาษ)

S = {(ค้อน, ค้อน), (ค้อน, กรรไกร), (ค้อน, กระดาษ),

(กรรไกร, ค้อน), (กรรไกร, กรรไกร), (กรรไกร, กระดาษ),
(กระดาษ, ค้อน), (กระดาษ, กรรไกร), (กระดาษ, กระดาษ)}
และ n(S) = 9
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

ตัวอย่ างที่ 5 จงหาแซมเปิ ลสเปซของการหมุนวงล้อตัวเลข 2 วงพร้อมกันหนึ่งครั้ง ดังรู ป

วงล้อวงทีห่ นึ่ง
วิธีทาํ

วงล้อวงทีส่ อง

ให้ S1 แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
ใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยหาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม ได้ดงั นี้

จะได้

การหมุน
วงล้ อวงทีห่ นึ่ง

การหมุน
วงล้อวงทีส่ อง

ผลลัพธ์

1

2
3
4

(1, 2)
(1, 3)
(1, 4)

2

2
3
4

(2, 2)
(2, 3)
(2, 4)

3

2
3
4

(3, 2)
(3, 3)
(3, 4)

S1 = {(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)}
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

¨Ò¡µÑÇÍÂ‹Ò§·Õè 5 ¶ŒÒ¼ÅÅÑ¾¸·ÕèÊ¹ã¨¤×Í ¼ÅÃÇÁ¢Í§µÑÇàÅ¢·Õè¨Ðä´Œ¨Ò¡¡ÒÃËÁØ¹Ç§ÅŒÍ 2 Ç§
¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹Ë¹Öè§¤ÃÑé§ ¼ÅÅÑ¾¸·ÕèÍÒ¨¨Ðà»š¹ä»ä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ·´ÅÍ§ÊØ‹Á ¤×Í 3, 4, 5, 6 ËÃ×Í 7
â´Â·Õè ¼ÅÅÑ¾¸·Õèä´Œ¼ÅÃÇÁ¢Í§µÑÇàÅ¢à»š¹ 3 à¡Ô´¨Ò¡ (1, 2)
¼ÅÅÑ¾¸·Õèä´Œ¼ÅÃÇÁ¢Í§µÑÇàÅ¢à»š¹ 4 à¡Ô´¨Ò¡ (1, 3) ËÃ×Í (2, 2)
¼ÅÅÑ¾¸·Õèä´Œ¼ÅÃÇÁ¢Í§µÑÇàÅ¢à»š¹ 5 à¡Ô´¨Ò¡ (1, 4), (2, 3) ËÃ×Í (3, 2)
¼ÅÅÑ¾¸·Õèä´Œ¼ÅÃÇÁ¢Í§µÑÇàÅ¢à»š¹ 6 à¡Ô´¨Ò¡ (2, 4) ËÃ×Í (3, 3)
¼ÅÅÑ¾¸·Õèä´Œ¼ÅÃÇÁ¢Í§µÑÇàÅ¢à»š¹ 7 à¡Ô´¨Ò¡ (3, 4)
áÅÐãËŒ S2 à»š¹á«Áà»ÅÊà»«¢Í§¡ÒÃ·´ÅÍ§ÊØ‹Á¹Õé
¨Ðä´ŒÇ‹Ò S2 = {3, 4, 5, 6, 7}
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

ใบงานที่ 2.4
เรื่อง แซมเปิ ลสเปซกับแผนภาพต้ นไม้

รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้ : 1. หาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซ
ของการทดลองสุ่ มโดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้
2. แสดงวิธีหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซ
ของการทดลองสุ่ มโดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้
กลุ่มที…
่ …... ชื่อสมาชิก
1. …………………..….….. 2. ………..…………..….…
3. …………………..….….. 4. ………..………………… 5. ………..…………..….…

            
คําชี้แจง : ให้นกั เรี ยนหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของ
การทดลองสุ่ มโดยใช้แผนภาพต้นไม้
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

1. จงหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทอดลูกเต๋ าทรงแปดหน้า 1 ลูก
และโยนเหรี ยญ 1 เหรี ยญพร้อมกัน 1 ครั้ง
วิธีทาํ

ให้ ………………………….. แทนแต้มของลูกเต๋ าทรงแปดหน้า
………………………….. แทนเหรี ยญขึ้นหัว
………………………….. แทนเหรี ยญขึ้นก้อย
………………………….. แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
ใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยหาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม ได้ดงั นี้

จะได้ S = …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
และ n(S) = …………………………………………………………………………
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

2. จงหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการสุ่ มหยิบเบี้ย 2 อัน จากกล่อง
ที่มีเบี้ยหมายเลข 3, 4, 5 และ 6 โดยหยิบเบี้ยครั้งละ 1 อันและใส่ คืนก่อนจะหยิบเบี้ยครั้งที่สอง
วิธีทาํ

ให้ 3, 4, 5 และ 6 แทน………………………………………………………….….
S แทน…………………………………………………………..…
ใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยหาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม ได้ดงั นี้

จะได้ S = …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
และ n(S) = …………………………………………………………………………
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

3. จงหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการวิง่ แข่งขันของผูเ้ ข้าแข่งขัน
จํานวน 3 คน (ชื่อ A, B และ C) สมมติวา่ ไม่มีผเู ้ ข้าแข่งขันวิง่ เข้าเส้นชัยพร้อมกัน
วิธีทาํ ....……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………..…………………..

…...………………………………………………………………..…………………..
……...……………………………………………………………..…………………..
………...…………………………………………………………..…………………..
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

3. จงหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการเล่นเป่ ายิง้ ฉุบของเอกกับอรรถ
2 ครั้ง สนใจผลการเป่ ายิง้ ฉุ บของเอก
พ แทนเอกมีผลเป่ ายิง้ ฉุบแพ้อรรถ
วิธีทาํ ให้ ………………………………………………………………………………………
ช แทนเอกมีผลเป่ ายิง้ ฉุ บชนะอรรถ
………………………………………………………………..……………………..
ส แทนเอกมีผลเป่ ายิง้ ฉุบเสมอกับอรรถ (เอกและอรรถออกสัญลักษณ์มือเหมือนกัน)
…………………………………………………………………..…………………..
S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
…………………………………………………………………..…………………..
ใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยหาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม ได้ดงั นี้

การเล่ นเป่ ายิง้ ฉุบ
ครั้งทีห่ นึ่ง

การเล่นเป่ ายิง้ ฉุ บ
ครั้งทีส่ อง

ผลลัพธ์

พ

พ
ช
ส

(พ, พ)
(พ, ช)
(พ, ส)

ช

พ
ช
ส

(ช, พ)
(ช, ช)
(ช, ส)

ส

พ
ช
ส

(ส, พ)
(ส, ช)
(ส, ส)

……...……………………………………………………………..…………………..
……...……………………………………………………………..…………………..
……...……………………………………………………………..…………………..
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

แบบฝึ กทักษะที่ 2.4
เรื่อง แซมเปิ ลสเปซกับแผนภาพต้ นไม้

รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้ : 1. หาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซ
ของการทดลองสุ่ มโดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้
2. แสดงวิธีหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซ
ของการทดลองสุ่ มโดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้
ชื่อ …………………..….…. ………..………………………………เลขที่ …...… ชั้น ….…..

            
คําชี้แจง : ให้นกั เรี ยนหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของ
การทดลองสุ่ มโดยใช้แผนภาพต้นไม้
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

1. จงหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการเล่นเป่ ายิง้ ฉุบของเอกกับอรรถ
2 ครั้ง สนใจผลการเป่ ายิง้ ฉุ บของเอก
วิธีทาํ ให้ …………แทนเอกมีผลเป่ ายิง้ ฉุบแพ้อรรถ
…………แทนเอกมีผลเป่ ายิง้ ฉุบชนะอรรถ
…………แทนแทนเอกมีผลเป่ ายิง้ ฉุบเสมอกับอรรถ (ออกสัญลักษณ์มือเหมือนกัน)
…………แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
ใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยหาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม ได้ดงั นี้

จะได้ S = …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
และ n(S) = …………………………………………………………………………

60

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

2. จงหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการหยิบบัตรตัวเลข 2 ใบ
จากกล่องที่มีบตั รตัวเลข 4 ใบ ซึ่งมีตวั เลข 1, 2, 3 และ 4 กํากับไว้ มาเรี ยงเป็ นจํานวนที่มีสองหลัก
วิธีทาํ ให้ 1, 2, 3 และ 4 แทน………………………………………………………….….
S แทน…………………………………………………………..…
ใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยหาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม ได้ดงั นี้

จะได้ S = …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
และ n(S) = …………………………………………………………………………
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

3. จงหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทอดลูกเต๋ า 1 ลูกและ
การหมุนวงล้อตัวเลข 1 วง พร้อมกัน 1 ครั้ง ดังรู ป

วิธีทํา

....……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………..…………………..

…...………………………………………………………………..…………………..
……...……………………………………………………………..…………………..
………...…………………………………………………………..…………………..
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ
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4. จงหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการตรวจสภาพสิ นค้า4 ชิ้น
โดยการหยิบขึ้นมาตรวจทีละชิ้นแบบไม่เจาะจง สนใจสภาพของสิ นค้าทั้งสี่ ชิ้นที่หยิบขึ้นมาว่าชํารุ ด
หรื อไม่ชาํ รุ ด
วิธีทาํ
....……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………..…………………..

………………...……………………………………………………………..…………………..
………………...……………………………………………………………..…………………..
………………...……………………………………………………………..…………………..
………………...……………………………………………………………..…………………..

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ
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ใบความรู้ ที่ 2.4
เรื่อง แซมเปิ ลสเปซกับกฎเกณฑ์ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการนับ
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
สาระการเรียนรู้
: แซมเปิ ลสเปซ
จุดประสงค์ การเรียนรู้ : หาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มโดยใช้
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้
ในกรณี ที่ตอ้ งการหาจํานวนสมาชิกในแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มที่มีผลลัพธ์
ที่อาจจะเป็ นไปได้เป็ นจํานวนมาก การหาจํานวนสมาชิกในแซมเปิ ลสเปซดังกล่าวโดยการเขียนในรู ป
ของเซตแบบแจกแจงสมาชิกอาจจะทําได้ไม่สะดวก การนําความรู ้จาก เรื่ อง กฎเกณฑ์เบื้องต้น
เกี่ยวกับการนับมาช่วยจะทําให้นกั เรี ยนสามารถหาจํานวนสมาชิกในแซมเปิ ลสเปซได้ถูกต้อง
สะดวก และรวดเร็ ว ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา เรื่ อง ความน่าจะเป็ น ที่นกั เรี ยนจะได้ศึกษา
จากชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ชุดที่ 4 เรื่ อง ความน่าจะเป็ น

นเกีย่ Diagram)
วกับการนั
การเขียนกฎเกณฑ์
แผนภาพตนเบืไมอ้ งต้
(Tree
เปนบวิธีการอยางหนึ่งในการหาจํานวนวิธี
ที่เปนไปไดทั้งหมดในการทํางานอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนวิธีการที่สะดวกและเปนระบบระเบียบ
นไม แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
หลักการคูแผนภาพต
ณ
แผนภาพต้นไม้กฎข้
ที่มีกอิ่งทีแตกออกเป็
นระเบียบ หรื อแผนภาพต้นไม้อย่
่1
ถ้าต้องการทํางานสองอย่างโดยที่งานอย่างแรกทําได้ n1 วิธี และในแต่ละวิธีที่
เลือกทํางานอย่างแรกนี้ มีวธิ ี ที่จะทํางานอย่างที่สองได้ n2 วิธี จะทํางานทั้งสองอย่างนี้ได้
n1n2 วิธี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

นเกีย่ Diagram)
วกับการนั
การเขียนกฎเกณฑ์
แผนภาพตนเบืไมอ้ งต้
(Tree
เปนบวิธีการอยางหนึ่งในการหาจํานวนวิธี
ที่เปนไปไดทั้งหมดในการทํางานอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนวิธีการที่สะดวกและเปนระบบระเบียบ
แผนภาพต
นไม แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
หลักการคู
ณ
แผนภาพต้นไม้กฎข้
ที่มีกอิ่งแตกออกเป็
นระเบียบ หรื อแผนภาพต้นไม้อย่
ที่ 2
ถ้าการทํางานอย่างหนึ่งมี k ขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งมีวธิ ี เลือกทําได้ n1 วิธี
ในแต่ละวิธีของขั้นตอนที่หนึ่งมีวธิ ี เลือกทําขั้นตอนที่สองได้ n2 วิธี ในแต่ละวิธีที่ทาํ งาน
ขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองมีวธิ ี เลือกทําขั้นตอนที่สามได้ n3 วิธี เช่นนี้เรื่ อยไป
จนถึงขั้นตอนสุ ดท้าย คือ ขั้นตอนที่ k จะทําได้ nk วิธี ดังนั้นจะทํางาน k ขั้นตอนได้
n1 n2 n3 ⋅⋅⋅ nk วิธี
หลักการบวก
ถ้าการทํางานหนึ่งมีวธิ ี การทํา k วิธี
การทํางานวิธีที่ 1 มีวธิ ีทาํ n1
การทํางานวิธีที่ 2 มีวธิ ีทาํ n2
การทํางานวิธีที่ 3 มีวธิ ีทาํ n3



คือ วิธีที่ 1 ถึงวิธีที่ k โดยที่
วิธี
วิธี
วิธี



การทํางานวิธีที่ k มีวธิ ีทาํ nk วิธี
และวิธีการทํางานแต่ละวิธีแตกต่างกัน แล้วจํานวนวิธีทาํ งานนี้เท่ากับ
n1 + n2 + n3 + … + nk วิธี
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ
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ตัวอย่ างที่ 1 จงหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทอดลูกเต๋ า 2 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง
วิธีทาํ
ในการทอดลูกเต๋ าแต่ละลูกมีผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้คือ ลูกเต๋ าขึ้นแต้ม 1, 2, 3,
4, 5 หรื อ 6
การทอดลูกเต๋ าลูกที่หนึ่งจึงเกิดผลลัพธ์ได้ 6 วิธี
ในแต่ละวิธีของการเกิดผลลัพธ์ของการทอดลูกเต๋ าลูกที่หนึ่ง จะมีวธิ ีเกิดผลลัพธ์ของ
การทอดลูกเต๋ าลูกที่สองได้อีก 6 วิธี
จะได้วา่ การทอดลูกเต๋ า 2 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง มีผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้ท้ งั หมด
6×6 = 36 วิธี
ให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทอดลูกเต๋ า 2 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง
จะได้ n(S) = 36
ดังนั้น จํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทอดลูกเต๋ า2 ลูกพร้อมกัน1 ครั้ง เท่ากับ36

หมายเหตุ จากตัวอย่างที่ 1 ถ้าใช้วธิ ี หาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการโยนลูกเต๋ า2 ลูก
พร้อมกัน 1 ครั้งโดยการเขียนแซมเปิ ลสเปซในรู ปของเซตแบบแจกแจงสมาชิก ทําดัได้งนี้
ให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการโยนลูกเต๋ า 2 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง
และ S เขียนแทนด้วยเซตของคู่อนั ดับของแต้มที่ได้จากลูกเต๋ าลูกที่หนึ่งและลูกที่สอง
จะได้ S = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6),
(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6),
(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6),
(4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6),
(5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6),
(6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)}
และจะได้วา่ n(S) = 36
ดังนั้น จํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทอดลูกเต๋ า2 ลูกพร้อมกัน1 ครั้ง เท่ากับ 36
พบว่าการหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซโดยการใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้น
เกี่ยวกับการนับและการใช้เซตแบบแจกแจงสมาชิกได้คาํ ตอบตรงกัน ซึ่ งจะเห็นได้วา่
การหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซโดยการใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
ทําได้สะดวก และรวดเร็ วกว่า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

ตัวอย่ างที่ 2 จงหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการออกรางวัลเลขท้ายสองตัว
ของสลากกินแบ่งรัฐบาล

วิธีทาํ

เนื่องจากรางวัลเลขท้ายสองตัวเป็ นตัวเลขสองหลักที่ตวั เลขหลักที่หนึ่งเป็ นศูนย์ได้
ในการออกรางวัลแต่ละหลัก ผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้คือ ตัวเลข 0, 1, 2, …, 9
จํานวนวิธีในการออกรางวัลหลักที่หนึ่งจึงมี 10 วิธี
ในแต่ละวิธีของการออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะมีวธิ ี ออกรางวัลหลักที่สองได้อีก 10 วิธี
จะได้วา่ การออกรางวัลเลขท้ายสองตัวมีผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้ท้ งั หมด
10×10 = 100 วิธี
ให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการออกรางวัลเลขท้ายสองตัว
จะได้ n(S) = 100
ดังนั้น จํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการออกรางวัลเลขท้ายสองตัว
ของสลากกินแบ่งรัฐบาล เท่ากับ 100
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

ตัวอย่ างที่ 3 จงหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการโยนเหรี ยญ 1 เหรี ยญและทอดลูกเต๋ า
ทรงยีส่ ิ บหน้า 1 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้ง

วิธีทาํ

เนื่องจากการโยนเหรี ยญ 1 เหรี ยญมีผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้คือ เหรี ยญขึ้นหัว
หรื อเหรี ยญขึ้นก้อย
และการทอดลูกเต๋ าทรงยีส่ ิ บหน้า 1 ลูกมีผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้ คือ ลูกเต๋ าขึ้นแต้ม
1, 2, 3, …, 19 หรื อ 20
จํานวนวิธีในการโยนเหรี ยญ 1 เหรี ยญจึงมี 2 วิธี
ในแต่ละวิธีของการโยนเหรี ยญ 1 เหรี ยญจะมีวธิ ีทอดลูกเต๋ าทรงยีส่ ิ บหน้า 1 ลูก
ได้อีก 20 วิธี
จะได้วา่ การโยนเหรี ยญ 1 เหรี ยญและทอดลูกเต๋ าทรงยีส่ ิ บหน้า 1 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้ง
มีผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้ท้งั หมด 2×20 = 40 วิธี
ให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
จะได้ n(S) = 40
ดังนั้น จํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการโยนเหรี ยญ 1 เหรี ยญและทอดลูกเต๋ า
ทรงยีส่ ิ บหน้า 1 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้ง เท่ากับ 40
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ
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ตัวอย่ างที่ 4 จงหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการสุ่ มหยิบสลาก 3 ใบ จากกล่องที่มีสลาก
อยู่ 10 ใบ ซึ่ งแต่ละใบมีหมายเลข 1, 2, 3, …, 10 กํากับไว้ โดยหยิบสลากทีละใบและ
ไม่ใส่ คืนก่อนจะหยิบสลากครั้งถัดไป
วิธีทาํ
การสุ่ มหยิบสลากครั้งที่หนึ่ง มีผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้ 10 วิธี
(เนื่องจากในการสุ่ มหยิบสลากครั้งที่หนึ่งอาจได้สลากหมายเลข 1, 2, 3, …, 10 )
ในแต่ละวิธีของการสุ่ มหยิบสลากครั้งที่หนึ่ง จะมีวธิ ี สุ่มหยิบสลากครั้งที่สองได้อีก 9 วิธี
(เนื่องจากสลากถูกหยิบออกไปแล้ว 1 ใบ จากการหยิบสลากครั้งที่หนึ่ง ในกล่องจึงมี
สลากเหลือเพียง 9 ใบ)
ในแต่ละวิธีของการสุ่ มหยิบสลากครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง จะมีวธิ ี สุ่มหยิบสลาก
ครั้งที่สามได้อีก 8 วิธี
(เนื่องจากสลากถูกหยิบออกไปแล้ว 2 ใบ จากการหยิบสลากครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง
ในกล่องจึงมีสลากเหลือเพียง 8 ใบ)
จะได้วา่ การสุ่ มหยิบสลาก 3 ใบ จากกล่องที่มีสลาก 10 ใบ โดยหยิบสลากทีละใบ
และไม่ใส่ คืนก่อนจะหยิบสลากครั้งถัดไป มีผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้ท้ งั หมด
10 × 9 × 8 = 720 วิธี
ให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
จะได้ n(S) = 720
ดังนั้น จํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการสุ่ มหยิบสลาก 3 ใบ จากกล่องที่มีสลาก
10 ใบ โดยหยิบสลากทีละใบและไม่ใส่ คืนก่อนจะหยิบสลากครั้งถัดไป เท่ากับ 720

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

ใบงานที่ 2.5
เรื่อง แซมเปิ ลสเปซกับกฎเกณฑ์ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการนับ
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์ การเรียนรู้ : 1. หาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มโดยใช้
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้
2. แสดงวิธหี าจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม
โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้
กลุ่มที่……... ชื่อสมาชิก
1. …………………..….….. 2. ………..…………..….…
3. …………………..….….. 4. ………..………………… 5. ………..…………..….…

            
คําชี้แจง : ให้นกั เรี ยนหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มโดยใช้
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
1. จงหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการสุ่ มตรวจหมู่โลหิตของสามีและภรรยาคู่หนึ่ง
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

2. จงหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการโยนเหรี ยญ 2 เหรี ยญ และทอดลูกเต๋ า 1 ลูก
พร้อมกันหนึ่งครั้ง
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
3. จงหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทําข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 5 ข้อ
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

4. จงหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการนําอักษรจากคําว่า “FANCY” มาจัดเรี ยง
เพื่อสร้างคําใหม่โดยที่แต่ละคําไม่จาํ เป็ นต้องมีความหมาย
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

แบบฝึ กทักษะที่ 2.5
เรื่อง แซมเปิ ลสเปซกับกฎเกณฑ์ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการนับ
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์ การเรียนรู้ : 1. หาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มโดยใช้
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้
2. แสดงวิธหี าจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม
โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้
ชื่อ …………………..….…. ………..……………………………เลขที่ …...… ชั้น …..…..

            
คําชี้แจง : ให้นกั เรี ยนหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มโดยใช้
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
1. จํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทอดลูกเต๋ า 1 ลูก 3 ครั้ง
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

2. ห้องประชุมแห่งหนึ่งมีประตูเข้า – ออก 8 ประตู เด็กคนหนึ่งเดินเข้าและเดินออกห้องประชุมนี้
อย่างสุ่ ม จงหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
3. จงหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมลิเวอร์ พลู กับ
ทีมแมนเชสเตอร์ ยไู นเต็ดจํานวน 3 ครั้ง
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

4. มีกล่อง 4 ใบแต่ละใบมีลูกบอล 5 ลูก ซึ่ งแต่ละลูกเขียนหมายเลข 1, 2, 3, 4 และ 5 กํากับไว้
ถ้าสุ่ มหยิบลูกบอลจากกล่องทั้งสี่ ใบนี้กล่องละ 1 ลูก จงหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซ
ของการทดลองสุ่ มนี้
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

5. จงหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการวิง่ แข่งขันที่มีผเู้ ข้าแข่งขันจํานวน 5 คน
สมมติวา่ ไม่มีผเู ้ ข้าแข่งขันวิง่ เข้าเส้นชัยพร้อมกัน
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

แบบฝึ กทักษะที่ 2.6
เรื่อง แซมเปิ ลสเปซกับกฎเกณฑ์ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการนับ
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์ การเรียนรู้ : 1. หาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มโดยใช้
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้
ชื่อ …………………..….…. ………..……………………………เลขที่ …...… ชั้น …..…..

            
คําชี้แจง : ให้นกั เรี ยนหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มโดยใช้
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

ข้ อ

การทดลองสุ่ ม

1. การหยิบลูกแก้ว 2 ลูก จากขวดโหลทึบที่บรรจุลูกแก้ว 5 ลูก
ซึ่งมีสีฟ้า สี ดาํ สี ชมพู สี เขียว และสี ขาว โดยหยิบลูกแก้วครั้งละ 1 ลูก
แล้วไม่ใส่ คืนก่อนจะหยิบครั้งที่สอง
2. การแข่งขันวอลเลย์บอลระหว่างทีม ก. กับ ทีม ข. จํานวน 4 ครั้ง

3. การนําอักษร 4 ตัวจากคําว่า “ORANGE” มาจัดเรี ยง เพื่อสร้างคําใหม่
โดยที่แต่ละคําไม่จาํ เป็ นต้องมีความหมาย

จํานวนสมาชิ ก
ของแซมเปิ ลสเปซ
n(S)
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ข้ อ

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

การทดลองสุ่ ม

4. การสุ่ มสํารวจเดือนเกิดของบุตรของครอบครัวหนึ่ง ที่มีบุตร 2 คน

5. เด็กคนหนึ่งเดินเข้าและเดินออกสวนสนุกแห่งหนึ่งซึ่ งมีประตูทางเข้า
6 ประตู ประตูทางออก 3 ประตู
6. นก 4 ตัวบินไปเกาะกิ่งไม้ 5 กิ่ง

7. ชาย 3 คนเดินไปนัง่ เก้าอี้ที่เรี ยงไว้ 7 ตัวอย่างสุ่ ม

8. ห้างสรรพสิ นค้าแห่งหนึ่งมีบนั ไดเลื่อนเชื่อมระหว่างชั้นที่หนึ่งกับ
ชั้นที่สอง 8 แห่ง และมีบนั ไดเลื่อนเชื่อมระหว่างชั้นที่สองกับ
ชั้นที่สาม 5 แห่ง สมชายต้องการเดินขึ้นและเดินลงระหว่างชั้นที่หนึ่ง
กับชั้นที่สามโดยต้องเดินผ่านชั้นที่สองของห้างสรรพสิ นค้าแห่งนี้
ด้วยการใช้บนั ไดเลื่อน
9. การจับสลาก 2 ใบจากกล่องที่บรรจุสลากที่มีตวั อักษร ก–ฮ กํากับไว้
โดยหยิบสลากครั้งละ 1 ใบ แล้วใส่ คืนสลากใบแรกก่อนจะหยิบ
สลากใบที่สอง
10. การแจกของเล่น 8 ชิ้นที่แตกต่างกันให้เด็ก 5 คน คนละ 1 ชิ้น

จํานวนสมาชิ ก
ของแซมเปิ ลสเปซ
n(S)
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ข้ อ

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

การทดลองสุ่ ม

11. นักเรี ยน 7 คน ยืนเข้าแถวอย่างสุ่ มเพื่อถ่ายรู ป

12. การโยนเหรี ยญ 10 เหรี ยญพร้อมกัน 1 ครั้ง

13. เด็ก 9 คนเดินไปขึ้นรถโดยสาร 6 คันอย่างสุ่ ม

14. การทําข้อสอบแบบปรนัยชนิด 5 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ

15. การหยิบสลาก 4 ใบ จากกล่องที่บรรจุสลาก 20 ใบ ซึ่ งแต่ละใบ
มีตวั เลข 1 – 20 กํากับไว้ โดยหยิบสลากครั้งละ 1 ใบ
แล้วไม่ใส่ คืนกล่องก่อนจะหยิบครั้งถัดไป

จํานวนสมาชิ ก
ของแซมเปิ ลสเปซ
n(S)
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

แบบทดสอบหลังเรียน

ชุ ดที่ 2 เรื่อง การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4 รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
คะแนนเต็ม 10 คะแนน

คําชี้แจง
คําสั่ ง

แบบทดสอบเป็ นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวแล้วทําเครื่ องหมายกากบาท (×)
ลงในกระดาษคําตอบ

            
1. ข้อใดไม่ ใช่ การทดลองสุ่ ม
ก. การส่ ง SMS ตอบปั ญหาเพื่อชิงรางวัลจากรายการโทรทัศน์
ข. การซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ค. การจับสลากแลกของขวัญปี ใหม่
ง. การยืนเคารพธงชาติ
2. ข้อใดเป็ นการทดลองสุ่ ม
ก. การส่ งรหัสใต้ฝาชาเขียวเพื่อชิงรางวัล
ข. การถ่ายสําเนาเอกสาร
ค. การส่ ง SMS แสดงความคิดเห็น
ง. การกวาดบ้าน
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

3. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
(1) การเดาข้อสอบภาษาไทยซึ่ งเป็ นข้อสอบแบบปรนัยจํานวน10 ข้อ เป็ นการทดลองสุ่ ม
(2) การเดินออกกําลังกายเป็ นเวลา 10 นาที ไม่ เป็ นการทดลองสุ่ ม
(3) การไขเอาลูกอมจากโหลหมุนลูกอมในภาพด้านล่าง เป็ นการทดลองสุ่ ม

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. (1) เป็ นจริ ง
และ (2) และ (3) เป็ นเท็จ
ข. (1) และ (2) จริ ง และ (3) เป็ นเท็จ
ค. (2) และ (3) จริ ง และ (1) เป็ นเท็จ
ง. เป็ นจริ งทั้งสามข้อ
4. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
(1) การทดลองสุ่ มเป็ นการทดลองที่ไม่ทราบว่าผลลัพธ์อาจเป็ นอะไรได้บา้ ง
(2) แต่ละผลลัพธ์ของการทดลองสุ่ มมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆ กัน
ข้อสรุ ปใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. (1) ผิด (2) ผิด
ข. (1) ผิด (2) ถูก
ค. (1) ถูก (2) ผิด
ง. (1) ถูก (2) ถูก
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

5. แซมเปิ ลสเปซของการสุ่ มหยิบบัตร 2 ใบพร้อมกัน จากขวดโหลทึบที่มีบตั รอยู่ 20 ใบ
ซึ่งแต่ละใบเขียนตัวเลข 1 ถึง 20 กํากับไว้ เมื่อสนใจของผลรวมของตัวเลขบนบัตรที่หยิบได้
คือข้อใดต่อไปนี้
ก. {1, 2, 3, …, 20}
ข. {2, 3, 4, …, 40}
ค. {3, 4, 5, …, 39}
ง. {3, 5, 7, …, 39}
6. การหยิบลูกบอล 2 ลูกโดยหยิบครั้งละ 1 ลูกและไม่ใส่ คืนก่อนหยิบครั้งถัดไปจากกล่องที่
บรรจุลูกบอล 3 ลูก ซึ่ งมีสีชมพู สี ส้ม และสี ฟ้า แซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
คือข้อใดต่อไปนี้
ก. {ชมพูกบั ส้ม, ชมพูกบั ฟ้ า, ส้มกับฟ้ า}
ข. {ชมพูกบั ส้ม, ชมพูกบั ฟ้ า, ส้มกับชมพู, ส้มกับฟ้ า, ฟ้ ากับชมพู, ฟ้ ากับส้ม}
ค. {(ชมพู, ส้ม), (ชมพู, ฟ้ า), (ส้ม, ชมพู), (ส้ม, ฟ้ า), (ฟ้ า, ชมพู), (ฟ้ า, ส้ม)}
ง. {(ชมพู, ชมพู), (ชมพู, ส้ม), (ชมพู, ฟ้ า), (ส้ม, ชมพู), (ส้ม, ส้ม), (ส้ม, ฟ้ า), (ฟ้ า, ชมพู),
(ฟ้ า, ส้ม), (ฟ้ า, ฟ้ า)}
7. ข้อใดเป็ นแซมเปิ ลสเปซของการโยนเหรี ยญห้าบาท 1 เหรี ยญ 2 ครั้ง
ก. {(H, H), (H, T), (T, T)}
ข. {(H, H), (H, T), (T, H), (T, T)}
ค. (H, H), (H, T), (T, T)
ง. (H, H), (H, T), (T, H), (T, T)
8. จงหาจํานวนสมาชิกในแซมเปิ ลสเปซของการออกรางวัลเลขท้ายสามตัว 1 รางวัล
ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก. 13
ข. 30
ค. 1,000
ง. 2,000
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

9. จงหาจํานวนสมาชิกในแซมเปิ ลสเปซของการสุ่ มหยิบลูกแก้ว 2 ลูก จากถุงใบหนึ่งที่มี
ลูกแก้ว 4 ลูก ซึ่ งมีสีฟ้า สี ขาว สี ดาํ และสี เหลือง โดยหยิบลูกแก้วครั้งละ 1 ลูก
และใส่ คืนก่อนจะหยิบครั้งถัดไป
ก. 20
ข. 16
ค. 12
ง. 4
10. จงหาจํานวนสมาชิกในแซมเปิ ลสเปซของการโยนเหรี ยญ 2 อัน และทอดลูกเต๋ า 2 ลูก
พร้อมกันหนึ่งครั้ง
ก. 288
ข. 144
ค. 72
ง. 48
5.

การหมุนวงล้อตัวเลขดังรู ป 3 ครั้ง จะปรากฏผลลัพธ์ได้ท้งั หมดกี่วธิ ี (1 คะแนน)
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน

ชุ ดที่ 2 เรื่อง การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4 รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ชื่อ-สกุล …………………………………….………………. ชั้น ม. 5/ ……….. เลขที่ ………….

            
ข้ อ ก.

ข.

ค.

ง.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คะแนนเต็ม
คะแนนทีไ่ ด้

10

ผ่ าน
ไม่ ผ่าน
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

แบบบันทึกคะแนน

ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชุ ดที่ 2 เรื่อง การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4 รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ชื่อ-สกุล ……………………………………….……………. ชั้น ม. 5/ ……….. เลขที่ ………….
ใบกิจกรรม
ใบกิจกรรมที่ 2.1
ใบกิจกรรมที่ 2.2
รวม
ใบงาน
ใบงานที่ 2.1
ใบงานที่ 2.2
ใบงานที่ 2.3
ใบงานที่ 2.4
ใบงานที่ 2.5
รวม
แบบฝึ กทักษะ
แบบฝึ กทักษะที่ 2.1
แบบฝึ กทักษะที่ 2.2
แบบฝึ กทักษะที่ 2.3
แบบฝึ กทักษะที่ 2.4
แบบฝึ กทักษะที่ 2.5
แบบฝึ กทักษะที่ 2.6
รวม

คะแนนเต็ม
20
4
24

คะแนนทีไ่ ด้

ร้ อยละ

คะแนนเต็ม
10
10
10
15
20
65

คะแนนทีไ่ ด้

ร้ อยละ

คะแนนเต็ม
15
10
15
20
25
10
95

คะแนนทีไ่ ด้

ร้ อยละ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

แบบทดสอบ
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
แบบทดสอบหลังเรี ยน
รวม

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

คะแนนเต็ม
10
10
20

คะแนนทีไ่ ด้

หมายเหตุ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ
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ภาคผนวก
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เฉลยคําตอบแบบทดสอบก่ อนเรียน

ชุ ดที่ 2 เรื่อง การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4 รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
คะแนนเต็ม 10 คะแนน

            
ข้ อ ก.
1.

ข.

ค.

×

2.
3.

×
×

4.
5.

คะแนนเต็ม
คะแนนทีไ่ ด้

10

×
×

6.

×

7.

×

8.

×

9.

×

10.

ง.

×
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แนวตอบใบกิจกรรมที่ 2.1
เรื่อง บอกได้ ไหม

รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้ : 1. บอกได้วา่ การทดลองที่กาํ หนดให้เป็ นหรื อไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม

            
คําชี้แจงกิจกรรมที่ 2.1
เรื่อง บอกได้ ไหม
วัสดุ/อุปกรณ์ /สื่ อ
1. เงินเหรี ยญ 1 เหรี ยญ
2. ลูกเต๋ า 1 ลูก
3. ขวดโหลที่มีลูกบิดสําหรับไขสิ่ งของที่บรรจุไว้ให้ออกมาแบบสุ่ ม (Candy Machine)
4. ลูกแก้วสี แดง สี น้ าํ เงิน สี ม่วง สี เหลือง และสี ส้ม อย่างละ 1 ลูก
5. คอมพิวเตอร์
6. ไฟล์คลิปวิดีโอการแข่งขันกรี ฑา Running Race.mp4
7. เครื่ องวัดความสู ง
8. ลูกปิ งปองสี ขาว 1 ลูก
9. กล่องทึบ 1 ใบ
10. เกมถังโจรสลัด (Jumping Pirate) ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ ดังนี้
(1) ถังโจรสลัดที่มีช่องเสี ยบมีดจํานวน 16 ช่อง
(2) ตุก๊ ตาโจรสลัด
(3) มีดสําหรับเสี ยบถังโจรสลัด จํานวน 16 อัน
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วิธีการปฏิบัติกจิ กรรม
1. นักเรี ยนศึกษาแผนผังก่อนการเข้าฐาน ดังนี้
ฐานที่ 4

ฐานที่ 5

ฐานที่ 6

ฐานที่ 7
(ฐานสํารอง)
ฐานที่ 3
ประตู

ฐานที่ 2

โต๊ ะครู

ฐานที่ 1
ประตู

2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มเข้าฐานและทํากิจกรรมในแต่ละฐานโดยใช้เวลาฐานละ 3 นาที ดังนี้
2.1 การเข้าฐานครั้งที่ 1
กลุ่มที่ 1 เข้าฐานที่ 1, กลุ่มที่ 2 เข้าฐานที่ 2, กลุ่มที่ 3 เข้าฐานที่ 3, กลุ่มที่ 4 เข้าฐานที่ 4,
กลุ่มที่ 5 เข้าฐานที่ 5, กลุ่มที่ 6 เข้าฐานที่ 6 และฐานที่ 7 เป็ นฐานสํารองในกรณี ที่มีกลุ่มที่ทาํ กิจกรรม
ในฐานเสร็ จก่อนเวลาที่กาํ หนด
2.2 เมื่อครบกําหนดเวลาทํากิจกรรมการเข้าฐานครั้งที่ 1 แล้วให้เวียนฐานครั้งที่ 2 ดังนี้
ให้นกั เรี ยนเวียนฐานตามเข็มนาฬิ กา โดยกลุ่มที่ 1 เข้าฐานที่ 2, กลุ่มที่ 2 เข้าฐานที่ 3,
กลุ่มที่ 3 เข้าฐานที่ 4, กลุ่มที่ 4 เข้าฐานที่ 5, กลุ่มที่ 5 เข้าฐานที่ 6 และกลุ่มที่ 6 เข้าฐานที่ 1
2.3 การเวียนฐานครั้งที่ 3 – 6 ให้นกั เรี ยนเวียนฐานตามเข็มนาฬิ กาไปเรื่ อย ๆ
หากทํากิจกรรมเสร็ จก่อนเวลาให้นกั เรี ยนไปเข้าฐานสํารอง จนทํากิจกรรมเสร็ จครบทั้ง 6 ฐาน
3. นักเรี ยนใช้อุปกรณ์ในแต่ละฐานทํากิจกรรม แล้วช่วยกันคิดหาคําตอบและเขียนคําตอบ
ลงในใบกิจกรรมที่ 2.1
4. เมื่อนักเรี ยนทํากิจกรรมในแต่ละฐานเสร็ จแล้ว ให้นกั เรี ยนจัดอุปกรณ์เข้าสู่ สภาพเดิมให้
เรี ยบร้อย เพื่ออุปกรณ์ในฐานอยูใ่ นสภาพที่พร้อมให้กลุ่มถัดไปที่จะเวียนเข้ามาในฐานนั้นสามารถ
ลงมือทํากิจกรรมได้เลย
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ฐานที่ 1 การโยนเหรียญ

อุปกรณ์
เงินเหรี ยญ 1 เหรี ยญ
วิธีการทดลอง
1) นักเรี ยนแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันโยนเหรี ยญ 1 เหรี ยญ 1 ครั้ง
2) นักเรี ยนสังเกตว่าเหรี ยญขึ้นหน้าอะไรบ้าง
จงตอบคําถามต่ อไปนี้
1) นักเรี ยนบอกล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแน่นอนหรื อไม่วา่
ในการโยนเหรี ยญ 1 เหรี ยญ 1 ครั้ง เหรี ยญจะขึ้นหน้าอะไร
บอกไม่ได้
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
2) นักเรี ยนบอกผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการโยนเหรี ยญ 1 เหรี ยญ 1 ครั้ง
ได้หรื อไม่ อะไรบ้าง
บอกได้ ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือ เหรี ยญขึ้นหัว หรื อ เหรี ยญขึ้นก้อย
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
………………………………………………………………………...………….…
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ฐานที่ 2 การทอดลูกเต๋ า

อุปกรณ์
ลูกเต๋ า 1 ลูก
วิธีการทดลอง
1) นักเรี ยนแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันทอดลูกเต๋ า 1 ลูก 1 ครั้ง
2) นักเรี ยนสังเกตว่าลูกเต๋ าขึ้นแต้มอะไรบ้าง
จงตอบคําถามต่ อไปนี้
1) นักเรี ยนบอกล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแน่นอนหรื อไม่วา่
ในการทอดลูกเต๋ า 1 ลูก 1 ครั้ง ลูกเต๋ าจะขึ้นแต้มอะไร
บอกไม่ได้
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…

2) นักเรี ยนบอกผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทอดลูกเต๋ า 1 ลูก 1 ครั้ง
ได้หรื อไม่ อะไรบ้าง
บอกได้ ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือ แต้ม 1, 2, 3, 4, 5 หรื อ 6
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
………………………………………………………………………...………….…
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ฐานที่ 3 การไขลูกแก้ ว

อุปกรณ์
1) ขวดโหลที่มีลูกบิดสําหรับไขสิ่ งของที่บรรจุไว้ให้ออกมาแบบสุ่ ม (Candy Machine)
2) ลูกแก้วสี แดง สี น้ าํ เงิน สี ม่วง สี เหลือง และสี ส้ม อย่างละ 1 ลูก
วิธีการทดลอง
1) นักเรี ยนนําลูกแก้วทั้งหมดบรรจุลงในขวดโหลแล้วเขย่าขวดโหลเบา ๆ ให้ลูกแก้วคละกัน
2) นักเรี ยนหมุนลูกบิดเพื่อไขลูกแก้วที่บรรจุไว้ในขวดโหลให้ออกมา 1 ลูก
3) นักเรี ยนสังเกตว่าได้ลูกแก้วสี อะไร
จงตอบคําถามต่ อไปนี้
1) นักเรี ยนบอกล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแน่นอนหรื อไม่วา่
ในการไขลูกแก้ว 1 ลูกจากขวดโหลจะได้ลูกแก้วสี อะไร
บอกไม่ได้
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
2) นักเรี ยนบอกผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการไขลูกแก้ว 1 ลูกจากขวดโหล
ได้หรื อไม่ อะไรบ้าง
บอกได้ ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือ ลูกแก้วสี แดง สี น้ าํ เงิน สี ม่วง สี เหลือง
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
หรื อสี ส้ม
………………………………………………………………………...………….…
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ฐานที่ 4 การแข่ งขันกรีฑา

อุปกรณ์
1) คอมพิวเตอร์
2) โปรแกรม Windows Media Player
3) ไฟล์คลิปวิดีโอการแข่งขันกรี ฑา Running Competion.mp4
วิธีการทดลอง
1) นักเรี ยนเปิ ดไฟล์คลิปวิดีโอการแข่งขันกรี ฑา Running Competion.mp4 ด้วยโปรแกรม
Windows Media Player
2) นักเรี ยนชมวิดีโอการแข่งขันกรี ฑา
3) ให้นกั เรี ยนสังเกตว่านักกรี ฑาในลู่วิ่งหมายเลขใดเป็ นผูช้ นะ
จงตอบคําถามต่ อไปนี้
1) นักเรี ยนบอกล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแน่นอนหรื อไม่วา่
นักกรี ฑาในลู่วิ่งหมายเลขใดเป็ นผูช้ นะการแข่งขันกรี ฑา
บอกไม่ได้
ตอบ …………………………...……………………………...………………..…………
2) นักเรี ยนบอกผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการแข่งขันกรี ฑาได้หรื อไม่ อะไรบ้าง
บอกได้ ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือ ผูช้ นะการแข่งขันกรี ฑาอาจเป็ น
ตอบ ………………………...…………………………………………..…...……………
นักกรี ฑาในลู่วงิ่ หมายเลข 1, 2, 3, …, 7 หรื อ 8
…………………………………………...……………………………………….…
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ฐานที่ 5 การเข้ าแถวตามลําดับความสู ง


อุปกรณ์
เครื่ องวัดความสู ง
วิธีการทดลอง
1) นักเรี ยนแต่ละคนวัดความสู งของตนเองด้วยเครื่ องวัดความสู ง
2) นักเรี ยนทุกคนในกลุ่มเข้าแถวตามลําดับความสู งโดยเรี ยงลําดับจากนักเรี ยนที่มี
ความสู งน้อยที่สุดไปหานักเรี ยนที่มีความสู งมากที่สุด
จงตอบคําถามต่ อไปนี้
1) นักเรี ยนบอกล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแน่นอนหรื อไม่วา่
ในการเข้าแถวตามลําดับความสู ง จะได้ผลลัพธ์อย่างไร
บอกได้
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
2) นักเรี ยนบอกผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการเข้าแถวตามลําดับความสู ง
ได้หรื อไม่ อะไรบ้าง
บอกได้ ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีเพียงแบบเดียวเท่านั้นคือ การเข้าแถวจะ
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
เรี ยงลําดับจากนักเรี ยนที่มีความสู งน้อยที่สุด ในกลุ่ม ไปหานักเรี ยนที่มีความสู ง
………………………………………………………………………...………….…
มากที่สุดในกลุ่ม
………………………………………………………………………...………….…
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

ฐานที่ 6 การหยิบลูกปิ งปอง

อุปกรณ์
1) ลูกปิ งปองสี ขาว 1 ลูก
2) กล่องทึบ
วิธีการทดลอง
1) นักเรี ยนนําลูกปิ งปองใส่ ในกล่องทึบ
2) นักเรี ยนหยิบลูกปิ งปองออกมาจากกล่องทึบ
จงตอบคําถามต่ อไปนี้
1) นักเรี ยนบอกล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแน่นอนหรื อไม่วา่
ในการหยิบลูกปิ งปองจากกล่องทึบ จะได้ผลลัพธ์อย่างไร
บอกได้
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
2) นักเรี ยนบอกผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากหยิบลูกปิ งปองจากกล่องทึบ
ได้หรื อไม่ อะไรบ้าง
บอกได้ ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีเพียงแบบเดียวเท่านั้นคือ ลูกปิ งปองสี ขาว
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
………………………………………………………………………...………….…
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

ฐานที่ 7 เกมถังโจรสลัด (ฐานสํ ารอง)

อุปกรณ์
เกมถังโจรสลัด (Jumping Pirate) ประกอบด้วยอุปกรณ์ดงั นี้
1) ตุก๊ ตาโจรสลัด
2) ถังโจรสลัดที่มีช่องเสี ยบมีดจํานวน 16 ช่องและมีกลไกสําหรับดีดตุก๊ ตาโจรสลัด
ให้กระโดดออกจากถังได้
3) มีดสําหรับเสี ยบถังโจรสลัด จํานวน 16 อัน
วิธีการทดลอง
1) นักเรี ยนนําตุก๊ ตาโจรสลัดใส่ ลงในถังโจรสลัด
2) นักเรี ยนแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเสี ยบมีดเข้าไปในช่องเสี ยบมีดของถังโจรสลัด
3) นักเรี ยนสังเกตผลที่เกิดขึ้นกับตุก๊ ตาโจรสลัดหลังจากการเสี ยบมีดเข้าไปในถังโจรสลัด
จงตอบคําถามต่ อไปนี้
1) นักเรี ยนบอกล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องแน่นอนหรื อไม่วา่
ในการเสี ยบมีดเข้าไปในถังโจรสลัด จะได้ผลลัพธ์อย่างไร
บอกไม่ได้
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
2) นักเรี ยนบอกผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการเสี ยบมีดเข้าไปในถังโจรสลัด
ได้หรื อไม่ อะไรบ้าง
บอกได้ ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือ ตุก๊ ตาโจรสลัดอาจจะถูกดีดออกจาก
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
ถังโจรสลัด หรื อไม่ถูกดีดออกจากถังโจรสลัดก็ได้
………………………………………………………………………...………….…
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

แบบสรุ ปกิจกรรมที่ 2.1
จงตอบคําถามต่ อไปนี้
1) การทดลองหรื อการกระทําในฐานที่ 1 – 4 มีลกั ษณะสําคัญที่คล้ายคลึงกันอย่างไรบ้าง
1. เป็ นการทดลองหรื อการกระทําที่ทราบผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
2. เป็ นการทดลองหรื อการกระทําที่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่า
………………………………………………………………………...………….…
ในแต่ละครั้งที่ทดลองผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็ นอะไรในบรรดาผลลัพธ์
………………………………………………………………………...………….…
ที่อาจจะเป็ นไปได้เหล่านั้น
………………………………………………………………………...………….…

2) การทดลองหรื อการกระทําในฐานที่ 5 – 6 มีลกั ษณะสําคัญที่คล้ายคลึงกันอย่างไรบ้าง
เป็ นการกระทําหรื อการทดลองที่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่า
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
ในแต่ละครั้งที่ทดลองผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็ นอะไร
………………………………………………………………………...………….…
3) จะเรี ยกการทดลองหรื อการกระทําในฐานที่ 1 – 4 ว่าอย่างไร
การทดลองสุ่ ม
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
4) การทดลองหรื อการกระทําในฐานใดบ้างเป็ นการทดลองสุ่ ม
ฐานที่ 1 – 4 (ในกรณี ที่นกั เรี ยนไม่ได้ทาํ กิจกรรมในฐานสํารอง)
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
หรื อ ฐานที่ 1 – 4 และ ฐานที่ 7 (ในกรณี ที่นกั เรี ยนได้ทาํ กิจกรรมในฐานสํารอง)
………………………………………………………………………...………….…
5) การทดลองหรื อการกระทําในฐานใดบ้างไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม
ฐานที่ 5 – 6
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
6) ให้นกั เรี ยนในกลุ่มร่ วมกันอภิปรายผล และสรุ ปผลจากการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 2.1
การทดลอง การกระทํา หรื อสถานการณ์ที่ทราบผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ตอบ ………………………………………………………………………...………….…
แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่า ในแต่ละครั้งที่ทดลองผลลัพธ์
………………………………………………………………………...………….…
ที่เกิดขึ้นจะเป็ นอะไรในบรรดาผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้เหล่านั้น เรี ยกว่า
………………………………………………………………………...………….…
การทดลองสุ่ ม
………………………………………………………………………...………….…
………………………………………………………………………...………….…
………………………………………………………………………...………….…
………………………………………………………………………...………….…
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

เฉลยใบงานที่ 2.1
เรื่อง การทดลองสุ่ ม

รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้ : บอกได้วา่ การทดลองที่กาํ หนดให้เป็ นหรื อไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม

            
คําชี้แจง : ให้พิจารณาว่ารู ปภาพของการทดลอง การกระทํา หรื อสถานการณ์ที่กาํ หนดให้ต่อไปนี้
เป็ นการทดลองสุ่ มหรื อไม่ แล้วทําเครื่ องหมาย ลงใน  เพื่อเลือกคําตอบที่ถูกต้อง

1. การเล่นเกมตึกถล่มหรื อเกมจังก้า (Jenga)
 เป็ นการทดลองสุ่ ม
 ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม

2. การแข่งขันชักเย่อ
 เป็ นการทดลองสุ่ ม
 ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

3. การเล่นเกมเอเม็ท (A-math)
 เป็ นการทดลองสุ่ ม
 ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม

4. การนัง่ สมาธิ
 เป็ นการทดลองสุ่ ม
 ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม

5. การยิงธนู
 เป็ นการทดลองสุ่ ม
 ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม

6. การเล่นปาเป้ าลูกโป่ ง
 เป็ นการทดลองสุ่ ม
 ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

7. การทอดลูกเต๋ าในเกมเศรษฐีไลน์
 เป็ นการทดลองสุ่ ม
 ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม

8. การยืนตรงเคารพธงชาติ
 เป็ นการทดลองสุ่ ม
 ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม

9. การจับใบดําใบแดงเพื่อเกณฑ์ทหาร
 เป็ นการทดลองสุ่ ม
 ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม

10. การแต่งกายด้วยเครื่ องแบบนักเรี ยน
 เป็ นการทดลองสุ่ ม
 ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

เฉลยใบงานที่ 2.2
เรื่อง การทดลองสุ่ ม
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้ : 1. บอกได้วา่ การทดลองที่กาํ หนดให้เป็ นหรื อไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม
2. อธิ บายได้วา่ การทดลองที่กาํ หนดให้เป็ นหรื อไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม

            
คําชี้แจง : ให้พิจารณาการทดลอง การกระทํา หรื อสถานการณ์ต่อไปนี้วา่ เป็ นการทดลองสุ่ มหรื อ
ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม จงอธิบายและแสดงเหตุผลประกอบ
1. การจัดเรี ยงเอกสารหน้าที่ 1 – 30 ตามลําดับหมายเลขหน้า
ไม่เป็ นการทดลองสุ่ มเพราะสามารถบอกผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่า
…………………………………………………………………………………………
เอกสารจะถูกจัดเรี ยงโดยเริ่ มจากเอกสารหน้าที่ 1, 2, 3, …, 30
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. การแข่งขันมวยสากล
เป็ นการทดลองสุ่ มเพราะสามารถบอกว่าผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้คือ
…………………………………………………………………………………………
แพ้ ชนะ หรื อ เสมอ แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่า เมื่อแข่งขันชกมวย
…………………………………………………………………………………………
สากลแล้วจะเกิดผลลัพธ์ใด
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

3. การเพาะเมล็ดผักบุง้ 1 เมล็ด
เป็ นการทดลองสุ่ มเพราะสามารถบอกว่าผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้คือ
…………………………………………………………………………………………
เมล็ดผักบุง้ งอก หรื อ เมล็ดผักบุง้ ไม่งอก แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่า
…………………………………………………………………………………………
เมื่อเพาะเมล็ดผักบุง้ แล้วจะเกิดผลลัพธ์ใด
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4. การกรอกหมายเลขประจําตัวประชาชนเพื่อดูผลคะแนน O-NET รายบุคคล
จากเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
ไม่เป็ นการทดลองสุ่ มเพราะสามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่า
…………………………………………………………………………………………
จะต้องกรอกหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ถูกต้องทั้ง 13 หลัก จึงจะสามารถดู
…………………………………………………………………………………………
ผลคะแนน O-NET รายบุคคลได้
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

5. การตรวจผลรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ฉบับ
เป็ นการทดลองสุ่ มเพราะสามารถบอกว่าผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้คือ
…………………………………………………………………………………………
รางวั
ลที่หนึ่ง, รางวัลที่สอง, รางวัลที่สาม, รางวัลที่สี่, รางวัลที่หา้ , รางวัลข้างเคียง
…………………………………………………………………………………………
รางวั
ลที่หนึ่ง, รางวัลเลขหน้า 3 ตัว, รางวัลเลขท้าย 3 ตัว, รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
…………………………………………………………………………………………
หรื
อไม่ถูกรางวัล แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าเมื่อตรวจผลรางวัลของ
…………………………………………………………………………………………
สลากกิ
นแบ่งรัฐบาล 1 ฉบับแล้วจะเกิดผลลัพธ์ใด
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ 2.1
เรื่อง การทดลองสุ่ ม

รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้ : 1. บอกได้วา่ การทดลองที่กาํ หนดให้เป็ นหรื อไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม

            
คําชี้แจง : ให้พิจารณาการทดลอง การกระทํา หรื อสถานการณ์ต่อไปนี้วา่ เป็ นการทดลองสุ่ มหรื อ
ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม แล้วทําเครื่ องหมาย ลงในช่องว่างเพื่อเลือกคําตอบที่ถูกต้อง

ข้ อที่

การทดลอง/การกระทํา/สถานการณ์

การทดลองสุ่ ม
เป็ น

1.

การส่ งไปรษณี ยบัตรทายผลฟุตบอลโลก



2.

การเสี่ ยงเซี ยมซี



3.

การทําบัตรประชาชน

4.

การซื้อสลากออมสิ น

5.

การเลือกนักเรี ยนเลขที่ 9 อย่างเจาะจงเพื่อช่วยครู ยกสมุด

ไม่ เป็ น
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ข้ อที่

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

การทดลอง/การกระทํา/สถานการณ์

การทดลองสุ่ ม
เป็ น

6.

การตกปลาในแม่น้ าํ ยม

7.

การเลือกยืมหนังสื อที่ชอบอ่าน 1 เล่มจากห้องสมุด

8.

การชูต้ ลูกบาสเกตบอล



9.

การจับแต้มในการเล่นเกมบิงโก






10. การแสดงความคิดเห็นใน Facebook



11. การเล่นเกมเศรษฐี



12. การเลือกตั้งผูแ้ ทนราษฎร



13. การทําความเคารพคุณครู
14. การเล่นหมากฮอส
15. การทําความสะอาดบ้าน

ไม่ เป็ น
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ 2.2
เรื่อง การทดลองสุ่ ม
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้ : 1. บอกได้วา่ การทดลองที่กาํ หนดให้เป็ นหรื อไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม
2. อธิ บายได้วา่ การทดลองที่กาํ หนดให้เป็ นหรื อไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม

            
คําชี้แจง : ให้พิจารณาการทดลอง การกระทํา หรื อสถานการณ์ต่อไปนี้วา่ เป็ นการทดลองสุ่ มหรื อ
ไม่เป็ นการทดลองสุ่ ม แล้วทําเครื่ องหมาย ลงในช่องว่างเพื่อเลือกคําตอบที่ถูกต้อง
แล้วอธิ บายพร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ
การทดลอง/การกระทํา/ การทดลองสุ่ ม
เหตุผล
สถานการณ์
เป็ น ไม่ เป็ น

เพราะสามารถบอกว่าผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้
1. การส่ งฝาขวดชาเขียว 
ก …………………..…..………………….…………
คือ ได้รับรางวัลหรื อไม่ได้รับรางวัล
ไปชิงโชค
…………………….…………………………….…
แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าเมื่อ
…………………….…………………………….…
ส่ งฝาชาเขียวไปชิงโชคแล้วจะเกิดผลลัพธ์ใด
…………………….…………………………….…
2. ครู เลือกนายอนุวทิ
ให้เป็ นหัวหน้าห้อง


เพราะสามารถบอกผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง
 ก …………………..…..………………….…………
แน่นอนว่า ผูท้ ี่จะเป็ นหัวหน้าห้องคือนายอนุวทิ
…………………….…………………………….…
…………………….…………………………….…
…………………….…………………………….…
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

การทดลอง/การกระทํา/ การทดลองสุ่ ม
เหตุผล
สถานการณ์
เป็ น ไม่ เป็ น

เพราะสามารถบอกว่าผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้คือ
3. การเลือกตั้งประธาน 
ก …………………..…..………………….…………
ผูล้ งรับสมัครหมายเลข 1, 2, 3, 4 หรื อ 5 ได้รับ
…………………….…………………………….…
นักเรี ยนซึ่ งมีผลู ้ งรับ
การเลือกตั้งให้เป็ นประธานนักเรี ยน
…………………….…………………………….…
สมัครหมายเลข 1 – 5
แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่า
…………………….…………………………….…
ผูล้ งรับสมัครหมายเลขใดจะได้เป็ นประธานนักเรี ยน
…………………….…………………………….…
 
เพราะสามารถบอกว่าผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้
4. การยิงลูกโทษของ
ก …………………..…..………………….…………

คือ ลูกโทษเข้าประตูหรื อลูกโทษไม่เข้าประตู
นักฟุตบอล
…………………….…………………………….…
แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอน
…………………….…………………………….…
ว่าเมื่อยิงลูกโทษแล้วจะเกิดผลลัพธ์ใด
…………………….…………………………….…
…………………….…………………………….…

เพราะสามารถบอกผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง
5. การฝากเงินจํานวน
 ก …………………..…..………………….…………
แน่นอนว่า จะฝากเงินจํานวน 5,000 บาทเข้าบัญชี
5,000 บาทเข้าบัญชี
…………………….…………………………….…
ธนาคาร
…………………….…………………………….…
…………………….…………………………….…
…………………….…………………………….…
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

แนวตอบใบกิจกรรมที่ 2.2
เรื่อง ลอตเตอรี่มลี ้นุ
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้ : 1. หาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มได้
2. เขียนแซมเปิ ลสเปซในรู ปของเซตแบบแจกแจงสมาชิกได้
กลุ่มที่……... ชื่อสมาชิก
1. …………………..….….. 2. ………..…………..….…
3. …………………..….….. 4. ………..………………… 5. ………..…………..….…

            

คําชี้แจง : ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี้
1. การออกรางรางวัลเลขท้ายสองตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่ ) เป็ นการทดลองสุ่ ม
หรื อไม่ เพราะอะไร
เป็ นการทดลองสุ่ ม เพราะเป็ นการกระทําที่ทราบว่าผลลัพธ์อาจจะเป็ นอะไรได้บา้ ง
……………………………………………………………………………………………………...
แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าผลการออกรางวัลจะเป็ นอะไรในบรรดาผลลัพธ์ที่
……………………………………………………………………………………………………...
อาจจะเป็ นไปได้เหล่านั้น
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ
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2. จงเขียนเซตของผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้ท้งั หมดของการออกรางรางวัลเลขท้ายสองตัวของ
สลากกินแบ่งรัฐบาล
{00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
……………………………………………………………………………………………………...
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
……………………………………………………………………………………………………...
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
……………………………………………………………………………………………………...
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
……………………………………………………………………………………………………...
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
……………………………………………………………………………………………………...
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
……………………………………………………………………………………………………...
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
……………………………………………………………………………………………………...
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
……………………………………………………………………………………………………...
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
……………………………………………………………………………………………………...
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99}
……………………………………………………………………………………………………...
3. จงหาจํานวนสมาชิกในเซตของผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้ท้ งั หมดของการออกรางรางวัล
เลขท้ายสองตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล
100
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
4. จะเรี ยกเซตที่มีสมาชิกเป็ นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้ท้ งั หมดของการออกรางรางวัล
เลขท้ายสองตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าอย่างไร
แซมเปิ ลสเปซของการออกรางรางวัลเลขท้ายสองตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

เฉลยใบงานที่ 2.3
เรื่อง แซมเปิ ลสเปซ
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้ : 1. หาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มได้
2. เขียนแซมเปิ ลสเปซในรู ปของเซตแบบแจกแจงสมาชิกได้

            
คําชี้แจง : ให้นกั เรี ยนเขียนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มต่อไปนี้
1. การทดสอบสมรรถภาพร่ างกายของผูส้ มัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารจํานวน 10 คน
สนใจจํานวน ผูส้ มัครที่ผา่ นการทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย
วิธีทาํ เนื่องจากการทดสอบสมรรถภาพร่ างกายของผูส้ มัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหาร
0 คน
จํานวน 10 คน อาจจะไม่มีผผู ้ า่ นการทดสอบเลย ซึ่ งเท่ากับ …..…
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 หรื อ 10 คน
หรื อมีผทู้ ี่ผา่ นการทดสอบ ………………………………………
และให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ดังนั้น S = {…..……………………………}

2. การทายเพศของลูกหมีแพนด้า 1 ตัวที่กาํ ลังจะเกิด
ลูกหมีแพนด้าที่กาํ ลังจะเกิดอาจจะเป็ นเพศผูห้ รื อเพศเมียก็ได้
วิธีทาํ เนื่องจาก……………………………………………...……………………….
...……………………………………………………………………………...
และให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
,้ เพศเมีย}
ดังนั้น S = {เพศผู
..…………………………………………………………….
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

3. การตรวจหมู่โลหิ ตของนายสาธิ ต
การตรวจหมู่โลหิ ตของนายสาธิ ตมีผลการตรวจหมู่โลหิต
วิธีทาํ เนื่องจาก……………………………………………...……………………….
ที่อาจจะเป็ นขึ้นได้คือ A, B, O หรื อ AB
...……………………………………………………………………………...
และให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
{A, B, O, AB}
ดังนั้น S = ..…………………………………………………………….

4. การเล่นเป่ ายิง้ ฉุ บของแก้วกับแต้ว 1 ครั้ง สนใจการออกสัญลักษณ์มือของแก้ว
เนื่องจากในการเล่นเป่ ายิง้ ฉุบ การออกสัญลักษณ์มือของแก้วที่อาจจะเป็ นได้
วิธีทาํ ...……………………………………………………………………………...
คือ ค้อน, กรรไกร หรื อ กระดาษ
...……………………………………………………………………………...
และให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
...……………………………………………………………………………...
ดังนั้น S = {ค้อน, กรรไกร, กระดาษ}
...……………………………………………………………………………...

5. การจับสลาก 1 ใบจากกล่องที่บรรจุสลาก 26 ใบ แต่ละใบมีตวั อักษร A–Z กํากับไว้
สนใจว่าตัวอักษรบนสลากที่ได้จะเป็ นสระหรื อพยัญชนะ
เนื่องจากการจับสลาก 1 ใบจากกล่องที่บรรจุตวั อักษรA–Z มีผลลัพธ์ที่อาจจะ
วิธีทาํ ...……………………………………………………………………………...
เป็ นไปได้ คือ ได้สลากอักษรที่เป็ นสระหรื อพยัญชนะ
...……………………………………………………………………………...
และให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
...……………………………………………………………………………...
ดังนั้น S = {สระ, พยัญชนะ}
...……………………………………………………………………………...
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ 2.3
เรื่อง แซมเปิ ลสเปซ
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้ : 1. หาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มได้
2. เขียนแซมเปิ ลสเปซในรู ปของเซตแบบแจกแจงสมาชิกได้

            
คําชี้แจง : ตอนที่ 1 ให้นกั เรี ยนจับคู่การทดลองสุ่ มกับแซมเปิ ลสเปซที่กาํ หนดให้ต่อไปนี้
โดยนําตัวอักษรหน้าแซมเปิ ลสเปซมาเติมลงในช่องว่างหน้าการทดลองสุ่ มให้ถูกต้อง
การทดลองสุ่ ม
ช 1. การเล่นเป่ ายิง้ ฉุ บของเอ้และอ้อ 1 ครั้ง
.….
สนใจผลการเป่ ายิง้ ฉุ บของเอ้
ญ 2. การโยนเหรี ยญ 1 เหรี ยญ 4 ครั้ง สนใจจํานวน
.….
ครั้งที่ข้ ึนก้อย
ฏ 3. การเสี่ ยงเซี ยมซี จากกระบอกเซี ยมซี ที่มีไม้ติว้
.….
เซียมซี หมายเลข 1 – 30
ก 4. การแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศระหว่าง
.….
ทีมเชลซี กบั ทีมอาร์ เซนอล สนใจทีมที่ได้
รางวัลชนะเลิศ
ฌ 5. การสุ่ มหยิบบัตร 2 ใบพร้อมกัน จากกล่องที่มี
.….
บัตรตัวเลข 1, 2, 3, 4 และ 5 สนใจผลรวม
ของตัวเลขบนบัตรที่หยิบได้

แซมเปิ ลสเปซ
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ฌ.
ญ.
ฏ.
ฏ.

{ทีมอาร์เซนอล, ทีมเชลซี }
{ค้อน, กรรไกร, กระดาษ}
{1 – 30}
{1, 2, 3, 4}
{T, TT, TTT, TTTT}
{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
{แพ้, ชนะ, เสมอ}
{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
{0, 1, 2, 3, 4}
{1, 2, 3, …, 30}
{แพ้, ชนะ}
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

คําชี้แจง : ตอนที่ 2 ให้นกั เรี ยนเขียนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มต่อไปนี้
ข้ อ

การทดลองสุ่ ม

แซมเปิ ลสเปซ (S)

1. การหยิบลูกแก้ว 1 ลูก จากกล่องที่บรรจุ
ลูกแก้ว 3 ลูก ซึ่งมีสีแดง สี ขาว และสี ดาํ

{สี แดง, สี ขาว, สี ดาํ }

2. การทําข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
1 ข้อ สนใจตัวเลือกที่เป็ นคําตอบที่ถูกต้อง

{ก, ข, ค, ง} หรื อ {1, 2, 3, 4}
หรื อ {a, b, c, d}
(พิจารณาตามคําตอบของนักเรี ยน
โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครู ผสู้ อน)
{(H, H) , (H, T), (T, H), (T, T)}

3. การโยนเหรี ยญ 2 เหรี ยญ พร้อมกัน 1 ครั้ง

4. การสุ่ มหยิบเบี้ย 1 อันจากถุงผ้าที่มีเบี้ย 6 อัน
ซึ่งมีตวั เลข 3, –2, 4, 0, –5 และ 7 กํากับไว้
สนใจว่าตัวเลขบนเบี้ยที่หยิบได้เป็ น
จํานวนเต็มชนิดใด
5. การเพาะเมล็ดผักบุง้ 5 เมล็ด สนใจจํานวน
เมล็ดผักบุง้ ที่งอก

{จํานวนเต็มบวก, จํานวนเต็มศูนย์,
จํานวนเต็มลบ}

6. การทายว่าวันเกิดของเพื่อนตรงกับวันใด
ในสัปดาห์

{วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี,
วันศุกร์ , วันเสาร์ , วันอาทิตย์}

{0, 1, 2, 3, 4, 5}
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ข้ อ

การทดลองสุ่ ม

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

แซมเปิ ลสเปซ (S)

7. การสุ่ มสํารวจเพศของบุตรของครอบครัวที่มี {(ชาย, ชาย), (ชาย, หญิง), (หญิง, ชาย),
บุตร 2 คน
(หญิง, หญิง)}

8. การหยิบสลาก 2 ใบจากกล่องที่มีสลาก
{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 3), (2, 4),
หมายเลข 1, 2, 3 และ 4 โดยหยิบสลากทีละ (3, 1), (3, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3),
1 ใบ และไม่ใส่ คืนก่อนจะหยิบสลากใบที่สอง
9. การทําข้อสอบประเภทให้เลือกตอบว่า
จริ ง (T) หรื อ เท็จ (F) จํานวน 3 ข้อ
สนใจวิธีเลือกคําตอบของข้อสอบทั้ง 3 ข้อ

{(T, T, T), (T, T, F), (T, F, T), (F, T, T),
(T, F, F), (F, T, F), (F, F, T), (F, F, F)}

10. การสุ่ มหยิบบัตร 3 ใบพร้อมกันจากกล่อง
{6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}
ที่มีบตั ร 5 ใบ ซึ่งมีตวั เลข 1, 2, 3, 4 และ 5
กํากับไว้ สนใจของผลรวมของตัวเลขบนบัตร
ที่หยิบได้
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

เฉลยใบงานที่ 2.4
เรื่อง แซมเปิ ลสเปซกับแผนภาพต้ นไม้

รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้ : 1. หาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซ
ของการทดลองสุ่ มโดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้
2. แสดงวิธีหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซ
ของการทดลองสุ่ มโดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้

            
คําชี้แจง : ให้นกั เรี ยนหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของ
การทดลองสุ่ มโดยใช้แผนภาพต้นไม้

116

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ
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1. จงหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทอดลูกเต๋ าทรงแปดหน้า 1 ลูก
และโยนเหรี ยญ 1 เหรี ยญพร้อมกัน 1 ครั้ง
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 แทนแต้มของลูกเต๋ าทรงแปดหน้า
วิธีทาํ ให้ …………………………..
H
…………………………..
แทนเหรี ยญขึ้นหัว
T
…………………………..
แทนเหรี ยญขึ้นก้อย
S
…………………………..
แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
ใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยหาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม ได้ดงั นี้
การทอดลูกเต๋ า
ทรงแปดหน้ า
1
2
3
4
5
6
7
8

การโยนเหรียญ

ผลลัพธ์

H
T
H
T
H
T
H
T
H
T
H
T
H
T
H
T

(1, H)
(1, T)
(2, H)
(2, T)
(3, H)
(3, T)
(4, H)
(4, T)
(5, H)
(5, T)
(6, H)
(6, T)
(7, H)
(7, T)
(8, H)
(8, T)

{(H, 1), (H, 2), (H, 3), (H, 4,) (H, 5), (H, 6), (H, 7), (H, 8),
จะได้ S = …………………………………………………………………………
(T, 1), (T, 2), (T, 3), (T, 4), (T, 5), (T, 6), (T, 7), (T, 8)}
…………………………………………………………………………
16
และ n(S) = …………………………………………………………………………

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ
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2. จงหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซ
ของการสุ่ มหยิบเบี้ย2 อัน จากกล่อง
ที่มีเบี้ยหมายเลข3, 4, 5 และ 6 โดยหยิบเบี้ยครั้งละ1 อันและใส่ คืนกล่องก่อนจะหยิบเบี้ยครั้งที่สอง
หมายเลขของเบี้ย
วิธีทาํ ให้ 3, 4, 5 และ 6 แทน………………………………………………………….….
แซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
S แทน…………………………………………………………..…
ใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยหาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม ได้ดงั นี้
การหยิบ
เบีย้ ครั้งทีห่ นึ่ง

3

4

5

6

การหยิบ
เบีย้ ครั้งทีส่ อง

ผลลัพธ์

3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6

(3, 3)
(3, 4)
(3, 5)
(3, 6)
(4, 3)
(4, 4)
(4, 5)
(4, 6)
(5, 3)
(5, 4)
(5, 5)
(5, 6)
(6, 3)
(6, 4)
(6, 5)
(6, 6)

{(3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6),
จะได้ S = …………………………………………………………………………
(5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)}
…………………………………………………………………………
16
และ n(S) = …………………………………………………………………………

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ
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3. จงหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการวิง่ แข่งขันของผูเ้ ข้าแข่งขัน
จํานวน 3 คน (ชื่อ A, B และ C) สมมติวา่ ไม่มีผเู ้ ข้าแข่งขันวิง่ เข้าเส้นชัยพร้อมกัน
ให้ A, B และ C แทนผูเ้ ข้าร่ วมการวิง่ แข่งขัน
วิธีทาํ ....……………………………………………………………………………………
S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
………………………………………………………………..……………………..
ใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยหาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม ได้ดงั นี้
…………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………..…………………..

ผู้วงิ่ เข้ าเส้ นชั ย
ลําดับทีห่ นึ่ง
A

B

C

ผู้วงิ่ เข้ าเส้ นชัย
ลําดับทีส่ อง

ผู้วงิ่ เข้ าเส้ นชัย
ลําดับทีส่ าม

ผลลัพธ์

B

C

(A, B, C)

C

B

(A, C, B)

A

C

(B, A, C)

C

A

(B, C, A)

A

B

(C, A, B)

B

A

(C, B, A)

จะได้ S = {(A, B, C), (A, C, B), (B, A, C), (B, C, A), (C, A, B), (C, B, A)}
…...………………………………………………………………..…………………..
และ n(S) = 6
……...……………………………………………………………..…………………..
………...…………………………………………………………..…………………..

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ 2.4
เรื่อง แซมเปิ ลสเปซกับแผนภาพต้ นไม้

รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้ : 1. หาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซ
ของการทดลองสุ่ มโดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้
2. แสดงวิธีหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซ
ของการทดลองสุ่ มโดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้
ชื่อ …………………..….…. ………..………………………………เลขที่ …...… ชั้น ….…..

            
คําชี้แจง : ให้นกั เรี ยนหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของ
การทดลองสุ่ มโดยใช้แผนภาพต้นไม้
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
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1. จงหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการเล่นเป่ ายิง้ ฉุบของเอกกับอรรถ
2 ครั้ง สนใจผลการเป่ ายิง้ ฉุ บของเอก
พ
วิธีทาํ ให้ …………แทนเอกมี
ผลเป่ ายิง้ ฉุบแพ้อรรถ
ช แทนเอกมีผลเป่ ายิง้ ฉุบชนะอรรถ
…………
ส แทนแทนเอกมีผลเป่ ายิง้ ฉุบเสมอกับอรรถ (ออกสัญลักษณ์มือเหมือนกัน)
…………
S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
…………
ใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยหาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม ได้ดงั นี้

การเล่ นเป่ ายิง้ ฉุบ
ครั้งทีห่ นึ่ง

การเล่นเป่ ายิง้ ฉุ บ
ครั้งทีส่ อง

ผลลัพธ์

พ

พ
ช
ส

(พ, พ)
(พ, ช)
(พ, ส)

ช

พ
ช
ส

(ช, พ)
(ช, ช)
(ช, ส)

ส

พ
ช
ส

(ส, พ)
(ส, ช)
(ส, ส)

{(พ, พ), (พ, ช), (พ, ส), (ช, พ), (ช, ช), (ช, ส), (ส, พ), (ส, ช), (ส, ส)}
จะได้ S = …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
9
และ n(S) = …………………………………………………………………………

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

2. จงหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการหยิบบัตรตัวเลข 2 ใบ
จากกล่องที่มีบตั รตัวเลข 4 ใบ ซึ่งมีตวั เลข 1, 2, 3 และ 4 กํากับไว้ มาเรี ยงเป็ นจํานวนที่มีสองหลัก
ตัวเลขบนบัตรตัวเลข
วิธีทาํ ให้ 1, 2, 3 และ 4 แทน………………………………………………………….….
แซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
S แทน…………………………………………………………..…
ใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยหาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม ได้ดงั นี้
หลักสิ บ

1

2

3

4

หลักหน่ วย

จํานวนสองหลักทีไ่ ด้

2

12

3

13

4

14

1

21

3

23

4

24

1

31

2

32

4

34

1

41

2

42

3

43

{12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43}
จะได้ S = …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
12
และ n(S) = …………………………………………………………………………
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3. จงหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทอดลูกเต๋ า 1 ลูกและ
การหมุนวงล้อตัวเลข 1 วง พร้อมกัน 1 ครั้ง ดังรู ป

วิธีทํา

ให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
....……………………………………………………………………………………
ใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยหาแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม ได้ดงั นี้
………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………..…………………..
ลูกเต๋ า
1
2
3
4
5
6

วงล้อตัวเลข

ผลลัพธ์

3
5
7
3
5
7
3
5
7
3
5
7
3
5
7
3
5
7

(1, 3)
(1, 5)
(1, 7)
(2, 3)
(2, 5)
(2, 7)
(3, 3)
(3, 5)
(3, 7)
(4, 3)
(4, 5)
(4, 7)
(5, 3)
(5, 5)
(5, 7)
(6, 3)
(6, 5)
(6, 7)

จะได้ S = {(1, 3), (1, 5), (1, 7), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (3, 3), (3, 5), (3, 7),
…...………………………………………………………………..…………………..
(4, 3), (4, 5), (4, 7), (5, 3), (5, 5), (5, 7), (6, 3), (6, 5), (6, 7)}
……...……………………………………………………………..…………………..
และ n(S) = 18
………...…………………………………………………………..…………………..

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ
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4. จงหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการตรวจสภาพสิ นค้า4 ชิ้น
โดยการหยิบขึ้นมาตรวจทีละชิ้นแบบไม่เจาะจง สนใจสภาพของสิ นค้าทั้งสี่ ชิ้นที่หยิบขึ้นมาว่าชํารุ ด
หรื อไม่ชาํ รุ ด
ให้ ช แทนสิ นค้าที่ชาํ รุ ด
วิธีทาํ
....……………………………………………………………………………………
ม แทนสิ นค้าที่ไม่ชาํ รุ ด
………………………………………………………………..……………………..
S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
…………………………………………………………………..…………………..
สภาพสินค้ า
ชิ้นทีห่ นึ่ง

สภาพสินค้ า
ชิ้นทีส่ อง

สภาพสินค้ า
ชิ้นทีส่ าม
ช

ช
ม
ช
ช
ม
ม
ช
ช
ม
ม
ช
ม
ม

สภาพสินค้ า
ชิ้นทีส่ ี่

ผลลัพธ์

ช

(ช, ช, ช, ช)

ม

(ช, ช, ช, ม)

ช

(ช, ช, ม, ช)

ม

(ช, ช, ม, ม)

ช

(ช, ม, ช, ช)

ม

(ช, ม, ช, ม)

ช

(ช, ม, ม, ช)

ม

(ช, ม, ม, ม)

ช

(ม, ช, ช, ช)

ม

(ม, ช, ช, ม)

ช

(ม, ช, ม, ช)

ม

(ม, ช, ม, ม)

ช

(ม, ม, ช, ช)

ม

(ม, ม, ช, ม)

ช

(ม, ม, ม, ช)

ม

(ม, ม, ม, ช)

จะได้ S = {(ช, ช, ช, ช), (ช, ช, ช, ม), (ช, ช, ม, ช), (ช, ช, ม, ม), (ช, ม, ช, ช), (ช, ม, ช, ม),
………………...……………………………………………………………..…………………..
(ช, ม, ม, ช), (ช, ม, ม, ม), (ม, ช, ช, ช), (ม, ช, ช, ม), (ม, ช, ม, ช), (ม, ช, ม, ม),
………………...……………………………………………………………..…………………..
(ม, ม, ช, ช), (ม, ม, ช, ม), (ม, ม, ม, ช), (ม, ม, ม, ม)
………………...……………………………………………………………..…………………..
และ n(S) = 18
………………...……………………………………………………………..…………………..

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

เฉลย ใบงานที่ 2.5
เรื่อง แซมเปิ ลสเปซกับกฎเกณฑ์ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการนับ
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์ การเรียนรู้ : 1. หาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มโดยใช้
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้
2. แสดงวิธหี าจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม
โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้

            
คําชี้แจง : ให้นกั เรี ยนหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มโดยใช้
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
1. จงหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการสุ่ มตรวจหมู่โลหิตของสามีและภรรยาคู่หนึ่ง
วิธีทาํ เนื่องจากในการตรวจหมู่โลหิ ตมีผลการตรวจที่อาจจะเป็ นไปได้ 4 แบบ คือ
หมู่โลหิต A, B, O หรื อ AB
การตรวจหมู่โลหิ ตของสามีจึงเกิดผลลัพธ์ได้ 4 แบบ
ในแต่ละวิธีของการเกิดผลลัพธ์จากการตรวจหมู่โลหิ ตของสามี จะมีวธิ ี เกิดผลลัพธ์
ของการตรวจหมู่โลหิ ตของภรรยาได้อีก 4 แบบ
จะได้วา่ การสุ่ มสํารวจตรวจหมู่โลหิ ตของสามีและภรรยาคู่หนึ่ง
จะมีผลการตรวจหมู่โลหิตที่อาจจะเป็ นไปได้ท้งั หมด 4 × 4 = 16 แบบ
ให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
จะได้ n(S) = 16
ดังนั้น จํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการสุ่ มตรวจหมู่โลหิ ตของสามีและ
ภรรยาคู่หนึ่ง เท่ากับ 16
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2. จงหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการโยนเหรี ยญ 2 เหรี ยญ และทอดลูกเต๋ า 1 ลูก
พร้อมกัน 1 ครั้ง
วิธีทาํ เนื่องจากการโยนเหรี ยญแต่ละเหรี ยญมีผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้คือ เหรี ยญขึ้นหัว
หรื อเหรี ยญขึ้นก้อย และการทอดลูกเต๋ า 1 ลูกมีผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้
คือ ลูกเต๋ าขึ้นแต้ม 1, 2, 3, 4, 5 หรื อ 6
จํานวนวิธีในการโยนเหรี ยญเหรี ยญที่หนึ่งจึงมี 2 วิธี
ในแต่ละวิธีของการโยนเหรี ยญเหรี ยญที่หนึ่งจะมีวธิ ีโยนเหรี ยญเหรี ยญที่สองได้อีก2 วิธี
ในแต่ละวิธีของการโยนเหรี ยญ 2 เหรี ยญจะมีวธิ ีทอดลูกเต๋ า 1 ลูก ได้อีก 6 วิธี
จะได้วา่ การโยนเหรี ยญ 2 เหรี ยญและทอดลูกเต๋ า 1 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง
มีผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นได้ท้งั หมด 2 × 2 × 6 = 24 วิธี
ให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
จะได้ n(S) = 24
ดังนั้น จํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการโยนเหรี ยญ 2 เหรี ยญและทอดลูกเต๋ า
1 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้ง เท่ากับ 24
3. จงหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทําข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 5 ข้อ
วิธีทาํ
การทําข้อสอบข้อที่ 1 จะมีวธิ ีเลือกคําตอบ 4 วิธี
ในแต่ละวิธีที่เลือกคําตอบข้อที่ 1 จะมีวธิ ีเลือกคําตอบข้อที่ 2 ได้อีก 4 วิธี
ในแต่ละวิธีที่เลือกคําตอบข้อที่ 1 และข้อที่ 2 จะมีวธิ ีเลือกคําตอบข้อที่ 3 ได้อีก 4 วิธี
ในแต่ละวิธีที่เลือกคําตอบข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 3 จะมีวธิ ีเลือกคําตอบข้อที่ 4 ได้อีก 4 วิธี
ในแต่ละวิธีที่เลือกคําตอบข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 4 จะมีวธิ ีเลือกคําตอบข้อที่ 5 ได้อีก 4 วิธี
จะได้วา่ การทําข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 5 ข้อ มีวธิ ีเลือกคําตอบ
ได้ท้งั หมด 4 × 4 × 4 × 4 × 4 = 45 = 1,024 วิธี
ให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
จะได้ n(S) = 1,024
ดังนั้น จํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทําข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
จํานวน 5 ข้อ เท่ากับ 1,024
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4. จงหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการนําอักษรจากคําว่า “FANCY” มาจัดเรี ยง
เพื่อสร้างคําใหม่โดยที่แต่ละคําไม่จาํ เป็ นต้องมีความหมาย
วิธีทาํ คําว่า FANCY ประกอบด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกัน 5 ตัว คือ F, A, N, C และ Y
หาจํานวนวิธีในการนําอักษรทั้ง 5 ตัวไปจัดเรี ยงในตําแหน่งที่หนึ่งถึงตําแหน่งที่หา้
เพื่อสร้างคําใหม่ ดังนี้
อักษร
ตําแหน่งที่หนึ่ง

อักษร
ตําแหน่งที่สอง

อักษร
ตําแหน่งที่สาม

อักษร
ตําแหน่งที่สี่

อักษร
ตําแหน่งที่หา้

F, A, N, C, Y
วิธีทาํ

การเรี ยงอักษรในตําแหน่งที่หนึ่งทําได้ 5 วิธี
ในแต่ละวิธีของการเรี ยงอักษรในตําแหน่งที่หนึ่ง จะมีวธิ ี เรี ยงอักษรในตําแหน่งที่สอง
ได้อีก 4 วิธี
ในแต่ละวิธีของการเรี ยงอักษรในตําแหน่งที่หนึ่งและตําแหน่งที่สอง
จะมีวธิ ี เรี ยงอักษรในตําแหน่งที่สามได้อีก 3 วิธี
ในแต่ละวิธีของการเรี ยงอักษรในตําแหน่งที่หนึ่งถึงตําแหน่งที่สาม
จะมีวธิ ีเรี ยงอักษรในตําแหน่งที่สี่ได้อีก 2 วิธี
ในแต่ละวิธีของการเรี ยงอักษรในตําแหน่งที่หนึ่ง ถึงตําแหน่งที่สี่
จะมีวธิ ีเรี ยงอักษรในตําแหน่งที่หา้ ได้อีก 1 วิธี
จะได้วา่ การนําอักษรจากคําว่า “FANCY” มาจัดเรี ยงเพื่อสร้างคําใหม่
จะมีวธิ ีจดั เรี ยงตัวอักษรที่อาจจะเป็ นไปได้ท้งั หมด 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120 วิธี
ให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
จะได้ n(S) = 120
ดังนั้น จํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการนําอักษรจากคําว่า “FANCY”
มาจัดเรี ยงเพื่อสร้างคําใหม่ โดยที่แต่ละคําไม่จาํ เป็ นต้องมีความหมาย เท่ากับ 120
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ 2.5
เรื่อง แซมเปิ ลสเปซกับกฎเกณฑ์ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการนับ

รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์ การเรียนรู้ : 1. หาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มโดยใช้
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้
2. แสดงวิธหี าจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ ม
โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้

            
คําชี้แจง : ให้นกั เรี ยนหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มโดยใช้
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
1. จงหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทอดลูกเต๋ า 1 ลูก 3 ครั้ง
วิธีทาํ
ในการทอดลูกเต๋ าแต่ละลูกมีผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้คือ ลูกเต๋ าขึ้นแต้ม 1, 2, 3,
4, 5 หรื อ 6
การทอดลูกเต๋ าครั้งที่หนึ่งจึงเกิดผลลัพธ์ได้ 6 วิธี
ในแต่ละวิธีของการเกิดผลลัพธ์ของการทอดลูกเต๋ าครั้งที่หนึ่ง จะมีวธิ ีเกิดผลลัพธ์ของ
การทอดลูกเต๋ าครั้งที่สองได้อีก 6 วิธี
ในแต่ละวิธีของการเกิดผลลัพธ์ของการทอดลูกเต๋ าครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง
จะมีวธิ ี เกิดผลลัพธ์ของการทอดลูกเต๋ าครั้งที่สามได้อีก 6 วิธี
จะได้วา่ การทอดลูกเต๋ า 1 ลูก 3 ครั้ง มีผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้ท้งั หมด
6×6×6 = 63 = 216 วิธี
ให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
จะได้ n(S) = 216
ดังนั้น จํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทอดลูกเต๋ า 1 ลูก 3 ครั้ง เท่ากับ 216
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2. ห้องประชุมแห่งหนึ่งมีประตูเข้า – ออก 8 ประตู เด็กคนหนึ่งเดินเข้าและเดินออกห้องประชุมนี้
อย่างสุ่ ม จงหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
วิธีทาํ
การเดินเข้าห้องประชุมทําได้ 8 วิธี
ในแต่ละวิธีของการเดินเข้าห้องประชุมจะมีวธิ ี เดินออกห้องประชุมได้อีก 8 วิธี
จะได้วา่ การเดินเข้าและเดินออกห้องประชุมแห่งนี้มีผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้
ทั้งหมด 8 × 8 = 64 วิธี
ให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
จะได้ n(S) = 64
ดังนั้น จํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการเดินเข้าและเดินออกห้องประชุมที่มี
ประตูเข้า – ออก 8 ประตู เท่ากับ 64

3. จงหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมลิเวอร์ พลู กับ
ทีมแมนเชสเตอร์ ยไู นเต็ดจํานวน 3 ครั้ง
วิธีทาํ เนื่องจากในการแข่งขันฟุตบอล มีผลการแข่งขันที่อาจจะเป็ นไปได้ 3 วิธี คือ
แพ้, ชนะ หรื อ เสมอ
การแข่งขันฟุตบอลครั้งที่หนึ่งจึงเกิดผลการแข่งขันได้ 3 วิธี
ในแต่ละวิธีของผลการแข่งขันฟุตบอลครั้งที่หนึ่ง จะมีวธิ ี เกิดผลการแข่งขันฟุตบอล
ครั้งที่สองได้อีก 3 วิธี
ในแต่ละวิธีของผลการแข่งขันฟุตบอลครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง จะมีวธิ ี เกิดผลการ
แข่งขันฟุตบอลครั้งที่สามได้อีก 3 วิธี
จะได้วา่ การแข่งขันฟุตบอลจํานวน 3 ครั้ง จะมีผลการแข่งขันที่อาจจะเป็ นไปได้
ทั้งหมด 3×3×3 = 33 = 27 วิธี
ให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการแข่งขันฟุตบอลจํานวน 3 ครั้ง
จะได้ n(S) = 27
ดังนั้น จํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมลิเวอร์ พลู
กับทีมแมนเชสเตอร์ ยไู นเต็ดจํานวน 3 ครั้ง เท่ากับ 27
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4. มีกล่อง 4 ใบแต่ละใบมีลูกบอล 5 ลูก ซึ่ งแต่ละลูกเขียนหมายเลข 1, 2, 3, 4 และ 5 กํากับไว้
ถ้าสุ่ มหยิบลูกบอลจากกล่องทั้งสี่ ใบนี้กล่องละ 1 ลูก จงหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซ
ของการทดลองสุ่ มนี้
วิธีทาํ การสุ่ มหยิบลูกบอล 1 ลูก จากกล่องใบที่หนึ่งทําได้ 5 วิธี
ในแต่ละวิธีของการสุ่ มหยิบลูกบอลจากกล่องใบที่หนึ่ง
จะมีวธิ ี สุ่ มหยิบลูกบอล 1 ลูก จากกล่องใบที่สองได้อีก 5 วิธี
ในแต่ละวิธีของการสุ่ มหยิบลูกบอลจากกล่องใบที่หนึ่งและใบที่สอง
จะมีวธิ ี สุ่ มหยิบลูกบอล 1 ลูก จากกล่องใบที่สามได้อีก 5 วิธี
ในแต่ละวิธีของการสุ่ มหยิบลูกบอลจากกล่องใบที่หนึ่ง ใบที่สอง และใบที่สาม
จะมีวธิ ี การสุ่ มหยิบลูกบอล 1 ลูก จากกล่องใบที่สี่ได้อีก 5 วิธี
จะได้วา่ การสุ่ มหยิบลูกบอลจากกล่อง 4 ใบที่แต่ละใบมีลูกบอล 5 ลูก กล่องละ 1 ลูก
มีผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้ท้งั หมด 5 × 5 × 5 × 5 = 54 = 625 วิธี
ให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
จะได้ n(S) = 625
ดังนั้น จํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการสุ่ มหยิบลูกบอลจากกล่อง 4 ใบ
ที่แต่ละใบมีลูกบอล 5 ลูก กล่องละ 1 ลูก เท่ากับ 625
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5. จงหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการวิง่ แข่งขันที่มีผเู้ ข้าแข่งขันจํานวน 5 คน
สมมติวา่ ไม่มีผเู ้ ข้าแข่งขันวิง่ เข้าเส้นชัยพร้อมกัน
วิธีทาํ เนื่องจากการวิง่ เข้าเส้นชัยเป็ นลําดับที่หนึ่งมีผลลัพธ์ที่อาจจะเป็ นไปได้ 5 วิธี
ในแต่ละวิธีของการวิง่ เข้าเส้นชัยเป็ นลําดับที่หนึ่ง
จะมีวธิ ี วงิ่ เข้าเส้นชัยเป็ นลําดับที่สองได้อีก 4 วิธี
ในแต่ละวิธีของการวิง่ เข้าเส้นชัยเป็ นลําดับที่หนึ่งและลําดับที่สอง
จะมีวธิ ี วงิ่ เข้าเส้นชัยเป็ นลําดับที่สามได้อีก 3 วิธี
ในแต่ละวิธีของการวิง่ เข้าเส้นชัยเป็ นลําดับที่หนึ่งถึงลําดับที่สาม
จะมีวธิ ีวงิ่ เข้าเส้นชัยเป็ นลําดับที่สี่ได้อีก 2 วิธี
ในแต่ละวิธีของการวิง่ เข้าเส้นชัยเป็ นลําดับที่หนึ่งถึงลําดับที่สี่
จะมีวธิ ี วงิ่ เข้าเส้นชัยเป็ นลําดับที่หา้ ได้อีก 1 วิธี
จะได้วา่ การวิง่ แข่งขันของผูเ้ ข้าแข่งขันจํานวน 5 คน
มีผลการแข่งขันที่อาจจะเป็ นไปได้ท้งั หมด 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120 วิธี
ให้ S แทนแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มนี้
จะได้ n(S) = 120
ดังนั้น จํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการวิง่ แข่งขันที่มีผเู ้ ข้าแข่งขัน
จํานวน 5 คน เท่ากับ 120
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เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ 2.6
เรื่อง แซมเปิ ลสเปซกับกฎเกณฑ์ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการนับ

รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4
รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จุดประสงค์ การเรียนรู้ : 1. หาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มโดยใช้
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้

            
คําชี้แจง : ให้นกั เรี ยนหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซของการทดลองสุ่ มโดยใช้
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

ข้ อ

การทดลองสุ่ ม

1. การหยิบลูกแก้ว 2 ลูก จากขวดโหลทึบที่บรรจุลูกแก้ว 5 ลูก
ซึ่งมีสีฟ้า สี ดาํ สี ชมพู สี เขียว และสี ขาว โดยหยิบลูกแก้วครั้งละ 1 ลูก
แล้วไม่ใส่ คืนก่อนจะหยิบครั้งที่สอง
2. การแข่งขันวอลเลย์บอลระหว่างทีม ก. กับ ทีม ข. จํานวน 4 ครั้ง

3. การนําอักษร 4 ตัวจากคําว่า “ORANGE” มาจัดเรี ยง เพื่อสร้างคําใหม่
โดยที่แต่ละคําไม่จาํ เป็ นต้องมีความหมาย

จํานวนสมาชิ ก
ของแซมเปิ ลสเปซ
n(S)
20

34 หรื อ 81

360

132

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
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ข้ อ

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

การทดลองสุ่ ม

4. การสุ่ มสํารวจเดือนเกิดของบุตรของครอบครัวหนึ่ง ที่มีบุตร 2 คน

5. เด็กคนหนึ่งเดินเข้าและเดินออกสวนสนุกแห่งหนึ่งซึ่ งมีประตูทางเข้า
6 ประตู ประตูทางออก 3 ประตู
6. นก 4 ตัวบินไปเกาะกิ่งไม้ 5 กิ่ง

จํานวนสมาชิ ก
ของแซมเปิ ลสเปซ
n(S)
144

18

54 หรื อ 625

7. ชาย 3 คนเดินไปนัง่ เก้าอี้ที่เรี ยงไว้ 7 ตัวอย่างสุ่ ม

210

8. ห้างสรรพสิ นค้าแห่งหนึ่งมีบนั ไดเลื่อนเชื่อมระหว่างชั้นที่หนึ่งกับ
ชั้นที่สอง 8 แห่ง และมีบนั ไดเลื่อนเชื่อมระหว่างชั้นที่สองกับ
ชั้นที่สาม 5 แห่ง สมชายต้องการเดินขึ้นและเดินลงระหว่างชั้นที่หนึ่ง
กับชั้นที่สามโดยต้องเดินผ่านชั้นที่สองของห้างสรรพสิ นค้าแห่งนี้
ด้วยการใช้บนั ไดเลื่อน
9. การจับสลาก 2 ใบจากกล่องที่บรรจุสลากที่มีตวั อักษร ก–ฮ กํากับไว้
โดยหยิบสลากครั้งละ 1 ใบ แล้วใส่ คืนสลากใบแรกก่อนจะหยิบ
สลากใบที่สอง
10. การแจกของเล่น 8 ชิ้นที่แตกต่างกันให้เด็ก 5 คน คนละ 1 ชิ้น

1,600

442 หรื อ 1,936

6,720
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การทดลองสุ่ ม

11. นักเรี ยน 7 คน ยืนเข้าแถวอย่างสุ่ มเพื่อถ่ายรู ป

12. การโยนเหรี ยญ 10 เหรี ยญพร้อมกัน 1 ครั้ง

จํานวนสมาชิ ก
ของแซมเปิ ลสเปซ
n(S)
5,040

210 หรื อ 1,024

13. เด็ก 9 คนเดินไปขึ้นรถโดยสาร 6 คันอย่างสุ่ ม

69

14. การทําข้อสอบแบบปรนัยชนิด 5 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ

520

15. การหยิบสลาก 4 ใบ จากกล่องที่บรรจุสลาก 20 ใบ ซึ่ งแต่ละใบ
มีตวั เลข 1 – 20 กํากับไว้ โดยหยิบสลากครั้งละ 1 ใบ
แล้วไม่ใส่ คืนกล่องก่อนจะหยิบครั้งถัดไป

20 × 19 × 18 × 17
หรื อ
116,280
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เฉลยคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน

ชุ ดที่ 2 เรื่อง การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน 4 รหัสวิชา ค32102
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
คะแนนเต็ม 10 คะแนน

            
ข้ อ ก.

ข.

ค.

1.
2.

×
×

3.
4.

×
×

5.

×

6.

×

7.

×

8.

คะแนนเต็ม
คะแนนทีไ่ ด้

10

ง.

×

9.

×

10.

×
ผ่ าน
ไม่ ผ่าน
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เกณฑ์ การให้ คะแนนการทําใบกิจกรรม ใบงานและแบบฝึ กทักษะ
ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชุ ดที่ 2 เรื่อง การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

รายการประเมิน
ใบกิจกรรมที2.1
่
เรื่ อง บอกได้ไหม
(ข้อละ 1 คะแนน)
ใบกิจกรรมที2.2
่
เรื่ อง ลอตเตอรี่ มีลุน้
(ข้อละ 1 คะแนน)
รายการประเมิน
ใบงานที่2.1
เรื่ อง การทดลองสุ่ ม
(ข้อละ 1 คะแนน)
ใบงานที่2.2
เรื่ อง การทดลองสุ่ ม
(ข้อละ 2 คะแนน)
ใบงานที่2.3
เรื่ อง แซมเปิ ลสเปซ
(ข้อละ 2 คะแนน)

เกณฑ์ การให้ คะแนนการทําใบกิจกรรม
ระดับคะแนน
แนวทางการให้ คะแนน
1

ตอบคําถามได้ถูกต้อง

0

ตอบคําถามไม่ถูกต้องหรื อไม่ตอบ

1

ตอบคําถามได้ถูกต้อง

0

ตอบคําถามไม่ถูกต้องหรื อไม่ตอบ

เกณฑ์ การให้ คะแนนการทําใบงาน
ระดับคะแนน
แนวทางการให้ คะแนน
1

ตอบคําถามได้ถูกต้อง

0

ตอบคําถามไม่ถูกต้องหรื อไม่ตอบ

2
1

ตอบคําถามและให้เหตุผลประกอบได้
สมเหตุสมผล
ตอบคําถามได้ถูกต้องแต่ให้เหตุผลประกอบ
ไม่สมเหตุสมผลหรื อไม่ให้เหตุผลประกอบ
ตอบคําถามไม่ถูกต้องหรื อไม่ตอบ
เขียนแซมเปิ ลสเปซและเขียนอธิบายผลลัพธ์ที่อาจจะ
เป็ นไปได้ของการทดลองสุ่ มถูกต้อง
เขียนแซมเปิ ลสเปซถูกต้องแต่อธิ บายผลลัพธ์ที่อาจจะ
เป็ นไปได้ของการทดลองสุ่ มไม่ถูกต้องหรื อไม่อธิบาย

0
2
1
0

ตอบคําถามไม่ถูกต้องหรื อไม่ตอบ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

รายการประเมิน ระดับคะแนน
ใบงานที่2.4
5
เรื่ อง แซมเปิ ลสเปซ
กับแผนภาพต้นไม้
(ข้อละ 5 คะแนน)
4

3

2

1

0

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

แนวทางการให้ คะแนน
เขียนแผนภาพต้นไม้เพื่อหาแซมเปิ ลสเปซและ
จํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซได้ถูกต้อง ครบถ้วน
และแสดงวิธกี ารหาคําตอบได้ถูกต้องชัดเจนสมบูรณ์
เขียนแผนภาพต้นไม้เพื่อหาแซมเปิ ลสเปซและ
จํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
และแสดงวิธีการหาคําตอบได้ถูกต้อแต่
ง ไม่สมบูรณ์
เขียนแผนภาพต้นไม้เพื่อหาแซมเปิ ลสเปซและ
จํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซได้
ถูกต้อง
แสดงวิธีการหาคําตอบอยูใ่ นแนวทางที่ถูกต้อง
เขียนแผนภาพต้นไม้ได้ถูกต้องเป็ นส่ วนใหญ่
แต่ไม่ครบถ้วนหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิก
ของแซมเปิ ลสเปซไม่ถูกต้อง แสดงวิธีการหาคําตอบ
ได้ชดั เจนสมบูรณ์แต่คาํ ตอบไม่ถูกต้อง
เขียนแผนภาพต้นไม้ได้เพียงบางส่ วนหาแซมเปิ ลสเปซ
และจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซไม่
ถูกต้อง
แสดงวิธีการหาคําตอบไม่ชดั เจนและคําตอบไม่ถูกต้อง
ไม่เขียนแผนภาพต้นไม้หรื อไม่แสดงวิธีการหาคําตอบ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

รายการประเมิน ระดับคะแนน
ใบงานที่2.5
5
เรื่ อง แซมเปิ ลสเปซ
กับกฎเกณฑ์เบื้องต้น
4
เกี่ยวกับการนับ
(ข้อละ 5 คะแนน)
3
2

1

0

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

แนวทางการให้ คะแนน
หาคําตอบได้ถูกต้องและแสดงวิธีการหาคําตอบ
ได้ถูกต้อง ชัดเจน สมบูรณ์
หาคําตอบได้ถูกต้อง แสดงวิธีการหาคําตอบ
ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ์
หาคําตอบได้ถูกต้อง แสดงวิธีการหาคําตอบอยูใ่ น
แนวทางที่ถูกต้อง
หาคําตอบได้ถูกต้อง แต่แสดงวิธีการหาคําตอบ
ไม่ชดั เจน หรื อหาคาํ ตอบไม่ถูกต้องแต่แสดงวิธีการหา
คําตอบได้ชดั เจนสมบูรณ์
หาคําตอบได้ถูกต้องแต่ไม่แสดงวิธีการหาคําตอบ
หรื อหาคําตอบได้ถูกต้องแต่แสดงวิธีการหาคําตอบ
ไม่ถูกต้อง
ไม่ตอบ หรื อหาคําตอบไม่ถูกต้องและไม่แสดงวิธีการ
หาคําตอบ หรื อหาคําตอบไม่ถูกต้องและแสดงวิธีการ
หาคําตอบไม่ถูกต้อง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

เกณฑ์ การให้ คะแนนการทําแบบฝึ กทักษะ
รายการประเมิน ระดับคะแนน
แบบฝึ กทักษะที่ 2.1
1
เรื่ อง การทดลองสุ่ ม
(คะแนนเต็ม15 คะแนน/
0
ข้อละ 1 คะแนน)
แบบฝึ กทักษะที่ 2.2
2
เรื่ อง การทดลองสุ่ ม
1
(คะแนนเต็ม10 คะแนน/
ข้อละ 2 คะแนน)
0
แบบฝึ กทักษะที่ ที่ 2.3
1
เรื่ อง แซมเปิ ลสเปซ
(คะแนนเต็ม15 คะแนน/
0
ข้อละ 1 คะแนน)
ใบงานที่2.4
5
เรื่ อง แซมเปิ ลสเปซ
กับแผนภาพต้นไม้
(คะแนนเต็ม20 คะแนน/
4
ข้อละ 5 คะแนน)
3

2

แนวทางการให้ คะแนน
ตอบคําถามได้ถูกต้อง
ตอบคําถามไม่ถูกต้องหรื อไม่ตอบ
ตอบคําถามและให้เหตุผลประกอบได้
สมเหตุสมผล
ตอบคําถามได้ถูกต้องแต่ให้เหตุผลประกอบ
ไม่สมเหตุสมผล หรื อไม่ให้เหตุผลประกอบ
ตอบคําถามไม่ถูกต้องหรื อไม่ตอบ
ตอบคําถามได้ถูกต้อง
ตอบคําถามไม่ถูกต้องหรื อไม่ตอบ
เขียนแผนภาพต้นไม้เพื่อหาแซมเปิ ลสเปซและ
จํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
และแสดงวิธีการหาคําตอบได้ถูกต้องชัดเจนสมบูรณ์
เขียนแผนภาพต้นไม้เพื่อหาแซมเปิ ลสเปซและ
จํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
และแสดงวิธีการหาคําตอบได้ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์
เขียนแผนภาพต้นไม้เพื่อหาแซมเปิ ลสเปซและ
จํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซได้
ถูกต้อง
แสดงวิธีการหาคําตอบอยูใ่ นแนวทางที่ถูกต้อง
เขียนแผนภาพต้นไม้ได้ถูกต้องเป็ นส่ วนใหญ่
แต่ไม่ครบถ้วนหาแซมเปิ ลสเปซและจํานวนสมาชิก
ของแซมเปิ ลสเปซไม่ถูกต้อง แสดงวิธีการหาคําตอบ
ได้ชดั เจนสมบูรณ์แต่คาํ ตอบไม่ถูกต้อง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

รายการประเมิน ระดับคะแนน
ใบงานที่2.4 (ต่อ)
1
เรื่ อง แซมเปิ ลสเปซ
กับแผนภาพต้นไม้
(คะแนนเต็ม20 คะแนน/
0
ข้อละ 5 คะแนน)
ใบงานที่2.5
5
เรื่ อง แซมเปิ ลสเปซ
กับกฎเกณฑ์เบื้องต้น
4
เกี่ยวกับการนับ
(คะแนนเต็ม25 คะแนน/
3
ข้อละ 5 คะแนน)
2

1

0

ใบงานที่2.6
เรื่ อง แซมเปิ ลสเปซ
กับกฎเกณฑ์เบื้องต้น
เกี่ยวกับการนับ
(คะแนนเต็ม15 คะแนน/
ข้อละ 1 คะแนน)

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

แนวทางการให้ คะแนน
เขียนแผนภาพต้นไม้ได้เพียงบางส่ วนหาแซมเปิ ลสเปซ
และจํานวนสมาชิกของแซมเปิ ลสเปซไม่
ถูกต้อง
แสดงวิธีการหาคําตอบไม่ชดั เจนและคําตอบไม่ถูกต้อง
ไม่เขียนแผนภาพต้นไม้หรื อไม่แสดงวิธีการหาคําตอบ
หาคําตอบได้ถูกต้องและแสดงวิธีการหาคําตอบ
ได้ถูกต้อง ชัดเจน สมบูรณ์
หาคําตอบได้ถูกต้อง แสดงวิธีการหาคําตอบ
ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ์
หาคําตอบได้ถูกต้อง แสดงวิธีการหาคําตอบอยูใ่ น
แนวทางที่ถูกต้อง
หาคําตอบได้ถูกต้องแต่แสดงวิธีการหาคําตอบ
ไม่ชดั เจน หรื อหาคําตอบไม่ถูกต้อง แต่แสดงวิธีการหา
คําตอบได้ชดั เจนสมบูรณ์
หาคําตอบได้ถูกต้องแต่ไม่แสดงวิธีการหาคําตอบ
หรื อหาคําตอบได้ถูกต้องแต่แสดงวิธีการหาคําตอบ
ไม่ถูกต้อง
ไม่ตอบ หรื อหาคําตอบไม่ถูกต้องและไม่แสดงวิธีการ
หาคําตอบ หรื อหาคําตอบไม่ถูกต้องและ
แสดงวิธีการ
หาคําตอบไม่ถูกต้อง

1

ตอบคําถามได้ถูกต้อง

0

ตอบคําถามไม่ถูกต้องหรื อไม่ตอบ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ชุ ดที่ 2 การทดลองสุ่ มและแซมเปิ ลสเปซ

เกณฑ์ การประเมินการทําใบกิจกรรม ใบงานและแบบฝึ กทักษะ
คะแนนรวม 64 – 80
หมายถึง ดีมาก
ระดับคุณภาพ
คะแนนรวม 48 – 63
หมายถึง ดี
ระดับคุณภาพ
คะแนนรวม 40 – 47
หมายถึง พอใช้
ระดับคุณภาพ
คะแนนรวม ตํ่ากว่า 40 หมายถึง ปรับปรุ ง
ระดับคุณภาพ

4
3
2
1
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