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กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
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 ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีทั้งหมด 5 ชุด จัดการเรยีนรู้ รวม 14 ชั่วโมง ดังนี ้
 ชุดท่ี 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น   2  ชั่วโมง 
 ชุดท่ี 2  การทดลองสุ่ม      2  ชั่วโมง 
 ชุดท่ี 3  เหตุการณ ์     2  ชั่วโมง 
 ชุดท่ี 4  ความนา่จะเป็นของเหตุการณ์  5  ชั่วโมง 
 ชุดท่ี 5  ความนา่จะเป็นกับการตัดสนิใจ  3  ชั่วโมง 

  โดยจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน  
แก้ปัญหานักเรียนท่ีขาดทักษะทางคณิตศาสตร์  และใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนเป็นแนวทาง
ในการจัดกระบวนการเรียนรูท่ี้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์   
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ท าให้
ผู้เรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้ ฝกึการท างานเป็นกลุ่มอย่างมีระบบ มีระเบียบวนิัย มีความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมท้ังตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  
กระตุ้นให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียน   
อันจะน าไปสู่การบรรลุตามมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วดัของหลักสูตรคณิตศาสตร์ 

  ขอขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยให้ค าแนะน า ค าปรึกษา จนท าให้ชุดฝึกทักษะ
น้ีเสร็จสมบูรณ์ คุณค่าและประโยชน์ของชุดฝึกทักษะเล่มนี้ ผู้จัดท าขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณแด่
บิดามารดาและบูรพาจารย์ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน 

 
 ภวันตรี  ศรีดาดิษฐ์   
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ค าน า ..................................................................................................................................................................................................................... ก 
สารบัญ .................................................................................................................................................................................................................. ข 
ค าแนะน าส าหรับครู ......................................................................................................................................................................................... 1 
ค าแนะน าส าหรับนักเรียน ............................................................................................................................................................................. 2 

ขั้นตอนการใช้ชุดฝึกทักษะ ............................................................................................................................................................................ 3 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ................................................................................................................................................................. 4 

จุดประสงค์การเรียนรู้ .................................................................................................................................................................................... 5 

แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 ..................................................................................................................................................................6 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียนชุดท่ี 1 .................................................................................................................................... 8 

ใบความรู้ที่ 1 ..................................................................................................................................................................................................... 9 

แบบฝึกทักษะท่ี 1.1 ..................................................................................................................................................................................... 12 

แบบฝึกทักษะท่ี 1.2 .................................................................................................................................................................................... 13 

แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 ................................................................................................................................................................ 14 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ 1 .................................................................................................................................. 16 

บรรณานุกรม .................................................................................................................................................................................................. 17 

ภาคผนวก......................................................................................................................................................................................................... 18 

   เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 ............................................................................................................................................ 19 

   เฉลยแบบฝึกทักษะท่ี 1.1 ................................................................................................................................................................. 20 

   เฉลยแบบฝึกทักษะท่ี 1.2................................................................................................................................................................. 21 
   เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 ............................................................................................................................................ 22 

   แบบบันทึกสรุปคะแนน ...................................................................................................................................................................... 23 

 

 



 

 

        

1. ครูศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  สาระการเรยีนรูร้ายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  
รหัส ค23102 เรื่อง ความน่าจะเป็น ให้เข้าใจอย่างชัดเจน 

2. ครูควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจแลว้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัด
กิจกรรมแต่ละแผน 

3. ครูแจกชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์คนละ 1 เล่ม  ชี้แจงให้นักเรียนเขา้ใจถึงจุดมุ่งหมาย 
ในการเรยีนรู ้

4. ในการท ากิจกรรมแต่ละชุด และขั้นตอนในการปฏิบัติ วิธีการศึกษา กฎ กติกาในการใช้
อย่างละเอียด 

5. ก่อนท ากิจกรรมในแต่ละชุด ครูต้องให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงปฏิบัติตาม
กิจกรรมการเรยีนรู้แต่ละขั้นตอน  

6. นักเรียนแต่ละคนอาจใช้เวลาท ากิจกรรมไม่เท่ากัน ขึ้นอยูก่ับความสามารถของแต่ละบุคคล 
ครูควรให้นักเรยีนปฏิบัติตามขั้นตอน  ให้ค าชี้แนะและให้ก าลังใจเพื่อเสริมแรงให้กับนักเรียน  

7. ครูคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างที่นักเรยีนท ากิจกรรม เพื่อบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบันทึกในแบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 

8. เมื่อนักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมในเล่มครบแล้ว ใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
เพื่อตรวจสอบดูความก้าวหน้าในการเรียนรู ้ 

9. น าผลการทดสอบและผลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน มาประมวลผล เพื่อให้นักเรยีน
และครูได้ทราบพัฒนาการของการเรียนรู ้และแนะน าหรือจัดกิจกรรมเพื่อซ่อมเสริมในกรณี
ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ ตลอดจนน าไปใช้ในการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

 
 

 
 
 
 

  



ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น    ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น 2 

นางสาวภวันตรี ศรีดาดิษฐ์  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 

 
 
ชุดฝึกทักษะเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความนา่จะเป็น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ให้นักเรียนปฏิบัติตามค าแนะน า ดังนี้  

1. ก่อนเรียนให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรยีนให้พร้อม 
2. นักเรียนอ่านค าชี้แจง วิธีการ อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ในการใช้ชุดฝึกทักษะให้ละเอียด 
3. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อดูความรู้พื้นฐานของตนเอง ไม่ต้องกังวลเพราะเป็น

การทดสอบวัดพ้ืนฐานในเรื่องท่ีจะเรียนต่อไป 
4. นักเรียนศึกษาเนื้อหาสาระจากใบความรู้ และตัวอย่างท่ีก าหนดให้ทุกขั้นตอนจนเข้าใจ 
5. นักเรียนท าแบบฝึกทักษะ แล้วตรวจค าตอบกับเฉลยในภาคผนวก และบันทึกคะแนน 

ลงในแบบบันทึกสรุปคะแนน แล้วส่งแบบฝึกทักษะหรือกิจกรรมให้ครูตรวจความถูกตอ้ง 
อีกครั้งหนึ่ง 

6. เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝึกทักษะครบเรียบร้อยแล้ว ให้ท าแบบทดสอบหลัง
เรียน เพื่อประเมินความกา้วหน้าหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

7. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตยต์่อตนเอง  ไม่เปิดดูเฉลยก่อนท าแบบฝึกทักษะหรือ
แบบทดสอบ และเมื่อท าเสร็จแล้วให้ตรวจดูค าตอบของนักเรียนว่าถูกต้องหรือไม่  
ถ้าไม่ถูกต้อง นักเรยีนอาจศกึษาเนื้อหาใหม่อีกครั้ง หรือหลายครั้งก็ได้จนเขา้ใจ  
แล้วลองตอบค าถามหรือท าแบบฝึกทักษะใหม่อีกครั้ง 

8. หากมีข้อสงสัยให้ขอค าแนะน าจากครูผู้สอน 
9. หลังจากอ่านค าแนะน าขา้งบนแล้ว ขอให้นักเรยีนตั้งใจ มสีมาธิ และมีความซื่อสัตย์ในการ

ท าแบบฝึกทักษะ เพราะจะท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรยีนได้  
 

 

 
ขอให้นกัเรียนปฏิบตัิตามล าดับขัน้ตอน  

ถ้ามีข้อสงสัยให้ปรึกษาเพื่อนในกลุ่มหรือครูผู้สอน  
และซื่อสัตยต์่อตนเอง ไมแ่อบดเูฉลยนะคะ 
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   1. ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  
ชุดนี้เป็นชุดท่ี 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 2 ชั่วโมง  
ประกอบด้วยแบบฝึกย่อย 2 แบบฝึก ดังนี้ 
  แบบฝึกทักษะท่ี 1.1  
  แบบฝึกทักษะท่ี 1.2  

 2.  การใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
มีขั้นตอนท่ีนักเรียนควรปฏิบัติ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

เกณฑร์ะดบัคะแนน 
ผ่าน      80 – 100 % 
ไม่ผ่าน    ต่ ากว่า 80 % 

ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

ศึกษาแบบฝึกทักษะโดยปฏิบัติกิจกรรม 
- ศึกษาเนื้อหา 
- ท าแบบฝึกทักษะ 
- ตรวจแบบฝึกทักษะ 

ประเมินผล  

ไมผ่า่น 

อ่านค าแนะน าส าหรับนักเรยีน  

ศึกษาแบบฝึกทักษะชุดต่อไป 
ผา่น 



ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น    ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น 4 

นางสาวภวันตรี ศรีดาดิษฐ์  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 

 
 
สาระที ่5 การวเิคราะหข์อ้มลูและความนา่จะเปน็ 

มาตรฐาน  ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรูเ้กี่ยวกับความน่าจะเป็น 
   ในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 

ตัวชี้วัด ม.3/1  หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัว 
    มีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆ กัน และใช้ความรู้เกีย่วกับความน่าจะเป็น 
    ในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 

มาตรฐาน  5.3  ใช้ความรู้เกีย่วกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจ 
   และแก้ปัญหา 
 ตัวชี้วัด ม.3/1  ใช้ความรู้เกีย่วกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจ 
     ในสถานการณ์ต่างๆ 
 
 
สาระที ่6 ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์

มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล สื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์  
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด  ม.3/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
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ดา้นความรู ้
1. นักเรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของความน่าจะเป็นได้ 
2. นักเรียนสามารถบอกความหมายของความน่าจะเป็นได้ 
3. นักเรียนสามารถบอกได้ว่าเหตุการณ์ที่ก าหนดมีความเกีย่วข้อกับความน่าจะเป็นหรือไม่ 

ดา้นทกัษะกระบวนการ 
 1.  นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผล 
 2. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. นักเรียนมีความสามารถในสือ่สาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 

ดา้นคณุลกัษณะอันพงึประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต  
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู ้
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
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เรือ่ง ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัความนา่จะเปน็  ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 
คะแนนเตม็ 10 คะแนน คะแนน เวลา 10 นาท ี

 

ค าชี้แจง 1. ข้อสอบชุดนี้เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
  2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องแล้วท าเครื่องหมายกากบาท ( x ) ในกระดาษค าตอบ 

1. สถานการณ์ในข้อใดเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็น 
 ก.  การลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน 
 ข.  การพยากรณ์สภาพอากาศ 
 ค.  การคัดเลือกทหารเกณฑ์ 
 ง.  ถูกทุกข้อ  

2. ค ากล่าวในข้อใดไม่มีโอกาสเกิดขึ้น 
 ก. ฝนตกหนักในเดือนเมษายน 
 ข. กดเงินจากการกดตู้ ATM ได้เหรียญ 10 บาท 
 ค. เพาะเมล็ดถั่วเขียว 100 เมล็ด แต่ไม่มีเมล็ดใดงอกเลย 
 ง. ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียง 1 ใบ แล้วถูกรางวัลที่ 1  

3. ถุงใบหนึ่งมีลูกแก้วสีแดง สีฟ้า และสีเหลืองอย่างละ 1 ลูก ถ้าหยิบขึ้นมา 2 ลูก โดยไม่ได้ดู  
  จะมีโอกาสได้ลูกแก้วสีอะไร 
 ก. ฟ้า กับ แดง ข. ฟ้า กับ เหลือง 
 ค. แดง กับ เหลือง ง. เป็นไปได้ท้ัง ก  ข และ ค 

4. กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกปิงปองสีแดง 3 ลูก สีส้ม 1 ลูก สีเหลือง 2 ลูก และสีขาว 4 ลูก  
   จงหาว่าโอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปองสีใดมากท่ีสุด 
 ก. สีส้ม  
 ข. สีแดง 
 ค. สขีาว   
 ง. สีเหลือง 
  

ยังไม่ต้องกังวลเรื่องคะแนนนะคะ 
สอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐาน 
ของเพื่อนๆ เท่านั้นเองค่ะ 



ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น    ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น 7 

นางสาวภวันตรี ศรีดาดิษฐ์  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 

5. เหตุการณ์ในข้อใดต่อไปนี้ มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
 ก. โอกาสที่ลูกเต๋าจะหงายแต้มน้อยกว่า 7 จากการโยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง 
 ข.  โอกาสหยิบลูกบอลได้สีเขียว จากถุงที่มีมีลูกบอลสีแดง 1 ลูก สีเขียว 9 ลูก 
 ค.  โอกาสท่ีจะถูกรางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อซื้อสลาก 10 ใบ 
 ง.  โอกาสท่ีจะจับสลากได้ของขวัญปีใหม่ของตัวเอง 

6. การทดลองโยนเหรียญบาท 2 เหรียญ พร้อมกัน เหรียญท้ังสองมีโอกาสหงายขึ้นในลักษณะใดมากท่ีสุด 
  ก. หงายหัวท้ังคู่ ข. หงายก้อยท้ังคู่ 
 ค. หงายหัวและก้อย ง. มีโอกาสเกิดเท่ากันทุกข้อท่ีกล่าวมา 

7. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
 ก. ความน่าจะเป็น คือ จ านวนท่ีใช้บอกความต้องการสินค้า 
 ข. ความน่าจะเป็น คือ ผลลัพธ์ท้ังหมดจากการทดลองสุ่ม 
 ค. ความน่าจะเป็น คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
 ง. ความน่าจะเป็น คือ จ านวนท่ีแสดงให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 
    มากน้อยเพียงใด 

8. ค ากล่าวใดมีโอกาสจะเกิดขึ้นมากท่ีสุด 
 ก. เย็นนี้ฝนจะตก 
 ข. คืนนี้จะมองเห็นดาวตก 
 ค. ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก 
 ง. ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 

9. กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดง สีด า สีขาวอย่างละ 1 ลูก ถ้าหยิบขึ้นมา 2 ลูกโดยไม่ได้ดู 
   เหตุการณ์ใดไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 
 ก. แดง กับ แดง ข. ด า กับ ขาว 
 ค. แดง กับ ขาว ง. ด า กับ แดง 

10. ความสนใจเรื่องความน่าจะเป็นเริ่มขึ้นจากการเล่นการพนันของนักการพนันท่ีมีชื่อว่าอะไร 
 ก. เชอวาลิเอ เดอเมเร 
 ข. แบลซ ปัสกาล 
 ค. เชเกลา นอสติง 
 ง. เกรเกอร์ เมนเดล 
  

เพื่อนๆ ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง  
อย่าพ่ึงรีบร้อนดูเฉลยก่อนนะครับ 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบกอ่นเรยีนชดุที ่1   
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัความน่าจะเป็น 

 

ชื่อ-สกุล...................................................................... ชั้น......./........ เลขท่ี............... 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมาย (X)  
  ลงในกระดาษค าตอบ 
 
ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 

 

เกณฑก์ารประเมนิ  
ท าได้ 9 – 10 คะแนน  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  
ท าได้ 7 – 8 คะแนน  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  
ท าได้ 5 – 6 คะแนน  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้  
ท าได้ 0 – 4 คะแนน  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง   

คะแนนเต็ม 10 

คะแนนท่ีได้  

 
ผลการประเมนิ 
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 
 ปรับปรุง 

 
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ 
     (...........................................) 
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เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น 
 

ในชีวิตประจ าวันเรามักจะได้ยินประโยคเหล่านี้… 

 

 

 

 

 

 

 

  ประโยคดังกล่าว เป็นค าพูดท่ีเกี่ยวกับการคาดคะเน การท านาย โอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิด
เหตุการณ์ท่ีกล่าวถึงนั้น นักเรียนไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นหรือไม่จนกว่าจะถึงเวลาท่ีก าหนด  
อย่างไรก็ตาม ในทางคณิตศาสตร์อาจหาจ านวนจ านวนหนึ่งท่ีบ่งบอกถึงโอกาสท่ีเหตุการณ์หนึ่งๆ จะเกิดขึ้น  
เรียกจ านวนนั้นว่า ความน่าจะเปน็ของเหตกุารณ์  การทราบความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง  
ท าให้ทราบว่าเหตุการณ์นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากหรือน้อยเพียงใด ท าให้สามารถตัดสินใจด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ในวิชาคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น คือ จ านวนท่ีแสดงให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีโอกาส
เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด  การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เป็นเรื่องที่ส าคัญเรื่องหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์ 
ความสนใจเรื่องนี้เริ่มขึ้นจากการเล่นการพนัน ในค.ศ. 1654 นักการพนันชาวฝรั่งเศสชื่อเชอวาลิเอ เดอเมเร 
(Chevalier de Me're') ได้ไปพนันกับคนอ่ืนไว้ว่า ถ้าโยนลูกเตา๋พร้อมกันสองลูก 24 ครั้ง จะได้แต้ม 6  
ท้ังสองลูกอย่างน้อยท่ีสุดหนึ่งครั้ง ปรากฏว่าเขาแพ้พนันมากกว่าท่ีเขาชนะ เขาจึงน าปัญหาไปถามปาสกาล 
(Pascal) เพื่อนนักคณิตศาสตร์ของเขาว่าท าไมจึงเป็นเช่นนั้น จากค าถามนี้ท าให้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ขึ้นและพบว่าถ้าเขาใช้ลูกเต๋าท่ี "ยุติธรรม" แล้ว ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
ท่ีได้แต้ม 6 ท้ังสองลูกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในการโยนลูกเต๋าสองลูกพร้อมกัน24 ครั้ง คือ 0.4914 หรือประมาณ 
49%  ซึ่งจากตัวเลขน้ีเป็นการยืนยันได้ว่าเหตุใด เชอวาลิเอ เดอเมเร จึงแพ้พนันมากกว่าชนะ 
 

  

พรุ่งนี้ จังหวัดบึงกาฬ 
จะมีฝนตก 70% ของพื้นที่ ปีนี้คาดว่าจะมีคนมาเที่ยว

น้้าตกเจ็ดสีเพิ่มขึ้น 25% 

ส่งรหัสใต้ฝาชาเขียวไปชิงโชค  
แต่ไม่เคยได้รับรางวัลสักที 
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  นอกจากในเรื่องการพนันแล้ว นักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ต่างต้องอาศัยความรู้
เรื่องความน่าจะเป็นอยู่มาก เช่น ใน ค.ศ.1865 เมนเดล (Mendel) บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ สามารถท านาย
ผลของการผสมพันธ์ของถั่วชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องโดยใช้ความรู้เรื่องความน่าจะเป็นนี้เองในชั้นนี้ เราจะศึกษา
เกี่ยวกับ " ความน่าจะเป็น " จากเกมง่ายๆ เช่น ไพ่ ลูกเต๋า เหรียญ จับสลาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
ตวัอย่างที ่1   ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ โดย 
      เขียนตัวอักษร  A  หน้าสถานการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน 
    B  หน้าสถานการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ 
    C  หน้าสถานการณ์ท่ีไม่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน 

    

   C  1.1)  ขณะที่พูด อากาศหนาว ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แดดออกจ้า 
   B  1.2)  ขณะที่พูด เป็นฤดูฝน ท้องฟ้ามีเมฆบ้างแต่มีแดด 
   A  1.3)  ขณะที่พูด ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมฆลอยต่ า ลมเริ่มพัดแรง และมีเสียงฟ้าร้อง 

 
ตวัอย่างที ่2  กล่องใบหนึ่งมีลูกปิงปองอยู่ 18 ลูก ซึ่งลูกปิงปองแต่ละลูกเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษก ากับไว้ 
    ลูกละ 1 ตัว ซึ่งตัวอักษรทั้งหมดท่ีอยู่บนลูกปิงปองรวมแล้วเป็นค าว่า  
    “ JEDSEEWITTHAYAKHAN ” 
    ถ้าสุ่มหยิบลูกปิงปองขึ้นมา 1 ลูก อยากทราบว่า 

 2.1)  ลูกปิงปองท่ีมีตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะมีอยู่เท่าใด อะไรบ้าง 
   มีอยู่ 11 ลูก ได้แก่ J, D, S, W, T, T, H, Y, K, H และ N  
 2.2)  ลูกปิงปองท่ีมีตัวอักษรที่เป็นสระมีอยู่เท่าใด อะไรบ้าง 
   มีอยู่ 7 ลูก ได้แก่ E, E, E, I, A, A และ I  
 2.3)  ลูกปิงปองท่ีหยิบได้จะมีตัวอักษรท่ีเป็นพยัญชนะหรือสระมากกว่ากัน 
  พยัญชนะ   
  
  

มายดก์ับมิ้นต์ขี่จักรยานไปด้วยกัน  
มายดบ์อกว่า “รีบขี่จักยานกันเถอะเดี๋ยวฝนจะตก”  
ถ้านักเรียนเป็นมิ้นต์จะมีความเหน็ว่าอย่างไร ถ้า.. 
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ตวัอย่างที ่3   มีถุง 3 ถุงท่ีบรรจุลูกแก้วสีต่างๆ กันดังรูป  
 
 
 
 
    

 ถุงใบท่ี 1      ถุงใบท่ี 2        ถุงใบท่ี 3  
 

นิดกับหน่อยเล่นเกม โดยผลัดกันหลับตาหยิบลูกแก้วจากในถุงใดถุงหนึ่งมา 1 ลูก  
เมื่อหยิบดูสีแล้วใส่คืนถุงเดิม มีเงือ่นไขการเล่นเกมดังนี้  
  ถ้านิดหยิบได้ลูกแก้วสีแดงได้ 1 คะแนน หยิบได้ลูกแก้วสีเขียวได้ 0 คะแนน  

ถ้าหน่อยหยิบได้ลูกแก้วสีเขียวได้ 1 คะแนน หยิบได้ลูกแก้วสีแดงได้ 0 คะแนน  
ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้  
 

1.  นิดหยิบลูกแก้วจากถุงใด จึงมีโอกาสชนะมากกว่า จงอธิบาย  
      ถุงท่ี 1 เพราะในถุงท่ี 1 มีลูกแก้วสีแดงมากกว่าสีเขียว จึงท าให้มีโอกาสหยิบได้สีแดงสูง   
   ท าให้ได้คะแนนมากกว่าจึงมีโอกาสชนะมากกว่า   

2.  หน่อยหยิบลูกแก้วจากถุงใด จึงมีโอกาสชนะมากกว่า จงอธิบาย  
      ถุงท่ี 3 เพราะในถุงท่ี 3 มีลูกแก้วสีเขียวเพียงสีเดียวท าให้ได้คะแนนทุกครั้งท่ีหยิบ   
      จึงมีโอกาสชนะมากกว่า   

3.  นิดหยิบลูกแก้วจากถุงใด จึงไม่มโีอกาสชนะ จงอธิบาย  
      ถุงท่ี 3 เพราะในถุงนี้ไม่มีลูกแก้วสีแดงอยู่เลย  
   

  4.  ถ้าต้องการให้นิดและหน่อยมีโอกาสชนะเท่ากัน ควรให้หยิบลูกแก้วจากถุงใด  
      ถุงท่ี 2 เพราะในถุงนี้มีลูกแก้วสีแดงและสีเขียวจ านวนเท่ากัน     
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 ชื่อ-สกุล   ชั้น ม.3/   เลขท่ี  

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเติมค าตอบในช่องว่าง แล้วตรวจสอบค าตอบจากเฉลยในภาคผนวก (หน้า 20)   

   พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วเติมตัวอักษร  A  หน้าสถานการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน 
 B  หน้าสถานการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ 
 C  หน้าสถานการณ์ท่ีไม่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน 

 
   1)  โยนลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน โอกาสท่ีผลรวมของแต้มของลูกเต๋ามีค่าเท่ากับ 13 
   2)  ตะวันซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียง 1 ใบ แต่ถูกรางวัลที่ 1  
   3)  ในกล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วสีฟ้า 1 ลูก สีชมพู 9 ลูก ถ้าหยิบลูกแก้วขึ้นมาพร้อมกันสองลูก 
  จะได้ลูกแก้วสีชมพูท้ัง 2 ลูก 
   4)  ยุพาหยิบสลากซึ่งเป็นจ านวนท่ีมีสองหลักขึ้นมา 1 ใบ จะได้สลากท่ีมีผลบวกของเลขโดดในหลักสิบ    
  และหลักหน่วยเท่ากับ 20 
   5)  พ่อและแม่มีเลือดกรุ๊ป O ลูกท่ีเกิดมามีเลือดกรุ๊ป O 
   6)  ในการแข่งขันบาสเกตบอลแบบพบกันหมดของทีมชาย 4 ทีม คือ ทีม A, B, C และ D  
    แต่ละทีมจะมีการแข่งขันท้ังหมด 4 นัด 
   7)  มะนาวมีรองเท้าสีด าหลายคู่ วันนี้มะนาวสวมรองเท้าสีด า 
   8)  ในการโยนเหรียญหนึ่งบาท 3 เหรียญ พร้อมกัน ผลลัพธ์ท่ีได้จะออกหัวและก้อยเท่ากัน 
   9)  แมวออกลูกครั้งแรกและครั้งท่ีสองเป็นตัวผู้ในการออกลูกครั้งท่ีสามเป็นตัวผู้อีก  
   10) ในถุงใบหนึ่งมีลูกอมรสส้มและรสมะนาวอย่างละ 5 เม็ด แป้งหอมหยิบลูกอมจากถุงใบนี ้
   ขึ้นมา 6 เม็ด ได้ลูกอมรสส้มอย่างน้อย 1 เม็ด 

 
 

  ผลการประเมนิ 
 ดีมาก (ท าได้ 9 – 10 คะแนน) 
 ดี (ท าได้ 7 – 8 คะแนน) 
 พอใช้ (ท าได้ 5 – 6 คะแนน) 
 ปรับปรุง (ท าได้ 0 – 4 คะแนน) 

แบบบนัทกึคะแนน   

คะแนนเต็ม 10 

คะแนนท่ีได้  

 



ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น    ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น 13 

นางสาวภวันตรี ศรีดาดิษฐ์  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 

 

ชื่อ-สกุล    ชั้น ม.3/   เลขท่ี  

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้  แล้วตรวจสอบค าตอบจากเฉลยในภาคผนวก (หน้า 21)   

 
1. จะมีโอกาสหยิบได้น้ าผลไม้ชนิดใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

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

2. จะมีโอกาสหยิบได้น้ าผลไม้ชนิดใดน้อยท่ีสุด เพราะเหตุใด 

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

3. ระหว่างน้ าทับทิมกับน้ าแอปเปิล จะมีโอกาสหยิบได้น้ าผลไม้ชนิดใดมากกว่ากัน เพราะเหตุใด 

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

4. ระหว่างน้ าส้มกับน้ าองุ่น จะมีโอกาสหยิบได้น้ าผลไม้ชนิดใดน้อยกว่ากัน เพราะเหตุใด 

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

5. ต้องสุ่มหยิบน้ าผลไม้อย่างน้อยกี่กล่อง จึงจะหยิบได้น้ าส้มอย่างแน่นอน เพราะเหตุใด 

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

 
 

  

กระติกน ้ำแข็งใบหนึ่ง แช่น ้ำผลไม้ 12 กล่อง โดยเป็นน ้ำส้ม 6 กล่อง และน ้ำองุ่น 3 กล่อง  

น ้ำแอปเปิล 2 กล่อง และที่เหลือเป็นน ้ำทับทิม  

  ถ้ำสุ่มหยิบน ้ำผลไม้ขึ นมำ 1 กล่อง โดยไม่ใส่คืนลงในกระติกน ้ำแข็ง 

ผลการประเมนิ 
 ดีมาก (ท าได้ 9 – 10 คะแนน) 
 ดี (ท าได้ 7 – 8 คะแนน) 
 พอใช้ (ท าได้ 5 – 6 คะแนน) 
 ปรับปรุง (ท าได้ 0 – 4 คะแนน) 

แบบบนัทกึคะแนน  

คะแนนเต็ม 10 

คะแนนท่ีได้  
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เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัความน่าจะเป็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนน เวลา 10 นาที 

 

ค าชี้แจง 1. ข้อสอบชุดนี้เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
  2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องแล้วท าเครื่องหมายกากบาท ( x ) ในกระดาษค าตอบ 
 

1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
 ก. ความน่าจะเป็น คือ จ านวนท่ีใช้บอกความต้องการสินค้า 
 ข. ความน่าจะเป็น คือ ผลลัพธ์ท้ังหมดจากการทดลองสุ่ม 
 ค. ความน่าจะเป็น คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
 ง. ความน่าจะเป็น คือ จ านวนท่ีแสดงให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 
    มากน้อยเพียงใด 

2. กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดง สีด า สีขาวอย่างละ 1 ลูก ถ้าหยิบขึ้นมา 2 ลูกโดยไม่ได้ดู 
   เหตุการณ์ใดไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 
 ก. แดง กับ แดง ข. ด า กับ ขาว 
 ค. แดง กับ ขาว ง. ด า กับ แดง 

3. สถานการณ์ในข้อใดเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็น 
 ก.  การลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน 
 ข.  การพยากรณ์สภาพอากาศ 
 ค.  การคัดเลือกทหารเกณฑ์ 
 ง.  ถูกทุกข้อ  

4. ค ากล่าวในข้อใดไม่มีโอกาสเกิดขึ้น 
 ก. ฝนตกหนักในเดือนเมษายน 
 ข. กดเงินจากการกดตู้ ATM ได้เหรียญ 10 บาท 
 ค. เพาะเมล็ดถั่วเขียว 100 เมล็ด แต่ไม่มีเมล็ดใดงอกเลย 
 ง. ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียง 1 ใบ แล้วถูกรางวัลที่ 1  

สอบครั้งนี้ต้ังใจท าให้เต็มที่
นะคะ 
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5. ถุงใบหนึ่งมีลูกแก้วสีแดง สีฟ้า และสีเหลืองอย่างละ 1 ลูก ถ้าหยิบขึ้นมา 2 ลูก โดยไม่ได้ดู  
  จะมีโอกาสได้ลูกแก้วสีอะไร 
 ก. ฟ้า กับ แดง ข. ฟ้า กับ เหลือง 
 ค. แดง กับ เหลือง ง. เป็นไปได้ท้ัง ก  ข และ ค 

6. เหตุการณ์ในข้อใดต่อไปนี้ มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
 ก. โอกาสที่ลูกเต๋าจะหงายแต้มน้อยกว่า 7 จากการโยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง 
 ข.  โอกาสหยิบลูกบอลได้สีเขียว จากถุงที่มีมีลูกบอลสีแดง 1 ลูก สีเขียว 9 ลูก 
 ค.  โอกาสท่ีจะถูกรางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อซื้อสลาก 10 ใบ 
 ง.  โอกาสท่ีจะจับสลากได้ของขวัญปีใหม่ของตัวเอง 

7. ค ากล่าวใดมีโอกาสจะเกิดขึ้นมากท่ีสุด 
 ก. เย็นนี้ฝนจะตก 
 ข. คืนนี้จะมองเห็นดาวตก 
 ค. ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก 
 ง. ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 

8. ความสนใจเรื่องความน่าจะเป็นเริ่มขึ้นจากการเล่นการพนันของนักการพนันท่ีมีชื่อว่าอะไร 
 ก. เชอวาลิเอ เดอเมเร 
 ข. แบลซ ปัสกาล 
 ค. เชเกลา นอสติง 
 ง. เกรเกอร์ เมนเดล 

9. กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกปิงปองสีแดง 3 ลูก สีส้ม 1 ลูก สีเหลือง 2 ลูก และสีขาว 4 ลูก  
   จงหาว่าโอกาสท่ีจะหยิบได้ลูกปิงปองสีใดมากท่ีสุด 
 ก. สีส้ม ข. สขีาว  
 ค. สีแดง ง. สีเหลือง 

10. การทดลองโยนเหรียญบาท 2 เหรียญ พร้อมกัน เหรียญท้ังสองมีโอกาสหงายขึ้นในลักษณะใดมากท่ีสุด 
  ก. หงายหัวท้ังคู่ 
 ข. หงายก้อยท้ังคู่ 
 ค. หงายหัวและก้อย 
 ง. มีโอกาสเกิดเท่ากันทุกข้อท่ีกล่าวมา 
  

เพื่อนๆ ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง  
อย่าพ่ึงรีบร้อนดูเฉลยก่อนนะครับ 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลงัเรยีนชดุที ่1   
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัความน่าจะเป็น 

 

ชื่อ-สกุล...................................................................... ชั้น......./........ เลขท่ี............... 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมาย (X)  
  ลงในกระดาษค าตอบ 
 
ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 

 

เกณฑก์ารประเมนิ  
ท าได้ 9 – 10 คะแนน  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  
ท าได้ 7 – 8 คะแนน  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  
ท าได้ 5 – 6 คะแนน  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้  
ท าได้ 0 – 4 คะแนน  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง  

 

คะแนนเต็ม 10 

คะแนนท่ีได้  

 
ผลการประเมนิ 
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 
 ปรับปรุง 

 
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ 
     (...........................................) 
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  คณติศาสตรต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551. กรุงเทพมหานคร :  
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เฉลย แบบทดสอบกอ่นเรยีน ชดุที่ 1 
เรื่อง  ความรู้เบื้องตน้เกีย่วกับความนา่จะเปน็  

   
 
 
 
 
 
 

 
1. ง 
2. ข 
3. ง 
4. ค 
5. ก 
6. ค 
7. ง 
8. ค 
9. ก 
10. ข  
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ค าชี้แจง ให้นักเรียนเติมค าตอบในช่องว่าง  (ข้อละ 1 คะแนน)  

   พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วเติมตัวอักษร  A  หน้าสถานการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน 
 B  หน้าสถานการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ 
 C  หน้าสถานการณ์ท่ีไม่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน 

 
  C 1)  โยนลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน โอกาสท่ีผลรวมของแต้มของลูกเต๋ามีค่าเท่ากับ 13 
  B 2)  ตะวันซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียง 1 ใบ แต่ถูกรางวัลที่ 1  
  B 3)  ในกล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วสีฟ้า 1 ลูก สีชมพู 9 ลูก ถ้าหยิบลูกแก้วขึ้นมาพร้อมกันสองลูก 
  จะได้ลูกแก้วสีชมพูท้ัง 2 ลูก 
  C 4)  ยุพาหยิบสลากซึ่งเป็นจ านวนท่ีมีสองหลักขึ้นมา 1 ใบ จะได้สลากท่ีมีผลบวกของเลขโดดในหลักสิบ    
  และหลักหน่วยเท่ากับ 20 
  A 5)  พ่อและแม่มีเลือดกรุ๊ป O ลูกท่ีเกิดมามีเลือดกรุ๊ป O 
  C 6)  ในการแข่งขันบาสเกตบอลแบบพบกันหมดของทีมชาย 4 ทีม คือ ทีม A, B, C และ D  
    แต่ละทีมจะมีการแข่งขันท้ังหมด 4 นัด 
  B 7)  มะนาวมีรองเท้าสีด าหลายคู่ วันนี้มะนาวสวมรองเท้าสีด า 
  C 8)  ในการโยนเหรียญหนึ่งบาท 3 เหรียญ พร้อมกัน ผลลัพธ์ท่ีได้จะออกหัวและก้อยเท่ากัน 
  B 9)  แมวออกลูกครั้งแรกและครั้งท่ีสองเป็นตัวผู้ในการออกลูกครั้งท่ีสามเป็นตัวผู้อีก  
  A 10) ในถุงใบหนึ่งมีลูกอมรสส้มและรสมะนาวอย่างละ 5 เม็ด แป้งหอมหยิบลูกอมจากถุงใบนี ้
   ขึ้นมา 6 เม็ด ได้ลูกอมรสส้มอย่างน้อย 1 เม็ด 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้    (ข้อละ 2 คะแนน) 

 
1. จะมีโอกาสหยิบได้น้ าผลไม้ชนิดใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

  น้ าส้ม เพราะน้ าส้มมีจ านวนมากท่ีสุด คือ มี 6 กล่อง  

2. จะมีโอกาสหยิบได้น้ าผลไม้ชนิดใดน้อยท่ีสุด เพราะเหตุใด 

 น้ าทับทิม เพราะน้ าทับทิมมีจ านวนน้อยท่ีสุด คือ มี 1 กล่อง  

3. ระหว่างน้ าทับทิมกับน้ าแอปเปิล จะมีโอกาสหยิบได้น้ าผลไม้ชนิดใดมากกว่ากัน เพราะเหตุใด 

 มีโอกาสหยิบได้น้ าแอปเปิลมากกว่าน้ าทับทิม เพราะน้ าแอปเปิลมี 2 กล่อง แต่น้ าทับทิม มี 1 กล่อง  

4. ระหว่างน้ าส้มกับน้ าองุ่น จะมีโอกาสหยิบได้น้ าผลไม้ชนิดใดน้อยกว่ากัน เพราะเหตุใด 

 มีโอกาสหยิบได้น้ าองุ่นกว่าน้ าส้ม เพราะน้ าองุ่นมี 3 กล่อง แต่น้ าส้ม มี 3 กล่อง  

5. ต้องสุ่มหยิบน้ าผลไม้อย่างน้อยกี่กล่อง จึงจะหยิบได้น้ าส้มอย่างแน่นอน เพราะเหตุใด 

 อย่างน้อย 7 กล่อง เพราะน้ าผลไม้อื่นๆ มี 6 กล่อง ถ้าหยิบ 7 กล่องจะต้องมีน้ าส้มอยู่ด้วยแน่นอน   

  

  

กระติกน ้ำแข็งใบหนึ่ง แช่น ้ำผลไม้ 12 กล่อง โดยเป็นน ้ำส้ม 6 กล่อง และน ้ำองุ่น 3 กล่อง  

น ้ำแอปเปิล 2 กล่อง และที่เหลือเป็นน ้ำทับทิม  

  ถ้ำสุ่มหยิบน ้ำผลไม้ขึ นมำ 1 กล่อง โดยไม่ใส่คืนลงในกระติกน ้ำแข็ง 
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เรื่อง  ความรู้เบื้องตน้เกีย่วกับความนา่จะเปน็    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ง 
2. ก 
3. ง 
4. ข 
5. ง 
6. ก 
7. ค 
8. ก 
9. ข 
10. ค 
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แบบบนัทกึสรปุคะแนน 
 
 
 
 
 
   

รายการ 
คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ที่ได ้

รอ้ยละ  

แบบทดสอบก่อนเรยีน ชุดที ่1 
เรือ่ง ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัความนา่จะเปน็ 

10   

แบบฝึกทักษะท่ี 1.1 :  10   
แบบฝึกทักษะท่ี 1.2 :  10   
แบบทดสอบหลงัเรยีน ชดุที ่1 
เรือ่ง ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัความนา่จะเปน็ 

10   

การพฒันาจากแบบทดสอบกอ่นเรยีน  
 
 
 
 

                            ผา่นแลว้ไปเล่ม 2 กันเลย 

 
  


