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ดร.อลงกต ใหม่ด้วง 
นักวิชาการ  สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สสวท. / e-mail : amaid@ipst.ac.th

แม้ว่าแนวคิดหลักส�าคัญอย่างหนึ่งของการจัดการเรียนรู้แบบ 

สะเต็มศึกษา คือการมุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ต่างสาขาวิชา  

ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการ 

ออกแบบทางวิศวกรรม เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวันและ 

การท�างานจริง แต่ในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาของแต่ละสาขาวิชา 

ก็สามารถน�าแนวคิดด้านสะเต็มศึกษา โดยเฉพาะการส่งเสริมทักษะ 

การแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบมาปรับใช้ได้ โดยไม่จ�าเป็นต้อง 

บูรณาการเนื้อหากับสาขาวิชาอื่น ๆ เสมอไป ยกตัวอย่าง การจัด 

การเรียนการสอนเน้ือหาคณิตศาสตร์ที่ผู้สอนสามารถปรับเปล่ียน

แนวทางการจัดการเรียนรู้จากการให้ความรู้แก่ผู ้เรียนโดยตรง  

มาเป็นการใช้ปัญหาน�าบทเรยีนเพือ่กระตุ้นให้ผู้เรยีนน�าหลักการทาง

คณิตศาสตร์ต่าง ๆ ที่เคยเรียนมาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อ

ช่วยในการแก้ปัญหา

สนุกกับความน่าจะเป็น :  
เรยีน ๆ เล่น ๆ อย่างสะเต็มศึกษา

  บทความนี้แสดงตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเรื่อง ความน่าจะเป็น 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ซึง่ผูเ้ขยีนมโีอกาสได้ทดลองใช้กบัผูเ้รยีน 
และพบว่าท�าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน มีความเข้าใจ 
สาระหลกัเก่ียวกับความน่าจะเป็น และทีส่�าคญัคอืมองเหน็ประโยชน์ 
ของหลักการความน่าจะเป็น ท่ีสามารถน�าไปใช้ช่วยตัดสินใจ 
ในสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
     โดยทัว่ไปแล้ว ล�าดบัเนือ้หาเรือ่งความน่าจะเป็นในระดับชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้นมกัเริม่ด้วย บทนิยามของการทดลองสุม่ เช่น 
การโยนเหรียญ การโยนลูกเต๋า หรือการสุ่มหยิบของที่มี
ลักษณะคล้ายกัน การหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ทดลองสุ่ม บทนิยามของเหตุการณ์ ก่อนจะน�าเข้าสู่สูตร 
การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เมื่อแต่ละผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่ม 

มีโอกาสเกดิขึน้ได้เท่า ๆ กัน

     แต่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาน�า ผู้สอน 
อาจเร่ิมต้นด้วยการสร้างสถานการณ์ปัญหา แล้วเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนทกุคนได้ประเมนิสถานการณ์เพ่ือประกอบการตดัสนิใจ 
ก่อนน�าไปสู่การทดลองจริงที่ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการลงมือ
ปฏบิติัร่วมกนั วธิกีารเรียนรู้ด้วยปัญหานีส้ามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียน 
เป็นฝ่ายสร้างองค์ความรู้ท่ีจ�าเป็นต่อการตัดสินใจในสถานการณ์ 
ปัญหาด้วยตนเองตามแนวทางการจัดการเรียนรูแ้บบ Constructivism 
ของ Jean Piaget ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่าน 
การท�ากจิกรรมโดยมผีูส้อนเป็นผูช้ี้แนะ บทความนีแ้สดงตัวอย่าง 
กิจกรรมเกมคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นส�าหรับผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�านวนสองกิจกรรม ซึ่งผู้สอน
สามารถน�าไปใช้ในบทเรียนได้โดยไม่จ�าเป็นต้องให้ความรูพ้ื้นฐาน 
เกีย่วกับบทนยิามต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับความน่าจะเป็นแก่ผูเ้รยีนก่อน
กิจกรรมที่ 1: หัวหรือก้อย น้อยหรือมาก
  กิจกรรมพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่นิยมใช้กันมาก
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สามารถมองเห็นภาพและเข้าใจได้ง่าย 
คือกิจกรรมการโยนเหรียญ ซึ่งเราสามารถน�ามาดัดแปลงเป็น
เกมคณิตศาสตร์สนุก ๆ ให้ผู้เรียนเรียนรู้หลักการพื้นฐานของ
ความน่าจะเป็นได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์มากนัก

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจ
จ�านวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่สนใจ

จ�านวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
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นิตยสาร สสวท.

รูปที่ 1 การใช้เหรียญที่ต่างกันในกิจกรรม “หัวหรือก้อย น้อยหรือมาก”

      กจิกรรม “หวัหรอืก้อย น้อยหรอืมาก” เป็นเกมความน่าจะเป็น 
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทายว่า ถ้ามีการโยนเหรียญสองเหรียญ 
คอื เหรยีญหนึง่บาท 1 เหรยีญ และเหรียญสองบาท 1 เหรยีญ 
พร้อมกนั หลาย ๆ ครัง้ ผลลพัธ์ทีจ่ะออกหวัทัง้สองเหรียญออกหัว 
หนึง่เหรยีญก้อยหนึง่เหรยีญ หรอืออกก้อยทัง้สองเหรยีญ โอกาสใด 
จะมากกว่ากนั ซ่ึงอปุกรณ์ท่ีใช้อาจมเีพยีง เหรยีญหนึง่บาท 1 เหรยีญ 
เหรียญสองบาท 1 เหรียญ แก้วพลาสติกส�าหรับเขย่าเหรียญ 
แล้วคว�่าลงบนโต๊ะ หรืออาจมีเครื่องแสดงภาพ (visualiser)  
เพื่อฉายภาพผลการออกเหรียญให้นักเรียนทั้งชั้นเรียนเห็น
พร้อม ๆ กัน
     ก่อนเริม่กจิกรรมครผููส้อนอาจตัง้ค�าถามเกริน่น�าก่อนว่า การโยน 
เหรยีญหนึง่บาท 1 เหรยีญ 1 ครัง้ ผลลพัธ์ทีเ่ป็นไปได้มีอะไรบ้าง 
และอาจถามด้วยค�าถามปลายเปิดว่า ในการโยนเหรยีญหนึง่บาท 
1 เหรียญ 1 ครั้ง โอกาสที่เหรียญจะออกหัวเป็นเท่าไร ซึ่งจาก
การทดลองใช้กิจกรรมในชัน้เรยีน พบว่าผูเ้รยีนให้ค�าตอบทีห่ลากหลาย 
เช่น “ห้าสบิ-ห้าสบิ” “ครึง่หนึง่” “ครึง่-ครึง่” “หนึง่ในสอง” “หนึง่
ส่วนสอง” “50 เปอร์เซน็ต์” “เท่ากับออกก้อย”ซึง่ล้วนเป็นค�าตอบ
ทีส่ะท้อนให้เหน็การใช้หลกัการเรือ่งอัตราส่วน อันเป็นพ้ืนฐาน
ของการหาความน่าจะเป็น แม้จะยงัไม่อยูใ่นรปูเศษส่วนตามสตูร 
การหาความน่าจะเป็นก็ตาม แต่ทีส่�าคญัคอืผูเ้รยีนควรจะได้ข้อสรปุ
ว่าโอกาสที่เหรียญจะออกหัวและก้อยมีเท่ากัน ในกรณีที่เหรียญ
มีความเที่ยงตรง
  จากนั้นผู้สอนอาจตั้งค�าถามต่อว่า ถ้าโยนเหรียญหนึ่งบาท  
1 เหรียญ และเหรียญสองบาท 1 เหรียญ พร้อมกัน ผลลัพธ ์
ที่อาจจะเกิดขึ้นมีอะไรได้บ้าง? และอาจเป็นผู้สรุปค�าตอบของ 
ผูเ้รยีนโดยระบุชือ่ของผลลพัธ์แต่ละแบบว่า ถ้าออกหัวท้ังสองเหรียญ 
จะเรียกว่าออก ‘หัว’ ถ้าออกก้อยทั้งสองเหรียญ เรียกว่าออก 
‘ก้อย’ และถ้าออกหัวหนึ่งเหรียญและก้อยหนึ่งเหรียญ เรียกว่า
ออก ‘กลาง’ แล้วตั้งค�าถามท้าทายผู้เรียนว่า ถ้าให้ผู้เรียนทั้งชัน้
ช่วยกนัโยนเหรยีญลกัษณะนีค้นละหนึง่ครัง้ ผลลพัธ์ทีไ่ด้จะออก 
‘หัว’ ‘ก้อย’ หรือ ‘กลาง’ มากกว่ากัน โดยอาจให้นักเรียนเขยีน
อธิบายวิธีพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนแต่ละกรณีด้วยตนเอง 
พร้อมทัง้บนัทกึค�าตอบทีต่นตดัสนิใจเลอืกลงในสมดุ ก่อนจะเริม่ 
การทดลองจริง

       สิง่ส�าคญัส�าหรบักจิกรรม “หวัหรอืก้อย น้อยหรอืมาก” คือ  
เหรียญทัง้สองเหรยีญทีใ่ช้ ควรเป็นเหรียญท่ีแตกต่างกัน ไม่ควรใช้ 
เหรยีญหนึง่บาท ทัง้สองเหรยีญ หรือเหรยีญสองบาททัง้สองเหรยีญ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะกรณทีีเ่หรียญหน่ึงบาทออกหวัและ 
เหรียญสองบาทออกก้อย กบักรณทีีเ่หรียญหนึง่บาท ออกก้อย 
และเหรียญสองบาทออกหัวได้ แม้ว่าทั้งสองกรณีนี้จะถือว่า
ออก ‘กลาง’ เหมือนกัน

    หลังจากทีน่กัเรยีนได้โยนเหรยีญจนครบทุกคน และได้ช่วยกัน 
รวบรวมจ�านวนผลลัพธ์ในแต่ละแบบแล้วนั้น ค�าตอบที่ได้ควร
จะออก ‘กลาง’ มากท่ีสดุ ซ่ึงผูส้อนอาจถามผู้เรยีนอีกครัง้ว่า
เพราะเหตใุด เพ่ือน�าสูแ่นวคดิเรือ่งอตัราส่วนของจ�านวนผลลัพธ์
แบบต่าง ๆ  ทีส่นใจ เทยีบกบัจ�านวนผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดขึน้ท้ังหมด 
ซึง่เป็นหลกัพืน้ฐานของความน่าจะเป็นทีส่ามารถน�ามาใช้ประกอบ 
การตัดสินใจเลือกค�าตอบที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นมากที่สุดได้
ทั้งนี้ผู้เรียนอาจสามารถเข้าใจหลักการนี้ได้ด้วยตนเองผ่านการ
ร่วมท�ากจิกรรม
    ส�าหรับกิจกรรม “หัวหรือก้อย น้อยหรือมาก” สามารถเขยีน
ผลลพัธ์ท่ีอาจเกดิขึน้ทัง้หมดจากการโยนเหรยีญหนึง่บาท 1 เหรยีญ 
และเหรียญสองบาท 1 เหรียญ พร้อมกัน ในรูปของคูอ่นัดบั 
(หน้าของเหรียญหนึง่บาท , หน้าของเหรียญสองบาท) ได้ว่า
 
       (หวั, หวั), (หวั, ก้อย), (ก้อย, หวั) และ (ก้อย, ก้อย)
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    รวมเป็น 4 แบบ ซึ่งในการเปรียบเทียบโอกาสที่เหรียญจะ
ออกหน้าต่าง ๆ สามารถใช้หลักการของความน่าจะเป็นมาช่วย
ในการเปรียบเทียบได้ เช่น โอกาสที่เหรียญจะออก ‘หัว’ 
ซึ่งมีอยู่เพียง 1 แบบคือ (หัว, หัว) จากผลลัพธ์ที่เป็นไปได้
ทั้งหมด 4 แบบ ดังนั้นความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออก ‘หวั’ 
สามารถค�านวณได้จากสตูรการหาความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็นที่เหรียญออก ‘หัว’
จ�านวนผลลัพธ์ที่เหรียญออก ‘หัว’

จ�านวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

      ในท�านองเดียวกัน โอกาสที่เหรียญจะออก ‘กลาง’ ซึ่งมีอยู ่
2 แบบ คือ (หัว, ก้อย) กับ (ก้อย, หัว) จากผลลพัธ์ของการโยน
เหรยีญทีเ่ป็นไปได้ทัง้หมด 4 แบบ ความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออก 
‘กลาง’ จะเท่ากับ    ในขณะที่ความน่าจะเป็นทีเ่หรยีญจะออก 
‘ก้อย’ จะเท่ากับ     เนือ่งจากมผีลลพัธ์ทีเ่หรยีญจะออก ‘ก้อย’ 
เพยีงแบบเดยีวคอื (ก้อย, ก้อย) จากผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได้ทัง้หมด 4 แบบ
       ดังนั้น หากมีการโยนเหรียญลักษณะนี้หลาย ๆ  ครั้ง โอกาส
ที่ผลลัพธ์จะออก‘กลาง’มีค่ามากที่สุด นั่นคือ  หรือ     
       ผูเ้รยีนจงึควรคาดการณ์ว่าผลลพัธ์จะออก ‘กลาง’ มากครัง้ทีส่ดุ
      การค�านวณความน่าจะเป็นของกรณทีีผ่ลลพัธ์จะออก ‘หวั’  
‘ก้อย’ หรือ ‘กลาง’ จะท�าให้ผู้เรียนเห็นได้ชัดเจนว่า ถึงแม้
ผลลัพธ์ตามที่กิจกรรมก�าหนดไว้จะมีสามแบบ แต่แต่ละแบบก็
ไม่ได้มีโอกาสเกิดข้ึนเป็น      เท่ากัน เพราะในกรณีท่ีผลลัพธ์
เป็น ‘กลาง’ สามารถมไีด้สองแบบคือ (หวั, ก้อย) กบั (ก้อย, หวั)
      การแสดงหลักการของความน่าจะเป็นด้วยกิจกรรมปัญหา 
ทีก่ระตุน้ให้ผู้เรยีนต้องคดิลกัษณะนีจ้ะท�าให้ผูเ้รยีนเลง็เหน็ประโยชน์
ของเนือ้หาวชิาทีเ่รยีนได้มากข้ึน ซึง่กน็บัเป็นการอธบิายไปในตัวว่า
เราหาค่าความน่าจะเป็นของเหตกุารณ์ต่าง ๆ ไปเพือ่อะไรและก่อนที่
เราจะหาค่าความน่าจะเป็นได้ เราต้องการข้อมูลใดและอย่างไร 
นบัเป็นการเรยีนรูห้ลกัการของความน่าจะเป็นในเชิงปฏบิติัท่ีกระตุ้น 
ให้ผู้เรียนมองเห็นภาพและประโยชน์ของหลักการและทฤษฎี
ทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง

กิจกรรมที่ 2: ลูกเต๋ารวมพลัง
       นอกจากการโยนเหรียญแล้ว การโยนลกูเต๋ากเ็ป็นกจิกรรมสนกุ ๆ  
อกีกจิกรรมหนึง่ทีส่ามารถพฒันาเป็นเกมคณติศาสตร์ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาได้ โดยเบื้องต้นผู้สอนน�าอภปิรายกบัผูเ้รยีนเกีย่วกับ
ลูกเต๋า ว่ามีประโยชน์อย่างไร มีลักษณะกายภาพเป็นรูปทรง
เรขาคณิตชนิดใด และสามารถท�าเป็นรูปทรงอื่น ๆ เช่น ปริซึม
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากลักษณะคล้ายกล่องรองเท้าได้หรือไม่ เพราะ
เหตุใด เพื่อน�าไปสู่ข้อสรุปว่า ลูกเต๋าที่เราพบเห็นโดยทั่วไปมี
ลกัษณะเป็นรปูลกูบาศก์ทีม่หีน้าเป็นรปูสีเ่หลีย่มจัตุรสัขนาดเท่า ๆ  กัน 
จ�านวน 6 หน้า ซึ่งเม่ือโยนแล้วโอกาสท่ีลกูเต๋าจะออกหน้าต่าง ๆ 
ตัง้แต่ 1 ถงึ 6 มค่ีาเท่า ๆ กนั
      เมือ่ผูเ้รยีนเข้าใจสมบตัเิบือ้งต้นของลกูเต๋าแล้ว ผูส้อนจงึน�าเข้า
สูก่จิกรรม ‘ลกูเต๋ารวมพลงั’ ด้วยการต้ังค�าถามว่า ถ้าโยน 
ลูกเต๋า 2 ลูกพร้อม ๆ กัน ผลรวมของแต้มลูกเต๋าทั้งสองลูกจะ
เป็นอะไรได้บ้าง ซ่ึงผู้เรียนควรสรุปได้ว่า ผลรวมที่เป็นไปได้  
มี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 จากนั้นผู้สอนอาจ 
ตั้งค�าถามท้าทายผู้เรียนต่อว่า ถ้าให้ผู้เรียนทุกคนโยนลูกเต๋า 
สองลูกพร้อมกันคนละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง (เพื่อให้จ�านวนครั้ง
ทั้งหมดของการโยนอยู่ระหว่าง 40-78 ครั้ง ขึ้นกับจ�านวน 
ผูเ้รยีนในชัน้)จนครบทั้งชั้น ผลรวมของแต้มลูกเต๋า 2 ลูกที่ได้จาก
การโยนแต่ละครั้ง จะเป็นค่าใดมากที่สุด แล้วให้ผู้เรียนบันทึก
ค�าตอบลงในสมุด

รูปที่ 2 ลูกเต๋าจิ๊กซอว์สีแดงและสีเขียวส�าหรับกิจกรรม “ลูกเต๋ารวมพลัง”
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(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)

     อปุกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม ‘ลกูเต๋ารวมพลัง’ นี ้ขอแนะน�าให้ใช้ 
ลูกเต๋าจิ๊กซอว์ ซึง่ประกอบขึน้จากแผ่นยางระบหุน้าแต้มเป็น
รปูลกูบาศก์ขนาดใหญ่พอให้ผูเ้รยีนสามารถมองเหน็ได้ทัง้ชัน้ ในการ 
ประกอบผูส้อนสามารถสบฟันของขอบแผ่นยางแต่ละหน้าเข้าด้วยกนั 
ให้ท�ามุม 90 องศา และเรียงต�าแหน่งหน้าให้ผลรวมของแต้ม
บนหน้าทีอ่ยูต่รงข้ามกนัเท่ากบั 7 เสมอ เช่น 3 ต้องอยู่ตรงข้าม 
กบั 4 เป็นต้น เพือ่ให้ผูเ้รยีนเหน็ความแตกต่างระหว่างลกูเต๋าท้ังสอง 
จงึให้ลกูเต๋าสแีดงเป็นลูกทีห่นึง่ และลกูเต๋าสเีขยีวเป็นลกูทีส่อง
และให้นักเรียนบันทึกผลของการออกหน้าลูกเต๋าด้วยคู่อันดับ 
(แต้มของลกูเต๋าสแีดง, แต้มของลูกเต๋าสเีขียว)
      ในกิจกรรมนี้ ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนวิเคราะห์และ
หาแนวทางในการแก้ปัญหาก่อนว่า ผลรวมค่าใดน่าจะมโีอกาส
เกดิข้ึนสงูสดุ พร้อมอธบิายเหตผุลประกอบ ก่อนเร่ิมต้นทดลอง
สุม่ด้วยการให้ผูเ้รยีนทัง้ชัน้โยนลกูเต๋าทัง้สองลกู 1 ครัง้หรอื 2 ครัง้
แล้วบนัทกึผล โดยควรบันทึกท้ังผลการออกหน้าลกูเต๋าทัง้สองลกู
ในรปูคูอ่นัดบั และบนัทกึจ�านวนครัง้ของแต่ละผลรวมตามไปด้วย

เช่น มีการออกผลรวมเป็น 5 ไปแล้วกี่ครั้ง โดยอาจใช้วิธีบันทึก
ด้วยรอยขีด
       เมือ่เสร็จสิน้การทดลองสุม่แล้ว ผูส้อนสามารถน�าอภปิราย
กับผู้เรียนว่าเราสามารถใช้หลักการทางคณิตศาสตร์มาช่วย
ตัดสินใจส�าหรับปัญหานี้ได้อย่างไร โดยร่วมกันสรุปกับผู้เรียน
ก่อนว่าในการโยนลูกเต๋าที่มีสีต่างกันสองลูก 1 ครั้ง ผลลัพธ ์
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีอะไรบ้าง แล้วให้ผู้เรียนแต่ละคนลองหา
วิธีเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดด้วยตนเอง เพื่อให้ได้กรณีที่ครบถ้วน
  ขั้นตอนในการออกแบบวิธีการเขียนคู่อันดับของผลลัพธ์
ทัง้หมดทีเ่ป็นไปได้จากการโยนลกูเต๋าสองลกูทีม่สีต่ีางกนั 1 ครัง้นี ้
นับเป็นสถานการณ์อันดีที่ผู ้เรียนจะได้ใช้ทักษะการคิดเชิง
วศิวกรรมอย่างเป็นระบบว่า จะเขยีนล�าดับผลลพัธ์อย่างไรเพือ่ให้ได้ 
ค�าตอบท่ีครบถ้วน ซ่ึงผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดเองอย่างอสิระ 
จากการทดลองใช้กจิกรรมมกบัผู้เรียน พบว่าผูเ้รยีนมีวธิกีารเขยีน
ล�าดบัของผลลพัธ์หลากหลาย เช่น

     การเรียงตามล�าดับผลต่างระหว่างลูกเต๋าทั้งสองลูกตั้งแต่ 0 จนถึง 5
 
 (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)
 (1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 4), (4, 3), (4, 5),(5, 4), (5, 6), (6, 5)
 (1, 3), (3, 1), (2, 4), (4, 2), (3, 5), (5, 3), (4, 6), (6, 4)
 (1, 4), (4, 1), (2, 5), (5, 2), (3, 6), (6, 3)
 (1, 5), (5, 1), (2, 6), (6, 2)
 (1, 6), (6, 1)
 
     การสลบักนัตรึงแต้มของลกูเต๋าแต่ละลกูแล้วสลบัต�าแหน่งกนั โดยแยกกรณทีีล่กูเต๋าทัง้สองลกูออกแต้มเดยีวกันในบรรทดัสดุท้าย

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

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

(1, 2)        (2, 1)
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ปีที่ 42 ฉบับที่ 189  กรกฎาคม - สิงหาคม 2557 

    ผูเ้รยีนบางคนกอ็าจคดิว่ากรณทีีล่กูเต๋าทัง้สองลูกสลับแต้มกนั
เช่น (2, 5) กับ (5, 2) นับเป็นกรณีเดียวกัน เนือ่งจาก 
มีผลรวมเป็น 7 เหมือนกันจากสมบัติการสลับที่ของการบวก 
ท�าให้ได้จ�านวนผลลัพธ์ทั้งหมดไม่ครบ 36 แบบ ซึ่งผู้สอนอาจ
ต้องอธบิายให้ผูเ้รยีนเหน็ว่าการทีล่กูเต๋าสแีดงออกแต้ม 2 และ
ลูกเต๋าสีเขียวออกแต้ม 5 กับ การที่ลูกเต๋าสีแดงออกแต้ม 5 
และลูกเต๋าสีเขียวออกแต้ม 2 นั้นเป็นคนละกรณีกัน จึงต้อง
เขียนแยกกรณีเพื่อให้เห็นความต่าง

รูปที่ 3 นักเรียนร่วมลุ้นกับกิจกรรม “ลูกเต๋ารวมพลัง”

    เมือ่ผูเ้รยีนได้ลองแจงผลลัพธ์ทัง้หมดทีอ่าจเกดิขึน้ได้ด้วยตนเอง 
แล้วผูส้อนอาจสรปุในภายหลังว่า ในการค�านวณความน่าจะเป็น 
ของการโยนลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน วิธีการแจงผลลพัธ์ทีส่ะดวก
ต่อการหาความน่าจะเป็นส�าหรบักรณต่ีาง ๆ ได้หลากหลายท่ีสุด 
คอื การตรงึแต้มลกูเต๋าสีแดงจาก 1-6 แล้วไล่แต้มลกูเต๋าสีเขยีว 
จากน้อยไปมาก ดังนี้

    จากตัวอย่างการรวบรวมผลลัพธ์ท้ังหมดข้างต้นจะเห็นว่า 
ผู้เรียนใช้กระบวนการทางวิศวกรรมสร้างแบบรูปที่ต่างกันใน
การแจงผลลัพธ์ทั้งหมดจากโจทย์เดียวกัน ซึ่งน�าไปสู่ข้อสรุป 
ทีเ่หมอืนกันว่ามผีลลพัธ์ทีต่่างกนัทัง้สิน้ 36 แบบ ซ่ึงแต่ละวธีิ 
กม็จีดุเด่นจดุด้อยทีต่่างกนัออกไปและไม่อาจสรปุได้ตายตวัว่าวธิใีด
เหมาะสมกว่าวิธใีด โดยข้ึนอยูก่บัแต่ละสถานการณ์ทีจ่ะน�าไปใช้  
ดงันัน้หากผูเ้รยีนได้รบัอสิระในการหาค�าตอบต่าง ๆ ด้วยตนเองแล้ว 
พวกเขาก็จะมโีอกาสได้ฝึกคดิวเิคราะห์และออกแบบวธิกีารแก้ปัญหา 
ด้วยตนเองได้มากขึน้ ซึง่นบัเป็นวตัถปุระสงค์หลกัประการหนึง่ของ
การจดัการเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษา

 (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)
  จากนั้นสามารถค�านวณความน่าจะเป็นที่จะได้ผลรวมของ
ลูกเต๋าเป็นค่าต่าง ๆ แล้วเปรียบเทียบกัน

      ซ่ึงจะเห็นว่า ค่าความน่าจะเป็นท่ีจะได้ผลรวมเป็น 7 จะมีค่า
มากทีส่ดุ นัน่คือมผีลลพัธ์ 6 แบบคือ (1, 6), (6, 1), (2, 5), (5, 2),
(3, 4), (4, 3) จึงค�านวณความน่าจะเป็นได้      หรอื     ดงันัน้จงึ
ควรเลอืกว่า ผลรวมของลูกเต๋าทัง้สองลกูจะมโีอกาสเป็น 7 มากทีส่ดุ

   เมื่อค�านวณความน่าจะเป็นที่จะได ้ผลรวมของแต้ม 
ลกูเต๋าเป็น 2-12 จนครบทกุกรณีแล้ว จะเหน็ว่า ความน่าจะเป็น 
ที่จะได้ผลรวมของแต้มลูกเต๋าเป็น 6 หรือ 8 ต่างมีค่าเท่ากับ     
      เท่ากัน ซึ่งใกล้เคียงกับความน่าจะเป็นที่ได้ผลรวมของแต้ม 
ลูกเต๋าเป็น 7 มาก ดังนั้นในการทดลองจริงในชั้นเรียน 
ผลลัพธ์ที่ได้จึงอาจไม่เป็นไปตามความน่าจะเป็นในทางทฤษฎ ี
และผลรวมของแต้มลูกเต๋าที่เกิดขึ้นมากที่สุดอาจกลายเป็น 6 
หรือ 8 หรือ ค่าอื่น ๆ ได้ ซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนี้ ผู้สอนสามารถ 
น�าอภิปรายถึงความต่างระหว่างความน่าจะเป็นทางทฤษฎ ี
กับความน่าจะเป็นในทางปฏิบัติ ว่าไม่จ�าเป็นต้องสอดคล้อง 
หรอืตรงกนัเสมอไป เนือ่งจากความน่าจะเป็นในทางทฤษฎสีามารถ 
บอกได้เพียงแนวโน้มของการเกิดผลลัพธ์เท่านั้นและหากมีการ
ทดลองแบบเดยีวกันซ�า้ ๆ มากขึน้ เป็นจ�านวนร้อย หรอื พันครัง้ 
ความน่าจะเป็นทีไ่ด้จากการทดลองควรจะเข้าใกล้ความน่าจะเป็น 
ทางทฤษฎีมากขึ้น ซ่ึงการอธิบายลักษณะนี้จะใกล้เคียงกับ 
ปรชัญาของการทดลองวทิยาศาสตร์ทีปั่จจยัแวดล้อมต่าง ๆ ท�าให้ 
ผลลพัธ์ท่ีได้จากการทดลองไม่สอดคล้องกับทฤษฎทีีเ่ก่ียวข้องเสมอไป 
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     กิจกรรมเรื่อง ‘ความน่าจะเป็น’ ส�าหรับผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้แนะน�าไปทั้งสองกิจกรรมนี้ เป็นตัวอย่าง
ที่แสดงให้เห็นถึงการปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
จากการเริม่ต้นด้วยเนือ้หาทางทฤษฎก่ีอนน�าไปสูก่ารประยกุต์ใช้ 
มาเป็นการเริม่ต้นด้วยปัญหาทีก่ระตุน้ให้ผูเ้รยีนคดิและประเมนิ 
สถานการณ์เพือ่ตดัสนิใจด้วยตนเอง ก่อนทีผู่เ้รยีนจะเป็นฝ่ายออกแบบ 
วธิใีนการแก้ปัญหานัน้ ๆ ซึง่วธิกีารแก้ปัญหาเหล่านีน้ีเ่องทีจ่ะน�า
ไปสูก่ารสร้างองค์ความรู้ทีผู่ส้อนต้องการ การเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีน 
ได้คิดหาวิธีแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงนับเป็นหลักส�าคัญ
ประการหนึง่ของการเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษา ซึง่ถงึแม้จะยงัไม่มี
การบรูณาการเนือ้หาเข้ากบัสาขาวชิาอ่ืน ๆ มากนกั

(นอกเหนอืจากในส่วนของการใช้การทดลองซึง่มคีวามใกล้เคยีงกับ
การทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์)แต่กิจกรรมเหล่าน้ีก็สามารถ
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการน�าหลักการทางคณิตศาสตร์
ไปใช้ในโลกของความเป็นจริงได้ โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
เหล่านี้แล้วผู้สอนอาจร่วมกันสรุปกับผู้เรียนว่า การโยนเหรียญ 
หรือการโยนลูกเต๋ามีจุดร่วมที่เหมือนกันอย่างไร และจะมีขั้น
ตอนและวิธีในการวางแผนเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึน
อย่างไรบ้าง ซึง่จะเป็นการน�าเข้าสูเ่น้ือหาเชงิทฤษฎ ี เช่น บท
นยิามของ ‘การทดลองสุม่’‘เหตกุารณ์’ รวมท้ัง สูตรท่ัวไปของ
ความน่าจะเป็นต่อไปในภายหลงั ท�าให้ผูเ้รยีนสามารถตระหนกัถงึ
บทนยิามและหลกัการต่าง ๆ เหล่านีไ้ด้ดยีิง่ขึน้ เนื่องจากสามารถ
มองเห็นภาพจากกจิกรรมทีไ่ด้ร่วมลงมอืท�าในชัน้เรียนก่อนหน้านีแ้ล้ว
  การเรียนรู้เรื่อง ‘ความน่าจะเป็น’ ในกิจกรรมเหล่านี้จึง
เป็นการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย ไม่ได้เป็นการใช้ทฤษฎคี�านวณหา 
ความน่าจะเป็นออกมา โดยไม่เหน็ถงึประโยชน์ว่าจะน�าไปใช้ท�าอะไร 
และที่ส�าคัญคือผู ้เรียนทุกคนจะมีโอกาสได้สนุกสนานจาก 
การลงมอืปฏบิตั ิรวมทัง้ได้ร่วมลุน้ไปตลอดกจิกรรมว่าค�าตอบทีต่วัเอง 
คาดการณ์ไว้จะใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นหรือไม่ 
อย่างใจจดใจจ่อ . . .
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แต่อย่างน้อยทีส่ดุการทดลองด้วยตนเองก็ท�าให้ผู้เรียนมส่ีวนร่วม 
ในการสร้างองค์ความรูโ้ดยตรง และสามารถมองเห็นปัจจยัต่าง ๆ  
ทีเ่ช่ือมโยงกนัได้อย่างเป็นรปูธรรมมากขึน้ ดงันัน้ผูส้อนไม่จ�าเป็น 
ต้องวติกว่าผลการทดลองจรงิอาจไม่สอดคล้องกับความน่าจะเป็น 
ทางทฤษฎ ี เพราะสถานการณ์นีอ้าจใช้เป็นตวัอย่างในการอธบิาย
ถึงช่องว่างและความต่างในการน�าทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติให้
นักเรียนเข้าใจอย่างเป็นประโยชน์ได้
  จากกิจกรรม “ลูกเต๋ารวมพลัง” น้ี ผู้สอนอาจน�ามา 
ดัดแปลงเป็นกิจกรรม “ผลต่างระหว่างเต๋า” ในคาบเรียนต่อไป 
ซึ่งมีกติกาคล้าย ๆ กัน เพียงแต่เปลี่ยนค�าถามจาก ผลรวมใด 
จะมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด มาเป็น ผลต่างใดจะมีโอกาสเกิด
ขึ้นมากที่สุด เพื่อเป็นการประเมินด้วยว่า นักเรียนสามารถน�า
หลักการเรื่องความน่าจะเป็นท่ีเรียนมาแล้ว ไปปรับใช้กับ
สถานการณ์ใหม่ ๆ ด้วยตนเองได้หรือไม่
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ส�าหรับค�าแนะน�าในการวางแผนและการทดลองกิจกรรม


