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ความหมายของตัวแปรสุ่มความหมายของตัวแปรสุ่ม

 ตัวแปรสุ่ม  (random variable)  คือ  ฟังกช์นัจาก

ปรภิมูิตวัอย่างของการทดลองสุ่มไปยงัเซตของจาํนวนจรงิ

พิจารณาการทดลองสุม่ซงึไดจ้ากการโยนเหรียญทีเทยีงตรง  1  

เหรยีญ  3  ครงั

ลองหา  ปรภิมูิตวัอยา่ง  (S)  เมือ  H  แทนเหตกุารณที์ขนึหวั  

และ  T  แทนเหตกุารณที์ขนึกอ้ย



จะได ้ S = {HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, 
TTH, TTT} และ  n(S) = 8

ให ้ E1, E2, E3  และ  E4  แทนเหตกุารณท์ีเหรยีญขนึหวั  0, 1, 2  
และ  3  ครงั  ตามลาํดบั  โดยใชค้วามรูเ้รอืงความนา่จะเป็น  จะ

ไดว้า่



กาํหนดฟังกช์นั    จากปรภิมูิตวัอย่าง  S  ไปยงั  {0, 1, 2, 3}  
เพือแปลงผลลพัธท์ีอาจเป็นไปไดท้งัหมดของการทดลองสุ่มให้

อยูใ่นตวัเลข  โดยกาํหนดให้



จากถสานการณโ์ยนเหรียญทีเทียงตรง  1  เหรยีญ  3  ครงั  ให ้ x  

แทนคา่ทีเป็นไปไดข้องตวัแปรสุม่  X  จะไดว้่า  x  {0, 1, 2, 3}

จะใชส้ญัลกัษณ ์ X = x  แทนเหตกุารณเ์หรยีญขนึหวั  x  ครงั

ดงันนั  จะเขียน  P(X = 0)  แทน  P(E0)  หรอืความน่าจะเป็นที
เหรยีญขนึหวั  0  ครงั

P(X = 1)  แทน  P(E1)  หรือความน่าจะเป็นที
เหรยีญขนึหวั  1  ครงั

P(X = 2)  แทน  P(E2)  หรอืความน่าจะเป็นที
เหรยีญขนึหวั  2  ครงั

P(X = 3)  แทน  P(E3)  หรอืความน่าจะเป็นที
เหรยีญขนึหวั  3  ครงั



ชนิดของตัวแปรสุ่มชนิดของตัวแปรสุ่ม

 1.  ตัวแปนสุ่มไม่ตอ่เนือง  (discrete random 

variable)  คือ  ตวัแปรสุม่ทีค่าทีเปนไปไดท้งัหมดอยู่ในเซต
ทีสามารถนบัจาํนวนสมาชิกได ้ หรอืคา่ทีเป็นไปไดท้งัหมดของ

ตวัแปรสุม่สามารถเขียนเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากได ้ ทงันี  เซต

ของคา่ทีเป็นไปไดท้งัหมดของตวัแปรสุ่มไมต่อ่เนืองอาจะเป็นเซต

จาํกดัหรือเซตอนนัตก็์ได้



ชนิดของตัวแปรสุ่มชนิดของตัวแปรสุ่ม

ตวัอย่างเช่น
 ในการทอดลกูเต๋า  2  ลกู  พรอ้มกนั  1  ครงั  ถา้ใหต้วัแปรสุม่คือ

ผลบวกของแตม้บนหนา้ลกูเตา๋ทงัสองจะไดเ้ซตของคา่ทีเป็นไปได้
ทงัหมดของตวัแปรสุม่คือ  {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12}

 ในการโยนเหรียญ  1  เหรยีญ  1  ครงั  ถา้ใหต้วัแปรสุม่เป็น  0  เมือ
เหรยีญขนึหวั  และ  1  เมือเหรยีญขนึกอ้ย  จะไดเ้ซตของคา่ทีเป็นไป
ไดท้งัหมดของตวัแปรสุม่คือ  {0, 1}

 ในการโยนเหรียญ  1  เหรยีญ  ไปเรอืย ๆ จนกวา่เหรยีญจะขนึหวัจึง
จะหยดุ  ถา้ใหต้วัแปรสุม่คือจาํนวนครงัทตีอ้งโยนเหรยีญจนกวา่
เหรยีญจะขนึหวั  จะไดเ้ซตของคา่ทเีป็นไปไดท้งัหมดของตวัแปรสุม่
คือ  {1, 2, 3, …}  หรือ



ชนิดของตัวแปรสุ่มชนิดของตัวแปรสุ่ม

 2.  ตัวแปรสุ่มต่อเนือง  (continuous random 

variable)  คือตวัแปรสุ่มทีเซตของคา่ทีเป็นไปไดท้งัหมดเป็น

ช่วงทีเป็นสบัเซตของ



ชนิดของตัวแปรสุ่มชนิดของตัวแปรสุ่ม

ตวัอย่างเชน่
-  ใหต้วัแปรสุม่คือความสงู  (เซนตเิมตร)  ของนกัเรียนชนั

มธัยมศกึษาปีที  6  หอ้งหนงึ  อาจะไดว้า่เซตของคา่ทีเป็นไปได้

ทงัหมดของตวัแปรสุม่เป็นช่วง  [150, 190]
-  ใหต้วัแปรสุ่มคือนาํหนกั  (กิโลกรมั)  ของแตงโม  ทีเก็บเกียวจาก

สวนแห่งหนงึ  อาจไดว้า่เซตของคา่ทีเป็นไปไดท้งัหมดของตวัแปรสุ่ม

เป็นช่วง  [1, 6]
-  ใหต้วัแปรสุม่คือระยะเวลา  (ชวัโมง)  นบัจากปัจจบุนัจนเกิด

แผ่นดินไหวครงัตอ่ไปทีจงัหวดัลาํปาง  อาจไดว้่าเซตของคา่ทีเป็นไป

ไดท้งัหมดของตวัแปรสุม่เป็นช่วง  [0, )



แบบฝึกหัด  แบบฝึกหัด  44..11



การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่

ต่อเนืองต่อเนือง







การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม

 ต่อเนือง  ไม่ต่อเนือง

ปกติ

ปกติมาตรฐาน

เอกรูปไม่ต่อเนือง

ทวินาม



การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่

ต่อเนืองต่อเนือง





การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่

ต่อเนืองต่อเนือง
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ค่าคาดหมายและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานของตัวค่าคาดหมายและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานของตัว

แปรสุ่มไม่ต่อเนืองแปรสุ่มไม่ต่อเนือง
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การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนืองการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนือง
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การแจกแจงทวินามการแจกแจงทวินาม



การแจกแจงทวินามการแจกแจงทวินาม



การแจกแจงทวินามการแจกแจงทวินาม

 ทฤษฎีบทต่อไปนีใชใ้นการหาความน่าจะเป็น  คา่คาดหมาย  

และสว่นเบยีงเบนมาตรฐานของตวัแปรสุม่ทีมีการแจกแจงความ

น่าจะเป็นเป็นการแจกแจงทวินาม  โดยในทีนีจะของละการ

พิสจูน์
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การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม

ต่อเนืองต่อเนือง







การแจกแจงปกติการแจกแจงปกติ

 เสน้โคง้ความหนาแน่นทีพบบอ่ยมกัมีลกัษณะสมมาตรคลา้ยรูป
ระฆงั  เช่น  ถา้ใหต้วัแปรสุ่มคือ  ระยะเวลาทีนกัเรยีนใชใ้น
หอ้งสมดุในแตล่ะวนั  ซงึอาจมีคา่เป็นค่าใดก็ไดช่้วง  0  ถึง  8  
ชวัโมง  จะไดว้่าตวัแปรสุม่นีเป็นตวัแปรสุ่มต่อเนือง  นอกจากนี
มกัพบว่าจาํนวนนกัเรยีนทีใชเ้วลาในหอ้งสมดุนอ้ยกว่า  1  
ชวัโมง  มีนอ้ยมาก  และจาํนวนนกัเรียนทีใชเ้วลาในหอ้งสมดุ
มากกว่า  7  ชวัโมง  ก็มีนอ้ยมาก  สว่นใหญ่แลว้นกัเรียนจะใช้
เวลาในหอ้งสมดุประมาณ  3 - 5  ชวัโมง  ดงันนั  เมือเขียนแสดง
การแจกแจงความนา่จะเป็นของตวัแปรสุม่ดว้ยเสน้โคง้ความ
หนาแน่น  จะไดเ้สน้โคง้ทีโดง่กลางแลว้ลาดลงทงัสองดา้น  ดงัรูป



 การแจกแจงความนา่จะเป็นของ

ตวัแปรสุม่ทีมีลกัษณะเช่นนี

เรยีกวา่  การแจกแจงปกต ิ ซงึมี

บทนิยามดงันี







 ถา้คา่เฉลียหรอืส่วนเบียงเบนมาตรฐานคา่ใดคา่หนงึหรอืทงัสอง

ค่าเปลยีนแปลงไป  เสน้โคง้ปกตจิะเปลยีนแปลงตามไปดว้ย  แต่

ยงัคงเป็นเสน้โคง้รูประฆงั  ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี





การแจกแจงปกติมาตรฐานการแจกแจงปกติมาตรฐาน





ตารางการแจกแจงปกติตารางการแจกแจงปกติ

 P(Z<-2.93)=?
 0.0017



ตารางการแจกแจงปกติตารางการแจกแจงปกติ
 P(Z > 0.82) = ?

 P(Z > 0.82) 
 = 1-P(Z<=0.82)

 = 1-0.7939
 = 0.2061





 ในกรณีทีตวัแปรสุม่มีการแจกแจงปกติแต่ไม่ใช่การแจกแจงปกติ

มาตรฐาน  จะไม่สามารถใชต้ารางนีในการหาความน่าจะเป็นได ้ 

ดงันนัจะตอ้งแปลงตวัแปรสุม่ปกติใหเ้ป็นตวัแปรสุม่ปกติ

มาตรฐาน  โดยใชท้ฤษฎีบทตอ่ไปนี









เปอรเ์ซ็นไทลข์องตัวแปรสุ่มต่อเนืองเปอรเ์ซ็นไทลข์องตัวแปรสุ่มต่อเนือง







การเปรียบเทยีบตาํแหน่งของข้อมูลโดยใช้ค่าของการเปรียบเทยีบตาํแหน่งของข้อมูลโดยใช้ค่าของ

ตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐาน
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