คำ�นำ�
หนังสือความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ ผูเ้ ขียนจัดท�ำ
ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการอนุมานเชิงสถิติ ได้เข้าใจเกี่ยวกับการน�ำ
ความน่าจะเป็นมาประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ ท�ำไมต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความน่าจะเป็นก่อนที่จะได้ศึกษาการอนุมานเชิงสถิติ เนื้อหาหนังสือประกอบ
ด้วย ความน่าจะเป็นและสถิติ ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะเป็นและสมบัติที่ส�ำคัญ
ฟังก์ชนั ความน่าจะเป็นร่วมและฟังก์ชนั ความน่าจะเป็นอย่างมีเงือ่ นไข การแจกแจงความ
น่าจะเป็นของตัวแปรสุม่ ไม่ตอ่ เนือ่ งและต่อเนือ่ ง การแจกแจงความน่าจะเป็นของฟังก์ชนั
ตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีบทขีดจ�ำกัดเบือ้ งต้น และองค์ประกอบของการอนุมานเชิงสถิติ โดยที่
หนังสือเล่มนีจ้ ะมุง่ เน้นเกีย่ วกับการน�ำแนวความคิดของการเกิดทฤษฎีการแจกแจงทาง
สถิติ พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการอนุมานเชิงสถิติขั้นสูงต่อไป
ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจ
ศึกษาในบางเรื่องที่สนใจศึกษาการประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นต่อการอนุมานเชิงสถิติ
ทัง้ นีผ้ เู้ ขียนได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปเพือ่ ช่วยในการวิเคราะห์
ปัญหาด้านสถิติ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถพัฒนาการเขียนโปรแกรมเพื่อตอบ
สนองการวิเคราะห์ข้อมูลได้
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณพ่อ-แม่ พี่ๆ น้อง รวมทั้งภรรยาและลูกชาย
ที่ ส นั บ สนุ น ให้ ก�ำลั ง ใจและส่ ง เสริ ม การผลิ ต หนั ง สื อ ของผู ้ เ ขี ย นมาโดยตลอด
กราบขอบพระคุ ณ ครู - อาจารย์ ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู ้ เ ขี ย นตลอดมา
กราบขอบพระคุณหลักธรรมค�ำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดา
ของพระพุทธศาสนาทีผ่ เู้ ขียนใช้เป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจและน�ำมาปฏิบตั ใิ นชีวติ ตลอด
เรือ่ ยมา และขอขอบคุณภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีใ่ ห้การ
สนับสนุนและเอื้อประโยชน์ให้ผู้เขียนได้ผลิตหนังสือเล่มนี้
ผูเ้ ขียนต้องขอบคุณผูป้ ระเมินหนังสือเล่มนีท้ ไี่ ด้ให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการแก้ไขหนังสือเล่มนี้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังขอบพระคุณส�ำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ให้ความกรุณาในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้
หากหนังสือเล่มนี้ มีขอ้ บกพร่องหรือความผิดพลาดประการใด โปรดแจ้งกลับ
มาที่ ผู ้ เ ขี ย นที่ e-mail: manad.k@cmu.ac.th ผู ้ เ ขี ย นขออภั ย เป็ น อย่ า งสู ง ใน
ข้อบกพร่อง/ความผิดพลาดนั้น และจะได้น�ำมาปรับแก้ไขในโอกาสต่อไป

มานัดถุ์ ค�ำกอง
มกราคม 2560
V

สารบัญ
ค�ำน�ำ
ค�ำนิยม
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ  

V
III
VII
X
XI

บทที่ 1 ความน่าจะเป็นและสถิติ
1.1 บทน�ำ
1.2 การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นในการอนุมานเชิงสถิติ
1.3 แนวคิดพื้นฐานความน่าจะเป็นและสมบัติความน่าจะเป็น
แบบฝึกหัด
บรรณานุกรม
บทที่ 2 ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะเป็นและสมบัติที่ส�ำคัญ
2.1 บทน�ำ
2.2 ตัวแปรสุ่มและฟังก์ชันความน่าจะเป็น
2.3 การคาดหมายและความแปรปรวน
2.4 โมเมนต์และฟังก์ชันก่อก�ำเนิดโมเมนต์
แบบฝึกหัด
บรรณานุกรม
บทที่ 3 ฟังก์ชันความน่าจะเป็นร่วมและฟังก์ชันความน่าจะเป็น
อย่างมีเงื่อนไข
3.1 บทน�ำ
3.2 ฟังก์ชันความน่าจะเป็นร่วม
3.3 ฟังก์ชันความน่าจะเป็นอย่างมีเงื่อนไข
3.4 การคาดหมายอย่างมีเงื่อนไขและความแปรปรวนอย่างมีเงื่อนไข
แบบฝึกหัด
บรรณานุกรม
				

1
2
8
14
23
26
27
28
29
36
45
53
58

VII

59
60
61
76
83
94
98

สารบัญ
บทที่  4  การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง
4.1 บทน�ำ
4.2 การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง
4.3 การแจกแจงแบร์นูลลีและการแจกแจงทวินาม
4.4 การแจกแจงเรขาคณิตและการแจกแจงทวินามเชิงลบ
4.5 การแจกแจงไฮเพอร์จีออเมตริก
4.6 การแจกแจงปัวซง
4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงไม่ต่อเนื่อง
แบบฝึกหัด
บรรณานุกรม
บทที่ 5 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง
5.1 บทน�ำ
5.2 การแจกแจงเอกรูป
5.3 การแจกแจงแบบเลขชี้ก�ำลังและการแจกแจงแกมมา
5.4 การแจกแจงบีตา
5.5 การแจกแจงปรกติ
แบบฝึกหัด
บรรณานุกรม
บทที่ 6 การแจกแจงความน่าจะเป็นของฟังก์ชันตัวแปรสุ่ม
6.1 บทน�ำ
6.2 เทคนิคฟังก์ชันความน่าจะเป็นสะสม
6.3 เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปร
6.4 เทคนิคฟังก์ชันก่อก�ำเนิดโมเมนต์
6.5 การแจกแจงของฟังก์ชันตัวแปรสุ่มปรกติ
แบบฝึกหัด
บรรณานุกรม

VIII

99
100
101
103
111
122
126
131
137
142
143
144
145
149
163
167
178
182
183
184
185
193
207
210
225
230

สารบัญ
บทที่ 7 ทฤษฎีบทขีดจ�ำกัดเบื้องต้น
7.1 บทน�ำ
7.2 ชนิดการลู่เข้า
7.3 กฎจ�ำนวนมาก
7.4 ทฤษฎีบทขีดจ�ำกัดส่วนกลาง
แบบฝึกหัด
บรรณานุกรม
บทที่ 8 องค์ประกอบของการอนุมานเชิงสถิติ		
8.1 บทน�ำ
8.2 แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวอย่างสุ่ม
8.3 การประมาณค่าแบบจุดและสมบัติที่ส�ำคัญ
8.4 การทดสอบสมมุติฐาน
8.5 การประมาณค่าแบบช่วงและสมบัติที่ส�ำคัญ
แบบฝึกหัด
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ทบทวนความรู้เชิงคณิตศาสตร์
ภาคผนวก 2 โปรแกรมอาร์เบื้องต้น
ภาคผนวก 3 การสร้างตารางความน่าจะเป็นของการแจกแจงทวินาม
ภาคผนวก 4 การสร้างตารางความน่าจะเป็นของการแจกแจงปัวซง
ภาคผนวก 5 การสร้างตารางการแจกแจงสะสมปรกติมาตรฐาน
ภาคผนวก 6 การสร้างตารางการแจกแจงสะสมที
แนวทางอธิบายแบบฝึกหัด
ดัชนี

IX

231
232
233
240
245
258
262
263
264
265
272
278
289
297
300
301
302
305
310
311
312
314
316
341

สารบัญตาราง
4.1 ค่าคุณลักษณะที่ส�ำคัญของการแจกแจงปัวซง
และการแจกแจงไม่ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง
8.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดพลาดแบบที่ 1 และ 2

X

134
280

สารบัญภาพ
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.1
5.2
5.3

ขอบข่ายของการศึกษาสถิติศาสตร์
ชนิดของความน่าจะเป็น
ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของตัวแปรสุ่ม X ที่สนใจศึกษา
ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของตัวแปรสุ่ม Y ที่สนใจศึกษา
ลักษณะโค้งความถี่ของข้อมูลที่วัดด้วยค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้
ลักษณะโค้งความถี่ของข้อมูลที่วัดด้วยค่าสัมประสิทธิ์ความโด่ง
แนวความคิดของการใช้ทฤษฎีบทของเบส์
ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง
เมื่อ N = 4 6 และ 10
ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของการแจกแจงทวินาม
เมื่อ n = 5 15 30 และค่า p = 0.1 0.5 0.9
ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของการแจกแจงเรขาคณิต
เมื่อ p = 0.2 0.5 และ 0.8 		
ฟังก์ชันความน่าจะเป็นการแจกแจงทวินามเชิงลบ
เมื่อ r = 10 20 และ p = 0.15 0.5 0.85
ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของการแจกแจงไฮเพอร์จีออเมตริก
M =10 N M =10 20 และ n = 3 5 7
ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของการแจกแจงปัวซง
เมื่อ λ = 3 10 และ 15
ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงปัวซง
และการแจกแจงไม่ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง
ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของการแจกแจงเอกรูปต่อเนื่อง
ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบเลขชี้ก�ำลัง
ด้วยพารามิเตอร์ λ = 1 2 และ 3
ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของการแจกแจงแกมมา
ด้วยพารามิเตอร์ α = 1 2 และ 3

XI

3
9
32
34
46
47
79
102
106
113
121
125
128
136
147
152
158

สารบัญภาพ
5.4 ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของการแจกแจงไคก�ำลังสอง
ด้วยองศาเสรี ν = 15 และ 30
5.5 ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของการแจกแจงบีตา
ด้วยพารามิเตอร์ a และ b
5.6 ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของการแจกแจงปรกติด้วยค่าเฉลี่ย 1
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 2 และ 3
5.7 พื้นที่ใต้ส่วนโค้งการแจกแจงปรกติที่ห่างจากค่าเฉลี่ย
เป็นระยะ σ 2σ และ 3σ
5.8 การแจกแจงปรกติสองตัวแปรด้วยค่าเฉลี่ย μ1 = μ2 = 0
ความแปรปรวน σ11 = σ22 = 10
        และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ρ = 0 และ ρ = 0.75
6.1 การสร้างการแจกแจงความน่าจะเป็นของฟังก์ชันตัวแปรสุ่ม Y = g(X)
6.2 ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของ Y = g(X) กรณี g(.)
เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเพิ่มโดยแท้จริง
6.3 ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของ Y = g(X) กรณี g(.)
เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องลดโดยแท้จริง
6.4 ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ
6.5 ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของการแจกแจงที
และการแจกแจงปรกติมาตรฐาน
6.6 ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของการแจกแจงเอฟ
8.1 การเลือกสถิติทดสอบค่าเฉลี่ย 1 ประชากรของการแจกแจงปรกติ
8.2 อาณาเขตวิกฤตของแต่ละรูปแบบการทดสอบสมมุติฐาน

XII

162
166
171
172
177

185
196
196
200
220
224
283
284

ตวั
อย
า่ ง

01

ความน่าจะเป็นและสถิติ
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Probability and Statistics
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1.1 บทนำ� (Introduction)

ความน่าจะเป็นและสถิติคืออะไร? ทำ�ไมต้องศึกษาความน่าจะเป็น?

ในชีวิตประจ�ำวันเราได้รับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ อย่างมากมาย ตัวอย่างเช่น การรับฟัง
รายงานพยากรณ์อากาศประจ�ำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อ
ช่วยในการวางแผนด้านการเดินทาง การรับฟังราคาซื้อขายทองค�ำต่อวันจากสมาคมค้าทองแห่ง
ประเทศไทยเพื่อให้เห็นแนวโน้มของราคาทองค�ำ เป็นต้น ดังนั้นเราจ�ำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ทีไ่ ด้รบั ข่าวสารมาเพือ่ ช่วยในการตัดสินใจในหลายๆ ด้านไม่วา่ จะช่วยในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน การ
ตัดสินใจที่ประกอบการลงทุนต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยการศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถิติ โดยที่
สถิตศิ าสตร์ (statistics) เป็นวิทยาศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับการวางแผนการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล
(หรือการสร้างแบบจ�ำลอง) และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและการค้นพบ
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายใต้ข้อจ�ำกัดด้านข้อมูลและตัวแปรที่ศึกษา นั่นคือ สถิติศาสตร์ เป็น
วิทยาศาสตร์ของการเรียนรู้จากข้อมูล (Ott และ Longnecker, 2010: 2) ดังนั้น การอนุมานเชิง
สถิติอาศัยสารสนเทศที่ได้จากตัวอย่างสุ่ม X1, X2, . . . , Xn เพื่อสรุปเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ที่ไม่
ทราบค่า คือคาดการณ์ว่าตัวอย่างสุ่มได้เก็บข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำคัญเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่สนใจ
ศึกษาไว้หมดแล้ว ซึ่งภายใต้การสุ่มตัวอย่างมาศึกษาขนาด n ที่ถูกสุ่มมาจากประชากรที่สนใจศึกษา
ทีม่ ฟี งั ก์ชนั การแจกแจงความน่าจะเป็น fX(X|θ) โดยทัว่ ไปจะไม่ทราบรูปแบบฟังก์ชนั ความน่าจะเป็น
ที่แท้จริง แต่จะมีการสมมุติว่าประชากรที่สนใจศึกษามีลักษณะรูปแบบฟังก์ชันความน่าจะเป็น
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีพารามิเตอร์ที่สนใจศึกษาไม่ทราบค่า θ ซึ่งจะได้ศึกษาอย่างละเอียดใน
บทถัดไป หากในกระบวนการอนุมานเชิงสถิติที่จ�ำเป็นต้องระบุการแจกแจงของตัวอย่างสุ่มที่มีค่า
พารามิเตอร์ทสี่ นใจศึกษาก�ำกับอยูจ่ ะเรียกการอนุมานนีว้ า่ สถิตศิ าสตร์องิ พารามิเตอร์ (parametric
2
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Statistics) และหากการอนุมานนัน้ ไม่จ�ำเป็นต้องระบุการแจกแจงของตัวอย่างสุม่ จะเรียกการอนุมาน
นัน้ ว่า สถิตศิ าสตร์ไม่องิ พารามิเตอร์ (non-parametric Statistics) กรณีศกึ ษาของผูจ้ ดั การฝ่ายขาย
เครื่องโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่ง ต้องการศึกษาจ�ำนวนเครื่องโทรศัพท์มือถือยี่ห้อนี้ที่จ�ำหน่ายให้
ผู้บริโภคจะเสียก่อนครบระยะเวลาที่ทางบริษัทรับประกัน 1 ปีจะมีมากน้อยเพียงใด ดังนั้นในการ
ศึกษานี้จะสนใจประมาณค่าพารามิเตอร์คือสัดส่วน (proportion, p) ของเครื่องโทรศัพท์มือถือของ
บริษัทจะเสียก่อนครบระยะเวลาที่ทางบริษัทรับประกัน 1 ปี ในการศึกษานี้ผู้จัดการฝ่ายขายอาจสุ่ม
ข้อมูลที่ขายเครื่องโทรศัพท์มือถือยี่ห้อนี้จ�ำนวน n มาศึกษา นั่นคือ
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ตัวอย่างสุม่ ทีส่ นใจศึกษาจะไม่ทราบการแจกแจงทีแ่ ท้จริงของจ�ำนวนเครือ่ งโทรศัพท์มอื ถือ
ทีเ่ สียแต่จากลักษณะของการศึกษานี้ ถ้าผูจ้ ดั การฝ่ายขายจะสมมุตใิ ห้ตวั แปรสุม่ X เป็นจ�ำนวนเครือ่ ง
โทรศัพท์มอื ถือทีเ่ สียก่อนครบระยะเวลาทีท่ างบริษทั รับประกัน 1 ปี จะมีลกั ษณะการแจกแจงเเบร์นลู ลี
(Bernoulli distribution) ที่มีฟังก์ชันความน่าจะเป็น ดังนี้
		

และศูนย์ที่อื่นๆ โดยที่ไม่ทราบค่าพารามิเตอร์ p ที่สนใจศึกษาแต่ทราบปริภูมิพารามิเตอร์ คือ
จะเรียกการอนุมานนี้ว่า สถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์ ดังภาพที่ 1.1

ภาพที่ 1.1 ขอบข่ายของการศึกษาสถิติศาสตร์
3
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ก่อนที่จะศึกษาขอบข่ายของศาสตร์สถิติจะอธิบายค�ำนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสถิติ ดังนี้
1) ประชากร (population) หมายถึง ชุดขององค์ประกอบหรือขอบเขตทั้งหมดที่สนใจ
ศึกษา อาจเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของก็ได้ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1.1) ประชากรที่ประกอบด้วยชุดขององค์ประกอบหรือขอบเขตทั้งหมดที่สนใจศึกษา   
มีจ�ำนวนนับที่แน่นอน เรียกว่า ประชากรอันตะ (finite population) เช่น จ�ำนวนพนักงานที่ปฏิบัติ
งานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ชนิดหนึ่งในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จ�ำนวนค�ำที่
ปรากฏในหนังสือความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ เป็นต้น
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1.2) ประชากรที่ประกอบด้วยชุดขององค์ประกอบหรือขอบเขตทั้งหมดที่สนใจศึกษา  
มีจ�ำนวนนับที่ไม่แน่นอน เรียกว่า ประชากรอนันต์ (infinite population) เช่น จ�ำนวนปลาที่อาศัย
อยู่ในทะเลทั่วโลก จ�ำนวนนกที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เป็นต้น

2) ตัวอย่าง (sample) หมายถึง ชุดขององค์ประกอบหรือขอบเขตบางส่วนของประชากร
ที่สนใจศึกษา โดยการเลือกมาศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนในการหาข้อสรุปเกี่ยวกับประชากรนั้นๆ

3) พารามิเตอร์ (parameter) หมายถึง ค่าคงที่ที่แสดงคุณลักษณะบางประการของ
ประชากร เช่น การทดลองวิธีการใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ของเกษตรกรอ�ำเภอท่านหนึ่ง ที่
คาดการณ์ ผ ลผลิ ต ข้ า วต่ อ ไร่ ด ้ ว ยวิ ธี ก ารใหม่ มี ก ารแจกแจงปรกติ ที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย ของประชากร
(population mean) และความแปรปรวนของประชากร (population variance) เป็นต้น

4) ค่าสถิติ (statistic) หมายถึง ฟังก์ชันของค่าสังเกตที่วัดจากหน่วยต่างๆ ที่ถูกเลือกขึ้น
มาเป็นตัวอย่าง ซึง่ จะไม่มคี า่ พารามิเตอร์อนื่ ๆ ทีไ่ ม่ทราบค่าปนอยู่ ค่าสถิตทิ ไี่ ด้จะใช้เป็นตัวประมาณ
ค่าของพารามิเตอร์ เช่น จากการทดลองปลูกข้าวด้วยวิธีการใหม่ของเกษตรกรอ�ำเภอท่านหนึ่งใน
พื้นที่ต่างๆ อย่างละ 1 ไร่ จ�ำนวนทั้งหมด 30 ไร่เป็นตัวอย่างในการศึกษาภายใต้การควบคุมปัจจัย
ต่างๆ ให้เหมือนกัน เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองได้ท�ำการวัดผลผลิตแต่ละไร่ โดยการหาค่าเฉลี่ยของ
ตัวอย่าง (sample mean) และความแปรปรวนของตัวอย่าง (sample variance)

5) หน่วยตัวอย่าง (sampling unit) หมายถึง หน่วยที่ต้องการศึกษาหรือจัดรายละเอียด
ข้อเท็จจริงบางประการ อาจจะเป็นหน่วยเล็กๆ เพียงหน่วยเดียว หรือเป็นกลุม่ ของหน่วยเล็กๆ หลายๆ
หน่วยรวมกันก็ได้

6) หน่วยแจงนับ (enumeration unit) หมายถึง หน่วยหรือสิ่งของที่จะเก็บรวบรวม
ข้อมูลในบางกรณีมคี วามหมายคล้ายกับหน่วยตัวอย่าง เช่น การศึกษาค่าใช้จา่ ยต่อเดือนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2559 หน่วยตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่มีสภาพการเป็นนักศึกษาแต่ละคนในปีการศึกษา 2559 เนื่องจากการส�ำรวจสามารถสอบถาม
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของนักศึกษาแต่ละคนได้ ดังนั้น นักศึกษาแต่ละคนเป็นหน่วยแจงนับด้วย แต่ใน
บางกรณีหน่วยตัวอย่างและหน่วยแจงนับมีความหมายทีแ่ ตกต่างกัน เช่น การส�ำรวจผลผลิตข้าวของ
4
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ครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2559 โดยก�ำหนดให้ครัวเรือนเกษตรกรเป็นหน่วย
ตัวอย่าง โดยทีค่ รัวเรือนไม่สามารถให้ขอ้ มูลได้ ดังนัน้ จ�ำเป็นต้องถามบุคคลในครัวเรือน  เช่น หัวหน้า
ครัวเรือนแต่ละครัวเรือน ดังนั้นหัวหน้าครัวเรือนเป็นหน่วยแจงนับ
7) กรอบตัวอย่าง (sampling frame) หมายถึง บัญชีรายชือ่ ของหน่วยตัวอย่างทีป่ ระกอบ
ด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับต�ำแหน่งที่อยู่ของหน่วยตัวอย่างเหล่านั้น
8) แผนแบบการเลือกตัวอย่าง (sample design) หมายถึง วิธีการเลือกหน่วยตัวอย่าง
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรที่สนใจศึกษา
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9) สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) หมายถึง การใช้ระเบียบวิธีการทางสถิติ
เพื่อจัดท�ำข้อสรุปคุณลักษณะของสิ่งที่สนใจศึกษา โดยไม่อาศัยวิธีการอนุมานไปสู่ประชากร เช่น
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจายของข้อมูล เป็นต้น
10) สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) หมายถึง การใช้ระเบียบวิธีการทางสถิติ
เพือ่ จัดท�ำข้อสรุปของตัวอย่างทีส่ มุ่ มาศึกษาเพือ่ อนุมานไปสูป่ ระชากรโดยการประเมินความน่าเชือ่ ถือ
ของวิธีการของสถิติดังกล่าวนั้นๆ

ตัวอย่างที่ 1.1  นักวิจัยสิ่งแวดล้อมท่านหนึ่งได้รับข้อร้องเรียนจากชาวบ้านเกี่ยวกับโรงงานผลิตสาร
ก�ำจัดศัตรูพืชแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น�้ำได้ลักลอบปล่อยน�้ำเสียลงสู่แม่น�้ำ  ท�ำให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัย
อยู่ในแม่น�้ำตายเป็นจ�ำนวนมากและแม่น�้ำเน่าเสียไม่สามารถอุปโภคได้ นักวิจัยท่านนี้จึงได้สุ่มตรวจ  
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของโรงงานแห่งนี้ปริมาณ 500 มิลลิลิตร เพื่อตรวจวัดค่า pH, SS, BOD, FOG
และ TDS จากน�้ำเสียที่ปล่อยจากโรงงานแห่งนี้มาจ�ำนวน 30 วัน เพื่อตรวจสอบค่าวัดเหล่านั้นจะ
เกินกว่าที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษก�ำหนดหรือไม่ ดังนี้
•
•

•
•
•

ค่าวัด
pH คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง
BOD (Biochemical Oxygen Demand) คือ
ปริมาณของออกซิเจนทีแ่ บคทีเรียใช้ยอ่ ยสลาย
สารอินทรียใ์ น 5 วัน ที่ 20 องศาเซลเซียส
SS (Suspended Solids) คือค่าสารแขวนลอย
FOG  (Fat, Oil and Grease) คือ ค่าน�้ำมัน
และไขมัน
TDS (Total Dissolved Solids) คือ ของแข็ง
ที่ละลายได้ทั้งหมด

ค่ามาตรฐาน
• อยู่ระหว่าง 5.5 – 9 pH meter
• ไม่ เ กิ น 20 มก/ล หรื อ ขึ้ น อยู ่ กั บ ประเภท
อุตสาหกรรมแต่ไม่เกิน 60
• ไม่เกิน 50 มก/ล
• ไม่เกิน 5 มก/ล หรือไม่เกิน 15 มก/ล  
• ไม่เกิน 3,000 มก/ล หรือไม่เกิน 5,000 มก/ล  

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร (มก/ล)
5
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ประชากรที่สนใจศึกษา คือ น�้ำเสียที่ปล่อยจากโรงงานแหล่งนี้ทั้งหมด
ตัวอย่าง คือ ปริมาณน�ำ้ เสียทีป่ ล่อยจากโรงงานแหล่งนีท้ สี่ มุ่ มาตรวจในแต่ละวันปริมาณ 500 มิลลิลติ ร
จ�ำนวน 30 วัน
หน่วยตัวอย่าง คือ น�้ำเสียที่ปล่อยจากโรงงานแหล่งนี้ในแต่ละวัน
หน่วยแจงนับ คือ เนื่องจากปริมาณน�้ำเสียที่ปล่อยจากโรงงานแหล่งนี้สามารถวัดค่าต่าง ๆ ได้ดังนั้น
หน่วยแจงนับจะเหมือนกับหน่วยตัวอย่าง
พารามิเตอร์ คือ ค่าเฉลี่ย ( ) และความแปรปรวนของประชากร (σ2) ของค่าวัด pH, SS, BOD,
FOG และ TDS หากสมมุติให้ปริมาณน�้ำเสียที่ปล่อยออกมาจากโรงงานแห่งนี้ทั้งหมดมีการ
แจกแจงปรกติ
ค่าสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ( ) และความแปรปรวนของตัวอย่าง ( ) ของค่าวัด pH, SS, BOD, FOG
และ TDS ในปริมาณน�ำ้ เสียทีป่ ล่อยออกมาจากโรงงานทีส่ มุ่ มาตรวจสอบ ในแต่ละวันปริมาณ
500 มิลลิลิตร จ�ำนวน 30 วัน

จากตัวอย่างที่ 1.1 จะเห็นได้ว่าการใช้ตัวอย่างสุ่มเพียงบางส่วนมาศึกษาเพื่อกลับไปอ้างอิง
ถึงประชากรทั้งหมดนั้นซึ่งอาจมีความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังใน
การสรุปผล ในการทดลองหลายๆ สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ ก็จะท�ำการศึกษาในลักษณะนี้เช่นกัน
แต่จะมีการควบคุมปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมในการทดลองตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งการ
อนุมานในลักษณะนี้เรียกว่าการอนุมานอุปนัย (inductive inference)

การอนุมานอุปนัยเป็นกระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการสรุปผลการศึกษาอย่างยิ่ง เพราะ
ในความเป็นจริงแล้ว การอนุมานอุปนัยอาศัยตรรกะทีม่ คี วามไม่แน่นอนช่วยในการอนุมาน ซึง่ ความ
ไม่แน่นอนนัน้ สามารถทีจ่ ะวัดระดับของความไม่แน่นอนได้ หากการทดลองได้รบั การด�ำเนินการตาม
หลักการทีถ่ กู ต้อง ส�ำหรับบทบาทหนึง่ ของสถิตทิ มี่ ผี ลต่อเทคนิคการท�ำข้อสรุปแบบอุปนัยนัน้ คือการ
วัดระดับของความไม่แน่นอนของการวินจิ ฉัยดังกล่าวด้วยความน่าจะเป็น (probability) ดังนัน้ ความ
ไม่แน่นอนจะถูกวัดออกมาในแง่ของความน่าจะเป็น นั่นเป็นเหตุผลที่ส�ำคัญที่ควรมีการศึกษาทฤษฎี
ของความน่าจะเป็นเพื่อประยุกต์ใช้ในทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติต่อไป
ส�ำหรั บ การอนุ ม านอี ก แบบหนึ่ ง ที่ นิ ย มใช้ ใ นการพิ สู จ น์ ท ฤษฎี บ ทความเป็ น จริ ง ทาง
คณิตศาสตร์นั่นคือ การอนุมานนิรนัย (deductive inference) โดยที่การอนุมานนิรนัยจะอาศัย
เหตุปัจจัยของความเป็นจริงเพื่อเป็นข้อสรุปผลจากเหตุที่ได้  
ตัวอย่างที่ 1.2 พิจารณาข้อความจริง 2 ประการดังนี้
1) หลักฐานหลัก : มุมภายในหนึ่งมุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปเท่ากับ 90 องศา
2) หลักฐานรอง : สามเหลี่ยม B เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถ้ายอมรับหลักฐานทั้งสองอย่างนี้ แล้ว
จะถูกบังคับให้สรุปว่า
3) ข้อสรุป : หนึ่งในมุมของรูปสามเหลี่ยม B เท่ากับ 90 องศา
6
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จากตัวอย่างที่ 1.2 จะเห็นได้ว่าเป็นการอนุมานนิรนัยที่ข้อสรุปความจริง 3) จะเกิดจากข้อ
เท็จจริงทีเ่ รายอมรับหลักฐานจาก 1) และ 2) นัน่ คือ การอนุมานนิรนัยเป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างมากส�ำหรับ
การแสวงหาองค์ความรูใ้ หม่ในด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาคณิตศาสตร์การใช้การอนุมานนิรนัย
ที่จะช่วยในการพิสูจน์ทฤษฎีบทต่างๆ ในขณะที่การอนุมานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์จะใช้การ
อนุมานอุปนัยเพื่อการค้นหาความรู้ใหม่

ตวั
อย
า่ ง

ตัวอย่างที่ 1.3 สมมุติว่าร้านขายเมล็ดพันธุ์เบญจมาศได้มีการเก็บเมล็ดพันธุ์เบญจมาศ 2
ชนิด คือ ชนิดสีขาวและสีเหลือง เพือ่ จ�ำหน่ายให้เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งเบญจมาศได้เกิดอุบตั เิ หตุท�ำให้เมล็ด
เบญจมาศทัง้ สองสายพันธุผ์ สมกัน ซึง่ เมล็ดเบญจมาศของสองสายพันธุร์ วมกันเป็น 5 ล้านเมล็ด โดยที่
เมล็ดเบญจมาศของสองสายพันธุม์ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน ซึง่ การจะจ�ำแนกว่าเป็นสายพันธุใ์ ดได้นนั้ จะ
ต้องมีการทดลองปลูกเมล็ดเบญจมาศจนกว่าจะออกดอกจึงจะสามารถจ�ำแนกสายพันธุไ์ ด้ จากข้อมูล
ดังกล่าวหากมีเกษตรกรมาขอซื้อเมล็ดเบญจมาศไปปลูกจากเจ้าของร้านและถามโอกาสที่จะได้
เมล็ดเบญจมาศชนิดสีขาวจากเมล็ดทั้งหมด 5 ล้านเมล็ด?
จากเหตุการณ์นี้จะเห็นได้ว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะท�ำการทดลองปลูกเมล็ด
เบญจมาศทั้งหมด 5 ล้านเมล็ดและรอจนกว่าจะออกดอกเพื่อจ�ำแนกชนิดซึ่งอาจใช้ระยะเวลานาน
ดังนัน้ แนวทางหนึง่ ทีจ่ ะได้ค�ำตอบคร่าวๆ อาจมีการสุม่ เมล็ดพันธุเ์ บญจมาศไปปลูกเพียงบางส่วนแล้ว
สรุปผลว่าเป็นเบญจมาศชนิดสีขาวอยู่ร้อยละเท่าไร ซึ่งกระบวนการอนุมานนี้เรียกว่าการอนุมาน
อุปนัย นั่นคือ ค�ำตอบที่ได้จะเป็นค�ำตอบที่ไม่ได้แน่ชัดว่าเป็นเบญจมาศชนิดสีขาวจริงๆ แต่เป็นเพียง
การประมาณค่าภายใต้สถานการณ์ที่ทดลองเท่านั้น ซึ่งมีหลากหลายปัจจัยที่จะส่งผลต่อการสรุปผล
เช่น ตัวอย่างสุม่ ทีศ่ กึ ษามีขนาดทีเ่ หมาะสมและเป็นตัวแทนทีด่ ขี องประชากรทีส่ นใจศึกษาหรือไม่ แต่
การอนุมานอุปนัยก็มีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นต้น

ดังนั้น ปัญหาในการอนุมานอุปนัยได้ถูกพัฒนาเข้ามาสู่กระบวนการอนุมานเชิงสถิติ โดย
เริ่มต้นจากการตั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาจากประชากรเป้าหมายที่สนใจศึกษาที่แท้จริง ซึ่งอาจ
ท�ำการศึกษาจากบางส่วนเกี่ยวกับประชากรเป้าหมาย หรือที่เรียกว่า ตัวอย่างสุ่ม เพราะบางครั้งมี
ข้อก�ำหนดด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ไม่สามารถศึกษาเต็มประชากรเป้าหมายได้และบน
พื้นฐานของการตรวจสอบบางอย่างอาจมีข้อจ�ำกัดด้านตัวแปรที่สนใจศึกษา เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับ
ประชากรเป้าหมายทั้งหมดได้ ซึ่งในบทนี้จะได้ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นในการ
อนุมานเชิงสถิติ แนวความคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็นและสมบัติที่ส�ำคัญต่อการอนุมานเชิงสถิติ
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1.2 การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นในการอนุมาน

เชิงสถิติ

(Applications of Probability in Statistical Inference)

ตวั
อย
า่ ง

ความน่าจะเป็น (probability) คือ ตัวเลขที่วัดโอกาสการเกิดของเหตุการณ์ ว่ามีโอกาส
เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด นั่นคือ ถ้าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์มีค่าเท่ากับ 0 หมายความว่า
เหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้น หรือความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.5 หมายความว่าเหตุการณ์นั้นมีโอกาสเกิดขึ้น
50% หรือความน่าจะเป็นเท่ากับ 1 หมายความว่าเหตุการณ์นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ตาม
ล�ำดับ โดยที่ความน่าจะเป็นที่ค�ำนวณได้มาจากเหตุการณ์หรือการทดลองที่ไม่สามารถท�ำนายหรือ
บอกได้ลว่ งหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดอย่างแน่ชดั เรียกว่า การทดลองสุม่ (random experiment)
ดังนั้น ความน่าจะเป็นคือฟังก์ชันค่าจริงจากการเปลี่ยนเซตของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการ
ทดลองสุ่มสู่จ�ำนวนจริงที่มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ภายใต้สัจพจน์บางอย่าง

ปริภูมิตัวอย่าง (sample space) คือ เซต หรือกลุ่มของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจาก
การทดลองสุ่ม แทนด้วย S หรือ Ω

เหตุการณ์ (event) คือ สมาชิกหรือกลุม่ ของสมาชิกทีส่ นใจซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในปริภมู ติ วั อย่าง  

ส�ำหรับการค�ำนวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์สามารถจ�ำแนกได้เป็น 3 แนวทาง ดังภาพ
1.2 ได้แก่ 1) ความน่าจะเป็นเชิงคลาสสิก (classical probability) 2) ความน่าจะเป็นเชิงประจักษ์
(empirical probability) และ 3) ความน่าจะเป็นเชิงจิตวิสยั (subjective probability) โดยทีค่ วาม
น่าจะเป็นพื้นฐานของเหตุการณ์ใดๆ จะอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขที่ส�ำคัญ ดังนี้

1) ความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์ของการทดลองสุ่มจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 เช่น
ถ้าให้ Ei แทนผลลัพธ์ในเหตุการณ์ที่ i ของการทดลองสุ่ม และ P(E ) แทนความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ Ei สามารถเขียนได้ดังนี้
i

0 ≤ P(Ei) ≤ 1, ส�ำหรับทุกๆ เหตุการณ์ i, i = 1, 2, 3 ... , n

2) ผลรวมของความน่าจะเป็นส�ำหรับทุกผลลัพธ์ในเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการ
ทดลองสุ่มเท่ากับ 1; P(E1) + P(E2) + ... + P(Em) = 1
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ชนิดของความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็นเชิงคลาสสิก
(ความน่าจะเป็นก่อน)
ขึ้นอยู่กับค�ำจ�ำกัดความ

ความน่าจะเป็นเชิงประจักษ์
(ความถี่สัมพัทธ์)
บนพืน้ ฐานของข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ จริง

ความน่าจะเป็นเชิงจิตวิสัย
ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณ

ภาพที่ 1.2 ชนิดของความน่าจะเป็น

ตวั
อย
า่ ง

1) ความน่าจะเป็นเชิงคลาสสิก (classical probability) หรือบางทีเรียกว่าความน่าจะ
เป็นก่อน (prior probability) คือ ความน่าจะเป็นที่เกิดจากการทดลองสุ่มโดยที่โอกาสในการเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ จะขึ้นอยู่กับการทดลอง ดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจใดๆ จะเทียบ
กับผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ เช่น

ตัวอย่างที่ 1.4 กล่องใบหนึง่ บรรจุลกู บอล 8 ลูก เป็นสีแดง 3 ลูก และสีด�ำ 5 ลูก จงหาความน่าจะเป็น
1) สุ่มหยิบลูกบอล 1 ลูก และได้สีแดง
2) สุ่มหยิบลูกบอล 4 ลูกพร้อมกันและได้สีแดง 2 ลูก
แนวทางอธิบาย  

1) จงหาความน่าจะเป็นสุ่มหยิบลูกบอล 1 ลูก และได้สีแดง
ก�ำหนดให้
แทนจ�ำนวนผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด นั่นคือ ลูกบอลมี 8 ลูกสุ่มมา 1 ลูก จะได้
= 8 และ A แทนจ�ำนวนผลลัพธ์ที่ได้สีแดง นั่นคือ n(A) = 3

     ดังนั้น  

2) จงหาความน่าจะเป็นสุ่มหยิบลูกบอล 4 ลูกพร้อม และได้สีแดง 2 ลูก
ก�ำหนดให้
แทนจ�ำนวนผลลัพธ์ทเี่ ป็นไปได้ทงั้ หมดในการสุม่ บอล 4 ลูกพร้อมกันจากบอล 8 ลูก
นั่นคือ n(Ω) = (8×7×6×5)/( 4×3×2×1) = 70 และ A แทนจ�ำนวนผลลัพธ์ที่ได้สีแดง 2 ลูก
นั่นคือ n(A) = [(3×2×1)/2] [(5×4)/2] = 30
     ดังนั้น
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2) ความน่าจะเป็นเชิงประจักษ์ (empirical probability) หรือ ความถี่สัมพัทธ์ คือ
ความน่าจะเป็นที่ใช้ในการประเมินจากการสังเกตจ�ำนวนมาก ดังนั้นความน่าจะเป็นเชิงประจักษ์
เป็นการหาความถี่สัมพัทธ์ของแต่ละเหตุการณ์ในการสังเกตนั้นๆ สามารถค�ำนวณได้ ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1.5 ร้านสะดวกซือ้ แห่งหนึง่ ต้องการส�ำรวจจ�ำนวนลูกค้าทีเ่ ข้ามาซือ้ ของทีร่ า้ นในแต่ละวัน
ในช่วงระยะเวลา 4 สัปดาห์ บันทึกข้อมูลได้ดังนี้
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร
102
45
50

พุธ
60

พฤหัสบดี ศุกร์
68
250

เสาร์
108

รวม
683
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วัน
จ�ำนวนลูกค้า
(คน)

จงหาความน่าจะเป็นที่จะมีลูกค้ามาซื้อของที่ร้านในวันศุกร์

แนวทางอธิบาย ก�ำหนดให้ A แทนจ�ำนวนลูกค้าที่เข้ามาซื้อของที่ร้านในวันศุกร์                          

3) ความน่าจะเป็นเชิงจิตวิสัย (subjective probability) เป็นการหาความน่าจะเป็น
โดยอาศัยการตัดสินใจของตัวบุคคลหรือกลุม่ บุคคลในการหาโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ของเหตุการณ์ทสี่ นใจ
ศึกษา ซึ่งถูกประเมินโดยความรู้ ประสบการณ์และสัญชาตญาณ ซึ่งไม่มีกฎในการค�ำนวณความน่า
จะเป็นของเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ร้านค้าปลีกระบุว่าถ้าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเช่นนี้โอกาสที่จะ
ขายสินค้าบางอย่างหมดภายใน 2 วันนี้เป็น 90% หรือนายกค้าทองค�ำแห่งประเทศไทยคาดการณ์
ว่าถ้าสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นเช่นนี้จะท�ำให้ราคาทองค�ำปรับลงร้อยละ 15 เป็นต้น การอนุมาน
เชิงได้

การอนุมานเชิงสถิติจะประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นเชิงคลาสสิกกับการทดลองสุ่มใด ๆ และ
อาศัยแนวคิดของความน่าจะเป็นเชิงจิตวิสัยมาประยุกต์ใช้ในการอนุมานแบบเบส์ที่จะต้องอาศัย
สารสนเทศที่ส�ำคัญจากสิ่งที่สนใจศึกษามาช่วยในการอนุมานให้มีความแม่นย�ำมากยิ่งขึ้น ส่วน
ความน่าจะเป็นเชิงประจักษ์ ส�ำหรับการวิจัยเชิงส�ำรวจด้วยตัวอย่าง ซึ่งการหาความน่าจะเป็นจะมี
หลากหลายวิธีมาช่วยในการหาความน่าจะเป็น ตัวอย่างเช่นการประยุกต์ใช้เทคนิคการนับเพื่อ
ความสะดวกในการหาจ�ำนวนปริภูมิตัวอย่างและจ�ำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่สนใจ ดังนี้
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ความน่าจะเป็นและสถิติ

1. กฎของการคูณ (law of multiplication) ถ้าเหตุการณ์หนึ่ง สามารถแยกเป็น n1, n2
, ... , nk เหตุการณ์ยอ
่ ย ดังนัน้ จ�ำนวนวิธที งั้ หมดเท่ากับ n1×n2×n3× ... × nk เช่น การโยนเหรียญเที่ยง
ตรง 1 เหรียญ จ�ำนวน 2 ครั้ง  สามารถหาจ�ำนวนปริภูมิตัวอย่าง ได้ดังนี  ้
การโยนเหรียญครั้งที่ 1 ผลลัพธ์ที่จะเกิดได้ 2 อย่าง คือ {H, T}
การโยนเหรียญครั้งที่ 2 ผลลัพธ์ที่จะเกิดได้ 2 อย่าง คือ {H, T}
ดังนั้น จ�ำนวนปริภูมิตัวอย่างเท่ากับ 2 × 2 = 4

ตวั
อย
า่ ง

2. การเรียงสับเปลีย่ น (permutation) คือ วิธกี ารเรียงสับเปลีย่ นสิง่ ของทีก่ �ำหนดให้เป็น
ล�ำดับโดยน�ำมาจัดเรียงทัง้ หมด หรือเพียงบางส่วนก็ได้ นัน่ คือ ถ้ามีสงิ่ ของ n ทีแ่ ตกต่างกัน น�ำมาเรียง
สับเปลี่ยน r สิ่ง สามารถพิจารณาได้ด้วยเทคนิคการจัดล�ำดับ ดังนี้
ต�ำแหน่งที่ 1
เลือกสิ่งของมาวางเรียงได้   n
สิ่ง
ต�ำแหน่งที่ 2
เลือกสิ่งของมาวางเรียงได้   n −1 สิ่ง
ต�ำแหน่งที่ 3
เลือกสิ่งของมาวางเรียงได้   n −2 สิ่ง
ต�ำแหน่งที่ r เลือกสิ่งของมาวางเรียงได้ n−(r −1) = n−r+1 สิ่ง

ดังนั้น จ�ำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมด

= n(n−1)(n−2)…(n−r +1)

n แฟกทอเรียล (factorial) แทนด้วย n!
n! = n(n−1)(n−2) … 3×2×1
0! = 1, 1! = 1

= n(n−1)(n−2)…( n−r +1)

=

นั่นคือ จ�ำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยน =

ตัวอย่างที่ 1.5 ในการเลือกตัวแทนของนักศึกษาห้องหนึ่งจากนักศึกษาทั้งหมด 5 คน จงหาจ�ำนวน
วิธีที่จะเลือกได้ทั้งหมด ในการเลือกต�ำแหน่งหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง
แนวทางอธิบาย จากผู้สมัครทั้งหมด 5 คน จะได้ n = 5
น�ำมาจัดล�ำดับ คือ ต�ำแหน่งหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง จะได้ r = 2
จ�ำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยน

  วิธี

		

นัน่ คือ จ�ำนวนวิธที งั้ หมดทีจ่ ะเลือกตัวแทนของนักศึกษาแต่ละคนอยูใ่ นต�ำแหน่งหัวหน้าห้อง
และรองหัวหน้าห้องเท่ากับ 20 วิธี จากนักศึกษาทั้งหมด 5 คน
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