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 การประกันชีวิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากว่าการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่ 
กับปัจจัยหลายประการ อีกทั้งความไม่แน่นอนของความปลอดภัยของชีวิตก็ไม่สามารถ
คาดคะเนได้ หลายคนที่ประสบเหตุทำให้ต้องมีสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไป ซึ่งทำให้สภาพ
จิตใจย่ำแย่ตามไปด้วย หรือเลวร้ายยิ่งกว่านั้นถึงขั้นเกิดการสูญเสียชีวิตขึ้น การทำประกัน
ชีวิตนั้นอย่างน้อยก็จะช่วยให้ผู้ที่ซื้อประกัน (หรือเรียกว่า ผู้เอาประกัน) มีหลักประกันว่า  
ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่บุคคลนั้นไม่สามารถประกอบอาชีพได้เช่นเดิม ผู้รับประกัน (หรือบริษัท
ที่ผู้เอาประกันได้ทำข้อตกลงซื้อบริการ) จะมีค่าชดเชย สินไหมทดแทน หรือผลประโยชน์ที่
ระบุในสัญญา 

 บริษัทประกันในประเทศไทย ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในปี 2562 พบว่า มีจำนวนทั้งหมด  
23 บริษัท ซ่ึงปัจจุบันแบ่งออกเป็นการประกันชีวิตแบบทั่วไป และการประกันชีวิต  
แบบพิเศษ โดยการประกันชีวิตแบบทั่วไปมี 4 แบบ ได้แก่ 
  1. การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance) 
  ซึ่งเป็นประกันชนิดที่บริษัทจะจ่ายเงินให้กับผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกัน
เสียชีวิตในระยะเวลาของการเอาประกัน 
  2. การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) 
  การประกันชีวิตแบบนี้ เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตเมื่อใด บริษัทจะจ่ายจำนวน
เงินเอาประกันให้กับผู้รับผลประโยชน์  
  3. แบบสะสมทรัพย์ (Endowment / Saving Insurance) 
  ในแบบสะสมทรัพย์ บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันให้แก่ผู้ซื้อประกันเมื่อมีชีวิต
อยู่ครบกำหนดตามสัญญา หรือจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ถ้าผู้เอาประกันเสียชีวิต  
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 การนับมีเทคนิคหลายแบบหลายวิธี แล้วแต่แต่ละคนจะมีแนวทางในการคิด 
เนื ้อหาในส่วนนี ้จะแนะนำแนววิธ ีการนับเบื ้องต้นตามหลักคณิตศาสตร์และสถิติ 
ตัวอย่างเช่น การนับจำนวนครั้งของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการโยนเหรียญ 5 ครั้ง 
หรือการนับผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดจากการโยนลูกเต๋า 1 ลูก และโยนเหรียญ 1 เหรียญ  
ซึ่งโยนเป็นจำนวน 2 ครั้ง เป็นต้น 
 วิธีการเรียงสับเปลี่ยนก็เป็นอีกวิธีที่น่าสนใจ สมมติว่าต้องการจัดการที่นั่งใน  
ห้องประชุมแห่งหนึ่ง โดยต้องการให้คนที่มาจากจังหวัดเดียวกันนั่งแยกกันอย่างน้อย  
2 เก้าอ้ี และคนที่นั่งติดกันต้องเป็นเพศตรงข้ามเท่านั้น ปัญหาคือ มีกี่วิธีในการจัดเรียง  
แบบนี้ ซึ่งเป็นการนับอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง 
 
การนับเบ้ืองต้น (Basic Counting) 

 ในการนับเบื้องต้นนั้น สำหรับปัญหาไม่ซับซ้อนสามารถสร้างแผนภูมิต้นไม้  
เพ่ือหาคำตอบได้ เช่น การสร้างจำนวน 2 หลักท่ีมีจากตัวเลขโดด 3 ตัว ดังนี้ 

 

ตัวอย่าง 2.1 

จงหาตัวเลข 2 หลักท่ีเป็นไปได้ทั้งหมดท่ีถูกสร้างโดยเลขโดด 1 2 และ 3 
วิธีทำ 
 จากตัวอย่างนี้ จะใช้แผนภูมิรูปต้นไม้เพ่ือแก้ปัญหา ดังนี้ 
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 ในปัจจุบันธุรกิจประกันภัยนั้น เป็นธุรกิจที ่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
เป็นอย่างมาก การประกันภัยในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ โดยเป็นธุรกิจที่ไม่เคยหยุดนิ่ง  
มีการพัฒนาตลอดเวลา โดยความหมายของการประกันภัยนั ้น มีผู ้ให้ความหมายไว้
หลากหลาย เช่น บางคนกล่าวว่า “การประกันภัย เป็นเครื่องมือของสังคมที่ช่วยบรรเทา
ทุกข์ และทำให้เกิดความมั่นคงในสังคม โดยการร่วมชดใช้ค่าเสียหายซึ่งกันและกันจากที่
คาดไว้ล่วงหน้า” 
 การประกันภ ัยมีศาสตร ์ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องมากมาย ทั ้งศาสตร ์การพยากรณ์  
การวิเคราะห์ตัวเลข การเงิน และคณิตศาสตร์ ซึ ่งส่วนหลังนี ้เป็นแขนงสาขาทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญต่อธุรกิจประกันภัยอย่างมาก ดังนั้นการเรียนรู้ทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีความเกี ่ยวข้องกับการประกันภัย จึงเป็นสิ่งที ่หลีกเลี่ยงไม่ได้  
เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้ทันสมัยตลอดเวลา ทฤษฎีเบื้องต้นที่สำคัญใน 
การคำนวณค่าต่าง ๆ ในหมวดการเงินการประกันภัย และศาสตร์อื ่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องมี
มากมาย ซึ่งฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่มีส่วนเข้าไปในเกือบทุกศาสตร์  ก็คือ ฟังก์ชันสะสม 
(สุปริยศิลป์, 2521) 
 
ฟงัก์ชันสะสม (Accumulation Function) 

 รูปแบบธุรกรรมทางการเงินที่เห็นกันทั่วไปก็คือ การคำนวณจำนวนเงินที่ได้รับ
จากการลงทุนเมื่อเวลาผ่านไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยที่เงินตั้งต้นจากการลงทุนเรา
เรียกว่า เงินต้น (principal) และจำนวนเงินที่มีการเติบโตจากการลงทุน ซึ่งเรียกว่าเป็น
เงินรวมหรือเงินสะสม (accumulated value) กระบวนการนี ้สามารถอธิบายได้โดย 
การใช้ฟังก์ชันคณิตศาสตร์ ซึ ่งมีชื ่อว่า ฟังก์ชันเงินรวม (amount function) สำหรับ 
การลงทุนโดยกำหนดจำนวนเวลาของการลงทุนที่จำกัดนั้น สามารถหาเงินรวม ณ เวลา  
t  ใด ๆ ได้โดยใช้ฟังก์ชันเงินรวมที่กำหนดโดย ( )A t  เมื่อ t  คือเวลาที่กำลังพิจารณา  
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นิยาม 4.1

 
 

 เนื้อหาในบทนี้จะเริ่มต้นด้วยการหาสมการของค่า ซึ่งปัญหาการลงทุนทั่วไปจะ
ประกอบไปด้วยสี ่ส่วนสำคัญ คือ เงินลงทุนตั้งต้น เงินรวมหลังสิ ้นช่วงของการลงทุน 
ช่วงเวลาของการลงทุน และอัตราดอกเบี้ย (Pitacco & Olivieri, 2015) 
 
สมการของค่า (Equation of Value) 

 เนื้อหาในส่วนนี้จะนำเสนอตัวอย่างต่าง ๆ ซึ่งคล้ายกับตัวอย่างในบทที่ 3 และ
จะหาวิธีการสร้างสมการของค่า ซ่ึงมีนิยามดังนี้ 
 

 นิยาม 4.1 
 การทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ สามารถที่จะเขียนอยู่ในรูปของสมการได้  
ซึ่งสมการจะประกอบไปด้วยอัตราดอกเบี้ยและจำนวนเงินที่ได้รับและจ่ายออก 
(inflow and outflow) สมการนี้เรียกว่า สมการของค่า 

 
 ในการที ่จะสร้างสมการของค่า จำเป็นจะต้องมีวันอ้างอิงที ่จะประเมินค่า 
(valuation date) ซึ่งวันที่สมการของค่าจะสมดุลกับ 
 (1) ผลรวมของเงินสะสมของการชำระเงินที่จ่ายแล้ว และค่าปัจจุบันของเงินที่
ต้องชำระแต่ยังไม่ได้จ่าย 
 (2) ผลรวมของเงินสะสมของการได้รับเงินที่จ่ายแล้ว และค่าปัจจุบันของเงินที่
ต้องชำระแต่ยังไม่ได้รับ 

 
ตัวอย่าง 4.1 
 ในวันที่ 7, 14, 21 และ 28 ของเดือนกุมภาพันธ์ ใบเฟินกู้เงินสดจากธนาคาร
แห่งหนึ่งเป็นเงิน 1,000 บาท ในแต่ละครั้งด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงรายสัปดาห์ 8%  
เธอต้องการจ่ายเงินกู้คืนโดยแบ่งเป็น 4 งวด คือ ในวันที่ 7, 14, 21 และ 28 มีนาคม  
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(inflow and outflow) สมการนี้เรียกว่า สมการของค่า 

 
 ในการที ่จะสร้างสมการของค่า จำเป็นจะต้องมีวันอ้างอิงที ่จะประเมินค่า 
(valuation date) ซึ่งวันที่สมการของค่าจะสมดุลกับ 
 (1) ผลรวมของเงินสะสมของการชำระเงินที่จ่ายแล้ว และค่าปัจจุบันของเงินที่
ต้องชำระแต่ยังไม่ได้จ่าย 
 (2) ผลรวมของเงินสะสมของการได้รับเงินที่จ่ายแล้ว และค่าปัจจุบันของเงินที่
ต้องชำระแต่ยังไม่ได้รับ 

 
ตัวอย่าง 4.1 
 ในวันที่ 7, 14, 21 และ 28 ของเดือนกุมภาพันธ์ ใบเฟินกู้เงินสดจากธนาคาร
แห่งหนึ่งเป็นเงิน 1,000 บาท ในแต่ละครั้งด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงรายสัปดาห์ 8%  
เธอต้องการจ่ายเงินกู้คืนโดยแบ่งเป็น 4 งวด คือ ในวันที่ 7, 14, 21 และ 28 มีนาคม  

ตัวิอย่าง 4.1
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ทฤษฎี่บท 5.1

 
 

 ในการผ่อนชำระเงินกู้หรือชำระค่าสินค้า เงินที่ต้องจ่ายในแต่ละครั้งนั้น เรียกว่า 
ค่ารายปี ค่างวด หรือค่างวดต่อปี (annuity) โดยที่ค่ารายปีสามารถมีค่าเท่ากัน หรือ
แล้วแต่ข้อตกลงระหว่างผู้จ่ายค่ารายปีและผู้ขอรับบริการ ก่อนที่จะพูดถึงวิธีการคำนวณ
ค่างวดในรูปแบบต่าง ๆ เนื้อหาส่วนแรกจะนำเสนอทฤษฎีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญ
เป็นอันดับแรก (Pitacco & Olivieri, 2015) 
 

ล าดับเลขคณิตและเรขาคณิต (Arithmetic and geometric sequences) 
 ก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องการคิดค่างวด ผู้สนใจควรศึกษาเกี่ยวกับลำดับเลขคณิต
และเรขาคณิตเบื้องต้นก่อน ซ่ึงลำดับเลขคณิต คือ ลำดับที่อยู่ในรูป 1 2, ,X X  โดยที่ค่า
แตกต่างระหว่างเทอมติดกันเป็นค่าคงตัว ตัวอย่างเช่น ลำดับ 4, 7, 10, 13, ... เป็นลำดับ
เลขคณิตซึ่งมีค่าคงตัวระหว่างเทอมเป็น 3 ส่วนลำดับ 5, 1, -3, -7 คือลำดับเลขคณิตโดย 
มีค่าคงตัวระหว่างเทอมเป็น -4 ดังนั้นสำหรับลำดับเลขคณิตใด ๆ สามารถเขียนได้เป็น 
 

 
 
 

 ทฤษฎีบท 5.1 
 พิจารณาลำดับเลขคณิตโดยมี a  เป็นเทอมแรก และค่าระหว่างเทอม d   
  (a) เทอมที่ n  ของลำดับนี้คือ ( 1)a n d+ −  

  (b) ผลรวม n  เทอมแรกของลำดับนี้คือ  [2 ( 1) ]
2
n a n d+ −  

 
 พิสูจน์ 
  (a) อยู่ในแบบฝึกหัดท้ายบท 
  (b) ให้ nS  เป็นผลรวมของ n  เทอมแรก โดยใช้ผลจากส่วน (a) ได้ว่า 
 

, , 2 , 3 ,a a d a d a d+ + +
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 ในอุตสาหกรรมประกันภัยนั้น การคิดอัตราเบี ้ยประกันสำหรับกรมธรรม์ที่
แตกต่างกันนั้นมีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากว่าถ้าเกิดความผิดพลาดจาก
การคำนวณนั้น อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัทได้ เช่น ถ้าเบี้ยประกันเรียก
เก็บแพงเกินไปเมื ่อเท ียบกับผลประโยชน์ที ่ เข ียนไว ้ในสัญญา  หรือที ่ เร ียกกันว่า 
“กรมธรรม์” ที ่ล ูกค้าจะได้ร ับ และเมื ่อเทียบกับบริษัทอื ่นที ่นำเสนอผลประโยชน์  
ใกล้เคียงกัน แต่บริษัทนั้นเสนอเบี้ยเรียกเก็บที่ถูกกว่า บริษัทอาจทำให้เสียลูกค้าไปได้ 
ในทางกลับกัน ถ้าบริษัทเรียกเก็บเบี้ยประกันที่ถูกเกินไป อาจทำให้บริษัทมีภาวะกำไรน้อย
หรือขาดทุน และทำให้โอกาสการเติบโตของบริษัทเป็นไปได้ช้า  หรือจนกระทั่งต้อง 
ปิดกิจการ ในการคำนวณเบี ้ยประกันนั ้นมีป ัจจัยหลายอย่างที ่ควรจะต้องเอามา
ประกอบการพิจารณา และปัจจัยที่นิยมกันมากที่สุดก็คือ ตารางมรณะ ซึ่งตารางมรณะนั้น 
คือ ข้อมูลของกลุ่มสำรวจที่ใช้เวลายาวนานในการบันทึกว่า ผู้ใดเสียชีวิตเมื่อใด (พันธุ์ทอง, 
2543) 
 กรมธรรม์ประกันชีวิตมีความสำคัญมาก ซึ่งการเขียนกรมธรรม์หรือข้อตกลง
ระหว่างผู้เอาประกันกับผู้รับประกันนั้นจะระบุไว้บนกรมธรรม์นี้ ซึ่งเป็นเหมือนพันธสัญญา
ที่ทั ้งสองมีความคิดเห็นตรงกัน ดังนั ้นในการคิดอัตราดอกเบี ้ยเพื ่อระบุในกรมธรรม์  
เพื่อเรียกเก็บเบี้ยประกัน และระบุผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันจะได้รับ จึงเป็นสิ่งที่ต้อง
ระมัดระวัง (Greene, 1973) 
 
ตารางมรณะ 
 ตารางมรณะ (Life Table) เป็นประวัติการเสียชีวิตของคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจำนวน
ของผู้มีชีวิตอยู่จะลดลงเรื่อย ๆ เนื่องมาจากสาเหตุการเสียชีวิต โดยประชากรกลุ่มตัวอย่าง
นี้เป็นประชากรกลุ่มปิด กล่าวคือ ไม่มีการย้ายเข้าหรือออก โดยการย้ายออกจากกลุ่มคือ
การเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว ซึ่งเดือนของการตายไม่มีผลต่อการนับปี ไม่ว่าจะเสียชีวิต
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 ในการทำประกันชีวิตที่มีค่างวดเป็นรายปีหรือรายเดือนนั้น ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์
ประกันชีวิตว่าจะระบุไว้อย่างไร ซึ่งผู้ซื้อประกันควรคิดวิเคราะห์เป็นพิเศษว่าจะตัดสินใจ
จ่ายค่างวดเป็นแบบใด ซึ่งในแต่ละแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกัน โดยส่วนมากแล้วตัวแทน
บริษัทจะตอบคำถามของลูกค้าได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเพื่อให้เหมาะสม
กับสถานะทางการเงินในปัจจุบันของผู้ซื้อ 
 
ความรู้เบ้ืองต้น (Basic Concepts) 
 ก่อนอื่นมารู้จักกับการคำนวณการจ่ายเงินเบื้องต้นซึ่งผูกพันกับการสูญเสีย ที่
อาจจะอยู่ในรูปของการเสียชีวิตหรือบกพร่องทางร่างกาย (Parmenter, 1999) 
 
ตัวอย่าง 7.1 
 ดาวิกา อายุ 38 ปี ถ้าเธอมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 65 ปี เธอจะได้รับเงิน 50,000 บาท 
 ถ้ากำหนดให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็น 0.12 จงหาค่าของเงินนี้สำหรับวันที่ทำสัญญา 
วิธีทำ 
 ความน่าจะเป็นของการอยู่รอดจนถึงอายุ 65 ของเธอ คือ 27 38p  ดังนั้นสูตรที่จะ
ใช้หาค่าของเงินนี้ ณ วันทำสัญญาของดาวิกา คือ  27

27 3850,000( )(1.12)p −

 
เพื่อที่จะได้คำตอบของตัวอย่างข้างต้นเป็นตัวเลข อาจพิจารณาสร้างตาราง

มรณะ ตัวอย่างเช่น ถ้า 38 8,327l =  และ 65 5,411l =  แล้วได้ว่า 
 

 

 

ดังนั้นได้ค่าเป็น 
1250,000(0.64981)(1.12) 1,523.60− =  

 

อย่างไรก็ตาม จากตัวอย่าง ถ้าสมมติให้ 

27 38

5,411
0.64981

8,327
p = =

ตัวิอย่าง 7.1
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 การประกันชีวิตนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับครอบครัวในทุกชนชั้น ซึ่งเป็น
หลักประกันว่า ถ้าเกิดในกรณีมีการเจ็บป่วยขึ้นมา ทางครอบครัวสามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ได้ ซึ่งการประกันชีวิตนั้นมีหลายรูปแบบ ดังนั้นผู้เอาประกันต้องศึกษา
ในข้อสัญญาอย่างรอบคอบ ซึ ่งประกันชีว ิตบางประเภทนั ้น  ผู ้เอาประกันจะไม่ได้ 
เบี้ยประกันคืนเมื่อครบสัญญา ประกันชีวิตประเภทนี้จะเป็นประเภทที่จ่ายเงินให้ เท่านั้น
เมื ่อผู ้เอาประกันเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม กรมธรรม์ประกันชีว ิตมีการเปลี ่ยนแปลง
ตลอดเวลา เพื่อให้ทันยุคทันสมัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ดังนั้น
ผู้เอาประกันควรศึกษาชนิดของประกันชีวิตให้ดีก่อนตัดสินใจเซ็นสัญญา เนื้อหาในส่วนนี้
จะเป็นการคิดเบี้ยสำหรับประกันชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยการคิดเบี้ยประกันนั้นจะแยกคิด  
ตามกรณี เช่น กรณีที่เสียชีวิตและได้รับเงินตามระบุในกรมธรรม์ หรือการประกันชีวิต  
แบบบำนาญ นั่นคือ ถ้าไม่เสียชีวิตจะได้เงินบำนาญ ซึ่งอาจจะเป็นบำนาญตลอดชีพ หรือ 
บำนาญชั่วระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยการคิดคำนวณในแต่ละกรณีนั้นอาศัย
ความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน (พันธุจินดา, 2514) 
 
แนวคิดพ้ืนฐาน (Basic Concepts) 
 เนื้อหาในบทนี้จะประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่าง ๆ (Cox & Gerber, 1997) ในบทที่แล้ว
สำหรับการประกันชีวิตโดยตรง และจะพิจารณาสำหรับการประกันชีวิตที่หลากหลาย 
ตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นการประยุกต์แนวคิดข้างต้นที่กล่าวไว้  
 
ตัวอย่าง 8.1 
 นภัสษร อายุ 38 ปี ต้องการที่จะซื้อประกันชีวิตซึ่งจ่ายประมาณ 50,000 บาท 
ปลายปีในปีที่เสียชีวิต ถ้ากำหนดให้ 0.12i =  จงหาสูตรในการคำนวณค่าปัจจุบันสำหรับ
กรมธรรม์นี้ 
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 เนื่องจากว่าการประกันภัยไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยแบบใด หลักการทางสถิติ
มีความสำคัญอย่างมากในการคำนวณค่าต่าง ๆ โดยเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการ  
ทางสถิติเบื้องต้นในเรื่องประกันภัย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเอง 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยได้ (Szabo, 2012) 
 
ค่าเฉล่ียและความแปรปรวน (Mean and Variance) 
 จากเนื้อหาในบทก่อนหน้านี้ได้แสดงถึงแนวคิดในการหาค่าความคาดหวังมาบ้าง

แล้ว ซึ่งแนวคิดนั้นได้นำไปประยุกต์เรื่องประกันภัย เช่น สูตร 1

0

t

x t x x t
t

A p q v


+

+
=

=   ซึ่งคือ

ผลรวมของเทอม โดยในแต่ละเทอมประกอบไปด้วยผลคูณของค่าปัจจุบันของกรมธรรม์

จ่าย 1 บาท ตอนสิ้นปีใด ๆ 1( )tv +  กับความน่าจะเป็นของการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในปีน้ัน  
( t x x tp q + ) ค่าความคาดหวังดังกล่าว เรียกว่า ค่าเฉลี ่ย (mean) ของตัวแปรสุ ่ม Z   
(ในกรณีนี้ 1tZ v += ) และแทนด้วย [ ]E Z  
 คุณสมบัติที่สำคัญสองประการของค่าเฉลี่ย คือ 
 

                                       (186) 
 

และ 
                                                  (187) 

 

สำหรับจำนวนจริง r ใด ๆ 
 เครื่องมือช่วยวัดการกระจายของตัวแปรสุ่ม Z  ที่นิยมใช้กันก็คือ แนวคิดของ
ความแปรปรวน (variance) ซึ่งกำหนดโดย ( )Var Z  และหาได้โดย 
 

                              (188) 
 

1 2 1 2[ ] [ ] [ ]E Z Z E Z E Z+ = +

[ ] [ ]E rZ r E Z= 

2 2( ) [ ] ( [ ])Var Z E Z E Z= −
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ภาคผนวก A 
ตาราง 1985 CSO 3% (ผู้ชาย) 

 
ตารางท่ี 1 ตารางมรณะของผู้ชาย 
ตารางท่ี 2 ตารางมรณะโดยใช้ฟังก์ชันสับเปลี่ยน 1 
ตารางท่ี 3 ตารางมรณะโดยใช้ฟังก์ชันสับเปลี่ยน 2  
ตารางท่ี 4 ตารางมรณะโดยใช้ฟังก์ชันสับเปลี่ยน 3  
ตารางท่ี 5 ตารางมรณะและค่าดอกเบี้ย  
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ตารางท่ี 1 ตารางมรณะของผู้ชาย 
 

xl  xd  xq  

0 10,000,000 70,800 0.0070800 
1 9,929,200 17,475 0.0017600 
2 9,911,725 15,066 0.0015200 
3 9,896,659 14,449 0.0014600 
4 9,882,210 13,835 0.0014000 
5 9,868,375 13,322 0.0013500 
6 9,855,053 12,812 0.0013000 
7 9,842,241 12,401 0.0012600 
8 9,829,840 12,091 0.0012300 
9 9,817,749 11,879 0.0012100 
10 9,805,870 11,865 0.0012100 
11 9,794,005 12,047 0.0012300 
12 9,781,958 12,325 0.0012600 
13 9,769,633 12,896 0.0013200 
14 9,756,737 13,562 0.0013900 
15 9,743,175 14,225 0.0014600 
16 9,728,950 14,983 0.0015400 
17 9,713,967 15,737 0.0016200 
18 9,698,230 16,390 0.0016900 
19 9,681,840 16,846 0.0017400 
20 9,664,994 17,300 0.0017900 
21 9,647,694 17,655 0.0018300 
22 9,630,039 17,912 0.0018600 
23 9,612,127 18,167 0.0018900 
24 9,593,960 18,324 0.0019100 
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	 สถิิติิเป็็นเคร่ื่�องมื่อสำ�คัญสำ�หรัื่บก�รื่วิิจััย	 ในก�รื่พิิจั�รื่ณ�เลื่อก 

เคร่ื่�องมื่อท�งสถิิติิสำ�หรื่ับก�รื่วิิเครื่�ะห์ข้้อมูืลื	 เพ่ิ�อติอบวิัติถุิป็รื่ะสงค์ง�นวิิจััยนั�น	

ผูู้้วิิจััยต้ิองมีืควิ�มืรื่อบรู้ื่เกี�ยวิกับหลัืกก�รื่เล่ือกใช้้สถิิติิ	 ข้้อติกลืงเบ่�องต้ินข้องสถิิติิ

ติลือดจันป็รื่ะเภทข้องมื�ติรื่วัิดตัิวิแป็รื่ที�ศึึกษ�	 จัะเห็นว่ิ�ข้้อมูืลืเป็รีื่ยบเสม่ือน

วัิติถุิดิบในก�รื่ผู้ลิืติง�นวิิจััย	ห�กผูู้้วิิจััยเข้้�ใจัลัืกษณะวัิติถุิดิบก็จัะส�มื�รื่ถิเล่ือกใช้้

สถิิติิได้อย่�งเหมื�ะสมื	 ส่งผู้ลืให้ผู้ลืผู้ลิืติหร่ื่อผู้ลืง�นวิิจััยนั�นมีืควิ�มืถูิกต้ิองแลืะ 

มีืควิ�มืน่�เช่้�อถ่ิอ	 กรื่ะบวินก�รื่แป็ลืงวิัติถุิดิบที�สำ�คัญค่อควิ�มืรื่อบรู้ื่เกี�ยวิกับ 

เทคนิควิิธีี	ก�รื่จััดก�รื่ข้้อมูืลื	แลืะวิิธีีก�รื่วิิเครื่�ะห์ข้้อมูืลืด้วิยโป็รื่แกรื่มืสำ�เร็ื่จัรูื่ป็	

	 หนังส่อนี�นำ�เสนอสถิิติิป็รื่ะยุกต์ิพิร้ื่อมืทั�งภ�พิป็รื่ะกอบคำ�อธิีบ�ยใน 

ทุกขั้�นติอนข้องก�รื่วิิเครื่�ะห์ข้้อมูืลืด้วิยโป็รื่แกรื่มืสำ�เร็ื่จัรูื่ป็ท�งสถิิติิ	พิร้ื่อมืวิิธีีก�รื่

อ่�นก�รื่แป็ลืควิ�มืหมื�ย	 ผู้ลืก�รื่วิิเครื่�ะห์	 แลืะวิิธีีก�รื่นำ�เสนอติ�รื่�งผู้ลื 

ก�รื่วิิเครื่�ะห์ข้้อมูืลืไว้ิอย่�งครื่บถ้ิวิน
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ทฤษฎีตัวแทนของกรุปจำากัด

	 ไมืโครื่คอนโทรื่ลืเลือร์ื่	 เป็็นรื่ะบบที�รื่วิบรื่วิมืเอ�

คุณสมืบัติิแลืะองค์ป็รื่ะกอบเก่อบทุกอย่�งข้องรื่ะบบ

คอมืพิิวิเติอร์ื่เข้้�มื�ไว้ิภ�ยในตัิวิไอซีีเพีิยงตัิวิเดียวิ	ถูิกพัิฒน�

ขึ้�นเพ่ิ�อนำ�ไป็ใช้้ในอุป็กรื่ณ์หร่ื่อง�นควิบคุมืข้น�ดเล็ืก	

เน่�องจั�กรื่ะบบคอมืพิิวิเติอร์ื่โดยทั�วิไป็มัืกมีืโครื่งสร้ื่�ง 

ข้น�ดใหญ่	 ห�กนำ�มื�ใช้้ในง�นลืักษณะดังกล่ื�วิจัะไมื่คุ้มื 

กับก�รื่ลืงทุน	 อีกทั�งยังส่งผู้ลืให้อุป็กรื่ณ์มีืข้น�ดใหญ่	 

สิ�นเป็ล่ืองพ่ิ�นที�ในก�รื่ติิดตัิ�ง	 ปั็จัจุับันไมืโครื่คอนโทรื่ลืเลือรื่์

มีืก�รื่ใช้้ง�นกันอย่�งกว้ิ�งข้วิ�งทั�งในง�นภ�คอุติส�หกรื่รื่มื	

ก�รื่วิิจััยเพ่ิ�อพัิฒน�รื่ะบบควิบคุมืป็รื่ะเภทต่ิ�ง	 ๆ	 แลืะ 

ก�รื่ป็รื่ะยุกต์ิใช้้ในง�นควิบคุมืหุ่นยนต์ิ

	 ทฤษฎีีตัิวิแทน	 มีืป็รื่ะโยช้น์ในวิงกว้ิ�งทั�งท�ง

ด้�นคณิติศึ�สติร์ื่แลืะท�งด้�นวิิทย�ศึ�สติร์ื่แข้นงต่ิ�ง	 ๆ	

ติำ�รื่�เล่ืมืนี�มุ่ืงหวัิงอธิีบ�ยทฤษฎีีตัิวิแทนข้องกรุื่ป็จัำ�กัด

โดยใช้้ควิ�มืรู้ื่พ่ิ�นฐ�นท�งพีิช้คณิติเชิ้งเส้นแลืะทฤษฎีี 

กรุื่ป็เบ่�องต้ินอีกทั�งมุ่ืงเน้นให้เห็นถึิงแรื่งจูังใจัในก�รื่นิย�มื

สิ�งต่ิ�ง	 ๆ	 อย่�งเป็็นธีรื่รื่มืช้�ติิ	 แลืะบทป็รื่ะยุกต์ิท�ง 

ทฤษฎีีกรุื่ป็ที�โดดเด่น

หนังส้อแนะนำา
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