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 งานวิจยัน้ีเสนอการเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าท่ีเก็บไม่ได ้3 วิธีในการส ารวจดว้ยตวัอยา่ง 
โดยการจ าลองประชากร ขนาด 5,000 หน่วย มีตวัแปรท่ีศึกษา Y และตวัแปรช่วย X 6 ตวั มี
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่ง X กบั Y อยู ่3 ระดบัคือระดบัต ่า ระดบัปานกลางและระดบัสูง โดย
ใชโ้ปรแกรมอาร์ สุ่มตวัอยา่งซ ้ า 1,000 คร้ังจากแต่ละประชากรใหมี้ขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ สุ่มค่าสังเกต Y ในตวัอยา่งท้ิง 5, 10, 15 และ20 เปอร์เซ็นตถื์อว่าเป็นค่าท่ีเก็บรวบรวมไม่ได ้
ประมาณค่า Y กลบัคืนโดยวิธีการถดถอยพหุเชิงเสน้ วิธีระยะห่างต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ีย น าค่า Y ท่ีมี
อยูแ่ละท่ีประมาณค่าไดไ้ปหาค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณ 
 ผลการศึกษา พบว่า วิธีประมาณค่าท่ีเก็บไม่ได ้3 วิธีในการส ารวจดว้ยตวัอยา่ง โดยวิธีการ
ถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่างต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ีย ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณมี
แนวโนม้ลดลงเม่ือขนาดตวัอยา่งและร้อยละของขอ้มูลท่ีสูญหายเพิ่มข้ึน วิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น
ให้ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ียให้ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนั
ของตวัประมาณสูงสุด เม่ือตวัแปร Y และตวัแปร X 6 ตวั มีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในระดบั      
ปานกลางและระดบัสูง เม่ือตวัแปร Y และตวัแปร X 6 ตวั มีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในระดบัต ่า 
วิธีการถดถอยพหุเชิงเสน้ใหค่้าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณต ่าสุด และวิธีประมาณแบบ
วิธีระยะห่างต ่าสุดใหค่้าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณสูงสุด  
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 This research compares three imputation methods by simulation. A population of size 

5,000 with values of a study variable Y and 6 auxiliary variables is generated using R. When the 

correlation coefficient between variable Y and 6 auxiliary variables is low, medium and high. 

Random samples of small, medium and large sizes are drawn from the population, each with 

1,000 replications. From each sample, 5, 10, 15, 20 percent of the values are randomly dropped. 

Then they are imputed back using multiple linear regression, minimum distance and mean 

imputation methods. The data from each imputed sample are then used to estimate the population 

mean and to estimate sampling error of the estimates. 

  It is found that among three imputation methods multiple linear regression, minimum 

distance and mean imputation methods, the coefficient of variation decreases as the sample size 

increases. The multiple linear regression imputation gives the most coefficient of variation 

estimate and the mean imputation yield the most coefficient of variation estimate. When the 

correlation coefficient between variable Y and 6 auxiliary variables is medium and high , variable 

Y and 6 auxiliary variables have low correlation coefficients that multiple linear regression 

imputation gives the most precise estimate and the minimum distance yields the least precise 

estimate. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ในปัจจุบนัมีการเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากรในเร่ืองต่างๆ เช่น การเกิด การตาย และ
การยา้ยถ่ิน โดยขอ้มูลจะสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะต่างๆ ทางดา้นประชากร เช่น อายุ เพศ เช้ือชาติ 
ศาสนา สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นตน้ โดยลกัษณะต่างๆ ของประชากร
เหล่าน้ี จะช้ีให้เห็นถึงแบบแผนหรือแนวโน้มเก่ียวกับการเกิด การตาย และการยา้ยถ่ิน ของ
ประชากรในพื้นท่ีหน่ึงๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายประชากรของประเทศหรือ
ทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น ผลผลิต การบริโภค การแลกเปล่ียนสินคา้และการบริการตามอุปสงคแ์ละ
อุปทาน ในการท าการส ารวจระดบัประเทศท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่ออธิบายสภาพความเป็นไปทาง
เศรษฐกิจและสังคมส าหรับน าไปใชใ้นการวางแผนพฒันาประเทศและบริหารจดัการงบประมาณ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดลว้นด าเนินการดว้ยระเบียบวิธีทางสถิติ การส ารวจดว้ยตวัอยา่งจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในทฤษฎีการส ารวจดว้ยตวัอยา่งเป็นอยา่งดียิง่ส าหรับน ามาประยกุต์
ในการจดัท าแผนการสุ่มตวัอยา่ง การสุ่มหน่วยประชากรข้ึนมาเป็นตวัอยา่ง การสร้างตวัประมาณค่า
ลกัษณะประชากร การสร้างฟังกช์นัความแปรปรวนของตวัประมาณ การควบคุมความผดิพลาดทั้ง
ในส่วนท่ีมาจากการสุ่มตวัอยา่งและความผดิพลาดท่ีมาจากสาเหตุอ่ืน การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
แต่ละขั้นตอนของการด าเนินงาน ตลอดจนการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัท าขอ้สรุปเก่ียวกบัประชากร
ทั้งในเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์  

การส ารวจดว้ยตวัอยา่ง (Sample Survey or Partial Enumeration Survey) มีการรวบรวม
ขอ้มูลจากตวัอยา่งท่ีเป็นส่วนหน่ึงของประชากรแลว้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตวัอยา่งและสรุปผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลไปสู่ประชากรเป้าหมาย ในการท าส ารวจดว้ยตวัอย่างย่อมมีความคลาดเคล่ือน
เกิดข้ึนเสมอส่วนมากจะให้ความส าคญักบัการพิจารณาว่าค่าประมาณมีความคลาดเคล่ือนมากนอ้ย
เพียงไร ความคลาดเคล่ือนดงักล่าววดักนัดว้ยความแปรปรวน หรือฟังกช์นัความแปรปรวนของตวั 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99


2 
 

ประมาณ และยงัมีความคลาดเคล่ือนอีกประเภทท่ีไม่ไดรั้บการพิจารณามากนัก แต่มีผลต่อการ
ประมาณพารามิเตอร์โดยรวมไดค้วามคลาดเคล่ือนอาจแบ่งได ้2 ประเภท คือ ความคลาดเคล่ือนจาก
การสุ่ม (Sampling Error) ความคลาดเคล่ือนท่ีมิไดเ้กิดจากการสุ่ม (Non - Sampling Error) (ประชุม 
สุวตัถี, 2552: 1-25) เป็นความคลาดเคล่ือนท่ีนอกเหนือจากการสุ่ม เช่น เกิดจากการไม่ตอบ        
(Non - Response) การตอบผดิจากความเป็นจริง (Response Error) ความคลาดเคล่ือนเกิดจากการ
ควบคลุมไม่ดี (Coverage Error) การประมวลผล (Processing Error) การรายงานผล (Reporting 
Error) โดยความคลาดเคล่ือนสามารถเกิดข้ึนไดใ้นทุกขั้นตอนของการส ารวจ ตามทฤษฎีแลว้หาก
ท าการส ารวจไดอ้ย่างดีเหมาะสมควรไดค่้าประมาณใกลค่้าท่ีแทจ้ริงของพารามิเตอร์ท่ีแสดงคุณ
ลกัษณะเฉพาะของประชากรท่ีสนใจจะศึกษา แต่ในทางปฏิบัติความคลาดเคล่ือนไม่สามารถ
ประมาณไดถู้กตอ้งเสมอ (ประชุม สุวตัถี, 2552: 494) 

การประมาณค่าตวัแปรท่ีเก็บไม่ได ้(Imputation) จากการไม่ตอบบางขอ้เกิดข้ึนไดด้ว้ย
หลายสาเหตุ เช่น เกิดจากพนักงานสนามไม่ไดถ้ามบางขอ้ หรือผูต้อบไม่ยอมตอบค าถามบางขอ้ 
หรือตอบไม่ได้ หรือการท าบรรณาธิกรณ์ผิดพลาด การประมาณค่าตวัแปรท่ีเก็บไม่ได้ คือ การ
ประมาณค าตอบบางขอ้ท่ีเก็บไม่ไดใ้นการส ารวจ ท าให้ขอ้มูลครบถว้นก่อนน าไปวิเคราะห์และ
สรุปผล และผูท้  าการส ารวจส่วนใหญ่แกปั้ญหาโดยการตดัหน่วยตวัอย่างท่ีไม่มีการตอบบางขอ้
ออกไป เหลือแต่หน่วยท่ีครบถว้น การปฏิบติัเช่นน้ีจึงไม่เหมาะสมหลายประการประการแรกคือ 
อ านาจการทดสอบทางสถิติลดลง ประการท่ีสองคือ ท าใหค่้าประมาณเอนเอียงสูง ประการท่ีสามคือ 
ท าให้แผนการชกัตวัอยา่งเปล่ียนและผลวิเคราะห์อาจไร้ความหมาย ประการท่ีส่ีคือ การใชน้ ้ าหนกั
ในการประมาณพารามิเตอร์ไร้ความหมายเพราะขาดสมบติัท่ีตอ้งการดงันั้นการประมาณค่าของตวั
แปรท่ีเกบ็ไม่ไดจึ้งมีความส าคญัมาก (ประชุม สุวตัถี, 2552: 518-526) วิธีการประมาณค่าท่ีเกบ็ไม่ได้
มีการศึกษาดว้ยกนัหลายวิธี ไดแ้ก่ การประมาณแบบนิรนยั (Deductive Imputation) การประมาณ
ค่าเฉล่ียทั้งหมด (Mean Imputation) การประมาณดว้ยค่าเฉล่ียในกลุ่ม (Class Mean Imputation) การ
ประมาณกลุ่มร้อนและกลุ่มเยน็ (Hot-Cold Deck Imputation) การประมาณแบบสุ่ม (Random 
Overall Hot-Deck Imputation) (Kim and Fuller, 2004: 559 - 578) การประมาณแบบสุ่มในกลุ่ม 
(Random Hot-Deck Imputation) การประมาณเชิงล าดบั (Sequential Hot-Deck Imputation) การ
ประมาณโดยการจบัคู่ตามระยะห่าง (Nearest-Neighbor Hot-Deck Imputation) การประมาณดว้ย
การถดถอย (Regression Imputation) การประมาณเชิงพหุ (Multiple Imputation) (S  rndal, 
Swensson and Wretman , 1991: 589 - 594) ดงันั้นการประมาณค่าของตวัแปรท่ีเก็บไม่ไดจึ้งมี
ความส าคญัมาก 
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สมบติัท่ีพึงปรารถนาของตวัประมาณในการเลือกใชใ้หเ้หมาะสม อาจพิจารณาความไม่เอน
เอียง (Unbiasedness) ความคงเส้นคงวาหรือความไม่ขดัแยง้กนัหรือความตอ้งกนั (Consistency) 
ความพอเพียง (Sufficiency) ความแปรปรวนต ่าสุด (Minimum Variance) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ียต ่าสุด (Minimum Mean Squared Error) ความยนืยง
หรือความไม่แปรเปล่ียน (Invariance) (ประชุม สุวตัถี, 2553: 58) การวดัความคลาดเคล่ือนของตวั
ประมาณอาจพิจารณาจากความแปรปรวน (Variance) หรือฟังก์ชันของความแปรปรวน เช่น 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) หรือความคลาดเคล่ือนมาตรฐานสัมพทัธ์ (Relative 
Standard Error) หรือสัมประสิทธ์ิการแปรผนั (Coefficient of Variation) ซ่ึงโดยทัว่ไปตอ้งการให้
ตวัประมาณมีความคลาดเคล่ือนต ่า 
 จากท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาวิธีการประมาณค่าท่ีเก็บไม่ไดร้วมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้
ผูว้ิจยัเกิดความสนใจท่ีน าเสนอวิธีการประมาณค่าท่ีเก็บไม่ได ้ดว้ยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น ผูว้ิจยั
ท าการเปรียบเทียบวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น กบัวิธีระยะห่างต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ีย เพื่อแสดงใหเ้ห็น
วา่วิธีท่ีน ามาใชมี้ประสิทธิภาพและมีความแม่นย  าสูง 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของงำนวจิยั 
 
 ในงานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1.2.1  เพื่อศึกษาวิธีการประมาณค่าท่ีเกบ็ไม่ไดจ้ากการส ารวจดว้ยตวัอยา่ง 
1.2.2  เพื่อศึกษาการใชว้ิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่างต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ียในการ

ประมาณค่าท่ีเกบ็ไม่ไดจ้ากการส ารวจดว้ยตวัอยา่ง 

 1.2.3  เพื่อเปรียบเทียบความแม่นย  าของตวัประมาณค่าเฉล่ียของประชากรจากการใชข้อ้มูล
ท่ีประมาณค่าท่ีเกบ็ไม่ไดโ้ดยครบถว้นดว้ยวิธีในขอ้ 1.2.2 

 

1.3  ขอบเขตงำนวจิยั 
 
 ในงานวิจยัคร้ังน้ีท าการศึกษาภายใตข้อบเขตดงัน้ี 

1.3.1  ศึกษาวธีิการประมาณค่าท่ีเกบ็ไม่ไดว้ิธีต่างๆในการส ารวจดว้ยตวัอยา่งตามท่ีมีผู ้
ศึกษาไว ้
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1.3.2  เพื่อศึกษาการใชว้ิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่างต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ียในการ
ประมาณค่าท่ีเกบ็ไม่ไดจ้ากการส ารวจตวัอยา่งซ่ึงจะพจิารณาวิธีการประมาณค่าทั้งสามวิธี โดยใน
การประมาณจะมีขอ้มูลไม่สมบรูณ์ 

1.3.3  เพื่อเปรียบเทียบความแม่นย  าของค่าประมาณค่าเฉล่ียของประชากรจากการใชข้อ้มูล
ท่ีประมาณมาแลว้ประมาณค่าท่ีเก็บไม่ไดโ้ดยครบถว้นดว้ยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่าง
ต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ีย โดยพิจารณาสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณเม่ือตวัอย่างมีขนาด
ต่างๆ และขอ้มูลท่ีเกบ็ไม่ไดมี้จ านวนต่างๆกนั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชก้ารจ าลองขอ้มูล 
 

1.4  สมมติฐำนของงำนวจิยั 
 

ในงานวิจยัคร้ังน้ีมีสมมติฐานดงัน้ี 
วิธีการประมาณดว้ยการถดถอยเชิงพหุ ใหค่้าประมาณแม่นย  ากวา่วิธีประมาณแบบอ่ืน 
 

1.5  นิยำมปฏิบัติกำร  
 
 ประชากร (Populationor Universe) หมายถึง เซตของหน่วยต่างๆ ทั้งหมดท่ีเป็นแหล่งท่ีเกิด
ของขอ้มูล (Data) ซ่ึงเป็นค่าของตวัแปรสุ่มท่ีสนใจจะศึกษา 
 ตวัอยา่ง (Sample) หมายถึง ส่วนหน่ึงหรือเซตยอ่ย (Subset) ของประชากร นัน่คือ ตวัอยา่ง
ประกอบไปดว้ยหน่วยตวัอย่างจ านวนหน่ึงของประชากรและจ านวนหน่วยตวัอย่างในตวัอย่างจะ
เรียกวา่ ขนาดตวัอยา่ง (Sample Size) และมกัแทนดว้ย n 
 พารามิเตอร์ (Parameter) หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงสมบติั (Property) หรือลกัษณะเฉพาะ 
(Characteristic)บางประการของประชากรหน่ึงซ่ึงอาจเป็นจ านวนจริงหรือเวกเตอร์ท่ีมี
ส่วนประกอบเป็นจ านวนจริง โดยทัว่ไปมกัเป็นตวัไม่รู้ค่า ปรากฏอยูใ่นฟังกช์นัความหนาแน่นของ
ตวัแปรสุ่มหรือเวกเตอร์สุ่ม ดงันั้น เวลาเขียนฟังกช์นัความหนาแน่นของตวัแปรสุ่มหรือเวกเตอร์สุ่ม 
จึงมกัเขียนแสดงพารามิเตอร์ไวด้ว้ย 
 สถิติ (Statistic) หมายถึง ส่ิงท่ีคิดมาจากขอ้มูลในตวัอย่าง และไม่มีพารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบ
ค่าปนอยูด่ว้ย  
 ตวัประมาณ (Estimator) หมายถึง ฟังก์ชนัของตวัแปรสุ่มในตวัอย่างท่ีใชป้ระมาณค่าของ
พารามิเตอร์ท่ียงัไม่ทราบค่า ตวัประมาณ    ของพารามิเตอร์   ท่ีควรใช้ มกัเป็นตวัประมาณท่ีมี
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สมบติัท่ีพึงปรารถนา เช่น ไม่เอนเอียงหรือมีความแปรปรวนต ่า หรือมีความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง
เฉล่ีย (Mean Square Error) ต ่า 
 ค่าของตวัประมาณ หมายถึง ค่าของฟังกช์นัของตวัแปรสุ่มในตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการแทนค่า
ของตวัแปรดว้ยค่าสังเกตจากตวัอย่าง จะเรียกว่า ค่าประมาณ (Estimate) ของพารามิเตอร์ท่ีสนใจ
 ความแม่นย  า (Accuracy) หมายถึง คุณภาพของตัวประมาณท่ีดีลักษณะหน่ึงโดยท่ีตัว
ประมาณ     และ     ของพารามิเตอร์   เป็นตวัประมาณเอนเอียง ในการเปรียบเทียบ     กบั    

นอกจากจะพิจารณาเปรียบเทียบความเอนเอียงหรือความเอนเอียงสัมพทัธ์แลว้  อาจพิจารณาความ
แม่นย  า หรือความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (MSE) ของตวัประมาณ หรือพิจารณาความแม่นย  า

สัมพทัธ์ (Relative Accuracy )         

 
  กบั         

 
  เราตอ้งการตวัประมาณท่ีมีความแม่นย  า

หรือความแม่นย  าสมัพทัธ์ต ่า ซ่ึงแปลวา่มีความคลาดเคล่ือนต ่านัน่เอง 
 ความเท่ียงตรง (Precision) หมายถึง คุณภาพของตวัประมาณ ซ่ึงวดัดว้ยความแปรปรวน 
และถือว่าตวัประมาณท่ีมีความแปรปรวนต ่าท่ีสุด เป็นตวัประมาณท่ีดีท่ีสุด (Best Estimator) 
บางคร้ังถึงแมว้่าตวัประมาณจะเป็นตวัประมาณเอนเอียง แต่ยงัใชค้วามแปรปรวนเป็นเคร่ืองมือวดั
ความเท่ียงตรงอยู่ดี ซ่ึงความจริงใชไ้ด ้ถา้ความเอนเอียงไม่มากเกินไป ซ่ึงมกัเกิดข้ึนเม่ือตวัอย่างมี
ขนาดใหญ่ เม่ือตอ้งการเปรียบเทียบตวัประมาณ     และ     ของพารามิเตอร์   เม่ือทั้ง 2 เป็นตวั
ประมาณไม่เอนเอียงหรือเอนเอียงน้อย จะถือว่าตวัประมาณท่ีมีความแปรปรวนต ่ากว่าเป็นตวั
ประมาณท่ีดีกวา่อีกตวัหน่ึง บางคร้ังเราจะพิจารณาประสิทธิภาพสัมพทัธ์ (Relative Efficiency) ของ 

    เทียบกบั     ซ่ึงไดแ้ก่ RE (    เทียบกบั    ) = 
       

       
  ถา้มีค่ามากกว่า 1 แปลว่า     ดีกว่า    เม่ือ

ใชข้อ้มูลจากตวัอยา่ง อาจประมาณประสิทธิภาพสมัพทัธ์ของ     เทียบกบั    ไดด้ว้ย 
       

       
 

 สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Coefficient) คือ ค่าท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรสุ่ม 2 ตวั เขียนแทนดว้ย   สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปร Y และ X เขียนแทนดว้ย 
       หรือ   ดงัน้ี 
 

    
        

           
 

 

          
   

    
 

 
โดยท่ี ความแปรปรวนของตวัแปร   คือ         

  

ความแปรปรวนของตวัแปร   คือ         
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ความแปรปรวนร่วมของตวัแปร   และตวัแปร X คือ 
 

           
 

   
               

 

   

 

 
         

 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์น้ี จะมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง +1 ถา้หาก X และ Y มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนั สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์จะมีค่าบวก แต่ถา้หาก X และ Y มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์จะมีค่าลบ และถา้หาก X และ Y ไม่มีความสมัพนัธ์กนัเลย 
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์จะมีค่าเป็นศูนย ์
 สมัประสิทธ์ิการแปรผนั (Coefficient of Variation) ของ    คือ 
 

  C.V.      = 
      

     
    

 
ซ่ึงใชว้ดัความคลาดเคล่ือนของตวัประมาณ 
 ประมาณค่าตวัแปรท่ีเก็บไม่ได ้ (Imputation) หมายถึงการประมาณค าตอบบางขอ้ท่ีเก็บ
รวบรวมค่าไม่ไดใ้นการส ารวจ ท าใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้นก่อนท่ีจะน ามาวิเคราะห์ 
 การสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย เป็นการสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามน่าจะเป็นท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชา
และมีวิธีการสุ่มง่ายท่ีสุด คือ การสุ่มตวัอยา่งขนาด n จากประชากรโดยตวัอยา่งขนาด n ท่ีเป็นไปได้
แต่ละตวัจะถูกเลือกมาเป็นตวัอยา่งเท่าๆกนั การสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่ายแบ่งเป็น 2 แบบ คือการสุ่มอยา่ง
ง่ายคืนท่ีและการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่ายแบบไม่คืนท่ี 
   

1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
1.6.1  เพื่อช่วยในการหาเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลบางส่วนท่ีมีค่าท่ีเก็บไม่ไดห้รือขอ้มูล   

สูญหาย 
1.6.2  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและอาจเป็นแนวทางในการพฒันาเทคนิคการประมาณ

ค่าท่ีเกบ็ไม่ไดใ้หมี้ความเหมาะสมต่อไป 



 
 

บทที ่2 

ทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวิจยัคร้ังน้ีศึกษาวิธีการประมาณค่าท่ีเกบ็ไม่ไดว้ิธีต่างๆ ในการส ารวจดว้ยตวัอยา่งตามท่ี
มีผูศึ้กษาไว ้ จากต าราท่ีเก่ียวกบัการส ารวจดว้ยตวัอยา่ง โดยเฉพาะวิธีการประมาณค่าท่ีเก็บไม่ได้
ด้วยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่างต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ียและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ดงัต่อไปน้ี 

 
2.1  ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 
 ในการท าวิจยัมีลกัษณะขอ้มูลดงัน้ี 
 
 2.1.1  เทคนิคทีใ่ช้ในการประมาณค่าสูญหาย (Method for Treating Missing Data) 

ปัจจุบนัมีนกัวิจยัหลายกลุ่มไดพ้ยายามท่ีจะจดัการขอ้มูลท่ีมีค่าสูญหายเหล่าน้ี  เทคนิคท่ีจะ

น ามาประมาณค่าท่ีสูญหายของขอ้มูลมีหลายวิธี เช่น การหาตวัแทนของขอ้มูล หรือการแทนค่าสูญ

หายดว้ยค่ากลาง (Mean) หรือค่าฐานนิยม (Mode) ของกลุ่มนั้นๆ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีง่ายแต่อาจท าให้

เกิดการเบ่ียงเบนของขอ้มูลดงันั้นจึงมีนกัวิจยัไดพ้ยายามพฒันาและศึกษาเพื่อหาวิธีการประมาณค่า

สูญหายของขอ้มูล โดยสามารถแบ่งเทคนิคออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  

2.1.1.1  การตดักลุ่มขอ้มูลท่ีสูญหายท้ิงไป (Ignoring and Discarding Data) วิธีการน้ี

แบ่งออกเป็นสองวิธีดงัน้ี 

1)  Listwise Deletion  เป็นวิธีการตดัแถวท่ีมีค่าขอ้มูลสูญหายท้ิงทั้งหมด ซ่ึง

เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุดเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกลุ่มขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

2)  Pairwise Deletion จะไม่ตดัแถวท่ีขาดความสมบูรณ์ท้ิงไป แต่จะน าแถว

เหล่านั้นมาใชใ้นการประมวลผลดว้ย จะเป็นการพิจารณาทุกแถวท่ีมีค่าแอทริบิวท่ีก าลงัสนใจ 
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2.1.1.2  การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter  Est imation ) ตวัอยา่งวิธีการประมาณ
ค่าไดแ้ก่ การประมาณค่าความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด (Maximum Likelihood Estimation) ซ่ึงค านวณ
จากขอ้มูลท่ีทราบทั้งหมดค่าความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดจะถูกค านวณโดยแยกค านวณจากขอ้มูลท่ี
สมบูรณ์ของบางตวัแปรและค านวณจากากขอ้มูลในทุกตวัแปร ค่าความเป็นไปไดท่ี้มากท่ีสุดจาก
การค านวณทั้งสอง จะถูกใชใ้นการประมาณค่าขอ้มูลสูญหายอีกทีหน่ึง  

2.1.1.3  การแทนท่ีค่าขอ้มูลสูญหายดว้ยค่าประมาณจากการค านวณ (Imputation) 
วิธีการน้ีจะท าการประมาณค่าขอ้มูลโดยอาศยัความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มขอ้มูล เพื่อน าไปประมาณ
ค่าขอ้มูลสูญหาย 

 
2.1.2  ประเภทของข้อมูลสูญหาย (Type of Missing Data) 
ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีหรือเทคนิคท่ีน ามาใชใ้นการประมาณค่าสูญหายของขอ้มูล

นั้นจะดีหรือไม่ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัรูปแบบการสูญหายของขอ้มูล และหากทราบสาเหตุท่ีท าใหเ้กิด
ขอ้มูลสูญหาย ก็จะสามารถเติมเตม็หรือเดาขอ้มูลส่วนนั้นไดไ้ม่ยาก แต่ในการท างานจริงไม่ค่อย
ทราบว่าการสูญหายของขอ้มูลนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร และสูญหายในลกัษณะใด ดงันั้นในการ
ทดลองต่าง ๆ จึงก าหนดรูปแบบการสูญหายของค่าขอ้มูลออกเป็น 3 ประเภท คือ (Rubins, 1976: 
581-592) 

2.1.2.1  การสูญหายแบบสุ่มอยา่งสมบูรณ์ (Missing Complete at Random: MCAR) 
การสูญหายของขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มอย่างสมบูรณ์เกิดข้ึนเม่ือความน่าจะเป็นของการสูญหายของ
ขอ้มูลไม่มีความสมัพนัธ์กบัค่าของขอ้มูลตวัอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลท่ีทราบค่า หรือขอ้มูลท่ีเกิดการ
สูญหายดว้ยกนักต็าม นัน่คือความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการสูญหายของค่าขอ้มูลในทุก ๆ ต าแหน่งมีค่า
เท่ากนั 

2.1.2.2  การสูญหายแบบสุ่ม (Missing at Random: MAR) คือความน่าจะเป็นท่ีขอ้มูล
สูญหาย ข้ึนอยูก่บัค่าของขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีทราบค่าขอ้มูล แต่ไม่ข้ึนกบัค่าขอ้งขอ้มูล 

2.1.2.3  การสูญหายแบบไม่สุ่ม (Not Missing at Random: NMAR) สาเหตุของการ
สูญหายไม่สามารถบอกได ้และ สาเหตุของการสูญหายจะเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีมีขอ้มูลสูญหาย จะ
เรียกวา่  เป็น Non-Ignorable ขอ้มูลสูญหายส าหรับตวัแปร Y เป็น Non-Ignorable ถา้ความน่าจะเป็น
ของค่าสูญหายไปของ Y ไม่มีความสมัพนัธ์กบัค่าของตวัแปรอ่ืน ๆ แต่จะมีความสมัพนัธ์กบัค่าของ
ตวัมนัเอง  
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 2.1.3  รูปแบบข้อมูลสูญหาย (Patterns of Missing Data) 
 การศึกษาเก่ียวกบัการสูญหาย รูปแบบการสูญหายของขอ้มูลมีดว้ยกนัหลายรูปแบบมีทั้ง
แบบขอ้มูลหายไปหลายต าแหน่งในหน่ึงสดมภ ์หรือแบบท่ีหายหลายต าแหน่งในหลายสดมภ์ ใน
งานวิจยัน้ีไดศึ้กษารูปแบบการสูญหายมีรูปแบบดงัน้ี  

2.1.3.1  ขอ้มูลสูญหายหน่ึงตวัแปร (Univariate Nonresponse) คือ ตวัแปร 1 ตวั มี
ขอ้มูลสูญหาย 

2.1.3.2  ขอ้มูลขาดหายมากกว่าหน่ึงตวัแปร (Multivariate Two Patterns) คือ มีขอ้มูล
สูญหายมากกวา่หน่ึงตวัแปรในหน่วยตวัอยา่งเดียวกนั 

2.1.3.3  ขอ้มูลสูญหายเป็นไปในทิศทางเดียวกนั (Monotone) คือ อนัดบัของตวัแปร
หรืออนัดบัของค่าสงัเกตในตวัแปรมีความส าคญั นิยามคือ ใหเ้ซตของตวัแปรคือ   ,...,   ถา้    ท่ีมี
ขอ้มูลสูญหายแลว้     ,...,   จะมีขอ้มูลสูญหายดว้ย 

2.1.3.4  ขอ้มูลสูญหายแบบไม่เป็นระบบ (Arbitrary) โดยขอ้มูลสูญหายสามารถ
เกิดข้ึนตรงจุดไหนกไ็ดแ้ละอนัดบัของตวัแปรไม่มีความส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1  รูปแบบการสูญหายของขอ้มูล ท่ีมีแถวเป็นค่าสังเกตและคอลมัน์เป็นค่าตวัแปร 

(a) Univariate nonresponse 
 

(b) Multivariate two patterns 
 

(c) Monotone 
 

(d) Arbitrary 
 

Y2 Y3 Y4 Y5 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y1 

Y2 Y3 Y4 

 

Y5 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y1 
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ในงานวิจยัคร้ังน้ีมีรูปแบบขอ้มูลในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นในตวัอยา่งขนาด n ให้   ,...,   
เป็นค่าของตวัแปร Y ท่ีสนใจศึกษาท่ีเก็บค่าได ้    ,...,    เป็นค่าของตวัแปร Y ท่ีเก็บค่าไม่ได ้และ
ให ้    ; i = 1, 2, .., m ; j = 1, 2, ..., r, r+1, ..., n เป็นค่าของตวัแปรอิสระซ่ึงเก็บรวบรวมค่าได้
ครบถว้น ดงัตารางท่ี  2.1 

 
ตารางที่ 2.1  ขอ้มูลในตวัอยา่ง  
 
หน่วยที่ Y               

1                      

2                      

              

R                      

r+1                                        

              

N                      

 
2.1.4  การประมาณด้วยวธีิการถดถอยพหุเชิงเส้น   
การประมาณค่าท่ีเก็บไม่ไดโ้ดยใชก้ารถดถอยพหุเชิงเส้น เป็นการประมาณค่าท่ีเก็บไม่ได้

โดยอาศยัความสัมพนัธ์เชิงฟังกช์นัระหว่างตวัแปรท่ีศึกษา Y กบัตวัแปรช่วย X1, X2, X3, ..., Xmการ
ประมาณค่า Y จากหน่วยท่ี r+1, r+2, ..., n ซ่ึงเก็บค่าไม่ได ้ใชค่้า X จากหน่วยท่ี r+1, r+2, ..., n ท่ีถือ
วา่เกบ็ค่าไดม้าประมาณค่า คือ 

 
                             (2.7) 

 
เม่ือ i = r+1, r+2, ..., n 
โดยท่ี      เป็นค่าประมาณของตวัแปรท่ีศึกษาของหน่วยท่ี i 
               เป็นค่าสังเกตของตวัแปรช่วยของหน่วยท่ี i 
            เป็นค่าประมาณของ    
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2.1.5  การประมาณด้วยวธีิระยะห่างต ่าสุด   
การประมาณค่าของตวัแปรท่ีเกบ็ไม่ไดโ้ดยพิจารณาใชค่้าตวัแปรนั้นจากหน่วยท่ีเกบ็ไดแ้ละ

อยูใ่กลท่ี้สุดในบางความหมายของระยะห่าง  
 

    
  ถา้            คือ      

     ถา้           คือ        
     (2.8) 

 
เม่ือ       เป็นค่าของ y จากหน่วยท่ีอยูใ่กลห้น่วยท่ี i ท่ีสุด (ประชุม สุวตัถี, 2552: 284) 

ระยะทางแบบยุคลิด (Euclidean Distance) ระยะทางแบบยุคลิดระหว่างจุดสอง

จุด  p และ  q คือความยาวของส่วนของเส้นตรง  pq ถ้า                        และ                          

                      จุดสองจุดบนปริภูมิยคุลิด n มิติ ระยะทางระหว่างจุด p กบั q ค านวณ
ไดจ้าก 

                  
           

             
  

                  -    
  

         (2.9) 

 

โดยท่ี d เป็นค่าระยะห่าง 
     เป็นค่า x จากหน่วยท่ี r+1, r+2, ..., n ท่ีถือวา่เกบ็ค่าไดม้าประมาณค่า 
     เป็นค่า x จากหน่วยท่ี 1, 2, ..., r ท่ีถือวา่เกบ็ค่าไดม้าประมาณค่า 
 

การประมาณค่า      จากหน่วยท่ี r+1, r+2, ..., n ซ่ึงเก็บค่าไม่ได ้ดว้ย Y  จากหน่วยท่ี 1, 2, ..., r ซ่ึง
เกบ็ค่าได ้เม่ือ X มีระยะห่างต ่าท่ีสุด 
 

2.1.6  การประมาณด้วยวธีิค่าเฉลีย่   
เป็นการประมาณค่าของตวัแปร y ส าหรับหน่วยท่ีเกบ็ไม่ได ้ดว้ยค่าเฉล่ียของ y ท่ีเกบ็ไดคื้อ 
 

    
 

  
    
 
     =           (2.10) 

 
เม่ือ i = r+1, r+2, ..., n 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87
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2.1.7  ตัวประมาณแบบไม่เอนเอยีง   
การชกัตวัอยา่งแบบสุ่มเชิงเดียว คือการชกัตวัอยา่งท่ีเป็นไปไดแ้ต่ละตวัอย่างมีความน่าจะ

เป็นท่ีจะถูกเลือกเท่ากนัในแต่ละคร้ัง และอาจด าเนินการแบบคืนท่ีหรือไม่คืนท่ีกไ็ด ้ 
 

    ไดต้วัอยา่งหน่ึง   

 

  
        เม่ือสุ่มแบบคืนท่ี

 

    
  เม่ือสุ่มแบบไม่คืนท่ี

                           (2.11) 

 

 พิจารณาในประชากรขนาด N ท่ีมี Yi เป็นค่าของตวัแปรสุ่ม Y จากหน่วยท่ี i เม่ือ                      

i = 1, 2, ..., N ใหค่้าเฉล่ียของประชากรเป็น    
 

 
   
 
    ใหค้วามแปรปรวนของประชากร

เป็น     
 

   
        

  
    ในตวัอย่างขนาด n ท่ีสุ่มมาจากประชากรขนาด N ให้

ค่าเฉล่ียของประชากรเป็น        
 
    โดยท่ี yi เป็นค่าของตวัแปรสุ่ม Y จากหน่วยท่ี i เม่ือ                      

i = 1, 2, ..., n ใหค้วามแปรปรวนของประชากรเป็น     
 

   
          
     

 เม่ือชกัตวัอยา่งแบบสุ่มเชิงเดียวขนาด n จากประชากรขนาด N จะได ้    เป็นตวัประมาณไม่
เอนเอียงของ    ท่ีมีความแปรปรวน 
 

          
   

  
 

 
        เม่ือชกัตวัอยา่งแบบคืนท่ี

       
 

 
  เม่ือชกัตวัอยา่งแบบไม่คืนท่ี

                 (2.12) 

 
เม่ือ     

 
 เป็นเศษส่วนของการสุ่ม 

 
 เม่ือชกัตวัอยา่งแบบสุ่มเชิงเดียวขนาด n จากประชากรขนาด N จะได ้       เป็นตวัประมาณ
ไม่เอนเอียงของความแปรปรวนของประชากร 
 

                

  
 

 
        เม่ือชกัตวัอยา่งแบบคืนท่ี

       
 

 
  เม่ือชกัตวัอยา่งแบบไม่คืนท่ี

           (2.13) 

 
เป็นตวัไม่เอนเอียงของ       
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2.2  ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 Rubin (1978: 20-34)  เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการแทนค่าขอ้มูลท่ีสูญหายแต่ละค่าหลายคร้ัง
และไดถู้กน ามาเผยแพร่ในปี 1987 โดยมีหลกัการของ การแทนค่าขอ้มูลท่ีสูญหายแต่ละค่าหลาย
คร้ัง ดงัน้ี คือแทนค่าขอ้มูลสูญหายแต่ละค่าจากค่าขอ้มูลท่ีเป็นไปไดใ้น m เวกเตอร์จะไดท้ั้งหมด m 
ค่าจะเป็นการท าซ ้ า m คร้ังจากการแจกแจงท่ีคาดการณ์ไดภ้ายหลงัของขอ้มูลสูญหาย (Posterior 
Predictive Distribution) ซ่ึงการท าซ ้ าแต่ละคร้ังจะสร้างพารามิเตอร์        และค่าสูญหาย 

Greenlees, Reece and Zieschang (1982: 251-261) วิธีการประมาณค่าสูญหายเม่ือความ

น่าจะเป็นของการตอบสนองข้ึนอยูก่บัตวัแปรท่ีเป็นตวัประมาณ ขอ้มูลสูญหายท่ีมีปัญหาท่ีเห็น เช่น 

การตดัตวัแปรอิสระออกจากรูปแบบการประมาณการถดถอย วิธีประมาณค่าสูญหายโดยแกไ้ขตวั

ประมาณท่ีมีปัญหา ในการประมาณค่าจ้างและเงินเดือนท่ีไม่มีการตอบสนองในการส ารวจ

ประชากรในปัจจุบนัและผลลพัธ์ เม่ือเทียบกบัค่าท่ีไม่ตอบสนองของรายไดจ้ากการบริการและ

ขอ้มูลเงินเดือน วิธีการตดัทอนมีผลลพัธ์ท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกบัวิธีการประมาณท่ีละเวน้ค่าท่ีตอบสนอง

ไวใ้นขบวนการ 

Little (1986: 139-157)  ตอบสนองอยูบ่นพื้นฐานการปรับกลุ่มเลก็ๆ ส าหรับการประมาณ
ค่าเฉล่ียของประชากรและกลุ่มยอ่ย โดยการตดัผ่านกลุ่มเลก็ๆ มีการพิจารณาการปรับ 3 วิธี วิธีการ
ถ่วงน ้ าหนกัแบบคุณสมบติัทางทฤษฎีของการปรับค่าท่ีไม่ผกผนักบัค่าท่ีตอบสนองภายในกลุ่ม วิธี
แบ่งชั้นภูมิบนกลุ่มประชากรท่ีนบัได ้และวิธีการประมาณค่าเฉล่ียภายในกลุ่ม 

Schafer and Schenker (2000: 144-154)  เสนอเทคนิคการวิเคราะห์ส าหรับการอนุมาน จาก

การแทนทีเซตขอ้มูลท่ีสูญหายโดยประมาณค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากรูปแบบการประมาณค่าท่ีอยูบ่นพื้นฐาน

การประมาณของจุด และตวัประมาณของความแปรปรวนและสูตรของการประมาณค่าส าหรับค่า

สูญหาย วิธีท่ีเหมาะสมอาจตอ้งการการค านวณมากกวา่เพื่อในการจดัการกบัขอ้มูลท่ีเป็นไปไดห้ลาย

ตัว นอกจากน้ีการประมาณค่ายงัมีความแม่นย  าเพราะไม่ต้องอาศัยการจ าลอง เทคนิคการใช้

ส่วนประกอบของการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสมบรูณ์ตามรูปแบบของการประมาณ เน้นตวัอย่างท่ีเป็น

อิสระกนัและมีการแจกแจงเหมือนกนั มีขอ้มูลท่ีสูญหายตวัเดียวและตวัประมาณค่าเฉล่ียท่ีสมบูรณ์ 

Wang  and Rao (2001: 597-608)  ศึกษาวิธีควรจะเป็นส าหรับการถดถอยเชิงเส้น แสดงการ

ประมาณค่าสูญหายโดยใชว้ิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ท่ีมีอตัราส่วนล็อคควรจะเป็นแบบถ่วงน ้ าหนกั
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ของตวัแปรไคสแคว์ท่ีไม่ทราบค่า  ใช้อตัราส่วนล็อคควรจะเป็นท่ีมีการปรับค่าไคสแคว์ไปหา

บริเวณความเช่ือมัน่ และใชก้ารแจกแจงในการประมาณอตัราส่วนล็อคควรจะเป็น จากการจ าลอง

พบวา่วิธีท่ีน าเสนอดีกวา่วิธีปกติ 

Zhang (2003: 581-592)  พดูถึงพื้นหลงัของทฤษฎีของการประมาณค่าเชิงพหุ กล่าวถึงการ
สร้างรูปแบบของการประมาณค่าและการสร้างวิธีการประมาณอยา่งเหมาะสม ไดเ้สนอกฎระเบียบ
ส าหรับการอนุมานของการประมาณค่า วิธีการแสดงแนวโนม้ วิธีการการพยากรณ์ วิธีเชนมาร์คอฟ
เชนมอนติคาร์โล 

Watchareeporn Chaimongkol (2005) ไดเ้ปรียบเทียบการประมาณค่าท่ีเก็บไม่ไดด้ว้ย วิธี

ประมาณค่าดว้ยการถดถอยเขา้ใกลสุ้ด วิธีประมาณค่าดว้ยการถดถอยเขา้ใกลสุ้ดแบบถ่วงน ้ าหนัก 

และวิธีประมาณค่าดว้ยการถดถอยระยะห่างต ่าสุด กบัวิธีการประมาณค่าเขา้ใกลสุ้ดและวิธีประมาณ

ค่าดว้ยการถดถอย พบว่า วิธีประมาณค่าดว้ยการถดถอยเขา้ใกลสุ้ด วิธีประมาณค่าดว้ยการถดถอย

เขา้ใกลสุ้ดแบบถ่วงน ้ าหนกัและวิธีประมาณค่าดว้ยการถดถอยให้ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการแปร

ผนัต ่าสุด 

 Kim, Brick, Fuller and Kalton (2006: 509-521)  การประมาณค่าเชิงพหุเป็นวิธีการ
ประมาณความแปรปรวนดว้ยตวัประมาณบางตวัในขอ้มูล แสดงให้เห็นความเอนเอียงของการ
ประมาณเชิงพหุ ความแปรปรวนของตวัประมาณ ส าหรับการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบตวัอยา่งท่ีซบัซอ้น
ความเอนเอียงอาจเป็นตวัประมาณขนาดใหญ่ ขอบเขตค่าเฉล่ียเม่ือมีฟังกช์นัขนาดใหญ่ 

 



 
 

บทที ่3 

วธีิการด าเนินงานการวจิัย 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง การประมาณค่าท่ีเก็บไม่ไดจ้ากการส ารวจดว้ยตวัอยา่ง เม่ือขอ้มูลมีค่า
สูญหายหรือเกบ็ค่าไม่ได ้ซ่ึงในบทน้ีจะกล่าวถึงวิธีการน าเดินงานวิจยั โดยมีการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
 

3.1  การศึกษาจากเอกสาร 
 
 ผูว้ิจยัศึกษาจากเอกสารเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการประมาณค่าท่ีเก็บไม่ไดจ้ากการ
ส ารวจดว้ยตวัอย่าง ซ่ึงวิธีการประมาณค่าท่ีเก็บไม่ไดมี้หลายวิธีโดยงานวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษา 3 วิธี 
ไดแ้ก่ การประมาณดว้ยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น การประมาณดว้ยวิธีระยะห่างต ่าสุดและการ
ประมาณดว้ยวิธีค่าเฉล่ีย 

 

3.1.1  การศึกษาจากต ารา  
การศึกษาจากต าราท่ีเก่ียวกบัการส ารวจดว้ยตวัอย่าง เทคนิคการส ารวจ ทฤษฎีและวิธีการ

ส ารวจตัวอย่าง ทฤษฎีการเลือกตัวอย่าง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง พบว่า การเลือกตัวอย่างจาก
ประชากรโดยทัว่ไปมี 2 แบบ คือ การเลือกตวัอย่างท่ีไม่ทราบโอกาสท่ีแต่ละหน่วยของประชากร 
จะถูกเลือกมาเป็นตวัอย่าง กบัการเลือกตวัอย่างท่ีทราบโอกาสท่ีแต่ละหน่วยของประชากรจะถูก
เลือกมาเป็นตวัอยา่ง ในการสุ่มตวัอยา่งท่ีนิยมใชก้นัมีอยู่ 3 วิธี คือ การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย การสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้ น และการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม การสุ่มตัวอย่างเป็นการศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างประชากรและตวัอยา่งท่ีสุ่มมาจากประชากร ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัมาก
ซ่ึงน าไปใช้ในการประมาณค่าของประชากรท่ีไม่ทราบค่า นอกจากการประมาณค่าแลว้การสุ่ม
ตวัอยา่งยงัใชป้ระโยชน์ในการทดสอบสมมุติฐานต่างๆ ไดอี้ก 
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 การศึกษาวิธีการประมาณค่าท่ีเก็บไม่ไดว้ิธีต่างๆจากการส ารวจดว้ยตวัอย่าง คือ การ
ประมาณค าตอบบางขอ้ท่ีเก็บรวบรวมค่าไม่ไดใ้นการส ารวจ ท าให้ไดข้อ้มูลครบถว้นก่อนท่ีจะน า 
มาวิเคราะห์ เทคนิคท่ีใช้ประมาณค่าตวัแปรท่ีขาดหายไปมีอยู่หลายวิธี ทั้งแบบง่ายจนถึงยุ่งยาก
ซบัซอ้น              

  
 3.1.2  ศึกษาจาก บทความ และงานวจิัย 
 การศึกษาจากบทความ และงานวิจัยเก่ียวกับการประมาณค่าท่ีเก็บไม่ได้ พบว่า Rubin 
(1987) เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการแทนค่าขอ้มูลท่ีสูญหาย คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเหมาะสมใน
กรณีท่ีมีขอ้มูลบางค่าเก็บไม่ได ้และไดมี้การพฒันาวิธีการประมาณค่าท่ีเก็บไม่ไดห้ลายวิธีซ่ึงเป็น
แนวทางของงานวิจยัคร้ังน้ี 

 
3.2  การประมาณค่าที่เกบ็ไม่ได้ 
 
  การประมาณค่าท่ีเก็บไม่ได ้คือ การประมาณค าตอบบางขอ้ท่ีเก็บรวบรวมค่าไม่ไดใ้นการ
ส ารวจดว้ยตวัอย่างดว้ยความน่าจะเป็น มีแนวทางแกไ้ขปัญหาหลายวิธี อาจปรับเทคนิคการเก็บ
ขอ้มูล การประมาณพารามิเตอร์ และการใชน้ ้ าหนกักบัขอ้มูลท่ีเก็บได ้วิธีการประมาณค่าตวัแปรท่ี
เก็บไม่ได ้เป็นวิธีท่ีท าให้ไดค่้าสังเกตครบทุกค่า ก่อนน าไปใชป้ระมาณพารามิเตอร์ท่ีสนใจ  และ
ผูท้  าการส ารวจส่วนใหญ่แกปั้ญหาโดยการตดัหน่วยตวัอยา่งท่ีไม่มีการตอบบางขอ้ออกไป เหลือแต่
หน่วยท่ีครบถว้น ซ่ึงไม่เหมาะสมหลายประการท าใหอ้  านาจการทดสอบทางสถิติลดลง ค่าประมาณ
มีความเอนเอียงสูง ผลการวิเคราะห์ไม่มีความน่าเช่ือถือ วิธีการประมาณค่าท่ีเก็บไม่ไดมี้การศึกษา
ดว้ยกนัหลายวิธี  ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาวิธีการประมาณค่าท่ีเก็บไม่ได ้ไดแ้ก่การประมาณดว้ย
วิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น ซ่ึงเป็นการประมาณค่าท่ีเก็บไม่ไดโ้ดยอาศยัความสัมพนัธ์เชิงฟังก์ชัน
ระหว่างตวัแปรท่ีศึกษา (Y) กบัตวัแปรช่วย (X) หลายตวั การประมาณดว้ยวิธีระยะห่างต ่าสุด  เป็น
การประมาณโดยสนใจค่าท่ีใกลเ้คียงกับค่าท่ีสูญหายซ่ึงดูจากระยะทางระหว่างหน่วยและการ
ประมาณดว้ยวิธีค่าเฉล่ีย เป็นการหาค่าโดยเฉล่ียจากหน่วยท่ีเกบ็ได ้
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3.3  การจ าลอง 
 
 การด าเนินการจ าลอง (มานพ วราภกัด์ิ, 2550: 226 - 228) คร้ังน้ีเพื่อการเปรียบเทียบค่า
สมัประสิทธ์ิการแปรผนัของวิธีประมาณแต่ละแบบ ซ่ึงไดแ้ก่ วิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่าง
ต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ีย การศึกษาคร้ังน้ีท าการจ าลองขอ้มูลภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียด
และขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
 3.3.1  สร้างประชากร 
 การสร้างประชากรท่ีมีขนาด 5,000 หน่วย โดยประกอบดว้ยตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา (Y)      
1 ตวั และตวัแปรช่วย (X) 6 ตวั ซ่ึงการสร้างขอ้มูลไดก้ าหนดลกัษณะของประชากรดงัน้ี 

1)  สร้างขอ้มูลของตวัแปร (Y) และตวัแปร (W)  
2)  มีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง X กบั Y อยูใ่นระดบัต ่าโดยให ้      แต่ละ

ตวัมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.20 และ        แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 
0.25 และ        แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.30 ซ่ึงแทนดว้ย      =   โดยท่ี   = 
0.20, 0.25, 0.30 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระดบัปานกลางให้       แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.50 และ        แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.55 และ        
แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.60 ซ่ึงแทนดว้ย      =   โดยท่ี   = 0.50, 0.55, 0.60 
และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบัสูงให ้      แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.80 
และ        แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.85 และ        แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์กบั Y ท่ี 0.90 ซ่ึงแทนดว้ย      =   โดยท่ี   = 0.80, 0.85, 0.90 โดยค านวณจากสูตร 

                     
        

     
 (3.1) 

จ าลองประชากร Y และ W ขนาด 5,000 หน่วย ใหมี้ฟังกช์นัการแจกแจงเดียวกนัและเป็นอิสระกนั 
และแกส้มการเพื่อหาค่า X จากสูตร                 ซ่ึงขั้นตอนในการสร้างประชากรจะ
แสดงดงัภาพท่ี  3.1 
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ไม่ใช่ 

ใช่ 

การจ าลองขอ้มูลตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้สามารถเขียนสรุปเป็นแผนผงัการด าเนินงานไดด้งัภาพท่ี  3.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1  แผนผงัการด าเนินงานการสร้างขอ้มูลประชากร 

ก าหนดขนาดของประชากร N = 5,000 

 

บนัทึกประชากร 

ค านวณหาค่า    จากสูตร โดยท่ี 

  = 0.20, 0.25, 0.30   = 0.50, 0.55, 0.60    = 0.80, 0.85, 0.90 

สร้างตวัแปร Y 

ครบจ านวนคร้ัง 

เร่ิมตน้ 

 

จบการท างาน 

 

สร้างตวัแปร W 

แกส้มการเพื่อหาค่า X จากสูตร                
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ไม่ใช่ 

ใช่ 

 3.3.2  การสุ่มตัวอย่าง 
 สุ่มตวัอยา่งจากประชากรท่ีสร้างข้ึนในขอ้ 3.3.1 ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยให้มี
ขนาดตวัอยา่งเท่ากบั 60, 80, 100, 150, 300 และ 500  ในแต่ละกรณีสุ่มตวัอยา่งซ ้ าๆ เป็นจ านวน 
1,000 รอบ ท าการสุ่มบางหน่วยท้ิงเพื่อให้เกิดการสูญหายในตวัแปร (Y) ซ่ึงจ านวนการสูญหาย
เท่ากบั 5%, 10%, 15% และ 20% ของทุกขนาดตวัอยา่ง 
 
การสุ่มตวัอยา่งจากประชากรสามารถเขียนสรุปเป็นแผนผงัการด าเนินงานไดด้งัภาพท่ี  3.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที ่3.2   แผนผงัการด าเนินงานการสุ่มตวัอยา่งจากประชากร 

ขนาดของประชากร N = 5,000 

 

สุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยใหมี้ขนาด

ตวัอยา่งเท่ากบั 60, 80, 100, 150, 300 

และ 500 

ท าการสุ่มบางหน่วยท้ิง 5%, 10%, 15% 

และ 20% ของทุกขนาดตวัอยา่ง 

เร่ิมตน้ 

 

ครบจ านวนคร้ัง 

จบการท างาน 
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 3.3.3  การประมาณค่าสูญหายและการเปรียบเทยีบ 
1)  ประมาณค่าสูญหายให้ครบถว้น โดยใช้ตวัประมาณวิธีถดถอยเชิงพหุ วิธีจบัคู่

ระยะห่าง และวิธีค่าเฉล่ีย แลว้น าค่าท่ีประมาณไดไ้ปแทนค่าในขอ้มูลท่ีสูญหายจนไดข้อ้มูลท่ี
สมบูรณ์ 

2)  ประมาณค่าเฉล่ียของตวัอยา่งจากขอ้มูลในตวัอยา่งท่ีประมาณค่าสูญหายโดย
ครบถว้นแลว้ โดยใช ้

        
 

 
   

 
        (3.2) 

i = 1,2,…,1000 เม่ือ     คือ ค่าเฉล่ียของตวัอยา่งในรอบท่ี i แลว้หาค่าเฉล่ียของ    ของค่าเฉล่ียในทุก
รอบ คือ 

       
 

    
    

    
       (3.3) 

เม่ือ     คือ ค่าเฉล่ียของตวัอยา่งในรอบท่ี   ;   = 1, ...,1000   
ประมาณความแปรปรวนของ       ดว้ย        โดยท่ี 

          
 

   
              

      (3.4) 

3)  ประมาณค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของ      ดว้ย 

c.v.(    ) =       

  
        (3.5) 

เม่ือ    คือ ค่าเฉล่ียของประชากร  
4)  เปรียบเทียบค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณแต่ละแบบ ซ่ึงไดแ้ก่ 

วิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่างต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ีย ซ่ึงวิธีประมาณแบบใดมีค่าสมัประสิทธ์ิ
การแปรผนัของตวัประมาณต ่าสุดแสดงวา่ตวัประมาณนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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สรุปเป็นแผนผงัการด าเนินงานไดด้งั ภาพท่ี  3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.3  แผนผงัการสุ่มตวัอยา่งและวิเคราะห์ขอ้มูล 

ขนาดของประชากร N = 5,000 

 

จ านวนรอบท่ี i = 1 

 

สุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยใหมี้ขนาด

ตวัอยา่งเท่ากบั 60, 80, 100, 150, 300 

และ 500 

ท าการสุ่มบางหน่วยท้ิง 5%, 10%, 15% 

และ 20% ของทุกขนาดตวัอยา่ง 

ประมาณค่าสูญหายใหค้รบถว้น โดยใช้

วิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่าง

ต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ีย 

1 2 

เร่ิมตน้ 
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ไม่ใช่ 

ใช่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.3  (ต่อ) 

 

1 2 

ท าการประมาณค่าเฉล่ียของประชากร

จากขอ้มูลท่ีครบถว้น 

รอบท่ี i = 1,000 

ท าการประมาณค่าเฉล่ียของประชากร

จากขอ้มูลท่ีครบถว้นทั้งหมด 1,000 

รอบ  

หาค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวั

ประมาณแต่ละแบบ 

เปรียบเทียบค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนั

ของตวัประมาณแต่ละแบบ 

 

จบการท างาน 
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3.3.4  การค านวณค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนั 

ค านวณค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของ      ดว้ย c.v.(    ) =       

  
     เม่ือ    คือ 

ค่าเฉล่ียของประชากร การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณแต่ละวิธีตาม
ขนาดตัวอย่างตั้ งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นว่าวิธีประมาณท่ีมีค่า
สมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณต ่าสุดแสดงวา่ตวัประมาณนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 



 
 

บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณ
หรือความแม่นย  าของตวัประมาณค่าเฉล่ียของประชากรจากการใชข้อ้มูลท่ีประมาณค่าท่ีเก็บไม่ได้
โดยครบถว้นจากการประมาณดว้ยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่างต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ีย โดย
พิจารณาจากสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของค่าประมาณเม่ือตวัอยา่งมีขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
และมีระดบัค่าสูญหายร้อยละ 5 , 10 , 15 , 20  
 

4.1  ผลการศึกษาวธีิการประมาณค่าที่เกบ็ไม่ได้ในการส ารวจด้วยตัวอย่าง 
 
 การประมาณค่าตวัแปรท่ีเก็บไม่ได้ คือ การประมาณค าตอบบางขอ้ท่ีเก็บไม่ได้ในการ
ส ารวจ ท าให้ข้อมูลครบถ้วนก่อนน าไปวิเคราะห์และสรุปผล และผูท้  าการส ารวจส่วนใหญ่
แก้ปัญหาโดยการตัดหน่วยตัวอย่างท่ีไม่มีการตอบบางขอ้ออกไป เหลือแต่หน่วยท่ีครบถ้วน     
วิธีการประมาณค่าท่ีเก็บไม่ไดมี้การศึกษาดว้ยกนัหลายวิธี ผูว้ิจยัเกิดความสนใจท่ีน าเสนอวิธีการ
ประมาณค่าท่ีเกบ็ไม่ได ้ดว้ยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่างต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ีย โดยท าการ
เปรียบเทียบวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น กบัวิธีระยะห่างต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ีย เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่วิธีท่ี
น ามาใชมี้ประสิทธิภาพและมีความแม่นย  าสูง 
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4.2  ผลการศึกษาการใช้วธีิการถดถอยพหุเชิงเส้น วธีิระยะห่างต า่สุด และวธีิค่าเฉลีย่ 
 

4.2.1  การประมาณด้วยวธีิการถดถอยพหุเชิงเส้น เป็นการประมาณค่าโดยอาศยั
ความสมัพนัธ์เชิงฟังกช์นัระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระหลายตวัท่ีสงัเกตไดจ้ากหน่วยอ่ืนๆ 

 
                                (4.1) 

เม่ือ j = 1,2,3,...,n 
 
สามารถเขียนตวัแบบจากสมการ (4.1) ในรูปเมทริกซ์ ไดด้งัน้ี 

 
              (4.2) 

 
เม่ือ y เป็นค่าตวัแปรตามหรือตวัแปรท่ีศึกษา 
 X เป็นเมทริกซ์ของตวัแปรอิสระ 
   เป็นสมัประสิทธ์ิการถดถอย 
   เป็นความคลาดเคล่ือน 

 
การหาค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุเชิงเส้นโดยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด คือ

พยายามเลือกค่าประมาณของ            ในพจน์ของ      และ      เพื่อท่ีจะใหผ้ลบวกก าลงัสอง
ของค่าความคลาดเคล่ือนมีค่าต ่าท่ีสุด 

 
ให ้           เป็นค่าประมาณของ           ตามล าดบั  ซ่ึงจะเขียนในรูปเวกเตอร์ของ

ความคลาดเคล่ือนของการถดถอยจากสมการ (4.2) ไดเ้ป็น 

               (4.3) 

และผลบวกก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนจึงเขียนไดเ้ท่ากบั 
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                                            (4.4) 

ซ่ึงจะมีค่าต ่าสุดเม่ือ 

        
    

  
 
   

                  

 

แทนค่าเวกเตอร์     ดว้ยเวกเตอร์  b  จะไดส้มการปกติเป็น 

                        (4.5) 

แกส้มการ (4.5) จะไดผ้ลลพัธ์ 

                             (4.6) 

ดงันั้น                     เป็นตวัประมาณค่าของพารามิเตอร์   

ทฤษฎีของเกาสมาร์คอฟ (Gauss-Markov) ตวัประมาณท่ีไดเ้ป็นตวัประมาณท่ีไม่เอน
เอียงและมีความแปรปรวนต ่าท่ีสุดในบรรดาตวัประมาณค่าท่ีไม่เอนเอียงแบบเชิงเส้น และเป็นตวั
ประมาณคงเส้นคงวาของ   หรือท่ีเรียกวา่ BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) 

 
 ตวัอย่างท่ี 4.1  บริษทัแห่งหน่ึงไดสุ่้มเก็บขอ้มูลยอดการผลิตของโรงงานในเขตพื้นท่ี 10 
เขต โดยขอ้มูลในการเก็บประกอบด้วย ค่าโฆษณา ค่าวตัถุดิบ ค่าขนส่ง ค่าแรง ค่าซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจกัร และระดบัความเหมาะสมในพื้นท่ี ซ่ึงเป็นปัจจยัในการเพิ่มยอดในการผลิต ในการเก็บ
ขอ้มูลพบว่าเก็บขอ้มูลยอดการผลิตของโรงงานได้เพียง 7 เขต อีก 3 เขตไม่สามารถเก็บได้ แต่
สามารถเกบ็ขอ้มูล ดา้นอ่ืนครบถว้นทั้ง 10 เขต 
 จากการเก็บขอ้มูลทั้งหมด น าขอ้มูลมาจดัเรียงพบว่า ขอ้มูลยอดการผลิตของเขตท่ี 8, 9   
และเขตท่ี 10 เกบ็ค่าไม่ได ้แต่ขอ้มูลดา้นอ่ืนสามารถเกบ็ไดค้รบถว้น ดงัตารางท่ี  4.1 
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ตารางที่ 4.1  ขอ้มูลยอดการผลิต 
 
เขตที ่ y                   

1 3.3999 3.4483 3.5984 4.1820 4.1986 3.2941 2.8563 
2 3.8156 3.4237 3.1515 2.8542 2.9777 3.5872 2.8884 
3 3.0958 2.9262 2.8245 1.9707 2.5701 2.3149 2.7559 
4 3.7059 3.4560 3.5339 3.2417 3.0794 3.4463 2.6829 
5 3.9924 4.1727 3.4727 3.3985 4.0270 4.3111 3.3792 
6 4.6859 4.7827 5.1816 4.5623 4.6934 4.9626 4.7982 
7 3.0305 2.9550 2.8097 2.3841 3.0729 3.3131 2.3713 
8 - 1.9504 2.1415 2.6506 2.4570 2.7693 1.8636 
9 - 3.7177 3.5154 2.4825 3.3837 3.4012 3.3650 
10 - 2.6962 2.9019 2.3091 2.8987 3.0089 2.3301 

 
จากตารางท่ี 4.1   y  คือ ยอดการผลิตท่ีสามารถเกบ็ไดเ้พียง 7 เขต (หน่วยตนั) 
  x1  คือ ค่าโฆษณา (หน่วยหม่ืนบาท) 
  x2  คือ ค่าวตัถุดิบ (หน่วยแสนบาท) 
  x3  คือ ค่าขนส่ง (หน่วยหม่ืนบาท) 
  x4  คือ ค่าแรง (หน่วยแสนบาท) 

  x5  คือ ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร (หน่วยแสนบาท) 
  x6  คือ ระดบัความเหมาะสมในพื้นท่ีโดยใหเ้ป็นคะแนน ซ่ึง คะแนนสูงสุดคือ 
        5 คะแนน หมายถึง พื้นท่ีนั้นมีความเหมาะสมสูง คะแนนต ่าสุดคือ 1 คะแนน 
        หมายถึง พื้นท่ีนั้นมีความเหมาะสมต ่า 
จากตารางท่ี  4.1 ในเขตท่ี 8, 9 และเขตท่ี 10 ไม่สามารถเก็บค่าได ้ดงันั้นจึงไดท้  าการประมาณค่า
ดว้ยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น จากขอ้มูลสามารถสร้างสมการถดถอยพหุเชิงเสน้ดงัน้ี  (4.1) 

                                  

เม่ือ i = 8, 9, 10 เป็นเขตท่ีไม่สามารถเก็บค่าได ้โดยมี     = 1.5964 ,    = 0.5077 ,    = -0.3701, 
   = 0.5948 ,    = -0.7891 ,    = 0.2518 และ    = 0.4833  
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ดงันั้น ค่าประมาณของเขตท่ี 8 คือ 

              = 1.5964 + (0.5077)(1.9504) + (-0.3701)(2.1415) + (0.5948)(2.6506) + (-0.7891)(2.4570) 

  + (0.2518)(2.7693) + (0.4833)(1.8636) 

 = 3.0300 

     ในท านองเดียวกนัค่าประมาณของเขตท่ี 9 และเขตท่ี 10 คือ   

      = 3.4722  และ      = 2.8613 

 
 4.2.2  การประมาณด้วยวธีิระยะห่างต ่าสุด การประมาณค่าของตวัแปรท่ีเกบ็ไม่ไดโ้ดย
พิจารณาใชค่้าตวัแปรนั้นจากหน่วยท่ีเกบ็ไดแ้ละอยูใ่กลท่ี้สุดในบางความหมายของระยะห่าง ให ้y 
จากหน่วยท่ี r+1, r+2, ..., n ซ่ึงเกบ็ค่าไม่ได ้และ y  จากหน่วยท่ี 1, 2, ..., r ซ่ึงเกบ็ค่าได ้เม่ือ x มี
ระยะห่างต ่าท่ีสุด 
                         ส าหรับ j= r+1, r+2, ..., n และบางกรณีของ i ท่ี       ให ้

 

    
  ถา้            คือ      

     ถา้           คือ        
     (4.7) 

 
เม่ือ       เป็นค่าของ y จากหน่วยท่ีอยูใ่กลห้น่วยท่ี i ท่ีสุด (ประชุม สุวตัถี, 2552:  284) 

ระยะทางแบบยุคลิด (Euclidean distance) ระยะทางแบบยุคลิดระหว่างจุดสอง

จุด p และ q คือ ความยาวของส่วนของเส้นตรง pq ถ้า                       และ                          

                      จุดสองจุดบนปริภูมิยคุลิด n มิติ ระยะทางระหว่างจุด p กบั q ค านวณ
ไดจ้าก  

               -    
  

         (4.8) 

ให ้     เป็นค่า x จากหน่วยท่ี r+1, r+2, ..., n ท่ีถือวา่เกบ็ค่าได ้
     เป็นค่า x จากหน่วยท่ี 1, 2, ..., r ท่ีถือวา่เกบ็ค่าได ้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87
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เม่ือค านวณหาระยะห่างจาก x หน่วยท่ี r+1, r+2, ..., n ซ่ึงเก็บค่าไม่ได ้กบั x จากหน่วยท่ี 1, 2, ..., r 
ซ่ึงเกบ็ค่าได ้โดย (4.8)  เปรียบเทียบค่าระยะห่างเพื่อหาระยะห่างต ่าท่ีสุด เม่ือไดค่้าระยะห่างต ่าท่ีสุด
แลว้จึงน าค่าท่ีไดข้องหน่วยนั้นไปประมาณค่าสูญหาย 

 ตวัอยา่งท่ี 4.2  การเกบ็ขอ้มูลของบริษทัแห่งหน่ึงจาก ตวัอยา่งท่ี 4.1 และจากขอ้มูลใน
ตารางท่ี 4.1 การประมาณค่า  y ในค่าสงัเกตท่ีเกบ็ไม่ไดเ้ขตท่ี 8 ,9 และเขตท่ี 10 ดว้ยวิธีระยะห่าง
ต ่าสุด ซ่ึงการประมาณค่า y  จากหน่วยท่ี r+1, r+2, ..., n ซ่ึงเกบ็ค่าไม่ได ้ดว้ย y  จากหน่วยท่ี 1, 2, ..., 
r ซ่ึงเกบ็ค่าไดเ้ม่ือ x มีระยะห่างต ่าท่ีสุด 
ดงันั้น ค่าระยะห่างของเขตท่ี 8 กบัเขตท่ี 1 คือ 

d8,1 (p,q)=                                                        

 =  3.1648 

ดงันั้นจาก (4.8) ค่าระยะห่างของเขตท่ี 8 กบัเขตอ่ืนๆ จะได ้ d8,2 (p,q)  =  2.0509, 

 d8,3 (p,q) = 1.4347, d8,4 (p,q) = 2.2914, d8,5 (p,q) = 3.8982, d8,6 (p,q) = 8.2067, d8,7 (p,q) = 1.4080 

 

ในท านองเดียวกนัค่าระยะห่างของเขตท่ี 9 กบัเขตท่ี 1 คือ 

d9,1 (p,q)=                                                        

 =  1.9065 

ดงันั้นจาก (4.8) ค่าระยะห่างของเขตท่ี 9 กบัเขตอ่ืนๆ จะได ้ d9,2 (p,q)  =  0.7278, 

 d9,3 (p,q) = 1.5702, d9,4 (p,q) = 0.8594, d9,5 (p,q) = 1.2091, d9,6 (p,q) = 3.8677, d9,7 (p,q) = 1.0926 

 

ในท านองเดียวกนัค่าระยะห่างของเขตท่ี 10 กบัเขตท่ี 1 คือ 

d10,1 (p,q) =                                                        

  =  2.5042 
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ดงันั้นจาก (4.8) ค่าระยะห่างของเขตท่ี 9 กบัเขตอ่ืนๆ จะได ้ d9,2 (p,q)  =  0.9996, 

 d9,3 (p,q) = 0.6072, d9,4 (p,q) = 1.3795, d9,5 (p,q) = 2.6139, d9,6 (p,q) = 6.4109, d9,7 (p,q) = 0.3340 
 

ในการหาค่าระยะห่างในเขตท่ี 8, 9 และเขตท่ี 10 โดยใช ้(4.8) เพื่อหาค่าระยะห่างต ่าสุด ไดค่้า

ระยะห่างของเขตท่ี 8, 9 และเขตท่ี 10 ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.2 

 
ตารางที่ 4.2  ค่าระยะห่าง 

 

ค่าที ่ y    
  

ค่าระยะห่าง
ของเขตที ่8 

ค่าระยะห่าง
ของเขตที ่9 

ค่าระยะห่าง
ของเขตที ่10 

1 3.3999 3.3999 3.1648 1.9065 2.5042 
2 3.8156 3.8156 2.0509 0.7278 0.9996 
3 3.0958 3.0958 1.4347 1.5702 0.6072 
4 3.7059 3.7059 2.2914 0.8594 1.3795 
5 3.9924 3.9924 3.8982 1.2091 2.6139 
6 4.6859 4.6859 8.2067 3.8677 6.4109 
7 3.0305 3.0305 1.4080 1.0926 0.3340 
8 - 3.0305    
9 - 3.8156    
10 - 3.0305    

  
 จากตารางท่ี  4.2  ไดร้ะยะห่างต ่าสุดของค่าระยะห่างของค่าท่ี 8 กบัค่าท่ี 7 คือ 1.4080         
ค่าระยะห่างของค่าท่ี 9 กบัค่าท่ี 2 คือ 0.7278 และค่าระยะห่างของค่าท่ี 10 กบัค่าท่ี 7 คือ 0.3340  
  
 ดงันั้นประมาณดว้ยวิธีระยะห่างต ่าสุดจึงน าค่าท่ี 7 แทนค่าท่ี 8 น าค่าท่ี 2 แทนค่าท่ี 9 และน า
ค่าท่ี 7 แทนค่าท่ี 10 ค่าประมาณของ       คือ     ดงันั้น      = 3.0305  ค่าประมาณของหน่วยท่ี 9 คือ 
   
  = 3.8156  และค่าประมาณของหน่วยท่ี 10 คือ       = 3.0305 
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4.2.3  การประมาณด้วยวิธีค่าเฉลีย่ เป็นการประมาณค่าของตวัแปร y ส าหรับหน่วยท่ีเก็บ
ไม่ได ้ดว้ยค่าเฉล่ียของ y ท่ีเกบ็ไดคื้อ 

    
 

  
    

 
     =            (4.9) 

เม่ือ i = r+1, r+2, ..., n  ดงันั้นค่าของ y ในตวัอยา่งขนาด n คือ 

     =   
 
 
 

 

  
  

 
  

     

    
      

        
    (4.10) 

เม่ือใชก้ารประมาณค่าตวัแปรท่ีเกบ็ไม่ไดด้ว้ยค่าเฉล่ียตวัประมาณของ    คือ 

     =   
  
    

 
            (4.11) 

         =   
 
    

 
      

 
       

         =   
 
                 =      

 

 ตวัอยา่งท่ี 4.3  การเก็บขอ้มูลของบริษทัแห่งหน่ึงจาก ตวัอยา่งท่ี 4.1 การประมาณค่า  y ใน
ค่าสงัเกตท่ีเกบ็ไม่ไดเ้ขตท่ี 8, 9 และเขตท่ี 10 ดว้ยวิธีค่าเฉล่ีย  
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 การประมาณค่าของตวัแปร y ส าหรับหน่วยท่ีเก็บไม่ได ้ดว้ย
ค่าเฉล่ียของ y ท่ีเกบ็ 
ค่าประมาณของหน่วยท่ี 8, 9 และ 10 คือ 

          
   =  

                             

 
     ; i = 8, 9, 10 

 =  3.6751 

 

 

 
 



32 
 

ผลตวัอยา่งการประมาณดว้ยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่างต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ีย 
 
ตารางที่ 4.3  ค่าประมาณดว้ยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่างต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ีย 
 

i y        
     

   
1 3.3999 3.3999 3.3999 3.3999 
2 3.8156 3.8156 3.8156 3.8156 
3 3.0958 3.0958 3.0958 3.0958 
4 3.7059 3.7059 3.7059 3.7059 
5 3.9924 3.9924 3.9924 3.9924 
6 4.6859 4.6859 4.6859 4.6859 
7 3.0305 3.0305 3.0305 3.0305 
8 - 3.0300 3.0305 3.6751 
9 - 3.4722 3.8156 3.6751 
10 - 2.8613 3.0305 3.6751 

              คือ วธีิการถดถอยพหุเชิงเส้น 
             

  คือ วธีิระยะห่างต ่าสุด 
             

   คือ วธีิค่าเฉล่ีย 
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4.3  ผลการเปรียบเทยีบความแม่นย าของค่าประมาณ 
 
 4.3.1  ผลการเปรียบเทียบสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตัวประมาณ 
 การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณค่าเฉล่ียของประชากรจาก
ตวัอยา่งท่ีมีการประมาณค่าสูญหาย ซ่ึงมีระดบัการสูญหายร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 ตามขนาด
ตวัอยา่ง โดยมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง Y และ X 6 ตวั ในระดบัต ่า ระดบัปานกลางและ
ระดบัสูง 

4.3.1.1  ผลการเปรียบเทียบสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณ เม่ือมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบัต ่า 
 จากการพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณจากตวัอยา่งท่ีมีการประมาณค่า
สูญหาย เ ม่ือมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในระดับต ่ า  ด้วย       แต่ละตัวมีสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.20 และ        แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.25 และ        
แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.30 โดยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่างต ่าสุด 
และวิธีค่าเฉล่ีย พบว่า เม่ือใชข้อ้มูลท่ีประมาณค่าสูญหายดว้ยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น ตวัประมาณ
มีความแม่นย  าสูงสุดหรือมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณน้อยท่ีสุด รองลงไป ไดแ้ก่ 
ตวัประมาณท่ีใช้ขอ้มูลซ่ึงประมาณดว้ยวิธีค่าเฉล่ีย ส่วนตวัประมาณท่ีใช้ขอ้มูลจากวิธีระยะห่าง
ต ่าสุด มีความแม่นย  าต ่าสุด 
 เม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 5 ของขนาดตวัอย่าง พบว่า การประมาณค่าสูญหายด้วยวิธีการ
ถดถอยพหุเชิงเส้นมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณนอ้ยท่ีสุด ไม่ว่าขนาดของตวัอย่าง
จะเป็นเท่าไรกต็าม ทั้งขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ นอกจากนั้นค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนั
ของตวัประมาณซ่ึงใชค่้าประมาณท่ีประมาณค่าสูญหายดว้ยวิธีใดก็ตามลดลง เม่ือขนาดของตวัอยา่ง
เพิ่มข้ึนจากขนาดเล็กไปสู่ขนาดใหญ่ ตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิ
การแปรผนัของตวัประมาณอยูร่ะหว่างค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณ
ดว้ยวิธีถดถอยพหุเชิงเส้นและวิธีระยะห่างต ่าสุดซ่ึงตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีระยะห่าง
ต ่าสุดมีค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณสูงสุดหรือมีความแม่นย  าต ่าสุด ดงัตารางท่ี  4.4 
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ตารางท่ี 4.4  ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวประมาณเม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 5 จ าแนกตามวิธี

และขนาดของตัวอย่าง เม่ือมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับ 0.2 ถึง 0.3 

 

ขนาดตัวอย่าง 
วิธีการประมาณค่าสูญหาย 

             

60 4.479783 4.601513 4.509308 

80 3.760746 3.841128 3.781798 

100 3.405267 3.492752 3.420800 

150 2.627079 2.683120 2.637612 

300 1.936241 1.979378 1.941706 

500 1.50357 1.52396 1.51474 
1MRI คือ วิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น
2

 

DI คือ วิธีระยะห่างต ่าสุด    
3

 

MI คือ วิธีค่าเฉล่ีย 

 

 แผนภูมิแท่งแสดงค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวประมาณตามขนาดตัวอย่าง เม่ือขนาด
ตัวอย่างท่ีมีค่าสูญหายร้อยละ 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1  ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวประมาณตามขนาดตัวอย่างท่ีค่าสูญหายร้อยละ 5 เม่ือ

มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับ 0.2 ถึง 0.3 
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ขนาดตัวอย่าง 

ระดับค่าสูญหายร้อยละ 5 
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MI 
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จากภาพท่ี 4.1  ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณจากตวัอยา่งท่ีมีการประมาณค่า
สูญหายโดยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น มีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณต ่าท่ีสุดหรือมี
ความแม่นย  าสูงสุด เม่ือขนาดของตวัอยา่งเพิ่มข้ึน ส่วนวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของ
ตวัประมาณสูงสุดหรือมีความแม่นย  าต ่าท่ีสุด 
 เม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 10 ของขนาดตวัอย่าง พบว่า การประมาณค่าสูญหายดว้ยวิธีการ
ถดถอยพหุเชิงเสน้ทั้งตวัอยา่งขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาดใหญ่มีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของ
ตวัประมาณนอ้ยท่ีสุด นอกจากนั้นค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณซ่ึงใชค่้าประมาณท่ี
ประมาณค่าสูญหายวิธีใดก็ตามลดลง เม่ือขนาดของตวัอย่างเพิ่มข้ึน ตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณ
ดว้ยวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณอยูร่ะหว่างค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนั
ของตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีถดถอยพหุเชิงเส้นและวิธีระยะห่างต ่าสุด ซ่ึงตวัประมาณท่ี
ใชค่้าประมาณดว้ยวิธีระยะห่างต ่าสุด มีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณสูงสุด ดงัตาราง
ท่ี  4.5 

 
ตารางที ่4.5  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณเม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 10 จ าแนกตามวิธี   

และขนาดของตวัอยา่ง เม่ือมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.2 ถึง 0.3 

 

ขนาดตัวอย่าง 
วธีิการประมาณค่าสูญหาย 

          

60 4.567156 4.828261 4.584268 

80 3.900965 4.032231 3.953105 

100 3.499546 3.669022 3.535912 

150 2.720958 2.821057 2.723490 

300 2.005257 2.060417 2.019064 

500 1.531437 1.591964 1.561875 

 
 
 
 
 



36 
 

 แผนภูมิแท่งแสดงค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่ง เม่ือขนาด
ตวัอยา่งท่ีมีค่าสูญหายร้อยละ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.2  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่งท่ีค่าสูญหายร้อยละ 10 

เม่ือมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.2 ถึง 0.3 
 

จากภาพท่ี 4.2  ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณจากตวัอยา่งท่ีมีการประมาณค่า
สูญหายโดยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น มีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณต ่าท่ีสุดหรือมี
ความแม่นย  าสูงสุด เม่ือขนาดของตวัอยา่งเพิ่มข้ึน ส่วนวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของ
ตวัประมาณสูงสุดหรือมีความแม่นย  าต ่าท่ีสุด 
 เม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 15 ของขนาดตวัอยา่ง พบว่า ขนาดของตวัอยา่งจะเป็นเท่าใดก็ตาม 
การประมาณค่าสูญหายดว้ยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้นมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณ
นอ้ยท่ีสุด และเม่ือขนาดของตวัอยา่งเพิ่มข้ึน ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณทั้งสามวิธี
ลดลง ตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณอยู่
ระหว่างค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีถดถอยพหุเชิงเส้นและ
วิธีระยะห่างต ่าสุด ซ่ึงตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีระยะห่างต ่าสุดมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปร
ผนัของตวัประมาณสูงสุด ดงัตารางท่ี  4.6 
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ตารางที ่4.6  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณเม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 15 จ าแนกตามวิธี
และขนาดของตวัอยา่ง เม่ือมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.2 ถึง 0.3 

 

ขนาดตัวอย่าง 
วธีิการประมาณค่าสูญหาย 

          

60 4.692357 5.022348 4.748863 
80 3.994294 4.195088 4.043760 
100 3.578227 3.784811 3.624796 
150 2.790716 2.940040 2.810175 
300 2.047950 2.144411 2.079104 
500 1.567780 1.659811 1.616229 

 
 แผนภูมิแท่งแสดงค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่ง เม่ือขนาด
ตวัอยา่งท่ีมีค่าสูญหายร้อยละ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.3  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่งท่ีค่าสูญหายร้อยละ 15 

เม่ือมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.2 ถึง 0.3 
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จากภาพท่ี 4.3  ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณจากตวัอยา่งท่ีมีการประมาณค่า
สูญหายโดยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น มีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณต ่าท่ีสุดหรือมี
ความแม่นย  าสูงสุด เม่ือขนาดของตวัอยา่งเพิ่มข้ึน ส่วนวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของ
ตวัประมาณสูงสุดหรือมีความแม่นย  าต ่าท่ีสุด 

เม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 20 ของขนาดตวัอยา่ง พบว่า ทุกขนาดตวัอยา่ง การประมาณค่าสูญ
หายดว้ยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้นมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณนอ้ยท่ีสุด และเม่ือ
ขนาดของตวัอย่างเพิ่มข้ึน ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณซ่ึงใชค่้าประมาณดว้ยวิธีทั้ง
สามลดลง ตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณ
อยู่ระหว่างค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีถดถอยพหุเชิงเส้น
และวิธีระยะห่างต ่าสุด ซ่ึงตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีระยะห่างต ่าสุดมีค่าสัมประสิทธ์ิการ
แปรผนัของตวัประมาณสูงสุดหรือมีความแม่นย  าต ่าสุด ดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณเม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 20 จ าแนกตามวิธี

และขนาดของตวัอยา่ง เม่ือมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.2 ถึง 0.3 

 

ขนาดตัวอย่าง 
วธีิการประมาณค่าสูญหาย 

          

60 4.830365 5.236160 4.910641 
80 4.087171 4.347438 4.143900 
100 3.670341 3.949321 3.719292 
150 2.907366 3.119374 2.946475 
300 2.101813 2.197326 2.149263 
500 1.620552 1.745460 1.667179 
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 แผนภูมิแท่งแสดงค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่ง เม่ือขนาด
ตวัอยา่งท่ีมีค่าสูญหายร้อยละ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.4  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่งท่ีค่าสูญหายร้อยละ 20 

เม่ือมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.2 ถึง 0.3 
 

จากภาพท่ี 4.4  ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณจากตวัอยา่งท่ีมีการประมาณค่า
สูญหายโดยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น มีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณต ่าท่ีสุดหรือมี
ความแม่นย  าสูงสุด เม่ือขนาดของตวัอย่างเพิ่มข้ึนส่วนวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของ
ตวัประมาณสูงสุดหรือมีความแม่นย  าต ่าท่ีสุด 

4.3.1.2  ผลการเปรียบเทียบสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณ เม่ือมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 

จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณค่าเฉล่ียของประชากรจาก
ตวัอย่างท่ีมีการประมาณค่าสูญหาย เม่ือมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในระดับปานกลาง ด้วย  
      แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.50 และ        แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.55 และ        แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.60  โดยวิธีการ
ถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่างต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ีย พบว่า เม่ือใชข้อ้มูลท่ีประมาณค่าสูญหายดว้ย
วิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น ตวัประมาณมีความแม่นย  าสูงสุดหรือมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวั
ประมาณนอ้ยท่ีสุด รองลงไป ไดแ้ก่ ตวัประมาณท่ีใชข้อ้มูลซ่ึงประมาณดว้ยวิธีวิธีค่าเฉล่ีย ส่วนตวั
ประมาณท่ีใชข้อ้มูลจากวิธีระยะห่างต ่าสุด มีความแม่นย  าต ่าสุด 
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 เม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 5 ของขนาดตวัอย่าง พบว่า การประมาณค่าสูญหายด้วยวิธีการ
ถดถอยพหุเชิงเส้นมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณนอ้ยท่ีสุด ไม่ว่าขนาดของตวัอย่าง
จะเป็นเท่าไรกต็าม ทั้งขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ นอกจากนั้นค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนั
ของตวัประมาณซ่ึงใชค่้าประมาณท่ีประมาณค่าสูญหายดว้ยวิธีใดก็ตามลดลง เม่ือขนาดของตวัอยา่ง
เพิ่มข้ึน ตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณอยู่
ระหว่างค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีถดถอยพหุเชิงเส้นและ
วิธีระยะห่างต ่าสุดซ่ึงตวัประมาณท่ีใช้ค่าประมาณด้วยวิธีระยะห่างต ่าสุดมีค่าสัมประสิทธ์ิการ      
แปรผนัของตวัประมาณสูงสุดหรือมีความแม่นย  าต ่าสุด ดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณเม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 5 จ าแนกตามวิธี

และขนาดของตวัอยา่ง เม่ือมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.5 ถึง 0.6 

 

ขนาดตัวอย่าง 
วธีิการประมาณค่าสูญหาย 

          

60 4.263707 4.322363 4.331394 
80 3.712725 3.760371 3.753277 
100 3.177373 3.237179 3.252807 
150 2.584463 2.629135 2.626040 
300 1.879078 1.901580 1.898657 
500 1.441641 1.472651 1.474905 
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 แผนภูมิแท่งแสดงค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่ง เม่ือขนาด
ตวัอยา่งท่ีมีค่าสูญหายร้อยละ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.5  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่งท่ีค่าสูญหายร้อยละ 5 เม่ือ

มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.5 ถึง 0.6 
 

จากภาพท่ี 4.5  ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณจากตวัอยา่งท่ีมีการประมาณค่า
สูญหายโดยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น มีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณต ่าท่ีสุดหรือมี
ความแม่นย  าสูงสุด เม่ือขนาดของตวัอยา่งเพิ่มข้ึน ส่วนวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของ
ตวัประมาณสูงสุดหรือมีความแม่นย  าต ่าท่ีสุด 
 เม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 10 ของขนาดตวัอย่าง พบว่า การประมาณค่าสูญหายดว้ยวิธีการ
ถดถอยพหุเชิงเสน้ทั้งตวัอยา่งขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาดใหญ่มีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของ
ตวัประมาณต ่าท่ีสุด นอกจากนั้นค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณซ่ึงใชค่้าประมาณท่ี
ประมาณค่าสูญหายวิธีใดก็ตามลดลง เม่ือขนาดของตวัอย่างเพิ่มข้ึน ตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณ
ดว้ยวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณอยูร่ะหว่างค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนั
ของตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีถดถอยพหุเชิงเส้นและวิธีระยะห่างต ่าสุด ซ่ึงตวัประมาณท่ี
ใชค่้าประมาณดว้ยวิธีระยะห่างต ่าสุด มีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณสูงสุด ดงัตาราง
ท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณเม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 10 จ าแนกตามวิธี
และขนาดของตวัอยา่ง เม่ือมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.5 ถึง 0.6 

 

ขนาดตัวอย่าง 
วธีิการประมาณค่าสูญหาย 

          

60 4.342491 4.463553 4.413515 
80 3.734872 3.811057 3.861092 
100 3.234802 3.321711 3.368951 
150 2.635082 2.708059 2.714994 
300 1.902300 1.949111 1.966531 
500 1.466184 1.519592 1.519113 

 
 แผนภูมิแท่งแสดงค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่ง เม่ือขนาด
ตวัอยา่งท่ีมีค่าสูญหายร้อยละ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.6  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่งท่ีค่าสูญหายร้อยละ 10เม่ือ

มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.5 ถึง 0.6 
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จากภาพท่ี 4.6  ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณจากตวัอยา่งท่ีมีการประมาณค่า
สูญหายโดยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น มีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณต ่าท่ีสุดหรือมี
ความแม่นย  าสูงสุด เม่ือขนาดของตวัอยา่งเพิ่มข้ึน ส่วนวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของ
ตวัประมาณสูงสุดหรือมีความแม่นย  าต ่าท่ีสุด 
 เม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 15 ของขนาดตวัอยา่ง พบว่า ขนาดของตวัอยา่งจะเป็นเท่าใดก็ตาม 
การประมาณค่าสูญหายดว้ยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้นมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณ
นอ้ยท่ีสุด และเม่ือขนาดของตวัอยา่งเพิ่มข้ึน ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณทั้งสามวิธี
ลดลง ตวัประมาณท่ีใช้ค่าประมาณด้วยวิธีระยะห่างต ่าสุดมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวั
ประมาณอยูร่ะหว่างค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีถดถอยพหุ
เชิงเส้นและวิธีค่าเฉล่ียซ่ึงตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนั
ของตวัประมาณสูงสุด ดงัตารางท่ี 4.10 

 
ตารางที ่4.10  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณเม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 15 จ าแนกตามวธีิ

และขนาดของตวัอยา่ง เม่ือมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.5 ถึง 0.6 
 

ขนาดตัวอย่าง 
วธีิการประมาณค่าสูญหาย 

          

60 4.400536 4.593716 4.550951 
80 3.807493 3.928425 3.967556 
100 3.252662 3.426418 3.451338 
150 2.656208 2.757046 2.786677 
300 1.929131 1.997574 2.029322 
500 1.491282 1.570877 1.571672 
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 แผนภูมิแท่งแสดงค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่ง เม่ือขนาด
ตวัอยา่งท่ีมีค่าสูญหายร้อยละ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.7  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่งท่ีค่าสูญหายร้อยละ 15เม่ือ

มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.5 ถึง 0.6 
 

 จากภาพท่ี 4.7  ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณจากตวัอยา่งท่ีมีการประมาณค่า
สูญหายโดยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น มีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณต ่าท่ีสุดหรือมี
ความแม่นย  าสูงสุด เม่ือขนาดของตวัอยา่งเพิ่มข้ึน ส่วนวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของ
ตวัประมาณสูงสุดหรือมีความแม่นย  าต ่าท่ีสุด 

เม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 20 ของขนาดตวัอยา่ง พบว่า ทุกขนาดตวัอยา่ง การประมาณค่าสูญ
หายดว้ยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้นมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณนอ้ยท่ีสุด และเม่ือ
ขนาดของตวัอย่างเพิ่มข้ึน ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณซ่ึงใชค่้าประมาณดว้ยวิธีทั้ง
สามลดลง ตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีระยะห่างต ่าสุดมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวั
ประมาณอยูร่ะหว่างค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีถดถอยพหุ
เชิงเส้นและวิธีค่าเฉล่ียซ่ึงตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนั
ของตวัประมาณสูงสุดหรือมีความแม่นย  าต ่าสุด ดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณเม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 20 จ าแนกตามวธีิ
และขนาดของตวัอยา่ง เม่ือมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.5 ถึง 0.6 

 

ขนาดตัวอย่าง 
วธีิการประมาณค่าสูญหาย 

          

60 4.496869 4.724047 4.751032 
80 3.854275 4.025392 4.023847 
100 3.355559 3.547966 3.605984 
150 2.693268 2.794794 2.875279 
300 1.977909 2.082888 2.092478 
500 1.526889 1.627431 1.619453 

 
 แผนภูมิแท่งแสดงค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่ง เม่ือขนาด
ตวัอยา่งท่ีมีค่าสูญหายร้อยละ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.8  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่งท่ีค่าสูญหายร้อยละ 20 เม่ือ

มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.5 ถึง 0.6 
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 จากภาพท่ี 4.8 ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณจากตวัอยา่งท่ีมีการประมาณค่า
สูญหายโดยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น มีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณต ่าท่ีสุดหรือมี
ความแม่นย  าสูงสุด เม่ือขนาดของตวัอยา่งเพิ่มข้ึน ส่วนวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของ
ตวัประมาณสูงสุดหรือมีความแม่นย  าต ่าท่ีสุด 

4.3.1.3  ผลการเปรียบเทียบสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณ เม่ือมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบัสูง 
 จากการพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณจากตวัอยา่งท่ีมีการประมาณค่า
สูญหาย เม่ือมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง ดว้ย        แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.80 และ        แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.85 และ        
แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.90 โดยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่างต ่าสุด 
และวิธีค่าเฉล่ีย พบว่า เม่ือใชข้อ้มูลท่ีประมาณค่าสูญหายดว้ยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น ตวัประมาณ
มีความแม่นย  าสูงสุดหรือมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณน้อยท่ีสุด รองลงไป ไดแ้ก่ 
ตวัประมาณท่ีใช้ขอ้มูลซ่ึงประมาณด้วยวิธีระยะห่างต ่าสุด ส่วนตวัประมาณท่ีใช้ขอ้มูลจากวิธี
ค่าเฉล่ียมีความแม่นย  าต ่าสุด 
 เม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 5 ของขนาดตวัอย่าง พบว่า การประมาณค่าสูญหายด้วยวิธีการ
ถดถอยพหุเชิงเส้นมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณนอ้ยท่ีสุด ไม่ว่าขนาดของตวัอย่าง
จะเป็นเท่าไรกต็าม ทั้งขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ นอกจากนั้นค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนั
ของตวัประมาณซ่ึงใชค่้าประมาณท่ีประมาณค่าสูญหายดว้ยวิธีใดก็ตามลดลง เม่ือขนาดของตวัอยา่ง
เพิ่มข้ึนจากขนาดเล็กไปสู่ขนาดใหญ่ ตวัประมาณท่ีใช้ค่าประมาณด้วยวิธีระยะห่างต ่าสุดมีค่า
สมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณอยูร่ะหวา่งค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณท่ีใช้
ค่าประมาณดว้ยวิธีถดถอยพหุเชิงเส้นและวิธีค่าเฉล่ียซ่ึงตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีค่าเฉล่ีย
มีค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณสูงสุดหรือมีความแม่นย  าต ่าสุด ดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณเม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 5 จ าแนกตามวิธี
และขนาดของตวัอยา่ง เม่ือมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.8 ถึง 0.9 

 

ขนาดตัวอย่าง 
วธีิการประมาณค่าสูญหาย 

          

60 4.384416 4.411758 4.470411 
80 3.861154 3.879481 3.946123 
100 3.415260 3.946123 3.510474 
150 2.744032 2.769470 2.795439 
300 1.837329 1.842212 1.883381 
500 1.400739 1.406712 1.420507 

 

 แผนภูมิแท่งแสดงค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่ง เม่ือขนาด
ตวัอยา่งท่ีมีค่าสูญหายร้อยละ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.9  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่งท่ีค่าสูญหายร้อยละ 5 เม่ือ

มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.8 ถึง 0.9 
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จากภาพท่ี 4.9 ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณจากตวัอยา่งท่ีมีการประมาณค่า
สูญหายโดยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น มีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณต ่าท่ีสุดหรือมี
ความแม่นย  าสูงสุด เม่ือขนาดของตวัอยา่งเพิ่มข้ึน ส่วนวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของ
ตวัประมาณสูงสุดหรือมีความแม่นย  าต ่าท่ีสุด 
 เม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 10 ของขนาดตวัอย่าง พบว่า การประมาณค่าสูญหายดว้ยวิธีการ
ถดถอยพหุเชิงเสน้ทั้งตวัอยา่งขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาดใหญ่มีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของ
ตวัประมาณนอ้ยท่ีสุด นอกจากนั้นค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณซ่ึงใชค่้าประมาณท่ี
ประมาณค่าสูญหายวิธีใดก็ตามลดลง เม่ือขนาดของตวัอย่างเพิ่มข้ึน ตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณ
ดว้ยวิธีระยะห่างต ่าสุดมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณอยู่ระหว่างค่าสัมประสิทธ์ิการ
แปรผนัของตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีถดถอยพหุเชิงเส้นและวิธีค่าเฉล่ียซ่ึงตวัประมาณท่ี
ใชค่้าประมาณดว้ยวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณสูงสุด ดงัตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที ่4.13  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณเม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 10 จ าแนกตามวธีิ

และขนาดของตวัอยา่ง เม่ือมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.8 ถึง 0.9 
 

ขนาดตัวอย่าง 
วธีิการประมาณค่าสูญหาย 

          

60 4.414367 4.463531 4.608517 
80 3.886128 3.909763 4.069858 
100 3.439437 3.481475 3.607694 
150 2.762940 2.800997 2.914931 
300 1.837658 1.867222 1.934312 
500 1.399690 1.409100 1.450363 
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 แผนภูมิแท่งแสดงค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่ง เม่ือขนาด
ตวัอยา่งท่ีมีค่าสูญหายร้อยละ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.10  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่งท่ีค่าสูญหายร้อยละ 10 

เม่ือมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.8 ถึง 0.9 
 

จากภาพท่ี 4.10  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณจากตวัอยา่งท่ีมีการประมาณค่า
สูญหายโดยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น มีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณต ่าท่ีสุดหรือมี
ความแม่นย  าสูงสุด เม่ือขนาดของตวัอยา่งเพิ่มข้ึน ส่วนวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของ
ตวัประมาณสูงสุดหรือมีความแม่นย  าต ่าท่ีสุด 
 เม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 15 ของขนาดตวัอยา่ง พบว่า ขนาดของตวัอยา่งจะเป็นเท่าใดก็ตาม 
การประมาณค่าสูญหายดว้ยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้นมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณ
นอ้ยท่ีสุด และเม่ือขนาดของตวัอย่างเพิ่มข้ึนค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณทั้งสามวิธี
ลดลง ตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีระยะห่างต ่าสุดมีค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัอยูร่ะหว่างค่า
สัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีถดถอยพหุเชิงเส้นและวิธีค่าเฉล่ีย
ซ่ึงตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณสูงสุด 
ดงัตารางท่ี 4.14 
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ตารางที ่4.14  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณเม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 15 จ าแนกตาม
วิธีและขนาดของตวัอยา่ง เม่ือมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.8 ถึง 0.9 

 

ขนาดตัวอย่าง 
วธีิการประมาณค่าสูญหาย 

          

60 4.472408 4.533744 4.800510 
80 3.920956 3.973259 4.185657 
100 3.464263 3.497225 3.718658 
150 2.771736 2.827506 2.985916 
300 1.847763 1.887556 1.965708 
500 1.401269 1.420590 1.485931 

 
 แผนภูมิแท่งแสดงค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่ง เม่ือขนาด
ตวัอยา่งท่ีมีค่าสูญหายร้อยละ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.11  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่งท่ีค่าสูญหายร้อยละ 15 

เม่ือมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.8 ถึง 0.9 
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จากภาพท่ี 4.11  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณจากตวัอยา่งท่ีมีการประมาณค่า
สูญหายโดยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น มีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณต ่าท่ีสุดหรือมี
ความแม่นย  าสูงสุด เม่ือขนาดของตวัอยา่งเพิ่มข้ึน ส่วนวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของ
ตวัประมาณสูงสุดหรือมีความแม่นย  าต ่าท่ีสุด 

เม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 20 ของขนาดตวัอยา่ง พบว่า ทุกขนาดตวัอยา่ง การประมาณค่าสูญ
หายดว้ยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้นมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณนอ้ยท่ีสุด และเม่ือ
ขนาดของตวัอย่างเพิ่มข้ึน ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณซ่ึงใชค่้าประมาณดว้ยวิธีทั้ง
สามลดลง ตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีระยะห่างต ่าสุดมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวั
ประมาณอยูร่ะหว่างค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีถดถอยพหุ
เชิงเส้นและวิธีค่าเฉล่ียซ่ึงตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนั
ของตวัประมาณสูงสุดหรือมีความแม่นย  าต ่าสุด ดงัตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที ่4.15  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณเม่ือมีค่าสูญหายร้อยละ 20 จ าแนกตามวธีิ

และขนาดของตวัอยา่ง เม่ือมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.8 ถึง 0.9 
 

ขนาดตัวอย่าง 
วธีิการประมาณค่าสูญหาย 

          

60 4.515575 4.570850 4.910593 

80 3.932230 4.005247 4.351755 

100 3.489830 3.549322 3.822213 

150 2.787278 2.840172 3.038450 

300 1.867106 1.916475 2.039949 

500 1.406039 1.432198 1.516649 
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 แผนภูมิแท่งแสดงค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่ง เม่ือขนาด
ตวัอยา่งท่ีมีค่าสูญหายร้อยละ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.12  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณตามขนาดตวัอยา่งท่ีค่าสูญหายร้อยละ 20 

เม่ือมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในระดบั 0.8 ถึง 0.9 
 

 จากภาพท่ี 4.12  ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณจากตวัอยา่งท่ีมีการประมาณค่า
สูญหายโดยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น มีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณต ่าท่ีสุดหรือมี
ความแม่นย  าสูงสุด เม่ือขนาดของตวัอยา่งเพิ่มข้ึน ส่วนวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของ
ตวัประมาณสูงสุดหรือมีความแม่นย  าต ่าท่ีสุด 

จากผลการวิจยัท่ีแสดงในตารางและรูปภาพ พบว่า เม่ือค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวั
ประมาณ ขนาดของตวัอยา่ง และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง X กบั Y เพิ่มข้ึน ท าให้การ
ประมาณค่าสูญหายโดยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น มีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณต ่า
ท่ีสุดหรือมีความแม่นย  าสูงสุด ส่วนวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณสูงสุด
หรือมีความแม่นย  าต ่าท่ีสุด 
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บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความแม่นย  าของตวัประมาณค่าเฉล่ียของ
ประชากร เม่ือขอ้มูลมีค่าสูญหาย วิธีท่ีน าเสนอไดแ้ก่ วิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่างต ่าสุด 
และวิธีค่าเฉล่ีย หัวขอ้ท่ีจะไดก้ล่าวในบทน้ี ไดแ้ก่ สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยัและ
ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
 

5.1  สรุปผลการวจิยั 
 

การศึกษาวิธีการประมาณค่าท่ีเก็บไม่ไดจ้ากการส ารวจดว้ยตวัอย่าง พบว่า ในการส ารวจ
ตวัอย่างอาจเกิดการสูญหายของขอ้มูลหรือมีค่าท่ีเก็บไม่ไดเ้กิดข้ึนไดห้ลายสาเหตุจึงเป็นท่ีมาของ
วิธีการประมาณค่าท่ีเก็บไม่ได้จากการส ารวจด้วยตวัอย่าง เพื่อท าให้ขอ้มูลครบถว้นก่อนน าไป
วิเคราะห์และสรุปผล การประมาณค่าท่ีเก็บไม่ไดจ้ากการส ารวจดว้ยตวัอย่างมีดว้ยกนัหลายวิธี 
ผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่างต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ียในการประมาณค่าท่ี
เกบ็ไม่ไดจ้ากการส ารวจดว้ยตวัอยา่ง จึงไดศึ้กษาและท าการวิจยั 

การศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวกบัการใชว้ิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่างต ่าสุด และวิธี
ค่าเฉล่ียในการประมาณค่าท่ีเก็บไม่ได้จากการส ารวจด้วยตวัอย่าง พบว่า การประมาณด้วยวิธี
ค่าเฉล่ีย เป็นวิธีท่ีง่ายและนิยมใชใ้นการจดัการขอ้มูลสูญหาย เป็นการประมาณค่าของตวัแปรท่ีเก็บ
ไม่ไดด้ว้ยค่าเฉล่ียของตวัแปรเดียวกนัจากหน่วยท่ีเก็บไดเ้ม่ือขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติ และเม่ือ         
ข้อมูลมีการแจกแจงแบบเบ้ควรแทนค่าข้อมูลสูญหายด้วยค่ามัธยฐานหรือค่าฐานนิยม                              
การประมาณดว้ยวิธีระยะห่างต ่าสุด เป็นการประมาณค่าของตวัแปรท่ีเก็บไม่ไดด้ว้ยค่าท่ีเก็บไดจ้าก
การแบ่งขอ้มูลออกเป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั หรือหน่วยท่ีอยู่ใกลก้บัหน่วยท่ีเก็บค่าไม่ได ้
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โดยอาศยัฟังกช์นัระยะห่าง และการประมาณดว้ยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น เป็นการประมาณค่าของ
ตวัแปรท่ีเก็บไม่ไดโ้ดยก าหนดใหต้วัแปรช่วย X มีขอ้มูลสมบูรณ์และมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรท่ี
ศึกษา Y ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีขอ้มูลสูญหาย เป็นวิธีท่ีตอ้งอาศยัความสัมพนัธ์ของตวัแปรในการ
ประมาณ ส่วนใหญ่มีการน าวิธีหลายวิธีมาร่วมกนัหรือน ามาเป็นตวัช่วยในการประมาณค่า ท่ีท าใหมี้
ความคลาดเคล่ือนต ่าท่ีสุด 

การศึกษาวิธีประมาณค่าเฉล่ียของประชากรเม่ือขอ้มูลมีค่าสูญหาย โดยการจ าลองประชากร
ขนาด 5,000 หน่วย ท่ีมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง X กบั Y อยู ่ 3 ระดบั คือ ระดบัต ่า ระดบั
ปานกลาง และระดบัสูง ในระดบัต ่าโดยให ้      แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.20 
และ        แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.25 และ        แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์กบั Y ท่ี 0.30 สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระดบัปานกลางให ้      แต่ละตวัมีสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.50 และ        แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.55 และ        
แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.60 และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในระดบัสูงให ้
      มีแต่ละตวัสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.80 และ        แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.85 และ        แต่ละตวัมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบั Y ท่ี 0.90 แลว้สุ่ม
ตวัอยา่งใหมี้ขนาดตวัอยา่งเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยขนาดเลก็มีขนาด 60, 80 ขนาดกลาง
มีขนาด 100, 150 และขนาดใหญ่มีขนาด 300, 500  ท าการสุ่มซ ้ า ๆ จ านวน 1000 รอบ ในแต่ละรอบ
สุ่ม Y จากตวัอยา่งออกร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 เพื่อท าใหข้อ้มูลเกิดการสูญหาย แลว้ประมาณค่า Y 
ท่ีสูญหายดว้ยวิธีการประมาณดว้ยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่างต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ีย น า
ค่า Y ท่ีมีอยูแ่ละท่ีประมาณค่าไดไ้ปหาค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัเพื่อดูความแม่นย  าของแต่ละวิธี  

ผลการศึกษา พบว่า ทั้ง 3 วิธี เม่ือขนาดของตวัอย่างเพิ่มข้ึนค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัมี
แนวโนม้ลดลง ตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีถดถอยพหุเชิงเส้นมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนั
ต ่าสุดหรือมีความแม่นย  าสูงสุด และค่าประมาณดว้ยวิธีระยะห่างต ่าสุดมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนั
อยู่ระหว่างค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีถดถอยพหุเชิงเส้น
และวิธีค่าเฉล่ีย ตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัสูงสุดหรือมี
ความแม่นย  าต ่าสุด จึงควรเลือกใชข้นาดตวัอยา่งท่ีมีขนาดใหญ่เพื่อใหไ้ดค้วามแม่นย  าสูงสุด 

เม่ือขอ้มูลมีระดบัค่าสูญหายเพิ่มข้ึนท่ีระดบัค่าสูญหายร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 พบว่า ตวั
ประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีถดถอยพหุเชิงเส้นมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัต ่าสุดหรือมีความ
แม่นย  าสูงสุด และค่าประมาณดว้ยวิธีระยะห่างต ่าสุดมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัอยู่ระหว่างค่า
สัมประสิทธ์ิการแปรผนัของตวัประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีถดถอยพหุเชิงเส้นและวิธีค่าเฉล่ีย
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ซ่ึงตวัประมาณท่ีใช้ค่าประมาณด้วยวิธีค่าเฉล่ียมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัสูงสุดหรือมีความ
แม่นย  าต ่าสุด 
 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณดว้ยตวัประมาณทั้ง 3 วิธี ไดแ้ก่ วิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น 
วิธีระยะห่างต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ีย พบว่า วิธีการถดถอยพหุเชิงเส้นให้ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนั
ต ่าสุดแสดงว่าวิธีน้ีมีความแม่นย  าสูงสุด และวิธีค่าเฉล่ียซ่ึงเป็นวิธีแก้ไขปัญหาโดยทัว่ไปให้ค่า
สัมประสิทธ์ิการแปรผนัสูงสุดแสดงว่าวิธีน้ีมีความแม่นย  าต ่าสุดเม่ือ X มีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
กบั Y ท่ี 0.50 ถึง 0.90 และเม่ือ X มีสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์กบั Y ท่ี 0.20 ถึง 0.30 วิธีการถดถอยพหุ
เชิงเส้นใหค่้าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัต ่าสุดแสดงว่าวิธีน้ีมีความแม่นย  าสูงสุด และวิธีประมาณแบบ
วิธีระยะห่างต ่าสุดใหค่้าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัสูงสุดแสดงวา่วิธีน้ีมีความแม่นย  าต ่าสุด 
 

5.2  อภปิรายผลการวจิยั 
 
 การอภิปรายผลจากขอ้มูลท่ีคน้พบ ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิด ผลการวิจยัทางวิชาการต่างๆ และ
ขอ้สงัเกตท่ีไดจ้ากการทดลองมาใชเ้ป็นแนวทางในการอภิปรายดงัน้ี 

วิธีการประมาณค่าท่ีเก็บไม่ไดจ้ากการส ารวจดว้ยตวัอย่างเป็นการประมาณค าตอบท่ีเก็บ
รวบรวมค่าไม่ไดใ้นการส ารวจดว้ยความน่าจะเป็นซ่ึงมีดว้ยกนัหลายวิธี ในการวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษา    
3 วิธี ไดแ้ก่ วิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่างต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ีย ซ่ึงการประมาณดว้ยวิธีการ
ถดถอยพหุเชิงเส้นเป็นการประมาณท่ีอาศยัความสัมพนัธ์ของตวัแปร เม่ือตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนั
สูงจะท าให้การประมาณมีความแม่นย  าสูง ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีบทของการถดถอยพหุเชิงเส้นและ
สามารถลดความคลาดเคล่ือนในการวิเคราะห์และสรุปผล จากการวิจยั พบว่า วิธีการถดถอยพหุเชิง
เส้นให้ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัต ่าสุดแสดงว่าวิธีน้ีมีความแม่นย  าสูงสุด ในกรณีน้ีสอดคลอ้งกบั
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ในการประมาณดว้ยวิธีระยะห่างต ่าสุดเม่ือมีตวัแปรอิสระหลายตวัเขา้มาเก่ียวขอ้ง
ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีระยะทางแบบยคุลิดมาช่วยในการประมาณ ซ่ึงการประมาณเป็นไปตามทฤษฎีของการ
ประมาณโดยการจบัคู่ตามระยะห่าง จากการวิจยั พบว่า มีค่านอ้ยกว่าวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น และ
วิธีค่าเฉล่ียเป็นวิธีท่ีส่วนใหญ่ใชก้นั เพราะใชง่้ายไม่ซบัซอ้นแต่เป็นวิธีท่ีผลมีความแม่นย  าต ่าท่ีสุด
เป็นเพราะวิธีน้ีจะเป็นการประมาณเฉพาะตวัแปรท่ีศึกษา (Y) เท่านั้นจึงเป็นจุดอ่อนของวิธี ถา้น า
ขอ้มูลจากการประมาณดว้ยวิธีค่าเฉล่ียไปวิเคราะห์จะท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนสูง  

เม่ือพิจารณาขนาดของตวัอย่างและร้อยละของขอ้มูลท่ีสูญหาย พบว่า ขนาดของตวัอย่าง
เพิ่มข้ึนและร้อยละของขอ้มูลท่ีสูญหายเพิ่มข้ึน ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัมีแนวโน้มลดลง ซ่ึงตวั
ประมาณท่ีใชค่้าประมาณดว้ยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้นมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัต ่าสุดหรือมี
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ความแม่นย  าสูงสุดซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้ งไวแ้ละสอดคล้องกับงานวิจัยของ Watchareeporn 
Chaimongkol ดงันั้นจึงควรใชข้อ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่และมีระดบัของขอ้มูลท่ีสูญหายอยา่งเหมาะสม
เพื่อช่วยลดความคลาดเคล่ือนและเพิ่มความแม่นย  าในการประมาณ 

ผลสรุปท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบความแม่นย  าของตวัประมาณค่าเฉล่ียของประชากรจาก
การใชข้อ้มูลท่ีประมาณค่าท่ีเก็บไม่ไดโ้ดยครบถว้น จะเห็นไดว้่า วิธีการถดถอยพหุเชิงเส้นให้ค่า
สัมประสิทธ์ิการแปรผนัต ่าสุดแสดงว่าวิธีน้ีมีความแม่นย  าสูงสุด และวิธีค่าเฉล่ียซ่ึงเป็นวิธีแกไ้ข
ปัญหาโดยทัว่ไป จากการศึกษา พบว่า ให้ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัสูงสุดแสดงว่าวิธีน้ีมีความ
แม่นย  าต ่าสุด เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัการประมาณค่าท่ีเก็บไม่ไดด้ว้ยวิธีการถดถอย
พหุเชิงเสน้มีค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนัต ่าสุดหรือมีความแม่นย  าสูงสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Watchareeporn Chaimongkol แต่การวิจยัน้ีใชว้ิธีถดถอยพหุเชิงเส้นซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยัของ    
Watchareeporn Chaimongkol ท่ีใชว้ิธีการถดถอยเชิงเส้น เน่ืองจากวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้นและ
วิธีการถดถอยเชิงเส้นเป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของอิทธิพลจากตวัแปรอิสระเพื่อหาตวัแปรท่ี
ศึกษา เม่ือตวัอิสระกบัตวัแปรท่ีศึกษามีความสมัพนัธ์สูงจึงท าใหก้ารประมาณมีความแม่นย  าสูง 
 

5.3  ข้อเสนอแนะในงานวจิยัคร้ังต่อไป 

 
 5.3.1  การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิธีการประมาณค่าท่ีเกบ็ไม่ไดจ้ากการส ารวจดว้ย
ตวัอยา่งโดยวธีิการถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่างต ่าสุด และวิธีค่าเฉล่ีย ในการศึกษาคร้ังต่อไปควร
จะศึกษาวิธีการประมาณค่าท่ีเกบ็ไม่ไดแ้บบต่าง ๆ หรือน าการประมาณดว้ยวิธีการถดถอยพหุเชิง
เส้น วิธีระยะห่างต ่าสุด และวธีิค่าเฉล่ีย มาเป็นตวัช่วยในวิธีการประมาณค่าแบบต่าง ๆ เพื่อลดความ
คลาดเคล่ือน 
 5.3.2  การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดจ้  าลองสถานการณ์ใหต้วัแปรท่ีศึกษา Y มีค่าสูญหาย การศึกษา
คร้ังต่อไปอาจจ าลองใหก้ารสูญหายเป็นของตวัแปรอิสระ หรือสูญหายทั้ง 2 ประเภท 
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ภาคผนวก ก 

ความคลาดเคลือ่นก าลงัสองเฉลีย่ของตัวประมาณทีจ่ าแนกตาม 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

 
ตารางที ่ก.1  ความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ียของตวัประมาณท่ีจ าแนกตามขนาดตวัอยา่งและ

ระดบัค่าสูญหาย เม่ือค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 0.2 ถึง 0.3 
 

ขนาดตวัอย่าง ระดบัค่าสูญหาย 
ความคลาดเคลือ่นก าลงัสองเฉลีย่ของตวัประมาณ 

MRI DI MI 

60 
 

5% 0.987008 1.745237 1.103551 

10% 0.978653 1.721821 1.076690 

15% 0.972479 1.703186 1.062445 

20% 0.984220 1.701308 1.060392 

80 
 

5% 0.899086 1.613489 1.023430 

10% 0.906629 1.639834 1.019969 

15% 0.910364 1.669101 1.012424 

20% 0.918717 1.684289 1.017890 

100 
 

5% 0.900631 1.709767 1.033948 

10% 0.900454 1.693831 1.042981 

15% 0.906914 1.697016 1.035677 

20% 0.906108 1.700041 1.030305 

150 
 

5% 0.842713 1.664526 1.003979 

10% 0.860701 1.672681 1.013644 

15% 0.860701 1.672681 1.013644 

20% 0.857597 1.675516 1.004021 

300 
 

5% 0.830918 1.647264 0.998572 

10% 0.835479 1.656206 1.009786 

15% 0.837911 1.659608 1.007370 

20% 0.839926 1.649953 1.009503 

500 
 

5% 0.830284 1.638974 1.010061 

10% 0.831659 1.637506 1.007591 

15% 0.834279 1.649239 1.010378 

20% 0.834581 1.646014 1.009754 

 

MRI  คือ วธีิการถดถอยพหุเชิงเส้น 

DI  คือ วธีิระยะห่างต ่าสุด 

MI  คือ วธีิค่าเฉล่ีย
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ตารางที ่ก.2  ความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ียของตวัประมาณท่ีจ าแนกตามขนาดตวัอยา่งและ
ระดบัค่าสูญหาย เม่ือค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 0.5 ถึง 0.6 

 

ขนาดตวัอย่าง ระดบัค่าสูญหาย 
ความคลาดเคลือ่นก าลงัสองเฉลีย่ของตวัประมาณ 

MRI DI MI 

60 

5% 0.550969 1.028776 1.051948 

10% 0.552018 1.029051 1.038145 

15% 0.555440 1.027283 1.049519 

20% 0.566274 1.021822 1.050360 

80 

5% 0.512360 0.990419 1.028800 

10% 0.524139 0.994862 1.030798 

15% 0.525084 0.986045 1.032279 

20% 0.530276 0.986578 1.049533 

100 

5% 0.519862 1.014492 1.036101 

10% 0.529668 1.010779 1.048667 

15% 0.528939 0.999314 1.044702 

20% 0.527385 0.995953 1.043101 

150 

5% 0.479037 0.953575 1.012152 

10% 0.482385 0.963384 1.007417 

15% 0.488528 0.959193 1.009082 

20% 0.490672 0.963477 1.013480 

300 

5% 0.488774 0.988560 1.028223 

10% 0.486550 0.979992 1.021028 

15% 0.488194 0.975865 1.023302 

20% 0.488462 0.976291 1.023409 

500 

5% 0.477926 0.959828 1.022645 

10% 0.477215 0.952261 1.023407 

15% 0.477488 0.952858 1.018151 

20% 0.479954 0.959850 1.019644 

 
MRI  คือ วธีิการถดถอยพหุเชิงเส้น 

DI  คือ วธีิระยะห่างต ่าสุด 

MI  คือ วธีิค่าเฉล่ีย 
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ตารางที ่ก.3  ความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ียของตวัประมาณท่ีจ าแนกตามขนาดตวัอยา่งและ
ระดบัค่าสูญหาย เม่ือค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 0.8 ถึง 0.9 

 

ขนาดตวัอย่าง ระดบัค่าสูญหาย 
ความคลาดเคลือ่นก าลงัสองเฉลีย่ของตวัประมาณ 

MRI DI MI 

60 

5% 0.191549 0.374700 0.997847 

10% 0.189292 0.379708 0.997485 

15% 0.195048 0.378133 0.986473 

20% 0.194496 0.380924 0.990051 

80 

5% 0.178391 0.368246 0.984515 

10% 0.178408 0.377806 0.994611 

15% 0.168666 0.358267 0.966556 

20% 0.165188 0.342348 0.974176 

100 

5% 0.178408 0.377806 0.994611 

10% 0.168666 0.358267 0.966556 

15% 0.165188 0.342348 0.974176 

20% 0.168241 0.347611 0.954674 

150 

5% 0.168666 0.358267 0.966556 

10% 0.168648 0.357621 0.968056 

15% 0.169063 0.361010 0.969779 

20% 0.169893 0.361780 0.969088 

300 

5% 0.165188 0.342348 0.974176 

10% 0.164805 0.345461 0.971619 

15% 0.165581 0.347100 0.971552 

20% 0.166267 0.347779 0.971454 

500 

5% 0.168241 0.347611 0.954674 

10% 0.168490 0.347527 0.966059 

15% 0.167007 0.346486 0.970596 

20% 0.166935 0.346282 0.969843 

 
MRI  คือ วธีิการถดถอยพหุเชิงเส้น 

DI  คือ วธีิระยะห่างต ่าสุด 

MI  คือ วธีิค่าเฉล่ีย 

 



ภาคผนวก ข 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทีจ่ าแนกตามค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

 

ตารางที ่ข.1  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีจ าแนกตามขนาดตวัอยา่งและระดบัค่าสูญหาย เม่ือค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 0.2 ถึง 0.3 

 

ขนาดตวัอย่าง ระดบัค่าสูญหาย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

MRI DI MI 

60 

5% 0.132267 0.133592 0.132502 

10% 0.115292 0.116363 0.115114 

15% 0.098373 0.100097 0.099305 

20% 0.087001 0.088740 0.087364 

80 

5% 0.115292 0.116363 0.115114 

10% 0.098373 0.100097 0.099305 

15% 0.087001 0.088740 0.087364 

20% 0.057371 0.059130 0.057751 

100 

5% 0.098373 0.100097 0.099305 

10% 0.087001 0.088740 0.087364 

15% 0.057371 0.059130 0.057751 

20% 0.043591 0.044423 0.043914 

150 

5% 0.087001 0.088740 0.087364 

10% 0.089220 0.091960 0.090567 

15% 0.090939 0.095404 0.093187 

20% 0.061329 0.064631 0.062027 

300 

5% 0.839926 1.649953 1.009503 

10% 0.834581 1.646014 1.009754 

15% 0.061329 0.064631 0.062027 

20% 0.046013 0.048917 0.046805 

500 

5% 0.043591 0.044423 0.043914 

10% 0.045029 0.046860 0.045997 

15% 0.046013 0.048917 0.046805 

20% 0.047240 0.051483 0.048215 

 
MRI  คือ วธีิการถดถอยพหุเชิงเส้น 

DI  คือ วธีิระยะห่างต ่าสุด 

MI  คือ วธีิค่าเฉล่ีย 
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ตารางที ่ข.2  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีจ าแนกตามขนาดตวัอยา่งและระดบัค่าสูญหาย เม่ือค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 0.5 ถึง 0.6 

 

ขนาดตวัอย่าง ระดบัค่าสูญหาย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

MRI DI MI 

60 

5% 0.132306 0.133181 0.134289 

10% 0.114543 0.115932 0.116046 

15% 0.093989 0.095818 0.096013 

20% 0.078611 0.079764 0.079141 

80 

5% 0.114543 0.115932 0.116046 

10% 0.093989 0.095818 0.096013 

15% 0.078611 0.079764 0.079141 

20% 0.058187 0.058665 0.058434 

100 

5% 0.093989 0.095818 0.096013 

10% 0.078611 0.079764 0.079141 

15% 0.058187 0.058665 0.058434 

20% 0.043120 0.044058 0.044197 

150 

5% 0.078611 0.079764 0.079141 

10% 0.058187 0.058665 0.058434 

15% 0.081400 0.083871 0.084090 

20% 0.059975 0.062353 0.062457 

300 

5% 0.058187 0.058665 0.058434 

10% 0.043120 0.044058 0.044197 

15% 0.059975 0.062353 0.062457 

20% 0.044710 0.046620 0.047612 

500 

5% 0.043120 0.044058 0.044197 

10% 0.043503 0.044967 0.045387 

15% 0.044710 0.046620 0.047612 

20% 0.045650 0.048334 0.048935 

 
MRI  คือ วธีิการถดถอยพหุเชิงเส้น 

DI  คือ วธีิระยะห่างต ่าสุด 

MI  คือ วธีิค่าเฉล่ีย 
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ตารางที ่ข.3  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีจ าแนกตามขนาดตวัอยา่งและระดบัค่าสูญหาย เม่ือค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 0.8 ถึง 0.9 

 

ขนาดตวัอย่าง ระดบัค่าสูญหาย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

MRI DI MI 

60 

5% 0.130469 0.131309 0.133011 

10% 0.114819 0.115355 0.117307 

15% 0.101405 0.102546 0.104205 

20% 0.081552 0.082325 0.083079 

80 

5% 0.114819 0.115355 0.117307 

10% 0.101405 0.102546 0.104205 

15% 0.081552 0.082325 0.083079 

20% 0.054675 0.054824 0.056061 

100 

5% 0.101405 0.102546 0.104205 

10% 0.081552 0.082325 0.083079 

15% 0.054675 0.054824 0.056061 

20% 0.041616 0.041795 0.042204 

150 

5% 0.081552 0.082325 0.083079 

10% 0.054675 0.054824 0.056061 

15% 0.082359 0.084037 0.088709 

20% 0.054984 0.056172 0.058504 

300 

5% 0.054675 0.054824 0.056061 

10% 0.041616 0.041795 0.042204 

15% 0.054984 0.056172 0.058504 

20% 0.041637 0.042214 0.044154 

500 

5% 0.041616 0.041795 0.042204 

10% 0.041583 0.041864 0.043091 

15% 0.041637 0.042214 0.044154 

20% 0.041780 0.042565 0.045079 

 
MRI  คือ วธีิการถดถอยพหุเชิงเส้น 

DI  คือ วธีิระยะห่างต ่าสุด 

MI  คือ วธีิค่าเฉล่ีย 

 



ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ ช่ือสกลุ นายภาคย ์สิทธิผกาผล 
 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์) 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 ปีท่ีจบการศึกษา พ.ศ. 2552 
  
ผลงานทางวชิาการ บทความตีพิมพ ์เร่ือง การประมาณค่าท่ีเกบ็ไม่ไดใ้นการ

ส ารวจตวัอยา่ง ในการประชุมเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คร้ังท่ี 3  

 วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 ณ บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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