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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการประมาณคาสูญหาย 3 วิธี คือ วิธีการถดถอย วิธีการถดถอยดวย
ระยะหางต่ําสุด และวิธีเอ็มไอ โดยการจําลองขอมูลดวยเทคนิคมอนติคารโล ประกอบดวยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม
อยางละหนึ่งตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบปกติ มีคาเฉลี่ย 10 และความแปรปรวน 1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.10, 
0.30, 0.50, 0.70 และ 0.90 กําหนดขนาดตัวอยางเปน 30, 60, 100 และ 300 ทําซ้ํา 1,000 รอบทุกกรณี กําหนด
เปอรเซ็นตการสูญหายของตัวแปรตามเปนไปอยางสุมที่ 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต ในทุกขนาดตัวอยาง กําหนด
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.95 เกณฑที่ใชในการเปรียบเทียบ คือ สัมประสิทธิ์การแปรผันและคาความนาจะเปน
ครอบคลุม ผลการศึกษา พบวา เมื่อเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวประมาณ วิธีการประมาณคา สูญ
หายทั้ง 3 วิธีใหคาสัมประสิทธิ์การแปรผันและคาความนาจะเปนครอบคลุมของตัวประมาณใกลเคียงกัน และคา
สัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวประมาณมีคาลดลงเมื่อขนาดตัวอยางเพิ่มขึ้น สวนคาความนาจะเปนครอบคลุมของ
ตัวประมาณมีคาใกลเคียงคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.95 เนื่องจากวิธีการถดถอยเปนวิธีที่งายและไมซับซอน 
วิธีการถดถอยจึงเปนวิธีการประมาณคาสูญหายที่เหมาะสมที่สุดในการวิจัยครั้งนี้ 
 
คําสําคัญ: การประมาณคา, คาสูญหาย 
 
Abstract 
 The objective of this research was to study three imputation methods including, regression imputation 
method  (RI),  distance regression imputation method  (DRI)  and  multiple imputation method  (MI).   The Monte  
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Carlo simulation technique, conducting for 1,000 replications, was composed of one independent variable (X) and 
one dependent variable (Y) with normal distribution, the mean of 10 and the variance of 1. The correlation 
coefficients were 0.10, 0.30, 0.50, 0.70 and 0.90. The sample sizes were 30, 60, 100 and 300. The Percentages of 
missing at random in the dependent variable were 5, 10 and 15. Confidence coefficient was 0.95. Coefficient of 
variation (CV) and coverage probability (CP) were used as the criteria of comparison. The result of this research 
showed that the three imputation methods led to similar coefficient of variations and coverage probabilities. When 
the sample sizes increased, the coefficient of variation decreased, and the coverage probability was adjacent to the 
confidence coefficient of 0.95. Since the Regression method was uncomplicated and easier, it was the most 
appropriate imputation method for this research. 
 
Keywords: imputation, missing value 
 
บทนํา 
 ปจจุบันการเก็บรวบรวมขอมูลของประชากรหรือการสํารวจดวยตัวอยาง มักจะพบปญหาจากการไมตอบ
หรือไมใหความรวมมือของประชากรหรือกลุมตัวอยาง ซึ่งทําใหขอมูลที่ไดจากประชากรหรือตัวอยางสูญหาย 
โดยขอมูลที่สูญหายนั้นอาจเปนการไมตอบของขอมูลบางหนวย (unit nonresponse) หรือการไมตอบเฉพาะบาง
คําถาม (item nonresponse) จึงแกปญหาเหลานั้นดวยการประมาณคาขอมูลที่เก็บไมได หรือการประมาณคาขอมูล
สูญหาย (imputation) ใหสมบูรณกอน ถึงจะนําขอมูลนั้นไปวิเคราะหและสรุปผลได แตมีนักวิจัยหรือผูทําการสํารวจ
บางกลุมที่แกปญหาโดยการตัดหนวยตัวอยางที่สูญหายออกไป เหลือแตหนวยที่ครบถวน ซึ่งเปนการกระทําที่ไม
เหมาะสม เนื่องจากจะกอใหเกิดผลตอการวิเคราะหขอมูลหลายประการ ไดแก (1) เมื่อขนาดตัวอยางลดลง ทําให
สูญเสียอํานาจในการทดสอบทางสถิติ (2) คาประมาณที่ไดอาจเปนคาที่เอนเอียง (3) รูปแบบของการสุมตัวอยาง
เปลี่ยนไปทําใหผลวิเคราะหที่ไดอาจไรความหมาย และ (4) การใชน้ําหนักในการประมาณพารามิเตอรอาจไมมี
ความหมาย เนื่องจากผลบวกของน้ําหนักของหนวยที่เหลืออยูขาดสมบัติที่ตองการ หากไมมีการปรับแก ดังนั้นการ
ประมาณคาของขอมูลที่เก็บไมไดจึงมีความสําคัญมาก (Suwattee, 2009a; Suwattee, 2009b). 

วิธีการประมาณคาขอมูลสูญหาย (imputation) มีมากมายหลายวิธี มีทั้งวิธีที่อาศัยตัวแบบในการประมาณ
คาสูญหาย นั่นคือ model-donor imputation ซึ่งไดแก วิธีคาเฉลี่ย (mean imputation) ที่เสนอโดย Wilks (1932) ซึ่งวิธี
นี้เปนการแทนคาสูญหายดวยคาเฉลี่ยของตัวแปรที่สูญหายเมื่อตัดคาสูญหายออกโดยไมใชตัวแปรชวย    ตอมา Buck 
(1960) ไดนําเงื่อนไขของวิธีคาเฉลี่ยมาใชในรูปแบบของวิธีการถดถอย (regression imputation) โดยการนําขอมูล
ของตัวแปรที่สนใจกับตัวแปรชวยมาใชในการประมาณคาสูญหาย และอีกรูปแบบหนึ่งที่ใชขอมูลของตัวแปรที่
สนใจกับตัวแปรชวย คือวิธีอัตราสวน (ratio imputation)      ซึ่งทั้งวิธคีาเฉลี่ย วิธีสมการถดถอย และวิธีอัตราสวนนั้น 
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เปนวิธี single imputation คือ การแทนคาสูญหายดวยคาเดียว ในป 1987 Rubin ไดเสนอวิธีการใสคาหลายคาแทน
ขอมูลที่สูญหายแตละคา (multiple imputation) เพื่อใหไดขอมูลที่มีความถูกตองสูง เนื่องจากมีการคํานวณหลายครั้ง
เพื่อใหไดคาหลายคา และนําคามาสรุปเพื่อใหไดคาที่ดีที่สุด ลดขอเสียของวิธี single imputation เนื่องจากขอมูลที่ได
จากวิธี single imputation นั้นมีความแตกตางจากคาจริงและมีความเอนเอียงสูง (Rubin, 1987) และนอกจากนี้ยังมี
วิธีการประมาณคาสูญหายโดยไมอาศัยตัวแบบ เรียกวา real-donor imputation ซึ่งเปนการประมาณคาสูญหายที่ได
จากเซตขอมูลของคาที่สังเกตได ไดแก วิธี hot deck imputation, cold deck imputation และ nearest neighbor  imputation 
เปนตน 

ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาการประมาณคาสูญหายเฉพาะกรณีการไมตอบเฉพาะบางคําถาม (item 
nonresponse) และทําการประมาณคาสูญหายดวยวิธีการถดถอย (regression imputation : RI) วิธีการถดถอยดวย
ระยะหางต่ําสุด (distance regression imputation : DRI) และวิธีเอ็มไอ (multiple imputation: MI)  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ใชขอมูลจากการจําลองโดยวิธีมอนติคารโล (Monte carlo simulation) ดวยโปรแกรม SAS สราง
ประชากรขนาด 5,000 หนวย ประกอบดวยตัวแปรอิสระ (X) และตัวแปรตาม (Y) ที่มีการแจกแจงแบบปกติ มี
คาเฉลี่ย 10 และความแปรปรวน 1 มีระดับสหสัมพันธ (ρ ) ระหวาง X และ Y คือ 0.10, 0.30, 0.50, 0.70 และ 0.90 
กําหนดขนาดตัวอยางเทากับ 30, 60 100 และ 300 โดยสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) ทําซ้ํา 1,000 
รอบในทุกกรณี กําหนดเปอรเซ็นตการสูญหายของตัวแปรตามใหสูญหายเปนไปอยางสุม (missing at random)               
ที่ 5%  10% และ 15% ในทุกขนาดตัวอยาง และกําหนดสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.95 เกณฑที่ใชในการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพวิธีการประมาณคาสูญหายของตัวประมาณคาเฉลี่ย คือ สัมประสิทธิ์การแปรผัน (coefficient of 
variation : CV) และคาความนาจะเปนครอบคลุม (coverage probability) 
 การประมาณคาสูญหายในการสํารวจดวยตัวอยางในครั้งนี้ ใชวิธีการประมาณคาขอมูลสูญหาย 3 วิธี 
ดังตอไปนี้ 
 
1. วิธีการถดถอย (regression imputation : RI) 
 การประมาณคาสูญหายดวยวิธีสมการถดถอย เปนการประมาณคาตัวแปรที่ตองการศึกษาโดยใช
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (X) กับตัวแปรตาม (Y) มาชวยในการประมาณคา โดยกําหนดให 1 ry ,..., y  
เปนคาขอมูลที่สมบูรณ และ r 1 ny ,..., y+  เปนคาขอมูลที่สูญหาย และคา ix  ทั้งหมดมีคาที่สมบูรณ  เมื่อ i = 1, .., n 
จากการใชขอมูล ( ) ( )1 1 r rx , y ,..., x , y  เพื่อประมาณคาพารามิเตอรในตัวแบบ ดังนั้น จึงไดสมการถดถอยเพื่อ
ประมาณคาสูญหายเปนดังนี้ (Jitthavech, 2015) 
 

  i o 1 iŷ b b x= +               (1) 
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เมื่อ i = r+1, r+2, …, n           
 โดยที่  iŷ         เปนคาประมาณคาสูญหายของตัวแปรตาม หนวยที่ i 

       ix          เปนคาสังเกตของตัวแปรอิสระที่สอดคลองกับตัวแปรตามหนวยที่ i   
0b , 1b เปนคาประมาณของ 0β และ 1β  
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2. วิธีการถดถอยดวยระยะทางต่ําที่สุด (distance regression imputation : DRI) 
 Chaimongkol (2005) ไดเสนอวิธีการประมาณคาสูญหายดวยวิธีการถดถอยระยะหางต่ําสุด หรือ DRI โดย
ไดกําหนดให 1 ry ,..., y  เปนคาขอมูลที่สมบูรณ และ r 1 ny ,..., y+  เปนคาขอมูลที่สูญหาย และคา ix   i = 1, .., n  
ทั้งหมดมีคา เมื่อ i 1,..., r=  ให xi (i 1) (i)d x x+= −  และ yi i 1 id y y+′ ′= −  เมื่อ iy′  คือคาของ y  ที่สอดคลอง
กับสถิติสําดับของ ( )ix  ดังนั้น สมการถดถอยเชิงเสนอยางงายระหวาง xid  กับ yid  คือ 
 

                y o 1 x
ˆ ˆ ˆd d′ ′= β +β                (2) 

 

เมื่อ 
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r 1
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i 1
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สําหรับหนวยที่มีคาสูญหาย j = r+1, …, n 
ให j j (i) i (k)1 k r

m x x min x x
≤ ≤

= − = −  สําหรับบางคา k เมื่อ 1 k r≤ ≤  ดังนั้น 

 

  j 0 1 j
ˆ ˆy m′ ′∆ = β +β                    (3) 

 
เมื่อ jy∆  เปนคาประมาณระยะหางของ jy  ดังนั้น คาสูญหายจะถูกแทนที่ดวยคาประมาณ j k iŷ y y′ ′= + ∆  เมื่อ 

ky′  เปนคาของ y ที่สอดคลองกับคา (k)x  โดยสถิติลําดับที่ k มีคาใกลเคียงกับคา (i)x  เมื่อ 1 k r≤ ≤  
โครงสรางของวิธี DRI 
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 (i)x  xid  iy′  yid  jy∆  iŷ′   

(1)x  (2) (1)x x−  1y′  2 1y y′ ′−   1y′  
(2)x  (3) (2)x x−  2y′  3 2y y′ ′−   2y′  
…  … … …  … 
(r 1)x −  (r) (r 1)x x −−  r 1y −′  r r 1y y −′ ′−   r 1y −′  

(r)x  - ry′  -  ry′  

r 1x +  

… 
nx  

   r 1y +∆  
… 

ny∆  

k r 1ŷ y +′ + ∆  
… 

k nŷ y′ + ∆  
 
ตัวประมาณคาสูญหายของ jy เมื่อ j = r+1, …, n แสดงไดดังนี้ 
สําหรับ 1

ˆ 0′β >   
 

k jy y′ + ∆  เมื่อ j (k)x x≥   

k jy y′ − ∆  เมื่อ j (k)x x<  
 
และสําหรับ 1

ˆ 0′β <   
k jy y′ + ∆  เมื่อ j (k)x x≤   

k jy y′ − ∆  เมื่อ j (k)x x>  
 
3. วิธีเอ็มไอ (multiple imputation)  
 วิธีการประมาณคาสูญหายดวยวิธีเอ็มไอนั้น ไดมีการเสนอแนวความคิดโดย Rubin (1987) เปนการแทนที่
คาสูญหายดวยวิธีการตาง ๆ ต้ังแต 2 วิธีขึ้นไป (รูปที่ 1) มีขั้นตอนดังนี้ (Little & Rubin, 1987, Carpenter & 
Kenward, 2013) 

3.1 สรางชุดขอมูลที่สมบูรณดวยวิธีการประมาณคาสญูหายแตละวิธี 
3.2 วิเคราะหตัวประมาณคาพารามิเตอรที่สนใจศึกษาจากแตละวิธีการประมาณคาสูญหาย 
3.3 รวมตัวประมาณคาพารามิเตอรจากแตละวิธีเปนชุดเดียวกัน โดยใชกฎของ Rubin นั่นคือคาประมาณของ

ตัวประมาณคาเฉลี่ย คือ 

jŷ′  = 

jŷ′  = 

(4) 

(5) 
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M

i
i 1

1 ˆ
M =

θ = θ∑              (6) 

 

เมื่อ iθ̂ แทน คาเฉลี่ยของขอมูลของแตละวิธี ; i 1, 2,...,M=  
ความแปรปรวนของตัวประมาณคาเฉลี่ย เกิดจากองคประกอบ 2 องคประกอบ คือความแปรปรวนภายใน และความ
แปรปรวนภายนอก 
 

  ความแปรปรวนภายใน
 

M
i

i 1

1W W
M =

= ∑             (7) 

 
เมื่อ iW  แทน ความแปรปรวนของแตละวิธี ; i 1,2,...,M=  
 

 ความแปรปรวนภายนอก 
 

M 2
i

i 1

1 ˆB ( )
M 1 =

= θ − θ∑
−

           (8) 

 

ดังนั้น ความแปรปรวนของตัวประมาณคาเฉลี่ย คือ 1T W (1 M )B−= + +  
 

ชุดขอมูลที่มีคาสูญหาย 
    X1   
       
   X2    
       
       
       
     X3  
       
       
 X4      
       
      X5 
 

รูปท่ี 1. วิธีการแทนที่ขอมูลสูญหายดวยวิธีเอ็มไอ 
 

การแทนที่ขอมูลสูญหาย 
วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 … วิธีที่ M 

    
    
    
    
    



The Journal of Applied Science                                Vol. 16 No. 1: 60-73 [2017]                         
วารสารวิทยาศาสตรประยุกต          doi: 10.14416/j.appsci.2017.06.002 

 - 66 -

 
เกณฑที่ใชในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวประมาณ 2 วิธี คือ 
1. สัมประสิทธิ์การแปรผัน (coefficient of variation) 

             

ˆv( )ˆc.v.( ) 100
θ

θ
θ = ×

µ
           (9) 

 
2. คาความนาจะเปนครอบคลุม (coverage probability) 
เมื่อชวงความเชื่อมั่น 95% ของ Iy  สรางจาก I I

ˆy 1.96 V(y )± และคาความนาจะเปนครอบคลุม คือ 
 

                  
M I

tCP (y )
M

=           (10) 

 
โดยที่ Iy  คือ คาเฉลี่ยของ y  เมื่อมีการทดแทนคาสูญหายแลว 

M  คือ จํานวนรอบในการทําซ้ํา ; M  = 1,000 รอบ 

  t  คือ จํานวนครั้งที่ชวงความเชื่อมั่นคลุมคาเฉลี่ยของ Y  
 
การทดสอบของตูกีย (Tukey’sTest)  
 การทดสอบของตูกีย (Tukey’s test) เสนอโดย Tukey เปนการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง
กลุมหรือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแตละคูโดยการคํานวณคาวิกฤตในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทุกคูที่เปนไปไดนั้น จะใชคา
นัยสําคัญของพิสัยสติวเด็นทไตซ (significant studentized range) นั่นคือ 
 

     yT q (k, )sα α= υ            11) 

 
เมื่อ yq (k, )sα υ  คือ คานัยสําคัญของพิสัยสติวเด็นทไตซที่ระดับนัยสําคัญ α  และที่องศาความเสรีของความ

คลาดเคลื่อนเทากับ υ  ในการวิเคราะห k  กลุม 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสัมประสิทธ์ิการแปรผันของตัวประมาณ 
1.1 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสัมประสิทธ์ิการแปรผันของตัวประมาณ เม่ือเปอรเซ็นตการสูญหายของขอมูล 5% 

พิจารณาคาสัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวประมาณ ที่เปอรเซ็นตการสูญหายของขอมูล 5% พบวา เมื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการประมาณคาสูญหายทั้ง 3 วิธี คือ วิธีการถดถอย วิธีการถดถอยดวยระยะทางต่ํา
ที่สุด และวิธีเอ็มไอ ดวยการทดสอบของตูกีย ใหคาสัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวประมาณใกลเคียงกัน ไมวาขนาด
ตัวอยางและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะเปนเทาใดก็ตาม และเมื่อขนาดตัวอยางเพิ่มขึ้น คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน
ของตัวประมาณมีแนวโนมลดลงในทุกกรณี (รูปที่ 2) 

 

 
 

 
 

  
 

รูปท่ี 2. คาสัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวประมาณ เมื่อเปอรเซ็นตการสูญหายของขอมูล 5%  
จําแนกตามขนาดตัวอยาง 

 
 

CV 

ขนาดตัวอยาง 30 ขนาดตัวอยาง 60 

CV 

ขนาดตัวอยาง 100 

CV 

ขนาดตัวอยาง 300 

CV 
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1.2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสัมประสิทธ์ิการแปรผันของตัวประมาณ เม่ือเปอรเซ็นตการสูญหายของขอมูล 10% 

พิจารณาคาสัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวประมาณ ที่เปอรเซ็นตการสูญหายของขอมูล 10% พบวา เมื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการประมาณคาสูญหายทั้ง 3 วิธีดวยการทดสอบของตูกีย ใหคาสัมประสิทธิ์การ
แปรผันของตัวประมาณใกลเคียงกัน (รูปที่ 3) 
 

 
 

 
 

  
 

รูปท่ี 3. คาสัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวประมาณ เมื่อเปอรเซ็นตการสูญหายของขอมูล 10%  
จําแนกตามขนาดตัวอยาง 

 
1.3 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสัมประสิทธ์ิการแปรผันของตัวประมาณ เม่ือเปอรเซ็นตการสูญหายของขอมูล 15% 

พิจารณาคาสัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวประมาณ ที่เปอรเซ็นตการสูญหายของขอมูล 15% พบวา เมื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการประมาณคาสูญหายดวยวิธีการถดถอย วิธีการถดถอยดวยระยะทางต่ําที่สุด และ
วิธีเอ็มไอ ดวยการทดสอบของตูกีย ใหคาสัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวประมาณใกลเคียงกัน และคาสัมประสิทธิ์
การแปรผันของตัวประมาณมีคาลดลงเมื่อขนาดตัวอยางเพิ่มขึ้น (รูปที่ 4) 

ขนาดตัวอยาง 30 

CV 

ขนาดตัวอยาง 60 

CV 

ขนาดตัวอยาง 100 

CV 

ขนาดตัวอยาง 300 

CV 
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รูปท่ี 4. คาสัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวประมาณ เมื่อเปอรเซ็นตการสูญหายของขอมูล 15%  
จําแนกตามขนาดตัวอยาง 

 
 
2. แสดงผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคาความนาจะเปนครอบคลุมคาเฉลี่ยของประชากร 
2.1 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคาความนาจะเปนครอบคลุมคาเฉลี่ยของประชากร เม่ือเปอรเซ็นตการสูญหาย
ของขอมูล 5% 

พิจารณาคาความนาจะเปนครอบคลุมคาเฉลี่ยของประชากร ที่เปอรเซ็นตการสูญหายของขอมูล 5% พบวา 
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการประมาณคาสูญหายทั้ง 3 วิธี คือ วิธีการถดถอย วิธีการถดถอยดวยระยะทางต่ํา
ที่สุด และวิธีเอ็มไอ ดวยการทดสอบของตูกีย ใหคาความนาจะเปนครอบคลุมคาเฉลี่ยของประชากรไมแตกตางกัน มี
คาใกลเคียงคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.95 (รูปที่ 5) 

 

ขนาดตัวอยาง 30 

CV 

ขนาดตัวอยาง 60 

CV 

ขนาดตัวอยาง 100 

CV 

ขนาดตัวอยาง 300 

CV 
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รูปท่ี 5. คาความนาจะเปนครอบคลุมคาเฉลี่ยของประชากร เมื่อเปอรเซ็นตการสูญหายของขอมูล 5%  
จําแนกตามขนาดตัวอยาง 

 
 
2.2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคาความนาจะเปนครอบคลุมคาเฉลี่ยของประชากร เม่ือเปอรเซ็นตการสูญหาย
ของขอมูล 10% 

พิจารณาคาความนาจะเปนครอบคลุมคาเฉลี่ยของประชากร ที่เปอรเซ็นตการสูญหายของขอมูล 10% 
พบวา เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการประมาณคาสูญหายวิธีการถดถอย วิธีการถดถอยดวยระยะทางต่ําที่สุด 
และวิธีเอ็มไอ ดวยการทดสอบของตูกีย ใหคาความนาจะเปนครอบคลุมคาเฉลี่ยของประชากรไมแตกตางกัน มีคา
ใกลเคียงคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.95 (รูปที่ 6) 

 
 

ขนาดตัวอยาง 30 

CP 

ขนาดตัวอยาง 60 

CP 

ขนาดตัวอยาง 100 

CP 

ขนาดตัวอยาง 300 

CP 



The Journal of Applied Science                                Vol. 16 No. 1: 60-73 [2017]                         
วารสารวิทยาศาสตรประยุกต          doi: 10.14416/j.appsci.2017.06.002 

 - 71 -

 
 

 
 

 
 

  
 

รูปท่ี 6. คาความนาจะเปนครอบคลุมคาเฉลี่ยของประชากร เมื่อเปอรเซ็นตการสูญหายของขอมูล 10%  
จําแนกตามขนาดตัวอยาง 

 
 
2.3 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคาความนาจะเปนครอบคลุมคาเฉลี่ยของประชากร เม่ือเปอรเซ็นตการสูญหาย
ของขอมูล 15% 

พิจารณาคาความนาจะเปนครอบคลุมคาเฉลี่ยของประชากร ที่เปอรเซ็นตการสูญหายของขอมูล 15% 
พบวา เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการประมาณคาสูญหายวิธีการถดถอย วิธีการถดถอยดวยระยะทางต่ําที่สุด 
และวิธีเอ็มไอ ดวยการทดสอบของตูกีย ใหคาความนาจะเปนครอบคลุมคาเฉลี่ยของประชากรไมแตกตางกัน มีคา
ใกลเคียงคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.95 (รูปที่ 7) 
 
 

ขนาดตัวอยาง 30 

CP 

ขนาดตัวอยาง 60 

CP 

ขนาดตัวอยาง 100 

CP 

ขนาดตัวอยาง 300 

CP 
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รูปท่ี 7. คาความนาจะเปนครอบคลุมคาเฉลี่ยของประชากร เมื่อเปอรเซ็นตการสูญหายของขอมูล 15%  
จําแนกตามขนาดตัวอยาง 

 
วิจารณและสรุปผลการวิจัย 

วิธีการประมาณคาสูญหายในการสํารวจดวยตัวอยางนั้น มีหลายวิธีดวยกัน ในงานวิจัยนี้ ศึกษาวิธีการ
ประมาณคาสูญหาย 3 วิธี คือ วิธีการถดถอย วิธีการถดถอยดวยระยะทางต่ําที่สุด และวิธีเอ็มไอ ผลการศึกษา พบวา 
วิธีการประมาณคาสูญหายทั้ง 3 วิธี ใหคาสัมประสิทธิ์การแปรผันและคาความนาจะเปนครอบคลุมคาเฉลี่ยของ
ประชากรที่ใกลเคียงกันหรือไมแตกตางกัน โดยที่คาสัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวประมาณมีคาลดลงเมื่อขนาด
ตัวอยางเพิ่มขึ้น เนื่องจากขอมูลที่มีขนาดใหญจะชวยลดความคลาดเคลื่อนหรือเพิ่มความแมนยําในการประมาณมาก
ขึ้น ขณะที่คาความนาจะเปนครอบคลุมคาเฉลี่ยของประชากรมีคาใกลเคียงคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.95 และ
วิธีการถดถอยเปนวิธีที่งายและไมซับซอน วิธีการถดถอยจึงเปนวิธีการประมาณคาสูญหายที่เหมาะสมที่สุดในการ
วิจัยครั้งนี้  

ขนาดตัวอยาง 30 

CP 

ขนาดตัวอยาง 60 

CP 

ขนาดตัวอยาง 100 

CP 

ขนาดตัวอยาง 300 

CP 
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เมื่อพิจารณาขนาดตัวอยาง เปอรเซ็นตการสูญหายของขอมูล และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบวา ระดับ

ของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ไมมีผลตอการเลือกวิธีการประมาณคาสูญหาย เนื่องจากในแตละกรณีเมื่อคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาเปลี่ยนแปลงไปคาสัมประสิทธิ์การแปรผันและคาความนาจะเปนครอบคลุมคาเฉลี่ยของ
ประชากรมีคาใกลเคียงกัน ขณะที่ขนาดตัวอยางเพิ่มขึ้นคาสัมประสิทธิ์การแปรผันมีคาลดลง ผลสรุปที่ไดจากการ
เปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์การแปรผันแตกตางจากงานวิจัยของ Chaimongkol (2005) เปนผลมาจากงานวิจัยของ 
Chaimongkol (2005) ศึกษาขอมูลที่มีการแจกแจงแบบยูนิฟอรมและการแจกแจงแบบแกมมา ขณะที่งานวิจัยนี้ใชการ
แจกแจงแบบปกติ 
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