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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตวัประมาณค่าเฉล่ียจากวิธีการเลือก
ตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบั 4 วธีิ คือ วธีิการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบัพ้ืนฐาน วธีิการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบัสุด
ขีด วธีิการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบัสมดุล และวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบัสองขั้นเทียบกบัวิธีการเลือก
ตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย เม่ือมีการให้ล าดบัจากตวัแปรเสริมโดยท่ีตวัแปรหลกัและตวัแปรเสริมมีระดบัความสัมพนัธ์ 
0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 0.9 และมีความคลาดเคล่ือนจากการให้ล าดบักลุ่ม โดยศึกษาวิธีการจ าลองขอ้มูลสองตวัแปร 
คือ การแจกแจงปรกติสองตวัแปร และการแจกแจงล็อกนอร์มอลสองตวัแปร ประสิทธิภาพของตวัประมาณค่าจาก
วธีิการเลือกตวัอยา่งพิจารณาจากค่าประสิทธิภาพสมัพทัธ์ ผลการวจิยัพบวา่ตวัประมาณค่าท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดใน 
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การประมาณค่าเฉล่ียนั้นข้ึนอยู่กบัระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเสริมและตวัแปรหลกั และการแจกแจงของ
ขอ้มูล 
 
ค าส าคญั: ตวัแปรเสริม, ตวัแปรหลกั, วธีิการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบั 
 
Abstract 

The purpose of this paper was to compare the efficiency of the population mean estimator of the 4 
Ranked Set Samplings which were Ranked Set Sampling (RSS), Extreme Ranked Set Sampling (ERSS), Balanced 
Group Ranked Set Sampling (BGRSS) and Two-Stage Ranked Set Sampling (TSRSS) compared with the 
population mean estimator from Simple Random Sampling (SRS) when respectively sequencing from the 
auxiliary variables and the primary variable 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 and 0.9 and Error in Ranking from sequenced groups 
study. Bivariate data simulation was Bivariate Normal Distribution and Bivariate Lognormal Distribution. The 
efficiency of the population mean estimators from there samplings technique was considered from Relative 
efficiency. The result revealed that the efficiency of the population for mean estimator depended on the correlation 
between auxiliary variable and primary variable and distributions. 

 
Keywords: auxiliary variable, primary variable, Ranked Set Sampling 
 
บทน า 

การส ารวจตวัอยา่ง (sample survey) เป็นวิธีการทางสถิติท่ีส าคญัในการด าเนินงานวิจยั โดยท่ีผูว้ิจยัท าการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลในเร่ืองท่ีสนใจศึกษาจากตวัอยา่ง (sample) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของประชากร วิธีการเลือกตวัอยา่ง 
(sampling method) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การเลือกตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non-probability 
sampling) และการเลือกตวัอยา่งแบบใชค้วามน่าจะเป็น (probability sampling) แต่จะใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่ง แบบใด
นั้นตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะของประชากรเป็นหลกั ตวัอยา่งท่ีดีควรมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัประชากรท่ีศึกษา นอกจาก
วธีิการใหไ้ดม้าซ่ึงตวัอยา่งแลว้ ขอ้จ ากดัท่ีส าคญัของตวัอยา่งอีกประการหน่ึง คือ ขนาดตวัอยา่ง (sample size) ควรมี
ขนาดใหญ่เพียงพอ เพ่ือใหต้วัอยา่งนั้นเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร ซ่ึงในทางปฏิบติัมกัมีปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆ เขา้มา
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ งบประมาณค่าใชจ่้ายจ ากดั หน่วยประชากรอยูก่ระจดักระจาย หรือการเก็บขอ้มูลลกัษณะท่ีตอ้งการ
ศึกษาท าไดย้าก ท าให้ขนาดตวัอย่างไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการ ในขณะเดียวกนัผูว้ิจยัตอ้งการผลการวิจยัท่ีน่าเช่ือถือ
และถูกตอ้งตามหลกัวชิาสถิติ ดว้ยเหตุน้ี จึงมีการศึกษาถึงวธีิการเลือกตวัอยา่งเพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ 
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ปี ค.ศ. 1952 McIntyre เสนอวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบั (Rank Set Sampling: RSS) และท าการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตวัประมาณค่าเฉล่ียจากวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบ RSS กบัตวัประมาณจากวิธีการเลือก
ตวัอยา่งแบบง่าย (SRS) และพบวา่ตวัประมาณ RSS มีประสิทธิภาพดีกวา่ ต่อมา Dell & Clutter (1972) เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของตัวประมาณค่าเฉล่ียประชากรจากวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบ SRS และ RSS โดยค านึงถึงค่าใชจ่้าย
ในการเลือกตวัอยา่งและมีความคลาดเคล่ือนในการใหล้ าดบักลุ่ม (error in ranking)  และพบวา่ ตวัประมาณจากการ 
เลือกตวัอย่างแบบ RSS มีประสิทธิภาพดีกวา่ตวัประมาณจากการเลือกตวัอย่างแบบ SRS ทั้งในกรณีท่ีไม่มีและมี
ความคลาดเคล่ือนจากการใหล้ าดบักลุ่ม  

นอกจากวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบ RSS แลว้ ต่อ ๆ มา มีการพฒันาวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบั และ
น าเสนออยา่งต่อเน่ือง อาทิเช่น การเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบัสุดขีด (Extreme Rank Set Sampling: ERSS) การ
เลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบัสมดุล (Balance Group Rank Set Sampling: BGRSS) การเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบั
สองขั้น (Two-Stage Ranked Set Sampling: TSRSS)  ซ่ึง Al-Ommari & Al-Saleh (2010) ไดศึ้กษาวิธีการเลือก
ตวัอยา่งแบบ TSRSS และเปรียบเทียบตวัประมาณค่าเฉล่ียประชากรจากการเลือกตวัอยา่งแบบ TSRSS, RSS, ERSS 
และ BGRSS เทียบกบั SRS พบวา่เม่ือประชากรมีการแจกแจงแบบสมมาตร ตวัประมาณจากวิธีการเลือกตวัอยา่ง
แบบ TSRSS มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด และ Laongkaew (2015) พบวา่ ถึงแมว้า่จะมีความคลาดเคล่ือนจากการให้ล าดบั
กลุ่ม ตวัประมาณค่าเฉล่ียจากการเลือกตวัอยา่งแบบ RSS มีประสิทธิภาพดีกวา่ตวัประมาณจากวธีิการเลือกแบบ SRS 

จากงานวจิยัท่ีผา่นมาการให้ล าดบัหน่วยในชุดตวัอยา่งท่ีสุ่มจะเป็นการให้ล าดบัตามลกัษณะของตวัแปรท่ี
ศึกษา เม่ือไม่มีและมีความผิดพลาดจากการให้ล าดับ แต่ในกรณีท่ีการวดัค่าลกัษณะท่ีต้องการศึกษาซ่ึงถือเป็น                         
ตวัแปรหลกัท าไดย้าก และการใหล้ าดบัค่าของตวัแปรหลกัโดยการสังเกตดว้ยสายตาอาจจะไม่ชดัเจน การให้ล าดบั
หน่วยในชุดตวัอย่างท่ีถูกสุ่มโดยใชค้่าวดัของตวัแปรเสริมจึงเป็นทางเลือกหน่ึง แต่ทั้ งน้ีความแม่นย  าของการให้
ล าดบัหน่วยในชุดตวัอย่างน่าจะข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรหลกัและตวัแปรเสริมดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงจะ
ท าการศึกษาถึงประสิทธิภาพของตวัประมาณค่าเฉล่ียจากวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบัโดยให้ล าดบัหน่วยใน
ชุดตวัอย่างท่ีสุ่มจากค่าของตวัแปรเสริม เม่ือตวัแปรหลกัและตวัแปรเสริมมีความสัมพนัธ์กันในระดับต่าง ๆ 
เปรียบเทียบกบัตวัประมาณจากการเลือกตวัอยา่งแบบง่าย  
 
วธีิการทดลอง 

งานวิจยัน้ีศึกษาโดยใชว้ิธีการจ าลองขอ้มูลสองตวัแปรดว้ยโปรแกรม R  คือ การแจกแจงปรกติสอง         
ตวัแปรใชฟั้งกช์นั rmultnorm ในแพค็เกจ (package) MSBVAR โดยท่ีตวัแปรหลกั Y  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2 และความ
แปรปรวนเท่ากบั 4 ตวัแปรเสริม X  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2 และความแปรปรวนเท่ากบั 1  และการแจกแจงล็อกนอร์         
มอลสองตวัแปรใชฟั้งก์ชนั rlnorm.rplus ในแพค็เกจ (package) compositions โดยตวัแปรหลกั Y  และตวัแปร
เสริม X  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0  และความแปรปรวนเท่ากบั 1  สร้างประชากรขนาด 10,000   โดยก าหนดความสมัพนัธ์ 
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ระหวา่งตวัแปรเสริม X  และตวัแปรหลกั Y  เท่ากบั 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, และ 0.9 เลือกตวัอยา่งแบบอยา่งง่ายขนาด 
mr  โดยก าหนด m  = 3 และ 6 และ r = 2 เลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบั โดยสุ่มตวัอยา่งขนาด m  จากประชากร  
 ,X Y  สร้างความคลาดเคล่ือนจากการให้ล าดบักลุ่ม    ขนาด m  ท่ีมีการแจกแจงปรกติมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0 

และความแปรปรวน  2

  เท่ากบั 0.05 และ 0.30 โดยน าค่า   ท่ีไดบ้วกเขา้กบัค่าของตวัแปรเสริม X  ของหน่วย 

ตวัอยา่งท่ีสุ่มได ้ซ่ึงใชใ้นขั้นตอนการจดัล าดบั ด าเนินการตามแผนการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบัทั้ง 4 วิธี ครบ r  

รอบจะไดต้วัอย่างขนาด mr  หน่วย ก าหนดท าซ ้ าเท่ากบั 100,000 รอบในแต่ละสถานการณ์ เกณฑ์ท่ีใชใ้นการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตวัประมาณค่าพิจารณาจากค่าประสิทธิภาพสัมพทัธ์ (R.E.) ระหว่างวิธีการเลือก
ตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบัและวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย วธีิการท่ีใหค้่า R.E. สูงท่ีสุดจะเป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุด 

ในงานวจิยัคร้ังน้ีไดใ้ชว้ธีิการเลือกตวัอยา่ง 4 วธีิดงัน้ี 

1.  การเลอืกตวัอย่างแบบกลุ่มล าดบัพืน้ฐาน (Ranked Set Sampling: RSS) 
McIntyre (1952) ไดเ้สนอการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบัพ้ืนฐาน (RSS) มีกระบวนการสุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 สุ่มตวัอยา่งขนาด m  หน่วย จ านวน m  ชุด จากประชากร ใหล้ าดบัหน่วยตวัอยา่งในแต่ละชุดจาก

นอ้ยไปมาก 
ขั้นท่ี 2 วดัค่าลกัษณะท่ีสนใจของประชากรโดยท่ี 
ชุดท่ี 1 วดัค่าจากหน่วยตวัอยา่ง ณ ล าดบัท่ี 1  
ชุดท่ี 2 วดัค่าจากหน่วยตวัอยา่ง ณ ล าดบัท่ี 2  
... 
ชุดท่ี m  วดัค่าจากหน่วยตวัอยา่ง ณ ล าดบัท่ี m   

จะไดค้่าวดัลกัษณะท่ีสนใจ จ านวน m  ค่า ถา้ท าซ ้ าขั้นท่ี 1 และขั้นท่ี 2 จ านวน r  รอบจะไดข้อ้มูลตวัอยา่ง
ขนาด mr  หน่วย 

ให้ 
  ; 1,2,...,
a b

Y a m  ; 1,2,...,b r  เป็นตวัอย่างแบบกลุ่มล าดบัท่ีมีขนาดชุดตวัอย่าง m หน่วย 

ท าการสุ่ม r  รอบ ตวัประมาณค่าเฉล่ีย  ˆ
RSSY  ของประชากรจากการเลือกตวัอยา่งแบบ RSS ค านวณดงัน้ี 

 
1 1

1ˆ
r m

RSS a b
b a

Y Y
mr  

                                                                     (1) 

2.  การเลอืกตวัอย่างแบบกลุ่มล าดบัสุดขีด (Extream Ranked Set Sampling: ERSS) 
Samawi et al. (1996) ไดเ้สนอการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบัสุดขีด (ERSS) มีกระบวนการสุ่ม ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 สุ่มตวัอยา่งขนาด m  หน่วย จ านวน m  ชุดจากประชากร ใหล้ าดบัหน่วยตวัอยา่งในแต่ละชุดจาก

นอ้ยไปมาก 
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ขั้นท่ี 2 วดัค่าลกัษณะท่ีสนใจของประชากร โดยท่ี 

- ถา้ m  เป็นจ านวนคู่  

วดัค่าจากหน่วยตวัอยา่ง ณ ต าแหน่งล าดบัท่ี 1 ของตวัอยา่ง 
2

m  ชุดแรก  

วดัค่าจากหน่วยตวัอยา่ง ณ ต าแหน่งล าดบัสูงสุดของตวัอยา่ง 
2

m  ชุดหลงั (ชุดท่ี 1
2

m
  ถึง m ) 

- ถา้ m  เป็นจ านวนค่ี  

วดัค่าจากหน่วยตวัอยา่ง ณ ต าแหน่งล าดบัท่ี 1 ของตวัอยา่ง 1

2

m   ชุดแรก (ชุดท่ี 1 ถึง 1

2

m  ) 

วดัค่าจากหน่วยตวัอยา่ง ณ ต าแหน่งล าดบัมธัยฐาน จากชุดตวัอยา่งท่ี 1

2

m    

วดัค่าจากหน่วยตวัอยา่ง ณ ต าแหน่งล าดบัสูงสุดของตวัอยา่ง 1

2

m   ชุดหลงั (ชุดท่ี 3

2

m   ถึง m ) 

จะได้ค่าวดัลกัษณะท่ีสนใจ จ านวน m  ค่า ถา้ท าซ ้ าขั้นท่ี 1 และขั้นท่ี 2 จ านวน r  รอบ จะได้ขอ้มูล
ตวัอยา่งขนาด mr  หน่วย 

ให้ 
  ; 1,2,...,
a b

Y a m  ; 1,2,...,b r  เป็นตวัอย่างแบบกลุ่มล าดบัท่ีมีขนาดชุดตวัอย่าง m หน่วย 

ท าการสุ่ม r  รอบ ตวัประมาณค่าเฉล่ีย  ˆ
ERSSY  ของประชากรจากการเลือกตวัอยา่งแบบ ERSS ค านวณดงัน้ี 

 
 

1 1

1ˆ
r m

ERSS a b
b a

Y Y
mr  

                                                                       (2) 

3.  วธีิการเลอืกตวัอย่างแบบกลุ่มล าดบัสมดุล (Balance Group Ranked Set Sampling: BGRSS) 
Jemain et al. (2009) ไดเ้สนอการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบัสมดุล (BGRSS) มีกระบวนการสุ่มดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 สุ่มตวัอยา่งขนาด 3m k ; 1,2,...k   ชุดตวัอยา่ง ขนาด m  หน่วย จากประชากร 
ขั้นท่ี 2 ใหล้ าดบัขนาดหน่วยตวัอยา่งในแต่ละชุดตวัอยา่งจากนอ้ยไปมาก 
ขั้นท่ี 3 จดัแบ่ง 3k  ชุดตวัอยา่ง ออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ k  ชุด โดยสุ่ม 
กลุ่มท่ี 1 เลือกหน่วยตวัอยา่ง ณ ล าดบัขนาดท่ี 1 จากทุกชุด 
กลุ่มท่ี 2 เลือกหน่วยตวัอยา่ง ณ ล าดบัมธัยฐาน จากทุกชุด 
กลุ่มท่ี 3 เลือกหน่วยตวัอยา่ง ณ ล าดบัสุดทา้ย จากทุกชุด 

ครบ 1 รอบ จะไดต้วัอยา่งขนาด 3m k  หน่วย ถา้ท าซ ้ าจ านวน r  รอบ จะไดต้วัอยา่งขนาด 3kr  หน่วย 
ให้ 

  ; 1,2,...,
a b

Y a m  ; 1,2,...,b r  เป็นตวัอย่างแบบกลุ่มล าดบัท่ีมีขนาดชุดตวัอย่าง m หน่วย 

ท าการสุ่ม r  รอบ ตวัประมาณค่าเฉล่ีย  ˆ
BGRSSY  ของประชากรจากการเลือกตวัอยา่งแบบ BGRSS ค านวณดงัน้ี 
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1 1

1ˆ
r m

BGRSS a b
b a

Y Y
mr  

                                                                      (3) 

4.  การเลอืกตวัอย่างแบบกลุ่มล าดบัสองขั้น (Two-Stage Ranked Set Sampling: TSRSS) 
Al-Ommari & Al-Saleh (2010) ไดเ้สนอการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบัสองขั้น (TSRSS) มีกระบวนการ

เลือก 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 สุ่มตวัอยา่งขนาด 3 327m k  ; 1,2,...k   หน่วยจากประชากร แบ่ง 327k  หน่วยตวัอยา่ง 

ออกเป็น 2 29m k  ชุดตวัอยา่ง ขนาด 3k  หน่วย 
ขั้นท่ี 2 จดัแบ่ง 29k  ชุดตวัอยา่ง ออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 23k  ชุด 
ขั้นท่ี 3 ใหล้ าดบัขนาดหน่วยตวัอยา่งในแต่ละชุดตวัอยา่งจากนอ้ยไปมาก  

          กลุ่มท่ี 1 เลือกหน่วยตวัอยา่งล าดบัต ่าท่ีสุดจากแต่ละชุดตวัอยา่งในกลุ่ม 
          กลุ่มท่ี 2 เลือกหน่วยตวัอยา่ง ณ ล าดบัมธัยฐานจากแต่ละชุดตวัอยา่งในกลุ่ม 
          กลุ่มท่ี 3 เลือกหน่วยตวัอยา่งล าดบัสูงสุดจากแต่ละชุดตวัอยา่งในกลุ่ม 
          ในขั้นท่ี 3 ในแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ย k  ชุดตวัอยา่ง 
ขั้นท่ี 4 ใหล้ าดบัขนาดหน่วยตวัอยา่งในแต่ละชุดตวัอยา่งในขั้นท่ี 3 จากนอ้ยไปมาก 

          กลุ่มท่ี 1 เลือกหน่วยตวัอยา่งล าดบัต ่าท่ีสุดจากแต่ละชุดตวัอยา่งในกลุ่ม 
          กลุ่มท่ี 2 เลือกหน่วยตวัอยา่ง ณ ล าดบัมธัยฐานจากแต่ละชุดตวัอยา่งในกลุ่ม 
          กลุ่มท่ี 3 เลือกหน่วยตวัอยา่งล าดบัสูงสุดจากแต่ละชุดตวัอยา่งในกลุ่ม 
ท าครบ 1 รอบ จะไดต้วัอย่างขนาด 3m k  หน่วยตวัอย่างเม่ือท าการเลือกครบ r  รอบ จะไดห้น่วย

ตวัอยา่งทั้งหมด mr  หน่วยตวัอยา่ง 
ให้ 

  ; 1,2,...,
a b

Y a m  ; 1,2,...,b r  เป็นตวัอย่างแบบกลุ่มล าดบัท่ีมีขนาดชุดตวัอย่าง m หน่วย 

ท าการสุ่ม r  รอบ ตวัประมาณค่าเฉล่ีย  ˆ
TSRSSY  ของประชากรจากการเลือกตวัอยา่งแบบ TSRSS ค านวณดงัน้ี 

 
1 1

1ˆ
r m

TSRSS a b
b a

Y Y
mr  

                                                               (4) 

 เกณฑ์ในการพจิารณาประสิทธิภาพของตวัประมาณค่า 
เกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตวัประมาณค่าเฉล่ียจากวิธีการเลือกตวัอยา่ง

แบบกลุ่มล าดบัทั้ง 4 วิธีกบัวิธีการเลือกตวัอย่างแบบอยา่งง่าย คือ ค่าประสิทธิภาพสัมพทัธ์ (Relative effieiency: 
R.E.) 
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                                                                      (5) 

โดยท่ีค่าความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (Mean Squared Error: MSE) สามารถค านวณไดด้งัน้ี 

  
 

2ˆ

1ˆ

j

i i
iMSE

j

 




                                                                  (6) 

โดยท่ี  
i

   คือ ค่าพารามิเตอร์จากการท าซ ้ ารอบท่ี i   
                           

ˆ
i

   คือ ค่าประมาณของพารามิเตอร์จากการท าซ ้ ารอบท่ี i   
                          j     คือ จ านวนรอบของการจ าลองซ ้ า    

ถ้า . . 1R E   แสดงว่าตัวประมาณจากวิธีการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่มล าดับมีประสิทธิภาพดีกว่า                
ตวัประมาณจากวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย 

ถ้า . . 1R E   แสดงว่าตัวประมาณจากวิธีการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่มล าดับมีประสิทธิภาพเท่ากับ           
ตวัประมาณจากวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย 

ถา้ . . 1R E   แสดงว่าตวัประมาณจากวิธีการเลือกตวัอย่างแบบกลุ่มล าดับมีประสิทธิภาพน้อยกว่า           
ตวัประมาณจากวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย 

 
ผลการทดลอง 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสัมพทัธ์ (R.E.) ของตวัประมาณค่าเฉล่ียจากวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่ม
ล าดบัทั้ง 4 วิธีกบัวิธีการเลือกตวัอย่างแบบอย่างง่ายในสถานการณ์ต่าง ๆ เม่ือประชากรมีการแจกแจงปรกติสอง      
ตวัแปร และการแจกแจงลอ็กนอร์มอลสองตวัแปร มีผลการทดลองดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 และ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสัมพทัธ์ (R.E.) ของตวัประมาณค่าเฉล่ียจากวิธีการ
เลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบัทั้ง 4 วธีิกบัวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย กรณีมีและไม่มีความคลาดเคล่ือนจากการ
ใหล้ าดบักลุ่ม พบวา่เม่ือประชากรมีการแจกแจงปรกติสองตวัแปร ตวัประมาณค่าเฉล่ียจากวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบ 
TSRSS มีประสิทธิภาพสูงกวา่ตวัประมาณค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบัวิธีอ่ืนๆ ในทุกระดบั
ความคลาดเคล่ือนจากการใหล้ าดบักลุ่มและทุกระดบัความสมัพนัธ์ท่ีศึกษา และเม่ือประชากรมีการแจกแจงลอ็กนอร์ 
มอลสองตวัแปร ตวัประมาณค่าเฉล่ียจากวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบ RSS มีประสิทธิภาพสูงกวา่ตวัประมาณค่าเฉล่ียท่ี
ไดจ้ากวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบัวธีิอ่ืนๆ ในทุกระดบัความคลาดเคล่ือนจากการใหล้ าดบักลุ่มและทุกระดบั
ความสัมพนัธ์ท่ีศึกษา นอกจากน้ีเม่ือระดับความสัมพนัธ์ของตวัแปรเสริม X  และตวัแปรหลัก Y  เพ่ิมข้ึน
ประสิทธิภาพของตวัประมาณค่าเฉล่ียจากวธีิการเลือกตวัอยา่งยิง่ดีข้ึน 
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ตารางที ่1. ค่าประสิทธิภาพสมัพทัธ์ (R.E.) ของตวัประมาณค่าเฉล่ีย เม่ือมีความคลาดเคล่ือนจาก การใหล้ าดบักลุ่ม 

m 2

    
การแจกแจงปรกติสองตวัแปร การแจกแจงลอ็กนอร์มอลสองตวัแปร 

RSS ERSS BGRSS TSRSS RSS ERSS BGRSS TSRSS 

3 

0.05 

0.1 1.00153 1.00672 1.01887 1.06100 1.01611 1.00275 1.01240 0.66310 

0.3 1.03697 1.04149 1.05668 1.14119 1.05307 1.01124 1.04733 0.73226 

0.5 1.12053 1.13090 1.14792 1.28000 1.13326 1.02879 1.08558 0.81579 

0.7 1.27522 1.29135 1.31111 1.64515 1.18618 1.03947 1.14429 0.86182 

0.9 1.57509 1.59422 1.61013 2.35797 1.28464 1.10925 1.25059 0.90678 

0.3 

0.1 1.01327 1.00360 1.00624 1.04970 1.00893 1.00097 1.00242 0.51651 

0.3 1.05153 1.02979 1.03575 1.06318 1.03013 1.00562 1.01421 0.57785 

0.5 1.11959 1.10042 1.10131 1.19241 1.08282 1.01463 1.06700 0.65092 

0.7 1.23766 1.21143 1.21946 1.39137 1.14516 1.02231 1.12460 0.77232 

0.9 1.44225 1.41006 1.42559 1.85980 1.25807 1.10229 1.24536 0.86031 

6 

0.05 

0.1 1.01212 1.00711 1.23636 1.25142 1.00140 0.37609 0.70855 0.14088 

0.3 1.07331 1.01872 1.28943 1.29116 1.01164 0.52106 0.82162 0.18126 

0.5 1.21538 1.13064 1.41622 1.50397 1.11414 0.64950 0.90151 0.22085 

0.7 1.49061 1.35142 1.67714 1.94239 1.25926 0.74727 0.95178 0.47378 

0.9 2.16014 1.81602 2.22068 2.88751 1.47416 0.99394 0.96864 0.72730 

0.3 

0.1 1.01884 1.00431 1.22765 1.24526 1.01284 0.35403 0.64627 0.11199 

0.3 1.06254 1.01269 1.26882 1.28122 1.03002 0.48226 0.78885 0.20248 

0.5 1.17520 1.10009 1.37004 1.39047 1.06986 0.61649 0.84106 0.30694 

0.7 1.36239 1.26231 1.56841 1.77205 1.20400 0.78848 0.88922 0.49315 

0.9 1.77585 1.56049 1.65215 2.29518 1.40366 0.97189 0.95794 0.57999 
หมายเหตุ ตวัหนา คือ ตวัประมาณค่าเฉล่ียจากวธีิการเลือกตวัอยา่งท่ีมีประสิทธิภาพมากสุด 
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ตารางที ่2. ประสิทธิภาพสมัพทัธ์ (R.E.) ของตวัประมาณค่าเฉล่ีย เม่ือไม่มีความคลาดเคล่ือนจากการใหล้ าดบักลุ่ม 

m    
การแจกแจงปรกติสองตวัแปร การแจกแจงลอ็กนอร์มอลสองตวัแปร 

RSS ERSS BGRSS TSRSS RSS ERSS BGRSS TSRSS 

3 

0.1 1.0100 1.00236 1.00777 1.04764 1.01024 1.00738 1.00225 0.62637 

0.3 1.05021 1.03223 1.04107 1.10860 1.08051 1.01154 1.02478 0.68098 

0.5 1.13826 1.12359 1.12959 1.19351 1.11803 1.07235 1.07123 0.79450 

0.7 1.30891 1.29658 1.29942 1.45535 1.14812 1.12174 1.13962 0.89293 

0.9 1.64303 1.62325 1.63114 2.30787 1.30846 1.29047 1.29912 0.93829 

6 

0.1 1.01715 1.00655 1.02494 1.35836 1.01307 0.41243 0.75711 0.10480 

0.3 1.05405 1.03532 1.08999 1.38146 1.03446 0.52208 0.86467 0.31665 

0.5 1.21111 1.15194 1.23216 1.66512 1.12641 0.66481 0.93485 0.49742 

0.7 1.50757 1.38752 1.70486 2.09945 1.23907 0.91062 0.9505 0.74229 

0.9 2.24799 1.88928 2.29852 3.22056 1.50658 0.98258 0.97033 0.87494 
หมายเหตุ ตวัหนา คือ ตวัประมาณค่าเฉล่ียจากวธีิการเลือกตวัอยา่งท่ีมีประสิทธิภาพมากสุด 
 
ตารางที ่3. ค่าความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (MSE) ของตวัประมาณจากวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย 

m   
การแจกแจงปรกติ 

สองตวัแปร 
การแจกแจงลอ็กนอร์ 
มอลสองตวัแปร 

3 

0.1 0.67580 0.89298 
0.3 0.66108 0.82696 
0.5 0.65557 0.73987 
0.7 0.65246 0.73699 
0.9 0.63687 0.64954 

6 

0.1 0.34015 0.40148 
0.3 0.33221 0.39649 
0.5 0.33206 0.37802 
0.7 0.33024 0.35212 
0.9 0.32416 0.35143 
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วจิารณ์และสรุปผลการทดลอง 

จากงานวจิยัท่ีผา่นมาการให้ล าดบัหน่วยในชุดตวัอยา่งท่ีสุ่มจะเป็นการให้ล าดบัตามลกัษณะของตวัแปรท่ี
ศึกษา แต่ในกรณีท่ีการวดัค่าลกัษณะท่ีตอ้งการศึกษาซ่ึงถือเป็นตวัแปรหลกัท าไดย้าก การใหล้ าดบัหน่วยโดยใชค้่าวดั
ของตวัแปรเสริมจึงเป็นทางเลือกหน่ึง แต่ทั้งน้ีการใหล้ าดบัหน่วยในชุดตวัอยา่งน่าจะข้ึนอยูก่บัความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรหลกัและตวัแปรเสริมดงักล่าว McIntyre (1952) ไดท้ าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตวัประมาณค่าเฉล่ีย
จากวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบ RSS กบัตวัประมาณจากวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบง่าย (SRS) และพบวา่ตวัประมาณ
ค่าเฉล่ียจากวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบ RSS มีประสิทธิภาพดีกวา่  Dell & Clutter (1972) เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของตัวประมาณค่าเฉล่ียประชากรจากวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบ SRS และ RSS โดยค านึงถึงค่าใชจ่้ายในการเลือก
ตวัอย่างและมีความคลาดเคล่ือนในการให้ล าดับกลุ่ม และพบว่าตวัประมาณจากการเลือกตวัอย่างแบบ RSS มี
ประสิทธิภาพดีกวา่ตวัประมาณจากการเลือกตวัอยา่งแบบ SRS ทั้งในกรณีท่ีไม่มีและมีความคลาดเคล่ือนจากการให้
ล าดบักลุ่ม  Al-Ommari & Al-Saleh (2010) ไดศึ้กษาวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบ TSRSS และเปรียบเทียบตวัประมาณ
ค่าเฉล่ียประชากรจากการเลือกตวัอยา่งแบบ TSRSS, RSS, ERSS และ BGRSS เทียบกบัตวัประมาณค่าเฉล่ียจาก 
SRS พบว่าเม่ือประชากรมีการแจกแจงแบบสมมาตรตวัประมาณจากวิธีการเลือกตวัอย่างแบบ TSRSS มี
ประสิทธิภาพดีท่ีสุด ผูว้จิยัจึงท าการศึกษาถึงประสิทธิภาพของตวัประมาณค่าเฉล่ียจากวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่ม
ล าดับโดยให้ล าดับหน่วยจากชุดตัวอย่างท่ีสุ่มได้จากค่าของตัวแปรเสริม เม่ือตัวแปรหลักและตัวแปรเสริมมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต่าง ๆ 

ผลการวจิยัเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตวัประมาณค่าเฉล่ียจากวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบั 4 วิธี
กบัตวัประมาณค่าเฉล่ียจากวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย เม่ือตวัแปรหลกัและตวัแปรเสริมมีความสัมพนัธ์กนั 
โดยท่ีมีและไม่มีความคลาดเคล่ือนจากการให้ล าดบักลุ่ม พบว่าเม่ือประชากรมีการแจกแจงปรกติสองตวัแปร ตวั
ประมาณค่าเฉล่ียจากวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบ TSRSS มีประสิทธิภาพดีกว่าตวัประมาณค่าเฉล่ียจากวิธีการเลือก
ตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบัวิธีอ่ืนๆ ในทุกระดบัความสัมพนัธ์และทุกระดบัความคลาดเคล่ือนจากการให้ล าดบักลุ่มใน
กรณีท่ีศึกษา แต่เม่ือประชากรมีการแจกแจงล็อกนอร์มอลสองตวัแปร ตวัประมาณค่าเฉล่ียจากวิธีการเลือกตวัอยา่ง
แบบ RSS มีประสิทธิภาพดีกวา่ตวัประมาณค่าเฉล่ียจากวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบัวิธีอ่ืน ๆ  ในทุกระดับ
ความสมัพนัธ์และทุกระดบัความคลาดเคล่ือนจากการใหล้ าดบักลุ่มในกรณีท่ีศึกษา นอกจากนั้นประสิทธิภาพของตวั
ประมาณค่าเฉล่ียจากวิธีการเลือกตัวอย่างข้ึนอยู่กับระดับความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรหลกัและตวัแปรเสริม 
กล่าวคือ เม่ือระดบัความสมัพนัธ์ของตวัแปรหลกัและตวัแปรเสริมเพ่ิมข้ึน ประสิทธิภาพของตวัประมาณค่าเฉล่ียจาก
วธีิการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มล าดบั 4 วธีิก็มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 
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