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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างตวัประมาณค่าแบบช่วงส าหรับค่าเฉล่ียประชากร 
เม่ือตวัอยา่งมาจากการสุ่มตวัอยา่งแบบชุดล าดบัไดดุ้ล และศึกษาการหาขอ้สรุปของประชากรอนัตะ
โดยการประมาณค่าแบบช่วงส าหรับค่าเฉล่ียประชากรภายใตก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบชุดล าดบัไดดุ้ล ซ่ึง
ไดท้  าการประมาณช่วงความเช่ือมัน่ดว้ยตวัประมาณแบบช่วงท่ีสร้างจากปริมาณหมุนท่ีอิงการแจกแจง
แบบปกติมาตรฐานข้ึนมา 3 วิธี ไดแ้ก่ วิธีท่ี 1 ตวัประมาณแบบช่วงท่ีสร้างจากปริมาณหมุนท่ีอิงการ
แจกแจงแบบปกติมาตรฐานโดยใชค้วามแปรปรวนของตวัอย่าง วิธีท่ี 2 ตวัประมาณแบบช่วงท่ีสร้าง
จากปริมาณหมุนท่ีอิงการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานโดยใชค้วามแปรปรวนของตวัประมาณค่าเฉล่ีย
ประชากรจากตวัอยา่ง และวธีิท่ี 3 ตวัประมาณแบบช่วงท่ีสร้างจากปริมาณหมุนท่ีอิงการแจกแจงแบบ
ปกติมาตรฐานโดยใชค้วามแปรปรวนของตวัประมาณจากค่าเฉล่ียตวัอยา่งแต่ละรอบ ซ่ึงเกณฑ์ท่ีใชใ้น
การเปรียบเทียบจะพิจารณาจากค่าความน่าจะเป็นของการครอบคลุมค่าเฉล่ียประชากร และค่าความ
กวา้งเฉล่ียของช่วงความเช่ือมัน่

 การศึกษาเปรียบเทียบตวัประมาณแบบช่วงด าเนินการภายใตก้ารจ าลองขอ้มูลประชากรท่ีมี
การแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงแบบโลจิสติก และการแจกแจงแบบโคชี ขนาดประชากรท่ีศึกษา
เท่ากบั 500 1,000 และ 3,000 และขนาดตวัอยา่งแบ่งเป็นตวัอยา่งขนาดเล็ก ( n < 30) คือ 5, 10 และ 20 
และตัวอย่างขนาดใหญ่ ( n    30) คือ 30, 40 และ 50 เม่ือ 0  และ 1  และก าหนดระดับ
ความเช่ือมัน่ท่ีศึกษาคือ 95% และ 99% 
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ผลการศึกษาพบว่า การจ าลองขอ้มูลประชากรภายใตรู้ปแบบการแจกแจงแบบปกติ วิธีท่ี 2 

ให้ค่าประมาณความน่าจะเป็นของการครอบคลุมค่าเฉล่ียประชากรไม่น้อยกว่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี
ก าหนดเป็นส่วนใหญ่ในกรณี 2k  ท่ีขนาดตวัอย่าง n  = 10, 20, 30, 40, 50 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% และ 99% และใหค้่าความกวา้งเฉล่ียของช่วงความเช่ือมัน่นอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนในกรณีท่ีจ าลองขอ้มูลประชากรภายใตรู้ปแบบการแจกแจงแบบโลจิสติกพบว่า วิธีท่ี 2 
ให้ค่าประมาณความน่าจะเป็นของการครอบคลุมค่าเฉล่ียประชากรไม่น้อยกว่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี
ก าหนดเป็นส่วนใหญ่ในกรณี 2k  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% และให้ค่าความกวา้งเฉล่ียของช่วง
ความเช่ือมัน่น้อยท่ีสุด แต่เม่ือขนาดประชากรเพิ่มข้ึนเป็น 3,000 จะพบวา่ วิธีการประมาณวิธีท่ี 2 ให้
ค่าประมาณความน่าจะเป็นเกินระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด 
 และในกรณีท่ีจ าลองขอ้มูลประชากรภายใตรู้ปแบบการแจกแจงแบบโคชีพบว่า วิธีท่ี 1 ให้
ค่าประมาณความน่าจะเป็นของการครอบคลุมค่าเฉล่ียประชากรไม่น้อยกว่าระดับความเช่ือมัน่ท่ี
ก าหนดเป็นส่วนใหญ่ในกรณีท่ีขนาดตวัอยา่งเท่ากบั 20, 30, 40 และ 50 ส าหรับทุก k  ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% และมีความกวา้งเฉล่ียของช่วงความเช่ือมัน่มากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการประมาณ
อีก 2 วธีิ 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this study is to construct interval estimators for population mean and study 
interval estimation for finite population mean based on balanced ranked set sampling. Confidence 
intervals for population mean based on a pivotal quantity. It follows from the central limit theorem. 
This study constructs interval estimators with 3 methods: approximate confidence intervals from 
sample variance (first method), approximate confidence intervals from variance of estimator base 
on sample (second method) and approximate confidence intervals from variance of estimator base 
on each cycle sample mean (third method). The criteria used to compare the interval estimators are 
coverage probability and average length. 
 The investigation was done mainly via simulation study. First, a number of set of finite 
population was generated under three distributions, i.e. Normal, Logistic and Cauchy. The 
population size ( N ) considered are 500, 1,000 and 3,000. And sample size considered are two 
levels: small ( n <30) 5, 10 and 20 and large ( n  30) 30, 40 and 50. The mean (  ) considered are 
0 and standard deviation ( ) considered are 1 and confidence levels considered are 95% and 99%. 
 The simulation study found that: for population was  generated under Normal distribution, 
the second method yielded confidence interval that had the coverage probability closed to 1- for 
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sample size were 10, 20, 30, 40 and 50 ( k = 2). And the second method had shortest average 
length.  
 For population was generated under Logistic distribution, the second method yielded 
confidence interval that had the coverage probability closed to 1- for k = 2 when confidence 
levels are 99%. And the second method had shortest average length. But population size are 3,000, 
the second method yielded confidence interval that had the coverage probability more than 1- . 
 And population was generated under Cauchy distribution; first method yielded confidence 
interval that had the coverage probability closed to 1- for sample size were 20, 30, 40 and 50 
when confidence levels are 95%. And the compared average length was found that first method had 
longest average length. 

 


