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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ เสนอวิธกี ารประมาณคาสัมประสิทธิก์ ารแปรผันแบบใหมของขอมูลที่
อยูใ นรูปอัตราสวนทีส่ มั พันธกนั และไดเปรียบเทียบวิธกี ารใหมนกี้ บั วิธกี ารคํานวณแบบดัง้ เดิม โดยการเปรียบเทียบ
คารากทีส่ องของคาเฉลีย่ ของความคลาดเคลือ่ นกําลังสองของคาสัมประสิทธิก์ ารแปรผัน (Root Mean Square Error:
RMSE) ของคาประมาณ ซึ่งกําหนดขนาดตัวอยาง เทากับ 5, 10, 15, 30, 50 และ 100 และกําหนดคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (coefficient correlation values : ρ) เทากับ ±0.3, ±0.5, ±0.7 และ ±0.9 การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีจําลอง
ขอมูลแบบมอนติคารโล และทําซํา ๆ กัน 1000 ครั้ง ในแตละสถานการณ ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ วิธีการประมาณ
คาสัมประสิทธิก์ ารแปรผันแบบใหมของขอมูลทีอ่ ยูใ นรูปอัตราสวน จะใหคา RMSE ต่าํ กวาวิธกี ารคํานวณแบบดัง้ เดิม
ทุกเงื่อนไข

Abstract
The objectives of this study are to propose the new estimation coefficient of variation method of ratio
correlated data and to compare with original coefficient of variation method. The research was considered by
Root Mean Square Error (RMSE). The comparisons were done by using sample sizes (n) equal to 5, 10, 15, 30, 50,
and 100 whereas coefficient correlation values (ρ) are ±0.3, ±0.5, ±0.7 and ±0.9. This study used the Monte Carlo
Simulation method and the experiment was repeated 1000 times for each condition. The results showed that the
new methods to estimate the coefficient variation generates the RMSE value lower than the original methods in
every condition.
คําสําคัญ: การประมาณคาสัมประสิทธิ์การแปรผัน, ขอมูลในรูปอัตราสวนที่สัมพันธ
Keywords: the new estimation coefficient of variation, ratio correlated data
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วิจัย ในป 2005 Kim, Y.Y. และคณะ (7) ไดพัฒนาสูตร
สัมประสิทธิ์การแปรผันเพื่อใชในการสํารวจสาเหตุของ
ขอมูลทีอ่ ยูใ นรูปอัตราสวน (Ratio Data) ทีพ่ บ วัฏจักรการแปรผันในการฉีดเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเขาไป
ไดบอยในปจจุบัน เชน อัตราดอกเบี้ย อัตราผลกําไร ในเครื่องจักร ซึ่งสูตรสัมประสิทธิ์การแปรผันแบบใหม
ตอบแทน อัตราการซือ้ ขาย เปนตน ซึง่ อัตราเหลาเหลานี้ ของเขาที่ได คือ
จะประกอบดวยขอมูล 2 ชุด หรือ ตัวแปร 2 ตัว ที่อยู
ในรูปอัตราสวน มีงานวิจัยมากมายที่กลาวถึงอัตราสวน
[2]
ของสองตัวแปร โดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิจัยทางดานการ
วิเคราะหทางการเกษตรและทางชีววิทยาที่เกี่ยวของกับ
ตอมา ในป 2007 Holmes, D. T. & Buhr, K. A
อัตราสวนของตัวแปรสุมปกติ 2 ตัว เชน การแยกแยะ (8) ไดพฒ
ั นาสูตรสัมประสิทธิก์ ารแปรผันขึน้ มาเพือ่ ใชใน
อัตราสวนของนาํ หนักขององคประกอบของพืชกับสวน การคํานวณเชิงปริมาณของผลลัพธที่ไดจากหองปฏิบัติ
ทัง้ หมดของพืช หรืออัตราสวนของพารามิเตอรสองตัวใน
การซึง่ อยูใ นรูปของอัตราสวน
โดยที่ X,
ตัวแบบ เปนตน (1) นอกจากนี้ ในเรื่องของการแจกแจง Y เปนตัวแปรสุม แบบ Gaussian ทีอ่ สิ ระตอกัน ซึง่ สูตรที่
อัตราสวน x/y เปนปญหาหนึ่งที่ไดรับความสนใจใน ไดจะอยูในรูป
ดานชีววิทยาและวิทยาศาสตรกายภาพ ไดนําเทคนิคทาง
คณิตศาสตรไปใชในการทดสอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร
[3]
เชน อัตราสวนของการสืบทอดทางพันธุกรรมที่เปนไป
ตามกฎของเมนเดลในยีน มวลที่นําไปสูอัตราสวนของ
ตอมาในป 2008 Pang, W. K. และคณะ (9) ได
พลังงานนิวเคลียสในฟสิกส เปาหมายในการควบคุม
พัฒนาสูตรสัมประสิทธิ์การแปรผันโดยใชวิธีการจําลอง
การตกตะกอนในอุตุนิยมวิทยา หรืออัตราสวนของพัสดุ
ขั้นพื้นฐานเพื่อหาอัตราตอบแทนเงินปนผล ซึ่งรูปแบบ
คงคลังในดานเศรษฐศาสตร เปนตน (2) และจากการ
ที่เหมาะสมในการหาอัตราตอบแทนเงินปนผลคือการ
ศึกษางานวิจัยที่ผานมากอนหนานี้ พบวา มีนักวิจัยหลาย
แจกแจงแบบเบตา คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน (CV) ที่
ทานไดใหความสนใจเกี่ยวกับอัตราสวนของ x/y เชน
พัฒนาขึน้ มาใหมถกู ใชในการวัดความเสถียรภาพของการ
Shoukri, M. M.และคณะ (3), Hayya, J. และคณะ (4),
ใหอตั ราผลตอบแทนเงินปนผลของดัชนีฮงั่ เส็งและดัชนี
Fieller (5) และ Hinkley (6) เปนตน ซึ่งโดยสวนใหญ
ยอยของตลาดหุนฮองกง (Hong Kong) และเปรียบเทียบ
จะใหความสนใจเฉพาะในกรณีที่ X, Y เปนตัวแปรสุมที่
ผลลัพธทไี่ ดกบั วิธดี งั้ เดิม สูตรสัมประสิทธิก์ ารแปรผันที่
อิสระตอกันและมาจากกลุมประชากรที่คลายกัน แตใน
ได คือ
กรณีของตัวแปรสุม X, Y ที่มีความสัมพันธกัน จะพบ
วามีงานวิจัยคอนขางนอย (2)
[4]
การหาคาสัมประสิทธิก์ ารแปรผัน พารามิเตอร
ทีส่ าํ คัญทีช่ ว ยในการคํานวณหาคา คือ คาเฉลีย่ เทากับ μX
ในปเดียวกัน Euser, A. M และคณะ (10) ได
= E(x) และคาความแปรปรวน เทากับσ2 = Var(x) ซึง่ โดย
พัฒนาสูตรขึ้นมาเพื่อเปนตัวชี้วัดความสามารถในการ
ทั่วไปสามารถคํานวณหาไดจาก
ทําซําของตัวแปรที่เปลี่ยนรูปเปนคา log คาสัมประสิทธิ์
การแปรผันแบบใหมที่ไดสามารถอธิบายความหมาย
[1]
ไดโดยตรงจากความผิดพลาดมาตรฐานของการวัดของ
ตัวแปรที่เปลี่ยนรูปเปนคา log สูตรที่ได คือ
ตอมามีนกั วิจยั หลายทานไดนาํ สูตรสัมประสิทธิ์
การแปรผันมาพัฒนาเพื่อใหเหมาะสมกับขอมูลในงาน
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[5]
ในป 2010 Cox, J. C. & Sadiraj, V. (11) ได
พัฒนาสูตรสัมประสิทธิก์ ารแปรผันขึน้ มาเพือ่ เปนเกณฑ
สําหรับการตัดสินใจภายใตความเสี่ยง ในการวิเคราะห
ขอมูลแบบวิธีการวิเคราะหอภิมาน (meta-analysis) ที่
เกี่ยวของกับทางเลือกของมนุษยและสัตวที่มีความเสี่ยง
โดยใชสัมประสิทธิ์การแปรผันเปนเกณฑในการอธิบาย
การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง ซึ่งสูตรสัมประสิทธิ์การ
แปรผันที่ไดใหมนี้จะใชในการทํานายโอกาสที่จะเกิดขึ้น
และสูตรที่ไดคือ
[6]

ในการจําลองขอมูล จะจําลองตัวแปรสุม X, Y
ที่กําหนดดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ρ) ในแตละ
สถานการณ เพื่อนํามาประมาณคาพารามิเตอร μ(Z)
= E( XY ) และ σ2(Z) = Var( XY ) เมื่อ Z = XY ดวยการ
ใชทฤษฎีบททางคณิตศาสตร เชน ทฤษฎีบทเทยเลอร
(Taylor’s Theorem) ค า คาดหวั ง ทางคณิ ต ศาสตร
(Expected values) คาความแปรปรวน (Variance Values)
และคาความแปรปรวนรวม (Covariance Values) เปนตน
ดังนัน้ คา E( XY ) และคา Var( XY ) สามารถประมาณไดดงั นี้
[7]
[8]
1

การประมาณ 1 และ Y2 ดวยการกระจายอนุกรมเทย
Y

จากที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
สูตรสัมประสิทธิ์การแปรผันแบบใหมเพื่อนําไปใชกับ เลอร รอบจุด Y = μY ดวยอนุกรมดีกรี 5 (14) เพื่อหาคา
ขอมูลในรูปอัตราสวน Z = XY โดยที่ X, Y เปน E( 1 ), (E( 1 )) 2 และ E( 12 ) ไดดังนี้
Y
Y
Y
ตัวแปรสุมที่สัมพันธกัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงได
เสนอวิธีการประมาณคาสัมประสิทธิ์การแปรผันของ
ขอมูลที่อยูในรูปอัตราสวน Z = XY โดยเปรียบ
โดย r1 และ r2 คือเศษเหลือของอนุกรมเทยเลอร นําคา
เทียบคารากที่สองของคาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน
กําลังสอง (RMSE) กับวิธีการคํานวณคาสัมประสิทธิ์ 1 และ 1 ไปหาคา E( 1 ), (E( 1 )) 2 และ E( 12 ) จะไดวา
Y
Y
Y
Y2
Y
การแปรผันแบบดั้งเดิม
[9]

2. วิธีวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช วิ ธี ก ารจํ า ลองข อ มู ล ด ว ย
เทคนิ ค มอนติ ค าร โ ลด ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ด ว ย
โปรแกรมภาษาซี โดยใช Dev C++ เพื่อจําลองขอมูลใน
การทดสอบการประมาณคาสัมประสิทธิ์การแปรผันใน
สถานการณตาง ๆ และกําหนดใหเครื่องคอมพิวเตอร
ทํางานซํา ๆ กัน 1000 ครั้ง ในแตละสถานการณ โดยการ
กําหนดขนาดตัวอยาง (n) เทากับ 5, 10, 15, 30, 50 และ
100 และกําหนดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (coefficient
correlation values: ρ ) เทากับ ±0.3, ±0.5, ±0.7 และ ±0.9

[10]
นําคา
ดังนั้น

E( Y1 )

,

(E( 1 ))2
Y

และ

E( 12 )
Y

[11]
แทนในสมการ [8]
[12]

เมื่อ X, Y เปนตัวแปรสุมที่สัมพันธกัน และในทํานอง
เดียวกัน
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คารากทีส่ องของคาเฉลีย่ ของความคลาดเคลือ่ นกําลังสอง
(RMSE) คํานวณจาก
Var(Z) = E(Z2) – E2(Z)
1
Y

นํา ค า E( ) ,
[13] ดังนั้น

(E( Y1 ))2

และ

E( 12 )
Y

เมื่อ cvi แทน คาสัมประสิทธิ์การแปรผันแตละตัวที่
แทนในสมการ
คํานวณไดในการทําซ้ําครั้งที่ i
cvmean แทน คาเฉลีย่ ของคาสัมประสิทธิก์ ารแปรผัน
ที่คํานวณไดในการทําซ้ํา 1000 ครั้ง
i แทน จํานวนครั้งในการทําซ้ํา
[14]

3. ผลการวิจัยและอภิปราย

เมื่อ X, Y เปนตัวแปรสุมที่สัมพันธกัน

ในการนําเสนอผลการศึกษา เพื่อความสะดวก
เมื่อไดคาประมาณ E( ) และ Var( ) แลว นํา ขอใชสัญลักษณตอไปนี้แทนความหมายตาง ๆ ดังนี้
CV1 หมายถึง คาสัมประสิทธิ์การแปรผันที่
คาทั้งสองที่ไดมาประมาณคาสัมประสิทธิ์การแปรผัน
ดังนัน้ คาสัมประสิทธิก์ ารแปรผันแบบใหมของ คํานวณดวยวิธีการแบบดั้งเดิม ซึ่งคํานวณจาก
ขอมูลที่อยูในรูปอัตราสวนที่สัมพันธกัน คือ
X
Y

X
Y

CV2 หมายถึง คาสัมประสิทธิ์การแปรผันที่
คํานวณดวยสูตรการประมาณคาแบบใหมที่ประมาณได
[15]
ซึ่งคํานวณจาก
จะพบวาคาสัมประสิทธิก์ ารแปรผันแบบใหมที่
RMSE หมายถึง คารากที่สองของคาเฉลี่ย
ไดจะมีความยุง ยาก ดังนัน้ ในการประมาณคาสัมประสิทธิ์
การแปรผันแบบใหม จะพิจารณาเพื่อลดความยุงยากลง ของความคลาดเคลื่อนกําลังสอง
* หมายถึง คา RMSE ทีต่ ่ํากวา
โดยการตัดเทอมที่มีคาสัมประสิทธิ์การแปรผันที่มีดีกรี
3.1 ผลการวิเคราะหขอมูล
มากกวาสองออกจากสมการการประมาณ เพื่อทําให
ผลการเปรียบเทียบคารากที่สองของคาเฉลี่ย
การจัดรูปแบบวิธีการประมาณมีความเหมาะสมและ
สะดวกตอการนําไปใชงาน ดังนั้น สูตรการประมาณคา ของความคลาดเคลือ่ นกําลังสองของคาสัมประสิทธิก์ าร
แปรผันทีป่ ระมาณได นําเสนอดังตารางที่ 1 ซึง่ สรุปไดวา
สัมประสิทธิ์การแปรผันแบบใหม คือ
ในการจําลองขอมูลดวยเทคนิคมอนติคารโลดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร จะพบวา ทุกสถานการณและทุกเงือ่ นไขของ
[16]
ขนาดตัวอยางทีต่ า งกันและคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธที่
นําวิธกี ารประมาณคาสัมประสิทธิก์ ารแปรผัน ตางกัน วิธีการประมาณคาสัมประสิทธิ์การแปรผันแบบ
แบบใหมที่ประมาณไดมาเปรียบเทียบกับวิธีการคํานวณ ใหมของขอมูลทีอ่ ยูใ นรูปอัตราสวนทีส่ มั พันธกนั จะใหคา
คาสัมประสิทธิ์การแปรผันแบบดั้งเดิม โดยการคํานวณ RMSE ต่าํ กวาวิธกี ารประมาณคาสัมประสิทธิก์ ารแปรผัน
คารากทีส่ องของคาเฉลีย่ ของความคลาดเคลือ่ นกําลังสอง แบบดั้งเดิม
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ตารางที่ 1 คารากที่สองของคาเฉลี่ยของความคลาด
3.2 การอภิปรายผล
เคลื่อนกําลังสองของการประมาณคาสัมประสิทธิ์การ
จากการทดสอบโดยการจําลองขอมูลและทําซ้าํ
แปรผันของขอมูลที่อยูในรูปอัตราสวนที่สัมพันธกัน
1000 ครั้ง สูตรการประมาณคาสัมประสิทธิ์การแปรผัน
แบบใหมทพี่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถใชไดดใี นกรณีทขี่ อ มูลสอง
ชุดหรือตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธกัน โดยเฉพาะ
กรณีที่มีความสัมพันธกันสูง เนื่องจากวิธีการประมาณ
ทีไ่ ดมานีอ้ ยูภ ายใตขอ ตกลงวา เปนการหาคาสัมประสิทธิ์
การแปรผันแบบใหมของขอมูลที่อยูในรูปอัตราสวน
ที่สัมพันธกัน แตวิธีการประมาณคาสัมประสิทธิ์การ
แปรผั น ที่ ไ ด ม าใหม ก็ ยั ง มี ค วามคลาดเคลื่ อ นในการ
ประมาณเนื่องจากการไดมาของสูตรการประมาณไดมี
การตัดเทอมของสัมประสิทธิก์ ารแปรผันทีม่ ดี กี รีมากกวา
สองออกจากสูตรการประมาณ ทั้งนี้เพื่อใหมีรูปแบบที่
เหมาะสมและเหมาะแกการนําไปใช

4. สรุป
วิธกี ารประมาณคาของสัมประสิทธิก์ ารแปรผัน
แบบใหมของขอมูลที่อยูในรูปอัตราสวนที่สัมพันธกัน
นี้ จะใหคารากที่สองของคาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน
กํ า ลั ง สองตํ่ํ า กว า ทุ ก กรณี ดั ง นั้ น ในการประมาณค า
สัมประสิทธิ์การแปรผันของขอมูลที่อยูในรูปอัตราสวน
ที่สัมพันธกัน ควรใชสูตรสัมประสิทธิ์การแปรผันแบบ
ใหม ซึ่งมีสูตรดังนี้

โดยที่ CV(Z) คือ สัมประสิทธิก์ ารแปรผันของสอง
ตัวแปรที่สัมพันธกันในรูปอัตรา
CVX
CVY

สวนโดยที่ Z = XY
คือ สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารแปรผั น ของ
ตัวแปรสุม X หรือตัวแปรเศษ
คือ สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารแปรผั น ของ
ตัวแปรสุม Y หรือตัวแปรสวน
คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
ตัวแปรสุม X และ 1
Y
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ที่สนับสนุนทุนการศึกษาและการวิจัย และขอขอบคุณ
อาจารย วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาการวิ จั ย และวิ ท ยาการป ญ ญา
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