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 งานวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบท่ีใชและ
ไมใชพารามิเตอร สําหรับแผนการทดลองแบบ 2×2 แฟคทอเรียลแบบสมดุล ซึ่งมีทั้งการทดสอบ
อิทธิพลหลักและอิทธิพลรวม  โดยเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อน
ประเภทที่ 1 และอํานาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบ 3 แบบ ไดแก สถิติทดสอบเอฟ (F-Test) 

สถิติทดสอบโดยการแปลงเปนอันดับ (RT-Test) และ สถิติทดสอบโดยการแปลงเปนอันดับที่ถูก
ปรับ (ART-Test) โดยจําลองขอมูล 10,000 คร้ังในแตละสถานการณ ขอมูลถูกสรางจากความคลาด
เคลื่อนท่ีมีการแจกแจงปกติและมีความแปรปรวนเทากัน และความคลาดเคล่ือนที่มีการแจกแจง
ปกตคิวามแปรปรวนไมเทากัน และความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงไคสแควร และไวบูลล 
 ผลการทดลองเมื่อพิจารณาความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 
พบวาในกรณีความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติและมีความแปรปรวนเทากัน สถิติทดสอบท้ัง
สามแบบสามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ไดดี ยกเวนสถิติทดสอบ RT เมื่อจํานวน
การทําซ้ําเทากับ 3 เมื่อกําหนดใหความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติแตมีความแปรปรวนไม
เทากันโดยสวนใหญมีเพียงสถิติทดสอบ F ที่สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได เมื่อ
ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงไคสแควร และไวบูลล โดยสวนใหญสถิติทดสอบท้ังสามวิธี
สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได 
 ผลการทดลองเม่ือพิจารณาอํานาจการทดสอบ ในกรณีความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจง
ปกติ และมีความแปรปรวนเทากัน โดยสวนใหญสถิติทดสอบ F ใหอํานาจการทดสอบสูงสุด
สําหรับการทดสอบอิทธิพลหลัก และสถิติทดสอบ ART ใหอํานาจการทดสอบสูงสุดสําหรับการ
ทดสอบอิทธิพลรวมของปจจัย ในกรณคีวามคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไมเทากัน และมีการแจก
แจงไคสแควร และไวบูลล สถิติทดสอบ RT ใหคาอํานาจการทดสอบสูงสุด สําหรับการทดสอบ
อิทธิพลหลักของปจจัย และสถิติทดสอบ ART ใหคาอํานาจการทดสอบสูงสุดกรณีทดสอบอิทธิพล
รวมของปจจัย  
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 The objective of this research is to compare an efficiency of parametric and non-
parametric methods, namely F-Test, ranked transform test (RT-Test) and adjusted ranked 
transform test (ART-Test) for balanced 2×2 factorial designs including tests of main effects 
and interaction effect. The probabilities of type I error and power of the test were calculated 
with 10,000 replications in each situation. The data was conducted from error distributed as 
normal with both equal and unequal of variances, chi-square and weibull. 
 With respect to the probabilities of type I error, the results are as follows. For 
normal distribution with equal of variance cases, all of three tests can control the probabilities 
of type I error except RT-Test with n=3. In the most cases of normal distribution with unequal 
of variance, the only F-Test can control the probabilities of type I error. For error distributed as 
chi-square and weibull, all of three tests can also control the probabilities of type I error. 
 With respect to power of test, ART-Test performs well for interaction effect test in 
the most of situations. For main effect tests, F-Test is the best under normality with equal of 
variance. The RT-Test gives the most power of test based on normality with unequal of 
variance, chi-square and weibull distribution. 
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 การดําเนินงานวิจัย และเรียบเรียงวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหจาก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลชนก พานิชการ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่กรุณาใหคําแนะนํา 
ปรึกษา แกไขขอบกพรองตางๆ และอดทนกับลูกศิษยคนน้ีมาโดยตลอด จนทําใหวิทยานิพนธฉบับ
นี้สําเร็จไดดวยดี จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูงดวยความซาบซึ้ง และสํานึกใน
พระคุณ 
 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุศยา ปลั่งพงษพันธ ที่กรุณาเปนประธาน
กรรมการในการสอบ และผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญออม โฉมที ที่ไดกรุณาเปนผู ทรงคุณวุฒิ 
สําหรับคําแนะนํา ตรวจสอบ คําชี้แนะ ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย ภาควิชาสถิติทุกทานท่ีไดใหความรู ความชวยเหลือ 
พรอมท้ังใหกําลังใจ ผูวิจัยตลอดระยะเวลาในการศึกษา ขอขอบคุณ คุณนงลักษณ เอ๊ียวเจริญ ที่ให
การชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกงานเอกสารแกผูวิจัย รวมทั้งเพ่ือนๆ นองๆ ในภาคสถิติทุก
คน ที่เปนกําลังใจ ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงดวยดี 
 ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มอบทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ และ
ขอบพระคุณคณาจารย ภาควิชาสถิติ ที่พิจารณาใหไดรับทุน ซึ่งเปนสวนหนึ่งทําใหการดําเนินงาน
วิจัยครั้งน้ีสําเร็จเรียบรอย 
 สุดทายน้ีคุณคา และคุณประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเพื่อตอบแทน
พระคุณของคุณพอบุญฟู ดานไทยวัฒนา และคุณแมเตี๋ยม ดานไทยวัฒนา ที่ใหความรัก กําลังใจ 
สนับสนุน และสงเสริมผูวิจัยในทุกดาน 
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