54304201 : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คําสําคัญ : กระบวนการสโตแคสติก
ณัฐ กานต์ ปรั ช ญลัก ษณ์ : การประมาณค่า ความน่ า จะเป็ นของความคลาดเคลื อน
ประเภทที 1 และกํา ลัง การทดสอบของสถิ ติท ดสอบสํา หรั บ ค่ า นอกกลุ่ ม . อาจารย์ที ปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.กมลชนก พานิชการ. 95 หน้า.
การวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการประมาณค่าวิกฤตของสถิติทดสอบเพือตรวจจับ
ค่านอกกลุ่มโดยกระบวนการสโตแคสติกและเพือเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพของการตรวจจับค่า
นอกกลุ่ม จากการนํากระบวนการสโตแคสติกมาใช้โดยสถิติทดสอบทีนํามาเปรี ยบเทียบคือ สถิติ
ทดสอบ Q , สถิติทดสอบ Grubbs และสถิติทดสอบ Tietjen – Moore โดยทําการจําลองข้อมูล
จากประชากรทีมีการแจกแจงแบบปกติ ขนาดตัวอย่าง 5 , 10 , 15 , 20 , 25 และ 30 ทีระดับนัยสําคัญ
0.01 , 0.05 , 0.1 เกณฑ์ทีใช้ในการวัดประสิ ทธิ ภาพของการทดสอบคือความสามารถในการควบคุม
ความน่าจะเป็ นของความคลาดเคลือนประเภทที 1 และกําลังการทดสอบ การวิเคราะห์ใช้โปรแกรม
Matlab และมีการทําซํา 10,000 ครังในแต่ละสถานการณ์ ฟั งก์ชนั การแจกแจงสะสมของสถิ ติ
ทดสอบทีนํามาพิจารณาสามารถนําไปสู่ การหาค่า p-value ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี
1. ค่าวิกฤตของสถิติทดสอบ Q และสถิติทดสอบ Grubbs ทีสร้างจากกระบวนการ
สโตแคสติกให้ค่าใกล้เคียงกับค่าวิกฤตแบบดังเดิมในทุกขนาดตัวอย่างยกเว้นสถิติทดสอบ
Tietjen – Moore ทีให้ค่าวิกฤตสู งกว่าค่าวิกฤตแบบดังเดิม
2. เมือพิจารณาความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็ นของความคลาดเคลือนประเภทที 1
นันสถิ ติทดสอบทุกตัวสามารถควบคุ มความน่าจะเป็ นของความคลาดเคลือนประเภทที 1 ได้ทุก
ขนาดตัวอย่างยกเว้นสถิติทดสอบ Tietjen-Moore ทีสร้างด้วยกระบวนการสโตแคสติกทีไม่สามารถ
ควบคุมความน่าจะเป็ นของความคลาดเคลือนประเภทที 1 ในทุกขนาดตัวอย่าง
3. เมือพิจารณากําลังการทดสอบพบว่าส่ วนใหญ่สถิติทดสอบในกลุ่มทีใช้ค่าวิกฤตแบบดังเดิม
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จะมีกาํ ลังการทดสอบสู งกว่าสถิ ติทดสอบในกลุ่มทีใช้ค่าวิกฤตที มาจากกระบวนการสโตแคสติก
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54304201 : MAJOR : APPLIED STATISTICS
KEY WORD : A STOCHASTIC APPROACH
NUTTHAKARN PATCHAYALUCK : ESTIMATION OF PROBABILITY OF TYPE I
ERROR AND POWER OF TEST FOR TEST STATISTICS FOR AN OUTLIER. THESIS ADVISOR :
ASST. PROF. DR. KAMOLCHANOK PANISHKAN , Ph. D. 95 pp.
The objectives of this research are to estimate critical values of test statistics for an
outlier by using a stochastic approach and to compare the efficiency of test statistics for an outlier.
The test statistics considered were Q-Test , Grubbs-Test and Tietjen-Moore Test. In the study, the
data were simulated from normal distribution with sample sizes of 5 , 10 ,15 , 20 , 25 and 30. The
significant levels were 0.01 , 0.05 and 0.1. The efficiencies were measured by controlling of the
probability of type I error and power of test. The simulation was done by Matlab program with
10,000 times in each situation. The cumulative distribution function of test statistics obtained can
be used to estimate the p – value. The results are the followings.
1. The critical values of Q-Test and Grubbs-Test using stochastic approach and classical
values are closed in all cases. Tietjen-Moore Test using stochastic approach have higher critical values
than those of classical values in all situations.
2. With respect to the probability of type I error , all of tests can control the probability of type
I error in all cases except Tietjen-Moore Test using stochastic approach can’t control the probability of
type I error in all cases.
3. With respect to the power of test , in the most cases , test statistics using the critical values
from classical values have higher power of test than those of the critical values from stochastic approach.
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การดํา เนิ น งานวิ จ ัย และเรี ย บเรี ย งวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี ได้รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ ากผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก พานิ ชการ ซึ งเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาของงานวิจยั ชิ นนี ทีกรุ ณาให้คาํ แนะนํา
ปรึ กษา ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ จนทําให้วิทยานิ พนธ์ฉบับนีสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอ
กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็ นอย่างสู งด้วยความสํานึกในพระคุณมา ณ โอกาสนี
ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. กุศยา ปลังพงษ์พนั ธ์ ประธานกรรมการในการ
สอบวิทยานิ พนธ์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอ้อม โฉมที ผูท้ รงคุ ณวุฒิ สําหรับคําแนะนํา คําชี แนะ
และตรวจสอบแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนีให้สมบูรณ์มากยิงขึน
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ขอกราบขอบพระคุ ณ อาจารย์ ดร. มนตรี มาลี วงษ์ ซึ งเป็ นผูส้ อนการเขียนโปรแกรมให้แก่
ผูว้ จิ ยั และ นายพีรุศุษม์ รุ ้งจรัสแสง ซึงเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําในการเขียนโปรแกรม รวมถึงเพือน ๆ พี ๆ และ
น้อง ๆ จากภาควิชาคณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากรที
เป็ นกําลังใจ ทีทําให้วทิ ยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็ จลงด้วยดี
สุ ดท้ายนี ขอกราบขอบพระคุณ คุ ณพ่อ คุ ณแม่ ทีให้ความรัก แรงกดดัน การสนับสนุ นและ
กําลังใจตลอดมา



ฉ

