52304204 : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คําสําคัญ : ค่าซํา, สถิติทดสอบเครื องหมาย , ความคลาดเคลือนประเภทที 1 , กําลังการทดสอบ
สุ ภวินท์ เกาศัลย์ : การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของสถิติทีใช้ในการทดสอบมัธยฐาน
เมือมีการเกิดของค่าซํา. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : รศ.วัฒนา เกาศัลย์. 91 หน้า.
งานวิจยั นี มีวตั ถุ ประสงค์เพือเปรี ยบเทียบตัวสถิติทีใช้ทดสอบมัธยฐานของประชากร
เมือมีการเกิ ดของค่าซํา โดยใช้สถิติทดสอบ 4 ตัวได้แก่ สถิติทดสอบเครื องหมาย สถิติทดสอบ
เครื องหมายที ถูกปรับ สถิ ติทดสอบทีขึนกับอัตราส่ วนภาวะน่ าจะเป็ น และสถิติทดสอบตรี นาม
ประสิ ทธิภาพของสถิติทดสอบพิจารณาจากความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลือนประเภท
ที 1 และกําลังการทดสอบ ทําการศึก ษาโดยการจําลองข้อมู ลการแจกแจงแบบตรี นาม ภายใต้
สถานการณ์ทีกําหนดโดยใช้โปรแกรม MATLAB เมือขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20 25 30 35 40 45 50
60 70 80 90 100 150 และ 200 สัดส่ วนค่าซําเท่ากับ 0.1 0.2 0.3 0.4 และ 0.5 ทําซําในแต่ละ
สถานการณ์ 10,000 ครัง โดยใช้ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า
1) ผลการเปรี ย บเที ยบสถิ ติทดสอบโดยพิจารณาจากความสามารถในการควบคุ ม
ความคลาดเคลือนประเภทที 1 พบว่า สถิ ติทดสอบทีขึนกับอัตราส่ วนภาวะน่ าจะเป็ น และสถิ ติ
ทดสอบตรี นาม สามารถควบคุมความคลาดเคลือนประเภทที 1 ได้ในทุกสถานการณ์ สถิติทดสอบ
เครื องหมายไม่สามารถควบคุมความคลาดเคลือนประเภทที 1 ได้เมือตัวอย่างมีขนาดใหญ่ และสถิติ
ทดสอบเครื องหมายที ถู ก ปรั บ ไม่ส ามารถควบคุ ม ความคลาดเคลื อนประเภทที 1 ได้ใ นทุ ก
สถานการณ์
2) ผลการเปรี ยบเทียบสถิติทดสอบโดยพิจารณาจากกําลังการทดสอบ พบว่า สถิ ติ
ทดสอบเครื องหมาย มี ก าํ ลัง การทดสอบสู ง ที สุ ดเกื อบทุ ก สถานการณ์ เมื อผลต่า งของสั ดส่ ว น
เครื องหมายบวกและเครื องหมายลบ มีค่าน้อยสถิติทดสอบตรี นามให้กาํ ลังการทดสอบทีสู งทีสุ ด
และสถิติทดสอบเครื องหมายทีถูกปรับ มีกาํ ลังการทดสอบน้อยทีสุ ดเกือบทุกสถานการณ์
3) สถิติทดสอบเครื องหมายมีประสิ ทธิ ภาพสู งทีสุ ด เมือตัวอย่างมีขนาดน้อยกว่า 50
เมือตัวอย่างมีขนาดมากกว่าหรื อเท่ากับ 50 และสัดส่ วนค่าซํามีค่าน้อย สถิติทดสอบตรี นามและสถิติ
ทดสอบทีขึนกับอัตราส่ วนภาวะน่าจะเป็ น มีประสิ ทธิภาพสู งเท่ากัน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาสถิติ
ลายมือชือนักศึกษา........................................
ปี การศึกษา 2555
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SUPAWIN KAOSAL : AN EFFICIENCY COMPARISON OF THE
MEDIAN TESTS IN THE PRESENCE OF TIES. THESIS ADVISOR :
ASSOC. PROF. WATANA KAOSAL. 91 pp.

The objective of this research is to compare an efficiency of the tests
in the single population median ,when some observations are ties. Four tests
are used, namely sign test , modified sign test , likelihood ratio test and
trinomial test. Performances of the test are considered by the ability to control
the probability of type I error and power of the test. The data was conducted
from trinomial distribution under given situations. The sample size are 20 25
30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 150 200 and the proportion of tied
observations are 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5. The probabilities of type I error and
power of the test were calculated in 10,000 replications in each situations by
MATLAB programme using a 0.05 level of significance .
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The results of the research are as follows.
1. With respect to the probabilities of type I error ,the likelihood
ratio test and the trinomial test are able to control the probabilities of type I
error in all situations. The sign test can not control the probabilities of type I
error when the sample size are large, and the modified sign test cannot
control the probabilities of type I error in all situations.
2. With respect to the power of the test , the sign test has the
highest power mostly in all situations. When the difference of proportion of the
plus sign and minus sign are small, the trinomial test has the highest power.
The modified sign test has the lowest power mostly in all situations.
3. The Sign test is the most efficient test when the sample size is less
than 50 . With small proportion of tied observations is small and the sample size is
greater than or equal 50 ,the trinomial test is the most efficient test.
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การดําเนินงานวิจยั และเรี ยบเรี ยงวิทยานิพนธ์ฉบับนี ผูว้ ิจยั ได้รับความอนุเคราะห์จาก
รองศาสตราจารย์วฒั นา เกาศัลย์ อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ทีกรุ ณาให้คาํ แนะนํา ปรึ กษา แก้ไข
ข้อบกพร่ องต่างๆ และอดทนกับลูกศิษย์คนนีมาโดยตลอด จนทําให้วิทยานิ พนธ์ฉบับนี สําเร็ จได้
ด้วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็ นอย่างสู งด้วยความซาบซึ ง และสํานึกในพระคุณ
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก พานิ ชการ ทีกรุ ณาเป็ นประธาน
กรรมการในการสอบ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณี นิ ลกรณ์ ทีได้กรุ ณาเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
สําหรับคําแนะนํา ตรวจสอบ คําชีแนะ ทําให้วทิ ยานิพนธ์ฉบับนีสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ภาควิชาสถิติทุกท่านทีได้ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ
พร้อมทังให้กาํ ลังใจ ผูว้ ิจยั ตลอดระยะเวลาในการศึกษา ขอขอบคุณ คุณนงลักษณ์ เอียวเจริ ญ
ทีให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกงานเอกสารแก่ผวู้ ิจยั รวมทังเพือนๆ น้องๆ ในภาค
สถิติทุกคนทีเป็ นกําลังใจ ทําให้วทิ ยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็ จลงด้วยดี
สุ ดท้ายนีคุณค่า และคุณประโยชน์ของวิทยานิ พนธ์ฉบับนี ผูว้ ิจยั ขอมอบเพือตอบแทน
พระคุณของคุณพ่อ และคุณแม่ ทีให้ความรัก กําลังใจ สนับสนุน และส่ งเสริ มผูว้ จิ ยั ในทุกด้าน
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