
 

 
 

52304204 : สาขาวชิาสถิติประยกุต ์

คาํสาํคญั :  ค่าซาํ, สถิติทดสอบเครืองหมาย , ความคลาดเคลือนประเภทที 1 , กาํลงัการทดสอบ  
     สุภวินท์  เกาศลัย ์: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทีใช้ในการทดสอบมธัยฐาน 
เมือมีการเกิดของค่าซาํ.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : รศ.วฒันา  เกาศลัย.์   91 หนา้. 
 

  งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือเปรียบเทียบตวัสถิติทีใชท้ดสอบมธัยฐานของประชากร 
เมือมีการเกิดของค่าซาํ โดยใช้สถิติทดสอบ 4 ตวัไดแ้ก่ สถิติทดสอบเครืองหมาย   สถิติทดสอบ
เครืองหมายทีถูกปรับ สถิติทดสอบทีขึนกบัอตัราส่วนภาวะน่าจะเป็น  และสถิติทดสอบตรีนาม  
ประสิทธิภาพของสถิติทดสอบพิจารณาจากความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลือนประเภท
ที 1 และกาํลงัการทดสอบ ทาํการศึกษาโดยการจาํลองขอ้มูลการแจกแจงแบบตรีนาม ภายใต้
สถานการณ์ทีกาํหนดโดยใชโ้ปรแกรม MATLAB เมือขนาดตวัอยา่งเท่ากบั 20 25 30 35 40 45 50 

60 70 80 90 100 150 และ 200 สัดส่วนค่าซาํเท่ากบั 0.1 0.2 0.3  0.4 และ 0.5 ทาํซาํในแต่ละ
สถานการณ์ 10,000 ครัง โดยใชร้ะดบันยัสาํคญั 0.05  

 ผลการศึกษาพบวา่ 
1) ผลการเปรียบเทียบสถิติทดสอบโดยพิจารณาจากความสามารถในการควบคุม

ความคลาดเคลือนประเภทที 1 พบว่า สถิติทดสอบทีขึนกบัอตัราส่วนภาวะน่าจะเป็น และสถิติ
ทดสอบตรีนาม สามารถควบคุมความคลาดเคลือนประเภทที 1 ไดใ้นทุกสถานการณ์ สถิติทดสอบ
เครืองหมายไม่สามารถควบคุมความคลาดเคลือนประเภทที 1 ไดเ้มือตวัอยา่งมีขนาดใหญ่ และสถิติ
ทดสอบเครืองหมายทีถูกปรับไม่สามารถควบคุมความคลาดเคลือนประเภทที 1 ได้ในทุก
สถานการณ์ 

2) ผลการเปรียบเทียบสถิติทดสอบโดยพิจารณาจากกาํลงัการทดสอบ พบว่า สถิติ
ทดสอบเครืองหมาย มีกาํลังการทดสอบสูงทีสุดเกือบทุกสถานการณ์ เมือผลต่างของสัดส่วน
เครืองหมายบวกและเครืองหมายลบ มีค่าน้อยสถิติทดสอบตรีนามให้กาํลงัการทดสอบทีสูงทีสุด 

และสถิติทดสอบเครืองหมายทีถูกปรับ มีกาํลงัการทดสอบนอ้ยทีสุดเกือบทุกสถานการณ์ 

3) สถิติทดสอบเครืองหมายมีประสิทธิภาพสูงทีสุดเมือตวัอย่างมีขนาดน้อยกว่า 50 
เมือตวัอยา่งมีขนาดมากกวา่หรือเท่ากบั 50 และสัดส่วนค่าซาํมีค่านอ้ย สถิติทดสอบตรีนามและสถิติ
ทดสอบทีขึนกบัอตัราส่วนภาวะน่าจะเป็น มีประสิทธิภาพสูงเท่ากนั 

ภาควชิาสถิติ                                                                             บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร        
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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 .  
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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การดาํเนินงานวิจยั และเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์จาก
รองศาสตราจารยว์ฒันา เกาศลัย ์อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทีกรุณาให้คาํแนะนาํ ปรึกษา แกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่างๆ และอดทนกบัลูกศิษยค์นนีมาโดยตลอด จนทาํให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จได้
ดว้ยดี จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งสูงดว้ยความซาบซึง และสาํนึกในพระคุณ 

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.กมลชนก พานิชการ ทีกรุณาเป็นประธาน
กรรมการในการสอบ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปราณี นิลกรณ์ ทีไดก้รุณาเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

สาํหรับคาํแนะนาํ ตรวจสอบ คาํชีแนะ ทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันีสมบูรณ์ยงิขึน 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณคณาจารย์ ภาควิชาสถิติทุกท่านทีไดใ้ห้ความรู้ ความช่วยเหลือ 

พร้อมทงัให้กาํลงัใจ ผูว้ิจยัตลอดระยะเวลาในการศึกษา ขอขอบคุณ คุณนงลกัษณ์ เอียวเจริญ           
ทีให้ความช่วยเหลือ และอาํนวยความสะดวกงานเอกสารแก่ผูว้ิจยั รวมทงัเพือนๆ นอ้งๆ ในภาค
สถิติทุกคนทีเป็นกาํลงัใจ ทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลงดว้ยดี 

สุดทา้ยนีคุณค่า และคุณประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัขอมอบเพือตอบแทน
พระคุณของคุณพอ่ และคุณแม่ ทีใหค้วามรัก กาํลงัใจ สนบัสนุน และส่งเสริมผูว้จิยัในทุกดา้น 
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