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ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เสนอหลักและวิธีการบูตสแตรพแบบปรับใหเรียบ เพื่อใชในการ
ประมาณความแปรปรวนของคาเฉลี่ยตัวอยาง วิธีการประมาณความแปรปรวนมีหลายวิธีดวยกัน วิธีที่ใชกัน
แพรหลายไดแก วิธีบูตสแตรพ และวิธีแจ็คไนฟ วิธีการ 2 วิธีนี้มีขอจํากัดคือ อาศัยการสุมตัวอยางซ้ําจาก
ตัวอยางเพียงชุดเดียว กรณีตัวอยางที่ไดไมใชตัวแทนที่ดีของประชากรอาจทําใหคาบางคาไมมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น
ในการสุมตัวอยางซ้ํา ดังนั้น การประมาณความแปรปรวนของคาเฉลี่ยตัวอยางดวยวิธีดังกลาว อาจไมถูกตอง
เพียงพอ จึงมีแนวคิดจะใชตัวอยางเพื่อประมาณฟงกชันความหนาแนนกอน แลวเลือกตัวอยางซ้ําจากฟงกชัน
ความหนาแนนที่ประมาณขึ้น ซึ่งวิธีการนี้เรียกวาวิธีบูตสแตรพแบบปรับใหเรียบ วิธีการนี้ชวยแกปญหาขอจํากัด
ที่เกิดขึ้นดังกลาวได ในการวิจัยไดทําการจําลองแบบ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีบูตสแตรพ
แบบปรับใหเรียบ วิธีแจ็คไนฟ และวิธีบูตสแตรพ ในการประมาณความแปรปรวนของคาเฉลี่ยตัวอยาง โดยมี
เกณฑที่ใชในการเปรียบเทียบคือ พิจารณาวาวิธีการประมาณวิธีใดใหคาประมาณความแปรปรวนของคาเฉลี่ย
ตัวอยางใกลเคียงกับความแปรปรวนของคาเฉลี่ยตัวอยางมากกวา ยอมจะมีประสิทธิภาพมากกวา ซึ่งวัดจากความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยของตัวประมาณความแปรปรวนของคาเฉลี่ยตัวอยาง
สําหรับประชากรที่ใชใน
การศึกษาผูวิจัยไดศึกษาทั้งประชากรที่มีการแจกแจงแบบสมมาตร (ซึ่งใชการแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงแบบที
การแจกแจงแบบเอกรูป) และการแจกแจงที่มีลักษณะเบ (ซึ่งใชการแจกแจงแบบ ไคสแควร การแจกแจงแบบเอฟ )
ผลการวิจัยพบวา
การประมาณความแปรปรวนของคาเฉลี่ยตัวอยางดวยวิธีบูตสแตรพแบบปรับใหเรียบ มีประสิทธิภาพ
มากกวาการประมาณความแปรปรวนของคาเฉลี่ยตัวอยางดวยวิธีแจ็คไนฟ และวิธีบูตสแตรพในกรณีที่ประชากร
มีการแจกแจงในลักษณะเบเทานั้น สําหรับในการศึกษากรณีอื่นๆ การประมาณความแปรปรวนของคาเฉลี่ย
ตัวอยางทั้ง 3 วิธี มีประสิทธิภาพของการประมาณความแปรปรวนของคาเฉลี่ยตัวอยางไมแตกตางกัน แตอยางไร
ก็ตาม เนื่องจากการประมาณฟงกชันความหนาแนน ขึ้นอยูกับ Window width ที่ใช ซึ่งผูวิจัยไดเลือกใช
Window width โดยการกําหนดคาใหเทากับ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ครึ่งหนึ่งและหนึ่งสวนสี่ของ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร พบวา การเลือก Window width ที่ตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพของการ
ประมาณความแปรปรวนของคาเฉลี่ยตัวอยางดวยวิธีบูตสแตรพแบบปรับใหเรียบดวย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ภาควิชาคณิตศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา .............................................................................................
ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ............................................................
ง

ปการศึกษา 2546

K 42515004 : MAJOR : APPLIED STATISTICS
KEY WORD : ESTIMATE FOR VARIANCE / SMOOTHED BOOTSTRAP / JACKKNIFE / BOOTSTRAP.
PAITOON JANRUNGMANEEKUL : SMOOTHED BOOTSTRAP ESTIMATE FOR VARIANCE
OF A SAMPLE MEAN. THESIS ADVISOR : ASSO. PROF. PAIBOOL RATANAPRASERT. 105 pp.
ISBN 974 – 464 – 419 – 2
The aim of this research is to present the principle and the method of Smoothed Bootstrap
for estimating variance of the sample mean. There are many well-known methods of estimating variance
such as Bootstrap method and Jackknife method. However , these two methods have some limitations
that depend on the resampling from only one available sample. If the sample is not a good
representative , some characteristics have no chance of occurring in the resampling , and the estimator
of the variance may not accurate enough. There is an idea of using the random sample from a
population to estimate density of the population and then resampling from the estimated density. This
method is called Smoothed Bootstrap. It can solve the mentioned limitation. In this research ,
simulation had been done to compare the efficiency of Smoothed Bootstrap method with Jackknife and
Bootstrap methods for estimating the variance of the sample mean. The criteria that uses in
comparison is : any method which has the estimated variance of the sample mean closer to the real
variance of the sample mean is said to be more efficient than the others , which is measured by the
mean square error of the estimator of the variance of the sample mean. The populations that were
used in the study are the symmetry distributions (normal distribution , t – distribution , uniform
distribution) and the skewed distributions (in Chi - square distribution , F – distribution).
The results of the study indicated that :
Smoothed Bootstrap method for estimating variance of the sample mean is more efficient
than the Jackknife and the Bootstrap methods in case of the skewed distributions. In other case studies ,
the efficiency of the three methods for estimating variance of the sample mean are not different.
However , density estimation depend on the window width. The window width used in this study are :
the width equal to 1 , 1 2 and 1 4 of the population standard deviation. It was found that the
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efficiency of the Smoothed Bootstrap method for estimating the variance of the sample mean depends
on the window widths used.
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