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  ณัฐกานต์  ปรัชญลักษณ์ : การประมาณค่าความน่าจะเป็นของความคลาดเคลือน
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 การวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาการประมาณค่าวิกฤตของสถิติทดสอบเพือตรวจจบั
ค่านอกกลุ่มโดยกระบวนการสโตแคสติกและเพือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจจบัค่า
นอกกลุ่ม จากการนาํกระบวนการสโตแคสติกมาใชโ้ดยสถิติทดสอบทีนาํมาเปรียบเทียบคือ  สถิติ
ทดสอบ Q  ,  สถิติทดสอบ Grubbs   และสถิติทดสอบ Tietjen – Moore โดยทาํการจาํลองขอ้มูล
จากประชากรทีมีการแจกแจงแบบปกติ ขนาดตวัอยา่ง 5 , 10 , 15 , 20 , 25 และ 30 ทีระดบันยัสําคญั 

0.01 , 0.05 , 0.1 เกณฑที์ใชใ้นการวดัประสิทธิภาพของการทดสอบคือความสามารถในการควบคุม
ความน่าจะเป็นของความคลาดเคลือนประเภทที 1 และกาํลงัการทดสอบ การวิเคราะห์ใชโ้ปรแกรม 

Matlab และมีการทาํซาํ 10,000 ครังในแต่ละสถานการณ์  ฟังก์ชนัการแจกแจงสะสมของสถิติ
ทดสอบทีนาํมาพิจารณาสามารถนาํไปสู่การหาค่า p-value  ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี 

1. ค่าวกิฤตของสถิติทดสอบ Q และสถิติทดสอบ Grubbs ทีสร้างจากกระบวนการ 

สโตแคสติกใหค้่าใกลเ้คียงกบัค่าวกิฤตแบบดงัเดิมในทุกขนาดตวัอยา่งยกเวน้สถิติทดสอบ  

Tietjen – Moore ทีใหค้่าวกิฤตสูงกวา่ค่าวกิฤตแบบดงัเดิม 

2. เมือพิจารณาความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลือนประเภทที 1 

นนัสถิติทดสอบทุกตวัสามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลือนประเภทที 1 ไดทุ้ก
ขนาดตวัอยา่งยกเวน้สถิติทดสอบ Tietjen-Moore ทีสร้างดว้ยกระบวนการสโตแคสติกทีไม่สามารถ
ควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลือนประเภทที 1 ในทุกขนาดตวัอยา่ง 

3. เมือพิจารณากาํลงัการทดสอบพบวา่ส่วนใหญ่สถิติทดสอบในกลุ่มทีใชค้่าวกิฤตแบบดงัเดิม 

จะมีกาํลงัการทดสอบสูงกว่าสถิติทดสอบในกลุ่มทีใช้ค่าวิกฤตทีมาจากกระบวนการสโตแคสติก
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 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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การดําเนินงานวิจัยและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับนีได้รับความอนุเคราะห์จากผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร. กมลชนก พานิชการ ซึงเป็นอาจารยที์ปรึกษาของงานวิจยัชินนี ทีกรุณาให้คาํแนะนาํ  
ปรึกษา ตรวจสอบ และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง  ๆ จนทาํให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี จึงขอ
กราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งสูงดว้ยความสาํนึกในพระคุณมา ณ โอกาสนี 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กุศยา ปลงัพงษพ์นัธ์ ประธานกรรมการในการ
สอบวิทยานิพนธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุญออ้ม โฉมที ผูท้รงคุณวุฒิ สําหรับคาํแนะนาํ คาํชีแนะ 

และตรวจสอบแกไ้ขวทิยานิพนธ์ฉบบันีใหส้มบูรณ์มากยงิขึน 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. มนตรี มาลีวงษ์ ซึงเป็นผูส้อนการเขียนโปรแกรมให้แก่
ผูว้จิยั และ นายพีรุศุษม ์รุ้งจรัสแสง ซึงเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํในการเขียนโปรแกรม รวมถึงเพือน ๆ พี ๆ และ 

นอ้ง ๆ จากภาควชิาคณิตศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และจากภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลยัศิลปากรที
เป็นกาํลงัใจ ทีทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลงดว้ยดี 

สุดทา้ยนีขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่  ทีให้ความรัก แรงกดดนั การสนบัสนุนและ
กาํลงัใจตลอดมา
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