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លូលន្័យសថងេប 

ការខែល្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យផ្ទុកនូវត្ម្ម្ៃអចេនរបរមា វាជាបញ្ហា ម្យួច្ៅកនុងការវភិាគទ្យិននន័យ្ាតិ្ិ។ អត្ាបទ្យច្នេះ
នឹងពនយល់អាំពអីវីច្ៅខែលច្ៅថាត្ម្ម្ៃអចេនរបរមា, ច្លកីច្ ងីអាំពីវធិ្មី្ួយចាំននួ្ត្មាប់ពិនតិ្យរកច្ម្ីលត្ម្ម្ៃទាំងច្នាេះ
ច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យ និង រកែាំច្ណាេះត្ស្ថយជាការច្្ៃយីត្បចាំច្ េះវត្រមានរប្់វា។  
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តម្លៃអច្ចន្តបរមាក្នងុសណំុំទនិ្នន្យ័លយួអថេរ 

ថសច្ក្តីថ្តើល 

ច្ៅកនុងែាំច្ណី្រការម្នការ្ិកាត្ស្ថវត្ជាវ ការត្បមូ្លទ្យិននន័យ ការបញ្េូលទ្យិននន័យច្ែីម្បវីភិាគវាយត្ម្ម្ៃនងិ
ទញការ្ននោិា នគជឺាជាំហានែ៏មានស្ថរៈ្ាំខាន់និងត្ត្ូវច្ធ្វីច្ ងីច្ោយម៉្ត់្ចត់្។  វធិ្ីវភិាគទ្យិននន័យអច្េរបរមិាណ្
ត្ត្ម្ូវឱ្យមានការយកចតិ្រទុ្យកោក់ែព្់ចាំច្ េះវត្រមានម្នត្ម្ម្ៃអចេនរបរមានិងច្ធ្វីការច្្ៃីយត្បច្ោយែាំច្ណាេះត្ស្ថយជាក់
ោក់ម្ួយ ច្បីពុាំច្នាេះច្ស្ថត្ច្ទ្យ លទ្យធផ្លម្នការវភិាគនឹងម្និមានភាពត្ត្មឹ្ត្ត្ូវត្គប់ត្ាន់នងិច្ជឿជាក់បានច្ យី។ 

ច្ត្ីអវីជាត្ម្ម្ៃអចេនរបរមា? ច្ត្ីវាច្កីត្ច្ ងីច្ោយរច្បៀបណា? ច្ត្ីត្ត្ូវច្ោេះត្ស្ថយខបបណាចាំច្ េះវត្រមានរប្់
វាច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យនិនន័យ? 

១. តម្លៃអច្ចន្តបរមាន្ិងការពិន្ិតយរក្ថលើលវា 

ច្ៅកនុង្ាតិ្ិវទិ្យា «ត្ម្ម្ៃអចេនរបរមា»ជា កយ្ត្មាប់ច្ត្បីឱ្យត្ត្ូវាន នឹង កយ “outlier” កនុងភាស្ថអង់ច្គៃ្ច្ៅ
កនុងបរបិទ្យ្ាិត្ិវទិ្យា។ កនុងន័យទូ្យោយ ត្ម្ម្ៃអចេនរបរមា្ាំច្ៅច្ៅច្លីត្ម្ម្ៃខែលតូ្ចខាៃ ាំងឬធ្ាំខាៃ ាំងហួ្ច្ហតុ្ច្បីច្ធ្ៀប
ច្ៅនឹងត្ម្ម្ៃែម្ទ្យច្ទ្យៀត្ច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យ1 (Bluman, 2014, p. 121; Grubbs, 1969; Maddala, 1992, p. 89)
។  

ត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាអាចមានច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យម្យួអច្េរ(univariate data)(រូបទ្យី១)ខែលច្គច្ៅវាថា 
ត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាម្យួអច្េរ(univariate outlier) ឬច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យពហុអច្េរ(multivariate data)ខែលច្គ
ច្ៅថា ត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាពហុអច្េរ (multivariate outlier) (រូបទ្យី២) (DataVedas, 2018, February 2; RAY, 
2016, January 10; "Univariate and Multivariate Outliers," 2020, June 24)។  

 

 

 

 

 

                                                           
1 ខែលជាត្បច្េទ្យ ា្ំណុ្ាំ ទ្យិននន័យបរមិាណ្(quantitative data) 

 រូបទ្យី១ Boxplot បង្ហា ញត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាម្ួយអច្េរ  រូបទ្យី២ Scatter plot បង្ហា ញត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាពីរអច្េរ 

តម្លៃអច្ចន្តបរមា តម្លៃអច្ចន្តបរមា 
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 រូបទ្យី៣ អុី្ រូត្កាម្ បង្ហា ញត្ម្ម្ៃអចេនរបរមា 

ច្ត្ៅអាំពីការពនិិត្យរកច្ម្លីតាម្រយៈត្កាហវ(រូបទ្យ១ី, រូបទ្យ២ី និង រូបទ្យី៣) ត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាអាចត្ត្ូវពិនតិ្យរក
ច្ម្ីលច្ោយច្ត្បីត្បា្់វធិ្ីម្យួចាំនួនខែលកនុងច្នាេះរមួ្មានត្ម្ម្ៃជារង្ហវ ្់ជាក់ោក់ឬច្ត្្រ្ ាិត្ិ។  

១.១. វធិី Tukey’s Fence 

ការពិនិត្យច្ម្លីជាបឋម្ច្ៅច្លីរង្ហវ ្់្ាិត្ិពពិណ៌្នាែូចជាត្ម្ម្ៃធ្ាំបាំផុ្ត្ និង តូ្ចបាំផុ្ត្ជាច្ែីម្ច្នាេះអាចឱ្យច្គ
ោក់ការ្ងសយ័អាំពីវត្រមានម្នត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យបាន។ ច្ែីម្បឱី្យបានជាក់ោក់ជាងច្នេះ ច្គអាច
ច្ត្បីវធិ្មី្ួយច្ៅថា Tukey’s Fence ច្ោយខផ្ែកច្លកីាទ្យលី នងិ រង់៉អាាំងខទ្យកាទ្យីល។ វធិ្ីច្នេះត្ត្ូវបានច្ត្បីត្បា្់ជា         
ទូ្យច្ៅ។ តាម្រយៈវធិ្ីច្នេះ ត្ម្ម្ៃទាំងឡាយណាខែលតូ្ចជាង 1 1.5Q IQR−   ឬធ្ាំជាង 3 1.5Q IQR+   ត្ត្ូវចាត់្
ទុ្យកជាត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាខែល 3 1IQR Q Q= −  ច្ៅថារង់៉អាាំងខទ្យកាទ្យីល។ ឧទហរណ៍្ ចាំច្ េះ្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យ 

15, 14, 15, 12, 16, 14, 15, 13, 15, 14, 13, 14, 15, 16, 13, 15, 14, 15, 14, 17, 14, 18, 50 

កាទ្យីលទ្យ១ីនងិទ្យី៣គឺ 1 14Q =  និង 3 15Q = ។ ែូច្ចនេះរង់៉អាាំងខទ្យកាទ្យីលគ ឺ 15 14 1IQR = − =  ។  

 1 1.5 14 1.5 1 12.5Q IQR−  = −  =  

 3 1.5 15 1.5 1 16.5Q IQR+  = +  =  

ែូច្ចនេះត្ម្ម្ៃ 12, 17, 18 និង 50 ត្ត្ូវចាត់្ទុ្យកជាត្ម្ម្ៃអចេនរបរមា។ 

១.២. ការថ្បើតម្លៃ z (z-scores) ន្ិង តម្លៃ z កក្លលអ (Modified z-score) 

ត្ម្ម្ៃ z(z-score) ម្នត្ម្ម្ៃ xម្យួច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យ គជឺាចាំនួនគមាៃ ត្្រង់ោខែលត្ម្ម្ៃច្នាេះ្ាតិ្ច្ៅខាង
ច្លីម្ធ្យម្ឬច្ៅខាងច្ត្កាម្ម្ធ្យម្រប្់្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យ។ ចាំច្ េះ្ាំណុ្ាំ ទ្យនិនន័យខែលមានបាំខណ្ងខចកណ្រម៉ាល់ច្្ទីរ
ខត្ទាំងអ្់ (99.7%) ម្នត្ម្ម្ៃកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យ ្ាតិ្ច្ៅកនុងចច្នាៃ េះ3គមាៃ ត្្រង់ោពមី្ធ្យម្រប្់្ាំណុ្ាំ ទ្យនិនន័យ

តម្លៃអច្ចន្តបរមា 
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ច្នាេះ។ ែូច្ចនេះ ត្ម្ម្ៃទាំងឡាយណាច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យណ្រម៉ាល់ ខែលមានត្ម្ម្ៃ zរប្់វាតូ្ចជាង - 3 ឬធ្ាំជាង + 
3 គឺអាចចាត់្ទុ្យកជាត្ម្ម្ៃអចេនរបរមា។ វធិ្ីត្្ច្ែៀងាន ច្នេះច្ៅថា modified z-score បង្ហា ញច្ោយ Iglewicz and 
Hoaglin (1993) ែូចខែលត្ត្ូវបានច្ោងច្ៅកនុង NIST/SEMATECH (2003a) ក៏ែូចជា Kannan, Manoj, and 
Arumugam (2015) កាំណ្ត់្ច្ោយ 

( )
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=
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ខែល x  គឺជាច្ម្ែានរប្់្ាំណុ្ាំ ទ្យនិនន័យ។ ចាំច្ េះ ix  ទាំងឡាយណាខែលច្ធ្វីឱ្យ 3.5iM   ត្ត្ូវ្មាា ល់ថាជា
ត្ម្ម្ៃអចេនរបរមា។  

១.៣. គមាៃ តដាច្់ខាតម្ន្ថលដ្យាន្ (Median Absolute Deviation) 

 វធិ្ីត្ម្ម្ៃz ទ្យទ្យួលរងឥទ្យធិពលខាៃ ាំងកាៃ អាំពតី្ម្ម្ៃខែលតូ្ច/ធ្ាំហួ្ច្ហតុ្ ច្ោយស្ថរវាអាត្្័យច្លីម្ធ្យម្ និង       
គមាៃ ត្្រង់ោរប្់្ាំណុ្ាំ ទ្យនិន័យ។ ែូច្ចនេះជាំនួ្ឱ្យវធិ្ីត្ម្ម្ៃ z ច្គច្ត្បីត្បា្់វធិ្ីម្ួយច្ទ្យៀត្ខែលខផ្ែកច្លីច្ម្ែានខែរច្នាេះ
គឺ វធិ្ីគមាៃ ត្ោច់ខាត្ម្នច្ម្ែាន ែូចខែលមានច្លកីច្ ងីច្ោយ Kannan et al. (2015) Leys, Ley, Klein, 
Bernard, and Licata (2013) ជាច្ែីម្។ ែាំច្ណី្រការម្នវធិ្ចី្នេះគឺែាំបូងគណ្នាគមាៃ ត្ោច់ខាត្ម្នច្ម្ែាន (MAD) 

 ( )iMAD median x x= −  (២) 

បនាទ ប់ម្ក រកត្ម្ម្ៃ  

 1.4826x k MAD    (៣) 

ខែល 2,2.5,3k =  កនុងច្នាេះត្ម្ម្ៃ 3k =  ជាភាពអេិរកសនិយម្ែព្ ់ 2.5k =  ជាភាពអេិរកសនិយម្ម្ធ្យម្ និង
2k =  ជាភាពអេិរកសនិយម្ទប ច្នេះច្បីតាម្ (Miller, 1991) ែូចខែលមានច្ោងច្ៅកនុង (Kannan et al., 

2015)។ ត្ម្ម្ៃទាំងឡាយណាខែល្ាតិ្ច្ៅច្ត្ៅចច្នាៃ េះខែលកាំណ្ត់្ច្ោយកច្នាម្ខាងច្ល ីត្ត្ូវ្មាា ល់ថាជាត្ម្ម្ៃអ
ចេនរបរមា។ 

 ច្ត្ៅអាំពីវធិ្ីខែលបានបរោិយខាងច្លី ច្ៅមានវធិ្ីម្យួចាំននួច្ទ្យៀត្ខែលខផ្ែកច្លីច្ត្្រ្ម្មត្ិកម្ម្ាតិ្ិ 
្ត្មាប់រកច្ម្លីត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យ។ ខាងច្ត្កាម្ច្នេះ គឺជាច្ត្្រ្ម្មត្កិម្ម្ាិត្មិ្ួយចាំនួនខែលច្គ
និយម្ច្ត្បីត្បា្់៖ 

១.៤. ថតសត Grubbs (Grubbs' Test) 

ច្ត្្រ Grubbs (Grubbs, 1969; Stefansky, 1972) អាចត្ត្ូវច្ត្បីត្បា្់ច្ែីម្បរីកច្ម្ីលត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាច្ៅ 
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កនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យនិនន័យម្ួយអច្េរខែលមានរបាយណ្រម៉ាល់ឬត្បហាក់ត្បខហលណ្រម៉ាល់(NIST/SEMATECH, 
2003a)។ ្ម្មត្ិកម្ម្ ត្មាប់ច្ត្្រកាំណ្ត់្ច្ោយ៖ 

 H0: ាម នត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យ 
 H1: មានត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាចាំនួនម្ួយច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យ 
ត្ម្ម្ៃ្ាិត្ិច្ត្្រ្ ត្មាប់ច្ត្្រ្ ងខាងកាំណ្ត់្ច្ោយ 

max ix x
G

s

−
=  (៤) 

ខែល x  គឺជាម្ធ្យម្គាំរូតាង និង s  គឺជាគមាៃ ត្្រង់ោគាំរូតាង។ ចាំច្ េះច្ត្្រ្ងខាង ្ម្មត្កិម្ម H0 ត្ត្ូវបែិច្្ធ្ 
និង្ននោិា នថាមានត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាចាំនួនម្ួយច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យ ច្ប ី

( )

( )

2

/2 , 2

2

/2 , 2

1

2

N N

N N

tN
G

N N t





−

−

−


− +
 (៥) 

ខែល /2 , 2N Nt −  តាងឱ្យត្ម្ម្ៃវនិិចឆ័យនិងរកបានពីបាំខណ្ងខចក្ទូែិន (Student’s distribution) ចាំច្ េះែឺច្ត្កច្្រ ី
2N −  និង កត្ម្ិត្ស្ថរៈ្ាំខាន់ / 2N  2 3 ។ 

 ចាំច្ េះច្ត្្រមាា ង ត្ម្ម្ៃ្ាតិ្ិច្ត្្រកាំណ្ត់្ច្ោយ 
o ច្ត្្រច្ម្ីលថាច្ត្ីត្ម្ម្ៃតូ្ចបាំផុ្ត្កនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យនិនន័យ ជាត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាឬច្ទ្យ 

minx x
G

s

−
=   (៦) 

ខែល minx  ជាត្ម្ម្ៃតូ្ចបាំផុ្ត្ច្ៅកនុងគាំរូតាង។ 
o ច្ត្្រច្ម្ីលថាច្ត្ីត្ម្ម្ៃធ្ាំបាំផុ្ត្កនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យ ជាត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាឬច្ទ្យ 

maxx x
G

s

−
=   (៧) 

ខែល maxx  ជាត្ម្ម្ៃធ្ាំបាំផុ្ត្ច្ៅកនុងគាំរូតាង។ 
 ច្ៅកនុងច្ត្្រមាា ង ្ម្មត្កិម្ម H0 ត្ត្ូវបែិច្្ធ្ និង ្ននោិា នថាមានត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាចាំនួនម្ួយច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ
ទ្យិននន័យ ច្ប ី

( )

( )

2

/ , 2

2

/ , 2

1

2

N N

N N

tN
G

N N t





−

−

−


− +
 (៨) 

                                                           

2 N គឺជាទ្យាំហាំគាំរូតាង 
3 គួរកត់្្មាា ល់អាំពីភាពែុ្ាន រវាងកត្ម្ិត្ស្ថរៈ ា្ំខាន់ ្ត្មាប់ច្ត្ រ្ទាំងមូ្ល និង កត្ម្ិត្ស្ថរៈ ា្ំខាន់្ត្មាប់រកត្ម្ម្ៃ tច្ៅ
កនុងបាំខណ្ងខចក ទ្ូែិន t។ 
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ច្ត្្រច្នេះអាចអនុវត្រច្ៅកនុង្ុ្ខវររ R ច្ោយអនុគន៍ grubbs.test (data, type = 10, 
opposite = FALSE, two.sided = FALSE)  ច្ៅកនុង package ខែលមានច្ ម្ េះថា outliers ។ ប៉ារ៉ាខម៉្ត្ត្ type 
= 10 ខែលជាត្ម្ម្ៃកាំណ្ត់្ត្ស្ថប់ ច្ត្បី្ ត្មាប់ច្ត្្រពនិិត្យច្ម្ីលត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាខត្ម្ួយគត់្្ាំច្ៅច្ៅច្លីត្ម្ម្ៃណា
ខែលមានគមាៃ ត្ធ្ាំជាងច្គពីម្ធ្យម្រប្់្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យ។ ែាំច្ណី្រការអាចច្តរ ត្ច្ៅរកកនទុយខាងស្ថរ ាំឬខាងច្្វងច្ោយ
្វ័យត្បវត្រ ិ និង អាចកាំណ្ត់្ឱ្យបស្តញ្ហេ ្វញិបានតាម្រយៈការតៃ ្់បរូរត្ម្ម្ៃរប្់ប៉ារ៉ាខម៉្ត្ត្ opposite។ ប៉ារ៉ាខម៉្ត្ត្ 
type = 11 ្ត្មាប់ច្ត្្រត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាចាំនួនពីរច្ៅកនទុយទាំង្ងខាង រឯី type = 20 ្ត្មាប់ច្ត្្រត្ម្ម្ៃអចេនរបរ
មាចាំនួនពីរច្ៅកនទុយខត្មាា ង។  

១.៥. ថតសត Dixon (Dixon’s Test) 

ច្ត្្រច្នេះមានច្ ម្ េះច្ផ្សងច្ទ្យៀត្ែូចជា Dixon's Q-test ឬ Q test។ ច្ត្្រច្នេះច្ត្បី្ត្មាប់ពិនតិ្យរកច្ម្ីល
ត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាចាំនួនម្យួ(ខត្ម្ួយគត់្)ច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យនិនន័យខែលមានរបាយណ្រម៉ាល់ និង ទ្យាំហាំគាំរូតាងតូ្ចខែល
អាចពី 3 ច្ៅ 10 (NIST/SEMATECH, 2003b)។ ច្បីតាម្ Soetewey (2020) ទ្យាំហាំគាំរូតាង្ត្មាប់ច្ត្្រច្នេះគ ឺ
25 ចុេះច្ត្កាម្។  

្ម្មត្ិកម្ម្ត្មាប់ច្ត្្រច្នេះអាចខេៃងែូចខាងច្ត្កាម្ 

H0 : ាម នត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យនិនន័យ 
 H1 : ត្ម្ម្ៃតូ្ចបាំផុ្ត្(ឬធ្ាំបាំផុ្ត្) ច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យនិនន័យជាត្ម្ម្ៃអចេនរបរមា 
ច្ត្្រច្នេះអាចអនុវត្រច្ៅកនុង្ុ្ខវររ R តាម្រយៈអនុគម្ន៍ 

dixon.test(data, type = 0, opposite = FALSE, two.sided = TRUE) 
ចាំច្ េះប៉ារ៉ាខម៉្ត្ត្រប្់អនុគម្ន៍ ច្ត្ៅពី type = 0 ខែលជាត្ម្ម្ៃកាំណ្ត់្ត្ស្ថប់ វាមានជច្ត្ម្ី្ ច្ផ្សងៗច្ទ្យៀត្ែូចជា       
type = 10 ្ត្មាប់គាំរូតាងទ្យាំហាំ 3-7, type = 11 ្ត្មាប់គាំរូតាងទ្យាំហាំ 8-10, type = 21 ្ត្មាប់គាំរតូាងទ្យាំហាំ   11-
13 និង type = 22 ្ត្មាប់គាំរូតាងទ្យាំហាំ 14 ច្ ងីច្ៅ។ 

១.៦. ថតសត Tietjen-Moore (Tietjen-Moore test) 

ច្ត្្រ Tietjen-Moore (Tietjen & Moore, 1972) ែូចខែលច្ោងច្ៅកនុង NIST/SEMATECH (2003d) 
អាចទុ្យកជាការពត្ងកីឱ្យកាន់ខត្មានភាពទូ្យច្ៅបនរពីច្ត្្រ Grubbs ្ ត្មាប់ពិនិត្យរកច្ម្ីលត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាចាំនួនច្ត្ចនី
ច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យម្ួយអច្េរ។ ច្ត្្រច្នេះត្ត្ម្ូវឱ្យមានការកាំណ្ត់្ច្ោយជាក់ោក់នូវចាំនួន k ម្នត្ម្ម្ៃខែល្ងសយ័
ថាជាត្ម្ម្ៃអចេនរបរមា។ ្ម្មត្កិម្ម្ត្មាប់ច្ត្្រច្នេះគ៖ឺ 

H0 : ាម នត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យនិនន័យ 
 H1 : មានត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាចាំននួ k ច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យ 



6 

 

ច្ត្្រ  Tietjen-Moore ជាត្បច្េទ្យច្ត្្រខាងច្្វងជានិចេ។ ការគណ្នាត្ម្ម្ៃ្ ាិត្ិច្ត្្រនិងការរកត្ម្ម្ៃវនិចិឆ័យ 
ទម្ទរនូវកចិេការខែលត្បទក់ត្កឡាច្ត្ចីន ែូច្ចនេះការច្ធ្វីច្ត្្រអាចអនុវត្រច្ៅកនុង្ុ្ខវរ R។ អនុគម្ន៍្ត្មាប់    ច្ត្
្រគឺ FindOutliersTietjenMooreTest (data, k, alpha = 0.05) ច្ៅកនុង package ខែលមានច្ ម្ េះថា 
climtrends (Gama, n.d.)។ ប៉ារ៉ាខម៉្ត្ត្ k រប្់អនុគម្ន៍ ជាចាំនួនត្ម្ម្ៃខែលច្គ្ងសយ័ថាជាត្ម្ម្ៃអចេនរបរមា 
ច្ហយី alpha ខែលមានត្ម្ម្ៃកាំណ្ត់្ត្ស្ថប់ 0.05 គឺជាកត្ម្តិ្ស្ថរៈ្ាំខាន់។ 

ធាតុ្ច្ចញ (output) រប្់អនុគម្ន៍មានពីរ្ាំខាន់ ទ្យមី្ួយគឺត្ម្ម្ៃ្ាតិ្ិច្ត្្រ នងិ ម្ួយច្ទ្យៀត្ជាត្ម្ម្ៃវនិចិឆ័យ
រប្់ច្ត្្រ។ ច្បីត្ម្ម្ៃ្ាិត្ិច្ត្្រតូ្ចជាងត្ម្ម្ៃវនិិចឆ័យ ច្នាេះ H0 នឹងត្ត្ូវបែិច្្ធ្ច្ហយីច្គ្ននិោា នថា ត្ម្ម្ៃ្ងសយ័ទាំង
ច្នាេះ ជាត្ម្ម្ៃអចេនរបរមា។  

១.៧. ថតសត Generalized ESD (Generalized Extreme Studentized Deviate Test)  

ច្ត្្រច្នេះអាចច្ត្បីត្បា្់ ច្ែីម្បពីិនិត្យរកច្ម្លីត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាចាំនួនម្យួឬច្លី្ ពីម្យួច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យ
ម្ួយអច្េរខែលមានបាំខណ្ងខចកត្បហាក់ត្បខហលណ្រម៉ាល់។ ច្ត្្រ Generalized ESD ទម្ទរនូវការកាំណ្ត់្ត្ម្ម្ៃ 
k ខែលតាងឱ្យចាំននួច្ត្ចីនបាំផុ្ត្ម្នត្ម្ម្ៃខែលត្ត្ូវ្ងសយ័ថាជាត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យ (Rosner, 
1983) ែូចខែលមានច្ោងច្ៅកនុង NIST/SEMATECH (2003c)។  ទ្យាំហាំគាំរូតាងខែលច្ត្្រច្ធ្វីបានត្ត្ឹម្ត្ត្ូវបាំផុ្ត្
គឺ n ≥ 25 បុ៉ខនរ n ≥ 15 ក៏អាចទ្យទ្យួលយកបាន។  

H0 : ាម នត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យនិនន័យ 
 H1 : មានត្ម្ម្ៃអចេនរបរមារហូត្ែល់ចាំននួkច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យ 

ច្ត្្រ Generalized ESD អាចអនុវត្របានកនុង្ុ្ខវរ R ច្ៅកនុង package ខែលមានច្ ម្ េះថា EnvStats 
តាម្រយៈអនុគម្ន៍ rosnerTest(data, k=3,alpha=0.05,warn=TRUE)។ ត្ម្ម្ៃ k= 3 ជាត្ម្ម្ៃកាំណ្ត់្ត្ស្ថប់កនុង 
អនុគម្ន៍ បុ៉ខនរត្ម្ម្ៃ k អាចកាំណ្ត់្យកពី 1 ែល់ n – 2 ខែល n ជាចាំននួត្ម្ម្ៃច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យនិនន័យ។ ត្ម្ម្ៃ alpha = 
0.05 ជាកត្ម្ិត្ស្ថរៈ្ាំខាន់ (ត្បូបាប ីលីច្ត្ម្នកាំហុ្ត្បច្េទ្យ I) ខែលកាំណ្ត់្ត្ស្ថប់ច្ៅកនុងអនុគម្ន៍ បុ៉ខនរអាច
កាំណ្ត់្យកត្ម្ម្ៃច្ផ្សងច្ទ្យៀត្ច្ៅកនុងចច្នាៃ េះ 0 និង 1។ ការកាំណ្ត់្ត្ស្ថប់ warn = TRUE គឺច្ែីម្បបីង្ហា ញស្ថរត្ពមាន
ច្ៅច្ពលខែលការកាំណ្ត់្ត្ម្ម្ៃ alpha និង ត្ម្ម្ៃ k ម្និ្ម្ត្្បនឹងាន ។   

២. ្បភពម្ន្តម្លៃអច្ចន្តបរមា 

ត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យអាចច្កីត្ច្ចញម្កពីច្ហតុ្ម្ួយចាំនួនែូចជា៖ កាំហុ្ច្ោយម្នុ្សឬ
ច្ោយម៉ា្ុីនច្ៅច្ពលខែលបញ្េូ លនិង/ឬកត់្ត្តាទ្យនិនន័យ(Morgan, 2016, April 15)បាតុ្េូត្ឬត្ពឹត្រិការណ៍្ច្ផ្សងៗ 
ឬ ធាតុ្ម្ន្ាិត្ិស្ថកលច្ផ្សងត្ត្ូវបញ្េូ លម្កកនុងគាំរូតាងខែលច្គ្ិកា (Blatná, 2006)។  
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ឧទហរណ៍្ែៃេះៗអាំពីត្បេពខែលនាាំឱ្យច្កតី្មានត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យ៖ 
១. ត្បាក់ខែរប្់បុគាលកិមាន ក់គឺ ១០០០ ែុោៃ រ បុ៉ខនរការបីញ្េូ លច្លី្ ច្លែ 0 ចាំននួម្ួយឬពីរ ច្នាេះត្ម្ម្ៃច្ៅ

កនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យនិនន័យនឹងច្ៅជា ១០០០០ ែុោៃ រ ឬ ១០០០០០ ែុោៃ រ ឬថា ការបីញ្េូ លទ្យនិនន័យបញ្េូលែវេះច្លែ 0 ក៏
នាាំឱ្យត្ម្ម្ៃបញ្េូ លែុ្ច្នាេះអាចជាត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាផ្ងខែរ។  

២. ច្គមានជញ្ា ីងចាំននួ ១០ ខែលកនុងច្នាេះជញ្ា ីងចាំនួន៩ មានភាពត្បត្កត្ី រឯីជញ្ា ីងម្យួច្ទ្យៀត្ម្ិនត្បត្កត្។ី 
ច្គច្ត្បីត្បា្់ជញ្ា ីងទាំងច្នេះច្ែមី្បេីៃឹងខផ្ៃទុ្យច្រន។ ជញ្ា ីងខែលម្ិនមានភាពត្បត្កត្ីអាចនឹងបង្ហា ញរង្ហវ ្់ទ្យម្ងន់4 ខែល
មានត្ម្ម្ៃតូ្ចខាៃ ាំងឬធ្ាំែុ្ពីត្បត្កត្ី។ ត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាត្បច្េទ្យច្នេះច្កីត្ម្កអាំពអីវីខែលច្គច្ៅថា ភាពច្លែៀងរង្ហវ ្់ 
(measurement error) (RAY, 2016, January 10)។ 

៣. ច្ៅកនុងការ្មាា ្ត្បមូ្លទ្យិននន័យពីយុវជនម្ួយត្កុម្អាំពីចាំននួបារខីែលពួកច្គជក់ច្ៅកនុង១ម្េង ច្ោយ
ច្ហតុ្ផ្លច្ផ្សងៗ យុវជនែៃេះម្ិនត្បាប់ត្ួច្លែពិត្ច្ទ្យ ពួកច្គអាចច្្ៃីយច្ោយបនាយចាំនួនម្កច្ៅត្ិចត្ចួ។ ចាំននួខែល
ពួកច្គច្្ៃីយេូត្េរទាំងច្នេះអាចជាចាំននួខែលតូ្ចម្និត្បត្កត្ចី្បីច្ធ្ៀបច្ៅនងឹចាំននួខែលបានពីអនកច្្ៃីយច្ផ្សងច្ទ្យៀត្។ 
ត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាទាំងច្នេះច្ៅថា ត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាច្ចត្នា (intentional outlier) (DataVedas, 2018, February 
2; RAY, 2016, January 10)។  

៤. កាំហុ្ច្ៅកនុងការច្ត្បីត្បា្់ឯកតារង្ហវ ្់ ែូចជា រវាង (គី ូត្កាម្ នងិ ត្កាម្ គី ូខម៉្ត្ត្និង្ង់ទ្យីខម៉្ត្ត្
ជាច្ែីម្) ក៏ជាច្ហតុ្ម្ួយនាាំឱ្យមានត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាផ្ងខែរ (DataVedas, 2018, February 2)។  

៥. ច្ៅកនុងការត្បមូ្លទ្យនិនន័យត្បាក់ច្បៀវត្សរប្់ត្គូបច្ត្ងៀនត្ស្ថប់ខត្ច្ោយកាំហុ្ណាម្ួយច្នាេះ ត្បាក់
ច្បៀវត្សរប្់បុគាលិកការង្ហរច្ផ្សងត្ត្ូវរាប់បញ្េូលខែរ។ ត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាខបបច្នេះច្កតី្ច្ ងីពីភាពច្លែៀងម្យួត្បច្េទ្យ
ខែលច្គច្ៅថា ភាពច្លែៀងគាំរតូាង (sampling error) (DataVedas, 2018, February 2; RAY, 2016, January 
10)។  

៦. ត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាម្ួយត្បច្េទ្យច្ទ្យៀត្ច្កតី្ច្ ងីតាម្្ភាពរប្់វា ពុាំខម្នច្ោយស្ថរម្នុ្សច្ធ្វឱី្យវាច្កីត្
ច្ ងីច្នាេះច្ទ្យ ជាឧទហរណ៍្ ត្បាក់ចាំណូ្លរប្់បុគាល។ បុគាលែៃេះមានត្បាក់ចាំណូ្លោ៉ងែព្់ បុគាលែៃេះមានត្បាក់
ចាំណូ្លទបម្ត្កខលង។ ត្ម្ម្ៃត្បច្េទ្យច្នេះ ច្ ម្ េះថា ត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាធ្ម្មតា (natural outlier) (DataVedas, 2018, 
February 2)។  

៧. ការម្ិនអាចកាំណ្ត់្ែឹងបាននូវត្ម្ម្ៃខែលច្គច្ត្បី ច្ែីម្បតីាងឱ្យត្ម្ម្ៃបាត់្ (missing value) 
("Univariate and Multivariate Outliers," 2020, June 24) ។ 

                                                           
4 ច្ៅកនុងភាស្ថទូ្យច្ៅច្យងីនិោយថា េៃឹងទ្យម្ងន់។ ច្ៅកនុងរូបវទិ្យាគឺ េៃឹងម៉ា្់។  
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៣. ែាំច្ណាេះត្ស្ថយចាំច្ េះត្ម្ម្ៃអចេនរបរមា 

 ខផ្នកទ្យ១ីច្លីកច្ ងីអាំពីវធិ្ីម្ួយចាំនួន្ត្មាប់ពនិិត្យរកច្ម្លីត្ម្ម្ៃអចេនរបរមា។ ខផ្នកទ្យ២ីច្លីកច្ ងីអាំពីមូ្ល
ច្ហតុ្ខែលនាាំឱ្យច្កីត្មានត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យ។ ច្ៅកនុងខផ្នកទ្យី៣ច្នេះ ែាំច្ណាេះត្ស្ថយម្ួយចាំនួន
ចាំច្ េះត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យម្ួយអច្េរនឹងត្ត្ូវបង្ហា ញតាម្អវីខែលធាៃ ប់ត្ត្ូវបានច្គអនុវត្រ។ 

១. តាម្រច្បៀបស្ថម្ញ្ញ ច្ៅច្ពលខែលពិនិត្យច្ ញីត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យ ច្គអាចច្ធ្វីការ 
ច្ផ្ទៀងតទ ត់្ការបញ្េូ លទ្យិននន័យច្ ងីវញិ ពីច្ត្ េះវាអាចទក់ទ្យងនឹងកាំហុ្ជុាំវញិការបញ្េូលទ្យិននន័យ ឬ ច្ផ្ទៀងតទ ត់្ច្ ងី
វញិនូវការកត់្ត្តាចច្ម្ៃយី ឬ ឧបករណ៍្រង្ហវ ្់ច្ៅកនុងការត្បមូ្លទ្យិននន័យ។ ច្ៅកនុងករណី្ខែលច្គម្ិនអាចខកត្ត្ម្ូវបាន
ច្ហយីែឹងថាត្ម្ម្ៃទាំងច្នេះ វាម្និអាចទ្យទ្យួលយកបានទល់ខត្ច្ស្ថេះ ែាំច្ណាេះត្ស្ថយគឺលុបវាច្ចាល ជាពិច្្្ច្ៅកនុង
ករណី្ខែលមានចាំនួនត្ិចត្ចួ។ 

២. ច្ៅកនុងករណី្ែៃេះ ច្គច្ធ្វីការវភិាគនិង្រច្្ររបាយការណ៍្បង្ហា ញទាំងពីរករណី្៖ ករណី្ខែលមានត្ម្ម្ៃអ
ចេនរបរមាច្ៅកនុងច្នាេះ នងិ ករណី្ខែលត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាត្ត្វូបានែកច្ចញ។ ការច្ធ្វីែូច្ចនេះជាការបង្ហា ញអាំពតី្មាៃ ភាព
ម្ួយ ច្ធ្វីឱ្យកចិេការទ្យទ្យលួបាននូវការច្ជឿទុ្យកចិត្រ។ ច្ៅកនុងករណី្ែៃេះច្ទ្យៀត្ខែលត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាម្និច្ធ្វីឱ្យលទ្យធផ្លរង
ការប៉េះ ល់ខាៃ ាំង បុ៉ខនរវាត្ាន់ខត្បាំ នលកាែណ្ឌ រប្់វធិ្ីវភិាគ ច្គរកាទុ្យកវាែខែលច្ោយត្ាន់ខត្្រច្្របង្ហា ញច្ៅ
កនុងខផ្នកខែនកាំណ្ត់្ (limitation) រប្់អត្ាបទ្យ។  

៣. កាត់្ត្ត្ម្ឹម្ទ្យិននន័យយកខត្រង់៉ខែល្ម្ត្្ប ឧទហរណ៍្ អាយុយកចច្នាៃ េះពី 0 ច្ៅ 100 ឬ ចច្នាៃ េះ   
្ត្ភាគទ្យ5ី ច្ៅ្ត្ភាគទ្យ9ី5 ជាច្ែីម្។  

៤. ច្ត្បីវធិ្ីវនី្រ(៏Winsorizing or Winsorization method) ច្ែមី្បកីាត់្បនាយឥទ្យធិពលម្នត្ម្ម្ៃអចេនរបរមា។ 

៥. ច្ៅកនុងករណី្ខែលត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាបងកឱ្យមានអណ្រម៉ាល់ភាព (non-normality) ច្គអាចច្ត្បីវធិ្បីាំខបៃង
អច្េរមានែូចជា ការច្ត្បីត្បា្់ច្ោការតី្ជាច្ែីម្ ច្ែមី្បបីានទ្យិននន័យណ្រម៉ាល់។  

៦. ច្ត្បីត្បា្់ robust statistics ច្ៅកនុងការវភិាគទ្យិននន័យ។  

៧. ច្ៅកនុងអច្េរច្  ្រចី្ពល ត្ម្ម្ៃខែលបាត់្ (missing values) ឬ ត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាត្ត្ូវបានោក់ជាំនួ្ម្ក
វញិច្ោយត្ម្ម្ៃខែល្ម្ត្្ប តាម្រយៈវធិ្មី្ួយខែលច្ៅថា វធិ្ីោក់បញ្េូ ល (imputation method) ។ 
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ត្ម្ម្ៃអចេនរបរមា្ាំច្ៅែល់ត្ម្ម្ៃខែលធ្ាំហួ្ច្ហតុ្ឬតូ្ចហួ្ច្ហតុ្ច្បីច្ធ្ៀបនឹងត្ម្ម្ៃែម្ទ្យច្ទ្យៀត្ច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ
ទ្យិននន័យ។ វាអាចច្កីត្ច្ ងីច្ោយកាំហុ្ ឬ ម្និខម្នច្ោយស្ថរកាំហុ្ច្ទ្យច្ លគឺច្ោយ្ភាពែូច្ចាន េះរប្់វាច្ៅកនុង
្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យ។ ្ាំណ្ង់ត្កាហវ/ែាត្កាម្្ាិត្ិ (ែូចជា boxplot, scatter plot និង អុី្រូត្កាម្) និង វធិ្ី្ ាិត្ិ
ពិពណ៌្នាជួយឱ្យច្គអាចរកច្ ញីឬោក់ការ្ងសយ័អាំពីវត្រមានត្ម្ម្ៃអចេនរបរមា។ ច្លី្ ពីច្នេះក៏ច្ៅមានច្ត្្រ្ម្មត្ិ
កម្ម្ាិត្មិ្ួយចាំនួនច្ទ្យៀត្ខែលអាចច្ត្បីត្បា្់្ត្មាប់រកច្ម្លីត្ម្ម្ៃអចេនរបរមា។ បនាទ ប់ពីរកច្ ញីត្ម្ម្ៃអចេនរបរមា ការ
ច្្ៃីយត្បចាំច្ េះវាគឺអាត្្័យច្ៅតាម្ស្ថា នភាព ែូចជាខកត្ត្ម្ូវច្ ងីវញិច្ោយការច្ផ្ទៀងតទ ត់្ចច្ម្ៃយីច្ៅកនុងកត្ម្ង
្ាំណួ្រ ឬ ខកត្ត្ម្ូវច្ោយវធិ្ី imputation។ ច្បីម្និអាចខកបានច្ទ្យ ត្ត្ូវលុបច្ចាល ឬ ត្ត្ូវរកាទុ្យកនិងច្ត្បីវធិ្ីវភិាគនិង/
ឬ្រច្្ររបាយការណ៍្ខែល្ម្ត្្ប។  

អត្ាបទ្យច្នេះ្ិកាខត្អាំពីត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យម្ួយអច្េរខត្បុ៉ច្ណាណ េះ។ ែូច្ចនេះអត្ាបទ្យច្ត្កាយ
ច្ទ្យៀត្គួរ្កិាអាំពីត្ម្ម្ៃអចេនរបរមាច្ៅកនុង្ាំណុ្ាំ ទ្យិននន័យច្ត្ចនីអច្េរ៕ 
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