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งานวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือพัฒนาตัวประมาณเอนโทรปีสําหรับการแจกแจง
แบบต่อเนือง ตวัประมาณเอนโทรปี  พิจารณาจากการประมาณความหนาแน่นทีขึนอยูก่บั
ผลต่างระหว่างค่าสังเกต โดยการกําหนดค่าสังเกตเพิมบริเวณปลายหางของการแจกแจง  จาก
ฟังกช์นัความหนาแน่นทีประมาณดว้ยวธีิเคอร์เนล ตวัประมาณเอนโทรปีทีขึนอยูก่บัผลต่างระหวา่ง
ค่าสังเกต  ซึงทาํการประมาณความหนาแน่นบริเวณปลายหางดว้ยวธีิเคอร์เนล 

ปัจจัยทีทําการศึกษาเพือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวประมาณเอนโทรปี
ประกอบดว้ย ขนาดตวัอยา่ง  ปัจจยัหนา้ต่าง  การกระจายของค่าสังเกต และการแจกแจงทีมี
ลกัษณะแตกต่างกนั เกณฑ์การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตวัประมาณเอนโทรปี พิจารณา
จากรากของค่าความคลาดเคลือนกาํลงัสองเฉลีย ดาํเนินการทดลองดว้ยการจาํลองแบบขอ้มูลโดยวิธี
มอนติคาร์โล ทาํซาํ 10,000 รอบ และประมวลผลดว้ยโปรแกรม R ผลการทดลอง พบวา่ 

1. ตวัประมาณ  และ  มีประสิทธิภาพสูง กรณีการแจกแจงทีมี
หาง นอกจากนีประสิทธิภาพยงัมีแนวโนม้ใกลเ้คียงกนั เมือการกระจายของค่าสังเกตมาก 

2. ตวัประมาณ  มีประสิทธิภาพสูงกว่าตวัประมาณ  กรณีการ
แจกแจงหางสันและบาง เมือขนาดตวัอยา่งเล็กและปานกลาง ปัจจยัหนา้ต่างมีค่านอ้ยและปานกลาง 
รวมทงักรณีการแจกแจงหางยาวและหนา เมือปัจจยัหนา้ต่างมีค่านอ้ยของทุกขนาดตวัอยา่ง 

นอกจากนี การทดลองยงัพบว่า การเพิมค่าสังเกตบริเวณปลายหาง จะทาํให้ตัว
ประมาณเอนโทรปีมีประสิทธิภาพ สําหรับการแจกแจงทีมีหาง อยา่งไรก็ตาม สําหรับการแจกแจงยู
นิฟอร์มทีเป็นการแจกแจงไม่มีหาง การเพิมค่าสังเกตบริเวณปลายหาง จะทาํใหป้ระสิทธิภาพของตวั
ประมาณเอนโทรปีตาํลงสาํหรับทุกกรณี  
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This research is to develop estimators of the entropy based on spacing technique for 

the continuous distribution. The entropy estimator  based on the spacing technique to 

estimate the density is obtained by adding some observations on tails of the distribution that 

correspond to the kernel density estimator. Also, based on spacing technique, the estimator 

 is proposed without adding any observation on tails. Therefore, an approximation of 

the density on tails used for this estimator is the kernel density estimation technique. 

In this study factors are investigated as follows, sample size , window factor , 

a variation of observations and  the distribution. On a comparison, the criterion to measure the 

efficiency of the estimators is root mean square error. A simulation experiment is accomplished 

by Monte Carlo method with 10,000 replications on R software. The result are shown as follows: 

1. The estimators  and  perform superior when the distribution 

has tails. Furthermore, the efficiency of both estimators trend to be insignificant difference when 

the variance of observations is large. 

2.  is more efficient than  for the distribution with short and 

thin tails, when a sample size and a window factor are small and moderate. In a case of the 

distribution with long and heavy tails,  performs better than  when a window 

factor is small for all cases of sample size. 

 Furthermore, the results do suggest that the technique to approximate the density on 

tails by adding some observations provides the effective entropy estimator for all kinds of 

distributions. However, for uniform distribution as the distribution has no tails, a performance of 

such technique become worse absolutely for all case. 
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