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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นพหุของตัวแปร
อิสระ 6 ตัวแปรเมื่อตัวแปรอิสระมีพหุสัมพันธ์กัน โดย วิธีริดจ์ รีเกรสชันที่มีค่าเบื้องต้น และวิธีมูนิซไคเบรียริดจ์ รีเกรสชัน
เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบได้แก่ ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยความเอนเอียงของตัว
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นพหุ ปัจจัยที่กาหนดในการศึกษามี 4 ปัจจัยคือ ระดับพหุสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระ 4 ระดับ ขนาดตัวอย่าง 6 ขนาด ความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนสุ่ม 4 ระดับ และระดับความต่างของ
ค่าคงที่ ทาการศึกษาจาลองแบบ โดยการทาซ้า 1,000 ครั้งในแต่ละสถานการณ์
ผลการศึกษาภายใต้เกณฑ์ AMSE (ˆ ) สรุปได้ว่า วิธีริดจ์ รีเกรสชันที่มีค่าเบื้องต้นจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่
ทุกระดับพหุสัมพันธ์ ทุกขนาดตัวอย่าง และความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนสุ่มมีค่าน้อย ส่วนวิธีมูนิซไคเบรียริดจ์ รีเก
รสชันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดบางกรณี เช่น ที่ขนาดตัวอย่างเล็กและความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนสุ่มมีค่ามาก และ
บางกรณีที่ระดับพหุสัมพันธ์ต่าและขนาดตัวอย่างใหญ่ และความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนสุ่มมีค่ามาก

ผลการศึกษาภายใต้เกณฑ์ ABIAS (ˆ ) สรุปได้ว่า วิธีริดจ์ รีเกรสชันที่มีค่าเบื้องต้นจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่
ทุกระดับพหุสัมพันธ์ ทุกขนาดตัวอย่าง และความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนสุ่มมีค่าน้อย ส่วนวิธีมูนิซไคเบรียริดจ์ รี
เกรสชันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดบางกรณี เช่น ที่ขนาดตัวอย่างใหญ่ และความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนสุ่มมีค่ามาก
และบางกรณีที่ระดับพหุสัมพันธ์ต่าและขนาดตัวอย่างเล็ก และความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนสุ่มมีค่ามาก
ผลการศึกษาภายใต้เกณฑ์ AMSE (ˆ ) และ ABIAS (ˆ ) สรุปได้ว่า วิธีริดจ์ รีเกรสชันที่มีค่าเบื้องต้นจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ที่ทุกระดับพหุสัมพันธ์ ทุกขนาดตัวอย่าง และความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนสุ่มมีค่าน้อย
คาสาคัญ : วิธีริดจ์รีเกรสชันที่มีค่าเบื้องต้น, วิธีมูนิซไคเบรียริดจ์รีเกรสชัน
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Abstract
The purpose of this study is to compare the methods of estimating multiple linear regression
coefficients of six independent variables with the presence of multicollinearity by Ridge Regression
with Prior Information method and Munizkibria Ridge Regression method. The comparing criteria are

average value of mean square errors ( AMSE (ˆ ) ) and average bias of multiple linear regression
coefficient’s estimate ( ABIAS (ˆ ) ) factors of study consisting of 4 levels of positive
multicollinearity, 6 levels of sample size, 4 levels of variance of error term. The results base on 1,000
repetitions in each situation. The main results are as follow

The result of the study under the AMSE (ˆ ) as the criterion, Ridge Regression with Prior

Information gives the best estimators in terms of least AMSE (ˆ ) in the case of all correlation and
sample size with small variance of error term. Munizkibria Ridge Regression gives the best result some
case with small sample size and large variance of error term and some case with low correlation and
large sample size and large variance of error term.
The result of the study under the ABIAS (ˆ ) as the criterion, Ridge Regression with Prior

Information gives the best estimators in terms of least ABIAS (ˆ ) in the case of all correlation and
sample size with small variance of error term. Munizkibria Ridge Regression gives the best result some
case with large sample size and large variance of error term and some case with low correlation with
small sample size and large variance of error term.

The result of the study under both of AMSE (ˆ ) and ABIAS (ˆ ) as the criterion, Ridge

Regression with Prior Information gives the best result in the case of all correlation and sample size
with small variance of error term.
Keywords : Ridge Regression with Prior Information method, Munizkibria Ridge Regression

บทนา
การวิเคราะห์การถดถอย เป็นวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ใช้กันแพร่หลายทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ การวิเคราะห์การถดถอยนี้เป็นวิธีการทาง
สถิติที่จะนามาใช้เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรตาม กับตัวแปรอิสระ และประมาณค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยเชิงเส้นพหุ วิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการ
ประมาณค่ าสั มประสิ ทธิ์ คื อ วิ ธี ก าลั งสองน้ อยที่ สุ ด
(Ordinary Least Square Method : OLS) ซึ่งเป็นวิธีที่
ให้ ตั ว ประมาณเชิ ง เส้ น ที่ ไ ม่ เ อนเอี ย งและมี ค วาม

แปรปรวนต่าที่สุด (Minimum Variance Unbiased
Estimator) ภายใต้ข้อตกลงเบื้องต้น คือ ตัวแปรอิสระ
แต่ละตัวจะต้องไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นซึ่งกันและกัน
เมื่อตัวแปรอิสระต่าง ๆ ที่นามาศึกษามีความสัมพันธ์กัน
คือเกิดปัญหาพหุสัมพันธ์ (Multicollinearity) จะส่งผล
ให้ค่าประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นพหุด้วยวิธี
กาลังสองน้อยที่สุดมีความเอนเอียงและค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกาลังสอง (Mean Square Error: MSE) มี
ค่าสู ง เพื่ อแก้ ไขปั ญหาดั งกล่ าวข้ างต้นจึ งได้มี ผู้ เสนอ
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วิธีการ และพัฒนาวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยเชิงเส้นพหุเมื่อตัวแปรอิสระมีพหุสัมพันธ์กัน
ครอส, จิน และฮานูมารา (Crouse, Jin and
Hanumara, 1995) [1] ได้พัฒนาวิธีริดจ์ รีเกรสชัน ที่ใช้
ร่วมกับค่าเบื้องต้น ของสวินเดลให้มีประสิทธิภาพ โดย
เสนอการประมาณค่า k นามาปรับค่าในสูตรประมาณค่า
สั มประสิ ทธิ์ กรณี ตั วแปรอิ สระมี พหุ สั มพั นธ์ กั น ซึ่ ง
สามารถหาค่า k ที่แน่นอนได้ และค่าประมาณที่ได้มีความ
แกร่ ง ซึ่ งน าไปใช้ ในการประมาณค่ าสั มประสิ ทธิ์ การ
ถดถอยเชิงเส้นพหุในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีพหุสัมพันธ์กัน
มูนิซ และ ไคเบรีย (Muniz and Kibria, 2009)
[2] ได้เสนอวิธีการประมาณค่า k ของ วิธีริดจ์ รีเกรสชัน
ซึ่งนาไปใช้ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิง
เส้ น พหุ ใ นกรณี ที่ ตั ว แปรอิ ส ระมี พ หุ สั ม พั น ธ์ กั น
นอกจากนี้ยังได้เปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าระหว่าง
วิธีกาลังสองน้อยที่สุด ,วิธีริดจ์รีเกรสชัน ที่ประมาณค่า k
โดย โฮเอร์ ล และ เคนนาร์ ค วิ ธี ริ ด จ์ รี เ กรสชั น ที่
ประมาณค่า k โดย ไคเบรีย (Kibria 2003) [3] วิธีริดจ์
รี เกรสชั น ที่ ประมาณค่ า k โดย คาลาฟ และ ชู เคอร์
(Khalaf and Shukur, 2005) [4] พบว่าวิธีริดจ์ รีเกรสชัน
ให้ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองของสัมประสิทธิ์
การถดถอยมีค่าน้อยกว่าวิธีกาลังสองน้อยที่สุดเมื่อใช้ค่า
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และให้ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสอง
ของตัว ประมาณค่า สัม ประสิ ทธิ์ การถดถอยมีค่ าต่ า
ที่สุด
จะเห็ นได้ ว่ า ทั้ง วิ ธี ริด จ์ รี เกรสชั น ที่ มี ค่ า
เบื้องต้น และวิธีมูนิซไคเบรียริดจ์ รีเกรสชัน เป็นวิธีที่
ใช้ในการแก้ปัญหาตัวแปรอิสระมีพหุสัมพันธ์กัน แต่
ยังไม่ได้มีการเปรียบเทียบวิธีการทั้ง 2 วิธีว่าวิธีการใด

ให้ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองต่าสุด ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบวิธีริดจ์ รีเกรสชัน ที่
มีค่าเบื้องต้น และวิธีมูนิซไคเบรียริดจ์ รีเกรสชัน ว่า
ควรเลือกใช้วิธีการใดจึงเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึก ษาครั้ งนี้ มี วัต ถุ ประสงค์ เพื่ อ ศึก ษา
เปรียบเทียบหาวิธีการประมาณค่าที่มีประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด ระหว่ า งวิ ธี ริ ด จ์ รี เ กรสชั น ที่ มี ค่ า เบื้ อ งต้ น
(Ridge Regression with Prior Information) และ
วิธีมูนิซไคเบรียริดจ์ รีเกรสชัน ปัจจัยที่กาหนดใน
การศึก ษามี 4 ปัจ จั ยคื อ ความแปรปรวนของค่ า
คลาดเคลื่อนสุ่ม 4 ระดับ ขนาดตัวอย่าง 6 ขนาด
ระดับพหุสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 4 ระดับ

สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานหลักของการศึกษามีดังนี้
1.ในกรณี ที่ ตั ว แปรอิ ส ระมี ร ะดั บ พหุ สั ม พั น ธ์ กั น สู ง
วิธีมูนิซไคเบรียริดจ์ รีเกรสชัน จะมีค่าเฉลี่ยของความ
คลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยความเอน
เอียงของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิง
เส้นพหุน้อยกว่าวิธีริดจ์ รีเกรสชันที่มีค่าเบื้องต้น
2.ในกรณีที่ความแปรปรวนมีค่ามาก วิธีมูนิซไคเบรีย
ริดจ์ รีเกรสชัน จะมีค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน
ก าลั งสองเฉลี่ ย และค่ า เฉลี่ ย ความเอนเอี ย งของตั ว
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นพหุน้อย
กว่าวิธีริดจ์ รีเกรสชันที่มีค่าเบื้องต้น
3.ในกรณีที่ขนาดตัวอย่างมีขนาดใหญ่ วิธีมูนิซไคเบ
รียริดจ์ รีเกรสชันจะมีค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน
ก าลั งสองเฉลี่ ย และค่ า เฉลี่ ย ความเอนเอี ย งของตั ว
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นพหุน้อย
กว่าวิธีริดจ์ รีเกรสชันที่มีค่าเบื้องต้น

ปีที่ 8 ฉบับที่ 17 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2557
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ขอบเขตของการวิจัย
1.ศึกษากรณีที่มีตัวแปรอิสระ 6 ตัวแปร
2.ศึกษากรณีที่มีขนาดตัวอย่าง (n) เป็น 10, 20, 30,
50, 100, 200
3.ศึ ก ษาภายใต้ ลั ก ษณะการแจกแจงของความ
คลาดเคลื่อนสุ่มมีการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ย
เป็น 0 ความแปรปรวนเท่ากับ 0.25, 1, 9 และ 25
4.กาหนดสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นพหุ ()

เฉลี่ยและค่าเฉลี่ยความเอนเอียงต่าที่สุดจะเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกวิธีการ
ประมาณค่ าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
มากที่สุดให้เหมาะกับสถานการณ์ เมื่อเกิดปัญหาตัวแปร
อิสระมีพหุสัมพันธ์กันในตัวแบบเชิงเส้น

วิธิดาเนินการวิจัย

1
1

1

  1
1

1
1


กำหนดขนำดตัวอย่ำง ค่ำ  i ตำมกำรแจกแจงและ
พำรำมิเตอร์ที่กำหนด

5.ระดับพหุสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่สนใจศึกษา
แบ่งเป็น 3 ระดับคือ
5.1 ระดับต่า ij  0.3
5.2 ระดับกลาง ij  0.5, 0.7
5.3 ระดับสูง ij  0.9
เมื่ อ  ij แทนสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
ระหว่าง X i กับ X j (1  i  j  3)

สร้ำงตัวแปรอิสระ U ให้มีควำมสัมพันธ์ตำมที่กำหนดและ
แปลงตัวแปรอิสระ U ให้เป็ นตัวแปร X

หำค่ำตัวแปรตำมจำกสมกำร V  U   และแปลง
ตัวแปรตำม V ให้เป็ นตัวแปร Y

คำนวณค่ำสัมประสิ ทธิ์ ดว้ ยวิธี ริ ดจ์รีเกรสชัน่ ที่มีค่ำเบื้องต้น
คำนวณค่ำสัมประสิ ทธิ์ ดว้ ยวิธีมูนิซไคเบรี ย ริ ดจ์รีเกรสชัน่

กลุ่ มตัวแปรที่มีพหุสั มพันธ์ ( x1 , x 2 , x 3 ) กับ
กลุ่มตัวแปรที่ไม่มีพหุสัมพันธ์ ( x 4 , x 5 , x 6 )
6.การจ าลองค่ า ท าซ้ า 1,000
สถานการณ์

ครั้ ง ในแต่ ล ะ

เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบว่าวิธีในการ
หาตัวประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นพหุวิธี
ใดจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือค่าเฉลี่ ยของความ
คลาดเคลื่ อ นก าลั ง สองเฉลี่ ย (Average Mean
Square Error : AMSE) และค่าเฉลี่ยความเอนเอียง
ของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นพหุ
โดยวิธีที่ให้ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนกาลังสอง

คำนวณค่ำเฉลี่ยควำม
คลำดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย
AMSE (ˆ ) ของทั้ง 2 วิธี

คำนวณค่ำเฉลี่ยควำมเอน
เอียง ABIAS (ˆ ) ของ

เปรี ยบเทียบวิธีที่ให้
ค่ำ AMSE (ˆ ) ต่ำสุดใน

เปรี ยบเทียบวิธีที่ให้ค่ำ
ABIAS (ˆ ) ต่ำสุดใน

แต่ละกรณี

แต่ละกรณี

ทั้ง 2 วิธี
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สรุปผลการวิจัย
สรุ ป วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมเมื่ อ ใช้ เ กณฑ์
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย ในทุก
กรณี
ความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนสุ่มเป็น
0.25 ในทุกขนาดตัวอย่าง และทุกระดับพหุสัมพันธ์
วิธีริดจ์ รีเกรสชันที่มีค่าเบื้องต้น มีประสิทธิภาพสูงสุด
ความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนสุ่มเป็น
1 เกือบทุกกรณีวิธีริดจ์ รีเกรสชันที่มีค่าเบื้องต้น มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ยกเว้นที่ขนาดตัวอย่าง 10 ระดับ
พหุสัมพันธ์ 0.7, 0.9 วิธีมูนิซไคเบรียริดจ์ รีเกรสชัน มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนสุ่มเป็น
9 เกือบทุกกรณี วิธีริดจ์ รีเกรสชันที่มีค่าเบื้องต้น มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ยกเว้นที่ขนาดตัวอย่าง 10 ในทุก
ระดับพหุสัมพันธ์ วิธีมูนิซ ไคเบรียริดจ์ รีเกรสชันมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนสุ่มเป็น
25 เกือบทุกกรณี วิธีริดจ์ รีเกรสชันที่มีค่าเบื้องต้น มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ยกเว้นที่ขนาดตัวอย่าง 10 ในทุก
ระดับพหุสัมพันธ์วิธีมูนิซ ไคเบรียริดจ์ รีเกรสชัน มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่า AMSE (ˆ ) ในกรณีที่ ความ
คลาดเคลื่อนสุ่มเป็นการแจกแจงปกติที่มีค่าเฉลี่ยเป็น
0 และความแปรปรวนเป็น 25
การ
แจก
แจง

N(0,25)

ระดับ
ขนาด
พหุ
ตัวอย่าง
สัมพันธ์

10

0.3
0.5
0.7
0.9

วิธีการประมาณค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอย
เชิงเส้นพหุ
RJ
RM
4.6617
4.1797
4.8472
4.2570
5.9832
4.3041
12.4886 4.1873

การ
แจก
แจง

ระดับ
ขนาด
พหุ
ตัวอย่าง
สัมพันธ์

20

30

50

100

200

0.3
0.5
0.7
0.9
0.3
0.5
0.7
0.9
0.3
0.5
0.7
0.9
0.3
0.5
0.7
0.9
0.3
0.5
0.7
0.9

วิธีการประมาณค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอย
เชิงเส้นพหุ
RJ
RM
.7226
1.7957
.7786
2.0264
.8518
2.3877
1.5200
3.3146
.4088
1.0988
.4343
1.2457
.4865
1.5355
.7670
2.4949
.2073
.5871
.2350
.7022
.2463
.8557
.4136
1.6277
.1013
.2828
.1023
.3216
.1159
.4148
.1744
.8409
.0492
.1381
.0521
.1599
.0594
.2112
.0964
.4521

สรุ ป วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมเมื่ อ ใช้ เ กณฑ์
ค่าเฉลี่ยความเอนเอียง ในทุกกรณี
ความแปรปรวนของค่ าคลาดเคลื่อนสุ่มเป็ น
0.25, 1 ในทุกขนาดตัวอย่าง และทุกระดับพหุสัมพันธ์
วิธีริดจ์ รีเกรสชันที่มีค่าเบื้องต้น มีประสิทธิภาพสูงสุด
ความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนสุ่มเป็น 9
เกื อ บทุ ก กรณี วิ ธี มู นิ ซ ไคเบรี ย ริ ด จ์ รี เ กรสชั น มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ยกเว้นที่ขนาดตัวอย่าง 50 ระดับ
พหุสัมพันธ์ 0.7 และที่ขนาดตัวอย่าง 100, 200 ระดับ
พหุ สั มพั นธ์ 0.5 วิ ธี มู นิ ซไคเบรี ย ริ ดจ์ รี เกรสชั น มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ความแปรปรวนของค่ าคลาดเคลื่อนสุ่มเป็ น
25 เกือบทุกกรณี วิธีริดจ์ รีเกรสชันที่มีค่าเบื้องต้น มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ยกเว้นที่ขนาดตัวอย่าง 200 ในทุก
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ระดับพหุสั มพันธ์ วิ ธีมูนิ ซ ไคเบรียริดจ์ รีเกรสชัน มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่า ABIAS (ˆ ) ในกรณีที่ความ
คลาดเคลื่อนสุ่มเป็นการแจกแจงปกติที่มีค่าเฉลี่ยเป็น
0 และความแปรปรวนเป็น 25
การ
แจก
แจง

ระดับ
ขนาด
พหุ
ตัวอย่าง
สัมพันธ์

10

20

30
N(0,25)
50

100

200

วิธีการประมาณค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอย
เชิงเส้นพหุ
RJ
RM

0.3

-.0179

-.1380

0.5
0.7
0.9
0.3
0.5
0.7
0.9
0.3
0.5
0.7
0.9
0.3
0.5
0.7
0.9
0.3
0.5
0.7
0.9
0.3
0.5
0.7
0.9

.0159
.0044
-.0150
.0055
.0001
-.0040
-.0047
-.0029
-.0244
-.0065
.0076
.0016
.0047
-.0167
-.0043
-.0120
-.0076
.0008
-.0037
.0021
.0030
.0045
-.0055

-.1140
-.1075
-.0983
-.0347
-.0340
-.0349
-.0301
-.0269
-.0418
-.0224
-.0071
-.0115
-.0055
-.0261
-.0127
-.0176
-.0130
-.0034
-.0085
-.0010
.0008
.0023
-.0077

สรุ ป วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมเมื่ อ ใช้ เ กณฑ์
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย และ
ค่าเฉลี่ยความเอนเอียง ในทุกกรณี
ความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนสุ่มเป็น
0.25, 1 ในทุกขนาดตัวอย่าง และทุกระดับพหุ
สั ม พั น ธ์ วิ ธี ริ ด จ์ รี เ กรสชั น ที่ มี ค่ า เบื้ อ งต้ น มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนสุ่ม
เป็น 9, 25 ขนาดตัวอย่าง 20, 30, 50 ในทุกระดับ
พหุ สั ม พั น ธ์ วิ ธี ริ ด จ์ รี เ กรสชั น ที่ มี ค่ า เบื้ อ งต้ น มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อเสนอแนะ
1. ค ว ร ศึ ก ษ า เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น ก ร ณี ที่ ค ว า ม
คลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบอื่น
2. ควรศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในกรณี ที่ ร ะดั บ พหุ
สัมพันธ์ของตัวแปรอิสระมีค่าน้อยกว่าศูนย์
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