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 การวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1.) เสนอตวัประมาณสารสนเทศก่อน )(b  ของวิธีการ
ถดถอยริดจแ์บบปรับปรุง 2 วิธี คือ มธัยฐานของตวัประมาณสัมประสิทธิถดถอยจากวิธีกาํลงัสอง
นอ้ยทีสุด (MRM) และค่าถ่วงนาํหนกัของสัมประสิทธิถดถอยจากวิธีกาํลงัสองนอ้ยทีสุด (MRW) 

2.) เปรียบเทียบประสิทธิภาพวธีิประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยเชิงเส้น กรณีเกิดพหุสัมพนัธ์ใน
ตวัแปรอิสระดว้ยวิธีทีนาํเสนอกบัวิธีกาํลงัสองนอ้ยทีสุด (OLS) วิธีการถดถอยริดจ์ โดยใชว้ิธีหาค่า 
k  ของ Horel, Kennard และ Baldwin (HKB) ,  Muniz และ Kibria (KM4, KM6) และวิธีการ
ถดถอยริดจ์แบบปรับปรุง ทีประมาณ b  ตามวิธีการของ Crouse, Jin และ Hanumara (MRJ) ซึง
เกณฑ์การเปรียบเทียบจะพิจารณาจากค่าเฉลียความคลาดเคลือนกาํลงัสองเฉลีย (AMSE) ขนาด
ตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัเท่ากบั 30, 50 และ 100 ความคลาดเคลือนมีการแจกแจงแบบปกติ มีค่าเฉลีย
เท่ากบั 0 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1, 3 และ 5 ระดบัสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.4, 0.5, 0.7 และ 0.9 

จาํนวนตวัแปรอิสระเท่ากบั 2 และ 3 ตวัแปร  ในการวิจยัไดจ้ากการจาํลองโดยเทคนิคมอนติคาร์โล
ดว้ยโปรแกรม MATLAB ซึงกระทาํซาํ 1,000 ครังในแต่ละสถานการณ์ ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี 

 1. ระดับความสัมพันธ์ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และขนาดตัวอย่างต่างมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยพหุ โดยทีจะให้ค่า AMSE ลดลง เมือ
ตวัอยา่งมีขนาดใหญ่ขึน แต่จะให้ AMSE เพิมขึนเมือระดบัสหสัมพนัธ์และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
มีค่ามากขึน 

 2. วิธีการถดถอยริดจ์และวิธีการถดถอยริดจ์แบบปรับปรุงมีประสิทธิภาพดีกว่าวิธี
กาํลงัสองนอ้ยทีสุดเมือตวัแปรอิสระเกิดปัญหาพหุสัมพนัธ์ 

 3. กรณีทีระดับสหสัมพนัธ์สูง วิธีการถดถอยริดจ์แบบปรับปรุงทีใช้ตวัประมาณ
สารสนเทศก่อนโดยวธีิทีนาํเสนอคือ วธีิ MRW มีประสิทธิภาพดีทีสุดทุกกรณี  
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 The objectives of this research are (1) To proposed two estimators of the prior  

information for modified ridge regression. One based on the median of least square regression 

coefficients (MRM), another based on the weighted least square regression coefficients (MRW). 

(2) To compare the performance of the regression coefficient estimating methods, when 

multicollinearity is present. The Least Square method (OLS), Ridge Regression which biased 

estimator ( k ) based on Horel, Kennard and Baldwin (HKB), Muniz and Kibria (KM4, KM6) and 

modified ridge regression which prior information estimator )(b based on Crouse, Jin and 

Hanumara (MRJ) and the estimator )(b based on the proposed methods (MRM, MRW) are 

considered. The criterion of comparison is average of mean square error (AMSE). This research 

used  sample sizes of 30, 50 and 100. The random error residuals follows a normal distribution 

with mean 0 standard deviation of 1, 3 and 5.The level of correlations among independent 

variables is set to 0.4, 0.5, 0.7 and 0.9. The number of independent variables are 2 and 3.           

The MonteCarlo simulation was done by Matlab program with 10,000 replicates in each situation. 

The results are the followings. 
 1.  Level of correlation, standard deviation and sample size have effect to efficiency 

of multiple regression coefficients estimating. The AMSE decreases when sample sizes increases 

the AMSE increases when level of correlation and standard deviation increases 

 2.  Ridge Regression and Modified Ridge Regression performed better than least 

square method when existing multicollinearity among independentt variables. 

 3.  With high level of correlations, Modified Ridge Regression method with MRW 

method performed well. 
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