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การศึกษามีวัตถุประสงค์เพือเปรียบเทียบการคัดเลือกตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์การถดถอยเชิง

เส้นพหุทีตัวแบบมีตัวแปรอิสระทีเกียวข้องและไม่เกียวข้องกับตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระทีเกียวข้องมี

ความสัมพันธ์กันสูง 0.95, 0.99, 0.999 และ 0.9999 การคัดเลือกตัวแปรอิสระใช้วิธีการถดถอยแบบ

ขันตอนทีประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อยทีสุดและวิธีการถดถอยแบบริดจ์โดย

ใช้วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ริดจ์4 วิธีคือ วิธีโฮเอิร์ล, เคนนาร์ด และ บาลด์วิน (Hoerl, Kennard and Baldwin) วิธี

ลอว์เลสและแวง (Lawless and Wang) วิธีนอมูระ (Nomura)และวิธีคาลาฟและชูเกอร์(Khalaf and 

Shukur)กับการค้นหาแบบต้องห้ามทีใช้ฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลีย(MSE) 

และค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษ(Penalty function) เกณฑ์ทีใช้

ในการเปรียบเทียบการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบคือร้อยละของจํานวนครังทีแต่ละวิธี

สามารถคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบได้ตามตัวแบบจริง, ตัวแบบ Overspecification, ตัวแบบ 

Underspecification และตัวแบบ Misspecification การศึกษาใช้วิธีการจําลองข้อมูล กําหนดขนาด

ตัวอย่างเท่ากับ 20, 60 และ 100 และกระทําซําในแต่ละสถานการณ์ 500 ครัง 

จากการศึกษาพบว่าวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสอง

เฉลียและค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษมีร้อยละของการคัดเลือกตัวแปร

อิสระเข้าสู่ตัวแบบได้ถูกต้องตามตัวแบบจริงมากกว่าวิธีการถดถอยแบบขันตอนทีประมาณค่า

สัมประสิทธิการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อยทีสุดและวิธีการถดถอยแบบริดจ์ในทุกขนาดตัวอย่าง 

เมือสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเป็น 0.95, 0.99 และ 0.999 แต่เมือค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระสูงขึนเป็น 0.9999 วิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็น
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ค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียและวิธีการถดถอยแบบขันตอนทีมีการประมาณค่าพารามิเตอร์กําลังสอง

น้อยทีสุดและแบบริดจ์ มีร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบได้ถูกต้องมีค่าตําเมือขนาด

ตัวอย่างเท่ากับ 20 แต่จะค่อยๆเพิมขึนเมือขนาดตัวอย่างเพิมขึนและมีร้อยละของตัวแบบ

Underspecificationลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะทีวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็น

ค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษมีร้อยละการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัว

แบบได้ถูกต้องสูงและค่อนข้างคงทีโดยไม่ขึนกับขนาดตัวอย่างและค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 

นอกจากนันผลการศึกษาไม่พบตัวแบบ Underspecification และ Misspecification เลย มีเพียงตัวแบบ 

Overspecificationซึงเป็นปัญหาทีรุนแรงน้อยกว่าการทีตัวแบบมีตัวแปรอิสระทีเกียวข้องขาดหายไป 

คําสําคัญ: การคัดเลือกตัวแปร, การค้นหาแบบต้องห้าม, วิธีการถดถอยแบบขันตอน, วิธีการถดถอย

แบบริดจ์, สหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ 
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The purpose of this study is to comparevariable selection methods for multiple linear 

regression models that have both relative and non-relative variables in full model when predictor 
variables are highly correlated 0.95, 0.99, 0.999 and 0.9999. The variables are iterativelyby the 
stepwise regression method. The multiple regression coefficients are estimated by the method of 
Ordinary Least Square and Ridge Regression by Hoerl, Kennard and Baldwin, Lawless and 
Wang, Nomura andKhalaf and Shukur methods and by the Tabu Search using two objective 
functions: mean squared error (MSE) and mean squared error augmented by apenalty 
function.The criterion of comparison is the percentage of selecting the correct models, the 
overspecified models, the underspecified models and the misspecified models.The comparisons, 
using simulation data, are performed with sample size 20, 60 and 100 and repeats 500 times. 

From the result of this research,the percentages of selecting the correct models of Tabu 
Search using both objective functions are higher than those of the stepwise regression method 
when the multiple regression coefficients are estimated by the method of Ordinary Least Square 
and Ridge Regression for all sample size when correlations are 0.95, 0.99 and 0.999. But when 
correlation is 0.9999 and the percentages of selecting the correct models byTabu Search using 
objective function ofmean squared error and by the stepwise method with OLS estimates and 
ridge estimates are low when the sample size 20 but increase as the sample size increasesandthe 
percentages of selecting the overspecified models, the underspecified models and the misspecified 
models clearly decrease. But the percentage of selecting the correct models of Tabu Search using 
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objective function of mean squared error augmented by a penalty function is high and quite 
stable, regardless of the sample size and correlation. Moreover the simulation result by Tabu 
Search using objective function of mean squared error augmented with apenalty function does not 
select any of the underspecified models and the misspecified models,only select a 
fewoverspecified models when effects are less serious than those of the underspecified models. 
Keywords:Variable selection, Tabu search, Stepwise regression, Ridge regression, 
Multicollinearity 
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บทที 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ทีมาและความสําคัญของปัญหา 

 

ในปัจจุบันนีวิธีการทางสถิติถูกนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานด้านต่างๆเป็นอย่างมาก 

การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เป็นวิธีการทางสถิติวิธีหนึงทีได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลาย ซึงวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ (Multiple Linear Regression Analysis) เป็น

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทีมีจํานวนมากกว่า 1 ตัวแปร โดยตัว

แปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้น แต่การใช้ตัวแปรอิสระมากเกินไปอาจทํา

ให้ค่าพยากรณ์ทีได้มีความคลาดเคลือนสูงและเกิดปัญหาตัวแปรอิสระบางตัวมีพหุสัมพันธ์เชิงเส้น 

(Multicollinearity) ต่อกัน ทําให้การประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยทีได้มีค่าไม่เสถียรและมีค่า

ความคลาดเคลือนสูง วิธีการแก้ปัญหาทีนิยมใช้คือวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบริดจ์ (Ridge 

Regression) โดยไม่จําเป็นต้องตัดตัวแปรทีมีความสัมพันธ์กันสูงออกจากตัวแบบ หลักการของวิธีนี

คือ การทําให้ค่าสัมประสิทธิการถดถอยพหุมีค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียตําลง เนืองจากค่า

ความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียของวิธีกําลังสองน้อยทีสุดเป็นฟังก์ชันของ 1)( −XX' ดังนันการ

ลดค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียจึงต้องพยายามลดค่า 1)( −XX' ให้ตําลงซึงจะทําได้โดยการ

บวกค่าคงตัวทีมากกว่าศูนย์กับสมาชิกทุกตัวบนเส้นทแยงมุม จะได้ตัวประมาณค่าสัมประสิทธิการ

ถดถอยพหุแบบริดจ์ yX'IXX'β p
1)(ˆ −+= rr เมือ 0≥r ตัวประมาณค่ามีสมบัติทีมีความเอน

เอียง (bias) และในการวิเคราะห์จะต้องมีการประมาณค่าพารามิเตอร์rซึงมีผู้ศึกษาวิธีการประมาณ

ค่าพารามิเตอร์rหลายวิธีเช่นวิธีของ Hoerl, Kennard and Baldwin (HKB) (1975) วิธีของ 

McDonald and Galarneau (MC & D) (1975) และวิธีของ Khalaf and Shukur (2005)เป็นต้น และมี

ผู้สนใจศึกษาวิจัยเกียวกับวิธีการถดถอยแบบริดจ์และวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ rอีกมาก เช่น 

Dean W. Wichernและ Gilbert A. Churchill (1978: 301311)ได้ศึกษาเปรียบเทียบตัวประมาณแบบริดจ์ด้วย

วิธีของ Hoerl and Kennard (1970a); Hoerl, Kennard and Baldwin (1975); McDonald and 

Galarneau (1975); Lawless and Wang (1976) และ KhuriandMyers (1979) นุสรา สถิตโพธิศรี

(2535) เสนอการเปรียบเทียบตัวประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยพหุในกรณีทีเกิดพหุสัมพันธ์
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ระหว่างตัวแปรอิสระโดยวิธีการถดถอยแบบริดจ์ และวิธีการถดถอยลาเท้นรูทธ์ และ ธันยากร ต้น

ชลขันธ์ (2538) เสนอการเปรียบเทียบการประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยพหุโดยใช้วิธีกําลัง

สองน้อยทีสุด วิธีการถดถอยแบบริดจ์ และวิธีทีใช้หลักการของริดจ์และสไตน์ ในกรณีเกิดพหุ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ เป็นต้น(ในทุกกรณีทีทําการศึกษา การจําลองตัวแปรอิสระในตัวแบบ

มีแต่เฉพาะตัวแปรอิสระทีเกียวข้องกับตัวแปรตามเท่านัน) 

ในการศึกษาครังนีได้มีการแบ่งตัวแปรอิสระออกเป็น 2 กลุ่มคือตัวแปรอิสระทีเกียวข้องกับ

ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระทีไม่เกียวข้องกับตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระทีอยู่ในกลุ่มของตัวแปรที

เกียวข้องจะเป็นตัวแปรอิสระทีมีทฤษฎีในสาขาวิชาทีเกียวข้องหรือการศึกษาในอดีตสนับสนุนว่า

ตัวแปรอิสระเหล่านีมีความสําคัญต่อตัวแปรตาม สําหรับตัวแปรทีอยู่ในกลุ่มตัวแปรทีไม่เกียวข้องเป็น

ตัวแปรทีผู้วิจัยมีความไม่แน่ใจว่าสมควรอยู่ในตัวแบบเพืออธิบายตัวแปรตามหรือไม่ เนืองจากไม่มี

ทฤษฎีในสาขาวิชาทีเกียวข้องหรือการศึกษาในอดีตสนับสนุนเหมือนตัวแปรอิสระในกลุ่มแรก จึง

ต้องอาศัยวิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ ซึงวิธีทีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ วิธี

พิจารณาทุกตัวแบบทีเป็นไปได้ (All Possible Regression) วิธีเลือกตัวแปรอิสระแบบไปข้างหน้า

(Forward Selection) วิธีตัดตัวแปรอิสระออกแบบถอยหลัง (Backward Elimination) วิธีการถดถอย

แบบขันตอน (Stepwise Regression) (Montgomery, Peck and Vining, 2006: 270) วิธีการปรับปรุง

ค่า 2Rสูงสุด (MAXR: Maximum R2 Improvement) วิธีการปรับปรุงค่า 2Rตําสุด (MINR: 

Minimum R2 Improvement) ซึงวิธีการคัดเลือกเหล่านีเป็นวิธีการในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

SAS (Games and Lerner, 1981) และในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติทัวไปนอกจากนียังมีวิธีการหา

ค่าอุตตมะ(Optimum)โดยการจัดกลุ่ม (Combinatorial) ทีสามารถใช้คัดเลือกตัวแปรอิสระที

เหมาะสมได้เช่นกัน เช่น วิธีการค้นหาแบบต้องห้าม (Tabu Search) เป็นกระบวนการสําหรับ

แก้ปัญหาเพือหาค่าเหมาะสมทีสุด โดยใช้ข้อจํากัดและเวลาในการประมวลผลน้อยทีสุด (Glover, 

1990: 74) เกณฑ์ทีใช้หยุดกระบวนการทํางาน คือจํานวนรอบสูงสุดและการลดลงของค่าฟังก์ชัน

เป้าหมาย (ObjectiveFunction) วิธีนีเป็นวิธีทีใช้ระยะเวลาน้อยในการคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่ตัวแบบ

และได้ตัวแบบทีมีความคลาดเคลือนในการพยากรณ์ตํา หรือกล่าวได้ว่าเป็นวิธีทีช่วยในการค้นหา

ตัวแปรอิสระทีเกียวข้องกับตัวแปรตามทีจําเป็นในตัวแบบเพือลดปัญหาการมีจํานวนตัวแปรอิสระ

ในตัวแบบมากเกินไป (Over Specification) และน้อยเกินไป (Under Specification) วิธีการค้นหา

แบบต้องห้าม มีผู้สนใจนํามาใช้ในการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ เช่น Drezner and George 

(1999: 349367) ได้เสนอวิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุโดย

วิธีการค้นหาแบบต้องห้าม เปรียบเทียบกับวิธีการถดถอยแบบขันตอนและวิธีการปรับปรุงค่า 2R

สูงสุด บุษยา ปภาพจน์ (2548) ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกตัวแบบทีเหมาะสมทีสุด
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ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุโดยเปรียบเทียบการคัดเลือกตัวแบบ 4 วิธีคือ วิธีการค้นหา

แบบต้องห้าม วิธีการถดถอยแบบขันตอน วิธีเลือกตัวแปรอิสระแบบไปข้างหน้า และวิธีการ

ปรับปรุงค่า 2Rสูงสุดโดยทัง Drezner and George (1999)และบุษยาปภาพจน์ (2548) ศึกษาเฉพาะ

กรณีทีไม่มีสหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุระหว่างตัวแปรอิสระ และกานต์ณัฐ ณ บางช้าง (2554) ได้

ทําการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการคัดเลือกตัวแปรอิสระโดยใช้วิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีใช้

ฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลีย (MSE) และค่าเฉลียความคลาดเคลือน

สัมบูรณ์ (MAE) กับวิธีการถดถอยแบบขันตอนทีประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีกําลังสองน้อยทีสุด 

โดยแบ่งตัวแปรอิสระทีทําการคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ ตัวแปรทีเกียวข้องและไม่เกียวข้อง

กับตัวแปรตาม การประมาณค่าพารามิเตอร์ใช้วิธีกําลังสองน้อยทีสุดในกรณีทีมีและไม่มี

สหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุระหว่างตัวแปรอิสระภายในกลุ่มของตัวแปรอิสระทีมีความเกียวข้องกับตัว

แปรตาม ซึงค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมีค่าระหว่าง 0.950.99 

ในการศึกษาครังนีได้เปรียบเทียบการคัดเลือกตัวแปรอิสระของตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น

พหุ ในกรณีทีตัวแปรอิสระมี2กลุ่มคือ ตัวแปรอิสระทีเกียวข้องและไม่เกียวข้องกับตัวแปรตาม ใน

กลุ่มของตัวแปรอิสระทีมีความเกียวข้องกันกับตัวแปรตามมีสหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุกันสูงโดยใช้

วิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียมีค่าตําสุด 

(Mean Squares Error:MSE) และค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษ 

(Penalty Function: MSE +
ˆ̂c

n p−

β'β) เพือเปรียบเทียบกับการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบด้วย

วิธีการถดถอยแบบขันตอนทีมีการประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อยทีสุด 

(Ordinary Least Square Method: OLS) กับวิธีการถดถอยแบบริดจ์ (Ridge Regression)ทีใช้วิธีการประมาณ

ค่าคงตัวr4 วิธีคือ วิธีโฮเอิร์ล เคนนาร์ด และ บาลด์วิน (Hoerl, Kennard and Baldwin: HKBr ) วิธี

ลอว์เลสและแวง (Lawless and Wang:LWr ) วิธีนอมูระ (Nomura: HMOr )และวิธีคาลาฟและชูเกอร์

(Khalaf and Shukur:KSr) 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

  1)เพือศึกษาวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุโดยวิธีกําลัง

สองน้อยทีสุดและวิธีการถดถอยแบบริดจ์ 

  2)  เพือเปรียบเทียบความถูกต้องในการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบการถดถอยเชิง

เส้นพหุทีมีสหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุกันสูงโดยใช้วิธีการค้นหาแบบต้องห้าม (Tabu Search) ทีมี
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ฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียและค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลีย

ปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษกับวิธีการถดถอยแบบขันตอนทีมีการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบ

กําลังสองน้อยทีสุดและแบบริดจ์ 

   

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 

ตัวแบบทีใช้ในการศึกษาเป็นตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุ ทีความคลาดเคลือนมีการแจก 

แจงปกติมีค่าเฉลียเท่ากับ 0 และความแปรปรวนคงทีเท่ากับ 2σ ตัวแปรอิสระมีการแจกแจงเอกรูป 

k ตัว ซึงแยกเป็น 2 กลุ่มคือตัวแปรอิสระทีเกียวข้องกับตัวแปรตามจํานวน q ตัว ตัวแปรเหล่านีมี

ทฤษฎีบทหรือผลการศึกษาในอดีตสนับสนุนว่ามีความสําคัญกับตัวแปรตามและมีตัวแปรอิสระ 1 คู่ 

ในกลุ่มนีมีความสัมพันธ์กันสูงในระดับ 0.9990.9999 ตัวแปรอิสระอีกกลุ่มหนึงทีไม่มีทฤษฎีบท

หรือผลการศึกษาในอดีตสนับสนุนและผู้วิจัยไม่แน่ใจว่าตัวแปรเหล่านีควรอยู่ในตัวแบบหรือไม่มี

จํานวน k q− ตัวมีตัวแบบดังนี 

εXβy +=           (1.1) 

โดยที     yเป็น เวกเตอร์ค่าสังเกตของตัวแปรตาม y ขนาด1×n  

 Xเป็น เมตริกซ์ของตัวแปรอิสระขนาด )1(+×kn  

 β เป็น เวกเตอร์ของพารามิเตอร์ของตัวแบบขนาด 1)1( ×+k 

 ε เป็น เวกเตอร์ของความคลาดเคลือนสุ่ม 1×n 
ฐานคติของการถดถอยเชิงเส้นพหุความคลาดเคลือนสุ่มมีข้อกําหนดดังนี ),(~ 2I0ε σnN 
เมือ       Iเป็นเมตริกซ์เอกลักษณ์ขนาด nn×

nเป็นขนาดตัวอย่าง 

kเป็นจํานวนตัวแปรอิสระในตัวแบบ

วิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระทีใช้คือวิธีการค้นหาแบบต้องห้าม และวิธีการคัดเลือกตัวแปร

อิสระแบบขันตอน วิธีการค้นหาแบบต้องห้ามการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบกําหนด

ฟังก์ชันเป้าหมาย 2 ฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชันค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลีย (1F)ตามทีแสดงใน

สมการ (1.2) และฟังก์ชันค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษ (2F) 

แสดงไว้ในสมการที (1.3)ค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียคือค่าผลรวมของค่าจริงลบด้วยค่า

พยากรณ์ยกกําลังสองหารด้วยองศาเสรีนันเอง 

1

)̂()'̂(
1

−−

−−
=

kn
F

yyyy          (1.2) 



 5 

pn

c

kn
F

−
+

−−

−−
=

β'βyyyy ˆˆ

1

)̂()'̂(
2        (1.3)

เมือ     yเป็นเวกเตอร์ค่าสังเกต 

ŷเป็นเวกเตอร์ค่าพยากรณ์ทีได้มาจากสมการการถดถอยทีแทนสัมประสิทธิการถดถอยที

ประมาณได้จากวิธีการค้นหาแบบต้องห้าม 

β̂เป็นเวกเตอร์ของค่าสัมประสิทธิการถดถอยทีประมาณจากวิธีการค้นหาแบบต้องห้าม 

cเป็นค่าประมาณด้วยวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีทําให้ค่าฟังก์ชันความคลาดเคลือนกําลัง

สองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษมีค่าตําสุด โดยกําหนดพิสัย )1,0(=c  

nเป็นจํานวนค่าสังเกต

1p k= +เป็นจํานวนพารามิเตอร์ทีต้องประมาณค่าในตัวแบบ

การคัดเลือกตัวแปรอิสระโดยใช้วิธีการค้นหาแบบต้องห้าม ใช้วิธีประมาณค่าพารามิเตอร์

แบบต้องห้ามและค้นหาตัวแบบเพือทําให้ฟังก์ชัน 1F และ2Fมีค่าตําสุด

สําหรับการคัดเลือกตัวแปรอิสระแบบขันตอนใช้วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัว

แบบ 2 วิธี คือวิธีประมาณค่ากําลังสองน้อยทีสุดและวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบริดจ์ การ

ประมาณค่าพารามิเตอร์แบบริดจ์ใช้วิธีการประมาณค่าคงตัวr4 วิธีคือ วิธีโฮเอิร์ล เคนนาร์ด และ 

บาลด์วิน (Hoerl, Kennard and Baldwin: HKBr ) วิธีลอว์เลสและแวง (Lawless and Wang:LWr ) 

วิธีนอมูระ (Nomura: HMOr ) และวิธีคาลาฟและชูเกอร์ (Khalaf and Shukur:KSr) โดยกําหนดระดับ

นัยสําคัญในการเลือกตัวแปรอิสระเข้าและออกจากตัวแบบเป็น 0.05 

เกณฑ์การตัดสินใจในการเปรียบเทียบการคัดเลือกตัวแปรอิสระ คือร้อยละของจํานวนครัง

ทีแต่ละวิธีสามารถคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบได้ตามตัวแบบจริง (CORRECT, %), ตัวแบบ

Overspecification (OVER, %), ตัวแบบUnderspecification (UNDER, %) และตัวแบบ 

Misspecification (MISS, %) โดยคํานวณจากจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระได้ถูกต้องตามตัว

แบบจริง (ตัวแบบ Overspecification, ตัวแบบ Underspecificationหรือ ตัวแบบ Misspecification)

หารด้วยจํานวนครังในการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบทังหมดคูณด้วย 100 

  กําหนดให้จํานวนทําซําในแต่ละสถานการณ์เท่ากับ m

 

1.4 นิยามคําศัพท์ทีเกียวข้อง 

 

 ตัวแบบจริง (True Model)หมายถึง ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุทีมีตัวแปรอิสระที

เกียวข้องกับตัวแปรตามครบทุกตัวและความคลาดเคลือนเชิงสุ่มทีกําหนดขึน 
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 ตัวแบบเต็มรูป (Full Model)หมายถึง ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุทีประกอบด้วยตัวแปร

อิสระจํานวนหนึงทีเกียวข้องกับตัวแปรตามโดยมีทฤษฎีทีเกียวข้องสนับสนุนและหรือการศึกษาใน

อดีตทีผ่านมาและตัวแปรทีไม่เกียวข้องกับตัวแปรตามจํานวนหนึง 

  ตัวแบบ Misspecificationหมายถึง ตัวแบบทีมีตัวแปรอิสระบางตัวแปรทีเกียวข้องกับตัว

แปรตามขาดหายไปจากตัวแบบและมีตัวแปรอิสระบางตัวแปรทีไม่เกียวข้องกับตัวแปรตามรวมอยู่

ในตัวแบบ 

 ตัวแบบOverspecificationหมายถึง ตัวแบบทีประกอบด้วยตัวแปรอิสระทีเกียวข้องกับตัว

แปรตามครบทุกตัว และยังมีตัวแปรอิสระบางตัวทีไม่เกียวข้องกับตัวแปรตามรวมอยู่ในตัวแบบ

 ตัวแบบUnderspecificationหมายถึง ตัวแบบทีมีตัวแปรอิสระบางตัวแปรทีเกียวข้องกับตัว

แปรตามขาดหายไปจากตัวแบบ 

   

1.5 ประโยชน์ทีได้รับจากการวิจัย 

  
1) เป็นประโยชน์ในการนําไปใช้คัดเลือกตัวแปรอิสระในกรณีทีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ต่อ

กันสูง 

 2)เป็นแนวทางในการศึกษาและคัดเลือกตัวแปรในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุที
เหมาะสม ด้วยเทคนิคอืนๆต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที 2 
 

ทฤษฎีและผลงานวิจัยทีเกียวข้อง 
 

 ในบทนีแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ในหัวข้อ 2.1 กล่าวถึงทฤษฎีทีเกียวข้อง หัวข้อ 2.2 ผลงานวิจัยที

เกียวข้องกับการประมาณค่าพารามิเตอร์การถดถอยพหุโดยวิธีกําลังสองน้อยทีสุด วิธีการถดถอยแบบริดจ์

และการคัดเลือกตัวแบบการถดถอยพหุ 

 

2.1 ทฤษฎีทีเกียวข้อง 

 

ในหัวข้อนีจะแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อย่อย ได้แก่ ตัวแบบ ฐานคติและทฤษฎีทีเกียวข้อง, การ

ประมาณค่าคงตัว rในการถดถอยแบบริดจ์ วิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระ การทดสอบสําหรับการ

คัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบการถดถอย และการค้นหาแบบต้องห้าม 

 

2.1.1  ตัวแบบ ฐานคติ และทฤษฎีทีเกียวข้อง 

  ตัวแบบและฐานคติของการถดถอยเชิงเส้นพหุ (Multiple Linear Regression Model) 

ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุ    εXβy +=        (1.1) 

โดยที     yเป็น เวกเตอร์ค่าสังเกตของตัวแปรตาม yขนาด 1×n  

 Xเป็น เมตริกซ์ของตัวแปรอิสระขนาด )1(+×kn  

 β เป็น เวกเตอร์ของพารามิเตอร์ของตัวแบบขนาด 1)1( ×+k 

 ε เป็น เวกเตอร์ของความคลาดเคลือนสุ่ม 1×n 
ฐานคติของการถดถอยเชิงเส้นพหุความคลาดเคลือนสุ่มมีข้อกําหนดดังนี ),(~ 2I0ε σnN 
เมือ       Iเป็นเมตริกซ์เอกลักษณ์ขนาด nn×

nเป็นขนาดตัวอย่าง 

kเป็นจํานวนตัวแปรอิสระในตัวแบบ
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ทฤษฎีที 2.1 ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุ εXβy +=  ภายใต้ฐานคติทีεมีการแจกแจงแบบปกติ 

มีค่าเฉลียเท่ากับ 0 และค่าความแปรปรวนเท่ากับ I2σ จะได้ตัวประมาณกําลังสองน้อยทีสุดของ β 

มีค่าเท่ากับ yX'X)(X' 1− และมีสมบัติเป็นตัวประมาณค่าทีไม่เอนเอียง มีความแปรปรวนเท่ากับ 
12 )( −XX'σ 

พิสูจน์ ตัวประมาณกําลังสองน้อยทีสุดคือตัวประมาณค่าทีทําให้ผลรวมของความคลาดเคลือน

กําลังสองมีค่าน้อยทีสุด

      จาก εXβy +=  

       Xβyε −= 

)()'( XβyXβyεε' −−= 

  XβX'β'Xβy'yX'β'yy' +−−= 

  XβX'β'Xβ2y'yy' +−= 

0ˆ22
)(

)(

ˆ

=+−=
∂

∂

=

βXX'yX'
β

εε'

ββ



นันคือ yX'βXX' =̂ 

yX'X)(X'β 1−=̂       (2.1) 

สมบัติของตัวประมาณค่ากําลังสองน้อยทีสุด

   ])[()̂( 1 yX'XX'β −=EE 

   )]()[( εXβX'XX' 1 += −E 

   ])()[( 11 εX'XX'XβX'XX' −− +=E 

   β= 

เนืองจาก 0ε=)(E  และ IXX'X)(X' 1 =−  ดังนันβ̂ เป็นตัวประมาณไม่เอนเอียงของ β 

    ])[()̂( 1 yX'XX'β −=VarVar  

       ]''))[((')( 11 XXX'yXXX' −−= Var 

      112 )()( −−= XX'XX'XX'σ 

   12 )( −= XX'σ                  (2.2) 

 

ทฤษฎีที 2.2 ถ้า rβ̂เป็นตัวประมาณค่าการถดถอยแบบริดจ์ทีมีตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุ

εXβy += ภายใต้ฐานคติของ ε มีการแจกแจงแบบปกติมีค่าเฉลียเท่ากับ 0 และมีความแปรปรวน

เท่ากับ I2σ ตัวประมาณค่า yX'IXX'βr
1)(ˆ −+= r  เมือ 0>r เป็นตัวประมาณค่าทีเอนเอียงของ 

β ความแปรปรวนของ β̂ มีค่าเท่ากับ 112 )()( −− ++ IXX'XX'IXX' rrσ และค่าความคลาดเคลือน
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กําลังสองเฉลียมีค่าเท่ากับ βIXX'β 22

1
2

2 )('
)(

−

=

++
+

∑ rr
r

p

j j

j

λ

λ
σ  เมือ jλเป็นค่าเฉพาะ(Eigenvalue)ที 

jของเมตริกซ์ ;XX' pj ,...,2,1= (Montgomery, Peck and Vining, 2006: 311312) 

พิสูจน์    yX'βIXX' r=+ )̂( r  

     yX'IXX'βr
1)(ˆ −+= r  เมือ 0>r         (2.3) 

หรือ βXX'IXX'βr )̂()(ˆ 1−+= r 

ดังนัน    )̂()()(̂ 1 βXX'IXX'βr ErE −+= 

    βXX'IXX' ˆ)( 1−+= r 

    ;̂βZr= 

เมือให้ XX'IXX'Zr
1)( −+= r 

ดังนัน rβ̂เป็นตัวประมาณทีเอนเอียงของ β 

   βββ rr −= )(̂)(̂ EBias             (Montgomery, Peck and Vining, 2006: 311312) 

          βIXX' 1)( −+−= rr  

                               ])[()(̂ 1 yX'IXX'βr
−+= rVarVar 

            ]''))[((')( 11 XIXX'yXIXX' −− ++= rVarr  

   112 )()( −− ++= IXX'XX'IXX' rrσ                                       (2.4) 

  2)(̂)(̂ βββ rr −=EMSE 

   2])(̂[)(̂ βββ rr −+= EVar 

   2))(̂()(̂ rr ββ BiasVar += 

   ])()[( 112 −− ++= IXX'XX'IXX' rrtrσ 

    βIXX'β 22 )(' −++ rr 

   βIXX'βIXX'XX' 2222 )('))(( −− +++= rrrtrσ 

βIXX'β 22

1
2

2 )('
)(

−

=

++
+

= ∑ rr
r

p

j j

j

λ

λ
σ  (2.5) 

เมือ jλเป็นค่าเฉพาะที jของเมตริกซ์ pj ,...,2,1; =XX' 



ทฤษฎีที 2.3 ถ้า rβ̂เป็นตัวประมาณค่าการถดถอยแบบริดจ์ทีมีคุณสมบัติตามทฤษฎีที 2.2 แล้วค่า

ความคลาดเคลือนยกกําลังสองของการถดถอยแบบริดจ์ (Sum of Squares Error) มีค่าเท่ากับ   

)̂(̂)'̂(̂ ββXX'ββ rr −−+=SSESSEr เมือSSEเป็นค่าความคลาดเคลือนยกกําลังสองทีได้จาก

การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบโดยวิธีกําลังสองน้อยทีสุด นันคือ )̂()'̂( βXyβXy −−=SSE  

พิสูจน์    rre'e=rSSE  
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    )ˆ()'ˆ( rr βXyβXy −−=rSSE 

 yX'IXX'XX''ββXX'IXX'Xy'yy' 11 )(ˆˆ)( −− +−+−= rr 

    βXX'IXX'XX'IXX'XX''β ˆ)()(ˆ 11 −− +++ rr 

    rrrr βXX'βyX''ββXy'yy' ˆˆˆˆ +−−= 

 βXX''ββXX''ββXX''βyX''ββXy'yy' rr
ˆˆˆˆˆˆˆˆ −−+−−= 

    βXX''ββXX''β rr
ˆˆˆˆ ++ 

                )̂(̂)'̂(̂)̂()'̂( ββXX'βββXyβXy rr −−+−−= 

 )̂(̂)'̂(̂ ββXX'ββ rr −−+=SSE                            (2.6) 

 

ทฤษฎีที 2.4 ถ้า β̂เป็นตัวประมาณค่ากําลังสองน้อยทีสุดของβ และ rβ̂ เป็นตัวประมาณค่าการ

ถดถอยแบบริดจ์ของ β แล้วจะได้ว่า )̂()(̂ ββr MSEMSE < เสมอเมือค่า 0>r 

พิสูจน์ ในการประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยพหุคูณβด้วยวิธีกําลังสองน้อยทีสุด จะได้ตัว

ประมาณ β ด้วยวิธีกําลังสองน้อยสุด มีค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียดังนี 

)̂()̂( ββ VarMSE =  
12 )( −= XX'σ   (2.7) 

ค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียของ β̂ มีค่าเท่ากับค่าความแปรปรวนของβ̂ เนืองจากตัว

ประมาณค่าของพารามิเตอร์βโดยวิธีกําลังสองน้อยทีสุดเป็นตัวประมาณค่าไม่เอนเอียง ββ=)̂(E  

การประมาณค่าพารามิเตอร์βโดยวิธีการถดถอยแบบริดจ์จะได้ตัวประมาณ rβ̂ทีเอนเอียง กล่าวคือ

βZβ rr =)(̂E   และค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียของrβ̂ มีค่าดังสมการ (2.6) ดังนี


2))(̂()(̂)(̂ rrr βββ BiasVarMSE += 

       βIXX'β 22

1
2

2 )('
)(

−

=

++
+

= ∑ rr
r

p

j j

j

λ

λ
σ 

    )()( 21 rr γγ += 

พิจารณาค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียของrβ̂เพือหาขีดจํากัดของความแปรปรวนและความ

เอนเอียงกําลังสองของตัวประมาณ rβ̂ 

โดยการหาขีดจํากัดของอนุพันธ์อันดับที 1 ของฟังก์ชัน )(1rγ และ )(2rγ เทียบกับค่าพารามิเตอร์r
 

              
∑
=

→
−=

∂

∂
+

p

j j
r r 1

2

21

0

1
2)(lim

λ
σ

γ  

0)(lim 2

0
=

∂

∂
+→ rr

γ  
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ดังนันฟังก์ชัน )(1rγ  มีอนุพันธ์อันดับ1เป็นลบมีค่าลู่เข้าสู่ ∑
=

−
p

j i1
2

2 1
2

λ
σ เมือ +→0r [และ XX'

เป็นเมตริกซ์เชิงตังฉาก และมีค่าลู่เข้าสู่ ∞− ]เมือตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเมตริกซ์ XX' มี

สภาพไม่เหมาะสม เกือบจะเป็นเมตริกซ์เอกฐาน(Singular Matrix)ทําให้ตัวประมาณค่าβทีได้จาก

วิธีกําลังสองน้อยทีสุดมีค่าไม่เสถียร เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว เมือมีการเปลียนแปลงค่าของข้อมูล

เพียงเล็กน้อย สําหรับค่าของ )̂(βVar ก็จะมีค่ามากสุด ส่วนฟังก์ชัน )(2rγ มีอนุพันธ์เท่ากับศูนย์ เมือ
+→0r กล่าวคือ เมือ 0>r  จะมีความเอนเอียงกําลังสองของตัวประมาณrβ̂เพียงเล็กน้อย แต่

ความแปรปรวนของตัวประมาณrβ̂จะมีค่าลดลงมาก จึงทําให้ค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียของ

วิธีการถดถอยแบบริดจ์มีค่าลดลงและมีค่าน้อยกว่าค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียทีได้จากวิธี

กําลังสองน้อยสุด 

 

ทฤษฎีที 2.5 ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุ εXβy +=  เมือ εมีการแจกแจงแบบปกติมีค่าเฉลีย 0 

และความแปรปรวน I2σ จะได้ตัวประมาณค่ากําลังสองน้อยทีสุด yX'X)(X'β 1−=̂  ถ้ากําหนดให้ 

εZαy +=  เป็นตัวแบบการถดถอยคาโนนิคอล (Canonical Form) เมือ βT'αXT,Z ==  และ

ΛXTX'T'ZZ' ==  เมตริกซ์ Λเป็นเมตริกซ์ทแยงมุมขนาด pp× ทีมีสมาชิกเป็นค่าเฉพาะ

ของ XX'  และ Tเป็นเมตริกซ์เชิงตังฉากขนาด pp× ซึงมีสมาชิกในสดมภ์ของเมตริกซ์เป็น

เวกเตอร์เฉพาะของ XX' ทีสอดคล้องกับค่าเฉพาะλจะได้ว่า 2')̂( σTTΛβ 1−=Var 
พิสูจน์      εTαZT'y += 

       εZα+=                                                   เนืองจาก ITT' = 

ตัวประมาณค่ากําลังสองน้อยทีสุดในรูปคาโนนิคอล
   yZ'ΛyZ'Z)(Z'α 11 −− ==̂    (2.8) 

   ])[()̂( 1 yZ'ZZ'α −=VarVar     

    ]''))[((')( 11 ZZZ'yZZZ' −−= Var  

   112 )()( −−= ZZ'ZZ'ZZ'σ 

   12 )( −= ZZ'σ 

  12 −= Λσ      (2.9) 

เมือกําหนด     Tαβ=  

จะได้ว่า      αTβ ˆ=̂  

และ    )̂()̂( αTβ VarVar = 

T'αT )̂(Var= 
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  2')̂( σTTΛβ 1−=Var            (2.10) 

 

2.1.2 การประมาณค่าคงตัว rในการถดถอยแบบริดจ์ 

ในการศึกษาครังนีจะศึกษาเปรียบเทียบการคัดเลือกตัวแบบโดยวิธีการคัดเลือกตัวแปร

อิสระเข้าสู่ตัวแบบแบบขันตอนทีมีการประมาณค่า rทีเป็นค่าคงตัว ในการประมาณค่าพารามิเตอร์

ของตัวแบบการถดถอย 4 วิธีจากตัวประมาณ yX'IXX'βr
1)(ˆ −+= r 

1) วิธีโฮเอิร์ล, เคนนาร์ด และ บาลด์วิน (Hoerl, Kennard and Baldwin:

HKBr ) (1975) 

   
α'αˆˆ

ˆ2σp
rHKB=        (2.11) 

จากตัวประมาณค่าการถดถอยแบบริดจ์สามารถเขียนในรูปคาโนนิคอลได้ดังนี

yZ'R)Z(Z'α 1
r

−+=ˆ โดยที Rเป็นเมตริกซ์ของค่าคงตัว pjrj ,...,2,1, = และ 0≥jr (Hoerl 

and Kennard, 1970a: 63) 

โฮเอิร์ลและเคนนาร์ดได้เสนอตัวประมาณสัมประสิทธิการถดถอยแบบริดจ์และการ

ประมาณค่าคงตัว rโดยพิจารณาจากค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียของrα̂ดังนี 

 ∑ ∑
= = +

+
+

=
p

j

p

j jj

jj

jj

j

r

αr

r
MSE

1 1
2

22

2

2

)(

ˆ

)(
ˆ)(̂

λλ

λ
σrα  

โฮเอิร์ลและเคนนาร์ดต้องการเลือกค่า HKr ทีทําให้ค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียของrα̂มีค่า

ตําสุดโดยการหาอนุพันธ์บางส่วน (Partial Derivative)เทียบกับค่า jrและกําหนดให้มีค่าเท่ากับศูนย์ 

         0̂)
)(

ˆˆ
(
)( 2

222

=
+

+

jj

jjj

j r

rα

rd

d

λ

λσ
 

          
0

)(

)̂(2ˆ)(2ˆ)(2
4

22222

=
+

+−+++−

jj

jjjjjjjjjjj

r

rαrrαrr

λ

λλσλλ
 

                             0ˆˆ 22 =+− jjjj rαλσλ  

           
2

2

ˆ

ˆ

j

j
α

r
σ
=                     (2.12) 

แต่เนืองจาก βT'α=  ดังนันอาจมีกรณีที jαมีค่าเท่ากับศูนย์ซึงจะทําให้ไม่สามารถหาค่า rได้ 

และเนืองจากค่าrมีผลต่อความเอนเอียงยกกําลังสองและค่าความแปรปรวนของตัวประมาณ ดังนัน

โฮเอิร์ลและเคนนาร์ด(Hoerl and Kennard: HKr)(1970a: 6367) จึงกําหนดค่าrทีเหมาะสมเพียงค่า

เดียวโดยกําหนดให้ค่าjα̂จากสมการ (2.12) เป็นค่ามากทีสุด จะได้  
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2
max

2

ˆ

ˆ

α

σ
=HKr      (2.13) 

เมือ )ˆ,...,,̂̂max(ˆ 21max pαααα =  

และ 
pn−

−
=

yX'T''αyy' ˆ
ˆ2σ  

จากสมการ(2.12)โฮเอิร์ล เคนนาร์ด และ บาลด์วิน (Hoerl, Kennard and Baldwin:HKBr ) เสนอ

วิธีการกําหนดค่าrทีเหมาะสมเพือช่วยลดผลกระทบทีจะเกิดขึนเมือ 
α มีค่าน้อยโดยการหา

ค่าเฉลียฮามอร์นิคของค่าjr 

p

r

r

p

j j

HKB

∑
=

=
1

1

1  

              
p

p

j

j

∑
=

=
1

2

2

ˆ

ˆ

σ

α

 

               
 

2ˆ

ˆˆ

σp

α'α
=  

ดังนัน                
α'αˆˆ

ˆ2σp
rHKB=             

เมือ   pเป็นจํานวนพารามิเตอร์ทีต้องประมาณค่าในตัวแบบ 

pn−

−
=

yX'T''αyy' ˆ
ˆ2σ

 
และ  βT'α ˆ=̂  

2) วิธีลอว์เลสและแวง (Lawless and Wang:LWr ) (1976) 

   
∑

=

=

p

i
ii

LW

α

p
r

1

2

2

ˆ

ˆ

λ

σ                    (2.14) 

เมือ iα̂ เป็นสมาชิกตัวทีiของเวกเตอร์ประมาณค่าพารามิเตอร์ α̂ 

iλเป็นสมาชิกตัวทีiของเมตริกซ์ Λ 

3) วิธีนอมูระ (Nomura: HMOr )(1988) 

 ∑
=

++=
p

i
iiiHMO pr

1

2/12222 )}])/̂(̂1(1/{[̂/ˆ σαλασ
       
(2.15) 

เมือ pเป็นจํานวนพารามิเตอร์ทีต้องประมาณค่าในตัวแบบ 

และ 
pn−

−
=

yX'T''αyy' ˆ
ˆ2σ  
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4) วิธีคาลาฟและชูเกอร์(Khalaf and Shukur:r) (2005: 1179) 

   
22

max

2

)̂(ˆ

ˆ

σα

σ

pnt

t
r

m

m
KS

−+
=        (2.16) 

เมือ mt เป็นค่าเฉพาะทีมีค่ามากทีสุด (the largest eigenvalue) ของเมตริกซ์ XX'  

       )ˆ,...,,̂̂max(ˆ 21max pαααα =
 

และ 
pn−

−
=

yX'T''αyy' ˆ
ˆ2σ 

จากการประมาณค่าโดยวิธีโฮเอิร์ลและเคนนาร์ด(Hoerl and Kennard: HKr) (1970a: 63) ในสมการ 

(2.13)คาลาฟและชูเกอร์ต้องการลดขนาดของHKrและควบคุมความแปรปรวนทีอาจเกิดจากขนาด

ตัวอย่างทีแตกต่างกัน จึงทําการบวกค่า mtpn /)̂( 2σ− ให้กับตัวส่วนของ HKr ดังนี 
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ดังนันค่าคงตัว rของวิธีคาลาฟและชูเกอร์มีค่าเท่ากับ         
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2.1.3 วิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระ 

  เนืองจากการวิเคราะห์การถดถอยเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัว

แปรตามโดยนําข้อมูลของตัวแปรอิสระมาใช้ในการอธิบายตัวแปรตาม ซึงมีแนวคิดพืนฐานมาจาก

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ทีสามารถบอกได้ถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรอิสระแต่ละตัวกับตัวแปรตาม ดังนันจึงมีการพิจารณาถึงลําดับของตัวแปรอิสระทีถูกเลือก

เข้ามาอยู่ในตัวแบบการถดถอย นํามาสู่วิธีการในการเลือกตัวแปรอิสระเข้ามาในตัวแบบการถดถอย

ทีให้ตัวแบบการถดถอยทีเหมาะสมทีสุด ซึงวิธีการเลือกตัวแปรอิสระดังกล่าวมีหลายวิธี

(Montgomery, Peck and Vining, 2006: 277)แต่ในการศึกษาครังนีได้ทําการคัดเลือกตัวแปรอิสระ

โดยใช้วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบกําลังสองน้อยทีสุดและการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบริดจ์และ

ใช้วิธีการถดถอยแบบขันตอนโดยทีคํานวณหาความคลาดเคลือนกําลังสองโดยวิธีการแบบริดจ์

เปรียบเทียบกับการคัดเลือกตัวแปรอิสระทีใช้วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีการค้นหาแบบ

ต้องห้าม ซึงมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียมีค่าตําสุดและค่าความ
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คลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษและใช้การทดสอบ t (t – Test) ในการ

คัดเลือกตัวแปรอิสระ 

  วิธีการถดถอยแบบขันตอนเป็นวิธีการเลือกตัวแปรอิสระเข้าในตัวแบบการถดถอยครังละ

หนึงตัวแปร โดยตัวแปรอิสระใดทีถูกเลือกเข้าอยู่ในตัวแบบการถดถอยแล้วอาจจะถูกนําออกไปได้

ภายหลัง หากพบว่าตัวแปรอิสระนันไม่มีนัยสําคัญนันคือต้องทดสอบว่าตัวแปรอิสระทีอยู่ในตัวแบบการ

ถดถอยแล้ว มีส่วนในการอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามในขณะทีมีตัวแปรอิสระอืนอยู่ในตัวแบบ

การถดถอยหรือไม่ วิธีการถดถอยแบบขันตอนจึงเป็นวิธีทีรวมขันตอนของวิธีเลือกตัวแปรอิสระ

แบบไปข้างหน้าและวิธีตัดตัวแปรอิสระออกแบบถอยหลัง โดยขันตอนของวิธีการถดถอยแบบ

ขันตอนแบ่งได้ ดังนี 

1)   เริมต้นพิจารณาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปร

ตามโดยเลือกตัวแปรอิสระซึงมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์กับตัวแปรตามสูงทีสุด เข้าสู่ตัวแบบเป็น

ตัวแรกเหมือนกับวิธีเลือกตัวแปรอิสระแบบไปข้างหน้า 

2)  ตัวแปรอิสระทีเข้าสู่ตัวแบบแล้วจะมีการทดสอบนัยสําคัญของตัวแปรอิสระที

นําเข้าไปว่าสมควรอยู่ในตัวแบบหรือไม่โดยใช้ค่าสถิติ t (t – Value) หรือ ค่าสถิติ F (F – Value)หาก

พบว่าตัวแปรอิสระทีนําเข้าสู่ตัวแบบไม่มีนัยสําคัญ ขันตอนการเลือกก็จะหยุด แต่หากปฏิเสธ

สมมติฐานหลักจะไปดําเนินการในข้อที 3 

3)  พิจารณาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์บางส่วนระหว่างตัวแปรอิสระทีเหลือทุก

ตัวกับตัวแปรตาม เมือกําหนดให้ตัวแปรอิสระทีนําเข้าสู่ตัวแบบแล้วเป็นค่าคงตัว โดยจะเลือกตัวแปร

อิสระทีให้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์บางส่วนกับตัวแปรตามสูงทีสุด เข้ามาอยู่ในตัวแบบเป็นตัวต่อมา  

4)  หลังจากนันจึงทําการทดสอบความมีนัยสําคัญของตัวแปรทีเข้ามาเป็นตัว

สุดท้ายก่อน โดยพิจารณาจากค่าสถิติ F บางส่วน ถ้ามีค่าน้อยกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้จะต้องนําตัว

แปรนันออกจากตัวแบบ แต่ถ้าค่าสถิติ F บางส่วนมีค่ามากกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ก็จะย้อนกลับไป

ทดสอบตัวแปรอิสระตัวก่อนหน้าทีเข้ามาอยู่ในตัวแบบ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ F บางส่วน 

เช่นเดียวกัน  

  ทําซําในขันตอนทีสามและสีต่อไปเรือยๆ จนกระทังไม่สามารถนําตัวแปรอิสระใดออกจาก

ตัวแบบได้หรือไม่สามารถนําตัวแปรอิสระใดเข้าสู่ตัวแบบได้อีก 

 

2.1.4 การทดสอบสําหรับการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบการถดถอย 

1)  การทดสอบ F รวม (OverallF Test) ใช้ในการทดสอบว่ามีตัวแปรอิสระอย่าง

น้อย 1 ตัวอยู่ในตัวแบบหรือไม่ โดยมีการทดสอบสมมติฐาน 0...: 210 ==== kH βββ เทียบ
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กับ kiH i ,...,2,1;0:1 ==∃β โดยใช้สถิติทดสอบเป็น
MSE

MSR

)1/(

/
F0 =

−−
=

knSSE

kSSR จะ

ปฏิเสธสมมติฐาน 0...: 210 ==== kH βββ เมือ0 α,k,n-k-1F>F ถ้าไม่ปฎิเสธ 0Hแสดงว่าไม่มีตัว

แปรอิสระอยู่ในตัวแบบเลย 

2)  การทดสอบβแต่ละตัว 

การทดสอบ t ( t – Test)ใช้ในการทดสอบว่าตัวแปรอิสระทีถูกเลือกเข้ามาอยู่ในตัว 

แบบทําให้ผลบวกกําลังสองของการถดถอย( )SSRเพิมขึนและผลบวกกําลังสองของความ

คลาดเคลือน( )SSEลดลงหรือไม่เพืออธิบายว่าตัวแปรอิสระนันมีความสามารถในการอธิบายตัว

แปรตามได้สูงขึน โดยมีการทดสอบสมมติฐาน 00 =iβ:H  เทียบกับ 0:0 ≠iβH โดยใช้สถิติ

ทดสอบเป็น
)̂(

ˆ
0

i

i

βSE

β
t= โดยที

2

1

 ̂ ˆ( )

(̂)

m

i
i

iSEβ
m

β β
=

−

=
∑

จะปฏิเสธสมมติฐาน 0Hเมือ 

0
, 1
2
nk

t tα
−−

>  ถ้าไม่ปฏิเสธ 0Hแสดงว่าตัวแปรอิสระนันจะต้องนําออกจากตัวแบบ แต่หากปฏิเสธ

0Hแสดงว่าตัวแปรอิสระนันสามารถอยู่ในตัวแบบได้ 

การทดสอบ F(F  Test)ใช้ในการทดสอบ เช่นเดียวกันกับ t –Test คือ ใช้ในการ 

ทดสอบว่าตัวแปรอิสระทีถูกเลือกเข้ามาสามารถอยู่ในตัวแบบได้หรือไม่ โดยมีการทดสอบ

สมมติฐาน 0: 0iH β=  เทียบกับ 1: 0iH β≠  ใช้สถิติทดสอบ เป็น
 

    )2/(
F0

−
=

nSSE

SSR

 
จะปฏิเสธสมมติฐาน 0: 0iH β= เมือ 2)n(1,α,0 FF −≥ โดยให้ผลสรุปเช่นเดียวกันกับในt – Test เมือ

กําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบสมมติฐานเท่ากับα  
3)  การทดสอบเอฟบางส่วน (Partial F Test) ใช้ในการทดสอบตัวแปรอิสระตัว

ปัจจุบันทีถูกเลือกเข้ามาในตัวแบบ เมือกําหนดให้ตัวแปรทีพิจารณาเป็นตัวแปรทีเข้ามาเป็นตัว

สุดท้าย เมือตัวแปรอืนๆอยู่ในตัวแบบแล้ว ซึงใช้ในการทดสอบสมมติฐาน0: 0jH β= เทียบกับ

1: 0jH β≠ ; เมือ kj ,...,2,1= สําหรับบางค่า j โดยมีสถิติทดสอบเป็น 

      
0 -1 1

0

( | ,..., , ,..., )
F=

MSE

j j j kSSRβ β β β β+  

จะปฏิเสธ 0Hเมือ 0 α,k,n-k-1F>F ถ้าไม่ปฏิเสธ 0Hแสดงว่าตัวแปรอิสระนันจะต้องนําออกจากตัวแบบ 

แต่หากปฏิเสธ 0Hแสดงว่าตัวแปรอิสระนันสามารถอยู่ในตัวแบบได้  เมือกําหนดระดับนัยสําคัญ

ของการทดสอบสมมติฐานเท่ากับα 
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2.1.5 การค้นหาแบบต้องห้าม (Tabu Search) 

  การค้นหาแบบต้องห้ามเป็นวิธีการหาคําตอบแบบมีเหตุผล (Metaheuristic) วิธีหนึง โดยวิธี

ดังกล่าวถูกดัดแปลงมาจากวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ให้มีความเหมาะสม

ในการใช้คําตอบเดิมในการตอบปัญหาเดิมทีมีวัตถุประสงค์เปลียนแปลงไป และมีการนํามาใช้ใน

การหาคําตอบทีใกล้เคียงกับค่าอุตตมะ(Optimum)(Glover, 1990: 74)ซึงนิยมใช้กับปัญหาในการ

ตัดสินใจ เช่น ปัญหาการหาเส้นทางเดินของพนักงานขาย (Travelling Salesman Problem) ปัญหา

การจัดช่องทางในการให้บริการในร้านสะดวกซือ ปัญหาการจัดตารางเวลาการทํางานในโรงงาน 

(Job Shop Scheduling) เป็นต้น ขันตอนของวิธีการนีไม่ซับซ้อนและผลลัพธ์ทีได้มีประสิทธิภาพสูง 

แนวคิดของวิธีการนี คือ ใช้การจดจําจากรอบการทําซําทีผ่านมา โดยใช้หน่วยความจําในเครือง

คอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลผล นอกจากนียังสามารถใช้ในการหาคําตอบของปัญหาทีมี

ความซับซ้อนและมีตัวแปรทีใช้พิจารณาเป็นจํานวนมาก วิธีการนีช่วยป้องกันการเกิดปัญหาคําตอบ

ทีมีค่าตําสุดเฉพาะที(Local Minimum) โดยแก้ไขการย้อนกลับไปหาคําตอบเดิมทีอาจจะมีค่า

มากกว่าคําตอบทีมีค่าตําสุดเฉพาะที และดําเนินการค้นหาคําตอบต่อไปจนกระทังได้คําตอบที

ใกล้เคียงกับค่าตําสุดทัวไป (Global Minimum)หรือค้นหาคําตอบต่อไปอีกระยะหนึง (อาทิเช่น Fred 

Glover กําหนดจํานวนรอบการค้นหาเป็น 30 รอบ) และไม่พบคําตอบทีมีค่าตํากว่าค่าตําสุดทัวไปที

ได้ค้นพบแล้ว รูปแบบการค้นหาคําตอบประกอบด้วยการค้นหาทีสําคัญ 2 รูปแบบ คือ การค้นหา

คําตอบโดยใช้หน่วยความจําระยะสัน (Short TermMemory) ซึงเป็นหน่วยความจําตามเวลา 

(Recency Base Memory) หรือการค้นหาทีจดจําอดีตในการค้นหาทีผ่านมาในระยะสัน และการ

ค้นหาคําตอบโดยการใช้หน่วยความจําระยะยาว (Long Term Memory) ซึงถือเป็นหน่วยความจํา

ตามความถี (Frequency Base Memory) หมายถึง การค้นหาทีจดจําอดีตเพือช่วยให้การค้นหาคําตอบ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน มีองค์ประกอบหลัก ดังนี 

1)  ฟังก์ชันเป้าหมาย (Objective Function) ใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการ

ค้นหาคําตอบ โดยจะเป็นตัวประเมินการค้นหาคําตอบทีอยู่ในแต่ละขันตอน 

2)  ข้อจํากัดการเป็นต้องห้าม (Tabu Restriction) คือ การควบคุมการย้อนกลับ 

(Reverse) หรือการวนรอบ (Cyclic) อยู่ในคําตอบเดิม โดยการกําหนดข้อจํากัดการเป็นต้องห้ามซึง

ขึนอยู่กับแต่ละปัญหา เช่น กําหนดระยะเวลาหรือจํานวนรอบทีจะต้องอยู่ในรายการต้องห้ามเป็น

อย่างน้อย ฯลฯ 

3)  รายการต้องห้าม (Tabu List) เป็นรายการค่าของตัวแปรทีถูกปรับเปลียนในแต่

ละรอบของการคัดเลือกค่าของตัวแปร เพือป้องกันไม่ให้กลับมาทีคําตอบเดิม 
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4)  ข้อมูลความถี (Frequency Move) เป็นการใช้หน่วยความจําระยะยาวบันทึกการ

ค้นหาทุกค่าตลอดช่วงของการค้นหา โดยใช้หลักการสร้างความหลากหลาย (Diversification) เพือ

ค้นหาคําตอบในบริเวณทีแตกต่างจากทีค้นพบมาแล้ว 

5)  เกณฑ์ความปรารถนา (Aspiration Criteria) เป็นรูปแบบการควบคุมทีช่วยใน

การค้นหาคําตอบทีเหมาะสมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยกําหนดเงือนไขสําหรับการค้นหาทีเป็น

รายการต้องห้ามซึงให้คําตอบทีเหมาะสมทีสุดตังแต่การเริมค้นหาจนถึงปัจจุบัน จนสามารถยกเลิก

การห้ามสําหรับการค้นหานันได้ อย่างไรก็ตามเกณฑ์ดังกล่าวนีขึนอยู่กับลักษณะของแต่ละปัญหา 

ขันตอนทัวไปในการทํางานสรุปได้ดังนี 

1)  เริมจากการหาคําตอบเริมต้น โดยมีการจัดทําโครงสร้างหน่วยความจํามาใช้ใน

การเก็บค่า 

2)  ต่อมาสร้าง Candidate และเลือกคําตอบจากใน Candidate ทีมีความเหมาะสม

ทีสุดโดยจะหยุดการค้นหาคําตอบตามเงือนไขทีกําหนดไว้ 

3)  ปรับปรุง (Update) คําตอบโดยการแทนทีคําตอบทีดีทีสุดในปัจจุบันด้วย

คําตอบทีดีกว่า จากนันจึงเก็บคําตอบบันทึกไว้ด้วย 

ดังนันจะพบว่าวิธีการค้นหาแบบต้องห้าม (Tabu Search) เป็นวิธีการแก้ปัญหาทีไม่ซับซ้อน 

แต่ความสําคัญอยู่ทีการออกแบบโครงสร้างและการจัดการข้อมูลในหน่วยความจํา รวมถึงการ

กําหนดลักษณะ (Attribute) ของ Candidate มีขันตอนในการทํางานดังนี  

1) กําหนดค่าพิสัยเริมต้น โดยใช้การพิจารณาจากตัวประมาณค่า OLS 

2) สร้างคําตอบเริมต้นโดยกําหนดค่าตัวแปรอิสระต่างๆจากการสุ่มค่าในพิสัยที 

กําหนดพิสัยของตัวแปรอิสระแต่ละตัวอาจแตกต่างกันได้ตามการประมาณการเริมต้น 

3) สร้างเซตคําตอบข้างเคียง (Neighborhood) ของค่าคําตอบปัจจุบันทีกําหนดขึน 

4) การตรวจสอบรายการต้องห้าม (Tabu List) ซึงเป็นรายการทีบันทึกข้อมูล

กระบวนการค้นหาในอดีต โดยถ้าคําตอบข้างเคียงนันเป็นรายการต้องห้ามเกินระยะเวลาทีกําหนด 

ให้ยกเลิกการเป็นรายการต้องห้ามของคําตอบข้างเคียงนัน 

5) ดําเนินการค้นหาคําตอบจากเซตคําตอบข้างเคียง โดยคําตอบข้างเคียงนันต้อง

ไม่เป็นรายการต้องห้ามและเป็นคําตอบทีดีกว่าคําตอบทีมีค่าฟังก์ชันเป้าหมายดีทีสุดจากเซตคําตอบ

ข้างเคียง 

6) กําหนดเกณฑ์ความปรารถนา (Aspiration Criteria) ในการตรวจสอบคําตอบ 

ข้างเคียง ถ้าคําตอบข้างเคียงนันเป็นรายการต้องห้าม แต่สามารถให้คําตอบทีมีค่าฟังก์ชันเป้าหมายที

ดีกว่าก็สามารถเลือกมาเป็นคําตอบได้ 
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7) ถ้าไม่สามารถหาคําตอบทีมีค่าฟังก์ชันเป้าหมายดีกว่าปัจจุบันได้ให้เรียกใช้

หน่วยความจําระยะยาว (Long Term Memory) มาใช้ในการหาคําตอบเริมต้นใหม่ 

8) ย้ายตําแหน่ง (Move) ไปยังคําตอบปัจจุบันทีถูกเลือก แล้วปรับปรุงรายการ

ต้องห้าม (Tabu List) ให้เป็นปัจจุบันและเพิมจํานวนครังในการเลือกข้อมูลความถี (Frequency 

Move) 

9) ทําซําจนกระทังได้ค่าฟังก์ชันเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ทีกําหนดขึนหรือครบตาม

จํานวนครังทีกําหนด 

  เนืองจากวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามเป็นวิธีทีมีประสิทธิภาพในการค้นหาคําตอบทีใกล้เคียง 

กับค่าอุตตมะ จึงมีนักวิจัยจํานวนมากนําวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามไปประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆโดย

มีการนําวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามมาประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงเส้นพหุ สรุปขันตอนการทํางานได้ตามภาพที 2.1 

อนึงการค้นหาแบบต้องห้ามไม่ได้ใช้การประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอย)(βแบบ 

OLS หรือ Maximum Likelihood ดังในวิธีทีได้กล่าวมาทังหมด แต่การค้นหาแบบต้องห้ามจะค้นหา

ค่าของสัมประสิทธิการถดถอย)(βทีทําให้ฟังก์ชันเป้าหมายมีค่าตําสุด จึงไม่ต้องคํานวณค่า 
1X)(X' − ดังนันการค้นหาแบบต้องห้ามจึงสามารถใช้ได้กับข้อมูลทังทีไม่มีและมีสหสัมพันธ์เชิง

เส้นพหุ (Multicollinearity) 
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ภาพที 2.1 ขันตอนวิธีการค้นหาแบบต้องห้าม 

   

   

ใช้ข้อมูลในหน่วยความจําระยะยาวใน

การหาคําตอบเริมต้นใหม่ 

จบการทํางาน 

ครบจํานวนครัง 

ปรับปรุงรายการต้องห้ามและข้อมูลความถี 
(Frequency Move) 

ได้คําตอบทีดีกว่า 

ตรวจสอบคําตอบทีเป็นรายการต้องห้าม  
 

ดําเนินการค้นหาคําตอบจากเซตคําตอบข้างเคียง โดยคําตอบ

นันต้องไม่เป็นรายการต้องห้ามและมีค่าฟังก์ชันเป้าหมายดี

ทีสุดจากเซตคําตอบข้างเคียง 
 

ตรวจสอบรายการต้องห้าม (Tabu List) ถ้าเกินเวลาที

กําหนดให้ยกเลิกการเป็นรายการต้องห้าม 
 

สร้างเซตคําตอบข้างเคียงของค่าคําตอบปัจจุบันทีกําหนดขึน 
 

กําหนดค่าพิสัยเริมต้น แล้วสร้างคําตอบเริมต้นโดย

สุ่มจากค่าในพิสัยทีกําหนด 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 
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โดยทัวไปฟังก์ชันเป้าหมายคือ ค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลีย(1F) 

      1

)̂()'̂(
1

−−

−−
=

kn
F

yyyy           

โดยค้นหาค่าβ̂ทีทําให้1F มีค่าตําสุด 

อีกแนวคิดหนึงทีนํามาใช้ในการศึกษานีคือนําβ'βˆˆ มาพิจารณาด้วยในการหาค่าตําสุดของ

1F กล่าวคือต้องการให้1Fมีค่าน้อยในขณะเดียวกันกับค่าβ'βˆˆ ต้องไม่มากด้วย จึงนํามาสู่2Fซึงเป็น

ค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษ
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โดย 10, ≤<cc เป็นพารามิเตอร์ทีต้องค้นหาค่าทีเหมาะสมพร้อมๆกับβ̂เพือทําให้2Fมี

ค่าตําสุด  

ŷเป็นเวกเตอร์ค่าพยากรณ์ทีได้มาจากสมการการถดถอยทีแทนสัมประสิทธิการถดถอยที

ประมาณได้จากวิธีการค้นหาแบบต้องห้าม 

β̂เป็นเวกเตอร์ของค่าสัมประสิทธิการถดถอยทีประมาณจากวิธีการค้นหาแบบต้องห้าม 

 

2.2 ผลงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

งานวิจัยทีเกียวข้องกับการประมาณค่าพารามิเตอร์การถดถอยพหุโดยวิธีกําลังสองน้อยทีสุด  

วิธีแบบริดจ์และการคัดเลือกตัวแบบการถดถอยพหุ 

  Holland (1975) ได้เสนอวิธีการค้นหาคําตอบแบบเจนเนติก(Genetic Algorithm) ซึงเป็น

วิธีการค้นหาคําตอบทีเลียนแบบมาจากการคัดเลือกพันธุกรรมตามธรรมชาติ โดยพันธุกรรมของ

สิงมีชีวิตจะมีการพัฒนาโดยการจัดสรรสิงทีดีทีสุดในสายพันธ์ุ เพือสืบทอดไปยังรุ่นต่อไป ในการ

ค้นหาคําตอบจะใช้การพิจารณาคําตอบทีได้จากขันตอนการคํานวณก่อนหน้าเพือค้นหาคําตอบที

ดีกว่าในขันตอนต่อไป ซึงการค้นหาคําตอบด้วยวิธีนีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทําให้เป็นทีสนใจ

ศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยวิธีนีมีจุดเด่น คือ สามารถใช้ในการคํานวณได้ทังในกรณีตัวแปรต่อเนือง

และไม่ต่อเนือง รวมทังกรณีทีมีตัวแปรสุ่มทังสองประเภท โดยหลักการคํานวณคําตอบจะพิจารณา

กําหนดในรูปของโครโมโซม จากนันจะสร้างและปรับปรุงคุณภาพของประชากรโดยผ่าน

กระบวนการต่างๆ เช่น Mutation เพือค้นหาคําตอบทีใกล้เคียงกับค่าอุตตมะ ขันตอนจะเริมจากการ

กําหนดฟังก์ชันเป้าหมาย (Objective Function) จากนันกําหนดและระบุถึงสิงทีใช้แทนเจนเนติก 

ต่อมากําหนดและระบุถึงการดําเนินการของเจนเนติก แล้วทําการสุ่มคําตอบเริมต้น แล้วจึงใช้

แนวคิดของวิวัฒนาการโดยใช้หลักการคัดเลือกทางธรรมชาติ เช่น Crossover การจําลอง 
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(Duplicate) การลบ (Delete)  ซึงจะทําให้ได้คําตอบในรูปทัวไป (General Solution) ทีเป็นคําตอบ

ของพารามิเตอร์ตามทีต้องการ 

Knox (1989) ได้ศึกษาปัญหาการหาเส้นทางเดินของพนักงานขาย (Traveling Salesman 

Problem) และเสนอให้ใช้วิธีการค้นหาแบบต้องห้ามในการค้นหาคําตอบโดยปัญหาดังกล่าวเป็น

ปัญหาพืนฐานทีเกิดขึนในการขนส่งแต่ไม่สามารถแก้ไขได้  Karl Menger (อ้างอิงใน Knox, 1989) 

ศึกษารูปแบบทัวไปของปัญหาและใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เป็นครังแรกในทศวรรษ 1930 พบว่า

ปัญหานีเป็นปัญหาในด้านการจัดกลุ่ม (Combinatorial) ซึงไม่สามารถหาคําตอบทีใกล้เคียงกับค่า

อุตตมะในวิธีการคํานวณปกติ จึงมีการนําปัญหานีมาใช้การค้นหาคําตอบแบบมีเหตุผล 

(Metaheuristic) การค้นหาคําตอบจะพิจารณาจากเงือนไขทีกําหนดไว้เบืองต้น และใช้

หน่วยความจําในการค้นหาคําตอบถัดไปจากเซตคําตอบปัจจุบัน นอกจากนีพบว่าวิธีการค้นหาแบบ

ต้องห้ามยังมีความเหมาะสมกับปัญหาด้านการจัดกลุ่ม เนืองจากปัญหาในลักษณะดังกล่าวมีจํานวน

ตัวแปรทีนํามาพิจารณามากส่งผลให้มีมิติขนาดใหญ่ ทําให้มีความซับซ้อนในการพิจารณาค้นหา

คําตอบโดยวิธีการแบบปกติ ดังนันวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามจึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้เป็น

อย่างดีกับปัญหาการหาเส้นทางเดิน โดยใช้ระยะเวลาในการคํานวณน้อยกว่าวิธี Simulated 

Annealing 

  จิรายุส พู่มนตรี (2533) ทําการศึกษาเปรียบเทียบตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการ

ถดถอยเชิงเส้นพหุทีใช้วิธีแบบริดจ์ โดยกําหนดค่า kตามวิธีโฮเอิร์ล เคนนาร์ด และ บาลด์วิน

(Hoerl, Kennard and Baldwin, 1975)วิธีโฮเอิร์ล เคนนาร์ด(Hoerland Kennard, 1970a) วิธีซีซานลี 

(Tze San Lee, 1986)และวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใช้วิธีค้นหาแบบทวิ (Binary Search) 

เกณฑ์ทีใช้ในการเปรียบเทียบคือ อัตราส่วนของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกําลังสอง ภายใต้ฐานคติ

ว่าการแจกแจงของค่าความคลาดเคลือนมีการแจกแจงปกติกําหนดค่าเฉลียเท่ากับ 1 ส่วนเบียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.05, 0.10 และ 0.15 และค่าสัมประสิทธิการถดถอยพหุจากเวกเตอร์เฉพาะ

(Eigenvector)ซึงสอดคล้องกับเวกเตอร์เฉพาะทีตําทีสุดและทีมากทีสุด การแจกแจงปกติปลอมปนที

กําหนดสเกลแฟกเตอร์เท่ากับ 3 และ 10 เปอร์เซนต์การปลอมปนเท่ากับ 5 และ 10 และค่า

สัมประสิทธิการถดถอยพหุจากเวกเตอร์เฉพาะซึงสอดคล้องกับเวกเตอร์เฉพาะทีตําทีสุด การแจก

แจงลอกนอร์มอลได้กําหนดค่าเฉลียเท่ากับ 1 และค่าความเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22, 0.59และ

1.00 ในการศึกษาได้กําหนดจํานวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 3 กําหนดระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรอิสระเป็น (0.70, 0.30), (0.90, 0.90) และ (0.99, 0.99) ในการศึกษาได้ใช้การจําลองตัวแบบโดย

ใช้เทคนิคมอนติคาร์โลและกระทําซํา 200 ครังในแต่ละกรณี ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี 1) กรณี

ความคลาดเคลือนมีการแจกแจงปกติและปกติปลอมปนวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบ
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โดยการค้นหาแบบทวิ (Binary Search)ให้ผลดีกว่าในทุกกรณี ซึงผลทีได้ใกล้เคียงกับผลทีได้จากวิธี

วิธีโฮเอิร์ล เคนนาร์ด และ บาลด์วิน,วิธีโฮเอิร์ล เคนนาร์ดโดยทีค่าเฉลียความคลาดเคลือนกําลังสอง

แปรผันตามระดับความสัมพันธ์ ความแปรปรวน และจํานวนตัวแปรอิสระ แต่แปรผกผันกับขนาด

ตัวอย่าง 2)กรณีทีความคลาดเคลือนมีการแจกแจงลอกนอร์มอล พบว่าวิธีการประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบโดยการค้นหาแบบทวิ (Binary Search) ให้ผลดีกว่าในทุกกรณี ซึงผลที

ได้ใกล้เคียงกับผลทีได้จากวิธีซีซานลี เมือความแปรปรวนสูง ขนาดตัวอย่างน้อย จํานวนตัวแปร

อิสระมาก และระดับความสัมพันธ์สูง โดยทีค่าเฉลียความคลาดเคลือนกําลังสองจะแปรผันตาม

ระดับความสัมพันธ์ ความแปรปรวน และจํานวนตัวแปรอิสระแต่แปรผกผันกับขนาดตัวอย่าง 

  นุสรา สถิตโพธิศรี (2535) ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบตัวประมาณค่าสัมประสิทธิการ

ถดถอยพหุ ในกรณีทีเกิดพหุสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยใช้การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วย

วิธีกําลังสองน้อยทีสุด (OLS) และการประมาณค่าการถดถอยแบบริดจ์ เมือค่าพารามิเตอร์แบบริดจ์

คํานวณจากวิธี วิธีโฮเอิร์ล, เคนนาร์ด และ บาลด์วิน (Hoerl, Kennard and Baldwin) และวิธีลอว์เลส

และแวง (Lawless and Wang)และตัวประมาณการถดถอยแบบลาเท้นรูทธ์(LR) เมือความคลาด

เคลือนมีการแจกแจงปกติ ปกติปลอมปน และลอกนอร์มอล โดยทีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 10, 30 และ 

50 และศึกษาเมือจํานวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 3 และ 5 ตามลําดับ กําหนดระดับการเกิดพหุสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระเป็น 9 ช่วง ข้อมูลทีใช้ในการวิจัยครังนีมาจากการจําลองโดยใช้หลักการของ 

Mutinormalทําซํา 1,000 ครัง ในแต่ละสถานการณ์ เกณฑ์ทีใช้ในการเปรียบเทียบ คือ ค่าเฉลีย

ความคลาดเคลือนกําลังสอง (AMSE)ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี  เมือความคลาดเคลือนของข้อมูลมี

การแจกแจงปกติโดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0 และค่าความแปรปรวนเท่ากับ 1พบว่าตัวประมาณ LR ให้

ค่า AMSE ตําทีสุด ทังในกรณีทีจํานวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 3 และ 5 ยกเว้นเมือตัวอย่างมีขนาดเล็ก 

และระดับการเกิดพหุสัมพันธ์สูงขึนตัวประมาณ HKB เป็นตัวประมาณทีดีทีสุด เมือความคลาด

เคลือนมีการแจกแจงปกติปลอมปน พบว่า โดยส่วนใหญ่ ตัวประมาณ LR เป็นตัวประมาณทีดีทีสุด 

ยกเว้นเมือ ตัวอย่างมีขนาดเล็กและปานกลาง และระดับความสัมพันธ์สูงขึน ตัวประมาณ HKB จะ

ให้ค่า AMSE ตําทีสุด นอกจากนี ในกรณีทีค่าสเกลแฟคเตอร์และเปอร์เซนต์ของการปลอมปนมีค่า

สูงขึน ตัวประมาณ HKB จะให้ค่า AMSE ตําทีสุดในทุกกรณีของระดับความสัมพันธ์ทีทําการศึกษา 

สําหรับในกรณีทีความคลาดเคลือนมีการแจกแจงลอกนอร์มอลทีมีค่าเฉลียเท่ากับ0 และความ

แปรปรวนเท่ากับ 1สรุปได้ว่า ตัวประมาณ LR เป็นตัวประมาณทีให้ค่า AMSE ตําทีสุดในทุกกรณี 

จากการพิจารณาถึงปัจจัยทีมีผลต่อค่าเฉลียความคลาดเคลือนกําลังสอง พบว่าการเพิมจํานวนตัวแปร

อิสระ การเพิมค่าการเกิดพหุสัมพันธ์ ทําให้ค่า AMSEสูงขึน และการเพิมขนาดตัวอย่างมีผลทําให้ค่า 
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AMSE ลดลง นอกจากนีเมือค่าความคลาดเคลือนมีการแจกแจงปกติ ตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ทัง 4 

วิธี ให้ค่า AMSEตํากว่าในกรณีทีค่าความคลาดเคลือนมีการแจกแจงปกติปลอมปนและลอกนอร์มอล 

  Wasserman and Sudijanto (1994) ได้ทําการศึกษาการคัดเลือกตัวแบบในการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงเส้น โดยวิธี Genetic Algorithm ซึงเป็นวิธีการทีใช้แนวคิดมาจากกระบวนการทาง

พันธุกรรม (Genetic Algorithm) ในการจําลองโครโมโซม และนํามาเปรียบเทียบกับวิธีการถดถอย

แบบขันตอน เกณฑ์ทีใช้ในการพิจารณาเลือกตัวแปรอิสระเข้าในตัวแบบคือ AIC และพิจารณา

เปรียบเทียบทัง 2 วิธี โดยใช้ค่า MSE ข้อมูลทีใช้ในการวิจัยมาจากการจําลองข้อมูล โดยตัวแบบเต็ม

มีตัวแปรอิสระทังหมด 24 ตัวแปร ในวิธี Genetic Algorithm มีการสุ่มตัวแบบขึนมา 100 ตัวแบบ

เพือใช้เป็นประชากรเริมต้น ผลการศึกษาจากทังสองวิธีพบว่าตัวแปรอิสระทีอยู่ในตัวแบบทังหมด 7 

ตัวแปร คือ 2017151484 ,,,,, XXXXXX และ 22X แต่ตัวแบบทีได้จากวิธี Genetic Algorithm จะ

ให้ค่า MSE เป็น 1,417.49 ในขณะทีวิธีเพิมตัวแปรอิสระแบบขันตอน จะให้ค่า MSE เป็น 1,548.52 

ดังนันทําให้สามารถสรุปได้ว่าในกรณีทีมีจํานวนตัวแปรอิสระมาก วิธี Genetic Algorithm จะมี

ความแม่นยําสูงกว่าวิธีการถดถอยแบบขันตอน 

  ธันยากร ต้นชลขันธ์ (2538) ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบการประมาณค่าสัมประสิทธิการ

ถดถอยพหุเมือเกิดพหุสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยการเปรียบเทียบวิธีกําลังสองน้อยทีสุด 

(OLS) วิธีการถดถอยแบบริดจ์ (RR) และวิธีทีใช้หลักการของริดจ์และสไตน์ (RS)เกณฑ์การ

เปรียบเทียบ คือ เปอร์เซนต์อัตราส่วนของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกําลังสอง สําหรับการแจกแจง

ของค่าความคลาดเคลือนทีศึกษามีดังนี การแจกแจงปกติทีมีค่าเฉลียเท่ากับ 1และค่าความเบียงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.5, 0.10 และ 0.15 การแจกแจงปกติปลอมปนทีมีสเกลแฟคเตอร์เท่ากับ3 และ10 

เปอร์เซ็นต์การปลอมปนเท่ากับ5 และ 10 และการแจกแจงลอกนอร์มอลซึงมีค่าเฉลียเท่ากับ 1ความ

แปรปรวนเท่ากับ 0.05, 0.30 และ 0.70 กล่าวคือค่าสัมประสิทธิการแปรผัน (C.V.) เท่ากับ 22%, 

59% และ 100% ตามลําดับค่าสัมประสิทธิการถดถอยพหุทีใช้เป็นค่าเริมต้นได้จากเวกเตอร์เฉพาะ

ซึงสอดคล้องกับค่าเฉพาะทีมีค่าตําทีสุด ในกรณีทีจํานวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 3 กําหนดระดับ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเป็น 3 ระดับคือระดับตําเท่ากับ0.10 และ 0.30 ระดับปานกลาง

เท่ากับ0.50 และ 0.70 และระดับสูงเท่ากับ0.90 และ 0.99 ส่วนกรณีทีจํานวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 5 

ได้กําหนดระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเป็น 3 ระดับคือ ระดับตําเท่ากับ 0.10 และ 0.01, 

0.30 และ 0.30ระดับปานกลางเท่ากับ0.05 และ 0.05,0.70 และ0.70และระดับสูงเท่ากับ0.90 และ 

0.90, 0.99 และ 0.99ขนาดตัวอย่างทีศึกษา = 30,50และ 100 ในการวิจัยได้จําลองข้อมูลทีใช้ในตัว

แบบด้วยเครืองคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคมอนติคาร์โลและกระทําซํา 500 ครัง ในแต่ละกรณี 

สรุปผลการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์อัตราส่วนของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกําลังสองได้ดังนี 1.
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กรณีทีความคลาดเคลือนมีการแจกแจงปกติและปกติปลอมปน พบว่าสําหรับทุกการแจกแจงส่วน

ใหญ่วิธีการถดถอยแบบริดจ์จะให้ผลดีทีสุด ส่วนวิธีหลักการของริดจ์และสไตน์จะให้ผลดีทีสุดใน

กรณีทีความคลาดเคลือนมีการแจกแจงปกติเมือจํานวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 3 โดยทีระดับพหุ

สัมพันธ์มีค่าอยู่ในระดับตํามีค่าเท่ากับ0.10 และ 0.30และระดับปานกลางมีค่าเท่ากับ0.05และให้ผล

ดีทีสุดสําหรับจํานวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 5 เมือระดับพหุสัมพันธ์มีค่าอยู่ในระดับตําคือ 0.10 และ 

0.30และระดับปานกลางคือ 0.5ซึงในกรณีนี σ เท่ากับ 0.05 ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 100สเกลแฟค

เตอร์เท่ากับ 3 และเปอร์เซ็นต์การปลอมปนเท่ากับ 5 และ 10 ค่าเฉลียความคลาดเคลือนกําลังสอง

แปรผันตามปัจจัยต่อไปนีจากมากไปหาน้อย จํานวนตัวแปรอิสระ สเกลแฟคเตอร์เปอร์เซนต์การ

ปลอมปน ระดับความสัมพันธ์ และความแปรปรวน แต่แปรผกผันกับขนาดตัวอย่าง 2.กรณีทีความ

คลาดเคลือนมีการแจกแจงลอกนอร์มอลพบว่าวิธีการถดถอยแบบริดจ์ให้ผลดีทีสุดทุกกรณีเมือ C.V. 

= 22%, 59% และ 100% เพราะว่าวิธี RRจะให้ผลดีเมือ C.V. มีค่าเพิมขึน ค่าเฉลียความคลาดเคลือน

กําลังสองแปรผันตามปัจจัยต่อไปนีจากมากไปหาน้อย จํานวนตัวแปรอิสระ ระดับความสัมพันธ์ 

และความแปรปรวน แต่แปรผกผันกับขนาดตัวอย่าง 

Siary and Berthiau (1997) ได้ทําการศึกษาวิธีการในการหาค่าใกล้เคียงกับค่าอุตตมะของ

ฟังก์ชันทีมีตัวแปรเป็นแบบต่อเนือง โดยใช้การค้นหาคําตอบแบบต้องห้ามและศึกษาอิทธิพลของ

พารามิเตอร์หลักในการลู่เข้าไปยังค่าทีเหมาะสม ซึงวัดประสิทธิภาพของการค้นหาโดยใช้ทดสอบ

กับฟังก์ชันทีนิยมใช้ในการหาค่าน้อยทีสุด ประกอบด้วย ฟังก์ชันโกลสไตน์ไพรซ์(GoldsteinPrice) ที

ประกอบด้วยตัวแปรอิสระจํานวน 2 ตัว ฟังก์ชันฮาร์ทแมน (Hartmann) ทีประกอบด้วยตัวแปร

อิสระจํานวน 3 ตัวแปร และฟังก์ชันโรเซนบร็อก (Rosenbrock)ทีประกอบด้วยตัวแปรอิสระจํานวน 

n ตัวแปร ในงานวิจัยนีกําหนดให้ n= 2, 5 และ 10  โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที 1 

เปรียบเทียบผลลัพธ์ในการค้นหาคําตอบแบบต้องห้ามกับผลลัพธ์ทีได้จากการค้นหาคําตอบโดยใช้

วิธี Simulated Annealing (SA) ส่วนที 2 ทําการวิเคราะห์ความไวของการค้นหาคําตอบแบบ

ต้องห้ามโดยพิจารณาจากพารามิเตอร์หลักผลการศึกษาพบว่า ในส่วนที 1 จากการทําซําจํานวน 100 

ครัง อัตราของการประสบความสําเร็จในการหาค่าน้อยทีสุดจะสูงและผลลัพธ์ทีได้ลู่เข้าไปยัง

ฟังก์ชันเป้าหมาย ในกรณีทีฟังก์ชันมีจํานวนตัวแปรอิสระ 2 หรือ 3 ตัวแปร นอกจากนีจํานวนครังที

ใช้ในการคํานวณฟังก์ชันกรณีการค้นหาคําตอบแบบ SA สูงกว่าการค้นหาคําตอบแบบต้องห้าม

ประมาณ 30 เท่า แต่เมือมีจํานวนตัวแปรเพิมมากขึน กรณีจํานวน 10 ตัวแปรพบว่าจํานวนครังทีใช้

ในการคํานวณฟังก์ชันโดยค้นหาคําตอบแบบต้องห้ามจะสูงกว่าแบบ SA ประมาณ 20 เท่า ผล

การศึกษาในส่วนที 2 จากการทําการทดสอบโดยเปลียนค่ารัศมี (Radius :ε) ให้มีค่าระหว่าง 0.001 

กับ 0.2 พบว่าค่าทีเหมาะสมของพารามิเตอร์ขึนอยู่กับแต่ละฟังก์ชัน แต่ความถูกต้องของผลลัพธ์
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และความเร็วในการลู่เข้ามีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับค่ารัศมี ตัวอย่างเช่น ในกรณี 

0.05ε>  จะใช้เวลาในการประมวลผล น้อยกว่าในกรณี 0.005ε< ซึงค่าทีเหมาะสมทีสุดของ

รัศมี คือ มีค่าประมาณ 0.01 

Drezner and George (1999) ได้เสนอวิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงเส้นพหุโดยวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามเปรียบเทียบกับวิธีการถดถอยแบบขันตอนและ

วิธีการปรับปรุงค่า 2Rสูงสุด (Maximum R2 Improvement)เกณฑ์ทีใช้ในการตัดสินใจ คือ 

อัตราส่วนระหว่างนัยสําคัญของแต่ละวิธีการกับนัยสําคัญของวิธีการถดถอยทีเป็นไปได้ทังหมด 

โดยถือว่าค่าอัตราส่วนทีมีผลลัพธ์เป็น 1 เป็นอัตราส่วนทีเหมาะสมในการคัดเลือกตัวแปรอิสระ 

และใช้ค่าสัมประสิทธิตัวกําหนด (R2) เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแปรอิสระ ทําการศึกษาทีขนาด

ตัวอย่างเท่ากับ 50 และ 150 จํานวนตัวแปรอิสระแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ขนาดกลางมีจํานวนตัวแปร

อิสระ17 ถึง 26ตัวแปรและขนาดใหญ่มีจํานวนตัวแปรอิสระ30 กับ 80 ตัวแปรตามลําดับ ผล

การศึกษาพบว่ากรณีกลุ่มตัวแปรอิสระขนาดกลางวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามจะให้ค่าอัตราส่วนเป็น 

1 ทุกกรณี วิธีการถดถอยแบบขันตอนและวิธีการปรับปรุงค่า 2Rสูงสุด ให้ผลทีเหมือนกัน คือ ค่า

อัตราส่วนเป็น 1 เพียง 3 กรณี ในกรณีจํานวนตัวแปรอิสระมีจํานวนมาก วิธีการค้นหาแบบต้องห้าม

จะให้ผลดีทีสุด คือ ค่าอัตราส่วนเป็น 1 ทุกกรณี แต่วิธีการถดถอยแบบขันตอนจะให้ค่าอัตราส่วน

เป็น 1 เพียง 2 กรณี และวิธีการปรับปรุงค่า 2Rสูงสุด ให้ค่าอัตราส่วนเป็น 1 เพียง 5 กรณีเท่านัน ผล

การศึกษาสรุปได้ว่าวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามมีประสิทธิภาพในการคัดเลือกตัวแปรอิสระได้ดีทีสุด 

Pasha(2002) ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงเส้นพหุ โดยศึกษาวิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบโดยวิธีการเลือกแบบไป

ข้างหน้า (Forward Selection) วิธีตัดออกแบบถอยหลัง (Backward Elimination) และวิธีการถดถอย

แบบขันตอน (Stepwise Regression) ศึกษาจากข้อมูลจริงทีมีจํานวนตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร และ

ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 28 ผลการศึกษาพบว่าวิธีการคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธีเลือกแบบไปข้างหน้าและ

วิธีตัดออกแบบถอยหลัง ให้ผลลัพธ์ในการคัดเลือกตัวแปรอิสระเหมือนกัน คือได้ตัวแปรอิสระ 2X,

4Xและ 5Xในขณะทีวิธีการถดถอยแบบขันตอนคัดเลือกตัวแปรอิสระได้เพียง 2Xและ 4X ซึง

ผลการทดสอบโดยใช้สถิติ t พบว่า 5Xไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าวิธีการถดถอยแบบ

ขันตอนคัดเลือกตัวแปรอิสระได้เหมาะสมกว่าอีก 2 วิธี สําหรับข้อมูลชุดดังกล่าว 

  เบ็ญจวรรณ ชัยกิจ (2545) ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบตัวประมาณริดจ์สําหรับการถดถอย

แบบริดจ์ ซึงใช้วิธีการหาค่าพารามิเตอร์ริดจ์3 วิธี คือ วิธีโฮเอิร์ล เคนนาร์ด(Hoerl Kennard;HK) วิธี

ค้นหาข้อมูลแบบลําดับ (SEQ) และวิธีเบส์โดยกระทําภายใต้เงือนไขของการแจกแจงของความ

คลาดเคลือนเป็นแบบปกติ ระดับส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลือนเท่ากับ 0.05, 0.5, 1 
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และ 3 ขนาดตัวอย่าง 10, 30, 50 และ 100และระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระเท่ากับ 0.1, 0.3, 

0.5, 0.7, 0.9 และ 0.99โดยพิจารณา 2 กรณี กล่าวคือ กรณีแรกตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน 1 

กลุ่ม (จํานวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 3 และ 5 ตัวแปร) และกรณีทีสองตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน 

2 กลุ่ม ตัวแปรอิสระในกลุ่มที 1 (จํานวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 2 หรือ 3 ตัวแปร) และกลุ่มที 2 

(จํานวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 2 ตัวแปร) ข้อมูลทีใช้ในการวิจัยได้จากการจําลองโดยเทคนิคมอนติ

คาร์โล ทําซํา 1,000 ครังในแต่ละสถานการณ์ทีกําหนด เพือเปรียบเทียบค่าเฉลียของความ

คลาดเคลือนยกกําลังสอง (AMSE) ของตัวประมาณริดจ์แบบต่าง ๆ ข้างต้น ซึงผลการวิจัยสรุปได้

ดังนี 1) กรณีที 1 ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน 1 กลุ่ม เมือจํานวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 3

โดยทัวไปวิธีเบส์ให้ค่า AMSE น้อยทีสุดทุกระดับความสัมพันธ์และทุกขนาดตัวอย่าง โดยทีส่วน

เบียงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลือนมีค่าเท่ากับ 0.05 0.5 และ 1 ส่วนวิธี SEQ ให้ค่า AMSE 

น้อยทีสุดโดยทัวไปเมือระดับความสัมพันธ์มีค่าสูงมาก ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความ

คลาดเคลือนมีค่าเท่ากับ 3 และจํานวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 5โดยทัวไปวิธีเบส์ให้ค่า AMSE น้อย

ทีสุดทุกระดับความสัมพันธ์และทุกขนาดตัวอย่าง โดยทีส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความ

คลาดเคลือนมีค่าเท่ากับ 0.05 และ 0.5 และถ้าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลือนมีค่า

เท่ากับ 1 วิธีเบส์ให้ค่า AMSE น้อยทีสุดเมือขนาดตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 30, 50 และ100 ส่วนวิธี SEQ 

ให้ค่า AMSE น้อยทีสุดโดยทัวไปเมือระดับความสัมพันธ์มีค่าสูงมากและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

ของความคลาดเคลือนมีค่าเท่ากับ 3 2) กรณีที 2 ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน 2 กลุ่มโดยทัวไป

วิธีเบส์ให้ค่า AMSE น้อยทีสุด เมือระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระในแต่ละกลุ่มมีค่าตํา และ

ปานกลาง และทุกขนาดตัวอย่าง โดยทีส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลือนมีค่าเท่ากับ 

0.05 แต่ถ้าระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระในกลุ่มที 1 หรือกลุ่มที 2 มีค่าสูง และส่วนเบียงเบน

มาตรฐานของความคลาดเคลือนมีค่าเท่ากับ 0.5 และ 1 วิธีเบส์ให้ค่า AMSE น้อยทีสุดเมือขนาด

ตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 30, 50 และ 100 ส่วนวิธี SEQ ให้ค่า AMSE น้อยทีสุด โดยทัวไปเมือระดับ

ความสัมพันธ์มีค่าสูงมาก และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลือนมีค่าเท่ากับ 3 ค่า 

AMSE จะแปรผันตามจํานวนตัวแปรอิสระทีมีความสัมพันธ์กัน ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร

อิสระ และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลือน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย แต่ค่า 

AMSE จะแปรผกผันกับจํานวนตัวแปรอิสระและขนาดตัวอย่าง โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย 

บุญจิรา มากอ้น (2545) ได้ทําการศึกษาโดยเปรียบเทียบเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบในการ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบไม่ติดกลุ่ม เกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบสําหรับการวิจัยในครังนี คือ 

เกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบโดยเกณฑ์สารสนเทศอาไคเคะ(AIC) และเกณฑ์สารสนเทศของเบส์

(BIC) การคัดเลือกตัวแบบของทังสองเกณฑ์จะเลือกตัวแบบทีให้ค่าของทังสองเกณฑ์ตําทีสุด ข้อมูล
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ทีใช้ในการวิจัยครังนีมาจากการจําลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โลโดยโปรแกรม SPLUS 2000 ใช้ตัว

แปรอิสระเริมต้นเป็น 2 3 และ 4 ตัวแปร ค่าความคลาดเคลือนมีการแจกแจงแบบปกติทีมีค่าเฉลีย

เป็น 0 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเป็น 1, 5, 10 และ 15 ขนาดตัวอย่างเป็น 25, 50, 75 และ 100 

ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ คือ 0 0.05 และ 0.99 ค่าสัดส่วนของการเลือกผิดกําหนดเป็น 

1% 5% และ 10% ระดับนัยสําคัญทีใช้ คือ 0.01 และ 0.05 เกณฑ์ทีใช้ในการเปรียบเทียบ คือ ค่า

สัดส่วนของการคัดเลือกตัวแบบผิด ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี 1) เมือจํานวนตัวแปรอิสระเริมต้นเป็น2ตัว

แปรเกณฑ์ AIC และ BIC มีค่าสัดส่วนของการคัดเลือกตัวแบบผิดเป็น 0 ทุกระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร

อิสระขนาดตัวอย่างและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน2)เมือจํานวนตัวแปรอิสระเริมต้นเป็น 3 และ 4 ตัว

แปร เกณฑ์ AIC มีค่าสัดส่วนของการเลือกผิดตํากว่าเกณฑ์ BIC สําหรับทุกสถานการณ์ โดยสรุป

เกณฑ์ AIC และ BIC จะมีค่าสัดส่วนของการเลือกผิดสูงขึน เมือจํานวนตัวแปรอิสระมีจํานวนมาก

ขึนและมีค่าลดลงเมือขนาดตัวอย่างมีจํานวนมากขึน 

  วรรัตน์ ราชกิจจา (2547) ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิการ

ถดถอยพหุ เมือเกิดพหุสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยเปรียบเทียบวิธีการถดถอยเอ็มพิริคัลเบส์ริดจ์ 

(EB)วิธีการถดถอยเอ็มพิริคัลเบส์ริดจ์แบบลําดับขัน (HB) และวิธีการถดถอยแบบเอ็มพิริคัลเบส์ริดจ์

แบบแบ่งส่วน (DB) เกณฑ์ทีใช้ในการตัดสินใจ คือ ค่าเฉลียความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลีย 

(Average mean Square Error (AMSE)) และเกณฑ์ทีใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการ

ทัง 3 วิธีจะใช้ค่าอัตราส่วนผลต่างของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลีย (Ratio of Different 

Average Mean Square Error (RDAMSE)) ซึงได้ศึกษาในกรณีทีจํานวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 7 และ 

9 จํานวนค่าลักษณะเฉพาะทีเหลืออยู่เท่ากับ 3 และ 5 ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 30, 50, 70และ 100 

ความคลาดเคลือนมีการแจกแจงปกติด้วยค่าเฉลียเท่ากับ 0 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1,5 และ

10 ตามลําดับ ระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมี 3 ระดับ คือ ระดับตํา (ρ=0.10, 0.30) 

ระดับปานกลาง (ρ=0.50, 0.70) และระดับสูง (ρ=0.80, 0.90) ในการวิจัยครังนีได้ทําการจําลองด้วยเทคนิค

มอนติคาร์โลซึงกระทําซํา 1,000 ครังในแต่ละสถานการณ์ ผลของการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี กรณี

ที 1จํานวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 7 ในทุกรณี วิธี DB ให้ค่า AMSE น้อยทีสุด รองลงมาคือวิธี HB 

และ วิธี EB ตามลําดับ โดยทีค่า AMSE มีแนวโน้มลดลงเมือขนาดตัวอย่างเพิมขึน และมีแนวโน้ม

เพิมขึนเมือระดับความสัมพันธ์ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและจํานวนค่าลักษณะเฉพาะทีเหลืออยู่

เพิมขึน ส่วนค่า RDAMSE มีแนวโน้มลดลงเมือขนาดตัวอย่างเพิมขึนและมีแนวโน้มเพิมขึน เมือ

ระดับความสัมพันธ์ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และจํานวนค่าลักษณะเฉพาะทีเหลืออยู่เพิมขึน กรณีที 

2จํานวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 9 ให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันกับในกรณีที 1 ค่า AMSE แปรผันตามปัจจัย
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ต่อไปนีจากมากไปน้อยคือ ระดับความสัมพันธ์ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานจํานวนตัวแปรอิสระ และ

จํานวนค่าลักษณะเฉพาะทีเหลืออยู่ แต่แปรผกผันกับขนาดตัวอย่าง 

  Eksioglu, Demirer and Capar (2005) ได้ศึกษาการคัดเลือกตัวแบบทีเหมาะสมในการ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุโดยใช้วิธีการหาค่าใกล้เคียงกับค่าอุตตมะ (Optimal) โดยใช้วิธีการ

โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Programming) วิธีการลากรานจ์(Lagrangian Relaxation) 

และวิธีการ GRASP(Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) ซึงสองวิธีหลังเป็นวิธีการ

แบบฮิวริสติกส์(Heuristic) โดยนําผลลัพธ์ทีได้จากการคัดเลือกจากทังสามวิธีการมาเปรียบเทียบกับ

วิธีการถดถอยแบบขันตอนวิธีตัดออกแบบถอยหลัง และวิธีเลือกแบบไปข้างหน้า ซึงเป็นวิธีการทีมี

ในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยเกณฑ์ทีนํามาใช้ในการเปรียบเทียบคือ ค่าสัมประสิทธิ

ตัวกําหนดแบบปรับ (2
aR) ข้อมูลทีใช้ในการวิจัยนีนํามาจากหนังสือ Introduction to Linear 

Regression Analysis ของ Montgomery and Peck (1992) จํานวน 12 ชุดข้อมูล ชุดข้อมูลนีประกอบ

ไปด้วยตัวแปรอิสระทังหมด 7 ตัวแปร ผลการศึกษาพบว่าวิธี GRASP วิธีลากรานจ์

(Lagrangian)และวิธีตัดออกแบบถอยหลังคัดเลือกตัวแบบได้ดีใน 5 ชุดข้อมูล ในขณะทีวิธีเลือก

แบบไปข้างหน้าและวิธีการถดถอยแบบขันตอนคัดเลือกตัวแบบได้ดีเพียงชุดข้อมูลเดียว สําหรับ

วิธีการหาค่าใกล้เคียงกับค่าอุตตมะคัดเลือกตัวแบบได้ดีใน 6 ชุดข้อมูล นอกจากนียังพบว่าวิธีการหา

ค่าใกล้เคียงกับค่าอุตตมะใช้เวลาในการประมวลผลมากทีสุดเมือเปรียบเทียบกับวิธีอืนๆ แต่ผลลัพธ์

เป็นชุดของตัวแบบทีให้เป็นทางเลือกในการนําไปพิจารณาใช้ในสถานการณ์จริง ในขณะทีวิธีการที

มีในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติจะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวแบบทีดีทีสุดเพียงตัวแบบเดียว 

 บุษยา ปภาพจน์ (2548) ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกตัวแบบทีเหมาะสม

ทีสุดในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุโดยเปรียบเทียบการคัดเลือกตัวแบบ 4 วิธี คือ วิธีการ

ค้นหาแบบต้องห้าม (Tabu Search) วิธีการถดถอยแบบขันตอน (SR) วิธีเลือกตัวแปรอิสระแบบไป

ข้างหน้า (FS) วิธีการปรับปรุงค่า2Rสูงสุด(MAXR)โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที 1 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกตัวแบบเทียบกับวิธีตัวแบบการถดถอยทีเป็นไปได้

ทังหมดโดยใช้อัตราส่วนค่านัยสําคัญเฉลียของตัวแบบทีคัดเลือกได้ทัง 4 วิธีกับวิธีการถดถอยที

เป็นไปได้ทังหมด และส่วนที 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ์จากค่าเฉลียของค่าความ

คลาดเคลือนกําลังสองเฉลีย (AMSE) โดยในการศึกษากําหนดให้ค่าความคลาดเคลือนเป็นการแจก

แจงปกติทีมีค่าเฉลียเท่ากับ 0 ความแปรปรวนเท่ากับ 25 ข้อมูลทีใช้ทุกตัวแปรเป็นอิสระต่อกัน 

ดังนันข้อมูลทีใช้จึงไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุแต่อย่างใด ขนาดของตัวอย่างทีศึกษามี 3 

ระดับ คือ กลุ่มทีมีตัวอย่างขนาดเล็ก (n=20,30) กลุ่มทีมีตัวอย่างขนาดกลาง (n=50,100) และกลุ่มทีมี

ตัวอย่างขนาดใหญ่ (n=150,200) จํานวนตัวแปรอิสระทีใช้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวแปรอิสระ



 30 

ขนาดเล็กเท่ากับ 5, 7 และ 9  กลุ่มตัวแปรอิสระขนาดกลางเท่ากับ 11, 15, 17 และ 20 ข้อมูลทีใช้ใน

การวิจัยได้มาจากการจําลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล และทําการทดลองซํา 500 ครัง ภายใต้

สถานการณ์ทีกําหนด พบว่ามีผลสรุปดังนี ผลการศึกษาในส่วนที 1 พบว่าเมือกลุ่มตัวอย่างและ

จํานวนตัวแปรอิสระมีขนาดเล็ก วิธี SR และวิธี FS มีประสิทธิภาพในการคัดเลือกตัวแบบได้ดีทีสุด 

สําหรับกลุ่มตัวอย่างและจํานวนตัวแปรอิสระขนาดกลาง วิธีการค้นหาแบบต้องห้ามมีประสิทธิภาพ

ในการคัดเลือกตัวแบบได้ดีทีสุด และเมือตัวอย่างมีขนาดใหญ่วิธีการค้นหาแบบต้องห้ามมี

ประสิทธิภาพในการคัดเลือกตัวแบบได้ดีทีสุดทุกกลุ่มตัวแปรอิสระ ส่วนผลการศึกษาในส่วนที 2 

จากค่า AMSE พบว่าเมือกลุ่มตัวอย่างและจํานวนตัวแปรอิสระมีขนาดเล็ก วิธี MAXR และวิธีการ

ค้นหาแบบต้องห้ามมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ทีดีทีสุดในทุกกลุ่มตัวแปรอิสระ สําหรับวิธี 

MAXR ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ให้อัตราส่วนค่านัยสําคัญเฉลียและค่า AMSE ตําทีสุด เท่ากับวิธีการค้นหา

แบบต้องห้ามแต่สามารถให้ค่าทีใกล้เคียงกับค่าตําสุด อีกทังวิธีนีมีอยู่ในโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ จึงเป็นวิธีการทีเหมาะสมทีจะนํามาใช้ในการคัดเลือกตัวแบบในการวิเคราะห์การถดถอยเชิง

เส้นพหุ 

ภัทรสุดา สุดแสน (2548) ได้ทําการศึกษาโดยเปรียบเทียบเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบการ

ถดถอยเชิงเส้นเมือตัวอย่างมีขนาดเล็กโดยจะเปรียบเทียบเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบการถดถอย 4 

เกณฑ์ ได้แก่เกณฑ์สารสนเทศของอาไคเคะทีปรับแก้ (Corrected Akaike's Information Criterion 

(AIC)) เกณฑ์สารสนเทศของชวาร์ซทีปรับแก้ (Corrected Schwarz's Information Criterion (SIC)) 

เกณฑ์สารสนเทศของแฮนแนนและควินน์ทีปรับแก้ (Corrected Hannan and Quinn's Information 

Criterion (HQ)) และเกณฑ์สารสนเทศของคูลส์แบล็คทีปรับแก้ (Corrected Kullback's Information 

Criterion (KIC)) โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจคือค่าเฉลียของค่าคลาดเคลือนกําลังสองเฉลีย (Average 

of Mean Squares Error (AMSE)) และใช้อัตราส่วนผลต่างของค่าเฉลียของค่าคลาดเคลือนกําลังสอง

เฉลีย (Ratio of Different Average Mean Squares Error (RDAMSE)) เพือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ของเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบทัง 4 เกณฑ์การแจกแจงของความคลาดเคลือนสุ่มทีศึกษาคือ การ

แจกแจงแบบปกติทีมีค่าเฉลีย 0 และความแปรปรวนเป็น 1, 2, 4, 8 และ 16 ขนาดตัวอย่างทีใช้คือ 

12, 15, 18, 21, 24, 27 และ 30 และจํานวนตัวแปรอิสระในตัวแบบการถดถอยคือ 3, 5 และ 7ตัวแปร

ข้อมูลทีใช้ในการวิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จําลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โลกระทําซํา 1,000 ครัง

ในแต่ละสถานการณ์ ซึงผลการวิจัยสรุปได้ดังนีปัจจัยทีมีผลต่อค่าเฉลียของค่าคลาดเคลือนกําลัง

สองเฉลีย (AMSE) ของทุกเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบได้แก่ จํานวนตัวแปรอิสระและความ

แปรปรวนของความคลาดเคลือนสุ่ม และขนาดตัวอย่าง โดยที AMSE แปรผันตามจํานวนตัวแปร

อิสระและความแปรปรวนของความคลาดเคลือนสุ่มแต่ AMSE แปรผกผันกับขนาดตัวอย่างปัจจัย
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ดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบกับเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบดังกรณีต่อไปนี 1)กรณีขนาดตัวอย่าง

เท่ากับ 12 ถึง 15 เกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบทีดีทีสุดคือ เกณฑ์ HQ รองลงมาคือ เกณฑ์ AIC SIC 

และ KIC ตามลําดับสําหรับทุกระดับความแปรปรวนของความคลาดเคลือนสุ่มและจํานวนตัวแปร

อิสระ 2)กรณีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 18 เกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบทีดีทีสุดมีสองเกณฑ์คือ เกณฑ์ HQ 

และเกณฑ์ AIC และรองลงมาคือเกณฑ์ KIC และ SIC มีค่า AMSE ตํากว่า SIC เพียงเล็กน้อยสําหรับ

ทุกระดับความแปรปรวนของความคลาดเคลือนสุ่มและจํานวนตัวแปรอิสระ 3)กรณีขนาดตัวอย่าง

เท่ากับ 21 ถึง 30 เกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบทีให้ค่า AMSE น้อยทีสุดคือ เกณฑ์ AIC รองลงมาคือ 

เกณฑ์ HQ  KIC และ SIC ตามลําดับสําหรับทุกระดับความแปรปรวนของความคลาดเคลือนสุ่มและ

จํานวนตัวแปรอิสระเมือพิจารณาค่า RDAMSE พบว่าประสิทธิภาพในการคัดเลือกตัวแบบของ

เกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มอย่างเห็นได้ชัดคือกลุ่มที 1 ได้แก่ เกณฑ์ HQ 

และเกณฑ์ AIC มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันและดีทีสุดสําหรับทุกขนาดตัวอย่างและความ

แปรปรวนของความคลาดเคลือนสุ่มส่วนกลุ่มที 2 ได้แก่ เกณฑ์ KIC และ SIC ซึงมีประสิทธิภาพ

ใกล้เคียงกันแต่แตกต่างและตํากว่ากลุ่มแรกสําหรับทุกขนาดตัวอย่างและความแปรปรวนของความ

คลาดเคลือนสุ่ม 

Cetin and Erar (2006) ได้ทําการศึกษาการคัดเลือกตัวแบบในการวิเคราะห์การถดถอยเชิง

เส้นพหุในกรณีทีข้อมูลมีค่าผิดปกติ (Outlier) โดยเสนอวิธีการคัดเลือกตัวแบบโดยใช้วิธี Robust ซึง

คํานวณมาจากตัวประมาณของ Andrew และตัวประมาณของ Huber กับHampelและเกณฑ์ทีใช้ใน

การพิจารณา คือ Cp AICC และ AICF  โดยสองเกณฑ์หลังสร้างโดยใช้วิธี Robust ข้อมูลทีใช้ในการ

วิจัยมาจากการจําลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล ประกอบด้วยตัวแปรอิสระทังหมด 5 ตัวแปรทีมีการ

แจกแจงเอกรูป (Uniform Distribution) กําหนดค่าความคลาดเคลือนมีค่าเฉลียเป็น 0 ความ

แปรปรวนเป็น 0.1 1 และ 10 มีการทําซําทังหมด 100 ครัง ผลการศึกษาพบว่าในกรณีทีค่าความ

คลาดเคลือนมีความแปรปรวนเป็น 0.1 กับ 1 และมีตัวแปรอิสระไม่เกิน 3 ตัวแปร  เกณฑ์ Cp
สามารถคัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องทังหมด ในกรณีทีค่าความคลาดเคลือนมีความแปรปรวนเป็น 0.1 

และมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร  เกณฑ์ AICC สามารถคัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องทังหมด ในขณะทีมี

ตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร เกณฑ์ AICF สามารถคัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องทังหมดเช่นกัน นอกจากนี

ยังสามารถสรุปได้ว่าเมือค่าความแปรปรวนเพิมขึน ประสิทธิภาพในการคัดเลือกตัวแบบจะลดลง 

วลัยทิพย์ บุญญาติศัย(2549) ทําการศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบ เพือให้ได้ตัวแบบที

เหมาะสมทีสุดภายใต้ข้อมูลชุดเดียวกัน โดยเกณฑ์ทีใช้ในการพิจารณา คือ ร้อยละของความ

ผิดพลาดโดยเฉลียของค่าพยากรณ์กับค่าสังเกต (MAPE) ซึงได้ศึกษาในกรณีทีจํานวนตัวแปรอิสระ

เท่ากับ 3 และ 4 การแจกแจงของความคลาดเคลือนทีศึกษา คือ การแจกแจงปกติทีมีค่าเฉลียเท่ากับ 0 
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ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1, 2, 3 และ 5 ตามลําดับ ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20, 35 และ 50 

ตามลําดับโดยกําหนดระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระเป็น 3 ระดับ คือ ระดับตํา 

)35.005.0( −=ρ ระดับกลาง )65.040.0( −=ρ  และระดับสูง )95.070.0( −=ρ  ในการวิจัย

ครังนีได้จําลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล ทําซํา 500 ครัง ผลสรุปทีได้มีดังนี กรณีที 1 จํานวนตัวแปร

อิสระเท่ากับ 3 เมือขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20 แบ่งออกได้อีกเป็น เมือส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1 

และ 2 และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ในระดับกลาง ตัวแบบทีได้รับการคัดเลือก คือ ตัวแบบลด

รูปทีมีการตัดตัวแปรออกหนึงตัว แต่ถ้าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ในระดับสูง ตัวแบบทีได้รับ

การคัดเลือก คือ ตัวแบบลดรูปทีมีการตัดตัวแปรออกสองตัว เมือส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3 

และ 5 และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ในระดับตําขึนไป ตัวแบบทีได้รับการคัดเลือก คือ ตัวแบบ

ลดรูปทีมีการตัดตัวแปรออกหนึงตัว แต่ถ้าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ในระดับสูง ตัวแบบทีได้รับ

การคัดเลือก คือ ตัวแบบลดรูปทีมีการตัดตัวแปรออกสองตัว เมือขนาดตัวอย่างเท่ากับ 35 แบ่งออก

ได้อีกเป็น เมือส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1 และ 2 และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ใน

ระดับกลางขึนไป ตัวแบบทีได้รับการคัดเลือก คือ ตัวแบบลดรูปทีมีการตัดตัวแปรออกหนึงตัว เมือ

ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3 และ 5 และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ในระดับกลางขึนไป ตัว

แบบทีได้รับการคัดเลือก คือ ตัวแบบลดรูปทีมีการตัดตัวแปรออกหนึงตัว แต่ถ้าตัวแปรอิสระมี

ความสัมพันธ์ในระดับสูง ตัวแบบทีได้รับการคัดเลือก คือ ตัวแบบลดรูปทีมีการตัดตัวแปรออกสอง

ตัว เมือขนาดตัวอย่างเท่ากับ 50 ทุกค่าของส่วนเบียงเบนมาตรฐานและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์

ในระดับสูง ตัวแบบทีได้รับการคัดเลือก คือ ตัวแบบลดรูปทีมีการตัดตัวแปรออกหนึงตัว กรณีที 2 

จํานวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 4 เมือขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20 แบ่งได้เป็น เมือส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 1 และ 2 ให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับกรณีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3 และ 5 ในกรณีที 1 เมือ

ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3 และ 5 ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ในระดับตํา ตัวแบบทีได้รับ

การคัดเลือก คือ ตัวแบบลดรูปทีมีการตัดตัวแปรออกหนึงตัว แต่ถ้าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ใน

ระดับสูง ตัวแบบทีได้รับการคัดเลือก คือ ตัวแบบลดรูปทีมีการตัดตัวแปรอิสระออกสามตัว เมือ

ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 35 ให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันกับกรณีที 1 เมือขนาดตัวอย่างเท่ากับ 50 และส่วน

เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1 และ 2 และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ในระดับสูง ตัวแบบทีได้รับ

การคัดเลือก คือ ตัวแบบลดรูปทีมีการตัดตัวแปรออกหนึงตัว เมือส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3 

และ 5 และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ในระดับกลางขึนไป ตัวแบบทีได้รับการคัดเลือก คือ ตัว

แบบลดรูปทีมีการตัดตัวแปรออกหนึงตัว ส่วนกรณีอืนๆ ภายใต้ขอบเขตการวิจัยนี ตัวแบบทีได้รับ

การคัดเลือก คือ ตัวแบบเต็มรูป โดยสรุปได้ว่าค่า MAPE แปรผันตามปัจจัย อันประกอบด้วย ระดับ

ความสัมพันธ์ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และจํานวนตัวแปรอิสระ แต่แปรผกผันกับขนาดตัวอย่าง 
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Kapetanious (2007) ได้ทําการศึกษาการคัดเลือกตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยในกรณีที

เกิดปัญหาทางเศรษฐมิติ (Econometrics) โดยใช้วิธีการ Simulated Annealing (SA) และวิธีการ 

Genetic Algorithm เปรียบเทียบกับวิธีการแบบเบย์ทีใช้เกณฑ์ AIC และ BIC การพิจารณา

เปรียบเทียบระหว่างแต่ละวิธีใช้ค่า Relative Root Mean Square Forecast Error (RMSFE)ข้อมูลทีใช้

ในการวิจัยเป็นข้อมูลจากธนาคารกลางในประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1959 

จนถึงเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1998 ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยตัวแปรอิสระทังหมด 147 ตัวแปร 

เป็นข้อมูลทีผ่านการแปลงให้มีการแจกแจงปกติทีมีค่าเฉลียเป็น 0 และค่าความแปรปรวนเป็น 1 ผล

การศึกษาพบว่าวิธีการ Simulated Annealing และวิธีการ Genetic Algorithm ให้ความแม่นยําในการ

พยากรณ์สูงกว่าวิธีการแบบเบย์ทีใช้เกณฑ์ของ AIC และ BIC โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีทีมีจํานวน

ตัวแปรอิสระมาก 

Pacheco, Casdo and Nunez (2008) ทําการศึกษาการคัดเลือกตัวแบบทีเหมาะสมในการ

วิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติกส์(Logistic Regression)โดยใช้วิธีการค้นหาคําตอบแบบต้องห้าม 

ซึงมีวัตถุประสงค์ในการค้นหาตัวแบบทีมีจํานวนตัวแปรน้อยทีสุดแต่มีประสิทธิภาพในการ

พยากรณ์สูงทีสุด ทําการเปรียบเทียบผลลัพธ์ทีได้จากการค้นหาคําตอบแบบต้องห้ามกับวิธีการ

ถดถอยแบบขันตอนวิธีตัดออกแบบถอยหลังและวิธีเลือกแบบไปข้างหน้า ซึงเป็นวิธีทีสามารถ

เรียกใช้ได้ในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเกณฑ์ทีนํามาใช้ในการพิจารณา คือ ค่าเฉลียของ

อัตราส่วนในการประสบความสําเร็จ (Mean Success Ratio) ข้อมูลทีนํามาใช้ในการทดสอบตัวแบบ

ในการวิจัยมีจํานวน10 ชุดซึงนํามาจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย โดยแบ่งข้อมูล

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกใช้ในการเปรียบเทียบการค้นหาคําตอบแบบต้องห้ามกับวิธีข้างต้นทีมี

ในโปรแกรมสําเร็จรูป ส่วนทีสองใช้ในการสร้างตัวแบบ ผลการศึกษาพบว่าวิธีเลือกแบบไป

ข้างหน้าและวิธีการถดถอยแบบขันตอนดีกว่าวิธีการตัดออกแบบถอยหลัง ส่วนการค้นหาคําตอบ

แบบต้องห้ามผลลัพธ์ทีได้มีความเหมาะสมมากกว่าวิธีทีใช้ในโปรแกรมสําเร็จรูป ยกเว้นในกรณี

ฐานข้อมูลการเลียงเด็ก นอกจากนียังพบว่าในกรณีผลลัพธ์ทีมีค่าใกล้เคียงกันวิธีการค้นหาคําตอบ

แบบต้องห้ามใช้จํานวนตัวแปรอิสระน้อยกว่าวิธีทีใช้ในโปรแกรมสําเร็จรูป 

สุรสิทธิ ฤทธิสมิตชัย (2551) ได้ทําการศึกษาโดยเปรียบเทียบเกณฑ์ทีใช้ในการคัดเลือกตัว

แบบการถดถอยเชิงเส้นโดยทําการเปรียบเทียบภายในระแนงตัวแบบ (Lattice) และเกณฑ์ทีใช้ใน

การคัดเลือกตัวแบบมี 2 เกณฑ์ คือ ค่าผลรวมความคลาดเคลือนกําลังสอง (Residual Sum of Squares : RRS)

และค่าประมาณค่าเฉลียของความผิดพลาดจากการพยากรณ์กําลังสอง (Mean Square Prediction : MSPE)ซึง

ในการศึกษาครังนีมีจํานวนตัวแปรอิสระเป็น 3 และ 4 ตัวแปร ความคลาดเคลือนมีการแจกแจงแบบ

ปกติทีมีค่าเฉลียเท่ากับ 0 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1, 2, 3 และ5 มีขนาดตัวอย่างเป็น 
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20,35 และ 50 ข้อมูลทีใช้ในงานวิจัยนีมาจากการจําลองโดยคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคมอนติคาร์

โล มีการทําซํา 500 ครัง ผลการศึกษาพบว่า ในกรณีทีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทุกคู่มีค่า 

ρ 0.55< เมือใช้เกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบเป็นเกณฑ์ RSS หรือ MSPE การคัดเลือกตัวแบบด้วย

วิธีการเปรียบเทียบจากทุกตัวแบบทีเป็นไปได้ทังหมด (All Possible Models) และการคัดเลือกตัว

แบบด้วยวิธีการเปรียบเทียบภายในระแนงตัวแบบให้ผลการคัดเลือกตัวแบบเหมือนกัน คือ ตัวแบบ

เต็มรูป (Full Model) ส่วนกรณีทีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระบางคู่มีค่า ρ 0.55≥ การ

คัดเลือกตัวแบบด้วยวิธีการเปรียบเทียบภายในระแนงตัวแบบมีโอกาสเลือกตัวแบบลดรูป (Reduced 

Model) มากกว่าการคัดเลือกตัวแบบด้วยวิธีการเปรียบเทียบจากทุกตัวแบบทีเป็นไปได้ทังหมด 

นอกจากนันการใช้เกณฑ์ MSPE มีโอกาสเลือกได้ตัวแบบลดรูปมากกว่าการใช้เกณฑ์ RSS โดยที

เกณฑ์ RSS แปรผันตามขนาดตัวอย่างและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลือน ส่วน

เกณฑ์ MSPE แปรผันตามเฉพาะส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลือนเท่านัน โดยทีระดับ

ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระไม่มีผลต่อค่าของเกณฑ์ทังสอง 

วริดา พลาศรี (2552)ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิความ

ถดถอยเชิงพหุเมือเกิดพหุสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยเปรียบเทียบวิธีความถดถอยแบบริดจ์

และวิธีความถดถอยบูตสแตรปแบบริดจ์ เกณฑ์การเปรียบเทียบทีใช้ สําหรับการประมาณค่าแบบจุด

คือค่าเฉลียความคลาดเคลือนกําลังสอง และสําหรับการประมาณค่าแบบช่วงคือค่าความยาวเฉลีย

ของช่วงความเชือมันซึงแบ่งเป็น 2 ขันตอนย่อย ขันแรกพิจารณาค่าสัมประสิทธิความเชือมันทีได้

จากแต่ละวิธีมีค่าไม่ตํากว่าค่าสัมประสิทธิความเชือมันทีกําหนด ขันต่อไปทําการเปรียบเทียบค่า

ความยาวเฉลียของช่วงความเชือมันโดยศึกษาภายใต้เงือนไขของความคลาดเคลือนมีการแจกแจง

ปกติทีมีค่าเฉลียเท่ากับ 0 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1, 5 และ 10 จํานวนตัวแปรอิสระทีใช้

เท่ากับ 2, 3, 4 และ 5 ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 15, 30, 50 และ 100 โดยแบ่งระดับความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรอิสระเป็นตํา (0.3) ปานกลาง (0.6) และสูง (0.9) วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบริดจ์มี 3 

วิธีคือวิธีคาร์ลาร์ฟและชูเกอร์(Khalaf and Shukur) วิธีโฮเอิร์ล, เคนนาร์ดและบาลด์วินทีปรับแก้

(New HKB) และวิธีลอว์เลสและแวงทีปรับแก้ (New LW)และในการประมาณค่าแบบช่วง

กําหนดค่าแบบช่วงกําหนดค่าสัมประสิทธ์ความเชือมันเท่ากับ 0.90, 0.95 และ 0.99 ตามลําดับ ใน

การวิจัยครังนีมาจากการจําลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โลซึงกระทําซํา 500 ครังในแต่ละสถานการณ์ 

ด้วยโปรแกรม R 2.8.1 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี 1)กรณีการประมาณค่าแบบจุด พบว่า 97% 

ของจํานวนสถานการณ์จําลองทังหมด วิธีความถดถอยบูตสแตรปแบบริดจ์ให้ค่าเฉลียความ

คลาดเคลือนกําลังสองน้อยทีสุด โดยทีค่าเฉลียความคลาดเคลือนกําลังสองมีค่าเพิมขึนเมือระดับ

ความสัมพันธ์ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และจํานวนตัวแปรอิสระเพิมขึนและค่าความคลาดเคลือน
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กําลังสองมีค่าลดลงเมือขนาดตัวอย่างเพิมขึน 2)กรณีการประมาณค่าแบบช่วง พบว่าจากจํานวน

สถานการณ์จําลองทังหมด วิธีความถดถอยแบบริดจ์ให้ค่าสัมประสิทธิความเชือมันไม่ตํากว่าที

กําหนดมากกว่าวิธีความถดถอยบูตสแตรปแบบริดจ์และ 66% ของสถานการณ์จําลองทังหมด วิธี

ความถดถอยบูตสแตรปแบบริดจ์ให้ค่าความยาวเฉลียของช่วงความเชือมันตํากว่าวิธีความถดถอย

แบบริดจ์ 

Ghani and Ahmad (2010)ได้ทําการศึกษาการคัดเลือกตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยเชิง

เส้นพหุ ด้วยวิธีการถดถอยแบบขันตอน ทีใช้วิธีเลือกแบบไปข้างหน้า และวิธีตัดออกแบบถอยหลัง

มาใช้ร่วมกัน เกณฑ์ทีใช้ในการคัดเลือกตัวแบบ คือ ค่าสัมประสิทธิตัวกําหนดแบบปรับ (2
aR) ตัว

แบบทีเหมาะสม คือ ตัวแบบทีให้ค่าสัมประสิทธิตัวกําหนดแบบปรับสูงทีสุด ระดับนัยสําคัญทีใช้

ในการทดสอบ คือ 0.05 ข้อมูลทีใช้ในการวิจัยนีมาจากข้อมูลพืนทีการทําประมงในรัฐตรังกานู 

ประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี ค.ศ. 1968 – 2007 โดยมีตัวแปรอิสระจํานวน 3 ตัวแปร คือ จํานวน

ชาวประมง จํานวนเรือประมง และจํานวนใบอนุญาตในการทําประมง ผลการศึกษาพบว่ามีการนํา

ตัวแปรจํานวนชาวประมงและจํานวนใบอนุญาตในการทําประมงเข้ามาอยู่ในตัวแบบ ผลการศึกษา

สรุปได้ว่าจํานวนชาวประมงและจํานวนใบอนุญาตในการทําประมงเป็นปัจจัยทีส่งผลต่อพืนทีใน

การทําประมง 

กานต์ณัฐ ณ บางช้าง(2554) ได้เสนอวิธีการคัดเลือกตัวแปรในการวิเคราะห์การถดถอยตัว

แบบเชิงเส้นพหุ โดยใช้วิธีการค้นหาแบบต้องห้าม ทีใช้ฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือน

กําลังสองเฉลียและค่าเฉลียความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ เปรียบเทียบกับเทคนิคการคัดเลือกตัวแบบโดย

วิธีการถดถอยแบบขันตอน เกณฑ์ทีใช้ในการเปรียบเทียบคือ ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแบบได้

ถูกต้อง โดยศึกษาทังในกรณีทีไม่มีและมีปัญหาสหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ โดยใช้วิธีการจําลองข้อมูล 

มีผลการศึกษาคือ กรณีทีไม่มีปัญหาสหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ ความสามารถในการคัดเลือกตัวแบบ

ของวิธีการถดถอยแบบขันตอนและการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความ

คลาดเคลือนกําลังสองเฉลียมีร้อยละของความถูกต้องในการคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่ตัวแบบใกล้เคียง

กัน แต่หากใช้วิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีใช้ฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าเฉลียความคลาดเคลือน

สัมบูรณ์ มีร้อยละความถูกต้องของการคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่ตัวแบบตํากว่า กรณีทีใช้ค่าความ

คลาดเคลือนกําลังสองเฉลียเล็กน้อยในกรณีทีมีปัญหาสหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ วิธีการค้นหาแบบ

ต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียและค่าเฉลียความคลาดเคลือน

สัมบูรณ์มีร้อยละของตัวแบบทีคัดเลือกได้ถูกต้องสูงกว่าวิธีการถดถอยแบบขันตอน 

 



บทที 3 
 

การดําเนินงานวิจัย 
 

การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือคัดเลือกตัวแบบในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ เมือตัว

แปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูง 0.95, 0.99, 0.999 และ 0.9999 โดยใช้วิธีการค้นหาแบบต้องห้าม 

(Tabu Search) ทีใช้ฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลีย (MSE) และค่าความ

คลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษ (Penalty Function) เปรียบเทียบกับวิธีการ

ถดถอยแบบขันตอนทีประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อยทีสุดและวิธีการ

ถดถอยแบบริดจ์โดยใช้วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ริดจ์(r) 4 วิธีคือ วิธีโฮเอิร์ล, เคนนาร์ด และ 

บาลด์วิน (Hoerl, Kennard and Baldwin: HKBr ) วิธีลอว์เลสและแวง (Lawless and Wang:LWr ) 

วิธีนอมูระ (Nomura: HMOr )และวิธีคาลาฟและชูเกอร์(Khalaf and Shukur:KSr)ขนาดตัวอย่างทีใช้

ในการศึกษา คือ 20, 60 และ 100 ข้อมูลทีใช้ในการวิจัยได้มาจากการสร้างแบบจําลอง โดยทําซํา 

500 ครัง ในแต่ละขนาดตัวอย่าง โปรแกรมทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ โปรแกรม Matlab 

Version 2011aและการคัดเลือกตัวแบบโดยวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามดัดแปลงมาจาก “Ts Directed 

by Direct Search Method for Nonlinear Global Optimization” (Hedar and Fukushima, 2003: 718) 

 

3.1 ขันตอนการดําเนินงานวิจัย 

 

  งานวิจัยนีศึกษากรณีตัวแปรอิสระมีการแจกแจงเอกรูป (Uniform Distribution) และ

ความคลาดเคลือนมีการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) กําหนดจํานวนตัวแปรอิสระในตัวแบบ

เต็มรูป (Full Model) k=7 ตัวแปรและจํานวนตัวแปรอิสระในตัวแบบจริง (True Model) ทีใช้ใน

การหาค่าตัวแปรตามq=5 ตัวแปร ขนาดตัวอย่างทีใช้คือ 20, 60 และ 100 จํานวนทําซําในแต่ละ

สถานการณ์ m=500โดยมีขันตอนการดําเนินงาน ดังนี
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1) สร้างประชากร N = 200,000จํานวน 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วย 1 2 3, , ,X X X  

4 5 6 7, , ,X X X X(กําหนดค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ1Xและ3Xในประชากร

กลุ่มที 1 เท่ากับ 0.999 และในประชากรกลุ่มที 2 เท่ากับ 0.9999) 

2) สร้างตัวแปรอิสระสองตัวทีมีความสัมพันธ์กันโดยใช้วิธีรากทีสอง (Square Root 

Method) โดยจําลองตัวแปรช่วย 1Uและ2U ทีมีการแจกแจงเอกรูป ทีเป็นอิสระต่อกันโดย 

~(,)iU abและiXเป็นตัวแปรอิสระที
2

2 ( )
( ) , ( ) ,

12 2
i i i

b a a b
VarX EXσ

− +
= = = เมือคํานวณ

ค่าของตัวแปร 1 1 1 1X U σ= + โดย 1และ 1σคือ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของตัวแปร

1Xตามลําดับ คํานวณ 
2

3 3 3 1 13 2( 1 )X U U σ ρ ρ= + + − โดย 3และ3σ คือ ค่าเฉลียและค่า

เบียงเบนมาตรฐานของตัวแปร 3Xตามลําดับ เมือ13ρ เป็นค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ในประชากร

ระหว่างตัวแปรอิสระ 1Xและ 3Xโดยประชากรกลุ่มที 1 กําหนดค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 13ρ

0.999กลุ่มที 2 กําหนดค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 13ρ0.9999 

3) กําหนดให้ตัวแปรอิสระมีการแจกแจงเอกรูป โดย 

1 2 3 4 5~ (20,100), ~ (10,120), ~ (5,90), ~ (30,30), ~ (60,60),X U X U X U X U X U− −

6 7~ (20,40), ~ (50,50)X U X U− −  

4)  สร้างความคลาดเคลือนทีเป็นอิสระต่อกันทีมีการแจกแจงปกติ )30,0(~ε  

5)  กําหนดค่าสัมประสิทธิการถดถอยคือ ]004155102030[' −=β  ตัวแปร 

อิสระทีเกียวข้องกับตัวแปรตาม y คือ 1 2 3 4, , ,X X X X และ 5Xและตัวแปรอิสระทีไม่เกียวข้อง

กับตัวแปรตาม yคือ 6 7,X X 

6)  สร้างตัวแปรตาม yภายใต้ตัวแบบ 

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7X X X X X X Xβ β β β β β β β= + + + + + + + +y ε 

  7)  เมือได้ประชากรตามทีต้องการ ดําเนินการสุ่มตัวอย่างขนาด 20, 60 และ 100 แล้ว

คํานวณค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง 1Xและ 3Xในแต่ละตัวอย่างทีสุ่มได้ 
8)  เนืองจากปัญหาสหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ เป็นปัญหาทีพบบ่อยในตัวอย่าง ดังนันหาก

พบว่าตัวอย่างสุ่มชุดใดมีค่าสัมประสิทธิระหว่าง1Xและ3X ตํากว่ากําหนดจะไม่นํามาพิจารณาและ

จะพิจารณาแบ่งกลุ่มของตัวอย่างทีได้จากการสุ่มตามค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง1Xและ

3X (13r) ดังนี 

954.0945.0 13≤≤r จัดให้อยู่ในกลุ่มค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.95 

994.0985.0 13≤≤r จัดให้อยู่ในกลุ่มค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ0.99 
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9994.09985.0 13≤≤r จัดให้อยู่ในกลุ่มค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ0.999 

99994.099985.0 13≤≤r จัดให้อยู่ในกลุ่มค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ0.9999 

ทําเช่นนีจนครบ mครัง ในแต่ละกลุ่มค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์และขนาดตัวอย่าง

  9)  ทําการคัดเลือกตัวแบบทีเหมาะสมจากวิธีการคัดเลือกตัวแบบ2วิธี คือ วิธีการถดถอย

แบบขันตอน(Stepwise Regression)ทีประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีกําลังสองน้อยทีสุดและวิธีการ

ถดถอยแบบริดจ์โดยกําหนดให้ระดับนัยสําคัญของการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าและนําตัวแปร

อิสระออกจากตัวแบบมีค่าเท่ากันคือ 0.05และวิธีการค้นหาแบบต้องห้าม(Tabu Search)

10)  คํานวณร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกได้ตัวแบบจริง, ตัวแบบOverspecification, 

Underspecification และ Misspecificationจากการทําซําจํานวน mครังในแต่ละวิธี

 

3.2 ขันตอนการคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่ตัวแบบ 

   
  3.2.1 ขันตอนการคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่ตัวแบบด้วยวิธีการถดถอยแบบขันตอน 
  กําหนดจํานวนตัวแปรอิสระทีใช้ในการคัดเลือก kตัวแปร 

  3.2.1.1 เลือกตัวแปรอิสระตัวที iเข้าสู่ตัวแบบ โดยพิจารณาเลือกตัวแปรอิสระทีมี

สหสัมพันธ์กับตัวแปรตามy มากทีสุดคือ ( )
1
max yi
ik
r

≤≤
โดยทีyirเป็นค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรตาม yกับตัวแปรอิสระ ixจากนันทดสอบสมมติฐาน 0:0 =iH β  เทียบกับ 

0:1 ≠iH β โดยใช้สถิติทดสอบเอฟ(Ftest) มีตัวสถิติทดสอบ
)2/()(

)(

−
=

nXSSE

XSSR
F

i

i จะปฏิเสธ 

0Hเมือ )2,1(, −≥ nFF α 

โดย )(iXSSR คือผลรวมกําลังสองของการถดถอยทีตัวแบบมีตัวแปรอิสระiX;
2''̂ ynSSR −= yXβ 

และ )(iXSSE คือผลรวมกําลังสองของความคลาดเคลือนทีตัวแบบมีตัวแปรอิสระiX; 

yXβyy' ''̂−=SSE  

ถ้าไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักจะหยุดการพิจารณาการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ แต่ถ้าปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก แสดงว่าตัวแปรอิสระiXมีส่วนในการอธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม สรุปว่าตัวแปร

อิสระ iXสมควรอยู่ในรูปแบบการถดถอย 

  3.2.1.2 เลือกตัวแปรอิสระตัวที j เข้าสู่ตัวแบบเป็นตัวถัดไป พิจารณาจาก

)(max .
1

ijy

ij
kj
r

≠
≤≤

โดยที ijyr.เป็นค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์บางส่วน(Partial Correlation) ระหว่างตัว
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แปรตามyกับตัวแปรอิสระ jx เมือค่าของตัวแปรอิสระ ixเป็นค่าคงตัว จากนันทดสอบสมมติฐาน

0:0 =jH β  เทียบกับ 0:1 ≠jH β  โดยใช้สถิติทดสอบเอฟบางส่วน

)3/(),(

)(

−
=

nXXSSE

XXSSR
F

ji

ij จะปฏิเสธ0Hเมือ )3,1(, −≥ nFF α 

โดย ( )j iSSRX X คือผลรวมกําลังสองของการถดถอยบางส่วน    

( ) ( , ) ( )j i i j iSSRX X SSRX X SSRX= −  

ถ้าไม่ปฏิเสธสมมติหลักแสดงว่าตัวแปรอิสระตัวที j ไม่มีส่วนในการอธิบายความผันแปรของตัว

แปรตามเมือมีตัวแปรอิสระ iอยู่ในตัวแบบ จึงนําตัวแปรอิสระตัวที j ออกจากตัวแบบ แต่หาก

ปฏิเสธสมมติฐานหลักแสดงว่าตัวแปรอิสระตัวที j มีส่วนในการอธิบายความผันแปรของตัวแปร

ตามเมือมีตัวแปรอิสระตัวที iอยู่ในตัวแบบ จึงสามารถคงตัวแปรอิสระตัวที j ไว้ในตัวแบบ

  3.2.1.3 หลังจากนันพิจารณาตัวแปรอิสระทุกตัวทีเข้ามาก่อนหน้าตัวแปรอิสระ

jXโดยถือว่าตัวแปรทีเข้ามาก่อนหน้านีเข้ามาในตัวแบบเป็นตัวสุดท้าย ทดสอบสมมติฐาน 

0:0 =iH β เทียบกับ 0:1 ≠iH β โดยใช้สถิติทดสอบเอฟบางส่วน
)3/(),(

)(

−
=

nXXSSE

XXSSR
F

ji

ji จะ

ปฏิเสธ 0Hเมือ )3,1(, −≥ nFF α โดยถือว่าตัวแปรอิสระตัวทีเข้ามาใหม่อยู่ในตัวแบบและพิจารณาตัว

แปรอิสระทุกตัวทีเข้ามาก่อนหน้านีเป็นตัวแปรตัวสุดท้ายทีเข้ามาในตัวแบบ ถ้าไม่ปฏิเสธ

สมมติฐานหลักแสดงว่าตัวแปรอิสระตัวที i ไม่มีส่วนในการอธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม

เมือมีตัวแปรอิสระตัวที j เข้ามาอยู่ในตัวแบบ จึงนําตัวแปรอิสระตัวที i ออกจากตัวแบบ แต่หาก

ปฏิเสธสมมติฐานหลักแสดงว่าตัวแปรอิสระตัวที iมีส่วนในการอธิบายความผันแปรของตัวแปร

ตาม เมือมีตัวแปรอิสระตัวที j เข้ามาอยู่ในตัวแบบ จึงสามารถคงตัวแปรอิสระตัวที iไว้ในตัวแบบ

และทําขันตอนของการคํานวณค่าพารามิเตอร์โดยใช้วิธีทีกล่าวไว้ในหัวข้อ 3.1.9 

    3.2.1.4 ทําซํา 3.2.1.2และ3.2.1.3 จนกว่าจะไม่สามารถนําตัวแปรอิสระเข้ามาใน

ตัวแบบหรือไม่สามารถนําตัวแปรอิสระออกจากตัวแบบได้ ขันตอนการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่

ตัวแบบจะจบลง

 

  3.2.2 ขันตอนการประมาณค่าพารามิเตอร์และคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่ตัวแบบโดยวิธีการ

ค้นหาแบบต้องห้าม 

   3.2.2.1 กําหนดพิสัยของค่าพารามิเตอร์ ดังนี 

),10,0(),50,0(),0,10(),20,0(),40,0(),50,10( 543210 ==−==== bbbbbb  
)10,10(),5,5( 76 −=−= bb กําหนดระยะทีอยู่ในรายการต้องห้ามเท่ากับ 10 รอบ 
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   3.2.2.2 สุ่มค่าเริมต้นของพารามิเตอร์จากค่าในพิสัยทีกําหนด 

  3.2.2.3 นําค่าเริมต้นของพารามิเตอร์มาคํานวณในฟังก์ชันเป้าหมายตามทีระบุใน

สมการ (1.2) และ (1.3)  

  3.2.2.4 สร้างเซตคําตอบข้างเคียงของค่าพารามิเตอร์ปัจจุบันในตัวแบบ 

  3.2.2.5 ตรวจสอบรายการต้องห้ามหากพบว่าไม่เกินระยะทีกําหนด ไม่ยกเลิกการ

เป็นรายการต้องห้าม 

  3.2.2.6 ดําเนินการค้นหาค่าพารามิเตอร์จากเซตคําตอบข้างเคียงแล้วนํามาคํานวณ

ในฟังก์ชันเป้าหมาย 

  3.2.2.7 พิจารณาหาค่าพารามิเตอร์ชุดต่อมา หลังจากนันนํามาคํานวณค่าฟังก์ชัน

เป้าหมาย 

  3.2.2.8 พิจารณาหาค่าพารามิเตอร์จนกระทังครบ 10 รอบจะพบว่าพารามิเตอร์ใน

ชุดสุดท้ายจะทําให้ฟังก์ชันเป้าหมายมีค่าใกล้เคียงกับค่าตําสุด 

  3.2.2.9 คัดเลือกตัวแปรโดยใช้สถิติทดสอบที (tTest)โดยนําตัวแปรอิสระออก

จากตัวแบบทีละตัวและทําการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรทียังคงอยู่ในตัวแบบใหม่ทุกครัง

ทีนําตัวแปรออกจากตัวแบบ 

  วิธีการคํานวณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามไม่ได้ใช้วิธีการหาเมตริกซ์

ผกผันของ XX' จึงไม่มีปัญหาเหมือนกับการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใช้เมตริกซ์ผกผันของ 

XX'  อย่างเช่นในวิธีกําลังสองน้อยทีสุด (OLS) 

  จากขันตอนการคัดเลือกตัวแปรโดยวิธีการค้นหาแบบต้องห้าม สามารถแสดงเป็นตัวอย่าง 

ดังนี 

  สมมติว่าข้อมูลมีตัวแปรอิสระในตัวแบบเต็มรูปเท่ากับ 4 ตัวแปร แต่ตัวแปรอิสระทีใช้ใน

การหาค่าตัวแปรตามเท่ากับ 2 ตัวแปร โดยที 1X~U(15,80) 2X~U(20,150) 3X ~U(10,100)

และ4X~U(-50,50) กําหนดค่าสัมประสิทธิการถดถอยเป็น ]001524100[=β' และε~

N(0,1) ข้อมูลชุดนีมีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 25 ใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปรโดยวิธีการค้นหาแบบ

ต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็น MSE กําหนดระยะทีอยู่ในรายการต้องห้ามเท่ากับ 10 รอบ มี

ขันตอน ดังนี    

1)   กําหนดพิสัยของค่าพารามิเตอร์เป็น ),50,10(),150,50( 10 == bb  

)50,0(),0,40(),30,0( 432 =−== bbb โดยพิจารณาจากตัวประมาณค่า OLS 

2)   สร้างค่าเริมต้นของพารามิเตอร์ โดยสุ่มจากค่าในพิสัยทีกําหนด ได้เป็น 
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11.8,11.7,11.17,11.30,11.133 43210 =−==== bbbbb นํามาคํานวณค่าฟังก์ชันเป้าหมาย 

MSE ได้เท่ากับ 27.56 

3)   สร้างเซตคําตอบข้างเคียงของค่าพารามิเตอร์ปัจจุบัน ได้เป็น 45.1220=b  
,91.6,95.6,76.18,08.17,34.18,12.30,56.28,58.29,97.124,31.119, 321 −−=== bbb

75.7,81.7,99.7,01.7 4=− b  

4)   ตรวจสอบรายการต้องห้ามพบว่า ไม่เกินระยะทีกําหนด จึงไม่ยกเลิกการเป็น 

รายการต้องห้าม 

5) ดําเนินการค้นหาค่าพารามิเตอร์จากเซตคําตอบข้างเคียง ได้เป็น ,31.1190=b  

75.7,95.6,08.17,58.29 4321 =−=== bbbb นํามาคํานวณค่าฟังก์ชันเป้าหมาย MSE ได้

เท่ากับ 25.33 พบว่าให้ค่าฟังก์ชันเป้าหมายทีตํากว่า จึงนําค่าพารามิเตอร์ทีได้ไปไว้ในรายการ

ต้องห้าม 

6) ดําเนินการค้นหาค่าพารามิเตอร์ใหม่ เริมจากสุ่มค่าพารามิเตอร์ในพิสัยที 

กําหนด ได้เป็น 87.6,11.5,01.17,11.29,42.117 43210 =−==== bbbbb นํามาคํานวณค่า

ฟังก์ชันเป้าหมาย MSE ได้เท่ากับ 19.88 

7) สร้างเซตคําตอบข้างเคียงของค่าพารามิเตอร์ปัจจุบัน ได้เป็น ,45.1150=b  
,01.4,05.4,15.17,94.16,99.16,01.29,97.28,08.29,97.114,56.113 321 −−=== bbb

75.5,31.5,87.5,98.3 4=− b  

8) ตรวจสอบรายการต้องห้ามพบว่า ไม่เกินระยะทีกําหนด จึงไม่ยกเลิกการเป็น 

รายการต้องห้าม 

9) ดําเนินการค้นหาค่าพารามิเตอร์จากเซตคําตอบข้างเคียง ได้เป็น ,56.1130=b  

31.5,98.3,94.16,01.29 4321 =−=== bbbb นํามาคํานวณค่าฟังก์ชันเป้าหมาย MSE ได้

เท่ากับ 12.39 พบว่าให้ค่าฟังก์ชันเป้าหมายทีตํากว่า จึงนําค่าพารามิเตอร์ทีได้ไปไว้ในรายการ

ต้องห้าม 

10)   ดําเนินการค้นหาค่าพารามิเตอร์ใหม่ จนกระทังครบตามจํานวนครังทีกําหนด  

ได้ค่าพารามิเตอร์ ในรอบสุดท้ายเป็น ,31.0,34.15,51.25,41.104 3210 −==== bbbb  

34.04=b คํานวณค่าฟังก์ชันเป้าหมาย MSE ได้เท่ากับ 1.01 

ดังนันค่าพารามิเตอร์ทีได้ คือ ]34.031.034.1551.2541.104[' −=b  

 

 

 



 42 

3.3 การจําลองข้อมูล 

   
  3.3.1 การจําลองประชากร 
  สร้างประชากร2กลุ่มโดยสร้างทีละกลุ่ม กําหนดขนาดประชากรกลุ่มละ N=200,000 

กําหนดการแจกแจงของตัวแปรอิสระXให้มีการแจกแจงแบบเอกรูปโดย )100,20(~1 UX
 
)40,20(~),60,60(~),30,30(~),90,5(~),120,10(~ 65432 −−− XUXUXUXUX
 

)50,50(~7 −UX กําหนดค่าสัมประสิทธิการถดถอย ]004155102030[' −=β และ

กําหนดค่าความคลาดเคลือนให้มีการแจกแจงปกติ )30,0(~ε  จากนันสร้างตัวแปรอิสระโดยให้มี

การแจกแจงตามทีกําหนดไว้และสร้างตัวแปรอิสระ1Xและ3Xให้มีความสัมพันธ์กันโดยใช้วิธีราก

ทีสอง กําหนดค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์13ρ0.999 (กลุ่มที 2 กําหนดค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 

13ρ0.9999) สร้างความคลาดเคลือนทีเป็นอิสระต่อโดยมีการแจกแจงตามทีกําหนดไว้ สร้างตัว

แปรตามyจากตัวแบบ 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7X X X X X X Xβ β β β β β β β= + + + + + + + +y ε

จากนันทําการบันทึกประชากรและทําซําจนครบ 200,000 ครัง ดังแสดงในภาพที 3.1 
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ภาพที 3.1ขันตอนการสร้างประชากร 

 

 

เริมต้น 

กําหนดขนาดประชากร N = 200,000 
 

กําหนดการแจกแจงของตัวแปรอิสระX 

ค่าสัมประสิทธิการถดถอย ′βและค่าความคลาดเคลือน ε 

 

สร้างตัวแปรอิสระ 
 

สร้างความคลาดเคลือนสุ่ม 
 

สร้างตัวแปรตาม 

(Frequency Move) 

บันทึกประชากร 

(Frequency Move) 

ไม่ใช่ 

ครบจํานวนครัง 
 

ใช่ 

จบการทํางาน 
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 3.3.2 การสุ่มตัวอย่าง 

 กําหนดขนาดตัวอย่าง 20, 60 และ 100 และดําเนินการสุ่มและบันทึกตัวอย่างทีสุ่มได้ 

จากนันคํานวณค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง1Xและ 3Xในแต่ละตัวอย่างทีสุ่มได้เพือทําการ

แบ่งกลุ่มของตัวอย่างตามช่วงของค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง1Xและ 3X ทีกําหนดไว้ใน

หัวข้อ 3.1 ข้อ 8)ทําซําจนครบ 500 ครังในทุกขนาดตัวอย่าง ดังแสดงในภาพที 3.2 
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ภาพที 3.2ขันตอนการสุ่มตัวอย่าง 

 

เริมต้น 

กําหนดขนาดตัวอย่าง (n = 20, 60และ100) 
 

สุ่มตัวอย่างจากประชากร 

บันทึกตัวอย่าง 

คํานวณค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง 1Xและ 3X 

ในแต่ละตัวอย่างทีสุ่มได้ 
 
 

แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์

ระหว่าง 1Xและ 3Xในแต่ละตัวอย่างทีสุ่มได้ 
 

ไม่ใช่ 

ครบ 500 ครัง 
 

ใช่ 

ไม่ใช่ 
ครบทุกขนาดตัวอย่าง 
 

ใช่ 

จบการทํางาน 
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 3.3.3 การคัดเลือกตัวแบบ 

 นําแฟ้มข้อมูลทีมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของ 1Xและ 3Xตามกลุ่มทีจําแนกไว้ซึงมี

จํานวน 500 หน่วยตัวอย่างในแต่ละแฟ้มข้อมูลของแต่ละขนาดตัวอย่าง (n=20, 60 และ100) จาก

หัวข้อ 3.3.2 มาทําการคัดเลือกตัวแบบทีเหมาะสมจากวิธีการคัดเลือกตัวแบบ 2 วิธีคือวิธีการคัดเลือกตัวแปร

อิสระเข้าสู่ตัวแบบแบบขันตอนทีประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีกําลังสองน้อยทีสุดและวิธีการ

ถดถอยแบบริดจ์ และวิธีการค้นหาแบบต้องห้าม จากนันทําการบันทึกผลการคัดเลือก และทําซําเช่น

จนครบ 500 ครังในแต่ละกลุ่มขนาดตัวอย่าง ดังแสดงในภาพที 3.3 
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ภาพที 3.3ขันตอนการคัดเลือกตัวแบบ 

เริมต้น 

กําหนดขนาดตัวอย่าง (n = 20, 60 และ100) 
 

นําแฟ้มข้อมูลทีมีค่าสัมประสิทธิของ 1Xและ 3Xตามกลุ่มที

จําแนกไว้จํานวนแฟ้มข้อมูลละ 500 หน่วยตัวอย่าง 

คัดเลือกตัวแบบด้วยเทคนิคต่างๆ 

บันทึกผลการคัดเลือก 

ไม่ใช่ 

ครบ 500 ครัง 
 

ไม่ใช่ 
ใช่ 

ครบทุกขนาดตัวอย่าง 
 

จบการทํางาน 



บทที 4 
 

ผลการดําเนินงานวิจัย 
 

ในบทนีจะนําเสนอผลการดําเนินงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3กรณีตามขนาดตัวอย่างและ

กรณีทีมีการคัดเลือกตัวแปรอิสระโดยการกําหนดค่า rโดยวิธีของโฮเอิร์ล, เคนนาร์ด และ บาลด์วิน 

(Hoerl, Kennard and Baldwin: HKBr ) วิธีลอว์เลสและแวง (Lawless and Wang:LWr ) วิธีนอมูระ 

(Nomura: HMOr ) และวิธีคาลาฟและชูเกอร์(Khalaf and Shukur:KSr) และการคัดเลือกตัวแปร

อิสระโดยวิธีการค้นหาแบบต้องห้าม ทีใช้ฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลีย 

และค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษ
pn

c

−

β'βˆˆ กับวิธีการถดถอยแบบ

ขันตอน ในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุ ในกรณีทีตัวแปรอิสระ 1Xและ3Xมีสหสัมพันธ์เชิงเส้น

พหุกันสูงคือ 0.95, 0.99, 0.999 และ 0.9999 เมือจํานวนตัวแปรอิสระในตัวแบบเต็มรูปเท่ากับ 7ตัว

แปรและจํานวนตัวแปรอิสระในตัวแบบทีใช้ในการหาค่าตัวแปรตามเท่ากับ 5ตัวแปร ขนาดตัวอย่าง

ทีใช้ในการศึกษา คือ 20, 60 และ 100 แบ่งตามกลุ่มของค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

อิสระ 1X และ 3X ในกรณีวิธีการค้นหาแบบต้องห้าม กําหนดให้ระยะทีอยู่ในรายการต้องห้าม

เท่ากับ 10 รอบ ในวิธีการถดถอยแบบขันตอนระดับนัยสําคัญทีใช้ในการเลือกตัวแปรอิสระเข้ามา

ในตัวแบบเป็น 0.05 และระดับนัยสําคัญทีใช้ในการคงตัวแปรอิสระไว้ในตัวแบบเป็น 0.05 เกณฑ์ที

ใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ คือ ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกได้ตัวแปรอิสระทีเกียวข้อง

เข้าสู่ตัวแบบผลจากการศึกษาด้วยวิธีการจําลองข้อมูลได้ผลดังนี 
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1)  กรณีตัวอย่างมีขนาดเท่ากับ 20 (n=20) 

กรณีตัวแปรอิสระ1Xและ3X มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.95 วิธีการค้นหาแบบ

ต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียมีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้า

สู่ตัวแบบถูกต้องมากทีสุดซึงใกล้เคียงกับวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่า

ความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษ คือมีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่

ตัวแบบถูกต้องร้อยละ 98.2 และ 97.0ตามลําดับ และไม่มีตัวแบบ Underspecification และ 

Missspecification มีเพียงตัวแบบ Overspecification เพียงร้อยละ 1.8 และ 3.0 ตามลําดับ ซึงน้อยกว่า

วิธีอืนๆ โดยวิธีการถดถอยแบบขันตอนทีประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อย

ทีสุดและวิธีการถดถอยแบบริดจ์ทีประมาณค่าคงตัวr4 วิธีคือ วิธีโฮเอิร์ล เคนนาร์ด และ บาลด์วิน

วิธีลอว์เลสและแวง วิธีนอมูระและวิธีคาลาฟและชูเกอร์มีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ

ถูกต้องร้อยละ 89.8, 89.6, 89.8, 87.0 และ 39.4 ตามลําดับและมีตัวแบบ Underspecification, 

Missspecification และ Overspecificationในวิธีการถดถอยแบบริดจ์ทีประมาณค่าคงตัวrด้วยวิธีโฮ

เอิร์ลเคนนาร์ด และ บาลด์วิน และวิธีนอมูระ ส่วนวิธีกําลังสองน้อยทีสุด, วิธีลอว์เลสและแวง และวิธีคา

ลาฟและชูเกอร์ มีเพียงตัวแบบ Underspecification และ Overspecification แต่วิธีคาลาฟและชูเกอร์มี

ร้อยละของตัวแบบ Underspecification สูงทีสุดคือ ร้อยละ 56.2 

กรณีตัวแปรอิสระ1Xและ3X มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.99วิธีการค้นหาแบบ

ต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียมีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้า

สู่ตัวแบบถูกต้องมากทีสุดซึงใกล้เคียงกับวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่า

ความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษ คือมีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่

ตัวแบบถูกต้องร้อยละ 98.0และ 97.6 ตามลําดับ และไม่มีตัวแบบ Underspecification และ 

Missspecification มีเพียงตัวแบบ Overspecification เพียงร้อยละ 2.0 และ 2.4 ตามลําดับ ซึงน้อยกว่า

วิธีอืนๆ โดยวิธีการถดถอยแบบขันตอนทีประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อย

ทีสุดและวิธีการถดถอยแบบริดจ์ทีประมาณค่าคงตัวr4 วิธีคือ วิธีโฮเอิร์ลเคนนาร์ด และ บาลด์วิน

วิธีลอว์เลสและแวง วิธีนอมูระและวิธีคาลาฟและชูเกอร์มีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ

ถูกต้องร้อยละ 87.2, 88.8, 87.2, 84.8 และ 36.8 ตามลําดับและมีตัวแบบUnderspecification, 

Missspecification และ Overspecificationในวิธีกําลังสองน้อยทีสุดและวิธีการถดถอยแบบริดจ์ที

ประมาณค่าคงตัวrด้วยวิธีลอว์เลสและแวงส่วนวิธีโฮเอิร์ล เคนนาร์ด และ บาลด์วิน วิธีนอมูระ และวิธี

คาลาฟและชูเกอร์ มีเพียงตัวแบบ Underspecification และ Overspecificationแต่วิธีคาลาฟและชูเกอร์

มีร้อยละของตัวแบบ Underspecification สูงทีสุดคือ ร้อยละ 59.6 
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กรณีตัวแปรอิสระ1Xและ3X มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.999วิธีการค้นหาแบบ

ต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษมี

การคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบถูกต้องมากทีสุดซึงใกล้เคียงกับวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามที

มีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลีย คือมีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัว

แบบถูกต้องร้อยละ 97.8 และ 94.0ตามลําดับ ซึงวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็น

ค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษไม่มีตัวแบบ Underspecification 

และ Missspecificationมีเพียงตัวแบบ Overspecification เพียงร้อยละ 2.2 แต่วิธีการค้นหาแบบ

ต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียมีตัวแบบ Underspecification, 

Overspecificationและ Missspecification เล็กน้อยเพียงร้อยละ 4.0, 1.8 และ 0.2 ตามลําดับ โดย

วิธีการถดถอยแบบขันตอนทีประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อยทีสุดและ

วิธีการถดถอยแบบริดจ์ทีประมาณค่าคงตัวr4 วิธีคือ วิธีโฮเอิร์ล เคนนาร์ด และ บาลด์วินวิธีลอว์เลส

และแวง วิธีนอมูระและวิธีคาลาฟและชูเกอร์มีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบถูกต้องร้อย

ละ 81.0, 86.4, 81.0, 79.8และ 31.2 ตามลําดับ และมีตัวแบบ 

Underspecification, Missspecification และ Overspecificationในทุกวิธี 

กรณีตัวแปรอิสระ1Xและ3X มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.9999วิธีการค้นหาแบบต้องห้าม

ทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษมีการ

คัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบถูกต้องมากทีสุดร้อยละ 98.4 และไม่มีตัวแบบ 

Underspecification และ Missspecification มีเพียงตัวแบบที Overspecification เพียงร้อยละ 1.6

ในขณะทีวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลีย ที

มีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบถูกต้องเพียงร้อยละ 14.8 และวิธีการถดถอยแบบขันตอนที

ประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อยทีสุดและวิธีการถดถอยแบบริดจ์ที

ประมาณค่าคงตัวr4 วิธีคือ วิธีโฮเอิร์ล เคนนาร์ด และ บาลด์วินวิธีลอว์เลสและแวง วิธีนอมูระและ

วิธีคาลาฟและชูเกอร์มีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบถูกต้องเพียงร้อยละ 18.0, 19.6, 18.0, 

18.0 และ 2.4 ตามลําดับและมีตัวแบบ Underspecification, Missspecification และ Overspecificationโดยมี

ร้อยละของตัวแบบ Underspecificationมากทีสุดในทุกวิธี ดูรายละเอียดได้จากตารางที 4.1 และภาพ

ที 4.14.4 
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ตารางที 4.1ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ จําแนกตามค่าสัมประสิทธิ 

สหสัมพันธ์และวิธีการคัดเลือกตัวแบบ เมือ n = 20 

 

13n=20,ρ=0.95 13n=20,ρ=0.99 

วิธีใช้ Correct. Under. Over. Miss. วิธีใช้ Correct. Under. Over. Miss. 

Stepwise(OLS)  89.8  1.0  9.2  0.0  Stepwise(OLS)  87.2  1.6  10.8  0.4 

Stepwise(HKB)  89.6  4.8  5.4  0.2  Stepwise(HKB)  88.8  4.6  6.6  0.0 

Stepwise(LW)  89.8  1.0  9.2  0.0  Stepwise(LW)  87.2  1.6  10.8  0.4 

Stepwise(HMO)  87.0  4.6  8.2  0.2  Stepwise(HMO)  84.8  4.6  10.6  0.0 

Stepwise(KS)  39.4  56.2  4.4  0.0  Stepwise(KS)  36.8  59.6  3.6  0.0 

TABU(MSE)  98.2  0.0  1.8  0.0  TABU(MSE)  98.0  0.0  2.0  0.0 

TABU(penalty)  97.0  0.0  3.0  0.0  TABU(penalty)  97.6  0.0  2.4  0.0 

 

 

13n=20,ρ=0.999 13n=20,ρ=0.9999 

วิธีใช้ Correct. Under. Over. Miss. วิธีใช้ Correct. Under. Over. Miss. 

Stepwise(OLS)  81.0  7.2  10.4  1.4  Stepwise(OLS)  18.0  71.6  2.6  7.8 

Stepwise(HKB)  86.4  7.6  5.4  0.6  Stepwise(HKB)  19.6  74.0  2.8  3.6 

Stepwise(LW)  81.0  7.2  10.4  1.4  Stepwise(LW)  18.0  71.6  2.6  7.8 

Stepwise(HMO)  79.8  9.2  9.8  1.2  Stepwise(HMO)  18.0  72.0  2.6  7.4 

Stepwise(KS)  31.2  64.2  3.8  0.8  Stepwise(KS)  2.4  94.4  0.6  2.6 

TABU(MSE)  94.0  4.0  1.8  0.2  TABU(MSE)  14.8  83.8  1.2  0.2 

TABU(penalty)  97.8  0.0  2.2  0.0  TABU(penalty)  98.4  0.0  1.6  0.0 

 

หมายเหตุ: 13*ρคือค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง1Xและ3X 
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ภาพที 4.1 ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ จําแนกตามวิธีการคัดเลือก 

ตัวแบบเมือ n=20, 13ρ=0.95 

   

              
 

ภาพที 4.2 ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ จําแนกตามวิธีการคัดเลือก 

ตัวแบบเมือ n=20, 13ρ=0.99 
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ภาพที 4.3 ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ จําแนกตามวิธีการคัดเลือก 

ตัวแบบเมือ n=20, 13ρ=0.999 

 

 
 

ภาพที 4.4 ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ จําแนกตามวิธีการคัดเลือก 

ตัวแบบเมือ n=20, 13ρ=0.9999 
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2)  กรณีตัวอย่างมีขนาดเท่ากับ 60 (n=60) 

กรณีตัวแปรอิสระ1Xและ3Xมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.95วิธีการค้นหาแบบต้องห้าม

ทีมีฟังก์ชันเป้าหมายทังสองฟังก์ชันมีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบถูกต้องมากทีสุดและ

เท่ากัน คือถูกต้องร้อยละ 97.2 และไม่มีตัวแบบUnderspecification และ Missspecification มีเพียง

ตัวแบบOverspecification เพียงร้อยละ 2.8 ซึงน้อยกว่าวิธีอืนๆโดยวิธีการถดถอยแบบขันตอนที

ประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อยทีสุดและวิธีการถดถอยแบบริดจ์ที

ประมาณค่าคงตัวr4 วิธีคือ วิธีโฮเอิร์ล เคนนาร์ด และ บาลด์วินวิธีลอว์เลสและแวง วิธีนอมูระและ

วิธีคาลาฟและชูเกอร์มีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบถูกต้องร้อยละ 89.6, 93.6, 89.6, 89.6 

และ 56.2 ตามลําดับและมีตัวแบบUnderspecification และ Overspecificationเฉพาะในวิธีการ

ถดถอยแบบริดจ์ทีประมาณค่าคงตัวrด้วยวิธีคาลาฟและชูเกอร์ส่วนวิธีอืนๆมีเพียงตัวแบบ

Overspecification แต่มีร้อยละของตัวแบบOverspecification มากกว่าวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมี

ฟังก์ชันเป้าหมายทังสองฟังก์ชัน 

กรณีตัวแปรอิสระ1Xและ3Xมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.99วิธีการค้นหาแบบต้องห้าม

ทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียมีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัว

แบบถูกต้องมากทีสุดซึงใกล้เคียงกับวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความ

คลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษ คือมีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ

ถูกต้องร้อยละ 96.6 และ 96.0ตามลําดับ และไม่มีตัวแบบUnderspecification และ Missspecification 

มีเพียงตัวแบบOverspecificationเพียงร้อยละ 3.4 และ 4.0 ตามลําดับซึงน้อยกว่าวิธีอืนๆ โดยวิธีการ

ถดถอยแบบขันตอนทีประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อยทีสุดและวิธีการ

ถดถอยแบบริดจ์ทีประมาณค่าคงตัวr4 วิธีคือ วิธีโฮเอิร์ล เคนนาร์ด และ บาลด์วินวิธีลอว์เลสและ

แวง วิธีนอมูระและวิธีคาลาฟและชูเกอร์มีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบถูกต้องร้อยละ 

89.6, 93.0, 89.6, 89.6 และ 59.4 ตามลําดับและมีตัวแบบUnderspecification และ Overspecification

เฉพาะในวิธีการถดถอยแบบริดจ์ทีประมาณค่าคงตัวrด้วยวิธีคาลาฟและชูเกอร์ส่วนวิธีอืนๆมีเพียง

ตัวแบบOverspecification แต่มีร้อยละของตัวแบบOverspecification มากกว่าวิธีการค้นหาแบบ

ต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายทังสองฟังก์ชัน 

กรณีตัวแปรอิสระ1Xและ3Xมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.999วิธีการค้นหาแบบ

ต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียมีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้า

สู่ตัวแบบถูกต้องมากทีสุดซึงใกล้เคียงกับวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่า

ความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษ คือมีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่

ตัวแบบถูกต้องร้อยละ 98.0และ 97.6 ตามลําดับ และไม่มีตัวแบบUnderspecificationและ 
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Missspecification มีเพียงตัวแบบOverspecification เพียงร้อยละ 2.0และ 2.4 ตามลําดับซึงน้อยกว่า

วิธีอืนๆ โดยวิธีการถดถอยแบบขันตอนทีประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อย

ทีสุดและวิธีการถดถอยแบบริดจ์ทีประมาณค่าคงตัวr4 วิธีคือ วิธีโฮเอิร์ลเคนนาร์ด และ บาลด์วิน

วิธีลอว์เลสและแวง วิธีนอมูระและวิธีคาลาฟและชูเกอร์มีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ

ถูกต้องร้อยละ 90.4, 94.2, 90.4, 90.4 และ 53.6 ตามลําดับและมีตัวแบบ Underspecification และ 

Overspecificationเฉพาะในวิธีการถดถอยแบบริดจ์ทีประมาณค่าคงตัวrด้วยวิธีคาลาฟและชูเกอร์

ส่วนวิธีอืนๆมีเพียงตัวแบบOverspecification แต่มีร้อยละของตัวแบบOverspecification มากกว่า

วิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายทังสองฟังก์ชัน 

กรณีตัวแปรอิสระ1Xและ3Xมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.9999วิธีการค้นหาแบบ

ต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษมี

การคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบถูกต้องมากทีสุดร้อยละ 97.6 และไม่มีตัวแบบ

Underspecification และ Missspecification มีเพียงตัวแบบOverspecification เพียงร้อยละ 2.4

ในขณะทีวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลีย ที

มีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบถูกต้องเพียงร้อยละ 55.2 และมีตัวแบบUnderspecification 

ร้อยละ 44.2 และ Overspecificationร้อยละ 0.6 ส่วนวิธีการถดถอยแบบขันตอนทีประมาณค่า

สัมประสิทธิการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อยทีสุดและวิธีการถดถอยแบบริดจ์ทีประมาณค่าคงตัวr

4 วิธีคือ วิธีโฮเอิร์ล เคนนาร์ด และ บาลด์วินวิธีลอว์เลสและแวง วิธีนอมูระและวิธีคาลาฟและชูเกอร์

มีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบถูกต้องเพียงร้อยละ 52.4, 72.0, 52.4, 52.4 และ 24.6 

ตามลําดับ และมีตัวแบบUnderspecification, Missspecification และ Overspecification โดยมีร้อย

ละของตัวแบบUnderspecificationมากทีสุดในทุกวิธี ดูรายละเอียดได้จากตารางที 4.2 และภาพที 

4.54.8 
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ตารางที 4.2ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ จําแนกตามค่าสัมประสิทธิ 

สหสัมพันธ์และวิธีการคัดเลือกตัวแบบ เมือ n = 60 

 

13n=60,ρ=0.95 13n=60,ρ=0.99 

วิธีใช้ Correct. Under. Over. Miss. วิธีใช้ Correct. Under. Over. Miss. 

Stepwise(OLS)  89.6  0.0  10.4  0.0  Stepwise(OLS)  89.6  0.0  10.4  0.0 

Stepwise(HKB)  93.6  0.0  6.4  0.0  Stepwise(HKB)  93.0  0.0  7.0  0.0 

Stepwise(LW)  89.6  0.0  10.4  0.0  Stepwise(LW)  89.6  0.0  10.4  0.0 

Stepwise(HMO)  89.6  0.0  10.4  0.0  Stepwise(HMO)  89.6  0.0  10.4  0.0 

Stepwise(KS)  56.2  37.2  6.6  0.0  Stepwise(KS)  59.4  33.2  7.4  0.0 

TABU(MSE)  97.2  0.0  2.8  0.0  TABU(MSE)  96.6  0.0  3.4  0.0 

TABU(penalty)  97.2  0.0  2.8  0.0  TABU(penalty)  96.0  0.0  4.0  0.0 

 

 

13n=60,ρ=0.999 13n=60,ρ=0.9999 

วิธีใช้ Correct. Under. Over. Miss. วิธีใช้ Correct. Under. Over. Miss. 

Stepwise(OLS)  90.4  0.0  9.6  0.0  Stepwise(OLS)  52.4  36.2  6.4  5.0 

Stepwise(HKB)  94.2  0.0  5.8  0.0  Stepwise(HKB)  72.0  19.2  6.8  2.0 

Stepwise(LW)  90.4  0.0  9.6  0.0  Stepwise(LW)  52.4  36.2  6.4  5.0 

Stepwise(HMO)  90.4  0.0  9.6  0.0  Stepwise(HMO)  52.4  36.2  6.4  5.0 

Stepwise(KS)  53.6  37.4  9.0  0.0  Stepwise(KS)  24.6  67.6  4.4  3.4 

TABU(MSE)  98.0  0.0  2.0  0.0  TABU(MSE)  55.2  44.2  0.6  0.0 

TABU(penalty)  97.6  0.0  2.4  0.0  TABU(penalty)  97.6  0.0  2.4  0.0 

 

หมายเหตุ:13*ρคือค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง1Xและ3X 
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ภาพที 4.5 ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ จําแนกตามวิธีการคัดเลือก 

ตัวแบบเมือ n=60, 13ρ=0.95 

 

 
 

ภาพที 4.6 ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ จําแนกตามวิธีการคัดเลือก 

ตัวแบบเมือ n=60, 13ρ=0.99 
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ภาพที 4.7 ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ จําแนกตามวิธีการคัดเลือก 

ตัวแบบเมือ n=60, 13ρ=0.999 

 

 
 

ภาพที 4.8 ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ จําแนกตามวิธีการคัดเลือก 

ตัวแบบเมือ n=60, 13ρ=0.9999 
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3)  กรณีตัวอย่างมีขนาดเท่ากับ 100 (n=100) 

กรณีตัวแปรอิสระ1Xและ3Xมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.95วิธีการค้นหาแบบต้องห้าม

ทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียมีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัว

แบบถูกต้องมากทีสุดซึงใกล้เคียงกับวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความ

คลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษ คือมีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ

ถูกต้องร้อยละ 97.4 และ 96.6 ตามลําดับ และไม่มีตัวแบบUnderspecification และ 

Missspecification มีเพียงตัวแบบOverspecification เพียงร้อยละ 2.6 และ 3.4 ตามลําดับซึงน้อยกว่า

วิธีอืนๆ โดยวิธีการถดถอยแบบขันตอนทีประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อย

ทีสุดและวิธีการถดถอยแบบริดจ์ทีประมาณค่าคงตัวr4 วิธีคือ วิธีโฮเอิร์ล เคนนาร์ด และ บาลด์วิน

วิธีลอว์เลสและแวง วิธีนอมูระและวิธีคาลาฟและชูเกอร์มีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ

ถูกต้องสูงขึนเป็นร้อยละ 91.2, 94.4, 91.2, 91.2 และ 67.0 ตามลําดับและมีตัวแบบที 

Underspecification และ Overspecificationเฉพาะในวิธีการถดถอยแบบริดจ์ทีประมาณค่าคงตัวr

ด้วยวิธีคาลาฟและชูเกอร์ส่วนวิธีอืนๆมีเพียงตัวแบบ Overspecificationแต่มีร้อยละของตัวแบบที 

Overspecificationมากกว่าวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายทังสองฟังก์ชัน 

กรณีตัวแปรอิสระ1Xและ3Xมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.99 วิธีการค้นหาแบบ

ต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียมีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้า

สู่ตัวแบบถูกต้องมากทีสุดซึงใกล้เคียงกับวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่า

ความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษ คือมีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่

ตัวแบบถูกต้องร้อยละ 97.0และ 96.8 ตามลําดับ และไม่มีตัวแบบ Underspecificationและ 

Missspecification มีเพียงตัวแบบOverspecification เพียงร้อยละ 3.0และ 3.2 ตามลําดับซึงน้อยกว่า

วิธีอืนๆ โดยวิธีการถดถอยแบบขันตอนทีประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อย

ทีสุดและวิธีการถดถอยแบบริดจ์ทีประมาณค่าคงตัวr4 วิธีคือ วิธีโฮเอิร์ลเคนนาร์ด และ บาลด์วิน

วิธีลอว์เลสและแวง วิธีนอมูระและวิธีคาลาฟและชูเกอร์มีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ

ถูกต้องสูงขึนเป็นร้อยละ 90.8, 94.8, 90.8, 90.8 และ 62.4 ตามลําดับ และมีตัวแบบ

Underspecification และ Overspecificationเฉพาะในวิธีการถดถอยแบบริดจ์ทีประมาณค่าคงตัวr

ด้วยวิธีคาลาฟและชูเกอร์ส่วนวิธีอืนๆมีเพียงตัวแบบทีOverspecification แต่มีร้อยละของตัวแบบ

Overspecification มากกว่าวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายทังสองฟังก์ชัน 

กรณีตัวแปรอิสระ1Xและ3Xมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.999วิธีการค้นหาแบบ

ต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียมีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้า

สู่ตัวแบบถูกต้องมากทีสุดซึงใกล้เคียงมากกับวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่า
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ความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษ คือมีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่

ตัวแบบถูกต้องร้อยละ 96.6และ 96.4ตามลําดับ และไม่มีตัวแบบที Underspecification และ 

Missspecification มีเพียงตัวแบบที Overspecification เพียงร้อยละ 3.4 และ 3.6 ตามลําดับซึงน้อย

กว่าวิธีอืนๆ โดยวิธีการถดถอยแบบขันตอนทีประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยด้วยวิธีกําลังสอง

น้อยทีสุดและวิธีการถดถอยแบบริดจ์ทีประมาณค่าคงตัว r4 วิธีคือ วิธีโฮเอิร์ลเคนนาร์ด และ บาลด์

วินวิธีลอว์เลสและแวง วิธีนอมูระและวิธีคาลาฟและชูเกอร์มีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ

ถูกต้องร้อยละ 89.8, 93.4, 89.8, 89.8 และ67.4 ตามลําดับและมีตัวแบบที Underspecification และ 

Overspecificationเฉพาะในวิธีการถดถอยแบบริดจ์ทีประมาณค่าคงตัวrด้วยวิธีคาลาฟและชูเกอร์ส่วนวิธี

อืนๆมีเพียงตัวแบบทีOverspecification แต่มีร้อยละของตัวแบบที Overspecification มากกว่าวิธีการ

ค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายทังสองฟังก์ชัน 

กรณีตัวแปรอิสระ1Xและ3Xมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.9999วิธีการค้นหาแบบ

ต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษมี

การคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบถูกต้องมากทีสุดร้อยละ 97.4 และไม่มีตัวแบบ

Underspecification และ Missspecification มีเพียงตัวแบบOverspecification เพียงร้อยละ 2.6 

ในขณะทีวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลีย ที

มีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบถูกต้องร้อยละ 80.0 และมีตัวแบบ Underspecification ร้อย

ละ 17.8 และ Overspecificationร้อยละ 2.0 ส่วนวิธีการถดถอยแบบขันตอนทีประมาณค่า

สัมประสิทธิการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อยทีสุดและวิธีการถดถอยแบบริดจ์ทีประมาณค่าคงตัวr

4 วิธีคือ วิธีโฮเอิร์ล เคนนาร์ด และ บาลด์วินวิธีลอว์เลสและแวง วิธีนอมูระและวิธีคาลาฟและชูเกอร์ มี

การคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบถูกต้องร้อยละ 76.0, 84.0, 76.0, 76.0และ49.6 ตามลําดับและมีตัวแบบ

Underspecification, Missspecification และ Overspecificationโดยมีร้อยละของตัวแบบ

Underspecificationมากทีสุดในทุกวิธี ดูรายละเอียดได้จากตารางที 4.3 และภาพที 4.94.12 
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ตารางที 4.3ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ จําแนกตามค่าสัมประสิทธิ 

สหสัมพันธ์และวิธีการคัดเลือกตัวแบบ เมือ n = 100 

 

13n=100,ρ=0.95 13n=100,ρ=0.99 

วิธีใช้ Correct. Under. Over. Miss. วิธีใช้ Correct. Under. Over. Miss. 

Stepwise(OLS)  91.2  0.0  8.8  0.0  Stepwise(OLS)  90.8  0.0  9.2  0.0 

Stepwise(HKB)  94.4  0.0  5.6  0.0  Stepwise(HKB)  94.8  0.0  5.2  0.0 

Stepwise(LW)  91.2  0.0  8.8  0.0  Stepwise(LW)  90.8  0.0  9.2  0.0 

Stepwise(HMO)  91.2  0.0  8.8  0.0  Stepwise(HMO)  90.8  0.0  9.2  0.0 

Stepwise(KS)  67.0  24.6  8.4  0.0  Stepwise(KS)  62.4  30.4  7.2  0.0 

TABU(MSE)  97.4  0.0  2.6  0.0  TABU(MSE)  97.0  0.0  3.0  0.0 

TABU(penalty)  96.6  0.0  3.4  0.0  TABU(penalty)  96.8  0.0  3.2  0.0 

 

 

13n=100,ρ=0.999 13n=100,ρ=0.9999 

วิธีใช้ Correct. Under. Over. Miss. วิธีใช้ Correct. Under. Over. Miss. 

Stepwise(OLS)  89.8  0.0  10.2  0.0  Stepwise(OLS)  76.0  13.6  8.4  2.0 

Stepwise(HKB)  93.4  0.0  6.6  0.0  Stepwise(HKB)  84.0  8.0  7.4  0.6 

Stepwise(LW)  89.8  0.0  10.2  0.0  Stepwise(LW)  76.0  13.6  8.4  2.0 

Stepwise(HMO)  89.8  0.0  10.2  0.0  Stepwise(HMO)  76.0  13.6  8.4  2.0 

Stepwise(KS)  67.4  23.4  9.2  0.0  Stepwise(KS)  49.6  41.4  7.2  1.8 

TABU(MSE)  96.6  0.0  3.4  0.0  TABU(MSE)  80.0  17.8  2.0  0.2 

TABU(penalty)  96.4  0.0  3.6  0.0  TABU(penalty)  97.4  0.0  2.6  0.0 

 

หมายเหตุ:13*ρคือค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง1Xและ3X 
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ภาพที 4.9 ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ จําแนกตามวิธีการคัดเลือก 

ตัวแบบเมือ n=100, 13ρ=0.95 

   

  
 

ภาพที 4.10 ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ จําแนกตามวิธีการคัดเลือก 

ตัวแบบเมือ n=100, 13ρ=0.99 
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ภาพที 4.11ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ จําแนกตามวิธีการคัดเลือก 

ตัวแบบเมือ n=100, 13ρ=0.999 

 

  
 

ภาพที 4.12 ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบ จําแนกตามวิธีการคัดเลือก 

ตัวแบบเมือ n=100, 13ρ=0.9999  
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จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า วิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบด้วยวิธีการ

ถดถอยแบบขันตอน มีร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่ตัวแบบได้ถูกต้องสูงขึนเมือขนาด

ตัวอย่างใหญ่ขึน แต่จะมีค่าลดลงเมือค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ1Xและ3X      

เพิมขึน แต่วิธีการค้นหาแบบต้องห้าม ทีมีฟังก์ชันเป้าหมายทังสองเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลัง

สองเฉลีย (MSE) มีร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบได้ถูกต้องค่อนข้างสูงและคงที 

ยกเว้นในกรณีทีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีค่าสูงมากเป็น 0.9999 มีร้อยละของการคัดเลือกตัวแปร

อิสระเข้าสู่ตัวแบบได้ถูกต้องลดลงมาก แต่จะสูงขึนเมือขนาดตัวอย่างใหญ่ขึนเช่นเดียวกับวิธีการ

ถดถอยแบบขันตอน แต่สําหรับวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความ

คลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษมีร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัว

แบบได้ถูกต้องค่อนข้างสูงและคงทีในทุกขนาดตัวอย่างและค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ดูรายละเอียดได้

จากภาพที 4.134.19 
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ภาพที 4.13 ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบโดยการประมาณค่า  

                    พารามิเตอร์แบบ OLSจําแนกตามขนาดตัวอย่างและค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 

  

 
 

ภาพที 4.14 ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบโดยการประมาณค่า 

พารามิเตอร์วิธีโฮเอิร์ลเคนนาร์ด และบาลด์วินจําแนกตามขนาดตัวอย่างและค่าสัมประสิทธิ 

สหสัมพันธ์ 
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ภาพที 4.15ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบโดยการประมาณค่า 

พารามิเตอร์วิธีลอว์เลสและแวงจําแนกตามขนาดตัวอย่างและค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 

 

 
 

ภาพที 4.16ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบโดยการประมาณค่า 

พารามิเตอร์วิธีนอมูระจําแนกตามขนาดตัวอย่างและค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 
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ภาพที 4.17ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบโดยการประมาณค่า 

พารามิเตอร์วิธีคาลาฟและชูเกอร์จําแนกตามขนาดตัวอย่างและค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 

 

 
 

ภาพที 4.18ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบโดยวิธีการค้นหาแบบ 

ต้องห้าม(MSE) จําแนกตามขนาดตัวอย่างและค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 
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ภาพที 4.19 ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบโดยวิธีการค้นหาแบบ 

ต้องห้าม(MSE ปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษ)จําแนกตามขนาดตัวอย่างและค่าสัมประสิทธิ 

สหสัมพันธ์ 
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และ จากผลการศึกษาพบว่าเมือคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบโดยวิธีการถดถอยแบบ

ขันตอนการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีการถดถอยแบบริดจ์ทีประมาณค่าคงตัวrด้วยวิธีโฮเอิร์ล 

เคนนาร์ด และ บาลด์วิน ให้ร้อยละการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบได้ถูกต้องมากทีสุดใน

วิธีการถดถอยแบบขันตอนในทุกขนาดตัวอย่างและทุกค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ซึงได้ร้อยละใน

การคัดเลือกใกล้เคียงกับวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือน

กําลังสองเฉลียและค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษยกเว้นในกรณีที

ตัวแปรอิสระ1Xและ 3X มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.9999 และขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20 วิธีการ

ถดถอยแบบขันตอนการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีการถดถอยแบบริดจ์ทีประมาณค่าคงตัวr

ด้วยวิธีโฮเอิร์ล เคนนาร์ด และ บาลด์วิน และ วิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่า

ความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียมีค่าตําสุดมีร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบได้

ถูกต้องลดลงมากและเพิมขึนเมือขนาดตัวอย่างเพิมขึน (คือมีร้อยละของตัวแบบที Underspecified 

ค่อนข้างสูงและน้อยลงเมือขนาดตัวอย่างเพิมขึน) ในขณะทีวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชัน

เป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษมีร้อยละของการ

คัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบได้ถูกต้องมากทีสุดและค่อนข้างคงทีในทุกขนาดตัวอย่าง ดัง

แสดงในภาพที 4.204.31 
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ภาพที 4.20ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบจําแนกตามประเภทตัวแบบ 

ทีคัดเลือกได้ เมือ 13n=20,ρ=0.95    

 

  
 

ภาพที 4.21ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบจําแนกตามประเภทตัวแบบ 

ทีคัดเลือกได้ เมือ 13n=60,ρ=0.95 
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ภาพที 4.22ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบจําแนกตามประเภทตัวแบบ 

ทีคัดเลือกได้ เมือ 13n=100,ρ=0.95 

   

 
   

ภาพที 4.23ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบจําแนกตามประเภทตัวแบบ 

ทีคัดเลือกได้ เมือ 13n=20,ρ=0.99 
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ภาพที 4.24ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบจําแนกตามประเภทตัวแบบ 

ทีคัดเลือกได้ เมือ 13n=60,ρ=0.99 

 

 
 

ภาพที 4.25ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบจําแนกตามประเภทตัวแบบ 

ทีคัดเลือกได้ เมือ 13n=100,ρ=0.99 
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ภาพที 4.26ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบจําแนกตามประเภทตัวแบบ 

ทีคัดเลือกได้ เมือ 13n=20,ρ=0.999 

 

 
 

ภาพที 4.27ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบจําแนกตามประเภทตัวแบบ 

ทีคัดเลือกได้ เมือ 13n=60,ρ=0.999 
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ภาพที 4.28ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบจําแนกตามประเภทตัวแบบ 

ทีคัดเลือกได้ เมือ 13n=100,ρ=0.999 

 

 
   

ภาพที 4.29ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบจําแนกตามประเภทตัวแบบ 

ทีคัดเลือกได้ เมือ 13n=20,ρ=0.9999 
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ภาพที 4.30ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบจําแนกตามประเภทตัวแบบ 

ทีคัดเลือกได้ เมือ 13n=60,ρ=0.9999 

 

 
   

ภาพที 4.31ร้อยละของจํานวนครังทีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบจําแนกตามประเภทตัวแบบ 

ทีคัดเลือกได้ เมือ 13n=100,ρ=0.9999 

 

   

 



บทที 5 
 

สรุปและอภิปรายผลการดําเนินงานวิจัย 
 

งานวิจัยนีศึกษากรณีตัวแปรอิสระมีการแจกแจงเอกรูปและความคลาดเคลือนมีการแจกแจง

ปกติ จํานวนตัวแปรอิสระในตัวแบบเต็มรูปเท่ากับ 7 ตัวแปร โดยมีตัวแปรอิสระทีเกียวข้องกับตัว

แปรตาม5ตัวแปร และตัวแปรอิสระทีไม่เกียวข้องกับตัวแปรตาม 2 ตัวแปร ขนาดตัวอย่างใน

การศึกษา คือ 20, 60และ 100 ข้อมูลทีใช้ในการวิจัยได้จากการสร้างแบบจําลอง โดยทําซํา 500 ครัง 

ในแต่ละสถานการณ์ 
 

5.1  สรุปผล 

 

กรณีตัวแปรอิสระ 1Xและ 3X มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.95, 0.99, 0.999 วิธีการ

ค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียและค่าความ

คลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษ มีร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้า

สู่ตัวแบบได้ถูกต้องมากกว่าวิธีการถดถอยแบบขันตอนทีประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยด้วยวิธี

กําลังสองน้อยทีสุดและวิธีการถดถอยแบบริดจ์ในทุกขนาดตัวอย่าง นอกจากนันยังไม่มีตัวแบบ 

Underspecification และ Missspecification มีเพียงตัวแบบ Overspecification ซึงเป็นปัญหาทีรุนแรง

น้อยกว่าการมีตัวแปรอิสระทีสําคัญขาดหายไปจากตัวแบบ (Underspecification) ยกเว้นกรณีที

ขนาดตัวอย่างเป็น 20 และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 0.999 วิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชัน

เป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลีย มีตัวแบบ Underspecification ร้อยละ 4.0 และตัว

แบบ Missspecification ร้อยละ 0.2 ในขณะทีการคัดเลือกตัวแบบด้วยวิธีการถดถอยแบบขันตอนมี

ร้อยละของตัวแบบ Underspecification ในทุกขนาดตัวอย่าง ซึงผลการศึกษาในส่วนนีสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของกานต์ณัฐ ณ บางช้าง ในกรณีทีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับ 0.950.99 

วิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียมีร้อยละ

ของการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบได้ถูกต้องมากกว่าวิธีการถดถอยแบบขันตอน 
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  กรณีตัวแปรอิสระ1Xและ 3X มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.9999 วิธีการค้นหาแบบ

ต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียและวิธีการถดถอยแบบ

ขันตอนทีประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อยทีสุดและวิธีการถดถอยแบบริดจ์

มีร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบได้ถูกต้องลดลงมากและเพิมขึนเมือขนาด

ตัวอย่างเพิมขึน (คือมีร้อยละของตัวแบบ Underspecification ค่อนข้างสูงและน้อยลงเมือขนาด

ตัวอย่างเพิมขึน) แต่วิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลัง

สองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษ  มีร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบได้

ถูกต้องมากทีสุดและค่อนข้างคงทีในทุกขนาดตัวอย่าง 

 

5.2  อภิปรายผลการดําเนินงานวิจัย 

 

 เมือพิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการคัดเลือกตัวแบบจากขนาดตัวอย่าง จะพบว่า

เมือขนาดตัวอย่างเพิมขึน วิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระโดยใช้วิธีการถดถอยแบบขันตอน มีร้อยละ

ของการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบได้ถูกต้องสูงขึนและมีตัวแบบ Underspecification และ 

Missspecification ลดลงมาก ในขณะทีวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีใช้ฟังก์ชันเป้าหมายทัง 2 

ฟังก์ชันมีร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบได้ถูกต้องค่อนข้างคงทีในทุกขนาด

ตัวอย่างและไม่มีตัวแบบ Underspecification และ Missspecification เลย ยกเว้นในกรณีทีตัวแปร

อิสระ1Xและ 3X มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.9999 

เมือพิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการคัดเลือกตัวแบบจากกรณีข้อมูลทีมี

สหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ พบว่าเมือค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ1Xและ3Xเพิม

สูงขึน วิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระโดยใช้วิธีการถดถอยแบบขันตอนมีร้อยละของการคัดเลือกตัวแบบได้

ถูกต้องลดลง ในขณะทีวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามจากทัง 2 ฟังก์ชันเป้าหมาย มีร้อยละของการ

คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องค่อนข้างคงทีและใกล้เคียงกัน ยกเว้นในกรณีทีตัวแปรอิสระ 1Xและ3X

มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์สูงขึนมากคือ 0.9999 วิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมาย

เป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียมีร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบใกล้เคียง

กับวิธีการถดถอยแบบขันตอนคือมีร้อยละของการคัดเลือกได้ถูกต้องลดลงมากและมีร้อยละการคัดเลือก

ตัวแบบที Underspecification เพิมขึนมาก เมือขนาดตัวอย่างเป็น 20 แต่เมือขนาดตัวอย่างเพิมขึนจะ

มีร้อยละการคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่ตัวแบบได้ถูกต้องมากขึนและมีร้อยละของตัวแบบ 

Underspecification ลดลง  
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ดังนันสามารถสรุปได้ว่าวิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบโดยใช้วิธีการค้นหาแบบ

ต้องห้ามทีใช้ฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลียปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษ 

มีประสิทธิภาพในการคัดเลือกตัวแปรอิสระได้ดีทีสุด กล่าวคือสามารถคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่ตัวแบบ

ได้ถูกต้องมากทีสุดและค่อนข้างคงทีในทุกกรณี โดยความถูกต้องในการคัดเลือกไม่ได้ขึนอยู่กับ

ขนาดตัวอย่างและระดับสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระอย่างเช่นในวิธีการถดถอยแบบขันตอนและ

วิธีการค้นหาแบบต้องห้ามทีมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลือนกําลังสองเฉลีย แต่ข้อจํากัด

ของวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามคือเมือมีข้อมูลเพียงชุดเดียว การประมาณค่าความเบียงเบนมาตรฐาน

ของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยต้องใช้วิธีการสุ่มซํา (Resampling) เช่น วิธี Bootstrap 

Resampling วิธี Jackknife Resampling เป็นต้น 

เนืองจากวิธีการคํานวณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามไม่ได้ใช้วิธีการหา

เมตริกซ์ผกผันของXX'  จึงไม่มีปัญหาเหมือนกับการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใช้เมตริกซ์ผกผัน

ของ XX' อย่างเช่นในวิธีกําลังสองน้อยทีสุดและวิธีการถดถอยแบบริดจ์ เมือตัวแปรอิสระมีปัญหา

สหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุเพราะเมือข้อมูลเปลียนแปลงไปเล็กน้อยจะทําให้ค่าเมตริกซ์ผกผันของ 

XX'  เปลียนไปมากส่งผลให้ค่าประมาณพารามิเตอร์มีค่าไม่เสถียร จึงทําให้ค่าประมาณ

พารามิเตอร์เชือถือไม่ได้และส่งผลถึงการทดสอบสมมุติฐานด้วย จึงอาจสรุปได้ว่าในกรณีทีข้อมูลมี

สหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุกันสูง วิธีการค้นหาแบบต้องห้ามช่วยในการประมาณค่าสัมประสิทธิการ

ถดถอยได้ใกล้เคียงกับค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบมากกว่าวิธีกําลังสองน้อยทีสุดและวิธีการถดถอย

แบบริดจ์  

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 

 ในการวิจัยครังต่อไป ควรศึกษากรณีตัวแบบการถดถอยไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบืองต้น

อืนๆ เช่น ความคลาดเคลือนไม่ได้มีการแจกแจงแบบปกติ ความแปรปรวนของความคลาดเคลือนมี

ค่าไม่คงที เป็นต้น นอกจากนีอาจใช้วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ริดจ์ด้วยวิธีการอืนๆ เช่น วิธี

McDonald and Galarneau, Khuri and Myers เป็นต้น หรือใช้วิธีการคัดเลือกตัวแบบด้วยวิธีการอืนๆ 

เช่น วิธีการค้นหาคําตอบแบบเจนเนติก (Genetic Algorithm) วิธีการค้นหาคําตอบแบบ Simulated 

Annealing และกําหนดระดับนัยสําคัญในการทดสอบเป็นค่าอืนๆ 
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ภาคผนวก 
 

โปรแกรมทีใช้ในการสร้างและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

โปรแกรมหลักทีใช้ในการจําลองข้อมูล ประมาณค่าพารามิเตอร์และคัดเลือกตัวแปร 

%% Add path 

addpath(genpath(fullfile(pwd,'library'))); 

loadpath = 'data/2012.07.26/'; 

savepath = 'data/2012.07.26/'; 

%% Initial timer variable 

tpop=0;tdataset=0; 

tStepwise=0;tOLSnRidge=0; 

tsave=0;tload=0; 

tTabu=0;tTabuVarSel=0;texport=0;tnTabuVarSel=0; 

%% Generate Population (Rho specified) 

tic; 

beta = [30;20;10;5;15;4;0;0]; 

beta = [30;20;10;55;15;4;0;0]; 

xDist = [20,100;10,120;5,90;30,30;60,60;20,40;50,50]; 

eDist = [0,30];rho = 0.9999; 

pop = genPopwRho(200000,beta,xDist,eDist,rho); 

filename = 'popwRho.mat'; 

save([savepath,filename],'pop');tpop = toc; 

%% Generate Dataset (Rho specified) 

tic; 

temp = load([loadpath,'popwRho.mat']);pop = temp.pop; 

dataset = genDatasetwRho(pop,[20 40 60 80 100],500); 
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filename = 'datasetwRho.mat'; 

save([savepath,filename],'dataset');tdataset = toc; 

%% Load DATA 

tic; 

filename = 'datasetwRho.mat'; 

temp = load([loadpath,filename]); 

dataset = temp.dataset;clear temp; 

tload = toc; 

%% Main 

%% Compute OLS & Ridge (correlation case) 

tic; 

dataset = computeOLSnRidge(dataset); 

tOLSnRidge = toc; 

% Save DATA 

tic; 

save([savepath,filename],'dataset'); 

tsave=tsave+toc; 

%% Variable Selection (OLS & Ridge) 

tic; 

dataset = OLSnRidgeVarSel(dataset); 

tStepwise=toc; 

% Save DATA 

tic; 

save([savepath,filename],'dataset'); 

tsave=tsave+toc; 

%% Compute tabu search 

tic; 

% Upper & Lower bound of beta 

u = [50 40 20  0  50 10 5  10]; 

l = [10 0  0  10 0  0 5 10]; 
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% u = [50 40 20  20  50 10 5  10]; 

% l = [10 0  0  70 0  0 5 10]; 

dataset = computeTabu(dataset,u,l); 

dataset = ncomputeTabu(dataset,u,l); 

tTabu=toc; 

% Save DATA 

tic; 

save([savepath,filename],'dataset'); 

tsave=tsave+toc; 

%% Variable Selection (Ttest) for tabu search 

tic; 

% Upper & Lower bound of beta 

 u = [50 40 20  0  50 10 5  10]; 

 l = [10 0  0  10 0  0 5 10]; 

dataset = TabuVarSel(dataset,u,l); 

tic; 

save([savepath,filename],'dataset'); 

tsave=tsave+toc; 

dataset = nTabuVarSel(dataset,u,l); 

tTabuVarSel=toc; 

% Save DATA 

tic; 

save([savepath,filename],'dataset'); 

tsave=tsave+toc; 

%% Export to xls 

tic; 

dataset2xls_summary(savepath,filename,dataset); 

dataset2xlswRho(savepath,filename,dataset); 

dataset2xls_data(savepath,filename,dataset); 

texport=toc; 
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%% Time Summary 

clc; 

t = [tpop tdataset tOLSnRidge tStepwise tTabu tTabuVarSel tload tsave texport]'; 

tall = sum(t); 

t_P = t/tall*100; 

txt1 = {'','','';'Time','Minutes','%'}; 

txt2 = {'Gen Pop';'Gen Dataset';'Compute OLS & Ridge';'Stepwise';... 

    'Tabu Search';'Tabu Variable Sel.';'Load';'Save';'Export';'';'Total'}; 

txt3 = cell(numel(t)+2,1); 

for i=1:numel(t) 

    txt3{i} = sprintf('%5.0f min. %2.0f sec.',t(i)/60,mod(t(i),60)); 

end 

txt3{i+1} = NaN; 

txt3{i+2} = sprintf('%5.0f min. %2.0f sec.',tall/60,mod(tall,60)); 

txt4 = cell(numel(t)+2,1); 

for i=1:numel(t) 

    txt4{i} = sprintf('%3.2f%%',t_P(i)); 

end 

txt4{i+1} = NaN; 

txt4{i+2} = sprintf('%3.2f%%',sum(t_P)); 

txt = [txt1;txt2 txt3 txt4];disp(txt); 

%% Hibernate computer when finish 

% system('shutdown h f');  

 

ฟังก์ชันทีถูกเรียกไปใช้ในโปรแกรมหลัก 

โปรแกรมทีใช้ในการจําลองข้อมูล 

function pop = genPopwRho(Npop,beta,xDist,eDist,rho,randomControl) 

% Generate population with correlation specified 

% using tcopula 

% 
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% Syntax: 

% pop = genData(Npop,beta,xDist,eDist,rho) 

% pop = genData(Npop,beta,xDist,eDist,rho,s) 

% 

% Description: 

% Npop is number of population 

% rho is desire correlation between x1 & x3 

% pop is population structure 

% s is random control generation 

% 

% Example: 

% pop = genPopwCorr(100000,0.999) 

%  

% See also genPop,rng 

%% 

% If not assign random control generation 

if nargin<6 

    randomControl = rng; 

end 

% Config random control generation   

rng(randomControl); 

% Save random control generation  

pop.rng = randomControl; 

% Start clock 

tAll=tic; 

% Create population 

% description 

pop.gendate = datestr(clock); 

pop.detail = sprintf('x1 and x3 has %f correlation',rho); 

pop.rhoDesire = rho; 
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% number of population 

pop.N = Npop; 

% Epsilon (normal distribution) 

pop.ep.info.dist = sprintf('N(%d,%d)',eDist(1),eDist(2)); 

pop.ep.data = normrnd(eDist(1),sqrt(eDist(2)),pop.N,1); 

pop.ep.info.min = min(pop.ep.data); 

pop.ep.info.max =max(pop.ep.data); 

pop.ep.info.sd = std(pop.ep.data); 

pop.ep.info.mu = mean(pop.ep.data); 

% X (uniform distribution) 

[r c] = size(xDist); 

for i=1:r 

    if i~=1 && i~=3 

        pop.x{i}.info.dist = sprintf('U(%d,%d)',xDist(i,1),xDist(i,2)); 

        pop.x{i}.data = unifrnd(xDist(i,1),xDist(i,2),pop.N,1); 

        pop.x{i}.info.min = min(pop.x{i}.data); 

        pop.x{i}.info.max = max(pop.x{i}.data); 

        pop.x{i}.info.sd = std(pop.x{i}.data); 

        pop.x{i}.info.mu = mean(pop.x{i}.data); 

    end 

end 

% Gennerate U(0,1) using t copula with degree of freedom = 5 

x1nx3 = copularnd('t',pop.rhoDesire,1,pop.N); 

% x1nx3 = copularnd('Gaussian',pop.rhoDesire,pop.N); 

% x1nx3 = copularnd('gaussian',rho,pop.N); 

x1 = x1nx3(:,1); 

x3 = x1nx3(:,2); 

% adjust to desire range 

x1 = (x1*(xDist(1,2)xDist(1,1)))+xDist(1,1); 

x3 = (x3*(xDist(3,2)xDist(3,1)))+xDist(3,1); 
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fprintf('Correaltion of x1 & x3 population = %f\n',corr(x1,x3)); 

pop.x{1}.info.dist = sprintf('U(%d,%d)',xDist(1,1),xDist(1,2)); 

pop.x{1}.data = x1; 

pop.x{1}.info.min = min(x1); 

pop.x{1}.info.max = max(x1); 

pop.x{1}.info.sd = std(x1); 

pop.x{1}.info.mu = mean(x1); 

pop.x{3}.info.dist = sprintf('U(%d,%d)',xDist(3,1),xDist(3,2)); 

pop.x{3}.data = x3; 

pop.x{3}.info.min = min(x3); 

pop.x{3}.info.max = max(x3); 

pop.x{3}.info.sd = std(x3); 

pop.x{3}.info.mu = mean(x3); 

% compute Y 

pop.beta = beta; 

X = zeros(pop.N,r); 

for m=1:r 

   X(:,m)=pop.x{m}.data;  

end 

% X = [pop.x{1}.data pop.x{2}.data pop.x{3}.data... 

%     pop.x{4}.data pop.x{5}.data pop.x{6}.data pop.x{7}.data]; 

pop.y.info.detail = sprintf('y = [x0 x1x%d]*[b0 b1b%d] + ep',r,r); 

pop.y.data = ([ones(pop.N,1) X]*pop.beta)+pop.ep.data; 

pop.y.info.min = min(pop.y.data); 

pop.y.info.max = max(pop.y.data); 

pop.y.info.sd = std(pop.y.data); 

pop.y.info.mu = mean(pop.y.data); 

pop.rhoMat.info = sprintf('correlation of [y x1%d]',r); 

pop.rhoMat.data = corr([pop.y.data X]); 
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t=toc(tAll); 

pop.gentime = t; 

end 

function dataset = genDatasetwRho(pop,sampleSet,n) 

% sampleSet = [20,40,100]; 

% n = 500; 

dataset = cell(1,numel(sampleSet)); 

for i = 1:numel(sampleSet) 

    dataset{i}.gendate = datestr(clock); 

    dataset{i}.n = sampleSet(i);% 20,40 or 100 

    % population info 

    dataset{i}.pop.rng = pop.rng; 

    dataset{i}.pop.gendate = pop.gendate; 

    dataset{i}.pop.detail = pop.detail; 

    dataset{i}.pop.gentime = pop.gentime; 

    dataset{i}.pop.N = pop.N; 

    dataset{i}.pop.rhoDesire = pop.rhoDesire; 

    dataset{i}.pop.rhoMat = pop.rhoMat; 

    dataset{i}.pop.beta = pop.beta; 

    for k=1:numel(pop.x) 

        dataset{i}.pop.x{k}.info = pop.x{k}.info; 

    end 

    dataset{i}.pop.ep.info = pop.ep.info; 

    dataset{i}.pop.y.info = pop.y.info; 

    % number of dataset from population 

    dataset{i}.ndataset = n;%500 

    % random samples from population 

    replacement = true; 

    % Initial rho count 

    rho095=0;rho096=0; 
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    rho099=0;rho0999=0;rho09999=0; 

    lCount=0;mCount=0;gCount=0;count=0; 

%     rhoInfo = [0.95,0.96,0.97,0.98,0.99,0.999]; 

    rhoInfo = [0.95,0.99,0.999]; 

    for k=1:numel(rhoInfo) 

        dataset{i}.rho{k}.rho = rhoInfo(k); 

    end 

    % Inital timer 

    tSamp = tic; 

    while(1) 

        count = count+1; 

        curSel = randsample(1:pop.N,dataset{i}.n,replacement)';         

        curRho = corr(pop.x{1}.data(curSel),pop.x{3}.data(curSel)); 

        % Save position of random sample that satisfy condition 

        if curRho>0.9994 

            mCount = mCount+1; 

        elseif curRho<0.945 

            lCount = lCount+1; 

        else 

%             if curRho>=0.99985 && curRho<=0.99994 

%                 if rho09999<dataset{i}.ndataset 

%                    rho09999 = rho09999+1; 

%                    dataset{i}.rho{5}.curSel(:,rho09999) = curSel; 

%                    dataset{i}.rho{5}.curRho = curRho; 

%                 end  

            if curRho>=0.9985 && curRho<=0.9994 

                if rho0999<dataset{i}.ndataset 

                   rho0999 = rho0999+1; 

                   dataset{i}.rho{3}.curSel(:,rho0999) = curSel; 

                   dataset{i}.rho{3}.curRho = curRho; 
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                end  

            elseif curRho>=0.985 && curRho<=0.994 

                if rho099<dataset{i}.ndataset 

                   rho099 = rho099+1; 

                   dataset{i}.rho{2}.curSel(:,rho099) = curSel; 

                   dataset{i}.rho{2}.curRho = curRho; 

                end 

%             elseif curRho>=0.975 && curRho<=0.984 

%                 if rho098<dataset{i}.ndataset 

%                    rho098 = rho098+1; 

%                    dataset{i}.rho{4}.curSel(:,rho098) = curSel; 

%                    dataset{i}.rho{4}.curRho = curRho; 

%                 end 

%             elseif curRho>=0.965 && curRho<=0.974 

%                 if rho097<dataset{i}.ndataset 

%                    rho097 = rho097+1; 

%                    dataset{i}.rho{3}.curSel(:,rho097) = curSel; 

%                    dataset{i}.rho{3}.curRho = curRho; 

%                 end 

%             elseif curRho>=0.955 && curRho<=0.964 

%                 if rho096<dataset{i}.ndataset 

%                    rho096 = rho096+1; 

%                    dataset{i}.rho{2}.curSel(:,rho096) = curSel; 

%                    dataset{i}.rho{2}.curRho = curRho; 

%                 end 

            elseif curRho>=0.945 && curRho<=0.954 

                if rho095<dataset{i}.ndataset 

                   rho095 = rho095+1; 

                   dataset{i}.rho{1}.curSel(:,rho095) = curSel; 

                   dataset{i}.rho{1}.curRho = curRho; 
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                end 

            else 

                gCount = gCount+1; 

            end 

        end 

        % Show rho count 

        clc 

        Etime = toc(tSamp); 

        fprintf('[%d samples dataset][Pop Rho=%f]\n[i=%d][%.2f sec.][%.2f Hz]\n',... 

            dataset{i}.n,pop.rhoMat.data(2,4),count,Etime,count/Etime); 

        fprintf('Current rho = %f\n',curRho); 

        fprintf('Rho095 = %3d\n',rho095); 

%         fprintf('Rho096 = %3d\n',rho096); 

%         fprintf('Rho097 = %3d\n',rho097); 

%         fprintf('Rho098 = %3d\n',rho098); 

        fprintf('Rho099 = %3d\n',rho099); 

        fprintf('Rho0999 = %3d\n',rho0999); 

%         fprintf('Rho09999 = %3d\n',rho09999); 

        fprintf('Rho >0.9994 = %d\n',mCount); 

        fprintf('Rho in gap = %d\n',gCount); 

        fprintf('Rho <0.945 = %d\n',lCount); 

        % Compute est. iteration 

%         minP = min([rho095,rho096,rho097,rho098,rho099,rho0999,rho0999]/count); 

        minP = min([rho095,rho099,rho0999]/count); 

        minP = round(minP*10000)/10000; 

        estCount = dataset{i}.ndataset/minP; 

        elapsed = floor((estCountcount)/(count/Etime)); 

        fprintf('Estimated iteration is %.0f (%d min %d sec)\n',... 

            estCount,floor(elapsed/60),mod(elapsed,60)); 

        % 
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%         if rho099==dataset{i}.ndataset && rho098==dataset{i}.ndataset && ... 

%            rho097==dataset{i}.ndataset && rho096==dataset{i}.ndataset && ... 

%            rho095==dataset{i}.ndataset && rho0999==dataset{i}.ndataset && ... 

%            rho09999==dataset{i}.ndataset 

%             break; 

%         end 

        if rho099==dataset{i}.ndataset &&  ... 

           rho095==dataset{i}.ndataset && rho0999==dataset{i}.ndataset 

            break; 

        end 

    end 

    % Construct rho condition data 

    for k=1:numel(rhoInfo) 

        for m=1:numel(pop.x) 

            dataset{i}.rho{k}.x{m} = ... 

                pop.x{m}.data(dataset{i}.rho{k}.curSel); 

        end 

        dataset{i}.rho{k}.ep = pop.ep.data(dataset{i}.rho{k}.curSel); 

        dataset{i}.rho{k}.y = pop.y.data(dataset{i}.rho{k}.curSel); 

    end 

    dataset{i}.gentime = Etime; 

    dataset{i}.gencount = count; 

end 

end 

function dataset = genDatasetwRho_9999(pop,sampleSet,n) 

% sampleSet = [20,40,100]; 

% n = 500; 

dataset = cell(1,numel(sampleSet)); 

for i = 1:numel(sampleSet) 

    dataset{i}.gendate = datestr(clock); 
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    dataset{i}.n = sampleSet(i);% 20,40 or 100 

    % population info 

    dataset{i}.pop.rng = pop.rng; 

    dataset{i}.pop.gendate = pop.gendate; 

    dataset{i}.pop.detail = pop.detail; 

    dataset{i}.pop.gentime = pop.gentime; 

    dataset{i}.pop.N = pop.N; 

    dataset{i}.pop.rhoDesire = pop.rhoDesire; 

    dataset{i}.pop.rhoMat = pop.rhoMat; 

    dataset{i}.pop.beta = pop.beta; 

    for k=1:numel(pop.x) 

        dataset{i}.pop.x{k}.info = pop.x{k}.info; 

    end 

    dataset{i}.pop.ep.info = pop.ep.info; 

    dataset{i}.pop.y.info = pop.y.info; 

    % number of dataset from population 

    dataset{i}.ndataset = n;%500 

    % random samples from population 

    replacement = true; 

    % Initial rho count 

    %rho09_3=0; 

    rho09_4=0; 

%     rho09_5=0;%rho09_6=0; 

    lCount=0;mCount=0;gCount=0;count=0; 

    rhoInfo = 0.9999; 

    for k=1:numel(rhoInfo) 

        dataset{i}.rho{k}.rho = rhoInfo(k); 

    end 

    % Inital timer 

    tSamp = tic; 
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    while(1) 

        count = count+1; 

        curSel = randsample(1:pop.N,dataset{i}.n,replacement)';         

        curRho = corr(pop.x{1}.data(curSel),pop.x{3}.data(curSel)); 

        % Save position of random sample that satisfy condition 

        if curRho>0.99994 

            mCount = mCount+1; 

        elseif curRho<0.99985 

            lCount = lCount+1; 

        else 

%             if curRho>=0.9999985 && curRho<=0.9999994 

%                 if rho09_6<dataset{i}.ndataset 

%                    rho09_6 = rho09_6+1; 

%                    dataset{i}.rho{4}.curSel(:,rho09_6) = curSel; 

%                    dataset{i}.rho{4}.curRho = curRho; 

%                 end  

%             if curRho>=0.999985 && curRho<=0.999994 

%                 if rho09_5<dataset{i}.ndataset 

%                    rho09_5 = rho09_5+1; 

%                    dataset{i}.rho{1}.curSel(:,rho09_5) = curSel; 

%                    dataset{i}.rho{1}.curRho = curRho; 

%                 end  

            if curRho>=0.99985 && curRho<=0.99994 

                if rho09_4<dataset{i}.ndataset 

                   rho09_4 = rho09_4+1; 

                   dataset{i}.rho{1}.curSel(:,rho09_4) = curSel; 

                   dataset{i}.rho{1}.curRho = curRho; 

                end  

%             elseif curRho>=0.9985 && curRho<=0.9994 

%                 if rho09_3<dataset{i}.ndataset 
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%                    rho09_3 = rho09_3+1; 

%                    dataset{i}.rho{1}.curSel(:,rho09_3) = curSel; 

%                    dataset{i}.rho{1}.curRho = curRho; 

%                 end 

            else 

                gCount = gCount+1; 

            end 

        end 

        % Show rho count 

        clc 

        Etime = toc(tSamp); 

        fprintf('[%d samples dataset][Pop Rho=%.6f]\n[i=%d][%.2f sec.][%.2f Hz]\n',... 

            dataset{i}.n,pop.rhoMat.data(2,4),count,Etime,count/Etime); 

        fprintf('Current rho = %f\n',curRho); 

%         fprintf('Rho0999 = %3d\n',rho09_3); 

        fprintf('Rho09999 = %3d\n',rho09_4); 

%         fprintf('Rho099999 = %3d\n',rho09_5); 

%         fprintf('Rho0999999 = %3d\n',rho09_6); 

        fprintf('Rho >0.99994 = %d\n',mCount); 

        fprintf('Rho in gap = %d\n',gCount); 

        fprintf('Rho <0.99985 = %d\n',lCount); 

        % Compute est. iteration 

%         minP = min([rho09_3,rho09_4,rho09_5]/count); 

        minP = min([rho09_4]/count); 

        minP = round(minP*10000)/10000; 

        estCount = dataset{i}.ndataset/minP; 

        elapsed = floor((estCountcount)/(count/Etime)); 

        fprintf('Estimated iteration is %.0f (%d min %d sec)\n',... 

            estCount,floor(elapsed/60),mod(elapsed,60)); 

        if rho09_4==dataset{i}.ndataset 
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            break; 

        end 

    end 

    % Construct rho condition data 

    for k=1:numel(rhoInfo) 

        for m=1:numel(pop.x) 

            dataset{i}.rho{k}.x{m} = ... 

                pop.x{m}.data(dataset{i}.rho{k}.curSel); 

        end 

        dataset{i}.rho{k}.ep = pop.ep.data(dataset{i}.rho{k}.curSel); 

        dataset{i}.rho{k}.y = pop.y.data(dataset{i}.rho{k}.curSel); 

    end 

    dataset{i}.gentime = Etime; 

    dataset{i}.gencount = count; 

end 

end 

 

โปรแกรมทีใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีกําลังสองน้อยทีสุดและวิธีการถดถอยแบบริดจ์ 

% Find OLS regression parameters 

% Usage: 

% [bOLS yOLS MSEOLS] = computeOLS(X,Y) 

% where X = n x p matrix 

%       Y = n x 1 matrix 

%       bOLS.b = beta OLS (OLS coefficient) 

%       bOLS.se = SE of beta OLS 

%       yOLS = X*bOLS 

%       MSEOLS = MSE of yOLS 

% 

% See also: computeRidge 

function [bOLS yOLS MSEOLS] = computeOLS(X,Y) 
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% X = [x0 .. xp]; % n*p where p = k+1; 

% Y = y; % n*1 

[n p] = size(X); 

% k is number of independent variables 

k=p1; 

%% Compute Beta OLS 

bOLS.b = (X'*X)\(X'*Y); 

%% Compute y & MSE of OLS 

yOLS = X*bOLS.b; 

MSEOLS = ((YyOLS)'*(YyOLS))/(nk1); 

%% Compute SE of bOLS 

bOLS.se = sqrt(MSEOLS*diag(inv(X'*X))); 

end 

% Find ridge regression parameters 

% Usage: 

% [K bRidge yRidge] = computeRidge(X,Y,flag,b) 

% where X = n x p matrix 

%       Y = n x 1 matrix 

%       K = K value 

%       bRidge consists of 

%           bRidge.b 

%           bRidge.var 

%           bRidge.se 

%           bRidge.MSE 

%       yRidge consists of 

%           yRidge.y 

%           yRidge.SSE 

%           yRidge.MSE 

%       b = Original beta for compute beta ridge MSE (*can be ignore) 

% 
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% See also: computeOLS 

function [K bRidge yRidge] = computeRidge(X,Y,flag,b) 

%% Compute OLS 

[bOLS , ~, MSEOLS] = computeOLS(X,Y); 

%% Variance of yOLS = MSEOLS 

Yvar = MSEOLS; 

%% Compute Ridge 

[n p] = size(X); 

% k is number of independent variables 

k=p1; 

%% Original Beta for compute Beta ridge MSE 

if nargin<4 

    b = zeros(p,1); 

else 

    b = b(1:p); 

end 

%% 

I = eye(p); 

[V,D] = eig(X'*X,'nobalance'); 

% [V,D] = eig(X'*X); 

[lamda ix] = sort(sum(D),'descend'); 

if strcmp(flag,'K**') 

    tm = max(diag(D)); 

    S_2 = (Y(X*bOLS.b))'*(Y(X*bOLS.b))/(np); 

    alpha_max = max(D\V'*X'*Y); 

    K = (tm*S_2)/((tm*alpha_max̂2) + (np)*S_2); 

    bRidge.b = (X'*X + K*I)\(X'*Y); 

else % Case rHKB rHMO rLW 

    alpha = D\V'*X'*Y; 

    Z = (X*V); 
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    sigma_2 = (Y'*Y  alpha'*Z'*Y)/(np); 

    switch flag 

        case 'rHKB' 

            K = (p*sigma_2)/(alpha'*alpha); 

        case 'rLW' 

            K = (p*sigma_2)/sum(D*alpha.̂2); 

        case 'rHMO' 

            d = diag(D);% eigenvalue 

            temp = 0; 

            for i=1:p 

                temp = temp+(alpha(i)̂2/1+(1+d(i)*(alpha(i)̂2/sigma_2)̂0.5)); 

            end 

            K = (p*sigma_2)/temp; 

    end 

    bRidge.b = (X'*X + K*I)\(X'*Y); 

%     bRidge.alpha = alpha; 

end 

% MSE & SSE of Y Ridge 

yRidge.SSE = (YyRidge.y)'*(YyRidge.y); 

yRidge.MSE = yRidge.SSE/(nk1); 

% Variance, SE & MSE of Beta Ridge 

bRidge.var = diag((X'*X + K*I)\X'*Yvar*X/(X'*X + K*I)); 

bRidge.se = sqrt(bRidge.var); 

bRidge.MSE = Yvar*sum(lamda./(lamda+K).̂2)+... 

    ((K̂2)*b'*((inv(X'*X+K*I))̂2)*b); 

end 

function dataset = computeOLSnRidge(dataset) 

%Compute OLS & Ridge 

Kinfo = {'rHKB','rLW','rHMO','K**','Kbay','Kk'}; 

nSampleSet = numel(dataset); 
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for i=1:nSampleSet 

    ndataset = dataset{i}.ndataset;%500 

    bPop = dataset{i}.pop.beta; 

    for k=1:numel(dataset{i}.rho) 

        data = dataset{i}.rho{k}; 

        data.Kinfo = Kinfo; 

        for j=1:ndataset 

            y = data.y(:,j); 

            x = ones(dataset{i}.n,numel(data.x)+1); 

            for m = 1:numel(data.x) 

               x(:,m+1) = data.x{m}(:,j);  

            end 

%             [n p] = size(x); 

            % OLS 

            [bOLS yOLS MSEOLS] = computeOLS(x,y); 

            data.ols.bOLS(:,j) = bOLS.b; 

            data.ols.bOLSSE(:,j) = bOLS.se; 

            data.ols.MSEOLS(:,j) = MSEOLS; 

            % Ridge 

            for m=1:numel(Kinfo) 

                [K bRidge yRidge] = computeRidge(x,y,Kinfo{m},bPop); 

                data.ridge{m}.info = Kinfo{m}; 

                data.ridge{m}.K(:,j) = K; 

                data.ridge{m}.bRidge(:,j) = bRidge.b; 

                data.ridge{m}.bRidgeVar(:,j) = bRidge.var; 

                data.ridge{m}.bRidgeSE(:,j) = bRidge.se; 

                data.ridge{m}.bRidgeMSE(:,j) = bRidge.MSE; 

                data.ridge{m}.yRidge(:,j) = yRidge.y; 

                data.ridge{m}.yRidgeSSE(:,j) = yRidge.SSE; 

                data.ridge{m}.yRidgeMSE(:,j) = yRidge.MSE; 
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%                 %% 

%                 data.ridge{m}.V{j} = bRidge.V; 

%                 data.ridge{m}.D{j} = bRidge.D; 

%                 data.ridge{m}.alpha(:,j) = bRidge.alpha; 

%                 data.ridge{m}.W(:,j) = bRidge.W; 

%                 %% 

            end 

        end 

        for m=1:numel(Kinfo) 

           data.ridge{m}.bRidgeSEMean =  mean(data.ridge{m}.bRidgeSE,2); 

        end 

        data.ols.meanbOLSSE = mean(data.ols.bOLSSE,2); 

        dataset{i}.rho{k}=data; 

    end 

end 

end 

 

โปรแกรมทีใช้ในการการคัดเลือกตัวแปรอิสระโดยวิธีการถดถอยแบบขันตอน(Stepwise 

Regression) 

function dataset = OLSnRidgeVarSel(dataset) 

% Variable Selection using stepwise (OLS & Ridge) 

nSampleSet = numel(dataset); 

Kinfo = {'rHKB','rLW','rHMO','K**'}; 

% Stepwise for OLS & Ridge estimation 

alpha = 0.05; 

alphaIn = alpha; alphaOut = alpha; 

for i=1:nSampleSet 

    ndataset = dataset{i}.ndataset;%500 

    for k=1:numel(dataset{i}.rho) 

        data = dataset{i}.rho{k}; 
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        % Predefined variable selection structure 

        data.ols.varSel = cell(ndataset,3); 

        for m=1:numel(Kinfo) 

            data.ridge{m}.varSel = cell(ndataset,3); 

        end 

        for j=1:ndataset 

            clc; 

            fprintf('Apply stepwise algorithm....\n'); 

            fprintf('Sample size of dataset = %d (rho=%.5f)\nProcessing %d of %d\n',... 

                dataset{i}.n,data.rho,j,ndataset); 

            y = data.y(:,j); 

            x = ones(dataset{i}.n,numel(data.x)+1); 

            for m = 1:numel(data.x) 

              x(:,m+1) = data.x{m}(:,j);  

            end 

            % Define parameters for stepwise regression function 

            [n p] = size(x); 

            q = p1; 

            % OLS Estimator 

            % Generate partial sum table 

            parsum = partialSUM(x,y,'OLS'); 

            % Stepwise regression function 

            [xremain xstore] = stepwiseReg(parsum,n,q,alphaIn,alphaOut); 

            data.ols.varSel{j,1} = xstore; 

            data.ols.varSel{j,2} = xremain; 

            % Classify the result 

            if sum(ismember(xstore,{'1','2','3','4','5'}))==5 

                if numel(xstore)==5 

                    data.ols.varSel{j,3} = 1;% Correct 

                else 
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                    data.ols.varSel{j,3} = 3;% Over spec. 

                end 

            else 

                if sum(ismember(xstore,{'6','7'}))>0 

                    data.ols.varSel{j,3} = 4;% Miss spec. 

                else 

                    data.ols.varSel{j,3} = 2;% Under spec. 

                end 

            end 

            % Ridge Estimator 

            for m=1:numel(Kinfo) 

                % Generate partial sum table 

                parsum = partialSUM(x,y,Kinfo{m}); 

                % Stepwise regression function 

                [xremain xstore] = stepwiseReg(parsum,n,q,alphaIn,alphaOut); 

                data.ridge{m}.varSel{j,1} = xstore; 

                data.ridge{m}.varSel{j,2} = xremain; 

                % Classify the result 

                if sum(ismember(xstore,{'1','2','3','4','5'}))==5 

                    if numel(xstore)==5 

                        data.ridge{m}.varSel{j,3} = 1;% Correct 

                    else 

                        data.ridge{m}.varSel{j,3} = 3;% Over spec. 

                    end 

                else 

                    if sum(ismember(xstore,{'6','7'}))>0 

                        data.ridge{m}.varSel{j,3} = 4;% Miss spec. 

                    else 

                        data.ridge{m}.varSel{j,3} = 2;% Under spec. 

                    end 
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                end 

            end 

        end 

        dataset{i}.rho{k}=data; 

    end 

end 

% Compute yHat yMSE ySSE bSSE of selected X (xstore) 

clear x y 

for i=1:nSampleSet 

    ndataset = dataset{i}.ndataset;%500 

    bPop = dataset{i}.pop.beta; 

    for k=1:numel(dataset{i}.rho) 

        data = dataset{i}.rho{k}; 

        for j=1:ndataset 

            y = data.y(:,j); 

            % Choose X that pass variable selection test only  

            xIn = sort(cellfun(@str2double,data.ols.varSel{j,1})); 

            xdata = data.x(xIn); 

            x = ones(dataset{i}.n,numel(xdata)+1); 

            for m = 1:numel(xdata) 

               x(:,m+1) = xdata{m}(:,j);  

            end 

            [n p] = size(x); 

            % Number of selected variables 

            h = p1; 

            % OLS 

            [bOLS yOLS MSEOLS] = computeOLS(x,y); 

            data.ols.nbOLS{:,j} = bOLS.b; 

            data.ols.nbOLSSE{:,j} = bOLS.se; 

            data.ols.nMSEOLS(:,j) = MSEOLS; 
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            % Ridge 

            for m=1:numel(Kinfo) 

                [K bRidge yRidge] = computeRidge(x,y,Kinfo{m},bPop([1,xIn+1])); 

                data.ridge{m}.nK{:,j} = K; 

                data.ridge{m}.nyRidge(:,j) = yRidge.y; 

                data.ridge{m}.nyRidgeSSE(:,j) = yRidge.SSE; 

                data.ridge{m}.nyRidgeMSE(:,j) = yRidge.MSE; 

                data.ridge{m}.nbRidge{:,j} = bRidge.b; 

                data.ridge{m}.nbRidgeVar{:,j} = bRidge.var; 

                data.ridge{m}.nbRidgeSE{:,j} = bRidge.se; 

                data.ridge{m}.nbRidgeMSE(:,j) = bRidge.MSE; 

            end 

        end 

        dataset{i}.rho{k}=data; 

    end 

end 

end 

โดยทีเรียกใช้ฟังก์ชันย่อย ดังนี 

function [xall xstore] = stepwiseReg(parsum,n,k,alphaIn,alphaOut) 

debug = 0; 

%% 

xall = cell(1,nchoosek(k,1)); 

for i=1:nchoosek(k,1) 

    xall{i} = num2str(i,'%d'); 

end 

result = 1; 

xstore = {}; 

[xall xstore result] = forwardSW(parsum,xall,xstore,alphaIn,alphaOut,n,result); 

if debug 

    fprintf('Significant Variables : '); 
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    fprintf('X%c ',cell2mat(xstore));fprintf('\n'); 

    fprintf('Unsignificant Variables : '); 

    fprintf('X%c ',cell2mat(xall));fprintf('\n'); 

end 

end 

function [xall xstore result] = forwardSW(parsum,xall,xstore,alphaIn,alphaOut,n,result) 

    debug = 0; 

    if result==0,return;end 

    if isempty(xall),return;end 

    % Using max SSR as criteria 

    [val idx] = maxSSR(parsum,xall,xstore); 

    % 

    ssr = partialSSR(parsum,idx,xstore); 

    mse = partialMSE(parsum,[idx,xstore]); 

    % Test hypothesis 

    ktest = numel([idx,xstore]); 

    F = ssr/mse; 

    Ftest = finv(1alphaIn,numel(idx),nktest1); 

    if F < Ftest % Accept H0 

        result = 0; 

        if debug 

            fprintf('Terminate at : '); 

            fprintf('X%c ',cell2mat(idx));fprintf('\n'); 

        end 

    else % Reject H0 

        result = 1; 

        if debug 

            fprintf('In: X%c | SSR = %.4f\n',cell2mat(idx),val); 

        end 

        xpick = idx; 
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        % Check backward 

        [xall xstore] = backwardSW(parsum,xpick,xall,xstore,alphaOut,n); 

        % Add significant variable  

        xstore = [xstore,idx]; 

        % Remove added variable from variable pool 

        xall(ismember(xall,idx))=''; 

        % Recursive 

        [xall xstore result] = forwardSW(parsum,xall,xstore,alphaIn,alphaOut,n,result); 

    end 

end 

function [xall xstore] = backwardSW(parsum,xpick,xall,xstore,alphaOut,n) 

    debug = 0; 

    xstoreTemp = xstore; 

    for i = 1:numel(xstore) 

        xcur = xstore(i); 

        xTemp = xstore; 

        xTemp(ismember(xTemp,xcur))=''; 

        xgiven = sort([xTemp,xpick]); 

        ssr = partialSSR(parsum,xcur,xgiven); 

        mse = partialMSE(parsum,[xcur,xgiven]); 

            % Test hypothesis 

        ktest = numel([xcur,xgiven]); 

        F = ssr/mse; 

        Ftest = finv(1alphaOut,numel(xcur),nktest1); 

        if F < Ftest % Accept H0 

            if debug 

                fprintf('Out: X%c\n',cell2mat(xcur)); 

            end 

            xstoreTemp(ismember(xstoreTemp,xcur))=''; 

            xall = sort([xall,xcur]); 
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        else % Reject H0 

        end 

    end 

    xstore = xstoreTemp; 

end 

function mse = partialMSE(parsum,xall) 

    if numel(xall)==0 

        mse = NaN; return; 

    else 

        xall = sort(xall); 

        i = numel(xall); 

        xall = cell2mat(xall); 

        mse = parsum{i}{ismember(parsum{i}(:,1),xall),4}; 

    end 

end 

function [xMax xMaxIdx] = maxSSR(parsum,xtest,xgiven) 

% Find Xn which has maximum SSR with given Xm 

% Usage: 

% [xMax xMaxIdx] = maxSSR(parsum,xtest,xgiven) 

% where parsum is partial sum object obtained from partailSUM function 

%       xtest is cell string that contains number of X that want to test 

%       xgiven is cell string that contains number of X that was given 

% 

% Ex.1 Find maximum SSR of SSR(X1|X3), SSR(X2|X3), SSR(X4|X3) 

% [xMax xMaxIdx] = maxSSR(parsum,{'1','2','4'},{'3'}); 

% 

% Ex.2 Find maximum SSR of SSR(X2|X1X3), SSR(X4|X1X3) 

% [xMax xMaxIdx] = maxSSR(parsum,{'2','4'},{'1','3'}); 

% 

% Ex.3 Find maximum SSR of SSR(X1), SSR(X2), SSR(X3), SSR(X4) 
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% [xMax xMaxIdx] = maxSSR(parsum,{'1','2','3','4'}); 

% 

% See also: partialSUM | partialSSR 

if nargin<3 

   xgiven = {};  

end 

ssrCheck = zeros(numel(xtest),1); 

for i=1:numel(xtest) 

    ssrCheck(i) = partialSSR(parsum,xtest(i),xgiven); 

end 

[val idx] = max(ssrCheck); 

xMaxIdx = xtest(idx); 

xMax = val; 

end 

% Find partial SSR 

% Usage: 

% ssr = partialSSR(parsum,xcurrent,xgiven) 

% 

% Ex. Find SSR(X1X2|X3X4) 

% ssr_x1x2_x3x4 = partialSSR(parsum,{'1','2'},{'3','4'}) 

% 

% See also: partialSUM | maxSSR 

function ssr = partialSSR(parsum,xcurrent,xgiven) 

    if numel(xcurrent)==0 

        ssr = NaN; return; 

    end 

    if nargin<3 || numel(xgiven)==0 

        xcurrent = cell2mat(xcurrent); 

        j = numel(xcurrent); 

        ssr = parsum{j}{ismember(parsum{j}(:,1),xcurrent),2}; 
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    else 

        xgiven = sort(xgiven); 

        xall = sort([xcurrent,xgiven]); 

        i = numel(xall); 

        j = numel(xgiven); 

        xall = cell2mat(xall); 

        xgiven = cell2mat(xgiven); 

        sseAll = parsum{i}{ismember(parsum{i}(:,1),xall),3}; 

        sseGiven = parsum{j}{ismember(parsum{j}(:,1),xgiven),3}; 

        ssr = sseGiven  sseAll; 

%         ssrAll = parsum{i}{ismember(parsum{i}(:,1),xall),2}; 

%         ssrGiven = parsum{j}{ismember(parsum{j}(:,1),xgiven),2}; 

%         ssr = ssrAllssrGiven; 

    end 

end 

% Find partial sum 

% Usage: 

% parsum = partialSUM(x,y,bModel); 

% where x is matrix with n x p dimensions 

%       y is matrix with n x 1 dimensions 

%       bModel is coefficient model (default is OLS) 

% 

% parsum is an cell array with 1 x n dimensions 

% parsum{i} is an cell array with nchoosek(n,i) x 6 dimensions 

% parsum{i}{:,1} is String index 

% parsum{i}{:,2} is SSR corresponding to string index 

% parsum{i}{:,3} is SSE corresponding to string index 

% parsum{i}{:,4} is MSE corresponding to string index 

% parsum{i}{:,5} is R̂2 corresponding to string index 

% parsum{i}{:,6} is R̂2_a corresponding to string index 
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% 

% Example find ssr & sse in parsum 

% Ex.1 Find partial sum of x1 x2 x4 

% ssr_x1x2x4 = parsum{3}{ismember(parsum{3}(:,1),'124'),2} 

% sse_x1x2x4 = parsum{3}{ismember(parsum{3}(:,1),'124'),3} 

% mse_x1x2x4 = parsum{3}{ismember(parsum{3}(:,1),'124'),4} 

% 

% See also: partialSSR | maxSSR 

function parsum = partialSUM(x,y,bModel) 

if nargin<3 

    bModel = 'OLS'; 

end 

debug = 0; 

[n p] = size(x); 

k = p1; 

parsum = cell(1,k); 

for i = 1:k 

    count = 1; 

    curSel = nchoosek(1:k,i); 

    [r c] = size(curSel); 

    parsum{i} = cell(r,6); 

    for j = 1:r 

       parsum{i}{count,1} = num2str(curSel(j,:),'%d'); 

       xpick = x(:,[1 curSel(j,:)+1]); 

       ktest = numel(curSel(j,:)); 

       if det(xpick'*xpick)~=0 

           switch bModel 

               case 'OLS' 

                   [~ , yOLS, ~] = computeOLS(xpick,y); 

                   yHat = yOLS; 
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               case 'K**' 

                   [~ , ~, yRidge] = computeRidge(xpick,y,'K**'); 

                   yHat = yRidge.y; 

               case 'rHKB' 

                   [~ , ~, yRidge] = computeRidge(xpick,y,'rHKB'); 

                   yHat = yRidge.y; 

               case 'rLW' 

                   [~ , ~, yRidge] = computeRidge(xpick,y,'rLW'); 

                   yHat = yRidge.y; 

               case 'rHMO' 

                   [~ , ~, yRidge] = computeRidge(xpick,y,'rHMO'); 

                   yHat = yRidge.y; 

               otherwise 

                   disp('Invalid bModel'); 

                   parsum = NaN; 

                   return; 

           end 

           ssr = (yHat'*y  (sum(y)̂2)/n); 

           sse = y'*y  yHat'*y; 

           mse = sse/(nktest1); 

           Rsquare = ssr/(ssr+sse); 

           Rsquare_a = 1(mse/var(y)); 

       else 

           ssr = NaN; 

           sse = NaN; 

           mse = NaN; 

           Rsquare = NaN; 

           Rsquare_a = NaN; 

       end 

       parsum{i}{count,2} = ssr; 
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       parsum{i}{count,3} = sse; 

       parsum{i}{count,4} = mse; 

       parsum{i}{count,5} = Rsquare; 

       parsum{i}{count,6} = Rsquare_a; 

       if debug 

           fprintf('Case'); 

           fprintf(' X%d',curSel(j,:)); 

           fprintf('\nSSR = %.4f\n',parsum{i}{count,2}); 

           fprintf('SSE = %.4f\n',parsum{i}{count,3}); 

           fprintf('MSE = %.4f\n',parsum{i}{count,4}); 

           fprintf('R̂2 = %.4f\n',parsum{i}{count,5}); 

           fprintf('R̂2_a = %.4f\n',parsum{i}{count,6}); 

       end 

       count = count+1; 

    end 

end 

end 

 

โปรแกรมทีใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีการค้นหาแบบต้องห้าม (Tabu Search) 

function dataset = computeTabu(dataset,u,l) 

%COMPUTETABU Summary of this function goes here 

%   Detailed explanation goes here 

nSampleSet = numel(dataset); 

for i=1:nSampleSet 

    ndataset = dataset{i}.ndataset;%500 

    nSample = dataset{i}.n; 

    for k=1:numel(dataset{i}.rho) 

        data = dataset{i}.rho{k}; 

        for j=1:ndataset 

            clc; 
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            fprintf('Apply tabu search algorithm....\n'); 

            fprintf('Sample size of dataset = %d (rho=%.5f)\nProcessing %d of %d\n',... 

                nSample,data.rho,j,ndataset); 

            y = data.y(:,j); 

            x = ones(nSample,numel(data.x)+1); 

            for m = 1:numel(data.x) 

              x(:,m+1) = data.x{m}(:,j);  

            end 

            % Tabu MSE 

            % Define objective function 

            f = @(b)objFcn(b,x,y); 

            % Apply Direct Tabu Search 

            [bTabu MSE Count] = DTSps(f,u,l); 

            bTabu = bTabu'; 

            data.tabu.bTabu(:,j) = bTabu; 

            data.tabu.MSE(:,j) = MSE; 

            data.tabu.Count(:,j) = Count; 

            data.tabu.UpperB = u; 

            data.tabu.LowerB = l; 

        end 

        data.tabu.bTabuSD = std(data.tabu.bTabu,1,2); 

        dataset{i}.rho{k}=data; 

    end 

end 

end 

function dataset = ncomputeTabu(dataset,u,l) 

%COMPUTETABU Summary of this function goes here 

%   Detailed explanation goes here 

nSampleSet = numel(dataset); 

for i=1:nSampleSet 
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    ndataset = dataset{i}.ndataset;%500 

    nSample = dataset{i}.n; 

    for k=1:numel(dataset{i}.rho) 

        data = dataset{i}.rho{k}; 

        for j=1:ndataset 

            clc; 

            fprintf('Apply new tabu search algorithm....\n'); 

            fprintf('Sample size of dataset = %d (rho=%.5f)\nProcessing %d of %d\n',... 

                nSample,data.rho,j,ndataset); 

            y = data.y(:,j); 

            x = ones(nSample,numel(data.x)+1); 

            for m = 1:numel(data.x) 

              x(:,m+1) = data.x{m}(:,j);  

            end 

            % Tabu MSE mod 

            nf = @(b)objFcn_mod(b,x,y); 

            % Apply Direct Tabu Search 

            nu = [u,1];nl = [l,0]; 

            [bTabu MSE Count] = DTSps(nf,nu,nl); 

            bTabu = bTabu'; 

            data.ntabu.bTabu(:,j) = bTabu(1:end1); 

            data.ntabu.c(:,j) = bTabu(end); 

            data.ntabu.MSE(:,j) = MSE; 

            data.ntabu.Count(:,j) = Count; 

            data.ntabu.UpperB = u; 

            data.ntabu.LowerB = l; 

        end 

        data.ntabu.bTabuSD = std(data.ntabu.bTabu,1,2); 

        dataset{i}.rho{k}=data; 

    end 
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end 

end 

 

โปรแกรมทีใช้ในการคัดเลือกตัวแปรอิสระโดยวิธีการค้นหาแบบต้องห้าม (Tabu Search) 

function dataset = TabuVarSel(dataset,u,l) 

nSampleSet = numel(dataset); 

alpha = 0.05; 

for i=1:nSampleSet 

    ndataset = dataset{i}.ndataset;%500 

    nSample = dataset{i}.n; 

    for k=1:numel(dataset{i}.rho) 

        data = dataset{i}.rho{k}; 

        data.nSample = nSample; 

        % Compute Tabu for bTabuSD 

        if isfield(data,'tabu')==0 

            for j=1:ndataset 

                clc;fprintf('Apply tabu search algorithm....\n'); 

                fprintf('Sample size of dataset = %d (rho=%.5f)\nProcessing %d of %d\n',... 

                    nSample,data.rho,j,ndataset); 

                y = data.y(:,j); 

                x = ones(nSample,numel(data.x)+1); 

                for m = 1:numel(data.x) 

                  x(:,m+1) = data.x{m}(:,j);  

                end 

                f = @(b)objFcn(b,x,y); 

                [bTabu MSE Count] = DTSps(f,u,l); 

                bTabu = bTabu'; 

                data.tabu.bTabu(:,j) = bTabu; 

                data.tabu.MSE(:,j) = MSE; 

                data.tabu.Count(:,j) = Count; 
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                data.tabu.UpperB = u; 

                data.tabu.LowerB = l; 

            end 

            data.tabu.bTabuSD = std(data.tabu.bTabu,1,2); 

        end 

        % ttest Check 

        data.tabu.alpha = alpha; 

        data.tabu.varSel = cell(ndataset,3); 

        for j=1:ndataset 

            clc;fprintf('Apply tabu search algorithm (Variable Selection)....\n'); 

            fprintf('Sample size of dataset = %d (rho=%.5f)\nProcessing %d of %d\n',... 

                nSample,data.rho,j,ndataset); 

            bTabuSD = data.tabu.bTabuSD; 

            bTabu = data.tabu.bTabu(:,j); 

            x = ones(dataset{i}.n,numel(data.x)+1); 

            for m = 1:numel(data.x) 

              x(:,m+1) = data.x{m}(:,j);  

            end 

            xin = 1:numel(data.x); 

            [xin xout] = ntsVarSel(x,xin,bTabu,bTabuSD,data.tabu.alpha); 

            tabu.varSel{j,1} = xin; 

            tabu.varSel{j,2} = xout; 

            if isempty(xout) 

                tabu.varSel{j,3} = 0; % do not test futher 

            else 

                tabu.varSel{j,3} = 1; % continue to test 

            end 

            tabu.varSel{j,4} = j; % assign index at 1st test 

        end 

        % Backward ttest variable selection 
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        Gp = {}; 

        [data,tabu,Gp]=backwardVS(data,tabu,Gp); 

        % Classify the result 

        for j=1:ndataset 

            xin = data.tabu.varSel{j,1}; 

            if sum(ismember(xin,{'1','2','3','4','5'}))==5 

                if numel(xin)==5 

                    data.tabu.varSel{j,3} = 1;% Correct 

                else 

                    data.tabu.varSel{j,3} = 3;% Over spec. 

                end 

            else 

                if sum(ismember(xin,{'6','7'}))>0 

                    data.tabu.varSel{j,3} = 4;% Miss spec. 

                else 

                    data.tabu.varSel{j,3} = 2;% Under spec. 

                end 

            end 

        end 

        % save data back to dataset 

        dataset{i}.rho{k} = data; 

    end 

end 

%% Comput New MSE 

clear x y 

for i=1:nSampleSet 

    ndataset = dataset{i}.ndataset;%500 

    nSample = dataset{i}.n; 

    for k=1:numel(dataset{i}.rho) 

        data = dataset{i}.rho{k}; 
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        for j=1:ndataset 

            clc;fprintf('Apply tabu search algorithm (Compute new MSE)....\n'); 

            fprintf('Sample size of dataset = %d (rho=%.5f)\nProcessing %d of %d\n',... 

            nSample,data.rho,j,ndataset); 

            y = data.y(:,j); 

            % Choose X that pass variable selection test only  

            xIn = sort(cellfun(@str2double,data.tabu.varSel{j,1})); 

            xdata = data.x(xIn); 

            ucur = u([1 xIn+1]);lcur = l([1 xIn+1]); 

            x = ones(dataset{i}.n,numel(xdata)+1); 

            for m = 1:numel(xdata) 

               x(:,m+1) = xdata{m}(:,j);  

            end 

            [n p] = size(x); 

            % Number of selected variables 

            h = p1; 

            % Tabu 

            f = @(b)objFcn(b,x,y); 

            [bTabu MSE Count] = DTSps(f,ucur,lcur); 

            bTabu = bTabu'; 

            data.tabu.nbTabu{:,j} = bTabu; 

            data.tabu.nMSE(:,j) = MSE; 

            data.tabu.nCount(:,j) = Count; 

        end 

        dataset{i}.rho{k}=data; 

    end 

end 

end 

% Recursive backward ttest 

function [data,tabu,Gp]=backwardVS(data,tabu,Gp) 
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    % Update the result to data.tabu.varSel 

    for j=1:numel(tabu.varSel(:,1))  

        if ~tabu.varSel{j,3} 

            idx = cell2mat(tabu.varSel(j,4)); 

            data.tabu.varSel(idx,1:2) = tabu.varSel(j,1:2); 

        end 

    end 

    % Function terminate check 

    if sum(cell2mat(tabu.varSel(:,3)))==0,return;end 

    % Remove done testing case 

    varSel = tabu.varSel(cell2mat(tabu.varSel(:,3))==1,:); 

    % Find the unique group 

    xin = cell(numel(varSel(:,1)),1); 

    idx = xin; 

    for j=1:numel(varSel(:,1)) 

        xin{j} = str2double(varSel{j,1}); 

        idx{j} = varSel{j,4}; 

    end 

    xinAll = cell2mat(xin); 

    varGp = unique(xinAll,'rows'); 

    [nGp nVar] = size(varGp); 

    Gp = cell(nGp,1); 

    for m=1:nGp 

        Gp{m}.xin = sort(varGp(m,:)); 

        Gp{m}.idx = []; 

        for mn =1:numel(xin) 

            if isequal(xin{mn},varGp(m,:)) 

                Gp{m}.idx = [Gp{m}.idx;idx{mn}]; 

            end 

        end 
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        Gp{m}.n = numel(Gp{m}.idx); 

        Gp{m}.xout = varSel{cell2mat(varSel(:,4))==Gp{m}.idx(1),2}; 

    end 

    nSample = data.nSample; 

    for m=1:nGp 

        tabu.bTabu = []; 

        % find bTabuSD within group 

        for j=1:Gp{m}.n 

            idx = Gp{m}.idx(j); 

            xin = Gp{m}.xin; 

            clc;fprintf('Apply tabu search algorithm....\n'); 

            fprintf('Sample size of dataset = %d (rho=%.5f)\n',nSample,data.rho); 

            fprintf('xin = %s\n',mat2str(xin)); 

            fprintf('Processing %d of %d\n',j,Gp{m}.n); 

            y = data.y(:,idx); 

            x = ones(nSample,numel(xin)+1); 

            for n = 1:numel(xin) 

              x(:,n+1) = data.x{xin(n)}(:,idx);  

            end 

            ucur = data.tabu.UpperB([1 xin+1]); 

            lcur = data.tabu.LowerB([1 xin+1]); 

            f = @(b)objFcn(b,x,y); 

            [bTabu MSE Count] = DTSps(f,ucur,lcur); 

            bTabu = bTabu'; 

            tabu.bTabu(:,j) = bTabu; 

        end 

        tabu.bTabuSD = std(tabu.bTabu,1,2); 

        % ttest 

        for j=1:Gp{m}.n 

            idx = Gp{m}.idx(j); 
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            xin = Gp{m}.xin; 

            bTabuSD = tabu.bTabuSD; 

            bTabu = tabu.bTabu(:,j); 

            x = ones(nSample,numel(xin)+1); 

            for n = 1:numel(xin) 

              x(:,n+1) = data.x{xin(n)}(:,idx);  

            end 

            [xin xout] = ntsVarSel(x,xin,bTabu,bTabuSD,data.tabu.alpha); 

            tabu.varSel{idx,1} = xin; 

            tabu.varSel{idx,2} = [Gp{m}.xout xout]; 

            if isempty(xout) 

                tabu.varSel{idx,3} = 0; % do not test futher 

            else 

                tabu.varSel{idx,3} = 1; % continue to test 

            end 

            tabu.varSel{idx,4} = idx; 

        end 

    end 

    % Call the function again (recursive) 

    [data,tabu,Gp]=backwardVS(data,tabu,Gp); 

end 

% ttest 

function [xchk xout] = ntsVarSel(x,xin,b,bSE,alpha) 

    [n k] = size(x); 

    xout={};xtemp=[]; 

    betaChk = b(2:end); 

    betaSEChk = bSE(2:end); 

    for i = 1:k1 

        t0 = betaChk(i)/betaSEChk(i); 

        ttest = tinv(1(alpha/2),n(k1)1); 
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        if abs(t0) > ttest % Reject H0: B_h=0 

        else % Accept H0: B_h=0 

            xtemp = [xtemp i]; 

        end 

    end 

    if numel(xtemp)>0% if there exists x that accept H0 

        % find b of xout that closest to zero value 

        beta = betaChk(xtemp); 

        idx = abs(betaChk)==min(abs(beta)); 

        xout = [xout num2str(xin(idx),'%d')]; 

        xin(idx)=[]; 

    end 

    %return xin 

    xchk=cell(1,numel(xin)); 

    for i=1:numel(xin) 

        xchk{i} = num2str(xin(i),'%d'); 

    end 

end 

function dataset = nTabuVarSel(dataset,u,l) 

nSampleSet = numel(dataset); 

alpha = 0.05; 

for i=1:nSampleSet 

    ndataset = dataset{i}.ndataset;%500 

    nSample = dataset{i}.n; 

    for k=1:numel(dataset{i}.rho) 

        data = dataset{i}.rho{k}; 

        data.nSample = nSample; 

        % Compute Tabu for bTabuSD 

        if isfield(data,'ntabu')==0 

            for j=1:ndataset 
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                clc;fprintf('Apply new tabu search algorithm....\n'); 

                fprintf('Sample size of dataset = %d (rho=%.5f)\nProcessing %d of %d\n',... 

                    nSample,data.rho,j,ndataset); 

                y = data.y(:,j); 

                x = ones(nSample,numel(data.x)+1); 

                for m = 1:numel(data.x) 

                  x(:,m+1) = data.x{m}(:,j);  

                end 

                nf = @(b)objFcn_mod(b,x,y); 

                nu = [u,1];nl = [l,0]; 

                [bTabu MSE Count] = DTSps(nf,nu,nl); 

                bTabu = bTabu'; 

                data.ntabu.bTabu(:,j) = bTabu(1:end1); 

                data.ntabu.c(:,j) = bTabu(end); 

                data.ntabu.MSE(:,j) = MSE; 

                data.ntabu.Count(:,j) = Count; 

                data.ntabu.UpperB = u; 

                data.ntabu.LowerB = l; 

            end 

            data.ntabu.bTabuSD = std(data.ntabu.bTabu,1,2); 

        end 

        % ttest Check 

        data.ntabu.alpha = alpha; 

        data.ntabu.varSel = cell(ndataset,3); 

        for j=1:ndataset 

            clc;fprintf('Apply new tabu search algorithm (Variable Selection)....\n'); 

            fprintf('Sample size of dataset = %d (rho=%.5f)\nProcessing %d of %d\n',... 

                nSample,data.rho,j,ndataset); 

            bTabuSD = data.ntabu.bTabuSD; 

            bTabu = data.ntabu.bTabu(:,j); 
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            x = ones(dataset{i}.n,numel(data.x)+1); 

            for m = 1:numel(data.x) 

              x(:,m+1) = data.x{m}(:,j);  

            end 

            xin = 1:numel(data.x); 

            [xin xout] = ntsVarSel(x,xin,bTabu,bTabuSD,data.ntabu.alpha); 

            ntabu.varSel{j,1} = xin; 

            ntabu.varSel{j,2} = xout; 

            if isempty(xout) 

                ntabu.varSel{j,3} = 0; % do not test futher 

            else 

                ntabu.varSel{j,3} = 1; % continue to test 

            end 

            ntabu.varSel{j,4} = j; % assign index at 1st test 

        end 

        % Backward ttest variable selection 

        Gp = {}; 

        [data,ntabu,Gp]=backwardVS(data,ntabu,Gp); 

        % Classify the result 

        for j=1:ndataset 

            xin = data.ntabu.varSel{j,1}; 

            if sum(ismember(xin,{'1','2','3','4','5'}))==5 

                if numel(xin)==5 

                    data.ntabu.varSel{j,3} = 1;% Correct 

                else 

                    data.ntabu.varSel{j,3} = 3;% Over spec. 

                end 

            else 

                if sum(ismember(xin,{'6','7'}))>0 

                    data.ntabu.varSel{j,3} = 4;% Miss spec. 
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                else 

                    data.ntabu.varSel{j,3} = 2;% Under spec. 

                end 

            end 

        end 

        % save data back to dataset 

        dataset{i}.rho{k} = data; 

    end 

end 

%% Comput New MSE 

clear x y 

for i=1:nSampleSet 

    ndataset = dataset{i}.ndataset;%500 

    nSample = dataset{i}.n; 

    for k=1:numel(dataset{i}.rho) 

        data = dataset{i}.rho{k}; 

        for j=1:ndataset 

            clc;fprintf('Apply new tabu search algorithm (Compute new MSE)....\n'); 

            fprintf('Sample size of dataset = %d (rho=%.5f)\nProcessing %d of %d\n',... 

            nSample,data.rho,j,ndataset); 

            y = data.y(:,j); 

            % Choose X that pass variable selection test only  

            xIn = sort(cellfun(@str2double,data.ntabu.varSel{j,1})); 

            xdata = data.x(xIn); 

            ucur = [u([1 xIn+1]) 1];lcur = [l([1 xIn+1]) 0]; 

            x = ones(dataset{i}.n,numel(xdata)+1); 

            for m = 1:numel(xdata) 

               x(:,m+1) = xdata{m}(:,j);  

            end 

            [n p] = size(x); 
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            % Number of selected variables 

            h = p1; 

            % Tabu 

            f = @(b)objFcn_mod(b,x,y); 

            [bTabu MSE Count] = DTSps(f,ucur,lcur); 

            bTabu = bTabu'; 

            data.ntabu.nbTabu{:,j} = bTabu(1:end1); 

            data.ntabu.nc(:,j) = bTabu(end); 

            data.ntabu.nMSE(:,j) = MSE; 

            data.ntabu.nCount(:,j) = Count; 

        end 

        dataset{i}.rho{k}=data; 

    end 

end 

end 

%% Recursive backward ttest 

function [data,tabu,Gp]=backwardVS(data,tabu,Gp) 

    % Update the result to ndata.tabu.varSel 

    for j=1:numel(tabu.varSel(:,1))  

        if ~tabu.varSel{j,3} 

            idx = cell2mat(tabu.varSel(j,4)); 

            data.ntabu.varSel(idx,1:2) = tabu.varSel(j,1:2); 

        end 

    end 

    % Function terminate check 

    if sum(cell2mat(tabu.varSel(:,3)))==0,return;end 

    % Remove done testing case 

    varSel = tabu.varSel(cell2mat(tabu.varSel(:,3))==1,:); 

    % Find the unique group 

    xin = cell(numel(varSel(:,1)),1); 
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    idx = xin; 

    for j=1:numel(varSel(:,1)) 

        xin{j} = str2double(varSel{j,1}); 

        idx{j} = varSel{j,4}; 

    end 

    xinAll = cell2mat(xin); 

    varGp = unique(xinAll,'rows'); 

    [nGp nVar] = size(varGp); 

    Gp = cell(nGp,1); 

    for m=1:nGp 

        Gp{m}.xin = sort(varGp(m,:)); 

        Gp{m}.idx = []; 

        for mn =1:numel(xin) 

            if isequal(xin{mn},varGp(m,:)) 

                Gp{m}.idx = [Gp{m}.idx;idx{mn}]; 

            end 

        end 

        Gp{m}.n = numel(Gp{m}.idx); 

        Gp{m}.xout = varSel{cell2mat(varSel(:,4))==Gp{m}.idx(1),2}; 

    end 

    nSample = data.nSample; 

    for m=1:nGp 

        tabu.bTabu = []; 

        % find bTabuSD within group 

        for j=1:Gp{m}.n 

            idx = Gp{m}.idx(j); 

            xin = Gp{m}.xin; 

            clc;fprintf('Apply new tabu search algorithm....\n'); 

            fprintf('Sample size of dataset = %d (rho=%.5f)\n',nSample,data.rho); 

            fprintf('xin = %s\n',mat2str(xin)); 
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            fprintf('Processing %d of %d\n',j,Gp{m}.n); 

            y = data.y(:,idx); 

            x = ones(nSample,numel(xin)+1); 

            for n = 1:numel(xin) 

              x(:,n+1) = data.x{xin(n)}(:,idx);  

            end 

            ucur = [data.ntabu.UpperB([1 xin+1]) 1]; 

            lcur = [data.ntabu.LowerB([1 xin+1]) 0]; 

            f = @(b)objFcn_mod(b,x,y); 

            [bTabu MSE Count] = DTSps(f,ucur,lcur); 

            bTabu = bTabu'; 

            tabu.bTabu(:,j) = bTabu(1:end1); 

        end 

        tabu.bTabuSD = std(tabu.bTabu,1,2); 

        % ttest 

        for j=1:Gp{m}.n 

            idx = Gp{m}.idx(j); 

            xin = Gp{m}.xin; 

            bTabuSD = tabu.bTabuSD; 

            bTabu = tabu.bTabu(:,j); 

            x = ones(nSample,numel(xin)+1); 

            for n = 1:numel(xin) 

              x(:,n+1) = data.x{xin(n)}(:,idx);  

            end 

            [xin xout] = ntsVarSel(x,xin,bTabu,bTabuSD,data.ntabu.alpha); 

            tabu.varSel{idx,1} = xin; 

            tabu.varSel{idx,2} = [Gp{m}.xout xout]; 

            if isempty(xout) 

                tabu.varSel{idx,3} = 0; % do not test futher 

            else 
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                tabu.varSel{idx,3} = 1; % continue to test 

            end 

            tabu.varSel{idx,4} = idx; 

        end 

    end 

    % Call the function again (recursive) 

    [data,tabu,Gp]=backwardVS(data,tabu,Gp); 

end 

% ttest 

function [xchk xout] = ntsVarSel(x,xin,b,bSE,alpha) 

    [n k] = size(x); 

    xout={};xtemp=[]; 

    betaChk = b(2:end); 

    betaSEChk = bSE(2:end); 

    for i = 1:k1 

        t0 = betaChk(i)/betaSEChk(i); 

        ttest = tinv(1(alpha/2),n(k1)1); 

        if abs(t0) > ttest % Reject H0: B_h=0 

        else % Accept H0: B_h=0 

            xtemp = [xtemp i]; 

        end 

    end 

    if numel(xtemp)>0% if there exists x that accept H0 

        % find b of xout that closest to zero value 

        beta = betaChk(xtemp); 

        idx = abs(betaChk)==min(abs(beta)); 

        xout = [xout num2str(xin(idx),'%d')]; 

        xin(idx)=[]; 

    end 

    %return xin 
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    xchk=cell(1,numel(xin)); 

    for i=1:numel(xin) 

        xchk{i} = num2str(xin(i),'%d'); 

    end 

end 

โดยทีเรียกใช้ฟังก์ชัน ดังนี 

function 

[FMin1,XMin1,FCount1,TLm,fTLm,recm,VRLm,frVRLm]=APS(f,n,x,fx,Edg,TL,fTL,rec,VRL,f

rVRL) 

% 

%%%%%%%%%%%%%%%%% TS Memory Parameters %%%%%%%%%%%%%%%% 

% 

dTR=0.01*Edg;                   % TR redius 

dSTR=2*dTR;                     % SemiTR outer redius 

nTL=5*n;                        % No. of tabus in TL 

inTL=length(fTL);               % Index for No. of tabus in TL 

dVR=2*Edg;                      % Region redius in VRL 

inVRL=length(frVRL);            % Index for No. of regions in VRL   

etamax=1; etamin=1/nTL;         % Max & Min Recency Ranked Values 

nBP=nTL/2.5;                    % No. of Best Points saved in TL 

miumax=1; miumin=1/nTL;         % Max & Min fvalue Ranked Values 

MaxIts=3*n;   

NoImprov=n; 

inNoImprov=0; 

% Parameters 

FCount1=0;                       

fbetter=fx; 

fv=zeros(n+2,1); 

id=eye(n); 

vflag=0; 
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% **************** Main iteration ****************** 

% Constructing the Neighborhood Search 

itc=0; 

while(itc < MaxIts & inNoImprov < NoImprov);    

    % Check Hitting the STR 

    itc=itc+1;   

    S=zeros(n+2,n); 

    fbetter=fx; 

    STRHitTest=0; 

    indd=0; 

    for j=1:inTL;         

        if norm(xTL(j,:))<dSTR             

            indd=indd+1;             

        end 

    end  

    if indd>0; STRHit=zeros(indd,n); end 

    indd=0; 

    for j=1:inTL;         

        if norm(xTL(j,:))<dSTR             

            indd=indd+1; 

            dxSTR(indd)=norm(xTL(j,:)); 

            STRHit(indd,:)=TL(j,:); 

            STRHitTest=1; 

        end 

    end     

    if STRHitTest == 1 

        % Constructing the Neighborhood Search under Hitting STR 

        ddmax=max(dxSTR);         

        if indd == 1 

            Tbar=STRHit; 
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        else  

            Tbar=sum(STRHit)/indd; 

        end 

        in=1;         

        sgn=sign(xTbar); 

    while(fbetter >= fx & in <= n)                          

            if sgn(in)==0; sgn(in)=(1)̂round(rand); end 

            S(in,:)=x+ddmax*sgn(in)*id(in,:); 

            for k=1:inTL 

                if norm(S(in,:)TL(k,:))<dTR 

                    vd=TL(k,:)x; 

                    newedg=abs(vd(in))+sqrt(dTR̂2+(norm(vd))̂2(vd(in))̂2); 

                    S(in,:)=x+newedg*(1+0.1*rand)*sgn(in)*id(in,:); 

                end 

            end           

            fv(in)=feval(f,S(in,:)); 

            FCount1=FCount1+1; 

            if fv(in)<fbetter 

                x1=S(in,:); 

                f1=fv(in); 

                Bflag=1;         

                fbetter=fv(in);  

            else 

                Bflag=0; 

            end 

            in=in+1; 

    end 

    else 

        % Constructing the normal Neighborhood Search 

        in=1;   
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        if vflag==1 

            sn=sign(v); 

        else 

            rn=rand(n,1);sn=(1).̂round(rn); 

        end         

    while(fbetter >= fx & in <= n)               

            EdgL=Edg+rand*Edg;   

            if sn(in)==0; sn(in)=(1)̂round(rand); end 

            S(in,:)=x+sn(in)*EdgL*id(in,:);  

            Sflag=3; 

            for k=1:inTL 

                if norm(S(in,:)TL(k,:))<dTR 

                    vd=TL(k,:)x; 

                    newedg=abs(vd(in))+sqrt(dTR̂2+(norm(vd))̂2(vd(in))̂2); 

                    S(in,:)=x+newedg*(1+0.1*rand)*sn(in)*id(in,:);   

                end 

            end                    

            for j=1:inTL; 

                dx1=norm(S(in,:)TL(j,:)); 

                if(dx1 < dSTR) 

                    EdgL= dx1+(1+0.5*rand)*dSTR;                     

                    S(in,:)=x+EdgL*id(in,:); 

                end 

            end 

            fv(in)=feval(f,S(in,:)); 

            FCount1=FCount1+1; 

            if fv(in)<fbetter 

                x1=S(in,:); 

                f1=fv(in); 

                Bflag=1;         
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                fbetter=fv(in); 

            else 

                Bflag=0;  

            end 

            in=in+1; 

    end 

    end        

    if (Bflag == 0) 

        df=zeros(n,1); 

        u=zeros(n,n); 

        v=zeros(1,n);     

        for j=1:n;         

            df(j)=fv(j)fx; 

    end                

    for i=1:n;  

            w(i)=df(i)/sum(abs(df)); 

            u(i,:)=(S(i,:)x);  

            u(i,:)=u(i,:)/norm(u(i,:)); 

    end          

        for j=1:n; v=v+w(j)*u(j,:); end     

        v=v/norm(v); 

        S(n+1,:)=x+(0.5*rand)*Edg*v; 

        S(n+2,:)=x+(0.5+rand)*Edg*v;     

        for j=1:2 

            jn=n+j; 

            fv(jn)=feval(f,S(jn,:)); 

        end         

        [fvs,is]=sort(fv);  

        Stmp=S(is,:); S=Stmp; fv=fvs;     

        xnew=S(1,:); 
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        fnew=fv(1); 

        vflag=1; 

  else 

        xnew=x1; fnew=f1; 

        vflag=0; 

  end 

  % TL and VRL Update     

  if(inTL < nTL)  

        inTL=inTL+1; TL(inTL,:)=x;  

        fTL(inTL)=fx; rec(inTL)=itc+1; 

    else 

        [sort1,is1]=sort(rec);         

        [sort2,is2]=sort(fTL);          

        for j=1:nTL;  

            MR(is1(j))=etamin+(etamaxetamin)*(j1)/(nTL1); 

        end 

        MFv=miumin*ones(1,nTL); 

        for j=1:nBP; 

            MFv(is2(j))=miumin+(miumaxmiumin)*(nBPj)/(nBP1);             

        end 

        for j=1:nTL;  

            Memb(j)=max(MR(j),MFv(j)); 

        end 

        [sortMemb,iMembs]=sort(Memb);  

        TLtmp=TL(iMembs,:); TL=TLtmp; 

        rectmp=rec(iMembs); rec=rectmp; 

        fTLtmp=fTL(iMembs); fTL=fTLtmp; 

        TL(1,:)=x; fTL(1)=fx; rec(1)=itc+1; 

    end 

    dxVR=zeros(1,inVRL); 
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    for j=1:inVRL 

        dxVR(j)=norm(xVRL(j,:)); 

        if dxVR(j) < dVR 

            frVRL(j)=frVRL(j)+1; 

        end 

    end 

  if(min(dxVR) > dVR) 

        inVRL=inVRL+1; VRL(inVRL,:)=x; frVRL(inVRL)=1;         

    end    

    if fnew<fx 

        inNoImprov=0; 

    else 

        inNoImprov=inNoImprov+1; 

    end     

    x=xnew; fx=fnew;   

end 

[fTLs,ifTL]=sort(fTL);  

TLtmp=TL(ifTL,:); 

TL=TLtmp; fTL=fTLs; 

rectmp=rec(ifTL); rec=rectmp; 

FMin1=fTL(1); XMin1=TL(1,:); XM1=TL; 

TLm=TL; fTLm= fTL; recm=rec; VRLm=VRL; frVRLm=frVRL; 

function [XMin,FMin,FCount] = DTSps(f,U,L) 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%% 

%              Directed Tabu Search (APS)                % 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%% 

%  

% A. Hedar, April, 2003 
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% 

% Reference: 

%       A. Hedar and M. Fukushima, "TS Directed by direct search methods 

%       for nonlinear global optimization", Technical report 2003007,  

%       Department of Applied Mathematics and Physics, 

%       Kyoto University (June 2003). 

% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%          function [XMin,FMin,FCount] = DTSps(f,U,L)                % 

% Inputs:    

%   f = Objective function  

%   U = nDimension Vector of upper limits of the objective variables 

%   L = nDimension Vector of lower limits of the objective variables 

% 

% Outputs: 

%   XMin = Best point obtained by DTSps 

%   FMin = Best function value obtained by DTSps 

% FCount = Number of function evaluations              

% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%% Intial Parameters %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% 

n=length(U); 

Edg=0.1*min(UL);               % Simplex edge length 

FCount=0;                       % Number of function evaluations 

tol =1.0D6;                    % Termanation acurcy 

MaxItrs=10*n;  

itrc=0; 

NoImprv=2*n; 

inNoImprv=0; 
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H=1;                            % Ratio of accepting Diversification point 

dVR=2*Edg;                      % Region redius in VRL 

% 

%%%%%%%%%% Generation of the initial Solution %%%%%%%%% 

% 

r=rand(1,n); 

x=L+(UL).*r; 

fx=feval(f,x); 

FCount=FCount+1; 

fbetter=fx; 

S=zeros(n+2,n); 

fv=zeros(n+2,1); 

id=eye(n); 

% 

% **************** 1st iteration ****************** 

% Constructing the Neighborhood Search 

in=1; 

while(fbetter >= fx & in <= n)       

    EdgL=Edg+rand*Edg; 

    sn=(1)̂(round(rand)); 

    S(in,:)=x+sn*EdgL*id(in,:);    

    fv(in)=feval(f,S(in,:)); 

    FCount=FCount+1; 

    if fv(in)<fbetter 

        x1=S(in,:); 

        f1=fv(in); 

        Bflag=1; 

        fbetter=fv(in);   

    else 

        Bflag=0; 
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    end 

    in=in+1; 

end 

if (Bflag == 0) 

    df=zeros(n,1); 

    u=zeros(n,n); 

    v=zeros(1,n);     

    for j=1:n;         

        df(j)=fv(j)fx; 

  end  

  for i=1:n;  

        w(i)=df(i)/sum(abs(df)); 

        u(i,:)=(S(i,:)x);  

        u(i,:)=u(i,:)/norm(u(i,:)); 

  end       

  for j=1:n; v=v+w(j)*u(j,:); end     

    v=v/norm(v); 

    S(n+1,:)=x+(0.5*rand)*Edg*v; 

    S(n+2,:)=x+(0.5+0.5*rand)*Edg*v;     

    for j=1:2 

        jn=n+j; 

        fv(jn)=feval(f,S(jn,:)); 

    end         

    FCount=FCount+2; 

    [fvs,is]=sort(fv);  

    Stmp=S(is,:); S=Stmp; fv=fvs;     

    xnew=S(1,:); 

    fnew=fv(1); 

else 

    xnew=x1; fnew=f1;     
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end 

% TL and VRL Setting 

inTL=1; TL(inTL,:)=x; fTL(inTL)=fx; rec(inTL)=1; 

inVRL=1; VRL(inVRL,:)=x; frVRL(inVRL)=1; 

x=xnew; fx=fnew; 

Xold=x; Fold=fx; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Main Loop 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% 

while(inNoImprv < NoImprv & itrc < MaxItrs)     

[FM1,XM1,FCount1,TL1,fTL1,rec1,VRL1,frVRL1]=APS(f,n,x,fx,Edg,TL,fTL,rec,VRL,frVRL); 

    TL=TL1; 

    fTL=fTL1; 

    rec=rec1; 

    VRL=VRL1; 

    frVRL=frVRL1; 

  FCount=FCount+FCount1; 

  % Diversification Solution  

  accpt=0; 

  while accpt==0         

    r=rand(1,n); 

    xnw=L+(UL).*r; 

    for j=1:inVRL 

            dxV(j)=norm(xnwVRL(j,:))*(1+0.25*(1exp(0.25*(frVRL(j)1)))); 

    end         

        if min(dxV)>= H*dVR         

            accpt=1; 

        end     

  end     

  x=xnw; 
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  fx=feval(f,x); 

  FCount=FCount+1; 

  % Update TL 

    % 

    [sortrec,iTLr]=sort(rec); 

  TLrtmp=TL(iTLr,:); TL=TLrtmp; 

  fTLtmp=fTL(iTLr); fTL=fTLtmp; 

  rec=sortrec; 

    inTL=length(fTL);     

    for j=1:inTL 

        rec(j)=j; 

    end 

    % 

  [sortfTL,iTL]=sort(fTL); 

  TLtmp=TL(iTL,:); TL=TLtmp; 

  rectmp=rec(iTL); rec=rectmp; 

  fTL=sortfTL; 

  fTL(inTL)=fx; 

  TL(inTL,:)=x; 

  rec(inTL)=inTL+1; 

    % 

    inVRL=length(frVRL); 

    VRL(inVRL+1,:)=x; frVRL(inVRL+1)=1; 

    % 

    if FM1 <= Fold 

        inNoImprv = 0; 

    else 

        inNoImprv = inNoImprv+1; 

    end 

    Xold=XM1; Fold=FM1;       
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    itrc=itrc+1;     

end 

% 

%%%%%%%%%%%%% Intensification Search %%%%%%%%%%%%%%%% 

% 

[fTLs,ifTL]=sort(fTL);  

TLtmp=TL(ifTL,:); 

TL=TLtmp; fTL=fTLs; 

XMin=TL(1,:); XM=TL; 

FMin=fTL(1); 

% Applying NM method starting from Best Point 

if n<5 

    maxitt=100*n; 

    budget=200*n; 

else 

    maxitt=5000*n; 

    budget=10000*n; 

end 

for j=1:1 

    [x1,FCoun1,f1]=NeMe(n,f,XM(j,:),maxitt,budget); 

    if f1 < FMin 

%         % Fixed by Por 

%         XMin=x1(:,1); 

        % Original 

         XMin=x1(:,1); 

        FMin=f1;    

    end 

    FCount=FCount+FCoun1; 

    end 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% END 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    function [z,fcount,f1,lhist,histout,simpdata]=NeMe(n,f,x0,maxit,budget) 

% 

% NelderMead optimizer, No tiebreaking rule other than MATLAB's sort 

% 

% C. T. Kelley, December 12, 1996 

% 

% 

% This code comes with no guarantee or warranty of any kind. 

% 

% function [x,lhist,histout,simpdata] = nelder(x0,f,tol,maxit,budget) 

% 

% inputs: 

% vertices of initial simplex = x0 (n x n+1 matrix) 

%          The code will order the vertices for you and no benefit is 

%          accrued if you do it yourself. 

% 

%       objective function = f 

% 

%       termination tolerance = tol 

%       maximum number of iterations = maxit (default = 100) 

%           As of today, dist = | best value  worst value | < tol 

%           or when maxit iterations have been taken 

%       budget = max f evals (default=50*number of variables) 

%                 The iteration will terminate after the iteration that 

%                 exhausts the budget 

% 

% 

% outputs: 
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% final simplex = x (n x n+1) matrix 

% 

%       number of iterations before termination = itout (optional) 

%       iteration histor = histout itout x 5 

%         histout = iteration history, updated after each nonlinear iteration 

%                 = lhist x 5 array, the rows are 

%                   [fcount, fval, norm(grad), dist, diam] 

%                   fcount = cumulative function evals 

%                   fval = current best function value 

%                   norm(grad) = current simplex grad norm 

%                   dist = difference between worst and best values 

%                   diam = max oriented length 

%       simpdata = data for simplex gradient restart  

%              = [norm(grad), cond(v), bar f] 

% 

% initialize counters 

% 

lhist=0; fcount=0; 

% 

% set debug=1 to print out iteration stats 

% 

debug=0; 

% 

% Set the NM parameters 

% 

rho=1; chi=2; gamma=.5; sigma=.5; 

tol=1.0D8; 

% Generation of the initial point 

for i=1:n; z(i,1)=x0(i); end 

fv(1)=feval(f,z(:,1)); 
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fcount=1; 

edgel=1; 

edge=edgel*ones(n,1); 

id=eye(n); 

for j=2:n+1; z(:,j)=z(:,1)+edge(j1)*id(:,j1); end 

for j=2:n+1; fv(j)=feval(f,z(:,j)); end; 

fcount=fcount+n; 

if nargin < 4 maxit=100*n; end 

if nargin < 5 budget=200*n; end 

if n >= 10; maxit = 10*maxit; budget=10*budget; end 

% 

% set the paramters for stagnation detection/fixup 

% setting oshrink=0 gives vanilla NelderMead 

% 

oshrink=1; restartmax=3; restarts=0; 

% 

% 

% Order the vertices for the first time 

% 

%x=x0;  

histout=zeros(maxit*3,5); simpdata=zeros(maxit,3); 

itout=0; orth=0; 

ztmp=zeros(n,n+1); delf=zeros(n,1); 

[fs,is]=sort(fv); ztmp=z(:,is); z=ztmp; fv=fs; 

f1=fv(1); 

itc=0; dist=fv(n+1)fv(1); 

diam=zeros(n,1); 

for j=2:n+1 

   v(:,j1)=z(:,1)+z(:,j); 

   delf(j1)=fv(j)fv(1); 
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   diam(j1)=norm(v(:,j1)); 

end 

sgrad=v'\delf; alpha=1.d4*max(diam)/norm(sgrad); 

lhist=lhist+1; 

histout(lhist,:)=[fcount, fv(1), norm(sgrad,inf), 0, max(diam)]; 

% 

% main NM loop 

% 

while(itc < maxit & dist > tol & restarts < restartmax & fcount <= budget) 

    fbc=sum(fv)/(n+1); 

    xbc=sum(z')'/(n+1); 

    sgrad=v'\delf; 

    simpdata(itc+1,1)=norm(sgrad); 

    simpdata(itc+1,2)=cond(v); 

    simpdata(itc+1,3)=fbc; 

    if(det(v) == 0) 

        disp('simplex collapse') 

        break 

    end 

    happy=0; itc=itc+1; itout=itc; 

% 

% reflect 

% 

    y=z(:,1:n); 

    zbart = sum(y')/n;  % centriod of better vertices 

    zbar=zbart'; 

    zr=(1 + rho)*zbar  rho*z(:,n+1); 

    fr=feval(f,zr); fcount=fcount+1; 

    if(fr >= fv(1) & fr < fv(n)) happy = 1; zn=zr; fn=fr; end; 

%    if(happy==1) disp(' reflect '); end 
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% 

% expand 

% 

    if(happy == 0 & fr < fv(1)) 

        ze = (1 + rho*chi)*zbar  rho*chi*z(:,n+1); 

        fe=feval(f,ze); fcount=fcount+1; 

        if(fe < fr) zn=ze;  fn=fe; happy=1; end 

        if(fe >=fr) zn=zr;  fn=fr; happy=1; end 

%        if(happy==1) disp(' expand '); end 

    end 

% 

% contract 

% 

   if(happy == 0 & fr >= fv(n) & fr < fv(n+1)) 

% 

% outside contraction 

% 

       zc=(1 + rho*gamma)*zbar  rho*gamma*z(:,n+1); 

       fc=feval(f,zc); fcount=fcount+1; 

       if(fc <= fr) zn=zc; fn=fc; happy=1; end; 

%       if(happy==1) disp(' outside '); end; 

   end 

% 

% inside contraction 

% 

   if(happy == 0 & fr >= fv(n+1)) 

       zc=(1  gamma)*zbar+gamma*z(:,n+1); 

       fc=feval(f,zc); fcount=fcount+1; 

       if(fc < fv(n+1)) happy=1; zn=zc; fn=fc; end; 

%   if(happy==1) disp(' inside '); end; 
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   end 

% 

%  test for sufficient decrease,  

%  do an oriented shrink if necessary 

% 

   if(happy==1 & oshrink==1) 

       zt=z; zt(:,n+1)=zn; ft=fv; ft(n+1)=fn; 

%       xt=x; xt(:,n+1)=xn; ft=fv; ft(n+1)=feval(f,xn); fcount=fcount+1; 

       fbt=sum(ft)/(n+1); delfb=fbtfbc; armtst=alpha*norm(sgrad)̂2; 

       if(delfb > armtst/n)  

           restarts=restarts+1; 

           orth=1; diams=min(diam); 

           sx=.5+sign(sgrad); sx=sign(sx); 

           if debug==1 

               [itc, delfb, armtst] 

           end 

           happy=0; 

           for j=2:n+1; z(:,j)=z(:,1);  

           z(j1,j)=z(j1,j)diams*sx(j1); end; 

       end 

   end 

% 

%  if you have accepted a new point, nuke the old point and 

%  resort 

% 

   if(happy==1) 

       z(:,n+1)=zn; fv(n+1)=fn; 

%       x(:,n+1)=xn; fv(n+1)=feval(f,xn); fcount=fcount+1; 

       [fs,is]=sort(fv); ztmp=z(:,is); z=ztmp; fv=fs; 

   end 
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% 

% You're in trouble now! Shrink or restart. 

% 

%    if(restarts >= restartmax) disp(' stagnation in NelderMead'); end; 

   if(happy == 0 & restarts < restartmax) 

%        if(orth ~=1) disp(' shrink '); end; 

       if(orth ==1)  

       if debug == 1 disp(' restart '); end 

       orth=0; end; 

       for j=2:n+1; 

           z(:,j)=z(:,1)+sigma*(z(:,j)z(:,1)); 

           fv(j)=feval(f,z(:,j)); 

       end 

       fcount=fcount+n; 

       [fs,is]=sort(fv); ztmp=z(:,is); z=ztmp; fv=fs; 

   end 

% 

%  compute the diameter of the new simplex and the iteration data 

% 

   for j=2:n+1 

       v(:,j1)=z(:,1)+z(:,j); 

       delf(j1)=fv(j)fv(1); 

       diam(j1)=norm(v(:,j1)); 

   end 

   dist=fv(n+1)fv(1); 

   lhist=lhist+1; 

   sgrad=v'\delf; 

   histout(lhist,:)=[fcount, fv(1), norm(sgrad,inf), dist, max(diam)]; 

   f1=fv(1); 

end 
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ฟังก์ชันเป้าหมายเป็น MSE 

function MSE = objFcn(b,x,y) 

% x = [x0 x1 x2 x3 x4 x5]; 

% y = y 

% n = sample size 

% k = number of random variable 

[n p]=size(x); 

k = p1; 

[r c] = size(b); 

if r<c 

    b=b'; 

end 

yy=(x*b); 

MSE =((yyy)'*(yyy))/(nk1); 

end 

ฟังก์ชันเป้าหมายเป็น MSE+Penalty Function 

function MSE_mod = objFcn_mod(b,x,y) 

% x = [x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 c]; 

% y = y 

% n = sample size 

% k = number of random variable 

[n p]=size(x); 

k = p1; 

[r c] = size(b); 

if r<c 

    b=b'; 

end 

c = b(end); 

beta = b(1:end1); 

yy=(x*beta); 
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MSE =((yyy)'*(yyy))/(nk1); 

MSE_mod = MSE+(abs(c)*(beta'*beta)/(np)); 

% fprintf('MSE=%.2f|c=%.2f|MSE_mod=%.2f\n',MSE,c,MSE_mod); 

end 
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ปีทีสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2552 

 

ผลงานทางวิชาการ นิศาชล งามประเสริฐสิทธิ.  2555.การคัดเลือก

ตัวแปรในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุใน

กรณีทีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูงโดย

วิธีการถดถอยแบบขันตอนกับการค้นหาแบบ

ต้องห้าม.ในการประชุมวิชาการสถิติและสถิติ

ประยุกต์ระดับชาติ ครังที13 ประจําปี 2555.“

การวิจัยเชิงสถิติเพือการพัฒนาสังคมยุคใหม่” 

จัดโดย ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคําแหงร่วมกับสมาคมสถิติ

แห่งประเทศไทย เครือข่ายวิจัยสถิติศาสตร์ ณ 

โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที 17

18 พฤษภาคม 2555 

 

รางวัลหรือทุนการศึกษา ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที 1 (Full 

Scholarship) คณะสถิติประยุกต์ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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