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บทคัดยอ
ในการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน วิธีกําลังสองนอยที่สุดเปนวิธีการประมาณคาพารามิเตอรที่ให
คาประมาณเปนคาไมเอนเอียงดีทสี่ ดุ อยางไรก็ตามเมือ่ เกิดคานอกเกณฑขนึ้ กับขอมูลทีน่ าํ มาวิเคราะหจะมีผล
ตอคาประมาณจากวิธีกําลังสองนอยที่สุดนี้ จึงตองใชวิธีการอื่นคือ การวิเคราะหการถดถอยที่แกรง ที่จะให
คาประมาณของพารามิเตอรทเ่ี หมาะสมกับตัวแบบทีว่ เิ คราะหมากกวา โดยบทความนีจ้ ะแสดงวิธกี ารประมาณคา
หลายวิธี แตจะมุงเนนไปที่วิธีการประมาณคา M และวิธีการประมาณคา S
คําสําคัญ: การวิเคราะหการถดถอยที่แกรง, วิธีการประมาณคา M, วิธีการประมาณคา S

Abstract
In linear regression analysis, the ordinary least squares (OLS) estimators of parameters
have always turned out to be the best linear unbiased estimators. However, if the data contain
outliers, this may aﬀect the least-squares estimates. So, an alternative approach; the so-called
robust regression methods, is needed to obtain a better fit of the model or more precise estimates
of parameters. In this article, various robust regression methods have been reviewed. The focus
is on the robust estimation using M estimation and S estimation.
Keywords: robust regression methods, M estimation, S estimation
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บทนํา
การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน
วิธีการหนึ่งที่ใชศึกษาความสัมพันธเชิงเสน (Linear) ระหวางตัวแปรตน (Independent Variable)
หรือตัวแปรทํานาย (Predictor Variable) กับตัวแปรตาม (Dependent Variable) หรือตัวแปรเกณฑ
(Criterion Variable) คือ การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression Analysis) ซึ่งแสดงในรูป
ตัวแบบเชิงเสนตรง (Linear Model) ที่เปนความสัมพันธในรูปเวกเตอร (Vector) และเมทริกซ (Matrix)
ไดตามสมการที่ 1
(1)
หรือเขียนไดดังนี้

เมื่อ

แทนเวกเตอรของตัวแปรตาม
แทนเมทริกซของตัวแปรอิสระ
แทนเวกเตอรของคาพารามิเตอร หรือสัมประสิทธิก์ ารถดถอยทีไ่ มทราบคาในตัวแบบถดถอย
แทนเวกเตอรของคาความคลาดเคลื่อน (Error)
แทนคาสังเกตทั้งหมด
แทนจํานวนพารามิเตอรหรือสัมประสิทธิ์การถดถอยทั้งหมด
นอกจากการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรแลว วัตถุประสงคขอ หนึง่ ของการวิเคราะหการถดถอย
คือ การสรางสมการถดถอย (Regression Equation) ที่เปนผลคูณระหวางตัวแปรอิสระกับคาสัมประสิทธิ์
การถดถอย (Regression Coeﬃcient) ซึ่งในเบื้องตนจะใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Least square) มาเปน
วิธีการประมาณคาสัมประสิทธิ์การถดถอย โดยวิธีการนี้มีหลักการประมาณคาสัมประสิทธิ์การถดถอยจาก
ผลรวมกําลังสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองหรือ
ที่นอยที่สุดตามสมการที่ 2
(2)
เมือ่
แทนคาสังเกตที่ จากตัวแปรตาม และ แทนคาสังเกตที่
จากสมการถดถอย โดยที่
ถาให
แทนคาประมาณของสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ เมื่อ
ถดถอยตามสมการที่ 3

จากตัวแปรตามทีป่ ระมาณขึน้
จะไดสมการ
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(3)
สําหรับเงื่อนไขของการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนนั้น จะเปนเงื่อนไขของคา ดังนี้
1. คา
จะตองมีการแจกแจงปรกติ (Normal Distribution) ที่มีคาเฉลี่ยเปนศูนยและมีความ
แปรปรวนคงที่เทากับ
2. คา และ เมื่อ
โดยที่
จะตองเปนอิสระกัน
จากเงื่อนไขขางตนสามารถเขียนเปนสัญลักษณคือ
โดยที่คาประมาณของ
สัมประสิทธิก์ ารถดถอย หรือ จะมีสมบัตเิ ปนตัวประมาณเชิงเสนไมเอนเอียงดีทสี่ ดุ (Best Linear Unbiased
Estimates) ถา เปนไปตามเงือ่ นไขนีท้ ง้ั หมด แตหากพบวา ไมเปนไปตามเงือ่ นไข แสดงวาวิธกี าํ ลังสอง
นอยทีส่ ดุ ไมไดเปนวิธกี ารประมาณคาสัมประสิทธิก์ ารถดถอยทีด่ ี ซึง่ สาเหตุหนึง่ ทีท่ าํ ให ไมเปนไปตามเงือ่ นไข
คือ เกิดคานอกเกณฑ (Outlier) ขึ้นกับคาสังเกต โดยอิทธิพลของคานอกเกณฑที่เกิดขึ้นนี้จะสงผลตอการ
ประมาณคาสัมประสิทธิ์การถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Yarmohammadi & Mahmoudvand, 2010)
ซึ่งจะตองใชการวิเคราะหการถดถอยที่แกรง (Robust Regression) มาเปนวิธีประมาณคาสัมประสิทธิ์
การถดถอยแทนวิธีกําลังสองนอยที่สุด
การวิเคราะหการถดถอยที่แกรง
เมื่อเกิดคานอกเกณฑขึ้นกับคาสังเกตที่นํามาวิเคราะห การประมาณคาสัมประสิทธิ์การถดถอยดวยวิธี
กําลังสองนอยทีส่ ดุ จะทําใหได ทีไ่ มมสี มบัตเิ ปนตัวประมาณเชิงเสนไมเอนเอียงดีทสี่ ดุ ตามทีไ่ ดกลาวมาแลว
จึงตองใชการวิเคราะหการถดถอยที่แกรงมาเปนวิธีการประมาณคาสัมประสิทธิ์การถดถอยแทนวิธีกําลังสอง
นอยที่สุด โดยในที่นี้ไดนําเสนอวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด (Maximum Likelihood) และวิธีการประมาณคา S
(S-estimation) ดังนี้
วิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด หรือการประมาณคา M (M Estimation) เปนวิธีการประมาณคาสัมประสิทธิ์
การถดถอย เมื่อเกิดคานอกเกณฑขึ้นกับคาสังเกต นําเสนอครั้งแรกโดย Huber ในป ค.ศ.1964 ซึ่งเปนการ
ประมาณคาสัมประสิทธิก์ ารถดถอยจากฟงกชนั ของสวนเหลือ (Residual Function) หรือ
ทีน่ อ ยทีส่ ดุ
ตามสมการที่ 6
(6)
จากสมการที่ 6 สามารถหาคําตอบไดโดยการแกสมการอนุพนั ธยอ ยอันดับทีห่ นึง่ (First Order Partial
Derivative) ของฟงกชันสวนเหลือ
เทียบกับคาพารามิเตอร
เมื่อ
ซึ่งจะได
ระบบสมการจํานวน
สมการตามสมการที่ 7
(7)
เมื่อ
สวนเหลือ และ

สวนคา คืออนุพันธยอยอันดับที่หนึ่งของ
เปนคาสังเกตจากตัวแปรอิสระที่ จากสมการถดถอยที่

คา s คือคาเบี่ยงเบนของ
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จากสมการที่ 7 สามารถจัดรูปแบบที่ใชสําหรับการหาคําตอบของสมการไดตามสมการที่ 8 และจะใช
วิธีกําลังสองนอยที่สุดที่ถูกถวงน้ําหนักอยางซ้ํา (Iteratively Reweighted Least Squares: IRLS) ซึ่งเปน
ระเบียบวิธกี ารหาคําตอบของสมการทีถ่ กู นําไปใชอยางแพรหลาย พัฒนาขึน้ ครัง้ แรกโดย Beaton และ Tukey
ในป ค.ศ.1974 มาเปนวิธีการหาคําตอบ หรือนํามาใชหาคาประมาณของสัมประสิทธิ์การถดถอย
(8)
ถาให

เปนเมทริกซของคาน้ําหนัก (Weight Matrix) ที่มีมิติ
และถ า ให

คาน้ําหนักเริ่มตน

มีสมาชิกแทนดวย

โดยที่
จะได

มีคาดังนี้

ดังนัน้ จากสมการ 8 สามารถเขียนใหมไดเปน
ที่เปนรูปแบบทั่วไปใหอยูในรูปแบบเมทริกซ ไดดังสมการที่ 9

เมือ่ จัดรูปแบบใหม
(9)

เมื่อ
มีสมาชิกทั้งหมดเปน
จะไดคาประมาณของสัมประสิทธิ์การถดถอยในรอบแรกคือ

เมื่อนําไปถวงน้ําหนักกับคาสังเกต
ตามสมการที่ 10
(10)

คา ที่ไดจะนําไปเปนคาเริ่มตนของการคํานวณรอบถัดไป และจะกระทําซ้ําไปจนกระทั่งลูเขา
(Converge) สููคําตอบ ทั้งนี้ Panik (2009: 293) แนะนําใหใชอัตราการเปลี่ยนแปลงของคาสัมประสิทธิ์
การถดถอย
กับ
หรือคาสัมประสิทธิ์การถดถอยที่คํานวณไดในรอบปจจุบัน ((รอบที่ k+1))
กับคาสัมประสิทธิ์การถดถอยที่คํานวณไดในรอบกอนหนา (รอบที่ k) หรือคํานวณหาคา
ถาพบวาคา เกินกวา 0.001 ใหหยุดคํานวณ แตถา ไมเปนไปตามนีใ้ หทาํ ซ้าํ โดยเริม่ จากคํานวณคาสวนเหลือ
จากคาประมาณของสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ไดในรอบใหม จากนั้นใหนําคาเบี่ยงเบนของสวนเหลือที่ไดไป
เปนคาตั้งตนสําหรับคํานวณคาถวงน้ําหนักที่จะนําไปใชสําหรับหาคาประมาณของสัมประสิทธิ์การถดถอย
ในรอบถัดไป
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สําหรับขั้นตอนการหาคาประมาณของสัมประสิทธิ์การถดถอยดวยวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด จากการ
หาคําตอบดวยวิธี IRLS แสดงไดตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ขั้นตอนวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด
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ทั้งนี้ Rousseeuw and Leroy (2003: 136) ไดกลาวถึงลักษณะของฟงกชันสวนเหลือ หรือ
วาตองมีความสมมาตร (Symmetry) นัน่ คือ
และตองเปนฟงกชนั ตอเนือ่ ง (Continuous)
ที่มี
โดยที่สามารถหาคาคงที่ ที่มากกวาศูนย ที่ทําให
มีคาเพิ่มขึ้นบนชวง
และคงที่บนชวง
นอกจากนี้ Koller and Stahel (2011) ยังไดกลาวถึงสมบัติของฟงกชันสวนเหลือ
เพิ่มเติมดังนี้
1. คา
2. ถาให

เปนคาคงที่ และ

จะได

3. คา
นอกจากนี้ Montgomery (2006: 374) ยังไดสรุปตัวอยางฟงกชันสวนเหลือที่ปรับเปนคามาตรฐาน
เมื่อ
โดยที่ คือคาเบี่ยงเบนของสวนเหลือ ซึ่งฟงกชันเหลานี้พัฒนาโดย
แลวแทนดวย
ฮูเบอร และมีผูพัฒนาตอเนื่องดังแสดงตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ฟงกชันของสวนเหลือ
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นอกจากนี้ Rousseeuw และ Yohai ยังไดนาํ เสนอวิธกี ารประมาณคาสัมประสิทธิก์ ารถดถอยทีต่ อ ยอด
มาจากวิธภี าวะนาจะเปนสูงสุด คือวิธกี ารประมาณคา S หรือการประมาณคา S (S Estimation) ในป ค.ศ.1984
และถูกพัฒนาอยางตอเนื่องโดย Rousseeuw และ Leroy ในป ค.ศ.1987 ซึ่งมีหลักการหาคาประมาณของ
สัมประสิทธิ์การถดถอยจากคาเบี่ยงเบนของสวนเหลือที่นอยที่สุด หรือ
เมื่อ
โดยวิธีการนี้เริ่มจากนําคาสวนเหลือที่ไดจากคาประมาณของสัมประสิทธิ์
การถดถอยดวยวิธกี าํ ลังสองนอยทีส่ ดุ ประมาณคาเบีย่ งเบนของสวนเหลือจากคามัธยฐานสวนเบีย่ งเบนสัมบูรณ
(Median Absolute Deviation: MAD) แลวนําคาเบี่ยงเบนนี้มาใชเปนคาเริ่มตนของการคํานวณคาน้ําหนัก
เพือ่ นํามาใชหาคาประมาณของสัมประสิทธิก์ ารถดถอยในรอบแรก โดยคาประมาณของสัมประสิทธิก์ ารถดถอย
ในแตละรอบจะถูกนํามาเปรียบเทียบกัน หรือนํามาคํานวณคา จนกระทั่งลูเขาสูคําตอบ (
0.001) แตถา
คา นี้ไมไดเปนไปตามเงื่อนไข ใหนําคาสวนเหลือและคาน้ําหนักที่ไดมาคํานวณคาเบี่ยงเบนของสวนเหลือ
รอบตอไปตามสมการที่ 11 ซึ่งคาเบี่ยงเบนของสวนเหลือในแตละรอบจะนํามาเปนคาเริ่มตนของการคํานวณ
คาน้าํ หนัก เพือ่ นํามาใชหาคาประมาณของสัมประสิทธิก์ ารถดถอยในรอบตอไป ซึง่ คาประมาณของสัมประสิทธิ์
การถดถอยในแตละรอบจะนํามาคํานวณคา และจะกระทําซ้ําตอไปจนกระทั่งลูเขาสูคําตอบ
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(11)
เมื่อ
เปนคาคาดหมาย (Expected Value) ของฟงกชัน
หรือ
และ
มีการแจกแจงปรกติมาตรฐาน (Standard Normal Distribution) (Rousseww & Leroy, 2003: 139) สําหรับ
ขั้นตอนการประมาณคาสัมประสิทธิ์การถดถอยดวยวิธีการประมาณคา S ภายใตการหาคําตอบโดยวิธี IRLS
แสดงไดตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ขั้นตอนวิธีตัวประมาณคา S
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การหาคาประมาณของสัมประสิทธิ์การถดถอยดวยวิธีการประมาณคา S นั้น Rousseeuw and Yohai
(1984) ไดแนะนําใหใชฟงกชันสวนเหลือของ Turky ที่มีฟงกชันดังนี้

ทั้งนี้ Rousseeuw and Leroy (2003: 142) ไดแสดงคาคงที่ K และ c ที่คํานวณจากคารอยละของ
จุดแบงขอมูล
และคาประสิทธิภาพของตัวประมาณคา (Eﬃciency of Parameter) หรือ ไดตาม
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาคงที่ K และ c จากคารอยละของจุดแบงขอมูลและคาประสิทธิภาพของตัวประมาณคาสัมประสิทธิ์
การถดถอย

สําหรับคํานวณหาคา K จากฟงกชันสวนเหลือของทูกี เมื่อมีจุดเปลี่ยนขอมูล 50% ที่คาคง = 1.547
จากคา ที่มีการแจกแจงปรกติมาตรฐานที่มีฟงกชันความหนาแนนความนาจะเปน (Probability Density
Function) หรือ
ดังนี้
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ตัวอยางการประมาณคาสัมประสิทธิ์การถดถอยจากขอมูลปริมาณผลผลิตขาวโพดในแตละเมืองจาก
ปจจัยตางๆ ที่มีตอผลผลิตตามงานวิจัยของ Susanti and Pratiwi (2014) โดยตัวแปรตาม Y แทนปริมาณ
ผลผลิตขาวโพด (ตัน) เมือ่
แทนพืน้ ทีเ่ พาะปลูก (เฮกตาร) แทนปริมาณฝนเฉลีย่ ตอเดือน (มิลลิเมตร)
แทนความชื้นโดยเฉลี่ยตอเดือน (เปอรเซ็นต)
แทนอุณหภูมิเฉลี่ยตอเดือน (องศาเซลเซียส)
แทนปริมาณแสงอาทิตยทส่ี อ งโดยเฉลีย่ ตอเดือน (เปอรเซ็นต) และ แทนอัตรากําลังของเกษตรกรในการดูแล
(คน) ซึ่งผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์การถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด แสดงในรูปสมการถดถอยตาม
สมการที่ 12 ดังนี้
(12)
โดยมี

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) = 131,501 ที่มีคา
เมือ่ คา p (p-value) < 5% แสดงวาเปนตัวแบบถดถอยทีแ่ สดงความสัมพันธระหวางตัวแปร
ตามกับตัวแปรอิสระทุกตัว แตเมือ่ ทดสอบการแจกแจงแบบปรกติของความคลาดเคลือ่ นพบวา ความคลาดเคลือ่ น
ไมไดแจกแจงปรกติอยางมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 โดยพบวามีสาเหตุมาจากเกิดคานอกเกณฑขนึ้ กับคาสังเกต
ทีน่ าํ มาวิเคราะห จึงไดประมาณคาสัมประสิทธิก์ ารถดถอยดวยวิธภี าวะนาจะเปนสูงสุดและวิธกี ารประมาณคา S
จึงไดสมการถดถอยที่ 13 และ 14 ตามลําดับดังนี้
(13)
(14)
หลักการพิจารณาเลือกตัวแบบถดถอยที่ดีที่สุดจะพิจารณาจาก
หรือ
และคา s โดย
ตัวแบบถดถอยที่ดีที่สุดจะให
หรือ
มีคามากที่สุด เมื่อมี s นอยที่สุด ซึ่งจากขอมูลตัวอยาง
สามารถเปรียบเทียบคา
และ s จากวิธปี ระมาณคาสัมประสิทธิก์ ารถดถอยทัง้ 3 วิธี ดังตารางที่ 3
ดังนี้
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคา
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และ s

จากตารางที่ 3 พบวา วิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด และวิธีการประมาณคา S ใหคา
มากกวา
วิธีกําลังสองนอยที่สุด และมีคา s นอยกวาวิธีกําลังสองนอยที่สุด จึงเปนตัวแบบถดถอยที่เหมาะสมมากกวา
มากทีส่ ดุ
ตัวแบบถดถอยทีม่ าจากวิธกี าํ ลังสองนอยทีส่ ดุ ทัง้ นีจ้ ะพบวาวิธกี ารประมาณคา S ใหคา
ที่มี s นอยที่สุด ดังนั้นวิธีการประมาณคาสัมประสิทธิ์การถดถอยวิธีการประมาณคา S จึงเหมาะสมที่สุดกับ
ขอมูลชุดนี้ โดยพบวาประกอบดวยตัวแปรอิสระ
และ
ในตัวแบบถดถอย จึงไดสมการ
ถดถอยใหมดังนี้
(15)
เมื่อ
ที่มีคา
เมื่อคา p (p-value) < 5% แสดงวาเปน
ตัวแบบถดถอยที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระเหลานี้ทุกตัว
ทั้งนี้นอกจากวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุดและวิธีการประมาณคา S แลวยังมีวิธีการอื่นอีก เชน วิธีมัธยฐาน
ของกําลังสองทีน่ อ ยทีส่ ดุ (Least Median of Square) หรือวิธี LMS ที่ Hampel เปนผูพ ฒ
ั นาขึน้ ในป ค.ศ.1974
และ Rousseeuw ไดพฒ
ั นาตอเนือ่ งในป ค.ศ.1984 โดยหลักการของวิธี LMS คือ การประมาณคาพารามิเตอร
จากคามัธยฐานของสวนตกคางทีม่ คี า นอยทีส่ ดุ หรือ
(Massart, Kaufman, Rousseeuw,
& Leroy, 1986)
วิธีกําลังสองของสวนเหลือที่ถูกตัดคานอยที่สุด (Least Trimmed Square) หรือ LTS พัฒนาโดย
Rousseeuw ในป ค.ศ.1984 ที่จะเปนวิธีการประมาณคาสัมประสิทธิ์การถดถอยจากคาสวนเหลือที่ถูกตัด
คายกกําลังสองที่นอยที่สุด หรือ
เมื่อ
เปนลําดับ
ของคาสวนเหลือกําลังสอง และ คือคาคงที่ของการตัดคา (Trimming Constant) ซึ่งเปนจํานวนสวนเหลือ
ที่ใชประมาณคาดวยวิธี LTS เมื่อ
โดยที่ เปนคาสังเกต และ เปนจํานวนพารามิเตอร
หรือคาสัมประสิทธิ์การถดถอยทั้งหมด (Nguyen & Welsch, 2010)
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วิธีตัวประมาณคา MM (MM-estimator) เปนวิธีการที่ตอยอดมาจากวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด และ
วิธีการประมาณคา S พัฒนาโดย Yohai ในป ค.ศ.1987 ซึ่งวิธีนี้เปนการหาคาประมาณของสัมประสิทธิ์
การถดถอยจากสมการที่ 16
(16)
เมื่อ
แทนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนเหลือ จากสวนเหลือที่ไดมาดวยวิธีการประมาณคา S
และ แทนฟงกชันสวนเหลือของ Tukey (Susanti & Pratiwi, 2014)
วิธี Generalized M-estimator หรือวิธี GM พัฒนาโดย Simpson, Ruppert และ Carroll ในป
ค.ศ.1992 ที่พัฒนาจากวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด ที่มีหลักการหาคาประมาณของสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ทําให
ผลรวมของฟงกชันสวนตกคางในสมการที่ 17 มีคานอยที่สุด
(17)
เป น ค า ถ ว งนํ้ า หนั ก ที่ คํ า นวณได จ าก
โดยที่
เมื่ อ หา
ค า
อนุพันธยอย (Partial Diﬀerential) ของ
เทียบกับ แลวกําหนดใหเทากับศูนย
จะไดฟงกชันที่ใชสําหรับหาคาประมาณของสัมประสิทธิ์การถดถอยใหม ตามสมการที่ 18
(18)
เมื่อ

ถา
แลว วิธีตัวประมาณ GM คือวิธีกําลังสองนอยที่สุด
โดยที่
และ S เปนคาเบีย่ งเบนของสวนเหลือคํานวณไดจากคา MAD ทีถ่ กู ปรับดวยคาคงที่ 1.4826
ซึ่งเปนการทําให S เปนตัวประมาณที่ไมเอนเอียง (Biased) เมื่อ มีขนาดใหญและการแจกแจงของความ
คลาดเคลื่อนเปนแบบปกติที่คํานวณไดตามสมการที่ 19
(19)
จากการที่คา
ไมเปนเสนตรง (Non-linear) ดังนั้นวิธีการแกสมการเพื่อหาคาประมาณของ
สัมประสิทธิ์การถดถอยจะใชวิธี IRLS โดยเริ่มจากคาประมาณของสัมประสิทธิ์การถดถอยดวยวิธีกําลังสอง
นอยที่สุด และคา S จากนั้นจึงคํานวณคาถวงน้ําหนัก เพื่อนํามาใชหาคาประมาณของสัมประสิทธิ์การถดถอย
จากวิธีกําลังสองที่นอยที่สุดที่ถูกถวงน้ําหนัก (Weighted Least Square: WLS) ตามสมการที่ 20
(20)
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ไดตามสมการที่ 21
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ดังนั้นคาประมาณของสัมประสิทธิ์การถดถอยจากวิธี WLS แสดง
(21)

2007)

โดยที่

เปนเมทริกซทแยงมุมขนาด

ทีม่ ี

เปนสมาชิกแนวทแยงมุม (Thomas & Mili,

นอกจากวิธีการประมาณคาสัมประสิทธิ์การถดถอยตางๆ ตามที่ไดกลาวมาแลว ในปจจุบันยังไดมีการ
พัฒนาอยางตอเนือ่ ง อาทิ Milhano, Sequera and Sotto (2013) ไดปรับแกขนั้ ตอนการคํานวณหาคาประมาณ
ของสัมประสิทธิก์ ารถดถอยดวยวิธกี ารประมาณคา S โดยใชหลักการ การคัดเลือกสวนเหลือใหมทม่ี คี า เบีย่ งเบน
นอยที่สุด เพื่อนํามาใชคํานวณหาคาเบี่ยงเบน และคาถวงน้ําหนักในแตละรอบ โดยผลการวิจัยพบวา วิธีการ
ใหมที่พัฒนาขึ้นนี้ ใชเวลาของการคํานวณในแตละรอบที่นอยที่สุดมีคาเทากับ
เมื่อ
คือจุดเปลี่ยนขอมูล N คือคาสังเกตทั้งหมดและ
เวลาที่เกิดขึ้นจากการปรับวิธีการใหมนี้ในแตละรอบ
ของ Rousseeuw
Smirnov and Shevlyakov (2014) ไดปรับแกวิธีตัวประมาณคา M โดยใชคาสถิติ
and Croux (1993) มาหาคาเบีย่ งเบนของสวนเหลือ ผลจากการจําลองสถานการณพบวา วิธตี วั ประมาณคา M
ปรับแก ใชเวลาในการคํานวณหาคาประมาณของสัมประสิทธิ์การถดถอยดวยวิธี IRLS นอยกวาวิธีการเดิม
และพบวาตัวประมาณคาสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ปรับแกนั้นมีสมบัติที่ดีกวาวิธีเดิม และ Ollerer, Alfons,
and Croux (2016) ที่ไดปรับแกวิธีการประมาณคา S โดยปรับฟงกชันสวนเหลือของ Turky และ Huber
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคาประมาณทีไ่ ด พบวาวิธกี ารใหมมปี ระสิทธิภาพมากกวา เมือ่ ใชสถานการณ
จําลองที่มีคานอกเกณฑรอยละ 1 รอยละ 2 รอยละ 5 และรอยละ 10
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