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 งานวิจยันีเสนอตวัแบบลอจิตสะสมสองขัน เพือให้สามารถอธิบายทังอิทธิพลร่วม และ
อิทธิพลหลกัได ้โดยมีหลกัการทาํงาน 2 ขนัตอน คือ ขนัแรกใชต้น้ไมก้ารตดัสินใจ ในการหาอิทธิพล
ร่วมระหว่างตวัแปรอธิบาย และสร้างตวัแปรกลุ่ม และขนัทีสองนําตวัแปรกลุ่มทีไดนี้ไปรวมเป็นตัว
แปรอธิบายในตวัแบบลอจิตสะสม  ทาํให้ตวัแบบนีสามารถอธิบายอิทธิพลหลกัและอิทธิพลร่วมได ้    
ใชข้อ้มูลจากการจาํลองตวัแปรตอบสนอง Y จาํแนกประเภท 2 กลุ่ม และ 3 กลุ่ม ตวัแปรอธิบาย X  

จาํนวน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรอธิบายทีมีการแจกแจงแบร์นูลลี 2 ตวัแปร  มีการแจกแจงมลัติโนเมียล 1 
ตวัแปร และตวัแปรทีเป็นจาํนวนเต็มในช่วง [0,99]  ภายใตข้นาดตวัอยา่ง 1,000  2,000  และ 5,000  โดย
ศึกษาค่า Coverage และ Power (%) ภายใตต้วัสถิติอตัราส่วนภาวะน่าจะเป็น ค่าสถิติ BIC   และอตัรา
การจาํแนกประเภทถูกของตวัแบบ  จากการทาํซาํจาํนวน 1,000 รอบด้วยโปรแกรม SAS 9.3  และ
เปรียบเทียบตวัสถิติดงักล่าว กบัตวัแบบมลัติโนเมียลลอจิตสองขนั (Kim and Kim, 2011)  
 ผลการวิจยัพบว่าตวัแบบทีเสนอให้ค่า Coverage ใกลเ้คียงกบัร้อยละ 5  และมี Power (%)  
เขา้ใกลร้้อยละ 100  เร็วกว่าตวัแบบมลัติโนเมียลลอจิตสองขนั ตลอดจนมีค่าสถิติ BIC น้อยกว่าหรือ
ดีกว่า  และเมือพิจารณาอตัราการจาํแนกประเภทถกู  พบว่าทงัสองตวัแบบมีอตัราการจาํแนกประเภทถกู
สูงขึน แต่ตัวแบบทีเสนอให้ค่าสูงกว่าตัวแบบมลัติโนเมียลลอจิตสองขัน  สําหรับกรณีทีตัวแปร
ตอบสนองเป็นแบบจาํแนกประเภท 2 กลุ่มพบว่าทงัตวัแบบลอจิสติก และตวัแบบลอจิสติกสองขนัให้
ค่า Coverageใกลเ้คียงกบัร้อยละ 5 โดยทีตวัแบบลอจิสติกให ้Power (%) เขา้ใกลร้้อยละ 100  ไดเ้ร็วกว่า  
และมีค่า สถิติ BIC นอ้ยกว่า แต่เมือพิจารณาอตัราการจาํแนกประเภทถกู  พบว่า ตวัแบบลอ 
จิสติกสองขนั ใหค่้าสูงกว่าซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kim (2009) 
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 This research proposed a two-stage cumulative logit model (TCLM) for ordinal 

response variable to incorporating and interpreting both the interaction and main effects. On the 

first stage of TCLM, decision tree is applied to determine the interaction effects and to create a 

cluster variable. On the second stage, the cluster variable is used as the explanatory variable in 

the cumulative logit model (CLM). Thus, CLM can explain both the main and interaction effects. 
The simulation experiment was conducted for multi-categorized response variables with 2 and 3 

response categories and four explanatory variables, i.e. X_g1 bernoulli(0.3), X_g2  

bernoulli(0.7),   X_g3  multinomail (0.5,0.25,0.25) and X_integer on [0,99]. Three sample sizes 
of 1,000, 2,000, and 5,000 were performed. Each condition, the coverage, the empirical power, 

the BIC statistic and the correct classification rate were carried out for 1,000 repeated simulations 

using the developed program run with SAS 9.3. All statistics are compared with those from the 
two-stage multinomial logit model (Kim and Kim, 2011). 

 The results show that the coverage of TCLM is closed to 5 %. The empirical power of 

the proposed model is more rapidly approach to 100% than those of the TMLM 

. The BIC statistic value of TCLM is smaller than TMLM’s. The increased correct classification 

rate was found in the both model but the proposed model has more correct classification rate. In 

binary response variable, the coverage of the logistic model (LR) and the two-stage logistic 

regression model (TLR) are closed to 5%. The empirical power from LR is more rapidly approach 

to 100% than those from TLR, with the lower BIC value. However, the correct classification rate of 
TLR is better than LR’s, which is consistent with the research of Kim (2009). 
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การศึกษาและเรียบเรียงวิทยานิพนธฉ์บบันีสามารถเสร็จสมบูรณ์ไปไดด้ว้ยดี ทงันีผูว้ิจยัไดรั้บ
ความอนุเคราะห์และกรุณาจากรองศาสตราจารยว์ีรานนัท ์พงศาภกัดี อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธที์ให้
คาํแนะนาํ ช่วยเหลือในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ ์และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเมตตาและเอาใจ
ใส่อยา่งยงิ    

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ์ทีกรุณาใหค้าํแนะนาํเพือให้
วิทยานิพนธฉ์บบันีสมบูรณ์มากยงิขึน        
 ขอขอบคุณบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากรทีกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์ สนบัสนุน และ
อนุมติัใหด้าํเนินงานวจิยัในครังนี         
 ขอขอบคุณเพือน ๆ รุ่นพีและรุ่นนอ้งคณะทีใหก้าํลงัใจและคาํแนะนาํต่าง ๆ ซึงเป็นส่วน
สาํคญัทีทาํใหก้ารเรียบเรียงวิทยานิพนธฉ์บบันีเป็นไปไดด้ว้ยดี     
 สุดทา้ยนีขอกราบขอบพระคุณครอบครัว และญาติพีนอ้งทีคอยสนบัสนุน ส่งเสริม และมอบ
ความรักความอบอุ่นใหเ้สมอมา ตลอดจนกาํลงัใจทีดีในยามทีรู้สึกทอ้ถอย    
 ผูว้ิจยัขออาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบนัดาลใหทุ้กท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญ ประสบ
ความสาํเร็จปราศจากโรคภยัทงัในโลกนีและโลกหนา้ 
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