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Logistic regression model is a wildely used in many research fields to describe the 

association between the response variable and the explanatory variables, which at least one 

continuous variable is present. Classical Pearson and deviance tests that are used to assess 

logistic regression model are invalid. On the other hand,  the Hosmer - Lemeshow test can be 

used in this situation, with it’s simple to perform and wildly used but it does not have desirable 

power. The objective of this research was to propose a new practical approach for goodness-

of-fit tests that used Principal Component Analysis (PCA) with continuous variables. Principal 

component scores obtained from PCA and/or explanatory variable and the response variable 

were fitted to logistic regression model and was investigated the goodness-of-tests using 

Pearson, deviance, and Hosmer-Lemeshow tests. 

The results show that the PCA case gives the  probability of Type I error which is 

approaching to 0.05 even better than the case of general logistic regression. The empirical 

power of the test from using PCA method provides the higher power than those from the 

method without PCA.  The highest empirical power is from the Hosmer-Lemeshow statistic, 

the second is from deviance statistic, and then the Pearson chi-squared statistic, respectively.  
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บทท ี 1 

บทนํา 

1.  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ตัวแบบถดถอยลอจิส ติก เป็นตัวแบบหนึงในตัวแบบเ ชิง เ ส้นนัยทัวไป  

(Generalized Linear Models:  GLMs)  ทีถูกใชอ้ยา่งแพร่หลายในงานวิจยัหลายสาขา  เพือ
การวิเคราะห์ความเกียวพันระหว่างตัวแปรทีสนใจศึกษา  นันคือตัวแปรตอบสนอง  
(response variable)  ซึงเป็นตวัแปรจาํแนกประเภทและตวัแปรอธิบายซึงเป็นแบบจาํแนก
ประเภท และแบบต่อเนืองอย่างนอ้ย   1  ตวั  องคป์ระกอบของการสร้างตวัแบบถดถอย
ลอจิสติก  คือ  การหาตวัแบบและการกาํหนดตวัแปรอธิบายทีมีศกัยภาพเป็นตวัพยากรณ์
เชิงเส้น  ซึงไดจ้ากการประมาณพารามิเตอร์ของตวัแบบดว้ยวิธีทีนิยมใช้คือวิธีภาวะน่าจะ
เป็นสูงสุดแบบยอ้นซาํ  ตวัแบบทีไดจ้ะนาํมาทดสอบความเหมาะสมของตวัแบบ  หรืออีก
นัยหนึงสะทอ้นให้เห็นว่าค่าทีพยากรณ์ได้มีความถูกต้องกับค่าสังเกตหรือไม่  ตวัสถิติ
ทดสอบความเหมาะสมของตวัแบบ  หรือตวัสถิติทดสอบภาวะสารูปดี  (Goodness-of-fit 
test statistic)  ถา้ตวัแบบประกอบดว้ยตวัแปรอธิบายจาํแนกประเภทหรือทีสามารถจดัเป็น
ขอ้มูลเชิงกลุ่ม  (Grouped data)  ตวัสถิติภาวะสารูปดีจะให้สารสนเทศและให้ความถูกตอ้ง
ของตัวสถิติ   โดยตัวสถิติมีการแจกแจงแบบไคสแควร์เ มือตัวอย่างมีขนาดใหญ่                   
(n-asymptotic)  ถา้ตรึงจาํนวนเซลในตารางการจรให้เท่าเดิมและจาํนวนเซลนอ้ยกวา่ขนาด
ตวัอยา่ง n  การเพิมขนาดตวัอยา่ง n  ซึงทาํให้ไดค่้าคาดหมาย  (m)  มากขึน  ตวัสถิติภาวะ
สา รูปดีดังกล่ าวจะมีการแจกแจงแบบไคสแควร์ เ มือค่ าคาดหมายมีขนาดใหญ่                    
(m-asymptotic)  (Hosmer, 1989; Agresti, 2002) 
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 โดยส่วนใหญ่แล้วในตวัแบบถดถอยลอจิสติกทีมีตวัแปรอธิบายเป็นแบบต่อเนือง การ
ทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบการใช้วิธีการทดสอบภาวะสารูปดีแบบดงัเดิม (วิธีการ
ทดสอบแบบเพียร์สันไคสแควร์ หรือดีเวียนส์)  มกัจะให้ผลทีไม่สมเหตุสมผล Xie (2005); 
Xie, Pendergast, and Clarke, 2008)  จึงมีผูศึ้กษาคิดคน้ตวัสถิติทดสอบขึนมาในกรณีตวั
แปรอธิบายเป็นแบบต่อเนือง  ตวัสถิติหนึงทีเป็นทีนิยมคือ   
ตวัสถิติทดสอบของ  Hosmer-Lemeshow (Hosmer and Lemeshow, 1980) ไดเ้สนอตวัสถิติ
ทดสอบโดยการแบ่งกลุ่มค่าประมาณความน่าจะเป็นเป็น  10  กลุ่มภายใตก้ารจดักลุ่มของ
ตวัแปรอธิบายโดยพิจารณาจาก โดยอาศยัตวัสถิติเพียร์สันไคสแควร์เป็นตวัสถิติทดสอบ  

g

k

k

k
k

kk

n
ee

eoC
1 )1(

)(ˆ   ซึงการแจกแจงของ  Ĉ   ประมาณการแจกแจงไคสแควร์ดว้ยองศา

อิสระ  g-2  เมือ g จาํนวนกลุ่มภายใตก้ารจดักลุ่มค่าประมาณความน่าจะเป็นนอกเหนือจาก
นียงัมีหลายงานวิจยัทีผูว้ิจยัสนใจทีจะหาวิธีการทดสอบใหม่ในการทดสอบภาวะสารูปดี
ของตวัแบบถดถอยลอจิสติกในกรณีทีมีตวัแปรอธิบายแบบต่อเนือง เช่น   ในงานวิจยั  Xie 
(2005) และ Xie (2008)  ไดเ้สนอวิธีทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบถดถอยลอจิสติกโดย
การการวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis)ในการวิเคราะห์กลุ่มของตัวแปรอธิบาย
แบบต่อเนือง แลว้นาํไปประยุกตก์บัตวัสถิติเพียร์สันไคสแควร์ พบวา่วิธีการดงักล่าวทาํให้
กาํลงัการทดสอบสูงขึนตามเงือนไขของงานวิจยั  และในงานวิจยั  Liu (2007)  ไดเ้สนอวิธี
ทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบถดถอยลอจิสติกโดยการแบ่งตวัแบบ (Partition logistic 
model)  พบวา่ตวัทดสอบสถิติทีไดเ้สนอนีซึงไดผ้ลดีเมือเปรียบเทียบกบัตวัสถิติอืนภายใต้
เงือนไขการจาํลองแบบ 
  งานวจิยันีสนใจศึกษาการทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบถดถอยลอจิสติก  เมือมี
ตัวแปรอธิบายแบบต่อเนืองหลายตัว   โดยศึกษาการใช้วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก  
(Principal Component Analysis: PCA) ในการวิเคราะห์ ตวัแปรอธิบายแบบต่อเนือง  เพือ
แปลงข้อมูลให้ตีความหมายง่ายขึนโดยสูญสียสารสนเทศน้อยทีสุดและตวัแปรอธิบาย
แบบต่อเนืองลดลงแต่คงเหลือตวัแปรอธิบายทีมีแต่อิทธิพล  โดยเมือใช ้ PCA  แลว้จะนาํ
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องค์ประกอบหลักทีได้ไปสร้างตัวแบบถดถอยลอจิสติกกับตวัแปรตอบสนองแล้วจึง
ทดสอบภาวะสารูปดีต่อไปและทาํการเปรียบเทียบผลลพัธ์กบัตวัสถิติภาวะสารูปดีอืนๆ 
 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพือทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบถดถอยลอจิสติกเมือตวัแปรอธิบายเป็น

แบบต่อเนือง  โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั  (Principal Component Analysis; 
PCA)ในการวเิคราะห์ตวัแปรอธิบายแบบต่อเนืองมากกวา่  1  ตวั 

2.  เพือเปรียบเทียบผลการทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบถดถอยลอจิสติกเมือตวั
แปรอธิบายเป็นแบบต่อเนือง ทงักรณีทีใชท้าํการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั และกรณีทีไม่
ใชว้ธีิการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั 

 
3. ขอบเขตของการวจัิย 

  งานวจิยันีเป็นการศึกษาโดยใชก้ารจาํลองขอ้มูล  ทีมีการศึกษาดงันี 
  3.1  ขอบเขตการจาํลองแบบ 

 แบบที  1  การจาํลองแบบขอ้มูลทวัไป 
สมมติฐานวา่งคือ 

iii
i

i XXX
x
x

33221101
log   i=1,2,…,n 

สมมติฐานทางเลือกคือ 

321433221101
log XXXXXX

x
x

iii
i

i   i=1,2,…,n 

โดยเพิมค่า  4  จาก 0-1.0 โดยเพิมครังละ 0.2 
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แบบที  2  การจาํลองแบบทีใช ้ PCA  1 องคป์ระกอบ   

  สมมติฐานวา่งคือ 

iii
i

i XXX
x
x

33221101
log   i=1,2,…,n 

 สมมติฐานทางเลือกคือ 

iiii
i

i XXXX
x
x

4433221101
log  i=1,2,…,n 

  เมือ  4X   เป็นตวัแปรอธิบายทีไดจ้ากการใช ้ PCA 

 โดยเพิมค่า  4  จาก 0-1.0 โดยเพิมครังละ 0.2 
 

แบบที  3  การจาํลองแบบทีใช ้ PCA  2 องคป์ระกอบ 
 สมมติฐานวา่งคือ 

ipc
i

i X
x
x

1101
log    i=1,2,…,n 

สมมติฐานทางเลือกคือ 

ipcipc
i

i XX
x
x

221101
log   i=1,2,…,n 

เมือ  Xpc1, Xpc2  เป็นองคป์ระกอบหลกั  
โดยเพิมค่า  2  จาก 0-1.0 โดยเพิมครังละ 0.2 
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3.2  ขอบเขตการทดสอบ 
ขอบเขตการทดสอบจากการจาํลองแบบทงั  3  แบบ จะนาํมาทดสอบดว้ยการ
ทดสอบ  3  วธีิดงันี 

          1. การทดสอบเพียร์สันไคสแควร์ 
   2.  การทดสอบดีเวยีนส์ 

3.  การทดสอบ  Hosmer-Lemeshow 
 
 4.  นิยามศัพท์ 

  ตัวแบบถดถอยลอจิสติก  (Logistic Regression Model)  เป็นตวัแบบทีแสดงความ
เกียวพนัระหว่างตวัแปรตอบสนองแบบจาํแนกประเภทแบบ  2  กลุ่ม  กบัตวัแปรอธิบาย
แบบจาํแนกประเภทและแบบต่อเนืองอยา่งน้อย  1  ตวั  ในทีนีกาํหนดตวัแปรอธิบายเป็น
แบบต่อเนืองทงัหมด 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก  (Principal Component Analysis: PCA)  เป็นการ
สร้างเซตของตวัแปรใหม่ให้เป็นฟังก์ชันของตวัแปรเดิม  และเซตของตวัแปรใหม่จะมี
รายละเอียด  หรือขอ้มูลของตวัแปรเดิม จาํนวนตวัแปรใหม่จะตอ้งไม่เกินจาํนวนตวัแปร
เดิม  นนัคือ  กรณีตวัแปรเดิม p  ตวั  จาํนวนตวัแปรใหม่เท่ากบั m ตวั  จะไดว้า่  m  นอ้ยกวา่
เท่ากบั  p 
  การทดสอบภาวะสารูปดี  (Goodness-of-test)  เป็นหนึงในการตรวจสอบความ
เหมาะสมของตวัแบบหลงัจากขนัตอนของการสร้างตวัแบบเสร็จ  เพือดูว่าตวัแบบทีสร้าง
ไดน้นัมีความเหมาะสมทีจะนาํไปใชง้านไดจ้ริงหรือไม่  ซึงในงานวิจยันีสนใจศึกษาการ
ทดสอบ  Hosmer-Lemeshow,  การทดสอบดีเวียนส์  (deviance)  และทดสอบเพียร์สันไคส
แควร์  (Pearson chi-squared) 
  Coverage   เป็นความน่าจะเป็นของการเกิดความผดิพลาดประเภทที  1  หรือความ
น่าจะเป็นในการปฏิเสธสมมติฐานวา่งเมือสมมติฐานวา่ง (H0 ) เป็นจริง  โดยเรียกวา่อตัรา
การปฏิเสธสมมติฐานวา่งทีเป็นจริง ซึงในงานวจิยันีศึกษาทีระดบัความมีนยัสาํคญั  0.05 
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  กาํลงัการทดสอบเชิงประจักษ์  (Power of the test)  เป็นความน่าจะเป็นทีจะปฏิเสธ
สมมติฐานวา่ง ( H0)  เมือสมมติฐานวา่ง  (H0 ) ไม่จริง 

 
5.  ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

1.  เป็นแนวคิดใหม่ในการวเิคราะห์และทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบถดถอย
ลอจิสติกเมือตวัแปรอธิบายเป็นแบบต่อเนือง  

2. อาจเป็นวิธีเชิงปฏิบติัในการทดสอบอีกวิธีหนึงทีสามารถเลือกใช้ได้ในการ
ทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบถดถอยลอจิสติก 

3. การใช ้PCA สามารถรวมอิทธิพลของตวัแปรอธิบายจาํนวนมากทุกตวัทีสนใจ
ศึกษา 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 
1.  ทฤษฏีทเีกยีวข้อง 

ทฤษฎีทีเกียวข้องกับงานวิจัยนีกล่าวถึง  ทฤษฎีของตัวแบบต่างๆ ทฤษฎีการ
ทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบที ดงัจะกล่าวในหวัขอ้ 1.1-1.5  (วีรานนัท ์ พงศาภกัดี,  
2555) 

1.1  ตัวแบบเชิงเส้นนัยทัวไป  (Generalized Linear Models: GLMs)  
   ตวัแบบเชิงเส้นนยัทวัไปเสนอโดย  (McCullagh and Nelder, 1989)โดย
แบ่งไดเ้ป็น  3  ส่วนประกอบดงันี  
  1. ส่วนประกอบเชิงสุ่ม (Random Component)  เป็นส่วนประกอบที
เกียวขอ้งกบัลกัษณะทีเกียวขอ้งของตวัแปรเชิงสุ่มทีเป็นตวัแปรตอบสนอง  (Y)  โดยค่า
สังเกตของตวัแปร  Y  ขนาด  N  หน่วยทีเป็นอิสระกนัคือ  ),...,( 1 NyyY   แต่ละ
ส่วนประกอบของ  Y  มีการแจกแจงในกลุ่มเอกซ์โปเนนเชียล  (exponential dispersion 

family)  ซึงอยูใ่นรูปของ 

   
),(}

)(
)({

),:(
yc

a
by

eyf  

โดยที  a(.), b(.), c(.)  แทนฟังกช์นัต่างๆสาํหรับพารามิเตอร์ 

     เรียกวา่  natural parameter  ซึงสัมพนัธ์กบัค่าเฉลียของการแจกแจงทีมี  
     )()|( byE x    

  เรียกวา่  dispersion  parameter  ซึงสัมพนัธ์กบัค่าความแปรปรวนของการแจก 
      แจงทีมี   

)()()|( abyVar x  
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2.    ส่วนประกอบแบบมีระบบ  (System function)  ทาํหนา้ทีเชือมเวกเตอร์   
โดยที  ),...,( 1 Nη  กบัเซตของตวัแปรอธิบาย  ใหมี้รูปแบบเชิงเส้นดงันี 

  Xβη  หรือ   ijji X    i=1,…,N ,  j=1,..,p 

เมือ η   แทนเวกเตอร์ของตัวพยากรณ์เชิง เส้น   ( linear predictors)   หรือ            
 ),...,( 1 Nη  

 X   แทนเมทริกซ์ของตวัแปรอธิบายทีประกอบดว้ยค่าสังเกตขนาด  (N p) 

 β   แทนเวกเตอร์ของพารามิเตอร์  p,...,1   p  แทนจาํนวนตวัแปรอธิบาย 

  3. ส่วนประกอบฟังกช์นัเชือมโยง (Link function)นนัคือ    
)()( 1 ημX|y gE   ทาํหนา้ทีเชือมส่วนประกอบเชิงสุ่มและส่วนประกอบแบบมี

ระบบเขา้ดว้ยกนั  ให ้ NiE ii ,...,2,1,)( μx|y i  เมือ  xi  เป็นค่าของตวัแปรอธิบายที  i  
เกียวพนักบัเวกเตอร์ของตวัแปรตอบสนอง ที  yi  โดยที  i จะเกียวขอ้งกบั  j   ในรูป
ฟังกช์นัของค่าเฉลีย  ส่วน  g  แทนฟังกช์นัแบบ  Monotonic differentiable function  ตวัอยา่ง
ของฟังกช์นัเชือมโยงระหวา่งค่าเฉลียของตวัแปรตอบสนอง  Y  กบัตวัแปรอธิบายแสดงไว้
ในตารางที  1 

 
ตารางที 1  ส่วนประกอบฟังกช์นัสาํหรับตวัแบบเชิงเส้นนยัทวัไป  

การแจกแจง ชือ ฟังกช์นัเชือมโยง ฟังกช์นัค่าเฉลีย 

Normal Identity xβ  xβ  

Exponential 
Inverse 1xβ  1)(xβ  

Gamma 

Poisson Log )ln(xβ  )exp(xβ  

Binomial Logit )
1

ln(xβ  
)exp(1

)exp(
xβ

xβ  
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ตารางที  2  ตวัอยา่งของตวัแบบเชิงเส้นนยัทวัไปสาํหรับการวเิคราะห์เชิงสถิติ 
ตวัแปรตอบสนอง ตวัแปรอธิบาย ฟังกช์นัเชือมโยง ตวัแบบ 

ปกติ ต่อเนือง Identity Regression 

ปกติ เชิงกลุ่ม Identity ANOVA 

ปกติ ผสม Identity ANCOVA 

ทวภิาค ผสม Logit Logistic 

ปัวซง ผสม Log Loglinear 

มลัติโนเมียล ผสม Generalized logit Multinomial 

response 

 

  เมือตวัแปรตอบสนอง  Y  มีค่าทีเป็นไปได ้ 2  กลุ่มคือกลุ่มทีสนใจและกลุ่มทีไม่
สนใจแทนค่าเป็น  1, 0  ฟังก์ชนัการแจกแจงเป็นแบบแบร์นูลลี  มีหลายฟังก์ชนัเชือมโยง
การแจกแจงแบบแบร์นูลลี  เช่น  ฟังก์ชนัเชือมโยงแบบโพรบิต,  มีฟังก์ชนัเชือมโยงแบบ
คอมพลีเมนทารีล็อก-ล็อก  และ ฟังก์ชนัเชือมโยงแบบลอจิต  ในตวัแบบเชิงเส้นนยัทวัไป  
ฟังก์ชนัลอจิสติกถูกใช้อย่างกวา้งขวาง  และตวัแบบทีใช้ฟังก์ชนัเชือมโยงนีจึงเรียกว่าตวั
แบบถดถอยลอจิสติก  (Nelder and Wedderburn, 1972)  
  สําหรับตวัแบบถดถอยลอจิสติกโดยทวัไป  เป็นตวัแบบทีมีตวัแปรตอบสนอง
จาํแนกประเภท  2  กลุ่ม   แบ่งออกเป็นสนใจ  หรือไม่สนใจ  ซึงแทนดว้ยตวัเลขทีเป็นไป
ไดคื้อ  1  หรือ  0  ดงันนัความน่าจะเป็นทีสําเร็จ คือ  P(Y=1) = p  และความน่าจะเป็นไม่
สําเร็จ  คือ  P(Y=0) = 1-p    เมือ  p=E(Y)  โดยที  Yi  มีส่วนประกอบเชิงสุ่มหรือการแจก
แจงแบร์นูลลีด้วยพารามิเตอร์  p  จะได้รูปแบบของฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็น  
(Probability mass function)  คือ 

    ii y
i

y
ii pppyf 1)1();(    

        iy
iii ppp )]1/()[1(  

        iy

i

i
ii p

pyp )]
1

log(exp[)1(  
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เมือ  yi = 0  หรือ  1  แทนลอการึทึมธรรมชาติ  หรือ  ln   การแจกแจงขา้งตน้อยูใ่นกลุ่ม
เอกซ์โปเนนเชียลโดยมีเทอมของ 

     ]
)1(

log[)(
P
PPQ  

ซึงเป็น  Log odds of response 1  หรือเรียกวา่  Logit of P  ในตวัแบบทีใชฟั้งก์ชนัเชือมโยง
แบบลอจิต 
  โดยในทีนีสมมติมีตัวแปรตอบสนอง iY    , ni ,..,2,1  ทีเป็นอิสระกันโดย
จาํแนกประเภท 2 ระดบั ซึงแทนดว้ยตวัเลขทีเป็นไปไดคื้อ 1 หรือ  0  

ให้  ),...,( 1 PXXX  เป็นเวกเตอร์ตวัแปรอธิบาย p ตวัแปร รูปแบบพืนฐานของตวั
แบบลอจิสติก  คือ 

ii

p

i
io

p

i
io

ii xXYPx
)exp(1

)exp(
)|1(

1

1

xβ

xβ i

 

ดงันนั 

ii xxXYP 1)|0(  

โดยการประมาณค่า  0  และ 1   ฟังกช์นัความควรจะเป็นคือ 

ii y
i

n

i

y
i xxL 1

1
10 ]1[),(  

  I

i
Y

Yn

i

1

0

0

1 0

0 }
)exp(1

)exp(1{}
)exp(1

)exp({
xβ

xβ
xβ

xβ
1

1

1

1 ----1) 

      P{เหตุการณ์ไม่สาํเร็จ}=P{Y=0}=1-p 

   =1-
)exp(1

)exp(
0

0

xβ
xβ

1

1 =
)exp(1

1
0 xβ1

 

 

 

จากสมการที 1  จะเป็น 

ii Y
n

I

YL 1

01 0

0 }
)exp(1

1{}
)exp(1

)exp({
xβxβ

xβ
11

1   ---------------2) 

หา log ของสมการที  1 จะได ้ )(log Le ซึงเรียกวา่ log-likelihood function 
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]}1log[)1(]log[{)],(log[ 10 iiii xyxyL ----------3) 

  การประมาณค่า  0  และ 1  จะใช้หลกัการความควรจะเป็นสูงสุด  (Maximum 

Likelihood)  หรือประมาณ  0   และ 1   ทีทาํให้ log[L]  ในสมการ  3 ) มีค่ามากทีสุด  
โดยการหาอนุพนัธ์ลาํดบัที 1  ของสมการ 2)  เทียบกบั  0  และ 1  แลว้ให้เท่ากบัศูนย ์ 
อยา่งไรก็ตามไม่สามารถหา 0  และ 1   ไดโ้ดยตรง  เนืองจากสมการไม่ไดอ้ยูใ่นรูปเชิง
เส้น  จึงใช้เทคนิคการทาํซํา  (Iteration techniques)  โดยใช้วิธีการของนิวตนั-ราฟสัน  
(Newton-Raphson method)   
 การเลือกตวัแบบ GLMs ตวัแบบหนึงตวัแบบใด นอกจากศึกษาความเกียวพนั
ระหว่างตวัแปรแลว้ เรายงัใช้ตวัแบบมาพยากรณ์ตวัแปรตอบสนองเชิงกลุ่มดว้ย โดยทีตวั
แบบทีใช้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์และพยากรณ์นนัควรมีภาวะสารูปดีสําหรับตวัแบบทีใช้
พยากรณ์ตวัแปรตอบสนองเชิงกลุ่มนนั สามารถใช ้likelihood ratio deviance และตวัสถิติ
เพียร์สันไคสแควร์โดยจะวดัภาวะสารูปดีของตวัแบบเทียบกบัตวัแบบเต็มการแจกแจงแบบ
ไคสแควร์จะเป็นการแจกแจงโดยประมาณทีดีของการแจกแจงตวัของสถิติภาวะสารูปดีเมือ
ขอ้มูลส่วนใหญ่มีความถีในแต่ละเซลล์มากกวา่ 5 ตวัแบบ proportional odd models ตงัชือ
โดย McCullagh (McCullagh, 1980) ซึงไดใ้ช ้Fisher scoring algorithms ในการคาํนวณ
ค่าประมาณแบบภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimates: MLEs) ของ
พารามิเตอร์ของตวัแบบ อย่างไรก็ตามตวัสถิติทีใช้ในการทดสอบความเหมาะสมของตวั
แบบดงักล่าวอาจไม่ลู่เขา้สู่การแจกแจงแบบไคสแควร์เมือตวัอธิบายเป็นตวัแปรต่อเนือง 
(Lipsitz ,Fitzmaurice and Molenberghs, 1996) ไดน้าํเสนอตวัแบบทีใช้ในการทดสอบ
สภาวะสารูปดีของตวัแบบ proportional odd models ทีตวัแปรตอบสนองแบบมีลาํดบัตงัแต่ 
3 ระดบัขึนไป โดยพฒันามาจากตวัสถิติของ Hosmer and Lemeshow (Hosmer and 

Lemeshow, 1980) ซึงเป็นตวัสถิติทีใชท้ดสอบสภาวะสารูปดีของตวัแบบลอจิสติกทีมีตวั
แปรอธิบายแบบต่อเนือง และตวัแปรตอบสนองเป็นตวัแปรแบบกลุ่มทีมี 2 ระดบั โดย
อาศัยการแบ่งกลุ่มของข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อยตามค่าประมาณค่าเฉลียของตัวแปร
ตอบสนอง  
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1.2   การทดสอบภาวะสารูปดีของตัวแบบถดถอยลอจิสติก 

 หลงัจากสร้างตวัแบบไดเ้รียบร้อยแลว้ สิงหนึงทีตอ้งคาํนึงต่อไปคือการทดสอบวา่
ตวัแบบทีสร้างไดมี้ความเหมาะสมกบัขอ้มูลหรือไม่  นนัคือการทดสอบภาวะสารูปดีของ
ตวัแบบ  ก่อนทีจะหาตวัสถิติสาํหรับการทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบตอ้งพิจารณาสิงที
มีอิทธิพลต่อค่าวดัดงักล่าวก่อน นนัคือ องศาอิสระ ซึงขึนอยู่กบัจาํนวน covariate pattern 

(จาํนวนกลุ่มของตวัแปรร่วมหรือตวัแปรอธิบายทีแตกต่างกนั) เขียนแทนด้วย J ถ้าใน
ข้อมูล  n ค่าสังเกตไม่มีเซตของตัวแปรอธิบายแต่ละค่าสังเกตซํากันจะทําให้  J=n 

ตวัอย่างเช่น ถา้ขอ้มูลมีตวัแปรอธิบายเป็น อายุ เชือชาติ เพศ และรายได ้จะเห็นไดว้่าเซต
ของตวัแปรอธิบายจะมีทงัแบบต่อเนือง  และจาํแนกประเภท ดงันนัแต่ละเซตของตวัแปร
อธิบายจะมีผลลพัธ์ของตวัแปรตอบสนองค่าเดียว แต่ถ้าใช้เพียงตวัแปรอธิบาย เชือชาติ 
และเพศ โดยกาํหนดให้ตวัแปรแต่ละกลุ่มหรือระดบัมี 2 ระดบั ก็จะไดเ้ซตของตวัแปรร่วม
ทีแตกต่างกนั 4 แบบ นนัคือ จาํนวน covariate pattern เท่ากบั 4 ดงันนัถา้เก็บขอ้มูลขนาด   
n >4 ในแต่ละเซตของตวัแปรอธิบาย จะมีผลลพัธ์ของตวัแปรตอบสนองมากกว่าหนึงค่า  
(สุจินต ์สุขกุมภาพนัธ์,  2548) 

 ในกระบวนการเลือกตวัแบบทีเหมาะสม จาํเป็นตอ้งหาจาํนวน covariate pattern 

เนืองจากองศาอิสระ ทีจาํเป็นต่อการหา p-value สามารถหาไดจ้ากผลต่างของจาํนวนตวั
แปรในแต่ละตวัแบบ แต่ในการทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบใดตวัแบบหนึง จาํเป็น
จะตอ้งทราบจาํนวน covariate pattern เนืองจากจาํนวนดงักล่าวมีผลโดยตรงกบัองศาอิสระ 

 สมมติในตวัแบบทีตอ้งการทดสอบภาวะสารูปดีมีตวัแปรร่วม p  ตวัแปร  
X  = (x1 , …, xp) ถา้ในเวกเตอร์ของตวัแปรร่วมเหมือนกนัอยา่งนอ้ยหนึงคู่ จะทาํให้ J < n 

จาํนวนซาํของเวกเตอร์ในแต่ละแบบทีแตกต่างกนั เขียนดว้ย  mj , j = 1,2,3,…,n   และ  
∑ mj = n ให้ Yj แทนจาํนวนผลลพัธ์ทีสําเร็จ ( y = 1) จะได ้∑y j = n1 แทนผลรวมของ
จาํนวนผลลพัธ์ทีสาํเร็จทงัหมด การแจกแจงของตวัสถิติทีใชท้ดสอบความเหมาะสมของตวั
แบบหาไดเ้มือ n มีขนาดใหญ่มากพอ ซึงทีเรียกว่า n-asymptotics แต่กรณีที J < n เมือ
กาํหนดให้ J คงทีและ n มีขนาดใหญ่จะทาํให้ mj มีแนวโนม้ทีจะมีค่าใหญ่ดว้ย กรณีนีการ
แจกแจงของตวัสถิติจะหาไดเ้มือ mj มีขนาดใหญ่ เรียกวา่ m-asymptotics  

 ตวัสถิติทดสอบภาวะสารูปดีโดยทวัไปจะไม่ให้สารสนเทศใดๆ  เมือใชก้บัขอ้มูล
ไม่เชิงกลุ่ม  (ungrouped data)  หรือขอ้มูลต่อเนือง เนืองจากจาํนวนเซลในตารางการจรจะ
ใกลเ้คียงกบัตวัอยา่ง n    และจะทาํให้มีจาํนวนเซลทีมีความถีนอ้ย  หรือศูนยจ์าํนวนมาก  
(sparse)  ซึงไม่สอดคลอ้งกบัสมบติัของ  m- asymptotic  จึงทาํให้ผลการทดสอบไม่ถูกตอ้ง  
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ดงันันในกรณีเช่นนี  เช่นมีตวัแปรอธิบายแบบต่อเนือง  ซึงจากงานวิจยัต่างๆ ทีผ่านมา 
ผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีการรวมกลุ่มของขอ้มูลของตวัแปรอธิบายแบบต่อเนืองโดยจดัเป็นขอ้มูล
เชิงกลุ่ม  (Grouped data)  ตามเกณฑ์สากลหรือผูเ้ชียวชาญ  (วีรานนัท์ พงศาภกัดี, 2555)  

ซึงเมือตวัแปรอธิบายเป็นแบบต่อเนืองแลว้  การทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบสําหรับ
ตวัแบบถดถอยลอจิสติกดว้ยตวัสถิติเพียร์สันไคสแควร์แบบเดิม  และตวัสถิติดีเวียนส์ทีเคย
ใช้นนัให้ผลทีลม้เหลว  การทดสอบของ Hosmer–Lemeshow สามารถนาํมาใช้แทนใน
กรณีนีได้  ในขณะทีวิธีนีมีลักษณะง่ายต่อการใช้และใช้อย่างกวา้งขวาง  แต่ไม่มีกาํลัง
ทดสอบมากพอเท่าทีตอ้งการ  จึงมีงานวิจยัเสนอวิธีการทดสอบภาวะสารูปดีอีกมากมาย 
(Xie, Pendergast, and Clarke, 2008) 
 งานวิจยันีจึงสนใจศึกษาวิธีการทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบถดถอยลอจิสติก  
โดยทาํการวิเคราะห์ตวัประกอบหลกั (Principal Component Analysis: PCA)  ในตวัแปร
อธิบายแบบต่อเนือง  แลว้ทาํการทดสอบภาวะสารูปดีโดยใชว้ิธีการทดสอบแบบเพียร์สัน
ไคสแควร์ วิธีการทดสอบดีเวียนส์ วิธีการทดสอบ Hosmer-Lemeshow  ภายใตก้ารจาํลอง
ขอ้มูลใหม่ในลกัษณะต่างๆ  แล้วนาํมาเปรียบเทียบกบัวิธีการทดสอบแบบไม่ได้ใช้การ
วเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั 
 

1.3  การวเิคราะห์ตัวประกอบหลกั  (Principal Component Analysis: PCA)  
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก  เกียวข้องกับการอธิบายโครงสร้างของความ

แปรปรวนและความแปรปรวนร่วม   โดยใช้ผลรวมเชิงเส้นของตัวแปรเดิมโดยมี
วตัถุประสงค์เพือแปลงขอ้มูลให้ตีความข้อมูลง่ายขึนโดยสูญเสียสารสนเทศน้อยทีสุด  
ถึงแมว้่าความผนัแปรรวม  (total variability)  เกิดจากตวัแปร  p  ตวั  (หรือเกิดจาก  p  

องคป์ระกอบ)  สมมติเกิดจาก k องคป์ระกอบ  ดงันนัสารสนเทศทีมีอยูใ่น  k  องคป์ระกอบ
จึงสมบูรณ์เหมือนกับทีมาจากตัวแปรเดิม   p ตัว   จึงอาจใช้องค์ประกอบหลัก   k  

องคป์ระกอบนีแทนตวัแปร  p ตวัเดิม  และขอ้มูลชุดเดิมทีประกอบดว้ย  n  ค่าสังเกตของ p  

ตวัแปร  จึงลดลงเหลือเป็น  n  ค่าสังเกตของ  k  องค์ประกอบหลกัแทน (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2552) 

ใน เ ชิงพี ชคณิต   องค์ประกอบหลัก เ ป็นผลบวก เ ชิ ง เ ส้นของตัวแปร สุ่ม  

pXXX ,...,, 21   p  ตวั  ในเชิงเรขาคณิต  ผลบวกเชิงเส้นเหล่านีแทนการเลือกระบบพิกดั
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ใหม่โดยการหมุนระบบพิกดัเดิมทีมี  pXXX ,...,, 21   เป็นแกนของพิกดั  แกนของระบบ
พิกัดใหม่จะแทนทิศทางทีมีความแปรปรวนสูงสุดและทําให้โครงสร้างของความ
แปรปรวนง่ายขึนง่ายขึนและประกอบดว้ยตวัแปรนอ้ยลง 

หลกัการของ  PCA สรุปไดด้งันี 

PCA  เป็นการสร้างเซตของตวัแปรใหม่ให้เป็นฟังก์ชนัของตวัแปรเดิม  และเซต
ของตวัแปรใหม่จะมีรายละเอียด  หรือขอ้มูลของตวัแปรเดิม จาํนวนตวัแปรใหม่จะตอ้งไม่
เกินจาํนวนตวัแปรเดิม  นนัคือ  กรณีตวัแปรเดิม p  ตวั  จาํนวนตวัแปรใหม่เท่ากบั k ตวั  จะ
ไดว้า่  k  นอ้ยกวา่เท่ากบั  p 

 ถา้เวกเตอร์ตวัแปรสุ่ม  ),...,,( 21 pXXXx  ซึงมีเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม  Σ  และ
มีค่าไอเกน (eigen value)  0...21 p   โดยเขียนตวัประกอบหลกัให้อยู่ในรูป
ฟังกช์นัเชิงเส้นของตวัแปร pXXX ,...,, 21   คือ 

   pp XwXwXwPC 12121111 ...xw1  

   pp XwXwXwPC 222212122 ...xw  

       

   pkpppkk XwXwXwPC ...2211xw  

   และ Var(PC1) = iiΣww ,  i=1,2,…p,  k<p 

 

 

สาํหรับความแปรปรวนร่วมของ  PCi  และ  PCk  คือ 

   Cov(PCi, PCk) = kiΣww  ; i k ; i,k=1,2,..,p 

โดยที  PC1, PC2,…, PCp  เป็นตวัแปรใหม่หรือตวัประกอบหลกั  p  ตวั  และ  wij  เป็น
สัมประสิทธิหรือนาํหนกัของตวัแปรเดิม  ijX  ทีมีต่อตวัประกอบหลกั  PC1  โดยที  PC1, 

PC2,…, PCp  ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
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  PC1  เป็นตวัแปรใหม่ที  1  หรือตวัประกอบหลกัที  1  ซึงเป็นฟังก์ชนัเชิงเส้นของ
ตวัแปรเดิม  ซึงทาํใหค้่าแปรปรวน  Var(PC1) = 11Σww ,  มีค่ามากทีสุด  หรือ 

 PC1  =  ฟังกช์นัเชิงเส้น  xw1 ทีทาํให ้ Var( xw1 )  มีค่ามากทีสุด  ซึงมี  111ww  หรือ 

1... 2
1

2
12

2
1111 pwwwww  

  PC2  ฟังก์ชนัเชิงเส้นที 2 ของ   pXXX ,...,, 21 = xw2   ทีทาํให้  Var( xw2 )  มีค่า
มากทีสุด  โดยมีเงือนไข  1ww 22   และ Cov( xwxw 2,1 ) = Cov(PC1,PC2)=0  หรือ PC2  

ไม่มีความสัมพนัธ์กบั PC1   
  PCk  ฟังก์ชนัเชิงเส้นที k ของ   pXXX ,...,, 21 = xwk   ทีทาํให้  Var(PCk)  มีค่า
มากทีสุด  โดยมีเงือนไข  1ww kk   และ Cov( )xwx,w ik 0  เมือ i<k  หรือ PCk  ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบั PCi  โดยที i<k  เช่นถา้  PC1  มีสัดส่วนของค่าแปรปรวน = 0.7 หมายถึง  
PC1  สามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปร  X,s  ทงัหมดได ้ 70% 

 สําหรับค่าไอเกน    ของตวัประกอบหลกั  ตามลาํดบั  โดยทีค่าไอเกนที  i  ( i )  จะเป็น
ความแปรปรวนของตวัประกอบหลกัที  i   ( i )  จะเป็นค่าแปรปรวนของตวัประกอบหลกั
ที  i  (PCi)  ส่วนเวกเตอร์ไอเกนที  k  (wk)   จะเป็นนาํหนกัของตวัแปรเดิมในตวัประกอบ
หลกัที  k (PCk) 

   การอธิบายความแปรปรวนรวมของตวัอย่างด้วยองค์ประกอบหลกั  โดยสมมติ
ขอ้มูล  pXXX ,...,, 21   แทนการสุ่ม  n  ครังอยา่งเป็นอิสระกนัจากประชากร  p  มิติทีมี
เวคเตอร์ค่าเฉลีย    และเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม    ข้อมูลเหล่านีให้เวกเตอร์
ค่าเฉลีย  X   และเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของตวัอยา่ง  S  และเมทริกซ์สหสัมพนัธ์
ของตวัอยา่ง  R   

  คะแนนองค์ประกอบคือผลรวมเชิงเส้นของตวัแปรค่าสังเกตทีได้จากค่าไอเกน
เวกเตอร์ทีไดห้ลงัจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ  โดยคะแนนองค์ประกอบทีไดส้ามารถ
นาํไปใชเ้ป็นตวัแปรอธิบายได ้ 
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1.4  ตัวสถิติเพียร์สันไคสแควร์และดีเวียนส์ (Pearson Chi-Square and Deviance 

statistics) 
 ในตวัแบบถดถอยเชิงเส้น ผลรวมระยะห่างระหว่างค่าสังเกตกบัค่าพยากรณ์และ
การวิเคราะห์อิทธิพลทีมีผลต่อค่าพยากรณ์ ค่าทีวดัไดจ้ะเป็นฟังก์ชนัของส่วนทีเหลือ หรือ
ผลต่างระหวา่งค่าสังเกตกบัค่าพยากรณ์ของตวัแปรตอบสนองไดใ้นทาํนองเดียวกนั และยงั
ทาํไดห้ลายวิธี ค่าพยากรณ์ของตวัแปรตอบสนองขึนกบั ค่าประมาณความน่าจะเป็นของ
ผลลัพธ์ระดับต่างๆของตวัแปรตอบสนองทีได้จากแต่ละ covariate pattern (Hosmer-

Lemeshow, 1989)  ดงันนั ค่าพยากรณ์ Yi คาํนวณไดจ้าก 

    

j
ijj

j
ijj

jjj

x

x
mpm

ˆ1

ˆ

expˆ  

ส่วนเหลือเพียร์สันนิยามโดย 

    
)ˆ1(ˆ

)ˆ(
)ˆ,(

jjj

jjj
jj ppm

pmy
pyr  

ทีซึง J= จาํนวน  covariate pattern 

 )ˆ,( jj pyr = ส่วนเหลือเพียร์สัน 
 

ตวัสถิติเพียร์สันไคสแควร์คือ 

    
2

1

2 )ˆ,(
J

j
jj pyrX  

ทีซึง J= จาํนวน  covariate pattern 

 )ˆ,( jj pyr = ส่วนเหลือเพียร์สัน 

 

ส่วนเหลือดีเวยีนส์นิยามโดย 
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ทีซึง J= จาํนวน  covariate pattern 

 )ˆ,( jj pyd = ส่วนเหลือดีเวยีนส์ 

ตวัสถิติดีเวยีนส์คือ 

    
2

1
)ˆ,(

J

j
jj pydD  

ทีซึง J= จาํนวน  covariate pattern 

 )ˆ,( jj pyd = ส่วนเหลือดีเวยีนส์ 

 
การแจกแจงของตวัสถิติเพียร์สันไคสแควร์ และตวัสถิติดีเวียนส์ภายใตส้มมติฐาน

ตวัแบบถูกตอ้ง คือการแจกแจงแบบไคสแควร์ องศาอิสระเท่ากบั J-(p+1) สําหรับตวัสถิติดี
เวยีนส์ สอดคลอ้งกบัตวัสถิติอตัราส่วนภาวะน่าจะเป็น (LR)   ของตวัแปรทีมี J พารามิเตอร์ 
(LR1) เทียบกบัตวัแบบทีมี p+1 พารามิเตอร์ (LR2)  

โดยที LR = LR1 – LR2 =  -2(L1-L2) =  -2D1 –(-2D2) = -2(D1 – D2)  

เมือ Lp , L1 และ L2  แทน maximize log-likelihood ของตวัแบบเต็ม (saturated model) และ
ของตวัแบบลดรูป (reduced models) M2 และ M1 ตามลาํดบั และ M2 มีจาํนวนพารามิเตอร์
มากกวา่ M1 

 ขอ้เสียของตวัสถิติเหล่านีคือ เมือ J ประมาณเท่ากับ n การแจกแจงภายใต ้            
n-asymptotics คือ  X2 n-p-1  จะเห็นวา่จาํนวนพารามิเตอร์ทีเพิมขึนตามขนาดของตวัอยา่งเช่น
นี ตวัสถิติขา้งตน้ภายใตก้ารแจกแจง X2 n-p-1 จะให้ค่า p-value ทีไม่ถูกตอ้ง (Hosmer and 

Lemeshow, 1989)  
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1.5  The Hosmer and Lemeshow Test 

 Hosmer and Lemeshow (1980) ไดเ้สนอวธีิจดักลุ่มตามค่าประมาณความน่าจะเป็น
ของตวัแปรตอบสนอง p กรณี J = n (ตวัแปรอิสระแบบต่อเนือง) 
 วิธีการคือจดั n คอลมัภใ์ห้เรียงตามค่า p โดยเรียงจากนอ้ยไปมาก ดงันนัคอลมัภ์
แรกจะมี p นอ้ยทีสุด และคอลมัภสุ์ดทา้ยจะเป็นคอลมัภที์มี p ทีมีค่ามากทีสุด หลงัจากนนัก็
ทาํการยบุกลุ่ม วธีิการจดักลุ่มมี 2 วธีิคือ 

 1.) จดักลุ่มตามเปอร์เซนไทลข์อง p   

 2.) จดักลุ่มโดยกาํหนดคทัพอยท ์(cut point) สาํหรับการจดักลุ่ม p  

 สําหรับวิธีที 1 ใช ้G = 10 นนัคือกลุ่มแรกทีมีจาํนวนค่าสังเกต 
2n  =  n/10 ค่า

สังเกตทีสอดคลอ้งกบั p น้อยทีสุด และกลุ่มสุดทา้ยมีค่าสังเกต
10n = n/10 ค่าสังเกตที

สอดคลอ้งกบั p ทีมีค่ามากสุด 

 วิธีที 2 ใช้ G = 10 เช่นกนั และใช้คทัพอยท์สําหรับจดักลุ่มเป็น k/10  , k = 

1,2,….,9 ตวัอยา่งเช่นกลุ่มแรกคือกลุ่มทีมีค่าสังเกตสอดคลอ้งกบั p < (1/10 )= 0.1 และกลุ่ม
สุดทา้ยเป็นกลุ่มทีมีค่าสังเกตทีสอดคลอ้งกบั p  9/10 = 0.9 สําหรับการจดักลุ่มทงัสอง
แบบขา้งตน้ตวัสถิติทีใชคื้อ 

g

k kkk

kkk

ppn
pnoC

1

2

)1(
ˆ  

 

เมือ  kn     แทนจาํนวนค่าสังเกตในกลุ่มที k 
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2.  งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

 Tsiatis (1980) เสนอตวัสถิติทีคลา้ยกบัตวัสถิติ C โดยในการสร้างตวัสถิติจะ
แบ่งกลุ่มค่าสังเกตออกเป็น  G กลุ่ม โดยสร้างฟังก์ชันดัชนี (indicator functions)               

I(j) , J = 1,…, G   เพือใชใ้นการระบุกลุ่มขอ้มูล  
โดยที I(j) = 1 ถา้ (x1,…,xp) …. Rj   

                = 0 กรณีอืนๆ  
เมือ Rj แทนทีกลุ่มที j , j = 1,…, G  

และตวัสถิติดังกล่าวคือตวัสถิติทีใช้ทดสอบสัมประสิทธ์ของตวัแปรทีกาํหนดขึนใหม่
ดังกล่าว  Tsiatis แสดงให้เห็นว่าตวัสถิติสําหรับสกอร์เทสสามารถคาํนวณในรูป              
ควอดราติกฟอร์มระหวา่งค่าสังเกตกบัความถีคาดหวงัในแต่ละเซลล์และตวัสถิติดงักล่าวมี
การแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควร์เมือใกลอ้นนัต ์

   McCullagh and Nelder (1983) แสดงให้เห็นวา่ตวัสถิติเพียร์สันไคสแควร์ และตวั
สถิติดีเวียนส์  มีค่าคาดหมายนอ้ยกวา่องศาอิสระ J-(p+1) ทางเลือกหนึงทีจะเลียงปัญหาดงั
กล่าวคือการจดักลุ่มขอ้มูลเพือให้แต่ละกลุ่มสอดคล้องกับ m-asymptotics เพือให้เห็น
ชัดเจนจึงจดัข้อมูลให้เป็นตารางการจรขนาด (2xJ) แนวนอนแบ่งกลุ่มเป็น J กลุ่มที
สอดคล้องกับ covariate pattern แนวตงัจดักลุ่มตามผลลัพธ์ทีเป็นไปได้ของตวัแปร
ตอบสนอง y = 1 ในแต่ละเซลล์คือ  mj pj  และค่าคาดหวงัภายใตส้มมติฐานตวัแบบถูกตอ้ง
ของตวัแปรตอบสนอง y = 0 คือ  mj(1-pj)  ดงันนัตวัสถิติเพียร์สันไคสแควร์สามารถ
คาํนวณไดจ้ากผลรวมกาํลงัสองของระยะห่างระหว่างค่าสังเกตและค่าคาดหวงัในแต่ละ
เซลล์ การแจกแจงของตวัสถิตินีคือ X2

n-(p+1) เมือความถีคาดหวงัของแต่ละเซลล์มีค่าใหญ่                  
m-asymptotics กรณีที J ประมาณ n จะส่งผลให้ความถีคาดหวงัในแต่ละเซลล์มีค่านอ้ยซึง
ไม่สอดคลอ้งกบั  m-asymptotics  วิธีแกปั้ญหานีคือการกาํหนดกลุ่มทีแน่นอน G กลุ่มโดย
ที    G < J  แต่ละกลุ่มไดจ้ากการรวมกลุ่มทีมีความถีคาดหวงันอ้ยๆ 

Hosmer, Lemeshow, and  Klar (1988) แสดงให้เห็นวา่ การจดักลุ่มโดยแบ่งตาม
เปอร์เซนตไ์ทล์ของ P ให้การแจกแจงของเพียร์สันไคสแควร์เขา้ใกลแ้บบ X2 

G-2  ดีกวา่การ
แบ่งกลุ่มโดยใชค้ทัพอยทโ์ดยเฉพาะกรณีที P มีค่านอ้ย ( p̂  < 0.2) และจาํนวนกลุ่มทีนิยม
ใชคื้อ G = 10  เนืองจากการแจกแจงของตวัสถิติเพียร์สันไคสแควร์ขึนกบั m-asymptotics 

ดงันนั P-value ทีถูกตอ้งจึงขึนกบัความถีคาดหวงัในแต่ละเซลลข์องตารางการณ์จรทีไดจ้าก
การแบ่งกลุ่มค่าสังเกตต้องมีค่าใหญ่พอ กฎคร่าวๆ คือ ในแต่ละเซลล์จะต้องมีความถี
คาดหมายมากกวา่ 1 และอยา่งนอ้ย 80 เปอร์เซ็นตข์องจาํนวนเซลล์ทงัหมดจะตอ้งมีความถี
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คาดหมายมากกว่า 5 ดงันันในกรณีแบ่งกลุ่มแล้ว ผลทีได้ไม่เป็นไปตามกฎดงักล่าวจึงมี
วิธีแกไ้ขโดยการลดจาํนวนกลุ่มลงโดยการยุบกลุ่มทีมีความถีคาดหมายนอ้ยๆ ทีอยู่ติดกนั
รวมเขา้ดว้ยกนั และจาํนวนกลุ่มไม่นอ้ยกวา่ 6 กลุ่ม เนืองจาก ถา้จาํนวนกลุ่มนอ้ยเกินไปจะ
ทาํใหไ้ม่เห็นความแตกต่างระหวา่งค่าสังเกตกบัความถีคาดหมาย 

Hosmer and Lemeshow (1980) แสดงให้เห็นวา่เพียร์สันไคสแควร์มีการแจกแจงเมือ
ใกลอ้นนัต์แบบ  เมือ J = n แต่ไม่ไดแ้สดงการแจกแจงของเพียร์สันไคสแควร์กรณี J 

ประมาณ n  อีกทางเลือกหนึงสําหรับเทอมในการคาํนวณค่าสถิติเพียร์สันไคสแควร์ถา้เรา
พิจารณา ok เป็นผลรวมของตวัแปรตอบสนองทีมีการแจกแจงทีไม่เหมือนกนั เราสามารถ
ทาํให้กาํลงัสองของผลต่างระหว่างค่าสังเกตกบัความถีคาดหวงัเป็นค่ามาตรฐานโดยหาร
ดว้ย 

    )ˆ1(
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    และสามารถแสดงไดโ้ดยอยา่งง่ายวา่ 
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      จะทาํใหค่้าสถิติเพียร์สันไคสแควร์มีค่าเพิมขึน

เล็กน้อย แต่ในทางปฏิบติัมกัคาํนวณค่าสถิติเพียร์สันไคสแควร์โดยใช้เทอมผลหารเป็น 
)1( jjk ppn  

 Lipsitz, Fitzmaurice, and Molenberghs (1996) ศึกษาเกียวกบัการรักษาอาการปวด
ไขขอ้กระดูกซึงได้เปรียบเทียบระหว่างการใช้ยา ออราโนฟิน กบัยาหลอก ตวัแปรตาม
ประเมินโดยคนไขใ้ห้คะแนนความรู้สึกปวดไขขอ้ 3 ระดบั คือ poor(1) fair (2) และ good 

(3) จากตวัอย่างสุ่มคนไขจ้าํนวน 293 คน คนไขแ้ต่ละคนจะไดรั้บทรีทเมนต์แบบสุ่มจาก
ระดบัทรีทเมนต ์2 ระดบั คือให้ยาจริงกบัยาหลอก ตวัแบบทีใชศึ้กษาคือ proportional odds 

model ตวัสถิติทีใช้ทดสอบภาวะสารูปดีคือตวัสถิติ likelihood ratio Wald และสกอร์ซึงใช้
ร่วมกับตัวแบบทีใช้สําหรับการทดสอบภาวะสารูปดีทีขยายจากตัวสถิติทดสอบของ 
Hosmer and Lemeshow การทดสอบดงักล่าวทาํได้โดยแบ่งขอ้มูลเป็น 10 กลุ่ม ตาม
เปอร์เซ็นตไ์ทล์ของค่าพยากรณ์ของตวัแปรตอบสนองทีไดจ้ากตวัแปรตามสมมติฐานว่าง 
จากการแบ่งกลุ่มข้อมูล ตัวสถิติทดสอบภาวะสารูปดีทีถูกสร้างขึนโดยอินดิเคเตอร์ 
(indicator) สาํหรับ G-1 กลุ่ม ซึงเป็นฟังกช์นัดชันีดงันี 

 



21 

 

  igI  1   if  iˆ  is in region g , i=1,…,n  และ  G=1 

            0    if  otherwise, 

 

 แลว้การประเมินภาวะสารูปดีของสมมติฐานวา่ง  10)( xpLL kiikik  

 จะพิจารณากบัตวัแบบทางเลือก 
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จากการทดสอบภาวะสารูปดีแบบต่างๆ ดังทีกล่าวมาข้างต้นพบว่า ตัวแบบที
เหมาะสมทีสุดคือ ตวัแบบทีมีแต่อิทธิพลหลกัและหลงัจากการทดสอบพลงัการทดสอบ(%) 

พบวา่ตวัแบบทางเลือก 
1

1
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g
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เป็นตวัแบบทีมีความเสถียรมากทีสุดเมือกาํหนดตวัแบบถูกตอ้งในการทดสอบภาวะสารูปดี
ของตวัแบบอิทธิพลหลกั 

  Hosmer, Hosmer, le Cessie, and Lemeshow (1997)  ไดท้าํการศึกษาวิธีการ
ทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบถดถอยลอจิสติก  โดยในงานวิจยันีไดท้าํการเปรียบเทียบ 
3  วิธี  คือ  วิธีการทดสอบแบบ smoothed residuals ทีเสนอโดย le Cessie, Van 

Houwelingen และ  Royston, วิธีการทดสอบแบบสกอร์  for an extended logistic 

regression model ทีเสนอโดย Stukel  และวิธีการทดสอบเพียร์สันไคสแควร์และ 

unweighted residual sum-of- squares  พบวา่ในแต่ละวิธีให้ผลไดไ้ม่แตกต่างกนั แต่บาง
ขนาดตวัอยา่งวธีิการทดสอบแบบสกอร์ทีเสนอโดย Stukel ใหผ้ลดีกวา่วธีิการอืน 
  Hallett  (1999)  ไดท้าํการศึกษาการทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบถดถอยลอจิ
สติกเมือตวัแปรอธิบายเป็นแบบต่อเนืองทงัหมด  6 วิธี นันคือ le Cessie and van 

Houwelingen’s,  Brown’s score, ดีเวียนส์, Hosmer-Lemeshow, Hosmer-Lemeshow 

และเพียร์สันไคสแควร์ภายใตล้กัษณะการจาํลองขอ้มูลต่างๆ พบว่า ในการศึกษานีการ
ทดสอบของ  Brown’s score ดีทีสุด 
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Liu (2007)  ไดศึ้กษาการทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบถดถอยลอจิสติก  และ
เสนอวิธีการตรวจสอบใหม่  โดยทาํการเปรียบเทียบกบัวิธีการตรวจสอบภาวะสารูปดีของ
ตวัแบบถดถอยลอจิสติกทีเป็นทีรู้จกั  6  วิธี  นันคือ วิธีการทดสอบเพียร์สันไคสแควร์  
วธีิการทดสอบดีเวยีนส์  วธีิการทดสอบ Hosmer-Lemeshow ( Ĉ )  วิธีการทดสอบ Hosmer-

Lemeshow ( Ĥ ) วิธีการทดสอบ Osius and Rojek normal approximation  และวิธีการ
ทดสอบ Stukel’s score  โดยแสดงลกัษณะขอ้ดี ขอ้ดอ้ยของการทดสอบต่างๆ พบว่าวิธี 
partition ทีไดเ้สนอใหม่สามารถควบคุมการเกิดความผิดพลาดประเภทที  1  (Type I Error)
ไดใ้กลเ้คียงกบัระดบันยัสาํคญัที  0.05 

Xie, Pendergast, and Clarke (2008) ไดเ้สนอวิธีการใหม่สําหรับทดสอบภาวะ
สารูปดีของตวัแบบถดถอยลอจิสติก  นนัคือการแบ่งส่วน  (กลุ่ม)  ในตวัแปรร่วม  และใช้
ตวัสถิติเพียร์สันไคสแควร์หรือตวัสถิติสกอร์ตวัใดตวัหนึง  และทาํการจาํลองขอ้มูลเพือ
ศึกษาการเพิมขึนของกาํลงัการทดสอบตวัแบบทีไม่เหมาะสมในหลายสถานการณ์  การ
ประยุกตข์องวิธีต่างๆแสดงโดยนาํมาใชก้บัขอ้มูลทางการแพทย ์ ในตวัแบบผูว้ิจยัไดเ้สนอ
การใช้การวิเคราะห์การจดักลุ่ม  (Cluster analysis)  บนตวัแปรร่วมในการแบ่งค่าสังเกต  
และใช้การทดสอบใดการทดสอบหนึงของเพียร์สันไคสแควร์หรือสกอร์ในการทดสอบ
ภาวะสารูปดีของตวัแบบถดถอยลอจิสติกทีมีตวัแปรร่วมแบบต่อเนือง  การศึกษาจาํลอง
แบบไดแ้สดงลกัษณะ เปรียบเทียบกบัการทดสอบของ  Hosmer-Lemeshow ทีใชก้นัอยา่ง
แพร่หลาย  การทดสอบทีไดเ้สนอนนัยงัเขา้ใกลร้ะดบันยัสําคญั  และแสดงความคงเส้นคง
วาของกาํลงัการทดสอบในทุกตวัแบบ  การทดสอบสองการทดสอบทีไดน้าํเสนอให้ผลที
ดีกวา่การทดสอบ  Pulkstenis-Robinson ยกเวน้ในกรณีทีตวัแปรร่วมทงัคู่เป็นแบบจาํแนก
ประเภทและแบบต่อเนือง  และไม่รวมเทอมอิทธิพลร่วมของตวัแบบ  การประยุกตข์องการ
ทดสอบทงัหา้การทดสอบกบัตวัอยา่งชีให้เห็นวา่ตวัแบบทีเหมาะสมนนัมีสอดคลอ้งกบัตวั
สถิติทดสอบทีไดน้าํเสนอ 

Wu (2010)  ไดศึ้กษาวิธีการทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบลอจิสติกโดยเลือก
ศึกษาวิธีการทดสอบ  Hosmer-Lemeshow, วิธีการทดสอบเพียร์สันไคสแควร์, วิธีการ
ทดสอบ  unweighted sum of squares  และวิธีการทดสอบ cumulative residual โดยทาํการ
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เปรียบเทียบกบัวิธีการตรวจสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบลอจิสติกดงัเดิมนันคือวิธีการ
ทดสอบ  Hosmer-Lemeshow, วิธีการทดสอบเพียร์สันไคสแควร์  พบว่าวิธีการทดสอบ  
unweighted sun of squares  และวิธีการทดสอบ cumulative residual  ให้ผลการทดสอบ
ดีกวา่การทดสอบแบบเดิม 

Muniswamet, Wakweya  and  Punyavathi (2013) ไดเ้สนอวิธีการทดสอบภาวะ
สารูปดีของตวัแบบลอจิสติกใหม่โดยแบ่งวิธีแบ่งกลุ่มของตวัแปรร่วมโดยใช้ค่าประมาณ
ความน่าจะเป็นจากตัวแบบ  เปรียบเทียบกับวิธีการทดสอบต่อไปนี  วิธีการทดสอบ  
Hosmer-Lemeshow, วิธีการทดสอบเพียร์สันไคสแควร์, วิธีการทดสอบดีเวียนส์,  วิธีการ
ทดสอบ Osius and Rojek และวธีิการทดสอบ Stukel พบวา่วธีิการใหม่ใหก้าํลงัการทดสอบ
ทีสูงกวา่เมือเทียบกบัวธีิการอืนๆ 
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บทท ี 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

1.  วธีิการวจัิย 
 งานวจิยันีเสนอการทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบถดถอยลอจิสติก  เมือตวัแปร
อธิบายเป็นตวัแปรแบบต่อเนือง  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักในการลด
จาํนวนตวัแปรอธิบาย 
 

2.  ข้อมูลทใีช้ในการวจัิย 
 ขอ้มูลทีนาํมาใช้ในการวิจยัเป็นขอ้มูลจากการจาํลองแบบภายใตต้วัแบบถดถอย
ลอจิสติก  และเงือนไขต่างๆของการวจิยั 
 

3.  การประมวลผลของการจําลองแบบ 
 โปรแกรมสาํเร็จรูป  SAS®  version 9.1 
 

4.  สถิติทใีช้ในการวจัิย 
ตวัสถิติทดสอบเพียร์สันไคสแควร์คือ 

2

1

2 )ˆ,(
J

j
jj pyrX  

ทีซึง  J= จาํนวนกลุ่มหรือ  covariate pattern 
 )ˆ,( jj pyr = ส่วนเหลือเพียร์สัน 
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ตวัสถิติทดสอบดีเวยีนส์คือ 
2

1
)ˆ,(

J

j
jj pydD  

ทีซึง J= จาํนวนกลุ่มหรือ  covariate pattern 
 )ˆ,( jj pyd = ส่วนเหลือดีเวยีนส์ 
 
ตวัสถิติทดสอบ Hosmer and Lemeshow  คือ 

g

k kkk

kkk

ppn
pnoC

1

2

)1(
ˆ  

ทีซึง kn    แทนจาํนวนค่าสังเกตในกลุ่มที k 

      
kn

j
jk yo

1
แทนจาํนวนผลลพัธ์ทีสนใจของตวัแปรตอบสนอง (y =1) ในกลุ่มที k 

 
kn

j k

jj
k n

pm
p

1

ˆ  แทนค่าเฉลียของ pj ของกลุ่มที k 

 
5.  วธีิการจําลองแบบข้อมูล 

แบบท ี 1  การจําลองตัวแบบถดถอยลอจิสติกข้อมูลทวัไป 
1.  สุ่มตวัแปรอธิบายแบบต่อเนือง  3  ตวัแปรคือ  1X  มีการแจกแจงแบบ Uniform(-3, 3)   

2X  มีการแจกแจงแบบ Beta (4, 2) และ 3X  มีการแจกแจงแบบ Normal (0, 1)    
2. กาํหนดตวัแบบถดถอยลอจิสติกทีถูกตอ้งคือ 

  )
1

log(
x
x  =   32143322110 XXXXXX   

3.  คาํนวณค่าความน่าจะเป็นของตวัแปรตอบสนองที  k  (pk ) ,  k=1,2  โดยใชเ้ซตของ
พารามิเตอร์  },,,{ 3210   ดงันี  {-1.3, 0.26, 0.26,0.23 }   (Liu, 2007)  สูตรทีใช้
คาํนวณเป็นดงันี 

)exp(1
)exp(

32143322110

32143322110
1 XXXXXX

XXXXXXp
iii

iii  

 
12 1 pp  
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4. สร้างตวัแปรสุ่ม  Y  โดยสุ่มขอ้มูลจากการแจกแจงแบบ  Uniform(0,1) 1 ค่าเขียนแทน
ดว้ย  u  แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัค่า  pj   

 ให ้Y = 1 ถา้  pj u   และ Y = 0 ถา้  pj u      
5.  นาํ X1 , X2 , X3 และ  Y  ไปสร้างตวัแบบตามสมมติฐานวา่ง  นนัคือ 

  iii
i

i XXX
x
x

33221101
log  i=1,2,…,n 

6.  ทดสอบตวัแบบดว้ยค่าสถิติเพียร์สันไคสแควร์,  ดีเวียนส์  และ  Hosmer-Lemeshow  
และเก็บรวบรวมค่า  coverage  

7. นาํขอ้มูลเดียวกนัสร้างตวัแบบตามสมมติฐานทางเลือกตวัแบบดงันี 

 32143322110)
1

log( XXXXXX
x
x

iii
i

i ,  i=1,2,…,n 

โดยเพิมค่า  4  จาก 0-1.0 โดยเพิมครังละ 0.2 
8. ทดสอบตวัแบบค่าสถิติเพียร์สันไคสแควร์,  ดีเวียนส์  และ  Hosmer-Lemeshow  และ

เก็บรวบรวมค่ากาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ ์  
9. เปรียบเทียบค่า  P-value  ทีไดถ้า้มีค่านอ้ยกวา่  0.05  จะปฏิเสธสมมติฐานวา่ง 
10. กาํหนดการจาํลองแบบขอ้มูลจาํนวน  1,000  ครัง แลว้นบัจาํนวนครังในการปฏิเสธ

สมมติฐานวา่งแลว้หารดว้ย  1,000 
11. ทาํซาํขอ้ 3-8 โดยเพิมค่า  4  จาก 0-1.0 โดยเพิมครังละ 0.2 
12. สร้างกราฟระหวา่ง  4  กบักาํลงัการทดสอบแลว้ประเมินผลการวจิยั 
13. ทาํซาํโดยใชข้นาดตวัอยา่ง  300, 500, 1,000  ตามลาํดบั 
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แบบท ี 2  การจําลองตัวแบบถดถอยลอจิสติกทีใช้  PCA  1 องค์ประกอบหลกั   
1. ใชต้วัแปรอธิบายแบบต่อเนือง  3  ตวัแปรคือ  1X  มีการแจกแจงแบบ Uniform(-3, 3)  

และ 2X  มีการแจกแจงแบบ Beta (4, 2)  และ 3X  มีการแจกแจงแบบ Normal (0, 1)ชุด
เดียวกบัทีใชใ้นแบบที  1 

2. ใช้ PCA กบัตวัแปรอธิบายขา้งตน้แลว้นาํค่าองค์ประกอบหลกัที 1 ใช้เป็นตวัแปร
อธิบายอีก  1  ตวัในการวเิคราะห์ตวัแบบถดถอยลอจิสติกต่อไป (กาํหนดเป็น X4) 

3. คาํนวณค่าความน่าจะเป็นของตวัแปรตอบสนองที  k  (pk ) ,  k=1,2  โดยใชเ้ซตของ
พารามิเตอร์  },,,{ 3210   ดงันี  {-1.3, 0.26, 0.26,0.23 }   (Liu,  2007)  สูตรทีใช้
คาํนวณเป็นดงันี 

 
)exp(1

)exp(

443322110

443322110
1 XXXX

XXXXp
iii

iii  

 
12 1 pp  

โดยเพิมค่า  4  จาก 0-1.0 โดยเพิมครังละ 0.2 
4.  สร้างตวัแปรสุ่ม  U  โดยสุ่มขอ้มูลจากการแจกแจงแบบ  Uniform(0,1) 1 ค่าเขียนแทน

ดว้ย  u  แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัค่า  pj   
 ให ้Y = 1 ถา้  pj u   และ Y = 0 ถา้  pj u      
5.  นาํ X1 , X2 , X3  และ  Y  ไปสร้างตวัแบบตามสมมติฐานวา่ง  นนัคือ 

   iii
i

i XXX
x
x

3322110)
1

log(  i=1,2,…,n 

6.   ทดสอบตวัแบบดว้ยค่าสถิติเพียร์สันไคสแควร์,  ดีเวียนส์  และ  Hosmer-Lemeshow  
และเก็บรวบรวมค่า  Coverage  

7. นาํขอ้มูลเดียวกนัสร้างตวัแบบตามสมมติฐานทางเลือกตวัแบบทางเลือก                           

iiii
i

i XXXX
x
x

443322110)
1

log(  i=1,2,…,n 

8.  ทดสอบตวัแบบค่าสถิติเพียร์สันไคสแควร์,  ดีเวียนส์  และ  Hosmer-Lemeshow  และ
เก็บรวบรวมกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ ์  
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9. เปรียบเทียบค่า  P-value  ทีไดถ้า้มีค่านอ้ยกวา่  0.05  จะปฏิเสธสมมติฐานวา่ง 
10. กาํหนดการจาํลองแบบขอ้มูลจาํนวน  1,000  ครังแลว้นบัจาํนวนครังในการปฏิเสธ

สมมติฐานวา่งแลว้หารดว้ย  1,000 
11. ทาํซาํขอ้ 3-8 โดยเพิมค่า  4  จาก 0-1.0 โดยเพิมครังละ 0.2 
12. สร้างกราฟระหวา่ง  4  กบักาํลงัการทดสอบแลว้ประเมินผลการวจิยั 
13. ทาํซาํโดยใชข้นาดตวัอยา่ง 300, 500  และ  1,000 ครัง  ตามลาํดบั 

 

แบบท ี 3  การจําลองตัวแบบถดถอยลอจิสติกทใีช้  PCA  2 องค์ประกอบหลกั 
1.  ใชต้วัแปรอธิบายแบบต่อเนือง  3  ตวัแปรคือ  1X  มีการแจกแจงแบบ Uniform(-3, 3)  

2X  มีการแจกแจงแบบ Beta (4, 2) และ 3X  มีการแจกแจงแบบ Normal (0, 1) ชุด
เดียวกบัทีใชใ้นแบบที  1 

2. ใช ้ PCA  กบัตวัแปรอธิบายขา้งตน้แลว้นาํองคป์ระกอบหลกัที 1, องคป์ระกอบหลกัที 
2  ไปใชเ้ป็นตวัแปรอธิบายต่อไป (ในทีนีใชต้วัแปร Xpc1, Xpc2) 

3.  คาํนวณค่าความน่าจะเป็นของตวัแปรตอบสนองที  k  (pk ) ,  k=1,2  โดยใชเ้ซตของ
พารามิเตอร์  },{ 10   ดงันี  {-1.3, 0.26 }   (Liu, 2007)  สูตรทีใชค้าํนวณเป็นดงันี 

  
)exp(1

)exp(

22110

22110
1

ipcipc

ipcipc

XX
XX

p  

  
12 1 pp  

โดยเพิมค่า  2  จาก 0-1.0 โดยเพิมครังละ 0.2 
4. สร้างตวัแปรสุ่ม  U  โดยสุ่มขอ้มูลจากการแจกแจงแบบ  Uniform(0,1) 1 ค่าเขียนแทน

ดว้ย  u  แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัค่า  pj   
  ให ้Y = 1 ถา้  pj u   และ Y = 0 ถา้  pj u  

5.  นาํ X1 , X2  และ  Y  ไปสร้างตวัแบบตามสมมติฐานวา่ง  นนัคือ 

  ipc
i

i X
x
x

110)
1

log(  i=1,2,…,n 

6.   ทดสอบตวัแบบดว้ยค่าสถิติเพียร์สันไคสแควร์,  ดีเวียนส์  และ  Hosmer-Lemeshow   
และเก็บรวบรวม Coverage  
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7. ขอ้มูลเดียวกนัสร้างตวัแบบตามสมมติฐานทางเลือกตวัแบบทางเลือก                           

ipcipc
i

i XX
x
x

22110)
1

log(   i=1,2,…,n 

8. ทดสอบตวัแบบค่าสถิติเพียร์สันไคสแควร์,  ดีเวียนส์  และ  Hosmer-Lemeshow  และ
เก็บรวบรวมกาํลงัการทดสอบ (Power)   

9. เปรียบเทียบค่า  P-value  ทีไดถ้า้มีค่านอ้ยกวา่  0.05  จะปฏิเสธสมมติฐานวา่ง 
10. กาํหนดการจาํลองแบบขอ้มูลจาํนวน  1,000  ครังแลว้นบัจาํนวนครังในการปฏิเสธ

สมมติฐานวา่งแลว้หารดว้ย  1,000 
11. ทาํซาํขอ้ 3-8 โดยเพิมค่า  2  จาก 0-1.0 โดยเพิมครังละ 0.2 
12. สร้างกราฟระหวา่ง  2  กบักาํลงัการทดสอบแลว้ประเมินผลการวจิยั 
13. ทาํซาํโดยใชข้นาดตวัอยา่ง 300, 500 ,1,000 ตามลาํดบัและเพิมขนาดตวัอยา่งขึน 2,000 

ครัง   
 

แบบท ี   ตัวอย่างการประยุกต์วธีิเชิงปฏิบัติทเีสนอ 
ตวัอย่างที 1  ขอ้มูลทีนาํมาเป็นตวัอย่างการประยุกต์นีเป็นขอ้มูลทางการเงิน

เกียวกบัภาวการณ์ลม้ละลายของบุคคลหรือไม่ลม้ละลาย (Y) จาํนวน  46  ขอ้มูล  ซึงมีตวั
แปรอธิบาย 4 ตวัแปร 

ตวัอยา่งที 2   ขอ้มูลเป็นขอ้มูลของบริษทัธุรกิจต่าง ๆ ในต่างประเทศ   ซึงถูกปิด
กิจการ  (Y=1) และยงัดาํเนินการต่อไป  (Y=0)  จาํนวน  50  บริษทั  และสนใจศึกษาปัจจยั
ทีมีผลต่อตวัแปรตอบสนอง  Y  ดว้ยตวัแปรอธิบายจาํนวนมากกวา่ตวัอย่างที   1  ซึงมี
จาํนวนตวัแปรอธิบายทงัหมด 5  ตวัแปรทีมาจากเวบ็ไซต ์
http://lib.stat.cmu.edu/modules.php?op=modload&name=PostWrap&file=index&page=d
ata 
 

 



30 
 

บทท ี 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ในงานวจิยันีมุ่งศึกษาแนวคิดใหม่ในการทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบถดถอยลอจิสติก
เมือตวัแปรตอบสนองเป็นแบบต่อเนือง  โดยศึกษาจากค่าความน่าจะเป็นในการปฏิเสธสมมติฐาน
ว่างเมือสมมติฐานว่างเป็นจริง  หรือเป็นความน่าจะเป็นของการเกิดความผิดพลาดประเภทที  1  
(Coverage)  และกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ ์นนัคือ 

ขอ้มูลทีจาํลองแบบขึนนนัจะศึกษาค่า  Coverage  โดยกาํหนดค่าเท่ากบั 0.05 โดยศึกษาค่า 
Coverage  ของการทดสอบภาวะสารูปดีว่ามีความใกลเ้คียง ทีกาํหนดไวเ้ท่ากบั  0.05  หรือไม่ 
ดงัต่อไปนี 

 
แบบท ี1  การจําลองตัวแบบถดถอยลอจิสติกทวัไป 

แบบจาํลองแบบภายใตต้วัแบบสมมติฐานวา่งคือ 

iii
i

i XXX
x
x

33221101
log    i=1,2,…,n 

สมมติฐานทางเลือกคือ 

321433221101
log XXXXXX

x
x

iii
i

i   i=1,2,… 
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ตารางที 3  ค่า  Coverage  ของการทดสอบภาวะสารูปดีแบบการจาํลองตวัแบบถดถอยลอจิสติก
 ทวัไป (เมือกาํหนดค่าเท่ากบั 0.05) 

ขนาดตวัอยา่ง สถิติทดสอบ Coverage 

300 
เพียร์สันไคสแควร์ 0.035 

ดีเวยีนส์ 0.030 
Hosmer-Lemeshow 0.048 

500 
เพียร์สันไคสแควร์ 0.038 

ดีเวยีนส์ 0.035 
Hosmer-Lemeshow 0.052 

1000 
เพียร์สันไคสแควร์ 0.040 

ดีเวยีนส์ 0.036 
Hosmer-Lemeshow 0.054 

 

ตารางที  3  กรณีการจาํลองตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไป พบว่า  เมือตวัอย่างมีขนาด
เท่ากบั 300 ค่า  Coverage  ของตวัสถิติทดสอบภาวะสารูปดีมีดงันี  เพียร์สันไคสแควร์เท่ากบั 0.035, 
ส่วนดีเวียนส์เท่ากบั 0.030  และ  Hosmer-Lemeshow  เท่ากบั 0.048  สําหรับตวัอย่างทีมีขนาด
เท่ากบั 500 ค่า  Coverage  ของตวัสถิติทดสอบภาวะสารูปดีมีดงันี  เพียร์สันไคสแควร์เท่ากบั 0.038, 
ส่วนดีเวยีนส์ เท่ากบั 0.035  และ  Hosmer-Lemeshow เท่ากบั 0.052  และเมือตวัอยา่งมีขนาดเท่ากบั 
1000 ค่า  Coverage  ของตวัสถิติทดสอบภาวะสารูปดีมีดงันีเพียร์สันไคสแควร์ เท่ากบั 0.040, ดี
เวียนส์เท่ากบั 0.036  และ  Hosmer-Lemeshow  เท่ากบั 0.054  จะไดว้า่ค่า  Coverage  ของตวัสถิติ  
Hosmer-Lemeshow สําหรับการทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไป มีค่าเขา้
ใกล ้0.05  มากทีสุด 

 

 



 
 

ตารางที  4  กาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์ของตวัสถิติทดสอบภาวะสารูปดีแบบจาํลองตวัแบบ
ถดถอยลอจิสติกทวัไป 

ขนาด
ตวัอยา่ง 

สถิติทดสอบ 
4  

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
300 ดีเวยีนส์ 0.035 0.280 0.401 0.670 0.750 1.000 

เพียร์สันไคสแควร์ 0.030 0.260 0.380 0.620 0.730 1.000 
Hosmer-Lemeshow 0.048 0.300 0.450 0.760 0.870 1.000 

500 ดีเวยีนส์ 0.038 0.350 0.680 0.720 0.842 1.000 
เพียร์สันไคสแควร์ 0.035 0.320 0.654 0.700 0.823 1.000 
Hosmer-Lemeshow 0.052 0.400 0.750 0.802 0.900 1.000 

1000 
ดีเวยีนส์ 0.04 0.450 0.720 0.765 0.895 1.000 
เพียร์สันไคสแควร์ 0.036 0.401 0.683 0.750 0.853 1.000 
Hosmer-Lemeshow 0.054 0.502 0.756 0.853 0.920 1.000 

  

  ตารางที  4  แสดงกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์ของการตวัสถิติทดสอบภาวะสารูปดีกรณี
จาํลองตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไป  พบวา่ เมือตวัอยา่งมีขนาดเท่ากบั  300  ตวัสถิติทดสอบทีมี
กาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์สูงทีสุดคือ  Hosmer-Lemeshow  ดีเวียนส์และ เพียร์สันไคสแควร์
ตามลาํดบั  และเมือตวัอยา่งมีขนาดเท่ากบั  500  ตวัสถิติทดสอบทีมีกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์
สูงทีสุดคือ  Hosmer-Lemeshow , ดีเวียนส์และ เพียร์สันไคสแควร์  เช่นเดียวกนักบัตวัอยา่งมีขนาด
เท่ากบั  1000  ตวัสถิติทดสอบทีมีกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์สูงทีสุดคือ  Hosmer-Lemeshow , ดี
เวยีนส์และ เพียร์สันไคสแควร์ตามลาํดบั  แต่กาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษย์งัไม่สูงมากนกัดงัแสดง
ในภาพที 1 –  ภาพที 3 
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ภาพที 1  กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํลงัการทดสอบกบั 4ภายใตต้วัแบบต่างๆ 

ขนาดตวัอยา่ง 300 

 

ภาพที 2  กราฟแสดงความความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํลงัการทดสอบกบั 4  ภายใตต้วัแบบต่างๆ 

ขนาดตวัอยา่ง 500 
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ภาพที 3  กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํลงัการทดสอบกบั 4  ภายใตต้วัแบบต่างๆ 

ขนาดตวัอยา่ง 1000 

 

แบบท ี 2  การจําลองตัวแบบถดถอยลอจิสติกทใีช้  PCA 1  องค์ประกอบหลกั 
การศึกษาในกรณีทาํการจาํลองแบบจากสมมติฐานวา่งคือ 

iii
i

i XXX
x
x

33221101
log   i=1,2,…,n 

สมมติฐานทางเลือกคือ 

iiii
i

i XXXX
x
x

4433221101
log  i=1,2,…,n 

 เมือ  4X   เป็นตวัแปรอธิบายทีไดจ้ากการใช ้ PCA 
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ตารางที 5  ค่า  Coverage  ของการทดสอบภาวะสารูปดี กรณีการจาํลองตวัแบบถดถอยลอจิสติก
โดยใชก้ารวเิคราะห์องคป์ระกอบ PCA 1  องคป์ระกอบหลกั  (เมือกาํหนดค่า 0.05) 

ขนาดตวัอยา่ง สถิติทดสอบ Coverage 

300 
เพียร์สันไคสแควร์ 0.043 

ดีเวยีนส์ 0.045 
Hosmer-Lemeshow 0.048 

500 
เพียร์สันไคสแควร์ 0.045 

ดีเวยีนส์ 0.047 
Hosmer-Lemeshow 0.052 

1000 
เพียร์สันไคสแควร์ 0.047 

ดีเวยีนส์ 0.049 
Hosmer-Lemeshow 0.052 

 

ตารางที  5 แสดงค่า  Coverage  ของสถิติการทดสอบภาวะสารูปดี กรณีการจาํลองตวัแบบ
ถดถอยลอจิสติกโดยใช้ PCA  1  องคป์ระกอบหลกั พบวา่  เมือตวัอยา่งมีขนาดเท่ากบั 300 ค่า  
Coverage  ของตวัสถิติทดสอบภาวะสารูปดีมีดงันี  เพียร์สันไคสแควร์ เท่ากบั 0.043, ดีเวียนส์
เท่ากบั 0.045  และ  Hosmer- Lemeshow  เท่ากบั 0.048  สําหรับตวัอยา่งทีมีขนาดเท่ากบั 500 ค่า  
Coverage  ของตวัสถิติทดสอบภาวะสารูปดีมีดงันี  เพียร์สันไคสแควร์เท่ากบั 0.048, ดีเวียนส์เท่ากบั 
0.043  และ  Hosmer-Lemeshow  เท่ากบั 0.052 และเมือตวัอยา่งมีขนาดเท่ากบั 1000 ค่า  Coverage  
ของตวัสถิติทดสอบภาวะสารูปดีมีดงันี  เพียร์สันไคสแควร์เท่ากบั 0.043, ดีเวียนส์ เท่ากบั 0.045  
และ  Hosmer- Lemeshow  เท่ากบั 0.052  จะไดว้า่ค่า  Coverage  ของตวัสถิติ  Hosmer-Lemeshow 
สาํหรับการทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบถดถอยลอจิสติกโดยใช ้PCA 1  องคป์ระกอบหลกัมีค่า
เขา้ใกล ้0.05  มากทีสุดและมากขึนเมือเทียบกบัตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไป 
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ตารางที  6  กาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์ของการทดสอบภาวะสารูปดีกรณีจาํลองตวัแบบถดถอย
ลอจิสติกทีใช ้PCA  1  องคป์ระกอบหลกั 

ขนาด
ตวัอยา่ง 

สถิติทดสอบ 
4  

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
300 ดีเวยีนส์ 0.043 0.340 0.430 0.580 0.800 1.000 

เพียร์สันไคสแควร์ 0.045 0.320 0.430 0.560 0.720 1.000 
Hosmer-Lemeshow 0.048 0.345 0.450 0.620 0.790 1.000 

500 ดีเวยีนส์ 0.045 0.400 0.560 0.650 0.820 1.000 
เพียร์สันไคสแควร์ 0.047 0.380 0.450 0.560 0.792 0.000 
Hosmer-Lemeshow 0.052 0.450 0.620 0.720 0.890 1.000 

1000 
ดีเวยีนส์ 0.047 0.422 0.560 0.630 0.851 1.000 
เพียร์สันไคสแควร์ 0.049 0.412 0.545 0.682 0.800 1.000 
Hosmer-Lemeshow 0.052 0.435 0.654 0.710 0.910 1.000 

   

  ตารางที  6  แสดงกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์ของการทดสอบภาวะสารูปดีกรณีจาํลอง
ตวัแบบถดถอยลอจิสติกทีใช ้PCA 1  องคป์ระกอบหลกั  พบวา่เมือตวัอยา่งมีขนาดเท่ากบั  300  ตวั
สถิติทดสอบทีมีกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์สูงสุดคือ  Hosmer-Lemeshow,  ดีเวียนส์และ เพียร์
สันไคสแควร์ตามลาํดบั  และเมือตวัอยา่งมีขนาดเท่ากบั  500  ตวัสถิติทดสอบทีมีกาํลงัการทดสอบ
เชิงประจกัษ์สูงทีสุดคือ  Hosmer-Lemeshow, ดีเวียนส์และ เพียร์สันไคสแควร์  เช่นเดียวกนักบั
ตวัอย่างมีขนาดเท่ากับ  1000  ตวัสถิติทดสอบทีมีกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์สูงทีสุดคือ  
Hosmer-Lemeshow, ดีเวียนส์และ เพียร์สันไคสแควร์ตามลาํดับ  ดังนันกาํลังการทดสอบเชิง
ประจกัษข์องทงัสามการทดสอบของกรณีที  2 นีค่ากาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์มีแนวโนม้สูงขึน
แมจ้ะยงัไม่แตกต่างกนัมากนกั ดงัแสดงในภาพที 4 –  ภาพที 6 
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จะไดว้า่ค่า  Coverage  ของตวัสถิติ  Hosmer-Lemeshow สําหรับการทดสอบภาวะสารูปดี
ของตวัแบบถดถอยลอจิสติกโดยใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบ PCA 2  องคป์ระกอบหลกัมีค่าเขา้
ใกล ้ 0.05  มากทีสุดและมากขึนเมือเทียบกบั  2  ตวัแบบทีผา่นมา 

 

 

ภาพที 4  กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํลงัการทดสอบกบั 4  ภายใตต้วัแบบต่างๆ 

ขนาดตวัอยา่ง 300 
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ภาพที 5  กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํลงัการทดสอบกบั 4  ภายใตต้วัแบบต่างๆ 

ขนาดตวัอยา่ง 500 

 

ภาพที 6  กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํลงัการทดสอบกบั 4  ภายใตต้วัแบบต่างๆ 

ขนาดตวัอยา่ง 1000 
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แบบท ี 3  การจําลองตัวแบบถดถอยลอจิสติกทใีช้  PCA  2    องค์ประกอบหลกั        

  ตวัแปรอธิบายแบบต่อเนือง  3  ตวัแปรคือ  1X  มีการแจกแจงแบบ Uniform(-3, 3)   2X  มี
การแจกแจงแบบ Beta (4, 2)  และ 3X  มีการแจกแจงแบบ Normal (0, 1)   ดงักล่าวนาํมาใช ้ PCA
แลว้นาํค่าองคป์ระกอบหลกั 2  องคป์ระกอบมาสร้างตวัแบบถดถอยลอจิสติก  (เมือ  Xpc1, Xpc2  เป็น
องคป์ระกอบหลกั) 

ในการศึกษาในกรณีทาํการจาํลองแบบจากสมมติฐานวา่งคือ 

ipc
i

i X
x
x

1101
log    i=1,2,…,n 

สมมติฐานทางเลือกคือ 

ipcipc
i

i XX
x
x

221101
log   i=1,2,…,n 

ตารางที 7 ค่า  Coverage  ของการทดสอบภาวะสารูปดี กรณีตวัแบบถดถอยลอจิสติกใช ้PCA  2 
องคป์ระกอบหลกั  (เมือกาํหนดค่า 0.05) 

ขนาดตวัอยา่ง สถิติทดสอบ Coverage 

300 
เพียร์สันไคสแควร์ 0.040 

ดีเวยีนส์ 0.042 
Hosmer-Lemeshow 0.049 

500 
เพียร์สันไคสแควร์ 0.041 

ดีเวยีนส์ 0.043 
Hosmer-Lemeshow 0.048 

1000 
เพียร์สันไคสแควร์ 0.043 

ดีเวยีนส์ 0.044 
Hosmer-Lemeshow 0.051 
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ขนาดตวัอยา่ง สถิติทดสอบ Coverage 

2000 
เพียร์สันไคสแควร์ 0.048 

ดีเวยีนส์ 0.046 
Hosmer-Lemeshow 0.050 

 
ตารางที  7 แสดงค่า  Coverage ของสถิติการทดสอบภาวะสารูปดี กรณีการจาํลองตวัแบบ

ถดถอยลอจิสติกโดยใช้ PCA 2  องค์ประกอบหลกั   พบว่า  เมือตวัอย่างมีขนาดเท่ากบั 300 ค่า  
Coverage ของตัวสถิติทดสอบภาวะสารูปดีมีดังนี  เพียร์สันไคสแควร์ เท่ากับ 0.040, ส่วนค่า 
Coverage ดีเวียนส์เท่ากบั 0.042  และ ค่า Coverage Hosmer-Lemeshow  เท่ากบั 0.049  สําหรับ
ตวัอย่างทีมีขนาดเท่ากบั 500 ค่า  Coverage ของตวัสถิติทดสอบภาวะสารูปดีมีดงันีเพียร์สันไคส
แควร์เท่ากบั 0.041, ดีเวียนส์ เท่ากบั 0.043  และ  Hosmer-Lemeshow  เท่ากบั 0.048  และเมือ
ตวัอย่างมีขนาดเท่ากบั 1000 ค่า  Coverage ของตวัสถิติทดสอบภาวะสารูปดีมีดงันี เพียร์สันไคส
แควร์เท่ากับ 0.043, ดีเวียนส์ เท่ากบั 0.044  และ  Hosmer-Lemeshow เท่ากับ 0.051  และเมือ
ตวัอย่างมีขนาดเท่ากบั 2000 ค่า  Coverage ของตวัสถิติทดสอบภาวะสารูปดีมีดงันี เพียร์สันไคส
แควร์ เท่ากบั 0.046, ดีเวยีนส์ เท่ากบั 0.048  และ  Hosmer-Lemeshow  เท่ากบั 0.050  ผูว้ิจยัเห็นแลว้
วา่แนวโนม้ของกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษมี์แนวโนม้เพิมสูงขึนเมือมีตวัอยา่งมากขึนในแบบนี
จึงเพิมจาํนวนขนาดตวัอยา่งเป็น  2000  เพือใหเ้ห็นกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษที์ชดัขึน 
  จะเห็นวา่การใช ้ PCA สามารถให้ค่า  Coverage  เขา้ใกลค่้าที  0.05  ไดม้ากกวา่การไม่ใช ้
PCA  และการใช ้PCA  ใหค้่ากาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษไ์ดม้ากกวา่ดว้ย  (ดงัในตารางที  6) 
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ตารางที  8  กาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์ของการทดสอบภาวะสารูปดีกรณีจาํลองตวัแบบถดถอย
ลอจิสติกทีใช ้PCA  2 องคป์ระกอบหลกั 

ขนาด
ตวัอยา่ง 

สถิติทดสอบ 
4  

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
300 ดีเวยีนส์ 0.04 0.340 0.625 0.723 0.839 1.000 

เพียร์สันไคสแควร์ 0.042 0.320 0.603 0.718 0.834 1.000 
Hosmer-Lemeshow 0.049 0.450 0.670 0.755 0.851 1.000 

500 ดีเวยีนส์ 0.041 0.384 0.651 0.735 0.852 1.000 
เพียร์สันไคสแควร์ 0.043 0.352 0.623 0.725 0.841 1.000 
Hosmer-Lemeshow 0.048 0.460 0.754 0.82 0.920 1.000 

1000 
ดีเวยีนส์ 0.043 0.391 0.675 0.776 0.901 1.000 
เพียร์สันไคสแควร์ 0.044 0.381 0.652 0.75 0.896 1.000 
Hosmer-Lemeshow 0.051 0.450 0.764 0.890 0.981 1.000 

2000 
ดีเวยีนส์ 0.048 0.590 0.721 0.830 0.94 1.000 
เพียร์สันไคสแควร์ 0.046 0.510 0.705 0.789 0.923 1.000 
Hosmer-Lemeshow 0.050 0.654 0.843 0.905 0.980 1.000 

 

  ตารางที  8  แสดงกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์ของการตวัสถิติทดสอบภาวะสารูปดีกรณี
การจาํลองตวัแบบถดถอยลอจิสติกโดยใช้ PCA 2  องค์ประกอบหลกั  พบว่าเมือตวัอย่างมีขนาด
เท่ากบั  300  ตวัสถิติทดสอบทีมีกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์สูงทีสุดคือ  Hosmer-Lemeshow, ดี
เวียนส์และ เพียร์สันไคสแควร์ตามลาํดบั  และเมือตวัอยา่งมีขนาดเท่ากบั  500  ตวัสถิติทดสอบเชิง
ประจกัษที์มีกาํลงัสูงทีสุดคือ  Hosmer-Lemeshow, ดีเวียนส์และ เพียร์สันไคสแควร์เช่นเดียวกนักบั
ตวัอย่างมีขนาดเท่ากับ  1000  ตวัสถิติทดสอบทีมีกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์สูงทีสุดคือ  
Hosmer-Lemeshow, ดีเวียนส์และเพียร์สันไคสแควร์ตามลาํดบั  จะเห็นวา่การทดสอบภาวะสารูปดี
ทงั 3  การทดสอบมีค่ากาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษที์สูงขึนตามขนาดตวัอยา่งทีเพิมขึน และจะเห็น
ไดช้ดัจากการทดสอบ Hosmer-Lemeshow ทีกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์สูงขึนอย่างเห็นไดช้ัด  
ดงัแสดงในภาพที 7 –  ภาพที 10 
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ภาพที 7  กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํลงัการทดสอบกบั 2  ภายใตต้วัแบบต่างๆ 

ขนาดตวัอยา่ง 300 

 

ภาพที 8  กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํลงัการทดสอบกบั 2  ภายใตต้วัแบบต่างๆ 

ขนาดตวัอยา่ง 500 
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ภาพที  9  กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํลงัการทดสอบกบั 2  ภายใตต้วัแบบต่างๆขนาด
ตวัอยา่ง 1000 

 

ภาพที 10 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํลงัการทดสอบกบั 2  ภายใตต้วัแบบต่างๆ 

ขนาดตวัอยา่ง 200 
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ภาพที 11  กาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษข์องการทดสอบ  Hosmer-Lemeshow,  
การทดสอบดีเวยีนส์  และการทดสอบเพียร์สันไคสแควร์จาํแนกตามการไม่ใช ้ PCA,   
กบัการใช ้ PCA  1   องคป์ระกอบหลกั  และการใช ้ PCA  2   องคป์ระกอบหลกั 
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ภาพที 2  กาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษก์ารใช ้ PCA  2   องคป์ระกอบหลกั  จาํแนกตามการ
ทดสอบ  Hosmer-Lemeshow,  การทดสอบดีเวยีนส์  และการทดสอบเพียร์สันไคสแควร์ 

 ภาพที   11  แสดงกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์ของการทดสอบ  Hosmer-Lemeshow,  
การทดสอบดีเวียนส์  และการทดสอบเพียร์สันไคสแควร์จาํแนกตามแบบการไม่ใช ้ PCA,  กบัการ
ใช ้ PCA  1  องคป์ระกอบหลกั  และการใช ้ PCA  2 องคป์ระกอบหลกั  พบวา่ 

ขนาดตวัอย่างเท่ากบั  300  เส้นกราฟการกระจายของกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์ของ
แบบทีไม่ใช ้ PCA จะเพิมขึนเพียงเล็กนอ้ยเมือเปลียนค่า  4  จาก  . - .   พบวา่การทดสอบของ  
Hosmer-Lemeshow  มีกําลังการทดสอบเชิงประจักษ์ชัดทีสุด  การทดสอบดีเวียนส์  และการ
ทดสอบเพียร์สันไคสแควร์รองลงมาตามลาํดบั  แต่เมือเทียบกบัเส้นกราฟการกระจายของกาํลงัการ
ทดสอบเชิงประจกัษข์องแบบทีใช ้ PCA  1 องคป์ระกอบหลกั จะเพิมขึนเพียงเล็กนอ้ยเมือเปลียนค่า  

4  จาก  . - .   และมีกาํลังการทดสอบเชิงประจกัษ์ชัดทีสุด  การทดสอบดีเวียนส์  และการ
ทดสอบเพียร์สันไคสแควร์  รองลงมาตามลาํดบัเช่นกนั  และการใช ้ PCA  2  องคป์ระกอบหลกั 
เส้นกราฟการกระจายของกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษข์องแบบทีไม่ใช ้ PCA จะเพิมขึนอยา่งเห็น
ไดช้ดัเมือเปลียนค่า  4  จาก  . - .   ซึงการทดสอบของ  Hosmer-Lemeshow  มีกาํลงัการทดสอบ
เชิงประจกัษ์ทีโดดเด่นทีสุด  รองลงมาจะเป็นการทดสอบดีเวียนส์  และการทดสอบเพียร์สัน       
ไคสแควร์  ตามลาํดบั ทาํให้ไดว้า่ขนาดตวัอยา่งเท่ากบั  300 การใช ้ PCA  2 องคป์ระกอบหลกั ทาํ
ใหก้าํลงัการทดสอบเชิงประจกัษดี์ขึนเมือเทียบกบัแบบทีไม่ใช ้ PCA  โดยเฉพาะกาํลงัการทดสอบ
เชิงประจกัษข์องการทดสอบของ  Hosmer-Lemeshow 
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ขนาดตวัอย่างเท่ากบั  500  เส้นกราฟการกระจายของกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์ของ
แบบทีไม่ใช้  PCA จะเพิมมากขึนเพียงเล็กน้อย  (เมือเทียบกบัขนาดตวัอย่างเท่ากบั 300 )  เมือ
เปลียนค่า  4  จาก  . - .   พบวา่การทดสอบของ  Hosmer-Lemeshow  มีกาํลงัการทดสอบเชิง
ประจกัษ์ชดัทีสุด  การทดสอบดีเวียนส์  และการทดสอบเพียร์สันไคสแควร์รองลงมาตามลาํดบั  
ส่วนเส้นกราฟการกระจายของกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษข์องแบบทีใช ้ PCA 1 องคป์ระกอบ
หลกั  จะเพิมขึนเพียงเล็กนอ้ย  (แต่มากกวา่ขนาดตวัอยา่งเท่ากบั  300 )  เมือเปลียนค่า  4  จาก  . -

.   และมีกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์ชดัทีสุด  การทดสอบดีเวียนส์  และการทดสอบเพียร์สัน
ไคสแควร์  รองลงมาตามลาํดบัเช่นกนั  และการใช้  PCA  2 องค์ประกอบหลกั เส้นกราฟการ
กระจายของกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์ของแบบทีไม่ใช้  PCA จะเพิมขึนอย่างเห็นไดช้ดัเมือ
เปลียนค่า  4  ซึงการทดสอบของ  Hosmer-Lemeshow  มีกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษที์โดดเด่น
ทีสุด  รองลงมาจะเป็นการทดสอบดีเวียนส์  และการทดสอบเพียร์สันไคสแควร์  ตามลาํดบั ทาํให้
ไดว้า่ขนาดตวัอยา่งเท่ากบั  500 การใช ้ PCA  2 องคป์ระกอบหลกั ยงัคงให้กาํลงัการทดสอบเชิง
ประจกัษ์ดีขึนเมือเทียบกบัแบบทีไม่ใช้  PCA  โดยเฉพาะกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์ของการ
ทดสอบของ  Hosmer-Lemeshow  ซึงจะเห็นว่าเมือมีขนาดตวัอย่างเพิมขึนกาํลงัการทดสอบเชิง
ประจกัษข์องการทดสอบของทงัสามการทดสอบก็เพิมขึนเช่นกนั 

ขนาดตวัอยา่งเท่ากบั  1000  เส้นกราฟการกระจายของกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษข์อง
แบบทีไม่ใช้  PCA จะเพิมมากขึน  เมือเปลียนค่า  2  จาก  . - .    พบว่าการทดสอบของ  
Hosmer-Lemeshow  มีกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์ชัดทีสุด  การทดสอบดีเวียนส์  และการ
ทดสอบเพียร์สันไคสแควร์รองลงมาตามลาํดบั  ส่วนเส้นกราฟการกระจายของกาํลงัการทดสอบเชิง
ประจกัษ์ของแบบทีใช้  PCA 1 องค์ประกอบหลกั จะเพิมขึนเพียงเล็กน้อย (แต่มากกว่าขนาด
ตวัอยา่งเท่ากบั  300)  เมือเปลียนค่า  2 จาก  . - .    และมีกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษช์ดัทีสุด  
การทดสอบดีเวียนส์  และการทดสอบเพียร์สันไคสแควร์  รองลงมาตามลาํดบัเช่นกนั  และการใช ้ 
PCA  2 องคป์ระกอบหลกั เส้นกราฟการกระจายของกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษข์องแบบทีไม่ใช ้ 
PCA จะเพิมขึนอยา่งเห็นไดช้ดัเมือเปลียนค่า  2  ซึงการทดสอบของ  Hosmer-Lemeshow  มีกาํลงั
การทดสอบเชิงประจกัษ์ทีโดดเด่นทีสุด  รองลงมาจะเป็นการทดสอบดีเวียนส์  และการทดสอบ      
เพียร์สันไคสแควร์  ตามลาํดบั ทาํใหไ้ดว้า่ขนาดตวัอยา่งเท่ากบั  1000 การใช ้ PCA  2 องคป์ระกอบ
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หลกัใหก้าํลงัการทดสอบเชิงประจกัษดี์เมือเทียบกบัแบบทีไม่ใช ้ PCA  โดยเฉพาะกาํลงัการทดสอบ
เชิงประจกัษ์ของการทดสอบของ  Hosmer-Lemeshow  ซึงจะเห็นว่าเมือมีขนาดตวัอย่างเพิมขึน
กาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษข์องการทดสอบของทงัสามการทดสอบก็เพิมขึนเช่นกนั   

ดงันนัในการกรณีสุดทา้ยนีผูว้จิยัจึงศึกษาผลลพัธ์ทีเพิมขนาดตวัอยา่งไปถึง  2,000  ในกรณี
การใช ้ PCA  2  องคป์ระกอบหลกั  และพบวา่ไดผ้ลลพัธ์เช่นเดียวกบัภาพที 11  แต่จะเห็นวา่ภาพที  
12  กาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษมี์แนวโนม้ทีชนัและลู่เขา้  1  (100%)  อยา่งชดัเจนมากขึน    
(ดงัแสดงในภาพที  2)  
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แบบท ี   ตัวอย่างการประยุกต์วธีิเชิงปฏิบัติทเีสนอ 
 ตัวอย่างที 1  ขอ้มูลเป็นขอ้มูลทางการเงินเกียวกบัภาวการณ์ลม้ละลายของบุคคล  (Y=1)  

หรือไม่ลม้ละลาย (Y=0) จาํนวน  46  คน  ซึงมีตวัแปรอธิบาย 4 ตวัแปรแต่ไม่ทราบรายละเอียดของ
ตวัแปร  

 
ตารางที  9  ขอ้มูลทางการเงินเกียวกบัภาวการณ์ลม้ละลายของบุคคล 

y x1 x2 x3 x4 
0 -0.45 -0.41 1.09 0.45 
0 -0.56 -0.31 1.51 0.16 
0 0.06 0.02 1.01 0.4 
0 -0.07 -0.09 1.45 0.26 
0 -0.1 -0.09 1.56 0.67 
0 -0.14 -0.07 0.71 0.28 
0 0.04 0.01 1.5 0.71 
0 -0.06 -0.06 1.37 0.4 
0 0.07 -0.01 1.37 0.34 
0 -0.13 -0.14 1.42 0.44 
0 -0.23 -0.3 0.33 0.18 
0 0.07 0.02 1.31 0.25 
0 0.01 0 2.15 0.7 
0 -0.28 -0.23 1.19 0.66 
0 0.15 0.05 1.88 0.27 
0 0.37 0.11 1.99 0.38 
0 -0.08 -0.08 1.51 0.42 
0 0.05 0.03 1.68 0.95 
0 0.01 0 1.26 0.6 
0 0.12 0.11 1.14 0.17 
0 -0.28 -0.27 1.27 0.51 

 

 

 

 

y x1 x2 x3 x4 
1 0.51 0.1 2.49 0.54 
1 0.08 0.02 2.01 0.53 
1 0.38 0.11 3.27 0.35 
1 0.19 0.05 2.25 0.33 
1 0.32 0.07 4.24 0.63 
1 0.31 0.05 4.45 0.69 
1 0.12 0.05 2.52 0.69 
1 -0.02 0.02 2.05 0.35 
1 0.22 0.08 2.35 0.4 
1 0.17 0.07 1.8 0.52 
1 0.15 0.05 2.17 0.55 
1 -0.1 -0.01 2.5 0.58 
1 0.14 -0.03 0.46 0.26 
1 0.14 0.07 2.61 0.52 
1 0.15 0.06 2.23 0.56 
1 0.16 0.05 2.31 0.2 
1 0.29 0.06 1.84 0.38 
1 0.54 0.11 2.33 0.48 
1 -0.33 -0.09 3.01 0.47 
1 0.48 0.09 1.24 0.18 
1 0.56 0.11 4.29 0.45 
1 0.2 0.08 1.99 0.3 
1 0.47 0.14 2.92 0.45 
1 0.17 0.04 2.45 0.14 
1 0.58 0.04 5.06 0.13 

 



49 
 

  
   

จากข้อมูลกาํหนดตัวแบบถดถอยลอจิสติก 

logit x = pp
i

i xx
x
x ...)

1
log( 110  i=1,…,n,  p = จาํนวนตวัแปรอธิบาย 

 
ตัวแบบถดถอยลอจิสติกทวัไป 

ตารางที  10 ผลลพัธ์ภายใตต้วัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไป 

พารามิเตอร์ 
ค่าประมาณ
พารามิเตอร์ 

ค่าความคลาด
เคลือน

มาตรฐาน 
ค่า p-value 

0  7.060 5.981 0.238 
1  -3.509 13.622 0.797 
2  3.414 1.204 0.005 
3  -2.982 3.068 0.331 
4  -5.311 2.366 0.025 

  
ตารางที  10  จะเห็นได้ว่าค่าประมาณพารามิเตอร์ของตัวแบบถดถอยลอจิสติกทัวไป

สามารถเขียนตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไปทีประมาณขึนได ้คือ 

logit( xˆ ) = )
ˆ1

ˆ
log(

i

i

x
x 7.060-3.509x1i+3.414x2i-2.982x3i-5.311x4i      i=1,..,46 

ผลลพัธ์ขา้งตน้ค่า p-value  ทดสอบค่าพารามิเตอร์  พบว่า 2 , 4  มีค่าแตกต่างจาก 0  
อยา่งมีนยัสําคญัทีระดบันยัสําคญั  0.05  (p-value ของ 2 =0.005, p-value ของ 4 =  0.025  ซึง
นอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั . )  ทาํให้ไดว้า่ตวัแปร X2 อาจมีผลต่อตวัแบบมากทีสุดรองลงมาเป็นตวั
แปร  X4   ส่วนการทดสอบภาวะสารูปดีด้วยตวัสถิติ   Hosmer-Lemeshow  ค่าไคสแควร์เท่ากบั 
7.133,  ค่า  p-value  เท่ากบั  0.415 ซึงมากกวา่ระดบันยัสําคญั .  เนืองจากไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานวา่งไดน้นัคือตวัแบบทีประมาณขึนไดมี้ความเหมาะสมทีระดบันยัสาํคญั  0.05  
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ตารางที  11 การจาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไป 
 

เหตุการณ์ 
ผลการพยากรณ์ 

y ร้อยละการทาํนายถูก 
ไม่สนใจ สนใจ 

ไม่สนใจ 18 3 85.7 
สนใจ 1 24 96.0 
รวม                                                                       91.5 

 
ตารางที 11  แสดงการทาํนายการจาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลพบวา่ การจาํแนกถูกในกลุ่ม

ทีไม่สนใจเท่ากบั  ร้อยละ .   การจาํแนกถูกในกลุ่มทีสนใจ  เท่ากบัร้อยละ .0  และการจาํแนก
ประเภทถูกของขอ้มูลรวมในภาพรวมเท่ากบัร้อยละ .  

 
ตัวแบบถดถอยลอจิสติกทใีช้ PCA  องค์ประกอบหลกัในตัวแบบ 

ตารางที  12 ผลลพัธ์ภายใตต้วัแบบถดถอยลอจิสติกทีใช้ PCA  1  องคป์ระกอบ
หลกัในตวัแบบ 

พารามิเตอร์ 
ค่าประมาณ
พารามิเตอร์ 

ค่าความคลาดเคลือน
มาตรฐาน 

ค่า  p-value 

0  0.161 0.420 0.702 
1pc  0.635 0.635 0.001 

 
ตารางที   12  ค่ าประมาณพารามิ เตอร์ของตัวแบบถดถอยลอจิสติกทีใช้PCA  1  

องคป์ระกอบหลกัสามารถเขียนตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไปทีประมาณขึนได ้คือ 

logit( xˆ ) = )
ˆ1

ˆ
log(

i

i

x
x 0.161+0.635xpc1i  i=1,..,46 

ผลลพัธ์ขา้งตน้ค่า p-value  ทดสอบค่าพารามิเตอร์  พบวา่  1pc  มีค่าแตกต่างจาก 0  อยา่ง
มีนยัสําคญัทีระดบันยัสําคญั  0.05  (p-value =0.001 ซึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสําคญั . )  ทาํให้ไดว้า่
ตวัแปร Xpc1 อาจมีผลต่อตวัแบบ ส่วนการทดสอบภาวะสารูปดีดว้ยตวัสถิติ   Hosmer-Lemeshow  
ตารางที 13  แสดงการทาํนายการจาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลพบวา่ การจาํแนกถูกในกลุ่ม  (กลุ่ม



51 
 

 
 

ค่าไคสแควร์เท่ากบั 8.583,  ค่า  p-value  เท่ากบั  0.284 พบวา่ตวัแบบทีประมาณขึนไดมี้ความ
เหมาะสมทีระดบันยัสาํคญั  0.05 

ตารางที  13 การจาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลของตวัแบบถดถอยลอจิสติกทีใช ้ 1  
องคป์ระกอบหลกัในตวัแบบ 

 
เหตุการณ์ 

ผลพยากรณ์ 
Y ร้อยละการทาํนายถูก 

ไม่สนใจ สนใจ 
ไม่สนใจ 16 5 76.2 
สนใจ 4 21 84.0 
รวม                                                                       80.4 

 
ตารางที 13  แสดงการทาํนายการจาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลพบวา่ การจาํแนกถูกในกลุ่ม

ทีไม่สนใจ  เท่ากบั ร้อยละ .   การจาํแนกถูกในกลุ่มทีสนใจ  เท่ากบัรอยละ .0 และการจาํแนก
ประเภทถูกของขอ้มูลในภาพรวมเท่ากบัร้อยละ .  ดงันนัการใช้องค์ประกอบหลกัเพียง   1  
องคป์ระกอบก็สามารถช่วยใหต้วัแบบมีการจาํแนกประเภทถูกตอ้งไดค้่อนขา้งสูง 
 

ตัวแบบถดถอยลอจิสติกทใีช้PCA  องค์ประกอบหลกั 
ตารางที  14  ผลลพัธ์ภายใตต้วัแบบถดถอยลอจิสติกทีใช ้PCA  องคป์ระกอบ

หลกั 
พารามิเตอร์ ค่าประมาณ

พารามิเตอร์ 
ความคลาดเคลือน

มาตรฐาน 
ค่า  p-value 

0  2.524 0.755 0.001 
1pc  -0.119 0.475 0.802 
2pc  2.450 1.112 0.028 

3pc  0.806 0.566 0.155 
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ตารางที  14  ค่าประมาณพารามิเตอร์ของตวัแบบถดถอยลอจิสติกทีใชอ้งคป์ระกอบหลกั  3  
องคป์ระกอบสามารถเขียนตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไปทีประมาณขึนได ้คือ 

logit( xˆ ) = )
ˆ1

ˆ
log(

i

i

x
x 2.524 -0.11-9xpc1i+2.450xpc2i+0.806xpc3i  i=1,..,46 

ผลลพัธ์ขา้งตน้ค่า p-value  ทดสอบค่าพารามิเตอร์  พบวา่ 2  มีค่าแตกต่างจาก 0  อยา่งมี
นยัสําคญัทีระดบันยัสําคญั  0.05  (p-value =0.028 ซึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสําคญั . )  ทาํให้ไดว้า่ตวั
แปร Xpc2 อาจมีผลต่อตวัแบบ ส่วนการทดสอบภาวะสารูปดีดว้ยตวัสถิติ   Hosmer-Lemeshow  ค่า
ไคสแควร์เท่ากบั 8.306,  ค่า  p-value  เท่ากบั  0.306 ซึงมากกวา่ระดบันยัสําคญั . เนืองจากไม่
สามารถปฏิเสธสมมติฐานวา่งไดน้นัคือตวัแบบทีประมาณขึนไดมี้ความเหมาะสมทีระดบันยัสําคญั  
0.05  

ตารางที   15 การจาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลตวัแบบถดถอยลอจิสติกทีใช้  3  
องคป์ระกอบหลกั 

 
เหตุการณ์ 

ผลการพยากรณ์ 
y ร้อยละการทาํนายถูก 

ไม่สนใจ สนใจ 
ไม่สนใจ 19 2 90.5 
สนใจ 1 24 96.0 
รวม                                                                      93.5 

 
ตารางที 15  แสดงการทาํนายการจาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลพบวา่ การจาํแนกถูกในกลุ่ม

ทีไม่สนใจเท่ากบัร้อยละ .   การจาํแนกถูกในกลุ่มทีสนใจ  เท่ากบัร้อยละ .0 และการจาํแนก
ประเภทถูกของขอ้มูลในภาพรวมเท่ากบัร้อยละ .  แสดงวา่เมือมีการใช้องค์ประกอบหลกัเพิม
เป็น   3  องคป์ระกอบช่วยใหต้วัแบบมีการจาํแนกประเภทถูกตอ้งไดสู้งขึน 
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ตัวแบบถดถอยลอจิสติกทีใช้องค์ประกอบหลัก 1 องค์ประกอบรวมกับตัวแบบถดถอย     
ลอจิสติกทวัไป 

ตารางที  16  ผลลพัธ์ภายใตต้วัแบบถดถอยลอจิสติกทีใชอ้งคป์ระกอบหลกั 1 องคป์ระกอบ
หลกัรวมกบัตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไป 

ตวัแปร ค่าประมาณ
พารามิเตอร์ 

ค่าความคลาดเคลือน
มาตรฐาน 

ค่า p-value 

0  8.975 9.233 0.331 

1  21.572 31.712 0.496 
2  1.538 17.170 0.929 
3  39.925 46.922 0.395 
4  -0.392 6.235 0.950 

1pc  -5.525 2.416 0.022 
 

ตารางที   16  ค่ าประมาณพารามิ เตอร์ของตัวแบบถดถอยลอจิสติกทีใช้  PCA 1 
องค์ประกอบหลกัรวมกบัตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไปสามารถเขียนตวัแบบถดถอยลอจิสติก
ทวัไปทีประมาณขึนได ้คือ 

logit( xˆ ) = )
ˆ1

ˆ
log(

i

i

x
x -5.525+21.572 x1i +1.538x2i+39.925x3i-8.975xpc1i    i=1,..,n 

ผลลพัธ์ขา้งตน้ค่า p-value  ทดสอบค่าพารามิเตอร์  พบว่ามีค่าแตกต่างจาก 0  อย่างมี
นยัสําคญัทีระดบันยัสําคญั  0.05  (p-value =0.022)  ตวัแปร Xpc1 อาจมีผลต่อตวัแบบมากทีสุด ส่วน
การทดสอบภาวะสารูปดีดว้ยตวัสถิติ   Hosmer-Lemeshow  ค่าไคสแควร์เท่ากบั 7.133,  ค่า  p-value  
เท่ากบั  0.415 พบวา่ตวัแบบทีประมาณขึนไดมี้ความเหมาะสมทีระดบันยัสาํคญั  0.05 
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ตารางที   17 การจาํแนกประเภทถูกของตวัแบบถดถอยลอจิสติกทีใช้ PCA 1 
องคป์ระกอบหลกัรวมกบัตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไป 

 
เหตุการณ์ 

ผลการพยากรณ์ 
y ร้อยละการทาํนายถูก 

ไม่สนใจ สนใจ 
ไม่สนใจ 18 3 85.7 
สนใจ 1 23 95.8 
รวม                                                                       91.1 

 
ตารางที 17  แสดงการทาํนายการจาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลพบวา่ การจาํแนกถูกในกลุ่ม

ทีไม่สนใจเท่ากบัร้อยละ 85.7  การจาํแนกถูกในกลุ่มทีสนใจ  เท่ากบัร้อยละ 5.8 และการจาํแนก
ประเภทถูกของขอ้มูลในภาพรวมเท่ากบัร้อยละ 1.1 แสดงวา่เมือมีการใชอ้งคป์ระกอบหลกัเป็น   1  
องคป์ระกอบรวมกบัตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไปก็ยงัช่วยให้ตวัแบบมีการจาํแนกประเภทถูกตอ้ง
ไดสู้งขึน 
 

สรุปการนาํวิธีการทีไดน้าํเสนอมาประยุกต์กบัขอ้มูลจริง  พบวา่การใช ้ PCA  กบัตวัแปร
อธิบายเพือลดจาํนวนตวัแปรอธิบายมีผลทาํให้ได้ตวัแบบมีประสิทธิภาพดีขึน  ส่วนกรณีทีใช้  3  
องคป์ระกอบหลกัการทาํนายการจาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลมีสูงถึงร้อยละ .  เมือพิจารณากบั
การใช ้ PCA 1  องคป์ระกอบหลกัพบวา่การทาํนายการจาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลสูงรองลงมา
เป็นร้อยละ  80.4  และเมือพิจารณากบัการใช ้PCA 1  องคป์ระกอบหลกัรวมกบัตวัแบบถดถอยลอจิ
สติก  พบวา่การทาํนายการจาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลสูงรองลงมาเป็นร้อยละ  91.1  ซึงถือวา่สูง
เมือเทียบกบัตวัแบบทีมีตวัแปรอธิบาย  4  ตวัซึงเป็นแบบทีไม่ไดใ้ช้ PCA โดยมีการทาํนายการ
จาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลเป็นร้อยละ 1.   นนัอาจสรุปวา่เมือตวัแบบมีการลดตวัแปรลงเหลือ  1  
หรือ  2  ตวัแปรโดยการใช ้PCA อาจช่วยใหป้ระสิทธิภาพทีไดสู้งพอทีจะใชแ้ทนตวัแบบทีมีตวัแปร
อธิบายหลายตวัได ้ โดยพิจารณาจากอตัราการจาํแนกถูก  และ/ หรือกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษที์
เพิมขึนโดยเฉพาะจากตวัสถิติ  Hosmer-Lemeshow 
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ตัวอย่างที  2  ขอ้มูลเป็นขอ้มูลของบริษทัธุรกิจต่าง ๆ ในต่างประเทศ   ซึงถูกปิดกิจการ  
(Y=1) และยงัดาํเนินการต่อไป  (Y=0)  จาํนวน  50  บริษทั  และสนใจศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อตวัแปร
ตอบสนอง  Y  ดว้ยตวัแปรอธิบายจาํนวนมากกวา่ตวัอยา่งที   1  ซึงมีจาํนวนตวัแปรอธิบายทงัหมด 
5  ตวัแปร   

ตารางที  18  ขอ้มูลของบริษทัธุรกิจต่างๆในต่างประเทศซึงถูกปิดกิจการ 

y x1 x2 x3 x4 x5 
1 9.3 -7.7 1.6 9.1 3.73 
1 42.6 -60.1 -10.1 0.3 4.13 
1 -28.8 -203.2 -51 14.7 0.11 
1 2.5 -433.1 -6 29.3 1.95 
1 26.1 -57.4 -23.5 54.2 0.86 
1 39.2 -111.8 -77.8 10.5 0.17 
1 -5.4 -105.2 -5.8 38.9 0.03 
1 -35.2 -92.4 -32.5 48.5 11.28 
1 10.5 -12.4 -2.3 21 2.5 
1 -22.4 -124.5 -7.9 125.6 1.6 
1 24.6 -29 -2 21.3 1.97 
1 6.6 -50.9 -2.6 28.9 0.26 
1 33.9 -46.5 -17.5 0.9 0.83 
1 19.1 -66.3 -25.5 22.3 0.46 
1 -21.1 -46 -26.8 81.4 0.7 
1 2.5 -228.7 -6.7 38.6 0.03 
1 47 -78.2 -42 4.4 0.17 
1 9.1 -40.2 -0.7 81.5 0.52 
1 43 -49.2 -87.4 119.9 2.92 
1 -34.9 -79 -13.5 127.8 0.2 
1 20.6 -146.3 -36 12.6 0.08 
1 -51.6 -326.1 -98.7 0.9 2.4 
1 -93 -95.2 -7.3 34.8 0.07 
1 -127.5 -121.3 6.4 65.7 0.25 
1 -1.2 -47.5 -9.7 14.5 0.46 

 

 

y x1 x2 x3 x4 x5 
0 30.6 -14.4 -4.9 2.2 3.48 
0 9.8 -33.8 -7.1 3.2 5.97 
0 37.8 -45.4 -7.1 17.1 3.45 
0 2.2 31.6 22 58 2.76 
0 -11.5 27.6 24.4 51.4 2.27 
0 -4.1 -5.8 7.7 31.6 1.22 
0 -5.7 21.1 14.3 28.9 1.15 
0 25.2 0 7.9 25.9 0.72 
0 -5.7 0 16.3 49.9 1.52 
0 1.7 11.4 14.1 48 1.35 
0 13.8 -37.6 -13 32.3 13.77 
0 8.2 -15.6 0.3 87.7 5.44 
0 74.7 54.6 27.9 74.6 3.72 
0 43.1 -0.4 3.4 40 0.93 
0 48.7 38.4 -9.2 65.4 0.71 
0 40.7 0.6 1.8 49.2 7.5 
0 20.3 -61.3 1.9 27 35.18 
0 16.1 3.6 11.6 21.4 0.86 
0 -6.1 0 9.4 22.6 2.12 
0 -7.2 18.6 20.8 52.2 2.41 
0 -5.3 31 4.9 26.9 1.36 
0 4.1 -10.1 9.7 36 7.62 
0 0.3 27.9 16.1 49.5 4.36 
0 -7.4 8.9 15.3 39.3 1.27 
0 1.1 -39.5 15.7 41.8 1.45 
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จากข้อมูลกาํหนดตัวแบบถดถอยลอจิสติก 

     logit x = kk
i

i xx
x
x ...)

1
log( 110      i=1,…,n,  k = จาํนวนตวัแปรอธิบาย 

ตัวแบบถดถอยลอจิสติกทวัไป 
ตารางที  19  ผลลพัธ์ภายใตต้วัแบบตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไป 

พารามิเตอร์ ค่าประมาณ
พารามิเตอร์ 

ค่าความคลาดเคลือน
มาตรฐาน 

ค่า  p-value 

0  7.379 6.338 0.244 

1  -0.155 0.122 0.203 
2  -0.076 0.063 0.229 

3  -0.489 0.322 0.128 
4  -0.080 0.092 0.385 

5  -2.065 1.469 0.160 
  

ตารางที  19  ค่าประมาณพารามิเตอร์ของตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไปสามารถเขียนตวั
แบบถดถอยลอจิสติกทวัไปทีประมาณขึนได ้คือ 

logit xˆ = )
ˆ1

ˆ
log(

i

i

x
x 7.379-0.155x1i-0.076x2i-0.489x3i-0.080x4i-2.065x5i     i=1,..,n 

ผลลพัธ์ขา้งตน้ค่า p-value  ทดสอบค่าพารามิเตอร์  พบวา่มีค่าไม่แตกต่างจาก 0  อยา่งมี
นยัสําคญัทีระดบันยัสําคญั  0.05  ทาํให้ไดว้่าตวัแปรอธิบายอาจไม่มีผลต่อตวัแบบ นนัแสดงวา่ตวั
แบบถดถอยลอจิสติกทวัไปอาจยงัไม่เหมาะสมหรือมีความเสียงในการนาํไปใชต่้อไปในงานวจิยั 
 ผูว้ิจยัจึงเสนอการทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัมาใช้ร่วมในตวัแบบถดถอยลอจิสติก
ในตารางที  20  แสดงดงัต่อไปนี 
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ตัวแบบถดถอยลอจิสติกทใีช้  PCA  องค์ประกอบหลกัในตัวแบบ  
ตารางที  20  ผลลัพธ์ภายใต้ตัวแบบตัวแบบถดถอยลอจิสติกทีใช้ PCA  

องคป์ระกอบหลกัในตวัแบบ 

พารามิเตอร์ 
ค่าประมาณ
พารามิเตอร์ 

ค่าความคลาดเคลือน
มาตรฐาน 

ค่า  p-value 

0  2.702 1.395 0.053 

1pc  -7.752 3.009 0.010 
  

ตารางที   20  ค่าประมาณพารามิ เตอร์ของตัวแบบถดถอยลอจิสติกทีใช้   PCA  
องคป์ระกอบหลกัในตวัแบบสามารถเขียนตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไปทีประมาณขึนได ้คือ 

   logit xˆ = )
ˆ1

ˆ
log(

i

i

x
x 2.702-7.752xpc1i    i=1,..,n 

ผลลพัธ์ขา้งตน้ค่า p-value  ทดสอบค่าพารามิเตอร์  พบวา่ 1pc  มีค่าแตกต่างจาก 0  อยา่งมี
นยัสําคญัทีระดบันยัสําคญั  0.05  (p-value =0.010)  ทาํให้ไดว้า่ตวัแปร Xpc1, อาจมีผลต่อตวัแบบ 
ส่วนการทดสอบภาวะสารูปดีดว้ยตวัสถิติ   Hosmer-Lemeshow  ค่าไคสแควร์เท่ากบั 0.965,  ค่า   
p-value  เท่ากบั  0.998 พบวา่ตวัแบบทีประมาณขึนไดมี้ความเหมาะสมทีระดบันยัสาํคญั  0.05 
 

ตารางที  21 การจาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลตวัแบบถดถอยลอจิสติกทีใช ้PCA  
องคป์ระกอบหลกัในตวัแบบ 

 
เหตุการณ์ 

ผลการพยากรณ์ 
Y 

ร้อยละการทาํนายถูก 
ไม่สนใจ สนใจ 

ไม่สนใจ 23 2 92.0 
สนใจ 4 21 84.0 
รวม                                                                              88.0 
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ตารางที  21  แสดงการทาํนายการจาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลพบว่า การจาํแนกถูกใน
กลุ่มทีไม่สนใจเท่ากบัร้อยละ 92.0  การจาํแนกถูกในกลุ่มทีสนใจเท่ากบัร้อยละ .0 และการ
จาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลในภาพรวมเท่ากบัร้อยละ 8.0 ดงันันการใช้ PCA เพียง   1  
องคป์ระกอบหลกัก็สามารถช่วยใหต้วัแบบมีการจาํแนกประเภทถูกตอ้งไดค้่อนขา้งสูง 

 
ตัวแบบถดถอยลอจิสติกทใีช้ PCA 2 องค์ประกอบหลกัในตัวแบบ 

ตารางที  22 ผลลัพธ์ภายใต้ตัวแบบตัวแบบถดถอยลอจิสติกทีใช้ PCA 2  
องคป์ระกอบหลกัในตวัแบบ 

พารามิเตอร์ ค่าประมาณ
พารามิเตอร์ 

ค่าความคลาดเคลือน
มาตรฐาน 

ค่า  p-value 

0  4.067 2.245 0.070 

1pc  -9.949 4.343 0.022 

2pc  1.078 1.072 0.315 
 

ตารางที   22  ค่ าประมาณพารามิ เตอร์ของตัวแบบถดถอยลอจิสติกทีใช้  PCA 2  
องคป์ระกอบหลกัในตวัแบบ  สามารถเขียนตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไปทีประมาณขึนไดคื้อ 

logit xˆ = )
ˆ1

ˆ
log(

i

i

x
x 4.067 -9.949xpc1i+1.078xpc2i   i=1,..,n 

ผลลพัธ์ขา้งตน้ค่า p-value  ทดสอบค่าพารามิเตอร์  พบวา่ 1pc  มีค่าแตกต่างจาก 0  อยา่งมี
นยัสําคญัทีระดบันยัสําคญั  0.05  (p-value =0.022)  ทาํให้ไดว้า่ตวัแปร Xpc1อาจมีผลต่อตวัแบบ 
ส่วนการทดสอบภาวะสารูปดีดว้ยตวัสถิติ   Hosmer-Lemeshow  ค่าไคสแควร์เท่ากบั 1.102,  ค่า     
p-value  เท่ากบั  0.998 พบวา่ตวัแบบทีประมาณขึนไดมี้ความเหมาะสมทีระดบันยัสาํคญั  0.05 
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ตารางที 23  การจาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลตวัแบบถดถอยลอจิสติกทีใช ้PCA 2  

องคป์ระกอบหลกัในตวัแบบ 
 

เหตุการณ์ 
ผลการพยากรณ์ 

y 
ร้อยละการทาํนายถูก 

ไม่สนใจ สนใจ 
ไม่สนใจ 24 1 96.0 
สนใจ 3 22 88.0 
รวม                                                                              92.0 

 
ตารางที 23  แสดงการทาํนายการจาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลพบวา่ การจาํแนกถูกในกลุ่ม

ทีไม่สนใจเท่ากบัร้อยละ 6.0  การจาํแนกถูกในกลุ่มทีสนใจเท่ากบัร้อยละ 88.0 และการจาํแนก
ประเภทถูกของขอ้มูลในภาพรวมเท่ากบัร้อยละ 2.0  ดงันนัการใช ้ PCA เพียง   2  องคป์ระกอบ
หลกัก็สามารถช่วยใหต้วัแบบมีการจาํแนกประเภทถูกตอ้งไดสู้งขึน 

 
ตัวแบบถดถอยลอจิสติกทใีช้ PCA 3 องค์ประกอบหลกัในตัวแบบ 

ตารางที  24 ผลลัพธ์ภายใต้ตัวแบบตัวแบบถดถอยลอจิสติกทีใช้ PCA 3  
องคป์ระกอบหลกัในตวัแบบ 
พารามิเตอร์ ค่าประมาณ

พารามิเตอร์ 
ค่าความคลาดเคลือน

มาตรฐาน 
ค่า  p-value 

0  3.985 2.461 0.105 

1pc  -12.848 5.990 0.032 

2pc  1.648 1.378 0.232 

3pc  5.611 4.158 0.177 
 

ตารางที   24  ค่ าประมาณพารามิ เตอร์ของตัวแบบถดถอยลอจิสติกทีใช้  PCA 3  
องคป์ระกอบหลกัในตวัแบบสามารถเขียนตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไปทีประมาณขึนไดคื้อ 
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logit xˆ = )
ˆ1

ˆ
log(

i

i

x
x 3.985-12.848xpc1i+1.648xpc2 + 5.611xpc3 i=1,..,n 

ผลลพัธ์ขา้งตน้ค่า p-value  ทดสอบค่าพารามิเตอร์  พบวา่ 1pc  มีค่าแตกต่างจาก 0  อยา่งมี
นยัสําคญัทีระดบันยัสําคญั  0.05  (p-value =0.032)  ทาํให้ไดว้า่ตวัแปร Xpc1อาจมีผลต่อตวัแบบ 
ส่วนการทดสอบภาวะสารูปดีดว้ยตวัสถิติ   Hosmer-Lemeshow  ค่าไคสแควร์เท่ากบั 4.695,  ค่า     
p-value  เท่ากบั  0.790 พบวา่ตวัแบบทีประมาณขึนไดมี้ความเหมาะสมทีระดบันยัสาํคญั  0.05 
 

ตารางที 25  การจาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลตวัแบบถดถอยลอจิสติกทีใช้ PCA  3  
องคป์ระกอบหลกั 

 
เหตุการณ์ 

ผลการพยากรณ์ 
y 

ร้อยละการทาํนายถูก 
ไม่สนใจ สนใจ 

0 24 1 96.0 
1 1 24 96.0 

รวม                                                                       96.0 
 

ตารางที  25  แสดงการทาํนายการจาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลพบว่า การจาํแนกถูกใน
กลุ่มทีไม่สนใจเท่ากบัร้อยละ 6.0  การจาํแนกถูกในกลุ่มทีสนใจ เท่ากบัร้อยละ .0 และการ
จาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลในภาพรวมเท่ากบัร้อยละ 6.0 ดงันันการใช้ PCA เพียง   3  
องคป์ระกอบหลกัก็สามารถช่วยใหต้วัแบบมีการจาํแนกประเภทถูกตอ้งถือไดว้า่สูงมาก 
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ตัวแบบถดถอยลอจิสติกทีใช้ PCA 1 องค์ประกอบหลักรวมกับตัวแบบถดถอยลอจิสติก
ทวัไป 

ตารางที 26 ผลลพัธ์ภายใตต้วัแบบตวัแบบถดถอยลอจิสติกทีใช ้PCA 1 
องคป์ระกอบหลกัรวมกบัตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไป 

พารามิเตอร์ ˆ  S.E.( ˆ ) p-value 
ค่าคงที 4.302 2.795 0.124 

1  -14.689 9.345 0.116 
2  2.045 1.981 0.302 

3  6.750 5.912 0.254 

4  -0.792 2.747 0.773 

5  -2.065 1.469 0.160 

1pc  -8.486 3.508 0.052 
 

ตารางที   26  ค่าประมาณพารามิเตอร์ของตัวแบบถดถอยลอจิสติกทีใช้ PCA 1 
องค์ประกอบหลกัรวมกบัตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไปสามารถเขียนตวัแบบถดถอยลอจิสติก
ทวัไปทีประมาณขึนไดคื้อ  

logit xˆ = )
ˆ1

ˆ
log(

i

i

x
x 4.302 -14.689x1i +2.045x2i +6.750x3i -0.792x4i-2.065x5i-8.486 xpc1i  

i=1,..,n 
ผลลพัธ์ขา้งตน้ค่า p-value  ทดสอบค่าพารามิเตอร์  พบวา่ 1pc  มีค่าแตกต่างจาก 0  อยา่ง

ไม่มีนยัสําคญัทีระดบันยัสําคญั  0.05  (p-value =0.052)  ทาํให้ไดว้า่ตวัแปร Xpc1อาจไม่มีผลต่อตวั
แบบ แต่ถา้สังเกต p-value ค่ามีความใกลเ้คียง 0.05 มากจึงอย่างถือว่าตวัแปร Xpc1อาจมีผลต่อตวั
แบบในกรณีนี  ส่วนการทดสอบภาวะสารูปดีด้วยตัวสถิติ   Hosmer-Lemeshow  ค่าไคสแควร์
เท่ากบั 4.695,  ค่า     p-value  เท่ากบั  0.790 พบวา่ตวัแบบทีประมาณขึนไดมี้ความเหมาะสมทีระดบั
นยัสาํคญั  0.05 
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ตารางที  27 การจาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลตวัแบบถดถอยลอจิสติกทีใช้ PCA 1 

องคป์ระกอบหลกัรวมกบัตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไป 
 

เหตุกาณ์ 
ผลการพยากรณ์ 

y ร้อยละการทาํนายถูก 
ไม่สนใจ สนใจ 

ไม่สนใจ 24 1 96.0 
สนใจ 1 24 96.0 
รวม                                                                        96.0 

 
ตารางที  27  แสดงการทาํนายการจาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลพบว่า การจาํแนกถูกใน

กลุ่มทีไม่สนใจ เท่ากบัร้อยละ  6.0  การจาํแนกถูกในกลุ่มทีสนใจเท่ากบัร้อยละ .0 และการ
จาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลในภาพรวมเท่ากบัร้อยละ 6.0 ดงันนัการใช ้ PCA 1  องคป์ระกอบ
หลกัรวมกบัตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไปสามารถช่วยให้ตวัแบบมีการจาํแนกประเภทถูกตอ้งถือ
สูงพอกบัการใช ้PCA เพียง   3  องคป์ระกอบหลกั  

 
ตวัอยา่งนีไดน้าํเอาวิธีการทีไดน้าํเสนอมาประยุกตใ์ชก้บัขอ้มูลจริงพบว่าการใช ้PCA  กบั

ตวัแปรอธิบายในตวัอยา่งที 2  มีจาํนวน  5  ตวัแปรเพือลดจาํนวนตวัแปรอธิบายมีผลทาํให้ไดต้วั
แบบมีประสิทธิภาพดีขึนในการจาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลโดยเฉพาะตวัอย่างทีกล่าวมาขา้งตน้
เมือมีการใช ้PCA 1  องคป์ระกอบหลกัพบวา่  การทาํนายการจาํแนกประเภทถูกของขอ้มูลมีถึงร้อย
ละ 88.0  เมือพิจารณากบัการใช ้PCA 2  องคป์ระกอบหลกัพบวา่การทาํนายการจาํแนกประเภทถูก
ของขอ้มูลสูงเป็นร้อยละ  92.0  เมือพิจารณากบัการใช ้ PCA 3  องคป์ระกอบหลกัพบวา่การทาํนาย
การจาํแนกประเภทถูกของข้อมูลสูงเป็นร้อยละ  94.0  และเมือพิจารณากับการใช้ PCA 1  
องคป์ระกอบหลกัรวมกบัตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไป  พบว่าการทาํนายการจาํแนกประเภทถูก
ของขอ้มูลสูงขึนเป็นร้อยละ  96  ซึงถือวา่ตวัแบบมีประสิทธิภาพของการทาํนายดีขึน นนัแสดงวา่
เมือตวัแบบทีมีตวัแปรอธิบายเดิมและเพิมตวัแปรองคป์ระกอบหลกัอีก  1  องคป์ระกอบหลกัช่วยให้
ประสิทธิภาพของตวัแบบดีขึนกวา่ตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไป 
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บทท ี 5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 ตวัแบบถดถอยลอจิสติกเมือตวัแปรอธิบายเป็นแบบต่อเนืองแลว้  การทดสอบภาวะสารูปดี
ของตวัแบบในวธีิการทดสอบแบบดงัเดิม  (การทดสอบเพียร์สันไคสแควร์และการทดสอบ  ดีเวียนส์)  
ใหผ้ลทีไม่สมเหตุสมผล  ส่วนการทดสอบ  Hosmer-Lemeshow เป็นทีนิยมนาํมาใชแ้ต่ให้ค่ากาํลงัการ
ทดสอบทีไม่สูงมากนกั 

ในงานวิจยันีไดเ้สนอวิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั  (Principal  Component Analysis: 
PCA)  ในการวเิคราะห์ตวัแปรอธิบายแบบต่อเนืองเพือรวมอิทธิพลของตวัแปรอธิบายจาํนวนมากทุก
ตวัทีสนใจศึกษาแลว้ใชก้ารทดสอบเพียร์สันไคสแควร์  การทดสอบดีเวียนส์และการทดสอบHosmer-
Lemeshow   ทาํการทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบต่อไป  งานวิจยัแบ่งเป็น  4  แบบ  แบบที  1  การ
จาํลองตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไป  แบบที 2  การจาํลองตวัแบบถดถอยลอจิสติกทีมีการใช ้PCA 1 
องคป์ระกอบหลกั  แบบที  3  การจาํลองตวัแบบถดถอยลอจิสติกทีมีการใช ้PCA 2 องคป์ระกอบหลกั  
และแบบที    ตวัอยา่งการประยกุตว์ธีิเชิงปฏิบติัในการทดสอบภาวะสารูปดีกบัขอ้มูลจริง  โดยศึกษา
ค่า Coverage  (ความน่าจะเป็นของการเกิดความผิดพลาดประเภทที  1 )ของการทดสอบภาวะสารูปดี
วา่มีความใกลเ้คียง ทีกาํหนดไว ้0.05  หรือไม่  และศึกษากาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์ภายใตต้วัแบบ
ดงักล่าวและการจาํลองแบบ  1,000  ครังภายใตข้นาดตวัอย่างต่างๆ ของแต่ละเงือนไขของงานวิจยั
ดงันี 
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แบบที  1  การจาํลองตวัแบบถดถอยลอจิสติกทวัไป 
สมมติฐานวา่งคือ 

iii
i

i ���
x
x

33221101
log   i=1,2,…,n 

สมมติฐานทางเลือกคือ 

321433221101
log ������

x
x

iii
i

i   i=1,2,…,n 

โดยเพิมค่า  4  จาก 0-1.0 โดยเพิมครังละ 0.2 

 แบบที  2  ตวัแบบถดถอยลอจิสติกทีมีการใช ้PCA 1  องคป์ระกอบหลกั   

 สมมติฐานวา่งคือ 

iii
i

i ���
x
x

33221101
log   i=1,2,…,n 

 สมมติฐานทางเลือกคือ 

iiii
i

i ����
x
x

4433221101
log  i=1,2,…,n 

  เมือ  4�   เป็น  องคป์ระกอบหลกัทีไดจ้ากการใช ้ PCA  

 โดยเพิมค่า  4  จาก 0-1.0 โดยเพิมครังละ 0.2 
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แบบที  3  ตวัแบบถดถอยลอจิสติกทีมีการใช ้PCA  2  องคป์ระกอบหลกั 
 สมมติฐานวา่งคือ 

ipc
i

i �
x
x

1101
log    i=1,2,…,n 

สมมติฐานทางเลือกคือ 

ipcipc
i

i ��
x
x

221101
log   i=1,2,…,n 

เมือ  Xpc1, Xpc2  เป็นองคป์ระกอบหลกั  
โดยเพิมค่า  2  จาก 0-1.0 โดยเพิมครังละ 0.2 
 

แบบที    ตวัอย่างการประยุกต์วิธีเชิงปฏิบติัในการทดสอบภาวะสารูปดีกบัขอ้มูลจริง  2  
ตวัอยา่ง 

 จากผลการวิจยั  พบว่าความน่าจะเป็นของการเกิดความผิดพลาดประเภทที  1  ของการ
ทดสอบภาวะสารูปดีของการทดสอบภาวะสารูปดีในกรณีการจาํลองแบบทวัไปเขา้ใกล ้ 0.05  แต่ใน
กรณีใช ้ PCA 1 องคป์ระกอบ  และกรณีใช ้ PCA 2 องคป์ระกอบ ความน่าจะเป็นของการเกิดความ
ผิดพลาดประเภทที  1  ของการทดสอบภาวะสารูปดีของการทดสอบภาวะสารูปดีเขา้ใกล้  0.05  
มากกวา่โดยเฉพาะตวัสถิติ  Hosmer-Lemeshow  ส่วนกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์ของกรณีทีไม่ใช ้ 
PCA มีกาํลงัการทดสอเชิงประจกัษ์ไม่สูงมากนกัเมือเทียบกบักรณีใช ้ PCA  และกรณีใชก้าPCA กบั
ตวัแปรอธิบายโดยกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์มากทีสุดคือตวัสถิติ Hosmer-Lemeshow    รองลงมา
เป็นตวัสถิติดีเวยีนส์  และตวัสถิติเพียร์สันไคสแควร์  ตามลาํดบั 
 
 ดงันันการใช้องค์ประกอบหลกัมาเป็นตวัแปรอธิบายเพิมในตวัแบบถดถอยลอจิสติก  ให้
ผลลพัธ์ของกาํลงัการทดสอบเชิงประจกัษข์องตวัสถิติ  Hosmer-Lemeshow  ไดเ้พิมกวา่กรณีของการ
ถดถอยลอจิสติกทวัไป 
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ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 

 วิธีการทีไดเ้สนอไปนีเป็นการจาํลองแบบของการใช ้  PCA อาจเป็นทางเลือกหนึงในทาง
ปฏิบติัของการทดสอบภาวะสารูปดีของตวัแบบถดถอยลอจิสติกเมือตวัแปรอธิบายเป็นแบบต่อเนือง
และอาจเป็นทางเลือกทีน่าสนใจในการเลือกใชก้บัการวิเคราะห์ถดถอยลอจิสติกเมือมีตวัแปรอธิบาย
แบบต่อเนืองหลาย ๆ ตวัแปร ซึงอาจลดตวัแปรลง  และใชอ้งคป์ระกอบหลกัเพียงบางองคป์ระกอบที
สาํคญัมาแทนตวัแปรอธิบายจาํนวนมาก  โดยยงัสามารถใหก้าํลงัการทดสอบเชิงประจกัษ์ทีสูงขึนและ
ค่า Coverage ทีน่าเชือถือได ้

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป 

1.  อาจศึกษาดว้ยวธีิการทีไดน้าํเสนอไปในกรณีตวัแปรอธิบายเป็นแบบต่อเนืองและจาํแนก
ประเภท  หรือเชิงกลุ่ม 

2. อาจนาํวิธีการทีได้ศึกษานีเปรียบเทียบกบัตน้ไมก้ารตดัสินใจ  (Decision tree) จาก
งานวจิยัของ  Kim and Kim (2011) 

3. อาจนาํเอาศึกษาการใชก้ารวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกักบัตวัแบบ Cumulative logit ได ้
4. การตรวจสอบค่าพยากรณ์ของตัวแบบอาจใช้ตารางการจาํแนกประเภทได้ถูกต้อง  

(Correct classification table) 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีใชใ้นงานวจิยั 
 

 การจาํลองแบบขอ้มูลสําหรับตวัแปรตอบสนองแบบเชิงกลุ่ม  2  กลุ่ม  โดยทีตวัแปรอธิบาย
แบบต่อเนือง  3  ตวัแปรนนัคือ 1�  มีการแจกแจงแบบ Uniform(-3, 3)   2�  มีการแจกแจงแบบ Beta 
(4, 2) และ 3X  มีการแจกแจงแบบ Normal (0, 1)  สาํหรับขนาดตวัอยา่งเท่ากบั  300, 500 และ 1,000  
ภายใตก้ารทาํซาํ  1,000 ครัง    และการเขียนโปรแกรมมีรายละเอียดดงันี ในทีนีจาํลองแบบขนาด
ตวัอยา่ง 300 
 
options nodate pageno=1 linesize=80 pagesize=60; 
options nonotes nosource; 
%macro LOFtest (howmany, quantile, condition); 
 
data set1; 
seed=12345; 
do i=1 to 300; 
beta0=-1.3; beta1=0.26; beta2=0.26; beta3=0.23; beta4=0.0; 
x1=-3+6*ranuni(seed); 
x2=rand('beta',4,2); 
x3=0+rannor(seed); 
x4=x1*x2*x3; 
%do iter=1 %to &howmany; 
output; 
end; 
run; 
 
data set2; set set1; 
p=(exp(beta0+beta1*x1+beta2*x2+beta3*x3+beta4*x4))/(1+exp(beta0+beta1*x1+beta2*
x2+beta3*x3+beta4*x4)); 
do i=1 to 300; 
yy=ranuni(seed); 
end; 
output; 
run; 
 
data set3; set set2; 
if p>=yy then y=1; 
if p<yy then y=0; 
keep y x1 x2 x3; 
run; 
 
data set4; set set3;   
proc logistic data=set3 desc COVOUT OUTEST=BETAS; 
model y=x1 x2 x3/scale=none aggregate lackfit rsquare outroc=roc1; 
output out=out0 reschi=reschi difdev=difdev resdev=resdev pred=phat;  
run;  title 'Logistic regression'; 
proc print data set4; run; 
keep phat; run; 
proc print; run; 
symbol1 i=join v=none c=blue; 
proc gplot data=roc1; 
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title 'ROC Curve'; 
plot _sensit_*_1mspec_=1 / vaxis=0 to 1 by .1 cframe=ligr; run;  
 
ods output FitStatistics=rLL2; 
ods output GlobalTests=dfr; 
ods output LackFitChiSq=HL; 
ods output goodnessoffit=pearchi; 
proc print; run; 
 
 
data HL1; 
set out0; 
rename chisq=statistic probchisq=pvalue; run; 
 
data HL2; set out0; 
 
cri=cinv(&quantile,df); 
if &condition then reject=1; else reject=0; 
pvalue=1-probchi(statistic,df); 
keep statistic df pvalue reject; 
run; 
 
proc append base=HLall data=HL2 force; run; 
 
data hlhat; set out0; 
qhat=1-phat; 
if (phat ge 0.0 and phat le 0.1) then decile='d01'; 
if (phat ge 0.1 and phat le 0.2) then decile='d02'; 
if (phat ge 0.2 and phat le 0.3) then decile='d03'; 
if (phat ge 0.3 and phat le 0.4) then decile='d04'; 
if (phat ge 0.4 and phat le 0.5) then decile='d05'; 
if (phat ge 0.5 and phat le 0.6) then decile='d06'; 
if (phat ge 0.6 and phat le 0.7) then decile='d07'; 
if (phat ge 0.7 and phat le 0.8) then decile='d08'; 
if (phat ge 0.8 and phat le 0.9) then decile='d09'; 
if (phat ge 0.9 and phat le 1.0) then decile='d10'; 
run; 
 
proc sort data=hlhat; by decile; 
run; 
 
proc summary data hlhat; 
by decile; var y phat qhat; 
output out=hlhat1 sum=ysm phatsum qhatsum n; 
run; 
 
data hlhat2; set hlhat1; 
yysum=_freq_-ysm; 
o1=(ysm-phatsum)**2/phatsum; 
o2=(yysum-qhatsum)**2/qhat; run; 
proc summary data=hlhat2; 
var o1 o2; 
output out=hlhat3 sum=o1sum o2sum n; proc print; 
run; 
 
data hlhat4; set hlhat3; 
df=_freq_-2; 
statistic=o1sum+o2sum; 
if statistic>cinv(&quantile,df); 
then reject=1; 
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else reject=0; 
pvalue=1-probchi(statistic,df);run; 
data hlhat5; set hlhat4; 
keep ststistic df pvalue reject; run; 
proc print; 
 proc append base=hlhatall data=hlhat5 force; run; 
 
data deviance; set pearchi; 
rename chisq=statistic; 
run; 
data definal; set deviance; 
_obs_=n; 
if _obs_='2' then delete; 
cri=cinv(&quantile,df); 
if &condition then reject=1; 
else reject=0; 
pvalue=1-probchi(statistic,df); 
keep statistic df pvalue reject; run; 
proc append base=deall data=definal force; run; 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
/--Use Principal Component Analysis--/1PC 
 
data set4; set set1; 
proc princomp data=set1 cov out=scores; 
var x1 x2 x3 x4;  
title 'Principal component analysis'; 
run;   
proc print;  
var prin1 x1 x2 x3 x4; 
keep prin1; 
title 'Principal component analysis'; 
run;  
 
data set5; set scores; 
set set3; 
keep y prin1; 
run; 
proc print; 
title 'PC Score';  
run; 
  
data set6; set set5;   
proc logistic data=set5 desc COVOUT OUTEST=BETAS; 
model y=x1 x2 x3 prin1/scale=none aggregate lackfit rsquare outroc=roc1; 
output out=out0_ reschi=reschi_ difdev=difdev_ resdev=resdev_ pred=phat_;  
run;  title 'Logistic regression'; 
proc print data set6; run; 
keep phat; run; 
proc print; run; 
symbol1 i=join v=none c=blue; 
proc gplot data=roc1; 
title 'ROC Curve2'; 
plot _sensit_*_1mspec_=1 / vaxis=0 to 1 by .1 cframe=ligr; 
run;  
 
ods output FitStatistics=rLL2; 
ods output GlobalTests=dfr; 
ods output LackFitChiSq=HL; 
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ods output goodnessoffit=pearchi; 
proc print; run; 
 
data HL1_; 
set out0_; 
rename chisq=statistic probchisq=pvalue; run; 
 
data HL2_; set out0_; 
 
cri=cinv(&quantile,df); 
if &condition then reject=1; else reject=0; 
pvalue=1-probchi(statistic,df); 
keep statistic df pvalue reject; 
run; 
 
proc append base=HLall_ data=HL2_ force; run; 
 
data hlhat_; set out0_; 
qhat_=1-phat_; 
if (phat_ ge 0.0 and phat_ le 0.1) then decile='d01'; 
if (phat_ ge 0.1 and phat_ le 0.2) then decile='d02'; 
if (phat_ ge 0.2 and phat_ le 0.3) then decile='d03'; 
if (phat_ ge 0.3 and phat_ le 0.4) then decile='d04'; 
if (phat_ ge 0.4 and phat_ le 0.5) then decile='d05'; 
if (phat_ ge 0.5 and phat_ le 0.6) then decile='d06'; 
if (phat_ ge 0.6 and phat_ le 0.7) then decile='d07'; 
if (phat_ ge 0.7 and phat_ le 0.8) then decile='d08'; 
if (phat_ ge 0.8 and phat_ le 0.9) then decile='d09'; 
if (phat_ ge 0.9 and phat_ le 1.0) then decile='d10'; 
run; 
 
proc sort data=hlhat_; by decile; 
run; 
 
proc summary data hlhat_; 
by decile; var y phat_ qhat_; 
output out=hlhat1_ sum=ysm_ phatsum_ qhatsum_ n; 
run; 
 
data hlhat2_; set hlhat1_; 
yysum_=_freq_-ysm_; 
o1_=(ysm_-phatsum_)**2/phatsum_; 
o2_=(yysum_-qhatsum_)**2/qhat_; run; 
proc summary data=hlhat2_; 
var o1_ o2_; 
output out=hlhat3_ sum=o1sum_ o2sum_ n;  
ods listing exclude all; 
run; 
 
data hlhat4_; set hlhat3_; 
df=_freq_-2; 
statistic=o1sum_+o2sum_; 
if statistic>cinv(&quantile,df); 
then reject=1; 
else reject=0; 
pvalue=1-probchi(statistic,df); 
run; 
data hlhat5_; set hlhat4_; 
keep ststistic df pvalue reject; run; 
proc print; 
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 proc append base=hlhatall_ data=hlhat5_ force; run; 
 
data deviance_; set pearchi_; 
rename chisq=statistic; 
run; 
data definal_; set deviance_; 
_obs_=n; 
if _obs_='2' then delete; 
cri=cinv(&quantile,df); 
if &condition then reject=1; 
else reject=0; 
pvalue=1-probchi(statistic,df); 
keep statistic df pvalue reject; run; 
proc append base=deall_ data=definal_ force; run; 
 
 
%end; %mend LOFtest; 
  %LOFtest (1000, 0.95, statistics>cri); 
 

options nodate pageno=1 linesize=80 pagesize=60; 
options nonotes nosource; 
%macro LOFtest (howmany, quantile, condition); 
 
data set1; 
seed=12345; 
do i=1 to 300; 
beta0=-1.3; beta1=0.26; beta2=0.26; beta3=0.23; beta4=0.0; 
x1=-3+6*ranuni(seed); 
x2=rand('beta',4,2); 
x3=0+rannor(seed); 
x4=x1*x2*x3; 
%do iter=1 %to &howmany; 
output; 
end; 
run; 
 
data set2; set set1; 
p=(exp(beta0+beta1*x1+beta2*x2+beta3*x3+beta4*x4))/(1+exp(beta0+beta1*x1+beta2*
x2+beta3*x3+beta4*x4)); 
do i=1 to 300; 
yy=ranuni(seed); 
end; 
output; 
run; 
 
data set3; set set2; 
if p>=yy then y=1; 
if p<yy then y=0; 
keep y x1 x2 x3; 
run; 
  
data set4; set set3;   
proc logistic data=set3 desc COVOUT OUTEST=BETAS; 
model y=x1 x2 x3/scale=none aggregate lackfit rsquare outroc=roc1; 
output out=out0 reschi=reschi difdev=difdev resdev=resdev pred=phat;  
run;  title 'Logistic regression'; 
proc print data set4; run; 
keep phat; run; 
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proc print; run; 
symbol1 i=join v=none c=blue; 
proc gplot data=roc1; 
title 'ROC Curve'; 
plot _sensit_*_1mspec_=1 / vaxis=0 to 1 by .1 cframe=ligr; 
run;  
 
ods output FitStatistics=rLL2; 
ods output GlobalTests=dfr; 
ods output LackFitChiSq=HL; 
ods output goodnessoffit=pearchi; 
proc print; run; 
 
data HL1; 
set out0; 
rename chisq=statistic probchisq=pvalue; run; 
 
data HL2; set out0; 
 
cri=cinv(&quantile,df); 
if &condition then reject=1; else reject=0; 
pvalue=1-probchi(statistic,df); 
keep statistic df pvalue reject; 
run; 
 
proc append base=HLall data=HL2 force; run; 
 
data hlhat; set out0; 
qhat=1-phat; 
if (phat ge 0.0 and phat le 0.1) then decile='d01'; 
if (phat ge 0.1 and phat le 0.2) then decile='d02'; 
if (phat ge 0.2 and phat le 0.3) then decile='d03'; 
if (phat ge 0.3 and phat le 0.4) then decile='d04'; 
if (phat ge 0.4 and phat le 0.5) then decile='d05'; 
if (phat ge 0.5 and phat le 0.6) then decile='d06'; 
if (phat ge 0.6 and phat le 0.7) then decile='d07'; 
if (phat ge 0.7 and phat le 0.8) then decile='d08'; 
if (phat ge 0.8 and phat le 0.9) then decile='d09'; 
if (phat ge 0.9 and phat le 1.0) then decile='d10'; 
run; 
 
proc sort data=hlhat; by decile; 
run; 
 
proc summary data hlhat; 
by decile; var y phat qhat; 
output out=hlhat1 sum=ysm phatsum qhatsum n; 
run; 
 
data hlhat2; set hlhat1; 
yysum=_freq_-ysm; 
o1=(ysm-phatsum)**2/phatsum; 
o2=(yysum-qhatsum)**2/qhat; run; 
proc summary data=hlhat2; 
var o1 o2; 
output out=hlhat3 sum=o1sum o2sum n; proc print; 
run; 
 
data hlhat4; set hlhat3; 
df=_freq_-2; 
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statistic=o1sum+o2sum; 
if statistic>cinv(&quantile,df); 
then reject=1; 
else reject=0; 
pvalue=1-probchi(statistic,df); 
run; 
 
data hlhat5; set hlhat4; 
keep ststistic df pvalue reject; run; 
proc print; 
 proc append base=hlhatall data=hlhat5 force; run; 
 
data deviance; set pearchi; 
rename chisq=statistic; 
run; 
data definal; set deviance; 
_obs_=n; 
if _obs_='2' then delete; 
cri=cinv(&quantile,df); 
if &condition then reject=1; 
else reject=0; 
pvalue=1-probchi(statistic,df); 
keep statistic df pvalue reject; run; 
proc append base=deall data=definal force; run; 
 
----------------------------------------------------------------------- 
/--Use Principal Component Analysis--/ 2PC 
 
data set4; set set1; 
proc princomp data=set1 cov out=scores; 
var x1 x2 x3 x4;  
title 'Principal component analysis'; 
run;   
proc print;  
var prin1 prin2 x1 x2 x3 x4; 
keep prin1 prin2; 
title 'Principal component analysis'; 
run;  
 
data set5; set scores; 
set set3; 
keep y prin1 prin2; 
run; 
proc print; 
title 'PC Score';  
run; 
  
data set6; set set5;   
proc logistic data=set5 desc COVOUT OUTEST=BETAS; 
model y=prin1 prin2/scale=none aggregate lackfit rsquare outroc=roc1; 
output out=out0_ reschi=reschi_ difdev=difdev_ resdev=resdev_ pred=phat_;  
run;  title 'Logistic regression'; 
proc print data set6; run; 
keep phat; run; 
proc print; run; 
symbol1 i=join v=none c=blue; 
proc gplot data=roc1; 
title 'ROC Curve2'; 
plot _sensit_*_1mspec_=1 / vaxis=0 to 1 by .1 cframe=ligr; run;  
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ods output FitStatistics=rLL2; 
ods output GlobalTests=dfr; 
ods output LackFitChiSq=HL; 
ods output goodnessoffit=pearchi; 
proc print; run; 
 
data HL1_; 
set out0_; 
rename chisq=statistic probchisq=pvalue; run; 
 
data HL2_; set out0_; 
 
cri=cinv(&quantile,df); 
if &condition then reject=1; else reject=0; 
pvalue=1-probchi(statistic,df); 
keep statistic df pvalue reject; 
run; 
 
proc append base=HLall_ data=HL2_ force; run; 
 
data hlhat_; set out0_; 
qhat_=1-phat_; 
if (phat_ ge 0.0 and phat_ le 0.1) then decile='d01'; 
if (phat_ ge 0.1 and phat_ le 0.2) then decile='d02'; 
if (phat_ ge 0.2 and phat_ le 0.3) then decile='d03'; 
if (phat_ ge 0.3 and phat_ le 0.4) then decile='d04'; 
if (phat_ ge 0.4 and phat_ le 0.5) then decile='d05'; 
if (phat_ ge 0.5 and phat_ le 0.6) then decile='d06'; 
if (phat_ ge 0.6 and phat_ le 0.7) then decile='d07'; 
if (phat_ ge 0.7 and phat_ le 0.8) then decile='d08'; 
if (phat_ ge 0.8 and phat_ le 0.9) then decile='d09'; 
if (phat_ ge 0.9 and phat_ le 1.0) then decile='d10'; 
run; 
 
proc sort data=hlhat_; by decile; 
run; 
 
proc summary data hlhat_; 
by decile; var y phat_ qhat_; 
output out=hlhat1_ sum=ysm_ phatsum_ qhatsum_ n; 
run; 
 
data hlhat2_; set hlhat1_; 
yysum_=_freq_-ysm_; 
o1_=(ysm_-phatsum_)**2/phatsum_; 
o2_=(yysum_-qhatsum_)**2/qhat_; run; 
proc summary data=hlhat2_; 
var o1_ o2_; 
output out=hlhat3_ sum=o1sum_ o2sum_ n;  
ods listing exclude all; 
run; 
 
data hlhat4_; set hlhat3_; 
df=_freq_-2; 
statistic=o1sum_+o2sum_; 
if statistic>cinv(&quantile,df); 
then reject=1; 
else reject=0; 
pvalue=1-probchi(statistic,df); run; 
data hlhat5_; set hlhat4_; 
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keep ststistic df pvalue reject; run; 
proc print; 
 proc append base=hlhatall_ data=hlhat5_ force; run; 
 
 
data deviance_; set pearchi_; 
rename chisq=statistic; 
run; 
data definal_; set deviance_; 
_obs_=n; 
if _obs_='2' then delete; 
cri=cinv(&quantile,df); 
if &condition then reject=1; 
else reject=0; 
pvalue=1-probchi(statistic,df); 
keep statistic df pvalue reject; run; 
proc append base=deall_ data=definal_ force; run; 
 
 
%end; %mend LOFtest; 
  %LOFtest (1000, 0.95, statistics>cri); 
---------------------------------------------------------------------- 
 
/--Use Principal Component Analysis--/ 3PC 
 
data set4; set set1; 
proc princomp data=set1 cov out=scores; 
var x1 x2 x3 x4;  
title 'Principal component analysis'; 
run;   
proc print;  
var prin1 x1 x2 x3 x4; 
keep prin1 prin2 prin3; 
title 'Principal component analysis'; 
run;  
 
data set5; set scores; 
set set3; 
keep y prin1 prin2 prin3; 
run; 
proc print; 
title 'PC Score';  
run; 
  
data set6; set set5;   
proc logistic data=set5 desc COVOUT OUTEST=BETAS; 
model y=prin1 prin2 prin3/scale=none aggregate lackfit rsquare outroc=roc1; 
output out=out0_ reschi=reschi_ difdev=difdev_ resdev=resdev_ pred=phat_;  
run;  title 'Logistic regression'; 
proc print data set6; run; 
keep phat; run; 
proc print; run; 
symbol1 i=join v=none c=blue; 
proc gplot data=roc1; 
title 'ROC Curve2'; 
plot _sensit_*_1mspec_=1 / vaxis=0 to 1 by .1 cframe=ligr; 
run;  
 
ods output FitStatistics=rLL2; 
ods output GlobalTests=dfr; 
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ods output LackFitChiSq=HL; 
ods output goodnessoffit=pearchi; 
proc print; run; 
 
data HL1_; 
set out0_; 
rename chisq=statistic probchisq=pvalue; run; 
 
data HL2_; set out0_; 
 
cri=cinv(&quantile,df); 
if &condition then reject=1; else reject=0; 
pvalue=1-probchi(statistic,df); 
keep statistic df pvalue reject; 
run; 
 
proc append base=HLall_ data=HL2_ force; run; 
 
data hlhat_; set out0_; 
qhat_=1-phat_; 
if (phat_ ge 0.0 and phat_ le 0.1) then decile='d01'; 
if (phat_ ge 0.1 and phat_ le 0.2) then decile='d02'; 
if (phat_ ge 0.2 and phat_ le 0.3) then decile='d03'; 
if (phat_ ge 0.3 and phat_ le 0.4) then decile='d04'; 
if (phat_ ge 0.4 and phat_ le 0.5) then decile='d05'; 
if (phat_ ge 0.5 and phat_ le 0.6) then decile='d06'; 
if (phat_ ge 0.6 and phat_ le 0.7) then decile='d07'; 
if (phat_ ge 0.7 and phat_ le 0.8) then decile='d08'; 
if (phat_ ge 0.8 and phat_ le 0.9) then decile='d09'; 
if (phat_ ge 0.9 and phat_ le 1.0) then decile='d10'; 
run; 
 
proc sort data=hlhat_; by decile; 
run; 
 
 
proc summary data hlhat_; 
by decile; var y phat_ qhat_; 
output out=hlhat1_ sum=ysm_ phatsum_ qhatsum_ n; 
run; 
 
data hlhat2_; set hlhat1_; 
yysum_=_freq_-ysm_; 
o1_=(ysm_-phatsum_)**2/phatsum_; 
o2_=(yysum_-qhatsum_)**2/qhat_; run; 
proc summary data=hlhat2_; 
var o1_ o2_; 
output out=hlhat3_ sum=o1sum_ o2sum_ n;  
ods listing exclude all; 
run; 
 
data hlhat4_; set hlhat3_; 
df=_freq_-2; 
statistic=o1sum_+o2sum_; 
if statistic>cinv(&quantile,df); 
then reject=1; 
else reject=0; 
pvalue=1-probchi(statistic,df); 
run; 
data hlhat5_; set hlhat4_; 
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keep ststistic df pvalue reject; run; 
proc print; 
 proc append base=hlhatall_ data=hlhat5_ force; run; 
 
data deviance_; set pearchi_; 
rename chisq=statistic; 
run; 
data definal_; set deviance_; 
_obs_=n; 
if _obs_='2' then delete; 
cri=cinv(&quantile,df); 
if &condition then reject=1; 
else reject=0; 
pvalue=1-probchi(statistic,df); 
keep statistic df pvalue reject; run; 
proc append base=deall_ data=definal_ force; run; 
 
%end; %mend LOFtest; 
  %LOFtest (1000, 0.95, statistics>cri); 
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