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งานวิ จยั นี เสนอตัว แบบลอจิต สะสมสองขัน เพือให้สามารถอธิบายทังอิทธิ พลร่ วม และ
อิทธิพลหลักได้ โดยมีหลักการทํางาน 2 ขันตอน คือ ขันแรกใช้ตน้ ไม้การตัดสิ นใจ ในการหาอิทธิพล
ร่ วมระหว่างตัวแปรอธิบาย และสร้างตัวแปรกลุ่ม และขันทีสองนําตัวแปรกลุ่มทีได้นีไปรวมเป็ นตัว
แปรอธิ บายในตัว แบบลอจิตสะสม ทําให้ตวั แบบนี สามารถอธิ บายอิทธิ พลหลักและอิทธิพลร่ วมได้
ใช้ขอ้ มูลจากการจําลองตัวแปรตอบสนอง Y จําแนกประเภท 2 กลุ่ม และ 3 กลุ่ม ตัวแปรอธิบาย X
จํานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรอธิบายทีมีการแจกแจงแบร์ นูลลี 2 ตัวแปร มีการแจกแจงมัลติโนเมียล 1
ตัวแปร และตัวแปรทีเป็ นจํานวนเต็มในช่วง [0,99] ภายใต้ขนาดตัวอย่าง 1,000 2,000 และ 5,000 โดย
ศึกษาค่า Coverage และ Power (%) ภายใต้ตวั สถิติอตั ราส่ วนภาวะน่ าจะเป็ น ค่าสถิติ BIC และอัตรา
การจําแนกประเภทถูก ของตัวแบบ จากการทําซําจํานวน 1,000 รอบด้วยโปรแกรม SAS 9.3 และ
เปรี ยบเทียบตัวสถิติดงั กล่าว กับตัวแบบมัลติโนเมียลลอจิตสองขัน (Kim and Kim, 2011)
ผลการวิจยั พบว่าตัวแบบทีเสนอให้ค่า Coverage ใกล้เคียงกับร้อยละ 5 และมี Power (%)
เข้าใกล้ร้อยละ 100 เร็ วกว่าตัวแบบมัลติโนเมียลลอจิตสองขัน ตลอดจนมีค่าสถิติ BIC น้อยกว่าหรื อ
ดีกว่า และเมือพิจารณาอัตราการจําแนกประเภทถูก พบว่าทังสองตัวแบบมีอตั ราการจําแนกประเภทถูก
สู ง ขึ น แต่ ต ัว แบบที เสนอให้ค่ า สู ง กว่ า ตัว แบบมัล ติ โนเมี ย ลลอจิ ต สองขัน สํา หรั บ กรณี ที ตัว แปร
ตอบสนองเป็ นแบบจําแนกประเภท 2 กลุ่มพบว่าทังตัวแบบลอจิ สติก และตัวแบบลอจิสติกสองขันให้
ค่า Coverageใกล้เคียงกับร้อยละ 5 โดยทีตัวแบบลอจิสติกให้ Power (%) เข้าใกล้ร้อยละ 100 ได้เร็ วกว่า
และมีค่า สถิติ BIC น้อยกว่า แต่เมือพิจารณาอัตราการจําแนกประเภทถูก พบว่า ตัวแบบลอ
จิสติกสองขัน ให้ค่าสูงกว่าซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kim (2009)
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This research proposed a two-stage cumulative logit model (TCLM) for ordinal
response variable to incorporating and interpreting both the interaction and main effects. On the
first stage of TCLM, decision tree is applied to determine the interaction effects and to create a
cluster variable. On the second stage, the cluster variable is used as the explanatory variable in
the cumulative logit model (CLM). Thus, CLM can explain both the main and interaction effects.
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The simulation experiment was conducted for multi-categorized response variables with 2 and 3
response categories and four explanatory variables, i.e. X_g1̱bernoulli(0.3), X_g2̱
bernoulli(0.7), X_g3 ̱ multinomail (0.5,0.25,0.25) and X_integer on [0,99]. Three sample sizes
of 1,000, 2,000, and 5,000 were performed. Each condition, the coverage, the empirical power,
the BIC statistic and the correct classification rate were carried out for 1,000 repeated simulations
using the developed program run with SAS 9.3. All statistics are compared with those from the
two-stage multinomial logit model (Kim and Kim, 2011).
The results show that the coverage of TCLM is closed to 5 %. The empirical power of
the proposed model is more rapidly approach to 100% than those of the TMLM
. The BIC statistic value of TCLM is smaller than TMLM’s. The increased correct classification
rate was found in the both model but the proposed model has more correct classification rate. In
binary response variable, the coverage of the logistic model (LR) and the two-stage logistic
regression model (TLR) are closed to 5%. The empirical power from LR is more rapidly approach
to 100% than those from TLR, with the lower BIC value. However, the correct classification rate of
TLR is better than LR’s, which is consistent with the research of Kim (2009).
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สุดท้ายนีขอกราบขอบพระคุณครอบครัว และญาติพีน้องทีคอยสนับสนุน ส่ งเสริ ม และมอบ
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