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ตัว แบบถดถอยลอจิ สติ ก ถู ก ใช้อย่า งกว้างขวางในงานวิจยั หลายแขนงเพื ออธิ บายความ
เกี ยวพันระหว่างตัวแปรตอบสนองและตัวแปรอธิ บายซึ งเป็ นแบบต่อเนื องอย่างน้อยหนึ งตัว การ
ทดสอบภาวะสารู ปทีใช้ทวไปคื
ั
อ การทดสอบเพียร์ สันไคสแควร์ การทดสอบดีเวียนส์ แต่มีขอ้ จํากัด
ในการใช้กรณี ทีมีตวั แปรอธิ บายแบบต่อเนื องมากกว่า 1 ตัว ทําให้เมือมีการทดสอบภาวะสารู ปดี
ของตัวแบบไม่สมเหตุสมผล ส่ วนการทดสอบ Hosmer-Lemeshow เป็ นทีนิยม แต่ให้ค่ากําลังการ
ทดสอบทีไม่สูงมากนัก งานวิจยั นี จึงเสนอวิธีเชิ งปฏิบตั ิวิธีใหม่ในการทดสอบภาวะสารู ปดี โดยนํา
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) ภายใต้ตวั แปรอธิ บาย
แบบต่อเนื อง แล้วนําคะแนนองค์ประกอบหลักทีได้เป็ นตัวแปรอธิ บายใหม่ในการสร้ างตัวแบบ
ถดถอยลอจิ ส ติก และทดสอบภาวะสารู ปดี ด้วยการทดสอบเพีย ร์ สันไคสแควร์ การทดสอบดี
เวียนส์ และการทดสอบ Hosmer-Lemeshow
ผลการวิจยั พบว่าในกรณี ทีใช้ PCA ให้ความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดประเภทที 1 เข้า
ใกล้ค่าทีกําหนดไว้ 0.05 ดีกว่าในกรณี ทีไม่ใช้ PCA ของตัวแบบถดถอยลอจิสติกทัวไปและ
กําลังการทดสอบเชิ งประจักษ์ของกรณี ทีใช้ PCA สู งกว่ากรณี ทีไม่ใช้ PCA ด้วยโดยกําลังการ
ทดสอบเชิงประจักษ์มากทีสุ ดมาจากตัวสถิติ Hosmer-Lemeshow รองลงมาเป็ นตัวสถิติดีเวียนส์
และตัวสถิติเพียร์สันไคสแควร์ ตามลําดับ
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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 goodnessof-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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