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บทคัดย่อ
ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป (GLMs) ขยายจากตัวแบบเชิงเส้นแบบธรรมดาที่มีอิทธิพลตรึง (fixed effects)
โดยใช้ฟังก์ชันของค่าเฉลี่ยเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยงตัวแปรตอบสนองกับผลรวมเชิงเส้นแทนฟังก์ชันเดิมที่เป็นฟังก์ชัน
เอกรูป (identity link function) และสามารถใช้กับการแจกแจงของตัวแปรตอบสนองในวงศ์เลขชี้กําลังด้วย
ส่วนตัวแบบผสมเชิงเส้นนัยทั่วไป (GLMMs) ขยายจากตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปเพื่อให้มีทั้งอิทธิพลตรึงและอิทธิพล
สุ่ม (random effects) ในตัวแบบ และใช้กับข้อมูลที่อาจมีความสัมพันธ์กันภายในกลุ่มอีกด้วย อย่างไรก็ตามการ
นําตัวแบบ GLMMs ไปใช้ยังมีปัญหาเรื่องความซับซ้อนและประสิทธิภาพของตัวแบบ งานวิจัยนี้จึงเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของตัวแบบผสมเชิงเส้นทั่วไปลอจิตสะสม (cumulative logit GLMMs) และตัวแบบผสมเชิงเส้น
ทั่วไปโพรบิตสะสม (cumulative probit GLMMs) ภายใต้พื้นที่ใต้โค้ง ROC และกําลังการทดสอบ ด้วยการจําลอง
แบบข้อมูลเชิงประจักษ์ 1,000 ชุดในแต่ละเงื่อนไขของพารามิเตอร์ ขนาดตัวอย่าง จํานวนกลุ่ม และค่าสหสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม โดยใช้โปรแกรมแมโครร่วมกับโปรแกม SAS version 9.1 ผลการวิจัยพบว่าทั้งสองตัวแบบให้พื้นที่ใต้
โค้ง ROC ค่อนข้างสูงใกล้เคียงกัน แต่ตัวแบบผสมเชิงเส้นทั่วไปลอจิตสะสม มีประสิทธิภาพดีกว่าตัวแบบผสมเชิง
เส้นทั่วไปโพรบิตสะสมเป็นส่วนใหญ่ โดยผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบให้พื้นที่ใต้โค้ง ROC มากกว่า ซึ่งมีค่าสูงสุด 0.8%
ส่วนกําลังการทดสอบมีผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบมีค่าสูงกว่ามาก ค่าสูงสุดประมาณ 10% เมื่อค่าสหสัมพันธ์ภายใน
กลุ่มมีค่าน้อยถึงปานกลางตัวแบบผสมเชิงเส้นทั่วไปลอจิตสะสมให้ผลลัพธ์ดีกว่าทุกกรณี นอกนั้นเป็นกรณีที่มีความ
ซับซ้อน ซึ่งตัวแบบทั้งสองแม้จะมีประสิทธิภาพน้อยลงบ้างแต่ยังคงภาวะสารูปดีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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และให้ผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบใกล้เคียงกัน จึงเป็นตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูงสองตัวแบบที่อาจนําไปประยุกต์กับข้อมูล
จริงต่อไปอย่างมีความน่าเชื่อถือในเชิงสถิติ

ABSTRACT
Generalized Linear Models (GLMs) extend ordinary general linear model with fixed
effects in the linear predictor by allowing non-normal responses and a link function of the
mean. The Generalized Linear Mixed Models (GLMMs) are further extensions of GLMs that
permits both the fixed effect and the random effect in models and account for the dependency
inherent in data. However, limitation of few applications was found due to the complexity of
the models and their efficiency. In this article, a further comparative gain in area under ROC
curves and power of tests between the cumulative logit GLMMs and the cumulative probit
GLMMs are investigated and discussed. The 1,000 empirical datasets for each condition of
parameters and the number of clusters and cluster sizes are simulated using SAS rewritten
macro program. The results reveal that the cumulative logit GLMM is superior (0.8%) to the
cumulative probit GLMM. As the number of clusters and the cluster sizes are increased, the
sensitivity and the precision through the AUC and power of the tests are better fitted. Overall,
the maximum absolute percentage gain power between the two models is approximately 10%
with satisfactorily high area under ROC curve values. It is clear that, for small and moderate
intra-cluster correlation, the cumulative logit GLMMs are also preferred; otherwise, for more
complicated cases; even if the two GLMMs are less efficiency than that before but still are
closely adequate of fits significantly at 0.05. Hence the two GLMMs probably are used for further
implementation in real data.
คําสําคัญ: การประเมินตัวแบบ ตัวแบบลอจิตสะสม GLMMS ตัวแบบโพรบิตสะสม GLMMS
ค่าตอบสนองอันดับที่สัมพันธ์กัน
Keywords: Assessing of model, Logit Generalized Linear Mixed Models,
Probit Generalized Linear Mixed Models, Correlated ordinal responses

บทนํา
การวิเคราะห์ข้อมูลจําแนกประเภท เช่น การวิเคราะห์ตารางการจร การพยากรณ์ค่าคาดหมาย การ
ประเมินผลจากตัวแบบเชิงสถิติเพื่อศึกษาขนาดของอิทธิพลที่ส่งผลกรทบต่อระดับหรือประเภทที่สนใจศึกษา และ
การพยากรณ์ความน่าจะเป็นของระดับต่าง ๆ ได้รับความสนใจและนิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ชุดข้อมูลอาจ
เป็นข้อมูลทางการแพทย์ การควบคุมคุณภาพ พันธุกรรม การตลาด สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ฯลฯ
ซึ่งสนใจค่าตอบสนองจําแนกประเภทที่อาจแบ่งเป็น 2 ประเภทหรือมากกว่า (dichotomous or polychromous)
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อาจเป็นข้อมูลนามบัญญัติ อันดับ หรือจํานวนนับไม่ต่อเนื่อง เช่น จํานวนคนจําแนกตามกลุ่มของระยะเวลาที่รอด
ชีพ (discrete counts or grouped survival times) นอกจากนี้โดยทั่วไปมีการรวบรวมข้อมูลสําหรับการอธิบาย
ตัวแปรตอบสนองด้วย ข้อมูลของตัวแปรอธิบายอาจเป็นข้อมูลจําแนกประเภท เชิงกลุ่ม หรือต่อเนื่อง ข้อมูลควรมา
จากตัวแทนของประชากร เช่น การสํารวจตัวอย่าง การทดลอง หรือทั้งสองแบบ หรือมาจากงานการจําลองแบบ
เชิ ง สุ่ ม ซึ่ ง นํ า มาสู่ ก ระบวนการวิ เ คราะห์ แ ละการสร้ า งตั ว แบบเชิ ง สถิ ติ ต่ อ ไป เช่ น ตั ว แบบเชิ ง เส้ น นั ย ทั่ ว ไป
(Generalized Linear Models or GLMs, Nelder and Wededderburn, 1972; McCullagh, 1983,
McCullagh and Nelder, 1989) ตัวแบบลอจิตสะสม (cumulative logiit model) ตัวแบบโพรบิตสะสม
(cumulative probit model) (Agresti, 2002; วีรานันท์ พงศาภักดี, 2555; Pongsapukdee and
Sukgumphaphan, 2008) และตัวแบบผสมเชิงเส้นนัยทั่วไป (Generalized Linear Mixed Models or
GLMMs, McCulloch and Searle, 2001)
โดยทั่ ว ไปเมื่ อ ตัว แปรตอบสนองเป็ น แบบอั น ดั บ ตั ว แบบลอจิ ต สะสมและตั ว แบบโพรบิ ต สะสมจะมี
ประสิทธิภาพหรือมีกําลังการทดสอบที่ดีกว่าตัวแบบลอจิตและตัวแบบโพรบิตแบบธรรมดา (Agresti, 2013) และ
เป็นตัวแบบที่มีใช้ในโปรแกรมสําเร็จรูปขั้นสูงเช่น SAS ได้โดยสะดวก ในหลายสถานการณ์ข้อมูลที่สนใจศึกษาอาจมี
การวัดซ้ําหลายครั้ง ข้อมูลไม่อิสระต่อกัน การใช้ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปจะไม่เพียงพอหรือไม่สอดคล้องกับสมบัติ
และข้อสมมติของตัวแบบ ทําให้มีงานวิจัยศึกษาที่เสนอ ตัวแบบผสมเชิงเส้นนัยทั่วไป (Generalized Linear
Mixed Models or GLMMs, Liang and Zeger, 1986; Goldstein, 1991 และ McCulloch and Searle,
2001) เพื่อใช้แทนตัวแบบ GLMs อย่างไรก็ตามตัวแบบ GLMMs ที่พัฒนาขึ้นมีรูปแบบที่ซับซ้อนและมีข้อจํากัด
เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพและวิ ธี ป ระมาณพารามิ เ ตอร์ จึ ง มี วิ ธี ก ารประมาณพารามิ เ ตอร์ ข องตั ว แบบวิ ธี ใ หม่ ๆ ที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นหลายวิธี เช่น วิธี Generalized Estimating Equation or GEE (Liang and Zeger, 1986;
Goldstein, 1991,1995); วิธี Marginal Quasi-Likelihood or MQL (Goldstein, 1991, 1995); วิธี Penalized
Quasi-Likelihood or PQL (Green, 1987) และวิธี Adaptive Gaussian Quadrature or AGQ (Liu and
Pierce, 1994) ซึ่งพบว่าวิธี AGQ ใช้สําหรับการประมาณพารามิเตอร์ของตัวแบบ GLMMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความเชื่อถือได้ โดยสรุปดังนี้
สําหรับตัวแปรตอบสนองแบบ 2 กลุ่มที่มีการวัดซ้ํานั้น Liang and Zeger (1986) เสนอระบบสมการ
สําหรับการประมาณพารามิเตอร์ของตัวแบบ GLMs และ GLMMs เรียกว่า Generalized Estimating Equations
(GEEs) พบว่าตัวประมาณพารามิเตอร์และความแปรปรวนจากวิธี GEE ให้ตัวประมาณที่คงเส้นคงวาและมีการแจก
แจงปกติเชิงเส้นกํากับ (asymptotic normal) ต่อมา Green (1987) เสนอทางเลือกใหม่เรียกว่าวิธี Penalized
Quasi-Likelihood (PQL) โดยใช้ Laplace approximation พบว่าวิธี PQL ให้ตัวประมาณพารามิเตอร์ที่เอน
เอียงเมื่อขนาดตัวอย่างมีขนาดเล็กและสหสัมพันธ์ของข้อมูลในกลุ่มมีค่าสูง Goldstein (1991) เสนออีกวิธีหนึ่งที่
เรียกว่า Marginal Quasi-Likelihood (MQL) และพบว่าวิธี MQL เป็นตัวประมาณพารามิเตอร์ที่เอนเอียงเมื่อ
ขนาดตัวอย่างมีขนาดเล็กเช่นกัน Breslow and Clayton (1993) ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบข้างต้น
ใหม่สําหรับตัวแปรตอบสนองแบบ 2 กลุ่ม เมื่อค่าตอบสนองมีความสัมพันธ์กันโดยใช้วิธีประมาณพารามิเตอร์ 2 วิธี
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คือ Penalized Quasi -Likelihood (PQL) และ Marginal Quasi-Likelihood (MQL) พบว่าวิธี PQL ให้
ค่าประมาณสัมประสิทธิ์ของตัวแบบและความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ต่ํากว่าค่าจริง และให้ค่าประมาณความ
แปรปรวนที่ต่ํากว่าค่าจริงมาก ส่วนวิธี MQL ให้ค่าประมาณความแปรปรวนที่สูงกว่าค่าจริง Liu and Pierce
(1994) เสนอวิธีใหม่เรียกว่า Gauss-Hermite quadrature (GH) หรือ Gaussian Quadrature (GQ) โดยการหา
ผลรวมแบบถ่วงน้ําหนัก และกําหนดจํานวน Quadrature point ในการหาผลรวมก่อนที่จะหาค่าประมาณ
พารามิเตอร์ที่ทําให้ฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็นมีค่าสูงสุด วิธีนี้พบว่าจะมีความถูกต้องยิ่งขึ้นถ้าจํานวน Quadrature
point มากขึ้น แต่ต้องใช้เวลาการคํานวณมากขึ้นด้วย ต่อมา Pinheiro and Bates (1995) ได้นําวิธี Gaussian
Quadrature มาปรับตรง Location และ Dispersion ของการแจกแจง เพื่อให้ใช้จํานวน Quadrature point ใน
แต่ละมิติของการอินทิเกรตน้อยลงแต่ยังคงความถูกต้องเรียกว่า “Adaptive Gaussian Quadrature ” หรือ AGQ
และพบว่าให้ผลลัพธ์ดีขึ้น
ดังกล่าวข้างต้นตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปหรือ GLMs และตัวแบบผสมเชิงเส้นนัยทั่วไปหรือ GLMMs เป็น
ตัวแบบหลักและตัวแบบสําคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลจําแนกประเภท จึงยังมีการศึกษาวิจัยด้านความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพของตัวแบบในกลุ่มของตัวแบบ GLMs และ GLMMs อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงวิธีประมาณพารามิเตอร์
ของตัวแบบด้วย
งานวิจัยนี้ได้เลือกวิธี AGQ (Liu and Pierce, 1994) สําหรับการประมาณพารามิเตอร์ของตัวแบบ
GLMMs และสนใจศึกษาผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบในเรื่องพื้นที่ใต้โค้ง ROC และกําลังการทดสอบระหว่างตัวแบบ
GLMMs แบบลอจิตสะสม (the cumulative logit GLMMs) กับตัวแบบ GLMMs แบบโพรบิตสะสม (the
cumulative probit GLMMs) ภายใต้เงื่อนไขของพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง โดยคํานวณผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบด้วย
ค่าเฉลี่ย ค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยใน 1,000 ชุด รวมทั้งร้อยละของผลต่างของพื้นที่ใต้โค้ง ROC และค่ากําลังการ
ทดสอบ จําแนกตามแต่ละเงื่อนไขของจํานวนกลุ่ม (number of clusters, N = 50, 100, 250), ขนาดของกลุ่ม
cluster sizes, ni = 5, 7, 10), และสหสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (intra-cluster correlation, ICC = 0.05, 0.20, 0.40)
ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ของการจําลองแบบภายใต้ตัวแบบ GLMMs ทั้งสองตัวแบบ

วิธีการดําเนินการวิจัย
ตัวแบบผสมเชิงเส้นนัยทั่วไปลอจิตสะสม โพรบิตสะสม และการประมาณพารามิเตอร์
ตัว แบบลอจิตสะสม เมื่อ เพิ่ ม เทอมของอิ ทธิพ ลสุ่ ม ui เข้า ไปในผลรวมเชิ ง เส้ น ( x β ) เรี ยกว่า ตั ว
แบบลอจิตสะสมแบบอิทธิพลสุ่ม หรือตัวแบบสะสม GLMMs หรือ ตัวแบบผสมเชิงเส้นนัยทั่วไปลอจิตสะสม ที่ตัว
แปรตอบสนองอันดับมีจํานวน J ระดับหรือกลุ่ม ดังต่อไปนี้
logit[P(Y  j | x, ui )]   j  x β  z ui ,

j  1, , J  1

(1)
(2)
probit[P(Y  j | x, ui )]   j  x β  z ui , j  1,., J  1.
เมื่อ ui แทนเวกเตอร์อิทธิพลสุ่มของกลุ่ม i ที่เป็นอิสระต่อกันและมีการแจกแจงแบบปกติด้วยค่าเฉลี่ย
0 และเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม Σ u และ  j แทน จุดตัด (intercept) ที่ j, x แทนเวกเตอร์ตัวแปรอธิบาย
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สํา หรั บ อิ ทธิ พ ลตรึ ง z แทนเวกเตอร์ตั ว แปรอธิบ ายสํา หรั บ อิ ท ธิพ ลสุ่ ม และตัว แบบอิ ทธิ พลสุ่ มพื้ น ฐาน (เมื่ อ
zij  1 ) ลดรูปแบบเป็น
logit[P(Y  j | x , ui )]   j  x  β  ui ,

j  1, , J  1

probit[P (Y  j | x , ui )]   j  x β  ui ,

j  1, , J  1

เมื่อ ui แทนอิทธิพลสุ่มของกลุ่ม i ที่เป็นอิสระต่อกันและมีการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ย 0 และ
ความแปรปรวน  u2
โดยที่ ความน่าจะเป็นสะสมแบบมีเงื่อนไข สามารถคํานวณจาก
P (Yij  j | xij , ui )  P(Yij*  c j | xij , ui )  P( xij β  ui   ij  c j )

สําหรับภาวะน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขของกลุ่ม i มีแนวคิดที่ว่าตัวแปรตอบสนองแบบอันดับมาจากการจัด
กลุ่มของตัวแปรแฝงแบบต่อเนื่อง Y * ซึ่งเป็นตัวแปรที่ไม่ได้สังเกตค่า ซึ่งในกรณีนี้ Y * มีความสัมพันธ์กับตัวแปร
อธิบายในรูปแบบของ Yij*   x β  ui   ij เมื่อ  ij คือความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแฝง และ Yij  j
เมื่อ c j 1  Yij*  c j
การประมาณพารามิเตอร์ของตัวแบบ GLMMs อาจใช้วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุดสําหรับตัวแปรตอบสนอง
แบบอันดับภายใต้ฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขของกลุ่ม i โดยมีข้อสมมติที่ว่าค่าตอบสนองของหน่วยที่ i
เป็นอิสระต่อกันเมื่อกําหนดอิทธิพลสุ่ม เรียกข้อสมมตินี้ว่า ความเป็นอิสระกันแบบมีเงื่อนไข และภาวะน่าจะเป็น
แบบไม่มีเงื่อนไขหรือภาวะน่าจะเป็นแบบมาร์จินัลของ Yi แสดงในรูปแบบของอินทิกรัลของภาวะน่าจะเป็นแบบมี
เงื่อนไข f (Yi | ui ; β ) คือ
Li ( β , Σ u )   f (Yi | ui ; β )  g (ui ; Σ u )dui

เมื่ อ g (ui ; Σ u ) แทนฟั ง ก์ ชั น ความหนาแน่ น ของอิ ท ธิ พ ลสุ่ ม ซึ่ ง มั ก จะสมมติ ว่ า เป็ น ฟั ง ก์ ชั น ความ
หนาแน่นแบบปกติหลายตัวแปร ในขณะที่ f (Yi | ui ; β ) แทนภาวะน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขของกลุ่ม i และ
Li ( β , Σ u ) แทนภาวะน่าจะเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขหรือแบบมาร์จินัล สําหรับเวกเตอร์ค่าตอบสนองของกลุ่ม i แล้ว
The log-likelihood function ของตัวอย่าง N กลุ่มแสดงไว้ใน (3) คือ
N

l ( β , Σ u )  log L( β , Σ u )  log  Li ( β , Σ u )   i 1 log Li ( β , Σ u )
i 1

N

(3)

เนื่องจากฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็นมีเทอมของอินทิกรัลของฟังก์ชันข้างต้นมีความซับซ้อน จึงประมาณ
ฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็นขึ้นมาก่อนที่จะใช้วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุดในการประมาณพารามิเตอร์ (Agresti, 2002;
Pongsapukdee and Phonork, 2011) และใช้วิธีที่ได้รับความนิยมสําหรับตัวแบบ GLMMs คือ Adaptive
Gaussian Quadrature Approach (AGQ) ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของการจําลองแบบต่อไป
วิธี AGQ ซึ่งปรับปรุงจากวิธี GQ (Gauss quadrature) หรือวิธี Gauss-Hermite quadrature (GH)
เสนอโดย Liu and Pierce (1994) เป็นวิธีประมาณอินทิกรัล โดยการหาผลรวมแบบถ่วงน้ําหนัก เมื่อกําหนด
จํานวน Quadrature point ในแต่ละมิติของการอินทิเกรต แต่มีจุดอ่อนคือผลรวมตลอดจํานวน Quadrature
point มี ค่ า มาก โดยเฉพาะเมื่ อ อิ ท ธิ พ ลสุ่ ม มี จํ า นวนมากขึ้ น ในการแก้ ปั ญ หานี้ จึ ง มี ก ารพั ฒ นาเป็ น วิ ธี AGQ
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(Adaptive Gaussian Quadrature โดย Pinhero & Bate (1995) ซึ่งใช้จํานวน Quadrature point ในแต่ละมิติ
น้อยลงด้วยการปรับ Location และ Dispersion ของการแจกแจงที่จะอินทิเกรต ในการประมาณพารามิเตอร์ที่
ทําให้ภาวะน่าจะเป็นมีค่าสูงสุดอาศัยวิธีนิวตัน-รัฟสัน (Newton-Raphson) หาค่าประมาณ β̂ และ Σˆ u (Agresti,
2007) ในการประมาณความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน อาจใช้จํานวน Quadrature points มากกว่าการประมาณค่า
β̂ โดยเพิ่มจํานวน Quadrature points ขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งค่าเปลี่ยนแปลงลดน้อยลงมากทั้งตัวประมาณ
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรและความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน จะได้ค่าประมาณพารามิเตอร์ของตัวแบบ GLMMs ที่
สนใจ
การจําลองแบบ
ในการสร้างตัวแบบ (1) และ (2) ประกอบด้วย ตัวแปรตอบสนองอันดับ (Y) มี 3 อันดับหรือ J=3,
ภายใต้อิทธิพลสุ่มของ (Y, U) เมื่อ Y จําลองจากตัวแบบจริง และ U จําลองจาก U ~ N (0, u2 ) ตัวแปรอธิบาย 2
ตัวภายใต้อิทธิพลตรึงประกอบด้วย X1Bernoulli (0.5) and X2 Bernoulli (0.5) โดยที่ตัวแบบ (1) - (2) สร้าง
จากการจําลองแบบของข้อมูลเชตเดียวกัน ตัวแบบละ 1,000 ชุดในแต่ละเงื่อนไขของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้แก่
จํานวนกลุ่ม (number of clusters, N = 50, 100, 250), ขนาดของกลุ่ม cluster sizes, ni = 5, 7, 10), และ
สหสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (intra-cluster correlation, ICC   /      ) ซึ่งในงานวิจัยนี้คํานวณค่า ICC =
0.05, 0.20, 0.40 ที่สอดคล้องกับ  u2 = 0.17, 0.82, 2.19 และ     / 3 ตามลําดับ ภายใต้ค่าพารามิเตอร์ของ
ตัวแบบคือ 1 = -1,  2 =1, 1 = 0.5 และ  2 = 0.5 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกันกับของ Spiess and Hamerle (2000)
การจําลองแบบทั้งหมดทําพร้อมกันภายใต้โปรแกรมแมโครที่เขียนให้สอดคล้องและประมวลผลร่วมกับโปรแกรม
SAS version 9.1.
การประเมินผลและการวิเคราะห์ตัวแบบ พิจารณาจากผลต่างของค่าเฉลี่ยความไวของตัวแบบที่วัดด้วย
พื้นที่ใต้โค้ง ROC (  1 ) และกําลังการทดสอบ (  1 ) ทีละอย่าง โดยค่าบวกหมายถึงตัวแบบผสมเชิงเส้นนัยทั่วไป
ลอจิตสะสมดีกว่าตัวแบบผสมเชิงเส้นนัยทั่วไปโพรบิตสะสม และค่าสูงหมายความว่าตัวแบบแรกมีประสิทธิภาพสูง
กว่าและให้ค่าพยากรณ์แม่นกว่าด้วย (Agresti, 2013) ส่วนการทดสอบภาวะสารูปดีของตัวแบบที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 อาศัยตัวสถิติทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น (likelihood ratio statistic) ของฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็น (3)
ภายใต้ตัวแบบที่สนใจศึกษา ดังนั้นผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบระหว่างตัวแบบผสมเชิงเส้นนัยทั่วไปแบบลอจิตสะสมกับ
ตัวแบบผสมเชิงเส้นนัยทั่วไปแบบโพรบิตสะสมจึงสรุปจาก 3 ประเด็นได้แก่ พื้นที่ใต้โค้ง ROC กําลังการทดสอบ
และภาวะสารูปดีเชิงสถิติด้วย
2
u

2
u

2

2

2

ผลการวิจัย
ผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบด้วยพื้นที่ใต้โค้ง ROC ระหว่างตัวแบบผสมเชิงเส้นนัยทั่วไปลอจิตสะสมและตัว
แบบผสมเชิงเส้นนัยทั่วไปโพรบิตสะสม อาศัยผลต่างค่าเฉลี่ยพื้นที่ใต้โค้ง และผลต่างค่าเฉลี่ยกําลังการทดสอบ
ระหว่างทั้งสองตัวแบบที่ละอย่าง โดยจําแนกตามพารามิเตอร์สหสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (ICC = 0.05, 0.20, 0.40);
จํานวนกลุ่ม (N = 50, 100, 250) และขนาดของกลุ่ม (ni = 5, 7, 10), ตามลําดับ พบว่ามีค่าเป็นบวกเกือบทุกค่า
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โดยค่าสูงมาจากตัวแบบผสมเชิงเส้นนัยทั่วไปลอจิตสะสมเกือบทั้งหมด โดยผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบพื้นที่ใต้โค้ง ROC
ที่มากว่านั้นมีมากกว่า 1% อย่างมีเหตุและผลและสอดคล้องกัน (max 0.8%, min 0.1% ตารางที่ 1) ค่าเฉลี่ย
พื้นที่ใต้โค้ง ROC เพิ่มขึ้นจากน้อยไปมากและเข้าใกล้ 1 เมื่อจํานวนกลุ่ม (N) และสหสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (ICC) มีค่า
มากขึ้น และมีค่าลดลงเมื่อขนาดของกลุ่ม(n) มากขึ้น โดยค่าเฉลี่ยพื้นที่ใต้โค้ง ROC อยู่ในช่วง (0.6830, 0.898)
รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงไว้ในตารางที่ 1
ผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบด้วยผลต่างค่าเฉลี่ยกําลังการทดสอบ ให้ผลสอดคล้องกับผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบ
ด้วยผลต่างค่าเฉลี่ยพื้นที่ใต้โค้ง และสามารถให้ความชัดเจนมากขึ้นได้โดยพบว่าค่าเฉลี่ยกําลังการทดสอบส่วนใหญ่
เข้าใกล้ 1 ได้มากกว่า เมื่อจําแนกตามค่าของ ICC, N และ n ยกเว้นเฉพาะกรณีเมื่อค่า N และ n มีค่าเล็ก ๆ
ผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบค่ากําลังการทดสอบที่มากว่านั้นมีช่วงระหว่าง 9.7% ถึง 0.0% อย่างมีเหตุและผลและ
สอดคล้องกัน (max (9.7%), min (0.0%) ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบด้วยพื้นที่ใต้โค้ง ROC (AUC) และกําลังการทดสอบ (Power) จําแนกตาม
สหสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (ICC), จํานวนกลุ่ม (N), และขนาดของกลุ่ม (n)
Intra-cluster
correlation
(ICC)

Number
of
Clusters
(N)
50

0.05

100

250

50

0.2

100

250

Cluster
size (n)
3
5
7
3
5
7
3
5
7
3
5
7
3
5
7
3
5
7

Gain in Area under ROC Curve
Average AUC
Effective Gain
Logit&Probit
in AUC (%)
GLMMs
0.706
0.007(0.7)
0.686
0.007(0.7)
0.683
0.005(0.5)
0.706
0.008(0.8)
0.684
0.007(0.7)
0.685
0.006(0.6)
0.707
0.010(1.0)
0.695
0.008(0.8)
0.690
0.003(0.3)
0.821
0.004(0.4)
0.803
0.003(0.3)
0.788
0.002(0.2)
0.832
0.004(0.4)
0.805
0.003(0.3)
0.789
0.002(0.2)
0.840
0.003(0.3)
0.808
0.003(0.3)
0.791
0.002 (0.2)

Gain in Power of the tests
Average power
Effective Gain
Logit&Probit
in Power (%)
GLMMs
0.452
0.047(4.7%)
0.700
0.057(5.7%)
0.850
0.045(4.5%)
0.757
0.097(9.7%)
0.941
0.046(4.6%)
0.989
0.017(1.7%)
0.963
0.071(7.1%)
0.990
0.020(2.0%)
1.00
0.000(0.0%)
0.427
0.002(0.2%)
0.680
0.007(0.7%)
0.839
0.001(0.1%)
0.736
0.009(0.9%)
0.951
0.003(0.3%)
0.987
0.001(0.1%)
0.990
0.002(0.2%)
1.000
0.000(0.0%)
1.000
0.000(0.0%)
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ตารางที่ 1 ผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบด้วยพื้นที่ใต้โค้ง ROC (AUC) และกําลังการทดสอบ (Power) จําแนกตาม
สหสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (ICC), จํานวนกลุ่ม (N), และขนาดของกลุ่ม (n) (ต่อ)
Intra-cluster
correlation
(ICC)

Number
of
Clusters
(N)
50

0.4

100

250

Cluster
size (n)

Gain in Area under ROC Curve
Average AUC
Effective Gain
Logit&Probit
in AUC (%)
GLMMs

3

0.896

0.002(0.2)

5
7

0.868
0.851

0.001(0.1)
0.001(0.1)

3

0.898

0.002(0.2)

5
7
3
5
7

0.868
0.852
0.898
0.868
0.854
max(0.898)
min(0.683)

0.001(0.1)
0.001(0.1)
0.002(0.2)
0.001(0.1)
0.001(0.1)
max(0.8%)
min (0.1%)

Gain in Power of the tests
Average power
Effective Gain
Logit&Probit
in Power (%)
GLMMs
-0.001
0.355
(-0.1%)
0.594
0.001(0.1%)
0.762
0.001(0.1%)
-0.006
0.645
(-0.6%)
0.903
0.00 (0.0%)
0.975
0.00 (0.0%)
0.970
0.003(0.3%)
1.000
0.00(0.0%)
1.000
0.00 (0.0%)
max (1.00)
max(9.7%)
min(0.355)
min(0.0%)

วิจารณ์ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า ภายใต้ตัวแบบ GLMMs เมื่อตัวแปรตอบสนองเป็นแบบอันดับมากกว่าสองกลุ่ม
และเมื่อใช้ตัวแปรอธิบายแบบจําแนกประเภทและเชิงกลุ่มทั้งหมด พบว่าตัวแบบลอจิตสะสม GLMMs และตัวแบบ
โพรบิตสะสม GLMMs ต่างมีความไวหรือพื้นที่ใต้โค้ง ROC สูง และตัวแบบลอจิตสะสม GLMMs มีประสิทธิภาพ
หรือมีกําลังการทดสอบที่ดีกว่าตัวแบบโพรบิตแบบ GLMMs อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับกรณีของตัวแบบ GLMs
เมื่อใช้ตัวแปรอธิบายแบบจําแนกประเภทและเชิงกลุ่มทั้งหมด ตัวแบบลอจิตสะสม GLMs มีประสิทธิภาพสูงกว่าตัว
แบบโพรบิตสะสม GLMs (Lipsitz, KIM, and Zhao, 1994; Agresti, 2007) รวมถึงเมื่อใช้ตัวแปรอธิบายแบบผสม
ที่มีทั้งแบบจําแนกประเภท เชิงกลุ่ม และแบบต่อเนื่อง ก็พบว่า ตัวแบบลอจิต GLMs มีประสิทธิภาพมากกว่าตัว
แบบฟัสสิ (fuzzy logic models, Tang and Chi, 2005). อย่างไรก็ตาม ในกรณีถ้าใช้ตัวแปรอธิบายแบบต่อเนื่อง
ทั้งหมด หรือเป็นแบบผสมที่มีแบบจําแนกประเภทบ้าง พบว่าส่วนใหญ่ตัวแบบโพรบิต GLMs มีประสิทธิภาพ
มากกว่าตัวแบบลอจิต GLMs (Hosmer and Lemeshow, 1989; Pongsapukdee and Sukgumphaphan,
2008, Agresti, 2013) ดังนั้นการนําตัวแบบ GLMs และ GLMMs ไปใช้ จึงควรเลือกตัวแบบตามความเหมาะสมใน
แต่ละกรณีต่อไปด้วย
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ผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบด้วยพื้นที่ใต้โค้ง ROC และกําลังการทดสอบระหว่างตัวแบบผสมเชิงเส้นนัยทั่วไป
แบบลอจิตสะสมและตัวแบบผสมเชิงเส้นนัยทั่วไปแบบโพรบิตสะสม พบว่าเมื่อจํานวนกลุ่ม (N) และสหสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม (ICC) มีค่ามากขึ้น ตัวแบบทั้งสองมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะตัวแบบผสมเชิงเส้นนัยทั่วไป
แบบลอจิตสะสมมีกําลังการทดสอบดีกว่าของตัวแบบผสมเชิงเส้นนัยทั่วไปแบบโพรบิตสะสมอย่างชัดเจน แต่เมื่อ
ขนาดของกลุ่ม (n) เพิ่มมากขึ้น ประสิทธิภาพมีค่าลดลงบ้าง แต่ทั้งสองตัวแบบยังมีภาวะสารูปดีอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 และมีค วามไวและประสิทธิภ าพค่อนข้า งสู ง และใกล้เคีย งกัน จึง อาจนํา ไปประยุก ต์เพื่อ การ
วิเคราะห์ข้อมูลจริงต่อไป โดยสามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติช่วยในการประมวลผลโดยตรง
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