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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั เทคโนโลยีได้รบั การพัฒนาเป็ นอย่างมาก ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อ
กระบวนการทางข้อมูล ทาให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนัน้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
นักวิเคราะห์ข้อมูลจึงได้มีการค้นหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ นักวิเคราะห์นิยมใช้
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพีนอลไลซ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีจานวนตัวแปรเป็ น
จ านวนมาก ซึ่ง วิธีก ารวิเ คราะห์ก ารถดถอยแบบพีน อลไลซ์เ ป็ นวิธีการหนึ่ งที่ใช้ป ระมาณค่า พารามิเตอร์
สัมประสิทธิการถดถอย
์
การคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่ตวั แบบ และการแก้ไขปั ญหาตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงเส้น
กัน ในการศึกษาครัง้ นี้ได้พจิ ารณาการประมาณค่าสาหรับตัวแบบการถดถอยลอจิสติกทีข่ อ้ มูลมีมติ สิ ูง (n < p)
แบบบางเบาและตัวแปรทานายมีความสัมพันธ์กนั สูง โดยพิจารณาตัวประมาณจากวิธกี ารถดถอยแบบพีนอล
ไลซ์ ได้แก่ วิธกี ารวิเคราะห์การถดถอยแบบริดจ์ วิธกี ารวิเคราะห์การถดถอยแบบแลซโซ และวิธกี ารวิเคราะห์
การถดถอยแบบแลซโซแบบปรับปรุ ง ซึ่ง ตัว ประมาณทัง้ สามสามารถใช้ในการประมาณค่ า พารามิเตอร์
สัมประสิทธิก์ ารถดถอยในข้อมูลที่มมี ติ ิสูงและสามารถแก้ปัญหาตัวแปรทานายมีความสัมพันธ์กันสูง โดย
พิจารณาเปรียบเทียบด้วยค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของการพยากรณ์ (mPMSE) จากการ
จาลองข้อมูลด้วยวิธมี อนติคาร์โล ซึ่งการศึกษาข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปว่าตัวประมาณแลซโซแบบปรับปรุง
มีประสิทธิภาพทีด่ ที ส่ี ุดเมื่อเปรียบเทียบจากทัง้ สามตัวประมาณ
ค าส าคัญ : วิธีก ารวิเ คราะห์ ก ารถดถอยแบบพีน อลไลซ์ ; ข้อ มู ล มิติ สู ง แบบบางเบา; ตัว แปรท านายมี
ความสัมพันธ์กนั สูง; ตัวประมาณแบบริดจ์; ตัวประมาณแลซโซ; ตัวประมาณแลซโซแบบปรับปรุง
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Abstract
Nowadays, technology is widely developed. The growth in high technology affects data science
processes. One effect is that more data can be collected in a shorter time than before. This can be
used in analyses. Analysts need to find an appropriate method to analyze the extensive data. The
analyst should use the proper methodology for data of considerable size and high dimensions. One
approach is penalized regression. That is a method for estimated coefficient parameters, variable
selection, and the multicollinearity problem when the predictor variables are correlated. This study
considers estimations for a logistic regression model with high- dimensional sparse data ( n < p) and
high correlation. We apply estimators from the penalized regression method: ridge regression, LASSO,
and adaptive LASSO. These can be used to estimate coefficient parameters in high-dimensional data
and could solve the multicollinearity problem. We compared the performance of these estimators. The
performance in terms of the mean of prediction mean square error ( mPMSE) using Monte Carlo
simulation. The result showed that the adaptive LASSO estimator has the lowest mPMSE. Overall,
adaptive LASSO performed better than ridge regression or LASSO.
Keywords: penalized regression; high-dimensional data; high-correlation; ridge regression; LASSO;
adaptive LASSO

1. คานา

นาไปใช้ในการจาแนกประเภทของวัตถุ หรือข้อมูล
สาหรับ การจ าแนกประเภทเอกสารเป็ น ข้อมูลที่มี
จ านวนมิติม ากโดยตั ว แปรที่เ ป็ น ไปได้ใ นการใช้
จาแนกเอกสาร คือ คา หรือวลี ซึ่งมีจานวนมากใน
แต่ละเอกสาร นอกจากนี้ขอ้ มูลปั จจุบนั จานวนมากมี
รูป แบบของข้อ มูลเป็ น แบบทวิภ าค (binary data)
จึงจาเป็ นต้องใช้ตวั แบบการถดถอยลอจิสติกในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และกรณีทเ่ี ป็ นข้อมูลแบบทวิภาคที่
มีขนาดใหญ่ จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องใช้วธิ กี ารทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวนี้ได้ งานวิจยั นี้จงึ
สนใจศึกษาเพื่อเปรียบเทียบวิธกี ารทีเ่ หมาะสมที่ใช้
สาหรับ วิเ คราะห์ข้อ มูลที่มีข นาดใหญ่ห รือ มีมิติสูง
โดยใช้ตวั แบบการถดถอยลอจิสติก ตัวอย่างข้อมูล
ขนาดใหญ่ ท่ีใ ช้ตัว แบบการถดถอยลอจิสติก เช่น
ข้ อ มู ล ไมโครอาร์ เ รย์ ซึ่ ง เป็ นข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
การศึ ก ษารู ป แบบการแสดงออกของยี น ของ
สิ่ง มีชีวิต หลายยีน พร้อ ม ๆ กัน โดยยีน ที่ศึก ษามี
จานวนเป็ นหลักพันหรือหลักหมื่น สามารถนามาใช้

การวิ เ คราะห์ ก ารถ ดถ อย (regression
analysis) เป็ นวิ ธี ก ารทางสถิ ติ ท่ี ใ ช้ ศึ ก ษาความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตอบสนองกับตัวแปรอิสระ
หรือตัวแปรทานาย ในอดีตการวิเคราะห์การถดถอย
มีเงือ่ นไขว่าขนาดตัวอย่างจะต้องมากกว่าจานวนตัว
แปรอิสระ แต่เนื่องด้วยปั จจุบนั มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี มีเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยทาให้การจัดเก็บ
ข้อมูลมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีประสิท ธิ
ภาพมากขึ้น ในการวิเ คราะห์ข้อ มูลผู้วิเ คราะห์จึง
อาจต้องเผชิญกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น บ่อยครัง้ ที่ขอ้ มูลเหล่านัน้ มีจานวน
ตัวแปรมากกว่าขนาดตัวอย่าง หรือเรียกว่าข้อมูลมี
มิ ติ สู ง (high-dimensional data) ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น
ข้อมูลทางดาราศาสตร์ท่ไี ด้จ ากกล้องโทรทรรศน์ ท่ี
ใช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง ทาให้ได้ขอ้ มูลจากภาพของวัตถุ
ทีไ่ ด้รบั การวัดค่าตัวแปรในจานวนหลักสิบหรือหลัก
ร้อยตัวแปร ซึ่งถือเป็ นตัวแปรที่มจี านวนมากหาก
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ในการจาแนกเนื้อเยื่อมะเร็งและเนื้อเยื่อปกติ หรือ
ข้อมูลทางวิศวกรรมศาสตร์ เช่ น การเก็บตัวอย่าง
ดิน เป็ นการศึก ษาคุ ณ ภาพของดิน เพื่อ น าไปใช้
ประโยชน์ ใ นการก่ อ สร้า ง ท าถนน หรือ การสร้า ง
เขื่อน ข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างดิน ได้แก่ ค่าแร่ธาตุ
ในดิน ค่าความชื้นในมวลดิน ค่าการรับน้ าหนักของ
ดิน ค่าการไหลซึมน้าผ่านมวลดิน ค่าความหนาแน่น
ของดิน ค่าการบดอัด และค่าอื่น ๆ ซึ่งนาไปใช้ใน
การพิจ ารณาการน าไปใช้ ไ ด้ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง วิธีก าร
วิเคราะห์การถดถอยแบบพีนอลไลซ์สามารถใช้ใน
การวิเคราะห์กับข้อมูลที่มขี นาดใหญ่และตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันสูง งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาและ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธกี ารวิเคราะห์การ
ถดถอย สาหรับกรณีทข่ี อ้ มูลมีมติ สิ งู แบบบางเบา ใน
ตัวแบบการถดถอยลอจิสติก

ตัวอย่างน้อยกว่าจานวนตัวแปร โดยกาหนดขนาด
ตัวอย่าง 50 และ 100 ทีม่ จี านวนตัวแปร 100, 200,
500 และตัวแปรทานายมีความสัมพันธ์กันที่ระดับ
0.5, 0.6 ,0.7, 0.8, 0.9 ด้วยความสัมพันธ์ 3 รูปแบบ
ได้แก่ ความสัมพันธ์แบบคงที่ ความสัมพันธ์แบบ
โทพลิท และความสัมพัน ธ์แ บบฮับโทพลิท ในตัว
แปรทานาย 1 กลุ่ม และ 2 กลุ่ม และศึกษากรณีท่ี
เป็ นแบบบางเบา จึงกาหนดให้ค่าสัมประสิทธิการ
์
ถดถอย q ตัวแรกมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ และ p-q ตัวมี
ค่าเท่ากับศูนย์

4. เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา
พิจ ารณาประสิท ธิภ าพของการพยากรณ์
ด้วยค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลีย่ ของ
ค่ า พยากรณ์ (mean of prediction mean square
error, mPMSE)

2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ก าร
ถดถอยแบบพีน อลไลซ์ ในตัว แบบการถดถอย
ลอจิส ติ ก กรณี ท่ีข้อ มู ล มีมิติ สู ง แบบบางเบา ซึ่ ง
วิธีก ารวิเ คราะห์ก ารถดถอยแบบพีน อลไลซ์ ท่ีจ ะ
เปรียบเทียบมีดว้ ยกัน 3 วิธี ได้แก่ วิธกี ารวิเคราะห์
การถดถอยแบบริ ด จ์ (ridge regression) วิ ธี ก าร
วิเ คราะห์ ก ารถดถอยแบบแลซโซ (LASSO) และ
วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยแบบแลซโซแบบ
ปรับปรุง (adaptive LASSO) และพิจารณาร่วมกับ
กรณีท่ตี วั แปรทานายมีความสัมพันธ์กนั สูง ซึ่งมี 3
รูป แบบ ได้แ ก่ ความสัม พัน ธ์แ บบคงที่ (constant
correlation) ความสัม พัน ธ์ แ บบโทพลิท (Toeplitz
correlation) และความสั ม พั น ธ์ แ บบฮั บ โทพลิ ท
(Hub Toeplitz correlation)

mPMSE =

1000 n

1

1,000 i =1 j =1

(

)

(i ) 2

y (j i ) − y j
n

และพิจารณาประสิทธิภาพในการคัดเลือกตัวแปร
เข้าสู่ตวั แบบ จะพิจารณาที่อตั ราความผิดพลาดใน
การตรวจจับ เชิง บวก (false positive rate, FPR)
และอัต ราความผิด พลาดในการตรวจจับ เชิง ลบ
(false negative rate, FNR) ซึ่ ง FPR คื อ ค ว า ม
ผิดพลาดกรณีทค่ี ่าพารามิเตอร์ไม่เท่ากับศูนย์ แต่ตวั
ประมาณพารามิเ ตอร์ มีค่ า เท่ า กับ ศู น ย์ (ตัว แปร
ทานายไม่ถูกคัดเลือกเข้าในตัวแบบ) และ FNR คือ
ความผิดพลาดกรณีทค่ี ่าพารามิเตอร์เท่ากับศูนย์ แต่
ตัวประมาณพารามิเตอร์มคี ่าไม่เท่ากับศูนย์
ความน่ าจะเป็ นที่เกิดความผิดพลาดในการ
คัดเลือกตัวแปร เป็ นดังนี้
FNR =

IC1
qm

และ

FPR =

IC2

(p − q)  m
เมื่อ q คือ จานวนพารามิเตอร์สมั ประสิทธิการ
์
m
ถดถอย ทีม่ คี ่าไม่เท่ากับศูนย์; คือ จานวนครัง้
ของการจาลองข้อมูล

3. ขอบเขตของการศึกษา
งานวิจยั ครัง้ นี้ศึกษาในตัวแบบการถดถอย
ลอจิสติก กรณีท่ขี ้อมูลมีมิติสูง และตัวแปรมีขนาด
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5. การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยแบบพี น อล
ไลซ์

ความสัมพันธ์กันสูง หรือเกิดปั ญหาภาวะร่วมเชิง
เส้น แต่วิธีน้ีอาจขาดสมบัติในการคัดเลือกตัวแปร
ทาให้การแปลผลในตัวแบบทาได้ยาก
วิธกี ารถดถอยแบบแลซโซ (least absolute
shrinkage and selection operator, LASSO)
(Tibshirani, 1996) คิ ด ค้ น โดย Robert Tibshirani
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้คดั เลือกตัวแปรเข้าสู่ตวั
แบบได้ รวมถึงสามารถประมาณค่าในการวิเคราะห์
การถดถอยสาหรับข้อมูลทีม่ มี ติ ิสูงในคราวเดียวกัน
โดยวิธีก ารถดถอยแบบแลซโซมีฟั ง ก์ชนั พีนอลที
ดังนี้

วิธกี ารวิเคราะห์การถดถอยแบบพีนอลไลซ์
เป็ นวิธกี ารทางสถิตทิ ใ่ี ช้หาค่าประมาณพารามิเตอร์
สัมประสิทธิการถดถอยอี
์
กวิธหี นึ่ง โดยมีจุดมุ่งหมาย
หลัก คือ เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยที
์
่
ใช้ได้กบั ข้อมูลทีม่ มี ติ สิ งู และลดปั ญหาการเกิดภาวะ
ร่วมเชิงเส้น (multicollinearity) ได้ โดยค่าประมาณ
พารามิเตอร์สมั ประสิทธิก์ ารถดถอย จะหาได้จาก
การหาค่ า ประมาณ  ที่ท าให้ฟั ง ก์ช ัน เป้ า หมาย
(objective function) βˆ = arg min ( −l ( β )) + P ( β )

p



P ( β ) =   i

มีค่าต่าทีส่ ุด จากฟั งก์ชนั เป้ าหมายจะเห็นว่าสมการ
มีความคล้ายคลึงกับฟั งก์ชนั ภาวะน่ าจะเป็ นสูงสุดที่
ใช้กันโดยทัวไปในการหาค่
่
าประมาณพารามิเตอร์
 แต่จะมีส่วนที่แตกต่า ง
สัมประสิทธิการถดถอย
์
กันคือมี P ( β ) เพิม่ ขึ้นมา ซึ่งเรียกว่าฟั งก์ชนั พีนอล
ที (penalty function) โดยมีพารามิเตอร์  ซึ่งมีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ โดยทัวไปจะใช้
่
วธิ ี crossvalidation ในการหาค่า  ทีเ่ หมาะสมสาหรับข้อมูล
ทีต่ อ้ งการวิเคราะห์ ซึง่ ฟั งก์ชนั พีนอลทีนนั ้ จะมีหลาย
รูปแบบทีต่ ่างกันไป ดังนี้
วิธกี ารถดถอยแบบริดจ์ (Hoerl and Kennard,
1970) เป็ นวิธกี ารหนึ่งของการวิเคราะห์การถดถอย
แบบพีนอลไลซ์ โดยมีฟังก์ชนั พีนอลที ดังนี้

i =1

การประมาณค่าพารามิเตอร์สมั ประสิทธิการถดถอย
์
ตัวประมาณทีไ่ ด้จากวิธแี ลซโซจะมีค่า β̂ ส่วนใหญ่
เป็ นศูนย์และค่า β̂ บางส่วนไม่เท่ากับศูนย์ (sparse
estimator) ดั ง นั ้ น วิ ธี แ ลซโซนี้ จึ ง เป็ นวิ ธี ก ารที่
สามารถคัด เลือ กตัว แปรได้ โ ดยอัต โนมัติ และมี
วิธีการคานวณที่ไม่ยุ่งยาก จึงทาให้วธิ กี ารนี้ได้รบั
ความนิ ย ม และปั จ จุ บ ัน มี โ ปรแกรมสถิ ติ ห ลาย
โปรแกรมที่มีฟั ง ก์ช ัน ในการค านวณตัว ประมาณ
LASSO อย่างไรก็ตาม วิธีการถดถอยแบบแลซโซ
ยั ง มี ข้ อ จ ากั ด ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ มี มิ ติ สู ง
เนื่องจากเลือกตัวแปรเข้าได้มากสุดจานวน n ตัว
ดังนัน้ หากข้อมูลมีจานวนตัวแปรท านายมากกว่ า
ขนาดตัวอย่างเป็ นจานวนมาก หรือตัวแปรทานายมี
ความสัมพันธ์กัน สูง วิธีก ารถดถอยแบบแลซโซมี
แนวโน้มทีจ่ ะเลือกตัวแปรทานายเข้าสู่ตวั แบบเพียง
ตัวเดียวจากกลุ่มตัวแปรทานายทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั
สูง โดยไม่สนว่าจะเป็ นตัวแปรใดในกลุ่ม
วิ ธี ก า ร ถ ด ถ อ ย แ ล ซ โ ซ แ บ บ ป รั บ ป รุ ง
(adaptive LASSO) (Zou, 2006) พัฒนามาจากการ
ถดถอยแบบแลซโซ โดย Hui Zou นาเสนอวิธีน้ีใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์สมั ประสิทธิการถดถอย
์
เพื่อแก้ไขข้อจากัดของวิธกี ารถดถอยแบบแลซโซ ให้

p

P ( β ) =   i 2
i =1

ซึ่ ง ฟั ง ก์ ช ั น พี น อลที ด ั ง กล่ า วจะ ใช้ วิ ธี ก ารดึ ง
ค่าประมาณเข้าสู่ศูนย์กลาง ทาให้ได้ค่า β̂ ทุกตัวมี
ขนาดเล็ก ดังนัน้ วิธกี ารถดถอยแบบริดจ์จะเป็ นวิธที ่ี
เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลในลักษณะทีต่ วั
แปรท านายทุ ก ตั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว แปร
ตอบสนอง ซึ่งตัวประมาณพารามิเตอร์สมั ประสิทธิ ์
การถดถอยทีไ่ ด้จะมีความเสถียร จึงเป็ นอีกวิธหี นึ่ง
ที่ นิ ย ม ใ ช้ เ พื่ อแ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ตั ว แ ป รท า นา ยมี
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มี ส มบั ติ ใ นการคั ด เลื อ กตั ว แปรที่ แ ม่ น ย าและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีการถ่วงน้าหนักให้กบั ตัว
แปรท านายที่ค ัด เลือ กเข้า สู่ ตัว แบบ ซึ่ ง ท าให้เกิด
ความคงเส้นคงวา อีกทัง้ วิธกี ารถดถอยแบบแลซโซ
แบบปรับปรุงยังมีสมบัติเช่นเดียวกับวิธกี ารถดถอย
แบบริ ด จ์ ซึ่ ง ท าให้ ตั ว ประมาณที่ ไ ด้ จ ากวิ ธี ก าร
ถดถอยแบบแลซโซแบบปรับปรุงเป็ นตัวประมาณที่
ไม่เอนเอียง และสามารถลดความแปรปรวนลงได้
โดยวิ ธีก ารถดถอยแบบแลซโซแบบปรับ ปรุ ง มี

ฟั งก์ช ันพีนอลที คือ

p

P ( β ) =   i wi

โดยที่

i =1

wi

คื อ การถ่ ว งน้ า หนั ก ให้ กั บ ตั ว แปร (adaptive

weight) นิยามโดย

wi = i

−

เมื่อ   0 และ i

คือ ค่าพารามิเตอร์สมั ประสิทธิที์ ไ่ ด้จากวิธกี าลังสอง
น้ อยที่สุด ซึ่งหากไม่สามารถหาค่าจากวิธีดงั กล่าว
สามารถใช้ค่าประมาณสัมประสิทธิที์ ่ได้จากวิธกี าร
ถดถอยแบบริดจ์แทน

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อดีขอ้ เสียของการประมาณพารามิเตอร์ของการวิเคราะห์การถดถอยแบบพีนอลไลซ์
แต่ละวิธี
ข้อดี
ข้อเสีย
ตัว ประมาณที่ไ ด้มีค วามเสถียรและสามารถ ขาดสมบัติในการเลือกตัวแปรเข้าสู่ตวั แบบ ทา
Ridge
แก้ไขปั ญหาตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกัน ให้แปรผลได้ยาก
ขาดสมบัติ ค งเส้ น คงวา กรณี ท่ี ตั ว ท านายมี
สามารถเลื อ กตั ว แปรเข้ า สู่ ตั ว แบบแ ละ ความสัมพันธ์เชิงเส้นสูง วิธี LASSO จะเลือกตัว
ASSO ประมาณค่าได้ในคราวเดียวกัน อีกทัง้ สามารถ แปรเข้ า เพี ย งตัว แปรเดี ย วจากกลุ่ ม ตัว แปร
ลดความแปรปรวน
ทานายทีม่ คี วามสัมพันธ์เชิงเส้นสูงโดยไม่สนใจ
ว่าจะเป็ นตัวแปรใดในกลุ่ม
Adaptive ลดความเอนเอียงในการคัดเลือกตัวแปร เมื่อ
LASSO เปรียบเทียบกับวิธี LASSO แบบเดิม

6. รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปร
ทานาย

โดยที่  คือ เมทริกซ์สหสัมพันธ์ขนาด p  p ; 
มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1
6.2 ความสัมพันธ์แบบโทพลิ ท
เป็ นความสัมพันธ์ของตัวแปรทานายที่
อยู่ใกล้เคียงกันจะมีความสัมพันธ์กนั สูง แต่ตวั แปร
ทานายทีอ่ ยู่ไกลกันจะมีความสัมพันธ์กนั น้อยลง

6.1 ความสัมพันธ์แบบคงที่
เป็ น รู ป แบบความสัม พัน ธ์ ข องตัว แปร
ท านายคู่ ใ ด ๆ ที่มีค วามสัม พัน ธ์ เ ท่ า กัน หมด ซึ่ง
สามารถเขียนในรูปเมทริกซ์ ได้ดงั นี้
1
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โดยที่  คือ เมทริกซ์สหสัมพันธ์ขนาด k  k ; 
คือ ความสัมพันธ์ของตัวแปรทานาย โดยมีค่าอยู่
ระหว่าง 0    1
6.3 ความสัมพันธ์แบบฮับโทพลิ ท
เป็ นความสัมพันธ์ของตัวแปรทานาย ใน
แถวและหลัก ที่ 1 ของเมทริกซ์ สหสัมพันธ์ท่ไี ด้จะ
เรียงจากมากไปน้อย ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรทุกตัวได้หมดภายในแถวหรือหลักที่ 1
 k ,2  k ,3  k ,4
 1

1
 k ,2  k ,3
  k ,2

 k ,2
1
 k ,2
k ,3
k = 
  k ,4  k ,3  k ,2
1



 k , gk −1  k , gk −1  k , gk −2  k , gk −3

ตัวประมาณการถดถอยแบบพีนอลไลซ์ทงั ้ สามตัว
ประมาณ ได้แก่ ตัวประมาณแบบริดจ์ ตัวประมาณ
แลซโซ และตัวประมาณแลซโซแบบปรับปรุง โดย
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสอง
เฉลี่ยของการพยากรณ์ (mPMSE) จากการจาลอง
ซ้ า ทัง้ หมด 1,000 ครัง้ ซึ่ ง ค่ า mPMSE สามารถ
2
n
ค านวณได้จ าก PMSE = ( yi − yˆi ) โดยการ
v


i =1

n

จ าลองจะใช้ ตั ว แบบการถดถอยลอจิ ส ติ ก ที่ มี
ความสัมพันธ์สามรูปแบบ และมีขนาดตัวอย่าง คือ
50 และ 100 และมีจานวนตัวแปร คือ 100, 200 และ
500 และมีค่าสหสัมพันธ์ คือ 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9
ในกรณีทเ่ี ป็ นหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม ตามลาดับ

 k , gk 

 k , gk −1 
 k , gk −2 

 k , g k −3 



1 

8. ผลการวิ จยั

7. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั

8.1 กรณี ที่ตวั แปรทานายมี 1 กลุ่ม และมี
รู ป แบ บ คว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ คงที่ ที่ ระ ดั บ
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ

การศึกษาครัง้ นี้ใช้วธิ กี ารจาลองข้อมูลด้วย
วิธมี อนติคาร์โล เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของการพยากรณ์ของแต่ละวิธี เมื่อตัวแปรทานายมี 1
กลุ่ม และมีความสัมพันธ์แบบคงที่
n = 50
n = 100
Ridge LASSO Adaptive LASSO Ridge
LASSO Adaptive LASSO
100 0.22540 0.18034
0.17093*
0.22603 0.18749
0.18544*
0.5 200 0.20964 0.17701
0.16761*
0.22356 0.18835
0.17294*
500 0.20731 0.18447
0.16153*
0.20693 0.18638
0.16171*
100 0.22431 0.18499
0.17804*
0.23008 0.19071*
0.19282
0.6 200 0.21857 0.18487
0.17295*
0.22459 0.18866
0.17917*
500 0.20736 0.18815
0.16662*
0.21285 0.18950
0.16976*
100 0.23027 0.19523
0.18907*
0.23333 0.19431
0.19423*
0.7 200 0.21983 0.18793
0.18066*
0.22586 0.19292
0.18676*
500 0.21318 0.19218
0.17409*
0.21810 0.19463
0.17335*
100 0.22987 0.19638
0.19340*
0.23524 0.19545*
0.20164
0.8 200 0.22555 0.19179
0.18861*
0.22997 0.19932
0.19816*
500 0.21642 0.19162
0.17842*
0.22044 0.19650
0.18190*
100 0.22772 0.20103
0.19075*
0.23528 0.20286*
0.21188
0.9 200 0.22941 0.20005
0.19412*
0.23110 0.20232
0.20123*
500 0.22371 0.19814
0.19037*
0.22814 0.20527
0.19534*
* แทนวิธที ใ่ี ห้ค่าเฉลีย่ ของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลีย่ ของการพยากรณ์ต่าทีส่ ุด
r

p
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8.2 กรณี ที่ตวั แปรทานายมี 1 กลุ่ม และมี
รู ป แบบความสัม พัน ธ์ แ บบโทพลิ ท ที่ ร ะดับ
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ
ตารางที่ 3 พบว่าค่าเฉลี่ยของค่าคลาด
เคลื่อนกาลังสองเฉลีย่ ของการพยากรณ์ เมื่อตัวแปร
ทานายมี 1 กลุ่ม และมีรปู แบบความสัมพันธ์แบบโท
พลิท โดยวิธกี ารวิเคราะห์การถดถอยแลซโซแบบ
ปรับปรุงจะให้ค่าต่าทีส่ ุดในแต่ละระดับความสัมพันธ์
ยกเว้น กรณี ท่ี n = 100 ที่ร ะดับ ความสัม พัน ธ์ 0.9
เมื่ อ p = 100 วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยแบบ
แลซโซจะให้ค่า mPMSE ทีต่ ่าทีส่ ุด

ตารางที่ 2 เป็ น การพิจ ารณาประสิท ธิ
ภาพของการพยากรณ์ ในกรณีทต่ี วั แปรทานายมี 1
กลุ่ม และมีรูปแบบความสัมพันธ์แบบคงที่ ที่ระดับ
ความสัมพันธ์ 0.50, 0.6, 0.7, 0.8 และ 0.9 พบว่า
วิธกี ารวิเคราะห์การถดถอยแลซโซแบบปรับปรุงจะ
ให้ค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของ
การพยากรณ์ต่าทีส่ ุดในเกือบทุกกรณี ยกเว้นกรณีท่ี
n = 100 และ p = 100 ทีร่ ะดับความสัมพันธ์ 0.6, 0.8
และ 0.9 ซึ่ ง กรณี ด ัง กล่ า ววิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ก าร
ถดถอยแบบแลซโซจะให้ค่า mPMSE ที่ต่ ากว่าวิธี
อื่น ๆ

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของการพยากรณ์ของแต่ละวิธี เมื่อตัวแปรทานายแบ่ง
ออกเป็ น 1 กลุ่ม และมีความสัมพันธ์แบบโทพลิท
n = 50
n = 100
Ridge LASSO Adaptive LASSO Ridge
LASSO Adaptive LASSO
100 0.21888 0.18349
0.17013*
0.22299 0.017839
0.16986*
0.5 200 0.20671 0.18228
0.1603*
0.20996 0.17472
0.16250*
500 0.19467 0.1748
0.15262*
0.2039 0.18588
0.15684*
100 0.22149 0.1869
0.17466*
0.22586 0.18347
0.17952*
0.6 200 0.21052 0.18314
0.16516*
0.21565 0.18417
0.16984*
500 0.2007 0.1849
0.15884*
0.19998 0.17861
0.15543*
100 0.22385 0.18887
0.1779*
0.22745 0.18546
0.18417*
0.7 200 0.21104 0.18893
0.17363*
0.21922 0.18377
0.17631*
500 0.20376 0.19016
0.16172*
0.20613 0.18418
0.16453*
100 0.22370 0.18925
0.18317*
0.23134 0.19556
0.19565*
0.8 200 0.21235 0.19007
0.17466*
0.22229 0.18951
0.18332*
500 0.20628 0.19050
0.16834*
0.20745 0.18619
0.16590*
100 0.2264 0.19337
0.19165*
0.23176 0.19681*
0.20479
0.9 200 0.21690 0.19145
0.18051*
0.22725 0.19735
0.195936*
500 0.20742 0.18933
0.17375*
0.21210 0.19771
0.18097*
* แทนวิธที ใ่ี ห้ค่าเฉลีย่ ของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลีย่ ของการพยากรณ์ต่าทีส่ ุด
r

p
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8.3 กรณี ที่ตวั แปรทานายมี 1 กลุ่ม และมี
รูปแบบความสัมพันธ์แบบฮับโทพลิ ท ที่ ระดับ
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ
ตารางที่ 4 พบว่าค่าเฉลี่ยของค่าคลาด
เคลื่อนกาลังสองเฉลีย่ ของการพยากรณ์ เมื่อตัวแปร
ทานายมี 1 กลุ่ม และมีรูปแบบความสัมพันธ์แบบ
ฮับโทพลิท โดยวิธกี ารวิเคราะห์การถดถอยแลซโซ
แบบปรั บ ปรุ ง จะให้ ค่ า ต่ า ที่ สุ ด ในแต่ ล ะระดั บ
ความสัมพันธ์ ยกเว้นกรณีท่ี n = 100 ที่ระดับความ
สัม พัน ธ์ 0.9 เมื่ อ p = 100 วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ก าร
ถดถอยแบบแลซโซจะให้ค่า mPMSE ทีต่ ่าทีส่ ุด

8.4 กรณี ที่ตวั แปรทานายมี 2 กลุ่ม และมี
รูป แบบความสัมพันธ์แ บบคงที่ ที่ ระดับ ความ
สัมพันธ์ต่าง ๆ
ตารางที่ 5 พบว่าค่าเฉลี่ยของค่าคลาด
เคลื่อนกาลังสองเฉลีย่ ของการพยากรณ์ เมื่อตัวแปร
ทานายมี 2 กลุ่ม และมีรูปแบบความสัมพันธ์แบบ
คงที่ โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแลซโซแบบ
ปรั บ ปรุ ง จะให้ ค่ า ต่ า ที่ สุ ด ในแต่ ล ะระดั บ ความ
สัมพันธ์ ยกเว้นกรณีทม่ี รี ะดับความสัมพันธ์ 0.9 เมือ่
n = 50, p = 100 และ n = 100, p = 100 วิธกี ารวิเคราะห์
การถดถอยแบบแลซโซจะให้ค่า mPMSE ทีต่ ่าทีส่ ุด

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของการพยากรณ์ของแต่ละวิธี เมื่อตัวแปรทานายแบ่ง
ออกเป็ น 1 กลุ่ม และมีความสัมพันธ์แบบฮับโทพลิท
n = 50
n = 100
Ridge LASSO Adaptive LASSO Ridge
LASSO Adaptive LASSO
100 0.21964 0.18514
0.17423*
0.22299 0.17839
0.16986*
0.5 200 0.20470 0.18011
0.16382*
0.20996 0.17472
0.16250*
500 0.20123 0.18124
0.16029*
0.20394 0.18588
0.15684*
100 0.22124 0.18886
0.17732*
0.22586 0.18347
0.17952*
0.6 200 0.21008 0.18245
0.16669*
0.21565 0.18417
0.16984*
500 0.20068 0.18674
0.15978*
0.19998 0.17861
0.15543*
100 0.22281 0.19001
0.17889*
0.22745 0.18546
0.18417*
0.7 200 0.21104 0.18893
0.17363*
0.21922 0.18377
0.17631*
500 0.20376 0.19016
0.16172*
0.20613 0.18418
0.16453*
100 0.22371 0.18925
0.18317*
0.23134 0.19556
0.19565*
0.8 200 0.21235 0.19007
0.17466*
0.22222 0.18951
0.18332*
500 0.20628 0.19050
0.16834*
0.20745 0.18619
0.16590*
100 0.22648 0.19337
0.19165*
0.23176 0.19681*
0.20479
0.9 200 0.21690 0.19145
0.18051*
0.22725 0.19735
0.19593*
500 0.20742 0.18932
0.17375*
0.21210 0.19771
0.18097*
* แทนวิธที ใ่ี ห้ค่าเฉลีย่ ของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลีย่ ของการพยากรณ์ต่าทีส่ ุด
r

p
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของการพยากรณ์ของแต่ละวิธี เมื่อตัวแปรทานายแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม และมีความสัมพันธ์แบบคงที่
n = 50
n = 100
Ridge
LASSO Adaptive LASSO Ridge
LASSO Adaptive LASSO
100 0.22185 0.18075
0.17220*
0.22960 0.18991
0.18173*
0.5 200 0.21497 0.18287
0.16714*
0.22136 0.18867
0.17194*
500 0.20672 0.18548
0.15933*
0.20910 0.19008
0.16278*
100 0.22236 0.18066
0.17543*
0.23059 0.19219
0.18663*
0.6 200 0.21589 0.18339
0.16920*
0.22174 0.19179
0.17661*
500 0.20489 0.18291
0.16130*
0.21014 0.19159
0.16478*
100 0.22710 0.18615
0.18028*
0.23326 0.19618
0.19304*
0.7 200 0.21903 0.18216
0.17169*
0.22780 0.19465
0.18494*
500 0.20873 0.18427
0.16451*
0.21601 0.19427
0.16999*
100 0.23297 0.19498
0.19278*
0.23448 0.19812
0.19747*
0.8 200 0.22765 0.19354
0.18442*
0.22919 0.19814
0.18685*
500 0.21802 0.19398
0.17731*
0.21829 0.19696
0.17505*
100 0.22964 0.19363*
0.19443
0.23607 0.20365*
0.20525
0.9 200 0.22704 0.19024
0.18690*
0.23248 0.20365
0.19537*
500 0.21944 0.19239
0.18188*
0.22615 0.20310
0.18530*
* แทนวิธที ใ่ี ห้ค่าเฉลีย่ ของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลีย่ ของการพยากรณ์ต่าทีส่ ุด
r

p

8.5 กรณี ที่ตวั แปรทานายมี 2 กลุ่ม และมี
รู ป แบบความสัม พัน ธ์ แ บบโทพลิ ท ที่ ร ะดับ
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ
ตารางที่ 6 พบว่าค่าเฉลี่ยของค่าคลาด
เคลื่อนกาลังสองเฉลีย่ ของการพยากรณ์ เมื่อตัวแปร
ทานายมี 2 กลุ่ม และมีรูปแบบความสัมพันธ์แบบ
โทพลิท โดยส่ วนมากวิธกี ารวิเคราะห์การถดถอย
แลซโซแบบปรับปรุงจะให้ค่าทีส่ ุด
8.6 กรณี ที่ตัวแปรทานายมี 2 กลุ่ม และ
มีรปู แบบความสัมพันธ์แบบฮับโทพลิ ท ที่ระดับ

ความสัมพันธ์ต่าง ๆ
ตารางที่ 7 พบว่าค่าเฉลี่ยของค่าคลาด
เคลื่อนกาลังสองเฉลีย่ ของการพยากรณ์ เมื่อตัวแปร
ทานายมี 2 กลุ่ม และมีรูปแบบความสัมพันธ์แบบ
ฮับโทพลิท โดยวิธกี ารวิเคราะห์การถดถอยแลซโซ
แบบปรับปรุงจะให้ค่าต่ าที่สุด ในแต่ละระดับความ
สัม พัน ธ์ ยกเว้น กรณี n = 50, p = 100 และที่ร ะดับ
ความสัมพันธ์ 0.5, 0.6 และ 0.9 และกรณี n = 100,
p = 100 วิธกี ารวิเคราะห์การถดถอยแบบแลซโซจะ
ให้ค่า mPMSE ทีต่ ่าทีส่ ุด
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของการพยากรณ์ของแต่ละวิธี เมื่อตัวแปรทานายแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม และมีความสัมพันธ์แบบโทพลิท
n = 50
n = 100
Ridge LASSO Adaptive LASSO Ridge
LASSO Adaptive LASSO
100 0.20743 0.18809
0.16046*
0.21764 0.14789*
0.14989
0.5 200 0.20297 0.15478
0.13855*
0.20489 0.16935
0.13422*
500 0.20339 0.18705
0.14188*
0.19699 0.19303
0.15162*
100 0.22427 0.18701
0.16656*
0.22076 0.17621*
0.18102
0.6 200 0.20308 0.18623
0.18047*
0.22652 0.18609
0.17673*
500 0.18615 0.19459
0.17143*
0.20443 0.17896
0.14923*
100 0.22291 0.19176
0.17086*
0.23262 0.18331*
0.18460
0.7 200 0.20794 0.17422
0.17166*
0.21462 0.18278
0.16597*
500 0.18414 0.18821
0.16576*
0.20420 0.19446
0.17695*
100 0.22745 0.19391
0.18026*
0.22766 0.19281*
0.19403
0.8 200 0.19925 0.15462
0.14728*
0.21965 0.18903
0.17289*
500 0.20268 0.19117
0.165272*
0.20914 0.18323
0.16601*
100 0.22012 0.17693*
0.18293
0.23199 0.19714*
0.19796
0.9 200 0.21390 0.17742
0.16758*
0.22387 0.18411
0.18239*
500 0.20100 0.18384
0.18260*
0.20087 0.18692
0.16730*
* แทนวิธที ใ่ี ห้ค่าเฉลีย่ ของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลีย่ ของการพยากรณ์ต่าทีส่ ุด
r

p

9. สรุป

เคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของการพยากรณ์ จากการ
จาลองข้อมูลด้วยวิธมี อนติคาร์โล สามารถสรุปว่าตัว
ประมาณแลซโซแบบปรับ ปรุ ง มีป ระสิท ธิภ าพที่ดี
ทีส่ ุดเมื่อเปรียบเทียบจากทัง้ สามตัวประมาณ ทัง้ นี้มี
ข้ อ สั ง เกตว่ า กรณี ท่ี n = p = 100 พบว่ า วิ ธี ก าร
วิเคราะห์การถดถอยแบบแลซโซจะมีประสิทธิภาพ
ดีกว่าวิธกี ารวิเคราะห์การถดถอยแบบแลซโซแบบ
ปรับปรุง ทัง้ นี้เนื่องมาจากขนาดของ n ไม่ได้น้อย
กว่าขนาดของ p เหมือนกรณี อื่น ๆ (ตารางที่ 8)

การประมาณค่าสาหรับตัวแบบการถดถอย
ลอจิสติกที่ขอ้ มูลมีมติ ิสูง แบบบางเบา และตัวแปร
ท านายมี ค วามสัม พัน ธ์ กั น สู ง โดยพิ จ ารณาตัว
ประมาณจากวิธกี ารถดถอยแบบพีนอลไลซ์ ได้แก่
วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยแบบริ ด จ์ วิ ธี ก าร
วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยแบบแลซโซ และวิ ธี ก าร
วิเคราะห์การถดถอยแบบแลซโซแบบปรับปรุง โดย
พิจ ารณาเปรีย บเทีย บด้ว ยค่ า เฉลี่ย ของค่ า คลาด
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยของการพยากรณ์ของแต่ละวิธี เมื่อตัวแปรทานายแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม และมีความสัมพันธ์แบบฮับโทพลิท
n = 50
n = 100
Ridge LASSO Adaptive LASSO Ridge
LASSO Adaptive LASSO
100 0.23235 0.19582*
0.19663
0.23448 0.20153*
0.204481
0.5 200 0.22776 0.19173*
0.19201
0.23033 0.20168
0.196508*
500 0.22072 0.19485
0.18683*
0.22397 0.20202
0.189589*
100 0.23254 0.19659*
0.19670
0.23420 0.20236*
0.205008
0.6 200 0.22765 0.19422
0.19215*
0.23016 0.20100
0.196648*
500 0.22096 0.19484
0.18422*
0.22391 0.20097
0.187323*
100 0.23237 0.19343*
0.19703
0.21630 0.19846
0.17788*
0.7 200 0.22774 0.19145
0.19086*
0.22967 0.20200
0.196227*
500 0.22044 0.19637
0.18482*
0.22391 0.20107
0.186288*
100 0.23250 0.19437*
0.19783
0.21562 0.19859
0.176905*
0.8 200 0.22768 0.19212
0.19037*
0.22956 0.20257
0.194111*
500 0.22056 0.19425
0.18285*
0.22362 0.20115
0.186467*
100 0.23235 0.19582*
0.19663
0.23448 0.20153*
0.204481
0.9 200 0.22776 0.19173*
0.19201
0.23033 0.20168
0.196508*
500 0.22072 0.19485
0.18683*
0.22397 0.20202
0.189589*
* แทนวิธที ใ่ี ห้ค่าเฉลีย่ ของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลีย่ ของการพยากรณ์ต่าทีส่ ุด
r

p

10. รายการอ้างอิ ง

estimation and selection for a logistic
regression model, CRM Proc. Contemp.
Math. 622: 159-176.
Honboonherm, O. and Pungpapong, V. , 2013,
Empirical bayes variable selection and
estimation for the COX's proportional
hazard model with high dimensional data,
The 4th Hatyai National Conference, Hatyai
University, Songkhla. (in Thai)
Pungpapong, V. , 2015, A brief review on highdimensional linear regression, Thai Sci.
Technol. J. 23(2): 212-223. (in Thai)
Sarakor, T. and Kulvanich, N., 2014, Comparing the

Hardin, J., Garcia, S.R. and Golan, D., 2013, A
method for generating realistic correlation
matrices, Ann. Appl. Stat. 7: 1733-1762.
Hoerl, A. E. and Kennard, R. W. , 1970, Ridge
regression: Biased estimation for nonorthogonal problems, Technometrics 12:
55-67.
Hossain, S. and Ahmed, S.E., 2012, Shrinkage
and penalty estimators of a Poisson
regression model, Aust. N. Z. J. Stat. 54:
359-373.
Hossain, S. and Ahmed, S., 2014, Shrinkage
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ตารางที่ 8 สรุปผลตัวประมาณทีม่ ปี ระสิทธิภาพจากวิธกี ารถดถอยแบบพีนอลไลซ์ 3 วิธี โดยพิจารณาจากค่า
คลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลีย่ ของการพยากรณ์ทด่ี ที ส่ี ุดในแต่ละสถานการณ์
กรณีตวั แปรทานาย 1 กลุ่ม
รูปแบบความสัมพันธ์ กรณี n = 50
คงที่

adaptive Lasso

โทพลิท

adaptive Lasso

ฮับโทพลิท

กรณี n = 100
adaptive Lasso ยกเว้ น กรณี p = 100
r = 0.6, 0.8 และ 0.9 → Lasso
adaptive Lasso ยกเว้ น กรณี p = 100
r = 0.9 → Lasso
adaptive Lasso ยกเว้ น กรณี p = 100
r = 0.9 → Lasso

adaptive Lasso
กรณีตวั แปรทานาย 2 กลุ่ม

รูปแบบความสัมพันธ์ กรณี n = 50
adaptive Lasso ยกเว้ น กรณี p = 100
คงที่
r = 0.9 → Lasso
adaptive Lasso ยกเว้ น กรณี p = 100
โทพลิท
r = 0.9 → Lasso
adaptive Lasso ยกเว้ น กรณี p = 100
ฮับโทพลิท
ทุกระดับความสัมพันธ์ → Lasso
prediction accuracy and subset selection
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