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อัครพงศ์ อั้นทอง

ข้อมูลภาคตัดขวาง 

Cross-section data 



แหล่งที่มาของข้อมูล

• ปฐมภูมิ: ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองเช่น การสัมภาษณ์ 

การใช้แบบสอบถาม เป็นต้น

• ทุติยภูมิ: อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น สํานักงาน

สถิติแห่งชาติ, ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น



ลักษณะ และระดบัของขอ้มูล

1. ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross – Section Data)

2. ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time – Series Data)

3. ข้อมูล Panel Data 

4. ข้อมูล Pool Data

ลักษณะของข้อมูล



ลักษณะ และระดบัของขอ้มูล
ระดับของข้อมูล

1. มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale): ข้อมูลที่แบ่งเป็นกลุ่มเป็นพวก เช่น เพศ อาชีพ ศาสนา

2. มาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale): ข้อมูลที่สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ และบอกอันดับที่ของความ
แตกต่างได้ แต่ไม่สามารถบอกระยะห่างของอันดับที่แน่นอนได้ เช่น อันดับที่ของนักกีฬา 

3. มาตราช่วงเท่ากัน (Interval Scale): ข้อมูลที่มีระยะห่างเท่าๆ กัน สามารถวัดค่าได้ มาตราการวัด
ระดับนี้ไม่มี 0 (ศูนย์) แท้ มีแต่ 0 (ศูนย์) สมมติ เช่น อุณหภูมิ คะแนนสอบ (คนสอบได้ศูนย์ ไม่ได้
หมายความว่าไม่มีความรู้) 

4. มาตราสัดส่วน (Ratio Scale): ข้อมูลสามารถนําตัวเลขมาบวก ลบ คูณ หาร หรือหาอัตราส่วนกัน
ได้ มี 0 (ศูนย์) แท้ เช่น น้ําหนัก ความสูง อายุ 



ประเภทของข้อมูล

แบ่งกลุ่ม (Categorical)

(Qualitative)

ไม่ต่อเนื่อง

(Discrete)
ต่อเนื่อง

(Continuous)

ตัวเลข (Numerical)

(Quantitative)

ข้อมูล

(Data)

นามบัญญัติ 

(Nominal)

จัดอันดับ

(Ordinal)



ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมการถดถอย

Yi = +Xi



สาเหตุที่ทําให้ความสัมพันธ์
ระหว่าง X และ Y ไม่เป็นไปตามแบบจําลอง

• การไม่ได้รวมตวัแปรบางตัวเข้าไปในฟังก์ชัน

• รูปแบบทางคณิตศาสตร์ของแบบจําลองที่ไม่ถูกต้อง

• ความคลาดเคลื่อนจากการรวมข้อมูล

• ความคลาดเคลื่อนจากการวัดตัวแปร



แบบจําลองถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
(Simple linear regression model)

iii
uXY 

โดยที่ Y คือ ตัวแปรตาม (dependent variable)

X คือ ตัวแปรอิสระ/ตัวแปรอธิบาย (independent variable)

u คือ ตัวคลาดเคลื่อน (error term) [random disturbance term,

stochastic term]

 และ  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย

i คือ ลําดับที่ของค่าสังเกต



แนวคดิการประมาณพารามิเตอรข์องสมัประสทิธิ์การถดถอย

iii uXY แบบจําลองสมการถดถอยของประชากร

iii eX
ˆˆŶ แบบจําลองสมการถดถอยของกลุ่มตัวอย่าง
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การประมาณค่าด้วยวิธีการกําลังสองน้อยที่สุด

เป็นการประมาณค่าเส้นการถดถอยที่ทําให้ผลบวกของกําลังสองของส่วนที่เบี่ยงเบนไป

จากเส้นถดถอย [ค่าคลาดเคลื่อน: Error term] ของค่าสังเกตของตัวแปรมีค่าน้อยที่สุด 
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ˆˆŶ 
Yn

Xn

en

Y1

X1

n
Ŷ
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การประมาณค่าด้วยวิธีการกําลังสองน้อยที่สุด
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Multinomial Logit Models



Multinomial Logit Models

• ตัวแปรตามเป็นตัวแปรที่มีทางเลือกมากกว่า 1 ทางเลือก และทางเลือก
ดังกล่าวอยู่ในลักษณะ Nominal Scale

• วิเคราะห์บนพื้นฐานแนวคิดอรรถประโยชนข์องทางเลือก
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ดังนั้น คนที่ Yi จะเลือก j ถ้า Ui (ทางเลือก j) > Ui (ทางเลือก k) เมื่อ k  j

U (ทางเลือกที่ 0) =

U (ทางเลือกที่ 1) =

U (ทางเลือกที่ J) =

…



กรณีตัวอย่าง: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก Brand สินค้า

จํานวนตัวอย่าง 735 ตัวอย่าง

แบบจําลองที่ใช้ Multinomial Logit Models

แบบจําลอง

โดยที่ Brand = Brand สินค้า ซึ่งมี 3 Brand

Sex = เพศ

   Sex = 1 คือ หญิง      Sex = 0 คือ อื่นๆ 

Age = อายุของผู้ตอบ (ปี)

 AgeSexBrand agesex

Multinomial Logit Models (ต่อ)



Multinomial Logit Models (ต่อ)
กราฟแสดงการกระจายระหว่างตัวแปร Brand กับ Age



Multinomial Logit Models (ต่อ)
พยากรณ์ด้วยวิธีการ OLS



Multinomial Logit Models (ต่อ)
พยากรณ์ด้วยแบบจําลอง Multinomial Logit Models



• ตัวแปรตามเป็นตัวแปรที่มีทางเลือก 2 ทางเลือก และทางเลือกดังกล่าวอยู่ในลักษณะ Nominal Scale

• ตัวแปรตาม: 

• ฟังก์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสม (cumulative distribution function: cdf)

1. Probit model: normal cumulative distribution function

2. Logit model: logistic cumulative distribution function

Binary response model: 
Logit model และ Probit model
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Logit model และ Probit model



Tobit Models



 Censored data

ข้อมูลของตัวแปรตามถูกตัดปลายด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้าน

 เช่น ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา

 ใช้วิธีการ Tobit ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ถึงจะทําให้ตัวประมาณค่า 
Unbiased และ Consistent

ตัวแปรตาม : มีค่าอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่ง (ไม่มีค่าที่เป็นลบ)

Tobit model



Tobit Models  (ต่อ)
 กรณีตัวอย่าง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจํานวนชั่วโมงทํางานของแม่บ้าน

โดยที่ whrs = จํานวนชั่วโมงการทํางาน (ชม./ปี)

k6 = จํานวนเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 6 ปี ในครัวเรือน (คน)

k618 = จํานวนเด็กที่มีอายุระหว่าง 6 – 18 ปี ในครัวเรือน (คน)

wa = อายุของแม่บ้าน (ปี)

we = จํานวนปีที่ศึกษาของแม่บ้าน (ปี)

 wewa1618k16kwhrs wewa1618k16k

 จํานวนตัวอย่าง 753 ตัวอย่าง: ไม่ทํางาน 345 ตัวอย่างและ ทํางาน 428 ตัวอย่าง

 แบบจําลอง



Tobit Models (ต่อ)
ค่าพยากรณ์ WHRS ที่ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้วยวิธีการ OLS



Tobit Models (ต่อ)
ค่าพยากรณ์ WHRS ที่ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้วยแบบจําลอง Tobit



Count Data Models



Count Data Models
• ตวัแปรตามเป็นจาํนวนนับ (Count Data) และมคี่าเป็นบวก

• ตวัแปรตามจะมีการแจกแจงแบบ Poisson ที่มีลักษณะการกระจายที่ไม่
สมมาตร (Asymmetric distribution)

• สมการพื้นฐานของแบบจาํลอง Poisson Regression คอื
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• จากแบบจําลองนี้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความแปรปรวน (Variance) คือ
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กรณีตัวอย่าง: การประเมินมูลค่าการใช้สวนสาธารณะสําหรับการพักผ่อน

แนวคิดที่ Travel Cost Model สําหรับอุปสงค์ของการพักผ่อน

จํานวนตัวอย่าง 223 ตัวอย่าง

แบบจําลอง

โดยที่ Trips = จํานวนครั้งในการไปสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนตอ่ปี

TC = ต้นทุนทั้งหมดในการเดินทางไปยงัสวนสาธารณะ

TCS = ต้นทุนทั้งหมดในการเดินทางไปสวนสาธารณะที่สามารถทดแทนได้

INC = รายได้ต่อปี

 INCTCSTCTrips 321

Count Data Models (ต่อ)



Count Data Models (ต่อ)
กราฟแสดงความถี่ของตัวแปร Trips ในกรณีทั่วไป



Count Data Models (ต่อ)
กราฟแสดงความถี่ของตัวแปร Trips ในกรณีที่มีค่า 0 มาก



Count Data Models (ต่อ)
กราฟแสดงการกระจายระหว่างตัวแปร Trips กับ TC



Count Data Models (ต่อ)
กราฟแสดงการกระจายระหว่างตัวแปร Trips กับ TC




