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บทคัดย่อ 
 

 การศกึษาครัง้นี้มีวตัถปุระสงค์เพือ่หาปจัจยัที่มีผลตอ่อตัราการวา่งงานในประเทศไทยจากตวัแบบ
ทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับอัตราการว่างงานในประเทศไทย ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่มีระยะการติดตาม 
ในการเก็บรวมข้อมูลเป็นเวลา3ปีตั้งแต่ปีพ.ศ.2548ถึง2550โดยแต่ละปีมีข้อมูลของแต่ละจังหวัด
ซึ่งมีทั้งหมด76จังหวัดประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ตัวแปรตามคือจำนวนผู้ว่างงานส่วนตัวแปรอิสระ
ได้แก่ ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้ประกอบการ จำนวนโรงงาน 
เงนิทนุและอตัราคา่จา้งขัน้ตำ่วธิีการศกึษาทำการพฒันาตวัแบบทางสถติิสำหรบัการคาดการณ์อตัราการ
ว่างงานในประเทศไทยด้วยตัวแบบสมการของการประมาณค่าวางนัยทั่วไป(GeneralizedEstimating
Equations) และตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไป(GeneralizedlinearMixedModels) ที่พิจารณา
ความแตกต่างของจังหวัดเป็นเทอมอิทธิพลสุ่มในตัวแบบ จากทั้งสองตัวแบบ พิจารณาตัวแปรตามที่มี
การแจกแจงแบบปัวซองและทวินามนิเสธ
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการว่างงานในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ0.05คือจำนวนผู้เสียชีวิตเงินทุนและอัตราจ้างขั้นต่ำส่วนตัวแบบทางสถิติสำหรับการคาด
การณ์อัตราการว่างงานในประเทศไทยที่เหมาะสมที่สุดคือ ตัวแบบสมการของการประมาณค่าวางนัย
ทั่วไปที่มีการแจกแจงของตัวแปรตามเป็นแบบทวินามนิเสธและตัวแบบทางสถิติสำหรับการคาดการณ์
อัตราการว่างงานในประเทศไทยที่มีอิทธิพลร่วมผสมที่เหมาะสมที่สุด คือ ตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัย
ทั่วไปที่มีการแจกแจงของตัวแปรตามเป็นแบบทวินามนิเสธ
     
คำสำคัญ:     อัตราการว่างงาน,ข้อมูลระยะยาว,สมการของการประมาณค่าวางนัยทั่วไป,ตัวแบบผสม
เชิงเส้นวางนัยทั่วไป,ทวินามนิเสธ
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Abstract 

 
 Thepurposeofthisstudywastodeterminethepotentialfactorsaffectingunemployment 
ratesinThailandduringtheperiodof2005to2007.Thedatasetwereusedinthisstudywas
collectedfromtheNationalStatisticalOffice(NSO)andthedepartmentofemploymentas
alongitudinaldatafor76provincesinThailand.Twostatisticalapproachesofgeneralized
estimatingequations(GEE)andgeneralizedlinearmixedmodel(GLMM)wereemployedto
developthepredictionmodelsofunemployedrates,usingthesevariables:populationdensity, 
numberofdeaths,numberofentrepreneurs,numberoffactories,financeandminimumwage
rateaspredictorsintheprocessofmodeling.
 Ourfindingsindicatethattheappropriatemodelsforpredictionofunemployment
rateswerethefollowings:1)theGEEmodelthattreatedthedependencevariable,number
ofunemployedpersons,asanegativebinomialdistribution,and2)theGLMMmodelwith
randominterceptthatalsotreatedthedependencevariable,numberofunemployedpersons,
asanegativebinomialdistribution.Thestatisticalsignificantfactorsata0.05levelconsisted
ofnumberofdeaths,finance,andminimumwagerates.
 
Keywords: Unemploymentrate,Longitudinaldata,Generalizedestimatingequations, 
Generalizedlinearmixedmodels,Negativebinomial
 

1.ความสำคัญของปัญหา

 
 ภาวะวกิฤตเศรษฐกจิที่ผา่นมาปญัหาหลกัคอืปญัหาการวา่งงานที่พบวา่โรงงานอตุสาหกรรมมีการ
ปดิตวัลงหลายแหง่รวมถงึผู้ประกอบการหลายรายตา่งปรบัลดคนงานลงโดยผลจากรายงานสถานการณ์
แรงงานในช่วงไตรมาส1ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปี2552(สถานการณ์แรงงานไตรมาส
1 ปี2552, สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน) พบว่า มีสถานประกอบกิจการที่ 
เลิกกิจการจำนวน272แห่งลูกจ้างถูกเลิกจ้าง23,712คนโดยสรุปภาคที่สถานประกอบการเลิกจ้าง
สูงสุดคือภาคกลางจำนวน96แห่งหรือร้อยละ35.30ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง9,056คนรองลงมาคือ
ภาคเหนือ5จังหวัดรอบกรุงเทพมหานครและภาคใต้มีจำนวน71แห่งหรือร้อยละ26.10ลูกจ้างถูก
เลิกจ้าง3,969คน40แห่งหรือร้อยละ14.71ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง7,228คนและ29แห่งหรือร้อยละ
10.66ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง500คนตามลำดับโดยประเภทกิจการที่มีการเลิกจ้างสูงสุดคือประเภท
การผลิตจำนวน198แห่งหรือร้อยละ72.79ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง21,774คนรองลงมาคือการขายส่ง
การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์25แห่งหรือร้อยละ9.19ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง220คนและบริการ
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ด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่าและบริการทางธุรกิจจำนวน18แห่งหรือร้อยละ6.62ลูกจ้างถูก
เลิกจ้าง988คนและอัตราการจ้างงานมีความสัมพันธ์กับธุรกิจการส่งออกเป็นหลักเช่นอุตสาหกรรม
การผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และโรงแรมภัตตาคาร 
ซึ่งธุรกิจดังกล่าวมีอัตราความต้องการและขาดแคลนแรงงานสูง นอกจากนี้ยังพบว่า ความต้องการ
แรงงานในระดับมัธยมศึกษาหรือต่ำกว่ามีมากที่สุด รองลงมาคือปริญญาตรี ปวส.และอนุปริญญา 
อีกสาเหตุของการขาดแคลนแรงงานคือยิ่งค่าแรงต่ำยิ่งมีผลให้ขาดแคลนแรงงานสูงขึ้นและกลุ่มคนที่
ขาดทักษะในอาชีพเฉพาะทางก็มักจะตกงานมากขึ้น
 ในปัจจุบันนี้(ปี2552) เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกา และสถาบันการเงินต่างๆ 
ทัว่โลกอตัราการซือ้ยงัชะลอตวัทำให้การสง่ออกสนิคา้ไทยปีหนา้จะตอ้งเผชญิการแขง่ขนัสงูและรนุแรง
โดยเริม่ตัง้แต่ไตรมาสสดุทา้ยนี้เปน็ตน้ไปผลพวงจากกำลงัซือ้ประเทศใหญ่อยา่งสหรฐัอเมรกิาลดลงมาก
ทำให้ทกุประเทศที่สง่ออกสนิคา้พยายามแขง่ขนัดา้นราคาสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยได้รายงาน
ว่าอุตสาหกรรมหลักที่ได้รับผลกระทบในปีหน้าคืออุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องประดับอิเล็กทรอนิกส์
อาหารและบางอุตสาหกรรมในขณะนี้เช่นเสื้อผ้าไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์เซรามิกลดกำลังการผลิตลง
20-30% จากปัญหาคำสั่งซื้อที่ลดลง ส่วนการท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบมากขึ้น ล่าสุดพบว่าปริมาณ 
นักท่องเที่ยวทั่วโลกลดลงประมาณ5-10% ส่วนประเทศไทยลดลงประมาณ15-20% ถือได้ว่าต่ำสุด 
ในรอบ20ปีและปีหน้าอาจจะปรับลดลงอีกทั้งหมดนี้คาดว่าจะส่งผลต่อการจ้างงานในปีหน้าที่คาดว่า
จะลดลง1 ล้านคน รวมทั้งกระทบแรงงานใหม่ที่จะจบการศึกษาเดือนมีนาคมประมาณ700,000 คน 
ที่ทำให้หางานทำยากขึน้โดยเฉพาะหากการเมอืงไทยยงัคงมีปญัหาอยา่งตอ่เนือ่งจะสง่ผลตอ่ความมัน่ใจ
ในการลงทุนทั้งในและนอกประเทศตามมา(สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,2551)
 จากปญัหาที่กลา่วมาขา้งตน้ทำให้ผู้วจิยัมีความสนใจที่จะศกึษาปจัจยัที่สง่ผลตอ่อตัราการวา่งงาน
ในประเทศไทยจากตัวแบบทางสถิติสำหรับการคาดการณ์อัตราการว่างงานในประเทศไทย โดยปัจจัย 
ที่คาดวา่จะสง่ผลตอ่อตัราการวา่งงานในประเทศไทยไดแ้ก่ความความหนาแนน่ของประชากรในแตล่ะ
พืน้ที่มากขึน้จะทำให้อตัราวา่งงานลดลง(เอกรินทร์,2546)จำนวนผู้เสยีชวีติในแตล่ะพืน้ที่เพิม่ขึน้จะทำให้
อัตราว่างงานเพิ่มขึ้น(ฐิติรัตน์,2546)จำนวนผู้ประกอบการและจำนวนโรงงานในแต่ละพื้นที่เพิ่มขึ้น 
จะทำให้อตัราวา่งงานลดลง(วจิติรา,2549)และอตัราจา้งขัน้ตำ่และเงนิทนุในแตล่ะพืน้ที่เพิม่ขึน้จะทำให้
อัตราว่างงานอัตราว่างงานลดลง(มยุรีย์,2544)ส่วนผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับคือได้ข้อมูลปัจจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้หางานทำได้และมีประโยชน์ต่อผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานระดับประเทศและ
ระดับจังหวัดเพื่อนำมาวางแผนแก้ปัญหาการว่างงานและวางแผนนโยบายการพัฒนาประเทศต่อไป
 
 

2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 
 1 ) เพื่อศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการว่างงานในประเทศไทย
 2 )เพื่อหาตัวแบบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับคาดการณ์อัตราการว่างงานในประเทศไทย
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3.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 
 ในการศึกษาเรื่องตัวแบบทางสถิติสำหรับการคาดการณ์อัตราการว่างงานในประเทศไทยผู้วิจัย
ได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
 มยุรีย์สาชุม(2544)ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการว่างงานกับการประกันสังคมกรณีการประกัน
การว่างงานของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการว่างงานของประเทศไทย 
ในชว่งปีพ.ศ.2515-2542และศกึษาถงึการประกนัสงัคมกรณีการประกนัการวา่งงานตามพระราชบญัญตัิ 
ประกนัสงัคมพ.ศ.2533การวเิคราะห์แบบจำลองการวา่งงานใช้วธิีการวเิคราะห์ถดถอยพหุโดยผลการ
วิเคราะห์แบบจำลองการว่างงานพบว่าแบบจำลองการว่างงานเพศชายมีตัวแปรที่มีนัยสำคัญทางสถิติ
คือกำลังแรงงานรวมการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐบาลซึ่งตัวแปรดังกล่าวมีผลกระทบ
ต่อระดับการว่างงานส่วนในแบบจำลองการว่างงานรวมและการว่างงานเพศหญิงมีเพียงกำลังแรงงาน
รวมเท่านั้นที่มีอิทธิพลกับระดับการว่างงาน
 ศศิธรวินะยานุวัติคุณ(2544)ได้ศึกษาเรื่องบทบาทของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ:การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปีพ.ศ.2519-2530และ2531-2539มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงแหล่งที่มาและโครงสร้างของเทคโนโลยี ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกจิโดยเนน้วดัผลจากการเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลยีการวเิคราะห์อาศยัฟงักช์นัการผลติ 
แบบคอบบ์-ดกัลาสโดยใช้ขอ้มลูทตุยิภมูิรายปีแบบอนกุรมเวลาในชว่งปีพ.ศ.2519-2539จากหนว่ยงาน 
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องผลการวิเคราะห์ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้ง2 ช่วง 
เรียงตามลำดับคือปัจจัยทุนปัจจัยแรงงานและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
 สจุติสนันธิิลาวณัย์(2545)ได้ศกึษาเรือ่งความสมัพนัธ์ระหวา่งผลผลติและปจัจยัแรงงานจำแนก
ตามระดบัการศกึษาของไทยมีวตัถปุระสงค์เพือ่หาคำตอบวา่คณุภาพของแรงงานที่แตกตา่งกนัตามระดบั
การศกึษาจะสง่ผลตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศอยา่งไรโดยใช้ขอ้มลูรายปีที่แบง่ออกเปน็2ชว่ง
ตั้งแต่ปี2517-2543พบว่าผลผลิตโดยรวมของประเทศได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทุนและปัจจัยแรงงาน
แต่ระดบัการศกึษาอยา่งมีนยัสำคญัทางสถติิและแรงงานที่สำเรจ็การศกึษาระดบัสงูกวา่จะมีอทิธพิลตอ่
ผลผลิตมากกว่าแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่า
 เอกรินทร์อนุกูลยุทธธน(2546)ได้ศึกษาเรื่องการแก้ปัญหาวิกฤติเมืองด้วยการวางผังเชิงนิเวศ
กรณีศึกษา:กรุงเทพมหานครพบว่ากรุงเทพมหานครมีพื้นที่ปกคลุม980,461ไร่หรือ1,568,737
ตารางกิโลเมตรโดยมีประชากรจากทะเบียนราษฎร์ในปีพ.ศ.2544ถึง5,726,203คนหรือคิดเป็น
ความหนาแนน่ประชากรคนตอ่ไร่โดยพบวา่ความหนาแนน่ประชากรสง่ผลตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกจิ
ในทิศทางเดียวกันส่วนด้านสิ่งแวดล้อมจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทิศทางตรงกันข้าม
 วิจิตรา ศรีโชติ(2549) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติของประชาชนต่อการจัดตั้งโรงงานประกอบ
รถยนต์ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในเขตอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนและศึกษาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง 
การก่อการสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ผลการศึกษาพบว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมอยู่
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ในระดับที่มีผลกระทบค่อนข้างมาก ได้แก่ ประเด็นการตั้งโรงงานโตโยต้า ทำให้ราคาที่ดินและค่าเช่า
บ้านพักอาศัยมีราคาสูงขึ้นในด้านอาชีพทำให้ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นอัตรา
การว่างงานลดลงแต่จะทำให้อัตราค่าครองชีพสูงขึ้น
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นำเป็นแนวทางในการศึกษาหาตัวแบบทางสถิติสำหรับการ 
คาดการณ์อัตราการว่างงานในประเทศไทย ซึ่งปัจจัยที่คาดว่ามีผลต่ออัตราการว่างงานในประเทศไทย
คือ ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้ประกอบการ จำนวนโรงงาน 
เงินทุนอัตราจ้างขั้นต่ำ

4.แบบจำลองที่ใช้ในการศึกษา

 
 ลักษณะของข้อมูลที่รวบรวมมาศึกษาครั้งนี้มีลักษณะมีการเก็บข้อมูลซ้ำในแต่ละจังหวัดดังนั้น
จึงกล่าวได้ว่าการศึกษาประเภทข้อมูลระยะยาว(LongitudinalData)โดยใช้แบบจำลองในการศึกษา
ดังนี้

4.1 ตัวแบบสมการของการประมาณค่าวางนัยทั่วไป

 ตัวแบบสมการของการประมาณค่าวางนัยทั่วไป(GeneralizedEstimatingEquations) 
เป็นตัวแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์หาตัวแบบที่เหมาะสม สำหรับตัวแบบทางสถิติสำหรับการคาดการณ์
อัตราการว่างงานในประเทศไทย เพื่ออธิบายค่าเฉลี่ยของจำนวนผู้ว่างงานในประเทศไทย มีตัวแบบ 
ดังสมการที่1

4.2 ตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไป

 ตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไป(GeneralizedLinearMixedModels:GLMM)เป็นตัวแบบ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์หาตัวแบบที่เหมาะสม สำหรับตัวแบบทางสถิติสำหรับการคาดการณ์อัตราการ 
ว่างงานในประเทศไทยที่มีอิทธิพลสุ่มผสม เพราะตัวแปรตามที่ศึกษาครั้งนี้มีการเก็บข้อมูลซ้ำ 
ในแตล่ะหนว่ยและกำหนดอทิธพิลสุม่ในการศกึษาเพือ่อธบิายคา่เฉลีย่ของจำนวนผู้วา่งงานในแตล่ะจงัหวดั 
มีตัวแบบดังสมการที่2
 
สมการที่1และ2

( 1 ) log(μij)  =  log(nij) + β0  + β1 x1ij  + β2 x2ij  + β3 x3ij  + β4 x4ij  + β5 x5ij  + β6 x6ij

( 2 ) log(μij)  =  log(nij) + β0  + β1 x1ij  + β2 x2ij  + β3 x3ij  + β4 x4ij  + β5 x5ij  + β6 x6ij  + b0i
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โดยที่ μij แทน จำนวนผู้ว่างงานเฉลี่ยในจังหวัดที่iปีที่j(คน)
 nij  แทน กำลังแรงงานรวมในจังหวัดที่iปีที่j(คน)
 x1ij แทน ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ในจังหวัดที่iปีที่j(ต่อตารางกิโลเมตร)
  x2ij  แทน จำนวนผู้เสียชีวิตในจังหวัดที่iปีที่j(คน)
 x3ij  แทน จำนวนผู้ประกอบการในจังหวัดที่iปีที่j(ราย)
 x4ij แทน จำนวนโรงงานในจังหวัดที่iปีที่j(โรงงาน)
 x5ij  แทน เงินทุนในจังหวัดที่iปีที่j(แสนบาท)
 x6ij แทน อัตราจ้างขั้นต่ำในจังหวัดที่iปีที่j(บาท)
 b0i  แทน อิทธิพลสุ่มของจังหวัดที่i 
   เมื่อi = 1, 2, …, 76 และj = 1, 2, 3

5.ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

 
 ข้อมูลที่ใช้ในศึกษาในครั้งนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ ได้มาจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
โดยข้อมูลที่เป็นตัวแปรตามในการศึกษาครั้งนี้ คือ จำนวนผู้ว่างงานในแต่ละจังหวัด และข้อมูลที่เป็น
ตัวแปรอิสระประกอบไปด้วย ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ในแต่ละจังหวัด จำนวนผู้เสียชีวิต
ในแต่ละจังหวัดจำนวนผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดจำนวนโรงงานในแต่ละจังหวัดเงินทุนในแต่ละ
จังหวัดและอัตราจ้างขั้นต่ำในแต่ละจังหวัดโดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปีพ.ศ.2548ถึง2550

6.วิธีการศึกษา

 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหาตัวแบบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับการคาดการณ์อัตราการ 
ว่างงานในประเทศไทยโดยในการศึกษาครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้สองเหตุการณ์คือว่างงานและไม่ว่างงาน
ซึ่งเป็นตัวแปรแบบไม่ต่อเนื่องแต่ตัวแปรสุ่มที่สนใจศึกษาคือจำนวนผู้ว่างงานดังนั้นตัวแปรตามที่ใช้ใน
การศึกษาคือจำนวนผู้ว่างงานเป็นข้อมูลลักษณะจำนวนนับโดยมีค่าตั้งแต่0ถึง∞ ซึ่งมีการแจกแจง
เบื้องต้นเป็นแบบปัวซองและมีค่าความแปรปรวนเท่ากับค่าเฉลี่ยแต่ถ้าค่าความแปรปรวนมีค่ามากกว่า
ค่าเฉลี่ยจะเรียกปัญหานี้ว่าการเกิดโอเวอร์ดิสเพอร์ชัน(overdispersion)จึงมีการแก้ปัญหาดังกล่าว
โดยใช้ตัวแบบทางสถิติที่มีการแจกแจงของตัวแปรตามเป็นแบบทวินามนิเสธ โดยค่าของตัวแปรสุ่ม 
มีค่าตั้งแต่0ถึง∞ เหมือนการแจกแจงปัวซองซึ่งกล่าวไว้ในงานวิจัยของGuimaraes(2008)ผู้วิจัย
จึงศึกษาตัวแบบทางสถิติที่มีการแจกแจงของตัวแปรตามเป็นแบบปัวซองและทวินามนิเสธ โดยกำหนด
วิธีการศึกษาเป็น2ส่วนดังนี้
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 ส่วนที่1 การศึกษาตัวแบบทางสถิติสำหรับการคาดการณ์อัตราการว่างงานในประเทศไทย 
ที่มีเก็บข้อมูลจำนวนผู้ว่างงานในแต่ละจังหวัด และมีการเก็บข้อมูลซ้ำในระยะเวลาติดตาม3 ปี 
(2548-2550)โดยใช้วิธีสมการของการประมาณค่าวางนัยทั่วไป (Generalized Estimating 
Equations) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอย เมื่อข้อมูลที่ศึกษา 
มีความสัมพันธ์กันซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่อิสระในการกำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรตามเพราะ
ในการวิเคราะห์ตัวแบบการถดถอยทั่วไปจะกำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์แบบอิสระซึ่งเป็นข้อตกลง
เบื้องต้นของการวิเคราะห์ ถ้าข้อมูลที่ศึกษาไม่ได้อิสระกัน จะทำให้ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์
ไม่เหมาะสม และวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของGEE จะใช้วิธีการประมาณกึ่งภาวะน่าจะเป็น
สูงสุด(Quasi-MaximumLikelihoodEstimator) แต่เมื่อที่ข้อมูลมีขนาดตัวอย่างที่ใหญ่จะทำให้ได้
ค่าการประมาณพารามิเตอร์เท่ากับค่าประมาณพารามิเตอร์จากวิธีการประมาณภาวะน่าจะเป็นสูงสุด 
(MaximumLikelihoodEstimator)กล่าวโดยLiangetal.(1986)และวิธีGEEจะต้องมีการกำหนด
โครงสร้างความสัมพันธ์ก่อนการประมาณค่าพารามิเตอร์ทุกครั้ง ซึ่งสมการการประมาณค่าวางนัย 
ทั่วไปมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

1) ตัวประกอบเชิงสุ่มและฟังก์ชันของตัวประกอบเชิงสุ่ม
 ตัวประกอบเชิงสุ่มของสมการการประมาณค่าวางนัยทั่วไปคือμij = E(Yij)
 ฟังก์ชันของตัวประกอบเชิงสุ่มของสมการการประมาณค่าวางนัยทั่วไปคือg(μij) = X’ij β
              
โดยที่Yij แทนตัวแปรตามที่i ณครั้งที่เก็บซ้ำที่ j 
  X’ij  แทนเมทริกซ์ของตัวแปรอิสระหรืออิทธิพลคงที่ที่มีkตัวแปร
  β  แทนเวกเตอร์ของสัมประสิทธิ์ของการถดถอย
  g ( . )แทนฟังก์ชันเชื่อมโยง

2) ความแปรปรวนของYij

 V(Yij) = V(μij) ϕ
โดยที่ϕ  แทนค่าสเกลพารามิเตอร์หรือค่าดิสเพอร์ชั่น
 V(.) แทนฟังก์ชันความแปรปรวน
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4.2) แบบแลกเปลี่ยน(Exchangeable)
 โครงสร้างความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนมีความแปรปรวนร่วม
 ซึ่งมีลักษณะดังนี้

4) โครงสร้างความสัมพันธ์(Correlationstructure)
 การประมาณคา่พารามเิตอร์ของตวัแบบสมการของการประมาณคา่วางนยัทัว่ไปตอ้งมีการกำหนด
โครงสร้างความสัมพันธ์ก่อนโดยโครงสร้างสัมพันธ์ทั่วไปมีหลายแบบ(Nicketal.,2008)แต่ผู้วิจัย 
จะนำเสนอเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่นำมาใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้มี4แบบคือ

3) ฟังก์ชันเชื่อมโยงและฟังก์ชันความแปรปรวน
 •ตัวแปรตามมีลักษณะเป็นการแจกแจงปัวซอง
  g(μij) =  log(μij)
  V(μij) =  μij

  ϕ =  1

 •ตัวแปรตามมีลักษณะเป็นการแจกแจงทวินามนิเสธ
  g(μij) =  log(μij)
  V(μij) =  μij  + kμ2

ij  , k > 0
  ϕ =  1

4.1) แบบอิสระ(Independence)
 โครงสร้างความสัมพันธ์แบบอิสระมีความแปรปรวนร่วม 
 ซึ่งมีลักษณะดังนี้

Corr (Yij , Yik)  = 1  j = k
0  j ≠ k

Corr (Yij , Yik)  = 1  j = k
ρ  j ≠ k

R(ρ)  =

 1 0 … 0

    0
 0 1   

 0 … 0 1

R(ρ)  =

 1 ρ … ρ

    ρ
 ρ 1   

 ρ … ρ 1
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4.4) แบบไม่ทราบโครงสร้าง(Unstructured)
 โครงสร้างความสัมพันธ์แบบไม่ทราบโครงสร้างมีความแปรปรวนร่วม
  

 
 ซึ่งมีลักษณะดังนี้

4.3) แบบอัตตสหสัมพันธ์อันดับที่1(First-orderautoregressive:AR1)
 โครงสร้างความสัมพันธ์อันดับที่1มีความแปรปรวนร่วม
 เมื่อt   =   0 ,  1 , 2 , … , ni – jซึ่งมีลักษณะดังนี้

Corr (Yij , Yi (j+t))  =  ρt

R(ρ)  =

1
1

1

ρ21  =  ρ  2–1 

ρ12  =  ρ  1–2 

ρi(j–1)  =  ρ  i– (j–1) 

ρ(i–1) j  =  ρ  (i–1) –j 

ρ1j  =  ρ  1–j 

ρi1  =  ρ  i–1 

R(ρ)  =

1
1

1

ρ21

ρ12

ρi(j–1)

ρ(i–1) j

ρ1j

ρi1

Corr (Yij , Yik)  = 1 j = k
ρjk j ≠ k

 สำหรับตัวแปรตามที่ ใช้ในการศึกษามีลักษณะเป็นการแจกแจงปัวซองและการแจกแจง 
ทวินามนิเสธ ซึ่งมีตัวแปรอิสระทั้งหมด6 ตัวแปร ได้แก่ ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ 
ตารางกิโลเมตรจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนผู้ประกอบการจำนวนโรงงานเงินทุนและอัตราจ้างขั้นต่ำ 
โดยสมมติให้โครงสรา้งความสมัพนัธ์มีรปูแบบอสิระ(Independent)แบบแลกเปลีย่น(Exchangeable) 
แบบอัตตสหสัมพันธ์ อันดับที่1(First-orderautoregressive:AR1) และแบบไม่ทราบโครงสร้าง 
(Unstructured) ผู้วิจัยได้ใช้คำสั่งPROCGENMOD ในโปรแกรมSAS สำหรับการวิเคราะห์ตัวแบบ
สมการของการประมาณค่าวางนัยทั่วไป ที่มีตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบปัวซองและทวินามนิเสธ 
โดยวธิีที่ใช้ในการคดัเลอืกตวัแปรอสิระเปน็แบบวธิีลดตวัแปร(Backward)และตรวจสอบความเหมาะสม 
ของตัวแบบโดยใช้MeanDeviance ซึ่งค่าใกล้เคียง1 จะสรุปได้ว่าตัวแบบเหมาะสม พร้อมทั้ง
เปรียบประสิทธิระหว่างตัวแบบสมการของการประมาณค่าวางนัยทั่วไป ที่มีตัวแปรตามมีการแจกแจง 
แบบปัวซองและทวินามนิเสธโดยใช้ค่าlog–likelihoodซึ่งค่าที่สูงสุดจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด
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 ส่วนที่2 การศึกษาตัวแบบทางสถิติสำหรับการคาดการณ์อัตราการว่างงานในประเทศไทยที่มี
อิทธิพลสุ่มผสมที่มีการเก็บข้อมูลซ้ำในระยะเวลาติดตาม3ปีซึ่งใช้วิธีของตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัย
ทั่วไป(GeneralizedlinearMixedModels)โดยตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไปเป็นตัวแบบทางสถิติ
ที่เอื้อต่อตัวแปรตามที่มีการแจกแจงต่างๆ เช่นการแจกแจงทวินามการแจกแจงปัวซองการแจกแจง
ทวินามนิเสธ เป็นต้น เราจะเรียกว่าตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไป ซึ่งเป็นตัวแบบที่ใช้สำหรับศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระหรือปัจจัย ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป 
ที่ประกอบด้วยปัจจัยอิทธิพลคงที่(FixedEffect)และปัจจัยอิทธิพลสุ่ม(RandomEffects)โดยปัจจัย
อทิธพิลสุม่จะอธบิายลกัษณะเฉพาะตวัของแตล่ะหนว่ยศกึษา(Feddagetal.,2006)และวธิีการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไปจะใช้วิธีกึ่งภาวะน่าจะเป็น(Quasi-likelihood) 
โดยอาศยัวธิีการหาอนพุนัธ์ของฟงักช์นัภาวะนา่จะเปน็อนัดบัที่หนึง่เทยีบกบัพารามเิตอร์ที่ตอ้งการหาคา่
ประมาณค่าแล้วกำหนดให้เท่ากับศูนย์ซึ่งจะไม่สามารถหาค่าพารามิเตอร์ได้โดยตรงเนื่องจากสมการ
อยู่ในรูปแบบไม่เป็นเชิงเส้นในเทอมของพารามิเตอร์ ดังนั้นจะคำนวณค่าด้วยวิธีกึ่งภาวะน่าจะเป็น 
แบบย้อนทำซ้ำ(IterativeQuasi-likelihood) โดยตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไป มีส่วนประกอบ 
ที่สำคัญดังนี้

1) ความแปรปรวนของYij  แบบมีเงื่อนไข
 ความแปรปรวนของYij  แบบมีเงื่อนไขที่ขึ้นกับbi  เป็นดังนี้
 Var (Yij  bi)  =  Var E(Yij  bi)  ϕ
                                                                
โดยที่ϕ แทนค่าสเกลพารามิเตอร์หรือค่าดิสเพอร์ชั่น
 V(.)  แทนฟังก์ชันความแปรปรวน

2) ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามแบบมีเงื่อนไข
 ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามแบบมีเงื่อนไขจะขึ้นกับอิทธิพลคงที่ และอิทธิพลสุ่ม bi ผ่านตัวทำนาย 
 เชิงเส้นดังนี้

E(Yij  bi)  =  ηij  =  X’ij β + Z’ij bi  และηij  =  g E(Yij  bi)

จะได้g E(Yij  bi)   =  X’ij β + Z’ij bi

โดยที่Yij  แทนตัวแปรตามที่ iณครั้งที่เก็บซ้ำที่j 
 X’ij แทนเมทริกซ์ของตัวแปรอิสระหรืออิทธิพลคงที่ที่มีkตัวแปร
 β  แทนเวกเตอร์ของพารามิเตอร์อิทธิพลคงที่
 Z’ij แทนเมทริกซ์ของอิทธิพลสุ่มที่มีqตัวแปร
 bi  แทนเวกเตอร์ของพารามิเตอร์อิทธิพลสุ่มของหน่วยศึกษาที่ i



วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.01 มกราคม-มิถุนายน 2553
58

 สำหรับตัวแปรตามในการศึกษาครั้งนี้มีลักษณะเป็นการแจกแจงปัวซองและการแจกแจง 
ทวินามนิเสธและจะกำหนดให้ค่าคงที่(Intercept)เป็นเทอมอิทธิพลสุ่มในตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัย
ทั่วไป คือยอมให้แต่ละจังหวัดจะมีความแตกต่างกันที่เรียกขึ้นว่า ค่าคงที่สุ่ม และสมมติให้โครงสร้าง
ความแปรปรวนร่วมภายในจังหวัดเดียวกันของค่าสังเกตที่มีการเก็บซ้ำในระยะเวลา3 ปี มีลักษณะ
ตามรูปแบบAR(1) ผู้วิจัยได้ใช้คำสั่งPROCGLIMMIX ในโปรแกรมสำเร็จรูปSAS สำหรับสำหรับ 
การวเิคราะห์ตวัแบบผสมเชงิเสน้วางนยัทัว่ไปที่มีตวัแปรตามมีการแจกแจงแบบปวัซองและทวินามนเิสธ

Cov(Yij  bi) = Cov(eij)  =  Ri

Cov(Yij) = Cov(Z’ij bi)  + Cov(eij)

 = Zij Cov(bi) Z’ij  + Cov(eij)

จะได้Cov(Yij) = Zij GZ’ij  + Ri

3) กำหนดให้เทอมอิทธิพลสุ่มbi

 กำหนดให้เทอมอทิธพิลสุม่bi มีการแจกแจงปกติพหุตวัแปร(MultivariateNormalDistribution) 
คือ bi ~ N(0, G) และ bi เป็นอิสระกันกับ Xi  โดยสามารถเขียนโครงสร้างความแปรปรวนร่วมของ
ตัวแปรตามได้ดังนี้

โดยที่G แทน เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของ bi โดยส่วนใหญ่โครงสร้างความแปรปรวนร่วมของ 
เมทริกซ์GจะมีรูปแบบVarianceComponentและUnstructured
 และ Ri แทน เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของความคลาดเคลื่อน โดยมีข้อกำหนดว่าค่าความ 
คลาดเคลื่อนที่สัมพันธ์กับหน่วยศึกษาที่ต่างกันจะเป็นอิสระต่อกันและค่าความคลาดเคลื่อน ε1, …,  εn 

กับอิทธิพลสุ่มb1, …, bn เป็นอิสระต่อกันด้วย

4) ฟงักช์นัเชือ่มโยงและฟงักช์นัความแปรปรวนของตวัแปรตามที่มีลกัษณะเปน็การแจกแจงปวัซอง
และการแจกแจงทวินามนิเสธ
 •ตัวแปรตามที่มีลักษณะเป็นการแจกแจงปัวซอง

  g E(Yij  bi)   =  log E(Yij  bi)

  Var (Yij  bi)  =  E(Yij  bi) และ ϕ = 1

 •ตัวแปรตามที่มีลักษณะเป็นการแจกแจงทวินามนิเสธ

  g E(Yij  bi)   =  log E(Yij  bi)

  Var (Yij  bi)  =  E(Yij  bi) + k E(Yij  bi)
2, k > 0

  ϕ = 1
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ตารางที่1แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดของแต่ละตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
จำแนกตามปี2548ถึง2550

ปี ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด
2548

 

จำนวนผู้ว่างงาน 8096.47 8432.65 583 54148
ความหนาแน่นของประชากร 219.7014 449.72 19.52 3599.56
จำนวนผู้เสียชีวิต 5202.29 4797.03 698 38441
จำนวนผู้ประกอบการ 4803.04 15534.16 512 135963
จำนวนโรงงาน 1609.37 2471.28 133 19306
เงินทุน 53.23661 126.36 0.52 825.23
อัตราจ้างขั้นต่ำ 149.3553 12.11 140 184

2549 จำนวนผู้ว่างงาน 7209.38 8201.29 155 56997
ความหนาแน่นของประชากร 222.3059 454.67 19.96 3619.27
จำนวนผู้เสียชีวิต 5146.39 4801.73 719 38825
จำนวนผู้ประกอบการ 4943.49 15997.51 532 139787
จำนวนโรงงาน 1649.3 2478.45 137 19226
เงินทุน 55.98332 131.53 0.69 860.40
อัตราจ้างขั้นต่ำ 153.9868 12.89 143 191

2550

 

จำนวนผู้ว่างงาน 5818.8 7088.43 279 51816
ความหนาแน่นของประชากร 225.6184 461.34 20 3644
จำนวนผู้เสียชีวิต 5090.5 4811.98 740 39209
จำนวนผู้ประกอบการ 5019.82 16043.35 544 140009
จำนวนโรงงาน 1668.47 2454.88 140 18889
เงินทุน 58.15666 138.03 0.75 938.86
อัตราจ้างขั้นต่ำ 155.8947 13.67 144 194

หมายเหตุ:คำนวณมาจากโปรแกรมสำเร็จรูปSASด้วยคำสั่งPROCMEANS

โดยวธิีที่ใช้ในการคดัเลอืกตวัแปรอสิระเปน็แบบวธิีลดตวัแปร(Backward)และตรวจสอบความเหมาะสม 
ของตัวแบบโดยใช้Generalizedχ2  /d.f.ซึ่งค่าใกล้เคียง1จะสรุปได้ว่าตัวแบบเหมาะสมพร้อมทั้ง
เปรียบประสิทธิระหว่างตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไป ที่มีตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบปัวซองและ
ทวินามนิเสธโดยใช้ค่าPseudo-AkaikeInformationCriterion:Pseudo–AICซึ่งค่าที่ต่ำสุดจะมี
ประสิทธิภาพดีที่สุด

7.ผลการศึกษา

  
 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น3ส่วนคือผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผลการวิเคราะห์ตัวแบบGEE
ของอตัราการวา่งงานในประเทศไทยและตวัแบบGLIMของอตัราการวา่งงานในประเทศไทยที่มีอทิธพิล
สุ่มผสมซึ่งแสดงดังตารางที่1,2และตารางที่3ตามลำดับดังนี้
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ตารางที่2แสดงค่าประมาณพารามิเตอร์ของตัวแบบGEEที่มีการแจกแจงของตัวแปรตามเป็นแบบปัวซอง
และแบบทวินามนิเสธเมื่อใช้วิธีการคัดเลือกตัวแบบโดยวิธีลดตัวแปร(Backward)โดยมีตัวแปรกำลังแรงงาน
รวมเป็นตัวแปรoffset

Correlation
structure

Poisson Negativebinomial
Parameter Estimate Standard

error 
P-value Parameter Estimate Standard

error 
P-value

Independent

 

Intercept -4.3342 0.0735 <.0001 Intercept -4.399 0.0746 <.0001
x1 -0.0003 0.0001 0.0078 x2 0.0001 0.0001 0.0234
x2 0.0001 0.0001 0.0084 x4 -0.0001 0.0001 0.0897
   x5 0.0004 0.0002 0.0622

MeanDeviance=1,341.1205 MeanDeviance=1.0630
Log-likelihood=13,140,370.594 Log-likelihood=13,290,313.246

Exchangeable

 

 

Intercept -3.1471 0.3571 <.0001 Intercept -2.7681 0.5127 <.0001
x5 0.0007 0.0003 0.0408 x2 0.0001 0.0001 0.0327
x6 -0.0071 0.0023 0.0023 x5 0.0007 0.0003 0.0301
   x6 -0.0107 0.0035 0.0023

MeanDeviance=1,407.1998 MeanDeviance=1.0628
Log-likelihood=13,132,936.675 Log-likelihood=13,290,313.362

AR1

 

Intercept -3.2333 0.3364 <.0001 Intercept -2.9583 0.4584 <.0001
x5 0.0007 0.0003 0.0318 x2 0.0001 0.0001 0.0469
x6 -0.0066 0.0022 0.0026 x5 0.0007 0.0003 0.0197
   x6 -0.0094 0.0031 0.0025

MeanDeviance=1,407.1998 MeanDeviance=1.0628
Log-likelihood=13,132,936.675 Log-likelihood=13,290,313.362

Unstructured

 

Intercept -3.2798 0.3347 <.0001 Intercept -2.9609 0.4576 <.0001
x5 0.0007 0.0003 0.0264 x2 -0.0001 0.0001 0.0498
x6 -0.0064 0.0022 0.0035 x5 0.0007 0.0003 0.0174
   x6 -0.0093 0.0031 0.0024

MeanDeviance=1,407.1998 MeanDeviance=1.0628
Log-likelihood=13,132,936.675 Log-likelihood=13,290,313.362

 หมายเหตุ:คำนวณมาจากโปรแกรมสำเร็จรูปSASด้วยคำสั่งPROCGENMOD

 จากตารางที่1 พบว่า จำนวนผู้ว่างงานเฉลี่ย และจำนวนผู้เสียชีวิตเฉลี่ย ปี2548 ถึง2550 
มีคา่ลดลงในแตล่ะปีสว่นความหนาแนน่ของประชากรเฉลีย่จำนวนผู้ประกอบการเฉลีย่จำนวนโรงงาน
เฉลี่ยเงินทุนเฉลี่ยและอัตราจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยปี2548ถึง2550มีค่าเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

 จากตารางที่2 พบว่า ตัวแบบGEE ที่มีการแจกแจงของตัวแปรตามเป็นแบบทวินามนิเสธ 
มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของตัวแบบดีกว่าแบบปัวซองในทุกโครงสร้างความสัมพันธ์ 
โดยพิจารณาจากค่าlog-likelihoodและMeanDevianceที่มีค่าต่ำที่สุดโดยตัวแบบGEEที่มีการ
แจกแจงของตวัแปรตามเปน็แบบทวินามนเิสธที่มีโครงสรา้งความสมัพนัธ์แบบExchangeableแบบAR1
และแบบUnstructuredมีประสิทธิภาพดีที่สุดโดยพิจารณาจากค่าMeanDevianceที่มีค่าต่ำที่สุด
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 ดังนั้นตัวแบบGEEที่มีการแจกแจงของตัวแปรตามเป็นแบบทวินามนิเสธเป็นตัวแบบที่เหมาะสม 
ที่สุดสำหรับตัวแบบของจำนวนผู้ว่างงานในประเทศไทย และผู้วิจัยจึงนำเสนอตัวแบบGEE ที่มี
การแจกแจงของตัวแปรตามเป็นแบบทวินามนิเสธที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์แบบอัตตสหสัมพันธ์ 
อันดับที่1(AR1)เพราะโครงสร้างความสัมพันธ์แบบAR1มีค่าประมาณcovariancematrixจากวิธี 
empirical และModel-Based ใกล้เคียงกันมากกว่าโครงสร้างความสัมพันธ์แบบExchangeable 
และUnstructuredโดยมีตัวแบบดังนี้

โดยที่nij แทนตัวแปรกำลังแรงงานรวมเป็นตัวแปร offset ,  i = 1, 2, …, 76(จังหวัด)และj = 1, 2, 
3 (ปี)
 
จากสมการที่(3)สามารถอธิบายได้ดังนี้
 ค่าคงที่(Intercept) มีค่าประมาณพารามิเตอร์ เท่ากับ-2.9583 หมายถึง ถ้าไม่มีปัจจัยอื่นๆ  
จะทำให้มีจำนวนผู้ว่างเฉลี่ยลดลงร้อยละ94.809[ (1– e[-2.9583] )  × 100 = 94.809]
 จำนวนผู้เสียชีวิต(X2) มีค่าประมาณพารามิเตอร์เท่ากับ0.0001หมายถึงถ้าจำนวนผู้เสียชีวิต 
เพ่ิมข้ึน100คนจะทำให้อัตราการว่างงานเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ1.005[ (e[0.0001 × 100] –1)  × 100 = 1.005]
 เงินทุน(X5) มีค่าประมาณพารามิเตอร์เท่ากับ0.0007หมายถึงถ้าเงินทุนเพิ่มขึ้น100ล้านบาท
จะทำให้อัตราการว่างงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ7.25[ (e[0.0007 × 100] –1)  × 100 = 7.25]
 และอัตราจ้างขั้นต่ำ (X6) มีค่าประมาณพารามิเตอร์เท่ากับ-0.0094 หมายถึง ถ้าอัตราจ้าง 
ขั้นต่ำเพิ่มขึ้น10บาทจะทำให้อัตราการว่างงานเฉลี่ยลดลงร้อยละ8.972[ (1– e[-0.0094 × 10])  × 100  
= 8.972]

( 3 ) log(μij)  =  log(nij) – 2.9583 + 0.0001x2ij  + 0.0007x5ij  – 0.0094x6ij

= – 2.9583 + 0.0001x2ij  + 0.0007x5ij  – 0.0094x6ijlog nij

μijหรือ

ตารางที่3แสดงค่าประมาณพารามิเตอร์ของตัวแบบGLMMที่มีการแจกแจงของตัวแปรตามเป็นแบบปัวซอง
และแบบทวินามนิเสธที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์แบบAR1เมื่อใช้วิธีการคัดเลือกตัวแบบโดยวิธีลดตัวแปร
(Backward)โดยมีตัวแปรกำลังแรงงานรวมเป็นตัวแปรoffset

Parameter
Poisson Negativebinomial

Estimate Standarderror P-value Estimate Standarderror P-value
Intercept 0.8119 0.2555 0.0022 -2.6948 0.5831 <.0001
X2 0.000385 3.99E-06 <.0001 0.000022 0.00001 0.0339
X5 0.009437 0.000145 <.0001 0.000789 0.00041 0.0465
X6 -0.05007 0.000307 <.0001 -0.01172 0.00391 0.0032
σ 2 

b0 4.7812 0.7862 - 0.1194 0.03099 -

Pseudo-AIC 101,713.3 350.11

Generalized χ2/DF 4,58.22  1 
หมายเหตุ:คำนวณมาจากโปรแกรมสำเร็จรูปSASด้วยคำสั่งPROCGLIMMIX



วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.01 มกราคม-มิถุนายน 2553
62

จากสมการที่(4)สามารถอธิบายได้ดังนี้
 ค่าคงที่(Intercept) มีค่าประมาณพารามิเตอร์ เท่ากับ-2.6948 หมายถึง ถ้าไม่มีปัจจัยอื่นๆ  
จะทำให้มีจำนวนผู้ว่างเฉลี่ยลดลงร้อยละ93.244[ (1– e[-2.6948] )  × 100 = 93.244]
 จำนวนผู้เสียชีวิต (X2) มีค่าประมาณพารามิเตอร์เท่ากับ0.000022 หมายถึง ถ้าจำนวน 
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น100คนจะทำให้อัตราการว่างงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ0.22 [ (e[0.000022 × 100] –1)   
× 100 = 0.22]
 เงินทุน (X5) มีค่าประมาณพารามิเตอร์เท่ากับ0.000789 หมายถึง ถ้าเงินทุนเพิ่มขึ้น100 
ล้านบาทจะทำให้อัตราการว่างงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ8.209[ (e[0.000789 × 100] –1)  × 100 = 8.209]
 และอัตราจ้างขั้นต่ำ (X6) มีค่าประมาณพารามิเตอร์เท่ากับ-0.01172 หมายถึง ถ้าอัตราจ้าง
ขั้นต่ำเพิ่มขึ้น10บาทจะทำให้อัตราการว่างงานเฉลี่ยลดลงร้อยละ11.059[ (1– e[-0.01172 × 10])  × 100  
= 11.059]
 คา่คงที่สุม่ในแตล่ะจงัหวดั ( - 2.6948  + b0i )โดยมีคา่ประมาณพารามเิตอร์ของb0iในแตล่ะจงัหวัด
แสดงในภาคผนวกหมายถึงถ้าไม่มีปัจจัยอื่นๆ จะทำให้ค่าเฉลี่ยของอัตราการว่างงานในแต่ละจังหวัด
แตกต่างกันไปและมีความแปรปรวนของb0iไม่แตกต่างกันเพราะมีค่าเข้าใกล้0( σ 2 b0  =  0.1194 )   
 สำหรับการนำตัวแบบข้างต้นไปใช้เพื่อการทำนายค่าเฉลี่ยของจำนวนผู้ว่างงานในจังหวัดใด 
จังหวัดหนึ่ง จะต้องนำค่าคงที่สุมในจังหวัดที่ต้องการศึกษา ซึ่งแสดงในภาคผนวกมาแทนค่า 
ในตัวแบบที่ได้จากสมการที่4 และแทนค่าของปัจจัยต่างๆ  เพื่อทำนายค่าเฉลี่ยของจำนวนผู้ว่างงาน 
ในจังหวัดนั้น โดยประโยชน์ที่ได้จากการทำนายของตัวแบบ อาจเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงาน
ในจังหวัดนั้นๆ ได้

 จากตารางที่3 พบว่า ตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไปที่มีการแจกแจงของตัวแปรตามเป็น 
แบบทวินามนิเสธมีประสิทธิภาพดีกว่าแบบปัวซองโดยพิจารณาจากค่าPseudo-AICที่มีค่าต่ำที่สุด
ดงันัน้ตวัแบบผสมเชงิเสน้วางนยัทัว่ไปที่มีการแจกแจงของตวัแปรตามเปน็แบบทวินามนเิสธเปน็ตวัแบบที่
เหมาะสมทีส่ดุสำหรบัตวัแบบทางสถติิสำหรบัการคาดการณ์อตัราการวา่งงานในประเทศไทยที่มีอทิธพิล
ร่วมผสมโดยมีตัวแบบดังนี้

โดยที่nij แทนตัวแปรกำลังแรงงานรวมเป็นตัวแปร offset ,  i = 1, 2, …, 76(จังหวัด)และj = 1, 2, 
3 (ปี)

( 4 ) log(μij)  =  log(nij) – 2.6948 + 0.000022x2ij  + 0.000789x5ij  – 0.01172x6ij  + b0i

= – 2.6948 + 0.000022x2ij  + 0.000789x5ij  – 0.01172x6ij  + b0ilog nij

μijหรือ
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8.สรุปผล

 
จากการศึกษาตัวแบบทางสถิติสำหรับการคาดการณ์อัตราการว่างงานในประเทศไทย สามารถสรุปได้
2ประเด็นคือ
 
1)ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการว่างงานในประเทศไทย   
 ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการว่างงานในประเทศไทยคือ จำนวนผู้เสียชีวิต (X2) เงินทุน (X5) และ
อัตราจ้างขั้นต่ำ(X6)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

2)ตัวแบบทางสถิติสำหรับการคาดการณ์อัตราการว่างงานในประเทศไทย
 ตัวแบบทางสถิติสำหรับการคาดการณ์อัตราการว่างงานในประเทศไทยคือตัวแบบสมการของ
การประมาณคา่วางนยัทัว่ไปที่มีการแจกแจงของตวัแปรตามเปน็แบบทวินามนเิสธและตวัแบบทางสถติิ
สำหรบัการคาดการณ์อตัราการวา่งงานในประเทศไทยที่มีอทิธพิลรว่มผสมที่เหมาะสมทีส่ดุคอืตวัแบบ
ผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไปที่มีการแจกแจงของตัวแปรตามเป็นแบบทวินามนิเสธ

9.อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการว่างงานในประเทศไทยคือ จำนวนผู้เสียชีวิต (X2) 
เงินทุน(X5) และอัตราจ้างขั้นต่ำ(X6) จากตัวแบบทางสถิติสำหรับการคาดการณ์อัตราการว่างงานใน
ประเทศไทยได้นำมาอภิปรายผลดังนี้
 จำนวนผู้เสียชีวิตมีความสัมพันธ์กับอัตราว่างงานในทิศทางเดียวกัน โดยถ้ามีจำนวนผู้เสียชีวิต
เพิม่มากขึน้จะทำให้อตัราการวา่งงานเพิม่ขึน้ดว้ยซึง่อาจเกดิจากโรงงานหรอืบรษิทัที่ได้สญูเสยีแรงงาน
ที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติงาน จึงทำให้โรงงานหรือบริษัทมีความต้องการหาแรงงานใหม่ที่มีความรู้และ
ความชำนาญการทำงานมาทดแทนแรงงานที่เสยีชวีติไปแต่ในขณะเดยีวกนัไมม่ีแรงงานที่ตรงตามความ
ตอ้งการได้จงึทำให้เกดิการวา่งงานขึน้ในตำแหนง่นัน้ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของฐติิรตัน์(2546:135) 
ที่ว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานคือขาดความชำนาญในการใช้เครื่องจักรเครื่องมือ
 เงินทุนมีความสัมพันธ์กับอัตราว่างงานในทิศทางตรงกันข้าม โดยถ้ามีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น 
จะทำให้อตัราการวา่งงานลดลงอาจเนือ่งมาจากโรงงานหรอืบรษิทัที่มีการลงทนุเพิม่ขึน้นัน้อาจหมายถงึ 
โรงงานหรือบริษัทนั้นๆ ได้นำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้ในโรงงานหรือบริษัทเพื่อบริการลูกค้า 
เพือ่ผลติสนิคา้เปน็ตน้จงึทำให้ตอ้งการแรงงานที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ได้ลงทนุ 
ซื้อมาเป็นต้นจึงทำให้แรงงานต้องมีการศึกษาในระดับสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันแรงงานในท้องตลาด
มีความรู้ความสามารถไม่เป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการในตำแหน่งที่ต้องการ 
จึงเกิดการว่างงานขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมยุรีย์(2544:146) ที่ว่า การลงทุนมีผลต่อการ 
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ว่างงานของประเทศไทย และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิต(2545:104) ที่ว่า แรงงานที่สำเร็จ 
การศึกษาระดับสูงกว่าจะมีอิทธิพลต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าแรงงานที่สำเร็จ 
การศึกษาระดับต่ำกว่า ดังนั้นเมื่อมีการลงทุนในจ้างแรงงานที่มีการศึกษาระดับสูงจะให้ผลตอบแทน 
ทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าการว่าจ้างแรงงานที่มีการศึกษาระดับต่ำกว่า
 อัตราจ้างขั้นต่ำมีความสัมพันธ์กับอัตราว่างงานในทิศทางตรงกันข้าม โดยถ้ามีการเพิ่มอัตรา
จ้างขั้นต่ำขึ้นจะทำให้อัตราการว่างงานลดลง อาจเนื่องมาจากนายจ้างต้องการลดต้นทุนในการผลิต 
ซึ่งถ้าเพิ่มอัตราจ้างขั้นต่ำขึ้นจะทำให้มีมีต้นทุนในการผลิตมากขึ้นจะทำให้โรงงานหรือบริษัทขาดทุนได้ 
ส่งผลให้นายจ้างจำไม่สามารถรับแรงงานเพิ่มขึ้นได้และอาจลดแรงงานให้ลดลงด้วย หรือบ้างรายอาจ
ย้ายโรงงานหรือบริษัทไปอยู่ในแหล่งที่มีอัตราจ้างที่ถูกกว่าเดิมดังนั้นหากอัตราจ้างขั้นต่ำในท้องถิ่นนั้น
ตำ่กวา่ทอ้งถิน่อืน่ๆจะทำให้มีผู้วา่งงานนอ้ยกวา่ทอ้งถิน่ที่มีอตัราจา้งขัน้ตำ่สงูกวา่ได้ซึง่สอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของมยุรีย์(2544:146)ที่ว่าค่าจ้างขั้นต่ำมีผลต่อการว่างงานของประเทศไทย
 และตัวแบบทางสถิติสำหรับการคาดการณ์อัตราการว่างงานในประเทศไทย และตัวแบบทาง
สถิติสำหรับการคาดการณ์อัตราการว่างงานในประเทศไทยที่มีอิทธิพลสุ่มผสมพบว่าการแจกแจงของ
ตัวแปรตามที่เป็นแบบทวินามนิเสธดีกว่าการแจกแจงแบบปัวซอง จากทั้งสองตัวแบบที่กล่าวมาข้างต้น
เหมาะสมเพราะตัวแบบสมการของการประมาณค่าวางนัยทั่วไปที่มีการแจกแจงของตัวแปรตามเป็น 
และตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไปที่มีการแจกแจงของตัวแปรตามเป็นแบบปัวซองมีการเกิดโอเวอร์ 
ดิสเพอร์ชั่น คือค่าความแปรปรวนมากกว่าค่าเฉลี่ย จึงทำให้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการ
แจกแจงปัวซอง คือค่าเฉลี่ยเท่ากับความแปรปรวน จึงทำให้เป็นตัวแบบไม่เหมาะสม ดังนั้นตัวแบบ
สมการของการประมาณค่าวางนัยทั่วไปที่มีการแจกแจงของตัวแปรตามเป็นแบบทวินามนิเสธ และ 
ตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไปที่มีการแจกแจงของตัวแปรตามเป็นแบบทวินามนิเสธจึงเป็นทางเลือก
หนึ่งของตัวแบบที่เกิดโอเวอร์ดิสเพอร์ชั่นซึ่งสอดคล้องกับบทความงานวิจัยของVenablesetal.(2004) 
ที่ว่าตัวแบบการถดถอยทวินามนิเสธเป็นตัวแบบหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาการเกิดโอเวอร์ดิสเพอร์ชั่นได้ 
และสอดคล้องกับบทความงานวิจัยของGuimaraes(2008) ได้ใช้ตัวแบบการถดถอยทวินามนิเสธ 
แก้ปัญหาโอเวอร์ดิสเพอร์ชั่น
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10.ข้อเสนอแนะ

 
 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการว่างงานในประเทศไทย พร้อมทั้งหา 
ตัวแบบทางสถิติสำหรับการคาดการณ์อัตราการว่างงานในประเทศไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอแนะ 
แนวทางในการศึกษาเป็น2 ด้าน คือด้านการนำไปใช้ประโยชน์ และด้านเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 
ดังต่อไปนี้

10.1 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์

 จากผลการศกึษาการศกึษาหาปจัจยัที่สง่ผลตอ่อตัราการวา่งงานในประเทศไทยสามารถนำปจัจยั
ที่ส่งผลต่อค่าเฉลี่ยของอัตราการว่างงานในประเทศไทย มาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงานให้
รัฐบาลได้หรือนำมาประยุกต์กำหนดนโยบายช่วยเหลือประชาชนในระดับจังหวัดจนถึงระดับภูมิภาคได้ 
โดยพิจารณาจากปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการว่างงานในประเทศไทยนั้นๆ จากผลการศึกษาที่พบว่า
 เงินทุนมีความสัมพันธ์กับอัตราว่างงานในทิศทางตรงกันข้าม ดังนั้นหากพื้นที่ในจังหวัดใดมี 
การลงทุนเพิ่มมากขึ้นจะทำให้อัตราการว่างงานลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนในการจ้างแรงงานที่มี
การศึกษาระดับสูงจะให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าการว่าจ้างแรงงานที่มีการศึกษาระดับต่ำกว่า
โดยผู้ใช้แรงงานที่มีการศึกษาในระดับสูงหรือนักศึกษาที่เพิ่งจบมาใหม่สามารถนำตัวแบบดังกล่าวมา
ประกอบการพิจารณาพื้นที่ในการสมัครงาน เพราะถ้าจังหวัดใดมีการลงทุนหรือเงินทุนสูง จังหวัดนั้น
ตอ้งการจา้งแรงงานมากกวา่จงัหวดัที่มีการลงทนุหรอืเงนิทนุตำ่กวา่ทำให้มีโอกาสในการได้งานมากกวา่
จังหวัดที่มีการลงทุนต่ำได้
 และอัตราจ้างขั้นต่ำส่งผลต่ออัตราการว่างงานในทิศทางตรงกันข้าม ดังนั้นรัฐบาลควรเร่งหา
ทางแก้ไขที่จะให้มีการเพิ่มอัตราจ้างขั้นต่ำในจังหวัดจะทำให้จังหวัดนั้นๆ  มีอัตราการว่างงานต่ำลง 
โดยอาจมีการพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดที่มีอัตราจ้างขั้นต่ำน้อยกว่าจังหวัดอื่นๆ หรือหาอาชีพเสริม
ให้กับประชาชนเป็นต้น

10.2 ด้านเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป

  1 )จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการว่างงานในประเทศไทยควรเพิ่มปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเข้า 
ไปอีกเช่นราคาและปริมาณมวลรวมของสินค้าที่ผลิตค่าใช้จ่ายเป็นต้น
  2 )  จากการศึกษาตัวแบบการถดถอยของตัวแปรตามที่ลักษณะข้อมูลเป็นจำนวนนับ หากมีเกิด
ศูนย์มากผิดปกติ ควรใช้ตัวแบบที่มีตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบปัวซองที่มีศูนย์มากผิดปกติ ตัวแบบ
ที่มีตัวแปรตามที่มีการแจกแจงแบบทวินามนิเสธที่มีศูนย์มากผิดปกติ เป็นต้น ซึ่งสามารถดูตัวอย่างได้
จากบทความวิจัยของAbbasetal.(2009),Dominiqueetal.(2005)และWangetal.(2002)
  3 )   ควรศึกษาในกรณีที่ตัวแปรตามมีการแจกแจงปัวซองที่ผสมกับการแจกแจงอื่นๆ  ที่สามารถ
แก้ปัญหาโอเวอร์ดิสเพอร์ชั่นได้ เช่น การแจกแจงปัวซองผสมกับการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน
เป็นต้น
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ค่าประมาณพารามิเตอร์ของค่าคงที่สุ่มในแต่ละจังหวัด(b0i) ในสมการที่4

ตารางที่3แสดงค่าประมาณพารามิเตอร์ของค่าคงที่สุ่มในแต่ละจังหวัด(b0i)ในสมการที่4
Subject ชื่อจังหวัด Estimate S.E. Pr>|t| Subject ชื่อจังหวัด Estimate S.E. Pr>|t|

1 กรุงเทพมหานคร -0.2923 0.3031 0.3365 39 ตาก 0.1913 0.1897 0.315
2 สมุทรปราการ 0.3288 0.2251 0.1462 40 สุโขทัย 0.0916 0.1891 0.6289
3 นนทบุรี 0.2159 0.2137 0.314 41 พิษณุโลก 0.0623 0.1898 0.7432
4 ปทุมธานี 0.4055 0.2098 0.0551 42 พิจิตร 0.1949 0.1898 0.306
5 นครปฐม 0.1269 0.2117 0.5499 43 เพชรบูรณ์ 0.1225 0.1893 0.5184
6 สมุทรสาคร -0.0684 0.2119 0.7474 44 นครราชสีมา 0.2745 0.1999 0.1719
7 พระนครศรอียธุยา 0.0437 0.1975 0.8253 45 บุรีรัมย์ 0.0622 0.1904 0.7445
8 อ่างทอง 0.2371 0.1898 0.2136 46 สุรินทร์ -0.1681 0.1909 0.3799
9 ลพบุรี 0.2748 0.1887 0.1474 47 ศรีสะเกษ -0.0269 0.1908 0.8879
10 สิงห์บุรี 0.4227 0.1899 0.0276 48 อุบลราชธานี 0.0649 0.1944 0.7389
11 ชัยนาท 0.0551 0.1898 0.7722 49 ยโสธร -0.2547 0.1897 0.1816
12 สระบุรี 0.325 0.192 0.0925 50 ชัยภูมิ -0.0973 0.1901 0.6096
13 ชลบุรี -0.1205 0.2109 0.5686 51 อำนาจเจริญ 0.24 0.1907 0.2101
14 ระยอง -0.2633 0.2996 0.3809 52 หนองบัวลำภู -0.0301 0.1899 0.8745
15 จันทบุรี -0.108 0.1894 0.5693 53 ขอนแก่น 0.1854 0.1954 0.3442
16 ตราด -0.3439 0.1909 0.0736 54 อุดรธานี -0.1106 0.1908 0.563
17 ฉะเชิงเทรา 0.1287 0.1929 0.5055 55 เลย -0.2069 0.1893 0.276
18 ปราจีนบุรี 0.1802 0.1894 0.3431 56 หนองคาย 0.3361 0.1891 0.0775
19 นครนายก -0.447 0.1904 0.0202 57 มหาสารคาม -0.0112 0.1896 0.9531
20 สระแก้ว 0.7232 0.1896 0.0002 58 ร้อยเอ็ด -0.3039 0.191 0.1137
21 ราชบุรี 0.0081 0.1886 0.9656 59 กาฬสินธุ์ -0.6506 0.1893 0.0008
22 กาญจนบุรี -0.1469 0.1887 0.4375 60 สกลนคร 0.4148 0.1899 0.0305
23 สุพรรณบุรี -0.1889 0.1894 0.3201 61 นครพนม 0.3199 0.1893 0.093
24 สมุทรสงคราม -0.5581 0.1913 0.0041 62 มุกดาหาร 0.2869 0.1904 0.134
25 เพชรบุรี -0.0787 0.1895 0.6787 63 นครศรีธรรมราช 0.1092 0.1908 0.5678
26 ประจวบคีรีขันธ์ -0.3498 0.1893 0.0667 64 กระบี่ 0.1775 0.1906 0.3534
27 เชียงใหม่ 0.2743 0.1991 0.1703 65 พังงา 0.3571 0.1926 0.0657
28 ลำพูน -0.205 0.1891 0.2799 66 ภูเก็ต 0.3867 0.2168 0.0764
29 ลำปาง 0.0037 0.1894 0.9844 67 สุราษฎร์ธานี -0.3976 0.1891 0.0372
30 อุตรดิตถ์ 0.218 0.1895 0.2518 68 ระนอง -0.1507 0.1938 0.4379
31 แพร่ -0.7783 0.1901 <.0001 69 ชุมพร -0.251 0.1895 0.1875
32 น่าน -0.5491 0.1905 0.0045 70 สงขลา 0.0399 0.1902 0.834
33 พะเยา -0.2561 0.1903 0.1804 71 สตูล 0.0479 0.1907 0.8022
34 เชียงราย 0.1458 0.1924 0.4497 72 ตรัง -0.3492 0.1892 0.067
35 แม่ฮ่องสอน -0.0808 0.1913 0.6733 73 พัทลุง -0.1087 0.1897 0.5676
36 นครสวรรค์ -0.1259 0.1905 0.5098 74 ปัตตานี 0.3019 0.1893 0.1128
37 อุทัยธานี -0.4053 0.1902 0.0348 75 ยะลา -0.251 0.1897 0.1879
38 กำแพงเพชร -0.0756 0.1892 0.69 76 นราธิวาส 0.4251 0.1892 0.0261
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