แบบฝึ กหัดในคาบเรี ยนครั้งที่ 11
SEL TOP ED RES (Spring 16)

แบบฝึ กหัดที่ 11.1
1. จากข้ อมูลเรื่ องการโกง จงใช้ ตวั แปร give ซึง่ บ่งบอกว่าคนดังกล่าวเคยให้ ลอกหรื อไม่ โดยให้ ตวั แปรนี ้ทานายด้ วย
เกรดเฉลีย่ เมื่อเทอมที่แล้ ว (lgpa) และเกรดเฉลีย่ สะสม (gpax)
2. จงสร้ างกราฟเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับของ lgpa ต่อค่าสัดส่วนการให้ ลอกที่ทานายได้ โดยเส้ นที่
แตกต่างกันแสดงระดับต่างๆ ของ gpax
3. จากการวิเคราะห์ในข้ อที่ (1) จงใส่ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง lgpa และ gpax เพิ่มเติม แล้ วทดสอบว่าปฏิสมั พันธ์นนถึ
ั้ ง
ระดับนัยสาคัญหรื อไม่
4. จากการวิเคราะห์ในข้ อที่ (1) จงใส่มหาวิทยาลัย (university) เข้ าไปเพื่อทานายเพิม่ แล้ วทดสอบว่า
มหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกันเรื่ องสัดส่วนการโกงหรื อไม่ ถ้ ามีจงอภิปรายผลว่ามหาวิทยาลัยอะไรแตกต่างกับ
มหาวิทยาลัยอะไร
5. จงเขียนสมการทานายจากผลการวิเคราะห์ในข้ อที่ (4)

แบบฝึ กหัดที่ 11.2
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2.

3.

4.

จงแบ่ง SS_ALL ออกเป็ น 4 กลุม่ ด้ วย quartile ที่ 1, 2, และ 3 ซึง่ แสดงถึงระดับการแสวงหาความตื่นเต้ น
จากนันให้
้ นาตัวแปรนี ้ ทานายด้ วยเพศ (sex), ชันปี
้ (edyear), และสาขาวิชา (FGROUP) พร้ อมทังแปลความ
้
หมายความแตกต่าง (Hint: ใช้ คาสัง่ cut ในการแบ่งกลุม่ )
จงหาสัดส่วนของการแสวงหาความตื่นเต้ นแต่ละกลุม่ เมื่อเพศแตกต่างกัน และชันปี
้ = 1, สาขาวิชาเป็ นสาขา
ธุรกิจ
ให้ ใส่ข้อมูลมหาวิทยาลัย (university) เข้ าไปทานายเพิ่มเติม แล้ วจงอภิปรายว่ามหาวิทยาลัยมีผลต่อการ
ทานายการแสวงหาความตื่นเต้ นอย่างไร
จงเขียนสมการทานายจากผลการวิเคราะห์ในข้ อที่ (3)

แบบฝึ กหัดที่ 11.3
1. จงแบ่งกลุม่ ของวิธีการเรียนออกเป็ น 4 กลุม่ คือ (a) กลุม่ เน้ นทัง้ 2 แบบ (MASTERY สูง PERFORM สูง) (b)
กลุม่ เน้ นเรี ยนรู้ (MASTERY สูง PERFORM ต่า) (c) กลุม่ เน้ นผลงาน (MASTERY ต่า PERFORM สูง) (d) กลุม่
ไม่เน้ นทังคู
้ ่ (MASTERY ต่า PERFORM ต่า) โดยสูงตา่ ให้ แบ่งจากว่าคนดังกล่าวมีคะแนนสูงกว่าค่ามัธยฐาน
หรื อไม่

2. จงใช้ ตวั แปรใหม่ ไปทานายด้ วยเกรดเฉลีย่ เมื่อเทอมทีแ่ ล้ ว (lgpa) และเกรดเฉลีย่ สะสม (gpax) พร้ อมทัง้
อภิปรายผล
3. จงเพิม่ ตัวแปรเพศเข้ าไปในสมการทานายเพิ่มเติม และอภิปรายผล
4. จงเปลีย่ นกลุม่ อ้ างอิงเป็ นกลุม่ เน้ นเรี ยนรู้ และอภิปรายผล
5. จงเขียนสมการทานายจากการวิเคราะห์ในข้ อที่ (3)

การบ้านที่ 11
เพื่อไม่ให้ วิชานี ้แห้ งจนเกินไป ผมจึงอยากให้ คณ
ุ ร่วมกัน (เช่น แต่ละคนเก็บ 10 คน แล้ วเอาข้ อมูลมารวมกัน) เก็บข้ อมูล
จากคนอื่นผ่านวิธีใดก็ได้ โดยให้ ทา่ นทาสารวจอย่างง่ายขึ ้นมา โดยเก็บข้ อมูลจากคนที่พกั อาศัยอยูก่ รุงเทพฯ เพื่อทานายตัว
แปรดังต่อไปนี ้
1. ท่านจะไปเที่ยวสงกรานต์นอกกรุงเทพฯ หรื อไม่
2. ท่านจะไปเที่ยวสงกรานต์ทใี่ ด (ไม่เที่ยว อยูบ่ ้ านในกรุงเทพฯ, เที่ยวในกรุงเทพฯ, เที่ยวต่างจังหวัด กลับบ้ าน
ต่างจังหวัด, เที่ยวต่างประเทศ กลับบ้ านต่างประเทศ)
3. ท่านมีแผนจะออกเที่ยวกี่วนั ในสงกรานต์ (0, 1, 2, 3) นับแค่ 13-15 เมษายน
ให้ ทา่ นหาตัวแปรต้ นที่คิดว่าน่าสนใจ (ตัวแปรเชิงสารวจง่ายๆ ไม่กี่ตวั ) มาทานายตัวแปรตามทัง้ 3 ตัว โดยข้ อที่ 1 ทานาย
ด้ วย Logistic regression พร้ อมรายงานผล ข้ อที่ 2 ทานายด้ วย Multinomial Logistic regression พร้ อมรายงานผล
และข้ อที่ 3 ทานายด้ วย Ordinal logistic regression, Poisson regression, และ Negative binomial regression
พร้ อมทังรายงานผล
้
อย่าลืมว่ายิง่ การกระจายของตัวแปรสูง กาลังในการทดสอบทางสถิติก็สงู ตามด้ วย ดังนันผมอยากให้
้
คณ
ุ เก็บข้ อมูลจากคน
ที่แตกต่างกันหน่อยนะครับ ไม่ใช่เก็บข้ อมูลจากผู้ใหญ่ทงหมดแล้
ั้
วเจอว่าไม่มใี ครออกจากบ้ านเลย

