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 แบบจาํลองความน่าจะเป็นเชิงเสน้ 
 แบบจาํลองโลจิต 
 แบบจาํลองโพบิต
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ลักษณะแบบจาํลองสองทางเลือก

 แบบจาํลองสองทางเลือก (Binary choice model) เป็นแบบจาํลองความน่าจะเป็น 
เพื่อตดัสินใจเลือกระหว่างสองเหตุการณ์ ว่าเหตุการณ์ใดมีโอกาสหรือความน่าจะ
เป็นท่ีจะเกิดข้ึนมากนอ้ยเพียงใด (มีค่าระหวา่ง 0 – 1) 

 ตวัแปรตาม (Y) เป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ มีเพียง 2 ค่า (0 และ 1) หรือ 2 ทางเลือก
 แบบจาํลองสองทางเลือกเบ้ืองตน้ท่ีนิยมใชมี้ 3 รูปแบบ ไดแ้ก่

1. แบบจาํลองความน่าจะเป็นเชิงเสน้ (Linear probability model: LPM)
2. แบบจาํลองโลจิต (Logit model)
3. แบบจาํลองโพบิต (Probit model)

แบบจาํลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น (LPM) 

Y α β X εY α β X ε

เม่ือกาํหนดให้
 Yi = 1 ถา้ตดัสินใจเลือกเหตุการณ์ (เช่น ซ้ือบา้น ออกไปเลือกตั้ง เขา้ร่วมกลุ่ม)
 Yi = 0 ถา้ตดัสินใจไม่เลือกเหตุการณ์ (เช่น ไม่ซ้ือบา้น ไม่ออกไปเลือกตั้ง ไม่เขา้ร่วมกลุ่ม)
 Xi คือ ตวัแปรอิสระ เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ฯลฯ
 εi คือ ตวัคลาดเคล่ือน

ดงันั้น ค่า Y จึงมีได ้2 ค่า (1 และ 0) และกาํหนดให ้
 Pi คือ ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (=1) 
 Pi -1 คือ ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (=0)

รูปแบบสมการถดถอยเชิงเสน้อยา่งง่ายโดยทัว่ไป

            E Y α β X            E Y α β X (ค่าความคาดหวงัของ Y)
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การแจกแจงความน่าจะเป็นของ Yi

Yi follows the Bernoulli probability distribution.
ดงันั้น ค่าความคาดหวงัของ Y จึงมีค่าเท่ากบั:

Yi ความน่าจะเป็น E(Yi)

1 Pi(Yi = 1)

0 Pi(Yi = 0)

รวม 1

Success

Failure

E Y 1 P 0 1 P PE Y 1 P 0 1 P P

P α β XP α β X LPM

เง่ือนไข แบบจาํลองความน่าจะเป็นเชิงเสน้ 

เง่ือนไข คือ 0 ≤ Pi ≤ 1

ดดัแปลงจาก Gujarati and Porter (2009)

Pi

ถา้ Pi  >  1  ==>  1
ถา้ Pi  <  0  ==>  0

X
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ตวัอย่าง (Gujarati and Porter, 2009: 547)

 Data on home ownership Y (1 = owns a house, 0 = does not own a house) and family income X 
(1,000$).

Y 0.945 0.102X

S.E.       (0.122)       (0.008)***   R2 = 0.804
 The intercept of -0.9457 gives the “probability’’ that a family with zero income will own a 

house. Since this value is negative, and since probability cannot be negative, we treat this value 
as zero, which is sensible in the present instance.

 The slope value of 0.1021 means that for a unit change in income (here $1,000), on the average 
the probability of owning a house increases by 0.1021 or about 10 percent.

 For X = 12 ($12,000), the estimated probability of owning a house is:
(Y |X = 12) = -0.945 + 0.102(12)  =  0.279 (27.9%)

        For X = 25 ($25,000)  ==>  (Y |X = 25) ==> 1.605 ???
Prediction/Forecasting

ปัญหาของแบบจาํลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น 

 ตวัคลาดเคล่ือนมีการกระจายแบบไม่ปกติ (Non-normality of the disturbances εi)
 ตวัคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนไม่คงท่ี (Heteroskedasticity)

 ค่าพยากรณ์ของ Y (Y) มีค่าไม่อยูใ่นช่วง 0 กบั 1 (0 ≤ E(Y|X) ≤ 1)
 ค่า R2 ไม่สามารถวดัประสิทธิภาพของแบบจาํลองได ้(Questionable value of R2 as 

a measure of goodness of fit)
     ดังนั้ น การประมาณค่าแบบจาํลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น ด้วยวิธี OLS จึงไม่
เหมาะสม (กรณีท่ีตวัแปรตาม (Y) มีค่าเป็น 1 และ 0)

อคัรพงศ ์อั้นทอง (2550) และ Gujarati and Porter (2009)
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แบบจาํลองโลจติ (Logit model)

 To resolve LPM  ==> First, transform the dependent variable, Pi, as follows, introducing the 
concept of odds:

oddsi =  

oddsi is defined as the ratio of the probability of success to its complement (the probability of 
failure).
 The second step involves taking the natural logarithm of the odds ratio, calculating the logit (Li) 

as:

ln  = log(oddsi) = Li

Using this in a linear regression we obtain the Logit model as:

L α β X εL α β X ε

L α β X β X ⋯ β X εL α β X β X ⋯ β X ε Asteriou and Hall (2007)

ฟังก์ชันโลจติ (Logit Function)

Pi

X
ดดัแปลงจาก Asteriou and Hall (2007)
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Li = ln = α β X ==> (Antilog)         =   e

       (Logit Model) (odds ratio)

Pi = e *(1-Pi)             ==>            e - e *(Pi)

Pi + [e  *(Pi)]   =   e

Pi (1 + e )   =   e

P =   1 + 

Estimate regression equation ( i)

1

2

3

4

Goodness of fit

 As pointed out earlier, the conventional measure of goodness of fit (R2) is not appropriate for 
assessing the performance of logit models. 

 One way is to create a measure based on the percentage of the observations in the sample that 
the estimated equation explained correctly. This measure is called the count R2 and is defined 
as:

Count R2 =  .   

.  

 McFadden suggests an alternative way to measure the goodness of fit, called McFadden’s 
pseudo-R2.

McFadden pseudo-R2 = 1 -

where lu is the log-likelihood function for the estimated model, and lR is the log-likelihood 
function in the model with only an intercept.

Asteriou and Hall (2007) และ Wooldridge (2014) 
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GRADE        GPA , TUCE , PSIGRADE        GPA , TUCE , PSI

ตวัอย่าง (Gujarati and Porter, 2009: p 562)
Effect of Personalized System of Instruction (PSI) on Course Grades

กาํหนดให้
GRADE (Y) = 1 if the final grade is A

= 0 if the final grade is B or C
GPA = Grade point average
TUCE = Score of economics test
PSI = 1 if participation in program

= 0 otherwise

f

Gujarati: Table_15.7

ผลการวเิคราะห์ แบบจาํลอง Logit
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เราได้อะไรจากแบบจาํลอง Logit ทีป่ระมาณค่าได้ ???

ln
P

1 P
 ⇒         L         13.023 2.826GPA 0.095TUCE 2.378PSIln

P

1 P
 ⇒         L         13.023 2.826GPA 0.095TUCE 2.378PSI

S.E.                (4.931)         (1.262)        (0.141)       (1.064)S.E.                (4.931)         (1.262)        (0.141)       (1.064)

P
e

1 e
P

e . . . .

1 e . . . .

odds ratio
P

1 P
e . . . .odds ratio

P

1 P
e . . . .

 ln  L  หรือแบบจาํลอง Logit: ตวัอยา่งในการอธิบาย เช่น ถา้หาก GPA ของนกัเรียนเพิ่มข้ึนหน่ึงจุด, 
L  (Logit function) จะเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ีย 2.826 หน่วย โดยกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนคงท่ี (นยัยะบอกไดเ้พียงทิศทางของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง GPA และ L ) 

 ดงันั้น ตอ้งทาํการ Antilog ==> odds ratio เช่น PSI = 2.378 เม่ือ Antilog จะมีค่าเท่ากบั 10.790 อธิบายไดว้า่ ความ
น่าจะเป็นท่ีนกัเรียนมีโอกาสไดเ้กรด A เม่ือเทียบกบัความน่าจะเป็นของนกัเรียนท่ีไม่ไดเ้กรด A (B หรือ C) โดย
เฉล่ียมีค่าเป็น 10.790 เท่า หากนกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมระบบการสอนดว้ยวธีิใหม่น้ี โดยกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี

เพื่อการพยากรณ์ เมื่อกําหนด Xs

P-value           (0.008)***   (0.025)**     (0.501)      (0.025)**P-value           (0.008)***   (0.025)**     (0.501)      (0.025)**

Marginal effects (Slope)

 ขอ้คาํนึงถึง
 โดยปกติ การวจิยัทางเศรษฐศาสตร์จะนิยมใช ้Marginal effects อธิบายมากกวา่ odds ratio
 เป็นการเปล่ียนแปลงของตวัแปรอิสระ โดยประเมินจากค่าเฉล่ีย (Means) ซ่ึงแตกต่างจาก LPM

 จาก ต.ย. อธิบายไดว้า่ ถา้หาก GPA ของนกัเรียนเพิ่มข้ึน 1 จุด (จากระดบั GPA เฉล่ีย) ความน่าจะเป็น(โอกาส)
ท่ีนักเรียนไดเ้กรด A จะมีค่าเพิ่มข้ึนเท่ากบั 0.533 หรือร้อยละ 53.386 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
โดยกาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี และนักเรียนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมระบบการสอนดว้ยวิธีใหม่ (PSI) มีความน่าจะเป็น
(โอกาส)ท่ีไดเ้กรด A มากกว่ากลุ่มท่ีไม่เขา้ร่วมเท่ากบั 0.456 หรือร้อยละ 45.650 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนคงท่ี ในขณะท่ี TUCE ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1

Marginal effects ?

???
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แบบจาํลองโพบิต (Probit model)

 The logit and probit procedures are so closely related that they rarely produce results that are 
significantly different. 

 The idea behind using the probit model as being more suitable than the logit model is that most 
economic variables follow the normal distribution and hence it is better to examine them 
through the cumulative normal distribution. 

 The probit model is estimated by applying the maximum-likelihood method. Since probit and 
logit are quite similar, they also have similar properties.

 Generally, logit and probit analysis provide similar results and similar marginal effects, 
especially for large samples. However, since the shapes of the tails of the logit and probit
distributions are different.

Asteriou and Hall (2007)

Predicted Logit & Probit Probabilities

Cumulative Distr ibution Function (CDF)

Logistic PDF

Standard Normal PDF

ดดัแปลงจาก Pedace (2013)
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Standard Normal and Logistic Distr ibutions

Logistic PDF

Standard Normal PDF

0
ดดัแปลงจาก Pedace (2013)

แบบจาํลองโพบิต (Probit model)

 Using the cumulative normal distribution to model Pi we have:

P e

where Pi is the probability that the dependent dummy variable Pi = 1, Zi = α
β X ε  (This can be easily extended to the k-variables case.) and s is a standardized 
normal variable.
 The Zi is modeled as the inverse of the normal cumulative distribution function 

(-1(Pi)) to give us the probit model as:
Z  P α β X ε

Interpretation of the coefficients is not straightforward.
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ผลการวเิคราะห์ แบบจาํลอง Probit

เราได้อะไรจากแบบจาํลอง Probit ทีป่ระมาณค่าได้ ?

Z  P   ⇒         Z               7.452 1.625GPA 0.051TUCE 1.426PSIZ  P   ⇒         Z               7.452 1.625GPA 0.051TUCE 1.426PSI
S.E.                      (2.542)           (0.693)                  (0.083)                 (0.595)S.E.                      (2.542)           (0.693)                  (0.083)                 (0.595)

Z P 7.452 1.625GPA 0.051TUCE 1.426PSIZ  P 7.452 1.625GPA 0.051TUCE 1.426PSI

 Z  P  หรือแบบจาํลอง Probit: ตวัอยา่งในการอธิบาย เช่น ถา้หาก GPA ของนกัเรียนเพิ่มข้ึนหน่ึงจุด, Z  
(Probit function) จะเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ีย 1.625 หน่วย โดยกาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี (นยัยะบอกไดเ้พียงทิศทางของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง GPA และ Z เช่นเดียวกบัแบบจาํลอง Logit) 

 แบบจาํลองโพบิตจะไม่มีผลวเิคราะห์ของ odds ratio

P-value                 (0.003)***    (0.019)**               (0.537)                 (0.016)**P-value                 (0.003)***    (0.019)**               (0.537)                 (0.016)**
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Marginal effects (Slope)

้ จาก ต.ย. อธิบายไดว้า่ ถา้หาก GPA ของนกัเรียนเพิ่มข้ึน 1 จุด (จากระดบั GPA เฉล่ีย) ความน่าจะเป็น(โอกาส)
ท่ีนักเรียนไดเ้กรด A จะมีค่าเพิ่มข้ึนเท่ากบั 0.533 หรือร้อยละ 53.335 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
โดยกาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี และนักเรียนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมระบบการสอนดว้ยวิธีใหม่ (PSI) มีความน่าจะเป็น
(โอกาส)ท่ีไดเ้กรด A มากกว่ากลุ่มท่ีไม่เขา้ร่วมเท่ากบั 0.464 หรือร้อยละ 46.443 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนคงท่ี ในขณะท่ี TUCE ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1

 ขอ้สงัเกต: เห็นไดว้า่ผลลพัธ์จาก Marginal effects ของ Probit และ Logit มีความใกลเ้คียงกนัมาก และมีนกัวจิยั/
นักเศรษฐศาสตร์หลายท่านเสนอว่า ในบางคร้ังอาจใช้ Logit หรือ Probit ทดแทนกันได้ แต่ทั้งน้ีทั้ งนั้น ผู ้
วเิคราะห์ตอ้งเขา้ใจถึงความแตกต่างระหวา่ง Logit และ Probit ดว้ยเสมอ

Logit Vs Probit

For practical purposes Logit and Probit are very similar. One way to choose 
between Logit and Probit is to pick the method that is easiest to use in your 
statistical software (Stock and Watson, 2007: 396).

Page 12 of 19

<<<ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร>>>



การใช้งานโปรแกรม GRETL
เพ่ือวเิคราะห์แบบจาํลอง LPM, Logit และ Probit

GRETL

ตวัอย่าง (ไฟลข์อ้มูลใน Gujarati: Table_15.7)

 กรณีศึกษา: Effect of Personalized System of Instruction (PSI) on Course Grades
 วธีิการวเิคราะห์:

 Linear Probability Model
 Logit Model
 Probit Model

 กาํหนดให้
GRADE =  1 if the final grade is A

=  0 if the final grade is B or C
TUCE   =  Score of economics test
PSI =  1 if participation in program

=  0 otherwise
GPA =  Grade point average 

GRADE        GPA , TUCE , PSIGRADE        GPA , TUCE , PSIf
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Logit estimation:  Model>Limited dependent variable>Logit>BinaryLogit estimation:  Model>Limited dependent variable>Logit>Binary

Probit estimation:  Model>Limited dependent variable>Probit>BinaryProbit estimation:  Model>Limited dependent variable>Probit>Binary

Linear  Probability Model

ค่า Coefficient ของ LPM อธิบายในลกัษณะ Marginal effects (Linear slope)
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Logit Model

exp(β) = odds ratio

Probit Model
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Marginal Effects (Logit and Probit Model)
Logit Marginal Effects

Probit Marginal Effects

 ในการทดสอบ Marginal effects คร้ังแรก จะตอ้งทาํการ Install คาํสั่งการทดสอบ Marginal effects จาก 
Function package ก่อน โดยมีขั้นตอนดงัน้ี (File>Function package>On server…> เลือก lp-mfx>Install)

 และเม่ือวเิคราะห์ Logit หรือ Probit แลว้ การหา Marginal effects ใหไ้ปท่ี Analysis>Marginal effects

ฝึกปฏบัิต:ิ การวเิคราะห์ LPM, Logit และ Probit
ดว้ยโปรแกรม GRETL

(LPM, Logit and Probit analysis using GRETL)

GRETL
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ฝึกปฏบัิต ิ01 (ไฟลข์อ้มูล binary01)

 กรณีศึกษา: การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของพนักงานมหาวิทยาลยัของรัฐช่ือดงัแห่งหน่ึงใน
จงัหวดันนทบุรี โดยกาํหนดให้ Y = 1 คือ พนง. ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต และ = 0 คือ พนง. 
ตดัสินใจไม่ซ้ือประกนัชีวิต และกาํหนดตวัแปรอิสระ คือ รายไดข้อง พนง. (มีหน่วยเป็น 1,000 
บาท/เดือน)

 ใหว้เิคราะห์แบบจาํลอง LPM, Logit, and Probit โดยใชโ้ปรแกรม GRETL 
 LPM Model ==> Marginal effects
 Logit Model ==> odds ratio ==> Marginal effects
 Probit Model ==> Marginal effects

 Function form: 
Y =        (X)

 สถานการณ์: หากนาย ก., นาง ข. และ นางสาว ค. มีรายไดเ้ดือนละ 20,000 บาท, 25,000 บาท 
และ 40,000 บาท ความน่าจะเป็น(โอกาส) จะตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ เป็นเท่าใด

f +

จงเปรียบเทียบผลวเิคราะห์

ฝึกปฏบัิต ิ02 (ไฟลข์อ้มูล binary02)

 To find out what factors determine whether or not a person becomes a smoker, we obtained 
data on 1,196 individuals. For each individual, there is information on education (EDUC), age 
(AGE), income (INCOME), and the price of cigarettes in 1979 (PCIGS79).  The dependent 
variable is smoker, with 1-smokers and 0-nonsmokers. 

 For comparative purposes, we test based on LPM, Logit, and Probit models using GRETL. 
 LPM Model ==> Marginal effects
 Logit Model ==> odds ratio ==> Marginal effects
 Probit Model ==> Marginal effects

 Function form: 
SMOKER =        (AGE, EDUC, INCOME, PCIGS79)f

ขอ้มูลจาก Gujarati and Porter (2009)
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ฝึกปฏบัิต ิ03 (ไฟลข์อ้มูลใน POE 4th.: coke)

 To compare the LPM to the Probit and Logit models for this binary choice, the variable COKE is used for 1 if 
Coke is chosen and for 0 if Pepsi is chosen. We use the relative price of Coke to Pepsi (PRATIO) as an 
explanatory variable, as well as DISP_COKE and DISP_PEPSI, which are indicator variables taking the value one 
if the respective store display is present and zero if it is not.
 We expect that the presence of a Coke display will increase the probability of a Coke purchase, and the 

presence of a Pepsi display will decrease the probability of a Coke purchase.
 Data on 1,140 individuals who purchased Coke or Pepsi.

 Function form: 
COKE  =         (PRATIO, DISP_COKE, DISP_PEPSI)

 For comparative purposes, we test based on LPM, Logit, and Probit models using GRETL. 
 LPM Model ==> Marginal effects
 Logit Model ==> odds ratio ==> Marginal effects
 Probit Model ==> Marginal effects

f
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Thank You (Q&A)
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