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งานนี�ใช้สัญญาอนญุาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที�มา-ไม่ใช้เพี�อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศ
ไทย คุณมีเสรีภาพที�จะทาํสําเนา แจกจ่าย และส่งเอกสารฉบบันี� ภายใต้เงื�อนไข แสดงที�มา ไม่ใช้เพื�อ
การค้า และไม่ดัดแปลง 
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0. บทนํา 
พื�นฐานเกี�ยวกับโปรแกรม EViews และ objects  

 

โปรแกรม EViews ถูกออกแบบมาให้ทาํงานในลกัษณะของ objects ซึEงในการทาํงานของเรากจ็ะ
สัมพนัธ์กบั objects เหล่านีJ  โดยทีEแต่ละ objects ก็จะมีขอ้มูลและลกัษณะงานทีEแตกต่างกนั ซึE ง objects ทีE
สาํคญัทีEสุดในโปรแกรมนีJ ก็คือ workfile (แฟ้มงาน) ซึE งในการทําการวิเคราะห์ใดๆกต็าม เราจาํเป็นต้อง
สร้าง หรือเปิด workfile ขึJ นมาก่อน โดยทีEชนิด objects ต่างๆจะบ่งบอกถึงลกัษณะของการทาํงานซึEง
แตกต่างกนั เช่น series (อนุกรม) กจ็ะเกีEยวขอ้งกบัขอ้มูล equation (สมการ) ก็จะเกีEยวขอ้งกบัความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร เป็นตน้ โดยในแฟ้มงานหนึEงๆอาจมีสมการหลายสมการ ซึEงเราสามารถเรียกกลบัมาใช้ได้
เมืEอต้องการ (โดยทาํการ double click ทีE objects สมการ) ดังนัJนเราจึงควรจดัการ objects ให้เขา้ใจง่าย เพืEอ
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ผล ทดสอบสมมุติฐาน หรือ ทาํนายค่า  

objects พืJนฐานในโปรแกรม EViews ได้แก่ workfiles series และ equation นอกจากนีJยงัมี 
objects อืEนๆทีEทาํหน้าทีEเฉพาะดา้น โดยสรุปแลว้ objects ใน EViews จะประกอบด้วย  Coefficient Vector, 
Databases, Equation, Graph, Group, Model, Pool (Time series/   Cross-section), Sample, Series, State 
Space, System, SYM(Symmetric Matrix), Table, Text, VAR(Vector Autoregression), Vector/Row, และ 
Vector Scalar ซึE ง objects เหล่านีJ  ยกเวน้ Workfiles และ Databases จะมี icons ของตัวเอง เมืEอเราเปิด 
workfile ใหม่ขึJนมาทาํงาน ในหน้าต่างนัJนจะมี objects สองชนิดเปิดขึJนมาเสมอ คือ Coefficient Vector 
(ซึEงสมาชิกทุกตวัเท่ากบั 1) กบั residual series (ซึEงสมาชิกทุกตวัเท่ากบั NA’s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพืEอสร้าง objects ใหม่ เราจะเลือก Objects/New Object จาก main menu หรือ workfile menu 

แลว้เลือกชนิดของ objects ทีEเราต้องการ ตัJงชืEอ แลว้ คลิก OK 
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เครื�องหมายทางคณิตศาสตร์ในโปรแกรม EViews: 

 
ในโปรแกรม EViews จะบรรจุเครืEองหมายและฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ไวม้ากมาย ในขณะทีE

แป้นพิมพ์มีจาํนวนจํากัด โดยทีEผูใ้ช้สามารถดูได้จาก Function Reference ในเมนู Help นอกจาก
เครืEองหมายทางคณิตศาสตร์และสถิติมาตรฐานแล้ว EViews ยงัได้สร้างฟังกช์ันพิเศษสําหรับขอ้มูล
อนุกรมเวลา (time series) ทัJงหลายเช่น  leads, lags และ differences ไวอี้กดว้ย  

โปรแกรม Eview จะปฎิบัติตามคาํสัEงจากซ้ายไปขวา โดยทีE เครืE องหมายต่างๆจะมีลําดับ
ความสาํคญัดังนีJ  

1. ^ (ยกกาํลงั) 
2. * (คูณ), / (หาร) 
3. + (บวก), - (ลบ) 
4. < (นอ้ยกว่า), > (มากกว่า), <= (นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั), >= (มากกว่าหรือเท่ากบั), = (เท่ากบั) 
5. and, or 
หากตอ้งการดูเครืEองหมายหรือฟังกช์นัทัJงหมด ให้คลิก Help/Function Reference 
 

พื�นที�ต่างในหน้าต่างหลักของโปรแกรม EViews 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Main menu 

command window ใชพิ้มพค์าํสัEงต่างๆ และ Enter เพืEอใหโ้ปรแกรมทาํงานตาม

พืJนทีEทาํงาน เป็นพืJนทีEทีEแสดง objects ต่างๆทีEเราเปิดขึJนมา
ทาํงาน หากเราเปิด ขึJนมาหลาย objects ก็สามารถดูไดห้ลาย
อนัพร้อมกนั แต่ objects อนัทีEกาํลงัทาํงานอยูจ่ะมีสีเขม้ทีE 
menu 
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1. พื�นฐานเบื�องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นโดยใช้ EViews 
 

เพืEอให้นกัศึกษาได้เห็นภาพของการใชโ้ปรแกรม EViews ควบคู่ไปกบัเนืJอหาทีEเรียน ผูเ้ขียนจะ
ใช้ตัวอย่างจากหนังสือ Gujarati, 2003. Basic Econometrics. 4

th
 edition. เริEมต้นด้วยตัวอย่าง

เกีEยวกบั รายได้ กบัการใช้จ่ายเพืEอการบริโภค (Gujarati ตารางทีE 2.4, หน้า 48) ซึE งสามารถเขียนเป็น
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงไดโ้ดย  

1 2i i iY X uβ β= + +  โดยทีE Y คือ ค่าใชจ่้ายในการบริโภค และ X คือ 
รายได้ 

ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ด้วยโปรแกรม EViews ต้องเริEมจากการสร้างแฟ้มงานเพืEอเก็บ
ขอ้มูลทีEจะใชศึ้กษาและผลการศึกษาทีEไดด้ังจะแสดงในหัวขอ้ทีE  1 
 

1.1 การสร้างแฟ้มงาน (workfile) EViews  
 

ขั�นตอนที� 1. เลอืก File/New/Workfile ในเมนูหลกั (main menu) ของ EViews 

 

จะได้กล่องใส่ลกัษณะของขอ้มูลทีEใช้ศึกษา (Workfile Range Box)  
ขั� น ต อ น ที�  2 .   ตัJ ง ค ว า ม ถีE 

(frequency)ของ ข้อมูล ซึE ง อา จ
เป็นขอ้มูลอนุกรมเวลา รายปี, ราย
ครึE ง ปี ,  . . . ,  รา ยวัน  และข้อมู ล
ภาคตัดขวาง หรือมีการจัดเรียงไม่
ปกติ  เช่นกรณีนีJ  เราจะเลือก 
Undated irregular  

ขั�นตอนที� 3. นอกจากนีJ  เรายงัต้องให้
ขอบเขตของขอ้มูล ทัJ งจุดเริEมต้น
ของขอ้มูล(Start observation) 
และ จุดสิJนสุดของขอ้มูล (End observation) ด้วย ในกรณีของขอ้มูลภาคตัดขวาง ก็ให้ใส่จาํนวน
ตวัอยา่ง เช่น กรณีนีJ  คอืจาก 1 ถึง 10 

ขั�นตอนที� 4. หลงัจากเลือกความถีEและช่วงของแฟ้มงาน ทีEสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของเราแล้ว ก็คลิก  OK 

EViews ก็จะสร้างแฟ้มงาน ซึE งยงัไม่มีชืEอ (UNTITLED) และแสดงหน้าต่างแฟ้มงานในพืJนทีE
ทาํงาน ซึEงในหนา้ต่างแฟ้มงาน จะปรากฏตัวเลขสองตัว คือ ช่วง (range) และ ตัวอย่าง (sample) 
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ซึEงเราสามารถเปลีEยนแปลงได้ นอกจากนีJ เรายงัสังเกตได้ว่าแฟ้มงานใหม่จะมี object 2 อนัปรากฏอยู ่
คือ coefficient vector ‘c’ หรือ เวคเตอร์ค่าคงทีE กบั residual series ‘resid’ 

 

ขั�นตอนที� 5. เพืEอเก็บ (save)แฟ้มงาน ทีE เราได้สร้างขึJน ให้เลือก Save ในเมนูของแฟ้มงาน หรือ 
File/Save หรือ File/Save As ในเมนูหลกั และ ใส่ชืEอ coninc.wf1 ในช่อง File name และ
เลือก drive ทีEเราต้องการเกบ็ขอ้มูลไว ้แลว้คลิก OK 

 

1.2 การใส่ข้อมูลลงในแฟ้มงาน (workfile) EViews  
 

ขั�นตอนที� 1. เพืEอสร้างชุดของข้อมูล (Series) 

ใหม่สําหรับตวัแปร การใช้จ่ายเพื�อการบริโภค

ต่ อสั ป ด า ห์  (Y) เ ลื อก Object/New 

Object/Series จากเมนูหลกั หรือ เมนูแฟ้ม
งาน แล้วใส่ชืEอ ‘Y’ ในช่อง Name of 

Object  แล้วคลิก OK จะปรากฏ object 

‘Y’ ในพืJนทีEทํางาน ซึE งสมาชิกทุกตัวในชุด
ขอ้มูลใหม่นีJ เป็น NA (Not Available) 

 

 

 

ขั�นตอนที� 2.  เพืEอจะใส่ขอ้มูลให้ชุดขอ้มูลนีJ  ให้ 
double-click ทีEชุดขอ้มูล Y จะปรากฏหน้าต่างของชุดขอ้มูล เนืEองจากโดยปกติโปรแกรมจะ
ป้องกนัการแกไ้ขโดยบงัเอิญ จึงไม่สามารถกรอกขอมู้ลได้ทันที ต้องคลิก Edit+/- ในเมนูชุดขอ้มูล 
แลว้ใส่ขอ้มูลจากตาราง 2.4 ลงในหน้าต่างดังกล่าว แทนทีE  NA เมืEอเสร็จแลว้ให้ แลว้คลิก Edit+/- 
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เป็นการเก็บขอ้มูลดังกล่าว และออกจากการแกไ้ขขอ้มูล ปิดหน้าต่างดังกล่าวโดยคลิก  บนมุมบน
ขวาของหน้าต่างชุดขอ้มูล 

 

 
ขั�นตอนที� 3. ทาํกระบวนการดงักลา่วซํJากบัตวัแปร รายได้ต่อสัปดาห์ (X) 

ขั�นตอนที� 4. เพืEอเก็บการเปลีEยนแปลงดงักล่าวทีEเกิดขึJนในแฟ้มงานให้ คลิก Save บนเมนูแฟ้มงาน 

ข้อมู ลส่ วนให ญ่ทีE เรานําม าใช้มักจะเป็ นข้อมู ลทุ ติ ยภูมิ ซึE งอยู่ในรูปไฟล์ต ารางข้อมู ล 
(spreadsheet file) หรือไฟลต์ัวอกัษร (ASCII text file) ทีEเราสามารถนําเขา้ (import) ขอ้มูล
ดงักล่าวมาสู่แฟ้มงานได้เลย ซึEงกระบวนการดังกล่าวจะกล่าวถึงในบทต่อไป  อย่างไรกต็ามผูใ้ช้อาจใส่
ข้อมูลโดยการกรอกในตารางเปล่า โดยการคลิก Quick/Empty Group (Edit Series)  เพืEอเปิด
ตารางว่างแลว้กรอกขอ้มูล หรือคดัลอก (copy) จากแฟ้ม spreadsheet อืEนๆ แลว้วาง (paste) ก็ได้ (ใน
กรณีทีEขอ้มูลไม่มากจนเกินไป) 

ในบางกรณีเราอาจสร้างชุดข้อมูลใหม่จากขอ้มูลชุดเดิม เช่น อนุกรมการบริโภคต่อรายได้ 
(Z=Y/X) เราสามารถสร้างชุดขอ้มูล Z ได้โดยคลิก Quick/Generate Series หรือ คลิก Genr ใน
เมนูแฟ้มงาน และพิมพส์มการเอกลกัษณ์ของขอ้มูลชุดใหม่ เช่น  

 
 

[Note: หัวขอ้ Quick ใน Main Menu จะรวมคาํสัEงทีEใชบ่้อยๆไว]้ 
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1.3 การสร้างกลุ่มข้อมูล (group) ใน EViews 
 

EViews มีเครืEองมือโดยเฉพาะในการทาํงานกบักลุ่มขอ้มูล (Group of series) ในทีEนีJ เราจะ
สร้างกลุ่มขอ้มูลทีEประกอบดว้ยชุดขอ้มูล X และ Y 

ขั�นตอนที� 1. เปิดแฟ้มงาน ‘coninc.wf1’ โดยเลือก File/Open/Workfile ในเมนูหลกั 

ขั�นตอนที� 2. สร้าง object group สาํหรับ X และ Y โดยกดปุ่ม Ctrl คา้งไว้ขณะเดียวกนัใช้เมาส์
คลกิ X และ Y แลว้เลอืก Show จากเมนูแฟ้มงาน หรือ คลิกขวา  เลือก Open/as Group 

ขั�นตอนที� 3. เพืEอตัJงชืEอกลุ่มขอ้มูล ให้คลิก Name หรือ Object/Name บนเมนูกลุ่มขอ้มูล และใส่ชืEอ 
GROUP01 ในช่อง Name to identify object แลว้คลิก OK 

ขั�นตอนที� 4. เพืEอเกบ็การเปลีEยนแปลงดงักลา่วทีEเกิดขึJนในแฟ้มงานให้ คลกิ Save บนเมนูแฟ้มงาน 

 

1.4 การสร้างกราฟด้วย EViews 
 

ตามทฤษฎีการบริโภคของเคนส์บอกว่าเมืEอรายไดเ้พิEมขึJน คนจะบริโภคเพิEมมากขึJน ดงันัJนตัวแปร 
Y และ X น่าจะมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ในขัJนแรกเราอาจตรวจสอบความสัมพนัธ์ดังกล่าวโดย plot ตัว
แปรทัJงสองเพืEอพจิารณาความสัมพนัธ์ด้วยสายตาก่อน 
ขั�นตอนที� 1. เปิดแฟ้มงาน ‘coninc.wf1’ 

ขั�นตอนที� 2. เพืEอ plot ตวัแปร Y ต่อ X ให้เปิดชุดขอ้มูลทัJงสองในหน้าต่างกลุ่มขอ้มูล (เราใส่ตัวแปร X 

ก่อน Y เนืEองจาก EViews จะกาํหนดให้ตัวแปรแรกในกลุ่มเป็นแกน ‘X’ และตัวแปรทีEสองเป็น
แกน‘Y’) 

ขั�นตอนที� 3. เลือก View/Graph/Scatter/Scatter with Regression แลว้ คลิก OK จะได้รูปดัง
ตวัอยา่งขา้งล่าง ซึE งเหมือนกบัรูปทีE 2.4  ในหน้า 48 (Gujarati)  จะเห็นได้ว่าตัวแปร Y และ X มี
ความสัมพนัธเ์ชิงบวก โดยทีE EViews จะใช้ Optimal-Linear Scaling เป็นคา่ตัJ งตน้ของรูป 
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ขั�นตอนที� 4. ถา้ต้องการเปลีEยนแปลงมาตราส่วนของรูปทําได้โดยการคลิกขวาทีEใดก็ได้ในรูปภาพ และ
เลือก Options จะได้กล่อง Graph Options ซึEงสามารถเปลีEยนลกัษณะของกราฟได้ 

 
 

เช่น  การเปลีEยนสเกลของแกน (Graph Scaling) เป็นแกนตัJ ง (Left axis) ทีEผ่านจุดศูนย ์ให้คลิกทีE 
Axes & Scaling แลว้เลือก Linear-Force Through Zero  ใน Left- Axis Scaling 

Method แลว้คลิก OK จะได้รูปขา้งล่างทางขวามือ 
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2. วิธีการกาํลงัสองน้อยที�สุด (Ordinary Least Square Method) 
 

การวิเคราะห์การถดถอยด้วยวิธีกาํลงัสองน้อยทีEสุดถือเป็นแกนหลักของการวิเคราะห์เชิงเศรษฐ
มิติ โดยทีEเราจาํเป็นตอ้งลองประมาณค่าสัมประสิทธ์ของการถดถอยโดยไม่ใช้โปรแกรมทางสถิติสักครัJ ง 
เพืEอทีEจะเขา้ใจกระบวนการทาํงานของวธีิกาํลงัสองน้อยทีEสุด ซึE งกระบวนการดงักล่าวเราสามารถประมาณ
ค่าแบบจาํลองได้ง่ายด้วยโปรแกรมทางสถิติ เช่น EViews ในหัวข้อนีJ เราจะประมาณค่าแบบจาํลอง
สมการถดถอยอยา่งง่ายเพืEอให้เราเขา้ใจกระบวนการทํางานของโปรแกรม EViews และสิEงทีEโปรแกรม
แสดงผลออกมา 
 

2.1 การคํานวณการถดถอยอย่างง่าย (Simple regression) [ตัวอย่างในหัวข้อ 3.6 ซึ�งใช้ข้อมูลใน
ตารางที� 2.4 ซึ�งเราได้สร้างขึ�นมาในหัวข้อที�แล้ว] 

 

การประมาณค่าสมการถดถอยใน EViews สามารถเริEมต้นไดห้ลายวิธี เช่นวิธีการแรก เราจะใช้
การสร้าง Object สมการใหม่ โดยทีEมีกระบวนการดงันีJ  
ขั�นตอนที� 1. เปิดแฟ้มงาน ‘coninc.wf1’ โดยเลือก File/Open/Workfile ในเมนูหลกั 

ขั�นตอนที�  2.  เ ลือก Objects/New Object/Equation จากเ มนูแฟ้มงาน [หรืออาจเ ลือก 
Quick/Estimate 

Equation จากเมนูหลกัก็ได้ 
ซึEงจะปรากฏกล่องระบุรูปแบบ
ข อ ง ส ม ก า ร  (Equation 

specification) แล้วข้ามไป
ขัJนตอนทีE 4] 

ขั�นตอนที� 3. ใส่ชืEอของสมการ 
เ ช่ น  EQ01 ในช่ อง  Name 

for Object แลว้ คลิก OK 

จะปรากฎกล่องระบุรูปแบบ
ของสมการ 
ขั�นตอนที� 4.  ใส่ตัวแปรทีEใช้ในการประมาณค่าทัJ งหมด พร้อมเวคเตอร์ของค่าคงทีE  (c)  ลงในช่อง 
Equation Specification  โดยทีEตัวแปรตวัแรกจะต้องเป็นตัวแปรตามเสมอ เช่น การบริโภค (Y) แลว้
ตามดวัยตวัแปรอิสระ เช่น รายได ้(X)และ ค่าคงทีE (C) [หากมิไดเ้ป็นการประมาณค่าทีEผ่านจุดศูนยก์ลาง 
(Regression through origin)] 

ขั�นตอนที� 5. เลอืกวิธีการทีEใช้ในการประมาณค่า ในช่อง Method ในกรณีนีJ คือ LS – Least Square 

(NLS and ARMA) ซึEงจะเป็นค่าตัJงต้นสาํหรับทุกครัJ งทีEเปิดหนา้ต่างนีJ ขึJนมา 
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ขั�นตอนที� 6. ในกรณีของขอ้มูลอนุกรมเวลา ผูใ้ช้อาจเลือกช่วงเวลาทีEแตกต่างจากขอ้มูลทีEมีก็ได้ โดยการ
เลือกขอบเขตของตวัอยา่งทีEใชป้ระมาณค่า (Sample) แลว้ใส่ช่วงดังกล่าวในช่อง Sample เช่น ขอ้มูลทีEมี
คือ 1960-2000 แลว้เราอาจตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ในช่วงปี 1980-2000 ให้เราใส่ ‘1980 2000’ ใน
ช่อง Sample   แต่ในกรณีนีJขอบเขตของตวัอยา่งทีEใช้ในการประมาณค่า จะถูกตัJ งในเท่ากบัช่วงตัวอย่าง
ของแฟ้มงาน แล้วคลิก OK เราจะได้ตารางผลการวิเคราะห์ถดถอยด้วยวิธีการกาํลังน้อยทีEสุดโดย
โปรแกรม EViews  และ object ‘EQ01’ 

หากเลือกประมาณค่าด้วยคาํสัEง Quick/Estimate จะได้ object สมการทีEยงัไม่มีชืEอ หากต้องการเกบ็
สมการนัJนไวใ้ชใ้นอนาคต ให้คลิก Name ในเมนูของสมการ แลว้ใส่ชืEอสมการ ‘EQ01’ 

ขั�นตอนที� 7. เพืEอเกบ็การเปลีEยนแปลงดงักลา่วทีEเกิดขึJนในแฟ้มงานให้ คลกิ Save บนเมนูแฟ้มงาน 
 

2.2 ส่วนประกอบต่างๆของหน้าต่างสมการใน EViews 
 

EViews จะแสดงขอ้มูลเชิงสถิติทีEสาํคัญทีEเกีEยวขอ้งกบัการวิเคราะห์เชิงถดถอยส่วนใหญ่ไวใ้น
หนา้ต่างสมการ (ดังรูปขา้งล่าง) ซึE งประกอบด้วยขอ้มูลทัEวไปในส่วนบน ค่าสัมประสิทธิ} และตัวสถิติทีE
เกีEยวขอ้งกบัตัวแปรแต่ละตัวจะอยูส่่วนกลาง และส่วนล่างจะประกอบด้วยสถิติโดยสรุป 

ส่วนแรก: ข้อมูลทั�วไป 

1. ชืEอของตวั
แปรตาม 

2. วิธีการทีEใช้
วิเคราะห์ 
3. วนัเวลาทีEทาํ
การวิเคราะห์ 

4. ช่วงของ
ตวัอยา่งทีEใช้ใน
การวิเคราะห์ 

5. จาํนวน
ตวัอยา่งทีEใช้ใน
การวิเคราะห์ 

6 (ถา้มี) จาํนวนตวัอย่างทีEกนัออกไป (excluded observation) 

ส่วนที�สอง: ค่าสัมประสิทธิb  ข้อมูลทีE เ กีEยวขอ้งกบัค่าสัมประสิทธิ} ทีE ถูกประมาณขึJน (Estimated 

coefficient) จะถูกรายงานในส่วนทีEสอง โดยทีEคอลมัน์แรกเป็นชืEอตัวแปร คอลัมน์ทีEสองเป็นค่า
สัมประสิทธิ}  ในขณะทีEคอลมัน์ 3 – 5 เป็นค่า standard error of coefficient, t-statistics, Prob (P-

value) ตามลาํดบั ซึEงคา่เหลา่นีJมีความสําคญัต่อการทดสอบสมมุติฐาน 
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ส่วนที�สาม: สถิติโดยสรุป สถิติทีEสาํคญัจะถกูแสดงในสีEคอลมัน์ขา้งล่าง ซึE งแต่ละตัวจะมีความหมายดังทีE
สรุปไวข้า้งล่างและสามารถอา้งอิงได้จากหนา้ใน Gujarati ซึEงจะวงเล็บไวท้า้ยหัวขอ้ 

1. R2: Coefficient of Determination คือสัดส่วนของความแปรปรวนของตัวแปรตามทีE
สามารถอธิบายไดด้้วยตวัแปรอิสระ (p.217-219) 

2. Adjusted R
2
:  (p.217-219) 

3. Standard Error of Regression หรือ Standard Error of Estimate: 

2ˆ
ˆ

u

n k
σ =

−

∑
(p.78) 

4. Sum of square resid: 2
û∑ ซึEง OLS พยายามทีEจะเลือกค่าสัมประสิทธิ} ทีEทาํให้ค่านีJ น้อย

ทีEสุด 

5. Log likelihood: ใชป้ระโยชน์ในการทดสอบสมมุติฐาน 

6. Durbin-Watson stat: ตัวสถิติทีEใช้ทดสอบ Serial Correlation ของ residual (p.467-

472) 

7. Mean dependent var: วดัแนวโน้มส่วนกลาง (ค่าเฉลีEย) ของตวัแปรตาม  
8. S.D. dependent var: วดัการกระจาย (ค่าเบีEยงเบนมาตรฐาน) ของตวัแปรตาม 

9. Akaike info criterion: ใช้ในการเลือกแบบจาํลอง 

10. Schearz criterion: ใช้ในการเลือกแบบจาํลอง 

11. F-statistic: ใชท้ดสอบสมมุติฐานว่าสัมประสิทธิ}ทุกตัวมีค่าเท่ากบัศูนยห์รือไม ่

12. Prob(F-statistic): ค่า p-value ของ F-statistic 
 

2.3 การสร้างแฟ้มงานสําหรับตัวอย่างการใช้จ่ายเพื�อบริโภคในอินเดีย (ตัวอย่างที� 3.2 ) 
  

ตัวอย่าง 3.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายรวมและค่าใช้จ่ายเพืEอการบริโภค ซึE งมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยใช้ขอ้มูลทีEปรากฏในตารางทีE 2.8 ในหน้า 56 ซึE งมีตัวอย่างทีEสุ่มมาจาํนวน 55 
ครัวเรือน และเราจาํเป็นตอ้งสร้างแฟ้มงานขึJนก่อน  

ขั�นตอนที� 1. เลอืก File/New/Workfile ในเมนูหลกั  
ขั�นตอนที� 2. ตัJ งความถีEของแฟ้มงานเป็น Undated irregular 

ขั�นตอนที� 3. ใส่ Start observation (1) และ End observation (55) 

ขั�นตอนที� 4. คลิก OK จะได้แฟ้มขอ้มูลใหม่เพืEอทาํงานกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 55 ตวัอยา่ง 

 

2.4 การนําเข้าข้อมูลจากโปรแกรม spreadsheet ต่างๆ  
 

เมืEอเราสร้างแฟ้มงานแลว้ เราสามารถนําเขา้ขอ้มูลจากแฟ้มขอ้มูลของโปรแกรม Spreadsheet 

อืEนๆ เช่น Excel ไดง่้าย แต่อยา่งไรกต็าม เราจาํเป็นต้องทราบลกัษณะของขอ้มูล (เรียงตามแนวตัJ งหรือ
แนวนอน) ตาํแหน่งของขอ้มูล และจาํนวนตัวแปรทีEต้องการนาํเขา้ในแฟ้มนัJนๆก่อน 
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ส่วนของการเกบ็ข้อมูล 

ขั�นตอนที� 1. เปิดโปรแกรม Excel และเปิดแฟ้ม
ชืEอ Table2.8.xls  

ขั�นตอนที� 2. ขอ้มูลตัวเลขชุดแรกอยูใ่นเซลล์  B2 

และมีขอ้มูลอีกสองคอลมัน์ทีE ติดกนั (ดังตัวอย่าง
ขา้งล่าง) 
 ขัJนตอนต่อไปเราก็จะนําขอ้มูลดังกล่าวจากแฟ้ม 
Table2.8.xls เขา้สู่แฟ้ม EViews ใหม่ทีEสร้าง
ขึJน 

 

ส่วนของการนําเข้า  

ขั�นตอนที� 1. ปิดแฟ้ม 

Excel  

ขั� น ต อ น ที�  2 .  ค ลิก 
Procs/Import/Re

ad Text-Lotus-

Excel บนเมนูแฟ้ม
งาน 

ขั�นตอ นที�  3.  เลือก 
drive และ folder 

ซึEงเป็นทีEอยู่ของแฟ้ม 
‘Table2.8.xls’ 

ขั�นตอนที� 4. เลือก Excle.xls ในช่อง Files of type 

ขั�นตอนที� 5. คลิกสองครัJ ง (double click) ทีE Table2.8.xls  
ขั�นตอนที� 6. ใส่ B2 ลงในช่อง Upper-left data cell และ จาํนวนของ series ซึE งเท่ากบัสอง 
(EViews จะใส่ชืEอ Series ดงักล่าวโดยนาํมาจาก แถวบนของขอ้มูล)  
ขั�นตอนที� 7. ช่วงของขอ้มูลจะถกูตัJงตามตวัอยา่งของแฟ้มงาน 

ขั�นตอนที� 8. คลิก OK เพืEอสิJนสุดกระบวนการนาํเขา้ขอ้มูล 
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การวิเคราะห์ถดถอยตามตัวอย่างที� 3.2 

หลงัจากนาํเขา้ขอ้มูลจะปรากฏ object อนุกรมใหม่ 2 อนุกรมคือ FoodExp และ TotalExp 
ซึEงเราสามารถวิเคราะห์เชิงถดถอยได้โดยการ 

ขั�นตอนที�  1.  โดยกด Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิก ตัวแปรทีละตัว 
เรียงลาํดับจากตวัแปรตาม และตวัแปรอิสระ (โดยไม่ต้องใส่ค่าคงทีE 
เพราะ EViews จะตัJ งให้เสมอ)  
ขั�นตอนที� 2. คลิกขวาขณะทีE  ลูกศรอยู่บนแทบทึบสีนํJ าเงิน เลือก 
Open/As Equation เ รา จ ะไ ด้ ห น้า ต่ า ง  Equation 

Specification พร้อมตัวแปรทีE เราใส่ไว้ และค่าคงทีE  (c) แลว้
ดาํเนินขัJนตอนต่อไปตามขัJนตอนทีE 5-7 ในหัวขอ้ 2.1 (โดย save ใน

แฟ้มงานชืEอ indianfoodexp.wf1) จะได้ผลการประมาณค่าเหมือน ตัวอยา่งทีE 3.2 หนา้ 91 

หรือเราอาจจะเขียนคาํสัEง “LS Foodexp c TotalExp” ในช่องคาํสัEงก็ได้ โดยทีE LS คือคาํสัEง
ให้ EViews ประมาณค่าด้วยวิธีการกาํลงัสองน้อยทีEสุดโดยมี Foodexp เป็นตวัแปรตาม และทีEเหลือเป็น
ตวัแปรอธิบาย  
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2.5 การแสดงผล Actual, Fitted, Residual 
 

หลงัจากทีEเราประมาณค่าได้ผลดงัตารางขา้งตน้แลว้ เราสามารถคาํนวณหาค่าทีEคาดไวข้องตัวแปร
ตามทีEขึJนอยู่กบัตัวแปรอิสระ (Conditional Expected value of Y:Ŷ ) ซึE งใน EViews เรียกว่า 
‘Fitted’ แลว้นาํมาเปรียบเทียบกบั ค่าตัวแปรตามจริง (actual Y) และหาความแตกต่างระหว่างสองค่านีJ  
เรากจ็ะไดค่้า ‘Residual’ 

 

ขั� น ต อ น ที�  1 .  ค ลิ ก  View/Actual, 

Fitted, 

Residual/Actual,Fitted,Residual 

Table บนเมนูของสมการ จะได้ตาราง
แสดงค่า Actual Y, Fitted Y( Ŷ ) 

และ Residual ดงัรูปขา้งล่าง 

ขั�นตอนที�  2.  หากต้องการดูกราฟค่า 
ระหว่าง Actual Y, Fitted Y( Ŷ ) 

และ Residual เ รา อา จ เลือก  คลิก 
View/Actual,Fitted,Residual 

/Actual,Fitted,Residual 

Graph บนเมนูของสมการ จะได ้
กราฟแสดงค่า Actual Y, Fitted 

Y( Ŷ ) และ Residual ดงัรูปขา้งล่าง 
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2.6 การสร้างอนุกรมของ Residual  
 

ในการวิเคราะห์ผลและตรวจสอบผลการประมาณค่าทีE เราจะศึกษาต่อไปอาจต้องใช้ข้อมูล
เกีEยวกบั Residual ของสมการถดถอยเชิงเส้น ซึE งอนุกรมดังกล่าวจะเปลีEยนแปลงไปทุกครัJ งเมืEอมีการ
ประมาณค่าสมการใหม่ ดังนัJนเราจึงควรสร้าง
อนุกรม Residual สาํหรับสมการนัJนๆไวเ้พืEอ
ประโยชน์ใน การวเิคราะห์  

 

ขั�นตอนที� 1. คลิก Procs/Make Residual 

Series จะได้หน้าต่าง Make Residuals 

ขึJนมา 
ขั�นตอนที� 2. ใส่ชืEออนุกรม เป็น resi01 (เพืEอให้
สอดคลอ้งกบั EQ01) ในช่อง Name for resid 

series 

จะได้อนุกรมใหม่ ชืEอ Resid01 พร้อมทัJ งกราฟ
แสดงการกระจายและสถิติ ดังรูปในหนา้ 150 
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2.7 การเลอืกรูปแบบฟังก์ชัน (Functional form) 

 

ในแบบจาํลองทีEเราประมาณค่าในตัวอย่างขา้งต้นเราสมมุติว่าตัวแปรตามและตัวแปรอธิบายมี
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง อย่างไรกต็ามรูปแบบของฟังก์ชันทีEเหมาะสมสําหรับการประมาณค่าจะต้อง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีหรือขอ้มูล ดงันัJนการระบุรูปแบบให้โปรแกรมทราบก็มีความแตกต่างกนั ดังตาราง
ขา้งล่างซึEงนาํมาจากตารางทีE 6.6  
 

แบบจําลอง สมการ EViews specification 

Linear 1 2Y Xβ β= +  Y C X 

Log-linear 1 2
ln lnY Xβ β= +  log(Y) C log(X) 

Log-lin 1 2
lnY Xβ β= +  log(Y) C X 

Lin-log 1 2 lnY Xβ β= +  Y C log(X) 

Reciprocal 1 2

1
Y

X
β β

 
= +  

 
 Y C 1/X 

Log reciprocal 1 2

1
lnY

X
β β

 
= −  

 
 log(Y) C 1/X  
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3. ปัญหา Multicollinearity 
 

3.1 Perfect multicollinearity 
 

ในกรณีทีEตวัแปรอธิบายตัJ งแต่สองตัวมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นอย่างสมบูรณ์ (perfectly collinear) 
โปรแกรม EViews จะไม่สามารถประมาณค่าสัมประสิทธิ}ของสมการเชิงถดถอยได้ ซึE งหากเกิดเหตุการณ์
ดงักล่าว โปรแกรมจะส่งขอ้ความออกมาว่า “Near singular matrix” 

อย่างไรก็ตามโดยทัEวไปในการศึกษาเชิงเศรษฐมิติด้วยข้อมูลจริง เรามักเผชิญกับปัญหา 
Multicollinearity ซึE งมีความรุนแรงต่างกนัไป ดงันัJนในหัวขอ้ต่อไปเราจะอธิบายวิธีการทีEเราใช้ตรวจสอบ
ความรุนแรงของปัญหา multicollinearity โดยใชต้ัวอยา่งในหัวขอ้ 10.10 (Gujarati, หนา้ 370) ซึEงใช้ขอ้มูล
จากตารางทีE 10.7  

 

3.2 การตรวจสอบปัญหา multicollinearity ด้วย simple correlation coefficients 
 

จากหัวขอ้ดังกล่าว เราวิเคราะห์ผลของตวัแปรอธิบายต่างๆ(X1, X2, X3, X4, X5, Time) ต่อการจ้าง
งาน (Y) โดยใชส้มการถดถอยเชิงเส้น 

0 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6i i i i i i i iY X X X X X Time uβ β β β β β β= + + + + + + +  

ขั�นตอนที� 1. เปิด workfile ทีEมีขอ้มูลดังกล่าวอยู่ชืEอ ‘table10.7.wf1’ แลว้ run regression ระหว่าง Y กบั 
ค่าคงทีE , X1, X2, X3, X4, X5, Time ได้ผลดงัตารางขา้งล่าง 
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จากตารางดงักล่าวเราสังเกตเห็นว่า ค่า R2 ค่อนขา้งสูง แต่ค่า t-stat ของตวัแปรบางตัวเช่น X1, X2, X5 ไม่มี
นัยสําคัญ ซึE งเป็นสัญญาณหนึEงของปัญหา Multicollinearity ดังนัJนเราจึงต้องการทดสอบเบืJองต้นด้วย
วิธีการอืEนว่าแบบจาํลองมีปัญหา multicollinearity หรือไม่ ซึE งในทีEนีJ ใช้ Pair-wise correlation (การหา
สหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอธิบายเป็นคู่ๆ) 
ขั�นตอนที� 2. สร้างกลุม่ของตวัแปรอธิบายโดยการเลือก Proc/Make Regressor Group ในเมนูของสมการ 
จะได้กลุ่ม (group) ของตวัแปรอธิบาย  

    
 

ขั�นตอนที� 3. เลือก View/Correlation/Pairwise Samples จากเมนูของกลุ่ม จะได้ตาราง Correlation 
Matrix ดงัตารางขา้งล่างเหมือนกบัตารางทีE 10.8 
 

 
ขั�นตอนที� 4. เลือก Freeze ในเมนูของกลุม่ จะได ้object ตาราง แลว้เลือก Name เพืEอจดัเกบ็ตารางดังกล่าว 

วิธีการอ่านค่า หากตอ้งการดูค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่ง X1 และ X2 ให้พจิารณาในช่องทีEอยู่ในคอลมัน์ X1 
กบัแถว X2 หรือคอลมัน์ X2 กบัแถว X1 ซึEงในทีEนีJมีค่า ‘0.991589’ 
การตัดสินใจว่ามีปัญหาหรือไม่ หากตวัแปรคู่ใดมีค่าสหสัมพนัธ์สูง แสดงว่าทัJ งสองมีความสัมพนัธ์
ค่อนขา้งสูง และเกิดปัญหา High Multicollinearity  แต่ปัญหาคือว่าค่าสหสัมพนัธ์เท่าใดทีEเราถือว่า
ค่อนขา้งสูง (ตาํราบางเล่มระบุว่า 0.8) อยา่งไรก็ตามค่าสหสัมพนัธ์ทีEตํEากไ็ม่ไดแ้สดงว่าเราไม่มีปัญหา 
Multicollinearity เราต้องพิจารณา Auxiliary Regression โดยการ Run Regression ตัวแปรอธิบายตัว
ใดตัวหนึEงกบัตวัแปรอธิบายทีEเหลือ แลว้ทดสอบนัยสําคญัรวมของ Auxiliary Regression ด้วยตัวสถิติ 
F หากค่า F สูงกว่า Critical F แสดงว่าตัวแปรอธิบายนัJนมีความสัมพนัธ์กบัตัวแปรอธิบายอืEน 
(Multicollinearity)  
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4. ปัญหา Heteroscedasticity 
 

เราจะอธิบายการตรวจสอบและการบรรเทาปัญหา heteroscedasticity โดยใช้ตัวอย่างในบททีE 11 
ใน Gujarati(2003) โดยเริEมด้วยตัวอยา่งทีE 11.11 ซึEงใชข้อ้มูลในตารางทีE 11.1 (table11.1.wf1) 

ตวัอย่างดังกล่าวศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ค่าตอบแทนเฉลี�ย (AVECOMP) กบั ค่าคงทีE และ
ผลิตภาพเฉลี�ย (AVEPROD) ได้ผลการประมาณค่าดังตารางขา้งล่าง 

 

 
 

4.1 การตรวจสอบปัญหา Heteroscedasticity ด้วยรูปภาพ 
การตรวจสอบด้วยรูปภาพ เราพยายามทีEจะพิจารณาว่า residual มีรูปแบบทีEจะสะท้อนว่าเกิด

ปัญหา Heteroscedasticity หรือไม่ เช่น (ก) residual มีการเบีEยงเบนออกจาก sample regression line มาก
ขึJนเมืEอตัวแปรอธิบายมีค่าเพิEมขึJน (หรือลดลง) หรือไม่ หรือ (ข) residual2 ซึE งสะท้อนถึง ค่าความ
แปรปรวนของ residual ณ ระดบัตัวแปรอธิบายต่างๆ มีค่าแปรผนัตามตัวแปรอธิบายหรือไม่ 

 

ขั�นต อนที�  1.  ส ร้า งชุ ดข้อมู ลของ  residual โด ยเ ลือก 
Proc/Make Residual Series.. ในเมนูของสมการ แลว้ save 
อยูใ่นชืEอ ‘UHAT’  
ขั�นตอนที� 2. สร้างกลุม่ขอ้มูลระหว่าง UHAT กบั AVEPROD 
 
 
 
ขั�นตอนที� 3. สร้าง scatter diagram โดยเลือก View/Graph/Scatter/Simple Scatter ได้ scatter diagram 
เพืEอตรวจสอบปัญหา heteroscedasticity ดงัรูป 
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เนืEองจากตัวอยา่งนีJมีจาํนวนตวัอยา่งไม่ค่อยมากจึงอาจไม่เห็นรูปแบบทีEชดัเจนนัก หากตัวอย่างมี
ขนาดใหญ่และสังเกตเห็นว่า Residual ทีE plot มีรูปแบบดังรูปด้านขวามือ ให้สงสัยว่าอาจเกิดปัญหา 
Heteroscedasticity 
ขั�นตอนที� 4. หากต้องการให้ UHAT อยูใ่นรูปยกกาํลงัสอง (ซึE งจะเป็น proxy ของVariance ของ error 
term) ให้ส ร้าง series ‘UHAT_SQ’ ขึJ นใหม่  โดยเ ลือก Quick/Generate Series… แล้วใส่ 
“UHAT_sq=UHAT^2” ในกล่อง Generate Series แลว้วาดรูปหาความสัมพนัธ์ระหว่าง UHAT_SQ กบั 
Aveprod เช่นเดียวกบัขัJนตอนทีE 2 และ 3 จะได้ 

 

      จากรูปเส้นตรงทีEลากขึJนแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่ง Residual2 (UHAT_SQ) กบั AVEPROD ซึEง
ไม่มีความสัมพนัธ์กนั คือเมืEอ AVEPROD เพิEมขึJ น 
Variance ของ Residual (ซึE งเป็น Proxy ของ 
Variance ของ Error term) มีค่าค่อนข้างคงทีE 
(ประมาณ 100000) แสดงให้เห็นว่าไม่น่าจะมีปัญหา 
Heteroscedasticity 
        อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบปัญหาด้วยวิธี
ดังกล่าวเป็นการตรวจสอบคร่าวๆ จําเ ป็นต้อง
ตรวจสอบด้วยวธีิอืEนดว้ย 

 

4.2 การตรวจสอบปัญหา Heteroscedasticity ด้วย Park test (จากตวัอย่างทีE 11.1 ) 
 

ขั�นตอนที� 1. ประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเส้น และสร้างชุดขอ้มูล residual ตามขัJนตอนทีE 1 ในหัวขอ้ 4.1 
ขั�นตอนที� 2. เลอืก Objects/New Objects/Equation ในเมนูหลกั แลว้ใส่รูปแบบของสมการทีEใช้ทดสอบ
คือ ‘log(UHAT^2) C log(AVEPROD)’ ใน Equation Specification 

UHAT 

AVEPROD 

0 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

7000 8000 9000 10000 11000 12000

AVEPROD

U
H

A
T

_
S

Q

UHAT_SQ vs. AVEPROD



การใชโ้ปรแกรม EViews ร่วมกบั Gujarati (2003) Basic Econometrics.                                    เฉลิมพงษ์  คงเจริญ  

ก.พ. 2547 (แกไ้ข ม.ค. 2548) 20

ขั�นตอนที� 3. ทดสอบนยัสําคญัของค่าสัมประสิทธิ} ความชนัสมการดังกล่าว 

 
จากผลการประมาณค่า เราตรวจสอบว่าสัมประสิทธิ} หน้าตัวแปรอธิบายมีนัยสําคญัเชิงสถิติ

หรือไม่ ซึE งถา้มีนัยสําคญัเชิงสถิติแสดงว่ามีปัญหา Heteroscedasticity จากตัวอย่าง หากเราเลือกระดับ
นยัสาํคญัทีE 0.05 ค่าสัมประสิทธิ} หน้าตัวแปร LOG(AVEPROD) ไม่มีนัยสําคญัเชิงสถิติ แสดงวา่การศึกษา
ขา้งต้นไม่มีปัญหา Heteroscedasticity 

 

4.3 การตรวจสอบปัญหา Heteroscedasticity ด้วย Goldfeld-Quandt test (ตัวอย่างที� 11.4 ) 
 

ใชข้อ้มูลตารางทีE 11.3 โดยเปิด workfile ชืEอ ‘table11.3.wf1’ แลว้ดาํเนินการทดสอบดังนีJ  
ขั�นตอนที� 1. สร้างขอ้มูลชุดใหม่เพืEอทีEจะรักษาขอ้มูล
ชุดเดิมไว ้โดย คลิกขวาทีEตัวแปร X แลว้เลือก Object 
copy.. เพืEอ copy เป็นขอ้มูลชุดโดยใส่ RX  ในช่อง 
Destination (แลว้ทาํเช่นเดียวกนักบัขอ้มูล Y) 
ขั�นตอนที� 2. เรียงขอ้มูลตามตัวแปรอธิบายคือ ‘RX’ 
โดยเลือก Proc/Sort Series… ในเมนู workfile แลว้ใส่ 
ชุดขอ้มูลทีEเราต้องการเรียง โดยใส่ชุดขอ้มูลทีEเป็นหลกั
ก่อน เช่น rx ry (เรียงตาม ตาม rx) จากนัJนก็ คลิก OK 
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ขั�นตอนที� 3. ประมาณค่าสมการเชิงถดถอยระหว่าง RY กบั C และ RXของขอ้มูลชุดทีEความแปรปรวน
นอ้ย โดยในช่อง Sample เราจาํกดัเพียงตัวอย่างทีE 1-13 เราจะได้ค่า RSS1 จาก ช่อง Sum squared resid = 
377.1663 

 
 
ขั�นตอนที� 3. ประมาณค่าสมการเชิงถดถอยระหวา่ง RY กบั C และ RXของขอ้มูลชุดทีEความแปรปรวนมาก 
โดยในช่อง Sample เราจาํกดัเพียงตัวอย่างทีE 18-30 เราจะได้ค่า RSS2 จาก ช่อง Sum squared resid = 
1536.8  

ขั�นตอนที� 4. คาํนวณคา่สถิติ 2

1

/ 1536.8
4.07

/ 377.17

RSS df

RSS df
λ = = = แลว้ทดสอบดว้ย F-test  

หากค่า λ (=4.07)> Critical F0.05,13,13 (=2.55) แสดงว่า เราเผชิญกบัปัญหา Heteroscedasticity 
 
4.4 การตรวจสอบปัญหา Heteroscedasticity ด้วย White’s test 

ใชข้อ้มูลจากตารางทีE 11.3 ใน Gujarati (2003) 
ขั�นตอนที� 1. ประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเส้น ระหว่าง Y กบั C และ X  
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ขั�นตอนที�  2.  เพืEอตรวจสอบ
โ ด ย วิ ธี ข อ ง  White เ ลื อ ก 
View/Residual Tests/White 
Heteroskedasticity(cross 
term) ในเมนูของสมการ 
[ใ น ก า ร ท ด ส อ บ ดั ง ก ล่ า ว
สา ม ารถเ ลือกรูป แบ บได้ 2 
รูปแบบ คือ มีพจน์ทีEตัวแปร
อธิบายคูณกัน (cross term) 
หรือไม่มีก็ได้ (no cross term)] 
โดยผลการทดสอบแสดงในตารางขา้งล่าง  

 
 
ขั�นตอนที� 4. นําค่าตัวสถิติ nR2 ซึE ง EViews ได้คาํนวณไวใ้นแถบสีฟ้า  เพืEอในการทดสอบ White กบั 
critical 2χ  ซึEงค่าดงักล่าวสามารถหาได้โดยใช้ EViews โดยพมิพค์าํสัEง “ =@qchisq(.95,2)”  ในช่องคาํสัEง
สีขาว โดยทีE .95 คือ 1- ระดับนยัสาํคญัทีEต้องการ และ 2 คือ degree of freedom (จาํนวนตัวแปรอธิบายใน
ส ม ก า ร ทีE ใ ช่ ท ด ส อบ  White) จ ะ ไ ด้ ค่ า  critical 2χ  ใ น มุ ม ซ้ า ย ล่ า ง ข อ ง ห น้ า จ อ  

  พบว่าค่า nR2 < critical 2χ จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมุติฐานทีEว่า “ไม่มี
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ปัญหา heteroscedasticity ได”้ หรือเราสามารถตรวจสอบได้จากค่า Probability ก็ได้ พบว่า ค่า P-value = 
0.069568 (> นยัสาํคญัทีEเราเลือกคือ 0.05) 
 

4.5 การบรรเทาปัญหา Heteroscedasticity ด้วย Weighted Least Square(WLS) (ตัวอย่างที� 11.7) 
 

ใชข้อ้มูลตารางทีE 11.1 เพืEอประมาณค่าสมการระหว่างค่าจา้งเฉลีEย(AVECOMP) กบัขนาดแรงงาน 
(EXPSIZE) ในกรณีดงักล่าวเราทราบว่ามีปัญหา heteroscedasticity และทราบค่าความเบีEยงเบนมาตรฐาน
ของแต่ละตัวอยา่งเราสามารบรรเทาปัญหาโดยใช้ WLS ซึEงสามารถสัEงโปรแกรมไดส้องวิธีคือ 
วิธีที%หนึ%ง ในการสร้างสมการถดถอย ในช่อง Equation Specification ใส่รูปแบบเหมือนสมการทีE 11.6.1 
คือ ‘AVECOMP/STDEV 1/STDEV EMPSIZE/STDEV’ แลว้คลิก OK จะได้ผลดงัตารางขา้งล่าง 

 
 

วิธีการที%สอง  

ขั�นตอนที� 1. ในช่อง Equation Specification ก็ใส่ตัวแปรตามปกติ คือ AVECOMP C EMPSIZE  แลว้
เลือก Options 
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ขั�นตอนที�  2.  จะปรากฏหน้าต่าง 
Equation Options ขึJนมา ให้คลิกทีE

ช่ อง    แล้ว
ใ ส่ ตั ว ถ่ ว ง นํJ า ห นั ก  ซึE ง ก็ คื อ 
‘1/STDEV’ ในช่อง Weight แลว้
คลิก OK จะทาํให้กลบัมาสู่หนา้ต่าง 
Equation Specification แลว้คลิก 
OK อีกครัJ ง จะได้ผลการประมาณ
ค่าดังตารางขา้งล่าง ซึE งค่าสัมประ
สิ ท ธ์ ข อ ง ตั ว แ ป ร อ ธิ บ า ย ก็ จ ะ
เหมือนกบัวธีิการทีEหนึEง 
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4.6 การบรรเทาปัญหา Heteroscedasticity ด้วย White’s heteroscedasticity corrected standard error 
 

ขั�นตอ นที�  1.  ป ระมา ณ ค่า สม กา รถด ถอยโด ยในช่ อง  Equation 
Specification กใ็ส่ตัวแปรตามปกติ คือ AVECOMP C EMPSIZE แลว้
เลือก Options 
ขั�นตอนที� 2. จะปรากฏหนา้ต่าง Equation Options ขึJนมา ให้คลิกทีEช่อง  และเลือกวิธีการของ White แลว้
คลิก OK จะทาํให้กลบัมาสู่หนา้ต่าง Equation Specification แลว้คลิก OK อีกครัJ ง จะไดผ้ลการประมาณค่า
ดงัตารางขา้งล่าง 

 
เมืEอเปรียบเทียบค่า standard deviation (s.d.) กับสมการทีEไม่ได้มีการแกไ้ขปัญหา heteroscedasticity 
(ตารางขา้งล่าง) พบว่าค่าสัมประสิทธิ} เท่ากนั แต่ s.d กรณีไม่ได้แกไ้ขมีค่านอ้ยกว่าทาํให้ค่า t สูง ในขณะทีE 
s.d. ของ  White’s heteroscedasticity corrected standard error มีค่าสูงขึJนและลดขนาดของค่า t ทําให้การ
ทดสอบน่าเชืEอถือขึJน (ตวัอยา่งนีJอาจเห็นไม่ค่อยชัดเจนเนืEองจากคา่ t สูงด้วยกนัทัJงคู่) 
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5. ปัญหา Autocorrelation 
 

เราจะอธิบายการตรวจสอบและการบรรเทาปัญหา Autocorrelation โดยใชต้ัวอยา่งในบททีE 12 ใน 
Gujarati (2003) โดยเริEมด้วยตัวอยา่งในหัวขอ้ 12.5 (Gujarati, 2003, หนา้ 460) ซึEงใชข้อ้มูลในตารางทีE 12.4 
(table12.4.wf1) 

ตัวอยา่งดังกล่าวศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง Real Compensation(Y) กบั Productivity(X) โดย
เลือกแบบจาํลองทีEมีจุดตัด และได้ผลการประมาณค่าดังตารางขา้งล่าง 

 
 

5.1 การตรวจสอบปัญหา Autocorrelation ด้วยรูปภาพ 
 

�การ plot residual กบัเวลา 
ขั�นตอนที� 1. หลงัจากนัJนเรากส็ร้างชุดขอ้มูลของ residual โดย
เลือก Proc/Make Residual Series.. ในเมนูของสมการ แลว้ 
save อยูใ่นชืEอ ‘res1’ เราจะได้กราฟแสดงค่า residual ของแต่ละ
ตวัอยา่ง ดังรูปขา้งขวามือ(เหมือนกบัรูปทีE 12.8) 
หรือเราอาจจะเลือก View/Actual,Fitted,Residual/Residual 
Graph ในเมนูของสมการ จะได้รูปขา้งล่างซึE งเหมือนกบัรูปทีE 12.8 ซึEงแสดงวา่แบบจาํลองมีแนวโน้มทีEจะ
เกิดปัญหา Positive Autocorrelation (ในทางตรงขา้ม หาก residual สลบักนัอยู่ในด้านบวกและลบค่อนขา้ง
ถีEในลกัษณะฟันปลา แบบจาํลองดงักล่าวมีแนวโนม้ทีEจะเกิดปัญหา Negative Autocorrelation) 
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� การ plot residual กับ residual ในปีที�ติดกนั 
 

เราอาจ plot กราฟระหว่าง residual  ในช่วงเวลาทีEติดกนัได้
โดยเขียนคาํสัEงในช่องคาํสัEงว่า “graph gr1.scat res1(-1) 

res1” โดยทีEคาํสัEงดังกล่าวหมายความว่า “[สร้าง graph] [ชืEอ
กราฟ].[ชนิดกราฟ] [ตัวแปร] [ตัวแปร]” จะได้กราฟดังรูป
ขวามือ (เหมือนกบัรูปทีE 12.9) ซึE งแสดงให้เห็นว่า Residual 
ในช่วงเวลาทีE ติดกนัหนึE งช่วงเวลามีความสัมพนัธ์เชิงบวก 
หรือ Positive Autocorrelation (ในทางตรงขา้ม หาก กราฟ
ระหว่าง residual  ในช่วงเวลาทีEติดกนั มีแนวโน้มของความ
ชนัเป็นลบแสดงวา่ เกิดปัญหา Negative Autocorrelation) 
 

5.2 การตรวจสอบปัญหา Autocorrelation ด้วย Durbin-Watson d stat 
 

ในผลการประมาณค่าสมการถดถอย โปรแกรม EViews จะคาํนวณค่า Durbin-Watson d stat ให้
เสมอ โดยจะปรากฏอยูใ่นช่อง Durbin-Watson stat จากตัวอย่างขา้งต้น พบว่าแบบจาํลองมีค่า Durbin-
Watson stat เท่ากบั 0.122904 เรานาํค่าทีEคาํนวณไดม้าเปรียบเทียบกบั critical dL กบั dU จากตาราง Durbin-
Watson โดยทีE n=40, k(จาํนวนตัวแปรอธิบาย)=1 ซึE ง dL =1.44 กบั dU =1.54 พบว่าจากค่า DW d stat = 
0.1229 < dL(1.44) เราสามารถปฏิเสธสมมุติฐานว่างทีEว่า “ไม่มี positive autocorrelation” หรือแบบจาํลอง
ดงักล่าวมีปัญหา positive autocorrelation นัEนเอง 

 

 
5.3 การตรวจสอบปัญหา Autocorrelation ด้วย Breusch-Godfrey (BG) Test 
 

ขั�นตอนที� 1. ประมาณค่าสมการถดถอย แลว้สร้าง residual ชืEอว่า “res1” 
ขั�นตอนที� 2. ประมาณค่าสมการถดถอยระหว่าง residual กบั ตัวแปรอธิบาย และ lagged ของ residual โดย
ใส่ “res1 c x res1(-1 to -6)” ในช่อง Equation Specification [ (-1 to -6) หมายถึง lagged ทีE 1 ถึง 6] จะ
ไดผ้ลการประมาณค่าดงัตารางขา้งล่าง 
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ขั�นตอนที� 3. คาํนวณ
ค่าสถิติ (n-p)R2=(40-
6)×0.8920 = 30.328 
แ ล้ ว นํ า ไ ป
เป รียบ เ ทียบ กับตัว
สถิติ Critical 2

p
χ  ทีE

นั ย สํ า คั ญ เ ท่ า กั บ 
0.005 (=18.5476 ) 
ดั ง นัJ น  เ ร า ป ฏิ เ ส ธ
ส ม มุ ติ ฐา น ทีE ว่ า ค่ า 
coefficient of 
autocorrelation (ρ) 
ทุกตวัเท่ากบัศูนย ์หรือมีคา่ coefficient of autocorrelation บางตัวไม่เท่ากบัศนูยนั์Eนเอง 
 

น อ ก จ า ก นีJ ใ น
โปรแกรม EViews ได้สร้าง
คํา สัE งทีE ใช้ท ด ส อบ ปั ญ หา 
Autocorrelation ด้วย BG test
โดยทีE เราทดสอบได้โดยการ
เ ลื อ ก  View/Residual 
Tests/Serial Correlation 
LM Test… แลว้เลือกจาํนวน 
lag ของ Residual ทีEจะใช้
ทดสอบ (p) แลว้คลิก OK จะ
ได้ผลตามตารางข้างล่าง ซึE งได้คาํนวณตัวสถิติ (n-p)R2 และค่า P-value ของตัวสถิติดังกล่าวเพืEอใช้
เปรียบเทียบกับระดับนัยสําคัญทีE เลือก โดยทีEไม่ต้องเปิดตาราง โดยทีEหากค่า P-value ตํEากว่า ระดับ
นยัสาํคญัทีEเลือกเช่น 0.05 แสดงว่าเราเผชิญกบัปัญหา Autocorrelation 
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5.4 การบรรเทาปัญหาวธีิการ First-Difference Method 

 

ภายใตข้อ้สมมุติทีEว่า error term มีลกัษณะเป็น AR(1) เราสามารถบรรเทาปัญหา Autocorreation 
ไดโ้ดยประมาณค่าสมการ 

2t t tY Xβ ε∆ = ∆ +  ดังสมการ (12.9.7) สําหรับการใส่รูปแบบของ function 
ใน coefficient of autocovariane [ในโปรแกรม EViews d(  ) จะหมายถึง difference ของตัวแปรดังกล่าว] 
จะได้ผลการประมาณค่าดังตารางขา้งล่าง เหมือนดงัสมการ 12.9.9 และค่า Durbin-Watson stat เพิEมขึJน จน
อยูใ่นช่วงทีEเราไม่สามารถปฏิเสธสมมุติฐานวา่งทีEว่า “ไม่มี positive autocorrelation” 
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5.5 การบรรเทาปัญหา Autocorrelation ด้วย Generalized Least Square (GLS) โดยใช้ 
coefficient of autocovariane (ρρρρ) จาก Residual 

 

ขัJนตอนการประมาณค่าโดยใช ้GLS คือ 
1) แปลงค่าตัวแปรโดยคาํนึงถึงปัญหา Autocorrelation (หากไม่ทราบค่า coefficient of 

autocorrelation (ρ) ก็ต้องประมาณขึJนมา 
2) ประมาณค่าตัวแปรทีEแปลงค่าด้วย OLS 
เพืEอบรรเทาปัญหา Autocorrelation เราสามารถใชก้ารประมาณค่าด้วย Generalized Least Square 

(GLS) แต่เราไม่ทราบค่า coefficient of autocorrelation (ρ) เราจาํเป็นตอ้งคาํนวณค่าดังกล่าวก่อน ซึEงในขอ้
นีJ ใช้ กา รป ระม าณ ค่า ของ 
residual  
ขั�นต อนที�  1.  ป ระมา ณค่า
สมการถดถอยด้วยรูปแบบ 
“res1 res1(-1)” ได้ผลตาม
ตา รา งข้าง ขวา มื อ และ  ρ 
=0.914245 
ขั�นตอนที� 2. แปลงตัวแปร X 
แ ล ะ  Y ใ ห้ อ ยู่ ใ น รู ป 

( )1* t tY Y Yρ −= −  และ 
( )1* t tX X Xρ −= −  

โดยเลือก Quick/Generate Series… ใส่ “YSTAR=Y-0.914245*Y(-1)” ลงในช่องว่างแลว้คลิก OK จะได้ 
series YSTAR ขึJ นมา (สร้าง 
series XSTAR ด้วยวิธีการ
เดียวกนั) 
ขั� น ต อ น ที�  3 .  ป ร ะ ม า ณ ค่ า
ส ม ก า ร ถ ด ถ อ ย ร ะ ห ว่ า ง 
YSTAR กบั XSTAR จะได้ผล
การประมาณค่าดังตารางขา้ง
ขวามื อ และจากการสัง เกต 
Durbin-Watson stat พบว่า 
สม การดังกล่าวไม่มี ปัญห า 
Autocorrelation แลว้  
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5.6 การบรรเทาปัญหา Autocorrelation ด้วย Generalized Least Square (GLS) โดยใช้ Iterative 
method of estimating ρρρρ  ด้วยวิธี Cochrane-Orcutt procedure 

การประมาณค่า Coefficient of autocorrelation (ρ) ในขอ้ 5.5 เป็นการประมาณเพียงครัJ งเดียว แต่
วิธีการ Cochrane-Orcutt จะประมาณค่า ρ ด้วยกระบวนการซํJาๆ (Iterative)  

เราให้สมการตัJงต้น ‘Y C X’ ในหนา้ 26 เป็น สมการ ‘eq01’  
ขั�นตอนที� 1: ประมาณค่า ρ  เหมือนกบัหัวขอ้ทีEแลว้ และเราให้ save สมการดังกล่าวในชืEอ ‘eq02’ เราจะ
ไดค่้า ρ  เริEมต้น คือ 0.914245 
ขั�นตอนที� 2: ประมาณค่าสมการซึEงผนวกปัญหา autocorrelation เขา้ไปแลว้ (YSTAR กบั XSTAR) ด้วย
การระบุสมการเป็น ‘y-eq02.@coefs(1)*y(-1) c x-eq02.@coefs(1)*x(-1)’ ดังรูปขา้งล่าง แลว้คลิก 
OK จะได้สมการทีEแกปั้ญหาแลว้ดังหนา้ทีEแลว้ 

 
 
ขั�นตอนที� 3: สร้าง residual series ขึJนมาใหม่จากสมการขา้งต้น โดยพิมพ์ ‘series resid1=y-

(eq03.@coefs(1)/(1-eq02.@coefs(1))+eq03.@coefs(2)*x)’  ในช่องคาํสัEง แลว้ Enter จะปรากฎ
รูป  ในช่องมุมซา้ยล่าง 
ขั�นตอนที� 4: Run สมการ eq02, eq03 และสร้าง residual series ขึJนใหม่ โดย 

(1) เปิดสมการ eq02 ขึJนมาแลว้คลกิ  และ OK   
(2) เปิดสมการ eq03 ขึJนมาแลว้คลกิ  และ OK  
(3) series resid1=y-(eq03.@coefs(1)/(1-eq02.@coefs(1))+eq03.@coefs(2)*x)  

แลว้ยอ้นกลับไปยงั (1) ใหม่ จนกระทัEง ค่า ρ (ค่าสัมประสิทธิ} ของ resid1 ในสมการ eq02 ไม่ค่อย
เปลีEยนแปลง เช่น นอ้ยกว่า 0.001 เราจะได้ค่า ρ เท่ากบั 0.8979 แลว้ 
ขั�นตอนที� 5: ใช้คา่ ρ  ดงักลา่วในการประมาณค่าสมการระหว่าง YSTAR กบั XSTAR ดังเช่นขัJนตอนทีE 3 
ในขอ้ 5.5  
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5.7 วิธีการ Newey-West เพื�อแก้ไข Standard Error ของ OLS 
 

ขั�นตอนที� 1. ประมาณค่าสมการถดถอยโดยในช่อง Equation Specification ก็ใส่ตัวแปรตามปกติ คือ Y C 
X แลว้เลือก Options 
ขั�นตอนที� 2. จะปรากฏหน้าต่าง Equation Options ขึJนมา ให้คลิกทีEช่อง 
Heteroskedasticity Consistent Coefficient Covariance และเลือกวิธีการ
ของ Newey-West แลว้คลิก OK จะทําให้กลบัมาสู่หน้าต่าง Equation 
Specification แลว้คลิก OK อีกครัJ ง จะได้ผลการประมาณค่าดังตาราง
ขา้งล่าง 

 
 
เมืEอเปรียบเทียบค่า standard error (Std. Error) กบัสมการทีEไม่ได้มีการแกไ้ขปัญหา Autocorrelation 
(ตารางหนา้ 27) พบวา่ค่าสัมประสิทธิ}และ R2 เท่ากนั แต่ standard error. กรณีไม่ได้แกไ้ขมีค่าน้อยกว่าทาํ
ให้ค่า t สูง ในขณะทีE standard error ของ  Newey-West method for correcting standard error มีค่าสูงขึJน
และลดขนาดของค่า t แสดงว่า standard error ของ OLS underestimate true standard error บางคนอาจ
สังเกตเห็นว่า ค่า Durbin-Watson ของสมการ Newey-West method มีค่าเท่ากบั OLS แต่ไม่ต้องกงัวล
เพราะวิธีการ Newey-West ได้แกไ้ขปัญหา Autocorrelation เรียบร้อยแลว้ 
 
 
 

 


