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ข้อตกลงการถดถอยและกระบวนการวเิคราะห์การถดถอย 
(Regression assumption and Regression process) 

          มนตรี พิริยะกลุ 1 
 

บทคดัย่อ 
 การวิเคราะห์การถดถอยคือวิทยาสถิติท่ีใชศึ้กษาความเช่ือมโยงระหวา่งตวัแปรตามซ่ึงเป็น
เป้าหมายของการศึกษากบัตวัแปรอิสระซ่ึงเป็นปัจจยัสาเหตุท่ีสามารถควบคุมหรืออธิบายความผนั
แปรของตวัแปรตามโดยมุ่งประโยชน์ 2 ประการคือเพื่อการพยากรณ์และ/หรือศึกษาความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุ การศึกษาด้วยวิธีวิทยาน้ีจ าเป็นต้องก าหนดข้อตกลงหลายประการเพื่อควบคุมความ
เคล่ือนไหวของตวัแปรส่วนเหลือรวมทั้งควบคุมความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งตวัแปรอิสระ ดว้ยเหตุน้ี
การศึกษาตามวิธีวิทยาน้ีจึงจ าเป็นตอ้งตรวจสอบความเป็นจริงของขอ้ตกลงว่าขอ้มูลเชิงประจกัษ์
สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงหรือไม่ หากตรวจพบวา่ไม่สอดคลอ้งเราจ าเป็นจะตอ้งแกไ้ขให้สอดคลอ้งมิ
เช่นนั้นผลการวจิยัจะผดิพลาดและน าสู่การน าไปใชก้ าหนดนโยบายท่ีผดิพลาดดว้ย 

Abstract 
Regression analysis is a powerful statistical methodology aims at linking between explained 

variables and their target variable in order to predict it or to explain its causes of variation. There are 
several assumptions for fulfilling this kind of analysis and needed for detections and also corrections if 
empirical analysis revealed that data and assumptions were not congruent, else the finding would 
miss leading the implications followed.   
 
ค าส าคญั: สมการถดถอย ขอ้ตกลงการถดถอย ภาวะความเป็นสมการเชิงเสน้ ภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ autocorrelation 
heteroscedasticity   
Key word: Regression analysis, regression assumption, linearity, multicollinearity, autocorrelation, 
heteroscedasticity 
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ความน า 
 การวิเคราะห์การถดถอยคือกระบวนการทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปร โดยมีเป้าหมาย 2 ประการคือเพื่อพยากรณ์ค่าของตวัแปรตามและเพื่อศึกษาปัจจยัสาเหตุของตวั
แปรตาม ผลการศึกษาน าไปสู่การใช้ประโยชน์ท่ีต่างกนัคือ ในกรณีศึกษาเพื่อการพยากรณ์เราจะน า
ผลการพยากรณ์ไปใช้ก าหนดค่าของตวัแปรตามเม่ือตวัแปรอิสระมีค่าอ่ืนตามก าหนด หรือเพื่อ
ก าหนดค่าอนาคตของตวัแปรเม่ือตวัแปรอิสระมีค่าอ่ืนท่ีคาดว่าจะเป็นไปไดใ้นภายหน้า เช่น การ
พยากรณ์ยอดขายซ่ึงจะถูกน าไปใช้สนับสนุนการตดัสินใจด้านการผลิต ด้านการขาย ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ค่าพยากรณ์จ านวนนกัท่องเท่ียวน าสู่การบริหารการท่องเท่ียวและบริหารทรัพยากร
การท่องเท่ียว ในกรณีศึกษาตามแนวทางความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุน าไปสู่การก าหนดนโยบายลงไป
ท่ีตวัแปรอิสระเพื่อควบคุมใหค้่าตวัแปรตามเป็นไปตามความตอ้งการ 
 

สมการถดถอยและข้อตกลงการถดถอย 
 เน่ืองจากในการวิเคราะห์การถดถอยนั้นมีตวัแปรอิสระท่ีใชค้วบคุมหรืออธิบายตวัแปรตาม
ได้มากมายหลายตัว ทั้ งท่ี เป็นไปตามทฤษฎีและวรรณกรรมและท่ีเป็นไปตามเหตุผลและ
สถานการณ์เชิงประจกัษ์ ในจ านวนน้ีจะมีตวัแปรจ านวนมากท่ีเราไม่รู้จกัหรือรู้จกัแต่ไม่มีขอ้มูล 
หรือหาข้อมูลไม่ได้ หรือไม่อาจหา proxy ท่ีเหมาะสมมาใช้แทน หรือตวัแปรมีความเป็นนามธรรม 
หรือเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาแต่บนัทึกไวด้ว้ยนิยามเวลาต่างกนั หรือไม่บนัทึกขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง ตวั
แปรเหล่าน้ีแมไ้ม่ปรากฏในสมการถดถอยแต่ก็ยงัคงแอบส่งอิทธิพลต่อตวัแปรตาม นอกน้ียงัมีความ
คลาดเคล่ือนจากการวดัอีกดว้ย ด้วยเหตุน้ีเราจึงรวมตวัแปรดงักล่าวท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้น
สมการรวมทั้งความคลาดเคล่ือนจากการวดัไวใ้นท่ีเด่ียวกนั เรียกวา่ residual หรือ disturbance term 
ใชส้ัญลกัษณ์  หรือ u ตวัแปร u จึงมีส่วนประกอบท่ีหลากหลายมากมายยากแก่การควบคุมให้อยู่
น่ิงๆ ทั้งไม่ทราบทิศทางหรือปริมาณท่ีจะพึงมีในแต่ละวาระในขอ้มูลอนุกรมเวลา (time series) หรือ
ในแต่ละหน่วยวเิคราะห์ในขอ้มูลภาคตดัขวาง (cross section) 
 ก าหนดให ้Y = ตวัแปรตาม (dependent variable หรือ target variable หรือ endogenous 
variable) 
 ก าหนดให้ Xj ; j =1 ,2 ,…, k คือตวัแปรอิสระท่ีท าหน้าท่ีอธิบายหรือคาดคะเนความผนัแปร
ของตวัแปรตาม (เรียกว่า explained variable หรือ predictor หรือ independent variable หรือ exogenous 
variable) 
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ก าหนดให้ βj ; j =1,2 ,…, k คือน ้ าหนักของ Xj ท่ีมีต่อ Y คือ  เรียกว่า partial regression 

weight หรือ partial regression coefficient 
 ก าหนดให ้u คือส่วนเหลือหรือตวัก่อกวน 

ดงันั้นสมการถดถอยเชิงเส้นคือสมการความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่าง Xj’s กบั Y ดงัน้ีคือ 
+  โดยท่ี  หมายถึงอตัราการเปล่ียนแปลงค่าของตวัแปร Y 

เม่ือตวัแปร Xj’s เปล่ียนค่าไป 1 หน่วย 
 

กระบวนการวเิคราะห์การถดถอย 
เน่ืองจากการพฒันาตวัประมาณค่าในสมการถดถอยด าเนินการตามขอ้ตกลงการถดถอย 

ทั้งน้ีการตกลงก็มิใช่ท าได้ตามใจ แต่เป็นไปตามเหตุผลดงัไดก้ล่าวมาแลว้ ดงันั้นผลการวิเคราะห์
การถดถอยในขั้นปฏิบติัจึงตอ้งสอดคล้องกบัขอ้ตกลงมิเช่นนั้นผลการศึกษาจะคลาดเคล่ือนและ
น าสู่การสรุปผลผิดพลาด (miss-leading) ซ่ึงหากน าผลการศึกษาไปใช้ในระดับนโยบายหรือใน
ระดบัปฏิบติัการก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายได ้กระบวนการวิเคราะห์การถดถอยด าเนินการดงั
ภาพ ในภาพจะแสดงขั้นการวิเคราะห์ท่ีเร่ิมจาการประมาณค่าสมการถดถอยและทดสอบสมมุติฐาน
ซ่ึงเป็นพื้นฐานหรือก้าวแรกของการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิทยาสถิติน้ี ห้ามหยุดท่ีก้าวน้ี ให้ด าเนินการ
ต่อเน่ืองจนจบเพื่อตรวจสอบและแกปั้ญหาขอ้ตกลงการถดถอยถา้ตรวจพบทุกขอ้ตกลง ในภาพจะ
แสดงรายละเอียดเบ้ืองตน้ ขอ้ความต่อจากน้ีไปจะเป็นรายละเอียดเรียงตามขอ้ตกลง ทุกอย่างท่ีจะ
อ่านพบต่อไปอาจไม่ไดแ้สดงไวใ้นภาพ  
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1. Linearity 

ขอ้ตกลงน้ีคือตกลงวา่ E(YX’s) =  หรือสมการ
ถดถอยคือสมการท่ีเป็นทางเดินจุดของค่าเฉล่ียของตวัแปรตาม (Y) ณ ค่าเฉพาะของตวัแปรอิสระ X’s 
หากขอ้ตกลงไม่เป็นจริงค่าพยากรณ์ของ Y (ท่ีจริงคือค่าพยากรณ์ของ E(YX) จะคลาดเคล่ือน 

 

วิธีตรวจสอบข้อตกลงความเป็นสมการเชิงเส้น สามารถกระท าไดด้งัน้ี 
1) วิธี RESET (Ramsey Regression Equation Specification Error Test) วิธี น้ีมุ่งตรวจสอบว่า

หากเพิ่มเทอมต่อไปน้ีคือ ลงในสมการ  
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จะช่วยอธิบาย Y ไดดี้ข้ึนหรือไม่ ถ้าช่วยให้ดีข้ึนก็แสดงว่าสมการเดิมมีปัญหา Miss-specification 

วธีิด าเนินการเป็นดงัน้ี 

(1) วเิคราะห์สมการถดถอย  แลว้บนัทึกค่า และ 

เรียกวา่  มี df = n-(k+1) 

(2) วเิคราะห์สมการถดถอย +u แลว้บนัทึกค่า  
เรียกวา่  มี df = n-(k+h+1) 
 (3) สมมุติฐานท่ีตอ้งการทดสอบคือ  สถิติทดสอบคือ 

Fc =    

ถา้พบวา่ p-value ≤ .05 แสดงวา่มีปัญหา nonlinearity 
2) กราฟความสัมพนัธ์ระหว่าง standardized residual กบั standardized predicted value ถ้า

พบว่ากราฟ (scatter plot) มีแนวเป็นเส้นตรงขนานแกนนอนแสดงว่าไม่มีปัญหา  nonlinearity ถ้ามี

รูปแบบ เช่น เส้นโคง้หรือเส้นแนวโนม้แลดงวา่มีปัญหา nonlinearity 

3) การใช้กฎตายตวั (rule of thumb) วิธีน้ีให้ดูจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรตาม
กบัของส่วนเหลือ (e) ถา้พบวา่ SD ของ e มีค่ามากกวา่ SD ของ Y แสดงวา่มีปัญหา nonlinearity 

4) ความเปล่ียนแปลงคุณภาพของตวัแบบ วิธีให้เพิ่มตวัแปรอิสระท่ียกก าลงัสูงเขา้ไปในตวั
แบบคือเพิ่ม  ลงในตวัแบบแลว้วิเคราะห์สมการถดถอย ถ้าพบวา่การเพิ่มตวัแปรดงักล่าวลง
ในตวัแบบมีผลให ้R2 สูงข้ึนอยา่งเด่นชดัแสดงวา่ขอ้ตกลง linearity ไม่เป็นจริง 
2. ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) 

ปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุเกิดจากสถานการณ์ท่ีตวัแปรอิสระมีความเก่ียวขอ้งกนัมาก
เกินไป ผลท่ีตามมาคือท าให้เราไม่อาจแยกไดว้า่ตวัแปรอิสระตวัใดกนัแน่ท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม 
และเน่ืองจากตวัแปรอิสระมีความเก่ียวขอ้งกนัมากจึงมีผลให ้Det ( ซ่ึงมีผลใหส้มาชิก

ของเมทริกซ์ มีค่าสูง ผลก็คือ tj =  ตวัแปรอิสระจึงไม่มีนยัส าคญั

กนัเป็นส่วนมากทั้ง ๆ ท่ีความจริงไม่เป็นเช่นนั้น  
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วิธีตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ ท  าไดห้ลายวธีิดงัน้ี 
1) พิจารณาจากนัยส าคญัของตวัแปรอิสระ วิธีน้ีพิจารณาง่าย ๆ คือถ้ามีปัญหาภาวะร่วม

เส้นตรงพหุตวัแปรอิสระจ านวนมากหรือเกือบทั้งหมดจะไม่มีนยัส าคญัทั้งน้ีเพราะค่า t มีแนวโน้มท่ี
จะมีค่าสูง เร่ืองน้ีหา้มปล่อยใหผ้า่นไปเฉย ๆ เพราะขดัแยง้กบัทฤษฎีและวรรณกรรมของเร่ืองนั้น 

2) พิจารณาจากเคร่ืองหมายของสัมประสิทธ์ิการถดถอย ถา้พบวา่มีเคร่ืองหมายผิดจากทฤษฎี
หรือวรรณกรรมแสดงวา่อาจเกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ เช่น พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ของความ 
เครียดในงานซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระมีเคร่ืองหมายบวก ตวัแปรตามคือความพึงพอใจในงาน จะเห็นวา่
ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะควรจะมีเคร่ืองหมายลบซ่ึงหมายความวา่ยิง่พนกังานมีความเครียดในงาน
สูงมากเพียงใดความพึงพอใจในงานก็จะนอ้ยลงมากเพียงนั้น 

3) พิจารณาจากความอ่อนไหวของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย ถา้เพิ่มตวัแปรอิสระข้ึนหรือลด
ตวัแปรอิสระลงกลบัมีผลให้สัมประสิทธ์การถดถอยเปล่ียนแปลงไปมากแสดงวา่อาจมีปัญหาภาวะ
ร่วมเส้นตรงพหุ 

4) พิจารณาจากความสอดคลอ้งระหวา่ง กบั ผลการ
ทดสอบทั้ ง 2 ต้องสอดคล้องกัน คือถ้า overall F-test คือ Ho:  
สรุปวา่ตวัแปรอิสระทุกตวัมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม หากผลจากการทดสอบสมมุติฐานแบบ partial t-
test คือ  สรุปว่าทุกตวัแปรหรือเกือบทุกตวัแปรไม่มี
อิทธิพลต่อตวัแปรตามก็แสดงวา่อาจมีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ 

5) ถา้ det  แสดงวา่อาจมีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ 
6) ในสมการ Xj = f(X1, X2, …, Xj-1, Xj+1,…, Xk) +u ; j = 1, 2, …, k นั้นถ้า มีค่าสูงมากก็

แสดงวา่ Xj ถูกสร้างข้ึนมาจากตวัแปรอิสระตวัอ่ืน โดยทัว่ไปเรายอมให้ มีค่าไม่เกิน 0.90 แต่ก็
อาจผอ่นปรนไดถึ้งไม่เกิน 0.95 

7) จากขอ้ 6) เราสามารถพฒันาตวัตรวจสอบเพิ่มข้ึนมาไดอี้ก 2 ตวัคือ 

     (1) Tolerancej = 1-  ซ่ึงพบว่าหาก  มีค่าเท่ากบั 0.90 จะมีผลให้ Tolerancej มีค่า
เท่ากบั 0.10 ถา้ มีค่าเท่ากบั 0.95 จะมีผลให้ Tolerancej มีค่าเท่ากบั 0.05 แปลวา่ถา้ Tolerancej มี
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่อาจมีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ 

 
 
   



 
 
วารสารรามค าแหง  สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ปีที ่30  ฉบับที ่2                                                                                                                                                                                                 

73 

      (2) VIFj =   ซ่ึงพบวา่หาก มีค่าเท่ากบั 0.90 จะมีผลให ้VIFj มีค่าเท่ากบั 10 ถา้ 

มีค่าเท่ากบั 0.95 จะมีผลให ้VIFj มีค่าเท่ากบั 20 (VIF หมายถึง Variance Inflation factor) แปลวา่
ถา้ VIFj มีค่ามากกวา่ 20 แสดงวา่อาจมีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ 

8) Eigen value and condition index โดยปกติ Eigen value ควรมีค่าสูง แต่ถ้ามีค่าต ่าก็ไม่
ควรมีค่าใกล ้0 เน่ืองจาก   …  = diag. [1, 2,…, k+1] ดงันั้นถา้ j  0 ; some j 
จะมีผลให้ det  เรียกว่า near singularity มีผลให้สมาชิกของ มีค่าสูงและ tj มี
ค่าใกล ้0 

จากค่า Eigen เราสามารถตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุได้จาก condition index ต่อไปน้ีคือ 

(condition index)j =   ; j=1, 2, …, k+1 โดยท่ีถ้า (condition index)j > 0.30 แสดงว่ามีปัญหา

ภาวะร่วมเส้นตรงพหุท่ีตวัแปรอิสระ Xj โดยทัว่ไปเราจะพิจารณาร่วมกบั variance proportion (VP) 
คือถ้า (condition index)j > 0.30 และ VPj > 0.90  แสดงว่ามีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุท่ีตวัแปร
อิสระ Xj 

9) พิจารณาจากค่าสหสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระคือถ้า rij > 0.80-0.85 แสดงว่า

อาจมีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุท่ีตวัแปรอิสระคู่นั้น โดยท่ี rij =   

วิธีแก้ปัญหาภาวะร่วมส้นตรงพหุ สามารถกระท าไดด้งัน้ี 
1) ระมดัระวงัเร่ืองการใชต้วัแปรหุ่น (dummy variable) คืออยา่ก าหนดให้ใช้ตวัแปรหุ่นทุกตวั

ในขณะท่ีในตวัแบบมีเทอมคงท่ีอยูด่ว้ย 
2) เพิ่มขอ้มูล ถา้สามารถกระท าได ้
3) แปลงค่าตวัแปรอิสระเป็นค่าท่ีปรับลบดว้ยค่าเฉล่ีย เรียกวา่ mean-centered variable หรือ 

demean หรือแปลงเป็นค่ามาตรฐาน (standardized variable) คือแปลง เป็น   หรือแปลง 

 เป็น   ; j= 1, 2,…, k 

4) วิเคราะห์สมการถดถอยดว้ย Ridge Regression (RR) วิธี RR เป็นวิธีวิเคราะห์การถดถอย
ดว้ยการท าให ้ det (XtX) มีค่าสูงข้ึนโดยการปรับค่าของเมทริกซ์   = diag.[1, 2, …, k+1] ใหเ้ป็น 
 = diag. [1+c , 2,+c, …, k+1 +c] ค่าคงท่ี c เป็นค่าท่ีผา่นการวนเวยีนค านวณจนกระทัง่มีผลให ้
s2 มีค่าต ่าท่ีสุด 
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5) Principal Component Regression (PCR) วิธีน้ีใช้วิธีสร้างตัวแปรใหม่ท่ีเกิดจาก linear 
combination ของตวัแปรอิสระบางส่วน และสร้างตวัแปรใหม่เพิ่มข้ึนอีกจากตวัแปรอิสระท่ีเหลือ
และสร้างเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ตราบเท่าท่ีตวัแปรใหม่เป็นอิสระกบัตวัแปรท่ีไดส้ร้างไวก่้อนหนา้น้ี 

6) Partial Least Square Regression (PLSR) วิธีน้ีคลา้ยวิธี PCR แตกต่างกนัท่ีวิธีพฒันา ทั้ง
วิธี PCR และวิธี PLSR จะสร้างตวัแปรใหม่ข้ึนมาจากกลุ่มตวัแปรอิสระเดิมเรียกตวัแปรใหม่ว่าตวั
แปรแฝง (latent variable) ปัญหาท่ีเกิดก็คือปัญหาการแปลผลเพราะตวัแปรแฝงประกอบข้ึนจาก
กลุ่มตวัแปรอิสระท าใหไ้ม่อาจกล่าวไดว้า่ตวัแปรตามไดรั้บผลกระทบจากตวัแปรอะไร 

7) ใช้วิธี Differencing หรือ Percentage change วิธีน้ีใช้ได้กับข้อมูลอนุกรมเวลาและมกัเกิด
ปัญหา autocorrelation ตามมาดว้ยเสมอ 

วธีิ differencing ใหด้ าเนินการดงัน้ีคือวเิคราะห์สมการถดถอย 

 
วธีิ Percentage change ใหด้ าเนินการดงัน้ีคือวเิคราะห์สมการถดถอย 

 
8) ทิ้งตวัแปรอิสระท่ีตรวจพบวา่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ วิธีน้ีโดยปกติจะไม่

ค่อยนิยมใชเ้พราะตวัแปรท่ีถูกตดัทิ้งอาจเป็นตวัแปรส าคญั ท่ีจริงแลว้ตวัแปรอิสระทุกตวัมีความ ส าคญั
ดว้ยกนัทั้งหมดเพราะมาตามวรรณกรรมเพียงแต่ตวัใดมีอิทธิพลมากก็ถือวา่ส าคญัมาก การท่ีตวัแปร
บางตวัไม่มีนยัส าคญัก็เพราะขอ้มูลเชิงประจกัษย์งัไม่สนบัสนุนทฤษฎีหรือวรรณกรรมดงักล่าว การ
ตดัสินใจทิ้งตวัแปรไปเองจึงไม่ควรปฏิบติั 
5. Stability of variance (homoscedasticity) 

ขอ้ตกลงน้ีคือตกลงว่า V(u) (ซ่ึงก็คือ V(Y) นัน่เอง) ตอ้งคงท่ีเสมอไม่ว่าเวลาจะเปล่ียนไป
อยา่งไรหรือไม่วา่ตวัอิสระจะมีค่าเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยา่งไร  

 เราสามารถพิสูจน์ไดว้า่ E( = (n-k-1) σ2 หรือ  คือ s2 =  คือค่าประมาณ 

ของ σ2 กรณีน้ีเป็นสถานการณ์ท่ี σ2 คงท่ี ซ่ึงหาก σ2  คงท่ีเราย่อมหาค่าประมาณของ σ2 ได้ ในทาง
กลบักนัหาก σ2 ไม่คงท่ีแต่กลบัแปรค่าไปตามเวลาหรือแปรไปตามค่าตวัแปรอิสระเป็น   
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เช่นในสมการ HB =a + b INC + u โดยท่ี HB = household budget INC = household income พบว่า u 
แปรค่าไปตาม INC ทั้ งน้ีเพราะยงัมีตัวแปรอีกมากท่ีอยู่ภายนอกตัวแบบ เช่น จ านวนสมาชิก
ครอบครัว จ านวนผูมี้เงินได ้จ  านวนเด็ก อาชีพ จ านวนรถ ลกัษณะการครอบครองท่ีอยูอ่าศยั ภูมิภาค 
และอ่ืน ๆ รวมกนัอยูใ่นตวัแปร u และสัมพนัธ์กบัรายไดค้รอบครัว ความผนัแปรของ u จึงแปรไป
ตามตวัแปรเหล่าน้ีไม่คงท่ีตามขอ้ตกลง เรียกวา่ heteroscedasticity ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ีคือ s2 
มีค่าเอนเอียงคือต ่ ากว่าความเป็นจริง ท าให้ t มีค่าสูงกว่าความเป็นจริงและส่งผลให้ปฏิเสธ
สมมุติฐานหลกัทั้ง ๆ ท่ีไม่ควรปฏิเสธ (คือรับตวัแปรอิสระเอาไวท้ั้งท่ีอาจไม่มีประโยชน์)  
การตรวจสอบปัญหา heteroscedasticity อาจกระท าไดห้ลายวธีิดงัน้ี 

1)  Levene’s test ใช้ทดสอบสมมุติฐาน Ho: โดยท่ี คือ
ความผนัแปรของ Y ในกลุ่มตวัอยา่งยอ่ยท่ี i ท่ีเกิดจากการแบ่งกลุ่มค่าสังเกตเป็น p กลุ่ม และ 

    W =   ˜ Fα, p-1, n-p โดยท่ี  =  ,  = 

และ Zij =   และในท่ีท่ีเป็น     เราสามารถใชเ้ป็น median และ trimmed mean 
ไดถ้า้ขอ้มูลแจกแจงแบบ chi-square และแบบ Cauchy ตามล าดบั ท่ีจริงค่า F ดงักล่าวก็คือค่า F จาก
ตาราง one-way ANOVA 
 2) Goldfeld-Quandt test วธีิทดสอบน้ีมีขั้นตอนดงัน้ี 
 (1) วเิคราะห์สมการถดถอย Y = β0+ +u แลว้บนัทึกค่า predict ( ) 
 (2) เรียงล าดบัค่าสังเกตตามค่าของ  (ถือวา่  คือตวัแทนของตวัแปรอิสระทั้งหมดเพราะ 

=  และให้ตดั central observation ทิ้งไปประมาณ 25 % 
ท าใหแ้ยกค่าสังเกตเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มท่ีสอดคลอ้งกบั ค่ามากกบักลุ่มท่ีสอดคลอ้งกบั ค่านอ้ย 
 (3) วเิคราะห์สมการถดถอย Y = β0+ +u กบัค่าสังเกตทั้ง 2 ชุด ไดค้่า MSE1 
(คือ ) และ MSE2 (คือ )  

 (4) ค  านวณหาค่า Fc =  ถา้พบวา่ Fc > Ftab ใหส้รุปวา่มีปัญหา heteroscedasticity 

 3) Glejser test วธีิน้ีมีขอ้ดีคือใชรู้ปแบบ heteroscedasticity เป็นตวัถ่วงน ้าหนกัของ WLS ได้
ดว้ย ขั้นด าเนินการมีดงัน้ี 
 (1) วเิคราะห์สมการถดถอย Y = β0+ +u แลว้บนัทึกค่า residual (e) 
 (2) วเิคราะห์สมการถดถอย  e   = mo + m1  ; c= -1,-  โดยท่ี Xj คือตวัแปรท่ีมี
ผลใหค้วามผนัแปรไม่คงท่ี (เรียกวา่ inflator) 
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 (3) ถา้ m1 มีนยัส าคญัคือ m1 ≠ 0 แสดงวา่มีปัญหา heteroscedasticity ตามรูปแบบนั้นเช่น
ถา้พบวา่ m1 ในสมการ  e   = mo + m1  มีนยัส าคญัก็ใหส้รุปวา่มีปัญหา heteroscedasticity 
ตามรูปแบบน้ีคือ  e   = mo + m1  และใหใ้ชรู้ปแบบน้ีใน WLS 
 4) Park test มีขั้นตอนดงัน้ี 
 (1) วเิคราะห์สมการถดถอย Y = β0+ +u แลว้บนัทึกค่า residual (e) 
 (2) วเิคราะห์สมการถดถอย ln ) = a + b ln (Xj) โดยท่ี Xj คือตวัแปรท่ีมีผลใหค้วามผนั
แปรไม่คงท่ี (inflator) 
 (3) ทดสอบสมมุติฐาน Ho: b = 0 vs H1: b ≠ 0 ถา้ b มีนยัส าคญัก็แสดงวา่มีปัญหา hetero-
scedasticity 
5) White test มีขั้นตอนดงัน้ี 
 (1) วเิคราะห์สมการถดถอย Y = β0+ +u แลว้บนัทึกค่า residual (e) 
 สมมุติวา่ k = 2  
 (2) วเิคราะห์สมการถดถอย  
 

        
 

แลว้ค านวณหาค่าสถิติ  สมมุติฐานหลกัคือ     
Ho:  

 (3) ถา้ >  ใหส้รุปวา่มีปัญหา heteroscedasticity 
 วิธีน้ีจะประสบข้อยุ่งยากบ้างถ้ามีตวัแปรอิสระมากรวมทั้งมีตวัแปรหุ่น (dummy variable) 
กรณีมีตวัแปรหุ่น เช่น Di= 0, 1 ก็ไม่ตอ้งก าหนดให้มี  ร่วมเป็นตวัแปรอิสระเพราะมีค่าเท่ากนั
หากมี  ดว้ย จะเป็นสาเหตุใหเ้กิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ 
 6) Breusch-Pagan-Godfrey test วธีิน้ีเหมาะส าหรับตวัอยา่งขนาดใหญ่ มีขั้นตอนดงัน้ี 
  (1) วเิคราะห์สมการถดถอย Y = β0+ +u แลว้บนัทึกค่า residual (e) 
  (2) วเิคราะห์สมการถดถอย  

      
โดยท่ี X1, X2, X3,…, Xm  คือตวัแปรอิสระท่ีอาจเป็นสาเหตุของปัญหา heteroscedasticity 
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 (3)  ค  านวณหาค่า   ถา้พบวา่ >  แสดงวา่มี
ปัญหา  heteroscedasticity 
 7)  Ramsey test มีขั้นตอนดงัน้ี 
 (1)  วเิคราะห์สมการถดถอย Y = β0+ +u แลว้บนัทึกค่า residual (e) 
 (2)  วเิคราะห์สมการถดถอย 

    
 (3) ค  านวณหาค่าสถิติ  และปฏิเสธสมมุติฐานหลกัคือ           
                    Ho:  ถา้พบวา่ >  
 8) Keonker test วธีิน้ีเหมือน Ramsey test เพียงแต่ใชต้วัแปรอิสระอ่ืนนอกตวัแบบ คือใช ้
Z1, Z2, Z3, …, Zm มาเป็นเคร่ืองมือช่วยทดสอบ ขั้นตอนมีดงัน้ี 
 (1) วเิคราะห์สมการถดถอย Y = β0+ +u แลว้บนัทึกค่า residual (e) 
 (2) วเิคราะห์สมการถดถอย 

    
 (3) ค  านวณหาค่าสถิติ  และปฏิเสธสมมุติฐานหลกัคือ 
                     Ho:  ถา้พบวา่ >  
 9) Autoregressive Condition Heteroscedastic (ARCH) วธีิน้ีตรวจสอบทั้งปัญหา 
heteroscedasticity และ autocorrelation ในขณะเดียวกนั มีขั้นตอนดงัน้ี 
 (1) วเิคราะห์สมการถดถอย Y = β0+ +u แลว้บนัทึกค่า residual (e) 
 (2) วเิคราะห์สมการถดถอย  

        
แลว้ค านวณหาค่าสถิติ   ถา้ >  ใหป้ฏิเสธสมมุติฐานหลกัคือ 
 Ho:  สรุปวา่มีปัญหา heteroscedasticity และ autocorrelation 
วิธีแก้ปัญหา Heteroscedasticity 
 การแกปั้ญหา Heteroscedasticity อาจกระท าไดห้ลายวธีิต่อไปน้ี 
 1) วิธีแปลงข้อมูล วิธีท่ีนิยมใช้คือวิธี log-log model วิธีปฏิบติัคือแปลงขอ้มูลทั้งตวัแปร
อิสระและตัวแปรตามคือ แปลง Y เป็น ln Y และแปลง Xj เป็น ln(Xj); j = 1, 2, …, k แล้ววิเคราะห์
สมการถดถอย lnY = β0+ +u 
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 2) วิธี WLS วธีิน้ีจะกระท าไดต่้อเม่ือไดท้ราบรูปแบบของ heteroscedsticity เสียก่อนซ่ึงวธีิ
ตรวจสอบแบบ Glejser test จะช่วยใหส้ามารถระบุรูปแบบได ้ 
 สมมุติตรวจพบวา่รูปแบบของ heteroscedasticity คือ  e   = 3 + 2 ดงันั้น weight matrix 
คือ Diag.[  และค่าประมาณ
ของ β คือ  = (XtW-1X)-1XtW-1Y 
 3) วธีิ Box-Cox Transformation วธีิน้ีจะแปลง Y เป็น  โดยท่ี 

    =  

รูปแบบการแปลงน้ียอ่เป็นรูปแบบต่าง ๆไดห้ลายแบบดงัน้ี 

 (1) ถา้  =  

 (2) ถา้  =  

 (3) ถา้  =   

วธีิท่ี (1) และ (2) เหมาะส าหรับกรณีขอ้มูลติดลบ กรณีท่ี (3) เหมาะส าหรับกรณีมีค่าเป็น 0 
 4) วิธีถ่วงน ้าหนัก วิธีน้ีจะใช้ Xj หรือ  ท่ีเป็น inflator หรือใช้ตวัแปรภายนอกคือ Z ท่ี
เป็น inflator เป็นตัวถ่วงน ้ าหนักแล้ววิเคราะห์สมการถดถอยตามปกติ เช่นจากสมการถดถอย          
Y = β0+ +u ถา้พบวา่ inflator คือ X2 และ Z เราอาจแกปั้ญหา heteroscedasticity โดยการ
วเิคราะห์การถดถอย 

(1)     = + +u   หรือ 

(2)    = + +u   หรือ  

(3)    = + +u 

ปัญหา Autocorrelation 
Autocorrelation คือสถานการณ์ ท่ี  error term ไม่ เป็นอิสระต่อกันในระหว่างเวลาคือ   

E(uiuj) ≠ 0 โดยเราจะตรวจสอบกับขอ้มูลท่ีเป็นอนุกรมเวลาเท่านั้น และในการตรวจสอบปัญหา 
autocorrelation เรานิยมตรวจสอบตามรูปแบบของ  autoregressive process of order 1: AR(1) คือ 
ut= 1ut-1+vt  หรือ autoregressive process of order 2: AR(2) คือ ut = 1ut-1+2ut-2+vt เท่านั้น 
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ผลกระทบจากปัญหา autocorrelation คือ V( ) ≠ 2(XtX)-1 และ s2 อาจมีค่าต ่ากว่าความ
เป็นจริงหรือสูงกวา่ความเป็นจริงก็ไดข้ึ้นอยูก่บัวา่เป็นสหสัมพนัธ์เชิงบวกหรือวา่เชิงลบ ผลกระทบทั้ง 2 
ประการน้ีก่อให้เกิดความเสียหายมากเพราะท าให้เราไม่อาจเช่ือถือในผลทดสอบสมมุติฐาน กล่าวคือ
จาก Ho:βj= 0 vs H1: βj ≠ 0 ตวัทดสอบคือ 

   ; j =1, 2, …, k 

ปัญหา autocorrelation ท าให้โครงสร้างสูตร t เสียไปเพราะสูตร V( ) ≠ 2(XtX)-1คือมีรูปแบบอ่ืน 
ทั้งน้ีเพราะ s2 มีรูปแบบอ่ืน s2 อาจมีค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็นมีผลให ้t มีค่าต ่าซ่ึงอาจต ่ามากจนถึงระดบั
ท าให้ยอมรับ Ho:βj= 0 คือปฏิเสธตวัแปรทั้งๆ ท่ีเป็นตวัแปรส าคญั หรือ s2 อาจต ่ากวา่ความเป็นจริง
ซ่ึงมีผลให้ tj สูง อาจสูงมากจนถึงท าให้ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั คือยอมรับเอาตวัแปรอิสระไวท้ั้งๆ ท่ี
อาจเป็นตวัแปรท่ีไม่มีความส าคญั สรุปว่ากระบวนการพิจารณานยัส าคญัของตวัแปรผิดพลาดรวน
ไปทั้งหมด เร่ืองผิดปกติน้ีนกัวิจยัจะไม่รู้ตวัเลยเพราะก็ใชสู้ตรตามปกติคือ s2 = แต่
ท่ีจริงแลว้เม่ือเกิดปัญหา autocorrelation สูตรของ s2 จะเป็นรูปอ่ืน 
วิธีตรวจสอบ autocorrelation 
 วธีิตรวจสอบ autocorrelation กระท าไดห้ลายวธีิดงัน้ี 
 1) Durbin-Watson test (DW) 
 วธีิ DW ใชท้ดสอบเฉพาะกรณีท่ีเป็น AR(1) คือ ut= 1ut-1+vt  วธีิด าเนินการมีดงัน้ี 
 (1) วเิคราะห์สมการถดถอย Y = β0+ +u แลว้บนัทึกค่า residual (e) 

 (2) ค  านวณหาค่าสถิติ DW =  ทั้งน้ี DW สามารถลดรูปเป็น DW = 2 - 2 

ไดแ้ละเม่ือแทนค่า  ดว้ยค่าท่ีก าหนดจะปรากฏกฎง่าย ๆ ดงัน้ีพบวา่ DW  (เม่ือแทนท่ี  ดว้ย 
0 จะท าให้ DW = 2) แสดงวา่ไม่มีปัญหา autocorrelation แต่ถา้ DW  (เม่ือแทนท่ี  ดว้ย 1จะท า
ให้ DW = 0) แสดงว่ามี perfect positive autocorrelation ถา้ DW 4 (เม่ือแทนท่ี  ดว้ย -1จะท าให้ DW 
= 4) แสดงวา่มีปัญหา perfect negative autocorrelation ถา้ DW มีค่าอ่ืนใหเ้ปิดตารางเพื่อหาค่าวกิฤติ 
 หรืออาจวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ีคือ 
 (3) วิเคราะห์สมการถดถอย et = et-1 + vt แล้วทดสอบ Ho:  = 0 vs H1:  ≠ 0 ถ้าปฏิเสธ Ho 
ก็แสดงวา่มีปัญหา autocorrelation ใน AR(1) 
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 2) Breusch-Godfrey test (BG) วิธีนี ้ใช้ตรวจสอบ autocorrelationในกรณี AR (p) โดยถือว่า
เป็นกรณีทัว่ไปท่ี ut อาจมีความ สัมพนัธ์กนัเองในหลายช่วงเวลา ในกรณีเช่นวา่น้ี DW จะไม่อาจรองรับ
ได ้วธีิ BG ด าเนินการดงัน้ี 

(1) วเิคราะห์สมการถดถอย Y = β0+ +u แลว้บนัทึกค่า residual (e) 

(2) วเิคราะห์สมการถดถอย 

 
แลว้ค านวณหาค่า = nR2 ถา้พบวา่ ใหป้ฏิเสธ Ho: = 0 
แสดงวา่มีปัญหา autocorrelation ใน AR (p) 
 หรือทดสอบสมมุติฐานจากวิธีการในขอ้ (3) คือ 

 (3) วเิคราะห์สมการถดถอย  

แลว้ทดสอบสมมุติฐาน Ho: = 0 ดว้ยตาราง ANOVA  
วิธีแก้ปัญหา autocorrelation 

การแกปั้ญหา autocorrelation ใหแ้กต้ามรูปแบบท่ีตรวจพบกล่าวคือ 
 (1) ถา้ใช้ DW ซ่ึงเป็นเพียงการตรวจสอบในรูปแบบ AR(1) ให้แปลงขอ้มูลดงัน้ีคือแปลง 

เป็น  และแปลง  ; j = 1, 2, …, k แล้ววิ เคราะห์
สมการถดถอย  

(  
โดยท่ี ; j= 1, 2…, p ไดม้าจากการวเิคราะห์การถดถอย  
 (2) ถา้พบวา่เป็น AR(2) คือ  ใหแ้ปลงค่าตวัแปร เป็น 

 และแปลง ; j = 1, 2, …, k 
แลว้วิเคราะห์สมการถดถอย  

(  
โดยท่ี และ ไดม้าจากการวิเคราะห์การถดถอย  
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