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Panel data analysis 
              มนตรี พิริยะกลุ 

บทคัดย่อ 
ในการวิเคราะห์การถดถอยจากหลายหน่วยส ารวจ (cross section) ท่ีแต่ละหน่วยส ารวจมี

ขอ้มูลเรียงตามเวลา (time series) เรียกวา่ panel data นั้นจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ท่ีแตกต่าง
จาก OLS คือตอ้งมีการควบคุมปัจจยันอกสมการการถดถอยเอาไว ้หากตวัแปรภายนอกไม่ผนัแปร
ตามเวลาและสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระให้ใช้วิธีวิเคราะห์แบบ fixed effect regression model (FEM) 
หากตวัแปรภายนอกไม่สัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระให้ใช้วิธีวิเคราะห์แบบ random regression model 
(REM หรือ ECM) 
Abstract 

In cases that data were collected in cross section and time series mixed, we need some special 
algorithm differ from OLS. In that context, controlling for time-invariant variables that correlate to 
independent variables the fixed effect regression model (FEM) is needed otherwise random effect 
regression model (REM) should be employed. 

ค าส าคัญ: ตวัแบบการถดถอยอิทธิพลคงท่ี ตวัแบบการถดถอยอิทธิพลสุ่ม ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลคงท่ีตาม
เวลา  

Keyword: Fixed Effect Regression Model, Random Effect Regression Model, time 
invariant variable 
1.ความน า 

Panel data analysis เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า longitudinal data analysis คือการติดตามบันทึก
ขอ้มูลของหน่วยส ารวจ (individual หรือ entity หรือ subject) หลายหน่วยติดต่อกนัไปหลายปี (หรือ
หน่วยเวลาใด ๆ) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลชนิดพหุมิติคือขอ้มูลชนิดดงักล่าวอาจมีตวัแปรอิสระก่ีตวัก็
ไดแ้ต่เป็นขอ้มูลท่ีบนัทึกเรียงตามเวลา (multiple time periods) ของแต่ละหน่วยส ารวจ หน่วยส ารวจ
อาจเป็นพื้นท่ี ประเทศ จงัหวดั เมือง หรือเขตปกครองระดบัใดๆ องค์การ สถานประกอบการ คน 
สัตว ์ส่ิงของ  

 
 

1 ภาควชิาสถิติ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
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 Panel data เป็นการเก็บขอ้มูลของหน่วยส ารวจ (เป็น cross section data) ซ่ึงบนัทึกค่า ตวัแปร
ท่ีสนใจจากแต่ละหน่วย ณ จุดเวลา (point of time) หน่ึงท่ีก าหนด จากนั้นเก็บขอ้มูลของหน่วยส ารวจ
เดิมเพิ่มเติม ณ จุดเวลาถดัๆไป (คราวน้ีเป็น time series) ซ่ึงอาจเพิ่มในจ านวนท่ีเท่ากนัหรือไม่เท่ากนั
ในระหว่างหน่วยส ารวจก็ได้ ถ้าเพิ่มจ านวนจุดเวลาในจ านวนท่ีเท่ากนัเรียกว่า balanced panel data 
เช่นขอ้มูลทางการตลาดในตาราง 1 แต่ถา้เพิ่มในจ านวนท่ีไม่เท่ากนัเรียกวา่ unbalanced panel data เช่น 
ขอ้มูลทางเศรษฐกิจสงัคมของหน่วยส ารวจในตาราง 2 ต่อไปน้ี 
ตาราง 1 ข้อมลูทางการตลาด 

ต าบล ปี พ.ศ. ราคา ความตอ้งการซ้ือต่อคน 
ก 2555 75 2.0 
ก 2556 85 1.8 
ข 2555 50 1.0 
ข 2556 48 1.1 
ค 2555 60 1.5 
ค 2556 65 1.4 
ง 2555 55 0.8 
ง 2556 60 0.7 

ตาราง 2 ข้อมลูเศรษฐกิจสังคมของหน่วยวิเคราะห์ 
คนท่ี ปี พ.ศ. รายได ้ เพศ อาย ุ
1 2554 1600 1 23 
1 2555 1500 1 24 
2 2554 1900 2 41 
2 2555 2000 2 42 
2 2556 2100 2 43 
3 2556 3300 1 34 

  
 จากตารางทั้ง 2 นกัวจิยัคงสงสัยวา่จะท าการวิเคราะห์สมการถดถอยอยา่งไร อาจมีขอ้สงสัยใน
เร่ืองวธีิการ คือจะวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (ordinary least square; OLS) ตรงๆ ได้
หรือไม่ หรือวา่จะตอ้งท าอยา่งไรก่อน 

ความผนัแปรท่ีเห็นในตารางเป็นความผนัแปร 2 แบบคือความผนัแปรภายในหน่วยส ารวจ 
(within group variation) และความผนัแปรระหว่างหน่วยส ารวจ (across group variation) ความผนั
แปรภายในหน่วยส ารวจเป็นความผนัแปรระหวา่งขอ้มูลภายในหน่วยส ารวจซ่ึงแปรไปตามเวลา และ
ความผนัแปรระหว่างหน่วยส ารวจซ่ึงแปรไปตามหน่วยส ารวจ โดยทั่วไปเม่ือพูดถึงความผนัแปร
ระหวา่งหน่วยส ารวจจะหมายถึงค่าเฉล่ียของตวัแปรซ่ึงมกัจะผนัแปรไปตามหน่วยส ารวจ  
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พิจารณาตาราง 1 เม่ือจะท าการศึกษาตามแบบการวิเคราะห์สมการถดถอยกบัขอ้มูลส ารวจ
หรือขอ้มูลภาคตดัขวาง (cross section) เฉพาะ พ.ศ. 2555 จะพบขอ้มูลดงัดูตาราง 3  

 

ตาราง 3 ข้อมลูทางการตลาดภาคตัดขวางเฉพาะ พ.ศ. 2555 จากตาราง 1  
ต าบล ปี พ.ศ. ราคา ความตอ้งการซ้ือต่อบุคคล 
ก 2555 75 2.0 
ข 2555 50 1.0 
ค 2555 60 1.5 
ง 2555 55 0.8 

 
จากตารางจะพบว่าสมการถดถอยคือ Demand = -1.418 + 0.046 Price; R2 = 0.843 จะ

สงัเกตวา่อิทธิพลของราคาสินคา้ท่ีมีต่อความตอ้งการซ้ือเป็นไปในทางบวก คือราคาสินคา้สูงข้ึนความ
ตอ้งการซ้ือจะสูงข้ึนตาม เมื่อราคาลดลงความตอ้งการซ้ือก็ลดลงตาม ซ่ึงขดักบัหลกัเกณฑ์ทาง
เศรษฐศาสตร์ คือไม่ควรเป็นไปไดใ้นบริบททัว่ไป ท่ีเป็นเช่นน้ีคงเป็นเพราะมีปัจจยัส าคญัอ่ืนอีกแต่
ไม่ไดรั้บการก าหนดให้เป็นตวัแปรอิสระแอบส่งผลกระทบหรือสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระ เราเรียก
สถานการณ์น้ีวา่ omission variable bias การจดัรูปแบบแฟ้มขอ้มูลเสียใหม่ให้เป็นลกัษณะ panel data 
อาจท าให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรถูกตอ้งข้ึนและอาจแกปั้ญหา omission variable bias ได ้และ
การจดัให้มี within group variation ท าให้ตวัแปรอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อตวัแปรอิสระถูกกักให้มี
อิทธิอยูเ่ฉพาะภายในหน่วยส ารวจ ไม่ขา้มไปในระหวา่งหน่วยส ารวจ   

2. วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิธีวิเคราะห์ panel data ท าได้หลาย 3 วิธีคือ 1) วิธี Pooled OLS Regression ซ่ึงเป็นการ

วิเคราะห์โดยใช้ OLS ตรง ๆ 2) วิธี Fixed Effect Regression Model (FEM) กรณี FEM น้ีตัวแปรท่ีถูก
มองข้าม (omit) ต้องมีอิทธิพลคงท่ีอยู่เฉพาะภายในหน่วยส ารวจ ไม่แปรไปตามเวลา (time-invariant) 
เช่นคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) เป็นปัจจยัท่ีแตกต่างกนัในระหว่างองค์การและมีอิทธิพลท่ีคงท่ี
ต่อค่าบริการในสมการ Demand = β 0+ β 1Price + u อยู่ตลอดเวลา 3) วิธี  random effect model 
(REM) 

ขอ้ตกลงเร่ือง time-invariant ของตวัแปรอิสระท่ีอยู่นอกสมการท าให้เราตอ้งวิเคราะห์สมการ
ถดถอยท่ีเรียกว่า FEM โดย FEM จะสนใจความผนัแปรตามเวลาภายในหน่วยส ารวจ ค าว่าสนใจ
หมายถึงการหาทางควบคุมปัจจยัภายนอก ค าว่าการควบคุมหมายถึงการกระท าใดๆท่ีท าให้ปัจจยั
ภายนอกอยูใ่นกรอบท่ีไม่มาก่อกวนผลการวเิคราะห์ขอ้มูล อาจกระท าโดยการก าจดัอิทธิพลของ  
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ปัจจยัภายนอกหรือน าปัจจยัภายนอกมาร่วมเป็นตวัแปรอิสระหน่ึงท่ีอาจเสนอในรูปแบบออ้ม ๆ คือ
ผา่นกระบวนการตวัแปรหุ่น (dummy variable) ไม่เสนอตรง ๆ เพราะแมว้า่ตวัแปรภายนอกจะมีค่า
มีอิทธิพลแต่ก็แฝงตวัอยูท่  าใหว้ดัค่าโดยตรงไม่ได ้ 

1) วธีิ Pooled OLS Regression 
วิธี Pooled OLS Regression เป็นวิธีวิเคราะห์การถดถอยที่ไม่สนใจวา่หน่วยส ารวจ(cross 

section unit) จะได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอกเฉพาะตวัท่ีความแตกต่างกนัหรือไม่และบนัทึก
ขอ้มูลตามเวลา (time series data) ไวน้านแตกต่างกนัเพียงใด เช่นการศึกษาผลประกอบการของ
สายการบิน 10 สายการบิน แต่ละสายการบินบนัทึกขอ้มูลผลประกอบการ (total cost, C) ตน้ทุนค่า
น ้ ามนั (fuel price, PF) น ้ าหนกับรรทุก (loading factor, LF) และอ่ืนๆ เอาไว ้การบนัทึกขอ้มูลของแต่
ละสายการบินอาจบนัทึกดว้ยระยะเวลาเท่าหรือไม่เท่ากนัก็ได ้จากนั้นการวิเคราะห์กระท าตรง ๆ 
เสมือนเป็นขอ้มูลชุดเดียวกนั คือมีสัมประสิทธ์ิการถดถอยร่วมกนั ขอ้ตกลงการถดถอยยงัคงเป็น
แบบเดิมคือไม่มีความคลาดเคล่ือนจากการวดั (no error in variable) แล้ววิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธี 
OLS โดยตรง การวิเคราะห์ดว้ยวิธี OLS โดยตรงเป็นการวเิคราะห์เราท่ีไม่สนใจวา่หน่วยส ารวจแต่
ละหน่วยจะไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัภายนอกเฉพาะตวั (individual specific effect) ต่างกนัหรือไม่ 
เช่นในสมการ (1) ต่อไปน้ี Cit = β 0i+βitOit+β2iPFit+β3iLFit+uit; i =1, 2,…, N; t =1, 2,…, T i พบวา่
ความเช่ียวชาญของพนกังาน ความเป็นสถาบนัขององคก์าร คุณภาพบริการ คุณภาพผลิตภณัฑข์อง
แต่ละสายการบินมีความแตกต่างกนัและเป็นปัจจยัท่ีคงท่ีเฉพาะองค์การอีกทั้งไม่แปรไปตามเวลา 
เช่น สายการบิน ก ย่อมมีพนักงานท่ีเช่ียวชาญเฉพาะตวัและความเช่ียวชาญก็ไม่แปรค่าไปตามเวลา 
เรียกว่า time invariant สายการบินอ่ืนก็มีความเช่ียวชาญเฉพาะของตนเอง และแตกต่างกันไปใน
ระหวา่งสายการบิน การถือว่าสัมประสิทธ์ิ β’s เป็นค่ารวม (pooled) จึงเป็นการมองว่าสายการบิน
ทุกสายไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัภายนอกเฉพาะตวั (individual specific effect) แบบเดียวกนัซ่ึงไม่
น่าจะถูกตอ้ง ส่ิงท่ีอาจเป็นภาพลวงตาท่ีพบจากผลการวิเคราะห์คือ R2 มีค่าสูง ตวัแปรมีนยัส าคญัท่ี
ระดับ สูง (คือ t-statistics มีค่ าสู งมาก ห รือ p-value มีค่ าต ่ ามาก) และ DW (Durbin-Watson 
statistics) มีค่าต ่า ซ่ึงเป็นสัญญาณว่าก าลงัมีปัญหา specification error คือตวัแปรอิสระอ่ืนท่ีไม่ได้
ก าหนดไวใ้นสมการถดถอยถูกรวมเขา้กบัความคลาดเคล่ือนจากการวดัเกิดเป็นตวัแปรสุ่มอีกตวั
หน่ึงเรียกวา่ error term (คือ u) ผลท่ีตามมาคือเกิดความเช่ือมโยงระหวา่ง u กบัตวัแปรอิสระรียกวา่ 
error in variable และตวัแปร u อาจสัมพนัธ์กนัเอง เรียกวา่ serial correlation ผลของ error in 
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variable คือค่าประมาณของ β’s มีความเอนเอียงและความเอนเอียงก็จะไม่หายไปแมจ้ะใชต้วัอยา่ง
ขนาดใหญ่ (inconsistency) (มนตรี พิริยะกุล, 2544) 
 ตัวแปรท่ี เรียกว่า time invariant variable คือตัวแปรท่ีมีค่าคงท่ี เสมอไม่ว่าเวลาจะแปร 
เปล่ียนไปอยา่งไรและวดัค่าไม่ไดเ้พราะแฝงตวัอยูภ่ายนอกสมการ อีกทั้งหน่วยส ารวจ (cross section 
unit) ท่ีต่างกนัอาจไดรั้บอิทธิพลจากตวัแปรท่ีแฝงตวัอยูน่อกสมการถดถอยคนละตวักนั (unobserved 
heterogeneity) ตวัอย่างของตวัแปรอิสระท่ีแฝงตวัอยู่นอกสมการถดถอยนอกเหนือไปจากความ
เช่ียวชาญของพนกังาน ความเป็นสถาบนัขององคก์าร คุณภาพของบริการ คุณภาพผลิตภณัฑ ์แลว้ยงั
อาจเป็นลกัษณะของสถานประกอบการ (คือเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐ) ความเป็นธุรกิจครอบครัว
หรือธุรกิจท่ีไม่ใช่แบบธุรกิจครอบครัว ผูน้ าสูงสุดเป็นชายหรือหญิง ผูน้ าสูงสุดมีเช้ือชาติ สัญชาติใด 
ก่อตั้ งมานานจนเป็นสถาบันหรือเพิ่งก่อตั้ งได้ไม่นาน มีทรัพยากรท่ีหายากหรือไม่ (เช่น ความ
เช่ียวชาญ เงินทุน ทุนมนุษย ์นวตักรรมดา้นต่าง ๆ ความสามารถในการบริหาร เครือข่ายทางการคา้คือ
คู่คา้และลูกคา้) ประวติัศาสตร์ท่ียาวนานของการต่อสู้ฟันฝ่าในธุรกิจการบิน ตวัแปรเหล่าน้ีเป็นปัจจยั
เฉพาะตวัของหน่วยวิเคราะห์ท่ีไม่แปรค่าตามเวลา ทั้งยงัสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระ (Gujarati and 
Porter, 2009, p. 593) ตวัอยา่งเช่น 
       ให ้Cit = ตน้ทุนรวมการบินของสายการบินท่ี i; i = 1, 2,…, N ในช่วงเวลา t; t = 1,2,…,Ti (ตาม
ตวัอยา่ง N = 6 สายการบิน t = 1970-1984 คือบนัทึกขอ้มูลตามเวลา 15 ปี) 

     Oit = ผลผลิตในเทอมของรายไดจ้ากค่าโดยสาร (output) 
     PFit = ราคาน ้ามนั (fuel price) 

         LFit = ค่าเฉล่ียปริมาณสินคา้ท่ีขนส่ง (load factor) 
 สมการ panel analysis ของสายการบิน N สายแต่ละสายบนัทึกขอ้มูลสายละ Ti หน่วย

เวลา คือ 
            Cit = β0i+βitOit+β2iPFit+β3iLFit+uit; i=1, 2,…, N; t =1, 2,…, Ti                     … (1) 

เม่ือวิเคราะห์ดว้ย pooled OLS regression จะไดส้มการประมาณค่าเป็น 
           Cit = 0+ 1 Oit+ 2 PFit+ 3 LFij                                  … (2) 

ซ่ึงก็คือสมการท่ีมีสัมประสิทธ์ิ β’s คงท่ี แสดงว่าสายการบินแม้ต่างสายกันต่างก็มีปัจจยัด้าน
ผลผลิต ค่าน ้ามนั ค่าเฉล่ียบรรทุกสินคา้ไม่ต่างกนัซ่ึงไม่น่าจะจริง 
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรภายนอกสมการกบัตวัแปรอิสระภายในสมการส่งผลกระทบไปถึงตวั
แปรตามดว้ย เช่น เครือข่ายการคา้และความสามารถดา้นการจดัการสามารถผกูพนักบัคู่คา้น ้ ามนัให้
จ  าหน่ายน ้ ามนัในราคามิตรภาพ ผูกพนัลูกคา้ให้ขนส่งพสัดุภณัฑ์กบัตนตลอดไป ท าให้มีตน้ทุนต่าง
จากสายการการบินอ่ืนท่ีมีความสามารถทางการบริหารหรือมีทรัพยากรท่ีแตกต่าง ตวัแปรพวกน้ีแม้
ทราบวา่มีอยู่แต่การจะน ามาเสนอให้เห็นตวัเป็นส่ิงท่ีไม่ควรกระท าเน่ืองจากวดัค่าไม่ไดโ้ดยตรง เช่น 
ไม่ควรน าความสามารถในการจดัการ (Mi) เขา้บรรจุในสมการ(1) เป็นสมการ (3) ต่อไปน้ี 

   Cit =  β 0 +β 1 O i t +β 2 PF i t +β 3 LF i t +β 4 M i t +u i t                     … (3)  
แต่ควรเสนอในรูปอิทธิพลแอบแฝงเฉพาะ(unobserved individual specific effect, αi) เป็น 
   Cit =  β 0 +β 1 O i t +β 2 PF i t +β 3 LF i t +α i +u i t                                 … (4) 
แต่ αi ไม่อาจวดัค่าไดจึ้งก าหนดให ้vit = αi+uit จะไดส้มการใหม่เป็น 
   Cit =  β 0 +β 1 O i t +β 2 PF i t +β 3 LF i t +vit                         … (5) 

  คราวน้ีจะเห็นวา่เราท าการพิจารณาถ่ีถว้นแลว้คือน า individual specific effect มาบรรจุในสมการ
ดว้ยแลว้ แต่ αi คือลกัษณะเฉพาะตวัขององค์กาซ่ึงสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระดงักล่าวแลว้ เม่ือมามดั
รวมอยูก่บั uit กลายเป็นตวัแปรสุ่มใหม่คือ vit ท าให้ไดส้มการ (5) ท่ีขดัแยง้กบัขอ้ตกลงเร่ือง error in 
variable คือ E(vitOit)  0, E(vitPFit)  0, E(vitLFit)  0 และเรายงัพิสูจน์ไดอี้กวา่ E(vitvis)  0; t  s 
อีกทั้ ง αi ยงัไปเช่ือมโยง uit เข้ากับ uis ; t s จึงเกิดปัญหา autocorrelation ตามมาอีกด้วย การใช ้

pooled OLS Regression ท าให้ ไ ด้ ภ าพ
สมการคลา้ยภาพดา้นซ้ายมือน้ี สมการท่ี
เสนอในรูปเส้นประคือสมการท่ีประมาณ 
ค่ามาจากวิธี pooled OLS Regression แม้
จะพุ่งผ่านไปในกลุ่มขอ้มูลแต่ก็ยงัมองเห็น 
ว่าผ่านได้ไม่แนบเนียนเพราะแต่ละกลุ่ม
ของขอ้มูลตามหน่วยส ารวจท่ีต่างกนันั้น
จะสามารถน าเสนอสมการตามข้อมูล
ภาคตัดขวางได้  แต่วิ ธี วิ เคราะห์ แบบ 
pooled OLS Regression ก็มิไดใ้ส่ใจเร่ืองน้ี 

ท าใหผ้ลการศึกษาเอนเอียง เรียกวา่ heterogeneity bias  
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2) Fixed Effect Least Square Dummy Variable (LSDV) 
  จากการท่ี pooled OLS มีขอ้โตแ้ยง้เร่ืองความเหมาะสมเพราะไม่พิจารณาความผนัแปร

ตามเวลาและความผนัแปรตามหน่วยส ารวจ เราจึงตอ้งให้ความสนใจประเด็นโตแ้ยง้ทั้ง 2 ดว้ย ใน
กรณีท่ีมีตวัแปรท่ีแสดงลกัษณะเฉพาะของหน่วยส ารวจ (คือคงท่ีภายในหน่วยส ารวจ แต่ก็แปรไป
ในระหว่างหน่วยส ารวจ เรียกว่า subject effect หรือ individual effect) สามารถน าเสนอสมการ
ถดถอยไดด้งัน้ี จากสมการ   
 Cit =  β 1i+β 2Qit+β 3 PF i t +β 4 LF i t +u i t ; i = 1, 2, ..., N; t = 1, 2, …, Ti        … (6) 
สังเกตวา่ค่าคงท่ีในสมการน้ีคือ β1i ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหน่วยส ารวจมีลกัษณะเฉพาะท่ีต่างกนัไปแต่
ไม่แปรตามเวลา (แต่ถา้ใช้เป็น β 1it จะเป็น time variant) แต่สัมประสิทธ์ิ β2, β3, β4 คงท่ีแสดงว่า
ตวัแปร Q, PF และ LF มีอิทธิพลร่วมกันในทุกหน่วยส ารวจแสดงให้เห็นได้ด้วยภาพเส้นตรง 

(หรืออาจเป็น surface) วางขนานกนั โดย
วางสูงต ่าจากแกนนอนหรือพื้นต่างกนัไป
คลา้ย ๆ กบัภาพน้ี จะเห็นวา่แต่ละสมการ
ต่างก็มี  intercept ของตน แสดงว่าแต่ละ
หน่วยส ารวจภาคตัดขวางมี อิท ธิพล
เฉพาะตวัท่ีไม่แปรตามเวลา (unobserved 
time-invariant) เช่น ปรัชญาการบริหาร
องค์การ โครงสร้างของคณะผู ้บริหาร 

บุคลิกภาพของ CEO เพศของ CEO ซ่ึงกรณีน้ีเรียกวา่ Fixed Effect  Regression Model (FEM) วิธี
วิเคราะห์สมการถดถอยท่ีเหมาะสมส าหรับกรณีน้ีคือการควบคุมอิทธิพลเฉพาะตวัท่ีไม่แปรตาม
เวลานั้ นเอาไว ้ซ่ึงอาจท าได้ 2 วิธีคือ การก าหนดตัวแปรหุ่นแทนหน่วยส ารวจหรือการก าจัด
อิทธิพลคงท่ีเฉพาะตวันั้นเสียก่อน 
    ตามตวัอย่างเรามีหน่วยส ารวจทั้งส้ิน 6 หน่วย ให้เราก าหนดตวัแปรหุ่น 6 ตวั คือ D1 = 1 ถา้ค่า
สังเกตท่ีปรากฏอยู่นั้นเป็นค่าสังเกตท่ีมาจากหน่วยส ารวจท่ี 1 และ D1 = 0 ถ้าค่าสังเกตค่าสังเกตท่ี
ปรากฏอยู่นั้นเป็นค่าสังเกตท่ีมาจากหน่วยส ารวจอ่ืน D2 = 1 ถ้าค่าสังเกตท่ีปรากฏอยู่นั้นเป็นค่า
สังเกตท่ีมาจากหน่วยส ารวจท่ี 2 และ D2 = 0 ถา้ค่าสังเกตค่าสังเกตท่ีปรากฏอยูน่ั้นเป็นค่าสังเกตท่ีมา
จากหน่วยส ารวจอ่ืน ดงัน้ีเร่ือยไปจนถึง D6 สมการ (6) จะเปล่ียนเป็น 
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Cit =  β 2Qit+β 3 PF i t +β 4 PL i t +α 1D1it +α 2D2it+α 3D3it+α 4D4it+α 5D5it+u i t +α 6D6it +u i t     

          ; i = 1, 2, ..., N; t = 1, 2, …, Ti                     … (7) 
 ในท่ีน้ี เราใช้แนวความคิดว่าให้น า D1, D2, …, D6 มาแทนความหมายของ β1i ผลการ
ตรวจสอบสมมุติฐานวา่ α1,α2  ,..., α6 ต่างจาก 0 หรือไม่ดูไดจ้ากนยัส าคญัของ F-test คือ     

                                     Fc =                                           … (8) 

   R2
2 = ค่ า R2 จากสมการ LSDV ในสมการ (7)  R1

2 = ค่ า R2 จากสมการ pooled OLS 
regression ในสมการ (1) p2 = จ านวนพารามิ เตอร์ใน LSDV จากสมการ (7) p1 = จ านวน
พารามิเตอร์ใน pooled OLS regression จากสมการ (1) และ n = จ านวนค่าสังเกต ถา้ F มีนยัส าคญั
ก็แสดงวา่ αi ≠  αj;   i ≠  j หรือหน่วยส ารวจมีความแตกต่างกนั แสดงให้เราทราบวา่อยา่ใช ้pooled 
OLS เพราะเป็นวธีิวเิคราะห์ท่ีไม่ใส่ใจความแตกต่างระหวา่งหน่วยส ารวจ  

  จากสมการ (7) ถ้าเราพิจารณาเห็นว่าสมการน้ีแปรไปตามเวลาด้วย (เรียกว่า time effect) 
เพราะมีปัจจยัภายนอกท่ีวดัค่าสังเกตไม่ได้ส่งผลให้สมการแปรไปตามเวลา เช่นด้านเทคโนโลยี
พบว่าการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีช่วยลดตน้ทุนรวมของการบินลงทุกปี ท าให้ค่าใช้จ่ายด้าน
น ้ามนัลดลงเร่ือยๆ หรือการเปล่ียนดา้นกฎหมายและการเปล่ียนแปลงดา้นนโยบายภาษีส่งผลกระทบ
ต่อรายไดจ้ากค่าโดยสาร ท าใหร้ายไดข้องการบินลดลงอยา่งต่อเน่ือง ใหเ้พิ่มตวัแปรหุ่นของเวลาเขา้
ไปในสมการ (7) สมมุติมีการบนัทึกขอ้มูล 15 ปี ก็ให้ก าหนดตวัแปรหุ่น T1 = 1 ถา้เป็นปีท่ี 1, T1 = 0 
ถ้าเป็นปี อ่ืน , T2  = 1 ถ้าเป็นปีท่ี  2, T2 = 0 ถ้าเป็นปี อ่ืน  ดังน้ี เร่ือยไปจนถึง T15 สมการ (7) จะ
เปล่ียนเป็น 

 Cit =β 2Qit+β 3 PF i t +β 4 PL i t + (α 1D1it +α 2D2it+α 3D3it+α 4D4it+α 5D5it+α 6D6it) +     
            (1T1it +2T2it+3T3it +...+ 15T15it) + u i t          .                            ... (9) 

สมการ (7) เรียก one way FEM ขณะที่สมการ(9) เรียกว่า two way FEMโดยดูได้จากการ
เพิ่มจ านวนกลุ่มของตวัแปรหุ่นว่าเพิ่ม 1 กลุ่มหรือเพิ่ม 2 กลุ่ม 

 หากพิจารณาเห็นว่าหน่วยส ารวจต่าง ๆ นั้นล้วนมีลักษณะเฉพาะตน การก าหนดให้มีค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอยคงที่เท่าก ันเป็น β 2  ,  β 3, β 4  เสมอไปนั้นไม่ถูกต ้อง สัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยควรผนัแปรไปได้ในระหว่างหน่วยส ารวจ ถ้าเป็นดงัน้ีก็ให้ก าหนดตวัแปรหุ่นให้แก่ตวัแปร
อิสระ ดงัน้ี 
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  A1t = 1 ถ้า Q1t เป็น ค่าสังเกตจากหน่วยส ารวจท่ี 1  A1t = 0 ถ้าเป็นค่าสังเกตจากหน่วย
ส ารวจอ่ืน 
  A2t = 1 ถ้า Q2t เป็นค่าสังเกตจากหน่วยส ารวจท่ี 2  A2t = 0 ถ้าเป็นค่าสังเกตจาก หน่วย
ส ารวจอ่ืน ดงัน้ีเร่ือยไปจนถึง A6t  
    B1t = 1 ถ้า PF1t เป็นค่าสังเกตจากหน่วยส ารวจท่ี 1  B1t = 0 ถ้าเป็นค่าสังเกตจากหน่วย
ส ารวจอ่ืน 
    B2t = 1 ถ้า PF2t เป็นค่าสังเกตจากหน่วยส ารวจท่ี 2  B2t = 0 ถ้าเป็นค่าสังเกตจากหน่วย
ส ารวจอ่ืน ดงัน้ีเร่ือยไปจนถึง B6t 
  W1t = 1 ถ้า PL1t เป็นค่าสังเกตจากหน่วยส ารวจท่ี 1  W1t = 0 ถ้าเป็นค่าสังเกตจากหน่วย
ส ารวจอ่ืน 
  W2t = 1 ถ้า PL2t เป็น ค่าสังเกตจากหน่วยส ารวจท่ี 2  W 2t = 0 ถ้าเป็นค่าสังเกตจากหน่วย
ส ารวจอ่ืน ให้ก าหนดดงัน้ีเร่ือยไปจนถึง W6t เรียกสัมประสิทธ์ิของตวัแปรหุ่นเหล่าน้ีว่า differential 
slope dummy coefficient และเม่ือผนวกตวัแปรหุ่นเหล่าน้ีลงในสมการ(9) จะได้สมการ (10)  
        Cit= (a1A1tQ1t+a2A2tQ2t+a3A3tQ3t+a4A4tQ4t+a5A5tQ5t) + (b1B1tPF1t+b2B2tPF2t+b3B3tPF3t+b4B4tPF4t 
           + b5B5tPF5t) + (w1W1tPL1t+w2W2tPL2t+w3W3tPL3t+w4W4tPL4t+w5W5tPL5t)+ (α1D2it+α2D2it   
    +α3D3it+α 4D4it+α 5D5it+α 6D6it) + (1T2it+2T2it+3T3it+…+15T15it) +u i t                 ... (10) 
  สังเกตจากสมการ LSDV จะพบวา่มีตวัแปรอิสระเพิ่มข้ึนมามากกวา่เดิม มากนอ้ยเท่าไรข้ึนอยู่
กบัว่ามีเวลาและหน่วยส ารวจมากน้อยเพียงใด ผลท่ีตามมาคือ degree freedom ลดลงมาก ค่า SEE 
จะใหญ่ข้ึนเพราะตวัหารเล็กลงท าให้ค่าของ t-statistics เล็กลงอาจมีผลให้สมมุติฐานมีแนวโน้มไม่มี
นยัส าคญั นอกน้ีการท่ีมีตวัแปรมากเกินไปยอ่มเส่ียงต่อปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (multicollinearity) 

 3) Fixed Effect within Group (WG) วธีิ Demean 
เน่ืองจากมีปัจจยัท่ีคงท่ีตามเวลา (time invariant) มีค่าแฝงอยูใ่นสมการดงันั้นเม่ือเราน าค่าตวั

แปรในแต่ละหน่วยส ารวจลบดว้ยค่าเฉล่ียของตวัแปรในแต่ละหน่วยส ารวจ ผลท่ีได ้รับคือปัจจยัคงท่ี
ถูกก าจดั การลบดว้ยค่าเฉล่ียของตวัแปรในหน่วยส ารวจนั้นเรียกวา่ demean นัน่คือจากสมการ (1) 
คือ 

 Cit =  β 1i+β 2Qit+β 3 PF i t +β 4 PL i t +u i t ; i = 1, 2,…, N; t = 1, 2,…, Ti                       ... (1) 

  ดงันั้น    =  β 1i+β 2 +β 3  +β 4 +   ; i = 1, 2,…, N                             … (11)           
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น าสมการ (11) ไปลบออกจากสมการ (1) จะไดส้มการ (12) และ (13) ดงัน้ี 
       =        … (12) 
      หรือ   ; i = 1, 2,…, N; t = 1, 2,…, Ti    ...(13)   
       

สมการ (12) และ (13) เป็นสมการท่ี unobserved time-invariant variable ถูกก าจดั เม่ือน าไปวิเคราะห์จะ
ได้ผลการศึกษาท่ีค่าประมาณความชันไม่เอนเอียง และหากมีความเอนเอียงก็จะหายไปเม่ือขนาด
ตวัอยา่งของค่าสังเกตใหญ่ข้ึน (เรียกวา่ consistent) 
 อย่างไรก็ตามหากมี observed time-invariant ปนอยูใ่นสมการท่ี (1) เช่นในสมการการบริโภค 
(Keynesian consumption function) ซ่ึงประกอบดว้ย รายไดแ้ละการลงทุน หากมีตวัแปรอตัราดอกเบ้ีย 
และอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจซ่ึงค่อนขา้งคงท่ีในระยะสั้นร่วมเป็นตวัแปรอิสระอยูด่ว้ยการด าเนิน 
การตามวิธี demean หรือ differencing ท่ีจะกล่าวถึงต่อไปจะท าให้ตวัแปรทั้งสองคืออตัราดอกเบ้ีย
และอตัราการเติบโตท่ีเศรษฐกิจ (GDP growth) ถูกก าจดัออกไปจากสมการดว้ย  
 4)  Fixed Effect within Group วธีิ Differencing   
 วิธีน้ีด าเนินการเพื่อก าจดั unobserved subject-specific characteristic ท่ีไม่แปรตามเวลา ซ่ึง
ก็คือ unobserved time-invariant variable เหมือนในวิธีท่ี 3 โดยการลบกนัระหวา่งค่าสังเกตในเวลา 
t+1 กบัเวลา t คือ 

   
              ; i = 1, 2,…, N, t = 1, 2, …, Ti        
แลว้วเิคราะห์สมการถดถอย 
 

  Cit = β ij+β 2  Qit+β 3  PFit+β 4 PLit+ (uit+1-uit)                                          … (14) 
 

ผลการวิเคราะห์สมการน้ีแม้จะแก้ปัญหาได้ แต่ก็มีปัญหาตามมาคือปัญหา autocorrelation และ
ปัญหาท่ีตวัแปรอิสระท่ีสังเกตได้และไม่แปรค่าตามเวลา (observed time-invariant) เช่น เพศ เช้ือ
ชาติ ระยะทาง ขนาดพื้นท่ี หรืออ่ืนๆท่ีค่อนขา้งคงท่ีและปรากฏเป็นตวัแปรอิสระร่วมอยูใ่นสมการ
ถูกก าจดัออกไปดว้ยเช่นเดียวกบัท่ีพบในวธีิ Demean  
  5) Random Effect Model (REM) หรือ Error Component Model (ECM)  
  พิจารณาสมการต่อไปน้ี  
       Cit = β 1i+β 2Qit+β 3 PFit+β 4 PLit+ uit                                            … (15) 
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พบวา่เป็นสมการท่ีมีค่า β1i แปรไปตามหน่วยส ารวจ (i = 1, 2, …, N) ซ่ึงเป็นสัมประสิทธ์ิท่ีแสดงถึง
ความเป็นตวัของตวัเองของหน่วยส ารวจเรียกวา่ subject-specific characteristic ท่ีอาจสะทอ้นมาจาก
ศิลปะการบริหารจดัการองคก์าร องคป์ระกอบของคณะผูบ้ริหาร เพศผูน้ า บุคลิกภาพของผูน้ า ท าให ้
β1i คงท่ีภายในหน่วยส ารวจแต่ก็แปรไปในระหวา่งหน่วยส ารวจ 
    ถา้หากเราถือวา่ β1i เป็นตวัแปรสุ่มท่ีสุ่มมาจากกลุ่มประชากรของหน่วยส ารวจท่ีมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั β1 ผลท่ีตามมาคือ  
  β1i = β1+εi                                 … (16) 
εi คืออิทธิพลของตวัแปรเฉพาะหน่วยส ารวจดงักล่าวแลว้ โดยท่ี εi เป็นตวัแปรสุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
0 และมีความแปรปรวนเท่ากบั σє2 แปลว่าองคก์ารท่ีใช้เป็นตวัอยา่งนั้นเป็นเพียงตวัอย่างท่ีสุ่มจาก
ประชากรมีลักษณะร่วมกันคือ β1 และผิดแผกกันไปโดยสุ่มเพราะ εi ดังนั้ น สมการ (15) จึง
เปล่ียนเป็น 
 Cit = (β 1+ εi)  + β 2Qit+β 3 PFit+β 4 PLit+ uit 
                   = β 1+β 2Qit+β 3 PFit+β 4 PLit+ wit                                           … (17) 
 

โดยท่ี wit = εi+ uit และ εi กบั uit มีคุณสมบติัตามขอ้ตกลงการถดถอยทุกประการ และท่ีส าคญั wit ตอ้ง
ไม่เก่ียวขอ้งใดๆ กบัตวัแปรอิสระตามขอ้ตกลงเร่ือง error in variable แต่ εi อาจเก่ียวขอ้งกบัตวัแปร
อิสระได้เพราะเป็นส่ิงท่ีเป็นผลของ unobserved subject specific characteristic หากเป็นเช่นนั้นก็ตอ้ง
แปลวา่ wit เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรอิสระดว้ย จึงเกิดเป็นปัญหา error in variable ผลก็คือค่าประมาณเอน
เอียงและไม่หมดไปแมจ้ะใชต้วัอยา่งใหญ่ข้ึน (inconsistent) เรียกวา่ wit วา่ idiosyncratic term คือเป็น
ส่วนเหลือลกัษณะเฉพาะคือผนัแปรไปตามทั้งในภาคตดัขวางและในอนุกรมเวลาเพราะเกิดจากความ
คลาดเคล่ือนดา้นอนุกรมเวลา (uit) และความ คลาดเคล่ือนดา้นตดัขวาง (εi)  
 การท่ีเราเรียกสมการ (17) ว่า ECM ก็เพราะ error term ในสมการเป็นส่ิงท่ีประกอบข้ึนด้วย
ความคลาดเคล่ือนจากภาคตดัขวาง εi และความคลาดเคล่ือนจากอนุกรมเวลา uit  ดงักล่าว 
 ขอ้สังเกตคือ เม่ือมาถึงจุดน้ีควรเขา้ใจแลว้ว่าใน FEM นั้นย่อมมีค่า β1i ของตนเอง (fixed) 
เพราะอิทธิพลของปัจจยัเฉพาะตวั แต่ใน ECM (หรือ REM) นั้นเทอมคงท่ีจะเท่ากบั β1 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ีย
จากประชากรของหน่วยส ารวจและมี εi ท่ีท  าใหแ้ต่ละหน่วยส ารวจมีค่าเบ่ียงไปจากค่าเฉล่ีย (คือ β1) 
 (พิจารณา wit พบวา่ E (wit) = E(εi+uit) = E(εi)+E(uit)  = 0 
        และ V(wit) = V(εi)+V(uit) = σ2

i+σ2
u  (เน่ืองจาก E(εiuit) = 0) 
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ซ่ึงหาก σ2
i  = 0 สมการ (17) จะลดรูปเป็นสมการ (15) σ2

i = 0 แปลวา่ปัจจยัเฉพาะตวัของ หน่วยส ารวจ
ไม่แตกต่างกนั ท าให้เราวิเคราะห์สมการ (17) ได้โดยวิธี pooled OLS regression โดยไม่ตอ้งสนใจ
เร่ือง fixed effect หรือ random effect เลย และเม่ือพิจารณา  จะพบวา่  
 

 =  =  =  

 
แสดงวา่เกิดปัญหา autocorrelation ข้ึน  
 3. การทดสอบ Hausman test และ Breusch-Pagan Lagrange Multiplier test   
 การทดสอบว่าสมการควรเป็น FEM หรือ REM สามารถกระท าได้ 2 วิธี คือทดสอบ ตาม 
Hausman test หรือทดสอบตาม Breusch-Pagan Lagrange Multiplier test ดงัน้ี  
 1) Hausman test ตวัทดสอบน้ีก าหนดสมมติฐานไวเ้ป็น  

H0: FEM = REM vs H1: ควรใช ้FEM หรือ 
H0: wit ไม่สัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระและตวัแปร time-invariant (REM) 
vs H1: wit สัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระและตวัแปร time-invariant (FEM) 

ถา้ยอมรับ H0 แสดงวา่เราอาจใช ้FEM หรือ REM ก็ได ้แต่ REM จะมี Efficient คือ variance ต ่ากวา่ 
แต่ถา้ปฏิเสธ H0 ใหใ้ช ้FEM  
 ให ้  = เวคเตอร์ของค่าประมาณการถดถอยตามวธีิ FEM 
 ให ้  = เวคเตอร์ของค่าประมาณการถดถอยตามวธีิ REM 
 ให ้  = อะเรยข์องความผนัแปรของค่าประมาณการถดถอยตามวธีิ FEM 
 ให ้  = อะเรยข์องความผนัแปรของค่าประมาณการถดถอยตามวธีิ REM 
 Q =  และ T = ช่วงเวลา (ตอ้งเท่ากนัทุกหน่วยส ารวจ)  
                 โดยท่ี k = จ านวนพารามิเตอร์ในเวคเตอร์  
  2) Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (BP) ตวัทดสอบน้ีใชท้ดสอบวา่ในสมการ  
σw

2 =  + σu
2 นั้น σu

2 = 0 หรือไม่คือทดสอบสมมุติฐาน  
  H0: σu

2 ≠ 0 vs H1: σu
2 = 0 หรือ H0: ไม่ มี  Random Effect ในสมการ vs H1: มี  Random 

Effect ในสมการ 
  

   



 
 
วารสารรามค าแหง  สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ปีที ่30  ฉบบัที ่2                                
           53 

4. สรุปข้อแนะน าการเลือกใช้สมการ 

 จาก β1i = β1+εi โดยท่ี εi คือ อิทธิพลของปัจจยัเฉพาะหน่วยส ารวจ ถา้ εi  เก่ียวขอ้งกบัตวั
แปรอิสระให้เลือกใช้ FEM แต่ถ้า εi  ไม่เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรอิสระให้ใช้ ECM (REM) นอกจากน้ียงั
ตอ้งพิจารณาถึงจ านวนหน่วยส ารวจ (N) และจ านวนวาระ (T) ดว้ย กล่าวคือ      
 1. ถา้ N เล็กคือมีเพียงไม่ก่ีหน่วยส ารวจและ T มีค่าสูงคือมีจ านวนวาระมาก กรณีน้ีจะใช ้
FEM หรือ ECM ก็ไดเ้พราะค่าประมาณไม่ต่างกนัมาก แต่ FEM เหมาะสมกวา่ 
2. ถา้ N ใหญ่คือมีจ านวนหน่วยส ารวจมาก (เช่นจ านวนองคก์าร คน วตัถุ พื้นท่ี จงัหวดั ประเทศ) แต่ T 
มีค่าน้อยคือมีหน่วยส ารวจละไม่ก่ีวาระ FEM และ ECM จะให้ค่าประมาณต่างกนัมาก กรณีน้ีให้
พิจารณาว่าหน่วยส ารวจท่ีมีอยู่นั้ นเป็นส่ิงท่ีมีอยู่เพียงเท่านั้ นหรือเป็นส่ิงท่ีได้สุ่มมาจากกลุ่ม
ประชากร ถา้มีเพียงเท่านั้นคือทั้งหมดมีเพียงเท่านั้น เช่น สายการบินในประเทศ จงัหวดัท่ีมีพื้นท่ี
ปลูกปาลม์น ้ามนั ใหใ้ช ้FEM มิเช่นนั้นใหใ้ช ้ECM 

อยา่งไรก็ตามถา้ εi สัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระการใช้ FEM จะเหมาะสมมาก แต่ถา้ไม่สัมพนัธ์
กบัตวัแปรอิสระการใช้ ECM ก็จะเหมาะสมกว่า หากไม่เป็นดงัน้ีคือถา้ εi สัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระ 
แต่ใช ้ECM หรือถา้ εi ไม่สัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระ แต่ใช ้FEM ผลการประมาณค่าจะเอนเอียง (bias) 

3. ECM สามารถประมาณค่าอิทธิพลของ observed time-invariant variable ไดข้ณะท่ี FEM จะ
ใชว้ธีิควบคุมตามวธีิ LSDV  
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