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1. บทนํา 
 วิชาเศรษฐมิติเปนวิชาหน่ึงท่ีมีความสําคัญในสาขาเศรษฐศาสตร วิชานี้เปนวิชาท่ีคอยสรางเครื่องมือใหกับ
นักเศรษฐศาสตรในการนํามาใชวิเคราะหความเปนจริงและปรากฏการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐศาสตรและ
ธุรกิจ ในอดีตการนําเครื่องมือจากวิชาน้ีมาใชคอนขางทําไดลําบาก เหตุผลหนึ่งมาจากการท่ีในขณะน้ันไมมี
โปรแกรมคอมพิวเตอรออกมาสนับสนุนอยางกวางขวางเหมือนกับในปจจุบัน ทําใหในปจจุบันการใชเครื่องมือทาง
เศรษฐมิติมีความสะดวกมากข้ึน หนึ่งในโปรแกรมท่ีนักเศรษฐศาสตรนิยมใชในการวิเคราะหทางเศรษฐมิติ ก็คือ 
โปรแกรม EViews โปรแกรมน้ีไดรับการพัฒนามาจากโปรแกรม Micro TSP (Time Series Processor) ท่ีมีการ
นําเสนอครั้งแรกเมื่อประมาณป พ.ศ. 2524 โปรแกรมนี้ถูกเขียนข้ึนโดยนักเศรษฐศาสตร เพื่อนํามาใชในการคํานวณ
ขอมูลท่ีเปนขอมูลอนุกรมเวลา (Time series data) ในระยะแรกเขียนเพื่อใหสามารถใชไดกับเครื่องคอมพิวเตอร 
Mainframe และมีการพัฒนาเพ่ือใชกับเครื่อง PC (Personal Computer) ในเวลาตอมาเม่ือบริษัท Quantitative Micro 
Software Co.,Ltd. ไดรับลิขสิทธิ์จาก TSP ในการพัฒนาโปรแกรม Micro TSP เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลประเภท
ภาคตัดขวาง (Cross section data) ซึ่งไดพัฒนาใหสามารถใชกับระบบปฏิบัติการ DOS ตอมาไดมีการพัฒนา
โปรแกรมอยางตอเนื่อง และใหสามารถใชงานไดกับระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งเปนระบบปฎิบัติการท่ีไดรับ
ความนิยมในปจจุบัน ทางบริษัท Quantitative Micro Software Co.,Ltd. จึงไดเปลี่ยนช่ือจากโปรแกรม TSP มาเปน
โปรแกรม EViews นับต้ังแตป พ.ศ. 2536 และไดมีการพัฒนาโปรแกรมนี้เรื่อยมา โดยสวนใหญจะเนนและให
ความสําคัญกับการวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลา ในปจจุบัน (ป พ.ศ. 2550) โปรแกรม EViews ไดพัฒนามา
จนถึงเวอรช่ัน 6.0 ซึ่งภายในเวอรช่ันนี้มีความสามารถในการวิเคราะหทางเศรษฐมิติหลายๆ อยาง และมีความ
สะดวกในการใชงานมากกวาโปรแกรมอื่นๆ จึงทําใหโปรแกรม EViews เปนหนึ่งในโปรแกรมท่ีไดรับความนิยม
จากนักเศรษฐศาสตรในการนํามาใชในการวิเคราะหทางเศรษฐมิติ โดยเฉพาะในการวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลา 

2. พ้ืนฐานโปรแกรม EViews  

 โปรแกรม EViews ถูกออกแบบมาใหทํางานในลักษณะของ Objects ซึ่งผูใชงานจะตองทํางานและ
จัดการขอมูลตางๆ บน Objects ท่ีมีความแตกตางกัน เชน Objects Series (ใชสําหรับเก็บขอมูล) Objects 
Equation (ใชสําหรับการประมาณคาสัมประสิทธิ์) Objects โดยสวนใหญถูกเก็บไวท่ี Workfile ดังน้ันใน
ข้ันตอนแรกของการใชงานโปรแกรม EViews ผูใชจะตองสราง Workfile กอน ซึ่งเปนหนาตางหลักท่ีใช
ทํางาน สําหรับในหนาตาง Workfile จะสามารถมี Objects ตางๆ ไดหลายๆ Objects ดังน้ันผูใชควรมี 
การจัดการและตั้งช่ือของ Objects ตางๆ ใหสามารถใชงานไดสะดวกและรวดเร็ว ในท่ีนี้จะขอสรุปข้ันตอนการ
เขาสูโปรแกรม EViews การสรางหนาตาง Workfile และวิธีการสราง Objects ตางๆ สําหรับการทํางาน ซึ่งใน
เอกสารฉบับนี้ไดใชโปรแกรม EViews Version 5.1 เปนตัวอยางในการสาธิต ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 
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 เปดโปรแกรม EViews โดยเลือกไอคอน               แลวจะเขาสูโปรแกรมดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพขางตน จะเห็นไดวาโปรแกรม EViews จะมีหนาตาคลายกับชุดโปรแกรมของ Microsoft ซึ่งสามารถ

ใชงานเหมือนกับ Window feature คือ มี Main menu, มี Minimize window, Maximize window, Closed 
เหมือนกัน และใชเปน Pull down menu เหมือนกับโปรแกรมของ Microsoft โดยท่ัวไป  
 
 
 
 
 
 
 

แถบเคร่ืองมือหลัก 

หนาตางสําหรับพิมพ Command 

พ้ืนท่ีทํางาน  
(work area) 

Message Area Status line 

Default Directory Clear Message Current Workfile 

Default Database 

Title Bar 

ถาตองการปด  
ใหกด Double-click 

Restore/Maximize 

Minimize Close 
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 นอกจากน้ียังมี Tip ตางๆ ในการใชหนาตาง แถบเครื่องมือ บนโปรแกรม EViews ดังน้ี 
 การใช Mouse โดยถากดปุมทางซายมือ ก็จะเปนการเปดหนาตางที่ตองการ และถา Double-click ที่ 

Objects ก็จะเปนการเปดหนาตาง Objects แตถากดปุมทางขวามือที่หนาตางหลัก (บริเวณพ้ืนที่ทํางาน), 

Workfile และ Objects ก็จะปรากฏหนาตางใหเลือกทํางานดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในหนาตางของแตละ Objects ของโปรแกรม EViews จะมี Scroll bar ใหทั้งในแนวนอนและแนวต้ัง 
เหมือนกับโปรแกรมตางๆ ของ Microsoft ดังน้ันผูใชงานจึงสามารถเล่ือนดูขอมูลหรือรายละเอียดตางๆ 
ภายในหนาตาง Objects ไดตลอดทั้งแนวนอนและแนวต้ัง ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกขวาท่ี Workfile คลิกขวาท่ี Objects 

Scroll arrow Horizontal scroll bar Scroll buttons 

Scroll  
Arrow 

Vertical  
Scroll bar 
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 ผูใชสามารถเลือกเปด Objects ตางๆ ไดพรอมกัน โดยกดปุม CTRL ไดตลอดเวลาของการเลือก และ
ถาตองการยกเลิกรายการท่ีเลือกไว ใหกดปุม CTRL และ Objects ที่ยกเลิก 

 ถาตองการยกเลิกการเปดเมนู หรือหนาตางใดๆ บน EViews ใหกดปุม ESC เชนเดียวกัน ถาตองการ
หยุด/ยกเลิกการทํางานของโปรแกรม EViews ใหกดปุม ESC  

 ถาตองการปดหนาตางของ Objects ตางๆ หรือตองการออกจากโปรแกรม EViews ใหกดปุม ALT 
และ F4 พรอมๆ กันได 

3. การใชงานโปรแกรม EViews เบ้ืองตน 

เพ่ือใหผูใชมีความเขาใจในการใชโปรแกรม EViews ดังน้ันในท่ีน่ีจะมีการสมมติตัวอยาง ที่ใหมาโดย
โปรแกรม EViews ซึ่งสามารถเปดดูไดใน c:\programfile\EViews5\Example\data\demo.wf1 หรือ demo.xls  
ในตัวอยางน้ีจะเปนขอมูลอนุกรมเวลารายไตรมาสต้ังแต ป ค.ศ. 1952 ไตรมาสที่ 1 ถึงป ค.ศ. 1996 ไตรมาสที่ 4  
โดยประกอบดวยตัวแปรตางๆ จํานวน 4 ตัวแปร คือ ตัวแปรอุปทานของเงิน (M1), ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP), อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (RS) และระดับราคาสินคาที่เปนตัวที่แสดงถึงภาวะเงินเฟอ (PR) สวนเน้ือหาในหัวขอน้ี 

จะบรรยายถึงการสราง Workfile ใหม, การสราง Objects Series ของขอมูล, การสรางกราฟ และการวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติพ้ืนฐาน ดังมีรายละเอียดในแตละหัวขอดังน้ี 

3.1 การสราง Workfile ใหม 

หลังจากเปดโปรแกรม EViews แลว ก็จะปรากฏหนาตางเมนูหลัก [ดูไดจากหัวขอที่ 2 หนาที่ 2 ของคูมือ

ฉบับน้ี] ตอมาถาตองการทํางานจะเปดหรือสราง Workfile ใหม สําหรับใชทํางาน ถาในกรณีที่เปนการทํางานคร้ังแรก 

ผูใชจะตองสราง Workfile ใหมกอน โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เลือก File/New/Workfile ในเมนูหลัก (Main menu) ของ EViews ดังรูป 
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ขั้นตอนท่ี 2  หลังจากน้ันจะปรากฏหนาตาง Workfile Create เพ่ือใหกําหนดคุณลักษณะของขอมูลที่ใชใน
การวิเคราะห และกําหนดคาเริ่มตนและคาสิ้นสุดในชองวางดานลางของหนาตาง Workfile Create 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
สําหรับรายละเอียดของรูปแบบขอมูล ใน EViews 5.1 ไดแบงชนิดโครงสรางของขอมูล

ออกเปน 3 แบบ ดังมีรายละเอียดตางๆ ดังน้ี 
ก.  Dated – regular frequency (Default) เปนรูปแบบของขอมูลประเภท Time series ผูใชจะตองกําหนด

ลักษณะและรูปแบบของขอมูล รวมทั้งการกําหนดคาเริ่มตน (Start) และคาสุดทาย (End) ของขอมูลที่
จะใชดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 

รูปแบบของขอมูล การกําหนดคา Start date และ End date ของขอมูลท่ีจะใช 
Annual (ขอมูลรายป) YYYY 
Semi Annual (ขอมูลรายครึ่งป) YYYY:S 
Quarterly (ขอมูลรายไตรมาส) YYYY:Q 
Monthly (ขอมูลรายเดือน) YYYY:M 
Weekly (ขอมูลรายสัปดาห) M/DD/YYYY 
Daily (5 day weeks) (ขอมูลทุก 5 วัน) M/ DD/YYYY 
Daily (7 day weeks) (ขอมูลทุก 7 วัน) M/ DD/YYYY 
Integer date (กําหนดเปนรูปแบบใดก็ได) กําหนดตามเง่ือนไขขางตน 

หมายเหตุ : YYYY= ป พ.ศ./ค.ศ., S = คร่ึงป, Q = ไตรมาส, M =  เดือน, และ D = วันที่ 

 
 

 
 
 
 
 

ในที่น้ีกําหนดใหตัวอยางที่ใช
เป นข อมู ลรายไตรมาส  ต้ั งแต 
ป  ค .ศ .  1952  ไตรมาสที่  1  ถึ ง 
ป ค.ศ. 1996 ไตรมาสที่ 4 ดังน้ันจึง
สามารถกําหนดคาตางๆ ดังรูป 



คูมือการใชโปรแกรม EViews เบื้องตน: สําหรับการวิเคราะหทางเศรษฐมิติ 6 

 นายอัครพงศ อั้นทอง 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ข. Unstructured/Undated เปนรูปแบบของขอมูลประเภท Cross section ผูใชจะตองกําหนดจํานวนตัวอยาง
ของขอมูลใหเปนจํานวนเต็ม โดยใสในชอง Data range/Observations:  ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค. Balanced Panel เปนรูปแบบของขอมูลประเภท Panel/Pool ผูใชตองกําหนดรูปแบบของขอมูลประเภท 

Time series (ตามรายละเอียดในขอ ก.) และรูปแบบของขอมูลประเภท Cross section (ตามรายละเอียด
ในขอ ข.) ดังรูป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 3  [กรณีตัวอยาง: ในขั้นตอนท่ี 2 เพ่ือความเขาใจ กําหนดใหขอมูลท่ีจะวิเคราะหเปนขอมูลราย

ไตรมาส ต้ังแต ป ค.ศ. 1952 ไตรมาสท่ี 1 ถึงป ค.ศ. 1996 ไตรมาสท่ี 4 และให Workfile ชื่อวา 

“Demo” และกําหนดใหหนาท่ีเก็บขอมูลชื่อวา “1”] ภายหลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 – 2 

เสร็จแลวใหกดปุม  ก็จะปรากฏหนาตางใหมที่เปน Workfile ช่ือ “Demo”  
โดย EViews จะแสดงหนาตางดังกลาวในพ้ืนที่ทํางานของหนาตางหลัก และภายในหนาตาง 
Workfile จะมีขอมูลของชวง (Range) และตัวอยาง (Sample) ไวที่มุมบนทางดานซายมือ ผูใช
สามารถเปล่ียนขนาดของชวงและตัวอยางไดตลอดเวลาตามที่ตองการ นอกจากน้ีโปรแกรม 
EViews จะสราง Objects ให 2 Objects คือ Objects “c” [Coefficient vector] ที่มีสมาชิกทุกตัว
มีคาเทากับ 0 และ “resid” [Residual series]  ที่มีสมาชิกทุกตัวมีคาเทากับ NA ดังรูป  

 
 

ในที่ น้ี กํ าหนดให มี จํ านวน
ตัวอยางจํานวน 200 ตัวอยาง โดยการ
เติมเลขจํ านวนเต็ม  200 ในช อง 
Data range/Observations: ดังรูป 

ในที่ น้ีจะกําหนดใหตัวอยางที่ใช
เปนขอมูลรายป ระหวางป 1952 – 1996   
และในแตละปมีจํานวนตัวอยางจํานวน 
20 ตัวอยาง โดยเติมตัวเลขตางๆ ดังรูป 
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 นายอัครพงศ อั้นทอง 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 ในการสราง Objects ใหม ทําไดโดยการเลือก Objects/New Object จาก Main menu หรือ Workfile 
ขั้นตอนท่ี 4  ทําการจัดเก็บ Workfile) ที่สรางขึ้น โดยเลือกปุม  ในเมนูของ Workfile หรือ File/Save 

หรือ File/Save As ในเมนูของหนาตางหลัก ซึ่งภายหลังจากกดปุมดังกลาวแลวจะปรากฏ
หนาตางดังน้ี 

Workfile Range 
And  

Current sample 
Objects Icons  

and Names 

Toolbar ของ 
Workfile 

ปกติหนาตาง Workfile ใหมจะมี Objects Type ของคา c (Coefficient vector) และ resid (Residual series) อยู

Objects Type ของโปรแกรม 
EViews ประกอบดวย 

Objects ตางๆ ประมาณ 
21 Objects (ใน Version 5.1) 
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 นายอัครพงศ อั้นทอง 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหต้ังช่ือไฟลในชอง File Name และเลือก Save as type เปน Workfile ดังรูป แลวกดปุม  
หมายเหตุ : สําหรับโปรแกรม EViews จะเก็บ Workfile ไวในนามสกุล *.wf1 และเก็บคําสั่งของโปรแกรมไวใน

นามสกุล *.prg และเก็บ Database ไวในนามสกุล *.edb 

3.2 การสราง Objects Series ของขอมูล 

การสราง Objects Series ของขอมูล มีวิธีการสรางไดหลายๆ วิธี โดยเริ่มต้ังแตการปอนขอมูลเขาโดยตรง 
การนําขอมูลเขาจากโปรแกรม Spreadsheet และการ Copy และ Paste ขอมูลจาก Spreadsheet สูโปรแกรม EViews  
โดยวิธีการตางๆ สามารถสรุปรายละเอียดไดดังน้ี 

 การปอนขอมูลเขาโดยตรง  

ขั้นตอนท่ี 1 สราง Series ของขอมูลตาม 
ตั วแปรที่ ต องการ  โดยเลือก  Object/New 
Object/Series จากเมนูหลัก หรือเมนู 
Workfile แลวใสช่ือตัวแปรที่ตองการในชอง 

Name for object แลวกดปุม  
 
 
 
 
 
 
 

ต้ังชื่อไฟล 

ชนิดของสกุลไฟล 
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 นายอัครพงศ อั้นทอง 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลังจากกดปุม  แลว โปรแกรม EViews จะไปสราง Series ไวที่หนาตาง Workfile [Series gdp] และ
เปด Series gdp โดยการ Double-click ที่ Series gdp พบวา สมาชิกทุกตัวใน Series น้ีเปน NA (Not available)  
 หมายเหตุ: นอกจากวิธีขางตนแลว ยังสามารถทําไดโดยเลือก Quick/Empty Group (Edit Series) บนแถบ
เครื่องมือของหนาตางหลัก (Main menu) แทนก็ได  

ขั้นตอนท่ี 2 ใสขอมูลที่ตองการลงใน Series gdp โดยการกดปุม  ในหนาตาง Series gdp แลว 
ใสขอมูลแทนที่ NA เมื่อทําเสร็จแลวใหกดปุม  อีกครั้งหน่ึง เพ่ือปองการแกไขขอมูลโดยไมไดต้ังใจ หลังจาก
น้ันก็ทําการปดหนาตาง Series gdp โดยการคลิกปุม  ซึ่งอยูมุมบนทางขวามือของหนาตาง Series gdp 
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 นายอัครพงศ อั้นทอง 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ขั้นตอนท่ี 3 ทําตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ํากับตัวแปรที่เหลือจนครบทุกตัวแปร ซึ่งในหนาตาง Workfile 
จะมี Series ของตัวแปรตางๆ ครบทุกตัวแปร (ในตัวอยางมีทั้งหมด 4 ตัวอยาง คือ GDP, PR, M1 และ RS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนท่ี 4 ทําการบันทึก Workfile โดยกดปุม  ในหนาตาง Workfile 

หมายเหตุ : หากตองการลบ Series ขอมูลบาง Series ออก 
ใหทําโดย เลือก Series ที่ตองการลบ แลวกดปุม 

 ที่หนาตาง Workfile ซึ่งภายหลังจากกดปุม
ดังกลาวแลว ก็จะปรากฏหนาตางดังรูป แลวใหกดปุม 

 แลว Series ขอมูลดังกลาวจะถูกลบออก
จากหนาตาง Workfile 
 

 การนําขอมูลเขาจากโปรแกรม Spreadsheet 

กอนที่จะนําขอมูลจาก Excel เขา จะตองทําการสราง Workfile ตามขั้นตอนที่ไดกลาวมาแลว และ
จะตองทราบตําแหนงที่อยูของ File Excel ที่ตองการ พรอมทั้งจํานวนตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห 
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 นายอัครพงศ อั้นทอง 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ขั้นตอนท่ี 1 เปดแฟมงาน Excel 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล และดูจํานวนตัวแปร จากรูป
จะเห็นไดวาในแถวแรกจะเปนช่ือ
ของตัวแปร ในขณะท่ีแถวที่สองจะ
เปนขอมูล ดังน้ันเวลานําขอมูลเขา 
ตองระบุวาขอมูลเริ่มตนที่ B2 และ
มีจํานวนตัวแปรทั้งหมด 4 ตัวแปร 
โดยทุกครั้งจะตองระบุให Column 
แรก แสดงถึงจํานวนตัวอยางที่ใช
ในการวิเคราะห เชน ในตัวอยาง
ระบุวา 1952:1 ถึง 1996:4 รวม
ทั้งหมด 180 ตัวอยาง ภายหลังจาก
การตรวจสอบเรียบรอยแลวใหปด 
File Excel  
 
ขั้นตอนท่ี 2 เปดโปรแกรม EViews สราง Workfile ตามข้ันตอนที่ผานมา เลือก Proc/Import/Read Text-Lotus-Excel 
ในหนาตาง Workfile หรือ คลิก File/Import/Read Text-Lotus-Excel ในหนาตางหลัก ก็จะปรากฏหนาตางใหมแลว

ใหเลือก File Excel ที่ตองการ แลวกดปุม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตําแหนงท่ีอยูของ File 

ชื่อ File ท่ีตองการ 

ชนิดของ File ท่ีตองการ 
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 นายอัครพงศ อั้นทอง 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ขั้นตอนท่ี 3 ภายหลังจากกดปุม  แลว จะปรากฏหนาตาง Excel Spreadsheet Import ซึ่งผูใชจะตอง

เลือก Option และเติมคาตางๆ ใหครบตามที่ตองการ แลวกดปุม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจากกดปุม  
โปรแก รม  EViews จ ะ นํ า
ขอมูลเข า  และสร าง  Series  
ตามช่ือที่กําหนดไวใน Excel 
กอนที่จะทําการวิเคราะหใดๆ 
ใหทําการ Save Workfile กอน 
โดยการกดปุม  ใน
หนาตาง Workfile  
 
  
 
 
 

รูปแบบของขอมูล ปกติใช Option แรก 

จํานวนตัวแปร หรือ จํานวน Series 

จํานวนตัวอยาง 

ตําแหนงเร่ิมตน 
ของขอมูล 

กดปุม Save เพ่ือบันทึก Workfile 
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 นายอัครพงศ อั้นทอง 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 การ Copy และ Paste ขอมูลจาก Spreadsheet สูโปรแกรม EViews 

ขั้นตอนท่ี 1 สรางหนาตาง Workfile แลวเลือก 
Objects/New object จากแถบเครื่องมือของ
หนาตาง Workfile จะปรากฏหนาตาง  
New Objects 
ขั้นตอนท่ี 2  กําหนด Type of object เปน
ประเภท Series แลวต้ังช่ือที่ Name for object 
เปนช่ืออะไรก็ได แตตองเปนภาษาอังกฤษ 

แลวจึงกดปุม  ทําอยางน้ี 2 ครั้ง
จะได Series 2 Series ในที่น้ีคือ a และ b ดังรูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนท่ี 3 เลือก Series a และ b ที่สราง
ขึ้นมาใหม แลวใหคลิกขวาของ Mouse จะมี
หนาตาง แลวเลือก Open/as Group ดังรูป 
 
 
 
 

Series ใหมท่ีสรางขึ้นมา 
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 นายอัครพงศ อั้นทอง 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ขั้นตอนท่ี 4 จากขั้นตอนที่ 3 จะไดหนาตาง Group ขึ้นมาดังรูป ซึ่งในหนาตางน้ี จะเห็นวาคอลัมน A และ B จะมีคา NA 
แสดงวาในสองคอลัมนดังกลาวไมมีขอมูล กอนที่จะนําขอมูลจาก Excel มา Paste ลงในตารางน้ี ใหกดปุม  กอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนท่ี 5 ภายหลังจากกดปุม  แลวใหลาก Mouse เพ่ือเลือกคอลัมน A และ B ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกคร้ังกอน Key หรือ Paste ขอมูลจะตองกดปุมน้ีกอน 
หากไมกดปุมน้ีจะไมสามารถแกไขขอมูลได เน่ืองจาก

โปรแกรม EViews จะ log ขอมูลไว เพ่ือไมใหมี 
การเปล่ียนแปลงในกรณีท่ีไมไดต้ังใจ 
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 นายอัครพงศ อั้นทอง 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ขั้นตอนท่ี 6 ตอมาใหไป Copy ขอมูลจากตาราง Excel พรอมทั้งช่ือตัวแปรดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนท่ี 7 นําขอมูลที่ได Copy จาก Excel ไป Paste ในหนาตาง Group ที่ไดเตรียมไว ตองดําเนินการเปล่ียนช่ือตัวแปร 
A และ B ใหเปนช่ือตัวแปร GDP และ PR เมื่อเปลี่ยนช่ือตัวแปรทั้งสอง จะปรากฏหนาตางดังรูป แลวใหกดปุม 

 เพ่ือตกลงใหโปรแกรมเปล่ียนช่ือตัวแปรจาก A เปน GDP  
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 นายอัครพงศ อั้นทอง 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ขั้นตอนท่ี 8 หลังจากน้ันใหกดปุม  อีกครั้ง เพ่ือปดการ Edit ขอมูล ในที่สุดเราก็จะมีชุดขอมูล (Series) พรอมที่จะ
วิเคราะหในครั้งน้ี คือ มี Series ของตัวแปร GDP M1 PR และ RS ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนท่ี 9 ภายหลังจากนําขอมูลเขา EViews แลว ใหปดหนาตาง Group ซึ่งจะ Save ช่ือ Group หรือไมก็ได หลังจาก
ปดหนาตาง Group แลว ใหบันทึกขอมูล โดยกดปุม  ที่หนาตาง Workfile แลวเลือก Path Directory ที่ตองการ
จะเก็บ Workfile น้ีไว พรอมทั้งต้ังช่ือ File ที่ตองการ นามสกุล File ของ EViews จะมีนามสกุล .wf1 ซึ่งตอไปก็
สามารถนํา File ดังกลาวกลับมาวิเคราะหใหมไดอีก 

 เคร่ืองหมายทางคณิตศาสตรในโปรแกรม EViews 

 โปรแกรม EViews ไดบรรจุเครื่องหมาย ฟงกชันทางคณิตศาสตร และสถิติไวจํานวนมากมาย ซึ่งผูใช
สามารถเปดดูไดจาก Function Reference ซึ่งอยูภายในเมนู Help ของโปรแกรม EViews นอกจากน้ีภายในโปรแกรม 
EViews ยังมีคําสั่งสําเร็จรูปที่เปนลักษณะของ Command สําหรับการเขียนโปรแกรมในการวิเคราะหทางเศรษฐมิติ
สําหรับผูที่ตองการประยุกตใชการวิเคราะหทางเศรษฐมิติในขั้นสูง โดยเฉพาะการวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลา 
 โปรแกรม EViews จะทํางานตามคําสั่งจากซายไปขวา และใหความสําคัญกับเครื่องหมายทางคณิตศาสตร
ตามลําดับความสําคัญจากมากไปหานอยดังน้ี 
 

ชุดขอมูลท่ีจะใชวิเคราะห 
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• ยกกําลัง (^) 

• คูณ (*), หาร (/) 

• นอยกวา (<), มากกวา (>), นอยกวาหรือเทากับ (<=), มากกวาหรือเทากับ (>=), เทากับ (=) 

• and, or 

 สําหรับรายละเอียดของการใชเครื่องหมายทางคณิตศาสตรตางๆ เหลาน้ี สามารถแสดงไดดังตารางขางลางน้ี 

เคร่ืองหมาย ความหมาย วิธีการใชและคําอธิบาย 
+ บวก X+Y : บวก X และ Y 
- ลบ X-Y : ลบ Y จาก X 
* คูณ X*Y : คูณ X โดย Y  
/ หาร X/Y : หาร X โดย Y 
^ ยกกําลัง X^Y : X ยกกําลัง Y 
> มากกวา X>Y : ใหคา 1 ถา X มากกวา Y, ใหคา 0 กรณีอื่นๆ 
< นอยกวา X<Y : ใหคา 1 ถา Y มากกวา X, ใหคา 0 กรณีอื่นๆ 
= เทากับ X=Y : ใหคา 1 ถา X และ Y เทากัน, ใหคา 0 กรณีอื่นๆ 

<> ไมเทากับ X<>Y : ใหคา 1 ถา X และ Y ไมเทากัน, ใหคา 0 กรณีถาทั้งสองเทากัน 
<= นอยกวาหรือเทากับ X<=Y : ใหคา 1 ถา X ไมมากกวา Y, ใหคา 0 กรณีอื่นๆ 
>= มากกวาหรือเทากับ X>=Y : ใหคา 1 ถา Y ไมมากกวา X, ใหคา 0 กรณีอื่นๆ 

And และ X and Y : ใหคา 1 ถาทั้ง X และ Y ไมเปนศูนย, ใหคา 0 กรณีอื่นๆ 
Or หรือ X or Y : ใหคา 1 ถา X หรือ Y ไมเปนศูนย, ใหคา 0 กรณีอื่นๆ 

 

 คําสั่งพ้ืนฐานในการ Transform ขอมูล 

ขั้นตอนท่ี 1 นําเขาขอมูลและทําการบันทึกขอมูลใหเรียบรอย  
ถาหากผูใชมี Workfile เกา สามารถที่จะเปด Workdfile ดังกลาวมา
ใช ได  โดยเ ลื อก  File/Open/Workfile ที่ แถบเครื่ องมื อของ 
หนาตางหลัก (Main menu) แลวเลือก Workfile ที่ตองการเปด 
นอกจากนี้ในบางครั้งตองการสราง/แปลง (Generate) ตัวแปรก็
สามารถทําได โดยการเขาไปที่ Quick/Generate Series ที่แถบ
เครื่องมือของหนาตางหลัก (Main menu) หรือกดปุม  ที่แถบ
เครื่องมือของหนาตาง Workfile ภายหลังเลือกคําสั่งดังกลาวแลวจะ
ปรากฏหนาตาง Generate Series by Equation ดังรูป 
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ขั้นตอนท่ี 2 ใสสมการหรือสูตรการคํานวณตามท่ีตองการในชอง 
Enter equation สวนในชอง Sample ใหระบุขอบเขตกลุมตัวอยางที่
ตองการ ในที่น้ีจะนําเสนอสูตรหรือคําสั่งที่นิยมใชกันโดยทั่วไปใน
การแปลงตัวแปร ดังน้ี  

1. การบวก (+) ลบ (-) คูณ (*) หาร (/)  เชน X1 + X2, X1 – X2, X1* X2 หรือ X1 / X2 
2. การยกกําลัง ใหใชเครื่องหมาย ^ เชน XX =  X^2 เปนตน ดังน้ันถาตองการยกกําลัง n หรือ X คูณกัน n ครั้ง 

ก็ใหใชคําสั่ง X^n  
3. การถอดราก ถาเปนการถอดรากที่สองของตัวแปรใหใชคําสั่ง SQR (X) หรือ X^(1/2) ถาตองการถอดรากที่

สาม หรือมากกวาใหคําสั่งวา X^(1/3) [รากที่สาม] เปนตน ดังน้ันถาตองการถอดรากที่ n ก็ใชคําสั่ง X^(1/n) 
4. การแปลงตัวแปรโดยการใช Natural logarithm ใหใชคําสั่ง log (….) เชน lnX = log(X) เปนตน และ 

ถาตองการ Exponential X ใหใชคําสั่ง exp (....) เชน X = exp(lnX) เปนตน 
5. การสราง Lag variable ใหใชเครื่องหมาย (- n) [n คือ จํานวน Lag ที่ตองการ] เชน ตองการสราง Xt – 1 ใหใช

คําสั่งวา X(-1) ซึ่งหมายความวา X ณ เวลาท่ี t – 1 ดังน้ันถาตองการสราง Xt – n  ก็ตองคําสั่งวา X(-n)  
ซึ่งหมายความวา X ณ เวลาที่ t – n  

6. การสราง Difference variable ใหใชคําสั่ง d(Variable, n) (Variable คือ ตัวแปรที่ตองการ Difference สวน n 
คือ จํานวนการ Difference เชน ตองการสราง 1ttt XXX −−=Δ ใหเขียนคําสั่งวา d(X, 1) และถาตองการ 

Difference จํานวน n ครั้ง 1n
1t

1n
t

n
t XXX −

−
− Δ−Δ=Δ  

3.3 การสรางกราฟ 

ในการศึกษาหาความสัมพันธ หรือการหารูปแบบฟงกชันท่ีเหมาะสมในสมการ หรือการตรวจสอบรูปแบบ
ของขอมูลในเบ้ืองตน นักวิจัยมักจะพิจารณาจากคาสถิติพ้ืนฐานกอน เชน ดูจากคาเฉล่ีย, คาสูงสุด, คาตํ่าสุด, คามัธยฐาน 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปนตน นอกจากน้ียังตองพิจารณาจากกราฟ ซึ่งการพิจารณาจากกราฟจะเปนวิธีการท่ีงายท่ีสุด
ในการตรวจสอบความสัมพันธหรือตรวจสอบขอมูลที่นํามาใช โปรแกรม EViews ไดมี Option ในการสรางกราฟ 
หลายๆ แบบ และมี Option ในการจัดการกราฟอยูมากมายและสามารถทําไดงาย โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เปด Workfile ที่ตองการใช ในตัวอยางน้ีคือ “demo.wf1” 
ขั้นตอนท่ี 2 เลือกตัวแปรที่ตองการสรางกราฟ ซึ่งสามารถทําไดต้ังแต 1 ตัวแปร ถึง n ตัวแปร โดยปกติมักจะใชเพียง  
2 ตัวแปร หรือสรางกราฟแบบสองมิติเทาน้ัน เชน ในตัวอยางตองการพิจารณากราฟของ GDP (ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ) และตองการพิจารณาดูความสัมพันธ ระหวาง M1 (อุปทานของเงิน) กับ GDP (ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ) 

การสรางกราฟเสนของ GDP  

 ขั้นตอนท่ี 1 เปด Series GDP โดยการ Double click ที่ Series GDP หรือ คลิกขวา แลวเลือก Open แลว
โปรแกรมก็จะเปดหนาตาง Series GDP 

 ขั้นตอนท่ี 2  เลือก View/Graph/Line โปรแกรมก็จะสรางกราฟเสนใหตามท่ีตองการ 
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 ขั้นตอนท่ี 3 หากตองการจัดการกราฟ หรือแกไข หรือตองการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของกราฟบางอยาง  

ก็สามารถทําไดโดยการคลิกดานขวาของ Mouse ในรูปกราฟที่สรางขึ้น แลวเลือก Options 
หลังจากน้ันโปรแกรมก็จะเปดหนาตาง Graph Options มาใหดังรูป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภายใน Graph Options ผูใชสามารถเปล่ียนแปลง แกไขรายการ (Options) ตางๆ ของกราฟไดมากมาย เชน 

การเปล่ียนแปลงชนิดของกราฟ ขนาดและลักษณะตางๆ ของกราฟ การเปล่ียนแปลงหนวยหรือ Scale ของแกนของ
กราฟ การเปล่ียนแปลงสี สัญลักษณตางๆ ของกราฟ เปนตน 

การสรางกราฟท่ีแสดงความสัมพันธระหวาง M1 กับ GDP  

ตามทฤษฎีที่เรียนมา บอกใหทราบวา เม่ือผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพ่ิมขึ้นจะทําใหอุปทาน 
ของเงินภายในประเทศ (M1) เพ่ิมขึ้นตามไปดวย หรืออาจกลาวไดวา GDP กับ M1 มีความสัมพันธกันในทางบวก ซึ่งใน
เบื้องตนจะทําการตรวจสอบความสัมพันธดังกลาวดวยกราฟ 
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 ขั้นตอนท่ี 1  สราง Group ของ Series M1 และ GDP โดยการเลือก Series M1 และ GDP แลวเลือก Open/ 
as Group แลวโปรแกรมก็จะเปดหนาตาง Group: UNTITLED มาให 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNTITLED คือ ช่ือ Default ที่โปรแกรมต้ังให และถาตองการต้ังช่ือ Group ดวยตัวเองใหกดปุม  ที่แถบ
เครื่องมือของหนาตาง Group ก็จะปรากฏหนาตาง Object Name ดังรูป 
 

ระบุช่ือของ Group ที่ตองการใน
ชอง Name to identify object ซึ่งจะตองไมเกิน 
24 ตัวอักษร แตโปรแกรมแนะนํามาวาควร
ระบุที่ 16 หรือประมาณ 2 – 3 ตัวอักษร 

สวนชองดานลางไมตองเติมอะไร 
แตถาตองการเติมอะไรไวเตือนวา Group ที่
สรางขึ้นมาน้ีเปนมาอยางไร ก็ใหผูใชพิมพ
สิ่งท่ีตองการลงในชองดังกลาวไดตามความ

ตองการ หลังจากน้ันกดปุม  

โปรแกรมจะสราง Objects Group ไวที่
หนาตาง Workfile ตามช่ือที่สรางขึ้นมาดังรูป 
ตอมาก็ทําการบันทึก Workfile ดังน้ันเม่ือ
เปด Workfile น้ีขึ้นมาใช ก็จะมี Objects 
Group gdpm1 ปรากฏทุกครั้ง 
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ขั้นตอนท่ี 2 เลือก View/Graph/Scatter/Scatter 
with Regression ที่หนาตาง Group: GDPM1 
หมายความวา ใหสรางกราฟในรูปแบบ Scatter 
(การกระจาย) ระหวาง GDP กับ M1 และใหสราง
เสน Regression ที่แสดงถึงรูปแบบความสัมพันธ
ดังกลาว โดยปกติ EViews จะใช Optimal – 
Linear Scaling เปนคา Default ในการประมาณคา
เสน Regression และถาผูใชตองการเปล่ียนแปลง
ก็สามารถทําไดโดยไปแกไขที่ Graph Options 
 

ขั้นตอนท่ี 3  หลังจากการเลือกคําสั่งขางตนแลวโปรแกรมEViews จะแสดงหนาตาง Global Fit Options  
ซึ่งเปนหนาตางท่ีใหผูใชระบุวาตองการท่ีจะ Transformations ขอมูลของตัวเองหรือไม ถาตองการ 

Transformations ก็ระบุรูปแบบของการ Transformations ขอมูล แลวกดปุม  ถาไม

ตองการ Transformations ขอมูลก็เลือก None แลวกดปุม  โปรแกรมก็จะสราง
กราฟที่เปนการกระจาย (Scatter) และสรางเสนกราฟ  Regression ที่เปนความสัมพันธระหวาง 
GDP กับ M1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 การตรวจสอบขอมูล 

กอนทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางเศรษฐมิติ ในเบื้องตนตองทําการตรวจสอบขอมูลวามีคุณลักษณะ
อยางไรบาง โดยเริ่มต้ังแตการพิจารณาจากกราฟ การพิจารณาจากคาสถิติพ้ืนฐาน การพิจารณาเมตริกสหสัมพันธ  
โดยโปรแกรม EViews ไดมีเครื่องมือสําหรับการตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน ดังน้ันในท่ีน้ีจะขอนําเสนอข้ันตอนในการ
ตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตนตางๆ ของขอมูลตัวอยางพอสังเขป ดังน้ี 
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ขั้นตอนท่ี 1  สราง Group ของ Series GDP M1 PR และ RS โดยการเลือก Series GDP M1 PR และ RS แลว 
คลิก Mouse ทางดานขวา ตอมาใหเลือก Open/as Group โปรแกรมจะเปดหนาตาง Group: 
UNTITLED มาให ซึ่งภายใน Group น้ีจะประกอบดวยสมาชิกของตัวแปรท่ีตองการดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนท่ี 2 การพิจารณาจากกราฟ ใน
กรณีน้ีเปนการพิจารณากราฟ หลายๆ  
ตัวแปรพรอมๆ กันสามารถทําไดโดยการ
เลือก View/Multiple Graphs/Line จาก
แถบเครื่องมือที่หนาตาง Group Objects 
แลวโปรแกรม EViews จะสรางกราฟของ
แตละ Series ดังน้ี 
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ขั้นตอนท่ี 3 การพิจารณาจากคาสถิติพ้ืนฐาน 
สามารถทําไดโดยเลือก View/Descriptive Stats 
/Individual Sample จากแถบเครื่องมือที่หนาตาง 
Group Object โปรแกรม EViews จะคํานวณ
และนําเสนอคาสถิติของแตละ Series คาสถิติ
พ้ืนฐานท่ีโปรแกรม EViews คํานวนใหมี 
หล า ย ตั ว  แ ต ที่ นิ ย ม นํ า ม า ใ ช พิ จ า รณ า
ประกอบดวย คาเฉล่ีย (Mean), คามัธยฐาน 
(Median), คาสูงสุด (Maximum), คาตํ่าสุด 
(Minimum), ค า ส ว น เ บ่ี ย ง เ บนม าต ร ฐ าน 
(Standard Deviation), คาความเบ (Skewness),  
คาความโดง (Kurtosis) และคาการกระจายตัว
แบบปกติ (Jarque-Bera: JB)  
ขั้นตอนท่ี 4 การพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation matrix) สามารถทําไดโดยการเลือก View/ 
Correlations/Common Samples จากแถบเครื่องมือที่หนาตาง Group Object ก็จะไดตาราง Correlation matrix ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากน้ี  ยังสามารถแยกพิจารณา
คุณลักษณะของขอมูลเปนราย Series  
ไดอีกดวย โดยการเปด Series ที่ตองการ  
แลวเลือก View/Descriptive Statistics 
/Histogram and Stats หรือกดปุม 

 จากแถบเครื่องมือของ Series  
ก็จะไดผลการวิเคราะหดังรูป 
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 หมายเหตุ สําหรับขอมูลอนุกรมเวลา โปรแกรม EViews ไดพัฒนาเคร่ืองมือ และคําสั่งในการวิเคราะหและ
ทดสอบขอมูลอนุกรมเวลา ไมวาจะเปนการทดสอบดวย Correlogram การทดสอบ Unit root เปนตน  
ซึ่งผูใชสามารถใชไดที่ Views ที่หนาตาง Series โดยปกติแลว EViews จะมีขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูล
อนุกรมเวลาเหนือกวาการวิเคราะหขอมูลภาคตัดขวางหรือขอมูล Panel /Poll  

4. วิธีการประมาณคาแบบกําลังสองนอยที่สดุ (Ordinary Least Square Method) 

แนวความคิดของวิธีการประมาณคาสัมประสิทธิ์การถดถอยดวยวิธีการประมาณคาแบบกําลังสองนอยที่สุด 
[เรียกสั้นๆ วา OLS] คือ การประมาณคาเสนการถดถอยท่ีสามารถหาได โดยการทําใหผลบวกของกําลังสองของสวนที่

เบ่ียงเบนไปจากเสนถดถอย [คาคลาดเคล่ือน: Error term (สวนใหญจะแทนดวยสัญลักษณ e / ε)] ของคาสังเกตของ 
ตัวแปรมีคานอยที่สุด วิธีการประมาณคา OLS เปนวิธีการประมาณคาท่ีสําคัญและมักถูกหยิบยกมาใชบอยในทาง
เศรษฐมิติ [รายละเอียดทางทฤษฎีสามารถหาอานไดในหนังสือเศรษฐมิติ สําหรับในเอกสารฉบับน้ีจะไมกลาวถึง
รายละเอียดของวิธีการ OLS] วิธีการน้ีมีขอสมมติบางประการดังน้ี 

4.1 ขอสมมติพ้ืนฐานของวิธีการกําลังสองนอยท่ีสุด 

การใชวิธีกําลังสองนอยที่สุดในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลอง ตองอยูภายใตขอสมมติพ้ืนฐาน
ดังตอไปน้ี 

ก. รูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระรวมถึงตัวคลาดเคล่ือนจะตองเปนแบบ
เสนตรง [ iii xy ε+β+α= ] 

ข. ตัวแปรอิสระตองไมใชตัวแปรสุม กลาวคือ มีคาแนนอน (ตัวแปรอิสระจะตองเปน Non – Stochastic Variable) 

ค. ตัวแปรอิสระตองไมมีความสัมพันธเชิงเสนอยางสมบูรณ หรือตัวแปรอิสระไมควรมีความสัมพันธเชิง
เสนกันสูงมากเกินไป [ ( )1X,XCorr ji ≠ ]  [ถาดูจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation 

Coefficients) ควรมีคาไมควรเกิน 0.8]  หรือไมควรมีปญหา Multicollinearity  

ง. ตัวคลาดเคลื่อน (Error term) จะตองมีการกระจายแบบปกติ โดยมีคาเฉล่ียเปนศูนยและมีคาความ
แปรปรวนคงที่ [ ( )2

i ,0N~ σε , โดยท่ี )(E iε = 0 และ 22
i )(E σ=ε  หรือเปน Homoskedasticity] 

จ. ตัวคลาดเคล่ือนจะตองไมมีสหสัมพันธระหวางกันเอง หรือตัวคลาดเคล่ือนจะตองมีการกระจายท่ีเปน
อิสระแกกัน [  0 = ),( E = ),(Cov jiji εεεε สําหรับทุกคาท่ี i ≠ j] น่ันก็คือ ไมมีปญหา Autocorrelation 

ฉ. ตัวแปรอิสระจะตองไมมีความสัมพันธกับตัวคลาดเคล่ือน  

4.2 รูปแบบฟงกชันท่ีใชในสมการถดถอย 

 ในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตางๆ มักจะมีแบบจําลองท่ีใชในการประมาณคาไดหลายๆ 
แบบจําลอง ขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูล และทฤษฎี หรือแนวคิด ปกติโดยสวนใหญมักจะใชแบบจําลองหรือฟงกชัน
ในรูปแบบเสนตรง (Linear) เน่ืองจากเปนรูปแบบท่ีงายตอการทําความเขาใจ สําหรับในท่ีน้ีจะนําเสนอรูปแบบฟงกชัน
ท่ีมักนิยมใชในการวิเคราะห ดังน้ี 
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รูปแบบฟงกชัน สมการ คําสั่ง EViews 
Linear 2211 XXY β+β+α=  Y C X1 X2 

Double – Log 2211 XlnXlnYln β+β+α=  log(Y) C log(X1) log(X2) 

Linear – Log  2211 XXlnY β+β+α=  Y C log(X1) X2 

Log – Linear  2211 XXYln β+β+α=  Log(Y) C X1 X2 

Polynomial 23
2
1211 XXXY β+β+β+α=  Y C X1 X1^2 X2 

Inverse 2211 X)X/1(Y β+β+α=  Y C 1/X1 X2 

Dummy 1211 DXY β+β+α=  Y C X1 D1 

Dummy (Interaction with Variable)  1131211 XDDXY β+β+β+α=  Y C X1 D1 D1*X1 
ที่มา : R.R. Johnson (2000). 
 
 การตัดสินใจเลือกวาจะนําแบบจําลองหรือสมการไหนมาใช จะตองพิจารณาจากคาสถิติในการตัดสินใจ 
โดยท่ัวไปจะใชคา 2R , 2R (Adjusted 2R ), Quasi 2R , F–statistic และ CÎA  Akaike’s Information Criterion โดยแตละคา
มีเง่ือนไขในการตัดสินใจดังน้ี 
 

คาสถิติในการตัดสินใจ สูตรคํานวณ เง่ือนไข 

2R  ( ) ( )yyyy

ˆˆ
1R 2

−′−

εε′
−=  คาย่ิงสูงย่ิงดี เพราะ แสดงวาตัวแปรอิสระ

สามารถอธิบายตัวแปรตามไดดี (แตควรใช 
Quasi 2R ในการเปรียบเทียบ) 

2R (Adjusted 2R ) ( )
kT
1T

R11R 22

−
−

−−=  ควรมีคาใกลเคียง 2R  ซึ่งแสดงใหเห็นวาการ
เพ่ิมตัวแปรอิสระไมไดสงผลตอ 2R  

F – statistic 

( )
( )∑

∑
−−ε

−
=

1kn/

k/yŷ
F

2

2

 
คา F-statistic ตองมีคามากพอที่จะทําให 

คา P-value ของ F-statistic < α จึงจะแสดงวา
คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระมีคาแตกตาง
ไปจากศูนย 

CÎA  (Akaike’s 
information criterion) 

T/k2lT2AIC +=  คายิ่ ง ตํ่ายิ่ ง ดี  แสดงวา  คาคลาดเคล่ือนมี 
ความแปรปรวนนอย 

 

4.3 การใชโปรแกรม EViews ในการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย 

จากตัวอยางท่ีบันทึกอยูใน File “demo.wf1” ซึ่งภายใน File ดังกลาวเปนขอมูลอนุกรมเวลารายไตรมาสต้ังแต
ป ค.ศ. 1952 ไตรมาสท่ี 1 ถึงป ค.ศ. 1996 ไตรมาสท่ี 2 ประกอบดวยตัวแปรทั้งหมด 4 ตัว คือ ตัวแปรอุปทานของเงิน 
(M1), ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP), อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (RS) และระดับราคสินคาท่ีเปนตัวแสดงถึง
ภาวะเงินเฟอ (PR) สําหรับในหัวขอน้ีตองการประมาณคาสมการถดถอย โดยมีรูปแบบฟงกชันท่ีใชในกรณีตัวอยางดังน้ี  
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ขั้นตอนท่ี 1 เปด Workfile “demo.wf1”  
ขั้นตอนท่ี 2 เลือก Objects/New Object/Equation จากเมนูในหนาตาง Workfile แลวต้ังช่ือ Equation หรอืเลือก 

Quick/Estimate Equation จากเมนูหลัก (Main menu) โปรแกรม EViews เปดหนาตาง Equation 
Specification ดังรูป 

 

ขั้นตอนท่ี  3  ใส ตัวแปรลงในชอง 
Equation specification โดยใหตัวแปร
ตามอยูทางซ ายมือ  แลวตามดวย 
ตัวแปรอิสระ และถาตองการใหมี
คาคงท่ีใหใสตัวอักษร “C” ทุกๆ ครั้ง
ท่ี ป อน ตั วแปร ในช อ ง  Equation 
specification ตองใหตัวแปรตัวแรก
เปนตัวแปรตามเสมอ 
 

ขั้นตอนท่ี 4 เลือกวิธีการประมาณคา
ในชอง “Method” และกําหนดขนาด
ตัวอยางในชอง “Sample” แลวกดปุม 

 จะไดผลลัพธ ดังน้ี 
 

ขั้นตอนท่ี 5 บันทึก Objects Equation ดวยการกดปุม  ท่ีแถบเคร่ืองมือของหนาตาง Equation แลวต้ังช่ือให Objects น้ี 
เชน “EQ1” ท่ีหนาตาง Workfile จะปรากฏ Objects eq1 [ ] หลังจากน้ันให Save Workfile น้ี ดังน้ันถาหากเปด 
Workfile น้ีขึ้นมาทํางานใหมก็จะพบวามี Objects eq1 แสดงอยูตลอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับกําหนดรูปแบบสมการ 

กําหนดวิธีการ 
กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 

สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี 2: คาสัมประสิทธ์ิการประมาณคา 

สวนท่ี 3: คาสถิติการตัดสินใจ 
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 เม่ือโปรแกรม EViews ประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการเสร็จแลว ก็จะรายงานผลการประมาณคา
สัมประสิทธิ์ดังกลาว ใน Objects Equation ดังรูป ซึ่งภายใน Objects ดังกลาว ประกอบดวยสวนยอยๆ 3 สวน ดังน้ี 
 สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย  

 ช่ือของตัวแปรตาม (Dependent Variable: ……) 
 วิธีการประมาณคาสัมประสิทธิ์ (Method: …….) 
 วัน เดือน ป และเวลาท่ีทํางาน (Date: ……  Time: …..) 
 ชวงของตัวอยางท่ีใช (Sample: ……) 
 จํานวนตัวอยางท้ังหมด (Included observations: …..) 

 สวนท่ี 2: คาสัมประสิทธิก์ารประมาณคา ประกอบดวย  
 คอลัมนท่ี 1 เปนช่ือของตัวแปร (Variable) 
 คอลัมนท่ี 2 เปนคาสัมประสิทธิ์ท่ีไดจากการประมาณคา (Coefficient) 
 คอลัมนท่ี 3 เปนคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของตัวประมาณคาสัมประสิทธิ์ (Std. Error) 
 คอลัมนท่ี 4 เปนคาสถิติ t (t–statistic) ไดมาจากการนําคาในคอลัมนท่ี 2 หาร คอลัมนท่ี 3 (Coefficient / 

Std. Error) 
 คอลัมนท่ี 5 เปนคา Probability value (Prob.) [P-value] จะมีคาอยูระหวาง 0 – 1 คาน้ีเปนคาความนาจะเปน
ท่ีคา t-statistic ท่ีคํานวณไดมีคามากกวาคา t-statistic มาตรฐาน โดยจะเปรียบเทียบคา P-value ท่ีคาคํานวณได

กับคา α (ระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด) ถาคา P-value < α แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
 สวนท่ี 3: คาสถิติการตัดสินใจ โปรแกรม EViews จะนําเสนอคาสถิติตางๆ จํานวน 12 คา ดังน้ี 

 R – Squared ( 2R ) : Coefficient of Determination คา 2R  จะมีคาอยูระหวาง 0 – 1 การพิจารณาคา 2R  ให
พิจารณาวาคา 2R  ย่ิงว่ิงเขาใกลหน่ึงย่ิงดี โดยปกติถาเปนขอมูลภาคตัดขวาง 2R  จะมีคาอยูระหวาง  
0.4 – 0.6  แตถาเปนขอมูลอนุกรมเวลา คา 2R  จะมีคาอยูระหวาง 0.7 – 0.9  

 Adjusted R – Squared ( 2R ): เปนคา 2R  ท่ีมีการปรับคาเพ่ือไมใหเกิดปญหาในกรณีท่ีมีการเพ่ิมตัวแปร
อิสระเขาไปในสมการ โดยปกติถาแบบจําลองมี 2 ตัวแปร คา 2R  กับ 2R  จะมีคาใกลเคียงกัน แตถา
แบบจําลองมีตัวแปรมากกวา 2 ตัว คา 2R  จะมีคามากกวา  2R  และถาคา 2R  มีคานอยมาก จะทําให 2R มี
คาติดลบได 

 S.E. of regression: คือ คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ Regression หรือคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
ของการประมาณคา  

 Sum squared resid: คือ ผลรวมกําลังสองของคาคลาดเคล่ือน โดยวิธีการ OLS จะพยายามเลือก 
คาสัมประสิทธิ์ท่ีทําใหคาน้ีมีคานอยท่ีสุด 

 Log likelihood: นําไปใชประโยชนในการทดสอบสมมติฐาน 
 Durbin – Watson stat: เปนคาท่ีใชในการพิจารณาวาแบบจําลองมีปญหา Autocorrelation หรือไม โดยถา 
คา D.W. มีคาใกลเคียง 2 แสดงวาแบบจําลองท่ีกําลังพิจารณาไมมีปญหา Autocorrelation  

 Mean dependent var: คือ คาเฉล่ียของตัวแปรตาม 
 S.D. dependent var: คือ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม 
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 Akaike info criterion: คือ คาท่ีใชในการพิจารณาเพ่ือเลือกแบบจําลอง 
 Schwarz criterion: คือ คาท่ีใชในการพิจารณาเพ่ือเลือกแบบจําลอง 
 F–statistic: เปนคาท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานวาคาสัมประสิทธิ์ท่ีประมาณคาไดมีคาแตกตางไปจาก
ศูนยหรือไม คาน้ีย่ิงสูงย่ิงดี 

 Prob(F – statistic): เปนคา P–value ของ F–statistic คา P-value จะตองนอยกวา α ท่ีกําหนดไว ถึงจะ
สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักท่ีวาคาสัมประสิทธิ์ท่ีประมาณคาไดมีคาไมแตกตางไปจากศูนย 

4.4 การอานผลการประมาณคาสัมประสิทธ์ิท่ีไดจากโปรแกรม EViews 

ผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์ดวยวิธีการ OLS ท่ีไดจากโปรแกรม EViews สามารถเขียนเปนสมการไดดังน้ี 

 ( ) ( ) ( )tttt PRln834.2RS026.0GDPln794.0218.11Mln Δ−−+=  

  (t-statistic)         (42.791)(148.441)              (-10.565)     (-2.895) 
  2R  = 0.9941 2R = 0.9940 D.W. = 0.1563 F – statistic = 9,834 (Prob. = 0.0000) 
  
  จากสมการขางตนซึ่งเปนสมการอุปทานของเงิน จะเห็นไดวาสมการน้ีตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปร
ตามไดถึงรอยละ 99 [พิจารณาจากคา R2] และจากการพิจารณาคา F-statistic ท่ีเปนการทดสอบสมมติฐานท่ีวา คา
สัมประสิทธิ์ท่ีคํานวณทั้งหมดมีคาเทากับศูนยหรือไม ปรากฏวา คาสัมประสิทธิ์ท่ีคํานวณไดมีคาแตกตางไปจากศูนย 
ณ ระดับความเช่ือม่ันท่ี 99 เปอรเซ็นต [พิจารณาจากคา F-statistic ซึ่งมากกวาคาวิกฤติ ณ ระดับความเช่ือม่ันท่ี 99% 

หรือ Prob. < α  ] แตเปนท่ีนาสังเกตวาคา D.W. มีคาตํ่ากวา DL และ DU  [ปกติคา D.W. ท่ีดีควรมีคาใกลเคียง 2] แสดง
วา สมการน้ีมีปญหา Autocorrelation อยางแนนอน [ตัวคลาดเคล่ือนมีสหสัมพันธกัน] ดังน้ันจึงยังไมควรนําสมการน้ี
ไปใชในการพยากรณหรืออธิบาย ควรดําเนินการแกไขปญหา Autocorrelation กอน แตถาสมมติใหสมการน้ีไมมี
ปญหา Autocorrelation ก็สามารถอธิบายเบ้ืองตนไดวา ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีความสัมพันธกับ
อุปทานของเงินในทิศทางเดียวกัน ในขณะท่ีอัตราดอกเบ้ียระยะสั้น (RS) และภาวะเงินเฟอ (PR) จะมีความสัมพันธกับ
อุปทานของเงินในทิศทางตรงกันขาม ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตรท่ีวา อุปทานของเงินจะ
แปรผันตรงกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และแปรผกผันกับอัตราดอกเบ้ียระยะสั้น และภาวะเงินเฟอ  

4.5 การแสดงผลคาจริง คาพยากรณ และคาความคลาดเคล่ือน 

หลังจากการประมาณคาสัมประสิทธิ์เสร็จแลว ถาหากผูใชตองการดู/ตองการเปรียบเทียบคาจริง (ใน EViews 
เรียกวา “Actual”) กับคาพยากรณ (ใน EViews เรียกวา “Fitted”) รวมท้ังตองการดูคาความคลาดเคล่ือน (ใน EViews 
เรียกวา “Residual”) ก็สามารถทําได 2 วิธีการ ดังตอไปน้ี 

วิธีการท่ี 1 ตองการดูตารางที่แสดงคา Actual, Fitted และ Residual สามารถทําไดโดยการเลือก View/Actual, 
Fitted,Residual/Actual,Fitted,Residual Table จากแถบเคร่ืองมือของหนาตาง Equation ก็จะไดตารางที่แสดงคา 
Actual, Fitted และ Residual พรอมท้ัง Residual Plot ดังรูป 
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วิธีการท่ี 2 ตองการดูกราฟท่ีแสดงคา Actual, Fitted และ Residual สามารถทําไดโดยการเลือก View/Actual, 

Fitted,Residual/Actual,Fitted,Residual Graph หรือ กดปุม  จากแถบเคร่ืองมือของหนาตาง Equation ก็จะ
ไดกราฟท่ีแสดงคา Actual, Fitted และ Residual ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 การสรางคาพยากรณ และคาความคลาดเคล่ือน 

ถาผูใชตองการคาพยากรณ และคาความคลาดเคล่ือนท่ีไดมาจากการประมาณคาสมการถดถอย ก็สามารถทํา
ไดดวยโปรแกรม EViews หรือถาในการวิเคราะหบางแบบจําลอง อยางเชน Error Correction Model (ตามวิธีการของ 
Engle and Granger) ผูใชจําเปนตองมีคาความคลาดเคล่ือนจากการประมาณคาสมการถดถอยมาใชในแบบจําลอง
ดังกลาว ในกรณีการสรางคาพยากรณ และคาความคลาดเคล่ือนภายหลังจากการประมาณคาสมการถดถอยดวยวิธีการ 
OLS สามารถทําไดดวยโปรแกรม EViews ตามข้ันตอนตอไปน้ี 
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ก. การสรางคาพยากรณ 

ขั้นตอนท่ี 1 สามารถทําไดโดยการเลือก Proc/Forecast… หรือ กดปุม  จากแถบเคร่ืองมือของ
หนาตาง Equation จะปรากฏหนาตาง Forecast ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 2  กําหนดคาตางๆ ตามท่ีตองการ เสร็จแลวใหกดปุม  โปรแกรม EViews ก็จะคํานวณ 
คาพยากรณ แลวบันทึกไวใน Series m1f พรอมท้ังแสดงกราฟของคาพยากรณ นอกจากน้ีถาหาก
ผูใชกําหนดใหโปรแกรม EViews เสนอผลการประเมินคาการพยากรณ โปรแกรม EViews ก็จะ
นําเสนอสถิติของการประเมินคาการพยากรณ ซึ่งประกอบดวยคาสถิติ 4 ตัว ดังน้ี 
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 คาสถิติสองตัวแรกเปนคาสถิติที่ใชในการพิจารณาความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ ดังน้ันคาสถิติทั้งสองตัว
ควรมีคายิ่งนอยยิ่งดี สวนคาสถิติอีก 2 ตัวที่เหลือ ก็คือ คาที่บอกถึงความไมแปรเปล่ียน (Invariant) โดยเฉพาะคา Theil 
Inequality Coefficient โดยปกติมีคาระหวาง 0 – 1 และถาคา Theil Inequality Coefficient มีคาเขาใกล 0 เทาไรก็ยิ่งดีเทาน้ัน 

สมการที่ใชพยากรณ 

ตัวแปรท่ีตองการพยากรณ 

ชื่อตัวแปรพยากรณ วิธีการพยากรณ 

ชวงตัวอยางท่ี 
ตองการพยากรณ 

ผลลัพธของการพยากรณ 
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ข. การสรางคาความคลาดเคล่ือน 
ขั้นตอนท่ี 1 สามารถทําไดโดยการเลือก Proc/Make Residual Series… จากแถบเครื่องมือของหนาตาง 

Equation จะปรากฏหนาตาง Make Residuals ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้ังชื่อคาความคลาดเคล่ือนท่ีตองการสราง 
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ขั้นตอนท่ี 2 ภายหลังจากต้ังช่ือคาความคลาดเคล่ือนเสร็จแลว ใหกดปุม  โปรแกรม EViews  
ก็จะสราง Series resid01 พรอมทั้งแสดงตารางของคาดังกลาว (ดังรูป) ถาผูใชตองการดูคาสถิติ
พ้ืนฐานของคาความคลาดเคล่ือนที่คํานวณมาได ใหผูใชกดปุม  ที่หนาตาง RESID01 ก็จะ
ไดกราฟ และคาสถิติพ้ืนฐานตางๆ ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 การทดสอบสมมติฐานขอจํากัดของคาสัมประสิทธ์ิดวย Wald Test 

ในบางกรณีผูใชตองการทดสอบสมมติฐานขอจํากัดของคาสัมประสิทธิ์ ดวยวิธีการท่ีเรียกวา Wald Test ใน
โปรแกรม EViews มีคําสั่งสําเร็จรูปที่ใชในการทดสอบดังกลาว ตัวอยางเชน ในกรณีตัวอยางถาตองการทดสอบวา  

คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร ln(GDP) [0.79420] มีคาเทากับ 1 หรือไม [ H0: β1 = 1 ] สามารถทําการทดสอบสมมติฐาน
ดังกลาว ตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ภายหลังจากการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตางๆ แลว ผูใชสามารถทําการทดสอบ
สมมติฐานขอจํากัดของคาสัมประสิทธิ์ดวย Wald Test โดยการเลือก View/Coefficient Tests 
/Wald – Coefficient Resctictions… จากแถบเครื่องมือของหนาตาง Equation แลวจะปรากฏ
หนาตาง Wald Test ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรม EViews จะเก็บคาสัมประสิทธิ์ที่คํานวณ
ไดในช่ือตัวแปร “C” และถามีหลายขอจํากัดใหใช
เครื่องหมาย “,” คั่นระหวางขอจํากัด 

 

กําหนดขอจํากัด/เง่ือนไขตามที่ตองการ 
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ขั้นตอนท่ี 2 หลังจากกําหนดขอจํากัดตามที่ตองการแลว [ในกรณีตัวอยาง ตองกําหนดวา C(2) =1] ใหกดปุม 

 โปรแกรม EViews จะทําการประมวลผลและนําเสนอผลการทดสอบดังรูป 
จากผลการทดสอบสมมติฐานหลัก  

[H0: β1 = 1] ปรากฏวาคา F-statistic ที่
คํานวณไดมีคาสูงกวาคาวิกฤติ ณ ระดับ

ความเช่ือมั่นที่ 99% [Prob.< α] ทําใหตอง
ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  แสดงว า  ค า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปร ln(GDP) มีคา
แตกตางไปจาก 1  

กรณีที่มีขอจํากัดที่ใชในการทดสอบ
เพียง 1 ขอจํากัด คา F-statistic และ  
Chi-square ที่คํานวณไดจะมีคาเทากัน  
แตถามีขอจํากัดมากกวา 1 ขอจํากัด คา  
F-statistic และ Chi-square ที่คํานวณได
จะมีคาแตกตางกัน 

เพ่ือความเขาใจเรื่องการทดสอบสมมติฐานขอจํากัดของคาสัมประสิทธิ์ดวย Wald Test ในที่น้ีจะขออธิบาย
วิธีการ Wald Test พอสังเขป ดังน้ี [อางอิงมาจากคูมือ Eviews 5.1] 

จากแบบจําลอง Linear regression  

ε+β= XY
 

และสมมติฐานหลักของขอจํากัดเชิงเสน (Linear restriction) 

0rR:H0 =−β  

โดยที่ R  คือ เมทริกซ q×k 
 r คือ เวกเตอร q 
 q คือ จํานวนขอจํากัด 
ดังน้ัน คา Wald statistic สามารถคํานวณไดจาก 

( ) ( )( ) ( )rRbRxXRsrRbW
112 −′′′−= −−  

สถิติทดสอบน้ีมีการแจกแจงเชิงเสนกํากับ (Asymptotically distributed) เปนแบบ χ2 และเมื่อสมมติใหคาความ

คลาดเคล่ือน (error: ε) เปนอิสระ และมีการกระจายแบบปกติ สามารถคํานวณคา F-statistic ไดดังน้ี 

( )
( ) kT/(

q/~~

q
W

F
−εε′
εε′−εε′

==
 

 โดยท่ี ε~  คือ คาความคลาดเคล่ือนจากการถดถอยแบบมีขอจํากัด (Restricted regression) 
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 คา F-statistic ท่ีคํานวณได จะเปนการเปรียบเทียบระหวางคาผลรวมกําลังสองของคาคลาดเคล่ือนท่ีคํานวณได
ในกรณีท่ีมีขอจํากัดกับกรณีท่ีไมมีขอจํากัด 

5. Multicollinearity 

5.1 ปญหา Multicollinearity  

 เปนปญหาในกรณีท่ีตัวแปรอิสระที่อยูในสมการถดถอยมีความสัมพันธระหวางกันสูง ซึ่งผิดขอสมมติ
พ้ืนฐานของการประมาณคาสัมประสิทธิ์ดวยวิธีการ OLS วาตัวแปรอิสระแตละตัวตองเปนอิสระตอกัน 
[ 1)X,X(Corr ji ≠ ] ถาตัวแปรอิสระในแบบจําลองมีความสัมพันธกันอยางสมบูรณ (Perfect multicollinearity)  

[ 1)X,X(Corr ji = ] จะไมสามารถประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยได โปรแกรม EViews จะแสดงขอความวา 

“Near singular matrix” และถาหากวาตัวแปรอิสระเปนอิสระตอกัน (Orthogonal) [ 0)X,X(Corr ji = ] การประมาณ

คาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยอยางงาย (Simple regression) ก็เพียงพอท่ีจะสามารถใชอธิบายความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได ไมจําเปนท่ีจะใชแบบจําลองสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) 

แตในทางปฏิบัติมักพบวา ตัวแปรอิสระท่ีนํามาใชในการศึกษามีความสัมพันธกันอยูบาง ความสัมพันธของ
ตัวแปรอิสระเหลาน้ีสามารถวัดไดจากคาสหสัมพันธ (Correlation) ท่ีมีคาอยูระหวาง 0 – 1 โดยถาหากตัวแปรอิสระมี
คาสหสัมพันธกันสูงมาก [ไมควรมีคาสหสัมพันธเกิน 0.80] ก็จะทําใหตัวประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยมี
ความแมนยําและมีเสถียรภาพลดลง ดังน้ันปญหา Multicollinearity จึงมิใชเปนเรื่องเก่ียวกับการพิจารณาวา 
ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันหรือไม แตเปนการพิจารณาในเรื่องของขนาด (Degree) ของความสัมพันธ ระหวาง 
ตัวแปรอิสระ ซึ่งถาขนาดความสัมพันธมีคานอยๆ ก็ยังถือวาตัวประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยมี 
ความแมนยําและมีเสถียรภาพในระดับท่ีนาเช่ือถือได 

5.2 การตรวจสอบปญหา Multicollinearity 

วิธีการตรวจสอบปญหา Multicollinearity ท่ีนิยมใชในปจจุบันมีอยูดวยกัน 2 วิธี คือ การตรวจสอบดวย 
Simple Correlation Coefficients และ Variance Inflation Factors (VIF) สามารถทําการตรวจสอบโดยใชโปรแกรม 
EViews ไดดังน้ี 

 การตรวจสอบดวย Simple Correlation Coefficients  

จากกรณีตัวอยางขางตน ตองการตรวจสอบวาตัวแปรอิสระท่ีนํามาใชในการวิเคราะหท้ังหมด 3 ตัว มีคา
สหสัมพันธสูง (High Simple Correlation Coefficients) จนกอใหเกิดปญหา Multicollinearity หรือไม ซึ่งผูใชสามารถ
ทําตามขั้นตอนไดดังตอไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 จากหนาตาง Equation (ท่ีช่ือวา EQ1) ใหเลือก Proc/Make Regressor Group จากแถบ
เครื่องมือของหนาตาง Equation แลว โปรแกรม EViews จะสรางหนาตางของ Regressor 
Group ขึ้นมาใหใหม ดังรูป 
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ขั้นตอนท่ี 2 จากหนาตาง Regressor Group ท่ีสรางขึ้นมาใหม ใหเลือก View/Correlations/Pairwise Samples 

จากแถบเครื่องมือของหนาตาง Regressor Group จะไดตาราง Pairwise Correlation Matrix ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนท่ี 3 เม่ือตองการเก็บผลการวิเคราะหเอาไว ใหกดปุม  โปรแกรม EViews ก็จะสราง Objects 

Table ของตาราง Pairwise Correlation Matrix ขึ้นมาใหม ดังรูป 
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ขั้นตอนท่ี 4 บันทึก Objects Table ของตาราง Pairwise Correlation Matrix โดยการกดปุม  จะปรากฏ
หนาตาง Object Name ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนท่ี 5 เม่ือต้ังช่ือ Objects Table ของตาราง Pairwise Correlation Matrix เสร็จแลว ใหกดปุม 

 จะปรากฏ Objects Table ของตาราง Pairwise Correlation Matrix ใน Workfile ดังรูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การตรวจสอบดวย Variance Inflation Factors (VIF) 

คาสถิติ VIF สามารถใชวัดขนาดของความรุนแรงของปญหา Multicollinearity ได โดยทั่วไปถาคา VIF  
ท่ีคํานวณไดมีคามากกวา 5 ขึ้นไป ก็ถือไดวาเกิดปญหา Multicollinearity ท่ีรุนแรง (Studenmund 2006: 259) แตมี
นักเศรษฐมิติจํานวนมากใชเกณฑมากกวา 10 ขึ้นไป (ไพฑูรย ไกรพรศักด์ิ, 2546) สําหรับวิธีการตรวจสอบดวยคา VIF 
สามารถทําไดดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 เลือก Objects/New Object/Equation จากแถบเคร่ืองมือหลักของหนาตาง Workfile แลวพิมพ

คําสั่งวา “LOG(GDP) C RS DLOG(PR)” ลงในหนาตาง Equation Specification เสร็จแลวให 

กดปุม  ดังรูป 

ต้ังชื่อ Object Table 

ตาราง Pairwise Correlation Matrix 
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ขั้นตอนท่ี 2 เม่ือกดปุม  โปรแกรม EViews ก็จะสราง Object Equation ใหม ขึ้นมาให ตอมาให

ผูใชกดปุม  ท่ีแถบเครื่องมือของหนาตาง Objects Equation เพ่ือบันทึก Objects Equation 

ในช่ือ EQGDP เสร็จแลวใหกดปุม  ดังรูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนท่ี 3 เม่ือได Objects Equation ท่ีช่ือ EQGDP แลว และไดผลลัพธจากการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของ

สมการถดถอยแลว ตอมาจะคํานวณคาสถิติ VIF โดยมีสูตรคํานวณดังน้ี 

    ( ) ( )2
i

i R1
1ˆVIF
−

=β  

 ใหเขียนสูตรดังกลาวลงในหนาตาง Command โดยพิมพคําสั่งวา “scalar VIFGDP = 

 1/(1-EQGDP.@R2)” แลวกด Enter  
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ขั้นตอนท่ี 4 เม่ือกด Enter โปรแกรม EViews ก็คํานวณคา VIFGDP เก็บไวท่ี Objects Scalar และที่ Status Line 

[อยูดานลางของหนาตางหลัก] จะมีขอความวา “VIFGDP successfully created” ดังรูป 
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ขั้นตอนท่ี 5 ถาหากตองการดูคา VIF ใหกด Double click ท่ี Objects Scalar [vifgdp] โปรแกรม EViews ก็จะ
แสดงคา VIFGDP ท่ี Status Line [อยูดานลางของหนาตางหลัก] ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 6 ทําขั้นตอนท่ี 1 – 5 สําหรับตัวแปรอิสระที่เหลืออีก 2 ตัว [RS และ Δln(PR)] ในท่ีสุดก็จะมี Objects 

Scalar ท่ีแสดงคา VIF ของตัวแปร lnGDP [vifgdp], RS [vifrs] และ Δln(PR) [vifpr] ดังรูป 
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สามารถสรุปคา VIF ของทั้ง 3 ตัวแปรไดดังน้ี 

• ตัวแปร ln(GDP) มีคา VIF  = 1.494 

• ตัวแปร RS  มีคา VIF  = 2.588 

• ตัวแปร Δln(PR) มีคา VIF  = 1.930 
 จากการตรวจสอบปญหา Multicollinearity ดวย Simple Correlation Coefficients และ Variance Inflation Factors 
(VIF) สามารถสรุปไดวา สมการถดถอยท่ีใชในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ในคร้ังน้ีไมมีปญหา Multicollinearity 
เน่ืองจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัว มีคาตํ่ากวา 0.80 และคาสถิติ VIF ของทั้ง 3 ตัวแปร ก็มี
คาตํ่ากวา 5  

5.3 การแกไขกรณีเกิดปญหา Multicollinearity 

ก. ไมตองดําเนินการแกไขปญหา Multicollinearity เน่ืองจากความพยายามในการแกไขปญหาดังกลาวอาจ 
ทําใหเกิดผลเสียหลายๆ ดานตอตัวประมาณคาของสมการถดถอย นอกจากน้ีปญหา Multicollinearity ไมได
กอใหเกิด Bias และในบางครั้งก็ไมไดทําให t-statistic ท่ีคํานวณไดมีขนาดลดลงจนไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ข. ตัดตัวแปรท่ีกอใหเกิดปญหา Multicollinearity โดยเฉพาะตัวแปรที่มีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระใน
ระดับท่ีสูง แตตองไมใชตัวแปรอิสระที่สนใจ หรือมีความสําคัญในแบบจําลอง 

ค. เพ่ิมขนาดของกลุมตัวอยาง เน่ืองจากการเพ่ิมขนาดของกลุมตัวอยางจะชวยลดคาความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของตัวประมาณคาสัมประสิทธิ์ทําใหตัวประมาณคาของสมการถดถอยมีความแมนยํามากขึ้น 

ง. การเปล่ียนรูป (Transforming) ตัวแปรท่ีมีปญหา Multicollinearity วิธีการน้ีเหมาะสมในกรณีท่ีผูใชไม
สามารถตัดตัวแปรอิสระตัวใดตัวหน่ึงออกจากแบบจําลอง รูปแบบของการเปล่ียนรูปตัวแปรโดยใช
โปรแกรม EViews สามารถทําไดหลายวิธี เชน 

 

ชื่อฟงกชัน รูปแบบของฟงกชัน Eviews specification* 
Linear combination Yt = β0 + β1(Xt + Zt) Y C X+Z 

First difference Yt = β0 + β1(Xt - Xt-1) Y C d(X) 

First difference of the logarithm Yt = β0 + β1(lnXt - lnXt-1) Y C dlog(X) 

One-period % change (in decimal) Yt = β0 + β1[(Xt - Xt-1)/ Xt] Y C pch(X) 
หมายเหตุ: * ผูใชระบุคําส่ังเหลาน้ีในชอง Equation specification ที่หนาตาง Equation Estimation. 
ที่มา : R.R. Johnson (2000). 
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จ. การใช Factor Analysis หรือ Principal Components เพ่ือสรางตัวแปรอิสระใหมจากตัวแปรอิสระที่มี
ความสัมพันธสูง แตอยางไรก็ตามผูใชพึงระวังวา ตัวแปรอิสระที่สรางขึ้นมาใหมตองสามารถเปนตัวแปร
ทางดานเศรษฐศาสตรได สําหรับใน Eviews 5.1 มีคําสั่งสําหรับการคํานวณ Principal Components โดยผูใช
สามารถดูไดจากหนาตาง Objects Group ของ Series แลวไปที่ View/Principal Components…  
[ใน EViews 6.0 ไดเพ่ิมคําสั่งสําหรับการคํานวณ Factor Analysis] 

 
ดังน้ันเพ่ือความเขาใจในการใช Principal components ในท่ีน้ีขอยกตัวอยาง โดยสมมติใหในการประมาณคา 

สมการถดถอยสมการหน่ึง ซึ่งมีจํานวนตัวอยาง 1,000 ตัวอยาง แลวปรากฏวา X1 และ X2 มีความสัมพันธกันจน
กอใหเกิดปญหา Multicollinearity ดังน้ันในท่ีน้ีตองการใชวิธีการ Principal components ในการ Group รวม X1 และ 
X2 แลวสรางเปนตัวแปรใหมช่ือ “Z” สามารถใชโปรแกรม EViews ในการคํานวณดังกลาวไดดังน้ี 

 
 ขั้นตอนท่ี 1 สราง Objects Group ของตัวแปร X1 และ X2 แลวเลือก View/Principal Components…

โปรแกรม EViews ก็จะเปดหนาตาง Principal Components มาให ดังรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขั้นตอนท่ี 2 ใหระบุวาจะใช Matrix อะไรมาคํานวณ ระหวาง Covariance และ Correlation [โปรแกรม 
EViews ต้ังคา Default ท่ี Correlation] สําหรับในชอง Component series ใหผูใชกําหนดช่ือ 
Series ท่ีจะสรางขึ้นมาใหม และถาตองการผลลัพธของ Vector of eigenvalues และ Matrix of 

eigenvectors ก็ใหระบุช่ือในชองท้ังสอง เสร็จแลวใหกดปุม  โปรแกรม EViews 
ก็จะสราง Series ใหมช่ือ X1X2 [เปน Series ท่ีเกิดจากการวิเคราะหองคประกอบของตัวแปร X1 
และ X2 โดยวิธี Principal components พรอมท้ังนําเสนอผลการวิเคราะหองคประกอบดวยวิธี 
Principal components ดังรูป  
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จากผลการวิเคราะหองคประกอบดวยวิธีการ Principal components ไดแสดงใหเห็นวา ตัวแปร X1 และ X2 

สามารถนํามาสรางองคประกอบได 1 องคประกอบ [ดูจากคา Eigenvalue] องคประกอบที่สรางขึ้นสามารถอธิบาย 
Variance ได 98% [ดูจากคา Variance Prop.] โดยองคประกอบที่สรางขึ้นมาใหมมีนํ้าหนักของตัวแปร X1 และ X2 เทากับ 
0.707 เหมือนกัน เม่ือได Series X1X2 แลว ผูใชสามารถนําตัวแปร (Series) ดังกลาวไปใชในการประมาณคาสมการถดถอย 
แตอยางไรก็ตามผูใชพึงตระหนักอยูเสมอวา ตัวแปรใหมท่ีสรางขึ้นมาตองสามารถอธิบายในทางเศรษฐศาสตรได 

6. Heteroskedasticity  

6.1 ปญหา Heteroskedasticity 

เปนปญหาที่เก่ียวของกับตัวคลาดเคล่ือน (Error /Residuals: ε) โดยความแปรปรวนของตัวคลาดเคล่ือนท่ีได
จากสมการประมาณคามีคาไมคงท่ี [ 22

i )(E σ≠ε ] ซึ่งผิดขอสมมติพ้ืนฐานของวิธีการกําลังสองนอยท่ีสุด [OLS]  

ท่ีไดมีขอสมมติพ้ืนฐานวา ตัวคลาดเคล่ือนจะตองมีคาความแปรปรวนคงท่ี [ 22
i )(E σ=ε ]  การท่ีความแปรปรวนของ

ตัวคลาดเคล่ือนไมคงท่ีเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ ก. เกิดจากการกําหนดรูปแบบหรือโครงสรางของตัวแบบใน
สมการถดถอยไมถูกตอง (Impure Heteroskedasticity) เชน มีการละเลยตัวแปรอิสระบางตัว และ ข. เกิดขึ้นเอง (Pure 
Heteroskedasticity) โดยรูปแบบหรือโครงสรางของตัวแบบในสมการถดถอยมีความถูกตองทุกประการ ปกติแลว 
การใชขอมูลภาคตัดขวาง (Cross sectional data) มักจะมีโอกาสท่ีคาความคลาดเคล่ือนจะมีความแปรปรวนไมคงท่ี  

คา Series ใหมท่ีเกิดจากการวิเคราะหองคประกอบ ผลลัพธจากการวิเคราะหองคประกอบ 
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สูงกวากรณีท่ีใชขอมูลอนุกรมเวลา [Time series data] เน่ืองจากคาสังเกตของขอมูลภาคตัดขวางจะมีความแตกตางกัน
ตามขนาดหรือลําดับ ในขณะที่ขอมูลอนุกรมเวลาจะมีความแตกตางในเร่ืองดังกลาวเพียงเล็กนอย  

การท่ีตัวคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนไมคงท่ี หรือเกิดปญหา Heteroskedasticity จะทําใหตัวประมาณคา
สัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยยังคงมีคุณสมบัติ Unbiased และ Consistency แตจะสูญเสียคุณสมบัติ Efficiency 
นอกจากน้ีการใชวิธีการ OLS ในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยเม่ือมีปญหา Heteroskedasticity ก็จะ
ทําใหคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของตัวประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยมีคาแตกตางไปจากความ 
เปนจริง สงผลใหคา t-statistic ท่ีคํานวณได ของคาสัมประสิทธิ์แตละตัวไมนาเช่ือถือ ทําใหการทดสอบสมมติฐานของ
คาสัมประสิทธิ์ในสมการถดถอยขาดความนาเช่ือถือไปดวย  

6.2 การตรวจสอบปญหา Heteroskedasticity 

โปรแกรม Eviews 5.1 สามารถตรวจสอบปญหา Heteroskedasticity ได โดยใน EViews 5.1 สามารถตรวจสอบ
ปญหาดังกลาวดวยวิธีการ White’s Heteroskedasitcity test แตถาเปน EViews 6.0 จะมีวิธีการตรวจสอบปญหา 
Heteroskedasticity ใหเลือกหลายวิธี เชน Breusch – Pagan – Godfrey, Harvey, Glejser เปนตน สําหรับในเอกสารฉบับน้ี
ไดใชโปรแกรม Eviews 5.1 เปนตัวอยางในการสาธิต ดังน้ันจึงจะขอสาธิตการตรวจสอบปญหา Heteroskedasticity 
ดวยวิธีการ White’s Heteroskedasticity test เพียงวิธีการเดียว ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

จากกรณีตัวอยางเดิม ใหผูใชเปด Objects Equation ท่ีบันทึกไวขึ้นมา [Double click ท่ี Objects Equation 
[ ] แลวเลือก View/Residual Tests/White Heteroskedasticity (no cross terms) หรือ (cross terms) [ขึ้นอยูกับ

ผูใชและขนาดของกลุมตัวอยาง] ท่ีแถบเคร่ืองมือของหนาตาง Objects Equation ดังรูป 
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หลังจากน้ันจะปรากฏหนาตางดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

White Heteroskedasticity (no cross terms) White Heteroskedasticity (cross terms) 
จากสมมติฐานท่ีวา 
H0: Homoscedasticity 
H1: Heteroskedasticity 

 ผลการทดสอบ พบวา คาสถิติ nR2 ท่ีคํานวณไดมีคาสูงกวาคาวิกฤต ณ ระดับความเช่ือม่ันท่ี 99% [Prob. < α] 
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวา สมการถดถอยน้ีมีปญหา Heteroskedasticity และเม่ือพิจารณาในระดับรายละเอียด 

ก็จะเห็นไดอยางชัดเจนวา ตัวแปร RS เปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับคา Residual2 สูง [Prob. < α] ซึ่งหมายความวา 
ความไมคงท่ีของคาความแปรปรวนของคาคลาดเคล่ือนในสมการถดถอยน้ีอาจไดรับอิทธิพลมาจากตัวแปร RS  
 นอกจากการตรวจสอบดวยวิธีการ White’s Heteroskedasticity test แลว ในบางครั้งผูใชสามารถตรวจสอบปญหา 
Heteroskedasticity ในเบ้ืองตน ดวยการพิจารณากราฟการกระจายระหวางคาคลาดเคล่ือนกับตัวแปรอิสระ แตละตัว  
ถาแบบแผนการกระจายของคาคลาดเคล่ือนขึ้นอยูกับตัวแปรอิสระตัวแปรใดตัวแปรหน่ึง แสดงวา สมการถดถอยน้ีมี
โอกาสท่ีจะมีปญหา Heteroskedasticity ดังรูปขางลาง 
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6.3 การแกไขกรณีเกิดปญหา Heteroskedasticity 

 การแกไขในกรณีท่ีเกิดปญหา Heteroskedasticity สามารถแกไขไดหลายวิธี สําหรับในโปรแกรม EViews มีวิธีการ
แกปญหา Heterskedasticity ท่ีสําคัญอยู 2 วิธีการ คือ วิธีการ Weighted Least Square (WLS) และวิธีการ Heteroskedasticity-
Corrected Standard Errors ดังมีรายละเอียดของขั้นตอนในการแกไขปญหา Heteroskedasitcity ในแตละวิธีดังน้ี 

 Weighted Least Square (WLS) 

 จากตัวอยางท่ีไดทําการทดสอบปญหา Heteroskedasticity แลวพบวา ตัวแปร RS เปนตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธกับคา Residual2 สูง ดังน้ันในการแกปญหาดวยวิธีการ WLS จะใชตัวแปร RS เปนตัว Weight ซึ่งใน
โปรแกรม EViews สามารถทําได 2 วิธีการดังน้ี 
วิธีการท่ี 1 เปด Objects Equation ท่ีบันทึก
ไวขึ้นมา [Double click ท่ี Objects Equation 
[ ] แลวกดปุม  หรือ เลือก 
Proc/Specify/Estimate ท่ีแถบเครื่องมือของ
หนาตาง Object Equation แลวพิมพคําสั่งวา 
“log(m1)/rs 1/rs log(gdp)/rs rs/rs dlog(pr)/rs” 
ในชอง Equation specification ดังรูป 

ภายหลังพิมพเสร็จแลวใหกดปุม 

 ก็จะไดผลลัพธดังรูป  
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วิธีการท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 1 เปด Objects Equation ท่ีบันทึกไวขึ้นมา [Double click ท่ี Objects Equation [ ] แลว

กดปุม  หรือ เลือก Proc/Specify/Estimate ท่ีแถบเครื่องมือของหนาตาง Object 
Equation แลวพิมพคําสั่งวา “log(m1) c log(gdp) rs dlog(pr)” ในชอง Equation 
specification ดังรูป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนท่ี 2 เลือก Options ท่ีหนาตาง Equation Estimation [ดังรูปขางบน] จะปรากฏหนาตาง 

Equation Options ขึ้นมา ดังรูป แลวใหคลิกท่ีชอง  เสร็จแลว ให
ใสตัวถวงนํ้าหนัก (ในท่ีน้ีก็คือ “1/RS”) ในชอง Weight ดังรูป 
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ขั้นตอนท่ี 3 กดปุม  โปรแกรม EViews ก็จะประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย
ดวยวิธีการ WLS โดยมี “1/RS” เปนตัวถวงนํ้าหนัก เสร็จแลวก็จะนําเสนอผลลัพธดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากขางตนจะเห็นไดวา วิธีการท่ี 1 และวิธีการท่ี 2 จะใหคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยเหมือนกัน แตมีคาสถิติ
การตัดสินใจท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากวิธีการท่ี 1 เปนวิธีการถวงนํ้าหนักแบบทางออม (Indirect Weighted Least Squares) จะใช
ในกรณีท่ีไมสามารถใชวิธีการ WLS ได วิธีการน้ีจะสรางตัวแบบของสมการถดถอยใหม โดยการ Transform ตัวแปรทุกตัว 
ท่ีใชในการประมาณคา [ในตัวอยางก็คือ การคูณตัวแปรทุกตัวดวย “1/RS”] แลวจึงประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการ
ถดถอยดวยวิธีการ OLS สวนวิธีการท่ี 2 เปนการประมาณคาสัมประสิทธิ์ดวยวิธีการ WLS โดยถวงนํ้าหนักดวย “1/RS”  

 Heteroskedasticity-Corrected Standard Errors 

วิธีการน้ีเปนการบรรเทาปญหา Heteroskedasticity โดยโปรแกรม EViews มี Options ใหเลือก 2 วิธี คือ 
วิธีการของ White [บรรเทาปญหา Heteroskedasticity] และ Newey-West [บรรเทาปญหา Heteroskedasticity และ 
Autocorrelation] วิธีการท้ังสองแตกตางกันตรงวิธีประมาณคา The Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix 
ดังน้ันผลลัพธท่ีไดจึงแตกตางกันตรงคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของตัวประมาณคาสัมประสิทธิ์สวนคา
สัมประสิทธิ์ท่ีไดจะมีคาเหมือนกัน [เหมือนกับกรณีท่ียังไมบรรเทาปญหา Heteroskedasticity] ความแตกตางดังกลาว
ทําใหคา t-statistic ท่ีไดหลังจากการบรรเทาปญหา Heteroskedasticity ดวยวิธีการท้ังสองมีความแตกตางกัน และ 
มีความนาเช่ือถือกวากรณีท่ียังไมมีการบรรเทาปญหา Heteroskedasticity 

ตัวถวงนํ้าหนัก 

คาสัมประสิทธ์ิท่ีมีการถวงนํ้าหนักแลว 

คาสถิติตัดสินใจ  
ในกรณีท่ีมีการถวงนํ้าหนัก 

คาสถิติตัดสินใจ  
ในกรณีท่ียังไมไดถวงนํ้าหนัก 
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ขั้นตอนท่ี 1  เปด Objects Equation ขึ้นมา [Double click ท่ี Objects Equation ] แลวกดปุม  
หรือ เลือก Proc/Specify/Estimate ท่ีแถบเคร่ืองมือของหนาตาง Object Equation โปรแกรม 
EViews จะเปดหนาตาง Equation Estimation ขึ้นมาดังรูป [ถาชอง Equation specification ไม
มีคําสั่งท่ีใชในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ ใหผูใชพิมพคําสั่งท่ีตองการลงไปในชองดังกลาว 
แตถาเปนการปรับปรุง/แกไขการประมาณคาสัมประสิทธิ์ ในชอง Equation specification จะมี
คําสั่งเกา ผูใชสามารถแกไขไดตามความตองการ] 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 2  เลือก Options ท่ีหนาตาง Equation Estimation [ดังรูปขางบน] จะปรากฏหนาตาง Equation 

Options ขึ้นมา ดังรูป แลวใหคลิกท่ีชอง  เสร็จแลว ผูใชจะ
สามารถเลือก Option ของวิธีการดังกลาวไดระหวางวิธีการของ White กับ Newey-West ดังรูป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการใชโปรแกรม EViews เบื้องตน: สําหรับการวิเคราะหทางเศรษฐมิติ 49 

 นายอัครพงศ อั้นทอง 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ขั้นตอนท่ี 3 กดปุม  โปรแกรม EViews ก็จะประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย
พรอมท้ังบรรเทาปญหา Heteroskedasticity ดวยวิธีการ Heteroskedasticity-Corrected Standard 
Errors [ในตัวอยางเลือก White] เสร็จแลวก็จะนําเสนอผลลัพธดังรูป  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธกอนการบรรเทาปญหา Heteroskedasticity ผลลัพธหลังการบรรเทาปญหา Heteroskedasticity 
 
จากผลลัพธขางตน จะเห็นไดวา การบรรเทาปญหา Heetroskedasticity ดวยวิธีการ Heteroskedasticity-Corrected 

Standard Errors คาสัมประสิทธิ์จากการประมาณคาไมมีการเปล่ียนแปลง แตคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ 
ตัวประมาณคาสัมประสิทธิ์ [ในชอง Std. Error] มีความแตกตางกัน ทําใหคา t-statistic มีความแตกตางกัน [เน่ืองจากคา  
t-statistic ท่ีคํานวณมาจากการเอาคา Coefficient หาร ดวย Std. Error] การเปล่ียนแปลงดังกลาวยอมมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกตัวแปรอิสระมาใชในการอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม กลาวคือ สมมติวาสมการถดถอย
มีปญหา Heteroskedasticity ทําใหตัวแปรอิสระบางตัวมีนัยสําคัญทางสถิติท้ังท่ีไมนาจะมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือผูใชได
บรรเทาปญหาดังกลาว ปรากฏวา ตัวแปรอิสระดังกลาวกลับไมมีนัยสําคัญทางสถิติจริง ดังน้ันการปญหา 
Heteroskedasticity อาจทําใหผูใชตัดสินใจเลือกตัวแปรอิสระผิดก็ได รวมท้ังการนํามาซึ่งบทสรุปท่ีผิดพลาดไดอีกดวย 

สําหรับการบรรเทาปญหา Heteroskedasticity ดวยวิธีการ Heteroskedasticity-Corrected Standard Errors ในกรณี
ของ Newey-West ผูใชก็สามารถทําได โดยการเปล่ียน Option จาก White เปน Newey-West ในชองของ Heteroskedasticity 
consistent coefficient covariance ดังรูป  
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7. Autocorrelation 

7.1 ปญหา Autocorrelation 

เปนปญหาหน่ึงท่ีเก่ียวของกับตัวคลาดเคล่ือน (Error /Residuals: ε) เชนเดียวกับปญหา Hetroskedasticity 
โดยปญหา Autocorrelation เกิดขึ้นเน่ืองจากการท่ีตัวคลาดเคล่ือนมีสหสัมพันธระหวางกัน หรือตัวคลาดเคล่ือนมีการ

กระจายท่ีไมเปนอิสระแกกัน [ 0),(E),(Cov jiji ≠εε=εε สําหรับทุกคาท่ี i ≠ j] ซึ่งผิดขอสมมติพ้ืนฐานของวิธีการ

กําลังสองนอยท่ีสุด  (OLS) ท่ีมีขอสมมติพ้ืนฐานวา ตัวคลาดเคล่ือนตองไมมีสหสัมพันธระหวางกัน 

[ 0),(E),(Cov jiji =εε=εε สําหรับทุกคาท่ี i ≠ j] ความสัมพันธระหวางตัวคลาดเคล่ือนอาจเปนความสัมพันธใน

ทิศทางบวก [เรียกวา Positive Autocorrelation] หรือทิศทางลบ [เรียกวา Negative Autocorrelation] ก็ได และ 
ตัวคลาดเคล่ือนอาจมีความสัมพันธในชวงเวลาท่ีแตกตางกันไดอีกดวย โดยท่ัวไปการเกิดสหสัมพันธของ 
ตัวคลาดเคล่ือนมักจะเกิดขึ้นกับขอมูลอนุกรมเวลา [เรียกวา Serial Correlation] แตในบางกรณีก็สามารถเกิดกับขอมูล
ภาคตัดขวางได [เรียกวา  Spatial Correlation] การท่ีตัวคลาดเคล่ือนมีสหสัมพันธระหวางกันมีอยูดวยกัน 2 แบบ คือ  

ก. Impure Autocorrelation เปนกรณีท่ีความสัมพันธของตัวคลาดเคล่ือนเปนผลมาความผิดพลาดของรูปแบบหรือ
โครงสรางของตัวแบบ (Specification Error) เชน การละเลยตัวแปรท่ีสําคัญ, การใชแบบจําลอง Cobweb, การใช 
Lagged variables เปนตน และ ข. Pure Autocorrelation เกิดจากตัวคลาดเคล่ือนมีความสัมพันธกันเองตามธรรมชาติ  

การท่ีตัวคลาดเคล่ือนมีความสหสัมพันธระหวางกัน หรือเกิดปญหา Autocorrelation จะทําใหตัวประมาณคา
สัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยยังคงมีคุณสมบัติ Unbiased แตจะสูญเสียคุณสมบัติ Efficiency (คาความแปรปรวน
ของสัมประสิทธิ์จะไมมีคาตํ่าท่ีสุด) ทําใหการใช OLS ในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยขาด
คุณสมบัติ BLUE ยอมสงผลทําใหคาพยากรณท่ีเกิดจากสมการถดถอยท่ีมีปญหา Autocorrelation มีคาคลาดเคล่ือนใน
การพยากรณสูงกวากรณีท่ีไมมีปญหา Autocorrelation นอกจากน้ีคาความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อนของตัว
ประมาณคาสัมประสิทธิ์อาจมีคาตํ่ากวา (Underestimate) ท่ีควรจะเปน จึงทําใหคา t-statistic ท่ีคํานวณไดสูงกวา 
ความเปนจริง และนํามาสูขอสรุปท่ีผิดพลาดได 

7.2 การตรวจสอบปญหา Autocorrelation 

การตรวจสอบปญหา Autocorrelation สามารถทําไดหลายวิธี เชน การดูจากคาสถิติ Durbin-Watson (D.W.), 
การพิจารณาจากกราฟของคาคลาดเคล่ือน เปนตน ในโปรแกรม EViews 5.1 ก็สามารถตรวจสอบปญหา 
Autocorrelation ไดหลายวิธีเชนเดียวกัน แตวิธีการท่ีงายและสะดวก ไดแก การพิจารณาคา Durbin-Watson statistic (D.W.), 
การพิจารณาจากกราฟของคาคลาดเคล่ือน, การพิจารณาจาก Correlogram และ Q-statistics ของคาคลาดเคล่ือน และคา 
Breusch-Godfrey Test ดังน้ันในท่ีน้ีจึงขอสาธิตวิธีการตรวจสอบปญหา Autocorrelation ท้ัง 4 วิธี ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

 การตรวจสอบจากคา Durbin-Watson statistic (D.W.) 

ในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย โปรแกรม EViews จะรายงานผลลัพธออกมา 3 สวน 
[กลาวไวแลวในคูมือฉบับน้ี หนาท่ี 26 - 28] ซึ่งในสวนท่ี 3 ท่ีเปนเรื่องของคาสถิติการตัดสินใจน้ัน โปรแกรม EViews 
จะรายงานผลการคํานวณคา Durbin-Watson statistic มาใหดังรูป 
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วิธีการ Durbin-Watson Test เปนวิธีท่ีงาย เหมาะสมกับกรณีท่ีขอมูลมีขนาดตัวอยางเล็ก และวิธีการน้ี

เหมาะท่ีจะใชในการตรวจสอบวา สมการถดถอยท่ีกําลังพิจารณามีสหสัมพันธของตัวคลาดเคล่ือนในอันดับท่ีหน่ึง 
(First Order Autocorrelation) หรือไม สมมติฐานท่ีใชในการทดสอบ 

H0: ρ = 0 (Non – Autocorrelation) 

H1: ρ ≠ 0 (Autocorrelation) 
จากสมมติฐานดังกลาว สถิติท่ีใชในการทดสอบ คือ Durbin Watson statistic สามารถคํานวณไดจากสูตร 
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โดยท่ี ε คือ คาคลาดเคล่ือนของสมการถดถอยท่ีประมาณดวยวิธี OLS 
 
นอกจากสูตรน้ีแลว ยังสามารถคํานวณไดจากสูตร 
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( )ρ−= ˆ12.W.D    

โดยท่ี ρ คือ คาสัมประสิทธิ์ของตัวคลาดเคล่ือนในสมการถดถอยท่ีแสดงความสัมพันธระหวาง 

ตัวคลาดเคล่ือนขามเวลาอันดับหน่ึง [ t1tt u+ρε=ε − ] หรือ 
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จากสูตรขางตน คา D.W. (Durbin Watson statistic) จะมีคาระหวาง 0 – 4 [0 เปนกรณี Positive Autocorrelation 

สําหรับ 4 เปนกรณี Negative Autocorrelation] โดยท่ี 

ถาหากคา ρ = -1  คา D.W. = 4  แสดงวา มีปญหา Perfect Negative Autocorrelation 

ถาหากคา ρ = 0  คา D.W. = 2  แสดงวา ไมมีปญหา Autocorrelation 

ถาหากคา ρ = 1  คา D.W. = 0  แสดงวา มีปญหา Perfect Positive Autocorrelation 

ดังน้ันโดยท่ัวไปมักจะพิจารณาวา ถาหากคา D.W. มีคาใกลเคียง 2 ก็แสดงวา สมการถดถอยท่ีกําลัง
พิจารณาไมมีปญหา Autocorrelation แตอยางไรก็ตาม ในบางครั้งก็ไมสามารถสรุปไดอยางน้ัน ผูใชจะตองนําคา D.W. 
ท่ีคํานวณไดไปเทียบกับคาวิกฤติในตารางสถิติ Durbin-Watson Test โดยมีเง่ือนไขในการพิจารณาคา Durbin Watson 
Statistic มีดังน้ี 

ถาคา  dL > D.W. > 4 - dL  จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) แสดงวามีปญหา Autocorrelation  

ถาคา 4 – dU > D.W. > dU จะไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) แสดงวาไมมีปญหา Autocorrelation  
สําหรับกรณีอื่นๆ ไมสามารถสรุปไดวามีปญหา Autocorrelation หรือไม 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ดัดแปลงมาจาก ไพฑูรย ไกรพรศักด์ิ (2546). 

 
จากกรณีตัวอยางขางตน คา D.W. ท่ีคํานวณไดมีคา 0.156 ซึ่งเม่ือเปดตารางสถิติ Durbin-Watson  

ท่ี n=200 [n คือ จํานวนตัวอยาง ในกรณีตัวอยางมี n = 180 แตในตาราง Durbin-Watson ไมมี n = 180 จึงเลือกท่ี n 
มากกวาแทน] และ k = 3 [k คือ จํานวนตัวแปรอิสระ ซึ่งในกรณีตัวอยางมี k = 3 ตัว] พบวา dL = 1.738 สวน dU = 1.799  

ในขณะที่คา D.W. ท่ีคํานวณไดมีคา 0.156 < dL [1.738] แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลักท่ีวา “H0: ไมมี Positive 
Autocorrelation” หมายความวา สมการถดถอยน้ีมีปญหา Autocorrelation  

 

0 dL dU 4-dL 2 4-dU 4 

ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 สรุปไมได สรุปไมได ไมสามารถปฏิเสธ H0 
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 การตรวจจากกราฟของคาความคลาดเคล่ือน 

หลังจากผูใชประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยเสร็จแลว [หนาตาง Object Equation จะถูกเปดอยู] 
ใหผูใชเลือก View/Actual,Fitted,Residual/Residual Graph โปรแกรม EViews จะนําเสนอกราฟของคาคลาดเคล่ือนท่ีได
จากสมการถดถอย ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากกราฟแสดงใหเห็นวา คาคลาดเคล่ือนมีโอกาสท่ีจะมีสหสัมพันธเชิงบวก  

 การตรวจสอบจาก Correlogram – Q-statistics 

หลังจากผูใชประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยเสร็จแลว [หนาตาง Object Equation จะถูกเปดอยู] 
ใหผูใชเลือก View/Residual Tests/Correlogram – Q-statistics ก็จะปรากฏหนาตาง Lag Specification แลวผูใชตอง
กําหนดคา Lag ท่ีตองการ [ปกติถามีจํานวนตัวอยางมาก โปรแกรม EViews จะกําหนดคา Default ไวท่ี 36] เม่ือกําหนดคา 

Lag เสร็จแลวใหกดปุม โปรแกรม EViews จะนําเสนอ Correlogram of Residuals พรอมคา Q-statistics ดังรูป 
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จากกรณีตัวอยางจะเห็นไดวา Correlogram of Residuals ของ Autocorrelation (ACF) มีลักษณะลดลงแบบ 
Exponential ในขณะเดียวกันคา Q-statistics ท่ีคํานวณไดมีคาสูงกวาคาวิกฤตของ Chi-square ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 

[Prob. < 0.01] แสดงวา คาความคลาดเคล่ือนมีสหสัมพันธในตัวเอง ดังน้ันจึงสรุปไดวา สมการถดถอยน้ีนาจะมี 
ปญหา Autocorrelation  

 Breusch-Godfrey Test 

หลังจากผูใชประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยเสร็จแลว [หนาตาง Object Equation จะถูกเปด
อยู] ใหผูใชเลือก View/Residual/Serial Correlation LM Test ก็จะปรากฏหนาตาง Lag Specification แลวผูใชตอง
กําหนดคา Lag ท่ีตองการ [ปกติโปรแกรม EViews จะกําหนดคา Default ไวท่ี 2] เม่ือกําหนดคา Lag เสร็จแลวใหกดปุม 

โปรแกรม EViews จะนําเสนอผลลัพธของวิธีการ Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานของการทดสอบ 
H0: No Serial Correlation จนถึง order [ระบุไวท่ี 2] 

หรือ H0: ρ1 = ρ2 = 0 (Non-Autocorrelation) 
 

 ผลการทดสอบ พบวา คาสถิติ nR2 ท่ีคํานวณไดมีคาสูงกวาคาวิกฤต ณ ระดับความเช่ือม่ันท่ี 99% [Prob. < 0.01]  
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวา สมการถดถอยน้ีมีปญหา Autocorrelation  

7.3 การแกไขกรณีเกิดปญหา Autocorrelation 

การแกไขปญหา Autocorrelation สามารถทําไดหลายวิธี สําหรับในโปรแกรม EViews มีคําสั่งสําเร็จรูปใน
การแกไขปญหา Autocorrelation โดยคําสั่งดังกลาวจะแกไขปญหา Autocorrelation ดวยวิธี The Cochrane-Orcutt 

Iterative Method วิธีการน้ีจะพยายามหาคา ρ ท่ีแทจริง เพ่ือนํามาปรับตัวแปรในสมการถดถอย โดยทําการประมาณคา

หลายๆ รอบจนกวาการเปล่ียนแปลงของคา ρ จะมีคานอยภายใตเง่ือนไขทางสถิติท่ียอมรับได ผูใชสามารถใช
โปรแกรม EViews ในการแกไขปญหา Autocorrelation ดวยวิธีการดังกลาว ไดดังน้ี 
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 หลังจากผูใชประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยเสร็จแลว [หนาตาง Object Equation จะถูกเปดอยู] 
และเม่ือผูใชทําการตรวจสอบปญหา Autocorrelation [ดวยวิธีการใดก็ได] แลวพบวา สมการถดถอยของตัวเองมีปญหา 
Autocorrelation [กรณีตัวอยางในเอกสารฉบับน้ีสมการถดถอยท่ีประมาณคาไดมีปญหา Autocorrelation] ใหผูใช
ดําเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  จากหนาตาง Object Equation ใหผูใชกดปุม  หรือเลือก Proc/Specify/Estimate… 
โปรแกรม EViews จะเปดหนาตาง Equation Estimation ขึ้นมาให แลวใหผูใชพิมพคําสั่งวา 
“AR(1)” [อักษรตัวใหญหรือเล็กก็ได] ตอทายคําสั่งเดิมท่ีอยูในชอง Equation specification ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 2  เสร็จแลวใหกดปุม  โปรแกรม EViews จะทําการประมวลผลใหม พรอมท้ัง
แกไขปญหา Autocorrelation ดวยวิธีการ The Cochrane-Orcutt Iterative Method แลวจะ
นําเสนอผลลัพธใหม ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพคําวา 

กอนการแกปญหา หลังการแกปญหา 
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 จากกรณีตัวอยาง ภายหลังจากท่ีโปรแกรม EViews ไดแกไขปญหา Autocorrelation ดวยวิธีการ The 
Cochrane-Orcutt Iterative Method แลว พบวา คา D.W. มีคาใกลเคียง 2 และเม่ือนําคาสถิติ D.W. ท่ีคํานวณได (2.092) 
ไปเปรียบเทียบกับคาวิกฤติในตารางสถิติ Durbin-Watson ท่ี n=200 และ k = 3 [dL = 1.738 และ dU = 1.799] 

พบวา คา D.W. ท่ีคํานวณไดมีคา 2.092  > dU [1.799] แสดงวา ไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักท่ีวา “H0: ไมมี Positive 
Autocorrelation” หมายความวา สมการถดถอยน้ีไมมีปญหา Autocorrelation แลว 

8. สมการถดถอยเมื่อตัวแปรตามเปนตัวแปรหุน (Regression on Dummy Dependent Variable) 

การวิเคราะหสมการถดถอยโดยท่ัวไปไดกําหนดใหตัวแปรตามเปนตัวแปรตอเน่ือง หรือเปนขอมูลเชิง
ปริมาณ แตในบางกรณีตัวแปรตามก็เปนตัวแปรเชิงคุณภาพ เชน เลือกซื้อหรือไม, จะจายหรือไม เปนตน ตัวแปรตาม
ลักษณะน้ีจะมีคาเพียง 2 คา หรือท่ีเรียกวา Binary choice โดยจะมีคา 0 และ 1 เทาน้ัน ดังน้ันการวิเคราะหแบบจําลอง
ประเภทน้ีจะเปนการวิเคราะห เพ่ือหาความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึง [ระหวาง 0 กับ 1] ซึ่งความ
นาจะเปนดังกลาวจะมีคาระหวาง 0 – 1 เสมอ โดยท่ัวไปแบบจําลองท่ีใชในการวิเคราะหกรณีน้ีมีอยู 3 แบบจําลอง ดังน้ี 

ก. แบบจําลองความนาจะเปนเชิงเสน (Linear Probability Model) 

ข. แบบจําลองโพรบิต (Probit Model) 

ค. แบบจําลองโลจิต (Logit Model) 

สําหรับตัวอยางท่ีจะใชสาธิตในการประมาณคาของแบบจําลองทั้ง 3 เปนตัวอยางท่ีอยูในโปรแกรม EViews 
ซึ่งไดอางอิงขอมูลมาจาก Greene (2003, p. 675) ซึ่งสามารถเปดดูไดท่ี c:\programfile\EViews5\Example\data\binary.wf1 
หรือ binary.wf1 ในตัวอยางน้ีเปนการพิจารณาประสิทธิภาพของวิธีการสอน โดยมีขอมูลจํานวน 32 ตัวอยาง [ปกติการ
วิเคราะหดวย Probit /Logit Model จะตองมีจํานวนตัวอยางไมนอยกวา 30 ตัวอยาง ตอ 1 คาสัมประสิทธิ์ท่ีตองการ
ประมาณคา] และมีรูปแบบฟงกชันดังน้ี  

ε+β+β+β+α= PSITUCEGPAGRADE 321  

โดยท่ี GRADE   คือ  เปนตัวแปรหุนท่ีแสดงถึงการพัฒนาของ grades  
          GRADE = 1 เพ่ิมขึ้น  GRADE = 0 อื่นๆ 

GPA  คือ ระดับ GPA ของนักเรียน 
TUCE  คือ  คะแนนทดสอบ  
PSI   คือ เปนตัวแปรหุนท่ีแสดงถึงวิธีการสอน 

          PSI = 1 วิธีการสอนใหม  PSI = 0 อื่นๆ 
 
จากกรณีตัวอยางดังกลาวสามารถวิเคราะหแบบจําลองท้ัง 3 แบบจําลอง ดวยโปรแกรม EVeiws ไดดังตอไปน้ี 
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8.1 แบบจําลองความนาจะเปนเชิงเสน (Linear Probability Model) 

ขั้นตอนท่ี 1 นําขอมูลเขาโปรแกรม EViews 
[แลวแตวาผูใชจะใชวิธีใด]  

ขั้นตอนท่ี 2 เลือก Objects/New Object/ Equation 
จากเมนู Workfile แลวต้ังช่ือ Objects 
Equation หรือเลือก Quick/Estimate 
Equation จากเมนูหลัก (Main menu) 
จ ะ ป ร า ก ฏ ห น า ต า ง  Equation 
Specification ใหผูใชพิมพคําสั่งวา 
“GRADE C GPA TUCE PSI”  
ลงในชอง Equation specification 
และ ให เ ลื อ ก วิ ธี ก า ร  “LS-Least 
Squares (NLS and ARMA)”  

ดังรูป เสร็จแลวกดปุม  
โปรแกรม EViews จะนําเสนอ
ผลลัพธ ดังรูป 

ขั้นตอนท่ี 3 บันทึก Objects Equation โดยกดปุม 
 ท่ี แ ถบ เ ค ร่ื อ ง มื อ ข อ ง

หนาตาง Objects Equation แลว
ต้ังช่ือให Objects น้ีวา“EQ_Binary” 
ซึ่งท่ีหนาตาง Workfile จะปรากฏ 
Objects eq_binary [ ] 
หลังจากน้ันให Save Workfile น้ี  

ขั้นตอนท่ี 4 คํานวณหาคาความนาจะเปนใน
การทํานายเหตุการณ โดยกดปุม 

 ท่ีแถบเคร่ืองมือของ
หนาตาง Objects Equation ก็จะ
ปรากฏหนาตาง Forecast ใหเติม
ช่ือตัวแปรท่ีจะ Forecast ในชอง 
Forecast name วา “gradef” เสร็จ

แลวใหกดปุม  ดังรูป 
โปรแกรม EViews จะสราง 
Series gradef ใน Workfile  
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ขั้นตอนท่ี 5 ใหพิมพคําสั่งวา “series gradep= 

gradef >= 0.5” [หมายความวา  ให

สราง Series gradep โดยมีเง่ือนไข

วา ถาคาใน Series gradef ≥ 0.5 ให

คาใน Series gradep มีคาเปน 1  

ในกรณีอ่ืนๆ  มีคาเปน 0] ลงใน
หนาตาง Command เสร็จแลวกด 
Enter โปรแกรมก็จะทําตามคําสั่ง
ดังกลาว โดยจะสราง Series gradep 
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ดังรูป 

ขั้นตอนท่ี6 ใหพิมพคําสั่งวา “series olsp = 

gradep = grade” [หมายความวา 

ใหสราง Series olsp โดยมีเง่ือนไข

วา ถาแบบจําลองท่ีประมาณคาถูก 

(ทํานายถูก) ใหคาใน Series olsp  

มีคาเปน 1 ในกรณีอ่ืนๆ มีคาเปน 0] 
ลงในหนาตาง Command เสร็จ
แลวกด Enter โปรแกรมก็จะ 
ทําตามคําสั่งดังกลาว โดยจะสราง 
Series olsp ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ดังรูป 

ขั้นตอนท่ี 7 คํานวณเปอรเซ็นตการทํานายถูก
ของแบบจําลอง  โดยการพิมพ
คําสั่งวา “scalar R2pOLS = 
(@sum(OLSP)/@obs(OLSP))  

*100” [หมายความวา ใหคํานวณ

ค า เปอร เซ็นต ก าร ทํ านายถู ก 

โดยการนําจํานวนคาการทํานาย

ถู กห ารด ว ยจํ านวน ตัวอย า ง  

ท้ังหมดแลวคูณดวย 100] ลงใน
หนาตาง Command เสร็จแลวกด 
Enter โปรแกรมก็จะสราง 
objects Scalar [ ] 
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ขั้นตอนท่ี 8 ถาหากตองการดูคาเปอรเซ็นตการทํานายถูก ใหกด Double click ท่ี Objects Scalar [ ] โปรแกรม 
EViews จะแสดงคาเปอรเซ็นตการทํานายถูกท่ี Status Line [อยูดานลางของหนาตางหลัก] ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการวิเคราะห สรุปไดวา การเปล่ียนแปลงของ GPA และวิธีการสอนใหม ไดทําใหความนาจะเปนในการ
พัฒนา grades ของนักเรียนดีขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ณ ระดับความเช่ือม่ัน 99% [พิจารณาจากเครื่องหมายของ

คาสัมประสิทธิ์ท่ีประมาณได และพิจารณาจากคา Prob. ใน Column สุดทาย ซึ่งคา Prob. < 0.01] โดยแบบจําลองน้ี
สามารถทํานายเหตุการณไดถูกตอง 81.25%  
 การประมาณแบบจําลองความนาจะเปนเชิงเสนขางตน มีปญหาบางประการ ไดแก 

ก. ตัวคลาดเคล่ือนมีการกระจายแบบไมปกติ (Nonnormality of Distribution)  
ข. ตัวคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนไมคงท่ี (Heteroskedasticity) 

ค. คาพยากรณของ Y [ Ŷ ] มีคาไมอยูในชวง 0 กับ  1 (0 ≤ E(Y|X) ≤ 1) 
ง. คา R2 ไมสามารถวัดประสิทธิภาพของแบบจําลองได  
จากปญหาขางตนจึงทําใหการประมาณคาแบบจําลองความนาจะเปนเชิงเสนดวยวิธีการ OLS ขาดความ

นาเช่ือถือ จึงไดมีการเสนอแบบจําลองโพรบิตและโลจิต (Probit and Logit Model) มาใชในกรณีท่ีตัวแปรตามมี
ลักษณะเปน Binary และใชวิธีการ MLE (Maximum Likelihood Estimation) ในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของ
แบบจําลองดังกลาว 
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8.2 แบบจําลองโพรบิตและโลจิต (Probit and Logit Model) 

ในการวิเคราะหดวยแบบจําลองโลจิตและโพรบิตมีเง่ือนไขพ้ืนฐานบางประการดังน้ี 
ก. ตัวแปรตามตองเปน Binary Response สวนตัวแปรอิสระอาจเปน Dummy Variable /Interval 

/Ratio Scale ก็ได 

ข. คาคาดหวัง (คาเฉล่ีย) ของตัวคลาดเคล่ือนมีคาเปน 0 [E(εi) = 0] 

ค. คาคลาดเคล่ือนไมมีความสัมพันธกันเอง [Cov(εiεj) = 0] 
ง. ตัวแปรอิสระกับคาคลาดเคล่ือนจะตองเปนอิสระแกกัน 
จ. ตัวแปรอิสระจะตองไมมีความสัมพันธกันเอง  

ฉ. จํานวนตัวอยางตองมีอยางนอยหรือเทากับ 30*P [n ≥ 30*P] [P คือ จํานวน Parameter]  

รูปแบบท่ัวไปของแบบจําลอง ( ) ( )β′== ii xFX|1yprob   

ฟงกชัน Probit ของ Probit Model ( ) dz
2
z

exp
2
1xx

1yprob
2

i
i

i

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

′
=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ′
== π∫

σ
βΦ σ

β

α−  

    ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ′
==

σ
βΦ i

i

x
1yprob  

ฟงกชัน Logistic ของ Logit Model  ( ) x

x

β

β

′

′

+
==

e1
e

1yprob i      

ความแตกตางระหวางแบบจําลอง Probit และ Logit อยูที่การกําหนดการแจกแจงของตัวคลาดเคล่ือน  
โดยแบบจําลอง Probit ไดกําหนดใหตัวคลาดเคล่ือนมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ในขณะท่ี
แบบจําลอง Logit ไดกําหนดใหตัวคลาดเคล่ือนมีการแจกแจงแบบโลจิต (Logistic Distribution) ซึ่งสามารถดูไดจาก
กราฟแสดงความแตกตางระหวางแบบจําลองโพรบิตและโลจิตดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probability Density Function ของ Probit และ Logit Cumulative Distribution function ของ Probit และ Logit 
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จากกรณีตัวอยางสามารถวิเคราะหแบบจําลอง Probit และ Logit ดวยโปรแกรม EVeiws ไดดังน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 นําขอมูลเขาโปรแกรม EViews [แลวแตวาผูใชจะใชวิธีใด]  
ขั้นตอนท่ี 2 เลือก Objects/New Object/Equation จากเมนู Workfile แลวต้ังช่ือ Objects Equation หรือเลือก 

Quick/Estimate Equation จากเมนูหลัก (Main menu) จะปรากฏหนาตาง Equation Estimation ตอมาให 
ผูใชพิมพคําสั่งวา “GRADE C GPA TUCE PSI” ลงในชอง Equation specification และในชอง Method  
ใหเลือกวิธีการ “BINARY – Binary Choice (logit, probit, extreme value)” จะมี Options ขึ้นมาใหเลือกวิธีการ

ประมาณคา 3 วิธีการ [ในตัวอยางเลือก Probit] เมื่อเลือกเสร็จแลวก็กดปุม  ดังรูป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนท่ี 3 โปรแกรม EViews จะนําเสนอผลการวิเคราะห ผูใชจะตองบันทึก Objects Equation ดวยการกดปุม   

ที่แถบเครื่องมือของหนาตาง Objects Equation แลวต้ังช่ือให Objects น้ี เชน “EQ_P_L” ซึ่งที่หนาตาง 

Workfile จะปรากฏ Object eq_p_l [ ] หลังจากน้ันให Save Workfile น้ี  
คาสัมประสิทธิ์ที่ไดของแบบจําลองโพรบิต
และโลจิตจะมีคาสูงกวาของแบบจําลองความ
นาจะเปนเชิงเสน และคาสัมประสิทธิ์ที่ไดจาก
โปรแกรม EViews ไมใชคา Marginal effect 
ของตัวแปรอิสระที่มีเง่ือนไขความนาจะเปนวา 

( ) ( ) ji

ij

ii xf
x

,x|yE
ββ′−=

∂
β∂

 

ดังน้ันถาผูใชตองการคํานวณคา Marginal effect 
ผูใชจะตองคํานวณหาคา Fitted probability 

[ ( )β′−−= ˆxF1p̂ ii ] กอน  โดยเลือก  Proc/ 
Forecast (Fitted Probability/Index)… หรือ

กดปุม  ที่หนาตาง Objects Equation 
ดังรูป R

u2

L
L1RPerudo −=−
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เสร็จแลวใหสราง Series ของคา Fitted probability [สมมติวา gradef] ตอมาใหพิมพคําสั่งวา “series gradem 
= @dnorm (-gradef)” [สําหรับ Probit Model] หรือ “series gradem = @dlogistic(-gradef)” [สําหรับ Logit Model] 
ลงในหนาตาง Command แลวกด Enter โปรแกรมจะคํานวณคาคาดหวังของ iy ที่เปน Marginal effect ของตัวแปร

อิสระภายใตเง่ือนไขความนาจะเปนที่วา 
( ) ( ) ji

ij

ii xf
x

,x|yE
ββ′−=

∂
β∂

 [ดูขั้นตอนตามรูปขางลาง]  

สําหรับคาสถิติในการตัดสินใจของแบบจําลอง Probit และ Logit สวนใหญนิยมใชคา McFadden R-squared 

ที่คํานวณมาจาก 
R

u2

L
L

1RPerudo −=−  ซึ่งโดยปกติจะมีคาไมเกิน 0.40 
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ขั้นตอนท่ี 4 ถาหากผูใชตองการดูคาเปอรเซ็นตการทํานาย ใหเลือก View/Expectation-Prediction Table ที่หนาตาง 
Object Equation แลวจะปรากฏหนาตาง Prediction evaluation ใหเติมคา Success if prob is greater than  

ซึ่งโปรแกรม EViews จะ Default ที่ 0.5 ถาหากผูใชไมมีการเปล่ียนแปลงก็ใหกดปุม  ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายหลังจากกดปุม  โปรแกรม 
EViews จะนําเสนอผลลัพธ ดังรูป 

ถ าห าก ผู ใ ช ต อ งก ารประมาณค า
แบบจําลอง Logit ก็ใหผูใชเลือก Option ที่หนาตาง 
Equation specification เปน Logit ดังรูป 

 
แบบจําลองโพรบิตและโลจิตใชวิธีการ 

MLE ในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ และไดแกไข
ปญหาในเรื่อง คาประมาณของ Y ไมอยูในชวง  

0 กับ 1 (0 ≤ E(Y|X) ≤ 1) ของแบบจําลองความ
นาจะเปนเชิงเสน ทําใหแบบจําลองโพรบิตและโล
จิตมีความนาเช่ือถือมากกวา ในทางปฏิบัติมักนิยม
ใชแบบจําลองโลจิตมากกวาโพรบิต เน่ืองจาก
เปรียบเทียบในทางคณิตศาสตรไดงายกวา และคา
สัมประสิทธิ์ของแบบจําลองโพรบิตจะนอยกวา
แบบจําลองโลจิต [Amemiya (1981) ไดเสนอวา 

itlogprobit 625.0 β×=β ] 
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9. การวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series Analysis) 

อนุกรมเวลา คือ เซตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีการจัดเก็บในชวงเวลาที่ติดตอกัน สวนขอมูลอนุกรมเวลา 
(Time Series Data) ก็คือ ชุดของขอมูลที่มีการเก็บรวบรวมตามระยะเวลาที่ติดตอกันอยางเปนระบบโดยทั่วไปขอมูล
อนุกรมเวลาจะประกอบดวยองคประกอบ 4 สวน คือ แนวโนม (Trend: T), ฤดูกาล (Seasonal: S), วัฏจักร (Cycle: C) 
และเหตุการณที่ผิดปกติ/เหตุการณความไมแนนอน (Irregular: I) สําหรับรูปแบบของอนุกรมเวลาโดยท่ัวไปน้ันมีอยู  
2 รูปแบบคือ 

ก. รูปแบบบวก  ICSTY +++=     

ข. รูปแบบคูณ  ICSTY ×××=     

 โดยที่ Y คือ อนุกรมเวลา 
  T คือ อิทธิพลของแนวโนม 
  S คือ อิทธิพลของฤดูกาล  
  C คือ อิทธิพลของวัฏจักร 
  I คือ อิทธิพลของความไมแนนอน 

 
สําหรับในคูมือฉบับน้ีจะแบงเรื่องของการวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลาออกเปน 2 สวน คือ การทดสอบขอมูล

อนุกรมเวลาและวิธีการพยากรณ โดยจะสาธิตการใชโปรแกรม EViews ในการวิเคราะหทั้ง 2 สวน ดังน้ี 

9.1 การทดสอบขอมูลอนุกรมเวลา 

การทดสอบขอมูลอนุกรมเวลา เปนสิ่งที่ควรกระทํากอนที่จะนําขอมูลอนุกรมเวลามาใชในการวิเคราะห 
โดยเฉพาะเงื่อนไขความคงท่ีของอนุกรมเวลา (Stationary) ซึ่งเปนเง่ือนไขที่สําคัญในการนําขอมูลอนุกรมเวลามาใช 
ดังน้ันเพ่ือความเขาใจในที่น้ีขออธิบายในประเด็นดังกลาวพอสังเขป ดังน้ี 

การคงที่ของอนุกรมเวลา (Stationary) 

วิธีการวิเคราะห/การพยากรณหลายๆ วิธี ไดมีเง่ือนไขที่วา ขอมูลอนุกรมเวลาที่นํามาใชจะตองคงที่ ดังน้ัน 
ถาหากอนุกรมเวลาที่ใชไมคงที่จะตองทําใหอนุกรมเวลาดังกลาวคงที่กอน โดยการหาผลตางของอนุกรมเวลา การคงที่
ของอนุกรมเวลา หมายถึง อนุกรมเวลาที่อยูในสภาวะสมดุลเชิงสถิติ (Statistical equilibrium) ซึ่งก็คือ การท่ีคุณสมบัติ
ทางสถิติของอนุกรมเวลาไมเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา  

เมื่อสมมติใหตัวแปร tX  เปนอนุกรมเวลาที่คงที่ (Stationary) ดังน้ัน ตัวแปร tX  จะมีคุณสมบัติดังน้ี 

 Mean:   μ=)X(E t  

 Variance:  22
tt )X(E)X(Var σ=μ−=  

 Covariance: [ ] kktt )X)(X(E γ=μ−μ− +  
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ถาตัวแปร tX  เปนอนุกรมเวลาที่ไมคงที่ (Nonstationary) ดังน้ัน ตัวแปร tX  จะมีคุณสมบัติดังน้ี 

 Mean:   μ= t)X(E t  

 Variance:  22
tt t)X(E)X(Var σ=μ−=  

 Covariance: [ ] kktt t)X)(X(E γ=μ−μ− +  

สําหรับโปรแกรม EViews มีคําสั่งสําเร็จรูปในการตรวจสอบความคงท่ีของขอมูลอนุกรมเวลา ซึ่งในที่น้ีจะ
นําเสนอวิธีการท่ีมักนิยมเอามาใชในการตรวจสอบความคงท่ีของขอมูล 2 วิธีการ คือ การพิจารณาจาก Correlogram 
and Q-statistics และวิธีการ Unit Root Test โดยขอมูลที่นํามาใชในการสาธิตในครั้งน้ี เปนขอมูลสถิติจํานวน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2523 – 2546 จํานวน 33 ตัวอยาง 

 Correlogram and Q-statistics 

การพิจารณา Correlogram and Q-statistics มีเง่ือนไขในการพิจารณาวากราฟ Correlogram ของ 
Autocorrelation ของตัวแปรที่กําลังพิจารณาจะตองไมมีลักษณะการลดลงแบบ Exponential และคา Q-statistics  

ที่คํานวณไดมีคามากกวาคาวิกฤตของ Chi-square ณ ระดับนัยสําคัญ 0.10 [Prob. < 0.10] สามารถใชโปรแกรม 
EViews ทดสอบความคงที่ของขอมูลดวยการพิจารณา Correlogram and Q-statistics ไดดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี1 เปดหนาตาง Series ของขอมูลที่ตองการทดสอบขึ้นมา ดวยการ Double click ที่ Series ที่

ตองการ [Double click ] เมื่อหนาตาง series เปดแลว ใหเลือก View/Correlogram… 
โปรแกรมจะเปดหนาตาง Correlogram Specification ขึ้นมา ใหกําหนดคาตางๆ ตามความ
ตองการ ในกรณีตัวอยางกําหนด Correlation of Level และกําหนด Lags = 24 เสร็จแลวให

กดปุม  ดังรูป 
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ขั้นตอนท่ี 2 เมื่อกดปุม  โปรแกรม EViews จะนําเสนอผลลัพธ ดังรูป 

ผลลัพธที่โปรแกรม EViews วิเคราะห
มาใหน้ัน จะเห็นไดอยางชัดเจนวา Correlogram 
ของ Autocorrelation ของตัวแปรที่ทดสอบ มี
ลักษณะลดลงแบบ Exponential ในขณะเดียวกัน
คาสถิติ Q-statistics ก็มีคามากกวาคาวิกฤติ ณ 

ระดับความเช่ือมั่นทางสถิติที่ 90% [Prob. < 
0.10] แสดงวา ณ ที่ Level [ยังไมมีการแปลง
ขอมูลใดๆ] ตัวแปรอนุกรมเวลาตัวน้ี มีลักษณะ
ไมคงที่อยางแนนอน ดังน้ันจึงตองทดสอบ
ตอไปวา ณ ที่ 1st Difference ตัวแปรตัวน้ีจะมี
ลักษณะคงที่หรือไม   

ขั้นตอนท่ี 3 ใหทําตามขั้นตอนที่ 1 
โดยที่หนาตาง Correlogram Specification ให
กําหนด Correlation of 1st Difference และ
กําหนด Lags = 24 เชนเดิม เสร็จแลวใหกดปุม 

 โปรแกรม EViews จะนําเสนอ
ผลลัพธใหมของตัวแปรที่มีการแปลงคาโดย
การ 1st Difference ดังรูป 

 

 

 

 

 

ผลลัพธใหมแสดงใหเห็นวา ตัวแปร
อนุกรมเวลาตัวน้ี  มีลักษณะคงที่ เมื่อมีการ
แปลงขอมูลดวยการ 1st Difference ดังน้ันจึง
สรุปไดวา  ตัวแปรตัวน้ีมีลักษณะไมคงที่ที่ 
Level แตจะคงที่ที่ 1st Difference   
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 Unit Root Test 

ปจจุบันวิธีการทดสอบ Unit Root มีอยูหลายวิธี และในโปรแกรม EViews มีวิธีการทดสอบ Unit Root 
อยูหลายวิธีเชนเดียวกัน เชน Dickey-Fuller, Augmented Dickey-Fuller, Phillips-Perron เปนตน สําหรับในคูมือฉบับน้ี
จะสาธิตเฉพาะวิธีการ Dickey-Fuller, Augmented Dickey-Fuller ซึ่งเปนวิธีการท่ีนิยมใชอยางกวางขวางในปจจุบัน 
วิธีการของ Dickey-Fuller มีสมการท่ีตองการทดสอบอยู 3 สมการ (At Level) คือ 

t1tt Xx ε+γ= −Δ    (random walk process) 

t1tt Xx ε+γ+α= −Δ    (random walk with drift)  

t1tt Xtx ε+γ+β+α= −Δ   (random walk with drift และมี linear time trend) 

สมมติฐานที่ทดสอบ  

  0:H0 =γ   

  0:Ha ≠γ   

ถายอมรับ 0H แสดงวา tX  มีลักษณะไมน่ิง (Nonstationary) เน่ืองจาก )1( ρ−=γ  ในสมการ 

t1tt XX ε+ρ= −  แสดงวา คา tX  มีการเปล่ียนแปลงเมื่อเวลาเปล่ียนแปลง การทดสอบน้ีสามารถทําไดดวย
โปรแกรม EViews ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 เปดหนาตาง Series ของขอมูลที่ตองการทดสอบขึ้นมา ดวยการ Double click ที่ Series ที่
ตองการ [Double click ] เสร็จแลวใหเลือก View/Unit Root Test… ที่แถบเครื่องมือของ
หนาตาง Series ดังรูป 
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ขั้นตอนท่ี 2 หลังจากน้ันจะปรากฏหนาตาง Unit Root Test ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนท่ี 3 เลือก Test Type: Augmented Dickey-Fuller, เลือก Test for unit root in: Level, เลือก 

Include in test equation: Trend and intercept, เลือก Lag length: User specified: 0  

(ดังรูปขางตน) แลวกดปุม  จะไดผลดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอมรับ H0  
แสดงวา Nonstationary 
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จากผลลัพธขางตน แสดงใหเห็นวา ที่ Level ขอมูลชุดน้ีไมคงที่ ดังน้ันจึงตองทําการทดสอบท่ี  
1st Difference โดยทําตามขั้นตอนที่ 1 – 3 ใหมอีกครั้งหน่ึง แตใหเลือก Test for unit root in: 1st difference แทนการ
เลือก Level ก็จะไดผลลัพธใหมดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธใหมแสดงใหเห็นวา ตัวแปรอนุกรมเวลาตัวน้ี มีลักษณะคงท่ีเมื่อมีการแปลงขอมูลดวยการ  
1st Difference แตเมื่อพิจารณาในระดับรายละเอียด พบวา ขอมูลชุดน้ีอาจไมมี random walk with drift และ linear time 
trend ดังน้ันผูใชอาจทําการทดสอบ Unit Root ใหมอีกครั้ง โดยการเลือก Include in equation: Intercept ถาไมมี 
random walk with drift ใหเลือก Include in equation: None ตามลําดับ  
 ที่ผานมาเปนการทดสอบ Unit Root โดยวิธี Dickey-Fuller Test ซึ่งถาหากแบบจําลองที่ใชในการ
ทดสอบมีปญหา Autocorrelation คาสถิติที่ไดจะขาดความถูกตอง ดังน้ันจึงไดมีการเสนอใหปรับสมการของวิธีการ 
Dickey-Fuller ใหม โดยใสตัวแปรลา (Lag) ของ X ในลําดับที่สูงขึ้น แลวเรียกวิธีการน้ีวา Augmented Dickey-Fuller Test  
การทดสอบ Unit Root โดยวิธีการ Augmented Dickey-Fuller Test มีสมการท่ีตองการทดสอบอยู 3 สมการ (At level) คือ 
 
 

ยอมรับ H0 แสดงวา Nonstationary 

ไมมี random walk with drift  
และ linear time trend 
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tit

p

1i
1tt XXX ε+φ+γ= −

=
− Δ∑Δ  (random walk process) 

tit

p

1i
1tt XXX ε+φ+γ+α= −

=
− Δ∑Δ  (random walk with drift) 

tit

p

1i
1tt XXtX ε+φ+γ+β+α= −

=
− Δ∑Δ  (random walk with drift และมี linear time trend) 

สมมติฐานที่ทดสอบ  

  0:H0 =γ   

  0:Ha ≠γ   

ถายอมรับ 0H แสดงวา tX  มีลักษณะไมน่ิง (Nonstationary) วิธีการน้ีสามารถทําไดดวยโปรแกรม 
EViews โดยการทําตามขั้นตอนที่ 1 – 3 เหมือนกับการทดสอบดวยวิธี Dickey-Fuller แตในขั้นตอนของการกําหนดคา
ตางๆ ที่หนาตาง Unit Root Test ใหผูใชกําหนด Lag length อยางนอย 1 Lag [โปรแกรม EViews มี Option ใหเลือก
กําหนด Lag length ระหวาง Automatic selection กับ User specified ผูใชสามารถเลือกไดตามความตองการ] ถาหาก
คา D.W. ในผลลัพธของ Unit Root Test แสดงใหเห็นวามีปญหา Autocorrelation ใหผูใชเพ่ิม Lag ในการทดสอบ 
Unit Root 

 
 
 
 

 
 
 
 

จะ เห็นได ว า  ไม ว า จะทดสอบด วย วิธี 
Correlogram - Q-statistics หรือ Unit Root Test ก็จะ
ใหผลเหมือนกันวา ตัวแปรอนุกรมเวลาตัวน้ี มีความ 
ไมคงที่ ซึ่งถาหากแปลงขอมูลดวยการ 1st Difference 
แลว ขอมูลที่แปลงใหมจะคงที่  สรุปไดวา ขอมูล 
อนุกรมเวลาตัวน้ีมีลักษณะไมคงที่ที่ Level แตจะคงท่ี
ที่ 1st Difference 
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ความไมคงที่ของอนุกรมเวลาอาจเกิดจากการท่ีอนุกรมเวลาน้ันมีแนวโนมและ/ฤดูกาล หรืออนุกรมเวลามีคา
ความแปรปรวนไมคงที่ กอนการกําหนดรูปแบบใหกับอนุกรมเวลาที่ไมคงที่จะตองแปลงอนุกรมเวลาดังกลาวใหคงที่
เสียกอน โดยการหาผลตางหรือผลตางของฤดูกาลของอนุกรมเวลา หรือแปลงโดยการหา Natural logarithm ของ
อนุกรมเวลาที่ไมคงที่ ดังน้ี 

ก. การหาผลตาง 
กรณีที่อนุกรมเวลาที่กําลังพิจารณามีแนวโนมและ/ฤดูกาล การแปลงอนุกรมเวลาดังกลาว สามารถทําได

โดยการหาผลตางหรือผลตางของฤดูกาลของอนุกรมเวลากอน ดังน้ี 
เมื่อกําหนดให Δ  เปนผลตางครั้งที่ 1 dΔ  เปนผลตางครั้งที่ d จะไดวา 

 tXΔ  = 1tt XX −−  

 t
d XΔ  = 1t

1d
t

1d XX −
−− Δ−Δ  

เน่ืองจากในหัวขอตอไปจะกลาวถึงวิธีการพยากรณ Box and Jenkins [ARIMA] ซึ่งรูปแบบของ  
Box and Jenkins มักจะเขียนอยูในรูปของอนุกรมเวลายอนหลัง (Backward shift operator) ดังน้ันเพ่ือความสอดคลอง
ของเน้ือหาจึงกําหนดสัญลักษณยอนหลังเปน Β  เมื่อกําหนดให 1tt XX −=Β  และ dtt

d XX −=Β   

จาก tXΔ  = 1tt XX −−  

 tXΔ  = tt XX Β−  

 tXΔ  = ( ) tX1 Β−  

 Δ∴  = Β−1  

สําหรับการหาผลตางอนุกรมเวลาที่มีฤดูกาล จะคลายกับการหาผลตางของขอมูลที่ไมมีฤดูกาล 
โดยทั่วไปผลตางของอนุกรมเวลา ปกติจะคํานวณระยะเวลาหน่ึงไปอีกระยะเวลาหน่ึง ( 1tt XX −− ) สวนผลตางของ
ฤดูกาลจะหาผลตางของขอมูลที่หางกัน S หนวยเวลา ( Stt XX −− ) จากคําจํากัดความน้ีสามารถเขียนใหอยูในรูปแบบ
ของอนุกรมเวลายอนหลัง (Β ) และสัญลักษณความแตกตาง (Δ ) ไดดังน้ี 

เมื่อกําหนด ktt
K XX −=Β  ให K = S และ D เปนอันดับของผลตางของอนุกรมเวลา tX  ดังน้ัน

สามารถเขียนผลตางของอนุกรมเวลา tX  ในอันดับ D ไดดังน้ี 

 t
D
S XΔ  = ( ) t

DS X1 Β−  

เมื่อ D = 1 ดังน้ันผลตางอันดับที่ 1 ของ tX  ก็คือ 

 tSXΔ  = ( ) t
S X1 Β−  

  = t
S

t XX Β−  

  = Stt XX −−  
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สวนผลตางของอนุกรมเวลาที่มีฤดูกาลและไมมีฤดูกาล สวนใหญที่นิยมใชรูปแบบการคูณของอนุกรม
เวลาที่มีฤดูกาล – ไมมีฤดูกาล (seasonal – nonseasonal multiplicative models) ดังน้ี 

 t
D
S

d XΔΔ  = ( ) ( ) t
DSd X11 Β−Β−  

ข. การแปลงอนุกรมเวลา 
กรณีที่อนุกรมเวลาที่กําลังพิจารณามีความแปรปรวนไมคงที่ ตองแปลงอนุกรมเวลาใหมีความ

แปรปรวนคงที่กอน วิธีการหน่ึงที่ไดรับความนิยม ก็คือ การหาคา Natural logarithm ของคาสังเกตในอนุกรมเวลา  
น่ันคือ แปลงอนุกรมเวลาเดิม ( tX ) ใหเปนอนุกรมเวลาใหม ( tX′ ) ซึ่ง tX′  = )Xln( t  

สําหรับคําสั่งในโปรแกรม EViews ที่ใชในการแปลงขอมูลตามวิธีการขางตน มีดังน้ี 

วิธีการแปลงขอมูล คําสั่งในโปรแกรม Eviews 

t
d XΔ  d(X,d) 

t
D
S

d XΔΔ  d(X,d,s) 
)Xln( t  log(X) 

)Xln( t
dΔ  dlog(X,d) 

)Xln( t
D
S

dΔΔ  dlog(X,d,s) 

 Granger Causality Tests 

ถามี ตัวแปร  2 ตัวแปร  มักจะมีคําถามในการวิเคราะหอยู เสมอวาตัวแปรใดเปนสาเหตุของ 
การเปล่ียนแปลงของอีกตัวแปรหน่ึง หรือตัวแปรทั้งสองกําหนดซึ่งกันและกัน หรือตางก็เปนตัวแปร Endogenous ในป 
ค.ศ. 1969 Prof. Granger ไดนําเสนอตัวทดสอบท่ีเรียกวา “Granger Causality Test” สําหรับทดสอบในประเด็นดังกลาว  

สมมติวาเรามีตัวแปรอนุกรมเวลาอยู 2 ตัวแปร คือ X และ Y แนวคิดของ Granger ตองการทดสอบดูวา 
การเปล่ียนแปลงของตัวแปร X เปนสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของตัวแปร Y หรือวาการเปล่ียนแปลงของตัวแปร Y 
จะเปนสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของตัวแปร X โดยมีสมมติฐานหลักของการทดสอบท้ังสองกรณี คือ 

 H0: X ไมไดเปนสาเหตุของ Y (X does not Granger Cause Y)  

 H0: Y ไมไดเปนสาเหตุของ X (Y does not Granger Cause X)  

โดยสมการท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ก็คือ 

ptl1t1ltlpt10t x...xy...yy −−−− β++β+α++α+α=  (Unrestricted regression) 

ptltlpt10t y...yy −−− α++α+α=      (Restricted regression) 

หรือ ptl1t1ltlpt10t y...yx...xx −−−− β++β+α++α+α=  (Unrestricted regression) 

ltlpt10t x...xx −− α++α+α=      (Restricted regression) 

สมมติฐานหลักในเชิงสถิติของการทดสอบสมการแตละคูระหวาง Unrestricted regression กับ 
Restricted regression [การทดสอบมี 2 ชุด คือ X ไมไดเปนสาเหตุของ Y และ Y ไมไดเปนสาเหตุของ X] ก็คือ  
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   0:H l210 =β==β=β K  

   0:H l21A ≠β≠≠β≠β K  

สําหรับสถิติทดสอบ (Test statistic) ไดแก สถิติ F (F-statistic) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

   
( )

( )
( )kn/RSS

pRSSRSS
F

ur

urr
kn,p −

−
=−  

จากสมมติฐานหลักที่วา “H0: X ไมไดเปนสาเหตุของ Y (X does not Granger Cause Y)” ถาคา  

F-statistic ที่คํานวณไดสูงกวาคาวิกฤติ [Prob. < α] แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา X เปนสาเหตุ
ของการเปล่ียนแปลงของ Y ในทํานองเดียวกันจากสมมติฐานหลักที่วา “H0: Y ไมไดเปนสาเหตุของ X (Y does not 

Granger Cause X)” ถาคา F-statistic ที่คํานวณไดสูงกวาคาวิกฤติ [Prob. < α] แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความวา X เปนสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของ Y 

จากแบบจําลองขางตน มีประเด็นคําถามวา “เราควรจะใสจํานวน Lag เทาไหร” เน่ืองจากวาใน
แบบจําลองขางตนผูใชสามารถใสจํานวน Lag ไดตามความตองการ โดยทั่วไปจะทําการทดสอบโดยใชคา Lag ที่
แตกตางกัน 2 – 3 คา เพ่ือใหแนใจวาผลลัพธที่ไดจากการทดสอบไมออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของคา Lag  

โปรแกรม EViews มีคําสั่งสําเร็จรูปในการทดสอบ Granger Causality ดังน้ันเพ่ือความเขาใจในการใช
โปรแกรม EViews ในการทดสอบ Granger Causality จึงขอใหตัวอยางท่ีโปรแกรม EViews ใหมาเปนตัวสาธิต  
ซึ่งสามารถเปดดูไดที่ c:\programfile\EViews5\Example\data\cs.wf1 หรือ cs.wf1 ในตัวอยางน้ี ประกอบดวยตัวแปร 
CSt [PERSONAL CONSUMPTION EXPENDITURES (BIL. 1987$)] และตัวแปร GDPt [GROSS DOMESTIC 
PRODUCT (BIL. 1987$)] เปนขอมูลรายไตรมาสต้ังแตป 1947: 01 – 1994: 04 รวม 192 Obs. โดยในที่น้ีจะทดสอบ 
Granger Causality วา การบริโภคเปนสาเหตุของรายได หรือรายไดเปนสาเหตุของการบริโภค โดยมีขั้นตอนในการใช 
โปรแกรม EViews ในการทดสอบดังกลาว ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 เปด Objects Group ของตัวแปร CS และ GDP ขึ้นมา โดยการเลือกตัวแปรทั้งสอง แลวคลิก 
Mouse ดานขวาเลือก Open/as Group โปรแกรม EViews ก็จะเปดหนาตาง Objects Group ใหดังรูป 
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ขั้นตอนท่ี 2 เลือก View/Granger Causality… ที่หนาตาง Objects Group ก็จะปรากฏหนาตาง Lag 
specification ใหกําหนดคา Lag โดยปกติ มีคา Default อยูที่ 2 แตผูใชสามารถเลือกคา Lag ไดตามตองการ เสร็จแลว

ใหกดปุม  ดังรูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 3 หลังจากกดปุม  โปรแกรม EViews จะแสดงผลลัพธ ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากผลลัพธที่ได ไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักที่วา “GDP does not Granger Cause CS” [เน่ืองจากคา 

F-statistic ที่คํานวณไดมีคาตํ่ากวาคาวิกฤติ ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ 99% [Prob. > 0.01]] แตสามารถปฏิเสธสมมติฐาน
หลักที่วา “CS does not Granger Cause GDP” [เน่ืองจากคา F-statistic ที่คํานวณไดมีคามากกวาคาวิกฤติ ณ ระดับ

ความเช่ือมั่นที่ 99% [Prob. < 0.01]] แสดงวา ตัวแปร CS เปนสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของตัวแปร GDP เพียงทิศทางเดียว  
ขั้นตอนท่ี 4 ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 – 3 โดยกําหนดคา Lag ที่แตกตางกันออกไปอีก 2 – 3 คา เพ่ือใหแนใจวา

ผลลัพธที่ไดไมออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของคา Lag 

จํานวน Lag ท่ีใช 

สมมติฐานหลัก คา F-statistic และ Prob. 
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9.2 วิธีการพยากรณ 

ประโยชนของขอมูลอนุกรมเวลาท่ีสําคัญ ก็คือ การนําขอมูลดังกลาวมาใชวิเคราะหเพ่ือพยากรณคาในอนาคต 
การพยากรณคาอนุกรมเวลาในอนาคตสามารถทําไดหลายวิธี เชน การวิเคราะหแนวโนม (Time trend) วิธีการปรับใหเรียบ
แบบเอ็กซโปเนนเชียล (Exponential smoothing), วิธีแยกสวนประกอบ (Decomposition), วิธีถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
regression) และวิธีบอกซ – เจนกินส (Box – Jenkins) เปนตน สําหรับในคูมือฉบับน้ีจะอธิบายวิธีการวิเคราะห 3 วิธี  
ไดแก การวิเคราะหแนวโนม (Time trend), วิธีการปรับใหเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชียล (Exponential smoothing) และ
วิธีบอกซ – เจนกินส (Box – Jenkins) เน่ืองจากเปนวิธีการท่ีนิยมในปจจุบัน  

 วิธีการวิเคราะหแนวโนม (Time trend) 

แบบจําลองที่ใชในการวิเคราะหแนวโนมโดยทั่วไปมักจะใชสมการแนวโนมที่ประมาณคาสัมประสิทธิ์
ดวยวิธีการกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) ซึ่งเปนวิธีการท่ีทําใหผลรวมกําลังสองของผลตาง
ระหวางคาแนวโนมกับขอมูลที่ใชมีคานอยที่สุด (Least-square Error) วิธีการน้ีเปนวิธีการหน่ึงที่นิยมนํามาใชในการ
พยากรณแนวโนม เน่ืองจากเปนวิธีการท่ีงายในการคํานวณ และสามารถสรางสมการพยากรณไดหลายรูปแบบท้ังที่
เปนเสนตรงหรือไมใชเสนตรงก็ได หรือสามารถประยุกตใชวัดอิทธิพลของฤดูกาลไดดวย สําหรับวิธีการประมาณ
คาพารามิเตอรดวยวิธีการกําลังสองนอยที่สุด (OLS) สามารถทําไดดังน้ี 

   ŷ  = tβ+α      

 โดยที่  ŷ  คือ คาพยากรณของ y 

  α, β คือ คาพารามิเตอร 

  t คือ เวลา โดยที่ t = 1, 2, …, n 

จากสมการขางตนมีคาพารามิเตอรที่ตองประมาณคา 2 ตัว คือ คา α และ β ในที่น้ีจะใชวิธีการกําลัง
สองนอยที่สุดในการประมาณคาพารามิเตอรทั้งสอง โดยมีสูตรคํานวณคาพารามิเตอรทั้งสองดังน้ี 
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ถาจํานวนขอมูลของอนุกรมเวลามีจํานวนมาก การหาคา α และ β ดวยสูตรขางตนจะตองใชเวลาใน
การคํานวณมาก ดังน้ันสามารถปรับสูตรขางตนใหคํานวณไดงายและรวดเร็วขึ้น โดยการยายจุดเริ่มตน ณ จุดที่ t = 0 
เปนจุดใดจุดหน่ึงที่ทําให ∑ = 0t  แลวจะไดวา 

  β  = 
∑
∑

2

t

t
ty

 

  α  = ty  

วิธีการท่ีทําให ∑ = 0t  สามารถทําได 2 กรณี ดังน้ี 

ก. ถาจํานวนอนุกรมเวลาเปนเลขคี่ ใหเวลาที่อยูก่ึงกลางของอนุกรมเวลามีคา t = 0 สวนเวลาท่ีอยูกอน
เวลาก่ึงกลางใหมีคา t เทากับ -1, -2, -3, … สําหรับเวลาที่อยูหลังเวลาก่ึงกลางจะใหมีคา t เทากับ  
1, 2, 3, … 

ข. ถาจํานวนอนุกรมเวลาเปนเลขคู จะให t ที่อยูระหวางเวลาก่ึงกลางมีคาเทากับ 0  เวลาที่อยูกอนเวลา
ก่ึงกลางใหมีคา t เทากับ -1, -3, -5, …สวนเวลาท่ีอยูหลังเวลาก่ึงกลางใหคา t เทากับ 1, 3, 5,… 

สมการขางตนเปนสมการแนวโนมเสนตรง แตในบางกรณีเสนสมการแนวโนมอาจเปนเสนโคงก็ได 
ดังน้ันการใชสมการแนวโนมเสนตรงในการพยากรณก็อาจทําใหเกิดความคลาดเคล่ือน รูปแบบสมการแนวโนมที่ไม
เปนเสนตรงท่ีมักจะพบอยูเสมอ ไดแก 

1. แนวโนมโพลิโนเมียล (Polynomial trend) มีรูปแบบสมการดังน้ี 

  ŷ  = n
n

3
3

2
210 t...ttt β++β+β+β+α  

  แนวโนมโพลิโนเมียลที่มักพบอยูเสมอ ก็คือ แนวโนมพาราโบลา (Parabola trend) ดังน้ี 

  ŷ  = 2
210 tt β+β+α  

2. แนวโนมเอกซโปเนนเชียล (Exponential trend) มีรูปแบบดังน้ี 

  ŷ  = t
0 β+α  

3. แนวโนมเอกซโปเนนเชียลลําดับสอง (Second exponential trend) มีรูปแบบดังน้ี 

  ŷ  = 
2t

2
t
10 ββ+α  

การเลือกรูปแบบของสมการแนวโนมแบบใดน้ัน ขึ้นอยูกับลักษณะการกระจายของขอมูลอนุกรมเวลา 
ดังน้ันกอนการสรางสมการพยากรณจะตองทําการทดสอบหรือตรวจสอบวาตัวแปร/ขอมูลที่ตองการพยากรณน้ันมี
ลักษณะของการกระจาย และมีเสนกราฟแนวโนมประเภทใด แลวเลือกรูปแบบของสมการพยากรณใหสอดคลองกับ
รูปแบบการกระจายและเสนกราฟแนวโนม เพ่ือใหสมการและคาพยากรณที่ไดจากการคํานวณมีความแมนยําและ
คลาดเคล่ือนนอยที่สุด  
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โปรแกรม EViews มีคําสั่งสําเร็จรูปในการกําหนดคาแนวโนมของเวลา (Time trend) คือ “@trend” 
สวนการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองก็จะใชวิธีการ OLS สําหรับขอมูลที่นํามาใชในการสาธิตในครั้งน้ี 
เปนขอมูลสถิติจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2523 – 2546 
จํานวน 33 ตัวอยาง สวนสมการแนวโนมท่ีจะทําการทดสอบในครั้งน้ีไดแก สมการแนวโนมแบบเสนตรง (Linear time 
trend) และแบบพาราโบลา (Parabola time trend) จากกรณีตัวอยางสามารถวิเคราะหโดยใชโปรแกรม EViews ไดดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี1 เลือก Quick/Estimate Equation ที่แถบเครื่องมือหลัก ดังรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนท่ี2 เสร็จแลว โปรแกรม EViews จะเปดหนาตาง Equation Estimation ใหผูใชพิมพคําสั่งวา 

“nta c @trend” [nta = ตัวแปรที่ตองการประมาณคา, c = คาคงที่, @trend = คาแนวโนม
เวลา และเปนสมการแนวโนมแบบเสนตรง (Linear time trend)] ลงในชอง Equation 
specification ที่หนาตาง Equation Estimation ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพคําวา “nta c @trend” 
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ขั้นตอนท่ี3 กดปุม  โปรแกรม EViews ก็จะนําเสนอผลลัพธ ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี4 ถาหากผูใชตองการใหโปรแกรม EViews พยากรณ ใหทําตามขั้นตอนในหัวขอ “การสรางคา
พยากรณ หนาที่ 30 ของคูมือฉบับน้ี” โปรแกรม EViews จะทําการพยากรณ และเสนอ
คาสถิติตางๆ ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชโปรแกรม EViews เบื้องตน: สําหรับการวิเคราะหทางเศรษฐมิติ 79 

 นายอัครพงศ อั้นทอง 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ขั้นตอนท่ี5 ถาตองการสรางสมการพยากรณแบบพาราโบลา (Parabola trend) ใหพิมพคําสั่งวา “nta c 
@trend @trend^2” [@trend^2 = คาแนวโนมเวลายกกําลังสอง] ลงในชอง Equation 
specification ที่หนาตาง Equation Estimation เสร็จแลวก็ทําตามขั้นตอนท่ี 3 – 4 ก็จะได
สมการพยากรณและคาพยากรณของสมการพยากรณแบบพาราโบลา ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 วิธีการปรับใหเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชียล (Exponential smoothing) 

 วิธีการปรับใหเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชียล (Exponential smoothing) เปนวิธีการพยากรณที่เหมาะกับ
การพยากรณในระยะสั้นและปานกลาง วิธีการน้ีไดใหความสําคัญกับขอมูลลาสุด และความสําคัญของขอมูลที่หาง
ออกไปจะลดลง วิธีการ Exponential smoothing ที่นิยมในปจจุบันมีอยู 3 วิธีการ ดังน้ี 

ก. Single Exponential Smoothing (SES) 

เปนวิธีการทําใหเรียบอยางงาย โดยใชการหาคาเฉล่ียแบบถวงนํ้าหนัก และสมมติใหคานํ้าหนัก

หรือคาความสําคัญของขอมูล คือ α (Alpha) วิธีการน้ีมีเง่ือนไขวา ขอมูลอนุกรมเวลาที่ใชในการวิเคราะหจะตองไมมี
แนวโนม (Trend) และอิทธิพลของฤดูกาล (Seasonality) หมายความวา ขอมูลอนุกรมเวลาที่นํามาใชในการวิเคราะห
ตองมีลักษณะคงท่ี สําหรับสมการท่ีใชในการพยากรณสามารถแสดงไดดังน้ี 

( ) 1ttt ŷ1yŷ −α++α=   ; t = 1, 2, …, n 

 หรือ  ( )∑
−

=
−α+α=

1t

0n
nt

n

t y1ŷ  

 โดยที่ ty  = ขอมูล ณ เวลาที่ t; t = 1, 2, …, n 

  α = คานํ้าหนักความสําคัญที่ใหแกขอมูล ณ เวลาที่ t (0 ≤ α ≤ 1) 
  tŷ  = คาประมาณหรือคาพยากรณของขอมูล ณ เวลาที่ t 
  1tŷ −  = คาประมาณหรือคาพยากรณของขอมูล ณ เวลาที่ t-1 

ผลการประมาณคาสมการพยากรณแบบพาราโบลา ผลการพยากรณและคาสถติิของการประเมินคาการพยากรณ 
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ข. Holt’s Two-Parameter Method 

  จากเง่ือนไขของวิธีการ Single Exponential Smoothing (SES) ที่วา ขอมูลอนุกรมเวลาที่ใชในการ
วิเคราะหตองมีลักษณะคงที่ ซึ่งในความเปนจริงน้ันขอมูลอนุกรมเวลาโดยสวนใหญจะมีแนวโนมของเวลา ดังน้ัน Holt 
(1957) จึงไดปรับปรุงวิธีการ Single Exponential Smoothing ใหม โดยใหสามารถใชกับขอมูลอนุกรมเวลาที่มี
แนวโนม (Trend) ของเวลา เรียกวิธีการน้ีวา “Holt’s Two-Parameter Method” วิธีการน้ีใหความสําคัญกับขอมูลลาสุด
และแนวโนมเวลา ดังน้ันจึงมีคาคงที่ในการทําใหเรียบ 2 คา คือ α (Alpha) และ β (Beta) โดยมีสมการท่ีใชในการ
พยากรณดังน้ี 

bkaŷ kt +=+   ; ktŷ + = คาพยากรณ ณ เวลาที่ t+k 

  คา a และ b คํานวณจาก  

   ( )( )1t1ttt ba1ya −− +α++α=  

   ( ) 1t1ttt b1aab −− β−+−β=  

โดยที่ α = คาคงที่ที่ทําใหเรียบระหวางขอมูลกับคาพยากรณ (0 ≤ α ≤ 1) 

  β = คาคงที่ที่ทําใหเรียบระหวางแนวโนมจริงกับคาประมาณของแนวโนม (0 ≤ β ≤ 1) 

ค. Holt-Winters-Trend and Seasonal (Three-Parameter) 

  วิธีน้ีถูกพัฒนาเพ่ิมขึ้นจากวิธีการของ Holt โดย Winters (1960) ไดพัฒนาใหวิธีการน้ีสามารถ
วิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลาที่มีทั้งแนวโนม (Trend) และฤดูกาล (Seasonality) วิธีการน้ีใหความสําคัญกับขอมูลลาสุด 

แนวโนมเวลาและฤดูกาล ดังน้ันจึงมีคาคงที่ในการทําใหเรียบ 3 คา คือ α (Alpha), β (Beta) และ γ (Gamma) โดยมี
สมการท่ีใชในการพยากรณดังน้ี 

• Holt-Wintes-Mulitplicative 
   ( ) ktkt cbkaŷ ++ +=   ; ktŷ + = คาพยากรณ ณ เวลาที่ t+k 

คา a, b  และ c จะคํานวณจาก  

   ( )( )1t1t

st

t
t ba1

c
y

a −−

−

+α++α=  

   ( ) ( ) 1t1ttt b1aab −− β−+−β=  

   ( ) st

t

t
t c1

a
y

c −γ−+γ=  

โดยที่ α = คาคงที่ที่ทําใหเรียบระหวางขอมูลกับคาพยากรณ (0 ≤ α ≤ 1) 

  β = คาคงที่ที่ทําใหเรียบระหวางแนวโนมจริงกับคาประมาณของแนวโนม (0 ≤ β ≤ 1) 

  γ = คาคงที่ที่ทําใหเรียบระหวางฤดูกาลจริงกับคาประมาณของฤดูกาล (0 ≤ γ ≤ 1) 
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• Holt-Wintes-Additive 
 
   ( ) ktkt cbkaŷ ++ ++=   ; ktŷ + = คาพยากรณ ณ เวลาที่ t+k 

คา a, b  และ c จะคํานวณจาก  

   ( ) ( )( )1t1tsttt ba1cya −−− +α−+−α=  

   ( ) 1t1ttt b1aab −− β−+−β=  

   ( ) st1ttt cayc −+ γ−−γ=  

โดยที่ α = คาคงที่ที่ทําใหเรียบระหวางขอมูลกับคาพยากรณ (0 ≤ α ≤ 1) 

  β = คาคงที่ที่ทําใหเรียบระหวางแนวโนมจริงกับคาประมาณของแนวโนม (0 ≤ β ≤ 1) 

  γ = คาคงที่ที่ทําใหเรียบระหวางฤดูกาลจริงกับคาประมาณของฤดูกาล (0 ≤ γ ≤ 1) 
 
โปรแกรม EViews มีคําสั่งสําเร็จรูปในการพยากรณดวยวิธีการปรับใหเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชียล 

(Exponential smoothing) ทั้ง 3 วิธีการ ซึ่งขอมูลที่นํามาใชในการสาธิตในครั้งน้ี เปนขอมูลสถิติจํานวนนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2523 – 2546 จํานวน 33 ตัวอยาง จากกรณี
ตัวอยางสามารถวิเคราะหโดยใชโปรแกรม EViews ไดดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 เปดหนาตาง Series ของขอมูลที่ตองการทดสอบ ดวยการ Double click ที่ Series ที่ตองการ 
[Double click ] เสร็จแลว ใหเลือก Proc/Exponential Smoothing … ที่แถบเครื่องมือ
ของหนาตาง Series ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คูมือการใชโปรแกรม EViews เบื้องตน: สําหรับการวิเคราะหทางเศรษฐมิติ 82 

 นายอัครพงศ อั้นทอง 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ขั้นตอนท่ี 2 โปรแกรม EViews จะเปดหนาตาง Exponential Smoothing ขึ้นมา ใหผูใชกําหนดคาตางๆ 
ตามท่ีตองการ ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีตัวอยาง เปนขอมูลอนุกรมเวลาท่ีมีแนวโนม (Trend) แตไมมีฤดูกาล (Seasonality) ดังน้ันจึง

เลือกใชวิธีการ Holt-Winters – No Seasonal [  ] ซึ่งจะตองกําหนดคาคงที่ที่ทําให

เรียบจํานวน 2 คา คือ α  (Alpha) และ β (Beta) [ในที่น้ีไดกําหนดเปนคา “E” หมายความวา ใหโปรแกรมประมาณคาที่
เหมาะสมให] เน่ืองจากไมมีฤดูกาลดังน้ันในชอง Cycle for seasonal จึงไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ [Default = 5] ดังรูป 

ขั้นตอนท่ี 3 กดปุม  โปรแกรม EViews นําเสนอผลลัพธของการพยากรณ พรอมท้ังสราง 
Series คาพยากรณไวที่ Series ช่ือ ntasm [ ] ผลลัพธที่โปรแกรม EViews
นําเสนอประกอบดวยคาคงที่ที่ทําใหเรียบ และคาสถิติของการประเมินคาพยากรณ ดังรูป 
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 วิธีการ Box and Jenkins (ARIMA) 

วิธีการ Box and Jenkins เปนวิธีการพยากรณคาในอนาคตที่พัฒนาและเสนอโดยนักสถิติผูมีช่ือเสียง
สองทานคือ George E.P. Box และ Gwilym M. Jenkins ในป ค.ศ. 1970 วิธีน้ีเปนวิธีที่ใหคาพยากรณในระยะสั้นที่ดี 
คือ มีคาเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนกําลังสอง (Mean Square Error: MSE) ของการพยากรณตํ่ากวาวิธีอื่น เหมาะ
สําหรับการพยากรณไปขางหนาในชวงเวลาสั้นๆ และตองมีอนุกรมเวลาที่ยาวพอสมควร  

แบบจําลองที่ใชในการพยากรณ คือ ตัวแบบ ARIMA (p,d,q) ซึ่งมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 สวน ไดแก 
AutoRegressive AR : (p), Integrated (I)  และ Moving Average MA : (q) สําหรับ AR (p) เปนรูปแบบท่ีแสดงวา  
คาสังเกต yt ขึ้นอยูกับคาของ yt-1,…,yt-p หรือคาสังเกตท่ีเกิดขึ้นกอนหนา p คา สวนรูปแบบ MA (q) เปนรูปแบบท่ี

แสดงวาคาสังเกต yt ขึ้นอยูกับคาความคลาดเคล่ือน εt-1,…,εt-q หรือความคลาดเคล่ือนที่อยูกอนหนา q คา สวน 
Integrated (I) เปนการหาผลตาง (Difference) ของอนุกรมเวลา เหตุผลสําคัญที่ตองหาผลตางของอนุกรมเวลา เน่ืองจาก
แบบจําลอง ARIMA จะตองใชในการวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลาที่มีคุณสมบัติคงที่  (Stationary) เทาน้ัน ในกรณีที่
ขอมูลอนุกรมเวลาท่ีใชในการวิเคราะหมีคุณสมบัติไมคงที่ (Nonstationary) จะตองทําการแปลงขอมูลอนุกรมเวลา
ดังกลาวใหมีคุณสมบัติคงท่ีกอน โดยการหาผลตางของขอมูลอนุกรมเวลา หรือการหาคา Natural logarithm ของอนุกรม
เวลากอนที่จะนําขอมูลไปใชสรางแบบจําลอง ARIMA 

รูปแบบทั่วไปของ ARIMA ที่ใชในการประมาณการ คือ  

tt
d )B(y)B( εθ+δ=∇φ       

โดยที่ 
p

P
2

21 BBB1)B( φ−−φ−φ−=φ K  
q

P
2

21 BBB1)B( θ−−θ−θ−=θ K  

 yt    =   คาสังเกตในอนุกรมเวลา ณ เวลา  t  
B =   Backward shift operation โดยที่ mtm yB −∇=  

d = จํานวนคร้ังของการหาผลตางเพ่ือใหอนุกรมเวลามีคุณสมบัติคงที่ (stationary)                   
p = อันดับของออโตรีเกรสซีฟ (Autoregressive Order)   
q = อันดับของคาเฉล่ียเคล่ือนที่ (Moving Average) 

δ = คาคงที่ (Constant Term) 

  φ1 ,..., φp   =   พารามิเตอรของ ออโตรีเกรสซีฟ  (Autoregressive parameter) 

  θ1,..., θq    =   พารามิเตอรของ คาเฉล่ียเคล่ือนที่ (Moving–Average parameter) 

 εt    =  กระบวนการ white noise ซึ่งก็คือ คาความคลาดเคล่ือน ณ เวลา t ภายใตขอสมมติวาความคลาด
เคล่ือนที่คนละเวลาเปนตัวแปรสุมที่เปนอิสระตอกัน โดยมีการแจกแจงแบบปกติที่มีคาเฉล่ียเปนศูนย 
และความแปรปรวนคงที่ [ ( )2

t ,0N~ σε ] 

 



คูมือการใชโปรแกรม EViews เบื้องตน: สําหรับการวิเคราะหทางเศรษฐมิติ 84 

 นายอัครพงศ อั้นทอง 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จากสมการขางตนอาจเขียนใหมไดเปน 

qtq1t1tpt
d

2t
d

1t
d

t
d yyyy −−−−− εθ−−εθ−ε+∇φ++∇φ+∇φ+δ=∇ KK   

จากรูปแบบท่ัวไปตามสมการขางตนนําไปใชในการกําหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมและประมาณคาตอไป  
ซึ่งอนุกรมเวลาที่จะนํามาวิเคราะห ดวยวิธีของ Box and Jenkins น้ี ตองมีเง่ือนไขบางประการเก่ียวกับคาพารามิเตอร
ในตัวแบบเพ่ือใหอนุกรมเวลามีคุณสมบัติคงที่ (Stationary) และคุณสมบัติผกผัน (Invertibility) สําหรับคุณสมบัติคงที่ 
(Stationary) เปนคุณสมบัติของรูปแบบ AR (p) ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ทําให E(yt) และ V(yt) คงที่ และ Cov (yt,..,yt-k)  
มีคาคงท่ี ขึ้นกับคา Lag k อยางเดียว สวนคุณสมบัติผกผัน (Invertible) เปนคุณสมบัติของรูปแบบ MA (q) ซึ่งเปน

คุณสมบัติที่ทําใหคาคลาดเคล่ือนของการพยากรณ εt ในเทอมของ yt , yt-1 มีคาคงที่ (ทรงศิริ  แตสมบัติ, 2539) มี
ขั้นตอนของวิธีการ Box and Jenkins  

ก. กําหนดรูปแบบ (Identification) เพ่ือหารูปแบบท่ีคาดวาเหมาะสมใหกับอนุกรมเวลา โดยใชวิธีพิจารณา
เปรียบเทียบจาก Correlogram ของคา kr  และ kkr  ของอนุกรมเวลา  

ข. การประมาณคาสัมประสิทธ์ิ (Estimation) ในรูปแบบ โดยทั่วไปใชวิธีการประมาณคาสัมประสิทธิ์ดวย
วิธีกําลังสองนอยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Square Method: OLS) 

ค. การตรวจสอบรูปแบบ (Diagnostic checking) เมื่อกําหนดรูปแบบและประมาณคาพารามิเตอรใน
รูปแบบแลว ตองตรวจสอบอีกครั้งวารูปแบบท่ีกําหนดมีความเหมาะสมจริงหรือไม โดยการพิจารณาคา
สหสัมพันธในตัวเองของคาความคลาดเคล่ือน (ดูจากกราฟ Correlogram) การทดสอบคาพารามิเตอรใน
รูปแบบ โดยการพิจารณาจากคาสถิติ t (t – statistic) และการทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดย
การทดสอบของ Box and Pierce หรือการทดสอบของ Box and Ljung [Q-statistic]  

ง. การพยากรณ (Forecasting) นําสมการพยากรณที่สรางจากรูปแบบการพยากรณที่กําหนดและผานการ
ตรวจสอบรูปแบบ มาพยากรณคาในอนาคต โดยสามารถทําไดทั้งการพยากรณแบบจุด (Point forecast) 
และการพยากรณแบบชวง (Interval forecast) การพยากรณโดยวิธีการของ Box and Jenkins จะใหคา
พยากรณไปขางหนาที่ดีในชวงเวลาสั้นๆ 

โปรแกรม EViews ไมมีคําสั่งสําเร็จรูปในการพยากรณดวยวิธีการ Box and Jenkins (ARIMA) แตสามารถ
ใชโปรแกรม EViews ในการพยากรณตามข้ันตอนของวิธีการดังกลาวได เน่ืองจากโปรแกรม EViews มีคําสั่งสําเร็จรูป
ในการพยากรณตามข้ันตอนตางๆ ของวิธีการ Box and Jenkins (ARIMA) ทั้ง 4 ขั้นตอน สําหรับขอมูลที่นํามาใชในการสาธิต 
เปนขอมูลสถิติจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2523 – 2546 
จํานวน 33 ตัวอยาง จากกรณีตัวอยางสามารถพยากรณแบบจําลอง ARIMAโดยใชโปรแกรม EViews ไดดังน้ี 

ก. การกําหนดรูปแบบ (Identification) 

ขั้นตอนท่ี 1 ทดสอบ Unit Root ของขอมูลที่ใชในการวิเคราะหวา มีลักษณะคงที่ที่เทาไหร [ทําตามขั้นตอนการ
ทดสอบ Unit Root ของคูมือฉบับน้ี หนาที่ 67 – 70] จากกรณีตัวอยาง จะไดผลการทดสอบดังน้ี 
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ผลการทดสอบ Unit Root ท่ี Level (d = 0) ผลการทดสอบ Unit Root ท่ี 1st  Difference (d = 1) 
 

 จากการทดสอบ Unit Root สรุปไดวา ขอมูลที่นํามาใชมีลักษณะไมคงที่ และตองทํา 1st Difference จึงจะทํา
ใหขอมูลมีลักษณะคงที่ ดังน้ันแบบจําลอง ARIMA ของขอมูลชุดน้ีจะมี Integrated (I) = 1 

 

ขั้นตอนท่ี 2 ดู Correlogram ของสหสัมพันธในตัวเอง [Autocorrelation (ACF)] และสหสัมพันธในตัวเอง
บางสวน [Partial Correlation (PACF)] เพ่ือกําหนด AutoRegressive AR: (p) และ Moving 
Average MA: (q) [ทําตามขั้นตอนของคูมือฉบับน้ี หนาที่ 65 – 66] จากกรณีตัวอยาง ไดผลลัพธดังน้ี 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACF และ PACF ท่ี Level (d = 0) ACF และ PACF ท่ี 1st  Difference (d = 1) 
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 พิจารณา Correlogram ของ ACF และ PACF เพ่ือกําหนดรูปแบบของ AR และ MA โดยมีเง่ือนไขของ 
การพิจารณาดังตารางรูปแบบ ARMA(p,q) และเง่ือนไขขางลางน้ี 

ตารางรูปแบบ ARMA(p,q) เง่ือนไข 

กระบวนการ ACF PACF เง่ือนไข 
AR(1) ลดลงแบบ Exponential เฉพาะคา φ11 ≠ 0  

คาอื่นๆ เปน 0 
1 < φ1 < 1 

 
MA(1) ρ1 ≠ 0 คาอื่นๆ เปน 0 

และ –0.5<ρ1<0.5 

ลดลงในกรอบของการลด
แบบ Exponential  

1 < θ1 < 1 
 

AR(2) ลดลงแบบ Exponential  
หรือลดลงแบบคล่ืนไซน 

เฉพาะ φ11 และ φ22 ≠ 0  
คาอื่นๆ เปน 0 

φ2 + φ1 < 1, φ2 - φ1 < 1,  

φ|2| < 1 

MA(2) เฉพาะ ρ1 และ ρ2 ≠ 0  
คาอื่นๆ เปน 0 

ลดลงแบบ Exponential  
หรือลดลงแบบคล่ืนไซน 

θ2 + θ1 < 1, θ2 - θ1 < 1,  

θ|2| < 1 

ที่มา: ดัดแปลงมาจากดร.มุกดา แมนมินทร. 2549. อนุกรมเวลาและการพยากรณ. หนา 218. 

 
จาก Correlogram ของ ACF 

และ PACF ที่ 1st Difference (d = 1) ที่ได 
และเมื่อพิจารณาตามเง่ือนไขในตาราง
ขางตน สามารถสรุปไดว า รูปแบบ 
ARIMA ที่เปนไปไดของขอมูลชุดน้ีมี  
2 รูปแบบ คือ ARIMA (2,1,1) และ 
ARIMA (2,1,2) ดังน้ันในขั้นตอนตอไป
จะทําการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของ
รูปแบบทั้งสอง 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

ACF และ PACF ท่ี 1st Difference (d = 1) 
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ข. การประมาณคาสัมประสิทธ์ิ (Estimation) 

ขั้นตอนท่ี1 เลือก Quick/Estimate Equation ที่แถบเครื่องมือหลัก ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี2 เสร็จแลว โปรแกรม EViews จะเปดหนาตาง Equation Estimation ใหผูใชพิมพคําวา 
“dlog(nta) c ar(1) ar(1) ma(1)” ลงในชอง Equation specification ในหนาตาง Equation 
Estimation สําหรับแบบจําลอง ARIMA (2,1,1) ดังรูป 

คําสั่ง ความหมาย 
dlog(nta) ln(ntat) – ln(ntat-1) 
ar(#) AutoRegressive 
ma(#) Moving Average 

หมายเหตุ: # จํานวนตัวเลขของ p, q ท่ีตองการ 
 

ขั้นตอนท่ี 3 เ ส ร็ จ แ ล ว ใ ห ก ด ปุ ม   
โปรแกรม EViews จะนําเสนอผลลัพธ 
ดังรูป 

 

ขั้นตอนท่ี 4  ใหทําขั้นตอนที่ 1 – 3 ซ้ําอีกครั้งหน่ึง สําหรับแบบจําลอง ARIMA (2,1,2) โดยที่ในชอง 
Equation specification ในหนาตาง Equation Estimation ใหพิมพคําสั่งเพ่ิมวา “ma(2)” 
ตอทายคําสั่งเดิม ก็จะไดผลลัพธของแบบจําลอง ARIMA (2,1,2) ดังรูป 

พิมพคําวา “dlog(nta c ar(1) ar(2) ma(1)” 
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ผลลัพธของแบบจําลอง ARIMA (2,1,1) ผลลัพธแบบจําลอง ARIMA (2,1,2) 
 จากผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองทั้งสอง พบวา แบบจําลอง ARIMA (2,1,2) จะ
มีคาสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจดีกวา [ดูรายละเอียดเรื่องคาสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจไดในคูมือฉบับน้ี หนา 26] 
ดังน้ันจึงตัดสินใจเลือกแบบจําลอง ARIMA (2,1,2) มาใชในการพยากรณ 

ค. การตรวจสอบรูปแบบ (Diagnostic Checking) 

ขั้นตอนท่ี 1 เลือกView/Residual/Correlogram 
– Q-statistics ที่แถบเคร่ืองมือของหนาตาง 
Objects Equation ใหผูใชทําตามขั้นตอน 
การตรวจสอบปญหา Autocorrelation ดวยการ
ตรวจสอบจาก Correlogram – Q-statistics  
[ดูรายละเอียดของขั้นตอนไดในคูมือฉบับน้ี 
หนา 54] หลังจากทําตามขั้นตอนดังกลาวแลว
โปรแกรม EViews จะเสนอ Correlogram of 
Residuals พรอมทั้งคา Q-statistics ดังรูป 

ขั้นตอนท่ี 2 พิจารณา Correlogram และ  
Q-statistics พบวา Correlogram of Residuals 
ของ Autocorrelation (ACF) ไมมีลักษณะ
ลดลงแบบ Exponential ในขณะเดียวกันคา 
Q-statistics ที่คํานวณไดมีคาตํ่ากวาคาวิกฤต
ของ Chi-square ณ ระดับนัยสําคัญ 0.10 

[Prob. < 0.10] แสดงวา ไมมีสหสัมพันธใน
ตัวเองของคาความคลาดเคล่ือน 
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 จากการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบสมการพยากรณ สามารถสรุปไดวา แบบจําลอง 
ARIMA (2,1,2) เปนแบบจําลองพยากรณที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการพยากรณ 

ง. การพยากรณ (Forecasting) 

 เมื่อผูใชตองการใหโปรแกรม EViews พยากรณ ใหทําตามขั้นตอนในหัวขอ “การสรางคาพยากรณ 
หนาที่ 30 ของคูมือฉบับน้ี” ผูใชสามารถเลือกการพยากรณได 2 แบบ คือ แบบ Dynamic forecast และแบบ Static 
forecast โดยโปรแกรม EViews ก็จะทําการพยากรณและเสนอคาสถิติตางๆ ดังรูป  

  ผลการพยากรณแบบ Dynamic Forecast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลการพยากรณแบบ Static Forecast 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0E+00

1.0E+07

2.0E+07

3.0E+07

4.0E+07

5.0E+07
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NTAF

Forecast: NTAF
Actual: NTA
Forecast sample: 1970 2009
Adjusted sample: 1973 2009
Included observations: 31

Root Mean Squared Error 1323050.
Mean Absolute Error      1009413.
Mean Abs. Percent Error 17.42927
Theil Inequality Coefficient  0.135063
     Bias Proportion         0.579803
     Variance Proportion  0.327474
     Covariance Proportion  0.092723
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1975 1980 1985 1990 1995 2000
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Forecast: NTAF
Actual: NTA
Forecast sample: 1970 2009
Adjusted sample: 1973 2004
Included observations: 31

Root Mean Squared Error 292268.7
Mean Absolute Error      206047.8
Mean Abs. Percent Error 4.414267
Theil Inequality Coefficient  0.026235
     Bias Proportion         0.016122
     Variance Proportion  0.119186
     Covariance Proportion  0.864693
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