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บทที ่4 
ผลกำรศึกษำ 

 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจและท่ีไม่ใช่ทางเศรษฐกิจกบัอตัราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน ท าการศึกษาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล
พาแนลแบบไม่น่ิง ไดแ้ก่ การทดสอบพาแนลยนิูทรูท เพื่อท าการทดสอบความน่ิงของตวัแปรท่ีน ามา
ศึกษา และท าการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชันเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรใน
แบบจ าลองอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษา
สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการทดสอบพาแนลยูนิทรูทของตวัแปรท่ีน ามาศึกษา ด้วยวิธีการทดสอบ 
พาแนลยนิูทรูทท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ การทดสอบดว้ยวิธี LLC Test วิธี Breitung Test วิธี Hadri Test 
วิธี IPS Test และวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF และ Fisher-PP โดยผลจากการทดสอบ
จะน าเสนอขอ้มูลในรูปของตาราง ซ่ึงแยกออกเป็นผลการทดสอบพาแนลยูนิทรูทของตวัแปรดว้ย
วธีิการทดสอบท่ีแตกต่างกนั  

ส่วนท่ี 2  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและท่ีไม่ใช่ทาง
เศรษฐกิจกบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบดว้ย ผลการ
ทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชนัดว้ยวิธี Kao จากแบบจ าลองท่ีมีตวัแปรอิสระแตกต่างกนั ซ่ึงผลการ
ทดสอบจะน าเสนอในรูปของตาราง 

ส่วนท่ี 3 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจและท่ี
ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจกบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบดว้ย 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยวิธี Pooled OLS วิธี Fixed Effects Model และวิธี Random 
Effects Model 

ส่วนท่ี 4  ผลการทดสอบแบบจ าลองเพื่อศึกษาว่า แบบจ าลองใดเหมาะสมกับการ
ประมาณค่าสมการพาแนลมากท่ีสุด โดยท าการทดสอบดว้ยวิธี Hausman Test และจะระบุตวัแปร
อิสระท่ีสามารถอธิบายอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนไดดี้ท่ีสุด
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4.1 ผลกำรทดสอบควำมน่ิงของข้อมูลแบบพำแนล (Panel Unit Root Test) 
 ผลการทดสอบพาแนลยูนิรูทตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ี
แทจ้ริง ( tlnY ) ตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง     (

t5lnX ) ตวั
แปรอตัราการว่างงาน (

t6lnX ) ตวัแปรค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวั (
t13lnX ) ตวัแปรร้อยละของ

ประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (
t15lnX ) ตวัแปรร้อยละของ

จ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ท(
t10lnX ) ตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 

100 คน (
t11lnX ) ตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่(

t9lnX ) และตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX ) 
การทดสอบพาแนลยูนิทรูทเป็นขั้นตอนในการศึกษาภายใตว้ิธี Panel cointegration 

test เพื่อทดสอบวา่ขอ้มูลพาแนลท่ีน ามาศึกษานั้นมีความน่ิงหรือไม่ โดยใชก้ารทดสอบตามวิธีของ 
Levin, Lin and Chu (LLC) (2002) panel unit root test, Im, Pesaran and Shin (IPS) (2003) panel 
unit test, Fisher type test panel unit root test โดยใช ้ADF และ PP-test (Maddala and Wu (1999) 
and Choi (2001)) ซ่ึงก่อนการทดสอบขอ้มูลทั้งหมดจะถูกท าใหอ้ยูใ่นรูปลอการิทึม (logarithm) 
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ตำรำงที ่4.1 ผลการทดสอบพาแนลยนิูทของตวัแปรผลิตภณัฑป์ระชาชาติท่ีแทจ้ริง ( tlnY ) 
Results of Panel Unit Root Test 

Methodology 
Level 1st Difference 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

Variable tlnY  

LLC 
18.1478 
(1.0000) 

0.7017 
(0.7586) 

-3.0798 
(0.0010) 

-0.7901 
(0.2147) 

-4.8101 
(0.0000) 

-4.5588 
(0.0000) 

IPS - 
2.8823 

(0.9980) 
0.4470 

(0.6725) 
- 

-2.2442 
(0.0124) 

-0.8993 
(0.1843) 

Breitung - - 
0.9585 

(0.8311) 
- - 

-2.0847 
(0.0185) 

ADF-Fisher 
0.2211 

(1.0000) 
4.0499 

(0.9825) 
8.0052 

(0.7847) 
19.1126 
(0.0858) 

25.9935 
(0.0108) 

21.560 
(0.0428) 

PP-Fisher 
0.0014 

(1.0000) 
9.4133 

(0.6673) 
10.5414 
(0.5686) 

17.6062 
(0.1282) 

40.1923 
(0.0001) 

39.8641 
(0.0001) 

Hadri - 
5.1855 

(0.0000) 
6.1890 

(0.0000) 
- 

2.6650 
(0.0038) 

22.2675 
(0.0000) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ : ค่า Probability Values แสดงในวงเล็บ 
    - IPS และ Hadri ไม่มีรูปแบบ None 
    - Breitung ไม่มีรูปแบบ None และ Intercept 
 

 จากตารางท่ี 4.1  ผลการทดสอบการพาแนลยูนิทของตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ี
แทจ้ริง ( tlnY ) มีรายละเอียดดงัน้ี ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้ไม่
มีค่าคงท่ี และแนวโน้มเวลา (None) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง       
( tlnY ) ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท 
หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference 
พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียู
นิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง ( tlnY ) ค่าสถิติท่ีได้ไม่มี
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นัยส าคญัทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ี
ระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีได้
ของตวัแปรมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง ( tlnY ) มี
ความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) 
เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง          
( tlnY ) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ดงันั้นตวัแปรผลิตภณัฑ์
ประชาชาติท่ีแทจ้ริง ( tlnY ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order 
of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0)  

ผลการทดสอบด้วยวิธี IPS Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง ( tlnY )ไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ 
I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 95% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ 
ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแท้จริง ( tlnY ) มีความน่ิงท่ีระดับ First 
Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี IPS Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง          
( tlnY ) ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท 
หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference 
พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียู
นิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Breitung Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้
เวลา (Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง 
( tlnY )ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูล
ไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First Difference พบว่า 
ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 95% ซ่ึง
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ปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแท้จริง          
( tlnY ) มีความน่ิงท่ีระดับ First Difference หรือมีอันดับความสัมพนัธ์ของข้อมูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
ไม่มีค่าคงท่ี และแนวโนม้เวลา (None) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง 
( tlnY )ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูล
ไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First Difference พบว่า 
ค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.1 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 90% ซ่ึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแท้จริง         
( tlnY ) มีความน่ิงท่ีระดับ First Difference หรือมีอันดับความสัมพนัธ์ของข้อมูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
มีค่าคงท่ี (Individual Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง            
( tlnY )ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูล
ไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First Difference พบว่า 
ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 95% ซ่ึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแท้จริง           
( tlnY ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดับความสัมพนัธ์ของข้อมูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
มีค่าคงท่ีและแนวโน้มเวลา (Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปร 
ผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง ( tlnY )ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่
คือ ข้อมูลมียูนิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ี
ระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่า
ความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปร
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติท่ีแท้จริง ( tlnY ) มีความน่ิงท่ีระดับ First Difference หรือมีอันดับ
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้ไม่
มีค่าคงท่ี และแนวโน้มเวลา (None) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง      
( tlnY ) ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท 
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หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference 
พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียู
นิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มี
ค่าคงท่ี (Individual Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแท้จริง                
( tlnY )ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูล
ไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First Difference พบว่า 
ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแท้จริง          
( tlnY ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดับความสัมพนัธ์ของข้อมูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มี
ค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา (Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรผลิตภณัฑ์
ประชาชาติท่ีแทจ้ริง ( tlnY )ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียู
นิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First 
Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถือ
อยูท่ี่ 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติ
ท่ีแทจ้ริง ( tlnY ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Hadri Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง ( tlnY ) ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั 
Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบว่าค่าสถิติท่ีได้ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง 
ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ 
I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Hadri Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง          
( tlnY ) ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท 
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หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference 
พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียู
นิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

 

ตำรำงที่ 4.2 ผลการทดสอบพาแนลยูนิทของตัวแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์
ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) 
Results of Panel Unit Root Test 

Methodology 
Level 1st Difference 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

Variable t5lnX  

LLC 
0.8870 

(0.8125) 
-3.2956 
(0.0005) 

-3.9159 
(0.0000) 

-9.3326 
(0.0000) 

-7.9817 
(0.0000) 

-8.6900 
(0.0000) 

IPS - 
-1.4492 
(0.0736) 

-0.6046 
(0.2727) 

- 
-4.5413 
(0.0000) 

-2.2739 
(0.0115) 

Breitung - - 
-1.9236 
(0.0272) 

- - 
-1.8580 
(0.0316) 

ADF-Fisher 
3.5449 

(0.9903) 
18.8535 
(0.0921) 

15.1764 
(0.2319) 

76.9205 
(0.0000) 

44.3067 
(0.0000) 

36.9069 
(0.0002) 

PP-Fisher 
3.9460 

(0.9844) 
16.0844 
(0.1874) 

15.1617 
(0.2327) 

73.6557 
(0.0000) 

53.2053 
(0.0000) 

53.6204 
(0.0000) 

Hadri - 
2.8983 

(0.0019) 
4.8789 

(0.0000) 
- 

2.0241 
(0.0215) 

11.7325 
(0.0000) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ : ค่า Probability Values แสดงในวงเล็บ 
     - IPS และ Hadri ไม่มีรูปแบบ None 
     - Breitung ไม่มีรูปแบบ None และ Intercept 
 

จากตารางท่ี 4.2  ผลการทดสอบการพาแนลยนิูทของตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อ
ผลิตภณัฑป์ระชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX )  มีรายละเอียดดงัน้ี ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั 
Level โดยก าหนดให้ไม่มีค่าคงท่ี และแนวโนม้เวลา (None) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรสัดส่วน
การออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึง
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ยอมรับสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน า
ขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท 
ดงันั้นตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) มีความน่ิงท่ี
ระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ 
I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ี
แทจ้ริง (

t5lnX ) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ดงันั้นตวัแปร
สัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level 
หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อ
ผลิตภณัฑป์ระชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่
ท่ี 99% ดงันั้นตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) มีความ
น่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบด้วยวิธี IPS Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ี
แทจ้ริง (

t5lnX ) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 90% ดงันั้นตวัแปร
สัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level 
หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี IPS Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อ
ผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX )ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่
คือ ข้อมูลมียูนิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ี
ระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่า
ความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปร
สัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First 
Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 
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ผลการทดสอบดว้ยวิธี Breitung Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้
เวลา (Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อ
ผลิตภณัฑป์ระชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่
ท่ี 95% ดงันั้นตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) มีความ
น่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
ไม่มีค่าคงท่ี และแนวโนม้เวลา (None) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อ
ผลิตภณัฑป์ระชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่
คือ ข้อมูลมียูนิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ี
ระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่า
ความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปร
สัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First 
Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
มีค่าคงท่ี (Individual Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อ
ผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่
ท่ี 90% ดงันั้นตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) มีความ
น่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา (Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรสัดส่วน
การออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแท้จริง (

t5lnX )ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน า
ขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียู
นิทรูท ดงันั้นตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) มีความ
น่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 
หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
ไม่มีค่าคงท่ี และแนวโนม้เวลา (None) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อ
ผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX )ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่
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คือ ข้อมูลมียูนิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ี
ระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่า
ความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปร
สัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First 
Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มี
ค่าคงท่ี (Individual Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อ
ผลิตภณัฑป์ระชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่
คือ ข้อมูลมียูนิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ี
ระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่า
ความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปร
สัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First 
Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มี
ค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา (Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรสัดส่วน
การออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน า
ขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียู
นิทรูท ดงันั้นตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (

t5lnX ) มีความ
น่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 
หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Hadri Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ี
แทจ้ริง (

t5lnX ) ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมี
ยูนิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First 
Difference พบวา่ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ 
ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 
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ผลการทดสอบดว้ยวิธี Hadri Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรสัดส่วนการออมประชาชาติต่อ
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติท่ีแท้จริง  (

t5lnX ) ค่าสถิติท่ีได้ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้ นจึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท า
การทดสอบท่ีระดบั First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนัยส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั First Difference หรือมี
อนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

 

ตำรำงที ่4.3 ผลการทดสอบพาแนลยนิูทของตวัแปรอตัราการวา่งงาน (
t6lnX ) 

Results of Panel Unit Root Test 

Methodology 
Level 1st Difference 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

Variable t6lnX  

LLC 
-3.4358 
(0.0003) 

-0.5624 
(0.2869) 

-2.0870 
(0.0184) 

-4.5663 
(0.0000) 

-3.9964 
(0.0000) 

-4.3935 
(0.0000) 

IPS - 
1.4342 

(0.9242) 
-0.2679 
(0.3944) 

- 
-2.0582 
(0.0198) 

-0.2293 
(0.4093) 

Breitung - - 
0.8575 

(0.8044) 
- - 

-0.3523 
(0.3623) 

ADF-Fisher 
27.5921 
(0.0063) 

4.6886 
(0.9676) 

14.0060 
(0.3003) 

38.1424 
(0.0001) 

24.0389 
(0.0201) 

12.9850 
(0.3701) 

PP-Fisher 
31.6461 
(0.0016) 

5.9790 
(0.9171) 

12.4005 
(0.4141) 

38.8411 
(0.0001) 

28.8022 
(0.0042) 

17.3890 
(0.1355) 

Hadri - 
4.7942 

(0.0000) 
5.9315 

(0.0000) 
- 

2.3071 
(0.0105) 

8.5462 
(0.0000) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ : ค่า Probability Values แสดงในวงเล็บ 
    - IPS และ Hadri ไม่มีรูปแบบ None 
    - Breitung ไม่มีรูปแบบ None และ Intercept 

จากตารางท่ี 4.3 ผลการทดสอบการพาแนลยูนิทของตวัแปรอตัราการว่างงาน (
t6lnX ) มี

รายละเอียดดงัน้ี ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้ไม่มีค่าคงท่ี และ
แนวโนม้เวลา (None) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรอตัราการวา่งงาน (

t6lnX ) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ดงันั้นตวัแปรอตัราการวา่งงาน (
t6lnX ) มีความน่ิงท่ี

ระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 
ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 

Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรอตัราการว่างงาน (
t6lnX ) ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทาง

สถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ 
I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ 
ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรอตัราการวา่งงาน (

t6lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือ
มีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรอตัราการว่างงาน (

t6lnX ) มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ดงันั้นตวัแปรอตัราการวา่งงาน     
(

t6lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) 
เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบด้วยวิธี IPS Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรอตัราการวา่งงาน (

t6lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน า
ขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 95% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียู
นิทรูท ดงันั้นตวัแปรอตัราการว่างงาน (

t6lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบั
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี IPS Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรอตัราการวา่งงาน (

t6lnX ) ค่าสถิติท่ี
ไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง 
ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีได้
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูล
ไม่น่ิง ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 
1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Breitung Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้
เวลา (Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรอตัราการว่างงาน (

t6lnX )
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ค่าสถิติท่ีได้ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือ
ขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ 
ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียูนิทรูท 
หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ First Difference หรือมีอันดับความสัมพนัธ์ของข้อมูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
ไม่มีค่าคงท่ี และแนวโน้มเวลา (None) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรอตัราการว่างงาน (

t6lnX ) มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ดงันั้นตวัแปรอตัราการวา่งงาน      
(

t6lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) 
เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
มีค่าคงท่ี (Individual Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรอตัราการว่างงาน (

t6lnX ) ไม่มี
นัยส าคญัทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ี
ระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีได้
ของตวัแปรมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.05 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 95% ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรอตัราการว่างงาน (

t6lnX ) มีความน่ิงท่ี
ระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ 
I(1) 

 ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา (Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรอตัราการ
วา่งงาน (

t6lnX ) ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมี
ยูนิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First 
Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ 
ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
ไม่มีค่าคงท่ี และแนวโน้มเวลา (None) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรอตัราการว่างงาน (

t6lnX ) มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ดงันั้นตวัแปรอตัราการวา่งงาน    
(

t6lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) 
เท่ากบั 0 หรือ I(0) 
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ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มี
ค่าคงท่ี (Individual Intercept) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรอตัราการวา่งงาน (

t6lnX )ไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level 
หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ 
ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรอตัราการวา่งงาน (

t6lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือ
มีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มี
ค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา (Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรอตัราการ
วา่งงาน (

t6lnX ) ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมี
ยูนิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First 
Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ 
ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Hadri Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรอตัราการว่างงาน (

t6lnX ) ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ 
I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั First 
Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Hadri Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรอตัราการวา่งงาน (

t6lnX ) ค่าสถิติท่ี
ไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง 
ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีได้
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูล
ไม่น่ิง ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 
1 หรือ I(1) 
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ตำรำงที ่4.4 ผลการทดสอบพาแนลยนิูทของตวัแปรค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวั (
t13lnX ) 

Results of Panel Unit Root Test 

Methodology 
Level 1st Difference 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

Variable 
t13lnX  

LLC 
9.4304 

(1.0000) 
-4.8273 
(0.0000) 

-4.6085 
(0.0000) 

-2.5358 
(0.0056) 

-6.1798 
(0.0000) 

-5.6993 
(0.0000) 

IPS - 
1.0122 

(0.8443) 
-0.9663 
(0.1669) 

- 
-3.5214 
(0.0002) 

-1.1247 
(0.1030) 

Breitung - - 
1.7987 

(0.9640) 
- - 

0.8873 
(0.8125) 

ADF-Fisher 
0.0836 

(1.0000) 
10.2187 
(0.5968) 

25.5136 
(0.0126) 

20.7461 
(0.0542) 

38.8767 
(0.0001) 

26.7972 
(0.0083) 

PP-Fisher 
0.0016 

(1.0000) 
1.7036 

(0.9997) 
17.6462 
(0.1269) 

18.2701 
(0.1077) 

43.4322 
(0.0000) 

39.0168 
(0.0001) 

Hadri - 
4.6596 

(0.0000) 
6.2277 

(0.0000) 
- 

1.7978 
(0.0361) 

13.1944 
(0.0000) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ : ค่า Probability Values แสดงในวงเล็บ 
     - IPS และ Hadri ไม่มีรูปแบบ None 
     - Breitung ไม่มีรูปแบบ None และ Intercept 
 

จากตารางท่ี 4.4  ผลการทดสอบการพาแนลยูนิทของตวัแปรค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อ
หวั (

t13lnX )  มีรายละเอียดดงัน้ี ผลการทดสอบดว้ยวธีิ LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้ไม่มี
ค่าคงท่ี และแนวโน้มเวลา (None) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขต่อหัว      
(

t13lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูล
ไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First Difference พบว่า 
ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขต่อหัว        
(

t13lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 
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ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวั (

t13lnX ) มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ดงันั้นตวัแปรค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวั   
(

t13lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) 
เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขต่อหัว        
(

t13lnX ) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ดงันั้นตวัแปรค่าใชจ่้าย
ทางสาธารณสุขต่อหัว (

t13lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบด้วยวิธี IPS Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวั (

t13lnX )ไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ 
I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ 
ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหัว (

t13lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First 
Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี IPS Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขต่อหัว         
(

t13lnX ) ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท 
หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference 
พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียู
นิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Breitung Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้
เวลา (Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวั 
(

t13lnX ) ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท 
หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference 
พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียู
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นิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
ไม่มีค่าคงท่ี และแนวโน้มเวลา (None) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขต่อ
หวั (

t13lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือ
ขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ 
ค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.1 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 90% ซ่ึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขต่อหัว        
(

t13lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
มีค่าคงท่ี (Individual Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขต่อหัว          
(

t13lnX )ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูล
ไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First Difference พบว่า 
ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขต่อหัว         
(

t13lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
มีค่าคงท่ีและแนวโน้มเวลา (Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปร 
ค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวั (

t13lnX ) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือมีค่าความน่าเช่ือถือ
อยูท่ี่ 95% ดงันั้นตวัแปรค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหัว (

t13lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือมี
อนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้ไม่
มีค่าคงท่ี และแนวโน้มเวลา (None) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขต่อหัว      
(

t13lnX ) ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท 
หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference 
พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียู
นิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 
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ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มี
ค่าคงท่ี (Individual Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขต่อหัว             
(

t13lnX )ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูล
ไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First Difference พบว่า 
ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขต่อหัว         
(

t13lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มี
ค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา (Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรค่าใชจ่้าย
ทางสาธารณสุขต่อหัว (

t13lnX ) ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นั่นคือ 
ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั 
First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความ
น่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรค่าใชจ่้ายทาง
สาธารณสุขต่อหัว (

t13lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Hadri Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวั (

t13lnX ) ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั 
Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีได้ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง 
ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ 
I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Hadri Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขต่อหัว          
(

t13lnX ) ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท 
หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference 
พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียู
นิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 
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ตำรำงที่ 4.5  ผลการทดสอบพาแนลยนิูทของตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความ 
สะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX ) 
Results of Panel Unit Root Test 

Methodology 
Level 1st Difference 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

Variable t15lnX  

LLC 
4.2888 

(1.0000) 
-3.3141 
(0.0005) 

-3.1901 
(0.0007) 

-2.9287 
(0.0017) 

-6.1226 
(0.0000) 

-6.8031 
(0.0000) 

IPS - 
0.7172 

(0.2366) 
-0.4483 
(0.3270) 

- 
-3.3479 
(0.0004) 

-1.8289 
(0.0337) 

Breitung - - 
0.1977 

(0.5783) 
- - 

-3.6661 
(0.0001) 

ADF-Fisher 
0.8804 

(0.9999) 
11.9781 
(0.2865) 

11.4083 
(0.3266) 

30.6508 
(0.0007) 

30.7673 
(0.0006) 

28.2805 
(0.0016) 

PP-Fisher 
0.8891 

(0.9999) 
37.3216 
(0.0000) 

12.4877 
(0.4141) 

34.4526 
(0.0002) 

46.7117 
(0.0000) 

62.7256 
(0.0000) 

Hadri - 
5.1996 

(0.0000) 
5.2049 

(0.2537) 
- 

2.4903 
(0.0064) 

10.6619 
(0.0000) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ : ค่า Probability Values แสดงในวงเล็บ 
    - IPS และ Hadri ไม่มีรูปแบบ None 
    - Breitung ไม่มีรูปแบบ None และ Intercept 
 

 จากตารางท่ี 4.5  ผลการทดสอบการพาแนลยนิูทของตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึง
ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX )  มีรายละเอียดดงัน้ี ผลการทดสอบ
ดว้ยวธีิ LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดใหไ้ม่มีค่าคงท่ี และแนวโนม้เวลา (None) พบวา่ค่าสถิติ
ท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั     
(

t15lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูล
ไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First Difference พบว่า 
ค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิง
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อ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (
t15lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือ

มีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 
ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 

Intercept) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้น
สุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX ) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 
99% ดังนั้ นตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเข้าถึงส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลและ
สุขอนามยั (

t15lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิง
อ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX ) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมี
ค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ดงันั้นตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้น
สุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบด้วยวิธี IPS Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้น
สุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ 
ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั 
First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความ
น่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรร้อยละของ
ประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั
First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี IPS Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิง
อ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX )ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมา
ท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 95% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้น
ตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX ) 
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มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) 
เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Breitung Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้
เวลา (Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึง
ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน า
ขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียู
นิทรูท ดังนั้นตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเข้าถึงส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลและ
สุขอนามยั (

t15lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
ไม่มีค่าคงท่ี และแนวโน้มเวลา (None) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึง
ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX )ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน า
ขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียู
นิทรูท ดังนั้นตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเข้าถึงส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลและ
สุขอนามยั (

t15lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
มีค่าคงท่ี (Individual Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิง
อ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมา
ท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้น
ตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX ) 
มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) 
เท่ากบั 1 หรือ I(1) 
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ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา (Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละ
ของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX ) ไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level 
หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ 
ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาล
และสุขอนามยั (

t15lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
ไม่มีค่าคงท่ี และแนวโน้มเวลา (None) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึง
ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน า
ขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียู
นิทรูท ดังนั้นตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเข้าถึงส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลและ
สุขอนามยั (

t15lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มี
ค่าคงท่ี (Individual Intercept) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวย
ความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX ) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่า
ความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ดงันั้นตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้น
สุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มี
ค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา (Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละ
ของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX ) ไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level 
หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ 
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ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาล
และสุขอนามยั (

t15lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Hadri Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้น
สุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX ) ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก นั่นคือ ข้อมูลมียูนิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการ
ทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบั
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Hadri Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิง
อ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (

t15lnX ) ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) 
เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ
เช่นกัน ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั First 
Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 
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ตำรำงที ่4.6 ผลการทดสอบพาแนลยนิูทของตวัแปรร้อยละของจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ท (
t10lnX ) 

Results of Panel Unit Root Test 

Methodology 
Level 1st Difference 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

Variable 
t10lnX  

LLC 
3.2002 

(0.9993) 
-10.2750 
(0.0000) 

-20.7690 
(0.0000) 

-7.2996 
(0.0000) 

-8.0417 
(0.0000) 

-3.3208 
(0.0004) 

IPS - 
-2.9688 
(0.0015) 

-3.6366 
(0.0001) 

- 
-3.3607 
(0.0004) 

-0.9448 
(0.1724) 

Breitung - - 
1.3553 

(0.9123) 
- - 

-1.9523 
(0.0255) 

ADF-Fisher 
1.7720 

(0.9997) 
36.0749 
(0.0003) 

23.3550 
(0.0249) 

42.5323 
(0.0000) 

32.4393 
(0.0012) 

20.9300 
(0.0514) 

PP-Fisher 
0.2534 

(1.0000) 
51.7764 
(0.0000) 

7.3103 
(0.8364) 

28.6569 
(0.0044) 

19.3974 
(0.0794) 

28.0019 
(0.0055) 

Hadri - 
4.8536 

(0.0000) 
5.1089 

(0.0000) 
- 

2.1944 
(0.0141) 

4.3762 
(0.0000) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ : ค่า Probability Values แสดงในวงเล็บ 
     - IPS และ Hadri ไม่มีรูปแบบ None 
     - Breitung ไม่มีรูปแบบ None และ Intercept 
 

จากตารางท่ี 4.6  ผลการทดสอบการพาแนลยูนิทของตวัแปรร้อยละของจ านวนผูใ้ช้
อินเตอร์เน็ท (

t10lnX ) มีรายละเอียดดงัน้ี ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดย
ก าหนดให้ไม่มีค่าคงท่ี และแนวโนม้เวลา (None) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละของจ านวน
ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ท (

t10lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียู
นิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First 
Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถือ
อยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรร้อยละของจ านวน
ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ท (

t10lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 
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ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละของจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ท (

t10lnX ) มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ดงันั้นตวัแปรร้อยละของจ านวนผูใ้ช้
อินเตอร์เน็ท (

t10lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละของจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ท 
(

t10lnX ) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ดงันั้นตวัแปรร้อยละ
ของจ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ท (

t10lnX )  มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบด้วยวิธี IPS Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละของจ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ท (

t10lnX ) มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ดงันั้นตวัแปรร้อยละของจ านวนผูใ้ช้
อินเตอร์เน็ท (

t10lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี IPS Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละของจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ท 
(

t10lnX ) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ดงันั้นตวัแปรร้อยละ
ของจ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ท (

t10lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Breitung Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้
เวลา (Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรร้อยละของจ านวนผูใ้ช้
อินเตอร์เน็ท (

t10lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียู
นิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First 
Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถือ
อยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรร้อยละของจ านวน
ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ท (

t10lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
ไม่มีค่าคงท่ี และแนวโน้มเวลา (None) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตัวแปรร้อยละของจ านวนผูใ้ช้
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อินเตอร์เน็ท (
t10lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียู

นิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First 
Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถือ
อยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรร้อยละของจ านวน
ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ท (

t10lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
มีค่าคงท่ี (Individual Intercept) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละของจ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ท    
(

t10lnX ) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ดงันั้นตวัแปรร้อยละ
ของจ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ท (

t10lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา (Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละ
ของจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ท (

t10lnX ) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่
ท่ี 95% ดงันั้นตวัแปรร้อยละของจ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ท (

t10lnX )มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือมี
อนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
ไม่มีค่าคงท่ี และแนวโน้มเวลา (None) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตัวแปรร้อยละของจ านวนผูใ้ช้
อินเตอร์เน็ท (

t10lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียู
นิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First 
Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถือ
อยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรร้อยละของจ านวน
ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ท (

t10lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มี
ค่าคงท่ี (Individual Intercept) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละของจ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ท       
(

t10lnX ) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ดงันั้นตวัแปรร้อยละ
ของจ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ท (

t10lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 
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ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มี
ค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา (Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละ
ของจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ท (

t10lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่
คือ ข้อมูลมียูนิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ี
ระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่า
ความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรร้อยละ
ของจ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ท  (

t10lnX ) มีความน่ิงท่ีระดับ First Difference หรือมีอันดับ
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Hadri Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละของจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ท(

t10lnX ) ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่
มีนัยส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ี
ระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่
มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่
น่ิง ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 
หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Hadri Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรร้อยละของจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ท 
(

t10lnX ) ค่าสถิติท่ีได้ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลมียู
นิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First 
Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่
คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 
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ตำรำงที่ 4.7   ผลการทดสอบพาแนลยนิูทของตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใชง้านโทรศพัทมื์อถือต่อ
ประชากร 100 คน (

t11lnX ) 
Results of Panel Unit Root Test 

Methodology 
Level 1st Difference 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

Variable t11lnX  

LLC 
5.7655 

(1.0000) 
-7.7360 
(0.0000) 

-0.2073 
(0.4179) 

-3.1143 
(0.0009) 

-2.6112 
(0.0045) 

-11.9043 
(0.0000) 

IPS - 
-3.5728 
(0.0002) 

2.0175 
(0.9782) 

- 
-0.3564 
(0.3608) 

-2.3791 
(0.0087) 

Breitung - - 
-0.6688 
(0.2518) 

- - 
-1.7552 
(0.0396) 

ADF-Fisher 
3.3317 

(0.9927) 
34.2339 
(0.0006) 

2.6710 
(0.9975) 

22.3794 
(0.0335) 

13.9975 
(0.3009) 

35.9575 
(0.0003) 

PP-Fisher 
0.1303 

(1.0000) 
73.7021 
(0.0000) 

0.9835 
(1.0000) 

25.1477 
(0.0141) 

13.7706 
(0.3156) 

51.4145 
(0.0000) 

Hadri - 
4.9763 

(0.0000) 
4.6484 

(0.0000) 
- 

3.1276 
(0.0009) 

5.6611 
(0.0000) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ : ค่า Probability Values แสดงในวงเล็บ 
   - IPS และ Hadri ไม่มีรูปแบบ None 
   - Breitung ไม่มีรูปแบบ None และ Intercept 
 

จากตารางท่ี 4.7  ผลการทดสอบการพาแนลยูนิทของตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งาน
โทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX ) มีรายละเอียดดงัน้ี ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ี
ระดบั Level โดยก าหนดให้ไม่มีค่าคงท่ี และแนวโน้มเวลา (None) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปร
จ านวนผูล้งทะเบียนใชง้านโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) 
เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่
มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใชง้านโทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX )  มี
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ความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) 
เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 
100 คน (

t11lnX ) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ดงันั้นตวัแปร
จ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level 
หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งาน
โทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก นั่นคือ ข้อมูลมียูนิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการ
ทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวั
แปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั
First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบด้วยวิธี IPS Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 
100 คน (

t11lnX ) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ดงันั้นตวัแปร
จ านวนผูล้งทะเบียนใชง้านโทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level 
หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี IPS Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งาน
โทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก นั่นคือ ข้อมูลมียูนิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการ
ทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวั
แปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั
First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Breitung Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้
เวลา (Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งาน
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โทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 คน (
t11lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน

หลัก นั่นคือ ข้อมูลมียูนิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการ
ทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 95% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวั
แปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั
First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
ไม่มีค่าคงท่ี และแนวโน้มเวลา (None) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งาน
โทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก นั่นคือ ข้อมูลมียูนิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการ
ทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 95% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวั
แปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั
First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
มีค่าคงท่ี (Individual Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งาน
โทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX ) มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือมีค่าความ
น่าเช่ือถืออยูท่ี่ 95% ดงันั้นตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใชง้านโทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 คน    
(

t11lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) 
เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา (Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรจ านวนผู้
ลงทะเบียนใชง้านโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน า
ขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียู
นิทรูท ดงันั้นตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX ) มี
ความน่ิงท่ีระดบัFirst Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) 
เท่ากบั 1 หรือ I(1) 
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ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
ไม่มีค่าคงท่ี และแนวโน้มเวลา (None) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งาน
โทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก นั่นคือ ข้อมูลมียูนิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการ
ทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 95% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวั
แปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั
First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มี
ค่าคงท่ี (Individual Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตัวแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งาน
โทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX ) มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความ
น่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ดงันั้นตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใชง้านโทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 คน    
(

t11lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) 
เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มี
ค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา (Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรจ านวนผู้
ลงทะเบียนใชง้านโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน า
ขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียู
นิทรูท ดงันั้นตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX ) มี
ความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) 
เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Hadri Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 
100 คน (

t11lnX ) ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูล
มียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First 
Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่
คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 
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ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Hadri Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งาน
โทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 คน (

t11lnX ) ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมา
ท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั First Difference หรือมี
อนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

 

ตำรำงที ่4.8 ผลการทดสอบพาแนลยนิูทของตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่(
t9lnX ) 

Results of Panel Unit Root Test 

Methodology 
Level 1st Difference 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

Variable t9lnX  

LLC 
0.0678 

(0.5270) 
-0.7108 
(0.2386) 

-4.7055 
(0.0000) 

-7.1581 
(0.0000) 

-7.4068 
(0.0000) 

-7.3918 
(0.0000) 

IPS - 
0.3017 

(0.6185) 
-1.2016 
(0.6267) 

- 
-3.9372 
(0.0000) 

-1.5814 
(0.0569) 

Breitung - - 
0.3231 

(0.1148) 
- - 

-4.1581 
(0.0000) 

ADF-Fisher 
6.4265 

(0.8931) 
12.6788 
(0.3928) 

20.2426 
(0.0626) 

56.4274 
(0.0000) 

38.8848 
(0.0001) 

28.5030 
(0.0047) 

PP-Fisher 
6.2543 

(0.9027) 
12.6088 
(0.3981) 

39.2597 
(0.0001) 

58.1011 
(0.0000) 

49.2340 
(0.0000) 

50.9312 
(0.0000) 

Hadri - 
4.5435 

(0.0000) 
6.0953 

(0.0000) 
- 

2.6306 
(0.0043) 

13.8702 
(0.0000) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ : ค่า Probability Values แสดงในวงเล็บ 
     - IPS และ Hadri ไม่มีรูปแบบ None 
     - Breitung ไม่มีรูปแบบ None และ Intercept 
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จากตารางท่ี 4.8  ผลการทดสอบการพาแนลยูนิทของตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชั่น        
(

t9lnX ) มีรายละเอียดดงัน้ี ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้ไม่มี
ค่าคงท่ี และแนวโน้มเวลา (None) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ (

t9lnX ) 
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ี
ระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีได้
ของตวัแปรมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่(

t9lnX ) มีความ
น่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 
หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่(

t9lnX )ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) 
เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่
มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ (

t9lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือ
มีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่(

t9lnX ) มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ดงันั้นตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์
คอรัปชั่น(

t9lnX ) มีความน่ิงท่ีระดับ Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของข้อมูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบด้วยวิธี IPS Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่(

t9lnX )ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) 
เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่
มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ (

t9lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือ
มีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี IPS Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่(

t9lnX ) 
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ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ี
ระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีได้
ของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 90% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่(

t9lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั
First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Breitung Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้
เวลา (Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่          
(

t9lnX )ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูล
ไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First Difference พบว่า 
ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ (

t9lnX ) 
มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) 
เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
ไม่มีค่าคงท่ี และแนวโน้มเวลา (None) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่น         
(

t9lnX )ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูล
ไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First Difference พบว่า 
ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ (

t9lnX ) 
มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) 
เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
มีค่าคงท่ี (Individual Intercept) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ (

t9lnX )ไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ี
ระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีได้
ของตวัแปรมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ (

t9lnX ) มีความ
น่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 
หรือ I(1) 
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ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
มีค่าคงท่ีและแนวโน้มเวลา (Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรดชันี
ภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ (

t9lnX ) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 90% 
ดังนั้ นตัวแปรดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่น (

t9lnX ) มีความน่ิงท่ีระดับ Level หรือมีอันดับ
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
ไม่มีค่าคงท่ี และแนวโน้มเวลา (None) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่น        
(

t9lnX )ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูล
ไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First Difference พบว่า 
ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ (

t9lnX ) 
มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) 
เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มี
ค่าคงท่ี (Individual Intercept) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ (

t9lnX ) ไม่มี
นัยส าคญัทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ี
ระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีได้
ของตวัแปรมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ (

t9lnX ) มีความ
น่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 
หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มี
ค่าคงท่ีและแนวโน้มเวลา (Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรดชันี
ภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ (

t9lnX )  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% 
ดังนั้ นตัวแปรดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่น (

t9lnX ) มีความน่ิงท่ีระดับ Level หรือมีอันดับ
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Hadri Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่น (

t9lnX ) ค่าสถิติท่ีได้ไม่มี
นัยส าคญัทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ี
ระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่
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มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่
น่ิง ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 
หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Hadri Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ (

t9lnX )  
ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือ
ขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ 
ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท 
หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ First Difference หรือมีอนัดับความสัมพนัธ์ของข้อมูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

 

ตำรำงที ่4.9   ผลการทดสอบพาแนลยนิูทของตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (
t8lnX ) 

Results of Panel Unit Root Test 

Methodology 
Level 1st Difference 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

Variable t8lnX  

LLC 
-1.1743 
(0.1201) 

-1.4855 
(0.0687) 

-1.6099 
(0.0537) 

-2.8653 
(0.0021) 

-2.7973 
(0.0026) 

-5.1789 
(0.0000) 

IPS - 
-0.0254 
(0.4899) 

0.6698 
(0.7485) 

- 
-1.2621 
(0.1035) 

-0.7798 
(0.2177) 

Breitung - - 
-1.0416 
(0.1488) 

- - 
-2.0449 
(0.0204) 

ADF-Fisher 
6.9848 

(0.3223) 
2.9531 

(0.5657) 
1.5404 

(0.8195) 
9.1399 

(0.0104) 
5.2545 

(0.0723) 
9.5068 

(0.0496) 

PP-Fisher 
13.8255 
(0.0316) 

4.6811 
(0.3216) 

0.8494 
(0.9317) 

9.1399 
(0.0104) 

5.2571 
(0.0722) 

18.7469 
(0.0009) 

Hadri - 
3.2670 

(0.0005) 
4.8466 

(0.0000) 
- 

1.1123 
(0.1330) 

20.0436 
(0.0000) 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ : ค่า Probability Values แสดงในวงเล็บ 
     - IPS และ Hadri ไม่มีรูปแบบ None 
     - Breitung ไม่มีรูปแบบ None และ Intercept 



105 

 

จากตารางท่ี 4.9  ผลการทดสอบการพาแนลยูนิทของตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน            
(

t8lnX ) มีรายละเอียดดงัน้ี ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้ไม่มี
ค่าคงท่ี และแนวโนม้เวลา (None) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX ) ไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ี
ระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีได้
ของตวัแปรมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX ) มีความน่ิง
ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ 
I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX ) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.1 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 90% ดงันั้นตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX ) มีความ
น่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX ) มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 90% ดงันั้นตวัแปรกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสิ์น (

t8lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบด้วยวิธี IPS Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX ) ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level 
หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั 
First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี IPS Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX )
ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือ
ขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ 
ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท 
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หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ First Difference หรือมีอนัดับความสัมพนัธ์ของข้อมูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Breitung Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้
เวลา (Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น             
(

t8lnX )ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูล
ไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First Difference พบว่า 
ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 95% ซ่ึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX ) มี
ความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) 
เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
ไม่มีค่าคงท่ี และแนวโน้มเวลา (None) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน             
(

t8lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียนิูทรูท หรือขอ้มูล
ไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First Difference พบว่า 
ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 95% ซ่ึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX ) มี
ความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) 
เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
มีค่าคงท่ี (Individual Intercept) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX ) ไม่มี
นัยส าคญัทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ี
ระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีได้
ของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 90% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียูนิทรูท ดงันั้นตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั
First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
มีค่าคงท่ีและแนวโน้มเวลา (Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปร
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ 
ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั 
First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือมีค่าความ
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น่าเช่ือถืออยูท่ี่ 95% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพยสิ์น (

t8lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้
ไม่มีค่าคงท่ี และแนวโน้มเวลา (None) พบว่าค่าสถิติท่ีได้ของตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน            
(

t8lnX ) มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 95% ดงันั้นตวัแปร
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั Level หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Order of Integration) เท่ากบั 0 หรือ I(0) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มี
ค่าคงท่ี (Individual Intercept) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX ) ไม่มี
นัยส าคญัทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นั่นคือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ี
ระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีได้
ของตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 90% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั
First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-PP ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มี
ค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา (Individual Intercept and Trend) พบวา่ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพยสิ์น (

t8lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียู
นิทรูท หรือข้อมูลไม่น่ิง ท่ีระดับ Level หรือ I(0) เม่ือน าข้อมูลมาท าการทดสอบท่ีระดับ First 
Difference พบวา่ ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถือ
อยู่ท่ี 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ ข้อมูลไม่มียูนิทรูท ดังนั้ นตวัแปรกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสิ์น (

t8lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order 
of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

ผลการทดสอบดว้ยวิธี Hadri Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX ) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) 
เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบว่า ค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลไม่
มียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX ) มีความน่ิงท่ีระดบั First Difference หรือมี
อนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 
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ผลการทดสอบดว้ยวธีิ Hadri Test ท่ีระดบั Level โดยก าหนดให้มีค่าคงท่ีและแนวโนม้เวลา 
(Individual Intercept and Trend) พบว่าค่าสถิติท่ีไดข้องตวัแปรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (

t8lnX )
ค่าสถิติท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ ขอ้มูลมียูนิทรูท หรือ
ขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั Level หรือ I(0) เม่ือน าขอ้มูลมาท าการทดสอบท่ีระดบั First Difference พบวา่ 
ค่าสถิติท่ีได้ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน ดังนั้ นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ ข้อมูลมียู
นิทรูทหรือขอ้มูลไม่น่ิง ท่ีระดบั First Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of 
Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลจากการทดสอบพาแนลยนิูทรูทของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา
ซ่ึงใชว้ธีิทดสอบท่ีแตกต่างกนั พบวา่มีเพียงการทดสอบดว้ยวิธี LLC Test และวิธี Fisher-Type Test 
โดยใช้ Fisher-ADF และ Fisher-PP ให้ผลการทดสอบพบว่าตวัแปรมีความน่ิงท่ีระดับ First 
Difference หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) เท่ากบั 1 หรือ I(1) ดงันั้น
การศึกษาในคร้ังน้ีจึงเลือกใชผ้ลการทดสอบพาแนลยนิูทรูทจากวิธี LLC Test และวิธี Fisher-Type 
Test โดยใช ้Fisher-ADF และ Fisher-PP ซ่ึงให้ผลการทดสอบท่ีวา่มีตวัแปรมีอนัดบัความสัมพนัธ์
ของขอ้มูลเดียวกนั คือ อนัดบัท่ี 1 หรือ I(1) เพื่อน าไปใชใ้นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร
หรือการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชนั โดยสามารถสรุปการเปรียบเทียบผลการทดสอบพาแนลยู
นิทรูทของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดด้งัตารางท่ี 4.10 
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ตำรำงที ่4.10 การเปรียบเทียบผลการทดสอบพาแนลยนิูทรูทของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 

Results of Panel Unit Root Test 

Methodology 
Level 1st Difference 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

Variable tlnY  
LLC NS NS S NS S S 
IPS - NS NS - S NS 

Breitung - - NS - - S 
ADF-Fisher NS NS NS S S S 
PP-Fisher NS NS NS NS S S 

Hadri - NS NS - NS NS 
Variable t5lnX  

LLC NS S S S S S 
IPS - S NS - S S 

Breitung - - S - - S 
ADF-Fisher NS S NS S S S 
PP-Fisher NS NS NS S S S 

Hadri - NS NS - NS NS 
Variable t6lnX  

LLC S NS S S S S 
IPS - NS NS - S NS 

Breitung - - NS - - NS 
ADF-Fisher S NS NS S S NS 
PP-Fisher S NS NS S S NS 

Hadri - NS NS - NS NS 

ท่ีมา : สรุปจากการค านวณ 
หมายเหตุ : S    ขอ้มูลไม่มียนิูทรูทหรือขอ้มูลมีความน่ิง 
    NS   ขอ้มูลมียนิูทรูทหรือขอ้มูลไม่น่ิง 
    - IPS และ Hadri ไม่มีรูปแบบ None 
    - Breitung ไม่มีรูปแบบ None และ Intercept 
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ตำรำงที ่4.10 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการทดสอบพาแนลยนิูทรูทของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
Results of Panel Unit Root Test 

Methodology 
Level 1st Difference 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

Variable 
t13lnX  

LLC NS S S S S S 
IPS - NS NS - S NS 

Breitung - - NS - - NS 
ADF-Fisher NS NS S S S S 
PP-Fisher NS NS NS NS S S 

Hadri - NS NS - NS NS 
Variable t15lnX  

LLC NS S S S S S 
IPS - NS NS - S S 

Breitung - - NS - - S 
ADF-Fisher NS NS NS S S S 
PP-Fisher NS S NS S S S 

Hadri - NS NS - NS NS 
Variable t10lnX  

LLC NS S NS S S S 
IPS - S NS - NS S 

Breitung - - NS - - S 
ADF-Fisher NS S NS S NS S 
PP-Fisher NS S NS S NS S 

Hadri - NS NS - NS NS 

ท่ีมา : สรุปจากการค านวณ 
หมายเหตุ : S    ขอ้มูลไม่มียนิูทรูทหรือขอ้มูลมีความน่ิง 
    NS   ขอ้มูลมียนิูทรูทหรือขอ้มูลไม่น่ิง 
    - IPS และ Hadri ไม่มีรูปแบบ None 
    - Breitung ไม่มีรูปแบบ None และ Intercept 
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ตำรำงที ่4.10 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการทดสอบพาแนลยนิูทรูทของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
Results of Panel Unit Root Test 

Methodology 
Level 1st Difference 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

None Intercept 
Trend& 
Intercept 

Variable t11lnX  

LLC NS S S S S S 
IPS - S S - S NS 

Breitung - - NS - - S 
ADF-Fisher NS S S S S S 
PP-Fisher NS S NS S S S 

Hadri - NS NS - NS NS 
Variable t9lnX  

LLC NS NS S S S S 
IPS - NS NS - S S 

Breitung - - NS - - S 
ADF-Fisher NS NS S S S S 
PP-Fisher NS NS S S S S 

Hadri - NS NS - NS NS 
Variable t8lnX  

LLC NS S S S S S 
IPS - NS NS - NS NS 

Breitung - - NS - - S 
ADF-Fisher NS NS NS S S S 
PP-Fisher S NS NS S S S 

Hadri - NS NS - S NS 

ท่ีมา : สรุปจากการค านวณ 
หมายเหตุ : S    ขอ้มูลไม่มียนิูทรูทหรือขอ้มูลมีความน่ิง 
    NS   ขอ้มูลมียนิูทรูทหรือขอ้มูลไม่น่ิง 

   - IPS และ Hadri ไม่มีรูปแบบ None 
    - Breitung ไม่มีรูปแบบ None และ Intercept 
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4.2 ผลกำรทดสอบพำแนลโคอินทิเกรชันระหว่ำงปัจจัยทำงเศรษฐกิจและที่ไม่ใช่ทำง
เศรษฐกจิกบัอตัรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกจิของประเทศสมำชิกอำเซียน 

จากแบบจ าลองในบทท่ี 3 เราสามารถระบุตวัแปรท่ีน ามาใชใ้นแบบจ าลองของการศึกษา
ในคร้ังน้ี ได้จากการเลือกตวัแปรซ่ึงท าให้ผลการทดสอบสมการพาแนลมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยจะระบุตัวแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายตวัแปรตาม หรือในท่ีน้ีคือ 
ผลิตภณัฑป์ระชาชาติท่ีแทจ้ริงไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงแบบจ าลองในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

 

tt88t97t116

t105t154t133t62t510t

ε+lnXα+lnXα+Xα

+lnXα+lnXα+lnXα+lnXα+lnXα+α=lnY
              (4.1) 

 

โดยท่ี   tlnY    คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของผลิตภณัฑป์ระชาชาติท่ีแทจ้ริง 
 

t5lnX  คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของสัดส่วนการออมประชาชาติ(Gross 
National saving) ต่อผลิตภณัฑป์ระชาชาติท่ีแทจ้ริง (real GDP) 

t6lnX   คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของอตัราการวา่งงาน (Unemployment rate) 

t13lnX  คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขต่อหัว (Health 
expenditure per capita) 

t15lnX  คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวย
ความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั (Improve sanitation facilities 
percentage of population with access) 

t10lnX  คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของจ านวนผูล้งทะเบียนใชง้านโทรศพัทมื์อถือ
ต่อประชากร 100 คน (Mobile-cellular telephone subscriptions per 100 
inhabitants) 

t11lnX  คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของร้อยละของจ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ท 
(Percentage of individuals using the internet) 

t9lnX  คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชั่น(Corruption 
Perceptions Index) 

t8lnX   คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (Property right) 
 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจและท่ีไม่ใช่ทางเศรษฐกิจกบัอตัรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบดว้ย ผลการทดสอบพาแนลโค
อินทิเกรชนัดว้ยวธีิ Kao ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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ตำรำงที ่4.11 แสดงผลการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชันแบบจ าลองอตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน ดว้ยวธีิของ Kao 

ค่ำสถิตทิีใ่ช้ทดสอบ Intercept 

ADF-Statistic 
-4.1910 

(0.0000) 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ ค่า p-value 
 

 จากตารางท่ี 4.11 ผลการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชันในแบบจ าลองการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจและท่ีไม่ใช่ทางเศรษฐกิจกบัอตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน ดว้ยวิธีของ Kao ซ่ึงมีวิธีการทดสอบท่ีก าหนดให้มีค่าคงท่ี
เพียงวิธีเดียว พบวา่ค่าสถิติ ADF-Statistic มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั นัน่คือ มีโคอินทิเกรชนั ดงันั้นตวัแปรในแบบจ าลองการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ทางเศรษฐกิจและท่ีไม่ใช่ทางเศรษฐกิจกบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียน มีโคอินทิเกรชนั หรือมีความสัมพนัธ์กนั 

 

 4.3  ผลกำรประมำณค่ำแบบจ ำลองควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยทำงเศรษฐกิจและที่ไม่ใช่
ทำงเศรษฐกจิกบัอตัรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกจิของประเทศสมำชิกอำเซียน 

  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ประกอบไปดว้ย ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยวิธี 
Pooled OLS วธีิ Fixed Effects Model และวธีิ Random Effects Model 

  4.3.1 ผลกำรประมำณค่ำแบบจ ำลองด้วยวธีิ Pooled OLS 
     จากการประมาณค่าด้วยวิธี Pooled OLS มีขอ้สมมติว่า ค่าสัมประสิทธ์ิของ
สมการมีค่าเท่ากนัทุกประเทศตลอดเวลา 11 ปีท่ีท าการพิจารณา ดงัตารางท่ี 4.12 
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ตำรำงที ่4.12 ผลการประมาณค่าดว้ยวธีิ Pooled OLS 
ตวัแปรอธิบำย ค่ำสัมประสิทธ์ิ 

ค่าคงท่ี (c) 
8.1066 

(0.0000) 

t5lnX  
-0.2398 
(0.1796) 

t6lnX  
-0.1351 
(0.0016) 

t13lnX  
0.9257 

(0.0000) 

t15lnX  
-1.2760 

(0.00000) 

t10lnX  
0.0871 

(0.0454) 

t11lnX  
-0.0759 
(0.0465) 

t9lnX  
0.0588 

(0.7626) 

t8lnX  
0.5493 

(0.0000) 

  ค่ำสถิตทิีใ่ช้ทดสอบ 

R-square 0.9969 

F-statistic 
801.8037 
(0.0000) 

Dubin-watson stat 1.4120 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
จากตารางท่ี 4.12 ผลการประมาณค่าพบว่าสัมประสิทธ์ิของอตัราการว่างงาน ค่าใช้จ่าย

ทางสาธารณสุขต่อหัว ร้อยละของประชากรท่ีเข้าถึงส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลและ
สุขอนามยั และกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน มีระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หรือมีค่าความ
น่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิของร้อยละของจ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ท และจ านวนผู ้
ลงทะเบียนใชง้านโทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 คน มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือ
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มีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 95% นัน่หมายความว่าอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจข้ึนอยูก่บัอตัรา
การว่างงาน ค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขต่อหัว ร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวก
ด้านสุขาภิบาลและสุขอนามยั กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น ร้อยละของจ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ท และ
จ านวนผูล้งทะเบียนใชง้านโทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 คน 

จากตารางท่ี 4.12 สามารถน ามาสร้างเป็นสมการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทาง
เศรษฐกิจและท่ีไม่ใช่ทางเศรษฐกิจกับอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียน ไดด้งัน้ี 
จากสมการของแบบจ าลอง 

 

t8t89t711t6

10t515t413t36t25t10t

ε+lnXα+lnXα+lnXα

lnXα+lnXα+lnXα+lnXα+lnXα+α=lnY               (4.2) 

 

จะได ้

  
8t9t11t10t

15t13t6t5tt

0.5493lnX+0.0588lnX+0.0759lnX-0.0871lnX+

1.2760lnX-0.9257lnX+0.1351lnX- 0.2398lnX-8.1066=lnY
              (4.3) 

 

 หมายความว่า ถา้อตัราการว่างงานของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนลดลงร้อยละ 0.1351 ถา้ค่าใชจ่้าย
ทางสาธารณสุขต่อหวัของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.9257 ถ้าร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิง
อ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาล และสุขอนามยัของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท า
ให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนลดลงร้อยละ 1.276 ถ้าร้อยละ
ของจ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ทของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.0871 ถา้จ านวนผูล้งทะเบียน
ใช้งานโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คนของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนลดลงร้อยละ 0.0759 ถา้กรรมสิทธ์ิ
ในทรัพยสิ์นของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5493 
 ดงันั้น อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนมีความสัมพนัธ์กบั
ค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวัของประเทศสมาชิกอาเซียน ร้อยละของจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ทของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของประเทศสมาชิกอาเซียนในทิศทางเดียวกนั 
แต่อตัราการว่างงานของประเทศสมาชิกอาเซียน ร้อยละของประชากรท่ีเข้าถึงส่ิงอ านวยความ
สะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยัของประเทศสมาชิกอาเซียน และจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งาน
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โทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในทิศทางตรงกนัขา้ม 

4.3.2   ผลกำรประมำณค่ำแบบจ ำลองด้วยวธีิ Fixed Effects Model 
 จาก Fixed Effects Model มีการสมมติให้ค่าคงท่ีของสมการเปล่ียนแปลงไป

ตามแต่ละประเทศ ดงัตารางท่ี 4.13 

ตำรำงที ่4.13 ผลการประมาณค่าดว้ยวธีิ Fixed Effects Model 
ตวัแปรอธิบำย ค่ำสัมประสิทธ์ิ 

ค่าคงท่ี (c) 
9.1584 

(0.0000) 

t5lnX  
-0.4347 
(0.0391) 

t6lnX  
-0.1333 
(0.0101) 

t13lnX  
0.5948 

(0.0000) 

t15lnX  
-1.2586 
(0.0000) 

t10lnX  
0.1414 

(0.0071) 

t11lnX  
-0.1530 
(0.0001) 

t9lnX  
0.8276 

(0.0000) 

t8lnX  
0.6169 

(0.0000) 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ ค่า p-value 
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ตำรำงที ่4.13 (ต่อ) ผลการประมาณค่าดว้ยวธีิ Fixed Effects Model 
  ค่ำสถิตทิีใ่ช้ทดสอบ 

R-square 0.9939 

F-statistic 
1042.730 
(0.0000) 

Dubin-watson stat 0.9878 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ ค่า p-value 
 จากตารางท่ี 4.13 ผลการประมาณค่าพบวา่สัมประสิทธ์ิของค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวั 
ร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาล และสุขอนามยั ร้อยละของ
จ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ท จ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน ดชันี
ภาพลกัษณ์คอรัปชัน่และกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่า
ความน่าเช่ือถืออยู่ท่ี 99% ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิของสัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์
ประชาชาติท่ีแทจ้ริง และอตัราการว่างงาน มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือมีค่าความ
น่าเช่ือถืออยูท่ี่ 95% นัน่หมายความวา่อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจข้ึนอยูก่บัสัดส่วนการออม
ประชาชาติต่อผลิตภณัฑป์ระชาชาติท่ีแทจ้ริง อตัราการวา่งงาน ค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวั ร้อย
ละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาล และสุขอนามยั ร้อยละของจ านวน
ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ท จ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 คน ดชันีภาพลกัษณ์
คอรัปชัน่ และกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น 

จากตารางท่ี 4.13 สามารถน ามาสร้างเป็นสมการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทาง
เศรษฐกิจและท่ีไม่ใช่ทางเศรษฐกิจกับอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียน ไดด้งัน้ี 
จากสมการของแบบจ าลอง 

 

     
t8t89t711t6

10t515t413t36t25t10t

ε+lnXα+lnXα+lnXα

lnXα+lnXα+lnXα+lnXα+lnXα+α=lnY                (4.4) 

จะได ้
 

 
8t9t11t10t

15t13t6t5tt

0.6169lnX+0.8276lnX+0.1530lnX-0.1414lnX+

1.2586lnX-0.5948ln+0.1333lnX-0.4347lnX-9.1584=lnY       (4.5) 
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หมายความว่า ถ้าสัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแท้จริงของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกอาเซียนลดลงร้อยละ 0.4347 ถา้อตัราการวา่งงานของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 
1 ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนลดลงร้อยละ 0.1333  ถา้
ค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขต่อหัวของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อตัราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5948 ถ้าร้อยละของ
ประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาล และสุขอนามยัของประเทศสมาชิกอาเซียน
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าใหอ้ตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนลดลงร้อยละ 
1.2586  ถ้าจ  านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คนของประเทศสมาชิก
อาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าใหอ้ตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนลดลง
ร้อยละ 0.1530 ถา้ร้อยละของจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ทของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 
ท าใหอ้ตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.1414 ถา้ดชันี
ภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.8276 ถา้กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.6169 

ดงันั้นอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนมีความสัมพนัธ์กบั
ค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวัของประเทศสมาชิกอาเซียน ร้อยละของจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ทของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชั่นของประเทศสมาชิกอาเซียนและกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สินของประเทศสมาชิกอาเซียนในทิศทางเดียวกัน แต่สัดส่วนการออมประชาชาติต่อ
ผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริงของประเทศสมาชิกอาเซียน อตัราการวา่งงานของประเทศสมาชิก
อาเซียน ร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยัของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และจ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 คนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียนในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 

4.3.3  ผลกำรประมำณค่ำแบบจ ำลองควำมสัมพนัธ์ด้วยวธีิ Random Effects Model 
 จาก Random Effects Model นั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมาณค่า โดยมี

ขอ้สมมติให้ความแตกต่างในค่าคงท่ีของสมการเป็นแบบสุ่ม (random) และถูกรวมเขา้ไปอยู่ใน
สัดส่วนของความคลาดเคล่ือน ดงัตารางท่ี 4.14 
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ตำรำงที ่4.14 ผลการประมาณค่าดว้ยวธีิ Random Effects Model 
ตวัแปรอธิบำย ค่ำสัมประสิทธ์ิ 

ค่าคงท่ี (c) 
8.1066 

(0.0000) 

t5lnX  
-0.2398 
(0.1796) 

t6lnX  
-0.1351 
(0.0016) 

t13lnX  
0.9257 

(0.0000) 

t15lnX  
-1.2760 
(0.0000) 

t10lnX  
0.0871 

(0.0454) 

t11lnX  
-0.0759 
(0.0465) 

t9lnX  
0.0588 

(0.7626) 

t8lnX  
0.5493 

 (0.0000) 
  ค่ำสถิตทิีใ่ช้ทดสอบ 

R-square 0.9969 

F-statistic 
801.8037 
(0.0000) 

Dubin-watson stat 1.4120 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ ค่า p-value 

จากตารางท่ี 4.14 ผลการประมาณค่าพบวา่สัมประสิทธ์ิของค่าสัมประสิทธ์ิของสัดส่วน
การออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑป์ระชาชาติท่ีแทจ้ริง อตัราการวา่งงาน ค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อ
หวั ร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาล และสุขอนามยั ร้อยละของ
จ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ท จ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน ดชันี
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ภาพลกัษณ์คอรัปชัน่และกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือมีค่า
ความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% นัน่หมายความวา่อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจข้ึนอยูก่บัสัดส่วนการ
ออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑป์ระชาชาติท่ีแทจ้ริง อตัราการวา่งงาน ค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวั 
ร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาล และสุขอนามยั ร้อยละของ
จ านวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ท จ านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน ดชันี
ภาพลกัษณ์คอรัปชัน่และกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น 

จากตารางท่ี 4.14 สามารถน ามาสร้างเป็นสมการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทาง
เศรษฐกิจและท่ีไม่ใช่ทางเศรษฐกิจกับอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียน ไดด้งัน้ี 
จากสมการของแบบจ าลอง 
 

t8t89t711t6

10t515t413t36t25t10t

ε+lnXα+lnXα+lnXα

lnXα+lnXα+lnXα+lnXα+lnXα+α=lnY                      (4.6) 

จะได ้
 

 
8t9t11t10t

15t13t6t5tt

0.5493lnX+0.0588lnX+0.0759lnX-0.0871lnX+

1.2760lnX-0.9257lnX+0.1351lnX-0.2398lnX-8.1066=lnY           (4.7) 
 

หมายความว่า ถ้าสัดส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแท้จริงของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกอาเซียนลดลงร้อยละ 0.2398 ถา้อตัราการวา่งงานของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 
1 ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนลดลงร้อยละ 0.1351 ถา้
ค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขต่อหัวของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.9257 ถ้าร้อยละของ
ประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาล และสุขอนามยัของประเทศสมาชิกอาเซียน
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าใหอ้ตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนลดลงร้อยละ 
1.2760 ถ้าจ  านวนผูล้งทะเบียนใช้งานโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คนของประเทศสมาชิก
อาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าใหอ้ตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนลดลง
ร้อยละ 0.0759 ถา้ร้อยละของจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ทของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 
ท าใหอ้ตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.0871 ถา้ดชันี
ภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1  ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.0588 ถา้กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของประเทศ
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สมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5493 

ดงันั้นอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนมีความสัมพนัธ์กบั
ค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวัของประเทศสมาชิกอาเซียน ร้อยละของจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ทของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชั่นของประเทศสมาชิกอาเซียนและกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สินของประเทศสมาชิกอาเซียนในทิศทางเดียวกัน แต่สัดส่วนการออมประชาชาติต่อ
ผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริงของประเทศสมาชิกอาเซียน อตัราการวา่งงานของประเทศสมาชิก
อาเซียน ร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยัของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และจ านวนผูล้งทะเบียนใชง้านโทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 คน ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียนในทิศทางตรงกนัขา้ม 

จากผลการทดสอบ Pooled OLS, Fixed Effects Model และRandom Effects Model เรา
ไม่สามารถสรุปไดว้า่วธีิการใดเป็นวธีิการท่ีให้ผลการศึกษาใดมีความน่าเช่ือถือหรือมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด ดงันั้นเราจึงตอ้งท าการทดสอบ The Hausman Test เพื่อท าการเลือกวา่แบบจ าลองใดมี
ความน่าเช่ือถือหรือมีประสิทธิภาพในการอธิบายผลการศึกษาไดดี้ท่ีสุด ระหว่าง Fixed Effects 
Model และRandom Effects Model (ตารางท่ี 4.15) 

 

4.4 ผลกำรทดสอบ Hausman Test 

ตำรำงที ่4.15 แสดงผลการทดสอบ Hausman Test 
กำรทดสอบ Chi-sq. static 

Hausman test 41.057540 
Chi-Sq. d.f = 8 (0.0000) 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ ค่า p-value 
สมมติฐานการทดสอบ 
 :H0  Random Effects Model เป็นแบบจ าลองท่ีเหมาะสมและประสิทธิภาพ 
 :H1  Fixed Effects Model      เป็นแบบจ าลองท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

              จากตารางท่ี 4.15 พิจารณาค่า p-value มีค่าเท่ากบั 0.0000 แสดงว่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั ( :H0  Random Effects Model เป็นแบบจ าลองท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ) 
หมายความวา่ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 หรือมีค่าความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 99% แบบจ าลอง Fixed Effects 
Model เป็นแบบจ าลองท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 


