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    ภาคผนวก 

เง่ือนไขของการวเิคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ มีดังนี ้

 1.  ความคลาดเคล่ือน e เป็นตวัแปรท่ีมีการแจกแจงปกติดว้ยค่าเฉล่ียเท่ากบั 0 
 2.  ความแปรปรวนของค่าคลาดเคล่ือนตอ้งคงท่ี 
 3.  ค่าคลาดเคล่ือนท่ี i และ j ตอ้งเป็นอิสระกนั หรือ Ei และ Ej ตอ้งเป็นอิสระ 
 4.  ค่าคลาดเคล่ือนมีการแจกแจงปกติ 
 5.  ตวัแปรอิสระตอ้งเป็นอิสระต่อกนัไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

ผลการตรวจสอบเง่ือนไขของการวเิคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ  แสดงไดด้งัน้ี 

เงื่อนไขที ่1 ค่าเฉล่ียของค่าคาดเคล่ือนเท่ากบัศูนย ์

 เง่ือนไขข้อน้ีจะเป็นจริงเสมอไม่จ  าเป็นต้องตรวจสอบ เน่ืองจากในการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอย จะใช้วิธีก าลงัสองน้อยสุด (Least Square Method) จะท าให้ค่าผลรวมของ e 
(error) มีค่าเท่ากบัศูนยเ์สมอ ดงันั้น ค่าเฉล่ียของ e จะมีค่าเท่ากบัศูนยต์ามไปดว้ย เง่ือนไขขอ้ท่ี 1 จึง
เป็นจริงเสมอ 

เงื่อนไขที ่2 ค่าแปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือนตอ้งคงท่ี 

การทดสอบวา่ความแปรปรวนของค่าคลาดเคล่ือนคงท่ีหรือไม่ ผูศึ้กษาไม่ไดท้  าการทดสอบ
เน่ืองจากมีการเก็บขอ้มูลการเปิดเผยเพียงปีเดียว   

เงื่อนไขที ่3 ความคลาดเคล่ือนตอ้งเป็นอิสระกนั 

การตรวจสอบว่าค่าความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j เป็นอิสระกันหรือไม่ สถิติท่ีใช้ทดสอบคือ 
Durbin-Watson โดยเกณฑ์ในการพิจารณาจะยอมรับสมมติฐานหลกัเม่ือ ค่า Durbin-Watson ท่ีค  านวณ
ไดมี้ค่านอ้ยกวา่ 4-dL และมากกวา่ dU นัน่คือ dU < d < 4-dL (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2545) 
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โดยสมมติฐานการทดสอบ คือ 
H0: ค่าคลาดเคล่ือนเป็นอิสระกนั 
H1: ค่าคลาดเคล่ือนไม่เป็นอิสระกนั 
ผลการทดสอบจากตารางท่ี 4.8 พบวา่ค่า Durbin-Watson ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 1.9075

และค่า Durbin-Watson จากตารางมีดงัน้ี dU เท่ากบั 1.804 dL เท่ากบั 1.488 (N= 178 และ K=8)  เม่ือ
เปรียบเทียบค่า Durbin-Watson ท่ีค  านวณได้กับค่า Durbin-Watson จากตารางพบว่าค่า Durbin-
Watson ท่ีค  านวณไดมี้ค่านอ้ยกวา่ 4-dL (2.512) และมากกว่า dU (1.804) เพราะฉะนั้นจึงจะยอมรับ H0

สรุปไดว้า่ค่าความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j เป็นอิสระกนั ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ 

เงื่อนไขที ่4 ความคลาดเคล่ือนมีการแจงแจงแบบปกติ (Normal Distribution) 

การทดสอบการแจกแจงของขอ้มูล ผูศึ้กษาไดใ้ช้การทดสอบโดยใช้กราฟ กราฟท่ีใชใ้นการ
ตรวจสอบการแจกแจงขอ้มูลคือ Histogram ซ่ึงแกนนอนแสดงค่าตวัแปร (ขอ้มูล)โดยแบ่งค่าขอ้มูล
เป็นช่วงๆ แต่ละช่วงมีความยาวเท่ากนั ส่วนแกนตั้งแสดงจ านวน case ซ่ึงมีค่าในแต่ละช่วงหรือความถ่ี
ของแต่ละช่วงนัน่เอง   

ตารางภาคผนวก 1 ค่าสิถิติเชิงพรรณาของตวัแปรเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ 

        การเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคม 

N 187 

Mean 0.7139 

Median 0.7000 

Mode 0.7000 

Skewness 0.3660 

Std. Error of Skewness 0.1780 

Kurtosis -0.3850 

Std. Error of Kurtosis 0.3540 
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ภาพภาคผนวก 1 Histogram ของการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ (DISC) 

 จากภาพภาคผนวก 1 ผลการทดสอบพบวา่ แกนนอนเป็นการแสดงค่าการเปิดเผยขอ้มูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (DISC) และแบ่งเป็นช่วงๆ ละ 0.20 คะแนน ค่าในรูป คือ 0.40, 0.60, 
0.80 และ 1.00 เป็นค่ากลางของแต่ละช่วง ส่วนความสูงแสดงค่าความถ่ีหรือจ านวนบริษทัท่ีได้รับ
คะแนนในแต่ละช่วง ถา้พิจารณา Histogram จะพบว่าการแจกแจงของตวัแปร rating มีการแจกแจง
ใกลเ้คียงแบบปกติหรือค่อนขา้งมีความสมมาตร คือ เบซ้้ายเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนั้นเม่ือพิจารณา
ค่าสถิติจากจากตารางภาคผนวก 3 พบวา่ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.7139 ในขณะท่ี median เท่ากบั 0.7000 ถือวา่
ใกลเ้คียงกนัมาก จึงพอสรุปไดว้า่เป็นค่าเดียวกนัถือวา่การแจกแจงค่อนขา้งสมมาตร (median > mean 
นอ้ยมาก) 

เงื่อนไขที ่5 ตวัแปรอิสระทุกตวัตอ้งเป็นอิสระกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคือ ค่า VIF (Variance Inflation Factors) และค่า Tolerance โดยค่า VIF 
เป็นค่าท่ีใชว้ดัตวัแปรอิสระแต่ละตวัซ่ึงถูกอธิบายโดยตวัแปรอ่ืนวา่อยูใ่นระดบัใด ถา้ค่า VIF มีค่ามาก
แสดงวา่ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืนมาก ซ่ึงค่า VIF ท่ีมากกวา่ 10 ข้ึนไปจะถือวา่อยูใ่น
ระดบัท่ีให้เกิดภาวะร่วมเส้นตรงพหุได้ ส่วนค่า Tolerance เป็นค่าท่ีใช้ตวัแปรอิสระแต่ละตวัซ่ึงถูก
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อธิบายโดยตวัแปรอิสระอ่ืนในระดบัใดเช่นเดียวกนั โดยค่า Tolerance จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 - 1 หากค่า 
Tolerance ของตวัแปรใดมีค่าเขา้ใกล้ 0 ก็แสดงว่าตวัแปรอิสระนั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระ
อ่ืนๆ มาก ดงันั้นค่า Tolerance ของตวัแปรใดมีค่าเขา้ใกล ้1 จะถือวา่ดี 

ตารางภาคผนวก 2 ผลการทดสอบความเป็นอิสระของตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรอิสระ Tolerance VIF 

SIZE 0.8363 1.1957 

AGE 0.9815 1.0189 

OWNSTR 0.9320 1.0729 

IDSTR 0.9810 1.0194 

CAPSTR 0.8397 1.1910 

PROFIT 0.9510 1.0515 

AUDITOR 0.9354 1.0691 

CERTIFIED 0.9344 1.0702 

 
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระพบว่ามีค่า VIF เท่ากับ 1.1957, 1.0189, 

1.0729, 1.0194, 1.1910, 1.0515, 1.0691 และ 1.0702 ตามล าดบั โดยพบว่าไม่มีตวัแปรอิสระใดมีค่า 
VIF เกิน  10 และพบว่ ามี ค่ า  Tolerance เท่ ากับ  0.8363, 0.9815, 0.9320, 0.9810, 0.8397, 0.9510, 
0.9354 และ 0.9344 ตามล าดบั ซ่ึงตวัแปรอิสระมีค่า Tolerance เขา้ใกลห้น่ึง เพราะฉะนั้นจึงสรุปไดว้า่
ตวัแปรอิสระเป็นอิสระต่อกนัไม่มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการวิเคราะห์
ถดถอย 
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