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บทที่ 3 

ระเบียบวธิีวจิัย 

3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีจะใช้ข้อมูล Panel data ในส่วนของตัวแปรจะใช้ตัวแปรดังต่อไปน้ี คือ อัตรา
แลกเปล่ียนของประเทศผูรั้บการลงทุน อตัราเงินเฟ้อของประเทศผูรั้บการลงทุน ค่าใชจ่้ายรัฐบาลของ
ประเทศผูรั้บการลงทุน และจ านวนประชากรของประเทศผูรั้บการลงทุนโดยใชข้อ้มูลตั้งแต่ปี 1980 – 
2010 ส าหรับ ASEAN4 และ 1970 – 2010 ส าหรับ NIEs3 เน่ืองจากการลงทุนทางตรงจากประเทศ
ญี่ปุ่ นมีมากในกลุ่มประเทศ NIEs3 ตั้ งแต่ทศวรรษที่ 70 ดังนั้ นจึงใช้ข้อมูลมากกว่า ASEAN410 ปี
ส าหรับ NIEs3 ซ่ึงระยะเวลาและแหล่งที่มาของขอ้มูลแสดงไวใ้นตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 แสดงแหล่งที่มาของขอ้มูลและระยะเวลาของขอ้มูลที่ใช ้
ตวัแปร ประเทศ แหล่งท่ีมา 
การลงทุนทางตรงจากญ่ีปุ่น ASEAN4 และ NIEs3 1980– 2010

และ 1970 – 2010 ตามล าดบั 
Ministry of Finance Japan, JETRO 

อตัราเงินเฟ้อของผูรั้บการลงทุน ASEAN4, NIEs3 1980– 2010 และ 
1970 – 2010 ตามล าดบั 

World Bank 

อัตราแลกเปล่ียนของผู ้รับการ
ลงทุน 

ASEAN4, NIEs3 1980– 2010แล ะ 
1970 – 2010 ตามล าดบั 

Bangko Sentral ng Pilipinas, Bank 
of Thailand, Bank Indonesia, Bank 
of Japan, central bank of Singapore, 
Hong Kong Monetary Authority 

ค่ าใช้ จ่ าย รัฐบาลของผู ้รับการ
ลงทุน 

ASEAN4,NIEs3 1980– 2010แ ล ะ 
1970 – 2010 ตามล าดบั 

World Bank 

จ านวนประชาการของผู ้รับการ
ลงทุน 

ASEAN4,NIEs3 1980– 2010แ ล ะ 
1970 – 2010 ตามล าดบั 

World Bank 

วิกฤตเศรษฐกิจปี 1990 และ 1997 1= After crisis, 0 = before crisis  

 



 

32 
 

3.2 แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีมุง้เน้นเฉพาะการลงทุนทางตรงจากประเทศญี่ปุ่ นที่เขา้มาในกลุ่มประเทศ ASEAN4 
และ NIEs3 โดยวิเคราะห์ตวัแปรที่มีผลต่อการลงทุนทางตรงจากประเทศญี่ปุ่ นในกลุ่มประเทศใน 
ASEAN4 และ NIEs3ซ่ึงสมการที่ใชว้เิคราะห์ตวัแปรที่มีผลต่อการลงทุนทางตรงจากประเทศญี่ปุ่ นใน
กลุ่มประเทศ ASEAN4 และ NIEs3 ได้อ้างอิงจากงานของSri Adiningsih(2008) ที่ก  าหนดให้การ
ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมีความสมัพนัธก์บัอตัราแลกเปล่ียน ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศและ
วิกฤตเศรษฐกิจ ซ่ึงการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศกับวิกฤต
เศรษฐกิจจะใชต้วัแปรหุ่นเป็นตวัแทนของวกิฤตเศรษฐกิจ ขณะเดียวกนัจากการทบทวนวรรณกรรมที่
ผ่านมาได้มีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศกับอัตราเงินเฟ้อ 
จ  านวนประชากรและค่าใช้จ่ายรัฐบาล ซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์เป็นแบบจ าลองที่เหมาะสมต่อ
การศึกษาในคร้ังน้ีไดด้งัน้ี 
  FDI = f{FDI, INF, GOVEXP, EXC, POP, Crisis1990, Crisis1997} 

lnFDIjapas4it = β0 +β1INFit-1 + β2lnGOVEXPit-1 + β3lnEXCit-1 + β4lnPOPit-1 + Crisis1990 + Crisis1997 + 
εit 

lnFDIjaptg3it = β0 + β1INFit-1 + β2lnGOVEXPit-1 + β3lnEXCit-1 + β4lnPOPit-1 + β5lnEXCSCit-1 + 
Crisis1990 + Crisis1997 + εit   

โดยที่ 

FDIas4it    =การลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่ นสู่ ASEAN4 ณ ช่วงเวลาtตวัอยา่งที่ i 

FDItg3it    =การลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่ นสู่ NIEs3 ณ ช่วงเวลาt 
ตวัอยา่งที่ i 

INFit-1= อตัราเงินเฟ้อของประเทศผูรั้บการลงทุน ณ ช่วงเวลา t-1 ตวัอยา่งที่ i 
GOVEXPit-1=ค่าใชจ่้ายรัฐบาลของประเทศผูรั้บการลงทุน ณ เวลา t-1ตวัอยา่งที่ i 

EXCit-1     = อตัราแลกเปล่ียนของประเทศผูรั้บการลงทุน ณ เวลา t-1ตวัอยา่งที่ i 

  EXCSCit-1= จุดวกกลบัอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงิน ณ เวลา t-1ตวัอยา่งที่ i 

POPit-1     = จ านวนประชากรของประเทศผูรั้บการลงทุน ณ เวลา t-1 ตวัอยา่งที่ i 

Crisis1990= After Crisis Dummy Variables ปี 1990; ค่า = 1ตั้งแต่ปี 1991- 2010 

  Crisis1997= After Crisis Dummy Variables ปี 1997; ค่า= 1ตั้งแต่ปี 1998- 2010 
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ln      = Natural logarithm 

  βn       = ค่าสมัประสิทธ์ิ 

  ε       = ค่าความคลาดเคล่ือน 

ในการศึกษาน้ีประกอบดว้ย 7 สมมุติฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศกบั อตัรา
เงินเฟ้อของประเทศผูรั้บการลงทุน ค่าใชจ่้ายรัฐบาลของประเทศผูรั้บการลงทุน อตัราแลกเปล่ียนของ
ประเทศผูรั้บการลงทุน จุดวกกลบัของอตัราแลกเปล่ียน จ านวนประชากรของประเทศผูรั้บการลงทุน
วกิฤตเศรษฐกิจปี 1990 และวกิฤตเศรษฐกิจปี 1997 

ตารางที่ 3.2แสดงสมมุติฐานในงานวจิยั 
สมมุติฐาน 

H1 อตัราแลกเปล่ียนของประเทศผูใ้ห้การลงทุนส่งผลกระทบต่อการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุ่นสู่
ประเทศในกลุ่ม NIEs3 และ ASEAN4ในทิศทางเดียวกนั เม่ือค่าเงินของประเทศผูใ้ห้แข็งค่าหรือ
อตัราแลกเปล่ียนของประเทศผูรั้บการลงทุนส่งผลกระทบต่อการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุ่นสู่
ประเทศในกลุ่ม NIEs3 และ ASEAN4ในทิศทางตรงกนัขา้มกนั เม่ือค่าเงินของประเทศผูรั้บอ่อนลง 

H2 ค่าใชจ่้ายรัฐบาลของประเทศผูรั้บการลงทุนส่งผลกระทบต่อการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุ่นสู่
ประเทศในกลุ่ม NIEs3 และ ASEAN4 ในทิศทางเดียวกนั 

H3 อตัราเงินเฟ้อของประเทศผูรั้บการลงทุนส่งผลกระทบต่อการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุ่นสู่
ประเทศในกลุ่ม NIEs3 และ ASEAN4 ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

H4 ขนาดของประชากรของประเทศผูรั้บการลงทุนส่งผลกระทบต่อการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุ่น
สู่ประเทศในกลุ่ม NIEs3 และ ASEAN4 ในทิศทางเดียวกนั 

H5 จุดวกกลบัของอตัราแลกเปล่ียนจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุ่นสู่ประเทศ 
NIEs3 ในทิศทางตรงกนัขา้มเม่ือค่าเงินเยนแข็งถึงจุดหน่ึง 

H6 วิกฤตเศรษฐกิจปี 1990 ส่งผลกระทบต่อการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุ่นสู่ประเทศในกลุ่ม 
NIEs3 และ ASEAN4 เพ่ิมมากข้ึน 

H7 วิกฤตเศรษฐกิจปี 1997 ส่งผลกระทบต่อการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุ่นสู่ประเทศในกลุ่ม 
NIEs3 และ ASEAN4 ลดนอ้ยลง 
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3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีจะแบ่งออกเป็นเป็น 2 ส่วน คือการวเิคราะห์เชิงปริมาณและการวเิคราะห์
เชิงพรรณนา 

1.การวิเคราะห์เชิงปริมาณจะเป็นการทดสอบข้อมูล Panel dataโดยใช้วิธีการประมาณ
แบบจ าลองทางเศรษฐมิติ3วธีิไดแ้ก่Panel cointegration เพือ่หาความสัมพนัธ์ระยะยาวของตวัแปรใน
แบบจ าลอง อีกทั้งมีการทดสอบFixed effect  และ Random effect โดยจะเลือกวิธีที่ดีที่สุดจากการ
ทดสอบ Hausman testเพื่อน าวิธีที่ดีที่สุดมาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์และพิจารณาปัจจยัที่ก  าหนดการ
ลงทุนทางตรงจากประเทศญี่ปุ่ น สู่  ASEAN4 และ NIEs3ตั้ งแต่ปี  1980 – 2010และ 1970 – 2010 
ตามล าดบัโดยจะใส่ค่า Dummy Variables หลงัวิกฤตเศรษฐกิจปี 1990และปี 1997นั้นคือ ในตวัแปร 
Crisis1990 จะใส่ค่าเท่ากบั 0 ในช่วงปี 1980 – 1990 และจะใส่ค่าเท่ากบั 1 ในช่วงปี1991 – 2010 ในส่วน
ของตวัแปร Crisis1997จะใส่ค่าเท่ากบั 0 ในช่วงปี 1980 – 1997 และจะใส่ค่าเท่ากบั 1 ในช่วงปี 1998 – 
2010 ของ ASEAN4 และในส่วนของ NIEs3จะใส่ค่า Dummy Variables หลงัวิกฤตเศรษฐกิจปี 1990  
และปี 1997นั้นคือ ในตวัแปร Crisis1990 จะใส่ค่าเท่ากบั 0 ในช่วงปี 1970 – 1990 และจะใส่ค่าเท่ากบั 1 
ในช่วงปี1991 – 2010 ในส่วนของตวัแปร Crisis1997จะใส่ค่าเท่ากบั 0 ในช่วงปี 1970 – 1997 และจะใส่
ค่าเท่ากบั 1 ในช่วงปี 1998 – 2010 

2. ในส่วนต่อมาจะเป็นการวิเคราะห์การลงทุนทางตรงจากประเทศญี่ปุ่ นสู่ประเทศไทยและให้
ขอ้เสนอแนะจากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณของการลงทุนทางตรงจากประเทศญี่ปุ่ นสู่ประเทศใน
กลุ่ม ASEAN4 

3.3.1การทดสอบ Panelcointegration 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีของ Westerlundในการทดสอบ Panel cointegration โดยให้มีความแตกต่าง 
Slope ที่แตกต่างกนั และให ้{yit, xit} เป็น I(1) ส าหรับ i ทั้งหมด โดยพจิารณาจากสมการดงัต่อไปน้ี 

   yi,t = αi + βxit + vit      (1) 
   xit = xit-1 + 𝜀it       (2) 

โดยที่ t = 1….,tและ i = 1,….,N  ซ่ึงตวัช้ีวดัของขอ้มูลภาคตดัขวางและขอ้มูลอนุกรมเวลา 
   vit = γit + uit       (3) 
   γit = γit-1 + θuit 

โดยที่ { uit} คือ N( 0, 𝜎2) 
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  สมมติฐานหลกัในการทดสอบ Panel cointegration คือ 
  H0: θ = 0 (ไม่มี Cointegration) 
  H1: θ< 0 (มี Cointegration) 

  แทนค่าของสมการลงไปในสมการที่ (1) จะได ้
  yi,t = αi + βxit + θ∑ 𝑢𝑖𝑗

𝑡
𝑗=1 + uit      (4) 

       = αi+ βxit + eit 

โดยที่ eit = θ∑ 𝑢𝑖𝑗
𝑡
𝑗=1 + uit และ E(eit) = 0 

  หลงัจากนั้นสามารถเขียนสมการที่ (4) ในรูปของ Matrix 
  yi = Xiβi + ei , i = 1,…….., N      (5) 
โดยที่  y’

i = (yi1,……., yit) 
  ei

’ = (ei1,……..,eit) 
และ  Xi = (lt, xi) 

โดยที่ βi= (αi, βi
’)’ คือ เวกเตอร์ของพารามิเตอร์ Xiคือ เวกเตอร์  T×K ของ x และ ltคือ เวกเตอร์ T×1 

โดยสามารถเขียนสมการที่ 5 ไดด้งัน้ี 

  โดยท่ี y = [

x1 0
0 x2

⋯
⋯

0
0

⋮
0 0 ⋯ x3

] [

β1

β2

β3

β4

]+ e    (6) 

ซ่ึง   y’ = (y11, … ,y1t, y21, …. , y2t,…… ,yn1,….., ynt) 
  e’ = (e11, … ,e1t, e21, …. , e2t,…… ,en1,….., ent) 
   X= X*C 

และ  β’ = (β1, β2, β3, β4)’ 
โดยที่ X* = (X’

1,…….., X’
n), C = (IN×Ik) คือ Matrix Nk*×k*และ k*= k+1  

 Ik*คือ k*×k* Identity Matrix  
INคือ เวกเตอร์ N×1  
และ E(ee') = 𝜎2

uQ(θ) โดยที่ Q(θ) มีค่าดงัน้ี 
Q(θ)= IN (θ2AT + θ(JT + IT)+ IT)      (7) 

ซ่ึง JTคือ Matrix T×T และ ATคือ Matrix T×T ของ min(i,j) 
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AT = [
1 1 ⋯ 1
1 2
⋮ ⋮

1 2

⋯ 2
⋱
…

⋮
𝑇

] 

ถา้หาก θ< 0จะหมายความว่า yitและ xit  มี cointergration หรือมีความสมัพนัธใ์นระยะยาว และถา้ θ≠ 
0จะหมายความว่าว่า yitและ xit  ไม่มี cointergration หรือไม่มีความสัมพันธ์ในระยะยาว ดังนั้ น θ 
สามารถอธิบายขนาดของผลกระทบของ Random walk และความสัมพนัธร์ะยาวได ้โดยที่ในวิธีของ 
Westerlund นั้นมี alternative hypothesis 2 แบบ คือ group mean test ไดแ้ก่ค่าสถิติ Ga และ Gt ซ่ึงจะ
สมมุติให ้αi ไม่จ  าเป็นตอ้งมีค่าเท่ากนัซ่ึงสามารถเขียนสมมุติฐานไดด้งัน้ี Hg: αi< 0 และแบบที่สองถูก
เรียกวา่ Panel test ไดแ้ก่ค่าสถิติ Pa และ Pt ซ่ึงจะสมมุติให้ αiมีค่าเท่ากนั ซ่ึงสามารถเขียนสมมุติฐาน
ไดด้งัน้ี Hp: αi=α< 0 โดยที่ค่าของสถิติ Ga และ Pa คือ Op(T) และ Gt และ Pt คือ Op(√T) โดยที่ Opคือ 
observation และ T เขา้ใกล้ Infinity  ซ่ึงหมายความว่าค่าของสถิติGt และ Pt จะมีอัตราเร็วของการ 
divergence มากกวา่ค่าของสถิติ Ga และ Pa ซ่ึงท าใหค้่าสถิติของ Ga และ Pa มีอ านาจในการพยากรณ์
มากกวา่ (Westerlund, 2006) 

3.3.2 Pooled OLS 

Pooled OLS เป็นการทดสอบอยา่งง่ายโดยมีขอ้สมมติว่าความชนั (Slope)และค่าคงที่ (Intercept) แต่
ละตวัแปรในสมการมีค่าเท่ากนัทุกตวัอยา่งและตลอดช่วงเวลาที่พิจารณา ซ่ึงไม่ไดป้ระมาณค่าความ
แตกต่างของแต่ละตวัอยา่งในช่วงเวลาที่ศึกษา ดงัแบบจ าลองที่ใชใ้นการศึกษา คือ 

  Yit = α+β1Xit+β2Xit+…..+βnXit+εit     (8) 
 โดยที่ Yit = ค่าตวัแปรตามของตวัอยา่งที่ i ณ เวลาที่ t 
  Xit = ค่าตวัแปรอิสระของตวัอยา่งที่ i ณ เวลาที่ t 
  α = ค่าคงที่ 
  𝜀it = Error term 

3.3.3 Fixed effect model 
Fixed effect model เป็นโมเดลเชิงเส้นอย่างง่ายที่ ค่ าคงที่  (Intercept term) ของสมการแปรผัน
เปล่ียนแปลงไปตามแต่ละประเทศดังสมการ หรือเรียกอีกอยา่งว่า Least-Square Dummy Variable 
(LSDV) Model ซ่ึงมีรูปแบบสมการ คือ 

  Yit = αi+β1Xit+β2Xit+…..+βnXit+ 𝜀it     (9) 

 โดยที่ Yit = ตวัแปรตามของตวัอยา่งที่ i ณ เวลาที่ t 
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  Xit = ค่าตวัแปรอิสระของตวัอยา่งที่ i ณ เวลาที่ t 

  α = ค่าคงที่ของตวัอยา่งที่ i 

  𝜀it = Error term 

จะเห็นไดว้า่สมการที่ (2) มีความแตกต่างจากสมการที่ (1) คือ จุดตดั (Intercept) จะแตกต่างกนัในแต่
ละขอ้มูลภาคตดัขวาง โดยที่จุดตดัที่แตกต่างกนัแสดงถึงคุณลกัษณะของตวัอยา่งที่แตกต่างกนั แต่จะมี
ความชัน (Slope) คงที่  โดยการประมาณนั้ นจะใช้ตัวแปร Dummy Variablesในจุดตัดของแต่ละ
ตวัอยา่ง โดยแสดงในรูปแบบสมการไดด้งัน้ี 

 Yit = α0+αi D1i+αiD2i +αiD3i +αiD4i +β1Xit+β2Xit+…..+βnXit+ 𝜀it   (10) 

 ซ่ึง  D1i = 1 ถา้ตวัแปรนั้นเป็นตวัแปรของตวัอยา่งที่ 1 = 0 หากไม่ใช่ 
  D2i= 1 ถา้ตวัแปรนั้นเป็นตวัแปรของตวัอยา่งที่ 2 = 0 หากไม่ใช่ 
  D3i= 1 ถา้ตวัแปรนั้นเป็นตวัแปรของตวัอยา่งที่ 3 = 0 หากไม่ใช่ 
  D4i = 1 ถา้ตวัแปรนั้นเป็นตวัแปรของตวัอยา่งที่ 4 = 0 หากไม่ใช่ 
  ถา้ไม่ใส่ตวัแปร Dummy Variable จะเป็นตวัอยา่งที่ 0 

 โดยตวัแปรหุ่นที่ใชใ้นสมการจะมีนอ้ยกวา่ตวัอยา่ง 1 ตวั ทั้งน้ีเพือ่หลีกเล่ียงปัญหา Dummy 
Variable Trap 

3.3.4 Random effect 

จากจุดตดั (Intercept) ของ Fixed effect (αi) ถูกก าหนดให้เป็นค่าคงที่ แต่ใน Random effect นั้น จะ
สมมุติให้จุดตดั αi เป็นตวัแปรสุ่ม (Random Variable) ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเฉล่ียของจุดตดั α และค่า
ความคลาดเคล่ือนแบบสุ่ม 𝜀iซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

  αi= α+ 𝜀i , i = 1,2,3,…,N      (11) 

โดยที่ 𝜀i คือ ค่าความคลาดเคล่ือนแบบสุ่มที่มีค่าเฉล่ียเท่ากบัศูนยแ์ละค่าความแปรปรวนเท่ากบั 𝜎𝑢
2 

จากสมการที่ (4) หมายความวา่ จุดตดัแต่ละขอ้มูลภาคตดัขวาง (αi) จะประกอบไปดว้ยจุดตดัที่เป็นค่า
เดียวกนั (α) และค่าที่ท  าใหจุ้ดตดัแตกต่างกนัในแต่ละขอ้มูลภาคตดัขวาง คือ ค่าคลาดเคล่ือน 𝜀i 

  แทนสมการที่ (4) ลงในสมการที่ (3) จะได ้

  Yit = αi+β1Xit+β2Xit+…..+β𝑛Xit+𝜀it+uit 
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  Yit = αi+β1Xit+β2Xit+…..+β𝑛Xit+ωit     (12) 

  𝜔𝑖𝑡 = 𝜀it+uit        (13) 

โดยที่  𝜔𝑖𝑡คือ  Composite error term ประกอบไปด้วย  2 องค์ประกอบ คือ  𝜀i ซ่ึ งเป็นค่าความ
คลาดเคล่ือนของขอ้มูลภาคตดัขวาง และ uitซ่ึงเป็นค่าความคลาดเคล่ือนของทั้งขอ้มูลแบบอนุกรม
เวลาและขอ้มูลภาคตดัขวาง จึงเรียกรูปแบบน้ีว่า Error components Model (ECM) ซ่ึงมีสมมุติฐานที่
ส าคญั คือ 

  E(εiXit= 0)        (14) 

โดยสมการที่ (7)อธิบายได้ว่า 𝜀i ซ่ึงเป็นค่าคลาดเคล่ือนของขอ้มูลภาคตดัขวาง (Individual effect) 
จะตอ้งไม่มีความสมัพนัธก์บัตวัแปรอิสระ Xit 

  และ εi~ N(0, 𝜎ε
2) 

  μi~ N(0, 𝜎μ
2) 

  E(εi , μit) = 0; E(εi ,𝜀j) = 0, (i ≠ j) 
  E(𝜇it ,μis) = 0; E(μij ,𝜇ji) = 0, (i ≠ j)(t≠ s)     (15) 

จากสมการที่ (8) อธิบายได้ว่าค่าความคลาดเคล่ือนต้องไม่มีความสัมพนัธ์กันเองและตอ้งไม่มี
ความสัมพนัธ์กันระหว่างค่าคลาดเคล่ือนของข้อมูลอนุกรมเวลาและค่าคลาดเคล่ือนของข้อมูล
ภาคตดัขวาง 

โดยในงานวิจยัคร้ังน้ีจะใช้ Hausman test ในการเลือกแบบจ าลองที่เหมาะสมระหว่าง Fixed effect 
และ Random effect โดยจะท าการทดสอบค่า β ที่ได้จากการประมาณด้วยวิธีทั้ งสอง ซ่ึงมีสมการ
ดงัต่อไปน้ี 

H = [β̂fe- β̂re]’ [Var(β̂fe-β̂re)]-1[β̂fe-β̂re]  
โดยที่ β̂fe = ค่าสมัประสิทธ์ิของ Fix effect 
  β̂re= ค่าสมัประสิทธ์ิของ Random effect 
  H = Hausman test 

และมีสมมุติฐานดงัน้ี H0 = Random effect เป็นแบบจ าลองที่เหมาะสม 
    H1 = ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) 
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ถา้ทดสอบว่าค่า β ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงหมายความวา่ค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 0.05 เป็นตน้ไป จะใชก้ารประมาณค่าแบบจ าลองโดย Random effect หรือยอมรับ H0แต่ถา้ผล
การทดสอบ βมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงหมายความว่าค่ามากกว่า 0.05 เป็นตน้
ไป จะใชก้ารประมาณค่าแบบจ าลองโดย Fixed effect หรือปฏิเสธสมมุติฐานหลกั 

 


