
 
ภาคผนวก 

 
เงื่อนไขของการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ มดีงันี้ 
1. คาคลาดเคลื่อนจะตองมกีารแจกแจงปกติดวยคาเฉลี่ยเทากับ 0  
2. ความแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนตองคงที่ 
3. คาคลาดเคลื่อนที่ i และ j ตองเปนอิสระกนั หรือ Ei และ Ej ตองเปนอิสระกัน 
4. คาคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกต ิ
5. ตัวแปรอิสระตองเปนอิสระตอกันไมมีความสัมพันธกัน  
ผลการตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคณู  แสดงไดดังนี ้
เงื่อนไขท่ี 1   คาเฉลี่ยของคาคลาดเคลื่อนเทากับศูนย     
เงื่อนไขขอนี้จะเปนจริงเสมอไมจําเปนตองตรวจสอบเนือ่งจากเมื่อใชวธีิกําลังสองนอย

ที่สุดในการประมาณคา β 0  β 1  β 2  β 3  β 4 และ β 5   จะทําใหe (error) = 0 เสมอ  
เงื่อนไขท่ี 2   คาแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนตองคงที่ 
การทดสอบวาความแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนคงที่หรือไม ผูศึกษาใชวิธีทางสถิติ

ทดสอบ White Heteroskedasticity Test ซ่ึงทดสอบโดยใชโปรแกรม Eviews คาที่ทดสอบจากสถิติ 
White Heteroskedasticity test มี 2 ตัว คือ F-statistic และ Obs*R-squared โดยจะยอมรับสมมติฐาน
หลักเมื่อ Probability ของ F – statistic > 0.05 และ Probability ของ Obs*R-squared > 0.05 

โดยมีสมมติฐานดังนี ้
H 0: คาความแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนคงที่ (Homoscedasticity) 
H 1: คาความแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนไมคงที ่(Heteroscedasticity) 
 

ตารางภาคผนวก 1   ผลการทดสอบคาแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อน 
 
 

F-statistic                                    13.06252 Probability                                           0.000000 
Obs*R-squared                           88.41694 Probability                                           0.000000 
 

 
จากตารางภาคผนวก 1 ผลการทดสอบพบวา Probability ของ F – statistic < 0.05 และ 

Probability ของ Obs*R-squared < 0.05 เพราะฉะนัน้จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงใหเห็นวา    
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คาแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนไมคงที่ สรุปไดวามีปญหา Heteroscedasticity ไมเปนไปตาม
เงื่อนไขการวิเคราะหถดถอย 

เพราะฉะนัน้   ผูศึกษาจงึไดทําการแกไขปญหาโดยการบรรเทาปญหา Heteroskedasticity 
ดวยวิธีการ Heteroskedasticity - Corrected Standard Errors ผลการทดสอบหลังการแกไขพบวา      
คาสัมประสิทธิ์จากการประมาณคาไมมีการเปลี่ยนแปลง แตคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ        
ตัวประมาณคาสัมประสิทธิ์มีความแตกตางกัน ทําใหคา t-statistic มีความแตกตางกนั เนื่องจากคา   
t-statistic คํานวณจากการคาสัมประสิทธิ์การถดถอยหารดวยคาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard 
Error) โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวยอมมผีลตอการตัดสินใจเลือกตวัแปรอิสระมาใชในการอธิบาย
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม กลาวคือสมการถดถอยมีปญหา Heteroskedasticity 
ทําใหตวัแปรอสิระบางตัวมีนยัสําคัญทางสถิติทั้งที่ไมนาจะมีนยัสําคัญทางสถิติ เมื่อผูใชไดบรรเทา
ปญหาดังกลาวปรากฏวาตัวแปรอิสระดังกลาวกลับไมมีนัยสําคัญทางสถิติจริง ดังนั้นปญหา 
Heteroskedasticity อาจทําใหผูใชตัดสินใจเลือกตัวแปรอิสระผิดก็ได รวมทั้งการนํามาซึ่งบทสรุปที่
ผิดพลาดไดอีกดวย (ถวิล  นิลใบ, 2551) 

เงื่อนไขท่ี 3   ความคลาดเคลื่อนมีการแจงแจงแบบปกติ (Normal Distribution)  
 การทดสอบการแจกแจงของตัวแปรตาม  ผูศึกษาไดใชการทดสอบดวยคาทางสถิติที่เรียกวา 

Kolmogorov –Smirnov จะยอมรับสมมตฐิานหลกัเมือ่คา Sig. มากกวาระดับนยัสําคัญทีก่ําหนด (0.05) 
โดยสมมติฐานการทดสอบ ดังนี ้
H 0: คาคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกต ิ
H 1: คาคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงไมปกต ิ
 

ตารางภาคผนวก 2   ผลการทดสอบการแจกแจงคาคลาดเคลื่อน (กอนแปลงคาตัวแปรตาม) 
 

Tests of Normality 
 

Kolmogorov-Smirnov1  Shapiro-Wilk  

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Unstandardized Residual .184 525 .000 .696 525 .000 

 

หมายเหตุ         1 Lilliefors Significance Correction 
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ผลการทดสอบจะพบวาคา Sig.เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 
สรุปวาคาคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงไมปกติ ไมเปนไปตามเงื่อนไขการวิเคราะหถดถอย สาเหตุอาจ
เนื่องมาจากจํานวนคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของกลุมตัวอยางที่นํามาทดสอบมีความแตกตาง
กันมาก   

ผูศึกษาจึงไดทาํการเปลี่ยนแปลงรูปแบบขอมูล (Transformation)  ของตัวแปรตามโดย
เลือกวิธีการใชลอการิทึ่มฐาน e ตัวแปรตามคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี (LnFEE) โดยหลังการ
แปลงคาสงผลใหการกระจายตัวของตวัแปรตามมีความเบลดนอยลง เพื่อใหคาคลาดเคลื่อนมีการ
แจกแจงแบบปกติเปนไปตามเงื่อนไขการวิเคราะหถดถอย และนอกจากนั้นการแปลงคาตัวแปรตาม
จะชวยลดปญหา Heteroscedasticity ไมใหรุนแรง  

 
ตารางภาคผนวก 3   ผลการทดสอบการแจกแจงคาคลาดเคลื่อน (หลังแปลงคาตัวแปรตาม) 

 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov1 Shapiro-Wilk  

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Unstandardized Residual .021 525 .200 .996 525 .263 
 
หมายเหตุ         1 Lilliefors Significance Correction 

 
ผลการทดสอบหลังแปลงคาตัวแปรตาม (LnFEE) จะพบวาคา Sig.เทากับ 0.200 ซ่ึง

มากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0 สรุปวาคาคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติ เปนไปตามเงื่อนไขการ
วิเคราะหถดถอย 
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ภาพภาคผนวกที่ 1   การแจกแจงขอมูลของคาคลาดเคลื่อน 
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เงื่อนไขท่ี 4   ความคลาดเคลื่อนตองเปนอิสระกัน  
สถิติที่ใชทดสอบคือ Durbin-Watson โดยเกณฑในการพิจารณาจะยอมรับสมมติฐาน

หลักเมื่อ คา Durbin-Watson ที่คํานวณไดมีคานอยกวา 4-dL และมากกวา dU นั่นคอื dU < d < 4-dL 
(กัลยา วาณิชยบัญชา, 2545) 

โดยสมมติฐานการทดสอบ คือ 
H 0: คาคลาดเคลื่อนเปนอิสระกัน 
H 1: คาคลาดเคลื่อนไมเปนอิสระกัน 
ผลการทดสอบจากตารางที่ 4.5 พบวาคา Durbin-Watson ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 2.14 

และคา Durbin-Watson จากตารางมีดังนี ้ dU เทากับ 1.875 dL เทากบั 1.845 (N= 550 และ K=5)    
เมื่อเปรียบเทียบคา Durbin-Watson ที่คํานวณไดกับคา Durbin-Watson จากตารางพบวาคา Durbin-
Watson ที่คํานวณไดมีคานอยกวา 4-dL (2.155) และมากกวา dU (1.875) เพราะฉะนัน้จึงจะยอมรับ H0 
สรุปไดวาคาคลาดเคลื่อนเปนอิสระกัน ซ่ึงเปนไปตามเงือ่นไขการวิเคราะหถดถอย 

เงื่อนไขท่ี 5   ตัวแปรอิสระทุกตัวตองเปนอิสระกัน ไมมคีวามสัมพันธกัน 
สถิติที่ใชในการทดสอบคือ คา VIF (Variance Inflation Factors) และคา Tolerance  

โดยคา VIF เปนคาที่ใชวดัตัวแปรอิสระแตละตัวซ่ึงถูกอธิบายโดยตวัแปรอื่นวาอยูในระดับใด ถาคา 
VIF มีคามากแสดงวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับตวัแปรอื่นมาก ซ่ึงคาVIF ที่มากกวา 10 ขึ้นไป
จะถือวาอยูในระดับที่ใหเกดิภาวะรวมเสนตรงพหุได สวนคา Tolerance เปนคาที่ใชวดัตัวแปรอิสระ
แตละตัวซ่ึงถูกอธิบายโดยตัวแปรอิสระอื่นในระดับใดเชนเดียวกัน โดยคา Tolerance จะมีคาอยู
ระหวาง 0-1 หากคา Tolerance ของตัวแปรใดมีคาเขาใกล 0 ก็แสดงวาตัวแปรอิสระนั้นมี
ความสัมพันธกับตัวแปรอิสระอ่ืนๆ มาก ดงันั้นคา Tolerance ของตัวแปรใดมีคาเขาใกล 1 จะถือวาดี   

 
ตารางภาคผนวก 4   ผลการทดสอบความเปนอิสระของตัวแปรอิสระ 
 

ตัวแปรอิสระ VIF Tolerance 
SIZE .927 1.079 
COMPLEX .923 1.084 
LEV .984 1.017 
NOAUDIT .945 1.058 
AUDITOR .926 1.080 
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ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตวัแปรอิสระพบวามีคา VIF เทากับ 0.927, 0.923, 
0.984, 0.945 และ 0.926 ตามลําดับ โดยพบวาไมมีตวัแปรอิสระใดมคีา VIF เกิน 10   และพบวามีคา 
Tolerance เทากับ 1.079, 1.084, 1.017, 1.058 และ 1.080 ตามลําดับ ซ่ึงไมมีตัวแปรอิสระใดมคีา 
Tolerance เขาใกลศนูย   เพราะฉะนั้นจึงสรปุไดวาตวัแปรอิสระเปนอิสระตอกันไมมีความสัมพนัธกนั 
ในระดบัสงู   ซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขการวเิคราะหถดถอย 
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