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บทที ่3 
ระเบียบวธิีกำรศึกษำ 

 
3.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จะพิจารณาถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจและ
ท่ีไม่ใช่ทางเศรษฐกิจกบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น โดยใช้
ขอ้มูลพาแนล ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลภาคตดัขวาง (Cross-Section Data) คือประเทศในกลุ่มอาเซียน 
แต่ในงานศึกษาน้ีไดท้  าการคดัเลือกมาเพียงบางประเทศ เน่ืองจากบางประเทศมีขอ้จ ากดัดา้นขอ้มูล
จึงเลือกท าการศึกษาจ านวน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ตามล าดบัท่ีก าหนดให้N คือ จ านวนขอ้มูลภาคตดัขวางดงันั้น 6=N  

ขอ้มูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ไดแ้ก่ขอ้มูลตวัแปรทางเศรษฐกิจและท่ีไม่ใช่ทาง
เศรษฐกิจของแต่ประเทศซ่ึงเป็นขอ้มูลรายปีตั้งแต่ปี 2544-2554 จ  านวนทั้งส้ิน 11 ปี โดยก าหนดให ้
T ขอ้มูลอนุกรมเวลา ดงันั้น 11=T  

ดงันั้นจ านวนค่าสังเกตของขอ้มูลพาแนลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเท่ากบั T×N ซ่ึงเท่ากับ
66=11×6  ค่าสังเกตซ่ึงขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary data) รวบรวมมาจากแหล่งท่ีมาน่าเช่ือถือท่ีเป็นองคก์ารต่าง ๆ เป็นผูร้วบรวมไว ้ไดแ้ก่ 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) หรือ 
ไอเอม็เอฟ (IMF) และฐานขอ้มูลธนาคารโลก (World Databank) ประกอบดว้ยตวัแปรทางเศรษฐกิจ
และตวัแปรท่ีไม่ใช่ทางเศรษฐกิจท่ีใชใ้นการวเิคราะห์  
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ตำรำงที ่3.1 ตวัแปรทางเศรษฐกิจ 
ตวัแปรทำงเศรษฐกจิ ทีม่ำ 

สดัส่วนรายรับของรัฐบาลต่อผลิตภณัฑป์ระชาชาติ กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International 
Monetary Fund) หรือ ไอเอม็เอฟ (IMF) และจากการ
ค านวณ 

สดัส่วนการลงทุนต่อผลิตภณัฑป์ระชาชาติท่ีแทจ้ริง  กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International 
Monetary Fund) หรือ ไอเอม็เอฟ (IMF) และจากการ
ค านวณ 

สดัส่วนหน้ีของรัฐบาลต่อผลิตภณัฑป์ระชาชาติ  กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International 
Monetary Fund) หรือ ไอเอม็เอฟ (IMF) และจากการ
ค านวณ 

สดัส่วนค่าใชจ่้ายของรัฐบาลต่อผลิตภณัฑป์ระชาชาติ กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International 
Monetary Fund) หรือ ไอเอม็เอฟ (IMF) และจากการ
ค านวณ 

สดัส่วนการออมประชาชาติต่อผลิตภณัฑป์ระชาชาติ  กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International 
Monetary Fund) หรือ ไอเอม็เอฟ (IMF) และจากการ
ค านวณ 

อตัราการวา่งงาน กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International 
Monetary Fund) หรือ ไอเอม็เอฟ (IMF) 

ท่ีมา: จากการรวบรวม 
โดยในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งตัวแปรท่ีไม่ใช่ตัวแปรทางเศรษฐกิจ ออกเป็น 3 ด้าน 

ประกอบดว้ย 
 

ตำรำงที ่3.2 ตวัแปรท่ีไม่ใช่ตวัแปรทางเศรษฐกิจ 
ตวัแปรทีไ่ม่ใช่ตวัแปรทำงเศรษฐกจิ ด้ำนสังคม ทีม่ำ 

ประสิทธิผลของรัฐบาล ฐานขอ้มูลออนไลน ์จาก 
http://www.heritage.org/index/explore?view=by-
region-country-year 

กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น ฐานขอ้มูลออนไลน ์จาก 
http://www.heritage.org/index/explore?view=by-
region-country-year 

ดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ ฐานขอ้มูลออนไลน์ Transparency International 

ท่ีมา: จากการรวบรวม 

http://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year
http://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year
http://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year
http://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year
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ตำรำงที ่3.2 (ต่อ) ตวัแปรท่ีไม่ใช่ตวัแปรทางเศรษฐกิจ 
ตวัแปรทีไ่ม่ใช่ตวัแปรทำงเศรษฐกจิ ด้ำนเทคโนโลยี ทีม่ำ 

จ านวนผูล้งทะเบียนใชง้านโทรศพัทมื์อถือต่อประชากร  
100 คน 

ฐานขอ้มูลออนไลน์ International 
Telecommunication Union 

ร้อยละของจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ท ฐานขอ้มูลออนไลน์ International 
Telecommunication Union 

ตวัแปรทีไ่ม่ใช่ตวัแปรทำงเศรษฐกจิ ด้ำนอืน่ ๆ ทีม่ำ 
อตัราการเติบโตของจ านวนประชากร กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International 

Monetary Fund) หรือ ไอเอม็เอฟ (IMF)  
ค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวั ฐานขอ้มูลธนาคารโลก (World Databank) 

ร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงแหล่งน ้ าสะอาด ฐานขอ้มูลธนาคารโลก (World Databank) 
ร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้น
สุขาภิบาลและสุขอนามยั 

ฐานขอ้มูลธนาคารโลก (World Databank) 

ท่ีมา: จากการรวบรวม 
 

3.2 แบบจ ำลองทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามทฤษฎีการเจริญเติบโตจากปัจจยั

ภายในประเทศ (Endogenous Growth Theory) โดยแบ่งปัจจยัเป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ ปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัทางเทคโนโลยี และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ สามารถก าหนดแบบจ าลองท่ี
แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจและท่ีไม่ใช่ทางเศรษฐกิจกบัอตัราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน ดว้ยค่าลอการิทึมธรรมชาติของอตัราการขยายตวัของ
ผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ีแทจ้ริง (Growth Rate) เป็นตวัแทนการเจริญเติบโตซ่ึงถูกก าหนดโดย กลุ่ม
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัทางเทคโนโลยี และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ในการทดสอบมีการ
ก าหนดเป็นแบบจ าลองเศรษฐมิติ ดงัน้ี 

แบบจ ำลอง การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทางเศรษฐกิจ ตวัแปรทางสังคม ตวั
แปรทางเทคโนโลย ีและตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีต่ออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียน 
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โดยท่ี tlnY   คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของผลิตภณัฑป์ระชาชาติท่ีแทจ้ริง 

t1lnX  คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของสัดส่วนรายรับของรัฐบาลต่อผลิตภณัฑ์
ประชาชาติ  

t2lnX  คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของสัดส่วนการลงทุนต่อผลิตภณัฑ์
ประชาชาติท่ีแทจ้ริง 

t3lnX  คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของสัดส่วนหน้ีของรัฐบาลต่อผลิตภณัฑ์
ประชาชาติ 

t4lnX  คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของสัดส่วนค่าใช้จ่ายของรัฐบาลต่อ
ผลิตภณัฑป์ระชาชาติ 

t5lnX  คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของสัดส่วนการออมประชาชาติ ต่อ
ผลิตภณัฑป์ระชาชาติ 

t6lnX  คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของอตัราการวา่งงาน  
t7lnX  คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของประสิทธิผลของรัฐบาล 

*ตวัช้ีวดัความส าเร็จของประเทศ รวมถึงความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศ
อ่ืน ๆ และการพฒันาอนัดบัของประเทศในเวทีโลกไดอ้ยา่งมีคุณภาพและยัง่ยืน 
สามารถศึกษาได้จาก รายงานผลการจัดอันดับความยากง่ายในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ซ่ึง World Bank  จะเป็นผูป้ระเมินผล
โดยใชต้วัช้ีวดัเชิงปริมาณวดัประสิทธิภาพของ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้จ ากดัใน
การลงทุนท าธุรกิจ และการปกป้องสิทธิประโยชน์ของนกัลงทุนในประเทศต่าง 
ๆ รวมทั้งส้ิน 183 ประเทศ รวมถึงขอ้มูลจาก สถาบนันานาชาติเพื่อพฒันาดา้น
การจดัการ (International Institute for Management Development : IMD)  

t8lnX  คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น 
*สิทธิท่ีไดรั้บการรับรอง (อาจโดยกฎหมายหรือสถาบนัทางสังคม) และระบุวา่ผู ้
เป็นเจ้าของมีสิทธิจากการเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการได้รับประโยชน์และมี
ขอ้จ ากดัในการใชท้รัพยากรหรือทรัพยสิ์นนั้นอยา่งไรโดยดูกรรมสิทธ์ิความเป็น
เจา้ของไดจ้าก เอกสารสิทธ์ิ เช่น เอกสารสิทธ์ิท่ีดินประเภทกรรมสิทธ์ิ ปัจจุบนั
ออกโดยกรมท่ีดินเท่านั้น ไดแ้ก่ โฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง ตราจองท่ีตราว่า 
“ไดท้ าประโยชน์แลว้” และโฉนดท่ีดิน 
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t9lnX  คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ 
*เป็นดชันีแสดงถึงการรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อการคอรัปชัน่ของ “ภาครัฐ” 
(Public Sector) ในประเทศ โดยกลุ่มตวัอยา่งมีฐานขอ้มูลมาจากผูเ้ช่ียวชาญและ
นกัธุรกิจท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศท่ีท าการส ารวจ รวมไปถึงสถาบนั หน่วยงานวิจยั 
และองค์กรอิสระท่ีไดรั้บการยอมรับ ดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ค านวณโดยใช้
ขอ้มูลครอบคลุมแหล่งขอ้มูล 13 แห่ง ท่ีจดัโดยสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง 13 สถาบนั ท่ี
ครอบคลุมจ านวนประเทศท่ีประเมินแตกต่างกนัไป โดยขอ้มูลทั้งหมดเป็นการ
ประเมินภาพรวมของการคอรัปชัน่ในภาครัฐ ซ่ึงดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่นั้น 
เป็นการน าขอ้มูลและผลส ารวจท่ีมีการเผยแพร่ในช่วงสองปีท่ีผ่านมามาประเมิน 
ซ่ึงผลส ารวจของแหล่งขอ้มูลดงักล่าวรวมตั้งแต่ การรู้เห็นเร่ืองการคอรัปชัน่ของ
ผูท่ี้อาศยัอยูภ่ายในประเทศ ไปจนถึงการรับรู้ของผูท่ี้อยูอ่าศยัอยูภ่ายนอกประเทศ 
โดยมีแหล่งท่ีมาสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ เป็นขอ้มูลท่ีมาจากผลส ารวจ
ของภาคธุรกิจ และขอ้มูลท่ีมาจากนักวิเคราะห์ความเส่ียง หรือผูเ้ช่ียวชาญจาก
องคก์รระหว่างประเทศ ท่ีเป็นผูป้ระเมินผลขอ้มูล จากนั้นจึงน าขอ้มูลทั้งหมดท่ี
ไดม้าแปลงเป็นค่ามาตรฐานท่ีมีสเกลเท่ากนัคือ 100 คะแนน แลว้จึงน ามาจัด
อนัดบั 

t10lnX  คื อค่ าลอกา ริ ทึมธรรมชา ติของจ านวนผู้ล งทะ เ บี ยนใช้ง าน
โทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 คน 

t11lnX  คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของร้อยละของจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ท 
t12lnX  คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของอตัราการเติบโตของจ านวนประชากร 
t13lnX  คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวั 
t14lnX  คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงแหล่งน ้ า

สะอาด 
t15lnX  คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของร้อยละของประชากรท่ีเขา้ถึงส่ิงอ านวย

ความสะดวกดา้นสุขาภิบาลและสุขอนามยั 
3.3 วธีิกำรศึกษำ 

 การศึกษาการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทางเศรษฐกิจ ตวัแปรทางเทคโนโลยี
ตวัแปรทางสังคม และตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่ออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกอาเซียน จะใชแ้บบจ าลองในรูปสมการเชิงเส้นตรงดงัต่อไปน้ี 

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทางเศรษฐกิจ ตวัแปรทางเทคโนโลยีตวัแปร
ทางสังคม และตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่ออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียน ซ่ึงก่อนการทดสอบขอ้มูลทั้งหมดจะถูกท าใหอ้ยูใ่นรูปลอการิทึม (logarithm) ประกอบดว้ย 
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3.3.1. กำรทดสอบพำแนลยูนิทรูท (Panel Unit Root Test) 
  การทดสอบพาแนลยูนิทรูท หรือการทดสอบความน่ิงของตวัแปรทุกตวัด้วยวิธี  
Levin, Lin and Chu,  Breitung, Hadri, Im, Pearson and Shin, Fisher-type (2001) โดยใชว้ิธี Fisher-
ADF และ Fisher-PP โดยมีขอ้สมมติฐาน คือ 

      คือ  ขอ้มูลมี Unit root test1 
   1  คือ ขอ้มูลมีความน่ิง (Stationary data) 

 เม่ือท าการทดสอบพาแนลยูนิทรูทของตัวแปรแต่ละตัว โดยท าการทดสอบวิธี
ดงักล่าว จากนั้นท าการพิจารณาเปรียบเทียบผลการทดสอบแต่ละวิธีโดยการศึกษาในคร้ังน้ีจะท า
การเลือกใช้ผลการทดสอบพาแนลยูนิทรูท จากวิธีให้ผลการทดสอบท่ีดีท่ีสุดนัน่คือให้วิธีท่ีให้ผล
การทดสอบท่ีตวัแปรทุกตวัมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Order of Integration) อนัดบัเดียวกนั
คือ อนัดับท่ี 1 หรือ  1I เพื่อน าตวัแปรไปวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในแบบจ าลอง
พาแนลโคอินทิเกรชนั 

3.3.2   กำรทดสอบพำแนลโคอนิทเิกรชัน (Panel Cointegration Test) 
การทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชัน คือ การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

ของการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชนัดว้ยวธีิ Kao Test    

 

3.3.2.1 วธีิ Kao Test 
  ท าการถดถอยสมการ ซ่ึงให้ iα ของแต่ละประเทศแตกต่างกนั iβ ของแต่ละประเทศ
เหมือนกนั และใหค้่าสัมประสิทธ์ิ iγ ทั้งหมดของแนวโนม้มีค่าเขา้สู่ 0 
ท าการถดถอย    it1itiit v+eρ=e                                                                         (3.2) 
หรือ  

itjit

p

1=j
j1itit v+e∑

i
Δψ+eρ~=e                                                         (3.3) 

 

 สมมติฐานหลกัการทดสอบคือ :H0 ไม่มีโคอินทิเกรชัน่ 1)(ρ  หรือตวัแปรใน
แบบจ าลองไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
ค่าสถิติในการทดสอบดว้ยวธีิ Augmented Dickey-Fuller (ADF) คือ 
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1 ยกเวน้กรณีของ Hadri จะมีสมมติฐาน คือ      : ขอ้มูลอนุกรมเวลามีความน่ิง (Stationary data or non-unit root) 
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  ซ่ึงค่าสถิติมีการแจกแจงปกติมาตรฐาน หรือ N(0,1)ค่าความแปรปรวน คือ  
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โดย K คือ Kernel Function 
3.3.3   กำรประมำณค่ำแบบจ ำลองพำแนล  

 การประมาณค่าความสัมพนัธ์ของขอ้มูลพาแนลมีวธีิการวิเคราะห์ 3 วธีิ คือ Pooled 
OLS, Fixed Effects Model และ Random Effects Model 

 3.3.3.1  กำรประมำณค่ำแบบจ ำลองโดยวธีิ Pooled OLS 
  Pooled OLS เป็นการทดสอบอยา่งง่าย โดยมีขอ้มีสมมติวา่ค่าคงท่ีและค่า

สัมประสิทธ์ิของตวัแปรในสมการมีค่าเท่ากนัทุกหน่วย/ทุกประเทศ และตลอดช่วงเวลาท่ีพิจารณา
ซ่ึงไม่ไดป้ระมาณค่าความแตกต่างระหวา่งหน่วย/ประเทศในช่วงเวลาท่ีศึกษา 
แบบจ าลอง Pooled OLS คือ  
 

tt88t97t116

t105t154t133t62t510t

ε+lnXα+lnXα+Xα

+lnXα+lnXα+lnXα+lnXα+lnXα+α=lnY
(3.6) 

 

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

t9lnX  คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชั่น(Corruption 
Perceptions Index) 

t8lnX   คือ ค่าลอการิทึมธรรมชาติของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (Property right) 
 tε    คือ ค่าความคาดเคล่ือน 

3.3.3.2  กำรประมำณค่ำแบบจ ำลองโดยวธีิ Fixed Effects Model 
 Fixed Effects Model เป็นโมเดลเชิงเส้นอยา่งง่าย ท่ี intercept term แปรผนั

ไปตามแต่ละหน่วยเฉพาะ (ประเทศ) แบบจ าลอง คือ 
 

tt88t97t116

t105t154t133t62t510t

ε+lnXα+lnXα+Xα

+lnXα+lnXα+lnXα+lnXα+lnXα+α=lnY
        (3.7) 

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) 
 tε    คือ ค่าความคาดเคล่ือน 
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 3.3.3.3  กำรประมำณค่ำแบบจ ำลองโดยวธีิ Random Effects Model 
  ก าหนดให้ tε  เป็นปัจจัยสุ่ม มีความเป็นอิสระและมีการกระจาย

เหมือนกนัในแต่ละขา้มช่วงเวลา ดงันั้นสามารถเขียนแบบจ าลอง Random Effects ไดด้งัน้ี 
 

tit88t97t116

t105t154t133t62t51t

ε+α+lnXα+lnXα+Xα

+lnXα+lnXα+lnXα+lnXα+lnXα+μ=lnY
(3.8) 

 

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) 
และ ti ε+α  คือ ค่าความคาดเคล่ือนซ่ึงประกอบดว้ยสองส่วน ส่วนแรกเป็นค่าความ
คาดเคล่ือนของแต่ละหน่วยเฉพาะซ่ึงไม่ผนัแปรตามขา้มช่วงเวลา ส่วนท่ีสองเป็นส่วนคงเหลือของ
ค่าความคาดเคล่ือนท่ีมีข้อสมมติว่าไม่มีความเก่ียวข้องกนัในแต่ละข้ามช่วงเวลา ความสัมพนัธ์
ทั้งหมดของ error term ในช่วงต่อของเวลาเป็นผลมาจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเฉพาะ iα จึงมีขอ้สมมติ
วา่ ti ε,α มีความสัมพนัธ์ท่ีเป็นอิสระและไม่ข้ึนอยูก่บัX ใดใด นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่ การค านวณเพื่อหา
ค่า μ และ α โดยใช้ การประมาณดว้ยวิธี OLS ไม่เบ่ียงเบนและมีค่าสม ่าเสมอ จากโครงสร้างของ 
error term แสดงให้เห็นว่า ti ε+α  เป็นส่วนหน่ึงของ autocorrelation (ปัญหาท่ีเกิดจากการท่ีค่า
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ความผนัแปรท่ีไม่สามารถอธิบายไดโ้ดยตวัแปรอิสระในแบบจ าลองท่ีมีการผนัแปรอย่างเป็นแบบ
แผน) ดงันั้นจึงท าใหค่้าท่ีไดไ้ม่ถูกตอ้งจึงควรใช ้GLS ในการประมาณจะมีประสิทธิภาพมากกวา่   

   3.3.4 กำรทดสอบแบบจ ำลองพำแนล (Panel Equation Testing) 
 การทดสอบแบบจ าลองพาแนล คือ การทดสอบว่าแบบจ าลองความสัมพันธ์

ระหว่างตวัแปรทางเศรษฐกิจและตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่ออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงตวัแปรทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย สัดส่วนการออมประชาชาติต่อ
ผลิตภณัฑ์ประชาชาติ และอตัราการว่างงาน ส่วนตวัแปรท่ีไม่ใช่ตวัแปรทางเศรษฐกิจ โดยใน
การศึกษาคร้ังน้ีแบ่งตวัแปรท่ีไม่ใช่ตวัแปรทางเศรษฐกิจ ออกเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย ตวัแปร
ทางด้านสังคม ได้แก่ ดชันีภาพลกัษณ์คอรัปชัน่และกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น ตวัแปรทางด้าน
เทคโนโลย ีไดแ้ก่ดว้ย จ านวนผูล้งทะเบียนใชง้านโทรศพัทมื์อถือต่อประชากร 100 คน และร้อยละ
ของจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ท ตวัแปรทางดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขต่อหวั และ ร้อย
ละของประชากรท่ีเข้าถึงส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลและสุขอนามยั นั้นต้องท าการ
ประมาณค่าในรูปแบบใดระหว่าง Pooled Estimator, Fixed Effects หรือ Random Effects ซ่ึง
การศึกษาในคร้ังน้ีท าการทดสอบแบบจ าลองดว้ยวธีิ Hausman Test  

3.3.4.1 วธีิ Hausman Test 
  วิธีการของ Hausman (1978) ทดสอบโดยสมมติให้ การประมาณค่าความ

แปรปรวนร่วมของ Fixed Effects และ Random Effects มีค่าเท่ากนั   0β̂β̂ FERE   
:Ho Random Effects 

:H1  Fixed Effects 
 ถา้ผลการทดสอบยอมรับสมมติฐานหลกัควรท าการประมาณค่าแบบจ าลอง

ในรูปแบบ Random Effects ถ้าผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐานหลักควรท าการประมาณ
แบบจ าลองในรูปแบบ Fixed Effects 


