
ปัญหาที่เกิดจากการวิเคราะห์การถดถอย
และข้อมูลอนุกรมเวลา 

อาจารย์ปิติพัฒน์ นิตยกมลพันธุ์ 



หัวข้อที่บรรยาย 
1. Multicollinearity 

2. Heteroscedasticity 

3. Autocorrelation 

 



1. MULTICOLLINEARITY 
 ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ที่มีตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัว
อาจจะส่งผลท าให้เกิดปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกัน ซึ่งมี
สาเหตุมาจาก  
 (1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล อาจเก็บจากกลุ่มตัวอย่างที่ให้ค่าตัวแปร
อิสระเพียงช่วงแคบๆ หรือมีจ านวนตัวอย่างที่น้อยเกินไป 
 (2) ข้อจ ากัดที่เกิดจากการใช้แบบจ าลองหรือข้อจ ากัดของประชากรที่
ใช้ในการสุ่มตัวอย่าง อาทิ ตัวแปรอิสระคือรายได้และขนาดของที่อยู่อาศัย 
 (3) การเลือกตัวแปรอิสระในแบบจ าลองที่ใช้ศึกษา โดยเฉพาะ
แบบจ าลองสมการถดถอยพหุนาม (Polynomial regression models) 
 



1. MULTICOLLINEARITY 
  ผลของการวิเคราะห์การถดถอยเมื่อตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิง

เส้นต่อกัน 
 (1) โอกาสที่ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์คาดเคลื่อนไปจากค่าจริง
สูง อันเนื่องมากจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวประมาณค่าพารามิเตอร์
ในแบบจ าลองมีค่าสูง 
 (2) หากเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบจะไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากตัว
แปรอิสระที่ก าหนดให้คงที่ จะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรอิสระอื่นๆ 
 (3) ค่าสถิติ t ต่ าท าให้ผลการวิเคราะห์คาดเคลื่อน อาทิ ตัวแปรที่ควร 
Sig กลับไม่ Sig เป็นต้น 
 
 



1. MULTICOLLINEARITY 
  การตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกันหรือไม่ 
 (1) R2 สูงกว่า 0.8 แต่มีตัวแปรอิสระบางตัวไม่ sig 
 (2) ผลการประมาณค่าเปลี่ยนแปลงไปมาก เมื่อเพิ่มหรือลดตัวแปร
อิสระเข้าไป 
 (3) ผลการประมาณค่าเปลี่ยนแปลงไปมาก เมื่อเพิ่มหรือลดจ านวน
ตัวอย่าง 
 (4) ตัวแปรอิสระที่ควร sig กลับไม่ sig หรือมีเครื่องหมายตรงกันข้าม
กับทฤษฎี 
 (5) ค่าสหสัมพันธ์ (correlation) ของตัวแปรอิสระคู่ใดๆ มีค่า
มากกว่า 0.8 
  
 
 
 



1. MULTICOLLINEARITY 
 (6) พิจารณาจากค่า Variance Inflation Factor (VIF) จากสูตร
ความแปรปรวนของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์ 

 Var(bj) = 
𝜎2

 (Xji−Xj )2n
i=1

[
1

1−Rj2
], j = 2, 3, …., K       (1.1) 

 โดยที่ Rj
2 คือค่าสัมประสิทธิ์ของการก าหนดจากการวิเคราะห์สมการ

ถดถอยเชิงพหุ 

 ซึ่งค่า VIFj = 
1

1−Rj2
 , j = 2, 3, …., K         (1.2) 

 หากค่า VIFj มีค่ามากกว่า 10 (Rj
2 มากกว่า 0.9) แสดงว่าตัวแปร

อิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกันสูงเช่นกัน 
 
 
 



1. MULTICOLLINEARITY 
  การแก้ไขปัญหาเมื่อตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกัน 
 (1) ตัดตัวแปรอิสระ X ที่พบว่ามีปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัว
แปรอิสระอื่น แต่ต้องแน่ใจว่าตัวแปรที่ตัดออกไปนั้นไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 
Y มิเช่นนั้นอาจจะพบกับปัญหาการก าหนดแบบจ าลองผิดพลาด 
(misspecification error) 
 (2) เพิ่มจ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
 (3) สร้างตัวแปรใหม่ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปอิสระต่างๆ ที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกัน 
  
 
 
 



1. MULTICOLLINEARITY 
 จากตัวอย่างฟังก์ชันการผลิตที่เป็น cubic 
  TVC = 2,052.64 + 361.04Q – 19.21Q2 + 0.36Q3 
 ค่า t–statistic   (1.59)      (2.01)*     (–2.5)**     (3.52)*** 
 ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) = 323.0  
 ค่าสัมประสิทธิ์ในการก าหนด R2 = 0.9551 
 ค่าสัมประสิทธิ์ในการก าหนดที่ปรับค่า R 2 = 0.9490 
 ค่าสถิติ F (F–statistic) = 156.08 
 
 
 



1. MULTICOLLINEARITY 
 เมื่อท าการทดสอบค่า correlation matrix มีค่าดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อท าการทดสอบค่า VIF มีค่าดังนี้ 
 VIF(Q) = 705.77 
 VIF(Q2) = 3,306.68 
 VIF(Q3) = 1,022.05 

TVC Q Q2 Q3 

TVC 1.0000 0.8648 0.9229 0.9563 

Q 0.8648 1.0000 0.9865 0.9557 

Q2 0.9229 0.9865 1.0000 0.9907 

Q3 0.9563 0.9557 0.9907 1.0000 



1. MULTICOLLINEARITY 
 จากตัวอย่างฟังก์ชันอุปสงค์ 
  Yt = – 33,301.7 – 4,042Pt + 1.45ADt + 1.53It 
 ค่า t–statistic   (–1.86)*  (–3.88)***  (9.59)*** (2.98)*** 
 ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) = 3,333 
 ค่าสัมประสิทธิ์ในการก าหนด R2 = 0.9497 
 ค่าสัมประสิทธิ์ในการก าหนดที่ปรับค่า R 2 = 0.9359 
 ค่าสถิติ F (F–statistic) = 69.17 
 
 
 



1. MULTICOLLINEARITY 
 เมื่อท าการทดสอบค่า correlation matrix มีค่าดังนี้ 
 
 
 
 
 
 เมื่อท าการทดสอบค่า VIF มีค่าดังนี้ 
 VIF(P) = 1.306 
 VIF(AD) = 1.554 
 VIF(I) = 1.423 

Y P AD I 

Y 1.0000 -0.3502 0.4835 0.9334 

P -0.3502 1.0000 0.3342 -0.1730 

AD 0.4835 0.3352 1.0000 0.4296 

I 0.9334 -0.1730 0.4296 1.0000 



1. MULTICOLLINEARITY 
  การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ด้วยโปรแกรม Eviews 
 (1) การหาค่าสหสัมพันธ์ (correlation) 
 หลังจากวิเคราะห์สมการถดถอยแล้ว ให้เลือก      Procs      Make 
Regressor Group  
  



1. MULTICOLLINEARITY 
 จากนั้นเลือก View      correlations      Common Sample 
 
 
 
 
  



1. MULTICOLLINEARITY 
 (2) ส าหรับการหาค่า VIF 
 ท าการวิเคราะห์สมการถดถอย ก าหนดให้ Q เป็นตัวแปรตามส่วน Q2 
และ Q3 เป็นตัวแปรอิสระ โดยเลือก Estimate 
 
 
 
  



1. MULTICOLLINEARITY 
 เมื่อได้ Equation ใหม่ ให้เลือก Name 

 จากนั้นให้เขียนสูตร VIF ใน
ช่อง command ว่า “scalar VIFQ 
= 1/(1-eqq.@R2)”  



1. MULTICOLLINEARITY 
 เมื่อ Enter จะปรากฏค่า VIF ดังนี้ 
 
 
 
  



2. HETEROSCEDASTICITY 
 จากข้อสมมติของ CLRM ที่ว่าค่าตัวแปรอิสระค่าหนึ่ง ความแปรรวน
ของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน ui ต้องมีค่าคงที่ (homoscedasticity) หรือ 
 Var(ui X2i, X3i, ..., XKi) = 𝜎2   i = 1, …,n         (2.1) 
 แต่ถ้าความแปรรวนของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน ui มีค่าไม่คงที่ 
(heteroscedasticity) หรือ 
 Var(ui X2i, X3i, ..., XKi) = 𝜎i

2   i = 1, …,n         (2.2) 
 ส าหรับการวิเคราะห์การถดถอยเมื่อความแปรรวนของ ui มีค่าไม่คงที่ 
จะให้ผลเหมือนกับกรณทีี่ความแปรปรวนของ ui มีค่าคงที่ ซึ่งยังคงมีคุณสมบัติ
ไม่ เอนเอียง (unbiased) แต่ความแปรปรวนของตัวประมาณค่าจะไม่
เหมือนกัน ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อการทดสอบสมมติฐานของค่าพารามิเตอร์ 
ทั้งค่าสถิติ t และ F 



2. HETEROSCEDASTICITY 
  การทดสอบค่าความแปรปรวนของ ui ว่าคงที่หรือไม ่
 พิจาณาแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงพหุ 
  Yi = 𝛽1 + 𝛽2X2i + 𝛽3X3i + ui         (2.3) 
 ส าหรับการทดสอบว่าค่าความแปรปรวนของ ui มีค่าคงที่หรือไม่มี
หลายวิธี แต่ส่วนใหญ่จะใช้ 2 วิธี ดังนี้ 
 (1) วิธีของ Breusch–Pagan  
 (1.1) ประมาณค่าสมการ 2.3 ด้วยวิธี OLS และค านวณค่า ei แล้ว
น ามายกก าลังสอง ei

2 

 (1.2) ประมาณค่า ei
2 ซึ่งจะได้ค่า R2 หรือเรียกว่า R2

e2  

  ei
2= 𝛿1 + 𝛿2X2i + 𝛿3X3i + errori        (2.4) 



2. HETEROSCEDASTICITY 
 (1.3) ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F  
 โดย H0 คือความแปรปรวนของ ui มีค่าคงที่ และ H1 คืออความ
แปรปรวนของ ui มีค่าคงไม่ที ่
 (2) วิธีของ White 
 จะคล้ายกับวิธีของ Breuch–Pagan แต่จะแตกต่างในการประมาณค่า 
ei

2 ดังนี้ 

ei
2 = 𝛿1 + 𝛿2X2i + 𝛿3X3i + 𝛿4X2i

2 + 𝛿5X3i
2 

   + 𝛿6X2iX3i + error            (2.5) 
 การทดสอบด้วยวิธี White จะมีตัวแปรอิสระจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้ใน
การทดสอบอาจไม่จ าเป็นต้องใส่พจน์ผลคูณไขว้ (cross terms) ของตัวแปร
อิสระต่างๆ ก็ได ้ 



2. HETEROSCEDASTICITY 
  การแก้ไขปัญหาเมื่อความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน ui มี

ค่าไม่คงที่ 
 ส าหรับการแก้ไขปัญหา heteroscedasticity จะใช้วิธีการประมาณ
ค่าด้วยวิธีก าลังน้อยที่สุดแบบทั่วไป (Generalized Least Squares: GLS) 
 จากสมการ 2.3 ก าหนดให้ความแปรปรวนของ ui มีความสัมพันธ์กับ
ตัวแปอิสระดังนี้ 
  Var(ui X2i, X3i) = 𝜎2h(X2i, X3i)         (2.6) 
 สมมติให้ความแปรปรวนของ ui มีความสัมพันธ์กับ X2 เพียงตัวเดียว 
ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 
  Var(ui X2i) = 𝜎2X2i      [หมายถึง h(X2i, X3i) = X2i] 
 หรือ E(ui

2 X2i) = E(ui
2) = 𝜎2X2i         (2.7) 

 
 
 



2. HETEROSCEDASTICITY 
 ดังนั้นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ui คือ 𝜎 X2i    
 ถ้า X2i มีค่าเพิ่มขึ้นความแปรปรวนของ ui ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้น หากเรา

น า 
1
X2i

 คูณกับ ui จะได้ ui* = 
ui
X2i

 

 ดังนั้น E(ui
∗2) = E(

ui
X2i

)2= 𝜎2 จะท าให้ความแปรปรวนของ 

ui* มีค่าคงที่ในทุกๆ ตัวอย่าง 

 เมื่อน า 
1
X2i

 คูณกับสมการ 2.3 จะได ้

  
Yi
X2i

= 
𝛽1
X2i

 + 
𝛽2X2i

X2i
 + 

𝛽3X3i
X2i

 + 
ui
X2i

       (2.8) 



2. HETEROSCEDASTICITY 
 จากสมการ 2.8 เมื่อท าการประมาณค่าสมการถดถอย จะท าให้ลด
ปัญหา heteroscedasticity ลงได้ ซึ่งเรียกว่าวิธีแก้ปัญหานี้ว่า  Weighted 
Least Squares (WLS) 
 EX9 ก าหนดปริมาณเงิน (M1), ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP), ระดับเงินเฟ้อ (INF), อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (RS) และสมการถดถอย
ดังนี้ 
  lnM1t = 1.22 + 0.79lnGDPt – 2.83∆lnINFt – 0.03RSt  
 ค่า t–statistic (42.79)*** (148.43)*** (–2.89)***  (–10.55)*** 
 ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) = 0.06 
 ค่าสัมประสิทธิ์ในการก าหนด R2 = 0.9941 
 ค่าสัมประสิทธิ์ในการก าหนดที่ปรับค่า R 2 = 0.9940 
 ค่าสถิติ F (F–statistic) = 9,834.27 
 
 



2. HETEROSCEDASTICITY 
 ท าการทดสอบด้วยวิธีของ White 
 H0 : Homoscedasticity  
 H1 : Heteroscedasticity 
 𝛼 = 0.01 
 et

2 = 0.2 – 0.003lnGDPt + 0.0003lnGDPt
2 + 0.38∆lnINFt  

  – 8.32∆lnINFt
2 – 0.002RSt + 0.0001RSt

2    (EX9–1)  
 p–value = (0.41), (0.65), (0.65), (0.02), (0.13), (0.00) และ 
(0.00) 
 F–statistic = 6.57 (0.000)  
 p–value < 𝛼  



2. HETEROSCEDASTICITY 
 จากสมการ EX9–1 ท าการวิเคราะห์สมการถดถอยด้วยวิธี WLS ที่ท า

การ Weight ด้วย 
1
RS จะได ้

  lnM1t = 1.26 + 0.79lnGDPt – 2.00∆lnINFt – 0.03RSt  
 ค่า t–statistic (46.09)*** (137.72)***  (–1.73)*** (–11.14)*** 
 ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) = 0.06 
 ค่าสัมประสิทธิ์ในการก าหนด R2 = 0.9981 
 ค่าสัมประสิทธิ์ในการก าหนดที่ปรับค่า R 2 = 0.9980 
 ค่าสถิติ F (F–statistic) = 9,800.83 
  
 
 



2. HETEROSCEDASTICITY 
 จาก EX9 วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม EViews ได้ผลดังนี้ 
 



2. HETEROSCEDASTICITY 
  การตรวจสอบปัญหา Heteroscedaticity ด้วยโปรแกรม Eviews 
 หลังจากวิเคราะห์สมการถดถอยแล้ว ให้เลือก View    Residual 
Tests     White Heteroscedaticity (no cross terms/cross terms) 
  



2. HETEROSCEDASTICITY 
 ปรากฏผลดังนี้ 



2. HETEROSCEDASTICITY 
  การแก้ปัญหา Heteroscedaticity ด้วยวิธี WLS โดยใช้โปรแกรม 

Eviews 
 หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดปัญหา Heteroscedaticity ให้เลือก      
Estimate      Option      เลือก Weighted LS/TSLS จากนั้นเขียนค่าที่
ต้องการถ่วงน้ าหนัก “1/RS^(1/2)” 



2. HETEROSCEDASTICITY 
 ปรากฏผลดังนี้ 

ค่าถ่วงน้ าหนัก 
1

RS
 



2. HETEROSCEDASTICITY 
 นอกจากนี้ยังมีวิธีในการบรรเทาปัญหา Heteroscedasticity ใน
โปรแกรม Eviews ที่เรียกว่า Heteroscedasticity Corrected Standard 
Errors อีก 2 วิธี คือวิธีของ White (บรรเทาปัญหา Heteroscedasticity) 
และวิธีของ Newey–West  (บรรเทาปัญหา Heteroscedasticity และ 
Autocorrelation)  
 ซึ่งมีขั้นตอนเหมือนกับ
วิธี WLS แต่จะแตกต่างในการ
เลือก Option ดังนี้ 



3. AUTOCORRELATION 
 ปัญหาตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเอง จะเกิดกับการเก็บ
ข้อมูลที่เป็นข้อมูลอนุกรมเวลา เนื่องเป็นการเก็บข้อมูลเดิมมาเรียบล าดับเวลา
จึงท าให้ตัวอย่างนั้นไม่เป็นอิสระต่อกัน 
 ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ที่ ui และ uj (i ≠ j)  จะมีความสัมพันธ์กัน 
(autocorrelation) 
 ส าหรับการวิเคราะห์การถดถอยเมื่อ ui มีความสัมพันธ์กันเองจะท าให้
การค านวณค่าสถิติ t และ F คลาดเคลื่อนไป ซึ่งส่งผลท าให้การทดสอบ
สมมติฐานผิดพลาด  
  
 



3. AUTOCORRELATION 
 ดังนั้นจึงต้องท าการทดสอบว่า ui มีความสัมพันธ์กันเองหรือไม่ ถ้ามี
ความสัมพันธ์กันค่าความแปรปรวนของ b2 จะต้องค านวณดังนี้  

Var(b2) = 
𝜎2

 x2t2T
t=1

1 + 
2

 x2t2T
t=1

  𝜌jT−j
j=1

T−1
t=1 x2tx2, t+j  

 โดยที ่x2t = X2t – X 2t            (3.1) 
 ถ้าไม่มีความสัมพันธ์กันค่าความแปรปรวนของ b2 จะค านวณดังนี้  

 Var(b2) = 
𝜎2

 x2t2T
t=1

 = 
𝜎2

 (X2t – X 2t)2T
t=1

         (3.2) 



3. AUTOCORRELATION 
  การทดสอบว่า ut มีความสัมพันธ์กันเองหรือไม่ 
 พิจารณาสมการถดถอยอย่างง่ายดังนี้ 
  Yt = 𝛽1 + 𝛽2X2t + ut   (t = 1, 2,…, T)               (3.3) 
 ก าหนดให้ ut มีความสัมพันธ์ดังนี ้
  ut = 𝜌ut−1 + 휀t, –1 < 𝜌 < 1          (3.4) 
 โดยที่ 𝜌 คือค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์กันเอง 
 โดยที่ 휀t คือตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน ~ N(0, 𝜎𝜀

2) 
 ดังนั้นขั้นตอนในการทดสอบว่า ut มีความสัมพันธ์กันเองหรือไม่  
 (1) ประมาณค่าสมการ 3.3 ด้วยวิธี OLS และค านวณค่า et  
 (2) ประมาณค่าพารามิเตอร์ 𝜌 ของแบบจ าลองที่น าค่า et มาใช้แทน ut 
ดังนี้ et = 𝜌et−1 + 휀t 
 



3. AUTOCORRELATION 
 (3) ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ t  
 โดย H0 คือตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กัน (𝜌 = 0) 
และ H1 คือตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กัน (𝜌 ≠ 0) 
 นอกจากนี้มีวิธีที่นิยมใช้ในการทดสอบอีกหนึ่งวิธีคือวิธีการทดสอบของ 
Durbin–Watson ซึ่งค่าสถิติค านวณได้ดังนี้ 

  DW = 
 (et – et−1)2T

t=2
 et2T

t=2
         (3.5) 

 ซึ่งสมการ 3.5 สามารถประมาณได้ด้วยสมการดังนี้ 
  DW ≈ 2(1–𝜌 )           (3.6) 
 โดยที่ 𝜌  คือตัวประมาณค่า 𝜌 ด้วยวิธี OLS 



3. AUTOCORRELATION 

 ข้อสมมติของ DW มีดังนี้ 
 (1) สมการถดถอยที่ต้องการทดสอบ autocorrelation ต้องมีค่า 
intercept (𝛽1)  
 (2) ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ของ ut ล าดับที่หนึ่งเท่านั้น 
 (3) ut มีการแจกแจงแบบปกต ิ
 (4) จะต้องไม่มีตัวแปรตามในช่วงเวลาก่อนหน้าเป็นตัวแปรอิสระหนึ่ง 
 (5) ข้อมูลต้องครบถ้วน ไม่ขาดช่วงของข้อมูล 

0 4 dU 4–dL dL 4–dU 2 

สรุป 
ไม่ได ้

สรุป 
ไม่ได ้สรุปตาม H0  

สรุปตาม H1 
positive  

สรุปตาม H1 
negative 



3. AUTOCORRELATION 
  การแก้ไขปัญหาเมื่อตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน ut มีความสัมพันธ์กันเอง 
 ใช้แบบจ าลอง Autoregressive (AR) ในการแก้ไขปัญหา 
Autocorrelation หรือเรียกว่าวิธี Cochrane–Orcutt Iterative Method 
ซึ่งสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
 จากสมการ 3.3 เขียนในรูปของ AR(1) 
  Yt−1 = 𝛽1 + 𝛽2Xt−1 + ut−1   (t = 2,…, T)       (3.7) 
 น า 𝜌 คูณสมการ 3.7 
  𝜌Yt−1 = 𝜌𝛽1 + 𝜌𝛽2Xt−1 + 𝜌ut−1        (3.8) 
 แล้วน าสมการ 3.8 ลบสมการ 3.3 
  Yt–𝜌Yt−1 = (1–𝜌)𝛽1 + 𝛽2(Xt–𝜌Xt−1) + 휀t       (3.9) 
  



3. AUTOCORRELATION 
 ส าหรับการใช้วิธี OLS ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการ
ถดถอยที่ถูกเปลี่ยนรูปเพื่อให้เป็นไปตามข้อสมมติ CLRM นั้นเรียกว่า GLS 
 จาก EX9 ประมาณค่าสมการถดถอยเชิงพหุได้ดังนี้ 
  lnM1t = 1.22 + 0.79lnGDPt – 2.83∆lnINFt – 0.03RSt  
 ค่า t–statistic (42.79)*** (148.43)*** (–2.89)***  (–10.55)*** 
 ค่า R2 = 0.9941, R 2 = 0.9940 
 ค่า DW = 0.156 
 การทดสอบว่า ut มีความสัมพันธ์กันเองหรือไม่ ด้วยค่าสถิติ DW 
 H0 : 𝜌 = 0 
 H1 : 𝜌 ≠ 0 
 𝛼 = 0.05 (n =180, k = 3) , dU = 1.799, dL = 1.738 
  DW < dL 



3. AUTOCORRELATION 
 จากประมาณค่าสมการถดถอยเชิงพหุข้างต้น ด าเนินแก้ไขปัญหา 
Autocorrelation ดังนี้ 
   lnM1t = 1.04 + 0.80lnGDPt – 0.03∆lnINFt – 0.01RSt + 0.97AR(1) 
      (3.88)*** (20.19)***    (–0.09)       (–5.10)*** (68.16)*** 
 ค่า R2 = 0.9996, R 2 = 0.9996 
 ค่า DW = 2.09 
 dU < DW < 4–dU = No Autocorrelation 
  



3. AUTOCORRELATION 
 จาก EX9 วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม EViews ได้ผลดังนี้ ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบปัญหา Autocorrelation ได้จากค่าสถิติ DW 



3. AUTOCORRELATION 
  นอกจากนี้ยังมีวิธีในการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation ใน
โปรแกรม Eviews อีก อาทิ Breush–Godfrey Test  
 หลังจากวิเคราะห์สมการถดถอยแล้ว ให้เลือก View      Residual 
Tests      Serial Correlation LM Test 



3. AUTOCORRELATION 
 ปรากฏผลดังนี้ 



3. AUTOCORRELATION 
  ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า  Autocorrelation ด้ ว ย วิ ธี  Cochrane–Orcutt 

Iterative Method โดยใช้โปรแกรม Eviews 
 หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดปัญหา Autocorrelation ให้เลือก      
Estimate จากนั้นเพิ่มค าสั่ง “AR(1)” เข้าไปในการประมาณค่าสมการถดถอย 



3. AUTOCORRELATION 
 ปรากฏผลดังนี้ 
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