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เน้ือหา

 ความรู้พื้นฐานในการวเิคราะห์การถดถอย
 ปัญหาและขอ้คาํนึงถึงบางประการ
 สถิติเพื่อการตดัสินใจเบ้ืองตน้
 การใชง้านโปรแกรม GRETL เพื่อจดัการและวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้
 ประเดน็อ่ืนๆ สาํหรับการวเิคราะห์การถดถอย
 ฝึกปฏิบติั: การวเิคราะห์การถดถอยดว้ยโปรแกรม GRETL
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ความรู้พืน้ฐานในการวเิคราะห์การถดถอย

Regression !!!

การวเิคราะห์การถดถอย คือ อะไร ?

การวิเคราะห์การถดถอย เป็นเทคนิคทางสถิติท่ีใชใ้นการประมาณค่าความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร  โดยกาํหนดใหต้วัแปรหน่ึงเป็นตวัแปรท่ีทราบค่า เรียกวา่ตวัแปรอิสระ 
(Independent variable: X) ในขณะท่ีอีกตวัแปรหน่ึงเป็นตวัแปรท่ีตอ้งการประมาณค่า 
เรียกวา่ตวัแปรตาม (Dependent variable: Y) 
 Independent variable (X) = Explanatory variable, Predictor, Regressor, Exogenous, …
 Dependent variable (Y) = Explained variable, Predictant, Regressand, Endogenous, …
 การถดถอยมีหลายรูปแบบ เช่น Linear regression, Logistic regression, Nonlinear regression, 

Nonparametric regression, Robust regression, Stepwise regression, ect.
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ประเภทของการวเิคราะห์การถดถอย

X  ตั้งแต่ 2 ตวัแปร ข้ึนไป

การวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย
(X  1  ตวัแปร)

การวเิคราะห์
การถดถอยพหุคูณ

X1 Y
X2

X3

X4

Y

X1

X...

แบบจาํลองการถดถอยอย่างง่าย

แบบจาํลองการถดถอยอย่างง่าย  ประกอบดว้ยตวัแปรตาม (Y) หน่ึงตวัแปร และตวั
แปรอิสระ (X) เพียงหน่ึงตวัแปร 

โดยกาํหนดให ้

          Y คือ ตวัแปรตาม, X คือ ตวัแปรอิสระ, α0 คือ ค่าคงท่ี, β1 คือ สัมประสิทธ์ิ
ประมาณค่าพารามิเตอร์, ε คือ ความคลาดเคล่ือน, i คือ ลาํดบัของขอ้มูล, t คือ ลาํดบั
ของช่วงเวลา

Y α β X εY α β X ε

Y α β X εY α β X ε
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แบบจาํลองการถดถอยพหุคูณ

แบบจาํลองการถดถอยพหุคูณ ประกอบดว้ยตวัแปรตาม (Y) หน่ึงตวัแปร และตวัแปร
อิสระ (X) มากกวา่หน่ึงตวัแปร

โดยกาํหนดให ้
          X คือ ตวัแปรอิสระ มีจาํนวนเท่ากบั 1, 2, 3,…, n 

Y α β X β X ⋯ β X εY α β X β X ⋯ β X ε

Y α β X εY α β X ε

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีสําคญั

หน่วยงานในประเทศ
 สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 สภาพฒัน์ (สศช.)
 กระทรวงพาณิชย ์
 สาํนกังานสถิติแห่งชาติ

หน่วยงานต่างประเทศ
 FAO
 World Bank
 USDA
 IMF
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กระบวนการวเิคราะห์แบบจาํลองทางเศรษฐมติิ

1. การกาํหนดทฤษฎีและสมมติฐาน
2. การสร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์
3. การสร้างแบบจาํลองทางเศรษฐมิติ
4. การรวบรวมขอ้มูล
5. การประมาณการค่าพารามิเตอร์
6. การทดสอบสมมติฐาน
7. การแปรผลและจดัทาํขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย

กระบวนการวเิคราะห์

ขั้นตอน ตวัอย่าง
1. การกาํหนดทฤษฎีและสมมติฐาน ทฤษฎีการบริโภค (เม่ือประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน

จะใชจ่้ายเพื่อการบริโภคสินคา้มากข้ึน)
2. การสร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ โดยกาํหนดให้

      Y = การใชจ่้ายเพื่อการบริโภค
      X = รายไดข้องประชาชน
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์

  Yt = α0 + βXt

3. การสร้างแบบจาํลองทางเศรษฐมิติ แบบจาํลองทางเศรษฐมิติ
  Yt = α0 + βXt + εt

4. การรวบรวมขอ้มูล -มีความน่าเช่ือถือ
-สะทอ้นความเป็นจริง
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กระบวนการวเิคราะห์ (ต่อ)

ขั้นตอน ตวัอย่าง
5. การประมาณการค่าพารามิเตอร์
6. การทดสอบสมมติฐาน Yt = α0 + βXt + εt

ทดสอบ 0 ≤  β  ≤  1
-นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01, 0.05 หรือ  0.1

7. การแปรผลและจดัทาํขอ้เสนอแนะ
เชิงนโยบาย

    

กาํหนดให ้รายไดเ้ท่ากบั 15,000 บาท
Y = 750 + 0.75 (15,000)
Y = 12,000

-เม่ือประชาชนมีรายได ้ 15,000 บาท จะใชจ่้ายเพื่อ
การบริโภคสินคา้ 12,000 บาท
-หากประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนกจ็ะส่งผลใหก้ารใช้
จ่ายเพื่อการบริโภคเพิ่มข้ึนเช่นกนั

Y 750 0.75X

รูปแบบฟังก์ชันในสมการถดถอย

รูปแบบ สมการ
Linear Y = α0 + β1X1 + β2X2

Double-Log lnY = α0 + β1lnX1 + β2lnX2

Linear-Log Y = α0 + β1X1 + β2lnX2

Log-Linear lnY = α0 + β1X1 + β2X2

Polynomial Y = α0 + β1X2
1 + β2X2

Inverse Y = α0 + β1(1/X1) + β2X2

Dummy Y = α0 + β1X1 + β2X2 + 1D1

Dummy with variable Y = α0 + β1X1 + 1D1 + ϕ1 D1X1
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วธีิประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ

แบบจาํลองสมการเดีย่ว แบบจาํลองระบบสมการต่อเน่ือง

- Ordinary least squares (OLS)
- Generalized least squares (GLS)
- Maximum likelihood estimation (MLE)
- Generalized method of moments (GMM)

- Weighted least squares (WLS) 
- Indirect least squares (ILS)
- Seemingly unrelated regression (SUR)
- Two-stage least squares (TSLS)
- Three-stage least squares (3SLS) 
- Full-information maximum likelihood (FIML)
- Generalized method of moments (GMM)

อคัรพงศ ์อั้นทอง (2555)

OLS !!!
(กําลังสองน้อยท่ีสุด)
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การประมาณค่าพารามเิตอร์ด้วยวธีิกําลังสองน้อยทีสุ่ด

การประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) 
เป็นเทคนิคเพื่อคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิ (βs) ของสมการถดถอย (ระหว่างตวัแปร X 
และ Y) โดยทาํใหผ้ลรวมกาํลงัสองของค่าหลงเหลือ (Sum of squared residuals:    
มีค่านอ้ยท่ีสุด

e

eOLS minimizes (i = 1, 2, 3,…, N)

.

..

.

Y4

Y1

Y2

Y3

X1 X2 X3 X4

}

}

{

{

e1

e2

e3

e4

X

Y Y α β XY α β X

การประมาณค่าพารามเิตอร์ด้วยวธีิ OLS
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คุณสมบัตขิองตวัประมาณค่ากําลังสองน้อยทีสุ่ด

  ตวัประมาณค่ากาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (OLS estimator) จะเป็นตวัประมาณค่าท่ีมีความ
ไม่เอนเอียงเชิงเส้นท่ีดีท่ีสุด (Best Linear Unbiased Estimator: BLUE) โดยตัว
ประมาณจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงัน้ี
เป็นฟังกช์นัเชิงเสน้กบัตวัแปรสุ่ม (Y)
ตวัประมาณค่าตอ้งไม่มีความเอนเอียง (Unbiased) 
มีความแปรปรวนตํ่าสุดเม่ือเทียบกบัตวัประมาณค่าเชิงเส้นท่ีไม่เอนเอียงอ่ืนๆ

Residual Vs. Error
เหมือน  Vs.  แตกต่าง !!!

Page 9 of 49

<<<ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร>>>



Residual (ei) Vs Error  (εi)

The residual is the difference between the observed Y and the estimated regression 
line (Y), while the error term is the difference between the observed Y and the true 
regression equation (The expected value of Y).
Note that the error term is a theoretical concept that can never be observed, but the 
residual is a real-world value that is calculated for each observation every time a 
regression is run.

e Y Ye Y Y ε Y E Y Xε Y E Y X

Studenmund (2014)

Figure: True and estimated regression lines

Studenmund (2014)
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ข้อสมมตบิางประการของ OLS

1. ตวัคลาดเคล่ือน (εi) มีค่าเฉล่ียเท่ากบัศูนย ์หรือ E(εi) = 0
2. ตวัคลาดเคล่ือน (εi) มีการแจกแจงแบบปกติ
3. ตวัคลาดเคล่ือน (εi) มีค่าความแปรปรวนคงท่ี สาํหรับทุกค่าสงัเกตของ X หรือ Var(εi) = σ2 
4. ตวัคลาดเคล่ือน εi และ εj เป็นอิสระต่อกนั หรือ Cov(εiεj) = 0 โดย i กบั j เป็นช่วงเวลา ซ่ึง i ≠ j 
5. ไม่มีความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัคลาดเคล่ือน εi กบัตวัแปรอิสระ Xi [Cov(εi, Xi) = 0]
6. ตวัแปรอิสระ (Xi) มีค่าแน่นอน และตอ้งไม่ใชต้วัแปรสุ่ม 
7. เป็นแบบจาํลองเชิงเสน้ตรง (Linearity in parameter) 

8. ตัวแปรอิสระ Xi และ Xj (i ≠ j) ต้องไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นอย่างสมบูรณ์ หรือไม่ควรมี
ความสมัพนัธ์เชิงเสน้สูงเกินไป [Corr(Xi, Xj ≠ 0)] 
9. ขนาดของตวัอยา่ง (n) ตอ้งมีจาํนวนมากกวา่พารามิเตอร์(ตวัแปรอิสระ)ในแบบจาํลอง

ปัญหาและข้อคาํนึงถงึบางประการ
การวเิคราะห์การถดถอย

==> ปัญหาตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์เชิงเสน้ (Multicollinearity)

==> ปัญหาตวัคลาดเคล่ือนมีสหสมัพนัธ์กนั (Autocorrelation)

==> ปัญหาตวัคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนไม่คงท่ี (Heteroskedasticity)
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ปัญหาตวัแปรอิสระมคีวามสัมพนัธ์เชิงเส้น

ปัญหาตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์เชิงเส้น (Multicollinearity) เกิดจากตวัแปรอิสระ 
Xi และ Xj (i ≠ j) มีความสมัพนัธ์เชิงเสน้ หรือมีความสมัพนัธ์เชิงเสน้สูงเกินไป        

[Corr(Xi, Xj ==> 1)] 
* สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบ ไดแ้ก่
 Correlation coefficients 
 ไม่ควรเกิน 0.8 (Stevens, 1992)

 Variance inflation factor (VIF)
 ไม่ควรเกิน 10 (Gujarati and Porter, 2009)

VIF  
1

1 R
VIF  

1

1 R

r
∑ X X X X

∑ X X ∑ X X
r

∑ X X X X

∑ X X ∑ X X

สาเหตุและผลกระทบของปัญหา Multicollinear ity

 สาเหตุของปัญหา Multicollinearity
- วฏัจกัรเศรษฐกิจและตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์ (Trend)
- ตวัแปรคาบเวลาในอดีต (Lagged variables)
- การเกบ็รวมรวมขอ้มูล
- ตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กนัโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ 

 ผลกระทบของปัญหา Multicollinearity
- Variance และ S.E. จะมีค่าสูง ส่งผลต่อค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยท่ีประมาณค่าได้
- t-statistics จะมีค่าตํ่ากวา่ความเป็นจริง (อาจทาํใหไ้ม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานได)้
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วธีิแก้ปัญหา Multicollinear ity 

1. ขจดัตวัแปรท่ีซํ้ าซอ้นออกไป (Drop a Redundant Variable) หรือใชต้วัแปรแทน
2. เพิ่มขนาดตวัอยา่ง (Increase the Size of the Sample)

 “The larger sample normally will reduce the variance of the estimated coefficients, diminishing the impact 
of the multicollinearity”.

3. ไม่ตอ้งทาํอะไร (Do Nothing)
 “Quite often, doing nothing is the best remedy for multicollinearity. If the multicollinearity has not 

decreased t-scores to the point of insignificance, then no remedy should even be considered. Even if the t-
scores are insignificant, remedies should be undertaken cautiously, because all impose costs on the 
estimation that may be greater than the potential benefit of ridding the equation of multicollinearity”.

Studenmund (2014)

ปัญหาตวัคลาดเคล่ือนมสีหสัมพนัธ์กัน

ปัญหาตวัคลาดเคล่ือนมีสหสัมพนัธ์กนั (Autocorrelation) เกิดจากตวัคลาดเคล่ือนมี
ความสมัพนัธ์กนัระหวา่งคาบเวลา หรือตวัคลาดเคล่ือนมีค่าไม่เท่ากบั 0

[Cov(εi, εj) ≠ 0] 
* สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบ ไดแ้ก่
 Durbin-Watson (D.W.) statistics 

 “If D.W. is found to be 2 in an application, one may assume that there is no first-order autocorrelation” 
(Gujarati and Porter, 2009)

 “D.W. takes values in the interval [0,4], and if all is well, D.W. should be around 2” (Diebold, 2008).

 “No Serial Correlation: D.W. ≈ 2” (Studenmund, 2014).

 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ วธีิกราฟ, Durbin’s h test, Box-Pierce Portmanteau test, Breusch-Godfrey LM test
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สาเหตุและผลกระทบจากปัญหา Autocor relation

 สาเหตุของปัญหา Autocorrelation
- รูปแบบสมการในแบบจาํลองไม่ถูกตอ้ง 
- ละเลยตวัแปรอิสระท่ีสาํคญับางตวั 
- ตวัแปรตามในอดีตเป็นตวัแปรอธิบายในแบบจาํลอง (Lagged variables in Y)
- การปรับขอ้มูล หรือเกิดการแปรผนัแบบผดิปกติ

 ผลกระทบจากปัญหา Autocorrelation
- ตวัประมาณค่าสมัประสิทธ์ิมีคุณสมบติัท่ีไม่เอนเอียง แต่ความแปรปรวนไม่เป็นค่าตํ่าสุด
- ค่าพยากรณ์ท่ีไดไ้ม่เป็นตวัประมาณค่าท่ีมีประสิทธิภาพ
- การทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติอาจใหผ้ลไม่ถูกตอ้ง
- ไม่เป็น BLUE

วธีิแก้ปัญหา Autocor relation

1. เพิ่มตวัแปรท่ียงัละเวน้/ยงัไม่ไดใ้ส่ (Add the omitted variable) 
2. เปล่ียนรูปแบบฟังชนัก ์(Change the functional form)
3. แกด้ว้ยวิธี Generalized Least Squares (GLS) is a method of transforming an equation to rid it of 
pure first-order serial correlation. The use of GLS requires the estimation of ρ.

4. แกด้ว้ยวิธี Newey–West standard errors are an alternative remedy for serial correlation that 
adjusts the OLS estimates of the SE(β)s to take account of the serial correlation without changing 
the βs.
5. แกด้ว้ยวธีิ White’s Heteroscedasticity-Consistent Variances and Standard Errors (Robust standard 
error) หรือ Heteroskedasticity Autocorrelated Consistent (HAC)

Cochrane–Orcutt iterative procedure  ==> AR(1) 

(Adkins, 2018: 234; Gujarati and Porter, 2009; Studenmund, 2014)
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ปัญหาตวัคลาดเคล่ือนมคีวามแปรปรวนไม่คงท่ี 

ปัญหาตวัคลาดเคล่ือน ความแปรปรวน (σ2) ไม่คงท่ี (Heteroskedasticity) หรือ ไม่เป็น 
Homoskedasticity

[Var(εi| Xi) ≠ σ2] 
* สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบ ไดแ้ก่
 Park Test
Glejser Test
 Spearman’s Rank Correlation Test
 Breusch–Pagan Test     
 Breusch–Pagan–Godfrey Test
White’s General Heteroscedasticity Test

สาเหตุและผลกระทบจากปัญหา Heteroskedasticity

 สาเหตุของปัญหา Heteroskedasticity
- เทคนิควธีิการสุ่มตวัอยา่งและการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
- ลกัษณะของขอ้มูลท่ีค่าคลาดเคล่ือนไม่คงท่ีโดยธรรมชาติ เช่น ขอ้มูลภาคตดัขวาง
- ละเลยตวัแปรอิสระท่ีสาํคญับางตวั 
- ค่าผดิปกติ 

 ผลกระทบจากปัญหาHeteroskedasticity
- ตวัประมาณค่าสมัประสิทธ์ิยงัคงมีคุณสมบติัไม่เอนเอียง แต่ค่าความแปรปรวนไม่ตํ่าสุด 
- การทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติแบบ t และ F ไม่เหมาะสม
- ไม่เป็น BLUE
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วธีิแก้ปัญหา Heteroskedasticity

1. เพิ่มตวัแปรท่ียงัละเวน้/ยงัไม่ไดใ้ส่ (Add the omitted variable) 
2. กาํหนดตวัแปรใหม่ (Reformulate the variables)
3. เพิ่มขนาดตวัอยา่ง (Increase the Size of the Sample)
4. แกด้ว้ยวธีิ Weighted least squares (WLS)
5. แกด้ว้ยวธีิ White’s Heteroscedasticity-Consistent Variances and Standard Errors 
(Robust standard error) หรือ Heteroskedasticity Autocorrelated Consistent (HAC)

(Adkins, 2018: 234; Gujarati and Porter, 2009; Studenmund, 2014)

Caution !!!

 Autocorrelation/Serial correlation
 Autocorrelation is most likely to occur in a time series framework. 
 In cross-sectional data, the problem of autocorrelation is less likely to exist because we 

can easily change the arrangement of the data without meaningfully altering the results. 
(Except the case of spatial autocorrelation)

 Heteroskedasticity
 In general heteroskedasticity is more likely to occur within a cross-sectional framework, 

although this does not mean that heteroskedasticity in time series models is impossible.

Asteriou and Hall (2007)
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สถติเิพื่อการตดัสินใจเบ้ืองต้น
สําหรับการเลือกแบบจําลองท่ีเหมาะสม

==> R2 และ Adjusted R2

==> AIC และ SIC

==> Durbin-Watson (D.W.) statistics

==> t-statistics

==> F-statistics

R-squared (R2)

 สมัประสิทธ์ิตวักาํหนด (Coefficient of determinant) หรือ R-squared (R2) เป็นร้อย
ละ/สัดส่วนความแปรปรวนของตวัแปรตาม (Y) ซ่ึงถูกอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรอิสระ 
(Xs)  มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 – 1 

 หากมีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่ตวัแปรอิสระ (Xs) หรือแบบจาํลองนั้น สามารถอธิบาย
ตวัแปรตาม (Y) ไดดี้

R   1
∑ e

∑ Y Y
1

SSR
SST

    
SSE
SST

R   1
∑ e

∑ Y Y
1

SSR
SST

    
SSE
SST

แล้ว !!!  R2 เท่าไหร่ถึงจะดี
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Adjusted R2

 Adjusted R-squared (R2) เป็นสมัประสิทธ์ิตวักาํหนดปรับค่าแลว้ 
 R2  measures the percentage of the variation of Y around its mean that is 

explained by the regression equation, adjusted for degrees of freedom.

R  1
∑ e / n k 1

∑ Y Y / n 1
R  1

∑ e / n k 1
∑ Y Y / n 1

หมายเหตุ: ใช้เปรียบเทียบแบบจาํลอง ในกรณีท่ีตวัแปรตามอยู่ในรูปฟังก์ชัน (Function form) 
เดียวกนั

เกณฑ์มาตรฐาน AIC และ SIC

Akaike information criterion (AIC) แ ล ะ  Schwarz/Bayesian information criterion 
(S/BIC) are effectively an estimate of the out of sample forecast error variance. It is 
used to selected among comparing forecasting models.

e  

T

AIC  e  
e  

T

S B IC   e  
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Durbin-Watson (D.W.) statistics 

 D.W. statistics is used to determine if there is first-order Serial correlation/ 
Autocorrelation in the error term of an equation by examining the residuals of a 
particular estimation of that equation.

 Assumptions underlying
1. The regression model includes an intercept term.
2. Serial correlation/Autocorrelation is first-order in nature.

εt = ρεt-1 + ut

where is the autocorrelation coefficient and u is a classical (normally distributed) error term.
3. The regression model does not include a lagged dependent variable as an independent 

variable.

Breusch-Godfrey

Durbin’s h test 

เม่ือ 2nd order  ขึน้ไป

กรณ ีYt-i เป็นตัวแปรอิสระ

t-statistics

t-statistics is the test that econometricians usually use to test hypotheses about 
individual regression slope coefficients.

t
β β

S. E. β
 ⇒  

β

S. E. β
 t

β β

S. E. β
 ⇒  

β

S. E. β
 

Y α β X β X ⋯ β X εY α β X β X ⋯ β X ε

Formula for t-statistics:

 Since most regression hypotheses test whether a particular regression coefficient is significantly 
different from zero, is typically zero (β = 0)

 The significance level (α)  for a given hypothesis test is a value for which a p-value less than or 
equal to (α)  is considered statistically significant. Typical values for (α) are 0.1, 0.05, and 0.01.

0
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F-statistics

F-statistics is to test the hypothesis that the coefficients of all variables in the 
regression except the intercept are jointly 0.

F
∑ Y Y /k 

∑ e / n k 1
 F

∑ Y Y /k 
∑ e / n k 1

 

Y α β X β X ⋯ β X εY α β X β X ⋯ β X ε

Example:

Null hypothesis (H0): β1= β2 =…= βn = 0
Alternative hypothesis (H1): β1≠ β2 ≠…≠ βn ≠ 0

แนะนําการใช้โปรแกรม GRETL
เพ่ือการจดัการและวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้

GRETL

หนงัสือแนะนาํ
Adkins, L. C. (2018). Using Gretl for Principles of Econometrics. (5th Edition)
Download from: http://www.learneconometrics.com/gretl/poe5/using_gretl_for_POE5.pdf
Cottrell, A., Lucchetti, R. (2019). Gretl User’s Guide: Gnu Regression, Econometrics
and Time-series Library. (May, 2019)
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โปรแกรม GRETL ?

Gretl หรือ Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library เป็นโปรแกรม
ออกแบบมาเพื่อการวเิคราะห์ทางเศรษฐมิติ (ออกเสียง เกร็ทเทิล)

- เป็นโปรแกรมท่ีใชง้านง่ายพอๆ กบั โปรแกรม EViews, STATA หรือ SPSS 
- เป็น Open source ท่ีอนุญาตให้บุคคลใดๆ ทาํซํ้ า เผยแพร่ และ/หรือดัดแปลง

ซอฟตแ์วร์นั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและโดยเสรี
- สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อใชง้านไดท่ี้ (http://gretl.sourceforge.net/)
- Now in French, Italian, Spanish, Polish, German, Basque, Catalan, Galician, 

Portuguese, Russian, Ukrainian, Turkish, Czech, Traditional Chinese, Albanian, 
Bulgarian, Greek, Japanese and Romanian as well as English.

Software
อ่ืนๆVS

Features

 A wide variety of estimators: least squares, maximum likelihood, GMM; single-
equation and system methods.

 Time series methods: ARIMA, a wide variety of univariate GARCH-type 
models, VARs and VECMs (including structural VARs), unit-root and 
cointegration tests, Kalman filter, etc.

 Limited dependent variables: logit, probit, tobit, sample selection, interval 
regression, models for count and duration data, etc.

 Panel-data estimators, including instrumental variables (IV), probit and GMM-
based dynamic panel models.

 Output models as LaTeX files, in tabular or equation format.
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Data formats

Supported formats include: own XML data files; Comma Separated Values; Excel, 
Gnumeric and Open Document worksheets; Stata .dta files; SPSS .sav files; Eviews
workfiles; JMulTi data files; own format binary databases (allowing mixed data 
frequencies and series lengths), RATS 4 databases and PC-Give databases. Includes 
a sample US macro database. 

สามารถ Install Datasets จากหนังสือเหล่านี ้เพื่อใช้ฝึกปฏิบัตกัิบโปรแกรม GRETL ไดจ้าก (http://gretl.sourceforge.net/)
สามารถสืบค้นหนังสือเหล่านีไ้ด้ทีสํ่านักบรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) มสธ. 

STATA

EViews

GRETL

การเปรียบเทียบผลการวเิคราะห์

Source: Studenmund (2014) Source: Studenmund (2014)

ไฟลข์อ้มูล example
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ตวัอย่าง (ไฟลข์อ้มูล regression01)

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม GRETL
2. การนาํเขา้ขอ้มูลโปรแกรม GRETL
3. การสร้างกราฟ
4. Summary statistics 
5. Correlation matrix
6. Simple regression analysis
7. Multiple regression analysis
8. การทดสอบปัญหา Multicollinearity 
9. การทดสอบปัญหา Heteroskedasticity
10. การใชง้าน GRETL console และ GRETL Script Language 

1. ดาวน์โหลดและ Install โปรแกรม 

http://gretl.sourceforge.net/
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Main Window for  GRETL

Tool Bar

2. การนําเข้าข้อมูลโปรแกรม GRETL

File>Open data>User file…
 เลือกไฟล ์Excel (regression01) ใน Folder ท่ีกาํหนดไว ้
 ตอ้งระบุสกลุไฟลท่ี์ตอ้งการคน้หาดา้นขวามือล่าง
 เม่ือเลือกไฟล ์regression01 แลว้ > Open

11

22
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การนําเข้าข้อมูลโปรแกรม GRETL (ต่อ)

11

22

33
(1) column=2>row=1>Sheet1>OK
(2) Close
(3) No (เน่ืองจากขอ้มูลเป็น Cross-sectional data) 

การนําเข้าข้อมูลโปรแกรม GRETL (ต่อ)

 เม่ือทาํการ Import ขอ้มูลเขา้เรียบร้อยแลว้จะปรากฏตวัแปร 3 ตวั ดงัน้ี INCOME EXPE และ 
EDU โดยโปรแกรมจะกาํหนดค่าคงท่ี (const) มาใหอ้ตัโนมติั
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3. การสร้างกราฟ (Graph the Data)

Tool bar>X-Y graph>เลือกแกน X = EXPE, แกน Y = INCOME>OK

11

22

4. Summary statistics (Descr iptive statistics)

11

22

33

View>Summary statistics>Show full statistics>OK
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5. Correlation matr ix

11

22

33

View>Correlation matrix
เพิ่ม INCOME EXPE EDU>OK

6. Simple regression analysis
11

(1) Model>Ordinary Least Squares
(2) เลือก INCOME เป็น Dependent variable และ 
เลือก EXPE เป็น Regressors >OK

33

22
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7. Multiple regression analysis

(1) Model>Ordinary Least Squares
(2) เลือก INCOME เป็น Dependent variable และ เลือก EXPE และ EDU เป็น Regressors >OK

ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ

สถิตเิพื่อการตดัสินใจ

8. การทดสอบปัญหา Multicollinear ity (VIF) 
 เป็นขั้นตอนหลงัจากการวเิคราะห์การถดถอยแลว้

Analysis>Collinearity
 VIF ไม่ควรมีค่าเกิน 10 เพราะจะทาํให้เกิดปัญหาความสัมพนัธ์

เชิงเส้นของตวัแปรอิสระ (Multicolliearity)

11

22
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9. การทดสอบปัญหา Heteroskedasticity

11

22

 เป็นขั้นตอนหลงัจากการวเิคราะห์การถดถอยแลว้
Tests>Heteroskedasticity>Breusch-Pagan
 ผลการทดสอบ Heteroskedasticity จะไปปรากฏอยู่ท่ี

หนา้ Output ของการวเิคราะห์การถดถอยเดิมดว้ย

H0: No Heteroskedasticity
H1: Heteroskedasticity

10. การใช้งาน GRETL console

 การสร้างกราฟ
 Summary statistics 
 Correlation matrix 
 Simple regression analysis 
Multiple regression analysis 
การทดสอบปัญหา Multicollinearity
การทดสอบปัญหา Heteroskedasticity

 คาํสัง่ genr เพื่อสร้างตวัแปร เช่น

หมายเหตุ: หากใชช่ื้อตวัแปรเป็นตวัพิมพใ์หญ่จะตอ้งใชต้วัพิมพใ์หญ่ในการเขียนคาํสั่ง นอกจากนั้น สามารถตรวจคาํสั่ง
สาํหรับ GRETL console ไดจ้าก command log

gnuplot EXPE INCOME gnuplot EXPE INCOME 

summary INCOME EXPE EDU summary INCOME EXPE EDU 

corr INCOME EXPE EDU corr INCOME EXPE EDU 

genr l_INCOME = log(INCOME) genr l_INCOME = log(INCOME) 
modtest --breusch-pagan modtest --breusch-pagan 

vifvif

ols INCOME const EXPE EDU ols INCOME const EXPE EDU 
ols INCOME const EXPE ols INCOME const EXPE 
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11. การใช้งาน GRETL Scr ipt Language 

gnuplot EXPE INCOME 
summary INCOME EXPE EDU 
corr INCOME EXPE EDU 
ols INCOME const EXPE EDU 
vif
modtest --breusch-pagan

ช่องทางลดั

ประเดน็อ่ืนๆ
สําหรับการวเิคราะห์การถดถอย

==> Lagged Independent Variables

==> Using Dummy Variables

==> Function Form Interpretation

==> How to Explain Dummy Variable under the Double Log Function Form ? 

อ่านเพิ่มเติมใน Studenmund (2014) 

Page 30 of 49

<<<ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร>>>



1. Lagged Independent Var iables

The length of this time between cause and effect is called a lag. Many statistic 
equations include one or more lagged independent variables like X1,t-1 , where the 
subscript t – 1 indicates that the observation of X1 is from the time period previous to 
time period t, as in the following equation:

In this equation, X1 has been lagged by one time period, but the relationship between 
Y and X2 is still instantaneous.

Y α β X , β X , εY α β X , β X , ε

Example: Lagged Independent Var iables

Any change in an agricultural market, such as an increase in the price that the farmer 
can earn for providing cotton, has a lagged effect on the supply of that product:

Ct =  f (PCt-1 , PFt) ==> β0 + β1PCt-1 + β2PFt + εt

where Ct = The quantity of cotton supplied in year t
PCt-1 = The price of cotton in year t – 1 
PFt = The price of farm labor in year

Thus β1 measures the extra number of units of cotton that would be produced this 
year as a result of a one-unit increase in last year’s price of cotton, holding this 
year’s price of farm labor constant.

_+
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2. Using Dummy Var iables

Dummy variables define as one that takes on the values of 0 or 1, depending on a 
qualitative attribute such as gender. We can use a dummy variable as an intercept 
dummy, a dummy variable that changes the constant or intercept term, depending on 
whether the qualitative condition is met. These take the general form:

where  Di = 
1 if the ith observation meets a particular condition

0 otherwise

Y α β X β D εY α β X β D ε

Figure: An intercept dummy
If an intercept dummy (β2Di) is added to an equation, a graph of the equation will have different intercepts for the two 
qualitative conditions specified by the dummy variable. The difference between the two intercepts is β2. The slopes are 
constant with respect to the qualitative condition.

Studenmund (2014)
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What happens if you use two dummy var iables to 
descr ibe the two conditions?

For example, suppose you decide to include gender in an equation by specifying that 
X1 = 1 if a person is male and X2 = 1 if a person is female. 
In such a situation, X1 plus X2 would always add up to 1 (Do you see why ?)
Thus X1 would be perfectly, linearly correlated with X2, and the equation would 
violate Classical Assumption. If you were to make this mistake, sometimes called a 
dummy variable trap, you would have perfect multicollinearity and OLS almost 
surely would fail to estimate the equation.

3. Functional Form Interpretation

Studenmund (2014)
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4. How to Explain Dummy Var iable under  the 
Double Log Function Form ? 

lnY , β β D β lnX

lnY , β β lnX

Suppose that:
Eq. (1)

Eq. (2)

Eq. (2) – Eq. (1):

lnY , lnY , β D ln
Y ,

Y ,
β D

Y ,

Y ,
e  

Y ,

Y ,
e 1 =Y ,

Y ,
-Minus 1 in Left&Right

NEXT

4. How to Explain Dummy Var iable under  the 
Double Log Function Form ? (Cont.)

Y , Y ,

Y ,
∗ 100  e 1 ∗ 100

Multiply 100 % in Left & Right

The difference of D1 compare to D2 in terms of percentage

==> [exp(β2D1) – 1]*100 %

เอกสารแนะนาํ Gujarati and Porter (2009: 298) 
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ฝึกปฏบัิต:ิ 
การวเิคราะห์การถดถอยดว้ยโปรแกรม GRETL

(Regression analysis using GRETL)

GRETL

ฝึกปฏบัิติ 01 (ไฟลข์อ้มูล regression02)

 กรณีศึกษา: ปัจจยัท่ีมีผลต่อการให้ทุนของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรัฐช่ือ
ดงัแห่งหน่ึงในจงัหวดันนทบุรี โดยกาํหนดให้

     FINAID คือ จาํนวนเงินช่วยเหลือดา้นการศึกษา (หน่วย: US$/ปี)
     PARENT คือ จาํนวนเงินท่ีผูป้กครองสามารถจ่ายเพ่ือการศึกษาไดต่้อปี (หน่วย: US$/ปี)

     HSRANK คือ ระดบั GPA ของนกัศึกษา (หน่วย: เปอร์เซ็นตไ์ทล)์
 รูปแบบฟังชนัก ์

FINAID   =     (PARENT, HSRANK)f -

ดดัแปลงจาก Studenmund (2014) 

+

FINAID α β PARENT β HSRANK εFINAID α β PARENT β HSRANK ε
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ผลการวเิคราะห์

H0: No Heteroskedasticity
H1: Heteroskedasticity

 (1) หากกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติ (α) = 0.05 ผลการทดสอบ Heteroskedasticity จะไม่พบปัญหาดงักล่าว
 (2) แต่หากกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติ (α) = 0.1 แบบจาํลองน้ีจะประสบปัญหา Heteroskedasticity ข้ึน
 หากเป็นเง่ือนไข (2) วิธีแกไ้ข คือ วิธีแรก  ท่ีช่อง Robust standard errors ก่อนประมาณค่า สปส. การถดถอย (กระบวนการเดิม) 

หรือวธีิท่ีสอง Model>Other linear models>Heteroskedasticity corrected  แลว้ประมาณค่า สปส. การถดถอยอีกคร้ัง โดยแบบจาํลอง
ดงักล่าวน้ีจะไดรั้บการแกปั้ญหา Heteroskedasticity เรียบร้อยแลว้

 
  

. .
t = 

 หรอื 

. .

ผลการตรวจสอบปัญหา Multicollinear ity ==> VIF

VIF มีค่านอ้ยกวา่ 10 ดงันั้น ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 
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การแปลผล

S.E.          (1739.08)***     (0.03)***            (20.67)***      R2 = 0.7441
 ถา้หากผูป้กครองมีความสามารถในการจ่ายเงินเพื่อการศึกษาใหก้บันกัศึกษา(เพิ่มข้ึน 1 US$/ปี) 

จะทาํให้นกัศึกษาไดรั้บทุนลดลงเฉล่ีย 0.36 US$/ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
กาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ (HSRANK) คงท่ี

 ถา้หากลาํดบั GPA ของนักศึกษาเพิ่มข้ึนทุกๆ 1 เปอร์เซ็นต์ไทล์ จะทาํให้นักศึกษาไดรั้บทุน
เพิ่มข้ึนเฉล่ีย 87.38 US$/ปี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ 
(PARENT) คงท่ี

 สมการถดถอย(ตวัแปรอิสระ)ดงักล่าว สามารถอธิบายการให้ทุนการศึกษา (Y) ไดถึ้งร้อยละ 
74.41 ในขณะท่ี อีกร้อยละ 25.59 (ส่วนท่ีเหลือ) เกิดจากปัจจยัอ่ืน และแบบจาํลองท่ีประมาณ
การข้ึนไม่พบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้น (VIF<10) และปัญหา Heteroskedasticity (เม่ือ
พิจารณา α = 0.05)

FINAID 8926.93 0.36PARENT 87.38HSRANKFINAID 8926.93 0.36PARENT 87.38HSRANK

ฝึกปฏบัิติ 02 (ไฟลข์อ้มูลใน Wooldridge: gpa1)

 กรณีศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนของนกัศึกษา (Wooldridge, 2014: 69) โดยกาํหนดให้
    colGPAi = college grade point average (เกรดเฉล่ียของนกัศึกษา: หน่วย GPA)

hsGPAi = high school GPA (GPA ของนกัศึกษา ในระดบั ม.ปลาย: หน่วย GPA)
ACTi = achievement test score (คะแนนสอบเขา้มหาวทิยาลยั: หน่วย คะแนน)

 รูปแบบฟังกช์นั
       colGPAi =     (hsGPAi, ACTi)
 แบบจาํลอง

 สามารถ Install ไฟลข์อ้มูลของ Wooldridge ไดจ้ากเวบ็ไซด ์http://gretl.sourceforge.net/win32/ 
 การเขา้ใชข้อ้มูล File>Open data>Sample file…>เลือก Wooldridge>ไฟล ์gpa1

f + +

colGPA α β hsGPA β ACT εcolGPA α β hsGPA β ACT ε
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ฝึกปฏบัิติ 03 (ไฟลข์อ้มูลใน Wooldridge: hprice1)

 กรณีศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาบา้น (Wooldridge, 2014: 278) โดยกาํหนดให้
 pricei = ราคาบา้น ($1,000) 
 lotsizei = ขนาดพื้นท่ีรวม (หน่วย: ตร. ฟุต)
 sqrfti = ขนาดพื้นท่ีตวับา้น (หน่วย: ตร. ฟุต)
 bdrmsi = จาํนวนหอ้งนอน

 รูปแบบฟังกช์นั

       pricei =     (lotsizei, sqrfti, bdrmsi)     ==>   ใหป้ระมาณค่า สปส. ตามแบบจาํลองขา้งล่างน้ี

 เง่ือนไขการวเิคราะห์

f + + +

price α β lotsize β sqrft β bdrms εprice α β lotsize β sqrft β bdrms ε

log price α β log lotsize β log sqrft β bdrms εlog price α β log lotsize β log sqrft β bdrms ε

แบบจาํลอง 1

แบบจาํลอง 2

?

ทดสอบ Heteroskedasticity ดว้ยวธีิ White's test 

 การนาํเขา้ขอ้มูลอนุกรมเวลา (อธิบายในสไลดถ์ดัไป) 
 กรณีศึกษา: ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดราคายางพาราในตลาดโลก
      โดยกาํหนดให้
 p_rubbert คือ ราคายางพาราในตลาดโลก (หน่วย: $/KG)
 p_oilt คือ ราคานํ้ามนัในตลาดโลกเฉล่ีย (หน่วย: $/BBL)
 p_fert คือ ดชันีราคาปุ๋ย (หน่วย: Index 2010=100)

 รูปแบบฟังชนัก ์ 

      p_rubbert =       (p_oilt, p_fert)     ==>     ใหป้ระมาณค่า สปส. ตามแบบจาํลองขา้งล่างน้ี

ฝึกปฏบัิติ 04 (ไฟลข์อ้มูล regression03)

f + +

p_rubber α β p_oil β p_fer εp_rubber α β p_oil β p_fer εแบบจาํลอง 1

แบบจาํลอง 2 log p_rubber α β log p_oil β log p_fer εlog p_rubber α β log p_oil β log p_fer ε
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การนําเข้าข้อมูลอนุกรมเวลา

11

33

22

44 55

วิ ธีการนํา เข้า เหมือนดังเช่นข้อมูล 
Cross-sectional data แต่จะแตกต่างกนั
ตั้งแต่ขั้นตอน (1) เป็นตน้ไป
(1) >Yes
(2) >Time series>Forward
(3) >Annual>Forward
(4) >1985>Forward
(5) >Apply

ผลการวเิคราะห์ (แบบจาํลอง 1)

พบปัญหา Autocorrelation

พบปัญหา Heteroskedasticity
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ผลการวเิคราะห์ (แบบจาํลอง 2)

พบปัญหา Autocorrelation

ไม่พบปัญหา Heteroskedasticity

 ผลของการทดสอบปัญหา Heteroskedasticity ดว้ยวิธี Breusch-Pagan test จึงเลือกใช ้Log function (แบบจาํลอง 2) 
เน่ืองจากขจัดปัญหา Heteroskedasticity จากนั้ น จึงแก้ปัญหา Autocorrelation ด้วยวิธี Cochrane-Orcutt ต่อไป 
(อธิบายในสไลดถ์ดัไป)

สรุป ปัญหาการวเิคราะห์ ต.ย. ฝึกปฏิบติั 04 

• แบบจําลอง  1 (Linear-Linear Function) เ กิดปัญหา  Autocorrelation และ 
ปัญหา Heteroskedasticity

• แบบจาํลอง 2 (Double-Log Function) เกิดเพียงปัญหา Autocorrelation 
ดงันั้น แกไ้ขปัญหา Autocorrelation ในแบบจาํลอง 2 ดว้ยวธีิการดงัน้ี
1. วธีิ Cochrane–Orcutt Iterative Procedure  ==> AR(1) 
2. วธีิ Heteroskedasticity Autocorrelated Consistent (HAC) หรือ Robustness SE
3. วธีิ Conventional AR(p) ในลาํดบัท่ีเกิด Serial correlation 
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1. การแก้ไขปัญหา Autocor relation: วธีิ Cochrane–Orcutt

11

22

(1) Model>Univariate time series>AR errors (GLS)>AR(1)
(2) กาํหนดแบบจาํลอง>Cochrane-Orcutt>OK

1. ผลการแก้ไขปัญหา Autocor relation: ด้วยวธีิ Cochrane–Orcutt

?อธิบายผล ?

 เพื่อการอธิบายผลการวิเคราะห์ จึงพิจารณา
ใชน้ยัสาํคญัทางสถิติ (α) ท่ีระดบั 0.1
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2. การแก้ไขปัญหา Autocor relation: วธีิ HAC

OLS>>>สร้างแบบจาํลอง>>>  ท่ีช่อง Robust standard errors>>>OK 

อธิบายผล ?

3. การแก้ไขปัญหา Autocor relation: การใส่ลําดบัของ AR(p)

พิจารณาลาํดบั AR(p) จากผลลพัธ์ของ OLS >>>Test>>>Autocorrelation>>>กาํหนด Max Lag จาก 1*,2*,…, pns

AR(1) 
AR(2)

Page 42 of 49

<<<ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร>>>



3. การแก้ไขปัญหา Autocor relation: การใส่ลําดบัของ AR(p)

Model>Univariate time series>AR error (GLS)>AR (general)
>สร้างแบบจาํลองและกาํหนด List of AR lags = 1  2 >OK

3. ผลการแก้ไขปัญหา Autocor relation: การใส่ลําดบัของ AR(p)

Page 43 of 49

<<<ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร>>>



ฝึกปฏบัิติ 05 (ไฟลข์อ้มูล regression04)

 กรณีศึกษา: ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการเรียนของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
รัฐช่ือดงัแห่งหน่ึงในจงัหวดันนทบุรี โดยกาํหนดให้

     yi = ระดบัคะแนน GPA ของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรัฐช่ือดงัแห่งหน่ึง    
     x1i = จาํนวนชัว่โมงการอ่านหนงัสือต่อสปัดาห์
     x2i = จาํนวนชัว่โมงการใชโ้ทรศพัทต่์อสปัดาห์
     d10i = ตวัแปรหุ่น โดยกาํหนดให ้  1 = นกัศึกษาท่ีจบ ม.ปลาย จาก กทม. 
   0 = นกัศึกษาท่ีจบ ม.ปลาย จาก ตจว.
     d20i = ตวัแปรหุ่น โดยกาํหนดให้ 1 = นกัศึกษาเพศชาย 
   0 = นกัศึกษาเพศหญิง
 yi =       (x1i, x2i, d10i, d20i)f + - + -

การเปรียบเทยีบแบบจาํลอง

d10i = ตวัแปรหุ่น 
โดยกาํหนดให ้1 = นกัศึกษาท่ีจบ ม.ปลาย จาก กทม. 
                        0 = นกัศึกษาท่ีจบ ม.ปลาย จาก ตจว. 
d20i = ตวัแปรหุ่น 
โดยกาํหนดให ้1 = นกัศึกษาเพศชาย
                        0 = นกัศึกษาเพศหญิง

d01i = ตวัแปรหุ่น 
โดยกาํหนดให ้1 = นกัศึกษาท่ีจบ ม.ปลาย จาก ตจว. 
                        0 = นกัศึกษาท่ีจบ ม.ปลาย จาก กทม. 
d02i = ตวัแปรหุ่น 
โดยกาํหนดให ้1 = นกัศึกษาเพศหญิง
                        0 = นกัศึกษาเพศชาย
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ผลการตรวจสอบปัญหา Multicollinear ity ==> VIF

ฝึกปฏบัิติ 06 (ไฟลข์อ้มูล regression05)

 กรณีศึกษา: ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อรายไดข้องเกษตรกร โดยกาํหนดให้
 incomei คือ รายไดเ้กษตรกร (หน่วย: 1,000 บาท)
 edui คือ ระยะเวลาท่ีไดรั้บการศึกษา (หน่วย: ปี)
 expei คือ ประสบการณ์ดา้นการเกษตร (หน่วย: ปี)
 areai คือ การถือครองท่ีดิน (หน่วย: ไร่)
 d1i คือ เพศ โดยกาํหนดให ้เพศชาย (male) = 1 และ เพศหญิง (female) = 0

 รูปแบบฟังชนัก ์ 
      incomei =     (edui, expei, areai, d1i)f + + + +

income α β edu β expe β area d1 εincome α β edu β expe β area d1 ε

Page 45 of 49

<<<ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร>>>



การทาํนายและเปรียบเทยีบผลพยากรณ์

จากโจทย ์ฝึกปฏิบติั 06 
จงทาํนายและเปรียบเทียบผลพยากรณ์รายได้ของเกษตรกร 2 ราย (คือ 

นายกบ และ นางสาวกอ้ย) โดยมีขอ้มูล ดงัน้ี
 นายกบ ได้รับการศึกษาเป็นระยะเวลา  16 ปี  มีประสบการณ์ด้าน

การเกษตร12 ปี และมีพื้นท่ีปลูกขา้ว 20 ไร่ 
 นางสาวก้อย ไม่ไดรั้บการศึกษาใดๆ แต่มีประสบการณ์ดา้นการเกษตร 

30 ปี และมีพื้นท่ีปลูกขา้ว 60 ไร่

ฝึกปฏบัิติ 07 (ไฟลข์อ้มูล regression06)

 กรณีศึกษา: ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออุปทานขา้วโลก โดยกาํหนดให้
 qs_ricet คือ อุปทานขา้วโลก (หน่วย: Million Tons)
 at คือ พื้นท่ีเกบ็เก่ียวรวม (หน่วย: Million Hectares)
 p_ricet คือ ราคาขา้วในตลาดโลก (หน่วย: Baht/Ton)
 p_wheatt คือ ราคาขา้วสาลี (หน่วย: Baht/Ton)
 time คือ แนวโนม้เวลา (อธิบายถึงแนวโนม้/พฤติกรรมการบริโภคขา้ว)

 รูปแบบฟังชนัก ์ 
      qs_ricet =     (at, p_ricet-1, p_wheatt-1, time)  ==> ใหป้ระมาณค่า สปส. ตามแบบจาํลองขา้งล่างน้ีf - ++ +

แบบจาํลอง 1

แบบจาํลอง 2

แบบจาํลอง 3

log qs_rice α β log a β log p_rice time εlog qs_rice α β log a β log p_rice time ε

log qs_rice α β log a β log p_rice εlog qs_rice α β log a β log p_rice ε

log qs_rice α β log a β log p_rice β log p_wheat time εlog qs_rice α β log a β log p_rice β log p_wheat time ε

เลือก ?

* ขอใหร้ะบุเหตุผลในการเลือกแบบจาํลอง
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การพยากรณ์อุปทานข้าวในตลาดโลก

จากโจทย ์ฝึกปฏิบติั 07
      จงพยากรณ์อุปทานขา้วในตลาดโลก ในปี 2015 โดยมีเง่ือนไข ดงัน้ี
 ราคาขา้วในตลาดโลก (p_rice) เพิ่มข้ึนเป็น 20,000 Baht/Ton
 พื้นท่ีเกบ็เก่ียวรวม (a) เพิ่มข้ึนเป็น 165 Million Hectares

ฝึกปฏบัิติ 08 (ไฟลข์อ้มูล regression07)

 กรณีศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาภาคการเกษตรกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย
กาํหนดให้
 gdp_agrt คือ ตวัแปรการพฒันาภาคการเกษตร (GDP ภาคการเกษตร)
 gdpt คือ ตวัแปรการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP ภายในประเทศ)
 d คือ ตวัแปรหุ่นวกิฤตเศรษฐกิจ โดยกาํหนดให ้ปี 1998 = 1 และปีอ่ืนๆ = 0

 รูปแบบฟังชนัก ์ 
      gdp_agrt =     (gdpt, d)f -+

log gdp_agr α β log gdp β D εlog gdp_agr α β log gdp β D ε
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ฝึกปฏบัิติ 09 (ไฟลข์อ้มูล time series03)

 กรณีศึกษา จงพยากรณ์และเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตขา้ว (rice_q) ในปี ค.ศ. 2020 โดยสมมติ
ใหมี้รายละเอียดของเง่ือนไขมีดงัน้ี
 กรณีท่ี 1 ภาครัฐมีนโยบายจาํนาํขา้วตามคุณภาพ โดยไดมี้การประเมินวา่ราคาขา้วเฉล่ียจะอยู่

ท่ีระดบั 12,000 บาท/ตนั และมีการควบคุมพื้นท่ีปลูกขา้วใหเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา
 กรณีท่ี 2 ภาครัฐมีนโยบายจาํนาํขา้วตามคุณภาพ โดยไดมี้การประเมินวา่ราคาขา้วเฉล่ียจะอยู่

ท่ีระดบั 12,000 บาท/ตนั และคาดวา่จะมีพื้นท่ีปลูกขา้วเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 จากนโยบายน้ี
 รูปแบบฟังชนัก ์ 

      rice_q =      (rice_pt-1, rice_pa) + Trend

 พิจารณารูปแบบฟังชนัก ์Linear และ Logarithm เปรียบเทียบกนั เพื่อเลือกแบบจาํลองท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด

f + +
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Thank You (Q&A)
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