
 

บทที่ 4 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

4.1 แบบจําลองท่ีใชในการศึกษา 
 4.1.1 แบบจําลองท่ีใชในการศึกษาความสัมพันธของตัวแปร 

การทดสอบความสัมพันธของตัวแปรในแบบจําลองของการศึกษานีไ้ดประยุกตมา
จากการศึกษาของ Bello and Abimbola (2009) โดยแบบจําลองท่ีใชในการศึกษา ดังนี้ 

   
 CO2         =   ƒ (FDI)                                 (4.1)          
 CO2         =   ƒ (GDP)                           (4.2)          
 CO2         =   ƒ (IN)                                      (4.3)          
             CO2         =   ƒ (EN)                                    (4.4)          
 CO2         =   ƒ (TR)                                     (4.5)   
        

 โดยท่ี   CO2           หมายถึง ปริมาณการปลอยกาชคารบอนไดออกไซดเฉล่ียตอหัว  
 (carbon dioxide emission; metric ton per capita)  

 FDI        หมายถึง  ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (inward  
     foreign  direct investment; million US$) 

 GDP        หมายถึง ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเฉล่ียตอหัว (gross  
     domestic  product ;US$) 

 IN           หมายถึง มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม (industry value added;  
     % of GDP) 

 EN         หมายถึง   การใชพลังงานเฉล่ียตอหวั (energy consumption;  
     Kgoe)   

 TR          หมายถึง มูลคาการคาระหวางประเทศ (trade; % of GDP) 
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จากสมการท่ี (4.1) -  (4.5) กําหนดใหอยูในรูป linear form ของตัวแปรตางๆในระบบ
สมการ โดยการ take log ได ดังตอไปนี้ 

 CO2 it  =    α0 + α1lnFDIit   + ε it                        (4.6) 
 CO2 it  =    α0 + α2 lnGDPit + ε it                                (4.7) 
 CO2 it  =    α0 + α3 lnINit      +  ε it                           (4.8) 
 CO2 it  =    α0 + α4lnENit      +  ε it                   (4.9) 

  CO2 it  =    α0 + α5lnTRit    +  ε it                      (4.10) 
 
โดยท่ี   lnCO2 it หมายถึง     คา logarithm ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเฉล่ีย

        ตอหัว       
  ln FDIit  หมายถึง     คา logarithm ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ   

 lnGDPit  หมายถึง     คา logarithm ผลิตภัณฑมวลรวมภายใประเทศเฉล่ียตอหัว 
  lnINit หมายถึง    คา logarithm มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม    
  lnENi t  หมายถึง    คา logarithm การใชพลังงานเฉล่ียตอหัว  

 lnTRit       หมายถึง    คา logarithm มูลคาการคาระหวางประเทศ   
  ε it         หมายถึง     คาคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมิไดปรากฎใน 
        แบบจําลอง (error term)             
  เม่ือ  t           คือ                ชวงเวลาตางๆ 

  i           คือ              กลุมประเทศท่ีศึกษา 
 

 4.1.2 แบบจําลองท่ีใชในการทดสอบสมมิฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets          

         ในการทดสอบความสัมพันธตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets (EKC) 

ในการศึกษาคร้ังนี้ใชแบบจําลองประเภท quadratic model แลวทําการพิจารณาเครื่องหมายของ 

คาพารามิเตอร bและ c ซ่ึงจะแสดงถึงความสัมพันธการปลอยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดกับ

ตัวแปรทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศท่ีศึกษา โดยแบบจําลองท่ีใชในการทดสอบ มีดังนี้ 

  lnCO 2it =          a + b ln(GDP) it + c ln(GDP2) 
it + εit                         (4.11) 

  lnCO 2it  =  a + b ln(FDI) it   + c ln(FDI2) 
it + εit                               (4.12) 

  lnCO 2it  =  a + b ln(IN) it  + c ln(IN2) 
it + εit                           (4.13) 
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  lnCO 2it =  a  + b ln(EN) it + c ln(EN2) 
it + εit                            (4.14) 

  lnCO 2it =  a  + b ln(TR) it + c ln(TR2) 
it + εit                            (4.15) 

    
โดยท่ี  CO2it  หมายถึง    ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของ   

        กลุมประเทศ i ณ เวลา t                          
  FDI   หมายถึง    ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (inward  
        foreign direct investment; million US$) 

 GDP   หมายถึง     ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเฉล่ียตอหวั (gross   
        domestic product ;US$) 

 IN      หมายถึง      มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม (industry value added;  
         % of GDP) 

 EN    หมายถึง     การใชพลังงานเฉล่ียตอหัว (energy consumption;  
         Kgoe)   

 TR     หมายถึง      มูลคาการคาระหวางประเทศ (trade; % of GDP) 
     ε it  หมายถึง     คาคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากปจจยัอ่ืนๆท่ีมิไดปรากฏใน 

         แบบจําลอง (error term)  

  a , b, c  เปนคาคงท่ี   โดยท่ี b > 0, c < 0 และ d > 0 

4.2 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา        

 ในการศึกษาคร้ังนี้จะใชขอมูลแบบทุติยภูมิ (secondary data) ประเภท panel data ประกอบ

ไปดวยขอมูลอนุกรมเวล (time series data) เปนขอมูลรายป ตั้งแต ป พ.ศ. 2523 จนถึง ป พ.ศ. 2550 

รวมระยะเวลา 28 ป และขอมูลภาคตัดขวาง(cross-section data) คือ ประเทศท่ีศึกษาทั้งหมด 37 

ประเทศ โดยแบงออกเปน กลุมประเทศอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาแลว OECD (oversea economic 

cooperation and development) จํานวน 24 ประเทศ ไดแก ประเทศออสเตรเลีย ออสเตรีย อิตาลี 

เบลเยียม แคนาดา เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซไอซแลนด ไอรแลนด ญ่ีปุน 

ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด นิวซีแลนด นอรเวย โปรตุเกส สเปน สวีเดน ตุรกี สวิตเซอรแลนด 

อังกฤษ  สหรัฐอเมริกา และประเทศอุตสาหกรรมในกลุมตลาดเกิดใหม (emerging market) ใน
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ภูมิภาคเอเชียและลาตินอเมริกา 13 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร  

อินโดนีเซีย จีน อินเดีย  เกาหลีใต อารเจนตินา บราซิล ชิลี เม็กซิโก และโคลัมเบีย ซ่ึงสามารถเก็บ

รวบรวมจากแหลงตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) ขอมูลจากฐานขอมูลของธนาคารโลก (Word bank development indicators) ไดแก ขอมูล
ปริมาณกาชคารบอนไดออกไซด มูลคาผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ ปริมาณการใชพลังงาน 
และมูลคาการคาระหวางประเทศของประเทศท่ีศึกษา 

2) ขอมูลจาก United Nation Conference on Trade and Development ไดแก ขอมูลการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (foreign direct investment database) ของประเทศท่ีศึกษา 

3) ขอมูลจากวารสารบทความทางเศรษฐกิจของสถาบันการเงินตางๆเชน ธนาคารโลก  และ
วิทยานิพนธตางๆท่ีเกี่ยวของ 
 
4.3 วิธีการศึกษา 

การศึกษาความสัมพันธระหวางการคา การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและการปลอย
ปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดในอากาศ ของประเทศอุตสาหกรรมกลุม OCED และกลุมตลาด
เกิดใหม (emerging market) มีข้ันตอนการศึกษา ดังนี้ 

4.3.1 การทดสอบความน่ิงของขอมูล (stationary) หรือการทดสอบ panel unit root  
        การทดสอบความน่ิงของขอมูลดวยวิธีการทดสอบ panel unit root  มีวิธีการทดสอบ

ดังนี้  
         พิจารณาจาก autoregressive model      

  CO2 it     =    α0 + αi FDIit+αi GDPit + α iINit  +αi ENit  + αi TRit   
    + ε it                     (4.16)        
    

       สามารถเขียนไดเปน  
 ΔCO2 it =   α0 + πit FDI i ,t-1+ πit GDPi ,t-1 + πit  INi i ,t-1 + πit ENi ,t-1    

    +  πit TR i ,t-1  + ε it                  (4.17) 
  
 โดยท่ี  πi    =          α i  -1  

   i        =    1, 2, …, N  (ขอมูลภาคตัดขวาง)  ในชวงเวลา t = 1,2,…, T 
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           FDIit  , GDPit ,GDP2
it , INit , ENit ,TRit  คือ   ตัวแปรภายนอก (exogenous variables)

    π  i       คือ   คาสัมประสิทธ์ิของ autoregressive 
    ε it         คือ   คาความคลาดเคล่ือน 
        
  ดังนั้นสมมติฐานหลักคือ 
   H 0 :  π i=  0            ขอมูลมีความนิ่งหรือไมมี unit root 
   H 1 :  π i =  π <  0         ขอมูลไมนิ่ง หรือมี unit root 
 
        ซ่ึงในการทดสอบ panel unit root นั้นมีวิธีการทดสอบอยูท้ังหมด 5 วิธีดังนี้ 

1) วิธีทดสอบของ Levin, Lin, and Chu (LLC)  
    ทดสอบขอมูลพาแนล โดย i = 1,...,N เปนขอมูลภาคตัดขวางสําหรับแตละ

หนวย และ t = 1,...,T เปนขอมูลอนุกรมเวลา (ป) โดยมีขอสมมติวา แตละหนวยขอมูลมีลักษณะ
เหมือนกันทุกประการในระดับ first–order แตคาพารามิเตอรท่ีเกิดจากคาความคลาดเคล่ือนอนุญาต
ใหแปรผันตามแตละหนวยขอมูล  

2) วิธีทดสอบของ Breitung 
    มีวิธีการทดสอบ panel  unit root เชนเดียวกับ LLC test แตการหาคาตัวแทน

แตกตางกัน 
  3) วิธีทดสอบของ Hadri  
      ทําการทดสอบจากสวนท่ีคงเหลือ (residual) จากสมการ ordinary least square 

ของ y it ท่ีคงท่ี (constant) และมีแนวโนม (trend) 
  4) วิธีทดสอบของ Im, Pesaran and Shin  
      ใช Augmented Dickey – Fuller ในการทดสอบ 

5) วิธีทดสอบของ Fisher - ADF and Fisher - PP  
    ใช Fisher’s ( P ) Test ในการทดสอบโดยการรวมคา p – value 

 
4.2.2 การทดสอบความสัมพนัธระยะยาวของตัวแปรในแบบจําลอง (panel cointegration )              

การทดสอบความสัมพันธของตัวแปรในแบบจําลองมีการทดสอบความสัมพันธระยะยาว

หลายวิธีท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล panel ซ่ึงการศึกษาน้ีไดใชการทดสอบของ Pedroni (1997, 

2004) Kao (1990) และ Fisher Test โดยมีรายละเอียดดังนี้     
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 1) Pedroni test                

                  Pedroni (1997, 2004) ไดพัฒนาสถิติการทดสอบ residual-based สําหรับความ 

สัมพันธระยะยาวท่ีแตกตางกันของ Panel โดยพิจารณาลักษณะเฉพาะของผลกระทบที่คงท่ี 

แนวโนมภายใน และเชนเดียวกับลักษณะเฉพาะของสัมประสิทธ์ิของความชัน ถาขอมูลอยูภายใต 

data generating process (DGP) ซ่ึงถูกสมมติใหในแตละสวนของ panel มีความแตกตางกันใน

ความสัมพันธ ดังนั้นสมมติฐานการทดสอบคือ  

H 0   : ทุกสวนในแตละ panel มีความสัมพนัธระยะยาว 
 H 1  : มีบางสวนใน panel มีความสัมพันธระยะยาว 
 
โดยมีสมการการถดถอยคือ 

ititiiiit eXty                                         (4.18) 
 
สําหรับ i= 1,2,…..N  t = 1,2,….,T  เม่ือ  Xit  คือ column vector ของมิติ m สําหรับสมาชิก

แตละตัว (i) และ βt  คือ row vector ของมิติ  m สําหรับสมาชิกแตละตัว (i) ตัวแปร  yit และ  Xit  ถูก
กําหนดใหเปน  I(1) สําหรับสมาชิกของ i  ในแตละ panel และภายใตสมมติฐานหลักท่ีวาไมมีความ 
สัมพันธระยะยาว สวนตกคาง (eit) จะเปน I(1)  
   
  2) Kao test 
           การทดสอบของ Kao (1999) ไดพิจารณาบนพ้ืนฐานเดียวกับการทดสอบ 
Pedroni แตไดมีการสมมติคาสัมประสิทธ์ิท่ีเหมือนกันในสมการถดถอยข้ันแรก Kao (1999) ได
ศึกษาความสัมพันธท่ีไมแทจริงโดยการใช least-square dummy variable (LSDV) ใน panel data 
และไดเสนอการทดสอบ residual-based สําหรับสมการความสัมพันธระยะยาวใน panel data และ
ไดศึกษาการทดสอบ Dickey-Fully (DF) และ augmented Dickey-Fully (ADF) ในการทดสอบ
สมมติฐานของการไมมีความสัมพันธระยะยาว ดังนั้นผลการศึกษาของเขาไดเสนอวาการทดสอบ 
ADF มีใหความแนนอนกวาการทดสอบ DF เม่ือ   มีขนาดใหญ จึงไดอธิบายเฉพาะการทดสอบ 
ADF  
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  ให  
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  เม่ือ   itu  และ it  ถูกกําหนดใหเปน independence 

cross i   ดังนั้น โมเดลของการถดถอยท่ีไมแทจริงของ LSDV คือ      
              ititiit eXy                                             (4.19) 

 
สําหรับ  i=1,2,….,N  , t=1,2,….,T 

  
 การทดสอบ ADF สามารถประยุกตกับการใชสวนตกคางโดยพิจารณาสมการ 

             


 
p

j
itpjitjitit eee

1
1 ,                                  (4.20) 

เม่ือ   ถูกเลือก ดังนั้นสวนตกคาง ipt  จะไมมีความสัมพันธอยางตอเนื่อง และ ite
   

เปนคาประมาณการของ eit จากสมการ ititiit eXy    
 

ดวยสมมตฐิาน (null hypothesis) ท่ีวาไมมีความสัมพนัธระยะยาว คาสถิติการทดสอบ ADF จะมี
โครงสรางเปนดังนี ้                     

  ,
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 uADF Nt

ADF                            (4.21) 

  
 เม่ือ tADF  คือ t-statistic ของ    ซ่ึง Kao (1999) ไดแสดงใหเห็นกวาการ ssymptotic 
distribution ของคาสถิติ ADF จะปรับตัวเขาสูการแจกแจงแบบปกติ 
 
 3) Fisher test 
     เชนเดียวกับการทดสอบ Unit Root ในแนวคิดการรวมกันของ  p-value ของแตละการ
ทดสอบสามารถประยุกตใชในการทดสอบ cointegration สําหรับ panel data การทดสอบของ 
Fisher ไดถูกแนะนําโดย Maddala and Wu (1999) ซ่ึงไดปรับใชในการทดสอบของ Johansen 
ภายใตสมมติฐา cross-sectional independence 
 
4.2.3 การทดสอบสมมิฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets 
 ในการทดสอบความสัมพันธตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets ในการศึกษา

นี้ใชแบบจําลองประเภท quadratic model ตามสมการที่ 4.11- 4.15โดยทําการศึกษาหลาย ระเทศ

ขามชวง เวลาไปพรอมกัน ดังนั้น การกําหนดพฤติกรรมของ error term จะยุงยากและซับซอนข้ึน 
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เพราะมีปจจัยทีแตกตางกันระหวางประเทศและขามชวงเวลา ซ่ึงจะตองนํามาพิจารณา หากไมนํา

ปจจัยเหลานี้มาพิจารณาคา β ท่ีไดจะมีความเอนเอียง (biased) และไมมีประสิทธิภาพ (inefficient) 

ในการศึกษาน้ีจึงทําการประมาณคาโดยแยกปจจัยท่ีกระทบแตละประเทศขามชวงเวลา (panel data 

estimation) โดยแบงแบงเปนการประมาณคาแบบ pooled OLS, fixed effect (FE) model และ 

random effect (RE) model    และทดสอบความสัมพันธตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ 

Kuznets (EKC) ของการปลอยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดกับตัวแปรทางเศรษฐกิจของกลุม

ประเทศท่ีศึกษา โดยพิจารณาจากเคร่ืองหมายของคาพารามิเตอร b และ c  และทําการสรางกราฟ

แสดงความสัมพันธ 

 

 

 


