
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 741 

การวิเคราะหถดถอยไมเชิงเสนของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดกับจํานวนผูใชโทรศัพทมือถือ 
Nonlinear Regression Analysis of Gross Provincial Products and Number of Mobile Users 

 
กฤตยา ทองผาสุข1  และสมชาย ปราการเจริญ2 

Gritya Tongpasuk1 and Somchai Prakancharoen2 
 

บทคัดยอ 
  การแพรขยายทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) ไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกสงผลใหสหภาพ
โทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) สรางดัชนีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IDI) เพื่อดูการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศตาง ๆ โดยมีการเติบโตของการใชโทรศัพทมือถือเปนตัวแปรหนึ่งที ่
ITU ใช และมีรายงานวาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศมีความสัมพันธกับระดับ ICT ของประเทศ ดังนั้น เมื่อ
พิจารณาในระดับจังหวัดจะพบวาคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสามารถถูกนํามาวิเคราะหรวมกับระดับการแพร
ขยายของ ICT ได ซึ่งจะชวยในการจัดสรรงบประมาณ ทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด การติดตามภาวะ
เศรษฐกิจ และการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดได งานวิจัยนี้ใชการวิเคราะหถดถอยไมเชิง
เสนในการสรางตัวแบบของผลิตภัณฑจังหวัดกับจํานวนผูใชโทรศัพทมือถือ ซึ่งจํานวนผูใชโทรศัพทมือถือเปนตัวแปร
หนึ่งใน IDI ที ่ITU กําหนดไว ผลการวิเคราะหถดถอยไมเชิงเสนนี้สามารถอธิบายความผันแปรของผลิตภัณฑจังหวัด
และจํานวนผูใชโทรศัพทมือถือได 57.6% 
 
คําสําคัญ :  การวิเคราะหถดถอยไมเชิงเสน  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  จํานวนผูใชโทรศัพทมือถือ 

 
Abstract 

 International Telecommunication Union (ITU) has defined the index to monitoring the spread of 
ICT around the world which is called the Information and Communication Technology Development 
Index (IDI). The IDI in which the number of mobile users or the mobile cellular growth is a variable that 
has been used to rank the countries’ ICT level which are highly correlated with Gross Domestic Product 
(GDP) per capita. If we scale down the indicators, the Gross Provincial Product (GPP) can be used to 
analyze with the ICT development level. Usually, the GPP is used to allocate the budget, to plan the 
strategy plan for developing province, to follow the economic status, and to determine the provinces’ 
economic and social policies. Nonlinear regression was used for forecasting GPP with number of mobile 
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users which is a variable of ITU’s IDI. The result of the analysis explains the variance of GPP and 
number of mobile users 57.6% (R Square). 
 
Keywords : Nonlinear regression analysis, Gross Provincial Product (GPP), Number of mobile users 
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คํานํา 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) มีบทบาท
สําคัญในโลกยุคปจจุบัน โดยมีสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union : 
ITU) ที่ถูกกอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1865 เปนหนวยรับผิดชอบเกี่ยวกับขอมูล ICT ใหแกสหประชาชาติ (United Nation : 
UN) โดยรายงานสวนใหญที่ ITU ทําเปนเรื่องเกี่ยวกับการเติบโตดาน ICT ในหลายภูมิภาคของโลก รวมถึงความ
เหลื่อมล้ําในการเขาถึง ICT โดยเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือถือเปนเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร ยิ่งไป
กวานั้น เทคโนโลยีโทรศัพทมือถือไมเพียงแตเปนเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วกวาเทคโนโลยีอื่น ๆ แตโทรศัพทมือถือยังเปน
สิ่งที่แพรหลายทางดาน ICT มากที่สุด โดย ITU ไดมีดัชนีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT 
Development Index : IDI) เพื่อใชบงชี้การเติบโตทาง ICT ในประเทศตาง ๆ ที่สนใจ และจัดอันดับประเทศตาง ๆ ที่
ทําการสํารวจโดยใชคา IDI เปนเกณฑ ซึ่งประเทศที่อยูอันดับทาย ๆ ของการจัดอันดับดวย IDI สวนใหญมาจากโลก
ที่กําลังพัฒนา เมื่อพิจารณาระดับ ICT และผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศดอยพัฒนาจะพบวามีความสัมพันธใกลเคียงกับการจัดอันดับ IDI นอกจากนี้ ITU ยังใช 
ICT Price Basket เปนเครื่องมือใหแตละประเทศตระหนักถึงความสําคัญของราคาการใช ICT และอนุญาตใหมีการ
ออกนโยบายเพื่อประเมินราคา ICT ในประเทศของตน และกําหนดเกณฑมาตรฐานเพื่อเทียบเคียงกับประเทศอื่น ๆ 
(ITU, 2009b) 
 งานวิจัยในลักษณะของหาโมเดลดาน ICT กับการพัฒนามีใหเห็นในงานวิจัยของ ITU ซึ่งมีการวิเคราะห 
IDI กับระดับการพัฒนาและรายไดของประเทศ 154 ประเทศทั่วโลก พบวาการพัฒนาของ ICT ในประเทศที่พัฒนา
แลว และกําลังพัฒนาระหวาง IDI และรายไดประชาชาติ (Gross National Income : GNI) หรือคา GDP ตอหัวนั้น 
มีความสัมพันธกันในรูปแบบของ Logarithmic ซึ่งมีสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ 0.91 ในป ค.ศ. 2007 โดยโมเดลนี้มี
หลายประเทศที่เปน Outlier (อยูเหนือหรือใตเสนกราฟ) อันเนื่องมาจากนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของแตละ
ประเทศที่แตกตางกัน อาทิเชน ประเทศเกาหลีใต แมวาจะมีระดับรายไดคอนขางต่ํา (ในมุมมองของความเทาเทียม
กันของกําลังการซื้อ) แตโดดเดนดวยวาระดับ ICT เกินกวาที่คาดการณไว โดยรายงานของ ITU เสริมวาเพราะเปน
ผลจากนโยบายที่เขมแข็งและเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาลเกาหลีใต หลังจากที่ไลตามมาหลายป นอกจากนั้น 
งานวิจัยของ ITU ไดมีการวิเคราะหถดถอยอยางงายเพื่อเปรียบเทียบผลของ IDI กับผลของ ICT Price Basket ซึ่ง
จากผลการวิเคราะหพบวาราคา ICT และระดับของ ICT มีความสัมพันธกันมาก โดยเศรษฐกิจที่มีราคาคอนขางต่ํา
จะมีระดับ IDI สูง และเศรษฐกิจที่มีราคาสูงจะมีการจัดอันดับใน IDI ต่ํา (ITU, 2009b) 
  นอกจากนี ้งานวิจัยของ ITU ไดมีการพิจารณาเฉพาะประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟกจํานวน 39 ประเทศ โดย
มีการจัดอันดับประเทศตาง ๆ ดวย IDI ซึ่งประเทศไทยอยูอันดับที่ 10 โดยเปนอันดับสูงสุดที่ถูกจัดอันดับในกลุม
เศรษฐกิจแบบ lower-middle-income โดยเปนประเทศที่มีการเพิ่มขึ้นสูงสุดของสวนแบงตลาดดานมือถือ โดยมีการ
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วิเคราะหแนวโนมความสัมพันธระหวาง IDI กับ GNI ตอหัว ของเอเชีย-แปซิฟกเปนลักษณะ Logarithmic ที่คา R 
Square เทากับ 0.93 นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะหพบวา เศรษฐกิจของประเทศที่มีประชากรหนาแนนมากจะมี
ราคาระบบโทรศัพทมือถือที่ต่ําอีกดวย (ITU, 2009a) 
  นอกจากการใชขอมูลขางตนในการพิจารณาภาวะเศรษฐกิจระดับประเทศแลว ประเทศตาง ๆ ยังมี
ผลิตภัณฑจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ซึ่งเปนการวัดรายไดประชาชาติในขอบเขตพื้นที่จังหวัด 
หนึ่ง ๆ ซึ่งตามระบบบัญชีประชาชาติสากล สามารถวัดรายไดประชาชาติ ได 3 ทางดวยกัน ไดแก ดานการผลิต ดาน
รายได และดานรายจาย แตสําหรับประเทศไทยในระยะเริ่มตนนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอใหทุกจังหวัดจัดทํา GPP ดานการผลิตกอน เนื่องจากสถานภาพขอมูลพื้นฐานระดับ
จังหวัดมีความพรอมมากกวาดานอื่น โดย GPP ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณ ทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด การติดตามภาวะเศรษฐกิจ และการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
จังหวัด (กรมบัญชีกลาง, ม.ป.ป.) 
 ดังนั้น การวิเคราะหการถดถอยเกี่ยวกับคาการเติบโตทาง ICT กับคาตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ เชน GNI, 
GDP ขางตน พบวาตัวแปรทาง ICT คอนขางมีความสัมพันธโดยตรงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใชการ
วิเคราะหถดถอยเปนตัวพิจารณาแนวโนม และความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ ดังในงานวิจัยของ ITU (2009a, 
2009b) ที่ใชหาความสัมพันธของประเทศตาง ๆ ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจในการวิเคราะหถดถอยไมเชิงเสน โดยใชตัว
แปรทาง ICT คอื จํานวนผูใชโทรศัพทมือถือ และตัวแปรทางเศรษฐกิจ คือ GPP เพื่อดูแนวโนมและความสัมพันธของ
ขอมูลในเชิงจังหวัดจากสมการถดถอยไมเชิงเสนที่วิเคราะหได  
 

อุปกรณและวิธีการ 
 ขอมูลที่ใชในการศึกษาเพื่อใชในการวิเคราะหนี้ไดถูกสืบคนมาจากสํานักงานสถิติแหงชาติ  (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ม.ป.ป.) เนื่องจากความสําคัญของการบงชี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจดังที่กลาวขางตน การพยากรณ
ผลิตภัณฑจังหวัดจึงถูกนํามาเปนตันแปรตาม และจํานวนผูใชโทรศัพทมือถือในจังหวัดนั้น ๆ เปนตัวแปรอิสระ เพื่อ
ใชในการวิเคราะหความถดถอยของตัวแปรทั้ง 2 ตัว โดยผลิตภัณฑจังหวัดมีหนวยเปนลานบาท และจํานวนผูใช
โทรศัพทมือถืออายุ 6 ปขึ้นไปมีหนวยเปนคน โดยใชขอมูลของตัวแปรที่มีการเผยแพรขอมูลในปลาสุดเหมือนกัน คือ 
พ.ศ. 2551 เมื่อผูวิจัยเตรียมขอมูลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามแลวจึงนําขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหดวยการ
พล็อตกราฟเพื่อดูความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผลที่ไดพบวาตัวแปรมีความสัมพันธไมเชิงเสน 
สงผลใหการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอาจไมเหมาะสม ในกรณีที่สมการถดถอยเชิงเสนไมเหมาะสมกับขอมูล
สามารถทําได 2 วิธี คือ การแปลงขอมูล (Transformation) (อัจฉริยา, 2553) และการหาสถิติตัวแบบใหมที่ไมเชิง
เสนที่เหมาะสมกับขอมูล (กัลยา, 2552) 
  ผูวิจัยเริ่มตนดวยการทดสอบดวยการวิเคราะหประมาณคาเสนโคง (Curve Estimation) ซึ่งมีตัวเลือกของ
โมเดลแบบตาง ๆ ไว เชน Cubic, Quadratic เปนตน หลังจากวิเคราะหโมเดลแลวพบปญหาเกี่ยวกับการแจกแจง
ของความคลาดเคลื่อนที่ไมเปนปกติจึงตองมีการแปลงขอมูลกับตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (อัจฉริยา, 2553) จึง
กลับไปตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม พบวาขอมูลมีลักษณะเบขวาจึงกระทําการแปลง
ขอมูลแบบถอดรากที่สอง (Square Root) (Garson, 2010a) ซึ่งการวิเคราะหถดถอยไมเชิงเสนนี้ใชวิธีกําลังสองนอย
ที่สุดในการประมาณคาพารามิเตอรตาง ๆ โดยสมการถดถอยไมเชิงเสน (กัลยา, 2552) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ 
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       ε  หมายถึง คาความคลาดเคลื่อน 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 ทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยไมเชิงเสนนี้พิจารณาจากการวิเคราะหความแปรปรวน 
(ANOVA) ดังตารางที ่1 โดยคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R square) เทากับ 0.576 ซึ่งไดมาจาก 

R Square = 1 – (Residual Sum of Squares / Corrected Sum of Squares) = 0.576 
 
ตารางที่ 1   การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) 
 

 แหลงความแปรปรวน SS df MS 
 การถดถอย (Regression) 0.00161667 3 0.001 
 คาคลาดเคลื่อน (Residual) 0.00009232 69 0.000 
 ทํานายผิดรวม (Uncorrected Total) 0.00170900 72  
 ทํานายถูกรวม (Corrected Total) 0.00021749 71  

  SS  =  ผลรวมกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Square) 
   df =  องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
   MS =  คาเฉลี่ยการเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean of Square) 
 
 คา R Square ที่ไดหมายความวาจํานวนผูใชโทรศัพทมือถือในจังหวัดสามารถอธิบายความผันแปรของ
ผลิตภัณฑจังหวัดได 57.6% โดยคาประมาณพารามิเตอร β0, β1 และ β2 แสดงดังตารางที่ 2 การประมาณ
คาพารามิเตอร เมื่อแทนคาพารามิเตอร β0, β1 และ β2 จะไดสมการถดถอยเปน 
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ตารางที่ 2   การประมาณคาพารามิเตอร (Parameter Estimates) 
 

ชวงความเชื่อมั่น 95% พารามิเตอร คาประมาณ S.E. 
ขอบลาง ขอบบน 

β0 -41.37466096 19.113 -79.504 -3.245 
β1 0.74494582 0.078 0.590 0.900 
β2 -0.00043147 0.000 -0.001 0.000 

  S.E.  =  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทํานาย (Standard Error of Estimate) 
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ตารางที่ 3   การทดสอบการแจกแจงปกติของคาคลาดเคลื่อน (Tests of Normality) 
 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk คาที่ทดสอบ 
สถิต ิ df Sig. สถิต ิ df Sig. 

คลาดเคลื่อน 0.067 72 0.200 0.989 72 0.796 
 
 สมการถดถอยไมเชิงเสนไดผานการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน (Garson, 2010b) โดยคา Durbin-
Watson เทากับ 1.780 ซึ่งอยูในชวง 1.5 ถึง 2.5 แสดงวาคาคลาดเคลื่อนเปนอิสระกัน และตรวจสอบการแจกแจง
ปกติของคาคลาดเคลื่อนแสดงดังตารางที ่3 โดยใช Kolmogorov-Smirnov ในการทดสอบเนื่องจากขอมูลมีมากกวา 
50 กรณี (กัลยา, 2553) จากผลการทดสอบพบวาคา Sig. เทากับ 0.200 นั่นคือยอมรับ H0 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
หรือคาคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกต ิโดย Normal Q-Q Plot ของคาคลาดเคลื่อน แสดงดังภาพที ่1 
 

 
 

ภาพที่ 1   Normal Q-Q Plot ของคาคลาดเคลื่อน 
 
  จากภาพที่ 1 ชุดขอมูลที่ทําการวิเคราะหนี้มีบางสวนที่เปน Outlier สาเหตุที่มี Outlier อาจเนื่องมาจาก
บางจังหวัด เชน สมุทรสาคร และระยอง เปนจังหวัดที่มีบริษัท หรือโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมากสงผลใหการ
สํารวจขอมูลของจํานวนผูใชโทรศัพทมือถืออาจไดคาผิดพลาดจากความเปนจริง เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามอาจ
ไมใชคนทองถิ่นในจังหวัดนั้น ๆ หรือไมไดรับความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
  ผูวิจัยมีวัตถุประสงคที่จะหาตัวแบบถดถอยไมเชิงเสนของผลิตภัณฑจังหวัดกับจํานวนผูใชโทรศัพทมือถือ 
ซึ่งไดมีการแปลงขอมูลแบบถอดรากที่สองของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามกอนการวิเคราะห ผลการวิเคราะหขอมูล
ไดสมการถดถอยไมเชิงเสน คือ 
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 โดยสมการถดถอยไมเชิงเสนนี้สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได 57.6% 
ซึ่งการวิเคราะหนี้ไดมีการแปลงขอมูลตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เนื่องจากการแจกแจงของความคลาดเคลื่อนที่ไม
เปนปกต ิโดยมีลักษณะเบขวาจึงเลือกการแปลงขอมูลแบบถอดรากที่สอง 
 นอกเหนือจากการนําขอมูลผลิตภัณฑจังหวัดที่เปนหนึ่งในตัวบงชี้การพัฒนา ICT ของ ITU มาเปนตัว
พยากรณการเติบโตทางเศรษฐกิจแลว ยังสามารถนําขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ของจังหวัด เชน จํานวนประชากรจากการ
ทะเบียน อัตราการวางงาน หรือการทองเที่ยว มาวิเคราะหและสกัดปจจัย เพื่อหาวาปจจัยใดที่มีผลหรือมีอิทธิพลตอ
ผลิตภัณฑจังหวัดพรอมสรางแบบจําลองการพยากรณผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด เพื่อใหหนวยงานภาครัฐหรือ
เอกชนเล็งเห็นถึงความสําคัญของปจจัยดังกลาว และนําไปใชวางแผนในการพัฒนาจังหวัดตอไป 
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