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ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ	 	 สถิติเชิงพรรณนำ	 ควำมรู้พื้นฐำนกำรใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป	 SPSS	 สมมติฐำน 

และกำรทดสอบสมมติฐำน	กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งตัวแปรเชิงคุณภำพ	กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงตัวแปรเชิงปริมำณ	 กำรเปรียบเทียบผลต่ำงค่ำเฉล่ียประชำกร	 กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว

กำรวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำย	 และกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยพหุคูณเชิงเส้น	 ในทุกตัวอย่ำง 

ที่น�ำเสนอผู้เขียนได้อธิบำยวิธีกำรอ่ำน	 กำรแปลควำมหมำยผลกำรวิเครำะห์	 และวิธีกำรน�ำเสนอตำรำง 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลไว้อยำ่งครบถ้วน	ผู้เขียนหวังเป็นอยำ่งยิ่งว่ำหนังสือนี	้จะท�ำให้ท่ำนมีควำมรู้	ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับสถิติ	 ตลอดจนสำมำรถน�ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้วิเครำะห์ข้อมูลงำนวิจัยได้ด้วยตนเอง	 อย่ำงถูกต้อง

และมีประสิทธิภำพ

	 ผู้เขียนขอกรำบขอบพระคุณ	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมำลำ	 ชโยดม	 คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

ที่ได้กรุณำตรวจสอบควำมตรงเชิงเน้ือหำ	 และควำมถูกต้องทำงภำษำให้กับหนังสือเล่มนี้	 และขอขอบคุณ

คณำจำรย์ทุกท่ำนที่ให้ก�ำลังใจตลอดจนค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน	์ จนท�ำให้หนังสือเล่มนี้ส�ำเร็จลุล่วงได้ด้วยด ี

ผู้เขียนยินดีน้อมรับค�ำแนะน�ำจำกท่ำนผู้อ่ำนทุกทำ่น	ทั้งนี้เพื่อกำรปรับปรุงเนื้อหำให้ดีขึ้นในโอกำสต่อไป

ด้วยควำมขอบพระคุณยิ่ง

	 	 	 	 	 	 														 									ปัทมำ	สุพรรณกุล
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บทที่ 1  

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ 

 

เกร่ินนํา 

  คําวา “สถิติ” (Statistics) มาจากภาษาเยอรมันวา “Statistik” ที่มีรากศัพทมาจาก 

“Stat” หมายถึง ขอมูล หรือสารสนเทศ สถิติเปนเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับการวิจัย การท่ีจะทําวิจัย

ไดผลดีน้ัน นักวิจัยควรมีความรูในศาสตรที่เก่ียวของกับงานวิจัยควบคูไปกับความรูทางสถิต ิ

เนื้อหาการเรียนรู 

1. ความหมายของสถิต ิ

2. ตัวแปรและประเภทของตัวแปร 

3. ขอมูลและประเภทของขอมูล 

4. ประเภทของสถิติ 

5. ระดับของการวิเคราะหขอมูล 

 

ความหมายของสถิติ 

จากการศึกษาเอกสาร / ตําราที่เก่ียวของ พบวา “สถิติ” มีความหมายหลากหลายประการ (ศิริชัย 

กาญจนวาสี, ทวีวัฒน ปตยานนท, และดิเรก ศรีสุโข, 2551; ชูศรี วงศรัตนะ, 2550; กัลยา วานิชยบัญชา, 2549) 

ดังน้ี  

1. สถิติในความหมายของตัวเลข (Numerical) หมายถึง ลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ

ที่ผูวิจัยเฝาติดตาม สังเกต และมีการจดบันทึกเปนตัวเลข เชน จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 

บนทางหลวงในชวงเทศกาลสงกรานต ป 2559 เปนตน 

บทที่
01

ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสถิติ

ความหมายของสถิติตวั
อย
า่ง
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2. สถิติในความหมายของคาที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล (Statistical Analysis) หมายถึง 

คาท่ีไดจากการใชสูตรการคํานวณทางสถิติในการประมาณคาตัวแปรที่ใชในการวิจัย เชน คาเฉล่ีย  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบ Independent Sample t – test เปนตน 

3. สถิติในความหมายของระเบียบวิธีทางสถิติ (Statistical Methodology) หมายถึง 

สถิติที่นําไปใชในการจัดกระทําขอมูล ไดแก การรวบรวม การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลการวิเคราะห 

และการแปลความหมาย 

4. สถิติในความหมายของสาขาวิชา (Knowledge) หมายถึง วิชาที่วาดวยหลักการ ทฤษฎี 

และวิธีการทางสถิต ิ

5. สถิติในความหมายของเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับการวิจัย สถิติถูกนําเขามาเก่ียวของ 

กับการวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งส้ินสุดกระบวนการวิจัยนับตั้งแต การวางแผน การออกแบบการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล กระบวนการจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล และ 

การเผยแพรตีพิมพผลการวิจัย อธิบายไดดังน้ี 

5.1 การวางแผน (Planning) กอนท่ีจะดําเนินงานวิจัย นักวิจัยจะตองมีการวางแผน

ในการทําวิจัย การวางแผนที่ดีขอมูลที่ไดจะมีคุณภาพตอบคําถามไดตรงตามวัตถุประสงค และนําไปสู

ผลการวิจัยที่นาเชื่อถือ นอกจากน้ี ยังประหยัดเวลา และประหยัดทรัพยากรไมวาจะเปนคาใชจาย 

หรือแมกระทั่งผูรวมงาน ซ่ึงในขั้นตอนน้ีสถิติจะถูกดึงเขามาเก่ียวของ ในการคํานวณวัน เวลา คาใชจาย

ผูรวมงาน จํานวนขอมูลที่ตองการ จํานวนส่ิงของหรืออุปกรณตางๆ ท่ีจะตองใชในการทําวิจัยครั้งน้ี 

รวมถึงการวางแผนในการใชสถิติที่เหมาะสมในการทําวิจัยดวย 

5.2  การออกแบบ (Design) การออกแบบงานวิจัยเปนสวนท่ีจัดวาสําคัญยิ่งสวนหน่ึง

ของการทําวิจัย ซ่ึงถาการวิจัยน้ันมีการออกแบบงานวิจัยท่ีดี ขอมูลท่ีเก็บมาไดก็นาเช่ือถือและถูกตอง 

การออกแบบงานวิจัยที่ดีตองสอดคลองกับคําถามงานวิจัย มีเกณฑการเลือกกลุมประชากรที่ชัดเจน 

จํานวนตัวอยางตองเพียงพอและคํานวณมาจากสูตรที่ถูกตองเหมาะสม สถิติถูกดึงเขามาเก่ียวของในสวนของ

การหาขนาดตัวอยาง วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง ดังน้ันการออกแบบงานวิจัยจึงตองมีสถิติเขามาเปน

เครื่องมือชวยเหลือเพื่อใหการออกแบบงานวิจัยน้ันสอดคลองกับคําถามงานวิจัย สงผลใหงานวิจัยที่ได 

มีคุณภาพและมีคุณคา 

5.3  การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) ในขั้นตอนน้ีสถิติจะเขามาเก่ียวของ

ในเรื่องการกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่จะนํามาซ่ึงขอมูลท่ีเปนตัวแทนท่ีดีของประชากร เชน 
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บทท่ี 2 

สถิติเชิงพรรณนา  

 

เกร่ินนํา 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนสถิติ ท่ีใช สําหรับอธิบายคุณลักษณะ 

ทางประชากรของกลุมตัวอยาง หรือประชากรที่ศึกษา ไดแก รอยละ หรือเปอรเซ็นต (%) การแจกแจง

ความถี่ (Frequency Distribution) การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง (Measures of Central Tendency)  

และการวัดการกระจายของขอมูล (Measures of Variability) เปนตน  

เนื้อหาการเรียนรู 

1. รอยละ หรือเปอรเซ็นต (%)  

2. การแจกแจงความถี ่(Frequency Distribution)  

3. การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง (Measures of Central Tendency)  

4. การวัดการกระจายของขอมูล (Measures of Variability)  

 

รอยละ หรือเปอรเซ็นต (%)   

    รอยละ หรือเปอรเซ็นต หมายถึง การเปรียบเทียบจํานวนใดจํานวนหน่ึงกับจํานวนเต็มรอย 

อาจเขียนอยูในรูปอัตราสวนที่มีจํานวนหลังของอัตราสวนเปน 100 หรืออาจเขียนในรูปของเศษสวน  

ที่มีตัวสวนเปน 100 เชน 

รอยละ 45 หรือ 45% เขียนในรูปอัตราสวนได 45 : 100  หรือ 
100

45  (รูปของเศษสวน) 

รอยละ 8 หรือ 8% เขียนในรูปอัตราสวนได 8 : 100  หรือ 
100

8  (รูปของเศษสวน) 

บทที่
02

สถิติ
เชิงพรรณนา

ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ (%)ตวั
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โดยปกติ ถาใชคําวา “รอยละ” แลวจะไมเขียน % ตามหลัง ในทํานองเดียวกัน ถาใช %  

ก็จะไมใชคําวา “รอยละ” เชนกัน เพราะมีความหมายเหมือนกัน  

 

ตัวอยาง 2.1 ตองการทราบวาในกรณีที่นิสิตทําขอสอบถูก 7 ขอ จากจํานวนขอสอบทั้งหมด 10 ขอ เม่ือ

นํามาคิดเปนรอยละจะไดเทาไร 

  

จากโจทย  คํานวณคารอยละไดดังน้ี 

 

สูตร   การหารอยละ  = 100×

  

 

เม่ือ   คือ จํานวนขอที่นิสิตทําถูก    คือ จํานวนขอสอบทั้งหมด  แทนคาสูตร ไดดังน้ี 

 

นิสิตทําขอสอบถูก (7 ขอ) คิดเปนรอยละ 100×
10

7
=   = 70 

 

น่ันหมายความวา นิสิตทําขอสอบถูกตอง คิดเปนรอยละ 70  

 

การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)  

การแจกแจงความถี่ เปนการจัดเรียงลําดับขอมูลดิบท่ีเก็บรวบรวมมาได  โดยจัดให 

เปนหมวดหมู แลวหาจํานวนของขอมูลในแตละหมู รูปแบบของการแจกแจงความถี่ สามารถทําได

หลากหลายวิธีดังน้ี (ลัดดาวัลย เพชรโรจน, สุภมาส อังศุโชต,ิ และอัจฉรา ชํานิประศาสน, 2550; กัลยา 

วานิชยบัญชา, 2549; ชูศรี วงศรัตนะ, 2552) 

1.  การแจกแจงความถี่แบบไมจัดกลุม   

2.  การแจกแจงความถี่แบบจัดกลุม  

 

1.  การแจกแจงความถี่แบบไมจัดกลุม  

การแจกแจงแบบน้ีจะนํามาใชในกรณีท่ีขอมูลมีความแตกตางกันไมมาก ลักษณะของ

ตารางแจกแจงความถี่โดยทั่วไป ประกอบดวย ขอมูล รอยขีด และความถี ่ดังแสดงในตัวอยาง 2.2 ตอไปน้ี 

การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)

ตัวอย่าง 2.1

ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 3 

ความรูพื้นฐานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS®1 

 

เกร่ินนํา 

โปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูป SPSS เปนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนิยมนํามาใชวิเคราะห

ขอมูลการวิจัย โดยเฉพาะขอมูลเชิงปริมาณ เพื่ออธิบายคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง หรือเพื่อการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย ในบทน้ีผูเขียนจะนําเสนอเก่ียวกับความรูพื้นฐาน และเทคนิควิธีการใชโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS ในสวนของการนําเขาขอมูล และการจัดการขอมูลโดยละเอียด (ลัดดาวัลย เพชรโรจน, 

สุภมาส อังศุโชติ, และอัจฉรา ชํานิประศาสน, 2550; ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ์ิ, 2548; ศิริชัย พงษวิชัย, 

2552; กัลยา วานิชยบัญชา, และคณะ, 2560)  

เนื้อหาการเรียนรู 

1. การสรางตัวแปร การใหคาและความหมายของตัวแปร  

1.1 การใหชื่อตัวแปร (Name)  

1.2 การระบุชนิดของตัวแปร (Type)  

1.3 การกําหนดตําแหนงทศนิยม (Decimals)    

1.4 การใหความหมายตัวแปร (Label)   

1.5 การใหคาของตัวแปร (Value) 

1.6 การกําหนดคาสูญหายของตัวแปร (Missing)  

1.7 การจัดวางตําแหนงของขอมูล (Align)  

1.8 การระบุมาตราการวัดตัวแปร (Measure)  

                                                
1 IBM SPSS Statistics software (SPSS) 

บทที่
03

ความรู้พื้นฐานการใช้ 
โปรแกรมสำ เร็จรูป SPSS® 

ตวั
อย
า่ง
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2. การจัดการขอมูล 

2.1 การตั้งชื่อแฟมขอมูล (Save As) 

2.2 การยายตัวแปร (Move Variable) 

2.3 การเพิ่ม / แทรกตัวแปร (Insert Variable) 

2.4  การลบตัวแปร (Cut / Clear Variable) 

2.5 การเพิ่ม / แทรก Case (Insert Case) 

2.6 การลบ Case (Cut / Clear Case) 

2.7 การเรียงลําดับคาขอมูลของตัวแปร (Sort Case) 

2.8 การตอแฟมขอมูลแบบเพิ่ม Case (Merge File ขอมูล แบบ Add Cases) 

2.9 การตอแฟมขอมูลแบบเพิ่มตัวแปร (Merge File ขอมูล แบบ Add Variables) 

2.10 การเลือกตัวแปร/จํานวน Case วิเคราะห (Select) 

2.11 การบวกขอมูล (Sum) 

2.12 การจัดกลุมขอมูลใหม และการแทนคาขอมูลเดิม (Recode) 

 

การสรางตัวแปร การใหคาและความหมายของตัวแปร  

เม่ือเปดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS จะพบหนาจอ Data Editor ในบทน้ีผูเขียนไดนําเสนอ

เทคนิควิธีการใชคําส่ังบน Manu Bar ของโปรแกรมสําเรจ็รูป SPSS ไวอยางละเอียด ดังน้ี 

หนาจอ Data Editor เปนหนาจอที่ใชสําหรับการนําเขาขอมูล (Data Entry) ที่ไดจาก

แบบสอบถาม ประกอบดวย 2 หนาจอยอย ไดแก หนาจอ Data View และ Variable View 

รายละเอียดในแตละหนาจออธิบายไดดังน้ี 

1.  หนาจอ Data View เปนหนาจอสําหรับการนําเขาขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม  

ในกรณีที่เปดใชงานหนาจอ Data View ครั้งแรก จะพบตารางวางเปลาที่ยังไมมีขอมูลใดๆ บรรจุอยูที่

ตําแหนงแถวบนสุดของหัวตาราง (แถบสีเทา) จะเปนตําแหนงของตัวแปร (VAR) ซ่ึงแบงออกเปน 

Column ละ 1 ตัวแปร สําหรับตัวเลขที่อยูในแตละแถว (Row) ท่ีมีลําดับท่ีบอกไวอยางชัดเจน ไดแก 

1, 2, 3,…ใน Column แรกดานซายมือสุดของตาราง (แถบสีเทา)  จะเปนลําดับท่ีและจํานวน 

ของผูตอบแบบสอบถาม สวนพื้นที่ตารางจะเปนพื้นที่สําหรับการนําเขาขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม  

 

การสร้างตัวแปร การให้ค่าและความหมายตัวแปร

ตวั
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บทที่ 4 

สมมติฐาน และการทดสอบสมมติฐาน 

 

เกร่ินนํา 

สมมติฐาน (Hypothesis) คือ คําตอบท่ีคาดการณไวลวงหนาอยางสมเหตุสมผลตอปญหา 

ที่ศึกษา หรือการเดาที่ใชหลักเหตุผลใชปญญา และเขียนอยูในลักษณะของขอความที่กลาวถึง ความสัมพันธ

ของตัวแปรตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป คําตอบน้ี อาจจะถูกตองหรือไมก็ไดจึงตองมีการทดสอบ โดยอาศัย 

ขอมูลตางๆ และวิธีการทางสถิติ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540) 

คําวา “สมมติฐาน” ที่นํามาใชในการวิจัยน้ัน หมายถึง ความคาดหวังเก่ียวกับเหตุการณ 

ที่ศึกษาวาตัวแปร 2 ตัวหรือหลายตัวจะมีความสัมพันธกันอยางใดอยางหน่ึงหรือไม และสมมติฐานที่ดี

จะตองประกอบดวยเกณฑสองอยางตอไปน้ี  ประการแรก สมมติฐานตองเปนขอความแสดงถึง

ความสัมพันธระหวางตัวแปร และประการที่สอง สมมติฐานน้ันจะตองมีความชัดเจน สามารถทดสอบ

ความสัมพันธดังกลาวได หากขอความขาดคุณสมบัติดังกลาวก็จะไมใชสมมติฐาน (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2547) 

เนื้อหาการเรียนรู 

1. ความสําคัญของสมมติฐาน 

2. แหลงของสมมติฐาน 

3. การเขียนสมมติฐาน  

4. ประเภทสมมติฐาน  

5. การตัดสินผลการทดสอบสมมติฐาน  

6. ประเภทของการทดสอบสมมติฐาน 

7. ความคลาดเคล่ือนในการทดสอบสมมติฐาน 

 

 

บทที่
04

สมมติฐานและ 
การทดสอบสมมติฐาน

ตวั
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ความสําคัญของสมมติฐาน 

 สมมติฐานจัดวาเปนส่ิงที่จําเปนมากอยางหน่ึงในการวิจัย เพราะเปนแหลงเชื่อมโยงระหวาง

ปญหากับขอเท็จจริงเชิงประจักษ นอกจากน้ีสมมติฐานยังเปนเสมือนแนวทางในการสํารวจปรากฏการณ

เก่ียวกับปญหาที่กําลังศึกษา ความสําคัญของสมมติฐานพอจะประมวลไดเปนขอๆ ดังน้ี 

  1.  สมมติฐานทําใหผูวิจัยมองเห็นไดชัดเจนเก่ียวกับประชากร / กลุมตัวอยาง และตัวแปร

ที่ศึกษา 

    2.  สมมติฐานสามารถบอกถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ผูวิจัยตองการศึกษา 

    3.  สมมติฐานแสดงขอบเขตของการวิจัย เชน สํารวจ หรือทดลอง  

 4.  สมมติฐานสามารถบงบอกถึงสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 5.  สมมติฐานชวยในการสรุปผลการวิจัยวา ผลที่ไดจากการวิจัยมีความสอดคลองหรือขัดแยง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 

แหลงของสมมติฐาน 

 ผูวิจัยจะตั้งสมมติฐานไดดี สมเหตุสมผล จะตองรูแหลงในการไดมาของสมมติฐาน ซ่ึงมีดังน้ี 

(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2547; ชูศรี วงศรัตนะ, 2550) 

 1.  จากเอกสาร / งานวิจัยที่เก่ียวของ นําแนวคิดที่ไดมาเปนแนวทางในการตั้งสมมติฐาน 

 2.  จากการสังเกต วิเคราะห เปรียบเทียบตามหลักเหตุผล เพื่อหาขอสรุปของความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร / ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นของปรากฏการณตางๆ 

 3.  จากการไดรวมอภิปราย สนทนาเก่ียวกับปญหาท่ีจะศึกษากับผูรูในเรื่องน้ันๆ โดยนํา

แนวคิด / คํากลาวมาเปนแนวทางในการตั้งสมมติฐาน 

 4.  จากประสบการณของผูวิจัยเองที่เกิดขึ้นบอยๆ 

 5.  จากความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมตางๆ นํามาสรางความสัมพันธระหวางตัวแปร  

แลวกําหนดเปนสมมติฐาน 

 

 

 

 

 

ความสำาคัญของสมมติฐาน

แหล่งของสมมติฐาน

ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 5 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงคุณภาพ 

 

เกร่ินนํา 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงคุณภาพ ที่มีมาตราวัดนามบัญญัติ / มาตรา

วัดอันดับ / ลําดับ) เชน เม่ือตองการศึกษาความสัมพันธระหวางการสูบบุหรี่ (สูบ-ไมสูบ) กับการปวย

เปนโรคมะเร็งปอด (ปวย - ไมปวย) ในการวิเคราะหความสัมพันธดังกลาวจะใชการทดสอบดวยสถิติ

ไคสแควร (Chi - Square) โดยขอมูลที่นํามาหาความสัมพันธจะถูกวิเคราะหอยูในรูปของตารางไขว 

(Cross Tabulation) (อรุณ จิรวัฒนกุล , 2552; ศิริชัย กาญจนวาสี , ทวิวัฒน ปตยานนท , และ 

ดิเรก ศรีสุโข, 2544; พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2547) 

เนื้อหาการเรียนรู 

1. วัตถุประสงคของการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยสถิติไคสแควร  

2. การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร (Test of Association)   

3. ขอตกลงเบื้องตนในการอานผลการวิเคราะหดวยสถิติ Chi – Square  

4.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร ดวยสูตรการคํานวณ Chi - Square 

5.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

6.  ตารางนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 

 

 

 

 

บทที่
05

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเชิงคุณภาพ

ตวั
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วัตถุประสงคของการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยสถิติไคสแควร  

1.  การทด สอบภ าวสารู ป ส นิทดี / ความกลม ก ลื น  ( Test of Goodness of Fit)  

มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบเก่ียวกับลักษณะตางๆ ของประชากรวาเปนไปตามที่คาดไวหรื อไม  

หรืออีกวัตถุประสงคหน่ึงเพื่อทดสอบเก่ียวกับการแจกแจงของประชากร ขอมูลมาจากตัวอยาง 1 กลุม 

โดยมีตัวแปร 1 ตัว โดยที่ตัวแปรน้ันมีมาตรานามบัญญัติ / มาตราอันดับ (Categorical Variable) 

2.  การทดสอบความเปนอิสระ (Test of Independence) มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบ

ความเปนอิสระ หรือความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว และตัวแปรน้ันมีสเกลการวัดแบบแบงประเภท

ซ่ึงมีขอมูลเปนจํานวนนับ  

3.  การทดสอบความเปนเอกพันธ (Test of Homogeneity) มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบ

เก่ียวกับตัวแปรตามที่สนใจศึกษาของประชากรกลุมตางๆ วา มาจากประชากรเดียวกันหรือไม หรือ 

มาจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบเดียวกันหรือไม จะใชในกรณีที่มีตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระกัน  

สําหรับในบทน้ีจะนําเสนอเฉพาะการทดสอบความเปนอิสระ (Test of Independence) 

หรือการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร (Test of Association) เทาน้ัน 

 

การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร (Test of Association)   

การทดสอบในกรณีน้ีจะทดสอบเพื่อดูวา ตัวแปรสองตัวท่ีตองการศึกษามีความเก่ียวของ

หรือสัมพันธกันหรือไม ในกรณีที่พบวาตัวแปรสองตัวท่ีศึกษาไมมีความสัมพันธกัน หรืออีกใน

ความหมายหน่ึงก็คือตัวแปรทั้งสองตัวเปนอิสระจากกัน  ดังน้ัน ในบางครั้งจึงเรียก การทดสอบน้ีวา 

การทดสอบความเปนอิสระ ซ่ึงการทดสอบดังกลาวมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 

ตัวอยาง 5.1 ตองการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3  

ในโรงเรียนแหงหน่ึงวา พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมีความสัมพันธกับระดับชั้นปที่

ศึกษาหรือไม 

  

            จากขอมูลที่ศึกษาผูวิจัยไดแบงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก ไมสูบบุหรี่

กับสูบบุหรี่ ในการวิเคราะหความสัมพันธดังกลาว จึงใชสถิติไคสแควร (Chi - Square) ในการทดสอบ

โดยขอมูลที่นํามาหาความสัมพันธไดถูกวิเคราะหอยูในรูปของตารางไขว (Cross Tabulation) ดังแสดง

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยสถิติไคสแควร์

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Test of Association)

ตัวอย่าง 5.1 ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 6 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงปริมาณ 

 

เกร่ินนํา 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงปริมาณที่มีมาตราอัตรภาค / มาตราอัตราสวน เชน 

การหาความสัมพันธระหวางอายุและความดันโลหิต ความสัมพันธ ระหวางสวนสูงกับนํ้าหนัก ความสัมพันธ 

ระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการดูแลตนเองเปนตน ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปร 

วามีมากนอยเพียงใดน้ันจะใช คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficient) ของเพียรสัน 

(Pearson Correlation) เปนคาวัดความสัมพันธ ซ่ึงโดยวิธีการทางสถิติมีอยูหลายสูตร การจะใชสถิติ

ตัวใดขึ้นอยู กับลักษณะของตัวแปรหรือระดับของการวัดของตัวแปรน้ันๆ ผลการวัดความสัมพันธ

โดยทั่วไปจะสรุปวา ตัวแปรคูน้ันมีความสัมพันธกันจริงหรือไม มากนอยเพียงใด สําหรับการแปลผลจะมองในแง

ของความเก่ียวพัน ความสอดคลอง และการแปรผันรวมกัน ไมสามารถแปลความหมายไดวาตัวแปรใด

เปนตัวแปรตนและตัวใดเปนตัวแปรตาม เชน การศึกษาความสัมพันธระหวางสวนสูงกับนํ้าหนัก ผลการศึกษา

สามารถบอกไดเพียงวามีความสัมพันธกันหรือไม และมีขนาดของความสัมพันธกันมากนอยเพียงใดเทาน้ัน 

เนื้อหาการเรียนรู 

1. คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงปริมาณ ดวยสูตรการคํานวณสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) 

3. การวิเคราะหความสัมพันธร ะหว างตั วแปรด วย สถิติ  Pearson Correlation  

โดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

4. วิธีการแปลผลการวิเคราะห 

5. ตารางนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

บทที่
06

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ

ตวั
อย
า่ง
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คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  

ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร ที่ทั้งตัวแปรตนและตัวแปรตามเปนขอมูล 

เชิงปริมาณ จะแปลผลความสัมพันธจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ใน 2 ลักษณะ (อรุณ จิรวัฒนกุล, 

2552; ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน ปตยานนท, และดิเรก ศรีสุโข, 2551; พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2547; ลัดดา

วัลย เพชรโรจน, สุภมาส อังศุโชต,ิ และอัจฉรา ชํานิประศาสน, 2550; กัลยา วานิชยบัญชา, 2555) ดังน้ี 

1. ขนาดของความสัมพันธ 

2. ทิศทางของความสัมพันธ  

การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ  จะใช ตัวเลขของคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  

หากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ มีคาเขาใกล  -1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพันธกันในระดับสูง  

แตหากมีคาเขาใกล 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธกัน ในระดับนอย หรือไมมีเลย   

สรุปคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficient)  

1. เปนคาแสดงความสัมพันธของตัวแปร X กับ Y 

2. สัญลักษณที่ใชคือ rxy หรือ r 

3. คาที่คํานวณไดอยูในชวงระหวาง -1 ถึง 1  

สําหรับการพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ โดยทั่วไปอาจใชเกณฑดังน้ี (Hinkle, D. E. 1998) 

  

คา  r     ระดับของความสัมพันธ 

0.91 - 1.00 มีความสัมพันธกันสูงมาก  

0.71 - 0.90  มีความสัมพันธกันในระดับสูง  

0.51 - 0.70  มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง  

0.31 - 0.50  มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา  

0.00 - 0.30  มีความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก  

r มีเครื่องหมาย + หมายถึง การมีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกัน เรียกวาสหสัมพันธ

ทางบวก (Positive Correlations) ซ่ึงหมายความวาเม่ือตัวแปรตัวหน่ึงเพิ่มหรือลดลงอีกตัวแปรหน่ึง 

ก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปดวย ลักษณะของแผนภาพกระจัดกระจาย (Scatterplot) (กัลยา วานิชยบัญชา, 

2549) ดังแสดงในภาพ 7 

 

 

 เครื่องหมาย +, -  หนาตัวเลข

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธจะบอกถึง

ทิศทางของความสัมพันธ  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 7 

การเปรียบเทียบผลตางคาเฉล่ียประชากร    

 

เกร่ินนํา 

ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียประชากรหน่ึงกลุม 

และสองกลุมน้ัน ขอมูลที่รวบรวมไดจากกลุมตัวอยางในแตละกลุมประชากร ตองเปนขอมูลท่ีอยูใน

มาตราอันตรภาคหรือมาตราอันตราสวน ในการเปรียบเทียบจะนําคาเฉล่ีย ( ) ที่ไดจากกลุมตัวอยาง

ทั้ง 2 กลุมน้ันมาเปรียบเทียบกัน ทั้งน้ีเพื่อนําไปสูการสรุปวาคาเฉล่ียของประชากร 2 กลุมน้ันแตกตางกัน

หรือไม  

เนื้อหาการเรียนรู 

1. การเปรียบเทียบคาเฉล่ียประชากรกับคาหรือเกณฑที่กําหนด (One Sample t - test) 

2. การเปรียบเทียบผลต างระหว างค าเฉ ล่ีย 2 ประชากร  ที่ เปนอิสระจาก กัน

(Independent Sample t - test) 

3. การเปรียบเทียบผลตางระหวางคาเฉล่ีย 2 ประชากรที่สัมพันธกัน (Dependent 

Sample t - test หรือ Paired Sample  t - test)                       

 

การเปรียบเทียบคาเฉล่ียประชากรกับคาหรือเกณฑที่กําหนด (One Sample t - test) 

             ในการเปรียบเทียบคาเฉล่ียกรณีกลุมตัวอยางมี 1 กลุม จะเปนการทดสอบความแตกตาง

ของคาเฉล่ียกับคาคงที่คาหน่ึงที่ผูวิจัยสนใจที่ตองการเปรียบเทียบ ซ่ึงคาคงที่น้ีอาจไดมาจากการกําหนดขึ้น

หรือจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เก่ียวของในเรื่องน้ันๆ สถิติ ท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ  

สถิติทดสอบ t มีสูตรในการคํานวณ ดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา, 2549; อรุณ จิรวัฒนกุล , 2552;  

ลัดดาวัลย เพชรโรจน, สุภมาส อังศุโชติ, และอัจฉรา ชํานิประศาสน, 2550; ศิริชัย กาญจนวาสี, 

ทวีวัฒน ปตยานนท, และดิเรก ศรีสุโข, 2555)   

บทที่
07

การเปรียบเทียบผลต่าง
ค่าเฉลี่ยประชากร

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากรกับค่าหรือเกณฑ์ที่กำาหนด (One Sample T - Test)ตวั
อย
า่ง
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n
st 

        ;   df =  n - 1  

   

 การทดสอบมีขอตกลงเบื้องตนดังน้ี 

 1. กลุมตัวอยางมีขนาดเล็ก (n < 30) 

 2. ไมทราบคาความแปรปรวนของประชากร (2 ) แตทราบคาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง (S2) 

 3. กลุมตัวอยางไดจากการสุม (Random) 

 4. การแจกแจงของประชากรเปนโคงปกติ (Normal Curve) 

 

การเปรียบเทียบคาเฉล่ียประชากรกับคาหรือเกณฑที่กําหนด โดยสูตรการคํานวณ 
 

ตัวอยาง 7.1  

 หากระดับของ Creatinine ในเลือดสามารถบอกไดถึงภาวะการเปนโรคไต โดยคนปกติ 

จะมีระดับของ Creatinine ต่ํา ในขณะที่ผูที่เปนโรคไตจะมีระดับ Creatinine สูงกวาปกติ และจาก

การศึกษาพบวาระดับ Creatinine ในคนปกติจะไมเกิน 1.0 นักวิจัยผูหน่ึงตองการศึกษาถึงผลกระทบ

ของการใชยาแอสไพรินของคนงานในโรงงานกับการเปนโรคไต  จึงไดทําการสุมตัวอยางคนงาน 

ในโรงงานแหงหน่ึง จํานวน 15 ราย ทําการวัดระดับ Creatinine และบันทึกผลดังน้ี: 0.9,  1.1,  1.6,  

2.0,  0.8,  0.7,  1.4,  1.2,  1.5,  0.8,  1.0,  1.1,  1.4,  2.2  และ 1.4 หากทานเปนนักวิจัยผู น้ีจะสรุป 

ไดหรือไมวา คนงานในโรงงานน้ีมีภาวะเส่ียงตอการเปนโรคไต (กําหนดระดับนัยสําคัญ  0.05) 
 

วิธีทํา       เปนคาเฉล่ียระดับ Creatinine ของคนปกต ิ = 1.0 

  X  เปนคาเฉล่ียระดับ Creatinine ของคนงาน 15 ราย  = (0.9 + 1.1 + 1.6 + … 

+ 1.4)/15 = 1.273 

   S เปนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ Creatinine ในคนงาน 15 ราย = 0.435 

   n เปนขนาดของกลุมตัวอยาง = 15 ราย 

 

 

 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากรกับค่าหรือเกณฑ์ที่กำาหนด โดยสูตรการคำานวณ

ตัวอย่าง 7.1

ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 8 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

 

เกร่ินนํา 

    การทดสอบคาเฉล่ียของประชากรในบทที่ผานมา เปนการทดสอบคาเฉล่ียของประชากร

จํานวนไมเกิน 2 กลุม โดยใชสถิติ z หรือสถิติ t ในการทดสอบ ซ่ึงในบางครั้งอาจตองทดสอบ 

ความแตกตางคาเฉล่ียของประชากรที่ มีมากกวา 2 กลุมขึ้นไป เชน ตองการศึกษาเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของยา 4 ชนิด ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ซ่ึงในการศึกษาเปรียบเทียบดังกลาว 

หากเปรียบเทียบโดยใชการทดสอบดวยสถิติ z หรือสถิติ t จะตองทําการเปรียบเทียบรายคู ครั้งละ 1 คู 

จํานวน 6 ครั้ง ดังน้ี 

1 - เปรียบเทียบยาชนิดที่ 1 กับ 2              2 - เปรียบเทียบยาชนิดที่ 1 กับ 3 

3 - เปรียบเทียบยาชนิดที่ 1 กับ 4              4 - เปรียบเทียบยาชนิดที่ 2 กับ 3 

5 - เปรียบเทียบยาชนิดที่ 2 กับ 4        6 - เปรียบเทียบยาชนิดที่ 3 กับ 4  
   

โดยมีสมมติฐานของการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียในแตละคู ดังน้ี 

Ho : 1 = 2  Ho : 1 = 3 Ho : 1 = 4        

H1 : 1  2  H1 : 1  3 H1 : 1  4  

Ho : 2 = 3 Ho : 2 = 4 Ho : 3 = 4         

H1 : 2  3  H1 : 2  4  H1 : 3  4 
  

 

 

 

 

 

บทที่
08

การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดียว

ตวั
อย
า่ง
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    จะเห็นไดวาถาใชสถิติ z หรือ t ทดสอบ ผูวิจัยจะตองทําการทดสอบจํานวนท้ังส้ิน 6 ครั้ง 

และในแตละครั้งของการทดสอบ จะตองกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติทุกครั้ง ครั้งละ 0.05 ทําใหคา

ความคลาดเคล่ือนเพิ่มจาก 0.05 เปน 0.30 ซ่ึงจะสงผลตออํานาจการทดสอบเปนอยางมาก คาคลาดเคล่ือน

ดังกลาว เรียกวา type I error (กัลยา วานิชยบัญชา, 2549; ชูศรี วงศรัตนะ, 2552) 

ดวยเหตุผลดังกลาวนักสถิติจึงไดคนหาวิธีการทดสอบคาเฉล่ียของประชากรหลายๆ กลุม 

โดยการทดสอบเพียงครั้งเดียว ทั้งน้ีเพื่อปองกันการเกิดความคลาดเคล่ือนของการทดสอบ ซ่ึงวิธีการ

ทางสถิติที่นํามาวิเคราะห ในกรณีดังกลาวน้ีเรียกวา การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of 

Variance, ANOVA)  

เนื้อหาการเรียนรู 

1. ชนิดของการวิเคราะหความแปรปรวน 

2. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

3. ขอตกลงเบื้องตน (Assumptions) ของการวิเคราะหความแปรปรวน 

4.  สมมติฐานสําหรับการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

5. การเปรียบเทียบเชิงพหุคูณ (Multiple Comparison) 

6. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ดวยสูตรการคํานวณ  

7. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  

8. การแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

9. ตารางนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ชนิดของการวิเคราะหความแปรปรวน 

การวิเคราะหความแปรปรวนมีหลายชนิด ประกอบดวย 

1. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

2. การวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-Way ANOVA)  

3. การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวเม่ือมีการวัดซํ้า (One-Way Repeated ANOVA)  

4. การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of Co Variance : ANCOVA) 

  ซ่ึงในบทที่ 8 จะกลาวเฉพาะการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว หรือแบบมีปจจัยเดียว 

(One-Way ANOVA)  

 

ชนิดของการวิเคราะห์ความแปรปรวนตวั
อย
า่ง
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บทที ่9 

การวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนอยางงาย 

 

เกร่ินนํา 

 การวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนอยางงาย (Simple Linear Regression Analysis)  

เปนการวิเคราะหความถดถอยของตัวแปรอิสระ 1 ตัว หรือที่เรียกวาตัวแปรพยากรณ กับตัวแปรตาม  

1 ตัว หรือที่เรียกวาตัวแปรเกณฑ โดยตัวแปรท้ังสองตองมีความสัมพันธเชิงเสนตรง ซ่ึงความสัมพันธ

น้ันอาจเปนความสัมพันธทางบวกหรือทางลบก็ได รูปแบบการวิเคราะหน้ีเปนรูปแบบพื้นฐานที่งายที่สุด

ของการวิเคราะหความถดถอย 

 

เนื้อหาการเรียนรู 

1. จุดประสงคของการวิเคราะหความถดถอย 

2. รูปแบบการวิเคราะหความถดถอย 

3. คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficient = r) 

4. คาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (Coefficient of Determination: R2) 

5. ขอตกลงเบื้องตน (Assumption)  

6. วิธีการทดสอบขอตกลงเบื้องตน (Assumption) 

7. สมการถดถอยเชิงเสนอยางงาย (Simple Linear Regression Equation) 

8. การวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนอยางงาย (Simple Linear Regression Analysis) 

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

9. ตารางนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 

บทที่
09

การวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงเส้นอย่างง่าย

ตวั
อย
า่ง
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จุดประสงคของการวิเคราะหความถดถอย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรในเชิงพยากรณ  

2. เพื่อนําคาความสัมพันธที่วิเคราะหไดมาประมาณคา หรือพยากรณคาตัวแปรตาม (Y)  

 

รูปแบบการวิเคราะหความถดถอย 

การวิเคราะหความถดถอยจําแนกออกเปน 3 รูปแบบที่สําคัญ ไดแก  

1.  การวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนอยางงาย (Simple Linear Regression Analysis) 

เปนการวิเคราะหความถดถอยในกรณีที่มีตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเพียงอยางละ 1 ตัวแปร  

และที่ใชคําวา “อยางงาย” เพราะรูปแบบความสัมพันธเปนแบบ 1 ตอ 1 ซ่ึงในทางสถิติถือวา 

เปนรูปแบบที่ซับซอนนอยที่สุด 

2.  การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเชิงเสน (Multiple Linear Regression Analysis) 

กรณีที่ตัวแปรอิสระที่เปนตัวแปรเชิงปริมาณ จํานวนมากกวา 1 ตัวแปร เขารวมพยากรณตัวแปร 

ตามจํานวน 1 ตัวแปรที่เปนตัวแปรเชิงปริมาณเชนเดียวกัน  

3.  การวิเคราะหความถดถอยพหุคุณเชิงเสนที่มีตัวแปรหุนรวมในการพยากรณ (Dummy 

Variables in Multiple Linear Regression Analysis) เปนการวิเคราะหความถดถอยในกรณีที่ มี 

ตัวแปรอิสระบางตัว หรือทุกตัว เปนตัวแปรเชิงคุณภาพ และมีตัวแปรตามเพียง 1 ตัวแปร เปนตัวแปร

เชิงปริมาณ 

ในบทน้ีจะไดกลาวถึงเฉพาะการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนอยางงาย เพื่อเปนพื้นฐาน 

ในการทําความเขาใจการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเชิงเสน ในบทตอไป 

 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficient = r) 

 ในการแปลผลความสัมพันธระหวางตัวแปร ใหพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) 

(กัลยา วานิชยบัญชา, 2560; อรุณ จิรวัฒนกุล, 2552) ดังน้ี 

ถา r   เปน + มีคาเขาใกล 1 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันมากในรูปเชิงเสน  

        ในทิศทางเดียวกัน  (เม่ือคาตัวแปรหน่ึงเพิ่ม คาอีกตัวแปรจะเพิ่มขึ้นดวย) 

ถา r   เปน - มีคาเขาใกล -1 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันมากในรูปเชิงเสน 

 ในทิศทางผกผันหรือทิศทางตรงกันขาม (เม่ือคาตัวแปรหน่ึงเพิ่มขึ้น  

 คาอีกตัวแปรหน่ึงจะมีคาลดลง) 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS

รูปแบบการวิเคราะห์ความถดถอย

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient = r)ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 10 

การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเชิงเสน 

 

เกร่ินนํา 

 การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเชิงเสน (Multiple Linear Regression Analysis)  

เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) มีตั้งแต  

2 ตัวแปรขึ้นไป โดยตัวแปรอิสระน้ันอาจเปนตัวแปรเชิงปริมาณ หรือมีทั้งตัวแปรเชิงปริมาณผสม 

กับตัวแปรเชิงคุณภาพก็ได ในขณะที่ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เปนตัวแปรเชิงปริมาณ  

 

เนื้อหาการเรียนรู 

1. จุดประสงคของการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเชิงเสน  

2. รูปแบบการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเชิงเสน  

3. ขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเชิงเสน 

4. วิธีการทดสอบขอตกลงเบื้องตน (Assumption)  

5. สมการถดถอยพหุคูณเชิงเสน (Multiple Linear Regression Equation) 

6. เทคนิคการคัดเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการความถดถอย  

7. การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเชิงเสน (Multiple Linear Regression Analysis) 

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

8. การวิเคราะหความถดถอยพหุคุณที่มีตัวแปรหุนรวมในการพยากรณ 

9. ตารางนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 

 

 

 

บทที่
10

การวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณเชิงเส้น

ตวั
อย
า่ง
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จุดประสงคของการวเิคราะหความถดถอยพหุคูณเชิงเสน  

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร วามีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด  

2. เพื่อนําคาความสัมพันธที่วิเคราะหไดมาประมาณคา หรือพยากรณคาตัวแปรตาม (Y)  

 

รูปแบบการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเชิงเสน  

 การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเชิงเสน จําแนกออกเปน 2 รูปแบบที่สําคัญ ไดแก  

1. การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเชิงเสน (Multiple Linear Regression Analysis) 

กรณีที่มีตัวแปรอิสระที่เปนตัวแปรเชิงปริมาณ จํานวนมากกวา 1 ตัวแปร เขารวมพยากรณตัวแปรตาม  

จํานวน 1 ตัวแปร ที่เปนตัวแปรเชิงปริมาณเชนเดียวกัน  

 

 

 

 

 

2.  การวิเคราะหความถดถอยพหุคุณเชิงเสนที่มีตัวแปรหุนรวมในการพยากรณ (Dummy 

Variables in Multiple Linear Regression Analysis) เปนการวิเคราะหความถดถอยในกรณีที่ตัว

แปรอิสระบางตัว หรือทุกตัวเปนตัวแปรเชิงคุณภาพ และมีตัวแปรตาม 1 ตัวแปร เปนตัวแปรเชิง

ปริมาณ 

 

 

 

 
 

ขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเชิงเสน 

1. ตัวแปรตน (X) และตัวแปรตาม (Y) มีความสัมพันธเชิงเสนตรง  

2. คาคลาดเคล่ือนมีการแจกแจงแบบปกต ิ 

3. ความแปรปรวนของคาคลาดเคล่ือนมีคาคงที่ทุกคาของ X 

4. คาคลาดเคล่ือนเปนอิสระกัน 

5. ตัวแปรอิสระตองไมมีความสัมพันธกันเอง (Multicollinearity)  

ตัวแปรเชิงปริมาณ 

> 1 ตัว 

ตัวแปรเชิงปริมาณ 

1 ตัว 

Multiple Regression 

ตัวแปรเชิงปริมาณ 

และ 

ตัวแปรเชิงกลุม 

ตัวแปรเชิงปริมาณ 

1 ตัว 

Multiple Regression 

with Dummy 

Variable 

จุดประสงค์ของการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณเชิงเส้น

รูปแบบการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณเชิงเส้น

ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณเชิงเส้น

ตวั
อย
า่ง



Common Cardiac surgery

โรคหัวใจยังคงเป็นปัญหาท่ีส�าคัญและมีอัตรา

การเสียชีวิตสูง เป็นอันดับต้น ๆ ของโลกตลอด

มา การผ่าตัดหัวใจเป็นการรักษา วิธีสุดท้าย ใน

กรณทีีก่ารรกัษาหวัใจด้วยวธิอีืน่ ๆ  ไม่ได้ผล เพือ่

ให้ผู้ป่วยสามารถรอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่

ดขีึน้ หนงัสอืเล่มนีไ้ด้รวบรวมโรคหวัใจและหลกั

การผ่าตัดรักษาโรคหัวใจที่พบบ่อย เพื่อให้ง่าย

ต่อความเข้าใจของนกัศกึษาแพทย์และ บคุลากร

สาธารณสุขที่สนใจ ตลอดจนสามารถน�าเอาไป

ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจต่อไป

350
บาท

ปีพิมพ์ : 1/2560

ผู้แต่ง: รศ. นพ.จรัญ สายะสถิตย์

ผู้แต่ง: รศ. ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย 

(ฉบับปรับปรุง)

  ปัจจุบันโรคหัวใจยังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญ และเป็นสาเหตุ

การเสียชีวิตในอันดับต้น ๆ ของผู้ป่วย การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ

จ�าเป็นต้องใช้ความรู ้ความเชีย่วชาญ เพือ่ให้ผูป่้วยโรคหวัใจสามารถผ่านภาวะ

วิกฤตน้ันได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้จาก

แหล่งต่าง ๆ  และประสบการณ์จากพยาบาลเชีย่วชาญในหอผูป่้วยวกิฤตหวัใจ 

ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป 

390
บาท

ปีพิมพ์ : 1/2560

บรรณาธิการ: รศ. นพ.จรัญ สายะสถิตย์

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ
Cardiac critical care nursing 

ร่างกายร่างนี ้คอื โรงละครโรงใหญ่…มตีวัละครมากมาย กระโดด

โลดเต้นไปมา… ตามบทบาทของตนเองอยู่ตลอดเวลาทุกการ

แสดงที่ เกิดขึ้น ณ โรงละครแห่งนี้  มี เสน ่ห ์ของศาสตร ์ 

ด้าน “สรีรวิทยา” ซ่อนตัวอยู่ศาสตร์ที่สะท้อนกระบวนการแห่ง

การมีชีวิต ศาสตร์ที่หลายเหตุการณ์ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา

เปล่าศาสตร์ที่ไม่อาจเข้าถึงได้… โดยการอาศัยเพียงความจะเป็น

ตัวหนังสือ หรือภาพนิ่งเชิงกายวิภาคศาสตร์แต่… ต้องถูกเติม 

แต่งด้วย “จิตนาการ” ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา รวมกับ

การคิดวิเคราะห์ทั้งจากเหตุไปสู่ผลและจากผลไปหาเหตุ จึงจะ

ท�าให้ความเข้าใจและความประทบัใจในศาสตร์ด้านสรรีวทิยาเกดิ

ขึ้นได้อย่างแท้จริง” ขอผู้อ่านจงมีอิสระในการสร้างสรรค์จิตนา

การควบคู่ไปกับการอ่านต�าราเล่มนี้
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ปีพิมพ์ : 1/2560

ปีพิมพ์ : 2/2561

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วม 

หลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้

ทางเภสัชวิทยา
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หนังสือแนะนำ 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ตวั
อย
า่ง



 หนังสือเล่มนี้มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะของเซลล ์

ที่ท�างานร่วมกัน ในระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการท�างานของเซลล์ในร่างกายที่

ประกอบด้วยระบบภูมิคุ้มกันโดยก�าเนิดและภูมิคุ้มกันแบบจ�าเพาะซึ่งตอบสนอง

และป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาท�าลายร่างกายและป้องกันการเกิดโรค โดยมี

เน้ือหาครอบคลุมถึงลักษณะและโครงสร้างของแอนติเจนแอนติบอดี การสร้าง

โมโนโคลนาลแอนติบอดี การกระตุ้นภูมิคุ ้มกัน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงโรคที่

เกี่ยวข้อง กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เช่น มะเร็งภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตัวเอง 

ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกันต่อจุลชีพ

 ดงันัน้ จงึเหมาะสมส�าหรบันสิติ นกัศกึษา อาจารย์ และผูท้ีส่นใจทบทวน

ความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ผู้อ่านสามารถน�าความรู้ที่ได้จาก 

การศึกษาไปประยุกต์ใช้ต่อไปปีพิมพ์ : 1/2559

ปีพิมพ์ : 2/2560

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม

หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน
lmmunological concepts

320
บาท

 โรคปริทันต์เป็นสาเหตุส�าคัญที่น�าไปสู่การสูญเสียฟัน 

ซึง่จะส่งผลกระทบต่อคณุภาพชวีติของผูป่้วย สาเหตหุลกัทีท่�าให้

เกิดโรคปริทันต์ คือ จุลชีพก่อโรคบางชนิดที่รวมกันอยู ่ใน 

คราบจลุนิทรีย์ แนวทางในการรกัษาโรควธิหีนึง่ คอื ปรทินัต์บ�าบดั

ไร้ศัลยกรรม โดยการลดจ�านวนจุลชีพก่อโรคด้วยการใช้ สารเคมี

หรือยาต้านจุลชีพ หนังสือเล่มน้ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกับการป้องกัน

และรกัษาโรคปรทินัต์ โดยกล่าวถงึ โรคปรทินัต์ และปรทินัต์บ�าบดั

ต้านการติดเชื้อ ยาต้านจุลชีพทางระบบในปริทันต์บ�าบัดยา 

ต้านจลุชพีเฉพาะทีใ่นปรทินัต์บ�าบดั ตลอดจนการใช้สารระงบัเชือ้

ในการควบคุมคราบจุลินทรีย ์ด ้วยสารเคมี หนังสือเล ่มนี ้

เหมาะส�าหรับนิสิตทันตแพทย์ ทันตแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป 

ทีจ่ะน�าไปใช้ประกอบการศกึษา น�าไปประยกุต์ใช้ในการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม ตลอดจนการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อการ

ป้องกันและรักษาโรคปริทันต์

 

ปีพิมพ์ : 1/2561

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.ทพญ.อิชยา เยี่ยมวัฒนา

ปริทันต์บำาบัดต้านการติดเชื้อ
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หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือแต่เป็นการบอกเล่าประสบการณ์ 

ในการขอต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย 

คนหนึ่ง ซึ่งบอกกล่าวถึงวิธีการปฏิบัติที่ไม่ยาก ท�าได้จริง 

และประสบผลส�าเร็จจริงแนวทางที่น�าเสนอน้ีจะถูกหรือ

ผิดไม่มีใครอาจตัดสิน แต่อย่างน้อยก็มีอาจารย์คนหน่ึง

ท�าได้จนเป็นผลส�าเร็จ จึงมาเขียนบอกกล่าวเล่าให้ฟัง  

“จุดหมายหนึ่งจะมีหนทางมากมายให้ไปถึง จงเลือกเดิน

ในเส้นทางที่สั้นที่สุด เพราะเวลามีค่ายิ่ง”

ปีพิมพ์ : 1/2561
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ผู้แต่ง: รศ. ดร.ดำารงพันธุ์ ทองวัฒน์

ผศ. รศ. ขอได้แน่ แค่ตีโจทย์ให้แตก
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