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บทคัดย่อ 
   สหสัมพันธ์และการถดถอยเป็นสถิติอ้างอิงที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวหรือ
มากกว่า 2 ตัว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่นิยมใช้ในการวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ สหสัมพันธ์อย่างง่าย 
สหสัมพันธ์พหุคูณ การถดถอยอย่างง่าย และการถดถอยพหุคูณ 
 การวิเคราะห์จำแนกประเภทเป็นเทคนิคสถิติที ่จะตอบคำถามของผู้วิจัยว่าลักษณะความ
แตกต่างของกลุ่มเกิดขึ้นจากตัวแปรใด ตัวแปรใดเป็นตัวแปรที่แบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มๆหรือแต่ละกลุ่ม
นั้นมีลักษณะอย่างใด 
 การวิเคราะห์การจำแนกพหุเป็นวิธีการทางสถิติสำหรับการศึกษาความสัมพันธ์ภายในระหว่าง
ตัวแปรอิสระหลายตัวกับตัวแปรตาม 1 ตัว โดยอาศัยหลักของความสัมพันธ์เชิงบวกแบบเส้นตรง ซึ่งเป็น
แบบท่ีตัวแปรอิสระหลายตัวไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน 
 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคือการประมาณค่าของตัวแปรตาม วัตถุประสงค์ข้อนี้จะเป็นไปได้ด้วยดี
ถ้าตัวแปรอิสระทุกตัวรวมกันมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามสูง (R ≥ 0.80) ยิ่งสูงเท่าใดการประมาณค่า
ของตัวแปรตามก็จะดีขึ ้นหรือถูกต้องมากเพิ ่มขึ ้น  สมการดังกล่าวนี ้ใช้ได้ถ้าตัวแปรอิสระทุกตัวมี
ความสัมพันธ์มากกับตัวแปรตาม โดยที่แต่ละตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูง 
 การวิเคราะห์ MANOVA มุ่งหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวซึ่งมีค่ามากกว่า 1 ตัว
ขึ้นไปท่ีมีการวัดระดับกลุ่มกับตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม 
 ANCOVA เป็นสถิติทีใช้ในการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนไม่ให้ส่งผลต่อการวิจัย เป็นการป้องกัน
ความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ ้นจากกระบวนการสุ่ม หรือกระบวนการทดลองหรืออาจเกิดขึ ้นในตัว 
Treatment หรือในตัวแปรที่ศึกษาอันอาจจะส่งผลไปยังความคลาดเคลื่อนของการสรุปผลการวิจัย ทำให้
งานวิจัยเรื่องนั้นลดความน่าเชื่อถือลงไป 
 เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทางเป็นเทคนิคการวิเคราะหต์ัวแปรหลายตวัท่ีใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆตามแนวความคิดของผู้วิจัยได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์
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ระหว่างตัวแปร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้วิจัยจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตามสมการชุดที่สร้างขึ้นมา ซึ่ง
สมการชุดที่สร้างขึ้นมานี้ต้องสอดคล้องกับแผนภาพเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกเส้นทาง 
 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลคือการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ชุด ที่ทำให้ข้อมูล
มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด โดยที่แต่ละชุดอาจมีตัวแปรหลายตัว และจำนวนตัวแปรแต่ละชุดจะเท่ากัน
หรือไม่ก็ได้ 
 การวิเคราะห์ปัจจัยหรือการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นการจัดกลุ่มตัวแปรที่มีคุณลักษณะ
เหมือนๆกันมาไว้ด้วยกันและสร้างเป็นตัวแปรใหม่ที่เรียกว่า ปัจจัย ซึง่ปัจจัยที่ได้จะเป็นตัวแทนของกลุ่มตัว
แปรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ซึ่งจะเป็นการลดจำนวนตัวแปรให้น้อยลงอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
 แนวความคิดหลักของเทคนิคการวิเคราะห์จัดกลุ่มนี้มีหลักอยู่ว่าสิ่งที่เหมือนกันควรอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะไม่เหมือนกันทุกประการ ความเหมือนกันจึงเป็นความเหมือนกันโดย
สัมพันธ์ 
 
คำสำคัญ:  แผนผัง ความคิดรวบยอด การวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง การแจกแจง

แบบปกติ 
 
Abstract 
 Correlation and regression are reference statistics used to study the relationship 
between two or more variables. The most popular correlation analysis used in educational 
research is simple correlation. Multiple correlation simple regression and multiple 
regressions. 
 Discriminant Analysis is a statistical technique to answer the researcher's 
question as to which variables the group differences are caused by. Which variable is the 
variable that divides the population into groups or what characteristics does each group 
have? 
 Multiple Classification Analysis is a statistical method for studying the internal 
correlation between multiple independent variables and one dependent variable based 
on linear positive correlation. Which is such that several independent variables do not 
affect each other. 
 Multiple regression analysis is an approximation of the dependent variable. This 
objective is well achieved if all independent variables are combined with a high correlation 
to the dependent variable (R ≥ 0 . 8 0 ) .  The higher the approximation of the dependent 
variable, the better or more accurate. This equation is valid if every independent variable 
has a strong relationship with the dependent variable. Where each independent variable 
was not highly correlated. 
 The MANOVA analysis aimed to determine the relationship between individual 
independent variables of one or more values measured at group level with dependent 
variables and independent variables with dependent variables. 
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 ANCOVA is a statistic used to control the complication variable from affecting 
the research. This is to prevent discrepancies that may occur from random processes. Or 
the experimental process or may occur in the treatment or in the studied variables which 
may result in the discrepancy of the research conclusion causing the research to reduce 
credibility 
 Path Analysis Technique is a multivariate analysis technique that can be used 
to completely analyze the relationship between variables according to the researcher's 
idea by finding the relationship coefficient between variables. Both directly and indirectly 
the researcher will use analytical techniques according to the created set of equations. 
This set of equations created must be consistent with the relationship path diagrams 
between all variables. 
 Canonical analysis is the correlation between two variables that give the most 
correlation between the data. Where each set may contain multiple variables and the 
number of variables in each set is optional or not. 
 Factor analysis is the grouping of variables with the same characteristics together 
and creating a new variable called factor in which the factors obtained will represent a 
group of variables with properties. Close together this will reduce the number of variables 
to an appropriate level. 
 The main idea of this Cluster Analysis technique is that the same things should 
be in the same group. But everything may not be exactly the same. Similarity is the same 
by relative homogeneity. 
 
Keywords:  Concept Map, Multivariate Analysis, Linear Correlation, Normal Distribution. 
 
บทนำ 
 การศึกษาวิธีการทางสถิติที่ใช้ตัวแปรอิสระหลายตัวแปร โดยจะศึกษาทำความเข้าใจกับหลักการ
และเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว ก่อน หลังจากนั้นจะศึกษาวิธีการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระหลายตัวและวิธีการวิเคราะห์ค่าความแตกต่ างที่เกิด
จากตัวแปรอิสระหลายตัว (Hair, Anderson, & Tatham, 1987; Hay, William, 1994) 
 ในการตัดสินใจเลือกวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ ระดับ
การวัดของตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ หลักการตัดสินใจที่ใช้เลือกเทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวแปรใช้
หลักการเดียวกันกับเทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปร 2 ตัวเพียงแต่จำนวนตัวแปรอิสระที่มีมากกว่า 1 ตัว
เท่านั้น (Johnson, & Wichern, 2002) 
 การใช้สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ มีหลักการสำคัญคือ พิจารณาจากวัตถุประสงค์การวิจัยและ
สมมติฐาน จำนวนตัวแปรและข้อมูลที่ได้จากการวัด การแปลผลการวิเคราะห์สหสมัพันธ์และการถดถอยมี
หลักการคือ แปลผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและสมมติฐาน ใช้ภาษาที่อ่านและเข้าใจง่าย 
แปลผลตามตัวเลขที่ปรากฏและแปลเฉพาะประเด็นสำคัญ นักวิจัยจึงควรมีความรู้ความเข้าใจข้อตกลง
เบื้องต้นของการใช้สถิติและการแปลผลข้อมูลให้ถูกต้อง การใช้เทคนิคการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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สหสัมพันธ์และการถดถอยในการวิจัย จึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจะทำให้ผลงานวิจัยมีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ (บุญศรี พรหมมาพันธุ์, 2564) 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความแตกต่างซึ่งมีตวัแปรอิสระเพียงตัวเดยีว โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ตัวแปร 2 ตัว (Bivariate Statistical Techniques) ไม่เพียงพอที่จะนำไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องได้วา่ 
ตัวแปรอิสระตัวนั้นได้ก่อให้เกิดความแตกต่าง หรือมีความสัมพันธ์กับ ตัวแปรตามหรือไม่ เพราะยังไม่มี
การทดสอบให้ชัดเจนว่าเป็นจริงหรือไม่ ความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ที่พบนั้นอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ
หรือตัวแปรอื ่น จึงต้องมีการนำเอาเทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Statistical 
Techniques) มาใช้ (Joseph, et al., 1999 ; Kerlinger, 1988) โดยการนำเทคนิคการวิเคราะห์หลาย
ตัวมาใช้ไม่ได้ยุ่งยากมากไปกว่าการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 2 ตัวแปรอย่างท่ีหลายๆคน วิตกกังวล หลายๆ
กรณีเป็นการเพิ่มตัวแปรอิสระเข้าไปในเทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปร 2 ตัว เช่น ในกรณีตัวอย่างการ
วิเคราะห์ถดถอยหาความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที ่ 6 ซึ ่งได้พบแล้วว่าการศึกษานั้นเป็นตัวแปรที่สามารถอธิบายตัวแปรตาม 
(คะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ของนักเรียน) ได้ในระดับหนึ่ง ผู้วิจัย
สามารถจะเพิ่มตัวแปรอื่นๆเข้าไปอีก เช่น ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน (GPA) จำนวนครั้งในการติวการ
สอบของนักเรียน (Check) และการจัดค่ายติวโอเน็ตให้แก่นักเรียน (Care) ซึ่งเมื่อเพิ่มตัวแปรเหล่านี้เข้าไป
แล้ว อาจพบว่าการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียน 
 เทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวแปรมาใช้ มีหลักการปฏิบัติที่สำคัญๆมีดังต่อไปนี้ (สำราญ มีแจ้ง, 
2544) 
  1. ระดับการวัดของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระจะต้องเป็นไปตามวิธีการทางสถิติที่กำหนดไว้ 
  2. เงื่อนไขที่เป็นข้อสมมติฐานกำกับวิธีการทางสถิติที่จะนำมาใช้ 
  3. การเสนอผล การอ่าน และการตีความหมายผลที่ถูกต้องได้มาตรฐานสากล 
 ระดับการวัดของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิธีการทางสถิติที่
น่าจะนำมาใช้ ในขั้นนี้ควรที่จะคุ้นเคยกับระดับการวัดของตัวแปรและความเป็นตัวแปรตาม/ตัวแปรอิสระ
มาพอสมควร และควรที่จะได้ข้อสังเกตบางประการว่าตัวแปรที่มีระดับการวัดสูง สามารถลดระดับการวัด
ลงมาให้ต่ำลงได้ ดังเช่น การศึกษาจากจำนวนชั้นปีการศึกษา ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงปริมาณอาจจะยุบลงเป็น
ตัวแปรเชิงคุณภาพคือ เป็นระดับการศึกษา เช่น ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สามัญและอาชีวะศึกษา 
และอุดมศึกษา หรือการเพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเป็นปริมาณการลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวน
วิชาเรียนต่อภาคเรียน ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงปริมาณอาจลดลงเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพได้ เช่น ไม่มี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มจากเดิมเป็นไม่เพิ่มเลย 1 วิชา และต่ำกว่าเป็นเพิ่มเล็กน้อยมากกว่า 1 รายวิชาเป็นเพิ่ม
มาก แต่ถ้าตัวแปรมีระดับการวัดที่ต่ำกว่าตั้งแต่แรกคือ เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพจะไม่สามารถยกระดับให้สงู
เป็นตัวแปรเชิงปริมาณได้ (ยกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรนั้นให้เป็นตัวแปรหุ่นหลายตัวและแต่
ละตัวมีค่าเป็น 1 หรือ 0 ซึ่งจะได้อธิบายต่อไป) เมื่อเปลี่ยนระดับการวัดของตัวแปรแล้ว จะต้องเลือก
เทคนิคการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับระดับของตัวแปร 
 สิ่งที่น่าสนใจและเป็นลูกเล่นที่มีประโยชน์ที่ผู้ศึกษาควรรับรู้คือ ตัวแปรคุณภาพ หากมีการ
แปลงสภาพ (Transform) ให้ดีจะกลายเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ ดังเช่น กลุ่มอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน 
ซึ่งแบ่งออกอย่างกว้างๆเป็น เกษตรกร ค่าขาย รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับจ้าง เอกชน และอื่นๆซึ่งเดิมมี
การให้รหัสเกษตร = 1 ค้าขาย = 2 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ = 3 รับจ้าง = 4 และอื่นๆ= 5 สมมติว่าแต่ละ
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กลุ่มมีจำนวนมากพอ ไม่จำเป็นต้องยุบไปรวมกับกลุ่มอื ่น สมมติว่าตัวแปรตัวนี้เป็นตัวแปรที่ 8 ใน
แฟ้มข้อมูล และเดิมเรียกสั้นๆว่า Occu (ซึ่งมาจาก Occupation)  
 การแปลงตัวแปรเชิงคุณภาพ Occu ให้เป็นตัวแปรเชิงปริมาณกระทำได้โดยการใช้คำสั่งแปลง
ข้อมูล (Transform) ด้วยการให้รหัสใหม่ (Recode) เปลี่ยนตัวแปร Occu ซึ่งเป็นตัวแปรหนึ่งตัวให้เป็นตัว
แปรหุ่น (Dummy Variable) หลายตัวแต่ละตัวมีความสมบูรณ์ในตัวของมันเองคือ เป็นตัวแปรโดดๆหนึ่ง
ตัว ดังเช่น เปลี่ยนจากอาชีพเกษตรเป็นเกษตรกร (ใช่ เป็นเกษตรกร) = 1 ไม่ใช่ (ไม่เป็นเกษตรกร) = 0) 
อาชีพค้าขาย (เดิมรหัส 2) เป็นความเป็นผู้ค้าขาย (ใช่ (เป็นผู้ค้าขาย) = 1 ไม่ใช่ (ไม่เป็นผู้ค้าขาย) = 0) ใน
ทำนองเดียวกันกับอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ การเป็นผู้รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ใช่ = 1 ไม่ใช่ =0) 
และการประกอบอาชีพอื่น (ใช่ = 1 ไม่ใช่ = 0) จะเห็นว่าได้ตัวแปรโดดๆใหม่ถึง 5 ตัว แต่เมื่อจะนำมา
วิเคราะห์ จะใช้เพียง 4 ตัว เท่านั้น เพราะถ้าไม่ใช่ผู้ประกอบอาชีพ 4 ตัวใดก็ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพที่
เหลือแน่นอน 
 
ข้อตกลงเบื้องต้นที่สำคัญในการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณทางการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามต้องอยู่ในมาตรวัดตั้งแต่อันตรภาคช้ันขึ้นไป ถ้ามีตัวแปรอิสระบาง
ตัวอยู่ในมาตรวัดต่ำกว่าที่กำหนดต้องทำเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) แต่ไม่ควรมีหลายตัวเพราะ
จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนมากขึ้น (Mushtak, & Shiker, 2012) 
 2. ตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรตาม 
 3. ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่สัมพันธ์กัน 
 4. ข้อมูลที่ได้จากการวัดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได้มาโดยการสุ่มและมีการแจกแจงแบบปกติ 
 5.คะแนน Y มีความแปรปรวนเท่าๆกันท่ีทุกๆค่าของ X 
 6.ความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ (Residual) ที่ทุกจุดบนเส้นถดถอยมี
ค่าเท่ากัน 
 โดยสรุปในการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณทางการศึกษา (Multivariate Analysis for Education) ที่
เลือกมาใช้ในการวิเคราะห์งานวิจัยที่นักวิจัยทางการศึกษาของไทยได้เลือกใช้สามารถนำมาสรุปเป็นผัง
ความคิดรวบยอด (Concept Map) ได้ตามลำดับดังนี้ 
   1. การวิเคราะห์จำแนกประเภท (Discriminant Analysis: DA) 
   2. การวิเคราะห์การจำแนกพหุ (Multiple Classification Analysis: MCA) 
   3. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) 
   4. การว ิ เคราะห ์ความแปรปรวนต ัวแปรพหุนาม (Multivariate Analysis of Variance: 
MANOVA) 
   5. การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance: ANCOVA) 
   6. การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis: PA) 
   7. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Analysis: CAA)  
   8. การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis: FA)  
   9. การวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis: CA) 
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สมการจำแนกประเภทซ่ึงเรียกว่า 
Discriminant Function Analysis 

     Y1   = V11+X1+V12X2+…+V1pXp 
      Y2  = V21+X1+V22 X2+…+V2pXp 
      เมื่อ Y แทนคะแนนแปลงรูปทีเ่กดิจากการรวมผลคณู
ระหวา่งน้ำหนักกบัคะแนนในตัวแปรแต่ละตัว 
      เมื่อ  V แทนน้ำหนักที่จะไปคณูกับ X แตล่ะตัว จะมีค่าคงที่
ในแต่ละสมการ V เป็นปรมิาณที่ช้ีถึงความสำคญัของตัวแปร
นั้นๆ ในการจำแนกประเภท 
      X แทนคะแนนของตัวแปรแตล่ะตัว   
      P แทนจำนวนตัวแปรอิสระ 

1.Eigenvalue สัญลักษณ์  ไอ
แกนเวลูย์คือ ความแปรปรวน
ของคะแนนแปลงรูป Y ที่
แปลงมาจาก  X1,X2,…,Xp 

2. Canonical Correlation สถติิที่
ใช้ในการตัดสินวัดความสมัพันธ์
ของสมการกับกลุม่ของตัวแปร  

3. Wilks’ Lambda  เป็นมาตรฐาน
วัดอำนาจจำแนก 

 

ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ 

ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น
ก่อนวิเคราะห์ 

1.ทดสอบความเป็นอิสระของข้อมูลก่อน  
2.ทดสอบการแจกแจงว่าเป็นแบบปกติหลายตัวหรือไม่  
3.ทดสอบความเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของกลุม่
ประชากรแตล่ะกลุ่ม เป็นการทดสอบสุดท้าย 
 

 

                                   ตัวแปรใดที่แบ่งประชากร 
                                          ออกเป็นกลุ่มๆ 

   

                                                 

                                                 ความแตกต่างของกลุ่ม 
                                                    เกิดจากตัวแปรใด 
  

 

 

1. ลักษณะความแตกต่างของกลุ่มเกิดขึ้นจากตัวแปรใด /ตัวทำนายสามารถทำนายสมาชิกกลุม่ (Y) ด้วย
ความเชื่อมั่นหรือไม ่

2. ตัวแปรใดเป็นตัวแปรที่แบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มๆหรือแตล่ะกลุม่นั้นมีลักษณะอย่างใด  
3. เพื่อให้สามารถจดัประเภทบุคคลได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง  

เพ ื

Groups Variables 

   

 
 

 

  ตัวแปรตาม 

Predictors variables 
                                                                     

 

 
 

 

ตัวแปรอิสระ 

X1 

Xi 

Y1 

Yi 

ลักษณะตัวแปร 

วัตถุประสงค์ 

    การวิเคราะห์จำแนกประเภท (Discriminates Analysis): DA 
  
    
                                                                   
 

 เพื่อตอบคำถามของผู้วิจัยว่า  
 
 
    

 
    

 
   
  
  
    
 
     
    
                           
              

 
 

     
   

 
 

      
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การวิเคราะห์จำแนกประเภท (DA) (ท่ีมา: บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2559) 

เปรียบเทยีบลักษณะของลักษณะของประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป 
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ตัวแปรอสิระเป็นตัวแปรคณุลักษณะเท่านั้นมีสมการดังนี ้
Y ijk  =  Y + aiAi + bjBj + … + e ijk 
Y ijk คือ คะแนนของผูต้อบในกลุ่มตัวแปรอิสระ A ลักษณะที่ i และตวัแปรอิสระ B ลักษณะที่ j 
 Y   คือ ค่าเฉลี่ยรวมของ Y(Grand mean) aI    คือผลของตัวแปรอสิระ A  ลักษณะที่ i  
 bj   คือ ผลของตัวแปรอิสระ B  ลักษณที่ j  
 e ijk คือ ความคลาดเคลื่อน 
 Ai    คือ ค่าของตัวแปรอิสระ A  ลกัษณะที ่i มีค่าเป็น  1 
 Bj    คือ ค่าของตัวแปรอสิระ B  ลักษณะที ่j มีค่าเปน็  1 
                               

  

 

 

ศึกษาความสมัพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวกับตัวแปรตาม 1 ตัว 

การทดสอบนัยสำคญัทางสถิติของความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 
1. ทดสอบตัวแปรอสิระทุกตัวพร้อมๆ กันซึ่งเป็นการทดสอบ R2Adjusted 

2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรือทดสอบว่าตัวแปรอิสระโดยตัวของมันเองสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้อย่างมีนยัสำคัญหรือไม่ ใช้สถิติ  F 

                      F = U,/(Ci-1             df = (T-Ui , N-C) 
                                   (T-Ui) /( N-C) 
เมื่อ   Ui แทน ผลรวมกำลังสองของคา่เบี่ยงเบนที่ยังไมไ่ด้ปรับแก้ของตัวแปรอิสระตัวที่ i 
        T แทน ผลรวมยกกำลังสองทั้งหมด    
        Ci แทน จำนวนกลุ่มของตัวแปรอิสระที ่i 

       

        

                                                    
 
 
 

ตัวแปรตาม 
 

Y 1 ตัว 

ตัวแปรอิสระที่ไม่
สัมพันธ์กัน 

X1 

X2 

 X… 

รวมกันแล้วอธิบายการผันแปร
ของตัวแปรตาม 

ระดับการวัดมาตราอันตร
ภาคและมีการกระจาย

เป็นโค้งปกต ิ
 

ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

ตั้งแต่ระดับต่ำสุด คือ
มาตรานามบัญญัต ิ

รูปแบบเชิง
สถิติของการ
วิเคราะห์การ
จำแนกพห ุ

 

วัตถุประสงค์ 

 
   การวิเคราะห์การจำแนกพหุ (Multiple Classification Analysis): MCA 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

      
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 2 การวิเคราะหจ์ำแนกพหุ (MCA) (ท่ีมา: บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2559) 
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วัตถุประสงค์ ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระแต่ละตัว 

คุณสมบัติของเทคนิควิธ ี

ความต้องการด้าน
ข้อมูล 

เสนอแบบจำลองสมการ Y = b0b1X1+b2X2+b3X3 
Y คือ ตัวแปรตามโดดๆ b0 ค่าคงที่  
ส่วน b1, b2, b3 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเชิงส่วนของตัวแปรอิสระ         
X1, X2 และ X3… 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
1. พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวแปรแต่ละตัว ดูเครื่องหมายบวก/ลบ 
2. พิจารณาค่า t และระดับนัยสำคัญของ t ถ้ามีนัยสำคญัแสดงว่าตวัแปรอิสระตัวนั้นมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม

อย่างมีนัยสำคญั 
3. พิจารณาค่า R 2 บ่งช้ีว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายตัวแปรตามได้มากน้อยเพียงไร(ร้อยละเท่าใด) ถ้าค่าสูง

แสดงว่าสมการใช้ประมาณค่าตัวแปรตามไดด้ี 
4. พิจารณาค่าระดบันัยสำคัญของ F เท่ากับ หรือน้อยกว่า 0.05 หรือไม่ ถ้าเท่ากับหรือน้อยกว่า แสดงว่า

สมการใช้ได ้

มีคุณสมบัตคิวามสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระหลายตัวไม่มีความสมัพันธ์        ตัวแปรตาม 1 ตัว 
     กันเองไม่เกิน 0.80                                                    โดยเป็น 

               โดยเป็น 
                                                          
 

ตัวแปรเชิงปริมาณ 
การวัดระดับช่วง/

อัตราส่วน ตัวแปรหุ่น 

การแจกแจงข้อมูลเป็น
โค้งปกติ คะแนน Y มี
ความแปรปรวนเท่ากัน

ทุกๆค่าของ X 

             X1                                 

             X2                                                          

             X3                                                           

 

ศึกษาตัวแปรอิสระแต่ละตัว                    ตัวแปรตามแบบใด 

โดยควบคมุอิทธิพลตัวแปรอสิระอื่นๆ 

สัมพันธ์กับ Y 

 
   การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis): MRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

        ภาพที่ 3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (MRA) (ท่ีมา: บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2559) 
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วัตถุประสงค์ ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรตามหลายตัวและตัวแปรอสิระหลายตัว 

ลักษณะตัวแปร 

1. ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้  Wilks Lambda  
2. ทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวนใช้วิธี Bartlett’s Box’s M 

ถ้าความแปรปรวนไม่แตกต่างกันแสดงว่าเป็นตามข้อตกลง MANOVA 
3. ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเซ็นทรอย์ ใช้วิธีการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนพหุคณู และทดสอบค่าเซ็นทรอย์ ด้วยสถติิ Pillai’s trace, 
Hotelling’s trace, and Roy’s Largest root criterion 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

                                                                                                      

 

 

 
 
 

     One-way MANOVA                  Two-way MANOVA 
   X คือตัวแปรอิสระอยู่ใน                  Y คือตัวแปรตามอยู่ใน     
       มาตรานามบัญญตัิ                         มาตราอันตรภาค     
 

 

วิเคราะหต์ัวแปรตามหลายตัวพร้อมๆกัน 
ตอบคำถามวิจัย สมาชิกกลุม่มีความเช่ือมั่นในความสมัพันธ์กับความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยในคะแนนรวมตัวแปรตามหรือไม่ 

X 
Y1 

Y2 

X1 
Y1 

Y2 
X2 

Y3 

1. ตัวแปรค่าของตัวแปรต่อเนื่อง แต่ละคา่มีความอสิระต่อกัน 
2. ตัวแปรตามทุกตัวมีการแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร 
3. เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร (Population 

Covariance) แตล่ะกลุ่มเท่ากัน 

ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

 
   การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม(Multivariate Analysis of Variance: MANOVA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 4 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนตัวแปรพหุนาม (MANOVA) (ท่ีมา: บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2559) 
 
 

ตวัแปรกลุม่ ตวัแปรท ำนำย
กลุ่ม 
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เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน ไม่ให้ส่งผลต่อการวิจัย วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อกำจัดผลของตัวแปรที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัย
กึ่งทดลอง 

2. เพื่อควบคุมปัจจัยความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการสุม่ และเปน็ข้อมูลระดับ 
Interval Scale ในงานวิจัยเชิงทดลอง 

3. เพื่อกระชับการถดถอยในตัวแปรตามที่ใช้จำแนกกลุม่ และตัวแปรที่เป็นข้อมูล
ระดับอันตรภาค สำหรับ Regression Model 

หลักการของ ANCOVA คือการพยายามขจัดอิทธิพลจากตัวแปรแทรกซ้อนท่ีเรียกว่าตัวแปรร่วม หรอื 
Covariate ซึ่งไมไ่ดเ้ป็นตัวแปรในจุดมุ่งหมายในการศึกษาวิจัย ออกจากตัวแปรตาม 

1. กลุ่มตัวอย่างต้องสุม่จากประชากรที่มีความแปรปรวนเท่ากัน และมีการแจก
แจงเป็นโค้งปกต ิ

2. กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นอิสระจากกัน 
3. ตัวแปรปรวนร่วมในความสมัพนัธ์กับตัวแปรตามเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 
4. เส้นถดถอยในแต่ละกลุม่ขนานกัน 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

รูปแบบการวิเคราะห์ตัวแปรร่วมท่ีง่าย      ตัวแปรตาม 1 ตัว 
  ตัวแปรอิสระ 1 ตัว                                              

 

 

  ตัวแปรร่วม 1 ตัว                      
 

ตัวแปรร่วม มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามแต่มีอิทธิพลต่อตัวแปรต้น (อิสระ)น้อยที่สุด และต้องไม่กระทบตอ่
เป้าหมายการวิจัย 

X 

X Y 

ผู้วิจัยวัดค่าตัวแปร 2 ชนิดคือตัวแปร
ตาม และตัวแปรร่วม ซึ่งอาจมี 1 หรือ

มากกว่าหน่ึงตัวก็ได ้

วิธีการวิเคราะห ์1. วิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรร่วมและตวัแปรตาม 
                     2. วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) ด้วยการหาผลรวมของผลคูณระหว่างตัวแปรตามกับ        
ตัวแปรร่วม เพื่อใช้หาผลรวมของผลตา่งกำลังสองของตัวแปรตามทีป่รับด้วยตัวแปรร่วม 

 
     การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance: ANCOVA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) (ท่ีมา: บุญเลีย้ง ทุมทอง, 2559) 
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วัตถุประสงค์ 
เป็นการทดสอบเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ทุกเส้นทางที่อยู่ในกรอบ
แนวคิด โดยมุ่งไปที่การประมาณผล(Effect) ของตัวแปรหนึ่งท่ีมตี่อตวัแปรหนึ่ง 
รวมทั้งศึกษาผลเชิงสาเหตุของตัวแปรอิสระแตล่ะตัวท้ังผลทางตรงและผลทางอ้อม
ของตัวแปรตัวหนึ่งที่มีต่อตัวแปรอีกตัวหนึ่ง 

1. ข้อมูลอยู่ในระดับการวัดแบบอันตรภาค หรืออัตราส่วน 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตอ้งเป็นเชิงเส้นตรง เชิงบวก และอสมมาตร 
3. แบบจำลองความสมัพันธ์ระหวา่งตัวแปรต่างๆต้องเป็นลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

และผล และรวมตัวแปรทีส่่งผลต่อตัวแปรตามไวไ้ด้ทั้งหมด 
4. ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าคงท่ี 
5. ตัวแปรส่วนท่ีเหลือต้องไมม่ีความสัมพันธ์กันเองหรือสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระที่อยู่ก่อนหน้า

นี ้

ข้อ
ตก

ลง
เบ

ื้อง
ต้น

 

ผู้วิจัยต้องกำหนดวา่ตัวแปรใดจะมคีวามสัมพันธ์กับตัวแปรใด โดยใช้แผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คือตวัแปรอิสระกับตัวแปรอสิระอื่นๆ ระหว่างตัวแปรอิสระ
ด้วยกัน และระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามสดุท้าย 

                                           ( P21)  (1) 

 

                 

                               ( P11)  (2)                                    ( P21) (3) 

  

 
 

แผนภาพ Path Diagram ของการทดลอง 
สมการโครงสร้างทั่วไป Xi = 1 X1 + 2 X2+i Xi 

 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ (Path Coefficient) หาไดโ้ดยใช้สมการถดถอยพหคุุณ  
การอ่านผลเทียบกับค่าสถิติทดสอบ t ว่าค่าสัมประสิทธ์ิมีคา่นัยสำคญัหรือไม่ ถ้ามีจึงอ่านค่า
ถ้าไม่มีถือว่ามีคา่เป็นศูนย ์

หล
ักก

าร
สำ

คัญ
 Treatment group 

X1 

Exam score 

Y2 

Degree of 
motivation 

Y1 

   การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis): PA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 การวิเคราะหเ์ส้นทาง (PA) (ท่ีมา: บุญเลีย้ง ทุมทอง, 2559) 
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วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปร 2 ชุด (Set of variables) ว่า
มีความสมัพันธ์กันอย่างไร 

1. ข้อมูลเป็นการวัดแบบช่วง (Interval Scale) หรือตัวแปรทวิ(Binary) มีค่าเป็น 0 หรือ 1 
2. เมตริกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละชุด 

ข้อ
ตก

ลง
เบ

ื้อง
ต้น

 
ค่า

สถ
ิติท

ี่ใช
้ทด

สอ
บ 1. นำข้อมูลในชุดของตัวแปร มาจดัอยู่ในรูปของเมตริกซ์ โดยหาค่าเมตริกซ์สัมประสิทธ์ิ

สหสมัพันธ์ Rxy 
2. หาค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลของกลุ่มตัวแปรทำนายและกลุ่มตัวแปรเกณฑ์ 
3. ทดสอบนัยสำคญัการวเิคราะหส์หสมัพันธ์คาโนนิคอล โดยใช้การแจกแจงไคสแควร์ตาม
วิธีของ Barlett : V 
 

การพิจารณาว่าตัวแปรชุดตัวแปรอิสระกับชุดตัวแปรตามตัวใดสัมพนัธ์กัน 
พิจารณาจากขนาดและเครื่องหมายสัมประสิทธ์ิคาโนนิคอลของตัวแปรเหล่านั้น 

กา
รแ

ปล
ผล

กา
ร

วิเ
คร

าะ
ห์ 

ค่าสถิติ  (ค่าไอแกน) เป็นค่าความแปรปรวนร่วมกันของตัวแปรทั้งสองชุด เป็น
การบอกถึงอิทธิพลสูงสุดที่ตัวแปรตัวหนึ่งส่งผลต่อตัวแปรอีกตัวหนึ่ง 

      ชุดตัวแปรทำนาย                                                              ชุดตัวแปรเกณฑ์ 

                                                          สัมพันธ์กันอย่างไร 
 

 

 

 

แบ
บจ

ำล
อง

คว
าม

สัม
พนั

ธ ์
คา

โน
นิค

อล
 

 
   การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Analysis): CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
     ภาพที่ 7 การวิเคราะหส์หสัมพันธ์คาโนนิคอล (CAA) (ท่ีมา: บญุเลีย้ง ทุมทอง, 2559) 
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วัตถุประสงค ์ เพื่อแบ่งกลุ่มตัวแปรออกเป็น Factor โดยตัวแปรที่อยู่ใน Factor เดยีวกันจะมี
ความสัมพันธ์กันมาก โดยความสมัพันธ์อาจเป็นทิศทางบวก หรือทิศทางลบ 

ส่วนตัวแปรที่อยู่คนละ Factor จะไม่มีความสมัพันธ์กัน หรือมีน้อยมาก 

1. พิจารณาความสัมพันธ์ที่มีทิศทางเดียวกัน และทิศทางตรงข้ามกนั 
2. รวมกลุ่มตัวแปรหรือผสมตัวแปรเข้าด้วยกันแบบเชิงเส้น 
3. สร้างตัวแปรใหม่เรยีกว่า ปัจจัย (Factor) หรือตัวแปรแทนกลุ่ม 
 

ข้อมูลที่สามารถคำนวณได้คือข้อมลูตั้งแต่ระดับช่วง (Interval Scale) ถ้าเป็นข้อมูล
ระดับนามบัญญัติให้กำหนดเป็นตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) 

เง่ือนไข 

1. หาความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรทั้งหมด โดยใช้ Pearson Correlation เพื่อพิจารณา
เลือกตัวแปรทีม่ีความสัมพันธ์กันสงูเท่านั้นท่ีจะนำไปไว้ในกลุ่มเดียวกัน 

2. หาปัจจัยขั้นต้นที่แทนกลุ่มตัวแปร เป็นการสกัดปัจจัย ตามแนวทางของ Principle 
Component ผลของการสกัดจะได้ค่าน้ำหนักของปัจจัย (Factor Loading) นำไปหาค่า
Communalities, ค่า Eigenvalue, ค่า Percent of variance 

3. เลือกปัจจัย โดยใช้วิธี Screen Test (ตัวแปร>50ตัวแปร) วิธี Eigenvalue ตัวแปรน้อย
กว่า<50ตัวแปร 

4. หมุนแกนปัจจัย (Factor Rotation)เป็นการแยกตัวแปรใหเ้ห็นชัดว่าตัวแปรหนึ่งๆควรจดั
อยู่ใน Factor ใด วิธีการโดยใช้หมุนแบบมุมฉากถ้าปัจจยัที่ไดไ้มม่ีความสัมพันธ์กัน หรือ
หมุนแบบมุมแหลม ถ้าคดิว่าปัจจัยที่ได้มีความสัมพันธ์กัน 

5. ให้ความหมายของปัจจัยที่ได้โดยจัดตัวแปรเข้าเป็นสมาชิก เลือกตวัแปรที่มีผลสูงต่อ 
Factor และใหค้วามหมายแตล่ะ Factor 

6. หาคะแนนปัจจัยทีไ่ด้(Factor Score) โดยใช้วิธี Regression, หรอื Bartlett หรือ Ander-
Rubin  

7. ตัวแบบของการวิเคราะห์ปัจจัย Fi = Wi1x1 + Wi2x2 + Wi3x3 +…+Wikxk 

      Fi  แทนคะแนนปัจจัย Wik แทนค่าสัมประสิทธ์ิของคะแนนปัจจัย  

     Xk แทนค่าของตัวแปรที่ k ที่ถูกเป็นสมาชิกของปัจจัยที่ i  

ขั้น
ตอ

นก
าร

วิเ
คร

าะ
ห์ปั

จจ
ัย 

 
  การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis): FA 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 การวิเคราะห์ปัจจัย (FA) (ท่ีมา: บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2559) 
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วัตถุประสงค์ หาสิ่งที่คล้ายกันมากเข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยไมรู่้ความเป็นสมาชิกของกลุ่มมา
ก่อน เป็นการรวบรวมตัวแปรทีม่ีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกเท่านั้นเป็นกลุ่มเดียวกัน
โดยแบ่งตัวแปรออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป  

1. ค่าสถิติที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์จัดกลุม่ Case คือค่าเฉลีย่ของ Case แต่ละตัว และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. ค่าสถิติที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์จัดกลุม่ตัวแปร คือ เมตริกค่าสมัประสิทธ์ิ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกตวั (Correlation Matrix) 

ค่าสถิติที่ใช้ใน
การทดสอบ 

ขั้นตอนเทคนิควิธกีารลดหลั่นเชงิชั้น (Hierarchical Cluster) เป็นเทคนิค 
   ที่ใช้แบ่ง Case จำนวน Case ควรต่ำกว่า 200 Case ข้อมูลเป็นอันตรภาค 
   หรืออัตราส่วน ข้อมลูความถี่ /ข้อมูลมี 2 ค่า คือ 0 กับ 1  
   -ไม่ต้องทราบจำนวนกลุม่/ตัวแปรว่าอยู่กลุ่มใดก่อน 
   1. เลือกตัวแปรหรือปัจจยัที่คาดว่ามีอิทธิพลที่ทำให้ Case ตา่งกัน 
   2. เลือกวิธีการวัดระยะห่างระหว่าง Case แต่ละคู่ขึ้นอยู่กับชนิดขอ้มูล ได้แก่ 

Interval หรือ Ratio Scale นิยมใช้วัดความห่างยูคลิคกำลังสอง Count ใช้กับ
ข้อมูลที่อยู่ในรูปความถี่ สำหรับ Binary ใช้กับข้อมูลที่มีค่าไดเ้พียง 2 ค่า 

   3. เลือกหลักเกณฑ์ในการรวมกลุ่มหรือรวม Cluster วิธีที่นิยมคือ  
    Agglomerative Schedule 

เทคนิค 
Cluster 
Analysis 

ขั้นตอนเทคนิควิธกีารไม่ลดหลั่นเชิงชัน้ (Nonhierarchical Cluster) หรือ K-means 
Cluster Analysis ใช้เมื่อ Case มากกว่า 200  
  1. ใช้ได้กับข้อมูลเฉพาะ Interval หรือ Ratio Scale 
  2. จะต้องกำหนดจำนวนกลุ่มที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า 
  3. ต้องทำการ Standardized ขอ้มูลก่อนเสมอ 
  4. หาระยะห่างโดยวิธี Euclidean Distance 

 
 การวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis): CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 9 การวิเคราะห์จัดกลุ่ม (CA) (ท่ีมา: บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2559) 
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บทสรุป 
 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณทางการศึกษาเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรที่แต่ละตัวแปรมีมากกว่า 2 ตัวหรืออาจเป็นกลุ่มของตัวแปรโดยจ้อมูลต้องอยู่ในมาตรวัดตั้งแต่
อันตรภาคชั้นขึ้นไป ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างกัน ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่สัมพันธ์กัน โดยการสุ่ม
และมีการแจกแจงข้อมูลแบบปกติ 
 สหสัมพันธ์และการถดถอยเป็นสถิติอ้างอิงที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวหรือ
มากกว่า 2 ตัว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่นิยมใช้ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ สหสัมพันธ์อย่างง่าย 
สหสัมพันธ์พหุคูณ การถดถอยอย่างง่าย และการถดถอยพหุคูณ (MRA) โดยนักวิจัยต้องทราบหลักการใช้
สถิติในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติจึงจะเลือกใช้สถิติได้เหมาะสม 
สำหรับเทคนิคการแปลผลคอมพิวเตอร์จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ นักวิจัยต้องกำหนดรหัสตัวแปร 
จัดทำคู่มือลงรหัส จัดทำแฟ้มข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผล
คอมพิวเตอร์ โดยเลือกค่าสถิติที ่สำคัญมาใช้แปลผลจึงสามารถแปลผลการวิจัยได้อย่างถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ 
 เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (PA) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวที ่ใช้วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆตามแนวความคิดของผู้วิจัยได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้วิจัยจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตามสมการชุดที่
สร้างขึ้นมา ซึ่งสมการชุดที่สร้างขึ้นมานี้ต้องสอดคล้องกับแผนภาพเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทุกเส้นทาง ทั้งแผนภาพและสมการโครงสร้างจะสะท้อนให้เห็นผลทั้งทางตรงและทางอ้อมระหว่างตัวแปร
อิสระแต่ละตัวที่มีต่อตัวแปรตามและระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันภายในแผนภาพ ในการนำเสนอผลของ
การวิเคราะห์เส้นทางผู้วิจัยจะต้องเสนอผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างและนำผลดังกล่าวมาพร้อมทั้ง
แสดงแผนภาพเส้นทาง ทิศทาง(+ หรือ -) ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมาลงในตารางแสดงผลทางตรง
และทางอ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ ่งของตัวแปรอิสระแต่ละตัวที ่มีต่อตัวแปรตาม จากนั ้นจึงอ่านและ
ตีความหมายผลต่อไป 
 การวิเคราะห์จำแนกประเภท (DA) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้จัดหรือจำแนกของให้อยู่ในกลุ่มการจัด
หรือจำแนกสิ ่งของที่ดีคือ พยายามให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด (Tabachnick, & Fidell, 1996) 
ลักษณะของปัญหาการวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์จำแนกประเภทมักจะเขียนปัญหาวิจัยดังนี้ ตัวแปรที่สามารถ
จำแนก…………..การวิเคราะห์จำแนก…….……….การวิเคราะห์ต ัวแปรจำแนก…….ปัจจัยที ่สามารถ
จำแนก………..….สำหรับวัตถุประสงค์การวิจัยมักจะเป็นดังนี้ เพื่อวิเคราะห์หาตัวแปรที่สามารถจำแนก……
เพื่อศึกษาตัวแปรด้านต่างๆที่สามารถจำแนก………..เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีสามารถจำแนก……….……….ลักษณะ
ตัวแปรที่นำมาศึกษาตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระจะมีมากกว่า 1 ตัว อยู่ในมาตรการวัดตั้งแต่ระดับมาตรา
อันดับขึ้นไป(สำราญ มีแจ้ง, 2546) 
 ในการคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์เข้าสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณมีวิธีการคัดเลือกหลาย
รูปแบบ แต่ละรูปแบบมีจุดเด่นและข้อจำกัดแตกต่างกัน แต่ข้อจำกัดบางส่วนนั้นถ้าเลือกใช้ให้เหมาะกับ
วัตถุประสงค์ของผู้วิจัยก็จะทำให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับท่ีผู้วิจัยต้องการและการเลือกวิธีการที่เหมาะสมก็จะทำ
ให้ได้สมการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทำนายสูงที่สุด ในการอธิบายตัวแปรที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา
และยังเป็นวิธีการที่ถูกต้องตามหลักการทางสถิติอีกทั้งทำให้ข้อมูลที่ได้มานั้นมีความน่าเช่ือถือมากอีกด้วย 
(ประยูรศรี บุตรแสนคม, 2555) 
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 ในการที่จะใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (CAA) ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยปัญหาการ
วิจัยมักจะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชุดหนึ่งกับตัวแปรอีกชุดหนึ่ง โดยชุดตัวแปรแต่ละชุด
จะรวมกันในเชิงเส้นตรงได้ตัวแปรใหม่ที ่เรียกว่า Canonical Variable มีลักษณะคล้ายการวิเคราะห์
องค์ประกอบและเทคนิคการวิเคราะห์แบบถดถอยพหูคูณ ซึ่งปัญหาการวิจัยที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอลมักจะมีตัวบ่งชี้อาทิเช่น ความสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่าง (ชุดตัวแปรอิสระ) กับ 
(ชุดตัวแปรตาม)   ความสัมพันธ์ระหว่าง (ชุดตัวแปร) ส่วนจุดมุ่งหมายของงานวิจัยท่ีใช้การวิเคราะห์คาโน
นิคอล มักจะมีข้อความดังต่อไปนี้ เช่น เพื่อศึกษาสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดของตัวแปรอิสระ
ร่วมกันจากองค์ประกอบด้าน.....กับชุดตัวแปรตามร่วมกันจากองค์ประกอบด้าน……….. เพื่อศึกษาสัมพันธ์
คาโนนิคอลระหว่างกลุ่มของตัวแปรอิสระร่วมกันจากองค์ประกอบด้าน……..……กับกลุ่มของตัวแปรตาม
ร่วมกันเพื่อศึกษาสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่าง……………….. โดยลักษณะของตัวแปรที่ใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (CAA) จะไม่มีการแบ่งแยกตัวแปรออกเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรต้นใน
ลักษณะเป็นรายตัวแต่เป็นการแบ่งตัวแปรทั้งหมดในข้อมูลชุดเดียวกันออกเป็น 2 ชุดคือ ชุดของตัวแปร
อิสระหรือตัวแปรทำนายและชุดของตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ์ จำนวนของตัวแปรแต่ละชุดไม่
จำเป็นต้องเท่ากัน ตัวแปรที่ศึกษาจะวัดอยู่ในมาตราอันตรภาค (Interval Scale) ขึ้นไป 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (FA) เป็นเทคนิควิธีทางสถิติที่จะจับกลุ่มหรือรวมกลุ่ม หรือรวมตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งความสัมพันธ์เป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ ตัวแปรภายใน
องค์ประกอบเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันสูง ส่วนตัวแปรที่ต่างองค์ประกอบกันจะมีสัมพันธ์กันน้อย
หรือไม่มีก็ได้ สามารถใช้ได้ทั้งการพัฒนาทฤษฎีใหม่หรือการทดสอบหรือยืนยันทฤษฎีเดิม 
 การวิเคราะห์กลุ่ม (CA) เป็นเทคนิคทางสถิติที ่ใช้ในการจัดกลุ่มคน/สิ่งของออกเป็นกลุ่ม ๆ ที่
คล้ายกันตามตัวแปรที่นำมาจัดกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อยอย่างน้อย 2 กลุ่ม โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคือ 
“ให้หน่วยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีลักษณะที่สนใจเหมือนกันหรือ คล้ายกัน แต่หน่วยที่อยู่ต่างกลุ่มกันจะมี
ลักษณะที่สนใจต่างกัน” 
 ดังนั้นในการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณทางการศึกษานักวิจัยจะต้องทราบหลักการใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆตามข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติแล้วจึงจะเลือกใช้สถิติได้
เหมาะสม ทำความเข้าใจข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์ค่าสถิติแต่ละประเภทที่ต้องการตรวจสอบสมติ
ฐานในงานวิจัยของตนเองโดยผู้วิจัยหากสามารถเลือกค่าสถิติที่เหมาะสมมาใช้แปลผลงานวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องซึ่งจะทำให้งานวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือต่อไป 
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