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หนังสือสถิตปิ ระยุกต์สำ� หรับงานวิจยั ด้านสาธารณสุขเล่มนี้ จัดท�ำขึน้ เพือ่ เป็นคูม่ อื ส�ำหรับนิสติ นักศึกษา 
ตลอดจนผูท้ มี่ คี วามสนใจเกีย่ วกับการน�ำสถิตมิ าประยุกต์ใช้ในงานวิจยั หนังสือเล่มนีไ้ ด้รวบรวมหลักการ แนวคิด
การเลือกใช้สถิติ ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ เทคนิควิธีเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS โดยผูเ้ ขียนได้นำ� เสนอภาพประกอบการอธิบายเทคนิควิธกี ารใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
SPSS ในทุกขั้นตอนไว้อย่างละเอียด องค์ความรู้ที่น�ำเสนอในหนังสือเล่มนี้ มีจ�ำนวน 10 บท ประกอบด้วย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ   สถิติเชิงพรรณนา  ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS สมมติฐาน
และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ การเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณเชิงเส้น ในทุกตัวอย่าง
ที่น�ำเสนอผู้เขียนได้อธิบายวิธีการอ่าน การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ และวิธีการน�ำเสนอตาราง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้อย่างครบถ้วน ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือนี้ จะท�ำให้ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถิติ ตลอดจนสามารถน�ำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมาลา  ชโยดม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ได้กรุณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  และความถูกต้องทางภาษาให้กับหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณ
คณาจารย์ทุกท่านที่ให้ก�ำลังใจตลอดจนค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ จนท�ำให้หนังสือเล่มนี้ส�ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
ผู้เขียนยินดีน้อมรับค�ำแนะน�ำจากท่านผู้อา่ นทุกท่าน ทั้งนี้เพื่อการปรับปรุงเนื้อหาให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ

บทที่

เกริ่นนํา

คํ าว า “สถิ ติ ” (Statistics) มาจากภาษาเยอรมั น ว า “Statistik” ที่ มี ร ากศั พ ท ม าจาก

“Stat” หมายถึง ขอมูล หรือสารสนเทศ สถิติเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับการวิจัย การที่จะทําวิจัย

ไดผลดีนั้น นักวิจัยควรมีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของกับงานวิจัยควบคูไปกับความรูทางสถิติ
เนื้อหาการเรียนรู

1. ความหมายของสถิติ

2. ตัวแปรและประเภทของตัวแปร
3. ขอมูลและประเภทของขอมูล
4. ประเภทของสถิติ

5. ระดับของการวิเคราะหขอมูล

ความหมายของสถิ
ติ
ความหมายของสถิ
ติ

จากการศึกษาเอกสาร / ตําราที่เกี่ยวของ พบวา “สถิติ” มีความหมายหลากหลายประการ (ศิริชัย

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

1. สถิติในความหมายของตัวเลข (Numerical) หมายถึง ลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ
ที่ ผู วิจัย เฝ าติ ด ตาม สั ง เกต และมี การจดบั นทึ กเป นตั วเลข เช น จํ านวนครั้ ง ของการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ

บนทางหลวงในชวงเทศกาลสงกรานต ป 2559 เปนตน

1
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2. สถิ ติ ในความหมายของค าที่ ได จากการวิ เคราะหข อมู ล (Statistical Analysis) หมายถึ ง
คาที่ไดจากการใชสู ตรการคํ านวณทางสถิติ ใ นการประมาณค า ตั วแปรที่ใ ช ใ นการวิ จัย เชน คาเฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบ Independent Sample t – test เปนตน
3. สถิ ติ ใ นความหมายของระเบี ย บวิ ธีท างสถิ ติ (Statistical Methodology) หมายถึ ง
สถิติที่นําไปใชในการจัดกระทําขอมูล ไดแก การรวบรวม การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลการวิเคราะห
และการแปลความหมาย
4. สถิติในความหมายของสาขาวิชา (Knowledge) หมายถึง วิชาที่วาดวยหลักการ ทฤษฎี
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และวิธีการทางสถิติ
5. สถิติในความหมายของเครื่องมื อที่สํ าคัญ สําหรับ การวิจัย สถิติถูกนําเขามาเกี่ ย วข อง

กับการวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการวิจัยนับตั้งแต การวางแผน การออกแบบการวิ จัย

การเก็ บ รวบรวมข อมู ล กระบวนการจั ด การข อมู ล การวิ เ คราะห ข อมู ล การนํ าเสนอข อมู ล และ
การเผยแพรตีพิมพผลการวิจัย อธิบายไดดังนี้

5.1 การวางแผน (Planning) กอนที่จะดําเนินงานวิจัย นักวิจัยจะตองมีการวางแผน

ในการทําวิจัย การวางแผนที่ดีขอมูลที่ไดจะมีคุณภาพตอบคําถามไดตรงตามวัตถุประสงค และนําไปสู
ผลการวิจัยที่นาเชื่ อถื อ นอกจากนี้ ยังประหยัดเวลา และประหยัดทรัพยากรไม วาจะเป นค าใช จ าย

หรือแมกระทั่งผูรวมงาน ซึ่งในขั้นตอนนี้สถิติจะถูกดึงเขามาเกี่ยวของ ในการคํานวณวัน เวลา คาใชจาย
ผูรวมงาน จํานวนขอมูลที่ตองการ จํานวนสิ่งของหรืออุปกรณตางๆ ที่จะตองใชในการทําวิจัย ครั้ ง นี้
รวมถึงการวางแผนในการใชสถิติที่เหมาะสมในการทําวิจัยดวย

5.2 การออกแบบ (Design) การออกแบบงานวิจัยเปนสวนที่จัดวาสําคัญยิ่งสวนหนึ่ ง

ของการทําวิจัย ซึ่งถาการวิจัยนั้นมีการออกแบบงานวิจัยที่ดี ขอมูลที่เก็บมาไดก็นาเชื่อถือและถูกตอง
การออกแบบงานวิจัยที่ดีตองสอดคลองกับคําถามงานวิจัย มีเกณฑการเลื อกกลุมประชากรที่ชัดเจน

จํานวนตัวอยางตองเพียงพอและคํานวณมาจากสูตรที่ถูกตองเหมาะสม สถิติถูกดึงเขามาเกี่ยวของในสวนของ
การหาขนาดตัวอยาง วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง ดังนั้นการออกแบบงานวิจัยจึงตองมีสถิติเขามาเป น

เครื่องมือชวยเหลือเพื่อใหการออกแบบงานวิจัยนั้นสอดคลองกับคําถามงานวิจัย สงผลใหงานวิจัยที่ ได
มีคุณภาพและมีคุณคา

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) ในขั้นตอนนี้สถิติจะเขามาเกี่ยวของ
ในเรื่องการกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ จะนํามาซึ่งข อมูลที่เป นตัวแทนที่ดีของประชากร เชน
2
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วิธีการเก็บรวบรวมข อมูล จะใชการสุ มแบบง าย หรือสุมอยางมีระบบ หรือวิธีการอื่ นๆ ที่เหมาะสม
กับกลุมประชากรที่ตองการศึกษา เปนตน
5.4 กระบวนการจัดการขอมูล (Data Processing) ในการจัดการขอมูลสถิติจะเข ามา
เกี่ยวของเปนอยางมาก เพราะการจัดการขอมูล คือ การจัดเก็บขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมให อยูใ น
หมวดหมู ที่ ส ะดวก เข าใจได ง ายและนํ าไปใชไ ด อยางรวดเร็ วโดยเริ่ม ตั้ งแตกระบวนการตรวจสอบ
ความถู กต องครบถ วนของข อมู ล การบั นทึ กข อมู ล โดยใช โ ปรแกรมสํ าเร็ จรู ป ทางสถิ ติ เช น SPSS
ซึ่งขอมูลที่จัดเก็บจะมีการจัดหมวดหมูในแตละตัวแปร เชน เพศ กลุมอายุ ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการ
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ตรวจสอบความถู กต องของขอมูลเพื่อใหไดข อมูลที่ มีคุ ณภาพสามารถนํ าเข าสู ขั้นตอนการวิเคราะห

ขอมูลตอไปได กระบวนการจัดการขอมูลเปนกระบวนการทางสถิติที่สําคัญ หากขอมูลที่ไดไมมีคุณภาพ /
ไมถูกตอง การเลือกใชสถิติใดๆ ก็ไมสามารถทําใหงานวิจัยนั้นถูกตองได และยังสงผลตอการวิเคราะห
ขอมูลดวย

5.5 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) ขั้นตอนนี้ใชสถิติเขามาเปนเครื่องมือหลั ก

การเลือกสถิติที่เหมาะสมกับการวิเคราะหขอมูลตองคํานึงถึงวัตถุประสงคการวิจัย ตั วแปรที่ตองการ
ศึ กษา กลุ ม ตั วอย างที่ ใ ช ใ นการวิ จัย และความเป นอิ ส ระของกลุ ม ตั วอย างในการศึ กษาวิ จัย ดั ง นั้ น

กอนวิเคราะหขอมูลควรมีการวางแผนการวิเคราะหขอมูลและเลือกสถิติใหเหมาะสมกับงานวิ จัย นั้ น
เพื่อใหไดงานวิจัยที่มีคุณภาพ

5.6 การนํ าเสนอ (Presentation) การนํ าเสนอข อมู ล ที่ ไ ด จากการวิ เ คราะห ขอมูล

อาจอยูในรูปของการบรรยาย ตาราง หรือกราฟ เพื่อใหผูอานเขาใจไดงาย การนําเสนอขอมูลควรเลื อก
สถิติที่เหมาะสมในการนําเสนอ เชน รายได ควรนําเสนอคาสถิติเกี่ยวกับ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน คาสูงสุดและคาต่ําสุดของรายไดประกอบดวย

5.7 การเผยแพร ตี พิ ม พ (Publication) อาจกล า วได ว า ขั้ น ตอนนี้ เ ป น ขั้ น ตอน

ที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ด ของงานวิ จัย เพราะงานวิ จัย เมื่ อดํ าเนิ น การเสร็ จเรี ย บร อยควรมี การตี พิ ม พ เ ผยแพร

เพื่ อให ผู อานหรื อผู ส นใจได นําสิ่ ง ที่ ค นพบใหม ไ ปประยุ กต ใ ช ห รื อเพิ่ ม พู นความรู ใ ห ม ากขึ้ น ดั ง นั้ น
ในการเผยแพร ตี พิ ม พ เ อกสาร สถิ ติ จึง เข ามามี ส ว นเกี่ ย วข องกั บ การวิ จัย โดยนั กสถิ ติ จ ะเข า มา

ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการนําเสนอสถิติในการตีพิมพเผยแพร และการแนะนําการนําเสนอขอมูลสถิ ติ
ที่เหมาะสม เปนตน

3
003

สถิติ
เชิงพรรณนา
บทที่ 2

02

ตัว
อย
่าง

สถิติเชิงพรรณนา

บทที่

เกริน่ นํา
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เป น สถิ ติ ที่ ใ ช สํ า หรั บ อธิ บ ายคุ ณ ลั ก ษณะ

ทางประชากรของกลุมตัวอยาง หรือประชากรที่ศึกษา ไดแก รอยละ หรือเปอรเซ็นต (%) การแจกแจง

ความถี่ (Frequency Distribution) การวั ดแนวโน มเข าสู ส วนกลาง (Measures of Central Tendency)

และการวัดการกระจายของขอมูล (Measures of Variability) เปนตน
เนื้อหาการเรียนรู

1. รอยละ หรือเปอรเซ็นต (%)

2. การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)

3. การวัดแนวโนมเขาสูส วนกลาง (Measures of Central Tendency)
4. การวัดการกระจายของขอมูล (Measures of Variability)

ยละเซ็หรืนตอเปอร์
รอยละ หรืร้ออเปอร
(%) เซ็นต์ (%)

รอยละ หรือเปอรเซ็นต หมายถึง การเปรียบเทียบจํานวนใดจํานวนหนึ่งกับจํานวนเต็ มรอย

อาจเขียนอยูในรูปอัตราสวนที่มีจํานวนหลังของอั ตราสวนเปน 100 หรืออาจเขียนในรูปของเศษสวน
ที่มีตัวสวนเปน 100 เชน

รอยละ 45 หรือ 45% เขียนในรูปอัตราสวนได 45 : 100 หรือ 45 (รูปของเศษสวน)
100
รอยละ 8 หรือ 8% เขียนในรูปอัตราสวนได 8 : 100 หรือ 8 (รูปของเศษสวน)
100
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โดยปกติ ถาใชคําวา “รอยละ” แลวจะไมเขียน % ตามหลัง ในทํานองเดียวกัน ถาใช %
ก็จะไมใชคําวา “รอยละ” เชนกัน เพราะมีความหมายเหมือนกัน

ตัตัววอย่อยาางง2.1
2.1 ตองการทราบวาในกรณีที่นิสิตทําขอสอบถูก 7 ขอ จากจํานวนขอสอบทั้งหมด 10 ขอ เมื่อ
นํามาคิดเปนรอยละจะไดเทาไร

ตัว
อย
่าง

จากโจทย คํานวณคารอยละไดดังนี้
สูตร การหารอยละ =  × 100


เมื่อ



คือ จํานวนขอที่นิสิตทําถูก



คือ จํานวนขอสอบทั้งหมด แทนคาสูตร ไดดังนี้

นิสิตทําขอสอบถูก (7 ขอ) คิดเปนรอยละ =

7
× 100 = 70
10

นั่นหมายความวา นิสิตทําขอสอบถูกตอง คิดเปนรอยละ 70

การแจกแจงความถี
่ (Frequency
Distribution)
การแจกแจงความถี
่ (Frequency
Distribution)

การแจกแจงความถี่ เป น การจั ด เรี ย งลํ า ดั บ ข อ มู ล ดิ บ ที่ เ ก็ บ รวบรวมมาได โดยจั ด ให

เปนหมวดหมู แลวหาจํานวนของข อมูล ในแต ละหมู รูปแบบของการแจกแจงความถี่ สามารถทํ าได

หลากหลายวิธีดังนี้ (ลัดดาวัลย เพชรโรจน, สุภมาส อังศุโชติ, และอัจฉรา ชํานิประศาสน, 2550; กัลยา

วานิชยบัญชา, 2549; ชูศรี วงศรัตนะ, 2552)

1. การแจกแจงความถี่แบบไมจัดกลุม

2. การแจกแจงความถี่แบบจัดกลุม

1. การแจกแจงความถี่แบบไมจัดกลุม
การแจกแจงแบบนี้จะนํามาใชในกรณีที่ขอมูลมีความแตกตางกันไมมาก ลักษณะของ
ตารางแจกแจงความถี่โดยทั่วไป ประกอบดวย ขอมูล รอยขีด และความถี่ ดังแสดงในตัวอยาง 2.2 ตอไปนี้
14
014

ความรู้พื้นฐานการใช้
โปรแกรมสำ�เร็จรูป SPSS®
บทที่ 3

03

ตัว
อย
่าง

ความรูพื้นฐานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS®1

บทที่

เกริ่นนํา

โปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูป SPSS เปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมนํามาใชวิเคราะห

ขอมูลการวิจัย โดยเฉพาะขอมูลเชิงปริมาณ เพื่ออธิบายคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง หรือเพื่อการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย ในบทนี้ผูเขียนจะนําเสนอเกี่ยวกับความรูพื้นฐาน และเทคนิควิธีการใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS ในสวนของการนําเขาขอมูล และการจัดการขอมูลโดยละเอียด (ลัดดาวัลย เพชรโรจน,

สุภมาส อังศุโชติ, และอัจฉรา ชํานิประศาสน, 2550; ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์, 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)
37

บทที่ 3 ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป SPSS®

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)

ตัว
อย
่าง

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)

งตัวแปร
การให้ค่าและความหมายตั
การสรางตัการสร้
วแปราการให
คาและความหมายของตั
วแปรวแปร

เมื่อเปดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS จะพบหนาจอ Data Editor ในบทนี้ผูเขียนไดนําเสนอ

เทคนิควิธีการใชคําสั่งบน Manu Bar ของโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ไวอยางละเอียด ดังนี้

หน าจอ Data Editor เป นหน าจอที่ ใ ช สํ าหรั บ การนํ าเข าข อ มู ล (Data Entry) ที่ ไ ด จาก

แบบสอบถาม ประกอบด ว ย 2 หน า จอย อ ย ได แ ก หน า จอ Data View และ Variable View
รายละเอียดในแตละหนาจออธิบายไดดังนี้

1. หน า จอ Data View เป น หน า จอสํ า หรั บ การนํ า เข า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากแบบสอบถาม

ในกรณีที่เปดใชงานหนาจอ Data View ครั้งแรก จะพบตารางวางเปลาที่ยังไมมีขอมูลใดๆ บรรจุอยูที่

ตําแหนงแถวบนสุด ของหั วตาราง (แถบสีเทา) จะเปนตําแหนง ของตั วแปร (VAR) ซึ่งแบงออกเป น

Column ละ 1 ตัวแปร สําหรับตัวเลขที่อยูในแตละแถว (Row) ที่มีลําดับที่บอกไวอยางชัดเจน ไดแก
1, 2, 3,…ใน Column แรกด า นซ า ยมื อ สุ ด ของตาราง (แถบสี เ ทา) จะเป น ลํ า ดั บ ที่ แ ละจํ า นวน

ของผูตอบแบบสอบถาม สวนพื้นที่ตารางจะเปนพื้นที่สําหรับการนําเขาขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม

38
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สมมติฐานและการ
ทดสอบสมมติฐาน
บทที่ 4

04

ตัว
อย
่าง

สมมติฐาน และการทดสอบสมมติฐาน

บทที่

เกริ่นนํา

สมมติฐาน (Hypothesis) คือ คําตอบที่คาดการณไวลวงหนาอยางสมเหตุสมผลตอปญหา

ที่ศึกษา หรือการเดาที่ใชหลักเหตุผลใชปญญา และเขียนอยูในลักษณะของขอความที่กลาวถึง ความสัมพันธ
ของตั วแปรตั้ งแต 2 ตั วขึ้ นไป คํ าตอบนี้ อาจจะถู กต องหรื อไม ก็ไ ด จึง ต องมี การทดสอบ โดยอาศั ย
ขอมูลตางๆ และวิธีการทางสถิติ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540)

คําวา “สมมติฐาน” ที่นํามาใชในการวิจัยนั้น หมายถึง ความคาดหวังเกี่ยวกับเหตุการณ

ที่ศึกษาวาตัวแปร 2 ตัวหรือหลายตัวจะมีความสัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่งหรือไม และสมมติฐานที่ดี
จะต องประกอบด วยเกณฑ ส องอย างต อไปนี้ ประการแรก สมมติ ฐ านต องเป นข อความแสดงถึ ง
ความสัมพันธระหวางตัวแปร และประการที่สอง สมมติฐานนั้นจะตองมีความชัดเจน สามารถทดสอบ

ความสัมพันธดังกลาวได หากขอความขาดคุณสมบัติดังกลาวก็จะไมใชสมมติฐาน (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547)
เนื้อหาการเรียนรู

1. ความสําคัญของสมมติฐาน
2. แหลงของสมมติฐาน

3. การเขียนสมมติฐาน
4. ประเภทสมมติฐาน

5. การตัดสินผลการทดสอบสมมติฐาน
6. ประเภทของการทดสอบสมมติฐาน

7. ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน
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�คัญของสมมติ
ฐาน
ความสําคัความสำ
ญของสมมติ
ฐาน
สมมติฐานจัดวาเปนสิ่งที่จําเปนมากอยางหนึ่งในการวิจัย เพราะเปนแหลงเชื่อมโยงระหวาง
ปญหากับขอเท็จจริงเชิงประจั กษ นอกจากนี้สมมติฐานยังเปนเสมือนแนวทางในการสํ ารวจปรากฏการณ
เกี่ยวกับปญหาที่กําลังศึกษา ความสําคัญของสมมติฐานพอจะประมวลไดเปนขอๆ ดังนี้
1. สมมติฐานทําใหผูวิจัยมองเห็นไดชัดเจนเกี่ยวกับประชากร / กลุมตัวอยาง และตัวแปร
ที่ศึกษา
2. สมมติฐานสามารถบอกถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ผูวิจัยตองการศึกษา

ตัว
อย
่าง

3. สมมติฐานแสดงขอบเขตของการวิจัย เชน สํารวจ หรือทดลอง
4. สมมติฐานสามารถบงบอกถึงสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

5. สมมติฐานชวยในการสรุปผลการวิจัยวา ผลที่ไดจากการวิจัยมีความสอดคลองหรือขัดแยง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว

แหล่งของสมมติ
ฐาน
แหลงของสมมติ
ฐาน

ผูวิจัยจะตั้งสมมติฐานไดดี สมเหตุสมผล จะตองรูแหลงในการไดมาของสมมติฐาน ซึ่งมีดังนี้

(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547; ชูศรี วงศรัตนะ, 2550)

1. จากเอกสาร / งานวิจัยที่เกี่ยวของ นําแนวคิดที่ไดมาเปนแนวทางในการตั้งสมมติฐาน
2. จากการสังเกต วิเคราะห เปรียบเทียบตามหลักเหตุผล เพื่อหาขอสรุปของความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร / ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นของปรากฏการณตางๆ

3. จากการไดรวมอภิปราย สนทนาเกี่ยวกับปญหาที่จะศึกษากับผูรูในเรื่องนั้นๆ โดยนํา

แนวคิด / คํากลาวมาเปนแนวทางในการตั้งสมมติฐาน

4. จากประสบการณของผูวิจัยเองที่เกิดขึ้นบอยๆ

5. จากความเชื่ อ ประเพณี วั ฒ นธรรมต างๆ นํ ามาสร างความสั ม พั นธ ร ะหว างตัวแปร

แลวกําหนดเปนสมมติฐาน

94
094

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเชิงคุณภาพ
บทที่ 5

บทที่

05

ตัว
อย
่าง

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงคุณภาพ
เกริ่นนํา

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงคุณภาพ ที่มีมาตราวัดนามบัญญัติ / มาตรา

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

เปนโรคมะเร็งปอด (ปวย - ไมปวย) ในการวิเคราะหความสัมพันธดังกลาวจะใชการทดสอบดวยสถิติ

ไคสแควร (Chi - Square) โดยขอมูลที่นํามาหาความสัมพันธจะถู กวิเคราะหอยูในรูปของตารางไขว

(Cross Tabulation) (อรุ ณ จิ ร วั ฒ น กุ ล , 2552; ศิ ริ ชั ย กาญจนวาสี , ทวิ วั ฒ น ป ต ยานนท , และ

ดิเรก ศรีสุโข, 2544; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547)

เนื้อหาการเรียนรู
1. วัตถุประสงคของการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยสถิติไคสแควร
2. การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร (Test of Association)

3. ขอตกลงเบื้องตนในการอานผลการวิเคราะหดวยสถิติ Chi – Square

4. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร ดวยสูตรการคํานวณ Chi - Square

5. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
6. ตารางนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
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บทที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงคุณภาพ

วัตถุขปองการวิ
ระสงค์ขเคราะห
องการวิความสั
เคราะห์
มพัานงตัธ์รวะหว่
างตั
วแปรด้
วยสถิติไคสแควร์
วัตถุประสงค
มพัคนวามสั
ธระหว
แปรด
วยสถิ
ติไคสแควร
1. การ ท ด ส อบ ภ าวส ารู ป ส นิ ท ดี / ค วามกล ม กลื น ( Test of Goodness of Fit)
มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อทดสอบเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะต า งๆ ของประชากรว า เป น ไปตามที่ ค าดไว ห รื อไม
หรืออีกวัตถุประสงคหนึ่งเพื่อทดสอบเกี่ยวกับการแจกแจงของประชากร ขอมูลมาจากตัวอยาง 1 กลุม
โดยมีตัวแปร 1 ตัว โดยที่ตัวแปรนั้นมีมาตรานามบัญญัติ / มาตราอันดับ (Categorical Variable)
2. การทดสอบความเป นอิ สระ (Test of Independence) มี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อทดสอบ
ความเปนอิสระ หรือความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว และตัวแปรนั้นมีสเกลการวัดแบบแบงประเภท

ตัว
อย
่าง

ซึ่งมีขอมูลเปนจํานวนนับ
3. การทดสอบความเปนเอกพันธ (Test of Homogeneity) มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบ

เกี่ยวกับตัวแปรตามที่สนใจศึกษาของประชากรกลุมตางๆ วา มาจากประชากรเดียวกันหรือไม หรือ

มาจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบเดียวกันหรือไม จะใชในกรณีที่มตี ัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระกัน

สําหรับในบทนี้จะนําเสนอเฉพาะการทดสอบความเปนอิสระ (Test of Independence)

หรือการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร (Test of Association) เทานั้น

การทดสอบความสั
มพัานงตัธ์รวะหว่
วแปรof(Test
of Association)
การทดสอบความสั
มพันธระหว
แปรางตั
(Test
Association)

การทดสอบในกรณีนี้จะทดสอบเพื่อดูวา ตัวแปรสองตัวที่ตองการศึกษามีความเกี่ยวข อง
หรื อ สั ม พั น ธ กั น หรื อ ไม ในกรณี ที่ พ บว า ตั ว แปรสองตั ว ที่ ศึ ก ษาไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั น หรื อ อี ก ใน

ความหมายหนึ่งก็คือตัวแปรทั้งสองตัวเปนอิสระจากกัน ดังนั้น ในบางครั้งจึงเรียก การทดสอบนี้วา

การทดสอบความเปนอิสระ ซึ่งการทดสอบดังกลาวมีขั้นตอนดังตอไปนี้

ตัตัววอย่อยางาง5.1
5.1 ตองการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
ในโรงเรียนแหงหนึ่งวา พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมีความสัมพันธกับระดับชั้ นปที่

ศึกษาหรือไม

จากขอมูลที่ศึกษาผูวิจัยไดแบงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก ไมสูบบุหรี่
กับสูบบุหรี่ ในการวิเคราะหความสัมพันธดังกลาว จึงใชสถิติไคสแควร (Chi - Square) ในการทดสอบ
โดยขอมูลที่นํามาหาความสัมพันธไดถูกวิเคราะหอยูในรูปของตารางไขว (Cross Tabulation) ดังแสดง
104
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ
บทที่ 6

บทที่

06

ตัว
อย
่าง

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงปริมาณ
เกริ่นนํา

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงปริมาณที่มีมาตราอัตรภาค / มาตราอัตราสวน เชน

การหาความสั มพั นธระหว างอายุ และความดั นโลหิ ต ความสั มพั นธ ระหว างส วนสู งกั บน้ํ าหนั ก ความสั มพั นธ

ระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการดูแลตนเองเป นตน ในการพิจารณาความสัมพั นธระหวางตั วแปร

วามี ม ากน อยเพี ย งใดนั้ นจะใช  ค าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั นธ (Correlation Coefficient) ของเพี ย ร สัน

(Pearson Correlation) เปนคาวัดความสัมพันธ ซึ่งโดยวิธีการทางสถิติมีอยูหลายสูตร การจะใชสถิติ

ตั วใดขึ้ นอยู  กับลั กษณะของตั วแปรหรื อระดั บของการวั ดของตั วแปรนั้ นๆ ผลการวั ด ความสั ม พั นธ

โดยทั่วไปจะสรุปวา ตัวแปรคูนั้นมีความสัมพันธกันจริงหรือไม มากนอยเพียงใด สําหรับการแปลผลจะมองในแง
ของความเกีย่ วพัน ความสอดคลอง และการแปรผันรวมกัน ไมสามารถแปลความหมายไดวาตัวแปรใด

เปนตัวแปรตนและตัวใดเปนตัวแปรตาม เชน การศึกษาความสัมพันธระหวางสวนสูงกับน้ําหนัก ผลการศึกษา
สามารถบอกไดเพียงวามีความสัมพันธกันหรือไม และมีขนาดของความสัมพันธกันมากนอยเพียงใดเทานั้น
เนื้อหาการเรียนรู

1. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงปริมาณ ดวยสูตรการคํานวณสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation)

3. การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรด ว ย สถิ ติ Pearson Correlation
โดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
4. วิธีการแปลผลการวิเคราะห
5. ตารางนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
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บทที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ

คาสัมประสิค่าทสัธิม์สประสิ
หสัมพัทนธิธ์สหสัมพันธ์
ในการวิ เคราะห ความสั มพั นธ ระหว างตั วแปร ที่ ทั้ งตั วแปรต นและตั วแปรตามเป นข อมู ล
เชิงปริมาณ จะแปลผลความสั มพั นธ จากค าสัมประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ ใน 2 ลักษณะ (อรุณ จิรวัฒน กุล ,
2552; ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน ปตยานนท, และดิเรก ศรีสุโข, 2551; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547; ลัดดา
วัลย เพชรโรจน, สุภมาส อังศุโชติ, และอัจฉรา ชํานิประศาสน, 2550; กัลยา วานิชยบัญชา, 2555) ดังนี้
1. ขนาดของความสัมพันธ
2. ทิศทางของความสัมพันธ

ตัว
อย
่าง

การบอกระดั บหรื อขนาดของความสั มพั นธ  จะใช  ตั วเลขของค าสั มประสิ ท ธิ์  สหสั ม พั นธ
หากค าสั มประสิ ทธิ์  สหสั มพั นธ มี ค าเข าใกล  -1 หรื อ 1 แสดงถึ ง การมี ค วามสั มพั นธ กันในระดับสูง

แตหากมีคาเขาใกล 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธกัน ในระดับนอย หรือไมมีเลย
สรุปคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient)

1. เปนคาแสดงความสัมพันธของตัวแปร X กับ Y
2. สัญลักษณที่ใชคือ rxy หรือ r

3. คาที่คํานวณไดอยูในชวงระหวาง -1 ถึง 1

สําหรับการพิจารณาคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ โดยทั่วไปอาจใชเกณฑดังนี้ (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

เครื่องหมาย +, - หนาตัวเลข
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะบอกถึง
ทิศทางของความสัมพันธ

r มีเครื่องหมาย + หมายถึง การมีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกัน เรียกวาสหสัมพันธ

ทางบวก (Positive Correlations) ซึ่งหมายความวาเมื่อตัวแปรตัวหนึ่งเพิ่มหรือลดลงอีกตัวแปรหนึ่ง
ก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปดวย ลักษณะของแผนภาพกระจัดกระจาย (Scatterplot) (กัลยา วานิชยบั ญชา,

2549) ดังแสดงในภาพ 7
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การเปรียบเทียบผลต่าง
ค่าเฉลี่ยประชากร
บทที่ 7

07

ตัว
อย
่าง

การเปรียบเทียบผลตางคาเฉลี่ยประชากร

บทที่

เกริ่นนํา

ในการทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อเปรี ย บเที ย บความแตกต างค าเฉลี่ ย ประชากรหนึ่ ง กลุ ม

และสองกลุมนั้น ขอมูลที่รวบรวมไดจากกลุมตัวอยางในแตละกลุ มประชากร ตองเปนขอมูลที่อยู ใ น

มาตราอันตรภาคหรือมาตราอันตราสวน ในการเปรียบเทียบจะนําคาเฉลี่ย (  ) ที่ไดจากกลุมตัวอยาง

ทั้ง 2 กลุมนั้นมาเปรียบเทียบกั น ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการสรุปวาค าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุมนั้นแตกต างกั น
หรือไม

เนื้อหาการเรียนรู

1. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากรกับคาหรือเกณฑที่กําหนด (One Sample t - test)

2. การเปรี ย บเที ย บผลต า งระหว า งค า เฉลี่ ย 2 ประชากร ที่ เ ป น อิ ส ระจากกั น
(Independent Sample t - test)
3. การเปรี ย บเที ย บผลต างระหว างค าเฉลี่ ย 2 ประชากรที่ สั ม พั นธ กั น (Dependent

Sample t - test หรือ Paired Sample t - test)

การเปรี
าเฉลี่ยประชากรกั
าหรือทเกณฑ์
ที่กำ�(One
หนด (One
Sample
T - Test)
การเปรียบเที
ยบคยาบเที
เฉลีย่ยบค่
ประชากรกั
บคาหรืบอค่เกณฑ
ี่กําหนด
Sample
t - test)

ในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกรณีกลุมตัวอยางมี 1 กลุม จะเปนการทดสอบความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยกับคาคงที่คาหนึ่งที่ผูวิจัยสนใจที่ตองการเปรียบเทียบ ซึ่งคาคงที่นี้อาจไดมาจากการกําหนดขึ้ น

หรื อ จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข องในเรื่ องนั้ นๆ สถิ ติ ที่ ใช ในการทดสอบสมมติ ฐาน คื อ
สถิ ติ ทดสอบ t มี สู ตรในการคํ านวณ ดั งนี้ (กั ลยา วานิ ชย บั ญชา, 2549; อรุ ณ จิ ร วั ฒ น กุ ล , 2552;
ลั ด ดาวั ล ย เพชรโรจน , สุ ภ มาส อั ง ศุ โ ชติ , และอั จฉรา ชํ านิ ป ระศาสน , 2550; ศิ ริ ชั ย กาญจนวาสี ,
ทวีวัฒน ปตยานนท, และดิเรก ศรีสุโข, 2555)
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บทที่ 7 การเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยประชากร

t


s
n

; df = n - 1

การทดสอบมีขอตกลงเบื้องตนดังนี้
1. กลุมตัวอยางมีขนาดเล็ก (n < 30)
2. ไมทราบคาความแปรปรวนของประชากร (2 ) แตทราบคาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง (S2)

ตัว
อย
่าง

3. กลุมตัวอยางไดจากการสุม (Random)

4. การแจกแจงของประชากรเปนโคงปกติ (Normal Curve)

การเปรียบเที
ยบคยาบเที
เฉลีย่ บค่
ประชากรกั
บคาหรือเกณฑ
หนด ทโดยสู
ตรการคํ
การเปรี
าเฉลี่ยประชากรกั
บค่าหรืที่กอําเกณฑ์
ี่กำ�หนด
โดยสูานวณ
ตรการคำ�นวณ

อย่าง 7.1
ตัวอย

หากระดับของ Creatinine ในเลือดสามารถบอกไดถึงภาวะการเปนโรคไต โดยคนปกติ

จะมีระดับของ Creatinine ต่ํา ในขณะที่ผูที่เปนโรคไตจะมีระดับ Creatinine สูงกวาปกติ และจาก
การศึกษาพบวาระดับ Creatinine ในคนปกติจะไมเกิน 1.0 นักวิจัยผูหนึ่งตองการศึกษาถึงผลกระทบ

ของการใช ย าแอสไพริ นของคนงานในโรงงานกั บ การเป นโรคไต จึ ง ได ทํ าการสุ ม ตั วอย างคนงาน

ในโรงงานแหงหนึ่ง จํานวน 15 ราย ทําการวัดระดับ Creatinine และบันทึกผลดังนี้: 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 หากท านเป นนั ก วิ จัย ผู นี้ จะสรุ ป

ไดหรือไมวา คนงานในโรงงานนี้มีภาวะเสี่ยงตอการเปนโรคไต (กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05)
วิธีทํา  เปนคาเฉลี่ยระดับ Creatinine ของคนปกติ = 1.0
X

เปนคาเฉลี่ยระดับ 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
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บทที่

การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว
บทที่ 8

ตัว
อย
่าง

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว

08

เกริ่นนํา

การทดสอบคาเฉลี่ยของประชากรในบทที่ผานมา เปนการทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร

จํ านวนไม เ กิ น 2 กลุ ม โดยใช ส ถิ ติ z หรื อสถิ ติ t ในการทดสอบ ซึ่ ง ในบางครั้ ง อาจต องทดสอบ
ความแตกต างค าเฉลี่ ย ของประชากรที่ มี ม ากกว า 2 กลุ ม ขึ้ นไป เช น ต องการศึ กษาเปรี ย บเที ย บ

ประสิทธิภาพของยา 4 ชนิด ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งในการศึกษาเปรียบเทียบดังกลาว
หากเปรียบเทียบโดยใชการทดสอบดวยสถิติ z หรือสถิติ t จะตองทําการเปรียบเทียบรายคู ครั้งละ 1 คู
จํานวน 6 ครั้ง ดังนี้

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

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

5 - เปรียบเทียบยาชนิดที่ 2 กับ 4

6 - เปรียบเทียบยาชนิดที่ 3 กับ 4

โดยมีสมมติฐานของการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยในแตละคู ดังนี้
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
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บทที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

จะเห็นไดวาถาใชสถิติ z หรือ t ทดสอบ ผูวิจัยจะตองทําการทดสอบจํานวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง
และในแตละครั้งของการทดสอบ จะตองกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติทุกครั้ง ครั้งละ 0.05 ทําใหคา
ความคลาดเคลื่อนเพิ่มจาก 0.05 เปน 0.30 ซึ่งจะสงผลตออํานาจการทดสอบเปนอยางมาก คาคลาดเคลื่อน
ดังกลาว เรียกวา type I error (กัลยา วานิชยบัญชา, 2549; ชูศรี วงศรัตนะ, 2552)
ดวยเหตุผลดังกลาวนักสถิติจึงไดคนหาวิธีการทดสอบคาเฉลี่ยของประชากรหลายๆ กลุม
โดยการทดสอบเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้เพื่อปองกันการเกิดความคลาดเคลื่อนของการทดสอบ ซึ่งวิธีการ
ทางสถิ ติ ที่ นํามาวิ เ คราะห ในกรณี ดั ง กล าวนี้ เ รี ย กว า การวิ เ คราะห ค วามแปรปรวน (Analysis of

ตัว
อย
่าง

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

ชนิดของการวิ
ความแปรปรวน
ชนิดของการวิ
เคราะหคเคราะห์
วามแปรปรวน

การวิเคราะหความแปรปรวนมีหลายชนิด ประกอบดวย

1. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

2. การวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-Way ANOVA)

3. การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อมีการวัดซ้ํา (One-Way Repeated ANOVA)
4. การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of Co Variance : ANCOVA)

ซึ่งในบทที่ 8 จะกลาวเฉพาะการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว หรือแบบมีปจจัยเดียว
(One-Way ANOVA)
170
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การวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงเส้นอย่างง่าย
บทที่ 9

09

ตัว
อย
่าง

การวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนอยางงาย

บทที่

เกริ่นนํา

การวิ เ คราะห ค วามถดถอยเชิ ง เส น อย า งง า ย (Simple Linear Regression Analysis)

เปนการวิเคราะหความถดถอยของตัวแปรอิสระ 1 ตัว หรือที่เรียกวาตัวแปรพยากรณ กับตัวแปรตาม

1 ตัว หรือที่เรียกวาตัวแปรเกณฑ โดยตัวแปรทั้งสองตองมีความสัมพันธเชิงเสนตรง ซึ่งความสัมพันธ

นั้นอาจเปนความสัมพันธทางบวกหรือทางลบก็ได รูปแบบการวิเคราะหนี้เปนรูปแบบพื้นฐานที่งายที่สุด
ของการวิเคราะหความถดถอย
เนื้อหาการเรียนรู

1. จุดประสงคของการวิเคราะหความถดถอย

2. รูปแบบการวิเคราะหความถดถอย

3. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient = r)

4. คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (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
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บทที่ 9 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

การวิ
เคราะห์คเคราะห
วามแปรปรวนทางเดี
จุดประสงค
ของการวิ
ความถดถอยยว (One-Way ANOVA) ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป SPSS

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรในเชิงพยากรณ
2. เพื่อนําคาความสัมพันธที่วิเคราะหไดมาประมาณคา หรือพยากรณคาตัวแปรตาม (Y)

รูปแบบการวิ
ความถดถอย
รูปแบบการวิ
เคราะหคเคราะห์
วามถดถอย
การวิเคราะหความถดถอยจําแนกออกเปน 3 รูปแบบที่สําคัญ ไดแก

ตัว
อย
่าง

1. การวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนอยางงาย (Simple Linear Regression Analysis)
เป นการวิ เ คราะห ค วามถดถอยในกรณี ที่ มี ตั วแปรอิ ส ระและตั วแปรตามเพี ย งอย างละ 1 ตั วแปร
และที่ ใ ช คํ าว า “อย างง าย” เพราะรู ป แบบความสั มพั น ธ เ ป นแบบ 1 ต อ 1 ซึ่ ง ในทางสถิ ติ ถื อ ว า

เปนรูปแบบที่ซับซอนนอยที่สุด

2. การวิเคราะหความถดถอยพหุคู ณเชิง เส น (Multiple Linear Regression Analysis)

กรณี ที่ ตั วแปรอิ ส ระที่ เป นตัวแปรเชิง ปริม าณ จํ านวนมากกว า 1 ตั วแปร เข าร วมพยากรณ ตั วแปร
ตามจํานวน 1 ตัวแปรที่เปนตัวแปรเชิงปริมาณเชนเดียวกัน

3. การวิเคราะหความถดถอยพหุคุณเชิงเสนที่มีตัวแปรหุนรวมในการพยากรณ (Dummy

Variables in Multiple Linear Regression Analysis) เป นการวิ เ คราะห ค วามถดถอยในกรณี ที่ มี

ตัวแปรอิสระบางตัว หรือทุกตัว เปนตัวแปรเชิงคุณภาพ และมีตัวแปรตามเพียง 1 ตัวแปร เปนตัวแปร

เชิงปริมาณ

ในบทนี้จะไดกลาวถึงเฉพาะการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนอยางงาย เพื่อเปนพื้นฐาน

ในการทําความเขาใจการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเชิงเสน ในบทตอไป

ค่าทสัธิม์สประสิ
มพันธ์ (Correlation
= r)
คาสัมประสิ
หสัมพัทนธิธ์สหสั
(Correlation
CoefficientCoefficient
= r)

ในการแปลผลความสัมพันธระหวางตัวแปร ใหพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)

(กัลยา วานิชยบัญชา, 2560; อรุณ จิรวัฒนกุล, 2552) ดังนี้
ถา r เปน + มีคาเขาใกล 1 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันมากในรูปเชิงเสน
ในทิศทางเดียวกัน (เมื่อคาตัวแปรหนึ่งเพิ่ม คาอีกตัวแปรจะเพิ่มขึ้นดวย)

ถา r เปน - มีคาเขาใกล -1 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันมากในรูปเชิงเสน
ในทิศทางผกผันหรือทิศทางตรงกันขาม (เมื่อคาตัวแปรหนึ่งเพิ่มขึ้น
คาอีกตัวแปรหนึ่งจะมีคาลดลง)
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การวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณเชิงเส้น
บทที่ 10

เกริ่นนํา

10

่าง

การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเชิงเสน

บทที่

การวิ เ คราะห ค วามถดถอยพหุ คู ณ เชิ ง เส น (Multiple Linear Regression Analysis)
เป นการวิ เ คราะห ค วามสั มพั นธ ร ะหว างตั วแปรที่ ตั วแปรอิ ส ระ (Independent Variable) มี ตั้ ง แต

2 ตั วแปรขึ้ นไป โดยตั วแปรอิ สระนั้ นอาจเปนตั วแปรเชิ ง ปริ ม าณ หรื อมี ทั้ ง ตั วแปรเชิ ง ปริ ม าณผสม

ตัว
อย

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
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บทที่ 10 การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณเชิงเส้น

จุดขประสงค์
คราะห์ความถดถอยพหุ
จุดประสงค
องการวิขเองการวิ
คราะหคเวามถดถอยพหุ
คูณเชิงเสคนูณเชิงเส้น
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร วามีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด
2. เพื่อนําคาความสัมพันธที่วิเคราะหไดมาประมาณคา หรือพยากรณคาตัวแปรตาม (Y)

รูปแบบการวิ
คราะห์ความถดถอยพหุ
รูปแบบการวิ
เคราะหคเวามถดถอยพหุ
คูณเชิงเสคนูณเชิงเส้น
การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเชิงเสน จําแนกออกเปน 2 รูปแบบที่สําคัญ ไดแก

ตัว
อย
่าง

1. การวิเคราะหความถดถอยพหุคู ณเชิง เส น (Multiple Linear Regression Analysis)
กรณี ที่ มี ตั วแปรอิ ส ระที่ เป นตั วแปรเชิ งปริ มาณ จํ านวนมากกว า 1 ตั วแปร เข าร วมพยากรณ ตั วแปรตาม
จํานวน 1 ตัวแปร ที่เปนตัวแปรเชิงปริมาณเชนเดียวกัน
ตัวแปรเชิงปริมาณ
> 1 ตัว

Multiple Regression

ตัวแปรเชิงปริมาณ
1 ตัว

2. การวิเคราะหความถดถอยพหุคุณเชิงเสนที่มีตัวแปรหุนรวมในการพยากรณ (Dummy

Variables in Multiple Linear Regression Analysis) เป นการวิ เ คราะห ความถดถอยในกรณี ที่ ตัว

แปรอิ ส ระบางตัว หรื อ ทุ กตั วเป นตัวแปรเชิ งคุ ณภาพ และมี ตั วแปรตาม 1 ตั วแปร เป นตั วแปรเชิง
ปริมาณ

ตัวแปรเชิงปริมาณ
และ
ตัวแปรเชิงกลุม

Multiple Regression
with Dummy
Variable

ตัวแปรเชิงปริมาณ
1 ตัว

ขอตกลงเบื
งตนของการวิ
เคราะหคเคราะห์
วามถดถอยพหุ
คูณเชิงเสคนูณเชิงเส้น
ข้อ้อตกลงเบื
้องต้นของการวิ
ความถดถอยพหุ

1. ตัวแปรตน (X) และตัวแปรตาม (Y) มีความสัมพันธเชิงเสนตรง
2. คาคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ
3. ความแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนมีคาคงที่ทุกคาของ X
4. คาคลาดเคลื่อนเปนอิสระกัน

5. ตัวแปรอิสระตองไมมีความสัมพันธกันเอง (Multicollinearity)
206
206

หนังสือแนะนำ�
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หนังสือ¢าÂ´Õ
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บาท

หนังสือ¢าÂ´Õ
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บาท

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย
(ฉบับปรับปรุง)

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอด
เลือดกับการประยุกต์ใช้ทาง
เภสัชวิทยา

ผู้แต่ง: รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
ปีพิมพ์ : 1/2560
ปีพิมพ์ : 2/2561

ตัว
อย
่าง

Common Cardiac surgery

ผู้แต่ง: รศ.นพ.จรัญ สายะสถิตย์
ปีพิมพ์ : 1/2560

โรคหัวใจยังคงเป็นปัญหาที่ส�ำคัญและมีอัตรา
การเสียชีวิตสูง เป็นอันดับต้น ๆ ของโลกตลอด
มา การผ่าตัดหัวใจเป็นการรักษา วิธีสุดท้าย ใน
กรณีทกี่ ารรักษาหัวใจด้วยวิธอี นื่ ๆ ไม่ได้ผล เพือ่
ให้ผู้ป่วยสามารถรอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขนึ้ หนังสือเล่มนีไ้ ด้รวบรวมโรคหัวใจและหลัก
การผ่าตัดรักษาโรคหัวใจที่พบบ่อย เพื่อให้ง่าย
ต่อความเข้าใจของนักศึกษาแพทย์และ บุคลากร
สาธารณสุขที่สนใจ ตลอดจนสามารถน�ำเอาไป
ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจต่อไป

ร่างกายร่างนี้ คือ โรงละครโรงใหญ่…มีตวั ละครมากมาย กระโดด
โลดเต้นไปมา… ตามบทบาทของตนเองอยู่ตลอดเวลาทุกการ
แสดงที่ เ กิ ด ขึ้ น ณ โรงละครแห่ ง นี้ มี เ สน่ ห ์ ข องศาสตร์
ด้าน “สรีรวิทยา” ซ่อนตัวอยู่ศาสตร์ที่สะท้อนกระบวนการแห่ง
การมีชีวิต ศาสตร์ที่หลายเหตุการณ์ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา
เปล่าศาสตร์ที่ไม่อาจเข้าถึงได้… โดยการอาศัยเพียงความจะเป็น
ตัวหนังสือ หรือภาพนิ่งเชิงกายวิภาคศาสตร์แต่… ต้องถูกเติม
แต่งด้วย “จิตนาการ” ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา รวมกับ
การคิดวิเคราะห์ทั้งจากเหตุไปสู่ผลและจากผลไปหาเหตุ จึงจะ
ท�ำให้ความเข้าใจและความประทับใจในศาสตร์ดา้ นสรีรวิทยาเกิด
ขึ้นได้อย่างแท้จริง” ขอผู้อ่านจงมีอิสระในการสร้างสรรค์จิตนา
การควบคู่ไปกับการอ่านต�ำราเล่มนี้

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ
Cardiac critical care nursing

หนังสือ¢าÂ´Õ

390
บาท

บรรณาธิการ: รศ. นพ.จรัญ สายะสถิตย์
ปีพิมพ์ : 1/2560

ปัจจุบันโรคหัวใจยังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญ และเป็นสาเหตุ
การเสียชีวิตในอันดับต้น ๆ ของผู้ป่วย การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ
จ�ำเป็นต้องใช้ความรู้ ความเชีย่ วชาญ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยโรคหัวใจสามารถผ่านภาวะ
วิกฤตนั้นได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ และประสบการณ์จากพยาบาลเชีย่ วชาญในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตหัวใจ
ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป

หนังสือ¢าÂ´Õ

320
บาท

ปริทันต์บำ�บัดต้านการติดเชื้อ

ผู้แต่ง: ผศ. ดร. ทพญ.อิชยา เยี่ยมวัฒนา
ปีพิมพ์ : 1/2561

บาท
บาท

ผศ. รศ. ขอได้แน่ แค่ตีโจทย์ให้แตก
ผู้แต่ง: รศ. ดร.ดำ�รงพันธุ์ ทองวัฒน์
ปีพิมพ์ : 1/2561

ตัว
อย
่าง

โรคปริทันต์เป็นสาเหตุส�ำคัญที่น�ำไปสู่การสูญเสียฟัน
ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย สาเหตุหลักทีท่ ำ� ให้
เกิ ด โรคปริ ทั น ต์ คื อ จุ ล ชี พ ก่ อ โรคบางชนิ ด ที่ ร วมกั น อยู ่ ใ น
คราบจุลนิ ทรีย์ แนวทางในการรักษาโรควิธหี นึง่ คือ ปริทนั ต์บำ� บัด
ไร้ศัลยกรรม โดยการลดจ�ำนวนจุลชีพก่อโรคด้วยการใช้ สารเคมี
หรือยาต้านจุลชีพ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการป้องกัน
และรักษาโรคปริทนั ต์ โดยกล่าวถึง โรคปริทนั ต์ และปริทนั ต์บำ� บัด
ต้านการติดเชื้อ ยาต้านจุลชีพทางระบบในปริทันต์บ�ำบัดยา
ต้านจุลชีพเฉพาะทีใ่ นปริทนั ต์บำ� บัด ตลอดจนการใช้สารระงับเชือ้
ในการควบคุ ม คราบจุ ลิ น ทรี ย ์ ด ้ ว ยสารเคมี หนั ง สื อ เล่ ม นี้
เหมาะส�ำหรับนิสิตทันตแพทย์ ทันตแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป
ทีจ่ ะน�ำไปใช้ประกอบการศึกษา น�ำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม ตลอดจนการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อการ
ป้องกันและรักษาโรคปริทันต์

160

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือแต่เป็นการบอกเล่าประสบการณ์
ในการขอต�ำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย
คนหนึ่ง ซึ่งบอกกล่าวถึงวิธีการปฏิบัติที่ไม่ยาก ท�ำได้จริง
และประสบผลส�ำเร็จจริงแนวทางที่น�ำเสนอนี้จะถูกหรือ
ผิดไม่มีใครอาจตัดสิน แต่อย่างน้อยก็มีอาจารย์คนหนึ่ง
ท�ำได้จนเป็นผลส�ำเร็จ จึงมาเขียนบอกกล่าวเล่าให้ฟัง
“จุดหมายหนึ่งจะมีหนทางมากมายให้ไปถึง จงเลือกเดิน
ในเส้นทางที่สั้นที่สุด เพราะเวลามีค่ายิ่ง”

หนังสือ¢าÂ´Õ
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หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน

lmmunological concepts

ผู้แต่ง: ผศ. ดร. กาญจนา อู่สุวรรณทิม
ปีพิมพ์ : 1/2559
ปีพิมพ์ : 2/2560

หนังสือเล่มนี้มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะของเซลล์
ที่ท�ำงานร่วมกัน ในระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการท�ำงานของเซลล์ในร่างกายที่
ประกอบด้วยระบบภูมิคุ้มกันโดยก�ำเนิดและภูมิคุ้มกันแบบจ�ำเพาะซึ่งตอบสนอง
และป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาท�ำลายร่างกายและป้องกันการเกิดโรค โดยมี
เนื้อหาครอบคลุมถึงลักษณะและโครงสร้างของแอนติเจนแอนติบอดี การสร้าง
โมโนโคลนาลแอนติบอดี การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงโรคที่
เกี่ยวข้อง กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เช่น มะเร็งภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตัวเอง
ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกันต่อจุลชีพ
ดังนัน้ จึงเหมาะสมส�ำหรับนิสติ นักศึกษา อาจารย์ และผูท้ สี่ นใจทบทวน
ความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ผู้อ่านสามารถน�ำความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ต่อไป

ตัว
อย
่าง

