
   

การทดสอบขอกําหนดเบื้องตนของการวิเคราะหเสนโยง 
The Test of Basic Assumptions of the Path Analysis 
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บทคัดยอ 

เทคนิคการวิเคราะหเสนโยง เปนวิธีการทางสถิติขั้นสูงที่ใชในการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปร 
และใชขอมูลเชิงประจักษตรวจสอบตัวแบบเชิงสาเหตุที่นักวิจัยไดสรางขึ้น โดยอาศัยแนวคิดเชิงทฤษฎีเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณทางสังคม อยางไรก็ดีเทคนิคดังกลาวถือวาเปนการวิเคราะหขอมูลแบบหลายตัวแปร ความจําเปนที่จะตอง
ทดสอบขอกําหนดเบื้องตนในเชิงสถิติจึงเปนสิ่งที่ไมอาจละเลยได เนื่องมาจากระดับของความซับซอนของความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร คุณลักษณะเฉพาะของตัวแปรตลอดจนการวัดตัวแปร อาจทําใหเกิดความบิดเบือนและขาดความเที่ยงตรงได 
นอกจากนี้ความซับซอนจากการวิเคราะหอาจไมสอดคลองกับปรากฏการณในโลกของความเปนจริง หากมีการละเมิด
ขอกําหนดเบื้องตนทางสถิติ เพราะจะทําใหการประเมินและการตีความปรากฏการณขาดความแมนยํา 
 
ABSTRACT 

The Path Analysis Technique is an advanced statistical method used to analyze the relationship among 
variables, by using empirical data detecting to test the causal model constructed by the researchers through 
theoretical concepts to explain the social phenomena.  However, due to its multivariate analysis technique, it is 
necessary to test the basic statistical assumptions, because the complication level of the relations among the 
variables and the attributes of the variables may cause distortion and invalidity of the measurement of these 
variables.  In addition, the complicated level of analysis might not correspond to the realistic phenomena if these 
assumptions are violated.  As a result, this may cause inaccuracy in the evaluation and interpretation of such 
phenomena. 
 

วิธีการวิจัยที่ไดรับการยอมรับและนาเชื่อถือที่สุดใน
การแสวงหาขอสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธในลักษณะเหตุ
และผลระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตองอาศัยการ
วิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เนื่องดวยการวิจัย
ดังกลาวนอกจากจะอาศัยกรอบความรูทางทฤษฎีแลวยังมี
ขั้นตอนของการคัดเลือกหรือการกําหนดตัวแปรที่จะศึกษา 
การออกแบบการทดลอง รวมทั้งการวางแผนการสุมที่มี
ความรัดกุม กระบวนการเหลานี้สามารถควบคุมปจจัยภาย 
นอกหรือตัวแปรตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของไดเปนอยางดี 
สําหรับทางสังคมศาสตร อาจไมสามารถนําการวิจัยเชิง
ทดลองมาใชในการศึกษาปรากฏการณทางสังคมไดอยาง
เต็มรูปแบบหรือครบทุกขั้นตอน เพราะมีขอจํากัดในเชิง
ปฏิบัติอยูหลายประการ เชน มีตัวแปรมากมายที่เขามา
เกี่ยวของ วิธีการควบคุมตัวแปรที่มีความเปนนามธรรม
สูงๆ ซึ่งยากแกการที่จะวัดและเชื่อถือได ปญหาที่เกิดจาก
กระบวนการสุม (Randomization) การควบคุมพฤติกรรม

และสภาวะจิตใจของมนุษย รวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูล
ตามสภาพธรรมชาติที่ปราศจากการควบคุมใดๆ (ศิริชัย  
กาญจนวาสี, 2541: 173-174) อยางไรก็ดีหลายทศวรรษที่
ผานมาการวิจัยในเชิงปริมาณทางสังคมศาสตรไดมีการ
พัฒนาไปอยางมากมาย จากการศึกษาในเชิงบรรยายที่มี  
ตัวแปรไมมากและการวิเคราะหที่ไมซับซอน เชน การ
วิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท (Categorical Data Analysis) 
ไปสูการอธิบายปรากฏการณทางสังคมในเชิงสาเหตุไดมาก
ยิ่งขึ้น โดยใชตัวแบบและวิธีการทางดานสถิติเขามามี
บทบาทในการอธิบายและวัดตัวแปรหรือขอมูลที่ไดมาจาก
การสํารวจในขนาดและปริมาณมากขึ้น (Unit-Level Sur-
vey Data) ดวยวิธีการดังกลาวเปนที่ยอมรับและตอบขอ
สงสัยจากขอมูลที่ไดทําการสํารวจมาเปนอยางดี โดยใน 
ชวงแรกจะอาศัยตัวแบบของการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน 
ตรง (Linear Regression Models) เปนพื้นฐานสําคัญในการ
วิเคราะหจนไดขยายและพัฒนาไปสูการสรางตัวแบบ 



   

(Model) เพื่ออธิบายรูปแบบของความเชื่อมโยงระบบ
ความสัมพันธและจัดลําดับกอนหลังของตัวแปรตางๆ ที่
ปรากฏอยูในตัวแบบ เชน Path Models, Structural Equa-
tion Models หรือตัวแบบเชิงเสนตรงในลักษณะอื่นๆ 
(Raftery, 2005: 17-21) เหลานี้มักจะเรียกกันวาตัวแบบเชิง
สาเหตุและผล (Causal Modeling) ซึ่งอาศัยแนวความคิด
เชิงทฤษฎีรวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนพื้นฐานสําคัญ
ในการสราง และไดรับการยอมรับอยางมากในทางสังคม 
ศาสตร เพราะสามารถลดขอบกพรองหรือจุดออนของ
การศึกษาปรากฏการณทางสังคมที่มักจะมีตัวแปรตางๆ เขา
มาเกี่ยวของในประเด็นที่ตองการวิจัย อยางไรก็ดีการทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของการเชื่อมโยงหรือความ 
สัมพันธในเชิงสาเหตุและผลของตัวแปรตองใชเทคนิคที่
เรียกวา การวิเคราะหเสนโยง (Path Analysis)∗ เทคนิค
ดังกลาวนี้จะเปนการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร และการใชขอมูลเชิงประจักษ (Empirical 
Data) ตรวจสอบตัวแบบเชิงสาเหตุและผลที่ไดสรางขึ้น 

Sewall Wright นักพันธุกรรมศาสตร (Geneticist) เปน
ผูริเริ่มนําเทคนิค Path Analysis มาใชเมื่อป ค.ศ. 1918-
1921 โดยเริ่มใชในการศึกษาทางดานการเกษตร และในป 
ค.ศ. 1925 ไดนําไปวิเคราะหในเชิงเศรษฐศาสตร โดยเขียน
สมการโครงสราง (Structural Equations) เพื่ออธิบายตัว
แบบซึ่งประกอบไปดวยความสัมพันธระหวางตัวแปร
ตางๆ ในเชิงสถิติ ดังผลงานเชน The Method of Path 
Coefficients (1934) และ Path Coefficients and Path 
Regressions: Alternative or Complementary Concepts 
(1960) ป ค.ศ. 1961 Hubert Blalock ไดนําเทคนิคนี้ใชตี 
ความในบริบทของสังคมศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผล 
งานชื่อ Causal Inference in Non-experimental Research 
(1964) อยางไรก็ดีผลงานวิจัยของ Peter Blau และ Otis 
Ducan ในปค.ศ. 1967 ช่ือ The American Occupational 
Structure ไดนําเทคนิคการวิเคราะหเสนโยงวิเคราะหตัว
แบบเชิงสาเหตุและผลมาศึกษาการจัดระดับช้ันสถานภาพ
ทางอาชีพของชาวอเมริกันไดรับการยอมรับและอางอิง
อยางกวางขวางในแวดวงวิชาการ ป ค.ศ. 1975 Duane Alwin 
                                                           
∗ Path Analysis หรือ Structural Equation Analysis อาจเรียกวา การ
วิเคราะหเสนทาง การวิเคราะหอิทธิพล การวิเคราะหวิถี หรือการ
วิเคราะหเชิงสาเหตุ 

และ Robert Hauser ไดมีบทบาทที่สําคัญในการเพิ่มราย 
ละเอียดการวิเคราะหเสนโยงใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
โดยแยกผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางออมของตัว
แปรอิสระไปสูตัวแปรตามทายสุด (Ultimate Dependent 
Variable) ในผลงานชื่อ The Decomposition of Effects in 
Path Analysis และมีนักวิจัยรุนตอมานําไปใชอยางกวาง 
ขวาง อยางไรก็ดีในชวงระยะเวลาดังกลาว Karl Joreskog ได
ผลิตงานคือ A General Method for Estimating a linear 
Structural Equation System (1973) ต้ังขอสังเกตวา ตัวแปร
ตางๆ ที่อยูในตัวแบบนั้น เราไมสามารถจะวัดและสังเกตได
โดยตรงเสมอไป เพราะตัวแปรบางตัวที่มีความเปนนาม-
ธรรมสูง (Constructs) เชน เกียรติภูมิในตัวเอง (Self-esteem) 
ความแปลกแยก (Alienation) ความเปนอนุรักษนิยม (Con-
servatism) การแบงแยกสีผิว (Discrimination) แรงจูงใจ 
(Motivation) หรือความสามารถอื่นๆ สิ่งเหลานี้ถือวาเปนตัว
แปรแฝงเรน (Latent Variables) จนพัฒนาไปสูเทคนิคการ
สรางตัวแบบและการวิเคราะหขอมูลอีกชนิดหนึ่งที่เรียกวา 
Linear Structural Relationships (LISREL) และใชกันอยาง
แพรหลายในระยะเวลาตอมาภายหลัง Joreskog และ Sorbom 
ไดรวมกันพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL ครอบคลุม
ไปถึงการวิเคราะหตัวแบบการวัด (Measurement or Con-
formatory Factor Models) และตัวแบบสมการโครงสราง 
(Structural Equation Model) (นงลักษณ  วิรัชชัย, 2541: 
144-146; ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2541: 175-187) จนเปนที่รูจัก
กันดี แตบทความนี้จะเนนในเรื่องของเทคนิคการวิเคราะห 
Path Analysis ที่เปน Manifest Variable Models และ 
Recursive Models เทานั้น โดยเทคนิคนี้ตองมีขอตกลง
เบื้องตน (Assumptions) ดังตอไปนี้ 

1.  รูปแบบความสัมพันธในเชิงสาเหตุของตัวแปร
ตางๆ ในตัวแบบตองมีลักษณะที่เปนเสนตรง (Linear) และ
เพิ่มพูนหรือเชิงบวก (Additive)  

2.  ตัวแปรผิดพลาด หรือตัวแปรที่เหลือ หรือคาของ
ความคลาดเคลื่อนตางๆ (Residuals) ตองไมมีสหสัมพันธ
ดัวยกันเอง 

3.  ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่บรรจุอยูในตัวแบบ
นั้น ตองมีลักษณะเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ
เทานั้น (One-way Causal Flow) จะมีความสัมพันธในเชิง
สาเหตุและผลในลักษณะของการยอนกลับไมได (Non-
recursive Causal Model) 



   

4.  ตัวแปรตางๆ ที่ไดนําเขามาศึกษานั้น สามารถที่จะ
วัดได และอยูในระดับของการวัดแบบอันตรภาค (Interval 
Scale) สําหรับขอกําหนดนี้ถือเปนจุดออน เพราะตัวแปร
ในทางสังคมศาสตรมักเปนตัวแปรในเชิงคุณภาพ (Qualita-
tive) มากกวาในเชิงปริมาณ (Quantitative) ดังนั้น จึงมักมี
นักวิชาการหลายทานไดพยายามประยุกตการวิเคราะหเสน
โยงกับตัวแปรที่มีระดับของการวัดแบบเรียงลําดับ (Ordinal 
Measures) (Kerlinger และ Pedhazur, 1973: 305, 309) 

ดังนั้น เทคนิคของการวิเคราะหเสนโยงจะมีหลัก
สําคัญ 3 ประการ คือ 

1.  เปนเทคนิคทางสถิติที่อาศัยการประยุกตการวิ- 
เคราะหการถดถอยแบบซับซอนหรือแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

2.  เปนการศึกษาขนาด และทิศทางของความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรสาเหตุที่มีตอตัวแปรตามทั้งทางตรง และ
ทางออมโดยผานตัวแปรอื่นๆ ในตัวแบบเชิงสาเหตุและผล 

3.  ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลนี้ สามารถนํามา
เขียนอธิบายไดดวยตัวแบบ และสมการโครงสราง (Struc-
tural Equation) ตามตัวแบบที่ไดสรางขึ้น (สําราญ  มีแจง, 
2544: 65)  

ในที่นี้ขอยกตัวอยางตัวแบบเชิงสาเหตุและผลเพื่อ
สะดวกในการพิจารณาดังนี้ 

 
 
                                                        
                                                                           
                                    
       
 
                                                                                                                
 
 
                                     
                                                                   
 

ภาพที่ 1: ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุและผล 
 

เมื่อพิจารณาตัวแบบเชิงสาเหตุและผลที่จะทดสอบ
สมมติฐานเปนระบบเสนเดี่ยว (Recursive System) และตัว
แบบประกอบไปดวยเสนที่เช่ือมโยงระหวางตัวแปรทุกตัว 
และทุกทิศทางในตัวแบบลักษณะนี้ ถือวาเปนตัวแบบเสน
โยงเต็มรูป (Fully Saturated Path Model) ดังนั้น เพื่อความ
สะดวกในการวิเคราะหความสัมพันธในเชิงสาเหตุและผล 
รวมทั้งการทดสอบสมมติฐานจึงตองเขียนสมการถดถอย
เชิงเสน (Fully Recursive Equations) ขึ้นมา ใหมีความ
สอดคลองกับเสนโยงระหวางตัวแปรตางๆ ที่มีความเชื่อม 
โยงกันดังปรากฏในตัวแบบ จะไดสมการในการวิเคราะห

เสนโยงระบบเสนเดี่ยว (Recursive Path Analysis) ดังนี้ 
(Rethereford และ Choe, 1993: 107; Berry, 1984: 11-15; 
Asher, 1983: 21-25) 

X1 = e1
 

X2 = b2i X1+e2 

X3 = b3 iX1+b3jX2+e3 
X4 = b4 iX1+b4jX2+b4kX3+e4 
X5 = b5iX1+b5jX2+b5kX3+b5LX4+e5 
X6 = b6iX1+b6jX2+b6kX3+b6LX4+b6mX5+e6 
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ดวยเทคนิคการวิเคราะหเสนโยงถือวาเปนการวิเคราะห
ขอมูลแบบหลายตัวแปร (Multivariate Analysis) ความจําเปน
ที่จะตองทดสอบขอกําหนดเบื้องตนในเชิงสถิติ (Statistical 
Assumptions) จึงเปนสิ่งที่ไมอาจละเลยได เนื่องจากการ
วิเคราะหขอมูลแบบนี้มีคุณสมบัติ 2 ประการที่มักเกิดปญหา
อยูเสมอ คือ 

1. ระดับความซับซอนของความสัมพันธ เพราะการ
วิเคราะหในลักษณะนี้ประกอบดวย ตัวแปรหลายตัว ซึ่งอาจ
เกิดความบิดเบือน หรือความไมเที่ยงตรงขึ้น หากขอกําหนด
ของสถิติไดถูกละเมิด 

2. ระดับความซับซอนของการวิเคราะห และผลจาก
การวิเคราะหอาจไมสอดคลองกับปรากฏการณในโลกของ
ความเปนจริงหากมีการละเมิดขอกําหนดเบื้องตนทางสถิติ 
ทําใหกระบวนการประเมิน หรือการตีความผลของการวิ- 
เคราะหขอมูลผิดพลาดได (Hair และคณะ, 1998: 70) และ
ดังไดกลาวมาแลววา การวิเคราะหเสนโยงไดอาศัยพ้ืนฐาน
จากการวิเคราะหการถดถอย คํานวณหาคาสถิติโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Re-
gression Analysis) ดังนั้น ไมวาจะเปนคุณสมบัติ หรือ
ระดับการวัดของตัวแปร รวมทั้งลักษณะเงื่อนไขอื่น ๆ ตอง
มีความสอดคลองกับขอกําหนดเบื้องตน (Basic Assump-
tions) จึงควรมีการตรวจสอบขอมูลกอนนําไปวิเคราะหวา 

มีคุณสมบัติตามขอกําหนดพื้นฐานของการวิเคราะหการ
ถดถอยหรือไม  

ในที่นี้ผูเขียนจะแสดงวิธีการทางสถิติทําการตรวจ 
สอบ รวมท้ังทางดานหลักเหตุและผลเบื้องตน (Logical 
Analysis) อธิบายประกอบ ซึ่งขอกําหนดสําคัญๆ ที่จะ
ทดสอบมีดังนี้ 

1. ภาวะไรการระบุผิด (No Specification Error) 
2. ภาวะการวัดไมมีความผิดพลาด (No Measurement 

Error) 
3. คุณสมบัติของตัวแปรผิดพลาด หรือคาความคลาด 

เคลื่อน (Error Term หรือ Disturbance) 
4. ตัวแปรอิสระทั้งหมดตองไมมีความสัมพันธกัน 

เอง (No Perfect Multicollinearity) แตละขอกําหนดขอ
กลาวเฉพาะเนื้อหาสาระที่สําคัญๆ เทานั้น สําหรับราย 
ละเอียดในเนื้อหาลึกกวานี้ สามารถคนควาเพิ่มเติมไดจาก
เอกสาร และหนังสือที่ไดอางอิงถึงเนื่องจากการวิเคราะห
ขอมูลในการวิจัยนี้ตองอาศัยการวิเคราะหการถดถอยทั้ง
แบบซับซอน และไมซับซอน ดังนั้น ในการทดสอบ
ขอกําหนดเบื้องตนของการวิเคราะหการถดถอยก็ตอง
อาศัยรูปแบบ หรือสมการถดถอย (Standard Multivariate 
Regression Model) เปนหลักสําคัญในการตรวจสอบ เพื่อ 
ใหมีความสอดคลองกับเงื่อนไขของขอกําหนด ดังนี้ 

Yj   =   a + b1Xj + ej.................................................1.1 
 =   E(Yj Xj) + ej................................................1.2 
 =   a + bXj + ej...................................................1.3 

สมการชุดที่ 1 เปนการวิเคราะหถดถอยแบบไมซับซอน 
 

           Yj   =  a + b1X1j + b2X2j + ... bkXkj + ej...................2.1 
  =  E(Yj X1j , X2j , ..., Xkj) + ej.......................... 2.2 

 =  a + Σ   bi Xij + ej..........................................2.3 

สมการชุดที่ 2 เปนการวิเคราะหถดถอยแบบซับซอน ทําใหทราบถึงลักษณะของตัวแปรผิดพลาด หรือคาความคลาดเคลื่อน  
ดังสมการตอไปนี้ 

Yj   =  a + b1X1j  + b2X2j + ... bkXkj + ej....................3.1 
=  a +   Σ   bi Xi j     + ej.....................................3.2 

        
เพราะฉะนั้น         ei   =  Yj  - E(Yj X1 j , X2 j , ..., Xkj)......................... 3.3 

=  Yj  - E(Yj Xj).................................................3.4 
สมการชุดที่ 3 เปนการวิเคราะหถดถอยที่มีตัวแปรผิดพลาด หรือคาความคลาดเคลื่อนรวมดวย 

 i = 1 
 k 

 k 
 i = 1 



   

จากสมการทั้ง 3 ชุด จะแสดงคาตางๆ ดังนี้ 
Y  คือ คาของตัวแปรตาม 
X  คือ คาของตัวแปรอิสระ 
a  คือ คาคงที่ หรือจุดตัดแกน y (Intercept) เมื่อตัวแปร

อิสระมีคาเทากับ 0 
b  คือ คาสัมประสิทธิ์ถดถอยหรือคาความชันบางสวน

เมื่อควบคุมตัวแปรอิสระอื่น 
ei  คือ คาความคลาดเคลื่อน ซึ่งจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. คาเฉลี่ยจะตองเทากับ 0 : E ⎨εi ⎬ = 0 
2.  คาความแปรปรวนจะตองคงที่ : σ2⎨εi ⎬ = σ2 
3.  คาความคลาดเคลื่อนจะตองไมมีความสัมพันธ

กันเอง 
  E ⎨εi  , εj⎬ = 0 ทุกคาของ i, j โดยที่ i ≠ j 

i  คือ 1,…, n 
 
1. ภาวะไรการระบุผิด (No Specification Error) 
ภาวะการระบุผิดนี้ถือวาเปนความคลาดเคลื่อนในการ

ทํานายตัวแปรตาม ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่งดเวนไมนําตัว
แปรอิสระที่มีความสําคัญเขาสูสมการ หรือนําตัวแปร
อิสระที่ไมมีความสําคัญเขาสูสมการ จากสาเหตุใดสาเหตุ
หนึ่งนี้ ทําใหการประเมินคาสัมประสิทธิ์ถดถอยลดอํานาจ
ในการทํานายลง (Hair และคณะ, 1988:147) นอกจากนี้แลว
รูปแบบของสัมประสิทธิ์ถดถอยตองตั้งบนขอตกลงเบื้อง 
ตนที่วา ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
ตองมีลักษณะเปนเสนตรง (Linear) และเชิงบวก (Additive) 
ดังนั้น ภาวะไรการระบุผิดตองตรวจสอบเงื่อนไขบางประ 
การดังตอไปนี้ 

1.1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Xi) และ
ตัวแปรตาม (Y) ตองมีลักษณะเปนเสนตรงในการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปร สวนใหญแลวต้ังอยูบนพื้น 
ฐานของความเปนเสนตรง (Linearity) เพราะคา linear Para-
meter สามารถที่จะเปนตัวแทนหรือบงบอกความสัมพันธได
ใกลเคียงความเปนจริงที่สุด เมื่อใดก็ตามที่ลักษณะของ
ความสัมพันธไมเปนเสนตรงแลว คาสัมประสิทธิ์สห-
สัมพันธที่ปรากฏออกมาไมสามารถประเมินความสัมพันธที่
เปนจริงได 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองพิจารณาถึงความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรวามีความเบี่ยงเบนออกจากความเปนเสนตรงมาก
นอยแคไหน (Hair และคณะ, 1988: 75) อีกทั้งการวิเคราะห

ถดถอยใชหลักกําลังสองต่ําสุด (The Least Square Prin-
ciple) ซึ่งจะใชคาเสนตรง (Straight Line) เพียงเสนเดียวที่
ลากผานคาตางๆ ที่อยูบนกราฟ เพื่อใหการอธิบายนั้นมี
ความถูกตองและรัดกุมที่สุด โดยการตรวจสอบความสัม-
พันธของตัวแปรอิสระ ไดแก X1, X2, X3, X4  และ X5 กับ
ตัวแปรตาม (Y) ทีละคู ทั้งหมด 5 คู ซึ่งใชการวิเคราะห
ความแปรปรวน (ANOVA) ของความสัมพันธระหวางตัว
แปรอิสระแตละตัวกับตัวแปรตาม1 และตั้งสมมุติฐานรวม 
ทั้งกําหนดระดับนัยสําคัญเพื่อการตัดสินใจวา ลักษณะของ
ความสัมพันธดังกลาวนั้น เปนเสนตรงหรือไม ตัวอยางเชน  
 
คูที่ 1: ทดสอบวา ความสัมพันธระหวาง Xi กับ Y มี

ลักษณะเปนเสนตรงหรือไม 
สมมุติฐาน  H0

2 : ความสัมพันธของตัวแปรทั้งสองไม 
ไดเปนเสนตรง 

 Ha :   ความสัมพันธของตัวแปรทั้งสองเปน  
เสนตรง 

การทดสอบ  1. การวิเคราะหความแปรปรวนของความ 
สัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม 

  2.  คาความเปนเสนตรง (Linearity) และคา
ความเบี่ยงเบนออกจากเสนตรง (Devia-
tion from Linearity) 

 3. คาระดับของนัยสําคัญ (P) ที่คํานวณได
จากคา F-test 

การกระจายทางสถิติ เปนแบบ F-distribution 
ลักษณะการทดสอบ ใชแบบหางเดียว 
ระดับนัยสาํคัญ ที่กําหนดไว (α) เทากับ .05 
การตัดสินใจ ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 และยอมรับ

สมมุติฐาน Ha เมื่อคานัยสําคัญที่
คํานวณได (P) นอยกวาคานัยสําคัญ
ที่กําหนดไว (α) 

                                                           
1 อาจเลือกใชสถิติ t-test ในการทดสอบได หากการพิจารณาเฉพาะ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระแตละตัวกับตัวแปรตามทีละคู 
2  H0 คือ สมมุติฐานวาง (Null Hypothesis) สวน Ha หรือ H1 คือ 
สมมุติฐานแยงที่อยูในทิศทางตรงขามกับสมมุติฐานวางเสมอ เปน
สมมุติฐานทางเลือก (Alternative Hypothesis) 
 



   

ตารางที่ 1: การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง X1 กับ Y 
 Sum of Squares df Mean Squares F Sig. 

Between (Combined) 
Groups Linearity 
Deviation from Linearity 
Within Group 
Total 

        2199.074 
          904.185 
        1294.890 
      19365.474 
      21564.549 

         38 
           1 
         37 
       734 
       772 

        57.870 
      904.185 
        34.997 
        26.383 

   2.193 
34.271 

      1.326 

.000 

.000 

.096 

 
เมื่อพิจารณาคานัยสําคัญที่ไดจากการทดสอบมีคานอยกวา
ระดับนัยสําคัญที่กําหนดไว จึงสรุปไดวา ความสัมพันธ
ของตัวแปรทั้งสองเปนเสนตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงวาตัวแปร X1 มีความสัมพันธอยางเปน
เสนตรงกับตัวแปร Y 
 

นอกจากใชการตรวจสอบดังที่กลาวมาแลว อาจเลือก 
ใชวิธีการเขียนกราฟเพื่อพิจารณารูปแบบการกระจายของ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรวาปรากฏออกมาเปนอยางไร
ก็ได แตวิธีการเขียนกราฟไมสามารถแสดงใหเห็นถึงความ
เบี่ยงเบนออกจากความเปนเสนตรงระหวางตัวแปรเทากับ
วิธีแรก เชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2: ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Xi: สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม) และตัวแปรตาม (Y: การมีสวนรวม

ทางการเมือง) ที่เปนเสนตรง 
 
จากลักษณะความสัมพันธดังกลาว เมื่อพิจารณาจากจุด
ตางๆ มีลักษณะที่ใกลเคียงกับเสนตรงที่มีความสมบูรณ
มากที่สุด โดยที่ Xi อยูในแกนตั้ง และ Y อยูในแกนนอน 
สิ่งที่ตามมาหากการกระจายจุดตางๆ ไมไดเรียงกันเปนเสน 
ตรง ซึ่งอาจเกิดไดหลายกรณี การสรางสมการเสนตรง
สําหรับขอมูลที่แสดงความสัมพันธแบบเสนโคงใน
ลักษณะตางๆ จะมีปญหาตามมา เพราะสมการที่ไดจะขาด
ความเชื่อถือในหลายประเด็น เชน คาสัมประสิทธิ์การตัด 
สินใจ (Coefficient Multiple of Determination: R2) อาจมี
คานอยลง การกระจายของคาความคลาดเคลื่อนไมมีความ

คงที่ ซึ่งทําใหการนําสมการถดถอยที่ไดไปใชพยากรณตัว
แปรตามขาดความแมนยําและถูกตอง เพราะคาตัวแปรตาม
มีความแปรปรวนมาก การทดสอบสมมุติฐานในการวิจัย
อาจไมถูกตอง ดังนั้น การตรวจสอบความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเพื่อนําไปสูการสรางสมการ
เสนตรงจึงเปนสิ่งจําเปน หากพบวาสมการดังกลาวไมเปน
เสนตรง จําเปนที่จะตองอาศัยการแปลงตัวแปร (Trans-
formation) เพื่อการสรางสมการถดถอยที่ไมเปนเสนตรง
ในรูปแบบตางๆ ที่ถูกตองและสรางความนาเชื่อถือในการ
พยากรณ อยางไรก็ตามการสรางสมการถดถอยที่ไมเปน



   

เสนตรงนี้มักนิยมใชในกรณีที่มีตัวแปรอิสระในสมการ
เพียงตัวเดียว เพื่อใหการนําไปใชและการทําความเขาใจไม
ยุงยากและซับซอนนั่นเอง ดวยรูปแบบของความสัมพันธที่
ไมเปนเสนตรงมีหลายลักษณะ (ดังภาพที่ 3) และรูปแบบ
ของสมการถดถอยที่เหมาะสมกับลักษณะความสัมพันธ
เหลานั้นมีความแตกตางกัน ดังนั้น การศึกษาแบบแผนของ
เสนการถดถอยในลักษณะแผนภาพการกระจาย (Scatter 
Diagram, Scatter Plot) จะทําใหการตัดสินใจเลือกสมการ 
ที่เหมาะสมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (Berry และ Feld-
man, 1985: 57-64: ศรีเพ็ญ  ทรัพยมนชัย, 2454: 191-197; 
ทรงศิริ  แตสมบัติ, 2542: 94-103) การพิจารณาวาฟงกชัน
ถดถอยเชิงเสนเหมาะสมกับขอมูลหรือไม โดยทั่วไปดูได
จากแผนภาพการกระจายของขอมูล (Scatter Plot) ที่พล็อต

ระหวางตัวแปรอิสระ (X) และตัวแปรตาม (Y) แตบางครั้ง
อาจเห็นไมชัดเจนเทากับการพล็อต Residuals คูกับคา 
ประมาณบนเสนถดถอย (Fitted Value: Υ̂) (โดยคาความ
คลาดเคลื่อนมีคาสูงกวาหรือตํ่ากวา 0 ไมมากนัก และมีการ
เคลื่อนไหวอยูในแนวขนานกับแกนนอน โดยกระจายไม
เปนระบบแบบแผนรอบๆ คา 0) หรือ Residuals คูกับตัว
แปรอิสระ (X) การพล็อต Residuals ดีกวา คือ ประการแรก 
สามารถตรวจสอบปญหาอื่นๆ ของความเหมาะสมของ
รูปแบบดวย ประการที่สองในกรณีที่จุดตางๆ ของคา
สังเกต Y อยูใกลชิดกับ Υ̂  เมื่อเสนถดถอยมีความชัน   
มาก การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบจากแผน       
ภาพการกระจายขอมูลทําไดยากกวา (วิรัชช  พานิชวงศ, 
2545: 67) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1: ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่เปนเสนโคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2: ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธเปนเสนตรงอยางไมชัดเจน 



   

 
ภาพที่ 3: ลักษณะของกราฟที่ไมเปนเสนตรง และมีตัวแปรอิสระเพียง 1 ตัว ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระ 2 ตัวขึ้นไปกราฟอาจมี

ลักษณะอื่นๆ ที่เปน Polynomial Regression Model เชน มีตัวแปรยกกําลังสาม หรือยกกําลังอื่นๆ ประเภท Cubic 
หรือ Quartic หรือ Quinic Relationship ซึ่งขึ้นอยูกับ Degree of Polynomial Regression โดยสามารถประยุกตหลัก 
Bulging Rule เพื่อแกไขปญหา 

(β0, β1, x all > 0) 

 

(β0, x > 0, β1 < 0) 

(β1 > 0) (β1 < 0) 

(β1 > 0) 
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ภาพที่ (Figure) รูปแบบไมเปนเสนตรง 
(Linearizable Function) 

การแปลงตัวแปร 
(Transformation) 

รูปแบบเสนตรง 
(Linear Form) 

       a, b             y =  β0xβ1         y′ = log y , x′ = log x         y′ = log β0 + β1 x′ 
       c, d             y =  β0eβ1x         y′ = ln y         y′ = ln β0 + β1 x 
       e, f             y = β0 + β1 log x         x′ = log x         y′ = β0 + β1 x′ 
       g, h             y =  x / β0x – β1         y′ = 1/y ,  x′ = 1/x         y′ = β0 - β1 x′ 

ดัดแปลงมาจาก Montgomery, Douglas C., Peck, Elizabeth และ Vining, Geoffrey G., Introduction to Linear 
Regression Analysis, 2001 
 

สวนขอกําหนดตอไปเปนการทดสอบวา ความสัมพันธ
ของตัวแปรอิสระมีลักษณะเปนเชิงบวก (Additivity) โดยจะ
เปนการประเมินตัวแบบ (Model) หรือสมการถดถอยวาตัว
แปรตางๆ ที่บรรจุอยูในสมการนั้นสามารถนําไปประเมิน
ปรากฏการณไดมากนอยเพียงใด โดยสรุปทั้ง 2 ประเด็นดังนี้ 

1.2 ไมมีตัวแปรอิสระที่สําคัญใด ๆ อยูนอกกรอบที่
จะศึกษา 

1.3 ปราศจากตัวแปรอิสระที่ไมมีความสําคัญอยูใน
กรอบที่จะศึกษา 

จากขอกําหนดทั้งสองประการนี้ เปนประเด็นการคัด 
เลือกตัวแปรอิสระเขามาในตัวแบบของการวิจัย เพราะหาก
การวิจัยใดๆ ก็ตามคัดเลือกตัวแปรอิสระที่ไมมีความสําคัญ 
หรือไมมีอํานาจในการทํานายตัวแปรตามแลว ยังผลใหตัว
แบบหรือสมการดังกลาวกอใหเกิดความผิดพลาดได หาก
นําไปประเมินคาของตัวแปรตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ประเมินโดยหลักกําลังสองต่ําสุด (The Least Squares 
Estimators) มีความไมเที่ยงตรงได ดังนั้น เมื่อใดที่ตัวแปร
อิสระสําคัญๆ ควรถูกรวมเขาในตัวแบบแตกลับละทิ้ง หรือ
หากมีตัวแปรบางตัวที่ควรจะถูกขจัดออกไปแตกลับนํา  
เขามาแมแตเพียงตัวเดียวก็ตาม จะเกิดปญหาการระบุ      
ผิดอยางแนนอน (Berry และ Feldman, 1985: 18) การนําตัว
แปรอิสระเขาสูสมการถดถอยมักเกิดปญหาขึ้นอยูเสมอ 
โดย เฉพาะอยางยิ่งนักสังคมศาสตร ซึ่งศึกษาปรากฏการณ
ที่มีความซับซอนประกอบไปดวยตัวแปรที่ยึดโยงกันมาก 
การนําตัวแปรอิสระใดๆ เพิ่มเขาสูสมการหมายความวา 
สมการนั้นจะตองเพิ่มอํานาจในการอธิบายตัวแปรตามดวย 
และการเพิ่มอํานาจในการอธิบายตัวแปรตามโดยตัวแปร
อิสระนั้น จะไมขึ้นอยูกับตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่ถูกบรรจุใน
สมการกอนหนานี้ แสดงวาตัวแปรอิสระตองไมมีการ

ปฏิสัมพันธกัน (Interact) ดังนั้น การที่จะตัดสินวางานวิจัย
นั้นๆ ไดปฏิบัติตามขอกําหนดไดหรือไม คงตองพิจารณา
จากทฤษฎีที่นํามาเปนกรอบในการอางอิง (Frame of 
Reference) เพื่อใชในการวิจัยวา มีความสอดคลองกับ
ปรากฏการณในโลกของความเปนจริงหรือไม (Berry, 
1993: 5, 30) 

เชนเดียวกันในการวิจัย เมื่อผูวิจัยไดสรางตัวแบบเชิง
สาเหตุและผลขึ้นมาโดยอาศัยแนวความคิดเชิงทฤษฎี และ
สกัด (Deduced) หาตัวแปรที่มีความหมาย และเหมาะสม 
อีกทั้งพยายามตรวจสอบจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของวา ตัว
แปรเหลานั้นเปนตัวแปรที่มีความสําคัญเพื่อนํามาศึกษา
อยางแทจริง อยางไรก็ดี การใชตัวแบบเชิงสาเหตุและผล
ตองอาศัยความรอบคอบสมเหตุสมผล ผูวิจัยตองมีความ
รอบรูในเนื้อหาและแนวความคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวของ
อยางเหมาะสม แลวสรางตัวแบบที่แสดงถึงโครงสราง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรใหสอดคลองกับทฤษฎี และ
ตองสามารถนําโครงสรางความสัมพันธนั้น มาตรวจสอบ
กับขอมูลจริงที่เก็บรวบรวมมาได ดวยเทคนิคการวิเคราะห
เสนโยง (Path Analysis)โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางสังคม 
ศาสตรซึ่งอํานาจในการอธิบายปรากฏการณทางสังคมคอน 
ขางนอยอยูแลว 

 
2. ภาวะการวัดจะตองไมมีความผิดพลาด (No Mea-

surement Error) 
สําหรับขอกําหนดนี้เก่ียวของกับขอมูลที่ไดมานั้น ไม

สามารถที่จะวัดลักษณะที่เปนจริงไดอยางแมนยํา จึงตอง
อาศัยการแสดงออกโดยตัวแปรตางๆ ที่ตองการศึกษา ใน
เบื้องตนนั้นตัวแปรอิสระควรเปนตัวแปรในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) หรือมีบางตัวแปรที่เปนระดับ Dichotomous 



   

สวนตัวแปรตามตองเปนตัวแปรเชิงปริมาณ มีความตอ 
เนื่อง (Continuous) และไมมีขอบเขตจํากัด (Unbounded) 
นั่นคือ ตัวแปรตองมีคาเปนตัวเลขที่แปรผัน (Numerical 
Value) แตในทางปฏิบัตินั้นคอนขางยาก ถาหากยึดกับ
ขอกําหนดนี้อยางเครงครัด เพราะสามารถทําไดเพียงการ
ประมาณคาตัวแปรใหมีความใกลเคียงกับโลกของความ
เปนจริงเทานั้น  และมีตัวแปรอีกมากมายที่เปนตัวแปรใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) ดังนั้น ตัวแปรที่มีมาตรวัดเปน
ระดับอันตรภาคชั้นจึงสามารถนํามาใชได (Interval Scale) 
(Berry, 1993: 45-46) 

ขณะเดียวกันการวัดตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม
ตลอดจนดัชนีนั้น (Indicators) มีความถูกตอง และแมนยํา 
ไมวาเปนการหาคาความเชื่อถือได (Reliability) หรือความ
เที่ยงตรง (Validity) การทดสอบสิ่งเหลานี้ตองคํานึงถึง
ระเบียบวิธีที่ไมมีความคลาดเคลื่อน เพื่อใหไดคาของตัว
แปรที่แทจริง (True Value) ซึ่งก็คือ แนวคิดเชิงทฤษฎีที่
ตองการจะศึกษานั่นเอง และพบวาในทางสังคมศาสตรแลว 
ตัวแปรบางตัวไมสามารถวัดไดทุกมิติ เชน ทัศนคติ บุคลิก-
ภาพ ระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเมือง 
(Berry และ Feldman, 1985: 26)   

3.  คุณสมบัติของตัวแปรผิดพลาด หรือคาความคลาด 
เคลื่อน (Error Term, Disturbance: εI , Ri , ei ) ตองมีคุณ-
สมบัติดังตอไปนี้ 

3.1  มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 0 = E(εi ) = 0 หรือ 
Σ ei  = 0 

คือ คาความคาดหวัง (Expected Value) ของคา
ความคลาดเคลื่อนมีคาเปน 0 นั่นเอง เพราะตัวแปรที่มีการ
กระจายอยางปกติแลว คาความคาดหวังจะเทากับคาเฉลี่ย
ของตัวมันเอง ซึ่งก็คือ คา 0 (Lewis-beck, 1980: 27) ในการ
วิเคราะหการถดถอยซึ่งใชหลักกําลังสองต่ําสุดก็ตองเปลี่ยน 
แปลงขอมูลดิบให เปนตัวแปรมาตรฐาน  (Standardized 
Variables) ดังนั้น ทุกตัวแปรจะมีคาเฉลี่ยเทากับ 0 เสมอ  
ดังนี้ (Neter และคณะ, 1989: 47-49, 115) 

 
 e   =   Σ ei    =     0 

 

3.2  ตัวแปรอิสระตองไมมีความสัมพันธกับคา
ความคลาดเคลื่อน E (ε1 X1) = 0 

สําหรับขอกําหนดเกี่ยวกับตัวแปรอิสระแตละตัว
จะตองไมมีสหสัมพันธ (Uncorrelated) กับคาความคลาด 
เคลื่อน (Xij Cov (Xij , εj) = 0) คุณสมบัติของตัวแปรผิด 
พลาดในประเด็นนี้ ถือวาเปนสวนหนึ่งของภาวะไรการ
ระบุผิด เพราะหากงานวิจัยใดๆ สามารถคัดเลือกตัวแปร
อิสระที่มีอํานาจการอธิบายตัวแปรตามไดสูงแลว ตัวแปร
ผิดพลาดยอมมีอิทธิพลเปนสัดสวนนอยลงในการอธิบาย
ตัวแปรตาม (Berry และ Feldman, 1985: 11) และการที่ตัว
แปรอิสระไมมีความสัมพันธกับคาความคลาดเคลื่อนนั้น 
โอกาสจะมีนอยมาก โดยเฉพาะการวิจัยทางสังคมศาสตร 
เพราะไมสามารถควบคุมคาของตัวแปรอิสระแตละตัว
เหมือนกับการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
ถึงแมใชวิธีการควบคุมตัวแปรอิสระใหเขาสูสมการครั้ง  
ละตัวแปรไดก็ตาม ก็ไมสามารถที่ควบคุมตัวแปรคลาด 
เคลื่อนอื่นๆ ไดทั้งหมด 

ดังนั้นหากปรากฏวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ
กับคาความคลาดเคลื่อนแลว หลักกําลังสองต่ําสุดอาจมี
ปญหาในการประเมินขอเท็จจริง และคาสัมประสิทธิ์ถด 
ถอยที่ไดจากสมการจะขาดความแมนยํารวมทั้งสมการ
ถดถอยอาจเกิดความลําเอียงได (Lewis-beck, 1980:29) 
สําหรับวิธีการตรวจสอบนั้นจะเขียนกราฟ (Scatter Plot) ที่
แสดงการแจกแจงคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Stan-
dardized Residuals: ei) กับคาพยากรณ หรือคาความคาด 
หวังของตัวแปรตาม (Residual: e = Y- Υ̂ ) ซึ่งเปนการได
ขอมูลหรือผลที่ไมมีความแตกตางจากการเขียนกราฟ
ระหวางคาความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระ สําหรับ
สมการถดถอยที่ไมซับซอน เพราะคาของตัวแปรตามจาก
สมการถดถอย ถือวาเปนคาความแปรผันของตัวแปรอิสระ
ในเชิงเสนตรงอยูแลว โดยการกระจายของจุดตางๆ ควรตก
อยูบริเวณในแนวราบ (Horizontal Band) รอบคา 0 จึงถือ
วาสมการถดถอยนั้นมีความเหมาะสมโดยให e อยูในแกน
ต้ัง และ X อยูในแกนนอน แสดงวาตัวแปรอิสระแตละตัว
ไมไดมีสหสัมพันธกับคาความคลาดเคลื่อนใดๆ (Neter 
และคณะ, 1989: 116-121) 
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ภาพที่ 4: ความสัมพันธระหวางคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน กับตัวแปร (X1 : ความสามารถทางการเมือง) 
 

จากกราฟนี้เห็นไดวา คาความคลาดเคลื่อนมีการ
กระจายในแนวราบ แสดงวาคาของตัวแปรอิสระ และ
ความคลาดเคลื่อนไมไดมีสหสัมพันธกัน นั่นคือไมวาคาตัว
แปรอิสระแปรผันไปอยางไรก็ตามจะไมมีการกระทบตอ
ความคลาดเคลื่อนใดๆ ในสมการถดถอยนั้นๆ 

3.3 คาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมี
คาคงที่ (Homoskedasticity: E(εi

2 ) = σ2
 ) 

ขอกําหนดนี้ หมายถึง ความคลาดเคลื่อนจะมีความ
แปรปรวนคงที่เสมอ ถึงแมวาชุดของตัวแปรอิสระทุกตัว
ในสมการจะมีการแปรผันก็ตาม VAR (εI  X1j, X2j,.., Xkj) 
= σ2

  โดยที่ σ2
   มีคาคงที่ถือวาเปนขอกําหนดที่มี

ความสําคัญประการหนึ่งในการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ถา
หากวาความแปรปรวนของคาความคลาดเคลื่อนไมคงที่ 

(Heteroskedasticity) แลวสิ่งที่ตามมาก็คือ สมการนั้น
นอกจากทําใหการประเมินคาสัมประสิทธิ์ถดถอยผิดเพี้ยน
ไปแลว ยังมีความเกี่ยวของกับการทดสอบนัยสําคัญและ
ชวงของความเชื่อมั่นอีกดวย ดังนั้น หากผูวิจัยยังคงดําเนิน 
การวิเคราะหตอไป อาจทําใหการทดสอบสมมติฐาน
ผิดพลาดได เพราะขอกําหนดนี้เปนการแสดงถึงคาของตัว
แปรอิสระทุกตัวในสมการจะมีความเปลี่ยนแปลงไมวาจะ
เปนบวกหรือลบก็ตาม คาความคลาดเคลื่อนตองคงที่เสมอ 
(Lewis-beck, 1980: 28) สามารถพิจารณาจากการเขียน
กราฟ (Scatter Plot) แสดงความสัมพันธของคาพยากรณตัว
แปรตาม (แกนนอน) กับคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(แกนตั้ง) วามีการกระจายอยางไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5: ความสัมพันธระหวางคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน กับคาพยากรณตัวแปรตาม 



   

จากภาพดังที่ 5 จะเห็นไดวา จุดตางๆ มีการกระ-   
จายอยูบริเวณรอบๆ คา 0 แสดงวาคาความแปรปรวนของ
ความคลาดเคลื่อนคงที่ จึงพอจะอนุโลมใหผานขอกําหนด
นี้ได หากคาตางๆ ที่ไมกระจายรอบคา 0 เปนแนวนอน 
หรือมีการกระจุกตัวอยูที่เดียวกันดังปรากฏในภาพที่ 6  

และ 7 ซึ่งอาจตองเปลี่ยนวิธีการประเมินสัมประสิทธิ์
ถดถอยในการวิเคราะหจาก Ordinary Lest Squares (OLS) 
เปน Generalized Least Squares (GLS) หรือ Weighted 
Least Squares (WLS) แทน เพื่อใหการประเมินคานั้นเปน 
Best Linear Unbiased Estimates (BLUE) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6:  ความสัมพันธระหวางความคลาดเคลื่อนมาตรฐานกับคาพยากรณตัวแปรตามแบบกระจุกตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7: ความสัมพันธระหวางความคลาดเคลื่อนมาตรฐานกับคาพยากรณตัวแปรตามลักษณะที่ทั้งกระจุกตัวและเบี่ยงออก
(ไมเปนแนวราบ) 

 
 
 



   

วิธีแกปญหาคาความคลาดเคลื่อน 
ความสัมพันธระหวาง σ2 และ E(y) 

(Relationship of  σ2 to E(y)) 
การแปลงตัวแปร 
(Transformation) 

              σ2 α constant        y′ = y (no transformation) 
              σ2 α E(y)        y′ = √y (square root: Poisson data) 
              σ2 α E(y)[1 – E(y)]        y′ = sin -1 (√y)  (arcsin; binomial  

       proportions 0<y, <1) 
              σ2 α [E(y)]2        y′ = ln(y) , (log) 
              σ2 α [E(y)]3        y′ = y-1/2 (reciprocal square root)) 
              σ2 α [E(y)]4        y′ = y-1 (reciprocal) 

ดัดแปลงมาจาก Montgomery, Douglas C., Peck, Elizabeth และ Vining, Geoffrey G., Introduction to Linear 
Regression Analysis, 2001 
 

3.4  ไมมีคาสหสัมพันธตอเนื่อง (No Autocorrela-
tion: E (εi  εj ) = 0, (i ≠ j)) 

ขอกําหนดนี้เปนการทดสอบคาความคลาดเคลื่อน
วา มีความสัมพันธกันเองหรือคาความคลาดเคลื่อนเปน
อิสระตอกันหรือไม ปญหาลักษณะนี้สวนใหญมักเกิดกับ
งานวิจัยที่ออกแบบเปนอนุกรมเวลา (Time-Series Designs) 
โดยตองมีการเก็บขอมูลเปนชวงๆ ดังนั้น ในการเก็บแต  
ละครั้ง จะมีคาความคลาดเคลื่อน และเมื่อนําขอมูลดังกลาว
มาประมวลดวยกัน อาจเกิดการสหสัมพันธตอเนื่องได 
(Serial Correlation) โดยตัวแปรอิสระอยางนอย 2 ชุด ดังนี้ 
(X1i , X2i, ...Xki ) และ (X1j, X2j,…, Xkj), COV (εi , εj) = 0 
ขณะเดียวกัน การเก็บขอมูลแบบตัดขวาง (Cross-sectional 
Models) ก็เกิดปญหานี้ไดในบางสถานการณ แมจะมีการ
เก็บรวบรวมขอมูลเพียงชวงเดียว (Spatial Autocorrelation) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะของขอมูลที่มาจากกลุมตัว  
อยางหลากหลายแตกตางกัน ซึ่งเก็บในเวลาเดียวกัน เรื่อง
เดียวกัน รวมทั้งตัวแปรชุดเดียวกันก็ตาม อยางไรก็ดีปญหา
การมีสหสัมพันธตอเนื่องของคาความคลาดเคลื่อนจะมี
ผลกระทบเฉพาะการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ และชวง
ของความเชื่อมั่นเทานั้น ที่ขาดความเที่ยงตรงไป แตทวา
การประเมินคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของหลักกําลังสองต่ํา 
สุดยังคงใชการไดอยู (Lewis-beck, 1980: 28; Berry, 1997: 
71-72; Ostrom, 1990: 26-27) ดังนั้น ตองใชสถิติ Durbin-
Watson ทดสอบความเปนอิสระของคาความคลาดเคลื่อน 
ทั้งสหสัมพันธในตัวเองในเชิงบวกและลบ  (Positive–

Negative Autocorrelation) โดยทําการทดสอบสมมุติฐาน 
ดังนี้ 

1. ทดสอบวาคาของความคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธ
ตอเนื่องในเชิงบวกหรือไม 

สมมุติฐาน H0 : คาความคลาดเคลื่อนไมมีสหสัม- 
พันธตอเนื่อง (P=0) 

Ha : คาความคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธ
ตอเนื่องในเชิงบวก (P>O)  

การทดสอบ 
1.  คํานวณหาคาสถิติ Durbin และ Waston  
     (D-W =  1.815 
2.  k (จํานวนตัวแปรอิสระ) =  5 
3.  N (ขนาดตัวอยางทั้งหมด) =  773 
4.  α (ระดับนัยสําคัญที่กําหนดไว) =   .05 
5. เมื่อเปดจากตารางคาวิกฤตสําหรับการทด-

สอบของ Darbin และ Watson แลว  
                               จะไดคา          dL   =   1.57 

                                                                   dU    =   1.78 
การกระจายทางสถิติ คาวิกฤติสําหรับการทดสอบ 

ของ Durbin และ Waston 
(D-W) 

ลักษณะการทดสอบ ใชแบบหางเดียวระดับนัย-
สําคัญที่กําหนดไว (α) เทา 
กับ .05 และตัวทดสอบ 
Durbin และ Waston จะแบง 



   

เปนชวง ซึ่งมีคาอยูระหวาง 
0 ถึง 4 

การตัดสินใจ ถาคา D-W < dL แสดงวามีนัย-
สําคัญ และปฏิเสธ H0 

 ถาคา D-W > dU หรือ dU  ≤ D-W 
< 2 แสดงวาไมมีนัยสําคัญ และ
ยอมรับ H0 

แทนคา              1.815 > 1.57 
และ                   1.815 > 1.78 
คาของ D-W จะอยูระหวาง dU และ 2, 1.78 ≤ 1.815 

≤ 2 แสดงวาไมมีนัยสําคัญ จึงตองยอมรับวา H0 ที่วา คาของ
ความคลาดเคลื่อนไมไดเปนสหสัมพันธตอเนื่องในเชิงบวก 
 

2. ทดสอบวา คาของความคลาดเคลื่อนมีสห-
สัมพันธตอเนื่องในเชิงลบหรือไม 

สมมุติฐาน          H0: คาความคลาดเคลื่อนไมมีสห- 
สัมพันธตอเนื่อง (P=0) 

               Ha: คาความคลาดเคลื่อนมีสหสัม-
พันธ ตอเนื่องในเชิงลบ  

  (P<0) 
การตัดสินใจ ถาคา 4 – D-W<dL หรือ D-W ≥ 4 - 

dL แสดงวามีนัยสําคัญ และปฏิเสธ 
H0 

 ถาคา 4 – D-W>dU แสดงวาไมมี
นัยสําคัญ และยอมรับ H0 

แทนคา 4 – 1.805 = 2.185 >1.57 หรือ 
1.805 < 4 –1.57 = 2.43 

 4 – 1.815 = 2.185 > 1.7    
แสดงวาไมมีนัยสําคัญ จึงตองยอมรับ H0 ที่วา คา

ของความคลาดเคลื่อนไมไดเปนสหสัมพันธตอเนื่องในเชิง
ลบ 

ดังนั้นจากการทดสอบคาสถิติ Durbin และ Waston 
แลว เช่ือมั่นไดวาลักษณะของความคลาดเคลื่อนเปนอิสระ
ตอกันและกัน ไมไดมีการแปรผันรวมกัน จึงไมไดละเมิด
ขอกําหนดนี้แตอยางใด 

3.5 คาความคลาดเคลื่อนมีการกระจายเปนปกติ 
(Normality) 

ถือวาเปนการตรวจสอบขอกําหนดเกี่ยวกับความ
คลาดเคลื่อนสุดทาย โดยอาศัยการเขียนกราฟของคาความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐานลงไปในรูปของกราฟแทง (Histo-
gram) และการแจกแจงแบบโคงปกติ (Normal Curve, Bell-
shape) ซึ่งตองมีจํานวนของคาความคลาดเคลื่อน 95% ตก  
อยูในโคงปกติที่ไมเกินคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ±2 สวนที่
เหลืออาจจะกระจายออกนอกคาเบี่ยงเบนมาตรฐานก็ยังพอ
รับได (Lewis-beck, 1980: 29)  

ขอกําหนดนี้มีความจําเปนเฉพาะการทดสอบคา
นัยสําคัญทางสถิติเทานั้น แตถามีการละเมิด ก็ไมมีผล 
กระทบตอการประเมินคาของการวิเคราะหการถดถอยแต
อยางใด เพราะในการวิเคราะหการถดถอยไมนําคาความ
คลาดเคลื่อนมาประเมินอยูแลว เพราะจะเกิดปญหาขอยุง 
ยากในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามปญหาการกระจายของ
ความคลาดเคลื่อนไมปกติมักเกิดกับตัวอยางขนาดเล็ก แต
ถางานวิจัยนั้นใชตัวอยางขนาดใหญ ไมพบปญหาดังกลาว 
หากจะมีก็ไมเปนปญหาแตอยางใด เพราะการกระจายของ
คาประเมินสัมประสิทธิ์ความชันบางสวน (Partial Slope 
Coefficient Estimator) มีคุณสมบัติของการกระจายแบบ
ปกติเสมอ (Berry และ Feldman, 1985: 11) 

ดังนั้นการเขียนกราฟเพื่อพิจารณาคาความคลาด 
เคลื่อนมีการกระจายเปนปกติหรือไมนั้น ทําใหผูวิจัยทราบ
วา มีคาความคลาดเคลื่อนใดบางที่ออกนอกขอบเขตที่ควร
จะเปน ซึ่งผูวิจัยบางคนที่เครงครัดอาจตัดกรณีดังกลาว 
ออกจากการวิเคราะห ถาหากวาคานั้นมีผลกระทบตองาน 
วิจัย และเรียกคาความคลาดเคลื่อนนี้วา Large Residuals 
หรือ Outliers ซึ่งมาจากสาเหตุหลายประการ เชน ความผิด 
พลาดของการลงรหัสตัวแปรซึ่งผูวิจัยสามารถดําเนินการ
แกไขไดทันที หรือเปนตัวอยางที่มีความผิดปกติถือเปน
ลักษณะพิเศษของผูที่ตกเปนตัวอยางโดยเฉพาะที่ไม
เหมือนกับตัวอยางสวนใหญ อยางไรก็ตามการที่จะตัดหรือ
ใหตัวอยางเหลานี้คงอยูในการวิเคราะหหรือไมขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผู วิจัย เพราะบางครั้งตัดออกไปจากการ
วิเคราะหแลวก็ไมไดทําใหเพิ่มอํานาจในการอธิบายแต
อยางใด (Hair และคณะ, 1998: 64-65) 

นอกจากนี้ มีวิธีการเขียนกราฟที่เรียกวา Normal 
Probability Plot (NPP) ซึ่งเปนวิธีการเขียนกราฟโดยใชคา
ความคาดหวังของคาความคลาดเคลื่อนที่เรียงลําดับ (E(ε(j))) 
และคาความคลาดเคลื่อนที่เรียงลําดับที่ i (e(i)) เมื่อคาความ
คลาดเคลื่อน (ei) มีการแจกแจงปกติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 0 และ
คาความแปรปรวนเทากับ σ2 และ e(1) ≤ e(2) ≤ …. ≤ e(n)  



   

ถาจุด (E(e(i)) , e(i)) ที่ไดจากการเขียนกราฟในแผนภาพ
กระจายอยูในแนวเสนตรง สรุปไดวา คาความคลาดเคลื่อน
มีการแจกแจงปกติ แตถาไมอยูในแนวเสนตรง สรุปไดวา 

คาความคลาดเคลื่อนไมมีการแจกแจงแบบปกติ (ทรงศิริ  
แตสมบัติ, 2542: 149) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8: การกระจายของคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9: การกระจายคาความคาดหวังของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ทั้ง 2 กรณีนี้ สรุปไดวา การกระจายของคาความคลาดเคลื่อนนั้นเปนปกติ 
 

4. ปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเอง (Multi-
collinearity) 

ในการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ ซึ่งมีตัวแปร
อิสระหลายตัวนั้น อาจจะกระทบตอขอกําหนดที่วา ตองไม
มีตัวแปรอิสระในสมการการถดถอยเชิงเสนตรงแบบ
พหุคูณมีความสัมพันธกันเองในสมการเดียวกัน หากตัว
แปรอิสระมีความสัมพันธ กันอยางสมบูรณแบบแลว 

(Perfect Collinearity) การวิเคราะหตอไปเกิดปญหาขึ้น
อยางแนนอน เชน ตัวแปรอิสระตัวเดียวกันอยูในสมการถด 
ถอยแบบไมซับซอน และแบบพหุคูณมีคาในการอธิบายที่
แตกตางกัน หรืออาจทําใหคาพยากรณของตัวแปรตามมีคา
เปลี่ยนแปลงไปไมมาก ทั้งๆ ที่เพิ่มตัวแปรอิสระเขาไปใน
สมการหลายตัวแลวก็ตาม (ทรงศิริ  แตสมบัติ, 2542: 184) 



   

ดังนั้น ปญหานี้ไมเกิดขึ้นในการวิเคราะหถดถอยแบบ
งายที่มีตัวแปรอิสระเพียงตัวแปรเดียว แตในการวิเคราะห
ถดถอยแบบพหุคูณแลว ผลกระทบของตัวแปรอิสระ      
ตัวหนึ่งจะขึ้นอยูกับคาตัวแปรอิสระอื่นๆ ในการอธิบายตัว
แปรตาม (Lewis-beck, 1980: 54, 58) ปญหาของตัวแปร
อิสระที่มีความสัมพันธกันนี้เกิดขึ้นได เมื่อการวิจัยนั้นมีตัว
แปรหลายตัวในกรอบของการศึกษา แตทวากลับมีตัวอยาง
ขนาดเล็กเกินไป หรือผูวิจัยไดนําตัวแปรอิสระที่มีคุณ-
สมบัติหรือคุณลักษณะใกลเคียงกันเขาสูสมการเดียวกัน 
(Berry, 1997: 25) 

ดังไดทราบแลววา ในการศึกษาทางสังคมศาสตรไม
สามารถนําระเบียบวิธีการทดลองเขามาประยุกตไดอยาง
ครบถวน อีกทั้งปรากฏการณที่เปนจริง ตัวแปรอิสระมักมี
ความสัมพันธกันเองอยูแลว ดังนั้น ผลของการวิเคราะห
อาจจะไมไดรับการยอมรับ ซึ่งขอมูลดังกลาวนี้ไมสูจะ
สอดคลองกับโลกความเปนจริง แตในการวิเคราะหเสน
โยงเปดโอกาสใหตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันไดตาม 
ที่ผูวิจัยคิดวาเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง หรือตาม
แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ตองการนํามาใชในการวิเคราะหเพื่อ

ตอบปญหาของการวิจัย (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2537: 
258) ดังนั้น กอนนําตัวแปรอิสระใดๆ เขาสูสมการถดถอย 
ควรพิจารณารายละเอียดของความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระกอนวา แตละตัวแปรมีความสัมพันธกันมากนอย
เพียงใด วิธีการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธกันมากนอยเพียงใดนั้น มีแนวทางอยูมาก 
มายหลายวิธี เชน 

1.  การตรวจสอบโดยพิจารณาจากคาสหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระทีละคู 

2.  ตรวจสอบจากคา Tolerance (Tol) ของตัวแปร
อิสระแตละตัว 

3.  ตรวจสอบจากคา Variation Inflation Factor (VIF) 
ของตัวแปรอิสระแตละตัว 

4.  ตรวจสอบจากคา Eigenvalue ของตัวแปรอิสระแต
ละตัว 

5.  ตรวจสอบจากคา Condition Index ของตัวแปร
อิสระแตละตวั 

สําหรับการทดสอบขอกําหนดเบื้องตนเกี่ยวกับประ- 
เด็นดังกลาวจะยกตัวอยางการตรวจสอบดังนี้ 

 
ตารางที่ 10: คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ X1 X2 X3 X4 X5 
X1 
X2 
X3 
X4 
X5 

1.00     .100 
1.00 

   .068 
   .141 
1.00 

   .178 
   .024 
   .072 

      1.00 

.069 

.077 

.390 

.394 
     1.00 

  
จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวา คาสัมประสิทธิ์สห-

สัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเองไมได สูงมากนัก 
จึงสามารถเชื่อไดวาจะไมเกิดปญหาในการวิเคราะหแต

อยางใด เมื่อนําตัวแปรอิสระหลายตัวเขาสูสมการถดถอย
แบบพหุคูณ 

 
ตารางที่ 11: คา Tolerance และ Variance Inflation Factor ของตวัแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ คา Tolerance คา VIF 
X1 
X2 
X3 
X4 
X5 

.937 

.971 

.828 

.796 

.701 

1.068 
1.030 
1.208 
1.257 
1.427 

  

 
 



   

จากตาราง 11 แสดงคาของตัวแปรอิสระ 2 อยาง คือ Tole-
rance (Tol) และคา Variance Inflation Factor (VIF) เปน
ตัวบงบอกวา ตัวแปรใดบางที่ไมเปนอิสระตอกัน หรือเปน
การพิจารณาวา จะรับหรือไมรับตัวแปรอิสระบางตัวเพิ่ม

เขามาในสมการถดถอย นั่นคือจะไมรับตัวแปรอิสระ (Xi) 
เขาในสมการถดถอย ถามีความสัมพันธกันสูงกับตัวแปร
อิสระอื่นๆ ที่อยูในสมการถดถอยอยูแลว โดยที่คาทั้งสอง 
นี้เปนสวนกลับตอกัน 

     Toli     = 
iVIF

1       = 1 – Ri
2 

    และ Toli    =  1 – Ri
2 

   ดังนั้น  VIF   =                          =        
iTol

1      

ดังนั้น คา VIF และคา R2 จะมีความสัมพันธทางตรง 
กันขาม นั่นคือ จะไมรับตัวแปรอิสระเขาในสมการถดถอย 
ถา Ri

2 หรือ VIFi มีคาสูง หรือ Toli มีคาต่ํา โดยเกณฑใน
การพิจารณาคา Tolerance นั้น ถาหากเขาใกล 0 แลว ตอง
ตัดตัวแปรอิสระนั้นออกจากสมการถดถอย สวนคา VIF ถา
มีคาสูงมาก แสดงวา ตองตัดตัวแปรอิสระนั้นออกเชนกัน 
โดยปกติแลวถือเกณฑที่วาคา Tolerance ที่ตํ่ากวา 0.01 
และ VIF มีคาตั้งแต 10 ขึ้นไป ตองตัดตัวแปรนั้นออกจาก
สมการถดถอย เพราะเปนการแสดงวา ตัวแปรอิสระนั้นมี
ลักษณะของความสัมพันธในเชิงเสนตรงอยางยิ่งกับตัว
แปรอิสระอื่นๆ เมื่อพิจารณาคาทั้งสองแลวพบวา คา Tole-
rance มีคาสูงมาก สวนคา VIF มีคาเขาใกล 1 ดังนั้น จึงเชื่อ
ไดวาตัวแปรอิสระทั้งหมดที่บรรจุอยูในตัวแบบนั้นไม
กอใหเกิดความมีสหสัมพันธตอกันในการอธิบายตัวแปร
ตามดังที่ไดกลาวมาแลว หากผูวิเคราะหพบวาเกิดปญหาตัว
แปรอิสระมีความสัมพันธกัน มีวิธีการที่จะเลือกปฏิบัติ คือ 

1.  เลือกใชตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกันตัวใดตัว
หนึ่งเพียงตัวเดียว 

2.  พิจารณาหาวิธีในการแยกความสัมพันธระหวางตัว
แปรเหลานั้น โดยอาจแปลงคาของตัวแปรอิสระเหลานั้น
ใหอยูในรูปแบบอื่นๆ ที่ขจัดความสัมพันธ เชน ทําใหอยูใน
รูปของอัตราสวน (Ratio) หรืออัตราการเปลี่ยนแปลง 
(Change Rate) หรืออื่นๆ (ศรีเพ็ญ  ทรัพยมนชัย, 2545: 
115-116) 

ในการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระดวยกันเองยังมีวิธีการอื่นอีกอยางนอย 2 วิธี คือ การ
แสดงจากคา Eigenvalue และคา Condition Index ของตัว

แปรอิสระแตละตัว โดยพิจารณาวา เมื่อใดก็ตามที่คาของ 
Eigenvalue เขาใกล 0 แสดงวาตัวแปรอิสระนั้นมีความ 
สัมพันธกับตัวแปรอิสระอื่นๆ ซึ่งคา Eigenvalue ที่ดีจะตอง
ใกลเคียงกับจํานวนตัวแปรอิสระบวกดัวย 1 (k+1) หรือมี
คาที่เขาใกลกับคาดังกลาว ในทางกลับกัน คา Condition 
Index หากมีสูงมาก แสดงวา ตัวแปรอิสระนั้นมีความ 
สัมพันธกับตัวแปรอิสระอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีคา
มากกวา 20 แตอยางไรก็ดีผูวิจัยสามารถจะยืนยันความ 
สัมพันธของตัวแปรอิสระไดจากสัดสวนของคาความ
แปรปรวนของสัมประสิทธิ์ (Variance Proportion) ของตัว
แปรอิสระแตละตัว ที่สัมพันธกับคา Eigenvalue แตละคา
ไดเชนกัน โดยพิจารณาจากคา Condition Index ที่สูงสุด 
แลวใหดูที่คา Variance Proportions ของคาคงที่ (Constant) 
มักสูงตามไปดวย และพิจารณาคาตัวแปรอิสระแตละตัวใน
แถวหรือในระนาบเดียวกันวามีคาสูงมากนอยแคไหน หาก
กลุมใดหรือคูใดที่มีคาสูงแสดงวาตัวแปรอิสระกลุมนั้น
หรือคูนั้นมีแนวโนมที่จะมีความสัมพันธกันเอง ซึ่งเปน
หนาที่ของนักวิจัยวาจะนําตัวแปรอิสระใดออกจากตัวแบบ
โดยอํานาจการอธิบายปรากฏการณของตัวแบบยังคงมี
ประสิทธิภาพเชนเดิม (กัลยา  วานิชยบัญชา, 2545: 377-
384) 

หากมองในแงของความเปนประโยชนแลวจะเห็นได
วา การทดสอบขอกําหนดเบื้องตนของสถิติแตละประเภท
วามีความเหมาะสมกับลักษณะขอมูลหรือไม ถือวามีความ 
สําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพราะในการวิจัย หากขอมูลที่ได
เก็บรวบรวมมาไมไดรับการยืนยันดวยวิธีการทดสอบขอ 
กําหนดเบื้องตนของสถิติแลว ผลของการวิจัยอาจถูกตั้ง

1-Ri 
2 

 1 



   

คําถามจากนักวิชาการที่มีความเครงครัดตอการนําสถิติมา
เปนเครื่องมือในการพยากรณปรากฏการณได ในปจจุบันมี
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการประมวลผลทั้งในเรื่องของ
สูตรและสมการตางๆ ไดอยางรวดเร็วและสะดวก เพียงแต
ผูใชสถิติจะตองมีความรูพ้ืนฐานในประเภทสถิติที่นํามา
ประยุกตใช สําหรับขอมูลที่ไดรับการทดสอบขอกําหนด
เบื้องตนของสถิติแลวไมผาน ก็มีวิธีการแกไขปญหาหลาย
วิธี เชน การแปลงขอมูล การตัดตัวแปรบางตัวออกจาก
สมการ รวมถึงการตัดหนวยตัวอยางบางรายออกจากการ
วิเคราะห หากผลที่ออกมายังไมสามารถแกไขปญหาได
ทั้งหมด หรือยังไมดีพอ การจะตัดสินวาจะใหผานขอ 
กําหนดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับผูวิจัยวาจะใชมาตรฐานระดับ
ใด บางรายอาจยุติการวิเคราะหในรูปแบบดังกลาว หาทาง
เลือกอื่นๆในการวิเคราะห หรือลดระดับความซับซอนของ
ประเภทสถิติลงมา  อยางไรก็ดีการทดสอบขอกําหนด
เบื้องตนไมไดเปนการยืนยันวาตัวแบบเชิงสาเหตุและ     
ผลหรือสมการเชิงเสนดังกลาวมีอํานาจในการอธิบายหรือ
ทํานายไดมากขึ้น นอกจากนี้แลวปญหาที่ เกิดจากการ
ทดสอบขอกําหนดดังกลาวอาจสะทอนใหเห็นถึงความ
คลาดเคลื่อนบางประการในกระบวนการวิจัย เชน การ
กําหนดแนวความคิด การออกแบบในการวิจัย ลักษณะและ
ธรรมชาติของตัวแปร การสรางมาตรวัดตัวแปร การวาง 
แผนการสุมตัวอยาง และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล หรือ
ขั้นตอนอื่นใดของการวิจัย อันเนื่องมาจากประเด็นทาง
สังคมใดๆก็ตามไมไดเกิดขึ้นอยางโดดเดี่ยว อีกทั้งมิไดมี
ปจจัยหลักเพียงปจจัยเดียวเทานั้นที่มีอิทธิพล หากแตโลก
ของความเปนจริงยังมีตัวแปรอื่นๆ เขามาเกี่ยวของอยูเสมอ 
อีกทั้งยังอยูนอกเหนือจากการควบคุม 
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