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 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เป็นวิธีการทางสถิติท่ีใช้วัด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อต้องการทราบว่าตัวแปรพยากรณ์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง
ว่าตัวแปรต้น (Independent Variable) มีอิทธิพลหรือมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
ผลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตัวแปรตาม (Dependent Variable) อย่างไร เพื่อน ามาใช้อธิบาย
การเปลี่ยนแปลงหรือพยากรณ์ตัวแปรผล สามารถใช้โปรแกรม PSPP และโปรแกรม 
วิเคราะห์ ได้ดังนี้  
 

7.1 ข้อตกลงเบื้องตน้ของการวิเคราะห์การถดถอย 
 1. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression) เป็นสถิติอ้างอิงท่ีท่ีมีข้อตกลงเกี่ยวกับการแจกแจงของประชากร 
ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงมีความส าคัญในการทดสอบเพื่ออ้างอิงไปยังกลุ่มประชากร     
 2. ระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
นั้นตัวแปรท่ีน ามาใช้พยากรณ์ไม่ควรมีความสัมพันธ์กันสูงเกินไป (ไม่ควร > .80)  
เพราะหากมีความสัมพันธ์เข้าใกล้ 1.00 แสดงว่าตัวแปรนั้นเกือบจะเป็นตัวแปรเดียวกัน 
ซึ่งไม่เหมาะในการน ามาพยากรณ์พร้อมกัน สามารถใช้ PSPP ตรวจสอบได้โดยใช้ค าสั่ง 
Bivariate Correlation ซึ่งได้ผลลัพธ์ ดังนี ้ Correlation Table>> 
     3. ตัวแปรตามต้องมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ตัวแปรต้อง
อยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval Ratio ขึ้นไปและมีการแจกแจงแบบปกติ ขั้นตอน            
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยโปรแกรม PSPP 
 
 
 

บทที่ 7 
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 
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 ตั้งสมมติฐาน  

    H0: p= 0 ตัวแปรอิสระทุกตัวมีอิทธิพลต่อยอดขายได้ 

   H1: p ᚌ 0 ตัวแปรอิสระบางตัวสามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์ยอดขายได้ 
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 สมมติฐานที ่1  
  h0: p 1 = 0 `ตัวแปรราคาต่อหน่วยไม่สามารถน ามาใช้พยากรณ์ยอดขายได้ 

  h1: p2 ᚌ 0 ตัวแปรราคาต่อหน่วยสามารถน ามาพยากรณ์ยอดขายได้ 
  ผลการวิเคราะห์ ราคา Price = 0.55 > อัลฟ่า 0.05 ดังนั้น ตัวแปรหน่วย                
ไม่สามารถน ามาพยากรณ์ยอดขายได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 สมมติฐานที ่2  
  h0: p 1 = 0 `ตัวแปรราคาต่อหน่วยไม่สามารถน ามาใช้พยากรณ์ยอดขายได้ 

  h1: p2 ᚌ 0 ตัวแปรราคาต่อหน่วยสามารถน ามาพยากรณ์ยอดขายได้ 
  ผลการวิเคราะห์ ราคา Sell พนักงานขาย = 0.02< อัลฟ่า 0.05 ดังนั้น ตัวแปร
พนักงานขายไม่สามารถน ามาใช้พยากรณ์ยอดขายได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 สมมติฐานที ่1  
  h0: p 1 = 0 `ตัวแปรพื้นท่ีร้านไม่สามารถน ามาใช้พยากรณ์ยอดขายได้ 

   h1: p2 ᚌ 0 ตัวแปรพื้นที่ร้านสามารถน ามาพยากรณ์ยอดขายได้ 
  ผลการวิเคราะห์ ราคา Price = 0.36 > อัลฟ่า 0.05 ดังนั้น ตัวแปรพื้นท่ีร้าน 
ไม่สามารถน ามาพยากรณ์ยอดขายได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 

7.2  ข้อสังเกตวิธีการคัดเลือกตัวแปร  
 วิธีการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการ เพื่อให้สมการสมารถพยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์  
ได้สูงสุด มีวิธีการคัดเลือกตัวแปรหลายวิธี ในท่ีนี้จะได้น าเสนอ 4 วิธี (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 
2550 : 268-269) ดังนี ้
  1. วิธีการเลือกแบบคัดเลือกเข้า (Enter Selection) วิธีการนี้จะเป็นการเลือก
ตัวแปรพยากรณ์เข้าสมการด้วยการวิเคราะห์เพียงขั้นตอนเดียว ซึ่งเป็นการคัดเลือกโดย
ใช้วิจารณญาณของผู้วิจัยเองว่า จะคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์ใดบ้างเข้าสมการ เริ่มตั้งแต่  
การคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์มาศึกษา เมื่อคัดเลือกและเก็บข้อมูลแล้ว ท าการวิเคราะห์
สถิติพื้นฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ก่อนและใช้สถิติ
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พื้นฐานโดยเฉพาะค่าความแปรปรวนหรือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกับค่าทดสอบ
นัยส าคัญของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกณฑ์กับตัวแปรพยากรณ์และ
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ด้วยกันในการคัดเลือกควรคัดเลือกตัวแปรท่ีมีความแปรปรวน
มาก ๆ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแรเกณฑ์กับตัวแปรพยากรณ์มีค่าสูง ๆ และ
มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ด้วยกันมีค่าน้อยและไม่มีนัยส าคัญ             
ทางสถิติ เมื่อคัดเลือกแล้วจะใช้ตัวแปรพยากรณ์ทุกตัวท่ีเลือกวิเคราะห์พร้ อม ๆ กัน             
ทุกตัวแปรเข้าสมการหมด 
  2.  วิธีการเลือกแบบก้าวหน้า (Forward Selection) วิธีการนี้จะเป็นการเลือก
ตัวแปรพยากรณ์ท่ีมีสหสัมพันธ์กับตัวแปรตามสูงท่ีสุดเข้าสมการก่อน ส่วนตัวแปรท่ี
เหลือจะมีการค านวณหาสหสัมพันธ์แบบแยกส่วน (Partial Correlation) โดยเป็น
ความสัมพันธ์เฉพาะตัวแปรท่ีเหลือตัวนั้นกับตัวแปรตาม  โดยขจัดอิทธิพลของตัวแปร
อื่น ๆ ออก ถ้าตัวแปรใด มีความสัมพันธ์กันสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติก็จะน าเข้า
สมการต่อไป จะท าแบบนี้จนกระท่ังสหสัมพันธ์แบบแยกส่วนระหว่างตัวแปรอิสระ            
ท่ีไม่ได้น าเข้าสมการแต่ละตัวกับตัวแปรตาม มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญ        
ทางสถิติ ก็จะหยุดการคัดเลือกและได้สมการถดถอยท่ีมีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุด 
  3.  วิธีการเลือกแบบถอยหลัง (Backward Selection) วิธีการนี้เป็นการน า          
ตัวแปรพยากรณ์ท้ังหมดเข้าสมการ จากนั้นก็จะค่อย ๆ ขจัดตัวแปรพยากรณ์ออกทีละตัว  
โดยจะหาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ท่ีอยู่ในสมการแต่ละตัวกับตัวแปรตาม  
เมื่อขจัดตัวแปรพยากรณ์อื่น ๆ ออกแล้ว หากทดสอบค่าสหสัมพันธ์แล้วพบว่าไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติก็จะขจัดออกจากสมการแล้วด าเนินการทดสอบตัวแปรท่ีเหลืออยู่ใน
สมการต่อไป จนกระท่ังสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์แต่ละตัวกับตัวแปรตาม                     
เมื่อขจัดตัวแปรอิสระอื่น ๆ ออกแล้วพบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติ ก็จะหยุดการคัดเลือก  
และได้สมการถดถอยท่ีมีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุด 
  4.  วิธีการคัดเลือกแบบขั้นตอน (Stepwise Selection) การคัดเลือกแบบนี้ 
เป็นการผสมผสานระหว่างวิธีการคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์ท้ังแบบก้าวหน้าและแบบ 
ถอยหลังเข้าด้วยกัน ในขั้นแรกจะเลือกตัวแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับ              
ตัวแปรตามสูงท่ีสุดเข้าสมการก่อนจากนั้นก็จะทดสอบตัวแปรท่ีไม่ได้อยู่ในสมการว่า            
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มีตัวแปรใดบ้างมีสิทธิ์เข้ามาอยู่ในการสมการด้วยวิธีการคัดเลือกแบบก้าวหน้า (Forward 
Selection) และขณะเดียวกันก็จะทดสอบตัวแปรท่ีอยู่ในสมการด้วยว่า ตัวแปรพยากรณ์ 
ท่ีอยู่ในสมการตัวใดมีโอกาสท่ีจะถูกขจัดออกจากสมการด้วยวิธีการคัดเลือกแบบ              
ถอยหลัง (Backward Selection) โดยจะกระท าการคัดเลือกผสมท้ังสองวิธีนี้ใน                    
ทุกขั้นตอนจนกระท่ังไม่มีตัวแปรใดท่ีถูกคัดออกจากสมการและไม่มีตัวแปรใดท่ีจะถูก
น าเข้าสมการกระบวนการก็จะยุติและได้สมการถดถอยท่ีมีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
สูงสุด 
 

7.3  ปัญหาการใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการวิจัย 
 การใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการวิจัยนั้น มีปัญหาหลาย
ประการ ดังนี ้(วาโร  เพ็งสวัสดิ์. 2550 : 357-358) ดังนี ้
  1. ขาดความรู้ ความเข้าใจในวิธีการคัดเลือกตัวแปร วิธีการคัดเลือกเข้า 
(Enter) จะใช้กรณีท่ีต้องการดูภาพรวมความสัมพันธ์ของชุดตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  
ส่วนวิธีแบบก้าวหน้า (Forward) วิธีแบบถดถอย (Backward) และวิธีแบบขั้นตอน 
(Stepwise) จะใช้ในกรณีท่ีต้องการคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่สมการพยากรณ์ โดยพยายาม          
ท่ีจะใช้ตัวแปรอิสระบางตัวถูกคัดออกจากสมการ ท าให้ไม่เห็นภาพของตัวแปรท่ีได้จาก
การทบทวนเอกสารและผลการวิจัย 
  2.  การใช้ตัวแปรระดับนามบัญญัติ (Normal Scale) มากเกินไปท าให้ระดับ
ความสัมพันธ์ท่ีได้อยู่ในระดับต่ า เป็นผลให้ตัวแปรอิสระไม่ถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการ
พยากรณ์ ทัง้มี่ในความเป็นจริงตัวแปรอิสระตัวนั้นส่งผลต่อตัวแปรตามก็ตาม 
  3.  เนื่องจากโปรแกรมการค านวณหรือโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติต่าง ๆ         
ไม่มีการก าหนดรหัสให้ตัวแปรดัมมี่ (Dummy Variable) ท าให้โปรแกรมการค านวณ
เข้าใจว่าตัวเลขท่ีเป็นรหัส (Code) ประจ ากลุ่มนั้นเป็นค่าของตัวแปร เช่น ตัวแปรอาชีพ  
ก าหนดรหัส ดังนี้ 1 = ข้าราชการ 2 = ค้าขาย 3 = รับจ้าง เป็นต้น รหัสเช่นนี้ท าให้เข้าใจว่า 
ตัวแปรนี้อยู่ในมาตราอัตราส่วน ซึ่งมีค่า เท่ากับ 1 ถึง 3 ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อน 
ในการวิเคราะห์ 
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  4.  มีความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปร เนือ่งจากเครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลไม่มีคุณภาพ ลักษณะเช่นนี้ส่งผลต่อความแม่นย าในการพยากรณ์ 
  5.  กรณี ท่ีความสัมพันธ์ของชุดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไม่ใช่
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ถ้าเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณจะท าให้เกิด  
การคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์อีกท้ังยังเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงเบ้ืองต้นของการใช้สถิติ
นี้ ดังนั้น ควรมีการตรวจสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นก่อนท่ีจะใช้การวิเคราะห์การถดถอย 
  6.  ชุดของตัวแปรอิสระท่ีน ามาศึกษาไม่มีการอ้างอิงเชิงทฤษฎีหรือ                 
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยอย่างรอบคอบ การท่ีเป็นเช่นนี้จะท าให้การสรุปผล
ผิดพลาดและกระทบต่อการอภิปรายผลการวิจัยด้วย 
  7.  ชุดของตัวแปรอิสระท่ีน ามาศึกษามีความสัมพันธ์กันสูง จะท าให้ผลการ
วิเคราะห์คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ดังนั้น จะต้องมีการทดสอบว่าตัวแปรอิสระ              
ท่ีน ามาศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กัน 
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