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บทที ่8 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression 
Analysis) 

 
 การวิเคราะหการถดถอย เปนวิธีการทางสถิติอยางหนึ่ง ที่ใชในการตรวจสอบลักษณะ
ของความ สัมพนัธระหวางตวัแปร ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป  โดยแบงเปนตัวแปรอิสระ (Independent 
variable) และตัวแปรตาม (Dependent variable)  

ผลของการศึกษาจะใหทราบถึง  
(1) ขนาดของความสัมพนัธระหวางตัวแปรอิสระ ที่มตีอตวัแปรตาม และ  
(2) แบบจําลองความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม   

 ในการวเิคราะหการถดถอย มกัเรียกตวัแปรอิสระ วา ตัวทาํนาย (predictor) หรือตัวแปร
กระตุน (stimulus variable) สวนตัวแปรตาม มักเรียกวา ตัวแปรตอบสนอง (response variable) 
หรือตัวแปรเกณฑ (criterion variable) 
 
วตัถปุระสงคของการประยกุตใชการวเิคราะหการถดถอย 

1. ตองการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามวามีความสัมพันธกัน
หรือไม และมคีวามสัมพนัธกันอยางไร  ในกลุมตวัแปรอิสระหลายๆ ตัวนั้น ตวัใดบางที่มี
ความสัมพันธกับตัวแปรตาม ตัวใดมีความสัมพันธสูง ตัวใดมีความสัมพันธนอย หรือไมมี
ความสัมพนัธ เพื่อที่จะสามารถคาดการณไดวาตวัแปรอิสระตัวใดมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม
มากที่สุดเชน ศึกษาความสัมพนัธระหวางน้ําหนักทารกแรกเกดิ กับอาย ุ น้ําหนกั และ
สวนสูงของมารดา 

2. ตองการสรางแบบจาํลองเพื่อใชทาํนายตวัแปรตาม โดยรูปแบบจาํลองดังกลาวอยูใน
ลักษณะสมการทางคณติศาสตร เชน ศกึษาปรมิาณการใชยาที่สงผลตอความดนัโลหิต  

3. ตองการทราบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระบางตวัทีม่ผีลตอตัวแปรตาม โดยควบคุม
อิทธิพลของตวัแปรอิสระตัวอ่ืนๆ ใหคงที่ เชน ศกึษาอิทธิพลของความวติกกังวลที่มตีอ
ประสิทธิภาพการทํางาน เมื่อควบคุมระยะเวลาในการทํางานติดตอกันใหคงที ่

4. ตองการสรางแบบจาํลองทางคณติศาสตรที่ดีที่สุด เพื่อนําไปใชในการทํานายตวัแปรตาม 
โดยอาจมีแบบจาํลองจาํนวนมากใหตดัสินใจ 

5. ตองการทราบวาแบบจาํลองที่พฒันาขึน้มาสําหรบัทาํนายนัน้จะมีประสิทธิภาพในการ
ทาํนายไดอยางคงเสนคงวาหรอืไม เมื่อนําไปใชกับกลุมเปาหมายตางๆ กัน 
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ชนิดของการวิเคราะหการถดถอย 
 การวิเคราะหการถดถอย มีหลายชนิด ขึ้นกับลักษณะของตัวแปรตาม รูปแบบ
ความสัมพันธ และการกําหนดตัวแปรอิสระ (ตวัแปรตน)  ซ่ึงโดยทั่วไปแบงการวิเคราะหการ
ถดถอยไดเปน 2 ประเภท คือ  
 

- การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน (Linear regression analysis) เปนการวิเคราะหการ
ถดถอยที่ตัวแปรอิสระสวนใหญเปนตัวแปรเชิงปรมิาณ สวนตัวแปรตามเปนจะตอง
เปนตัวแปรเชงิปรมิาณเทานัน้ รูปแบบของความสัมพนัธระหวางตวัแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม สามารถแทนไดดวยสมการทางคณติศาสตรที่เปนเชิงเสน (Linear 
model) 

 
- การวิเคราะหการถดถอยแบบไมเปนเชิงเสน (Non linear regression)  เปนการ

วิเคราะหการถดถอย ที่รูปแบบของความสัมพนัธระหวางตัวแปรอิสระและตวัแปร
ตาม สามารถแทนไดดวยสมการทางคณิตศาสตรที่ไมเปนเชิงเสน (non – Linear 
model) 

 
สําหรับเนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงเฉพาะการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน เทานั้น 
 
การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน ม ี2 แบบ คือ 
การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย (Simple Linear Regression)  

การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย จะประกอบดวยตัวแปรตาม 1 ตัว และ
ตัวแปรอิสระ เพียง 1 ตัว การวิเคราะหเปนการหาความสัมพันธของตัวแปรทั้งสอง และ
สรางรปูแบบสมการทางคณติศาสตรที่เปนการพยากรณคาของตัวแปรตาม เชน   

การพยากรณระดับ Carbon monoxide ในผูสูบบหุรี่ เมือ่ทราบปรมิาณการสูบ
บุหรี่ตอวัน  

การพยากรณน้ําหนักของทารก เมื่อทราบอายขุองมารดา     
การพยากรณผลการสอบปลายภาค เมื่อทราบผลการสอบกลางภาค   เปนตน 
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การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression)  
จะประกอบดวยตวัแปรตาม 1 ตัว และ ตัวแปรอิสระตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป การ

วิเคราะหเปนการหาขนาดของความสัมพนัธ และสรางรปูแบบสมการทางคณติศาสตรที่
เปนการพยากรณคาของตวัแปรตาม โดยใชตัวแปรอิสระที่ศกึษา เชน   ศกึษา
ความสัมพันธระหวางอาย ุ เพศ ปญหาในการทาํงาน ความขดัแยงในครอบครัว กับ
ความรูสึกเก็บกด ของผูปวยในโรงพยาบาลแหงหนึ่ง  เปนตน 

 
แนวคิดของการวิเคราะหการถดถอยเชงิเสน 
 ในการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน (กรณีการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย) จะ
เปนการนําขอมลูจากตวัแปรที่ทาํการศึกษามาวิเคราะหหาความสัมพันธที่สามารถบอกแนวโนม
ของความสัมพนัธโดยใชแผนภาพเสนตรงแทนได และจะทาํการหาเสนตรงทีด่ีที่สุดเพื่อเปน
ตัวแทนของรูปแบบความสัมพนัธของตวัแปรที่ศกึษา   

เสนตรงที่ดีที่สุดจะมีเพียงเสนเดียวโดยถือหลักการวาจะตองมีผลรวมของระยะหางกําลัง
สอง จากเสนกราฟถึงทกุๆจดุนั้น มคีานอยที่สุด เราเรยีกหลักการนี้วา วิธีกําลังสองนอยที่สุด 
(Method of Least Squares)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากเสนตรงดังกลาว ใชกระบวนการทางสถิติเพื่อหาคาคงที่และสัมประสิทธ์ิสมการ 

สรางเปนแบบจําลองในรูปสมการทางคณิตศาสตร เรียก สมการถดถอยเชิงเสน หรือสมการ
พยากรณ หลังจากไดแบบจําลองแลว จึงทําการตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลอง เพื่อดู
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วาแบบจาํลองที่สรางขึ้น มคีวามสอดคลองและเหมาะสมกบัขอมลูหรือไม โดยมกีารทดสอบทาง
สถิติดังตอไปนี้ 

1. การทดสอบความเหมาะสมของโมเดล (เปนการตรวจสอบวาตัวแปรอิสระ และตัว
แปรตามมคีวามสัมพนัธเชิงเสนกนัหรือไม)  จะใชสถิติทดสอบ ANOVA 

2. การทดสอบคาคงที ่และคาสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอย ทีละตัวโดยใชสถิติทดสอบ 
t  

3. พจิารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธแบบพหุ (Multiple R)  และคาความคลาดเคล่ือน
ในการพยากรณ (Standard Error of Estimate)  

กระบวนการดังกลาวทั้งหมดตั้งแตเริ่มตนจนจบจะใชการคาํนวณและการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิต ิ  ดวยการคํานวณตัวเลขเอง หรือสามารถใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ทาํการวเิคราะหใหก็ได 
 
ขอตกลงเบือ้งตนในการใชการวเิคราะหการถดถอยเชงิเสน 

1. ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม มีมาตรวัดเปน Interval ขึ้นไป (อนุญาตใหตัวแปรอิสระ
บางตัวมีมาตรวัดเปน Norminal หรือ Ordinal ไดบาง โดยจะตองทําการเปล่ียนตัวแปร
อิสระที่มีมาตรวัดเปน Norminal หรือ Ordinal เหลานั้น เปนตัวแปรหุน แลวจึงทําการ
วิเคราะหการถดถอย โดยใชตัวแปรหุนที่เกดิขึ้นแทนตัวแปรเดิมที่ม)ี 

2. ขอมูลของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม จะตองสุมมาจากประชากรที่มีการแจกแจง
แบบปกต ิ 

3. ตัวแปรอิสระจะตองไมมคีวามสัมพนัธกนัเอง (การเกดิความสัมพนัธกนัเองของตวั
แปรอิสระ เรียกวา การเกดิ Multicollinearity) *  

4. ขอมูลจะตองไมมคีวามสัมพนัธภายในตัวเอง  
5. คาความคลาดเคล่ือนที่เกดิจากการพยากรณ จะตอง 

5.1 มีการแจกแจงแบบปกต ิ(Assumption of Normality) 
5.2 มีคาเฉล่ียเทากับ 0  และ 
5.3 มีความแปรปรวนคงที ่(Homogeneity of Variance) 
5.4 ความคลาดเคล่ือนเปนอิสระกัน (Assumption of Autocorrelation)  

*  เฉพาะในการวเิคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ 
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หมายเหต ุ
ตัวแปรหุน (Dummy variable) เปนการสรางตวัแปรใหมขึน้ใชแทนตวัแปรเดิม โดยอาศัย

ชุดตัวเลข 0 และ 1 เรียงประกอบกนัเพื่อใชแทนลักษณะตางๆ ของขอมลูในตัวแปรนัน้ ซ่ึงตัวแปร
ที่จะนํามาสรางตัวแปรหุน จะตองเปนตัวแปรที่บรรจขุอมลูเชงิคณุภาพ (มาตรวดัเปนนามบญัญตั ิ
หรืออันดับ) 

ตัวอยางการสรางตัวแปรหุน ของตัวแปร “สถานภาพสมรส”  
ตัวแปรหุน สถานภาพสมรส 

(STATUS) คาเดิมของขอมูล (เปนรหัส) STAT1 STAT2 
โสด 1 1 0 

แตงงาน 2 0 1 
อ่ืนๆ 3 0 0 
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การวเิคราะหการถดถอยเชงิเสนอยางงาย (Simple Linear Regression) 
 
แบบจําลองการถดถอยเชงิเสน 
 ตัวแปรอิสระ (X)  1 ตัว    ตัวแปรตาม (Y) 1 ตัว 

 
Y = β0 + β1X + ε เปนสมการถดถอยของประชากร 

 Y’ = b0 + b1X   เปนสมการถดถอยของกลุมตัวอยาง 
Z'Y = B1ZX  เปนสมการถดถอยของกลุมตัวอยาง ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

เมื่อ  X, ZX เปน คาของตวัแปรอิสระในรูปคะแนนดิบ  และคะแนนมาตรฐาน 
 Y  เปน คาของตวัแปรตาม 
 Y', Z'Y เปน คาพยากรณของตัวแปรตามในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน 
 β0 และ β1 เปน คาคงที ่และสัมประสิทธ์ิหนาตัวแปรอิสระในสมการ (ประชากร) 
 b0  และ b1 เปน คาคงที ่และสัมประสิทธ์ิหนาตัวแปรอิสระในสมการ (กลุมตัวอยาง) 
 B1  เปน สัมประสิทธ์ิหนาตัวแปรอิสระในสมการ (คะแนนมาตรฐาน) 
 ε  เปน คาความคลาดเคล่ือน 
   
การหาคาคงที ่และสัมประสิทธ์ิในสมการ 

จาก Y’ = b0 + b1X   เปนสมการถดถอยของกลุมตัวอยาง 
สามารถหาคาของ b0 และ  b1 ไดจากสูตร 

XbYb 10 −=   และ 
X

y
xy S

S
rb =1  

เมื่อ  XY ,  เปนคาเฉล่ียของตวัแปร Y และ X 
 xyr  เปนคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร X กับ Y  

ซ่ึงคํานวณไดจากสูตร [ ][ ]∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−
=

2222 )()(

))((

YYNXXN

YXXYN
rxy  

 XY SS ,  เปนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร Y และ X 
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การหาคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ (Standard Error of Estimation) 
 สามารถหาไดจากสูตร 

 
2

)( 2

. −

−
= ∑

n
YY

S i
XY   หรือ 

2
)1)(1( 2

. −
−−

=
n

nrSS YXY  

 
การทดสอบความมนีัยสําคญัของสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
 สมมติฐานของการทดสอบ 
 H0 : β = 0 
 H1 : β ≠ 0 
 สถิติทดสอบ  เปนการทดสอบแบบสองทาง 
  

2

2
.

)1( X

XY

Sn
S

bt

−

−
=

β  , df = n-2 

อาณาเขตวกิฤตและการสรุปผล 
จะปฏิเสธ H0 เมื่อคา t ที่คํานวณไดมคีามากกวาหรอืเทากบัคา tα,n-2 ที่เปดจากตาราง 

หรือ  t ที่คํานวณไดมีคานอยกวาหรือเทากับคา -tα,n-2  
 
ชวงความเชื่อมั่น (1-α)100% ของการประมาณคา Y 
 จากสมการถดถอย Y’ = b0 + b1X ที่ไดจากกลุมตัวอยาง  สามารถใชคา Y' มาประมาณคา 
Y ที่จะเกิดขึ้นได เมื่อ X=Xi ดังนี้ 
 ชวงความเชื่อมั่น (1-α)100% ของ Y 
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ตวัอยางการวเิคราะหขอมลู การถดถอยเชงิเสนอยางงาย 
   ศึกษาความสัมพันธระหวาง ความดัน Systolic ในมารดาและทารก จํานวน 20 ราย ไดขอมูลดัง
ตาราง 
 คนที ่ มารดา ทารก X2 Y2 XY 

1 120 89 14400.00 7921.00 10680.00 
2 130 90 16900.00 8100.00 11700.00 
3 105 83 11025.00 6889.00 8715.00 
4 95 77 9025.00 5929.00 7315.00 
5 135 92 18225.00 8464.00 12420.00 
6 145 98 21025.00 9604.00 14210.00 
7 110 82 12100.00 6724.00 9020.00 
8 122 85 14884.00 7225.00 10370.00 
9 135 96 18225.00 9216.00 12960.00 
10 140 95 19600.00 9025.00 13300.00 
11 108 80 11664.00 6400.00 8640.00 
12 105 79 11025.00 6241.00 8295.00 
13 115 86 13225.00 7396.00 9890.00 
14 145 97 21025.00 9409.00 14065.00 
15 140 92 19600.00 8464.00 12880.00 
16 115 88 13225.00 7744.00 10120.00 
17 110 82 12100.00 6724.00 9020.00 
18 132 90 17424.00 8100.00 11880.00 
19 140 96 19600.00 9216.00 13440.00 
20 144 97 20736.00 9409.00 13968.00 
Total 2491 1774 315033.00 158200.00 222888.00 
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 สรางสมการถดถอยเชิงเสน และทําการทดสอบสัมประสิทธ์ิการถดถอย (กําหนด α .05) 
 
สรางสมการถดถอย 

   [ ][ ]
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 55.124=X  และ  859.15=XS  
 70.88=Y  และ  674.6=YS  

หา 405.0
859.15
674.6963.01 =×==

X

y
xy S

S
rb  

 หา  257.38)55.124)(405.0(70.8810 =−=−= XbYb  
 สมการที่ไดคือ  XY 405.0257.38 +=′  

เปนสมการพยากรณความดนั Systolic ของทารก (Y) เมื่อทราบความดนั Systolic ของ
มารดา (X)   

 
หาคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ  
 จากสูตร 
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ทดสอบความมีนัยสําคัญของสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
 H0 : β = 0 
 H1 : β ≠ 0 
 กําหนด α = .05 df = n-2 = 18 คาวิกฤต t = 2.10 
 สถิติทดสอบ   
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อาณาเขตวกิฤตและการสรุปผล 
คา t ที่คํานวณ (15.15) มีคานอยกวาคา tα,n-2 ที่เปดจากตาราง (2.10) ตกในอาณา
เขตวกิฤต ปฏิเสธ H0   แสดงวา ที่ระดับนัยสําคัญ .05 คาสัมประสิทธ์ิที่คํานวณไดจากกลุม
ตัวอยางสามารถใชแทนสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอยของประชากรได 
นั่นคือ  สมการถดถอยทีค่ํานวณไดจากกลุมตวัอยางนี้สามารถใชแทนสมการถดถอยของ
ประชากรได 
 

ชวงความเชื่อมั่น (1-α)100% ของ Y 
จากตวัอยางขางตน หากตองการประมาณคาความดนั Systolic ของทารก เมื่อทราบวา

ความดนั Systolic ของมารดา คือ 125 (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%) 

จากสมการ XY 405.0257.38 +=′  เมื่อ X = 125  882.88)125(405.0257.38 =+=′Y  

ชวงความเชื่อมั่น (1-α)100% ของ Y 2

2
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 977.3882.88
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2

±=
−
−

++±=Y  

    = 84.905 ถึง 92.859 
 เมื่อความดัน Systolic ของมารดาเปน 125 ความดัน Systolic ของทารก จะประมาณ 
84.905 ถึง 92.859 ดวยระดับความเชื่อมั่น 95% 
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การวเิคราะหการถดถอยเชงิเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) 
 
แบบจําลองการถดถอยเชงิเสน 
 ตัวแปรอิสระ (X)   n ตัว  ตัวแปรตาม (Y)  1 ตัว 

 
Y = β0 + β1X1 + β2X2 +….+ βnXn + ε เปนสมการถดถอยของประชากร 

 Y’ = b0 + b1X1 + b2X2 +….+ bnXn  เปนสมการถดถอยของกลุมตัวอยาง 
 

nXnXXY ZBZBZBZ +++=′ ...
21 21  เปนสมการถดถอยของกลุมตัวอยาง ในรูป 

คะแนนมาตรฐาน   
 
 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ เปนการศึกษาความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัว
แปรอิสระหลาย ๆตัว กับตัวแปรตาม  ดังนั้นในการสรางแบบจําลองสมการพยากรณ จะพิจารณา
จากการมตีัวแปรอยูในระบบสมการ  ซ่ึงเรยีกวา การนําตัวแปรเขาระบบสมการ ที่นิยมมดีวยกนั 4 
วิธี คือ 
1. All Enter ถือวาตัวแปรอิสระทกุตวัมอิีทธิพลตอตัวแปรตาม จึงนําตัวแปรอิสระทกุตัวเขา

ระบบสมการพรอมๆกันในทีเดียว 
2. Forward  กําหนดใหเริ่มตนสรางสมการยงัไมมตีวัแปรใดอยูในระบบสมการ จากนั้นให

เริ่มทาํการสรางระบบสมการโดยนําตัวแปรอิสระที่มขีนาดของอิทธิพลสูงสุด (โดย
พิจารณาจากคา Partial F ไมไดดจูากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ) เขาไปสราง
สมการกับตวัแปรตามกอน  จากนัน้จึงนําตัวแปรอิสระที่เหลือที่มขีนาดของ
อิทธิพลรองลงไปเขาทลีะตัว และจะหยดุการนําตวัแปรอิสระเขาระบบสมการหาก
พบวาตัวแปรนั้นมีขนาดของอิทธิพลนอย (ไมมีนัยสําคัญ) หรือไมมีอิทธิพลเลย  

3. Backward กําหนดใหเมื่อเริ่มสรางสมการมตีัวแปรอิสระทกุตัวอยูครบในระบบสมการ   
จากนัน้ใหทาํการดึงตัวแปรอิสระที่มขีนาดของอิทธิพลนอยที่สุด (ไมมนีัยสําคญั) 
ออกจากสมการทีละตัว (โดยพจิารณาจากคา Partial F) จนกระทั่งเหลือตัวแปรใน
ระบบสมการเฉพาะที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม 

4. Stepwise เปนวิธีการที่นําตัวแปรอิสระเขาสมการทีละตัวเชนเดยีวกับ Forward และเมื่อตัว
แปรนั้นเขาไปอยูในระบบสมการแลว จะทาํการตรวจสอบยอนกลับโดยวิธี 
Backward อีกทหีนึ่ง ในทกุครั้งที่มกีารนําตัวแปรอิสระเขาสมการ 
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สําหรับการประมาณคาคงที ่ และสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ จะใช
วิธีการประมาณที่เรียกวา การประมาณโดยวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด (Maximum Likelihood 
Estimation : MLE)  โดยวิธีดังกลาวนี้สามารถประมาณคาคงที่ และสัมประสิทธ์ิในสมการไดทั้ง
ในกรณีที่ตวัแปรอิสระมจีํานวน 1 ตัว หรือมากกวา 1 ตัว  โดยมีขอกาํหนดเพิ่มเตมิสําหรบัตวัแปร
อิสระแตละตัว คือ ตัวแปรอิสระจะตองไมมคีวามสัมพนัธกันเอง (intercollinearity หรือเกิด 
Multicollinearity) การหาคาคงที ่ และสัมประสิทธ์ิในสมการ จะใชวิธีการคํานวณโดยรูปแบบ
เมตริกซ ซ่ึงในทีน่ี้จะไมขอกลาวถึง 
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ผลการวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป (โปรแกรม SPSS) 
 
การตรวจสอบการแจกแจงของขอมูล ทัง้ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
*** การตรวจสอบการแจกแจงของขอมูลจะอยูในการวิเคราะหเรื่อง สถิติทดสอบ K-S ซ่ึงจะไม
ขอกลาวถึงในที่นี้ แตจะแสดงผลการวิเคราะห เพื่อใหทราบถึงลักษณะของขอมูลวาผานขอตกลง
เบื้องตนหรือไม  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

20 20
124.55 88.70
15.859 6.674

.145 .127

.126 .103
-.145 -.127
.649 .570
.794 .902

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

mo_sysbp sys_bp

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

H0 : ความดนั Systolic ของมารดา (mo_sysbp) มีการแจกแจงแบบปกต ิ
H1 : ความดนั Systolic ของมารดา (mo_sysbp) ไมมกีารแจกแจงแบบปกต ิ

 จากผลการวิเคราะห คา Sig= .794 มคีามากกวา ระดับนยัสําคญั .05 (ตกใน H0) แสดงวา
ความดนั Systolic ของมารดา (mo_sysbp) มีการแจกแจงแบบปกต ิ

H0 : ความดนั Systolic ของทารก (sys_bp) มกีารแจกแจงแบบปกต ิ
H1 : ความดนั Systolic ของทารก (sys_bp) ไมมกีารแจกแจงแบบปกต ิ

 จากผลการวิเคราะห คา Sig= .902 มคีามากกวา ระดับนยัสําคญั .05 (ตกใน H0) แสดงวา
ความดนั Systolic ของทารก มีการแจกแจงแบบปกต ิ
 



สถิติและการวิเคราะหขอมูลทางสุขภาพ 
 

192 

การตรวจสอบคาความคลาดเคล่ือนที่เกิดจากการพยากรณ 
 
การตรวจสอบ : ความคลาดเคล่ือนที่เกิดจากการพยากรณ มีคาเฉล่ียเทากับ 0 

Residuals Statisticsa

76.73 96.99 88.70 6.426 20
-2.960 3.169 .000 1.802 20
-1.863 1.289 .000 1.000 20
-1.599 1.712 .000 .973 20

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: sys_bpa. 
 

 
 

 
การตรวจสอบ : ความคลาดเคล่ือนที่เกิดจากการพยากรณ จะตองมีการแจกแจงแบบปกต ิ
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Observed Cum Prob
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Dependent Variable: Systolic blood pressure (mmHg)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 

จะใช Normal Prob. Plot ในการ
ตรวจสอบ  
จุด ¢ แสดงถึงคา Prob. ของขอมูล  
สวนเสนตรงที่ลากทะแยง เปนแนว
เสนแสดงการแจกแจงแบบปกติ 
ดังนั้นหาก ¢ มีการเรียงตัวใกล
เสนตรงจะถือวามีการแจกแจงแบบ
ปกติ 

คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (Residual) = .000  ซึ่งมีคา
ใกลเคียง หรือเทากับศูนย 
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การตรวจสอบ : ความคลาดเคล่ือนที่เกิดจากการพยากรณ มีความแปรปรวนคงที ่
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Dependent Variable: Systolic blood pressure (mmHg)

Scatterplot

 
 

จากกราฟจะเห็นวาการกระจายของเหนือและใตระดับ 0.0 มพีื้นที่ใกลเคยีงกนัและเปน
แนวส่ีเหล่ียมผนืผาได  แสดงวาความคลาดเคล่ือน มคีวามแปรปรวนคงที ่
 

 
การตรวจสอบ : ความคลาดเคล่ือนเปนอิสระตอกัน (ไมเกดิ Autocorrelation) 

Model Summaryb

.963a .927 .923 1.851 2.630
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), MO_SYSBPa. 

Dependent Variable: Systolic blood pressure (mmHg)b. 
 

การตรวจสอบความเปนอิสระของ error จะใชคา Durbin-Watson (d) เปนตัวตรวจสอบ 
 H0 : no autocorrelation 
 H1 : autocorrelation 
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 จะปฏิเสธ H0 เมื่อ คา d ที่คํานวณไดมคีานอยกวาหรอืเทากบั dL หรือ คา d ที่คํานวณไดมี
คามากกวาหรือเทากับ 4-dL จากตารางคาวกิฤต Durbin-watson 

จะยอมรับ H0 เมื่อ คา dU <d < 4-dU  
นอกนั้นไมสามารถสรุปได 
กําหนด α = .01 

 เปดตาราง ใช p = 2 (จํานวนตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม)  และ n = 20  คา dL = 0.95 
และ dU = 1.15   พบวา  0.95 < d (2.630) < 4-1.15  ตกใน H0  แสดงวา ความคลาดเคล่ือน (error) 
ของการพยากรณ มคีวามเปนอิสระตอกนั 
 
ลําดับของการอานผลการวิเคราะหการถดถอย  

เมื่อผานการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนในการวิเคราะหการถดถอย แลว ลําดับของการ
อานผลการวิเคราะห เปนดังนี้  

1. การตรวจสอบความสัมพนัธเชิงเสนระหวางตัวแปรอิสระกบัตวัแปรตาม (F test ใน 
ตาราง ANOVA) 

2. การตรวจสอบความมนีัยสําคญัของคาคงที ่และสัมประสิทธ์ิแตละตัวในสมการ (ใน 
ตาราง Coefficients)  

3. การเขียนรูปแบบของสมการถดถอยจากคาสัมประสิทธ์ิที่ได (จากตาราง 
Coefficients) 

4. การสรุปสมการถดถอยที่ได (ตาราง Model Summary) 
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ลําดับที ่4  นําคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ  สัมประสิทธการพยากรณ และคาความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐานมาสรุปรวมกบัสมการถดถอยที่ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Model Summaryb

.963a .927 .923 1.851 2.630
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), MO_SYSBPa. 

Dependent Variable: Systolic blood pressure (mmHg)b. 
 

 
 
 
 
ลําดับที ่1  ตรวจสอบความสัมพนัธเชิงเสนระหวางตวัแปรอิสระกับตวัแปรตาม 

 

ANOVAb

784.536 1 784.536 229.009 .000a

61.664 18 3.426
846.200 19

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), mo_sysbpa. 

Dependent Variable: sys_bpb. 
 

 
 
 

1 

4 4 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  บอกใหทราบถึงความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระทุกตัว กับตัวแปรตาม  
สําหรับใน Simple LR  จะเปนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 

สัมประสิทธิ์การพยากรณ (Coefficient of determinant ) เปนดัชนีที่
บอกถึงรอยละของการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตาม ที่มีผลมาจากตัวแปร
อิสระทุกตัว  R2 = .927 หมายความวา ตัวแปรอิสระ สามารถอธิบาย
ความผันแปร (หรือการเปลี่ยนแปลง) ของตัวแปรตาม ไดรอยละ 92.7 

Adj R2 เปนสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจที่ปรับคาแลว กรณีที่
กลุมตัวอยางมีขนาดใหญ 

คาความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน
ในการพยากรณ ของสมการ
พยากรณที่ได 

คาสถิติทดสอบ F สําหรับทดสอบตัวแปรอิสระตางๆ มีความสัมพันธ
เชิงเสนกับตัวแปรตามหรือไม 
H0 : ตัวแปรอิสระ ไมมีความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรตาม 
H1 : ตัวแปรอิสระ มีความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรตาม 
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ลําดับที ่2  ตรวจสอบความมีนัยสําคัญของคาคงที ่และสัมประสิทธ์ิในสมการ 
 
 
 
 
 

 

Coefficientsa

38.236 3.360 11.379 .000
.405 .027 .963 15.133 .000

(Constant)
mo_sysbp

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: sys_bpa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับที ่3  จากคาคงที่ และสัมประสิทธ์ิในสมการที่ได นํามาเขยีนรูปแบบสมการ 

สมการพยากรณจะเปน  Sys_bp’ = 38.236 + .405 mo_sysbp 

2 

3 3 
คาสถิติ t สําหรับทดสอบความมี
นัยสําคัญของคาคงที ่และ
สัมประสิทธิ์แตละตัวในสมการ 
H0 : βi = 0 
H1 : βi ≠ 0 

(B) แสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอย ของตัวแปรอิสระ ที่อยูในสมการ (รูปคะแนนดิบ) 
(Std. Error) แสดงคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอย บอกถึงการ
กระจายของคาสัมประสิทธิ์ หากมีการกระจายมากแสดงวามีความแมนยําหรือเช่ือถือไดนอย 

สมการพยากรณจะเปน 
Sys_bp’ = 38.236 + .405 mo_sysbp 

(Beta) คาสัมประสิทธิ์การถดถอย ในสมการที่อยู
ในรูปคะแนนมาตรฐาน  แสดงถึงขนาดของ
อิทธิพลของตัวแปรอิสระนั้นๆ หากเปนการ
วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ ซึ่งมีตัวแปรอิสระ
หลายตัว สามารถนาํคา Beta มาเปรียบเทียบกันได 
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การเขียนรายงานผลการวิเคราะห 
 โดยทั่วไปในการเสนอรายงานผลการวิเคราะห มักนําเสนอในรูปตารางแสดงการ
วิเคราะหการถดถอย และอธิบายสมการพยากรณ ดังนี ้
 
ตารางที ่… การวเิคราะหการถดถอยเพื่อพยากรณความดนั Systolic ของทารก จากความดัน 

Systolic ของมารดา (mmHg.) 
คาคงที ่/ ตัวแปร b SEb β t p-value 

คาคงที ่ 38.236 3.360  11.379 .000 
ความดนั Systolic 
ของมารดา 

0.405 0.027 0.963 15.133 .000 

SEest = ±1.851 
R = .963 ;  R2 = .927 ; F = 229.009 ; p-value = .000 

 
ความดนั Systolic ของทารก มคีวามสัมพนัธกับความดนั Systolic ของมารดา โดยมคีา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ .963  และสามารถพยากรณความดัน Systolic ของทารก ไดรอยละ 92.7 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมคีวามคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ เทากบั 
±1.851  และสมการพยากรณความดัน Systolic ของทารก เมื่อทราบความดัน Systolic ของมารดา 
เปน XY 405.0236.38' +=  
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ตัวอยางการวิเคราะห Multiple Linear Regression โดยใชโปรแกรม SPSS  
 
นักวจิัยผูหนึ่ง ตองการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ ความพึงพอใจในชีวิตสมรส จึงไดทํา

การสุมตัวอยางชาย หรือหญิงที่มีสถานภาพสมรส มาจํานวน 82 ราย ทาํการบนัทึกขอมลู อายขุอง
กลุมตวัอยาง  เพศ  จํานวนปทีใ่ชชวีติสมรส  ระยะเวลาทีรู่จักกันกอนแตงงาน(เดือน)  รายไดของ
ครอบครัว  จํานวนบุตร  คะแนนความพงึพอใจในชวีิต   คะแนนความพงึพอใจดานเพศสัมพนัธ  
และคะแนนความพงึพอใจในชวีิตสมรส โดยใชแบบวดัความพงึพอใจที่สรางขึน้  

เมื่อสํารวจขอมลูไดแลว ผูวิจยัทาํการวเิคราะหโดยใชโปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถิติ ไดทาํ
การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรทกุตวั พบวามกีารแจกแจงแบบปกต ิ จากนั้นทําการ
วิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ โดยกําหนดใหตัวแปรตาม คือ คะแนนความพงึพอใจในชวีติ
สมรส (MS) สวนตัวแปรอิสระที่ศกึษา ไดแก อาย ุ(AGE) จํานวนปทีใ่ชชวีติสมรส (M) ระยะเวลา
ที่รูจักกัน กอนแตงงาน (เดือน)   ( K ) คะแนนความพึงพอใจในชีวิต ( G ) รายไดของครอบครวั 
(หนวย : พันบาท) ( I ) คะแนนความพงึพอใจดานเพศสัมพนัธ ( S ) และ จํานวนบตุร ( C )   

 
 
 

อาย ุ(AGE) 

จน.ปสมรส (M) 

ระยะเวลารูจัก (K) 

ความพึงพอใจในชีวิต (G) 

รายได (I) 

ความพึงพอใจในชีวิตสมรส 
(MS) 

เพศสัมพันธ (S) 

จํานวนบุตร (C) 
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การตรวจสอบขอตกลงเบือ้งตนในการวเิคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพห ุ
ในการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการวเิคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ จะมีการ

ตรวจสอบเชนเดียวกันกับการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย (ขอตกลง 1,2,4 และ 5) แต
จะตองเพิ่มการตรวจสอบวาตวัแปรอิสระไมมคีวามสัมพนัธกันเอง (ขอ 3) ในทีน่ี้จะขอกลาว
เฉพาะการตรวจสอบตัวแปรอิสระไมมคีวามสัมพนัธกันเอง (ไมเกิด Multicollinearity) เทานั้น 
สวนการตรวจสอบที่เหลือ จะมีกระบวนการ และการอานผลการวิเคราะหเชนเดียวกันกับในการ
วิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย 

 
การตรวจสอบ : ตัวแปรอิสระจะตองไมมีความสัมพันธกันเอง (ไมเกิด Multicollinearity) 
 การตรวจสอบ Multicollinearity จะใชคา Variance inflation factor (VIF) หรือคา 
Tolerance หรือคา Eigen Value ตวัใด ตัวหนึ่งก็ได โดยมีเกณฑการตรวจสอบดังนี ้
Variance inflation factor (VIF)   

คา VIF ที่เหมาะสมไมควรเกิน 4 หรือ 5 หากเกินกวานี้แสดงวาตัวแปรอิสระมี
ความสัมพนัธกนัเอง (ตําราบางแนะนําวา หาก VIF > 10 แสดงวาเกิด Multicollinearity) 
Tolerance 
 หากคา Tolerance < 0.2 แสดงวาเกิด Multicollinearity 
Eigen Value 
 หากคา Eigen Value ตัวที่มากที่สุด มีคา ≥ 10 แสดงวาเกิด Multicollinearity 

Coefficientsa

9.422 .294 32.039 .000
-.215 .009 -.314 -24.562 .000 .331 3.024
.002 .006 .004 .365 .716 .540 1.850
.111 .003 .355 39.414 .000 .665 1.504
.235 .005 .383 44.861 .000 .739 1.352
.121 .002 .597 59.337 .000 .533 1.875

2.813 .051 .597 55.500 .000 .466 2.148
.174 .029 .048 6.024 .000 .844 1.185

(Constant)
M
AGE
K
G
I
S
C

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: MSa.  
 
 จากผลการวเิคราะหจะพบวา คา VIF สูงสุดที่ไดมีคา 3.024 ซ่ึงไมเกิน 4  หรือคา 
Tolerance ที่มคีานอยที่สุด .331 ซ่ึงไมต่ํากวา .2  และคา Eigenvalue ที่มากที่สุด 7.279 ซ่ึงไมเกิน 
10 แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกัน (ไมเกดิ Multicollinearity) 



สถิติและการวิเคราะหขอมูลทางสุขภาพ 
 

200 

การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ  นําตัวแปรเขาระบบสมการโดยวิธี All Enter 
 
Regression 

Variables Entered/Removedb

C, K, AGE,
G, I, S, M

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: MSb. 
 

Model Summary

.998a .996 .996 .265
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), C, K, AGE, G, I, S, Ma. 
 

ANOVAb

1297.293 7 185.328 2639.875 .000a

5.195 74 .070
1302.488 81

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), C, K, AGE, G, I, S, Ma. 

Dependent Variable: MSb. 
 

Coefficientsa

9.422 .294 32.039 .000
-.215 .009 -.314 -24.562 .000
.002 .006 .004 .365 .716
.111 .003 .355 39.414 .000
.235 .005 .383 44.861 .000
.121 .002 .597 59.337 .000

2.813 .051 .597 55.500 .000
.174 .029 .048 6.024 .000

(Constant)
M
AGE
K
G
I
S
C

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: MSa. 
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การเสนอรายงานผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพห ุวิธ ีAll Enter 
 โดยทั่วไปในการเสนอผลการวิเคราะห มักนําเสนอในรูปตารางแสดงการวิเคราะหการ 
ถดถอย และอธิบายสมการพยากรณ ดังนี ้
 
ตารางที ่… การวิเคราะหการถดถอยเพื่อพยากรณความพงึพอใจในชวีติสมรส โดยนําปจจัยทกุ

ดานเขาในสมการ 
ตัวแปร b SEb β t p-value 

จํานวนปทีใ่ชชวีติสมรส -.215 .009 -.314 -24.562 .000 
อาย ุ .002 .006 .004 .365 .716 
ระยะเวลาที่รูจกักนักอนแตงงาน .111 .003 .355 39.414 .000 
ความพึงพอใจในชีวิต .235 .005 .383 44.861 .000 
รายไดของครอบครัว .121 .002 .597 59.337 .000 
ความพึงพอใจดานเพศสัมพันธ 2.813 .051 .597 55.500 .000 
จํานวนบตุร .174 .029 .048 6.024 .000 

คาคงที ่9.422 ;  SEest = ±.26 
R = .998 ;  R2 = .996 ; F = 2639.875 ; p-value =.000 

 
จากตารางที ่ … จะเห็นวาปจจัยทั้ง 7 ดานมีความสัมพนัธกับความพงึพอใจในชวีิตสมรส

ในระดับสูงมาก โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเปน .998 และสามารถรวมกนัพยากรณ
ความพึงพอใจในชีวิตสมรส ไดรอยละ 99.6 อยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ ±.26   

เมื่อพจิารณาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ พบวามเีพยีงปจจยัดานอายุ
เทานั้นที่ไมสามารถพยากรณความพงึพอใจในชวีิตสมรสได (p-value .716) สวนปจจัยดาน 
จํานวนปทีใ่ชชวีติสมรส ระยะเวลาที่รูจกักนักอนแตงงาน  ความพงึพอใจในชวีติ ความพงึพอใจ
ดานเพศสัมพนัธ  รายไดครอบครัว และจาํนวนบตุร สามารถพยากรณความพงึพอใจในชวีติสมรส
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  

สมการพยากรณความพงึพอใจในชวีิตสมรส เมื่อนาํปจจยัทกุดานเขาสมการในรูป
คะแนนดิบ เปนดังนี ้

CSIGKAGEMMS 174.813.2121.235.111.002.215.422.9' ++++++−=
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การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ  นําตัวแปรเขาระบบสมการโดยวิธี Stepwise 
 

Variables Entered/Removeda

K . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050,
Probability-of-F-to-remove >= .100).

I .
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050,
Probability-of-F-to-remove >= .100).

S . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050,
Probability-of-F-to-remove >= .100).

G . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050,
Probability-of-F-to-remove >= .100).

M . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050,
Probability-of-F-to-remove >= .100).

C . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050,
Probability-of-F-to-remove >= .100).

Model
1

2

3

4

5

6

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Dependent Variable: MSa.  
 

Model Summaryg

.680a .463 .456 2.957 .463 68.982 1 80 .000

.882b .777 .772 1.916 .314 111.449 1 79 .000

.936c .877 .872 1.436 .099 62.745 1 78 .000

.979d .957 .955 .848 .081 146.574 1 77 .000

.997e .994 .994 .320 .037 466.177 1 76 .000

.998f .996 .996 .263 .002 36.860 1 75 .000 1.935

Model
1
2
3
4
5
6

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), Ka. 

Predictors: (Constant), K, Ib. 

Predictors: (Constant), K, I, Sc. 

Predictors: (Constant), K, I, S, Gd. 

Predictors: (Constant), K, I, S, G, Me. 

Predictors: (Constant), K, I, S, G, M, Cf. 

Dependent Variable: MSg.  
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ANOVAg

603.082 1 603.082 68.982 .000a

699.406 80 8.743
1302.488 81
1012.367 2 506.184 137.834 .000b

290.121 79 3.672
1302.488 81
1141.705 3 380.568 184.624 .000c

160.783 78 2.061
1302.488 81
1247.113 4 311.778 433.537 .000d

55.375 77 .719
1302.488 81
1294.726 5 258.945 2535.352 .000e

7.762 76 .102
1302.488 81
1297.283 6 216.214 3115.840 .000f

5.204 75 .069
1302.488 81

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

4

5

6

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Ka. 

Predictors: (Constant), K, Ib. 

Predictors: (Constant), K, I, Sc. 

Predictors: (Constant), K, I, S, Gd. 

Predictors: (Constant), K, I, S, G, Me. 

Predictors: (Constant), K, I, S, G, M, Cf. 

Dependent Variable: MSg.  
Coefficientsa

30.006 .531 56.472 .000
.213 .026 .680 8.306 .000 1.000 1.000

23.911 .672 35.565 .000
.208 .017 .665 12.520 .000 .999 1.001
.114 .011 .561 10.557 .000 .999 1.001

18.464 .852 21.664 .000
.150 .014 .480 10.404 .000 .743 1.345
.106 .008 .521 12.988 .000 .984 1.017

1.734 .219 .368 7.921 .000 .733 1.365
12.539 .702 17.858 .000

.122 .009 .390 13.807 .000 .692 1.446

.089 .005 .437 17.696 .000 .906 1.104
2.128 .133 .452 15.957 .000 .689 1.451
.188 .016 .307 12.107 .000 .859 1.164

10.122 .287 35.231 .000
.114 .003 .363 33.906 .000 .683 1.465
.122 .002 .597 50.169 .000 .553 1.807

2.709 .057 .575 47.520 .000 .535 1.868
.235 .006 .383 37.613 .000 .756 1.322

-.205 .009 -.298 -21.591 .000 .411 2.434
9.471 .260 36.432 .000
.111 .003 .355 39.648 .000 .665 1.503
.122 .002 .597 60.862 .000 .553 1.807

2.815 .050 .598 56.172 .000 .471 2.124
.234 .005 .383 45.580 .000 .756 1.322

-.214 .008 -.312 -26.871 .000 .396 2.525
.174 .029 .048 6.071 .000 .844 1.184

(Constant)
K
(Constant)
K
I
(Constant)
K
I
S
(Constant)
K
I
S
G
(Constant)
K
I
S
G
M
(Constant)
K
I
S
G
M
C

Model
1

2

3

4

5

6

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: MSa.  
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Excluded Variablesg

.315a 4.209 .000 .428 .988 1.012 .988

.412a 5.899 .000 .553 .969 1.032 .969

.336a 4.514 .000 .453 .973 1.027 .973

.561a 10.557 .000 .765 .999 1.001 .999

.444a 5.446 .000 .522 .744 1.343 .744

.001a .011 .991 .001 1.000 1.000 1.000

.036b .574 .568 .065 .728 1.373 .728

.068b .952 .344 .107 .554 1.806 .554

.208b 4.109 .000 .422 .914 1.095 .914

.368b 7.921 .000 .668 .733 1.365 .733
-.074b -1.388 .169 -.155 .983 1.018 .982
-.091c -1.890 .062 -.211 .654 1.529 .654
-.118c -2.077 .041 -.230 .467 2.143 .467
.307c 12.107 .000 .810 .859 1.164 .689
.031c .739 .462 .084 .881 1.135 .657

-.094d -3.458 .001 -.369 .654 1.529 .622
-.298d -21.591 .000 -.927 .411 2.434 .411
.008d .304 .762 .035 .876 1.142 .629
.005e .434 .666 .050 .541 1.849 .340
.048e 6.071 .000 .574 .844 1.184 .396
.004f .365 .716 .042 .540 1.850 .331

AGE
M
G
I
S
C
AGE
M
G
S
C
AGE
M
G
C
AGE
M
C
AGE
C
AGE

Model
1

2

3

4

5

6

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance VIF
Minimum
Tolerance

Collinearity Statistics

Predictors in the Model: (Constant), Ka. 

Predictors in the Model: (Constant), K, Ib. 

Predictors in the Model: (Constant), K, I, Sc. 

Predictors in the Model: (Constant), K, I, S, Gd. 

Predictors in the Model: (Constant), K, I, S, G, Me. 

Predictors in the Model: (Constant), K, I, S, G, M, Cf. 

Dependent Variable: MSg.  
Collinearity Diagnosticsa

1.789 1.000 .11 .11
.211 2.911 .89 .89

2.654 1.000 .01 .04 .02
.289 3.031 .03 .90 .09
.057 6.824 .95 .06 .90

3.616 1.000 .00 .02 .01 .00
.293 3.513 .01 .72 .06 .00
.073 7.034 .09 .10 .90 .09
.018 14.077 .90 .16 .03 .90

4.561 1.000 .00 .01 .00 .00 .00
.307 3.853 .00 .68 .04 .00 .01
.076 7.728 .03 .07 .94 .04 .03
.044 10.169 .00 .05 .01 .31 .44
.011 20.287 .96 .19 .01 .65 .52

5.479 1.000 .00 .01 .00 .00 .00 .00
.320 4.135 .00 .66 .02 .00 .00 .01
.102 7.329 .04 .05 .12 .02 .04 .20
.050 10.511 .00 .10 .41 .15 .09 .26
.040 11.659 .01 .00 .36 .10 .32 .25
.008 25.420 .95 .18 .09 .73 .55 .28

6.309 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.338 4.318 .00 .61 .01 .00 .00 .00 .04
.165 6.176 .00 .03 .04 .00 .00 .06 .59
.094 8.180 .03 .08 .09 .04 .04 .13 .12
.047 11.584 .00 .06 .59 .06 .05 .39 .05
.039 12.749 .01 .01 .18 .12 .46 .12 .05
.007 29.310 .96 .21 .08 .78 .45 .30 .14

Dimension
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7

Model
1

2

3

4

5

6

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) K I S G M C
Variance Proportions

Dependent Variable: MSa.  
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การเสนอรายงานผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพห ุวิธ ีStepwise 
 การเสนอผลการวิเคราะห จะเสนอโดยยึดตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยทั่วไปมัก
นําเสนอเปนรูปแบบดังนี ้

แบบที ่1 นําเสนอในขัน้ตอนที่มตีวัแปรอิสระในสมการถดถอย จํานวนมากที่สุด 
แบบที ่2 นําเสนอโดยพิจารณาทกุขั้นตอนที่มกีารนําตัวแปรอิสระเขาในระบบสมการ 

โดยจะนําเสนอตารางสรุปเพื่อใหเห็นการเพิ่มของคา R และ R2 ในทุกครั้งที่มกีารนําตวัแปรอิสระ
เขาสมการ พรอมนําเสนอขั้นตอนที่มตีวัแปรอิสระในสมการถดถอย จํานวนมากที่สุดเปนตาราง
สรุป 
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แบบที ่1 
ตารางที ่… การวเิคราะหการถดถอยเพื่อพยากรณความพงึพอใจในชวีติสมรส โดยนําปจจัยทกุ

ดานเขาในสมการ 
ตัวแปร b SEb β t p-value 

ระยะเวลาที่รูจกักนักอนแตงงาน .111 .003 .355 39.648 .000 
รายไดของครอบครัว .122 .002 .597 60.862 .000 
ความพึงพอใจดานเพศสัมพันธ 2.815 .050 .598 56.172 .000 
ความพึงพอใจในชีวิต .234 .005 .383 45.580 .000 
จํานวนปทีใ่ชชวีติสมรส -.214 .008 -.312 -26.871 .000 
จํานวนบตุร .174 .029 .048 6.071 .000 

คาคงที ่9.471 ;  SEest = ±.26 
R = .998 ;  R2 = .996 ; F = 3115.840 ; p-value = .000 

 
จากตารางที ่ … จะเห็นวาระยะเวลาที่รูจักกันกอนแตงงาน  รายไดครอบครวั  ความพงึ

พอใจดานเพศสัมพนัธ  ความพงึพอใจในชวีิต  จํานวนปทีใ่ชชวีิตสมรส และจาํนวนบุตร 
ความสัมพันธแบบพหุคูณกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเปน .998 และสามารถพยากรณความพึงพอใจในชีวิต
สมรส ไดรอยละ 99.6 โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ ±.26   

เมื่อพจิารณาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ พบวาความพงึพอใจดาน
เพศสัมพนัธ และรายไดของครอบครวั สามารถพยากรณความพงึพอใจในชวีติสมรสไดสูงสุด 
และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมคีาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคา
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (b,β)  เปน 2.815 กับ .598  และ .122 กับ .597 
ตามลําดับ  รองลงมาเปนความพงึพอใจในชวีิตสมรส สามารถพยากรณความพงึพอใจในชวีิต
สมรส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
และคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน เปน .234 และ .383   สวนจํานวนบุตร 
สามารถพยากรณความพึงพอใจในชวีิตสมรสไดนอยที่สุด โดยมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .001 มี
คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนน
มาตรฐาน เปน .174 และ .048 

สมการพยากรณความพึงพอใจในชีวิตสมรส สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบ เปนดังนี ้
CMGSIKMS 174.214.234.815.2122.111.471.9' +−++++=  
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แบบที ่2 
ตารางที ่…  แสดงการเพิ่มสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ (R2) 

เมื่อเพิ่มปจจัยเขาไปทีละตัว 
ตัวแปร R R2 R2 change SEest F p-value 

K .680 .463 .463 2.96 68.982 .000 
K  I .882 .777 .314 1.92 137.834 .000 
K  I  S .936 .877 .099 1.44 184.624 .000 
K  I  S  G .979 .957 .081 .85 433.537 .000 
K  I  S  G  M .997 .994 .037 .32 2535.352 .000 
K  I  S  G  M  C .998 .996 .002 .26 3115.840 .000 

 
 จากตาราง  พบวาระยะเวลาที่รูจกักนักอนแตงงาน เปนตัวแปรตัวแรกที่สามารถพยากรณ
ความพงึพอใจในชวีิตสมรสได ตอมาเปน รายไดของครอบครวั  ความพงึพอใจดานเพศสัมพนัธ 
ความพงึพอใจในชวีิต จาํนวนปที่ใชชวีิตสมรส และจาํนวนบตุร ตามลําดับ  มีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธพหุคูณเปน .998 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และสามารถพยากรณความพึง
พอใจในชวีิตสมรส ไดรอยละ 99.6 โดยมคีวามคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ เทากบั ±.
26 
 
ตารางที ่… แสดงคาสัมประสิทธการถดถอยพหุคูณ  คาคงที ่และคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน

ในการพยากรณ  
ตัวแปร b β t p-value 

ระยะเวลาที่รูจกักนักอนแตงงาน (เดือน) .111 .355 39.648 .000 
รายไดของครอบครัว .122 .597 60.862 .000 
ความพึงพอใจดานเพศสัมพันธ 2.815 .598 56.172 .000 
ความพึงพอใจในชีวิต .234 .383 45.580 .000 
จํานวนปทีใ่ชชวีติสมรส -.214 -.312 -26.871 .000 
จํานวนบตุร .174 .048 6.071 .000 

คาคงที ่9.471 ;  SEest = ±.26 
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จากตารางที ่ … จะเห็นวาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ ความพงึพอใจดาน
เพศสัมพนัธ และรายไดของครอบครวั สามารถพยากรณความพงึพอใจในชวีติสมรสไดสูงสุด 
และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมคีาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคา
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (b,β)  เปน 2.815 กับ .598  และ .122 กับ .597 
ตามลําดับ  รองลงมาเปนความพงึพอใจในชวีิตสมรส สามารถพยากรณความพงึพอใจในชวีิต
สมรส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
และคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน เปน .234 และ .383   สวนจํานวนบุตร 
สามารถพยากรณความพงึพอใจในชวีิตสมรสไดนอยที่สุด โดยมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .001 มี
คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนน
มาตรฐาน เปน .174 และ .048  โดยมคีวามคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ ±.26   

สมการพยากรณความพึงพอใจในชีวิตสมรส สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบ เปนดังนี ้
CMGSIKMS 174.214.234.815.2122.111.471.9' +−++++=  

 
 
 


