
 
 

บทท่ี  8 
การวิเคราะหความแปรปรวน  

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหความแปรปรวน  
  ถึงแมวานกัสถิติจะไมใชผูเชีย่วชาญในสาขาตาง ๆ ที่ทําการทดลอง แตนักสถิติสามารถ
ชวยในงานวิจยัตาง ๆ ไดเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง และการสรุปผลจากการทดลองนั้น ๆ 
ประเด็นแรกทีเ่ห็นไดคือ เมื่อทําการทดลองซ้ําหลายครั้งจะเหน็วาอิทธิพลของทรีทเมนตในการ
ทดลองแตละครั้งจะไดผลการทดลองไมเหมือนกนัในการทดลองแตละครั้ง เราเรียกวามีความ
แปรปรวนของผลการทดลอง ถาผลการทดลองมีความแปรปรวนมากก็จะเปนตวับงชี้วาผลการ
ทดลองมีความไมแนนอนสูง การทําการทดลองหลาย ๆ คร้ังหรือที่เรียกวาการทําซ้ําภายใต
สภาวะการณเดียวกันทกุครั้ง ซ่ึงไมทราบวาตองทําซ้ํากี่คร้ังจึงจะสรปุผลไดถูกตอง นี่คือปญหา
ของการสรุปผลจากบางสวนไปสูทั้งหมด ซ่ึงภาพทางสถิติเรียกวาสรุปจากตัวอยางไปสูประชากร 
วิธีการแกปญหานี้ทางสถิติคือ การหาคาเฉลี่ยที่เปนการใชหลักการทางสถิติชวยในการแปล
ความหมายของผลการทดลอง  
  ในบทนี้จะอธบิายเฉพาะกรณีการทดลองที่มีปจจัยเดียวซ่ึงมี  a  ระดับ หรือ  a  ทรีท
เมนต ตัวแปรตามหรือคาสังเกตจากแตละทรีทเมนตเปนตวัแปรเชิงสุม (random 
variable)  วัตถุประสงคของการวิเคราะหความแปรปรวนคือ ทดสอบสมมติฐานเกีย่วกบั
อิทธิพลของทรีทเมนต และประมาณคาของพารามิเตอร ตัวแบบสถิตินี้เรียกวา การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (oneway analysis of variance)  เพราะเปนการทดลองที่ศึกษา
ปจจัยเดียว และการที่หนวยทดลองทกุหนวยมีความเหมือนกนัมากที่สุด เราสามารถดําเนินการ
ทดลองโดยใชลําดับการทดลองเปนไปอยางสุม การออกแบบการทดลองนี้เรียกวา การออกแบบ
การทดลองแบบสุมสมบูรณ (completely randomize design)  
 
  ตัวแบบสถิตินี้อธิบายอิทธิพลของทรีทเมนตได 2 แบบ คือ แบบแรกผูวิจัยเปนผูกําหนด   
ทรีทเมนตที่ทําการทดลอง ดังนั้นการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ยของทรีทเมนตและผลการ
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วิเคราะหไมสามารถขยายผลสรุปไปสูทรีทเมนตที่เหมือนกันแตไมไดนํามาวิเคราะห เรียกตัวแบบ
นี้วา ตัวแบบอิทธิพลกําหนด (fixed effect model)  แบบที่สองทรีทเมนตที่ทําการ
ทดลองไดมาจากการสุมจากประชากรทรีทเมนตทั้งหมด ดังนั้นผลจากการวิเคราะหสามารถขยาย
ไปสูทรีทเมนตทั้งหมดในประชากร ถึงแมวาบางทรีทเมนตจะไมไดนํามาวิเคราะหดวยก็ตาม เรียก
ตัวแบบนี้วา ตัวแบบ   อิทธิพลสุม (random effects model)   
 
2. การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแบบอิทธิพลกําหนด 
  การวิเคราะหความแปรปรวนไดมาจากการแบงความแปรปรวนทั้งหมดของขอมูลออก
ตามแหลงของความแปรปรวน 2 แหลง คือ ความแปรปรวนระหวางกลุมของประชากร 
(between groups variation)  และความแปรปรวนภายในกลุม (within 
groups variation)  สถิติทดสอบคือ  
 

F     =     
MSE
MSTr  

 
มีการแจกแจงแบบ F (F – distribution) และจาํนวนชัน้อิสระเทากับ  (a – 1)  และ  
a(n – 1)  เมื่อ  MS คือ ความผันแปรเฉลี่ย (Mean Square)  เปนคาทีใ่ชวัดความผัน
แปรเฉลี่ยตอหนึ่งหนวย หมายถึง คาความแปรปรวนคํานวณไดจากผลบวกกําลังสอง (Sum of 
Square) หารดวยจํานวนชั้นอิสระนั่นคอื  

MSTr     =     
1 - a

SSTr  

 

    MSE     =     
1) -a(n 

SSE  

 
เมื่อ  Tr   คือ  ทรีทเมนต  
  E      คือ  ความคลาดเคลื่อน  
  a      คือ  จํานวนทรีทเมนต 
  n คือ  จํานวนซ้าํของการทดลอง  
  ขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวคือ   
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  (1) ความเปนอิสระของหนวยตวัอยางในกลุมทดลองเดียวกนัและระหวางกลุมทดลอง 
ขอตกลงเบื้องตนขอนี้เปนไปไดถาผูวิจยัสุมทรีทเมนตใหกับหนวยทดลอง 
  (2) ความเปนปกตคืิอประชากรแตละกลุมมีการแจกแจงปกต ิ
  (3) ความเปนเอกพันธของความแปรปรวน   (homogeneity of variance)      
คือ   ความ   แปรปรวนของประชากรแตละกลุมเทากัน  
  ตัวแบบสถิติของการทดลองที่ออกแบบการทดลองแบบสุมสมบูรณคือ  
    yij     =     µ  +  τi  +  εij     ;     i  =  1 , 2 , … , a   ;   j  =  
1 , 2 , … , n  
เมื่อ   yij คือ  คาสังเกตตัวที ่ ij  
  µ คือ  คาเฉลี่ยทัง้หมด  (overall mean) 
  τi คือ  อิทธิพลของทรีทเมนต 
  εij คือ  ความคลาดเคลื่อนสุม  

  อิทธิพลของทรีทเมนต  τi  ในตัวแบบอิทธิพลกําหนด กําหนดให  ∑
=

τ =
a

1  i
i 0     และ

คาเฉลี่ยของทรีทเมนตที ่ i  คือ  µi  =  µ  +  τi  ;  i  =  1 , 2 , … , a 
  เราตองการทดสอบความเทากันของคาเฉลี่ยของทรีทเมนต  a  ทรีทเมนต สมมติฐานทาง
สถิติที่ตองการทดสอบคือ  
    H0  : µ1  =  µ2  =  …  =  µa    คูกับ   H1  : µi  ≠  µj   อยางนอย  
1  คู (i  ≠  j) 
  ในการทดสอบสมมติฐาน ระดับนยัสําคัญที่กําหนดคือ  α  ซ่ึงบอกขอบเขตของการ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก หรือเขตวิกฤต (critical region)  ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที ่ 8.1  ขอบเขตของการปฏิเสธสมมติฐานสูญในการทดสอบความเทากนัของคาเฉลี่ย
ของ 

α  =  .05 1 - α   

Fα 
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              ทรีทเมนต  a  ทรีทเมนต  
 
 ดังนั้นเราจะตดัสินใจปฏิเสธ  H0  เมื่อคาสถิติ F  ที่คํานวณไดมากกวาคาวิกฤต ิ F α,(a – 1) , 

a(n –1) ที่ระดบันัยสําคัญ α 

 
3. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One – Way ANOVA)  
  ในการทดลองที่มีปจจัย (Factor)  หรือตัวแปร 1 ตัว มีระดับของปจจัยหรือระดับ
ของตัวแปรมากกวาหรือเทากับ 2 ระดับ เรียกวาทรีทเมนต ดําเนนิการทดลองโดยสุมทรีทเมนต
ใหกับหนวยทดลอง หรือสุมหนวยทดลองใหกับทรีทเมนตก็ได โดยที่หนวยทดลองแตละหนวยมี
โอกาสไดรับ ทรีทเมนตใด ๆ โดยสุม เรียกวา การทดลองนี้มีการออกแบบการทดลองแบบสุม
สมบูรณ  
  สมมติฐานทางสถิติที่ตองการทดสอบคือ คาเฉลี่ยของทรีทเมนต  a  ทรีทเมนตเทากัน
หมด และสมมติฐานแยงคือ มีคาเฉลี่ยของทรีทเมนตอยางนอย  1  ทรีทเมนต แตกตางจากทรีท
เมนตอ่ืน ๆ วิธีทางสถิติที่ใชทดสอบความเทากันของคาเฉลี่ยของ a ทรีทเมนตที่เหมาะสมก็คือ 
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว นั่นคือ เราใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวสําหรับ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของประชากรมากกวา 2 กลุม  
  ข้ันตอนการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
  (1) ตรวจสอบขอมูลวาเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวน
หรือไม  
  (2) ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความเทากันของคาเฉลี่ยของประชากรทุกกลุม  
 
4. การตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน 
  ตัวอยางเชน การประเมินผลการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทยของ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในปการศึกษา 2546 กลุม
ตัวอยางคือ นิสิตชั้นปที่ 1 จาก 3 สายวิชา คือ ศิลปศาสตร , วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
สถิติ และคอมพิวเตอร ที่เขารับการอบรมทั้งหมดจํานวน 140 คน โดยใหผูเขารับการอบรม
ตอบเกี่ยวกับหัวขอตาง ๆ ที่จัดอบรม 10 หัวขอ การตอบขอคําถามใหผูตอบเลือกตอบระดับ
ความคิดเห็น 5 ระดับ คือ (5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = นอย  และ  
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1 =  นอยที่สุด) ผูประเมินผลการ    อบรมอยากทราบวาภายหลังการอบรมนิสิตทั้ง 3 สายวิชา
มีความคิดเห็นแตกตางกันหรือไม  
  กําหนดใหสายวิชาแทนดวยตัวแปร  major  (1 = ศิลปศาสตร ,  2 = วิทยาศาสตร  
และ 3 = คณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร)  และการตอบขอคําถามตาง ๆ หลังการอบรม
จํานวนทั้งหมด 10 หัวขอ ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 40 ขอ กําหนดใหขอคําถามแตละขอ
แทนดวยตัวแปร  item1.1 , item1.2 , item1.3 , item1.4 , … , item10.4  
ตามลําดับ ในขอคําถามแตละขอตอบเปนระดับความคิดเห็นได 5 ระดับ (1 = นอยที่สุด , 2 
= นอย  , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก และ  5  = มากที่สุด)  ขอมูลอยูในแฟมขอมูล  
Eva2.sav  มีรูปแบบของขอมูลดังตารางที ่8.1 
 

(ตารางที ่8.1) 
 

  เราใชการวิเคราะหความแปรปรวนในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ สมมติฐานทาง
สถิติท่ีตองการทดสอบคือ H0 : µ1  =  µ2  =  µ3  คูกับ  H1  : µi  ≠  µj  อยางนอยท่ีสดุ 
1 คูท่ี i  ≠  j 
 
 4.1  การตรวจสอบความเปนปกติ  
   การประเมินผลการอบรมในตัวอยางขางตนมีปจจัย (Factor) หรือตัวแปรตน หรือ
ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ สายวิชา (major)  และตัวแปรตาม
คือ คะแนนความคิดเห็นเฉล่ียของขอคําถาม 40 ขอ ท่ีประกอบดวย  item1.1 , item1.2 
, … , item10.4 
   การทดสอบวาตัวแปรตามในแตละทรีทเมนตหรือกลุมสายวิชามีการแจกแจงแบบปกติ
หรือไมนั้นทําไดโดยการทดสอบ  Kolmogorov – Smirnov Test  ซ่ึงอยูในคําสั่ง  
Explore  โดยมีสมมติฐานของการทดสอบคือ  
   H0  :    คะแนนความคิดเห็นของนิสิตแตละกลุมสายวิชามีการแจกแจงแบบปกติ 
คูกับ   H1  : คะแนนความคิดเห็นของนิสิตแตละกลุมสายวิชามีการแจกแจงแบบไมปกติ 
 
 4.2  การตรวจสอบความเทากันของความแปรปรวน  
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   การทดสอบความแปรปรวนหรื อความ เปน เอกพันธของความแปรปรวน 
(homogeneity of variance)  ของประชากรหลายกลุมดวยวิธีการทางสถิติสามารถ
ทําไดหลายวิธี เชน Barllett’s Test , Levene Test , Cochran’s Test , 
และ  Harlley’s Test  เปนตน โดยมีสมมติฐานในการทดสอบ คือ  
   H0  :  2

a
2
2

2
1     σσσ ==  หรือประชากรทุกกลุมมีความแปรปรวนเทากัน  

คูกับ   H1  :  2
j  2

i   σσ ≠     อยางนอย  1  คู  เม่ือ i  ≠  j 
a  คือ จํานวนกลุมประชากร  
 
 4.3  การใชคําส่ัง  Explore   
   จากตัวอยางการประเมินผลการอบรม เนื่องจากคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกับการอบรม
ของนิสิตแตละคนไดมาจากการตอบขอคําถามทั้งหมด 40 ขอ (item1.1  ถึง  item 
10.4)  ดังนั้นจึงจําเปนตองสรางตัวแปรใหมจากการคํานวณคาเฉล่ียของการตอบขอคําถาม 40 
ขอ เพื่อจะไดคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยของนิสิตแตละคน เปนขอมูลสําหรับวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียวตอไป และใชในการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความ
แปรปรวนดวย มีขั้นตอนดังนี้  
   1. สรางตัวแปรใหมจากการคํานวณคาเฉล่ียของการตอบขอคําถาม 40 ขอ โดยใช
คําสั่ง  Transform , Compute  ทําใหไดคาเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
อบรมท้ังหมด  
   2. ตรวจสอบขอมูลวาเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวน
หรือไมโดยใชคําสั่ง  Explore  
   การใชโปรแกรม  SPSS  ชวยในการคํานวณตามขั้นตอนขางตนนี้คือ  
   1. สรางตัวแปรใหม  score  จากการคํานวณคาเฉล่ียของการตอบขอคําถาม 40 ขอ  
    1.1 ไปท่ีเมนูบาร คลิกท่ี  Transform , Compute  จะได
หนาตาง  Compute Variable  
    1.2 ในหนาตาง  Compute Variable  
     ในชอง  Target Variable :  พิมพชื่อตัวแปรใหม  score  
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     ในชอง  Numeric Expression :  พิมพสูตรการคํานวณคาเฉล่ียคือ  
MEAN (item1.1 to item10.4)  
     แลวคลิกปุม  OK   
   2. ตรวจสอบขอมูลซ่ึงอยูในตัวแปร  score  วาเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการ
วิเคราะหความแปรปรวนหรือไม  
    2.1   ไปท่ีเมนูบาร คลิกท่ี  Analyze , Descriptive 
Statistics , Explore … จะไดหนาตาง  Explore  
    2.2   ในหนาตาง  Explore  ในชองซายมือ คลิกท่ีตัวแปรตาม  score  
แลวคลิกท่ีหัวลูกศร  หนาชอง  Dependent List  :  ตัวแปร  score จะยายเขาไป
อยูในชอง  Dependent List  :  กลับมาคลิกท่ีตัวแปร  major  แลวคลิกท่ีหัวลูกศร 

 หนาชอง  Factor List  :  ตัวแปร  major  จะยายเขาไปอยูในชอง  Factor 
List :  
     ในกรอบ  Display  คลิกท่ี  O Both  เพื่อใหผลลัพธแสดง  1)  การ
พล็อตกราฟ  Normal Q-Q Plot  หรือ  Detrended Normal Q-Q Plot  
เพื่อเปรียบเทียบคาจริงกับคาความนาจะเปน 2)  คาสถิติท่ีใชทดสอบวาขอมูล  score  มีการ
แจกแจงแบบปกติหรือไม  และ 3) คาสถิติท่ีใชทดสอบวาความแปรปรวนของประชากรเทากัน
ทุกกลุมหรือไม  
     ถาคลิกท่ีปุม  Plots… จะไดหนาตาง  Explore : Plots  ดังภาพที่  
8.2 
     ถาคลิกท่ีปุม  Statistics … จะไดหนาตาง  Explore : Statistics  
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        ภาพที่    8.2 
 
   3. ในหนาตาง  Explore : Plots  ถาคลิกท่ี  O Factor levels 
together  จะไดผลลัพธท่ีแสดงคาสถิติและกราฟตาง ๆ จําแนกตามกลุมของตัวแปรอิสระ 
โดยปกติโปรแกรมจะเลือกใหอยูแลว  
    ในกรอบ  Descriptive  คลิกท่ี   Stem-and-leaf  และ   
Histogram  เพื่อใหผลลัพธแสดงกราฟทั้ง 2 ชนิดนี้ ในที่นี้เลือกเฉพาะ  Histogram  
    คลิกท่ี   Normality plots with tests  เพื่อใหผลลัพธแสดงกราฟ  
Normal Q-Q Plot  หรือ  Detrended Normal Q-Q Plot  และทําการ
ทดสอบดวยวาขอมูล  score มีการแจกแจงแบบปกติหรือไม  
    ในกรอบ  Spread vs. Level with Levene Test  คลิกท่ี O 
Untransformed  เพื่อใหผลลัพธแสดงการทดสอบความแปรปรวนของตัวแปร score 
ท่ีไมมีการแปลงคาดวยวามีความแปร ปรวนเทากันทุกกลุมประชากรหรือไม  
    แลวคลิกปุม  Continue  หนาตางนี้จะถูกปดไป  
   4. ในหนาตาง   Explore : Statistics  คลิกท่ี     Descriptives  
เพื่อใหผลลัพธแสดงคาตาง ๆ ของสถิติพรรณนา โดยปกติโปรแกรมจะเลือกใหอยูแลว  
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    ท่ี  Confidence Interval for Mean :  คือ ชวงความเชื่อม่ัน (1 - 
α)% โดยปกติโปรแกรมจะใสใหอยูแลวคือ 95% แตเราสามารถเปลี่ยนได เชน 99% โดย
การพิมพเลข 99 ทับตัวเลข 95  
    แลวคลิกปุม Continue  หนาตางนี้จะถูกปดไป  
   5. ในหนาตาง Explore  คลิกปุม  OK  จะไดผลลัพธดังภาพที่  8.3 
 
Explore 
major 

Case Processing Summary

68 100.0% 0 .0% 68 100.0%
52 100.0% 0 .0% 52 100.0%
20 100.0% 0 .0% 20 100.0%

major
ศิลปศาสตร

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

score
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases
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Descriptives

3.8287 .11707
3.5950

4.0623

3.9643

4.0125
.932

.96538
.00

5.40
5.40

.61

-2.808 .291
9.315 .574

3.8894 .15554
3.5772

4.2017

4.0474

4.1500
1.258

1.12162
.00

4.95
4.95

.42

-2.581 .330
6.697 .650

3.5650 .24022
3.0622

4.0678

3.6944

3.5375
1.154

1.07429
.00

4.80
4.80

1.25

-1.899 .512
5.663 .992

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean

Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range

Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean

Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range

Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean

Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range

Skewness
Kurtosis

major
ศิลปศาสตร

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

score
Statistic

Std.
Error
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Tests of Normality

.228 68 .000 .687 68 .000

.322 52 .000 .655 52 .000

.160 20 .190 .822 20 .002

major
ศิลปศาสตร

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

score
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

Test of Homogeneity of Variance

.549 2 137 .579

.503 2 137 .606

.503 2 131.584 .606

.582 2 137 .560

Based on Mean
Based on Median
Based on Median and with
adjusted df
Based on trimmed mean

score

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
 
 

score 
Histograms 
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การวิเคราะหความแปรปรวน 163  

0 1 2 3 4 5 6

Observed Value

-2

-1

0

1

2

3

Ex
pe

ct
ed

 N
or

m
al

for major= ศิลปศาสตร

Normal Q-Q Plot of score

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7

Observed Value

-2

-1

0

1

2

Ex
pe

ct
ed

 N
or

m
al

for major= วิทยาศาสตร

Normal Q-Q Plot of score

 



 164   เทคนิคการวิเคราะหสถิต ิ 

0 1 2 3 4 5 6

Observed Value

-2

-1

0

1

Ex
pe

ct
ed

 N
or

m
al

for major= คณิตศาสตร

Normal Q-Q Plot of score

 
 

Detrended Normal Q-Q Plots 
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ศิลปศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
major
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ภาพที ่ 8.3 
 

    ในตารางผลลัพธ  Tests of Normality  เปนการทดสอบความเปนปกติ
ของตัวแปร  score ของนิสิตในสายวิชาศิลปศาสตร , วิทยาศาสตร , และคณิตศาสตร  ท่ีได
จากการทดสอบ โดยวิธีของ  Kolmogorov – smirnov ไดคา  Statistic  เทากับ  
.228 , .322 , และ .160 ตามลําดับ ดูท่ีคา Sig.  เทากับ .000 , .000 , และ .190 
ตามลําดับ  เปรียบเทียบกับระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด  α  =  .05  ดังนั้นจึงสรุปไดวาคะแนน
ความคิดเห็นของนิสิตกลุมสายวิชาศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการแจกแจงแบบปกติแตกลุม
คณิตศาสตรมีการแจกแจงไมเปนแบบปกติ  
    การทดสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวน คือ ความแปรปรวนของ
ประชากรแตละกลุมเทากัน เปนการทดสอบความแปรปรวนของขอมูล  score เปรียบเทียบ
ระหวางระดับของตัวแปร  major อยูในตาราง  Test of Homogeneity of 
Variance  โดยใชสถิติทดสอบ  Levene Statistic  ดูท่ีบรรทัด  Based on 
Mean  มีคาเทากับ .549 ท่ีมี  df1  =  2  ,  df2  =  137  และคา  Sig.  เทากับ 
.579 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด α =.05 ดังนั้นจึงยอมรับ              
H0  :             2

3
2
2

2
1 σ=σ=σ   นั่นคือ คะแนนความคิดเห็นของนิสิตท้ัง 3 กลุมสายวิชา มีความ

แปรปรวนเทากัน   
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    พิจารณาความเปนปกติของขอมูล score แยกตามระดับของตัวแปร  major  
จากกราฟ  Histogram  ก็จะเห็นวากลุมสายวิชาศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีการแจกแจง
ของขอมูล  score  ใกลแบบปกติ แตกลุมสายวิชาคณิตศาสตรมีการแจกแจงของขอมูล  
score  ไมเปนแบบปกติ และในกราฟ  Normal Q-Q Plot of score สําหรับแต
ละกลุมสายวิชาก็ไดผลเชนเดียวกันคือ กลุมสายวิชาศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีกราฟเขาใกล
เสนตรงมากกวากลุมสายวิชาคณิตศาสตร  
 
5. การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความเทากันของคาเฉลี่ยของประชากร  
  จากตัวอยางการประเมินผลการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทย 
ขอมูลอยูในแฟมขอมูล Eva2.sav ผูประเมินตองการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความเทากัน
ของคาเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของนิสิต 3 กลุมสายวิชา เขียนเปนสมมติฐานทางสถิติคือ 
H0 :  µ1  =  µ2  =  µ3   คูกับ  H1  : µi  ≠  µj  อยางนอย 1 คู เม่ือ i ≠ j 
   ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานโดยใชคําสั่ง  One-Way ANOVA  
   1. ไปท่ีเมนูบาร คลิกท่ี  Analyze , Compare Means , One-Way 
ANOVA  … จะไดหนาตาง One-Way ANOVA   
   2. ในหนาตาง  One-Way ANOVA  คลิกท่ีตัวแปรตาม  score  ยายเขา
ไปอยูในชอง Dependent List :  และคลิกท่ีตัวแปร  major  ยายเขาไปอยูในชอง  
Factor :  
    คลิกท่ีปุม  Options… จะไดหนาตาง One-Way ANOVA : 
Options  
    คลิกท่ีปุม  Post Hoc…  จะไดหนาตาง  One-Way ANOVA : 
Post Hoc. Multiple Comparise   
   3. ในหนาตาง One-Way ANOVA : Options  
    คลิกท่ี   Descriptive  เพื่อใหผลลัพธแสดงคาสถิติพรรณนาของตัวแปร 
score จําแนกตามตัวแปร  major 
    คลิกท่ี   Homogeneity-of-variance test  เพื่อทดสอบขอตกลง
เบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวนที่วาความแปรปรวนของประชากรทุกกลุมตองเทากัน  
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    คลิกท่ี   Means plot  เพื่อใหผลลัพธแสดงการพลอตกราฟของคาเฉล่ีย
ของตัวแปร score  ท่ีแตละระดับของตัวแปร  major  
    คลิกท่ีปุม  Continue  หนาตางนี้จะถูกปดไป  
   4. ในหนาตาง  One-Way ANOVA : Post Hoc. Multiple 
Comparisons  
    คําสั่ง  Post Hoc.  นี้เปนการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของประชากร
เปนรายคู เชน วิธีของฟชเชอร (Fisher’s Least Significant Difference : 
LSD) หรือเปรียบเทียบคาเฉล่ียของทรีทเมนตกับคอนโทรล เชน วิธีของดันเนท 
(Dunnett)  หรือเปรียบเทียบคาเฉล่ียของทรีทเมนตตาง ๆ ท้ังหมดแบบชวง เชน วิธีของดัน
แคน (Duncan)  เปนตน  
    เราจะใชคําสั่งนี้ใน 2 กรณีคือ    
    (1) ภายหลังการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิ เคราะหความ
แปรปรวน พบวามีประชากรอยางนอย 1 กลุม มีความแปรปรวนแตกตางจากประชากรกลุมอ่ืน 
ๆ นั่นคือ ไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตน ดังนั้นจึงไมสามารถใชผลการวิเคราะหความแปรปรวน
ในตาราง ANOVA  มาสรุปผลการทดลอง เนื่องจากผลการวิเคราะหท่ีไดไมนาเชื่อถือ  
    (2) ภายหลังจากการสรุปผลการวิ เคราะหความแปรปรวนในตาราง  
ANOVA  พบวาปฏิเสธ H0 แลว ยอมรับ H1  : µi  ≠  µj  อยางนอย 1 คู เม่ือ  I ≠ j  
นั่นคือมีคาเฉล่ียของประชากรอยางนอย 1 กลุม แตกตางจากกลุมอ่ืน ๆ จึงตองทําการทดสอบตอ
วาคาเฉล่ียของประชากรกลุมใดท่ีแตกตางจากกลุมอ่ืน ๆ  
     สําหรับตัวอยางนี้ คลิกท่ี   LSD  แลวคลิกปุม  continue  หนาตางนี้
จะถูกปดไป  
   5. ในหนาตาง One-Way ANOVA  คลิกท่ีปุม  OK  จะไดผลลัพธดัง
ภาพที่  8.4 
 

Oneway 
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Descriptives

score

68 3.8287 .96538 .11707 3.5950 4.0623 .00 5.40

52 3.8894 1.12162 .15554 3.5772 4.2017 .00 4.95

20 3.5650 1.07429 .24022 3.0622 4.0678 .00 4.80

140 3.8136 1.03909 .08782 3.6399 3.9872 .00 5.40

ศิลปศาสตร

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

Total

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

Lower
Bound

Upper
Bound

95% Confidence
Interval for Mean

Minimum Maximum

 
Test of Homogeneity of Variances

score

.549 2 137 .579

Levene
Statistic df1 df2 Sig.  

ANOVA

score

1.550 2 .775 .715 .491
148.529 137 1.084
150.079 139

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 

Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: score
LSD

-.06075 .19181 .752 -.4400 .3186
.26368 .26486 .321 -.2601 .7874
.06075 .19181 .752 -.3186 .4400
.32442 .27396 .238 -.2173 .8662

-.26368 .26486 .321 -.7874 .2601
-.32442 .27396 .238 -.8662 .2173

(J) major
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
ศิลปศาสตร
คณิตศาสตร
ศิลปศาสตร
วิทยาศาสตร

(I) major
ศิลปศาสตร

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

Mean
Difference

(I-J)
Std.
Error Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

95% Confidence
Interval

 
 
 

Means Plots 
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ภาพที ่   8.4 
 
      ผลลัพธท่ีไดจากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความเทากันของคาเฉล่ียของคะแนน
ความคิดเห็นของนิสิต 3 กลุมสายวิชา ดูจากตาราง ANOVA  ท่ีคาสถิติ F  =  .715  ท่ี
มี  df1  =  2 ,  df2 =  137 และคา  Sig.  =  .491 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญท่ี
กําหนด α  =  .05 ดังนั้นจึงสรุปผลไดวา ยอมรับ          H0  : µ1  =  µ2  =  µ3 นั่น
คือ นิสิตท้ัง 3 กลุมสายวิชามีคะแนนความคิดเห็นไมแตกตางกัน หรือแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญ ดังนั้นจึงไมตองทําการทดสอบตอเพื่อหาวาคาเฉล่ียของกลุมใดท่ีแตกตางจากกลุมอ่ืน ๆ 
แตในที่นี้จะอธิบายวิธีการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของแตละกลุมสายวิชาเปนรายคู เพื่อแสดงเปน
ตัวอยางเทานั้น โดยใชคําสั่ง  Post Hoc.  ในที่นี้เลือกวิธีการทดสอบโดยเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
ของแตละทรีทเมนตเปนรายคู ตามวิธีของฟชเชอร  (LSD)  และเนื่องจากผลของการ
ตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับความเทากันของความแปรปรวน พบวายอมรับ H0:  

2
3   2

2   2
1   σ=σ=σ  นั่นคือ เปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปร ปรวน ท่ีวา

ขอมูลคะแนนความคิดเห็นของนิสิตท้ัง 3 กลุม มีความแปรปรวนเทากัน ทําใหผลการวิเคราะหท่ี
ไดนี้นาเชื่อถือ  
 ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของนิสิต 3 กลุมสายวิชา เปน
รายคูของประชากรแตละกลุม ดูจากตาราง Multiple Comparisons LSD  ท่ีคา  
Sig.   พบวานิสิตสายวชิาศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีความคดิเห็นไมแตกตางกัน (Sig. 
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เทากับ .752)  และนิสิตสายวิชาศลิปศาสตรและคณิตศาสตรมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  
(Sig.  เทากับ  .321)  และนิสิตสายวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน  (Sig.  เทากับ  .238) 
 
 
 
 





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


