บทที่ 1
บทนำ
การวิเคราะห์ การถดถอย (regression analysis) เป็ นวิธีทางสถิ ติที่ใช้หาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเชิงปริ มาณตั้งแต่สองตัวขึ้นไปเพื่อใช้ในการพยากรณ์ค่าของตัวแปรหนึ่ งจากตัวแปร
อื่ นๆ การวิเคราะห์ การถดถอยใช้กนั อย่างแพร่ หลายในสาขาต่างๆ เช่ น การแพทย์ วิทยาศาสตร์
ธุ รกิ จ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็ นต้น ตัวอย่างของการใช้สมการถดถอยในการวิเคราะห์
ข้อมูลเช่น นักวิจยั ต้องการทราบว่าปั จจัยใดบ้างที่มีผลต่อการนาระบบการจัดการความปลอดภัยมา
ใช้กบั อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย (พรเลิศ อาภานุทตั และ
พรสิ น สุ ภ วาลย์ , 2555) หรื อ การหาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ น
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Ghobakhloo, Benitez-Amado & Arias-Aranda, 2011)
หรื อการหาปั จจัยที่ มีผลต่อความน่ าเชื่ อถื อในงานวิจยั ทางการตลาด (Moorman, Deshpande &
Zaltman, 1993) หรื อปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของคนอเมริ กนั (Sue et al, 1998)
หรื อเพื่อหาปั จจัย ที่ มี ผลต่ อความเครี ย ดในการปฏิ บตั ิ งานของทหารในเขตสามจัง หวัดชายแดน
ภาคใต้ (ไหมไทย ไชยพันธุ์และณัฐสุ ดา เต้พนั ธ์, 2555) เป็ นต้น
ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยมีสองแบบใหญ่ๆ คื อ ตัวแปรอิสระ (independent
variable หรื อ regressor หรื อ predictor) กับตัวแปรตาม (dependent variable) โดยที่ตวั แปรอิสระนั้น
เป็ นตัวแปร ที่ทราบค่าและนักวิจยั เป็ นผูก้ าหนดค่าของตัวแปรอิสระในการทดลองหรื อการศึกษา
โดยที่นกั วิจยั คาดว่าตัวแปรอิสระนี้ จะมีผลต่อตัวแปรตาม ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่ไม่ทราบค่าและต้องการ
พยากรณ์หรื อต้องการหาความสัมพันธ์ เช่น ในกรณี ของตัวอย่างการวิจยั ตลาดนั้นตัวแปรอิสระคือ
ปั จจัยต่างๆ ที่ นกั วิจยั ตลาดคาดว่าจะมีผลทาให้ยอดขายเปลี่ ยนแปลงไปในขณะที่ ตวั แปรตามคื อ
มูลค่าของยอดขาย เป็ นต้น ตัวแปรอิสระมักแทนด้วย X และตัวแปรตามมักแทนด้วย Y
การวิเคราะห์การถดถอยระหว่างตัวแปรอิสระหนึ่ งตัวและตัวแปรตามหนึ่ งตัวโดยที่ตวั แปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงกันเรี ยก การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (simple linear
regression analysis) หากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ไม่เป็ นเส้นตรง เรี ยก nonlinear regression
analysis หากมี ตวั แปรอิ สระมากกว่าหนึ่ งตัวแต่ตวั แปรตามเพียงตัวเดี ยวเรี ยก การวิเคราะห์การ
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ถดถอยพหุ (multiple regression analysis) หากมีตวั แปรตามมากกว่า 1 ตัวแล้วการวิเคราะห์การ
ถดถอยนั้นจะเรี ยกว่า multivariate regression analysis
วิธีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของตัวแปรอย่างง่ายทาได้โดยการสร้างแผนภาพ
กระจาย (scatter diagram) ระหว่างตัวแปรทั้งสองเพื่อดูวา่ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่
อย่างไร ข้อดีของวิธีน้ ีคือ ง่ายและรวดเร็ ว สามารถทาความเข้าใจได้ง่าย ผูอ้ ่านไม่จาเป็ นต้องมีความรู ้
ทางสถิติเพื่อตีความ ข้อเสี ยของวิธีน้ ี คือ ทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ ได้ทีละคู่ของตัวแปรและ
ไม่มีค่าสถิติมารองรับดังนั้นการแปลผลของแต่ละคนอาจแตกต่างกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่
รู ปที่ได้ไม่มีความชัดเจนพอหรื อไม่มีแนวโน้ม
ตัวอย่ำงที่ 1.1 การหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและยอดขายของสิ นค้าชนิด
หนึ่งโดยใช้แผนภาพกระจายโดยมีขอ้ มูลดังนี้
ค่ ำใช้ จ่ำย (ล้ำนบำท)
10.01
14.75
17.94
23.93
29.61
35.18
33.50
12.45
20.04
18.60
30.00
32.00
21.40

ยอดขำย (ล้ำนบำท)
77.60
114.90
141.40
190.80
239.90
270.00
280.00
100.50
180.40
145.00
210.00
300.00
185.00

เนื่ องจากนักวิจยั ตลาดเชื่ อว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณามี ผ ลต่อยอดขายที่ เปลี่ ยนแปลงไป
ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเป็ นตัวแปรอิสระ (X) และยอดขายเป็ นตัวแปรตาม (Y) โดยสามารถ
สร้างแผนภาพกระจายได้ดงั ภาพที่ 1.1
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ภาพที่ 1.1 แผนภาพกระจายแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) และ
ยอดขาย (ล้านบาท)
จะเห็ นว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและยอดขายมีความสัมพัน ธ์ เชิ งเส้ นตรงกันโดยที่เมื่อ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพิ่มขึ้นทาให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์
ดังกล่าวไม่ได้เป็ นไปอย่างสมบูรณ์เนื่ องจากค่าของข้อมูลทั้งหมดไม่ได้อยูบ่ นเส้นตรง การที่ขอ้ มูล
บางส่ ว นไม่ อ ยู่ บ นเส้ น ตรงนั้น สาเหตุ ส่ ว นหนึ่ งมาจากความแปรผัน ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นอย่ า งสุ่ ม ที่
ไม่สามารถอธิ บายได้
บางครั้งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอาจเป็ นเส้นโค้งในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น โค้งพาราโบลา
เอกซ์โปเนนเชี ยล รู ปตัวเอส โค้งสองยอดหรื อโค้งหลายยอด เป็ นต้น หรื อบางครั้งตัวแปรทั้งสอง
อาจไม่ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ันเลยก็ ไ ด้ ในกรณี ที่ ตวั แปรทั้ง สองไม่ มี ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งกันแล้ว
ไม่สามารถใช้การวิเคราะห์การถดถอยในการในพยากรณ์ได้
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ตัวอย่ำงที่ 1.2 การหาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณยาที่ใช้ในการทาลายไข่แมลง (%) และจานวน
แมลงที่ฟักเป็ นตัว (ตัว) โดยใช้แผนภาพกระจายโดยมีขอ้ มูลดังนี้
ปริมำณ (%)
3
5
7
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42

จำนวนแมลง (ตัว)
56.00
52.00
45.00
37.00
31.00
22.00
16.00
14.00
12.00
13.00
8.00
9.00
6.00
9.00
8.00

เนื่องจากนักวิจยั เชื่ อว่าปริ มาณยาที่ใช้มีผลต่อจานวนแมลงที่ฟักเป็ นตัวดังนั้นปริ มาณยาเป็ น
ตัวแปรอิสระ (X) และจานวนไข่แมลงที่ฟักเป็ นตัวเป็ นตัวแปรตาม (Y) โดยสามารถสร้างแผนภาพ
กระจายได้ดงั ภาพที่ 1.2
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ภาพที่ 1.2 แผนภาพกระจายแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณยาที่ใช้ (%) และจานวน
แมลงที่ฟักเป็ นตัว (ตัว)
จะเห็ นว่าความสั มพันธ์ ระหว่า งปริ มาณยาที่ใช้และจานวนไข่แมลงที่ ฟักเป็ นตัวไม่ เป็ น
เส้นตรงแต่เป็ นเอ็กซ์โปเนนเชี ยลที่แปรผกผันกันโดยที่ปริ มาณยาต่าๆ จานวนไข่แมลงที่ฟักเป็ นตัว
จะมีจานวนมาก แต่เมื่อเพิ่มปริ มาณยามากขึ้นเพียงเล็กน้อยจานวนไข่แมลงที่ฟักเป็ นตัวจะลดลง
จานวนมากแบบทวีคูณ
กรณี ที่ตวั แปรมี ความสัมพันธ์กนั ในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ งสามารถเขี ยนความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรในรู ปของฟั งก์ชนั Y = f(X) ได้เช่น กรณี ของค่าใช้จ่ายในการโฆษณากับยอดขายมี
ความสัมพันธ์กนั เชิงเส้นตรงสามารถเขียนเป็ นสมการเส้นตรงได้ดงั นี้
Y =  0 +  1X + 
(1.1)
โดยที่ 0 เป็ นจุดตัดแกน Y, 1 เป็ นความชันหรื ออัตราการเปลี่ ยนแปลงของตัวแปร Y เมื่อ X
เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย ทั้ง 0 และ 1 เป็ นค่าคงที่ซ่ ึ งเรี ยกว่าพารามิเตอร์ (parameter) จากการที่จุด
ทุกจุดไม่อยูบ่ นเส้นตรงในแผนภาพกระจายเนื่องจากมีความแปรผันอย่างสุ่ มหรื อความคลาดเคลื่อน
(random error) เกิดขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่มพจน์ของ  ขึ้นโดยที่ค่าความคลาดเคลื่อนนี้ ถือเป็ น
ตัว แปรสุ่ ม ที่ เกิ ดขึ้ น จากตัว แปรอื่ น ๆ ที่ อาจมี ผ ลต่ อ ตัวแปรตามแต่ นัก วิ จ ัย ไม่ ไ ด้นามาพิ จ ารณา
สมการดังกล่ าวเรี ยกว่าสมการถดถอยเชิ งเส้ นหรื อตัวแบบการถดถอยเชิ งเส้น (linear regression
model) หากมีตวั แปรอิสระ k ตัวแล้วตัวแบบการถดถอยจะเป็ นดังนี้
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Y = 0 + 1X1 +2X2 + …+ kXk + 
(1.2)
โดยที่ 1 เป็ นอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร Y เมื่อตัวแปรอิสระ X1 เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย
2 เป็ นอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร Y เมื่อตัวแปรอิสระ X2 เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยและ k
เป็ นอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร X เมื่อตัวแปรอิสระ Xk เปลี่ ยนแปลงไป 1 หน่วย ตัวแบบ
ถดถอยดังกล่าวนี้ เรี ยกว่าตัวแบบการถดถอยเชิ งเส้นพหุ (multiple linear regression model) หากตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามมี ความสัมพันธ์ ที่ไม่ เป็ นเชิ งเส้ นตรงกันจะเรี ยกตัวแบบนั้นว่าตัวแบบการ
ถดถอยที่ไม่ใช่เชิ งเส้น (nonlinear regression model หรื อ polynomial regression model ) ตัวอย่าง
ของตัวแบบที่ไม่เป็ นเส้นตรงนี้เช่นในตัวอย่างที่ 1.2 ซึ่ งสามารถเขียนตัวแบบได้เป็ น
Y =  0 e 1X + 
(1.3)
ในกรณี ของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่เป็ นเส้นตรงกันนั้นสามารถแปลง (transform) ข้อมูลเพื่อให้
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัวแปรอิ ส ระและตัว แปรตามเป็ นเส้ น ตรงแล้ววิเคราะห์ โดยใช้ต ัวแบบ
เชิงเส้นได้
ในการวิเคราะห์การถดถอยจาเป็ นต้องมีขอ้ ตกลง (assumption) ในการวิเคราะห์ซ่ ึงจานวน
ข้อตกลงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั ประเภทของตัวแบบการถดถอย ข้อตกลงที่สาคัญเช่น การแจก
แจงแบบปกติของตัวแปรตาม (normality) ความเป็ นอิสระของตัวแปรตาม (independency) และ
ความแปรปรวนของตัวแปรตามที่คงที่ (homoscedasticity) เป็ นต้น บางครั้งพบว่านักวิจยั ไม่ได้
ความสาคัญกับการตรวจสอบข้อมูลว่าเป็ นไปตามข้อตกลงที่กาหนดไว้หรื อไม่ หากข้อมูลไม่เป็ นไป
ตามข้อตกลงที่กาหนดแล้วอาจทาให้อานาจการทดสอบ (power of test) ต่าลงหรื อความผิดพลาดใน
การพยากรณ์มากขึ้น นอกเหนือจากการละเมิดข้อตกลงแล้วการที่ขอ้ มูลบางค่ามีค่าที่ผิดปกติไปจาก
ข้อมูลอื่นๆ (outlier) หรื อการที่ตวั แปรอิสระบางตัวมีความสัมพันธ์กนั เอง (multicollinearity) จะมี
ผลต่อคุณภาพของตัวแบบการถดถอยหรื ออาจทาให้สร้างตัวแบบการถดถอยที่ไม่ถูกต้องอีกด้วย
งานวิจยั ส่ วนใหญ่จะมีตวั แปรอิสระที่นกั วิจยั สนใจจานวนมากแต่การคัดเลือกตัวแปรอิสระ
ที่ มีค วามจาเป็ นจริ งๆต่ อตัวแปรตามนั้นมี ด้วยกันหลายวิธีแต่ ละวิธีอาจให้ผ ลลัพธ์ ที่ แตกต่า งกัน
ออกไปเนื่ อ งจากเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาที่ ใ ช้ แ ตกต่ า งกั น เช่ น การลดตัว แปรอิ ส ระ (backward
elimination method) การเพิ่มตัวแปรอิสระ (forward selection method) การเพิ่มตัวแปรอิสระแบบ
ขั้นตอน (stepwise method) และการเลือกชุดที่ดีที่สุด (best subset method) เป็ นต้น
การวิเคราะห์ การถดถอยบางครั้ งสามารถค านวณได้ด้วยการใช้เครื่ องคิ ดเลขซึ่ ง อาจใช้
เวลานานและยุ่งยาก ปั จจุบนั มีโปรแกรมทางสถิติจานวนมากที่สามารถใช้วิเคราะห์การถดถอยได้
ในหลายรู ป แบบทั้ง ที่ เ ป็ นการค านวณส าเร็ จรู ป และการเขี ย นค าสั่ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้องกับ ความ
ต้องการในการวิเคราะห์ข้ นั สู ง ตัวอย่างของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ เช่ น BMDP, MINITAB,
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SAS, SPSS, SYSTAT และ JMP เป็ นต้น สาหรับในหนังสื อเล่มนี้ จะใช้โปรแกรม MINITAB ใน
การคานวณเนื่ องจากเป็ นโปรแกรมที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และง่ายแก่
การใช้งาน

สรุป
การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวอย่างง่ายสามารถทาได้โดยการสร้างแผนภาพ
กระจายระหว่างตัวแปรทั้งสองแต่เมื่อตัวแปรมีจานวนมากขึ้นการสร้างแผนภาพกระจายอาจเป็ นไป
ไม่ได้ นักสถิติจึงนาเอาการวิเคราะห์การถดถอยเข้ามาช่วยในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
นอกจากนี้การวิเคราะห์การถดถอยยังนาใช้ช่วยในการคัดเลือกตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม

คำถำมท้ ำยบท
1.1 การตรวจสอบรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวแปรอย่างง่ายสามารถใช้วธิ ี ใดบ้าง
1.2 จงวาดแผนภาพกระจายระหว่างตัวแปรทั้งสองแล้วอธิ บายว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กนั
อย่างไร
X:
21
13
20
25
19
24
16
13
Y:
13
6
12
7
19
10
24
19
1.3 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามคืออะไรพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ
1.4 จงยกตัวอย่างการใช้สมการถดถอยเชิงเส้นพหุ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.5 นักการศึกษาต้องการทราบว่าคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาจากสาเหตุใดบ้าง เช่น IQ ของ
นัก เรี ย น ฐานะทางครอบครั ว เกรดเฉลี่ ยสะสมในมัธ ยม 6 เป็ นต้น จงระบุ ว่า ตัวแปรใดเป็ น
ตัวแปรอิสระและตัวแปรใดเป็ นตัวแปรตาม
1.6 จงยกตัวอย่างของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์แบบไม่เป็ นเส้นตรง
1.7 จงวาดกราฟระหว่างจุดต่อไปนี้
(1) (0,2) กับ (2,6)
(2) (0,4) กับ (2,6)
(3) (0,-2) กับ (-1,-6)
(4) (0,-4) กับ (3,-7)
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1.8 จงวาดกราฟของสมการดังต่อไปนี้
(1) Y = 3 + 2X
(2) Y = X
(3) Y = 4 – 5X
(4) Y = 1 + 3X
1.9 จากกราฟในข้อ 1.8 จงหาจุดตัดแกน Y และความชัน
1.10 จงอธิบายความหมายของ  0 และ 1

