
 
 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
การวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) เป็นวิธีทางสถิติท่ีใช้หาความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรเชิงปริมาณตั้งแต่สองตวัข้ึนไปเพื่อใชใ้นการพยากรณ์ค่าของตวัแปรหน่ึงจากตวัแปร
อ่ืนๆ การวิเคราะห์การถดถอยใช้กนัอย่างแพร่หลายในสาขาต่างๆ เช่น การแพทย ์วิทยาศาสตร์ 
ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตน้ ตวัอย่างของการใช้สมการถดถอยในการวิเคราะห์
ขอ้มูลเช่น นกัวิจยัตอ้งการทราบวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการน าระบบการจดัการความปลอดภยัมา
ใชก้บัอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศไทย (พรเลิศ อาภานุทตั และ
พรสิน สุภวาลย์, 2555) หรือการหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Ghobakhloo, Benitez-Amado & Arias-Aranda, 2011) 
หรือการหาปัจจยัท่ีมีผลต่อความน่าเช่ือถือในงานวิจยัทางการตลาด (Moorman, Deshpande & 
Zaltman, 1993) หรือปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชชี้วิตของคนอเมริกนั (Sue et al, 1998)
หรือเพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของทหารในเขตสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้(ไหมไทย ไชยพนัธ์ุและณฐัสุดา เตพ้นัธ์, 2555) เป็นตน้ 

 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยมีสองแบบใหญ่ๆ คือ ตวัแปรอิสระ (independent 
variable หรือ regressor หรือ predictor) กบัตวัแปรตาม (dependent variable) โดยท่ีตวัแปรอิสระนั้น
เป็นตวัแปร   ท่ีทราบค่าและนกัวิจยัเป็นผูก้  าหนดค่าของตวัแปรอิสระในการทดลองหรือการศึกษา 
โดยท่ีนกัวจิยัคาดวา่ตวัแปรอิสระน้ีจะมีผลต่อตวัแปรตาม  ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีไม่ทราบค่าและตอ้งการ
พยากรณ์หรือตอ้งการหาความสัมพนัธ์ เช่น ในกรณีของตวัอยา่งการวิจยัตลาดนั้นตวัแปรอิสระคือ 
ปัจจยัต่างๆ ท่ีนกัวิจยัตลาดคาดว่าจะมีผลท าให้ยอดขายเปล่ียนแปลงไปในขณะท่ีตวัแปรตามคือ
มูลค่าของยอดขาย เป็นตน้ ตวัแปรอิสระมกัแทนดว้ย X และตวัแปรตามมกัแทนดว้ย Y  

การวเิคราะห์การถดถอยระหวา่งตวัแปรอิสระหน่ึงตวัและตวัแปรตามหน่ึงตวัโดยท่ีตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกนัเรียก การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย (simple linear 
regression analysis) หากความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีไม่เป็นเส้นตรง เรียก nonlinear regression 
analysis หากมีตวัแปรอิสระมากกว่าหน่ึงตวัแต่ตวัแปรตามเพียงตวัเดียวเรียก การวิเคราะห์การ
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ถดถอยพหุ (multiple regression analysis) หากมีตวัแปรตามมากกว่า 1 ตวัแลว้การวิเคราะห์การ
ถดถอยนั้นจะเรียกวา่ multivariate regression analysis   

วธีิการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่ของตวัแปรอยา่งง่ายท าไดโ้ดยการสร้างแผนภาพ
กระจาย (scatter diagram) ระหวา่งตวัแปรทั้งสองเพื่อดูวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่
อยา่งไร ขอ้ดีของวธีิน้ีคือ ง่ายและรวดเร็ว สามารถท าความเขา้ใจไดง่้าย ผูอ่้านไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้
ทางสถิติเพื่อตีความ ขอ้เสียของวิธีน้ีคือ ท าการตรวจสอบความสัมพนัธ์ไดที้ละคู่ของตวัแปรและ         
ไม่มีค่าสถิติมารองรับดงันั้นการแปลผลของแต่ละคนอาจแตกต่างกนัไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ี
รูปท่ีไดไ้ม่มีความชดัเจนพอหรือไม่มีแนวโนม้  

 
ตัวอย่ำงที ่ 1.1 การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและยอดขายของสินคา้ชนิด
หน่ึงโดยใชแ้ผนภาพกระจายโดยมีขอ้มูลดงัน้ี 
 

ค่ำใช้จ่ำย (ล้ำนบำท) ยอดขำย (ล้ำนบำท) 
10.01   77.60 
14.75 114.90 
17.94 141.40 
23.93 190.80 
29.61 239.90 
35.18 270.00 
33.50 280.00 
12.45 100.50 
20.04 180.40 
18.60 145.00 
30.00 210.00 
32.00 300.00 
21.40 185.00 

 
เน่ืองจากนักวิจยัตลาดเช่ือว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณามีผลต่อยอดขายท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ดงันั้นค่าใชจ่้ายในการโฆษณาเป็นตวัแปรอิสระ (X) และยอดขายเป็นตวัแปรตาม (Y) โดยสามารถ
สร้างแผนภาพกระจายไดด้งัภาพท่ี 1.1  
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            ภาพท่ี 1.1 แผนภาพกระจายแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้าย (ลา้นบาท) และ 
                             ยอดขาย (ลา้นบาท) 
 
 จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและยอดขายมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกนัโดยท่ีเม่ือ
ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาเพิ่มข้ึนท าใหย้อดขายเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ยแต่อยา่งไรก็ตามความสัมพนัธ์
ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นไปอยา่งสมบูรณ์เน่ืองจากค่าของขอ้มูลทั้งหมดไม่ไดอ้ยูบ่นเส้นตรง การท่ีขอ้มูล
บางส่วนไม่อยู่บนเส้นตรงนั้ นสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากความแปรผนัท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างสุ่มท่ี                 
ไม่สามารถอธิบายได ้
 บางคร้ังความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอาจเป็นเส้นโคง้ในลกัษณะต่าง ๆ  กนั เช่น โคง้พาราโบลา       
เอกซ์โปเนนเชียล รูปตวัเอส โคง้สองยอดหรือโคง้หลายยอด เป็นตน้ หรือบางคร้ังตวัแปรทั้งสอง
อาจไม่มีความสัมพนัธ์กันเลยก็ได้ ในกรณีท่ีตวัแปรทั้ งสองไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างกันแล้ว              
ไม่สามารถใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยในการในพยากรณ์ได ้
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ตัวอย่ำงที ่ 1.2 การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณยาท่ีใชใ้นการท าลายไข่แมลง (%) และจ านวน
แมลงท่ีฟักเป็นตวั (ตวั) โดยใชแ้ผนภาพกระจายโดยมีขอ้มูลดงัน้ี 
 

ปริมำณ (%) จ ำนวนแมลง (ตัว) 
3 56.00 
5 52.00 
7 45.00 
9 37.00 

12 31.00 
15 22.00 
18 16.00 
21 14.00 
24 12.00 
27 13.00 
30 8.00 
33 9.00 
36 6.00 
39 9.00 
42 8.00 

 
เน่ืองจากนกัวจิยัเช่ือวา่ปริมาณยาท่ีใชมี้ผลต่อจ านวนแมลงท่ีฟักเป็นตวัดงันั้นปริมาณยาเป็น

ตวัแปรอิสระ (X) และจ านวนไข่แมลงท่ีฟักเป็นตวัเป็นตวัแปรตาม (Y) โดยสามารถสร้างแผนภาพ
กระจายไดด้งัภาพท่ี 1.2 
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            ภาพท่ี 1.2 แผนภาพกระจายแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณยาท่ีใช ้(%) และจ านวน 
                            แมลงท่ีฟักเป็นตวั (ตวั) 
 
 จะเห็นว่าความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณยาท่ีใช้และจ านวนไข่แมลงท่ีฟักเป็นตวัไม่เป็น
เส้นตรงแต่เป็นเอ็กซ์โปเนนเชียลท่ีแปรผกผนักนัโดยท่ีปริมาณยาต ่าๆ จ านวนไข่แมลงท่ีฟักเป็นตวั
จะมีจ านวนมาก แต่เม่ือเพิ่มปริมาณยามากข้ึนเพียงเล็กน้อยจ านวนไข่แมลงท่ีฟักเป็นตวัจะลดลง
จ านวนมากแบบทวคูีณ 
 กรณีท่ีตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงสามารถเขียนความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรในรูปของฟังก์ชนั Y = f(X) ไดเ้ช่น กรณีของค่าใชจ่้ายในการโฆษณากบัยอดขายมี
ความสัมพนัธ์กนัเชิงเส้นตรงสามารถเขียนเป็นสมการเส้นตรงไดด้งัน้ี  

Y   =   0  +   1X  +                   (1.1) 
โดยท่ี 0 เป็นจุดตดัแกน Y, 1 เป็นความชนัหรืออตัราการเปล่ียนแปลงของตวัแปร Y เม่ือ X 
เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย ทั้ง 0 และ 1 เป็นค่าคงท่ีซ่ึงเรียกวา่พารามิเตอร์ (parameter) จากการท่ีจุด
ทุกจุดไม่อยูบ่นเส้นตรงในแผนภาพกระจายเน่ืองจากมีความแปรผนัอยา่งสุ่มหรือความคลาดเคล่ือน 
(random error) เกิดข้ึน ดงันั้นจึงตอ้งมีการเพิ่มพจน์ของ  ข้ึนโดยท่ีค่าความคลาดเคล่ือนน้ีถือเป็น   
ตวัแปรสุ่มท่ีเกิดข้ึนจากตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลต่อตัวแปรตามแต่นักวิจัยไม่ได้น ามาพิจารณา  
สมการดงักล่าวเรียกว่าสมการถดถอยเชิงเส้นหรือตวัแบบการถดถอยเชิงเส้น (linear regression 
model) หากมีตวัแปรอิสระ k ตวัแลว้ตวัแบบการถดถอยจะเป็นดงัน้ี 
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                              Y   =   0  +   1X1 +2X2 + …+ kXk +                                                      (1.2) 
โดยท่ี 1 เป็นอตัราการเปล่ียนแปลงของตวัแปร Y เม่ือตวัแปรอิสระ X1 เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย        
2 เป็นอตัราการเปล่ียนแปลงของตวัแปร Y เม่ือตวัแปรอิสระ X2 เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วยและ k 
เป็นอตัราการเปล่ียนแปลงของตวัแปร X เม่ือตวัแปรอิสระ Xk เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย ตวัแบบ
ถดถอยดงักล่าวน้ีเรียกวา่ตวัแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุ (multiple linear regression model) หากตวัแปร
อิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นเชิงเส้นตรงกนัจะเรียกตวัแบบนั้นว่าตวัแบบการ
ถดถอยท่ีไม่ใช่เชิงเส้น (nonlinear regression model หรือ polynomial regression model ) ตวัอยา่ง
ของตวัแบบท่ีไม่เป็นเส้นตรงน้ีเช่นในตวัอยา่งท่ี 1.2 ซ่ึงสามารถเขียนตวัแบบไดเ้ป็น  

Y   =   X
e 1

0
  +                                                            (1.3) 

ในกรณีของขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นเส้นตรงกนันั้นสามารถแปลง (transform) ขอ้มูลเพื่อให้
ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตวัแปรตามเป็นเส้นตรงแล้ววิเคราะห์โดยใช้ตัวแบบ         
เชิงเส้นได ้
 ในการวเิคราะห์การถดถอยจ าเป็นตอ้งมีขอ้ตกลง (assumption) ในการวเิคราะห์ซ่ึงจ านวน
ขอ้ตกลงจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัประเภทของตวัแบบการถดถอย ขอ้ตกลงท่ีส าคญัเช่น การแจก
แจงแบบปกติของตวัแปรตาม (normality) ความเป็นอิสระของตวัแปรตาม (independency) และ
ความแปรปรวนของตวัแปรตามท่ีคงท่ี (homoscedasticity) เป็นตน้ บางคร้ังพบวา่นกัวจิยัไม่ได้
ความส าคญักบัการตรวจสอบขอ้มูลวา่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวห้รือไม่ หากขอ้มูลไม่เป็นไป
ตามขอ้ตกลงท่ีก าหนดแลว้อาจท าใหอ้ านาจการทดสอบ (power of test) ต ่าลงหรือความผดิพลาดใน
การพยากรณ์มากข้ึน นอกเหนือจากการละเมิดขอ้ตกลงแลว้การท่ีขอ้มูลบางค่ามีค่าท่ีผิดปกติไปจาก
ขอ้มูลอ่ืนๆ (outlier) หรือการท่ีตวัแปรอิสระบางตวัมีความสัมพนัธ์กนัเอง (multicollinearity) จะมี
ผลต่อคุณภาพของตวัแบบการถดถอยหรืออาจท าใหส้ร้างตวัแบบการถดถอยท่ีไม่ถูกตอ้งอีกดว้ย 
 งานวจิยัส่วนใหญ่จะมีตวัแปรอิสระท่ีนกัวจิยัสนใจจ านวนมากแต่การคดัเลือกตวัแปรอิสระ
ท่ีมีความจ าเป็นจริงๆต่อตวัแปรตามนั้นมีด้วยกนัหลายวิธีแต่ละวิธีอาจให้ผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกัน
ออกไปเน่ืองจากเกณฑ์การพิจารณาท่ีใช้แตกต่างกันเช่น การลดตัวแปรอิสระ (backward 
elimination method) การเพิ่มตวัแปรอิสระ (forward selection method) การเพิ่มตวัแปรอิสระแบบ
ขั้นตอน (stepwise method) และการเลือกชุดท่ีดีท่ีสุด (best subset method) เป็นตน้    
 การวิเคราะห์การถดถอยบางคร้ังสามารถค านวณได้ด้วยการใช้เคร่ืองคิดเลขซ่ึงอาจใช้
เวลานานและยุ่งยาก ปัจจุบนัมีโปรแกรมทางสถิติจ านวนมากท่ีสามารถใช้วิเคราะห์การถดถอยได้
ในหลายรูปแบบทั้งท่ีเป็นการค านวณส าเร็จรูปและการเขียนค าสั่งเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการในการวิเคราะห์ขั้นสูง ตวัอยา่งของโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เช่น BMDP, MINITAB, 
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SAS, SPSS, SYSTAT และ JMP เป็นตน้ ส าหรับในหนงัสือเล่มน้ีจะใชโ้ปรแกรม MINITAB ใน
การค านวณเน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์และง่ายแก่
การใชง้าน 
 

สรุป 
 การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสองตวัอยา่งง่ายสามารถท าไดโ้ดยการสร้างแผนภาพ
กระจายระหวา่งตวัแปรทั้งสองแต่เม่ือตวัแปรมีจ านวนมากข้ึนการสร้างแผนภาพกระจายอาจเป็นไป
ไม่ได ้ นกัสถิติจึงน าเอาการวเิคราะห์การถดถอยเขา้มาช่วยในการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
นอกจากน้ีการวเิคราะห์การถดถอยยงัน าใชช่้วยในการคดัเลือกตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม 
 

ค ำถำมท้ำยบท 
1.1 การตรวจสอบรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสองตวัแปรอยา่งง่ายสามารถใชว้ธีิใดบา้ง 
1.2 จงวาดแผนภาพกระจายระหวา่งตวัแปรทั้งสองแลว้อธิบายวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งไร 
X:  21 13 20 25 19 24 16 13 
Y: 13   6 12   7 19 10 24 19 
1.3 ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามคืออะไรพร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ 
1.4 จงยกตวัอยา่งการใชส้มการถดถอยเชิงเส้นพหุในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
1.5 นกัการศึกษาตอ้งการทราบว่าคะแนนสอบเขา้มหาวิทยาลยัมาจากสาเหตุใดบา้ง เช่น IQ ของ

นักเรียน ฐานะทางครอบครัว เกรดเฉล่ียสะสมในมธัยม 6 เป็นต้น จงระบุว่าตวัแปรใดเป็น        
ตวัแปรอิสระและตวัแปรใดเป็นตวัแปรตาม 

1.6 จงยกตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์แบบไม่เป็นเส้นตรง 
1.7 จงวาดกราฟระหวา่งจุดต่อไปน้ี 
      (1)   (0,2) กบั (2,6) 
      (2)   (0,4) กบั (2,6) 
      (3)   (0,-2) กบั (-1,-6) 
      (4)   (0,-4) กบั (3,-7) 
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1.8 จงวาดกราฟของสมการดงัต่อไปน้ี 
      (1)   Y = 3 + 2X 
      (2)   Y = X 
      (3)   Y = 4 – 5X  
      (4)   Y = 1 + 3X 
1.9 จากกราฟในขอ้ 1.8 จงหาจุดตดัแกน Y และความชนั 
1.10 จงอธิบายความหมายของ  0 และ 1 
 


