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ค ำน ำ 
 
  

การวิเคราะห์การถดถอยเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบหน่ึงท่ีนิยมใช้กัน           
อย่างแพร่หลายในงานวิจยัในทุกสาขาวิชาเพื่อใช้ในการพยากรณ์ตวัแปรตามและ/หรือเพื่อใช้ใน  
การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม    

ผูเ้รียบเรียงมีโอกาสใหค้ าปรึกษางานวทิยานิพนธ์และงานวิจยัท่ีใชก้ารวิเคราะห์การถดถอย
ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยในหลายสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลยัหลายแห่ง ท าให้คิดว่าน่าจะเรียบเรียงหนงัสือการวิเคราะห์การถดถอยข้ึนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่นักศึกษาและนักวิจยัท่ีจะได้ใช้ในการวิจยั นอกจากน้ีนักศึกษายงัสามารถใช้อ่าน
ประกอบการเรียนวชิาการวเิคราะห์การถดถอยซ่ึงเปิดสอนในหลายมหาวทิยาลยั 

เน้ือหาของหนังสือเล่มน้ีแบ่งออกเป็น 9 บท โดยบทแรกเป็นการอธิบายเก่ียวกบัการหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองตวัอย่างง่ายๆ บทท่ีสองกล่าวถึงการสร้างตวัแบบการถดถอย    
อย่างง่ายเชิงเส้น ในส่วนของบทท่ีเหลือถัดมาจะกล่าวถึงการตรวจสอบความถูกต้องและ           
ความเหมาะสมของตวัแบบท่ีสร้างข้ึน การสร้างตวัแบบการถดถอยพหุ การสร้างตวัแบบการถดถอย
ท่ีไม่ใช่เชิงเส้น การสร้างตวัแบบการถดถอยท่ีมีตวัแปรอิสระเชิงคุณภาพและวิธีการเลือกตวัแบบ
ต่างๆ ตลอดทั้งเล่มมีการแทรกวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชโ้ปรแกรม MINITAB version 11 
(student version) และการอ่านค่าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมดงักล่าว 

ผูเ้รียบเรียงขอขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครท่ีไดก้รุณาให้ค  าแนะน า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาจารยอ์ภิชาต 
ลือสมยัท่ีไดก้รุณาอ่าน ตรวจแกไ้ข จนท าให้หนงัสือน่าอ่านและเขา้ใจง่าย นอกจากน้ียงัขอขอบคุณ
บริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายโปรแกรม MINITAB อย่างไรก็ตามหากท่านผูอ่้านมีขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม ขอไดโ้ปรดแจง้ใหท้ราบดว้ยจกัขอบคุณยิง่ 
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