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คำนำ
การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเป็ นวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ทางสถิ ติ แ บบหนึ่ งที่ นิ ย มใช้ ก ัน
อย่างแพร่ หลายในงานวิจยั ในทุกสาขาวิชาเพื่อใช้ในการพยากรณ์ ตวั แปรตามและ/หรื อเพื่อใช้ใน
การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ผูเ้ รี ยบเรี ยงมีโอกาสให้คาปรึ กษางานวิทยานิพนธ์และงานวิจยั ที่ใช้การวิเคราะห์การถดถอย
ในการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ให้ ก ับ นัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาและนัก วิ จ ัย ในหลายสาขาวิ ช าของ
มหาวิทยาลัยหลายแห่ ง ทาให้คิดว่าน่ าจะเรี ยบเรี ยงหนังสื อการวิเคราะห์การถดถอยขึ้นเพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์แก่ นักศึ กษาและนัก วิจยั ที่ จะได้ใช้ในการวิจยั นอกจากนี้ นักศึ กษายังสามารถใช้อ่า น
ประกอบการเรี ยนวิชาการวิเคราะห์การถดถอยซึ่งเปิ ดสอนในหลายมหาวิทยาลัย
เนื้ อหาของหนังสื อเล่ มนี้ แบ่งออกเป็ น 9 บท โดยบทแรกเป็ นการอธิ บายเกี่ ยวกับการหา
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสองตัวอย่างง่ ายๆ บทที่ สองกล่ าวถึ งการสร้ างตัวแบบการถดถอย
อย่ า งง่ า ยเชิ ง เส้ น ในส่ ว นของบทที่ เ หลื อ ถัด มาจะกล่ า วถึ ง การตรวจสอบความถู ก ต้อ งและ
ความเหมาะสมของตัวแบบที่สร้างขึ้น การสร้างตัวแบบการถดถอยพหุ การสร้างตัวแบบการถดถอย
ที่ไม่ใช่ เชิ งเส้น การสร้ างตัวแบบการถดถอยที่มีตวั แปรอิสระเชิ งคุณภาพและวิธีการเลือกตัวแบบ
ต่างๆ ตลอดทั้งเล่มมีการแทรกวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการใช้โปรแกรม MINITAB version 11
(student version) และการอ่านค่าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมดังกล่าว
ผูเ้ รี ย บเรี ย งขอขอบพระคุ ณคณาจารย์ใ นสาขาวิช าคณิ ต ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ได้กรุ ณาให้คาแนะนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์อภิชาต
ลือสมัยที่ได้กรุ ณาอ่าน ตรวจแก้ไข จนทาให้หนังสื อน่าอ่านและเข้าใจง่าย นอกจากนี้ ยงั ขอขอบคุณ
บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตและจัดจาหน่ ายโปรแกรม MINITAB อย่างไรก็ตามหากท่านผูอ้ ่านมีขอ้ เสนอแนะ
เพิ่มเติม ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบด้วยจักขอบคุณยิง่
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