
 

 

  ในกรณทีดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตังแต่  กลุ่มขึนไป โดยมีตัวแปรตามเพียงตัว

เดียว เราจะคิดถึงการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA)  แต่ในกรณทีสีนใจ

จะทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยมีตัวแปรตามหลายตัว การใช้ ANOVA กจ็ะไม่เหมาะสม เรา

สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทเีรียกว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายตัวแปร (Multivariate 

Analysis of Variance : MANOVA) ซึงจะแตกต่างกับ ANOVA ตรงทใีช้วิเคราะห์เมือมีตัวแปรตามตัว

เดียวหรือหลายตัวกไ็ด้ เราสามารถค้นหาปฏสิัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระได้ และยังสามารถ

เปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทสีนใจได้ การใช้ ANOVA นันจะใช้เมือตัวแปรตามมีเพียงตัว

เดียวหรือทรู้ีจักกันในนามของการทดสอบตัวแปรเดียว (univariate test) สาํหรับ MANOVA ถูก

ออกแบบมาเพือศึกษาตัวแปรตามหลายตัวหรือรู้จักกันในนามของการทดสอบหลายตัวแปร 

(multivariate test) 

  ถ้าเราเกบ็รวบรวมข้อมูลทปีระกอบด้วยตัวแปรตามหลายตัวแปรแล้วเราสามารถใช้ ANOVA 

วิเคราะห์ตัวแปรตามทลีะตัวแปรได้ แต่อย่างไรกต็ามการวิเคราะห์ตัวแปรตามหลายตัวในครังเดียวย่อม

ดีกว่าการวิเคราะห์ตัวแปรตามทลีะตัว ทาํนองเดียวกับการใช้ ANOVA สาํหรับทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มทงัหมดในครังเดียวย่อมดีกว่าการวิเคราะห์ t-test ทดสอบทลีะสองกลุ่ม ทงันีเพราะการ

วิเคราะห์หลายครังจะเพิมความคลาดเคลือนแบบท ี1 (type I error) มากขึน แต่ถ้าต้องการใช้ ANOVA 

วิเคราะห์ตัวแปรตามทลีะตัว นันหมายความว่าเราไม่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามแต่ละตัว ซึง

ตัวแปรตามอาจมีความสัมพันธ์กันจะทาํให้เราสูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนัน MANOVA 

จะวิเคราะห์ตัวแปรตามทงัหมดในครังเดียวทาํให้มองเหน็ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม ส่วนการ

วิเคราะห์ ANOVA จะบอกเราเฉพาะความแตกต่างระหว่างกลุ่มในมิติเดียว แต่ MANOVA มีอาํนาจใน

การค้นหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยรวมทุกมิติ เช่น การวิเคราะห์ ANOVA จะบอกแต่เพียงว่าตัว

แปรตามตัวเดียวมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง ส่วน MANOVA จะรวมสารสนเทศเกียวกับผล

การวัดในทุก ๆ ตัวแปร และบอกเราเกียวกับกลุ่มตัวอย่างทมีีความแตกต่างกันโดยรวมในทุกตัวแปร นี

คือเหตุผลว่าทาํไมการวิเคราะห์ MANOVA ในครังเดียวจึงดีกว่าการวิเคราะห์ ANOVA หลายครัง 

 

ขอ้ตกลงเบืองตน้ของ MANOVA 

  MANOVA มีข้อตกลงเบืองต้นคล้ายกับ ANOVA แต่ขยายเพิมในกรณตีัวแปรตามหลายตัว

ดังนี 

  . ความเป็นอิสระ ค่าทสีังเกตได้ควรเป็นอิสระกันทางสถิติ 

การวิเคราะหความแปรปรวน 
หลายตัวแปร และการวิเคราะห 
จําแนกประเภท 
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  . การสุ่มตัวอย่าง ข้อมูลควรมาจากกลุ่มตัวอย่างทสีุ่มมาจากประชากรทสีนใจศึกษาและ

วัดข้อมูลในระดับช่วง (interval scale) ขึนไป 

  . Multivariate normality ใน ANOVA เราจะสมมติว่าตัวแปรตามของเรามีการแจกแจง

ปกตภิายในแต่ละกลุ่ม ในกรณขีอง MANOVA เราจะสมมติว่าตัวแปรตามมีการแจกแจงปกติของทุกตัว

แปรในแต่ละกลุ่ม 

  . ความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกความแปรปรวนร่วม ใน ANOVA มีข้อตกลงเกียวกับ

ความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มเป็นเอกพันธ์กัน ใน MANOVA เราต้องสมมติว่าตัวแปรตามแต่ละตัวมี

ความเป็นเอกพันธ์กันในแต่ละกลุ่ม ข้อตกลงเบืองต้นนี ตรวจสอบโดยการทดสอบความเท่ากันของ

เมตริกความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมของประชากร 

 

 การตรวจสอบขอ้ตกลงเบืองตน้ 

  โดยมากข้อตกลงเบืองต้นสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการเดียวกันกับ ANOVA มีข้อตกลง

เบืองต้นทเีพิมขึนมาคือ การแจกแจงพหุตัวแปรเป็นโค้งปกติ และความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกความ

แปรปรวนร่วมทต้ีองการกระบวนการตรวจสอบทแีตกต่างกัน ข้อตกลงเบืองต้นการเป็นโค้งปกติของพหุ

ตัวแปร ไม่สามารถทดสอบได้ด้วย SPSS และมีเฉพาะการตรวจสอบข้อตกลงเบืองต้นของการเป็นโค้ง

ปกติของตัวแปรเดียว โดยวิเคราะห์ตัวแปรตามทลีะตัว ซึงง่ายทจีะใช้และมีประโยชน์ เพราะการเป็นโค้ง

ปกติของตัวแปรเดียวเป็นเงือนไขการเป็นโค้งปกติของพหุตัวแปร) แต่ไม่รับประกันว่าจะ Multivariate 

Normality ดังนัน กระบวนการนีดีทสีุดทเีราสามารถทาํได้ 

  ข้อตกลงเบืองต้นของการเท่ากันของเมตริกความแปรปรวนร่วม ข้อตกลงเบืองต้นนีง่ายใน

การตรวจสอบด้วยการทดสอบของลาเวน หากการทดสอบลาเวนไม่มีนัยสาํคัญสาํหรับตัวแปรตามแต่ละ

ตัว อย่างไรกต็าม กรณตีัวแปรตามหลายตัว ควรจะเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มโดยใช้ Box's M test การ

ทดสอบนีควรจะไม่มีนัยสาํคัญ  

 

 สถติิทดสอบ 

  Olson และ Stevens ได้ศึกษาอาํนาจการทดสอบของสถิติ MANOVA ทงั  ตัวในการ

ประเมินความมีนัยสาํคัญของความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ซึงประกอบด้วย 

  . Pillai -Bartlett Trace (V) 

  สถิตินีแสดงดังสมการ 
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  สัญลักษณ ์ จะเป็นค่าไอเกนสาํหรับตัวแปรจาํแนกประเภทแต่ละตัว และ s จะเป็นจาํนวน

ตัวแปร สูตรนีผลรวมของสัดส่วนของความแปรปรวนอธิบายบนฟังก์ชันการจาํแนก 

 

  . Hotelling's T2 

  เป็นสูตรของ Hotelling - Lawlet trace เป็นผลรวมของค่าไอเกนสาํหรับแต่ละตัวแปร  
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  . Wilks's Lambda () 

  แลมด้าของ Wilks's จะเป็นผลผลิตของความแปรปรวนทไีม่สามารถอธิบายได้ ในแต่ละตัว

แปร สัญลักษณ ์ หมายถึงผลคูณ แลมด้าของ Wild's จะแสดงอัตราส่วนของความแปรปรวน

คลาดเคลือนกับความแปรปรวนรวม (SSR/SST) สาํหรับแต่ละตัวแปร 
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  . Roy's Largest Root 

  สถิตินี ง่ายมาก ค่าไอเกนสาํหรับตัวแปรแรกเป็นค่าทมีากทสีุด ดังนันในกรณนีีจะคล้ายกับ 

Hotelling-Lawley trace แต่สาํหรับตัวแปรแรกเท่านัน 

      Largest root = largest 

 

 การเลือกสถติิทดสอบ 

  Olson สังเกตว่า สาํหรับขนาดกลุ่มตัวอย่างน้อย ๆ สถิติทงั  จะมีความแตกต่างกันน้อย ใน

เทอมของอาํนาจการทดสอบ ถ้าขนาดของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันในตัวแปรตามตัวเดียว สถิติ Roy 

จะเสริมอาํนาจการทดสอบทมีากกว่า (เพราะจะใช้เฉพาะตัวแปรตัวแรก) ตามด้วย Hotelling, Wilk's 

และ Pillai อย่างไรกต็าม เมือขนาดของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันในตัวแปรตามมากกว่า  ตัวแปร 

ลาํดับของอาํนาจการทดสอบจะกลับกันคือ Pillai มีอาํนาจการทดสอบมากทสีุด Wilk's, Hotelling และ 

Roy มีอาํนาจน้อยทสีุด ประเดน็สุดท้ายเกียวข้องกับอาํนาจการทดสอบของขนาดกลุ่มตัวอย่างและ

จาํนวนของตัวแปรตาม Steven แนะนาํว่า ถ้าตัวแปรตามน้อย ๆ (น้อยกว่า  ตัวแปร) กลุ่มตัวอย่าง

ควรมีขนาดใหญ่ 

  ในเทอมของความแกร่ง (robustness) สถิติทดสอบทงั  ตัว จะเกียวข้องกับความแกร่งใน

การละเมิดข้อตกลงเบืองต้นของการแจกแจงปกติพหุตัวแปร ในการศึกษาของ Olson และ Steven 

สรุปว่า เมือขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน Pillai-Bartlett จะแขง็แกร่งมากในการละเมิดข้อตกลงเบืองต้น 

การตรวจสอบข้อตกลงของเมตริกความแปรปรวนร่วมทเีป็นเอกพันธ์จะใช้ Box's test ถ้าการทดสอบ

นันไม่มีนัยสาํคัญ ข้อตกลงเบืองต้นการแจกแจงปกติพหุตัวแปรจะเป็นจริง  

 

  ตวัอย่าง .  

  สมมติว่าสนใจจะศึกษาอิทธิพลของการบาํบัดพฤติกรรมทางสมอง (cognitive behaviour 

therapy) กับพฤติกรรมความวิตกกังวล ซึงเราจะเปรียบเทยีบกลุ่มทมีีความวิตกกังวลหลังจากทไีด้รับ

การบาํบัดพฤติกรรมทางสมอง (CBT : cognitive behavior therapy) และหลังจากบาํบัดพฤติกรรม 

(behavior therapy : BT) กับกลุ่มทยัีงมีความวิตกกังวลใจ (ไม่ได้รับการบาํบัด : กลุ่มควบคุม (NT)) 

ซึงนักจิตวิทยาจะศึกษาตัวแปรในเรืองของพฤติกรรมและระดับสติปัญญาโดยการสังเกตพฤติกรรมที
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แสดงออก (Action) และความสามารถทางการคิด (Thoughts) โดยตัวแปรตามนีจะวัดในครังเดียวและ

นาํเสนอผลดังตารางต่อไปนี 

 

กลุ่ม Actions Thoughts 
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 การวิเคราะห ์MANOVA ดว้ย SPSS 

  ใช้ข้อมูลในตาราง  เพือวิเคราะห์ โดยการป้อนข้อมูล ทปีระกอบไปด้วยตัวแปร  ตัวคือ 

group, actions และ thoughts โดย group ประกอบไปด้วย  กลุ่มคือ  = CBT,  = BT และ  = 

NT และตัวแปรตาม  ตัวแปร actions และ thoughts  

  ใช้เมนู Analyze เมนูรอง General Linear Model.. และเมนูย่อย Multivariate จะเกิด

หน้าต่าง “Multivariate”  

  ภาพประกอบ .  

 

  ให้คลิกตัวแปรตามทงั  ตัว ในทนีีคือ actions และ thoughts ย้ายไปไว้ในช่อง 

“Dependent Variables:” และคลิกตัวแปรอิสระในทนีีคือ group ไปไว้ในช่อง “Fixed Factor(s):” ดัง

ภาพประกอบ 
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  ภาพประกอบ .  

 

  สังเกตในช่อง Covariate(s): สาํหรับใส่ตัวแปรร่วม ทาํนองเดียวกับการวิเคราะห์ ANCOVA 

เพียงแต่กรณทีมีีตัวแปรตามหลายตัวจะเรียกว่า MANCOVA นอกจากนียังมีปุ่มทางขวามือให้เลือกคลิก

ได้อีกดังนี 

  ปุ่ม Model สาํหรับเลือกวิเคราะห์ Main effect หรือ Interaction หรือเลือกชนิดของ sums 

of squares ทต้ีองการวิเคราะห์ 

 

  ภาพประกอบ .  
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  ปุ่ม Contrasts ใช้ในการเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยชนิดของการ contrasts 

นัน ถ้าเลือก simple และคลิกปุ่ม Change จะเป็นการเปรียบเทยีบเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มทดลองกับ

กลุ่มควบคุม โดยกลุ่มควบคุมนัน จะต้องถูกลงรหัสไว้เป็นค่ารหัสสุดท้ายของตัวแปร (Reference 

Category : Last) หรือลงเป็นรหัสค่าแรก (Reference Category : First) ดังภาพประกอบ 

 

  ภาพประกอบ .  

 

  ปุ่ม Plots สาํหรับเลือกสร้างกราฟแสดงปฏสิัมพันธ์ จะเป็นประโยชน์เมือมีการศึกษากับตัว

แปรอิสระมากกว่า  ตัวแปร ดังภาพประกอบ 

 

  ภาพประกอบ .  

 

  ปุ่ม Post Hoc เป็นอีกปุ่มหนึงทสีามารถใช้แทน Contrasts ได้ โดยใช้การทดสอบ Post 

Hoc เป็นการเปรียบเทยีบกลุ่มแต่ละกลุ่มในตัวแปรอิสระกับทุกกลุ่มรวมกัน ดังภาพประกอบ 
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  ภาพประกอบ .  

 

  ปุ่ม Save เป็นปุ่มทใีห้แสดงความคลาดเคลือน โดยจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบว่า

โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ดังภาพประกอบ  
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  ภาพประกอบ .  

 

 ปุ่ม Options เป็นปุ่มทใีห้เลือกคาํนวณค่าสถิติพืนฐาน และเมตริกทเีกียวข้องกับการวิเคราะห์ 

MANOVA เช่น การคาํนวณค่าสถิติพืนฐาน, เมตริก SSCP, เมตริก Residual SSSCP การทดสอบ

ความเป็นเอกพันธ์ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น ดังภาพประกอบ 
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  ภาพประกอบ .  

 

 ผลลพัธที์ไดจ้ากการวิเคราะหด์ว้ย SPSS for Windows 

  ในภาพประกอบ .  จะแสดงผลลัพธ์ทไีด้จากการวิเคราะห์ จะแสดงสถิติพืนฐานของตัว

แปรแต่ละตัว นันเป็นผลเนืองมาจากการเลือกวิเคราะห์ Descriptive statistics ด้วยปุ่ม Options โดย

จะแสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานแยกในแต่ละตัวแปรตาม 
 

Descriptive Statistics 

 Group Mean Std. Deviation N 

Action CBT 4.9000 1.19722 10 

BT 3.7000 1.76698 10 

NT 5.0000 1.05409 10 

Total 4.5333 1.45586 30 

Thoughts CBT 13.4000 1.89737 10 

BT 15.2000 2.09762 10 

NT 15.0000 2.35702 10 

Total 14.5333 2.20866 30 
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Box's Test of Equality of 

Covariance Matricesa 

Box's M 9.959 

F 1.482 

df1 6 

df2 18168.923 

Sig. .180 

Tests the null hypothesis that 

the observed covariance 

matrices of the dependent 

variables are equal across 

groups. 

a. Design: Intercept + Group 

 

Bartlett's Test of Sphericitya 

Likelihood Ratio .042 

Approx. Chi-Square 5.511 

df 2 

Sig. .064 

Tests the null hypothesis that the residual 

covariance matrix is proportional to an 

identity matrix. 

a. Design: Intercept + Group 

ภาพประกอบ .  

 

  ถัดมาเป็นการแสดงผลการวิเคราะห์สถิติ Box's M test ในการทดสอบข้อตกลงเบืองต้นของ

ความเท่ากันในเมตริกความแปรปรวนร่วม สถิติทดสอบนีจะมีสมมติฐานศูนย์ว่า เมตริกความแปรปรวน

และความแปรปรวนร่วมจะมีความเท่ากันในทุกกลุ่ม ดังนันถ้าเมตริกของทงั  กลุ่มมีความเท่ากันแล้ว 

สถิติควรจะไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ ในข้อมูลของเรานี p = .18 มากกว่า .  แสดงว่าผลการทดสอบ

สถิตินีไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ นันคือเป็นไปตามข้อตกลงเบืองต้นของความเท่ากันในเมตริกความ

แปรปรวนร่วม 

  ถ้าการทดสอบ Box's test มีนัยสาํคัญ (p < 0.05) แล้ว เมตริกความแปรปรวนร่วมของแต่

ละกลุ่มแตกต่างกัน และข้อตกลงของความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกความแปรปรวนร่วมจะถูกละเมิด 

ผลของการละเมิดข้อตกลงเบืองต้นนียังไม่ชัดเจน Hakstian et al (1979) ได้รายงานว่า Hotelling's T2 

จะมีความแกร่งในการทดสอบความแตกต่างระหว่าง  กลุ่มเมือขนาดของกลุ่มตัวอย่างทงัสองกลุ่ม

เท่ากัน กฎหัวแม่โป้ง (Rule of Thumb)โดยทวัไป ถ้าขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากันแล้วจะไม่สนใจการ

ทดสอบ Box's test เพราะจะมีความไม่คงทสีูง และสถิติทดสอบ Hotelling's และ Pillai's มีความแกร่ง 

อย่างไรกต็ามถ้าขนาดของกลุ่มแตกต่างกันแล้วกไ็ม่สามารถสมมติได้ว่าสถิติทงัสองตัวนันจะมีความ

แกร่ง เมือมีการศึกษากับตัวแปรตามหลาย ๆ ตัว และมีความแตกต่างกันมากในขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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แต่ละกลุ่ม จะมีความบิดเบือนในค่าของความน่าจะเป็นในการวิเคราะห์ด้วย SPSS Tabachnick และ 

Fidell (1996) ได้แนะนาํว่า ถ้าขนาดของกลุ่มตัวอย่างใหญ่มาก และมีความแปรปรวนและความ

แปรปรวนร่วมมากแล้ว น่าจะมีความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม 

อย่างไรกต็าม ถ้ามีขนาดกลุ่มตัวอย่างน้อย ผลของความแปรปรวนและความแปรปรวนมีมากแล้ว 

Box's test จาํเป็นสาํหรับ 

การตรวจสอบ  

  การทดสอบบาร์เลท็ (Bartlett's test) จะเป็นการทดสอบข้อตกลงเบืองต้นของความเป็น 

เอกพันธ์ของความแปรปรวน ซึงการวิเคราะห์ MANOVA จะไม่จาํเป็นต้องใช้ 

 

 สถติิทดสอบในการวิเคราะห ์MANOVA 

  ในผลลัพธ์ดังภาพประกอบ .  จะแสดงตารางหลักของผลการวิเคราะห์ MANOVA สถิติ

ทดสอบจะแสดงผลการทดสอบจุดตัด (Intercept) ของโมเดล และสาํหรับความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

(Group) ในจุดมุ่งหมายของตัวอย่างนี กลุ่มมีอิทธิพลทสีนใจเพราะว่าการบาํบัดจะมีอิทธิพลต่อกลุ่ม 

OCD สังเกตสถิติทดสอบทงั  ตัว จะแสดงค่าของสถิติในสดมภ์ Value และสถิติทดสอบ F-test ทมีี

องศาแห่งความเป็นอิสระ (df) คือ  ระดับนัยสาํคัญแสดงในสดมภ์ Sig. สถิติ Pillai's trace มีค่า p = 

0.049 Wils's lambda มีค่า p = 0.05 และ Roy's largest root มีค่า p = 0.02 ซึงทงัหมดมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติทรีะดับ .  อย่างไรกต็าม Hotelling's Trace (p = 0.051) ไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ ในกรณนีี 

สถิติทดสอบจะทาํให้ปฏเิสธสมมติฐานศูนย์ และยอมรับสมมติฐานอืน นันคือมีความแตกต่างระหว่าง

กลุ่ม อย่างไรกต็าม ความแกร่งของ Pillai's trace เมือขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน ความน่าเชือถือได้

เกียวกับผลของสถิติทดสอบบ่งชีถึงความมีนัยสาํคัญ และช่วยเพิมอาํนาจการทดสอบให้กับ Roy's root 

(สังเกตว่าสถิตินีจะมีนัยสาํคัญสูงทสีุดกว่าสถิติตัวอืน ๆ) เมือการทดสอบเป็นไปตามข้อตกลงเบืองต้น 

  จากผลนีเราควรจะสรุปว่า ชนิดของการบาํบัดจะมีอิทธิพลต่อกลุ่ม OCD อย่างมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติ ธรรมชาติของอิทธิพลนียังไม่ชัดเจนจากการใช้สถิติทดสอบ MANOVA ประการแรก ไม่บอก

เกียวกับความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และประการทสีอง ไม่บอกเกียวกับผลของการบาํบัดทมีีอิทธิพลต่อ 

Thoughts หรือ Action หรือทงัสองอย่าง การกาํหนดธรรมชาติของอิทธิพลนี SPSS สามารถวิเคราะห์

ต่อไปถึงการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบตัวแปรเดียว 

 
Multivariate Testsa 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Intercept Pillai's Trace .983 745.230b 2.000 26.000 .000 

Wilks' Lambda .017 745.230b 2.000 26.000 .000 

Hotelling's Trace 57.325 745.230b 2.000 26.000 .000 

Roy's Largest Root 57.325 745.230b 2.000 26.000 .000 

Group Pillai's Trace .318 2.557 4.000 54.000 .049 

Wilks' Lambda .699 2.555b 4.000 52.000 .050 

Hotelling's Trace .407 2.546 4.000 50.000 .051 



บทท ี   การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรและการวิเคราะห์จาํแนกประเภท 

Roy's Largest Root .335 4.520c 2.000 27.000 .020 

a. Design: Intercept + Group 

b. Exact statistic 

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 

ภาพประกอบ .  

 

 สถติิการทดสอบตวัแปรเดียว 

  ในภาพประกอบ .  จะแสดงตารางสรุปการทดสอบของลาเวน (Levene's test) เป็น

การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนสาํหรับตัวแปรตามแต่ละตัว การทดสอบนีจะเหมือนกับ

การวิเคราะห์ใน ANOVA การทดสอบลาเวนควรจะไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติสาํหรับทุกตัวแปรตาม ถ้า

ข้อตกลงเบืองต้นของความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวนเป็นจริง ผลการวิเคราะห์จะชัดเจนว่า

เป็นไปตามข้อตกลงเบืองต้น สิงเหล่านีนีจะไม่เฉพาะให้เราเชือมันได้ในความเชือมันของการทดสอบตัว

แปรตามทลีะตัว แต่ยังเป็นการยืนยันว่าการทดสอบทางสถิติด้วย MANOVA มีความแกร่ง 

  ในส่วนถัดไปจะเป็นผลของตาราง ANOVA สาํหรับตัวแปรตามแต่ละตัว เราสนใจในแนวแถว

ทมีีชือว่า Group  ซึงเป็นตารางสรุปผลการวิเคราะห์ ANOVA ในตัวแปรตามแต่ละตัว ค่าทไีด้จะเป็น 

sums of squares ทงัคู่ของ actions และ thoughts (เป็นค่าของ SSM ทคีาํนวณได้)  ในแถวของ Error 

จะเป็นข้อมูลเกียวกับ sums of squares ของความคลาดเคลือน และ mean squares สาํหรับตัวแปร

ตามแต่ละตัว ค่าของ SSR ดังทคีาํนวณไปแล้วในหัวข้อข้างต้น และในแถวทชืีอว่า Corrected Total จะ

เป็นค่าของ sums of squares ผลรวม สาํหรับตัวแปรตามแต่ละตัว (ค่านีคือ SST) ส่วนทสีาํคัญใน

ตารางนีคือสดมภ์ของ F และ Sig. ซึงเป็นอัตราส่วน F ของการทดสอบ ANOVA ตัวแปรตามทลีะตัว 

ซึงจะชัดเจนว่า ANOVA ในผลลัพธ์จาก SPSS ตรงกับค่าทคีาํนวณไว้ก่อนหน้านี ค่า p ในผลลัพธ์ของ

ภาพประกอบ .  จะแสดงถึงความไม่แตกต่างระหว่างกลุ่มทไีด้รับการบาํบัดทงัตัวแปร thought (p 

= 0.136 และ action (p = . ) ผลทไีด้จะนาํเราไปสู่การสรุปว่า ชนิดของการบาํบัดจะไม่มีอิทธิพล

ต่อระดับของ OCD ของผู้ป่วย สังเกตในตัวอย่างนี สถิติในการวิเคราะห์ MANOVA สรุปว่าการบาํบัดมี

อิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติกับ OCD ทาํไมถึงเกิดความขัดแย้งนี 

  เหตุผลสาํหรับความขัดแย้งของตัวอย่างนี การทดสอบ MANOVA จะอธิบายสหสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรตามและความสัมพันธ์นีจะมีอาํนาจในการค้นหาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม แน่นอนว่า 

การทดสอบตัวแปรเดียวจะไม่มีประโยชน์ในการแปลความหมาย เพราะกลุ่มทแีตกต่างกันเกิดจากการ

รวมความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามเข้าไว้ด้วย ความเกียวข้องกันของตัวแปรตามนีจะนาํพาไปสู่การ

วิเคราะห์ฟังก์ชันการจาํแนกกลุ่ม ซึงจะอธิบายต่อไป 

 
 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

 F df1 df2 Sig. 

Action 1.828 2 27 .180 

Thoughts .076 2 27 .927 
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Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is 

equal across groups. 

a. Design: Intercept + Group 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model Action 10.467a 2 5.233 2.771 .080 

Thoughts 19.467b 2 9.733 2.154 .136 

Intercept Action 616.533 1 616.533 326.400 .000 

Thoughts 6336.533 1 6336.533 1402.348 .000 

Group Action 10.467 2 5.233 2.771 .080 

Thoughts 19.467 2 9.733 2.154 .136 

Error Action 51.000 27 1.889   

Thoughts 122.000 27 4.519   

Total Action 678.000 30    

Thoughts 6478.000 30    

Corrected Total Action 61.467 29    

Thoughts 141.467 29    

a. R Squared = .170 (Adjusted R Squared = .109) 

b. R Squared = .138 (Adjusted R Squared = .074) 

 

ภาพประกอบ .  

 

 เมตริก SSCP 

  ถ้าเลือก options ในการแสดงเมตริก SSCP โปรแกรม SPSS จะแสดงผลลัพธ์ใน

ภาพประกอบ .  และ .  ในภาพประกอบ .  นันจะแสดงโมเดล SSCP (H) ซึงจะ

เรียกว่า Hypothesis Group และ SSCP ความคลาดเคลือน (E) ซึงจะเรียกว่า Error เมตริกสาํหรับ

จุดตัด (Intercept) จะแสดงด้วย แต่เมตริกนีไม่มีความสาํคัญสาํหรับวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ 

เมตริกนีมีประโยชน์ ในการค้นหาค่าของ cross-products ทเีป็นตัวบ่งชีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ตาม ผลการวิเคราะห์แนะนาํว่าถ้า MANOVA มีนัยสาํคัญแล้ว อาจจะมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ตามซึงมีความสาํคัญมากกว่าการวิเคราะห์ตัวแปรตามเป็นรายตัว 
 

Between-Subjects SSCP Matrix 

 Action Thoughts 

Hypothesis Intercept Action 616.533 1976.533 

Thoughts 1976.533 6336.533 

Group Action 10.467 -7.533 

Thoughts -7.533 19.467 
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Error Action 51.000 13.000 

Thoughts 13.000 122.000 

Based on Type III Sum of Squares 

ภาพประกอบ .  

 

  ในภาพประกอบ .  จะแสดงเมตริก SSCP ความคลาดเคลือนอีกครัง แต่ครังนีจะเป็น

การรวมเมตริกความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม และเมตริกสหสัมพันธ์เอาไว้ด้วย เมตริก

ทงัหมดสัมพันธ์กัน หากจาํได้ว่าเมตริกความแปรปรวนร่วมสามารถคาํนวณได้โดยการหาร cross-

product ด้วยจาํนวนของค่าสังเกต ทาํนองเดียวกัน ความแปรปรวนถูกคาํนวณโดยการหาร sums of 

squares ด้วย degrees of freedom ในเมตริกความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมทนีาํเสนอเป็น

ค่าเฉลียจากเมตริก SSCP ท้ายทสีุดเราจะเหน็ว่า สหสัมพันธ์ในรูปของค่ามาตรฐานของความ

แปรปรวนร่วม และเมตริกสหสัมพันธ์ จะแสดงในรูปของค่ามาตรฐานจากเมตริกความแปรปรวนและ

ความแปรปรวนร่วม กับเมตริก SSCP เมตริกอืน ๆ มีประโยชน์สาํหรับการประเมินความคลาดเคลือน

ในโมเดล เมตริกความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมจะมีประโยชน์เฉพาะ เพราะว่าการทดสอบ

บาร์เลท (Bartlett's test) อยู่บนพืนฐานของเมตริกนี การทดสอบบาร์เลทจะเป็นการตรวจสอบเมตริก

ว่ามีลักษณะเป็นเมตริกเอกลักษณห์รือไม่ ซึงเมตริกเอกลักษณจ์ะเป็นเมตรกทค่ีาในแนวทแยงเป็น  

และนอกแนวทแยงมีค่าเป็น  ดังนัน การทดสอบบาร์เลทจะบอกถึงสมาชิกในแนวทแยงของเมตริก

ความแปรปรวนและความแปรรปวนร่วมเท่ากัน (เช่น ความแปรปรวนของกลุ่มเหมือนกัน) และนอก

แนวทแยงจะมีสมาชิกประมาณค่าเป็น  (เช่น ตัวแปรตามไม่มีความสัมพันธ์กัน) ในกรณนีี ความ

แปรปรวนมีความแตกต่างกัน ( .  จนถึง . ) และความแปรปรวนร่วมมีความแตกต่างจาก  

( . ) และการทดสอบบาร์เลทจะเข้าใกล้นัยสาํคัญ แม้ว่าการอธิบายนีจะไม่สนใจการทดสอบ 

MANOVA แต่กห็วังว่าจะเป็นการขยายให้เหน็ถึงแนวคิดของการทดสอบทเีกิดขึน 
 

Residual SSCP Matrix 

 Action Thoughts 

Sum-of-Squares and Cross-

Products 

Action 51.000 13.000 

Thoughts 13.000 122.000 

Covariance Action 1.889 .481 

Thoughts .481 4.519 

Correlation Action 1.000 .165 

Thoughts .165 1.000 

Based on Type III Sum of Squares 

ภาพประกอบ .  

 

 Contrasts 

  จากทเีลือกการวิเคราะห์ contrasts แบบ Simple เอาไว้เป็นการเปรียบเทยีบกลุ่มบาํบัดทงั  

กลุ่มกับกลุ่มควบคุม ผลลัพธ์จากโปรแกรม SPSS แสดงดังภาพประกอบ  จะแสดงผลของการ 
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Contrasts ตารางจะแบ่งออกเป็น  ส่วน มีชือว่า Level 1 vs. Level 3 และ Level 2 vs. Level 3 เมือ

การลงรหัสเป็นไปตามทไีด้กาํหนดไว้ (เช่น ค่า  และ  เป็นรหัสของกลุ่มทดลอง และค่า  เป็นรหัส

ของกลุ่มควบคุม) นันคือจะเป็นผลการ Contrasts ระหว่างกลุ่ม CBT กับ NT และ BT กับ NT 

ตามลาํดับ ผลของการ Contrasts จะแสดงของตัวแปรตามแต่ละตัวแยกกัน ค่าทแีสดงในตารางสาํหรับ

การประมาณค่า Contrasts (Contrasts Estimate) และค่าสมมติฐาน (Hypothesized Values) (ซึงจะ

มีค่า  เสมอเพราะเราจะทดสอบสมมติฐานศูนย์ว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป็นศูนย์) การ

ประมาณค่าสังเกตว่ามีความแตกต่างกัน (Difference) แล้วถูกทดสอบความมีนัยสาํคัญว่าแตกต่างจาก

ศูนย์หรือไม่ในช่วงความเชือมันท ี %  

  สิงแรกทสีังเกตได้ในผลลัพธ์จาก SPSS คือจะแสดงผลของค่านัยสาํคัญในการ Contrasts 

บอกความแตกต่างระหว่างกลุ่มว่ามีนัยสาํคัญหรือไม่ หรืออาจพิจารณาจากช่วงความเชือมัน ในช่วง

ความเชือมัน % จะบอกถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มนันคือมี % ของกลุ่มตัวอย่างทตีกอยู่

ในช่วงนี ถ้าช่วงความเชือมันนีคร่อมศูนย์ (ค่าตาํสุดติดลบ ค่าสูงสุดเป็นบวก) แล้ว นันคือภายใน % 

ของกลุ่มตัวอย่างจะมีค่าความแตกต่างเป็นศูนย์ (ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม) ดังนันเราไม่สามารถ

เชือมันว่า ความแตกต่างของกลุ่มมีความหมาย เพราะทงัสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ถ้าช่วงความเชือมันไม่

คร่อมศูนย์ (เช่น ทงัค่าตาํสุด และค่าสูงสุด มีเครืองหมายเป็นบวกหรือลบทงัคู่) แล้วเราสามารถเชือมัน

ได้ว่า จะพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มใน % ของกลุ่มตัวอย่างทมีาจากประชากรเดียวกัน นันคือเรา

เชือได้ว่า ความแตกต่างระหว่างกลุ่มยังมีอยู่ ถ้าช่วงความเชือมันรวมศูนย์เข้าไว้ด้วยแล้ว ความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มไม่มีนัยสาํคัญ ถ้าช่วงความเชือมันไม่รวมศูนย์แล้ว จะบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

มีนัยสาํคัญทางสถิติท ีp < 0.05  
 

Contrast Results (K Matrix) 

Group Simple Contrasta 

Dependent Variable 

Action Thoughts 

Level 1 vs. Level 3 Contrast Estimate -.100 -1.600 

Hypothesized Value 0 0 

Difference (Estimate - Hypothesized) -.100 -1.600 

Std. Error .615 .951 

Sig. .872 .104 

95% Confidence Interval for 

Difference 

Lower Bound -1.361 -3.551 

Upper Bound 1.161 .351 

Level 2 vs. Level 3 Contrast Estimate -1.300 .200 

Hypothesized Value 0 0 

Difference (Estimate - Hypothesized) -1.300 .200 

Std. Error .615 .951 

Sig. .044 .835 

95% Confidence Interval for 

Difference 

Lower Bound -2.561 -1.751 

Upper Bound -.039 2.151 
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a. Reference category = 3 

ภาพประกอบ .  

 

 MANOVA กบัการวิเคราะหจํ์าแนกประเภท 

  เมือ MANOVA มีนัยสาํคัญแล้ว อาจใช้ ANOVA หรือการวิเคราะห์จาํแนกประเภทวิเคราะห์

ต่อ ในตัวอย่างนี การใช้ ANOVA ไม่มีประโยชน์ในการค้นหาความแตกต่างภายหลังการทดสอบ 

Multivariate เพราะมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม การวิเคราะห์จาํแนกประเภทเป็นวิธีทดีีทสีุดใน

การใช้ภายหลังการทดสอบด้วย MANOVA 

  การวิเคราะห์จาํแนกประเภทจะใช้เมนู Analyze เมนูรอง Classify และเมนูย่อย 

Discriminant 

 

    ภาพประกอบ .  

 

  จะปรากฏหน้าต่าง “Discriminant Analysis” คลิกตัวแปรพยากรณไ์ปใส่ช่อง 

“Independents” และตัวแปรเกณฑ์ใส่ในช่อง “Grouping Variable:”  
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  ภาพประกอบ .  

 

  จากนันคลิกทปุ่ีม “Define Variable” จะปรากฏหน้าต่าง 

 

   ภาพประกอบ .  

 

  ให้ใส่รหัสทใีช้ในการจัดกลุ่มตาํสุดและสูงสุด ในทนีีใช้รหัส  ถึง  แทนกลุ่มทงั  กลุ่ม จึง

ใส่ค่าตาํสุดและสูงสุดดังภาพประกอบ .  จากนันคลิกปุ่ม “OK” สังเกตด้านล่างของช่อง 

“Independent” ใช้สาํหรับกาํหนดวิธีการคัดเลือกตัวพยากรณว่์าต้องการนาํเข้าทงัหมด “Enter 

Independent together” ซึงเป็น default ของโปรแกรม จะได้ลักษณะดังภาพประกอบ 
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  ภาพประกอบ .  

 

  หรือคัดเลือกแบบขันตอน “Use stepwise method” ถ้าหากเลือกตัวเลือกนี ปุ่ม Method… 

จะใช้งานได้ สาํหรับกาํหนดเกณฑ์การนาํเข้าตัวแปรพยากรณ ์ดังภาพประกอบ 

 

  ภาพประกอบ .  

 

  ปุ่ม Statistics... จะปรากฏดังภาพประกอบ .  ซึงปุ่มนีจะอนุญาตให้เราเลือกวิเคราะห์

ค่าสถิติพืนฐานของกลุ่ม Univariate ANOVA, และ Box's test ซึงทงัหมดนีมีอยู่ในการวิเคราะห์ 

MANOVA ยิงกว่านัน ยังสามารถคาํนวณค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุ่ม และเมตริกความแปรปรวนร่วม ซึง

จะเหมือนกับสหสัมพันธ์ของความคลาดเคลือนและเมตริกความแปรปรวนร่วม เหมือนกับการวิเคราะห์

ในภาพประกอบ  ในตัวเลือกถัดมาเป็นการวิเคราะห์เมตริกความแปรปรวนร่วมแยกกลุ่ม ซึงสามารถ

ใช้ประโยชน์ในการพิจารณาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามของแต่ละกลุ่ม (เมตริกนีในการวิเคราะห์ 

MANOVA จะไม่แสดงผล) และสุดท้ายเราสามารถจะเลือกวิเคราะห์เมตริกความแปรปรวนร่วมรวม ซึง

จะแสดงเมตริกความความแปรปรวนและความแปรปรวร่วมของตัวแปรตามทงัหมด กรณทีมีีประโยชน์
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กคื็อในกล่องของ Function Coefficient ให้เลือกแสดงสัมประสิทธิฟังก์ชันการจาํแนกทไีม่เป็น

มาตรฐาน (Unstandardized) ซึงในตัวเลือกนีจะแสดงค่า s สาํหรับแต่ละตัวแปร เมือคลิกเลือกแล้ว 

ให้คลิกทปุ่ีม Continue 

 

  ภาพประกอบ .  

 

  สาํหรับปุ่ม Classify… จะปรากฏดังภาพประกอบ .  ในปุ่มนีจะมีหลายตัวเลือกให้

เลือกวิเคราะห์ ตัวเลือกแรกในช่อง Prior Probabilities ถ้าขนาดของกลุ่มเท่ากัน (All group equal) 

เป็น default ของโปรแกรม อย่างไรกต็ามถ้ากลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันแล้ว ควรจะเลือก 

Compute from group sized และ default ของโปรแกรมจะเลือกวิเคราะห์เมตริกความแปรปรวนร่วม

ภายในกลุ่ม (Within-groups Covariance Matrix) หรืออาจเลือกพลอ็ตแผนภาพโดยรวมทุกกลุ่ม 

(combined-groups Plots) หรืออาจพลอ็ตแยกกลุ่ม (Separate-groups Plots) จาํนวนกราฟขึนอยู่กับ

จาํนวนกลุ่ม ถ้าจาํนวนกลุ่มน้อยควรจะเลือก Combined groups Plots จะดีกว่า เพราะจะแปล

ความหมายได้ง่ายกว่า ส่วนตัวเลือกทมีีประโยชน์กคื็อการแสดงตารางสรุปผลการวิเคราะห์ (Summary 

table) จะแสดงผลการใช้สมการในการจาํแนกกลุ่มโดยจะแสดงผลสรุปรวมเมือเลือกครบทุกตัวเลือกที

ต้องการแล้วแล้ว คลิกท ีContinue สาํหรับกลับไปสู่หน้าต่างหลัก 
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  ภาพประกอบ 

.  

 

  สาํหรับปุ่มสุดท้ายคือปุ่ม Save… จะปรากฏดังภาพประกอบ .  จะปรากฏ  ตัวเลือก 

สองตัวเลือกจะเกียวข้องกับการทาํนายความเป็นสมาชิกของกลุ่ม (Predicted group membership) 

และความน่าจะเป็นของการเป็นสมาชิกของกลุ่มเมือใช้สมการทาํนาย (Probabilities of group 

membership) และตัวเลือกสุดท้ายทเีลือกคือการแสดงคะแนนการจาํแนก (Discriminant scores) ซึง

จะแสดงคะแนนสาํหรับกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนในแต่ละตัวแปร คะแนนสามารถใช้ประโยชน์ได้ นันคือ

สามารถแปลความหมายได้เมือรู้ว่าคะแนนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนเป็นเท่าไหร่ในแต่ละตัวแปร 

 

 

  ภาพประกอบ .  

 

 ผลลพัธจ์ากการวิเคราะหจํ์าแนกประเภท 

  ผลลัพธ์จะการวิเคราะห์ข้อมูลจะแสดงเมตริกความแปรปรวนร่วมแยกสาํหรับแต่ละกลุ่ม 

เมตริกความแปรปรวนของตัวแปรตามแต่ละตัวสาํหรับแต่ละกลุ่ม (ภาพประกอบ . ) ค่าในตาราง
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นีจะมีประโยชน์เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามทเีปลียนไปในแต่ละกลุ่ม เช่น ในกลุ่ม CBT 

ตัวแปร Actions และ Thought จะไม่เหน็ความสัมพันธ์เพราะความแปรปรวนร่วมเกือบเป็นศูนย์ 

( . ) ในกลุ่ม BT ตัวแปร Actions และ Thought มีความสัมพันธ์เป็นบวก ( . ) ส่วนกลุ่ม NT 

มีความสัมพันธ์เป็นลบ (- . )  
 

Covariance Matrices 

Group Action Thoughts 

CBT Action 1.433 .044 

Thoughts .044 3.600 

BT Action 3.122 2.511 

Thoughts 2.511 4.400 

NT Action 1.111 -1.111 

Thoughts -1.111 5.556 

 

ภาพประกอบ .  

 

  ในตาราง  .  แสดงค่าสถิติเบืองต้นจากการวิเคราะห์จาํแนกประเภท ตารางแรกจะเป็น

ค่าไอเกนสาํหรับแต่ละฟังก์ชันและสังเกตว่า ค่าในแนวทแยงของเมตริก HE-1
variates หรือค่าไอเกนจะถูก

แปลงเป็นเปอร์เซน็ต์ของความแปรปรวนทถูีกอธิบายและฟังก์ชันแรกอธิบายได้ . % ของความ

แปรปรวนส่วนฟังก์ชันท ี  อธิบายได้ . % ในตารางถัดไปจะแสดงค่า Wilk's Lambda ซึงจะมีค่า 

.  มี df = 4 และมีนัยสาํคัญท ี .  เท่ากับใน MANOVA จุดทสีาํคัญสังเกตว่าตารางนีมีฟังก์ชัน

เดียวทมีีนัยสาํคัญ (ฟังก์ชันท ี  ไม่มีนัยสาํคัญท ีp = 0.173) ดังนันความแตกต่างระหว่างกลุ่มสามารถ

อธิบายได้ใน  ฟังก์ชัน 
 

Eigenvalues 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % 

Canonical 

Correlation 

1 .335a 82.2 82.2 .501 

2 .073a 17.8 100.0 .260 

a. First 2 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

 

Wilks' Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 through 2 .699 9.508 4 .050 

2 .932 1.856 1 .173 
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  ตารางในภาพประกอบ .  จะมีความสาํคัญมากสาํหรับแปลความหมาย ตารางแรก

แสดงสัมประสิทธิฟังก์ชันการจาํแนกทเีป็นมาตรฐานสาํหรับ  ตัวแปร ในกรณขีองสมการถดถอยเชิง

เส้น สัมประสิทธิฟังก์ชันการจาํแนกทเีป็นมาตรฐานมีความเท่าเทยีมกับค่า beta ในการถดถอย 

สัมประสิทธิจะบอกเราเกียวกับความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรกับตัวแปรตาม ชัดเจนว่าขนาดของ

สัมประสิทธิของตัวแปร Actions มีมากกว่าตัวแปร Thought แต่เครืองหมายตรงกันข้าม สัมประสิทธิ 

beta ทเีป็นมาตรฐานมีค่าอยู่ระหว่าง   ตัวแปรทงัคู่มีค่ามากในฟังก์ชันแรก และมีค่าเข้าใกล้  และ 

-  ตามลาํดับ มีเฉพาะฟังก์ชันแรกทมีีความสาํคัญ สรุปได้ว่า ตัวแปรตามทงั  ตัวในชุดของตัวแปร

จาํแนกประเภทมีตัวแปรหนึงตัวทมีีค่าเป็นลบและอีกหนึงตัวมีค่าเป็นบวก บ่งชีว่าความแตกต่างระหว่าง

กลุ่มอธิบายได้ด้วย 

ความแตกต่างระหว่างตัวแปรตาม 
 

Standardized Canonical Discriminant 

Function Coefficients 

 

Function 

1 2 

Action .829 .584 

Thoughts -.713 .721 

 

Structure Matrix 

 

Function 

1 2 

Action .711* .703 

Thoughts -.576 .817* 

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical discriminant functions  

 Variables ordered by absolute size of correlation within function. 

*. Largest absolute correlation between each variable and any discriminant function 
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  อีกวิธีการหนึงในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรจาํแนกกคื็อเมตริก

โครงสร้าง (Structure Matrix) ซึงจะแสดงว่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของตัวแปรคาโนนิคอล จะถูก

เปรียบเทยีบกับค่านาํหนักองค์ประกอบ และบ่งชีถึงธรรมชาติของตัวแปร Bargman (1920) โต้แย้งว่า 

เมือมีบางตัวแปรของตัวแปรตามทมีีความสัมพันธ์กับตัวแปรคาโนนิคอลมาก ขณะทตีัวแปรอืนมี

ความสัมพันธ์กันตาํ ซึงตัวแปรทมีีสหสัมพันธ์สูงจะใช้ในการจาํแนกกลุ่มได้มาก เราสนใจเฉพาะตัวแปร

แรก (เพราะตัวแปรท ี  ไม่มีนัยสาํคัญ) สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปร Action มีความสาํคัญมากกว่าใน

ความแตกต่างระหว่าง  กลุ่ม (เพราะ .  มากกว่า . )  
 

Canonical Discriminant Function Coefficients 

 Function 



การใช้ SPSS เพือการวิเคราะห์ข้อมูล 

1 2 

Action .603 .425 

Thoughts -.335 .339 

(Constant) 2.139 -6.857 

Unstandardized coefficients 

 

Functions at Group Centroids 

Group 

Function 

1 2 

CBT .601 -.229 

BT -.726 -.128 

NT .125 .357 

Unstandardized canonical discriminant 

functions evaluated at group means 
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  ส่วนถัดไปของผลลัพธ์ในภาพประกอบ .  จะบอกเกียวกับสัมประสิทธิฟังก์ชันการ

จาํแนกคาโนนิคอล ซึงจะเป็นค่าทไีม่เป็นมาตรฐานของสัมประสิทธิฟังก์ชันการจาํแนกทเีป็นมาตรฐานที

อธิบายในภาพประกอบ .  สังเกตว่า ค่านีคือค่าไอเกนเวกเตอร์ทไีด้มาใช้ในการคาํนวณในหัวข้อที

ได้อธิบายไปแล้ว ซึงค่านีมีประโยชน์น้อยกว่าค่าสัมประสิทธิฟังก์ชันการจาํแนกทเีป็นมาตรฐาน ตาราง

ถัดไปเป็นเซนทรอยด์ของตัวแปรแต่ละกลุ่ม เซนทรอยด์อธิบายอย่างง่ายกคื็อค่าเฉลียตัวแปรในแต่ละ

กลุ่ม ส่วนการแปลความหมาย ควรมองหาสัญลักษณข์องเซนทรอยด์ (บวก หรือลบ) ฟังก์ชันท ี  

จาํแนกกลุ่ม BT ออกจากกลุ่มอืน ๆ (เพราะความแตกต่างระหว่างเซนทรอยด์มีมากกว่า) ฟังก์ชันท ี  

(ซึงไม่มีนัยสาํคัญ) ดูเหมือนจะจาํแนกกลุ่ม NT จากอีก  กลุ่ม 

  สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและกลุ่มจะแสดงโดยการพลอ็ตกราฟ การพลอ็ตกราฟนีจะใช้

คะแนนจากฟังก์ชันการจาํแนกของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม นอกจากนีเซนทรอยด์ของกลุ่มจะเป็น

ค่าเฉลียของฟังก์ชันในแต่ละกลุ่ม 
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  ในภาพประกอบ .  เป็นการพลอ็ตข้อมูลในตัวอย่างนี และชัดเจนว่า จากตาํแหน่งของ

เซนทรอยด์ (สีเหลียมใหญ่ทบ่ีงบอกกลุ่ม) พิจารณาในแนวนอนทเีป็นช่วงห่างระหว่างเซนทรอยด์ของ

ฟังก์ชันท ี  ได้จาํแนกกลุ่ม BT ออกจากกลุ่ม NT และ CBT พิจารณาในแนวตังทเีป็นช่วงห่างระหว่าง

เซนทรอยด์ของฟังก์ชันท ี  จะไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม เพราะไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ ช่วงห่าง

ระหว่างเซนทรอยด์ของแต่ละกลุ่มจะใกล้กันมาก บ่งชีถึงการไม่แยกขาดจากกันของทงั  กลุ่ม 

 

 


