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 การวิจยัจริง ไม่ไดเ้พียงเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มสองกลุ่ม หรือหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสองตวั 

 ดว้ยเหตุน้ี สถิติจึงมีการพฒันาเพื่อตอบค าถามเหล่านั้น 
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 ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่ม 
 หากคะแนนสองชุดเป็นแบบอิสระจากกนั จะใช ้Independent t-test 

 แต่หากคะแนนสองชุดเก่ียวขอ้งกนั จะใช ้Dependent t-test 
 คะแนนอาจจะมีมากกวา่สองชุด 
 ค่าสถิติส่วนขยายน้ี คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis 

of Variance: ANOVA) 



 เช่น ทดสอบผลการฟังเพลงกบัการเรียนรู้ 

ฟังเพลง Mozart ฟังเพลง Hardcore ไม่ฟังเพลง 

หนู 30 ตวั ใหว้ิง่อยูใ่นเขาวงกต  
โดยสุ่มเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตวั 

 ฝึกในเขาวงกต 10 รอบ 

ตัวแปรตาม  
ทดสอบความเร็วในการวิ่ง 
จากเขาวงกตไปถึงอาหาร 

คะแนนทั้งสามชุด เป็นอิสระจากกนั 



 เช่น ทดสอบผลการฟังเพลงกบัการเรียนรู้ ตัวแปรตาม  
ทดสอบความเร็วในการวิ่ง 
จากเขาวงกตไปถึงอาหาร 

ทดสอบโดยใช ้One-way ANOVA 

Mozart Hardcore None 

เวลาท่ีใชใ้นเขาวงกต 



 เช่น วดัผลการฝึกอบรมจากพนกังาน 10 คน ตัวแปรตาม  
ความคิดสร้างสรรค ์

ก่อน หลงั ติดตามผล 

คะแนนทั้งสามชุด วดัจากคนเดียวกนั 



 เช่น โปรแกรมพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ ตัวแปรตาม  
ความคิดสร้างสรรค ์

ก่อน หลงั ติดตามผล 

คะแนนความคิดสร้างสรรค ์

ทดสอบโดยใช ้Repeated Measure ANOVA 
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 ในการท านายตวัแปรตาม สถิติท่ีเก่ียวขอ้งคือ 
 ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) วดัวา่ตวัแปรหน่ึงสามารถอธิบายอีกตวั

แปรหน่ึงไดเ้ท่าไร 

 การถดถอย (Regression) วดัวา่ตวัแปรหน่ึงท านายตวัแปรหน่ึงได้
อยา่งไร 

 
 



 ในกรณีท่ีตวัแปรท านายมีมากกวา่ 1 ตวั สถิติท่ีเก่ียวขอ้งมี 2 ประเภท 
คือ 
 ค่าสหสัมพนัธ์แบบพหุ (Multiple Correlation) วดัวา่ตวัแปรตน้

ทั้งหมดสามารถอธิบายอีกตวัแปรเกณฑไ์ดเ้ท่าไร 

 การถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression) วดัวา่ตวัแปรตน้แต่ละ
ตวั มีอิทธิพลต่อตวัแปรเกณฑอ์ยา่งไร เม่ือควบคุมตวัแปรตน้อ่ืน 

 
 



 เช่น การท านายแนวโนม้ในการร่วมมือกบัผูบ้  าบดั (Treatment 
Adherence)  
 
 ความพึงพอใจใน 
ผูบ้  าบดั 

ความพึงพอใจใน
คุณภาพการบ าบดั 

ความพึงพอใจใน
สถานท่ี 

การใหค้วาม
ร่วมมือกบัผูบ้  าบดั 

.27 

.23 

.02 

R2 = 9% 

ค่า บอกขนาดอิทธิพลของตวัแปรตน้ตวัหน่ึง 
เม่ือควบคุมอิทธิพลของตวัแปรตน้อ่ืน 



สถิติขั้นน าส าหรับจิตวทิยา 
อ. สนัทดั พรประเสริฐมานิต 



 การเปรียบเทียบขนาดอิทธิพล สามารถดูอิทธิพลจากหลายตวัแปรพร้อม
กนัได ้

 เช่นเดียวกบัการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย สามารถมองความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ีย จากปัจจยัหลายปัจจยัพร้อมกนัได ้

ส่ิงพิมพ ์ ส่ือวทิย ุ

เนน้ขอ้มูล 

เนน้อารมณ์ 

ศึกษาวา่ การโฆษณาจะสามารถ
เปล่ียนความเช่ือเร่ืองคุณภาพของ

สินคา้ A ไดอ้ยา่งไร 



 อยา่งไรกต็าม อาจเป็นไปไดท่ี้ตวัแปรหน่ึง ไปควบคุมอิทธิพลของตวั
แปรหน่ึง 

 กล่าวคือ อิทธิพลของตวัแปรตน้ท่ีมีต่อตวัแปรตาม ข้ึนอยูก่บัอีกตวัแปร
หน่ึง ท่ีเรียกวา่ ตวัแปรก ากบั 
 เช่น โปรแกรมการลดความวิตกกงัวล จะเพ่ิมผลการเรียน เม่ือผูฝึ้กอบรม มี

ความวิตกกงัวลสูง แต่จะไม่ไดผ้ลเม่ือผูฝึ้กอบรมมีความวิตกกงัวลต ่า 
 เดก็ท่ีมีคนเล้ียงพดูเก่งจะมีพฒันาการทางภาษา (เปรียบเทียบค าท่ีใชพ้ดูระหวา่ง 

3, 5, และ 7 ขวบ) เร็วกวา่เดก็ท่ีคนเล้ียงพดูไม่เก่ง 
 
 

 



 กรณีท่ีตวัแปรตน้ทั้งสองเป็นแบบกลุ่ม และกลุ่มเป็นอิสระจากกนั ใช้
Factorial ANOVA เช่น 
 การทดสอบวา่เวลาการใหผ้ลตอบแทน และการติดตามผล จะส่งผลต่อคุณภาพ

ในการท างานหรือไม่ 
 ปัจจยัท่ีหน่ึง เวลาการใหเ้งินก่อนท างาน หรือท างาน 
 ปัจจยัท่ีสอง ผูร่้วมการทดลองรู้วา่ หรือไม่รู้วา่มีการตรวจงานระหวา่งท างาน 

 ผูว้จิยัสุ่มผูร่้วมการทดลองรวม 120 คนเขา้ 4 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน 



 Factorial ANOVA ตัวแปรตาม  
คุณภาพการท างาน 

ก่อน หลงั 

คุณภาพการท างาน 

เวลาการใหเ้งิน 

ถกูบอกวา่มีคนตรวจ 

ถกูบอกวา่ไม่มีคนตรวจ 

หากใหเ้งินก่อนท างานแลว้ 
การบอกวา่มีคนตรวจมี
อิทธิพลต่อคุณภาพงาน 

หากใหเ้งินหลงัท างาน การ
บอกวา่มีคนตรวจไม่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพงาน 



 Factorial ANOVA  
 ลกัษณะความสมัพนัธ์แบบน้ี อาจเรียกวา่ตวัแปรทั้งสองมีปฏิสมัพนัธ์ 

(Interaction) กนัได ้ 
 เช่น เวลาในการใหผ้ลตอบแทน และการแจง้วา่มีคนตรวจ มีผลปฏิสัมพนัธ์ต่อ

คุณภาพในการท างาน 
 การก าหนดตวัแปรใดเป็นตวัแปรตน้ และตวัแปรก ากบั อาจสลบัท่ีได ้

 

เวลาในการให้
ผลตอบแทน 

การแจง้วา่มี
คนตรวจ คุณภาพใน

การท างาน 



 กรณีท่ีตวัแปรตน้ทั้งสองเป็นแบบกลุ่ม และกลุ่มเก่ียวขอ้งกนั ใช ้
Factorial Repeated Measured ANOVA เช่น 
 เช่น ผูว้จิยัตอ้งการทราบวา่ การประมวลทางสมอง มีภาษาเก่ียวขอ้งหรือไม่ 

อยา่งไร โดยใหท้ าคณิตศาสตร์อยา่งง่าย ผสมกนัระหวา่งโจทย ์4 แบบ ท่ีแบ่ง
ตาม 2 ปัจจยั คือ 

 ปัจจยัท่ี 1 การตอบเป็นภาษาไทย หรือ องักฤษ 
 ปัจจยัท่ี 2 การบวกเลข หรือการลบเลข 
 ผูว้ิจยัตอ้งตอบโจทยท่ี์ 4 แบบท่ีข้ึนมาสลบักนัโดยสุ่ม จากนั้นผูว้จิยัวดัเวลาใน

การตอบสนอง (Reaction Time) จากผูร่้วมการทดลอง 30 คน 



 Factorial Repeated Measure ANOVA 
ตัวแปรตาม  

เวลาในการตอบสนอง 

บวก ลบ 

เวลาตอบสนอง 

ประเภทของโจทย ์

ตอบภาษาองักฤษ 

ตอบภาษาไทย ผูร่้วมการทดลอง ใชเ้วลา
ในการตอบโจทยบ์วกเลข 
ดว้ยภาษาทั้งสองไม่ต่างกนั 

ใชเ้วลาในการตอบโจทย์
ลบเลข ดว้ยภาษาองักฤษ 

ชา้กวา้ภาษาไทย 



 กรณีท่ีตวัแปรตน้ทั้งสองเป็นแบบกลุ่ม ตวัแปรหน่ึงเป็นแบบอิสระ อีก
ตวัแปรเป็นแบบเก่ียวขอ้งกนั จะใช ้Mixed Design ANOVA 
 เช่น ผูว้จิยัตอ้งการทดสอบเจตคติต่อเพศตนเอง และเพศตรงขา้ม วา่มีแนวโนม้

จะเขา้ขา้งเพศตนเองหรือไม่ 
 ปัจจยัระหวา่งบุคคล คือ เพศชาย และหญิง ของผูร่้วมการทดลอง 
 ปัจจยัภายในบุคคล คือ ประเมินเร่ืองของเพศชาย และเพศหญิง 

 ผูว้จิยัเลือกผูร่้วมการทดลองเพศละ 30 คน ใหป้ระเมินตวัละครเพศชายและ
เพศหญิงท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั และเปรียบเทียบความชอบของตวัละครต่างๆ 



 Mixed Design ANOVA 
ตัวแปรตาม  

ความชอบต่อตวัละครต่างๆ 

ชาย หญิง 

ความชอบ 

เพศของตวัละคร 

ผูร่้วมการทดลองหญิง 

ผูร่้วมการทดลองชาย 

ตวัละครชาย ไดรั้บ
ความชอบพอจากผูร่้วม
การทดลองชายมากกวา่ 

ตวัละครหญิง ไดรั้บ
ความชอบพอจากผูร่้วม
การทดลองหญิงมากกวา่ 



 ตวัแปรตน้ทั้งสามตวัอาจมีความสัมพนัธ์ร่วมกนัแบบซบัซอ้นได ้เรียกวา่ 
Three-way ANOVA 
 เช่น การประเมินความชอบของตวัละครเพศต่างๆ แต่แบ่งบทบาทของตวัละคร

ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แสดงภาพท่ีดีในลกัษณะของเพศหญิง (เช่น อ่อนโยน) 
และแสดงภาพท่ีดีในลกัษณะของเพศชาย (เช่น กลา้หาญ) 

 ปัจจยัระหวา่งบุคคล คือ เพศของผูร่้วมการทดลอง 

 ปัจจยัภายในบุคคล คือ เพศของตวัละคร และบทบาทของตวัละคร (อ่อนโยน/
กลา้หาญ) 

 เกบ็ขอ้มูลจากเพศชายและหญิง อยา่งละ 30 คน และประเมินตวัละคร 4 แบบ 
 



 Three way ANOVA 
ตัวแปรตาม  

ความชอบต่อตวัละครต่างๆ 

ชาย หญิง 

ความชอบ 

เพศของตวัละคร 

ผูร่้วมการทดลองหญิง 

ผูร่้วมการทดลองชาย 

ชาย หญิง 

ความชอบ 

เพศของตวัละคร 
ผูร่้วมการทดลองหญิง 

ผูร่้วมการทดลองชาย 

ตวัละครอ่อนโยน ตวัละครกลา้หาญ 



 Three way ANOVA 
ตัวแปรตาม  

ความชอบต่อตวัละครต่างๆ 

ชาย หญิง 

ความชอบ 

เพศของตวัละคร 

ผูร่้วมการทดลองหญิง 

ผูร่้วมการทดลองชาย 

ตวัละครอ่อนโยน 

ตวัละครอ่อนโยนเพศชาย 
ไดรั้บความชอบพอจากผูร่้วม
การทดลองเพศต่างๆ พอกนั 

ตวัละครอ่อนโยนเพศหญิง 
ไดรั้บความชอบพอจากผูร่้วม
การทดลองหญิงมากกวา่ 



 Three way ANOVA 
ตัวแปรตาม  

ความชอบต่อตวัละครต่างๆ 

ชาย หญิง 

ความชอบ 

เพศของตวัละคร 
ผูร่้วมการทดลองหญิง 

ผูร่้วมการทดลองชาย 

ตวัละครกลา้หาญ 

ตวัละครกลา้หาญเพศชาย 
ไดรั้บความชอบพอจากผูร่้วม
การทดลองเพศชายมากกวา่ 

ตวัละครกลา้หาญเพศหญิง 
ไดรั้บความชอบพอจากผูร่้วม
การทดลองเพศต่างๆ พอกนั 



 ตวัแปรตน้ทั้งสอง อาจเป็นตวัแปรคะแนน และตวัแปรกลุ่มอยา่งละตวั
ในการหาปฏิสมัพนัธ์ได ้โดยการสร้างตวัแปรใหม่ ท่ีเป็นตวัแทนของ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสองตวั เช่น 
 บุคลิกภาพแบบยอมตาม (Submissive) ส่งอิทธิพลต่อการถกูคุกคาม

ทางเพศ (Sexual Harassment) แตกต่างกนัระหวา่งเพศหรือไม่ 
 เกบ็ขอ้มูลจากพนกังานเพศละ 200 คน 
 



 Regression with categorical moderator 
ตัวแปรตาม  

การถกูคุกคามทางเพศ 
การถกูคุกคามทางเพศ 

บุคลิกภาพแบบยอมตาม 

หญิง 

ชาย 

หากผูห้ญิงเป็นคนยอมตาม 
ไม่กลา้ปฏิเสธ จะถกู
คุกคามทางเพศบ่อย 

แต่ผูช้าย จะไม่ไดรั้บ
ผลกระทบต่อบุคลิกภาพ

แบบยอมตาม 



 ตวัแปรตน้ทั้งสอง เป็นตวัแปรคะแนน และหาปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีต่อตวัแปร
ตามร่วมกนัได ้โดยการสร้างตวัแปรใหม่ ท่ีเป็นตวัแทนของปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรสองตวั เช่น 
 ทกัษะในการท างาน (Skill) และแรงจูงใจในการท างาน (Work 

Motivation) มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานอยา่งไร 
 เกบ็ขอ้มูลจากพนกังาน 400 คน 
 



 Regression with continuous moderator 
ตัวแปรตาม  

ผลการปฏิบติังาน 

ผลการปฏิบติังาน 

ทกัษะในการท างาน 

แรงจูงใจมาก 

แรงจูงใจนอ้ย 

ทกัษะในการท างานจะมีอิทธิพล
ต่อผลการปฏิบติังานมาก  

เม่ือแรงจูงใจสูง 

แต่ทกัษะในการท างาน จะไม่มี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน  

เม่ือแรงจูงใจต ่า 

แรงจูงใจปานกลาง 
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 ท าไมการนัง่สมาธิ ท าใหผ้ลการเรียนดีข้ึน? 
 ท าไมผูน้ าท่ีเอาใจใส่ลูกนอ้ง ท าใหลู้กนอ้งมีผลการท างานดีข้ึน? 
 ในการตอบค าถาม จะตอ้งมีกระบวนการมาอธิบายผลท่ีเกิดข้ึน เช่น 
 การนัง่สมาธิ ท าใหมี้สมาธิต่องานไดม้ากข้ึน ท าใหเ้วลาท่ีใชก้ารอ่านมากข้ึน 

และผลการเรียนดีข้ึน 
 ผูน้ าท่ีเอาใจใส่ลูกนอ้ง ท าใหลู้กนอ้งมีความสุขในการท างาน และเห็นเป้าหมาย

ร่วมกนักบัหวัหนา้ ซ่ึงส่งผลใหลู้กนอ้งมีผลงานดีข้ึน 
 



 เขียนเป็นโครงสร้างไดด้งัน้ี 
 

การฝึกนัง่สมาธิ 
เวลาในการอ่าน

หนงัสือ 
ผลการเรียน 

ผูน้ าเอาใจใส่
ลกูนอ้ง 

ความสุขของ
ลกูนอ้ง 

ผลการปฏิบติังาน 
ลกูนอ้งเห็น

เป้าหมายของผูน้ า 

ตวัแปรส่ือ หรือตวัแปรส่งผา่น 



 ตวัแปรส่ือ หรือตวัแปรส่งผา่น (Mediator or Intervening 
variable) เป็นตวัแปรท่ีอธิบายอิทธิพลจากตวัแปรหน่ึงไปยงัอีกตวั
แปรหน่ึง 

 การวิเคราะห์จะใชข้อ้มูลจากการวิเคราะห์ถดถอย เพื่อดูวา่ตวัแปรส่ือนั้น 
เป็นตวัแปรส่ือจริงหรือไม่ และส่ือไดม้ากนอ้ยเพียงใด จะเรียกการ
วิเคราะห์น้ีวา่ การวิเคราะห์ตวัแปรส่ือ (Mediation 
Analysis) 
 



 หากอิทธิพลจากตวัแปรตน้ ไปหาตวัแปรตามโดยตรง จะเรียกวา่ 
อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) 

 หากอิทธิพลจากตวัแปรตน้ ไปหาตวัแปรตาม ผา่นตวัแปรส่ือ จะเรียกวา่ 
อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effect) 

 อิทธิพลรวม (Total Effect) = DE + IE 
 

X Y 

M 

อิทธิพลทางตรง 

อิทธิพลทางออ้ม 



 หากตวัแปรส่ือ สามารถอธิบายอิทธิพลจากตวัแปรตน้ไปหาตวัแปรตาม
ไดท้ั้งหมด จะเรียกวา่ การส่ือสมบูรณ์ (Full Mediator) 
 
 

 เช่น 
 

X Y M 

การรับรู้ความ
ยติุธรรมในงาน 

ความตั้งใจ
ลาออก 

ความพึงพอใจ
ในงาน 



 หากตวัแปรส่ือ สามารถอธิบายอิทธิพลจากตวัแปรตน้ไปหาตวัแปรตาม
ไดบ้างส่วน จะเรียกวา่ การส่ือบางส่วน (Partial Mediator) 
 
 
 

 เช่น 
 การผา่นการบ าบดั

กลุ่ม 
ความพึงพอใจใน

ชีวิต 

การรับรู้การ
สนบัสนุนทางสังคม 

X Y 

M 



 หากมีตวัแปรส่ือหลายตวัอธิบายความสมัพนัธ์ จะเรียกวา่ ตวัแปรส่ือ
แบบพหุ (Multiple Mediator) 
 
 
 

 เช่น 
 
 

X Y 

M2 

M1 

การออกก าลงักาย ความสุข 
การมีสติในการ

ท างาน 

การหลัง่ 
เอนดรอฟิน 



 บางคร้ัง ตวัแปรตน้เหล่าน้ี อาจมีความสมัพนัธ์แบบตวัแปรก ากบั และ
ตวัส่ือพร้อมกนั เรียกวา่ ตวัแปรส่ือท่ีมีตวัแปรก ากบั (Moderated 

Mediation) 
 
 
 

X Y 

M 

X Y 

M 

W 



 เช่น 
 
 
 

การนัง่สมาธิ 
การลด

ความเครียด 

ความสงบใน
จิตใจ 



 เช่น 
 
 
 

ส่ือโฆษณาการ
กระตุน้อารมณ์ 

การเปล่ียน
เจตคติ 

ความคิด 
ในทางบวก 

ความตอ้งการ
ทางปัญญา 
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 ตวัแปรควบคุม (Extraneous variable or 
Confounding variable) คือ ตวัแปรท่ีผูท้ดลองไม่ไดส้นใจ
ในงานวิจยัของตน แต่มีผลกระทบต่อตวัแปรในงานวิจยัมาก 
 เช่น ตอ้งการทดสอบวา่คอร์สเรียนพิเศษไดผ้ลหรือไม่ ตวัแปรควบคุม คือ 

ความรู้ก่อนเรียน 



 การควบคุม จะใชว้ิธีการทดสอบผา่นการเพิ่มข้ึนของสัมประสิทธ์ิการ
ท านาย 

ขั้นท่ี 1 

ขั้นท่ี 2 

ประสบการณ์
ท างาน 

ผลการ
ปฏิบติังาน 

ประสบการณ์
ท างาน ผลการ

ปฏิบติังาน 

บุคลิกภาพ 

R2 = .10 

R2 = .25 
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 การวิเคราะห์วา่ ตวัแปรใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั จะ
เรียกวา่การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) 
 เช่น แบบประเมินผลการปฏิบติังานใหป้ระเมินลกัษณะ 6 ขอ้ คือ ตั้งใจท างาน 

/ ขยนั / ติดตามผลงานดี / ยิม้แยม้ / มีความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานดี / 
มีน ้าใจ 

 ใหป้ระเมินตั้งแต่ 0 คือไม่มี จนกระทัง่ 4 คือดีมาก 
 น าขอ้มูลจากการประเมิน 200 คร้ัง มาหาความสัมพนัธ์กบัขอ้ค าถามทั้ง 6 

ขอ้ ไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 



 เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ 

1 2 3 4 5 6 

1. ตั้งใจท างาน .62 .54 .12 .21 .14 

2. ขยนั .61 .23 .15 .06 

3. ติดตามผลงานดี .13 .12 .07 

4. ยิม้แยม้ .74 .56 

5. เขา้กบัเพื่อนร่วมงาน .67 

6. มีน ้าใจ 

ช่วงท่ีตวัแปรสัมพนัธ์กนัสูง 
ตวัแปรเหล่าน้ี น่าจะมีลกัษณะคลา้ยกนั 



 องคป์ระกอบ คือ มิติหรือภาวะสนันิษฐาน ท่ีเป็นเหตุใหเ้กิดลกัษณะท่ี
สงัเกตไดต่้างๆ เช่น  

การท างานดี 

ความสัมพนัธ์ดี 

ตั้งใจท างาน 

ขยนั 

ติดตามผลงานดี 

ยิม้แยม้ 

เขา้กบัเพ่ือนร่วมงาน 

มีน ้าใจ 



 จะเห็นวา่ ตวัแปรทั้ง 6 ตวั สามารถอธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบเพียง 2 
ตวั 

 ร้อยละของการอธิบายความแปรปรวน (% Variance 
Explained) คือ การเปล่ียนแปลงของตวัแปรทั้ง 6 ตวัท่ีสามารถ
อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบทั้งสอง 



 องคป์ระกอบใด อธิบายตวัแปรใดเป็นส่วนใหญ่ผา่น น ้าหนกั
องคป์ระกอบ (Factor Loading) คือ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
ตวัแปรและองคป์ระกอบ 

1 2 

1. ตั้งใจท างาน .64 .12 

2. ขยนั .75 .05 

3. ติดตามผลงานดี .62 .06 

4. ยิม้แยม้ .10 .87 

5. เขา้กบัเพื่อนร่วมงาน .03 .72 

6. มีน ้าใจ -.02 .70 



 การจ าแนกกลุ่ม (Cluster Analysis) เช่น อคติในการมองชาติ
ต่างๆ มีทั้งหมด 6 หวัขอ้ 
 ความเป็นสมยัใหม่ 
 อ านาจนิยม 
 ค่านิยมในการท างาน (งก, ขยนั, อดทน) 
 สัมพนัธภาพทางบวก (มีน ้ าใจ, ใจดี) 
 ดอ้ยพฒันา (โง่, ข้ีเกียจ, สกปรก) 
 สนุกสนาน 

 



 การจ าแนกกลุ่ม (Cluster Analysis) วิเคราะห์ประเทศต่างๆ 
ได ้5 กลุ่มใหญ่ 
 กลุ่มภาพในความคิดไม่ชดั เช่น ประเทศในอเมริกาใต ้อียปิต ์มาเลเซีย รัสเซีย 
 กลุ่มดอ้ยพฒันา เช่น กมัพชูา พม่า อินเดีย แอฟริกาใต ้
 กลุ่มผูก่้อสงคราม เช่น อิหร่าน อิสราเอล อิรัก 
 กลุ่มพฒันาแลว้ เช่น อีตาลี สิงคโปร์ ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น องักฤษ 
 กลุ่มรักสันติภาพ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์แคนาดา ลาว เวยีดนาม 

 



 การจ าแนกกลุ่ม (Cluster Analysis) จะใชห้ลกัการ คือ จดั
กลุ่ม ใหแ้ตกต่างภายในกลุ่มนอ้ย และแตกต่างระหวา่งกลุ่มมาก 
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 บางคร้ัง ตวัแปรตามเป็นตวัแปรแบบจดัประเภท (Categorical 

Variable) 
 เช่น ปัจจยัใดบา้ง ท่ีท าใหว้ยัรุ่นสูบบุหร่ี 
 ปัจจยัใดบา้ง ท่ีท าใหน้กัเรียนมธัยมปลาย เลือกคณะจิตวทิยา 

 ในการหาอิทธิพลของตวัแปรตน้ จะดูวา่ ตวัแปรตน้ตวัใด สามารถ
จ าแนกกลุ่มต่างๆ ไดดี้ 



 สถิติท่ีเก่ียวขอ้ง คือ  
 Discriminant Analysis ทดสอบวา่ ตวัแปรใดสามารถแบ่งแยก

กลุ่มไดดี้กวา่กนั 

 Logistic Regression ใชว้ิธีการแปลงตวัแปรตาม (ท่ีเป็นกลุ่ม) และ
ใชห้ลกัการคลา้ยการถดถอย ในการท านายกลุ่มท่ีอยู ่

 Log-linear Analysis เป็นส่วนขยายของไคสแควร์ ใชใ้นการทดสอบ
ตวัแปรตน้แบบกลุ่ม หลายตวัได ้



 เช่น 

การควบคุมอารมณ์
ของแม่ 

การพดูคุยของแม่ 

การถกูทอดท้ิงของ
เดก็ 

1 = ถกูทอดท้ิง 
0 = ไม่ถกูทอดท้ิง 
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 ในบางคร้ัง ผูว้ิจยัมีตวัแปรตามหลายตวั และตอ้งการทดสอบผลของ 
ตวัแปรตน้ ท่ีมีต่อตวัแปรตามดงักล่าว 

 การทดสอบดว้ย t-test, ANOVA, Regression หลายคร้ัง 
อาจไม่สามารถตรวจสอบความแตกต่างได ้



 เช่น 
สีแดง คือ เพศชาย 
สีเขียว คือ เพศหญิง 

รายได ้

รายจ่าย 

แตกต่างไม่ถึง 
ระดบันยัส าคญั 

แตกต่างไม่ถึง 
ระดบันยัส าคญั 

แตกต่างชดัเจน 
ถึงระดบันยัส าคญั 



 ส่วนขยายของ t-test และ ANOVA คือ Multivariate 

Analysis of Variance (MANOVA) 
 เช่น การทดลองใหอ้่านสถานการณ์ ท่ีผูใ้หบ้ริการร้านอาหารแสดงขอ้ผดิพลาด 

2 ประเภท คือ ขอ้ผดิพลาดจากกระบวนการบริการ เช่น พดูจาไม่สุภาพ หรือ
ขอ้ผดิพลาดจากผลลพัธ์ เช่น อาหารไม่อร่อย 

 การแกไ้ขปัญหา มี 3 ประเภท คือ 1) เพิกเฉย 2) ขอโทษ 3) ขอโทษ 
พร้อมกบัชดเชย 

 ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจต่อการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด การบอกต่อในทางบวก 
และความตั้งใจซ้ือซ ้ า 



 ส่วนขยายของ t-test และ ANOVA คือ Multivariate 

Analysis of Variance (MANOVA) 
 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ไม่วา่จะเป็นความผดิพลาดรูปแบบใดกต็าม การแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาดยอ่มดีกวา่ไม่แกไ้ข (ความพอใจมากกวา่ บอกต่อมากกวา่ ซ้ือซ ้ า
มากกวา่) 

 แต่การแกไ้ขแบบชดเชย จะท าใหค้นบอกต่อมากกวา่ 



 ส่วนขยายของ Multiple Regression คือ Canonical 
Regression 
 เช่น การท านายผลการปฏิบติังานสองชนิด คือ ผลงาน (Work 

Performance) และผลงานแวดลอ้ม (Contextual 
Performance) ดว้ยลกัษณะบุคลิกภาพ 5 ประเภท คือ 
▪ การเปิดตวั 
▪ ความรับผดิชอบ 
▪ การเปิดรับประสบการณ์ 
▪ ความมัน่คงทางอารมณ์ 

▪ การยอมรับความคิดเห็นคนอ่ืน 
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 การรวมตวัแปรส่ือหลายตวัพร้อมกนั สร้างเป็นโมเดลข้ึนมา การ
ทดสอบโมเดลรูปแบบน้ี จะเรียกวา่ การวิเคราะห์เสน้ทาง (Path 
Analysis) 



 เช่น 

Expectation 

Perceived 
Performance 

Desires 
Desires 

Congruency 

Expectations 
Congruency 

Consumer 
Satisfaction 
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 โมเดลโครงสร้างสมการ (Structural Equation 
Modeling) เป็นสถิติท่ีรวมการวิเคราะห์องคป์ระกอบ และการ
วิเคราะห์เสน้ทางไวด้ว้ยกนั 



 เช่น 

Job 
Satisfaction 

Organization 
Commitment 

Intention to 
Leave 

J1 

J2 

J3 

J4 

O1 O2 O3 O4 

L1 

L2 



 ในสถิติน้ี จะสามารถบอกไดว้า่ โมเดลดงักล่าว เขา้กนัไดดี้ (Fit) กบั
ขอ้มูลหรือไม่ 

 ถา้ไม่ใช่ แสดงวา่ มีโมเดลอ่ืน ท่ีอธิบายไดดี้กวา่น้ี 
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 ลกัษณะของขอ้มูลบางชนิด จะมีมากกวา่ 1 ระดบั เช่น 
 ตอ้งการดูวา่ บุคลิกภาพของครู มีผลต่อความตั้งใจเรียนของนกัเรียนหรือไม่ 
 ลกัษณะของผูส้ัมภาษณ์แบบใด ท่ีใหค้ะแนนผูถู้กสัมภาษณ์เพศชายและหญิง

ต่างกนัมาก 
 ตวัอยา่งทั้งสอง ขอ้มูลจะมีการซอ้นกนัดงัน้ี 

ครู 1 ครู 2 ครู 3 ผูส้ัมภาษณ์ 1 ผูส้ัมภาษณ์ 2 ผูส้ัมภาษณ์ 3 



 การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะน้ี จะเรียกวา่ การวิเคราะห์พหุระดบั 
(Multilevel Analysis) 

 เช่น 

โรงเรียนรัฐบาล / 
เอกชน 

ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของนกัเรียน 

ผลการเรียน 

ตวัแปรระดบั 
โรงเรียน 

ตวัแปรระดบั 
นกัเรียน 

ปฏิสัมพนัธ์ขา้มระดบั 
(Cross-level interaction) 



 เช่น การประเมินวา่ คนแต่ละจะชอบบุคลิกภาพแบบใด ผูร่้วมการ
ทดลองจ านวน 200 คน ประเมินคนท่ีมีลกัษณะบุคลิกภาพต่างๆ 
จ านวน 40 ชุด แลว้น ามาวิเคราะห์ 

บุคลิกภาพแบบ
เปิดตวั 

ลกัษณะบุคลิกภาพ
แบบเปิดตวั 

ความชอบพอ 

ตวัแปรระดบั 
ผูร่้วมการทดลอง 

ตวัแปรระดบั 
ขอ้ค าถาม 

ปฏิสัมพนัธ์ขา้มระดบั 
(Cross-level interaction) 
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 หากมีขอ้มูลท่ีเกบ็ต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลานาน (50 คร้ังข้ึนไป) เช่น 
GDP ของประเทศ, มูลค่าการซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพยทุ์กวนั, 
อตัราการเกิดอาชญากรรมทุกเดือน เป็นตน้ 

 เราสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ี มาดูวา่ ลกัษณะการเกิด มีแบบแผนหรือไม่ 
 การวิเคราะห์น้ี จะเรียกวา่ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time 

series analysis) 



 เช่น รายไดจ้ากธุรกิจการบินแห่งหน่ึง 



 แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของรายได ้



 เช่น รายไดจ้ากธุรกิจการบินแห่งหน่ึง - ลกัษณะการเบ่ียงเบนแต่ละปี 
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 การสงัเกตขอ้มูลระยะยาว จากหลายแหล่งขอ้มูลพร้อมกนั (แค่ระยะยาว
ติดต่อกนั 3 คร้ังข้ึนไป) 

 ผูว้ิจยั สามารถดูไดว้า่ ลกัษณะของแหล่งขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั ท าใหก้าร
เปล่ียนแปลงแตกต่างกนัหรือไม่ 

 เช่น ผูว้ิจยัเกบ็ขอ้มูลจ านวนค าท่ีทารกสามารถพดูได ้เป็นระยะเวลา 4 
คร้ัง ในช่วง 12 – 36 เดือน จากทารกจ านวน 200 คน 

 ทารกแต่ละคน กจ็ะมีเสน้โคง้พฒันาการ (Growth 
Trajectory) เป็นของตวัเอง 



 ผูว้ิจยัสามารถดูไดว้า่ โคง้พฒันาการเหล่าน้ี แตกต่างกนัดว้ยปัจจยั
อะไรบา้ง 

 เช่นลกัษณะการอบรมเล้ียงดูของพอ่แม่ (เอาใจใส่/ปล่อยปะละเลย), 
พื้นฐานทางอารมณ์ของเดก็ (อบอุ่น/หลีกเล่ียง/ลงัเล) 
 



 เช่น เกบ็ขอ้มูลความถ่ีของการสูบบุหร่ี จากผูร่้วมการทดลอง 100 คน 
 เกบ็ขอ้มูลระยะยาวทุกเดือน จ านวน 10 เดือนดว้ยกนั 
 ผูร่้วมการทดลองทุกคน จะไดรั้บการบ าบดัเพื่อเลิกบุหร่ี ดว้ยวิธีการทาน

หมากฝร่ังลดบุหร่ี พร้อมกบัไดรั้บค าปรึกษาจากนกัจิตวิทยา 
 การบ าบดัเพื่อเลิกบุหร่ีน้ี ไม่ไดท้  าพร้อมกนั ผูร่้วมการทดลองอาจจะถูก

วดัความถ่ีไปแลว้ 2-8 เดือน 
 ดว้ยเหตุน้ี ผูร่้วมการทดลองทุกคน จะมีเสน้โคง้พฒันาการของตนเอง 

และมีขอ้มูลของการลดบุหร่ีหลงัการบ าบดัเป็นของตนเอง 
 



 ผูว้ิจยัสามารถดูไดว้า่ โคง้พฒันาการเหล่าน้ี และอิทธิพลจากการบ าบดั 
แตกต่างกนัระหวา่งบุคคลดว้ยปัจจยัอะไรบา้ง 

 เช่น บุคลิกภาพความรับผดิชอบ อาการแทรกซอ้นเน่ืองจากบุหร่ี การ
สนบัสนุนจากครอบครัว เป็นตน้ 
 



สถิติขั้นน าส าหรับจิตวทิยา 
อ. สนัทดั พรประเสริฐมานิต 



 การทดสอบสมมติฐาน หรือการสร้างช่วงเช่ือมัน่ดว้ยการกระจาย
มาตรฐาน (เช่น z, t, 2) ไม่ตรงกบัความเป็นจริง เม่ือละเมิดขอ้ตกลง
เบ้ืองตน้บางขอ้ 

 ค่าสถิติบางชนิด ไม่สามารถสร้างช่วงเช่ือมัน่ได ้(เช่น r) เน่ืองจากวา่ ไม่
มีการกระจายมาตรฐานท่ีเหมาะสม 

 เทคนิคการสุ่มซ ้า (Bootstrapping techniques) เป็น
เทคนิคท่ีใชใ้นการประมาณค่ารูปแบบหน่ึง โดยไม่ตอ้งอาศยัการ
กระจายมาตรฐาน 
 



 หลกัการของเทคนิคการสุ่มซ ้า คือ การน ากลุ่มตวัอยา่งท่ีไดน้ั้น เปรียบ
เป็นประชากรสมมติ  

 หลงัจากนั้น สุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบใส่คืน (Sampling with 
Replacement) ตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี 

 หาค่าสถิติท่ีตอ้งการ เช่น ค่าเฉล่ีย 
 หลงัจากนั้น ทวนกระบวนการท่ี 2 และ 3 ใหม่ หลายๆ รอบ (เช่น 

1,000 รอบข้ึนไป) 
 น าค่าสถิติท่ีได ้มาสร้างช่วงเช่ือมัน่ เช่น หาเปอร์เซนตไ์ทลท่ี์ 2.5 และ 

97.5 จากค่าสถิติจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด เพื่อหาขอบบน ขอบล่าง 
 
 



 เทคนิคการสุ่มซ ้า (Bootstrapping techniques) เช่น การ
หาช่วงเช่ือมัน่ ของค่า d ใน Independent t-test 

Sample 
(nE = 50) 

Sample 
(nC = 50) 

nE = 50 

Sampling with 
Replacement 

nC = 50 

d 

Redo this process 1,000 times 

1,000 resample effect sizes 

Find Confidence Interval 
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 ในงานวิจยัจริงแลว้ ผูว้ิจยัไม่ไดท้ดสอบสมมติฐานเดียว อาจตอ้งทดสอบ
สมมติฐานหลายขอ้ 

 การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง อาจเพียงพอใหมี้ก าลงัในการทดสอบ
สมมติฐานในขอ้หน่ึง แต่อาจไม่เพียงพอในการทดสอบสมมติฐาน
ทั้งหมดได ้ 



 เช่น เกบ็ขอ้มูลจ านวน 40 คน ท าให ้
 ก าลงัในการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 = .80 

 ก าลงัในการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 = .85 

 ก าลงัในการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 = .90 

 ในการทดสอบสมมติฐาน โอกาสท่ีจะเกบ็ขอ้มูลแลว้ปฏิเสธสมมติฐาน
วา่ง ทั้งสามสมมติฐาน คือ .80  .85  .90 = .61 

 



 แสดงวา่ มีโอกาส 61% ท่ีตั้งสมมติฐานแลว้สนบัสนุนทุกขอ้ และ
ประมาณเกือบ 40% ท่ีสนบัสนุนสมมติฐานหน่ึงหรือสองขอ้ 

 หากสนบัสนุนสมมติฐานวิจยับางขอ้ และไม่สนบัสนุนบางขอ้แลว้ จะ
ท าใหก้ารแปลความหมายผลการวิจยัไม่สอดคลอ้งกนั ท าใหง้านวิจยัไม่
น่าเช่ือถือ 

 การแกไ้ข คือ เกบ็จ านวนกลุ่มตวัอยา่งใหแ้น่ใจวา่ ก าลงัในการทดสอบ
รวม (ปฏิเสธสมมติฐานทั้งหมด) มากกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้เช่น .80 
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 สรุปเน้ือหาสถิติ 1 
 สถิติสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 
 ทดสอบวา่ถกูสุ่มมาจากพารามิเตอร์ดงักล่าวหรือไม่ 
 ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าสถิติ 
 ทดสอบความสัมพนัธ์ 



 ทดสอบวา่ถูกสุ่มมาจากพารามิเตอร์ดงักล่าวหรือไม่ 
 สัดส่วนจากตวัแปรทวนิาม  Binomial Test 
 สัดส่วนจากตวัแปรจดัประเภททั้งหมด  Chi-square: 

Goodness-of-fit 

 ค่าเฉล่ีย 
▪ ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร  One-sample z-test 

▪ ไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร  One-sample t-test 



 ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าสถิติ 
 การทดสอบค่าเฉล่ียระหวา่ง 2 กลุ่ม 

▪ คะแนนเก่ียวขอ้งกนั  Dependent t-test 

▪ คะแนนอิสระจากกนั  Independent t-test 

 การทดสอบสัดส่วนของตวัแปรจดัประเภทระหวา่ง 2 กลุ่มหรือมากกวา่ 
▪ คะแนนเก่ียวขอ้งกนั  Advanced Statistics 

▪ คะแนนอิสระจากกนั  Chi-square: Contingency Table 



 ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าสถิติ 
 การทดสอบค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 ค่า 

▪ ทดสอบจากคะแนนคนละชุด  Testing Independent 

Correlations 

▪ ทดสอบจากคะแนนชุดเดียวกนั ท่ีมีตวัแปรร่วมกนั  Testing Overlapping 
Correlated Correlations 

▪ ทดสอบจากคะแนนชุดเดียวกนั ท่ีไม่มีตวัแปรร่วมกนั  Testing 
Nonoverlapping Correlated Correlations 



 ทดสอบความสัมพนัธ์ 
 ตวัแปรแบบคะแนน และตวัแปรแบบคะแนน  Pearson’s 

Correlation 

 ตวัแปรแบบอ่ืนๆ (เช่น จดัอนัดบัและจดัอนัดบั, จดัประเภทและจดัประเภท) 
 Advanced Statistics 
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 งานวิจยัจะน่าเช่ือถือ (Research Integrity) เม่ือมีคุณสมบติั 
4 ขอ้ 
 ความตรงในการทดสอบทางสถิติ (Statistical Conclusion 

Validity) คือ ความถกูตอ้งในการใชส้ถิติ การสรุปผลถกูตอ้ง 
 ความตรงภายใน (Internal Validity) คือ การอา้งถึงความสัมพนัธ์เชิง

เหตุผลจากตวัแปรหน่ึงไปหาตวัแปรหน่ึงเช่ือถือได ้ตดัค าอธิบายอ่ืนไดดี้ 

 ความตรงภายนอก (External Validity) คือ สามารถน าผลท่ีได ้ไปใช้
กบับริบทอ่ืน สถานการณ์อ่ืน หรือกบับุคคลอ่ืนได ้

 ความตรงของภาวะสันนิษฐาน (Construct Validity) คือ การท าให้
ตวัแปรท่ีวดัไดน้ั้น เป็นตวัแทนของส่ิงท่ีตอ้งการ 



 ดว้ยเหตุน้ี สถิติเป็นเพียงแค่บางส่วนของงานวิจยั ไม่ใช่ทั้งหมด 
 หากความตรงรูปแบบอ่ืนทั้งสามขอ้ไม่ดี ผลสรุปท่ีไดจ้ากสถิตินั้น จะไม่

มีความหมายอะไรเลย 
 เช่น ตอ้งการเปรียบเทียบวา่ คนท่ีผา่นการฝึกฝนความคิดสร้างสรรคมี์

ความคิดสร้างสรรคม์ากกวา่คนท่ีไม่ไดผ้า่นการฝึก  
 แต่แบบทดสอบท่ีใชค้วามคิดสร้างสรรคน์ั้น ไม่ไดว้ดัความคิด

สร้างสรรคจ์ริง 
 การทดสอบโดยใช ้Independent t-test กไ็ม่สามารถสรุป

อะไรได ้เพราะไม่รู้วา่ทั้งสองกลุ่ม แตกต่างท่ีความคิดสร้างสรรคจ์ริง
หรือไม่ 



 นกัวิจยับางคน เลยใชค้  าวา่ Garbage in, garbage out 
(GIGO) 
 



 สถิติไม่ใช่ส่ิงเดียวในโลก ท่ีใชใ้นการหาความรู้  
 งานวิจยัท่ีเนน้การวดั การใชต้วัเลข และวเิคราะห์ดว้ยสถิติ จะเรียกวา่ งานวิจยั

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

 แต่งานวิจยับางชนิดจะใชก้ารเกบ็ขอ้มูลเชิงลึก เนน้การพรรณนาเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน จะเรียกวา่ งานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 บางค าถาม เหมาะสมท่ีจะใชง้านวิจยัเชิงปริมาณ เช่น การหาทฤษฎีใน
ภาพรวน แต่บางค าถามเหมาะจะใชง้านวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น ท าไม
ประเทศ T ถึงไม่สามคัคีกนั 



 ความรู้ทางสถิติ จะช่วยใหรู้้วา่ ขอ้มูลจะสามารถสรุปไดอ้อกมาใน
รูปแบบใดบา้ง 

 ยิง่มีความรู้ทางสถิติมากเท่าไร การสรุปขอ้มูลท่ีไดใ้นเชิงสถิติ จะยิง่
เฉียบคนมากข้ึน 

 เช่น การวิเคราะห์ถดถอยหลายคร้ัง สูก้ารวิเคราะห์โมเดลเชิงโครงสร้าง 
ท่ีเห็นอิทธิพลของตวัแปรในโมเดลไม่ได ้

 นอกจากน้ี ยงัรู้ขอ้จ ากดั และขอ้ควรระวงัในการใชส้ถิติประเภทต่างๆ 
ดว้ย 



 หลกัการนอ้ยไดม้าก (Less is more) การใส่ตวัแปรมากเกินไป 
ท าใหโ้มเดลซบัซอ้นโดยไม่จ าเป็น คนเขา้ใจยาก และท าใหค้วาม
ผดิพลาดทางสถิติมากข้ึน 
 เช่น ความผิดพลาดแบบท่ี 1 สะสมเพ่ิมข้ึน 

 หลกัการง่ายดีกวา่ (Simple is better) การท าใหข้อ้มูลดูง่าย 
(เช่น น ากราฟมาประกอบค าอธิบายทางสถิติ) การเขียนรายงานใหเ้ขา้ใจ
ง่าย อ่านง่ายโดยไม่บิดเบือนความเป็นจริง 


