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บทน า 
 การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มด้วยเทคนิค Discriminant  Analysis  เป็นวิธีการทางสถิติท่ี
ใช้วิเคราะห์จ าแนกกลุ่มต้ังแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป  ด้วยการวิเคราะห์จากตัวแปรตาม 1 ตัว และตัวแปร
อิสระต้ังแต่ 1 ตัวขึ้นไป  การวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้นอกจากจะสามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มได้แล้ว ยังสามารถบอกธรรมชาติบางอย่างของการจ าแนกกลุ่มได้ด้วย  เช่น บอกได้ว่าตัวแปร
ใดจ าแนกได้ดีมากน้อยกว่ากัน  นั่นคือสามารถบอกประสิทธิภาพหรือน้ าหนักในการจ าแนกของตัว
แปรเหล่านั้น การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มเป็นการใช้ตัวแปรพยากรณ์หรือตัวแปรอิสระที่ร่วมกัน
พยากรณ์ตัวแปรตาม ซึ่งเป็นเทคนิคทางสถิติท่ีคล้ายคลึงกับการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  
 

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม  
 กัลยา วานิชย์บัญชา (2550: 236) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์จ าแนก
กลุ่มไว้ 3 ประการ คือ 
 1. เพื่อหาสาเหตุหรือปัจจัยที่ควรใช้ในการแบ่งกลุ่ม  
 2. เพื่อสร้างสมการจ าแนกกลุ่มที่ดีที่สุดจากข้อมูล 
 3. เพื่อน าสมการจ าแนกกลุ่มมาใช้พยากรณ์หน่วยวิเคราะห์ใหม่ว่าสมควรจัดให้อยู่ใน  
กลุ่มใด  
 

ข้อตกลงเบื้องต้น 
 แฮร์และคณะ (Hair and et. al. 2006: 285) ได้กล่าวถึงข้อตกลงเบื้องต้นของการ
วิเคราะห์จ าแนกกลุ่มไว้ 4 ประการดังนี้ 
 1.  ตัวแปรอิสระมีการแจกแจงปกติตัวแปรหลายตัว (Normality of Independent 
Variables) 
 2.  เมตริกซ์ความแปรปรวนความแปรปรวนร่วมของตัวแปรอิสระของกลุ่มตัวอย่าง
ต้องเท่ากัน (Equal Dispersion Matrices)  
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 3. มีความสัมพันธ์เชิงเส้น (Linearity of Relationships) 
 4. ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันสูงเกินไป (Multicollinearity) 
 

ลักษณะข้อมูลและการเตรียมข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ 
    1. แบ่งกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มอย่างน้อย 2 กลุ่ม (ต้องทราบมา
ก่อนการวิเคราะห์ว่าจะแบ่งเป็นกี่กลุ่ม) 
    2. เลือกตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะท าให้กลุ่มที่แบ่งไว้ในข้อ 1 แตกต่างกัน 
 3.  ตัวแปรตาม (ตัวแปรที่ถูกจ าแนกหรือถูกท านาย)  เป็นตัวแปรที่แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ  
ต้ังแต่ 2  กลุ่มขึ้นไป  มีระดับการวัดในมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) หรือมาตราเรียง
อันดับ (Ordinal Scale) และถ้าหากมีข้อมูลอยู่ในระดับอ่ืนให้แปลงข้อมูลเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม
ก่อนที่จะน าไปวิเคราะห์ 
 4. ตัวแปรอิสระ (ตัวแปรที่ใช้ในการจ าแนกหรือตัวแปรที่ใช้ในการท านาย ) เป็นตัวแปร
ต่อเนื่องที่มีระดับการวัดอยู่ในมาตราอันตรภาค (Interval  Scale)  หรือมาตราอัตราส่วน (Ratio  
Scale)  และถ้าหากมีข้อมูลอยู่ในระดับอ่ืนให้แปลงให้เป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Coding)  ก่อนที่จะ
น าไปวิเคราะห์ 
 
วิธีการสร้างสมการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม 
 การสร้างสมการจ าแนกกลุ่ม มี 2 วิธี  คือ 1) วิธีตรง (Direct  Method) เป็นวิธีการที่
ผู้วิจัยต้องการตัวแปรทุกตัว ตามที่ระบุไว้ด้วยเหตุผลทางทฤษฏีว่าจะแบ่งแยกได้ก่ีสมการ  มี
ลักษณะอย่างไร  เพื่อพิสูจน์ตัวแปรที่คิดว่ามีความส าคัญต่อการจ าแนกที่ระบุไว้ตามทฤษฎีนั้น 
แท้จริงแล้วมีความส าคัญหรือไม่ และ 2) วิธีแบบขั้นตอน (Stepwise Method)  เป็นวิธีการที่เลือก
ตัวแปรทีละตัวมาเข้าสมการโดยหาตัวแปรที่ดีที่สุดในการจ าแนกมาเข้าสมการเป็นตัวแรก  จากน้ัน
ก็จะหาตัวแปรที่ดีที่สุดตัวที่สองมาเข้าสมการเพื่อปรับปรุงแก้ไขท าให้สมการจ าแนกกลุ่มดีขึ้น  และ
ในขั้นตอนต่อๆไปก็จะเป็นการน าตัวแปรที่ดีที่สุดแต่ละตัวท่ีเหลือมาเข้าสมการต่อไปเพื่อจะได้
สมการจ าแนกกลุ่มที่ดีที่สุด 
 

สถิติที่ส าคัญของการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม 
 1. ค่าไอเก้น  (Eigenvalue)  เป็นค่าที่แสดงอัตราส่วนการผันแปรระหว่างกลุ่ม  
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ต่อการผันแปรภายในกลุ่ม  ถ้าค่าไอเก้นมีค่าสูง ก็แสดงว่าสมการดีหรือมีค่าจ าแนกสูงหรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งได้ว่า  Eigenvalue  ก็คือ Variance  ของคะแนนแปลงรูป Y  ที่แปลงมาจาก X1, X2,… Xp 
นั่นเอง (สมบัติ ท้ายเรือค า. 2552: 153) 
 2. ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) เป็นสถิติซึ่งสามารถใช้ในการ
ตัดสินความส าคัญของสมการจ าแนก เป็นมาตรวัดความสัมพันธ์ของสมการกับกลุ่มของตัวแปร  
ซึ่งระบุการเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้น ๆ ของตัวแปรตาม โดยชี้ให้เห็นว่าการเป็นสมาชิกกลุ่มมี
ความสัมพันธ์กับสมการที่หามาได้มากน้อยเพียงใด  ดังนั้น  ถ้าค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลมีค่าสูง  
แสดงว่า  การเป็นสมาชิกของกลุ่มสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรกับสมการจ าแนก
ได้มาก (สมบัติ ท้ายเรือค า. 2552: 153) 
 3. ค่าวิลค์แลมบ์ดา (Wilks’ Lambda)  เป็นมาตรวัดอ านาจจ าแนก  กล่าวคือ ถ้าค่า
ของวิลค์แลมบ์ดามีค่ามาก  ตัวแปรที่เหลือจะอธิบายการเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยสมการใหม่จะ
น้อยลง (สมบัติ ท้ายเรือค า. 2552: 154) 
 
วิธีการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม 
 1. ค านวณค่า  Eigenvalue (สมบัติ ท้ายเรือค า. 2552: 154-155) 
 ในการวิเคราะห์จ าแนกประเภท  จะต้องหาค่า  Eigenvalue  หรือที่เรียกว่า  
Discriminant  Criterion หรือ  Characteristic  roots  หรือ  Latent  roots  เขียนแทนด้วย 

สัญลักษณ์   

 Eigenvalue () คือความแปรปรวนของคะแนนแปลงรูป  Y ที่แปลงมาจาก X1, 
X2,  ….Xp เขียนในรูปสูตรได้เป็น 

       = 
(Y)SS

(Y)SS

w

b  

เมื่อ SSb(Y)  แทน  Sum  of Square of  between  group  จากคะแนน Y 
      SSw(Y)  แทน  Sum  of Square of  within  group  จากคะแนน Y 
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ในบทความนี้ค านวณหา   โดยใช้สูตร (W-1B-I) =  0 
เมื่อ  W-1 แทน อินเวิร์สเมตริกซ์ของผลรวมของก าลังสองและของผลคูณ  

(SSCP) ภายในกลุ่ม (Within  group) 
     B  แทน  เมตริกซ์ของผลรวมก าลังสองและของผลคูณ (SSCP) ระหว่างกลุ่ม   

(Between  group) 

      แทน  Eigenvalue 
     I  แทน  ไอเด็นติทีเมตริกซ์ (Identity  matrix) 
 

 ค่า   อาจมีได้หลายค่า จ านวนของค่า   จะเท่ากับจ านวนกลุ่มลบด้วย 1 (k-1) 
หรือเท่ากับจ านวนตัวแปร  (p)  แล้วแต่ว่าจ านวนใดจะน้อยกว่ากัน   

2. ค านวณหาค่า V แต่ละชุด (สมบัติ ท้ายเรือค า. 2552: 155-156) 

 หลังจากที่ค านวณค่า   แต่ละค่าแล้ว น าค่าเหล่านี้ไปค านวณหาค่า V แต่ละชุด  

ค่า 1 จะให้ค่า V1 ค่า 2 จะให้ค่า V2 และค่า 3  ก็จะให้ค่า  V3 ด าเนินการจนครบ  ทุกค่า แต่

ละค่าด าเนินการดังนี้จากสูตร  (W-1B-I)V  = 0 

  ข้ันท่ี  1  น าเอาค่า   ไปแทนค่าใน (W-1B-iI)  และค านวณออกมา 

 ข้ันท่ี  2  ค านวณ   adj(W-1B-iI) 

   ข้ันท่ี  3  น าเอาค่าในคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งของ adj(W-1B-iI)  ,มายกก าลัง
สองรวมกันและถอดรากท่ีสอง  น าไปหารค่าเดิมแต่ละค่าผลที่ได้จะเป็น  V ที่สอดคล้องกับ V1 น้ัน 
 กรณีที่ผู้วิจัยต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจ าแนกของแต่ละตัวแปร  
ก็ควรแปลง V1  แต่ละตัวในเมตริกซ์ V  ให้เป็นรูปมาตรฐานคือ  V*

mi  โดยใช้สูตร  V
*
mi =  miiiVW  

เมื่อ   Vmi  แทน น้ าหนักของการจ าแนกที่เป็นมาตรฐานของสมการจ าแนกกลุ่ม 
      Wii  แทน สมาชิกในแนวทแยงของเมตริกซ์  W (เมตริกซ์ของผลรวมของ 
          ก าลังสองและของผลคูณภายในกลุ่ม) 
      Vmi  แทน  น้ าหนักของการจ าแนกในรูปคะแนนดิบของสมการจ าแนกกลุ่ม 
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 การเปรียบเทียบค่า  V เพื่อบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการจ าแนก และการบ่งชี้
ประสิทธิภาพการจ าแนกจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเราเปรียบเทียบในรูปของคะแนนมาตรฐาน  
ซึ่งจะขจัดอิทธิพลจากหน่วยที่ใช้ในตัวแปรน้ัน ๆ ได้ 
 3. เขียนสมการจ าแนก (Discriminant  Function) (สมบัติ ท้ายเรือค า. 2552: 156) 
 เขียนสมการจ าแนกโดยการน าเอาค่า  V แต่ละชุดมาเขียนสมการจ าแนกกลุ่ม โดยมี
รูปสมการดังนี้ 
 

    Y1  =  V11X1 + V12X2 + …+ V1pXp 

    Y2  =  V21X1 + V22X2 + …+ V2pXp 
    ..  .. . . . . . . . . . . 
    Yk  =  Vk1X1 + Vk2X2 + …+ VkpXp 
 

4. การทดสอบนัยส าคัญ (สมบัติ ท้ายเรือค า. 2552: 156-160) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการทดสอบนัยส าคัญของสมการจ าแนกกลุ่ม เมื่อได้สมการจ าแนก 
(Discriminant function)  จากขั้นตอนที่  3  แล้ว ก็จะท าการทดสอบนัยส าคัญของสมการท่ีได้ เพื่อ
ทราบว่าสมการเหล่านั้นสมการใดมีอ านาจจ าแนกกลุ่มได้อย่างมีนัยส าคัญ โดยใช้วิธีของ Barlett 

test  จากสูตร  Vm =  [N-1-.5(p+k]In(1+m) 
 

เมื่อ Vm  แทน ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพื่อทราบความมีนัยส าคัญ  
ของสมการท่ี  m ค่าวิกฤติ  (Critical   Value)  หาได้จากการเปิดตาราง 
ไควสแคว์ที่  df=p+k -2m 

    N  แทน  จ านวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
    P  แทน  จ านวนตัวแปร 
    K  แทน  จ านวนกลุ่ม 

      แทน  Eigenvalue  ของสมการที่ทดสอบ 
 สมการจ าแนกจะมีนัยส าคัญ เมื่อค่า Vm  ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับวิกฤติ 
(Critical  Value) 
 ในกรณีที่ต้องการทราบว่าสมการจ าแนกกลุ่มรวมกันแล้วสามารถจ าแนกกลุ่มได้
อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ ก็ทดสอบจากสูตร 
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    v =   [N – 1 - .5 (p+k) 



r

1m

m )λIn(1  

   เมื่อ   r   แทน จ านวนสมการ 
      df   แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ ในกรณีนี้มีค่าเท่ากับ  p(k-1) 
 ในกรณีที่ผู้วิจัยท าการทดสอบนัยส าคัญของแต่ละสมการ   ก็จะสามารถค านวณหา
ค่า Vm ได้ถ้าน าค่า Vm  ของแต่ละสมการมารวมกันก็ได้ค่า  V  ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ทดสอบสมการจ าแนก
กลุ่มโดยภาพรวม 
 สมการจ าแนกกลุ่มแต่ละสมการจะไม่สัมพันธ์กัน  นั่นคือ Y1, Y2, …Yp  เป็นอิสระจาก
กัน  สมการจ าแนกกลุ่มสมการหลัง ๆ  มักส่งผลน้อยมากจนบางครั้งไม่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา
หรือเสนอสมการในรายงาน   ซึ่งอาจพิจารณาได้จากการทดสอบนัยส าคัญของสมการ   
ถ้าพบว่าไม่มีนัยส าคัญแสดงว่าสมการนั้นส่งผลน้อยมาก 
 สมการจ าแนกกลุ่มสมการแรก (V1) มีอ านาจจ าแนกสูงสุด  สมการต่อมามีอ านาจ
จ าแนกรองลงมาตามล าดับ  เมื่อต้องการเปรียบเทียบว่าสมการจ าแนกกลุ่มแต่ละสมการ 

มีสัดส่วนจ าแนกได้มากน้อยอย่างไร  สามารถพิจารณาได้จากสูตร   pi = 
)...( 21 m

i






 

   เมื่อ p  แทน ค่าอ านาจในการจ าแนกตัวแปร 

       แทน ค่า Eigenvalue 

 ตัวอย่าง เช่น  มีสมการจ าแนกทั้งหมด 3 สมการ มีค่า   จ านวน 3 ค่า  สมมุติให้  

1  = 0.85,   2= 0.27 และ3  = 0.05  สัดส่วนของการจ าแนกของสมการทั้ง 3 เป็นดังนี้ 
(สมบัติ ท้ายเรือค า. 2552: 158) 
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 จากผลการเปรียบเทียบ  พบว่า  สมการแรกมีอ านาจจ าแนกกลุ่ม  73%  สมการท่ี  2  
มีอ านาจจ าแนกกลุ่ม 23%  และสมการที่  3  มีอ านาจจ าแนกกลุ่ม  4% ซึ่งจะเห็นได้ว่า สมการแรก
จะมีอ านาจจ าแนกสูงสุด  สมการต่อมามีอ านาจจ าแนกรองลงมาตามล าดับ  ส่วนสมการสุดท้ายมี
อ านาจจ าแนกน้อยมากหรือส่งผลน้อยมากนั่นเอง 
 การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) สามารถท าได้ด้วยวิธีการค านวณ
ของคน และวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปช่วยค านวณ ทั้งนี้การค านวณของคนจะ
ค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลามาก มีโอกาสผิดพลาดสูง ดังนั้นในบทความนี้จะน าเสนอตัวอย่างการ
ค านวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณ  ซึ่งการค านวณด้วยคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนดังนี้  
 1. สร้างไฟล์ข้อมูล 

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค าสั่ง Analyze-->Classify-->Discriminant   
 3. ตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงเบื้องต้น 
 4. น าผลลัพธ์จากการค านวณมาสรุปผล โดยดูว่าตัวแปรอิสระตัวใดที่ท าให้กลุ่มมี 
ความแตกต่างกัน และตัวใดที่ไม่ท าให้กลุ่มแตกต่างกัน  
 5. สร้างสมการจ าแนกกลุ่ม 
 6. ตรวจสอบและพิจารณาความน่าเชื่อถือของสมการจ าแนกกลุ่ม โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการพยากรณ์กลุ่ม 
 
การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม ท่ีฉลาดมาก กับกลุ่มฉลาดปานกลาง 
และมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ข้อมูลดังภาพประกอบ 1)  
(Newcascle University. (2007) การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS  (Statistical Package for the  Social  science) มีขั้นตอน
การวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. สร้างไฟล์ข้อมูล ในที่นี้ก าหนดให้มีตัวแปรตาม 1 ตัว มีชื่อว่า group และตัวแปรต้น 
3 ตัว มีชื่อว่า english, maths  และ science ดังภาพประกอบ 2 
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 2. วิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดเงื่อนไข เลือก Analyze-->Classify-->Discriminant     
(ดังภาพประกอบ 3) จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Discriminant Analysis ขึ้นมา ให้เลือกตัวแปร 
group เข้าช่อง Grouping Variable จากน้ันให้เลือกตัวแปร english, maths และ science เข้าช่อง 
Independents จากนั้นคลิกเลือก Use Stepwise Method (เลือกสมการท านายที่ดีที่สุด) ดังภาพ 
 (ดังภาพประกอบที่ 4) 
 

 
 
 3. ที่หน้าต่าง Discriminant Analysis คลิก Define Range  จะปรากฏหน้าต่าง
ขึ้นมาอีก ให้ใส่เลข “1” ในช่อง Minimum และใส่เลข “2” ในช่อง Maximum  และคลิก Continue 
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ดังภาพประกอบ 5 เมื่อคลิก Continue แล้วตัวแปรตามจะเปลี่ยนจาก group (??) เป็น group 

(1,2) ดังภาพประกอบ 6 
 

  
  4. จากภาพประกอบ 6 คลิกเลือก Statistics จะปรากฏหน้าต่าง Discriminant 

Analysis Statistics ขึ้นมาและมีกลุ่มสถิติให้เลือก 3 กลุ่ม ได้แก่ Descriptives (สถิติพรรณนา), 
Function Coefficients (สัมประสิทธิ์ของสมการ) และ Matrices (เมตริกซ์) ให้ท าเครื่องหมาย 
เลือกสถิติที่ต้องการแต่ละกลุ่มเป็นทางเลือกที่จะเลือกอย่างน้อย 1 อย่าง ดังภาพประกอบ 7   
 รายละเอียดของสถิติที่เลือกข้างต้น สามารถอธิบายได้ดังนี้ (ทรงศักด์ิ ภูสีอ่อน. 2551: 
312; กัลยา วานิชย์บัญชา.  2551: 43-44) 
 (1)  Mean  เป็นการน าเสนอเก่ียวกับค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จ านวน
ข้อมูลที่น าเสนอโดยแยกกลุ่มตัวแปรและน าเสนอในภาพรวมด้วย  
 (2)  Univariate  ANOVAs   เป็นการน าเสนอเก่ียวกับการทดสอบความเท่ากันของ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มในแต่ละตัวแปร 
 (3)  Box’s  M  เป็นการน าเสนอผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) 
ข้อที่ 2 ซึ่งเป็นการทดสอบเกี่ยวกับความเท่ากันของเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร 
(Tests  of  Equal Population Covariance   Matrices) 
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 (4) ในช่องของ  Fisher’s  เป็นการน าเสนอค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในการจ าแนก
กลุ่ม (Classification Function Coefficients) หรือสัมประสิทธิ์การถดถอย ตามวิธีของ  Fisher’s  
Linear  Discriminant  Function   
 (5) ในช่องของ Unstandardized เป็นการน าเสนอค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรคาโนนิ
คอล (Canonical Discriminant Function Coefficients) ในรูปของคะแนนดิบ เพิ่มเติมจากการ
น าเสนอในรูปแบบของคะแนนมาตรฐาน 
 (6) ในช่องของ Matrices เป็นการน าเสนอเกี่ยวกับเมตริกซ์สหสัมพันธ์และเมตริกซ์
ความแปรปรวนร่วมที่มีทั้งภายในกลุ่มระหว่างกลุ่มและรวมกลุ่มเข้าด้วยกัน (Total)  
 6.  จากภาพประกอบ 7 ให้คลิก Continue จะกลับมาท่ีหน้าต่าง Discriminant 

Analysis ให้เลือก Classify โดยในเมนูย่อยของ   Discriminant Analysis: Classification จะแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดังภาพประกอบ 8 
 

 
  
 จากภาพประกอบ 8 อธิบายได้ดังนี้ (ทรงศักด์ิ ภูสีอ่อน. 2551: 313; กัลยา วานิชย์
บัญชา.  2551: 45) 
 ส่วนที่  1 Prior Probabilities เป็นการก าหนดโอกาสหรือความน่าจะเป็นของการเป็น
กลุ่มต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าโดยแบ่งออกเป็น  2  กรณี  คือ ให้โอกาสเท่ากันทุกกลุ่ม (All group equal) 
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หรือค านวณจากขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Compute  from  group  sizes)  ในที่นี้ก าหนดให้ทุก
กลุ่มมีโอกาสเท่ากัน 
 ส่วนที่  2  Display เป็นส่วนของการน าเสนอผล  โดยให้เลือกรูปแบบการน าเสนอผล
ที่มีหลายแบบให้เลือก  
 ส่วนที่  3 Use Covariance Matrix เป็นการใช้เมตริกซ์ความแปรปรวนร่วม  ซึ่งต้อง
เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งจาก Within-group  กับ Separate-group 
 ส่วนที่  4  Plots  เป็นส่วนท่ีน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของแผนภาพ ซึ่งมีทั้งแบบ
รวมกลุ่ม  (Combined-groups) แบบแยกกลุ่ม (Separate-group)  และแบบเขตแดน (Territorial  
map) ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มโดยใช้ตัวเลขกลุ่ม (เช่น 1,2,3..)  เป็นสัญลักษณ์ในการแบ่งพรมแดน   
รายใดหรือหน่วยวิเคราะห์ใดตกอยู่ในพรมแดนก็เป็นสมาชิกของกลุ่มนั้น 
 7.  จากภาพประกอบ 8 คลิก Continue จะกลับมาหน้าต่าง Discriminant Analysis  
ให้เลือก Save จะปรากฏหน้าต่าง Discriminant Analysis: Save ขึ้นมา จากนั้นให้เลือกว่าจะ
บันทึกข้อมูลอะไรบ้าง ดังภาพประกอบ 9 
 

 
 
 รายละเอียดของรายการในหน้าต่าง Discriminant Analysis: Save คือ 
 (1) การเป็นสมาชิกของกลุ่มซึ่งได้จากการท านาย (Predicted  group membership)   
จะระบุความเป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ โดยการท านายจากการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม 
 (2)  น าเสนอคะแนนจ าแนก  (Discriminant scores) 
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 (3)  หลังจากวิเคราะห์จ าแนกเรียบร้อยแล้วก็จะน าเสนอโอกาสหรือความน่าจะเป็น  
ในการเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลหรือแต่ละหน่วยวิเคราะห์  โดยผลการวิเคราะห์ทั้ง  
3 รายการนั้นจะไม่ปรากฏใน Output  แต่กลับไปปรากฏใน SPSS  for Windows  Data  Editor  
หรือใน  file  ข้อมูล  ซึ่งจะสร้างตัวแรกต่อท้ายจากตัวแปรเดิม   
 8. จากภาพประกอบ 9 ให้เลือกคลิก Continue จะกลับมาท่ีหน้าต่าง Discriminant 

Analysis (หน้าต่างดังภาพประกอบ 6) จากนั้นให้เลือก Ok จากนั้นจะปรากฏผลการวิเคราะห์ใน
หน้าต่าง Output  
 
การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 จากการสั่งเงื่อนไงการวิเคราะห์ข้อมูลจะได้ผลการวิเคราะห์ที่ส าคัญๆ ดังตาราง 10 -
22 ดังนี้ 
 

 
 
 ตาราง Test of Equality Group Means (ภาพประกอบ 10) เป็นผลการวิเคราะห์ที่ได้
จากค าสั่ง Univariate ANOVAs ใน Statistics Option เป็นการน าเสนอผลการทดสอบความ
เท่ากันของค่าเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละกลุ่มในการทดสอบนั้น  โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) และให้ค่าวิลค์แลมบ์ดา  ซึ่งทั้งสองการทดสอบต้องอาศัยสถิติ  F 
ทดสอบเช่นเดียวกัน  และการพิจารณาตารางจากค่านัยส าคัญ (Sig.) ของค่า F  ถ้าค่า  sig.  มีค่า
ต่ ากว่าระดับนัยส าคัญที่เราต้ังไว้  ก็แสดงว่ากลุ่ม 3  กลุ่มนั้น มีค่าเฉลี่ยในตัวแปรนั้นๆ  แตกต่างกัน  
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จากตาราง Tests of Equality of Group Means พบว่า มีค่าเฉลี่ย ไม่แตกต่างกันในตัวแปร 
english (Sig.= .019)  ตัวแปร maths  (ค่า sig. = .122) และตัวแปร science  (ค่า sig. = .596)  
 ตาราง Pooled Within-Group Matrices (ภาพประกอบ 11) น าเสนอค่าความ
แปรปรวนร่วม  (Covariance)  ของทั้ง 2 กลุ่มรวมกันจาก 3 ตัวแปร และน าเสนอค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation)  ซึ่งพบว่า ตัวแปรทั้ง 3 มีความสัมพันธ์กันท้ังทางบวกและทางลบ ดังนี้  
คือ maths กับ science มีความสัมพันธ์กันในทางบวก (.311)  ส่วน english กับ science มี
ความสัมพันธ์กันในทางลบ (-.215) และ english กับ maths มีความสัมพันธ์กันในทางลบค่อนข้าง
สูง (-.684)   

 
 
   จากตารางTests Results (ภาพประกอบ 12) ซึ่งจะให้ค่า Box’s  M ใน Statistics  
Option  เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น (ข้อที่ 2) ซึ่งทดสอบเกี่ยวกับความเท่ากันของ
ความแปรปรวนร่วมของประชากร (Tests of  population  covariance  matrices)  ซึ่งพิจารณา
จากค่าความมีนัยส าคัญ (sig.)  ของ F  ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเช่นเกี่ยวกับที่ได้กล่าว
มาแล้ว  จากตารางพบว่า มีค่า sig. เท่ากับ .181 แสดงว่าไม่มีนัยส าคัญ  จึงยอมรับ H0  น้ัน 
หมายความว่า ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นข้อที่  2  ที่ว่า เมตริกซ์ความ
แปรปรวนร่วมของประชากรทั้งสองกลุ่มเท่ากัน 
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 จากตาราง Variables Entered/Removed (ภาพประกอบ 13) แสดงตัวแปรที่อยู่ใน
สมการท่ีดีที่สุดท่ีจะน าไปสร้างสมการวิเคราะห์ต่อไป คือ ตัวแปร english กับ maths ที่มีค่า Wilks' 
Lambda เท่ากับ 0.819 และ 0.513 ตามล าดับ ซึ่งมีค่า Sig. เท่ากับ 0.019 และ 0.000  
 

 
 
 จากตาราง Eigenvalues (ภาพประกอบ 14) เป็นการน าเสนอค่า  Eigenvalue  และ  
Canonical  Correlation  เนื่องจากข้อมูลที่ก าหนดให้มี 2 กลุ่ม จึงมีเพียงสมการเดียว และมีค่า  
Eigenvalue  เพียงค่าเดียว ซึ่งมีค่าเท่ากับ .951  และมีค่าความสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical 
Correlation)  เท่ากับ .698 เมื่อน าค่า  Canonical  Correlation  มายกก าลังสอง จะเป็นค่าที่แสดง
ให้เห็นว่าตัวแปรในสมการจ าแนกกลุ่ม สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ร้อยละ
เท่าไร  ซึ่งกรณีนี้อธิบายได้ (.698)2  เท่ากับ 48.72% 
 จากตาราง Wilks’ Lambda (ภาพประกอบ 15) เป็นการน าเสนอสถิติที่ใช้ทดสอบ
สมการจ าแนกกลุ่มที่วิเคราะห์ได้ว่ามีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ โดยพิจารณาที่ค่าความมีนัยส าคัญ 
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(Sig.)  ถ้าค่า Sig.  น้อยกว่านัยส าคัญที่ก าหนดไว้ แสดงว่าสมการจ าแนกกลุ่มสามารถจ าแนกได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งจากการวิเคราะห์เห็นได้ว่าสมการมีนัยส าคัญ (.000 > .05) นั่นแสดง
ว่า สมการท่ีได้จากการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มสามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มได้ 
 

 
 
 จากตาราง Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 
(ภาพประกอบ 16) แสดงค่าสัมประสิทธิ์  (ค่าน้ าหนัก)  ของตัวแปรจ าแนกในสมการจ าแนกกลุ่มซึ่ง
เป็นสมการมาตรฐาน  เพราะไม่มีน้ าหนัก (Constant)  เป็นการน าเสนอค่าน้ าหนักของตัวแปรแต่
ละตัว  ซึงจะเห็นว่า ตัว แปร  english มีค่าน้ าหนัก 1.304  ซึ่งมากกว่าค่าน้ าหนัก maths (1.201)  
แสดงว่าตัวแปร english  มีความส าคัญในการจ าแนกกลุ่มในสมการจ าแนกกลุ่ม ซึ่งจากผล
วิเคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการจ าแนกกลุ่มได้ดังนี้ 
 

         Zy  = 1.304 (Z english)+ 1.201 (Zmaths ) 
 

 จากตาราง Structure Matrix (ภาพประกอบ 17) สามารถน าไปใช้ตีความหมาย
สมการจ าแนกกลุ่มอีกวิธีหนึ่ง โดยจะช่วยประเมินว่าตัวแปรแต่ละตัวมีผลอย่างไรต่อการจ าแนก  
เป็นการดูความสัมพันธ์ระหว่างค่าของตัวแปรตัวกับค่าคะแนนจ าแนกที่ค านวณจากสมการจ าแนก  
(ทรงศักด์ิ ภูสีอ่อน. 2551: 317) จากตารางแสดงให้เห็นว่าตัวแปร science มีความส าคัญต่อ
สมการจ าแนกน้อยมาก  
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 จากตาราง Canonical Discriminant Function Coefficients (ภาพประกอบ 18) 
แสดงค่าเป็นสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจ าแนกในสมการจ าแนกกลุ่ม ซึ่งเป็นสมการในรูปคะแนนดิบ  
ค่าน้ าหนักที่ได้จึงไม่อยู่ในรูปมาตรฐาน  (Unstandardized  Coefficients) เป็นผลจากการเลือก 
Unstandardized ใน Statistics  Option ผลที่ได้มีทั้งค่าน้ าหนักในแต่ละตัวแปร  และค่าคงที่ 
(Constant)  จากผลการวิเคราะห์สามารถน ามาเขียนเป็นสมการในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ 
 
         Y'= -9.121 + .082 (english) + .101 (maths) 
 

 จากตาราง Function at Group Centroids (ภาพประกอบ 19) ให้ค่ากลางของกลุ่ม 
(Group Centroids) เป็นค่าที่สามารถใช้ประเมินสมการจ าแนกคาโนนิคอลด้วยค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 
(Canonical Discriminant  Functions  Evaluated  at  Group  Means) ผลการวิเคราะห์เป็น
คะแนนดิบ (Unstandardized)  ซึ่งค่ากลางหาได้จากการหาคะแนนจ าแนกของแต่ละหน่วย
วิเคราะห์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรคูณกับค่าของตัวแปรของแต่ละหน่วยวิเคราะห์ เมื่อได้
คะแนนของแต่ละหน่วยจากสมการแล้วก็หาค่าเฉลี่ยหรือค่ากลางของแต่ละกลุ่มได้  โดยเอาผลรวม
ของค่าคะแนนจ าแนกของแต่ละหน่วยในกลุ่มนั้นหารด้วยจ านวนหน่วยในกลุ่มนั้น  จากตาราง
พบว่า กลุ่ม 1  มีค่ากลางของกลุ่ม (Group  Centroids)  เท่ากับ -.881  ส่วนกลุ่ม 2 มีค่า 1.007  
ซึ่งแตกต่างกันมาก  แสดงว่า สมการดังกล่าวสามารถจ าแนกได้ดี  ในกรณีที่มีหน่วยวิเคราะห์ใหม่ก็
สามารถค านวณหาคะแนนจ าแนกแล้วน ามาเปรียบเทียบกับค่ากลางของแต่ละกลุ่ม  ถ้ามีแนวโน้ม
เข้าใกล้ค่ากลางกลุ่มใดก็มีโอกาสในการเป็นสมาชิกกลุ่มนั้น ๆ  
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 จากตาราง Classification Function Coefficients (ภาพประกอบ 20) ผลการ
วิเคราะห์น าเสนอค่าสัมประสิทธิ์ (ค่าน้ าหนัก)  และค่าคงที่ของสมการจ าแนกโดยแยกเป็นกลุ่ม 
ตามวิธีของ Fisher’s (Fisher’s linear discrimination function) จ านวนสมการจะมีเท่ากับจ านวน
กลุ่ม (ในกรณีนี้มี 2 สมการ) จากผลการวิเคราะห์จะได้สมการดังนี้  

 สมการของกลุ่ม 1    y1
'    =  -36.255 + .624english + .932maths 

สมการของกลุ่ม 2      y2
'    =  -53.595 + .788english + 1.123maths 

 

 จากผลการวิเคราะห์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  โดยการพยากรณ์หน่วยวิเคราะห์
ว่าควรจัดให้อยู่กลุ่มใด โดยการแทนค่าตัวแปรอิสระ (english กับ maths) ของหน่วยวิเคราะห์ 
นั้น ๆ ลงในทั้ง 2 สมการ ถ้าสมการใดมีค่ามากกว่าก็จัดอยู่ในกลุ่มนั้น 
 จากตาราง Classification Results (ภาพประกอบ 21) ผลการวิเคราะห์เป็นการบอก
ถึงประสิทธิภาพของสมการจ าแนก ว่าสามารถจ าแนกกลุ่มได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด  โดย
เปรียบเทียบกลุ่มที่แบ่งไว้เดิม (Original)  กับการแบ่งกลุ่มที่ได้จากการท านายจากสมการ 
(Predicted Group Membership)  จากตารางพบว่า ในกลุ่มที่ 1 เดิมมี 16 cases  แต่จากการ
ท านายโดยใช้สมการจ าแนกกลุ่มพบว่า ท านายได้ถูกต้อง  15 cases  คิดเป็นร้อยละ 93.75 (15 
ใน 16) ส่วนในกลุ่ม 2 เดิมมี 14 cases  แต่ท านายโดยใช้สมการจ าแนกกลุ่มได้ถูกต้อง  10 cases 
คิดเป็นร้อยละ 71.43 (10 ใน 14) เมื่อคิดรวมทั้งหมด (ทั้ง 30 cases)  พบว่าสมการจ าแนกกลุ่มได้
ถูกต้องร้อยละ 83.33 (15+10 =25 ใน 30) 
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 ผลจากการเลือก Save จะไม่ปรากฏใน SPSS  for  windows  viewer (output) แต่
จะน าเสนอใน  SPSS  for  windows  Data  Editor (File ข้อมูลในส่วนของ “Data View”) โดย
สร้างเป็นตัวแปรต่อจากข้อมูลเดิมจ านวน 4 ตัวแปร คือ 
 1.  ตัวแปร Dis_1 เป็นตัวแปรที่ระบุถึงการเป็นสมาชิกกลุ่มของหน่วยวิเคราะห์ที่ได้ 
จากการท านายของสมการจ าแนกกลุ่ม 
 2.  ตัวแปร Dis1_1 เป็นตัวแปรที่บอกถึงคะแนนจ าแนกของหน่วยวิเคราะห์ โดย
ท านายจากความน้ าหนักและค่าที่วัดได้จากตัวแปร (english และ maths) ในสมการจ าแนก 
(ตัวอย่างน้ีเป็นคะแนนจากสมการในรูปคะแนนดิบ) 
 3.  ตัวแปร Dis1_2 เป็นตัวแปรท่ีบอกถึงโอกาสในการเป็นสมาชิกกลุ่ม 1 ของแต่ละ
หน่วยวิเคราะห์  
 4.  ตัวแปร Dis2_2  เป็นตัวแปรที่บอกถึงโอกาสในการเป็นสมาชิกกลุ่ม 2 ของแต่ละ
หน่วยวิเคราะห์  
 รายละเอียดจากการวิเคราะห์แสดงดังตาราง ดังนี้ 
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 จากตาราง  สามารถพิจารณาการท านายความเป็นสมาชิกกลุ่มจากสมการจ าแนก  
โดยการแทนค่า V (ค่าสัมประสิทธิ์หรือค่าน้ าหนัก) และค่าที่วัดได้จากตัวแปร english และ maths 
ของหน่วยวิเคราะห์นั้นจากสมการ  (สมการในรูปคะแนนดิบ) ดังนี้ 
         Y'= -9.121 + .082 (english) + .101 (maths) 
 ค่า Y' ของแต่ละหน่วยวิเคราะห์ก็คือคะแนนจ าแนก( Discriminant Score)  ดังที่
เสนอในตารางเมื่อน าเอาคะแนนจ าแนกนี้ไปเปรียบเทียบกับค่ากลางของกลุ่ม (Group  
Centroids) ของแต่ละกลุ่ม ถ้าคะแนนจ าแนกมีค่าเข้าใกล้ค่า  Group Centroids  ของกลุ่มใด  ก็มี
โอกาสน่าจะเป็น (Probability)  ในการเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นมาก  ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ ได้ค่า
กลางของกลุ่ม (Group Centroids)  ของกลุ่ม 1  เท่ากับ -.881 ส่วนกลุ่ม 2 มีค่าเท่ากับ  
1.007 
 ตัวอย่างหน่วยวิเคราะห์ที่ 1 มีคะแนนจ าแนกเท่ากับ -2.909 มีค่าเข้าใกล้  Group  
Centroids  ของกลุ่มที่ 1 มากกว่ากลุ่มที่  2  โดยมีโอกาสหรือความน่าจะเป็นการเป็นสมาชิกของ
กลุ่ม 1 เท่ากับ 0.99636 และมีโอกาสในการเป็นสมาชิกกลุ่ม  2 เพียง 0.00364 จึงจัดให้หน่วย
วิเคราะห์ที่ 1 เป็นสมาชิกของกลุ่มที่ 1 (กลุ่มที่ได้จากการท านายโดยการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม)  ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกับกลุ่มเดิม 
 ตัวอย่างหน่วยวิเคราะห์ที่  4  มีคะแนนจ าแนกเท่ากับ 0.65416 มีค่าเข้าใกล้  Group  
Centroids  ของกลุ่มที่ 2 มากกว่ากลุ่มที่ 1 โดยมีโอกาสหรือความน่าจะเป็นการเป็นสมาชิกของ
กลุ่ม 2 เท่ากับ 0.75329 และมีโอกาสในการเป็นสมาชิกกลุ่ม  1 เท่ากับ 0.24671 จึงจัดให้หน่วยงิ
เคราะห์ที่ 4 เป็นสมาชิกของกลุ่มที่ 2 (กลุ่มที่ได้จากการท านายโดยการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม)  ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์ไม่สอดคล้องกับกลุ่มเดิม 
 ในการพิจารณาหน่วยวิเคราะห์อื่น ๆ ก็มีกระบวนการเช่นเดียวกัน  และในกรณีหน่วย
วิเคราะห์ใหม่ที่ต้องการทราบว่าควรจัดเข้าอยู่ในกลุ่มใด   ก็วัดค่าจากตัวแปรในสมการจ าแนกแล้ว
แทนค่าเพื่อหาคะแนนจ าแนก (Discriminant Score) จากนั้นน าไปเปรียบเทียบกับค่า Group 
Centroids  โดยพิจารณาว่าคะแนนจ าแนกนั้นเข้าใกล้  Group Centroids  ของกลุ่มใด 
ก็จะสามารถระบุได้ว่าหน่วยวิเคราะห์นั้นควรเป็นสมาชิกของกลุ่มใดมากที่สุด  (ทรงศักด์ิ ภูสีอ่อน. 
2551: 322) 
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