


เป็นวิธีการทดสอบสมมตฐิานทางสถิตเิพ่ือทดสอบความ

แตกตา่งของคา่เฉลี่ย (mean) ของประชากรท่ีมีตัง้แต ่ 3 กลุม่

ขึน้ไป 



การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) เป็นวธีิการ
ทดสอบเพ่ือวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ระหวา่ง

§ ตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตน้โดยตวัแปรตน้อาจมีลกัษณะเป็นตวัแปรเชงิ
คุณภาพ (Qualitative Variable) ทีจ่าํแนกออกเป็นระดบัหรอื
ประเภทตา่ง ๆ  กบัตวัแปรตาม เป็นขอ้มูลเชงิปรมิาณ



ตวัอย่างหวัข ้อเร ื่องการวจิยัสาํหร ับการวเิคราะหค์วามแปรปรวน

ทางเดยีว

-  การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ย
บทเรยีนคอมพวิเตอรแ์บบปกต ิแบบมลัตมิเีดยี และแบบไฮเปอรม์เีดยี ใน
วชิาโครงสรา้งขอ้มูล ระดบั ปวส.

ตวัแปรอสิระหร ือตวัแปรตน้ : บทเรยีนคอมพิวเตอร ์

จาํแนกออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่  

• แบบปกติ

• แบบมลัติมีเดีย 

• แบบไฮเปอรมี์เดีย

ตวัแปรตาม : ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเ้รยีน



การทดสอบความพงึพอใจของกลุม่ลูกคา้ 3 อาชพีวา่แตกตา่งกนัหรอืไม่
ตวัแปรอสิระหร ือตวัแปรตน้ : อาชีพ

จาํแนกออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่

• ราชการ

• เอกชน 

• ธรุกิจสว่นตวั

ตวัแปรตาม : ความพงึพอใจ





วิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบจาํแนกทางเดยีว ONE-WAY ANOVA

ขั้นตอนของการทดสอบสมมตฐิาน

1. กาํหนดสมมตฐิาน

H0 : คา่เฉลี่ยของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั

H1 : คา่เฉลี่ยแตกตา่งกนัอยา่งนอ้ยหนึ่งกลุม่

2.สร ้างขอบเขตของการตดัสินใจ

-การเลือกระดบันยัสาํคญั              =   0.05 

3.เลือกวธิ ีการทางสถติ/ิตวัสถติทิ ีเ่หมาะสม

การวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบจาํแนกทางเดียว  : One-Way Anova

H0: 1 = 2 = … = k

H1: มีอยา่งนอ้ยหนึ่งคูท่ี่ไมเ่ทา่กนั



   จากการทดสอบประสิทธ ิภาพการขายน ํา้มันก๊าดโซลีน 4 ชนิด (A,B,C,D) โดยเตมิ

กับรถยนตย์ีห่อ้เดยีวกัน จาํนวน 20 คัน วัดระยะทางท ีร่ถวิง่ (ไมลต์อ่แกลลอน) ได้

ข ้อมูลดงันี้

    A :   25   23   20   27   20

B :   28   31   27   28   26

C :   32   33   30   28   32

D :   24   24   23   27   22

     จงตรวจสอบว่า ประสิทธ ิภาพของน ํา้มันก๊าซโซลีนท ัง้ 4 ชนิดแตกตา่งกันหร ือไม่ท ี่

ระดบันัยสาํคัญ 0.05



  H0 : A = B = C = D  

 (ค่าเฉลีย่ของกา๊ซโซลนี 4 ชนดิ ไม่แตกต่างกนั)

         H1 : มีอย่างนอ้ย 1 คู่แตกต่างกนั (ค่าเฉลีย่ของกา๊ซโซลนี 4 ชนดิ 
แตกต่างกนัอย่างนอ้ย 1 คู่)



ขั้นตอนของการทดสอบสมมตฐิาน

4. คาํนวณจากโปรแกรม SPSS  เลือกคาํสั่ง 

    Analyze-> Compare Means -> One-Way ANOVA



เลอืก ตวัแปรระยะทางไว้ช ่อง Dependent และ 

gas ไว้ช ่อง Factor



คลิก Option และเลือก Homogeneity of variance test 

และคลิก continue



Test of Homogeneity of Variances

ระยะทาง

.985 3 16 .425

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

1. H0 : A
2  = B

2 = C
2 = D

2   (ก๊าดโซลีนทัง้ 4 กลุม่ มีความแปรปรวนเทา่กนั)
    H1 :  not H0 (มีอยา่งนอ้ย 2 กลุม่ ท่ีมีความแปรปรวนแตกตา่งกนั)

2.  ระดบันยัสาํคญั  กาํหนดให ้  = .05
3.  ผลการวิเคราะห ์คา่สถิต ิLevene = .985 และมีคา่ 

           Sig. = .425 ซึง่มากกว่า  = .05   จงึ ยอมร ับH0  
4. แสดงวา่ความแปรปรวนของประชากรทัง้  4 กลุม่เทา่กัน



ANOVA

ระยะทาง

205.000 3 68.333 13.333 .000
82.000 16 5.125

287.000 19

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

จากตารางวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวกาํหนดการทดสอบสมมติฐาน

1.     H0 : A = B = C = D   (คา่เฉลี่ยของก๊าซโซลีน 4 ชนิด ไมแ่ตกตา่งกนั)
           H1 : not H0 (มีอยา่งนอ้ย 1 คูแ่ตกตา่งกนั)

2. ระดบันยัสาํคญั  กาํหนดให ้  = .05

2. ผลการวิเคราะห ์คา่สถิต ิF = 13.333 และมีคา่ Sig. = .000 ซ ึง่น้อยกว่า  = .05  
จงึปฏเิสธ H0 

4. สรุปไดว้า่ ประสทิธิภาพของนํา้มนัก๊าดโซลีนทัง้ 4 ชนิดทาํใหร้ถวิ่งไดร้ะยะทางเฉลี่ย

แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05



        เมื่อยอมรับ H1 แสดงว่า มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 กลุ่มที่แตกต่างจาก

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มอื่นๆ ซึ่งการทดสอบโดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA) ไม่สามารถบอกได้ว่า ประชากรกลุ่มใดที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างจาก

กลุ่มอื่นๆ จะต้อง ใช้การเปรียบเทียบรายคู่ ที่เรียกว่า การเปรียบเทียบ

พหุคูณ (Multiple Comparison) 



เลอืก Post Hoc … เลอืก LSD



จากตาราง    มคี่า Sig.น้อยกว่า  = .05 (ระยะทางเฉลี่ยของน ํา้มันคู่น ั้นมี
ความแตกต่างกัน)

ยีห่อ้  A แตกต่างกับ B และ C 

ยีห่อ้  B แตกต่างจาก D 

   และ  ยีห่อ้  C แตกต่างจาก D

Multiple Comparisons

Dependent Variable: ระยะทาง
LSD

-5.00* 1.432 .003 -8.04 -1.96
-8.00* 1.432 .000 -11.04 -4.96
-1.00 1.432 .495 -4.04 2.04
5.00* 1.432 .003 1.96 8.04
-3.00 1.432 .052 -6.04 .04
4.00* 1.432 .013 .96 7.04
8.00* 1.432 .000 4.96 11.04
3.00 1.432 .052 -.04 6.04
7.00* 1.432 .000 3.96 10.04
1.00 1.432 .495 -2.04 4.04
-4.00* 1.432 .013 -7.04 -.96
-7.00* 1.432 .000 -10.04 -3.96

(J) ชนิดนํ้าั นน
B
C
D
A
C
D
A
B
D
A
B
C

(I) ชนิดนํ้าั นน
A

B

C

D

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 



ตวัอย่างการเขยีนรายงาน

จากตาราง ประสิทธ ิภาพของน ํ้ามันก๊าดโซลีนท ั้ง 4 ชนิดทาํให ้รถวิ่ง

ได ้ระยะทางเฉลี่ยแตกตา่งกัน

ระยะทางท่ีรถว่ิงได ้ แหล่งความ
แปรปรวน

df SS MS F P-
value

นํา้มนักา๊ซโซลนี 4 
ชนดิ

ระหว่างกลุ่ม 3 205 68.33 13.33 .00

ภายในกลุ่ม 16 82 5.16

รวม 19 287



ตวัอย่างการเขยีนรายงาน

นํา้มนักา๊ซโซ
ลนี 

A B C D
23 28 31 24

A 23 -5.00*
(.003)

-8.00*
(.000)

-1.00
(.495)

B 28 -3.00
(.052)

4.00*
(.013)

C 31 -7.00*
(.00)

D 24

x



จากตาราง    ผลการเปร ียบเทยีบประสิทธ ิภาพของน ํา้มันก๊าดโซลีนท ัง้ 4 ชนิด 

พบว่า นํา้มนักา๊ซโซลนียีห่อ้  A วิง่ไดร้ะยะทางแตกตา่งกับนํา้มนักา๊ซโซลนียีห่อ้  B และ 

C  โดย นํา้มนักา๊ซโซลนียีห่อ้  A วิง่ไดร้ะยะทางน้อยกว่า นํา้มนักา๊ซโซลนียีห่อ้  B และ 

C  

 นํา้มนักา๊ซโซลนียีห่อ้  B วิง่ไดร้ะยะทางแตกตา่งกับนํา้มนักา๊ซโซลนียีห่อ้แตกตา่ง
จากยีห่อ้  D โดย นํา้มนักา๊ซโซลนียีห่อ้  B วิง่ไดร้ะยะทางมากกว่า นํา้มนักา๊ซโซลนียีห่อ้  

D 

   และ นํา้มนักา๊ซโซลนียีห่อ้  C วิง่ไดร้ะยะทางแตกตา่งกับนํา้มนักา๊ซโซลนียีห่อ้
แตกตา่งจากยีห่อ้  D โดย นํา้มนักา๊ซโซลนียีห่อ้  C วิง่ไดร้ะยะทางมากกว่า นํา้มนักา๊ซ
โซลนียีห่อ้  D 



ตวัอย่างการเขยีนรายงาน

 ในกรณีท ีม่กีารทดสอบความแตกตา่งค่าเฉลี่ยหลายกลุ่ม (> 2 กลุ่ม ) 

ในหลายๆ  ดา้น เพ ือ่ความสะดวกในการอ ่านผลจะนาํมาเข ียนอยู่ใน

ตารางดงันี้

จากตารางเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร X กลุ่ม ว่ามคีวามแตกตา่ง

กันกันหร ือไม่ในแตล่ะดา้น คอื ดา้นการบร ิหาร, ดา้นความสัมพนัธ,์ 



ขั้นตอนของการทดสอบสมมตฐิาน

4. คาํนวณจากโปรแกรม SPSS  เลือกคาํสั่ง 

    Analyze-> Compare Means -> One-Way ANOVA



       เลือกตวัแปรอิสระ : Factor     เลือกตวัแปรตาม : Dependent List



กด  Options เพ่ือกาํหนด

-  อธิบายขอ้มลูทั่วไป (Descriptive)

-  การทดสอบความเทา่กนัของความแปรปรวน ( Homogeneity of Variance)



         เลือก Post  hoc: เพ่ือเป็นการทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยแบบจบัคูพ่หคุณู 

         (Multiple Comparison) กรณีความแปรปรวนไมต่า่งกนั

กรณีความแปรปรวนตา่งกนั



Multiple Comparisons

Dependent Variable: V5

-1.1000 .4397 .107 -2.3512 .1512

-1.5750* .3808 .001 -2.6585 -.4915

-1.4000* .4397 .021 -2.6512 -.1488

1.1000 .4397 .107 -.1512 2.3512

-.4750 .3808 .670 -1.5585 .6085

-.3000 .4397 .926 -1.5512 .9512

1.5750* .3808 .001 .4915 2.6585

.4750 .3808 .670 -.6085 1.5585

.1750 .3808 .976 -.9085 1.2585

1.4000* .4397 .021 .1488 2.6512

.3000 .4397 .926 -.9512 1.5512

-.1750 .3808 .976 -1.2585 .9085

-1.1000 .4397 .073 -2.2656 6.558E-02

-1.5750* .3808 .001 -2.5818 -.5682

-1.4000* .4397 .014 -2.5953 -.2047

1.1000 .4397 .073 -6.5578E-02 2.2656

-.4750 .3808 .774 -1.5299 .5799

-.3000 .4397 .985 -1.5330 .9330

1.5750* .3808 .001 .5682 2.5818

.4750 .3808 .774 -.5799 1.5299

.1750 .3808 .998 -.9144 1.2644

1.4000* .4397 .014 .2047 2.5953

.3000 .4397 .985 -.9330 1.5330

-.1750 .3808 .998 -1.2644 .9144

(J) การศึกษา

มธัยม

วิชาชีพ

ป.ตรี

ประถม

วิชาชีพ

ป.ตรี

ประถม

มธัยม

ป.ตรี

ประถม

มธัยม

วิชาชีพ

มธัยม

วิชาชีพ

ป.ตรี

ประถม

วิชาชีพ

ป.ตรี

ประถม

มธัยม

ป.ตรี

ประถม

มธัยม

วิชาชีพ

(I) การศึกษา

ประถม

มธัยม

วิชาชีพ

ป.ตรี

ประถม

มธัยม

วิชาชีพ

ป.ตรี

Scheffe

Tamhane

Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

ส่วนท ี ่4  แสดงค่าสถติสิาํหร ับทดสอบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยแบบจับคู่

พหคุูณ (Multiple Comparison)  Post Hoc Tests

จะทดสอบความแตกตา่งราย
คูเ่มื่อ ผลการทดสอบพบวา่
คา่เฉลี่ยอยา่งนอ้ย 1 คู่
แตกตา่งกนัเทา่นัน้
นัน่คอื Reject H0



การเปร ียบเทยีบเช ิงพหุคูณ (Multiple Comparison Test)

การเปรยีบเทียบเชิงพหคุณู เป็นการทดสอบความแตกตา่งระหวา่ง

คา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ในกรณีท่ีการวิเคราะหค์วามแปรปรวนปฏิเสธ H0 และ

ตอ้งการดวูา่มีคา่เฉล่ียคูใ่ดบา้งท่ีแตกตา่งกนั การทดสอบความแตกตา่ง

ระหวา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่นิยมทาํการทดสอบหลงัจากการวิเคราะหค์วาม

แปรปรวนเสรจ็สิน้ลงแลว้ โดยมีสมมติฐานของการทดสอบอยูใ่นรูป 

H0 : i = j

H1 : i  j 

เม่ือ i, j เป็นขอ้มลูกลุม่ท่ี i หรอื j ใดๆ โดยท่ี i  j



Multiple Comparisons

Dependent Variable: parts
LSD

.44167* .11679 .003

.20667 .10956 .084
-.44167* .11679 .003
-.23500 .12137 .077
-.20667 .10956 .084
.23500 .12137 .077

(J) factory
2.00
3.00
1.00
3.00
1.00
2.00

(I) factory
1.00

2.00

3.00

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig.

The mean difference is significant at the .01 level.*. 

ตวัอยา่ง



210 :  H

21:  aH
310 :  H

31:  aH

P-value = 0.003 < 0.01  ปฏิเสธ
สมมตฐิาน แสดงวา่ คูน้ี่ แตกตา่งกนั

P-value = 0.084 > 0.01  ยอมรบั
สมมตฐิาน แสดงวา่ คูน้ี่ ไมแ่ตกตา่งกนั



320 :  H

32:  aH

P-value = 0.077 >  = 0.01  ไมป่ฏิเสธ H0  แสดงวา่คูน้ี่ไมแ่ตกตา่งกนั



โปรแกรมการลดน ํา้หนัก

แบบ 1 แบบ 2 แบบ 3 แบบ 4

200

260

220

235

240

240

245

260

235

180

220

245

260

260

280

230

245

ตวัอย่าง นกัวิจยัผูห้นึ่งตอ้งการศกึษาผลของโปรแกรมการลดนํา้หนกั 4 

แบบ จงึทาํการทดสอบกบัอาสาสมคัรจาํนวน 17 คน ถกูสุม่เพ่ือเขา้รบัโปรแกรมการ

ลดนํา้หนกั 4 แบบ ภายหลงัเขา้โปรแกรมการลดนํา้หนกัไปแลว้ 3 เดือน ทาํการ

บันทกึระดบั cholesterol ท ีล่ดลง



ตาราง Descriptives จะแสดง จาํนวน (N) คา่เฉล่ีย (Mean) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Std.Deviation) สว่นเบ่ียงเบนของคา่เฉล่ีย (Std.Error) ชว่งความเช่ือมั่น 95% ของคา่เฉล่ีย (95% 

Confidence Interval for Mean) คา่ตํ่าสดุ (Minimum) และ คา่สงูสดุ (Maximum) ของแตล่ะกลุม่  

เชน่  ในกลุม่ 1 (โปรแกรมการลดนํา้หนกัแบบท่ี 1)  มีขอ้มลู 5 ราย 

มีคา่เฉล่ีย 231.00  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 22.472 

สว่นเบ่ียงเบนของคา่เฉล่ีย 10.050

ชว่งความเช่ือมั่น 95% ของคา่เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 203.10-258.90 

และมีคา่ตํ่าสดุ-สงูสดุเป็น 200-260  เป็นตน้



ตาราง Test of Homogeneity of Variance แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตาม

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ เรื่อง การเทา่กนัของความแปรปรวน โดยกาํหนดสมมติฐานของการ

ทดสอบเป็น

1.  H0 : 1
2  = 2

2 = 3
2 = 4

2   (ประชากรทัง้ 4 กลุม่ มีความแปรปรวนเทา่กนั)
      H1 :  not H0 (มีอยา่งนอ้ย 2 กลุม่ ท่ีมีความแปรปรวนแตกตา่งกนั)

2. ระดบันยัสาํคญั  กาํหนดให ้  = .05
3. ผลการวิเคราะห ์คา่สถิต ิLevene = 1.179 และมีคา่ Sig. = .356 ซึง่มากกวา่ 

     = .05  จงึไมป่ฏิเสธ H0  
4. แสดงวา่ความแปรปรวนของประชากรทัง้  4 กลุม่เทา่กนั



จากตารางวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวกาํหนดการทดสอบสมมติฐาน

1. H0 : 1 = 2 = 3 = 4   (คา่เฉลี่ยของประชากรทัง้ 4 กลุม่ ไมแ่ตกตา่งกนั)
H1 : not H0 (มีอยา่งนอ้ย 2 กลุม่ ท่ีมีคา่เฉลี่ยแตกตา่งกนั)

2. ระดบันยัสาํคญั  กาํหนดให ้  = .05

3. ผลการวิเคราะห ์คา่สถิต ิF = 2.539 และมีคา่ Sig. = .102 ซ ึง่มากกว่า  = .05  
จงึยอมรบั H0  

4.  สรุปไดว้า่ คา่เฉลี่ยของระดบั Cholesterol ท่ีลดลง ในอาสาสมคัรท่ีไดร้บัโปรแกรม 

     การลดนํา้หนกัทัง้ 4 แบบไมแ่ตกตา่งกนั (เทา่กนั)  



การอา่นผล Post Hoc Tests จะทาํการอา่น ก็ตอ่เม่ือ ในการทดสอบสมมติฐานใน

การวิเคราะหค์วามแปรปรวน ไดผ้ลเป็นปฏิเสธ H0 (มีอยา่งนอ้ย 2 กลุม่ ท่ีมีคา่เฉลี่ย

แตกตา่งกนั) ในท่ีนีเ้น่ืองจากไมป่ฏิเสธ H0  ดงันัน้จงึไมต่อ้งอา่นผล Post Hoc



ความรู้เพ ิม่เตมิ

 ในกรณีท ีม่กีารทดสอบความแตกตา่งค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ในหลายๆ  

ดา้น เพ ือ่ความสะดวกในการอ ่านผลจะนาํมาเข ียนอยู่ในตารางดงันี้

จากตารางเป็นการทดสอบคา่เฉลี่ยของประชากร 2 กลุม่ (เพศชาย&เพศหญิง) 

วา่มีความแตกตา่งกนักนัหรอืไมใ่นแตล่ะดา้น คือ ดา้นผลติภณัฑ,์ ดา้นราคา, 

ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหนา่ย …



ความรูเ้พิม่เติม

 ในกรณีท ีม่กีารทดสอบความแตกตา่งค่าเฉลี่ยหลายกลุ่ม (> 2 กลุ่ม ) 

ในหลายๆ  ดา้น เพ ือ่ความสะดวกในการอ ่านผลจะนาํมาเข ียนอยู่ใน

ตารางดงันี้

จากตารางเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร X กลุ่ม ว่ามคีวามแตกตา่ง

กันกันหร ือไม่ในแตล่ะดา้น คอื ดา้นการบร ิหาร, ดา้นความสัมพนัธ,์ 



 เป็นการทดสอบความแตกตา่งคา่เฉลี่ยท่ีมากกวา่ 2 กลุม่

  ขัน้ตอนการทดสอบ

ü ทดสอบความเทา่กนัของความแปรปรวน ( ตามเง่ือนไขการทดสอบ ANOVA)

ü ถา้ความแปรปรวนเทา่กนั สามารถทดสอบความเทา่กนัของคา่เฉลี่ย   

        ตอ่ไป

§ หากทดสอบแลว้พบวา่มีอยา่งนอ้ย 1 คูท่ี่คา่เฉลี่ยไมเ่ทา่กนั ( Reject สมมตุิฐาน) 

§ จะตอ้งทาํการทดสอบตอ่วา่คูใ่ดบา้งท่ีไมเ่ทา่กนั ( Multiple Comparison)


