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การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณ 

โดย ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ ์

หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น 

24 กนัยายน 2562 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณมักจะต้องใช้ค่าสถิติต่างๆ เพ่ือบอกค่ากลาง (Central Tendency) 

ค่าการกระจาย (Dispersion) และค่าที่แสดงถึงความสัมพันธ์ต่างๆ (Association) ของตัวแปรที่เก็บ

รวบรวมมา  

 เน่ืองจากการเกบ็ข้อมูลเชิงปริมาณ มักจะเกบ็จากกลุ่มตัวอย่าง จึงควรวิเคราะห์ต่อไปเพ่ือประมาณ

การว่า ค่าพารามิเตอร์น้ันๆของประชากรเป็นเท่าไร (Estimation) เช่น การค านวณค่าช่วงความเช่ือมั่น 

ร้อยละ 95  

 ผู้ประเมินควรปรึกษานักสถิติตั้งแต่ตอนออกแบบการประเมิน เพ่ือวางแผนเลือกใช้การทดสอบ

ทางสถิติอย่างเหมาะสม เพราะเราสามารถยุบรวมกลุ่ม และก าหนดค่าตัวแปรใหม่ ท าให้สามารถเลือกใช้

การทดสอบทางสถิติที่ไม่ซับซ้อนได้ โดยที่ยังให้ข้อสรุปเหมือนเดิม  

ตารางที ่1  ค่าทางสถติิและการทดสอบทางสถติิต่างๆ ทีใ่ชบ้่อยในการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณ 

สิง่ทีว่ดั ค่าสถติิ และการทดสอบทางสถติิ (SPSS version 11.5) 
 ตวัแปรแบบต่อเนือ่ง ตวัแปรแบบไม่ต่อเนือ่ง 
1. ค่ากลางหรือ
แนวโนม้เขา้สู่

ส่วนกลาง 

1.1 Mean, Median, Mode 
เช่น ค่าน า้ตาลในเลือดโดยเฉล่ียของ

ผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน เทา่กบั 140 
มก./ดล. 

ค าสัง่ใน SPSS: 
Analyse  
Descriptive statistics   
Descriptives 
ใส่ตัวแปรที่มีค่าต่อเน่ือง  
OK 

1.2 Percent, Ratio 
เช่น สดัส่วนของผู้ป่วยเบาหวานใน

ชุมชน เทา่กบั ร้อยละ 8 ของผู้มีอายุ
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

ค าสัง่ใน SPSS: 
Analyse  
Descriptive statistics  
Frequencies 
ใส่ตัวแปรที่มีค่าไม่ต่อเน่ือง  
OK  
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สิง่ทีว่ดั ค่าสถติิ และการทดสอบทางสถติิ (SPSS version 11.5) 
 ตวัแปรแบบต่อเนือ่ง ตวัแปรแบบไม่ต่อเนือ่ง 
2.การประมาณ
การณ์

ค่าพารามิเตอรข์อง

ประชากร 

2.1 ค่า 95% Confidence Interval of 
Mean 

ได้จาก mean ± S.E. 
โดยที่ S.E. = 1.96 * √(SD/n) 

เช่น ค่าน า้ตาลในเลือดโดยเฉล่ียของ

ผู้ป่วยเบาหวานทั้งชุมชน เทา่กบั 130 ถึง 
160 มก./ดล. และมีความเช่ือม่ันว่าค่าที่

แท้จริงอยู่ในช่วงน้ีร้อยละ 95 
ค าสัง่ใน SPSS: 
Analyze  
Descriptive statistics  
Explore 
ใส่ตัวแปรที่มีค่าต่อเน่ือง ตรงช่อง 

Dependent List  
OK 

2.2  ค่า 95% Confidence Interval 
(95% C.I.) of Percent 

ได้จาก Percent ± S.E. 
โดยที่ S.E. =  

1.96 * √[P(1-P)/n] 
เช่น สดัส่วนของผู้ป่วยเบาหวานของผู้มี

อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งชุมชน 
เทา่กบั ร้อยละ 5 ถึง 9 และมีความ

เช่ือม่ันว่าค่าที่แท้จริงอยู่ในช่วงน้ีร้อยละ 

95 
ค าสัง่ใน SPSS: 
Analyze  
Descriptive statistics 
Explore  
ใส่ตัวแปรที่มีค่าไม่ต่อเน่ือง ตรงช่อง 

Dependent List  
OK 
หมายเหตุ: ต้องก าหนดค่าตัวแปรเป็น 
0 กบั 1 

3.ค่าการกระจาย 3.1 Standard Deviation, Variance, 
Range, Inter-quartile Range, 
Minimum, Maximum 
ค าสัง่ใน SPSS: เหมือนข้อ 2 

3.2  P (1 – P) 
ค าสัง่ใน SPSS: เหมือนข้อ 2 
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สิง่ทีว่ดั ค่าสถติิ และการทดสอบทางสถติิ (SPSS version 11.5) 
 ตวัแปรแบบต่อเนือ่ง ตวัแปรแบบไม่ต่อเนือ่ง 
4. ค่าความสมัพนัธ์
ของตวัแปร หรืออีก

ความหมายหนึง่ คือ

การทดสอบว่า ค่า

กลาง ค่าการ

กระจายของขอ้มูล

ตวัแปรส าคญั 2 ตวั 
(เช่น สถานะสุขภาพ

กบัการไดร้บัปัจจยั) 

ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 

2 กลุ่ม (กลุ่มทดลอง
กบักลุ่มควบคุม) ที่

น ามาเปรียบเทียบ

กนั ว่าแตกต่างกนั

อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถติิหรือไม่  
(P-Value < 0.05, 
ซ่ึงมีความหมายว่า 

มีโอกาสสรุปผดินอ้ย

กว่ารอ้ยละ 5)  

4.1 กรณีข้อมูลจาก 2 กลุ่มที่เป็นอสิระ
ต่อกนั ถ้าการกระจายของข้อมูลไม่เบ้ ให้
ใช้ Student T-Test,  
ถ้าข้อมูลเบ้ ให้ใช้ Mann Whitney U 
Test (อกีช่ือหน่ึงคือ Wilcoxon Rank 

Sum Test)  
ผลลัพธท์ี่ได้ คือ ค่า p-value* 

เช่น ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลองที่เข้า

ค่ายมีระดับน า้ตาลในเลือดเฉล่ีย 110 
มก./ดล. น้อยกว่ากลุ่มควบคุม ซ่ึงมี

ระดับน า้ตาลฯ 150 มก./ดล. อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)  

ค าสัง่ใน SPSS: 
4.1.1 Student T-Test: 
Analyze  
Compare means  
Independent-Sample T Test  
ใส่ตัวแปรที่มีค่าต่อต่อเน่ือง ในช่อง Test 
Variable(s):  
ใส่ตัวแปรแบ่งกลุ่ม ในช่อง Grouping 
Variable:  
กด Define groups…  
ใส่ค่าตัวแปร ที่ก  าหนดไว้ เช่น 0 กบั 1  
กด Continue 
OK  
อ่านค่า p-value ที่ช่อง Sig.(2-tailed) 
 
4.1.2 Mann Whitney U Test 
Analyze  
Non-parametric Test 
2-Independent Samples… 
ใส่ตัวแปรที่มีค่าต่อต่อเน่ือง ในช่อง Test 
Variable List:  

4.2 กรณีข้อมูลจาก 2 กลุ่มที่เป็นอสิระ
ต่อกนั ให้ใช้ Chi-square Test หรือ 
Fisher’s Exact Test ผลลัพธท์ี่ได้ คือ 
ค่า p-value และบอกขนาดของ
ความสัมพันธใ์ช้ Odds Ratio (OR) 
หรือ Relative Risk (RR) หรือ 
Attributable Risk (AR)  Risk 
Reduction ค่านี้น าไปใช้ค านวณค่า 
Number Needed to Treat (NNT) 
ได้ด้วย โดยที่ ค่า NNT = 1/AR  
เช่น ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลองที่เข้า

ค่ายเกดิภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 5 
น้อยกว่ากลุ่มควบคุม ซ่ึงมี

ภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 15   อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)  
แปลผลแบบอื่นๆ ได้ดังน้ี 
1) กลุ่มควบคุมมีภาวะแทรกซ้อนคิด
เป็น 3 เทา่ของกลุ่มทดลอง (15 หาร
ด้วย 5) [ค่า RR หรือ OR]  
2) กลุ่มทดลองมีภาวะแทรกซ้อนน้อย
กว่ากลุ่มควบคุม ร้อยละ 10 (15 ลบ
ด้วย 5) [ค่า AR]  
3) ค่า Number Needed to Treat 
(NNT) หรือ ค่า Number Needed to 
Harm (NNH) เทา่กบั 10 (ได้จาก 100 
หารด้วย 10) 
 
ค าสัง่ใน SPSS: 
Analyze  
Descriptive statistics  
Crosstabs 
ใส่ตัวแปรสาเหตุในช่อง Row(s): 
ใส่ตัวแปรผลลัพธต์รง Column(s): 
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สิง่ทีว่ดั ค่าสถติิ และการทดสอบทางสถติิ (SPSS version 11.5) 
 ตวัแปรแบบต่อเนือ่ง ตวัแปรแบบไม่ต่อเนือ่ง 

ใส่ตัวแปรแบ่งกลุ่ม ในช่อง Grouping 
Variable:  
กด Define groups…  
ใส่ค่าตัวแปร ที่ก  าหนดไว้ เช่น 0 กบั 1  
Continue 
เลือก Mann-Whiney U  
OK 
อ่านค่า p-value ที่ช่อง Asymp. Sig.(2-
tailed) 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบว่า
การกระจายของข้อมูลเบ้หรือไม่ ให้ใช้

ค าสั่ง ดังน้ี 
Analyze 
Descriptive Statistics 
Explore 
ใส่ตัวแปรที่มีค่าต่อเน่ือง ตรงช่อง 

Dependent List  
กด Plots… 
เลือก Normality plot with tests 

Continue 
OK 
การแปลผล: 
ดูที่ช่อง Tests of Normality 
ถ้าค่า Sig. (ในช่อง Kolmogorov-
Smrnov) > 0.05 แสดงว่าข้อมูลกระจาย
แบบปกต ิ
(ถ้าขนาดตัวอย่าง < 50 ให้ใช้ค่า Sig. ใน
ช่อง Shapiro-Wilk) 

กด Cells  
เลือก Rows ตรงช่อง Percentages 
Continue 
กด Statistics  
เลือก Chi-square และ Risk 
Continue 
OK 
การแปลผล: 
ในตาราง Chi-square test: 
ดูที่บรรทดัแรก ค่า Asymp.Sig.(2-
sided) ค่าคือ p-value ของการ
ทดสอบ Person Chi-square 
ต่อมาให้ดูที่หมายเหตุด้านล่าง 
ถ้าระบุว่า มีค่า expected value น้อย
กว่า 5 เกนิ 25% ให้ใช้ค่า p-value 
จาก Fisher’s Exact Test (Exact Sig. 
2-sided) 
 
ในตาราง Risk Estimate: 
ดูที่บรรทดัแรก ค่า Value ของ Odds 
Ratio พร้อมค่า 95% Confidence 
Interval ของค่า OR 
ถ้ามีค่าผ่าน 1 แสดงว่า ตัวแปร 2 ตัว 
ไม่มีความสัมพันธก์นั 
 
ส่วนค่า Attributable Risk และ ค่า 
Number Needed to Treat (NNT) 
และ Number Needed to Harm ให้
ค านวณเองจากค่า OR, RR 

4.3 กรณีข้อมูลจาก 2 กลุ่มที่ไม่เป็น
อสิระต่อกนั ถ้าข้อมูลไม่เบ้ ให้ใช้ ใช้ 

Paired T-Test,  
ถ้าข้อมูลเบ้ ให้ใช้ Wilcoxon Signed 

4.4 กรณีข้อมูลจาก 2 กลุ่มที่ไม่เป็น
อสิระต่อกนั ให้ใช้ McNemar Chi-
square Test 

ผลลัพธท์ี่ได้ คือ ค่า p-value 
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สิง่ทีว่ดั ค่าสถติิ และการทดสอบทางสถติิ (SPSS version 11.5) 
 ตวัแปรแบบต่อเนือ่ง ตวัแปรแบบไม่ต่อเนือ่ง 

Rank Test 
ผลลัพธท์ี่ได้ คือ ค่า p-value 

เช่น ก่อนการทดลองผู้ป่วยเบาหวานที่

เข้าค่ายมีระดับน า้ตาลในเลือดเฉล่ีย 150 
มก./ดล. หลังการทดลอง มีระดับ

น า้ตาลฯ 110 มก./ดล. ถือว่าลดลงอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) 

 
ค าสัง่ใน SPSS: 
4.3.1 Paired T-Test: 
Analyze  
Compare means  
Paired-Samples T Test  
เลือกตัวแปรที่มีค่าต่อเน่ือง  2 ตัวแปร 
(มักจะเป็นผลก่อนและหลังทดลอง)  
จะปรากฏตัวแปรเราเลือกในช่อง 
Current Selections 
กดปุ่มลูกศรช้ีไปทางขวา 
จะปรากฏตัวแปร 2 ตัวในช่อง  
Paired Variables:  
กด OK  
อ่านค่า p-value ที่ช่อง Sig.(2-tailed) 
 
4.3.2 Wilcoxon Signed Rank Test 
Analyze  
Non-parametric Test 
2-Related Samples… 
เลือกตัวแปรที่มีค่าต่อต่อเน่ือง  2 ตัว
แปร (มักจะเป็นผลก่อนและหลัง

ทดลอง)  
จะปรากฏตัวแปรที่เราเลือกในช่อง 
Current Selections 
กดปุ่มลูกศรช้ีไปทางขวา 
จะปรากฏตัวแปร 2 ตัวในช่อง  

เช่น ก่อนการทดลองผู้ป่วยเบาหวานที่

เข้าค่ายมีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 20 หลัง
การทดลอง มีภาวะซึมเศร้าเพียงร้อย

ละ 5  ถือว่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p-value < 0.05) 

 
ค าสัง่ใน SPSS: 
Analyze  
Non-parametric Test 
2-Related Samples… 
เลือกตัวแปรที่มีค่าไม่ต่อเน่ือง  2 ตัว
แปร (มักจะเป็นผลก่อนทดลอง  หลัง

การทดลอง)  
จะปรากฏตัวแปรที่เราเลือกในช่อง 
Current Selections 
กดปุ่มลูกศรช้ีไปทางขวา 
จะปรากฏตัวแปร 2 ตัวในช่อง  
Test Pair(s) List:  
เลือก McNemar 
กด OK  
อ่านค่า p-value ที่ช่อง Exact Sig.(2-
tailed) 
 



6 
 

สิง่ทีว่ดั ค่าสถติิ และการทดสอบทางสถติิ (SPSS version 11.5) 
 ตวัแปรแบบต่อเนือ่ง ตวัแปรแบบไม่ต่อเนือ่ง 

Test Pair(s) List:  
เลือก Wilkoxon 
กด OK  
อ่านค่า p-value ที่ช่อง Sig.(2-tailed) 

5.ค่าความสมัพนัธ์
ของตวัแปร หรืออีก

ความหมายหนึง่ คือ

การทดสอบว่า ค่า

กลาง ค่าการ

กระจายของขอ้มูล

ตวัแปรส าคญั 2 ตวั 
(เช่น สถานะสุขภาพ

กบัการไดร้บัปัจจยั) 

ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 
3 กลุ่ม (กลุ่มทดลอง 
กบักลุ่มควบคุม 1 
กบักลุ่มควบคุม2) ที่
น ามาเปรียบเทียบ

กนั ว่าแตกต่างกนั

อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถติิหรือไม่ (P-
Value < 0.05)  
      การวิเคราะห์

แบบน้ีท าใหไ้ดข้อ้มลู

ว่าขนาดของปัจจัยที่

เพิ่มมากข้ึน มีผลต่อ

สถานะสุขภาพ

หรือไม่ (dose-
response 
relationship)  
 
     แต่พบว่าผู ้

5.1 กรณีข้อมูลจาก 3 กลุ่มที่เป็นอสิระ
ต่อกนั ถ้าข้อมูลไม่เบ้ ให้ใช้ Analysis of 
Variance (ANOVA),  
ถ้าข้อมูลเบ้ ให้ใช้ Kruskall Wallis Test 

ผลลัพธท์ี่ได้ คือ ค่า p-value 
เช่น ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลอง 1 ที่เข้า
ค่ายทุกคร้ัง มีระดับน า้ตาลในเลือดเฉล่ีย 

110 มก./ดล. น้อยกว่า กลุ่มทดลอง
กลุ่มที่ 2 ที่เข้าค่ายเพียงบางคร้ัง ซ่ึงมี
ระดับน า้ตาลในเลือดเฉล่ีย 130 มก./
ดล. และน้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้า

ค่าย ซ่ึงมีระดับน า้ตาลฯ 150 มก./ดล. 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 

0.05) 
 

ค าสัง่ใน SPSS: 
5.1.1 ANOVA: 
Analyze  
Compare means  
One-Way ANOVA 
ใส่ตัวแปรที่มีค่าต่อต่อเน่ือง ในช่อง 

Dependent List:  
ใส่ตัวแปรแบ่งกลุ่ม ในช่อง Factor: 
กด OK  
อ่านค่า p-value ที่ช่อง Sig. 
 
5.1.2 Kruskall Wallis Test 
Analyze  
Non-parametric Test 

5.2 กรณีข้อมูลจาก 3 กลุ่มที่เป็นอสิระ
ต่อกนั ให้ใช้ Chi-square Test 

หรือ Fisher’s Exact Test  
ผลลัพธท์ี่ได้ คือ ค่า p-value 

เช่น ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลอง 1 ที่
เข้าค่ายทุกคร้ัง เกดิภาวะแทรกซ้อน 

ร้อยละ 5 น้อยกว่า กลุ่มทดลองกลุ่มที่ 
2 ที่เข้าค่ายเพียงบางคร้ัง ซ่ึงเกดิ

ภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 10  และน้อย
กว่ากลุ่มที่ 3 คือกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้
เข้าค่าย ซ่ึงเกดิภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 

15    อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-
value < 0.05) 

 
ค าสัง่ใน SPSS: 
Analyze  
Descriptive statistics  
Crosstabs 
ใส่ตัวแปรสาเหตุในช่อง Row(s): 
ใส่ตัวแปรผลลัพธต์รง Column(s): 
กด Cells  
เลือก Rows ตรงช่อง Percentages 
Continue 
กด Statistics  
เลือก Chi-square  
Continue 
OK 
การแปลผล: 
ในตาราง Chi-square test: 
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สิง่ทีว่ดั ค่าสถติิ และการทดสอบทางสถติิ (SPSS version 11.5) 
 ตวัแปรแบบต่อเนือ่ง ตวัแปรแบบไม่ต่อเนือ่ง 
ประเมินนิยมยุบ

รวมกลุ่มใหเ้หลอื

เพยีงสองกลุ่ม แลว้

จึงวิเคราะห์แบบขอ้ 

4.  
 
                    

K-Independent Samples… 
ใส่ตัวแปรที่มีค่าต่อต่อเน่ือง ในช่อง Test 
Variable List:  
ใส่ตัวแปรแบ่งกลุ่ม ในช่อง Grouping 
Variable:  
กด Define Range…  
ใส่ช่วงของค่าตัวแปร ที่ก  าหนดไว้ เช่น 

Minimum 1  
Maximum 3  
Continue 
เลือก Kruskall Wallis H 
OK 
อ่านค่า p-value ที่ช่อง Asymp. Sig. 

 

ดูที่บรรทดัแรก ค่า Asymp.Sig.(2-
sided) ค่าคือ p-value ของการ
ทดสอบ Linear-by-Linear Chi-
square 
ต่อมาให้ดูที่หมายเหตุด้านล่าง 
ถ้าระบุว่า มีค่า expected value น้อย
กว่า 5 เกนิ 25% ให้ใช้ค่า p-value 
จาก Fisher’s Exact Test (Exact Sig. 
2-sided) 
หมายเหตุ: 
ไม่สามารถค านวณค่า Odds Ratio  
(OR) ได้  ถ้าต้องการหาค่า OR ต้องยุบ
ตารางให้เป็น 2x2 
 

5.3 กรณีข้อมูลจาก 3 กลุ่มที่ไม่เป็น
อสิระต่อกนั ถ้าข้อมูลไม่เบ้ ให้ใช้ 

Repeated Measure ANOVA, ถ้าข้อมูล
เบ้ ให้ใช้ Friedman Test ผลลัพธ์ที่ได้ 
คือ ค่า p-value 
เช่น ก่อนการทดลองผู้ป่วยเบาหวานที่

เข้าค่ายมีระดับน า้ตาลในเลือดเฉล่ีย 150 
มก./ดล. หลังการทดลอง 3 เดือน มี
ระดับน า้ตาลฯ 130 มก./ดล. และหลัง
การทดลอง 6 เดือน มีระดับน า้ตาลฯ 
110 มก./ดล.  ถือว่าลดลงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) 
 

ค าสัง่ใน SPSS: 
5.3.1 Repeated Measure ANOVA 
General Linear Model 
Repeated Measures 
เติมเลข 3 ในช่อง Number of Levels 
กด Add 

5.4 กรณีข้อมูลจาก 3 กลุ่มที่ไม่เป็น
อสิระต่อกนั ให้ใช้ McNemar Chi-
square Test 

ผลลัพธท์ี่ได้ คือ ค่า p-value 
เช่น ก่อนการทดลองผู้ป่วยเบาหวานที่

เข้าค่ายมีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 20 หลัง
การทดลอง 3 เดือน มีภาวะซึมเศร้า
ร้อยละ 10   และหลังการทดลอง 6 
เดือน มีภาวะซึมเศร้าเพียงร้อยละ 10  
ถือว่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p-value < 0.05) 
 
ค าสัง่ใน SPSS: 
ไม่มีใน SPSS version 11.5 
ให้ยุบเป็นสองกลุ่มหรือวิเคราะห์

เปรียบเทยีบเฉพาะก่อนและหลัง

ทดลองเหมือนข้อ 4 
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สิง่ทีว่ดั ค่าสถติิ และการทดสอบทางสถติิ (SPSS version 11.5) 
 ตวัแปรแบบต่อเนือ่ง ตวัแปรแบบไม่ต่อเนือ่ง 

กด Define 
ใส่ตัวแปร 3 ตัวแปรที่ต้องการทดสอบ 
(เช่น  
ตัวแปรค่า Baseline,  
ตัวแปรค่าผลลัพธร์ะยะที่ 1, 
ตัวแปรผลลัพธร์ะยะที่ 2) 
กด OK 
อ่านค่า p-value ที่ช่อง Sig. ที่ตาราง 
Tests of Between-Subjects Effects 
ตรงบรรทดัที่ระบุตัวแปรแบ่งกลุ่ม 
 
5.3.2 Friedman Test 
Analyze  
Non-parametric Test 
K-Related Samples… 
ใส่ตัวแปร 3 ตัวแปรที่ต้องการทดสอบ 
(เช่น  
ตัวแปรค่า Baseline,  
ตัวแปรค่าผลลัพธร์ะยะที่ 1, 
ตัวแปรผลลัพธร์ะยะที่ 2) 
ในช่อง Test Variables:  
เลือก Friedman  
กด OK 
อ่านค่า p-value ที่ช่อง Asymp.Sig. 
หมายเหตุ: ใน SPSS version 11.5 
วิเคราะห์ได้ทลีะกลุ่มเทา่นั้น 

6.ค่าความสมัพนัธ์
ของตวัแปร หรืออีก

ความหมายหนึง่ คือ

การทดสอบว่า ค่า

กลาง ค่าการ

กระจายของขอ้มูล

6.1 กรณีข้อมูลจาก 2 กลุ่มที่เป็นอสิระ
ต่อกนั ให้ใช้ Multiple Linear 
Regression ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ค่า p-
value และค่า R-square ซ่ึงมี
ความหมายว่า ตัวแปรทั้งหมดที่น าเข้า

วิเคราะห์มีอทิธพิลต่อการเกิดผลลัพธ์

เป็นร้อยละเทา่ไร ถ้าต ่าแสดงว่ามีตัวแปร

6.2 กรณีข้อมูลจาก 2 กลุ่มที่เป็นอสิระ
ต่อกนั ให้ใช้ Multiple Logistic 
Regression ผลลัพธท์ี่ได้คือ ค่า 
adjusted Odds Ratio (adj.OR) ซ่ึง
ควรค านวณค่าช่วงความเช่ือมั่นร้อยละ 

95 ของค่า OR ด้วย ถ้าค่าคร่อม 1 
แสดงว่าความสัมพันธท์ี่พบ ไม่มี
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สิง่ทีว่ดั ค่าสถติิ และการทดสอบทางสถติิ (SPSS version 11.5) 
 ตวัแปรแบบต่อเนือ่ง ตวัแปรแบบไม่ต่อเนือ่ง 
ตวัแปรส าคญั 2 ตวั 
(เช่น สถานะสุขภาพ

กบัการไดร้บัปัจจยั) 

ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 

2 กลุ่ม (กลุ่มทดลอง
กบักลุ่มควบคุม) ที่

น ามาเปรียบเทียบ

กนั ว่าแตกต่างกนั

อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถติิหรือไม่ 
 
วิธีน้ีมกีารน าเอาตัว

แปรกวนอ่ืนๆเขา้มา

พจิารณาดว้ย 

เรียกว่า การ

วิเคราะหแ์บบพหตุวั

แปร 
 (Multivariable 
analysis) 

อื่นๆที่มีผลต่อผลลัพธ ์เช่น ผู้ป่วย
เบาหวานกลุ่มทดลองที่เข้าค่ายมีระดับ

น า้ตาลในเลือดเฉล่ีย 110 มก./ดล. 
น้อยกว่ากลุ่มควบคุม ซ่ึงมีระดับน า้ตาลฯ 

150 มก./ดล. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p-value < 0.05) เมื่อควบคุมด้วยตัว
แปรอื่นๆ ที่มีผลต่อระดับน า้ตาลใน

เลือดแล้ว ได้แก่ อายุ เพศ ปริมาณ

อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรทที่ทานต่อ

วัน ภาวะซึมเศร้า ความถี่ในการออก

ก าลังกาย ปริมาณยาที่ทาน โดยมีค่า R-
square เทา่กบั 0.6 หมายความว่า 
ผลลัพธท์ี่ได้เป็นอทิธพิลของตัวแปร

ต่างๆข้างต้นร้อยละ 60 ส่วนอกีร้อยละ 
40 เกดิจากตัวแปรอื่นๆที่ไม่ได้วัด 
 
ค าสัง่ใน SPSS: 
Analyze 
Regression 
Linear 
ใส่ตัวแปรที่เป็นผลลัพธ์ในช่อง 

Dependent 
ใส่ตัวแปรที่เป็นสาเหตุในช่อง  
Independent(s) ประกอบด้วยตัวแปร
สาเหตุที่ต้องการทดสอบ และตัวแปร

กวนต่างๆ 

กด OK 
การแปลผล: 
ดูค่า p-value ในช่อง Sig. 
ดูค่า R-Square ในตาราง Model 
Summary 
 
 

นัยส าคัญทางสถิติ เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน
กลุ่มทดลองที่เข้าค่ายมีภาวะแทรกซ้อน  

น้อยกว่ากลุ่มควบคุม 3 เทา่ คิดเป็นค่า 
adj.OR เทา่กบั 0.33 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p-value < 0.05) เมื่อ
ควบคุมด้วยตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลต่อ

ระดับน า้ตาลในเลือดแล้ว ได้แก่ อายุ 

เพศ ปริมาณอาหารประเภทคาร์โบไฮ

เดรทที่ทานต่อวัน ภาวะซึมเศร้า 

ความถี่ในการออกก าลังกาย ปริมาณยา

ที่รับประทานแล้ว และมีค่าช่วงความ

เช่ือมั่นร้อยละ 95 ของค่า adj.OR 
เทา่กบั 0.22 ถึง 0.43 
 
ค าสัง่ใน SPSS: 
Regression 
Binary Logistic 
ใส่ตัวแปรผลลัพธใ์นช่อง Dependent: 
ใส่ตัวแปรสาเหตุและตัวแปรกวนต่างๆ

ในช่อง Covariates: 
กด Options 
เลือก CI for exp(B): 95% 
Continue 
OK 
 
การแปลผล: 
ดูค่า p-value ในช่อง Sig. 
ดูค่า adjusted Odds Ratio (adj.OR) 
ในช่อง Exp(B) 
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สิง่ทีว่ดั ค่าสถติิ และการทดสอบทางสถติิ (SPSS version 11.5) 
 ตวัแปรแบบต่อเนือ่ง ตวัแปรแบบไม่ต่อเนือ่ง 

6.3 กรณีข้อมูลจาก 2 กลุ่มที่ไม่เป็น
อสิระต่อกนั ให้ใช้ General Linear 
Model แบบ Repeated Measure 
ผลลัพธท์ี่ได้ คือ ค่า p-value เช่น ก่อน
การทดลองผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าค่ายมี

ระดับน า้ตาลในเลือดเฉล่ีย 150 มก./
ดล. หลังการทดลอง มีระดับน า้ตาลฯ 

110 มก./ดล. ถือว่าลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) 
เมื่อควบคุมด้วยตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลต่อ

ระดับน า้ตาลในเลือดแล้ว ได้แก่ อายุ 

เพศ ปริมาณอาหารประเภทคาร์โบไฮเด

รทที่ทานต่อวัน ภาวะซึมเศร้า ความถี่ใน

การออกก าลังกาย ปริมาณยาที่ทาน 
ค าสัง่ใน SPSS:  

ค าสัง่ใน SPSS: 
General Linear Model 
Repeated Measures 
เติมเลข 2 ในช่อง Number of Levels 
กด Add 
กด Define 
ใส่ตัวแปร 2 ตัวแปรที่ต้องการทดสอบ 
(เช่น ตัวแปรค่า Baseline,  
ตัวแปรค่าผลลัพธ์) 
ใส่ตัวแปรแบ่งกลุ่ม (เช่นตัวแปรที่แยก

กลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม) ลงในช่อง 
Between-Subjects factor(s): 
ใส่ตัวแปรกวนต่างๆ ลงในช่อง 
Covariates: 
กด OK 
อ่านค่า p-value ที่ช่อง Sig. ในตาราง 
Tests of Between-Subjects Effects 
ตรงบรรทดัที่ระบุตัวแปรแบ่งกลุ่ม และ

6.4 กรณีข้อมูลจาก 2 กลุ่มที่ไม่เป็น
อสิระต่อกนั ให้ใช้ Conditional 
Logistic Regression  ผลลัพธท์ี่ได้คือ 
ค่า adjusted Odds Ratio (OR) 
เช่น ก่อนการทดลองผู้ป่วยเบาหวานที่

เข้าค่ายมีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 20 หลัง
การทดลอง มีภาวะซึมเศร้าเพียงร้อย

ละ 5  ถือว่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p-value < 0.05) เมื่อควบคุม
ด้วยตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลต่อภาวะ

ซึมเศร้าแล้ว ได้แก่ อายุ เพศ ฐานะทาง

เศรษฐกจิ ความถี่ในการร่วมกจิกรรม

ทางศาสนา ความถี่ในการออกก าลัง

กาย ปริมาณยาที่ทาน 
ค าสัง่ใน SPSS: 
ไม่มีใน SPSS version 11.5 
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สิง่ทีว่ดั ค่าสถติิ และการทดสอบทางสถติิ (SPSS version 11.5) 
 ตวัแปรแบบต่อเนือ่ง ตวัแปรแบบไม่ต่อเนือ่ง 

ตัวแปรกวนต่างๆ 

7. (เหมือนขอ้ 6) ค่า
ความสมัพนัธข์องตวั

แปร หรืออีก

ความหมายหนึง่ คือ

การทดสอบว่า ค่า

กลาง ค่าการ

กระจายของขอ้มูล

ตวัแปรส าคญั 2 ตวั 
(เช่น สถานะสุขภาพ

กบัการไดร้บัปัจจยั) 

ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 

2 กลุ่ม (กลุ่มทดลอง
กบักลุ่มควบคุม) ที่

น ามาเปรียบเทียบ

กนั ว่าแตกต่างกนั

อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถติิหรือไม่ โดยมี

การน าเอาตวัแปร

กวนเขา้มาพิจารณา

ดว้ย  
 
และวัดผลลพัธ์แบบ

ทีม่ขีอ้มลูเร่ือง

ระยะเวลาทีติ่ดตาม

ดว้ย (Survival 
analysis) แมว่้าจะ
มีบางคนทีติ่ดตาม

ไม่ได ้

ไม่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากใช้เฉพาะกรณีที่ 
ตัวแปรผลลัพธเ์ป็นแบบไม่ต่อเน่ือง  

ใช้กรณีข้อมูลจาก 2 กลุ่มที่เป็นอสิระ
ต่อกนั ให้ใช้ Cox-Proportional 

Hazard Model  
ผลลัพธท์ี่ได้คือ ค่า adjusted Hazard 
Ratio (HR) และค่า 95% C.I. ของค่า 
HR เช่น ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลองที่
เข้าค่ายหลังจากมีการติดตามไปนาน 2 
ปี และมีบางคนที่ติดตามไม่ได้ (loss-

to-follow-up) มีภาวะแทรกซ้อน  
น้อยกว่ากลุ่มควบคุม 3 เทา่ คิดเป็นค่า 
adj.HR เทา่กบั 0.33 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p-value < 0.05) เมื่อ
ควบคุมด้วยตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลต่อ

ระดับน า้ตาลในเลือดแล้ว ได้แก่ อายุ 

เพศ ปริมาณอาหารประเภทคาร์โบไฮ

เดรทที่ทานต่อวัน ภาวะซึมเศร้า 

ความถี่ในการออกก าลังกาย ปริมาณยา

ที่รับประทานแล้ว และมีค่าช่วงความ

เช่ือมั่นร้อยละ 95 ของค่า adj.HR 
เทา่กบั 0.22 ถึง 0.43 

ค าสัง่ใน SPSS: 
Analyze 
Survival 
Cox-Regression 
ใส่ตัวแปรที่บอกระยะเวลาติดตาม

ผู้ป่วยในช่อง Time 
ใส่ตัวแปรที่บอกผลลัพธ์ในช่อง Status 
กด Define Event 
ใส่ค่า 1 ในช่อง Single value 
กด Continue 
กด Options 
เลือก CI for exp(B): 95% 
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สิง่ทีว่ดั ค่าสถติิ และการทดสอบทางสถติิ (SPSS version 11.5) 
 ตวัแปรแบบต่อเนือ่ง ตวัแปรแบบไม่ต่อเนือ่ง 

กด Continue 
กด OK 
การแปลผล: 
ดูค่า p-value ในช่อง Sig. 
ดูค่า adjusted Hazard Ratio 
(adj.HR) ในช่อง Exp(B) 

 


