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คาถาของนกัเทคนคิ!
� เครื>องมอืทกุชนดิถกูสรา้งมาเพื>อตอบสนอง

วตัถปุระสงคบ์างอยา่ง ไมเ่วน้แมแ้ตเ่ครื>องมอืวเิคราะห์
ขอ้มลู

�นกัวเิคราะหข์อ้มลูที>ดคีวร...
� ทราบวธิใีชข้องเทคนคิวเิคราะหต์า่งๆ� ทราบวธิใีชข้องเทคนคิวเิคราะหต์า่งๆ
� ทราบวา่แตล่ะเทคนคิน ัFนมอืมนัชว่ยตอบคาํถามการวจิยัอะไร

If you only have a hammer, you tend to see every problem as a nail
- Abraham Maslow

คาํถามหลกั/วตัถปุระสงคห์ลกัของการ
วจิยัเชงิปรมิาณ

�บรรยาย (Description) คณุสมบตัเิชงิปรมิาณของ
สิ>งที>ตอ้งการศกึษา

�อธบิาย (Explanation) ความสมัพนัธร์ะหวา่งสิ>งที>
ตอ้งการศกึษา กบัเงื>อนไขปจัจยัตา่งๆตอ้งการศกึษา กบัเงื>อนไขปจัจยัตา่งๆ

�ประสทิธผิล (Effectiveness) ของโครงการทาง
สงัคมที>เกดิขึFนกบักลุม่เป้าหมาย
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Discriminant Analysis: DA
� A large number of techniques for the analysis 

of multivariate data that have in common the 
aim to assess whether or not a set of variables 
distinguish or discriminante between two (or 
more) groups of individuals (The Cambridge 
Dictionary of Statistics)
The goal of discriminant analysis is to predict 

Group 
separation

� The goal of discriminant analysis is to predict 
group membership from a set of predictors 
(Tabachnick & Fidell, 2007: 375)

� DA is used in situations where the clusters are 
known a priori. The aim of DA is to classify 
observations into these known groups 
(Härdle, W. and Simar, L., 2007:289)

Group 
classification

Discriminant Analysis (DA)Discriminant Analysis (DA)
� เป็นรปูแบบการวเิคราะหท์ี>เนน้ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่วา่...

� เป็นผลมาจากปจัจยัใด เชน่ ลกูคา้ที>ไดร้บัการอนมุตัสินิเชื>อ และไมไ่ด้
รบัอนมุตัสินิเชื>อ มปีจัจยัอะไรตา่งกนับา้ง y = f(x1, x2, x3, …, xk) การ
วเิคราะหแ์บบนีFเรยีกวา่ Descriptive Discriminant Analysis: DDA 
(Huberty: 1994) หรอื Discrimination (Johnson & Wichern: 
1999) หรอื MANOVA (Multivariate Analysis of Variance)
เราสามารถจดัคนเขา้กลุม่ (classified) วา่คนที>มลีกัษณะตา่ง ๆ มาก� เราสามารถจดัคนเขา้กลุม่ (classified) วา่คนที>มลีกัษณะตา่ง ๆ มาก
บา้งนอ้ยบา้ง มโีอกาสไดร้บัการอนมุตั ิหรอืไมไ่ดร้บัอนมุตัสินิเชื>อ การ
วเิคราะหแ์บบนีFเรยีกวา่ Predictive Discriminant Analysis: PDA 
(Huberty: 1994) หรอื Classification (Johnson & Wichern: 
1999)

� พจิารณาจากจาํนวนกลุม่ในตวัแปรตามอาจแบง่ไดเ้ป็น
� Two-group Discriminant Analysis
� Multiple-group Discriminant Analysis



ลกัษณะของตวัแปรที>ทาํการศกึษาลกัษณะของตวัแปรที>ทาํการศกึษา

� ตวัแปรอสิระ เป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ หรอือาจเป็นตวั
แปร Dummy ที>มรีหสัเป็น 0 และ 1

� ตวัแปรตาม เป็นตวัแปรจดักลุม่ เชน่ กลุม่ตดิยา/ไมต่ดิ
ยา กลุม่ผูไ้ป เลอืกต ัFง/ไมไ่ปเลอืกต ัFง ตวัแปรกลุม่นีF
เป็นไดท้ ัFงกลุม่ที>รูม้ากอ่น (priori defined) หรอืกลุม่เป็นไดท้ ัFงกลุม่ที>รูม้ากอ่น (priori defined) หรอืกลุม่
ที>เกดิจากการแบง่ของผูว้จิยั

� ลกัษณะตวัแปรอสิระและตวัแปรตามขา้งตน้ นอกจาก 
DA แลว้ยงัม ีLogistic regression, Probit
regression ที>สามารถวเิคราะหไ์ดเ้ชน่กนั แต ่DA จะ
เขม้งวดกบั ขอ้ตกลงเบืFองตน้ มากกวา่วธิอี ื>น

ตวัอยา่งงานวจิยัที> ตวัอยา่งงานวจิยัที> 1 1 ((22--Group DA)Group DA)

�ผูว้จิยัไดพ้ฒันาเครื>องผสมอาหาร (Food mixer) 
แลว้ใหอ้าสาสมคัร 10 คนประเมนิคณุภาพของ
เครื>องใน 3 ประเด็น (คะแนน 1 – 10) ไดแ้ก ่
� ระยะเวลาที>ใช ้(Durability: X1)

ความสามารถในการทาํงาน (Performance: X2)� ความสามารถในการทาํงาน (Performance: X2)
� การออกแบบรปูทรง (Style: X3)

�หลงัจากประเมนิแลว้ ใหอ้าสาสมคัรตดัสนิใจวา่จะ
ซืFอ เครื>องผสมอาหารหรอืไม ่(0 ไมซ่ืFอ, 1 ซืFอ)



ขอ้มลูดบิของอาสาสมคัรท ัFง ขอ้มลูดบิของอาสาสมคัรท ัFง 1010

ที�มา: Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. p. 343

ขอ้มลูดบิของอาสาสมคัรท ัFง ขอ้มลูดบิของอาสาสมคัรท ัFง 1010 ((ตอ่ตอ่))

จะซืFอ

ไมซ่ืFอ

หลกัการของ DA คอื การ
ผนวกคะแนนท ัFง 3 ตวัแปรผนวกคะแนนท ัFง 3 ตวัแปร
เขา้ดว้ยกนัเป็น หนึ>งเดยีว 
โดยสรา้งคะแนนชุดใหม่
ข ึFนมา และนําสมาชกิแต่
ละคนมาวางลงบน scale 
ใหมน่ีF เพื>อชีFใหเ้ห็นวา่คน
ที>จะซืFอ และไมซ่ืFอ มคีา่
คะแนนบน scale ใหมน่ีF
ตา่งกนัอยา่งไร

ที�มา: Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. p. 344



DiscriminantDiscriminant Function:Function:  ตวัชว่ยสรา้งคะแนนชุดใหม่ตวัชว่ยสรา้งคะแนนชุดใหม่

� คลา้ยกบัสมการพยากรณ์ใน Regression ดงันีF

ppjk xwxwxwZ +++= ...2211 เขยีนในรปูคะแนนมาตรฐาน

เมืLอ 
Z = Discriminant score ของคนทีL j ในกลุม่ทีL k
wi = Discriminant coefficient

� Function ดงักลา่ว จะตอ้งทาํให ้Discriminant scores ของ
สมาชกิท ัFงสองกลุม่แตกตา่งมากที>สดุ ซึ>งตอ้งอาศยัอทิธพิล
ของตวัแปรอสิระแตล่ะตวั (วดัโดย Discriminant
coefficients)  น ั>นเอง

ppjk xwxwxwaZ ++++= ...2211 เขยีนในรปูคะแนนดบิ

เมืLอ 
a = intercept

�จากฟงักช์ ั>น หากเราประมาณคา่ wi ไดแ้ละแทนคา่ตวั
แปรอสิระแตล่ะตวั เราจะได ้Discriminant scores
ของกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะคน

� เมื>อเรานํา Discrimiant scores ของแตล่ะกลุม่ไปหา
คา่เฉลี>ย เราเรยีก คา่เฉลี>ยน ัFนวา่ Group centroids

Discriminant Function (Discriminant Function (ตอ่ตอ่))

คา่เฉลี>ย เราเรยีก คา่เฉลี>ยน ัFนวา่ Group centroids
� ก็เหมอืนกบัใน ANOVA ที>กลุม่จะตา่งกนัก็ตอ่เมื>อ

คา่เฉลี>ยระหวา่งกลุม่ตา่งกนั ใน DA. ถอืวา่ Function 
ที>สรา้งขึFนจะมนียัสําคญัก็ตอ่เมื>อ Function น ัFนทําให ้
Group centroids ตา่งกนัมากที>สดุ

� ชุดของตวัแปรอสิระที>ทําใหเ้กดิ Group centroids 
ตา่งกนัมาก ถอืเป็นชุดตวัพยากรณท์ี>ด ี



การประเมนิ การประเมนิ DiscriminantDiscriminant FunctionFunction  ดว้ยรปูภาพดว้ยรปูภาพ

Centroid A Centroid B

Centroid A Centroid B

สรปุผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> สรปุผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> 11

�สมมตุวิา่ไดต้วัแปรพยากรณ์ที>ดเีพยีง 2 ตวัคอื X1 
และ X2 และสมการพยากรณ์คะแนนดบิ เป็นดงันีF

53.4359.476. 21 −+= xxZ

นําสมการมาแทนคา่ในขอ้มลูดบิ เพื>อหาคา่ z ดงันีF

z

นําสมการมาแทนคา่ในขอ้มลูดบิ เพื>อหาคา่ z ดงันีF



ข ัFนตอนการทาํ ข ัFนตอนการทาํ DA.DA.

� กําหนดปญัหาการวจิยั (DDA vs. 
PDA)

� ออกแบบการวจิยั (เลอืกตวัแปร
อสิระ ตวัแปรตาม, ขนาดกลุม่
ตวัอยา่ง)

� ทดสอบขอ้ตกลงเบืFองตน้

� สรา้ง Discriminant
scores 

� นํา Discriminant scores 
ไปคาํนวณความนา่จะเป็น
ของการเขา้เป็นสมาชกิ
กลุม่ (Classifications)� ทดสอบขอ้ตกลงเบืFองตน้

� คาํนวณและทดสอบนยัสาํคญัของ
Discriminant functions 
(Statistical vs. Practical 
significant)

� คดัเลอืกตวัแปร (Enter vs. 
Stepwise)

� ตคีวาม Discriminant functions 
และ  ตวัแปรที>สาํคญั

กลุม่ (Classifications)
� จดัสมาชกิเขา้กลุม่ใหม่
� สรปุผล
� ทาํ Cross-validation 

Analysis เพื>อดคูวามคงที>
ของการพยากรณ์ 
(Optional)

ตวัอยา่งงานวจิยัที> ตวัอยา่งงานวจิยัที> 2 2 ((alliance.sav)alliance.sav)

�บรษิทัผลติกระดาษ HBAT ไดท้ําการศกึษาการรบัรู ้
และการตดัสนิใจเขา้เป็นพนัธมติรเชงิยทุธศาสตร ์
(Strategic alliance) ของลกูคา้ โดยทําการ
สํารวจลกูคา้ (โรงพมิพ,์ สํานกัพมิพ ์ฯลฯ) 90 
บรษิทัและวเิคราะหข์อ้มลูตามกรอบแนวคดิตอ่ไปนีF

การเขา้เป็นพนัธมติร 
(Alliance)

คณุภาพสนิคา้ (quality)
การจดัการเรื>องรอ้งเรยีน (compliant)
ภาพลกัษณอ์งคก์ร (image)
ราคา (pricing)
การส ั>งซืFอ (order)
ความเร็วในการสง่มอบ (speed)

ตวัแปรอสิระวดัโดยใหล้กูคา้ประเมนิการรบัรูต้ามตวัแปรน ัFนๆ  (0 – 10) 
ตวัแปรตามแบง่เป็นสองกลุม่ (0 ไมเ่ขา้รว่ม, 1 เขา้รว่ม)



ขอ้ตกลงเบืFองตน้ใน ขอ้ตกลงเบืFองตน้ใน DADA
� Independent: คา่สงัเกตเป็นอสิระตอ่กนั (สง่ผลมาก

ที>สดุตอ่การทดสอบ เนื>องจากอาจทาํให ้Actual alpha > 
Nominal alpha ถงึ 10 เทา่) 

� Homogeniety of covariance matrix (อาจยอมรบัได้
อยูห่ากจาํนวนสมาชกิแตล่ะกลุม่เทา่กนั) ทดสอบดว้ยสถติ ิ
Box’MBox’M

� Multivariate normal distribution ของตวัแปรอสิระ 
(สง่ผลไมม่ากนกั สามารถทดสอบไดง้า่ย ๆ โดยทาํ 
Univariate normal distribution)

� ศกึษาเรื>องนีFเพ ิ>มเตมิไดจ้ากบทความ “ขอ้ตกลงในการ
ทดสอบ MANOVA และ Discriminant Analysis: 
สาระสําคญั การทดสอบและแนวทางแกไ้ข”

ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> 2 2 ((11))

คา่เฉลี>ยและสว่น
เบี>ยงเบนมาตรฐาน
ของตวัแปรอสิระใน
แตล่ะกลุม่และ
ภาพรวม

ผลการทดสอบ 
Normality รายตวั
แปรอสิระ พบวา่มี
เพยีง 2 ตวัแปรที>การ
แจกแจงเป็นปกติ



ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> 2 2 ((22))

Covariance 
matrix: แนว
ทแยงคอื 
Variance นอก
แนวทแยงคอื 
Covariance

211

210

:

:

∑≠∑

∑=∑

H

H การทดสอบ Box’M Test น ัFนจะทดสอบวา่ 
Population covariance matrix ท ัFงสอง
กลุม่เทา่กนัหรอืไม่ ผลการทดสอบไดค้า่ F = 
1.131 คา่ Sig. .306 สรปุวา่ ไมป่ฏเิสธ H0,  
Covariance ของท ัFงสองกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั
ที>ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05

)(273.)(003.)(028.

)(507.)(538.)(632.

speedorderpricing

imagecompliancequalityZalliance

++

+++=

การทดสอบนยัสําคญัของ การทดสอบนยัสําคญัของ DiscriminantDiscriminant FunctionFunction

DA เร ิ>มตน้โดยการประมาณคา่ Discriminant coefficients แลว้นํามาสรา้ง
เป็นสมการพยากรณ์ (Discriminant function)

การประเมนิ Discriminant function 
สามารถทาํได ้2 วธิคีอื ทดสอบ
นยัสาํคญัทางสถติดิว้ย Wilk’s
Lambda test และพจิารณาจาก 
Canonical correlation



�การทดสอบ Wilk’s Lambda น ัFนเป็นการทดสอบวา่ 
Group Centroid ท ัFงสองกลุม่ตา่งกนัหรอืไม ่ซึ>ง
คาํนวณจากสตูร

การทดสอบนยัสําคญัฯ การทดสอบนยัสําคญัฯ ((ตอ่ตอ่))

λ+
=Λ
1

1 เมื>อ λλλλi=Eigenvalue หมายถงึสดัสว่นของความแปรปรวน
ระหวา่งกลุม่เทยีบกบัความแปรปรวนภายในกลุม่

iλ+
=Λ
1

i
ระหวา่งกลุม่เทยีบกบัความแปรปรวนภายในกลุม่

โดยมสีมมตุฐิานทางสถติดิงันีF

211

210

:

:

µµ

µµ

≠

=

H

H
เมื>อ µµµµ1 และµµµµ2  = group centroid

หรอื

0:

0:

1

0

≠

=

λ

λ

H

H
เมื>อ λ λ λ λ = Eigenvalue

�Canonical correlation (RC) เป็นดชันบีอก
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง Discriminant Scores กบั
ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่

�ในเมื>อ Discriminant scores คาํนวณจาก
อทิธพิลของตวัแปรอสิระ Canonical 

การทดสอบนยัสําคญัฯ การทดสอบนยัสําคญัฯ ((ตอ่ตอ่))

อทิธพิลของตวัแปรอสิระ Canonical 
correlation จงึแฝงนยัยะวา่ชุดตวัแปรอสิระน ัFน
สมัพนัธก์บัความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ดว้ย

�หากยกกาํลงัสอง (R2
C) จะตคีวามไดว้า่ชุดของ

ตวัแปรอสิระน ัFนสามารถอธบิายความแตกตา่ง
ระหวา่งกลุม่ไดม้ากนอ้ยเพยีงใด (แปลงเป็น% 
จะชว่ยไดม้าก)



ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> 2 2 ((33))

0:0 =λH
Group centroid

ผลการทดสอบไดว้า่ Lambda = .568 (Chi-Square = 48.129)     
คา่ Sig. .000 สรปุวา่ปฏเิสธ H0, ชุดตวัแปรอสิระสามารถอธบิายความ
แตกตา่งระหวา่งลกูคา้ที>ตดัสนิใจเป็นพนัธมติรกบักลุม่ที>ไมเ่ป็นพนัธมติร
ไดอ้ยา่งมนียัสาํคยัทางสถติ ิโดยมอีํานาจในการอธบิายประมาณ 43%

0:1

0

≠λH
Group centroid

มากไปกวา่น ัFน...

�แมว้า่จะได ้Discriminant coefficients มาแลว้ก็ตาม 
การตคีวามอทิธพิลของตวัแปรอสิระแตล่ะตวั ที>มตีอ่
ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ดว้ย สปส. ดงักลา่วก็ทําได้
ยาก เพราะ สปส.นีF คลา้ย Partial correlation คอื 
แยกไมข่าดจากตวัแปรอสิระตวัอื>นแยกไมข่าดจากตวัแปรอสิระตวัอื>น

�นกัวชิาการหลายคน เชน่ Huberty, Thompson ได้
เสนอใหใ้ช ้Structure coefficients ซึ>งหมายถงึ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระแตล่ะตวักบั 
Discriminant scores เพื>อจะไดเ้ปรยีบเทยีบวา่ตวั
แปรใดมอีทิธพิลตอ่ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่
มากกวา่กนั



ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> 2 2 ((44))

พจิารณาจาก Structure 
coefficients สรปุไดว้า่ตวัแปรที>ม ี
ผลตอ่การตดัสนิใจเป็นพนัธมติร
กบั HBAT มากที>สดุ คอื การ
จดัการเรื>องรอ้งเรยีน รองลงมา 
คอื ความเร็วในการสง่มอบสนิคา้  คอื ความเร็วในการสง่มอบสนิคา้  
การส ั>งซืFอ ภาพลกัษณอ์งคก์ร 
และคณุภาพสนิคา้ ตามลาํดบั 
สว่นตวัแปร ราคาน ัFนมอีทิธพิลตอ่
การตดัสนิใจฯ นอ้ยที>สดุ

หากไมน่บัตวัแปร ราคาแลว้ ตวัแปรอสิระที>เหลอืท ัFงหมดมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการตดัสนิใจเขา้เป็นพนัธมติรกบั HBAT น ั>นหมายความวา่ลกูคา้ที>
ประเมนิตวัแปรเหลา่นีFย ิ>งมากเทา่ใด โอกาสที>จะเขา้เป็นพนัธมติรกบั HBAT ก็
จะมากเทา่น ัFน

� Canonical correlation : measures the extent of 
association between the discriminant scores and the 
groups. It is a measure of association between the 
single discriminant function and the set of dummy 
variables that define the group membership.

� Centroid : is the mean values for the discriminant 

สรปุคา่สถติทิ ี>เกดิจากการทาํ สรปุคา่สถติทิ ี>เกดิจากการทาํ DA.DA.

� Centroid : is the mean values for the discriminant 
scores for a particular group. There are as many 
centroids as there are groups, as there is one for 
each group. The means for a group on all the 
functions are the group centroids.

� Eigenvalues : For each discriminant function, the 
eigenvalue is the ration of between-group to within-
group sums of squares.



� Standardized discriminant function coefficients : 
used as the multipliers when the variables have been 
standardized to a mean of 0 and a variance  of 1.

� Structure Coefficients : Also referred to as 
discriminant loadings, the structure correlation 
represent the simple correlations between the 

สรปุคา่สถติทิ ี>เกดิจากการทาํ สรปุคา่สถติทิ ี>เกดิจากการทาํ DA. (DA. (ตอ่ตอ่))

represent the simple correlations between the 
predictors and the discriminant function.

� Discriminant scores : The unstandardized 
coefficients are multiplied by the values of the 
variables. These products are summed and added to 
the content term to obtain the discriminant scores.

การจดัสมาชกิเขา้กลุม่การจดัสมาชกิเขา้กลุม่: : ข ัFนตอนตอ่ไปของ ข ัFนตอนตอ่ไปของ DADA

� ภายหลงัการวเิคราะห ์DDA (Descriptive discriminant
analysis) แลว้ผูว้จิยัจะทราบวา่ชุดตวัแปรอสิระมี
ความสามารถในการอธบิายความแตกตา่งระหวา่งกลุม่
เพยีงใด

� ผูว้จิยัอาจยตุกิารวเิคราะหเ์พยีง DDA ก็ได ้หากชุดตวัแปร
อสิระมอีํานาจในการอธบิายไมม่ากนกัอสิระมอีํานาจในการอธบิายไมม่ากนกั

� การจาํแนกกลุม่ (Predictive discriminant analysis: 
PDA) เป็นการใชอ้ทิธพิล (Variance) ของชุดตวัแปรอสิระใน
การพยากรณ์โอกาสที>สมาชกิแตล่ะคนจะเขา้ไปอยูใ่นกลุม่

� การกําหนดวา่ใครควรจะอยูก่ลุม่ใด สามารถทาํได ้2 วธิ ีคอื 
ใช ้Cutoff value (ใครม ีDiscriminant scores สงูกวา่จะ
ถกู Assign ไปอยูก่ลุม่หนึ>ง ใครมคีะแนนตํ>ากวา่จะถกู Assign 
ไปอยูอ่กีกลุม่หนึ>ง) อกีวธิคีอืการคาํนวณความนา่จะเป็น 
(Posterior probability)



การจดัสมาชกิเขา้กลุม่โดยใช ้การจดัสมาชกิเขา้กลุม่โดยใช ้Cutoff ValueCutoff Value

�การหา Cutoff value ทําโดยใช ้Group centroids 
ท ัFงสองกลุม่มาคาํนวณตามสตูร

�กรณีจํานวนสมาชกิท ัFงสองกลุม่เทา่กนั

�กรณีจํานวนสมาชกิท ัFงสองกลุม่ไมเ่ทา่กนั

Possible Distributions of Possible Distributions of DiscriminantDiscriminant ScoresScores

Group 1 Group 2

Cut-off 

Value

$
Y1

$
Y2



การจดัสมาชกิเขา้กลุม่โดยใชค้วามนา่จะเป็นการจดัสมาชกิเขา้กลุม่โดยใชค้วามนา่จะเป็น

� นอกจากจะใช ้Cutoff value แลว้ ในโปรแกรมสําเร็จรปู
สว่นใหญจ่ะมวีธิกีารอื>นที>เหมาะสมกวา่ ในการจดัสมาชกิ
เขา้กลุม่

� โดยหลกัจะใชก้ารคาํนวณความนา่จะเป็นที>คน ๆ น ัFนจะ
เป็นสมาชกิกลุม่ใดมากที>สดุ (Posterior probability: เป็นสมาชกิกลุม่ใดมากที>สดุ (Posterior probability: 
P(Gj|D) ซึ>งจะคาํนวณความนา่จะเป็นถงึสองคา่ สําหรบั
Highest group และ Second highest group

� หากคนใดถกูพยากรณไ์ปอยูใ่นกลุม่ที>ไมต่รงกบั Actual 
group แสดงวา่เกดิปญัหา Misclassification

� ประสทิธภิาพการพยากรณด์จูากสดัสว่นของคนที>จดั
กลุม่ไดถ้กูตอ้ง (Hit rate)

ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> 2 2 ((55))

สมาชกิ
กลุม่เดมิ

สมาชกิ
กลุม่ใหม่

Posterior 
Prob. 1

Posterior 
Prob. 2



ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> 22  ((66))

ถา้ Hit Rate สงูกวา่ความนา่จะเป็นกอ่นมตีวัแปรอสิระ  
(Prior/Unconditioning  probabilities) ก็ถอืวา่ยอมรบัได ้
เชน่ ถา้มสีองกลุม่ Hit Rate ที>สงูกวา่ 50% ถอืวา่ยอมรบัได ้ถา้
ม ี3 กลุม่ Hit Rate ที>สงูกวา่ 33% ถอืวา่ใชไ้ด ้(Hair และคณะ, 
2006:303)

สรปุผลการวจิยัตวัอยา่งที> สรปุผลการวจิยัตวัอยา่งที> 22

� ชุดตวัแปรอสิระท ัFง 6 ตวัแปร สามารถอธบิายความแตกตา่งระหวา่ง
ลกูคา้ที>ตดัสนิใจเป็นพนัธมติรกบักลุม่ที>ไมเ่ป็นพนัธมติรไดอ้ยา่งมี
นยัสําคยัทางสถติ ิโดยมอีํานาจในการอธบิายประมาณ 43%

� ตวัแปรที>มผีลตอ่การตดัสนิใจเป็นพนัธมติรกบั HBAT มากที>สดุ คอื 
การจดัการเรื>องรอ้งเรยีน รองลงมา คอื ความเร็วในการสง่มอบ
สนิคา้  การส ั>งซืFอ ภาพลกัษณอ์งคก์ร และคณุภาพสนิคา้ ตามลําดบั 
สว่นตวัแปร ราคาน ัFนมอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจฯ นอ้ยที>สดุสว่นตวัแปร ราคาน ัFนมอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจฯ นอ้ยที>สดุ

� ตวัแปรอสิระ 5 ตวัแปรขา้งตน้ มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการ
ตดัสนิใจเขา้เป็นพนัธมติรกบั HBAT กลา่วคอื ลกูคา้ที>ตดัสนิใจเป็น
พนัธมติรกบั HBAT จะมคีา่ตวัแปรอสิระท ัFง 5 ตํ>ากวา่ ลกูคา้ที>ไมเ่ขา้
เป็นพนัธมติรกบั HBAT

� เมื>อใชอ้ทิธพิลของตวัแปรอสิระท ัFง 6 ตวัแปร เพื>อทาํการจดัสมาชกิ
เขา้สูก่ลุม่อกีคร ัFง พบวา่สามารถจดัสมาชกิเขา้กลุม่ไดถ้กูตอ้งถงึ 
82.2%



Stepwise Stepwise DiscirminantDiscirminant AnalysisAnalysis
� บางคร ัFงที>ผูว้จิยัมตีวัแปรอสิระจาํนวนมาก และตอ้งการ

คดัเลอืกตวัแปรอสิระที>ด ี(มอีาํนาจจาํแนกกลุม่) ไวเ้ทา่น ัFน
� วธินี ีFมหีลกัการคลา้ยกบั Stepwise multiple regression 

กลา่วคอื
� จะเร ิ>มคดัเลอืกตวัแปรอสิระที>มอีํานาจจําแนกกลุม่สงูที>สดุ (ขึFนอยู่

กบัวธิวีเิคราะหท์ ี>ผูว้จิยัเลอืกแต ่Hair แนะนําใหใ้ช ้Mahalobisกบัวธิวีเิคราะหท์ ี>ผูว้จิยัเลอืกแต ่Hair แนะนําใหใ้ช ้Mahalobis
distance)

� คดัเลอืกตวัแปรอสิระตวัตอ่ไปที>จะเพิ>มอํานาจจําแนกกลุม่
� ทาํไปเรื>อยๆ จนครบทกุตวัแปรอสิระ หรอืจนกวา่จะไมม่ตีวัแปร

อสิระตวัใดที>ชว่ยเพิ>มอํานาจจําแนกกลุม่แลว้
� ในแตล่ะข ัFนตอนจะทาํการทดสอบนยัสําคยัทางสถติขิอง 

Discirminant function เหมอืนวธิ ีEnter

� วธินี ีFอาจไดผ้ลที>ไมค่งเสน้คงวาหากมกีลุม่ตวัอยา่งนอ้ยกวา่ 
20 เทา่ของจาํนวนตวัแปรอสิระ (Hair, 2010: 358)

ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> 22  ((77))

ตวัแปรอสิระที>เขา้
สูก่ารจาํแนกกลุม่
ม ี3 ตวัแปร
ตามลาํดบั

การคดัเลอืกตวัแปรอสิระโดยใชว้ธิ ี Mahalanobis distance 
น ัFนมหีลกัการวา่คดัเลอืกตวัแปรอสิระที>ทาํให ้Group 
centroid ตา่งกนัมากที>สดุ และตา่งกนัมากขึFนตามลําดบั



ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> 22  ((88))

ผลการทดสอบนยัสาํคญัของ 
Discriminant functions ท ัFง 3 Discriminant functions ท ัFง 3 
สมการพบวา่มนียัสาํคญัทางสถติ ิ
ท ัFงหมด และใน Function สดุทา้ย
ที>มตีวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร ก็
สามารถอธบิายความแตกตา่ง
ระหวา่งกลุม่ไดถ้งึ 42.5% ซึ>ง
ใกลเ้คยีงกบัวธิ ีEnter มาก ดงัน ัFน
การใชเ้พยีง 3 ตวัแปรอสิระก็
นา่จะใหผ้ลดไีมแ่ตกตา่งจากการ
ใช ้6 ตวัแปรอสิระ

ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> 22  ((99))

)(533.)(760.)(596. imagecompliancequalityZalliance ++=

นํา Discrimiant coefficients มาเขยีนเป็นสมการไดด้งันีF

พจิารณาจาก Structure coefficients พบวา่ตวั
แปรอสิระท ัFงสามตวัแปร ที>เขา้สูส่มการจาํแนกกลุม่
น ัFน ตวัแปร การจดัการเรื>องรอ้งเรยีนมอีทิธพิลตอ่
การตดัสนิใจเป็นพนัธมติร HBAT มากที>สดุ สว่นอกี
สองตวัแปรมอีทิธพิลรองลงมาตามลาํดบั



ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> 22  ((1010))

� เมื>อใชอ้ทิธพิลของตวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร สามารถจดัสมาชกิ
เขา้สูก่ลุม่ไดถ้กูตอ้ง 81% ซึ>งใกลเ้คยีงกบัวธิ ีEnter 

� ผูว้จิยัอาจตดัสนิใจเลอืกใชต้วัแปรอสิระเพยีง 6 ตวัในการ
บรหิารจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์เพื>อสรา้งพนัธมติรเชงิ
ยทุธศาสตรต์อ่ไป

MultipleMultipleMultipleMultipleMultipleMultipleMultipleMultiple  Groups DA.Groups DA.Groups DA.Groups DA.Groups DA.Groups DA.Groups DA.Groups DA.

� เมื>อตวัแปรตามมจีํานวนกลุม่มากกวา่ 2 กลุม่ จงึเป็นไปยากที> 
Discriminant Function เพยีงสมการเดยีวจะจาํแนกความ
แตกตา่งระหวา่งกลุม่ทกุๆ กลุม่ได ้
� การจาํแนกความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ใหไ้ดด้นี ัFน จาํเป็นตอ้งมี
Function มากกวา่ 1 ดงันีF

Z1 = w11X1+w12X2+w13X3+…+w1pXp 
Z2 = w21X1+w22X2+w23X3+…+w2pXp
Zk-1 = wk-11X1+wk-12X2+wk-13X3+…+wk-1pXp

� Function แรกถกูกาํหนดใหอ้ธบิายความแตกตา่งระหวา่งกลุม่
มากที>สดุ Function ตอ่ไปอธบิายความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ใน
สว่นที>สมการแรกอธบิายไมไ่ด้



บทบาทของ บทบาทของ DiscriminantDiscriminant FunctionsFunctions

แมว้า่จาํนวน Functions 
จะเทา่กบั k-1 (เมื>อ k คอื 
จาํนวนกลุม่) แตห่ลกัการ
ก็คอื ตอ้งมกีารทดสอบ
นยัสําคญัของแตล่ะ
Function ดว้ยวา่มีFunction ดว้ยวา่มี
ประโยชนต์อ่การอธบิาย
ความแตกตา่งระหวา่ง
กลุม่หรอืไม ่ดงัตวัอยา่งจะ
เห็นวา่ 4 กลุม่นีFอธบิาย
ดว้ย 1 (บน) และ 2 (ลา่ง) 
Functions ก็เพยีงพอ

ตวัอยา่งงานวจิยัที> ตวัอยา่งงานวจิยัที> 33

� บรษิทัผลติกระดาษ 
HBAT ตอ้งการศกึษาถงึ
ความต ัFงใจของลกูคา้ที>
จะเปลี>ยนไปใชก้ระดาษ
ของบรษิทัคูแ่ขง่ โดย
สอบถามลกูคา้ 15 รายสอบถามลกูคา้ 15 ราย
วา่มคีวามต ัFงใจจะ
เปลี>ยนไปใชก้ระดาษ
ของบรษิทัคูแ่ขง่หรอืไม ่
(1 เปลี>ยนแนน่อน 2 ไม่
แนใ่จ 3 ไมเ่ปลี>ยน)

พรอ้มท ัFงใหล้กูคา้ประเมนิคา่ตวัแปรอสิระอกี 2 ตวัแปรคอืราคาเมื>อเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนั 
(Price Competitiveness) และคณุภาพการใหบ้รกิาร (Service Level)



ขอ้มลูดบิของลกูคา้ท ัFง ขอ้มลูดบิของลกูคา้ท ัFง 15 15 คนคน

ขอ้มลูดบิของลกูคา้ท ัFง ขอ้มลูดบิของลกูคา้ท ัFง 15 15 คน คน ((ตอ่ตอ่))

Scatter Plot ความสมัพนัธ์
ของตวัแปรอสิระท ัFง 2 ตวั 
จาํแนกตามกลุม่ของตวัแปรจาํแนกตามกลุม่ของตวัแปร
ตาม ชีFใหเ้ห็นวา่ ตอ้งใช ้
Discriminant Functions 
มากกวา่ 1 Function จงึจะ
อธบิายความแตกตา่งของท ัFง   
3 กลุม่นีFไดค้รบ



ขอ้มลูดบิของลกูคา้ท ัFง ขอ้มลูดบิของลกูคา้ท ัFง 15 15 คน คน ((ตอ่ตอ่))

เมื>อม ี3 กลุม่ตอ้งใช ้2 Discriminant 
Functions ในการจาํแนกความ
แตกตา่ง ดงัรปูในเบืFองตน้พบวา่ กลุม่ที> 1 (มคีะแนน

ตํ>าท ัFง 2 Functions กลุม่ที> 2 มคึะแนน
สงูใน Function 1 และมคีะแนนตํ>าใน 
Function 2 สว่นกลุม่ 3 มคีะแนนสงู
ใน Function 2 

หากตอ้งการแปลผลละเอยีดกวา่นีF 
ตอ้งตคีวาม Discriminant 
Coefficients ในแตล่ะ Function วา่มี
นํ Fาหนกัไปทางตวัแปรอสิระตวัใดอกี
คร ัFงหนึ>ง

ข ัFนตอนการทาํ ข ัFนตอนการทาํ KK--Group DA.Group DA.

�มขีอ้ตกลงเบืFองตน้ และวธิทีดสอบเหมอืน    
2-Group DA

�ข ัFนตอนการวเิคราะหเ์หมอืน 2-Group DA 
(จาก DDA -> PDA) เพยีงแตม่คีวามซบัซอ้น
กวา่เพราะมจีาํนวน Functions มากกวา่ ทาํกวา่เพราะมจีาํนวน Functions มากกวา่ ทาํ
ใหต้อ้งมคีา่สถติทิ ี>ตอ้งนําเสนอและตคีวาม
มากกวา่



ตวัอยา่งงานวจิยัที> ตวัอยา่งงานวจิยัที> 4 4 ((employee.sav)employee.sav)
� บรษิทัแหง่หนึ>งไดจ้ําแนกพนกังานออกเป็น 3 ประเภท (Type) 

ไดแ้ก ่กลุม่ผลปฏบิตังิานตํ>า (1) กลุม่ผลงานเดน่ (2) และกลุม่
ชอบทาํงานเป็นทมี (3) เขาตอ้งการทราบวา่พนกังานแตล่ะ
ประเภทน ัFนมคีณุลกัษณะอะไรตา่งกนับา้ง และหากใชต้วัแปร
คณุสมบตัเิหลา่น ัFนจําแนกกลุม่พนกังานอกี จะไดผ้ลดเีพยีงใด 

� เขาไดศ้กึษากบัพนกังานท ัFง 3 ประเภทจํานวน 124 คน โดยมตีวั
แปรอสิระ 4 ตวัแปร ไดแ้ก ่ลกัษณะความเป็นมติร (friendly) วดัแปรอสิระ 4 ตวัแปร ไดแ้ก ่ลกัษณะความเป็นมติร (friendly) วดั
โดยแบบสอบถาม ผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนในระดบัปรญิญา 
(GPA) ประวตักิารทาํงาน (job_hist) วดัโดยการใหค้ะแนน
ประวตักิารทาํงาน และผลการปฏบิตังิานในปจัจบุนั (job_test) 
ซึ>งวดัโดยการประเมนิจากหวัหนา้งาน

ประเภทพนกังาน
(Type)

ผลการเรยีนระดบัปรญิญา (GPA)
ลกัษณะความเป็นมติร (Friendly)
ประวตักิารทาํงาน (Job_hist)
ผลการปฏบิตังิาน (Job_test)

ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> 4 4 ((11))

คา่เฉลี>ยและสว่นเบี>ยงเบน
มาตรฐานของตวัแปรอสิระ
ในแตล่ะกลุม่และภาพรวม 
(1 ผลงานตํ>า, 2 ผลงาน
เดน่, 3 ชอบทาํงานเป็นทมี

ผลการทดสอบ 
Normality รายตวั
แปรอสิระ พบวา่มี
เพยีง 2 ตวัแปรที>การ
แจกแจงเป็นปกติ



ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> 4 4 ((22))

Covariance Matrix: ระหวา่งตวัแปร
อสิระท ัFง 4 ตวัแปรจําแนกตามประเภท
พนกังาน 3 กลุม่

isFalseHH

H

01

3210

:

: ∑=∑=∑ การทดสอบ Box’M Test น ัFนจะทดสอบวา่ 
Population Covariance matrix ท ัFงสอง
กลุม่เทา่กนัหรอืไม่ ผลการทดสอบไดค้า่ F = 
1.265 คา่ Sig. .190 สรปุวา่ ไมป่ฏเิสธ H0,  
Covariance ของท ัFงสามกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั
ที>ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05

ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> 4 4 ((22))

กรณี 3 กลุม่จะม ี2 Discriminant Functions 
ทาํใหม้ ีDiscriminant Coefficients 2 ชุด
เชน่กนั เมื>อนํา สปส.เหลา่นีFมาเขยีนเป็นสมการ
ไดด้งันีF

)(955.)_(245.)_(04.)(563.

)(087.)_(884.)_(275.)(088.

2

1

friendlytestjobhistjobgpaZ

friendlytestjobhistjobgpaZ

+++−=

−++=

ข ัFนตอนตอ่ไปจะทําการประเมนิ Discriminant Functions ซึ>งใชว้ธิกีาร
เดยีวกบัใน 2-Group DA คอืมที ัFงการทดสอบนยัสาํคญัทางสถติ ิ(Wilk’s 
Lambda) และการตคีวามจาก Canonical Correlation หากแตม่ี
รายละเอยีดตา่งกนัเล็กนอ้ย



�Eigenvalues จะมจีํานวนคา่เทา่กบัจํานวน
Functions แตก็่ยงัคงความหมายเดมิ คอื สดัสว่น
ของ Between Groups Sum of Square และ 
Within Groups Sum of Square

�การม ีEigenvalues หลายคา่ ทําใหเ้ห็นไดว้า่ 

Concepts Concepts ที>ขยายจากเดมิที>ขยายจากเดมิ: : EigenvaluesEigenvalues

�การม ีEigenvalues หลายคา่ ทําใหเ้ห็นไดว้า่ 
Eigenvalue แตล่ะคา่แบง่กนัอธบิายความแตกตา่ง
ระหวา่งกลุม่ไดม้ากนอ้ยเทา่ใด

� เป็นการทดสอบนยัสําคญัทางสถติขิอง Discriminant 
Functions หากแตม่หีลายการทดสอบขึFนอยูก่บั
จํานวน Functions

�การทดสอบนยัสําคญัของ Functions แรก เรยีกวา่
Overall Test คอื ใช้ Eigenvalues ทกุคา่ในการ

Concepts Concepts ที>ขยายจากเดมิที>ขยายจากเดมิ: : Wilk’sWilk’s LambdaLambda

Overall Test คอื ใช้ Eigenvalues ทกุคา่ในการ
คาํนวณ ดงัสตูร

�การทดสอบนยัสําคญัของ Functions ที>สองเรยีกวา่ 
Partial Test คอืใชส้ตูรเดมิ เพยีงแตต่ดั Eigenvalue 
คา่แรกออกไปจากการคาํนวณ

λλλ 121
1

1
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1

1
*

1

1

−
+++

=Λ
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สมมตุฐิานทางสถติขิอง สมมตุฐิานทางสถติขิอง DADA

กรณี 3- Group DA
�การทดสอบ Function ที>1

isfalseHH

H 2101

:

0: == λλ ถา้ปฎเิสธ Null Hypothesis แสดงวา่
อยา่งนอ้ย Function ที>1 อธบิายความ
แตกตา่งของท ัFงสามกลุม่ได้

�การทดสอบ Function ที> 2

isfalseHH 0111 :

isfalseHH

H

0212

202

:

0: =λ

แตกตา่งของท ัFงสามกลุม่ได้

ถา้ไมป่ฏเิสธ Null Hypothesis แสดงวา่มี
เพยีง Function ที>1 อธบิายความแตกตา่ง
ของท ัFงสามกลุม่ได ้แตถ่า้ปฎเิสธฯ แสดงวา่
ท ัFง 2 Function ใชอ้ธบิายความแตกตา่ง
ของกลุม่ไดเ้พิ>มเตมิจาก Function 1

ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> 4 4 ((33))

� ในการทดสอบนยัสําคญัของ Function 1 และ 2 พรอ้มกนั

isfalseHH

H

0111

2101

:

0: == λλ

isfalseHH

H

0212

202

:

0: =λ

� ในการทดสอบนยัสําคญัของ Function 1 และ 2 พรอ้มกนั
พบวา่ไดค้า่ Lambda = .608 Sig. = .000 และเมื>อทดสอบ
เฉพาะ Function 2 พบวา่ไดค้า่ Lambda = .816              
Sig. = .000

� สรปุวา่ท ัFงสอง Functions สามารถจําแนกความแตกตา่งของ
พนกังานท ัFง 3 ประเภทไดอ้ยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิ ี>ระดบั .05 
หรอือาจกลา่ววา่ ตวัแปรอสิระท ัFง 4 สามารถอธบิายความ
แตกตา่งของประเภทพนกังานท ัFง 3 กลุม่ไดอ้ยา่งมนียัสําคญั
ทางสถติริะดบั .05



� เนื>องจากมหีลาย Functions ทําใหม้ ีCanonical 
Correlation หลายคา่ตามไปดว้ย

�Canonical Correlation ในแตล่ะ Function จงึบอก
ใหเ้ราทราบถงึความสมัพนัธร์ะหวา่ง Function น ัFนๆ 
กบัความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ 
เมื>อยกกาํลงัสองจะแปลความไดว้า่ Function น ัFนๆ 

Concepts Concepts ที>ขยายจากเดมิที>ขยายจากเดมิ: Canonical Correlation: Canonical Correlation

� เมื>อยกกาํลงัสองจะแปลความไดว้า่ Function น ัFนๆ 
สามารถอธบิายความแตกตา่งระหา่งกลุม่ไดม้ากนอ้ย
เพยีงใด (แปลงเป็น % ดว้ยก็จะด)ี

� โดยปกต ิCanonical Correlation ของ Function 
แรกจะสงูที>สดุ และลดหล ั>นไปตามลําดบั

ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> 4 4 ((44))

ผลการวเิคราะหพ์บวา่ ใน Function 1 มคีา่ Canonical 
Correlation = .506 น ั>นคอื Function 1 สามารถอธบิาย
ความแตกตา่งของประเภทพนกังานได ้25.6% และใน 
Function 2 มคีา่ Canonical Correlation = .429 ทาํใหใ้น 
Function 2 นีFสามารถอธบิายความแตกตา่งของประเภท
พนกังานในสว่นที>เพิ>มเตมิจาก Function 1 อกี 18.4%



�มากไปกวา่การสรปุวา่ตวัแปรอสิระใดมอีทิธพิล
มากกวา่ในการอธบิายความแตกตา่งระหวา่งกลุม่

�กรณี K-Groups DA., Structure Coefficients 
ของแตล่ะ Function จะบอกใหท้ราบถงึชุดของตวั
แปรอสิระที>สมัพนัธก์บั Function น ัFน 

Concepts Concepts ที>ขยายจากเดมิที>ขยายจากเดมิ: Structure Coefficients: Structure Coefficients

แปรอสิระที>สมัพนัธก์บั Function น ัFน 
�ตวัแปรอสิระที>สมัพนัธก์บั Function 1 ถอืวา่เป็นตวั

แปรอสิระที>อาํนาจในการจําแนกกลุม่สงูสดุ
� เราอาจสรปุต ัFงชื>อใหก้บั Function น ัFนตามความ

คลา้ยคลงึกนัของตวัแปรที>ไปสมัพนัธก์บั Function 
น ัFน ๆ 

ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> 4 4 ((55))

ใน Function 1 ที>มอีทิธพิลตอ่การ
จาํแนกประเภทของพนกังานน ัFน ตวัแปร
อสิระที>มนํี Fาหนกัมากใน Function นีF
ไดแ้ก ่ผลการปฏบิตังิาน ผลการเรยีนใน
ระดบัปรญิญาตร ีและประวตักิารทํางาน ระดบัปรญิญาตร ีและประวตักิารทํางาน 
จงึเรยีก Function 1 วา่ “มุง่งาน”

สาํหรบัใน Function 2 น ัFน ตวัแปรอสิระที>นํ Fาหนกัมากมเีพยีงตวัแปรเดยีวคอื 
ลกัษณะความเป็นมติร จงึเรยีก Function 2 วา่ “มุง่ความสมัพนัธ”์
นอกจากนีF Structure Coefficients ของตวัแปรอสิระในแตล่ะ Function 
จะตรงกนัขา้มกนั กลา่วคอื หากตวัแปรอสิระใดมนํี Fาหนกัตอ่ Function 1 
มากก็จะมนํี Fาหนกัตอ่ Function 2 นอ้ย หากมนํี Fาหนกัใน Function 1 นอ้ยก็
จะมนํี Fาหนกัใน Function 2 มาก



� เป็นการนํา Discriminant Scores ของแตล่ะคนใน
แตล่ะ Function มาทํา Scatter Plot ทลีะ 2 
Function

�การตคีวามจะดวูา่ พืFนที>ของกลุม่น ัFน ๆ อยูต่รง 
Quadrant ใดของ Diagram ซึ>งจะบง่บอกวา่กลุม่

Concept Concept ใหม่ใหม:่ Classification Plot: Classification Plot

Quadrant ใดของ Diagram ซึ>งจะบง่บอกวา่กลุม่
น ัFนไดค้ะแนนสงูหรอืตํ>าในแตล่ะ Function และใน 
Function น ัFนเกี>ยวขอ้งกบัตวัแปรอสิระอะไรบา้ง

�การตคีวามจะซบัซอ้นหากมจีํานวน Functions 
มากกวา่ 2 เนื>องจาก Scatter Plot น ัFนทําไดค้ร ัFงละ 
2 Functions เทา่น ัFน เชน่ ถา้ม ี3 Functions (4 
กลุม่) ตอ้ง Plot 1 vs. 2, 1 vs. 3, 2 vs. 3 รวม 3 รปู

ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> 4 4 ((66))

กลุม่ที> 1 ผลงานตํ>า อยู่
ดา้นซา้ยลา่งของภาพ
เป็นกลุม่ที>ออ่นท ัFงเร ื>อง
งานและความสมัพนัธ ์
เป็นกลุม่ที>ออ่นท ัFงเร ื>อง
งานและความสมัพนัธ ์
กลุม่ 2 ผลงานเดน่ อยู่
กระจายตรงกลางคอ่น
ไปทางขวา เป็นกลุม่ที>มุง่
งานชดัเจน สว่น
ความสมัพนัธน์ ัFนมคีละ
กนัไป กลุม่ 3 ชอบ
ทาํงานเป็นทมี อยู่
ดา้นซา้ยบน มลีกัษณะ
มุง่งานตํ>าแตด่า้น
ความสมัพนัธส์งู



ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> ผลการวเิคราะหต์วัอยา่งที> 4 4 ((66))

� เมื>อใชอ้ทิธพิลของตวัแปรอสิระ 4 ตวัแปร สามารถจดัสมาชกิ
เขา้สูก่ลุม่ไดถ้กูตอ้ง 66.9% (กลุม่ 1 ถกูตอ้ง 66.7% กลุม่ 
2 ถกูตอ้ง 65.1% กลุม่ 3 ถกูตอ้ง 68.5%)  ซึ>งดกีวา่ Prior 
Probabilities

สารสนเทศที>ควรนําเสนอสารสนเทศที>ควรนําเสนอ

�คา่เฉลี>ย คา่สว่นเบี>ยงเบนมาตรฐาน ของตวัแปร
อสิระ จําแนกตามกลุม่ และ Covariance matrix 
ระหวา่งกลุม่

�ผลการทดสอบนยัสําคญัของ Discriminant
functions (Statistical & Practical significant)functions (Statistical & Practical significant)

� เสนอ Discriminant functions (ถา้ผลการทดสอบ 
significant) รวมท ัFง Structure coefficients เพื>อ
ตคีวามอทิธพิลของตวัแปรอสิระทลีะตวัแปร

�ผลการจดัสมาชกิเขา้กลุม่


