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เฉลยคําถามทายบทที่ 3 
ตัวแปร  

 (Variables) 
 

1. จงอธิบายความหมายของตัวแปร และประเภทตัวแปรมีอะไรบาง  
ตอบ ตัวแปร คือ ส่ิงที่โดยปกติแลวสามารถเปลี่ยนแปลงคาได ไมวาจะเปนในประชากร หรือ กลุม
ตัวอยางที่เรานํามาศึกษา เชนระดับการศึกษาและรายได ถาเราเก็บขอมูลจากกลุมบุคคลกลุมหนึ่ง
เพื่อทําการศึกษาความสัมพันธวาระดับการศึกษามีผลตอรายไดหรือไม แลวปรากฏวาทุกคนมี
คุณสมบัติเหมือนกันหมด คือมีระดับการศึกษาเทากันหมด  เชน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ถึงแมจากการเก็บขอมูลจะพบวาระดับรายไดของคนกลุมนี้มีความแตกตางกัน เมื่อนําขอมูลชุดนี้มา
วิเคราะหจะพบวา ส่ิงที่ไมผันแปร (ระดับการศึกษา) จะนํามาอธิบายสิ่งที่ผันแปรไมได และในทาง
กลับกัน ส่ิงที่ผันแปรก็จะไมสามารถนํามาอธิบาย ส่ิงที่ไมผันแปรได ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวาสิ่งที่
ผันแปรเทานั้นจึงจะสามารถอธิบาย ส่ิงที่ผันแปรได หรือ ส่ิงที่ผันแปรไดจะถูกอธิบายดวย ส่ิงที่ผัน
แปรไดเทานั้น 
ประเภทของตัวแปร 

1)  ตัวแปรอิสระ (independent variable) หมายถึง ตัวแปรที่สามารถเปลี่ยนแปลงคาไดใน
ตัวเองอยางอิสระ ไมไดเปล่ียนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคาของตัวแปรอื่น และ
ตัวแปรอิสระยังเปนตัวแปรสาเหตุ (cause) คือเปนตัวแปรที่เมื่อตัวเองเปลี่ยนแปลงคา
ไปแลวยังเปนเหตุใหตัวแปรอื่น (ตัวแปรตาม) เปลี่ยนแปลงคาไปดวย สําหรับตัวแปร
อิสระ นั้นมีช่ือเรียกตาง ๆ กันไดอีก เชนตัวแปรภายนอก (exogenous variable) 
หมายถึงตัวแปรที่การเปลี่ยนแปลงคาเกิดมาจากนอกระบบสมการ หรือตัวแปร
นโยบาย (policy variable) คือตัวแปรที่ผูสรางแบบจําลอง เปลี่ยนแปลงคาเพื่อไป
ควบคุมตัวแปรอื่นที่เปนตัวแปรเปาหมาย หรืออาจจะเรียกตัวแปรอิสระวา ตัวแปร
เครื่องมือ (instrumental variable) 

2)  ตัวแปรตาม (dependent variable) หมายถึง ตัวแปรที่การเปลี่ยนแปลงคาเกิดจาก
อิทธิพลของตัวแปรอื่นที่เรียกวาตัวแปรอิสระ ในการสรางแบบจําลอง นั้นเราอาจจะ
เรียกตัวแปรตาม ในชื่อตาง ๆ กัน ไดอีก เชน ตัวแปรภายใน (endogenous variable) 
หมายถึง ตัวแปรที่การเปลี่ยนแปลงคาเกิดจากภายในระบบสมการ หมายถึงตองมีการ
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เปลี่ยนแปลงคาจากภายนอกระบบสมการ ผานตัวแปรภายนอก มากระทบทําใหคาตัว
แปรภายในสมการเปลี่ยน หรืออาจจะเรียกวา ตัวแปรเปาหมาย (target variable) คือ 
ในการสรางแบบจําลองนั้น บางครั้งแทนที่ เราจะดูวาผลตัวแปรตามจะเปลี่ยนไป
อยางไร เมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยน เราอาจจะพิจารณาวา ถากําหนดระดับ หรือ 
กําหนดคาใหกับตัวแปรตาม หรือตัวแปรเปาหมาย แลวจะตองควบคุมตัวแปรอิสระ 
หรือ ตัวแปรนโยบายอยางไร จึงจะไดตามเปาหมายที่ตองการ 

3)  ตัวแปรสอดแทรก (intervening variable) คือตัวแปรที่แทรกอยูระหวางความสัมพันธ
ของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ เชน ถาให Z เปนตัวแปรแทรก โดยที่ Y เปนตัวแปร
ตาม และ X เปนตัวแปรอิสระY               Z  X  วิธีการพิจารณาวา 
Z เปนตัวแปรแทรกหรือไมโดย พิจารณาความสัมพันธของ Y กับ X วาเปนเชนไร 
เมื่อให Z เปลี่ยนแปลง เทียบกับเมื่อใหZ อยูคงที่ถาความสัมพันธลดลงแสดงวา Z เปน
ตัวแปรที่มีอิทธิพล ตอความสัมพันธของ X กับ Y ดังนั้นเวลาสรางแบบจําลองตอง
คํานึงถึงตัวแปรเหลานี้ดวย เพราะอาจจะเปนไปไดวา X ไมไดเปนตัวทําให Y 
เปลี่ยนไปโดยตรงแต X ไปทําให Z เปลี่ยน แลว Z ไปทําให Y เปลี่ยนคาไปอีกตอ
หนึ่ง คือ Y  =  a  +  b Z และ Z   = c  +  d X 

4)  ตัวแปรหุน (dummy variable)ในการสรางแบบจําลอง โดยปกติแลวตัวแปรที่นํามาใช
ในแบบจําลองจะเปนตัวแปรประเภทตัวแปรเชิงปริมาณ แตก็มีบางเหมือนกัน ที่ใน
บางครั้งเราพบวาตัวแปรที่เราเลือกเขามาในแบบจําลองนั้นมีลักษณะเปนตัวแปรเชิง
คุณภาพ หรือคุณลักษณะที่ไมมีความตอเนื่อง หรือวัดออกมาเปนจํานวนในแตละชวง
ไมได แตเราสามารถแยกความแตกตางได เชนตัวแปรเพศ เราอาจจะกําหนดใหเพศ
ชายเปนเลข 1 และเพศหญิงเปนเลข 0 เชนนี้ โดยที่เราอาจจะเรียกตัวแปรเกี่ยวกับเพศ
เปนตัวแปรหุนที่สามารถใชอธิบายความสัมพันธของตัวแปรตัวอ่ืนไดและ ในการ
สรางตัวแปรหุนนั้น จะสรางตัวแปรหุนใหมีจํานวนนอยกวาลักษณะของตัวแปรอยู
หนึ่งเสมอ  ทั้งนี้ เพื่อไมใหเกิดปญหาพหุสัมพันธเชิงเสนขึ้น  (multicollinearity) 
เพราะการเกิดปญหาดังกลาวจะเปนการละเมิดขอตกลงเกี่ยวกับการใชวิธีการถดถอย
พหุคูณ(multiple regression) จะทําใหไมสามารถประมาณคาแบบจําลองได 
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2. หลักเกณฑในการที่จะพิจารณาวาตัวแปรใดควรจะเปนตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรใด
ควรจะเปนตัวแปรตาม มีวิธีพิจารณาอยางไร 

ตอบ ในการที่จะพิจารณาวาตัวแปรใดควรจะเปนตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรใดควรจะเปนตัวแปร
ตามในแบบจําลองนั้น มีหลักเกณฑ ใหพิจารณางาย ๆ 2 ขอ คือ 

1) พิจารณาความคงทนถาวร หรือ ความยากในการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ถาตัวแปรใดมี
ความคงทนถาวรกวา หรือเปลี่ยนแปลงยากกวา จะถือวาตัวแปรตัวนั้นเปนตัวแปรอิสระ 
ในขณะที่ตัวแปรที่มีความคงทนนอยกวาและสามารถเปลี่ยนแปลงไดงายกวา จะเปนตัว
แปรตาม เชน การศึกษาเรื่องความสัมพันธของรายไดกับการศึกษา จะพบวาการศึกษา
ของบุคคลนั้น เมื่อถึงจุด ๆ หนึ่งแลวจะคอนขางคงที่ไมเปลี่ยนแปลงอีก เชน บุคคลหนึ่งมี
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  แตระดับรายไดของบุคคลผูนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได
จนตลอดชีวิตของเขาดังนั้นการศึกษาจึงควรเปนตัวแปรอิสระ และรายไดควรจะเปนตัว
แปรตาม 

2) พิจารณาการเกิดขึ้นกอน โดยเปรียบเทียบตัวแปร 2 ตัววาตัวใดเกิดขึ้นกอน ตัวแปรนั้นจะ
เปนตัวแปรอิสระ  และตัวแปรที่เกิดขึ้นที่หลัง จะตองเปนตัวแปรตามเชน เร่ืองการศึกษา
กับรายได ถาพิจารณาโดยอาศัยการเกิดกอนก็จะพบวาคนจะตองศึกษากอนถึงจะสามารถ
ทํางานมีรายได ดังนั้นการศึกษาก็จะเปนตัวแปรอิสระและรายไดก็จะเปนตัวแปรตาม 

 
3. ระดับการวัดของตัวแปรมีกี่ระดับ อะไรบาง แตละระดับมีอะไรเปนจุดสังเกตความ

แตกตางไดบาง 
ตอบ ระดับการวัดของตัวแปรสามารถแบงไดเปน 4 ระดับ คือ 

1) มาตรานามบัญญัติ (nominal scale) เปนระดับการวัดที่งายที่สุดเปนเพียงการแบงแยก
ลักษณะตาง ๆ ของตัวแปรเปนพวก ๆ โดยพวกที่เหมือนกันใหอยูกลุมเดียวกันแลวตั้งชื่อ
ให หรือ กําหนดตัวเลขใหกับกลุมตาง ๆ ซ่ึงการกําหนดตัวเลขใหเปนเพียงการติดฉลาก
ใหเทานั้น ไมไดมีความหมายถึงระดับของปริมาณแตอยางไร เชน ตัวแปรเพศ จําแนก
เปน ชายและหญิงเราอาจกําหนดตัวเลขให เพศชาย = 1 และเพศหญิง = 0  ซ่ึงไมได
หมายความวาเลข 1 ในที่นี้จะมีคามากกวาเลข 0  

2) มาตราอันดับ (ordinal  scale) การวัดในระดับนี้จะมีความละเอียดขึ้นโดยนอกจากจะเปน
การแบงกลุมเหมือนการวัดแบบนามบัญญัติ  แลวยังสามารถแสดงความแตกตางของกลุม
ไดดวยวามาก - นอย สูง - ต่ํา  ดํา - ขาว  ดี - เลว  แตก็ยังเปนมาตราวัดที่คอนขางหยาบอยู 
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เพราะยังไมสามารถกําหนดใหแนชัดลงไปไดวา มากกวาหรือนอยกวากันอยูเทาไร รูแต
เพียงวามากกวาหรือนอยกวา เทานั้น  ไมสามารถบอกจํานวนนับที่แนนอนได  
ตัวอยางเชน ผลการสอบของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปรากฏวา สมชายสอบได
เปนที่ 1 รองลงมาไดแกสมศักดิ์ และผูไดที่ 3 คือสมควร กรณีเชนนี้เรารูแตเพียงวาสมชาย
เรียนเกงกวาสมศักดิ์และสมศักดิ์เรียนเกงกวา สมควร แตเราไมรูวา ทั้ง 3 คนมีระดับการ
เรียนหางกันมากนอยเพียงไร 

3) มาตราชวง (interval  scale) การวัดในระดับนี้มีคุณสมบัติของการวัดแบบมาตราอันดับ 
และเพิ่มคุณสมบัติอีกอยางคือไดมีการกําหนดชวงความหางหรือความถี่ของสิ่งที่วัดได
แนนอน เพราะไดมีการกําหนดหนวยของการวัดไวคงที่ ดังนั้นมาตราวัดแบบชวง จึงไม
เพียงแตสามารถบอกอันดับความแตกตางไดเทานั้น ยังสามารถแสดงขนาดของความ
แตกตางไดอยางชัดเจนดวย เชน กรณีผลสอบถาบอกวาสมชาย สอบได 89.0% สมศักดิ์ 
สอบได 85.5% และสมควรสอบได 79.4% เชนนี้ เราสามารถบอกไดทันที่วาสมชายสอบ
ไดที่ 1 โดยมีคะแนนสอบดีกวาสมศักดิ์ซ่ึงสอบไดที่สองอยู 3.5% และมีคะแนนสอบ
ดีกวาสมควรที่สอบไดที่ 3 อยู 9.6% โดยที่สมศักดิ์มีคะแนนดีกวาสมควรอยู 6.1%  

4) มาตราอัตราสวน (ratio scale) เปนระดับการวัดที่มีความสมบูรณที่สุด คือสามารถบอก
ระดับความแตกตางไดชัดเจนเหมือนมาตราชวง แตที่เพิ่มขึ้น คือมาตราอัตราสวนนั้นจะมี
ศูนยแทหรือศูนยสมบูรณ คือมีจุดเริ่มตนที่ชัดเจนทําใหสามารถบอกจํานวนเทาของความ
แตกตางได เชนน้ําหนักของสิ่งของ จะเริ่มที่ 0 (ศูนย) คือไมมีส่ิงของชนิดนั้นอยู และถา
บอกวานายแดงมีน้ําหนัก 80 กิโลกรัม ขณะที่ ด.ญ.เขียวมีน้ําหนัก 40 กิโลกรัม เชนนี้แลว
สามารถบอกไดวานายแดงหนักเปนสองเทาของด.ญ.เขียว  

 
จากระดับการวัดทั้ง 4 ระดับ ดังกลาวขางตน ถาพิจารณาใหละเอียดจะพบวา ระดับการวัด 

2 ระดับ แรก คือ  ระดับการวัดแบบมาตรานามบัญญัติกับแบบมาตราอันดับ เปนระดับการวัดแบบ
เชิงคุณภาพเพราะเปนตัวแปรที่สามารถบอกวามแตกตางแตไมสามารถกําหนดปริมาณความ
แตกตางไดอยางชัดเจน สวนระดับการวัด 2 แบบหลัง คือ ระดับการวัดแบบมาตราชวง และมาตรา
อัตราสวน จะถือวาเปนระดับการวัดแบบเชิงปริมาณ เพราะนอกจากจะบอกความแตกตางของ
ขอมูลไดแลวยังสามารถบอกถึงปริมาณความแตกตางไดอยางแนนอนชัดเจนดวย 


