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หนังสือ Applied Statistics: From Bivariate Through Multivariate Techniques เขียนขึ ้นโดย Rebecca M.
Warner ซึง่ เป็ นอาจารย์สอนสถิติ เป็ นนักวิจยั ที่เชี่ ยวชาญด้ านจิตวิทยา และการเภสัช เธอยังเป็ นสมาชิกของ APA และมี
ประสบการณ์ร่วมงาน และเป็ นที่ปรึกษาทางสถิติกบั สถาบันต่าง ๆ
สาหรับข้ าพเจ้ าหรื อผู้เขียนบทวิจารณ์หนังสืออยู่นนั ้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ คิดว่า สถิติเป็ นเรื่ องง่าย หรื อการอ่านหนังสือ
เล่มนี ้ที่มีมากกว่า 1,000 หน้ านันเป็
้ นเรื่ องง่าย การอ่านหนังสือเล่มนี ้อย่างจริ งจัง อาจเสร็ จภายในเวลา 1 เดือน หากแต่ถ้า
ผู้อ่านต้ องการเข้ าใจ ควรทาวิจัยควบคู่ไปด้ วย ทดลองออกแบบการวิจัยที่หลากหลาย และทดลองเลือกวิธีวิเคราะห์ ที่
เหมาะสม ผู้อา่ นอาจใช้ เวลาหลายปี ในการศึกษา แต่ก็ค้ มุ ค่าที่จะศึกษา เพราะการเข้ าใจสถิติทาให้ คนผู้นนมี
ั ้ โอกาสดีที่จะ
ค้ นพบสิง่ ใหม่ ๆ และพิสจู น์ความเชื่อต่าง ๆ ที่ตนเคยแครงใจในอดีต
สถิติเป็ นเรื่ องใหม่สาหรับข้ าพเจ้ าสมัยเรี ยนปริ ญญาเอก ข้ าพเจ้ าเริ่ มใช้ หนังสือ เล่มนี ้ในเวลานัน้ การอธิบายของ
ผู้เขียนเริ่ มจากง่ายไปยาก เหมือนหนังสือเรี ยนทัว่ ไป แต่ในบทแรก ๆ นัน้ สังเกตได้ ว่า ผู้เขียนหนังสือต้ องการในผู้อ่านมี
พื ้นฐานที่แน่น และพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ในบทอื่น ๆ ที่ตามมา ผู้เขียนจึงมิเพียงให้ คาจากัดความของศัพท์ที่สาคัญ หากแต่ยงั
แสดงตัวอย่างและอธิบายความเชื่อมโยงเพื่อให้ เข้ าใจพื ้นฐานทางสถิติอย่างถ่องแท้
ผู้เขียนได้ แสดงตัวอย่างเป็ นระยะ ๆ เพื่อให้ ผ้ อู ่านหรื อนักวิจยั เลือกวิธีวิเคราะห์ได้ ถูกต้ อง เพราะการตัดสินใจที่
สาคัญอย่างหนึ่งของนักวิจัย คือการเลือกการวิเคราะห์ นอกจากนี ้ หนังสือเล่มนี ้ยังช่วยในการตัดสินใจอื่น ๆ เช่น การ
กาหนดการมีนยั สาคัญทางสถิติ อย่างการเลือกระหว่าง 1-tail หรื อ 2-tail และลักษณะการตังสมมติ
้
ฐาน, การกาหนดค่า
p, การลด Type I และ Type II error และการตัดสินใจว่าจะทาอย่างไรกับ Missing Data และ Outliner ซึ่งผู้เขียนได้
อธิบายข้ อดี และข้ อเสีย ของการตัดสินใจต่าง ๆ ข้ อดีและข้ อเสียเหล่านี ้จะสามารถช่วยผู้อา่ นได้ ในงานวิจยั ที่พวกเขาทาใน
ชีวิตจริ ง โดยผู้อา่ นต้ องชัง่ น ้าหนักด้ วยตนเองตามความเหมาะสมของแต่ละงานวิจยั
ส่วนในด้ านของการแสดงวิธีวิเคราะห์ หรื อวิธีคานวณทางสถิติ ผู้เขียนได้ สอนคานวณตังแต่
้ การใช้ สตู ร และการ
ใช้ โปรแกรม SPSS ซึ่งการใช้ SPSS นี ้ ผู้เขียนได้ แสดงทังการคลิ
้
กเมนูต่าง ๆ ตลอดจนการเขียน code หรื อการใช้ ไฟล์
syntax ถึงแม้ วา่ การคลิกที่เมนูอย่างที่หลายคนนิยมทาในปั จจุบนั จะมีความสะดวกสบาย แต่การอ่าน syntax ได้ และรู้จกั
เก็บไฟล์ syntax ไว้ ทาให้ ผ้ วู ิจยั คานวณซ ้าได้ อย่างรวดเร็ วและแม่นยา และในกรณีที่ผ้ อู ่านต้ องการศึกษา โดยการใช้ สตู ร
คานวณด้ วยมือและเครื่ องคิดเลข ในหนังสือเล่มนี ้ยังมีตารางจานวนมาก ไว้ ให้ ใช้ เป็ นคู่มือ เช่น ตรวจสอบค่า p จากค่า t
และ degree of freedom (df) และตารางที่แปลงจาก Pearson Correlation เป็ น Fisher z เป็ นต้ น
วิธีวิเคราะห์ทางสถิติ ที่แสดงอยูใ่ นหนังสือเล่มนี ้ค่อนข้ างครอบคลุม เหมาะสาหรับนักวิจยั ด้ านสังคมศาสตร์ และ
จิตวิทยา อาทิ Correlation, Bivariate Regression, Multiple Regression, Factorial Analysis of Variance, Analysis of
Covariance, Multivariate Analysis of Variance, Binary Logistic Regression โดยวิธีการวิเคราะห์ในข้ างต้ นนี ้ ผู้เขียน
ได้ เน้ นย ้าเรื่ องข้ อตกลงเบื ้องต้ น (Assumption) และเพื่อมิให้ นกั วิจัยเลือกใช้ วิธีวิเคราะห์ผิดพลาด เมื่อแสดงวิธีวิเคราะห์
แล้ ว ผู้เขียนยังเน้ นย ้าเรื่ องการอ่านผลการวิเคราะห์ และการเขียนรายงานผล เป็ นภาษาวิชาการ
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สิ่งสาคัญที่ขาดไม่ได้ สาหรับนักวิจัยเชิงปริ มาณ คือการสร้ างเครื่ องมือวัดด้ วยตนเอง ผู้เขียนหนังสือเล่มนีไ้ ด้
อธิ บายแนวทางการเขียนเครื่ องมือ วัดที่มีหลายข้ อย่อย การคานวณ Reliability และ Validity การวิเคราะห์ Factor
Analysis
ผู้เขียนยังเตรี ยมคาถามท้ ายบทสาหรั บนัก ศึกษา หรื อผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้ และที่ท้ายเล่ม ยังมีศัพท์
เฉพาะที่สาคัญจานวนมากที่เกี่ยวกับสถิติ เสมือนว่าเป็ นพจนานุกรมเกี่ยวกับสถิติโดยเฉพาะ ถ้ าผู้อ่านอ่านเนื ้อหาแล้ ว
ติดขัดศัพท์คาใด ก็สามารถพลิกดูท้ายเล่มได้ ทนั ที
ข้ าพเจ้ า จึงขอชื่นชมทังผู
้ ้ เขียน และหนังสืออันเป็ นผลงานของเธอ ความรู้ ที่อยู่ในทุก ๆ หน้ า สามารถนามาใช้ ได้
ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาหรับนาวิจยั และอาจารย์มหาวิทยาลัย การสร้ างสมความรู้ ด้ านสถิติ และถือตาราที่ดี
ไว้ กบั ตนเองนัน้ จะช่วยให้ สามารถสร้ างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มได้ อย่างไม่สิ ้นสุด
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