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หนงัสือ Applied Statistics: From Bivariate Through Multivariate Techniques เขียนขึน้โดย Rebecca M. 
Warner ซึง่เป็นอาจารย์สอนสถิติ เป็นนกัวิจยัที่เช่ียวชาญด้านจิตวิทยา และการเภสชั เธอยงัเป็นสมาชิกของ APA และมี
ประสบการณ์ร่วมงาน และเป็นที่ปรึกษาทางสถิติกบัสถาบนัตา่ง ๆ 

 ส าหรับข้าพเจ้าหรือผู้ เขียนบทวิจารณ์หนงัสืออยู่นัน้ ข้าพเจ้าไม่ได้คิดว่าสถิติเป็นเร่ืองง่าย  หรือการอ่านหนงัสือ
เลม่นีท้ี่มีมากกวา่ 1,000 หน้านัน้เป็นเร่ืองง่าย  การอา่นหนงัสอืเลม่นีอ้ยา่งจริงจงั อาจเสร็จภายในเวลา 1 เดือน  หากแตถ้่า
ผู้อ่านต้องการเข้าใจ ควรท าวิจัยควบคู่ไปด้วย ทดลองออกแบบการวิจัยที่หลากหลาย และทดลองเลือกวิธีวิเคราะห์ที่
เหมาะสม ผู้อา่นอาจใช้เวลาหลายปีในการศกึษา แตก็่คุ้มคา่ที่จะศกึษา เพราะการเข้าใจสถิติท าให้คนผู้นัน้มีโอกาสดีที่จะ
ค้นพบสิง่ใหม ่ๆ และพิสจูน์ความเช่ือตา่ง ๆ ที่ตนเคยแครงใจในอดีต 

 สถิติเป็นเร่ืองใหมส่ าหรับข้าพเจ้าสมยัเรียนปริญญาเอก ข้าพเจ้าเร่ิมใช้หนงัสือเลม่นีใ้นเวลานัน้  การอธิบายของ
ผู้ เขียนเร่ิมจากง่ายไปยาก  เหมือนหนงัสือเรียนทัว่ไป  แต่ในบทแรก ๆ นัน้ สงัเกตได้ว่า ผู้ เขียนหนงัสอืต้องการในผู้อ่านมี
พืน้ฐานท่ีแนน่ และพร้อมที่จะเรียนรู้ในบทอื่น ๆ ท่ีตามมา  ผู้ เขียนจึงมิเพียงให้ค าจ ากดัความของศพัท์ที่ส าคญั หากแต่ยงั
แสดงตวัอยา่งและอธิบายความเช่ือมโยงเพื่อให้เข้าใจพืน้ฐานทางสถิติอยา่งถ่องแท้ 

 ผู้ เขียนได้แสดงตวัอย่างเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ผู้อ่านหรือนกัวิจยัเลือกวิธีวิเคราะห์ได้ถูกต้อง  เพราะการตดัสินใจที่
ส าคญัอย่างหนึ่งของนกัวิจัย คือการเลือกการวิเคราะห์  นอกจากนี ้หนงัสือเลม่นีย้งัช่วยในการตดัสินใจอื่น ๆ เช่น การ
ก าหนดการมีนยัส าคญัทางสถิติ อย่างการเลือกระหว่าง 1-tail หรือ 2-tail และลกัษณะการตัง้สมมติฐาน, การก าหนดค่า 
p, การลด Type I และ Type II error และการตดัสินใจวา่จะท าอย่างไรกบั Missing Data และ Outliner ซึ่งผู้ เขียนได้
อธิบายข้อดี และข้อเสยี ของการตดัสนิใจตา่ง ๆ ข้อดีและข้อเสยีเหลา่นีจ้ะสามารถช่วยผู้อา่นได้ในงานวิจยัที่พวกเขาท าใน
ชีวิตจริง โดยผู้อา่นต้องชัง่น า้หนกัด้วยตนเองตามความเหมาะสมของแตล่ะงานวิจยั 

 สว่นในด้านของการแสดงวิธีวิเคราะห์  หรือวิธีค านวณทางสถิติ ผู้ เขียนได้สอนค านวณตัง้แต่การใช้สตูร และการ
ใช้โปรแกรม SPSS  ซึ่งการใช้ SPSS นี ้ผู้ เขียนได้แสดงทัง้การคลิกเมนตู่าง ๆ ตลอดจนการเขียน code หรือการใช้ไฟล์ 
syntax  ถึงแม้วา่การคลกิที่เมนอูยา่งที่หลายคนนิยมท าในปัจจบุนัจะมีความสะดวกสบาย แตก่ารอา่น syntax ได้ และรู้จกั
เก็บไฟล์ syntax ไว้ ท าให้ผู้วิจยัค านวณซ า้ได้อยา่งรวดเร็วและแม่นย า  และในกรณีที่ผู้อ่านต้องการศึกษา โดยการใช้สตูร
ค านวณด้วยมือและเคร่ืองคิดเลข  ในหนงัสือเลม่นีย้งัมีตารางจ านวนมาก ไว้ให้ใช้เป็นคู่มือ เช่น ตรวจสอบค่า p จากค่า t 
และ degree of freedom (df) และตารางที่แปลงจาก Pearson Correlation เป็น Fisher z เป็นต้น 

 วิธีวิเคราะห์ทางสถิติ ที่แสดงอยูใ่นหนงัสอืเลม่นีค้อ่นข้างครอบคลมุ เหมาะส าหรับนกัวิจยัด้านสงัคมศาสตร์ และ
จิตวิทยา อาทิ Correlation, Bivariate Regression, Multiple Regression, Factorial Analysis of Variance, Analysis of 
Covariance, Multivariate Analysis of Variance, Binary Logistic Regression โดยวิธีการวิเคราะห์ในข้างต้นนี ้ ผู้ เขียน
ได้เน้นย า้เร่ืองข้อตกลงเบือ้งต้น (Assumption) และเพื่อมิให้นกัวิจัยเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ผิดพลาด เมื่อแสดงวิธีวิเคราะห์
แล้ว  ผู้ เขียนยงัเน้นย า้เร่ืองการอา่นผลการวิเคราะห์ และการเขียนรายงานผล เป็นภาษาวิชาการ 
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 สิ่งส าคญัที่ขาดไม่ได้ ส าหรับนกัวิจัยเชิงปริมาณ คือการสร้างเคร่ืองมือวดัด้วยตนเอง ผู้ เขียนหนงัสือเล่มนีไ้ด้
อธิบายแนวทางการเขียนเคร่ืองมือวดัที่มีหลายข้อย่อย  การค านวณ Reliability และ Validity การวิเคราะห์ Factor 
Analysis 

ผู้ เขียนยังเตรียมค าถามท้ายบทส าหรับนักศึกษา หรือผู้ ที่ต้องการทบทวนความรู้  และที่ท้ายเล่ม  ยังมีศัพท์
เฉพาะที่ส าคญัจ านวนมากที่เก่ียวกบัสถิติ  เสมือนว่าเป็นพจนานกุรมเก่ียวกับสถิติโดยเฉพาะ  ถ้าผู้อ่านอ่านเนือ้หาแล้ว
ติดขดัศพัท์ค าใด ก็สามารถพลกิดทู้ายเลม่ได้ทนัที 

ข้าพเจ้า จึงขอช่ืนชมทัง้ผู้ เขียน และหนงัสอือนัเป็นผลงานของเธอ  ความรู้ที่อยู่ในทกุ ๆ หน้า สามารถน ามาใช้ได้
ในระยะยาว โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ส าหรับน าวิจยั และอาจารย์มหาวิทยาลยั  การสร้างสมความรู้ด้านสถิติ และถือต าราที่ดี
ไว้กบัตนเองนัน้ จะช่วยให้สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม ่ๆ เพิ่มได้อยา่งไมส่ิน้สดุ 
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