
การวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) 
 

ทรงศักดิ์  ภูสอีอน* 
 
มโนทัศนพื้นฐาน 
 
 การวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ (Mutivariate Analysis of Variance : MANOVA) เปน

เทคนิควิธีการที่ใชในการแยกแหลงความแปรปรวนของขอมูล  วาความแปรปรวนของขอมูลหรือความ

แตกตางของขอมูลเปนความแตกตางอันเนื่องมาจากตัวแปรอิสระ หรือเปนความแตกตางอันเนื่องมาจาก

ความคลาดเคลื่อน (Error) ซ่ึงเปนเทคนิคที่ใชตรวจสอบหรือเปรียบเทียบคาเฉลี่ย  โดยตวัแปรตามตัอง

เปนตัวแปรตอเนื่องหรือมีมาตราวัดตั้งแตมาตราอันตรภาค (Interval Scale) ขึ้นไป  และมีจํานวนตั้งแต 

2 ตัวแปรขึ้นไป สวนตัวแปรอิสระเปนตัวแปรแบงกลุม (Categories) ซ่ึงแบงกลุมตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป  

เพื่อใหเห็นความชัดเจนของความแตกตางในการเลือกใชวิธกีารวิเคราะหความแปรปรวนจะแสดงเปน

ตารางสรุปเปรยีบเทียบการวิเคราะหความแปรปรวน  ดังนี้ 
 
 

 

จํานวนตัวแปรอิสระ 
(way) 

ตัวแปรตามตัวเดียว 
(Univariate) 

ตัวแปรตามหลายตัว 
(Multivariate) 

ANOVA ANCOVA MANOVA MANCOVA 

1-way (A) (B) (C) (D) 
2-way (E) (F) (G) (H) 
3-way (I) (J) (K) (L) 
k-way --- --- --- --- 

 
         ANOVA       ยอมาจาก     Analysis Of  Variance : การวเิคราะหความแปรปรวน  
         ANCOVA     ยอมาจาก     Analysis Of  Covariance : การวเิคราะหความแปรปรวนรวม  
         MANOVA     ยอมาจาก     Mutivariate Analysis Of Variance : การวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ 

         MANCOVA   ยอมาจาก     Multivariate Analysis Of Covariance : การวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคูณ 

 
 จากตารางจะจาํแนกวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน ออกเปน  2  กลุมใหญๆ  คือ  กรณีที่มีตัว

แปรตามตัวเดียว (Univariate) และกรณีทีม่ีตัวแปรตามหลายตัว (ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป) (Multivariate) 
โดยแตละกลุมก็จะจําแนกออกเปน  2 กรณี  คือ   กรณีที่มีและไมมีตัวแปรรวม (Covariate) โดยจะขอ
อธิบายแตละ  Cell  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

Factorial Design 

(มีตัวแปรอิสระ

ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป) 

* กศ.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  อาจารยประจําภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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Cell 
 

ช่ือเรียกวิธีการ 

จํานวนตัวแปร  

ตัวอยางงานวิจัย 
อิสระ ตาม รวม 

A 1- way ANOVA 
(การวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว) 

1 1 - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนที่

ไดรับวิธีสอนตางกัน 

B 1- way ANCOVA 
(การวิเคราะหความแปรปรวน

รวมแบบทางเดียว) 

1 1 1  
ขึ้นไป 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนที่

ไดรับวิธีสอนตางกัน(ขจัด

อิทธิพลอันเนื่องมาจากความรู

พื้นฐานออก) 

C 1- way MANOVA 
(การวิเคราะหความแปรปรวน

พหุคูณแบบทางเดียว) 

1 2 
ขึ้นไป 

- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและเจตคติตอ

การเรียนของนักเรียนที่ไดรับ

วิธีสอนตางกัน 

D 1- way MANCOVA 
(การวิเคราะหความแปรปรวน

รวมพหุคูณแบบทางเดียว) 

1 2 
ขึ้นไป 

1  
ขึ้นไป 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและเจตคติตอ

การเรียนของนักเรียนที่ไดรับ

วิธีสอนตางกัน(ขจัดอิทธิพลตัว

แปรรวม เชนความรูพื้นฐาน

ออก) 

E 2- way ANOVA 
(การวิเคราะหความแปรปรวน

แบบ 2 ทาง) 

2 1 - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนที่

ไดรับวิธีสอนและเพศตางกัน 

F 2- way ANCOVA 
(การวิเคราะหความแปรปรวน

รวมแบบ 2 ทาง) 

2 1 1 
ขึ้นไป 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนที่

ไดรับวิธีสอนและเพศตางกัน

(ขจัดอิทธิพลของตัวแปรรวม) 

G 2- way MANOVA 
(การวิเคราะหความแปรปรวน

พหุคูณแบบ 2 ทาง) 

2 2 
ขึ้นไป 

- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและเจตคติตอ

การเรียนของนักเรียนที่ไดรับ

วิธีสอนและเพศตางกัน 

H 2- way MANCOVA 
(การวิเคราะหความแปรปรวน

รวมพหุคูณแบบ 2 ทาง) 

2 2 
ขึ้นไป 

1 
ขึ้นไป 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและเจตคติตอ

การเรียนของนักเรียนที่ไดรบั

วิธีสอนและเพศตางกัน(ขจัด

อิทธิพลของตัวแปรรวม) 
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Cell 
 

ช่ือเรียกวิธีการ 

จํานวนตัวแปร  

ตัวอยางงานวิจัย 
อิสระ ตาม รวม 

I 3- way ANOVA 
(การวิเคราะหความแปรปรวน

แบบ 3 ทาง) 

3 1 - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนที่

ไดรับวิธีสอน เพศและรูปแบบ

การเรยีนตางกัน 

J 3- way ANCOVA 
(การวิเคราะหความแปรปรวน

รวมแบบ 3 ทาง) 

3 1 1 
ขึ้นไป 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนที่

ไดรับวิธีสอน เพศและรูปแบบ

การเรยีนตางกัน(ขจัดอิทธิพล

ของตัวแปรรวม) 

K 3- way MANOVA 
(การวิเคราะหความแปรปรวน

พหุคูณแบบ 3 ทาง) 

3 2 
ขึ้นไป 

- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและเจตคติตอ

การเรียนของนักเรียนที่ไดรับ

วิธีสอน เพศและรูปแบบการ

เรียนตางกัน 

L 3- way MANCOVA 
(การวิเคราะหความแปรปรวน

รวมพหุคูณแบบ 3 ทาง) 

3 2 
ขึ้นไป 

1 
ขึ้นไป 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและเจตคติตอ

การเรียนของนักเรียนที่ไดรับ

วิธีสอน เพศและรูปแบบการ

เรียนตางกัน(ขจัดอิทธิพลของ

ตัวแปรรวม) 

 

หมายเหต ุ
 - ตัวหนา  หมายถึง  ตัวแปรตาม 

- ตัวเอียง  หมายถึง  ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรจัดกระทํา 
 - โดยทั่วไปมักจะไมนําเสนอตัวแปรรวม (Covariate) ในชื่อเรื่องวิจัย ดังนั้นจึงไมสามารถระบุ

ตัวแปรรวมจากชื่อเรื่องวิจัยได 

 

ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ 
 

1) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ตองเปนตัวแปรตอเนื่อง (Continuous) จัดอยูใน
มาตราการวัดตั้งแตอันตรภาค (Interval   Scale) ขึ้นไป และมีจํานวนตั้งแต 2 ตัวแปรขึ้นไป 

2) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)   เปนตัวแปรแบงกลุม (Categories)  หรืออยูใน 
มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale)  หรือถาอยูในมาตราที่สูงกวานี้  ใหปรับลงมาอยูในมาตรานาม
บัญญัติ มีจํานวนตั้งแต 1 ตัวแปรขึ้นไป 

3) ตัวแปรรวม (Covariate Variable)   มีลักษณะเหมือนกันตัวแปรตามคือตองอยูในมาตรา 
อันตรภาค (Interval Scale) ขึ้นไป เปนตัวแปรที่ผูวิจัยคาดวาทําใหเกิดความแตกตางระหวางกลุมใน

ตอนตน ซ่ึงหากไมขจัดอิทธิพลของตัวแปรดังกลาวแลว ผลการวิจัยจะขาดความเที่ยงตรงภายใน 
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(Internal Validity) นั่นคือการที่เกิดความแตกตางของตัวแปรตาม ไมใชเปนผลอันเนื่องมาจากตัวแปร

อิสระ แตเปนเหตุที่กลุมมีความแตกตางกันมากอนแลว  ยกตัวอยางเชนนักวิจัยตองการเปรียบเทยีบ

ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนระหวางวิธีสอนสองวิธีเพื่อที่จะหาคาํตอบวาวิธีสอนใดสามารถสงผลใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิส์ูงกวากัน ซ่ึงหากพบวานักเรียนทั้งสองหองนั้นมีความรูพื้นฐานตางกันตั้งแตกอนการทดลอง 

ก็คงเปนการยากที่จะสรุปวาวิธสีอนใดใหผลดีกวากัน เหมือนกับการวิ่งแขงที่มีบางคนเริ่มตนในตําแหนง

ที่ไดเปรียบคนอื่นก็คงเปนการยากที่จะสรุปวาคน ๆ นั้นเกงกวาคนอื่น ๆ ดังนั้นนักวิจัยจึงตองจัด

สถานการณใหมีความเทาเทียมกันใหได  แตถาหากไมสามารถกระทําได เชน ไมสามารถไปจัดหอง

นักเรียนใหมได  ก็มีความจําเปนที่จะตองขจัดความไดเปรียบเสยีเปรียบออกดวยวิธีการทางสถิติ โดย

นักวิจยัจะตองทําการศึกษากอนวามีตัวแปรอะไรบางที่ทําใหเกิดความไดเปรียบเสยีเปรียบในการวัด

คาตัวแปรตามหรือสงผลตอตัวแปรตามนั่นเอง นักวิจัยจะตองทําการควบคุมตัวแปรนั้น ๆ ซ่ึงอาจจะมี

มากกวา 1 ตัวก็ได เราเรียกตวัแปรดังกลาววา “ตัวแปรรวม (Covariate variable)” และนักวิจัยจะตอง
สรางเครื่องมือวัดตัวแปรรวมดังกลาวทุกตัว โดยตองวัดออกมาเปนตัวแปรตอเนื่อง เพื่อที่จะดําเนินการ

ขจัดอิทธิพลของตัวแปรดังกลาวดวยวิธีการทางสถิติที่เรียกวาการวิเคราะหความแปรปรวนรวม 

(ANCOVA) แตถามีตัวแปรตามมากกวา 1 ตัว ก็จะเรียกวา การวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคูณ 

(MANCOVA) นั่นเอง  ประการสําคัญที่จะตองพิจารณาคือ ตัวแปรรวมตองเปนตัวแปรที่สงผลตอ     

ตัวแปรตามแตไมใชตัวแปรตาม นักวิจัยบางคนใชคะแนนการวัดตัวแปรตามที่เปนคะแนนทดสอบกอน 

(Pretest) มาเปนตัวแปรรวมซึ่งไมคอยเหมาะสมนัก 

 

มิติของการเปรียบเทียบ 
 

การวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ (Multivariate Analysis of Variance :MANOVA) ควรใช

ในกรณีที่ผูวิจัยสนใจศึกษาตัวแปรตามมากกวา 1 ตัวแปร ซ่ึงจะตองมีความสัมพันธกัน หรือไดรับ

อิทธิพลอันเนื่องมาจากชุดของปจจัยเดียวกัน ในกรณีที่ผูวิจัยไมสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธของตัวแปร

ตาม ก็สามารถกระทํา โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน แบบ Univariate Test ได  แตการวิเคราะห
แยกจากกันนี้มักจะไมเหมาะสมในกรณีที่ตัวแปรตามมีความสัมพันธกัน เพราะจะทําใหผลการวิจัยมี

ความแตกตาง หรือหางจากความจริงมากขึ้น  นอกจากนั้น การทดสอบแบบ Univariate Test หลาย ๆ 

ครั้ง จะทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนประเภที่ 1 (Type I Error) เพิ่มขึ้นดวย 

 ลักษณะของการเปรียบเทียบ ในการวิเคราะหดวย MANOVA หรือ MANCOVA จะเปนการ
เปรียบเทียบหรือตรวจสอบระยะหางของจุด ๆ หนึ่งในแตละกลุม ซ่ึงเปนคาเฉลี่ยของตัวแปรตามตัวใหม

ที่ไดจากคะแนนแปลงรูปของตัวแปรตามเดิมทุกตัว (Linear Combination) จําแนกตามกลุม โดยเรียกจุด

นี้วา จุด Centroid ตัวอยางเชน นักวิจัยตองการเปรียบเทียบตัวแปรตาม 2 ตัว (Y1 และ Y2) โดยตัวแปร

ตามทั้งสองตัวนี้มีความสัมพนัธกัน มีตัวแปรอิสระ 1 ตัว (แบงเปน 2 กลุม คือ Group 1 และ Group 2) 

สมมุติขอมูลดังนี้ 
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     ตัวแปรตาม 1 (Y1)       ตัวแปรตาม 2 (Y2) 
 Group 1  Group 2                 Group 1              Group 2 
      2       2         6       5 
      3       4         2       7 
      2       6         4       10 
      4       8         6       9 
      5       5         4       4 
      2                        2   
 Mean = 3 Mean = 5   Mean = 4  Mean = 7 
 
 
หากนําขอมูลที่เก็บรวบรวมได มา plot จะไดดังภาพ                                         

 
 
 
 
 
 

 
 จากแผนภาพ หากพิจารณา เฉพาะตัวแปรตามตัวเดียว ในแกนนอนจะเปนตัวแปรตาม Y1 ซ่ึง
เปนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุม  1 (Mean = 3) กับคาเฉลี่ยของกลุม 2 (Mean = 5) ในแกนตั้ง จะ

เปนตัวแปรตาม Y2 ซ่ึงเปนการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุม  1 (Mean = 4) กับคาเฉลีย่

ของกลุม 2 (Mean = 7) โดยลักษณะของการเปรียบเทียบดังกลาว เรียกวา Univariate Test คือแยก
ทดสอบตัวแปรตามทีละตัว โดยไมสนใจความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม  แตในความเปนจริงหาก     

ตัวแปรตามที่เราพิจารณาอยูมีความสัมพันธกันหรือไดรับอิทธิพลอันเนื่องมาจากตัวแปรอิสระเหมือนกนั

. . 

. . 
คาเฉลี่ยของตัวแปรตามใหม 
(Centroid) ของกลุม 1 ที่ไดจาก 
Linear Combination ของ Y1  

และ Y2 

Univariate Test (Y1) 
(เปรียบเทียบคาเฉลีย่ตัวแปรตามตัวเดียว) 

Y1 

10 
9 
8 
7 
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1 
0 
 
 

 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

. . 

คาเฉลี่ยของตัวแปรตามใหม 
(Centroid) ของกลุม 2 ที่ไดจาก 
Linear Combination ของ Y1  

และ Y2 

Multivariate Test (Y1 & Y2) 

(เปรียบเทียบตัวแปรตามพรอมกันโดย
พิจารณาระยะหางของ Centroid) 

Univariate Test (Y2) 

(เปรียบเทียบคาเฉลีย่ 
ตัวแปรตามตัวเดียว) 

Y2 
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นั้น การแยกทดสอบทีละตัวแปรอาจทําใหขดัแยงกับสิ่งที่เปนจริง ดังนั้น หากตัวแปรตามมีความสัมพนัธ

กันแลว จําเปนอยางยิ่งที่นักวิจัยควรจะตองทดสอบความแตกตางของตัวแปรตามพรอม ๆ กัน ซ่ึง

พิจารณาระยะหางของจุดที่เรยีกวา Centroid โดยการเปรียบเทียบลักษณะนี้เรียกวา Multivariate Test 
  

ลักษณะตัวแปรตามของ MANOVA  
 
 การวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) เปนเทคนิคหรือวิธีการทางสถิติที่ขยาย

ขอบเขตของการวิเคราะหความแปรปรวนกรณีที่มีตัวแปรตามตัวเดียว (ANOVA) โดยอาศัยเทคนิคการ
วิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant Analysis) มาชวยในการสรางตัวแปรตามตัวใหม  ถาจะขยาย
ความก็คือ ในการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ ไมวาตวัแปรตามจะมีก่ีตัวก็ตาม  ในขั้นตอนแรกของ

การวิเคราะหจะตองทําการรวมตัวแปรตามเหลานั้นใหเปนตัวแปรตามตัวเดียวกอน (a single new 
dependent variable) โดยเปนคะแนนแปลงรูปที่ไดจากการรวมกันเชิงเสนตรง (Linear Combination) ใน

รูปของสมการจําแนก (Discriminant Function) ตามกลุมของตัวแปรอิสระ ในรูปสมการดงันี้ 
 
   D = a + w1V1+ w2V2 +…….. + wiVi 
 
 เมื่อ   D   คือ  คาของตัวแปรตามที่สรางขึ้นใหม ของกลุมตวัอยางแตละหนวย 
  a คือ  คาคงที่ของสมการจําแนก 
  wi คือ คาน้ําหนักของตัวแปรตามตัวที่  i 
  Vi คือ ตัวแปรตามตัวที่ i 
 
 สมการดังกลาวจะเปนสมการที่สามารถจาํแนกการเปนสมาชิกของกลุมตามระดับของตัวแปร

อิสระไดดีที่สุด  (รายละเอียดของการวิเคราะหจําแนกประเภทสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจาก   
ทรงศักดิ์ ภูสีออน. 2551 : 295 - 325) 

 เมื่อดําเนินการสรางตัวแปรตามใหมใหเหลือตัวเดียวแลว  ขั้นตอนตอไปก็จะใชเทคนิคการ

วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ในการแยกแหลงความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยในแต

ระดับของตัวแปรอิสระ ตลอดทั้งพิจารณาปฏิสัมพันธไดในกรณีที่เปนการวิเคราะหแบบแฟคทอเรียล 
(Factorial) หรอืกรณีที่มีตัวแปรอิสระตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปนั่นเอง 
 

จําเปนหรือไมที่ผลการวิเคราะห ANOVA กับ MANOVA จะตองสอดคลองกัน 
 
 ในการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ  นักวิจัยจะตองมั่นใจวาตัวแปรตามที่นํามาวิเคราะห

รวมกันนั้นมีความสัมพันธกันทั้งในเชิงทฤษฎีและ/หรือขอมูลเชิงประจักษ  (Empirical and/or 
Theoretical) และไมละเมิดขอตกลงเบื้องตนของสถิติดังกลาว  มีนักวิจัยบางกลุมที่ไมสนใจถึง
ความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยแยกวิเคราะหตามตัวแปรตามที่ละตัวก็สามารถกระทาํได  แตผลของ

การวิจัยจะหางจากความเปนจริง เพราะการทาํวิจัยเปนการทีจ่ะพยายามเขาถึงธรรมชาติหรอือธิบายให
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ใกลเคียงความเปนจริงมากทีสุ่ดนั่นเอง  การที่ใชขอมูลชุดเดียวกันแตแตกตางในเทคนิคการวิเคราะห

อาจใหผลของการทดสอบหรอืสรุปผลการวิจัยเปนดังนี้ 
 
กรณีที่ Univariate Test Multivariate Test เปรียบเทียบผล 

1 มีนัยสําคัญทางสถิติ มีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกัน 

2 มีนัยสําคัญทางสถิติ ไมมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ ขัดแยงกัน 

3 ไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ ไมมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ สอดคลองกัน 

4 ไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ มีนัยสําคัญทางสถิต ิ ขัดแยงกัน 
 

 ในการทดสอบแยกตามตัวแปรตามทลีะตัว (Univariate Test) กับการทดสอบพรอมกันทุกตัว
ทีเดียว (Multivariate Test) อาจใหผลที่สอดคลองหรือขัดแยงกันได เพราะการวิเคราะหความ
แปรปรวนพหุคูณนั้น จะพิจารณาจากตัวแปรตามทีส่รางขึ้นมาใหม ดังที่ไดกลาวไปแลว ดังนั้นผลการ

ทดสอบจึงไมจาํเปนตองสอดคลองกับการแยกทดสอบตัวแปรตามทีละตัว 
 มีหลายครั้งที่นกัวิจัยบางกลุมเลือกทําการทดสอบทั้ง 2 วิธีและเลือกนําเสนอผลการวิจัยตามที่
อยากใหเปน ซ่ึงไมคอยเหมาะสมนัก เพราะการที่จะเลือกวิธกีารวิเคราะหตองมีรากฐานมาจากแนวคิด

เชิงทฤษฎี มากกวาความพอใจในผลการวิจัย  ในบางสถานการณนักวิจัยทาํการทดสอบแบบ 

Multivariate Test ซ่ึงพบวาไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ  หรือมนีัยสําคัญก็แลวแต  จากนั้นก็ดําเนินการ
วิเคราะหแบบ Univariate Test แยกตามตัวแปรตามอีกครั้งหน่ึง ซ่ึงสามารถกระทําได แตผลการ
วิเคราะหที่นํามาเสนอก็จะไมมปีระโยชนเพราะถาเรามีความมั่นใจในความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม มี

ทฤษฎีมารองรบัแลว การวิเคราะหเฉพาะ Multivariate Test ก็เพียงพอแลว และผลการวิจัยก็จะสามารถ
อธิบายปรากฏการณไดใกลเคียงหรือเขาถึงความจริงมากที่สดุ 
 อีกประการหนึ่งที่มักพบในงานวิจัย คือ งานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรตามเพยีงตัวเดียว แตในตัวแปร

ดังกลาวไดแบงหรือจําแนกออกเปนหลาย ๆ ดาน หรือหลาย ๆ องคประกอบ และใชเทคนิคการ

วิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ โดยถือวา ดานตาง ๆ นั้นคือตัวแปรตามแตละตัว ซ่ึงโปรแกรมสามารถ

ดําเนินการวิเคราะหได  แตถาพิจารณาใหดแีลววิธีการดังกลาวมีความเหมาะสมนอยมาก เพราะดานหรือ

องคประกอบนั้น ๆ ตองนํามาอธิบายรวมกันจึงจะเรียกวาตวัแปรตามหรือคุณลักษณะของสิ่งที่เรา

ตองการศึกษา  หากแยกกันแลวก็เปนเพียงสวนหนึ่งของคุณลักษณะที่เราจะศึกษาเทานั้น หาใชตัวแปร

ตามคนละตัวไม   
  
ขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคณู 
 
 ในการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ มีความจําเปนที่นักวิจัยจะตองตรวจสอบวาขอมูลที่

นํามาวิเคราะหนั้นเปนไปตามขอตกลงเบื้องตน (Basic Assumptions) หรือไม  เพราะหากฝาฝน
ขอตกลงเบื้องตน (Violate Assumptions) ก็จะทําใหอํานาจการทดสอบ (Power of test) ของสถิติ
ดังกลาวลดนอยลง  ขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณมีหลายประการ บางตํารา

นําเสนอแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวาตองการขยายขอตกลงเบือ้งตนในขอใดเปนพิเศษ  แตโดยภาพรวม
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แลวก็จะกลาวถึง 3 สวนคือ  เก่ียวกับการแจกแจง (Distribution) , เก่ียวกับความสัมพนัธ 

(Correlation) และเก่ียวกับความแปรปรวน (Variance) ดังนี้ 
  1. ขอตกลงเบื้องตนที่เก่ียวกับการแจกแจงของประชากร (Distribution) การวิเคราะห

ความแปรปรวนพหุคูณ  ประชากรจะตองมีการแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร (Multivariate Normal 
Distribution) ขอตกลงเบื้องตนขอนี้มีความสําคัญในการตรวจสอบกอนวิเคราะห ซ่ึงก็คือตัวแปรตามที่

สรางขึ้นมาใหม (Linear Combination) จะตองมีการแจกแจงแบบปกตินั่นเอง โดยจะเกี่ยวของกับ

ลักษณะหลายประการ เชน ขนาดของกลุมตัวอยาง และการแจกแจงแบบปกติตัวแปรเดียว(Univariate 
Normal Distribution) ในสวนของกลุมตัวอยางไมมีขอยุติวาตองใชกลุมตัวอยางเทาใด  
บางคนเสนอเปนตาราง  บางคนเสนอเปนจํานวนเทาของตัวแปร โดยความเปนจริงแลวอาจจะไมมีความ
จําเปนเสมอไปที่กลุมตัวอยางขนาดใหญจะตองเปนตัวแทนของประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติเสมอ 

หรือในทางกลบักันกลุมตัวอยางขนาดเล็กก็สามารถทีจ่ะเปนตัวแทนของประชากรมีการแจกแจงแบบโคง

ปกติเชนเดียวกัน  ดังน้ัน จึงขึ้นอยูกับลักษณะการแจกแจงของประชากรมากกวาขนาดของกลุมตัวอยาง  
อยางไรก็ตามหากการวิจัยหนึ่ง ๆ ใชกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญ ก็มีความเสี่ยงนอยในการฝาฝนขอตกลง

เบื้องตนขอนี้  Tabachnick and Fidell (2001 : 329) กลาววา จํานวนกลุมตัวอยางที่มีตั้งแต 20 หนวย
ตัวอยางขึ้นไปในแตละ Cell จะมีความแกรง (Robustness) ในขอตกลงดังกลาว  นั่นคือ ไมทําให

อํานาจการทดสอบเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ  สวนอีกประเด็นนั้น  การที่ตัวแปรตามแตละตัวมีการแจก

แจงแบบปกติ ไมไดหมายความวาจะตองมีการแจกแจงแบบโคงปกติหลายตัวแปรดวย  แตก็มีโอกาสสูง

ที่จะเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนดังกลาว 
  การวิเคราะหขอมูลดวย MANOVA คอนขางจะมีความไว (Sensitive) ตอขอมูล

สุดโตง  (ขอมูลที่มีคาแตกตางไปจากคาอ่ืน ๆ อยางมาก) ซ่ึงควรที่จะทําการตรวจสอบขอมูลสุดโตงใน

แตละตัวแปรตาม (Univariate Outliers) และ Multivariate Outliers ซ่ึงก็คือหนวยตัวอยางที่มีคะแนน
แปลงรูปของกลุมตวัแปรตาม แตกตางไปจากหนวยตัวอยางอ่ืน ๆ นั่นเอง หากนํามาวิเคราะหอาจสงผล

กระทบตอลักษณะการแจกแจงได  
  2. ขอตกลงเบื้องตนที่เก่ียวกับความสัมพันธ (Correlation) ในสวนของขอตกลง
เบื้องตนในกลุมนี้จะกลาวถึงความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางตัวแปรตาม (Linearity), การรวมกันเชิง
เสนพห ุ(Multicollinearity) และความเปนหนึ่งเดียว (Singularity)  นั่นคือ เปนการตรวจสอบเกี่ยวกับ

ความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรตามทีละคู  ซ่ึงสามารถพิจารณาไดหลายวิธี  วิธีหนึ่งที่สามารถ

พิจารณาไดคือ  Scatterplots ระหวางตัวแปรตาม โดยแยกตามกลุมของตัวแปรอิสระ  ซ่ึงในการ

วิเคราะหจะตองทําการเลือก (Select case) หรือแบงไฟล (Split file) เพื่อแยกพิจารณาตามกลุม  

อยางไรก็ตาม การพิจารณาจาก Scatterplots จะบอกไดโดยคราว ๆ เทานั้น โดยพิจารณาจากแนวโนม

ของเสนกราฟวาเปนเสนตรงหรือไม (Linearity) แตจะไมสามารถบอกไดอยางชัดเจน (Exactly) 
นักวิจัยยังสามารถตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตามดวยวิธีการของเพียรสัน (Pearson)ได 

การวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณจะมีความเหมาะสมเมือ่ตัวแปรตามที่นํามาพิจารณามีความสัมพันธ

กัน (อยางมีนัยสําคัญทางสถิต)ิ ถาตัวแปรตามดังกลาวไมมคีวามสัมพันธกัน ก็ควรดําเนินการวิเคราะห

ความแปรปรวนแยกตัวแปรตาม (Univariate Test) แตการมีความสัมพันธกันของตัวแปรตามนี้ไมควร
สูงเกินไป (ตั้งแต .80 ขึ้นไป ; Pallant. 2005 : 255) เพราะถามีความสัมพันธที่เขาใกล 1.00  นั่นแสดง
วานักวิจัยกําลังวัดในสิ่งเดียวกันหรือเครื่องมอืที่สรางขึ้นมีความซ้ําซอนในการวัด ซ่ึงนักวิจัยจะตอง

กลับไปพิจารณาเครื่องมือที่นําไปวัดตัวแปรตามดังกลาว  ถาเกิดเหตุการณดังกลาวแลว บางทีอาจจะตอง
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ทําการตัดตัวแปรตามบางตัวออก (Removing) หรือรวมตวัแปรตามดังกลาวใหเปนตัวแปรหรือ

องคประกอบเดียวกันกอนทําการวิเคราะห (Singularity) หรือหากมั่นใจโดยอิงทฤษฎี พบวาตัวแปรทั้ง 
2 ตัวดังกลาวมีความเกี่ยวของกันแตไมไดเปนตัวแปรเดียวกัน นักวิจัยอาจจะตองพิจารณาปรับปรุง

เครื่องมือวัดใหม และเก็บขอมลูใหมอีกครั้ง 

  3. ขอตกลงที่เก่ียวกับความแปรปรวน (Variance) จะทดสอบความเปนเอกพันธของ

เมตริกความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมของประชากร (Homogeneity of Variance Covariance 
Matrices)  ขอตกลงขอนี้นับวามีความสาํคัญอีกขอหนึ่งของการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ         

สามารถทดสอบไดจากสถิติทดสอบ Box’s M  ซ่ึงจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป 
  อนึ่ง ในการวิเคราะหดวยสถิติใด ๆ มีความจําเปนที่นักวิจัยจะตองตรวจสอบขอมูลวา

เปนไปตามขอตกลงเบื้องตนหรือไม หากมบีางขอที่ฝาฝนก็จะตองทําการปรับเพื่อใหเปนไปตามขอตกลง

เบื้องตน เชน การแปลงขอมลู (Transformation) ดวยวิธีที่เหมาะสม  เชน  Square-root 
transformation, Logarithmic transformation, Reciprocal transformation และ Angular or inverse 
sine transformation (Kirk. 1982 : 79-84) สวนในกรณีที่ไมสามารถจัดการกับขอมูลใหเปนไปตาม

ขอตกลงเบื้องตนดังกลาวได บางทีนักวิจัยก็มีความจําเปนที่จะตองเลือกใชสถิติทดสอบอื่นที่มีความ

เหมาะสมในการวิเคราะหมากกวา มีความยืดหยุนหรือผอนปรนเกี่ยวกับขอตกลงเบื้องตน  หรือบางครัง้

อาจจะตองเก็บขอมูลเพิ่มเปนตน  สําหรับวิธกีารตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนและวิธีการแกไขในกรณีที่ 

ฝาฝนขอตกลงเบื้องตน สามารถศึกษาไดเพิม่เติมจาก ทรงศักดิ์ ภูสีออน. (2551) 

 

การวิเคราะหและแปลความหมาย 
 
 กอนทําการวิเคราะห MANOVA  ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (SPSS) นักวิจัยจะตองทําการลง
รหัสขอมลู (Coding) ทุกตัวแปรและทําการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน รวมทั้งแกไขในกรณีที่ฝาฝน

ขอตกลงเบื้องตน จากนั้นจึงดําเนินการวิเคราะหเพื่อแปลผลและสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 
 ขั้นตอนการวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS 
 

 1) ไปที่เมนู  Analyze 
   General Linear Model 
    Mutivariate 

 2) ในชอง Dependent Variables  ใหใสตวัแปรตามเขาไปทุกตัวในคราวเดียวกัน  ซ่ึงตอง

แนใจวาตัวแปรตามทุกตัวมีความสัมพันธกันและไมมีปญหาเรื่อง Multicollinearity  
 3) ในชอง Fixed Factor(s)  ใหใสตัวแปรอิสระ (Independent Variable) เขาไป  ซ่ึงถาเปน 

One way MANOVA ก็จะมีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว  แตถาเปน Factorial MANOVA  ก็จะมีตัวแปร
อิสระตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป ซ่ึงนักวิจัยจะตองพิจารณาปฏิสมัพันธ (Interaction) ระหวางตัวแปรอิสระหรือ

ตัวแปรหลัก (Main effect) ดวย 
 4) ในกรณีที่ตองการขจัดอิทธิพลของตัวแปรรวม (Covariate) เพื่อศึกษาอิทธิพลที่แทจริงของ

ตัวแปรอิสระที่สงผลตอตัวแปรตาม ก็มีความจําเปนในการสรางเครื่องมือวัดตัวแปรรวม และในขั้นตอน

การวิเคราะหก็ตองเลือกตัวแปรดังกลาวเขาไปในชอง Covariate(s) ดวย  ซ่ึงอาจจะมีมากกวา 1 ตัวได 
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ซ่ึงหากเปนการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณที่มีตัวแปรรวมก็จะเรียกวา MANCOVA 
 5) ในปุม Model  เลือก  Full Factorial  ซ่ึงเปนคาตั้งตน (Default) ของโปรแกรมอยูแลว  
 6) ในสวนของ Options สามารถขอผลการวิเคราะหไดตามที่ตองการ แตควรขอผลการ
วิเคราะห Descriptive Statistics และ Homogeneity Test(s) ดวย 
 7) ดําเนินการวเิคราะห โดยคลิ้ก OK 
 
 การแปลความหมายของผลการวิเคราะห  MANOVA 
 

  ในการวิเคราะห MANOVA  ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  สามารถขอผลการวิเคราะห 
(Output) ไดอยางหลากหลายมาก  ขึ้นอยูกับวาผูวิจัยตองการไดขอมูลจากผลการวิเคราะหเพื่อไป

อธิบายหรือตอบคําถามในประเด็นใด  แตโดยทั่วไปแลวการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ มักจะ

พิจารณาผลการวิเคราะหทีส่ําคัญ ๆ ดังนี้ 
  1) ผลการวิเคราะห  Box’s Test of Equality of Covariance Matrices  ผลการ
วิเคราะหในสวนนี้จะเปนการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนในการพิจารณาความเทากันของเมตริกทความ

แปรปรวนความแปรปรวนรวม โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหในคา Sig  โดยนําคา Sig มา

เปรียบเทียบกบัระดับนัยสําคัญ (α) ที่นักวิจัยกําหนด  หากพบวาคา Sig มีคาสูงกวาหรอืเทากับระดับ
นัยสําคัญ  นั่นแสดงวาเมตริกความแปรปรวนความแปรปรวนรวมของประชากรเทากัน ซ่ึงเปนไปตาม

ขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ  แตถาหากพบวา คา Sig มีคานอยกวาระดับ
นัยสําคัญ นั่นแสดงวาขอมูลทีจ่ะทําการวิเคราะหไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตน  หรือ เมตริกความ

แปรปรวนความแปรปรวนรวมของประชากรไมเทากัน  ซ่ึงนักวิจัยจะตองดําเนินการแกไข  รายละเอียด

ไมขอกลาวในบทความนี้ 
  2) ผลการวิเคราะห Multivariate Tests  ผลการวิเคราะหในสวนนี้เปนสวนที่สําคัญ
ที่สุดในการแปลผล เพราะเปนการพิจารณาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม โดยพิจารณาคะแนน

แปลงรูปของตัวแปรตาม (Linear Combination) ซ่ึงมีสถิติที่สามารถเลือกใชไดหลายวิธ ี อาทิ เชน  

Wilks’s Lambda, Hotelling’s Trace, Pillai’s Trace, Roy’s Largest Root  สถิติที่มักใชทั่วไปคือ  

Wilk’s Lambda (Tabachnick and Fidell. 2001 : 348) อยางไรก็ตาม ถาในการวิเคราะหนั้น ๆ ขอมูล

มีปญหาเชน กลุมตัวอยางมีขนาดเล็ก, จํานวนกลุมตัวอยางในแตละกลุมแตกตางกันมาก หรือฝาฝน

ขอตกลงเบื้องตน สถิติ  Pillai’s Trace จะมีความแกรง (Robustness) มากกวา  แตโดยปกติแลว     
ผลการทดสอบจากกลุมสถิติดงักลาว จะทําใหผลการวิเคราะหที่สอดคลองและใกลเคียงกนั 
 ในการพิจารณาผลการวิเคราะหใหพิจารณา Multivariate  ตามตัวแปรอิสระและปฏิสัมพนัธ 
(ลําดับขั้นการพิจารณาผลการทดสอบดูจากตารางสรุปทายบทความ)  โดยไมตองพิจารณาที่ Intercept 
โดยทั่วไปมักใช  Wilk’s Lambda ซ่ึงพิจารณาที่คา Sig โดยนําไปเปรียบเทียบระดับนัยสําคัญที่กําหนด 

หากคา  Sig  มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ  นั่นแสดงวา  มีนัยสําคัญทางสถิติ  หมายความถึง  คาเฉลีย่

ของตัวแปรตาม (พิจารณารวมกันทุกตัวแปร) จะมีความแตกตางกันตามระดับของตัวแปรอิสระ  แตถา

คา  Sig  มีคามากกวา หรือเทากับระดับนัยสําคัญ นั่นแสดงวา การทดสอบนั้น ๆ ไมมีนยัสําคัญ นั่นเอง 
 ในสวนของปฏิสัมพันธก็พิจารณาเชนเดยีวกัน  คือเปรียบเทียบระหวางคา Sig จากผลการ
วิเคราะหกับระดับนัยสําคัญที่กําหนด (ศึกษารายละเอียดของการวิเคราะหเพิ่มเติมจาก  
ทรงศักดิ์ ภูสีออน. 2551) 
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สรุปเกี่ยวกับการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ 
 
 ในการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณมีรายละเอียดทีเ่ก่ียวของในการวิเคราะหเปนจํานวนมาก  

ซ่ึงไมสามารถนาํเสนอรายละเอียดไดทั้งหมดในบทความนี้  โดยสรุปแลว การวิเคราะหความแปรปรวน

พหุคูณ (MANOVA) ก็คือการขยายขอบเขตหรือขอจํากัดของการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) 

นั่นเอง  ซ่ึงใชหลักการเดียวกัน นั่นคือ  “หลักการวิเคราะหหรือแยกแหลงความแปรปรวน” เพียงแตการ
วิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ เปนการวิเคราะหในกรณทีี่มีตัวแปรตามมากกวา 1 ตัวแปรนั่นเอง  แต
ในขั้นตอนของการวิเคราะห MANOVA จะดําเนินการสรางตัวแปรตามขึ้นมาใหมใหเหลือเพียงตัวเดียว 
โดยอาศัยผลรวมเชิงเสน (Linear Combination) ของตัวแปรตามทุกตัวดวยสมการจาํแนก 

(Discriminant Function) ดังน้ันเมื่อรวมตัวแปรตามใหเหลือเพียงตัวเดียวแลว  การวิเคราะหดังกลาว

จึงเปนการวิเคราะหความแปรปรวนโดยทั่วไปนั่นเอง 
 สิ่งที่นักวิจัยพึงที่จะตองตรวจสอบในเบื้องตนคือความสัมพันธระหวางตวัแปรตาม จะตองมี

ความสัมพนัธกัน โดยมีแนวคิดทฤษฎีมารองรับ และ/หรือ ในทางปฏิบัติดวย  หากพบวาตัวแปรตามมี

ความสัมพันธกันและเปนไปตามขอตกลงเบือ้งตนแลวก็สามารถดําเนินการวิเคราะหความแปรปรวน

พหุคูณได  ในกรณีนี้การวิเคราะหความแปรปรวนแยกตามตัวแปรตามทีละตัว (Univariate) จึงไมเกิด
ประโยชนใด ๆ เชนเดียวกับการพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ ในกรณทีี่เปนการทดสอบแบบ 

Factorial Design แลวพบวามีปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางตัวแปร  ก็ไมมีความจําเปนที่จะตองไป

แปลผลของอิทธิพลหลัก (Main Effect) ดังกลาว 
การวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) จัดอยูในกลุมสถิติขั้นสูง (Advanced 

Statistisc) ที่มคีวามซ้ําซอนและตองอาศัยความเขาใจสถิตทิี่เปนแนวคิดพื้นฐาน  อยางไรก็ตามการวิจัย

ที่ใชสถิติขั้นสูงดังกลาว ไมจําเปนตองเปนงานวิจัยที่มีคุณคาสูงกวางานวิจยัที่ใชสถิติพื้นฐานหรือไมใช

สถิติเลย  เพราะขึ้นอยูกับวาในการตอบโจทยหรือปญหาวิจยัครั้งนั้นวิธีการใดที่จะสามารถอธิบาย

ปรากฏการณหรือเขาถึงความเปนจริงมากที่สดุ ดังนั้นนักวิจัยจะตองสามารถเลือกวิธีการทีส่ามารถตอบ

โจทยวิจัยใหมคีวามถูกตองและเหมาะสมมากที่สุดนั่นเอง 
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แนวทางการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคณู (Multivariate Analysis of Variance : MANOVA) 
 

วิธีการวิเคราะห ลําดับการวิเคราะหอิทธิพล แนวทางการวิเคราะห 
1) การวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว 

(One-way MANOVA) 

1) อิทธิพลหลัก (Main effect) 
    (มีเพียงตัวเดียว) 

1) พิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม 
2) ตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน 
3) วิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) 
     - กรณีที่ไม Sig : สรุปผลการวิจัย (ไมควรวิเคราะห ANOVA ตอ) 

     - กรณีที่ Sig (พิจารณาตัวแปรตามพรอมกัน) 

             - ถาตัวแปรมี 2 ระดับ ใหพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมเพื่อสรุปผลการวิจัย 
             - ถาตัวแปรมี 3 ระดับขึ้นไป ใหทํา Multiple Comparison ตอ 
(หมายเหต ุ การวิเคราะห One way MANOVA กรณีที่ตัวแปรอิสระมี 2 ระดับ มักใชสถิติ

ทดสอบที่เรียกวา Hotelling T2
) 

2) การวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง 
(Two-way MANOVA) 

1) ปฏิสัมพันธแบบ 2 ทาง 
    (Two-way Interaction : A x B) 
2) อิทธิพลหลัก A และ B 
    (Main Effect A and B) 

1) พิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม 
2) ตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน 
3) วิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) 
     3.1) พิจารณาปฏิสัมพันธแบบ 2 ทาง กอน 
           - กรณีที่ไม Sig พิจารณาอิทธิพลหลัก โดยแยกวิเคราะห One-way MANOVA  
             2 ครั้ง จําแนกตามตัวแปรอิสระ 
           - กรณีที่ Sig จะไมแยกพิจารณาอิทธิพลหลัก แตจะตองทํา Simple Main Effect  
             MANOVA ดังนี้ (สมมุติวา ตัวแปร A มี 2 ระดับ และตัวแปร B มี 3 ระดับ)  
             สามารถทํา Simple Main Effect MANOVA ไดดังนี้ 
             1) A ที่ B1  2) A ที่ B2  3) A ที่ B3  4) B ที่ A1 และ 5) B ที่ A2 

(หากพบปฏิสัมพันธควรนําเสนอกราฟ เพื่ออธิบายปฏิสัมพันธระหวางอิทธิพลหลัก) 



 13

แนวทางการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคณู (Multivariate Analysis of Variance : MANOVA) ตอ 
 

วิธีการวิเคราะห ลําดับการวิเคราะหอิทธิพล แนวทางการวิเคราะห 
3) การวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณแบบสามทาง 

(Three-way MANOVA) 

1) ปฏิสัมพันธแบบ 3 ทาง 
    (Three-way Interaction : A x B x C) 
2) ปฏิสัมพันธแบบ 2 ทาง 
    (Two-way Interaction : A x B, A x C  
    and B x C) 

3) อิทธิพลหลัก A, B และ C 
    (Main Effect A, B and C) 

1) พิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม 
2) ตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน 
3) วิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) 
     3.1) พิจารณาปฏิสัมพันธแบบ 3 ทาง กอน 
         1) กรณีที่ไม Sig ใหพิจารณาปฏิสัมพันธแบบ 2 ทาง (3 คู) ดังนี้ 
           - กรณีที่ไม Sig ทั้ง 3 คู จะพิจารณาอิทธิพลหลัก โดยแยกวิเคราะห One-way  
             MANOVA  3 ครั้ง จําแนกตามตัวแปรอิสระ 
           - กรณีที่ Sig ในปฏิสัมพันธคูใด จะไมแยกพิจารณาอิทธิพลหลักคูนั้น แตจะตองทํา  
             Simple Main Effect MANOVA (ลักษณะเดียวกับ Two way MANOVA) 
          2) กรณีที่ Sig ในปฏิสัมพันธแบบ 3 ทาง จะไมสามารถแยกทดสอบในแตละตัวแปร 
              อิสระและไมตองทําปฏิสัมพันธแบบ 2 ทาง  แตจะตองทํา Simple Main Effect  
               MANOVA แบบ 3 ทาง ดังนี้ (สมมุติวา ตัวแปร A มี 2 ระดับ ,ตัวแปร B มี  
               3 ระดับ และตัวแปร C มี 2 ระดับ) สามารถทํา Simple Main Effect MANOVA  

               ไดดังนี้ (หากพบปฏิสัมพันธควรนําเสนอกราฟ เพื่ออธิบายเพิ่มเติม) 
                       1) A ที่ B1, C1         2) A ที่ B1, C2        3) A ที่ B2, C1     
                       4) A ที่ B2, C2         5) A ที่ B3, C1        6) A ที่ B3, C2               
                       7) B ที่ A1, C1         8) B ที่ A1, C2        9) B ที่ A2, C1      
                     10) B ที่ A2, C2        11) C ที่ A1, B1      12) C ที่ A1, B2 
                     13) C ที่ A1, B3        14) C ที่ A2, B1      15) C ที่ A2, B2 
                     16) C ที่ A2, B3 
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