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                  ANCOVA เป็นเทคนิคการศึกษาเปรียบเทียบคา่เฉล่ียโดยควบคมุตัวแปรอ่ืนท่ี

มีอิทธิพลตอ่ตัวแปรตาม เพราะหากไมค่วบคมุเอาไวผ้ลการศึกษาอาจไมช่ดัเจนวา่การท่ี

ตัวแปรตามมีความแตกตา่งกนัในระหวา่งกลุม่ของตัวแปรอิสระ (เชน่ เพศ อายุ หรือ

Treatment ท่ีใชใ้นการทดลอง) เป็นเพราะผลของ Treatment เทา่น้ันหรือวา่ เพราะมีเหตุ

แทรกซ้อนอยา่งอ่ืนคือมีตัวแปรอ่ืนมาท าให้แตกตา่งกนั เชน่ 

 1. ถ้าเราต้องการเปรียบเทียบผลผลิตผกัท่ีอาจเติบโตไมเ่ทา่กนัเม่ือให้ปุ๋ยต ่างสูตร

กนั เหตุแทรกซ้อนอาจเป็น ค ่า Ph ของดิน ปริมาณน ้ าฝนท่ีตกลงในแปลงทดลอง

นอกเหนือจากปริมาณน ้าท่ีใชร้ดแปลงผกัตามปกติ หรือความเข้มแสง  

 2. ถ้าเราต้องการเปรียบเทียบผลการฝึกอบรมโดยใชว้ิธีฝึกอบรมท่ีตา่งกนัจะมีผล

ตอ่การเรียนรู้ตา่งกนัหรือไม ่ตัวแปรรว่มอาจเป็นระดับความรู้เดิมในหัวข้อฝึกอบรม  

 3. ถ้าต้องการเปรียบเทียบความภกัดีตอ่องค์กรในระหวา่งพนักงานท่ีมีระดับการ 

ศึกษาตา่งกนั ตัวแปรรว่มอาจเป็น ความยุติธรรมในองค์กร การสนับสนุนขององค์กร 

หรือการรับรู้ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  

 จากตัวอยา่งข้างต้นจะเห็นวา่เรามีความจ าเป็นต้องควบคุมอิทธิพลของตัวแปร

รว่มเอาไวจึ้งจะทราบผลการเปรียบเทียบท่ีถูกต้อง ค าวา่ควบคมุกคื็อบังคับไมใ่ห้เข้ามา

เกี่ยวข้อง ซ่ึงคงท าไมไ่ด้เพราะตัวแปรรว่มยอ่มสง่ผลอยูแ่ล้ว วิ ธีควบค ุมจึงอาจท าได้ 2 

ทางคือ 1) หักอิทธิพลของตัวแปรรว่มออกจากคา่ตัวแปรตาม ซ่ึงอาจหักมากน้อยเพียงใด 

ข้ึนอยูก่บัความสมัพนัธ์ระหวา่งตัวแปรตามกบัตัวแปรรว่ม ถ้าเกี่ยวข้องมากกหั็กออกมาก 
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ถ้าเกี่ยวข้องน้อยกหั็กออกน้อย 2) น าตัวแปรรว่มมารว่มเป็นสภาพแวดล้อมการทดลอง 

(ถ้าเป็นงานทดลอง) เชน่ควบคมุความชื้นเป็นระดับตา่ง ๆ  ควบคมุความเขม้แสงเป็นระดบั

ตา่ง ๆ  ควบคมุคา่ของ Ph เป็นระดับตา่ง ๆ  แล้วท าการทดลองตาม combination ของระดบั

เหลา่น้ัน  

 ส าหรับกรณี One way ANCOVA ตัวแบบจะเป็นดังน้ี 
                                      

 น้ันคือ                                        

 หรือ        
 
                                    

 น้ันคือ   
 
                                     

 จะเห็นได้วา่การควบคมุในท่ีน้ีคือการหักอิทธิพลของ x (ตัวแปรรว่ม) ออกจากคา่ 

y คา่ของ x ท่ีน าไปหักคือ            หรือในรูปคา่เฉล่ียคือ          โดยท่ี  
 
 

คือสมัประสิทธิการถดถอยท่ีใชเ้ป็นระดับอิทธิพลของ x ท่ีมีตัว y ในกลุม่ยอ่ยของตัวแปร

อิสระ ซ่ึงถ้า    มีคา่มากเราจะหักอิทธิพลของ x ออกไปมาก ในท่ีน้ี 

               คือคา่ท่ี i ของ y ในกลุม่ท่ี j  

               คือคา่ท่ี i ของ x ในกลุม่ท่ี j 

              คือคา่เฉล่ียรวมของ y 

              คือคา่เฉล่ียรวมของ x 

              คือคา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยของสมการในกลุม่ท่ี j   

              คืออิทธิพลของ Treatment ท่ี j ท่ีมีตอ่ y 

               คือคา่ความคลาดเคล่ือน 

จากสมการ   
 
                    จะพบวา่ 

 
 
  

 
                                   

                      =                   
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จะเห็นได้วา่ความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ีย  
 

 กบั   
 

 มิได้มีสาเหตุมาจากเฉพาะอิทธิพล

ของ Treatment คือ (     ) แตเ่พราะสว่นหน่ึงมาจากอิทธิพลตัวแปรรว่ม ซ่ึงมากน้อย

ข้ึนอยูก่บัคา่  ถ้า = 0 กแ็ปลวา่ตัวแปรรว่มไมมี่อิทธิพล ซ่ึงหากเราควบคมุอิทธิพลของ

ตัวแปรรว่มโดยหักออกจากคา่ของตัวแปรตาม จะพบวา่ (ตอ่ไปน้ีจะใชส้ญัลักษณ์  แทน 

 เพ่ือแสดงให้เห็นวา่เราต้องการให้   เป็นคา่คงท่ี) 

   

คราวน้ีจะเห็นได้วา่มีเฉพาะอิทธิพลของ Treatment เท ่าน้ันท่ีสง่ผลต่อความแตกต่าง

ระหวา่งคา่เฉล่ียของตัวแปรตาม และหากเราหักอิทธิพลของตัวแปรรว่มออกจากตัวแปร

ตามจะพบวา่ 
   

             

   หรือ    
 

ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่การควบคมุอิทธิพลของตัวแปรรว่มหมายถึงการหักอิทธิพลของตัว

แปรรว่มออกไปและส่ิงท่ีเหลือคืออิทธิพลของ Treatment   

 ส่ิงท่ีเป็นความจ าเป็นต้องทราบคือเราต้องทราบอยา่งแนช่ดัวา่ x มีความสมัพันธ์

กบั y จริงๆ (มี linear relationship) ซ่ึงทราบได้จากผลการทบทวนวรรณกรรม และระดับ

อิทธิพลของ x ท่ีมีตอ่ y ต้องเหมือนเดิม (คือ  เทา่กบั  เสมอในกลุม่ยอ่ยของตัวแปร

อิสระหรือทุกระดับของ Treatment) เชน่ การศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต ่อองค์การ 

(Organization Commitment--OC) แยกตามระดับการศึกษาของพนักงาน (ต ่ากวา่ปริญญา

ตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี) โดยมีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์ก าร (perceived 

organization justice--POJ ) เป็นตัวแปรรว่ม กรณีน้ีสมการความสมัพนัธ์เชิงเสน้ระหวา่ง

ความผูกพนัตอ่องค์กรและการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรจะต้องเป็นสมการท่ีมีความ

ชนั ( ) เทา่กนัเทา่กบั  เสมอในทุกสมการคือ 
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กลุม่พนักงานท่ีจบการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี   

กลุม่พนักงานท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี             

กลุม่พนักงานท่ีจบการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี   
 

 เสน้สมการเหลา่น้ีจะต้องขนานกนั ท่ีต้องมีเง่ือนไขน้ีเพราะเม่ือเราจะหักอิทธิพล

ของ POJ ออกจาก OC กส็ามารถกระท าได้โดยเสมอภาค มิใชว่า่กลุม่ท่ี 1 ถูกหักมากกวา่

กลุม่อ่ืน ( มีคา่มากกวา่) หรือกลุม่ 2 ถูกหักน้อยกวา่กลุม่อ่ืน ( มีค ่าน้อยกวา่) ดัง น้ี

เป็นต้น  

 หรือในกรณีการศึกษาความภกัดีตอ่ตราสินค้าเปรียบเทียบระหวา่งลักษณะการ

รับรู้ขา่วสาร (ส่ือมาตรฐาน, ส่ือบูรณาการ, WOM ) พบวา่ระดับความไว ้วางใจต ่อตรา

สินค้า (brand trust--BT) มีสว่นเกี่ยวข้องกบัความภกัดีตอ่ตรา (Brand Loyalty--BL) เรา

ต้องหักอิทธิพลของ BT ออกจาก BL มิเชน่น้ันเราจะไมท่ราบวา่ BL ท่ีแตกต่างก ันตาม

ลักษณะการรับรู้ขา่วสารน้ันมีความแตกตา่งกนัจริงหรือไมจ่ริงโดยมิได้มีเหตุผลมาจาก

ปัจจัยแทรกซ้อนอยา่งอ่ืน ซ่ึงการจะหักอิทธิพลของ BT ออกจาก BL เราต้องตรวจดูด้วย

วา่ BT มีอิทธิพลตอ่ BL ในทุกกลุม่ผูบ้ริโภค (3 กลุม่ตามลักษณะการรับรู้ขา่วสาร) เหมือน 

กนั ( คือ ) หากไมเ่ป็นเชน่น้ีห้ามหักอิทธิพลของ BT ออกจาก BL เพราะจะไม ่

เป็นธรรมในระหวา่งกลุม่ และหากมีตัวแปรอ่ืนท่ีมีอิทธิพลตอ่ BL อีกเชน่ ความพึงพอใจ 

และทัศนคติตอ่ตรา กใ็ห้หักอิทธิพลของความพึงพอใจและทัศนะคติตอ่ตราออกจาก BL 

โดยให้ปฏิบัติแบบเดียวกนักบักรณีของ BT 

 นอกจากน้ีเรายงัต้องตรวจสอบด้วยวา่ข้อตกลงเร่ือง Stability of Variance และ 

Normality ยงัคงเป็นจริงเชน่เดียวก ับการวิเคราะห์ Analysis of variance (ANOVA) ซ่ึง

หากข้อตกลงน้ีไมเ่ป็นจริงก ็ให้แปลงข้อมูล เสียกอ่นมิเชน่น้ันจะยังใช ้ ANOVA 
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ไมไ่ด้ วิธีแปลงข้อมูลท่ีง่ายและมกัแกปั้ญหาได้ดีคือ log transformation คือแปลง Yij เป็น 

ln (Yij) แล้วด าเนินการตอ่ไปตามปกติ 

 ขั้ นตอนการวิเคราะห์ ANCOVA มีดังน้ี 

 1. ทบทวนวรรณกรรมวา่ตัวแปรใดบ้างเป็นตัวแปรควบคมุ (Controlled variable 

หรือ covariate) และตัวแปรตามมีคา่แตกตา่งกนัตามตัวแปรอิสระใด (ตัวแปรอิสระจะ

เป็นตัวแปรกลุม่) ทั้ งน้ีเพ่ือให้ผลการศึกษาของเราเทียบได้กบัการศึกษาในอดีตหรือใน

บริบทอ่ืน 

 2. ตรวจสอบข้อตกลงเร่ือง Stability of Variance และ Normality หากขัดแย้งให้

แปลงข้อมูลโดยอาศยั log transformation หรือ Box-Cox transformation 

 3. วิเคราะห์สมการถดถอยระหวา่งตัวแปรตามกบัตัวแปรควบคมุแล้วทดสอบวา่

ตัวแปรควบคมุในภาพรวม (ยงัไมแ่ยกตามกลุม่ตัวแปรอิสระ) มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม

หรือไม ่

 4. วิเคราะห์สมการถดถอยระหวา่งตัวแปรตามกบัตัวแปรควบคุมแยกตามกลุ ่ม

ของตัวแปรอิสระ (น่ีคือ interaction ระหวา่งตัวแปรอิสระกบัตัวแปรควบคมุ) แล้วทดสอบ

วา่สมัประสิทธ์ิถดถอยของกลุม่ตา่ง ๆ เหลา่น้ันตา่งกนัหรือไม ่หากพบวา่ตา่งกนัก ็ไมใ่ห้

น าตัวแปรควบคมุตัวน้ันมารว่มวิเคราะห์เพราะหากน าอิทธิพลของตัวแปรรว่มมาหักออก

จากคา่ของตัวแปรตามจะไมเ่กิดความเป็นธรรมเพราะหักมากน้อยไมเ่ทา่กนั  

 5. หักอิทธิพลของตัวแปรร่วมออกจากค ่าของตัวแปรตามแล้วเปรียบเทียบ

คา่เฉล่ียในระหวา่งกลุม่ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ท าได้ดังน้ี 

 1. ท า Data entry ซ่ึง treatment อาจเป็น categorical variable ในท่ีน้ีจะใช้ไฟล์ 

Employee data.sav โดยก  าหนดให้ตัวแปรตามคือ current salary ตัวแปรอิสระคือ เพศ 

(sex) ตัวแปรรว่มคือเงินเดือนเม่ือแรกจ้าง (beginning salary) 

http://www.google.co.th/search?hl=th&biw=1280&bih=802&sa=X&ei=72dkTsn9H8XyrQf0ptyJCg&ved=0CB8QvwUoAQ&q=categorical&spell=1
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 2. Analyze > general linear model > univariate 

สง่ตัวแปรตามในชอ่ง Dependent variable  

สง่ตัวแปร Treatment ในชอ่ง fixed factor (s) 

สง่ตัวแปร Covariate ในชอ่ง covariate (s) 

กดปุ่ม Option ตอบ dialog โดย check ท่ี Homogeneity test เพ่ือทดสอบ 

Stability of variance ซ่ึงท าได้หลายวิธี โปรแกรม SPSS ใช ้Levene’s Test  

 ถ้า Accept Ho:   ให้ท าขั้ นท่ี 3 ถ้าไม ่accept ให้แปลงข้อมูล 

โดยอาจใช ้log transformation 

หมายเหตุ  Levene’s Test คือสถิติทดสอบ (test statistics) ท่ีมุง่ทดสอบ homogeneity of 

variance โดยท่ีถ้า W ให้คา่ p-value ต ่ากวา่ระดับนัยส าคัญท่ีก  าหนด (0.10, 0.05, 0.01) 

ให้สรุปวา่ variance ไมค่งท่ี ให้นักวิจัยแกปั้ญหาเสียกอ่น เชน่ แปลงข้อมูลหรือเปล่ียนไป

ใชต้ัวสถิติเปรียบเทียบคา่เฉล่ียสูตรอ่ืนท่ีไมต่้องการข้อตกลงน้ี  

 W =                   
   

              
   

   

              และ Zij=  , k = จ านวนกลุม่

ยอ่ย n = จ านวนตัวอยา่งรวม ni = จ านวนตัวอยา่งในกลุม่ยอ่ย 

 3. ไปท่ี Dialog แรกกดปุ่ม model เลือก custom โดยสง่ตัวแปร treatment และ 

covariate แยกกนั กบัสง่ตัวแปร treatment และ covariate พร้อมกนั  

 การสง่ Covariate เพ่ือตรวจสอบวา่ Ho:  = 0 หรือไม ่(คือตัวแปรร่วมมีอิทธิพล

ตอ่ตัวแปรตามหรือไม)่ ถ้าไมมี่อิทธิพลกใ็ห้ใช ้ANOVA ทดสอบสมมุติฐานได้โดยไมต่้อง

หว่งเร่ืองตัวแปรควบคมุ แตถ่้ามีอิทธิพล (p-value  .05) ให้ตรวจสอบวา่ตัวแปรควบคมุ

มีอิทธิพลสม ่าเสมอกนัในทุกระดับของตัวแปรอิสระหรือไม  ่ 

 การสง่ Treatment และ covariate พร้อมกนั คือเลือกตัวแปรอิสระและตัวแปร

รว่มพร้อมกนั แล้วสง่ลงบ๊อกซ์ model เพ่ือตรวจสอบวา่ Ho: 1 = 2= …= k=   ถ้า
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ปฏิเสธ Ho:  1 = 2= …= k=    (คือ p-value  .05) แสดงวา่ตัวแปรร่วมมีผลไม ่

สม ่าเสมอกนัในทุกระดับของตัวแปรอิสระกใ็ห้เลิกไมต่้องน าตัวแปรรว่มมาพิจารณา  

             สรุปกคื็อให้วิเคราะห์ตอ่ไปเฉพาะเม่ือปฏิเสธ Ho:   = 0  (คือ p-value  .05) และ

ยอมรับสมมุตฐาน Ho:  1 = 2= …= k=    (คือ p-value ≥ .05) 

 4. วิเคราะห์   ANOVA คือท ากระบวนการหักอิทธิพลของตัวแปรร่วมออกจาก

คา่ตัวแปรตาม ให้เร่ิมต้นใหมด่ังน้ี  

 1) Analyze > general linear model > univariate ตอบ dialog โดยสง่ตัวแปรตาม

ในชอ่ง dependent variable สง่ตัวแปร Treatment ในชอ่ง fixed factor สง่ตัวแปรรว่มใน

ชอ่ง covariate 

 2) กดปุ่ม Model เลือกใช ้full factorial (เป็น default อยูแ่ล้ว) 

 3) กดปุ่ม Option สง่ตัวแปร Treatment ลงชอ่ง display means for: ให้เชค็เคร่ืองหมาย

ถูกในชอ่ง ⎕หน้า compare main effect เลือก Bonferroni และในเฟรม display ให้เลือก 

Descriptive statistics 

หมายเหตุ  Bonferroni correction ใช้ส าหรับปรับระดับนัยส าคัญกรณี multiple mean 

comparison เพ่ือให้ระดับนัยส าคัญของการเปรียบเทียบรวม (whole family of test) ยังคง

เทา่เดิม โดยก  าหนดให้ระดับนัยส าคัญของการเปรียบเทียบเทา่กบั   
 
 โดยท่ี m คือจ านวน

คูเ่ปรียบเทียบซ่ึงยงัคงมีผลให้ระดับนัยส าคัญรวมเทา่เดิมคือเทา่ก ับ  ทั้ ง น้ีเป็นไปตาม 

Bonferroni inequality คือ Pr     
 
          

 
   

 ทดลองรันโปรแกรมดูดังตอ่ไปน้ี ปัญหาวิจัยคือผูมี้เงินได้มีรายได้ตา่งกนัตามเพศ

ของผูมี้เงินได้หรือไม ่และถูกควบคมุด้วยรายได้เม่ือแรกจ้างหรือไม ่จากไฟล์ Employee 

data.sav ให้สง่ตัวแปร salary ลงในชอ่ง dependent สง่ตัวแปร sex ลงในชอ่ง Fixed Factor 
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ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ F = 119.798 มีคา่ p-value = 0.000 แสดงวา่ชายและหญิง

มีรายได้ตา่งกนั  
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คราวน้ีลองควบคมุเงินเดือนเม่ือแรกจ้างเอาไวโ้ดยทดสอบดูกอ่นวา่เงินเดือนเม่ือแรกจ้าง

มีอิทธิพลตอ่รายได้ปัจจุบันหรือไมแ่ละมีอิทธิพลคงท่ีหรือไม  ่

 

 
พบวา่คา่ F = 376.372 มีคา่ p-value = 0.000 แสดงวา่เงินเดือนเม่ือแรกจ้างมีผลกระทบตอ่

เงินเดือนปัจจุบัน และท่ีบันทัด sex*salbegin ซ่ึงใชท้ดสอบ Ho: 1 = 2 =     พบวา่ตัว

สถิติ F มีคา่เทา่กบั 0.344 มีคา่ p-value = 0.558 แสดงวา่ยอมรับสมมุติฐานดังกลา่ว แสดง

วา่ salbegin มีอิทธิพลตอ่ salary คงท่ีหรือสม ่าเสมอในทั้ ง 2 เพศของผูมี้เงินได้ จากน้ีให้รัน

โปรแกรมใหมอี่กคร้ังโดยควบคมุตัวแปรเงินเดือนเม่ือแรกจ้างดังน้ี 
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จากตารางจะเห็นได้วา่ผูมี้เงินได้จะมีรายได้ตา่งกนัระหวา่งเพศโดยพบวา่รายได้เม่ือแรก

จ้างสง่ผลกระทบตอ่รายได้ปัจจุบัน ในตอนแรกพบวา่รายได้ตา่งกนัมากคือชายมีรายได้

เฉล่ียเทา่กบั $41,441 หญิงมีรายได้เฉล่ีย $26.032 ซ่ึงแตกตา่งกนัมาก คา่ F = 119.798 ซ่ึง

สูงมาก แสดงวา่ชายและหญิงมีรายได้ท่ีแตกตา่งกนัเดน่ชดั เม่ือตรวจพบวา่รายได้เม่ือแรก

จ้างสง่ผลให้เกิดความแตกตา่งด้านรายได้โดยสง่ผลกระทบคอ่นข้าง มากและรายไดเ้ฉล่ีย

ตา่งกนัถึง $15,409 นา่สงสยัวา่ท่ีจริงแล้วชายและหญิงอาจมิได้มีรายไดต้า่งกนัถึงขนาดน้ัน

หรืออาจไมต่า่งกนัเลยกไ็ด้เพราะประเทศท่ีเจริญแล้วอาจไมก่ีดกนัทางเพศ แตเ่ม่ือลองหัก

อิทธิพลของรายได้เม่ือแรกจ้างออกกย็งัพบวา่รายได้ปัจจุบันยงัคงต ่างก ันอยูแ่ต ่ต ่างก ัน

น้อยลง มีคา่ F = 6.162 ซ่ึงเล็กลงมาก แปลวา่ไมต่า่งกนัมาก โดยพบวา่ชายมีรายได้เฉล่ีย 

$35,366 หญิงมีรายได้เฉล่ีย $32,289 ซ่ึงตา่งก ันเพียง $3,077 ทั้ ง น้ีรายได้เม่ือแรกจ้าง
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สามารถควบคมุรายได้ปัจจุบันได้ร้อยละ 77.8 (R2 = 0.778) แตผ่ลการทดสอบข้อตกลง

เร่ือง stability of variance ซ่ึงทดสอบ Ho:   
    

      ด้วย Levene’s Test พบวา่ F = 

33.01 มีคา่ p-value = 0.000 แสดงวา่ปฏิเสธ Ho:   
    

      จึงแก ้ปัญหาโดยการ

แปลงคา่ตัวแปรตามและตัวแปรร่วมด้วย log transformation คือ salary  lnsalary และ 

salbeg  lnsalbeg และด าเนินการใหมด่ังภาพพบวา่ผลการศึกษายงัคงเหมือนเดิมแต่ไม ่

ขัดกบัข้อตกลง การแปลงแบบน้ีจะมีผลให้ค ่าเฉล่ียและ SD เป็นค ่า log ให้แปลงค ่า

คา่เฉล่ียและ SD กลับสูค่า่เดิมมิเชน่น้ันจะอา่นผลผิด 

 
สรุป 

ANCOVA เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคา่เฉล่ียระหวา่ง

กลุม่ประชากรโดยผูว้ิจัยต้องควบคมุปัจจัยอ่ืนท่ีสมัพนัธ์กบัตัวแปรเป้าหมายเอาไวเ้พ่ือให้

เห็นอยา่งชดัเจนวา่ตัวแปรเป้าหมายในระหวา่งกลุม่ประชากรตา่งกนัจริง ๆ มิใชเ่พราะมี

อิทธิพลอ่ืนแฝงอยู ่สงัเกตจากตัวอยา่งข้างต้นจะเห็นวา่เม่ือควบคมุตัวแปรรว่มคือรายได้

เม่ือแรกจ้างเอาไวจ้ะพบวา่ตัวแปรเป้าหมายคือรายได้ในปัจจุบนัยงัคงแตกตา่งกนัอยูเ่ชน่เดิม

แตต่า่งกนัไมม่ากเทา่เม่ือยงัไมไ่ด้ควบคมุตัวแปรรว่มเอาไว ้ผลการศึกษาดว้ย ANCOVA จึง

เกิดข้ึนใน 2 มิติคือท าให้ทราบถึงความแตกตา่งและทราบถึงสาเหตุ จึงเป็นวิทยาสถิติท่ี

สามารถสนองการศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการศึกษาเชิงสาเหตุได้ในเวลาเดียวกนั ข้อท่ี
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ควรเข้าใจกคื็อ อยา่สบัสนระหวา่งสถิติพรรณนากบัสถิติอนุมาน ตามตัวอยา่งข้างต้น

สถิติพรรณนาจะบอกให้เราทราบวา่รายได้ปัจจุบันของชายและหญิงเป็นเท่าไร สถิติ

อนุมานคือ ANCOVA จะบอกให้ทราบวา่ชายและหญิงมีรายได้ตา่งกนัจริง (significantly) 

หรือไม ่และมีปัจจัยใดแฝงอยูคื่อแอบสง่ผลให้มองเห็นวา่ตา่งกนัทั้ งท่ีอาจไมต่า่งกนักไ็ด้ 
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