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ประเภทของกำรจัดกลุ่มหรือแบ่งกลุ่ม 
 เทคนิคการจัดกลุ่มมีหลายเทคนิค  ในที่นี้จะกล่าวถึงเทคนิคการจัดกลุ่ม  2  ประเภท
ใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 1.  กำรจัดกลุ่มตัวแปร 
  เป็นเทคนิคที่ใช้จัดกลุ่มตัวแปรหลาย ๆ ตัวที่มีความสัมพันธ์ออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ 
โดยที่ตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มหรือเรียกว่าปัจจัยเดียวกันจะต้องมีส่วนร่วมกันหรือสัมพันธ์กัน ในที่นี้จะ
กล่าวถึง  2  เทคนิค คือ 

  1.1. การวิเคราะห์ดัวยประกอบหลัก (Principal  Component  Analysis) 
  1.2  การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor  Analysis) 
 

 2.  กำรจัดกลุ่มข้อมูล 
  เป็นเทคนิคที่ ใช้จัดกลุ่มคน  สัตว์  สิ่งของ  องค์กร ฯลฯ  ที่ เหมือนกันหรือ 
คล้ายกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน  แต่ต่างกันจะต้องอยู่คนละกลุ่ม  การศึกษาความคล้ายพิจารณาจาก
ตัวแปรที่ใช้ในการจัดกลุ่ม  ซึ่งมีหลายเทคนิคเช่นกัน  ในที่นี้จะกล่าวถึง  3  เทคนิค  คือ 
  2.1  การวิเคราะห์กลุ่ม  (Cluster  Analysis) 
  2.2  การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม  (Discriminant  Analysis) 
  2.3  การวิเคราะห์ด้วยถดถอยโลจิสติก  (Logistic  Regression  Analysis) 
 เทคนิคทั้ง 3 เทคนิคข้างต้นมีรายละเอียดทั้งวัตถุประสงค์  และหลักการวิเคราะห์
แตกต่างกันส าหรับเทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มนั้นสามารถใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูล  หรือคน  สัตว์  
สิ่งของ ฯลฯ   หรือใช้ในการจัดกลุ่มตัวแปรก็ได้  แต่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูล
มากกว่าตัวแปร  โดยการจัดกลุ่มตัวแปรนิยมใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย   
 

กำรวิเครำะห์กลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค (Cluster  Analysis) 
1.  ควำมหมำยของกำรวิเครำะห์กลุ่ม (Cluster  Analysis) 
 การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster  Analysis)   เป็นเทคนิคการแบ่งกลุ่มหน่วยข้อมูล หรือ
เป็นการแบ่งคน  สัตว์  สิ่งของ  องค์กร ฯลฯ  ออกเป็นกลุ่มย่อยอย่างน้อย 2  กลุ่ม  โดยมี



 

หลักเกณฑ์ในการแบ่งดังนี้  “ให้หน่วยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีลักษณะที่สนใจเหมือนกันหรือ
คล้ายกัน  แต่หน่วยที่อยู่ต่างกลุ่มกันจะมีลักษณะที่สนใจต่างกัน” 
 ค าว่าลักษณะที่สนใจอาจจะมีหลาย ๆ ตัวแปร เช่น  ถ้าสนใจความคิดเห็นทางด้าน
การเมือง  จะมีค าถามหลาย ๆ ค าถามด้านการเมือง  และจะน าค าตอบเหล่านั้ นมาแบ่งกลุ่ม 
(กัลยา  วานิชย์บัญชา. 2552 : 286) 
 การจัด Case (หมายถึง คน สัตว์ สิ่งของ หรือ องค์กร ฯลฯ)  หรือเป็นการจัดตัวแปร
ออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป   Case ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีลักษณะที่เหมือนกัน
หรือคล้ายกัน ส่วน Case ที่อยู่ต่างกลุม่กันจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน    
 ตัวแปรทีอ่ยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะมีความสัมพันธ์กันมากกว่าตัวแปรที่อยู่ต่างกลุ่มกัน  
 ตัวแปรที่อยู่ต่ำงกลุ่มกัน จะมีความสัมพันธ์กันน้อยหรือไม่มีความสัมพันธ์กันเลย 
  

 เช่น  มีวัตถุประสงค์ท่ีจะจัดสิ่งของ (Object) n สิ่งให้อยู่เป็นกลุ่ม ๆ โดยที่สิ่งของที่อยู่
ในกลุ่มเดียวกันมีลักษณะคล้ายกัน (Similarity)  หรือใกล้ชิดกัน  (Closeness)  ดังตัวอย่างผัง
ข้อมูลข้างล่างนี้  
 

 ตัวแปรที่ 1 ตัวแปรที่ 2… ตัวแปรที่ K… ตัวแปรที่ P 
หน่วยที่ 1: X11 X12 X1k X1p 
หน่วยที่ 2: X21 X22 X2k X2p 

. . . . . 
หน่วยที่ j: Xj1 Xj2 Xjk Xjp 

. . . . . 
หน่วยที่ n: Xn1 Xn2 Xnk Xnp 

 
 โดยที่  Xjk   หมายถึง   การวัดหรือค่าครั้งท่ี  j  ของตัวแปร  k 
 

 จะเห็นว่าแต่ละหน่วยถูกวัดด้วยตัวแปร p ตัว หน่วยที่ในที่นี้ก็คือ สิ่งของที่ นั้นเอง ใน
การวิเคราะห์จัดกลุ่มอาจเรียกทับศัพท์ เช่น item case หรือ object แล้วแต่ว่า ค าไหนสื่อ
ความหมายได้มากกว่ากัน อย่างไรก็ตาม  การวิเคราะห์จัดกลุ่มนอกจากจะจัดสิ่งของให้อยู่เป็น
กลุ่ม ๆ แล้ว  เรายังสามารถใช้แนวคิดนี้จัดตัวแปร  p  ตัวให้อยู่เป็นกลุ่ม ๆ ได้ด้วย 
2.  วัตถุประสงค์ของกำรแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิคกำรวิเครำะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) 
  



 

 การวิเคราะห์กลุ่มเป็นเทคนิคที่ใช้ในการจัดกลุ่มโดยไม่ทราบมาก่อนว่าควรมีกี่กลุ่ม  
แต่จะแบ่งตามค่าของตัวแปรที่น ามาใช้ในการแบ่ง  โดยให้หน่วยที่ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน มีความ
คล้ายกันในตัวแปรที่ศึกษา    แต่หน่วยที่อยู่ต่างกลุ่มกันจะมีความต่างกัน  ดังเช่นในตัวอย่างที่ 1  
คนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีอายุและรายได้ใกล้เคียงกัน ส าหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกลุ่มหรือจัด
กลุ่มจะขึ้นกับสาขาท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ดังนี้ 
 ด้ำนกำรแพทย์ 

1. จัดกลุ่มคนไข้ตามอาการหรือความรุนแรงของโรค  เพ่ือใช้วิธีการรักษาที่
แตกต่างกันตามความรุนแรงของโรค 

2. จัดกลุ่มโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพคล้ายกันไว้ด้วยกัน 
3. จัดกลุ่มประเทศต่าง ๆ ตามความเจริญด้านสาธารณสุข โดยใช้ตัวแปรหรือ 

ดัชนีด้านสาธารณสุข  เช่น   อัตราคนป่วยโรคต่าง ๆ อายุ เฉลี่ย   ค่า
รักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อประชากร 1 คน  เป็นต้น 

 ด้ำนกำรตลำด 
1. แบ่งผู้บริโภคหรือลูกค้าตามพฤติกรรมการบริโภคสินค้าต่าง ๆ โดยให้ลูกค้าที่มี

พฤติกรรมการบริโภคหรือการซื้อสินค้าที่คล้ายกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  ส่วน
ลูกค้าที่มีพฤติกรรมการบริโภคต่างกันจะอยู่ต่างกลุ่มกัน  เมื่อจัดกลุ่มแล้วจะ
ท าให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ตัวแปรที่น ามาใช้ในการจัดกลุ่มอาจใช้ตัวแปรด้านพฤติกรรม
ต่าง ๆ ของลูกค้า 

2. ใช้วางแผนทางด้านการตลาดในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน  โดยเริ่มต้นด้วยการใช้
เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มแบ่งพ้ืนที่  หรือจังหวัดที่ประชากรมีพฤติกรรมการ
บริโภคคล้ายกัน  หรือมีลักษณะประชากรศาสตร์คล้ายกัน  เช่น  จ านวน
ประชากร  รายได้เฉลี่ย  ขนาดพ้ืนที่  อาชีพ  ทัศนคติของคนในพ้ืนที่  หรือ
เป็นพื้นที่ท่ีมีสภาพเศรษฐกิจคล้ายกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน 

 ด้ำนกำรศึกษำ 
  จัดกลุ่มนักเรียนตามผลการเรียน  (GPAX)   ระดับสติปัญญา  (IQ)  ระดับ
การศึกษาของผู้ปกครอง  เพ่ือให้ได้นักเรียนในกลุ่มเดียวกัน ผลการเรียน  ระดับสติปัญญา  และ
ระดับการศึกษาของผู้ปกครองใกล้เคียงกัน  ส่วนนักเรียนที่อยู่ต่างกลุ่มกันจะมีผลการเรียนระดับ
สติปัญญา  และการศึกษาของผู้ปกครองต่างกัน  เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถวางแผนหรือเลือก



 

เนื้อหา  วิธีการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม  โดยต่างกลุ่มกันอาจต้องใช้ วิธีการสอนที่
แตกต่างกัน  เพื่อท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด 
 

 การน าเทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ นั้นจะพบว่าการเลือกตัวแปร
ที่น ามาใช้ในการจัดกลุ่มนั้นมีความส าคัญมาก  ถ้าผู้วิจัยเลือกตัวแปรที่ไม่ได้ท าให้คนที่อยู่ต่างกลุ่ม
กันมีความแตกต่างกันแล้ว  จะท าให้ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ถูกต้อง  เช่น 
 ด้านการตลาด  ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มพ้ืนที่หรือจังหวัด  ผู้วิจัยจะต้องศึกษาว่าตัวแปร
ใดบ้างท่ีมีอิทธิพลที่ท าให้กลุ่มต่าง  เช่น  จ านวนประชากร  รายได้เฉลี่ย  อาชีพ  สภาวะเศรษฐกิจ 
ฯลฯ  เข้ามาใช้ในการจัดกลุ่ม  
 หรือด้านการแพทย์  ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มประเภท  โดยใช้ข้อมูลด้านสาธารณสุข  ตัว
แปรที่ใช้อาจเป็นจ านวนแพทย์ต่อจ านวนประชากร   จ านวนเภสัชกรและพยาบาลต่อจ านวน
ประชากร   จ านวนเตียงในโรงพยาบาลต่อจ านวนประชากร  อัตราคนป่วย  อายุเฉลี่ย  ค่า
รักษาพยาบาล  เป็นต้น   โดยต้องการจัดกลุ่มประเทศที่มีระบบสาธารณสุขคล้ายกันอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน  เมื่อท าการจัดกลุ่มแล้ว  ควรจะศึกษาลักษณะของบุคคล  หรือขององค์กรที่อยู่ ในกลุ่ม
เดียวกัน  เพื่อน ามาใช้วางแผนงานต่อไป 
 สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธ์(2540) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ เทคนิควิธี Cluster  
Analysis ว่า เทคนิค Cluster Analysis มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญอยู่ 2 ประการ คือ   การจัดกลุ่ม
หน่วยวิเคราะห์   การจัดกลุ่มตัวแปร ซึ่งมีความสอดคล้องกับ กัลยา วานิชย์บัญชา (2548) และ
สามารถกล่าวโดยรวมคือ เพ่ือจัดกลุ่ม Case ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ เ ช่น 
การตลาด  การแพทย์ การปกครอง ฯลฯ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่ำงที่ 1   ใช้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ต่างกลุ่มกัน ซึ่ง
จะท าให้สามารถวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  การที่จะสามารถแยก
กลุ่มผู้บริโภคออกเป็นกลุ่มย่อยได้ จะต้องพิจารณาถึงตัวแปรที่ใช้ในการจัดกลุ่มผู้บริโภค ที่จะท า
ให้ผู้ที่อยู่ต่างกลุ่มกันมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน ตัวแปรดังกล่าวอาจจะประกอบด้วย
อาชีพอายุ รายได้ เป็นต้น 
 ตัวอย่ำงที่ 2  ใช้วางแผนเพ่ือการทดสอบตลาด เช่น อาจจะมีการจัดกลุ่มพ้ืนที่หรือ
จังหวัดโดยรวมพ้ืนที่ หรือจังหวัดที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน เพ่ือจะได้ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่
แตกต่างกันส าหรับพ้ืนที่ที่อยู่ที่ต่างกลุ่มกัน ส าหรับตัวแปรที่ควรน ามาพิจารณาในการจัดกลุ่ม
อาจจะเป็นจ านวนประชากร รายได้เฉลี่ย  อาชีพของคนในพ้ืนที่  พฤติกรรม   ทัศนคติของคนใน
พ้ืนที ่เป็นต้น 



 

 ตัวอย่ำงที่ 3  การเปรียบเทียบรถยนต์ยี่ห้อต่าง ๆ โดยที่ 1 Case คือ รถยนต์ 1  
ยี่ห้อ ซึ่งพิจารณาจากตัวแปร เช่น ความถี่ในการซ่อม ลูกสูบ ระบบเบรก ค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตร  
ราคา  เป็นต้น 
 ตัวอย่ำงที่ 4  การจัดกลุ่มประเทศ อาจใช้ดัชนีทางด้านสาธารณสุข เป็นตัวแปรที่ใช้
ในการจัดกลุ่ม เช่น  จ านวนแพทย์ เภสัชกร พยาบาล จ านวนเตียงในโรงพยาบาล สัดส่วนของ
ไขมัน และแป้งในอาหาร ในที่นี้ 1 Case  คือ 1 ประเทศ   โดยให้ประเทศที่มีระบบสาธารณสุข
คล้ายกันอยู่ด้วยกัน ถ้าประเทศที่มีระบบสาธารณสุขต่างกันจะอยู่ต่างกลุ่มกัน 
 จากตัวอย่างที ่1 และ 2 ข้างต้น จะพบว่าการเลือกตัวแปรเพื่อน ามาใช้จัดกลุ่ม  Case 
มีความส าคัญมาก เพราะถ้าผู้วิจัยเลือกตัวแปรที่ไม่ได้ท า Case แตกต่างกันแล้ว จะท าให้ไม่
สามารถจัดกลุ่มได้ถูกต้อง การเลือกจะต้องพิจารณาว่าตัวแปรใดบ้างที่มีอิทธิพลท าให้เกิดความ
แตกต่าง ในตัวอย่างที่ 2 การจัดกลุ่มจังหวัด ถ้าไม่ได้น าตัวแปร  จ านวนประชากร  รายได้  อาชีพ 
เข้ามาพิจารณาจัดกลุ่มก็อาจไม่สามารถสร้างเกณฑ์ในการจัดกลุ่มได้ถูกต้อง  และเมื่อแบ่ง Case 
เป็นกลุ่มย่อยแล้ว  จะสามารถศึกษาถึง Profile หรือลักษณะของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มได้  เพ่ือ
น ามาใช้วางแผนด้านการตลาดต่อไป (กรณีที่เป็นเรื่องการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค)   เมื่อใช้จัด
กลุ่มตัวแปร การจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันไว้ด้วยกัน จะเป็นการลดจ านวนข้อมูลที่มี
จ านวนมากให้น้อยลง ท าให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ เช่น เดิมมี 100  Case    20 ตัวแปร   รวม
ข้อมูลทั้งหมด 2,000 ค่า (100 × 20)   แต่ถ้าจัดกลุ่มตัวแปร 20 ตัว เหลือเพียง 3 กลุ่ม จะท าให้
ข้อมูลลดลงเหลือเพียง 300 ค่า (3 × 100)  
 นอกจากนั้น การจัดกลุ่มตัวแปรท าให้ทราบว่าตัวแปรใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กัน  
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรบางตัวย่อมมีผลกระทบต่อตัวแปรอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร
ดังกล่าว 
 
3.  คุณสมบัติของเทคนิควิธี Cluster Analysis 
 สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธ์(2540)ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของเทคนิควิธี Cluster Analysis 
ไว้หลายประการด้วยกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1  ควำมต้องกำรทำงด้ำนข้อมูล   ส าหรับการวิเคราะห์จัดกลุ่มหน่วยวิเคราะห์
ผู้วิจัยอาจใช้ข้อมูลที่ระบุหน่วยวิเคราะห์และตัวแปรตามที่จัดเก็บมาได้เลย เช่น  การวิเคราะห์ที่ได้
กล่าวมาแล้วข้องต้น ส่วนการวิเคราะห์จัดกลุ่มตัวแปร ผู้วิจัยไม่อาจจะใช้แฟ้มข้อมูลดังกล่าวได้
โดยใช้เมตริกแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แทนได้ 



 

 3.2  แนวคิดพื้นฐำน   สิ่งส าคัญที่สุดของการวิเคราะห์การจัดกลุ่มคือ ตัวแปรที่ใช้  
หากผู้วิจัยไม่ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ส าคัญ ๆ ผลที่ได้ก็จะไม่ดีหรือท าให้ไขว้เขวได้ ทั้งนี้
เพราะตัวแปร ที่เลือกไว้ตั้งแต่แรกจะเป็นสิ่งที่ก าหนดคุณสมบัติของสิ่งที่ระบุความเป็นกลุ่มย่อย  
เช่น   ในการจัดกลุ่มโรงเรียนในเมือง หากผู้วิจัยไม่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ  จ านวนนักเรียนและครู 
ขนาดของโรงเรียนก็ไม่อาจเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มได ้
 3.3  ควำมคล้ำยกันของหน่วย   ความคิดเกี่ยวกับความคล้ายของหน่วยศึกษา เป็น
เทคนิคของการวิเคราะห์ทางสถิติหลายวิธี โดยทั่วไปการวัดความคล้ายจะพิจารณาจากความห่าง
ระหว่างวัตถุ หรือพิจารณาจากความคล้ายกัน  
 3.4  กำรวัดควำมห่ำง วิธีการวัดความห่างสามารถวัดได้หลายวิธี วิธีการหนึ่งที่นิยม
วัดกันมากก็คือ วิธีที่เรียกว่า ระยะห่างเชิงยูคลิดยกก าลังสอง (Squared Euclidean distance) 
คือ  ผลรวมของผลต่างยกก าลังสองของทุกตัวแปร เช่น  ต้องการดูความห่างกันของเบียร์ 2 ยี่ห้อ 
ซึ่งเราทราบราคาต้นทุน และแคลอรี่ของเบียร์ทั้ง 2  ยี่ห้อ 
 
ตารางที ่1  แสดงค่าของแคลอรีและต้นทุน (สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธ์ : 2540) 

 
 จากตารางที่ 1  ความแตกต่างระหว่างเบียร์ทั้ง 2  คือ  (114 - 157)2   + (43 - 48) 2 
เท่ากับ  132 +52 หรือ 194 
 อย่างไรก็ดี ความแตกต่างระหว่างหน่วยของการวัดในแต่ละตัวแปรก็จะเป็นปัญหาใน
การวัดค่าความห่าง ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้อง ท าให้ตัวแปรทุกตัวอยู่ในมาตรวัดเดี่ยวกัน คือการ
ท าให้ตัวแปรทุกตัวมีค่าเฉลี่ยเป็น 0 และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานเป็น 1 ซึ่งผลที่ได้คือ ค่าคะแนน
มาตรฐาน ซึ้งจะได้เป็นค่า ดังตารางที ่2 
 

ตารางที ่2  แสดงคะแนนมาตรฐานของค่าของแคลอรีและต้นทุน(สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธ์:2540) 

 
 



 

 ไม่ว่าจะท าการค านวณหาความห่างหรือความคล้ายด้วยวิธีใดก็ตาม  ผู้วิจัยจะต้อง
ตัดสินใจว่าจะปรับสเกลตัวใดบ้าง เพ่ือท าให้ตัวแปรมีสเกลเหมือนกัน มิฉะนั้นแล้วค่าความห่าง
หรือความต่างจะขึ้นอยู่กับขนาดของมาตรวัดของตัวแปรที่มีขนาดใหญ่กว่า  ซึ่งการปรับท าได้
หลายวิธี  เช่น การหารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย 
 เมื่อท าการปรับค่ามาตรฐานแล้ว จึงค านวณหาค่าความต่างหรือความคล้ายกันชนิด
ต่าง ๆ  ซึ่งวิธีต่าง ๆ นั้นจะให้น้ าหนักของข้อมูลที่ต่างกัน ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดของสูตรที่ใช้
ในการวิเคราะห์แต่ละวิธีต่อไป 
 
4.  ประเภทของเทคนิค Cluster Analysis 
 เทคนิค Cluster Analysis แบ่งเป็นหลายประเภทหรือเทคนิคย่อย โดยเทคนิคที่ใช้
กันมากมี 2 เทคนิค คือ 4.1  การวิเคราะห์กลุ่มแบบขั้นตอน (Hierarchical Cluster Analysis) 
4.2  การวิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็นขั้นตอน  (Nonhierarchical  Cluster  Analysis หรือบางครั้ง
เรียกว่า  K – Means Cluster  Analysis ) 
 นอกจากนี้  ยั งมี เท คนิ ค  2 Step Cluster Analysis และ เท คนิ คดั งกล่ า วมี
วัตถปุระสงค ์และวิธีการที่แตกต่างกัน ซึ่งจะได้กล่าวถึงเทคนิค Hierarchical Cluster Analysis 
 
 4.1  เทคนิค  Hierarchical Cluster Analysis 
  เป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันมากในการจัดกลุ่ม  Case หรือจัดกลุ่มตัวแปร โดยมี
เงื่อนไขดังนี ้
  1.  ในกรณีที่ใช้ในการแบ่ง Case นั้น จ านวน Case ต้องไม่มากนัก (จ านวน 
Case ควรต่ ากว่า 200 ถ้าตั้งแต่ 200 ขึ้นไปใช้ K-Means Cluster)และจ านวนตัวแปรต้องไม่มาก
เช่นกัน 
  2. ไม่จ าเป็นต้องทราบจ านวนกลุ่มมาก่อน 
  3. ไมจ่ าเป็นเป็นต้องทราบว่าตัวแปรใดหรือ Case ใดอยู่กลุ่มใดก่อน 
  หมำยเหตุ : เงื่อนไขในข้อ 2 และข้อ 3 จะตรงข้ามกับเงื่อนไขของเทคนิค 
Discriminant ในบทที่ 3 ซึ่งจาเป็นต้องทราบจานวนกลุ่มมาก่อนและต้องทราบ Case ใดอยู่กลุ่ม
ไหนมาก่อน 
  เทคนิค  Hierarchical Cluster  แบ่งเป็น  2  เทคนิคย่อยคือ 

1. Agglomerative  Hierarchical Cluster  Analysis   
2. Divisive Hierarchical Cluster  Analysis   



 

  ส าหรับโปรแกรมส าเร็จรูปทั่วไป  จะใช้เทคนิค  Agglomerative  Hierarchical 
Cluster  Analysis   
 

  4.1.1  Agglomerative  Hierarchical Cluster  Analysis   
   วิธีนี้  เริ่มต้นจะสมมติว่ามี  n  กลุ่มย่อย  สิ่งของ  หรือ  item  ที่มีระยะสั้น
ที่สุด  หรือคล้ายกันมากที่สุดจะรวมเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มก่อน  จึงเหลือ  n-1  กลุ่มย่อย จากนั้นหา
ระยะทางหรือความคล้ายจาก    n – 1  กลุ่มย่อยใหม่  แล้วดูว่ากลุ่มย่อยใดมีระยะทางสั้นที่สุด  
หรือคล้ายกันมากท่ีสุดก็รวมกลุ่มย่อยนั้นเข้าด้วยกัน  ท าเช่นนี้ต่อ ๆ ไป ในท้ายที่สุดแล้วจะมีเพียง 
1 กลุ่มซึ่งประกอบด้วยสิ่งของ n สิ่ง 
   ใน  Agglomerative Hierarchical Cluster Analysis จ ะมี วิ ธี ที่ เรี ย ก ว่ า 
Linkage method ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปมี 3 วิธีคือ single linkage (หรือเรียกว่า nearest 
neighbor) complete linkage (หรือ furthest  neighbor)  และ  average  linkage  (หรือ  
average  distance)  แนวคิดท้ัง  3  วิธีอธิบายดัวยรูปดังนี้ 

 

 
 

รูปที่  1  แนวคิดทั้ง  3  วิธี 
 
 จากรูปที่  1  จะเห็นว่า  การจัดกลุ่มโดยวิธี  single  linkage  กลุ่มที่ได้มาจาก
ระยะทางที่สั้นที่สุด  ระหว่างสิ่งของหรือ  item  กลุ่มที่ได้โดยวิธี  complete  linkage  มาจาก
ระยะทางท่ียาวที่สุดส าหรับวิธี  average  distance  ได้จากระยะทางเฉลี่ย 
  1.  ขั้นตอนของเทคนิค Hierarchical Cluster ส ำหรับกำรจัดกลุ่ม Case 



 

กัลยา วานิชย์บัญชา(2552)  ได้เสนอขั้นตอนของเทคนิค Hierarchical Cluster  ส าหรับการจัด
กลุ่ม Case ไว้ 3 ขั้นตอนด้วยกันซึ่งมีรายและเอียดดังนี้ 
   ขั้นที ่1 เลือกตัวแปรหรือปัจจัยที่คาดว่ามีอิทธิพลที่ท าให้ Case ต่างกัน นั่นคือ  
ตัวแปรนั้นจะท าให้สามารถจัดกลุ่ม Case ได้ชัดเจน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ 
   ขั้นที่ 2 เลือกวิธีการวัดระยะห่างระหว่าง Case แต่ละคู่ หรือเลือกวิธีการ
ค านวณเพื่อวัดค่าความคล้ายของ Case แต่ละคู่  
   ขั้นที ่3 เลือกหลักเกณฑ์ในการรวมกลุ่ม หรือรวม Cluster 
  2.  กำรวัดควำมคล้ำย  (Similarity Measure)  ดั งที่ ได้กล่ าวมาแล้วถึ ง
หลักเกณฑ์ของเทคนิค Cluster ว่าจะใช้ในการจัด Case ที่คล้ายกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน หรือจัด
กลุ่มตัวแปรที่สัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน นั่นคือ จะมีการวัดความคล้ายกันของ Case ทีละคู่ ใน
กรณีท่ีเป็นการจัดกลุ่ม Case ส่วนการจัดกลุ่มตัวแปร การวัดความคล้ายจะเป็นการวัดความคล้าย
ของตัวแปรแต่ละคู่ คือ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เมื่อต้องการจัดกลุ่ม Case จะต้องหา
ความคล้ายของ Case ถึง nC2 คู่ เมื่อมีข้อมูล Case = n แต่ถ้าต้องการจัดกลุ่มตัวแปรจะต้องหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทีละคู่รวมถึง kC2 คู่ เมื่อมีตัวแปร k  ตัว  การวัดความคล้ายของ Case 
แต่ละคู่อาจจะวัดด้วยระยะห่าง (Distance) หรือวัดด้วยค่าความคล้าย (Similarity) แต่การวัด
ความสัมพันธ์ของตัวแปรจะวัดด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน  (Pearson correlation)
ส าหรับวิธีการค านวณระยะห่าง หรือค่าความคล้ายของ  Case แต่ละคู่ จะแตกต่างกันเมื่อชนิด
ของข้อมูลต่างกัน ซึ่งชนิดของข้อมูลหรือตัวแปรที่สามารถใช้เทคนิค Hierarchical Cluster ได้ มี 
3 ประเภท คือ   

   2.1  ข้อมูลเป็นสเกลอันตรภาค (Interval scale) หรือสเกลอัตราส่วน (Ratio 
scale) 

   2.2  ข้อมูลที่อยู่ในรูปความถ่ี (Count Data) 
   2.3  ข้อมูลอยู่ในรูป Binary นั่นคือ มีได้ 2 ค่า คือ 0 กับ 1 หรือกล่าวได้ว่า 

ข้อมูลที่น ามาใช้ในเทคนิค Hierarchical จะเป็นข้อมูลชนิดตัวเลข หรือเป็นเชิงปริมาณ (Interval 
หรือ Ratio scale) หรือข้อมูลอยู่ในรูปความถ่ี หรือ Binary 
   กรณีที่วัดควำมคล้ำยด้วยระยะห่ำง ถ้าระยะห่างระหว่าง Case คู่ใดต่ า แสดง
ว่า Case คู่นั้นอยู่ใกล้กัน หรือมีความคล้ายกัน ควรจะจัดให้อยู่ในกลุ่มหรือ Cluster เดียวกัน   
ส าหรับวิธีการค านวณจะขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลทั้ง 3 ชนิดข้างต้น 



 

     กรณีที่วัดควำมคล้ำยด้วยของ Case  ถ้าค่าความคล้ายของ Case คู่ใดมีค่า
มากแสดงว่า Case คู่นั้นคล้ายกันมาก จึงควรจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน การค านวณค่าความคล้าย
จะแตกต่างกัน ถ้าชนิดของข้อมูลแตกต่างกัน  
   กรณีที่วัดควำมคล้ำยของตัวแปรด้วยค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ถ้าตัวแปร
คู่ใด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มาก แสดงว่าคู่นั้นสัมพันธ์กันมากควรจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน 
 
  3.  หลักกำรกำรรวมกลุ่ม (Methods for Combining Cluster)  
   ส าหรับหลักการในการรวมกลุ่มของเทคนิค Hierarchical Cluster นั้นมีหลาย
วิธี  วิธีที่นิยมกันมาก คือ Agglomerative Hierarchical Cluster Analysis หรือในโปรแกรม 
SPSS  เรียกว่า Agglomerative Schedule ซึ่งหลักการเกณฑ์ของ Agglomerative schedule 
จะท าการรวมกลุ่ม Cluster อย่างเป็นขั้นตอนดังนี้   
   ก่อนท าการวิเคราะห์จะก าหนดให้ 1 กลุ่ม หรือ 1 Cluster มี Case 1 Case 
นั่นคือ ถือว่าแต่ละ Case เป็น 1 Cluster จึงมีจ านวน Cluster เท่ากับจ านวนข้อมูลหรือจ านวน 
Case  กรณีท่ีมีจ านวนข้อมูล n Case จะมี n Cluster หรือ n กลุ่ม 
    ขั้นที ่1 : รวม Case 2 Case ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรือ Cluster เดียวกัน 
โดย พิจารณาจากค่าระยะห่างหรือค่าความคล้าย 
    ขั้นที่ 2 : พิจารณาว่าควรจะรวม Case ที่ 3 เข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกับ 2 
Case  แรก หรือควรจะรวม 2 Case ใหม่เข้าอยู่ในกลุ่มใหม่อีกกลุ่มหนึ่ง โดยพิจารณาจากค่า
ระยะห่างหรือค่าความคล้าย 
    ท ำขั้นที่ 3, 4 , … โดยใช้เกณฑ์เดียวกับขั้นที่ 2 นั่นคือ ในแต่ละขั้นอาจจะ
รวม Case ใหม่เข้าไปในกลุ่มที่มีอยู่แล้ว หรือรวม Case ใหม่ 2 Case เป็นกลุ่มใหม่ ท าเช่นนี้ไป
เรื่อย ๆ จนกระท่ังได้ ทุก Case อยู่ในกลุ่มเดียวกัน นั่นคือ สุดท้ายมีเพียง 1 กลุ่ม หรือ 1 Cluster 
และCase ใดที่ถูกจัดกลุ่มแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

  หลักเกณฑ์ในกำรรวมกลุ่ม 
   หลักเกณฑ์ในการรวมกลุ่มในแต่ละขั้นตอนข้างต้นมีหลายวิธี ในที่นี้จะกล่าวถึง
เฉพาะวิธีที่มีในโปรแกรม SPSS ซึ่งจะปรากฏในค าสั่ง Method ดังนี้ 
   1.  Between – groups Linkage ห รื อ เรี ย ก ว่ า วิ ธี  Average Linkage 
Between Groups ห รื อ เรี ย ก ก ว่ า  UPGMA (Unweightede Pair-Group Method Using 
Arithmetic Average) 



 

 

 
รูปที ่2 Average linkage 

 

    วิธีนี้จะค านวณหาระยะห่างเฉลี่ยของทุกคู่ของ Case โดยที่ Case หนึ่งอยู่

ใน Cluster ที ่i ส่วนอีก Case หนึ่งอยู่ใน Cluster ที ่j, i  j 
    ถ้า Cluster ที่ i มีระยะห่างเฉลี่ยจาก Cluster ที่ j สั้นกว่าระยะห่างจาก 
Cluster อ่ืนจะน า Cluster ที ่i และ j รวมกันเป็น Cluster เดียวกัน 
   2. Within-group Linkage Technique หรือเรียกว่า Average Linkage 
Within Groups Method วิธีนี้จะรวม Cluster เข้าด้วยกันถ้าระยะห่างเฉลี่ยระหว่างทุก Case 
ใน Cluster นั้น ๆ มีค่าน้อยที่สุด 
 
   3.  Nearest Neighbor หรือเรียกว่ำ Single Linkage  

 

 
รูปที ่3 :  Single  Linkage 

 
   วิธีนี้จะรวม Cluster 2 Cluster เข้าด้วยกันโดยพิจารณาจากระยะห่างที่สั้น
ที่สุด  โดยที่ dik เป็นระยะห่างที่สั้นที่สุดระหว่าง Cluster i และ k ในรูปที่ 3 จะรวม Cluster i 
และ j เข้าด้วยกันเพราะ dij < dik 

 



 

 
  4.  Furthest Neighbor Technique หรือเรียกว่า Complete Linkage 
 

 
 

รูปที ่4 : Complete linkage 
 
 วิธีนี้จะรวม Cluster 2 Cluster เข้าด้วยกันโดยพิจารณาจากระยะห่างที่ยาวที่สุด 
  dik = ระยะห่างที่ยาวที่สุดของ Cluster ที ่i และ k 
  dij = ระยะห่างที่ยาวที่สุดของ Cluster ที ่i และ j 
  ในที่นี ้dij < dik จึงรวม Cluster ที ่i และ j เข้าเป็น Cluster เดียวกัน 
 
  5.  Centroid Clustering 

 
รูปที ่5 : Centroid Clustering 

 

 



 

  วิธีนี้จะรวม Cluster 2 Cluster เข้าด้วยกันโดยพิจารณาจากระยะห่างของจุด
กลางของ Cluster (กลุ่ม)   วิธีการนี้จะค านวณหาระยะห่างระหว่าง Centroid ของ Cluster ที
ละคู่ ในที่นี้จะเรียกค่าเฉลี่ย  หรือค่ากลางของแต่ละ  Cluster ว่า Centroid ของ Cluster 
เนื่องจากการจัดกลุ่มCase จะพิจารณาจากตัวแปรหลาย ๆ ตัวพร้อม ๆ กัน จึงเรียกค่ากลางหรือ
ค่าเฉลี่ยว่า Centroid ถ้าระยะห่างระหว่าง Centroid ของ Cluster คู่ใดต่ าจะรวม Cluster คู่นั้น
เข้าเป็น Cluster เดียวกัน 
 
 6.  Median Clustering 
  วิธีนี้จะรวม Cluster 2 Cluster เข้าด้วยกัน โดยให้แต่ละ Cluster ส าคัญเท่ากัน 
(ให้น้ าหนักเท่ากัน) ในขณะที่วิธีของ Centroid Clustering จะให้ความส าคัญแก่ Cluster มี
ขนาดใหญ่มากกว่า Cluster ที่มีขนาดเล็ก (ให้น้ าหนักไม่เท่ากัน)  Median Clustering จะใช้ค่า 
Median เป็นค่ากลางของ Centroid ถ้าระยะห่าง ระหว่างค่า Median ของ Clustering จะใช้
ค่า Median เป็นค่ากลางของ Centroid ถ้าระยะห่าง ระหว่างค่า Median ของ Cluster คู่ใดต่ า
จะรวม Cluster คู่นั้นเข้าด้วยกัน 
 
 
 7.  Ward’s Method 
  หลักการของวิธีนี้จะพิจารณาจากค่า Sum of the squared within-cluster  
distance โดยจะรวม Cluster ที่ท าให้ค่า Sum of square within-cluster distance เพ่ิมขึ้น
น้อยที่สุด  โดยค่า Square within-cluster distance  คือค่า Square Euclidean distance 
ของแต่ละ Case กับ Cluster Mean 
 
กำรพิจำรณำเลือกจ ำนวนกลุ่มที่เหมำะสม 
  ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ผลลัพธ์ของเทคนิค Cluster ไม่ได้ให้ค่าสถิติ หรือผลการ
ทดสอบสมมติฐานเพ่ือให้ตัดสินใจหาจ านวนกลุ่มที่เหมาะสม ผู้วิเคราะห์จะต้องพิจารณาความ
เหมาะสมเอง โดยอาจใช้ระยะห่าง หรือความคล้าย โดยใช้ dendogram ซึ่งผู้วิเคราะห์จะ
สามารถพิจารณาจ านวนกลุ่มจาก dengdogram โดยการก าหนดตัวเลขระหว่าง หรือความคล้าย
เป็นเกณฑ์ ในการตัดสินใจ 
  1)  การใช้ Dendogram ส าหรับ Dendogram ถ้าก าหนดระยะห่างระหว่างกลุ่ม 
เป็นหน่วยที่แตกต่างกันไปก็จะได้จ านวน Cluster ที่แตกต่างกันไป คือยิ่งระห่างยิ่งมาก  



 

จ านวน Cluster ก็จะเพ่ิมข้ึน 

 
รูปที ่6 : รูปแสดงกำรใช้  Dendogram  ในกำรจัดกลุ่ม 

 
  2)  การใช้  Multidimensional 
  3)  การใช้ Discriminan 
 
 4.1.2  Divisive Hierarchical Cluster Analysis 
  วิธีนี้  เริ่มต้นโดยสมมติว่ามีกลุ่มที่ประกอบด้วยสิ่งของหรือ  item จ านวน  n สิ่ง  
จากนั้นก็จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มชนิดที่  สิ่งของในกลุ่มมีระยะทางไกลที่สุด ขั้นต่อไปก็จะมี 3 
กลุ่มย่อย ท าเช่นนี้ต่อไป จะเห็นว่าในท้ายที่สุดแล้วจะมี  n  กลุ่มย่อยซึ่งแต่ละกลุ่มย่อย
ประกอบด้วยสิ่งของ  1  สิ่ง  หนังสือส่วนมากจะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีนี้ 
 

 
รูปที ่7 : รูปแสดงกำรใช้  Dendogram  ในกำรจัดกลุ่ม 

 



 

 ข้อจ ำกัดของวิธี  Agglomerative  Hierarchical Cluster  Analysis   
  เนื่องจากวิธี  Agglomerative  Hierarchical Cluster  Analysis  จะเริ่มต้นให้
จ านวน  case = จ านวน  cluster  เช่น  มี  n  case =  มี  n  cluster  แล้วค่อย ๆ ลดจ านวน  
cluster  ที่ละ 1 โดยรวมกลุ่ม  2  cluster  ที่คล้ายกันมากที่สุด  หรือต่างกันน้อยที่สุดเข้า
ด้วยกัน จึงค่อย ๆ ลดจ านวน  cluster  ครั้งละ  1  ดังนั้น  ถ้ามี  n  มาก  เช่น  n = 1,000  คน  
จะต้องท าการรวมกลุ่ม  999  ครั้งโดยเริ่มจากมี  1,000  cluster  แล้วลดเหลือ  999  cluster ,  
998  cluster  เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนเหลือ  1  cluster  ซึ่งจะท าให้เสียเวลามาก  ดังนั้น
โดยทั่วไปถ้ามีจ านวน  case  มากกว่า  200  case  จึงไม่นิยมใช้เทคนิค  Hierarchical Cluster 
 
 4.2 กำรวิ เค รำะห์ กลุ่ มแบบ ไม่ เป็ นขั้ น ตอน  (Nonhierarchical  Cluster  
Analysis หรือ บำงครั้งเรียกว่ำ  K – Means Cluster Analysis ) 
  การจ าแนกกลุ่มแบบ K-Means Cluster Analysis หรือที่เรียกอีกอย่างว่า การ
วิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็นขั้นตอน (Nonhierarchical Cluster Analysis) หรือ การแบ่งส่วน 
(Partitioning) ซึ่งเป็นวิธีที่แตกต่างจากเทคนิคการวิเคราะห์แบบเป็นขั้นตอนคือ   เทคนิค
Hierarchical Cluster Analysis โดยวิธีนี้ผู้วิจัยจะต้องก าหนดเองว่าจะต้องแบ่งเป็นกี่กลุ่ม เช่น k 
กลุ่ม จึงเรียกวิธีนี้ว่า K-Means Clustering โดย Hartigan (1975 อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2548) ได้ศึกษาข้ันตอนการวิเคราะห์ของวิธี K-Means สามารถสรุปได้ดังนี้  
 ขั้นตอนการจัดกลุ่มดังนี้    

1. จัดสิ่งของออกเป็น  K  กลุ่มคร่าว  ๆ  ก่อน 
2. หา  Centroid (ในที่นี้คือค่าเฉลี่ย)  ของแต่ละกลุ่ม  เราจะจัดสิ่งของลงในกลุ่ม 

ที่อยู่ใกล้  Centroid  มากที่สุด  ในกรณีที่กลุ่มที่จัดได้ในข้อ 1.  ไม่เป็นไปตามนี้  เราต้องกลับไป
เริ่มที่ข้อ 1. ใหม่ 

3. กลับไปท าข้อ 2. 
  
 4.2.1 หลักกำรของเทคนิค K-Means Clustering 
  เป็นเทคนิคการจ าแนก Case ออกเป็นกลุ่มย่อย จะใช้เมื่อมีจ านวน Case มาก 
โดยจะต้องก าหนดจ านวนกลุ่มหรือจ านวน Cluster ที่ต้องการ เช่น  ก าหนดให้มี k กลุ่ม เทคนิค 
K-Means จะมีการท างานหลาย ๆ รอบ (Iteration) โดยในแต่ละรอบจะมีการรวม Cases ให้ไป
อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเลือกกลุ่มที่ Case นั้นมีระยะห่างจากค่ากลางของกลุ่มน้อยที่สุด แล้ว



 

ค านวณค่ากลางของกลุ่มใหม่ จะท าเช่นนี้จนกระทั่งค่ากลางของกลุ่มไม่เปลี่ยนแปลง หรือครบ
จ านวนรอบที่ก าหนดไว้ 
 
 4.2.2 ชนิดของตัวแปรที่ใช้ในเทคนิค K-Means Clustering 
  ตัวแปรที่ใช้ในเทคนิค K-Means Clustering จะต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ คือ 
เป็นสเกลอันตรภาค (Interval Scale) หรือสเกลอัตราส่วน (Ration Scale) โดยไม่สามารถใช้กับ
ข้อมลูที่อยู่ในรูปความถี ่หรือ Binary เหมือนเทคนิค Hierarchical 
 
 4.2.3 ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ของวิธี   K-Means 
  การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มด้วยเทคนิควิธี  K-Means Clustering สามารถสรุป 
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ได้ 4 ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นที ่1  จัดกลุ่มข้อมูลเป็น k กลุ่ม ซ่ึงมีการแบ่งได้หลายวิธีดังนี้ 

     - แบ่งอย่างสุ่ม 
     - แบ่งด้วยผู้ศึกษาเอง 

  ขั้นที ่2  ค านวณหาจุดกึ่งกลางกลุ่มของแต่ละกลุ่ม เช่น จุดกลางกลุ่มของกลุ่มที่ 
C คือ  
  ขั้นที ่3  มีวิธีการพิจารณา 2 แบบ โดยจะค านวณ. 

   แบบที่ 1 ค านวณหาระยะห่างจากแต่ละหน่วยไปยังจุดกลางกลุ่มของทุกกลุ่ม
และจะพิจารณาย้ายหน่วยไปยังกลุ่มที่มีระยะห่างต่ าสุด 

   แบบที่ 2 ค านวณระยะห่างก าลังสองของแต่ละหน่วยไปยังจุดกลางกลุ่มที่
หน่วยนั้นอยู่ โดยให้ ESSZ (Error Sum Square) เท่ากับระยะห่างก าลังสองของแต่ละหน่วยไป
ยังจุดกลางกลุ่ม 

 
   โดยที่   C ( i )  หมายถึง  กลุ่มของหน่วยที่ i  
   ESS    =  ผลบวกของระยะห่างจากแต่ละหน่วยในกลุ่มไปยังจุดกลาง

กลุ่มรวมทุกกลุ่ม กลุ่มใดที่มีค่า ESS ต่ า แสดงว่าหน่วยที่อยู่ในกลุ่มนั้นมีความคล้ายคลึงกัน 
 

  ขั้นที ่4  การพิจารณาย้ายกลุ่ม จะใช้เกณฑ์การย้ายตามค่าที่ค านวณได้ในขั้นที่ 
3 



 

   แบบที่ 1  จะท าการย้ายหน่วยที่ i ไปยังกลุ่มที่ท าให้ระยะห่างจากหน่วยที่ i 
ไปยังจุดกลางกลุ่มมีค่าต่ าสุด 

   แบบที่ 2  จะท าการย้ายหน่วยที่ i ไปยังกลุ่มที่ท าให้ค่า ESS มีค่าต่ าสุดถ้าขั้น
ที่ 4 ไม่มีการย้ายกลุ่มอีกแล้ว แสดงว่ากลุ่มที่แบ่งได้นั้นเหมาะสมแล้ว แต่ถ้าในนั้นที่ 4 มีการย้าย
กลุ่ม กลุ่มที่มีหน่วยย้ายเข้าหรือย้ายออกจะต้องท าการค านวณหาจุดกลางกลุ่มใหม่นั่นคือต้อง
กลับไปท าขั้นที ่2 
 
 4.2.4  ข้อแตกต่ำงระหว่ำงเทคนิค Hierarchical กับวิธี K-Means 
  กัลยา วานิชย์บัญชา (2548) ได้จ าแนกข้อแตกต่างระหว่างเทคนิค Hierarchical  
กับวิธี K-Means ไว้ดังนี้ 
  1. เทคนิค K-Means ใช้เมื่อมีจ านวน Case หรือ จ ำนวนข้อมูลมำก โดยทั่วไป
นิยมใช้เมื่อ n ≥ 200 เพราะเมื่อ n มาก เทคนิค K-Means จะง่ายกว่า และใช้ระยะเวลาในการ
ค านวณน้อยกว่าการใช้เทคนิค Hierarchical หรือกล่าวได้ว่าเมื่อมีจ านวน Case ไม่มากควรใช้
เทคนิค Hierarchical 
  2.  เทคนิค K-Means นั้น ผู้ใช้จะต้องก าหนดจ านวนกลุ่มที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า  
กรณีที่ผู้วิเคราะห์ยังไม่แน่ใจว่าควรมีกี่กลุ่มจึงจะเหมาะสม  ผู้วิเคราะห์อาจจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
   -  ท าการวิเคราะห์ด้วยวิธี K-Means หลายๆ ครั้ง แต่ละครั้งก าหนด จ านวน
กลุ่มแตกต่างกันไป เช่น   เป็น 3, 4 หรือ 5 กลุ่ม  แล้วพิจารณาหาจ านวนกลุ่มที่เหมาะสม แต่เมื่อ
มีข้อมูลมากวิธีนี้จะท าให้เสียเวลามาก ใช้ข้อมูลบางส่วนท าการวิเคราะห์โดยวิธี Hierarchical 
เพ่ือหาจ านวนกลุ่มที่ควรจะเป็นจากนั้นจึงใช้เทคนิค K-Means กับข้อมูลทั้งหมดที่มี 
  3. เทคนิค Hierarchical นั้น ผู้วิเคราะห์จะ Standardized ข้อมูลหรือไม่ก็ได้ แต่
โดยวิธี K-Means จะต้องท าการ Standardized ข้อมูลก่อนเสมอ 
  4.  วิธี K-Means จะหาระยะห่างโดยวิธี Euclidean Distance โดยอัตโนมัติ 
ขณะที ่Hierarchical ผู้วิเคราะห์มีสิทธิ์ที่จะเลือกวิธีการค านวณระยะห่าง หรือความคล้ายได้ 
ข้อแตกต่ ำงระห ว่ำงกำรจ ำแนกกลุ่ มด้ วยเทคนิ ค   Cluster Analysis  และเทคนิ ค  
Discriminant  Analysis 
 เทคนิคการแบ่งด้วย Cluster Analysis  ซึ่งแบ่ง  Case  ที่คล้ายกันอยู่ ในกลุ่ม
เดียวกัน  และ  Case  ที่ต่างกันอยู่ต่างกลุ่มกัน  ซึ่งคล้ายกับเทคนิค  Discriminant  Analysis  
แต่จะพบว่ายังมีข้อแตกต่างระหว่างเทคนิคท้ัง  2  ดังนี้ 



 

ตารางที่ 3 ความแตกต่างระหว่างเทคนิค  Cluster &  Discriminant 
 

Cluster Analysis Discriminant Analysis 

1. ไม่จ าเป็นต้องทราบก่อนว่ามีก่ีกลุ่ม 1. ต้องทราบมาก่อนว่ามีกี่กลุ่ม โดยผู้วิจัยเป็นผู้
จัดกลุ่มเอง  และก าหนดเองว่าจะมีก่ีกลุ่ม 

2. ไม่ทราบมาก่อนว่า  Case  ใดอยู่กลุ่มไหน 2. ทราบมาก่อนว่า  Case  ใดอยู่กลุ่มไหน
เนื่องจากผู้วิจัยเป็นผู้จัดกลุ่มมาก่อน 

3. ไมม่ีสมการแสดงความสัมพันธ์ 3. มีสมการแสดงความสัมพันธ์ 
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