การคํานวณคาสหสัมพันธ
1. สหสัมพันธอยางงาย
คําสัง correlation ใช้ ในการคํานวณความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวจากสูตรสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson product moment Correlation Coefficient) มีสูตรในการคํานวณว่า
r

=

NXY ( X)( Y)
[NX2  ( X) 2 ][ NY2  ( Y) 2 ]

ในการทดสอบนัยสําคัญของสหสัมพันธ์ใช้ เมือต้ องการอ้ างอิงผลการคํานวณทีได้ จากกลุ่ม
ตัวอย่างไปยังประชากร เขียนเป็ นสมมติฐานได้ ว่า
H0 :  = 0
H1 :   0
สามารถทดสอบสมมติฐานได้ ด้วย t-test มีสมการคํานวณดังนี
t

=

r N 2
1  r2

;

df = N - 2

คุณสมบัติของ r
1. ค่าของ r ไม่ขึนกับหน่วยในการวัดของตัวแปรทังสอง ถ้ า X เป็ นความสูง ซึงอาจจะมี
หน่วยเป็ นเมตร ถ้ าหากเปลียนหน่วยมาเป็ นนิว หรือ เซนติเมตรแล้ ว ค่าสหสัมพันธ์ทคํี านวณได้ จะไม่
เปลียนแปลง หรือ y คืออุณหภูมิ อาจจะเป็ นองศาเซลเซียสหรือเปลียนมาเป็ นองศาฟาเรนไฮท์ ค่า
สหสัมพันธ์ทคํี านวณได้ กย็ ังคงเดิม
. ค่าของ r อยู่ระหว่าง – . ถึง . ถ้ าหากค่า r มีค่ามากกว่า แล้ วจะเป็ น
ความสัมพันธ์ทางบวก ถ้ าหากมีค่าน้ อยกว่า แล้ วจะเป็ นความสัมพันธ์ทางลบ ตัวแปรจะสัมพันธ์กันสูง
ปานกลางหรือตํามีเกณฑ์ดังนี
สัมพันธ์กันสูง
r  0.80 หรือ r  -0.
สัมพันธ์กันปานกลาง . < r < 0.80 หรือ –0.80 < r < -0.5
สัมพันธ์กันตํา
- .  r  0.50
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ในการวิเคราะห์ด้วย SPSS โปรแกรมจะแสดงค่าสหสัมพันธ์ในรูปของเมตริกซ์สหสัมพันธ์
พร้ อมกับค่าระดับนัยสําคัญ
ตัวอย่าง .
แบบทดสอบวิชาสถิติ ชุดคือ ชุดความเข้ าใจกับชุดคํานวณ ทําการทดสอบนักเรียน คน
ได้ คะแนนดังนี
คนที
เข้ าใจ (X)
คํานวณ (Y)
สามารถคํานวณหาความสัมพันธ์ของคะแนน ชุดได้ ดังนี
ใช้ เมนู “Analyze” เมนูรอง “Correlations” และเมนูย่อย “Bivariate...”

ภาพประกอบ .
จะปรากฏหน้ าต่าง

บทที

การคํานวณค่าสหสัมพันธ์

ภาพประกอบ .
เลือกชุดตัวแปรทีต้ องการหาความสัมพันธ์ใส่ช่อง “Variables :” แล้ วเลือกสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ทต้ี องการคํานวณ มีให้ เลือก วิธีคือ Pearson, Kendall’s Tau-b และ Spearman แต่ละ
วิธีกข็ ึนอยู่กับคุณลักษณะของข้ อมูลด้ วย
ถ้ าสหสัมพันธ์ Pearson ข้ อมูลต้ องเป็ นเชิงปริมาณ
ถ้ า Kendall’s Tau-b และ Spearman ข้ อมูลต้ องอยู่มาตราการวัดเรียงอันดับ
ปุ่ ม “Options...” ใช้ เมือต้ องการค่าสถิติพืนฐานของตัวแปรแต่ละตัว
Correlations
x
x

Pearson Correlation
1
Sig. (2-tailed)
N
12
y
Pearson Correlation
.742**
Sig. (2-tailed)
.006
N
12
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

y
.742**
.006
12
1
12

ภาพประกอบ .
ผลลัพธ์ทได้
ี จะอยู่ในรูปของเมตริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X และ Y ได้ ค่าสหสัมพันธ์
. จํานวนข้ อมูล ค่า และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . ซึงน้ อยกว่า . แสดงว่าตัว
แปรทังสองตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
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2. สหสัมพันธแยกสวน
การวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เป็ นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัว เช่ น หา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X1 กับ X2 เราใช้ สัญลักษณ์ว่า r12 แต่ถ้ามีตัวแปร X3 เพิมขึนมาอีกตัวหนึง
ซึงตัวแปร X3 มีความสัมพันธ์กับตัวแปร X1 และ X2 ทําให้ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ r12 ได้ รวม
ความสัมพันธ์ของตัวแปร X3 เอาไว้ ด้วย ทําให้ r12 มีความสัมพันธ์กันสูงกว่าปกติ ดังนันจึงต้ องมีการ
ควบคุมตัวแปร X3 เอาไว้ โดยใช้ สถิติสหสัมพันธ์แยกส่วน เขียนเป็ นสมการได้ ดังนี
R12.3 =

r12  r13 r23
2
2
1  r13
1  r23

สหสัมพันธ์แยกส่วนระหว่าง ตัวแปรทีไม่ได้ ควบคุมตัวแปรใด ๆ เอาไว้ จะเรียกว่า zeroorder partial correlation เช่ น r12 เป็ นต้ น สหสัมพันธ์แยกส่วนระหว่าง ตัวแปรทีได้ ควบคุมตัวแปร
เอาไว้ ตัว จะเรียกว่า first-order partial correlation เช่ น r12.3 จะเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
และ ทีควบคุมตัวแปร เอาไว้ และสหสัมพันธ์แยกส่วนระหว่าง ตัวแปรทีได้ ควบคุมตัวแปรเอาไว้
มากกว่า ตัวแปรจะเรียกว่า higher-order partial correlation เช่ น r12.34 จะเรียกว่า second-order
partial correlation เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และ ทีได้ ควบคุมตัวแปร และ เอาไว้
หรือ r12.345 จะเรียกว่า third-order partial correlation เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และ ทีได้
ควบคุมตัวแปร , และ เอาไว้ ดังนัน order ของสหสัมพันธ์แยกส่วนจะบอกให้ ร้ วู ่ามีการควบคุม
ตัวแปรไว้ กีตัว โดยดูจากจํานวนตัวแปรทีอยู่หลังจุด
ตัวอย่าง .
ในการสอบคัดเลือกเพือเข้ าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาแห่ งหนึง ได้ ใช้ แบบทดสอบวัด
ความถนัดทางการเรียน แบบคือ แบบทดสอบความถนัดทางด้ านภาษา (X ) และแบบทดสอบความ
ถนัดทางด้ านเหตุผล (X ) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน (Y) ผลการทดสอบทัง ชุด
ปรากฏผลดังนี
นักเรียน
X
X
Y
ดําเนินการป้ อนข้ อมูลตัวแปรทัง ตัวแปร
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ เมนู “Analyze” เมนูรอง “Correlations” และเมนูย่อย “Partial...”

บทที

การคํานวณค่าสหสัมพันธ์

ภาพประกอบ .
จะปรากฏตาราง

ภาพประกอบ .
เลือกตัวแปรทีต้ องการหาความสัมพันธ์ใส่ในช่ อง “Variables:” และเลือกตัวแปรทีต้ องการ
ควบคุมหรือขจัดออกใส่ช่อง “Controlling for:”
ปุ่ ม “Options…” ใช้ เมือต้ องการค่าสถิติพืนฐานของตัวแปรและค่าสหสัมพันธ์ (Zero-order
Correlation)
ผลการประมวลได้ ดังนี
Correlations
Control Variables
y
x1

Correlation
Significance (2-tailed)
df

x1
1.000
.
0

x2
.335
.161
17
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x2

Correlation
Significance (2-tailed)
df

.335
.161
17

1.000
.
0

ภาพประกอบ .
ค่าสหสัมพันธ์ของแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาและตัวเลข มีค่าเท่ากับ . ,
df = มีระดับนัยสําคัญ . แสดงว่าผลการสอบของแบบทดสอบความถนัดทางภาษากับด้ าน
เหตุผลเมือควบคุมหรือขจัดอิทธิพลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนแล้ วมีความสัมพันธ์กัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ

