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 ในสัปดาห์ท่ีผ่านมาได้เข้าไปขัดสนิมความรู้ด้านสถิติ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             
เฉกเช่นทุกสัปดาห์ เป็นประจําสมํ่าเสมอ ครูท่านใดไปเรียนต่อพบเห็นก็ทักทายกันได้นะครับ มาเข้าเรื่องใน
ประเด็นของการหาค่าสหสัมพันธ์  เม่ือเห็นคําศัพท์นี้แล้วในความเข้าใจของผม จากศัพท์ สห หมายถึง 
หลากหลาย สัมพันธ์ หมายถึง ความสอดคล้อง เม่ือรวมกันแล้ว ผมคิดว่าน่าจะหมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ของหลายๆอย่าง (ม้ังครับ) แต่เม่ือไปอ่านตําราสถิติแล้วเขาบอกว่า สหสัมพันธ์ (Correration) เป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้ังแต่ 2 ตัวข้ึนไป หรือข้อมูล 2 ชุดข้ึนไป ตัวอย่างการศึกษาความสัมพันธ์ เช่น     
การหาความสัมพันธ์ระหว่างอายุและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูงกับน้ําหนัก  
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเด็กกับวิธีการ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก  ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพครอบครัวกับการต้ังใจเรียน เป็นต้น 

สําหรับการแปลผลจะมองในแง่ของความสอดคล้อง แต่ไม่ได้หมายความว่าตัวแปรหนึ่งเป็นเหตุและ         
อีกตัวแปรเป็นผล (หรือไม่สามารถระบุได้ว่าตัวแปรไหนเป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรตาม) เช่น ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนสูงกับน้ําหนัก เราไม่สามารถบอกได้ว่าส่วนสูงหรือน้ําหนักตัวใดเป็นเหตุ และตัวใดเป็นผล  บอกได้
เพียงว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และมีขนาดของความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด การบอกระดับหรือขนาด
ของความสัมพันธ์ จะใช้ตัวเลขของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์  หากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์มีค่าเข้าใกล้ -1 หรือ 
1 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  แต่หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย 
หรือไม่มีเลย  ดังเกณฑ์ในตาราง 

ค่า  r ระดับของความสัมพันธ์ 
.90 - 1.00 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
.70 - .90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
.50 - .70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
.30 - .50 มีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า 
.00 - .30 มีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่ามาก 

 
เครื่องหมาย + , - หน้าตัวเลขสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะบอกถึงทิศทางของความสัมพันธ์ โดยท่ีหาก  
 

r มีเครื่องหมาย + หมายถึง การมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน  (ตัวแปรหนึ่งมีค่า
สูง อีกตัวหนึ่งจะมีค่าสูงไปด้วย) 

r มีเครื่องหมาย - หมายถึง การมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางตรงกันข้าม (ตัวแปรหนึ่งมี
ค่าสูง ตัวแปรอีกตัวหนึ่งจะมีค่าตํ่า) 



ซ่ึงในโรงเรียนของเรานั้น ครูผู้สอนก็สามารถคํานวณหาค่าสหสัมพันธ์ได้เช่นกัน ไม่ใช่สถิติท่ีอยู่ไกลตัวเรา 
บางครั้งเราอยากรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนวิชาภาษาไทย กับคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ว่ามีความสัมพันธ์กัน
มากน้อยขนาดใด เราก็ต้องใช้สถิติตัวนี้ ในมุมมองผมงานวิจัยท่ีขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ หรือ
เชี่ยวชาญ ควรจะมีสถิติตัวนี้ประกอบด้วย เพ่ือดูความสัมพันธ์ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด จะทําให้งานวิจัยของครูเรามี
น้ําหนักความน่าเชื่อถือมาอีกหลายเปอร์เซ็นต์ ท่ีสําคัญสถิติตัวนี้เราสามารถใช้เครื่องคิดเลขช่วยในการคํานวณได้
อย่างสบาย ไม่ต้องใช้ความรู้ในเรื่องสถิติท่ีสูงเกินไป ขอให้ครูเรามีข้อมูลต้ังแต่ 2 ชุด ข้ึนไป เป็นอันใช้ได้ แต่มี
ข้อแม้ประการเดียวและสําคัญเป็นอย่างยิ่งด้วยคือ ต้องรู้จักเง่ือนไขของสถิติท่ีใช้คํานวณหาค่าสหสัมพันธ์แต่ละ
ตัว ว่าเง่ือนไขแบบใดถึงจะใช้สถิติตัวนี้ได้บ้าง เพราะถ้าเลือกใช้สถิติสหสัมพันธ์ผิดเง่ือนไขแล้ว ผลท่ีได้ก็จะไม่
ถูกต้อง ต่อให้เก็บข้อมูลมาอย่างดี แต่พอมาวิเคราะห์ข้อมูล กลับเลือกใช้สถิติผิด ผลท่ีได้ก็จะไม่ถูกต้อง                
ต้องระมัดระวัง เพราะสําคัญมากๆ มาดูเง่ือนไขของสถิติสหสัมพันธ์แต่ละตัวกันครับ 

1. ข้อมูลชุดหนึ่งเป็นคะแนนจากการสอบ อีกชุดก็เป็นคะแนนจากการสอบเช่นเดียวกัน เช่นคะแนน
สอบวิชาภาษาไทย กับ คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ แบบนี้เราต้องใช้สูตรของ Pearson Product Moment 
มีสูตรในการคํานวณคือ (เง่ือนไขคือ คะแนนสอบ VS คะแนนสอบ) 

 

 

 

 

 2. แต่ถ้าเป็นครูสอนวิชาศิลปะ วิชาดนตรี หรือวิชาพละศึกษา เม่ือให้นักเรียนสอบโดยการปฏิบัติ เช่น 
วิชาพละศึกษาให้นักเรียนวิ่งแข่ง กับวิชาศิลปะให้นักเรียนวาดรูป ผลท่ีได้ตามมาคือ ลําดับของการแข่งขัน ไม่ใช่
เป็นคะแนน ด.ช.สมชายได้ท่ี 1 ด.ช.วิญญูได้ท่ี 2 ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงท่ี 10 ถ้าครูมีข้อมูลแบบนี้ต้องใช้สูตรของ 
Spearman rank order มีสูตรในการคํานวณคือ (เง่ือนไขคือ ลําดับการแข่งขัน VS ลําดับการแข่งขัน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. แต่ถ้าครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่ง อยากรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจากการสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเพศ (เพศมี 2 อย่างเท่านั้นตามธรรมชาติ คือ ชาย หญิง เราเรียกว่า Dichotomy แท้) 
ว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด เราต้องใช้สูตรของ Point Biserial (เง่ือนไขคือ คะแนนสอบ VS 
Dichotomy แท้) 

 
4. แต่ถ้าครูผู้สอนท่านหนึ่งสอนวิชาคณิตศาสตร์ อยากรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจากการสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนจากการทําแบบฝึกหัด แต่มีเกณฑ์ 2 อย่างคือ ถ้าทําคะแนนจากแบบฝึกหัดได้
เกินครึ่งจะสอบผ่าน และ ถ้าทําคะแนนจากแบบฝึกหัดได้ไม่ถึงครึ่งจะสอบตก (กําหนดคะแนนออกเป็น 2 ระดับ 
คือ สอบผ่าน กับ สอบตก เราเรียกว่า Dichotomy เทียม) ครูท่านนี้อยากรู้ว่าคะแนนสองชุดนี้มีความสัมพันธ์กัน
มากน้อยเพียงใด เราต้องใช้สูตรของ Biserial (เง่ือนไขคือ คะแนนสอบ VS Dichotomy เทียม) 

 
โดยปกติครูเราจะใช้ข้อ 1 กับข้อ 2 เป็นส่วนมาก ส่วนข้อ 3 กับข้อ 4 ไม่ค่อยได้ใช้กัน เม่ือเรารู้เง่ือนไข

ของสถิติสหสัมพันธ์แล้ว เราลองฝึกคํานวณดูนะครับ ใช้คะแนนจากการสอบปลายภาคท่ีจะถึงนี่แหละ เพราะใกล้
เทศกาลสอบปลายภาคกันแล้ว ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน อย่างน้อยๆก็ได้ฝึก
ทักษะการคํานวณการบวก ลบ คูณ หารครับ (รื้อฟ้ืนความรู้สมัยเม่ือเยาว์วัย...) หรือจะไปเพ่ิมเติมในงานวิจัย
ประกอบการมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษยิ่งพิเศษเข้าไปใหญ่ ลองดูนะครับ ผมเชื่อว่าพ่ีน้องครูเราทําได้แน่นอน 
หากครูผู้สอนท่านใดไม่เข้าใจ หรือสนใจในสถิติตัวนี้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ครับ ยินดีเสมอ ท้ายนี้หากมี
ส่วนใดบกพร่อง ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว ขอเพียงแต่ให้ท่านเมลล์มาชี้แนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกันได้ท่ี evaluation_47@hotmail.com จักขอบพระคุณยิ่ง แล้วพบกันใหม่ครับ 

 
 

ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 
รัชภูมิ สมสมัย 

คํ่าคืนในวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2554 
 ณ บ้านเช่า อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  

 


