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 เราไดก้ล่าวถึงตวัแปรก ากบั (Moderator) ในบทท่ี 6 วา่เป็นตวั
แปรท่ีท าใหข้นาดอิทธิพลเปล่ียนแปลง 

 ค่าสหสมัพนัธ์ (Correlation) เป็นค่าหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงขนาด
อิทธิพล 

 อาจมีตวัแปรท่ีท าใหข้นาดของค่าสหสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงไป เช่น 
 ความสวยงามของสินคา้ มีแนวโนม้จะท าใหผู้ห้ญิงซ้ือของมากกวา่ผูช้าย 

ความตั้งใจจะซ้ือ ความสวยงาม 

r เพศ 



 การจบักลุ่มของจุด สามารถบอกขนาดความสัมพนัธ์ 

ความสวยงาม 

ความตั้งใจในการซ้ือ 

ความสวยงาม 

ความตั้งใจในการซ้ือ 

ชาย หญิง 

r = .4 r = .7 



 นอกจากน้ี ในบางคร้ัง ผูว้ิจยัอาจตอ้งการเปรียบเทียบค่าสหสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรตน้ 2 ตวั กบัตวัแปรตามตวัเดียวกนั 
 เช่น ผูว้จิยัตอ้งการทดสอบวา่ ขอ้สอบท่ีใชใ้นการคดัเลือกชุดท่ี 1 หรือ 2 จะ

สามารถท านายผลการเรียนในอนาคตไดดี้กวา่กนั 

Y X1 X2 

Y .4 .5 

X1 .7 

X2 

เปรียบเทียบวา่ ตวัแปร X1 
หรือ X2 สามารถท านาย 
ตวัแปร Y ไดม้ากกวา่กนั 



 ในบางคร้ัง ผูว้ิจยัอาจตอ้งการเปรียบเทียบค่าสหสมัพนัธ์สองคู่ จาก 
เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ 
 เช่น การประเมินบุคลิกภาพระหวา่งตนเองประเมิน และผูอ่ื้นประเมิน วา่แตกต่าง

ไปตามชนิดของบุคลิกภาพหรือไม่ 

ตนเอง ผู้อืน่ ตนเอง ผู้อืน่ 

ตนเอง (1) .5 .2 .1 

ผูอ่ื้น (1) .3 .2 

ตนเอง (2) .7 

ผูอ่ื้น (2) 

เปรียบเทียบวา่  
การประเมินบุคลิกภาพ 
แบบใด ท่ีตนเองและผูอ่ื้น 
เห็นตรงกนัมากกวา่กนั 

1. ความจริงใจ 
2. การชอบแสวง 
หาความต่ืนเตน้ 



 ตวัอยา่งน้ี อาจมองเป็นการทดสอบตวัแปรก ากบั (Moderator) ได้
เช่นเดียวกนั 

 เพียงแต่วา่ ตวัแปรก ากบัจะวดัจากหน่วยตวัอยา่งเดียวกนั ส่วนรูปแบบ
แรก ตวัแปรก ากบัจะวดัจากคนละหน่วยตวัอยา่ง 
 เช่น ตวัอยา่งแรก ชาย และหญิง เป็นตวัแปรระหวา่งบุคคล 
 ตวัอยา่งท่ีสอง การประเมินบุคลิกภาพทั้งสองแบบ จะวดัจากคนเดียวกนั 

การประเมินจาก
ผูอ่ื้น 

การประเมิน
ตนเอง 

r 
ชนิดของ
บุคลิกภาพ 
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 ความแตกต่างระหวา่งค่าสหสมัพนัธ์ระหวา่งสองกลุ่ม (Testing 
Independent correlations) อาจจะเกิดจากการสุ่มได ้ 
 เช่น ค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งความดึงดูดทางกายภาพ (Physical 

Attractiveness) และความน่าจีบเท่ากบั .40 ทั้งสองเพศ 
 พอสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง เพศชายอาจเท่ากบั .45 เพศหญิงอาจเท่ากบั .35 ทั้งท่ีค่า

ในประชากรเท่ากนั 
 การทดสอบสมมติฐานจะดูวา่โอกาสท่ีสุ่มออกมาจากประชากรท่ีค่า

สหสัมพนัธ์เท่ากนั แลว้เจอค่าสหสัมพนัธ์ในกลุ่มตวัอยา่งแตกต่างกนัมาก
ขนาดน้ี มีเท่าไร 



 ถา้โอกาสท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั จะปฏิเสธสมมติฐานวา่ง 
(Reject H0) และบอกวา่มีความแตกต่างกนัจริง 

 ถา้โอกาสท่ีพบมากกวา่ระดบันยัส าคญั จะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน
วา่ง (Fail to Reject H0) และบอกวา่ไม่สามารถสรุปได ้



 การตั้งสมมติฐานทางสถิติ 

สองทาง ทางเดียว 

H0: 1 = 2 

H1: 1  2 

H0: 1  2 

H1: 1 > 2 

H0: 1  2 

H1: 1 < 2 



 ในการเปรียบเทียบค่าสหสมัพนัธ์จะไม่สามารถท าโดยตรงได ้
 จะตอ้งใช ้Fisher’s z transformation ในการแปลงค่า

สหสัมพนัธ์ (r) ทั้งสองใหเ้ป็นค่า z’ ก่อน 
 เปรียบเทียบโดยใชสู้ตร 

 
 
 
 

 น าค่า z ดงักล่าว ไปเปรียบเทียบกบัโคง้ปกติ เพื่อหาค่า p 
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สมมติฐาน คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ฐานะและความมีเสน่ห์แตกต่างกนั

ระหวา่งเพศ 

H0: 1 = 2 H1: 1  2 
= .05 

นกัจิตวิทยาตอ้งการทดสอบวา่ 
ฐานะและความมีเสน่ห์มีความสัมพนัธ์ 
แตกต่างกนัเพศหรือไม่ เกบ็ขอ้มูล 
จากเพศละ 100 คนใหป้ระเมิน 

เพศตรงขา้ม 



นกัจิตวิทยาตอ้งการทดสอบวา่ 
ฐานะและความมีเสน่ห์มีความสัมพนัธ์ 
แตกต่างกนัเพศหรือไม่ เกบ็ขอ้มูล 
จากเพศละ 100 คนใหป้ระเมิน 

เพศตรงขา้ม 

ชายประเมินหญิง 
n = 100 

หญิงประเมินชาย 
n = 100 

r = .2 
z‘ = .203 

r = .5 
z‘ = .549  

414.2
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1

3100

1
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นกัจิตวิทยาตอ้งการทดสอบวา่ 
ฐานะและความมีเสน่ห์มีความสัมพนัธ์ 
แตกต่างกนัเพศหรือไม่ เกบ็ขอ้มูล 
จากเพศละ 100 คนใหป้ระเมิน 

เพศตรงขา้ม 

-2.414 2.414 

% จาก - ถึง -2.414 = 0.79 % 
รวมสองดา้นเป็น 1.58 % 



นกัจิตวิทยาตอ้งการทดสอบวา่ 
ฐานะและความมีเสน่ห์มีความสัมพนัธ์ 
แตกต่างกนัเพศหรือไม่ เกบ็ขอ้มูล 
จากเพศละ 100 คนใหป้ระเมิน 

เพศตรงขา้ม 

p = .0158 

= .05 

Reject H0 

p <  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งฐานะและความมี
เสน่ห์ในจากสายตาผูห้ญิงมองผูช้ายสูงกวา่

จากสายตาผูช้ายมองผูห้ญิง 



 ใชไ้ฟล ์Excel ช่ือ Excel calculation for difference 

of r between groups.xlsx 
 ใส่ขอ้มูลค่าสหสมัพนัธ์ (r) และจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง (n) ของทั้งสอง

กลุ่ม 
 ผลการวิเคราะห์จะแสดงค่า p(2-tailed) ออกมา 

 



จ านวนคร้ังในการยิม้เม่ือ กบัผลการ 
ปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์แตกต่าง 
ระหวา่งประเทศหรือไม่ เกบ็ขอ้มูล 

จากประเทศไทยและอเมริกา กลุ่มละ 50 คน 
สมมติฐาน คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ฐานะและความมีเสน่ห์แตกต่างกนั

ระหวา่งเพศ 

= .05 
H0: 1 = 2 H1: 1  2 



จ านวนคร้ังในการยิม้เม่ือ กบัผลการ 
ปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์แตกต่าง 
ระหวา่งประเทศหรือไม่ เกบ็ขอ้มูล 

จากประเทศไทยและอเมริกา กลุ่มละ 50 คน 
ไทย 

n = 50 

อเมริกา 
n = 50 

r = .35 r = .27 



จ านวนคร้ังในการยิม้เม่ือ กบัผลการ 
ปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์แตกต่าง 
ระหวา่งประเทศหรือไม่ เกบ็ขอ้มูล 

จากประเทศไทยและอเมริกา กลุ่มละ 50 คน 

p(2-tailed) = .67 



จ านวนคร้ังในการยิม้เม่ือ กบัผลการ 
ปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์แตกต่าง 
ระหวา่งประเทศหรือไม่ เกบ็ขอ้มูล 

จากประเทศไทยและอเมริกา กลุ่มละ 50 คน 

p = .67 

= .05 

Fail to Reject H0 

p >  

ไม่สามารถสรุปไดว้า่ความสัมพนัธ์
ระหวา่งจ านวนคร้ังในการยิม้ และผลงาน 

แตกต่างกนัระหวา่งประเทศหรือไม่ 



 การวิจยัน้ีตอ้งการทดสอบวา่ จ านวนคร้ังในการยิม้สมัพนัธ์กบัผลการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนัระหวา่งประเทศไทย และสหรัฐอเมริกาหรือไม่ 
หลงัจากเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งของทั้งสองประเทศ กลุ่มละ 50 คน 
และทดสอบดว้ยการทดสอบความแตกต่างของค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่ง
กลุ่ม พบวา่ความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้งสองระหวา่งประเทศไทย (r = 
.35) และสหรัฐอเมริกา (r = .27) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
(z = 0.43, p > .05) 
 
 



 สถิติน้ี สามารถหาก าลงัดว้ยโปรแกรม G*POWER 3 โดย 
 เลือกกลุ่มสถิติท่ีตอ้งการทดสอบ คือ z-test 

 เลือกสถิติท่ีใชท้ดสอบ คือ Correlations: Two independent 

Pearson’s r (two samples) 

 เลือกวา่จะหาก าลงัในการทดสอบ คือ Post hoc: Compute 

achieved power – given , sample size and effect 
size 

 
 



 เช่น ทดสอบก่ีทาง 
ขนาดอิทธิพล ใหก้ด Determine 
และใส่ค่าสหสัมพนัธ์ทั้งสองลงไป 

ระดบันยัส าคญั 
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

ก าลงัในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 



 สถิติน้ี สามารถหาจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง จากก าลงัท่ีก าหนดไว ้ดว้ย
โปรแกรม G*POWER 3 ไดโ้ดย 
 เลือกกลุ่มสถิติท่ีตอ้งการทดสอบ คือ z-test 

 เลือกสถิติท่ีใชท้ดสอบ คือ Correlations: Two independent 

Pearson’s r (two samples) 

 เลือกวา่จะหาก าลงัในการทดสอบ คือ A Priori: Compute 

required sample size – given , power and effect 
size 

 
 



 เช่น จงหากลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าใหก้ าลงั = .80 ในการทดสอบสองทาง 
และระดบันยัส าคญัเท่ากบั .05 เม่ือค่าสหสมัพนัธ์ของสองกลุ่มเท่ากบั 
0.50 และ 0.30 

 ค านวนขนาดอิทธิพลก่อน 



 เช่น จงหากลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าใหก้ าลงั = .80 ในการทดสอบสองทาง 
และระดบันยัส าคญัเท่ากบั .05 เม่ือค่าสหสมัพนัธ์ของสองกลุ่มเท่ากบั 
0.50 และ 0.30 



 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งระหวา่งกลุ่ม อาจไม่เท่ากนัได ้โดยการเปล่ียน 
Allocation Ratio 
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 การเปรียบเทียบค่าสหสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกนั แบบมีตวัแปรร่วมกนั 
(Correlated overlapping correlations) คือ การ
เปรียบเทียบค่าสหสัมพนัธ์ 2 ค่าภายในเมทริกซ์สหสัมพนัธ์เดียวกนั เม่ือ
มีตวัแปรตวัหน่ึงเหมือนกนั 

 เช่น 
 เปรียบเทียบวา่ ความดึงดูดทางกายภาพ สัมพนัธ์กบั ความสวยของหนา้ หรือ

ความสวยของรูปร่างมากกวา่กนั 
 สังเกตวา่ ค่าสหสัมพนัธ์ท่ีเปรียบเทียบนั้น มีตวัแปรร่วมกนั คือ ความดึงดูดทาง

กายภาพ 



 การเปรียบเทียบจะใชว้ิธีการของ Meng, Rosenthal, & 

Rubin (1992) 
 การค านวณสามารถท าไดผ้า่นโปรแกรม Excel ในไฟล ์ Excel 

calculation for difference of correlated 
overlapping r.xlsx 
 



นกัจิตวิทยาตอ้งการทดสอบวา่  
IQ หรือ บุคลิกภาพมีความสัมพนัธ์ 
กบัผลงานมากกวา่กนั เกบ็ขอ้มูล 

จากพนกังาน 200 คน สมมติฐาน คือ IQ และ EQ มี
ความสัมพนัธ์กบัผลงานแตกต่างกนั 

= .05 
H0: 01 = 02 H1: 01  02 



นกัจิตวิทยาตอ้งการทดสอบวา่  
IQ หรือ บุคลิกภาพมีความสัมพนัธ์ 
กบัผลงานมากกวา่กนั เกบ็ขอ้มูล 

จากพนกังาน 200 คน 

ขอ้มูลจากพนกังาน 200 คน 

ผลงาน IQ 
บุคลกิภาพ 

ผลงาน .51 .35 

IQ .24 

บุคลิกภาพ 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง 
ค่าสหสัมพนัธ์สองตวั 



นกัจิตวิทยาตอ้งการทดสอบวา่  
IQ หรือ บุคลิกภาพมีความสัมพนัธ์ 
กบัผลงานมากกวา่กนั เกบ็ขอ้มูล 

จากพนกังาน 200 คน 

p(2-tailed) = .034 



นกัจิตวิทยาตอ้งการทดสอบวา่  
IQ หรือ บุคลิกภาพมีความสัมพนัธ์ 
กบัผลงานมากกวา่กนั เกบ็ขอ้มูล 

จากพนกังาน 200 คน 

p = .034 

= .05 

Reject H0 

p <  

เชาวน์ปัญญามีความสัมพนัธ์กบัผลการ
ปฏิบติังานมากกวา่บุคลิกภาพ 



 งานวิจยัน้ีตอ้งการทดสอบวา่เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพจะมี
ความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานแตกต่างกนัหรือไม่ ดว้ยการเกบ็ขอ้มูล
จากพนกังานจ านวน 200 คน จากการทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบค่า
สหสัมพนัธ์ดว้ยวิธีของ Meng, Rosenthal, & Rubin 
(1992) พบวา่ผลการปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญา (r 
= .51) มากกวา่บุคลิกภาพ (r = .35) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (z 
= 2.12, p < .05) 
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อ. สนัทดั พรประเสริฐมานิต 



 การเปรียบเทียบค่าสหสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกนั แบบไม่มีตวัแปรร่วมกนั 
(Correlated nonoverlapping correlations) คือ 
การเปรียบเทียบค่าสหสัมพนัธ์ 2 ค่าภายในเมทริกซ์สหสัมพนัธ์เดียวกนั 
เม่ือไม่มีตวัแปรท่ีใชใ้นการหาสหสัมพนัธ์เหมือนกนัเลย 

 เช่น 
 เปรียบเทียบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการอ่านหนงัสือ และคะแนนสอบ ในวชิา

สถิติ และวิชาจิตวทิยาทัว่ไปแตกต่างกนัหรือไม่ 
 สังเกตวา่ การอ่านหนงัสือ และคะแนนสอบเป็นของแต่ละวิชา ไม่มีตวัแปรอะไร 

ท่ีค่าสหสัมพนัธ์ทั้งสองใชใ้นการค านวณร่วมกนั 



 การเปรียบเทียบจะใชว้ิธีการของ Raghunathan, Rosenthal, 

& Rubin (1996) 
 การค านวณสามารถท าไดผ้า่นโปรแกรม Excel ในไฟล ์ Excel 

calculation for difference of correlated 
nonoverlapping r.xlsx 
 



ผูว้จิยัตอ้งการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
ผลงานท่ีตนเองประเมิน และคนอ่ืนประเมิน 

วา่แตกต่างกนัระหวา่งงานท่ีเห็นและ 
ไม่เห็นผลงานชดัเจน หรือไม่ โดยทดลอง  

เกบ็ขอ้มูลจากคน 100 คน สมมติฐาน คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผลงานท่ีตนเองประเมิน และคนอ่ืน
ประเมิน แตกต่างกนัระหวา่งงาน 

H0: 12 = 34 H1: 12  34 
= .05 



ผูว้จิยัตอ้งการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
ผลงานท่ีตนเองประเมิน และคนอ่ืนประเมิน 

วา่แตกต่างกนัระหวา่งงานท่ีเห็นและ 
ไม่เห็นผลงานชดัเจน หรือไม่ โดยทดลอง  

เกบ็ขอ้มูลจากคน 100 คน 

ผูร่้วมการทดลอง 100 คน 

ขายสินคา้ 
โดยลูกคา้โตต้อบ 

ขายสินคา้ 
โดยลูกคา้ไม่โตต้อบ 

ตนเองประเมิน 
ผลงาน 

หวัหนา้ประเมิน 
ผลงาน 



ผูว้จิยัตอ้งการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
ผลงานท่ีตนเองประเมิน และคนอ่ืนประเมิน 

วา่แตกต่างกนัระหวา่งงานท่ีเห็นและ 
ไม่เห็นผลงานชดัเจน หรือไม่ โดยทดลอง  

เกบ็ขอ้มูลจากคน 100 คน 
1 2 3 4 

1. ตนเอง/ลูกคา้ไม่โตต้อบ .33 .23 .28 

2. หวัหนา้/ ลูกคา้ไม่โตต้อบ .25 .31 

3. ตนเอง/ลูกคา้โตต้อบ .55 

4. หวัหนา้/ลูกคา้โตต้อบ 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง 
ค่าสหสัมพนัธ์สองตวั 



ผูว้จิยัตอ้งการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
ผลงานท่ีตนเองประเมิน และคนอ่ืนประเมิน 

วา่แตกต่างกนัระหวา่งงานท่ีเห็นและ 
ไม่เห็นผลงานชดัเจน หรือไม่ โดยทดลอง  

เกบ็ขอ้มูลจากคน 100 คน 

p(2-tailed) = .047 



ผูว้จิยัตอ้งการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
ผลงานท่ีตนเองประเมิน และคนอ่ืนประเมิน 

วา่แตกต่างกนัระหวา่งงานท่ีเห็นและ 
ไม่เห็นผลงานชดัเจน หรือไม่ โดยทดลอง  

เกบ็ขอ้มูลจากคน 100 คน 

p = .047 

= .05 

Reject H0 

p <  

ผลงานท่ีตนเองประเมินและผูอ่ื้นประเมิน
จะตรงกนัมากข้ึน เม่ือลกูคา้โตต้อบ 



 งานวิจยัน้ีตอ้งการทดสอบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประเมินผลการ
ปฏิบติังานดว้ยตนเองและผูอ่ื้น แตกต่างกนัตามชนิดของงานหรือไม่ 
ผูว้ิจยัจึงแบ่งงานเป็น 2 ประเภท คือ งานขายสินคา้ โดยการสนทนาแบบ
สองทาง และแบบทางเดียว และเกบ็ขอ้มูลจากผูร่้วมการทดลองจ านวน 
100 คน จากการทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบค่าสหสมัพนัธ์ดว้ยวิธีของ 
Raghunathan, Rosenthal, & Rubin (1996) พบวา่
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองและผูอ่ื้น 
ในงานท่ีสนทนาสองทาง (r = .55) มากกวา่ในงานท่ีสนทนาทาง
เดียว (r = .33) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (z = 1.99, p < .05) 


