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ใบความรู้ ที่ 12
เรื่ อง การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ เชิงฟังก์ ชันระหว่ างข้ อมูล
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ในบทที่ 1 และในบทที่ 2 เป็ นการศึกษาข้อมูลเชิ งปริ มาณของตัวแปรเดียวหรื อของแต่ละตัวแปรใน
ข้อมูลแต่ละชุ ด ส่ วนในบทที่ 3 นี้ เป็ นการศึกษาข้อมูลเชิ งปริ มาณของตัวแปรทีละสองตัวพร้อมกัน โดยมุ่ง
ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิ งฟั งก์ชนั ระหว่างข้อมู ลของสองตัวแปรนั้น ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้ตวั แปร
ตัวหนึ่งไปพยากรณ์ตวั แปรอีกตัวหนึ่งภายใต้สมการที่แสดงความสัมพันธ์เชิ งฟังก์ชนั ที่คานวณได้ โดยทัว่ ไป
สมการที่ ใช้แสดงความสั มพันธ์ เชิ งฟั งก์ชันระหว่างข้อมู ลอาจประกอบด้วยตัวแปรหลายตัว แต่ในระดับ
เบื้องต้นนี้เป็ นการศึกษาในกรณี พ้นื ฐานของสองตัวแปรเท่านั้น
สมการที่ใช้แสดงความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชนั ในบทที่ 3 นี้ มีรูปแบบของความสัมพันธ์ของกราฟที่เป็ น
แบบเส้นตรงและไม่เป็ นเส้ นตรง ดังนั้น การเลื อกใช้สมการแบบใดจึงจาเป็ นต้องตรวจสอบโดยการลงจุด
แผนภาพการกระจาย (scatterplots) ระหว่างข้อมูลของ 2 ตัวแปรก่อน เพื่อตรวจดูรูปแบบที่เหมาะสม แล้วจึง
วิเคราะห์ขอ้ มูลในลาดับต่อไป
การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ เชิ งฟังก์ ชันระหว่ างข้ อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลบ่อยครั้งมีขอ้ มูลเชิ งปริ มาณที่ประกอบด้วยตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไป และ
ตัวแปรเหล่านั้นมีความเกี่ ยวข้องกันอยู่ เช่น รายได้และรายจ่ายของครอบครัว ส่ วนสู งและน้ าหนักของเด็ก
แรกเกิ ด ความเกี่ ยวข้องกันของตัวแปรจะมี ลกั ษณะที่ ค่าของตัวแปรตัวหนึ่ งขึ้ นอยู่กบั อี กตัวแปรหนึ่ ง เช่ น
รายจ่ายจะขึ้นอยูก่ บั รายได้ ส่ วนสู งขึ้นอยูก่ บั น้ าหนัก กรณี เช่นนี้ จะเรี ยกตัวแปรที่แสดงรายได้หรื อน้ าหนักว่า
ตัวแปรอิสระ (independent variables) เรี ยกตัวแปรที่แสดงรายจ่ายหรื อส่ วนสู งว่า ตัวแปรตาม (dependent
variables)
Karl Pearson เป็ นผูห้ นึ่ งที่ศึกษาเรื่ องความคล้ายคลึ งกันของสมาชิ กในครอบครั ว ในปี ค.ศ. 1903
เขาวัดความสู งของบิดาจานวน 1,078 คน และความสู งของบุตรชายคนหนึ่ งที่เติบโตเต็มที่ของบุคคลเหล่านี้
นาความสู งของบิดาและบุตรจานวน 1,078 คู่น้ ี มาสร้างแผนภาพการกระจายดังภาพที่ 1 โดยกาหนดแกน
นอนหรื อแกน x แทนความสู งของบิดา แกนตั้งหรื อแกน y แทนความสู งของบุตรชาย และแต่ละจุดแทน
คู่บิดาและบุตรชายหนึ่งคู่
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ภาพที่ 1 แผนภาพการกระจายของความสู งของบิดาและบุตรชาย 1,078 คู่
จากภาพ 1 แสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องกันระหว่างสองตัวแปรคือความสู งของบิดาและความสู งของ
บุตรชาย โดยจะเห็นกลุ่มของจุดที่เอียงสู งขึ้นทางด้านขวามือ กล่าวคือ ค่า y ของจุดส่ วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นตาม
ค่า x ที่เพิ่มขึ้น หมายความว่า บิดาที่สูงมักจะมีบุตรชายที่สูงด้วย นักสถิติกล่าวถึงลักษณะเช่นนี้ วา่ ความสู ง
ของบิดาและบุตรชายมีสหสัมพันธ์กนั ในทางบวก
ค าว่ า สหสั ม พัน ธ์ (correlation) แยกเป็ นค า 2 ค า คื อ สห ซึ่ งหมายถึ ง ร่ วมกัน หรื อด้วยกัน และ
ความสั มพันธ์ หมายถึง ความเกี่ยวข้องกัน เมื่อเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่โดยปกติมกั เกิดขึ้นพร้อมกัน จะบอก
ว่าสองเหตุการณ์ น้ นั มีสหสัมพันธ์กนั เช่ น คนผมสี ดาและตาสี น้ าตาล คนผมสี ทองและตาสี ฟ้า นอกจากนี้
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ หนึ่ ง ก็มกั เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในอีกเหตุการณ์ หนึ่ งควบคู่กนั เช่ น เมื่อ
เด็กสู งขึ้น เขาน่าจะมีน้ าหนักเพิ่มขึ้น
สหสัมพันธ์มี 2 แบบ คือ สหสัมพันธ์ทางบวกและสหสัมพันธ์ทางลบ สหสัมพันธ์ทางบวกหมายถึง
เมื่อตัวแปรตัวหนึ่ งมีค่าเพิ่มขึ้น อีกตัวแปรมีค่าเพิ่มขึ้นตาม ส่ วนสหสัมพันธ์ทางลบ หมายถึง เมื่อตัวแปรตัว
หนึ่งมีค่าเพิม่ ขึ้น อีกตัวแปรจะมีค่าลดลง
เมื่ อทราบจากแผนภาพการกระจายว่าตัวแปรมี ส หสั มพันธ์ กนั สิ่ งที่ ควรทราบเพิ่ ม เติ มคื อ ความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์น้ นั มีมากหรื อน้อยเพียงใด ในเรื่ องนี้แผนภาพการกระจายจะสามารถบอกได้ในระดับหนึ่ ง
เมื่อกล่าวถึ งบิ ดาที่ สูง 72 นิ้ ว อาจคาดได้ว่าบุ ตรชายจะสู ง 72 นิ้ วด้วย ในทานองเดี ยวกัน ถ้าบิดาสู ง 68 นิ้ ว
คาดว่าบุตรชายควรสู ง 68 นิ้ ว หรื อถ้าบิดาสู ง 70 นิ้ ว บุตรชายก็น่าจะสู ง 70 นิ้ ว นัน่ คือ หากนาความสู งของ
บิดาและบุตรชายคู่ต่าง ๆ เหล่านี้มาลงจุดในแผนภาพ จุดจะตกบนเส้นตรงที่ทามุม 45o กับแกนนอน เส้นตรง
นี้เป็ นเส้นที่แสดงว่าความสู งของบุตรชายเท่ากับความสู งของบิดา โดยมีสมการเป็ น y = x ดังภาพที่ 1
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ฉะนั้นถ้าคิดว่าความสู งของบุตรชายควรใกล้เคียงกับความสู งของบิดา หมายความว่า จุดต่าง ๆ บน
แผนภาพการกระจายควรตกใกล้ก ับ เส้ น ตรงเส้ น นี้ ซึ่ งจากภาพที่ 1 จะเห็ นครอบครั วส่ วนใหญ่ มี จุดตก
กระจายรอบ ๆ เส้น บ้างก็ห่างจากเส้นตรงมาก บ้างก็อยูใ่ กล้เคียง แสดงว่าความสู งของบุตรชายต่างจากความ
สู งของบิดาไม่มากก็นอ้ ย
การกระจายของจุดในแผนภาพการกระจายแสดงถึงความมากหรื อน้อยของความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสู งของบิดาและบุตรชาย การทราบความสู งของบิ ดาช่ วยให้คาดเดาความสู งของบุ ตรชายได้ เพราะ
ความสู งของบิดาและบุตรชายมีความสัมพันธ์กนั
แต่การคาดคะเนก็ไม่ถูกต้องแน่นอน ยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ เพราะบุตรชายที่มีบิดาสู งเท่ากัน
หลายคนก็มีความสู งแตกต่างกัน ลองพิจารณาบิดาที่สูงประมาณ 72 นิ้ว ในภาพที่ 1 จุดต่าง ๆ ที่มีค่า x ใกล้ ๆ
72 นิ้ วล้วนเป็ นจุดจากคู่บิดาและบุตรชายที่มีบิดาสู ง 72 นิ้ ว จะเห็ นว่าความสู งของบุตรชายเหล่านี้ (ค่า y) มี
การกระจายหรื อความผัน แปรอยู่ม าก นั่น คื อ การท านายความสู งของบุ ต รชายมี ค วามคลาดเคลื่ อนได้
พอสมควร ถึงแม้วา่ จะทราบความสู งของบิดาของเขา อันเนื่ องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ทั้งสอง
ยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจะสามารถสรุ ปความสัมพันธ์ของตัวแปร x และ y ออกมาเป็ นตัวเลขให้เห็นว่ามีระดับ
มากหรื อน้อยได้อย่างไร
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ภาพที่ 2 การกระจายของข้อมูล 2 ชุด ที่มีค่ากลางและการกระจายเหมือนกันแต่ระดับความสัมพันธ์ต่างกัน
ค่ า เฉลี่ ย ของ x และ y รวมทั้ง ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของ x และ y ไม่ อ าจอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y ได้ ค่าเฉลี่ยของ x และ y จะแสดงให้ทราบว่าจุดศูนย์กลางของกลุ่มข้อมูลอยู่
ที่ใด และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของ x และ y จะอธิ บายเรื่ องการกระจายของจุ ดบนแต่ละแกน จากด้าน
หนึ่ งของกลุ่มไปยังอีกด้านหนึ่ ง พิจารณาแผนภาพการกระจายของข้อมูล 2 ชุดในภาพที่ 2 เห็นได้วา่ ทั้งสอง
ชุดต่างมีจุดศูนย์กลางและการกระจายด้านแกนนอนและแกนตั้งเหมือนกัน แต่ในชุดแรก จุดกระจัดกระจาย
ไม่ เกาะกลุ่ ม กัน ส่ ว นในชุ ด ที่ ส องจุ ด เกาะกลุ่ ม แนบแน่ น เป็ นแนวเส้ น ตรงมาก หรื อ สองตัว แปรมี
ความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงสู งมาก นัน่ คือ ระดับความสัมพันธ์ในแผนภาพทั้งสองนี้ ต่างกัน การจะวัดระดับ
ความสัมพันธ์ จึงต้องใช้ค่าทางสถิติอีกค่าหนึ่งที่เรี ยกว่า สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (correlation coefficient)
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ทั้งนี้ จุ ดประสงค์ส าคัญ ของการสร้ างความสั ม พัน ธ์ เชิ งฟั งก์ชันระหว่างข้อมู ล สองชุ ด ก็ เพื่ อใช้
สมการความสัมพันธ์เชิ งฟั งก์ชนั ของ x และ y ในการพยากรณ์ ค่าของตัวแปรตาม เมื่อทราบค่าของตัวแปร
อิสระ เช่น ถ้าทราบความสู งของบิดา (x) ก็สามารถพยากรณ์ความสู งของนักเรี ยน (y) ได้โดยแทนค่า x ลงใน
สมการแล้วคานวณค่าของ y นัน่ เอง
ในการสร้ างความสัมพันธ์เชิ งฟั งก์ชันระหว่างข้อมู ลเชิ งปริ มาณนี้ ข้อมูลเชิ งปริ มาณที่ นามาสร้ าง
ความสัม พันธ์ จะต้องประกอบด้วยค่ าจากการสังเกตเป็ นจานวนมากพอสมควร เช่ น ตั้งแต่ 10 ค่าขึ้ นไป
เพราะถ้าค่าจากการสังเกตมีจานวนน้อยแล้วความสัมพันธ์เชิ งฟั งก์ชนั ระหว่างข้อมูลเชิ งปริ มาณของตัวแปร
สองตัวที่สร้างขึ้น อาจจะไม่สามารถแทนความสัมพันธ์ที่ควรจะเกิดขึ้นจริ ง ๆ ระหว่างตัวแปรทั้งสอง จะเป็ น
ผลทาให้การพยากรณ์ค่าของตัวแปรตามที่ตอ้ งการทราบอาจคลาดเคลื่อนไปจากที่ควรจะเป็ นจริ งมาก
โดยทั่ว ๆ ไป ความสั ม พัน ธ์ เชิ ง ฟั งก์ ชัน ของข้อมู ล ที่ ป ระกอบด้วยตัวแปรสองตัวแปรอาจแบ่ ง
ออกเป็ นสองชนิดใหญ่ ๆ คือ
(1) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชนั ที่กราฟเป็ นเส้นตรง มีสมการทัว่ ไปของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชนั เป็ น
Y
=
a + bX
เมื่อ Y เป็ นตัวแปรตาม และ X เป็ นตัวแปรอิสระ
b เป็ นความชันของเส้นตรงหรื อค่าของ Y ที่เปลี่ยนไปเมื่อ X เปลี่ยนไปหนึ่งหน่วย
a เป็ นระยะตัดแกน Y และเป็ นค่าคงตัวที่ตอ้ งการหา
(2) ความสัมพันธ์เชิ งฟั งก์ชนั ที่กราฟไม่เป็ นเส้นตรง ในที่น้ ี จะกล่าวเฉพาะความสัมพันธ์ที่มีกราฟ
เป็ นรู ปพาราโบลา และรู ปเอกซ์โพเนนเชียล ซึ่ งมีรูปสมการของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชนั ดังนี้
Y
=
a + bX +cX2 (รู ปพาราโบลา)
ab X
Y =
(รู ปเอกซ์โพเนนเชียล)
เมื่อ Y เป็ นตัวแปรตาม
X เป็ นตัวแปรอิสระ
a, b และ c เป็ นค่าคงตัวที่จะต้องหา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

