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ความเกี่ยวของสัมพันธและการเปนสาเหตุ  (Connectionism and Causation) 
 ความเกี่ยวของสัมพันธกัน (connection) เปนสิ่งที่เกิดจากการที่เราไดสังเกตเหตุการณ 
ตาง ๆ ตามธรรมชาติหลาย ๆ คร้ังจนเกิดความคิดในจิตใจของเราแลวนํามาสรางเปนจินตนาการ
และความรูสึกวาสิ่งที่สังเกตเหลานั้นมีความเกี่ยวพันกัน (Hume, 405) เชน เมื่อเราจับการเตนของ
ชีพจรทําใหเรารูสึกวาอวัยวะตาง ๆ  ภายในรางกายคงมีการเคลื่อนไหวหรือติดตอส่ือสารกัน เปน
การเชื่อมโยงความรูสึกในจิตใจของเราระหวางการเคลื่อนไหวภายในรางกายกับการเตนของชีพจร 
แลวสรุปอางอิงวาทั้งสองสิ่งนี้มีความสัมพันธกัน บางครั้งความรูสึกที่ไดจากการสังเกตก็เปน
หลักฐานเพียงพอในการบอกวาอะไรมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน แตบางครั้งการสรุปความสัมพันธ
ของสิ่งตาง ๆ อาจไมตรงกัน ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับความแตกตางของบุคคล การรับรู ความเขาใจและความ
สนใจพิเศษ ดังนั้นการยอมรับความเกี่ยวของสัมพันธกันจึงขึ้นกับขอบเขตความสามารถในการคิด
เชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ ของมนุษยถาเราสามารถอธิบายและทํานายความเกี่ยวของสัมพันธนั้นก็จะเปน
ความสัมพันธเชิงเหตุเชิงผลตอกัน (cause and effect connection) หรือเรียกไดวาเปนความสัมพันธ
ในเชิงสาเหตุ (causal connection)  
 การเปนสาเหตุ (causation) เปนขอตกลงที่กําหนดไวในจิตใจวา “ถาเหตุไมมี ผลก็ไม
สามารถเกิดขึ้นได” (Hume, 406) และ “ผลที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไรหรือขนาดมากนอยแคไหนก็
ขึ้นอยูกับวาเหตุมีลักษณะเชนไรหรือมีปริมาณเพียงใด” (Dyer, 145) ดังนั้นการที่จะกลาวอางอิง 
“การเปนสาเหตุ” เชน กลาววา “A เปนสาเหตุของ B” ไดนั้น ตองแสดงใหไดวา “เมื่อใดก็ตามที่มี  A 
แลว B จะตองเกิดขึ้นตามมาเสมอ” และตองสามารถยืนยันอธิบายความสัมพันธไดในทางทฤษฎีวา 
“A นั้นนาจะเปนสาเหตุของ B” (Bradbeck, 412) 
 
ความสัมพันธจริงและความสัมพันธลวง (True Connection and Spurious Connection) 
 เมื่อเราพบความสัมพันธทางสถิติ (statistical correlation) ระหวางตัวแปร เราควรทดสอบ
ใหรูวาความสัมพันธนั้นเปนความสัมพันธที่แทจริง (true) หรือความสัมพันธลวงที่เกิดขึ้นโดย
บังเอิญ (spurious) ดวยการเพิ่มตัวแปรที่สามเขามาทําการตรวจสอบ โดยตัวแปรที่สามซึ่งเปนตัว
แปรทดสอบนี้ควรเปนตัวแปรที่นาจะเกี่ยวของสัมพันธกับตัวแปรเดิมทั้งสองตัว เชน เราได 
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คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่สูง (ในทางบวก) ระหวางการสมรสของหญิงกับการลาออกจากงาน 
และไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่สูง (ในทางลบ) เชนกันระหวางการสมรสของหญิงกับการ
รับประทานของหวาน คูใดเปนความสัมพันธจริงและคูใดเปนความสัมพันธลวง ?  เราลองมา
พิจารณาความสัมพันธคูแรกกอนระหวางสถานภาพสมรสของหญิงกับการลาออกจากงานเราตอง
หาตัวแปรอื่นที่นาจะเกี่ยวของกับตัวแปรทั้งสองมาตรวจสอบ เชน การเพิ่มของงานบานเมื่อเรา
ควบคุมอิทธิพล “การเพิ่มของงานบาน” ออกจากตัวแปรทั้งสอง เราพบวา สหสัมพันธระหวาง
สถานภาพของหญิงกับการลาออกจากงานยังคงสูงเหมือนเดิม ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาการสมรส
ของหญิงทําใหงานบานเพิ่มขึ้น และการเพิ่มของงานบานมีสวนทําใหหญิงตองออกจากงาน ดังนั้น
เราจึงพอสรุปไดวาความสัมพันธของตัวแปรคูนี้เปนความสัมพันธจริง สวนความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอีกคูหนึ่งคือ สถานภาพของหญิงกับการรับประทานของหวานจึงเปนความสัมพันธลวง ถา
เราศึกษาตอไประหวางตัวแปรที่บงบอกการมีอายุมากขึ้น เชน การที่มีผมสีดอกเลาหรือการเหี่ยวยน
บนใบหนา หรือการรับรูของประสาทสัมผัสที่ชาลงก็คงจะมีความสัมพันธกับการรับประทานของ
หวานเหมือนกัน แตความสัมพันธดังกลาวจัดวาเปนความสัมพันธลวง 
 
ความสัมพันธจริงในเชิงสาเหตุและความสัมพันธท่ีไมใชเชิงสาเหตุ (Causal Connection and Non 
causal Connection) 
 เมื่อเราไดตรวจสอบแลววาความสัมพันธที่พบเปนความสัมพันธแทจริง (true connection) 
งานขั้นตอไปคือ เราตองจําแนกใหไดวาความสัมพันธที่แทจริงนั้นเปนความสัมพันธในเชิงสาเหตุ
หรือเปนความสัมพันธที่เกิดรวมกันตามธรรมชาติที่ไมไดเกี่ยวโยงกันในเชิงสาเหตุ ซ่ึงสามารถ
ทดสอบความเปนสาเหตุไดโดยผานกระบวนการตรวจสอบที่สําคัญ 2 วิธีดังนี้ 
 1.  สรางประโยคเงื่อนไขของความสัมพันธเชิงสาเหตุ แลวนําขอมูลจากการสังเกตหลาย ๆ 
ปรากฏการณมาสรางนัยทั่วไปเพื่อเปนขอสรุปโดยวิธีการอุปนัย (Inductive Generalization) 
 เมื่อเราตองการตรวจสอบวา  “แกสทุกชนิด  เมื่อได รับความรอนจะขยายตัว” เปน
ความสัมพันธในเชิงสาเหตุหรือวาไมใชเชิงสาเหตุเราเริ่มโดยการสรางประโยคเงื่อนไขของ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผลในลักษณะที่ เปนรูปธรรม (โดยสมมุติวาความสัมพันธที่กําลัง
ตรวจสอบนั้นเปนความสัมพันธเชิงสาเหตุจริง) ก็จะไดวา “ถาแกสใดก็ตามไดรับความรอนแลวละก็ 
แกสนั้นจะขยายตัว” จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตแกสชนิดตาง ๆ ปรากฏวาไมวาแกส
ชนิดใดก็ตามพอไดรับความรอนมันเกิดการขยายตัว ผลที่ไดจากการสังเกตมีความคงที่เชนนี้เสมอ 
จึงสรางนัยทั่วไป โดยวิธีอุปมานวาความรอนเปนสาเหตุใหแกสขยายตัว แตถาเราตองการ
ตรวจสอบวา “หนังสือทุกเลมบนโตะของขาพเจาเปนสีน้ําเงิน” เราสามารถสรางประโยคเงื่อนไข
ของความสัมพันธในลักษณะเหตุและผลไดวา “ถาหนังสือใดก็ตามวางอยูบนโตะของขาพเจาละก็
หนังสือเลมนั้นจะเปนสีน้ําเงิน” จากการสังเกตดูเราจะรูวาได ถานําหนังสือสีอ่ืน ๆ (ที่ไมใชสีน้ํา



เงิน) มาวางบนโตะขาพเจา ปรากฏวาหนังสือเลมนั้นก็ไมเปนสีน้ําเงินไมวาจะทําซ้ํากี่คร้ังก็ตาม เรา
จึงสรางนัยทั่วไปโดยวิธีอุปมานวา การที่หนังสือวางบนโตะของขาพเจาไมใชสาเหตุที่ทําใหหนังสือ
นั้นเปนสีน้ําเงิน 
 ดังนั้น ถา A เปนสาเหตุของ B จริงแลว เราสามารถสรางประโยคเงื่อนไขวา  “เมื่อใดก็
ตามที่มี A แลวละก็ จะตองมีลักษณะ B เกิดตามขึ้นมาเสมอ” เมื่อทําการสังเกตปรากฏการณจริงนั้น
หลาย ๆ คร้ัง ก็จะไดผลที่นํามาสรางนัยสําคัญไดตามขอความเงื่อนไขนั้น (Brodbeck, 413) 
 2.  สรางขอสมมุติที่เปนนัยทั่วไปของความสัมพันธเชิงสาเหตุ (premise) แลวตรวจสอบกับ
หลักการอันเปนที่ยอมรับเพื่อสรุปผล โดยวิธีนิรนัย (Deductive Generalization) 
 เราตองมีความรูและเขาใจในบริบท (context) ของเหตุการณที่ตองการสรุปในเชิงสาเหตุ
เปนอยางดี เพื่อตั้งขอสมมุติที่เปนนัยทั่วไปเพื่ออธิบายความสัมพันธเชิงสาเหตุของสิ่งที่ตองการ
ตรวจสอบความเปนสาเหตุของกันและกันโดยใชวิธีการแยกความสัมพันธแตละสวนออกมา
เกี่ยวพันกับขอความจริง (fact) หรือกฎ ทฤษฎีตาง ๆ อันเปนที่ยอมรับแลว จากนั้นจึงพิจารณาขอมูล
ที่สังเกตไดจากปรากฏการณมาชวยทําการสรุปโดยการนิรนัย เชน การตรวจสอบความเปนสาเหตุ
ของ “แกสเมื่อไดรับความรอนจะขยายตัว” เราสามารถสรางขอสมมุติที่เปนนัยทั่วไป 2 ขอสมมุติ 
คือ (1) เมื่อแกสไดรับความรอนอุณหภูมิจะสูงขึ้น (2) ถาอุณหภูมิสูงขึ้นแกสจะขยายตัวซ่ึงขอ (1) 
นั้นผลจากการสังเกตยืนยันไดวาเปนจริง สวนขอที่ (2) เปนจริงและเปนสวนหนึ่งของทฤษฎีเทอร
โมไดนามิค จากการยอมรับที่ไดนี้จึงนําไปนิรนัยตัดสินวา แกสเมื่อไดรับความรอนจะขยายตัว 
 สวนการตรวจสอบความเปนสาเหตุของ “สถานภาพสมรสของหญิงกับการลาออกจาก
งาน” เราสามารถสรางขอสมมุติที่เปนนัยทั่วไปเพื่อเปนการอธิบายหรือทํานายความสัมพันธเชิงเหตุ
ผลไดวา (1) เมื่อหญิงแตงงานจะทําใหงานบานเพิ่มขึ้น (2) ถางานบานเพิ่มมากจึงทําใหเกิดการ
ลาออกจากงาน จากการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในทางสถิติพบความสัมพันธตามขอสมมุติ
ทั้ง (1)  และ  (2)  วามีจริง จึงยืนยันวาสถานภาพสมรสของสตรีนาจะเปนสาเหตุหรือตัวแปรตัวหนึ่ง
ที่สามารถอธิบายหรือทํานายการลาออกจากงานได 
 สําหรับกรณีของ “สถานภาพสมรสของหญิงกับการรับประทานของหวาน” เราสามารถ
ตรวจสอบไดในทํานองเดียวกันคือ สรางขอสมมุติที่เปนนัยทั่วไป (1) การแตงงานของหญิงขึ้นอยู
กับอายุ  (2) ถาอายุมากขึ้นจะทําใหรับประทานของหวานลดลง จากการทดสอบทางสถิติพบวา ขอ
สมมุติที่ (1)  มีความสัมพันธกันระดับหนึ่ง แสดงถึงวาอายุเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับ
สถานภาพสมรสและพบความสัมพันธในขอสมมุติที่  (2)  เปนจริงคืออายุเปนตัวแปรที่สัมพันธกับ
การรับประทานของหวาน ดังนั้นสถานภาพสมรสของหญิงจึงไมใชตัวแปรที่อธิบายหรือทํานายการ
รับประทานของหวานแตอายุตางหากที่นาจะเปนสาเหตุหรือตัวแปรตัวหนึ่งที่สามารถอธิบายหรือ
ทํานายการรับประทานของหวานของหญิงได 
 



ขั้นตอนการสรุปความสัมพันธในเชิงสาเหตุ  (Causal Connection) 
 เราไมสามารถบอกไดวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรใดบางที่เปนความสัมพันธแทจริง
และความสัมพันธระหวางตัวแปรใดบางที่เปนความสัมพันธในเชิงสาเหตุ โดยเพียงดูจากคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธทางสถิติเทานั้น (Brodbeck, 415)  (Kohout, 91)  ดังนั้นถาพบความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรใดก็ตามขอเสนอแนะใหพิจารณาตรวจสอบใหแนใจตามขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 
 1.  ความสัมพันธที่พบนั้นเกิดจากการเก็บรวบรวมขอมูลที่บิดเบือนหรือไม ? 
      คําถามแรกที่จะตองตอบก็คือ ขอมูลไดมาอยางไร มีความเชื่อถือไดและถูกตองแคไหน
เหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะหในทางสถิติหรือไม ถาผูเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให
ไดขอเท็จจริงและปราศจากซึ่งอคติแลว ปญหาขอนี้นาจะหมดไปได ขอใหพิจารณาขั้นตอนที่ 2 
ตอไป 
 2.  ความสัมพันธที่พบนั้นเปนความสัมพันธที่มีอยูในประชากรเปาหมายหรือไม ? 
     ในการตอบคําถามนี้สามารถทดสอบความมีนัยสําคัญของความสัมพันธระหวาง 
ตัวแปรไดโดยวิธีการทางสถิติ ซ่ึงจะใหคําตอบเชิงสรุปอางอิงถึงความสัมพันธในประชากร
เปาหมายที่ตองการศึกษาวามี (ความสัมพันธ) อยูจริงหรือไม ถาไมพบความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญ ควรตรวจสอบดูวามีตัวแปรอื่นมาเปนตัวแปรกดทับ (suppressor variable) ความสัมพันธ
เอาไวหรือเปลา แตถาพบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ ขอใหพิจารณาขั้นที่ 3 ตอไป 
 3.  ความสมัพันธที่พบนั้นเปนความสัมพันธลวงหรือไม ? 
      เมื่อเราพบวา ความสัมพันธนั้นมีนัยสําคัญทางสถิติ ควรจําแนกใหไดวาความสัมพันธ
นั้นเปนความสัมพันธที่แทจริงหรือความสัมพันธลวงที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ โดยนําตัวแปรอื่นที่นาจะ
มีความเกี่ยวของสัมพันธกับตัวแปรคูที่เราตองการทดสอบเพิ่มเขามาเปนตัวแปรทดสอบ (Kohout. 
95) ถาพบวาความสัมพันธระหวางตัวแปรนั้นเปนความสัมพันธจริง ขอใหพิจารณาตอไปในขั้นที่ 4  
 4.  ความสัมพันธจริงที่พบนั้น เปนความสัมพันธในเชิงสาเหตุหรือไม ?  
     ในการสรุปถึงความสัมพันธใดวาเปนความสัมพันธในเชิงสาเหตุ หรือเปนความสัมพันธ
ที่ไมใชเชิงสาเหตุนั้น นอกจากจะตองผานขั้นตอนที่กลาวมาแลวนั้น ควรจะไดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมเพื่อสรุปความสัมพันธในเชิงสาเหตุดังนี้ 
  1) ส่ิงที่เปนสาเหตุตองเกิดขึ้นกอนที่เปนผล 
                    ถาพิจารณาในแงของลําดับเวลา (time sequence) หากกลาววา “ถา A เปน
สาเหตุของ B แลว เมื่อใดก็ตามที่มี A เกิดขึ้น B จะตองเกิดขึ้นตามมาเสมอ” ดังนั้นในการทดสอบ
การเปนสาเหตุ ควรพิจารณาดูการเกิดของเหตุการณวาเปนไปตามลําดับเวลาและผลที่ตอเนื่อง
ตามมาสอดคลองกับขอสรุปที่ตองการหรือไม 
  
 



  2) ส่ิงที่เปนสาเหตุนั้นจะตองสมเหตุสมผล  
                    ความเปนสาเหตุนั้นตองสามารถ อธิบายหรือทํานายไดในเชิงทฤษฎี โดยเรา
จะตองสามารถนําขอเท็จจริงที่สังเกตไดและ/หรือกฎ ทฤษฎี อันเปนที่ยอมรับมาอธิบายหรือทํานาย
ความสัมพันธนั้นไดอยางมีเหตุผลและมีน้ําหนักพอที่จะใหเชื่อถือได  
  3) ความเปนสาเหตุนั้นจะตองสามารถตรวจสอบไดดวยวิธีนิรนัยและอุปนัย 
โดยการ 
       (1) สรางขอสมมุติที่เปนนัยทั่วไปของความสัมพันธเชิงสาเหตุ แลวตรวจสอบ
กับหลักการอันเปนที่ยอมรับเพื่อสรุปผล 
       (2) สรางประโยคเงื่อนไขของความสัมพันธเชิงสาเหตุ แลวนําขอมูลจากการ
สังเกตหลาย ๆ ปรากฏการณมาสรางนัยทั่วไปเพื่อเปนขอสรุป 
  4) ควรตรวจสอบความเปนสาเหตุดวยการทดลอง 
                    ถามีโอกาสและเปนไปได ความเปนสาเหตุนั้นควรทําการตรวจสอบดวยการ
ทดลอง เพื่อพิสูจนใหรูแจงวาเปนสาเหตุที่แทจริงหรือไม และถาขนาดของสาเหตุเปลี่ยนแปลงไป
จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในผลที่ตามมาในสัดสวนเทาไร ซ่ึงจะทําใหการอธิบายความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรที่เปนสาเหตุและผลมีความสมบูรณและจะนําไปสูการทํานายไดอยางถูกตองแมนยํา 
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