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แบบจำลองสมกำรโครงสร้ำงเพื่อกำรทำนำย
รุ่งโรจน์ สงสระบุญ1
บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ นาเสนอองค์ความรู้การวิเคราะห์สมการโครงสร้างเพื่อการทานาย ด้วย
ข้อ มูล ของตัว แปรสัง เกตได้ห ลาย ๆ ตัว แปรที่สามารถท านายที่ส่ง ผลหรือ มีอิท ธิพ ลต่ อ ตัว แปรแฝง (Latent
variable) ทีต่ วั แปรแฝงนัน้ วัดได้จากตัวบ่งชีไ้ ด้หลายตัวแปร ขัน้ ตอนการการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Modeling: SEM) ทีเ่ ริม่ ด้วยการนาข้อมูลจากโปรแกรม Statistical Package for the Social
Science for Windows (SPSS) และท าการวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองสมการโครงสร้ า ง (Structural Equation
Modeling: SEM) ด้วยโปรแกรม LISREL หรือ Analysis of Moment Structure: AMOS ที่ต้องมีขนั ้ ตอนสาคัญ
ได้แก่ การเตรียมข้อมูลดิบ การระบุโมเดลหรือวาดภาพโมเดลจากการวิจยั การกาหนดการแสดงผลการวิเคราะห์
การวิเคราะห์โมเดล และการปรับโมเดล โดยค่าสถิตทิ ่ไี ด้จากการแสดงผลของตัวแปรสังเกตได้ท่มี ผี ลต่อตัวแปร
แฝง (Latent variable)
คำสำคัญ 1. แบบจาลอง 2. สมการโครงสร้าง 3. การทานาย
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Structural Equation Modeling for Predict
Rungroje Songsraboon2
Abstract
The objective of this article was to present knowledge of structural equation modeling for predict
and can analysis of several observed variables. The ability predict for latent variable that were measured
by the indicator variables. Step of structural equation modeling analysis were start to bring database from
Statistical Package for the Social Science for Windows (SPSS) and analysis to Structural Equation
Modeling: SEM by LISREL program or analysis of moment structure: AMOS program. The required steps
include the preparation of database, Indentifying of model, show analysis of model and adjust a new
model by statistics were affecting to latent variable.
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บทนำ
การวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เป็ นวิธกี ารวิเคราะห์
ทางสถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบชุดตัวแปรทีศ่ กึ ษา ในงานวิจยั มีโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทเ่ี ป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ใน
แบบจาลองสมมติฐานหรือไม่ ปั จจุบนั มีการทาวิจ ัยกันมากขึน้ ในทุกสาขา และยิง่ นาน งานวิจยั จะมีตวั แปรหรือ
ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องมากในทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็ นงานวิจยั ด้านสังคมศาสตร์ การตลาด การเงิน เป็ นต้น ทาให้การนา
เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลายตัวแปรมาใช้ในการทาวิจยั เชิงปริมาณกันมากขึน้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลหลายตัวแปรมาใช้วเิ คราะห์ปัญหาที่มตี วั แปรหลาย ๆตัว นัน้ เพื่อให้นักวิจยั สามารถ
ตอบคาถามงานวิจยั หรือวัตถุประสงค์ของงานวิจยั และนาสถิตมิ าใช้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หลักฐานทีไ่ ด้จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพียงลาพังยังไม่สามารถยืนยันหรือให้ขอ้ สรุปของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้อย่ างหนักแน่ น แบบ
แผนการวิจยั ยังคงเป็ นแบบแผนการวิจยั สาคัญทีส่ ามารถศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรได้ชดั เจนและ
หนักแน่ นมากที่สุด เพราะมีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนต่ าง ๆด้วยการจัดกระทาทางการวิจยั ที่เกิดขึ้น จริง
แตกต่างจากการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้การวิเคราะห์สถิตหิ ลายตัวแปร ซึง่ เป็ นการควบคุมทางสถิตทิ ่ี
เป็ นการสมมติตวั เลขในข้อมูลตามเงื่อนไขของตัวแปรทีค่ วบคุมโดยทีเ่ งื่อนไขนัน้ อาจจะไม่ได้เกิดขึน้ จริงเลยก็ตาม
ตัวอย่าง เช่น ถ้าเพศเป็ นตัวแปรแทรกซ้อนทีต่ อ้ งการควบคุม ถ้าใช้วธิ คี วบคุมตัวแปรด้วยการจัดกระทาอย่างเช่นที่
ใช้ในงานวิจยั ทัวไป
่ วิธีหนึ่งที่ใช้ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนคือการทาให้ตัวแปรมีค่าคงที่ โดยพยายามหากลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ เี พศเดียวกันมาศึกษาทัง้ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แต่ถา้ ใช้วธิ คี วบคุมทางสถิติ จะเป็ นการสมมติ
ในเชิงตัวเลขว่าถ้าเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศเดียวกัน ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่วิเคราะห์น่าจะเป็ น
อย่างไร ทัง้ ที่แท้จริงแล้ว ข้อมูลที่เก็บและใช้วเิ คราะห์นนั ้ ไม่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างที่มเี พศเดียวกันตามเงื่อนไขที่
สมมติเลยก็ตาม การวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เป็ นการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทม่ี ปี ระสิทธิภาพ และมีการสร้างความแข็งแกร่งให้กบั งานวิจยั ทัง้ ในแง่ของความเทีย่ งตรง
ภายใน (Internal validity) ที่จะได้จากแบบแผนการวิจยั และความเที่ยงตรงในการสรุปผลทางสถิติ (Statistical
conclusion validity) ที่จะได้จากการใช้วิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling:
SEM) ซึง่ เป็ นสถิตทิ ม่ี อี านาจทดสอบ (Power) สูงในกรณีทม่ี หี ลายตัวแปร (Tenko & Marcoulides, 2006)
ปั จจุบนั มีการนาเทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวแปรมาใช้ในการวิจยั อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็ น Multiple
Regression Analysis, Logistic Regression Analysis, Cluster Analysis, Factor Analysis, Discriminant
Analysis เป็ นต้น (Mulaik & Millsap, 2000) โดยเทคนิคทีก่ ล่าวมาถือว่าเป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
อย่างมีประสิทธิภาพมาก แต่ยงั มีขอ้ เสีย คือ เทคนิคดังกล่าวสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้ครัง้ ละ 1
ความสัมพันธ์เท่านัน้ หรือมีตวั แปรตามได้เพียงครัง้ ละ 1 ตัวแปรเท่านัน้ ถึงแม้จะมีเทคนิคทีส่ ามารถวิเคราะห์ตวั
แปรตามได้ครัง้ ละหลาย ๆตัวแปร เช่น MANOVA, Canonical Correlation แต่ทงั ้ 2 เทคนิคดังกล่าวจะสามารถ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามได้ครัง้ ละ 1 ความสัมพันธ์เท่านัน้ แต่ในขณะที่
การวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองสมการโครงสร้ า ง (Structural Equation Modeling: SEM) สามารถตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ได้หลาย ๆสมการในเวลาเดียวกัน และตัวแปรบางตัวในสมการโครงสร้าง (Structural Equation
Modeling: SEM) สามารถเป็ น ได้ท ัง้ ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม นอกจากนัน้ การวิเคราะห์แ บบจ าลองสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ยังสามารถใช้วเิ คราะห์ได้ทงั ้ ตัวแปรสังเกตได้และตัวแปรแฝง
ซึง่ เทคนิคอื่น ๆ ข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้เฉพาะตัวแปรสังเกตได้เท่านัน้
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กำรทบทวนวรรณกรรม (Literature review)
Vanitbuncha (2015) ได้กล่าวถึง “การทบทวนวรรณกรรม” ว่าเป็ นสิง่ สาคัญในลาดับต้น ๆในการทาวิจยั
ของทุกระดับชัน้ ตัง้ แต่การวิจยั พืน้ ฐาน (Basic research) การวิจยั เชิงประยุกต์ (Apply research) จนถึงการวิจยั
เชิงทดลอง (Experimental research) โดยการทบทวนวรรณกรรม หมายถึง แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ต่าง ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับปั ญหาการวิจยั ที่ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะหาคาตอบ การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้องสามารถศึกษาได้
ทัง้ ในชัน้ ปฐมภูมิ (First data) และชัน้ ทุตยิ ภูมิ (Secondary) ทีเ่ ป็ นข้อมูลทีม่ คี วามสาคัญในการนาปั จจัยต่าง ๆมา
ใช้ในงานวิจยั โดยมีห ลัก การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อ งและขัน้ ตอนการทบทวนเอกสา รและวรรณกรรม
ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์และการระบุ ปั ญ หาการวิจยั การค้น หาคาสาคัญ (Keywords) การทบทวนจาก
เอกสารหลักฐานต่างแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จากประสบการณ์ของผู้วจิ ยั พบว่า การกาหนดคาสาคัญของตัวแปรตาม
(Keywords) เป็ นตัวใดตัวหนึ่งก่อน และเริม่ ทาการค้นหาว่าตัวแปรต้ นเหตุอะไรที่ส่งผลหรือมีผลต่อตัวแปรตามที่
กาหนดไว้ จากนัน้ นาตัวแปรต้นเหตุทค่ี น้ พบมาทาการสังเคราะห์ให้ได้ผลตรงกับวัตถุประสงค์ทก่ี าลังต้องการศึกษา
อยู่โดยทาการเขียนเป็ นกรอบแนวคิดเบือ้ งต้น เพื่อทีจ่ ะได้ทาการศึกษาในรูปแบบของแบบจาลองสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Modeling: SEM) ต่อไป
แบบจำลองสมกำรโครงสร้ำง (Structural Equation Modeling: SEM)
เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติท่ใี ช้การยืนยันสมมติฐานในงานวิจยั ที่ได้จากทฤษฏีท่เี กี่ยวข้อง
หรือเนื้อหาทางทฤษฏีในรูปเชิงสาเหตุ ประกอบด้วยอิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) และทางอิทธิทางอ้อม
(Indirect Effect: IE) โดยสามารถแปลงสมมติฐานงานวิจ ัยในรูป โมเดลทางคณิ ตศาสตร์ ที่เป็ น เทคนิ คที่แ สดง
ความสัม พันธ์ท่ีคาดไว้ตามทฤษฏีข องกลุ่มตัวแปร ซึ่งสามารถแสดงความสัม พันธ์ด ังกล่าวในลัก ษณะของรูป
ไดอะแกรมหรือทีเ่ รียกว่าแผนภาพเส้นทาง (Path Diagram)
การทดสอบสมมติฐานทีเ่ ขียนขึน้ ในเชิงทฤษฏีทก่ี าหนดขึน้ นัน้ จะประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
โดยตัวแปรนัน้ ไม่ เป็ น อิสระจากกัน ต่ างมีความสัมพันธ์ร่วมกันไม่ มากก็น้อย และทฤษฎีกาหนดไว้ เพื่อหาค่ า
สัมประสิทธิเชิ
์ งสาเหตุเพื่ออธิบายถึงผลลัพธ์ทางตรง และผลกระทบทางอ้อม ซึง่ มีการวิเคราะห์ทม่ี กี ารควบคุมค่า
ความแปรปรวนระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามในกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ ในเชิงทฤษฎี
โดยสามารถประยุกต์วธิ กี ารวิเคราะห์ต่างๆเข้าด้วยกัน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปร (Path analysis) (2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
(3) การจ าลองสาเหตุ เกี่ ย วกับ ตั ว แปรแฝง (Causal modeling with latent variable) (4) การวิเ คราะห์ ก าร
เปลีย่ นแปลงของความแปรปรวน (Even analysis of variance) (5) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร
(Multiple linear regression analysis) (Marcoulides & Schumacker, 2001)
ตัว แบบสมการโครงสร้างในรูป ทัว่ ไปคือ เมื่อ พิจ ารณาถึง ความสัม พัน ธ์เชิงสาเหตุ ในงานวิจ ัย จะพบ
ความสัมพันธ์ท่เี กีย่ วเนื่องกันและมีความซับซ้อน ทาให้การสร้างตัวแบบเชิงสาเหตุนาสู่การสร้างตัวแบบสมการ
โครงสร้าง รูปแบบสมการคือการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องเป็ นไปตามข้อตกลงเบื้องต้ น ซึ่งข้อตกลงเบื้องต้นของ
แบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) จะมีความยืดหยุ่น มากกว่าข้อตกลงของ
สมการเชิงเส้นทัวๆไป
่
ได้แก่ (1) ตัวแปรอิสระซึ่งเป็ นตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous) และตัวแปรแฝงภายใน
(Endogenous) และตัวแปรตาม ไม่จาเป็ นต้องมีการแจกแจงแบบปกติ (2) ค่าความคลาดเคลื่อนต้องเป็ นการแจก
แจงแบบปกติ (3) ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรภายนอกแต่ละตัวต้องเป็ นอิสระกัน (4) ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทัง้ หมดในตัวแบบเป็ นความสัมพันธ์เชิงเส้น (Linear) แบบบวก (Additive) และเป็ นความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ (5) มีความสอดคล้องกันหรือความสัมพันธ์กนั ระหว่างตัวแปร ถ้าตัวแปรภายนอกหรือตัวแปรภายในไม่
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สอดคล้องกันแล้ว จะสังเกตได้ว่าตัวแปรที่แฝงอยู่มคี วามสอดคล้องกันหรือไม่ ถ้าสอดคล้องกันก็สามารถนามา
วิเคราะห์ได้ และถ้าตัวแปรตามไม่มคี วามสอดคล้องกันแล้ว ตัวแบบสมการโครงสร้างจะไม่สามารถนามาคานวณได้
(6) ขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ างจะต้อ งมีอ ย่ างน้ อ ย 100 (น้ อ ยที่สุด ) แต่ จ ากหนังสือ เรื่อ ง A Beginner’s Guide to
Structural Equation Modeling ของ Schumacher & Lomax (2010) กล่าวไว้ว่า จานวนกลุ่มตัวอย่างขัน้ ต่ าตาม
เกณฑ์ของการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) สามารถคานวณได้จากการนา
ตัวแปรสังเกตได้ในกรอบแนวคิดทัง้ หมดคูณด้วย 5 - 20 เท่า ตัวแบบสมการโครงสร้างในรูปทัวไป
่ คือ

y  i  Xb  e
เมื่อ พิจ ารณาถึงความสัม พัน ธ์เชิงสาเหตุ ในงานวิจยั จะพบความสัม พัน ธ์ท่ีเกี่ย วเนื่ อ งกัน และมีค วาม
ซับซ้อน ทาให้การสร้างตัวแบบเชิงสาเหตุนาสูก่ ารสร้างตัวแบบสมการโครงสร้าง รูปแบบสมการคือ

      
ขัน้ ตอนการดาเนินงานของการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง(Structural Equation Analysis) มีขนั ้ ตอน คือ
การสร้า งตัว แบบเชิ ง สาเหตุ ต ามสมมติ ฐ าน สร้า งเครื่อ งมื อ และเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การวิเคราะห์ เส้น ทาง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร ที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ตวั แบบเชิงสาเหตุแบบเต็มรูป วิเคราะห์ตวั
แบบเชิงสาเหตุ ตามสมมติฐาน การทดสอบตัวแบบเชิงสาเหตุ ตามสมมติฐาน และการคานวณผลทางตรง ผล
ทางอ้อมและผลรวม และสุดท้ายคือการสรุปผลเชิงสาเหตุของตัวแปรอิสระทีม่ ตี ่อตัวแปรตาม
เมื่อสามารถวิเคราะห์แ ละสร้างตัวแบบ เพื่อตอบค าถามงานวิจยั ได้แ ล้วนั ้ น การสร้างแผนภาพของ
แบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) โดยจึงได้มกี ารพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้กบั การสร้าง มีดงั นี้ โปรแกรม EQS พัฒนาโดย P.M. Bentler ในปี ค.ศ.1980 ,โปรแกรม LISCOMP พัฒนา
โดย B. Muthen ในปี ค.ศ.1987 ,โปรแกรม LINCS พัฒ นาโดย R. Schoenberg และ G. Arminger ในปี ค.ศ.
1988,โปรแกรม EzPATH พัฒนาโดย J.H. Steiger ในปี ค.ศ.1989 ,โปรแกรม Analysis of Moment Structure:
AMOS พั ฒ นาโดย J. Arbuuckle และโปรแกรม PROCCALIS พั ฒ นาโดย SAS Institue ในปี ค.ศ.1990
(Vanitbuncha, 2015) ซึ่ง โปรแกรมเหล่ า นี้ ไ ด้พ ัฒ นาขึ้น มาเพื่อ ช่ ว ยสร้า งตัว แบบการวิจ ัย แบบจ าลองสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) การวาดแบบตัวอย่างโดยใช้กราฟฟิ กจากโปรแกรม Analysis
of Moment Structure: AMOS เพื่อให้เห็นแผนภูมเิ ส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆได้อย่า งชัดเจนขึน้
มากกว่าการเขียนเป็ นสมการทางคณิตศาสตร์ ดังตัวอย่างแผนภาพต่อไปนี้
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ภาพที ่ 1 การแสดงแผนภูมเิ ส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทีม่ า: Schumacker & Lomax (2010)
ความหมายต่าง ๆ ของสัญลักษณ์ในแผนภูมเิ ส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในภาพที่ 1 ดังนี้
1) ตัวแปรแฝง (Latent Constructs) มีลกั ษณะการวัดที่เป็ นนามธรรม เช่น เชาวน์ปัญญาหรือเจตคติท่ี
สังเกตจากพฤติกรรม แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ ตัวแปรแฝงภายใน (Exogenous;  = eta) เป็ นตัวแปรตามในสมการ
เดียว และตัวแปรแฝงภายนอก (Endogenous;  = ksi) เป็ นตัวแปรอิสระในทุกสมการ ตัวแปรแฝงภายในแต่ละ
ตัวจะตกเป็ นเป้ าของตัวลูกศรอย่างน้อย 1 ด้าน ขณะทีต่ วั แปรแฝงภายนอกเป็ นต้นกาเนิดลูกศรทัง้ 2 ด้าน
2) ลูกศรหัวเดียวแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (ผลกระทบทางตรงข้ามของตัวแปรหนึ่งมีผลต่อตัวแปร
หนึ่ง และลูกศรสองหัวแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงสหสัมพันธ์
3) พารามิเตอร์ทน่ี าเสนอสหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง ได้แก่
3.1 ค่า gamma (  ): สาหรับการถดถอยของตัวแปรแฝงภายในบนตัวแปรแฝงภายนอก
3.2 ค่า beta (  ): การถดถอยของตัวแปรแฝงภายในตัวหนึ่งบนตัวแปรแฝงภายในอีกตัวหนึ่ง
3.3 ค่า phi (  ): สาหรับความแปรปรวนจากตัวทานายร่วมกันของตัวแปรแฝงภายนอกที่อยู่
นอกตัวแบบทีพ่ จิ ารณาระหว่างตัวแปรแฝงภายนอก
3.4 ค่า zeta (  ): ความคลาดเคลื่อนของโครงสร้าง
3.5 ค่า psi ( ): พารามิเตอร์ของความแปรปรวนร่วมระหว่างความคลาดเคลื่อน
3.6 ค่า lambda (  ): ค่าน้าหนักทีเ่ ชื่อมโยงโครงสร้างการวัดเมตริกซ์ lambda มี 2 ชุด โดยอยู่
ด้านตัวแปร x 1 ชุด แล้วด้านตัวแปร y อีก 1 ชุด
3.7 ค่ า epsilon (  ): ความคลาดเคลื่อ นในการวัด ที่ส ัม พัน ธ์ก ับ การวัด y, ค่ า delta (  ):
ความคลาดเคลื่อนในการวัดทีส่ มั พันธ์กบั การวัด x
3.8 ค่า B : อิทธิพลทางตรงของตัวแปร  บนตัวแปร  อื่นๆ
3.9 ค่า  : อิทธิพลทางตรงของตัวแปร  บนตัวแปร 

7
3.10 ค่า x : ตัวแปรทีส่ งั เกตได้ทเ่ี ป็ นตัวแปรอิสระ (ตัวบ่งชี)้
3.11 ค่า y : ตัวแปรทีส่ งั เกตได้ทเ่ี ป็ นตัวแปรตาม (ตัวบ่งชี)้
4) สัมประสิทธิบนลู
์ กศร: ในสัมประสิทธิจะมี
์ ตัวห้อย 2 ตัว ได้แก่ ลูกศรทางเดียว ตัวแรกเป็ นตัวแปร
เป้ าหมายของลูกศร และตัวที่สองเป็ นตัวแปรต้นกาเนิดของลูกศร, ลูกศรสองทางตัวห้อย 2 ตัวสลับที่กนั ได้ และ
ลูกศรไม่มสี มั ประสิทธิ ์ ถือว่ามีค่าสัมประสิทธิ ์ เป็ น 1
โปรแกรม Analysis of Moment Structure: AMOS
การนาโปรแกรม Analysis of Moment Structure: AMOS มาช่วยแก้ปัญหาในการวิเคราะห์แบบจาลอง
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ทีม่ จี ุดเด่นอยู่ 5 ประการ คือ
1) พื้นฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยใช้ทฤษฎีทางสถิติวธิ ี Maximum
Likelihood Statistical Method: ML เพื่อแก้ปัญหาข้อตกลงเบื้องต้นในส่วนของลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
และค่าพารามิเตอร์ทไ่ี ม่ทราบค่า
2) ลักษณะของตัวแบบ มี 2 ลักษณะคือ ตัวแบบการวัด เพื่อแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนในการวัด โดย
ใช้หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อยืนยัน หรือการวิเคราะห์ยนื ยันองค์ประกอบในการประมาณค่าตัวแปรแฝง
ตามตัวแบบความสัม พัน ธ์โครงสร้างเชิงเส้น ระหว่างตัวแปรที่สงั เกตได้ก ับ ตัว แปรแฝง แล้วใช้ตัวแปรแฝงไป
วิเคราะห์ขอ้ มูล และตัวแบบสมการโครงสร้างจะครอบคลุมลักษณะความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นทุกรูปแบบ จึง
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ไม่ว่าเป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ตัวแบบแบบอิทธิพลทางเดียว หรือแบบ
อิทธิพลย้อนกลับ
3) สามารถปรับเปลีย่ นเส้นทางอิทธิพลในตัวแบบหรือตรวจสอบความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปร
โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์โครงสร้างระหว่างตัวแปรตามทฤษฎีได้หลายวิธี โดยใช้ ไคสแควร์ (  2 ) ดัชนีวดั
ความพอเหมาะพอดี หรือดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness of fit index = GFI) รากของค่าเฉลีย่ กาลังสอง
ของเศษเหลือ (Root of mean square residuals = RMR) เป็ นต้น
4) ข้อจากัดในเรื่องข้อตกลงเบือ้ งต้นมีน้อยกว่าทาให้ผลการวิเคราะห์มคี วามถูกต้องมากกว่าการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบเดิม โดยเฉพาะข้อที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อน และตัวแปรที่วดั ได้หรือสังเกตได้
ต้องไม่มคี วามคลาดเคลื่อน ข้อมูลส่วนใหญ่จะไม่เป็ นไปตามข้อตกลงนี้
5) การเตรียมข้อมูล การสร้างข้อมูล กระทาได้แม้ขอ้ มูลจะเป็ นตัวแปรที่มรี ะดับการวัดแบบเรียงอันดับ
หรือมีตวั แปรเซ็นเซอร์ทงั ้ บนและล่าง ซึง่ เป็ นตัวแปรทีม่ กี ารแจกแจงไม่เป็ นแบบปกติ ข้อมูลมีความถีม่ ากๆทีค่ ่าใด
ค่าหนึ่ง
กำรกำหนดตัวแบบ (Model Design)
Schumacker & Lomax (2010) ได้กล่าวถึงการกาหนดตัวแปรและความสัมพันธ์ของตัวแปรให้ชดั เจน
โดยตัวแปรภายนอกจะพิจ ารณาให้เป็ นจุดเริม่ ต้นของตัวแบบ ตัวแปรภายในเป็ นได้ทงั ้ ตัวแปรทานายและตัวแปร
เกณฑ์ ท่ีถู ก ท านายด้วยตัว แปรภายนอก และตัว แปรภายในอื่น ๆ ซึ่งทุ ก ตัว แปรต้อ งอยู่ภ ายใต้ ท ฤษฎีในการ
เชื่อมโยงกัน และสามารถสร้างตัวแบบสมการเชิงสาเหตุ ซึ่งเป็ นรูปแบบของเมทริกซ์จะถูกกาหนดโดยสมการ 3
รูปแบบคือ
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1) ตัวแบบสมกำรโครงสร้ำง (Structural Equation Model) เป็ นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัว
แปร โดยจะอธิบายอิทธิพลในเชิงเหตุและผล
  122   111   122   1
        1
2   211   211   222   2

2) ตัวแบบกำรวัด (Measurement Model) เป็ นตัวแปรแฝงหรือโครงสร้างสมมติฐานทีข่ น้ึ อยู่กบั หรือถูก
บ่งชีโ้ ดยตัวแปรสังเกต ตัวแปรแฝงจะอธิบายคุณลักษณะการวัด (ความเชื่อมัน)
่ ของตัวแปรสังเกต
 Y  Y 111  1
y   y    1
Y2  Y 222   2

จากตัวแบบสมการโครงสร้างและตัวแบบการวัดดังทีก่ ล่าวมา นามาสร้างเมทริกซ์เพื่อนามาใช้ในการหา
ตัวแบบ โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่มประเภทของเมทริกซ์ คือ
กลุ่มที่ 1 แทนพารามิเตอร์ รวม 8 พารามิเตอร์ (ตัวแบบใหญ่) จาแนกเป็ น 2 กลุ่มย่อย คือ
1.1 พารามิเตอร์ตามเส้นทางอิทธิพลระหว่างตัวแปรในตัวแบบ ได้แก่ , ,  X และ Y หรือ แทน
สัญลักษณ์เมทริกซ์ คือ [BE], [GA], [LX] และ [LY] ตามลาดับ
1.2 พารามิเตอร์ของความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม ระหว่างตัวแปรภายนอกแอบแฝง และระหว่าง
ตัวแปรความคลาดเคลื่อน ได้แก่ เมทริกซ์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมระหว่างตั วแปรแฝงภายใน 
คือ PH, เมทริก ซ์ค วามแปรปรวนและความแปรปรวนร่ว มระหว่ างตัว แปรความคลาดเคลื่อ น (ตัว แปรความ
คลาดเคลื่อนทุกตัวไม่สมั พันธ์กนั มีค่าเป็ น 0) คือ PS ซึง่ เป็ นของ  , TD ซึง่ เป็ นของ  , และ TE ซึง่ เป็ นของ 
กลุ่มที่ 2 แทนค่าเวคเตอร์ตวั แปร รวม 4 เวคเตอร์ คือ ,  , X แ ละ Y หรือ แทนสัญลักษณ์เมทริกซ์
คือ [E], [K], [X] และ [Y] ตามลาดับ
กลุ่มที่ 3 แทนค่าเวคเตอร์ความคลาดเคลื่อน 3 เวคเตอร์ คือ  ,  และ  หรือ แทนสัญลักษณ์เมทริกซ์
คือ [z], [d] และ [e] ตามลาดับ
ในการวิจยั อาจจะไม่มตี วั แปรครบทุกชนิดตามตัวแบบใหญ่ อาจจะมีเพียงบางส่วนย่อยของตัวแบบใหญ่
เรียกว่าตัวแบบย่อย (Sub-model) และเมทริกซ์พารามิเตอร์มไี ม่ครบทัง้ 8 เมทริกซ์กไ็ ด้ โดยได้แบ่งเป็ นตัวแบบ 3
กลุ่มย่อย คือ
กลุ่มย่อยที่ 1 ตัวแบบการวัดและตัวแบบสาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Measurement
Model and Confirmatory Factor Analysis Models) ซึ่งจะมีแต่ตัวแปรภายนอก (แฝงและสังเกตได้) จะไม่มีตัว
แปรภายใน(ทัง้ แฝงและสัง เกตได้ ) ตัว แบบเขีย นในรูป สมการของเมทริก ซ์ ตัว แปรความคลาดเคลื่อ น และ
พารามิเตอร์ ดังนี้

    L   d 
กลุ่มย่อยที่ 2 ตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ (Causal Structural Models) ทัง้ แบบทีม่ แี ละไม่
มีความคลาดเคลื่อนในการวัด
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1. ตัวแบบไม่มคี วามคลาดเคลื่อนในการวัด จะมีแต่ตวั แปรสังเกตได้ ไม่มตี วั แปรแฝง เขียนในรูปสมการ
ของเมทริกซ์ตวั แปรความคลาดเคลื่อน และพารามิเตอร์ ดังนี้

Y    LY   e
2. ตัวแบบมีความคลาดเคลื่อนในการวัด จะมีตวั แปรครบทุกประเภท ทัง้ สมการตัวแบบโครงสร้างและ
สมการตัวแบบการวัดสองสมการ และมีสถานะของเมทริกซ์ GA, BE, PS, PH, LY และ TE
กลุ่มย่อยที่ 3 ตัวแบบไม่มตี วั แปรภายนอกสังเกตได้ แต่มตี วั แปรภายนอกแฝง ตัวแปรภายในแฝง และตัว
แปรภายในสังเกตได้เท่านัน้ ในบางกรณีอาจไม่มตี วั แปรภายนอกแฝง เขียนในรูปสมการของเมทริกซ์ตวั แปรความ
คลาดเคลื่อน และพารามิเตอร์ ดังนี้

Y    LY   e
    G    z
มีสถานะของเมทริกซ์ GA, BE, PS, PH, LY และ TE เท่านัน้ ในกรณีไม่มตี วั แปรภายนอกแฝง มีสถานะ
ของเมทริกซ์ BE, PS, LY และ TE เท่านัน้ โดยรูปแบบของเมทริกซ์มดี งั นี้
1. ตัวแบบสมการโครงสร้าง
      
1   1  1   11  12  1   1 
         
  
 2   2   2   21  22  2   2 

หรือ

    G    z
 1, 2    1   G  1,1
 1   0


    2,1
0  2  G  2,1
 2   

2. ตัวแบบการวัดสาหรับตัวแปรภายนอก
X  X  

0  1  1 
 1  X 11

    0       
 2 
X 22   2 
 2

G 1, 2    1   z1 


G  2, 2    2   z 2
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หรือ

    L   d 
 1   L 1,1
 2  
  

0

0
  1   d1 


L  2, 2    2  d 2

3. ตัวแบบการวัดสาหรับตัวแปรภายใน
Y  Y  

0  1   1 
Y1  Y 11
Y    0       
 2 
Y 22   2 
 2

หรือ

Y    LY   e
 Y1   LY 1,1
Y 2  
  

0

0
  1   e1 


LY  2, 2   2 e2

โดยมีขอ้ มูลนาเข้าอยู่ 2 ชนิด คือ เมทริกซ์สหสัมพันธ์ และเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม
เมทริกซ์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม
0 
S 1,1
  1,1  1, 2  
  

 , S  
S  2, 2  
 0
  2,1   2, 2  
0 
0
 1,1
D 1,1

D  

 ,   
  2, 2  
D  2, 2  
 0
 0

การประเมินความเหมาะสมของตัวแบบ โดยแบ่งเครื่องมือในการประเมินเป็ น 3 กลุ่ม คือ การตรวจสอบ
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Examination of the solution) ได้แก่
1. ค่าพารามิเตอร์ในเมทริกซ์ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องในตัวแบบ (มีค่าพารามิเตอร์ครบหรือไม่)
2. ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (มีค่าน้อยบ่งบอกถึง การตัดสินใจทีด่ )ี และ t-value (มีค่ามากกว่า 2.00
บอกถึง พารามิเตอร์นนั ้ มีค่าแตกต่างจากศูนย์) ซึง่ ทัง้ 2 วิธนี ้ไี ด้แสดงในวิธกี ารประมาณค่าพารามิเตอร์
3. เมทริก ซ์ ส หสัม พั น ธ์ ข องการประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ (ถ้ า มี พ ารามิ เ ตอร์ 2 ตั ว หรือ มากกว่ า
มีความสัมพันธ์กนั สูง ตัวแบบและพารามิเตอร์กจ็ ะไม่สอดคล้องกับข้อมูล
4. สหสัมพันธ์พหุคูณกาลังสอง (โปรแกรมจะให้มาสาหรับตัวแปรสังเกตแต่ละตัว)และสัมประสิทธิการ
์
อธิบาย (โปรแกรมจะแสดงของกลุ่มตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ)
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กำรประมำณค่ำควำมสอดคล้องของตัวแบบ (Measures of overall fit)
Schumacker & Lomax (2010) ได้กล่าวถึงการประมาณค่าความสอดคล้องของตัวแบบ (Measures of
overall fit) ไว้ในหนังสือ A beginner’s guide to structural equation modeling. (3rd Edition) ดังนี้
1. ค่ า  2 : Chi-square เป็ น สถิติท่ีใช้ท ดสอบภายใต้สมมติฐานหลักคือ ตัวแบบมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูล ถ้า  2 มีค่ามากจนมีนัยสาคัญทางสถิติแสดงว่า ตัวแบบไม่สอดคล้องกับข้อมูล ถ้า  2 มีค่าน้อยจนไม่มี
นัยสาคัญทางสถิตแิ สดงว่าตัวแบบสอดคล้องกับข้อมูล
การใช้ค่า Chi-square ต้องใช้ดว้ ยความระมัดระวัง เพราะข้อตกลงเบื้องต้น มีอยู่ 4 ประการ คือ ตัวแปร
ภายนอกสังเกตได้ตอ้ งมีการแจกแจงปกติ การวิเคราะห์ขอ้ มูลต้องใช้เมทริกซ์ ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
ในการคานวณ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดใหญ่เท่านัน้ และฟั งก์ชนั ความกลมกลืนมีค่าเป็ นศูนย์จริงตาม
สมมติฐานทีใ่ ช้การทดสอบ Chi-square
2. ดัชนีเปรียบเทียบตัวแบบ (Comparative Fit) เป็ นดัชนีทใ่ี ช้เปรียบเทียบตัวแบบพืน้ ฐาน (Baseline) ซึง่
ตัวแบบพืน้ ฐานจะถูกเรียกว่า “Null” หรือ “Independence” เป็ นตัวแบบทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ หมด
(ไม่มเี ส้นทางเชื่อมโยงระหว่างตัวแปร) หรือตัวแบบทีเ่ มทริกซ์ความแปรปรวนร่วม กับตัวแบบตามทฤษฏีหรือ ตัว
แบบตามสมมติฐาน จะถูกเรียกว่า “Model” ทีม่ ี df หรือ d คือ Degree of freedom ของตัวแบบ
3. ดัชนีรากของค่าเฉลีย่ กาลังสองของส่วนเหลือ (Root mean squared residual: RMR) ใช้เฉพาะกรณีท่ี
เป็ นการเปรียบเทียบโดยใช้ขอ้ มูลชุดเดียวกัน โดยดัชนีน้ีจะบอกขนาดของส่วนทีเ่ หลือจากการเปรียบเทียบระดับ
ความกลมกลืนของตัวแบบสองตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และจะใช้ได้ดเี มื่อตัวแปรภายนอกและตัวแปรสังเกต
ได้ เป็ นตัวแปรมาตรฐาน ค่าดัชนียงิ่ เข้าใกล้ศนู ย์ แสดงว่าตัวแบบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4. ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness-of-fit indices: GFI) ดัชนีทใ่ี ช้ประโยชน์จากค่า Chi-square
ในการเปรียบเทียบระดับความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของตัวแบบสองตัวแบบ ซึง่ ข้อมูลอาจจะมา
จากข้อมูลชุดเดียวกันหรือข้อมูลต่างชุดกันก็ได้ โดยดัชนีน้ไี ด้จากการหาอัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟั งก์ชนั ความ
กลมกลืน (Fit or not-fitting function) จากตัวแบบก่อนปรับ (ที่มคี ่า Chi-square สูง) และหลังปรับ (ที่มีค่า Chisquare ลดลงมากกว่าค่าแรก) กับฟั งก์ชนั ความกลมกลืนก่อนปรับตัวแบบ เป็ นค่าที่ไม่ขน้ึ อยู่กบั ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ยิ่งมีค่าเข้าใกล้ 1.00 แสดงว่าตัวแบบมีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ อีกทัง้ ยังเหมาะกับการ
ทดสอบความตรงไขว้อย่างละเอียด (Cross validation) ทีม่ กี ารนาตัวแบบไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างย่อยทีถ่ ูกสุ่ม
มาเนื่องจากไม่มกี ลุ่มตัวอย่างต่างชุด และกลุ่มตัวอย่างทีท่ าการวิจยั ขนาดใหญ่มาก
5. ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้ว (Adjust GFI: AGFI) เป็ นการนาดัชนี GFI มาปรับแก้ โดย
คานึงถึงขนาดขององศาอิสระ ซึง่ รวมทัง้ จานวนตัวแปรและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในการเปรียบเทียบตัวแบบสอง
ตัวแบบ ข้อมูลอาจจะมาจากข้อมูลชุดเดียวกันหรือข้อมูลต่างชุดกันก็ได้
6. รากกาลังสองเฉลี่ยของค่ าความแตกต่ าง (Root mean square error off approximation: RMSEA)
เมื่อข้อตกลงเบื้องต้นของค่า Chi-square ที่ว่าตัวแบบการวิจยั มีความตรงนัน้ ไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริง และ
ไม่ให้ค่าสถิตขิ น้ึ อยู่กบั องศาอิสระและเหมาะกับการทดสอบความตรงไขว้อย่างละเอียด (Cross validation) ทีม่ กี าร
นาตัวแบบไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างย่อยทีถ่ ูกสุ่มมาเนื่องจากไม่มกี ลุ่มตัวอย่างต่างชุด และกลุ่มตัวอย่างทีท่ าการ
วิจยั ขนาดใหญ่มาก และวิธนี ้เี ป็ นวิธที น่ี ิยมนามาพิจารณาถึงความสอดคล้องกันมาก
7. NFI (Norm fit index) ใช้เปรียบเทียบตัวแบบการวิจยั ว่ามีความกลมกลืนสูงกว่าตัวแบบอิสระ (ตัวแบบ
ทีต่ วั แปรสังเกตได้ทงั ้ หมดเป็ นอิสระกัน) มากน้อยเพียงไร โดยจะบงชีเ้ ป็ นเปอร์เซ็นต์ทส่ี อดคล้อง และเหมาะทีจ่ ะใช้
เพื่อเปรียบเทียบกับตัวแบบอิสระทีใ่ ห้ค่า Chi-square สูงมาก
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8. RFI (Relative fit index) มีความหมายเช่นเดียวกับค่า NFI แต่ ไม่ได้แสดงผลเป็ นเปอร์เซ็นต์ แสดง
เพียงความมากน้อยของความกลมกลืนทีข่ องตัวแบบการวิจยั สูงกว่าตัวแบบอิสระ
9. IFI (Incremental fit index) มีความหมายเช่นเดียวกับค่า RFI แต่ให้ความสาคัญกับการเปรียบเทียบ
กันระหว่างจานวนองศาอิสระของทัง้ สองตัวแบบ
อนึ่ง การประมาณค่าความสอดคล้องของตัวแบบ (Measures of overall fit) อาจจะมีนกั วิชาการบางท่าน
ทีม่ คี วามเห็นทีแ่ ตกต่างออกไปเช่น Joreskog & Sorbom (2012) ทีก่ าหนดค่า RMR, RMSEA <0.01 และค่า GFI,
AGFI, NFI, RFI และ IFI >0.95 เป็ นต้น
ตารางที ่ 1 ดัชนีตวั แบบ (Comparative Fit)
ดัชนี
2

ค่าอยู่ H0: ตัวแบบตาม ปฏิเสธ H0
สูตรในการคานวณ
ระหว่าง ทฤษฎีกบั ข้อมูล เมือ่ มีค่า
สอดคล้องกัน มากเกิน  2  n  1F S ,  
df  12  p  q  p  q  1  t

RMR

0 ถึง 1

สอดคล้องกัน

<0.05

IFG

0 ถึง 1

สอดคล้องกัน

>0.90

IIFG

0 ถึง 1

สอดคล้องกัน

>0.90

RMSMI 0 ถึง 1

สอดคล้องกัน

<0.05

IFG

0 ถึง 1

สอดคล้องกัน

>0.90

RFG

0 ถึง 1

สอดคล้องกัน

>0.90

GFG

0 ถึง 1

สอดคล้องกัน

>0.90

1

 pq i
2
2
RMR   2  sij  ˆ ij  /  p  q  p  q  1 
 i 1 j 1

 s  ˆ  W 1  s  ˆ 
GFI  1 
sW 1s
GFI  1  F S ,  / F S , 0

AGFI  1 

 p  q  p  q  1

RMSEA 
NFI 

2d

1  GFI 

F0
 p  q

2
2
 null
  mod
el
2
 null


RFI 

2
null

2
  mod
el   
 df null   df mod el / n  
2
 null
  df null / n 

2
2
 null
  mod
el
IFI  2
 null  df mod el
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จากตารางที่ 1 สามารถแสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนีต่าง ๆ ได้ดงั นี้
เมื่อ
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
S
แทน เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมจากกลุ่มตัวอย่าง
แทน เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมทีไ่ ด้จากค่าประมาณ

พารามิเตอร์
F  F S ,  
แทน ค่าต่าสุดของฟั งก์ชนั ความกลมกลืนของตัวแบบจาก
พารามิเตอร์ 
F  F S ,0
แทน ค่าต่าสุดของฟั งก์ชนั ความกลมกลืนของตัวแบบจาก
พารามิเตอร์ทงั ้ หมด
F0
แทน ค่าสูงสุดของฟั งก์ชนั ความกลมกลืนของตัวแบบจากตัว
แบบทัง้ หมด
p
แทน จานวนตัวแปรทีส่ งั เกตได้ทเ่ี ป็ นตัวแปรอิสระ X
q
แทน จานวนตัวแปรทีส่ งั เกตได้ทเ่ี ป็ นตัวแปรตาม Y
s
แทน สมาชิกในแนวทแยง และใต้แนวทแยงของเมทริกซ์ S
แทน สมาชิกในแนวทแยง และใต้แนวทแยงของเมทริกซ์ 

t
แทน จานวนพารามิเตอร์ทถ่ี ูกประมาณค่าอย่างอิสระ
i
แทน เส้นทางที่ i (สมการที่ i)ในตัวแบบโครงสร้างแบบเต็ม
รูปแบบ
j
แทน เส้นทางที่ j (สมการที่ j)ในตัวแบบโครงสร้างแบบตาม
สมมุตฐิ าน
d
แทน degree of freedom ของตัวแบบ
2
 null
แทน ค่า erauqs-ihC ของตัวแบบเต็มรูปแบบ

 2 mod el
df null

แทน
แทน

df mod el

แทน

ค่า erauqs-ihC ของตัวแบบตามสมมติฐาน
จานวนเส้นทางทีม่ สี มั ประสิทธิสหสัมพันธ์ทค่ี านวณได้
เป็ น 0 ในตัวแบบโครงสร้างแบบเต็มรูปแบบ
จานวนเส้นทางทีม่ สี มั ประสิทธิสหสัมพันธ์ทค่ี านวณได้
เป็ น 0 ในตัวแบบโครงสร้างแบบตามสมมุตฐิ าน

รายละเอียดอื่นๆ ในการประเมินความเหมาะสม (Detailed assessment of fit) คือการตรวจสอบหาแหล่ง
ทีท่ าให้ตวั แบบไม่มปี ระสิทธิภาพ
1. ส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized residuals) จะแสดงในรูป Stem and leaf plot (หากค่ากระจายไป
ทางบวกมากหรือ ลบมาก อาจจะเป็ น ไปได้ว่ า มีก ารประมาณค่ าสู งหาต่ า กว่า ความเป็ น จริง)และ Q-plot (ถ้ า
เบี่ย งเบนไปจากจุ ด ที่ อ ยู่ แ น่ น ในบริเวณของเส้น 45 องศา บงชี้ ถึ ง ความไม่ เ ป็ นโ ค้ ง ปกติ ข องตัว แปรหรือ
ความสัมพันธ์ทไ่ี ม่เป็ นเชิงเส้นระหว่างตัวแปร และถ้าค่าส่วนเหลือมาตรฐานมีค่ามากกว่า 2.58 บ่งชีว้ ่า ตัวแบบไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ
2. ดัชนีการปรับตัวแบบ (Modification index) เป็ นค่าผลต่างของค่า Chi-square ระหว่าง 2 ตัวแบบ ถ้ามี
ค่ามากแสดงว่า พารามิเตอร์นนั ้ มีสว่ นช่วยให้ตวั แบบสอดคล้องกับข้อมูล
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กำรปรับโมเดล (Model modification)
การปรับโมเดล (Model modification) ประกอบด้วย 2 วิธี ได้แก่ การปรับโมเดลสมการโครงสร้างในส่วน
ที่เป็ นความคลาดเคลื่อน และการปรับโมเดลสมการโครงสร้างในส่วนที่เป็ นโมเดลการวัดหรือโมเดลโครงสร้าง
(Anderson & Gebing, 1988)
1. การปรับโมเดลสมการโครงสร้างในส่วนทีเ่ ป็ นความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าทีเ่ กิดจากเครื่องมือ
ทีใ่ ช้ในการวัด ประเด็นนี้สามารถทาการปรับโมเดลได้ทนั ที ไม่มผี ลกระทบต่อโครงสร้างของโมเดลตามสมมติฐาน
เมื่อปรับโมเดลจนได้ค่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้อง ได้แก่ 1) ค่าสถิติทดสอบไคส-แควร์มคี ่าน้อยกว่าค่าไคส
แควร์เกณฑ์ หรือค่าไคสแควร์สมั พัทธ์มีค่าน้อยกว่าสอง 2) ค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน (GFI, AGFI, CFI,
TLI และ NFI) มีค่ามากกว่า 0.90 และ 3) ค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า (RMSEA RMR SRMR) มีค่า
น้อยกว่า 0.05 โดยที่ค่าพารามิเตอร์ของโมเดลการวัดและโมเดลสมการโครงสร้างทุกเส้นมี ค่าแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (|t| > 1.96) รวมทัง้ มีทศิ ทางที่สมเหตุสมผลตามทฤษฎี จึงจะสามารถสรุปได้ว่าโมเดล
สมการโครงสร้างทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. การปรับโมเดลสมการโครงสร้างในส่วนทีเ่ ป็ นการตัดหรือเพิม่ การประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล
การวัดและ/หรือโมเดลสมการโครงสร้าง ซึง่ จะทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลง ซึ่งปั ญหาอาจเกิดจากการทีโ่ มเดลตาม
สมมติฐานทีก่ าหนดขึน้ ไม่มคี วามแข็งแรงเพียงพอ ขาดการทบทวนอย่างถี่ถ้วน การทบทวนทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องแล้วยังไม่พบข้อสรุปที่ชดั เจน ประเด็นนี้ไม่สามารถกระทาได้ถ้าไม่มีการตัง้ สมมติฐานทางเลือกก่อน
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ดังนัน้ ถ้าผูว้ จิ ยั ไม่ มนใจว่
ั ่ าโมเดลสมการโครงสร้างทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จะสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ จาเป็ นต้องเสนอโมเดลทางเลือก (Alternative model) ก่อนทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดย
อาจเสนอโมเดลทางเลือกไว้ห ลายทางเลือกก็ได้ โดยการคัดเลือกโมเดลที่ดีท่ีสุด นัน้ จะต้อ งท าการปรับ โมเดล
จนกระทังค่
่ าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลผ่านเกณฑ์ตามกาหนด หลังจากนัน้ จึงทาการพิจารณา
2
คัดเลือกโมเดลทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ โดยใช้ค่าสถิตทิ ดสอบ  mod el - df, AIC หรือ BIC
กำรพัฒนำโมเดล (Model Development)
Bollen (1989) ได้กล่าวถึงการพัฒนาตัวแบบไว้ 2 วิธี ได้แก่ 1) การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างด้วย
วิธีก ารแบบสองขัน้ ตอน (Two step Approach to Modeling) และ 2) การพัฒ นาโมเดลสมการโครงสร้างด้ว ย
วิธกี ารแบบสีข่ นั ้ ตอน (Four step Approach to Modeling) ดังนี้
วิ ธีที่ 1 กำรพัฒนำตัวแบบแบบสองขัน้ ตอน (Two step Approach to Modeling)
ในปี 1988 Anderson และ Gerbing ได้ เ สนอวิ ธี ก ารแบบ สองขั ้น ตอน (Two step approach to
modeling) ในการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง โดยมีขนั ้ ตอนการพัฒนาโมเดลดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ตรวจสอบโมเดลการวัด (Measurement model) โดยพิ จ ารณาว่ า ตัว แปรแฝงที่ผู้ วิจ ัย
ทาการศึกษาวัดมาจากตัวแปรสังเกตได้ทก่ี าหนดไว้หรือไม่ ดังนัน้ สิง่ ทีต่ อ้ งดาเนินการในขัน้ ตอนนี้กค็ อื ต้องดูว่าตัว
แปรแฝงในโมเดลสมการโครงสร้างทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีทงั ้ หมดกีต่ วั แปร และต้องทาการตรวจสอบโครงสร้างโมเดลการวัด
ของตัวแปรแฝงทุกตัวแปรก่อนว่าสามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ทก่ี าหนดโดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis)
ขัน้ ตอนที่ 2 วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural model) พิจารณาความสอดคล้องของโมเดลที่
พัฒนาขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยดูจากค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล ค่าพารามิเตอร์แต่ละเส้น และความ
สมเหตุสมผลของขนาดและทิศทางของค่าพารามิเตอร์แต่ละเส้น
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วิ ธีที่ 2 กำรพัฒนำตัวแบบแบบสี่ขนั ้ ตอน (Four step Approach to Modeling)
Mulaik & Millsap (2000) ได้เสนอวิธีก ารแบบสี่ข นั ้ ตอน (Four step approach to modeling) ในการ
พัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง โดยมีขนั ้ ตอนการพัฒนาโมเดล ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory factor analysis) ของตัวแปรแฝงแต่ ละตัว
แปรเพื่อทาการคัดเลือกตัวแปรทีม่ คี วามสาคัญเข้าสูโ่ มเดลการวัด
ขัน้ ตอนที่ 2 ตรวจสอบโมเดลการวัด (Measurement model) ของตัวแปรแฝงแต่ ละตัวแปรเพื่อยืนยัน
โครงสร้างของโมเดลการวัดในขัน้ ตอนแรกว่าตัวแปรแฝงทีผ่ วู้ จิ ยั ทาการศึกษาวัดมาจากตัวแปรสังเกตได้ทก่ี าหนด
ไว้หรือไม่
ขัน้ ตอนที่ 3 ตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงในโมเดลสมการโครงสร้างว่ามีความสัมพันธ์เพียง
พอทีจ่ ะนามาวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างหรือไม่
ขัน้ ตอนที่ 4 วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) พิจารณาความสอดคล้อง
ของโมเดลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยดูจากค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล ค่าพารามิเตอร์แต่ละเส้น
และความสมเหตุสมผลของขนาดและทิศทางของค่าพารามิเตอร์แต่ละเส้น
โมเดลสมการโครงสร้ า ง (Structural Equation Modeling) ยัง มี ศ ัก ยภาพสามารถวิเ คราะห์ โ มเดล
ความสัม พัน ธ์เชิ ง สาเหตพุ หุ ร ะดับ (Multi-level causal model) โมเดลการวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบระยะยาว
(Longitudinal factor analysis model) โมเดลกลุ่มพหุ (Multiple population models) โมเดลโค้งพัฒนาการแบบมี
ตัวแปรแฝง (Latent growth curve model) และโมเดลอื่น ๆ (Vanitbuncha, 2015) รวมทัง้ สามารถวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) ทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่เป็ นแบบเส้นตรงได้อกี หลาย
โมเดล (Anderson & Gebing, 1988)
ตัวอย่ำงกำรวิ เครำะห์แบบจำลองสมกำรโครงสร้ำง (Structural Equation Modeling: SEM)
การวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) จากการศึกษาเรื่อง
Model of Total Service Quality, Market Orientation and Marketing Innovation towards Performance of
Private Hospitals in Thailand (Songsraboon, 2016) แสดงให้เห็นถึงขัน้ ตอนการวิเคราะห์แบบจาลองสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA)
ขัน้ ตอนที่ 2 ทาการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
ขัน้ ตอนที่ 3 ทาการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ด้วย
โปรแกรม Analysis of Moment Structure: AMOS V.6
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2 = 106.745, df = 56, P=0.451, CMIN/DF=1.906, GFI = 0.938, RMSEA = 0.006 *P<0.05
ภาพที ่ 3 การวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)
สรุปผลการวิเคราะห์รปู แบบคุณภาพบริการโดยรวม การมุ่งเน้นตลาด และนวัตกรรมทางการตลาดทีม่ ผี ล
ต่อการดาเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยรวมทุกขนาด จากภาพที่ 3 พบว่า สัดส่วนค่าสถิติไคส
แควร์/ค่าชัน้ แห่งความอิสระ (2/df) มีค่าเท่ากับ 1.906 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ คือน้อยกว่า 2 เพื่อพิจารณา
ดัชนีกลุ่มทีก่ าหนดไว้ตามเกณฑ์ของสมการโครงสร้างทีก่ าหนดไว้ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 พบว่า ดัชนีทุก
ตัวได้แก่ GFI=0.938, AGFI=0.967 NFI=0.965, IFI=0.983, CFI=0.983 ผ่านเกณฑ์ ส่วนดัชนีทก่ี าหนดไว้ทร่ี ะดับ
น้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี RMR = 0.019 และ RMSEA = 0.006 ผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้เช่นเดียวกัน จึงสรุปได้
ว่า รูปแบบคุณภาพบริการโดยรวม การมุ่งเน้นตลาด และนวัตกรรมทางการตลาดที่มผี ลต่ อการดาเนินงานของ
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยรวมทุกขนาด
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