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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
รหัสวิชา DP 12101 

ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติข้ันสูง (Advance Research Methodology and Statistics)    

 

ค าอธิบายรายวิชา  
 วิชา ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติขั้นสูง (Advance Research Methodology and Statistics) 
เป็นวิชาบังคับในภาคเรียนที่ 1 เน้นผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับงานด้านยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ก าหนดปัญหาการวิจัย ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ทบทวน ฝึกปฏิบัติ 
ศึกษาเข้าใจในเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การออกแบบการวิจัย การประยุกต์ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน การวางแผนการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือ การด าเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
เตรียมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์
ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน นอกจากนี้ต้องสามารถเข้าใจและใช้โปรแกรม LISREL ในการ
วิเคราะห์สถิติข้ันสูง สามารถสร้างโมเดลยุทธศาสตร์การพัฒนา เชื่อมโยงถึงการอภิปรายผล การเขียน
รายงานการวิจัย การเผยแพร่และการประเมินผลโมเดล เพ่ือตอบโจทย์วิจัยตามสภาพของปัญหาและ
การน าเสนอผลการวิจัยได้ชัดเจนอย่างเป็นระบบที่เชื่อมโยง 
 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

การเรียนการสอนรายวิชานี้ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ในระดับดุ ษฎีบัณฑิตโดยมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สภาพของปัญหา สามารถ
น าไปสู่การก าหนดโจทย์วิจัยด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างลึกซึ้ง 

2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในระเบียบวิธี ด าเนินการวิจัย การออกแบบ
การวิจัย การก าหนดตัวแปร การวัดตัวแปร การสร้างเครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ การ
เลือกกลุ่มเป้าหมายและการสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูลและการแปลผล 

3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในการเลือกใช้สถิติทั้งขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง
ในการวิเคราะห์ในระดับตัวแปรเดียว ระดับสองตัวแปรและระดับหลายตัวแปร 

4. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในการอภิปรายผลการวิจัย การสรุป
ผลการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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วิธีด าเนินการศึกษา 

วิธีด าเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดโจทย์การวิจัย 

ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น ท าความเข้าใจในสภาพของปัญหา 
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ทบทวนเอกสารงานวิจัย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและค้นหาช่องว่างของ
องค์ความรู้ในประเด็นที่สนใจ ทั้งในระดับสากล ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น เพ่ือก าหนดเป็นโจทย์
การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบการวิจัย 

ศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูล เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ สังเคราะห์องค์ความรู้จากการทบทวนแล้วท าความเข้าใจกับโจทย์การวิจัย วัตถุประสงค์การ
วิจัย ขอบเขตการวิจัยทั้งเชิงเนื้อหา เชิงพ้ืนที่ ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หน่วยวิเคราะห์ในการ
วิจัยแล้วน ามาออกแบบการวิจัย โดยการก าหนดตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร การสร้างเครื่องมือและ
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ การเลือกกลุ่มเป้าหมายและการสุ่มตัวอย่างและวิธีการเก็บข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 การเลือกใช้สถิติทั้งข้ันพื้นฐานและขั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับโจทย์การวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการ
วิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย ระดับการวัดตัวแปร ท าความเข้าใจในข้อก าหนดและเงื่อนไขของสถิติและ
คุณสมบัติของสถิติแต่ละประเภท ตัดสินใจเลือกใช้สถิติทั้งขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูงให้ถูกต้อง ส าหรับการ
วิเคราะห์ในระดับตัวแปรเดียว ระดับสองตัวแปร ระดับหลายตัวแปรและการแปลผล 

ขั้นตอนที่ 4 การอภิปรายผลการวิจัย  
ศึกษาท าความใจในน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลมาสรุปและอภิปราย

ผลการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การวิจัย ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย พิสูจน์สมมติฐานการวิจัย รวมทั้งการ
เขียนรายงานการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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เนื้อหาวิชา  
บทที่ 1 การก าหนดโจทย์การวิจัย 3 ชั่วโมง 

1. เหตุผลในการด าเนินการวิจัย  

2. ความหมายของปัญหาการวิจัย  

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
4. การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการวิจัย 

5. วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
6. เอกสารน าเสนอเชิงปฏิบัติการ 

7. ค าถามท้ายบท 

บทที่ 2 การออกแบบการวิจัย  3 ชั่วโมง 
1. แบบการวิจัย/การออกแบบการวิจัย  

2. จุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัย  

3. ความแปรปรวนในการวิจัยเชิงปริมาณ  

4. หลักการในการควบคุมความแปรปรวนในการวิจัย  

5. ลักษณะของแบบการวิจัยที่ดี  
6. ประเภทของการออกแบบการวิจัย  

7. วิธีการวางแผนแบบการวิจัย  

8. ความเที่ยงตรงของการออกแบบการวิจัย  

9. เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ 3 ชั่วโมง 
1. ความหมายของสถิติ 
2. ประเภทของสถิติ 
3. ประเภทข้อมูล 

4. ระดับของการวัด 

5. ประชากรและตัวอย่าง 
6. ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ 
7. ระเบียบวิธีทางสถิติ 
8. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 

ค าถามท้ายบท 
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บทที่ 4 เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ               3 ชั่วโมง 
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

2. สังกัปพ้ืนฐานของการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 

4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

5. ข้อควรท า 

ค าถามท้ายบท 

บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมลิสเรล              3 ชั่วโมง 
1. ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมลิสเรล 

2. การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล 

3. สาระและการน าเสนอ 

ค าถามท้ายบท 

บทที่ 6 การใช้โปรแกรมลิสเรล                3 ชั่วโมง 
1. ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับ LISREL 

2. โมเดลในโปรแกรมลิสเรลและการก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล (Specification of 

the Model) 

3. การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Identification of the Model) 

4. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล (Parameter Estimation of the Model) 

5. การตรวจสอบความตรงของโมเดล (Validation of the Model) 

6. วิธีการเขียนค าสั่งโปรแกรมลิสเรล 

7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล 

บทที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์อิทธิพล             3 ชั่วโมง 
1. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
2. ประวัติความเป็นมาของการวิเคราะห์อิทธิพล 

3. สังกัปเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์อิทธิพล 

4. การสร้างโมเดลแสดงอิทธิพลทางทฤษฎี 
5. ทฤษฎีสัมประสิทธิ์อิทธิพล (Path Coefficient Theory) 

6. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

7. โมเดลลิสเรลส าหรับการวิเคราะห์อิทธิพล 

ค าถามท้ายบท 

บรรณานุกรม 
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การวัดผลและการประเมินผล 

1. การวัดผล 

1.1 คะแนนค้นคว้าน าเสนองาน/เขียนรายงาน    50% 

1.2 คะแนนการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล/การรายงาน  30% 

1.3 คะแนนสอบภาคหลักการทางสถิติ (สอบปลายภาคเรียน)   20% 

2 การประเมินผล 

ระดับคะแนน  ผลการเรียน 

80-100% A 

75-79% B+ 

70-74% B 

65-69% C+ 

60-64% C 

55-59% D+ 

50-54% D 

<50% F 

 

หนังสือประกอบการเรียน 

1 ชาย โพธิสิตา. (2547). ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 
2 กัลยา วานิชบัญชา. (2540). การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Window. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรง

เทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
3 สุภมาส อังศุโชติและคณะ. สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : 

เทคนิคการใช้โปรแกรม  
4 กรรณิการ์ สุขเกษมและสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธิ์. (2550). คู่มือประยุกต์ใช้โปรแกรมลิชเรล. พิมพ์

ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สามลดา.    
5 นงลักษณ์  วิรัชชัย. (2542).  โมเดลลิสเรล: สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัย. กรงเทพฯ: โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
6 นงลักษณ์  วิรัชชัย. (2551). โมเดลลิสเรล: สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัย. กรงเทพฯ: ภาควิชา

วิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
7 บุญเรียง ขจรศิลป์. (2547). สถิติวิจัย II. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: เบสท์กราฟิค.  
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8 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย. (2546). หลักการและการใช้สถิติการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวส าหรับ
การวิจัยทางการพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 2. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์. 

9 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2548). เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวส าหรับการวิจัยทาง 
สังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: สามลดา. 

10 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะ. (2540). สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 4. 

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 
11 สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธิ์. เทคนคิการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวส าหรับการวิจัยทาง สังคมศาสตร์. 

(พิมพ์ครั้งที่ 5) กรุงเทพฯ : บริษัท เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง จ ากัด, 2548. 
12 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์  (2549). แบบจ าลองสมการโครงสร้าง: การใช้โปรแกรมLIAREL, 

PRELIS และ SIMPLIS. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สามลดา.  
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แผนการสอนประจ าบทที่ 1 

เรื่อง การก าหนดโจทย์การวิจัย 

 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. เหตุผลในการด าเนินการวิจัย  

2. ความหมายของปัญหาการวิจัย  

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
4. การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการวิจัย 

5. วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
เอกสารน าเสนอเชิงปฏิบัติการ 

ค าถามท้ายบท 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. สามารถระบุเหตุผลในการด าเนินการวิจัยได้  
2. เข้าใจถึงความหมายของปัญหาการวิจัย  

3. เข้าใจการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
4. ทราบถึงการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการวิจัย 

5. สามารถก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้  
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. แนะน าเนื้อหารายวิชาในบท 

2. แนะน าเอกสารและต าราอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับอ่านเพ่ิมเติม 

3. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

4. บรรยายโดยใช้เอกสารและยกตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. เอกสารประกอบค าบรรยาย 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตจากเข้าชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

3. การตอบค าถามท้ายบท 

 



8 

 

บทท่ี 1 

การก าหนดโจทย์การวิจัย 

 
ปัญหาการวิจัย  

1.  เหตุผลในการด าเนินการวิจัย  

ในการวิจัยใด ๆ มีเหตุผลที่ผู้วิจัยจะต้องด าเนินการวิจัย ดังนี้(ภัทรา นิคมานนท์,2544 : 7-9)  

1.1 การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในการด าเนินการใด ๆ จะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เสมอ ๆ 

ที่ทาให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามปกติที่ควรจะเป็น ดังนั้นจาเป็นต้องแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้
หมดสิ้นไป โดยใช้การวิจัยเพ่ือหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง และชัดเจน ที่แสดงเหตุ
ผลการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาได้ 

1.2 การวิจัยเพ่ือป้องกันปัญหา ในการด าเนินการบางกรณี อาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว 

ในอดีต ดังนั้นจะต้องมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเช่นนั้นอีกในปัจจุบัน  ที่แสดง
เหตุผลการวิจัยเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก 

1.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติให้ดีขึ้น ในการด าเนินการที่ดีแล้ว แต่ต้องการ ให้เกิดการ
พัฒนาที่ดียิ่งขึ้นอีก ดังนั้นจาเป็นที่จะต้องมีการศึกษาค้นคว้าความรู้ความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเพ่ิมเติมในการด าเนินการอยู่เสมอ ๆ ที่แสดง เหตุผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติที่ดีขึ้น 

ปาริชาติ สถาปิตานนท์(2546: 18) ได้นาเสนอแนวทางการได้มาของประเด็นปัญหาการวิจัย 

ดังนี้  
1) “ข้อสงสัย” หรือ “ค าถาม” ที่เกิดจากการปฏิบัติภารกิจในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

และ ไม่สามารถค้นหาคาตอบได้จากแหล่งข้อมูลใด ๆ หรือไม่เชื่อมั่นในคาตอบที่มีอยู่ หรือต้องการ
ด าเนินการทดสอบคาตอบที่มีอยู่ให้แน่ชัดลงไป เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  

2) “ข้อสงสัย” หรือ “ค าถาม” ที่เกิดจากการศึกษา ค้นคว้าแนวคิดหรือทฤษฏีที่
สนใจ แล้วต้องการทดสอบแนวคิด หรือทฤษฏีดังกล่าว หรือต้องการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดหรือทฤษฏีดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

3) “โจทย์” หรือ “ประเด็นค าถาม” ที่ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
วิจัยในสาขาวิชาดังกล่าวได้นาเสนอในวาระการประชุมต่าง ๆ  

4) “โจทย์” หรือ “ประเด็นค าถาม” ที่แหล่งทุนมีความสนใจ และต้องการแสวงหา
ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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2.  ความหมายของปัญหาการวิจัย  

ปัญหา (Problem) คือ อุปสรรค หรือข้อขัดข้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการด าเนินการแล้ว ไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้ก าหนดไว้  

ปัญหาการวิจัย(Research Question) เป็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากความอยากรู้อยากเห็นใน
ข้อเท็จจริงหรือข้อสงสัยที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้การศึกษา ค้นคว้า เพ่ือให้ได้ความรู้ความจริงที่จะหา
ค าตอบหรือแก้ปัญหาให้ถูกต้อง (สมคิด พรมจุ้ย, 2545:3)  

ปัญหาการวิจัย หมายถึง ค าถาม หรือโจทย์วิจัยที่ผู้วิจัยได้ก าหนดขึ้น เพ่ือแสวงหาคาตอบที่
เชื่อถือได้ โดยใช้กระบวนการที่มีระบบระเบียบ(ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2543: 43)  

ปัญหาการวิจัย หมายถึง ประเด็นค าถามหลักที่มีการระบุอย่างเป็นทางการ และใช้เป็น
แนวทางในการชี้นาทิศทางและแนวทางการด าเนินการวิจัยที่มีองค์ประกอบของค าถามการวิจัย
ประกอบด้วย ประเด็นการวิจัย/ตัวแปร ประชากรในการวิจัย และสภาพแวดล้อม/สถานการณ์ ในการ
วิจัย (ปาริชาต สถาปิตานนท์.2546:109) 

ปัญหาการวิจัย มีลักษณะที่แตกต่างจากปัญหาทั่ว ๆ ไป 2 ประการ คือ (นงลักษณ์ วิรัชชัย,  

2543 : 53)  

1) ปัญหาการวิจัยจะเขียนในรูปค าถามที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์และตัวแปร
ต้น  

2) ปัญหาการวิจัยจะต้องแสดงให้ชัดเจนว่าสามารถหาคาตอบได้ด้วยวิธีการเชิงประจักษ์  

สรุปได้ว่า ปัญหาการวิจัย หมายถึง ประเด็นที่ก่อให้เกิดความสงสัย มีความต้องการที่จะทราบ
คาตอบ และได้พิจารณาว่ามีแนวทางในการแสวงหาคาตอบที่เป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน  ซึ่ง
ปัญหาการวิจัยจะมีจานวนมากอันเนื่องจาก 1) ตัวแปรมีจานวนมากและเปลี่ยนแปลงตามเวลา/

สถานที่อยู่เสมอ ๆ 2) การแสวงหาคาตอบของการวิจัยยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และ 3) มีการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่จะต้องได้รับการตรวจสอบ พิสูจน์ความถูกต้องด้วยวิธีการ
ที่เป็นระบบและชัดเจน 

 

3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย(Research Objectives) หรือบางท่าน สถาบันก าหนดสรุปแบบโดย
ใช้ค าว่า จุดมุ่งหมายการวิจัย (Research purposes) ในการเขียนรายงานวิทยานิพนธ์  

สิทธิ์  ธีรสรณ์ (2552, หน้า 60) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) 

หรือ จุดมุ่งหมายการวิจัย (Research purposes) เป็นการระบุกิจกรรมหรืองานที่ผู้วิจัยต้องท า ในอัน
ที่จะได้มาซึ่งค าตอบในการวิจัย  
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สิน พันธุ์พินิจ (2553, หน้า 74) กล่าวถึงการก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ไว้ว่า วัตถุประสงค์
การวิจัยเป็นเสมือนเข็มทิศการด าเนินการวิจัย ช่วยให้เราทราบว่าเราจะค้นหาค าตอบอะไรจากข้อ
ค าถามบ้าง การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยก็เป็นการจ าแนกประเด็นการวิจัย หรือตัวแปรออกมาให้
เห็นเป็นข้อย่อยท่ีชัดเจน มีความเป็นวัตถุวิสัย และสามารถด าเนินการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมหลักการ
เขียนวัตถุประสงค์การวิจัย  

นงลักษณ์  วิรัชชัย และคณะ (2535, หนา้ 55,61) กล่าวว่า การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
คือ การบอกเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่นักวิจัยต้องการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ของการ
วิจัยจึงมีลักษณะใกล้เคียงกับปัญหาวิจัยแต่ไม่เหมือนกันทีเดียว เพราะนักวิจัยส่วนใหญ่นิยมเขียน
วัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายรวม   สิ่งที่ควรระวังในการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ต้องเขียนสิ่ง
ที่เป็นเป้าหมาย  มิใช่สิ่งที่เป็นวิธีการด าเนินงานวิจัย การเขียนต้องใช้ภาษาที่ง่าย สั้น กะทัดรัดและสื่อ
ความได้กระจ่าง เช่น “เพ่ือประมวลปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนจากการรับรู้ของผู้บริหาร 
อาจารย์และนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา” การเขียนวัตถุประสงค์นี้ ยังไม่ถูกต้อง ใช้ค าที่ระบุ
วิธีการมากว่าค าท่ีแสดงถึงเป้าหมาย  

วรรณี  แกมเกตุ (2551, หน้า 64-65) ให้หลักการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย ไว้ว่า ควรเขียนใน
รูปประโยคบอกเล่า โดยขึ้นต้นประโยคด้วยค าว่า “เพ่ือ” แล้วตามด้วยค าที่แสดงพฤติกรรมในการ
แสวงหาค าตอบและสาระหลักที่ต้องการศึกษา ค าบางค าก็ยังกว้างและคลุมเครือ เช่น ค าว่า”ศึกษา” 
เช่นเพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน  เพราะค านี้มี
ความหมายกว้างครอบคลุมพฤติกรรมการศึกษาได้หลายลักษณะ นอกจากนี้ยังมีค ากริยาอ่ืนๆที่แสดง
พฤติกรรมในการด าเนินงานของนักวิจัยอีกหลายค าที่มักปรากฏอยู่ในวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เช่น  ส ารวจ  ประเมิน ค้นคว้า จ าแนก วิเคราะห์  ทดลอง เป็นต้น  

สิทธิ์  ธีรสรณ์ (2552, หน้า 60) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการวิจัยควรเป็นข้อความสั้นๆ 
ประโยควัตถุประสงค์ของการวิจัยมักข้ึนต้นด้วยวลี ดังต่อไปนี้  

1. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มี/ส่งผล/อิทธิพล/ผลกระทบ...  
2. เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง...กับ...  
3. เพ่ือเปรียบเทียบ...กับ...  
4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ…ที่มีต่อ...  
5. เพ่ือตรวจสอบ...ตามเกณฑ์ที่สร้างขึ้น  

6. เพ่ือพัฒนา...  
ชูศรี  วงศ์รัตนะ (2549, หน้า18) กล่าวว่า เป็นข้อความที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการ

ศึกษา ควรเห็นให้ชัดเจนว่าจะศึกษาเรื่องอะไร กับใคร ในแง่มุมใด โดยทั่วไปนิยมเขียนเป็นประโยค
บอกเล่าเป็นข้อๆเรียงตามล าดับ หัวใจของการวิจัยอยู่ที่วัตถุประสงค์ของการวิจัยต้องสอดคล้องกับ
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หัวข้อวิจัย ส่วนอ่ืนๆของเค้าโครงวิจัย ตั้งแต่ความส าคัญของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ ตลอดจนถึง
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ต้องยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก  

องอาจ นัยพัฒน์ (2551, หน้า 43) ได้ให้หลักการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยเชิงปริมาณที่ดีควร
ค านึงหลักการส าคัญ ต่อไปนี้  

1. มีความกะทัดรัดชัดเจน  

2. อยู่ในกรอบหรือสอดคล้องกับโจทย์หรือหัวข้อปัญหาการวิจัย  

3. มีความเป็นไปได้จริงในแง่ของการปฏิบัติ  
4. ระบุจุดมุ่งเน้นที่ต้องการสืบค้นหาค าตอบอย่างเฉพาะเจาะจงและไม่มีสาระส าคัญซ้ าซ้อนกัน  

5. มีการเรียงล าดับจุดมุ่งเน้นของการศึกษาวิจัยตามความเก่ียวข้องอย่างเป็นระดับลดหลั่นกัน  

6. ใช้ถ้อยค ากล่าวพาดพิงถึงประเภท หรือรูปแบบของวิธีการศึกษาวิจัยที่ใช้ในการแสวงหา
ความรู้ความจริง เช่น การพรรณนา การส ารวจ  การหาความสัมพันธ์ และการทดลอง เพ่ืออธิบาย
และ/หรือท านายพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ท่ีสนใจ  

 

สรุปแนวทางการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีดังนี้  
1. วัตถุประสงค์เขียนในรูปเป้าหมายการวิจัย ไม่ใช่วิธีการ  

2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับชื่อโครงการวิจัย  

3. ถ้าตอบค าถามวิจัยครบทุกข้อ การวิจัยจะได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้  
4. ไม่มีค าฟุ่มเฟือยหรือไม่จ าเป็นในวัตถุประสงค์  
5. วัตถุประสงค์ชัดเจน ไม่ก ากวม  

  วรรณี  แกมเกตุ (2551, หน้า 64-65) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ดีควรมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้  
 1. ต้องมีความสอดคล้องกับชื่อเรื่องและมีความสืบเนื่องจากความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหา  
 2. มีความชัดเจนว่าต้องการศึกษาอะไร  

 3. วัตถุประสงค์ของการวิจัยทุกข้อ ต้องสามารถศึกษาหาค าตอบได้  
 4. ควรเขียนให้อยู่ในรูปประโยคบอกเล่า  

 5. ควรเป็นข้อความที่สั้น กะทัดรัด และใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย  

 6. ควรจัดเรียงวัตถุประสงค์ตามล าดับของการศึกษา หรือเรียงล าดับตามความส าคัญหรือ
จุดเน้นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการวิจัยแต่ละเรื่อง  
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ข้อควรระวังในการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

ข้อควรระวังในการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย ก็คือ ไม่น าเอาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
มาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  ดังนี้  

วรรณี  แกมเกตุ (2551, หน้า 65) เสนอข้อควรระวังในการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยว่า 
ไม่ควรที่จะน าเอาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยมาใช้ในการเขียน แม้ว่าทั้งสองเรื่องนี้จะ
เกี่ยวข้องกัน แต่ก็มีความแตกต่างกัน โดยที่วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือประเด็นที่จะท าการวิจัย ส่วน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการคาดหมายถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลการวิจัยที่ท า
เสร็จแล้วไปใช้  

ชูศรี  วงศ์รัตนะ (2549, หน้า18) กล่าวว่า ในงานวิจัยหลายเรื่อง มักมีวัตถุประสงค์การวิจัย
ข้อสุดท้ายว่า “เพ่ือเป็นแนวทางในการน าผลการวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ” ข้อความนี้ 
ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการวิจัย แต่เป็นความส าคัญของการวิจัยหรือประโยชน์ที่จะได้รับ  

สิทธิ์  ธีรสรณ์ (2552, หน้า 61) กล่าวว่า ในการเขียนวัตถุประสงค์นั้น ไม่ควรน าประโยชน์ที่
ได้รับมาเขียน เพราะไม่ใช่กิจกรรมหรืองานที่ผู้วิจัยต้องท าเพ่ือให้ได้ผลวิจัย เช่นเพ่ือน าไปเป็นแนวทาง
ในการวางแผนการท างานให้มีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์ในตัวอย่าง ไม่ใช่การเขียนที่เหมาะสมนัก เพราะเป็นประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัย
ในแง่การวางแผนหรือปฏิบัติงานเมื่อน าผลการวิจัยไปใช้มากกว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้วิจัยต้องท า จึงไม่ควร
น ามาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ 
 

4. การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัย 

 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้วิจัยต้องก าหนดให้เหมาะสม และมี
ความเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่ท าการศึกษา เพ่ือจะช่วยให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นจึง
เกิดค าถามว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่าไรจึงจะท าให้ผลการวิจัยมีความเชื่อถือได้ ซึ่งความจริงแล้วไม่
มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวว่าจะต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวนเท่าใด ได้มีผู้เสนอวิธีการก าหนดของ
ตัวอย่างไว้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การก าหนดเกณฑ์ร้อยละของประชากร การใช้ตารางส าเร็จรูป หรือ
การใช้สูตรค านวณ ซึ่งผู้วิจัยสามารถเลือกตามความเหมาะสม 

กลุ่มตัวอย่าง(Sample groups) หมายถึงบางส่วนของประชากรที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของ
ประชากรที่ท าการศึกษา การใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจะท าให้มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนมาก 

และการใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างใหญ่จะมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนน้อย เนื่องจากขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ใหญ่ให้ข้อมูลที่เที่ยงตรง การค านวณทางสถิติมีความถูกต้องมากกว่ากลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก กลุ่ม
ตัวอย่างยิ่งมีขนาดใหญ่มากเท่าใด ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มจะลดน้อยลงแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแม้จะ
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เพ่ิมขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้ใหญ่ขึ้นอีกแต่ความคลาดเคลื่อนก็ลดลงได้ไม่มากนัก (Kerlinger, 1972: 

61 อ้างใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543:91) 

การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างว่าควรมีขนาดเท่าใดนั้น ผู้วิจัยควรค านึงถึงสิ่งต่างๆ หลาย
อย่างมาประกอบกัน (Librero, 1985 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ดังนี้  

1) ค่าใช้จ่าย เวลาแรงงานและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนั้น ว่า
มีพอที่จะท าให้ได้หรือไม่ และคุ้มค่าเพียงใด  

2) ขนาดของประชากร ถ้าประชากรมีขนาดใหญ่ มีความจ าเป็นต้องเลือกกลุ่มตัวอย่าง ถ้า
ประชากรมีขนาดเล็ก และสามารถท่ีจะศึกษาได้ควรจะศึกษาจากประชากรทั้งหมด  

3) ความเหมือนกัน ถ้าประชากรมีความเหมือนกันมากความแตกต่างของสมาชิกมีน้อย นั้น
คือ ความแปรปรวนในกลุ่มตัวอย่างมีน้อยก็ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กได้ แต่ถ้าประชากรมีลักษณะไม่
เหมือนกัน ความแตกต่างของสมาชิกมีมาก ความแปรปรวนในกลุ่มมีมากจ าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดใหญ ่เพ่ือให้ครอบคลุมคุณลักษณะต่างๆ ของประชากร  

4) ความแม่นย าชัดเจน ถ้าต้องการความแม่นย าชัดเจนในเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าต้องใช้กลุ่ม
ตัวอย่างขนาดใหญ่ คือ ยิ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างใหญ่มากเท่าใด ผลการศึกษายิ่งมีความแม่นย ามาก
ขึ้นเท่านั้น  

5) ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้จากการสุ่ม
ตัวอย่าง โดยทั่วไปแล้ว มักจะยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 1% หรือ 5% (สัดส่วน 0.01 หรือ 

0.05) และยังข้ึนอยู่กับความส าคัญของเรื่องที่ต้องการศึกษาด้วย ถ้าปัญหามีความส าคัญมาก ก็ควรให้
เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด เช่น 1% แต่ถ้ามีความส าคัญน้อยก็อาจยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ได้บ้าง เช่น 5% เป็นต้น  

6) ความเชื่อมั่น ผู้วิจัยต้องก าหนดความเชื่อมั่นว่ากลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมานั้นมีโอกาสได้ค่า
อ้างอิงไม่แตกต่างจากค่าที่แท้จริงของประชากรประมาณเท่าไร เช่น ถ้าก าหนดระดับเชื่อมั่น 95% 

หมายถึง ค่าอ้างอิงมีโอกาสถูกต้อง 95% มีโอกาสผิดพลาดจากค่าที่แท้จริง 5% นั่นคือค่าที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 95 กลุ่มจาก 100 กลุ่มที่สุ่มมาจากประชากรเดียวกันจะไม่แตกต่างจากค่าที่แท้จริงของ
ประชากร ซึ่งระดับความเชื่อมั่นอาจจะเพ่ิมข้ึนเป็น 99% หรือลดลงเหลือ 90% 

 

5. วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีด้วยกันหลากหลายวิธี  ในที่นี้จะเสนอการก าหนด

ขนาดของ กลุ่มตัวอย่างจากการก าหนดเกณฑ์ การใช้สูตรค านวณและการใช้ตารางส าเร็จรูป ซึ่งแต่ละ
วิธีสามารถอธิบายได้ต่อไปนี้  
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5.1  การก าหนดเกณฑ์  
ในกรณีนี้ผู้วิจัยต้องทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนก่อนแล้ว ใช้เกณฑ์โดยก าหนด

เป็นร้อยละของประชากรในการพิจารณาดังนี้ (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  

ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักร้อย ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 25%  

ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักพัน ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 10%  

ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักหมื่น ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 5%  

ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักแสน ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 1%  

5.2  การใช้ตารางส าเร็จรูป  

การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางส าเร็จรูป มีอยู่หลายประเภท ขึ้นอยู่
กับ ความต้องการของผู้วิจัย ตารางส าเร็จรูปที่นิยมใช้กันในงานวิจัยเชิงส ารวจ ได้แก่ ตารางส าเร็จของ
ทาโร ยามาเน่ และตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และเมอร์แกน เป็นต้น  

5.2.1 ตารางส าเร็จของทาโร ยามาเน่  
ตารางส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 

2543) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือประมาณค่าสัดส่วนของประชากร  โดยคาดว่า
สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95% ดังตารางที่ 1 

วิธีการอ่านตารางผู้วิจัยจะต้องทราบขนาดของประชากร  และก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ เช่น ต้องการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีขนาดเท่ากับ  2,000 คน 

ความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้เท่ากับ 5% ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจะเท่ากับ 333 คน 

เป็นต้น   
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ตารางท่ี 1.1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาด
เคลื่อนต่างๆ 

ขนาด 

ประชากร 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความคลาดเคลื่อน (e)  

± 1%  ± 2%  ± 3%  ± 4%  ± 5%  ± 10%  

500  ∗  ∗  ∗  ∗  222  83  

1,000  ∗  ∗  ∗  385  286  91  

1,500  ∗  ∗  638  441  316  94  

2,000  ∗  ∗  714  476  333  95  

2,500  ∗  1,250  769  500  345  96  

3,000  ∗  1,364  811  517  353  97  

3,500  ∗  1,458  843  530  359  97  

4,000  ∗  1,538  870  541  364  98  

4,500  ∗  1,607  891  549  367  98  

5,000  ∗  1,667  909  556  370  98  

6,000  ∗  1,765  938  566  375  98  

7,000  ∗  1,842  959  574  378  99  

8,000  ∗  1,905  976  580  381  99  

9,000  ∗  1,957  989  584  383  99  

10,000  5,000  2,000  1,000  588  385  99  

15,000  6,000  2,143  1,034  600  390  99  

20,000  6,667  2,222  1,053  606  392  100  

25,000  7,143  2,273  1,064  610  394  100  

50,000  8,333  2,381  1,087  617  397  100  

100,000  9,091  2,439  1,099  621  398  100  

∞  10,000  2,500  1,111  625  400  100  

 

∞ หมายถึง ขนาดตัวอย่างไม่เหมาะสมที่จะ Assume ให้เป็นการกระจายแบบปกติ จึงไม่
สามารถใช้สูตรค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ 

ที่มา : (Yamane, 1973 อ้างใน จักรกฤษณ์ ส าราญใจ, 2544) 
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5.2.2 ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน  

ส าหรับตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน ธีร
วุฒิ เอกะกุล, 2543) ตารางนี้ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเช่นเดียวกัน และก าหนดให้
สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และ
ระดับความเชื่อม่ัน 95% สามารถค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับประชากรที่มีขนาดเล็กได้ตั้งแต่ 
10 ขึ้นไป ดังตารางที่ 1.2 วิธีการอ่านตารางผู้วิจัยต้องทราบขนาดของประชากร เช่น ถ้าประชากรมี
ขนาดเท่ากับ 2,000 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจะเท่ากับ 322 คน เป็นต้น 

 

ตารางที่ 1.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน 
ขนาด

ประชากร 
ขนาด

ตัวอยา่ง 
ขนาด

ประชากร 
ขนาด

ตัวอยา่ง 
ขนาด

ประชากร 
ขนาด

ตัวอยา่ง 
ขนาด

ประชากร 
ขนาด

ตัวอยา่ง 
ขนาด

ประชากร 
ขนาด

ตัวอยา่ง 
10 10 100 80 280 162 800 260 2,800 338 

15 14 110 86 290 165 850 265 3,000 341 

20 19 120 92 300 169 900 269 3,500 346 

25 24 130 97 320 175 950 274 4,000 351 

30 28 140 103 340 181 1,000 278 4,500 354 

35 32 150 108 360 186 1,100 285 5,000 357 

40 36 160 113 380 191 1,200 291 6,000 361 

45 40 170 118 400 196 1,300 297 7,000 364 

50 44 180 123 420 201 1,400 302 8,000 367 

55 48 190 127 440 205 1,500 306 9,000 368 

60 52 200 132 460 210 1,600 310 10,000 370 

65 56 210 136 480 214 1,700 313 15,000 375 

70 59 220 140 500 217 1,800 317 20,000 377 

75 63 230 144 550 226 1,900 320 30,000 379 

80 66 240 148 600 234 2,000 322 40,000 380 

85 70 250 152 650 242 2,200 327 50,000 381 

90 73 260 155 700 248 2,400 331 75,000 382 

95 76 270 159 750 254 2,600 335 100,000 384 

(ที่มา : Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970 อ้างใน ธีรวุฒ ิเอกะกุล, 2543) 

 
5.3  การใช้สูตรค านวณ  

แม้การใช้ตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะง่ายและสะดวกกับผู้วิจัย  แต่
บางครั้งผู้วิจัยอาจจ าเป็นที่จะต้องค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ขนาดประชากรหรือระดับความ
เชื่อมั่นอ่ืนๆที่แตกต่างออกไปจากตาราง ผู้วิจัยจ าเป็นต้องการการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก
สูตรค านวณ ซึ่งสูตรค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นสูตรของทาโร ยามา
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เน่ (Yamane, 1973) และสูตรของเครซี่และ มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ทั้งสองสูตรนี้
จ าเป็นต้องทราบขนาดของประชากร แต่ถ้าไม่ทราบขนาดของประชากรก็อาจใช้สูตรของคอแครน 

(Cochran, 1977) รายละเอียดมีดังนี้ 
5.3.1  กรณีทราบขนาดของประชากร  

5.3.1.1 สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 

2543) 

n= 
       

 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  

N = ขนาดของประชากร  
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
วิธีการค านวณสูตรนี้ผู้วิจัยต้องทราบขนาดของประชากรที่ต้องการศึกษา  (N) และ

ก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ (e) เช่น ถ้าประชากรที่ใช้ในการวิจัย
มีจ านวน 2,000 หน่วย ยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างได้ 5% ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการเท่ากับ 

 

n= 
                   

n= 333.3  333 หน่วย 

 

5.3.1.2 สูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน ธีร
วุฒิ เอกะกุล, 2543) มีดังนี ้

n= 
                          

 

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
N = ขนาดของประชากร  
e = ระดบัความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอยา่งทีย่อมรบัได้  
 

2

= คา่ไคสแควรท์ี ่df เทา่กบั 1 และระดบัความเชือ่มัน่ 95% ( 
2

=3.841)  

p = สดัสว่นของลกัษณะทีส่นใจในประชากร (ถา้ไมท่ราบใหก้ าหนด p = 0.5) 

 

วิธีการค านวณผู้วิจัยต้องทราบขนาดประชากรและสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร  

และก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนและระดับความเชื่อมั่นด้วย เช่น ถ้าประชากรที่ใช้ในการวิจัยมี
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จ านวน 2,000 หน่วย ยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างได้ 5% ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการเท่ากับ 

  n =                            
 

n =                                                             

     n = 322.3532  322 หน่วย  

 

5.3.1.3 สูตรอ่ืนๆ  

1) เมื่อต้องการประมาณสัดส่วนของประชากร การก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจะใช้สูตร  

 

n =  
                   

ก าหนดให้ 
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
N = ขนาดของประชากร  

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
N = ขนาดของประชากร  

e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 
Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญ  

- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96  

- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 99% หรือระดับนัยส าคัญ 0.01 มีค่า Z = 2.58  

p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้ก าหนด p = 0.5) 

 

ตัวอย่างการค านวณ เช่น ถ้าประชากรที่ใช้ในการวิจัยมีจ านวน 2,000 หน่วย ยอมรับให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างได้ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และสัดส่วนของลักษณะที่สนใจใน
ประชากรเท่ากับ 0.5 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเท่ากับ 

n =  
                                    

n = 322.2603 หรือ  322 หน่วย 
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2) เมื่อต้องการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร การก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจะใช้สูตร 

n = 
                 

 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  

N = ขนาดของประชากร  

σ = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (สามารถหาได้จากงานวิจัยที่ผ่านมา)  

e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ (กรณีไม่ทราบค่า σ 

สามารถก าหนดค่า e เป็นเปอร์เซ็นต์ของ σ เช่น 8% ของ σ (e =0.08σ) หรือ 10% ของ σ (e 

=0.10σ))  

Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญ  

- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96  

- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 99% หรือระดับนัยส าคัญ 0.01 มีค่า Z = 2.58 

 

ตัวอย่างค านวณ เช่น ขนาดประชากร 400 หน่วย ต้องการศึกษาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนได้ ฑ 5 คะแนน จากงานวิจัยที่ผ่านมา
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 70 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 15 คะแนน ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการจะเท่ากับ 

n = 
                                   

n = 33.19355 หรอื  33 หน่วย 

 

5.3.2  ไม่ทราบขนาดของประชากร  

5.3.2.1 สูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 

2543) ใช้ในกรณีที่ไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน แต่ทราบว่ามีจ านวนมากและต้องการ
ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร มี 2 กรณีคือ 

 

กรณีทราบค่าสัดส่วนของประชากร ใช้สูตร  

n =  
           

และกรณีไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากรหรือ p = 0.5 ใช้สูตร  
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n = 
      

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  

p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร  

e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดข้ึนได้  
Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญ 

- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96  

- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 99% หรือระดับนัยส าคัญ 0.01 มีค่า Z = 2.58 
 

ตัวอย่างการค านวณ เช่น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 
5% และ สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ขนาดของประชากรที่ต้องการเท่ากับ 

n = 
      

  n= 
                

  n= 384.16 หรือ  384 หน่วย 

 

6.3.2.2 สูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 

2543) สูตรนี้ใช้กรณีท่ีไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน และต้องการประมาณค่าเฉลี่ยของ
ประชากร มีดังนี ้

n = 
       

 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  

σ = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง  
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ (กรณีไม่ทราบ ค่า σ 

สามารถก าหนดค่า e เป็นเปอร์เซ็นต์ของ σ เช่น 8% ของ σ (e =0.08σ) หรือ 10% ของ σ (e 

=0.10σ))  

Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญ  

- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96  

- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 99% หรือระดับนัยส าคัญ 0.01 มีค่า Z = 2.58 



21 

 

ตัวอย่างการค านวณ เช่น ต้องการศึกษาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้   5 คะแนน จากงานวิจัยที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 70 คะแนน 

และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 15 คะแนน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ จะเท่ากับ  

 

n = 
                   

n = 34.5744 หรือ 35 หน่วย 

 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสิ่งส าคัญของการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจะต้องได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความเหมาะสม เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรให้มากที่สุด ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีวิธีการ
หาได้ท้ังการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละของประชากร การใช้ตารางส าเร็จรูป และการใช้สูตรในการ
ค านวณ ผู้วิจัยจะเลือกใช้วิธีการใดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้วิจัย และความเหมาะสมของงานวิจัย
แต่ละเรื่อง 
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การน าเสนอเชิงปฏิบัติการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การท าวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

  

 

 

 

 

 

เลือกหัวขอ้วิจัย 
/ ความสนใจ 

ส ารวจเอกสาร 
/ทบทวน
วรรณกรรม 

ก าหนด 

ปัญหาวิจัย 

ตั้งวัตถุประสงค ์

สมมติฐาน 

กรอบแนวคิด 

ออกแบบ 

ก าหนด 

ประชากร / 
กลุ่มตัวอย่าง 
/ เครือ่งมอื 

เก็บขอ้มูล 

เผยแพร ่
รายงาน 

เขียนรายงาน 

แปรผล / 
วิเคราะห์ 

ข้อมูล 

ประมวลผล 

ข้อมูล 

เก็บรวบรวม 

ข้อมูล 

 ความคิดจะท าวิจัยมาจากไหน ? 

 1.  จากการสังเกต 

 2.  การสนทนา / อภิปราย / สัมมานา ฯลฯ 

 3.  ความสนใจส่วนตัว / ความอยากรู้ / จินตนาการ 
 4.  ความไม่รู้ / ขาดองค์ความรู้ที่พอเพียง 
 5.  เอกสาร / รายงานการวิจัย / ข่าวหนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

 6.  จากหน่วยงานให้ทุน 

 7.  จากปัญหาในหน่วยงาน 

 8.......................................... 
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 แหล่งที่มาของปัญหาวิจัย (4 P’s) 

 ศึกษาอะไร 

 ประชากรที่ศึกษา People ตัวบุคคล, องค์กร, กลุ่มคน, ชุมชน 

 ประเด็นที่ศึกษา Problem ประเด็นปัญหา, สถานการณ์, ความ 

   ต้องการ, ความสัมพันธ์, องค์ประกอบ 

   ประชากร ฯลฯ 

  Program โครงสร้าง, ประสิทธิภาพ, ผลที่ได้, 

   คุณลักษณะ, ความพอใจ, ผู้บริโภค, 
   ผู้ให้บริการ ฯลฯ 

  Phenomenon สาเหตุและผลกระทบของความสัมพันธ์, 
   ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ฯลฯ 

ระดับความคิด 

ของตนเอง 

ปรึกษาเพื่อน 

ร่วมงาน / 
นักวิชาการ 

ค้นหาเอกสาร 
งานวิจัย 

ค้นหาหัวเร่ืองที่อยู่ในความสนใจ 

แยกประเด็นความสนใจ (ย่อย) ท าบัญชีประเด็นที่สนใจ 

คัดประเด็นที่สนใจน้อยออกไปจากบัญชี 

ตั้งค าถามวิจัยที่อยากจะตอบ 

ก าหนดวัตถุประสงค์หลัก / รอง 

ประเมินความเป็นไปได้ (เวลา, ทรัพยากร, ความเชียว
ชาญ

คัดเลือกปัญหาวิจัยที่สามารถด าเนินการได้ 

ทบทวน / ตรวจสอบอีกครั้ง 

 ขั้นตอนการคิดค้นปัญหาวิจัย 
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เลือกใช้วิธีเชิงปริมาณหรือคุณภาพ 

ประเด็น เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 

1. วัตถุประสงค์ของ 
การศกึษา 

ค้นหาความแตกต่างของ
ปรากฏการณ์ สถานการณ ์

ปัญหาเป็นตัวเลข 

บรรยายสถานการณ ์

ปรากฏการณ์ ปัญหา หรอืเหตกุารณ ์

 

2. การวัดตัวแปร ตัวแปรส่วนใหญ่วดัได้เป็น 

ตัวเลย 

ตัวแปรที่ใช้วัดดว้ยคุณลักษณะ 

(คุณภาพ) – nominal หรือ ordinal scale 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ดูความแตกต่างเชิงขนาด ดูความแตกต่างของเหตุการณ ์

ปรากฏการณ์ หรือปัญหาโดยปราศจากตัวเลย 

 

 ข้อควรพิจารณาก่อนเลือกปัญหาวิจัย 

 1.  ผู้วิจัยมีความสนใจในหัวข้อวิจัยอย่างแท้จริง 
 2.  ผู้วิจัยมีความรู้เรื่องกระบวนการท าวิจัยอย่างพอเพียง 
 3.  ผู้วิจัยมีความชัดเจนในแนวคิดและวิธีการวัด 

 4.  ผู้วิจัยควรเลือกหัวข้อวิจัยที่สามารถท าได้ภายในเวลาและทรัพยากร 

 ที่ก าหนดไว้ 
 5.  ผู้วิจัยควรเลือกหัวข้อที่เก่ียวข้องกับวิชาอ่ืนเพื่อเพ่ิมองค์ความรู้ 
 6.  ผู้วิจัยควรค านึงถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าเป็นไปได้หรือไม่ 
 7.  ผู้วิจัยต้องค านึงถึงจริยธรรมในการท าวิจัย 

 หลักเกณฑ์การเลือกปัญหาวิจัย 

 

 1.  ความสนใจ 

 2.  ความเร่งด่วน 

 3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 4.  ความสามารถในการท าวิจัย 

 5.  ความโดดเด่น (Uniqueness) 
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 อะไรคือปัญหาวิจัย 

   

 

 

 

 1.  มีช่องว่างระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่และสิ่งที่ควรจะเป็น 

 2.  เกิดค าถามว่าท าไมจึงมีช่องว่างเช่นนี้ 
 3.  มีค าตอบที่เป็นไปได้ ค าถามอย่างน้อย 2 ค าตอบ 

 ตัวอย่างที่เป็นปัญหาวิจัย 

  
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา : 
 ความแตกต่าง : 
 ค าถามจากปัญหานี้ : 
 ค าตอบท่ีเป็นไปได้ : 
 1.  …. 
 2.  …. 
 3.  …. 
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 นิยามปัญหาวิจัยให้ได้ 
 

 1.  ขอบเขตของปัญหา เป็นปัญหาของใคร (ปัจเจกชน, กลุ่ม, ชุมชน) 
 ครอบคลุมพ้ืนที่แค่ไหน ลักษณะประชากรที่ถูกกระทบ 

 2.  ความรุนแรงของปัญหา อุบัติการณ์สูง กระทบใครจ านวนมากน้อยแค่
ไหน 

 3.  แนวทางการแก้ปัญหา แนวทางเลือกท่ีเป็นไปได้ ค าถามที่ยังไม่ได้ตอบ 

  

 เหตุผลที่เลือกปัญหาวิจัยนี้ 

 1.  ความรุนแรงและความเร่งด่วนตามสภาพการณ์ปัจจุบันแนวโน้มใน
อนาคต (อันใกล้) 

 2.  ความส าคัญ แก่ผู้วางนโยบาย แก่ผู้บริหารโครงการ, ผู้ร่วมงาน แก่
ประชาชน ฯลฯ 

 3.  ประโยชน์จากการวิจัยเพ่ิมเติมความรู้ข้อมูลที่ขาดอยู่บางส่วนหรือ
ทั้งหมด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฯลฯ 

 4.  ความสามารถในการท าวิจัย 

 5.  ความโดดเด่น (Uniqueness) 
  

 สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติก่อนเลือกหัวข้อปัญหาวิจัย 

 

 1.  รวบรวมข้อมูลก่อนที่จะคิดถึงหัวข้อปัญหาส าหรับท าวิจัย 

 2.  ไม่อ่านผลงานวิจัยของบุคคลอื่น ที่เป็นหัวข้อสนใจที่จะท าวิจัย 

 3.  ท าการวิจัยโดยไม่มีความรู้พ้ืนฐานทางทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย 

 4.  ไม่มีความมุ่งหมายชัดเจนในการท าวิจัย 

 5.  ไม่ก าหนดขอบเขตของการท าวิจัย ท าให้งานวิจัยไม่มีที่สิ้นสุด 
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 ค าถามส าหรับปัญหาวิจัย 

 1.  ปัญหานี้แคบเกินไปหรือกว้างเกินไปหรือไม่? 
 2.  ปัญหานี้เป็นความสนใจเฉพาะบุคคลหรือไม่? 
 3.  ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของหน่วยงานใด? 

 4.  ปัญหานี้จ าเป็นต้องแก้ไขด้วยวิธีการวิจัยหรือไม่? 
 5.  ปัญหานี้เป็นปัญหาเร่งด่วนหรือไม่? 
 6.  ปัญหานี้มีผลกระทบร้ายแรงต่อประชากรกลุ่มใด? 

 7.  ปัญหานี้ครอบคลุมประชากรมากน้อยแค่ไหน?   

 8.  ปัญหานี้ทันสมัยทันเหตุการณ์หรือไม่? 
9.  ปัญหานี้สามารถหาค าตอบจากงานวิจัยอื่นๆ 

 10.  ปัญหานี้ซ้ าซ้อนกับปัญหาวิจัยที่ผู้อ่ืนท าแล้วหรือไม่? 
 11.  การวิจัยจะช่วยแก้ปัญหาอย่างตรงจุดหรือไม่? 
 12.  การวิจัยสามารถตอบค าถามท่ีคลุมเครือ 

 13.  การวิจัยจะท าให้ประโยชน์ในแง่ใด? 

 14.  บุคคล / หน่วยงานใดจะได้รับประโยชน์จากการวิจัยนี้? 
 15.  ปัญหานี้มีความชัดเจนและมีขอบเขตของปัญหาอยู่ในวิสัยที่จะวิจัยได้ 
 16.  เขียนในรูปข้อความหรือค าถามที่แสดงความเก่ียวข้องระหว่างตัวแปร 

 ในการวิจัย 

 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  ประโยชน์ด้านวิชาการ 
 - เพ่ิมพูนความรู้ 
  - ทราบว่าเรื่องอะไร 

  - ให้แก่ใคร 
 2.  ด้านการแก้ปัญหา 

 - แก้ปัญหาเรื่องอะไร 

 - ให้แก่ใคร 
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 เทคนิคการเขียนความส าคัญ และปัญหาวิจัย 5 ส่วน 

1.  การน าเข้าสู่ปัญหาวิจัย เริ่มต้นจากขอบข่ายกว้างสู่ปัญหาวิจัย 

2.  ภูมิหลังของปัญหาวิจัย -  เรื่องที่ท าวิจัยเป็นปัญหาหรือไม่ 
 -  มีการศึกษาวิจัยก่อนหน้าหรือไม่ 
 -  ผลการวิจัยเป็นอย่างไร 

- ปัญหาลดลงหรือไม่ อะไรยังเป็นปัญหา + ต้องการค าตอบ 

3.  ปัญหาวิจัย ค าถาม! ข้อความที่ต้องการศึกษาอาจ 

 เป็นปัญหาเดียว (ปัญหาหลัก) หรือปัญหาย่อยหลายปัญหา 
4.  นิยามปัญหา 
5.  ความส าคัญของปัญหา 

 การตั้งค าถาม / ตั้งโจทย์วิจัย 

 1.  ปรากฏการณ์นั้นเป็นอย่างไร? 

 (descriptive research) 

 2.  ปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร? 

 (explanatory research) 
  

 ค าถามวิจัย (Research question) 

 ปัญหาวิจัยยังมิใช่ค าถามวิจัย 

 -  ค าถามวิจัย คือ ประโยคที่จบด้วยเครื่องหมายค าถาม 

 -  ค าถามวิจัย คือ การตีกรอบส าหรับเริ่มต้นกระบวนการวิจัย 

 -  ค าถามวิจัยชี้ 2 ทิศทาง 
 ทิศทางที่อาศัยกรอบทางทฤษฎีที่ท าให้เกิดค าถาม 

 ทิศทางที่อาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ท าให้มีค าตอบ 
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 ค าถามวิจัย 

 ค าถามวิจัย หมายถึง ข้อความท่ีระบุถึงสาระของประเด็นวิจัย
ที่ชัดเจน และจ าเพาะในรูปของประโยคค าถาม 

- ค าถามวิจัยหลัก (primary research question) 

เป็นค าถามที่ผู้วิจัยสนใจมากที่สุด  และต้องการค าถามมากท่ีสุด 

(1 ค าถาม) 
- ค าถามวิจัยรอง ( secondary research question) 

เป็นค าถามที่ผู้วิจัยต้องการค าตอบเช่นกัน  แต่มีความส าคัญ
รองลงมา (1 ค าถาม) 

 

ค าถามวิจัยที่ดี ควรถามว่า 
“ท าไม?” หรือ “อย่างไร” 

 อาจมีหลายค าตอบที่เป็นไปได้  แต่ต้องเป็นค าตอบที่สามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีนักวิจัยต้องการทราบได้ดีที่สุด  และมากที่สุด 

 ควรก่อให้เกิดเสวนาทางปัญหา  ระหว่างนักวิชาการที่ก าลังคิด  
และเขียนในเรื่องด้วยกัน 

  

 ประเภทของค าถามวิจัย 

 

 1.  ค าถามเชิงประจักษ์ (empirical) คือ ค าถาม 

 ที่สามารถหาค าตอบจากหลักฐานหรือข้อมูลบางอย่าง  เช่น 

 จากการวัดที่ถูกต้อง  แม่นย า  และวิเคราะห์ด้วยวิธีการที่เป็นวิชาการ 

 2.  ค าถามเชิงทฤษฎี (theoretical)  

 ได้จากแนวคิดทั่วไปในสาขาวิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objective) 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เป้าหมายที่ผู้วิจัยตั้งไว้ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายนั้นในการท าวิจัย 

 วัตถุประสงค์อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

 1.  วัตถุประสงค์หลัก (main objective) 

 2.  วัตถุประสงค์รอง / วัตถุประสงค์ย่อย (sub objective) 

 บางต ารา  อาจแบ่งออกเป็น 

 1.  วัตถุประสงค์ทั่วไป / เป้าหมายบั้นปลาย  
 (overall objective / ultimate goal) 

 2.  วัตถุประสงค์เฉพาะ (specific objective) 

 วัตถุประสงค์หลัก (Main Objective) 

 วัตถุประสงค์หลัก  คือ  ประโยคที่แสดงความสัมพันธ์  หรือความเก่ียวข้อง 
 (ระหว่างตัวแปร)  ที่ผู้วิจัยเชื่อมั่นว่าสามารถค้นพบ  หรือสร้างขึ้นมา 
 วัตถุประสงค์รอง (Sub Objective) 

 วัตถุประสงค์รอง  คือ  ประเด็นเฉพาะเจาะจงท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษาภายใต้ 
 กรอบแนวคิด (Conceptual framework) 

 วัตถุประสงค์รอง  อาจแยกออกเป็นข้อย่อย 

 1.  ………………………… 

 2.  ………………………… 

 3.  ………………………… 

 แต่ละวัตถุประสงค์ย่อย  จะเน้นเฉพาะประเด็นใดประเด็นหนึ่งในการวิจัย 
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ค าถามท้ายบท 

ให้นักศึกษาระบุเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัยพร้อมก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ในการด าเนินการวิจัย  

 

 หลักการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ต้องใช้ค าถามท่ีชัดเจน ไม่ก ากวม บอก วัตถุประสงค์ หรือ ความต้องการ 
ว่าจะท าอะไร อย่างไร กับใคร 

ตัวอย่าง  ค าท่ีใช้เขียนขึ้นต้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือส ารวจเบื้องต้น                  เพ่ือระบุ 
 เพ่ือทดสอบ     เพ่ือยืนยัน 

 เพ่ือเปรียบเทียบ     เพ่ือวัดผล 

 เพ่ือค้นหา      เพ่ืออธิบาย 

 เพ่ือก าหนด     เพ่ือบรรยาย 

  

 1.  เป็นการก าหนดขอบเขตของการวิจัย 

 2.  ท าให้ประเด็นวิจัยชัดเจนขึ้น 

 3.  ช่วยในการคัดเลือกและก าหนดตัวแปรและข้อมูลให้เหมาะสมและ 

 ตรงประเด็น 

 4.  ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการวิจัย 

 5.  เป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสม 

 6.  เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบของการสรุปผลการวิจัย 

ประโยชน์ของค าถามวิจัยหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

และสมมติฐานของการวจัิย 



 

32 แผนการสอนประจ าบทท่ี 2 

แผนการสอนประจ าบทที่ 2 

เร่ือง การออกแบบการวิจัย 

   

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. แบบการวิจัย/การออกแบบการวิจัย  

2. จุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัย  

3. ความแปรปรวนในการวิจัยเชิงปริมาณ  

4. หลักการในการควบคุมความแปรปรวนในการวิจัย  

5. ลักษณะของแบบการวิจัยที่ดี  
6. ประเภทของการออกแบบการวิจัย  

7. วิธีการวางแผนแบบการวิจัย  

8. ความเที่ยงตรงของการออกแบบการวิจัย  

9. เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

10. การสร้างเครื่องมือเชิงคุณภาพ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการออกแบบการวิจัย ประกอบด้วย 

1. สามารถออกแบบการวิจัยที่ระบุจุดมุ่งหมายของการวิจัย  

2. สามารถเข้าใจความแปรปรวนในการวิจัยเชิงปริมาณ หลักการในการควบคุมความ
แปรปรวนในการวิจัย  

3. สามารถอธิบายลักษณะของแบบการวิจัยที่ดี ประเภทของการออกแบบการวิจัย วิธีการ
วางแผนแบบการวิจัย  

4. ก าหนดค่าความเที่ยงตรงของการออกแบบการวิจัยได้  
5. เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยและสามารถสร้างเครื่องมือเชิงคุณภาพได้ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. แนะน าเนื้อหารายวิชาในบท 

2. แนะน าเอกสารและต าราอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับอ่านเพ่ิมเติม 

3. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

4. บรรยายโดยใช้เอกสารและยกตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. เอกสาร ต ารา และบทความที่เกี่ยวข้อง 
3. เอกสารประกอบค าบรรยาย 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตจากเข้าชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

3. การตอบค าถาม การวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างในชั้นเรียน 

4. การตอบค าถามท้ายบท 
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บทท่ี 2 

การออกแบบการวิจัย 
“การออกแบบการวิจัย เป็นกลยุทธ์ที่ต้องใช้วิจารณญาณในการวิจัย  

เพื่อให้การวิจัยมีความสอดคล้อง” 
ดังนั้นการออกแบบการวิจัยจึงไม่ใช่การเลือก  

แบบการวิจัยให้ “เหมาะสม” เท่านั้น (Wiersma, 2000 : 104) 

 
 

 ในการปฏิบัติงานใดๆ ให้บรรลุความส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ในการด าเนินการจาเป็นจะต้องมี “การวางแผน”ไว้ล่วงหน้าว่า การปฏิบัติ งานนั้น 

ๆ มีความมุ่งหมายอะไร จะด าเนินการอย่างไร มีบุคคลใดบ้างที่เกี่ยวข้อง จะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไร และ
ใช้งบประมาณด าเนินการเท่าไรจากแหล่งงบประมาณใดเป็นต้นและในกรณีของการวิจัยก็เช่นเดียวกัน
ที่จาเป็นจะต้องมีการด าเนินการในลักษณะเช่นเดียวกัน ที่เรียกว่า “การออกแบบการวิจัย” เพ่ือให้
การวิจัยนั้น ๆ สามารถที่ด าเนินการในการแสวงหา ข้อมูล/สารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพ่ือนามาใช้
ตอบปัญหาในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

1.  แบบการวิจัย/การออกแบบการวิจัย  

นักวิจัย/นักวิชาการได้นาเสนอความหมายของแบบการวิจัยและการออกแบบการวิจัย ดังนี้  
แบบการวิจัยเป็นแผนโครงสร้างหรือยุทธวิธีสาหรับการศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้ได้คาตอบของ

ปัญหาการวิจัย และควบคุมความแปรปรวนที่เกิดขึ้น ซึ่งแผน เป็นโครงร่างที่แสดงแนวทางและ
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยในภาพรวม, โครงสร้าง เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือ
กรอบแนวความคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) และยุทธวิธี เป็นวิธีการที่เลือกใช้เพ่ือให้
ได้คาตอบของปัญหาการวิจัย ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล หรือการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น 

(Kerlinger, 1986: 300; Wiesma, 2000:81) 

 แบบการวิจัย หมายถึง แผนงานที่แสดงวิธีการอย่างมีระบบ มีขั้นตอนในการแสวงหา
ข้อเท็จจริง เพ่ือให้ได้คาตอบของปัญหาการวิจัยที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 

2543: 118)  

การออกแบบการวิจัย (Research Design) หมายถึง การวางแผนและการจัดการ
โครงการวิจัย ตั้งแต่การก าหนดปัญหาการวิจัยจนกระทั่งการเขียนรายงานและการเผยแพร่  โดย
เกี่ยวข้องกับแนวคิด 4 ประการ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การวิจัย 2) กรอบแนวคิด 3) ข้อมูล และ4) 
เครือ่งมือ วิธีการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล (Punch, 1998: 66) 
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การออกแบบการวิจัย หมายถึง การจากัดขอบเขตและวางรูปแบบการวิจัยให้ได้คาตอบที่
เหมาะสมกับปัญหาการวิจัย ผลจากการออกแบบการวิจัยจะท าให้ได้ตัวแบบการวิจัย ที่เปรียบเสมือน
พิมพ์เขียวของการวิจัย (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2530: 51)  

การออกแบบการวิจัย เป็นการก าหนดรูปแบบ ขอบเขตและแนวทางการวิจัยเพ่ือให้ได้คา
ตอบหรือข้อความรู้ตามปัญหาการวิจัยที่ก าหนดไว้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2538: 8)  

การออกแบบการวิจัย เป็นการก าหนด 1) กิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรมที่ผู้วิจัยจะ
ด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย อาทิ การเตรียมการ การก าหนดสมมุติฐาน การ
ก าหนดตัวแปร หรือการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น และ 2) วิธีการและแนวทางที่จะท าให้ได้ข้อมูลจาก
ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการศึกษา (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546: 145)  

การออกแบบการวิจัย เป็นการก าหนดโครงสร้าง/กรอบการวิจัยที่มีความครอบคลุมตั้งแต่การ
ก าหนดปัญหาการวิจัย การก าหนดตัวแปร การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการสรุปผล 

(การทาพิมพ์เขียวการวิจัย) (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล,2543 : 24) 

สรุปได้ว่าการออกแบบการวิจัย เป็นกระบวนการที่ใช้ในการวางแผนการด าเนินการวิจัยที่มี
ระบบ และมีขั้นตอนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล/สารสนเทศที่ต้องการนามาใช้ในการตอบปัญหาการวิจัย
ตามจุดประสงค์/สมมุติฐานของการวิจัยที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็วและมีความ
น่าเชื่อถือ ที่เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของผู้วิจัยในการก าหนดโครงสร้าง แผนการปฏิบัติการวิจัยหรือ
ยุทธวิธีเพ่ือใช้ในการตรวจสอบการด าเนินการวิจัยว่าเป็นไปตามเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ ว่าก่อนที่จะ
ปฏิบัติการด าเนินการวิจัย อาท ิในแต่ละข้ันตอนจะมีการด าเนินการอย่างไร, มีบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง, ใช้
วัสดุอุปกรณ์อะไร, ใช้สถานที่ด าเนินการ เวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุด การด าเนินการเมื่อไร มีรูปแบบการ
ทดลองอย่างไร, จะเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร และวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอข้อมูลอย่างไร เป็นต้น 

และหลังจากการด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วจะเขียนรายงานการวิจัย อภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยอย่างไร 

 

2.  จุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัย  

ในการออกแบบการวิจัยในการด าเนินการวิจัย มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ ดังนี้ (Kerlinger, 

1986 : 279 ; สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2530 :53-56 ; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543 : 119)  

2.1 เพ่ือให้ได้คาตอบของปัญหาการวิจัยที่ถูกต้องชัดเจนและมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ  โดย
การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล หรือการวิเคราะห์ข้อมูล  

2.2 เพ่ือควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรการวิจัยที่ศึกษา โดยใช้แนวทาง 3 ประการดังนี้ 
1) ศึกษาให้มีความครอบคลุมขอบเขตของปัญหาการวิจัยให้มากที่สุด 2) ควบคุมอิทธิพลของตัวแปรที่
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ไม่อยู่ในขอบเขตของการวิจัยแต่จะมีผลกระทบต่อผลการวิจัยให้ได้มากที่สุดและ  3) การลด
ความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นในการวิจัยให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด สิน พันธุ์พินิจ (2547 : 87-88) ได้
น าเสนอการออกแบบการวิจัยมีความมุ่งหมาย ดังนี้  

1) เพ่ือให้ได้คาตอบของปัญหาการวิจัยที่ถูกต้อง ในการออกแบบการวิจัยตามแนวคิด ทฤษฏี 
จะท าให้ได้แบบแผนการวิจัยที่ด าเนินการตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จะท าให้ได้ผลการวิจัยที่มีความ
เที่ยงตรง มีความเชื่อม่ัน และชัดเจน  

2) เพ่ือควบคุมความแปรปรวนของตัวแปร วิธีการทาความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษามีค่า
สูง ลดความคลาดเคลื่อนให้เหลือน้อยและความแปรปรวนโดยการสุ่ม และควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน
โดยใช้แบบแผนการวิจัยที่เหมาะสม  

3) เพ่ือให้ได้การวัดตัวแปรถูกต้อง ถ้าในการออกแบบการวิจัยได้ก าหนดตัวแปรแล้ว
ก าหนดค่านิยามเชิงทฤษฎี ค่านิยามเชิงปฏิบัติการและก าหนดสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล 

จะท าให้การวัดตัวแปรแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง ลดความแปรปรวนและความคลาดเคลื่อนได้  
4) เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นระบบ การออกแบบการวิจัยจะต้องระบุขั้นตอนในการ

ด าเนินการที่ชัดเจน ต่อเนื่อง เพ่ือสะดวกต่อการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน และถูกต้อง 

5) เพ่ือความประหยัด ในการวางแผนการใช้งบประมาณ แรงงานและก าหนดเวลาควร
ก าหนดอย่างเหมาะสม มีเหตุผล จะท าให้การด าเนินการวิจัยสามารถด าเนินการไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 

3.  ความแปรปรวนในการวิจัยเชิงปริมาณ  

ในการวิจัยเชิงปริมาณจ าแนกตัวแปร เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) เป็นตัวแปรหลักที่สนใจศึกษา ประเภทที่ 2 ตัวแปรต้น (Independent 

Variable) หรือเป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุหรือตัวแปรจัดกระทาที่สนใจศึกษา ว่ามีอิทธิพลต่อตัวแปร
ตามและมุ่งศึกษาว่ามีขนาดของอิทธิพลมากน้อยเพียงใด และประเภทที่ 3 เป็นตัวแปรแทรกซ้อน 

(Extraneous Variable) ที่เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม แต่ไม่ต้องการ/ไม่สนใจที่จะ
ศึกษาดังนั้นจะต้องควบคุมหรือกาจัดอิทธิพลเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่มีความเที่ยงตรง  โดยที่
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 3 ประเภทแสดงได้ในลักษณะของความแปรปรวน (Variance) มีดังนี้(นง
ลักษณ์ วิรัชชัย, 2543: 9-11) 

3.1 ความแปรปรวนอย่างมีระบบ (Systematic Variance) หรือความแปรปรวนร่วม 

(Covariance) หรือความแปรปรวนที่อธิบายได้ (Explained Variance) หรือความแปรปรวนจากผล
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การทดลอง (Experimental Variance) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่
ต้องการศึกษา  

3.2 ความแปรปรวนจากตัวแปรแทรกซ้อน (Extraneous Variance) เป็นความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรแทรกซ้อนที่ปนเปื้อน (Confound) กับความแปรปรวนอย่างมีระบบที่
เป็นความแปรปรวนที่ต้องการจะขจัดออกจากการวิจัย 

3.3 ความแปรปรวนจากความคลาดเคลื่อน (Error Variance) เป็นความแปรปรวนที่ไม่
สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรในการวิจัย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ อาทิ ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนในการวัด หรือความลาเอียงในการทดลอง เป็นต้น 

 

4.  หลักการในการควบคุมความแปรปรวนในการวิจัย  

ความแปรปรวนในการวิจัย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องก าหนดขอบเขตการ
วิจัยให้มีความครอบคลุมทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตามและปัญหาการวิจัยให้มากที่สุดและจะต้อง
ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่ไม่อยู่ในขอบเขตการวิจัยแต่ส่งผลกระทบต่อการวิจัยและต้องลดความ
คลาดเคลื่อนในการวิจัยให้น้อยที่สุด ที่เป็นหลักการในการควบคุมความแปรปรวน ในการวิจัยที่
เรียกว่า “หลักการของแมกซ์ –มิน-คอน (Max-Min-Con. Principle)”ที่มีรายละเอียด ดังนี้ (นง
ลักษณ์ วิรัชชัย, 2533 : 11-14 ; Kerlinger, 1986 :284-290) 

4.1 การเพ่ิมความแปรปรวนที่มีระบบให้มีค่าสูงสุด (Maximization of Systematic 

Variance) เป็นการจัดกระทาตัวแปรต้นให้ความแตกต่างกันมากที่สุด และไม่มีความสัมพันธ์กันเอง 
(Multicolinearity) หรือการสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่ศึกษา จะท าให้ได้ค่าของตัว
แปรตามที่เป็นจริง หรือเป็นก าหนดกรอบความคิดท่ีแสดงตัวแปรต้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตามทฤษฏี แต่
ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเอง เพ่ือให้เกิดความแปรปรวนอย่างมีระบบมากที่สุด  

4.2 การลดความคลาดเคลื่อนให้เหลือน้อยที่สุด (Minimization of Error Variance) มี
วิธีการดังนี้  

4.2.1 การท าให้เครื่องมือการวิจัยให้มีความเชื่อมั่นสูงขึ้น 

4.2.2 การลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการด าเนินการวิจัยให้น้อยที่สุด อาทิ ความคลาด
เคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนในการวัด ความลาเอียงในการทดลองข้อมูลที่สูญหายที่
ไม่ได้เกิดจาการสุ่ม หรือความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ข้อมูล (การลงรหัส/การใช้สถิติที่ไม่
เหมาะสม) เป็นต้น  
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4.3 การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้มีค่าคงที่ (Control of Extraneous Variables)  

เป็นยุทธวิธีที่ส าคัญในการก าหนดแบบการวิจัยจะท าให้ผลการวิจัยที่ได้นั้นแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่แท้จริงอย่างชัดเจนมีวิธีการดังนี้ (Wiersma, 2000: 

88) 

4.3.3.1 กระบวนการสุ่ม (Randomization) เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการสุ่ม  

3 ขั้นตอน ดังนี้  
1) การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) เป็นการใช้วิธีการสุ่ม เพ่ือให้

ได้กลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการอย่างครบถ้วน อาทิ การสุ่มอย่างง่าย การสุ่มอย่างมีระบบ การสุ่มแบบ
กลุ่ม การสุ่มแบบแบ่งชั้น หรือสุ่มแบบหลายขั้นตอน เป็นต้น  

2) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม (Random Assignment) เป็นการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มตามข้อ 1) ที่ได้ก าหนดไว้  

3) การสุ่มกลุ่มทดลองแบบสุ่ม (Random Treatment) เป็นการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างที่ด าเนินการตามข้อ 2) แล้วว่ากลุ่มใดจะเป็นกลุ่มควบคุม หรือกลุ่มทดลอง  

4.3.3.2 การจับคู่ (Matching) เป็นการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนโดยนาตัวแปรแทรก
ซ้อนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจับคู่ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มที่มีความเท่าเทียม
กัน แต่วิธีการนี้จะสามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้เพียง 2-3 ตัวเท่านั้นและเมื่อใช้วิธีการนี้แล้ว
จะต้องใช้วิธีการทางสถิติในข้อ 4.2.3.4 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย  

4.3.3.3 การกาจัดตัวแปรแทรกซ้อน (Elimination) เป็นวิธีการการขจัดตัวแปรแทรก
ซ้อนออกจากการวิจัยโดยเด็ดขาด ท าให้ได้ผลการวิจัยไม่ครอบคลุมตัวแปรตามทฤษฏีหรือตามความ
ต้องการในการนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.3.3.4 การน าตัวแปรแทรกซ้อนเป็นตัวแปรที่ศึกษาแล้วใช้วิธีการทางสถิติในการ
ควบคุม (Statistical Control) เป็นวิธีการใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมเพ่ือควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน
ในการวิจัย อาทิ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance: ANCOVA) การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลาย
ทาง เป็นต้น  

 

5. ลักษณะของแบบการวิจัยที่ดี  
ลักษณะของแบบการวิจัยที่ดีที่นามาใช้ในการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  ควรได้พิจารณาจาก

ลักษณะ 4 ประการ ดังนี้ (Wiersma, 2000: 94-95)  
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5.1 ปราศจากความมีอคติ (Freedom from Bias) การออกแบบการวิจัยจะต้องท าให้ข้อมูล
ที่ได้และการวิเคราะห์ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด มีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่น และ
สามารถนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างชัดเจน 

5.2 ปราศจากความสับสน (Freedom of Confounding) การออกแบบการวิจัยจะต้องช่วย
ขจัดตัวแปรแทรกซ้อนที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดความแปรปรวนในตัวแปรตามเพราะมิฉะนั้นจะท าให้ไม่
สามารถจ าแนกได้ว่าตัวแปรใดเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความแปรปรวนในตัวแปรตาม  

5.3 สามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้ (Control of Extraneous Variables) การ
ออกแบบการวิจัยจะต้องสามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนโดยการท าให้เป็นตัวคงที่หรือกาจัดออก
จากจากสถานการณ ์โดยให้เหลือเพียงแต่ผลการวิจัยที่เนื่องมาจากตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปร
ตามเท่านั้น  

5.4 มีการเลือกใช้สถิติที่ถูกต้องในการทดสอบสมมุติฐาน (Statistical Precision for 

Testing Hypothesis) การออกแบบการวิจัยที่ดีจะต้องเลือกใช้สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวแปรที่ศึกษา 

เบริ (Beri.1989: 65) ได้นาเสนอลักษณะของการออกแบบการวิจัยที่ดี มีประสิทธิภาพในการ
วิจัยที่มีลักษณะ ดังนี้  

1) เป็นแนวทางการหาคาตอบของปัญหาการวิจัยได้อย่างแท้จริง  
2) สามารถควบคุมตัวแปรทั้งตัวแปรสาเหตุที่ต้องการศึกษา และตัวแปรที่ไม่ต้องการศึกษา 

โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Random Assignment) และ
การสุ่มการจัดกระท าให้แก่กลุ่มตัวอย่าง (Random Treatment)  

3) ควบคุมให้เกิดความเท่ียงตรงภายในที่ผลการวิจัยได้มาจากตัวแปรสาเหตุเท่านั้นและความเที่ยงตรง
ภายนอก ที่จะสามารถใช้ผลการวิจัยสรุปอ้างอิงไปสู่ประชากรได้  
 

6. ประเภทของการออกแบบการวิจัย  

ในการออกแบบการวิจัยที่ใช้ในการวิจัย จ าแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544 

:149-150) 

6.1 การออกแบบการวัดค่าตัวแปร (Measurement Design) เป็นการก าหนดวิธีการวัดค่า 

หรือการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดค่าตัวแปร โดยมีลาดับขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้  
6.1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวัดค่าตัวแปร  

6.1.2 ก าหนดโครงสร้าง และคานิยามของค่าตัวแปรแต่ละตัวที่ต้องการวัดให้ชัดเจน  

6.1.3 ก าหนดระดับการวัดของข้อมูล และ สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดค่าตัวแปร  
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6.1.4 ตรวจสอบคุณภาพที่จาเป็นต้องมีของเครื่องมือที่ใช้วัดค่าตัวแปร  ได้แก่ ความ
เที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability)  

6.1.5 ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน  

6.1.6 ก าหนดรูปแบบ วิธีวัดค่าตัวแปร หรือการควบคุมตัวแปรเกิน โดยวิธีการสุ่ม, การ
นามาเป็นตัวแปรที่ศึกษา, การจัดสถานการณ์ให้คงที ่หรือการควบคุมด้วยวิธีการทางสถิติ 

6.2 การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling Assignment) เป็นการด าเนินการ
เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรในการนามาศึกษา  โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการ ดังนี้  

6.2.1 ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง เป็นการก าหนดขอบเขตและเลือกวิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่ศึกษา ที่อาจจะใช้วิธีการสุ่มโดยใช้
ความน่าจะเป็นที่ให้โอกาสแก่ทุก ๆ หน่วยของประชากรมีโอกาสที่จะได้รับการสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

หรือถ้ามีข้อจากัดบางประการในการวิจัยอาจจะมีการเลือกใช้วิธีการสุ่ม  (Sampling) หรือการเลือก 

(Selection) กลุ่มท่ีเฉพาะเจาะจงมาศึกษา โดยไม่ใช้หลักการของความน่าจะเป็นก็ได้  
6.2.2 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เป็นการก าหนดขนาด/จานวนของ 

กลุ่มตัวอย่างจากประชากรอย่างเหมาะสม และมีความเป็นไปได้โดยการใช้สูตรการค านวณหรือตาราง
เลขสุ่ม 

6.3 การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวางแผนในการด าเนินการกับข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือที่จะได้ใช้ในการตอบปัญหาการวิจัยตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมี
ดังนี้  

6.3.1 การเลือกใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นการเลือกใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับระดับของข้อมูลและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย เพ่ือให้ได้
ผลการวิจัยในการบรรยายลักษณะต่าง ๆ ที่ศึกษาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและน่าเชื่อถือหรือกล่าวได้ว่า
ผลการวิจัยมีความเที่ยงตรงภายใน (Internal Validity)  

6.3.2 การเลือกใช้สถิตเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นการเลือกใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ที่เหมาะสมกับข้อตกลงเบื้องต้น (Basic Assumption) และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
การวิจัย เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ และสามารถใช้ผลการวิจัยในการสรุป 

อ้างอิงผลการวิจัย (Generalization) จากกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ 

กล่าวได้ว่าผลการวิจัยมีความเที่ยงตรงภายนอก (External Validity) 
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7. วิธีการวางแผนแบบการวิจัย  

วิธีการวางแผนแบบการวิจัย เป็นการก าหนดขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการให้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน เพ่ือให้งานวิจัยเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจ าแนกขั้นตอนวิธีการวางแผน
แบบการวิจัยได้ดังนี้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543: 121-125)  

7.1 การก าหนดปัญหาการวิจัย คาถามการวิจัย และวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นขั้นตอน
ของการพิจารณาปัญหาการวิจัยที่จะต้องมีความชัดเจนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ใช้ภาษา
ง่าย ๆ และสามารถหาคาตอบได้ เป็นปัญหาที่มีความส าคัญ และให้ประโยชน์ในการนาไปใช้ และ
ผู้วิจัยมีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการวิจัยได้รวมทั้งการก าหนดคาถาม การวิจัย 

และวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับปัญหาที่มีขอบเขต และมีความชัดเจนที่จะใช้เป็น แนวทางการวิจัยได้ 
7.2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้นตอนของการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนากรอบความคิดทฤษฏี (Theoretical Framework)ที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปัญหาการวิจัยและทฤษฏีที่ท าให้ได้ตัวแปรที่จะศึกษาและควบคุมและกรอบความคิดรวบยอด
(Conceptual Framework) ที่แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาและตัวแปร
สอดแทรก จะได้รับทราบข้อดี-ข้อบกพร่องของการวางแผนแบบการวิจัยที่จะนามาใช้ประโยชน์ใน
งานวิจัยของตนเอง รวมทั้งการได้สมมุติฐานการวิจัยที่สมเหตุสมผล ที่สอดคล้องกับคาถามการวิจัยที่
สามารถตรวจสอบได้ และมีอ านาจในการใช้พยากรณ์สูง 

7.3 การก าหนดข้อมูล และแหล่งข้อมูล เป็นขั้นตอนในการก าหนดตัวแปรที่ศึกษามีอะไรบ้าง 
จัดประเภทของตัวแปรว่าเป็นตัวแปรสาเหตุ ตัวแปรผล ตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรสอดแทรกตาม
กรอบแนวคิดความคิดรวบยอด ที่ต้องนามาก าหนดเป็นคานิยามเชิงปฏิบัติการที่สามารถวัดและสังเกต
ได้อย่างชัดเจน และหาวิธีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้ได้มากที่สุดและมีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นตัวแทนที่ดีจากประชากรด้วยการเลือกใช้ “วิธีการสุ่ม”ที่เหมาะสมกับตัวแปรที่จะศึกษา เพ่ือให้ได้
ผลการวิจัยที่มีความเท่ียงตรงทั้งภายในและภายนอก  

7.4 การก าหนดเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนในการก าหนด
รายละเอียดเนื้อหาสาระ วิธีการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ และก าหนดรายละเอียด
ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเภทของการวิจัย อาทิ การวิจัยเชิงทดลองจะต้องก าหนด
วิธีการด าเนินการทดลอง การจัดกระทาตัวแปรสาเหตุ และการวัดตัวแปรผลให้ชัดเจน เป็นต้น  

7.5 การก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการวางแผนการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับว่าจะด าเนินการอย่างไร ใช้สถิติอะไรที่เหมาะสมกับข้อมูล ทดสอบสมมุติฐาน
อย่างไร และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถใช้ตอบปัญหาการวิจัยได้หรือไม่ 
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8.  ความเที่ยงตรงของการออกแบบการวิจัย  

ในการออกแบบการวิจัย ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้อง ชัดเจนมีความ
เที่ยงตรง และความเชื่อมั่นให้มากที่สุด โดยที่ความเที่ยงตรงที่เกิดขึ้นในการออกแบบการวิจัยจ าแนก
ได้ 2 ลักษณะ ดังนี้  

8.1. ความเที่ยงตรงภายใน  

8.1.1 ความหมายของความเที่ยงตรงภายใน  

ความเที่ยงตรงภายใน (Internal Validity) เป็นลักษณะของการวิจัยที่จะ
สามารถตอบปัญหา/สรุปผลการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และน่าเชื่อถือว่า ผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปร
ตามนั้นมีสาเหตุเนื่องมาจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรจัดกระทาเท่านั้น โดยเน้นการด าเนินการวิจัยที่ม ี 

ความครอบคลุมในประเด็นดังนี้ 
1) การทดสอบสมมุติฐาน  

2) การควบคุมตัวแปรภายนอกท่ีไม่ต้องการ  

3) ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

8.1.2 องค์ประกอบที่มีผลต่อความเที่ยงตรงภายใน (Cambell and Stanley,1969  

อ้างถึงใน ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2543: 39-40)  

8.1.2.1 เหตุการณ์พร้อง/ประวัติในอดีต (History) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการทดลองโดยไม่ได้จัดกระทาหรือจงใจให้เกิดขึ้น แต่มีผลต่อประเด็นที่ศึกษาท าให้เกิดความ
ไม่แน่ใจว่าผลที่เกิดข้ึนนั้นเกิดจากตัวแปรที่ต้องการหรือเหตุการณ์พร้องที่เกิดขึ้น ท าให้ผลสรุปการวิจัย
ขาดความเท่ียงตรงภายใน โดยมีแนวทางแก้ไข คือ พยายามจัดให้กลุ่มตัวอย่างอยู่ในสภาพที่เป็นปกติ
ให้มากที่สุด  

8.1.2.2 วุฒิภาวะ (Maturation) เป็นความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม
ตัวอย่างทางธรรมชาติทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองมากกว่าเกิดขึ้นจาก
สถานการณ์จาลองแล้วส่งผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษา จะท าให้ผลสรุปการวิจัยขาดความเที่ยงตรง
ภายใน โดยมีแนวทางการแก้ไข คือ ใช้เวลาช่วงสั้น ๆ ในการทดลองหรือใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิภาวะที่
ใกล้เคียงกัน 

8.1.2.3 การทดสอบ (Testing) เป็นผลจากการทดสอบที่ใช้มากกว่า 1 ครั้งใน
การทดสอบท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความคุ้นเคย การจดจา หรือไปหาเรียนรู้เพ่ิมเติม ที่จะส่งผลต่อการ
ทดสอบครั้งต่อไปที่จะปฏิบัติได้มากขึ้นโดยมีแนวทางการแก้ไข คือ ใช้การทดสอบเพียงครั้งเดียวหรือ
ใช้เครื่องมือในการทดสอบที่คู่ขนานกัน ที่ใช้การวัดผลที่เกิดข้ึนเดียวกันแต่ต่างฉบับกัน  

8.1.2.4 เครื่องมือในการวิจัย (Instrument) การใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพจะท า 

ให้ได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพ แต่ถ้าใช้เครื่องมือที่ไม่มีคุณภาพแล้วอาจจะได้รับข้อมูลที่มีความคลาด
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เคลื่อนที่จะสามารถนามาเปรียบเทียบกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการใช้เครื่องมือของผู้เก็บ
ข้อมูลที่ไม่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันจะท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัด ท าให้ผลสรุปการ
วิจัยขาดความเที่ยงตรงภายใน โดยมีแนวทางการแก้ไขคือ ใช้เครื่องมือเดียวกัน เวลาเดียวกันและมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

8.1.2.5 การถดถอยทางสถิติ (Statistical Regression) เป็นผลที่เกิดจากข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะของตัวแปรที่สูงมาก (Ceiling Effect) หรือ ต่ ามาก (Floor Effect) 

กล่าวคือ ในการนาข้อมูลมาวิเคราะห์จากกลุ่มที่มีคุณลักษณะของตัวแปรที่ต้องการสูงมาก จะพบว่ามี
คุณลักษณะของตัวแปรจะมีค่าลดลง แต่ถ้ากลุ่มที่มีคุณลักษณะของตัวแปรที่ต้องการต่ า จะพบว่ามี
คุณลักษณะของตัวแปรจะมีค่าเพ่ิมขึ้น โดยมีแนวทางการแก้ไข คือ ไม่ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงมาศึกษาเปรียบเทียบกัน  

8.1.2.6 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (Random 

Assignment) เป็นความแตกต่างของกลุ่มตั้งแต่ก่อนการทดลอง ดังนั้นถ้าหลังการทดลองพบว่า มี
ความแตกต่างกันด้วยจะท าให้ผลสรุปการวิจัยขาดความเที่ยงตรงภายใน มีแนวทางการแก้ไขคือ ใช้
กระบวนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หรือการจับคู่ตัวอย่างใน
การทดลอง 

8.1.2.7 การสูญหายของกลุ่มตัวอย่าง (Experiment Mortality) เป็นการสูญ
หายของกลุ่มตัวอย่างในระหว่างการทดลองแบบระยะยาว (Longitudinal) หรือแบบอนุกรมเวลา 
(Time-series) ดังนั้นจะต้องพิจารณาว่ากลุ่มตัวอย่างที่สูญหายไปมีผลกระทบต่อผลการทดลอง
หรือไม ่ถ้ามีผลกระทบจะท าให้ผลสรุปของการวิจัยขาดความเที่ยงตรงภายใน โดยมีแนวทางการแก้ไข 

คือ ใช้เวลาการทดลองที่สั้น ๆ หรือใช้การเสริมแรงเพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจที่จะอยู่
ร่วมกิจกรรมจนกระทั่งเสร็จสิ้นการทดลอง  

8.1.2.8 อิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัยอ่ืน ๆ กับการสุ่มตัวอย่าง เป็นการพิจารณา 

อิทธิพลที่ร่วมกันระหว่างเหตุการณ์พร้องหรือวุฒิภาวะหรือเครื่องมือ ฯลฯ กับการสุ่มตัวอย่างลาเอียง 
ที่จะส่งผลร่วมกันต่อผลการทดลอง ท าให้ผลสรุปการวิจัยขาดความเที่ยงตรงภายใน มีแนวทางการ
แก้ไข คือ พยายามลดอิทธิพลของตัวแปรที่อาจเกิดปฏิสัมพันธ์กับการคัดเลือก อาทิ ประสบการณ์ที่
ผ่านมา วุฒิภาวะ โดยมีการก าหนดช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม หรือแยกกลุ่มทดลองจากเหตุการณ์
พิเศษที่เกิดขึ้น 

8.1.2.9 ความคลุมเครือในทิศทางของความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของตัวแปรที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดความชัดเจนในการศึกษาแนวคิดหรือทฤษฏีที่ชัดเจนในการตรวจสอบความ
เป็นเหตุผลระหว่างตัวแปร  
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8.1.2.10 การสับสนของสิ่งทดลอง (Diffusion of Treatment) เป็นความสับสน
ของสิ่งทดลองท่ีจัดกระท าให้แก่กลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุมที่ระบุว่าแตกต่างกันแต่ในการด าเนินการ
จะได้รับสิ่งทดลองที่เท่าเทียมกัน และพบว่าสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน แต่ไม่ได้เกิดจากสิ่งทดลอง
อย่างแท้จริง ท าให้ผลสรุปการวิจัยขาดความเท่ียงตรงภายใน  

8.1.2.11 การตอบสนองของกลุ่มควบคุม เป็นความพยายามของกลุ่มควบคุมที่
ต้องการได้รับสิ่งทดลองเหมือนกับกลุ่มทดลอง จึงเกิดความรู้สึกและมีความพยามที่จะท าให้ตนเองมี
ความเท่าเทียมกับกลุ่มทดลอง ท าให้การทดสอบสมมุติฐานไม่มีนัยส าคัญ  

8.1.2.12 การตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลอง ที่ไม่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่แทจ้ริง หรือจงใจให้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความรู้สึกท่ีแท้จริง  

8.1.3 ความเที่ยงตรงที่ส่งผลต่อความเที่ยงตรงภายใน (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2543: 26-

27 อ้างอิงมาจาก Goodwin, 1995) 

8.1.3.1 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เป็นความสอดคล้อง
ระหว่างแนวคิดระดับนามธรรมสู่การวัดในระดับรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการนิยามเชิง
ปฏิบัติการของตัวแปรที่จะสะท้อนแนวคิดระดับนามธรรมของการวิจัยได้สอดคล้องตามที่ควรจะเป็น
มากที่สุด ถ้าการให้คานิยามที่แตกต่างกันในตัวแปรเดียวกันในการวิจัยที่มีรูปแบบเหมือนกันจะให้
ผลการวิจัยที่แตกต่างกัน ดังนั้นจาเป็นจะต้องมีการตรวจสอบโดยใช้แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องที่จะช่วยให้ตัวแปรมีความชัดเจนมากขึ้น  

8.1.3.2 ความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด (Instrument Validity) เป็นคุณภาพของ
วิธีการและเครื่องมือวัดที่จะต้องมีความสอดคล้องกับความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างว่า“สิ่งที่วัดตรง
ตามท่ีไดก้ าหนดความหมายหรือไม่” 

8.1.3.3 ความเที่ยงตรงเชิงสถิติ (Statistical Conclusion Validity) เป็นคุณภาพ
ของการเลือกใช้สถิติเพ่ือจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง และข้อมูลมีลักษณะที่สอดคล้องกับ
ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิตินั้น ๆ ที่ในการเลือกใช้สถิติ อาจจะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนที่มี
วัตถุประสงค์ หรือขาดประสบการณ์ อาทิ จงใจเลือกวิเคราะห์หรือนาเสนอผลเฉพาะจุดที่สอดคล้อง
กับสมมุติฐานเท่านั้น หรือ การบิดเบือนข้อมูลหรือผลการวิเคราะห์ หรือการวิเคราะห์แบบลองถูกลอง
ผิดจนกระทั่งได้ผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับสมมุติฐาน เป็นต้น 

8.2  ความเที่ยงตรงภายนอก  

8.2.1 ความหมายของความเที่ยงตรงภายนอกความเที่ยงตรงภายนอก (External 

Validity) หมายถึง ลักษณะของการวิจัยที่สามารถสรุปอ้างอิง ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ไปสู่ประชากรได้ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และน่าเชื่อถือ หมายความว่า ในการวิจัยครั้งนี้ ถ้าจะนาไป
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ด าเนินการกับประชากรแล้วผลการวิจัยก็ไม่แตกต่างจากผลการวิจัยที่ได้รับจากการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างเช่นเดียวกัน (Polit and Hulger, 1987:195)  

8.2.2 ประเภทของความเที่ยงตรงภายนอก  

การจ าแนกประเภทของความเที่ยงตรงภายนอกเป็นการจ าแนกเพ่ือใช้ตอบคา
ถาม/การวิจัย ศึกษาค้นคว้า มีดังนี ้(ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และ สุภาพ ฉัตราภรณ์, 2543:27) 

8.2.2.1 ความเที่ยงตรงเชิงประชากร (Population Validity) เป็นการตอบ
คาถามว่า “ผลการวิจัยจะสามารถนาไปใช้กับประชากรใดๆ ได้ดีหรือได้มากน้อยเพียงใด”ที่อาจจะ
เนื่องจากความแตกต่างระหว่างประชากรเป้าหมายกับประชากรในการทดลองหรือความเหมาะสม
ของการจัดกระทาตัวแปรต่อประชากรที่เฉพาะเจาะจง  

8.2.2.2 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพการณ์ (Ecological Validity) เป็นการตอบ
คาถามว่า “ผลการวิจัยจะสามารถนาไปใช้ได้ในสถานการณ์ใด และเม่ือใช้ในสถานการณ์ใด ๆ ณ เวลา
ที่แตกต่างกัน จะก่อให้เกิดข้อจากัดอย่างไร”ซึ่งผลการวิจัยที่ดีอาจเนื่องมากจากอิทธิพลของ 

บรรยากาศการทดลอง ความแปลกใหม ่ผู้ด าเนินการทดลอง หรือการทดสอบก่อนเรียน ฯลฯ ที่ในการ
นาไปใช้จริงอาจไม่มีอิทธิพลเหล่าน 

8.2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความเที่ยงตรงภายนอกมีดังนี้  (Cambell and 

Stanley, 1969: 5-6)  

8.2.3.1 อิทธิพลร่วมกันระหว่างการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและสิ่งทดลอง เป็น
อิทธิพลที่เกิดจากการใช้กลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าจะมีส่วนท าให้สิ่งทดลองมีประสิทธิภาพท าให้ขาดความ
เป็นตัวแทนที่ดีจากประชากร อาท ิอาสาสมัคร เป็นต้น  

8.2.3.2 อิทธิพลร่วมกันระหว่างแหล่งทดลองและสิ่งทดลอง เป็นอิทธิพลที่เกิด
จากการใช้แหล่งทดลองที่มีความสะดวกสบายหรือให้ความร่วมมือในการจัดสิ่งทดลองแก่กลุ่มตัวอย่าง
ที่ไม่มีโอกาสได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของประชากรอย่างแท้จริง 

8.2.3.3 อิทธิพลร่วมกันระหว่างการทดสอบและสิ่งทดลอง เป็นอิทธิพลที่เกิด
จากการทดสอบก่อนให้สิ่งทดลองที่กลุ่มตัวอย่างแล้วกลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาเพ่ิมเติมล่วงหน้าก่อนให้สิ่ง
ทดลอง ท าให้ไม่แน่ใจว่าเป็นผลที่เกิดจากประสิทธิภาพของสิ่งทดลองหรือไม่ เนื่องจากความแตกต่าง
ของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ก าหนด  

8.2.3.4 อิทธิพลร่วมกันระหว่างเหตุการณ์พร้องและสิ่งทดลอง เป็นอิทธิพลที่
เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจหรือตื่นตัวที่จะรับสิ่งทดลอง ท าให้ผลที่เกิด
จากสิ่งทดลองมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าปกติ  
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8.2.3.5 ปฏิกิริยาของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการทดลอง เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการ
ที่กลุ่มตัวอย่างรู้ตัวว่าตนเองได้รับสิ่งทดลอง จึงแสดงปฏิกิริยาที่ตอบสนองมากกว่าสภาพปกติที่ไม่
เป็นไปตามธรรมชาติ  

8. 2.3.6 การได้รับสิ่งทดลองที่หลากหลาย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างจะเป็น 

กลุ่มตัวอย่างท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีนามาทดลอง ท าให้มีความแตกต่างจากประชากรทั่วไป และจะสามารถ
สรุปอ้างอิงไปสู่ประชากรที่มีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกันเท่านั้น 

สรุปได้ว่า ความเที่ยงตรงภายในและความเที่ยงตรงภายนอกมักจะแปรผัน
แบบผกพัน กล่าวคือ งานวิจัยที่มีการควบคุมสูงส่งผลให้มีความเที่ยงตรงภายในสูง จะสามารถนาไป
ใช้ได้เฉพาะสถานการณ์ และเฉพาะกลุ่มที่ไม่สอดคล้องกับความเที่ยงตรงภายนอกที่สามารถนาไป
ใช้ได้ในสถานการณ์ทั่วไป 

 

9.  การสร้างเครื่องมือเชิงคุณภาพ 

หัวใจส าคัญของงานวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การกระตุ้นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดการมีส่วนร่วม
ให้มากที่สุด การระดมให้เกิดการสะท้อนข้อมูลที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม   ซึ่ง
กระบวนการก่อนที่จะลงมือท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลนั้น คือ กระบวนการสร้างเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลที่ถือว่าเป็นกุญแจดอกส าคัญส าหรับงานที่จะไขประตูโจทย์ปัญหาของงานวิจัยและน าพาไปสู่
ค าตอบทั้งหลายที่รออยู่ข้างหน้า  แต่ก่อนที่นักวิจัยจะสร้างเครื่องมืออะไรนั้น นักวิจัยต้องตอบค าถาม
ตัวเองให้ได้ก่อนว่า ตัวนักวิจัยเองต้องการสิ่งใด อยากทราบอะไร และจะเก็บข้อมูลอะไร  เครื่องมือที่
จะสร้างนี้ถ้าน าไปเก็บข้อมูลจริงแล้วจะท าให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ครอบคลุมให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ของโจทย์ข้อค าถามได้หรือไม่ แนวการสร้างเครื่องมือมีที่ดีนี้ มีสิ่งที่เป็นข้อพิจารณาส าหรับการสร้าง
เครื่องมืองานวิจัยเชิงคุณภาพดังต่อไปนี้ 

ก่อนที่จะสร้างเครื่องมือนั้น นักวิจัยต้องวางแผนถึงกระบวนการเก็บข้อมูลก่อนว่า นักวิจัยจะ
เลือกวิธีการเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เช่น จะใช้วิธีการสังเกต การบันทึก การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร 
หรือวิธีการอ่ืนใดๆ ที่จะช่วยส่งผลให้งานวิจัยนั้นๆบรรลุถึงโจทย์ข้อค าถามของนักวิจัย เมื่อได้วิธีการ
แล้ว นักวิจัยต้องมีแนวทางการสร้างแนวค าถามงานวิจัยว่า เป้าหมายของงานวิจัยคืออะไร นักวิจัยจะ
ใช้ประโยชน์อะไรจากแหล่งข้อมูล ผลที่คาดว่าจะได้รับคือสิ่งใด ประเด็นข้อค าถามที่จะใช้คืออะไรบ้าง 
ซึ่งในเรื่องของประเด็นการออกแบบข้อค าถามนั้น มีส่วนหลักที่นักวิจัยต้องค านึงถึงอยู่  3 ส่วน ที่จะ
ช่วยส่งผลให้เครื่องมือของนักวิจัยมีความตรงทั้งภายใน ภายนอก นั้นมีดังนี้ คือ   

ประเด็นที่ 1 ประเด็นการตั้งข้อค าถาม นักวิจัยจะต้องวางแผนว่าจะใช้ค าถามว่าอย่างไรบ้าง 
ที่จะท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครอบคลุม ตรงประเด็นข้อค าถามงานวิจัย ชัดเจนในการสะท้อนตอบปัญหา
งานวิจัย และก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นค าถามหลักนั้น นักวิจัยต้องมีการค าถามที่จะช่วยสร้างให้เกิด
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ความคุ้นเคยระหว่างนักวิจัยกับผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนอย่างไรบ้างเพ่ือเป็นการเปิดใจที่จะส่งผลให้เกิด
ประเด็นการเปิดข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการ และข้อค าถามเครื่องมือหลักที่สร้างได้แล้วนั้น เมื่อน าไปใช้จริง
ในภาคสนาม จะต้องมีการปรับการใช้ภาษาอย่างไรหรือไม่ เพ่ือให้สื่อความได้ชัด ตรงประเด็นและเอ้ือ
ต่อการให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้ตอบค าถามที่มีความแตกต่างจากหลากหลายบริบทที่ซ่อนอยู่ภายในแต่
ละบุคคล  

ประเด็นที่ 2 แหล่งข้อมูล คือ นักวิจัยจะต้องรู้เป้าหมายว่า จะไปเก็บข้อมูลจากใคร ที่ไหน 
เมื่อไร ซึ่งเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่นักวิจัยต้องค านึงถึงคือเวลาที่ผู้ ให้สัมภาษณ์สะดวกที่สุด มี
แหล่งข้อมูลที่ใดบ้าง และมีใครเกี่ยวข้องกับโจทย์การวิจัยบ้าง นักวิจัยต้องท าความเข้าใจโจทย์และ
ประเด็นให้ชัดเจน ครบถ้วน  

ประเด็นที่ 3 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเก็บข้อมูลคืออะไร คือ นักวิจัยต้องคาดคะเนว่าจะ
ได้ค าตอบว่าอย่างไร จะเกิดปฏิกิริยาอย่างไร นักวิจัยต้องมีทักษะของนักสังเกต และนักประเมิน
สถานการณ์อยู่ตลอดเวลา 

แนวการสร้างเครื่องมืองานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีคุณภาพนั้น จะสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ
นักวิจัย ที่มีความสามรถมองกว้าง ไกล ประเมินและคาดคะเนสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างภายภาค
หน้าได้ โดยการท าความเข้าใจเบื้องต้นจากการมองจากหลายมุมมอง หลายประเด็น หลายความ
คิดเห็น และน าข้อคิดเห็นที่ได้จากกระบวนการอันหลากหลายมาเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกัน  

กระบวนการเหล่านี้จะน าพาไปสู่ความเชื่อมั่น ความมีคุณภาพและคุณค่าที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องมือของ
นักวิจัย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย แนวค าถาม (Topic Guide)
แบบสังเกต (Check list) การจดบันทึก ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลในสนาม (Field note) แบบบันทึก
ประจ าวัน (Diaries) เป็นต้น 

9.1 แนวค าถาม (Topic Guide) 
แนวค าถาม (Topic Guide) คือ List ของหัวข้อหรือค าถามที่ครอบคลุมเนื้อหาของ

ข้อมูลที่ต้องการ เปรียบเสมือนการสรุปประเด็นหรือวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะศึกษา เป็นพิมพ์เขียว/
แผนที่/เครื่องมือช่วยเตือนความจ า ในการรวบรวมข้อมูล ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างของ
แบบสอบถามกับแนวค าถาม มีดังนี ้
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แบบสอบถาม แนวค าถาม 

1. มีโครงสร้างแน่นอน 1. ไม่มีโครงสร้างแน่นอน 

2. มีค าถามละเอียด 2. เป็นเค้าโครงสนทนา 

3. มีค าถามทั้งแบบปลายเปิด และปลายปิด 3. มีแต่ค าถามปลายเปิดที่ต้องการเหตุผล 

4. ใช้ได้กับทุกคนที่เป็นประชากรเป้าหมาย 4. ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกลุ่มได้ 
5. ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ 5. ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ 

 

ลักษณะของแนวค าถาม 

1. เป็นเค้าโครงของการสนทนา ไม่จ าเป็นต้องมีค าถามที่สมบูรณ์เป็นเพียงแนวทางส าหรับ
ผู้น าการสนทนา เพื่อใช้เตือนความจ าว่าจะถามเรื่อง อะไรบ้าง หรือจะตรวจสอบอย่างไร 

2. เป็นค าถามเปิด ที่กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นเล่าประสบการณ์ ความทรงจ าที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อที่ศึกษา หลีกเลี่ยงการใช้ค าถามที่จะตอบได้เพียง 2 ค าตอบ (ใช่/ไม่ใช่) 

3. มีความยืดหยุ่น ผู้สัมภาษณ์สามารถแทรก หรือตัดค าถาม ตามบรรยากาศกลุ่ม หรือให้
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง 

4. มีเนื้อหาต่อเนื่อง ไม่วกวน ไม่กระโดดกลับไปกลับมา 
5. มีค าถามทั้งหนัก (เจาะประเด็น) และเบา (ผ่อนคลายบรรยากาศ) 
6. มีความยาวไม่มากนัก ถ้ามีค าถามมากเกินไป จะใช้เวลานานเกินไป ท าให้เบื่อ เหนื่อย  

ไม่มีสมาธิไม่อยากคุย ส่งผลถึงข้อมูล 

 

ขั้นตอนในการสร้างแนวค าถาม 

1. ควรเริ่มจากการมีกรอบแนวความคิด ซึ่งได้จากทฤษฎีความรู้และประสบการณ์ตรง และ
งานวิจัยอื่นๆ 

2. ตัดสินในเลือกข้อมูลที่ต้องการเก็บ (ตัวแปร) 
3. พิจารณาค าถามที่จะใช้เพ่ือให้ได้ข้อมูลนั้นๆ (ตั้งค าถามหลัก และค าถามย่อยในแต่ละ

ประเด็น) 
4. รวบรวมค าถาม เป็นร่างแนวค าถามแรก 

5. ตรวจสอบ ปรับปรุง โดยผู้รู้ 
6. ทดสอบแนวค าถาม (Pretest) เพ่ือดูความราบรื่น และค าตอบที่ได้รับ 

7. แก้ไขปรับปรุงครั้งสุดท้าย (เพ่ิม/ลด/ปรับ/เรียงล าดับ) 
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ขั้นตอนในการสร้างแนวค าถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตั้งค าถาม 

1. ความรู้ที่ได้มาน ามาแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ก่อน จากนั้นจึงตั้งเป็นค าถามย่อยๆ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์ 

2. ตั้งค าถามให้ตรงกับข้อมูลที่ต้องการ 

3. เตรียมค าถามส าหรับการเจาะประเด็นให้ได้รายละเอียดมากๆ (ส าหรับมือใหม่) 
4. มีค าถามที่จะท าให้การเปลี่ยนหัวข้อเป็นไปอย่างราบรื่น 

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง 

แนวความคิดที่สร้างข้ึน 

สร้างกรอบแนวความคิด ประสบการณ์ในอดีต 

ร่างแนวค าถาม 

เนื้อหาของค าถาม   ลักษณะของค าถาม   การเรียงค าถาม 

ก าหนดตัวแปร 

(ข้อมูลที่ต้องการ) 

ทดลอง/ทดสอบแนวค าถาม 

ปรับปรุงแนวค าถาม 

น าไปใช้จริง 
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ตัวอย่างค าถาม 

ประเด็น “อ านาจการตัดสินใจในครัวเรือน” 
 -   เมื่อเด็กๆ ในบ้านเจ็บป่วยใครเป็นคนบอกให้ไปหาหมอ 
 -   ? ? ? 
 -  ใครเป็นคนบอกว่าเด็กสมควรไปโรงเรียนได้แล้ว 
 -  ? ? ? 
 -  ถ้าจะต้องซื้อของราคาแพงเพ่ือใช้ในบ้านใครเป็นผู้ตัดสินใจ 
 -  ? ? ? 
ลักษณะของค าถาม  

1. เป็นค าถามเปิดที่กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นเล่าประสบการณ์ ความทรงจ าที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ที่ศึกษาไม่ใช่ค าถามที่จะตอบได้เพียง 2 ค าตอบ เช่น “ถูก”/“ผิด” หรือ “ใช่”/
“ไม่ใช่” 

2. เป็นค าถามที่ไม่เป็นการถามน า หรือเสนอแนะให้ผู้ตอบ ตอบไปในแนวทางท่ีวางไว้ 
3. ไม่เป็นค าถามท่ีท าให้ผู้ตอบเกิดความรู้สึก เกิดความเสื่อมเสีย หรือ อับอาย 

4. ไม่เป็นค าถามที่เป็นวิชาการมากเกินไป ควรเป็นค าถามที่ผู้ตอบสามารถตอบได้บน
พ้ืนฐานความรู้ของตนเอง 

5. ค าพูดที่ใช่ไม่ควรใช้ศัพท์เฉพาะ หรือ ภาษาวิชาการ จะท าให้ผู้ตอบไม่เข้าใจค าถาม 
และผู้วิจัยไม่ได้รับค าตอบ 

6. ในแต่ละค าถามควรจะมีข้อถามเพียงประเด็นเดียว 

7. ควรเน้นค าถามที่เป็นเรื่องความคิดเห็น หรือ เหตุผล ที่สามารถอธิบายค าตอบ เช่น 
HOW WHY? 

8. ไม่เน้นค าถามที่ต้องตอบเป็นจ านวนหรือปริมาณ เช่น HOW MANY? HOW 

OFTEN? 

การเรียงล าดับค าถาม 

1. ควรเริ่มจากค าถามทั่วๆ ไป แล้วค่อยๆ มุ่งประเด็นเจาะจง เพ่ือให้ 
2. การพูดคุยเป็นไปอย่างธรรมชาติ 
3. ช่วยให้นักวิจัยมีกรอบแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์ค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
4. ประเด็นส าคัญอาจเกิดข้ึนในการสนทนานั้น 

5. การมุ่งประเด็นเฉพาะตั้งแต่แรกอาจท าให้ผู้ตอบต้องยืนยันความเห็นเดิม แม้จะมี
ความคิดท่ีเปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง 
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การเรียงค าถาม 

 

ลักษณะการเรียงค าถามในแนวค าถาม 

 

 

 

 เริ่มต้น จบการสนทนา 
 ค าถามเบาๆ ค าถามผ่อนคลายบรรยากาศ 

 สร้างความคุ้นเคย ค าถามเสริม 

 

ลักษณะของแนวค าถามที่กระทบคุณภาพของการสนทนา 

1. มีค าถามมากเกินไป 

2. ไม่มีค าถามเจาะประเด็น 

3. ค าถามเป็น abstract (นามธรรม) ต้องตีความ 

4. ไม่เป็นที่น่าสนใจของผู้ให้ข้อมูล 

 

9.2 วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ : การสังเกตและการสัมภาษณ์ระดับลึก 

9.2.1 การสังเกต (Observation) 
การสังเกตเป็นวิธีการเก็บข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพวิธีหนึ่งวิธีที่ใช้มาก 

และเป็นธรรมชาติที่สุด มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทราบถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ท าให้ได้
ภาพและความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงองค์ประกอบ (Composition) และความหมายของพฤติกรรมที่อยู่
ร่วมกันโดยใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมของคนที่เป็นตัวอย่างในกระบวนการสังเกตควรจะต้องมีการ
สอบถาม (สัมภาษณ์) และบันทึก ร่วมไปด้วยการบันทึกอาจใช้เทคนิคอ่ืนประกอบ เช่น การ
บันทึกเสียง บันทึกภาพด้วย การถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีทัศน์/ภาพยนตร์ เพ่ือเสริมให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 
แล้วบันทึกข้อมูลเก็บไว้เพ่ือการวิเคราะห์ในภายหลัง 
 ถ้าใช้วิธีการสังเกต นักวิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลจะต้องมีแนวทางหรือหัวข้ออยู่แล้วว่า ต้องการ
เก็บข้อมูลอะไรบ้าง อาจเป็นการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มคนก็ได้ และอาจใช้เวลาเพียง
สั้นๆ หรือใช้เวลานานเป็นวัน หรือเดือน ก็ได้เช่นกัน 
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 การสังเกตท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ มี 2 รูปแบบ คือ 

9.2.1.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) 
หมายถึง การที่นักวิจัยเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับกลุ่มคนที่ต้องการ

ศึกษา ด้วยการเป็นสมาชิกจริงๆ ของชุมชน หรือเป็นนักวิจัยที่เข้าไปใช้ชีวิตในชุมชน โดยมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกอย่างของชุมชน ซึ่งเป็นวิธีที่นักวิจัยจะมีความเป็นตัวของตัวเองในฐานะนักวิจัย และมี
โอกาสท าวิจัยได้เต็มที่ แต่นักวิจัยก็ต้องสร้างภาพของตนเองให้ดีในสายตาของชุมชนหรือกลุ่ม โดยต้อง
สร้างสัมพันธ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างดี (Build up rapport) จนเกิดความไว้วางใจ ได้รับการยินยอมให้
เข้าไปศึกษาได้ในฐานะนักวิจัยที่ท าตัวเหมือนสมาชิกคนอ่ืน การสังเกตแบบมีส่วนร่วมอาจแบ่งตาม
ระดับการมีส่วนร่วมดังนี้ 

1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ (ร่วมกิจกรรมโดยปกปิดบทบาทผู้วิจัย 

2) การมีส่วนร่วมในฐานะท่ีเป็นผู้สังเกต (ร่วมกิจกรรมโดยเปิดเผยบทบาทผู้วิจัย) 
3) สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ (เปิดเผยบทบาทผู้วิจัย ใช้การสัมภาษณ์

และสังเกต เป็นหลัก แต่ร่วมกิจกรรมน้อยที่สุด 

9.2.1.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) 
เป็นการสังเกตที่นักวิจัยท าตัวเป็นคนนอกเข้าไปศึกษาในชุมชน 

เพ่ือสังเกตการณ์ บันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดในชุมชนอย่างเป็นกลาง โดยไม่เอาตัวเองเข้าไป
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าอารมณ์ความรู้สึกร่วม หรือความประทับใจ ความล าเอียงใดๆ การสังเกตวิธีนี้บางที่
เรียกว่า Unobtrusive observation คือ ไม่มีการล่วงล้ าเข้าไปในกิจกรรมใดๆ ของชุมชนหรือกลุ่มที่
ท าการสังเกต ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นกลางตรงตามข้อเท็จจริง แต่อาจมีจุดอ่อนที่การเป็นคนนอกของ
นักวิจัย จะท าให้เกิดการผิดสังเกตของกลุ่มและเกิดการระมัดระวังตัวท าให้ไม่ได้ภาพจริงของ
เหตุการณ ์การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1) สังเกตโดยผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัว (สังเกตจากระยะไกล/หลังกระจกด้านเดียว/
อยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่เปิดเผยตัว) 

2) สังเกตโดยผู้ถูกสังเกตรู้ตัว (อยู่ในเหตุการณ์และเปิดเผยตัว แต่ไม่ร่วม
กิจกรรมใดๆ) 
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แบบของการสังเกต ข้อดี ข้อเสีย 

มีส่วนร่วม 1. ได้สังเกตอย่างใกล้ชิด 

2. ท าได้ทุกเวลาและสถานที่ 

3. เข้าใจสาเหตุของพฤติกรรม
ได้เพราะอยู่ในเหตุการณ ์

1. ใช้เวลานานเพื่อให้ตัวอย่ายอม- 

   รับว่าเป็นสมาชิกของกลุ่ม 

2. อาจท าให้พฤติกรรมธรรมชาติ 
   ของกลุ่มเปลี่ยนไปเพราะสมาชิก 

   ใหม่เพ่ิมข้ึน 

 

ไม่มีส่วนร่วม 1. ไม่ต้องเสียเวลาให้ตัวอย่าง 
   ยอมรับ 

2. ได้สังเกตพฤติกรรมที่เป็น 

   ธรรมชาต ิ

1. อยู่ไกลอาจมองไม่เห็นพฤติกรรม 

2. ท าได้บางเวลาและบางสถานที่ 
3. ไม่อาจรู้ถึงสาเหตุของพฤติกรรม 

   บางอย่างได้ 

   

สิ่งที่นักวิจัยต้องสังเกต แม้ว่าในการสังเกตของนักวิจัยขณะอยู่ในสถานการณ์สนาม จะไม่
สามารถเลือกสังเกตหรือแยกสถานการณ์ที่จะสังเกตออกจากกันได้ แต่ก็มีการแบ่งประเภทของสิ่งที่
สังเกต 6 ประเภท เพ่ือจะให้ผู้สังเกตระลึกว่า ควรมีรายละเอียดอะไรบ้างในแต่ละประเภทของสิ่งที่
สังเกต และเป็นคู่มือส าหรับตรวจสอบก่อนออกจากสนามว่าได้ท าการสังเกต และเป็นคู่มือส าหรับ
ตรวจสอบก่อนออกสนามว่าได้ท าการสังเกตครบถ้วนหรือไม่ ตกหล่นขาดหายอะไรไปบ้าง และในการ
เขียนบรรยาย ควรแยกลักษณะสิ่งที่สังเกตเห็นเป็นหมวดหมู่อย่างไร 

 1.  การกระท า (acts) คือ เหตุการณ์ หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่
ยาวนานต่อเนื่อง เช่น ลักษณะวิถีชีวิตหรือกิจกรรมทั่วๆ ไป การแต่งกาย นุ่งห่มเสื้อผ้า การกินอยู่ การ
ใช้ชีวิตในวันหนึ่งๆ 

 2.  กิจกรรม (activities) คือ เหตุการณ์ สถานการณ์ หรือ กิจกรรมที่กระท าในลักษณะ
ต่อเนื่องเป็นแบบแผนปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการมีขั้นตอน เช่น ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ แบบแผน
กิจกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เพาะปลูก การใช้เวลาว่าง การเรียนรู้ การหาเลี้ยงชีพ ในระดับบุคคล
กลุ่ม ครอบครัว หรือชุมชนก็ได้ ซึ่งการสังเกตกิจกรรมเหล่านี้ จะบ่งชี้ให้เห็นหน้าที่ สถานภาพ บทบาท
และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม 

 3.  ความหมาย (meaning) คือ การที่บุคคลอธิบายหรือให้ความหมายเกี่ยวกับการกระท า
หรือกิจกรรม ซึ่งอาจเป็นลักษณะเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ การรับรู้ โลกทัศน์ 
บรรทัดฐานหรือระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นๆ 
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 4.  ความสัมพันธ์ (relationship) คือ ลักษณะความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลต่างๆ ในสังคมที่
ศึกษา ว่ามีลักษณะยึดโยงกันอย่างไร มีแบบแผนอย่างไร ทั้งในทางที่ขัดแย้งหรือลงรอยกัน ซึ่งจะท าให้
สามารถวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคมของชุมชน/กลุ่มได้ทั้งระบบเครือญาติ การเมือง เศรษฐกิจและ
อ่ืนๆ 

 5.  การมีส่วนร่วม (participation) คือ ลักษณะการปรับตัว การยอมตามกลุ่ม การเข้าร่วม
ในกิจกรรมของกลุ่มของสมาชิกในสถานการณ์ต่างๆ  
 6.  สภาพสังคม (setting) คือ สภาพสนามในสถานการณ์ที่นักวิจัยเข้าไปศึกษาทุกแง่มุม ทั้ง
ด้านภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ  
 ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต ต้องมีการจดบันทึกเพ่ือป้องกันการลืมและป้องกันความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูล และช่วยให้การวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยท าให้สามารถตั้งสมมติฐาน
ชั่วคราวส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในสนามได้ และช่วยเรียบเรียงความคิดในการวางแผนขั้นตอน
ต่อไป รวมทั้งเป็นการช่วยสรุปข้อมูลเป็นตอนๆ ไปในสนามด้วย วิธีการบันทึกมีข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  บันทึกย่อ เพ่ือไม่ให้การสังเกตเป็นปฏิกิริยาที่ไม่เป็นธรรมชาติ หรือถูกชะงักโดยการจด
บันทึก นักวิจัยควรจะต้องฝึกฝนความจ าให้มากกว่าการจด แต่ถ้าจ าเป็นก็อาจบันทึกแบบย่อ เฉพาะ
ข้อส าคัญ และใช้ค าย่อช่วย ให้เครื่องหมายช่วย และอ่ืนๆ และอาจต้องระมัดระวังไม่ให้โจ่งแจ้งมาก 
หรือจดตลอดเวลา ยกเว้นกรณีท่ีผู้วิจัยแสดงตนเปิดเผยว่าเป็นผู้เข้าไปศึกษา 
 2.  บันทึกสนาม นักวิจัยต้องจัดเวลาส าหรับการท าบันทึกให้สมบูรณ์ในแต่ละวันของการ
ท างานสังเกตในสนาม เพ่ือบันทึกเรียบเรียงเหตุการณ์ที่พบในวันหนึ่งๆ ให้ครบถ้วน ซึ่งจะแบ่งสิ่งที่
บันทึกออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 2.1 field note บันทึกสิ่งที่สังเกตเห็นอย่างละเอียด เช่น สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ท าการ
สังเกตเป็นอย่างไร อยู่ที่ไหน บุคคลที่เราสังเกตเป็นใคร ท าอะไร พูดอะไร และ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อะไรบ้าง มีใครบ้างร่วมในเหตุการณ์ เกิดอย่างไร เพราะอะไร ท าไม 

 2.2 interpretation เป็นการตีความสิ่งที่สังเกตเห็นในส่วนที่หนึ่ง โดยการแสดงความ
คิดเห็น สรุปความหมายตามแนวทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบ และตั้งสมมติฐานชั่วคราวไว้ในส่วนนี้ 
 2.3 research procedure เป็นการบันทึกถึงวิธีการที่ผู้วิจัยใช้ในการสังเกตและรวบรวม
ข้อมูลเพ่ิมเติม หรือความบกพร่องผิดพลาดในการสังเกต ตลอดจนข้อมูลที่ตกหล่นขาดหาย เป็นการ
ประเมินคุณภาพข้อมูลที่ได้มา 
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วิธีการบันทึก มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 
1.  บันทึกทันทีที่สังเกตเป็นเหตุการณ์ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
2.  ท าแผนผังประกอบให้เห็นภาพพอสังเขป เพ่ือช่วยในการระลึก 

3.  จดสั้นๆ ก่อน แล้วขยายความหรือเพ่ิมเติมเมื่อมีเวลาภายหลัง 
4.  สังเกตบรรยากาศของเหตุการณ์ให้เหมาะสมกับการจดบันทึก 

5.  ระมัดระวังสิ่งที่บันทึกไม่ให้เป็นความสงสัยหรือก่ออันตราย 

6.  ควรท าส าเนาบันทึกเก็บไว้แยกกันแห่งละ 1 ชุด ในที่มิดชิด ปลอดภัย 

 

การสังเกต (ข้อดี) 
1.  สามารถบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดได้ละเอียด 

2.  ไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ให้ข้อมูล/ผู้ตอบ 

3.  บันทึกข้อมูลได้โดยไม่ต้องอาศัยความเต็มใจของผู้ถูกสังเกต 

4.  อาจได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และไม่คาดหวังมาก่อน 

5.  สามารถทดสอบความถูกต้องแม่นย าของค าตอบหรือข้อมูลได้เมื่อสังเกตไปช่วงระยะเวลา
หนึ่ง 

6.  สัมภาษณ์เพ่ิมเติมได้ในเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท าให้ผู้สังเกตตีความหมาย /แปรผล
ข้อค้นพบได้ถูกต้องแม่นย ามากข้ึน 

 

การสังเกต (ข้อควรระวัง) 
1.  เหตุการณ์บางอย่างที่ต้องการศึกษาอาจเกิดขึ้นกะทันหันไม่สามารถวางแผนได้ล่วงหน้า 

2.  อาจมีมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์เกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน ไม่สามารถท าให้สังเกตได้ทั้งหมด 

3.  บางอย่างเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่ไม่อาจสังเกตได้ 
4.  ถ้าผู้ถูกสังเกตมีส่วนได้ส่วนเสีย คุณหรือโทษ จากผลการวิจัยอาจเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อถูก

สังเกต 

5.  การสังเกตไม่เหมาะกับกลุ่มท่ีมีขอบเขตกว้างจนไม่สามารถสังเกตกลุ่ม/เหตุการณ์/
รายละเอียดได้ 

6.  การวิเคราะห์ข้อมูลต้องใช้วิธีการแปลความหมายหรือตีความไปตามลักษณะข้อมูล ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดคติหรือความล าเอียงข้ึนได้ 
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ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 

 ผู้สังเกตนับเป็นเครื่องมือหนึ่งของวิธีการสังเกต การเป็นเครื่องมือของการท าวิจัยอาจ
ก่อให้เกิดท้ังผลดีและผลเสีย เพราะเป็นผู้น าเอาข้อมูล/เรื่องที่สังเกตมาสรุป ผู้สังเกตอาจตีความหมาย
ของพฤติกรรมที่สังเกตผิดพลาดท าให้ข้อสรุปขาดความถูกต้องแม่นย า ความผิดพลาดที่เกิดจากตัวผู้
สังเกตเองอาจเกิดจากอคต/ิความล าเอียงของผู้สังเกต/เกิดเพราะความไม่รู้ 
 

อคติที่เกิดจากผู้สังเกต 

1.  เกิดจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์เกิดความผูกพัน กลายเป็นความล าเอียง 
2.  สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูลมากเกินไป จนได้ข้อมูลที่มีอคติ 
3.  มีความคุ้นเคยจนละเลยจดบันทึกเรื่องที่ตนคุ้นเคย 

4.  เกิดเพราะความไม่รู้ เพราะขาดความเข้าใจ/รู้ชัดในสิ่งที่ตนศึกษา 

 

การเตรียมตัวของผู้สังเกต 

1.  ต้องได้รับการอบรมถึงหลักการสังเกตท่ีดี 
2.  พร้อมที่จะคลุกคลีกับงานสนามได้เป็นระยะเวลานาน 

3.  ปราศจากอคติ/ท าตัว/ท าใจ/วางความคิดให้เป็นกลาง 
4.  ระมัดระวังที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ถูกสังเกต จนท าให้พฤติกรรมของผู้ถูกสังเกต

เปลี่ยนแปลงไป 

5.  ควรมีความรอบรู้ในพฤติกรรมของคนในสังคม 

6.  ควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องท่ีเข้าไปสังเกตก่อน 

 

การฝึกอบรมผู้สังเกต 

1.  เป็นเรื่องส าคัญมากหากอยากได้ข้อมูลที่เป็นกลาง ไม่บิดเบือน ปิดบังค่านิยมของผู้สังเกต 

2.  ผู้สังเกตต้องได้ข้อการฝึกอบรม/ฝึกฝนให้เป็นผู้สังเกตที่ดี 
3.  จ าเหตุการณ์ได้แม่นย า 

4.  มีความว่องไวในการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่เกิดรอบด้าน 

5.  บันทึกเหตุการณ์ได้ครบถ้วน 
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9.3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) 
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หมายถึง การพูดคุยหรือซักถามระหว่างคนสองคนหรือ

มากกว่าต้องการข้อมูลละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งในการสัมภาษณ์หรือการสนทนานี้
จะมีผู้ถามฝ่ายหนึ่งและผู้ตอบอีกฝ่ายหนึ่ง โดยผู้สัมภาษณ์ต้องมีจุดสนใจอยู่แล้ว ต้องตั้งแนวค าถาม
กว้างๆ เตรียมไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และพยายามหันความสนใจของผู้ให้สัมภาษณ์เข้ามาสู่จุด
ที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้วิจัยจะรู้อยู่ก่อนว่า ต้องการข้อมูลอะไร ชนิดใด จึงพยายามโยงเข้าหาประเด็นที่ตน
ต้องการในลักษณะที่จะล้วง (probe) เอาข้อเท็จจริงออกมาเฉพาะจุดนั้นๆ อาจจะต้องใช้วิธีรุกผู้ตอบ
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ตั้งสถานการณ์สมมติให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น หรือตั้งค าถามตีขลุม เพ่ือให้ผู้
ถูกสัมภาษณ์ แสดงปฏิกิริยาตอบออกมา การสัมภาษณ์แบบนี้  ต้องก าหนดตัวผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หรือ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ไว้เป็นการเจาะจงก่อน โดยที่ผู้วิจัยต้องมีความรู้ว่าใครคือผู้ที่ตน
ควรไปสัมภาษณ์ เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องที่ตนต้องการดีอย่างละเอียดลึกซึ้งเพียงพอ บุคคลเหล่านี้อาจ
เป็นผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องโดยตรง ผู้รู้ หรือมีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ เช่น นักการเมือง ผู้น าทางวิชาการ 
ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ผู้รู้ในชุมชน ในการสัมภาษณ์ระดับลึกนี้จะเลือกสัมภาษณ์จ านวนไม่กี่คน 

 การสัมภาษณ์ถือเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีคุณประโยชน์สูง
อันหนึ่ง เพราะการพูดคุยซักถามนั้นจะท าให้ผู้วิจัยหรือผู้สัมภาษณ์ได้ทราบและเข้าใจว่าผู้ให้สัมภาษณ์
คิดอย่างไรรู้สึกอย่างไร มีพฤติกรรมในเรื่องนั้นๆ อย่างไร และอะไรเป็นเหตุจูงใจให้คิดและปฏิบัติ
เช่นนั้น การสัมภาษณ์อาจแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 
 1.  การสัมภาษณ์ โดยไม่มีแนวทางเป็นตัวก าหนด (Informal Conversational Interview) 
 2.  การสัมภาษณ์ โดยมีแนวทางเป็นตัวก าหนด (General Interview Guide Approach) 
  

1. การสัมภาษณ์โดยไม่มีแนวทางเป็นตัวก าหนด (Informal Conversational 

Interview)  
เป็นการพูดคุยที่ไม่ได้ก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ที่เป็นค าถามและรายละเอียด

ค าถามเพียงแตใ่ห้แนวของการสัมภาษณ์ไปอย่างกว้างๆ การพูดคุยในลักษณะนี้โดยมากจะใช้ควบคู่กับ
การสังเกต หมายถึง การสนทนาและพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้ตระเตรียมหรือ
ประมาณการอะไรล่วงหน้า ส่วนดีอย่างหนึ่งของการสนทนาและพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการก็คือมี
ความยืดหยุ่นสูง เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยไม่เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างละเอียดลึกซึ้ง
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากไม่มีกรอบหรือแนวค าถามเป็นตัวก าหนดทิศทางในการสนทนา แต่ผู้สัมภาษณ์
จะต้องเข้าใจประเด็นและเรื่องที่วิจัยตลอดจนข้อมูลที่ต้องการเป็นอย่างดี แล้วพลิกแพลงค าถามและ
วิธีถามให้ได้ข้อมูลตามต้องการ 
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2. การสัมภาษณ์ โดยมีแนวทางเป็นตัวก าหนด (General Interview Guide 

Approach)  
มักมีแนวทางไว้ต้องการสนทนาในหัวข้อใดบ้าง แนวทางนี้มักออกมาในรูปของแนว

ค าถาม (Interview guide) ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของค าถามที่ต้องการค าตอบ โดยก าหนดขึ้น
ล่วงหน้าอย่างแน่ชัด ผู้สัมภาษณ์จะต้องสัมภาษณ์ไปตามล าดับค าถามนั้น ในประเภทนี้ก็เท่าๆ กับใช้
วิธีการสัมภาษณ์ และวิธีใช้แบบสอบถามควบคู่กันไปเป็นส่วนมาก เพราะจะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์มี
โอกาสได้สังเกตปฏิกิริยาของผู้ตอบซึ่งจะช่วยก ากับความถูกต้อง น่าเชื่อถือได้ของค าตอบได้ด้วย 
ขณะเดียวกันก็อาจซักถาม หรือขยายค าถามให้กระจ่างชัดได้ เพราะเป็นการสนทนาแบบปากต่อปาก 
ส่วนอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งท าให้ผู้วิจัยสามารถควบคุมสถานการณ์และทิศทางในการสนทนาได้บ้าง
พอสมควร ท าให้ผู้วิจัยไม่เสียเวลาในการถามค าถามที่ต้องการ อย่างไรก็ตามแนวค าถามก็มีลักษณะ
ยืดหยุ่น และเปิดกว้างให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลและข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ แต่ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน 
เพราะฉะนั้นการสนทนาในลักษณะนี้จึงมีส่วนดีอยู่มาก 

 ในการท าภาคสนามจริงๆ ควรจะใช้การสังเกตร่วมกันกับการสัมภาษณ์เพ่ือให้ผู้วิจัยมั่นใจใน
การท าความเข้าใจและตีความข้อมูลเพราะบางครั้งข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแต่เพียงอย่างเดียว อาจ
น าไปสู่การเข้าใจและตีความที่ผิดพลาดได้ การสัมภาษณ์จึงเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งของการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ 

 เทคนิคของการสัมภาษณ์ก็ไม่แตกต่างจากหลักการทั่วไปในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ แต่สิ่งที่
ส าคัญส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ศิลปะการฟังของผู้วิจัยซึ่งจะต้องหัดฟัง และจับความอย่าง
อดทนและถูกต้อง เพราะค าตอบจากการสัมภาษณ์แบบลึกจะไม่ใช่ค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ดี
พอจะสนทนาได้ลึกซ้ึง นอกจากนี้ ควรเพิ่มความแม่นตรงและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ถามซ้ าด้วยค าถามหลายๆ แบบ ตรวจสอบค าตอบจากเอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นๆ สัมภาษณ์ซ้ าในสถานการณ์อ่ืนๆ กับผู้ให้สัมภาษณ์คนเดียวกัน หรือเปรียบเทียบค าตอบ
กับผู้ให้สัมภาษณ์ต่างคนกัน เป็นต้น แต่ต้องเลือกดูว่าผู้ให้สัมภาษณ์ต่างกันนั้น มีภูมิหลังคล้ายกัน
หรือไม่แตกต่างกันเกินไปด้วย 
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บรรยากาศการสัมภาษณ์ระดับลึก 

1.  ควรมีลักษณะเป็นกันเอง ด าเนินไปอย่างไม่เป็นพิธีการ 

2.  การพูดคุยเป็นธรรมชาติ ระหว่างผู้สัมภาษณ์ – ผู้ให้ข้อมูล 

3.  ไม่เร่งรัดการสัมภาษณ์ 

4.  เป็นการสื่อสารแบบตอบโต้กันทั้งสองฝ่าย (two-way communication) 
5.  ผู้ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลได้เต็มที่โดยไม่มีอิทธิพลของบุคคลอ่ืนมา

รบกวน 

 

การสัมภาษณ์ระดับลึก 

1.  สามารถเจาะหาข้อมูลรายละเอียดของเรื่องที่ต้องการศึกษาเฉพาะเรื่องได้มากกว่าการ
สังเกต 

2.  สามารถใช้เป็นเครื่องมือหารายละเอียดของประเด็นเพ่ิมเติม 

3.  สามารถหาเงื่อนง าใหม่ๆ ของปัญหา สามารถเปิดมิติใหม่ของปัญหา 

 

ข้อด้อยของการสัมภาษณ์ระดับลึก 

1.  ผู้วิจัยต้องคอยจดบันทึกรายละเอียดของข้อมูล อาจท าให้การสนทนาไม่เป็นธรรมชาติ 
2.  การใช้เครื่องบันทึกเสียงอาจมีผลกระทบต่อค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ 
3.  ผู้วิจัยส่วนใหญ่มีเวลาอยู่ในชุมชนที่ศึกษาไม่นานอาจท าให้ไม่มีเวลาตรวจสอบความ

ถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล 

 

ความเชื่อถือได้ของการสัมภาษณ์ระดับลึก 

1.  ส่วนหนึ่งขี้นอยู่กับวิธีการเลือกตัวอย่าง 
 -   ผู้วิจัยควรจะเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีเป็นตัวแทนของประชากรกลุ่มต่างๆ ที่เป็นเป้าหมายของ
การวิจัยหรือเลือกผู้ที่สามารถชี้ประเด็นต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น 

2.  อีกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้ข้อมูล 

 -   ความสามารถในการตอบของผู้ให้ข้อมูลเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่แท้จริง 
หรือเพียงพอต่อการศึกษาหรือไม่ หากผู้ให้ข้อมูลไม่มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีก็อาจเกิดปัญหา
ได้ 

3.  อคติของผู้ตอบ หากผู้ตอบมีอคติทั้งในทางบวก และทางลบกับประเด็นที่ศึกษา อาจให้
ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นที่รุนแรง หรือเกินความเป็นจริงไปมาก 
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4.  อคติของผู้สัมภาษณ์ หากมีสมมุติฐานไว้แล้ว หรืออยากให้ผู ้ให้ข้อมูลตอบตามที่
ต้องการ ก็จะพยายามซักถามน าไปสู่ค าตอบที่ต้องการ 

 

องค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการให้ข้อมูล 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

File = Observation. Doc or Observetion.zip 

 

 

สถานการณ์ขณะสัมภาษณ์ 
 เวลา 
 บุคคลที่สาม 

 เจตคติของชุมชน 

ผู้สัมภาษณ์ 
 คุณลักษณะทางสังคม 

 ทักษะในการสัมภาษณ์ 

 แรงจูงใจ 

 อ่ืนๆ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 คุณลักษณะทางสังคม 

 ความสามารถในการตอบ 

 ความเต็มใจในการตอบ 

 อ่ืนๆ 

เรื่องท่ีจะสัมภาษณ์ 
 เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง 
 (เข้าใจ) ยาก 

 ระดับความสนใจ 

 ท าให้เกิดความวิตกกังวล 
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การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดสนทนากลุ่ม 

 (Focus Group Discussion) 

 

 เป็นการสนทนาระหว่าง ผู้วิจัย และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

 ประมาณ 8-12 คน โดยมีผู้ด าเนินการสนทนา 
 (ผู้วิจัย) เป็นผู้จุดประเด็นการสนทนา เพื่อให้ 

 สมาชิกในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็น 

 ของการสนทนาอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง 
 

 

 

 

การจัดสนทนากลุ่มเปน็วิธีการเก็บข้อมูล 

ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 

เพราะสามารถรายงานผล 

ได้อย่างรวดเร็วใชเ้วลาน้อย 
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การพิจารณาเลือกใช้ FGD 

 

 เหตุผลหลักๆ ส าหรับเลือกการท า FGD คือ 

 1.  ต้องการสังเกตพฤติกรรมภายในกลุ่มของสมาชิก 

 2.  สามารถเห็นปฏิกิริยาภายในกลุ่ม (Group interaction) 
 3.  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สามารถเก็บข้อมูลจากคน 8-12 คน 

 ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
 4.  ต้องการทราบความรู้สึกและท่าทีของกลุ่มท่ีมีต่อเรื่องราวหรือ 

 สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ท าการศึกษา 

  

 

 

 

 1.  ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

 1.1 ผู้ด าเนินการสนทนา (moderator) 
 1.2 ผู้จดบันทึก (Note – taker) 
 1.3 ผู้ช่วย (assistant) 

 

องค์ประกอบในการจัดสนทนากลุ่ม 
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 2.  แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 

 2.1 การเปิดฉากสนทนา 

 2.2 ค าถามอุ่นเครื่อง 
 2.3 ประเด็นค าถามที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 3.  อุปการณ์สนาม 

 3.1 เครื่องบันทึกเสียง 
 3.2 สมุด & ดินสอ ส าหรับจดบันทึก 

  

 

 4.  แบบฟอร์มส าหรับคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

 คนท่ี ที่อยู่ อาย ุ การศึกษา อาชีพ M.S.  จ านวนบุตร อายุบุตร 

 1  25 ปี ป.4 ท านา คู ่ 2 3, 1 

 2  28 ปี ป.6 ท าไร่อ้อย คู ่ 1 2 

 3  . . . . . . 

 .  . . . . . . 

 .  . . . . . . 

 .  . . . . . . 
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 5.  สิ่งเสริมสร้างบรรยากาศ 

 5.1 น้ าดื่ม 

 5.2 ของขบเคี้ยว 

 6.  ของสมนาคุณ ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 

 7.  สถานที่ 
 7.1 เงียบสงบ ไม่มีคนพลุกพล่าน 

 7.2 อากาศถ่ายเทสะดวก 

 7.3 ไม่ร้อน หรือลมแรงเกินไป 

 

  

ขั้นตอนในการจัดสนทนากลุ่ม 

 1)  คัดเลือกคนที่จะเข้ากลุ่มโดยแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ 
 2)  ทาบทาม เชิญชวน และนัดหมาย เวลา & สถานที่ 
 3)  เชิญผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเข้านั่งในกลุ่ม 

 4)  M.  แนะน าคณะและแจ้งวัตถุประสงค์ในการสนทนา    

 5)  ขอให้ผู้เข้าร่วมสนทนาแนะน าตัว 

 6)  M.  สร้างบรรยากาศของความเป็นกันเอง 
 7)  ขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนา และเปิดโอกาสให้ซักถาม 

 ข้อสงสัย 

 8) เริ่มการสนทนา โดยยึดแนวค าถามเป็นหลักและพิจารณา 

 ความเหมาะสมและยืดหยุ่น มีความครอบคลุมเนื้อหาที่ 
 ต้องการ 

 9)  จบการสนทนาด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนาถาม 

 ข้อข้องใจอีกครั้งหนึ่ง 
 10) แจงของสมนาคุณ และแสดงค าขอบคุณ 
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บุคลิกลักษณะที่ดีของผู้ที่จะท าหน้าท่ี Moderator 

 

 นอกจากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการวิจัยเป็นอย่างดีแล้ว 

 Moderator ควรมีลักษณะต่อไปนี้ 

 1.  เข้ากับคนได้ง่าย, เป็นมิตร 

 2.  ท าให้คนที่พูดคุยด้วยรู้สึกสบายใจ 

 3.  น่ายอมรับ และน่านับถือ 

 4.  อบอุ่น เข้าใจความคิดและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

  

  

 5.  มีทักษะในการพูดที่ดี, ท่วงทีวาจาดี 

 6.  เป็นผู้ฟังที่ดี, ตั้งใจฟัง และมีการตอบสนองท่ีเหมาะสม 

 7.  ร่าเริง, สนุกสนาน 

 8.  สามารถใช้ภาษากายสื่อสารได้ดี / รู้ภาษาท้องถิ่น 

 9.  สามารถจับประเด็นได้เร็ว และเชื่อมโยงได้ดี 
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การเลือกสถานทีส่ าหรบัการสนทนากลุ่ม 

 

 1.  ควรเป็นสถานที่ท่ีเป็นส่วนตัว ไม่มีบุคคลภายนอกมานั่งดู 
 หรือฟังการสนทนา 

 2.  ควรเป็นสถานที่ท่ีเงียบ สามารถได้ยินสมาชิกพูดได้อย่างชัดเจน 

 3.  ควรเป็นที่ที่เย็นสบาย อากาศถ่ายเทดี ไม่ร้อนอบอ้าว, 
 ไม่มีลมแรงเกินไป, ถ้าเป็นห้องปรับอากาศไม่ควรเย็นจัดเกินไป 

 4.  ควรเลือกที่ท่ีสมาชิกเดินทางไปได้ง่าย 

  

  

การจัดที่น่ังส าหรับสมาชิกภายในกลุ่ม 

 

 หลีกเลี่ยงการจัดที่นั่งให้สมาชิกภายในกลุ่ม 

ควรให้อิสระแก่สมาชิกเลือกที่นั่งเอง 

 รูปแบบการจัดที่นั่งควรเป็นลักษณะท่ี Moderator 

สามารถสบตากับสมาชิกได้ทุกคน 

 ระยะห่างระหว่าง Moderator กับสมาชิกทุกคนควรเท่ากัน 

และสามารถมองเห็นกันได้ชัดเจน 
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การจัดการกับสมาชิกพิเศษ 

 

 สมาชิกที่พูดน้อย / เงียบ 

 สมาชิกที่ผูกขาดการพูด 

 สมาชิกที่อยากพูดแต่ไม่กล้าพูดในกลุ่ม 

 พูดนอกเรื่อง, พูดไม่ตรงกับเรื่องท่ีกลุ่มพูด 

 

  

  

การซักโดย Moderator 

 

 ควรกระท ำเม่ือ 

 ค าตอบไม่ชัดเจน, คลุมเครือ 

 ค าตอบไม่สมบูรณ์ 

 ค าตอบอาจไม่ถูกต้อง 

 ค าตอบไม่ตรงค าถาม 
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ความส าเร็จของการจดัการสนทนากลุ่ม 

 

 1)  การเตรียมการล่วงหน้า 

 2)  การคัดเลือกสมาชิกในกลุ่ม 

 3)  เครื่องมือ (แนวค าถาม) 

 4)  บทบาทของ Moderator 

 5)  ปัจจัยแวดล้อมโดยท่ัวไป 

 

  

ประเด็นหลักของการเป็น Moderator 

 

 1.  M. ไม่ใช่ “ครู” (สอน 

 2.  M. ไม่ใช่ “ผู้พิพากษา” (ตัดสินถูกผิด) 

 3.  M. ไม่ดูถูกสมาชิกในกลุ่ม 

 4.  M. ไม่จ าเป็นต้อง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” 

 5.  M. ไม่ป้อนค าตอบให้สมาชิกในกลุ่ม 
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การสนทนากลุ่ม 

เป็นการศึกษาความคิดเห็นความรู้สึกนึกคิด 

และพฤติกรรมของสมาชิก 

จึงไม่มีค าตอบที่ “ถูก” หรือ “ผดิ” 

 

  

ข้อผิดพลาดที่พบในการแปลผล FGD 

 

 1.  พยายามวิเคราะห์และแปรผลให้ออกมาในลักษณะเชิงปริมาณ 

 เช่น 20% ของสมาชิกกลุ่มเห็นว่า......หรือ 7 ใน 9 ของสมาชิก 

 รู้สึกว่า....... 

 2.  ฟังค าตอบของสมาชิกแล้วสรุปแบบผิวเผิน โดยเฉพาะถ้าไม่มี 

 การซักถามให้มากพอ อาจน าไปสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาดได้ 

 3.  ไม่สามารถสังเคราะห์และสรุปความคิดรวบยอดจากการสนทนากลุ่ม 
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MODERATOR SELF-EVALUATION 

 Date      February 20                                  Name ________________________________ 

 Topic     Diarrhea / Treatment                                                                                . 

 I have conducted a 60-minute focus group with respondents. 

 On scale of 1-10, where 10 is high and low, here is how I would score myself. 

 LOW HIGH 
 

1.  Maintained rapport 1        3   4   5   6   7   8   9   10 

2. Included everyone in the discussion (without serial        2  3   4   5   6   7   8   9   10 

 Interviewing)  

3. Stayed on purpose 1    2    3       5   6   7   8   9   10 

4. Asked question that opened up respondents 1         3   4   5   6   7   8   9   10 

5. Used active listening skills (acknowledgement, linking) 1       3   4    5   6   7   8   9   10 

6. Probed for clarity      2   3   4    5   6   7   8   9   10 

7. Kept my ego out of the conversation 1    2   3   4        6   7   8   9   10 

8. Did not put words in mouths of respondents      2   3   4    5   6   7   8   9   10 

9. Knew my guide well      2   3   4    5   6   7   8   9   10 

10. Focused on the participants, not my papers 1    2   3   4        6   7   8   9   10 

2 

1 

4 
2 

2 

1 
5 

1 

1 5 

  

 ไม่มีค าตอบส าเร็จรูปที่จะตอบว่า 

 ควรจะเลือกตัวอย่างวิธีใด 

 จ านวนตัวอย่างเท่าไร 
 

เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพมักเป็นการศึกษา 

 เฉพาะเร่ืองเฉพาะกลุ่ม  เป็นการศึกษาเพ่ืออธิบายสภาพการณ์ 
 ของพื้นที่  และเหตุการณ์เฉพาะนั้น ๆ 
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 โดยสรุป การเลือกตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 

 ระดับที่ 1 เลือกกลุ่มประชากรในเชิงทฤษฎี (theoretical population) 
 ซึ่งเป็นประชากรที่อยู่ในขอบข่ายของการศึกษา 

 ระดับที่ 2 เลือกกลุ่มประชากรเชิงประจักษ์ (empirical population) 
 หมายถึง ชุมชนที่เลือกเพื่อการศึกษาจริง 

 ระดับที่ 3 เลือกบุคคลหรือตัวอย่างโดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบ 

 สโนว์บอลล์ และการเลือกตัวอย่างแบบหลากหลาย 

 วิธีการที่กล่าวมานี้เป็นเพียงกรอบในการเลือกตัวอย่าง ซ่ึงมีความ 

 ยืดหยุ่นสูง ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยที่ใช้เวลาคลุกคลีอยู่ในชุมชน จะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด 

 2. การเลือกตัวอย่างแบบหลากหลายมิต ิ

  ผู้วิจัยพิจารณาก าหนดมิติหรือกลุ่มตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด
ของการวิจัย  โดยใช้แนวคิดพื้นฐานของการเลือกตัวอย่างแบบหลากหลายมิติ 
คือ  ในระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีอายุใกล้เคียงกัน 

  มิติหรือกลุ่มที่ผู้วิจัยสามารถน ามาใช้ในการเลือกตัวอย่าง  เช่น  เพศ  
อายุ  เขตที่อยู่อาศัย  อาชีพ 
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 ตัวอย่าง  การเลือกตัวอยา่งหลายมิติ  เช่น  ผู้วิจัยต้องการมิติ     
ด้านเพศ,  อายุ,  และการออกก าลังกาย 

 ออกก าลังกาย ไม่ออก 

 อายุ ประจ า ก าลังกาย รวม 

 ชาย หญิง ชาย หญิง 

 15 – 24 1 1 1 1 4 

 25 – 49 1 1 1 1 4 

 50 – 65 1 1 1 1 4 

 รวม 3 3 3 3 12 

  

 

ก. 
(ผู้ใหญ่บ้าน) 

ข. 
(ครู) 

ค. 
(พระ) 

ง. 
(ผู้อาวุโส) 

1 

2 

1 

2 

1 

2 
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 ค าถามที่มักมีเสมอ คือ  จ านวนตัวอย่างเท่าไร 

 ค าตอบที่เป็นหลักเกณฑ์สากล คือ 

  

 “เมื่อใดที่ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้  เกิดความซ้ ากัน 

 จนเกิดเป็นแบบแผนที่แน่นอนแล้ว  แม้จะสอบถามคนอ่ืน ๆ อีก 

 ข้อมูลที่ได้ออกมาก็จะเป็นลักษณะเดียวกัน  เมื่อนั้นแสดงว่า 

 หยุดถามได”้ 

 

 โดยทั่วไปวิธีการเลือกตัวอย่าง 2 ลักษณะ คือ 

 1.  การเลือกตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ 
 (Snow ball sampling) 

 2.  การเลือกตัวอย่างแบบหลากหลายมิติ 
 (Dimensional sampling) 
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 1.  การเลือกตัวอย่างแบบสโนว์บอลล ์

 นิยมใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูล (Key informants) โดย

ผู้วิจัยไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษาโดยเฉพาะ เช่น การศึกษาข้อมูลชุมชน 

หรือการศึกษาเครือข่ายในสังคมจุดเริ่มต้น อาจเริ่มจากผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นผู้วิจัย

จะถามถึงบุคคลอ่ืนที่ผู้วิจัยควรสัมภาษณ์ต่อไป  

 4.  เลือกหมู่บ้านที่จะใช้ศึกษา โดยพิจารณาถึง: 

 เป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะสอดคล้องและตรงกับ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 มีขนาดของชุมชนที่ไม่ใหญ่มาก 

 การคมนาคมสะดวกเข้าถึงง่าย 

 มีความเข้าใจในภาษาท้องถิ่น 
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 การเลือกบุคคลหรือตัวอย่างในการศึกษา 

  ในการเลือกบุคคล  หรือตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่ใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  แต่จะใช้วิธีการเลือก

บุคคล  หรือตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive) 

 

การเลือกชุมชนท่ีจะศึกษา 

 มีหลักเกณฑ์ที่ผู้วิจัยควรพิจารณา คือ 

 การเลือกพื้นที่ศึกษาควรสอดคล้องกับประเด็น 

ปัญหา  และวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 ไม่ควรเลือกชุมชนใหญ่ 
 การคมนาคมเข้าถึงสะดวก 

 มีความปลอดภัยในชุมชน 

 มีความเข้าใจในภาษาท้องถิ่น 

 มีคนในชุมชนที่ผู้วิจัยรู้จัก  และเชื่อถือ 
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 วิธีปฏิบัติในการเลือกชุมชนที่จะศึกษา 

 1.  รวบรวมพื้นที่ที่มีลักษณะตรงกับประเด็นปัญหาและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และมีมากกว่า 1 จังหวัด 

 2.  เลือกจังหวัดที่มีลักษณะใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์มากที่สุด 

 3.  เม่ือเลือกจังหวัดแล้วพิจารณาเลือกอ าเภอ ต าบลที่ตรงและ
สอดคล้องกับประเด็นปัญหามากที่สุด 

  

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณ 

 มีหลักในการพิจารณา คือ 

 เป็นตัวแทนของประชาชนที่ศึกษา (represent) 

 วิธีการสุ่มตัวอย่าง (sampling) 

 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (sample size) ที่เหมาะสม 

และมากพอ 
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัเชิงคุณภาพ 

 มีหลักในการพิจารณา คือ 

 การเลือกชุมชนที่จะศึกษา 

 การเลือกตัวอย่างในการศึกษา 
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กระบวนทัศน์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

กระบวนทัศน์ 
 เมื่อ Thomas Kuhn (1922-1996) นักปรัชญาแห่งศาสตร์ เสนอมโนทัศน์เรื่อง “กระบวน
ทัศน์” (paradigm) เป็นครั้งแรกในหนังสือ The Structure of Scientific Revolutions เมื่อปี ค.ศ. 
1962 (พิมพ์อีกหลายครั้งในเวลาต่อมา) วงการศึกษาวิจัยทั้งทางวิทยาศาสตร์กายภาพและ
สังคมศาสตร์ตื่นเต้นกันมาก หนังสือดังกล่าวได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในศาสตร์แทบทุกสาขา 
ในหนังสือแขนงต่างๆ นั้น มีจุดตั้งต้นอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ เมื่อกระบวนทัศน์
เปลี่ยนไป จะมีผลให้คนเปลี่ยนค าถามในการค้นคว้า เมื่อค าถามเปลี่ยน ข้อมูลที่ต้องการเพ่ือตอบ
ค าถามก็เปลี่ยน สิ่งนี้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเครื่องมือส าหรับการค้นคว้า และวิธีการวิเคราะห์หา
ค าตอบด้วย สรุปว่า เมื่อกระบวนทัศน์เปลี่ยน ความคิด พฤติกรรมและกระบวนการค้นคว้าวิจัย
ทั้งหมดก็เปลี่ยนไป ซึ่งจะน าไปสู่การค้นพบใหม่และความรู้ใหม่ ในมุมมองนี้ การปฏิวัติในวิทยาศาสตร์
และในศาสตร์อื่นๆ จะเกิดข้ึนไม่ได้เลย ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ (Kuhn, 1970) 

 แนวความคิดที่เริ่มต้นขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง ในทาง
วิทยาศาสตร์การภาพของ Kuhn นี้ ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในศาสตร์แขนงอ่ืนๆ รวมทั้งสังคมศาสตร์
อย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา ดูเหมือนว่า มโนทัศน์เรื่องกระบวนทัศน์
จะได้รับการกล่าวถึง และถกเถียงกันภายในสังคมศาสตร์ บ่อยกว่าในทางวิทยาสตร์ด้วยซ้ า 
Schwandt (2001) กล่าวว่า อิทธิพลของหนังสือ The Structure of Scientific Revolutions ท าให้
เกิดเป็นแฟชั่นในวงการสังคมศาสตร์ที่จะพูดถึงกระบวนทัศน์ และปัจจุบัน ค านี้ถูกใช้จนเกือบจะ
เรียกว่าเป็นค าสามัญ ที่แทบไม่ต้องอธิบายว่าความหมายที่แท้จริงคืออะไรไปแล้ว 

 แต่เพ่ือจุดมุ่งหมายของเราในที่นี้ สมควรจะต้องท าความเข้าใจก่อนว่า อะไรคือกระบวนทัศน์?
บังเอิญ Kuhn เองก็ไม่ได้ให้นิยามความหมายไว้อย่างชัดเจนในหนังสือของเขา ว่าค านี้ที่เขาใช้หมายถึง
อะไร หลายคนที่เขียนถึงเรื่องนี้ จึงนิยามเอาตามที่ตัวเองเข้าใจ หรือไม่ก็ตีความเอาตามความเข้าใจว่า 
Kuhn ใช้ค านี้เพื่อหมายถึงอะไร ซึ่งนั้นแปลว่ามีนิยามที่อาจจะแตกต่างกันหลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าใคร
เป็นผู้ให้นิยามนั้นๆ นักเขียนที่สนใจด้านนี้คนหนึ่งกล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราไม่สามารถบอกได้
อย่างชัดเจนว่า ความหมายที่แท้จริงของกระบวนทัศน์คืออะไร เพราะแม้แต่ Kuhn เองก็ใช้ค าว่า 
paradigm (กระบวนทัศน์) ในความหมายต่างๆ กันไม่น้อยกว่า 21 ความหมาย (Masterman, 1970 
อ้างใน Guba, 1990) 

 Schwandt (2001: 183-184) สรุปว่า โดยรวมๆ แล้ว Kuhn ใช้ค าว่ากระบวนทัศน์ในสอง
ความหมายหลักๆ คือ ความหมายแรก ใช้หมายถึงกรอบความรู้ หรือกรอบวิธีความคิด (cognitive 
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framework) เป็นแนวทางส าหรับแก้ปัญหาที่คนในวงการเดียวกันยึดถือว่าร่วมกัน เช่นในหมู่นักดารา-

ศาสตร์ นักเคมี หรือนักมานุษยวิทยา เป็น อีกความหมายหนึ่ง Kuhn ใช้ค าว่ากระบวนทัศน์เพ่ือ 
หมายถึงสิ่งที่คนยึดถือ กระบวนทัศน์ในความหมายนี้เป็นเรื่องของความเชื่อ , ค่านิยม, วิธีการ, หรือ
ท่าทีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งคนในวงการเดียวกัน เชื่อ หรือยึดถือร่วมกัน ในความหมายนี้ กระบวนทัศน์ก็
คล้ายๆ กับ “โลกทัศน์” (worldview) หรือมุมมองที่สมาชิกของกลุ่ม (ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทางวิชาการ 
เช่น นักฟิสิคส์ นักเคมี นักสังคมศาสตร์ เป็นต้น หรือกลุ่มแบบอ่ืน เช่น กลุ่มคนในวัฒนธรรมเดียวกัน
เป็นต้น ก็ตาม) ใช้ในการมองโลก มองปรากฏการณ์ Schwandt เห็นว่า ความหมายหลังนี้เป็นสิ่งที่นัก
สังคมศาสตร์ทั่วไปเข้าใจเมื่อพวกเขาเอ่ยถึง หรือใช้ค านี้ 
 Guba (1990: 17) ให้นิยามกระบวนทัศน์แต่เพียงสั้นๆ ว่า “คือระบบความเชื่อที่ช่วยชี้น า
การกระท า ไม่ว่าจะเป็นการกระท าสิ่งที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาๆ ในชีวิตประจ าวัน หรือการกระท าที่
เกี่ยวกับการค้นคว้าอย่างเป็นระบบหรือเป็นวิชาการก็ตาม” (เน้นโดยผู้เขียน) 

Patton (1990: 37) ให้ความหมายและอธิบายกระบวนทัศน์ โดยให้รายละเอียดดังต่อไปนี้: 
กระบวนทัศน์ก็คือโลกทัศน์, คือแนวความคิดท่ัวๆ ไป, คือวิธีการที่คนใช้ในการท าความเข้าใจ 

โลกแห่งความเป็นจริงอันซับซ้อน เป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในกระบวนการศึกษาอบรม ในหมู่คนที่ยึดถือและ
ปฏิบัติตามโลกทัศน์นั้น กระบวนทัศน์จะช่วยบอกคนที่ยึดถือและปฏิบัติว่า อะไรส าคัญ อะไรถูกต้อง
และมีเหตุผล นอกจากนี้ กระบวนทัศน์ยังเป็นบรรทัดฐานที่ช่วยชี้ให้ผู้ปฏิบัติรู้ว่า ควรกระท าอะไร 
อย่างไร โดยไม่ต้องเสียเวลาไปถามหรือค้นหาค าตอบก่อนว่า ท าไมจึงท าสิ่งนั้น และท าไมจึงท าอย่างที่
ท านั้น การที่กระบวนทัศน์เป็นบรรทัดฐานนั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ที่เป็นข้อดี คือ มันช่วยให้เราท า
อะไรไปได้โดยไม่ต้องลังเล คือ ไม่ต้องไปเสียเวลาหาเหตุผล หรือค าอธิบายของการกระท าก่อน ที่เป็น
ข้อเสีย คือ ผู้ปฏิบัติมักจะไม่รู้ เหตุผลแท้จริงของการกระท าอย่างที่ตัวเองท านั้นคืออะไร เนื่องจาก
เหตุผลนั้นจะซ่อนอยู่ในข้อสรุปของกระบวนการทัศน์นั้น หรือถูกละไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้ าใจ
แล้ว จึงไม่มีใครติดใจที่จะตั้งค าถาม 

กล่าวเฉพาะในการวิจัย นักวิจัยมักด าเนินการภายใต้โลกทัศน์ หรือแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในสาขาวิชาของตน  โลกทัศน์ที่ว่านี้  ความจริงก็คือวิธีมองโลกมองสิ่งต่างๆ  คือ  วิธีการตีความสิ่งที่
เรียกว่าข้อมูล และคือ การตัดสินว่าสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลนั้น เป็นความจริง เข้าข่าย หรือมีความส าคัญ
ควรแก่การน ามาศึกษาวิเคราะห์หรือไม่ (LeCompte snd Schensul, 1999a)  

เนื่องจากการวิจัยเป็นกระบวนการค้นคว้าหาค าอธิบายหรือค าตอบ (คือ หาความรู้ หรือความ
จริง) ให้แก่ประเด็นค าถามเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กระบวนทัศน์ในการวิจัยจึงหมายถึงระบบความเชื่อที่จะ
ชี้น าว่า นักวิจัยควรจะท าอะไร และควรท า อย่างไร จึงจะบรรลุถึงสิ่งที่เรียกว่า ความจริงหรือความรู้ได้ 
อะไร ในที่นี้เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กับค าถามว่า ธรรมชาติของโลก ธรรมชาติของความจริง /
ความรู้ ที่นักวิจัยต้องการนั้น เป็นอย่างไร ความจริง /ความรู้ กับผู้แสวงหามัน (คือนักวิจัย) มี
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ความสัมพันธ์กันหรือไม่ส่วนที่ว่า “อย่างไร” นั้น เกี่ยวข้องกับค าถามว่า นักวิจัยจะเข้าถึงความจริง 
หรือความรู้ ได้อย่างไร โดยนัยนี้ กระบวนทัศน์จึงมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดกับแนวทางและ
วิธีการวิจัย 

 

สงครามกระบวนทัศน์ 
 ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1960 และ 1970 ซึ่งเป็นเวลาที่หนังสือ The Structure of 

Scientific Revolutions ของ Kuhn ก าลังได้รับการกล่าวถึงในฐานะท่ีให้มุมมองใหม่ แก่การท าความ
เข้าใจพัฒนาการของศาสตร์แขนงต่างๆ อยู่นั้น วงการวิจัยทางสังคมศาสตร์มีการถกเถียงกันในทาง
วิธีการอย่างเอาจริงเอาจัง การถกเถียงกันนี้ได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลจากแนวความคิดในหนังสือ
ของ Kuhn ไม่มากก็น้อย ประเด็นส าคัญที่น าไปสู่การถกเถียง คือ ความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่า ความจริงหรือความรู้ ในสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ว่าเป็นอย่าง
เดียวกับในทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ เนื่องจากความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีนัยโดยตรงต่อวิธีการวิจัย 
ดังนั้นเนื้อหาหลักในการถกเถียงกัน จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของระเบียบวิธีวิจัย ค าถามส าคัญคือ 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ควรใช้แนวทางและวิธีการ อย่างเดียวกับในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือไม่? 
 รูปธรรมของการถกเถียงกันในเรื่องนี้ ตลอดเวลาตั้งแต่มาจนกระทั่งเม่ือเร็วๆ นี้ เป็นการโต้กัน
ในทางปรัชญาและแนวความคิด ระหว่างนักสังคมศาสตร์สองค่าย คือ “ค่ายเชิงปริมาณ” ซึ่งเห็นว่า
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ควรใช้วิธีการอย่างเดียวกับท่ีใช้ในทางวิทยาศาสตร์ กับ “ค่าเชิงคุณภาพ”ซึ่ง
เชื่อว่า วิธีการแบบวิทยาศาสตร์ไม่เหมาะกับเนื้อหาของเรื่องทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
และดังนั้น วิธีที่ใช้ในการวิจัยจึงไม่ควรเป็นอย่างเดียวกับท่ีใช้ในทางวิทยาศาสตร์ 
 ทั้งสองค่ายนี้มีจุดยืนทางกระบวนทัศน์ที่แตกต่างกัน ฝ่ายแรกที่ยึดแนวทางแบบวิทยาศาสตร์
นั้น ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากแนวคิดที่รู้จักกันมานานในนาม “ปฏิฐานนิยม” (Positivism)  ส่วนของ
ฝ่ายหลัง ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดหลายกระแสและจากปรัชญาหลายส านัก เฉพาะอย่างยิ่งแนวคิด
และปรัชญาที ่รู ้จ ักกันในนาม “ปรากฏการณ์ว ิทยา” (Phenomenology)  “นฤมิตนิยม”
(constructionist) “นัยนิยม” (interpretive) และ “ทฤษฎีวิพากษ์” (critical theory)  

กระบวนทัศน์ของฝ่ายหลังนี้บางท่านเรียกว่า “กระบวนทัศน์ใหม่” (new paradigm หรือ 
emergent paradigm) บ้าง เรียกว่า “กระบวนทัศน์แบบธรรมชาติ” (naturalistic paradigm) บ้าง 
(Lincoln and Guba, 1985) ในที่นี้ ผู้เขียนจะเรียกว่า “กระบวน-ทัศน์ทางเลือก” (alternative 

paradigm)  ตามค าที่ Maykut and Morehouse (1994) ใช้ในการกล่าวถึงกระบวนทัศน์นี้ เพ่ือจะ
สื่อความหมายว่า นี่เป็นทางเลือกอันหนึ่ง นอกเหนือจากกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยมที่มีอยู่ก่อน 

 การถกเถียงระหว่างนักสังคมศาสตร์ ฝ่ายที่สนับสนุนกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยาม (เชิง
ปริมาณ) กับฝ่ายที่นิยมกระบวนทัศน์ทางเลือก (เชิงคุณภาพ) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บางครั้งก็มีความ
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เข้มข้นร้อนแรง ถึงขนาดที่มีผู้มองว่าเป็น “สงครามกระบวนทัศน์” (paradigm wars) ก็มี (ดูการ
อภิปรายถึงบางแง่มุมของสงครามกระบวนทัศน์นี้ใน Howe, 1988; Gage, 1989;  Datta, 1994;  

Guba and Lincoln, 1994; House, 1994;  Rossi, 1994 เป็นต้น) ในที่นี้ ผู้เขียนไม่ประสงค์จะพา
ผู้อ่านเข้าสู่สงครามกระบวนทัศน์นี้ ในลักษณะของการเลือกฝ่าย หรือเลือกจุดยืน การจะเข้าใน
ยุทธการทางความคิดด้วยการถกเถียงทางวิชาการเช่นนั้นหรือไม่ ย่อมเป็นวิจารณญาณของผู้อ่ านแต่
ละท่าน สิ่งที่ผู้เขียนต้องการในที่นี้คือ น าเสนอมิติต่างๆ ของกระบวนทัศน์ที่แตกต่างกันทั้งสองค่ายนี้ 
เพ่ือผู้อ่านพิจารณาด้วยตัวเอง โดยที่ผู้เขียนจะท าหน้าที่เป็นเพียง “มัคคุเทศก์” พาผู้อ่านตรวจแนวรบ
และชมฉากการต่อสู้ทางความคิดนี้ เท่านั้น ในชั้นนี้ จึงใคร่ขอให้ผู้อ่านตระหนักว่า ประเด็นส าคัญของ
เรา คือการท าความรู้จักกระบวนทัศน์ที่อยู่เบื้องหลังวิธีการวิจัยของแต่ละค่าย มากกว่าเรื่องของ
เอาชนะกันทางระเบียบวิธีวิจัย เพราะเชื่อว่าระเบียบวิธีวิจัยนั้นเป็นเพียงเครื่องมือ ที่สามารถรับใช้
กระบวนทัศน์แบบไหนก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันอย่างไร ดังที่ Guba and Lincoln (1994: 105) 
กล่าวไว้ว่า: 

วิธีการเชิงปริมาณหรือคุณภาพนั้นใครจะมีกระบวนทัศน์ แบบไหนก็สามารถน ามาใช้อย่าง
เหมาะสมได้ปัญหาเรื่องวิธีการ (เชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ) นั้นเป็นเรื่องรอง เรื่องที่ส าคัญกว่าคือ 
กระบวนทัศน์ ซึ่งเราให้นิยามว่าคือ ระบบความเชื่อขั้นพ้ืนฐานที่ชี้น าการค้นคว้าวิจัย ไม่ใช่ชี้น าว่าจะ
เลือกใช้วิธีไหนดีในการท าวิจัย แต่ชี้น าในประเด็นทางภาวิทยา และญาณวิทยา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ
มากกว่า (ข้อความในวงเล็บเป็นของผู้เขียน) 

เพ่ือความเข้าใจสาระของการถกเถียงใน “สงครามกระบวนทัศน์” เราควรตรวจดู “แนวรบ” 
คือ ประเด็นหลักๆ ที่เขาถกเถียงกันก่อน เพ่ือจะได้ทราบว่าศูนย์กลางของยุทธการทางความคิดนี้คือ
เรื่องอะไร โดยสรุป สงครามกระบวนทัศน์ที่ถกเถียงกันมาในช่วง 2-3 ทศวรรษก่อนหน้านี้ ระหว่างนัก
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ที่สนับสนุนกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม (ค่ายเชิงปริมาณ) กับ
กลุ่มท่ีสนับสนุนกระบวนทัศน์ทางเลือก (ค่ายเชิงคุณภาพ) นั้น มีแนวรบส าคัญอยู่ที่ประเด็นค าถามเชิง
ปรัชญาที่เก่ียวข้องกัน 3 เรื่อง (Guba, 1990) คือ: 

(1) เรื่องธรรมชาติของความจริง /ความรู้ (หรือ ภววิทยา = ontology) ประเด็นที่ถกเถียงกัน
ในเรื่องนี้คือ อะไรคือความจริง/ความรู้? และธรรมชาติของความจริง/ความรู้เป็นอย่างไร?ความเชื่อ
เกี่ยวกับธรรมชาติของความจริง/ความรู้ มีนัยส าคัญอย่างยิ่งต่อวิธีและกระบวนการในการวิจัย ดังจะ
กล่าวในหัวข้อต่อไป ในที่นี้ใคร่ขอให้ผู้อ่านท าความเข้าใจว่า วิธีการที่นักวิจัย ไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพก็ตาม ใช้ในการศึกษาของเขานั้น มีรากฐานที่เชื่อมโยงอยู่กับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่อง
ความจริง/ความรู้ และธรรมชาติของความจริง/ความรู้ นี้ 

(2) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้แสวงหาความจริง/ความรู้กับสิ่งที่ถูกรู้ (หรือ ญาณวิทยา = 

epistemology) ประเด็นที่มีการถกเถียงกันคือ ผู้แสวงหาความจริง/ความรู้ (นักวิจัย) มีความสัมพันธ์
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อย่างไรกับความจริง/ความรู้ที่เขาแสวงหา? หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ (The knower and 

the known) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ก่อนที่จะท าความเข้าใจว่ากระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม กับ
กระบวนทัศน์ทางเลือก มีจุดยืนในเรื่องนี้อย่างไร ขอให้ผู้อ่านก าหนดไว้ในเบื้องต้นนี้ก่อนว่า ทิศทาง
ของค าตอบต่อค าถามเชิงญาณวิทยานี้ถูกก าหนดโดยความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของความจริง/ความรู้ 
(หรือภววิทยา) และค าตอบในประเด็นทางญาณวิทยานี้มีนัยส าคัญต่อการก าหนดบทบาทของผู้
ท าการค้นคว้าหาความจริง / ความรู้ ซึ่งก็ คือ นักวิจัย (The knower) นักวิจัยจะมีความสัมพันธ์
แบบมีส่วนร่วม หรือเป็นแบบเป็นกลางกับคนที่ตัว เองศึกษา (the knower) ย่อมขึ้นอยู่อย่าง
มากับทัศนะทางญาณวิทยานี้ 

(3) เรื่องวิธีวิทยา (Methodology) ข้อนี้เป็นเรื่องของวิธีการที่จะเข้าถึงความจริง/ความรู้
ประเด็นที่ถกเถียงกันคือ ผู้ท าการศึกษาค้นคว้า (นักวิจัย) จะเข้าถึงความจริง/ความรู้ได้อย่างไร ก่อนที่
จะส ารวจดูในล าดับต่อไปว่า ค่ายเชิงปริมาณกับค่ายเชิงคุณภาพ มีจุดยืนที่แตกต่างกันอย่างไรในเรื่อง
นี้ ขอให้ผู้อ่านเข้าใจก่อนว่า ค าตอบส าหรับข้อนี้ขึ้นอยู่กับค าตอบที่ให้แก่ค าถามเชิงภววิทยาและญาณ
วิทยาที่กล่าวข้างต้น นั่นคือ วิธีการเข้าถึงความจริง/ความรู้ ขึ้นอยู่กับความเชื่อในเรื่องธรรมชาติของ
ความจริงหรือความรู้ และขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นผู้รู้ (นักวิจัย) กับสิ่งที่จะ
ถูกรู้ในกระบวนการค้นคว้าวิจัยนั้น เป็นส าคัญ 

 นอกนี้แล้ว ยังมีเรื่องอ่ืนอีกที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับประเด็นทั้งสามนี้ เรื่องส าคัญที่ทั้งสอง
ฝ่ายถกเถียงกัน และท่ีเราควรจะกล่าวถึงในที่นี้คือ: 

(1) ความเป็นไปได้ในการที่จะโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causality) ของปัจจัย หรือ     
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

(2) บทบาทของ “ค่านิยม” หรือ “อคติ” ในการวิจัย (Axiology) โดยเฉพาะในข้อที่ว่า การ
ค้นคว้าวิจัยเป็นกิจกรรมที่ปราศจากค่านิยม หรือปราศจากอคติเพียงใด และ 

(3) สามัญการ (Generalization) หรือความเป็นไปได้ในการที่จะน าเอาข้อค้นพบจากการ
วิจัยหนึ่ง ณ เวลาหนึ่ง ไปใช้ในที่อ่ืนและในเวลาอ่ืน 

อนึ่ง ผู้รู้บางท่าน อย่างเช่น Tashakkori and Toddlie (1998) ถือว่าวิธีหรือกระบวนการที่
จะน าไปสู้ข้อสรุปในการวิจัย ก็เป็นหนึ่งในบรรดาประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากในช่วงแห่งสงคราม
กระบวนทัศน์ ประเด็นโต้เถียงกันของทั้งสองฝ่ายอยู่ที่ว่า  กระบวนการวิจัยด าเนินไปแบบนิรนัย 
(deductive) หรือแบบอุปนัย (inductive) เรื่องนี้เป็นมิติทางตรรกศาสตร์ คือเป็นเรื่องของวิธีการ
ท างานเพ่ือไปสู่ข้อสรุปของการวิจัย วิธีนิรนัยนั้น คือ เริ่มจากสิ่งที่ทั่วไป (The General) อย่างเช่น 
ทฤษฎีหรือสมมติฐานที่สร้างขั้นมาจากทฤษฎี แล้วจึงลงไปสู่สิ่งที่จ าเพาะเจาะจง (the particular) 

คือ ข้อมูลที่ได้จากประชากรตัวอย่าง ซึ่งถูกเลือกมาเป็นการเฉพาะจ านวนหนึ่ง  ส่วนวิธีอุปนัย คือ การ
ด าเนินการที่กลับกัน คือ เริ่มจากสิ่งที่จ าเพาะเจาะจง (ข้อมูล) ไปสู่สิ่งที่ทั่วไป (ความรู้ที่ได้จากข้อสรุป) 
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 ในการส ารวจดูจุดยืนทางกระบวนทัศน์ที่ของคู่กรณีในการโต้เถียงกันต่อไปนี้ ผู้เขียนจะให้
ความสนใจประเด็นทั้งหมดที่กล่าวมา คือ เรื่องส าคัญทั้งสาม (ได้แก่ ภววิทยา, ญาณวิทยา, และวิธี
วิทยา) พร้อมด้วยประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังที่กล่าวข้างต้นด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้เห็นชัดว่าจุดยืนทาง
กระบวนทัศน์ ของวิธีการเชิงคุณภาพและวิธีการเชิงปริมาณ แตกต่างกันอย่างไร ความเข้าใจอันนี้
แหละจะบอกเราทราบว่า เหตุใด วิธีการเชิงคุณภาพก็ดี เชิงปริมาณก็ดี จึงมีแนวทางในการวิจัยที่
แตกต่างกัน เหตุใด นักวิจัยในแต่ละค่ายจึงท าอย่างที่พวกเขาท ากันอยู่ 
  

จุดยืนที่แตกต่าง: ปฏิฐานนิยมกับกระบวนทัศน์ทางเลือก 

 เพ่ือความไม่สับสน ผู้อ่านอาจก าหนดเป็นหลักไว้กว้างๆ ก่อนก็ได้ว่า กระบวนทัศน์ปฏิฐานซึ่ง
เป็นแนวคิดแบบเป็นวิทยาศาสตร์นิยา (Scientism) เป็นฐานคติของการวิจัยเชิงปริมาณ และกระบวน
ทัศน์ทางเลือก ซึ่งมาจากแนวความคิดทางปรัชญาหลายส านัก เป็นฐานคติของการวิจัยเชิงคุณภาพ
อย่างไรก็ตาม กระบวนทัศน์กับวิธีการวิจัยนั้น แม้จะมีความเชื่อมโยงกัน แต่ก็ไม่ ใช่สิ่งที่ผูกติดกัน
ตายตัวเสมอไปในทางปฏิบัติกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม และกระบวนทัศน์ทางเลือก อาจน าไปใช้กับ
วิธีการเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ได้ ดังที่ Guba and Lincoin (1994) ได้กล่าวไว้ และเราได้อ้างถึง
มาแล้วข้างต้น ข้อนี้จะเห็นได้ชัดในกรณีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลและวิธีด าเนินการที่
หลากหลาย (ดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2) ในกรณีเช่นนั้นหมายความว่า นักวิจัยใช้ทั้งกระบวนทัศน์ 
ปฏิฐานนิยมและกระบวนทัศน์ทางเลือกในการวิจัยเรื่องเดียวกัน 

เราได้ทราบในการอภิปรายหัวข้อที่ผ่านมาแล้วว่า มีหลายมิติที่เป็นประเด็นโต้เถียงกันใน 
“สงครามกระบวนทัศน์” ระหว่างนักสังคมศาสตร์ค่ายปฏิฐานนิยม กับค่ายกระบวนทัศน์ทางเลือก 
และเราก็ได้ทราบว่า แต่ละมิติเหล่านั้นว่าด้วยเรื่องอะไร ในหัวข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้ เราจะส ารวจดูว่า 
ปฏิฐานนิยมกับกระบวนทัศน์ทางเลือก มีจุดยืนของตนอย่างไรในมิติเหล่านี้ และจุดยืนนั้นๆ น าไปสู่
วิธีการที่ใช้ในการวิจัยแตกต่างกันอย่างไร เราจะส ารวจประเด็นเหล่านั้นทีละประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.  ธรรมชาติของความจริง/ความรู้ (ภววิทยา, ontology): ปฏิฐานนิยมถือว่า ความจริง
หรือสิ่งที่เป็นจริงนั้น เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นเอกเทศ และเป็นวัตถุวิสัย (objective) หมายความว่า การมีอยู่
เป็นอยู่ของความจริงนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งอ่ืน มันมีอยู่ เป็นอยู่ อย่างที่มันเป็นนั้น ด้วยตัวของมันเอง
ความจริงหรือความรู้ที่ถูกค้นพบ และผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง มีคุณสมบัติเป็นสากล (reality is 

universal) นั้นคือ เป็นจริงและใช้ได้ทั่วไป ไม่ถูกจ ากัดด้วยเวลาและบริบท (Guba and Lincoln, 

1994; Lincoln and Guba, 2000; Schwandt, 2001; Holloway, 1997) ด้วยเหตุนี้ ความจริงหรือ
สิ่งที่เป็นจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงมีเพียงหนึ่งเดียว (single reality) มันเป็นความจริงทั่วไปเพียง/
หนึ่งเดียวของเรื่องนั้นๆ จุดยืนทางภววิทยานี้มีนัยอย่างส าคัญต่อวิธีการวิจัย ดังจะกล่าวถึงในล าดับ
ต่อไป 
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 จุดยืนเกี่ยวกับธรรมชาติของความจริง/ความรู้เช่นนี้ ในทางปรัชญาถือว่าเป็น “สัจนิยม” 
(Realism) บางทีเรียกว่า “สัจนิยมสามัญ” (naïve realism) เพราะความที่เป็นทัศนะเกี่ยวกับความ
จริงแบบง่ายๆ หรืออย่างตรงไปตรงมา (Schwandt, 2001) ส าหรับการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ 
ทัศนะเช่นนี้ไม่มีปัญหาในการน ามาใช้เชิงประจักษ์ แต่ส าหรับการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสังคมและ
พฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งมีเนื้อหาที่แตกต่างจากเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ทัศนะ เช่นนี้ ต้องพบกับความ   
ท้าทายอยู่ไม่น้อย และเพราะความที่เป็นสัจนิยมแบบง่ายๆ และตรงไปตรงมา ในการมองสังคมและ
พฤติกรรมของมนุษย์ปฏิฐานนิยมจึงถูกวิพากษ์ แม้จากนักคิดที่สมาทานปฏิฐานนิยมด้วยกันเอง ใน
ระยะหลังจึงมีการปรับกระบวนทัศน์นี้ไปบ้าง แต่สาระส าคัญก็ยังคงความเป็นสัจนิยม กระบวนทัศน์ที่
ปรับใหม่นี้เป็นที่รู้จักกันในนาม “ปฏิฐานนิยมยุคหลัง” (Post positivism) คนที่มีบทบาทส าคัญใน
กลุ่มปฏิฐานนิยมยุคหลังคนหนึ่ง คือ Kari Popper ซึ่งเสนอความคิดของเขาออกมาในช่วงทศวรรษที่ 
1960 และ 1970 (Popper, 1968a, 1968b, 1976) 

 กระบวนทัศน์ทางเลือกมีจุดยืนที่ต่างออกไป เหนืออ่ืนใด นักคิดสายกระบวนทัศน์ทางเลือก
ปฏิเสธสัจนิยม โดยเฉพาะสัจนิยมสามัญ ส าหรับนักคิดสายนี้ ความจริง หรือความรู้ ที่มีอยู่เป็นอยู่
อย่างอิสระด้วยตัวของมันเองนั้น ไม่มี ความจริงหรือสิ่งที่เป็นจริง  (ซึ่งรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าความรู้ที่
นักวิจัยอ้างว่าตนได้ค้นพบ) นั้น ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น (Reality is constructed) และเพราะเหตุนี้
เอง ความจริงจึงมีได้หลากหลาย ไม่ใช่มีเพียงหนึ่งเดียวดังที่นักคิดสายปฏิฐานนิยมเชื่อกัน (Lincln 

and Guba, 1985; Guba, 1990; Creswell, 1998; Maykut and Morehouse, 1994) 

 กระบวนทัศน์ทางเลือกถือว่า การที่ใครสักคน (อย่างเช่นนักวิจัย) อ้างว่าได้พบความจริง หรือ
ความรู้นั้น ความจริงหรือความรู้นั้นไม่ใช่ตัวความจริง /ความรู้ที่แท้ แต่เป็นเพียง “ภาพสร้าง” 
(Construct) ของความจริง/ความรู้นั้นเท่านั้น เพราะความจริง/ความรู้ที่แท้นั้น ถึงจะมีอยู่ก็ไม่ใช่สิ่งที่
มนุษย์สามารถเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์ 
 แนวคิดเช่นนี้ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาที่ว่าด้วยการท างานของจิต ซึ่งเชื่อว่า เวลาที่เรารู้อะไร
สักอย่างนั้น จิต (Mind) ของเราไม่ได้เพียงแต่อยู่นิ่งๆ (Passive) แล้วปล่อยให้สิ่งที่อยู่ภายนอก ซึ่งเป็น
ตัวที่ถูกรู้นั้น ประทับรอยลงไปที่จิตของเรา แต่ความจริงจิตท างานของมันอย่างแข็งขัน (Active) 

กล่าวคือ เวลาเรารับรู้อะไรสักอย่างนั้น จิตจะสร้างมโนทัศน์ (Concept) หรือสร้างภาพนามธรรม 
(Abstract) เกี่ยวกับสิ่งนั้นขึ้นมา มโนทัศน์ หรือภาพนามธรรมนั้น ที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ตัวความจริงที่แท้อยู่
ดี หากเป็นเพียง “ภาพสร้าง” (Construct) ที่จิตของผู้รู้ (Knower) สร้างให้กับตัวเองเท่านั้น ดังนั้น
เวลาที่เราคิดว่าเราเห็นต้นไม้นั้น จริงๆ แล้วสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ต้นไม้ที่แท้จริง แต่เป็น “ภาพสร้าง” 
(Construct) ของต้นไม้ ที่จิตของเราสร้างข้ึนมาเอง กล่าวในแง่การวิจัย ความจริงหรือข้อมูลที่นักวิจัย
คิดว่าตัวเองค้นพบและรวบรวมมานั้น แท้จริงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น โดยนักวิจัยเองและโดยคนที่เป็น
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แหล่งข้อมูล ผ่านกระบวนการท างานภาคสนาม เราไม่ได้ “ค้นพบ” ความจริง (ข้อมูล) เท่ากับที่เรา 
“สร้าง” มันขึ้นมา (Schwandt, 2001) 

 อีกความหมายหนึ่งของข้อที่ว่า “ความจริงเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง” คือ ส าหรับผู้กระท า (คือผู้ที่ถูก
นักวิจัยศึกษา) ประสบการณ์ในชีวิตของของเขา ก็เป็นสิ่งที่ถูกเขาสร้างขึ้นเช่นเดียวกัน บุคคลสร้าง
ประสบการณ์ในชีวิตโดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กัน โดยอาศัยประสบการณ์ที่เคยเกิดกับตัวเองมาแล้ว
และโดยการตีความประสบการณ์ใหม่บนพ้ืนฐานของระบบสัญลักษณ์ ที่สืบทอดมาทางสังคมและ
วัฒนธรรม ดังนั้น สิ่งที่เรียกว่าความจริงจึงล้วนเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่เองเป็นเอกเทศ
ที่รอคอยให้นักวิจัยไปเปิดเผยขึ้นมา แต่อย่างใด 

 ความจริงที่นักวิจัย “สร้าง” ขึ้นมาจะมีหน้าตาอย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับสองสิ่ง คือ ประการแรก
ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง หรือสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วในตัวของผู้สร้าง ภูมิหลังที่ส าคัญย่อมหนีไม่พ้นเรื่องของ
แนวคิดทฤษฎี (Theoretical orientation) ที่นักวิจัยได้รับการฝึกฝนมา หรือที่เขาใช้เป็นกรอบในการ
ค้นคว้าวิจัย นัยในที่นี้ก็คือ ภูมิหลังของผู้ท าการวิจัยส่งผลให้เกิด “ภาพสร้าง” (ความจริง, ความรู้) ที่
แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่ประเด็นปัญหาเดียวกัน แต่ท าการวิเคราะห์โดยนักวิจัยที่มีภูมิหลัง
ทางแนวคิดทฤษฎีที่ต่างกัน ผลสรุป หรือภาพสร้าง (ความจริง, ความรู้) ที่ได้ จะต่างกัน ที่ต่างก็เพราะ
ภูมิหลังของแต่คนจะจ ากัดให้เขามองเห็น “ความจริง” กันคนละแบบ เข้าท านอง “ใส่แว่นตากันคน
ละสี” หรือเข้าท านอง สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม อีกคนตาแหลมคม มองเห็นดาว
อยู่พราวพราย (พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6) ประการที่สอง “ภาพสร้าง” (ความจริง/ความรู้) ย่อม
สะท้อนมิติทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นแปลว่า ความจริง/ความรู้
นั้น ขึ้นอยู่กับบริบทที่มันถูกสร้างขึ้นมาด้วย 

 เมื่อเป็นดังนั้น สิ่งที่เรียกว่าความจริง/ความรู้ จึงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว และไม่ได้มีคุณสมบัติ
เป็นสากล แต่มีได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับบุคคลและบริบท ซึ่งรวมถึงประวัติศาสตร์ สังคม และ
วัฒนธรรม อันเป็นที่มาของความจริง/ความรู้นั้น 

 โดยนัยนี้ ถ้าจะกล่าวในแง่ของการวิจัย ความจริงที่นักวิจัยถือว่าเป็นข้อมูล และที่เก็บรวบรวม
มาศึกษานั้น แท้จริงก็คือ สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา (Data are created) เรื่องนี้จะเข้าใจได้ไม่ยากกรอบ
แนวคิด และสมมติฐานในการวิจัย เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความจริงที่ถูกนักวิจัยสร้างขึ้น การสร้าง
เครื่องมือเก็บข้อมูล อย่างเช่นแบบสอบถาม (ในการวิจัยเชิงปริมาณ) ในแง่หนึ่งก็คือ กระบวนการที่
นักวิจัย “สร้างข้อมูล” ไว้ล่วงหน้านั่นเอง นักวิจัยสร้างข้อมูล โดยการสร้างมโนทัศน์ สร้างประเด็น
ขึ้นมา จะโดยคิดขึ้นมาเองด้วยสติปัญญาของนักวิจัย หรือด้วยอาศัยการทบทวนดูองค์ความรู้และ
ทฤษฎีที่มีการศึกษามาก่อนก็ตาม จากนั้นจึงแปลมโนทัศน์และประเด็นเหล่านั้นเป็นค าถาม เพ่ือไปเก็บ
เอาความจริง (ข้อมูล) ตามท่ีได้ “สร้าง” ไว้ล้วงหน้าแล้ว ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ความจริงหรือข้อมูลก็
เป็นสิ่งที่นักวิจัยสร้างขึ้นโดยนัยเดียวกัน ทัศนะที่เปิดกว้างเกี่ยวกับความจริงและความรู้เช่นนี้ ในทาง
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ปรัชญาเรียกว่า “สัมพัทธนิยม”(Relativism) คือ ทัศนะที่ถือว่า ความจริง ความรู้ ตลอดจนค่านิยม
ต่าง ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่โดยตัวเอง จุดยืนเกี่ยวกับธรรมชาติของความจริงที่ต่างกัน ของกระบวนทัศน์ทั้ง
สองท่ีกล่าวมาข้างต้นอาจสรุปได้ดังนี้ 

- ส าหรับปฏิฐานนิยม: ความจริงมีอยู่ เป็นอยู่ โดยอิสระด้วยตัวของมันเอง และเป็นวัตถุวิสัย 
ในขั้นสูงสุดแล้วความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว เป็นสากล มีคุณสมบัติเป็นกฎที่ใช้ได้ทั่วไป ปฏิฐานนิยมเป็น
สัจนิยม (realism) 

- ส าหรับกระบวนทัศน์ทางเลือก: ความจริงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น มีได้หลากหลาย ขึ้นอยู่
บริบท ทัศนะของกระบวนทัศน์ทางเลือกเป็นสัมพัทธนิยม (relativism) 

2.  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ (ญาณวิทยา, epistemology): เพราะเหตุที่มี
จุดยืนต่างกันในเรื่องธรรมชาติของความจริง/ความรู้ (ภววิทยา) ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น จุดยืนของ   
ปฏิฐานนิยมและกระบวนทัศนะทางเลือกในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ จึงแตกต่างกัน
ด้วย ปฏิฐานนิยม ซึ่งเชื่อว่าความจริง/ความรู้ มีอยู่ เป็นอยู่อย่างเป็นเอกเทศด้วยตัวของมันเอง โดยไม่
ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นท่ีอยู่ภายนอกนั้น เห็นว่า ในการศึกษาวิจัยนั้น นักวิจัย (ผู้รู้) กับคนหรือสิ่งที่ถูกวิจัย (สิ่ง
ที่ถูกรู้) จะต้องไม่มีความสัมพันธ์อะไรต่อกัน นอกเหนือไปกว่าการที่ฝ่ายแรก (นักวิจัย) ท าหน้าที่เป็น
เพียงผู้ค้นหา (discoverer) และผู้เก็บรวบรวม (collector) เอาสิ่งที่ได้พบมาท าการศึกษาวิเคราะห์
เท่านั้น นักวิจัยจะต้องหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์อย่างสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้ถูกวิจัย เพราะความสัมพันธ์
เช่นนั้นอาจท าให้เสียความเป็นวัตถุวิสัยของความรู้ที่ได้ 
 จุดยืนทางญาณวิทยาดังกล่าวนี้  มีนัยโดยตรงต่อแนวทาง (approach) และวิธีการ 
(method) ในการวิจัย ซึ่งจะได้กล่าวในข้อต่อไป (ดูข้อ “3 วิธีวิทยา) ในที่นี้จะกล่าวเพียงว่า 
ส าหรับปฏิฐานนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยกับคนหรือปรากฏการณ์ที่ถูกศึกษานั้น ไม่ใช่สิ่งที่พึง
ปรารถนาเพราะความรู้ หรือความจริงที่ต้องการค้นหานั้น มีอยู่นอกตัวนักวิจัย (คือมีอยู่ต่างหาก ด้วย
ตัวของมันเอง) อยู่แล้ว นักวิจัยเพียงแต่ท าหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ โดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงใน
ปรากฏการณ์ หรือประชาชนที่ถูกศึกษา เท่านั้น ปฏิฐานนิยมเชื่อว่า การเข้าไปมีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับแหล่งข้อมูลอาจจะเปิดโอกาสให้ “อคติ” อย่างใดอย่างหนึ่งได้ ท าให้สิ่งที่ถูกศึกษาไม่เป็น
ธรรมชาติ, ไม่บริสุทธิ์, ไม่เป็นวัตถุวิสัย, คือไม่ได้ถูกรับมาในสภาพที่แท้จริงของมัน (Holloway, 1997) 

 บทบาทของนักวิจัยในทัศนะของจุดยืนนี้ อาจเปรียบได้กับบทบาทของนักขุดแร่ ที่มีหน้าที่
ส ารวจหาว่าแร่ที่ต้องการอยู่ที่ไหน เมื่อพบแล้วก็ขุดและร่อนเอามา ด้วยวิธีที่จะคงความบริสุทธิ์ของแร่
ไว้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ (เปรียบเหมือนการคงความเป็นวัตถุวิสัยของข้อมูลในการวิจัยแบบส ารวจ) 
นักขุดแร่จะไม่มีความสัมพันธ์กับแร่ หรือกับสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่พบแร่ มากไปกว่านั้น จุดยืนที่เน้น
วัตถุวิสัยในกระบวนการท างานเช่นนี้ เป็นลักษณะเด่นของการวิจัยเชิงส ารวจ (เชิงปริมาณ) ที่เห็นได้
ตั้งแต่การเลือกประชากรตัวอย่างส าหรับศึกษา ไปจนกระทั้งการแปลผลการวิจัย วัตถุวิสัยเป็น 
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สิ่งส าคัญที่นักวิจัยจะต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ความย่อหย่อนในเรื่องนี้ ถือเป็นความอ่อนด้อยของ
การวิจัยเชิงส ารวจอย่างหนึ่ง 
 กระบวนการทัศน์ทางเลือกมีจุดยืนที่ตรงกันข้าม เนื่องจากเชื่อว่าความจริง/ความรู้เป็นสิ่งที่
ถูกสร้างข้ึน ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่เป็นจุดยืน
ทางญาณวิทยาที่ส าคัญ นัยที่ตามมาของความเชื่อนี้ก็คือ ประการแรก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ถูกสร้างความ
จริง/ความรู้ย่อมมีได้หลากหลาย สิ่งที่สร้างขึ้นมาจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับผู้สร้างและ
บริบทที่สิ่งนั้นถูกสร้างขึ้นมา ประการที่สอง สืบเนื่องจากนัยที่กล่าวในประการแรก กระบวนทัศน์
ทางเลือกเชื่อว่าความจริง/ความรู้นั้นไม่ใช่สิ่งที่ปราศจากอัตวิสัย (Subjective) เพราะมันขึ้นอยู่กับ
ผู้สร้างและบริบท ซึ่งอาจจะรวมถึงหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และแม้แต่
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ จุดยืนทางญาณวิทยาดังกล่าวนี้ มีนัยส าคัญต่อวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพอย่าง
มาก ดังจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 

 จุดยืนทางญาณวิทยาที่แตกต่าง ดังกล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ดังนี้ (Lincoln and Gube, 

1985: 37): 

- ส าหรับปฏิฐานนิยม : นักวิจัยกับสิ่งที่ถูกวิจัยเป็นอิสระต่อกัน ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เป็นส่วน
สองส่วนที่ต้องแยกขาดจากกัน 

- ส าหรับกระบวนทัศน์ทางเลือก : ผู้ท าการวิจัยกับสิ่งที่ถูกวิจัยมีปฏิสัมพันธ์กัน และต่าง
มีอิทธิพลต่อกัน ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เป็นสองส่วนที่แยกจากกันไม่ได้ 
 

 3.  วิธีวิทยา (Methodology): สืบเนื่องจากความแตกต่าง ในจุดยืนทางภววิทยาและญาณ
วิทยาของความรู้ ดังที่กล่าวในข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น ปฏิฐานนิยมและกระบวนทัศน์ทางเลือกมี
จดุยืนด้านระเบียบวิธีที่ต่างกันดังนี้: 
 ปฏิฐานนิยมเชื่อว่าวิธีการวิจัยที่ดี คือ วิธีการที่นักวิจัยสามารถจะ “จัดการ” สิ่งที่ศึกษา หรือ
ประชากรที่ถูกศึกษาได้ โดยที่ตัวนักวิจัยไม่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม บทบาทของนักวิจัย เป็นเพียงผู้
สังเกตการณ์ โดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกลุ่มตัวอย่าง หรือในปรากฏการณ์ที่ศึกษา ตัวอย่างที่สุดของ
วิธีการเช่นนั้น จะเห็นได้ในการวิจัยแบบทดลองในห้องปฏิบัติการอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ท ากันในการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ แม้นักวิจัยจะไม่สามารถท าเช่นนั้นได้ แต่วิธีและกระบวนการด าเนินงานก็ถูก
ปรับ ให้อยู่ในรูปแบบที่นักวิจัยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวอย่างในการวิจัยน้อยที่สุด อย่างเช่นในการ
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ที่นักวิจัยติดต่ออยู่กับผู้ให้ข้อมูลเพียงชั่วเวลาสั่นๆ เท่านั้น ใน
กระบวนการท าวิจัย สิ่งที่นักวิจัยเชิงปริมาณต้องระวัง  คือ  การมีความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลใน
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอคติ หรือมีอัตวิสัยในข้อมูลที่ได้ ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุด คือ ใช้วิธีการที่ท าให้เกิด
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การติดต่อโดยตรงกับผู้ให้ข้อมูลน้อยที่สุด แบบสอบถามที่ใช้คนสัมภาษณ์ หรือที่ให้ผู้ตอบกรอกค าถาม
เอง จึงเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด 

ส่วนกระบวนทัศน์ทางเลือก ซึ่งมีจุดยืนทางภววิทยาและญาณวิทยาแตกต่างจากปฏิฐานนิยม
นั้น เชื่อว่าวิธีการวิจัยที่ดีเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักวิจัยกับผู้ถูกวิจัย ข้อมูลที่ดีจะเกิดขึ้น
ภายใต้สถานการณ์ที่ผู้ถูกศึกษามีความไว้วางใจนักวิจัย และทั้งสองฝ่ายมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ใน
บรรยากาศที่เป็นกันเอง เป็นธรรมชาติ ดังนั้น ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างนักวิจัยกับผู้ที่ถูกวิจัย 
นอกจากจะไม่ใช่สิ่งที่เสียหายต่อการวิจัยแล้ว ยังเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอีกด้วย เพราะเหตุนี้เองจึงมี
ความจ าเป็นที่นักวิจัยจะต้องติดต่ออย่างใกล้ชิดกับผู้ที่ถูกศึกษา เช่น  โดยการมีเข้าไปมีส่วนร่วมใน
ชีวิตประจ าวันของประชากร หรือชุมชนที่ เป็นตัวอย่างในการวิจัย วิธีการที่สอดคล้องกับจุดยืนนี้จะ
เห็นได้ เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และวิธีอ่ืนๆ ที่นักวิจัยต้องเข้าไปสนิทสนม
ใกล้ชิดกับกลุ่มตัวอย่างในรูปแบบต่างๆ หรือต้องท างานติดต่อกันในสนามแบบ “คลุก” อยู่กับ
ประชากรและชุมชนที่ศึกษาเป็นเวลานาน วิธีการเช่นนี้ เป็นแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ความแตกต่างกันในวิธีวิทยาส าหรับกระบวนทัศน์ทั้งสองนี้ อาจสรุปได้ดังนี้: 
- ส าหรับปฏิฐานนิยม : ให้ความส าคัญแก่วิธีการที่นักวิจัยสามารถจัดการกับกลุ่มตัวอย่าง

และกระบวนการวิจัยได้ทุกขั้นตอน เพ่ือควบคุมและป้องกันอคติอันอาจเกิดจากนักวิจัยหรือจากแหล่ง
ภายนอก และเพ่ือบรรลุความเป็นวัตถุวิสัยของการศึกษา 

- กระบวนทัศน์ทางเลือก : ให้ความส าคัญแก่วิธีการที่ท าให้นักวิจัยและผู้ที่ถูกศึกษามี
ความสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งนี้เพราะเชื่อว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ และความสัมพันธ์ที่ดีจ าเป็นส าหรับการเข้าถึงข้อมูลที่ดี 
 

 4.  ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causality): ส าหรับปฏิฐานนิยม จุดมุ่งหมายของการ
วิจัยอยู่ที่การพิสูจน์สมมติฐานที่นักวิจัยตั้งขึ้น หรือพิสูจน์ทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว โดยสาระส าคัญแล้ว การ
พิสูจน์ก็คือ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง ปฏิฐานนิยมถือว่า
ความสัมพันธ์เชิงเหตุแลผลของสิ่งต่างๆ เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และสามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม ตรรกะของปฏิฐานนิยมอธิบายง่ายๆ และตรงไปตรงมาว่า ในทุกๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุกับผล เหตุย่อมมาก่อนผลเสมอ หรืออย่างน้อยท่ีสุดเหตุกับผลอาจเกิดในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน แต่จะไม่
มีกรณีใดเลยที่เหตุจะมาทีหลังผล ความสัมพันธ์เช่นนี้มีลักษณะเป็นเชิงเส้นตรง (linear) ซึ่งอาจเป็น
เส้นตรงเดียวๆ หรือเส้นตรงหลายมิติ (multilinear) ก็ได้ ข้อสรุปเช่นนี้สะท้อนออกมาให้เห็นชัดเจน
ในการวิเคราะห์ทางสถิติแบบต่างๆ ในการวิจัยเชิงปริมาณ 

 ส าหรับการกระบวนทัศน์ทางเลือก การวิจัยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล  แต่มุ่งท าความเข้าใจ จากรตีความพฤติกรรม หรือปรากฏการณ์ที่ศึกษาเป็นหลัก ส าหรับนัก
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คิดในสายกระบวนทัศน์ทางเลือก ที่นิยมวิธีการวิจัยเชิงธรรมชาติ และ Grounded Theory (วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งหาค าอธิบายบนรากฐานของข้อมูล การวิจัยเริ่มต้นจากข้อมูล ไมใช่จากสมมติฐาน
หรือทฤษฎีที่มีอยู่ก่อน ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 6) การแยกสาเหตุกับผลเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
ในทางปฏิบัติ สิ่งที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น ความจริงแล้วอาจเป็นทั้งสาเหตุและผลของ
สิ่งนั้นในเวลาเดียวกัน นั่นคือ ทั้งสิ่งที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุและสิ่งที่เชื่อว่าเป็นผล อาจมีปฏิสัมพันธ์กันและ
ต่างก็อาจส่งผลสะท้อนให้แก่กันและกัน ในลักษณะที่ต่างก็เป็นทั้งเหตุและผลให้แก่กันและกันได้หรือ
มิฉะนั้นก็อาจเป็นสาเหตุในเวลาและสถานที่หนึ่ง และเป็นผลในอีกเวลาและสถานที่หนึ่ง ต่างกรรมต่าง
วาระกัน (Lincoln and Guba, 1985) ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ในปรากฏการณ์ทางสังคมและ
พฤติกรรมมนุษย์นั้น ไม่จ าเป็นต้องเป็นความสัมพันธ์ทางเดียว (linear) และจะพิสูจน์ทราบอย่าง
สมบูรณ์ได้ยาก ดังนั้น ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลจึงไม่ใช่เป้าหมายส าคัญของการวิจัย ในมุมมองของ
กระบวนทัศน์ทางเลือก แต่ที่ส าคัญกว่าคือ การตีความ (interpretation) เพ่ือเข้าใจความหมายของ
ปรากฏการณ์ที่ศึกษา 
 ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การพิสูจน์หาสาเหตุและผลเป็นการปฏิบัติที่ยอมรับได้ทั่วไป 
เพราะจุดมุ่งหมายของการวิจัย คือ ความต้องการที่จะพยากรณ์ หรือไม่ก็เพ่ือการควบคุมปรากฏการณ์
ธรรมชาติให้ได้ แต่ส าหรับการวิจัยทางสังคมและพฤติกรรม ความพยายามที่จะควบคุมหรือพยากรณ์
ไม่ใช่จุดหมายส าคัญเท่ากับการท าความเข้าใจที่ถูกต้อง ยิ่งส าหรับนักวิจัยกระบวนทัศน์ทางเลือก ที่
นิยมทฤษฎีวิพากษ์ (Critical theory) และทฤษฎีหลังนวยุค (postmodernism) ด้วยแล้ว 
จุดมุ่งหมายที่จะควบคุมสังคมมนุษย์นั้น เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง 
 จุดยืนของกระบวนทัศน์ทั้งสองเกี่ยวกับการความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ที่กล่าวมาข้างต้น อาจ
สรุปได้ดังนี้ (Lincoln and Guba, 1985: 38): 

- ส าหรับปฏิฐานนิยม : ความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผล เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ทุกสิ่งทุกอย่างมีสาเหตุ
ที่แท้จริงของมัน สิ่งที่เป็นเหตุย่อมมาก่อนสิ่งที่เป็นผลเสมอ หรืออย่างน้อยเหตุกับผลก็อาจเกิดขึ้นใน
เวลาไล่เรี่ยกัน สาเหตุจะมาที่หลังผลนั้นเป็นไปไม่ได้  จุดมุ่งหมายของการวิจัย คือ การพิสูจน์
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 

- ส าหรับกระบวนทัศน์ทางเลือก : สรรพสิ่งทั้งหลายย่อมอยู่ในสภาพที่อาจจะมีผลกระทบ
ต่อกันและกันในลักษณะของปฏิสัมพันธ์ (interrelation) ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกสิ่งที่เป็น
สาเหตุกับสิ่งที่เป็นผลออกจากกัน เป้าหมายส าคัญของการวิจัย  ไม่ใช่การพิสูจน์หาความสัมพันธ์เชิง
เหตุ-ผล แต่คือ การตีความเพ่ือเข้าใจความหมายของสิ่งที่ศึกษา 
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 5.  ค่านิยมกับการวิจัย: ค่านิยม (value) ในที่นี้เป็นคนละเรื่องกันกับสิ่งที่เราถือว่าเป็นการะ
แสนิยมในสังคม แต่หมายถึงสิ่งที่บุคคล (รวมถึงนักวิจัยด้วย) ยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและ
ก าหนดการกระท าของตนเอง (ราชบัณฑิตสถาน, 2524: 142) ในเรื่องการวิจัย ค่านิยมอาจเป็น
หลักการเกณฑ์ แนวความคิด หรือแนวทางปฏิบัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท า 
หรือไม่ท าการอย่างใดอย่างหนึ่งของนักวิจัย ไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม (Lincoln and Guba, 

1985: 161) กล่าวว่า ค่านิยมในการวิจัยนั้นรวมถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ คือ: 

- ข้อสรุปที่ถือกันว่า เป็นจริงโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง (assumptions 

or axioms) 

- ทฤษฎีหรือสมมติฐานในใจของนักวิจัย (theories or hypotheses) 

- แนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักวิจัยเลื่อมใสศรัทธา (perspectives) 

- บรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ที่มีอยู่ในสังคมและวัฒนธรรม (social/cultural norms) 
และ 

- บรรทัดฐานส่วนบุคคล (personal norms) หรืออคติส่วนบุคคล (personal bias) 

 

 ปฏิฐานนิยมถือว่า กระบวนการวิจัยต้องปราศจากค่านิยม (Value-free) ทัศนะเช่นนี้ได้รับ
อิทธิพลจากจุดยืนเกี่ยวกับธรรมชาติของความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ ที่เราได้
กล่าวถึงมาแล้วข้างต้น (ดูการอภิปรายในข้อ 1 และ 2) ส าหรับปฏิฐานนิยม การวิจัยเป็นกิจกรรมที่
ต้องด าเนินไปอย่างเป็นวัตถุวิสัย ดังนั้น กระบวนการวิจัยจะต้องปราศจากการค่านิยม ความจริงหรือ
ความรู้ที่ได้จึงจะเป็นความจริง/ความรู้ที่บริสุทธิ์ ไม่ปนเปื้อนด้วยค่านิยม ใดๆ ไม่ว่าจะมาจากตัว
นักวิจัย จากแหล่งข้อมูล หรือจากการใช้วิธีวิจัยก็ตาม 

 ผู้อ่านที่คุ้นเคยกับการวิจัยเชิงปริมาณ (ซึ่งมีฐานคติมาจากกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม) จะ
เข้าใจได้ดีว่า ในกระบวนการท าการวิจัย นักวิจัยเชิงปริมาณจะตระหนักถึงความปลอดจากค่านิยม
หรือปลอดจากอคติในทุกขั้นตอน เช่น ในขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าการวิจัย การที่ต้อง
เลือกแบบ “สุ่ม” (Sampling) นั้น ก็เพ่ือกันไม่ให้ค่านิยม หรืออคติส่วนตัวของนักวิจัยได้โอกาสแสดง
อิทธิพลออกมานั่นเอง เช่นเดียวกับการสร้างแบบสอบถามเชิงปริมาณ ซึ่งต้องท าให้มีโครงสร้างและ
มาตรฐานเดียวกัน จุดมุ่งหมายก็เพ่ือให้การถามค าถามเป็นไปอย่างเดียวกันส าหรับผู้ตอบทุกคน และ
เพ่ือป้องกันอคติในการถามผู้สัมภาษณ์ ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัยเชิงปริมาณใช้สถิติเป็น
เครื่องมือ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดอคติจากการตีความแบบอัตวิสัยของนักวิจัยได้ โดยสรุปก็คือ ค่านิยม
หรืออคติ เป็นสิ่งที่กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยมยอมรับไม่ได้ การวิจัยเชิงปริมาณที่ถูกหลักวิชา จะต้อง
ด าเนินไปอย่างเป็นกลาง ตัวนักวิจัยต้องเป็นกลาง (Neutral) ผลการวิจัยจะต้องปราศจากจากค่านิยม 
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(Values) ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมของใครก็ตาม ท าได้เช่นนั้นจึงจะถือว่า กระบวนการวิจัยนั้น “เป็น
วิทยาศาสตร์” ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของวิธีการเชิงคุณภาพ 

 ส่วนกระบวนทัศน์ทางเลือก ถือว่าค่านิยมหรืออคติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากในการวิจัยการมี
จุดยืนทางภววิทยาว่า ความจริง/ความรู้เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา และมีธรรมชาติเป็นอัตวิสัย รวมทั้ง
การมีจุดยืนทางวิธีวิทยาที่ยืดหยุ่น ก็เท่ากับยอมรับอยู่ในตัวว่า การวิจัยในมุมมองของกระบวนทัศน์ 
เป็นกระบวนการที่ไม่ปลอดจากค่านิยม ด้วยเหตุนี้ นักคิดในสายกระบวนทัศน์ทางเลือกส่วนมากจึง
ยอมรับได้ว่า การวิจัยเป็นกระบวรการที่มีค่านิยมเข้ามาเกี่ยวข้อง (Valued-bound) ไม่ทางใดก็ทาง
หนึ่ง ไม่ระดับใดก็ระดับหนึ่ง หมายความว่า ไม่ว่าจะใช้วิธีการอะไร ก็คงจะท าให้การวิจัยปราศจาก
ค่านิยมอย่างแท้จริงไม่ได้ เพราะค่านิยมนั้นละเอียดอ่อนและสามารถจะเข้ามามีบทบาทใน
กระบวนการท าวิจัยได้หลายทาง เช่น จากการเลือกหัวข้อวิจัย, จากการเลือกกระบวนทัศน์คือ วิธีมอง
โลกมองปัญหาในการวิจัย, จากการเลือกกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย, และจากค่านิยมทางสังคม
วัฒนธรรมที่เป็นบริบทของการวิจัย รวมถึงค่านิยมส่วนตัวของนักวิจัยด้วย (Lincoln and Guba, 

1985) 
 เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง สมควรจะหมายเหตุในที่นี้ว่า การที่กระบวนทัศน์ทางเลือกมองว่า 
การวิจัยไม่ได้ปราศจากค่านิยมนั้น ไม่ได้หมายความว่า กระบวนทัศน์นี้จะถือว่าค่านิยม หรือ “อคติ” 
ในการวิจัยไม่ใช่สิ่งที่พึงสังวรระวัง นัยที่แท้จริงของจุดยืนนี้มีอยู่สองประการ ซึ่งเกี่ยวข้องกันอย่าง
ใกล้ชิดคือ: 

 ประการแรก คือ การที่ต้องยอมรับว่าค่านิยมหรือ “อคติ” นั้น จะป้องกันและควบคุมไม่ให้มี
โดยสิ้นเชิงเป็นไปไม่ได้ ถ้าเช่นนั้น ย่อมเป็นการดีกว่าที่จะยอมรับ การวิจัยเป็นกระบวนการที่มีค่านิยม 
เพราะอย่างน้อยการยอมรับเช่นนั้น จะช่วยให้นักวิจัยตระหนักว่า ในกระบวนการท าวิจัยของตนนั้น 
ขั้นตอนใดมีค่านิยม มีอคติอะไรเข้ามาเก่ียวข้องบ้าง 
 ประการที่สอง โดยตัวมันเองค่านิยมไม่ใช่สิ่งที่เสียหายส าหรับการวิจัยเสมอไป ตัวอย่าง เช่น 
กรอบแนวคิดทฤษฎีที่นักวิจัยสร้างขึ้น ส าหรับเป็นแนวทางในการวิจัยนั้น ในแง่หนึ่งอาจมองว่าเป็น
ค่านิยมหรืออคติทางแนวคิดทฤษฎีของนักวิจัยก็ได้ เปรียบเหมือน “แว่นสี” ที่นักวิจัยสวมใส่ ซึ่ง
ย่อมจะท าให้นักวิจัยมองเห็นทุกสิ่งเป็นสีเดียวกับสีของแว่น ข้อนี้จะถือว่าเป็นข้อจ ากัดของกรอบ
แนวคิดทฤษฎีก็ได้  แต่กรอบแนวคิดทฤษฎีก็มีคุณูปการเหมือนกัน เพราะมันช่วยให้นักวิจัย
ท าการศึกษาค้นคว้าอย่างมีทิศทาง ไม่ด าเนินไปอย่างสะเปะสะปะ ขณะเดียวกันค่านิยมบางอย่าง เช่น 
ความชอบ/ไม่ชอบอะไรเป็นส่วนตัวของนักวิจัย (ไม่ใช่เหตุผลทางวิชาการ) อาจมีผลทางลบมากกว่า
ทางบวก และเป็นสิ่งที่พึงสังวรระวัง แม้ว่าการท าเช่นนั้นจะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนักก็ตามเฉพาะอย่างยิ่ง 
ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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 เกี่ยวกับค่านิยมหรืออคติในการวิจัยนั้น Mary Hesse (1980, อ้างใน Lincoln and Guba, 

1985: 160) กล่าวไว้อย่างน่าคิด “ความพยายามที่จะท าการวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างเป็นกลาง โดย
ไม่มีค่านิยมหรืออคติเลยนั้น ก าลังถูกกนักวิจัยในสมัยนี้หันหลังให้มากขึ้นเรื่อยๆ ความพยายามที่จะท า
การวิจัยอย่างเป็นกลางนั้น ถึงอย่างไรก็ไม่เป็นผล ที่หนักไปกว่านั้นคือ มันเป็นการหลอกตัวเอง”  
  จุดยืนเกี่ยวกับค่านิยมหรืออคติในการวิจัย ของกระบวนทัศน์ทั้งสองค่าย อาจกล่าวสั้นๆ ได้
ดังที่ Lincoln and Guba (1985: 38) สรุปไว้ดังนี้: 

- ส าหรับปฏิฐานนิยม : การวิจัยต้องเป็นกระบวนการที่ปราศจากค่านิยม วิธีการที่เป็นวัตถุ
วิสัยจะช่วยท าให้การวิจัยเป็นสิ่งที่ปราศจากค่านิยมได้ 

- ส าหรับกระบวนทัศน์ทางเลือก : การวิจัยเป็นกระบวนการที่มีค่านิยม (Value-laden) 
ค่านิยมในการวิจัยบางอย่างไม่ใช่สิ่งที่เสียหายเสมอไป แต่บางอย่างนักวิจัยพึงสังวรระวัง 

 

 6.  สามัญการ (generalization): สามัญการเป็นมโนทัศน์ที่ใช้เพ่ือหมายถึง การที่ผล
การศึกษาจากที่หนึ่ง ณ เวลาหนึ่ง สามารถน าไปใช้ในที่อ่ืนและในเวลาอ่ืนได้ (Holloway, 1997) 

ในทางญาณวิทยา สามัญการ หมายถึง การให้เหตุผล (the act of reasoning) จากสิ่งที่ได้ศึกษา
มาแล้วไปยังสิ่งที่ไม่ได้ศึกษา หรือจากผลที่ได้จากการศึกษากลุ่มประชากรตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง ไปยังประชากรทั้งหมด ซึ่งเชื่อว่ามีลักษณะเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างที่ ถูกศึกษานั้น 
(Schwandt, 2001) การที่ผลการศึกษาอันหนึ่งสามารถจะใช้กับที่อ่ืน ณ เวลาอ่ืนได้นั้น เราเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่าเป็น “ความถูกต้องเที่ยงตรงภายนอก” (external validity) 

 ปฏิฐานนิยมเชื่อว่า สามัญการเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญของการวิจัย ความเชื่อเช่นนี้สืบ
เนื่องมาจากจุดยืนเกี่ยวกับธรรมชาติของความจริง/ความรู้ของกระบวนทัศน์นี้ ดังที่กล่าวมาแล้ว 
โดยเฉพาะข้อที่ว่า ความจริงใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีเพียงหนึ่งเดียว และมีคุณสมบัติเป็นเหมือนกฎ 
(law-like) ตรรกะที่ตามมาของข้อนี้ก็คือ ในเมื่อมีความจริงเพียงหนึ่งเดียว และในเมื่อความจริงเป็น
เหมือนกฎ ดังนั้น มันย่อมเป็นจริงทั่วไปส าหรับเรื่องเดียวกัน ไม่เลือกว่าจะเป็นที่ไหน เวลาใด ใน
มุมมองของจุดยืนนี้ (และในความหมายขั้นสูงสุดแล้ว) ผลการวิจัยย่อมจะไม่ถูกจ ากัดด้วยเวลาและ
บริบท (time- and-context-free) คือ ใช้ได้ทั่วไป 

 ตามตรรกะของปฏิฐานนิยมนี้ สามัญการจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขส าคัญข้อ
เดียว คือ ความเหมือนกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ถูกศึกษา กับกลุ่มประชากรที่จะน าเอาผลการศึกษา
นั้นไปใช้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สามัญการตามแนวคิดของจุดยืนนี้ขึ้นอยู่กับตรรกะของ “ความเป็น
ตัวแทน” (Representativeness) ยิ่งความเป็นตัวแทนของกลุ่มที่ศึกษามีสูงเท่าไร สามัญการก็ยิ่ง
เป็นไปได้มากเท่านั้น ข้อเท็จจริงนี้ มีนัยในทางปฏิบัติว่า การท าวิจัย (โดยเฉพาะเชิงปริมาณ) ที่จะให้
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บรรลุถึงสามัญการระดับสูงนั้น จะต้องพิถีพิถันอย่างยิ่งในการเลือกตัวอย่างให้มีความเป็นตัวแทน คือ 
ให้มีลักษณะเหมือนกับประชาชนพวกเดียวกันที่ไม่ได้ถูกเลือกมาศึกษา 
 จุดยืนของกระบวนทัศน์ทางเลือกในเรื่องนี้ไม่เป็นเอกฉันท์ กลุ่มหนึ่งเห็นว่า สามัญการในการ
วิจัยเชิงคุณภาพเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่าเป็นไปได้ ความเห็นของกลุ่มแรกนั้น
สอดคล้องกับจุดยืนทางภววิทยาของกระบวนทัศน์นี้ (ดูข้อ 1 ข้างต้น) ที่ว่า ความจริง/ความรู้ เป็นสิ่งที่
ถูกสร้างข้ึน ดังนั้น ความจริง/ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจึงมีได้หลากหลายและขึ้นอยู่กับบริบทที่
แตกต่างกันไป ไม่ใช่มีเพียงหนึ่งเดียว และไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นเหมือนกฎ (ดังที่กระบวนทัศน์ปฏิฐาน
นิยมเชื่อ) นอกจากนี้แล้ว กระบวนทัศน์ทางเลือกยังถือว่า คนหรือปรากฏการณ์ที่ถูกศึกษาแต่ละราย
นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน (unique) ถ้าจะกล่าวอย่างถึงที่สุดแล้วก็อาจกล่าวได้ว่า ไม่มี
คนสองคนไหน และไม่มีปรากฏการณ์สองอย่างไหนที่เหมือนกันจริงๆ ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะอ้าง
ว่าคนๆ หนึ่งหรือจ านวนหนึ่งเป็นตัวแทนของคนอ่ืน เมื่อความเป็นตัวแทนอย่างสมบูรณ์เป็นสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้ ผลของการศึกษาตัวอย่างจ านวนหนึ่งในที่หนึ่ง ย่อมไม่อาจน าไปใช้กับคนอ่ืนในที่อ่ืนได้ ซึ่ง
ก็ฟังดุมีเหตุผล 

 นักคิดในกลุ่มกระบวนทัศน์ทางเลือกอย่าง Guba and Lincoln (1994) เห็นว่า การวิจัย 
(เชิงคุณภาพ) ไม่ได้มีจุดประสงค์ส าคัญที่จะหาความรู้ประเภทที่ไม่ถูกจ ากัดด้วยเวลาและบริบท แต่
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่เฉพาะเจาะจงในรูปของสมมติฐานเชิงปฏิบัติการ (working hypothesis) อัน
อาจน าไปใช้ได้เฉพาะกรณีเท่านั้น นักคิดคนอ่ืนๆ (เช่น Banister et al., 1994) ที่เห็นด้วยกับทัศนะนี้
ก็มักจะบอกว่า สามัญการนั้นใช้ไม่ได้กับการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากว่ าสิ่งที่นักวิจัยเชิงคุณภาพ
ศึกษานั้นเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของส่วนทั้งหมดเท่านั้น 

 แต่นักวิจัยเชิงคุณภาพบางท่าน (เช่น Strauss and Corbin, 1990; Morse, 1994) เห็นว่า
สามัญการในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ส าหรับนักวิจัยกลุ่มนี้ สามัญการ หมายถึง 
สามัญการเชิงทฤษฎี หรือเชิงวิเคราะห์ (Analytic generalization) (ไม่ใช่สามัญการ “ผล” ของการ
วิจัย) ซึ่งไม่ข้ึนอยู่กับตรรกะของการเป็นตัวแทน ดังเช่นในกรณีสามัญการในการวิจัยเชิงปริมาณสามัญ
การในความหมายนี้ เป็นเรื่องของการน าเอามโนทัศน์หรือทฤษฎี ที่พัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาสถานที่
หนึ่ง หรือสถานการณ์หนึ่ง ไปใช้ในสถานที่หรือสถานการณ์อ่ืน มโนทัศน์หรือทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นมา
เช่นนั้นสามารถน าไปปรับใช้ได้ทั่วไป (generalizable) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ความแตกต่างในจุดยืนเกี่ยวกับสามัญการของกระบวนทัศน์หลักทั้ง
สอง พอสรุปได้ดังนี้: 
 

 



94 
 

- ส าหรับปฏิฐานนิยม : จุดมุ่งหมายของการวิจัย คือ การพัฒนาองค์ความรู้ที่ใช้เป็นกฎได้ 
(nomothetic) สามารถน าไปใช้ได้ทั่วไป สามัญการขึ้นอยู่กับตรรกะของความเป็นตัวแทน กลุ่ม
ตัวอย่างการวิจัยที่มีความเป็นตัวแทนสูง จะท าให้ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ในวงกว้างได้มาก (สามัญ
การได้มาก) 

- ส าหรับกระบวนทัศน์ทางเลือก : จุดมุ่งหมายของการวิจัยคือ การพัฒนาองค์ความรู้หรือ
ค าอธิบายส าหรับสถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง ในรูปของสมมติฐานเชิงปฏิบัติการหรือในรูปของข้อสรุป
เชิงทฤษฎี ที่สามัญการได้ภายได้เงื่อนไขที่จ ากัด 

 

เพ่ือเป็นการสรุปเรื่องที่ได้น าเสนอมาข้างต้น ผู้เขียนได้เปรียบเทียบจุดยืนจุดยืนด้านต่างๆ 
ของกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยมและกระบวนทัศน์ทางเลือก ดังปรากฏในตารางที่ 2.1 นอกจากนี้แล้วยัง
ได้แสดงนัยในทางปฏิบัติของจุดยืนด้านต่างๆ ของกระบวนทัศน์ทางเลือก ว่า แต่ละจุดยืนของ
กระบวนทัศน์นี้ มีนัยต่อปฏิบัติการวิจัย (เชิงคุณภาพ) อย่างไร ดังแสดงไว้ใน (ดังตาราง) จุดประสงค์ใน
ที่นี้ก็เพ่ือชี้ให้เห็นว่า ปฏิบัติการต่างๆ ในวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น มีฐานที่มาที่อาจเชื่อมโยงไปถึง
จุดยืนทางกระบวนทัศน์ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในตารางนี้เป็นเพียงตัวอย่าง และไม่ได้มุ่งหมายจะให้
เข้าใจว่ามีความเป็นได้เฉพาะที่แสดงให้เห็นในตารางนี้เท่านั้น ผู้อ่านสามารถจะเพ่ิมเติมได้มากกว่านี้ 
หรืออาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากที่แสดงนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก  

 

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบจุดยืนด้านต่างๆ ของกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยมกับกระบวนทัศน์ทางเลือก 

มิติเปรียบเทียบ กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม กระบวนทัศน์ทางเลือก 

 

  ธรรมชาติของความ 

    จริง/ความรู้ (ภววิทยา) 

 

ความจริง/ความรูม้ีอยู่ด้วยตัวของมันเอง 
เป็นอิสระจากผูรู้้ เป็นวัตถุวสิัย 

มีคุณสมบัตเิป็นกฎทั่วไป และมีเพยีงหน่ึง
เดียว 

 

ความจริง/ความรู้ เป็นสิ่งที่ถูกสรา้งขึ้นมา
จึงอาจมีหลากหลาย มคีุณสมบตัิเป็น 

อัตวิสัยขึ้นอยู่กับบรบิท ดังนั้นจึงมี
ลักษณะจ าเพาะเจาะจง 

 

  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รู้ 
    กับสิ่งท่ีถูกรู้ (ญาณวิทยา) 

 

ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เป็นสองส่วนท่ีแยกจากกัน 

 

 

 

ผู้รู้กับสิ่งทีถู่กรู้เป็นสองส่วนท่ีแยกจากกัน
ไม่ได้ มีปฏสิัมพันธ์ และต่างมีอิทธพิล 

ต่อกันและกัน 

 

 

  วิธีการเพื่อเข้าถึง 
    ความจริง/ความรู้ 

 

ใช้วิธีที่นักวิจัยสามารถควบคุม หรอื
จัดการกับสิ่งที่ศึกษาได้ เช่น วิธีการ

 

ใช้วิธีการเชิงคุณภาพหลายแบบ นกัวิจัย
เข้าไปมสี่วนร่วมโดยตรงในสถานการณ์
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มิติเปรียบเทียบ กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม กระบวนทัศน์ทางเลือก 

    (วิธีวิทยา) ทดลอง หรือเชิงปริมาณกระบวนการวิจัย
ด าเนินไปแบบนิรนัย 

หรือกับประชาชนผู้ถูกศึกษา ใช้ตรรกะ
แบบอุปนัยเป็นหลัก มีการออกแบบการ
วิจัยที่ยึดหยุ่น 

 

  ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 

    ในการวิจัย 

 

การโยงความสัมพันธ์เชิงเหต-ุผล เป็นสิ่ง
ที่เป็นไปได้ สาเหตุกับผลสัมพันธ์กนัใน
ลักษณะเป็นเส้นตรง (linear) สาเหตุมา
ก่อนผล หรืออย่างน้อยสาเหตุกับผลก็
เกิดขึ้นในเวลาไลเ่ลี่ย หรือพร้อมกนั 

 

สรรพสิ่งย่อมอยู่ฐานะท่ีจะมผีลกระทบ
ต่อกันและกันได้ สาเหตุกับผลจึงไม่ควร
แยกขาดจากกัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
สาเหตุกับผลเป็นความสัมพันธ์หลายทาง 

 

  บทบาทของค่านิยม/ 
    อคตินาการวิจัย 

 

การวิจัยเป็นกระบวนการทีต่้องด าเนินไป
อย่างปราศจากค่านิยม วิธีการที่เป็น 
วัตถุวิสัยจะช่วยให้บรรลุถึงความ
ปราศจากค่านยิมหรืออคติได ้

 

 

การวิจัยเป็นกระบวนการที่หนีไม่พ้น
ค่านิยมและอคติ ซึ่งอาจมาจากภายในตัว
นักวิจัยและจากบริบทภายนอกนักวิจัย 

 

  สามัญ 

 

จุดมุ่งหมายของการวจิัย คือ การพัฒนา
องค์ความรู้แบบเป็นกฎที่ใช้ได้ทั่วไป 
(สามัญการได้) 

 

จุดมุ่งหมายของการวจิัย คือ การพัฒนา
องค์ความรู้ที่เฉพาะเจาะจง ในรูปของ
สมมติฐานเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเพื่อใช้กับ
เฉพาะกรณีเป็นดา้นหลัก 
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ตารางที่ 2.2 จุดยืนด้านต่างๆ ของกระบวนทัศน์ทางเลือก กับนัยต่อวิธีด าเนินการวิจัย 

มิติทางกระบวนทัศน ์ จุดยืนของกระบวนทัศน์ทางเลือก นัยต่อวิธีด าเนินการวิจัย (ตัวอย่าง) 

  ธรรมชาติของความจริง/ 
    ความรู้ 

ความจริง/ความรูเ้ป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา 
จึงอาจมีหลากหลาย มคีุณสมบตัิเป็น  
อัตวิสัย ขึ้นอยู่กับบริบท ดังนั้น จึงมี
ลักษณะจ าเพาะเจาะจง 

เนื่องจากความจริง/ความรู ้ขึ้นอยู่กับ
บริบทการเริ่มต้นกระบวนการวิจัยด้วย
สมมติฐานไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุด สมมต-ิ

ฐานควรจะถูกสร้างขึ้นเมื่อการวิจยัได้
เริ่มไปแล้วไม่ใช่ตั้งมาก่อนการวิจยั การ
วิจัยไมไ่ด้มุ่งพสิูจน์สมมติฐาน แต่มุง่
ค้นหาสมมติฐาน เพื่อการทดสอบใน
ภายหลัง 

  ความสัมพันธ์ระหว่างผูรู้ ้
    กับสิ่งท่ีรู้ 

ผู้รู้กับสิ่งที่รู้เป็นสองส่วนท่ีแยกจากกัน
ไม่ได้ มีปฏสิัมพันธ์ และต่างมีอิทธพิลต่อ
กันและกัน 

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยกับผูถู้ก
วิจัยเป็นกุญแจส าคญัของการเข้าถึง
ข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรง (internal 

validity) แต่ก็จะต้องระวังไม่ให้
ความสัมพันธ์ที่ “ดีเกินไป” เป็นอปุ
สรรค์ต่อการเก็บข้อมูล             
(guard against good rapport) 

  วิธีการเพื่อเข้าถึงความ 

    จริง/ความรู ้
ใช้วิธีการเชิงคุณภาพหลายแบบ นกัวิจัย
เข้าไปมสี่วนร่วมโดยตรงในสถานการณ์
หรือกับประชาชนผู้ถูกศึกษา ใช้ตรรกะ
แบบอุปนัยเป็นหลัก มีการออกแบบการ
วิจัยที่ยืดหยุ่น 

นักวิจัยเป็นเครื่องมือส าคญัในการเก็บ
ข้อมูล, การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
หรือวิธีการอื่น ท่ีเปิดโอกาสให้นักวิจัยใช้
ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการเป็น
สะพานเช่ือมไปสู่การได้ข้อมูลที่ด ี

  ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 

    ในการวิจัย 

สรรพสิ่งย่อมอยู่ฐานะท่ีจะมผีลกระทบ
ต่อกันและกันได้ สาเหตุกับผลจึงไม่ควร
แยกจากกัน ความสมัพันธ์ระหว่างสาเหตุ
กับผลเป็นความสัมพันธ์เชิงพหุ 

ศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นองค์รวมมุ่งท า
ความเข้าใจความหมาย และการอธิบาย
มากกว่าพิสูจน์หาความสมัพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่างๆ 

  บทบาทของค่านิยม/อคต ิ

    ในการวิจัย 

การวิจัยเป็นกระบวนการทีห่นีไมพ่้น  
ค่านิยมและอคติ ซึ่งอาจมาจากภายในตัว
นักวิจัยและจากบริบทภายนอกนักวิจัย 

นักวิจัยเปิดเผยใหผู้้อ่านผลการวิจยัเห็น
มีค่านิยมหรืออคติอะไร อย่างไร ในการ
วิจัย, แยกการตคีวามของผู้ถูกศึกษา
ออกจากการตีความของนักวิจัย เพื่อ
ไม่ให้ผู้อ่านสับสน 

  สามัญการ จุดมุ่งหมายของการวจิัย คือ การพัฒนา ช้ีให้เห็นในรายงานการวิจัยว่า ผลที่ได้
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มิติทางกระบวนทัศน ์ จุดยืนของกระบวนทัศน์ทางเลือก นัยต่อวิธีด าเนินการวิจัย (ตัวอย่าง) 
    (Generalization) องค์ความรู้ที่เฉพาะเจาะจง ในรูปของ

สมมติฐานเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเพื่อน าไปใช้
กับกรณีเฉพาะ เป็นด้านหลัก 

อาจมีข้อจ ากัดเชิงสามัญการอย่างไร ผล
น่าจะ เป็นจริงในสถานการณ์และ
เงื่อนไขอย่างไร 

 

ค าถามท้ายบท 

1. ให้นักศึกษาก าหนดโจทย์วิจัย แล้วออกแบบการวิจัยพร้อมระบุจุดมุ่งหมายของการวิจัยที่
สามารถตอบโจทย์การวิจัยได้  

2. ให้นักศึกษาอธิบายความหมายของความแปรปรวนในการวิจัยเชิงปริมาณ หลักการใน
การควบคุมความแปรปรวนในการวิจัยมาพอสังเขป  

3. ให้นักศึกษาอธิบายวิธีการสร้างเครื่องมืองานวิจัยเชิงคุณภาพและแสดงวิธีการเก็บข้อมูล
เพ่ือการวิจัยอย่างละเอียด 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 3 

เรื่อง ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ 
(Introduction of Statistical) 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1 ความหมายของสถิติ 
2 ประเภทของสถิติ 
3 ประเภทข้อมูล 

4 ระดับของการวัด  

5 ประชากรและตัวอย่าง 
6 ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ 
7 ระเบียบวิธีทางสถิติ 
8 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทนี้แล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ทราบถึงท่ีมาของวิชาสถิติ ความหมายของสถิติ ประเภทของสถิติและประเภทข้อมูล 

2. เข้าใจวิธีการทางสถิติ ระดับของการวัด 

3. ทราบถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4. เข้าใจค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ 
5. เข้าใจถึงระเบียบวิธีทางสถิติ 
6. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
7. อภิปรายและตอบค าถามได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. แนะน าเนื้อหารายวิชาในบท 

2. แนะน าเอกสารและต าราอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับอ่านเพ่ิมเติม 

3. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

4. บรรยายโดยใช้เอกสารและยกตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
5. ยกตัวอย่างประกอบและวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันในชั้นเรียน 

6. จัดท ารายงานค้นคว้านอกชั้นเรียน พร้อมน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. เอกสาร ต ารา และบทความที่เกี่ยวข้อง 
3. เอกสารตัวอย่างสถานการณ์ในปัจจุบัน 

4. เอกสารประกอบค าบรรยาย 

 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตจากเข้าชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

2.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

3. การตอบค าถาม การวิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน 

4. การตอบค าถามท้ายบท 

5.  รายงานการค้นคว้านอกชั้นเรียนและการน าเสนอ 
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บทท่ี 3 

เรื่อง ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ 
(Introduction of Statistical) 

 

1. ความหมายของสถิติ 
การเรียนวิชาว่าด้วยสถิติข้ันสูง มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าความเข้าใจกับความรู้เบื้องต้น

ทางสถิต ิมีรายละเอียดดังนี้ 
คือ ข้อมูลสถิติ (Statistical Data) ข้อมูลสรุปได้จากการประมวลหรือวิเคราะห์กลุ่มของ

ข้อมูลเพื่อใช้แสดงลักษณะข้อมูลของกลุ่มนั้น 

คือ สถิติศาสตร์ (Statistics) ศาสตร์ว่าด้วยการจัดกระทาต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลเพ่ือบรรยาย
ลักษณะของสิ่งที่ศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงและเชื่อถือได้นาเอาไปใช้คาดคะเนและการตัดสินใจต่างๆ 

 

2. ประเภทของสถิติ 
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) วิธีการทางสถิติที่ใช้พรรณนาลักษณะ สิ่งต้องการ

ศึกษาให้อยู่ในรูปของตารางข้อมูลสรุป การนาเสนอแบบต่างๆเพ่ือให้เข้าใจถึงข้อมูลที่รวบรวมมาได้ 
แต่ไม่สามารถคาดคะเนนอกเหนือไปจากข้อมูลที่มีอยู่ได้ 

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) วิธีการทางสถิติที่ใช้ทฤษฏีความน่าจะเป็นในการ
อนุมานลักษณะของประชากรจากข้อมูลของตัวอย่างเช่นการศึกษาโรคขาดสารอาหารในเด็กวัยก่อน
เรียนในภาคอีสาน ส่วนใหญ่จะสุ่มจากเด็กวัยก่อนเรียนมาบางส่วนเพ่ือประเมินหาอัตราการขาด
สารอาหาร เป็นต้น 

 

3. ประเภทข้อมูล 

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมได้จากตัวอย่างหรือประชากร 

3.1 แบ่งตามลักษณะข้อมูล ได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
3.1.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เป็นข้อมูลที่วัดค่าได้ว่ามากหรือน้อย

ในเชิงปริมาณ เช่น รายได้ อายุ ความสูง จ านวนสินค้า น้ าหนัก เป็นต้น ซึ่งแบ่งได้ 2 แบบ คือ 

1) ข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuous Data) หมายถึง ข้อมูลที่มีค่า
ต่อเนื่องกันในช่วงทีก่ าหนด สามารถแจงสมาชิกในข้อมูลได้ เช่น ความสูง อายุ ระยะทาง รายได้ เป็น
ต้น 
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2) ข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) หมายถึง ข้อมูลที่มีค่าเป็น
จ านวนเต็มหรือจ านวนนับ เช่น จ านวนนักศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน เป็นต้น 

3.1.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุค่าได้
ว่ามากหรือ น้อย อาจแทนด้วยตัวเลขก็ได้โดยตัวเลขดังกล่าวไม่มีความหมายในเชิงปริมาณ  เช่น เพศ 

ระดับการศึกษา อาชีพ ทัศนคต ิเป็นต้น 

3.2 แบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูล ได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลเอง ข้อ 

มูลที่ได้จะมีความทันสมัยมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ แต่การรวบรวมข้อมูลต้องใช้เวลานาน ต้องใช้
ก าลังคนมาก เสียค่าใช้จ่ายสูง ไม่สะดวกเท่าที่ควร 

3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้แล้วผู้ใช้
เป็นเพียงผู้ที่นาข้อมูลนั้นมาใช้ จึงเป็นการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย แต่บางครั้งจะเป็นข้อมูลที่ไม่
ตรงกับความต้องการ หรือไม่ละเอียดพอ นอกจากนี้ผู้ใช้มักจะไม่ทราบถึงข้อผิดพลาดของข้อมูล ซึ่งมี
ผลทาให้การวิเคราะห์ผลอาจจะผิดพลาดได ้

 

4 ระดับของการวัด (Level of Measurement) 

ข้อมูลในการวิจัยจ านวนมากได้มาจากการวัด ซึ่งการวัด (Measurement) หมายถึง การ
ก าหนดตัวเลข หรือสัญลักษณ์อ่ืน ๆ แทนปริมาณหรือคุณภาพหรือคุณลักษณะของสิ่งที่วัด ระดับการ
วัดมี 4 ระดับ คือ 

4.1 มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale or Classification Scale) 

เป็นข้อมูลที่มีลักษณะจ าแนกกลุ่มหรือประเภท โดยตัวเลขหรือค่าที่ก าหนดให้นามา
บวก ลบ คูณ หาร กันไม่ได้ เป็นระดับการวัดที่ต่ า ที่สุด เป็นการก าหนดตัวเลขแทนชื่อคน แทน
คุณลักษณะต่าง ๆ แทนเหตุการณ์ต่างๆ หรือแทนสิ่งต่าง ๆ เช่น เบอร์นางงามที่เข้าประกวด เบอร์นัก
ฟุตบอล เลขทะเบียนรถต่าง ๆ การก าหนดให้เลข 0 แทน เพศหญิงเลข 1 แทนเพศชาย คุณสมบัติที่
ส าคัญของระดับนี้ก็คือตัวเลขที่ก าหนดให้จะเพียงแต่ชี้ถึง ความแตกต่างกัน คือชี้ว่าไม่ใช่สิ่งเดียวกัน 

ไม่ได้แทนอันดับ ขนาด ปริมาณหรือคุณภาพใดๆ ซ่ึงตัวเลขหรือค่าต่าง ๆ ที่ก าหนดให้นั้นนามาบวก 

ลบ คูณ หารกันไม่ได้ และจากการที่ไม่ได้ชี้ปริมาณหรือคุณภาพดังกล่าว นักจิตวิทยาบางท่านจึงไม่
ยอมรับการวัดชนิดนี้ว่าเป็นการวัด (Measurement) ข้อมูลที่ได้จากการวัดโดยใช้ระดับนามบัญญัติ 
(Nominal scale) ประกอบด้วย 
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1. เพศ ชาย หญิง 
2. เชื้อชาติ (ไทย, จีน, ฯลฯ) 

3. ศาสนา (พุทธ, คริสต์, อิสลาม, ฯลฯ 

4. อาชีพ หมอ นักเรียน ครู 
5. หมายเลขโทรศัพท์......................... 
6. เลขที่บ้าน............................. 

สรุป ถ้าข้อมูลบอกความแตกต่างได้แต่เพียงชื่อ เป็นความแตกต่างที่หยาบที่สุด เช่นชื่อ
นักศึกษาทั้ง 30 คน ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไร นอกจากว่าแต่ละคนชื่อแตกต่างกัน เราเรียกข้อมูลที่
สามารถจ าแนกได้แต่เพียงชื่อว่าข้อมูลระดับนามบัญญัติ (Nominal scale) 

4.2 มาตราอันดับ (Ordinal Scale) 

เป็นระดับของการวัดที่สูงกว่าระดับนามบัญญัติ เป็นการก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์
เพ่ือชี้ถึงอันดับ เช่น หลังจากพิจารณาภาพที่นักเรียนวาดมาแล้วก็ได้อันดับจากภาพที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 

1 รองลงมาเป็นอันอับ 2 , 3 ,…… ตามลาดับ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าในระดับนี้มีคุณสมบัติของระดับนาม
บัญญัติคือ ความแตกต่าง อันดับ 1 และอันดับ 2 จะเป็นคนละคนไม่เหมือนกัน สิ่งที่เราทราบเพ่ิมขึ้น
จากระดับนามบัญญัติคือ ทิศทาง ของความแตกต่าง อันดับ 1 อยู่เหนือกว่าอันดับ 2 เนื่องจากมี
ปริมาณหรือคุณภาพมากกว่า อย่างไรก็ตาม แม้จะทราบว่าใครมากกว่า น้อยกว่า แต่ไม่อาจทราบว่า
มากกว่ากันเท่าใด และช่วงระหว่างอันดับต่าง ๆ มักไม่เท่ากัน เช่นที่ 1 อาจมีคุณภาพเหนือกว่าที่ 2 

มากขณะที ่2 มีคุณภาพห่างจากท่ี 3 เพียงเล็กน้อย เป็นต้น จากการที่ช่วงอันดับไม่เท่ากันดังกล่าว จึง
ไม่สามารถน าเอาตัวเลขในระดับนี้มาบวก ลบ คูณ หรือหารกันได้ เช่น ผลการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย ระดับความคิดเห็น ต าแหน่งทางวิชาการ ข้อมูลที่ได้จากการวัดโดยใช้มาตรอันดับ 

(Ordinal scale) เป็นข้อมูลที่นอกจากมีลักษณะจ าแนกกลุ่มหรือประเภทได้แล้วยังสามารถเรียง
อันดับได้ด้วย เช่น ต าแหน่ง (ที่ 1, ที่ 2, ที่ 3, ฯลฯ) ระดับความพอใจ (มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, 
น้อย, น้อยที่สุด) 

สรุป ถ้าข้อมูลบอกความแตกต่างได้ เป็นการจ าแนกข้อมูลที่ละเอียดขึ้น เพราะบอกความ
แตกต่างได้ เช่น ชื่อนักศึกษาที่เรียงกันตามระดับความสูงทั้ง 30 คน เราเรียกข้อมูลที่เราสามารถ
จ าแนกถึงความแตกต่างได้นี้ว่า ข้อมูลระดับระดับอันดับบัญญัติ (Ordinal scale) 

4.3 มาตราอันตรภาค (Interval Scale) 

เป็นระดับของการวัดที่สูงกว่าสองระดับที่กล่าว มาโดยมีคุณสมบัติเพ่ิมขึ้นอีก 2 

ประการ คือ มี ศูนย์สมมุติ (Arbitrary Zero or Relative Zero) และมีหน่วยของการวัดที่เท่ากัน 

ตัวอย่างของระดับนี้ ได้แก่ การวัดอุณหภูม ิเช่น ในหน่วยวัดอุณหภูมิแบบเซลเซียส จะก าหนดจุดที่น้า
กลายเป็นน้าแข็งเป็น 0° ซ. เป็นศูนย์เทียมไม่ได้หมายความว่าถึง ณ อุณหภูมิ 0° ซ. นี้ไม่มีความร้อน
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อยู่เลยแต่เป็นเพียงจุดที่น้ากลายเป็นน้าแข็ง จากการที่มีหน่วยของการวัดที่เท่ากัน และมีศูนย์เทียมจึง
สามารถเปรียบเทียบปริมาณ หรือคุณภาพได้ว่ามากกว่ากันเท่าไร เช่น 40° ซ. จะมีอุณหภูมิสูงกว่า 

30° ซ. อยู่ 10° ซ. และสามารถพูดได้ว่าอุณหภูมิ 20° ซ. สูงกว่าอุณหภูมิ 15° ซ. เท่ากับอุณหภูมิ 14° 

ซ. สูงกว่าอุณหภูมิ 9° ซ. เพราะต่างก็สูงกว่ากัน 5° ซ. (ไม่อาจพูดได้ว่าอุณหภูมิ 60° ซ. ร้อนเป็นสอง
เท่าของอุณหภูมิ 30° ซ. เพราะความร้อนไม่ได้เริ่มที่จุด 0° ซ.) หรือ 60° ซ. = 2 (30° ซ.) แต่ปริมาณ
ความร้อนของสสาร 60° ซ.  2 (ความร้อนของสสาร 30° ซ.) นักพฤติกรรมศาสตร์มักถือเอาว่าคะแนน
การสอบเป็นการวัดในระดับนี้ จึงตีความในลักษณะเดียวกันกับกรณีของอุณหภูมิที่กล่าวมา เช่น ใน
แบบทดสอบที่มีจ านวน 60 ข้อ ถ้า ก สอบได้ 50 คะแนน ข สอบได้ 30 คะแนน ค สอบได้ 25 

คะแนน และ ง สอบได้ 5 คะแนน ก็กล่าวว่า ก ได้คะแนนมากกว่า ข 20 คะแนน ข ได้คะแนน
มากกว่า ง 25 คะแนน ก ได้คะแนนมากกว่า ข เท่ากับ ค ได้คะแนนมากกว่า ง (ต่างกันมากกว่า 20 

คะแนน) แต่ไม่สามารถตีความได้ว่า ก มีความรู้เป็น 2 เท่าของ ค เพราะจุดเริ่มต้นไม่ใช้ศูนย์แท้ ผู้สอบ
ได้คะแนนศูนย์ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความรู้ในวิชานั้น เป็นเพียงแต่ว่าทาข้อสอบชุดนั้นไม่ได้ ถ้าออก
ข้อสอบมากกว่านั้น หรือง่ายกว่านั้นเขาอาจทาได้บ้าง ระดับอันตราภาคนับว่าเป็นระดับที่เป็นปริมาณ
อย่างแท้จริงไม่เหมือนระดับนามบัญญัติและระดับเรียงล าดับ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีลักษณะจ าแนกกลุ่ม 

เรียงอันดับ และแบ่งเป็นช่วง ๆ โดยแต่ละช่วงมีขนาดเท่ากัน ศูนย์ของข้อมูลประเภทนี้เป็นศูนย์สมมติ 
ไม่มีศูนย์แท ้เช่น คะแนนสอบ อุณหภูมิ เวลา IQ 

สรุป ถ้าข้อมูลบอกความแตกต่างเป็นหน่วยที่เท่ากันได้ เป็นการจ าแนกความแตกต่างที่
ละเอียดขึ้น เพราะสามารถบอกความแตกต่างเป็นปริมาณหน่วยที่เท่ากัน ทาให้บอกระดับความ
แตกต่างที่ละเอียดมาก และบอกได้ว่าแต่ละคนแตกต่างกันเป็นปริมาณเท่าใด โดยเปรียบเทียบกับ
หน่วยปริมาณที่เท่ากันได้ เช่น คะแนนสอบของนักศึกษาทั้ง 30 คน เราเรียกข้อมูลที่จ าแนกถึง หน่วย
ที่แตกต่างกันได้ว่า ข้อมูลระดับช่วงบัญญัติ (Interval scale) 

4.4 มาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) 

เป็นระดับของการวัดที่สูงที่สุด มีความสมบูรณ์ มากกว่าระดับวัดอันตรภาค นอกจาก
จะมีคุณสมบัติเหมือนระดับวัดอันตรภาคแล้วยังมีศูนย์แท้ (Absolute Zero) ในขณะที่ระดับอันตร
ภาคมีเพียงศูนย์สมมุติ ตัวอย่างการวัดในระดับนี้ได้แก่ การวัดความยาว น้าหนัก ส่วนสูง อายุแต่ละ
หน่วยของความยาวจะมีช่วงเท่ากันแต่ละหน่วยของ น้าหนักมีขนาดเท่ากัน เช่น เอ้ือมพร หนัก 40 

กิโลกรัม จะหนักเป็น 2 เท่าของนิตยารัตน์ ซึ่งหนัก 20 กิโลกรัม การที่กล่าวเช่นนี้ได้เนื่องจากแต่ละ
หน่วยกิโลกรัมมีน้าหนักเท่ากัน และเริ่มจากศูนย์แท้ น้าหนักศูนย์กิโลกรัมก็คือไม่มีน้าหนักเลย
เนื่องจากการวัดระดับนี้มีความสมบูรณ์ทุกประการ จึงสามารถนามาจัดกระทาตามหลักคณิตศาสตร์
ได้ทุกประการ เช่น บวก ลบ คูณ หาร ถอดราก และยกกาลังได้ ข้อมูลที่ได้จากการวัดโดยใช้ระดับ
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อัตราส่วน (Ratio scale) เป็นข้อมูลที่มีลักษณะจ าแนกกลุ่ม เรียงอันดับ แบ่งเป็นช่วงเท่า ๆ กัน และมี
ศูนย์แท ้สามารถเปรียบเทียบในเชิงอัตราส่วนได้ เช่น ระยะทาง เวลา น้าหนัก ส่วนสูง อายุ เป็นต้น  

โดยสรุป ถ้าข้อมูลบอกความแตกต่างเป็นหน่วยที่เท่ากันได้และค่าศูนย์เป็นค่าศูนย์ที่
แท้จริง(Absolute Zero) เช่น ความสูงเป็นเซนติเมตรของนักศึกษาทั้ง 30 คน เราเรียกข้อมูลที่
สามารถจ าแนกเป็นปริมาณท่ีแตกต่างกันเท่ากันและมีศูนย์แท้ว่า ข้อมูลระดับมาตราอัตราส่วนบัญญัติ 
(Radio scale) คุณสมบัติของแต่ละมาตรา สรุปได้ดังนี้ 

 

มาตรา คุณสมบัติ 
นามบัญญัติ (Nominal Scale) ความแตกต่างกัน 

เรียงลาดับ (Ordinal Scale) ความแตกต่างกัน + ทิศทาง 
อันตรภาค (Interval Scale) ความแตกต่างกัน + ทิศทาง + ช่วงเท่ากัน + ศูนย์สมมุติ 
อัตราส่วน (Ratio Scale) ความแตกต่างกัน + ทิศทาง + ช่วงเท่ากัน + ศูนย์แท้ 
 

สถิติสาหรับตัวแปรเดียว 

ลักษณะของข้อมูล สถิติที่ใช้ การนาเสนอข้อมูล 

1. สเกลนามบัญญัติ (Nominal 

Scale) 

ความถีแ่ละอัตราส่วนร้อย ตารางแจกแจงความถี่ ร้อย
ละ สัดส่วน 

2. สเกลอันดับ (Ordinal Scale) ความถี่ อัตราส่วนร้อย 

เปอร์เซ็นต์ไทส์ 
ตารางแจกแจงความถี่ ร้อย
ละ สัดส่วน 

3. สเกลอันตรภาคและอัตราส่วน 

(Interval and Ratio Scale) 

ความถี่ อัตราส่วนร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ความแปรปรวน พิสัย 

เปอร์เซ็นต์ไทล์ ค่าเฉลี่ย 

ตารางแจกแจงความถี่ ค่า
ความเบ้ ค่าความโด่ง 

 

5. ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากร (Population) หมายถึง หน่วยต่าง ๆ ทุกหน่วยของสิ่งที่เราสนใจจะทาการศึกษา 

เป็นหน่วยที่สามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่เราได ้เช่น สนใจรายได้เฉลี่ยของข้าราชการในจังหวัดอุดรธานี 
ดังนั้นประชากรคือ ข้าราชการทุกคนที่ทางานอยู่ในจังหวัดอุดรธานี 

ลักษณะของประชากรที่ศึกษาอาจมีจ านวนจ ากัด (Finite population) ดังตัวอย่างข้างต้น
หรืออาจมีจ านวนอนันต์ (Infinite population) เช่น การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาชนิดหนึ่ง 
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ประชากรจะเป็น ผลการทดสอบประสิทธิภาพของยาในผู้ป่วยที่ใช้ยานี้ ซึ่งไม่สามารถบอกถึงจ านวน
ทั้งหมดได้ 

ตัวอย่าง (Sample) หมายถึง หน่วยบางหน่วยของประชากรที่จะให้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เรา
สนใจศึกษา เช่น สนใจรายได้เฉลี่ยของข้าราชการที่ทางานอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ดังนั้นประชากร คือ 

ข้าราชการทุกคนที่ทางานอยู่ในจังหวัดอุดรธานีและตัวอย่าง คือข้าราชการบางคนที่ทางานอยู่ใน
จังหวัดอุดรธานี 

 

6. ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ 
พารามิเตอร์ (Parameter) หมายถึง ค่าท่ีค านวณมาจากทุก ๆ หน่วยของประชากรเป็นตัวที่

บ่งชี้ถึงคุณลักษณะของประชากร 

ค่าสถิติ (Statistic) หมายถึง ค่าท่ีค านวณได้จากข้อมูลที่เป็นตัวอย่าง เป็นตัวที่บ่งชี้ถึง
คุณลักษณะของตัวอย่าง ค่าสถิติจะเป็นตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ 
 

7. ระเบียบวิธีทางสถิติ 
ระเบียบวิธีทางสถิติ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
7.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล (data collection) เป็นการรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูล 

ตามท่ีได้มีการวางแผนไว้ ซึ่งอาจเป็น ได้ทั้ง ข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ 
7.2 การนาเสนอข้อมูล (data presentation) เป็นการจัดทาข้อมูลที่รวบรวมได้ให้อยู่ใน

รูปแบบที่กะทัดรัด เช่น ตาราง กราฟ แผนภูมิ ข้อความ เป็นต้น เพ่ือความสะดวกในการอ่านข้อมูล 

ให้เข้าใจง่าย และเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไป 

7.3 การวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) เป็นขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลซึ่งในการ
วิเคราะห์จ าเป็นต้องใช้สูตรทางสถิติต่างๆหรือใช้การอ้าง อิงทางสถิติขึ้นกับวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ 

เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่า 

เป็นต้น 

7.4 การแปลความหมาย (interpretation) เป็นขั้นตอนของการนาผลการวิเคราะห์มา
อธิบายให้บุคคลทั่ว ไปเข้า ใจ อาจจ าเป็น ต้องมีการขยายความในการอธิบาย เพ่ือให้งานที่ศึกษาเป็น
ประโยชน์ต่อคนทั่ว ไปได้จากกระบวนการทางสถิติดังกล่าวเราสามารถจ าแนกเป็นสถิติศาสตร์ที่
สอดคล้องกับขั้นตอนต่างๆ ได้2 ลักษณะคือ สถิติบรรยาย (หรือสถิติเชิงพรรณนา) และสถิติอ้างอิง 
(หรือสถิติเชิงอนุมาน) 
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8. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเป็นการค านวณหาค่าเฉลี่ยหรือค่ากึ่งกลางของข้อมูล โดยปกติ

จะใช้ฐานนิยม (Mode) มัธยฐาน (Median) และ มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) แต่มีการแจก
แจงความถี่บางอย่างซึ่งมีอยู่น้อยมากที่ใช้มัชฌิมเรขาคณิต (Geometric Mean) และมัชฌิมฮาร์โมนิก 
(Harmonic Mean) แต่การหาต าแหน่งก่ึงกลางที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดก็คือ มัชฌิมเลข
คณิต ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ได้กับข้อมูลที่อยู่มาตรวัดระดับช่วงและอัตราส่วน นอกจากนี้ยังมี Trimmed 

Means เป็นสถิติปรับแก้ค่ามัชฌิมเลขคณิตกรณีที่มีข้อมูลสุดโต่ง (Extreme Value) ส่วนฐานนิยม
และมัธยฐานนั้นบางครั้งใช้กับข้อมูลที่อยู่ในมาตราวัดระดับนามบัญญัติและจัดอันดับ แต่ก็สามารถ
ใช้ได้กับระดับช่วงและอัตราส่วน ส่วนมัชฌิมเรขาคณิตและมัชฌิมฮาร์โมนิค จะใช้เฉพาะข้อมูลที่มี
คุณลักษณะพิเศษบางอย่างเท่านั้น การค านวณหาค่าเฉลี่ยหรือค่ากึ่งกลางของข้อมูลนั้นจะน าเสนอ
วิธีการดังนี้ 

8.1 มัชฌิมเลขคณิต 

มัชฌิมเลขคณิต หมายถึง ผลรวมของข้อมูลที่ได้จากการวัดหารด้วยจ านวนข้อมูลที่ได้
จากการวัด สมมติข้อมูลที่ได้จากการวัดคือ 7, 13, 22, 9, 11, 4 ผลรวมของข้อมูลชุดนี้คือ 66 

ค่าเฉลี่ยจึงมีค่าเท่ากับ 66 หาร 6 เท่ากับ 11 

ในกรณีทั่วไป ถ้าข้อมูลที่ได้จากการวัด N จ านวนถูกน าเสนอโดยใช้สัญลักษณ์ X1, X2, ..., 

XN และการหาค่าเฉลี่ยสามารถเขียนได้เป็นสูตรดังนี้ 

 

สัญลักษณ์  อ่านว่า เอ็กซ์บาร์ ใช้แทนค่าเฉลี่ยของข้อมูล อักษรกรีซ     อ่านว่า ซิกม่า, 

แทนผลรวมของข้อมูลที่ได้จากการวัด N จ านวน ผลรวมจาก i = 1 ถึง i = N รูปแบบง่าย ๆ ของ
ค่าเฉลี่ยสามารถเขียนได้ดังนี้ 

 

 

การค านวณค่าเฉลี่ยจากการแจกแจงความถี่ 
สมมติค่าของ X ในแต่ละค่ามีค่าซ้ ากัน สามารถหาค่าเฉลี่ยได้โดยการแจกแจงความถ่ี จากนั้น 

คูณค่า X แต่ละค่ากับความถี่ แล้วน ามาบวกกันและหารด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมด 

http://www.watpon.com/Elearning/stat8.htm
http://www.watpon.com/Elearning/stat8.htm
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สมมติข้อมูลที่ได้จากการวัดคือ 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 

15, 16, 16, 17, 17, 18 โอกาสในการเกิด 11 มี 2 ครั้ง โอกาสในการเกิด 12 มี 3 ครั้ง ฯ จากข้อมูล
สามารถน ามาเขียนเป็นตารางได้ดังนี้ 

ตาราง 3.1 ตารางแจกแจงความถ่ี 

 

นี่เป็นการแจกแจงความถี่ในแต่ละชั้นที่มีอันตรภาคชั้นเป็น 1 สัญลักษณ์ fi ใช้แทนความถี่ของโอกาส
ในการเกิดค่า Xi คูณแต่ละค่าของ Xi ด้วยความถี่ fi จะได้ค่าเป็น fiXi และบวกแต่ละค่าใน fiXi เราจะ
ได้ผลรวม 280 ค่าเฉลี่ยจะเท่ากับ 280 หารด้วย 20 เท่ากับ 14.0 ในรูปทั่ว ๆ ไปเมื่อ X1, X2, ..., 

Xk กับค่าถี่ f1, f2, ..., fk เมื่อ k แทนค่าแต่ละค่าที่แตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยคือ 

 

สังเกตตัวที่อยู่เหนือซัมเมชั่นก็คือ k แทนจ านวนค่าที่แตกต่างกันของตัวแปร X 

สังเกต  

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างง่าย ๆ ของการค านวณค่าเฉลี่ยจากกลุ่มข้อมูลในรูปของการแจกแจง
ความถี่ ซึ่งมีขนาดอันตรภาคชั้นในแต่ละชั้น การค านวณค่าเฉลี่ยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นแรกค านวณค่าจุด
กึ่งกลางในทุก ๆ ชั้น ขั้นสองคูณค่ากึ่งกลางกับความถี่ ขั้นสามรวมผลที่ได้จากการคูณกันของจุดกี่งก
ลางกับความถี่ ขั้นสี่หารผลรวมทั้งหมดด้วยจ านวนข้อมูล (N) ตัวอย่างแสดงในตาราง 5 
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ตาราง 3.2 แสดงการค านวณค่าเฉลี่ยส าหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงความถ่ีเป็นอันตรภาคชั้น 

 

จุดกึ่งกลางชั้น Xi แสดงในสดมภ์ 2 ความถี่ fi ปรากฏอยู่ในสดมภ์ที่ 3 ผลของการคูณจุดกึ่งกลางกับ

ความถี่ fiXi แสดงในสดมภ์ 4 ผลรวมของผลคูณ  คือ 1,612 , N คือ 76 และค่าเฉลี่ยคือหาร 
1,612 ด้วย 76 เท่ากับ 21.21 

 

ส่วนเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย 

ในการท างานทางสถิติบางครั้งจ าเป็นต้องใช้ค่าความแตกต่างระหว่างคะแนน Xi กับค่าเฉลี่ย
ความแตกต่างที่เกิดข้ึนถูกเรียกว่า “ส่วนเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย” ดังนี้ 

 
 

ใช้สัญลักษณ์ xi แทนส่วนเบี่ยงเบน 

คะแนนที่ได้แทนด้วย X บางครั้งเรียกว่าคะแนนดิบ คะแนนที่เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยถูกแทนด้วย x 
เรียกว่าคะแนนเบี่ยงเบน คะแนนดิบที่มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ย จะมีคะแนนเบี่ยงเบนเป็น 0 ในกรณีข้อมูล
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แต่ละค่ามีความส าคัญไม่เท่ากัน เช่นคะแนนที่เด็กชายฉัตรชัยได้รับจากการสอบด้วยแบบทดสอบ 4 

ฉบับซึ่งมีความส าคัญไม่เท่ากัน ปรากฏดังตาราง 
 

ตาราง 3.3 คะแนนแบบทดสอบ 4 ฉบับของเด็กชายฉัตรชัย 

 

จะเห็นว่าแบบทดสอบแต่ละฉบับมีน้ าหนักความส าคัญไม่เท่ากัน ในสูตร  นั้นใช้
ส าหรับข้อมูลที่แต่ละค่ามีความส าคัญเท่ากัน แต่ในที่นี้ข้อมูลแต่ละค่ามีความส าคัญไม่เท่ากันจึง
ประยุกต์สูตรมาเป็นสูตร 

 
การค านวณหาคะแนนเฉลี่ยของเด็กชายฉัตรชัยได้ดังนี้ 

 
คะแนนเฉลี่ยของเด็กชายฉัตรชัยคือ 79.49 

จากตารางแสดงราคาของก๊าซโซลีน 
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ตาราง 3.4 ราคาของก๊าซโซลีน 

 

 

ราคาเฉลี่ยต่อแกลอนของก๊าซโซลีนเป็นเท่าใด วิธีการค านวณแสดงได้ดังนี้ 

 
ราคาของก๊าซโซลีนเฉลี่ยต่อแกลอนคือ 1.48 

คุณสมบัติบางประการของมัชฌิมเลขคณิต 

มัชฌิมเลขคณิตมีคุณสมบัติบางประการดังนี้ 
ประการแรก คุณสมบัติพ้ืนฐานก็คือ ผลบวกของความเบี่ยงเบนของคะแนนดิบกับคะแนน

เฉลี่ยมีค่าเป็น 0 

ค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนน 7, 13, 22, 9, 11 และ 4 คือ 11 ส่วนเบี่ยงเบนจากคะแนน
เฉลี่ยคือ -4, 2, 11, -2, 0 และ -7 ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนคือ 0 ผลทั้งหมดเขียนเป็นสัญลักษณ์
ได้ดังนี้ 

 
ประการสอง ผลรวมของก าลังสองของคะแนนเบี่ยงเบนจะมีค่าน้อยที่สุด 

ความเบี่ยงเบนของค่าที่ได้จากการวัด 7, 13, 22, 9, 11, 4 กับค่าเฉลี่ย 11 คือ -4, 2, 11, -2, 

0, -7 ค่าก าลังสองของความเบี่ยงเบนจะได้ 16, 4, 121, 4, 0, 49 ผลบวกของก าลังสองเท่ากับ 197 

ถ้าหากเราใช้ค่าเฉลี่ยตัวอ่ืน ๆ ผลบวกของก าลังสองของความเบี่ยงเบนของค่าการวัดกับค่ากึ่งกลางใด 
ๆ จะได้ค่าสูงกว่าผลรวมของก าลังสองความเบี่ยงเบนของค่าการวัดกับมัชฌิมเลขคณิต สมมติให้ค่า
กึ่งกลางของข้อมูลชุดนี้เป็น 13 ความเบี่ยงเบนจะได้ -6, 0, 9, 4, 2, -9 ยกก าลังสองได้ 36, 0, 81, 

16, 4, 81 รวมผลทั้งหมดเท่ากับ 218 ซึ่งมากกว่าค่าท่ีได้จากการใช้ค่าเฉลี่ย 
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ข้อดีข้อเสียของมัชฌิมเลขคณิต 

ข้อดี 
1. ค านวณได้ง่าย 

2. ข้อมูลทุกตัวถูกน ามาใช้ในการค านวณ 

3. สามารถน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาใช้ในการค านวณอ่ืน ๆ 

ข้อเสีย 
1. ข้อมูลทุกค่าถูกน ามาใช้ในการค านวณ ถ้ามีข้อมูลบางค่าผิดปกติค่าเฉลี่ยก็จะผิดปกติไป

ด้วย 

2. ในกรณีที่อันตรภาคชั้นแต่ละชั้นเป็นชั้นเปิด ไม่สามารถหามัชฌิมเลขคณิตได้ 

ความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย (Standard error of the mean) 

เป็นการประมาณค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย มีสมการว่า 

 
ค่า SEM เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าเฉลี่ยที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง

ไปยังค่าเฉลี่ยของประชากร ถ้า SEM มีค่าน้อย การประมาณค่าเฉลี่ยที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างไปยัง
ค่าเฉลี่ยของประชากรจะมีโอกาสถูกต้องมากขึ้น ดังนั้นค่าเฉลี่ยของประชากรจะมีค่าอยู่ระหว่าง  - 

SEM จนถึง  + SEM 

ค่า SEM นี้จะมีค่าสวนทางกับจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง ถ้า n มีจ านวนมาก ค่า SEM จะมีค่า
ลดน้อยลง ดังนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่างยิ่งมาก การประมาณค่าเฉลี่ยที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างไปยังค่าเฉลี่ย
ของประชากรยิ่งมีโอกาสถูกต้องมากขึ้น 

 

ค าถามท้ายบท 

1. จงให้ความหมายของสถิตพิร้อมยกตัวอย่างประเภทของสถิติและประเภทข้อมูล 

2. ให้อธิบายระดับของการวัด (Level of Measurement) จ าแนกเป็นกี่ระดับอะไรบ้าง
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  

3. ให้อธิบายความหมายของประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 
4. จงบอกความแตกต่างและเงื่อนไขของค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ 
5. จงอธิบายประเภทการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางพร้อมเงื่อนไขการวัด 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 4 

เรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

2. สังกัปพ้ืนฐานของการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 

4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

5. ข้อควรท า 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

2. เข้าใจถึงสังกัปพ้ืนฐานของการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

3. ทราบถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

4. ตระหนักในข้อควรท า 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. แนะน าเนื้อหารายวิชาในบท 

2. แนะน าเอกสารและต าราอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับอ่านเพ่ิมเติม 

3. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

4. บรรยายโดยใช้เอกสารและยกตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. เอกสาร ต ารา และบทความที่เกี่ยวข้อง 
3. เอกสารตัวอย่างสถานการณ์ในปัจจุบัน 

4. เอกสารประกอบค าบรรยาย 
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การวัดและประเมินผล 

 1. สังเกตจากเข้าชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

 2.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3. การตอบค าถาม การวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างในชั้นเรียน 

 4. การตอบค าถามท้ายบท 
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บทท่ี 4 

เร่ือง เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

 

 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีหลักการเชิงวิชาการ มีวิธีการวิเคราะห์ซับซ้อนเป็นวิธีการที่มี
อ านาจสูง และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ จนได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นราชินีของวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งปวง คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Kerlinger, 1973: 659) ชื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เป็นชื่อทั่วไปที่ใช้เรียก
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีวิธีการและเป้าหมายการวิเคราะห์ต่างกัน คือ การวิเคราะห์ส่วนประกอบ 
(Component Analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Common Factor Analysis) การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ หรือการวิเคราะห์ส ารวจประกอบ (Exploratory Factor Analysis 

=EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน หรือการวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบ 
(Confirmatory Factor Analysis = CFA) วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดต่าง
ก็เป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยทั้งสิ้น 

 เมื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ Lideman, Merenda, Gold 

(1980: 245-248) รายงานไว้ สรุปได้ว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเกิดจากผลงานของนักจิตวิทยา 
เริ่มต้นจาก C. Spearman ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของการวิเคราะห์องค์ประกอบ และ K 

Pearson กล่าวคือ ในปี ค.ศ. 1904 Spearman เสนอโมเดลสององค์ประกอบในการศึกษาสติปัญญา
ว่า แบบทดสอบแต่ละฉบับวัดองค์ประกอบร่วมของสติปัญญาส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งวัด
องค์ประกอบเฉพาะ ส่วน Pearson เป็นผู้เสนอวิธีการสร้างแกนมุขส าคัญ (principal axes) ในปี 
ค.ศ. 1901 จากนั้นมีนักจิตวิทยาอีกหลายคนน าโมเดลและวิธีการดังกล่าวไปประยุกต์ในการศึกษา
สติปัญญา ปี ค.ศ. 1937 K. Holzinger เป็นผู้เสนอแนวคิดว่า โมเดลสององค์ประกอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบทั่วไป และองค์ประกอบเฉพาะนั้น อาจมีองค์ประกอบทั่วไปที่เป็น
องค์ประกอบร่วม ของคะแนนจากแบบทดสอบแต่ละฉบับได้มากกว่าหนึ่งองค์ประกอบ และเสนอ
ทฤษฎี ทวิองค์ประกอบ (bi-factor theory) ช่วงปี ค.ศ. 1931-1947 L.L Thurstone พัฒนาแนวคิด
และวิธีการวิเคราะห์ประกอบให้ดีขึ้น และเรียกวิธีการวิเคราะห์วา การวิเคราะห์องค์ประกอบพหุคูณ 
(multiple-factor analysis) จากแนวคิดของ Thurstone ร่วมกับวิธีการสร้างส่วนประกอบมุขส าคัญ 
(principal component) ของ H. HoHotelling ซึ่งเสนอไว้ในปี ค.ศ. 1933 ท าให้การพัฒนาการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเป็นไปโดยรวดเร็ว และมีวิธีการหลากหลายวิธีที่ส าคัญ ได้แก่ วิธีวิเคราะห์ภาพ 
(imeage analysis) พัฒนาโดย L. Guttman เมื่อ ค.ศ. 1953 วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบคาโนนิคอล 
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(canonical factor analysis) พัฒนาโดย C.R. Rao เมื่อ 1955 วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบแบบแอล
ฟ่า (alpha factor analysis) พัฒนาโดย H. Kaiser และ J. Caffrey เมื่อ ค.ศ. 1965 และวิธีเศษ
เหลือน้อยที่สุด (MINimum RESiduals method = MINRES) พัฒนาโดย H.H. Harman เมื่อ ค.ศ. 
1976 วิธีการต่างๆ เหเล่านี้ต่างก็มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีลักษณะแตกต่างกัน 
แต่ทุกวิธีใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อส ารวจองค์ประกอบทั้งสิ้น 

 การวิเคราะห์เชิงยืนยันองค์ประกอบเริ่มพัฒนาเมื่อ D.N. Lawley เริ่มคิดวิธีการประมวล
พารามิเตอร์ด้วยวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (maximum likelihood) ในปี ค.ศ. 1940 จากนั้นมีนักสถิติหลาย
ท่านพยายามพัฒนาวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันให้ดีขึ้น บุคคลส าคัญที่มีส่วนอย่างมากใน
การพัฒนา คือ R.D. Bock และ R.E. Bargmann ผู้เสนอวิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับ
พารามิเตอร์ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อ ค.ศ. 1966 และ K.G. Joreskog ผู้เริ่มพัฒนาวิธีการ
ค านวณและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบ ระหว่าง ค .ศ. 1966-

1970 ผลงานของ Joreskog พัฒนาโดยโมเดลลิสเรล และโปรแกรมลิสเรล ซึ่งใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 

 แม้ว่าวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบจะมีอยู่หลายวิธี แต่หลักส าคัญของวิธีการวิเคราะห์เป็น
แบบเดียวกัน เมื่อเข้าใจหลักการส าคัญแล้วย่อมสามารถท าความเข้าใจวิธีการต่างๆ หลากหลายได้
โดยง่าย ดังนั้น การน าเสนอสาระเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบในบทนี้ ผู้เรียบเรียงจึงเสนอ
หลักการส าคัญ และวิธีการที่เป็นวิธีการหลักก่อนกล่าวถึงวิธีการต่างๆ ที่เป็นวิธีการย่อยการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมลิสเรลต่อไป การเสนอสาระในบทนี้แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้คือ สังกัป
พ้ืนฐานของการวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ส ารวจองค์ประกอบ การวิเคราะห์ยืนยัน
องค์ประกอบ และโมเดลลิสเรลส าหรับการวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบ และโมเดลการวัดพร้อมด้วย
ตัวอย่างค าสั่งและผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล วิธีการน าเสนอไม่เน้นที่มาของสูตรใน
การค านวณ แต่เน้นความเข้าใจแนวคิดและหลักการของวิธีการวิเคราะห์และการใช้โปรแกรมลิสเรลใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

2. สังกัปพื้นฐานของการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

 ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ นักวิจัยต้องการศึกษาคุณลักษณะภายใน
ตัวบุคคลที่เป็นตัวแปรแฝง ซึ่งไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงและต้องศึกษาคุณลักษณะดังกล่าวนั้น จาก
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล โดยการวัดหรือการสังเกตพฤติกรรมเหล่านั้นแทนคุณลักษณะที่
ต้องการศึกษา ในทางปฏิบัตินักวิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลได้เป็นตัวแปรสังเกตได้หลายตัว และใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้องค์ประกอบอันเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่นักวิจัย
ต้องการศึกษา กล่าวได้ว่า วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ช่วยให้
นักวิจัยสร้างองค์ประกอบจากตัวแปรหลายๆ ตัวแปร โดยรวมกลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็น
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องค์ประกอบเดียวกัน และแต่ละองค์ประกอบ คือ ตัวแปรแฝงอันเป็นคุณลักษณะที่นักวิจัยต้องการ
ศึกษา 
 วัตถุประสงค์ส าคัญของการวิเคราะห์องค์ประกอบ มีอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก เป็น
การใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ เพ่ือส ารวจและระบุองค์ประกอบร่วมที่สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบช่วยให้นักวิจัยลดจ านวนตัวแปรลง
และได้องค์ประกอบ ซึ่งท าให้เข้าใจลักษณะของข้อมูลได้ง่าย และสะดวกในการแปลความหมาย 
รวมทั้งได้ทราบแบบแผน (pattern) และโครงสร้าง (structure) ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย
วัตถุประสงค์ ประการที่สอง เป็นการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ เพ่ือทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
แบบแผนและโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล กรณีนี้ นักวิจัยต้องมีสมมติฐานอยู่ก่อนแล้วและใช้
การวิเคราะห์ เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกับสมมติฐานเพียงใด 
จากวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบดังกล่าวน าไปสู่เป้าหมายของการใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบในฐานะที่ เครื่ องมือที่ส าคัญส าหรับการวิจัย เช่น นักวิจัยอาจใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเป็นเครื่องมือวัด (measurement device) อย่างหนึ่งในการวัดองค์ประกอบซึ่งเป็นตัว
แปรแฝง โดยการน าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบมาสร้างตัวแปรแฝง และน าตัวแปรนี้ไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป นักวิจัยอาจใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเครื่องมือตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้าง (construct validity tool) ของตัวแปรว่า มีโครงสร้างตามนิยามทางทฤษฎี 
(constitutive definition) หรือไม่ และสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพที่เป็นจริงอย่างไร และนักวิจัย
อาจใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเครื่องมือทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการทดลองได้ ดังที่ 
Kerlinger (1973: 687-688) อธิบายว่า นักวิจัยอาจมีสมมติฐานว่า วิธีสอนแบบหนึ่งท าให้แบบแผน
ความสามารถของนักเรียนดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีสอนอีกแบบหนึ่ง และท าการทดลองใช้วิธีสอน
ทั้งสองแบบ มีการวัดความสามารถของนักเรียนก่อนและหลังการทดลอง แล้วเปรียบเทียบแบบแผน
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่วัดความสามารถของนักเรียนอันเป็นผลจากวิธีการสอนทั้งสองแบบ
นั้น ถ้าแบบแผนของความสัมพันธ์ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันในกลุ่มที่ใช้วิธี สอนแบบหนึ่ง
แสดงว่า วิธีสอนนั้นมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแผนความสามารถของนักเรียนตามสมมติฐาน 

 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบมีข้อตกลงเบื้องต้นที่ส าคัญ 3 ข้อ คือ ข้อตกลงเบื้องต้นว่าด้วย
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบ ข้อตกลงเบื้องต้นว่าด้วยความเป็นอิสระระหว่าง
องค์ประกอบ และข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านการบวกของความแปรปรวนของ
องค์ประกอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.  ข้อตกลงเบื้องต้นว่าด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบ ตามข้อตกลงเบื้องต้น
ข้อนี้ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวมีความแปรผัน เนื่องจากองค์ประกอบร่วม (common factor = F) 

และองค์ประกอบเฉพาะ (unique factor = U) กล่าวอีกอย่างหนึ่ง คือ ความแปรปรวนในตัวแปร
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สังเกตได้นั้นเป็นผลมาจากตัวแปรสาเหตุ คือ องค์ประกอบร่วม และองค์ประกอบเฉพาะ การที่ตัวแปร
สังเกตได้มีความสัมพันธ์กันนั้น เนื่องจากตัวแปรเหล่านี้มีองค์ประกอบร่วมเป็นตัวเดียวกัน เมื่อ
พิจารณาค่าของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวที่วัดในรูปคะแนนมาตรฐาน (standard score) จะได้โมเดล
ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบในรูปสมการ ดังนี้ 
 Z =(a1)(F1) + (a2)(F2) + --- +U = ∑aF + U 

 ตัวแปร Z คือ ผลบวกเชิงเส้นขององค์ประกอบร่วม F1, F2, --- และองค์ประกอบเฉพาะ U 

โดยมี a1, a2, --- เป็นน้ าหนัก (weight) ขององค์ประกอบร่วมแต่ละองค์ประกอบ เรียกว่า น้ าหนัก
องค์ประกอบ (factor loading) 

 2.  ข้อตกลงเบื้องต้นว่าด้วยความเป็นอสิระ ตามข้อตกลงเบื้องต้นข้อนี้ องค์ประกอบร่วมและ
องค์ประกอบเฉพาะของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวเป็นอิสระต่อกัน หรือความแปรปรวนร่วมระหว่าง
องค์ประกอบร่วมและองค์ประกอบเฉพาะมีค่าเป็นศูนย์ 
 3.  ข้อตกลงเบื้องต้นว่าด้วยคุณสมบัติด้านการบวกของความแปรปรวนขององค์ประกอบ 
ตามข้อตกลงเบื้องต้นข้อนี้จะวิเคราะห์ความแปรปรวนในตัวแปรสังเกตได้ออกเป็นผลบวกของความ
แปรปรวนขององค์ประกอบเฉพาะ และความแปรปรวนขององค์ประกอบร่วมนั่นคือ เมื่อตัวแปร
สังเกตได้ในรูปคะแนนมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์และความแปรปรวนเป็นหนึ่ง จากโมเดลส าหรับ
การวิเคราะห์องค์ประกอบน าสมการมายกก าลังสอง และหาผลรวมจะได้ความแปรปรวนของตัวแปร 
Z ซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่ง มีค่าเท่ากับผลบวกของความแปรปรวนจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ (เทอมความ
แปรปรวนร่วมทุกเทอมเป็นศูนย์ ตามข้อ 2) 
 V(Z) = 1 = (a1)2 V(F1) + (a2)2 V(F2) +---+V(U) 

 เนื่องจากองค์ประกอบ F1, F2, --- อยู่ในรูปคะแนนมาตรฐานด้วย ดังนั้น ค่าความแปรปรวน
จึงเป็นหนึ่ง ส่วนความแปรปรวนขององค์ประกอบเฉพาะนั้นประกอบด้วยส่วนความแปรปรวน 
เนื่องจากการวัด หรือความคลาดเคลื่อนในการวัด แทนด้วย e2 และส่วนที่เป็นความแปรปรวน 
เนื่องจากลักษณะเฉพาะของตัวแปร แทนด้วย p2 ดังนั้น จะได้สมการแสดงการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของตัวแปร Z ดังนี้ 
 1   = [(a1)2 + (a2)2 +---] +p2 + e2  
  =  [ h2 ] + p2 + e2 

 เมื่อผู้อ่านย้อนกลับไปดูในบทที่สองจะเห็นได้ว่า ความแปรปรวนในตัวแปรจะแยกออกได้เป็น
สามส่วนดังสมการข้างต้น และในบทที่สามผู้เรียบเรียงได้อธิบายแล้วว่า การวัดค่าความเที่ยงของตัว
แปรวัดได้จากอัตราส่วนระหว่าง (h2 + p2) กับความแปรปรวนทั้งหมดของตัวแปร ส่วนค่าความตรง
ตามเกณฑ์สัมพันธ์ของตัวแปร คือ อัตราส่วนระหว่าง (h2) กับความแปรปรวนทั้งหมดของตัวแปร
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นั่นเอง เมื่อเทอม h2 แทนความแปรปรวนร่วมของตัวแปร ส่วนที่เป็นองค์ประกอบร่วมกับตัวแปรที่
เป็นเกณฑ์ในการวัด 

 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบนั้น เทอม h2 มีชื่อเรียกว่า ค่าการร่วม (communality) ของตัว
แปร ค่าการร่วมของตัวแปรใด หมายถึง ปริมาณความแปรปรวนของตัวแปรนั้นที่สามารถอธิบายได้
ด้วยองค์ประกอบร่วมนั่นเอง เมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของคะแนนจริงในตัวแปรกับค่าการ
ร่วม จะเห็นได้ว่า ถ้าตัวแปรนั้นมีค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบเฉพาะเป็นศูนย์แล้ว ค่าการร่วม
ก็จะเท่ากับค่าความแปรปรวนของคะแนนจริง ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การร่วมของตัวแปรจะมีค่าสูงสุดได้
ไม่เกินค่าความเท่ียงของตัวแปรนั้น 

 ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ มิได้มีเพียงตัวแปรสังเกตได้เพียงตัว เดียวแต่มีหลาย
ตัว ดังนั้น จึงมีสมการแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรแต่ละตัวเท่ากับจ านวนตัวแปร 
เมื่อน าค่า (a1)2 จากทุกสมการมารวมกัน จะได้สัดส่วนของความแปรปรวนในองค์ประกอบร่วม F1 ที่
อธิบายได้ด้วยตัวแปรสังเกตได้ทุกตัว ค่าแปรปรวนนี้ เรียกว่า ค่าไอเกน หรือค่าเจาะจง (Eigen value) 

องค์ประกอบ F1 ผู้อ่านจะสังเกตความแตกต่างระหว่างค่าการร่วมและค่าไอเกนได้ว่า เราจะพูดถึงค่า
การร่วมของตัวแปร และค่าไอเกนขององค์ประกอบ แต่มีความหมายใกล้เคียงกัน ค่าการร่วมของตัว
แปรมีค่าไม่เกินหนึ่งในขณะที่ค่าไอเกนมีค่ามากกว่าหนึ่งได้  เพราะถ้าตัวแปรมีความแปรผันร่วมกับ
องค์ประกอบร่วมเดียวกัน ความแปรปรวนขององค์ประกอบร่วมที่อธิบายได้ด้วยตัวแปร จะยิ่งมี
ปริมาณสูง 
 เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจน ผู้เรียบเรียงขอยกตัวอย่างกรณีที่มีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร 
แต่ละตัวแปรมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบร่วม 2 องค์ประกอบ น าค่าน้ าหนักองค์ประกอบมา
เสนอในรูปของเมทริกซ์องค์ประกอบ (factor matrix) ได้ดังภาพที่ 4.1 จากตารางเมื่อน าค่าน้ าหนัง
องค์ประกอบมายกก าลังสอง จะได้เมทริกซ์สัดส่วนองค์ประกอบร่วม ซึ่งเมื่อน าค่ามาบวกกันตาม
แนวนอนจะได้ค่าการร่วมของตัวแปรแต่ละตัว และเมื่อน าค่าบวกกันตามแนวตั้งจะได้ค่าไอเกนของ
องค์ประกอบตัวที่สอง ในที่นี้มิได้แสดงองค์ประกอบตัวที่สาม ซึ่งค่าไอเกนต่ ากว่า 1.00 

ตารางท่ี 4.1 แสดงเมทริกซ์องค์ประกอบและสัดส่วนองค์ประกอบร่วม 

 

ตัวแปร เมทริกซ์องค์ประกอบ สัดส่วนองค์ประกอบ ค่าการร่วม 

 F1 F2 F1 F2 (communality) 

 Z1 0.90 0.02 0.81 0.04 0.85 

 Z2 0.60 0.70 0.36 0.49  0.85 

 Z3 0.70 0.70 0.49 0.49 0.98 

ค่าไอเกน (eigen values) 1.66 1.02 
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 จากข้อมูลในตารางที่ 4.1 แสดงว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมของตัวแปรสังเกตได้ 3 
ตัวแปรนั้น ให้องค์ประกอบร่วม 2 องค์ประกอบที่มีค่าไอเกนเกินหนึ่ง องค์ประกอบ F1 และ F2 

อธิบายความแปรปรวนในตัวแปร Z1 ได้ร้อยละ 81 และ 4 ตามล าดับ อธิบายความแปรปรวนในตัว
แปร Z2 ได้ร้อยละ 36 และ 49 ตามล าดับ และอธิบายความแปรปรวนในตัวแปร Z3 ได้ร้อยละ 49 

เท่ากัน ค่าการร่วมของตัวแปรสังเกตได้ทั้งสามตัวมีค่าเป็น 0.85, 0.85 และ 0.98 ตามล าดับค่าไอเกน
ขององค์ประกอบร่วมทั้งสององค์ประกอบรวมกันได้เท่ากับ 2.68 เมื่อเทียบสัดส่วนกับจ านวนตัวแปร
สังเกตได้ (ผลรวมของความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ ) มีค่าร้อยละ 89.33 เมื่อดูค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบในเมทริกซ์องค์ประกอบ ตัวแปร Z มีน้ าหนักองค์ประกอบ F1 และ F2 เป็น 0.90 และ 
0.20 ในขณะที่ตัวแปร Z2 และ Z3 มีน้ าหนักองค์ประกอบทั้งสององค์ประกอบใกล้เคียงกันแสดงว่า 
ตัวแปร Z1 เป็นผลมาจากองค์ประกอบ F1 เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ตัวแปร Z2 และ Z3 เป็นผลมา
จากองค์ประกอบร่วมสององค์ประกอบ การที่ตัวแปร Z2 และ Z3 มีทั้งสององค์ประกอบร่วมกัน ท า
ให้ สปส.สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองมีค่าสูงด้วย 

 งานส าคัญของการวิเคราะห์องค์ประกอบ คือ การน าค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่าง         
ตัวแปรสังเกตได้ หรือเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกตได้มาวิเคราะห์หาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ อันเป็นค่าที่เทียบได้กับค่าสัมประสิทธิ์บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้แต่ละ
ตัวกับองค์ประกอบ อันเป็นค่าที่เทียบได้กับค่าสัมประสิทธิ์บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
แต่ละตัวกับองค์ประกอบร่วม และเมื่อได้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบในเมทริกซ์องค์ประกอบแล้ว งาน
ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการวิเคราะห์องค์ประกอบ คือ การตรวจสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์ในเมทริกซ์
องค์ประกอบนั้นเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ โดยน าค่าสัมประสิทธิ์นั้นมาค านวณหาเมทริกซ์สหสัมพันธ์ 
แล้วน าผลที่ได้เปรียบเทียบกับเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ถ้ามีความสอดคล้อง
กลมกลืนระหว่างเมทริซ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณกับเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ แสดงว่า ผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบนั้นถูกต้องเหมาะสม 

   การค านวณเมทริกซ์สหสัมพันธ์จากค่าน้ าหนักองค์ประกอบในเมทริกซ์องค์ประกอบใช้
หลักการเช่นเดียวกับการค านวณเมทริกซ์สหสัมพันธ์จากอิทธิพลทางตรงในเรื่องการวิเคราะห์อิทธิพล 
ซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ 5 ในที่นีผู้้เรียบเรียงจะแสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบร่วมและตัว
แปรสังเกตได้ พร้อมทั้งสูตรและวิธีการค านวณเมทริกซ์สหสัมพันธ์โดยใช้ตัวอย่างข้อมูลจากตารางที่ 
4.1 ดังแสดงในภาพที่ 4.1 ซึ่งจะเห็นว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร z2 และ Z3 มีค่าสูง
ดังที่ได้คาดไว้ในตอนต้น 

 การค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่แสดงในภาพที่ 4.1 นี้ ค านวณตามโมเดล ซึ่งแสดงว่า
องค์ประกอบร่วม F1 และ F2 ไม่มีความสัมพันธ์กัน กรณีที่องค์ประกอบร่วมทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน 
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สูตรในการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต้องเพ่ิมเทอมที่เป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่าองค์ประกอบ
ทั้งสองด้วย เช่น ในกรณี r12 จะค านวณได้จากสมการ 

 r12 = (a11)(a21)+(a12)(a22)+(a11)(a22)[r(F1,F2)]+(a12)(a21)[r(F1,F2)] 

 ผลการค านวณค่า r12 ที่ได้จะแตกต่างจากผลการค านวณที่แสดงไว้ในภาพที่ 4.1 นอกจากนี้
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบแต่ละค่า ตามภาพที่ 4.1 ยังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบแต่ละตัว
กับตัวแปรสังเกตได้ด้วย ดังนั้น เมทริกซ์ของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบร่วมและตัวแปรสังเกต
ได้ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า เมทริกซ์โครงสร้าง (structure matrix) จึงมีค่าเหมือนกับเมทริกซ์น้ าหนัก
องค์ประกอบ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า เมทริกซ์แบบแผน (pattern matrix) และในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เรียกเมริกซ์ทั้งสองที่มีค่าตรงกัน กรณีที่องค์ประกอบร่วมไม่มีความสัมพันธ์กันนั้นว่า เมทริกซ์
องค์ประกอบ (Factor matrix) ที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ในกรณีที่องค์ประกอบร่วมนั้นมีความสัมพันธ์กัน 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบจะได้เมทริกซ์แบบแผนบอกค่าน้ าหนักองค์ประกอบ และเมทริกซ์
โครงสร้าง ซึ่งมีค่าแตกต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบร่วม และตัวแปรสังเกตได้นั้น 
ค านวณได้จากโมเดลเช่นเดียวกัน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ F1 กับตัวแปร Z1 กรณี
องค์ประกอบร่วมสัมพันธ์กันค านวณได้จากสมการ 

 r(F1, Z1) = a11 + a12 [r(F1, F2)]   

 

 a11 Z1 e1 9 Z1 0.39 

 F1 a21 a12 F1 6 2 

  Z2 e2 Z2 0.39 

 a22  F2 7 7 

 F2 a31 7 Z3 0.39 

 a32 Z3 e3 

 

Z1 =(a11)(F1) + (a12)(F2) + e1 a11 = 0.9,  a12 = 0.2 

Z2 =(a21)(F1) + (a22)(F2) + e2 a21 = 0.6,  a22 = 0.7 

Z3 =(a31)(F1) + (a32)(F2) + e3 a31 = 0.7,  a32 = 0.7 

r12 = ∑(Z1)(Z2) / n 

 = (1/n) ∑[ (a11)(F1) + (a12)(F2) + e1 ] [ (a21)(F1) + (a22)(F2) + e2 ] 
 = (1/n) [ (a11)(a12) ∑ (F1)2 + (a12)(a22) ∑ (F2)2 + ∑ (e1)(e2) ] 
 = (a11)(a21) + (a12)(a22) 

 = (0.9)(0.6) + (0.2)(0.7) = 0.68 
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ในท านองเดียวกัน 

r13 = (a11)(a31) + (a13)(a33) = (0.9)(0.7) + (0.2)(0.7) = 0.77 

r23 = (a21)(a31) + (a22)(a32) = (0.6)(0.7) + (0.7)(0.7) = 0.91 

 

ภาพที่ 4.1 โมเดลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและตัวแปรสังเกตได้ พร้อมการ 

 ค านวณ 

  

ผู้เรียบเรียงน าเสนอสาระในหัวข้อนี้ เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพของการวิเคราะห์องค์ประกอบและ
คุ้นเคยกับศัพท์ และความหมายของศัพท์ที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ส าหรับวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบนั้นแบ่งการด าเนินการเป็น 4 ตอน (Kim and Mueller, 1978: 10-11) คือ ก) 
การเตรียมเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ข) การสกัด (extraction) องค์ประกอบขั้นต้น ค) การหมุนแกน 
(rotation) และ ง) การสร้างตัวแปรประกอบหรือสเกลองค์ประกอบ การด าเนินการทั้งสี่ขั้นตอนนี้มี
อยู่ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ทั้งการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงส ารวจและการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันดังจะได้แยกกล่าวแต่ละวิธีดังนี้ 
 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 

 วัตถุประสงค์ส าคัญของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ คือ การวิเคราะห์เพ่ือส ารวจ
และระบุองค์ประกอบร่วมที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ท าให้นักวิจัยลดจ านวนตัวแปรสังเกตได้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบและ
วิธีการแต่ละขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน มีดังนี้ 
 1.  การเตรียมเมริกซ์สหสัมพันธ์ 
 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงเส้นส ารวจและการ
วิเคราะห์องค์ประกอบประเภทอ่ืนมี 2 แบบ คือ แบบอาร์ (R–type) และแบบคิว (Q-type) เมทริกซ์
สหสัมพันธ์อาร์ หมายถึง เมทริกซ์ของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปแต่ละจ านวนหน่วยของ
คะแนนที่น ามาหาค่าสหสัมพันธ์แต่ละคู่ คือ จ านวนหน่วยตัวอย่าง ส่วนเมทริกซ์สหสัมพันธ์แบบคิว 
หมายถึง เมทริกซ์ของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหน่วยตัวอย่างแต่ละคู่จ านวนหน่วยของคะแนนที่
น ามาหาค่าสหสัมพันธ์แต่ละคู่ คือ จ านวนตัวแปรหรือคุณลักษณะของหน่วยตัวอย่างแต่ละคน 
โดยปรกติการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ใช้กันอยู่ในงานวิจัยทั่วไป ใช้ข้อมูลที่เป็นเมทริกซ์สหสัมพันธ์
แบบอาร์ เพ่ือศึกษาตัวแปรแฝงที่แสดงออกเป็นตัวแปรสังเกตได้ แต่การวิเคราะห์องค์ประกอบควรใช้
เมทริกซ์สหสัมพันธ์แบบคิวด้วย Kerliger (1973: 678-681) เสนอว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
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โดยใช้เมทริกซ์แบบอาร์และแบบคิว ให้ผลการวิเคราะห์สอดคล้องกันการวิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อ
ใช้เมทริกซ์แบบคิวท าให้เห็นการรวมกลุ่มของคนท่ีมีลักษณะร่วมกัน 

 เมทริกซ์สหพันธ์ที่นักวิจัยเตรียมไว้เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบนั้น ควรจะมีค่าสหพันธ์
แตกต่างจากศูนย์ ถ้าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันแสดงว่า ไม่มีองค์ประกอบร่วม และไม่มีประโยชน์ที่
จะน าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นไปวิเคราะห์ ในโปรแกรม SFSS จึงจัดให้มีการทดสอบสมมติฐานว่า    
เมทริกซ์สหสัมพันธ์นั่นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) หรือไม่โดยใช้ Bartlett’s lest of 
sphericity ซึ่งเป็นการทดสอบค่าไค-สแควร์ของดีเทอร์มิแนนท์ (determinant) ของเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ (Norusis, 1988: B-44) นอกจากนี้โปรแกรม SPSS ยังมีการทดสอบโดยการค านวณ
ค่าสถิติ เรียกว่า ดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling 

adequacy) ซึ่งเป็นดัชนีบอกความแตกต่างระหว่างเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ กับเม -

ทริกซ์สหสัมพันธ์แอนติอิเมจหรือปฏิภาพ (anti-image correlation matrix) ซึ่งเป็นเมทริกซ์ของ
สหสัมพันธ์พาร์เชียวระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ เมื่อขจัดความแปรปรวนของตัวแปรอ่ืนๆ ออกไปแล้ว ค่า
ดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน ควรจะมีค่าเข้าใกล้หนึ่ง ถ้ามีค่าน้อย แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง  
ตัวแปรมีน้อยและไม่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ 

 2.  การสกัดองค์ประกอบขั้นต้น (Extraction of the Initial Factors) 

 เป้าหมายของการสกัดองค์ประกอบขั้นต้นในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ คือ 
การแยกองค์ประกอบร่วมให้มีจ านวนองค์ประกอบน้อยที่สุด ที่สามารถน าค่าน้ าหนักองค์ประกอบไป
ค านวณค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ได้ค่าใกล้เคียงกับเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ อันเป็นข้อมูล
เชิงประจักษ์ กระบวนการสกัดองค์ประกอบนั้น คอมพิวเตอร์มีการค านวณทวนซ้ าหลายรอบ เริ่มจาก
การตั้งสมมติฐานว่ามีองค์ประกอบเพียงองค์ประกอบเดียวแล้วน าค่าแฟคเตอร์เมทริกซ์ไปค านวณหา
เมทริกซ์สหสัมพันธ์เปรียบเทียบกับเมทริกซ์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ถ้ายังมีความแตกต่างกันมากจะ
ตั้งสมมติฐานว่า มีสององค์ประกอบ แล้วด าเนินการวิเคราะห์ใหม่เรื่อยๆ ไปจนกว่าจะได้เมทริกซ์
สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้นั้นมีค่าใกล้เคียงกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 วิธีการสกัดองค์ประกอบขั้นต้นท าได้หลายวิธี (Kim and Mueller, 1978; 12-29; 

Tatsuoka, 1971: 145-149; Cooley and Lohnes, 1971: 96-113, Johnson and Wichern, 

1988: 346-350, 385-400, Stevens, 1986: 338-342; Norusis, 1988: B-46, B-52) Kim และ 

Mueller แยกออกเป็น 6 กลุ่ม คือ 1) การวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญ 2)การหาองค์ประกอบ
แกนมุขส าคัญ 3) วิธีก าลังสองน้อยที่สุด 4) วิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด 5) วิธีวิเคราะห์ภาพ 6) การหา
องค์ประกอบแบบแอลฟ่า แต่ละกลุ่มมีหลักการคล้ายคลึงกัน แต่มีวิธีการแตกต่างกัน วิธีการ 5 วิธีหลัง
ต่างจากวิธีแรก คือ วิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญ เพราะ 5 วิธีหลังเป็นวิธีการวิเคราะห์
องคป์ระกอบร่วม (common factor analysis) วิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญแม้จะต่างจาก
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การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมในรายละเอียด แต่มีหลักการแบบเดียวกัน การท าความเข้าใจวิธีการ
วิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญจะช่วยให้เข้าใจวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมได้ดีขึ้นด้วย 

 2.1 วิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญ (Principal Component Analysis) 

 ตามหลักการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญ ตัวแปรสังเกตได้จะถูกเปลี่ยนรูปให้
เป็นตัวแปรส่วนประกอบ ซึ่งเขียนในรูปผลบวกเชิงเส้นของตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด โดยที่ตัวแปร
ส่วนประกอบตัวแรกต้องอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้มากที่สุด จากนั้นจึงจะสร้างตัว
แปรส่วนประกอบตัวที่สองที่ไม่สัมพันธ์กับตัวแรกให้อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ที่
เหลืออยู่ให้มากที่สุดเรื่อยๆ ไป ผลจากการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญ จะได้ตัวแปรส่วนประกอบ
ชุดหนึ่งที่ไม่สัมพันธ์กันเลยจากข้อมูลตัวแปรสังเกตได้ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ถ้าข้อมูลตัวแปรสังเกตได้
ไม่มีความสัมพันธ์กันการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญจะท าไม่ได้ 
 การวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญ แตกต่างจากการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมที่
ได้กล่าวถึงไว้ในหัวข้อการสกัดองค์ประกอบขั้นต้น โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่กล่าวไว้แล้วนั้น 
แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ คือ ผลบวกเชิงเส้นขององค์ประกอบร่วมหลายองค์ประกอบและ
องค์ประกอบเฉพาะนั่น คือ องค์ประกอบร่วมอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรสังเกตได้เฉพาะส่วนที่
มีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบ แต่โมเดลการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญตัวแปรสังเกตได้ 
คือ ผลบวกเชิงเส้นของส่วนประกอบมุขส าคัญ (องค์ประกอบ) นั่นคือ ตัวแปรส่วนประกอบอธิบาย
ความแปรปรวนในตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด ดังสมการ 

 Z = (b1)(F1) + (b2)(F2) +---+ (bK)(Fk) 

 ข้อแตกต่างระหว่างการวิ เคราะห์ส่ วนประกอบส าคัญ และการวิ เคราะห์
องค์ประกอบร่วมอีกประการหนึ่ง คือ ทฤษฎีพ้ืนฐานส าหรับการวิเคราะห์ นักวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์
ส่วนประกอบส าคัญเพ่ือสร้างตัวแปรชุดใหม่มีจ านวนน้อย ไม่จ าเป็นต้องมีทฤษฎีพ้ืนฐาน แต่นักวิจัยที่
ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม จ าเป็นต้องมีทฤษฎี มีสมมติฐานเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ การ
วิเคราะห์ส่วนประกอบส าคัญนี้เป็นวิธีการสกัดองค์ประกอบแบบแรกที่ Hotelling พัฒนาขึ้นเมื่อ ค.ศ. 
1933 และเป็นพ้ืนฐานของการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีอ่ืนๆ 

 เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจชัดเจนถึงหลักการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญ ผู้เรียบเรียง
แสดงตัวอย่างกรณีตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร คือ Z1 และ Z2 มีความสัมพันธ์กัน 0.40 ดังแสดงใน
แผนภาพกระจัดกระจาย ภาพที่ 4.2 (ก) ตัวแปร Z1 และ Z2 แทนด้วยแกนในภาพ ตัวแปร
ส่วนประกอบมุขส าคัญจะแทนด้วยแกนใหม่ ซึ่งเรียกว่า แกนมุขส าคัญ (principal axes) F1 และ F2 

แกนมุขส าคัญแกนแรกจะเป็นแกนที่ลากผ่านจุดต่างๆ ในภาพให้มากที่สุด วิธีการลากท าได้ด้วยการา
ลากเส้นตรงให้ผลบวกก าลังสองของระยะตั้งฉากจากแต่ละจุดมายังแกนมุขส าคัญ มีค่าน้อยที่สุด 
(วิธีการนี้คล้ายกับการลากเส้นถดถอยให้ผ่านจุดต่างๆ ในแผนภาพกระจัดกระจาย แต่เส้นถดถอยลาก
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โดยใช้ผลบวกก าลังสองของคะแนนเบี่ยงเบนจากค่าพยากรณ์ หรือผลบวกก าลังสองของเศษเหลือมีค่า
น้อยที่สุด) เมื่อได้แกนมุขส าคัญแกนแรกแล้ว จะลากแกนมุขส าคัญที่สองให้ตั้งฉากกับแกนแรก ดัง
แสดงในภาพ ผู้อ่านจะสังเกตได้ว่าถ้าตัวแปร Z1 และ Z2 ไม่มีความสัมพันธ์กันดังภาพที่ 4.2 (ข) การ
ลากแกนมุขส าคัญแกนแรกมีได้หลายแบบ และถ้าตัวแปร Z1 และ Z2 มีความสัมพันธ์กันอย่าง
สมบูรณ์ ดังภาพที่ 4.2 (ค) จะมีแกนมุขส าคัญเพียงแกนเดียว ในที่นี้แสดงการค านวณการวิเคราะห์
ส่วนประกอบมุขส าคัญที่ต้องใช้การค านวณ โดยอาศัยความรู้เรื่องพีชคณิตเมทริกซ์เฉพาะกรณี
ความสัมพันธ์ตามภาพท่ี 4.2 (ก) 
 จากการค านวณหาค่าเมทริกซ์องค์ประกอบที่แสดงไว้ตอนล่างของภาพที่ 4.2 จะ
เห็นได้ว่าตัวแปรส่วนประกอบตัวแรกมีค่าไอเกน 1.4 ตัวที่สองมีค่าไอเกน 0.6 ผู้อ่านจะสังเกตด่า
ผลรวมของค่าไอเกนเท่ากับจ านวนตัวแปร คือ 2.0 ในที่นี้ คือ ค่าผลรวมของความแปรปรวนทั้งสองตัว
แปร เพราะตัวแปร Z1 และ Z2 เป็นตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน ซึ่งมีความแปรปรวนเป็น 1.0 ค่า
ของแฟคเตอร์เมทริกซ์หรือน้ าหนักองค์ประกอบส าหรับตัวแปรส่วนประกอบ F1 เป็น 0.84 และ 0.84 

ผู้อ่านจะสังเกตได้ว่า ถ้าเอาน้ าหนักองค์ประกอบนี้มายกก าลังสองแล้วรวมกัน จะได้ค่าเท่ากับ
ค่าไอเกนของ F1 คือ 1.4 หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง คือ เอาน้ าหนักองค์ประกอบยกก าลังสองรวมใน
แนวตั้งจะได้ค่าไอเกนของตัวแปร F1 และ F2 และถ้ารวมตามแนวนอนจะได้ค่าการร่วมของตัวแปร 
Z1 และ Z2 นั่นเอง ค่าไอเกนนี้เมื่อน ามาคูณกันจะได้ค่าเท่ากับดิเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์ R ด้วย 
นอกจากนี้การค านวณปริมาณความแปรปรวนที่อธิบายได้ด้วย F1 และ F2 จะค านวณจากค่าไอเกน
หารด้วยจ านวนตัวแปรนั่นเอง 
 เมื่อน าวิธีการค านวณนี้มาใช้กับกรณีตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์ตามภาพที่ 4.2 (ข) จะ
ได้ว่า ค่าไอเกนของตัวส่วนประกอบมุขส าคัญ F1 มีค่าเท่ากับตัวส่วนประกอบมุขส าคัญ F2 คือ มีค่า
เท่ากับ 1.0 ซึ่งไม่ได้อธิบายความแปรปรวนเพ่ิมขึ้นจากตัวแปร Z1 และ Z2 แต่อย่างใด ดังนั้น ถ้า
ข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจึงไม่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญ เมื่อน า
วิธีการค านวณใช้กับกรณีตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ ตามภาพที่ 4.2 (ค) จะได้ค่าไอเกน
ของ F1 มีค่าเป็น 1+r = 2.0 และค่าไอเกน F2 มีค่าเป็น 0 หมายความว่า F1 อธิบายความแปรปรวน
ในตัวแปรทั้งสองได้หมด 100% 

 2.2 การหาองค์ประกอบแกนมุขส าคัญ (Principal Axis Factoring) 

 การหาองค์ประกอบแกนมุขส าคัญ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมแบบหนึ่งที่ใช้
หลักการแบบเดียวกับการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญที่กล่าวในข้อที่ 2.1 ข้อแตกต่าง คือ วิธีการ
หาองค์ประกอบแกมมุขส าคัญมิได้ใช้ค่าการร่วม (communality) ของตัวแปรเป็น 1.0 เหมือนในการ
วิเคราะห์ส่วนประกอบส าคัญ นั่นคือ สมาชิกในแนวทแยงของเมทริกซ์สหสัมพันธ์แทนที่จะเป็น 1.0 

จะใช้ค่าก าลังสองของสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรแต่ละตัวกับตัวแปรที่เหลือเป็นค่าประมาณ
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ของค่าการร่วม หรือใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละตัวกับตัวแปรที่เหลือที่มีค่าสูงที่สุด 
เป็นค่าประมาณค่าการร่วม วิธีการนี้แม้จะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในระยะแรก แต่ปัจจุบันนักวิจัย
เริ่มสนใจวิธีก าลังสองน้อยที่สุด และน ามาใช้แทนวิธีนี้ 
 การหาองค์ประกอบแกนมุขส าคัญได้รับการพัฒนาให้ท างานดีขึ้น โดยมีการค านวณ
ทวนซ้ า (Iteration) โดยมีการท างานเป็นขั้นตอน ดังนี้ ขั้นแรกจะใช้ก าลังสองของสหพันธ์ระห่างตัว
แปรกับตัวแปรที่เหลือเป็นค่าประมาณของค่าการร่วมที่เป็นค่าตั้งต้น ท าการสกัดองค์ประกอบร่วมเป็น
ขั้นที่สอง ท าการค านวณทวนซ้ าเรื่อยๆ ไปจนกว่าค่าประมาณของค่าการร่วมจะไม่เปลี่ยนแปลงจึงน า
ผลของการสกัดองค์ประกอบร่วมเป็นผลการวิเคราะห์ข้ันสุดท้าย 

 

 f f f 

    Z2 Z2 Z2  

 F1  F1 

 

 F2 Z1 Z1 Z1 

 

 r(Z1, Z2) = 0.4 r(Zi, Z2) = 0.0 r(Z1, Z2) = 1.0 

 ( ก ) ( ข ) ( ค ) 
 

เมื่อ R = เมทริกซ์สหสัมพันธ์ ,    V = เวคเตอร์ไอเกน ,  = ค่าไอเกน  

จะได้สมการแคแรคเตอร์ริสติคและสมการดิเทอร์มิแนนท์ ซึ่งใช้ในการแก้สมการ ดังนี้ 
RV = V   หรือสมการในรูปเมทริกซ์ คือ [ R - I] =             = (1 - )2 – r2 = 0 

แก้สมการได้   1 - 2 + 2 – r2 = [  - (1 – r) ] [ - (1 + r)]  = 0;  = 1 + r, 1 – r 

กรณี   r(Z1, Z2) = 0.4 จะได้       = 1.4 ,  0.6 

ส าหรับ 1 = 1.4 และ 2 = 0.6 จะหาค่าไอเกนเวคเตอร์ได้ ดังนี้                         = 1.4                               = 0.6         
 X11 = X12 X12 = - X22 

ก าหนดให้  X11 X21 X12 = 1 และ X22 = -1 

ไอเกนเวคเตอร์ V จะได้จากการท าเวคเตอร์ X ให้เป็นปกติ (normalize) ดังสมการ 
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V = X /        นั่นคือ           =            =           ;        =           =             
จาก  r(F1, Z1) = V11    = 0.71       = 0.84 

 r(F1, Z2) = V21         = 0.71       = 0.84 

 r(F2, Z1) = V12       = 0.71              = 0.55 

 r(F2, Z2) = V22       = 0.71              = -0.55 

นั่นคือ เมทริกซ์องค์ประกอบ   =                      

 

ภาพที่ 4.2 แกนมุขส าคัญ และการค านวณกรณีสองตัวแปร 

 

 4.3 วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Least Squares Method) 

 วิธีก าลังสองน้อยที่สุด เป็นการสกัดองค์ประกอบส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ร่วมแบบหนึ่ง ประกอบด้วยวิธีการแตกต่างกัน 3 แบบ คือ วิธีก าลังสองน้อยที่สุดไม่ถ่วงน้ าหนัก 
(unweighted least squares method) วิธีก าลังสองน้อยที่สุดทั่วไป (generalized least squares 

method) และวิธีเศษเหลือน้อยที่สุด (MINimum RESiduals method = MINRES) ซึ่งพัฒนาโดย 
H.H. Harman เมื่อ ค.ศ. 1976 ทั้งสามวิธีใช้หลักการเหมือนกับการหาองค์ประกอบแกนมุขส าคัญที่มี
การค านวณทวนซ้ า สิ่งที่แตกต่างกัน คือ เกณฑ์ในการตัดสินหยุดการค านวณทวนซ้ า ซึ่งวิธีก ารหา
องค์ประกอบแกนมุขส าคัญใช้เกณฑ์ว่า จะค านวณทวนซ้ า จนกว่าค่าประมาณของค่าการร่วมไม่
เปลี่ยนแปลง ส าหรับเกณฑ์ในวิธีก าลังสองน้อยที่สุดมีแตกต่างกันตามวิธีที่ใช้ กล่าวคือ วิธีก าลังสอง
น้อยที่สุดไม่ถ่วงน้ าหนักจะหยุดเมื่อก าลังสองของผลต่างระหว่างเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่ ค านวณได้กับ
เมทริกซส์หสัมพันธ์จากตัวแปรสังเกตได้มีค่าน้อยท่ีสุด วิธีก าลังสองน้อยที่สุดทั่วไปใช้เกณฑ์เดียวกันกับ
วิธีก าลังสองน้อยที่สุดไม่ถ่วงน้ าหนัก แต่จะถ่วงน้ าหนักสมาชิกในเมทริกซ์สหพันธ์ด้วยค่าองค์ประกอบ
เฉพาะสูงจะถูกถ่วงน้ าหนักน้อยกว่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีองค์ประกอบเฉพาะต่ า ส่วนวิธีเศษเหลือ
น้อยที่สุด ใช้การทดสองไค-สแควร์ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ทดสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ระหว่างเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้กับเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ 
 2.4 วิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (Maximum Likelihood Method) 

 การสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด มีหลักการเช่นเดียวกับวิธีก าลังสองน้อย
ที่สุด สหสัมพันธ์ของตัวแปรถูกถ่วงน้ าหนักด้วยอินเวอร์สขององค์ประกอบเฉพาะของส่วนตัวแปร 
เช่นเดียวกับวิธีก าลังสองน้อยที่สุดทั่วไป สิ่งที่แตกต่างกัน คือ เกณฑ์ที่จะใช้หยุดการค านวณทวนซ้ า ซึ่ง
มีแตกต่างกัน 3 แบบ คือ วิธีหาองค์ประกอบคาโนนิคอล (canonical factoring) ของ C.R. Rao 

พัฒนาเมื่อ ค.ศ. 1955 วิธีดีเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์สหสัมพันธ์เศษเหลือมีค่าสูงสุด (maximum 

residual correlation matrix) พัฒนาโดย M.W. Brown เมื่อ ค.ศ. 1968 และวิธีการวิเคราะห์
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โมเดลลิสเรลพัฒนาโดย K.G. Joreskog เมื่อ ค.ศ. 1967 เกณฑ์ของวิธีหาองค์ประกอบคาโนนิคอล คือ 
ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างองค์ประกอบร่วมกับตัวแปรสังเกตได้ต้องมีค่าสูงสุด เกณฑ์ของวิธีดิ -
เทอร์มิแนนท์เมทริกซ์สหสัมพันธ์เศษเหลือมีค่าสูงสุด คือ ลักษณะตามชื่อของวิธีนั่น คือ ดิเทอร์มิ-   
แนนท์ของเมทริกซ์ผลต่างระหว่างเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้ และเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตได้มีค่าสูงสุด ส่วนเกณฑ์ของวิธีการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลใช้การทดสอบไค -สแควร์ ตรวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้กับเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตได้ 
 2.5 วิธีวิเคราะห์ภาพ (image Analysis) 

 การสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพต่างจากวิธีการสกัดองค์ประกอบที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น ซึ่งถือว่าตัวแปรสังเกตได้เป็นตัวแปรก าหนด แต่วิธีวิเคราะห์ภาพถือว่าตัวแปรสังเกตได้
เป็นตัวสุ่มจากประชาชนของตัวแปร วิธีการนี้พัฒนาโดย L. Guttman เมื่อ ค.ศ. 1953 โดยมีหลักการ
ว่า ตัวแปรสังเกตได้แยกได้เป็นส่วนที่เป็นองค์ประกอบร่วมและองค์ประกอบ เฉพาะส่วนที่เป็น
องค์ประกอบร่วม เรียกว่า ภาพ (image) ส่วนที่เป็นองค์ประกอบเฉพาะ เรียกว่า แอนติอิเมจหรือปฏิ-
ภาพ (anti-image) ถ้าตัวแปรสังเกตได้มีครบตามประชากรของตัวแปร ค่าก าลังสองของภาพของตัว
แปรจะเท่ากับค่าการร่วมของตัวแปร และก าลังสองของปฏิภาพของตัวแปรจะมีค่าเท่ากับความ
แปรปรวนขององค์ประกอบเฉพาะ แต่ในการวิจัยข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ครอบคลุมประชากรของตัวแปร
ทั้งหมด Guttman จึงเรียกภาพและปฏิภาพของตัวแปรว่า ภาพย่อย และปฏิภาพย่อย (partial 

image and partial anti-image) ในการสกัดองค์ประกอบใช้ข้อมูลจากเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวแปรแต่ละตัวกับตัวแปรที่เหลือ และปรับค่าสมาชิกนอกแนวทแยงด้วยค่าความแปรปรวนของ
ปฏิภาพย่อย ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธีนี้ โดยปกติจะให้จ านวนองค์ประกอบ ประมาณ
ครึ่งหนึ่งของจ านวนตัวแปร 

 2.6 วิธีการหาองค์ประกอบแบบแอลฟ่า (Alpha Fachoring) 

 H. Kaiser และ J. Caffrey ได้พัฒนาการหาองค์ประกอบแบบแอลฟ่า เมื่อ ค.ศ. 
1965 โดยมีหลักการว่า ตัวแปรสังเกตได้เป็นเพียงตัวแปรสุ่มจากประชากรของตัวแปรเช่นเดียวกับวิธี
วิเคราะห์ภาพ และถือว่าค่าของตัวแปรวัดมาจากประชากรทั้งหมด การสกัดองค์ประกอบใช้หลักการ
ว่าองค์ประกอบร่วมที่สกัดได้จะมีความสัมพันธ์สูงสุดกับองค์ประกอบร่วมที่มีอยู่ในประชากรของตัว-

แปร เมื่อเทียบกับวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุดซึ่งมีการถ่วงน้ าหนักค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยส่วนกลับของ
องค์ประกอบเฉพาะ วิธีการหาองค์ประกอบแบบแอลฟ่าถ่วงน้ าหนักค่าสหสัมพันธ์ด้วยส่วนกลับค่าการ
ร่วม สหสัมพันธ์ที่มีค่าการร่วมสูงจะถูกถ่วงน้ าหนักน้อยกว่าสหสัมพันธ์ที่มีค่าการร่วมของตัวแปรต่ า 
ส าหรับ ส าหรับเกณฑ์ในการเลือกจ านวนองค์ประกอบนั้นพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าอันเป็น
ค่าความเท่ียงที่จะใช้ได้ทั่วไปต้องมีค่ามากกว่าหนึ่ง 
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 วิธีการสกัดองค์ประกอบเบื้องต้นทั้ง 6 กลุ่ม ที่กล่าวมานี้มีอยู่ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ เช่น โปรแกรม SPSS จึงท าให้การวิเคราะห์
องค์ประกอบในปัจจุบันนี้ท าได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เมื่อสกัดองค์ประกอบได้แล้วนักวิจัยได้เมทริกซ์
องค์ประกอบซึ่งเป็นค่าน้ าหนักองค์ประกอบแต่ละตัวแปรแสดงให้เห็นการจัดรวมกลุ่มของตัวแปรขึ้น
เป็นองค์ประกอบ แต่โดยมากผลการสกัดองค์ประกอบที่ได้ยังมีลักษณะการจัดรวมกลุ่มเป็น
องค์ประกอบยังซับซ้อนและตีความได้ยาก จึงจ าเป็นต้องมีการปรับให้การจัดรวมกลุ่มของตัวแปร
ดูง่ายขึ้น และแปลความหมายได้ง่ายโดยเทคนิคที่เรียกว่า การหมุนแกน ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 

 3.  วิธีการหมุนแกน (Method of Rotation) 

 เทคนิคการหมุนแกนในการวิเคราะห์องค์ประกอบพัฒนาโดย L.L.Thurstone เมื่อ ค.ศ. 
1947 Thurstone ใช้หลักการหมุนแกนอ้างอิง (reference axes) ซึ่งเป็นแกนแทนองค์ประกอบให้
แกนอ้างอิงผ่านจุดพิกัดของตัวแปรให้มากที่สุด เพ่ือให้ได้องค์ประกอบที่มีโครงสร้างง่าย (simple 

structure) ไม่ซับซ้อน ลักษณะการจัดกลุ่มของตัวแปรให้เป็นองค์ประกอบมีโครงสร้างง่ายในอุดมคติ
จะมีลักษณะดังเมทริกซ์องค์ประกอบที่แสดงในภาพที่ 4.3 (ก) ตามภาพแสดงการลงกราฟของพิกัดตัว
แปร โดยมีองค์ประกอบ F1 และ F2 เป็นแกนอ้างอิง แกน F1 ผ่านพิกัดของตัวแปรที่ 1 และ 2 
ในขณะที่แกน F2 ผ่านพิกัดของตัวแปรที่ 3 และ 4 วิธีการที่จะหมุนแกนอ้างอิงให้มีการจัดกลุ่มตัวแปร
ได้องค์ประกอบมีโครงสร้างง่ายดังกล่าวท าได้ 3 วิธี คือ การหมุนแกนโดยใช้กราฟ การหมุนแกนโดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์ให้ได้ผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด และวิธีการหมุนแกนให้เมทริกซ์องค์ประกอบมีลักษณะ
ตามเมทริกซ์เป้าหมายที่ก าหนด แต่ละวิธีกรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.1 การหมุนแกนโดยใช้กราฟ (Graphic Rotation) 

 วิธีการหมุนแกนโดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ แบบตั้งฉาก (orthogonal rotation) และ
แบบมุมแหลม (oblique rotation) แกนอ้างอิงขององค์ประกอบก่อนหมุนแกน มีลักษณะเป็นแกน 
ตั้งฉากกัน ซึ่งแสดงว่าองค์ประกอบทั่งสองเป็นอิสระต่อกัน การหมุนแกนแบบตั้งฉากคือ การหมุนแกน
อ้างอิงทั้งสองแกนไปพร้อมๆ กัน โดยแกนทั้งสองยังคงตั้งฉากกันเหมือนเดิม ส่วนการหมุนแกนแบบ
มุมแหลมนั้น นักวิจัยอาจเลื่อนหมุนแกนทั้งสองด้วยมุมที่ต่างกัน ท าให้แกนอ้างอิงทั้งสองท ามุมแหลม
ต่อกัน ผลจากการหมุนแกนแบบมุมแหลมจะท าให้องค์ประกอบทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน และ
สัมประสิทธิ์ในเมทริกซ์แบบแผน จะไม่ตรงกับเมทริซ์โครงสร้างดังที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ สังกัป
พ้ืนฐานของการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

 เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจน ผู้เรียบเรียงใช้ตัวอย่างเมทริกซ์องค์ประกอบจาก 
ตารางที่ 4.1 มาลงกราฟโดยมีแกนอ้างอิงเป็น F1 และ F2 จะได้จุดพิกัดของตัวแปร Z1 วัดไปตาม
แกน F1 เป็นระยะทาง 0.9 หน่วย และวัดไปตามแกน F2 เป็นระยะทาง 0.2 หน่วย จุดพิกัด Z เป็น 
(0.9, 0.2) ในท านองเดียวกันจะได้จุดพิกัดของ Z2 และ Z3 เป็น (0.6, 0.7) และ (0.7, 0.7) 
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ตามล าดับดังภาพที่ 4.3 (ข) ในภาพจะเห็นว่าแกนอ้างอิงไม่ผ่านจุดพิกัดของตัวแปร ถ้าจะหมุนแกน
อ้างอิงทั้งสองตามเข็มนาฬิกาให้ท ามุน (-150) กับแกนเดิม จะได้แกนอ้างอิงใหม่ เรียกชื่อว่า F1 และ 
F11 โดยที่แกนทั้งสองยังตั้งฉากกันตามแบบการหมุนแกนแบบตั้งฉาก จะได้จุดพิกัดของตัวแปรทั้ง
สามใหม่ตามสูตร ดังนี้ 
 พิกัดที่ 1 :  b1 = (a1)cos(-150) + (a2)sin(-150) 

 พิกัดที่ 2 :  b2 = (a2)cos(-150) - (a1)sin(-150) 

 พิกัดของ Z1 : b1 = (.90)(.97) + (.20)(-.26) = .87 - .05 = .82 

 b2 = (.20)(.97) – (.90)(-.26) = .19 + .23 = .42 

 พิกัดของ Z2 : b1 = (.60)(.97) + (.70)(-.26) = .58 - .18 = .40 

 

 F2 เมทริกซ์องค์ประกอบในอุดมคติ 
 

 1 ตัวแปร F1 F2 F3 

 3 1 0.8 0.0 0.0 

 2 0.9 0.0 0.0 

 3 0.0 0.7 0.0 

 4 0.0 0.8 0.0 

 1 2 F2 5 0.0 0.0 0.0 

 

( ก ) 
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 F2 FII แกนอ้างอิง F1, F2 

 z2 z3 พิกัดของ Z1  = (0.9, 0.2) 

 พิกัดของ Z2 = (0.6, 0.7) 

 พิกัดของ Z3 = (0.7, 0.7) 

 แกนอ้างอิง F1, F2 

 พิกัดของ Z1 = (0.82, 0.42) 

 z1 พิกัดของ Z2 = (0.40, 0.84) 

 F1 พิกัดของ Z3 = (0.50. 0.86) 

 

 FII 

( ข ) 
 

ภาพที่ 4.3 พิกัดของตัวแปร และการหมุนแกนโดยใช้กราฟ 

 

 b2 = (.70)(.97) – (.60)(-.26) = .68 + .16 = .84 

 พิกัดของ Z3: b1 = (.70)(.97) + (.70)(-.26) = .68 - .16 = .50 

 B2 = (.70)(.97) – (.70)(-.26) = .68 + .18 = .86 

 ผลจาการหมุนแกนจะเห็นว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร Z2 และ Z3 เน้นไป
ทางองค์ประกอบ FII มากขึ้นกว่าเดิม ลักษณะพิกัดของตัวแปรทั้งสามแสดงว่า การหมุนแกนแบบมุม
ฉากอาจไม่เหมาะสม ควรมีการหมุนแกนแบบมุมแหลมจะท าให้องค์ประกอบดูง่ายขึ้นเพราะตัวแปร 
Z2 และ Z3 จะอยู่ชิดกับแกนอ้างอิงที่สองได้ เนื่องจากสูตรการค านวณการหมุนแกนแบบมุมแหลม
ยุ่งยากและซับซ้อน ประกอบกับการก าหนดมุมที่จะใช้ในการหมุนแกนจากการดูกราฟอาจ
คลาดเคลื่อนได้ง่าย จึงไม่สู้จะเป็นที่นิยมใช้ ผู้อ่านที่สนใจอาจศึกษาสูตรและวิธีการค านวณได้จาก
หนังสือของ Lindeman, Merenda, Gold (1980: 275-281) และหนังสือของ Johnson, Wichen 

(1982: 400-409) 

 3.2 การหมุนแกนโดยใช้การวิเคราะห์ (Analytical Rotation) 

 หลักการหมุนแกนโดยใช้การวิเคราะห์เป็นผลงานของนักสถิติหลายท่าน โดยน า
หลักการของ Thurstone มาสร้างเกณฑ์เพ่ือปรับค่าสัมประสิทธิ์ในเมทริกซ์องค์ประกอบ ให้ตีความได้
ง่ายขึ้นตามหลักข้อหนึ่งของ Thurstone องค์ประกอบจะมีโครงสร้างง่ายเมื่อพิกัดของตัวแปรอยู่บน
แกนอ้างอิงแกนเดียว นั่นคือ สมาชิกในแต่ละแถวของเมทริกซ์องค์ประกอบควรจะมีค่าสูงเฉพาะ
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น และควรมีค่าต่ าส าหรับทุกองค์ประกอบที่เหลือถ้าก าลังสอง
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ของน้ าหนักองค์ประกอบเฉพาะองค์ประกอบหนึ่งมีค่าเท่ากับค่าการร่วมของตัวแปรนั้น หมายความว่า 
ตัวแปรนั้นวัดองค์ประกอบเดียว ซึ่งจะตีความหมายของตัวแปรนั้นได้ง่าย การหมุนแกนวิธีนี้เป็นการ
หมุนแกนวิธีนี้เป็นการหมุนแกนเชิงวิเคราะห์ให้ก าลังสองของน้ าหนักองค์ประกอบแต่ละแถวมีค่าสูงสุด 
และท าให้ได้องค์ประกอบทั่วไป (general factor) รวมทั้งตีความหมายตัวแปรแต่ละตัวได้ง่าย อีกวิธี
หนึ่งเป็นการหมุนแกนเชิงวิเคราะห์ โดยให้ก าลังสองของน้ าหนักองค์ประกอบแต่ละสดมภ์ (column) 

ของเมทริกซ์องค์ประกอบมีค่าสูงสุด ท าให้ได้องค์ประกอบเฉพาะ (specific factor) ซึ่งจะ
ตีความหมายองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบได้ง่ายตามแบบของ Thurstone จากเกณฑ์สอง
ประการนี้น าไปสู่การหมุนแกนเชิงวิเคราะห์แบบต่างๆ ซึ่งจัดแยกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ แบบตั้งฉากและ
แบบมุมแหลม ดังนี้ 
 3.2.1 การหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) 

 การหมุนแกนเชิงวิเคราะห์แบบตั้งฉากแบ่งออกเป็นวิธีย่อยตามเกณฑ์ที่ใช้ 
ดังนี้ 
 ก.  การหมุนแกนแบบควอร์ติแมกซ์ (Quartimax Rotation) เป็นวิธีที่พัฒนา
โดยนักสถิติหลายคน โดยที่แต่ละคนต่างท างานโดยอิสระในช่วงเวลาเดียวกัน คือ J.B. Carroll ค.ศ. 
1953 D.R. Saunder ค.ศ. 1953 G. Ferguson ค.ศ. 1954 J.O. Neuhaus และ C. Wrigley ค.ศ. 
1954 (Lindeman, Merenda and Gold, 1980: 271-272) วิธีนี้เป็นการหมุนแกนโดยให้ก าลังสอง
ของน้ าหนักองค์ประกอบแต่ละแถวในเมทริกซ์องค์ประกอบมีค่าสูงสุด แต่ในสูตรการค านวณต้องใช้ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบยกก าลังสี่ ผู้พัฒนาสูตรจึงตั้งชื่อวิธีนี้ว่า วิธีควอร์ติแมกซ์ คือ การท าค่าผลรวม
ของก าลังสี่ของน้ าหนักองค์ประกอบในแต่ละแถวให้มีค่าสูงสุด ผลจากวิธีนี้จะได้องค์ประกอบที่มี
น้ าหนักองค์ประกอบมีค่าสูงบางตัวแปร และมีน้ าหนักองค์ประกอบปานกลางและต่ าบนตัวแปรที่
เหลือ เป็นผลให้ได้องค์ประกอบทั่วไป 

 ข.  การหมุนแกนแบบแวร์ริแมกซ์ (Varimax Rotation) เป็นวิธีที่พัฒนาโดย 
H. Kaiser เมื่อ ค.ศ. 1956, 1958 (แหล่งเดิม) วิธีนี้เป็นการหมุนแกนโดยให้ก าลังสองของน้ าหนัก
องค์ประกอบแต่ละสดมภ์ (column) ในเมทริกซ์องค์ประกอบมีค่าสูงสุด วิธีนี้ได้องค์ประกอบที่มี
โครงสร้างง่ายตามแบบของ Thurstone และได้องค์ประกอบเฉพาะ (specific factor) ซึ่งท าให้การ
แปลความหมายองค์ประกอบสะดวกข้ึน Kim และ Mueller (1978: 36-37) กล่าวว่าสูตรการค านวณ
ในการหมุนแกนแบบแวร์ริแมกซ์ ซับซ้อนและยากกว่าวิธีควอร์ติแมกซ์ แต่แบบแวร์ริแมกซ์ให้
องค์ประกอบมีโครงสร้างง่ายมากกว่า และแบบแผนขององค์ประกอบมีแนวโน้มที่จะคงที่มากกว่า
แบบควอร์ติแมกซ์ เมื่อมีการวิเคราะห์องค์ประกอบในกลุ่มตัวอย่างย่อยหลายๆ กลุ่ม 
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 ค.  การหมุนแกนแบบอีควอแมกซ์ (Equamax Rotation) เป็นวิธีการหมุน
แกนที่พัฒนาโดย D.R. Saunders เมื่อ ค.ศ. 1962 (อ้างแหล่งเดิม) วิธีนี้เป็นวิธีที่ผสมผสานวิธีควอร์ติ-
แมกซ์ และวิธีแวร์ริแมกซ์ องค์ประกอบที่ได้จะมีลักษณะกลางๆ ระหว่างสองวิธีนี้ 
 การหมุนแกนโดยใช้การวิเคราะห์และเป็นการหมุนแกนแบบตั้งฉาก นอกจาก 
3 วิธี ที่กล่าวแล้ว ยังมีวิธีทรานส์วาร์ริแมกซ์ (transvarimax) พัฒนาโดย D.R. Saunders ค.ศ. 1962 

วิธีพาร์ซิแมกซ์ (parsimax) พัฒนาโดย C. Crawford ค.ศ. 1967 ซึ่งมิได้กล่าวถึงในที่นี้เนื่องจากการ
เลือกใช้วิธีดังกล่าวยังไม่สะดวก ต่างจากวิธีทั้งสามที่กล่าวแล้ว ซึ่งมีอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป SPSS ให้เลือกใช้ได้ 
 3.2.2 การหมุนแกนแบบมุมแหลม (Oblique Rotation) 

 การหมุนแกนเชิงวิเคราะห์แบบมุมแหลม แบ่งออกเป็นวิธีย่อยตามเกณฑ์ท่ีใช้ 
ดังนี้ 
  ก.  การหมุนแกนแบบควอร์ติมิน (Quartimin Rotation) เป็นวิธีหมุนแกน
พัฒนาโดย J.R. Caroll ค.ศ. 1953 ใช้หลักการเดียวกับวิธีการหมุนแกนแบบควอร์ติแมกซ์ แต่ยอมให้
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน ผลที่ได้จากการหมุนแกนวิธีนี้ได้องค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบ
ทั่วไปและค่อนข้างท ามุมแหลมต่อกันมากกว่าแบบอื่น 

 ข.  การหมุนแกนแบบโคแวร์ริมิน (Covarimin Rotation) เป็นวิธีหมุนแกน
พัฒนาโดย J.R. Caroll ค.ศ. 1957 ใช้หลักการเดียวกับวิธีการหมุนแกนแบบแวร์ริแมกซ์ แต่ยอมให้
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน ผลที่ได้จากการหมุนแกนวิธีนี้ ได้องค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบ
เฉพาะและค่อนข้างท ามุมกันเป็นมุมแหลมที่มีขนาดใกล้มุมฉากมากกว่าแบบอื่น 

 ค.  การหมุนแกนแบบอ๊อบลิมิน (Oblimin Rotation) เป็นวิธีหมุนแกน
พัฒนาโดย J.R. Caroll ค.ศ. 1960 เพ่ือแก้ข้อบกพร่องของวิธีควอร์ติมินและโคแวร์ริมิน ซึ่งมีผลการ
วิเคราะห์ให้องค์ประกอบที่ได้สัมพันธ์กันสูงมากไปและน้อยไป วิธีอ๊อบลิมินจึงเป็นวิธีผสมผสานที่ให้ผล
การวิเคราะห์ดีขึ้น หลักการของการหมุนแกนแบบอ๊อบลินินใช้การท าให้ค่าความแปรปรวนร่วมของ
ก าลังสองของสัมประสิทธิ์ที่เป็นภาพฉายน้ าหนักองค์ประกอบบนแกนอ้างอิงมีค่าน้อยที่สุดในที่นี้แกน
อ้างอิง ซึ่งแทนองค์ประกอบท ามุมแหลมต่อกัน และแกนอ้างอิงแต่ละแกนท ามุมแหลมกับระนาบ 
(plane) ที่เกิดจากแกนอ้างอิงองค์ประกอบอื่นๆ ที่เหลือทุกระนาบด้วย 

 วิธีหมุนแกนแบบอ๊อบลิมินของ Caroll ใช้สัมประสิทธิ์ที่เป็นภาพฉากของ
น้ าหนักองค์ประกอบบนแกนอ้างอิงมาพิจารณา ซึ่งในทางปฏิบัตินักวิจัยพิจารณาจากค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบที่มีต่อองค์ประกอบแรก (primary factor) มากกว่าจะพิจารณาจากค่าภาพฉายของ
น้ าหนักองค์ประกอบแบบแกนอ้างอิง R.I. Jennrich และ P.F. Sampson จึงได้พัฒนาการหมุนแกน
แบบอ๊อบลิมินให้ดีขึ้น ใน ค.ศ. 1966 และเรียกวิธีนี้ว่า การหมุนแกนแบบอ๊อบลิมินตรง (direct 
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oblimin) (Lindeman, Merenda and Gold; 1980: 278-280) วิธีนี้ใช้หลักการเดียวกับวิธีแบบ    
อ๊อบลิมิน แต่ใช้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบในเมทริกซ์องค์ประกอบแทนค่าสัมประสิทธิ์ภาพฉายบนแกน
อ้างอิง การหมุนแกนเชิงวิเคราะห์แบบอ๊อบลินินตรงนี้มีในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS และ
ผู้ใช้สามารถเลือกก าหนดค่าพารามิเตอร์เดลต้า (dalta) ได้ ถ้าเดลต้าใกล้ศูนย์ องค์ประกอบจะท ามุม
แหลมมากว่าค่าเดลต้าเป็นลบ ค่าที่เหมาะสมของเดลต้าควรอยู่ระหว่าง 0 และ -5 

 การหมุนแกนโดยใช้การวิเคราะห์และเป็นการหมุนแกนแบบมุมแหลม 
นอกจาก 3 วิธีดังกล่าวแล้วยังมีวิธีออร์โมอ๊อบลีก (orthooblique) พัฒนาโดย C.W. Harris, H.F. 

Kaiser ค.ศ. 1964 วิธีอ๊อบลิแมกซ์ (oblimax) พัฒนาโดย D.R. Saunders ค.ศ. 1961 ซึ่งมิได้กล่าว
ในที่นี้เนื่องจากการเลือกใช้วิธีดังกล่าวต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะ และยังไม่มีใช้ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่นโปรแกรม SPSS 

 ส าหรับการหมุนแกนเชิงวิเคราะห์แต่ละวิธีไม่ว่าจะเป็นการหมุนแกนแบบตั้ง
ฉากหรือแบบมุมแหลม มีสูตรหรือสมการของค่าประมาณพารามิเตอร์ที่นักสถิติใช้เป็นเกณฑ์ที่จะท าให้
มีค่าสูงสุดหรือน้อยที่สุด แต่ผู้เรียบเรียงมิได้น าเสนอในที่นี้ ผู้อ่านที่สนใจติดตามศึกษาได้จากหนังสือ
ของ Lindeman, Merenda, Gold (1980: 271-280) หนังสือของ Kim, Mueller (1978: 34-39) 

 3.3 การหมุนแกนเข้าสู่เมทริกซ์เป้าหมาย (Rotation to a Target Matrix) 

 การหมุนแกนเพ่ือให้ได้องค์ประกอบที่มีโครงสร้างง่ายอาจท าได้  โดยการก าหนด  
เมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบเป็นเมทริกซ์เป้าหมายไว้ล่วงหน้า แล้วหมุนแกนซึ่งอาจเป็นแบบตั้งฉาก
หรือแบบมุมแหลมจนได้เมทริกซ์องค์ประกอบมีค่าเท่ากับหรือใกล้ เคียงกับเมทริกซ์เป้าหมาย และใช้
เกณฑ์ก าลังสองน้อยที่สุดเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างเมทริกซ์ทั้งสอง
วิธีการหมุนแกนเข้าสู่เมทริกซ์เป้าหมายนี้ Kim, Mueller (1978: 40-41) อธิบายว่า นักวิจัยควร
จะต้องมีโครงสร้างขององค์ประกอบ เป็นสมมติฐานที่น ามาก าหนดเป็นเมทริกซ์เป้าหมายไว้ล่วงหน้า 
และอาจมีหลายแบบแล้วใช้การหมุนแถวตรวจสอบดูว่า แบบใดให้ผลกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
นอกจากนี้นักวิจัยอาจใช้วิธีโปรแมกซ์ (promax method) พัฒนาโดย A.E. Hendrickson และ P.D. 

White ใน ค.ศ. 1964 ตามวิธีโปรแมกซ์ เชื่อว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและหมุนแกนแบบตั้ง
ฉากกับมุมแหลมให้ผลไม้เคียงกัน ให้น าผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบหมุนแกนแบบตั้งฉาก
มาพิจารณาปรับค่าสัมประสิทธิ์ในเมทริกซ์องค์ประกอบที่มีค่าต่ าๆ ให้เป็นศูนย์แล้วให้เมทริกซ์
องค์ประกอบที่ปรับแล้วเป็นเมทริกซ์เป้าหมายไปท าการวิเคราะห์องค์ประกอบหมุนแกนแบบมุมแหลม 
ให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับเมทริกซ์เป้าหมาย 

 การก าหนดเมทริกซ์เป้าหมายดังกล่าวข้างต้นต้องก าหนดค่าสัมประสิทธิ์แต่ละค่า
ตามน้ าหนักองค์ประกอบที่ควรจะเป็น แต่ Kim, Mueller (แหล่งเดิม) เสนอว่า การก าหนดเมทริกซ์
องค์ประกอบเป็นเมทริกซ์เป้าหมายอาจท าได้โดยก าหนดแต่ค่าตัวเลขง่ายๆ เช่น 0 กับ 1 หรืออาจ
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ก าหนด ให้มีค่าเป็นศูนย์ และมีค่าแปรผันโดยอิสระได้ตามพ้ืนฐานสมมุติฐานทางทฤษฎี แล้วใช้      
เมทริกซ์ตั้งต้นในการวิเคราะห์องค์ประกอบ แล้วหมุนแกนโดยมีการค านวณทวนซ้ าจนกว่าจะ ได้   
เมทริกซส์หสัมพันธ์ที่ค านวณได้กลมกลืนสอดคล้องกับเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้อันเป็น
ข้อมูลเชิงประจักษ์ วิธีการที่กล่าวนี้ก็คือ วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือยืนยัน ซึ่งจะกล่าวถึงเมื่อจบ
หัวข้อที่ว่าด้วยการสร้างตัวแปรประกอบหรือสเกลองค์ประกอบ 

 ในหัวข้อที่ 3 ซึ่งว่าด้วยการหมุนแกนนี้ ผู้อ่านได้ทราบถึงวิธีการแบบต่างๆ และ
หลักการที่ใช้การหมุนแกน เพ่ือให้ได้องค์ประกอบที่มีโครงสร้างง่ายกว่าองค์ประกอบที่ได้ก่อนการ
หมุนแกน ผลจากการหมุนแกนไม่ท าให้ค่าการร่วม ค่าไอเกน และปริมาณความแปรปรวนที่อธิบายได้
ด้วยองคป์ระกอบเปลี่ยนแปลง แต่มีผลท าให้สัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบในเมทริกซ์องค์ประกอบ
แต่ละองค์ประกอบเปลี่ยนแปลง ผลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ใช้วิธีการหมุนแกนต่างกัน จึง
ให้ผลแตกต่างกันได้ในรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ นักวิจัยควรพิจารณาเลือกวิธี ที่ให้ผลการ
วิเคราะห์สอดคล้องกับทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยของตน 

 4.  การสร้างตัวแปรประกอบหรือสเกลองค์ประกอบ 

 เมื่อได้เมทริกซ์องค์ประกอบจากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลังจากมีการหมุนแกนแล้ว
งานส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การสร้างตัวแปรประกอบ (Composite variable) หรือสเกล
องค์ประกอบ (factor scale) ในที่นี้นักวิจัยต้องพิจารณาก่อนว่าจะสร้างหรือใช้องค์ประกอบจ านวน
มากน้อยเท่าไร Kim, Mueller (1978: 42-46) เสนอวิธีการที่ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับจ านวน
องค์ประกอบรวม 5 วิธี ดังนี้ 
 ก.  การทดสอบนัยส าคัญ (Significance Tests) เมื่อมีการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยใช้
วิธีสกัดองค์ประกอบแบบไลค์ลิฮู้ดสูงสุด โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีการทดสอบความกลมกลืน
สอดคล้องระหว่างเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้จากองค์ประกอบกับเมทริกซ์ที่เป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ถ้าผลการทดสอบมีความกลมกลืน (ค่าไค-สแควร์ต่ ามากและไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก) ให้ใช้
จ านวนองค์ประกอบที่ได้นั้น วิธีนี้มีข้อเสียเนื่องจากจ านวนองค์ประกอบที่ได้มักจะมีมากกว่าจ านวนที่
นักวิจัยคาดหมายไว้ นักวิจัยอาจใช้การตรวจสอบนัยส าคัญทางปฏิบัติ หรือทางทฤษฎี (practical, 

substantive significance) คัดเลือกเฉพาะองค์ประกอบที่สอดคล้องตามทฤษฎีไปใช้ก็ได้ 
 ข.  การก าหนดค่าไอเกน (Eigen value Specification) โดยทั่วไปนิยมก าหนดค่าไอเกน
ที่เกินหนึ่งเป็นเกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบไปใช้ วิธีนี้ใช้กรณีที่ใส่เมทริกซ์สหสัมพันธ์เข้าไป
วิเคราะห์องค์ประกอบโดยยังไม่มีการปรับค่าสมาชิกของเมทริกซ์ในแนวทแยง และกรณีที่มีการ
ปรับแก้ด้วยค่าประมาณค่าการร่วม ส าหรับกรณีหลังต้องเพ่ิมเกณฑ์ว่าผลรวมของค่าไอเกนของ
องค์ประกอบที่เลือกไว้ไม่ควรมีค่ามากกว่าผลรวมของค่าประมาณค่าการร่วมของตัวแปร 
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 ค.  ความส าคัญเชิงทฤษฎี (Substantive Importance) วิธีนี้นักวิจัยต้องมีทฤษฎี
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์องค์ประกอบ และทราบความส าคัญของแต่ละองค์ประกอบน ามาก าหนดเป็น
เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบ เช่น ก าหนดว่าจะเลือกองค์ประกอบที่อธิบายความแปรปรวนได้ 1, 5 
หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของความแปรปรวนทั้งหมด เป็นต้น ส าหรับกรณีการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุข
ส าคัญ และก าหนดอัตราส่วนของค่าไอเกนต่อผลรวมของค่าไอเกนเป็น 1, 5 หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ 
ส าหรับกรณีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมที่มีการปรับแก้สมาชิกในแนวทแยงของเมทริกซ์สหสัมพันธ์
ด้วยค่าประมาณค่าการร่วม  
 ง.  การทดสอบสกรี (Scree-test) เมื่อน าค่าไอเกนและหมายเลขอันดับขององค์ประกอบ
มาลงกราฟจะได้กราฟสกรี แสดงความแตกต่างของค่าไอเกน เส้นกราฟจะมีความชัน และค่อยๆ ลาด
ลงในตอนองค์ประกอบอันดับหลัง วิธีการตัดสินใจเลือกองค์ประกอบให้เลือกองค์ประกอบอันดับต้นๆ 
ที่เส้นกราฟมีความชัน วิธีนี้ค่อนข้าวเป็นอัตนัยแต่เป็นวิธีที่ดีเมื่อนักวิจัยสนใจศึกษาองค์ประกอบร่วมที่
ส าคัญ 

 จ.  เกณฑ์การไม่แปรค่า (Invariance Criteria) วิธีนี้เป็นผสมผสานจากเกณฑ์ที่ใช้ทุกวิธี
ข้างต้นประกอบกับเหตุผลของนักวิจัย โดยเลือกองค์ประกอบที่เกณฑ์ทุกข้อให้ผลสอดคล้องกันและมี
เหตุผลเพียงพอตามท่ีนักวิจัยต้องการ 

 เมื่อนักวิจัยตัดสินใจได้แล้วว่าจะสร้างองค์ประกอบใหม่จ านวนเท่าใด โดยใช้เกณฑ์
ข้างต้นแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนการสร้างสเกลองค์ประกอบยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสเกล
อีก 3 เรื่อง คือ ส่วนที่ก าหนดไม่ได้ของสเกลองค์ประกอบ (indeterminacy of factor scales) ความ
เที่ยงของสเกลองค์ประกอบ และความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ซึ่ง Kim และ Mueller 

(1978: 61-67) ได้อธิบายให้เห็นว่าทั้งสามเรื่องเก่ียวข้องกัน และเป็นเรื่องที่นักวิจัยต้องน ามาพิจารณา
ในการสร้างสเกลองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
 ก.  ส่วนที่ก าหนดไม่ได้ของสเกลองค์ประกอบ ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ข้อตกลงที่ว่าด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่กล่าวว่า ตัว
แปรสังเกตได้ มีความแปรผันเนื่องจากองค์ประกอบร่วม (F) และองค์ประกอบเฉพาะ (U) ดังนั้น 
องค์ประกอบร่วม ควรจะเป็นส่วนที่เกิดจากความแปรปรวนร่วมกันของตัวแปรสังเกตได้ไม่รวมส่วนที่
เป็นองค์ประกอบเฉพาะ แต่ในการสร้างสเกลองค์ประกอบ (F scales) จากตัวแปรสังเกตได้นั้น สเกล
องค์ประกอบสร้างจากค่าผลบวกเชิงเส้นของตัวแปรสังเกตได้ ดังนั้นสเกลองค์ประกอบจึงมีทั้งส่วนที่
เป็นความแปรปรวนร่วมกันของตัวแปรสังเกตได้ และส่วนที่เป็นองค์ประกอบเฉพาะ กล่าวอีกอย่าง
หนึ่ง คือ ในสเกลองค์ประกอบจะมีส่วนที่ก าหนดไม่ได้ หรือส่วนที่เป็นองค์ประกอบเฉพาะของตัวแปร
สังเกตได้รวมมาด้วยเสมอ 
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 ข.  ความเที่ยงของสเกลองค์ประกอบ เนื่องจากในสเกลองค์ประกอบมีส่วนที่ก าหนด
ไม่ได้หรือมีองค์ประกอบเฉพาะรวมอยู่ด้วย ดังที่ได้กล่าวในข้อ ก. แล้ว ดังนั้น ความแปรปรวนของ
สเกลองค์ประกอบและความแปรปรวนขององค์ประกอบร่วมจึงไม่เท่ากัน ส่วนที่เป็นความแปรปรวน
ร่วมกัน คือ ส่วนที่เกิดจากความแปรปรวนร่วมกันของตัวแปรสังเกตได้ เมื่อน าสเกลองค์ประกอบ คือ 
ส่วนที่เกิดจากความแปรปรวนร่วมกันของตัวแปรสังเกตได้ เมื่อน ามายกก าลังสอง ค่าที่ได้ก็คือ ค่า
ความเที่ยงของสเกลองค์ประกอบนั่นเอง โดยที่สเกลองค์ประกอบสร้างจากผลบวกเชิงเส้นของตัวแปร
สังเกตได้ ดังนั้น ตัวแปรสังเกตได้ตัวที่มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงจึงมีความส าคัญต่อค่าความเที่ยงของ
สเกลองค์ประกอบ การที่สเกลองค์ประกอบที่สร้างขึ้นมีตัวแปรสังเกตได้เป็นจ านวนน้อย แต่มีน้ าหนัก
องค์ประกอบสูงจะดีกว่ามีตัวแปรสังเกตได้จ านวนมากแต่มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อย ค่าของความ
เที่ยงของสเกลองค์ประกอบขึ้นอยู่กับน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ 
 ค.  ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยโดยทั่วไปนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างและอ้างอิงผลไปสู่กลุ่มประชากร การเลือกกลุ่มตัวอย่างมาใช้ในการวิจัยย่อมมีความ
คลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าโมเดลองค์ประกอบจะสอดคล้องกับข้อมูลในกลุ่ม
ประชากร แต่อาจจะไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างได้ นักวิจัยจึงต้องสร้างเกณฑ์ขึ้น
เพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบให้ใกล้เคียงกับองค์ประกอบร่วมตามที่คาดว่าจะเป็นโมเดลองค์ประกอบที่
ถูกต้องให้มากที่สุด เกณฑ์ท่ีสร้างข้ึนแตกต่างกันตามลักษณะของวิธีการสร้างสเกลองค์ประกอบ ซึ่งจะ
ได้น าเสนอต่อไป 

 เนื่องจากวิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญ แตกต่างจากวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบแบบอ่ืนๆ ดังที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อที่ 2.1 และ 2.2 ความแตกต่างโดยสรุป คือ ในการ
วิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญค่าการร่วมแต่ละตัวแปรมีค่าเป็นหนึ่ง หรือตัวแปรสังเกตได้แต่ละ
ตัวเขียนได้ในรูปผลบวกเชิงเส้นของตัวแปรส่วนประกอบ โดยไม่มีส่วนที่เป็นองค์ประกอบเฉพาะหรือ
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปร แต่ในการวิเคราะห์องค์ประกอบค่าการร่วมของตัวแปรมีค่าน้อยกว่า
หนึ่ง ตัวแปรสังเกตได้เป็นผลบวกเชิงเส้นของตัวแปรองค์ประกอบร่วม องค์ประกอบเฉพาะและค่า
ความคลาดเคลื่อน ด้วยเหตุนี้เรื่องของส่วนที่ก าหนดไม่ได้ของตัวแปรประกอบและเรื่องความเที่ยงของ
ตัวแปรประกอบเมื่อมีการสร้างตัวแปรประกอบจึงไม่เป็นปัญหาเหมือนในการสร้างสเกลองค์ประกอบ 
ดังนั้น การสร้างตัวแปรประกอบและการสร้างสเกลองค์ประกอบจึงใช้ วิธีการแตกต่างกัน ดังจะแยก
เสนอดังนี้ 
 4.1 การสร้างตัวแปรประกอบ (Component Variables) 

 ตัวแปรประกอบเป็นผลบวกเชิงเส้นของตัวแปรสังเกตได้  และในการสกัด
องค์ประกอบ โดยวิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญนั้นไม่มีทฤษฎีเป็นพ้ืนฐานของการรวมกลุ่ม
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ตัวแปรเข้าเป็นตัวแปรประกอบ ดังนั้น การสร้างตัวแปรประกอบจึงสร้างจากผลบวกเชิงเส้นของตัว
แปรสังเกตได้ดังสมการในการสร้างตัวแปรประกอบ F ตัวใดตัวหนึ่ง ดังนี้ 
 F = (w1)(Z1) + (w2)(Z2) +….+ (wn)(Zn) 
 ในที่นี้ n คือ จ านวนตัวแปรสังเกตได้ และ w1, w2, …wn คือ สัมประสิทธิ์คะแนน
ตัวแปรประกอบ (component score coefficients) ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นของน้ าหนักองค์ประกอบใน  
เมทริกซ์องค์ประกอบที่ได้เสนอไว้ในหัวข้อการวิเคราะห์องค์ประกอบ ส าหรับโปรแกรม SPSS จะให้
สัมประสิทธิ์คะแนนตัวแปรประกอบในเมทริกซ์ ชื่อ เมทริกซ์สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (factor 

score coefficient matrix)  

 ตัวแปรประกอบที่สร้างขึ้นมามีจุดด้อยสองประการ (Chatfield and Collins, 

1980: 87-89) ประการแรก การแปลความหมายตัวแปรปรวนประกอบท าได้ยากเพราะการรวมกลุ่ม
ตัวแปรอาจได้ตัวแปรภายในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกัน แม้ว่าจะมีความสัมพันธ์กันสูง ประการที่สอง
ตัวแปรประกอบยังมีค่าข้ึนอยู่กับสเกลของตัวแปรสังเกตได้ ดังนั้น ถ้าในการวิจัยมีการวัดตัวแปรสังเกต
ได้โดยใช้สเกลคนละแบบ ผลที่ได้ในรูปของน้ าหนักองค์ประกอบและสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ
จะแตกต่างกัน ส่วนที่เป็นจุดเด่นของตัวแปรประกอบที่สร้างมีอยู่สองประการ คือ ประการแรก การ
สร้างตัวแปรประกอบท าได้ง่ายกว่าการสร้างสเกลองค์ประกอบ ประการที่สอง ค่าของตัวแปรประกอบ
ที่สร้างขึ้นมีความคงที่มากกว่าสเกลองค์ประกอบ กล่าวคือ เมื่อนักวิจัยก าหนดจ านวนองค์ประกอบ
ร่วมต่างกัน ค่าของสเกลองค์ประกอบจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ค่าของตัวแปรประกอบที่ได้จะมีความคงที่
ไม่ว่าจะก าหนดให้ตัวแปรประกอบมีจ านวนมากน้อยแตกต่างกัน 

 4.2 การสร้างสเกลองค์ประกอบ (Factor Scales) 

 เนื่องจากองค์ประกอบร่วมมีส่วนที่ก าหนดไม่ได้ และในการวิจัยมีความคลาดเคลื่อน
จากการสุ่มตัวอย่าง และสเกลองค์ประกอบที่สร้างขึ้นจะแตกต่างจากองค์ประกอบร่วมที่ควรจะเป็น
ตามทฤษฎี ดังนั้น การสร้างองค์ประกอบต้องมีเกณฑ์การสร้างให้สเกลองค์ประกอบใกล้เคียงกับ
องค์ประกอบร่วมที่ควรจะเป็นมากที่สุด วิธีการสร้างและเกณฑ์ที่ใช้แต่ละวิธีมีดังต่อไปนี้ 
 4.2.1 วิธีการสร้างสเกลองค์ประกอบตามหลักการถดถอย วิธีนี้เป็นการสร้างสเกล
องค์ประกอบ โดยให้ความสัมพันธ์ระหว่างสเกลองค์ประกอบที่สร้างขึ้นกับองค์ประกอบร่วมตาม
ทฤษฎีมีค่าสูงสุด หรือให้ค่าผลรวมของก าลังสองของความแตกต่างระหว่างสเกลองค์ประกอบ และ
องค์ประกอบร่วมตามทฤษฎีมีค่าน้อยที่สุดตามหลักการถดถอยค่าของสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (factor score coefficient) จะได้จากผลคูณระหว่างเมทริกซ์องค์ประกอบกับ        
อินเวอร์สของเมทริกซ์สหสัมพันธ์จากกลุ่มตัวอย่าง 
 4.2.2 วิธีการสร้างสเกลองค์ประกอบตามหลักก าลังสองน้อยที่สุด วิธีนี้เป็นการสร้าง
สเกลองค์ประกอบโดยให้ผลรวมของก าลังสองของผลต่างระหว่างตัวแปรสังเกตได้ และส่วนที่เป็น
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องค์ประกอบร่วมค านวณจากสเกลองค์ประกอบมีค่าน้อยที่ กล่าวได้ว่า วิธีนี้ใช้เกณฑ์ความผันแปร 
เนื่องจารองค์ประกอบเฉพาะในตัวแปรมีค่าน้อยที่สุด ค่าของสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบคล้าย
กับวิธีการสร้างสเกลองค์ประกอบตามหลักการถดถอย แต่แทนที่เมทริกซ์สหสัมพันธ์จากกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้จากเมทริกซ์องค์ประกอบ มีประเด็นที่น่าสังเกต คือ กรณีที่ตัว
แปรสังเกตได้ เป็นประชากรของตัวแปร ผลการสร้างสเกลองค์ประกอบวิธีนี้จะตรงกับวิธีการถดถอย
ในข้อ 4.2.2 และถ้าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่ตรงกับเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของ
ประชากร ผลการสร้างสเกลองค์ประกอบสองวิธีนี้จะได้ผลแตกต่างกัน 

 4.4.3 วิธีสร้างสเกลองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ Bartlett 

 วิธีนี้ Bartlett ได้น าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างมาพิจารณาด้วย 
ในการสร้างสเกลองค์ประกอบ ตัวแปรที่มีความคลาดเคลื่อนมากจะถูกถ่วงน้ าหนักด้วยค่าน้อยทกว่า
น้ าหนักของตัวแปรที่มีความคลาดเคลื่อนน้อย น้ าหนักถ่วงส าหรับตัวแปรได้จากส่วนกลับของความ
แปรปรวน เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในแต่ละตัวแปร เมื่อเปรียบเทียบกับการสร้างสเกล
องค์ประกอบตามหลักก าลังน้อยที่สุด เรียกได้ว่า วิธีของ Bartlett เป็นการสร้างสเกลองค์ประกอบ
ตามหลักก าลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ าหนัก 

 การสร้างสเกลองค์ประกอบทั้งสี่วิธีนี้ มีเพียง 3 วิธี ยกเว้นวิธีการสร้างสเกล
องค์ประกอบประเภทตามหลักก าลังสองน้อยที่สุดเท่านั้นที่มีอยู่ในโปรแกรม SPSS จากการวิจัยของ 
Kim และ Mueller (1978: 68-70) พบว่า วิธีสร้างสเกลองค์ประกอบทั้งสี่วิธีนี้ไม่มีวิธีใดสมบูรณ์ที่สุ 
แต่ละวิธีให้ผลการสร้างและความเหมาะสมในการน าไปวิเคราะห์ต่อไปแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาผล
การสร้าง 3 ด้าน คือ ความเป็นอิสระของสเกล ความสัมพันธ์ระหว่างสเกลกับองค์ประกอบตามทฤษฎี
ความสัมพันธ์ระหว่างสเกลกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ตามทฤษฎี และพิจารณาลักษณะความเหมาสมใน
การวิเคราะห์ต่อไป สรุปได้ว่า วิธีของ Anderson และ Rubin ดีมากเมื่อต้องการให้สเกลองค์ประกอบ
เป็นอิสระต่อกัน วิธีการสร้างตามหลักการถดถอยดีมากเมื่อต้องการให้สเกลองค์ประกอบสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบร่วมตามทฤษฎี วิธีการของ Bartlett ดีมากกรณีที่ไม่ต้องการให้สเกลองค์ประกอบ
สัมพันธ์กับองค์ประกอบร่วมอ่ืนๆ วิธีการสร้างตามหลักการถดถอยดีมาก เมื่อต้องการวิเคราะห์ต่อไป
โดยให้สเกลองค์ประกอบเป็นตัวแปรท านายตัวแปรสังเกตได้ในการวิจัยที่ไม่เกี่ยวกับสกลองค์ประกอบ
และมีความเหมาะสมน้อยมาก เมื่อต้องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสเกลองค์ประกอบกับตัว
แปรสังเกตได้ตัวอ่ืนๆ ดังนี้ 
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วิธี สเกลองค์ประกอย สัมพันธ์กับ สัมพันธ์กับ เป็นตัวท านาย ใช้ศึกษา  
 เป็นอิสระ -F F อ่ืนๆ   ความสัมพันธ์ 
 

การถดถอย ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี 

ก าลังสองน้อยที่สุด ดี พอใช้ ดี ดี ดีมาก 

Bartlett ดี ดี ดีมาก ดี ดีมาก 

Anderson, Rubin ดีมาก พอใช้ ดี ดี ดีมาก 

 

 4.3 การสร้างสเกลโดยใช้องค์ประกอบเป็นฐาน (Factor-based Scales) 

 โดยที่ในการวิจัยมีความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง จึงท าให้นักวิจัยหลายคน
เชื่อว่าการสร้างสเกลองค์ประกอบจากสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบทุกตัวแปรนั้นไม่จ าเป็นแต่ควร
เลือกมาเฉพาะบางตัวแปร “Kim และ Mueller (แหล่งเดิม: 70-71) เสนอว่า ตามกฎที่ได้มาจาก
ประสบการณ์ (rule of thumb) ควรจะใช้เฉพะตัวแปรที่มีคาน้ าหนังองค์ประกอบเกิน 0.30 แต่
ในทางปฏิบัติควรจะมีการวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ เพ่ือยืนยันก่อนที่จะสร้างสเกล 

 สาระที่ผู้เรียบเรียงน าเสนอในหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ
ทั้งหมด 4 หัวข้อย่อย อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจนั้น สรุปได้ว่า การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจแบ่งเป็นการวิเคราะห์สองแบบ คือ การวิเคราะห์ส่วนประกอบมุข
ส าคัญ (PCA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (FA) จุดเด่นของ PCA คือ การได้ตัวแปรประกอบที่
สร้างง่ายมีข้อตกลงเบื้องต้นน้อย ไม่จ าเป็นต้องมีทฤษฎีสนับสนุนในการวิเคราะห์ และตัวแปรประกอบ
มีค่าคงที่ไม่ว่าจะก าหนดจ านวนตัวแปรประกอบต่างกัน จุดด้อย คือ สเกลของตัวแปรประกอบขึ้นอยู่
กับตัวแปรสังเกตได้ และการแปลความหมายท าได้ยาก เมื่อเปรียบเทียบกับ FA จุดเด่นของ FA คือ 
การได้องค์ประกอบที่มีสเกลเป็นอิสระไม่ขึ้นกับสเกลของตัวแปรสังเกตได้ องค์ประกอบแปล
ความหมายได้ง่าย เพราะอ้างอิงกับทฤษฎีสนับสนุน จุดด้วยของ FA คือ การที่สเกลองค์ประกอบไม่
คงท่ีเปลี่ยนค่าได้เมื่อก าหนดจ านวนองค์ประกอบต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมแล้ว Chatfield 

และ Collins (1980: 88-89) สรุปว่า นักวิจัยควรจะใช้ PCA มากกว่า FA และถ้าเลี่ยงได้ไม่ควรใช้ FA 

อย่างไรก็ดียังมีนักวิจัยอีกหลายท่านที่สนับสนุนการใช้ FA เช่น Johnson และ Wichern (1988: 

414-416) สนับสนุนให้ใช้ทั้ง PCA และ FA ร่วมกัน โดยให้ด าเนินการเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 

 ก. ท า PCA เพ่ือศึกษาการจัดรวมกลุ่มตัวแปร และดูการวิเคราะห์โดยใช้การหมุน
แกนแบบแวร์ริแมกซ์ 
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 ข. ท า FA โดยการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (ML) หมุนแกนแบบแวร์-
ริแมกซ์ 
 ค. เปรียบเทียบผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ ก. และ ข. ว่าสอดคล้องกันเพียงใด 

 ง. ท าข้อ ก.-ค. ซ้ าโดยเปลี่ยนจ านวนองค์ประกอบร่วม และตรวจสอบว่า
องค์ประกอบร่วมที่เพ่ิมมานั้นช่วยให้เข้าใจ และแปลความหมายข้อมูลได้ดีข้ึนหรือไม ่

 ในกรณีที่มีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ Johnson และ Wichern เสนอและให้แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นสองกลุ่ม ด าเนินการตามข้อ ก. - ง. แล้ววิเคราะห์รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเพ่ือดูความ
คงท่ีของผลการวิเคราะห์ 
 

ตัวอย่าง 4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 

 จากประสบการณ์ของผู้เรียบเรียงในการวิจัย พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจยังมี
ประโยชน์อยู่มาก จึงน าเสนอวิธีการวิเคราะห์โดยละเอียดและน าเสนอตัวอย่างพร้อมทั้งผลการ
วิเคราะห์ในหัวข้อนี้ ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในโมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
เสนอไว้ในภาพที่ 4.4 ของบทที่ 2 ตัวแปรที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจประกอบด้วยตัว
แปรสังเกตได้รวม 5 ตัวแปร คือ 

 X1 = ระดับความมีเกียรติยศชื่อเสียงของบิดามารดา 

 X2 = รายได้ของบิดามารดา 

 X3 = การหารายได้เสริมของบิดามารดา 

 X4 = ความมุ่งหวังของบิดามารดาในการศึกษาของนักเรียน 

 X5 = ความมุ่งหวังของบิดามารดาในเรื่องอาชีพของนักเรียน 

 ตามโมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตัวแปร X1, X2, X3 เป็นตัวแปรสังเกตได้ที่ได้รับอิทธิพล
จากตัวแปรแฝงสถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของบิดามารดา (SES) และตัวแปร X3, X4, X5 เป็นตัว
แปรสังเกตได้ที่ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรแฝงความคาดหวังของบิดามารดา (EXPECTN) แต่ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจนี้ ผู้เรียบเรียงมิได้ก าหนดองค์ประกอบทั้งสองแต่อย่างใด การ
วิเคราะห์ใช้วิธีสกัดองค์ประกอบแบบ PCA และ ML และหมุนแกนสองแบบ คือ แบบแวร์ริแมกซ์
และอ๊อบลิมิน โดยวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS ดังค าสั่งในการวิเคราะห์
ต่อไปนี้ 
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 บรรทัด 

 01 DATA LIST MATRIX FREE 

 02  /X1 X2 X3 X5. 

 03  N 364. 

 04 BEGIN DATA 

 05 1.00 

 06 0.38 1.00 

 07 0.30 0.27 1.00 

 08 0.14 0.19 0.47 1.00 

 09 0.10 0.17 0.35 0.30 1.00 

 10 END DATA 

 11 FACTOR READ=COR TRIANGLE / VARIABLES= X1 TO X5 

 12 /PRINT = ALL / EXTRACTION = PC 

 13 /ROTATION = VARIMAX / ROTATION = OBLIMIN 

 14 /EXTRACTION=ML/ROTATION=VARIMAX/ROTATION=OBLIMIN 

 15  /PLOT = ROTATION (1, 2). 

 16 FINISH.  

 

 ค าสั่งสองบรรทัดแรก ก าหนดว่า ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์อยู่ในรูปเมทริกซ์สหสัมพันธ์มีรายชื่อตัว
แปรก าหนดด้วยสัญลักษณ์ X1 ถึง X5 บรรทัดที่ 3 บอกขนาดของกลุ่มตัวอย่าง บรรทัดที่ 4 – 10 

เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล บรรทัดที่ 11 เป็นค าสั่งให้วิเคราะห์องค์ประกอบ โดยระบุให้
คอมพิวเตอร์อ่านค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ซึ่งใสเฉพาะค่าที่อยู่ในแนวทแยงและได้แนวทแยงค าสั่งย่อย
ระบุชื่อตัวแปร ค าสั่งให้พิมพ์รายการวิเคราะห์ทุกรูปแบบ การสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีส่วนประกอบ
มุขส าคัญ (PC) และหมุนแกนแบบแวร์ริแมกซ์ และอ๊อบลิมิน การสกัดองค์ประกอบ วิธีที่สอสง คือ วิธี
ไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (ML) และหมุนแกนสองวิธีเช่นเดียวกัน ค าสั่งย่อยสุดท้าย คือ การสั่งให้คอมพิวเตอร์ลง
กราฟระหว่างตัวแปรประกอบ 2 ตัวแรก ส่วนค าสั่งบรรทัดสุดท้ายระบุว่าจบค าสั่ง ในที่นี้ผู้เรียบเรียง
น าผลการวิเคราะห์ในรูปเมทริกซ์ต่างๆ เสนอในตารางที่ 4.2  

 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS จะได้ผลการวิเคราะห์
ในรูปเมทริกซ์รวม 6 แบบ ด้วยกัน คือ 



 

142 บทที่ 4 

 ก. เมทริกซ์องค์ประกอบ (Factor matrix) เป็นเมทริกซ์ของน้ าหนักองค์ประกอบ เมื่อมีการ
สกัดองค์ประกอบ และเมื่อมีการหมุนแกนแบบมุมฉาก สมาชิกในเมทริกซ์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของแต่
ละองค์ประกอบ เมื่อแสดงค่าตัวแปรในรูปผลบวกเชิงเส้นขององค์ประกอบ 

 ข. เมทริกซ์แบบแผน (Pattern matrix) เป็นเมทริกซ์ของน้ าหนักองค์ประกอบ เมื่อมีการ
หมุนแกแบบมุมแหลม สมาชิกในเมทริกซ์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละองค์ประกอบ เมื่อแสดงว่าตัว
แปรในรูปผลบวกเชิงเส้นขององค์ประกอบ  

 ค. เมทกริซ์โครงสร้าง (Structure matrix) เป็นเมทริกซ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
และองค์ประกอบ เมื่อมีการหมุนแกนแบบมุมแหลม 

 ผู้ อ่านจะสังเกตได้ เมื่อมีการหมุนแกนแบบมุมฉาก ผลการวิเคราะห์มีเพียงเมทริกซ์
องค์ประกอบเมทริกซ์เดียว ส่วนการหมุนแกนแบบมุมแหลมได้เมทริกซ์แบบแผนและเมทริกซ์
โครงสร้าง ทั้งนี้เพราะในการหมุนแกนแบบมุมฉากค่าของสัมประสิทธิ์ที่เป็นน้ าหนักองค์ประกอบ และ
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและองค์ประกอบมีค่าเท่ากัน 

 ง. เมทริกซ์สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor score coefficient matrix) เป็น   
เมทริกซ์ของค่าสัมประสิทธิ์ส าหรับการสร้างตัวแปรประกอบ หรือสเกลองค์ประกอบโดยแสดงว่าในรูป
ผลบวกเชิงเส้นของตัวแปร 

 จ. เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ (Factor correlation matrix) เป็นเมทริกซ์ของ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ เมื่อมีการหมุนแกนแบบมุมแหลม 

 ฉ. เมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้ (Reproduced correlation matrix) เป็นเมทริกซ์ซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิก 3 ชนิด คือ เมทริกซ์ได้แนวทแยง เป็นเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้จากค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ สมาชิกแนวทแยงคือ ค่าการรวม (communalities) ของตัวแปรเมทริกซ์เหนือ
แนวทแยง คือ เมทริกซ์ของผลต่างระหว่างสหสัมพันธ์จากกลุ่มตัวอย่างกับสหสัมพันธ์ที่ค านวณได้ ตาม
หลักการทางสถิติควรจะมีการทดสอบด้วยไค-สแควร์ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าเมทริกซ์
สหสัมพันธ์จากกลุ่มตัวอย่าง และเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้ แต่ในโปรแกรม SPSS เวอร์ชั่น 3 ยัง
ไม่มีการทดสอบนี้ให้ 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจมีการหมุนแกนสองแบบ 

 

 หมุนแกนแบบแวร์ริแมกซ์ หมุนแกนแบบอ๊อบลิมิน 

เมทริกซ์ องค์ประกอบ สปช.คะแนนฯ แบบแผน โครงสร้าง สปช. คะแนนฯ 

 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

สกัดองค์ประกอบแบบส่วนประกอบส าคัญ (PC) 

X1 .06 .84 -.14 .63 -.04 .86 .18 .85 -.23 .67 

X2 .15 .78 -.07 .57 .05 .78 .26 .80 -.15 .59 

X3 .73 .33 .40 .09 .71 .23. .77 .42 .40 .04 

X4 .78 .09 .49 -.10 .79 -.02 .79 .19 .51 -.17 

X5 .73 .00 .47 -.16 .75 -.10 .72 .10 .51 -.23 

ค่าไอเกน 2.09 1.07 r(F1, F2) = 0.26 

% ความแปรปรวน 41.80 21.40  

% สะสม 41.80 63.20 

 

สกัดองค์ประกอบแบบไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (ML) 

X1 1.00 .06 1.01 -.19 1.04 -.11 .99 .27 .97 .02 

X2 .36 .26 -.01 .09 .33 .21 .40 .33 .01 .09 

X3 .25 .71 -.30 .51 .11 .70 .37 .74 .05 .49 

X4 .10 .62 -.02 .33 -.03 .64 .20 .63 .03 .32 

X5 .07 .47 -.01 .20 -.03 .49 .15 .48 .02 .20 

ค่าไอเกน 1.26 1.12 r(F1, F2) = 0.37 

% ความแปรปรวน 25.30 22.60  

% สะสม 25.30 47.80 

 

 นอกจากเมทริกซ์ทั้ง 6 เมริกซ์แล้ว โปรแกรม SPSS ยังให้เมทริกซ์ปฏิภาพและให้ค่าสถิติวัด
ระดับความเพียบพอของ Kaiser-Meyer-Olkin (Measures of Sampling adequacy = MSA) ของ
ข้อมูลทั้งหมด และตัวแปรแต่ละตัว พร้อมทั้งการทดสอบไค-สแควร์ของ Bartiett ซึ่งในภาคผนวก จ. 
แสดงว่าข้อมูลชุดนี้ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันปานกลางพอจะวิเคราะห์องค์ประกอบได้ (ไค-สแควร์ = 

253.09, p = .00, MSA = 0.67) ตามกฎที่ Kim, Mueller (1978: 54) เสนอไว้ (MSA > 0.8 ดีมาก 
MSA < .05 ใช้ไม่ได้) 
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 เมื่อดูค่าน้ าหนักองค์ประกอบในเมทริกซ์องค์ประกอบที่หมุนแกนแบบแวร์ริแมกซ์และเทริกซ์
แบบอ๊อบลิมิน กรณีสกัดองค์ประกอบแบบ PC ในตารางที่ 4.2 ซึ่งตัวแปรประกอบสองตัว (F1, F2) มี
ค่าไอเกนเป็น 2.09, 1.07 ตามล าดับตัวแปร X1, X2, X3 มีน้ าหนักองค์ประกอบของ F2 สูง และตัว
แปร X3, X4, X5 มีน้ าหนักองค์ประกอบของ F1 สูงตรงตามที่ผู้เรียบเรียงก าหนดไว้ล่วงหน้า แม้ว่า
น้ าหนักองค์ประกอบจะแตกต่างกันเล็กน้อย ผลการวิเคราะห์คล้ายคลึงกับกรณีสกัดองค์ประกอบแบบ 
ML แต่ตัวองค์ประกอบไม่ตรงกัน ตัวแปร X1, X2, X3 มีน้ าหนักองค์ประกอบของ F1 สูง และตัวแปร 
X3, X4, X5 มีน้ าหนักองค์ประกอบของ F2 สูง โดยมีค่าไอเกนเป็น 1.26 และ 1.12 ตามล าดับ นั่นคือ 
ถ้าใช้วิธี PC และ ML จะได้ตัวแปรประกอบและสเกลองค์ประกอบ สร้างจากเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ 
คะแนนองค์ประกอบ (ในที่นี้ค่าสัมประสิทธิ์ได้จากวิธีตามหลักการถดถอย) พร้อมทั้งค่าไอเกน ดังนี้ 
แบบ PC หมุนแกนแบบแวร์ริแมกซ์ 
EXPECTN = -.14(X1)-.07(X2)+.40(X3)+.49(X4)+.47(X5) ค่าไอเกน = 2.09 

SES = .63(X1)+.57(X2)+.09(X3)-.10(X4)-.16(X5) ค่าไอเกน = 1.07 

แบบ PC หมุนแกนแบบอ๊อบลิมิน 

EXPECTN = -.23(X1)-.15(X2)+.40(X3)+.51(X4)+.51(X5) ค่าไอเกน = 2.09 

SES = .67(X1)+.59(X2)+.04(X3)-.17(X4)-.23(X5) ค่าไอเกน = 1.07 

แบบ ML หมุนแกนแบบแวร์ริแมกซ์ 

SES = 1.10(X1)-.01(X2)-.03(X3)-.02(X4)-.23(X5) ค่าไอเกน = 1.26 

EXPECTN = +.19(X1)+.09(X2)+.51(X3)+.33(X4)+.20(X5) ค่าไอเกน = 1.12 

แบบ ML หมุนแกนแบบอ๊อบลิมิน 

SES = .97(X1)+.01(X2)+.05(X3)+.03(X4)+.02(X5) ค่าไอเกน = 1.26 

EXPECTN = -.20(X1)+.09(X2)+.49(X3)+.32(X4)+.20(X5) ค่าไอเกน = 1.12 

 ในกรณีที่ต้องการสร้างสเกลโดยใช้องค์ประกอบเป็นฐาน จะเลือกค่าสัมประสิทธิ์เฉพาะค่าที่
เกิน 0.3 ดังนั้นในแบบ ML หมุนแกนแบบอ๊อบลิมินจะได้สเกล ดังนี้ 
 SE = .97(X1) 

 EXPECTN    = .49(X3) + .32(X4) 

 ผู้อ่านจะเห็นความแตกต่างในการสร้างตัวแปรประกอบ และสเกลองค์ประกอบซึ่งแตกต่าง
จากการสร้างสเกลที่ใช้องค์ประกอบเป็นฐาน กรณีหลังนักวิจัยจะต้องทิ้งตัวแปรตัวอ่ืนๆ ไป ซึ่งจะไม่
ตรงกับความต้องการของนักวิจัย ดังนั้นในการปฏิบัติจึงนิยมสร้างสเกลองค์ประกอบมากกว่าการสร้าง
สเกลที่ใช้องค์ประกอบเป็นฐาน 

 ประเด็นที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่ง คือ จากตารางที่ 4.2 ผู้อ่านจะสังเกตได้ว่าตัวแปรประกอบ 
F1, F2 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบ PC นั้น อธิบายความแปรปรวนในตัวแปรทั้ง 5 ตัว ได้เป็น
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ร้อยละ 63.20 ส่วนสเกลองค์ประกอบ F1 และ F2 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบ ML อธิบาย
ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรทั้ง 5 ตัว ได้ร้อยละ 47.80 

 

4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

 ในปัจจุบันนักวิจัยเริ่มใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) แทนการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) กันมากขึ้น   สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ EFA มีรูปแบบวิธีการวิเคราะห์
หลากหลาย และได้ผลการวิเคราะห์ไม่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ EFA มีข้อตกลงเบื้องต้นที่เข้มงวด 
และไม่ตรงตามความเป็นจริง เช่น ข้อตกลงเบื้องต้นที่ว่าตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวเป็นผลมาจาก
องค์ประกอบร่วมทุกตัว ส่วนที่เป็นความคลาดเคลื่อนของตัวแปรไม่สัมพันธ์กัน รวมทั้งสเกล
องค์ประกอบที่สร้างขึ้นแปลความหมายได้ยาก เพราะในบางครั้งสเกลองค์ประกอบเกิดจากการสุ่ม  
ตัวแปรที่ไม่น่าจะมีองค์ประกอบร่วมกัน จุดอ่อนของ EFA นี้ท าให้ Long (1983: 12) กล่าวว่า ส าหรับ
นักวิจัยหลายคนเทคนิค EFA เป็น GIGO model (Garbage In and Garbage Out model) และ 
Chatfield and Collins (1980: 89) เสนอว่า ถ้าท าได้นักวิจัยไม่ควรใช้ EFA เลย 

 เทคนิค CFA เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีการปรับปรุงจุดอ่อนของ EFA ได้เกือบ
ทั้งหมดข้อตกลงเบื้องต้นของ CFA มีความสมเหตุสมผลตรงตามความเป็นจริงมากกว่าใน EFA นักวิจัย
ต้องมีทฤษฎีสนับสนุนในการก าหนดเงื่อนไขบังคับ (constraints) ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์หาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ และเมื่อได้ผลการวิเคราะห์แล้วยังมีการตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างโมเดลตาม
ทฤษฎีกบัข้อมูลเชิงประจักษ์อีกด้วย รวมทั้งยังมีการตรวจสอบโครงสร้างของโมเดลว่ามีความแตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มตัวอย่างหลายๆ กลุ่มหรือไม่ 
 วัตถุประสงค์ของการใช้ CFA มี 3 ข้อ เช่นเดียวกับ EFA คือ ประการแรก นักวิจัยใช้เทคนิค 
CFA เพ่ือตรวจสอบทฤษฎีที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ประการที่สองใช้เพ่ือส ารวจ
และระบุองค์ประกอบ และประการที่สามใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างตัวแปรใหม่ แต่เทคนิค CFA นี้
สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยมีข้อตกลงเบื้องต้นน้อยกว่าเทคนิค EFA เช่น ส่วนที่เป็นความ
คลาดเคลื่อนอาจสัมพันธ์กันได้ เป็นต้น 

 ขั้นตอนการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเทคนิค EFA และ CFA มี 4 ขั้นตอน 
เช่นเดียวกัน คือ การเตรียมเมทริกซ์สหสัมพันธ์ การสกัดองค์ประกอบขั้นต้น การหมุนแกนและการ
สร้างสเกลองค์ประกอบ ในขั้นการเตรียมเมทริกซ์สหสัมพันธ์ หรือเตรียมข้อมูลส าหรับวิเคราะห์ด้วย 
CFA นอกจากจะเตรียมการตามแบบเดียวกัน EFA แล้ว นักวิจัยต้องก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล 
และระบุความเป็นได้ค่าเดียวของโมเดลก่อนจะวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นการสกัดองค์ประกอบ และการ
หมุนแกนเป็นการท างานของคอมพิวเตอร์และในขั้นสุดท้าย คือ การสร้างสเกลองค์ประกอบนั้น เป็น
แปบเดียวกันกับเทคนิค EFA ดังนั้น ในการเสนอสาระการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค CFA นี้ ผู้เรียบเรียงจึง
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เสนอสาระในส่วนที่แตกต่างกัน คือ เรื่องการก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล และการระบุความ
เป็นได้ค่าเดียวของโมเดลของโมเดลเพียงสองหัวข้อเท่านั้น 

 1.  การก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล CFA 

 ในบทที่ 2 ผู้เรียบเรียงได้กล่าวถึงโมเดลย่อย I ในโปรแกรมลิสเรล และแสดงลักษณะของ
โมเดลไว้ในภาพที่ 4.6 โมเดลทั้ง 4 แบบ ได้แก่ โมเดลการวัดองค์ประกอบเดียวคอนเจนเนอริค โมเดล
การวัดพหุองค์ประกอบคอนเจอเนอริค โมเดลการวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบ และโมเดลหลาก
ลักษณะหลายวิธี ทั้ง 4 โมเดลนี้จัดว่าเป็นโมเดลในตระกูล CFA ทั้งสิ้น นักวิจัยต้องสร้างโมเดลนี้โดยมี
ทฤษฎีและหลักฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องสนับสนุนเมื่อได้โมเดล CFA แล้วจึงน าโมเดลมา
ก าหนดข้อมูลจ าเพาะ เพ่ือใส่เป็นข้อมูลให้โปรแกรมลิสเรลท างานข้อมูลจ าเพาะที่นักวิจัยต้องก าหนด
ตามโมเดล มีดังนี้ 
 ก. จ านวนองค์ประกอบ 

 ข. ค่าของความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม ระหว่างองค์ประกอบร่วมหรือค่าของ
สมาชิกในเมทริกซ์ PH ของโปรแกรมลิสเรล ถ้านักวิจัยต้องการองค์ประกอบที่เป็นอิสระต่อกันค่า
ความแปรปรวนระหว่างองค์ประกอบนั้นต้องเป็นศูนย์ ถ้าต้องการองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน (มี
การหมุนแกนแบบมุมแหลม) นักวิจัยต้องก าหนดค่าสมาชิกระหว่างองค์ประกอบคู่นั้นในเมทริกซ์ PH 

ให้เป็นพารามิเตอร์อิสระให้โปรแกรมลิสเรลประมาณค่า 
 ค. เส้นทางแสดงอิทธิพลระหว่างองค์ประกอบร่วม K และตัวแปรสังเกตได้ X หรือค่าของ
สมาชิกในเมทริกซ์ LX ของโปรแกรมลิสเรล ถ้านักวิจัยมีโมเดล CFA ก าหนดค่าตัวแปร X1, X2, X3 

ได้รับอิทธิพลจากองค์ประกอบร่วม K สมาชิกที่แทนสัมประสิทธิ์การถดถอยของ K บน X1, X2, X3 

ต้องก าหนดเป็นพารามิเตอร์อิสระ ส่วนตัวแปร X4, X5 ที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากองค์ประกอบร่วม K จะ
มีค่าพารามิเตอร์ก าหนดเป็นศูนย์ 
 ง. ค่าของความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างเทอมความคลาดเคลื่อนของตัว
แปรสังเกตได้ X หรือค่าของสมาชิกในเมทริกซ์ TD ของโปรแกรมลิสเรล ถ้านักวิจัยมีโมเดล CFA 

ก าหนดว่า ตัวแปร X1 เป็นตัวแปรที่วัดโดยไม่มีความคลาดเคลื่อนนักวิจัยต้องก าหนดค่าความ
แปรปรวนของเทอมความคลาดเคลื่อนตัวแปร X1 ในเมทริกซ์ TD และค่าความแปรปรวนร่วมของ
เทอมความคลาดเคลื่อนตัวแปร X1 กับเทอมความคลาดเคลื่อนตัวแปรสังเกตได้ตัวอ่ืนๆ เป็นศูนย์
ทั้งหมด ในกรณีที่โมเดล CFA ของนักวิจัยมีความคลาดเคลื่อนทั้งหมดเป็นอิสระต่อกัน (ตามข้อตกลง
เบื้องต้นที่ใช้ใน EFA) นักวิจัยต้องก าหนดพารามิเตอร์นอกแนวทแยงของเมทริกซ์ TD เป็นศูนย์
ทั้งหมด แต่ในเทคนิค CFA นักวิจัยผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นข้อนี้ และยอมให้เทอมความ
คลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันได้โดยก าหนดให้พารามิเตอร์ความแปรปรวนร่วมระหว่างความ
คลาดเคลื่อนคู่นั้นเป็นพารามิเตอร์อิสระ 
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 การก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล CFA จะช่วยลดจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณ
ค่าให้น้อยลง ท าให้โปรแกรมลิสเรลสามารถแก้สมการหาค่าตัวไม่ทราบค่า (unknown) ได้เป็น
ค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ต้องการได้ วิธีการก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดลได้แสดงไว้ในตัวอย่าง
ตอนท้ายบทนี้ ในตอนนี้ผู้เรียบเรียงขอเสนอให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าในการวิเคราะห์โมเดล CFA นั้น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องแก้สมการอย่างไรบ้าง ดังนี้ 
 NX = จ านวนตัวแปรสังเกตได้ x 
 NK = จ านวนองค์ประกอบร่วม k 
 SIGMA = เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมของตัวแปร X 

 LX = เมทริกซ์ สปส. การถดถอยของ X บน K 

 PH = เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างองค์ประกอบ K 

 TD = เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างเทอมความ 

 คลาดเคลื่อน d ของตัวแปร X 

ในที่นี้  SIGMA = (LX)(PH)(LX)’ +TD 

 ค่าของสมาชิกในเมทริกซ์ SIGMA เป็นค่าที่ได้จากข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในที่นี้มีจ านวน
สมาชิกประกอบด้วยค่าความแปรปรวน NX ค่า และค่าความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นสมาชิกนอกแนว
ทแยงเท่ากับก าลังสองของ NK ลบด้วย NK เนื่องจากค่าที่อยู่เหนือและใต้แนวทแยงมีค่าเท่ากัน ดังนั้น 
จ านวนความแปรปรวนร่วมจึงมีจ านวนเท่ากับครึ่งหนึ่งของผลต่างระหว่าก าลังสองของ NK กับ NK 

เมื่อรวมจ านวนความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมเข้าด้วยกันจะมีจ านวน [(NX)(NX+1)/2] ค่า 
ซึ่งเป็นเทอมที่ทราบค่า โปรแกรมต้องน าเมทริกซ์ SIGMA นี้มาค านวณ เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ใน
เมทริกซ์ LX, PH, TD ทางด้านขวามือของสมการต่อไป 

 เมทริกซ์ LX มีจ านวนสมาชิกรวมทั้งหมด (NX)(NK) ค่า เมทริกซ์ PH มีจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด [(NK)(NK+1)/2] ค่า และเมทริกซ์ TD มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด [(NK)(NX+1)/2] ค่า ค่า
ทั้งหมดนี้ถ้าไม่มีการก าหนดให้เป็นพารามิเตอร์ก าหนด ทุกตัวจะเป็นพารามิเตอร์อิสระที่เป็นตัวไม่
ทราบค่า และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องค านวณแก้สมการหาค่าตัวไปทราบค่าเป็นค่าประมาณ
พารามิเตอร์แต่ละตัว จ านวนตัวไม่ทราบค่าของเมทริกซ์ ด้านขวามือของสมการมีจ านวนถึง 
[(NX)(NK)+(NK)(NK+1)/2+(NX)(NX+1)/2] ค่า ซึ่งมีค่ามากกว่าจ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ SIGMA 

อยู่เป็นจ านวน [(NX)(NK)+(NK+1)/2] ค่า ดังนั้น นักวิจัยต้องก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดลและ
เงื่อนไขบังคับ เพ่ือท าให้จ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ทางซ้ายและขวาของสมการเท่านั้น จึงจะสามารถ
แก้สมการได้รากของสมการเป็นได้ค่าเดียว (unique) ได้ 
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 2.  การระบุความเป็นได้ค่าเดียวของโมเดล CFA 

 ส าหรับการวิเคราะห์โมเดล CFA และโมเดลลิสเรลทุกชนิด การระบุความเป็นได้ค่าเดียว
ของโมเดลมีความส าคัญต่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล เพราการประมาณค่าพารามิเตอร์
จะท าได้ต่อเมื่อโมเดลระบุความเป็นได้ค่าเดียวพอดี ซึ่งหมายความว่าการแก้สมการหาค่าตัวไม่ทราบ
ค่าจะได้รากของสมการที่เป็นได้ค่าเดียว ถ้านักวิจัยประมาณค่าพารามิเตอร์โดยที่โมเดลระบุความ
เป็นได้ค่าเดียวไม่ได้จะได้รากของสมการที่ไม่มีความหมาย การระบุความเป็น ได้ค่าเดียวนี้เป็น
สิ่งจ าเป็นทั้งในการวิเคราะห์ด้วย CFA และ EFA แต่ในการวิเคราะห์ EFA นักสถิติได้ก าหนดเงื่อนไข
บังคับตายตัวไว้ ท าให้การวิเคราะห์ EFA มีลักษณะระบุเป็นวามเป็นได้ค่าเดียวพอดี ส่วน CFA การ
ก าหนดเงื่อนไขบังคับท าโดยนักวิจัยซึ่งก าหนดเงื่อนไขแตกต่างกันไปตามโมเดลของแต่ละคน จึงเป็น
หน้าที่ของนักวิจัยที่ต้องตรวจสอบเพื่อระบุความเป็นได้ค่าเดียว 

 การก าหนดเงื่อนไขบังคับ (Constraints)ในการวิเคราะห์ด้วย CFA ท าได้ 2 แบบ คือ 
การตั้งเงื่อนไขให้พารามิเตอร์เป็นพารามิเตอร์ก าหนด และการตั้งเงื่อนไขให้พารามิเตอร์เท่ากัน 
ตัวอย่างเงื่อนไขของพารามิเตอร์ก าหนด เช่น ก าหนดให้สมาชิกในเมทริกซ์ LX บางตัวเป็น 0 หรือ 1 
ก าหนดให้สมาชิกบางตัวในเมทริกซ์ PH และ TD บางตัวเป็น 0 หรือ 1 การตั้งเงื่อนไขให้พารามิเตอร์
เท่ากัน ได้แก่ การก าหนดขนาดของพารามิเตอร์ให้เป็นตัวเดียวกัน เช่น ก าหนดให้ LX (1,1) = 

LX(2,2) เป็นต้น เงื่อนไขบังคับจะท าให้จ านวนพารามิเตอร์อิสระหรือตัวไม่ทราบค่าลดลงและโมเดล
จะมีโอกาสระบุได้ดีพอดีมากขึ้น 

 วิธีการตรวจสอบค่าโมเดล CFA ระบุได้ค่าเดียวหรือไม่นั้นเป็นการตรวจสอบตามเงื่อนไข 
3 แบบ ซึ่งได้กล่าวถึงการกว้างๆ ไว้บ้างแล้วในบทที่ 2 ในตอนนี้ผู้เรียบเรียงจะเสนอเฉพาะส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโมเดล CFA ดังนี้ 
 2.1 เงื่อนไขจ าเป็นของการระบุได้พอดี จากบทที่ 2 เงื่อนไขจ าเป็นของการระบุได้พอดี
ของโมเดลลิสเรล คือ กฎที ซึ่งมีความว่า โมเดลลิสเรลระบุได้พอดีเมื่อจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้อง
ประมาณค่ามีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับจ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม [t 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ (NI)(NI+1)/2] เมื่อ t เป็นจ านวนพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่า NI เป็นจ านวนตัวแปร
สังเกตได้ของโมเดลลิสเรล เมื่อน ากฎทีมาใช้กับโมเดล CFA ซึ่งมีแต่ตัวแปรสังเกตได้ X ประเภทเดียว
เท่านั้น กฎทีจะเปลี่ยนเป็น t น้อยกว่าหรือเท่ากับ (NX)(NX+1)/2 

 จากที่ผู้เรียบเรียงได้เสนอเรื่องจ านวนสมาชิกไว้ในหัวข้อเรื่องการก าหนดข้อมูล
จ าเพาะของโมเดลนั้น จ านวนตัวพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่า t นั้นคือ จ านวนค่าของสมาชิกในเมทริกซ์
ขวามือของสมการ เมื่อแทนค่าจะได้ค่าเดียวของโมเดล CFA ไว้ 2 แบบให้ผลเหมือนกัน แบบแรก คือ 
การตรวจสอบจากค่าล าดับชั้น (rank) ของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่เป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ CFA 

เงื่อนไขจ าเป็น คือ ค่าล าดับชั้นของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ซึ่งมีค่าการร่วมเป็นสมาชิกในแนวทแยงต้อง
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เท่ากับจ านวนองค์ประกอบ แบบที่สอง คือ การตรวจนับค่าองศาอิสระ (degrees of freedom) ใน
การทดสอบความกลมกลืนของโมเดล CFA กับข้อมูลเชิงประจักษ์ เงื่อนไขจ าเป็น คือ องศาอิสระที่
ค านวณตามสูตร [(NX-NK)2 – (NX+NK)]/2 ต้องมีค่าเป็นบวก สูตรนี้ค านวณจากเงื่อนไขบังคับที่ต้อง
มี โดยมีเงื่อนไขบังคับเท่ากับจ านวนค่าสหสัมพันธ์ลบด้วยจ านวนพารามิเตอร์อิสระ ถ้าองค์ประกอบ
เป็นอิสระต่อกันเมทริกซ์สหสัมพันธ์ PH จะมีค่าสหสัมพันธ์นอกแนวทแยงเป็นศูนย์ และในแนวทแยง
เป็นหนึ่งทั้งหมดจ านวนพารามิเตอร์อิสระลดลงเท่ากับ (NK)(NK-1)/2 จากจ านวนพารามิเตอร์อิสระใน
เมทริกซ์ LK ซึ่งมีจ านวน (NK)(NX) ดังนั้น จ านวนเงื่อนไขบังคับที่ต้องการหรือค่าองศาอิสระจึงเท่ากับ
ผลต่างระหว่างจ านวนสมาชิกในเมทริกซ์สหสัมพันธ์ [(NX)(NX+1)/2 กับจ านวนพารามิเตอร์อิสระ 
[(NK)(NX)-(NK)(NK-1)/2] ซึ่งได้ตามสูตรที่กล่าวแล้ว การตรวจสอบการระบุความเป็นได้ค่าเดียวตาม
เงื่อนไขจ าเป็นแบบตรวจนับองศาอิสระท าได้ง่าย เมื่อน าข้อมูลในตัวอย่าง 4.1 มาตรวจสอบโดยการ
นับค่าองศาอิสระ จะได้ผลว่า องศาอิสระเท่ากับ [(5-2)2-(5+2)]/2 = 2 แสดงว่า โมเดลระบุได้พอดี     
 (NX)(NK)+(NK)(NK+1)/2+(NX)(NX+1)/2] < [(NX)(NX+1)/2] 

 จากสมการนี้แสดงว่า นักวิจัยต้องสร้างเงื่อนไขก าหนด (Constraints) ไม่น้อยกว่า 
 [(NX)(NK)+(NK)(NK+1)/2] ชุด (Long, 1983: 42) 

 Kim และ Mueller (1978: 49-50) เสนอเงื่อนไขก าหนดในการตรวจสอบระบุความ
เป็นได้ 
 2.2 เงื่อนไขพอเพียงของการระบุได้พอดี กฎที่ใช้เป็นเงื่อนไขพอเพียงในการตรวจระบุ
ความเป็นได้ค่าเดียวของโมเดล ได้แก่ กฎสามตัวบ่งชี้ของ Bollen (1989: 247) ซึ่งได้กล่าวแล้วในบท
ที่ 2 ในที่นีผู้้เรียบเรียงเสนอกฎทั่วๆ ไป ตามที่ Long (1983: 44) เสนอไว้รวม 3 ข้อ คือ ก) เมทริกซ์ 
PH ต้องเป็นเมทริกซ์สมมาตร และเป็นบวกแน่นอน ข) เมทริกซ์ TD ต้องเป็นเมทริกซ์แนวทแยงและ 
ค) เมทริกซ์ LX ต้องมีค่าล าดับชั้น (rank) เท่ากับจ านวนองค์ประกอบลบด้วยหนึ่ง และสมาชิกในแต่
ละหลัก (column) ของเมทริกซ์ LX ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย (NK-1) ตัวที่เป็นพารามิเตอร์ก าหนด 

 4.3 เงื่อนไขจ าเป็นและพอเพียงของการระบุได้พอดี เงื่อนไขนี้ได้แก่การแสดงให้เห็นว่า
การแก้สมการหาค่าตัวพารามิเตอร์อิสระท่ีไม่ทราบค่าโดยวิธีพีชคณิตสามารถท าได้ การตรวจสอบตาม
เงื่อนไขนี้ท าได้ยาก อย่างไรก็ดี Joreskog และ Sorbom (1989: 22) ได้พัฒนาโปรแกรมลิสเรลให้
ค านวณเมทริกซ์สารสนเทศ (information matrix) ส าหรับพารามิเตอร์ไว้ ถ้าเมทริกซ์สารสนเทศเป็น
บวกแน่นอนแสดงว่า โมเดลระบุได้พอดี ด้วยเหตุนี้การตรวจสอบระบุความเป็นได้ค่าเดียวของโมเดล 
CFA จึงท าได้ง่ายและสะดวกมาก 

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรลส าหรับเทคนิค CFA เหมือนกับการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรลส าหรับโมเดลลิสเรลทั่วๆ ไป เมื่อนักวิจัยได้เตรียมข้อมูลก าหนดข้อมูล
จ าเพาะของโมเดล และตรวจสอบการระบุความเป็นได้ค่าเดียวของโมเดลแล้ว งานขั้นต่อไปเป็นการ
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ท างานของคอมพิวเตอร์ เพ่ือประมาณค่าพารามิเตอร์ และการตรวจสอบความตรงของโมเดลจากนั้น
นักวิจัยจึงน าผลการวิเคราะห์มาสร้างสเกลองค์ประกอบ การประมาณค่าพารามิเตอร์เป็นการค านวณ
ทวนซ้ า และมีวิธีการประมาณค่าหลายแบบ ดังที่ได้เสนอไว้แล้วในบทที่ 2 Long (1983: 57) อธิบาย
ว่า การประมาณค่าแบบ ULS เทียบได้กับการสกัดองค์ประกอบแบบวิธีก าลังสองน้อยที่สุด โดยวิธีเศษ
เหลือน้อยที่สุด (MINRES) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยการสกัดองค์ประกอบ
แบบการหาองค์ประกอบแกนมุขส าคัญที่มีการค านวณทวนซ้ านั่นเองผลที่ได้จะได้ค่าประมาณ
พารามิเตอร์ที่ไม่ล าเอียง และมีความแปรปรวนน้อยเช่นเดียวกับการประมาณค่าแบบ GLS และ ML 

ข้อที่แตกต่างกัน คือ องค์ประกอบที่ได้ตามวิธี ULS นั้น สเกลองค์ประกอบ ขึ้นอยู่กับหน่วยการวัดของ
ตัวแปร ส่วนวิธี ML และ GLS นั้นสเกลเป็นอิสระ 

 การตรวจสอบความตรงของโมเดล CFA ใช้หลักการเช่นเดียวกับการตรวจสอบความตรง
ของโมเดลลิสเรลทั่วๆ ไป ในกรณีที่นักวิจัยมีความมั่นใจในโมเดล CFA ใช้การทดสอบโมเดลเดียว เพ่ือ
ยืนยันโมเดลอย่างเข้ม ในกรณีท่ีนักวิจัยมีโมเดลที่มีชุดตัวแปรคงเดิมแต่เส้นทางอิทธิพลแตกต่างกันเป็น 
2 โมเดลอาจใช้การทดสอบเพ่ือเลือกโมเดล และในกรณีที่นักวิจัยต้องการใช้เทคนิค CFA ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ เพ่ือส ารวจอาจใช้การทดสอบ เพ่ือพัฒนาโมเดลได้ วิธีการทั้งสามแบบนี้ ได้
เสนอไว้โดยละเอียดในบทที่ 2 แล้ว จึงจะไม่น ามาเสนอซ้ าในที่นี้อีก มีประเด็นที่จะเน้นในการ
ตรวจสอบความตรงของโมเดล โดยใช้การทดสอบเพ่ือพัฒนาโมเดลว่า ถ้านักวิจัยใช้ข้อมูลจากกลุ่ ม
ตัวอย่างในการพัฒนาโมเดล เพื่อให้ได้โมเดลที่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล เชิงประจักษ์แล้วนนักวิจัย
ผู้นี้ไม่ควรใช้กลุ่มตัวอย่างเดิมตรวจสอบความตรงของโมเดลที่พัฒนาได้ แต่ควรจะใช้ข้อมูลจากอีกกลุ่ม
ตัวอย่างหนึ่งในการตรวจสอบ ดังนั้น ในกรณีที่นักวิจัยต้องการใช้เทคนิค CFA เพ่ือการส ารวจ
องค์ประกอบควรมีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ และแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยในการวิเคราะห์กลุ่มแรกใช้เพ่ือ
พัฒนาโมเดล และกลุ่มท่ีสองใช้ตรวจสอบโมเดลที่พัฒนาแล้ว 

 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรลแล้ว นักวิจัยต้องน าผลการวิเคราะห์มาสร้าง
สเกลองค์ประกอบ และแปลความหมายผลการวิเคราะห์ การสร้างสเกลองค์ประกอบมีหลักการ
เช่นเดียวกันกับเทคนิค EFA ซึ่งได้น าเสนอไปแล้ว ในที่นี้จึงกล่าวถึงเฉพาะส่วนของผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากโปรแกรมลิสเรล ซึ่งมีส่วนที่แตกต่างจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ผลการ
วิเคราะห์โมเดล CFA มีดังนี ้
 ก. เมทริกซ์ LX ซึ่งเป็นค่าประมาณพารามิเตอร์น้ าหนักองค์ประกอบ พร้อมด้วยค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน และค่าสถิติ t ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม SPSS ไม่มีการทดสอบนัยส าคัญ
ทางสถิติในส่วนนี้ 
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 ข. เมทริกซ์ PH ซึ่งเป็นเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ กรณีที่นักวิจัยก าหนด
โมเดลให้องค์ประกอบเป็นอิสระต่อกัน ค่าพารามิเตอร์นอกแนวทแยงในเมทริกซ์ PH จะมีค่าเป็นศูนย์
ทั้งหมด 

 ค. เมทริกซ์ TD ซึ่งเป็นเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของเทอมความ
คลาดเคลื่อน และค่าก าลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ในกรณีที่ความคลาดเคลื่อนไม่
สัมพันธ์กัน เมทริกซ์ TD จะเป็นเมทริกซ์แนวทแยง และค่าพารามิเตอร์รวมกับค่าก าลังสองของ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณจะมีค่าเป็นหนึ่ง นอกจากนี้ค่าก าลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณยังบอกว่าความตรงของตัวแปรอีกด้วย 

 ง. ค่าดัชนีตรวจสอบความตรงของโมเดล CFA แบบต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์เศษเหลือ
และกราฟของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานด้วย ค่าดัชนีวัดด้วยไค -สแควร์ควรจะมีค่าต่ าและ
เส้นกราฟของเศษ ในรูปคะแนนมาตรฐานกับควอนไดล์ปกติจะมีความชันกว่าเส้นทแยงมุม จึงจะสรุป
ได้ว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 จ. เมทริกซ์คะแนนองค์ประกอบ ซึ่งเป็นเมทริกซ์ของค่าสัมประสิทธิ์ที่นักวิจัยต้องน าไป
สร้างสเกลองค์ประกอบต่อไป 

 สาระที่ผู้เรียบเรียงน าเสนอในหัวข้อเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทั้งหมดนี้
เป็นการเสนอ โดยอิงกับสาระการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EFA และการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลส่วนใหญ่
เป็นการเสนอสาระในส่วนที่ต่างกัน สรุปสาระในส่วนที่ต่างกันได้ว่า เทคนิคการวิเคราะห์ CFA มี
จุดเด่นเหนือกว่าเทคนิค EFA รวม 5 ประการ คือ ประการแรกเทคนิค CFA มีการผ่อนคลายข้อตกลง
เบื้องต้น และข้อตกลงเบื้องต้นสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากกว่าเทคนิค EFA ประการที่สอง
เทคนิค CFA เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีพ้ืนฐานทฤษฎีรองรับการวิเคราะห์ และผลการวิเคราะห์มี
ความหมายแปลความหมายได้ง่ายกว่าเทคนิค EFA ประการที่สาม เทคนิค CFA มีกระบวนการ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลที่ชัดเจน ประการที่สี่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ค่าประมาณพารามิเตอร์ 
รวมทั้งผลการทดสอบนัยส าคัญของพารามิเตอร์ และประการสุดท้าย จากจุดเด่นทั้งหมดท าให้เทคนิค 
CFA เป็นเครื่องมือที่นักวัดผลน ามาใช้ในการศึกษาคุณภาพของแบบวัดได้เป็นอย่างดี 
 อย่างไรก็ดี เทคนิค CFA ก็เหมือนกันเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั่วไปที่มี
ข้อจ ากัดอยู่บ้าง Long (1983: 61-62) สรุปว่า จุดด้อยของเทคนิค CFA มี 3 ประการ คือ ประการ
แรก การประมาณค่าพารามิเตอร์ใช้กระบวนการค านวณทวนซ้ า และเมื่อได้ผลการวิเคราะห์ว่า
ฟังก์ชั่นความกลมกลืนมีค่าน้อยท่ีสุด ยังอาจมีปัญหาว่า อาจยังมีฟังก์ชั่นความกลมกลืนเป็นแบบอ่ืนอีก
ได้ ประการที่สอง ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการวิเคราะห์โมเดล CFA อาจอยู่นอกพิสัยที่ควรจะเป็นค่า
สัมประสิทธิ์ที่ค านวณได้อาจมีค่ามากกว่าหนึ่ง และความแปรปรวนมีค่าติดลบ ปัญหาเหล่านี้อาจเกิด
เนื่องจาก การค านวณข้อมูลจ าเพาะของโมเดลไม่ถูกต้อง การแจกแจงของตัวแปรสังเกตได้ไม่เป็นแบบ
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ปกติ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเล็กเกินไป และโมเดลเกือบจะระบุไม่ได้พอดี ประการสุดท้าย คือ การ
วิเคราะห์ค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลาในการวิเคราะห์ค่อนข้างนาน ส าหรับจุดอ่อนประการสุดท้ายนี้  
โปรแกรมลิสเรลได้พัฒนาการก าหนดค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์ ซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลาการค านวณ
ของคอมพิวเตอร์ไปได้มาก 

 

5. โมเดลลิสเรลส าหรับการวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบและโมเดลการวัด 

 ตามภาพที่ 4.6 ในบทที่ 2 ผู้เรียบเรียงได้แสดงให้เห็นว่า โมเดลลิสเรลย่อย I ประกอบด้วย 
โมเดลการวัดองค์ประกอบเดียวคอนเจนเนอริค โมเดลการวัดพหุองค์ประกอบคอนเจนเนอริค โมเดล
การวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบ และโมเดลหลากลักษณะหลายวิธีเนื่องจากโมเดลทั้ง 4 เป็นจุดเด่น
ของโปรแกรมลิสเรล ซึ่งสารารถวิเคราะห์ได้ในขณะที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ไม่สามารถใช้
วิเคราะห์ได้ดีเท่า ผู้เรียบเรียงจึงเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์เกี่ยวกับโมเดล CFA และโมเดลการวัด
ทั้งหมด โดยตัดตัวอย่างโมเดลการวัดองค์ประกอบเดียวคอนเจนเนอริคออกเพียงโมเดลเดียว การ
เสนอตัวอย่างทั้งสามโมเดลนี้ ผู้เรียบเรียงได้พยายามใช้ข้อมูลชุดเดียวกับที่เสนอในตัวอย่างการ
วิเคราะห์ด้วยโมเดลลิสเรล เพ่ือให้ผู้อ่านได้สามารถเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กันได้ ส าหรับตัวอย่าง
การวิเคราะห์โมเดล CFA ได้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกับการวิเคราะห์ EFA ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือจะได้
เปรียบเทียบว่า ผลการวิเคราะห์ในโมเดล CFA ได้ผลตรงตามทฤษฎีเบื้องหลังการวิเคราะห์จริงหรือไม่
ด้วย ตัวอย่างการวิเคราะห์ทั้งสามโมเดลมีรายละเอียดของค าสั่งและผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

ตัวอย่าง 4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืน 

 ข้อมูลในตัวอย่างนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจใน ตัวอย่าง 4.1 

ซึ่งจะไม่เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรซ้ าอีก โมเดล CFA ส าหรับตัวอย่างนี้ คือ โมเดลในภาพที่ 
4.6 (ค) ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร และองค์ประกอบมีจ านวน 2 องค์ประกอบ ก าหนดให้
องค์ประกอบทั้งสอง (SES, EXPECTN) มีความสัมพันธ์กัน และไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความ
คลาดเคลื่อน การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์โดยใช้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นข้อมูล 
และวิเคราะห์ในรูปเมทริกซ์สหสัมพันธ์ด้วย มิได้ใช้การวิเคราะห์ในรูปเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความ
แปรปรวนร่วมเหมือนตัวอย่างในบทที่ 3 ค าสั่งส าหรับโปรแกรมลิสเรล มีดังนี้ 
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 บรรทัด 

 01 CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS 

 02 DA NI=11 NO=364 MA=KM 

 03 LA 

 04 ‘Y1’ ‘Y2’ ‘Y3’ ‘Y4’ ‘Y5’ ‘Y6’ ‘X1’ ‘X2’ ‘X3’ ‘X4’ ‘X5’ 
 05 KM 

 06 1.00 

 07 0.72 

 08 0.35 0.42 1.00 

 09 0.46 0.45 0.78 1.00 

 10 0.32 0.38 0.56 0.59 1.00 

 11 0.29 0.34 0.42 0.44 0.75 1.00 

 12 0.27 0.35 0.30 0.25 0.16 0.12 1.00 

 13 0.21 0.30 0.29 0.21 0.15 0.08 0.38 1.00 

 14 0.23 0.22 0.06 0.08 0.17 0.16 0.30 0.27 1.00 

 15 0.18 0.23 0.04 0.01 0.15 0.14 0.14 0.19 0.47 1.00 

 16 0.15 0.17 0.09 0.07 0.13 0.15 0.10 0.17 0.35 0.30 1.00 

 17 SD 

 18 3.65 3.30 1.45 1.68 2.45 4.37 2.59 4.38 2.75 2.69 2.98 

 19 SE 

 20 7 8 9 10 11 / 

 21 MO NX=5 NK=2 LX=FU, PH=ST 

 22 FR LX(1,1) LX(2,1) LX(3,1) LX(3,2) LX(4,2 LX(5,2) 

 23 LK 

 24 ‘SES’ ‘EXPECTN’ 
 25 OU SE TV RS MS FS MI  

 

 ค าสั่งบรรทัดแรกก าหนดชื่อเรื่องของการวิเคราะห์ครั้งนี้ ค าสั่งบรรทัดที่ 2 ให้รายละเอียดของ
ข้อมูล ค าสั่งบรรทัดที่ 3-4 ให้ชื่อตัวแปรสังเกตได้ที่ใส่เข้าในเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้อ่านจะสังเกตเห็นว่า 
มีตัวแปรสังเกตได้ 11 ตัวแปร (Y = 6 ตัวแปร X = 5 ตัวแปร) อันเป็นตัวแปรในโมเดลผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียน แต่ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ผู้เรียบเรียงจะใช้เฉพาะตัวแปร X ซึ่งเลือกได้โดยก าหนดค าสั่ง
บรรทัดที่ 19 ว่า SE พร้อมทั้งระบุตัวแปรที่ต้องการใช้ ซึ่งเป็นตัวแปรล าดับที่ 7,8,9,10,11 เนื่องจาก
การวิเคราะห์ใช้ตัวแปรไม่ครบตามข้อมูลที่มีอยู่ ต้องมีเครื่องหมาย “/” ตามหลังล าดับที่ตัวแปรด้วย 
ค าสั่งที่ 5-18 เป็นข้อมูลในรูปเมทริกซ์สหสัมพันธ์พร้อมค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร บรรทัด
ที่ 20-21 เป็นการก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล บรรทัดที่ 22-23 ก าหนดชื่อองค์ประกอบที่นักวิจัย
ต้อง และบรรทัดสุดท้ายก าหนดลักษณะของผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรลที่ส าคัญน าเสนอไว้ในตารางที่ 4.3 เมื่อพิจารณา
เมทริกซ์องค์ประกอบในตารางที่ 4.3 นี้ เปรียบเทียบกับ ตารางที่ 4.2 อันเป็นผลจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจข้อมูลชุดเดียวกันด้วยโปรแกรม SPSS จะเห็นว่า น้ าหนักองค์ประกอบจากวิธี 
PC ที่มีการหมุนแกนแบบมุมแหลมใกล้เคียงกับน้ าหนักองค์ประกอบในตารางที่  4.3 มากกว่าค่า
น้ าหนักองค์ประกอบจากวิธี ML ที่มีการหมุนแกนแบบมุมแหลม ค่าของน้ าหนักองค์ประกอบที่ได้จาก
วิธี ML ที่มีการหมุนแกนแบบมุมแหลม เมื่อดูรายตัวแปรเปรียบเทียบกันจะได้ค่าตรงกับน้ าหนัก
องค์ประกอบในตารางที่ 4.3 กล่าวคือ เมื่อเปรียบเทียบค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบ SES 

(F1 ในตารางที่ 4.2) ตัวแปร X1 มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด รองลงไปคือ ตัวแปร X2 และ X3 ผล
การวิเคราะห์ในส่วนนี้ตรงกับผลที่ได้จากวิธี PC  ที่มีการหมุนแกนแบบมุมแหลมในตารางที่ 4.2 ด้วย 
(ดูค่า F2 ในตารางที่ 4.2) และเมื่อเปรียบเทียบค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบ EXPECTN 

กับผลการวิเคราะห์จากวิธี ML ที่มีการหมุนแกนมุมแหลม (F2 ในตารางที่ 4.2) ได้ผลตรงกัน คือ ตัว-

แปร X3 มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดรองลงไป คือ ตัวแปร X4 และ X5 ผลในส่วนนี้ไม่ตรงกับผลที่ได้
จากวิธี PC ที่มีการหมุนแกนแบบมุมแหลม นอกจากนี้ ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในตารางที่ 
4.3 นี้มีค่าเป็น 0.43 ซึ่งสูงกว่าค่าสหสัมพันธ์ที่ได้จากโปรแกรม SPSS ด้วย 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมลิสเรล 

 

 เมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบ R-SQUARE เมทริกซ์สปส.คะแนน 

ตัวแปร  SES EXPECTN องค์ประกอบ 

 สปส. SE t    สปส. SEt SES EXPECTN 

 

X1        0.63 0.08 8.07  0.00 0.00 0.00 0.40 0.42 0.03 

X2  0.60 0.08 7.88  0.00  0.00 0.00     0.36 0.37 0.03 

X3  0.18 0.09 11.97  0.66  0.09 7.28     0.57 0.21 0.50 

X4  0.00 0.00 0.00  0.63  0.07 9.21 0.40 0.03 0.33 

X4  0.00 0.00 0.00  0.47  0.06 7.62 0.22 0.02 0.19 

 cor. (SES, EXPECTN) = 0.43,    SE = 0.10, t = 4.2 

 chi - square goodness of fit  = 3.49,   df = 3   p = 0.32 

 

 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมลิสเรล ตามตารางที่ 4.3 ยังมี
ค่าสถิติที่ไม่มีแสดงในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS อีกหลายค่า คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน และค่าสถิติ t ของน้ าหนักองค์ประกอบ จากค่าที่แสดงไว้ในตารางที่ 4.3 แสดงว่า น้ าหนัก
องค์ประกอบทุกค่าที่ผู้เรียบเรียงก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล CFA ไว้แตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์การพยาการณ์ (R – square) ในตารางที่ 4.3 นี้เป็น
ค่าที่ได้จากสมการถดถอยที่มีตัวแปรสังเกตได้เป็นตัวแปรตาม และองค์ประกอบเป็น เป็นตัวแปรต้น 
ดังนั้น ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์นี้จึงเป็นค่าที่บอกสัดส่วนความแปรผันระหว่างตัวแปรสังเกตได้กับ
องค์ประกอบร่วมอันเป็นองค์ประกอบที่นักวิจัยต้องการวัด และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ในที่นี้ 
คือ ค่า สปส.ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัว จากตารางที่ 4.3 จะเห็นว่าตัวแปร X1, X3, X4 

มีค่าความเที่ยงสูงกว่าตัวแปร X2, X5 นอกจากนี้ในโปรแกรมลิสเรลยังมีค่าสถิติและดัชนีตรวจสอบ
ความตรงของโมเดล CFA อีกหลายค่า ในตารางที่ 4.3 เสนอเฉพาะค่าไค-สแควร์ ซึ่งมีค่า 3.49 

แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่า ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดล CFA สอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในที่นี้องศาอิสระของค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 3 ซึ่งได้จากผลต่าง
ของจ านวนพารามิเตอร์ในโมเดลตาม H1 และ H0 จ านวนพารามิเตอรในโมเดลตาม H1 มีค่าเท่ากับ 
[q(q+1)/2] ในที่นี้มีค่าเท่ากับ 15 และจ านวนพารามิเตอร์ในโมเดลตาม H0 อันเป็นโมเดล CFA 

นักวิจัยก าหนดนั้น โปรแกรมลิสเรลระบุและนับจ านวนพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าไว้ให้แล้ว ว่ามีค่าเป็น 
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12 องศาอิสระจึงมีค่าเป็น 3 ผู้อ่านควรย้อนกลับไปอ่านหัวข้อเรียงการระบุความเป็นได้ค่าเดียวอีกครั้ง
หนึ่ง ถ้ายังไม่เข้าใจเรื่ององศาอิสระ 

 

ตัวอย่าง 4.3 โมเดลการวัดพหุองค์ประกอบคอนเจนเนอริค 

 ลักษณะของโมเดลการวัดองค์ประกอบเดียวคอนเจนเนอริค และโมเดลการวัดพหุ
องค์ประกอบคอนเจนเนอริค ได้แสดงไว้ในภาพที่ 4.6 (ก) และ (ข) ในบทที่ 2 แล้วในตัวอย่างนี้จึงเป็น
การเสนอค าสั่งและผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะเสนอเฉพาะโมเดลการวัดพหุองค์ประกอบคอนเจน
เนอริค ข้อมูลที่ใช้ในตัวอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในโมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เสนอไว้ใน
ภาพที่ 4.4 ในบทที่ 2 ตัวแปรที่จะน ามาวิเคราะห์ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้รวม 6 ตัวแปร คือ 

 Y1 = การส่งเสริมให้นักเรียนเรียนพิเศษ 

 Y2 = การแนะน าติดตามดูแลการเรียนพิเศษของนักเรียน 

 Y3 = นักเรียนอยากเรียนให้เท่าหรือสูงกว่าบิดามารดา 

 Y4 = นักเรียนอยากมีอาชีพเท่าหรือมีเกียรติกว่าอาชีพบิดามารดา 

 Y5 = การรับรู้ของนักเรียนว่ามีผลสัมฤทธิ์ของการเรียนดีกว่าบิดามารดา 

 Y6 = ความภาคภูมิใจในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ตามโมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตัวแปร Y1 และ Y2 เป็นตัวแปรสังเกตได้ที่ได้รับอิทธิพล
จากตัวแปรแฝงชื่อ SUPPORT ตัวแปร Y3 และ Y4 ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรแฝงชื่อ ASPIRATN ตัว
แปร Y5 และ Y6 ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรแฝงชื่อ ACHIEVEM ในที่นี้ผู้เรียบเรียงต้องการทดสอบ
สมมติฐานว่า โมเดลการวัดของข้อมูลชุดนี้เป็นโมเดลการวัดพหุองค์ประกอบจากตัวแปรการวัดแบบ
คอนเจนเนอริค หรือตัวแปรวัดแบบคู่ขนาน หรือตัวแปรวัดแบบเทียบเท่าทาว 

 ตามค าจ ากัดความของทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (classical test theory) ที่ใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวประกอบด้วยส่วนที่เป็นคะแนนจริง (true score) และความคลาด
เคลื่อน (error) เทอมความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวต้องไม่ขนานกันส่วนของคะแนน
จริง คือ ส่วนที่มีความแปรปรวนมีระบบ ซึ่งถ้าตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์กันส่วนของคะแนนจริง
ของตัวแปรสังเกตได้นั้นมีความแปรปรวนร่วมกัน กรณีตัวแปรสังเกตได้วัดตัวแปรแฝงเดียวกันนั้น
ค่าตัวแปรสังเกตได้โดยทั่วไป แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ตัวแปรวัดแบบคอนเจนเนอริค (congeneric 

measures) ตัวแปรวัดแบบคู่ขนาน (parallel measures) และตัวแปรวัดแบบเทียบเท่าทาว (tau-

equivalent measures) ถ้าคะแนนจริงของตัวแปรสังเกตได้เท่ากันมีสหสัมพันธ์เป็นหนึ่ง ตัวแปร
สังเกตได้นั้น เรียกว่า ตัวแปรวัดแบบคอนเจนเนอริค ถ้าตัวแปรสังเกตได้มีคุณสมบัติของการวัดคอน
เจนเนอริค และมีความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเท่ากัน รวมทั้งน้ าหนักองค์ประกอบของตัว -

แปรสังเกตได้มีค่าเท่ากับหนึ่ง เรียกว่า ตัวแปรวัดแบบคู่ขนาน และถ้าตัวแปรสังเกตได้มีคุณสมบัติการ
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วัดแบบคู่ขนาน ทุกข้อยกเว้นค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน ซึ่งควรจะเท่ ากันกลับไม่
เท่ากัน เรียกว่า ตัวแปรนั้นมีการวัดแบบเทียบเท่าทาว (Bollen, 1989: 208; Joreskog and 

Sorbom, 1989: 122) เมื่อน านิยามของตัวแปรทั้งสามประเภทนี้มาพิจารณาดูข้อมูลจะเห็นว่าตัวแปร
ที่น ามาวิเคราะห์แม้ว่าตัวแปรแต่ละคู่จะมีองค์ประกอบร่วมกัน แต่มิใช่ตัวแปรที่มีคุณสมบัติของตัวแปร
คู่ขนาน และตัวแปรเทียบเท่าทาว ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ควรจะต้องปฏิเสธสมมติฐาน 

 การเขียนค าสั่งในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล อาจเขียนต่อเนื่องกันไปส าหรับการ
ตรวจสอบสมมติฐานแต่ละชุดแล้ววิเคราะห์ครั้งเดียว หรือจะแยกวิเคราะห์เป็น 3 ครั้งก็ได้ในที่นี้ผู้
เรียบเรียงแยกวิเคราะห์เป็น 3 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการทดสอบสมมติฐานว่า ตัวแปรเป็นแบบคอนเจน
เนอ-ริค (hypothesis 1) ครั้งที่สอง เป็นการทดสอบสมมติฐานว่า ตัวแปรเป็นแบบเทียบเท่าทาว 
(hypothesis 2) และครั้งที่สาม เป็นการทดสอบสมมติฐานว่า ตัวแปรเป็นแบบคู่ขนาน (hypothesis 

3) ค าสั่งส าหรับตอนแรก มีดังนี้ 
 

 บรรทัด 

 01 MULTIFACTOR CONGENERIC MEASUREMENT MODEL (standard scores) 

 HYPOTHESIS 1 

 02 DA NI=11 NO=364 MA=KM 

 03 LA 

 04 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 X1 X2 X3 X4 X5 

 05 KM FI=B:\LR\COR.MAT 

 06 SD 

  07 3.65 3.30 1.45 1.68 2.45 4.37 2.59 4.38 2.75 2.69 2.98 

 08 SE 

 09 1 2 3 4 5 6/ 

 10 MO NX=6 NK=3 LX=FU, FI PH=ST TD=DI,FR 

 11 FR LX(1,1) LX(2,1) LX(3,2) LX(4,2) LX(5,3) LX(6,3) 

 12 FR PH(2,1) PH(3,1) PH(3,2) 

 13 LK 

 14 SUPPORT ASPIRATH ACHIEVEM 

 15 OU SE TV RS MR FS 

 



 

158 บทที่ 4 

 ค าสั่งบรรทัดแรกก าหนดชื่อเรื่องการวิเคราะห์ครั้งนี้ ค าสั่งบรรทัดที่ 2 ให้รายละเอียดของ
ข้อมูล และสั่งให้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลในรูปของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ บรรทัดที่ 3-4 เป็นรายชื่อ
ตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นเมทริกซ์เช่นเดียวกับในตัวอย่างที่ 4.2 มีตัวแปรทั้งสิ้น 11 ตัวแปร แต่
จะใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้เพียง 6 ตัวแปร จึงต้องใช้ค าสั่งในบรรทัดที่ 8-9 ว่า SE พร้อมทั้งระบุตัว
แปรที่ต้องการ ค าสั่งบรรทัดที่ 5-7 เป็นข้อมูล ซึ่งในที่นี้ผู้เรียบเรียงน าค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ไปพิมพ์ไว้
ในไฟล์ชื่อ B:\LR\COR.MAT แล้ว เพียงแต่ใช้ค าสั่งให้คอมพิวเตอร์ไปน ามาจากไฟล์ดังกล่าว และพิมพ์
แต่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค าสั่งบรรทัดที่ 10 ก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดลในที่นี้เมทริกซ์ PH 

ต้องเป็นเมทริกซ์สมมาตรมาตรฐาน (ST) มีสมาชิกในแนวทแยงเป็น 1 และเมทริกซ์ TD ต้องเป็นเมท
ริกซ์แนวทแยง (DI) เพราะเทอมความคลาดเคลื่อนต้องไม่สัมพันธ์กินตามนิยามของตัวแปรคอนเจน
เนอริค ผู้เรียบเรียงก าหนดเมทริกซ์ LX ให้มีสถานะก าหนด (FI) จึงต้องใช้ค าสั่งก าหนดพารามิเตอร์ที่
ต้องการเป็นพารามิเตอร์อิสระในบรรทัดที่  11 และเนื่องจากในทางปฏิบัติตัวแปรแฝงหรือ
องค์ประกอบส่วนใหญ่สัมพันธ์กัน บรรทัดที่ 12 จึงก าหนดค่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเป็น
พารามิเตอร์ด้วย บรรทัด 13-14 เป็นการก าหนดชื่อองค์ประกอบ ส่วนบรรทัดสุดท้ายก าหนดลักษณะ
ข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งมีค าสั่ง FS ให้วิเคราะห์ข้อมูล ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 ค าสั่งส าหรับการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ว่า โมเดลการวัดเป็นแบบเทียบเท่าทาวผู้เรียบเรียง
เพียงแต่เพ่ิมค าสั่งระหว่างบรรทัดที่ 12, 13 ด้วยค าสั่งต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 ค าสั่งดังกล่าวเป็นการก าหนดค่าน้ าหนักองค์ประกอบส าหรับตัวแปรแฝงแต่ละคู่ให้เท่ากัน
ตามนิยมของตัวแปรการวัดแบบเทียบเท่าทาว และค าสั่งส าหรับการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ว่า โมเดล
การวัดเป็นแบบคูขนาน ผู้เรียบเรียงเพียงแต่เพ่ิมค าสั่งต่อท้ายค าสั่งที่เพ่ิมในสมมติฐานที่ 2 ก าหนดให้
ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้แต่ละคู่เท่ากัน โดยใช้ค าสั่งต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 EQ LX(1,1) LX(2,1) 

 EQ LX(3,2) LX(4,2) 

 EQ LX(5,3) LX(6,3) 

 EQ TD(1,1) TD(2,1) 

 EQ TD(3,3) TD(4,4) 

 EQ TD(5,5) TD(6,6) 
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 ในที่นี้ผู้เรียบเรียงมิได้น าเสนอผลการวิเคราะห์และแปลความหมายแต่ละชุดเนื่องจากมิใช่
เป้าหมายหลักของการเสนอตัวอย่าง ประเด็นที่ผู้อานควรสังเกตจากผลการวิเคราะห์ทั้งสามชุด คือ ค่า
ของพารามิเตอร์ในเมทริกซ์ PH, TD, และ LX สมาชิกในแนวทแยงของเมทริกซ์ PH เป็น 1 ทุกชุด
สมาชิกใน TD ที่เป็นความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งวัดตัวแปรแฝงเดียวกันมีค่าเท่ากัน 
ส่วนสมาชิกในเมทริกซ์ LX ชุดที่ 1 มีค่าแตกต่างกัน แต่ในผลการวิเคราะห์ชุดที่ 2,3 นั้น สมาชิกที่เป็น
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งวัดตัวแปรแฝงเดียวกันมีค่าเท่ากัน 

 ผลการวิเคราะห์ที่ส าคัญที่เป็นเป้าหมายของการน าเสนอตัวอย่างที่ 4.3 คือ การทดสอบว่า
โมเดลการวัดพหุองค์ประกอบนี้เป็นแบบคอนเจนเนอริค หรือแบบเทียบเท่าทาว หรือแบบคู่ขนานตาม
สมมติฐานที่ 1, 2, 3 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ดูที่ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ได้ผลดังตารางที่ 4.4 จากตารางแสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2, 3 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ผลการทดสอบแสดงว่า ข้อมูลในตัวอย่างนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับการวัดพหุ
องค์ประกอบส าหรับตัวแปรคอนเจนเนอริคมากที่สุด แต่ยังมิอาจสรุปว่าเป็นเช่นนั้น และเมื่อ
ตรวจสอบโดยการวิเคราะห์เศษเหลือจะพบว่า Q-PLOT ให้เส้นกราฟมีความชันน้อยกว่าแนวทแยง 
และยังมีเศษเหลือมากกว่า 2.00 ซึ่งหมายความว่า เทอมความคลาดเคลื่อนในที่มีความสัมพันธ์กัน 
โมเดลควรเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยมีความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กัน ผู้เรียบ
เรียงได้ทดสอบโดยใช้ค าสั่งให้ TD(4,1) TD(6,2) เป็นพารามิเตอร์อิสระได้ผลการวิเคราะห์ดัง
ภาคผนวก ช. พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก ดังค่าไค-สแควร์ในตารางที่ 
4.4 

 

ตารางท่ี 4.4 ค่าไค-สแควร์ในการทดสอบสมมติฐานส าหรับตัวอย่างที่ 4.3 

 

 สมมติฐาน ไค-สแควร์ องศาอิสระ p 

 

1.  โมเดลการวัดตัวแปรคอนเจนเนอริค 17.59 6 0.007 

2.  โมเดลการวัดตัวแปรเทีบเท่าทาว 36.18 9 0.000 

3.  โมเดลการวัดตัวแปรคู่ขนาน 46.31 12 0.000 

4.  โมเดลการวิเคราะห์ประกอบเชิงยืนยัน 2.84 4 0.585 
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ตัวอย่าง 4.4 โมเดลหลากลักษณะหลายวิธี (MTMM) 

 ลักษณะของโมเดลหลากลักษณะหลายวิธี (Multi Trait-Multi Method model = MTMM 

model) ได้แสดงไว้ในภาพที่ 4.6 (ง) ในบทที่ 2 แล้ว โมเดล MTMM นี้พัฒนาโดย Campbell และ 
Fiske เมื่อ ค.ศ. 1959 (อ้างใน Kerlinge, 1973: 464; Bollen, 1989: 190-194: Long, 1983: 29-

33) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะตรวจสอบความตรง โมเดลประกอบด้วยตัวแปรสังเกตไดที่วัดคุณลักษณะ
อันเป็นตัวแปรแฝงด้วยวิธีการวัดตั้งแต่สองวิธีขึ้นไป โดยที่คุณลักษณะที่วัดและวิธีการวัดไม่เกี่ยวข้อง
กัน ถ้าตัวแปรที่วัดมีความตรงค่าของความตรงลู่ เข้า (convergent validity) หรือค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่วัดคุณลักษณะเดียวกันด้วยวิธีต่างกัน ต้องมีค่าสูงอย่างมีนัยส าคัญค่าความตรง
จ าแนก (discriminant validity) จะต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎ 3 ประการ ประการแรกค่าความ
ตรงลู่เข้าต้องมีค่ามากกว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่วัดคุณลักษณะต่างกันและใช้วิธีวัดต่างแบบ
กัน ประการที่สองค่าความตรงลู่เข้าต้องมีค่ามากกว่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่วัดคุณลักษณะ
ต่างกัน และเป็นการวัดด้วยวิธีเดียวกัน และประการที่สาม กรณีทีมีตัวแปรคุณลักษณะแฝงต้องเป็น
แบบแผนเดียวกันแฝงตั้งแต่สามตัวขึ้นไป ค่าของสหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะแฝงต้องเป็นแบบแผน
เดียวกันไม่ว่าจะเป็นตัวแปรที่วัดด้วยวิธีเดียวกันหรือต่างวิธี 
 ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ด้วยโมเดล MTMM ในตัวอย่างที่ 4.4 ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต
ได้รวม 6 ตัวแปร แต่ละตัวแปรเป็นตัวบ่งชี้ของคุณลักษณะแฝงและได้จากวิธีการวัดแตกต่างกัน
ดังต่อไปนี้  
RESPONSI  = ความรับผิดชอบ  เป็นตัวบ่งชี้คุณลักษณะ RELAIABLE วัดโดยวิธี RATING  

GENEROUS  = ความเอ้ือเฟ้ือ  เป็นตัวบ่งชี้คุณลักษณะ LIBERAL  วัดโดยวิธี RATING  

DELIGENT  = ความขยันหมั่นเพียร  เป็นตัวบ่งชี้คุณลักษณะ RELIABLE วัดโดยวิธี CHOICE 

PUNCTUAL = ความตรงต่อเวลา เป็นตัวบ่งชี้คุณลักษณะ RELIABLE วัดโดยวิธี CHOICE 

OPENMIND = ความมีใจกว้าง เป็นตัวบ่งชี้คุณลักษณะ LIBERAL วัดโดยวิธี CHOICE 

RELATION = ความมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นตัวบ่งชี้คุณลักษณะ LIBERAL วัดโดยวิธี CHOICE 

ตามโมเดล MTMM ในแผนภาพที่ 4.6 (ง) ตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัว คือ X1-X6 และคุณลักษณะ (trait) 

ที่ต้องการวัด คือ RELIABLE และ LIBERAL แทนด้วยตัวแปรแฝง K1, K2 ส่วนวิธีการวัดแบบ 
RATING และ CHOICE แทนด้วยตัวแปรแฝง K3, K4 นั่นเอง 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 6 ตัวแปร ได้เสนอไว้ในตารางที่ 4.5 จาก
ตารางเมื่อพิจารณาค่าของความตรงลู่เข้า และความตรงจ าแนก จะพบว่าค่าความตรงลู่เข้า คือ 
สปส.สหสัมพันธ์ r(X1,X3), r(X1,X4), r(X2,X6) มีค่าสูงเป็น 0.42, 0.35, 0.39, 0.42 ตามล าดับการ
ประเมินค่าความตรงจ าแนกพบลักษณะสองประการ คือ ประการแรกค่าความตรงลู่เข้าทั้งสี่ค่ามีค่า
มากกว่า สปส.สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่วัดคุณลักษณะต่างกัน และวิธีวัดต่างกัน ได้แก่ r(X1, X5), 
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r(X1, X6), r(X2, X3), r(X2, X4) ซึ่งมีค่า 0.12, 0.13, 0.12, 0.18 ตามล าดับ และประการที่สองค่า
ความตรงลู่เข้าทั้งสี่ค่า มีค่ามากกว่า สปส.สหพันธ์ระหว่างตัวแปรที่วัดคุณลักษณะต่างกัน แต่เป็นการ
วัดวิธีเดียวกัน ได้แก่ r(X1, X2), r(X2,X3), r(X2, X4) ซึ่งมีค่า 0.12, 0,13, 0.12, 0.18 ตามล าดับ 
และประการที่สองค่าความตรงลู่เข้าทั้งสี่ ค่า มีค่ามากกว่า สปส.สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่วัด
คุณลักษณะต่างกัน แต่เป็นการวัดวิธีเดียวกัน ได้แก่ r(X1, X2), r(X3, X5), r(X3, X6), r(X4, X5), 

r(X4, X6) ซึ่งมีค่า 0.18, 0.12, 0.15, 0.15, 0.18 ตามล าดับจริงแสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้มีความตรง
จ าแนกตามทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์โดยพิจารณาจากค่า สปส.สหสัมพันธ์
อย่างเดียวดังกล่าวนี้มีจุดอ่อน 2 ประการ (Boller, 1989: 194-195) ประการแรกการวิเคราะห์ข้อมูล
มิได้น าค่าของตัวแปรคุณลักษณะแฝงมาพิจารณาด้วย ซึ่งต้องมีข้อตกลงเบื้องต้นว่า สปส .สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้นั้นใช้แทน สปส.สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง ซึ่งเป็นข้อตกลงเบื้องต้นที่
อ่อนมาก ประการที่สองค่า สปส.สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ มิใช่ค่าที่บอกค่าความตรงได้
ถูกต้อง เพราะตามนิยมค่าความตรงควรจะเป็นค่าที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้กับ
คุณลักษณะที่ต้องการวัด Bollen จึงเสนอให้ใช้โมเดลลิสเรลในการวิเคราะห์โมเดล MTMM 

 

ตารางท่ี 4.5 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ส าหรับโมเดล MTMM 

 

 วิธีการวัด RATING CHOICE 

ตัวแปรสังเกตได้ X1 X2 X3 X4 X5 X6 

 

 X1 1.00 

 X2 0.18 1.00 

 X3 0.42 0.12 1.00 

 X4 0.35 0.18 0.48 1.00 

 X5 0.12 0.39 0.12 0.15 1.00 

 X6 0.13 0.42 0.15 0.18 0.53 1.00 

 

 ผู้เรียบเรียงน าข้อมูลในตารางที่ 4.5 มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรลตามการวิเคราะห์โมเดล 
MTMM โดยเขียนค าสั่งก าหนดรายละเอียดข้อมูล และข้อมูลจ าเพาะของโมเดล ดังนี้ 
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 บรรทัด 

 01 Multitrait-Multimethod Model 

 02 DA NI=6 NO=210 MA=KM 

 03 LA 

 04  RESPONSI GENEROUS DELIGENT PUNCTUAL OPENMIND RELATION 

 05 KM 

 06 1.00 

 07 0.18 1.00 

 08 0.42 0.12 1.00 

 09 0.35 0.18 0.48 1.00 

 10 0.12 0.39 0.12 0.15 1.00 

 11 0.13 0.42 0.15 0.18 0.53 1.00 

 12 ME 

 13 24.46 27.03 7.59 7.48 7.95 7.32 

 14 SD 

 15 2.60 2.27 1.12 1.97 1.89 2.04 

 16 MO NX=6 NK=4 LX=FU,FI PH=SY,FR TD=DI,FR 

 17 FR LX(3,1) LX(4,1) LX(5,2) LX(6,2) LX(2,3) LX(4,4) LX(5,4) LX(6,4) 

 18 ST 1 LX(1,1) LX(2,2) LX(1,3) LX(3,4) 

 19 FI PH(2,1) PH(4,3) 

 20 ST O PH(2,1) PH(4,3) 

 21 FI PH(1,1) PH(2,2) PH(3,3) PH(4,4) 

 22 ST 1 PH(1,1) PH(2,2) PH(3,3) PH(4,4) 

 23 LE 

 24 RELIABLB LIBERAL RATING CHOICE 

 25 OU SE TV MR MI RS FS 

 

 ค าสั่งบรรทัดที่ 1-15 เป็นค าสั่งก าหนดชื่อเรื่องจ านวนตัวแปร ชื่อตัวแปร เมทริกซ์สหสัมพันธ์
และค่าเฉลี่ยกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผู้อ่านคงจะคุ้นเคยแล้ว บรรทัดที่ 16-22 เป็นการ
ก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดลในที่นี้ผู้เรียบเรียงก าหนดให้โปรแกรมลิสเรลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเมท
ริกซ์สหสัมพันธ์ และใช้คะแนนมาตรฐานจึงให้แนวทแยงของเมทริกซ์ PH มีค่าเป็น 1 และผ่อนคลาย
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ข้อตกลงเบื้องต้น โดยยอมให้มีความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะวิธีการวัดได้ค าสั่งใน 3 บรรทัด
สุดท้ายเป็นการก าหนดชื่อตัวแปรแฝงและก าหนดลักษณะข้อมูลที่ต้องการวัดผลการวิเคราะห์ที่ส าคัญ
เสนอไว้ในตารางที่ 4.6 

 จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.6 ค่าไค-สแควร์ในการทดสอบความกลมกลืนของโมเดล 
MTMM กับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่า มีความสอดคล้องกลมกลืนดีมาก ค่า สปส.การพยากรณ์ (R-

square) แสดงว่า ตัวแปร PUNCTUAL, OPENMIND มีค่าความเที่ยงค่อนข้างต่ ากว่าตัวแปรอ่ืนค า
น้ าหนักองค์ประกอบแสดงว่า ตัวแปร GENEROUS, OPENMIND และ RELATION มีน้ าหนัก
องค์ประกอบของคุณลักษณะแฝงสูงกว่าวิธีการวัด เมทริกซ์สหสัมพันธ์แสดงว่า คุณลักษณะแฝงและ
วิธีการวัดมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 

 แม้ว่าผลการทดสอบความตรงของโมเดลจะแสดงว่า โมเดล MTMM ในตัวอย่างนี้สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งหมายความว่าตัวแปรมีความตรง แต่ Bollen (1989: 194-206) ยังเห็นว่า
การวัดความตรงด้วยค่าสหสัมพันธ์ตามแบบเดิม และการวิเคราะห์ด้วยโมเดลลิสเรลดูจากค่าไค-

สแควร์ยังมีจุดอ่อน และได้พัฒนาการวัดความตรงจากผลการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลที่ได้นี้อีก 4 แบบ 
คือ ความตรงวัดจาก สปส. LX ในรูปคะแนนดิบ ความตรงวัดจาก สปส. LX รูปคะแนนมาตรฐาน 
ความแปรปรวนของความตรงเฉพาะ (unique validity Variance) และระดับของค่าการร่วม 
(degree of collinearity) แต่ละวิธีจะน าผลการวิเคราะห์ไปค านวณต่อด้วยมือ ยกเว้นค่าความตรงวัด
จาก สปส. LK ซึ่งมีในผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมลิสเรลแล้ว Bollen กล่าวว่า แต่ละวิธีต่างก็มีจุด
ด้อย และยังไม่มีวิธีใดสมบูรณ์ที่สุด ในที่นี้ผู้เรียบเรียงเพียงแต่ เสนอประเด็นให้ผู้อ่านที่สนใจได้ติดตาม
ศึกษาค้นคว้าต่อไป และมิได้เสนอรายละเอียดสูตรการค านวณ เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ตัวอย่างนี้  
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ตัวอย่างที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์โมเดล MTMM ด้วยโปรแกรมลิสเรล 

 

 ตัวแปรแฝง วิธีการวัด Error R-square 

ตัวแปร RELIABLE LIBERAL RATING CHOICE variance 

 

เมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบ 

RESPONSI 1.00 - 1.00 - 0.27 0.73 

GENEROUS - 1.00 -0.71(.15) - 0.12 0.88 

DELIGENT -0.66(.16) - - 1.00 0.44 0.56 

PUNCTUAL -0.54 - - 0.85(.16) 0.59 0.41 

OPENMIND - 0.79(.12) - -0.35(.12) 0.50 0.50 

RELATION - 0.84(.12) - -0.35(.12) 0.44 0.56 

ไค-สแควร์ = 1.69, df=3, p=0.64 

เมทริกซ์สหสัมพันธ์ 
RFLIABLE 1.00 

LIBERAL 0.00 1.00 

RATING -0.63(.15) 0.44(.080 1.00  

CHOICE 0.66(.10) 0.44(.08) 0.00 1.00 

 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

 

สรุป 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นวิธีการที่มีประโยชน์ต่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มากวิธีหนึ่ง ในบทนี้ผู้เรียบเรียงได้น าเสนอประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการ
วิเคราะห์ ข้อตกลงเบื้องต้น และสังกัปพ้ืนฐานของการวิเคราะห์องค์ประกอบ จากนั้น จึงได้เสนอ
ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมเมทริกซ์สหสัมพันธ์การสกลัด
องค์ประกอบขั้นต้น การหมุนแกน และการสร้างตัวแปรประกอบหรือสเกลองค์ประกอบขั้นตอนทั้ง 4 
นี้ได้เสนอวิธีการโดยะเอียดในการเสนอการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ รวมทั้งเสนอตัวอย่างการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS ผู้อ่านได้เห็นว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจมีหลากหลาย 
ตามวิธีการสกัดองคป์ระกอบ และวิธีการหมุนแกน ผลการวิเคราะห์อาจไม่สอดคล้องกัน และบางครั้ง
แปลความหมายยาก เพราะไม่มีทฤษฎีสนับสนุนจุดอ่อนของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ มี
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ผลท าให้ความนิยมในการใช้เทคนิค EFA นี้เริ่มลดน้อยลงและนักวิจัยหันมาใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) เพ่ิมมากข้ึน โมเดลการวัดและ CFA เป็นโมเดลย่อยแบบหนึ่งของโมเดล
ลิสเรล และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สร้างขึ้นจากทฤษฎี และก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดลตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบความเป็นได้ค่าเดียวของโมเดลก่อนการวิเคราะห์ด้วย 

 โมเดลการวัดและโมเดล CFA ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยมีหลายแบบในบทนี้ผู้
เรียบเรียงได้น าเสนอหลักการ วิธีการวิเคราะห์ ตัวอย่างการเขียนค าสั่งและผลการวิเคราะห์ส าหรับ
โมเดล 3 แบบ คือ โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โมเดลการวัดพหุองค์ประกอบคอนเจน
เนอริค และโมเดลหลากลักษณะหลายวิธี (MTMM model) จากสาระที่น าเสนอสรุปได้ว่า โมเดลการ
วัดและโมเดล CFA ใช้ได้ทั้งการวิเคราะห์เชิงส ารวจและการวิเคราะห์เชิงยืนยัน โดยมีข้อแม้ว่า ถ้า
นักวิจัยใช้โมเดล CFA ในเชิงส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างหนึ่งจะต้องมีกลุ่มตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งมา
ตรวจสอบความตรงของโมเดล โมเดล CFA มีจุดอ่อนเช่นเดียวกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั่วไป 
แต่จุดอ่อนนี้นับว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิค EFA ข้อสรุปประการสุดท้าย คือ โมเดล CFA 

นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์องค์ประกอบและพัฒนาสเกลองค์ประกอบแล้ว ยัง เป็น
เครื่องมือตรวจสอบความตรงได้ด้วย ดังแสดงด้วยการวิเคราะห์โมเดล MTMM นอกจากนี้ยังใช้โมเดล 
CFA เป็นเครื่องมือตรวจสอบ ความตรงเชิงโครงสร้างได้เช่นเดียวกัน 

 

ข้อควรท า 

 1.  การเสนอสาระในเอกสารนี้ ได้พยายามหลีกเลี่ยงการแสดงที่มาของสูตรและใช้การ
อธิบายสังกัปพ้ืนฐานแทน เมื่อผู้อ่านมีความเข้าใจดีแล้ว ควรจะได้ศึกษาที่มาของสูตรตลอดจนเทคนิค
การวิเคราะห์ที่ซับซ้อนต่อไป เอกสารอ้างอิงที่ผู้ อ่านควรศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ได้แก่ เอกสารและ/หรือ ต าราของผู้แต่งดังรายชื่อต่อไปนี้ Anderson, J. and 

Gerbing, D.W. (1984); Bollen, K.A. (1989); Chatfield, C. and Collins, A.J. (1980); Cooley, 

W.W. and Lohnes, P.R. (1971); Johnson, R.A. and Wichern, D.W. (1986); Kim, J.G. and 

Mueller, C.W. (1978); Long, J.S. (1983); Saris, W.E. and Stronkhorat, L.H. (1984); 

Stevens, J. (1986); Waller, N.G. (1993); อุทุมพร จามรมาน (2532). 

 2.  โมเดลลิสเรลที่เป็นโมเดลการวัดและโมเดล CFA สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
การประมาณค่าความเท่ียงและความตรงได้ ในสาระท่ีเสนอไว้ในตัวอย่างที่ 4.4 ผู้เรียบเรียงได้กล่าวถึง 
แนวคิดของ Bollen, K.A. ในการปรับปรุงวิธีการประมาณค่าความเที่ยงและความตรง โดยการ
ค านวณตามสูตรที่ Bollen เสนอไว้แม้ว่าขณะนี้โปรแกรมลิสเรลยังไม่มีการวิเคราะห์ในส่วนนี้ แต่ผู้
เรียบเรียงเชื่อว่า ในอนาคตอันใกล้ Joreskog  และ Sorbom จะได้พัฒนาโปรแกรมลิสเรลให้
ครอบคลุมการวิเคราะห์ ดังกล่าว เหมือนเช่นที่ได้เพ่ิมดัชนีตรวจสอบความตรงของโมเดลโดยเพ่ิมสูตร
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ตามที่ Bollen เสนอแนะไว้ ดังนี้ ผู้เรียบเรียงจึงเสนอแนะว่าผู้อ่านโดยเฉพาะผู้ที่สนใจทาง
ทฤษฎีการวัด ควรจะได้ศึกษาแนวคิดของ Bollen โดยละเอียดจากหนังสือ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
Bollen, K.A. (1989). Structural Equation with Latent Variables. New York: John Wiley 

& Sons, (p. 178-225) 

 3.  การได้อ่านสาระที่เสนอในบทนี้ ศึกษาค าสั่งส าหรับโปรแกรมลิสเรลและผลการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรลจากภาคผนวกนั้นยังไม่เพียงพอที่จะให้ผู้อ่านมีความรอบรู้ในเรื่องกา ร
วิเคราะห์องค์ประกอบด้วยโปรแกรมลิสเรล ผู้อ่านควรได้ฝึกเขียนค าสั่งและลองวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมลิสเรลด้วยตนเอง โดยอาจใช้ข้อมูลจากการวิจัยในวารสารหรือวิทยานิพนธ์ 
 

ค าถามท้ายบท 

1. ให้นักศึกษาอธิบายถึงแนวคิดพ้ืนฐานของการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

2. ให้นักศึกษาอธิบายถึงวัตถุประสงค์การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

3. ข้อพึงระวังในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันจ าแนกแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 5 

เรื่อง ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมลิสเรล 

 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมลิสเรล 

2. การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล 

3. สาระและการน าเสนอ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เข้าใจถึงลักษณะทั่วไปของโปรแกรมลิสเรล 

2. ทราบถึงการตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล 

3. เข้าใจถึงสาระและการน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. แนะน าเนื้อหารายวิชาในบท 

2. แนะน าเอกสารและต าราอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับอ่านเพ่ิมเติม 

3. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

4. บรรยายโดยใช้เอกสารและยกตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. เอกสาร ต ารา และบทความที่เกี่ยวข้อง 
3. เอกสารประกอบค าบรรยาย 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตจากเข้าชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

2.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

3. การตอบค าถาม การวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างในชั้นเรียน 

4. การตอบค าถามท้ายบท 
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บทท่ี 5 

เรื่อง ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมลิสเรล 
 

1. ลักษณะท่ัวไปของโปรแกรมลิสเรล 

 การวิจัยเชิงปริมาณในสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เกือบทั้งหมดเป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปร และข้อมูลในการวิจัยประกอบด้วยตัวแปรเป็นจ านวน
มากโมเดลการวิจัยเป็นแบบโมเดลลิสเรล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยดังกล่าวที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลาย เช่น โปรแกรม SPSS และ SAS แม้จะใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้
แต่วิธีการวิเคราะห์ยังมีข้อจ ากัด ต้องมีข้อตกลงเบื้องต้น (assumptions) ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ไม่
สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้น และผลการวิเคราะห์ยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับ
โปรแกรมลิสเรล โปรแกรมเหล่านั้นจะให้ผลการวิเคราะห์ถูกต้องน้อยกว่า และใช้วิเคราะห์โมเดลได้
น้อยแบบกว่าโปรแกรมลิสเรล ด้วยเหตุนี้ลิสเรลจึงเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายในหมู่นักวิจัยมากขึ้น และได้รับการยอมรับว่าเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มาก ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง 
 ลักษณะเด่นของโปรแกรมลิสเรล มีอยู่ 5 ประการ คือ ประการแรก โปรแกรมลิสเรลใช้ทฤษฎี
ทางสถิติวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (maximum likelihood statistical theory) หรือวิธี ML เป็นพ้ีนฐานใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ตามหลักการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธี ML นั้น มีข้อตกลงเบื้องต้นว่าจะต้อง
ทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร เช่น ก าหนดว่าตัวแปรมีการแจกแจงแบบปกติพหุน าม 
(multivariate normal distribution) เป็นต้น แต่ไม่มีข้อตกลงเบื้องต้นว่าจะต้องทราบ
ค่าพารามิเตอร์ วิธการประมาณค่าท าได้โดยการสมมติค่าพารามิเตอร์ขึ้นมาชุดหนึ่ง แล้วหาค่าไลค์ลิฮู้ด
หรือความเป็นไปได้ของการที่จะได้ค่าสังเกตของตัวแปรจากประชากรกลุ่มที่สมมติค่าพารามิเตอร์ไว้
นั้น ค่าพารามิเตอร์ชุดที่ให้ไลค์ลิฮู้ดสูงสุด คือ ค่าของพารามิเตอร์ที่เป็นผลการประมาณค่าที่ต้องการ 
วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบนี้ต้องใช้การค านวณทวนซ้ า (iteration) หลายครั้งจนกว่า
ค่าพารามิเตอร์ที่ได้ในแต่ละครั้งจะมีค่าเข้าใกล้ (converge) ค่าพารามิเตอร์ที่เป็นจริง นอกจากจะใช้
วิธี ML แล้ว โปรแกรมลิสเรลยังใช้วิธีการประมาณค่าแบบอ่ืนๆ อีก 6 แบบ คือ instrumental 

variables (IV) two – stage least squares (TSLS) unweighted least squares (ULS) 

generalized least squares (GLS) generalized weighted least squares (WLS) และ 
diagonal weighted least squares (DLS) เนื่องจากวิธี IV และวิธี TSLS แม้ว่าจะเป็นวิธีที่ให้
ค่าประมาณที่มีความแปรปรวนสูง แต่เป็นวิธีที่ง่าย ท าได้เร็ว Joreskog และผู้ร่วมงานจึงใช้สองวิธีนี้
เป็นการค านวณหาค่าพารามิเตอร์เพ่ือใช้ในการประมาณขั้นตอน (initial estimates) และน าผลไปใช้
ในการประมาณค่าด้วยวิธี ML ต่อไป 
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 ลักษณะเด่นประการที่สอง คือ ลักษณะของโมเดลในโปรแกรมลิสเรล โมเดลใหญ่ในโปรแกรม
ลิสเรลประกอบด้วยโมเดลที่ส าคัญสองโมเดล คือ โมเดลการวัด (measurement model) และโมเดล
สมการโครงสร้าง (structural equation model) โมเดลการวัดท าให้โปรแกรมลิสเรลสามารถ
แก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนในการวัด (measurement error) ได้ โดยใช้หลักการวิเคราะห์
องค์ประกอบเพ่ือยืนยัน หรือการวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบ (confirmatory factor analysis) ใน
การประมาณค่าตัวแปรแฝงตามโมเดลแสดงความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้
กับตัวแปรแฝง แล้วใช้ตัวแปรแฝงไปวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนโมเดลสมการโครงสร้างในโปรแกรมลิสเรล
นั้นครอบคลุมลักษณะความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นทุกรูปแบบ จึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ไม่ว่าจะ
เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal relations) โมเดลแบบอิทธิพลทางเดียว หรือแบบ
อิทธิพลย้อนกลับ (recursive or non-recursive model) 

 ประการที่สาม โปรแกรมลิสเรลเป็นโปรแกรมที่นักวิจัยสามารถใช้ตรวจสอบโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรตามทฤษฎีว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเพียงใด การ
ตรวจสอบท าได้หลายวิธี โดยใช้ไคสแควร์ ดัชนีวัดความพอเหมาะพอดี หรือดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (Goodness of fit index = GFI) และรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษเหลือ (root of 

mean square residuals = RMR) ในการตรวจสอบ เมื่อโมเดลและข้อมูลสอดคล้องกัน ผลการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี ML จะมีความถูกต้องตรงตามค่าพารามิเตอร์ เมื่อโมเดลและข้อมูลไม่
สอดคล้องกันโปรแกรมจะมีแนวทางแนะให้นักวิจัยปรับเปลี่ยนเส้นทางอิทธิพลในโมเดล หรือ
ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปร จนกว่าจะได้ผลการวิเคราะห์ที่ต้องการ 

 ประการที่สี่ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของโปรแกรมลิสเรล คือ ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์
ข้อมูล ตามปกติเมื่อนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์อิทธิพล (Path analysis) โดยวิธีของ 
Wright, Blau และ Duncan, Blalock, Alwin และ Hauser นักวิจัยต้องตรวจสอบข้อมูลว่า 
สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอย และการวิเคราะห์อิทธิพล ซึ่งมีอยู่มาก
หลายข้อ และข้อมูลส่วนใหญ่จะไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นโดยเฉพาะข้อที่ว่าด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างความคลาดเคลื่อน และข้อที่ว่าตัวแปรที่วัดได้หรือสังเกตได้ต้องไม่มีความคลาดเคลื่อน แต่เมื่อ
วิเคราะห์อิทธิพลด้วยโปรแกรมลิสเรล ข้อจ ากัดในเรื่องข้อตกลงเบื้องต้นจะมีน้อยกว่า ท าให้ผลการ
วิเคราะห์มีความถูกต้องมากกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิม 

 ลักษณะเด่นประการสุดท้ายของโปรแกรมลิสเรล คือ การมีโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้นใน
การพัฒนาโปรแกรมนั้น Joreskog และผู้ร่วมงานได้พัฒนาโปรแกรมพรีลิส หรือ PRELIS 

(PREprocessor for LISrel) เพ่ือใช้เป็นโปรแกรมส าหรับการคัดเลือกหรือสกรีนข้อมูลและสรุปข้อมูล
ที่เป็นตัวแปรพหุนาม (multivariate data screening and data summarizing) นักวิจัยสามารถใช้
โปรแกรมพรีลิสส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถามได้ อ่านข้อมูลที่เป็นคะแนนเดิม หรืออ่านข้อมูลที่จัด
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กลุ่มไว้ และถ่วงน้ าหนักได้ ประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยได้ และวิเคราะห์การถดถอยได้ รวมทั้ง
จัดเตรียมเมทริกซ์สหพันธ์ (correlation matrix) หรือเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (covariance 

matrix) และบันทึก (save) ไว้เพ่ือใช้วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรลต่อไปได้ นอกจากนี้ยังสามารถ
สร้างข้อมูลตามลักษณะพารามิเตอร์ที่ก าหนดไว้ตามวิธีจ าลองข้อมูลของมอนติคาร์โล (Monte Carlo 

simulation) ได้ด้วย ในทางปฏิบัติเมื่อนักวิจัยมีข้อมูลที่ระดับการวัดแบบอันตรภาค (interval 

scales) ขึ้นไป นักวิจัยอาจใช้โปรแกรม SPSS หรือ SAS เตรียมข้อมูลเพ่ือมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม-

ลิสเรลได้โดยไม่มีปัญหา แต่ในกรณีที่นักวิจัยมีตัวแปรที่มีระดับการวัดแบบเรียงอันดับ (ordinal 

scales) หรือมีตัวแปรเซ็นเตอร์ทั้งบนและล่าง (censored variables both above and below) ซ่ึง
เป็น   ตัวแปรที่มีการแจกแจงไม่เป็นแบบปกติ ข้อมูลมีความถ่ีมากๆ ที่ค่าใดค่าหนึ่ง นักวิจัยไม่สามารถ
ใช้โปรแกรม SPSS หรือ SAS เตรียมข้อมูลได้และโปรแกรมพรีลิสจะเป็นประโยชน์มาก นอกจากนี้
โปรแกรมพรีลิสยังสามารถใช้เปลี่ยนรูป (transform) ตัวแปร รวมทั้งการเปลี่ยนรูปตัวแปรให้เป็น
คะแนนปกติ (normal scores) ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นโปรแกรมพรีลิสยังสามารถเตรียมเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ได้ สหสัมพันธ์โปลีคอริคซึ่งรวมทั้งสหสัมพันธ์เตตราคอริค (Polychoric including 

tetrachoric correlation) สหสัมพันธ์โปลีซีเรียลซึ่งรวมทั้งสหพันธ์ไบซีเรียล (Polyserial including 

biserial correlation) สหพันธ์คาโนนิคอล (canonical correlation) และสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เซ็นเตอร์กับตัวแปรต่อเนื่อง หรือตัวแปรเรียงอันดับ 

 อย่างไรก็ดี โปรแกรมลิสเรลเป็นโปรแกรมที่มีจุดด้อยเช่นเดียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทั่วๆ ไป ผู้ที่จะใช้งานโปรแกรมลิสเรล ต้องเรียนรู้การใช้ค าสั่งซึ่งมีสัญลักษณ์ และรูปแบบ
ค่อนข้างซับซ้อน นอกจากนี้โปรแกรมลิสเรลยังมีข้อจ ากัดเมื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลสอดแทรกเป็นระดับ
ลดหลั่น (Hierarchical nested data) ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะใช้โปรแกรมลิสเรลวิเคราะห์ได้ แต่
ผลการวิเคราะห์ไม่ดีเท่าผลที่ได้จากการใช้โปรแกรม Hierachical Linear Model (HLM) ที่พัฒนา
โดย Raudenbush และ Bryk ทั้งนี้เพราะโปรแกรมลิสเรลมิได้น าเอาเรื่องความคลาดเคลื่อนในการ
สุ่มตัวอย่าง (sampling error) มาวิเคราะห์ด้วย ในขณะที่โปรแกรม HLM ก็มีข้อจ ากัดตรงที่มิได้
พิจารณาถึงความคลาดเคลื่อนจากการวัด (measurement error) 

 

2. การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล 

 ในการท าการวิจัย นักวิจัยที่รู้จักธรรมชาติของข้อมูลส าหรับการวิจัยและมีความเข้าใจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นอย่างดี จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
สมเหตุสมผลมากว่านักวิจัยที่ไม่รู้จักข้อมูลของตน ในการวิจัยที่จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 
ลิสเรลก็เช่นเดียวกัน นักวิจัยควรจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ทราบถึงลักษณะธรรมชาติของข้อมูล
ขาดหาย (Missing) หรือไม่ ถ้ามีข้อมูลขาดหายมีจ านวนมากน้อยอย่างไร ข้อมูลมีค่าสุดโต่ง 
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(extremes) บ้างหรือไม่ และข้อมูลมีลักษณะไม่สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้น (assumptions) ของ
สถิติวิเคราะห์ที่จะใช้อย่างไรบ้าง 
 วิธีการตรวจสอบข้อมูล (Examination of data) ที่นักวิจัยมืออาชีพต้องด าเนินการก่อนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบค าถามนั้น สรุปได้เป็น 5 หัวข้อ คือ การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของ
ตัวแปร การตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าตัวแปร การตรวจสอบข้อมูลขาดหาย การ
ตรวจสอบค่าสุดโต่ง และการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติวิเคราะห์ ผู้เขียนสรุปวิธีการ
ตรวจสอบข้อมูลจากต าราของ Hair และคณะ (1998) Kirk (1982) Schumacker and Lomax 

(1996) Stevens (1996) เสนอรายละเอียดแต่ละหัวข้อดังนี้  
 1.  การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร 

 นักวิจัยที่ดีต้องรู้ว่าจะต้องใช้ตัวแปรอะไร มีระดับการวัดแบบใดในการวิจัยของตนแล้ว
ออกแบบสุ่มตัวอย่าง และออกแบบเครื่องมือวิจัยรวบรวมข้อมูลให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการการ
ตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องท าเป็นอย่างแรก คือ การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรวิธีง่าย
ที่สุด คือ การใช้โปรแกรม SPSS ท าแผลภูมิฮีสโตแกรม (histogram) ส าหรับตัวแปรที่มีระดับการวัด
แบบนามบัญญัติและเรียงดับ และท าแผนภูมิต้น – ใบ (stem and leaf plot) ส าหรับตัวแปรที่มี
ระดับการวัดแบบอันตรภาคและอัตราส่วน แผนภูมิที่ได้ของตัวแปรแต่ละตัวจ าท าให้นักวิจัยทราบได้
ว่าลักษณะการแจกแจงของตัวแปรเป็นแบบใด นอกจากนี้อาจใช้การวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ 
(frequency distribution) และการวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) มัธยฐาน 
(median) ฐานนิยม (mode) พิสัย (range) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ความเบ้ 
(skewness) ความโด่ง (kurtosis) ค่าสถิติเหล่านี้จะช่วยให้สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรในการวิจัยแต่ละ
ตัวมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่อย่างไร โดยทั่วไปสถิติวิเคราะห์เกือบทุกชนิดที่เป็นสถิติขั้นสูงมี
ข้อตกลงเบื้องต้นว่า การแจกแจงของตัวแปรโดยเฉพาะตัวแปรตามต้องเป็นแบบโค้งปกติ เมื่อ
ตรวจสอบพบว่าตัวแปรมีการแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ นักวิจัยจะได้เปลี่ยนรูป (transform) ตัวแปร
โดยใช้วิธีใส่ลอการิทึม หรือใช้ค่าส่วนกลับ เป็นต้น เพ่ือปรับให้ตัวแปรมีการแจกแจงใกล้โค้งปกติ 
 2.  การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าตัวแปร 

 สถิติวิเคราะห์ว่าด้วยความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ เป็นสถิติวิเคราะห์ที่มีพ้ืนฐานมาจากการ
วิเคราะห์การถดถอย และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ซึ่งมีข้อตกลงเบื้องต้นว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรแต่ละคู่ต้องเป็นแบบเส้นตรง การตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่าเป็นแบบ
เส้นตรงหรือไม่ ท าได้หลายวิธี วิธีแรกใช้โปรแกรม SPSS สร้างแผนภาพการกระจัดกระจาย (scatter 

plot) ซึ่งสามารถสร้างแผนภูมิทีละ 2 ตัวแปร หรือสร้างแผนภูมิเป็นเมทริกซ์ของแผนภูมิระหว่างตัว
แปรทีละคู่หลายคู่พร้อมกันได้ อีกวิธีหนึ่ง คือ การใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติว่า ลักษณะความสัมพันธ์มีความเป็นเส้นตรง (linearity) หรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ความสัมพันธ์
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ระหว่างตัวแปรเป็นเส้นโค้ง นักวิจัยจะได้เตรียมการเปลี่ยนรูปตัวแปร หรือเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ที่
เหมาะสม เช่น การวิเคราะห์ถดถอยแบบโพลีโนเมียล เป็นต้น 

 3.  การตรวจสอบข้อมูลขาดหาย (missing) 

 เรื่องข้อมูลขาดหายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการวิจัย เมื่อมีข้อมูลขาดหาย สิ่งแรกที่
นักวิจัยควรท า คือ การตรวจสอบว่าข้อมูลที่ขาดหายนั้นเป็นการขาดหายโดยสุ่ม หรือขาดหายมีระบบ
ถ้าหน่วยตัวอย่างที่ขาดหายไม่มีลักษณะร่วมกัน หมายความว่า ข้อมูลที่ขาดหายนั้นเกิดขึ้ นโดยสุ่ม 
นักวิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ ถ้าหน่วยตัวอย่างที่ขาดหายมีลักษณะคล้ายกัน นักวิจัยอาจ
ต้องเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม ส าหรับวิธีการจัดการกับข้อมูลแบบง่ายๆ เมื่อมีข้อมูลขาดหายนั้น ท าได้ 3 วิธี 
วิธีแรกตัดข้อมูลส่วนที่ขาดหายเป็นคู่ (pairwise deletion) วิธีที่สองตัดข้อมูลส่วนที่ขาดหายของ
หน่วยตัวอย่างหน่วยนั้นทิ้งทั้งหมด (listwise deletion) วิธีที่สาม ใช้สถิติวิเคราะห์ประมาณค่าข้อมูล
ที่ขาดหายใส่แทน (replacement of missing data) การประมาณค่าอาจใช่ค่าเฉลี่ยหรือค่าประมาณ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล เมื่อมีข้อมูลขาดหาย ควรใช้วิธีที่สามจะให้ผลดีที่สุด 
เพราะการตัดข้อมูลออก นอกจากจะท าให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างลดลงแล้ว ยังมีผลเสียต่อการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วย 

 4.  การตรวจสอบข้อมูลสุดโต่ง (Extremes or Outliers) 

 ตัวแปรที่มีค่าของตัวแปรค่าหนึ่งค่าใดสูงมาก หรือต่ ามากผิดปกติ แสดงว่ามีข้อมูลสุดโต่ง 
วิธีการตรวจสอบข้อมูลสุดโต่งอาจท าไปพร้อมกับการตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรและ
การตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพราะข้อมูลสุดโต่งมีได้ทั้งในการแจกแจงของ    
ตัวแปรตัวเดียว และในการแจกแจงแบบทวินาม และพหุนาม (bivariate and multivariate 

distribution) นั่นคือ การวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิต้นใบ และแผนภาพกระจัดกระจาย จะช่วยให้นักวิจัย
ค้นพบว่ามีข้อมูลสุดโต่งหรือไม่ วิธีการตรวจสอบท าโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ เมื่อมีและไม่มี
ข้อมูลสุดโต่ง ถ้าผลการวิเคราะห์ไม่ต่างกันก็ควรคงข้อมูลสุดโต่งไว้ 
 5.  การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติวิเคราะห์ 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง การตรวจสอบว่าข้อมูลสอดคล้องกับข้อตกลง
เบื้องต้นของสถิติเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวแปรหลายตัวนั้น ถ้าตัวแปรมี
คุณสมบัติไม่สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นจะมีผลท าให้ผลการวิเคราะห์เบี่ยงเบนและล าเอียงได้
มากกว่าเมื่อมีตัวแปรน้อยตัว เหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ กระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงความ
ยุ่งยากซับซ้อน เมื่อข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์ขั้น
สูงจะแสดงผลการวิเคราะห์โดยพรางลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้น ซึ่งถ้าใช้สถิติ
วิเคราะห์เบื้องต้นจะเห็นลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นได้ชัดเจน หากนักวิจัยไม่
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ตรวจสอบข้อมูลก่อน อาจจะได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติวิเคราะห์ขึ้นสูงที่มีอันตรายจากการที่
ข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นโดยที่นักวิจัยไม่สามารถสังเกตได้ 
 ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติวิเคราะห์ที่ต้องมีการตรวจสอบ และวิธีการแก้ไขเมื่อข้อมูลไม่
เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าวมีดังนี้ 
  5.1 ลักษณะการแจกแจงแบบปกติ (Normality) 

 สถิติวิเคราะห์ที่ใช้การทดสอบแบบ I และ F มีข้อตกลงเบื้องต้นว่า ตัวแปรต้องมีการแจก
แจงแบบปกติ การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรต้องตรวจสอบทั้งแบบตัวแปรเดียวและ
ตัวแปรพหุ (univariate and multivariate check) วิธีการตรวจสอบอาจท าได้ 2 วิธี วิธีแรก คือ 
การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรเป็นรายตัว โดยการพิจารณาจากแผนภูมิหรือแผนภาพ
ชนิดต่างๆ เช่น ฮีสโตแกรม (histogram) แผนภาพต้นใบ (stem leaf plot) และแผนภาพความ
น่าจะเป็นปกติ (normal probability plot) เป็นต้น แผนภาพ 2 แบบแรกเป็นแผนภาพที่เหมาะสม
ส าหรับตรวจสอบตัวแปรที่มาจากกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก และได้กล่าวแล้วในหัวข้อที่ 1 แผนภาพ
ความน่าจะเป็นปกติเป็นแผนภาพที่เหมาะส าหรับตรวจสอบตัวแปรที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างขนาดกลาง
หรือขนาดใหญ่ แผนภาพนี้อาจสร้างจากโปรแกรม SPSS หรือ SAS ตัวแผนภาพแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความถี่สะสมของตัวแปรที่จะตรวจสอบกับความถี่สะสมของตัวแปรที่มีลักษณะเป็นโค้งปกติ 
ถ้าเส้นแผนภาพได้เส้นกราฟเป็นเส้นตรงแนวทแยงแสดงว่าตัวแปรมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ ถ้า
เส้นกราฟเป็นเส้นโค้ง หรือเป็นเส้นรูปตัวเอส (S) อยู่ใต้เส้นตรงแนวทแยง แสดงว่าตัวแปรมีการแจก
แจงแบเบ้ทางลบ และ/หรือ มีความโด่งต่ ากว่าโค้งปกติ แต่ถ้าเส้นกราฟเป็นเส้นโค้งหรือเป็นเส้นรูปตัว
เอส อยู่เหนือเส้นตรงแนวทแยง แสดงว่าตัวแปรมีการแจกแจงแบบเบ้ทางบวก และ/หรือ มีความโด่ง
สูงกว่าโค้งปกติ 
 วิธีการตรวจสอบวิธีที่สอง เป็นการตรวจสอบโดยไม่ใช้แผนภาพ ท าได้หลายวิธี เช่น การ
ทดสอบเทียบความกลมกลืนด้วย ไค-สแควร์ (Chi-square goodness of fit test) การทดสอบ 
Kolmogorov-Smirnov และการทดสอบนัยส าคัญของความเบ้และความโด่งด้วยค่าสถิติ Ƶ ตามสูตร 

 

 Ƶskewness =  skewness   , n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
          

 Ƶkurtosis = kurtosis 

          

ถ้าผลการทดสอบได้ค่า Ƶ สูงกว่าค่าวิกฤติ และปฏิเสธสมมติฐานหลักแสดงว่าตัวแปรมีการแจกแจงไม่
เป็นแบบโค้งปกติ เพราะค่าความเบ้และความโด่งแตกต่างจากค่าในโค้งปกติ 
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 วิธีการตรวจสอบลักษณะการแจกแจงแบบปกติท่ีเสนอข้างต้น เป็นวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบตัว
แปรเดียว ในกรณีที่มีตัวแปรพหุการตรวจสอบต้องใช้วิธีการทางสถิติที่ซับซ้อนและยังไม่มีวิธีการที่
สะดวก โดยทั่วไปนักวิจัยจะใช้หลักการที่ว่า ถ้าตัวแปรพหุมีการแจกแจงแบบปกติพหุ (multivariate 

normality) สรุปได้ว่า ตัวแปรแต่ละตัวจะมีการแจกแจงแบบปกติด้วยหลักการนี้เป็นจริง แต่ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าตัวแปรแต่ละตัวมีการแจกแจงแบบปกติแล้ว ยังสรุปไม่ได้ว่าตัวแปรพหุจะมีการแจกแจง
แบบปกติพหุ แม้ว่าจะยังสรุปได้ไม่ชัดเจน นักวิจัยส่วนใหญ่ใช้หลักการนี้ เป็นเงื่อนไขจ าเป็น 
(necessary condition) แต่ไม่พอเพียง (sufficient condition) ในการตรวจสอบตัวแปรพหุว่ามีการ
แจกแจงปกติหรือไม่ได้ ทั้งนี้ต้องใช้ประกอบกับการวิเคราะห์เศษหนึ่ง (residual analysis) เช่น 
วิเคราะห์ตรวจสอบวา เศษเหลือของสมการถดถอยพหุมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ 
 เมื่อตรวจพบว่า ตัวแปรมีการแจกแจงไม่เป็นแบบโค้งปกติ วิธีการที่ควรจะท า คือ การเปลี่ยน
รูป (Transform) ตัวแปร เพ่ือให้ได้การแจกแจงเป็นแบบโค้งปกติ ถ้าการแจกแจงของตัวแปรมีความ
เบ้ทางลบให้เปลี่ยนรูปตัวแปรโดยการใช้ค่ารากที่สอง (    ) ถ้าการแจกแจงของตัวแปรมีความเบ้
ทางบวกให้เปลี่ยนรูปตัวแปรโดยใส่ค่าลอการิทึม (logY) ถ้าการแจกแจงของตัวแปรมีความโด่งต่ ากว่า
โค้งปกติ ให้เปลี่ยนรูปตัวแปรโดยใช้ส่วนกลับ (1/y) 

 5.2 ความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (Homogeneity of Variances) และความ
เป็นเอกพันธ์ของการกระจาย (Homoscedasticity)   

 ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ 
(MANOVA) นั้น มีข้อตกลงเบื้องต้นที่ส าคัญ คือ ความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวนในการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนต้องตรวจสอบว่า ความแปรปรวนของตัวแปรส าหรับประชากร แต่ละกลุ่ม
ต้องไม่แตกต่างกัน ในกรณีการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุต้องตรวจสอบว่า เมทริกซ์ความแปรปรวน 
– ความแปรปรวนร่วม (variance – covariance matrix) ของตัวแปรพหุส าหรับกลุ่มประชากรแต่ละ
กลุ่มต้องไม่แตกต่างกัน วิธีการตรวจสอบกรณีตัวแปรเดียวท าได้โดยใช้แผนภาพ เช่น Box Plot 

ตรวจดูลักษณะการกระจายของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม หรือใช้สถิติทดสอบ เช่น Levene test, 

Box’s F test เป็นต้น วิธีการตรวจสอบกรณีตัวแปรพหุ ใช้สถิติทดสอบ Box’s M test 
 เมื่อตรวจสอบพบว่า ตัวแปรฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้นในเรื่องความเป็นเอกพันธ์ของความ
แปรปรวน วิธีการที่ควรท า คือ การเปลี่ยนรูป (Transform) ตัวแปรโดยใช้วิธีการแบบเดียวกับการ
เปลี่ยนรูปตัวแปรเพ่ือให้ได้ลักษณะการแจกแจงแบบปกติ ทั้งนี้เพราะตัวแปรที่มีการแจกแจงไม่เป็น
โค้งปกติมักจะมีผลท าให้เกิดความเป็นวิวิธพันธ์ของความแปรปรวน (heterogeneity) เมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปตัวแปร จึงแก้ปัญหาได้ท้ังสองเรื่อง 
 ลักษณะของความเป็นเอกพันธ์ของการกระจายมีหลักการแบบเดียวกับลักษณะความ
เป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน แต่ใช้ศัพท์ต่างกันโดยลักษณะความเป็นเอกพันธ์ของความ
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แปรปรวนใช้กับการวิเคราะห์ความแปรปรวน ซึ่งมีตัวแปรตามเป็นตัวแปรต่อเนื่อง (Metric variable) 

และตัวแปรต้นเป็นตัวแปรไม่ต่อเนื่อง (non–metric variable) ส่วนลักษณะความเป็นเอกพันธ์ของ
การกระจายใช้กับการวิเคราะห์การถดถอย ซึ่งทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตามเป็นตัวแปรต่อเนื่อง โดย
นิยามลักษณะความเป็นเอกพันธ์ของการกระจาย หมายถึง คุณสมบัติของตัวแปรตามที่มีการกระจาย
ไม่ต่างกันทุกค่าของตัวแปรต้น วิธีการตรวจสอบที่ง่ายที่สุด คือ การตรวจสอบแผนภาพกระจัด
กระจาย (scatter plot) ถ้ามีลักษณะการกระจายของตัวแปรตามคล้ายกันที่ค่าของตัวแปรต้นทุกค่า 
แสดงว่าข้อมูลสอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติวิเคราะห์ในเรื่องการกระจาย 

 5.3 ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linearity) 

 สถิติวิเคราะห์ทุกประเภทที่มีพ้ืนฐานการวิเคราะห์จากสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันต้องมี
ข้อตกลงเบื้องต้นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่เป็นแบบเส้นตรง เมื่อน าข้อมูลตามสภาพที่
เป็นจริงมีความสัมพันธ์เป็นเส้นโค้งมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเหล่านี้ จะได้ค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ต่ ากว่า
ที่ควรจะเป็น ดังนั้น นักวิจัยควรตรวจสอบว่าข้อมูลมีคุณสมบัติตามข้อตกลงเบื้องต้นในเรื่องนี้ก่อน
วิเคราะห์ข้อมูล วิธีการตรวจสอบท าได้โดยการตรวจสอบแผนภาพกระจัดกระจาย และการวิเคราะห์
เศษเหลือ (Residual analysis) วิธีหลังสามารถใช้ได้ท้ังกรณีตัวแปรทวิ และตัวแปรพหุ เมื่อตรวจสอบ
พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นแบบเส้นโค้ง นักวิจัยมีทางเลือก 2 ทาง ทางหนึ่ง คือ ใช้สถิติ
ส าหรับวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นโค้ง ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยที่มีตัวแปรดัมมี่ การวิเคราะห์
ถดถอยโพลีโนเมียล อีกทางหนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนรูปตัวแปร ถ้าลักษณะความสัมพันธ์ เป็นเส้นโค้ง
พาราโบลาหงาย ให้เปลี่ยนรูปตัวแปรโดยใช้ลอการิทึม (log x หรือ log y) หากไม่ได้ผลให้ใช้ส่วนกลับ 
(1/x หรือ 1/y) จากนั้นจึงลองใช้รากที่สอง (   หรือ   ) กรณีลักษณะความสัมพันธ์เป็นเส้นโค้ง
พาราโบลาคว่ า ให้เปลี่ยนรูปตัวแปรโดยใช้ค่าตัวแปรยกก าลังสอง (x2 หรือ y2) มีข้อที่น่าสังเกต
เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปตัวแปรประการหนึ่ง คือ การเปลี่ยนรูปตัวแปรจะให้ผลดีถ้าตัวแปรนั้นมีค่า
อัตราส่วนระหว่างค่าเฉลี่ยกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 4.0 

 5.4 ภาวะร่วมเส้นตรง (Collinearity) หรือภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multi collinearity) 

 ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ หมายถึง ภาวะที่ตัวแปรในการวิจัยที่เป็นตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์
กันสูงมาก และมีผลเสียต่อการวิเคราะห์ถดถอย ท าให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคลาดเคลื่อนไปจากความ
เป็นจริง วิธีการตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงท าได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุด คือ การตรวจสอบ เมทริกซ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ค่าสหพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นแต่ละคู่ที่สูงเกิน 0.6 แสดงว่าข้อมูลอาจจะมี
ปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง แต่วิธีนี้ได้ผลการตรวจสอบไม่ชัดเจนนัก วิธีที่สอง คือ การใช้โปรแกรม SPSS 

วิเคราะห์ตรวจสอบค่าสถิติ 3 ตัว คือ Tolerance, Variance Inflation Factor (VIF) และ 
Condition Index ค่าสถิติ Tolerance หมายถึง สัดส่วนความแปรปรวนในตัวแปรที่อธิบายไม่ได้ด้วย
ตัวแปรอ่ืนๆ ถ้าค่า Tolerance มีค่าใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์สูงกับตัวแปรอ่ืนๆ ใน
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การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าที่ใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์ต่ ากับตัวแปรอ่ืนๆ ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ค่าสถิติ VIF มีค่าเท่ากับส่วนกลับของค่า Tolerance จึงแปลความหมายตรงกันข้าม กล่าวคือ 
ค่า VIF ที่สูงมาก (ค่าสูงสุดเท่ากับ 10.0) แสดงว่ามีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุสูงมากในกลุ่มตัวแปร
ต้น ค่าสถิติ Condition Index เป็นค่าสัดส่วนความแปรปรวนวัดจากค่าไอเกน (Eigen value) เกณฑ์
ที่ใช้ตรวจสอบ คือ 30 ถ้าตัวแปรใดมีค่า Condition Index เกิน 30 แสดงว่าตัวแปรนั้นมีปัญหาภาวะ
ร่วมเส้นตรง ค่าสถิติ Condition Index นี้ใช้ตรวจสอบด้วยกระบวนการสองขั้นตอน ขั้นตอนแรก
ตรวจดูว่าตัวแปรต้นตัวใดมีค่าเกินกว่าเกณฑ์ หรือ 30 ขั้นตอนที่สอง ตรวจสอบสัดส่วนของความ
แปรปรวนของสัมประสิทธิ์การถดถอย เฉพาะเมื่อตัวแปรต้นมีค่า Condition Index สูงกว่าเกณฑ์ ถ้า
ค่าสัดส่วนของความแปรปรวนของสัมประสิทธิ์การถดถอยมีค่าสูงกว่า 0.90 แสดงว่าตัวแปรตัวนั้นมี
ความสัมพันธ์กันสูง 
 วิธีการแก้ไข เมื่อพบว่าตัวแปรมีภาระร่วมเส้นตรงสูง หรือมีความสัมพันธ์กันสูง ท าได้ 2 
วิธี วิธีแรก คือ นักวิจัยต้องตัดสินในเลือกใช้ตัวแปรตัวหนึ่งตัวใดเพียงตัวเดียว และทิ้งตัวแปรที่สัมพันธ์
กันสูงกับตัวแปรที่เลือกไว้ วิธีที่สอง คือ การน าตัวแปรที่สัมพันธ์กันสูงมาวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือ
สร้างเป็นตัวแปรประกอบ (Composite Variable) หรือองค์ประกอบ (factor) จากตัวแปรที่สัมพันธ์
กัน 

 การตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่เสนอมาโดยย่อนี้ หากได้มีการตรวจสอบและแก้ไขตั้งแต่
ต้นก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล จะช่วยให้นักวิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลดี และไม่มีปัญหายุ่งยากใน
การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลนี้มีประโยชน์มากส าหรับการวิจัยที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมลิสเรล ทั้งนี้เพราะในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรลต้องมีการทดสอบว่า 
โมเดลการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น ถ้านักวิจัยมีโมเดลการวิจัยที่ดีมีหลักฐาน
สนับสนุนการสร้างโมเดล และมีข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบอย่างดี จะท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมลิสเรลเป็นเรื่องง่ายและให้ผลการวิเคราะห์ที่ตอบค าถามวิจัยได้กว้างขวาง ลึกซ้ึง และถูกต้อง 
 

3. สาระและการน าเสนอ 

 โมเดลลิสเรลเป็นโมเดลการวิจัยที่มีประโยชน์มาก และใช้ได้กับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์เกือบทุกประเภท โปรแกรมลิสเรลช่วยให้นักวิจัยวิเคราะห์โมเดลลิสเรลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าโปรแกรมลิสเรลจะได้รับการเผยแพร่มากกว่า 20 ปี และปัจจุบันมีการปรับปรุง
ถึงเวอร์ชั่นที่ 8 แล้วรวมทั้งมีการใช้โปรแกรมอย่างกว้างขวางในต่างประเทศแต่โปรแกรมลิสเรลยัง
นับว่าเป็นนวัตกรรมส าหรับนักวิจัยไทย ผู้เขียนจึงน าเสนอหนังสือเล่มนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแนะน า
โปรแกรมลิสเรล และวิธีการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับผู้สนใจให้มีความรู้เบื้องต้นเพียง
พอที่จะสามารถวิเคราะห์โมเดลลิสเรล และศึกษาโปรแกรมลิสเรลอย่างลึกซึ้งต่อไป การน าเสนอ
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แบ่งเป็นสองตอน ตอนแรกเป็นการแนะน าโปรแกรมลิสเรลซึ่งจะเสนอในบทที่ 2 สาระในบทนี้จะช่วย
ให้ผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล โมเดลใหญ่ และโมเดลย่อยใน
โปรแกรมลิสเรล ตลอดจนวิธีเขียนค าสั่งเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างและผลการวิเคราะห์ ส่วนตอนที่
สองเป็นการใช้โปรแกรมลิสเรลวิเคราะห์ข้อมูลโดยเสนอหลักการของสถิติแต่ละวิธีก่อนการเสนอ
โมเดลลิสเรลและวิธีการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ เสนอในบทที่ 3 ถึงบทที่ 7 

ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
การวิเคราะห์อิทธิพล การวิเคราะห์กลุ่มพหุ และการวิเคราะห์โค้งพัฒนาการ 

 

ค าถามท้ายบท 

1. ให้นักศึกษาอธิบายถึงกรอบแนวคิดโดยทั่วไปของโปรแกรมลิสเรล 

2. ให้นักศึกษาอธิบายถึงการตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล 

3. ให้นักศึกษาน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 6 

เรื่อง การใช้โปรแกรมลิสเรล 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับ LISREL 

2. โมเดลในโปรแกรมลิสเรลและการก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล (Specification of 

the Model) 

3. การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Identification of the Model) 

4. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล (Parameter Estimation of the Model) 

5. การตรวจสอบความตรงของโมเดล (Validation of the Model) 

6. วิธีการเขียนค าสั่งโปรแกรมลิสเรล 

7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงกระบวนการใช้โปรแกรมลิสเรล ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าใจถึงการระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล  
ขั้นตอนที่ 2 สามารถอ่านการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล  
ขั้นตอนที่ 3 สามารถตรวจสอบความตรงของโมเดล  
ขั้นตอนที่ 4 ทราบถึงวิธีการเขียนค าสั่งโปรแกรมลิสเรล 

ขั้นตอนที่ 5 สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. แนะน าเนื้อหารายวิชาในบท 

2. แนะน าเอกสารและต าราอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับอ่านเพ่ิมเติม 

3. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

4. บรรยายโดยใช้เอกสารและยกตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. เอกสารประกอบค าบรรยาย 

การวัดและประเมินผล 

 1. สังเกตจากเข้าชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

 2.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 4. การตอบค าถามท้ายบท 
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บทท่ี 6 

เรื่อง การใช้โปรแกรมลิสเรล 
 

1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ LISREL 

LISREL เป็นชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่ Karl Joreskog และ Dag Sorbom ได้
พัฒนาขึ้น เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับโมเดลการวิจัยแบบโมเดลลิสเรล JÖreskog และ
ผู้ร่วมงานได้พัฒนาโปรแกรม ACOVS หรือ Analysis of COV ariance Structures ขึ้นใช้ก่อนเมื่อปี 
ค.ศ. 1970 ส าหรับวิเคราะห์โมเดลการวัด (measurement model) ซึ่งเป็นโมเดลแสดง
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรแฝง (latent variables) กับตัวแปรที่สังเกตได้ 
(observed or manifest variables) ต่อมาจึงได้พัฒนาให้สามารถใช้ในการวิเคราะห์โมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นหรือโมเดลลิสเรล (linear structural relation or linear structural 

equation model) ทุกรูปแบบ ปัจจุบันนี้โปรแกรมลิสเรลได้รับการพัฒนาถึงรุ่น (version) ที่ 8 เป็น
โปรแกรมที่มีความสมบูรณ์และได้รับการยอมรับจากนักวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
อย่างกว้างขวางว่ามีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยที่มีโมเดลการวิจัยเชิงสาเหตุ 
มีตัวแปรแฝงที่มีตัวบ่งชี้หลายตัว (multiple indicators) มีความคลาดเคลื่อนในการวัด และมี
ความสัมพันธ์ระหว่างเศษเหลือ (residuals) ความนิยมใช้โปรแกรมลิสเรลเพ่ิมมากขึ้น เพราะโมเดล
การวิจัยดังกล่าวนับวันจะเข้ามามีบทบาทในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มากขึ้น 
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีลักษณะโมเดลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น
ได้ถูกต้อง ในขณะที่โปรแกรมลิสเรลนอกจากจะใช้วิเคราะห์ประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการ
โครงสร้างของโมเดลการวิจัยได้อย่างถูกต้องแล้ว ยังสามารถตรวจสอบความตรง (validity) และความ
พอเหมาะ (adequacy) ของโมเดลการวิจัย รวมทั้งปรับโมเดลการวิจัยให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ได้ด้วย 

 โปรแกรมลิสเรลนับว่าเป็นโปรแกรมค่อนข้างใหม่ส าหรับนักวิจัยไทย ประกอบกับการเขียน
ค าสั่งเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลมีลักษณะซับซ้อนแตกต่างจากโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป แม้จะมี
หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรมลิสเรลฉบับภาษาอังกฤษ (Joreskog and Sorbom, 1993) แล้วก็ตาม 
แต่ผู้เรียบเรียงเชื่อว่าการเสนอสาระพ้ืนฐานเพ่ือแนะน าโปรแกรม และวิธีการใช้โปรแกรมลิสเรล ยัง
เป็นสิ่งจ าเป็น และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ยังไม่คุ้นเคยกับโปรแกรมลิสเรล วิธีการน าเสนอในบทนี้
และตัวอย่างการเขียนค าสั่งจึงมีความแตกต่างจากวิธีการเสนอและตัวอย่างในหนังสือคู่มือการใช้
โปรแกรมลิสเรลฉบับภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้อ่านเรียนรู้การใช้โปรแกรมลิสเรลได้เร็วขึ้น เกิดความ
เข้าใจและมีทักษะพ้ืนฐานเพียงพอที่จะศึกษาด้วยตนเองต่อไป สาระเกี่ยวกับโปรแกรมลิสเรล และการ
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ใช้โปรแกรมท่ีเสนอในบทนี้ ครอบคลุมสาระตามหนังสือคู่มือการใช้โปรแกรมลิสเรลฉบับภาษาอังกฤษ 
ส่วนวิธีการเขียนค าสั่งโดยเฉพาะในการก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดลลิสเรลนั้น ผู้เรียบเรียงเลือกใช้
รูปแบบที่ผู้เรียบเรียงพิจารณาแล้วว่าเป็นรูปแบบที่ตรง ง่าย และสะดวกต่อการใช้งานเพียงรูปแบบ
เดียว ผู้อ่านที่สนใจรายละเอียดของวิธีการเขียนค าสั่งรูปแบบอ่ืนๆ ควรศึกษาจากหนังสือคู่มือการใช้
โปรแกรมลิสเรลฉบับภาษาอังกฤษโดยตรง 
 ก่อนที่จะกล่าวถึงลักษณะของโปรแกรมลิสเรล และวิธีการใช้โปรแกรมลิสเรล ผู้เรียบเรียงขอ
ทบทวนเรื่องการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล ซึ่งได้กล่าวถึงไว้บ้างแล้วในบทที่ 1 เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพรวม
รวมของการใช้โปรแกรมลิสเรล การวิเคราะห์โมเดลลิสเรลมีหลักการเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีการทางสถิติทั่วๆ ไป กล่าวคือ นักวิจัยต้องมีสมมติฐานทางสถิติที่ต้องการทดสอบและมีข้อมูล
เชิงประจักษ์มาวิเคราะห์ เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้องการทดสอบหรือไม่ 
สมมติฐานสถิตินั่นมี 2 แบบ คือ สมมติฐานศูนย์ หรือสมมติฐานหลัก (null hypothesis) และ
สมมติฐานเลือก (alernaive hypothesis) สมมติฐานศูนย์เป็นสมมติฐานที่นักวิจัยก าหนดขึ้นตาม
เงื่อนไขบังคับของสถิติ เช่น พารามิเตอร์ค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มมีค่าเท่ากัน (µ1 - µ2) และ
เป็นสมมติฐานที่นักวิจัยต้องการปฏิเสธสมมติฐาน ส่วนสมมติฐานเลือกเป็นข้อความที่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่นักวิจัยต้องการตรวจสอบว่าเป็นความจริง และสอดคล้องกับลักษณะทางข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ส าหรับการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลมีลักษณะเช่นเดียวกัน นักวิจัยต้องมีสมมติฐานทางสถิติที่
ต้องการทดสอบและมีข้อมูลเชิงประจักษ์มาวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลสอดคล้องกับสมมติฐาน
หรือไม่ สิ่งที่แตกต่างกันกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั่วๆ ไปก็คือ การวิเคราะห์โมเดลลิสเรลนั้น 
สมมติฐานวิจัยที่ก าหนดความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่าตัวแปรทั้งหมดแสดงด้วยโมเดลลิสเรล 
ส่วนสมมติฐานทางสถิตินั้น สมมติฐานหลักกล่าวว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์สอดคล้องกับโมเดลลิสเรล และ
สมมติฐานเลือกกล่าวว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่สอดคล้องกับโมเดลลิสเรล ผู้อ่านจะเห็นว่าการวิเคราะห์
โมเดลลิสเรลเป็นการทดสอบสมมติฐานหลักด้วยความต้องการที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก และ
ลักษณะการทดสอบสมมติฐานเป็นการทดสอบเพ่ือตรวจสอบความตรง (validity) ของโมเดลลิสเรล
โดยตรงว่าโมเดลลิสเรลและข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกันจริง 
 ลักษณะพิเศษที่การวิเคราะห์โมเดลลิสเรลแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางสถิติทั่วๆ ไป อีก
ประการหนึ่ง คือ การเน้นความส าคัญของเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม (variance-

covariance matrix) ระหว่างตัวแปร หัวใจส าคัญของการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล คือ การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมที่ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์กับ 
เมทริกซ์ที่ได้จากการประมาณค่าตามโมเดลลิสเรลที่เป็นสมมติฐานวิจัย ทั้งนี้เพ่ือตรวจสอบว่าโมเดล - 
ลิสเรลและข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงไร ลักษณะการวิเคราะห์ดังกล่าว
แตกต่างจากจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติทั่วๆ ไป การวิเคราะห์ทางสถิติไม่ว่าจะเป็นการ
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วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) หรือการวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) ต่างก็เน้น
ความส าคัญของความแปรปรวน (variance) ของตัวแปรตาม และพยายามแยกความแปรปรวนในตัว
แปรตามเป็นส่วนๆ เพ่ือเปรียบเทียบความแปรปรวนส่วนที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรต้นกับความ
แปรปรวนที่เป็นความคลาดเคลื่อน ผลการเปรียบเทียบบ่งชี้ได้ว่าตัวแปรต้นมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 
การประมาณค่าขนาดอิทธิพลส่วนใหญ่ใช้วิธีการก าลังสองน้อยที่สุด (method of least square) 

โดยเลือกค่าพารามิเตอร์ที่จะท าให้ผลรวมก าลังสองของความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าพยากรณ์และค่า
คะแนนที่วัดได้นั้นมีค่าน้อยที่สุด วิธีการวิเคราะห์เน้นความส าคัญของหน่วยตัวอย่างมิได้เน้น
ความส าคัญของเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม แม้ว่าวิธีการวิเคราะห์จะแตกต่างกัน
ดังกล่าว แต่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย 
และด้วยการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล ให้ผลแบบเดียวกัน ดังที่ผู้อ่านจะได้เห็นในบทที่ 3 

 คุณสมบัติของการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลที่ท าให้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ 
คุณลักษณะทั่วๆ ไป (Generality) การวิเคราะห์โมเดลลิสเรลเป็นวิธีการที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
กว้างขวางครอบคลุมวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเกือบทุกแบบในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิ-
คอล การวิเคราะห์อิทธิพล การวิเคราะห์โมเดลที่มีตัวบ่งชี้หลายตัว และการวิเคราะห์อ่ืนๆ อีกหลาย
แบบ ต่างก็เป็นกรณีหนึ่งของการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลทั้งสิ้น 

 เมื่อนักวิจัยมีโมเดลลิสเรลเป็นสมมติฐานวิจัยแล้ว การด าเนินงานเพ่ือวิ เคราะห์โมเดลลิสเรล
แบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอน คือ การก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล (sqecification of the model) การ
ระบุความเป็นได้ค่าเดียวของโมเดล (identification of the model) การประมาณค่าพารามิเตอร์
จากโมเดล (parameter estimation from the model) การทดสอบเทียบความกลมกลืนหรือความ
สอดคล้อง (goodness of fit test) ระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดลลิสเรล งานขั้นนี้กล่าวได้ว่า
เป็นการตรวจสอบความตรงของโมเดล (model validation) โดยใช้การเปรียบเทียบเมทริกซ์ความ
แปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม ที่ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์และจากโมเดลลิสเรล การปรับโมเดล 
(model adjustment) และการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล การด าเนินการทั้ง 6 ขั้นตอน
นี้ ต่อเนื่องกันดังแสดงในภาพที่ 6.1 ในภาพจะเห็นว่าเมื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อมูลเชิง
ประจักษ์กับโมเดลลิสเรล ถ้าพบว่าไม่สอดคล้องนักวิจัยอาจปรับโมเดลลิสเรล และด าเนินการวิเคราะห์
ใหม่อีกรอบหนึ่ง ถ้าพบว่ามีความสอดคล้องระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์และโมเดลลิสเรลจึงจะแปล
ความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
 การเสนอสาระเกี่ยวกับโปรแกรมลิสเรล และวิธีการใช้โปรแกรมลิสเรลในบทนี้ผู้เรียบเรียงได้
น าเสนอโดยยึดขั้นตอนการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลเป็นหลัก และได้แบ่งหัวข้อการน าเสนอเป็น 6 หัวข้อ 
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คือ โมเดลในโปรแกรมลิสเรลและการก าหนดข้อมูลจ าเพาะ การระบุความเป็นได้ค่าเดียวของโมเดล
การประมาณค่าพารามิเตอร์ การตรวจสอบความตรงของโมเดล วิธีการเขียนค าสั่งในโปรแกรมลิสเรล
และตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรลพร้อมทั้งผลการวิเคราะห์ ทั้งนี้ผู้เรียบเรียงจะกล่าวถึง
การแปลความหมายและการปรับโมเดลน้อยมาก เนื่องจากในบทนี้เป็นการเสนอการวิเคราะห์โมเดล -     
ลิสเรลที่เป็นภาพรวม ถ้ากล่าวรายละเอียดจะเสียเวลาและผู้อ่านเข้าใจได้ยาก รายละเอียดของการ
แปลความหมายและการปรับโมเดล น าเสนอไว้ในบทที่ 3 เมื่อกล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละ
แบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.1 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล 

 

 

โมเดลลิสเรล 

การก าหนดข้อมูลจ าเพาะ 

การระบุความเป็นได้ค่าเดียว 

การประมาณค่าพารามิเตอร์ การปรับโมเดล ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม 

การตรวจสอบความกลมกลืน 

การแปลความหมายโมเดล 

ไม่กลมกลืน 

กลมกลืน 
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2. โมเดลในโปรแกรมลิสเรลและการก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล (Specification of the 

Model) 

 โมเดลการวิจัยโดยทั่วไปประกอบด้วยตัวแปรภายนอก (exogenous variables) ตัวแปร
คั่นกลาง (intervening variables) และตัวแปรภายใน (endogenous variables) แต่ในโปรแกรม- 
ลิสเรลก าหนดว่าตัวแปรคั่นกลางและตัวแปรภายในทั้งหมดรวมเรียกว่า ตัวแปรภายใน ดังนั้น โมเดล
โปรแกรมลิสเรลจึงประกอบด้วย ตัวแปรภายนอก และตัวแปรภายในเท่านั้น ในโปรแกรมลิสเรล
โมเดลใหญ่ประกอบด้วยโมเดลที่ส าคัญสองโมเดล ได้แก่ โมเดลการวัด (measurement model) 

และโมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation model) โมเดลการวัดมีสองโมเดล คือ โมเดล
การวัดส าหรับตัวแปรภายนอก และโมเดลการวัดส าหรับตัวแปรภายใน โมเดลการวัดทั้งสองโมเดล
เป็นโมเดลแสดงความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกตได้ ส่วนโมเดล
สมการโครงสร้างเป็นโมเดลแสดงความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรแฝงในโมเดลการวิจัย
ลักษณะของโมเดลพร้อมด้วยสัญลักษณ์ตามแบบของ Joreskog และ Sorbom (1989 : 5-8) แสดง
ไว้ในภาพที่ 6.2 ในหน้าถัดไป 

 ข้อตกลงเบื้องต้น (Assumptions) ส าหรับโมเดลลิสเรลสรุปได้ 4 ข้อ (Joreskog และ 
Sorbom, 1989: 2 Mueller, 1988: 18) แยกตามลักษณะของข้อตกลงเบื้องต้น ดังนี้ 
 1.   ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดในโมเดลเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้น (linear) 

แบบบวก (additive) และเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal relationships) ในกรณีที่นักวิจัย
พบว่า ตามสภาพปรากฏการณ์ที่เป็นจริง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์แบบเส้นโค้ง  
นักวิจัยต้องเปลี่ยนรูปตัวแปร เช่น การหาค่าลอการิทึมของตัวแปร หรือการใช้ส่วนกลับของตัวแปร
เพ่ือให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นแบบเชิงเส้น 

 2.   ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรทั้งตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายใน และความคลาด
เคลื่อนต้องเป็นการแจกแจงแบบปกติ ความคลาดเคลื่อน c, d, z, ต้องมีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ ข้อตกลง
เบื้องต้นข้อนี้มิได้หมายความว่า ตัวแปรทวิวิภาค (dichotomous variables) หรือตัวแปรดัมมี่ 
(dummy variables) จะใช้ไม่ได้ กรณีตัวแปรทวิวิภาคที่มีค่าเฉลี่ยใกล้ 0.5 ให้ค่าประมาณ
พารามิเตอร์ที่มีความแกร่ง (robust) และสามารถน ามาวิเคราะห์โมเดลลิสเรลได้ 
 3.   ลักษณะความเป็นอิสระต่อกัน (independence) ระหว่างตัวแปรกับความคลาดเคลื่อน
มีข้อตกลงเบื้องต้นแยกได้เป็น 4 ข้อ ดังนี้ 
 3.1 ความคลาดเคลื่อน e และตัวแปรแฝง E เป็นอิสระต่อกัน 

 3.2 ความคลาดเคลื่อน d และตัวแปรแฝง K เป็นอิสระต่อกัน 

 3.3 ความคลาดเคลื่อน z และตัวแปรแฝง K เป็นอิสระต่อกัน 

 3.4 ความคลาดเคลื่อน e, d และ z เป็นอิสระต่อกัน 
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Measurement Model Structural Equation Model Measurement Model   =          +    η =     η  +        +ς  Y =      η  + 

 ς1 

 

1  1  1 ƞ1 Y1 1 

 Δ     ΔY 
 LAMBDA X GAMMA BETA LAMBDA Y Θ   Θ 

 
THETA-DELTA PHI PSI THETA EPSILON 

 

1 2  2 ƞ2 Y2 2 

 

  2 

DELTA    KSI ETA     ZETA Y   EPSILON 

 

Exogenous (independent) variables Endogenous (dependent) variables 

ภาพที่ 6.2 โมเดลใหญ่ในโปรแกรมลิสเรล 

 

ในที่นี้   NX  = จ านวนตัวแปรภายนอกสังเกตได้ 
 NY = จ านวนตัวแปรภายในสังเกตได้ 
 NK = จ านวนตัวแปรภายนอกแฝง 
 NE = จ านวนตัวแปรภายในแฝง 
 

เวคเตอร์ของตัวแปรในโมเดลมีสัญลักษณ์อักษรกรีก ค าอ่าน และความหมายดังต่อไปนี้ 
  = Eks = เวคเตอร์ตัวแปรภายนอกสังเกตได้ X ขนาด (NX x 1) 

Y  = Wi = เวคเตอร์ตัวแปรภายในสังเกตได้ Y ขนาด (NY x 1)   = Xi = เวคเตอร์ตัวแปรภายนอกแฝง K ขนาด (NK x 1) η = Eta = เวคเตอร์ตัวแปรภายในแฝง E ขนาด (NE x 1) 

 = Delta = เวคเตอร์ความคลาดเคลื่อน d ในการวัดตัวแปร X ขนาด (NX x 1) 

  = Epsilon = เวคเตอร์ความคลาดเคลื่อน e ในการวัดตัวแปร Y ขนาด (NY x 1) 
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   = Zeta = เวคเตอร์ความคลาดเคลื่อน z ของตัวแปร E ขนาด (NE x 1) 

เมทริกซ์พารามิเตอร์อิทธิพลเชิงสาเหตุ หรือสัมประสิทธิ์การถดถอย (Causal effects or regression 

coefficients) รวม 4 เมทริกซ์ และเมทริกซ์พารามิเตอร์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม 
(variance-covariance) รวม 4 เมทริกซ์มีสัญลักษณ์อักษรกรีก ค าอ่าน ตัวย่อภาษาอังกฤษ และ
ความหมายดังนี้ 

Δ = Lambda-X =LX = เมทริกซ์สัมประสิทธิ์การถดถอยของ X บน K ขนาด (NX x NK)  
ΔY = Lambda-Y =LY = เมทริกซ์สัมประสิทธิ์การถดถอยของ Y บน E ขนาด (NY x NE)   = Gamma =GA = เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจาก K ไป E ขนาด (NE x NK) 

  = Beta =BE = เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่าง E ขนาด (NE x NE) 

 = Phi =PH = เมทริกซค์วามแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปร 

 ภายในแฝง K ขนาด (NK x NK) 

  = Psi =PS = เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างความ 

 คลาดเคลื่อน z ขนาด (NE x NE) Θ  = Theta-delta =TD = เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างความ 

 คลาดเคลื่อน d ขนาด (NX x NX) Θ  = Theta-epsilon=TE = เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างความ 

 คลาดเคลื่อน e ขนาด (NY x NY) 

 

 ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นอิสระต่อกันนี้นับว่าเป็นข้อตกลงเบื้องต้นจ านวนน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ทางสถิติทั่วๆ ไป เช่น เมื่อเทียบกับการวิเคราะห์การถดถอยแบบดั้งเดิมมี
ข้อตกลงเบื้องต้นว่าความคลาดเคลื่อนแต่ละตัวเป็นอิสระต่อกัน ซึ่งในการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลไม่
จ าเป็นต้องมีข้อตกลงเบื้องต้นเช่นนี้ ความคลาดเคลื่อน e1, e2, …. อาจไม่เป็นอิสระต่อกันก็ได้ หรือ
อาจก าหนดให้เป็นอิสระต่อกันตามแบบของการวิเคราะห์การถดถอยแบบดั้งเดิมก็ได้ วิธีการผ่อน
คลายข้อตกลงเบื้องต้นจะท าได้โดยการก าหนดข้อมูลจ าเพาะ (Specification) ของเมทริกซ์
พารามิเตอร์ ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป 

 4.   ส าหรับกรณีการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา (time series data) ที่มีการวัดข้อมูล
มากกว่า 2 ครั้ง การวัดตัวแปรต้องไม่ได้รับอิทธิพลจากช่วงเวลาเหลื่อม (time lag) ระหว่างการวัด 

 โมเดลต้นแบบที่เสนอไว้ในภาพที่ 6.2 มีตัวแปรภายนอกสังเกตได้ การที่ผู้เรียบเรียงเสนอ
โมเดลต้นแบบให้มีจ านวนตัวแปรน้อยนั้น มุ่งหมายให้ผู้อ่านเข้าใจลักษณะโมเดล และจ าสัญลักษณ์ที่
ใช้ในโมเดลได้รวดเร็ว เมื่อเข้าใจแล้วจะขยายให้โมเดลมีตัวแปรมากขึ้น และความสัมพันธ์ซับซ้อนมาก
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ขึ้นได้ในภายหลัง สิ่งส าคัญที่ผู้ อ่านควรต้องท าความคุ้นเคย คือ การใช้สัญลักษณ์แทนเมทริกซ์
พารามิเตอร์ รวม 8 เมทริกซ์ และสัญลักษณ์แทนเวคเตอร์ตัวแปร 4 เวคเตอร์ กับสัญลักษณ์เวคเตอร์
ความคลาดเคลื่อน 3 เวคเตอร์ แม้ว่าสัญลักษณ์ที่ใช้นั้น Joreskog และ Sorbom ก าหนดเป็นอักษร
กรีก แต่ในกรณีการเขียนค าสั่งเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และในผลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษ 
ดังนั้นเพื่อความสะดวกผู้เรียบเรียงจะเทียบสัญลักษณ์อักษรกรีกตามภาพที่ 6.2 กับตัวย่อภาษาอังกฤษ
ครั้งนี้ครั้งเดียว ต่อไปจะใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษโดยตลอด ตัวอย่างเช่น ผู้เรียบเรียงใช้ [BE] แทนเมท
ริกซ์   และสมาชิกในเมทริกซ์ [BE] แถวที่ 2 หลักที่ 1 จะใช้ BE(2,1) แทน  21 ผู้เรียบเรียงใช้ [E] 

แทนเวคเตอร์ η และเนื่องจากเวคเตอร์มีเพียง 1 หลัก ดังนั้น สมาชิกในเวคเตอร์ [E] แถวที่ 3 จึงใช้
สัญลักษณ์ E3 แทน η 3 เป็นต้น โมเดลตามที่แสดงในภาพที่ 6.2 ประกอบด้วย โมเดลสมการ
โครงสร้างและโมเดลการวัด แสดงด้วยสัญลักษณ์อักษรกรีก และตัวย่อภาษาอังกฤษ ดังภาพที่ 6.3 

 โมเดลลิสเรลที่แสดงในภาพที่ 6.2 และโมเดลสมการโครงสร้างกับโมเดลการวัดในภาพที่ 
6.3 สอดคล้องกัน เมทริกซ์พารามิเตอร์ BE, GA, LX และ LY ทั้ง 4 เมทริกซ์จะมีสมาชิกซึ่งแทน
พารามิเตอร์ตามเส้นแสดงทิศทางอิทธิพลระหว่างตัวแปรในโมเดล ตัวอย่างเช่น เมทริกซ์ BE จะมี
อิทธิพลจาก E1 ไปที่ E2 แทนด้วยพารามิเตอร์ BE(1,2) และมีอิทธิพลจาก E2 ไปที่ E1 แทนด้วย
พารามิเตอร์ BE(2.,1) ส่วนพารามิเตอร์ BE(1,1) และ BE(2,2) มีค่าเป็น 0 เพราะตัวแปร E1 และ E2 

ต่างก็ไม่มีอิทธิพลต่อตัวมันเอง 
 

โมเดลลิสเรลแสดงสญัลักษณ์อักษรกรีก 

โมเดลสมการโครงสร้าง η =   η +    +             =                    +                       +         η1 =  12 η2 +     1+    2 +  1 η2 = 21 η1 +     2 +    2 +  2 

 

โมเดลการวัดส าหรับตัวแปรภายนอก 

 = x   +    
  =                  +       

1 =  x11  1 + 1 

2 =  x22  2 + 2 
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โมเดลลิสเรลแสดงดว้ยสญัลักษณ์อักษรภาษาอังกฤษ 

โมเดลสมการโครงสร้าง 
[E] = [BE][E] + [GA][K] + [z]       =                         +                                    +       

E1 = BE(1,2)E2 + GA(1,1)K1 + GA(1,2)K2 + z1 

E2 = BE(2,1)E1 + GA(2,1)K1 + GA(2,2)K2 + z2 

 

โมเดลการวัดส าหรับตัวแปรภายนอก 

[X] = [LX][K] + [d]   
   =                         +              =                        +       

X1 = LX(1,1)K1 + d1 Y1 = LY(1,1)E1 + e1 

X2 = LX(2,2)K2 + d2 Y2 = LY(2,2)E2 + e2 

 

ภาพที่ 6.3 โมเดลลิสเรลในรูปสมการ 

 

 นอกจากเมทริกซ์พารามิเตอร์ทั้ง 4 เมทริกซ์แล้ว ยังมีเมทริกซ์ความแปรปรวน -ความ
แปรปรวนร่วม (variance-covariance matrix) ระหว่างตัวแปรภายนอกแฝง และระหว่างตัวแปร
ความคลาดเคลื่อน รวมทั้งหมดอีก 4 เมทริกซ์ คือ เมทริกซ์ PH, PS, TD และ TE ตามโมเดลลิสเรบใน
ภาพที่ 6.2 ตัวแปรภายนอกแฝงมีความสัมพันธ์กัน สมาชิกของเมทริกซ์ PH ซึ่งเป็นค่าความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วมของตัวแปรภายนอกแฝงจึงมีค่าไม่เท่ากับ 0 ส่วนเมทริกซ์ PS, TD และ TE 
นั้น เนื่องจากตามโมเดลลิสเรลภาพที่ 6.2 มีตัวแปรความคลาดเคลื่อนทุกตัวไม่สัมพันธ์กัน ดังนั้น ค่า
ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรความคลาดเคลื่อนจึงมีค่าเป็น 0 ทั้งหมด ส่วนสมาชิกในเมทริกซ์
ทั้งสามเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในแนวทแยง ซึ่งเป็นค่าความแปรปรวนเท่านั้นที่มีค่าไม่เท่ากับ 0 และเขียน 
สัญลักษณ์แทนสมาชิกในเมทริกซ์ท้ังสี่ได้ดังนี้ 
 

PH =                                  

 

PS =                     , TD =                     , TE =                   
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 ลักษณะของเมทริกซ์พารามิเตอร์ทั้ง 8 เมทริกซ์นี้ขึ้นอยู่กับโมเดลการวิจัย ถ้านักวิจัยสร้าง
โมเดลการวิจัยมีโครงสร้างความสัมพันธ์แตกต่าง เมทริกซ์พารามิเตอร์จะแตกต่างกันไปด้วย และผล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรลจะได้ผลแตกต่างกัน โมเดลต้นแบบที่แสดงในภาพที่ 6.2 มี
ความซับซ้อนน้อยเพราะมีตัวแปรน้อย ถ้าโมเดลมีตัวแปรมากขึ้น เมทริกซ์พารามิเตอร์ก็จะมีขนาด
ใหญ่ขึ้นตามจ านวนตัวแปรในโมเดล 

 งานส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล คือ การก าหนดค่าเมทริกซ์ทั้ง 8     
เมทริกซ์ ให้สอดคล้องกับโมเดลการวิจัย เพ่ือจะได้เขียนค าสั่งให้โปรแกรมลิสเรลประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ การก าหนดค่าเมทริกซ์ท าได้ 3 แบบ ตามลักษณะของพารามิเตอร์ในโมเดลลิสเรล ซึ่ง 
Joreskog และ Sorbom (1989) แบ่งไว้เป็น 3 ประเภท คือ 

 ก.  พารามิเตอร์ก าหนด (Fixed parameters) เมื่อโมเดลการวิจัยไม่มีเส้นแสดงอิทธิพล
ระหว่างตัวแปร พารามิเตอร์ขนาดอิทธิพลตัวนั้นมีค่าเป็นศูนย์ นักวิจัยก าหนดค่าสมาชิกในเมทริกซ์ที่
แทนค่าพารามิเตอร์เป็นพารามิเตอร์ก าหนด ใช้สัญลักษณ์ “0” (ศูนย์) 
 ข.  พารามิเตอร์บังคับ (Constrained parameters) เมื่อโมเดลการวิจัยมีเส้นแสดงอิทธิพล
ระหว่างตัวแปร และพารามิเตอร์ขนาดอิทธิพลตัวนั้นเป็นค่าที่ต้องประมาณ แต่นักวิจัยมีเงื่อนไข
ก าหนดให้ พารามิเตอร์บางตัวมีค่าเฉพาะคงที่ เช่น มีค่าเท่ากับหนึ่ง หรือมีค่าเท่ากับพารามิเตอร์ตัว
อ่ืนๆ กรณีนี้ นักวิจัยก าหนดค่าสมาชิกในเมทริกซ์ที่แทนค่าพารามิเตอร์นั้นเป็นพารามิเตอร์บังคับ ถ้า
บังคับให้มีค่าเป็นหนึ่ง ใช้สัญลักษณ์ “I” 

 ค.  พารามิเตอร์อิสระ (Free parameters) หมายถึง พารามิเตอร์ที่นักวิจัยต้องการประมาณ
ค่าและมิได้บังคับให้มีค่าอย่างหนึ่งอย่างใด ใช้สัญลักษณ์ “*” 

 การก าหนดลักษณะของพารามิเตอร์ดังกล่าวข้างต้นขึ้นอยู่กับลักษณะโมเดลการวิจัย ถ้า
นักวิจัยมีโมเดลเต็มรูป (Full model) หรือโมเดลระบุพอดี (just identified model) ซึ่งหมายถึง 
โมเดลที่มีเส้นแสดงอิทธิพลระหว่างตัวแปรครบทุกเส้น นักวิจัยต้องประมาณค่าพารามิเตอร์ขนาด
อิทธิพลทุกค่า ลักษณะของพารามิเตอร์อิสระ ซึ่งนักวิจัยอาจก าหนดค่าพารามิเตอร์บางค่าให้เป็น
พารามิเตอร์บังคับก็ได้ แต่ถ้านักวิจัยได้ตรวจสอบโมเดลและลบเส้นแสดงอิทธิพลระหว่างตัวแปรบาง
เส้นออกไป พารามิเตอร์ขนาดอิทธิพลบางตัวในเมทริกซ์ที่แทนเส้นแสดงอิทธิพลนั้นจะถูกก าหนดให้มี
ค่าเป็นศูนย์ โมเดลที่มีเส้นแสดงอิทธิพลระหว่างตัวแปรไม่ครบทุกเส้นนี้ เรียกว่า โมเดลลดรูป 
(reduced form model) หรือโมเดลระบุเกินพอดี (over identified model) และเมทริกซ์ของ
พารามิเตอร์ในโมเดลประเภทนี้จะมีพารามิเตอร์ บางค่าเป็นพารามิเตอร์ก าหนด (Pedhazur, 1982: 

615-626) 

 เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจชัดเจนถึงลักษณะของโมเดลลิสเรล และการก าหนดค่าเมทริกซ์ของ
พารามิเตอร์ ทั้ง 8 เมทริกซ์ที่จะประมาณค่า ผู้เรียบเรียงขอยกตัวอย่างโมเดลการวิจัยตามที่แสดงใน
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ภาพที่ 6.4 โมเดลการวิจัยนี้แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรที่เป็นสาเหตุ 4 ตัวแปร คือ 
ความคาดหวังของบิดามารดา การสนับสนุนของบิดามารดา สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของบิดา
มารดา และความอยากได้อยากมีของนักเรียน กับตัวแปรผล ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโมเดลการวิจัยนี้เรียกว่า โมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement model) เพราะเป็น
โมเดลการวิจัยที่นักวิจัยมุ่งอธิบายว่า ความแตกต่างของผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกิดขึ้นเนื่องจาก
สาเหตุใด เนื่องจากตัวแปรทั้งหลายเป็นคุณลักษณะแฝง หรือตัวแปรแฝงที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง 
นักวิจัยจึงวัดตัวแปรดังกล่าวจากตัวแปรสังเกตได้รวม 11 ตัวแปร ดังรายละเอียดในภาพที่ 6.4 

 จากโมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพที่ 6.4 ที่นักวิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยพ้ืนฐานจาก
ทฤษฎีน ามาก าหนดเมทริกซ์พารามิเตอร์ 8 เมทริกซ์ โดยระบุสมาชิกในแต่ละเมทริกซ์ให้สอดคล้องกับ
เส้นแสดงอิทธิพลในโมเดล ถ้าไม่มีเส้นแสดงอิทธิพลระหว่างตัวแปรคู่ใด สมาชิกในเมทริกซ์ซึ่งแทน
พารามิเตอร์ระหว่างตัวแปรคู่นั้นมีค่าเป็นศูนย์ตามลักษณะของพารามิเตอร์ก าหนด ถ้ามีเส้นแสดง
อิทธิพล สมาชิกในเมทริกซ์เป็นพารามิเตอร์อิสระ ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ประมาณค่า ผลจากการ
ก าหนดเมทริกซ์พารามิเตอร์ 8 เมทริกซ์ ได้ผลดังภาพที่ 6.5 ผู้อ่านควรเทียบเส้นแสดงอิทธิพลกับ
ลักษณะพารามิเตอร์ของสมาชิกแต่ละตัวในเมทริกซ์แต่ละเมทริกซ์ด้วย เพ่ือให้เข้าใจได้เร็ว 

 เมทริกซ์ LX และ LY ซึ่งเป็นเมทริกซ์พารามิเตอร์ในโมเดลการวิจัย แสดงว่า ตัวแปรแฝง SES 

วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ X1, X2, X3 ตัวแปรแฝง EXPECTN วัดได้จากตัวแปรสังเกต
ได้ 3 ตัวแปร คือ X3, X4, X5 ตัวแปรแฝง SUPPORT วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร คือ Y1, 

Y2 ตัวแปรแฝง ASPIRATN วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร คือ Y3, Y4 และตัวแปรแฝง 
ACHIEVEM วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร คือ Y5, Y6 เมทริกซ์พารามิเตอร์ LX และ LY เป็น
เมทริกซ์เต็มรูป (Full matrix) ที่มีสมาชิกบางตัว เป็นพารามิเตอร์ก าหนดและมีค่าเป็นศูนย์ 
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  z1 

 Y1 e1 

d1 X1 E1 Y2 e2 

 

d2 X2 z3 

 K1 

d3 X3 E3 Y5 e5 

 K2 Y6 e6 

d4 X4 

 Y3 e3 

d5 X5 E2 Y4 e4 

 

 z2 

ตัวแปรสังเกตได้ 
X1 = ความมีเกียรติยศชื่อเสียง Y1 = การส่งเสริมให้เรียนพิเศษ 

X2 = รายได้ของบิดามารดา Y2 = การติดตามดูแลการเรียน 

X3 = การหารายได้เสริมของบิดามารดา Y3 = ความอยากเรียนให้เท่าหรือสูงกวาบิดามารดา 

X4 = ความมุ่งหวังด้านการศึกษาของบุตร Y4 = ความต้องการมีอาชีพดีกว่าบิดามารดา 

X5 = ความมุ่งหวัดด้านอาชีพของบุตร Y5 = การรับรู้ว่าตนเรียนดีกว่าบิดามารดา 

 Y6 = ความภาคภูมิใจในผลการเรียนของนักเรียน 

 

ตัวแปรแฝง 
K1 = SES = สถานภาพเศรษฐกิจสังคม E1 = SUPPORT = การสนับสนุนของบิดามารดา 
K2 = EXPECTN = ความคาดหวัง E2 = ASPIRATN = ความอยากได้อยากมี 
 E3 = ACHIEVEM = ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ภาพที่ 6.4 โมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 LX(1,1) LX(1,2) *  0 LY(1,1) LY(1,2) LY(1,3)   * 0 0 

 LX(2,1) LK(2,2) *  0 LY(2,1) LY(2,2) LY(2,3) * 0 0 

LK = LX(3,1) LK(3,2) = *  0 LY = LY(3,1) LY(3,2) LY(3,3)   = 0 * 0 

 LX(4,2) LX(4,2) *  0 LY(4,1) LY(4,2) LY(4,3) 0 * 0 

 LX(5,1) LX(5,2) *  0 LY(5,1) LY(5,2) LY(5,3) * 0 0 

 LY(6,1) LY(6,2) LY(6,3) 0 0 * 

 

 GA(1,1) GA(1,2) *  0 BE(1,1) BE(1,2) BE(1,3)      0 0 0 

 GA = GA(2,1) GA(2,2)  = *  * BE = BE(2,1) BE(2,2) BE(2,3) = * 0 0 

 GA(3,1) GA(3,2)  *  * BE(3,1) BE(3,2) BE(3,3) * * 0 

 

PH =  PH(1,1) PH(1,2) =  *  PS =  PS(1,1) PS(1,2) PS(1,3) * 0 0 
 PH(2,1) PH(2,2) *  * PS(2,1) PS(2,2) PS(2,3)  = 0 * 0 

 PS(3,1) PS(3,2) PS(3,3) 0 0 * 

  
 TD(1,1) TD(1,2) TD(1,3) TD(1,4) TD(1,5) *  0  0  0  0 

 TD(2,1) TD(2,2) TD(2,3) TD(2,4) TD(2,5) 0  *  0  0  0 

TD = TD(3,1) TD(3,2) TD(3,3) TD(3,4) TD(3,5)    = 0  0  *  0  0 

 TD(4,1) TD(4,2) TD(4,3) TD(4,4) TD(4,5) 0  0  0  *  0 

 TD(5,1) TD(5,2) TD(5,3) TD(5,4) TD(5,5) 0  0  0  0  *  

 

 TE(1,1) TE(1,2) TE(1,3) TE(1,4) TE(1,5) TE(1,6) *  0  0  0  0  0 

  TE(2,1) TE(2,2) TE(2,3) TE(2,4) TE(2,5) TE(2,6) 0  *  0  0  0  0 

TE = TE(3,1) TE(3,2) TE(3,3) TE(3,4) TE(3,5) TE(3,6)  = 0  0  *  0  0  0 
 TE(4,1) TE(4,2) TE(4,3) TE(4,4) TE(4,5) TE(4,6) 0  0  0  *  0   0 

 TE(5,1) TE(5,2) TE(5,3) TE(5,4) TE(5,5) TE(5,6) 0  0  0  0  *   0 

 TE(6,1) TE(6,2) TE(6,3) TE(6,4) TE(6,5) TE(6,6) 0  0  0  0  0  * 

 

ภาพที่ 6.5 เมทริกซ์พารามิเตอร์ของโมเดลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 เมทริกซ์ GA เป็นเมทริกซ์เต็มรูปของพารามิเตอร์ ซึ่งแทนขนาดอิทธิพลทางตรงจากตัวแปร
ภายนอกแฝง SES, EXPECTN ไปยังตัวแปรภายในแฝง 3 ตัวแปร คือ SUPPORT, ASPIRATN และ 
ACHIEVEM เนื่องจากไม่มีอิทธิพลจากตัวแปร EXPECTN ไปยัง SUPPORT ดังนั้น สมาชิก GA(1,2)จึง
เป็นพารามิเตอร์ก าหนดมีค่าเป็นศูนย์ 
 เมทริกซ์ BE เป็นเมทริกซ์พารามิเตอร์ซี่งบอกขนาดของอิทธิพลทางตรงระหว่างตัวแปร
ภายในแฝง เนื่องจากโมเดลผลาสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามภาพที่ 6.4 เป็นโมเดลการวิจัยแบบมีอิทธิพล
ทางเดียว (recursive model) เมทริกซ์ BE จึงเป็นเมทริกซ์ได้แนวทแยง (sub diagonal matrix) คือ 
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มีสมาชิกมีค่าเป็นตัวเลยเฉพาะสมาชิกที่อยู่ได้แนวเส้นทแยงมุม ส่วนสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมและ
เหนือเส้นทแยงมุมมีค่าเป็นศูนย์ทั้งหมด หากโมเดลการวิจัยเป็นแบบมีอิทธิพลย้อนกลับ (non-

recursive model) เมทริกซ์ BE จะเป็นเมทริกซ์เต็มรูป ให้สังเกตค่า BE(2,1) ซึ่งในที่นี้แทนอิทธิพล
จากตัวแปรภายในแฝง SUPPORT ไป ASPIRATH เป็นพารามิเตอร์อิสระที่ต้องการประมาณค่า ส่วน 
BE(1,2) ซึ่งแทนอิทธิพลจากตัวแปร ASPIRATN ไป SUPPORT นั้น ในที่นี้เป็นพารามิเตอร์ก าหนดมี
ค่าเป็นศูนย์เพราะไม่มีอิทธิพลย้อนกลับ 

 เมทริกซ์ PH เป็นเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรภายนอกแฝง 
K ค่าสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุม คือ ค่าความแปรปรวนของตัวแปรภายนอกแฝง K1, K2 สมาชิกนอก
แนวเส้นทแยงมุม คือ ค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรภายนอกแฝง ดังนั้น ค่าของพารามิเตอร์
เหนือและใต้เส้นทแยงมุมจึงมีค่าเท่ากัน เมทริกซ์ PH จึงมีลักษณะเป็นเมทริกซ์สมมาตร (symmetric 

matrix) 

 เมทริกซ์ PS, TD และ TE ทั้งสามเมทริกซ์ เป็นเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
ระหว่างความคลาดเคลื่อนของตัวแปรภายในแฝง (E) ตัวแปรภายนอกสังเกตได้ (X) และตัวแปร
ภายในสังเกตได้ (Y) ตามล าดับ ตามโมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพที่ 6.4 นักวิจัยเชื่อว่าไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อน ดังนั้น ค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างค่าความคลาดเคลื่อน
ทั้งหมดจึงมีค่าเป็นศูนย์ สมาชิกในเมทริกซ์จึงมีเฉพาะสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมที่เป็นพารามิเตอร์
อิสระต้องท าการประมาณค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ คือ ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในตัว
แปรแต่ละตัวนั่นเอง เมทริกซ์ที่สมาชิกมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ในแนวเส้นทแยงมุม แต่สมาชิกนอกแนวเส้น
ทแยงเป็นศูนย์ เรียกว่า เมทริกซ์แนวทแยง (diagonal matrix) ผู้อ่านควรสังเกตด้วยว่า ถ้านักวิจัยลด
เงื่อนไข เกี่ยวกับข้อตกลงเบื้องต้นยอมให้ความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันได้ เมทริกซ์ PS, TD 

และ TE จะเป็นเมทริกซ์เต็มรูป 

 การก าหนดลักษณะพารามิเตอร์ว่า เป็นพารามิเตอร์ก าหนดพารามิเตอร์บังคับ และ
พารามิเตอร์อิสระในเมทริกซ์พารามิเตอร์ทั้งแปดเมทริกซ์ มีความส าคัญต่อการใช้โปรแกรมลิสเรลมาก
ในการเขียน ค าสั่งนักวิจัยต้องก าหนดข้อมูลจ าเพาะของพารามิเตอร์ที่เขียนในรูปเมทริกซ์ ส าหรับ  
เมทริกซ์พารามิเตอร์ทั้งแปดด้วยว่ามีรูปแบบ (Form) และสถานะ (model) ของพารามิเตอร์เป็นแบบ
ใดรูปแบบ ของเมทริกซ์ที่ใช้ในโปรแกรมลิสเรลเหมือนรูปแบบและนิยมที่ใช้ในพีชคณิตเมทริกซ์ทั่วๆ 
ไป คือ มี 9 รูปแบบ ดังนี้ 
 1.  เมทริกซ์ศูนย์ (zero matrix = ZE) สมาชิกทุกหน่วยมีค่าเป็นศูนย์ 
 2.  เมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity matrix = ID) สมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมมีค่าเป็นหนึ่ง
สมาชิกนอกแนวเส้นทแยงมุมมีค่าเป็นศูนย์ 
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 3.  เมทริกซ์เอกลักษณ์, ศูนย์ (identity, zero matrix = IZ) เมื่อแบ่งส่วนเมทริกซ์จะได้
องค์ประกอบของเมทริกซ์เอกลักษณ์และเมทริกซ์ศูนย์ ดังตัวอย่าง 
 

 1  0  0  :  0  0  0 1     0 

 0  1  0  :  0  0  0 0 1 

 0  0  1  :  0  0  0  0  0 

 0  0 

 

 4.  เมทริกซ์ศูนย์, เอกลักษณ์ (zero, identity matrix = ZI) เมื่อแบ่งส่วนเมทริกซ์จะได้
องค์ประกอบของเมทริกซ์ศูนย์ และเมทริกซ์เอกลักษณ์ ให้สังเกตว่าเมทริกซ์, เอกลักษณ์มีรูปแบบ
ตรงกันข้าม กับเมทริกซ์เอกลักษณ์, ศูนย์ 
 5.  เมทริกซ์แนวทแยง (diagonal matrix = DI) สมาชิกนอกแนวเส้นทแยงมุมมีค่าเป็นศูนย์
สมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมมีค่าเป็นตัวเลข ให้สังเกตด้วยว่า ถ้าสมาชิกในเมทริกซ์แนวทแยง มีค่าเป็น
หนึ่ง เราเรียกว่า เมทริกซ์เอกลักษณ์ 

 6.  เมทริกซ์สมมาตร (symmetric matrix = SY) สมาชิกใต้และเหนือแนวเส้นทแยงมุมมีค่า
ตรงกัน ดังเมทริกซ์พารามิเตอร์ PH ของโมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กล่าวแล้ว 

 7.  เมทริกซ์ใต้แนวทแยง (sub diagonal matrix = SD) สมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมและ
เหนือแนวเส้นทแยงมุมมีค่าเป็นศูนย์ แต่สมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมมีค่าเป็นตัวเลข ดังเมทริกซ์
พารามิเตอร์ BE ของโมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กล่าวแล้ว 

 8.  เมทริกซ์สมมาตรมาตรฐาน (standardized symmetric matrix = ST) หมายถึง     
เมทริกซ์สมมาตรที่สมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมมีค่าเป็นหนึ่ง 
 9.  เมทริกซ์เต็มรูป (full matrix) หมายถึง เมทริกซ์ที่มีสมาชิกทุกแถว (row) และทุกหลัก 
(column)  

 สถานะ (Mode) ของเมทริกซ์ที่ใช้ในโปรแกรมก าหนดตามสถานะของสมาชิกในเมทริกซ์ เป็น 
2 สถานะ คือ 

 1.  พารามิเตอร์ก าหนด (fixed parameter = FI) 

 2.  พารามิเตอร์อิสระ (free parameter = FR) 

 ในโปรแกรมลิสเรลมีข้อก าหนดเกี่ยวกับรูปแบบและสถานะของเมทริกซ์พารามิเตอร์ทั้ง 8 

เมทริกซ์ ดังแสดงในตารางที่ 6.1 ต่อไปนี้ แต่ละเมทริกซ์จะมีรูปแบบที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิสเรล
ก าหนดไว้แล้ว เป็นค่าท่ีนักวิจัยไม่ต้องก าหนด (default) ซึ่งแทนด้วยเครื่องหมายดอกจัน (asterisk = 

* ) แล้วรูปแบบที่นักวิจัยต้องก าหนดโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิสเรลยอมรับ ซึ่งแทนด้วย
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เครื่องหมายบวก (+) (Joreskog and Sorbom, 1989: 77) เช่น ถ้า BE เป็นเมทริกซ์ศูนย์ สถานะ
ก าหนดนักวิจัยไม่ต้องเขียนค าสั่ง ถ้ามีรูปแบบเป็นเมทริกซ์ได้แนวทแยง สถานะอิสระต้องก าหนดใน
ค าสั่งว่า BE=SD,FR ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิสเรลจะยอมรับ แต่ถ้ามีรูปแบบเป็นเมทริกซ์แนวทแยง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิสเรลจะไม่ยอมรับ เป็นต้น 

 

ตารางท่ี 6.1 สรุปรูปแบบและสถานะของเมทริกซ์พารามิเตอร์ในโปรแกรมลิสเรล 

 

รูปแบบเมทริกซ์ LX LY GA BE PH PS TD TE 

ศูนย์ =ZE    *  + + + 

เอกลักษณ์ =ID + + +  + 

เอกลักษณ์, ศูนย์ =IZ + + + 

ศูนย์, เอกลักษณ์ =ZI + + + 

แนวทแยง =DI + + +  + + * * 

สมมาตร =SY     * * + + 

ใต้แนวทแยง =SD    + 

สมมาตรมาตรฐาน=     + 

เต็มรูป =FU * * * + 

สถานะเมทริกซ์ 

ก าหนด =FI * * + * + + + + 

อิสระ =FR + + * + * * * * 

 

 การก าหนดรูปแบบและสถานะของเมทริกซ์พารามิเตอร์ นักวิจัยจะก าหนดตามประเภทที่
ใกล้เคียงกับเมทริกซ์ที่เขียนไว้ก่อน แล้วจึงใช้ค าสั่งเปลี่ยนสถานะของสมาชิกบางตัวในเมทริกซ์ 
ตัวอย่างเช่น เมทริกซ์พารามิเตอร์ BE ที่ก าหนดตามโมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพที่ 6.3 แม้ว่า
จะเป็นเมทริกซ์เต็มรูป แต่มีค่าพารามิเตอร์อิสระที่ต้องประมาณค่าอยู่ในแนวทแยงเท่านั้น ดังนั้น 
นักวิจัยควรก าหนดรูปแบบและสถานะว่า BE = SD,FR ในกรณีนี้นักวิจัยอาจก าหนดรูปแบบเป็น   
เมทริกซ์เต็มรูป และเนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่เป็นพารามิเตอร์ก าหนด ก็อาจก าหนดว่า BE = FU,FI 
แล้วจึงใช้ค าสั่งว่า FR BE(2,1) BE(3,1) BE(3,2) ก็ได้ ทั้งสองวิธีให้ผลเหมือนกันแต่วิธีที่สองใช้ค าสั่งยาว
กว่าวิธีแรก รายละเอียดเรื่องนี้จะกล่าวอีกครั้ง ในหัวข้อการเขียนค าสั่งในโปรแกรมลิสเรล 

 จากที่กล่าวมาท้ังหมดนี้ ผู้อ่านได้เห็นภาพของโมเดลใหญ่ในโปรแกรมลิสเรล ซึ่งเป็นโมเดลที่มี
คุณลักษณะทั่วๆ ไป (generality) ครอบคลุมโมเดลการวิจัยส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
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พฤติกรรมศาสตร์เกือบทุกโมเดล และเข้าใจถึงวิธีการก าหนดข้อมูลจ าเพาะ (specification) ของ
โมเดลในรูปของเมทริกซ์พารามิเตอร์ อย่างไรก็ดีในการวิจัย นักวิจัยไม่จ าเป็นต้องใช้โมเดลใหญ่นี้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล เพราะการวิจัยแต่ละครั้งอาจจะไม่มีตัวแปรครบทุกชนิดตามโมเดลใหญ่ ใน
โปรแกรมลิสเรล โมเดลการวิจัยอาจจะเป็นเพียงส่วนย่อยของโมเดลใหญ่ เรียกว่า โมเดลย่อย (sub 

model) และเมทริกซ์พารามิเตอร์มีไม่ครบทั้ง 8 เมทริกซ์ก็ได้ Joreskog และ Sorbom (1989) ได้
แยกลักษณะโมเดลย่อยในโปรแกรมลิสเรลออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มสอดคล้องกับวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติแบบต่างๆ ซึ่งโปรแกรมลิสเรลสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ โมเดลย่อยทั้งสามกลุ่มมี
รายละเอียดและลักษณะโมเดลดังต่อไปนี้ 
 1.   โมเดลย่อย I – โมเดลการวัดและโมเดลส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Measurement Model and Confirmatory Factor Analysis Model) 

 โมเดลย่อยในกลุ่มนี้มีตัวแปรภายนอกแฝงและตัวแปรภายนอกสังเกตได้ ไม่มีตัวแปร
ภายใน โมเดลเขียนในรูปสมการของเมทริกซ์ตัวแปรความคลาดเคลื่อน และพารามิเตอร์ ดังนี้ 
 [X] = [LX][K] + [d] 

 จากลักษณะสมการในโมเดล ผู้อ่านจะเห็นได้ว่าโมเดลย่อยกลุ่มนี้ไม่มีตัวแปรภายในทั้งตัว
แปรภายในแฝง และตัวแปรภายในลังเกตได้ ดังนั้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลเมทริกซ์พารามิเตอร์ LY, 

PS, TE, GA, BE จึงมีค่าเป็นศูนย์ทั้งหมด การก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดลก าหนดรูปแบบและ
สถานะของเมทริกซ์ LK, TD และ PH เท่านั้น โมเดลย่อยในกลุ่มนี้ยังแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้ 
 1.1 โมเดลการวัดคอนเจนเนอริค (Congeneric Measurement Models) 

 ตามหลักการวัดผลการศึกษา เมื่อมีตัวแปรสังเกตได้ X1, X2, X3 มีค่าคะแนนจริงเป็น 
T1, T2, T3 ตามล าดับ จะแบ่งลักษณะของตัวแปรสังเกตได้เป็น 3 แบบ ตามคุณสมบัติของคะแนน
จริง (true scores) กล่าวคือ ถ้าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจริงแต่ละคู่เป็นค่าสหสัมพันธ์สมบูรณ์ คือ 
มีค่าเท่ากับ 1.00 เรียกว่า ตัวแปรคอนเจนเนอริค คือ ตัวแปรที่มีคะแนนจริงร่วมกัน ถ้าความ
แปรปรวนของคะแนนจริงทุกตัวเท่ากัน และความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเท่ากันด้วย 
เรียกว่า เป็นตัวแปรคู่ขนาน (parallel measures) และถ้าค่าความแปรปรวนของคะแนนจริงทุกตัว
เท่ากัน แต่ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนไม่เท่ากัน เรียกว่าเป็น ตัวแปรเทียบเท่าทาว (tau 

equivalent measures) จากนิยามของตัวแปรคอนเจนเนอริคข้างต้น น ามาเขียนเป็นโมเดลการวิจัย
จะได้ลักษณะเป็นโมเดลลิสเรลที่เป็นโมเดลย่อย 1 ดังภาพที่ 6.6 (ก) และ (ข) ตามภาพ (ก) เป็น
โมเดล-ลิสเรลการวัดองค์ประกอบเดี่ยวคอนเจนเนอริค (one factor congeneric model) ส่วนภาพ 
(ข) เป็นโมเดลการวัดพหุองค์ประกอบคอนเจนเนอริค (multifactor congeneric measurement 

model) 

 



 

196 บทที่ 6 

 1.2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis Models) 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นวิธีการทางสถิติ ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
สังเกตได้ชุดหนึ่งว่าเกิดจากตัวแปรแฝงหรือคุณลักษณะแฝงที่เป็นองค์ประกอบร่วมอย่างไร การ
วิเคราะห์องค์ประกอบท าได้ 2 แบบ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor 

analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจนั้น
นักวิจัยไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ ทราบ
แต่เพียงจ านวนองค์ประกอบร่วมที่คาดว่าจะมี และเชื่อว่ามีอิทธิพลต่อตัวแปรสังเกตได้ ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้ ส่วนในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันนั้นนักวิจัยต้อง
มีสมมติฐานวิจัยแน่นอนว่ามีองค์ประกอบใดส่งอิทธิพลไปยังตัวแปรสังเกตได้ กล่าวอีกอย่างหนึ่ง คือ 
นักวิจัยต้องทราบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และก าหนดเป็นโมเดลการวิจัยไว้ดังตัวอย่าง
โมเดลลิสเรลในภาพที่ 6.6(ค) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน คือ การตรวจสอบว่าข้อมูลเชิง
ประจักษ์สอดคล้องกับโมเดลการวิจัย วิธีการวิเคราะห์นี้เป็นประโยชน์มากในการตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้าง (construct validity)  

 

 

d1 X1 K X3 d3 K1 K2 

 

 X2 X1 X2 X3 X4 X5 

  

 d2 d1 d2 d3 d4 d5 

 

(ก) โมเดลการวัดองค์ประกอบเดี่ยวคอนเจนเนอริค (ข) โมเดลการวัดพหุองค์ประกอบคอนเจน –
เนอริค 
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 K1 K2 K1 K2 

 

 

X1 X2 X3 X4 X5 X1 X2 X3 X4 X5 X6 

 

d1 d2 d3 d4 d5 d1 d2 d3 d4 d5 d6 

 

 

 K3 K4 

 

(ค) โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (ง) โมเดลหลายลักษณะหลายวิธี 
 

ภาพที่ 6.6 โมเดลย่อย I ในโปรแกรมลิสเรล 

 

 1.3 โมเดลหลากลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod Models) 

 โมเดลหลายลักษณะหลายวิธีเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 
เพราะเป็นโมเดลที่ใช้ในวิธีการหาความตรงด้วยเทคนิคหลากลักษณะหลายวิธี ซึ่ง Campbell และ 
Fiske (อ้างใน Kerlinger, 1973: 46) ปรับปรุงจากวิธีการรวมกลุ่ม-การจ าแนกกลุ่ม (Convergence 

and discriminabimlity) วิธีการนี้ก าหนดตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบที่ต้องการวัดหลายตัว และใช้
วิธีการวัดหลายวิธี ตามภาพที่ 6.6(ง) มีองค์ประกอบ K1, K2 และวิธีการวัด K3, K4 หลักการ
ตรวจสอบความตรงพิจารณาจาก เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง ซึ่งในโปรแกรมลิสเรล
พิจารณาจากเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม PH และเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรสังเกตได้ ซึ่งในโปรแกรมลิสเรล ใช้เมทริกซ์ความแปรปรวน -ความแปรปรวนร่วมของตัวแปร
สังเกตได้ 
   2.   โมเดลย่อย II – โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ (Causal Structural Models) 

 โมเดลย่อยในกลุ่มนี้ประกอบด้วย โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างทั้งแบบที่มีและไม่มี
ความคลาดเคลื่อนในการวัด (Measurement error) โมเดลที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัดจะมีแต่    
ตัวแปรสังเกตได้ ไม่มีตัวแปรแฝง และนักวิจัยต้องมีข้อตกลงเบื้องต้นเพ่ิมขึ้นด้วยว่า ตัวแปรสังเกตได้
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นั้นไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด โมเดลเขียนในรูปสมการของเมทริกซ์ตัวแปรและพารามิเตอร์ 
ดังนี้ 
 [Y] = [BE][Y] + [GA][X] + [z] 

 จากลักษณะสมการในโมเดล ผู้อ่านจะเห็นได้ว่าโมเดลกลุ่มนี้ไม่มีตัวแปรแฝงทั้งที่เป็นตัว
แปรภายในและตัวแปรภายนอก ดังนั้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลเมทริกซ์พารามิเตอร์ LY, LX, TD, TE 

จึงมีค่าเป็นศูนย์ทั้งหมด การก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดลก าหนดรูปแบบและสถานะของเมทริกซ์ 
GA, BE, PH และ PS เท่านั้น 

 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุที่มีความคลาดเคลื่อนในการวัดจะมีตัวแปรครบ
ทุกประเภทได้ตามโมเดลใหญ่ในโปรแกรมลิสเรล เมื่อเขียนในรูปสมการจะประกอบด้วยสมการโมเดล
การวัดสองสมการ และสมการโมเดลโครงสร้างหนึ่งสมการ ดังนี้ 
 [X] = [LX][K] + [d] 

  [Y] = [LY][E] + [e] 

 [E] = [BE][E] + [GA][K] + [z] 

 โมเดลย่อย II ในโปรแกรมลิสเรล ยังแบ่งออกเป็นโมเดลย่อยได้อีก 3 แบบ ซึ่งผู้เรียบ
เรียงน าเสนอแต่ละแบบเรียงตามวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยเสนอโมเดลที่ไม่มีความ
คลาดเคลื่อนในการวัดต่อด้วยโมเดลที่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด ดังนี้ 
 2.1 โมเดลการถดถอย และโมเดลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Regression Models and 

ANOVA Models) 

 โมเดลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็นกรณีหนึ่งของโมเดลการถดถอย ถ้านักวิจัยแปลง 
(transform) ตัวแปรต้นในการวิเคราะห์การถดถอยให้เป็นตัวแปรดัมมี่ (dummy variables) แล้วน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย จะได้ผลการวิเคราะห์เหมือนกับการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทุกประการ โมเดลการวิเคราะห์ความแปรปรวนและโมเดลการถดถอย เมื่อเขียนในรูป
โมเดลลิสเรลจึงมีลักษณะโมเดลแบบเดียวกัน ดังนั้น ผู้เรียบเรียงจึงเสนอแต่โมเดลการถดถอย ลักษณะ
ของโมเดลการถดถอยยังแบ่งได้ตามจ านวนตัวแปรตาม ถ้ามีตัวแปรตามตัวเดียวเป็นโมเดลการถดถอย
พหุคูณ ถ้ามีตัวแปรตามหลายตัวเป็นโมเดลการถดถอยพหุคูณส าหรับตัวแปรพหุนาม (multivariate 

multiple regression model) ตามลักษณะโมเดลย่อยในภาพที่ 6.7(ก) คือ โมเดลการถดถอย
พหุคูณมีตัวแปรตามตัวเดียวได้รับอิทธิพลจากตัวแปรต้น 4 ตัวแปร โมเดลย่อย (ง) คือ โมเดลการ
ถดถอยพหุคูณส าหรับตัวแปรพหุนาม มีตัวแปรตาม 2 ตัว แต่ละตัวได้รับอิทธิพลจากตัวแปรต้น 2 ตัว
แปร โมเดลย่อยทั้งสองโมเดลนี้ไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรต้น ส่วนโมเดลย่อย (ข), (ก) 
และ (จ) เป็นโมเดลการถดถอยที่มีความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปร กล่าวคือ โมเดล (ข) และ (ค) 
เป็นโมเดลการถดถอยพหุคูณ มีตัวแปรตามตัวเดียว โมเดลแรกมีความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปร



 

199 บทที่ 6 

ต้น และโมเดลหลังมีความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ส่วนโมเดลย่อย (จ) เป็น
โมเดลการถดถอยพหุคูณ ส าหรับตัวแปรพหุนาม และมีความคลาดเคลื่อนในการวัดทั้งตัวแปรต้น และ
ตัวแปรตาม วิธีการวิเคราะห์โมเดลการถดถอยและโมเดลการวิเคราะห์ความแปรปรวนนี้ ผู้เรียบเรียง
น าเสนอ รายละเอียดในบทที่ 3 

 2.2 โมเดลส าหรับการวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) 

 การวิเคราะห์อิทธิพลด้วยโปรแกรมลิสเรลนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า โมเดลมีตัวแปรแฝง
หรือตัวแปรสังเกตได้ วิเคราะห์ได้ทั้งโมเดลความสัมพันธ์ทางเดียวและความสัมพันธ์ย้อนกลับ โมเดล
ย่อยในภาพที่ 6.7(ฉ) แสดงโมเดลลิสเรลส าหรับการวิเคราะห์อิทธิพลแบบไม่มีความคลาดเคลื่อนใน
การวัด และเป็นโมเดลความสัมพันธ์ทางเดียว ตัวแปรในโมเดลเป็นตัวแปรสังเกตได้ไม่มีตัวแปรแฝง 
การก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดลจึงก าหนดรูปแบบและสถานะของเมทริกซ์พารามิเตอร์ GA, BE, 

PH, PS เท่านั้น ส่วนเมทริกซ์ LX, LY, TE และ TD จะเป็นศูนย์ทั้งหมด ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อน
ในการวัด ตัวแปรโมเดลมีทั้งตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ ลักษณะของโมเดลตรงกับโมเดลใหญ่ใน
โปรแกรมลิสเรล ซึ่งแสดงไว้ในภาพที่ 6.4 แล้วพร้อมทั้งผลการก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล 
รายละเอียดของการวิเคราะห์อิทธิพลนี้ผู้เรียบเรียงน าเสนอในบทที่ 5 

 2.3 โมเดลมิมิค (Multiple Indicators and Multiple Causes Models = MIMIC 

Models) 

 โมเดลมิมิค หมายถึง โมเดลลิสเรลที่มีตัวแปรแฝงเพียงตัวเดียว โดยที่ตัวแปรแฝงได้รับ
อิทธิพลจากตัวแปรภายนอกสังเกตได้หลายตัวแปร และส่งอิทธิพลไปยังตัวแปรในสังเกตได้หลาย    
ตัวแปร กล่าวอีกอย่างหนึ่ง คือ เป็นโมเดลลิสเรลของคุณลักษณะแฝงที่มีหลายสาเหตุและวัดได้จากตัว
บ่ชี้หลายตัว ดังแสดงในภาพที่ 6.7(ช) ในที่นี้มีตัวบ่งชี้ 3 ตัวแปร และมีตัวแปร 3 ตัวแปร ตามลักษณะ
โมเดลจะเห็นว่าการวัดตัวแปรภายนอกสังเกตได้ต้องมีข้อตกลงเบื้องต้นว่าไม่คลาดเคลื่อนในการวัด 
และในการวิเคราะห์ข้อมูลจะก าหนดข้อมูลจ าเพาะ เฉพาะรูปแบบและสถานะของเมทริกซ์ PH, BE, 

GA, PS, LY, TE เท่านั้น ส่วนเมทริกซ์ TD, LX มีค่าเป็นศูนย์ทั้งหมด โมเดลมิมิคนี้เป็นประโยชน์มาก
ในการตรวจสอบความเป็นเอกมิติ (unidimensionalit) ในการวิจัยสาขาการวัดผลการศึกษา 
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 X1 d1 X1 

  K Y e 

 X2 d2 X2  

 

 X3 Y z (ข) โมเดลการถดถอย 

 

 X4 d1 X1 z 

 K E Y e 

 X5 

 d2 X2 

 (ก) โมเดลการถดถอยพหุคูณ (ค) โมเดลการถดถอย 

  

 X1 d1 X1 K1 z 

 

 X2 Y1 z1 d2 X2 E1 Y1 e1 

 

 X3 Y2 z2 d3 X3 K2 Y2 e2 

 

 X4 d4 X4 E2 Y3 e3 

 

 d5 X5 K3 z2 

 (ง) โมเดลการถดถอยพหุคูณตัวแปร (จ) โมเดลลิสเรล 

 z1 

 Y1 X1 Y1 e1 

 z3 z 

 X1 Y3 X2 E Y2 e2 

 z4 

 Y2 Y4 X3 Y3 e3 

 z2 

 (ฉ) โมเดลการวิเคราะห์อิทธิพล (ช) โมเดลมิมิค 

ภาพที่ 6.7 โมเดลย่อย II ในโปรแกรมลิสเรล 

โมเดลในโปรแกรมลิสเรลและการก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล 
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  3.   โมเดลย่อย III – โมเดลไม่มีตัวแปรภายนอกสังเกตได้ 
 โมเดลย่อยในกลุ่มนี้เป็นโมเดลลิสเรลที่มีตัวแปรภายนอกแฝง ตัวแปรภายในแฝงตัวแปร
ภายในสังเกตได้เท่านั้น ในบางกรณีอาจไม่มีตัวแปรภายนอกแฝง โมเดลย่อยเขียนในรูปสมการของ
เมทริกซ์ตัวแปร และเมทริกซ์พารามิเตอร์ ดังนี้ 
 [Y] = [LY][E] + [e] 

 [E] = [BE][E] + [GA][K] + [z] 

 จากโมเดลสมการข้างต้น จะเห็นได้ว่าเมทริกซ์ LX, TD เป็นศูนย์ การก าหนดข้อมูล
จ าเพาะของโมเดลจะก าหนดรูปแบบและสถานะของเมทริกซ์ LY, BE, PS, TE, GA และ PH เท่านั้น 
ในกรณีที่โมเดลย่อยไม่มีตัวแปรภายนอกแฝงวด้วยแล้ว เมทริกซ์ GA และ PH จะมีค่าเป็นศูนย์และ
นักวิจัยเพียงแต่ประมาณค่าพารามิเตอร์จากสี่เมทริกซ์ คือ LY, BE, PS และ TE เป็นต้น โมเดลย่อย
กลุ่ม III นี้ยังแบ่งเป็นโมเดลย่อยลงไปอีกหลายแบบ ในที่นี้ผู้เรียบเรียงพิจารณาน าเสนอเพียงแบบ
ตามท่ีคาดว่าจะเป็นที่รูปจักกันในหมู่นักวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โมเดลย่อยในกลุ่ม
นี้ คือ  
 3.1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่สอง (Second Order Factor Analysis) 

 ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์โดยทั่วไป เมื่อนักวิจัยต้องการศึกษา 
ตัวแปรแฝงหรือคุณลักษณะแฝงจากชุดของตัวแปรสังเกตได้นักวิจัยนิยมใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ หรือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเท่านั้น 
การวิเคราะห์องค์ประกอบยังมีอีกวิธีหนึ่ง คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่สอง Kerlinger 

(1973: 674-676) ให้ค านิยามว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่สอง เป็นการวิเคราะห์
องค์ประกอบจากชุดขององค์ประกอบ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับแรก การวิเคราะห์นี้
นิยมใช้เมื่อนักวิจัยใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับแรก และหมุนแกนแบบมุมแหลม (oblique 

rotation) และได้ผลว่ายังมีองค์ประกอบจ านวนมาก และทุกองค์ประกอบต่างก็มีความสัมพันธ์กัน 
จากงานวิจัยของ Kerlinger เกี่ยวกับการวัดทัศนคติด้วยมาตรประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 50 ข้อ เขา
พบว่า จากการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับแรกได้องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน
สูง และเม่ือวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่สองสกัดได้องค์ประกอบเพียง 2 องค์ประกอบจากการหมุน
แกนแบบมุมฉาก (orthogonal rotation) 

  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่สอง แสดงไว้ในภาพที่ 6.8(ก) ตามภาพจะเห็น
ว่าองค์ประกอบอันดับที่สอง (K1, K2) แสดงออกหรือมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบอันดับแรก (E1, E2, 

E3) ซึ่งมีอิทธิพลต่อตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 5 ตัว ตามโมเดลนี้นักวิจัยต้องก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล 
โดยก าหนดรูปแบบ และสถานะของเมทริกซ์พารามิเตอร์ รวม 6 เมทริกซ์ คือ LY, BE, PS, GA และ 
PM 
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 3.2 โมเดลสองคลื่น (Two-Wave Models) 

 ลักษณะเด่นของโปรแกรมลิสเรลที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูลระยะยาว (Longitudinal data) หรือข้อมูลอนุกรมเวลา (time series data) ซึ่งมีการใช้
เครื่องมือวิจัยวัดตัวแปรเดียวกันจากหน่วยตัวอย่างเดิมซ้ าๆ กันหลายครั้ง Joreskog และ Sorbom 

(1989: 200) อธิบายว่า เป้าหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว คือ การประเมินความ
เปลี่ยนแปลงหรือความเจริญเติบโตของคุณลักษณะที่นักวิจัยศึกษา และการวิเคราะห์ว่าความ
เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดข้ึนเนื่องจากตัวแปรสาเหตุอะไร ถ้ามีการเก็บข้อมูลระยะยาวโดย
เก็บรวบรวมข้อมูลสองครั้งในการวิจัยที่ออกแบบให้มีการวัดสองครั้ง ลักษณะโมเดลการวิจัยจะมี
ลักษณะเป็นโมเดลสองคลื่น ดังแสดงในภาพที่ 6.8(ข) ส าหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เรียบเรียง
น าเสนอรายละเอียดในบทที่ 7 

 3.3 โมเดลซิมเพล็กซ์ (Simplex Models) 

 โมเดลซิมเพล็กซ์ เป็นชื่อที่บัญญัติขึ้นโดย Guttman เมื่อ ค.ศ. 1954 ลักษณะของโมเดล
แสดงไว้ในภาพที่ 6.8(ค) โปรแกรมลิสเรลสามารถวิเคราะห์ได้ ทั้งโมเดลซิมเพล็กซ์สมบูรณ์ (prefect 

simplex models) ซึ่งไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด และโมเดลกึ่งซิมเพล็กซ์ (quasi simplex 

models) ซึ่งเป็นโมเดลที่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด ผู้อ่านที่สนใจจะศึกษาวิธีการวิเคราะห์ได้จาก
หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรมลิสเรลฉบับภาษาอังกฤษของ Joreskog และ Sorbom (1989: 214-

221) 

 จากลักษณะรูปแบบของโมเดลใหญ่ และโมเดลย่อยในโปรแกรมลิสเรลที่กล่าวมาทั้งหมด
นี้ ผู้อ่านจะเห็นได้ว่า โมเดลลิสเรลครอบคลุมโมเดลส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเกือบทั้งหมด
ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ และเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้โปรแกรมได้รับความ
นิยมในหมู่นักวิจัยนอกเหนือจากลักษณะเด่นของโปรแกรมลิสเรลที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 

 

 K1 Ks 

 z1 z2 z3 

 E1 E2 E3 

 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

 

 e1 e2 e3 e4 e5 

 (ก) โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่สอง 
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 z11 z22 

 E11 E22  
 

 Y11 Y21 Y12 Y22 

 

 e11 e21 e12 e22 

 

 เวลา = t = 1 เวลา = t = 2 

 (ข) โมเดลสองคลื่น 

 z1 z2 z3 z4 

 E1 E2 E3 E4 

 

 Y1 Y2 Y3 Y4 

 

 e1 e2 e3 e4 

 (ค) โมเดลซิมเพล็กซ์ 
 

ภาพที่ 6.8 โมเดลย่อย III ในโปรแกรมลิสเรล 

 

3. การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Identification of the Model) 

 โมเดลสมการโครงสร้างทุกชนิด เมื่อน ามาวิเคราะห์ประมาณค่าพารามิเตอร์จะต้องมีการระบุ
ความเป็นได้ค่าเดียวของพารามิเตอร์ก่อนที่จะประมาณค่า การระบุความเป็นได้ค่าเดียวและการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์เกี่ยวข้องกัน การประมาณค่าพารามิเตอร์ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยอาศัยการแก้สมการโครงสร้างเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ ซึ่งเป็นตัวไม่ทราบค่าในสมการ ถ้ามี
จ านวนสมการโครงสร้างเท่ากับจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า จะแก้สมการหารากของ
สมการได้ค่าเดียว นักคณิตศาสตร์เรียกว่า พารามิเตอร์เป็นได้ค่าเดียว (Unique) การระบุความเป็นได้
ค่าเดียวของโมเดล คือ การระบุว่าโมเดลนั้นสามารถน ามาประมาณค่าพารามิเตอร์ได้เป็นค่าเดียว
หรือไม่ ถ้าจ านวนสมการเท่ากับจ านวนพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าในโมเดล และจะประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ได้ค่าเดียวส าหรับพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าแต่ละตัว เรียกโมเดลนั้นว่า โมเดลระบุความ
เป็นได้ค่าเดียวได้พอดี หรือโมเดลระบุพอดี (just identified model) ถ้าจ านวนสมการมากกว่า
จ านวนพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าในโมเดลทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักวิจัยมีเงื่อนไขบังคับ (constraints) 
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เพ่ิมเติม หรืออาจเนื่องมาจากการที่นักวิจัยปรับโมเดลการวิจัยจากโมเดลเต็มรูปเป็นโมเดลลดรูปอัน
เป็นการเพ่ิมเงื่อนไขบังคับให้พารามิเตอร์ ซึ่งแทนเส้นอิทธิพลบางตัวมีค่าเป็นศูนย์ กรณีนี้เรียกโมเดล
นั้นว่า โมเดลระบุความเป็นได้ค่าเดียวเกินพอดี หรือโมเดลระบุเกินพอดี (over identified model) 

และถ้าจ านวนสมการน้อยกว่าจ านวนพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่า เรียกโมเดลนั้นว่า โมเดลระบุความ
เป็นได้ค่าเดียวไม่พอดี (under identified model) และโมเดลประเภทนี้จะไม่สามารถประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ได้ (Pedhazur, 1982: 615-616) โดยที่การระบุความเป็นได้ค่าเดียวท าให้นักวิจัย
ทราบได้ล่วงหน้าว่า โมเดลนั้นจะประมาณค่าพารามิเตอร์ได้หรือไม่ โดยไม่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมลิสเรล ซึ่งใช้เวลาวิเคราะห์มากกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป ดังนั้น นักวิจัยจึงควรระบุ
ความเป็นได้ค่าเดียวของโมเดลก่อนจะใช้โปรแกรมลิสเรลวิเคราะห์ข้อมูล 

 เนื่องจากการระบุความเป็นได้ค่าเดียวของโมเดลมีความส าคัญ จึงมีนักสถิติศึกษาค้นคว้าเรื่อง
นี้กันมาก ผลข้อค้นพบสรุปได้ว่า มีเงื่อนไขที่ท าให้ระบุความเป็นได้ค่าเดียวพอดีที่ต้องพิจารณาอยู่ 3 
ประเภท (Bollen, 1989: 103,332; Long, 1983: 44) คือ เงื่อนไขจ าเป็น (necessary condition) 
เงื่อนไขพอเพียง (sufficient condition) เงื่อนไขจ าเป็นและพอเพียง (necessary and sufficient 

conditions) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  เงื่อนไขจ าเป็นของการระบุได้พอดี โมเดลจะเป็นโมเดลระบุได้พอดีต้องมีเงื่อนไขจ าเป็น 
คือ จ านวนพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับจ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ความ
แปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง เงื่อนไขข้อนี้เรียกว่า กฎที (t-rule) เป็นเงื่อนไขที่
จ าเป็น แต่ไม่พอเพียงที่จะระบุความเป็นได้ค่าเดียวของโมเดล การตรวจสอบเงื่อนไขข้อนี้ท าให้สะดวก 
เมื่อใช้โปรแกรมลิสเรล เพราะผลการวิเคราะห์จะให้จ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า (t) และ
จ านวนตัวแปรสังเกตได้ (NI) ซึ่งน ามาค านวณหาจ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวนความ
แปรปรวนร่วมได้ กฎที กล่าวว่า โมเดลระบุค่าได้พอดีเมื่อ t<(1/2)(NI)(NI+1) 

 ตามโมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาพที่ 6.4 และเมทริกซ์พารามิเตอร์ของโมเดล ภาพที่ 
6.5 จะเห็นว่า มีพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่า 37 ค่า ซึ่งน้อยว่าจ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ความ
แปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม ซึ่งมี (1/2)(11)(11+1) = 66 ค่า ดังนั้น กฎทีแสดงว่า โมเดล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีโอกาสที่จะระบุได้พอดี แต่ยังสรุปไม่ได้ ต้องตรวจสอบเงื่อนไขพอเพียงต่อไป 

 2.  เงื่อนไขพอเพียงของการระบุได้พอดี เงื่อนไขพอเพียงส าหรับการระบุความเป็นได้ค่าเดียว
ของโมเดลมีหลากกฎแตกต่างกันตามลักษณะของโมเดล (Bollen, 1989: 104, 247, 332) ในที่นี้ผู้
เรียบเรียงจะกล่าวเฉพาะบางกฎที่เห็นว่าตรวจสอบได้ง่าย และใช้กันแพร่หลายในการวิเคราะห์โมเดล-   
ลิสเรล ดังนี้ 
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 2.1 กฎส าหรับโมเดลลิสเรลที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด เงื่อนไขพอเพียง ได้แก่ 
กฎความสัมพันธ์ทางเดียว (recursive rule) กล่าวว่า เมทริกซ์ BE ต้องเป็นเมทริกซ์ได้แนวทแยงและ
เมทริกซ์ PS ต้องเป็นเมทริกซ์แนวทแยง 
 2.2 กฎส าหรับโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เงื่อนไขพอเพียง ได้แก่ กฎ
สามตัวบ่งชี้ (three-indicator rule) กล่าวว่า สมาชิกในเมทริกซ์ LX จะต้องมีค่าไม่เท่ากับศูนย์อย่าง
น้อยหนึ่งจ านวนในแต่ละแถว องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบต้องมีตัวบ่งชี้หรือตัวแปรสังเกตได้อย่าง
น้อยสามตวั และเมทริกซ์ TD ต้องเป็นเมทริกซ์แนวทแยง 
 2.3 กฎส าหรับโมเดลลิสเรลที่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด เงื่อนไขพอเพียง ได้แก่ กฎ
สองขั้นตอน (two-step rule) กล่าวว่า ขั้นตอนที่หนึ่งให้นักวิจัยปรับโมเดลลิสเรลเป็นโมเดลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน กล่าวคือ รวมตัวแปรภายในและภายนอกเป็นชุดเดียวเสมือนว่าเป็น
ตัวแปรภายนอกอย่างเดียว เช่น ในโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แล้วตรวจสอบโดยใช้
กฎตามข้อ 2.2 หากพบว่า โมเดลระบุพอดีให้ตรวจสอบขั้นตอนที่สองต่อไป ขั้นที่สองให้นักวิจัยปรับ
โมเดลเป็นโมเดลลิสเรลที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด กล่าวคือ เอาตัวแปรเฉพาะตัวแปรภายใน
มารวมเป็นชุดเดียวเสมือนว่าเป็นตัวแปรสังเกตได้ เช่น ในโมเดลลิสเรลที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนในการ
วัดแล้วตรวจสอบโดยใช้กฎ 2.1 

 กฎซึ่งเป็นเงื่อนไขพอเพียงในการตรวจสอบการระบุความเป็นได้ค่าเดียวของโมเดลทั้ง
สามกฎนี้แม้จะแยกจากกัน แต่มีความเกี่ยวข้องกัน กฎที่ใช้มาก คือ สมาชิกในเมทริกซ์ LX จะต้องมี
ค่าไม่เป็นศูนย์ อย่างน้อยหนึ่งตัวในแต่ละแถว Long (1983: 49) อธิบายว่า กฎข้อนี้มีที่มาจากการ
ก าหนดสเกลในการวิเคราะห์องค์ประกอบ เพราะโมเดลจะไม่สามารถระบุได้พอดี ถ้าไม่มีการก าหนด
สเกล หรือมาตรการวัดส าหรับองค์ประกอบร่วม เนื่องจากการประมาณค่าพารามิเตอร์ในเมทริกซ์ LX 

เกี่ยวข้องกับเมทริกซ์ PH ค่าพารามิเตอร์ในเมทริกซ์ LX คือ น้ าหนักองค์ประกอบส่วนพารามิเตอร์ ใน
เมทริกซ์ PH คือ ความแปรปรวนขององค์ประกอบ ถ้าพารามิเตอร์ทั้งสองเมทริกซ์เป็นพารามิเตอร์
อิสระจะประมาณค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากความแปรปรวนขององค์ประกอบไม่ได้ โมเดลจะระบุได้
ไม่พอดี ดังนั้น ต้องท าให้พารามิเตอร์ในเมทริกซ์หนึ่งเป็นพารามิเตอร์ก าหนด และนักวิจัยนิยม
ก าหนดให้พารามิเตอร์ในเมทริกซ์ LX มีค่าเป็น 1 หนึ่งค่าในแต่ละหลัก เพ่ือให้สอดคล้องตามเงื่อนไข
เพียงพอดังกล่าวข้างต้น 

 3.  เงื่อนไขจ าเป็นและพอเพียงของการระบุได้พอดี เงื่อนไขประเภทนี้เป็นเงื่อนไขที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไขสองประเภทแรก เงื่อนไขข้อนี้กล่าวว่า โมเดลระบุได้
พอดี ต่อเมื่อสามารถแสดงได้โดยการแก้สมการโครงสร้างว่า พารามิเตอร์แต่ละค่าจะได้จากการแก้
สมการที่เกี่ยวข้องกับความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมของประชากร วิธีการตรวจสอบตาม
เงื่อนไขนี้ดูเป็นไปไม่ได้หากจะต้องแก้สมการโดยไม่มีคอมพิวเตอร์ 
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 เรื่องการระบุความเป็นได้ค่าเดียวของโมเดลยังค่อนข้างเป็นปัญหาส าหรับการตรวจสอบ
โมเดล อย่างไรก็ดี Joreskog และ Sorbom (1989: 22) ได้พัฒนาโปรแกรมลิสเรลให้ค านวณเมทริกซ์
สารสนเทศ (information matrix) ส าหรับพารามิเตอร์ ถ้าเมทริกซ์สารสนเทศเป็นบวกแน่นอน 
(positive definite) แสดงว่า โมเดลระบุได้พอดี กรณีที่เมทริกซ์สารสนเทศไม่เป็นบวกแน่นอน (non-

positive definite) โปรแกรมลิสเรลจะรายงานผู้ใช้ให้ตรวจสอบหรือปรับพารามิเตอร์ก าหนดเงื่อนไข
บังคับเพ่ิมขึ้น เป็นต้น เพ่ือให้โมเดลระบุได้พอดี อย่างไรก็ดีแม้ว่าเมทริกซ์สารสนเทศจะเป็นบวก
แน่นอน โมเดลอาจจะระบุได้ไม่พอดีก็ได้ Bollen (1989: 251) เสนอแนะว่า ในกรณีที่ยังไม่แน่ใจให้
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมลิสเรล แล้วน าค่าพยากรณ์ของเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
มาใส่เป็นข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้ววิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง ถ้าโมเดลระบุได้พอดี ผลการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ทั้งสองครั้งจะมีค่าตรงกัน อีกวิธีหนึ่ง คือ การใช้ค่าเริ่มต้น (starting value) ส าหรับ
การประมาณค่าพารามิเตอร์แตกต่างกันแล้วเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ว่า ค่าประมาณพารามิเตอร์
ได้ผลใกล้เคียงกันหรือไม่ ถ้าได้ผลใกล้เคียงกันแสดงว่า โมเดลระบุความเป็นได้ค่าเดียวพอดี นอกจากนี้
นักวิจัยอาจใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างย่อยจากกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนั้นมาหลายๆ กลุ่ม แล้วน ากลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรลเปรียบเทียบว่าผลการประมาณค่าพารามิเตอร์
ได้ผลสอดคล้องกันเพียงไร ถ้าผลการเปรียบเทียบพบว่า พารามิเตอร์จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง
ย่อยทุกกลุ่มสอดคล้องกันแสดงว่า โมเดลระบุความเป็นได้ค่าเดียวพอดี 
 

4. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล (Parameter Estimation of the Model) 

 หลักการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล คือ การตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างโมเดลลิสเรลที่เป็น
สมมติฐานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การเปรียบเทียบใช้เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
เป็นตัวเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ โดยน าเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมที่ค านวณได้จาก
กลุ่มตัวอย่างอันเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ (แทนเมทริกซ์ด้วยสัญลักษณ์ S) มาเทียบกับเมทริกซ์ความ
แปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมที่ถูกสร้างขึ้นจากพารามิเตอร์ที่ประมาณค่าได้จากโมเดลลิสเรลที่เป็น
สมมติฐานวิจัย (แทนเมทริกซ์ด้วยสัญลักษณ์ ∑ หรือ Sigma) ถ้าเมทริกซ์ทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกัน 
หมายความว่า โมเดลลิสเรลที่เป็นสมมติฐานวิจัยมีความกลมกลืนกันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจาก
เมทริกซ์ Sigma ถูกสร้างขึ้นจากค่าประมาณของพารามิเตอร์ หรือกล่าวคืออย่างหนึ่ง คือ เมทริกซ์นี้
เป็นฟังก์ชั่นของค่าพารามิเตอร์ ดังนั้น การประมาณค่าพารามิเตอร์จึงใช้หลักการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความกลมกลืนระหว่างเมทริกซ์ดังกล่าวเป็นเงื่อนไขในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
จุดมุ่งหมายของการประมาณค่าพารามิเตอร์ คือ การหาค่าพารามิเตอร์ที่จะท าให้เมทริกซ์ S และ 
Sigma มีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด 



 

207 บทที่ 6 

 การก าหนดเงื่อนไขให้เมทริกซ์ S และ Sigma มีค่าใกล้เคียงกันนั้น ใช้การสร้างฟังก์ชั่นความ
กลมกลืน (fit or fitting function) เป็นตัวเกณฑ์ในการตรวจสอบรูปแบบของฟังก์ชั่นความกลมกลืน
ที่ง่ายที่สุด คือ รูปแบบของผลต่างระหว่างเมทริกซ์ทั้งสอง แต่ฟังก์ชั่นลักษณะนี้ไม่สะดวกในการ
ค านวณเพ่ือประมาณค่าพารามิเตอร์ นักสถิติโดยเฉพาะนักสถิติในสาขาเศรษฐมิติได้ก าหนดรูปแบบ
ฟังก์ชั่นความกลมกลืนขึ้นหลายแบบ อันเป็นที่มาของวิธีการประมาณค่าที่แตกต่างกันไป รูปแบบของ
ฟังก์ชั่นทีก าหนดขึ้นนี้ ทุกฟังก์ชั่นจะต้องมีคุณสมบัติรวม 4 ประการต่อไปนี้ ซึ่งจะท าให้ได้ค่าประมาณ
ที่มีความคงเส้นคงวา (consistency) (Bollen, 1989: 106) 

 1.  ฟังก์ชั่นความกลมกลืนต้องเป็นสเกลาร์ (scalar) หรือเป็นเลขจ านวน 

 2.  ฟังก์ชั่นความกลมกลืนต้อมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ 
  3.  ฟังก์ชั่นความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์ เมื่อเมทริกซ์ Sigma และ S มีค่าเท่ากันเท่านั้น 

 4.  ฟังก์ชั่นความกลมกลืนเป็นฟังก์ชั่นต่อเนื่อง (continuous function) 

 วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ในโปรแกรมลิสเรลมีทั้ งหมด 7 วิธี ในจ านวนนี้ เป็นการ
ประมาณค่าที่ใช้ฟังก์ชั่นความกลมกลืน 5 แบบ ดังแสดงในตารางที่ 6.2 ผลจากการประมาณค่าที่ได้มี
คุณสมบัติของค่าประมาณแตกต่างกัน รายละเอียดของการประมาณค่าพารามิเตอร์แต่ละวิธี 
(JÖreskog and SÖebom, 1989: 16-20; Bollen, 1989: 104-121, 333-349; Long, 1983: 56-

61; Saris and Stronkhorst, 1984: 168-174) สรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6.2 สรุปฟังก์ชั่นความกลมกลืน และคุณสมบัติของค่าประมาณ 

 

วิธ ี ฟังก์ชั่นความกลมกลืน ไม่มี คงเส้น ประสิทธิ- 
 หน่วย คงวา ภาพ 

 

ULS F = (1/2) tr [(S - ∑)2] - + - 

GLS F = (1/2) tr [(I – S-1 ∑)2] + + + 

ML F = log |∑| + tr (s∑-1) – log |S| + k + + + 

WLS F = (s –  ) W-1 (s –  ) + + + 

 = ∑∑∑∑ Wgh,ij (sgh –  gh) (sij –  ij) 

DWLS F = ∑∑ (1/wgh )(sgh –  gh)
2 + + - 
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หมายเหตุ 
 + = ใช่  

 - = ไม่ใช่ 
 F = ฟังก์ชั่นความกลมกลืน 

 S = เมทริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมจากกลุ่มตัวอย่าง 
 ∑ = เมทริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมที่ได้จากค่าประมาณพารามิเตอร์ 
 W = เมทริกซ์ใช้ถ่วงน้ าหนัก 

 I = เมทริกซ์เอกลักษณ์ 

 s = สมาชิกในแนวทแยง และใต้แนวทแยงของเมทริกซ์ S 

   = สมาชิกในแนวทแยง และใต้แนวทแยงของเมทริกซ์   

 Wgh,ij = สมาชิกในแนวทแยง และใต้แนวทแยงของอินเวอร์สของเมทริกซ์ W 

 w = สมาชิกในแนวทแยง และใต้แนวทแยงขอเมทริกซ์ W 

 k = จ านวนตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดในโมเดลลิสเรล  = NX + NY 

 tr = ผลรวมสมาชิกในแนวทแยงของเมทริกซ์ 
 

 1.  วิธีก าลังสองน้อยที่สุดไม่ถ่วงน้ าหนัก (Unweighted Least Squares = ULS) เมื่อดู
ฟังก์ชั่นความกลมกลืนในวิธี ULS จะเห็นว่า มีความคล้ายคลึงกับวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary 

Least Squares = OLS) ในวิธี OLS เป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยมีเงื่อนไขให้ผลรวมก าลัง
สองของความคลาดเคลื่อนมีค่าน้อยที่สุด โดยที่ความคลาดเคลื่อนค านวณจากผลต่างระหว่างคะแนน
ที่วัดได้กับคะแนนที่เป็นค่าพยากรณ์ ในวิธี ULS มีหลักการเดียวกัน เพราะฟังก์ชั่นความกลมกลืน
ได้มาจากความแตกต่างระหว่างเมทริกซ์ S และ Sigma เฉพาะสมาชิกที่อยู่ในแนวทแยง ซึ่งก็คือ ค่า
ความแปรปรวน การประมาณค่าพารามิเตอร์ใช้เงื่อนไขให้ผลรวมก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมีค่า
น้อยที่สุด โดยที่ค่าความคลาดเคลื่อน คือ ผลต่างระหว่างความแปรปรวนที่ค านวณได้จากข้อมูลเชิง
ประจักษ์กับค่าความแปรปรวนที่พยากรณ์จากค่าประมาณของพารามิเตอร์นั้นเอง 
 ค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณด้วยวิธี ULS มีคุณสมบัติเป็นค่าประมาณที่มีความคงเส้นคงวา 
(consistency) แต่ไม่มีประสิทธิภาพ (efficiency) กล่าวคือ ความแปรปรวนของค่าประมาณที่ได้จะ
ไม่ใช่ค่าน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับค่าประมาณที่ได้จากวิธี อ่ืน ข้อด้อยอีกประการหนึ่ง คือ 
ค่าพารามิเตอร์ที่ได้ขาดคุณสมบัติของความเป็นอิสระจากมาตรวัด (scale free) คือ เป็น
ค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการวัด หากโมเดลลิสเรลมีตัวแปรที่มีหน่วยการวัดต่างกัน จะมีผล
ต่อค่าพารามิเตอร์ วิธีแก้คือ ต้องใช้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ แทนเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวน
ร่วม หรือใช้คะแนนมาตรฐาน ข้อเด่นของวิธีการนี้คือ ความง่ายและสะดวกในวิธีการประมาณค่าและ
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เป็นวิธีที่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีลักษณะการแจกแจงแตกต่างไปจากการแจกแจงแบบปกติพหุนาม 
(multivariate normal distribution) 

 2.  วิธีก าลังสองน้อยที่สุดวางนัยทั่วไป (Generalized Least Squares = GLS) ในการ
วิเคราะห์การถดถอยมีการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี OLS แต่เมื่อข้อมูลมีความแปรปรวนของตัว
แปรตามไม่เท่ากันทุกค่าของตัวแปรต้น (heteroscedasticity) หรือมีความสัมพันธ์กันระหว่างความ
คลาดเคลื่อน (autocorrelation) จะต้องใช้วิธีการประมาณค่าแบบ GLS ซึ่งเป็นการถ่วงน้ าหนักค่า
สังเกต เพ่ือปรับแก้ความแปรปรวนที่ไม่เท่ากัน หลักการตามวิธี GLS ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลลิสเรลเช่นเดียวกัน ในที่นี้ฟังก์ชั่นความกลมกลืนของวิธี ULS ถูกถ่วง
น้ าหนักด้วยอินเวอร์สของเมทริกซ์ S นั่นเอง 
 ค่าประมาณของพารามิเตอร์ที่ได้จากวิธี GLS มีความคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพ และ
เป็นอิสระจากมาตรวัด หรือไม่มีหน่วย อย่างไรก็ดี ถ้าตัวแปรสังเกตได้ มีลักษณะการแจกแจงที่สูงหรือ
เตี้ยกว่าโค้งปกติ ค่าประมาณของพารามิเตอร์จะไม่ถูกต้อง เพราะข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลง
เบื้องต้นที่ว่าด้วยการแจกแจงแบบปกติพหุนาม นอกจากนี้ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก ค่าประมาณ
พารามิเตอร์ที่ได้จะมีความล าเอียงเข้าหาค่าศูนย์ 
 3.  วิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (Maximum Likelihood = ML) การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี 
ML เป็นวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลที่แพร่หลายมากที่สุด วิธีนี้ใช้ฟังก์ชั่นความกลมกลืนที่ไม่ใช่
ฟังก์ชั่นแบบเส้นตรง แต่ก็เป็นฟังก์ชั่นที่บอกความแตกต่างระหว่างเมทริกซ์ S และ Sigma ได้ เพราะ
ถ้าเมทริกซ์ทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกัน เทอมแรกของฟังก์ชั่นจะมีค่าเท่ากับเทอมที่สาม ในขณะที่เทอม
กลางมีค่าเป็นศูนย์ 
 ค่าประมาณของพารามิเตอร์ที่ได้จากวิธี ML มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับวิธี GLS คือ มีความ
คงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระจากมาตรวัด การแจกแจงสุ่มของค่าประมาณพารามิเตอร์
ที่ได้จากวิธี ML เป็นแบบปกติ และความแกร่งของค่าประมาณข้ึนอยู่กับขนาดของค่าพารามิเตอร์ 
 4.  วิธีก าลังสองน้อยที่สุดถ่วงน้ าหนักทั่วไป (Generally Weighted Least Squares = 

WLS) การประมาณค่าพารามิเตอร์ตามวิธี WLS เป็นวิธีที่มีการวางนัยทั่วไปกว้างขวาง กล่าวได้ว่า วิธี 
ULS, GLS และ ML เป็นกรณีหนึ่งของวิธี WLS การประมาณค่าวิธีนี้มิได้ใช้เมทริกซ์เต็มรูป แต่ใช้
เฉพาะสมาชิกในแนวทแยงและใต้แนวทแยง และใช้เมทริกซ์ W เป็นเมทริกซ์น้ าหนัก โดยถ่วงน้ าหนัก
ด้วยอินเวอร์สของเมทริกซ์ W จุดด้อยของวิธี WLS คือ เมทริกซ์ W มีขนาดใหญ่มาก เช่น ถ้ามีตัวแปร
สังเกตได้ จ านวน 5 ตัวแปร เมทริกซ์ S มีขนาด 5x5 มีจ านวนสมาชิกเท่ากับ (1/2)(5)(5+1) หรือ 15 

จ านวน แต่เมทริกซ์ W จะมีขนาด 15x15 ตามจ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ S ซึ่งท าให้การประมาณค่า
ต้องใช้เวลาคอมพิวเตอร์มาก ข้อเสียอีกประการหนึ่งก็คือ วิธีนี้ไม่เหมาะกับเมทริกซ์ที่มีการตัดข้อมูล
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สูญหาย (missing) แบบตัดเฉพาะคู่ที่ขาด (pairwise) ส่วนคุณสมบัติของพารามิเตอร์ เหมือนกับวิธี 
ML 

 5.  วิธีก าลังสองน้อยที่สุดถ่วงน้ าหนักแนวทแยง (Diagonally Weighted Least Squares = 

DWLS) การประมาณค่าพารามิเตอร์วิธีนี้พัฒนามาจากวิธี WLS โดยพยายามลดเวลาคอมพิวเตอร์ใน
การค านวณ คือ แทนที่จะค านวณจากทุกสมาชิกในเมทริกซ์ก็ค านวณเฉพาะสมาชิกในแนวทแยงของ
เมทริกซ์ ผลที่ได้ท าให้ค่าประมาณพารามิเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพ แต่จะมีประโยชน์เพราะค่าประมาณ
ที่ได้จะอยู่ระหว่างค่าที่ได้จากวิธี ULS หรือ WLS 

 วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ทั้ง 5 วิธี ที่กล่าวมานี้ไม่สามารถค านวณโดยการแก้สมการทาง
พีชคณิตได้ ต้องใช้วิธีการก าหนดค่าตั้งต้น (starting values) ขึ้นแทนค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการ
ประมาณค่า แล้วน าไปประมาณค่าเมทริกซ์ Sigma แล้วหาค่าฟังก์ชั่นความกลมกลืน ท าการค านวณ
ทวนซ้ า (iteration) เปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์จนกว่าจะได้ฟังก์ชั่นความกลมกลืนน้อยที่สุดและ
ค่าพารามิเตอร์ในการค านวณแต่ละซ้ ามีค่าลู่เข้าหาค่าเดียวกัน (convergence) การก าหนดค่าตั้งต้น
จึงมีความส าคัญมาก เพราะถ้าก าหนดค่าตั้งต้นได้ใกล้เคียงกับค่าประมาณของพารามิเตอร์มากเท่าไร
จะใช้เวลาคอมพิวเตอร์ในการค านวณน้อยลง ในโปรแกรมลิสเรลใช้การก าหนดค่าตั้งต้นจาก
ค่าประมาณพารามิเตอร์ โดยวิธีตัวแปรอินสตรูเม็นทัล (Instrumental Variable = IV) และวิธีก าลัง
สองน้อยที่สุดสองขั้นตอน (Two-Stage Least Squares = TSLS) เนื่องจากค่าตั้งต้นที่ใช้เป็น
ค่าประมาณพารามิเตอร์ ในโปรแกรมลิสเรลจึงเรียกว่า เป็นค่าประมาณตั้งต้น (initial estimates) 

 6.  วิธี IV และ TSLS การประมาณค่าพารามิเตอร์ทั้งสองวิธีนี้ใช้เป็นค่าประมาณตั้งต้น
ส าหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์วิธีอ่ืนๆ ที่กล่าวมาแล้ว หลักการของสองวิธีนี้ คือ การก าหนดตัว
แปรอ้างอิง (reference variable) ส าหรับตัวแปรแฝงในโมเดล โปรแกรมลิสเรลจะก าหนดโดย
อัตโนมัติ จากค่าตัวแปรสังเกตได้ที่นักวิจัยก าหนดให้ค่าพารามิเตอร์ในเมทริกซ์ LX และ LY มีค่าเป็น 
1 จากนั้นโปรแกรมลิสเรลจะน าตัวแปรอ้างอิงและตัวแปรสังเกตได้มาค านวณหาค่าประมาณ
พารามิเตอร์ รายละเอียดและวิธีการค านวณ ผู้อ่านจะหาอ่านได้จากต าราเศรษฐมิติทั่วๆ ไป ซึ่งจะไม่
กล่าวในที่นี้ 
 ค่าประมาณที่ค านวณได้ตามวิธี IV และ TSLS ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะความแปรปรวนของ
ค่าประมาณมิได้ต่ าที่สุด แต่มีคุณสมบัติความคงเส้นคงวา ข้ออ่านอีกอย่างหนึ่ง คือ โปรแกรมลิสเรล
มิได้ค านวณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานส าหรับค่าประมาณชุดนี้ และไม่สามารถทดสอบนัยส าคัญ
ได้ 
 เนื่องจากกระบวนการประมาณค่าพารามิเตอร์ในโปรแกรมลิสเรล เป็นการค านวณทวนซ้ า
จนกว่าจะได้ค่าประมาณที่ท าให้ฟังก์ชั่นความกลมกลืนมีค่าต่ าที่สุด โปรแกรมลิสเรลท างานโดย
ตรวจสอบเมทริกซ์สารสนเทศ (Information matrix) ซึ่งอินเวอร์สของเมทริกซ์ คือ เมทริกซ์ความ
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แปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของพารามิเตอร์ทั้งหมดในโมเดลลิสเรลที่ผู้วิจัยต้องการประมาณค่า 
ถ้าเมทริกซ์สารสนเทศไม่เป็นบวกแน่นอน (non-positive definite) หมายความว่า โมเดลจะระบุ
ความเป็นได้ค่าเดียวไม่ได้พอดี และโปรแกรมลิสเรลจะประมาณค่าพารามิเตอร์ไม่ได้ นอกจากนี้ในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์บางครั้งจะได้ค่าประมาณที่อยู่นอกขอบเขตความเป็นไปได้ของพารามิเตอร์ มี
ผลท าให้ค่าความแปรปรวนมีค่าติดลบ หรือค่าสหสัมพันธ์มีค่าเกินหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการ
ก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดลไม่ถูกต้อง กรณีนี้ โปรแกรมลิสเรลก็ ไม่สามารถประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ได้ เพราะเมทริกซ์พารามิเตอร์มีค่าสมาชิกในแนวทแยงติดลบ หมายความว่า เมทริกซ์
ไม่เป็นบวกแน่นอน สาเหตุอีกประการหนึ่งที่โปรแกรมลิสเรลอาจประมาณค่าพารามิเตอร์ไม่ได้ คือ 
เมื่อโปรแกรมลิสเรล 8 ใช้การค านวณทวนซ้ าเกินกว่า 20 ครั้ง (โปรแกรมลิสเรล 7 ก าหนดไว้เพียง 10 

ครั้ง) และยังไม่สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ โปรแกรมจะหยุดท างาน เพราะมีกลไกตรวจสอบ
การยอมรับได้ (admissibility check) ก ากับไว้ ถ้าต้องการให้โปรแกรมท างานต่อ ต้องเอาค าสั่งใน
ส่วนนี้ออก อย่างไรก็ดี แม้ว่าโปรแกรมลิสเรลจะให้ค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ต้องการ ยังอาจเป็นไปได้
ที่ว่าค่าประมาณพารามิเตอร์นั้นไม่ใช่ค่าที่ถูกต้อง เพราะฟังก์ชั่นความกลมกลืนยังไม่ใช่ค่าที่ต่ าที่สุด 
ดังนั้น ก่อนจะน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ ควรตรวจสอบความตรงของโมเดลลิสเรลก่อนดังจะกล่าวใน
หัวข้อต่อไป 

 สิ่งที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับกระบวนการประมาณค่าพารามิเตอร์ คือ กระบวนการ
นี้ไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เพราะในการประมาณค่าใช้ข้อมูลจากเมทริกซ์ความแปรปรวน -

ความแปรปรวนร่วม หรือเมทริกซ์สหสัมพันธ์ และเม่ือพิจารณาค่าฟังก์ชั่นความกลมกลืนทุกฟังก์ชั่นไม่
มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างมาเกี่ยวข้องเลย ดังนั้น การประมาณค่าจะใช้เวลาคอมพิวเตอร์มากหรือน้อย
จึงขึ้นอยู่กับจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าและความถูกต้องของค่าตั้งต้นเป็นส าคัญ 

 

5. การตรวจสอบความตรงของโมเดล (Validation of the Model) 

 ขั้นตอนที่ส าคัญในการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลอีกขั้นตอนหนึ่ง คือ การตรวจสอบความตรงของ
โมเดลลิสเรลที่เป็นสมมติฐานวิจัย หรือการประมาณผลความถูกต้องของโมเดลหรือการตรวจสอบ
ความกลมกลืนระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดล โปรแปรมลิสเรล 7 ให้ค่าสถิติที่จะช่วยตรวจสอบ
ความตรงของโมเดลรวม 5 วิธี (Joreskog and Sorbom, 1989: 23-28; Long, 1983: 61-64; 

Bollen, 1989: 256-281, 335-338) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและสหสัมพันธ์ของค่าประมาณพารามิเตอร์ (Standard 

Errosand and Correlations of Estimates) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรลจะให้
ค่าประมาณพารามิเตอร์, ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ค่าสถิติที และสหสัมพันธ์ระหว่างค่าประมาณ 
ถ้าค่าประมาณที่ได้ไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่า ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีขนาดใหญ่ และโมเดลการ
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วิจัยอาจจะยังไม่ดีพอ ถ้าสหพันธ์ระหว่างค่าประมาณมีค่าสูงมากเป็นสัญญาณแสดงว่า โมเดลการวิจัย
ใกล้จะเป็นบวกแน่นอน (non-positive definite) และเป็นโมเดลที่ไม่ดีพอ 

 2.  สหสัมพันธ์พหุคูณและสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Multiple Correlations and 

Coefficients of Determination) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรลจะให้ค่า
สหสัมพันธ์พหุคูณและสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ส าหรับตัวแปรสังเกตได้แยกทีละตัวและรวมทุกตัว 
รวมทั้งสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของสมการโครงสร้างด้วย ค่าสถิติเหล่านี้ควรมีค่าสูงสุดไม่เกินหนึ่ง
และค่าที่สูงแสดงว่า โมเดลมีความตรง 
 3.  ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit Measures) ค่าสถิติในกลุ่มนี้ใช้
ตรวจสอบความตรงของโมเดลเป็นภาพรวมทั้งโมเดล มิใช่เป็นการตรวจเฉพาะค่าพารามิเตอร์แต่ละตัว
เหมือนค่าสถิติสองประเภทแรก ในทางปฏิบัตินักวิจัยควรใช่ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนตรวจสอบ
ความตรงของโมเดลทั้งโมเดล แล้วตรวจสอบความตรงของพารามิเตอร์แต่ละตัวโดยพิจารณาค่าสถิติ
สองประเภทแรกด้วย เพราะในบางกรณีแม้ว่าค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนจะแสดงว่า โมเดล
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่อาจจะมีพารามิเตอร์บางค่าไม่มีนัยส าคัญก็ได้ นอกจากนี้ค่าสถิติวัด
ระดับความกลมกลืนยังใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบโมเดลที่แตกต่างกันสองโมเดลได้ด้วยว่า โมเดล
ในมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่ากัน ค่าสถิติในกลุ่มนี้ส าหรับโปรแกรมลิสเรล 7 มี 4
ประเภท (Joreskog and Sorbom, 1989: 23-28) ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Statistics) ค่าสถิติไค-สแควร์เป็นค่าสถิติใช้ทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติว่า ฟังก์ชั่นความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์ การค านวณค่าไค -สแควร์ค านวณจากผล
คูณขององศาอิสระกับค่าของฟังก์ชั่นความกลมกลืน ถ้าค่าสถิติไค-สแควร์มีค่าสูงมาก แสดงว่า ฟังก์ชั่น
ความกลมกลืนมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นั่ นคือ โมเดลลิสเรลไม่มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ถ้าค่าสถิติไค-สแควร์มีค่าต่ ามาก ยิ่งมีค่าใกล้ศูนย์เท่าไร แสดงว่า 
โมเดลลิสเรลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ Saris และ Stronkhorst (1984: 200) เสนอ
ว่า ค่าไค-สแควร์ ควรมีค่าเท่ากับองศาอิสระส าหรับโมเดลที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 การใช้ค่าสถิติไค-สแควร์เป็นค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนต้องใช้ด้วยความระวัง เพราะ
ข้อตกลงเบื้องต้นของค่าสถิติไค-สแควร์ มีอยู่ 4 ประการ คือ ก) ตัวแปรภายนอกสังเกตได้ต้องมีการ
แจกแจงปกติ ข) การวิเคราะห์ข้อมูลต้องใช้เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมในการ
ค านวณ ค) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดใหญ่ เพราะฟังก์ชั่นความกลมกลืนจะมีการแจกแจง
แบบไค-สแควร์ต่อเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่เท่านั้น และ ง) ฟังก์ชั่นความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์
จริงตามสมมติฐานที่ใช้ทดสอบไค-สแควร์ ดังนั้น ในการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลนักวิจัยควรตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนว่า กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ตัวแปรภายนอกมีการแจกแจงแบบปกติและใช้เมทริกซ์ความ
แปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล ส าหรับเรื่องขนาดของกลุ่ม
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ตัวอย่าง Saris และ Stronkhorst (1984: 213-214) ก าหนดว่ากรณีข้อมูลในการวิเคราะห์โมเดล-    
ลิสเรลเป็นตัวแปรที่มีการแจกแจงปกติพหุนามทุกตัว ควรใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเท่ากับหรือมากกว่า 
100 Anderson และ Gerbing (1984: 155-173) ได้ท าการวิจัยโดยจ าลองข้อมูลวิเคราะห์โมเดลการ
วัดยืนยันองค์ประกอบเมื่อมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างต่างกัน และสรุปว่าถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดต่ ากว่า 
100 จะพบว่า มีโอกาสปฏิเสธสมมติฐานในการทดสอบไค-สแควร์มาก เพราะค่าไค-สแควร์มีแนวโน้ม
ที่จะมีค่าสูง อย่างไรก็ดี Bollen (1989; 268) เสนอแนะว่า เรื่องของกลุ่มตัวอย่างควรพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนพารามิเตอร์อิสระที่ต้องการประมาณค่า ถ้ามีจ านวนมากควรจะต้องมีขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้นด้วย Lindeman, Merenda และ Gold (1980: 163) และ Weiss (1972) ให้กฎ
ง่ายๆ ว่า อัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจ านวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรควรจะเป็น 20 ต่อ 1 

 3.2 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index = GFI) ดัชนี GFI เป็นดัชนี
ที่ Joreskog และ Sorbom (1989: 26-27) พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์จากค่าไค-สแควร์ในการ
เปรียบเทียบระดับความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลสองโมเดล หลักการ
พัฒนา GFI คือ การน าค่าไค-สแควร์มาพิจารณา ถ้าค่าไค-สแควร์มีค่าสูงเมื่อเทียบองศาอิสระ นักวิจัย
ปรับโมเดลใหม่แล้ววิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง ค่าไค-สแควร์ที่ได้ใหม่นี้ถ้ามีค่าลดลงมากกว่าค่าแรก 
แสดงว่า โมเดลใหม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีขึ้น ดัชนี GFI เป็นอัตราส่วนของผลต่าง
ระหว่างฟังก์ชั่นความกลมกลืนจากโมเดลก่อนปรับและหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชั่นความกลมกลืนก่อน
ปรับโมเดล เขียนในรูปสมการได้ดังแสดงในตารางที่ 6.3 

 ดัชนี GFI จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 และเป็นค่าที่ไม่ขึ้นกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง แต่
ลักษณะการแจกแจงขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง Anderson และ Gerbing (1984) พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของการแจกแจงค่าสถิติจากกลุ่มตัวอย่างสุ่มมีค่าเพ่ิมข้ึน เมื่อขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีค่าสูงขึ้น 
ดัชนี GFI ที่เข้าใกล้ 1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 3.3 ดัชนีระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index = 

AGFI) เมื่อน าดัชนี GFI มาปรับแก้โดยค านึงถึงขนาดขององศาความอิสระ ซึ่งรวมทั้งจ านวนตัวแปร
และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะได้ค่าดัชนี AGFI ดังสูตรในตารางที่ 6.3 ค่าดัชนี AGFI นี้มีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับดัชนี GFI 

 3.4 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือ (Root Mean Squared Residual 

=RMR) ดัชนี RMR เป็นดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบระดับความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดล
ของโมเดล เฉพาะกรณีที่เป็นการเปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน ในขณะที่ดัชนี GFI และ AGFI 

สามารถใช้เปรียบเทียบได้ทั้งกรณีข้อมูลชุดเดียวกันและข้อมูลต่างชุดกัน ดัชนี RMR บอกขนาดของ
ส่วนที่เหลือโดยเฉลี่ยจากการเปรียบเทียบระดับความกลมกลืนของโมเดลสองโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และจะใช้ได้ดีต่อเมื่อตัวแปรภายนอกและตัวแปรสังเกตได้ เป็นตัวแปรมาตรฐาน 
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(standardized variable) เพราะค่าของดัชนีแปลความหมายสัมพันธ์กับขนาดของความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปร สูตรการค านวณหาค่าดัชนี RMR เสนอ ในตารางที่ 6.3 ค่า
ดัชนี RMR ยิ่งเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน นอกจากดัชนี 4 ตัว ซึ่งมีอยู่ในโปรแกรมลิสเรล 7 แล้วยัง
มีดัชนีที่พัฒนาโดยนักสถิติอีกหลายคน โดยใช้หลักการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าไค -สแควร์ 
หรือฟังก์ชั่นความกลมกลืนที่ได้จากโมเดลก่อนและหลังการปรับโมเดล (Tucker and Lewis, 1973; 

Bentler an Bonnett, 1980; Bollen, 1989: 269-276) Bollen รวมเรียกดัชนีเหล่านี้ว่า ดัชนีความ
กลมกลืนที่เพ่ิมขึ้น (incremental fit indices) ซึ่งมีสูตรค านวณง่านไม่ซับซ้อน ดัชนีดังกล่าวได้แก่ 
DELTA1, DELTA2, RHO1, RHO2 และจากการเปรียบเทียบดัชนีเหล่านี้ Bollen (1989: 281) 

สรุปว่าดัชนี GFI เป็นดัชนีที่มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ าที่สุด แต่มีข้อเสียตรงที่มีค่าเพ่ิมขึ้นเร็วมาก 
จนอาจมีค่าสูงกว่า 0.9 ได้แม้ว่า โมเดลจะไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล ดัชนี DELTA ทั้งสองตัวมี
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ าและมีค่าสอดคล้องในการก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล แทนที่จะมี
ค่าสูงขึ้นเหมือนดัชนี GFI ส่วนดัชนี RHO ทั้งสองตัวมีค่าลดลงมากที่สุดเมื่อมีความคลาดเคลื่อนในการ
ก าหนดข้อมูลจ าเพาะ แต่เป็นดัชนีที่มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงที่สุด ด้วยเหตุนี้ Bollen จึงเสนอ
ให้ ใช้ดัชนีเหล่านี้ในการพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แทนที่จะเลือกดัชนี
ตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียว 

 

ตารางท่ี 6.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนของโมเดลการวิจัย 

 

ดัชนี สูตรการค านวณ กรณีท่ีใช้ SC AM MG 

 

C= 2 (n – 1) F [S, ∑(θ)] ; d = {(k)(k + 1)/2} – t + + + 

NCP (n – 1) F [∑0 , ∑ (θ0)] + + + 

D2 C – Cm + + + 

AIC C + 2t  + + 

CAIC C + (1 + In n) t  + + 

EVCI (C / n) + 2 (t / n)  + + 

GFI 1 - { F [ S,∑(θ)] / F [ S, ∑ (0) ]}   + 

AGFI 1 - { (1 /2d) (k)(k + 1)} (1 – GFI)   + 

FDF = FO Max. { F – ( d / n), 0 }   + 

RMSEA          + 
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NFI 1 – (F / Fi)   + 

PNFI (d / di) (NFI)   + 

NNFI (fi – f) / (fi – 1) ; f = nF / d, fi = nFi / di   + 

RET (1 – f) / fi   + 

CFI 1 – (  /  i)   + 

IFI (nFi – nF) / (nFi – d)   + 

PGFI {2d / k(k + 1) } (GFI)   + 

CN { ( 21 –  ) / F } + 1   + 

 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง k = จ านวนตัวแปรสังเกตได้ d = องศาอิสระ 

t = จ านวนพารามิเตอร์ m = ตัวชี้บอกโมเดลที่ปรับแล้ว i = ตัวชี้บอกโมเดลอิสระ 

F = F [ S,∑ (θ) ] = ค่าต่ าสุดของฟังก์ชั่นความกลมกลืนของโมเดลจากพารามิเตอร์ θ 

F [ ∑0 , ∑ (θ0) ] = ค่า F เมื่อโมเดลที่เป็นสมมติฐานหลักไม่จริงในประชากร 

F [ S,∑ (0) ] = ค่า F ของโมเดลที่ไม่มีพารามิเตอร์ในโมเดล   = Max. (nF – d, 0)  i = Max. (nFi – di, nF – d, 0) 

  

 4.  การวิเคราะห์เศษเหลือหรือความคลาดเคลื่อน (Analysis of Residuals) ในการใช้
โปรแกรมลิสเรลนักวิจัยควรวิเคราะห์เศษเหลือควบคู่กันไปกับดัชนีตัวอ่ืนๆ ที่กล่าวแล้ว ผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคลาดเคลื่อนมีหลายแบบ แต่ละแบบ
ใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
 4.1 เมทริกซ์เศษเหลือหรือความคลาดเคลื่อนในการเทียบความกลมกลืน (Fitted 

Residuals Matrix) หมายถึง เมทริกซ์ที่เป็นผลต่างของเมทริกซ์ S และ Sigma โปรแกรมลิสเรลจะให้
ค่าความคลาดเคลื่อนทั้งในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ค่าความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนน
มาตรฐาน คือ ผลหารระหว่างความคลาดเคลื่อนกับค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของความ
คลาดเคลื่อนนั้น ถ้าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล ค่าความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนน
มาตรฐานไม่ควรมีค่าเกิน 2.00 ถ้ายังมีค่าเกิน 2.00 ต้องปรับโมเดล นอกจากจะให้ค่าความ
คลาดเคลื่อนแล้วโปรแกรมลิสเรลให้แผนภาพต้น-ใบ (stem-and-leaf plot) ของความคลาดเคลื่อน
ด้วย  

 4.2 คิวพล็อต (Q-Plot) เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนกับ
ค่าควอนไทล์ปกติ (normal quantiles) ถ้าได้เส้นกราฟมีความชันมากกว่าเส้นทแยงมุมอันเป็นเกณฑ์
ในการเปรียบเทียบ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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 5.  ดัชนีดัดแปรโมเดล (Model Modification Indices) ดัชนีตัวนี้เป็นประโยชน์มากในการ
ปรับโมเดล ดัชนีดัดแปรโมเดลเป็นค่าสถิติเฉพาะส าหรับพารามิเตอร์แต่ละตัวมีค่าเท่ากับไค -สแควร์ที่
จะลดลงเมื่อก าหนดให้พารามิเตอร์ตัวนั้นเป็นพารามิเตอร์อิสระ หรือมีการผ่อนคลายข้อก าหนด
เงื่อนไขบังคับของพารามิเตอร์นั้น ข้อมูลที่ได้นี้เป็นประโยชน์มากส าหรับนักวิจัยในการตัดสินในปรับ
โมเดลลิสเรลให้ดีขึ้น 

 Joreskog และ Sorbom (1993a: 115-131) ตระหนักถึงข้อจ ากัดของวิธีการตรวจสอบ
ความตรงของโมเดล โดยเฉพาะวิธีการใช้ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน จึงได้เพ่ิมการค านวณค่าได้
ตามที่ Bollen (1989: 269-276) และนักสถิติอ่ืนๆ ได้เสนอแนะไว้ในโปรแกรมลิสเรล 8 พร้อมทั้ง
เสนอวิธีการตรวจสอบความตรงของโมเดลให้เป็นหมวดหมู่ด้วย โดยแยกวิธีการตรวจสอบความตรง
ของโมเดลเป็น 3 กรณี ดังต่อไปนี้ 
 

กรณีท่ี 1   การทดสอบโมเดลเดียวเพ่ือยืนยันโมเดลอย่างเข้ม (Strict Confirmation = SC) 

 ในการวิจัยที่นักวิจัยสร้างโมเดลการวิจัยตามทฤษฎี และต้องการตรวจสอบความตรงของ
โมเดลการวิจัยเพียงโมเดลเดียวที่สร้างขึ้น วิธีการทดสอบที่ใช้ คือ การทดสอบไค -สแควร์ ซึ่งแบ่งเป็น 
2 กรณี กรณีแรกตัวโมเดลมีความตรง สถิติที่ใช้ คือ เซ็นทรัลไค-สแควร์ (C) กรณีที่สองถ้าโมเดลไม่มี
ความตรง ค่าสถิติที่ใช้ คือ นันเซ็นทรัลไค-สแควร์ (Non-Centrality Parameter = NCP) ซึ่งมีสูตรดัง
แสดงในตารางที่ 6.3 โดยมีสมมติฐานทางสถิติว่า โมเดลมีความตรง หรือฟังก์ชั่นความกลมกลืนมีค่า
เป็นศูนย์ การทดสอบนี้ถ้าปฏิเสธสมมติฐาน แสดงว่าโมเดลการวิจัยและข้อมูลเ ชิงประจักษ์ไม่
สอดคล้องกัน ถ้าไม่ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงว่า โมเดลการวิจัยมีความตรง นักวิจัยอาจด าเนินการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของพารามิเตอร์ในโมเดลการวิจัยแต่ละตัวต่อไป วิธีการทดสอบอาจใช้
อัตราส่วนไลค์ลิฮู้ดของตัวสถิติทดสอบ (D-square) ซึ่งมีการแจกแจงแบบไค-สแควร์การทดสอบตอนนี้
นักวิจัยต้องมีโมเดลการวิจัยที่ปรับแล้วอีกโมเดลหนึ่ง การปรับนี้อาจเป็นการก าหนดให้พารามิเตอร์
บางตัวเป็นพารามิเตอร์ก าหนด หรือมีค่าเป็นฟังก์ชั่นของพารามิเตอร์อ่ืนๆ โดยมีสมมติฐานทางสถิติว่า 
โมเดลที่ปรับแล้วมีความตรง และสมมติฐานเลือก คือ โมเดลก่อนปรับมีความตรง ถ้าผลการทดสอบ
ได้ผลว่าไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่า โมเดลที่ปรับแล้วมีความตรงพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงนั้น
เหมาะสมแล้ว 

 

กรณีท่ี 2 การทดสอบเพ่ือเลือกโมเดล (Alternative Model = AM) 

 เนื่องจากการวิจัยโดยทั่วไป นักวิจัยมิได้มีโมเดลการวิจัยที่มีเส้นทางอิทธิพลแบบเดียว แต่
ส่วนใหญ่นักวิจัยจะมีโมเดลการวิจัยที่มีชุดของตัวแปรชุดหนึ่ง แต่เส้นทางอิทธิพลแสดงความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นแตกต่างกันไปได้หลายโมเดล และนักวิจัยต้องการตรวจสอบเพ่ือเลือกโมเดลที่ดีที่สุด 
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มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากที่สุด ในกรณีนี้ การทดสอบเพ่ือเลือกโมเดลต้อง
เริ่มจากการน าโมเดลการวิจัยทั้งหมดมาจัดเรียงล าดับ จากโมเดลที่ดีน้อยที่สุด (มีจ านวนพารามิเตอร์
อิสระสูงสุด องศาอิสระของค่าไค-สแควร์ต่ าสุด และเป็นโมเดลที่มีเงื่อนไขบังคับน้อยที่สุด) ไปหา
โมเดลดีที่สุด (มีจ านวนพารามิเตอร์อิสระต่ าสุด องศาอิสระของค่าไค-สแควร์สูงสุด และเป็นโมเดลที่มี
เงื่อนไขบังคับมากที่สุด) จากนั้นใช้สถิติ-สแควร์ทดสอบโมเดลเป็นคู่ๆ เริ่มจากโมเดลแรกกับโมเดลที่
สอง โมเดลที่สองกับโมเดลที่สามเรื่อยๆ ไป ถ้าปฏิเสธสมมติฐานหลักในการทดสอบโมเดลที่ห้ากับ
โมเดลที่หก แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดลที่หกมีความตรง และจะสรุปได้ว่า โมเดลที่ห้า
เป็นโมเดลที่มีความตรงสูงสุด อย่างไรก็ตามวิธีการทดสอบดังกล่าวนี้ มีจุดอ่อนตรงที่ความน่าจะเป็นที่
จะปฏิเสธว่า โมเดลหนึ่งมีความตรง เมื่ออีกโมเดลหนึ่งมีความตรงนั้น ไม่สามารถค านวณค่าได้และมี
ผลท าให้การทดสอบแต่ละครั้งไม่เป็นอิสระต่อกัน แม้ว่าจะมีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ก็ตาม 

 เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าว โปรแกรมลิสเรล 8 มีการพัฒนาดัชนีในการทดสอบโดยใช้วิธี
เทียบกับเกณฑ์ ซึ่งเป็นโมเดลการวิจัยที่มีความประหยัด (parsimony) การทดสอบแต่ละครั้งเป็นการ
ทดสอบเปรียบเทียบโมเดลการวิจัยที่นักวิจัยสร้างขึ้น กับโมเดลการวิจัยประหยัด เมื่อพิจารณาจาก
จ านวนพารามิเตอร์ วิธีนี้ไม่จ าเป็นต้องน าโมเดลการวิจัยมาเรียงกันตามปริมาณความประหยัด แต่
สามารถเลือกวิเคราะห์เปรียบเทียบโมเดลการวิจัยกับเกณฑ์เลย ดัชนีที่พัฒนาขึ้นมี 3 ดัชนี คือ AIC, 

CAIC และ ECVI ดังสูตรในตารางที่ 6.3 ดัชนี AIC และ EVCI ดูคล้ายคลึงกัน แต่ถ้าพิจารณาที่มาของ
สูตร จะมีความแตกต่างกัน เพราะดัชนี EVCI วัดความแตกต่างระหว่างเมทริกซ์ S กับเมทริกซ์ Sigma 

ที่คาดหมายว่า จะเป็นจากกลุ่มตัวอย่างขนาดเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่ง ส่วนดัชนี AIC นั้นเป็นค่าความ
แตกต่างหรือฟังก์ชั่นความกลมกลืนจากกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน ส าหรับโมเดลที่เป็นเกณฑ์นั้น ใน
โปรแกรมลิสเรลใช้โมเดลการวิจัย 2 แบบเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ คือ โมเดลอิสระ 
(independence model) และโมเดลอ่ิมตัว (saturated model) โมเดลอิสระ หมายถึง โมเดลที่ตัว
แปรสังเกตได้ทั้งหมดเป็นอิสระต่อกัน เมทริกซ์ S จะเป็นเมทริกซ์แนวทแยงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรสังเกตได้ทั้งหมดเป็นศูนย์ และพารามิเตอร์ ที่ต้องประมาณค่าจะมี k ตัวองศาอิสระมีค่าเท่ากับ
(i/2)(k)(k-1) ส่วนโมเดลอ่ิมตัว เป็นโมเดลการวิจัยที่มีพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่า (1/2)(k)(k-1) 

และองศาอิสระเป็นศูนย์ โปรแกรมลิสเรล 8 จะให้ค่าดัชนี AIC, CAIC และ ECVI ส าหรับโมเดลการ
วิจัย 3 แบบ คือ โมเดลการวิจัยที่เป็นสมมติฐานของนักวิจัยโมเดลอิสระ และโมเดลอ่ิมตัว รวมเป็น 9 

ค่า นักวิจัยจะน าดัชนีของโมเดลที่เป็นสมมติฐานเทียบกับดัชนีส าหรับโมเดลอิสระ และโมเดลอ่ิมตัว 
ถ้าค่าใกล้เคียงดัชนีของโมเดลอ่ิมตัวมากเท่าใด แสดงว่า โมเดลมีความประหยัด และมีแนวโน้มจะเป็น
โมเดลที่มีความตรง 
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กรณีท่ี 3 การทดสอบเพ่ือพัฒนาโมเดล (Model Generating = MG) 

 การตรวจสอบความตรงของโมเดลสองกรณีแรกเป็นสภาพการณ์ที่พบได้น้อยในการท า
การวิจัย เพราะนักวิจัยมิได้ก าหนดโมเดลการวิจัยที่เป็นสมมติฐานวิจัยพร้อมๆ กันหลายโมเดลไว้
ล่วงหน้าตามกรณีที่  2 และส่วนใหญ่มิได้ต้องการทดสอบโมเดลเดียวอย่างเข้มตามกรณีที่  1 
สภาพการณ์ที่นักวิจัยใช้กันมาก คือ กรณีที่ 3 ซึ่งนักวิจัยมีโมเดลการวิจัยเริ่มต้นโมเดลหนึ่งเป็น
สมมติฐานวิจัยที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การตรวจสอบความตรงใน
กรณีนี้ คือ การประเมิน (assessment) ว่า ชุดของเงื่อนไขบังคับต่างๆ สอดคล้องกับความเป็นจริง
หรือไม่คุณภาพของตัวโมเดล คือ ลักษณะความสัมพันธ์ถูกต้องแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ถูกต้องสมบูรณ์จะ
มีการปรับ (modification) โมเดลนี้อย่างไร โดยที่การปรับต้องสอดคล้องกับทฤษฎี มีความหมายและ
ให้ผลการปรับที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย วิธีการทั้งหมดนี้ต้องด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอน 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 3.1 การตรวจสอบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ ขั้นตอนนี้นักวิจัยต้องตรวจสอบดูว่า 
ค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรลสมเหตุสมผลหรือไม่ มีค่าแปลก
เกินความจริงหรือไม่ มีขนาดและเครื่องหมายตรงตามข้อมูลจ าเพาะที่ระบุไว้ในสมมติฐานวิจัยหรือไม่ 
รวมทั้งการตรวจสอบโดยการพิจารณาสัมประสิทธิ์การพยาการณ์ (R square) ถ้าค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์มีค่าน้อย แสดงว่า โมเดลการวิจัยนั้นมีความตรงน้อยยังไม่มีประสิทธิภาพ 

 3.2 การตรวจสอบความกลมกลืนรวมทั้งหมด (overall Fait) ของโมเดล ขั้นตอนนี้เป็น
การตรวจสอบว่า โดยภาพรวมโมเดลการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด โดยพิจารณา
จากดัชนีวัดความกลมกลืน ได้แก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่า โมเดลมี
ความตรง ในที่นี้ตัวสถิติไค-สแควร์ถูกน ามาใช้เป็นดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit-

index) ตามค่าของไค-สแควร์ที่ได้ความจริงต้องเรียกดัชนีวัดระดับความไม่กลมกลืน (badness-of-fit 

index) เพราะค่าไค-สแควร์ แสดงว่า โมเดลไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในการน าค่าสถิติไค -

สแควร์มาใช้เป็นดัชนีวัดระดับความกลมกลืนนี้ควรใช้ค่าท่ีเป็น NCP ดังกล่าวในกรณีที่ 1 

 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน นอกจากจะใช้ค่าสถิติไค-สแควร์ แล้ว ยังมีดัชนีอ่ืนๆ อีก
หลายตัวที่ถูกพัฒนาขึ้น ดัชนีเหล่านี้ล้วนเป็นฟังก์ชั่นของค่าไค-สแควร์ทั้งสิ้น เมื่อจัดเป็นกลุ่มจะแยกได้
เป็น 4 กลุ่ม กลุ่มแรก ได้แก่ ดัชนี GFI, AGFI ซึ่งได้กล่าวถึง ความหมายและการแปลความหมายแล้ว 
ในตอนต้นที่กล่าวถึงการตรวจสอบความตรงของโมเดลในโปรแกรมลิสเรล 7 กลุ่มที่สอง ได้แก่ ค่าสถิติ 
PDF, RMSEA ค่าสถิติกลุ่มนี้พัฒนาจากความเชื่อที่ว่าข้อตกลงเบื้องต้นของค่าไค-สแควร์ที่ว่า โมเดล
การวิจัยมีความตรงนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง จึงปรับปรุงสูตรการค านวณ โดยการประมาณค่า
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการที่โมเดลไม่เป็นจริงในกลุ่มประชากรเข้ามาพิจารณาด้วย และเรียกชื่อ
ค่าสถิติตัวนี้ว่า ฟังก์ชั่นความแตกต่างจากประชากร (Population Discrepancy Function = PDF 
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ในโปรแกรมลิสเรล 8 ใช้ชื่อ FO) เนื่องจาก เมื่อเพ่ิมจ านวนพารามิเตอร์อิสระ ค่าสถิติมีค่าลดลงเพราะ
ค่าสถิตินี้ขึ้นอยู่กับองศาอิสระ จึงมีการพัฒนาสูตรต่อไป คิดค่าฟังก์ชั่นความแตกต่างจากประชากรต่อ
หน่วยองศาอิสระอันเป็นที่มาของค่ารากก าลังสองของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (Root Mean 

Square Error of Approximation = RMSEA) ดังสูตรในตารางที่ 6.3 กลุ่มทีสาม ได้แก่ ดัชนี AIC, 

CAIC, EVCI ซึ่งได้กล่าวรายละเอียดแล้ว 2 ดัชนีในกลุ่มสุดท้ายเป็นดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบโมเดลการ
วิจัยว่ามีความกลมกลืนสูงกว่า (ดูความหมายในตอนที่กล่าวถึงดัชนี AIC) มากน้อยเพียงไร ดัชนีเหล่านี้
มีค่าระหว่าง 0 และ 1 และส่วนใหญ่จะมีค่าใกล้ 1 เนื่องจากโมเดลอิสระให้ค่าไค-สแควร์สูงมาก ดัชนี
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ NFI, NNFI, CFI, IFI และ RFI นอกจากนี้ยังมี ดัชนี PNFI และ PGFI (Parsimony 

Normed Fit Index and Parsimony Goodness-of-Fit Index) ซึ่งเป็นการปรับแก้ดัชนี NFI และ 
GFI ด้วยองศาอิสระ ดัชนีตัวสุดท้ายในกลุ่มนี้ คือ ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติ (Critical N = CN) ซึ่งเป็น
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะท าให้ค่าไค-สแควร์ที่ได้มีนัยส าคัญทางสถิติ สูตรการค านวณดัชนีทั้งหมด
ในกลุ่มนี้ แสดงไว้ในตารางที่ 6.3 

 ในโปรแกรมลิสเรล 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะมีค่าดัชนีต่างๆ ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 
6.3 ส าหรับค่าสถิติโปรแกรมจะรายงายค่าสถิติ พร้อมทั้งช่วงความเชื่อมั่น (confidence interval) ให้
นักวิจัยตัดสินใจได้ทันทีว่าโมเดลมีความตรงมากน้อยเพียงใด 

 3.3 การประมาณระดับความกลมกลืนในรายละเอียด ขั้นตอนนี้เป็นการด าเนินงานภาย
หลังจากท่ีนักวิจัยตรวจสอบความกลมกลืนรวมทั้งหมดของโมเดลตามข้ันตอนที่ 3.2 แล้ว และได้ผลว่า
โมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ วิธีการที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ความ
คลาดเคลื่อนหรือเศษหรือ (residual analysis) และดัชนีดัดแปรโมเดล (model modification 

index) ซึ่งผู้เรียบเรียงได้อธิบายความหมายและวิธีใช้ไปแล้วในตอนต้นเป็นบางส่วน และจะกล่าวถึง
อีกครั้งต่อไป ผลจากการพิจารณาดัชนีดัดแปรโมเดล จะท าให้นักวิจัยสามารถปรับโมเดลได้ โมเดล
ใหม่ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากที่สุด อย่างไรก็ตาม โมเดลที่ได้อาจจะยังไม่ใช่โมเดลดีที่สุ ด 
(best model) นักวิจัยควรน าโมเดลไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างต่างชุด ในกรณีที่ไม่มีกลุ่มตัวอย่างต่าง
ชุด และกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัยมีขนาดใหญ่มาก นักวิจัยอาจสุ่มกลุ่มตัวอย่างย่อยมาทดสอบโมเดล
เป็นการตรวจสอบความตรงไขว้อย่างละเอียด (cross validation) ให้แน่ใจ โดยใช้ค่าสถิติ FO, 

RMSEA ดัชนี AIC, CAIC, EVCI, GFI และค่าสถิติอ่ืนๆ ที่กล่าวแล้ว หรืออาจจะใช้การทดสอบ
นัยส าคัญของความแตกต่าง (significance test of discrepancy) เช่น อัตราส่วนไลค์ลิฮู้ด 
(Likelihood Ratio = LR) ซึ่งมีค่าเท่ากับการทดสอบผลต่างของค่าไค-สแควร์ การทดสอบตัวคูณลาก
รานจ์ (Lagrangian multiplier = LM) และการทดสอบวาลด์ (Wald test) การทดสอบดังกล่าว
นักวิจัยอาจท าได้โดยใช้โปรแกรมลิสเรล 8 แต่ท าไม่ได้ในโปรแกรมลิสเรล 7 
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 เท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้ เรียบเรียงเชื่อว่าคงจะท าให้ผู้ อ่านได้เห็นภาพรวมของ
โปรแกรม-    ลิสเรลตลอดจนหลักการท างาน และขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างชัดเจนพอสมควร 
สิ่งที่ควรทราบต่อไป คือ การเขียนค าสั่งให้โปรแกรมลิสเรลวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 

 

6. วิธีการเขียนค าสั่งโปรแกรมลิสเรล 

 นับแต่ Joreskog และ Sorbom ได้พัฒนาโปรแกรมลิสเรลตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกจนถึงเวอร์ชั่นที่ 
7 ผู้ใช้โปรแกรมลิสเรลค่อนข้างมีปัญหาในการเขียนค าสั่ง เพราะต้องก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล
การวิจัย และถ่ายทอดเป็นค าสั่งให้ถูกต้อง และมักจะมีปัญหาเนื่องจากการก าหนดรายละเอียดของ
เมทริกซ์พารามิเตอร์ในค าสั่ง และการใช้ตัวอักษรย่อในการเขียนค าสั่ง Joreskog และ Sorbom 

(1993: 1-2) จึงได้ปรับปรุงวิธีการเขียนค าสั่งให้ง่ายขึ้น และเรียกวิธีการเขียนที่ปรับปรุงนี้ว่า ซิมพลิส 
(SIMPLIS) โปรแกรมลิสเรลตั้งแต่เวอร์ชั่นที่ 8 จึงสามารถเขียนค าสั่งได้ 2 แบบ คือ สั่งด้วยภาษา      
ลิสเรลและภาษาซิมพลิส ถ้านักวิจัยสั่งด้วยภาษาลิสเรล จะได้ผลการวิเคราะห์ในแบบภาษาลิสเรล คือ 
ได้ค่าประมาณพารามิเตอร์และค่าสถิติในรูปเมทริกซ์ แต่ถ้าใช้ภาษาซิมพลิสจะเลือกได้ว่าต้องการผล
การวิเคราะห์แบบภาษาลิสเรลหรือภาษาซิมพลิสในที่นี้ผู้เรียบเรียงน าเสนอวิธีเขียนค าสั่ง 2 แบบ 

 1.  การเขียนค าสั่งในโปรแกรมลิสเรลด้วยภาษาลิสเรล 

 ลักษณะของค าสั่งแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ค าสั่งเกี่ยวกับชื่อเรื่อง (title) ข้อมูล (data) การ
สร้างโมเดล (model construction) ผลการวิเคราะห์ (output) รวมทั้งตัวเลือกต่างๆ และการสร้าง
ภาพแสดงเส้นทางอิทธิพล (path diagram) ค าสั่งทุกส่วนใช้ตัวย่ออักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว ยกเว้น
ส่วนสุดท้าย ดังนี้ (Joreskog and Sorbom, 1989; 1993: 1993a) 

 1.1 ชื่อเรื่อง 
 นักวิจัยอาจจะใส่ชื่องานการวิเคราะห์ หรือชื่อปัญหาวิจัยไว้ในส่วนที่เป็นชื่อเรื่องได้
โดยไม่จ ากัดความยาว มีข้อก าหนดเพียงแต่ว่าข้อความที่จะใส่ ในบรรทัดแรก ต้องไม่ตั้งต้นด้วย
ตัวอักษร DA และคอลัมน์สุดท้ายของแต่ละบรรทัดต้องเว้นว่าง ข้อความส่วนนี้จะถูกพิมพ์ออกใน
ตอนต้นของผลการวิเคราะห์แต่ละส่วน 

 1.2 ข้อมูล 

 ค าสั่งในส่วนของข้อมูลเป็นการก าหนดรายละเอียดของข้อมูล และลักษณะของ  
เมทริกซ์ที่จะให้โปรแกรมลิสเรลวิเคราะห์ รูปแบบของค าสั่งในส่วนนี้ตั้งต้นด้วยค าว่า DA ต่อด้วย
สัญลักษณ์บอกลักษณะข้อมูล ซึ่งอาจเขียนได้หลายแบบ รูปแบบทั้งหมดของค าสั่งเกี่ยวกับข้อมูลมี
ดังต่อไปนี้ (ค าสั่งส่วนที่อยู่ในเครื่องหมาย <> นั้น นักวิจัยเลือกใช้เพียงตัวเดียว ส่วนที่เป็นตัวพิมพ์เล็ก 
คือ ส่วนที่นักวิจัยต้องเติมรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล) 
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ในที่นี้  NG  = จ านวนกลุ่ม (default = 1) 

 NI   = จ านวนตัวแปรสังเกตได้ นับรวมทั้งตัวแปรภายนอกและภายใน 

 NO = จ านวนหน่วยตัวอย่าง หรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (default = o เมื่อเป็นคะแนนดิบ) 
 MA = ประเภทของเมทริกซ์ที่จะให้โปรแกรมลิสเรลวิเคราะห์ (default = CM) มี 6 แบบ 

 MM = เมทริกซ์โมเมนต์รอบจุดศูนย์ 
 AM  = เมทริกซ์โมเมนต์แต่งเติม (augmented moment matrix) 

 CM = เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม 

 KM = เมทริกซ์สหสัมพันธ์ 
 OM = เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของคะแนนเหมาะที่สุด (optimal scores) 

 PM = เมทริกซ์สหสัมพันธ์โพลีคอลิค 

 RA =  ข้อมูลที่เป็นคะแนนดิบ 

 LA =  ชื่อตัวแรกสังเกตได้ ชื่อของตัวแปรไม่มีการเว้นวรรค ถ้าจะมีการเว้นวรรค ต้องใส่ใน 

 เครื่องหมายค าพูดเดี่ยว และชื่อตัวแปรควรมีความยาวไม่เกิน 8 ตัวอักษร 

 ถ้านักวิจัยไม่ใส่ชื่อตัวแปร โปรแกรมลิสเรลจะก าหนดค่าให้เป็น Y1, Y2, …. 

 <CM, KM, MM, OM, PM> เลือกเพียงตัวเดียว 

 = ประเภทของเมทริกซ์ที่เป็นข้อมูลที่วิเคราะห์ ผู้อ่านควรแยกความแตกต่างระหว่าง 
 เมทริกซ์ข้อมูล และเมทริกซ์ที่จะให้โปรแกรมลิสเรลวิเคราะห์ 

DA NG=n NI=k NO=N MA=<MM, AM, CM, KM, OM, PM> 

LA 

<fixed format or *> 

<labels> 

<CM, KM, MM, OM, PM, RA> 

<fixed format or *> 

<data matrix or records> 

<ME, SD> 

<fixed format or *> 

<data> 

SE 
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 ME =  ค่าเฉลี่ยของตัวแปร 

 SD =  ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของตัวแปร 

 * = ส่วนที่ละไว้โดยไม่ต้องก าหนด (default) 

 การเขียนค าสั่งเกี่ยวกับข้อมูลที่น าเสนอนี้ ผู้เรียบเรียงให้รายการค าสั่งในการใส่เมทริกซ์ข้อมูล
ที่นักวิจัยเตรียมไว้แล้ว ซึ่งอาจเตรียมโดยโปรแกรมรีลีส หรือ SPSS ก็ได้ นักวิจัยอาจใส่ข้อมูลโดยการ
พิมพ์เมทริกซ์เข้าไป หรือใส่ข้อมูลในรูปของไฟล์ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านจากไฟล์ก็ได้ นอกจากนี้
นักวิจัยอาจใส่ข้อมูลที่เป็นคะแนนดิบแทนเมทริกซ์ก็ได้ แต่ผู้เรียบเรียงมีประสบการณ์ว่าการใส่ข้อมูล
ในรูปเมทริกซ์จะประหยัดเวลาคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ และสะดวกกว่าการใส่ข้อมูลดิบผู้อ่านจะดู
ตัวอย่างรูปแบบค าสั่งของการใส่ข้อมูลดิบและเมทริกซ์ข้อมูลได้ในบทต่อไป 

 ในกรณีที่นักวิจัยเตรียมเมทริกซ์สหสัมพันธ์ไว้เรียงตามตัวแปรแบบหนึ่ง แต่ในการวิเคราะห์
ต้องการสลับที่ตัวแปร นักวิจัยไม่จ าเป็นต้องพิมพ์เมทริกซ์ใหม่ เพียงแต่ใช้ค าสั่งให้โปรแกรมลิสเรล
จัดล าดับตัวแปรใหม่ โดยใช้ค าสั่ง SE ถ้าตัวแปรที่ต้องการจัดล าดับมีจ านวนน้อยกว่าตัวแปรใน     
เมทริกซ์ นักวิจัยต้องใส่เครื่องหมาย / ตามหลังด้วย เช่น ในเมทริกซ์สหสัมพันธ์มีตัวแปรภายนอก
สังเกตได้ 3 ตัว ตัวแปรภายในสังเกตได้ 5 ตัว เรียงล าดับจาก X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 
โปรแกรมลิสเรลจะรับเมทริกซ์เรียนจากตัวแปรภายในสังเกตได้ไปหาตัวแปรสังเกตภายนอกสังเกตได้
จึงต้องเรียงล าดับตัวแปรทั้ง 8 ตัวใหม่ ดังนี้ 
 SE 

 4 5 6 7 8 1 2 3 

 ถ้าต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะตัวแปร Y1, Y2, X2, X3 ใช้ค าสั่ง 
 SE 

 4 5 2 3 / 

 1.3 การสร้างโมเดล 

 ค าสั่งในส่วนนี้เป็นการก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล และใส่เข้าคอมพิวเตอร์ โดย
บอกรูปแบบของเมทริกซ์ (Matrix form = mf) และสถานะของเมทริกซ์ (Matrix mode = mm) 

ของเมทริกซ์ท้ังแปดพารามิเตอร์ที่ได้ก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดลไว้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น 
จากนั้นเป็นการก าหนดสถานะของพารามิเตอร์แต่ละตัวที่นักวิจัยต้องการเปลี่ยนแปลงจากที่ได้ก าหนด
ไว้ในเมทริกซ์รวมทั้งหมด รูปแบบของค าสั่งมีดังนี้ 
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ในที่นี้ NY = จ านวนตัวแปรภายในสังเกตได้ (Y) (default = o) 

 NX = จ านวนตัวแปรภายนอกสังเกตได้ (X) (default = o) 

 NE =  จ านวนตัวแปรภายในแฝง (E) (default = o) 

 LX, LY, GA, BE, PH, PS, TD, TE 

 = เมทริกซ์พารามิเตอร์ทั้ง 8 เมทริกซ์ ซึ่งมีรูปแบบและสถานะตามตารางที่ 6.1 

 LE = ชื่อตัวแปรภายในแฝง (E) 

 LK = ชื่อตัวแปรภายนอกแฝง (K) 

 FI = ก าหนดสถานะให้เป็นพารามิเตอร์ก าหนด 

 FR =  ก าหนดสถานะให้เป็นพารามิเตอร์อิสระ 

 VA = การก าหนดค่าของพารามิเตอร์ในเมทริกซ์ 
 ST = การก าหนดค่าตั้งต้น (starting values) ของพารามิเตอร์ในเมทริกซ์ 
  

PATH/DIAGRAM = ค าสั่งให้สร้างภาพโมเดลแสดงอิทธิพลเป็นค าสั่งยกเว้นต้องเขียนเต็มค า และมีใช้
เฉพาะโปรแกรมลิสเรล 8 

 1.4 ผลการวิเคราะห์ 
 ค าสั่งในส่วนนี้เป็นการก าหนดลักษณะของผลการวิเคราะห์ที่นักวิจัยต้องการค าสั่ง
แยกออกเป็น 4 กลุ่ม วิธีการเขียนค าสั่งต้องน าค าสั่งในแต่ละกลุ่มมาเขียนรวมกัน โดยเขียนตามหลัง
ค าว่า OU รายละเอียดของค าสั่งทั้ง 4 กลุ่ม มีดังนี้ 
 

MO NY=p NX=q NE=m NK=n 

LX=<mf,mm>LY=<mf,mm>GA=<mf,mm>BE<mf,mm>PH<mf,mm>C 

PS=<mf,mm>TD=<mf,mm>TE=<mf,mm> 

LE 

<fixed format or *> 

LK 

<fixed format or *> 

<labels> 

<FI,FR>LX(I,j)LY(I,j)GA(I,j)BE(I,j)PH(I,j)PS(I,j)TD(I,j)TE(I,j) 

<VA,ST>valueLX(I,j)LY(I,j)GA(I,j)BE(I,j)PH(I,j)PS(I,j)TD(I,j)TE(I,j) 
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 1.4.1 ค าสั่งก าหนดวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
 

 

  

 ME = วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ (default = ML) ซึ่งท าได้ 7 แบบ คือ 

 IV = วิธีตัวแปรอินสทรูเม็นทัล (IV) 

 TS = วิธีก าลังสองน้อยที่สุดสองขั้นตอน (TSLS) 

 UL = วิธีก าลังสองน้อยที่สุดไม่ถ่วงน้ าหนัก (ULS) 

 GL = วิธีก าลังสองน้อยที่สุดวางนัยทั่วไป (GLS) 

 ML = วิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (ML) 

 WL = วิธีก าลังสองน้อยที่สุดถ่วงน้ าหนักทั่วไป (WLS) 

 DW = วิธีก าลังสองน้อยที่สุดถ่วงน้ าหนักแนวทแยง (DWLS) 

 

 1.4.2 ค าสั่งก าหนดให้พิมพ์แสดงผลการวิเคราะห์ 
 

 

 

 SE = แสดงค่าความคลาดเคลื่อน 

 TV = แสดงค่าสถิติที 
 PC = แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของค่าประมาณพารามิเตอร์ 
 RS = แสดงผลการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนดิบ 

 และคะแนนมาตรฐาน, คิว-พล็อต, เมทริกซ์สหสัมพันธ์ 
 EF = แสดงอิทธิพลรวม (total effects) และอิทธิพลทางอ้อม (indirect effects) 

 MR = ผลการวิเคราะห์เบ็ดเตล็ด 

 MI = แสดงดัชนีดัดแปรโมเดล 

 FS = แสดงสัมประสิทธิ์การถดถอยคะแนนองค์ประกอบ 

 SS = แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปคะแนนมาตรฐานเฉพาะตัวแปรแฝง 
 SC = แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปคะแนนมาตรฐานทุกตัวแปร 

 AL = ให้พิมพ์ผลการวิเคราะห์ทั้งหมด 

 TO = ให้พิมพ์บรรทัดละ 80 คอลัมน์ เป็น default 

 WP = ให้พิมพ์บรรทัดละ 132 คอลัมน์ 

OU ME = <IV, TS, UL, GL, ML, WL, DW> 

   OU SE TV PC RS EF MR MI FS SS SC AL <TO, WP>, ND=d 
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 ND = แสดงผลการวิเคราะห์ มีต าแหน่งทศนิยม 0-8 ต าแหน่ง (default = 2) 

 1.4.3 ค าสั่งก าหนดให้โปรแกรมลิสเรลบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
พารามิเตอร์ ทั้ง 8 เมทริกซ์ลงในไฟล์ 
 

  

 

 1.4.4 ค าสั่งก าหนดให้โปรแกรมใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

  

 TM = เวลาสูงสุดเป็นวินาทีในการวิเคราะห์ข้อมูล (default = 172,800 วินาที) 
 IT = จ านวนครั้งในการค านวณทวนซ้ า (iteration) ค่า default คือ สามเท่าของจ านวน 

 พารามิเตอร์อิสระ 

 AD = การตรวจสอบการยอมรับผลการวิเคราะห์ โปรแกรมลิสเรลจะค านวณทวนซ้ าเพียง 
 10 ครั้ง ถ้ากลไกตรวจสอบการยอมรับได้ พบว่า ค่าประมาณพารามิเตอร์ยังไม่ลู่- 
 เข้าหากัน (converge) ใน 10 ครั้ง โปรแกรมจะหยุดท างาน ถ้าต้องการใช้ค านวณ 

 ทวนซ้ ามากกว่านั้น ต้องใช้ค าสั่ง AD = OFF 

 EP = เกณฑ์ในการตรวจสอบการลู่เข้าหากัน (default = 0.000001) 

 การเขียนค าสั่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ถ้าเนื้อที่ในแต่ละบรรทัดไม่พอจะต้องขึ้นบรรทัดใหม่
จะต้องพิมพ์ตัวอักษร C ให้โปรแกรมลิสเรลรู้ว่ายังมีข้อความต่อเนื่อง การพิมพ์ค าสั่งจะต้องใช้
โปรแกรมที่ให้อักษรแอสกี (ASCII) โดยไม่มีการกดปุ่มแท็บ (TAB) ผู้เรียบเรียงใช้โปรแกรม QEDIT 

หรือ EDLIN ในการพิมพ์ค าสั่งทั้งหมด Joreskog และ Sorbom (1989: 34) เสนอแนะให้ใช้
โปรแกรมอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้อีก คือ Microsoft M., Norton’s Editor และ Lugaru’s Epsilon เมื่อ
พิมพ์ค าสั่งแล้วให้บันทึกไว้ในไฟล์ ชื่อไฟล์ควรมีชื่อสกุล .INP เพ่ือจะได้แยกจากไฟล์ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

 จากโมเดลลิสเรลที่เสนอในภาพท่ี 6.4 และการก าหนดข้อมูลจ าเพาะ ซึ่งแสดงไว้ในภาพที่ 6.5 

ผู้เรียบเรียงน าข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปของเมทริกซ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างตัวแปรสังเกตได้ และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานใส่เป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์เป็นตัวอย่าง ค าสั่งเกี่ยวกับผงการวิเคราะห์
ก าหนดให้โปรแกรมลิสเรลวิเคราะห์อิทธิพลส าหรับโมเดลที่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด ซึ่งจะได้
กล่าวโดยละเอียดในการวิเคราะห์โมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งผู้เรียบเรียงพิมพ์และบันทึกไว้ใน
ไฟล์ชื่อ ACHM.INP มีดังนี้ 

   OU LY =<filename> LX=< filename>---TE=< filename> 

   OU TM =t IT=n AD=<m, OFF> EP=<epsilon> 
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PATH ANALYSIS FOR ACHIEVEMENT MODEL 

DA NI=11 NO=364 MA=CM 

LA 

‘Y1’ ‘Y2’ ‘T3’ ‘Y4’ ‘Y5’ ‘T6’ ‘X1’ ‘X2’ ‘X3’ ‘X4’ ‘X5’ 
KM 

1.00 

0.72 1.00 

0.35 0.42 0.78 1.00 

0.40 0.45 0.78 1.00 

0.32 0.38 0.56 0.59 1.00 

0.29 0.34 0.42 0.44 0.75 1.00 

0.27 0.35 0.30 0.25 0.16 0.12 1.00 

0.21 0.30 0.29 0.21 0.15 0.08 0.38 1.00 

0.23 0.22 0.06 0.08 0.17 0.16 0.30 0.27 1.00 

0.18 0.23 0.04 0.01 0.15 0.14 0.14 0.19 0.47 1.00 

0.15 0.17 0.09 0.07 0.13 0.15 0.10 0.17 0.35 0.30 1.00 

SD 

3.65 3.30 1.45 1.86 2.45 2.37 2.59 2.38 2.75 2.69 2.98 

MO NY=6 NX=5 NE=3 NK=2 C 

LX=FU,FI LY=FU,FI BE=SD,FI GA=FU,FR PH=SY,FR PS=SY,FR C 

TE=DI,FR TD=DI,FR 

FR LY(2,1) LY(4,2) LY(6,3) LX(2,1) LX(3,1) LX(4,2) LX(5,2) 

ST 1 LY(1,1) LY(3,2) LY(5,3) LX(1,1) LX(3,2) 

FR BE(2,1) BE(3,1) BE(3,2) 

FI PS(2,1) PS(3,1) PS(3,2) GA(1,2) 

ST O PS(2,1) PS(3,1) GA(1,2) 

LE 

‘SUPPORT’ ‘ASPIRATN’ ‘ACHIEVEM’ 

‘SES’ ‘EXPECTN’
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การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล 7 มีลักษณะต่างจากโปรแกรมทางสถิติ เช่น SPSS กล่าวคือ 
โปรแกรมทางสถิติอ่ืนๆ มีลักษณะการได้ตอบระหว่างผู้ใช้กับเครื่องตลอดการวิเคราะห์ซึ่งผู้ใช้ได้เห็น
ผลการวิเคราะห์เป็นระยะๆ แต่โปรแกรมลิสเรล 7 นั้น ผู้ช้าจะเห็นแต่เครื่องหมายชื่อโปรแกรม และมี
ข้อความบอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ก าลังท างานขั้นตอนใด เมื่อวิเคราะห์เสร็จจะให้ผลการวิเคราะห์ใน
ไฟล์ผลการวิเคราะห์ที่ผู้ใช้ต้องก าหนดไว้ล่วงหน้า และเรียกค าสั่งให้พิมพ์ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิธีการใช้โปรแกรมลิสเรลในตอนเริ่มต้นใช้ค าสั่งได้ 2 แบบ เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้ว ดังนี้ 
 แบบที่ 1 พิมพ์ค าสั่ง LISREL 8 ACHM.INP ACHM.OU แล้วกดปุ่ม RETURN 

 แบบที่ 2 พิมพ์ค าสั่ง LISREL 8 แล้วกดปุ่ม RETURN 

 เครื่องถามชื่อไฟล์ข้อมูล พิมพ์ ACHM.INT แล้วกดปุ่ม RETURN 

 เครื่องถามชื่อไฟล์ผลการวิเคราะห์ พิมพ์ ACHM.OUT แล้วกดปุ่ม RETURN 

 1.5 การสร้างภาพแสดงเส้นทางอิทธิพล 

 ค าสั่งในส่วนนี้เป็นส่วนที่เพ่ิมขึ้นมาใหม่ในโปรแกรมลิสเรล 8 จัดว่าเป็นค าสั่งที่
เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเช่นเดียวกับหัวข้อ 1.4 แตผู่้เรียบเรียงแยกสอนเป็นหัวข้อหนึ่ง
ต่างหากเนื่องจากค าสั่งในส่วนนี้ท าให้โปรแกรมลิสเรลท างานในลักษณะที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้
โปรแกรมได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษอีก 3 ประการ ประการแรก โปรแกรมสามารถวาด
แผนภาพแสดงอิทธิพลของโมเดลการวิจัยให้ผู้ใช้โปรแกรมพิมพ์ออกมาได้ ประการที่สอง ผู้ใช้
โปรแกรมอาจตัวค าสั่งว่าด้วย การสร้างโมเดลออกทั้งหมดแล้วจึงสร้างโมเดลโดยการโต้ตอบกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลากเส้นแสดงเส้นทางอิทธิพลโดยไม่ต้องพะวงกับลักษณะข้อมูลจ าเพาะของเมทริซ์
พารามิเตอร์ ประการที่สาม ผู้ใช้โปรแกรมสามารถตรวจสอบความตรงของโมเดลที่ได้ทันที และใช้
ประโยชน์จากดัชนีดัดแปรโมเดล ปรับโมเดลให้ได้โมเดลดีที่สุดในการโต้ตอบกับเครื่องได้เลย โดยไม่
ต้องใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับโมเดลแต่ละโมเดลที่ปรับแก้เหมือนใน โปรแกรมลิสเรล 7 

วิธีการเขียนค าสั่ง มีรูปแบบดังนี้ 
 

 

 

 ค าสั่งนี้ต้องใช้ตัวอักษรเต็ม ไม่ใช่ตัวย่อ และต้องพิมพ์ลงในบรรทัดก่อนบรรทัดที่ตั้ง
ต้นด้วยค าว่า OU หรือค าสั่งเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ ค่าระดับนัยส าคัญของค่าสถิติ t ที่เป็น default 

คือ 0.05 และค่าระดับนัยส าคัญของค่าดัชนีดัดแปรโมเดลที่เป็น default คือ 0.05 ถ้าต้องการ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนให้ระบุในค าสั่งข้างต้น 

 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล 8 ที่มีค าสั่ง PATH DIAGRAM และเครื่อง
คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว บนจอภาพจะมีภาพแสดงอิทธิพล (path diagram) พร้อม

  PATH DIAGRAM TV=<value> MI=<value> 
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ทั้งค่าประมาณของพารามิเตอร์ และเม่ือผู้ใช้กดปุ่มอักษรย่อต่างๆ จะได้ภาพแสดงอิทธิพลแตกต่างกัน 
รวม 7 ภาพ ดังนี้ (ผู้ใช้สามารถกดปุ่มกลับไปกลับมา เพ่ือดูภาพแต่ละภาพได้) 
 T  - ให้ภาพแสดงอิทธิพล พร้อมกับค่าสถิติ t(t-values) 

 E - ให้ภาพแสดงอิทธิพล พร้อมกับค่าประมาณพารามิเตอร์ (parameter  

 estimates) 

 B - ให้ภาพแสดงอิทธิพลระหว่างตัวแปรในโมเดล (basic model) 

 S - ให้ภาพแสดงอิทธิพลของโมเดลสมการโครงสร้างระหว่างตัวแปรแฝง 
 X - ให้ภาพแสดงอิทธิพลของโมเดลการวัดที่เป็นตัวแปรภายนอก 

 Y - ให้ภาพแสดงอิทธิพลของโมเดลากรวัดที่เป็นตัวแปรภายใน 

 R - ให้ภาพแสดงอิทธิพลของโมเดล รวมทั้งความคลาดเคลื่อนที่สัมพันธ์กัน 

 ในขณะที่ดูภาพแสดงอิทธิพล ผู้ใช้อาจสั่งให้เครื่องท างานต่อไปนี้ได้โดยกดปุ่ม 

 P - พิมพ์ภาพที่อยู่บนจอภาพออกทางเครื่องพิมพ์ 

 Z - ดึงภาพขยายให้ใหญ่ขึ้น 

 F1 - ขอความช่วยเหลือ 

 Q - เลิกดูภาพ 

 S - บันทึกภาพไว้ในไฟล์ ควรใส่ชื่อสกุล .PDM 

 โดยปรกติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรลผลการวิเคราะห์ที่ได้มาควรจะต้องมี
การตรวจสอบระดับความกลมกลืนของโมเดลตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้ใช้ท าได้โดยกดปุ่ม F จอภาพจะ
แสดงดัชนีที่ใช้ในการวัดระดับความกลมกลืนทั้งหมด และถ้าต้องการกลับมาดูภาพใหม่ ท าได้โ ดยกด
ปุ่ม Esc เมื่อดัชนีวัดระดับความกลมกลืนแสดงว่า โมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นักวิจัย
อาจปรับโมเดลโดยท างานดังต่อไปนี้ 
 ก) กดปุ่ม M จอภาพแสดงแผนภาพอิทธิพลพร้อมดัชนีดัดแปร เพ่ือให้ทราบว่าควร
จะต้องลด หรือเพ่ิมเส้นแสดงอิทธิพลเส้นใด 

 ข) กดปุ่ม E จอภาพแสดงแผนภาพอิทธิพลพร้อมค่าประมาณพารามิเตอร์ 
 ค) เติมหรือลบเส้นแสดงอิทธิพล โดยใช้ปุ่มเครื่องหมายลูกศรจนเครื่องหมายรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าบนจอภาพไปอยู่ที่ต าแหน่งตัวแปรที่ต้องการให้เป็นสาเหตุแล้วกดปุ่ม ENTER จากนั้น
เลื่อนเครื่องหมายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนจอภาพไปต าแหน่งตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ต้องการให้เป็นผล แล้ว
กดปุ่ม ENTER ถ้าในจอภาพมีเส้นแสดงอิทธิพลระหว่างตัวแปรทั้งสองอยู่ก่อน การท างานดังกล่าวมี
ผลท าให้เส้นอิทธิพลนั้นถูกลบออก ถ้าเดิมยังไม่มีเส้นแสดงอิทธิพลการท างานดังกล่าวเป็นการเติมเส้น
แสดงอิทธิพล เมื่อเติมหรือลบเรียบร้อยแล้ว ควรตรวจสอบว่า เส้นอิทธิพลดังกล่าวได้ถูกเปลี่ยนแปลง 
แล้วโดยกดปุ่ม M และ T 
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 ง) กดปุ่ม F3 เพ่ือให้เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าประมาณพารามิเตอร์จากโมเดลที่ปรับ-

ใหม ่

 จ) ตรวจดูภาพแสดงอิทธิพลที่ได้ใหม่ โดยกดปุ่ม T, E, B, S, X, Y, R และตรวจสอบ
ระดับความกลมกลืนของโมเดล และรายละเอียดโดยกดปุ่ม F ถ้าต้องการปรับโมเดลต่อให้กดปุ่ม M 

และด าเนินการใหม่ตั้งแต่ข้อ ก) อนึ่งในขณะที่จอภาพแสดงแผนภาพอิทธิพลพร้อมดัชนีดัดแปรนั้น ถ้า
กดปุ่ม A จอภาพจะแสดงภาพที่มีดัชนีดัดแปรทุกค่า สลับกับดัชนีดัดแปรที่มีค่าสูงสุดให้เห็น 

 จากการท างานในข้อ ค) เพ่ือเติมเส้นแสดงอิทธิพลนี้อ านวยประโยชน์ส าหรับผู้ใช้
โปรแกรมมาก ผู้ใช้อาจเริ่มต้นโดยใส่ค าสั่งเกี่ยวกับชื่อเรื่องและข้อมูลเท่านั้น ต่อด้วยค าสั่ง PATH 

DIAGRAM บนจอภาพจะได้แผนภาพแสดงเฉพาะตัวแปรที่ผู้ใช้ใส่เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีเส้นทาง
อิทธิพล เรียกว่า แผนภาพว่าง (empty path diagram) จากนั้นผู้ใช้โปรแกรมเติมเส้นทแยงอิทธิพล
ในภาพ โดยการท างานตามข้อ ค) แล้วกดปุ่ม F3 โดยควรจะเติมเส้นอิทธิพลตามโมเดลการวิจัยที่มี
พ้ืนฐานการสร้างจากทฤษฎีเท่านั้น และด าเนินการต่อไปจนกว่าจะได้โมเดลที่ดีที่สุด (best model) 

ซึ่งควรบันทึกด้วยปุ่ม S และเรียกชื่อไฟล์มาพิมพ์ด้วยค าสั่ง 
 

 

 

 ในที่นี้ UL คือ ระยะทางจากขอบซ้ายขวาถึงมุมบนซ้ายขวาของภาพ default คือ 0,0 

ซม. SI คือ ขนาดความกว้างของภาพในหน่วยเซนติเมตร default คือ ขนาดยาว 10 ซม. กว้าง 8 ซม. 
ถ้าต้องการเปลี่ยนขนาดของภาพ ท าได้โดยก าหนด SI = 15, 10 หรือถ้าต้องการก าหนดขนาดใน
หน่วยนิว ให้ใช้ SI=8,6 IN 

 2.  การเขียนค าสั่งในโปรแกรมลิสเรลด้วยภาษาซิมพลิส 

 ภาษาซิมพลิส เป็นค าสั่งให้โปรแกรมลิสเรลท างานที่มีวิธีการใช้ง่าย และสะดวกกว่าภาษา
ลิสเรล Joreskog และ Sorbom (1993a) ได้พัฒนาขึ้นใช้ส าหรับโปรแกรมลิสเรล 8 รับค าสั่งทั้งภาษา
ลิสเรล และภาษาซิมพลิส มีเงื่อนไขว่า ถ้าสั่งด้วยภาษาซิมพลิส ผู้ใช้โปรแกรมเลือกได้ว่า จะให้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแสดงในรูปภาษาซิมพลิส หรือภาษาลิสเรลได้ แต่ถ้าใช้ค าสั่งภาษาลิสเรลจะได้ผลการ
วิเคราะห์ในรูปภาษาลิสเรลอย่างเดียว ผู้เรียบเรียงเข้าใจว่าเป็นเจตนาของ Joreskog และ Sorbom 

ที่ต้องการให้นักวิจัยใช้ภาษาซิมพลิส ซึ่งง่ายและสะดวกกว่าเดิมมาก 

 ลักษณะค าสั่งในภาษาซิมพลิสมี 5 ส่วน เช่นเดียวกับในภาษาลิสเรล คือ ค าสั่งเกี่ยวกับ
ชื่อเรื่อง ข้อมูล การสร้างโมเดล ผลการวิเคราะห์ซึ่งรวมตัวเลือกต่างๆ และการท าแผนภาพแสดง
เส้นทางอิทธิพล หลักการในการเขียนค าสั่งเป็นแบบเดียวกัน แต่วิธีการเขียนค าสั่งในภาษาลิสเรลใช้ตัว
ย่อเพียง 2 ตัว สว่นภาษาซิมพลิสใช้ค าเต็ม การพิมพ์ค าสั่งในภาษาซิมพลิสไม่ต้องใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ 

  PATHDIAG <filename> UL=<values> SI=<values> 
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ใช้ตัวพิมพ์เล็กได้ ถ้าค าสั่งแต่ละบรรทัดยาวเกินกว่าที่จะพิมพ์ได้ในหนึ่งบรรทัดให้พิมพ์ต่อไปเรื่อยๆ 
โดยห้ามใช้ปุ่ม RETURN และปุ่ม LINE FEED เพราะถ้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จะรับบรรทัดนั้นว่าเป็น
ค าสั่งใหญ่ การพิมพ์ต้องใช้โปรแกรมท่ีพิมพ์เป็นภาษาแอสกีล้วนๆ ไม่มีเครื่องหมายอ่ืนเช่นเดียวกับการ
พิมพ์ค าสั่งในภาษาลิสเรล รายละเอียดของค าสั่งแต่ละส่วน มีดังนี้ 
 2.1 ชื่อเรื่อง  
 ข้อความที่เป็นชื่องานจะมีค าว่า Title หรือไม่ก็ได้ แต่ต้องไม่ตั้งต้นด้วยค า 3 ค า 
ต่อไปนี้ คือ DA, Observed Variables, Labels เพราะเป็นค าที่ตรงกับค าสั่งเกี่ยวกับข้อมูล ถ้าจะได้
ค าดังกล่าว ควรพิมพ์เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) หน้าข้อความนั้น เครื่องจะรับรู้ว่าไม่ใช่ค าสั่ง เพื่อความ
ปลอดภัยควรพิมพ์เครื่องหมายอัศเจรีย์ทุกครั้ง 
 2.2 ข้อมูล 

 ค าสั่งในส่วนนี้เป็นการก าหนดรายละเอียดข้อมูล ซึ่งอาจอยู่ในรูปคะแนนดิบ หรือ
เมทริกซ์ ข้อมูลอาจอยู่ในไฟล์หรือผู้ใช้พิมพ์รวมไปกับค าสั่ง ถ้าเป็นข้อมูลดิบผู้ใช้ต้องจัดการกับข้อมูล
ขาดหายให้เรียบร้อยโดยใช้โปรแกรมพรีลีส ผู้เรียบเรียงมีความเห็นว่าการใส่ข้อมูลในรูปเมทริกซ์
สหสัมพันธ์สะดวกมากท่ีสุด ลักษณะของค าสั่งมีข้อความที่ต้องพิมพ์และมีข้อความท่ีผู้ใช้ต้องพิมพ์เติม
ตามรายลเอียดของข้อมูล ส่วนที่อยู่ในเครื่องหมาย <> คือ สิ่งที่ต้องเติมแต่ละบรรทัด คือ ค าสั่ง ถ้าจะ
เอามาพิมพ์ต่อกันต้องคั่นด้วยเครื่องหมาย; รูปแบบของค าสั่งมีดังนี้ 
 

  

  

 

 

 

 

 โปรแกรมลิสเรล 8 รับชื่อตัวแปรไม่ว่าจะพิมพืด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือเล็ก แต่
ต้องไม่เกิน 8 ตัวอักษร ถ้ามีที่ว่างคั่นในชื่อตัวแปรจะต้องใส่ชื่อตัวแปรในเครื่องหมายค าพูดเดียว ‘-’ 
โดยทั่วไปนักวิจัยนิยมพิมพ์ชื่อตัวแปรสังเกตได้ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และชื่อตัวแปรแฝงด้วยตัวพิมพ์เล็ก 
ส าหรับข้อมูลนักวิจัยอาจใส่ข้อมูลเป็นเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมแทน โดยพิมพ์  

  Opserved Variables : <variable names> 

  Correla tion Matrix 

  <fixed format or default> 

  <data matrix> 

  Means : <values> 

  Standard Deviations : <values> 

  Reorder Variables : <variable names> 

  Sample Size : <number> 

  Latent Variables : <variable names> 
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ค าว่า Covariance Matrix และถ้าเป็นข้อมูลดิบ พิมพ์ค าว่า Raw Data แทนค าว่า Correlation 

Matrix ถ้าข้อมูลเก็บไว้ในไฟล์ จะต้องเพ่ิมค าว่า from ดังตัวอย่าง 
 

 

 

 

 การพิมพ์เมทริกซ์สหสัมพันธ์อาจพิมพ์เป็นเมทริกซ์เต็มรูป หรือพิมพ์เฉพาะสมาชิกใต้
และในแนวทแยงก็ได้ โดยก าหนดค าสั่งว่า FULL หรือ S การพิมพ์ควรพิมพ์ตามรูปแบบเมทริกซ์ ซึ่งผู้
เรียบเรียงมีความเห็นว่าง่ายต่อการตรวจเช็ค หรืออาจพิมพ์เรียงต่อกันให้เป็นบรรทัดเดียวก็ได้ในกรณี
ที่มีข้อมูลน้อย วิธีการพิมพ์เมทริกซ์ดังกล่าวเป็นแบบเดียวกับในภาษาลิสเรลเช่นเดียวกับค าสั่งขนาด
กลุ่มตัวอย่าง และการสลับที่ตัวแปร 

 2.3 การสร้างโมเดล 

 การก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดลในภาษาซิมพลิสสะดวกกว่าภาษาลิสเรลมาก 
นักวิจัยเพียงแต่ถ่ายทอดเส้นทางอิทธิพลตามโมเดลการวิจัยลงเป็นค าสั่งโดยตรง โดยใช้ค าสั่งระบุ
ความสัมพันธ์ได้ 2 วิธี ซึ่งนักวิจัยสารารถใช้แบบใดก็ได้ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 ในกรณีที่โมเดลการวิจัยซับซ้อน การพิมพ์อาจท าให้เสียเวลา ผู้เรียบเรียงเสนอให้ตัด
การเขียนค าสั่งในส่วนนี้ แล้วใช้ค าสั่ง PATH DIAGRAM สร้างโมเดลโดยการลากเส้นตามโมเดลการ
วิจัย จะท าให้มีความผิดพลาดน้อยกว่าการพิมพ์ค าสั่งระบุความสัมพันธ์ ค าสั่งในการส่วนนี้เทียบได้กับ
การก าหนดรูปแบบและสถานะของเมทริกซ์ในภาษาลิสเรลนั้นเอง 
 ค าสั่งในการก าหนดค่าตั้งต้น (Starting values) ในภาษาลิสเรล ต้องใช้ควบคู่ไปกับ
ค าสั่งระบุความสัมพันธ์ เช่น ถ้าต้องการให้ค่าตั้งต้นของอิทธิพลจากตัวแปร SES ไปตัวแปร X1 เป็น 1 

ต้องใช้ค าสั่ง ต่อไปนี้ภายใต้ค าสั่ง Relationships 

 X1 = (1)*SES 

  Correlation Matrix from File <filename> 

  Means from File <filename> 

  Relationships 

  <dependent variable names> = <independent variable names> 

  Paths 

  <independent variable names<-> <dependent variable names> 
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 X1 = SES 

 นอกจากนี้นักวิจัยต้องก าหนดหน่วยการวัด (Scale) ของตัวแปรแฝง โดยใช้ตัวแปร
สังเกตได้ตัวใดตัวหนึ่ง เป็นตัวแปรอ้างอิง (reference variable) ซึ่งถ้าไม่ก าหนด โปรแกรมจะ
เปลี่ยนตัวแปรแฝงนั้นเป็นคะแนนมาตรฐาน การก าหนดค าสั่งนั้นคล้ายกับการก าหนดค่าตั้งต้น คือ 
ก าหนดให้ความสัมพันธ์นั้นเป็นพารามิเตอร์ก าหนดโดยใช้ค าสั่ง 
 X1 = 1*SES 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรลทั่วไป นักวิจัยมักก าหนดให้ความ
แปรปรวนหรือความแปรปรวนร่วมของตัวแปรหรือความคลาดเคลื่อนเป็นพารามิเตอร์อิสระ แต่
นักวิจัยอาจต้องการให้เป็นพารามิเตอร์ก าหนด หรือต้องการให้มีค่าเท่ากับพารามิเตอร์ตัวอ่ืน ท าได้
โดยใช้ค าสั่งดังตัวอย่างเฉพาะบางค าสั่งต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 2.4 ผลการวิเคราะห์ 
 ค าสั่งในส่วนนี้เป็นการก าหนดลักษณะของผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่นักวิจัยต้องการ 
วิธีการเขียนค าสั่งอาจใช้แบบค าสั่งเต็ม หรือถ้าย่อแบบภาษาลิสเรลภายใต้ค าสั่ง Options ได้         
ดังรูปแบบต่อไปนี้ ซึ่งนักวิจัยสามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Let the Error Variance of SUPPORT be a 

  Let the Errors between support and ASPIRATN Correlate 

  Set the Covariances of SES and EXPECTN to O 

  Set the Error Covariance between X1 and X2 to O 

  Set the Error Covariance of X1-X2 and Y3-Y4 Free 

  Print Residuals 

  Wide Print 

  Number of Decimals = <n> 

  Method of Estimation = <method name in full> 

  Admissibility Check = <off> 

  Iterations = <n> 

  Save Sigma in File <filename> 
  Options : RS WP ND=<n> ME=<IV, TSLS, ULS, GLS, ML, WLS, 

  DWLS> AD=<OFF> IT=<n> SI=<filename> 
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 ส ารับผลการวิเคราะห์ข้อมูล ถ้าต้องการผลการวิเคราะห์ในภาษาซิมพลิสไม่ต้อง เขียนค าสั่ง
เพราะเป็น default แล้ว แต่ถ้าต้องการผลการวิเคราะห์ในภาษาลิสเรลให้ใช้ค าสั่งต่อไปนี้ 
 

 

 

 2.5 การสร้างภาพแสดงเส้นทางอิทธิพล 

 ค าสั่งในส่วนนี้เหมือนกับค าสั่งในภาษาลิสเรล ที่ได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อ 1.5 

หลังจากใช้ค าสั่งในส่วนนี้แล้ว ต่อด้วยบรรทัดค าสั่ง End of Problem เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้
ว่าจบค าสั่ง ค าสั่งนี้เป็นตัวเลือกและจะไม่ใส่ก็ได้ ค าสั่งนี้จะมีประโยชน์เมื่อผู้ใช้โปรแกรมต้องการ
วิเคราะห์ข้อมูลหลายชุดพร้อมกันคราวเดียว ข้อควรระวัง คือ กรณีผู้วิจัยมีกลุ่มตัวอย่างหลายชุด 
ค าสั่งจบโปรแกรมต้องใส่ไว้ตอนท้ายสุด มิใช่ตอนท้ายค าสั่งส าหรับกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม 

 จากโมเดลลิสเรลที่เสนอไว้ในภาพที่ 6.4 ผู้เรียบเรียงน าข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปของเมท
ริกซ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างตัวแปรสังเกตได้ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใส่เป็นข้อมูลส าหรับ
วิเคราะห์ โมเดลนี้เป็นโมเดลเดียวกับที่ผู้เรียบเรียงเสนอเป็นตัวอย่างค าสั่งในภาษาลิสเรล เมื่อน ามา
เขียนค าสั่งในภาษาซิมพลิส และบันทึกไว้ในไฟล์ค าสั่งชื่อ SACHM.INP มีดังนี้ (ผู้อ่านควรสังเกตด้วยว่า
ในตัวอย่างค าสั่งภาษาซิมพลิสนี้ ผู้เรียบเรียงมิได้ใส่ค าสั่งของผลการวิเคราะห์ในภาษาลิสเรล ดังนั้น ผล
การวิเคราะห์ตามค าสั่งนี้จะได้ในภาษาซิมพลิส ถ้าจะขอผลการวิเคราะห์ในภาษาลิสเรลต้องเพ่ิมค าสั่ง
อีกบรรทัดหนึ่ง ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 2.4 ข้างต้น) 
 

 

  LISREL Output : SS SC EF SE VA MR PS PC PT 
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  Path Analysis for Achievment Model 

  Observed Variables: Y1 – Y6, X1 – X5 

  Correlation Matrix 

  1.00 

  0.72 1.00 

  0.32 0.42 1.00 

  0.45 0.45 0.78 1.00 

  0.32 0.38 0.56 0.59 1.00 

  0.29 0.34 0.42 0.44 0.75 1.00 

  0.27 0.35 0.30 0.25 0.16 0.12 1.00 

  0.21 0.30 0.29 0.21 0.15 0.08 0.38 1.00 

  0.23 0.22 0.06 0.08 0.17 0.16 0.30 0.27 1.00 

  0.18 0.23 0.04 0.01 0.15 0.14 0.14 0.19 0.47 1.00 

  0.15 0.17 0.09 0.07 0.13 0.15 0.10 0.17 0.35 0.30 1.00 

  Standard Deviations : 3.65 3.30 1.45 1.68 2.45 2.37 2.59 2.38 2.75 2.69 2.98 

  Sample Size : 364 

  Latent Variables: Support Aspiratn Achievem Ses Expectn 

  Relationships 

  Y1 = 1*Support 

  Y2 = Support 

  Y3 = I*Aspiratn 

  Y4 = Aspirath 

  Y5 = I*Achievem 

  Y6 = Achievem 

  X1 = I*Ses 

  X2 X3 = Ses 

  X3 = I*Expectnn 

  X4 X5 = Expectn 

  Support = Ses 
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7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค าสั่งในภาษาลิสเรล และภาษาซิมพลิส เสนอไว้ในภาคผนวก ก1 
และ ก2 ในหัวข้อนี้ผู้เรียบเรียงเพียงแต่สรุปรายการของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้อ่านควรเทียบดูกับ
ผลการวิเคราะห์ในภาคผนวก ส่วนการแปลความหมายผลการวิเคราะห์จะได้กล่าวถึงในบทที่ 4-8 

ต่อไป ลักษณะของผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาษาซิมพลิสจะอยู่ในรูปสมการ ส าหรับผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในภาษาลิสเรลจะอยู่ในรูปเมทริกซ์ สาระส าคัญของผลาการวิเคราะห์ทั้งสองภาษาตรงกัน แต่ผล
การวิเคราะห์ในภาษาลิสเรลจะมีรายละเอียดมากว่าเล็กน้อย 

 รายการผลการวิเคราะห์ในภาษาลิสเรลมีดังต่อไปนี้ 
 -  ค าสั่งที่ผู้ใช้งานสั่งการให้โปรแกรมลิสเรลวิเคราะห์ข้อมูล 

 -  เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมที่โปรแกรมลิสเรลใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

 -  การก าหนดข้อมูลจ าเพาของพารามิเตอร์ทั้ง 8 เมทริกซ์ (PARAMETER SPECIFICATION) 

 -  ค่าประมาณพารามิเตอร์ (LISREL ESTIMATES) 

 -  ค่าสถิติเทียบความกลมกลืน (GOODNESS-OF-FIT STATISTICS) 

 -  ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน 

 -  ดัชนีดัดแปรโมเดล (MODIFICAION INDICES) 

 -  ผลการวิเคราะห์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (STANDARDIZED SOLUTION) 

 - อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลรวม (DIRECT, INDIRECT AND TOTAL EFFECS) 

 -แผนภาพแสดงเส้นอิทธิพล (Path Diagrem) 

 

สรุป 
 ลิสเรลมีความหมายแยกเป็นสามนัย นัยแรก หมายถึง โมเดลการวิจัยที่มีความส าคัญส าหรับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ นัยที่สอง หมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนค าสั่ง
โปรแกรมภาษาส าหรับโปรแกรมลิสเรล และนัยที่สาม หมายถึง โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โปรแกรมลิสเรลเป็นโปรแกรมที่มีคุณลักษณะทั่วไป ครอบคลุมการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติเกือบทุกรูปแบบ เมื่อเข้าใจหลักการท างานของการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลจะเข้าใจ
เอกลักษณ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทุกชนิดว่า วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการ
หลากหลายนั้นแท้จริงมีรูปแบบเดียว คือ การวิเคราะห์เพื่อตรวจสองความสอดคล้องกลมกลืนระหว่าง
โมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หัวใจส าคัญของการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล คือ การ
เปรียบเทียบเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมที่ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์กับเมทริกซ์ที่ได้
จากค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ค านวณจากโมเดลการวิจัย โมเดลในโปรแกรมลิสเรลประกอบด้วย 
โมเดลการวัดส าหรับตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายในสองโมเดล และโมเดลสมการโครงสร้างแสดง
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง จากโมเดลใหญ่เมื่อแยกส่วนเป็นโมเดลย่อยจะได้โมเดลการวิจัยที่
เป็นโมเดลส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเกือบทุกประเภท แต่ละโมเดลนักวิจัยอาจผ่อนคลาย
ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลให้น้อยลงได้ เพราะโปรแกรมลิสเรลมีข้อตกลงเบื้องต้นน้อย
กว่าในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ นักวิจัยยังอาจปรับโมเดลการวิจัยใน
ขอบข่ายของทฤษฎี เพ่ือให้ได้โมเดลการวิจัยที่ดีที่สุด 

  หัวข้อส าคัญในบทนี้ที่ผู้อ่านต้องเรียนรู้ก่อนใช้งานโปรแกรมลิสเรลเมื่อมีโมเดลการวิจัยแล้ว 
คือ การก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล การระบุความเป็นได้ค่าเดียวของโมเดล การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ การตรวจสอบความตรงของโมเดล และวิธีการเขียนค าสั่งในโปรแกรมลิสเรลด้วย
ภาษาลิสเรล และภาษาซิมพลิส ส าหรับหัวข้อแรกการก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดลเป็นการเรียนรู้
รูปแบบและสถานะของเมทริกซ์พารามิเตอร์ในโมเดลลิสเรล ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยเขียนค าสั่งอ่านและ
แปลความหมายผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรลได้ถูกต้อง หัวข้อการระบุความเป็นไปได้ค่าเดียว
ของโมเดลจะช่วยให้นักวิจัยสามารถตรวจสอบได้ล่วงหน้าก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล
ว่า ข้อมูลส าหรับโมเดลการวิจัยนั้นเพียงพอที่จะวิเคราะห์โปรแกรมลิสเรลหรือไม่ เรื่องการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของโมเดลในบทนี้ ได้รวบรวมวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ทุกรูปแบบที่มีใน
โปรแกรมลิสเรล ซึ่งครอบคลุมวิธีการประมาณค่าที่ใช้กันในสถิติ เศรษฐมิติทุกชนิด ความสามารถใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์วิธีเป็นจุดเด่นส าคัญอย่างหนึ่งของโปรแกรมลิสเรล เมื่อเทียบกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติกันทั่วไปในขณะนี้ ความเข้าใจในหัวข้อการ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลนั้น ได้แก่ ความเข้าใจในหลักการตรวจสอบความตรง และความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับค่าดัชนีและค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยแปลความหมายผล
การวิเคราะห์และปรับโมเดลในขอบเขตของความถูกต้องตามทฤษฎีให้ได้เป็นโมเดลที่ดีที่สุด ส่วนใน
หัวข้อสุดท้าย คือ วิธีการเขียนค าสั่ง ผู้เรียบเรียงให้ตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียวส าหรับผู้ที่มีพ้ืนความรู้
เรื่องวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และเข้าใจหลักการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลจะได้น าไปใช้ประโยชน์
ได้ทันที ส าหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยนั้น ตัวอย่างการเขียนค าสั่งอาจจะยุ่งยากเพราะเน้นโมเดลลิสเรลใหญ่ 
ควรอ่านตัวอย่างในบทต่อๆ ไป ซึ่งเป็นโมเดลลิสเรลย่อยและวกกลับมาดูตัวอย่างในบทนี้อีกครั้งหนึ่ ง
จะท าให้เกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ผู้เรียบเรียงขอจบบทนี้โดยกล่าวทิ้งท้ายว่า จากประสบการณ์ที่ได้อ่านรายงานวิจัยในวารสาร
ต่างประเทศได้พบว่า รายงานวิจัยที่วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรลมีเพ่ิมมากขึ้นด้วยจ านวนที่ดู
น่าตกใจ และจากประสบการณ์การใช้โปรแกรมลิสเรลของผู้เรียบเรียงโดยเฉพาะโปรแกรมลิสเรล 8 

ซึ่งการเขียนค าสั่งด้วยภาษาซิมพลิสท าให้การใช้โปรแกรมลิสเรลง่ายมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า รวมทั้ง
คุณลักษณะพิเศษของโปรแกรมลิสเรลที่ผู้เรียบเรียงอยากจะเรียกว่า เป็นโปรแกรมครอบจักรวาล คือ 
เรียนรู้การเขียนค าสั่งซึ่งมีแบบเดียว สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติได้เกือบทุกชนิด 
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คุณลักษณะนี้จะท าให้โปรแกรมลิสเรลแพร่หลาย และใช้กันมากยิ่งขึ้นในทศวรรษต่อไปและบัณฑิต
หรือนักวิชาการรุ่นใหม่ ถ้าไม่รู้จักลิสเรลอาจเป็นผู้ล้าสมัยได้ง่าย 

 

ข้อควรท า 

 1.  ผู้อ่านควรศึกษาท าความเข้าใจเรื่องโมเดลลิสเรลและวิธีการวิเคราะห์โดยศึกษาจาก
หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรมฉบับภาษาอังกฤษของ Joreskog และ Sorbom (1939, 1993, 1993a) 

บทความของศิริชัย กาญจนวาสี (2532: 1-23) ผู้ที่ต้องการมีความรู้ทางเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติ
เกี่ยวกับโมเดลลิสเรล ควรอ่านหนังสือ Saris และ Stronkhorst (1984) Bolien (1989) 

 2.  นักวิจัยที่ท าการวิจัยเชิงทดลอง ควรจะได้อ่านบทความสองฉบับต่อไปนี้ บทความ
ดังกล่าว แสดงและอธิบายให้เห็นถึงการใช้โมเดลลิสเรลในการวิจัยเชิงทดลอง  
 3.  นักวิจัยและนักวัดผลการศึกษาผู้มีความรู้ทางสถิติวิเคราะห์ขั้นสูง และมีความรู้เรื่อง
ทฤษฎีการวัดขั้นสูง ควรติดตามอ่านบทความในวารสารทางวิชาการ ที่พิมพ์เผลแพร่งายวิจัย ซึ่งมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมลิสเรล 

 

ค าถามท้ายบท 

ให้นักศึกษาอธิบายขั้นตอนกระบวนการใช้โปรแกรมลิสเรลพร้อมข้อตกลงเบื้องต้นทุกขั้นตอน
อย่างละเอียดมาพอเข้าใจ  
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แผนการสอนประจ าบทที่ 7 

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์อิทธิพล 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
2. ประวัติความเป็นมาของการวิเคราะห์อิทธิพล 

3. สังกัปเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์อิทธิพล 

4. การสร้างโมเดลแสดงอิทธิพลทางทฤษฎี 
5. ทฤษฎีสัมประสิทธิ์อิทธิพล (Path Coefficient Theory) 

6. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

7. โมเดลลิสเรลส าหรับการวิเคราะห์อิทธิพล 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์อิทธิพลย 

2. ทราบถึงประวัติความเป็นมาของการวิเคราะห์อิทธิพล 

3. เข้าใจในสังกัปเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์อิทธิพล 

4. สามารถสร้างโมเดลแสดงอิทธิพลทางทฤษฎี 
5. เข้าใจถึงทฤษฎีสัมประสิทธิ์อิทธิพล (Path Coefficient Theory) 

6. เข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. แนะน าเนื้อหารายวิชาในบท 

2. แนะน าเอกสารและต าราอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับอ่านเพ่ิมเติม 

3. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

4. บรรยายโดยใช้เอกสารและยกตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. เอกสาร ต ารา และบทความที่เกี่ยวข้อง 
3. เอกสารประกอบค าบรรยาย 
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การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตจากเข้าชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 

2. การตอบค าถาม การวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างในชั้นเรียน 

3. การตอบค าถามท้ายบท 
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บทท่ี 7 

เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์อิทธิพล 

 

 ในการด าเนินการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังเกตศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ
อันได้แก่ การบรรยาย (description) การอธิบาย (explanation) และการควบคุม (control) 

ปรากฏการณ์ธรรมชาตินั้น นักวิจัยให้ความสนใจศึ กษาความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุ  (causal 

relationship) ระหว่างตัวแปรและพยายามพัฒนาวิธีการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัว
แปรขึ้นหลายวิธี การวิเคราะห์อิทธิพล (path analysis) นับเป็นวิธีการหนึ่งในการศึกษาความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ เนื่องจากสังกัปพ้ืนฐานเรื่องความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความส าคัญต่อการท าความเข้าใจ
เรื่องการวิเคราะห์อิทธิพล และเพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นความแตกต่างของการวิเคราะห์อิทธิพลกับวิธีการ
วิเคราะห์อ่ืนๆ ในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ในบทนี้ผู้เขียนจึงน าเสนอสังกัปพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุก่อนน าเสนอเรื่องการวิเคราะห์อิทธิพล 

 

1. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
 Saris และ Stronkhorst (1984: 9-22) อธิบายว่า สังกัปพ้ืนฐานที่ส าคัญของการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ คือ หน่วยการวิเคราะห์ ตัวแปร ความแปรปรวนร่วม และความสัมพันธ์หน่วย
การวิเคราะห์ หมายถึง สิ่งที่มีคุณลักษณะที่นักวิจัยต้องการศึกษา อาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือสิ่งที่
เป็นนามธรรมก็ได้ การก าหนดหน่วยการวิเคราะห์มีความส าคัญมากส าหรับการวิจัย เพราะหน่วยการ
วิเคราะห์เป็นตัวก าหนดระดับของตัวแปร และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่นักวิจัยต้องการ 

 หน่วยการวิเคราะห์ในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม
ใหญ่ในแต่ละกลุ่มยังแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ตามลักษณะของการรวมหน่วย (aggregation) 

ดังต่อไปนี้ 
 ก. หน่วยการวิเคราะห์ที่เป็นบุคคลหน่วยเล็กท่ีสุด คือ บุคคล เช่น นักเรียน ครู เยาวชน เมื่อมี
การรวมหน่วยจะได้หน่วยการวิเคราะห์ที่มีระดับการรวมหน่วยสูงขึ้น เช่น คู่สมรส ครอบครัว พรรค
การเมือง สังคม ประชากร 

 ข. หน่วยการวิเคราะห์ที่เป็นภาษาหน่วยเล็กที่สุด คือ ตัวอักษร เมื่อมีการรวมกลุ่มจะได้หน่วย
การวิเคราะห์ที่มีระดับการรวมหน่วยสูงขึ้น เช่น ค า ประโยค ย่อหน้า บทความ หนังสือ 

 ค. หน่วยการวิเคราะห์ที่เป็นเวลา ตัวอย่างของหน่วยการวิเคราะห์เรียงจากหน่วยที่เล็กที่สุด
ไปหาหน่วยที่มีระดับการรวมหน่วยสูง ได้แก่ นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี เป็นต้น การเก็บรวม
รวมข้อมูลโดยใช้หน่วยเวลาได้เป็นข้อมูลอนุกรมเวลา (time series data) ช่วยให้นักสังคมวิทยา และ
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นักเศรษฐศาสตร์สามารถศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติในลักษณะที่ เป็นพลวัตร หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ 
   ง. หน่วยการวิเคราะห์ที่เป็นพ้ืนที่ ตัวอย่างของหน่วยการวิเคราะห์เรียงจากหน่วยเล็กท่ีสุด 
ได้แก่ หมู่บ้าน เมือง เขตการศึกษา ภาคภูมิศาสตร์ ประเทศ ทวีป 

 หน่วยการวิเคราะห์แต่ละหน่วยมีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อนักวิจัยก าหนดหน่วยการวิเคราะห์
ในการวิจัยแล้ว นักวิจัยต้องศึกษาว่าหน่วยการวิเคราะห์นั้นแต่ละหน่วยมีลักษณะใดแตกต่างกันบ้าง 
ลักษณะที่แตกต่างกันของหน่วยการวิเคราะห์ คือ ตัวแปร และเมื่อศึกษาความแตกต่างของตัวแปรที่มี
ลักษณะแปรผันไปด้วยกัน คือ การศึกษาความแปรปรวนร่วม (Covariance) ระหว่างตัวแปร หรือ
การศึกษาความสัมพันธ์ (relationship) ระหว่างตัวแปรดัชนีที่ใช้วัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัว -

แปร คือ สหสัมพันธ์ (correlation) 

 ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีแตกต่างกันหลายประเภท เมื่อพิจารณาลักษณะ
ของตัวแปรแต่ละตัว ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการวัดและความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่ม เนื่องจาก
พฤติกรรมของมนุษย์ และลักษณะของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจัยที่นักวิจัย
อาจจะไม่ได้รวมตัวแปรที่ควรศึกษาในการศึกษาความสัมพันธ์ไว้ด้วย จึงอาจแบ่งประเภทของลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็น 2 ประเภท (Saris and Stronkhorst, 1984: 34) คือ ความสัมพันธ์
เฟ้นสุ่ม (stochastic relationship) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีความคลาดเคลื่อน 
และความสัมพันธ์ก าหนด (deterministic relationship) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ไม่
มีความคลาดเคลื่อน ในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรส่วนใหญ่จะเป็นแบบความสัมพันธ์เฟ้นสุ่ม 

 เมื่อพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยพิจารณา
ค่าสหสัมพันธ์ และค่าสหสัมพันธ์พาร์เชียล หรือสหสัมพันธ์บางส่วน (Partial correlation) ประกอบ
กัน จะแบ่งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้เป็น 5 แบบ (Pedhazur, 1982: 98-105) 

ดังต่อไปนี้ 
 ก. ความสัมพันธ์แท้จริง (true correlation) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X และ Y เป็น
ความสัมพันธ์แท้จริง เมื่อค่า สปส.สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองมีค่าเท่ากับ สปส.สหสัมพันธ์พาร์
เชียวระหว่างตัวแปรทั้งสองเมื่อควบคุมตัวแปร Z ที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับตัวแปรทั้งสอง 
 ข. ความสัมพันธ์เทียม (Spurious correlation) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง จะได้
ค่าสูงกว่า สปส.สหสัมพันธ์พาร์เชียลระหว่างตัวแปรทั้งสองเมื่อควบคุมตัวแปร Z เช่น ค่า สปส.สห
สัมพันธ์ระหว่างขนาดฝ่ามือกับความสามารถทางสมองมีค่าสูง แต่เมื่อควบคุมอายุค่า สปส.สหสัมพันธ์
พาร์เชียลระหว่างตัวแปรทั้งสองจะลดน้อยลงในบางครั้งอาจมีค่าเป็นศูนย์ 
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 ค. ความสัมพันธ์เกิดจากอิทธิพลส่งผ่านตัวแปรคั่นกลาง ( intervening variable) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร X และ Y ในที่นี้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X และ Y เกิดจากอิทธิพล
จากตัวแปร X ส่งผ่านตัวแปรคั่นกลาง Z ไปยังตัวแปร Y เมื่อศึกษาเฉพาะตัวแปร X, Y และหา 
สปส.สหสมพันธ์จะมีค่าสูง แต่เมื่อหาค่า สปส.สหสัมพันธ์พาร์เชียลระหว่างตัวแปร X และ Y เมื่อ
ควบคุมตัวแปร Z จะพบว่ามีค่าต่ า ตัวอย่าง เช่น นักวิจัยทางการศึกษาได้ข้อค้นพบว่า สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง แต่เมื่อควบคุมตัวแปรเกี่ยวกับ
ความสนใจ หรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ค่าสหสัมพันธ์พาร์เชียลระหว่างสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าใกล้ศูนย์ 
 ง. ความสัมพันธ์เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรที่เป็นตัวกด (suppressor variable) ตัวแปรที่
เป็นตัวกด หมายถึง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับตัวพยากรณ์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับตั วแปรตาม 
ดังนั้น เมื่อหาค่า สปส.สหสัมพันธ์พาร์เชียลระหว่างตัวพยากรณ์และตัวแปรตามโดยควบคุมตัวแปรที่
เป็นตัวกดจะได้ค่า สปส.สูงกว่า สปส.สหสัมพันธ์แบบง่ายระหว่างตัวพยากรณ์และตัวแปรตาม 
ตัวอย่าง เช่น นักวิจัยศึกษาความสารารถทางภาษา ความสามารถทางเครื่องกลความสามารถทาง
ตัวเลข และความสามารถทางด้านมิติในฐานะเป็นตัวพยากรณ์ เพ่ือพยากรณ์ความส าเร็จในการเรียน
ของนักบิน ได้ข้อค้นพบจากค่า สปส .สหสัมพันธ์แบบง่ายว่าความสามารถทุกด้าน ยกเว้น
ความสามารถด้านภาษาต่างก็เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีของความส าเร็จในการเรียนของนักบิน เมื่อหาค่า 
สปส.สหสัมพันธ์พาร์เชียลระหว่างตัวพยากรณ์ความสามารถกับความส าเร็จในการเรียน โดยควบคุม
ตัวแปรความสามารถทางภาษา ปรากฏว่า สปส.สหสัมพันธ์พาร์เชียลมีค่าสูงมากกว่าค่า สปส. 
สหสัมพันธ์แบบง่าย แสดงว่า ตัวแปรความสามารถทางภาษาเป็นตัวกดค่า สปส.สหสัมพันธ์แบบง่าย 
ท าให้มีค่าต่ า เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราตัวแปรความสามารถทางภาษามีความสัมพันธ์กับตัวพยากรณ์ทุกตัว 
เพราะการวัดความสามารถด้านเครื่องกลด้านมิติและด้านตัวเลขล้วนแต่ใช้แบบวัดชนิดเขียนตอบ 
นักบินผู้ตอบต้องมีความสามารถทางภาษาตีจึงจะท าให้คะแนนสูง เมื่อหาค่า  สปส.สหสัมพันธ์พาร์-
เชียลได้ขจัดความแปรปรวนในตัวพยากรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวแปรตามออกไป ค่า สปส.สหสัมพันธ์
พาร์เชียลจึงมีค่าสูงขึ้น 

 จ. การไม่มีความสัมพันธ์ (no correlation) ลักษณะความสัมพันธ์แบบนี้แสดงออกในรูปผล
การวิเคราะห์ว่าค่า สปส.สหสัมพันธ์แบบง่ายระหว่างตัวแปรสองตัวและค่า สปส.สหสัมพันธ์พาร์เชียล
ระหว่างตัวแปรสองตัวเมื่อควบคุมตัวแปรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ได้ค่าเป็นศูนย์หรือเข้าใกล้ศูนย์ 
 จากลักษณะความสัมพันธ์ทั้ง 5 แบบที่กล่าวมานี้ จะเห็นว่า รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทั้ง 5 แบบ เป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal relationship) ที่อาจตรวจสอบได้ โดยการหา
ค่า สปส.สหสัมพันธ์แบบง่าย เปรียบเทียบกับค่า สปส.สหสัมพันธ์พาร์เชียลรูปแบบความสัมพันธ์แสดง
ไว้ในภาพที่ 7.1 ซึ่งใช้สัญลักษณ์ลูกศรทางเดียวแทนความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ตัวแปรในภาพทั้งหมด
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เป็นตัวแปรสังเกตได้ และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเน้นที่ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุระหว่าง 
X กับ Y 

 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ที่กล่าวมาแล้วไม่สามารถใช้ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้ครบทุก
รูปแบบ แม้แต่รูปแบบความสัมพันธ์แบบ (ข) ความสัมพันธ์เทียม และแบบ (ค) ความสัมพันธ์จากตัว
แปรคั่นกลาง ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ก็ไม่สามารถแยกความแตกต่ างได้ เพราะจะได้ผลว่าค่า
สหสัมพันธ์พาร์เชียลระหว่างตัวแปร X และ Y เมื่อมีการควบคุมตัวแปร Z มีค่าน้อยกว่าสหสัมพันธ์
แบบง่ายระหว่างตัวแปร X และ Y เหมือนกัน ผู้อ่านจะเห็นว่า การวิเคราะห์สหสัมพันธ์โดย
เปรียบเทียบค่าสหสัมพันธ์แบบง่ายและสหสัมพันธ์พาร์เชียล เพียงแต่บอกว่ารูปแบบความสัมพันธ์อาจ
เป็นแบบ (ข) หรือ (ค) เท่านั้น ส าหรับรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอีก 3 รูปแบบที่การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ไม่อาจตรวจสอบได้ มีดังนี้ 
 ฉ. ความสัมพันธ์มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม (direct and indirect effect) ตามภาพที่ 
7.1 (ฉ) ตัวแปร X มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปร Y และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อตัวแปร Y โดยส่งผ่านตัว
แปร Z 

 ช. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุย้อยกลับ (reciprocal causal relationship) ตามภาพที่ 7.1 (ช) 
ตัวแปร X และ Y ต่างก็มีอิทธิพลต่อกันและกัน แสดงทิศทางอิทธิพลด้วยลูกศรจารตัวแปร X ไป     
ตัวแปร Y และจากตัวแปร Y ไปตัวแปร X 

 ซ. ความสัมพันธ์มีเงื่อนไข (conditional relationship) ลักษณะรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างตัวแปร X และ Y เป็นความสัมพันธ์มีเงื่อนไขเมื่อมีตัวแปรเงื่อนไข (conditional 

vaiable) Z เป็นตัวก าหนดขนาดของความสัมพันธ์ (Saria and Stronkhorst, 1984: 20-21) ผู้อ่าน
จะเห็นว่าตัวแปร Z มีอิทธิพลก าหนดค่าของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X กับ Y 

 จากลักษณะรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในภาพที่ 7.1 ผู้อ่านจะเห็นได้ว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแตกต่างกันหลายแบบ ถ้ามีตัวแปรมากกว่า 3 ตัว รูปแบบ
ความสัมพันธ์จะมีเพ่ิมมากข้ึนกว่านี้ และในบางรูปแบบ เช่น ภาพที่ 7.1 (ฉ) ลักษณะความสัมพันธ์ที่มี
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมยังอาจแตกต่างออกไป เช่น แทนที่จะเริ่มจากตัวแปร X อาจจะเริ่มต้น
จากตัวแปร Y เป็นสาเหตุมีอิทธิพลทางตรงต่อ Z และมีอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านตัวแปร X ก็ได้ 
ลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเหล่านี้มีอยู่จริงในปรากฏการณ์ธรรมชาติ และในการวิจัยนักวิจัยซึ่ง
ต้องการอธิบาย พยากรณ์ และควบคุมปรากฏการณ์ธรรมชาติต้องพยายามศึกษาและก าหนดลักษณะ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเหล่านี้ให้ชัดเจน 
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            ( ก ) ความสัมพันธ์ที่แท้จริง ( ข ) ความสัมพันธ์เทียม 
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 ( ค ) ความสัมพันธ์จากตัวแปรคั่นกลาง ( ง ) ความสัมพันธ์จากตัวแปรที่เป็นตัวกด 
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 ( จ ) ไม่มีความสัมพันธ์ ( ฉ ) ความสัมพันธ์มีอิทธิพลทางตรง/อ้อม 
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  ( ช ) ความสัมพันธ์ย้อนกลับ         ( ซ ) ความสัมพันธ์มีเงื่อนไข 

 

ภาพที่ 7.1 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
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 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการวิจัยแยกออกได้เป็น 2 แนวทาง คือ การวิจัยเชิง
ทดลอง และการวิจัยที่ไม่ใช่การวิจัยเชิงทดลอง การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรใน
การวิจัยเชิงทดลองมีรูปแบบการวิจัย และวิธีการที่มีประสิทธิภาพ Pedhazur (1982: 578) ชี้ให้เห็น
ว่า ความมีประสิทธิภาพของการวิจัยเชิงทดลองในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอยู่ที่กระบวนการ
สุ่ม (randomization) และการจัดกระท า (manipulation) ตัวแปรที่เป็นสาเหตุ นักวิจัยจะวาง
แผนการทดลองโดยใช้กระบวนการสุ่มจัดกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมให้มีลักษณะเท่าเทียบกัน แล้ว
จัดกระท าตัวแปรที่เป็นสาเหตุให้เฉพาะในกลุ่มทดลอง จากนั้น จึงศึกษาผลที่เกิดจากการจัดกระท าให้
กลุ่มทดลองเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม เพ่ือให้แน่ใจว่าตัวแปรจัดกระท านั้นเป็นสาเหตุท าให้เกิด
ความแตกต่างในตัวแปรตามจริงๆ นอกจากนี้ แผนแบบการวิจัยเชิงทดลองยังมีวิธีการควบคุมความ
แปรปรวนจากตัวแปรแทรกซ้อนอ่ืนๆ ให้แน่ใจได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงในตัวแปรเกิดขึ้นเนื่องจาก
อิทธิพลของตัวแปรจัดกระท าเท่านั้น 

 ในการวิจัยที่ไม่ใช่การวิจัยเชิงทดลอง นักวิจัยไม่สามารถท าได้ทั้งการจัดกระท าตัวแปรและ
กระบวนการสุ่ม แม้ว่าบางกรณีจะสามารถควบคุมความแปรปรวนเนื่องจากตัวแปรแทรกซ้อนทาง
สถิติได้บ้าง ดังนั้น ในการวิจัยที่ไม่ใช่การวิจัยเชิงทดลอง โดยเฉพาะการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์นั้น นักวิจัย
มักจะแปลความหมายผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรอย่างระมัดระวังส่วนใหญ่
จะหลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร แต่ใช้ค าว่าตัวแปรต้นมีผลต่อตัวแปร
ตาม ตัวแปรต้นมีอ านาจท าให้เกิดความแตกต่างในตัวแปรตาม ตัวแปรต้นอธิบายความแปรปรวนใน
ตัวแปรตามได้ และตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม เป็นต้น ทั้งๆ ที่นักวิจัยก าลังศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะนักวิจัยตระหนักดีว่า การวิเคราะห์
ข้อมูลได้ค่าความแปรปรวนร่วม หรือค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่าสถิติที่ได้นั้นมิได้รับประกันว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุสิ่งที่จะเป็นตัวบ่งบอกรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบใด คือ ความรู้ที่ได้
จากทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่นักวิจัยน ามาก าหนดเป็นสมมติฐานวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้นและ
การวิเคราะห์เชิงตรรก (logical analysis) ของนักวิจัย (Pedhazur, 1982: 579; Saris and 

Stronkhorst, 1984: 13-14) 

 ความต้องการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรของนักวิจัย แต่มีข้อจ ากัดที่การ
วิจัยเชิงทดลองบางครั้งไม่สามารถศึกษาได้ เนื่องจากตัวแปรจัดกระท าบางตัวแปรไม่อาจจัดกระท าได้ 
เพราะขัดกับจรรยาของนักวิจัย เช่น การท าร้ายร่างกาย หรือมีตัวแปรจัดกระท าหลายตัว รวมทั้งมีตัว
แปรคั่นกลาง ตัวแปรที่เป็นตัวกดหลายตัวจนไม่อาจก าหนดแบบแผนการทดลอง เพ่ือตอบค าถามวิจัย
ได้ ท าให้นักวิจัยพัฒนาการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง โดยการรวม
สารสนเทศเชิงปริมาณ (จากค่าสหสัมพันธ์ชนิดต่างๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ) กับ



 

246 บทที่ 7 

สารสนเทศเชิงคุณภาพ (จากทฤษฎีข้อตกลงเบื้องต้นสมมติฐาน การวิเคราะห์เชิงตรรก) เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่มีความสมบูรณ์พอที่จะศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้ การวิจัยดังกล่าว คือ การวิจัยที่
การก าหนดและวิเคราะห์ตรวจสอบโมเดลลิสเรล ซึ่งพัฒนาจากการวิเคราะห์อิทธิพลนั่นเอง สาระที่จะ
เสนอในบทนี้เกี่ยวกับการวิเคราะห์อิทธิพลจะครอบคลุมถึงการใช้โปรแกรมลิสเรลในการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโดยแยกเสนอเป็น 6 ตอน คือ ประวัติความเป็นมาของการวิเคราะห์อิทธิพล สังกัปเบื้องต้น
เกี่ยวกับการวิเคราะห์อิทธิพลการสร้างโมเดลแสดงอิทธิพลทางทฤษฎี ทฤษฎีสัมประสิทธิ์อิทธิพล 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโมเดลลิสเรลส าหรับการวิเคราะห์อิทธิพล พร้อมด้วยตัวอย่างค าสั่ง และผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล 

 

2. ประวัติความเป็นมาของการวิเคราะห์อิทธิพล 

 แนวความคิดการวิเคราะห์อิทธ ิพลเป็นผลงานของ Sewell Wright ซึ่งเป็นนักชีวมิติ เมื่อ 
ค.ศ. 1918 งานวิจัยของ Wright เรื่องแรกเป็นการสร้างโมเดลและประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดล
เกี่ยวกับส่วนประกอบของการวัดกระดูก วิธีการที่ใช้คล้ายคลึงกับหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบใน
ปัจจุบัน เพราะการประมาณค่าพารามิเตอร์ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรได้มาจากอิทธิพล
ทางตรงในโมเดลที่สร้างขึ้น ค.ศ. 1921 Wright เขียนบทความเชิงวิชาการแสดงความเกี่ยวข้อง
ระหว่างสหสัมพันธ์และความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และใน ค.ศ. 1934 เขาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์อิทธิพล ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน ส่วนแรก คือ โมเดลแสดงอิทธิพล (path model) 

ส่วนที่สอง คือ การสร้างสมการโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนร่วมกับ
พารามิเตอร์ในโมเดลแสดงอิทธิพล ส่วนที่สามเป็นการวิเคราะห์แยกอิทธิพลรวม (total effects) 

ระหว่างตัวแปรออกเป็นอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม (direct and indirect effects) ผลงาน
ของ Wright ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยทางพันธุศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1925 เขาประยุกต์แนวคิดเรื่องการ
วิเคราะห์อิทธิพลในการวิจัยเกี่ยวกับราคาข้าวโพดและสุกร ซึ่งนับเป็นการประยุกต์วิธีการทางสถิติกับ
ทางเศรษฐศาสตร์ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า นักสถิติ นักเศรษฐศาสตร์และนักสังคมวิทยา ไม่ได้ให้ความ
สนใจกับวิธ ีการของ Wright (Bollen, 1989: 4-6; Johnson and Wichern, 1988: 326; Heise, 

1975: 112; Saris and Stronkhorst, 1984: 4) 

 ในช่วงปี ค.ศ. 1957 นักสังคมวิทยาชื่อ Herbert Simon ได้เสนอวิธีการศึกษาความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุด้วยสหสัมพันธ์พาร์เชียล ตามวิธีของ Simon จะต้องสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปรที่เกิดจากตัวแปรคั่นกลาง แล้วค านวณหาค่าสหสัมพันธ์ค่าสหสัมพันธ์ค่าสหสัมพันธ์
ของตัวแปรที่ห่างกันมากจะมีค่าน้อยกว่าตัวแปรที่อยู่ใกล้กัน และค่าสหสัมพันธ์พาร์เชียลระหว่างตัว
แปรสองตัว เมื่อควบคุมตัวแปรคั่นกลางจะมีค่าเป็นศูนย์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1961 นักสังคมวิทยาชื่อ 
Hubert M. Blalock ได้น าวิธีของ Simon มาปรับปรุงโดยพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนในการวัด 
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ตัวแปร การขจัดอิทธิพลจากตัวแปรแทรกซ้อนในการค านวณค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และได้เสนอแนะให้ใช้สหสัมพันธ์เซมิพาร์เชียล (semi partial correlation) 

หรือ สปส. การถดถอยจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพ่ิมเติมด้วย นอกจากนี้ Blalock ยังเป็น
คนแรกในกลุ่มนักสังคมวิทยาที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญ และคุณค่าของวิธีการของ Wright 

เปรียบเทียบกับวิธีการตน (Blalock, 1961: 14-15, 72-74, 172-193) ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1960 

P.M. Blau, O.D. Duncan, A. Haller, D.R. Heise จึงได้เริ่มสร้างโมเดลแสดงอิทธิพลที่มีตัวแปรใน
โมเดลเป็นตัวแปรแฝง และเริ่มประยุกต์การวิเคราะห์อิทธิพล เพ่ือแยกอิทธิพลของตัวแปรจากความ
คลาดเคลื่อนในการวัด (Bollen, 1989: 6-7; Loether and Mctavish, 1974: 322-323, 349-350; 

Heise, 1975: 196) การวิเคราะห์อิทธิพลเริ่มมีวิธีวิทยาการวิเคราะห์ให้เห็นชัดเจนจากบทความของ 
O.D. Duncan (1966) G.T. Nygreen (1971) D.F. Alwin และ R.M. Hauser (1975) และใน
หนังสือของ E.J. Pedhazur (1982) แต่วิธีการวิเคราะห์ยังยุ่งยากและไม่สะดวก เพราะยังไม่มี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้โดยตรง 
 Bollen (1989: 6-8) สรุปได้ว่า การวิเคราะห์อิทธิพลได้รับการพัฒนาทางวิธีวิทยาสูงสุด เมื่อ 
K.G. Joreskog, J.W. Keesling และ D.E. Wiley ได้พัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 
1972-1973 โมเดลนี้รู้จักกันในชื่อ JKW Model และต่อมาเมื่อ Joreskog เริ่มใช้ศัพท์ค าว่า ลิสเรล
โมเดล JKW ก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อโมเดลลิสเรล การพัฒนาโปรแกรมลิสเรลของ 
Joreskog และ Sorbom ท าให้การวิเคราะห์อิทธิพลด้วยโมเดลลิสเรลแพร่หลายมากขึ้น แม้จะมีนัก
สถิติหลายคนพยายามสร้างโมเดลและสัญลักษณ์ที่ต่างจากโมเดลลิสเรลขึ้นมาอีกหลายแบบ แตไม่เป็น
ที่นิยมใช้เหมือนอย่างโมเดลลิสเรลและสัญลักษณ์ในโมเดลลิสเรล โปรแกรมต่างๆ ที่มีผู้พัฒนาขึ้น
ส าหรับการวิเคราะห์อิทธิพล และการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลมีหลายโปรแกรม ซึ่งผู้เขียนได้เสนอไว้แล้ว
ในบทที่ 1 จึงไม่กล่าวซ้ าในที่นี้อีก 

 ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการวิเคราะห์อิทธิพลในประเทศไทย เป็นการน าวิธีการวิเคราะห์
มาประยุกต์ในการวิจัย งานวิจัยเรื่องแรกที่มีการใช้การวิเคราะห์อิทธิพลเท่าที่ผู้เขียนทราบ คือ การ
วิจัยของส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2526) เรื่อง โครงการวิจัยและประเมินผล
ประสิทธิภาพของการประถมศึกษา ซึ่งรับผิดชอบโครงการโดย ดร.อ ารุง จันทวานิช และคณะ
โครงการวิจัยนี้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2520 มีการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโรงเรียน
ประถมศึกษา 399 โรงเรียน รวมจ านวนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 11,432 คน นับจากนั้นการ
วิเคราะห์อิทธิพลเริ่มเป็นที่รู้จักในหมูนักวิจัย และมีการใช้การวิเคราะห์อิทธิพลในการวิเคราะห์ข้อมูล
มากขึ้น 

 การน าการวิเคราะห์อิทธิพลมาใช้ในการวิจัยในประเทศไทย เป็นการใช้โดยอิสระนักวิจัยแต่
ละคนต่างก็บัญญัติศัพท์ภาษาไทยใช้ เพราะยังไม่มีศัพท์บัญญัติเฉพาะ เป็นผลให้มีชื่อวิธีการวิเคราะห์
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อิทธิพลในภาษาไทยหลากหลาย ในการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ รายงาน
การวิจัยฉบับที่ใช้วิธีการวิเคราะห์อิทธิพล คือ รายงานการวิจัยเรื่ององค์ก าหนดประสิทธิภาพ
การศึกษาระดับประถมศึกษา (2526) นั้น ผู้เขียนซึ่งมีส่วนร่วมในโครงการด้วยใช้ศัพท์ว่า การ
วิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์ (2523) และ ลัดดาวัลย์ รอดมณี (2528) ใช้ศัพท์ว่า
การวิเคราะห์เส้นทาง และแปลศัพท์ direct and indirect effects ว่า ผลทางตรงและทางอ้อม   
ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2524) และ สมชาติ สว่างเนตร (2535) ใช้ศัพท์ว่า การวิเคราะห์เส้นโยง และ
แปลศัพท์ direct and indirect effects ว่า ผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ส าเริง บุญเรืองรัตน์ 
(2526: 68-77) ใช้ศัพท์ว่า การวิเคราะห์สาเหตุ และแปลศัพท์ direct and indirect effects ว่า 
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม นงราม เศรษฐพานิช (2526: 3-16) ธีรพงค์ แก่นอินทร์ (2533) ใช้ศัทพ์
ว่า การวิเคราะห์โมเดลเส้นตรง และใช้ค าว่า แผนแทนค าว่า effect สุพัฒน์ สุกมลสันต์ (2532: 3-14) 

ใช้ศัพท์ว่า การวิเคราะห์วิถีสัมพันธ์ และใช้ค าว่า ผลกระทบแทนค าว่า effect ศิริชัย กาญจนวาสี 
(2532: 1-23) ใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า path analysis และแปลศัพท์ direct and indirect 

effects ว่า อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ผู้อ่านจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนใหญ่การใช้ศัพท์ภาษาไทย เป็น
การแปลศัพท์ภาษาอังกฤษจากค าว่า path มาเป็น เส้นทางอิทธิพล เส้นทาง เส้นโย วิถี 
 เหตุผลที่ผู้เขียนเลือกใช้ศัพท์ว่า การวิเคราะห์อิทธิพล นั้นเป็นเพราะผู้เขียนต้องการให้สื่อ
ความหมายถึงวิธีการวิเคราะห์ จากประสบการณ์ในการใช้การวิเคราะห์อิทธิพลในวิทยานิพนธ์ 
(Wiratchai, 1980) และการเป็นผู้ช่วยวิจัยในการวิจัย เรื่อง How Schools Work (Barr, Dreeben 

with Wiratchai, 1980) ตลอดจนการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ The University of Chicago ท า
ให้ผู้เขียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องชื่อของการวิเคราะห์อิทธิพลกับคณาจารย์
และลงสรุปความคิดได้ว่า ในการวิเคราะห์อิทธิพลนั้น ค าว่า path หมายถึง เส้นทางอิทธิพลจากตัว
แปรเหตุไปสู่ตัวแปรผลอิทธิพลทางตรงแท้ที่จริง คือ สปส.การถดถอย หรือ สปส.สหสัมพันธ์พาร์เชียล 
ตามท่ีผู้เขียนได้เสนอไว้ในบทที่ 3 เรื่องการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ความแปรปรวนกับการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ ค่าของ สปส.การถดถอยเมื่อใช้ตัวแปรดัมมี่ก าหนดรหัสแบบอิทธิพลก็คือ ค่าของ
อิทธิพลหลัก (main effects) ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนนั่นเอง ส าหรับการวิจัยเชิงทดลองการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนให้ผลการวิเคราะห์บ่งบอกถึงอิทธิพลจากตัวแปรจัดกระท าที่มีต่อตัวแปรตาม 
และในท านองเดียวกันส าหรับการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลองการวิเคราะห์อิทธิพลให้ผลการวิเคราะห์ที่บ่ง
บอกถึงอิทธิพลจากตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม หัวใจส าคัญของการวิเคราะห์อิทธิพล คือ การแยก
ขนาดอิทธิพลเป็นอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการค านวณค่าเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ เพ่ือเปรียบเทียบกับเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือตรวจสอบความตรง
ของทฤษฎี ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้เขียนพิจารณาว่า การใช้ชื่อการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล หรือเรียก
สั้นๆ ว่า การวิเคราะห์อิทธิพลเป็นชื่อที่เหมาะสม จึงใช้ชี่อนี้ตลอดมาในผลงานวิชาการที่ผู้เขียน
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เกี่ยวข้อง (นงลักษณ์ วิรัชชัย 2533, 2536; เนาวรัตน์ พลายน้อย: 2529; บัญชร แก้วส่องม, 2531; 

ศิริพร หิตะศิริ: 2533; โสภา เทพวรชัย: 2526)  

 

3. สังกัปเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์อิทธิพล 

 การวิเคราะห์อิทธิพลเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง ในการวิจัยเชิงทดลองนักวิจัยสามารถควบคุม
ความแปรปรวนจากตัวแปรแทรกซ้อนได้ด้วยกระบวนการสุ่ม และจัดกระท าตัวแปรที่เป็นสาเหตุ เพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลจากตัวแปรจัดกระท าได้โดยตรง การก าหนดแผนแบบการทดลองท าขึ้น เพ่ือให้นักวิจัย
ศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรจัดกระท านั้นโดยควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ และทดสอบสมมติฐานที่ บ่งบอก
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรจัดกระท ากับตัวแปรตามได้ นักวิจัยที่ท าการวิจัยเชิงทดลองจึง
ทดสอบสมมติฐานที่เป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้เฉพาะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างตัวแปรจัด
กระท าในการทดลองนั้นกับตัวแปรตามสภาพการณ์ในการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลองแตกต่างจากการวิจัย
เชิงทดลอง เนื่องจากนักวิจัยไม่สามารถใช้กระบวนการสุ่มได้อย่างสมบูรณ์ และไม่สามารถจัดกระท า
ตัวแปรสาเหตุได้ นักวิจัยจึงต้องใช้วิธีการรวมตัวแปรทุกตัวที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุและมีอิทธิพลต่อตัว
แปรตามมาศึกษาในการวิจัย แล้วควบคุมตัวแปรเหล่านั้น โดยจับคู่ (ถ้าสามารถท าได้) หรือควบคุม
โดยการควบคุมทางสถิติ เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร ด้วยเหตุนี้การ
ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร โดยมีทฤษฎีเป็นพ้ืนฐานสนับสนุนจึงมี
ความส าคัญมาก และนักวิจัยต้องท างานในเรื่องนี้ มากกว่านักวิจัยเชิงทดลองกล่าว คือ นักวิจัยเชิง
ทดลองศึกษาทฤษฎีเฉพาะตัวแปรที่นักวิจัยจะจัดกระท าโดยไม่ต้องสนใจตัวแปรที่เป็นสาเหตุตัวอ่ืนก็
สามารถตอบค าถามได้ เพราะสามารถวางแผนแบบการทดสอบควบคุมตัวแปรสาเหตุอ่ืนๆ ได้ แต่
นักวิจัยที่ท าการวิจัย ซึ่งไม่ใช่การทดลองจะต้องศึกษาทฤษฎีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่เป็นสาเหตุ
ของตัวแปรตาม และต้องตั้งสมมติฐานหรือโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรทั้งหมด ถ้า
โมเดลขาดตัวแปรที่เป็นสาเหตุส าคัญจะท าให้การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ 
 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ หรือโมเดลลิสเรลเป็นหัวใจส าคัญของการวิเคราะห์อิทธิพล ซึ่ง
จะช่วยให้นักวิจัยตอบค าถามวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรในการวิจัยที่ไม่ใช่
การทดลองได้ จากโมเดลลิสเรลที่สร้างจากทฤษฎี นักวิจัยสามารถทดสอบโมเดลได้โดยการ
เปรียบเทียบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์กับค่าที่ได้จากการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ในโมเดล ถ้าโมเดลลิสเรลถูกต้อง (ทฤษฎีถูกต้อง) ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรควรจะ
มีค่าใกล้เคียงกัน อาจจะแตกต่างกันบ้างเนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง ถ้าค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่น ามาเปรียบเทียบกันนั้นมีความแตกต่างกันมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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แสดงว่า โมเดลลิสเรลที่แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรนั้นไม่ถูกต้อง และจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal analysis) หรือการ
วิเคราะห์อิทธิพล (path analysis) หรือการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล (analysis of LISREL model) คือ
การทดสอบทฤษฎี (theory testing) ที่เป็นพ้ืนฐานในการสร้างโมเดลลิสเรล และการอธิบาย
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามโมเดลลิสเรลว่า ตัวแปรสาเหตุแต่ละตัวมีอิทธิพลขนาดเท่าไร ทิศทางแบบ
ใดต่อตัวแปรตาม ทั้งนี้ เ พ่ืออธิบาย พยากรณ์ และควบคุมปรากฏการณ์ที่ เป็นจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ วิธีการวิเคราะห์อิทธิพลในระยะแรกให้ความส าคัญกับการประมาณค่าพารามิเตอร์
อิทธิพลในโมเดลมากกว่าการทดสอบทฤษฎีและเน้นการเปรียบเทียบค่าสหสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว 
แต่วิธีการวิเคราะห์อิทธิพลในระยะหลัง เมื่อ Joreskog และ Sorbom ได้พัฒนาโปรแกรมลิสเรลแล้ว
ให้ความส าคัญกับการทดสอบและพัฒนาทฤษฎีมากขึ้น รวมทั้ง มีการตรวจสอบความกลมกลืน
ระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการเปรียบเทียบค่าสหสัมพันธ์ และการเปรียบเทียบเมทริกซ์
ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปร 

 วิธีการวิเคราะห์อิทธิพลมีการด าเนินการแยกเป็นขั้นตอน เช่นเดียวกับการด าเนินการ
วิเคราะห์โมเดลลิสเรล ซึ่งได้กล่าวและแสดงภาพในภาพที่ 2.1 บทที่ 2 การด าเนินการเริ่มต้นจากการ
สร้างโมเดลลิสเรลแสดงอิทธิพลจากพ้ืนฐานทางทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้ได้เป็นโมเดลแสดง
อิทธิพลทางทฤษฎี (theoretical path model) หรือโมเดลลิสเรล ซึ่งแสดงได้ทั้งในรูปแผนภูมิ รูป
สมการโครงสร้าง และรูปข้อความสมมติฐานวิจัย ขั้นต่อไป คือ การก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล 
และการระบุความเป็นได้ค่าเดียวของโมเดล เพ่ือตรวจสอบว่าจะด าเนินการขั้นต่อไปได้หรือไม่ จากนั้น
จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์มาวิเคราะห์หาค่าเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวน
ร่วม หรือเมทริกซ์สหสัมพันธ์ เพ่ือน าไปใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลและน ามารค านวณหา  
เมทริกซ์สหสัมพันธ์จากโมเดล ขั้นต่อไปเป็นการเปรียบเทียบเมทริกซ์ที่ได้จากข้อมูลและเมทริกซ์ที่ได้
จากโมเดล ถ้าผลการเปรียบเทียบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า โมเดลไม่กลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับทฤษฎี ต้องมีการปรับแก้โมเดล และน ามาด าเนินการ
วิเคราะห์ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น ถ้าผลการเปรียบเทียบพบว่า มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
นักวิจัยอาจปรับปรุงโมเดลให้มีเส้นทางอิทธิพลน้อยลงได้ เป็นโมเดลแบบประหยัด (parsimonious. 

model) และด าเนินการทดสอบโมเดลแบบประหยัด โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ขั้นแรกใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
การแก้ไขปรับปรุงนี้อาจต้องด าเนินการหลายรอบจนกว่าจะได้ผลการทดสอบความกลมกลืนเป็นที่
พอใจ นักวิจัยจึงด าเนินการในขั้นตอนสุดท้าย คือ การแปลความหมายโมเดลและน าโมเดลไปใช้
อธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปรากฏการณ์ต่อไป 
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 สังกัปส าคัญที่ควรต้องทราบในการด าเนินการวิเคราะห์อิทธิพลหรือการวิเคราะห์โมเดล -     
ลิสเรล ได้แก่ สังกัปเกี่ยวกับการสร้างโมเดลแสดงอิทธิพลทางทฤษฎี ทฤษฎีสัมประสิทธิ์อิทธิพลซึ่งใช้
เป็นพื้นฐานในการประมาณค่าพารามิเตอร์ และหลักการวิเคราะห์ข้อมูลในการทดสอบทฤษฏีและการ
ปรับแก้โมเดล ในบทที่ 2 ผู้เขียนได้อธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับหัวข้อ ทั้งสามนี้ไว้บ้างแล้วในตอนที่
กล่าวถึงลักษณะของโมเดลลิสเรล ในบทนี้ผู้เขียนจะอธิบายเพิ่มเติมถึงแนวคิดและหลักการเฉพาะส่วน
ที่ยังมิได้กล่าวถึงในบทที่ 2 โดยจะยกตัวอย่างการวิเคราะห์อิทธิพลแบบที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนใน
การวัด และประเมินโมเดลอิทธิพลแบบทางเดียวประกอบค าอธิบายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายข้ึน 

 

4. การสร้างโมเดลแสดงอิทธิพลทางทฤษฎี 
 วิธีการสร้างโมเดลแสดงอิทธิพลทางทฤษฎี แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน ตอนแรก เป็นการก าหนด
ชื่อตัวแปรทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์ที่นักวิจัยต้องการศึกษา ตอนที่สอง เป็นการจัดล าดับตัว
แปรว่าตัวใดเป็นสาเหตุของตัวใด ตอนสุดท้าย เป็นการก าหนดลักษณะและทิศทางความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างตัวแปร โดยก าหนดเป็นโมเดลแสดงอิทธิพลระหว่างตัวแปรตามทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 โมเดลแสดงอิทธิพลทางทฤษฎีที่สร้างขึ้นต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อตกลงเบื้องต้นของ
โมเดลลิสเรลที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 รวม 4 ข้อ 

 1.  ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดในโมเดล เป็นความสัมพันธ์แบบเส้น 
(linear) เชิงบวก (additive) และเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal relationship) รวมทั้งโมเดล
ต้องเป็นแบบปิด คือ รวมตัวแปรที่เกี่ยวข้องไว้ในโมเดลทั้งหมด 

 2.  ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรและความคลาดเคลื่อนเป็นแบบปกติ 
 3.  ความคลาดเคลื่อน e, d, z เป็นอิสระต่อกัน และมีความเป็นอิสระต่อกันระหว่างตัวแปร
และความคลาดเคลื่อนต่อไปนี้ คือ e กับ E, d และ z กับ K แต่ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแต่
ละกลุ่ม เช่น e1, e2, …. อาจสัมพันธ์กันได้ 
 4.  กรณีข้อมูลอนุกรมเวลา การวัดตัวแปรต้องไม่มีอิทธิพลจากช่วงเวลาเหลื่อมระหว่างการ
วัด 

 ตามข้อตกลงเบื้องต้นข้อแรก (Saris and Stronkhorst, 1984: 38-49; Boller, 1989: 39-

44, Pedhazur, 1982; 582) ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ ซึ่งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงในตัวแปรที่เป็นสาเหตุหนึ่งหน่วย จะเกิดการเปลี่ยนแปลในตัวแปรตาม เป็นค่าคงที่
เท่ากับค่าความชัน หรือ สปส.การถดถอยของตัวแปรต้น ปริมาณการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามต่อ
หน่วยของตัวแปรสาเหตุนี้ เรียกว่า พารามิเตอร์อิทธิพล (effect parameter) มีขนาดเท่ากับค่าความ
ชันของกราฟเส้นตรงซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โมเดลลิสเรลและการวิเคราะห์อิทธิพล
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จ ากัดลักษณะความสัมพันธ์เฉพาะความสัมพันธ์เชิงเส้น เพราะตรงกับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ในกรณีที่ตัวแปรที่นักวิจัยต้องการศึกษามีความสัมพันธ์แบบเส้น
โค้ง นักวิจัยอาจเปลี่ยนรูปตัวแปรโดยการหาค่าลอการึทึมของตัวแปร หรือการหาค่าส่วนกลับ หรือ
ฟังก์ชั่นแบบอ่ืน เพ่ือให้มีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงได้เมื่อแทนความสัมพันธ์เชิงเส้นด้วยสมการ
โครงสร้าง จะได้สมการที่มีทั้งตัวแปรและพารามิเตอร์ยกก าลังหนึ่ง 
 ลักษณะคามสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างตัวแปร หมายถึง ลักษณะที่อิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุ
สองตัวที่มีต่อตัวแปรตามไม่เกี่ยวข้องกัน เมื่อแทนความสัมพันธ์เชิงบวกด้วยสมการโครงสร้าง จะได้
สมการที่แสดงว่าตัวแปรเป็นฟังก์ชั่นของตัวแปรสาเหตุทั้งสองตัว โดยที่ฟังก์ชั่นนั้นอยู่ในรูปของผลบวก 
มิใช่ผลคูณ เหตุของการก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นเช่นนี้ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในความ
เป็นจริงส่วนใหญ่จะเป็นแบบบวก กรณีที่เป็นแบบคูณนักวิจัยอาจเป็นรูปสมการโครงสร้างให้เป็นแบบ
บวกโดยการหาค่าลอการิทึมของสมการ ดังนี้ 
 Y = (x1)(X2) 

 log Y = log (X1) + log (X2) 

 ส าหรับลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรได้กล่าวแล้วในตอนต้นของบทนี้การ
สร้างโมเดลแสดงอิทธิพลทางทฤษฎีต้องระบุความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรได้ กล่าวคือ 
นักวิจัยต้องระบุได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ในโมเดลเกิดจากมีตัวแปรที่เป็นสาเหตุ
ร่วมกัน (ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคู่นั้น เป็นความสัมพันธ์(เทียม) หรือเกิดจากอิทธิพลของตัวหนึ่ง
ส่งผ่านตัวแปรคั่นกลางไปยังอีกตัวหนึ่ง หรือเกิดจากตัวแปรที่เป็นตัวกด หรือเกิดจากอิทธิพลทางตรง
และทางอ้อมจากตัวแปรใด ทั้งนี้ต้องมีทฤษฎีการก าหนดความสัมพันธ์นั้นๆ ด้วย 

 การก าหนดรายชื่อตัวแปรทั้งหมด และความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรในโมเดลมี
ความส าคัญต่อการวิเคราะห์อิทธิพลเป็นอย่างมาก เพราะการทดสอบทฤษฎีต้องอาศัยโมเดลตัวอย่าง 
เช่น เมื่อนักวิจัยทราบว่าตัวแปร X1 เป็นสาเหตุและมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม Y และทราบว่าตัวแปร 
X2 เป็นสาเหตุร่วมของตัวแปร X1 และ Y โดยอาศัยพ้ืนฐานทางทฤษฎีการวิเคราะห์อิทธิพล เพ่ือ
ทดสอบทฤษฎีจะเป็นการตรวจสอบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X1 กับ Y ที่ได้จากข้อมูลตรงกับ
ค่าที่ได้จากโมเดลหรือไม่ ถ้าได้ค่าเท่ากันแสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ถ้า ค่าที่ได้
แตกต่างกันแสดงว่าโมเดลไม่ถูกต้อง ตัวแปร X1 และ Y อาจจะไม่มิอิทธิพลต่อตัวแปรตาม หรือตัว
แปร X2 อาจจะไม่ใช่สาเหตุร่วม แต่อาจจะมีตัวแปร X3 ซึ่งเป็นสาเหตุร่วมของตัวแปร X1 และ Y ซึ่ง
นักวิจัยมิได้รวมไว้ในโมเดล ดังนั้น การก าหนดรายชื่อตัวแปรทั้งหมด โดยเฉพาะตัวแปรที่เป็นสาเหตุ
ร่วมของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แต่ละคู่จึงมีความส าคัญมาก และเป็นที่มาของข้อตกลงเบื้องต้น
ของการวิเคราะห์อิทธิพลและการวิเคราะห์โมเดลลิสเรสทุกแบบว่า โมเดลแสดงอิทธิพลต้องเป็นโมเดล
แบบปิด คือ รวมตัวแปรทุกตัวที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนในโมเดล 



 

253 บทที่ 7 

 การสร้างโมเดลแบบปิดค่อนข้างเป็นปัญหาส าหรับนักวิจัย เพราะดูเหมือนว่าเมื่อได้เพ่ิมตัว
แปรที่เป็นสาเหตุร่วมตัวหนึ่ง เช่น X2 จะต้องหาตัวแปรใหม่ที่เป็นสาเหตุร่วม ท าให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่าตัวแปร X2 กับตัวแปรในโมเดล และต้องหาต่อไปเรื่อยๆ ตามความเป็นจริงตัวแปรที่เพ่ิมเข้าไป
ใหม่จะมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามในโมเดลน้อยลงและในที่สุด นักวิจัยจะตัดสินใจหาสาเหตุของตัวแปร
ชุดที่เพ่ิมครั้งสุดท้าย และจัดให้ตัวแปรชุดนั้นเป็นตัวแปรภายนอกที่ไม่สนใจศึกษาสาเหตุได้ 
 ตัวอย่างการสร้างโมเดลแสดงอิทธิพลทางทฤษฎีที่ผู้ เขียนจะยกตัวอย่าง คือ โมเดลของความ
พึงพอใจในชีวิต (life satisfaction = LISAT) จากการศึกษาวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง พบว่า บุคคลที่มี
อาชีพ/รายได้ดี มีชีวิตครอบครัวที่ดีเป็นผู้มีความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่าผู้ที่มีอาชีพรายได้ต่ า และมีชีวิต
ครอบครัวล้มเหลว จากความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้จะเห็นว่าชีวิตครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกับรายได้ของ
บุคคลด้วย ผู้เขียนก าหนดตัวแปรที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตแยกเป็น 2 ตัวแปร คือ 
รายได้ (INCOME) และฐานะอาชีพของคู่สมรส (SPSES) การก าหนดตัวแปรสาเหตุเพียงสองตัวแปร 
แสดงว่า ผู้เขียนได้ทิ้งตัวแปรคั่นกลางเช่น สภาพชีวิตครอบครัว ซึ่งคั่นกลางระหว่างฐานะอาชีพของคู่
สมรสกับความพึงพอใจในชีวิต ผลจากการไม่รวมตัวแปรคั่นกลางนี้จะท าให้อธิบายปรากฏการณ์ได้ไม่
ชัดเจน แต่จะไม่มีผลต่อการทดสอบทฤษฎี เมื่อเพ่ิมตัวแปรสาเหตุทั้งสองตัวเข้ามาแล้ว ต่อไปต้อง
พิจารณาว่ามีตัวแปรใดเป็นสาเหตุร่วมของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลอีก ผู้เขียนเลือกตัว
แปรฐานะอาชีพของบุคคล (SES) เป็นสาเหตุร่วมตัวหนึ่ง การที่บุคคลมีฐานะอาชีพดีย่อมท าให้บุคคล
นั้นมีรายได้และมีคู่สมรสที่มีฐานะอาชีพดีด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร SES และ SPSES มี
สาเหตุร่วม คือ ฐานะอาชีพบิดามารดา (PASES) แต่ตัวแปร PASES นี้จะมีอิทธิพลต่อตัวแปร LISAT 

น้อยมากหรือไม่มีเลย ผู้เขียนจึงตัดสินใจให้ PASES เป็นตัวแปรภายนอส าหรับโมเดลแสดงอิทธิพล 
จากนั้นจึงจัดล าดับตัวแปรและสร้างโมเดลโดยก าหนดเส้นทางอิทธิพลระหว่างตัวแปรได้ผลดังภาพที่ 
7.2 ในภาพใช้สัญลักษณ์ตามการเขียนโมเดลลิสเรล และโมเดลเป็นแบบเดียวกับโมเดลย่อย II ในภาพ
ที่ 2.7 (ฉ) 
 เมื่อน าโมเดลแสดงอิทธิพลทางทฤษฎีตามภาพที่ 7.2 มาก าหนดเป็นสมมติฐานวิจัยจะได้
สมมติฐานวิจัยเขียนในรูปข้อความแยกเป็น 4 ข้อ 

 ก. ฐานะอาชีพของบิดามารดามีอิทธิพลทางตรงต่อฐานะอาชีพของบุคคล และฐานะอาชีพคู่
สมรส แต่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความพอใจในชีวิตของบุคคล โดยส่งอิทธิพลผ่านตัวแปรฐานะอาชีพ
ของบุคคลและคู่รส 

 ข. การมีฐานะอาชีพดีเป็นสาเหตุที่ท าให้บุคคลได้คู่สมรสมีฐานะอาชีพดี และมีอิทธิพลท าให้
รายได้ของบุคคลนั้นสูง การมีฐานะอาชีพดีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความพอใจในชีวิต 
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 ค. ฐานะอาชีพของคู่สมรส เป็นสาเหตุร่วมของตัวแปรรายได้ และความพึงพอใจในชีวิตของ
บุคคล ฐานะอาชีพของคู่สมรสมีอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมผ่านตัวแปรได้ไปยังตัวแปรความพึง
พอใจในชีวิต 

 ง. ความพอใจในชีวิตของบุคคลรับอิทธิพลโดยตรงจากปริมาณรายได้ และฐานะอาชีพคู่สมรส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 z1 

 

 SES = Y1 

 BE (3,1) z3 

 GA (1,1) INCOME = Y3 

 

 PASES = X BE (2,1)  

 BE (3,2) BE (4,3) z4 

 GA (2,1)  

 LISAT = Y4 

 BE (4,2) 

 SPSES = Y2 

 z2 

สมการโครางสร้างในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 Y1 = GA(1,1)(X) + z1 

 Y2 = GA(2,1)(X) + BE(2,1)(Y1) + z2 

 Y3 = BE(3,1)(Y) + BE(3,2)(Y2) + z3 

 Y4 = BE(4,2)(Y2) + BE(4,3)(Y3) + z4 

ขั้นตกลงเบื้องต้นของโมเดล 

 1.  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางเดียว แบบเส้น และแบบบวก 

 2.  z1, z2, z3, z4 มีค่าเฉลี่ยเป็น 0 และมีการกระจายคงที่ (homoscedasticity) 

 3.  PS(ij) = 0 หรือ COV.(zi,zj) = 0 เมื่อ I ≠ j 

 4.  COV.(X,zi) = 0 

 5.  ตัวแปรไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด 

 6.  ตัวแปรมีระดับการวัดอันตรภาค อยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน   ̴ N(0,1) 

 

ภาพที่ 7.2 โมเดลและข้อตกลงเบื้องต้นของโมเดลความพึงพอใจในชีวิต 
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 ข้อความในสมมติฐานทั้ง 4 ข้อ แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุสอดคล้องกับภาพโมเดลความ
พึงพอใจในชีวิตในภาพที่ 7.2 นั่นเอง การเสนอโมเดลแสดงความสัมพันธ์ นอกจากจะเสนอเป็น
รูปภาพ และข้อความเป็นสมมติฐานตามท่ีกล่าวแล้ว ยังเสนอโมเดลในรูปสมการโครงสร้างได้ด้วยตาม
ลักษณะสมการโครงสร้างของโมเดลลิสเรลที่กล่าวแล้วในบทที่ 2 ผู้เขียนได้เสนอโมเดลในรูปสมการ
โครงสร้างรวม 4 สมการไว้ในภาพที่ 7.2 ด้วย ผู้อ่านจะสังเกตเห็นว่า การเขียนสมการโครงสร้างใช้ตัว
แปรภายในเป็นหลัก เมื่อตัวแปรภายในรวม 4 ตัว จึงมีสมการโครงสร้าง 4 สมการ แต่ละสมการแสดง
สาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงตองตัวแปรภายในนั้น ตัวอย่างเช่น สมการที่หนึ่ง ตัวแปรภายใน Y1 ได้รับ
อิทธิพลทางตรงจากตัวแปรภายนอก X และเทอมความคลาดเคลื่อน z1 ในภาพตัวแปร Y1 มีลูกศร
แสดงอิทธิพลเข้ามาที่ตัวแปร Y1 อยู่สองเส้น สมการโครงสร้างของตัวแปร Y1 จึงประกอบด้วยเทอม
สองเทอม 

 การเขียนโมเดลความพึงพอใจในชีวิตในรูปสมการโครงสร้างใช้ตัวแปรภายใจ ซึ่งเป็นตัวแปรที่
เป็นผลเป็นหลัก แต่ในการเขียนสมมติฐาน 4 ข้อ ที่กล่าวไปแล้ว ใช้ตัวแปรที่เป็นสาเหตุเป็นหลัก ต ารา
บางเล่ม เช่น ต าราของ Saris and Stronkhorst (1984: 25-31) ก าหนดสมมติฐานทั้งสองแบบผสม
กัน โดยครึ่งซ้ายของโมเดลก าหนดสมมติฐานว่า ตัวแปรภายนอกส่งอิทธิพลทางตรงไปตัวแปรใด และ
ครึ่งขวาของโมเดลก าหนดสมมติฐานว่า ตัวแปรภายในรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรใด ต าราของ 
Pedhazur (1982: 579-605, 624-625) และงานวิจัยของ Eidwell และ Kasarda (1975) ก าหนด
สมมติฐานเป็นข้อความบรรยายโมเดลโดยไม่แบ่งเป็นข้อแต่อย่างใด ส าหรับเรื่องรูปแบบการก าหนด
สมมติฐานนั้น แตกต่างกันตามสไลค์ของแต่ละคนสมมติฐานแต่ละข้ออาจจะตรงหรือไม่ตรงกันกับ
สมการโครงสร้างแต่ละสมการได้ แต่สมมติฐานรวมทั้งหมดต้องอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้
ครอบคลุมตามท่ีก าหนดในสมการโครงสร้าง และโมเดลแสดงอิทธิพล 

 โมเดลความพึงพอใจในชีวิตที่ยกเป็นตัวอย่างนี้สร้างขึ้นโดยมีข้อตกลงเบื้องต้นเช่นเดียวกับ
ข้อตกลงเบื้องต้นของโมเดลลิสเรลที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 และตอนต้นของหัวข้อการสร้างโมเดลแสดง
อิทธิพลทางทฤษฎี นอกจากนี้โมเดลความพึงพอใจในชีวิตยังมีข้อตกลงเบื้องต้นเพ่ิมขึ้นอีก เนื่องจาก
เป็นโมเดลลิสเรลแบบไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด ข้อตกลงเบื้องต้นของโมเดลความพึงพอใจใน
ชีวิตมีทั้งหมด 6 ข้อ ดังแสดงไว้ในภาพที่ 7.2 แล้วในที่นี้ผู้เขียนจะเสนอเหตุผลของการก าหนด
ข้อตกลงเบื้องต้นแต่ละข้อเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ข้อตกลงเบื้องต้นข้อแรกกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลเป็นความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุทางเดียว แบบเส้น และแบบบวก คุณสมบัติของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบเส้นและแบบบวก
ได้กล่าวไปแล้วโดยละเอียด ในที่นี้จะกล่าวถึงแต่เฉพาะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางเดียว ซึ่งหมายถึง 
ทิศทางเป็นแบบทางเดียว ไม่มีอิทธิพลย้อนกลับ ถ้าสร้างโมเดลให้มีทิศทางอิทธิพลย้อนกลับได้ คือ 
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เป็นโมเดลแสดงอิทธิพลย้อนกลับ (nonrecursive model) ข้อตกลงเบื้องต้นที่ว่า ต้องเป็น
ความสัมพันธ์ทางเดียวก็ไม่จ าเป็น โมเดลลิสเรลในโปรแกรมลิสเรลไม่มีข้อตกลงเบื้องต้นข้อนี้จึง
สามารถวิเคราะห์โมเดลอิทธิพลย้อนกลับได้ 
   ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรใน ตามภาพที่ 7.2 มี 4 ตัว คือ z1, z2, z3, z4 แสดงว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลเป็นความสัมพันธ์เฟ้นสุม (stochastic relationship) ค่า
ความคลาดเคลื่อนนี้เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ กล่าวคือ อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปร
จากลักษณะสุ่มของพฤติกรรมมนุษย์ จากการไม่รวมตัวแปรที่เป็นสาเหตุของตัวแปรภายในเข้าไว้ใน
โมเดล หรือจากแหล่งที่นักวิจัยไม่รู้จัก ความแปรปรวนเนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการวัด หรือจาก
ลักษณะสุ่มของพฤติกรรมเป็นความแปรปรวนที่เกิดขึ้นอย่างสุ่มที่ถูกก าหนดว่ า มีค่าน้อยมากจน
ก าหนดเป็นข้อตกลงเบื้องต้น ข้อ 5 ว่า ตัวแปรไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด ซึ่งเป็นข้อตกลง
เบื้องต้นที่อ่อนเพราะไม่ตรงกับสภาพความจริง ส่วนความแปรปรวนที่เกิดจากการใส่ตัวแปรที่เป็น
สาเหตุไว้ไม่ครบถ้วนนั้นเป็นความแปรปรวนมีระบบ ซึ่งมีผลกระทบประมาณค่าพารามิเตอร์ จึงต้อง
ก าหนดเป็นข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าความคลาดเคลื่อนรวม 3 ข้อ (Saris and stronkhorst, 

1984: 33-35; Bollen, 1989: 45-56) ดังนี้ 
 ก. z1, z2, z3, z4 มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์และมีการกระจายคงที่ทุกๆ ค่าของตัวแปรค่าความ
คลาดเคลื่อน คือ ผลต่างระหว่างค่าพยากรณ์และค่าที่สังเกตได้ ค่าเฉลี่ยของค่าความเคลื่อนจะเป็น
ศูนย์ต่อเมื่อโมเดลเป็นแบบปิด คือ รวมตัวแปรที่เป็นสาเหตุไว้ครบถ้วนและความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรเป็นแบบบวกเชิงเส้น ส าหรับการกระจายนั้นข้อตกลงเบื้องต้นก าหนดไว้เช่นเดียวกับข้อตกลง
เบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอย คือ การกระจายของค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแต่ละตัว
ต้องคงที่ทุกๆ ค่าของตัวแปรนั้นถ้าการกระจายไม่คงที่ จะท าให้ไม่ได้ค่าประมาณพารามิเตอร์ขนาด
อิทธิพลที่มีคุณสมบัติไม่คลาดเคลื่อนและมีประสิทธิภาพ 

 ข. เทอมความคลาดเคลื่อนแต่ละเทอมไม่สัมพันธ์ (เป็นอิสระต่อกัน) ข้อตกลงเบื้องต้น ข้อนี้
ก าหนดขึ้น เพื่อแสดงว่าตัวแปรที่ไม่รวมอยู่ในโมเดลนั้น ไม่เป็นสาเหตุร่วมของความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรภายในของโมเดล ถ้าข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นข้อนี้ แสดงว่า ในโมเดลขาดตัวแปรที่
เป็นสาเหตุร่วมและตัวแปรนั้นมีอิทธิพลที่ถูกรวมอยู่ในเทอมความคลาดเคลื่อนแต่ละตัวแปร ท าให้
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กัน ข้อตกลงเบื้องต้นข้อนี้ แสดงว่า ความ
แปรปรวนร่วมระหว่างเทอมความคลาดเคลื่อน z1, z2, z3, z4 มีค่าเป็นศูนย์หรือสมาชิกเหนือและใต้
แนวทแยงของเมทริกซ์ PS ตามโมเดลลิสเรลมีค่าเป็นศูนย์ทั้งหมด หรือเมทริกซ์ PS ต้องเป็นเมทริกซ์
แนวทแยง ข้อตกลงเบื้องต้นข้อนี้เป็นข้อตกลงเบื้องต้นที่เข้มงวดและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ท า
ให้การวิเคราะห์อิทธิพลในระยะแรกมีจุดอ่อนมาก แต่ในการวิเคราะห์อิทธิพลระยะหลัง เช่น การ
วิเคราะห์อิทธิพลด้วยโมเดลลิสเรลนั้น ข้อตกลงเบื้องต้นข้อนี้ผ่อนคลายลงได้มาก และเมื่อนักวิจัยสร้าง
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โมเดลไม่รวมตัวแปรที่เป็นสาเหตุร่วมก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยยอมให้เทอมความคลาดเคลื่อนมี
ความสัมพันธ์กันได้ 
 ค. เทอมความคลาดเคลื่อนแต่ละเทอม ต้องไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่เป็นสาเหตุ (ความ
แปรปรวนร่วมระหว่างเทอมความคลาดเคลื่อนและตัวแปรที่เป็นสาเหตุ ต้องมีค่าเป็นศูนย์ ) ข้อตกลง
เบื้องต้นข้อนี้ก าหนดขึ้นเพ่ือแสดงว่า ตัวแปรที่ไม่รวมอยู่ในโม เดลนั้น ไม่เป็นสาเหตุร่วมของ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายนอกกับตัวแปรภายในของโมเดล ถ้าข้อมูลไม่เป็นไปตามข้ อตกลง
เบื้องต้นข้อนี้ แสดงว่า โมเดลยังขาดตัวแปรที่เป็นสาเหตุร่วมและตัวแปรนั้นมีอิทธิพลต่อตัวแปรภายใน
ของโมเดล อิทธิพลส่วนนั้นจะถูกรวมอยู่ในความคลาดเคลื่อนของตัวแปรภายใน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์
กับตัวแปรภายนอกที่เป็นสาเหตุได้ ข้อตกลงเบื้องต้นข้อนี้แสดงว่า ความแปรปรวนร่วมหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างเทอมความคลาดเคลื่อนและตัวแปรที่เป็นสาเหตุต้องมีค่าเป็นศูนย์ ข้อตกลง
เบื้องต้นข้อนี้ผ่อนคลายไม่ได้ แม้แต่การวิเคราะห์อิทธิพลด้วยโปรแกรมลิสเรล 

 สรุปแล้ว โมเดลแสดงอิทธิพลทางทฤษฎีของความพึงพอใจในชีวิตที่สร้างขึ้นเป็นโมเดลลิสเรล
ส าหรับตัวแปรสังเกตได้ จะแสดงด้วยภาพได้ดังภาพที่ 7.2 และแสดงด้วยสมการโครงสร้าง 4 สมการ 
มีข้อตกลงเบื้องต้นของโมเดลรวม 6 ข้อ ข้อตกลงเบื้องต้น ข้อแรกเป็นข้อตกลงเบื้องต้นของโมเดลลิส-

เรลที่ต้องก าหนดในการสร้างโมเดล ข้อตกลงเบื้องต้นข้อ 2-4 ตามภาพที่ 7.2 เป็นข้อตกลงเบื้องต้น
เกี่ยวกับเทอมความคลาดเคลื่อนรวม 3 ข้อที่ได้อธิบายไปแล้ว ในจ านวนนี้ข้อตกลงเบื้องต้น 2 ข้อแรก
อาจผ่อนคลายได้ ส าหรับข้อตกลงเบื้องต้นข้อ 5 ซึ่งกล่าวว่า ตัวแปรต้องไม่มีความคลาดเคลื่อนในการ
วัดนั้นก าหนดขึ้นเพ่ือแสดงว่าเทอมความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวน เนื่องจากความแปรปรวนมี
ระบบ ส่วนความแปรปรวนแบบสุ่มจากความคลาดเคลื่อนในการวัดถือว่าเป็นศูนย์ ข้อตกลงเบื้องต้น
ข้อนี้ก็ผ่อนคลายได้ ถ้าเป็นการวิเคราะห์อิทธิพลด้วยโปรแกรมลิสเรล ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป ข้อตกลง
เบื้องต้นข้อสุดท้ายเป็นข้อตกลงเบื้องต้นที่ต้องมีการวิเคราะห์อิทธิพลแบบดั้งเดิม เพราะการวิเคราะห์
ต้องใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน ในการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นข้อนี้ได้เพราะมี
การใช้สหสัมพันธ์เตตราคอริคแทน เมื่อตัวแปรมีระดับการวัดต่ ากว่าระดับอันตรภาคและมีการ
วิเคราะห์ ทั้งกรณีตัวแปรอยู่ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน 

 

5. ทฤษฎีสัมประสิทธิ์อิทธิพล (Path Coefficient Theory) 

 เมื่อมีโมเดลแสดงอิทธิพลทางทฤษฎีแล้ว นักวิจัยสามารถแยกค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ในโมเดลออกเป็นผลรวมของพารามิเตอร์ได้ตามทฤษฎีสัมประสิทธิ์อิทธิพล ซึ่งกล่าวว่า สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวในโมเดลมีค่าเท่ากับผลบวกของอิทธิพลทางตรง (direct effect = 
DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect = IE) ความสัมพันธ์เทียม (spurious relationship = SR) 
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และอิทธิพลร่วม (joint effect = JE) ที่ไม่สามารถแยกได้ว่า เป็นอิทธิพลแบบใด (Saria and 

Stronknorst, 1984: 120-121; Pedhazur, 1982: 588-590) ดังสมการ 
 r   = DE + IE + SR + JE 

   เมื่อวิเคราะห์แยกค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ในโมเดลความพึงพอใจใน
ชีวิตที่แสดงไว้ในภาพที่ 7.2 ตามทฤษฎีสัมประสิทธิ์อิทธิพล จะได้เป็นผลบวกของอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางอ้อม และความสัมพันธ์เทียม ดังตัวอย่าง ผู้อ่านจะสังเกตเห็นได้ว่า โมเดลความพึงพอใจใน
ชีวิตมีตัวแปรภายนอกเพียงตัวเดียว จึงไม่มีเทอมที่เป็นอิทธิพลร่วมและการแยกค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ออกได้เป็นผลบวกของอิทธิพลและความสัมพันธ์เทียมนี้ ท าได้โดยมีข้อก าหนดว่าข้อตกลง
เบื้องต้นต้องเป็นจริง ดังนั้น ถ้าข้อมูลไม่สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้น การแยกค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์จะไม่ถูกต้องด้วย 

ตัวอย่างการแยกค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Decomposition of Correlation Coefficients) 

 r(X,Y1) =  {∑(X)(Y1)}/N 

 = [∑(x){GA(1,1)(X) + z1}]/N 

 = GA(1,1) {∑(X)2}/N + {∑(X)(z1)}]/N 

ตามข้อตกลงเบื้องต้น   {∑(X)2}/N = 1, {∑(X)(z1)}]/N ≠ r(X,z1) = 0 

 = GA(1,1)    = DE 

 r(X,Y2) =  {∑(X)(Y2)}/N 

 = [∑(x){GA(2,1)(X) + BE(2,1)(Y1) + z2}]/N 

 =  GA(2,1)  {∑(X)2}/N + BE(2,1) {∑(X)(Y1)}/N +{∑(X)(z2)}/N  

ตามข้อตกลงเบื้องต้น   {∑(X)2}/N = 1, {∑(X)(z2)}]/N = r(X,z2) = 0 

 = GA(2,1) + BE(2,1) r(X,Y1) 

 = GA(2,1) + BE(2,1) GA(1,1) 

 = DE + IE 

ในท านองเดียวกันอาจแสดงให้เห็นว่า 

 r(X,Y3) = BE(3,1) GA(1,1) + BE(3,2) GA(2,1) + BE(3,2) GA(2,1) GA(1,1) 

 =  IE 

 r(Y1,Y2) = BE(2,1) + [GA(2,1) GA(1,1)] 

 = DE + SR 

 r(Y2,Y3) = BE(3,2) + [GA(2,1) GA(1,1) BE(3,1) + BE(3,1) BE(2,1)] 

 = DE + SR 
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 จากผลการแยกสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของค่า r(X,Y1) ตามโมเดลมีเพียงอิทธิพลทางตรงจาก 
X ไป Y1 จึงได้ค่าเท่ากับอิทธิพลทางตรง GA(1,1) การแยกสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r(X,Y2) ตามโมเดล
มีอิทธิพลทางตรงมาจาก X และ Y1 ดังนั้น จึงแยกได้เป็น 2 เทอม ตามจ านวนลูกศรในโมเดล เทอม
หนึ่ง คือ อิทธิพลทางตรง GA(2,1) อีกเทอมหนึ่ง เป็นอิทธิพลทางอ้อมจาก X ส่งผ่าน Y1 ไปยัง Y2 ค่า
ของอิทธิพลทางอ้อมที่แสดงไว้ในตัวอย่างการแยกค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับผลคูณระหว่าง
อิทธิพลทางตรงนั่น คือ มีค่าเท่ากับ  BE(2,1) GA(1,1) จะเห็นได้ว่า ผลจากการแยกค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่จะได้เทอมเป็นจ านวนเท่ากับลูกศรแสดงอิทธิพลที่มีต่อตัวแปรคู่นั้น 
ดังนั้น จึงไม่จ าเป็นต้องนั่งค านวณตามที่แสดงในตัวอย่าง แต่อาจดูจากโมเดลในภาพที่ 7.2 แล้วระบุ
เทอมที่เป็นอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมได้ทันที ดังตัวอย่างการแยกสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r(X,Y3) 

เมื่อดูตามโมเดล ปรากฏว่าไม่มีอิทธิพลทางตรงจาก X ไป Y3  แต่มีอิทธิพลทางอ้อม 3 จ านวน คือ 
จาก X ผ่าน Y1 ไปยัง Y3 เท่ากับ BE(3,1) GA(1,1) จาก X ผ่าน Y2 ไปยัง Y3 เท่ากับ BE(2,2) 

GA(1,1) และจาก X ผ่าน Y1 ไปยัง Y3 เท่ากับ BE(3,2) BE(2,1) GA(1,1) การแยกสัมประสิทธิ์ 
r(Y1,Y2) จะแยกได้เป็น 2 เทอม คือ อิทธิพลทางตรง BE(2,1) และความสัมพันธ์เทียม เนื่องจากเป็น
สาเหตุร่วมโดยที่ค่าความสัมพันธ์เทียมมีค่าเท่ากับ GA(1,1) GA(2,1) เป็นต้น 

 ในการวิ เคราะห์ อิทธิพลนักวิจัยประมาณค่าอิทธิพลทางตรงได้จากการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยตามสมการโครงสร้างของโมเดล แล้วน าค่าอิทธิพลทางตรงมา
ประมาณค่าสหสัมพันธ์ เมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้จะถูกน าไปเปรียบเทียบกับเมทริกซ์สหสัมพันธ์ 
จากข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดล การประมาณค่าสหสัมพันธ์ใช้ผลจากการแยก
สัมประสิทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เอง เพราะเมื่อนักวิจัยทราบค่าของอิทธิพลทางตรงจากการวิเคราะห์
การถดถอย (ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของตัวแปรในสมการโครงสร้างของโมเดล คือ ค่า
อิทธิพลทางตรง) นักวิจัยจะประมาณค่าอิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลร่วมและความสัมพันธ์เทียมที่ได้จาก
การหาผลคูณของอิทธิพลทางตรงตามลูกศรแสดงอิทธิพลในโมเดลนั่นเอง แต่ในการวิเคราะห์นักวิจัย
เพียงแต่ประมาณค่าสหสัมพันธ์จากอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมเท่านั่น ไม่รวมความสัมพันธ์
เทียมและอิทธิพลร่วม เพราะถ้าโมเดลมีความตรงและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุจริง ค่าของความสัมพันธ์เทียมและอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมเพียง 2 ส่วนเท่านั้น 
หากมีค่าใกล้เคียงกับสหสัมพันธ์จากข้อมูล แสดงว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนั้นสอดคล้องกับ
ข้อมูล และโมเดลมีความตรง 
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6. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

   การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์อิทธิพลตามแบบดั้งเดิม (Pedhazur, 1982: 593-632; 

Saris and Stronkhorst, 1984: 119-130; Kim and Kohout, 1970: 468-514) แบ่งออกเป็น 3 
ตอน คือ การประมาณค่าพารามิเตอร์ขนาดอิทธิพล การตรวจสอบทฤษฎี หรือการตรวจสอบความ
ตรงของโมเดล และการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ ให้ทราบถึงอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
รายละเอียดแต่ละตอนมีดังนี้ 
 1.  การประมาณค่าพารามิเตอร์ขนาดอิทธิพล 

 วิธีการประมาณค่าอิทธิพลในการวิเคราะห์อิทธิพลแบบดั้งเดิม ใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยประมาณค่าขนาดอิทธิพลทางตรงด้วยค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (standardized 

regression coefficient) ซึ่งเป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) การ
วิเคราะห์การถดถอยจะวิเคราะห์ตามสมการโครงสร้างของโมเดล ตามภาพที่ 7.2 มีสมการโครงสร้าง 
4 สมการ จึงต้องวิเคราะห์การถดถอยสร้างสมการถดถอย 4 สมการด้วย จะเห็นว่าผลการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์อิทธิพลที่ได้เป็นวิธีการวิเคราะห์แยกตามสมการโครงสร้างมิใช่เป็นการวิเคราะห์รวมทุก
สมการไปพร้อมๆ กันทั้งโมเดลเหมือนการประมาณค่าโดยวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (ML) ซึ่งใช้อยู่ในโปรแกรม
ลิสเรล ผู้เขียนเสนอเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ตามโมเดล
ความพึงพอใจใจชีวิต (ภาพที่ 7.2) จากการวิเคราะห์การถดถอยตามสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม 
SPSS ไว้ในตารางที่ 7.1 และ 7.2 ตามล าดับ 

 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานจากสมการโครงสร้างในตารางที่ 7.2 คือ 
ค่าประมาณขนาดอิทธิพลทางตรงตามโมเดล เมื่อน าค่าสัมประสิทธิ์ไปเติมลงในโมเดลความพึงพอใจใน
ชีวิตจะได้โมเดลแสดงรูปแบบอิทธิพล ซึ่งประมาณค่าอิทธิพลจากข้อมูลประกอบกับโมเดลดังภาพที่ 
7.3 โมเดลที่ได้นี้จะยังไม่ใช้ในการแปลความหมายเพราะต้องมีการตรวจสอบความตรงของโมเดลนี้
ก่อนในขั้นตอนนี้จึงเพียงแต่เสนอโมเดลแสดงรูปแบบอิทธิพล เมื่อน าไปใช้ค านวณหาค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลในตอนที่ 2 
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ตารางท่ี 7.1 เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

 

 PASES SES SPSES INCOME LISAT 

 

PASES 1.00 

SES 0.39* 1.00 

SPSES 0.35 0.60* 1.00 

INCOME 0.18* 0.43* 0.41* 1.00 

LISAT 0.10* 0.14* 0.19* 0.24* 1.00 

 

MEAN 50.29 50.21 50.25 7.87 24.35 

SD 8.42 8.77 8.81 3.10 3.77 

 

 

ตารางท่ี 7.2 สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานจากสมการโครงสร้าง 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม LISAT INCOME SPSAS SES 

 

PASES - - 0.14* 0.39 

SES - 0.29* 0.55* 

SPSES 0.11* 0.24* 

INCOME 0.19* 

 

R 0.26* 0.47* 0.61* 0.39* 

R SQUARE (%) 6.77 22.10 37.59 15.21 

ROOT [1-(R SQUARE) 0.96 0.88 0.79 0.92 

 

 2.  การตรวจสอบทฤษฎี (Theory Testing) 

 การตรวจสอบทฤษฎี หรือการตรวจสอบความตรงของโมเดลความพึงพอใจในชีวิตเป็น
การเปรียบเทียบเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามตารางที่ 7.1 กับเมทริกซ์



 

262 บทที่ 7 

สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้จากอิทธิพลทางตรงตามโมเดลแสดงรูปแบบอิทธิพลในภาพที่ 7.3 วิธีการ
ค านวณเป็นการค านวณตามหลักทฤษฎีสัมพันธ์อิทธิพล โดยค านวณค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจาก
ผลรวมของอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมตามโมเดลเท่านั้น ผลต่างของสหสัมพันธ์ที่ค านวณได้
กับสหสัมพันธ์จากข้องมูลจะเป็นผลที่เกิดจากความสัมพันธ์เทียมและอิทธิพลร่วม ซึ่งไม่ได้ ระบุไว้ใน
โมเดลตามทฤษฎี ดังนั้น ถ้าโมเดลถูกต้องมีความตรงย่อมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่ง
จะมีผลท าให้เมทริกซ์สหสัมพันธ์จากข้อมูลและเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้มีค่าใกล้เคียงกัน ถ้า
โมเดลไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเมทริกซ์สหสัมพันธ์จากข้อมูล และเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณ
ได้จะมีค่าแตกต่างกัน นักวิจัยต้องปรับโมเดลและวิเคราะห์ประมาณค่าขนาดอิทธิพลตามขั้นตอนที่ 1 

และตรวจสอบความตรงของโมเดลที่ปรับใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอาจต้องท าซ้ าๆ กันหลายรอบจนกว่าจะ
ได้โมเดลที่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล 

 สิ่งที่ควรระวังในการตรวจสอบความตรงของโมเดล คือ การใช้โมเดลแสดงอิทธิพลในการ
ค านวณค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ถ้านักวิจัยใช้โมเดลเต็มรูป (full model) ที่มีอิทธิพลครบทุกตัวแปร ดัง
ภาพที่ 7.4 เมื่อน าโมเดลแสดงอิทธิพลเต็มรูปมาค านวณค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์จะได้ค่าตรงกับเมทริกซ์
สหสัมพันธ์จากข้อมูล ทั้งนี้เพราะโมเดลระบุความเป็นได้ค่าเดียวพอดี (jus identified model) ดังที่
ได้กล่าวในบทที่ 2 แล้ว ดังนั้น โมเดลที่จะน ามาตรวจสอบความตรงควรเป็นโมเดลที่เป็นแบบประหยัด 
(parsimonous model) มีลูกศรแสดงอิทธิพลทางตรงระหว่างตัวแปรน้อยที่สุด โดยยังคงอธิบาย
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรได้ 
 

 .92 .88 

 SES .29 

 .39 INCOME 

 

PASES .55 .19 .96 

 .14 .24 LISAT 

 .11 

 SPSES 

 .79  

 

ภาพที่ 7.3 โมเดลแสดงรูปแบบอิทธิพลจากข้อมูลประกอบกับทฤษฎี 
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 .92 .88 

 SES .29 

 .39 -.03 INCOME 

 -.02 .20 

PASES .03 .55 .24 .96 

 .14  LISAT 

 .11 

 SPSES 

 .79  

 

ภาพที่ 7.4 โมเดลความพึงพอใจในชีวิตแบบเต็มรูป 

 

 จากโมเดลแสดงรูปแบบอิทธิพลจากข้อมูลประกอบกับทฤษฎีตามภาพที่ 7.3 น าค่า
อิทธิพลทางตรงมาค านวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ได้ตามทฤษฎีสัมประสิทธิ์
อิทธิพล ในที่นี้ผู้เขียนจะแสดงตัวอย่างการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพียง 3 คู่ 
ดังนี้ 
PASES - SES:  อิทธิพลทางตรง   = 0.39 

 อิทธิพลทางอ้อม   = 0.00 

 สปส.สหสัมพันธ์   = 0.39 

PASED - SPSES อิทธิพลทางตรง   = 0.14 

 อิทธิพลทางอ้อมจ   = (0.39)(0.54) = 0.21   

 สปส.สหสัมพันธ์   = 0.14 + 0.21 = 0.35 

PASED – INCOME อิทธิพลทางตรง   = 0.00 

 อิทธิพลทางอ้อม 

 ผ่าน SES = (0.39)(0.28) = 0.11 

 ผ่าน SPSES = (0.14)(0.25) = 0.03 

 ผ่าน SES, SPSES = (0.39)(0.54)(0.25) = 0.05 

 อิทธิพลทางอ้อม รวม = 0.19 

 สปส.สหสัมพันธ์   = 0.00 + 0.19 = 0.19 
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ผลจากการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ควรจะเป็นตามโมเดล เสนอไว้ในเมทริกซ์
เหนือแนวทแยงในตารางที่ 7.3 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากข้อมูลตามตารางท่ี 
7.1 ซึ่งน ามาเสนอไว้ในเมทริกซ์ใต้แนวทแยงในตารางที่ 7.3 จะเห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทุกค่า
มีค่าใกล้เคียงกัน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียง 2 ค่า จาก 10 ค่าคิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งมีค่าต่างกัน
เกินกว่า 0.05 ดังนั้น จึงสรุปว่า โมเดลสองคล้องกลมกลืนกับข้อมูล 

 

ตารางที่ 7.3 เปรียบเทียบเมทริกซ์สหสัมพันธ์จากข้อมูลและจากโมเดล 

 

 PASES SES SPSES INCOME LISAT 

 

PASES  0.39 0.35 0.19 0.07 

SES 0.39  0.54 0.42 0.14 

SPSES 0.35 0.60  0.25 0.15 

INCOME 0.18 0.43 0.41  0.20 

LISAT 0.10 0.14 0.19 0.24 

 

หมายเหตุ   เมทริกซ์เหนือแนวทแยง   = เมทริกซ์ค านวณจากโมเดล 

 เมทริกซ์ใต้แนวทแยง = เมทริกซ์จากข้อมูล 

 การเปรียบเทียบเมทริกซ์สหสัมพันธ์จากข้อมูล และเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้ตาม
หลักสถิติแล้วควรใช้การทดสอบไค-สแควร์ โดยมีสมมติฐานทางสถิติที่ว่า โมเดลกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ค่าไค-สแควร์ค านวณจากดิเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์ทั้งสอง วิธีการนี้เป็นการทดสอบความ
กลมกลืนของโมเดลที่มีใช้อยู่ในโปรแกรมลิสเรล แต่ในการวิเคราะห์แบบดั้งเดิมยังไม่มีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Kerlinger, Pedhazur (1973: 318) เสนอให้ใช้เกณฑ์ว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่า
แตกต่างกันเกิน 0.05 ควรจะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าสหสัมพันธ์ทั้งหมด และต่อมา 
Pedhazur (1982: 618-620) เสนอให้ค านวณดัชนีวัดความกลมกลืน Q ซึ่งพัฒนาโดย Specht เมื่อ 
ค.ศ. 1975 ผู้อ่านที่สนใจอาจติดตามศึกษาสูตรและวิธีการค านวณได้ ผู้เขียนมิได้น าเสนอเนื่องจาก
พิจารณาเห็นว่าโปรแกรมลิสเรลจะมีดัชนีความกลมกลืนให้ใช้โดยไม่ต้องค านวณเองอยู่แล้ว 

 3.  การวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ 
 เมื่อได้ตรวจสอบความตรงของโมเดลและได้ผลว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์แล้ว งานขั้นต่อไป คือ การวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ตามโมเดลแสดงรูปแบบอิทธิพลให้ได้
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม เพื่ออธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์
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แยกค่าสหสัมพันธ์ใช้หลักทฤษฎีสัมประสิทธิ์อิทธิพลดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว ในที่นี้ผู้เขียนจะเสนอตัวอย่าง
การวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพียง 3 คู่ ดังนี้ 
INCOME – LISAT: อิทธิพลทางตรง = 0.19 

 อิทธิพลทางอ้อม = 0.00 

 ผลรวมอิทธิพล = 0.19 

SPSES – LISAT: อิทธิพลทางตรง = 0.11 

 อิทธิพลทางอ้อม = (0.24)(0.19) = 0.05 

 ผลรวมอิทธิพล = 0.16 

SES – LISAT อิทธิพลทางตรง = 0.00 

 อิทธิพลทางอ้อม 

 ผ่าน SPSES = (0.55)(0.11) = 0.06 

 ผ่าน INCOME = (0.29)(0.19) = 0.06 

 ผ่าน INCOME, SPSES = (0.55)(0.24)(0.19) = 0.03 

 อิทธิพลทางอ้อมรวม = 0.15 

 ผลรวมอิทธิพล = 0.15 

 ผลจากการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์จะได้ค่าอิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม 
(IE) ซึ่งเมื่อน ามารวมกันจะได้ค่าผลรวมอิทธิพล (total effects = TE) และเมื่อน าค่าผลรวมอิทธิพล
ไปลบออกจากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะได้เป็นค่าความสัมพันธ์เทียม และความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบใด ผู้ เขียนน าเสนอไว้ในตารางที่ 7.4 เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลใน
โมเดลตามภาพที่ 7.3 ประกอบกับค่าอิทธิพลในตารางที่ 7.4 สรุปได้ว่า ฐานะอาชีพของบิดามารดารมี
อิทธิพลทางตรงต่อฐานะอาชีพของบุคคลสูงมาก (0.39) มีอิทธิพลต่อฐานะอาชีพของคู่สมรสเพียง 
0.14 ความสัมพันธ์ระหว่างฐานะอาชีพของบิดามารดากับความพึงพอใจในชีวิตแสดงว่าร้อยละ 80 
ของค่าสหสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในรูปของอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านตัวแปร SPSES และ 
SES ฐานะอาชีพของบุคคลมีอิทธิพลทางตรงต่อฐานะอาชีพของคู่สมรส (ขนาดของอิทธิพล 0.55) 

กล่าวคือ บุคคลที่มีฐานอาชีพดีจะแต่งงานกับผู้มีฐานะอาชีพเท่าเทียมกัน ฐานะอาชีพของบุคคลมี
อิทธิพลทางตรงขนาด 0.29 ต่อรายได้และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความพึงพอใจในชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างฐานะอาชีพกับความพึงพอใจ แสดงว่า เป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในรูปของอิทธิพลทางอ้อม
ทั้งหมดส่งผ่านตัวแปร SPSES และ INCOME ฐานะอาชีพของคู่สมรสเป็นสาเหตุร่วมของความสัมพันธ์
ระหว่างรายได้ และความพึงพอใจในชีวิต เพราะมีอิทธิพลทางตรงต่อระดับรายได้ขนาด 0.25 และมี
อิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลขนาด 0.10 ความแปรปรวนของตัวแปรความพึง
พอใจในชีวิตได้รับอิทธิพลทางตรงจากระดับรายได้มากกว่าฐานะอาชีพของคู่สมรส และอิทธิพล
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ทางอ้อมที่ได้รับส่งผ่านตัวแปรระดับรายได้มากกว่าตัวแปรอ่ืนๆ ในโมเดล ข้อสรุปข้างต้นนี้สอดคล้อง
กับสมมติฐานวิจัยที่กล่าวไว้แล้ว 

 

ตารางท่ี 7.4 ผลการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (วิธีตั้งเดิม) 
 

ตัวแปรสาเหตุ r อิทธิพล อิทธิพลทางอ้อมผ่าน ผลรวม ความสัมพันธ์ 
 ทางตรง SES SPSES INCOME รวม อิทธิพล เทียม 

 

PASES 0.10 0.00 0.05 0.03 0.00 0.08 0.08 0.02 

SES 0.14 0.00  0.09 0.06 0.15 0.15 -0.01 

SPSES 0.19 0.11   0.05 0.05 0.16 0.03 

INCOME 0.24 0.19    0.00 0.19 0.05 

 

 

 การวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรให้ได้อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม
นี้ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน กรณีท่ีมีตัวแปรในโมเดลจ านวนมาก การค านวณยิ่งยุ่งยากอาจมีข้อผิดพลาด
ในการค านวณเนื่องจากความสับสนในการค านวณค่าอิทธิพลทางอ้อม ซึ่งต้องค านวณจากผลคูณของ
อิทธิพลทางตรง Alwin และ Hauser (1975) ได้พัฒนาวิธีการค านวณที่สะดวก ง่าย และรวดเร็วขึ้น 
แทนที่จะค านวณด้วยการน าอิทธิพลทางตรงมาคุณกันให้ได้อิทธิพลทางอ้อม ตามวิธีของ Alwin และ 
Hauser เป็นการน า สปส.การถดถอยมาตรฐานมาลบกันการวิเคราะห์เริ่มต้นจาก การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์อิทธิพลในโมเดลตามทฤษฎีที่เป็นโมเดลเต็มรูป (full model) ตามภาพที่ 7.4 ในที่นี้
นักวิจัยต้องท าการวิเคราะห์การถดถอยตามสมการโครงสร้าง 4 สมการของโมเดลเต็มรูป ซึ่งจะได้
โมเดลแสดงรูปแบบอิทธิพลตามภาพที่ 7.4 เมื่อเปรียบเทียบอิทธิพลตามภาพที่ 7.3 และ 7.4 จะเห็น
ว่าขนาดอิทธิพลผิดกันเล็กน้อย เช่น อิทธิพลทางตรงจาก PASES ไป INCOME ไม่มีอยู่ในภาพที่ 7.3 

แต่ในภาพที่ 7.4 นั้นมีขนาดน้อยมาก ผลการวิเคราะห์มิได้ใช้เพ่ือแปลความหมาย แต่เป็นการ
วิเคราะห์เพ่ือยืนยันว่าอิทธิพลที่ไม่มีตามทฤษฎีหรือสมมติฐานนั้นมีขนาดน้อยมาก และเพ่ือน าค่า
อิทธิพลทางตรงไปใช้วิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ต่อไป 

 การวิเคราะห์ขั้นต่อไปตามวิธีของ Alwin และ Hauser เป็นการวิเคราะห์การถดถอย
ตามสมการโครงสร้าง (structural equation) และสมการลดรูป (reduced from equation) โดยใช้ 
LISAT เป็นตัวแปรตามทุกสมการรวม 4 สมการ สมการ 3 สมการแรกเป็นสมการลดรูป มีตัวแปร 
PASES เป็นตัวแปรต้นในสมการแรก ในสมการที่ 2 เพ่ิมตัวแปร SES และในสมการที่ 3 เพ่ิม SPSES 



 

267 บทที่ 7 

เป็นตัวแปรต้น ส่วนสมการสุดท้ายเป็นสมการโครงสร้างตามโมเดลเต็มรูป ค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอย
มาตรฐานที่ได้เสนอไว้ในตารางที่ 7.5 ซึ่งจะได้น าไปค านวณแยกค่าสหสัมพันธ์ต่อในตารางที่ 7.6 

ต่อไป 

 

ตารางท่ี 7.5 สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานจากสมการลดรูปและสมการโครงสร้างตามโมเดล 

 

 ตัวแปรตาม = LISAT 

ตัวแปรต้นสมการที่ 1 2 3 4 

 

PASES 0.10* 0.05 0.03 0.03 

SES  0.12* 0.03 -0.03 

SPSES   0.16* 0.12 

INCOME    0.20* 

 

R 0.10 0.15 0.19 0.26 

R SQUAE (%) 1.00 2.20 3.80 6.89 

R SQUAER ที่เพ่ิมขึ้น 0.10 1.10 1.60 3.09 

F 9.71 10.81 12.62 17.72 

 

ตารางท่ี 7.6 ผลการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (วิธีของ Alwin และ Hauser) 

 

ตัวแปรสาเหตุ  อิทธิพล ผลรวม อิทธิพลทางอ้อมผ่าน ความสัมพันธ์ 
 ทางตรง อิทธิพล SES SPSES INCOME รวม เทียบ 

 

PASES 0.10 0.03 0.10 0.05 0.02 0.00 0.07 0.00 

SES 0.14 -0.03 0.12  0.09 0.06 0.15 0.02 

SPSES 0.19 0.12 0.16   0.04 0.04 0.03 

INCOME 0.24 0.20 0.20    0.00 0.04 

 

  ตารางที่ 7.6 เสนอผลการแยกค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสาเหตุกับ LISAT เท่านั้นมิได้
เสนอผลทุกค่าสหสัมพันธ์ การค านวณเริ่มจากการน าค่าอิทธิพลทางตรงจากสมการโครงสร้างของ
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โมเดลเต็มรูปมาใส่ไว้ในตาราง พร้อมด้วยค่าสหสัมพันธ์ จากนั้นน าค่าผลรวมอิทธิพลจากตารางที่ 7.5 

มาใส่ไว้ในตาราง ค่าของผลรวมอิทธิพล คือ ค่า สปส.การถดถอยมาตรฐานของตัวแปรต้นตัวสุดท้ายใน
สมการลดรูปแต่ละสมการ กล่าวคือ ในสมการลดรูปสมการที่ 1 ตารางที่ 7.5 อิทธิพลจาก PASES ไป
ยัง LISAT มีค่า 0.10 ในสมการลดรูปสมการที่ 2 ค่า สปส.การถดถอยมาตรฐาน แสดงว่า อิทธิพลของ 
SES ที่มีต่อ LISAT ทั้งหมดมีค่า 0.12 และอิทธิพลจาก PASES ต่อ LISAT โดยตรงโดยไม่ผ่าน SES จะ
มีค่า 0.05 เมื่อน าอิทธิพลของ PASES ต่อ LISAT ในสมการที่ 1 ซึ่งมีค่า 0.10 ลบด้วยอิทธิพลของ 
PASES ต่อ LISAT ในสมการที่ 2 ซึ่งมีค่า 0.05 ผลต่างที่ได้ คือ อิทธิพลทางอ้อมของ PASES ผ่าน 
SES ไปยังตัวแปร LISAT นั่นเอง ในสมการที่ 3 ตารางที่ 7.5 แสดงว่า ผลรวมอิทธิพลจากตัวแปร 
SPSES ไปยัง LISAT มีค่า 0.16 และเมื่อน า สปส.การถดถอยมาตรฐานในสมการที่ 2 ลบด้วย สปส. 
สมการที่ 3 จะได้ค่าอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปร PASES และ SES ที่ส่งผ่านตัวแปร SPSES ในสมการ
ที่ 4 จะได้ค่าผลรวมอิทธิพลจากตัวแปร INCOME ต่อ LISAT และผลต่างของ สปส.การถดถอย
มาตรฐานระหว่างสมการที่ 4 และ 3 คือ อิทธิพลทางอ้อมของตัวแปร PASES, SES และ SPSES ที่
ส่งผ่านตัวแปร INCOME ไปยัง LISAT ส าหรับค่าความสัมพันธ์เทียมค านวณได้จากผลต่างระหว่างค่า
สหสัมพันธ์และผลรวมอิทธิพล เช่นเดียวกับการค านวณในวิธีดั้งเดิม 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการค านวณตามวิธีดั้งเดิม ในตารางที่ 7.4 และวิธีของ Alwin และ 
Hauser ในตารางที่ 7.6 จะเห็นได้ว่ามีผลใกล้เคียงกัน แต่วิธีของ Alwin และ Hauser สะดวกและ
รวดเร็วกว่าหลายเท่า การแปลความหมายผลการวิเคราะห์เป็นแบบเดียวกับที่ได้เสนอไว้แล้วในตาราง
ที่ 7.4 จึงไม่เสนอซ้ าอีก  
 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลตามวิธีดั้งเดิมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัว
แปรอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน ค่าขนาดอิทธิพล แทนด้วยค่า สปส.การถดถอยมาตรฐานซึ่งมีข้อดีที่
ช่วยให้นักวิจัยสามารถเปรียบเทียบขนาดของอิทธิพลได้  แต่มีข้อเสียที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการ
พยากรณ์ได้โดยตรง Pedhazur (1982: 628-629) เสนอวิธีค านวณหาค่าขนาดอิทธิพลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปคะแนนดิบ   โดยให้น าค่า สปส.การถดถอยมาตรฐานมาคูณด้วยอัตราส่วน
ระหว่างค่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่เป็นผลกับตัวแปรที่เป็นสาเหตุ เพ่ือให้ได้ค่า สปส.
การถดถอยในรูปคะแนนดิบเป็นค่าอิทธิพลทางตรงและสร้างสมการโครงสร้างใช้ประโยชน์ในการ
พยากรณ์ได้โดยตรง 
 การวิเคราะห์อิทธิพลตามวิธีดั้งเดิมเป็นประโยชน์ในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
เมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอย ประการแรก การทราบค่า
ความสัมพันธ์นั้นอาจเกิดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และความสัมพันธ์เทียมการวิเคราะห์อิทธิพลแยกค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะประมาณค่าให้ทราบว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีปริมาณเท่าใด และ
ความสัมพันธ์เทียม หรืออิทธิพลร่วมที่ไม่สามารถวิเคราะห์สาเหตุได้นั้นมีปริมาณมากน้อยเพียงใด ซึ่ง
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จะท าให้ได้ภาพความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ถูกต้อง ประการที่สอง การวิเคราะห์และตีความหมายจากค่า 
สปส.การถดถอยมาตรฐาน ซึ่งเป็นอิทธิพลทางตรงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะจะทราบแต่เพียงว่า 
ตัวแปรต้นไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม แต่ความจริงตัวแปรต้นตัวนั้นอาจมีอิทธิพลทางอ้อมต่อตัวแปร
ตามเป็นจ านวนมาก ประการที่สาม การวิเคราะห์อิทธิพลให้การวิเคราะห์ตรวจสอบความกลมกลืน
ระหว่างโมเดลกับข้อมูล ซึ่งช่วยให้นักวิจัยมีความมั่นใจในความตรงของสมมติฐานวิจัยมากข้ึน 

 อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์อิทธิพลตามวิธีดั้งเดิมยังมีจุดอ่อนหลายประการ ประการแรก 
การประมาณค่าขนาดอิทธิพลจากสมการโครงสร้างยังเป็นการประมาณค่าจากสมการโครงสร้างแต่ละ
สมการแยกจากกัน ตามความเป็นจริงเมื่อค่าขนาดอิทธิพลค่าหนึ่งเปลี่ยนแปลงควรมีผลกระทบรวมถึง
ขนาดอิทธิพลอื่นๆ ด้วย ซึ่งในการประมาณค่าอิทธิพลตามวิธีดั้งเดิมไม่สามารถท าเช่นนั้นได้ ประการที่
สอง การประมาณค่าอิทธิพลทางอ้อม และผลรวมอิทธิพลนั้น ยังไม่มีการพัฒนาวิธีการทดสอบ
นัยส าคัญของขนาดอิทธิพล แม้ว่าจะมีวิธีการทดสอบถูกพัฒนาขึ้นในระยะหลัง แต่ต้องมีการค านวณ
ต่างหากและค่อนข้างยุ่งยาก (Alwin and Hauser, 1975) ประการที่สาม กระบวนการวิเคราะห์ยังใช้
การวิเคราะห์การถดถอย และน าผลการวิเคราะห์มาค านวณต่อ เมื่อผลการทดสอบความตรงของ
โมเดลได้ผลว่า โมเดลไม่สอดคล้องกับข้อมูลต้องมีการปรับแก้โมเดลแล้ววิเคราะห์ใหม่ ท าให้การ
วิเคราะห์ เสียเวลา และจุดอ่อนที่ส าคัญที่สุด คือ การปรับแก้โมเดลโดยให้โมเดลมีความสัมพันธ์ย้อย
กลับ หรือโมเดลมีตัวแปรแฝง หรือเทอมความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันท าไม่ได้ เพราะวิธีการ
วิเคราะห์อิทธิพลตามวิธีดั้งเดิมยังใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ได้ การ
วิเคราะห์อิทธิพลด้วยโปรแกรมลิสเรลนั้น นักวิจัยจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ
จุดอ่อนของการวิเคราะห์ตามวิธีดั้งเดิม ในหัวข้อต่อไปผู้เขียนน าเสนอการวิเคราะห์อิทธิพลด้วย
โปรแกรมลิสเรล 

 

7. โมเดลลิสเรลส าหรับการวิเคราะห์อิทธิพล 

 ตามภาพท่ี 2.7 ในบทที่ 2 ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นว่า โมเดลลิสเรลย่อย II ในโปรแกรมลิสเรล
ประกอบด้วย โมเดลส าหรับการวิเคราะห์อิทธิพล 2 แบบ คือ โมเดลส าหรับการวิเคราะห์อิทธิพลกรณี
ไม่มีตัวแปรแฝง และโมเดลส าหรับการวิเคราะห์อิทธิพลกรณีมีตัวแปรแฝง การที่ไม่มีตัวแปรแฝงใน
โมเดลแสดงว่า ต้องมีข้อตกลงเบื้องต้นว่า ตัวแปรในโมเดลไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด และการมี
ตัวแปรแฝงในโมเดลแสดงว่า มีความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปร แม้ว่าจะเสนอโมเดลย่อยเพียง 2 
โมเดล แต่ได้กล่าวแล้วว่า โปรแกรมลิสเรลสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งกรณีที่เป็นโมเดลความสัมพันธ์ทาง
เดียว และโมเดลความสัมพันธ์ย้อนกลับ (one way or reciprocal causal models) และวิเคราะห์
ได้ทั้งกรณีที่ เทอมความคลาดเคลื่อนมีและไม่มีความสัมพันธ์ เนื่องจากโมเดลการวิเคราะห์ทั้งสอง
แบบ รวมทั้งกรณีการวิเคราะห์โมเดลแสดงอิทธิพลทางเดียว/ย้อนกลับ และกรณีการวิเคราะห์โมเดล 
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แสดงอิทธิพลแบบมี/ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนนั้นเป็นจุดเด่นของโปรแกรมลิสเรล 
ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ในขณะที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ขณะนี้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้ดีเท่า ผู้เขียนจึงเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์ทั้งสองโมเดลพร้อมทั้งแสดงการปรับโมเดลโดย
เพ่ิมกรณีความสัมพันธ์แสดงอิทธิพลย้อนกลับ และเทอมความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันใน
ตัวอย่างด้วย ส าหรับตัวอย่างการวิเคราะห์อิทธิพลโมเดลที่ไม่มีตัวแปรแฝง ผู้เขียนจะใช้ข้อมูลโมเดล
ความพึงพอใจในชีวิตอันเป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่ใช้วิเคราะห์อิทธิพล ด้วยวิธีดั้งเดิมเพ่ือจะได้
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ตามวิธีดั้งเดิมและการวิเคราะห์ด้วยโมเดลลิสเรล ตัวอย่างการวิเคราะห์
ทั้งสองโมเดลมีรายละเอียดของค าสั่งและผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 7.1 การวิเคราะห์อิทธิพลโมเดลที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด 

 การสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางทฤษฎี และข้อมูลซึ่งประกอบด้วยเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส าหรับโมเดลความพึงพอใจในชีวิตนั้นผู้เขียนได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ผ่าน
มาแล้ว จึงไม่เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรซ้ าอีก จากโมเดลทางทฤษฎีตามภาพที่ 7.2 และโมเดล
เต็มรูปตามภาพที่ 7.4 ผู้เขียนได้ด าเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรลการวิเคราะห์โมเดลเต็มรูปไม่
ต้องตรวจสอบระบุความเป็นได้ค่าเดียว เพราะโมเดลเต็มรูปเป็นโมเดลระบุได้พอดี ส าหรับการ
ตรวจสอบระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดลตามภาพที่ 7.2 เป็นการตรวจสอบตามเงื่อนไข 2 
แบบ ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ดังนี้ 
 1.  เงื่อนไขจ าเป็นของการระบุได้พอดี จากบทที่ 2 เงื่อนไขจ าเป็นของการระบุได้พอดีของ
โมเดลลิสเรล คือ กฎที่มีความว่า โมเดลลิสเรลระบุได้พอดีเมื่อจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่ามี
ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับจ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม [t น้อยกว่า
หรือเท่ากับ (NI)(NI+1)/2] เมื่อ t เป็นจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่า และ NI คือ จ านวนตัว
แปรสังเกตได้ของโมเดล ตามภาพที่ 7.2 จ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่า คือ ขนาดอิทธิพลใน
เมทริกซ์ BE รวม 5 ค่า คือ BE(2,1), BE(3,1), BE(3,2), BE(4,1) และ BE(4,3) ขนาดอิทธิพลใน    
เมทริกซ์ GA รวม 2 ค่าคือ GA(1,1), GA(2,1) นอกจากนี้ยังมีพารามิเตอร์ความแปรปรวนของความ
คลาดเคลื่อน z1, z2, z3, z4 รวม 4 ค่า ในเมทริกซ์ PS รวมจ านวนพารามิเตอร์ทั้งหมดเท่ากับ 11 ค่า 
ส่วนจ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมมีทั้งหมด (5)(6)/2 = 15 ค่า ซึ่ง
เป็นไปตามกฎที่แสดงว่า โมเดลระบุได้พอดี 
 2.  เงื่อนไขพอเพียงของการระบุได้พอดี จากบทที่ 2 เงื่อนไขพอเพียงของการระบุได้พอดีของ
โมเดลลิสเรลที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัดและเป็นโมเดลที่มีความสัมพันธ์ทางเดียวก าหนดว่าเมท
ริกซ ์BE ต้องเป็นเมทริกซ์ได้แนวทแยงและเมทริกซ์ PS ต้องเป็นเมทริกซ์แนวทแยง ในที่นี้พารามิเตอร์
ทั้งสองของโมเดลความพึงพอใจในชีวิตเป็นไปตามข้อก าหนดของเงื่อนไขพอเพียงแล้ว 
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 งานขั้นต่อไป คือ การเขียนค าสั่งให้โปรแกรมลิสเรลวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้แก่ การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ในโมเดล การตรวจสอบความตรงของโมเดล และการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรให้ได้เป็นอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม เนื่องจากในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ 
ผู้เขียนจะวิเคราะห์โมเดลเต็มรูป และวิเคราะห์โมเดลตามทฤษฎี เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์
อิทธิพลทั้งสองโมเดลกับการวิเคราะห์ตามวิธีดั้งเดิม การเขียนค าสั่งจึงแยกเป็นสองตอน ตอนแรกเป็น
ค าสั่งส าหรับโมเดลเต็มรูป และตอนที่สองส าหรับโมเดลความพึงพอใจในชีวิตตามทฤษฎีค าสั่งมี ดังนี้ 
 

 

 EXAMPLE 7.1 : PATH ANALYSIS FOR LISAT (FULL MODEL) 

 DA NI=5 NO=963 

 LA 

 ‘PASES’ ‘SES’ ‘SPSES’ ‘INCOME’ ‘LISAT’ 
 1 .39 1 .35 .60 1 .18 .43 .41 1 .10 .14 .19 .24 1 

 ME 

 50.29 50.21 50.25 7.87 24.35 

 SD 

 8.42 8.77 8.81 3.10 3.77 

 SE 

 2 3 4 5 1 

 MO NY=4 NX=1 BE=SD,FR GA=FU,FR PS=DI,FR 

 OU SE TV EF MI RS SS ND= 

 

 ค าสั่งบรรทัดแรกก าหนดชื่อเรื่อง บรรทัดที่ 2-9 ก าหนดจ านวนตัวแปร ชื่อตัวแปรเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้อ่านจะสังเกตเห็นว่า  กรณีเมทริกซ์สหสัมพันธ์มี
จ านวนน้อย ผู้เขียนพิมพ์ค่าสมาชิกในเมทริกซ์ต่อกันไปบรรทัดเดียวได้ บรรทัดที่ 10-11 ก าหนด
ข้อความสลับที่ตัวแปร ต้องเอาตัวแปรภายในขึ้นมาก่อน ซึ่งในที่นี้มี 4 ตัวแปร ค าสั่งบรรทัดที่ 12 

ก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล ในที่นี้ทุกเมทริกซ์ก าหนดพารามิเตอร์เป็นแบบอิสระทั้งหมด เพราะ
เป็นโมเดลเต็มรูป บรรทัดสุดท้ายก าหนดลักษณะผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการ ตัวที่ส าคัญ คือ ST 

ให้แสดงความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน TV แสดงค่าสถิติที EF แสดงผลรวมอิทธิพลและอิทธิพลทางอ้อม 
ส่วน MI RS ในที่นี้ไม่จ าเป็นนัก เพราะการตรวจสอบความตรงของโมเดลท าไม่ได้ เนื่องจากเป็นโมเดล
เต็มรูป 
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 เนื่องจากผู้เขียนน าข้อมูลชุดนี้ไปใช้ยกตัวอย่างการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในบทที่ 3 
ด้วย ดังนั้น ถ้าผู้อ่านเปรียบเทียบการเขียนค าสั่งข้างต้นนี้กับการเขียนค าสั่งในตัวอย่าง 3.1 จะเห็นว่า
คล้ายคลึงกันในการก าหนดจ านวนตัวแปร ชื่อตัวแปร เมทริกซ์สหสัมพันธ์ สิ่งที่แตกต่างกัน คือ 
ลักษณะข้อมูลจ าเพาะของโมเดล ในตัวอย่างที่ 3.1 ตัวแปร LISAT ตัวเดียง ถูกก าหนดเป็นตัวแปร
ภายในสังเกตได้ ส่วนในตัวอย่างนี้ตัวแปรภายในสังเกตได้มี 4 ตัว และมี PASS เป็นตัวแปรภายนอก
สังเกตได้เพียงตัวเดียว ในตัวอย่างที่ 3.1 มีการประมาณค่าเมทริกซ์ GA และ PS ไม่มีการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ BE เหมือนในตัวอย่างนี้ 
 ค าสั่งส าหรับการวิเคราะห์อิทธิพลโมเดลความพึงพอใจในชีวิตตามทฤษฎี มีลักษณ ะ
เหมือนกับค าสั่งส าหรับโมเดลเต็มรูปเกือบทั้งหมด ค าสั่งที่แตกต่างกัน คือ การก าหนดข้อมูลจ าเพาะ
ของโมเดล เนื่องจากโมเดลแสดงอิทธิพลตามทฤษฎีไม่มีเส้นทางอิทธิพลหลายเส้น ซึ่งจะต้องก าหนดให้
พารามิเตอร์ขนาดอิทธิพลนั้นมีค่าเป็นศูนย์ ดังนั้น ในบรรทัดที่ตั้งต้นด้วยค าว่า MO จึงต้องเปลี่ยน
ค าสั่งใหม่ ดังนี้ 
 

 MO NY=4 NX=1 BE=SD,FI GA=FU,FI PS=DI,FR 

 FR BE(2,1) BE(3.1) BE(3,2) BE(4,2) BE(4,3) GA(1,1) GA(2,1) 

 

 ในที่นี้ผู้เขียน ก าหนดให้เมทริกซ์ BE และ GA มีสถานะก าหนดก่อนแล้วจึงก าหนด
พารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าเป็นพารามิเตอร์อิสระ การเขียนค าสั่งอาจใช้วิธีกลับกัน คือ ก าหนด
สถานะเป็นเมทริกซ์อิสระแล้วจึงก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ต้องการประมาณค่าให้เป็นศูนย์ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล ส าหรับโมเดลเต็มรูปและ
โมเดลทางทฤษฎีเสนอไว้ในภาคผนวก ฌ ผู้เขียนน าผลการวิเคราะห์ส่วนที่เป็นอิทธิพลทางตรงมาสร้าง
โมเดลแสดงรูปแบบอิทธิพลระหว่างตัวแปรดังภาพที่ 7.5 (ก) และ (ข) น าผลการวิเคราะห์การแยกค่า
สหสัมพันธ์เสนอในตารางที่ 7.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับโมเดลเต็มรูปตรวจสอบความตรงของ
โมเดลไม่ได้ โปรแกรมลิสเรลรายงานค่าไค-สแควร์เป็น 0.00 เพราะเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความ
แปรปรวนร่วมที่ค านวณได้เท่ากับเมทริกซ์ที่ได้จากข้อมูล ส่วนโมเดลทางทฤษฎีได้ค่าไค -สแควร์เป็น 
1.58 ค่าความน่าจะเป็น 0.664 ที่องศาอิสระเท่ากับ 3 และดัชนี GFI มีค่า 0.999 แสดงว่า โมเดลมี
ความตรงและกลมกลืนกับข้อมูลดีมาก เมื่อเปรียบเทียบโมเดลแสดงรูปแบบอิทธิพลที่ได้จากโปรแกรม
ลิสเรลตามภาพที่ 7.5 ซึ่งเป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด กับโมเดลที่ได้จากวิธี
ดั้งเดิมตามภาพที่ 7.3 และ 7.4 ซึ่งเป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด จะเห็น
ว่าโมเดลที่ได้มีค่าขนาดอิทธิพลทางตรงใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพราะกลุ่มตัวอย่างส าหรับข้อมูลชุดนี้มี
ขนาดใหญ่มาก 
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 เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์เป็นอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและ
ผลรวมอิทธิพลจากโปรแกรมลิสเรลในตารางที่ 7.7 กับผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีดั้งเดิมในตารางที่ 7.4 

และ 7.6 เฉพาะโมเดลทางทฤษฎี จะเห็นได้ว่าผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีดั้งเดิมแสดงอิทธิพลทางอ้อมว่า
ส่งผ่านตัวแปรใด ในการวิเคราะห์ด้วยวิธีดั้งเดิมผู้เขียนเสนอผลการวิเคราะห์เฉพาะการวิเคราะห์แยก
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสาเหตุกับ LISAT มิได้เสนอผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ครบทุกตัวดัง
ผลจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลแล้วจะพบว่า  มีส่วน
แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย วิธีดั้งเดิมในตารางที่ 7.4 และวิธีของ Alwin และ Hauser ในตารางที่ 7.5 

ใกล้เคียงกันมากกว่าวิธีที่ได้จากโปรแกรมลิสเรล ผลรวมอิทธิพลของตัวแปร INCOME ที่มีต่อ LISAT 

ที่ได้จากโปรแกรมลิสเรลมีค่าสูงกว่าวิธีดั้งเดิม และวิธีของ Alwin, Hauser แต่ผลรวมอิทธิพลของตัว
แปร PASES, SES และ SPSES ที่มีต่อ LISAT ในโปรแกรมลิสเรลมีค่าต่ ากว่าอีก 2 วิธี อิทธิพล
ทางอ้อมของตัวแปรทั้ง 3 ที่มีต่อ LISAT ในโปรแกรมลิสเรลมีค่าต่ ากว่าอีก 2 วิธีเช่นเดียวกัน และ
อิทธิพลทางตรงในโปรแกรมลิสเรลของตัวแปร INCOME ที่มีต่อ LISAT มีค่าสูงกว่าอีก 2 วิธี ผลที่
ต่างกันนี้เป็นเพราะการประมาณค่าพารามิเตอร์ในโปรแกรมลิสเรลเป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์
จากสมการโครงสร้างทุกสมการไปพร้อมๆ กัน เมื่อไดค่าอิทธิพลทางตรงแตกต่างกัน จึงมีผลท าให้ค่า
ขนาดอิทธิพลทางอ้อม และผลรวมอิทธิพลมีค่าแตกต่างกันไปด้วย 

 ถึงแม้ว่าโปรแกรมลิสเรลจะไม่ให้ผลการวิเคราะห์ว่า อิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านตัวแปรใดบ้าง
เหมือนในผลการวิเคราะห์วิธีดั้งเดิม แต่ถ้านักวิจัยต้องการก็อาจน าผลการวิเคราะห์ไปค านวณเองตาม
วิธีดั้งเดิมได้ หรือจะอ่านและแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 7.7 เพราะผลการ
วิเคราะห์บอกอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรสาเหตุแต่ละตัว ไปยังตัวแปรที่เป็นผลทุกตัวใน
โมเดล เช่น ตัวแปร PASES มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปร SES ขนาด 0.406 และเมื่อดูอิทธิพลของตัว
แปร SES ที่มีต่อ LISAT จะเห็นว่ามีแต่อิทธิพลทางอ้อม ดังนั้น อิทธิพลจาก PASES ที่ผ่าน SES ไปยัง 
LISAT เป็นอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผ่านทาง SPSES และ INCOME เป็นต้น ถึงแม้ค่าขนาดอิทธิพลที่ได้
จะแตกต่างกันบ้าง แต่เมื่ออ่านและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ได้ผลเช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์
วิธีดั้งเดิม จึงไม่เสนอการแปลความหมายในที่นี้ 
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 .92 .88 

 SES .10 

 .41 -.01 INCOME 

 -.01 .24 

PASES .02 .55 .08 .96 

 .14  LISAT 

 .05 

 SPSES 

 .79  

( ก ) 
 .92 .88 

 SES .10 

 .41 INCOME  

 .24 

PASES .55 .96 

 .14 .08 LISAT 

 .05 

 SPSES 

 .79  

( ข ) 
 .92 .88 

 SES .14 

 .40 .87 INCOME 

  .24 

PASES .54 .96 

 .15 .08 LISAT 

 .05 

 SPSES 

 .79  

( ค ) 
ภาพที่ 7.5 โมเดลแสดงรูปแบบอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิต 
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ตารางท่ี 7.7 ผลการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยโปรแกรมลิสเรล 

 

ตัวแปรผล  LISAT INCOME SPSES SES 

ตัวแปรสาเหตุ TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

โมเดลเต็มรูปไค-สแควร์ = 0.000, p = .000, GFI = 1.000 

PASES .045 .029 .016 .066 .073 -.007 .366 .223 .143 .406 - -.046 

 (.014) (.007) (.015) (.012) (.007)(.012) (.032) (.020) (.029) (.031) - (.031) 

SES .051 .063 -.011 .050 .047 .103 .549 - .549 

 (.015) (.011) (.018) (.011) (.007) (.013) (.028) - (.028) 

SPSES .068 .021 .048 .085 - .085 

 (.017) (.005) (.017) (.013) - (.013) 

INCOME .242 - .242 

 (.043) - (.043) 

 

โมเดลทางทฤษฎี ไค-แสควร์ = 1.58, p = 0.664, GFI = 0.999 

PASES .034 .034 - .072 .072 - .366 .223 .143 .406 - -.046 

 (.006) (.006) - (.007) (.007) - (.032) (.020) (.029) (.031) - (.031) 

SES .061 .061 - .048 .046 .102 .549 - .549 

 (.008) (.008) - (.010) (.007) (.013) (.028) - (.028) 

SPSES .067 .020 .047 .084 - .084 

 (.014) (.005) (.015) (.013) - (.013) 

INCOME .237 - .237 

 (.042) - (.042) 

 

หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

 TE = ผลรวมอิทธิพล, IE = อิทธิพลทางอ้อม, DE = อิทธิพลทางตรง  
 

 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากโปรแกรมลิสเรลในภาคผนวก ฌ ส าหรับโมเดลทาง
ทฤษฎี จะพบว่า การวิเคราะห์เศษเหลือไม่มีค่าความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนมาตรฐานค่าใดมีค่า
เกิน 2.00 แต่ดัชนีดัดแปรโมเดล แสดงว่า ค่าไค-สแควร์ในการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลจะ
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ลดลงได้อีก ถ้าก าหนดให้อิทธิพลจาก PASES ไปยัง LISAT หรือพารามิเตอร์ GA(4,1) อิทธิพลจาก 
PASES ไปยัง INCOME หรือพารามิเตอร์ GA(3,1) อิทธิพลย้อนกลับจาก LISAT ไปยัง SES หรือ
พารามิเตอร์ BE(1,4) และอิทธิพลย้อนกลับจาก INCOME ไปยัง SES หรือพารามิเตอร์ BE(1,3) เป็น
พารามิเตอร์อิสระโดยจะมีผลท าให้ค่าไค-สแควร์ลดลงเท่ากับ .822, .347, .615 และ .347 ตามล าดับ
และจะท าให้พารามิเตอร์ทั้ง 4 เปลี่ยนแปลงเป็น .014, -.007, -.066 และ .146 ตามล าดับ ทั้ง 4 
พารามิเตอร์นี้ ผู้เขียนพิจารณาเห็นว่า อิทธิพลย้อยกลับจากตัวแปร INCOME ไปยัง SES เป็นตัวที่
น่าสนใจ เพราะสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด จึงได้ปรับโมเดลโดยก าหนดให้พารามิเตอร์ 
BE(1,3) เป็นพารามิเตอร์อิสระเพ่ิมขึ้น และเขียนค าสั่งโปรแกรมลิสเรลท าการวิเคราะห์โมเดลอิทธิพล
ย้อนกลับของโมเดลความพึงพอใจในชีวิตใหม่ค าสั่งทุกบรรทัดเหมือนกับค าสั่งส าหรับโมเดลทางทฤษฎี 
มีบรรทัดที่ต่างกัน คือ บรรทัด MO เพราะต้องก าหนดเมทริกซ์ BE ให้มีรูปแบบเต็มรูป และก าหนด
พารามิเตอร์ BE(1,3) เป็นพารามิเตอร์อิสระค าสั่งที่เปลี่ยนใหม่มีดังนี้ 
   

 MO NY=4 NX=1 BE=FU,FI GA=FU,FI PS=DI,FR 

 FR BE(1,3) BE(2,1) BE(3,1) BE(3,2) BE(4,2) BE(4,3) GA(1,) GA(2,1) 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเสนอไว้ในภาคผนวก ฌ ผลการทดสอดความกลมกลืนของโมเดลที่
ปรับแก้แล้ว มีไค-สแควร์ 1.23, p=0.540 ที่องศาอิสระ = 2 และ GFI = 0.999 แสดงว่า โมเดล
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีขึ้นกว่าโมเดลทางทฤษฎี เมื่อพิจารณาดัชนีดัดแปรโมเดลยังแสดงว่า
สามารถปรับให้โมเดลกลมกลืนกับข้อมูลดีมากขึ้นไปอีก แต่เนื่องจากองศาอิสระส าหรับโมเดลเหลือ
เพียง 2 การจะปรับจะท าได้อีกเพียงครั้งเดียว ซึ่งผู้เขียนมิได้ท าต่อเนื่องจากเห็นว่า อิทธิพลที่จะ
ก าหนดให้เป็นพารามิเตอร์อิสะที่โปรแกรมลิสเรลเสนอไว้ไม่สอดคล้องกับความจริง ส าหรับผลการ
วิเคราะห์ในส่วนอื่นๆ คล้ายคลึงผลการวิเคราะห์โมเดลทางทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว ผู้เขียนจึงเพียงแต่น า
ค่าอิทธิพลทางตรงจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรลมาเสนอโมเดลแสดงรูปแบบอิทธิพล 
ดังภาพที่ 7.5 (ค) เท่านั้น และเมื่อเปรียบเทียบขนาดอิทธิพลจะพบว่าอิทธิพลระหว่าง SES และ 
INCOME ชัดเจนขึ้นกว่าในภาพที่ 7.5 (ข) 
 การเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์อิทธิพลโมเดลที่มีความคลาดเคลื่อนในการวัดที่จะเสนอ
ต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์อิทธิพลโมเดลความพึงพอใจในชีวิต และโมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้อมูล
ที่ได้จากโมเดลความพึงพอใจในชีวิตมีการวัดรับตัวแปรสังเกตได้ โดยตัวแปรที่อยู่ในโมเดลทางทฤษฎี
เป็นตัวแปรแฝง เนื่องจากข้อมูลส าหรับโมเดลความพึงพอใจในชีวิตในตัวอย่าง 7.2 และตัวอย่าง 7.1 

ได้จากกลุ่มตัวอย่างคนละชุด และเครื่องมือการวิจัยต่างกัน แม้จะมีโมเดลทางทฤษฎีแบบเดียวกัน ผล
การวิเคราะห์อาจต่างกันได้ เพราะการวิเคราะห์โมเดลที่มีความคลาดเคลื่อนในการวัดรวมอยู่ด้วยย่อม
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มีความถูกต้องมากกว่า ส าหรับโมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ค าสั่งที่เสนอไว้ ในบทที่ 2 แล้ว ข้อมูลในการวิเคราะห์โมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นชุดเดียวกับที่
มีผู้เขียนน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในบทที่ 4 ด้วย ตัวอย่างการวิเคราะห์โมเดล ที่มีความ
คลาดเคลื่อนในการวัด ส าหรับโมเดลความพึงพอใจในชีวิตเสนอไว้ในตัวอย่าง 7.2 และส าหรับโมเดล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอไว้ในตัวอย่างที่ 7.3 ดังนี้ 
 

ตัวอย่าง 7.2 การวิเคราะห์อิทธิพลโมเดลความพึงพอใจในชีวิต (มีความคลาดเคลื่อนในการวัด) 
 ข้อมูลในการวิเคราะห์ส าหรับตัวอย่างที่ 7.2 ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มแบบง่ายจ านวน 300 

คน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้รวม 11 ตัว วัดจากแบบสอบถามให้เลือกตอบ รวม 11 ข้อ และตัว
แปรแฝง 5 ตัว ดังนี้ 
 Y2 = ระดับการศึกษาของหน่วยตัวอย่าง 
 Y2 = อาชีพของหน่วยตัวอย่าง 
 Y3 = ระดับการศึกษาของคู่สมรส 

 Y4 = อาชีพของคู่สมรส 

 Y5 = รายได้ประจ าของหน่วยตัวอย่าง 
 Y6  = รายได้พิเศษขอหน่วยตัวอย่าง 
 Y7 = การรับรู้ว่าฐานะอาชีพของตนดีกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน 

 Y8 = ความรู้สึกพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ 
 Y9 = ระดับการศึกษาของบิดามารดาโดยเฉลี่ย 

 X1 = ระดับการศึกษาของบิดามารดาโดยเฉลี่ย 

 X2 = อาชีพของบิดามารดาโดยเฉลี่ย 

 X3 = รายได้เฉลี่ยของบิดามารดา 

 PASES = ตัวแปรแฝงฐานะอาชีพของบิดามารดา มีอิทธิพลต่อตัวแปร X1-X3 

 SES = ตัวแปรแฝงฐานะอาชีพของหน่วยตัวอย่าง มีอิทธิพลต่อตัวแปร Y1, Y2 

 SPSES = ตัวแปรแฝงฐานะอาชีพของคู่สมรส มีอิทธิพลต่อตัวแปร Y3, Y4 

 INCOME = ตัวแปรแฝงรายได้ของหน่วยตัวอย่าง มีอิทธิพลต่อตัวแปร Y5, Y6 

 LISAT = ตัวแปรแฝงความพึงพอใจในชีวิต มีอิทธิพลต่อตัวแปร Y7, Y8 

 โมเดลความพึงพอใจในชีวิตทางทฤษฎีมีลักษณะเหมือนกับที่เสนอไว้ในตัวอย่าง 7.1 แต่มี
อิทธิพลทางตรงเพ่ิมขึ้นอีก 1 ตัว คือ อิทธิพลทางตรงจาก PASES ไป INCOME เนื่องจากผู้เขียน
พิจารณาว่า ฐานะอาชีพของบิดามารดาวัดจากตัวแปรรายได้ของบิดามารดาด้วยส่วนหนึ่ง ซึ่งมี
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อิทธิพลโดยตรงต่อรายได้ของบุตร โมเดลแสดงรูปแบบอิทธิพลทางทฤษฎีทั้งในรูปโมเดลสมการ
โครงสร้าง และโมเดลการวัดได้แสดงไว้ในภาพที่ 7.6 (ก) 
 เนื่องจากการก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล การระบุความเป็นได้ค่าเดียวของโมเดล
ตลอดจนการเขียนค าสั่งโปรแกรมลิสเรล มีลักษณะเหมือนกับตัวอย่างที่ได้อธิบายแล้ว ดังนั้นส าหรับ
ตัวอย่างที่ 7.2 และตัวอย่างที่ 7.3 ที่กล่าวต่อไป จึงมิได้ให้รายละเอียดในส่วนนี้อีก นอกจากนี้ผู้เขียน
มิได้แสดงการเขียนค าสั่งโปรแกรมลิสเรลด้วย เพราะในผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล จะ
มีข้อความที่เป็นค าสั่งอยู่ตอนต้นของรายงานผลการวิเคราะห์แล้ว ส าหรับผลการวิเคราะห์อิทธิพล
โมเดลความพึงพอใจในชีวิตที่มีความคลาดเคลื่อนในการวัดนั้นผู้เขียนน าเสนอไว้ในภาคผนวก ญ ซึ่ง
ผู้สนใจจะดูค าสั่งได ้

 ผู้เขียนน าผลการวิเคราะห์จากภาคผนวก ญ เฉพาะส่วนที่เป็นอิทธิพลทางตรงและค่ารากที่
สองของความแปรปรวนความคลาดเคลื่อนมาเสนอเป็นโมเดลแสดงรูปแบบอิทธิพลดังภาพที่ 7.6 (ก) 
และมิได้น าผลการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์เป็นอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมมาเสนอ เนื่องจากผล
การทดสอบความกลมกลืน พบว่า ได้ค่าไค-สแควร์ มีค่า 43.02, p=0.196 ที่องศาอิสระ = 36 และ 
GFI = 0.976 ผลการทดสอบแสดงว่า โมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี 
กราฟคิวพล็อตได้เส้นกราฟมีความชัดกว่าแนวทแยงแต่ค่าเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานระหว่างตัว
แปร Y3 และ Y5 มีค่า 2.980 ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสม (2.000) หมายความว่า ตัวแปร Y3 และ 
Y5 อาจมีความคลาดเคลื่อนที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ ดัชนีดัดแปรโมเดล แสดงว่า ตัวแปร Y3 และ Y4 

ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรแฝง INCOME ด้วย ซึ่งตามสภาพที่เป็นจริงแล้วมีความเป็นไปได้อยู่มาก 
ผู้เขียนจึงน าข้อมูลทั้งหมดปรับโมเดลความพึงพอใจในชีวิตที่มีความคลาดเคลื่อนในการวัดให้มีความ
คลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันได้ด้วย รวมทั้งยอมให้มีอิทธิพลจากตัวแปรแฝง INCOME มาที่ตัวแปร Y4 

ด้วย และได้ตัดอิทธิพลจากตัวแปร SPSES ไป INCOME ออก ผลการปรับได้ค าสั่งและผลการ
วิเคราะห์แสดงไว้ในภาคผนวก ญ ผู้เขียนน าผลการวิเคราะห์เฉพาะอิทธิพลทางตรงและค่ารากที่สอง
ของความแปรปรวนความคลาดเคลื่อนมาเสนอเป็นโมเดลแสดงรูปแบบอิทธิพลดังในภาพที่ 7.6 (ข) 
และน าผลการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์เป็นอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมพร้อมทั้งค่าความเที่ยงของ
ตัวแปรสังเกตได้เสนอไว้ในตารางที่ 7.8 

 ผลจากการวิเคราะห์อิทธิพลโมเดลความพึงพอใจในชีวิตด้วยโปรแกรมลิสเรล โดยผ่อนคลาย
ข้อตกลงเบื้องต้นให้มีความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปร และค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันได้ตาม
ตัวอย่าง 7.3 นี้ โดยเฉพาะอิทธิพลจาก SES ไปยัง LISAT และ INCOME และอิทธิพลจาก PASES ไป
ยัง LISAT และ INCOME ผลการทดสอบความกลมกลืน พบว่า โมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ดีขึ้นกว่าโมเดลก่อนการปรับแก้ ค่าความเที่ยงของตัวแปรค่อนข้างต่ าอาจเป็นเพราะตัว
แปรแต่ละตัวเป็นการวัดด้วยแบบสอบถามเพียงข้อค าถามเดียว ค่า R SQUARE หรือ สปส.การ
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พยากรณ ์โดยเฉพาะค่าสปส.การพยากรณ์ตัวแปร LISAT สูงขึ้นกว่า โมเดลที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนใน
การวัด แต่ยังไม่ดีพอ เพราะตัวแปรในโมเดลอธิบายความแปรปรวนในตัวแปร LISAT ได้เพียง 10% 

และโมเดลสมการโครงสร้างมีค่าสปส.พยากรณ์เท่ากับ 50%  แสดงว่า ยังมีตัวแปรที่เป็นสาเหตุแต่ยัง
ไม่ได้น ามารวมไว้ในโมเดล ค่าสปส.สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่ามากกว่า และชัดเจนกว่าใน
โมเดลที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนด้วย 
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 1.00 Y1 .62 .71 

 SES=E1 .91 

 Y2 .64 Y6 .53 
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 .57 .02 INCOME=E3 1.00 Y5 .68 
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 .82 

 1.00 Y1 .62 .75 

 SES=E1 .91 

 Y2 .64 Y6 .51 

 .49 .44 

 .57 1.00 INCOME=E3 1.00 Y5 .59 

 .65 X1 -.15 -.38 .72 1.00  

    1.00 PASESK1=K1 LISAT=E4 Y7 .41 

 .71 X2 .88  .94 

 1.25 -.21 .10 Y8 .57 

 .55 X3 SPSES=ES 1.00 .95 

 1.38 Y3 .64 

 

 Y4 .45 

 .35   

( ข ) 
 

ภาพที่ 7.6 โมเดลแสดงรูปแบบอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิต (มีความคลาดเคลื่อนในการวัด) 
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ตารางท่ี 7.8 ผลการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และค่าสถิติการวิเคราะห์อิทธิพล 

 โมเดลความพึงพอใจในชีวิตที่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด และความคลาดเคลื่อน 

 สัมพันธ์ 
 

ตัวแปรผล  LISAT INCOME SPSES SES 

ตัวแปรสาเหตุ TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

PASES .122 .122 - .120 .281 -.161 .355 .570 -.214 .571 - -.570 

 (.054) (.054) - (.046) (.055) (.057) (.068) (.093) (.073) (.075) - (.075) 

SES .454 .454 - .493 - .493 .998 - .998 

 (.119) (.119) - (.071) - (.071) (.100) - (.100) 

SPSES .098 - .098  

 (.151) - (.151)  

INCOME .723 - .723 

 (.242) - (.242) 

ค่าสถิติ 
ไค-สแควร์ = 35.28, p = 0.455, df = 35; GFI = 0.980 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 X1 X2 X3 

ความเที่ยง .616 .593 .585 .799 .525 .739 .832 .679 .572 .495 .694 

สมการโครงสร้างตัวแปร SES SPSES INCOME LISAT รวม 

R SQUARE .327 .887 .442 .101 .503 

 

เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 
 SES SPSES INCOME LISAT PASES 

SES 1.000 

SPSES .918 1.000 

INCOME .631 .618 1.000 

LISAT .229 .373 .315 1.000 

PASES .572 .373 .190 .074 1.000 

 

หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

 TE = ผลรวมอิทธิพล IE = อิทธิพลทางอ้อม DE = อิทธิพลทางตรง 
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ตัวอย่าง 7.3 การวิเคราะห์อิทธิพลโมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มีความคลาดเคลื่อนในการวัด) 
 การสร้างโมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตัวแปรในโมเดล การก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล
และค าสั่งโปรแกรมลิสเรลทั้งภาษาลิสเรล และภาษาซิมพลิสได้น าเสนอไว้แล้วในบทที่ 2 ผู้เขียน
น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตัวอย่างในบทนี้ด้วย เพราะพิจารณาเห็นว่า โมเดลนี้แตกต่างจากโมเดล
ความพึงพอใจในชีวิต ตรงที่โมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีตัวแปรภายนอกแฝง 2 ตัว วิธีการเขียน
ค าสั่งจึงมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะการก าหนดพารามิเตอร์ขนาดอิทธิพลในเมทริกซ์ GA ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล แสดงผลทั้งในภาษาลิสเรลและภาษาซิมพลิสได้เสนอไว้แล้วใน
ภาคผนวก ก ในที่นี้ผู้เขียนน าผลการวิเคราะห์ที่เป็นโมเดลแสดงรูปแบบอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเสนอในภาพที่ 7.7 และเสนอผลการวิเคราะห์แยกสหสัมพันธ์เป็นอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม 
พร้อมทั้งค่าสถิติอ่ืนๆ ไว้ในตารางที่ 7.9 

 จากผลที่ได้ตามตารางที่ 7.9 และภาพที่ 7.7 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลอยู่ในเกณฑ์ดี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์เศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานในการ
วัดตัวแปรแต่ละตัวที่เป็นตัวแปรภายในอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ความเที่ยงของตัวแปรภายนอกค่อนข้างต่ า 
ตัวแปรในโมเดลมีความสมบูรณ์ดี ดูจากค่า สปส.การพยากรณต์ัวแปรภายในแฝงแต่ละตัว และสมการ
โครงสร้างรวมมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 30 ถึง 50 เมื่อดูค่าอิทธิพลจากตัวแปร SES พบว่า ค่าผลรวมอิทธิพล
ต่อตัวแปร ACHIEVEM มีค่าเพียง 0.291 แต่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงถึง .732 และอิทธิพลทางตรงเป็น   
-.441 แสดงว่า สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพ่อแม่นักเรียน เป็นสาเหตุท าให้พ่อแม่
สนับสนุนทางอ้อม ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี แต่กลับมีผลทางตรงท าให้ผลการเรียนตาม
การรับรู้ต่ าลง โมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ไม่สามารถอธิบายได้ เพราะไม่รวมตัวแปรคั่นกลางที่จะ
ช่วยอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ ตัวแปรความคาดหวังมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคล้ายคลึงกับ
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม นักเรียนที่พ่อแม่มีความมุ่งหวังสูงเป็นสาเหตุท าให้มีผลการเรียน
ตามการรับรู้ของนักเรียนต่ า แต่มีผลทางอ้อมผ่านความอยากได้อยากมีท าให้รับรู้ว่า ผลการเรียนไม่ ดี
เท่าพ่อแม่ ส าหรับอิทธิพลจากการสนับสนุนของพ่อแม่ที่มีต่อความอยากได้อยากมี และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามการรับรู้ของนักเรียนมีอยู่ในระดับสูงทิศทางบวกตามที่ได้คาดหมายไว้ 
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 .82 

 1.00 Y1 .63 

.77 X1 E1 1.08  

 1.00 .97 Y2 .37 

.81 X2 .84 -.44 .18 .09 .69 

 .20 K1 .29 E3 1.00 Y5 .21 

.66 X3 1.00 .49 .39 .76 

 .91 K2 Y6 .54 

.77 X4 -.17 1.39 

 .74 1.00 Y3 .49 

.89 X5 E2 1.19 

 .79 Y4 .45 

 

ตัวแปรสังเกตได้ 
X1 = ความมีเกียรติยศชื่อเสียง Y1 = การส่งเสริมให้เรียนพิเศษ 

X2 = รายได้ของบิดามารดา Y2 = การติดตามดูแลการเรียน 

X3 = การหารายได้เสริมของบิดามารดา Y3 = ความอยากเรียนให้เท่าหรือสูงกว่าบิดามารดา 
X4 = ความมุ่งหวังด้านการศึกษาของบุตร Y4 = ความต้องการมีอาชีพดีกว่าบิดามารดา 

X5 = ความมุ่งหวังด้านอาชีพของบุตร Y5 = การรับรู้ว่าตนเรียนดีกว่าบิดามารดา 

 Y6 = ความภาคภูมิใจในผลการเรียนของนักเรียน 

ตัวแปรแฝง 
K1 = SES E1 = SUPPURT = การสนับสนุนของบิดามารดา 
K2 = EXPECTN E2 = ASPIRATN = ความอยากได้อยากมี 
 E3 = ACHIEVEM = ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ภาพที่ 7.7 โมเดลแสดงรูปแบบอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตารางท่ี 7.9 ผลการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และค่าสถิติการวิเคราะห์อิทธิพล 

 โมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ตัวแปรผล  ACHIEVEM ASPIRATN SUPPORT  

ตัวแปรสาเหตุ TE IE DE TE IE DE TE IE DE  

SES .291 .732 -.441 .461 .174 .287 .975 - .975  

 (.133) (.171) (.175) (.090) (.039) (.096) (.160) - (.073)  

EXPECTN .154 -.238 .392 - .171 - -.171 

 (.104) (.096) (.114) (.061) - (.061)  

SUPPORT .340 .249 .091 .179 - .179  

 (.065) (.050) (.058) (.305) - (.305)  

ASPRATN 1.394 - 1.394 

 (.147) - (.147) 

ค่าสถิติ 
ไค-สแควร์ = 39.56, p = .236, df = 34; GFI = 0.981 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 X1 X2 X3 X4 X5  

ความเที่ยง .603 .860 .762 .800 .955 .588 .407 .344 .562 .408 .216 

สมการโครงสร้างตัวแปร SUPPORT ASPIRATN ACHIEVEM รวม 

R SQUARE .323 .383 .525 .492  

 

เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 
 SUPPORT ASPIRATN ACHIEVEM SES EXPECTN 

SUPPORT 1.000 

ASPIRATN .541 1.000 

ACHIEVEM .421 .665 1.000 

SES .568 .476 .260 1.000 

EXPECTN .280 .043 .220 .493 1.000 

หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บ คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

 TE = ผลรวมอิทธิพล IE = อิทธิพลทางอ้อม DE = อิทธิพลทางตรง 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาคผนวก ก ในส่วนที่แสดงดัชนีดัดแปรโมเดลยังแสดงให้เห็นว่า 
นักวิจัยอาจปรับโมเดลให้กลมกลืนกับข้อมูลดีขึ้น โดยการก าหนดพารามิเตอร์ LY (6.2) ให้เป็น
พารามิเตอร์อิสระ แต่ผู้เขียนมิได้ปรับแก้เนื่องจากจุดประสงค์ของการเสนอตัวอย่างนี้ ต้องการให้เห็น
การวิเคราะห์โมเดลที่มีตัวแปรภายนอกแฝง 2 ตัวเท่านั้น 

 

สรุป 

 ในการวิจัยนักวิจัยให้ความส าคัญกับลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรและ
พยายามพัฒนาวิธีการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ การวิจัยเชิงทดลองได้รับการพัฒนาให้สามารถ
ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดกระท าตัวแปรที่เป็นสาเหตุและการ
ใช้กระบวนการสุ่มควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ที่อาจจะมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม แต่การวิจัยเชิงทดลองมี
ข้อจ ากัดเนื่องจากตัวแปรจัดกระท าบางครั้งไม่สามารถน ามาท าการทดลองได้ เพราะอาจเป็นอันตราย
หรือเกิดผลร้ายกับผู้เกี่ยวข้อง และมีข้อจ ากัดเนื่องจากไม่สามารถศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่เป็น
สาเหตุได้พร้อมกันหลายตัวแปร ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์อิทธิพลขึ้น เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ วิธีการนี้ได้รับการพัฒนาจากวิธีดั้งเดิมมาเป็นวิธีการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล ซึ่ง
มีประสิทธิภาพ มีข้อตกลงเบื้องต้นน้อยลง 
 สาระในบทนี้ เป็นการน าเสนอประวัติความเป็นมาของการวิเคราะห์อิทธิพล วัตถุประสงค์
การวิเคราะห์อิทธิพล และขั้นตอนการวิเคราะห์อิทธิพล ซึ่งเหมือนกับขั้นตอนการวิเคราะห์โมเดลลิ
สเรลที่ได้เสนอไว้ในบทที่ 2 จากนั้นผู้เขียนได้ยกตัวอย่างการวิเคราะห์อิทธิพลส าหรับโมเดลความพึง
พอใจในชีวิต เริ่มตั้งแต่การสร้างโมเดลแสดงอิทธิพลทางทฤษฎี รวมทั้งที่มาของการก าหนดข้อตกลง
เบื้องต้นในโมเดล การน าเสนอโมเดลในรูปสมมติฐานวิจัยและโมเดลสมการโครงสร้าง การใช้ทฤษฎี
สัมประสิทธิ์อิทธิพลแสดงการแยกค่า สปส.สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดล เพ่ือเป็นพ้ืนฐานก่อน
เสนอการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เขียนได้แสดงวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ใน
โมเดล รวมทั้งการระบุความเป็นได้ค่าเดียว การตรวจสอบความตรงของโมเดลและการวิเคราะห์แยก
ค่า สปส.สหสัมพันธ์ทั้งวิธีดั้งเดิมและวิธีของ Alwin, Hauser โดยแสดงวิธีการวิเคราะห์ให้เห็นโดย
ตลอดในตอนท้ายบทเป็นการเสนอโมเดลลิสเรลส าหรับการวิเคราะห์อิทธิพลและได้แสดงตัวอย่างการ
วิเคราะห์อิทธิพล 3 ตัวอย่าง คือ การวิเคราะห์อิทธิพลส าหรับโมเดลที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด 
การวิเคราะห์อิทธิพลส าหรับโมเดลที่มีความคลาดเคลื่อนในการวัดกรณีตัวแปรภายนอกแฝงตัวเดียว 
และกรณีตัวแปรภายนอกแฝง 2 ตัว โดยที่ในแต่ละตัวอย่างได้เสนอวิธีการปรับโมเดลโดยลดข้อตกลง
เบื้องต้นยอมให้เป็นโมเดลอิทธิพลย้อนกลับ และโมเดลมีความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนด้วย 
นอกจากนี้ การเสนอตัวอย่างของผู้เขียนยังพยายามใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการวิเคราะห์วิธีดั้งเดิม และ
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วิธีวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจการวิเคราะห์ในโปรแกรมลิสเ รลดีขึ้น และเห็น
ความแตกต่างของผลการวิเคราะห์  
  

ค าถามท้ายบท 

ให้นักศึกษาสร้างโมเดลแสดงอิทธิพลทางทฤษฎีพร้อมทั้งอธิบายทฤษฎีสัมประสิทธิ์อิทธิพล 
(Path Coefficient Theory) จากข้อมูลที่ก าหนดให้ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 



 

287 

บรรณานุกรม 

 

กรรณิการ์ สุขเกษมและสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธิ์. (2550). คู่มือประยุกต์ใช้โปรแกรมลิชเรล. พิมพ์ครั้ง
ที่ 1. กรุงเทพฯ: สามลดา.    

กัลยา วานิชบัญชา. (2540). การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Window. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรงเทพฯ: 
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

จักรกฤษณ์ ส าราญใจ. (27 พฤศจิกายน 2544). การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัย. 

สืบค้นวันที่ 25 ธันวาคม 2551, จาก
http://www.jakkrit.lpru.ac.th/pdf/27_11_44/9.pdf  

จิราพร ผลประเสริฐ. (2542). การประยุกต์การวิเคราะห์โครงสร้างค่าเฉลี่ย และความแปรปรวน
ร่วมแบบกลุ่มพหุที่ มีตัวแปรแฟนทอม ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้
สถานภาพของโรงเรียน ความพึงพอใจ และความผูกพันในอาชีพ. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ชาย โพธิสิตา. (2547). ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ . พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ชูศรี  วงศ์รัตนะ. (2549). เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความส าเร็จ. นนทบุรี : ไทย

เนรมิต.  
นงลักษณ์  วิรัชชัย. (2542).  โมเดลลิสเรล: สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัย. กรงเทพฯ: โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นงลักษณ์  วิรัชชัย. (2551). โมเดลลิสเรล: สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัย. กรงเทพฯ: ภาควิชาวิจัย

การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
นงราม เศรษฐพานิช. (2526). โมเดลเส้นทาง : การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร. 

ข่าวสารวิจัยการศึกษา. 6(6): 3-16. 

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2531). แผนแบบการวิจัย. วารสารศรึนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา. 1(2): 31-

37. 

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2533). การวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) วารสารการวัดผลการศึกษา. 
11(33): 39-50. 

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2535). การวิเคราะห์ประมาณค่าส่วนประกอบความแปรปรวน (Analysis of 

Variance Component Estimation. ข่าวสารวิจัยการศึกษา. 15(4): 9-14. 



 

288 

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2536). ลิสเรล (LISREL). เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
บุคคลกร เรื่อง Introduction to MV 7, LISREL and LISCOMP. บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัย ศรินครินทรวิโรฒ (เอกสารอัดส าเนา) 

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2537). การวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis). วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 1(1): 

71-85. 

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2541). ความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจ าลองการเป็นสมาชิกด้วยใจรักครู
ระหว่างบุคคลากร 2 กลุ่ม : การประยุกต์ใช้การสร้างแบบจ าลองสมการโครงสร้างชนิกล
ยุทธ์กลุ่มพหุ. วารสารส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 30(1/2): 117-134. 

นงลักษณ์  วิรัชชัย และคณะ. “คู่มือการเขียนโครงการวิจัย”. วารสารการวัดผลการศึกษา. ปีที่ 12 

ฉบับที่ 35 (ก.ย.-ธ.ค. 35).  

เนาวรัตน์ พลายน้อย. (2539). ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธวิธีการพัฒนาชนบทกับการย้ายถิ่น . 
ปริญญานิพนธ์หลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

บัญชร แก้วส่อง. (2539). รูปแบบทางสัมคม-จิตวิทยาส าหรับการอธิบายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการพัฒนา. ปริญญานิพนธ์หลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

ประสิทธิ์ ไชยกาล. (2539). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโมเดลลิสเรล 3 แบบที่ใช้ใน
การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์. วิทยานิพนธ์ปริญญมหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์. (2524). การวิเคราะห์เส้นโยงทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ . คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เอกสารอัดส าเนา). 

ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์ และ สมชาติ สว่างเนตร. (2535). การวิเคราะห์เส้นโยงด้วยลิสเรล: สถิติ
ส าหรับนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคมและพฤติกรรม. กรุงเทพ: โครงการส่งเสริมเอกสาร
วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

บุญเรียง ขจรศิลป์. (2547). สถิติวิจัย II. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: เบสท์กราฟิค.  

เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย. (2546). หลักการและการใช้สถิติการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวส าหรับการ
วิจัยทางการพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 2. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์. 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 8,

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ธีรพงศ์ แก่นอินทร์. (2533). การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis). วิธีวิทยาการวิจัย. 5(1). 



 

289 

ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. อุบลราชธานี : 

สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี.  
มนต์ทิวา ไชยแก้ว. (2542). การเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงระยะยาวโดยใช้โมเดลประยุกต์

โค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงเม่ือมีอัตราการขาดหายของข้อมูล ช่วงเวลาการวัด และ
จ านวนครั้งที่วัดแตกต่างกัน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยการศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2524). พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 
วรรณี แกมเกต์. (2540). การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการใช้ครู: การประยุกต์ใช้โมเดลสมการ

โครงสร้างกลุ่มพหุและโมเดลเอ็มทีเอ็มเอ็ม. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิจัย
การศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วรรณี  แกมเกตุ. (2551). วิธวีิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 2).กรุงเทพมหานคร :  
               โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
วารุณี ลักนโชคดี. (2540). การวิเคราะห์อิทธิพลปฏิสัมพันธ์ที่มีตัวแปรปรับหนึ่งตัวโดยใช้กลยุทธ์

กลุ่มพหุในลิสเรล. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2532). โมเดลเชิงสาเหตุ: การสร้าง และการวิเคราะห์. วิธีวิทยาการวิจัย. 4(3): 

1-24. 

ศิริพร หิตะศิริ, นาวาอากาศตรีหญิง (2533). รูปแบบส าหรับการท านาย และอธิบายการยอมรับ
กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมคุณภาพของข้าราชการในกองทัพอากาศ. ปริญญานิพนธ์หลักสูตร
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทร์วิโรฒ. 

สิทธิ์  ธีรสรณ์. (2552). เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 3).  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์  

                แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
สิน พันธุ์พินิจ. (2553). เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์.  
สมหวัง พิธยานุวัฒน์ และคณะ (2539). รายงานการวิจัยประสิทธิภาพการใช้ครู: การวิเคราะห์เชิง

ปริมาณระดับมหภาค. กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี. 

สาโรจน์ แพ่งยัง. (2563). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรม และเทคโนโลยี
การศึกษาของนักฝึกอบรมในประเทศไทย. ปริญญานิพนธ์หลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 



 

290 

สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์ . (2523). การวิเคราะห์เส้นทาง. คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ (เอกสารอัดส าเนา). 

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสิทธุ์ และ ลัดดาวัลย์ รอดมณี. (2528). เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว
ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพ: ห.จ.ก. ภาพพิมพ์. 

สุภมาส อังศุโชติและคณะ. สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : 
เทคนิคการใช้โปรแกรม  

สุพัฒน์ สุกมลสันต์. (2532). การใช้โปรแกรม PLS เพื่อการวิจัย. ข่าวสารวิจัยการศึกษา. 12(3): 3-

14. 

สังวร งัดกระโทก. (2541). การใช้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับตรวจสอบ ความตรงของโมเดล
สมการโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยครู ปัจจัยโรงเรียนกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครู. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

โสภา เทพวรชัย. (2526). การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยทางการศึกษาที่มีผลต่อการสอบคัดเลือก
ของนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาสถิติศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาสถิติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ส าเริง บุญเรืองรัตน์. (2526). เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ. กรุงเทพ: บริษัทศึกษาพรจ ากัด. 
อรุณี อ่อนสวัสดิ์. (2537). การวัดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ . วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
อิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล. (2541). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัว

แปรแฝง 4 รูป ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของการพัฒนาการทางกายและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อุทุมพร จามรมาน. (2532). วิธีวิเคราะห์ตัวประกอบ (Factor Analysis Methods). กรุงเทพ:      

โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
องอาจ นัยพัฒน์. (2551). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และ  

               สังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: สามลดา.  
 

 

 

 

 



 

291 

Alwin, D.F. and Hauser, R.M. (1975). The Decomposition of effects in path analysis. 

American Sociotogical review. 40:37-47. 

Anderson, J. and Gerbing, D.W. (1984). The effects of sampling errors on convergence, 

Improper solution and goodness of fit indices for maximum likelihood 

Confirmatory factor analysis. Paychometrika. 49: 155-173. 

Asher, H.B. (1983). Causal Modeling. Newbury Park : Sage Publications. 

Babbie, E. (1992). The Practice of Social Research. Belmont, California: Wadsworth 

Publishing Company. 

Bagozzi, R.P. and Yi, Y. (1989) On the use of structural equation models in 

experimental designs. Journal of Marketing Research. 26:271-284. 

Banister, P., Bruman, E., Rarker, I., Tayloy, M., and Tindoll, C. (1994). Qualitative 

Methods in Psychology: A Reader Guide. Milton Keynes: Open University 

Press. 

Barr, R., Dreeben, R. with Wiratchai, N. (1983). How Schools Work. Chicago: The 

University of Chicago Press. 

Bentler, P.M. and Bonnett, D.G. (1980). Significance tests and goodness-fit in the 

analysis of covariance structures. Psychological Bulletins. 88:588-600.  

Bergan, J.R. et al. (1991). Effects of a measurement and planning system on 

kindergartner’s cognitive development and educational programming. 
American Educational Research Journal. 28:683-714. 

Bermard,  H.R.  (1994).  Research Methods in anthropology:  Qualitative and 

Quantitative  Approaches (2nd ed.) Walnut Creek, CA:  Altamira. 

Berry, W.D. (1984). Nonrecursive Causal Models. Beverly Hills: Sage Publication. 

Bidwell, C.E. and Kasarda, J.D. (1975). School district organization and student 

achievement. American Sociological Review. 40:55-70. 

Blalock, H.M. (1964). Causal Inferences in Nonexperimental Research. Chapel Hill: 

University of North Carolina Perss. 

Bock, R.D. (1975). Multivariate Statistical Methods in Behavioral Research. New 

York: McGraw-Hill, Inc.. 

Bollen, K.A. (1989). Structural Equations with Latent variables. New York: John 

Wiley & Sons. 



 

292 

Bryk, A.S. and Raudenbush, S.W. (1992). A Hierarchical Linear Model: Application 

and Data Analysis Methods. Newbury Park: Sage Publications. 

Burr, J.A. and Nesselroade, J.R. (1990). Change measurement. In A. von Eye (Ed.) 

Statistical Methods in Longitudinal Research Volume 1 : Principles and 

Structural Change. Boston : Academic Press, Inc.. 

Burstein, L. (1978). The Role of Levels of Analysis in the specification of 

Educational Effects. Chicago: Educational and Productivity Center, 

Department of Education, The University of Chicago. 

Campbell, D.T. and Stanley, J.C. (1966). Experimental and Quasi – Experimental 

Designs for Research. Boston: Houghton Mifflin. 

Chatfield, C. and Collins, A.J. (1980). Introduction to Multivariate Analysis. New 

York: Chapman and Hall. 

Cheung, K.C. and Keeves, J.P. (1990). The problems with current analytical 

procedures. International Journal of Educational Research. 14: 233-244. 

Creswell J. W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 

Traditions. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Cooley, W.W. and Lohnes, P.R. (1971). Multivariate Data Analysis. New York : John 

Wiley & Sons, Inc.. 

Cronbach, L.J. and Furby, L. (1970). How should we measure change – or should we? 

Psychological Bulletin. 74: 68-80. 

Datta, L. (1994). The Paradigm Wars: A basis for Peaceful Coexistence and Beyond. In 

C. S. Reichardt and S. F. Rallis (Eds.), The Qualitative-Quantitative Debate: 

New Perspectives (pp. 23-36). San Francisco: Jossey-Bass. 

Duncan, O.D. (1996). Path analysis: sociological examples. American Journal of 

Sociology. 72: 1-16. 

Duncan, T.E., Duncan, S.C., Alpert, A. and Hops, H. (1997). Latent variable modeling of 

longitudinal and multilevel substance use data. Multivariate Behavioral 

Research. 32(3): 275-318. 

Engei, V. and Reinecke, J. (1996). Analysis of change: Advanced Techniques in 

Panel Data Analysis. Berlin: Walter de Gruyter. 



 

293 

Fergusson, D.M. (1997). Annotation: structural equation models in developmental 

research. Journal of Child Psychology and Psyciatry. 38(8): 877-887. 

Finn, J.D. (1974). A Gencral Model for Multivariate Analysis. New York: Holt, 

Rinehart  and Winston Inc.. 

Fry, L.W., Futrell, C.M., Parasuraman A. and Chmielewski, M.A. (1986). An analysis of 

alternative causal models of saleperson role perceptions and work related 

attitudes. Journal of Marketing Research. 23: 153-163. 

Gage, N. L. (1989). The Paradigm Wars and Their Aftermait: A “Historical” Sketch Of 

Research on Teaching Since 1989. Educational Researcher, 18(7): 4-10. 

Ghosh, S.K. (1991). Econometrics: Theory and Application. Englewood Cliff, New 

Jersey: Prentice Hall, International, Inc.. 

Glass, G.V., McGaw, B. and Smith, M.L. (1981). Meta-analysis in Social Research. 

Beverly Hills, California: Sage Publications. 

Goldstein, H. (1987). Multilevel Models in Educational and Social Research. 

London: Oxford University Press. 

Gottman, J.M. (1995). The Analysis of Change. Mahwah, New Jersey: Lawrence 

Erlbaum Associates, Publishers. 

Green, D.P. and Palmquist, B.L. (1991). More tricks of the trade: reparameterizing 

LISREL models using negative variances. Psychometrika. 56(1): 137-145. 

Guba, E. G. (1990). The alternative Paradigm Dialog. In E. G. Guba (Ed.) The Paradigm 

Dialog (pp. 17-27). Newbury Park, CA: Sage. 

Guba, E. G. and Lincoln, Y. S. (1994). Competing Paradigms in Qualitative Research. In 

N. K. Denzin and Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative Research (pp. 

105-117). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Guilford, J.P. (1954). Psychometric Methods. New York: McGraw-Hill Book Company, 

Inc.. 

Gujarati, D. (1978). Basic Ecnometrics. New York: McGraw-Hill, Inc.. 

Hays, W.L. and Winkler, R.L. (1970). Statistic: Probability, Inference and Decision. 

New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.. 



 

294 

Heck, R.H., Larsen, T.J. and Marcoulider, G.A. (1990). Instructional leadership and 

school achievement: validation of a causal model. Educational 

Administration Quarterly. 26(2): 94-125. 

Heise, D.R. (1975). Causal Analysis. New York: John Wiley & Sons, Inc. 

Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L. and Black, W.C. (1998). Multivariate Data 

Analysis. (Fifth Edition). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.  

Hershberger, S.L., Molenaar, P.C.M. and Corneal, S.E. (1996). A hierarchy of univariate 

and Multivariate structural time series models. In G.A. Marconlides, and R.E. 

Schumacker, (Eds.) (1996). Advanced Structural Equation Modeling: Issues 

and Techniques. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. 

Hill, J.E., and Kerber, A. (1976). Models, Methods and Analytical Procedures in 

Education Research. Detroit, Michigan: Wayne State University Press. 

Holloway, I. (1997.) Basic Concepts for Qualitative Research. London: Blakwell 

Science. 

House, E. R. (1994). Integrating the Quantitative and Qualitative. In C. S. Reichardt And 

S. F. Rallis (Eds.), The Qualitative-Quantitative Debate: New Perspectives (pp. 

13-22). San Francisco: Jossey-Bass. 

Hossler, D. and Stage, F.K. (1992). Family and high school experience influences on 

the postsecondary educational plan of ninth grade students. American 

Educational Research Journal. 29(2): 425-451. 

Howe, K. R. (1988). Against the Quantitative-Qualitative Incompatibility Thesis or 

DogmDie Hare. Educational Researcher, 17: 10-16. 

Hunter, J.E., Schmidth, F.L. and Jackson, G.B. (1982). Meta-Analysis Cumulating 

Research Findings Across Studies. Beverly Hills: Sage Publication. 

Hunter, J.E., and Schmidt, F.L. (1990). Methods of Meta-Analysis: Correcting Error 

and Bias in Research Findings. Newbury Park: Sage Publications. 

Jaccard, J. and Wan, C.K. (1996). Lisrel Approaches to Interaction Effects in 

Multiple Regression. Thousand Oaks: Sage Publications. 

Johnson, R.A. and Wichern, D.W. (1988). Applies Multivariate Statistical Analysis. 

Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.. 

Johnston, J. (1972). Econometric Methods. New York: McGraw-Hill Book Company. 



 

295 

Joreskog, K.G. and Sorbom, D. (1982). Recent development in structural equation 

modeling. Journal of Marketing Research. 4: 404-416. 

Joreskog, K.G. and Sorbom, D. (1989). LISREL 7: User’s Reference Guide. Chicago: 

Scientific Software, Inc.. 

Joreskog, K.G. and Sorbom, D. (1993). LISREL 8: User’s Reference Guide. Chicago: 

Scientific Software International, Inc.. 

Joreskog, K.G. and Sorbom, D. (1993a). LISREL 8: Structural Equation Modeling with 

the SIMPLIS Command Language. Chicago: Scientific Software International, 

Inc.. 

Joreskog, K.G. et al. (1999). LISREL 8: New Statistical Features. Chicago: Scientific 

Software International, Inc.. 

Joreskong, K.G. and Yang, F. (1996). Nonlinear structural equation models: the Kenny- 

judd models with interaction effects. In G.A. Marcoulides, and R.E. 

Schumacker, (Eds.) Advanced Structural Equation Modeling Issues and 

Techniques. Mahwah, New Jersey. Lawrence Erlbaum. 

Kanjanawasee, S. (1989). Alternative Strategies for Policy Analysis: An Assessment of 

School Effects on Student’s Cognitive and Affective Mathematics 

Outcomes in Lower Secondary School in Thailand. Doctoral Dissertation 

University of Califormia, Los Angeles. 

Kaplan, D. and Elliot, P.R. (1997). A model based approach to validating education 

indicators using multilevel structural equation modeling. Journal of 

Educational and Behavioral Statistics. 22(3): 323-347. 

Kaplan, D. and Elliot, P.R. (1997a). A didactic example of multilevel structural 

equation modeling applicable to the study of organizations. Structural 

Equation Modeling. 4(1): 1-24. 

Kenny, D.A. and Zautra, A. (1995). Methodological developments: the trait-state-error 

model for multiwave data. Journal of Counseling and Clinical Psychology. 

63(1): 52-59. 

Kerlinger, F.N. (1973). Foundations of Behavioral Research. New York: Holt, 

Rinehart and Winston, Inc.. 



 

296 

Kim, J. and Kohout, F.J. (1970) Special topics in general linear model. In N.H. Nie, et 

al. SPSS: Statistical Package for Social Sciences. New York: McGraw- Hill 

Book Company. 468-514. 

Kim, J.O. and Mueller, C.W. (1978). Factor Analysis: Statistical Methods and 

Practical Issues. Beverley Hills: Sage Publication. 

Kirk, R.E. (1982). Experimental Design: Procedures for the Behavioral Sciences. 

Belmont. California: Brooks/Cole Publishing Company. 

Klauer, K.C. and Batchelder, W.H. (1996). Structural analysis of subjective categorical 

data. Paychometrika. 61(2): 199-240. 

Kirk, R.E. (1995). Experimental Design: Procedures for the Behavioral Sciences 

(Third Edition). New York: Brooks/Cole Publishing Company. 

Knight, W.E. (1991). An examination of freshmen to senior general education gains 

across a national sample of institutions with different general education 

requirements using a mixed effect structural equation model. Research in 

Higher Education. 34(1). 

Krueger,  R.A.  (1998).  Analyzing & Reporting Focus Group Results.  Focus Group Kit # 

6. Thousand Oaks:  Sage. 

Kuhnel, S.M. (1996). Linear panel analysis of ordinal data using LISREL: reality or 

science fiction? InU. Engel and J. Reinecke, (Eds.) Analysis of Change: 

Advanced Techniques in Panel Data Analysis. New York: Walter de 

Gruyter. 

Kuhnel, S.M. (1998). Testing MANOVA desing with LISREL. Sociological Methods and 

Research. 16: 504-523. 

Kuhn, T. S. (1970, 1962). The Structure of Scientific Revolution. Chicago: University Of 

Chicago Press. 

Lee, S.Y. (1986). Estimation for structural equation models with missing data. 

Paychometrika. 51: 93-99. 

LeCompte,  M.D. and Schensul,  J. J. (1989).  Analyzing and Interpreting Ethnographic 

Data.  (Ethnographer’s Toolkit Vol. 5).  Walnut Creek, CA: Altamira Press. 
LeCompte, M. D. and Schensul, J. J. (1999a). Designing & Conducting Ethnographic 

Researh (Ethnographer’s Toolkit Vol. 1.). Walnut Creek, CA: Altamira Press. 



 

297 

Lincoln, Y. S. and Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Bevery Hills, CA: Sage. 

Lincoln, Y. S. and Guba, E. G. (2000). Paradigmatic Controversies, Contradictions, And 

Emerging Confluences. In N. K. Denzin and Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of 

Qualitative Research, Second Edition, (pp. 163-188). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Loether, H.J. McTavish, D.G. (1974). Descriptive Statistics for Sociologists: and 

Introduction. Boston: Allyn and Bacon, Inc.. 

Loether, H.J. and McTavish, D.G. (1974). Inferential Statistics for Sociologists: and 

Introduction. Boston: Allyn and Bacon, Inc.. 

Long, J.S. (1983). Confirmatory Factor Analysis. Beverly Hills: Sage Publications, Inc.. 

MacCallum, R.C., Brownne, M.W. and Sugawara, H.M. (1996). Power analysis and 

determination of sample size for covariance structure modeling. 

Psychological Methods. 1(2): 130-149. 

Marsh, H.W. (1991). Failure of high-ability high schools to deliver academic benefits 

commensurate. With their students’ ability level. American Educational 

Research Journal. 28(2): 445-480. 

Marascuilo and McSweeney (1977). Nonparametric and Distribution-Free Methods 

for the Social Sciences. Monetary: Brooks/Cole Publishing Company. 

Marshall,  C. and Rossman, G. B.  (1989).  Designing Qualitative Research.  Newbury 

Park:  CA: Sage. 

Maykut, P. and Morehouse, R. (1994). Beginning Qualitative Research: A Philosophic 

and Practical Guide. Philadelphia: Palmer Press. 

McArdle, J.J. and Aber, M.S. (1990). Pattern of change within latent variable structural 

equation models. In A. von Eye (Eds.) Statistical Methods in Longitudinal 

Research Volume I: Principles and Structuring Change. San Diago, 

Califormia: Academic Press. 

McArdle, J.J. and Epstein, D. (1987). Latent growth curve within developmental 

structural equation models. Child Development. 58: 110-133. 

McArdle, J.J. and Hamagami, F. (1991). Modeling incomplete: longitudinal and cross 

sectional data using latent growth structural models. Ln L.M. Coilins and J.L. 

Hom. (Eds.). Best Methods for the Analysis fo Change. Washington, D.C.: 

American Psychology Association. Page 276-304. 



 

298 

McArdle, J.J. and Hamagami, F. (1996). Multilevel models from a multiple group 

structural equation perspective. In G.A. Marcoulides, and R.E. Schumacker, 

(Eds.). Advanced Structural Equation. Modeling: Issues and Techniques. 

Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. 

Mehrens, W.A. and Lehmann, I.J. (1984). Measurement and Evaluation in 

Education and Psycology. New York: Holt, Rinehart and Winston. 

Meredith, W. (1995). Latent variable models for studying differences and change. In 

L.M. Collins and J.L. Horn (Eds.) Best Methods for the Analysis of Change. 

Washington, D.C.: American Psychological Association. 

Meredith, W. and Tisak, J. (1990). Latent curve analysis. Psychometrika. 55: 107-122. 

Miles,  M.B. and Huberman,  A. M. (1994).  Qualitative Data Analysis.  An Expanded 

Sourcebook (2nd ed.).  Thousand Oaks,  CA: Sage. 

Minnaert, A and Janssen, P.J. (1992). Success and progress in higher education: a 

model of studying. British Journal of Educational Psychology. 62: 184-192. 

Mok, M. and Flynn, M. (1998). Effect of catholic school culture on students’ 
achievement in the higher school certificate examination: a multilevel path 

analysis. Educational Psychology. 18(4): 409-432. 

Morse, J. M. (1991). Qualitative Nursing Research: A free-for-all. In J. M. Morse (Ed.), 

Qualitative Nursing Research: A Contemporary Dialogue (2nd ed., pp. 14-22). 

Newbury Park, CA: Sage. 

Mueller, R.O. (1988). An Introduction to Path Analysis: AERA Mini Course. AERA, 

New Orleans. 

Muthen, B. (1987). LISCOMP: Analysis of Linear Structural Equations with a 

Comprehensive Measurement Models. Mooresville: Scientific Software, Inc.. 

 Muthen & Muthen. (1999). Announcements Mplus; Mplus Demo Version 1.0. 

http://www.stat model.com/support/demo.html. Search Date 25/3/1999. 

Norusis, M.J. (1988). SPSS/PC+Advanced Statistics V. 2.0. Chicago: SPSS, Inc.. 

Nygreen, G.T. (1971). Interactive Path analysis. American Sociologist. 6: 37-43. 

Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. Second Edition. 

Newbury Park, CA: Sage. 



 

299 

Pedhazur, E.J. (1982). Multiple Regression in Behavioral Research. New York: Holt, 

Rinehart and Winston. 

Popper, K. (1968a). Conjectures and Refutations. New York & Row. 

Popper, K. (1968b). The Logic of Scientific Discovery (2nd Edition). New York: Harper & 

Row. 

Popper, K. (1976). The Logic of Social Sciences. In T. Adorno et al. (Eds.) The Positivist 

Disute in German Sociology (pp. 87-104). New York: Harper Torchbooks. 

Raykov, T. (1993). A structural equation model for measuring residualized change and 

discerning patterns of growth or decline. Applied Psychological 

Measurement. 17: 53-71. 

Raykov, T. (1994). Studying correlates and predictors of longitudinal change using 

structural equation modeling. Applied Psychological Measurement. 18: 63-

77. 

Reynolds, A.J. (1991). Early schooling of children at risk. American Educational 

Research Journal. 28: 392-422. 

Rogosa, D. (1995). Myths and methods: “Myths about longitudinal research” plus 
supplemental questions in J.M. Gottman (Eds.). The Analysis of Change. 

Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 

Rose, D. and Sullivan, O. (1993). Introducing Data Analysis for Social Scientists. 

Buckingham: Open University Press. 

Rosenthal, R and Rosnow, R.L. (1991). Essentials of Behavioral Research: Methods 

and Data Analysis. New York: McGraw-Hill, Inc.. 

Rossi, P. H. (1994). The warbetween the Quals and the Quants: Is a Lasring Peace 

Possible? In C. S. Reichardt and S. F. Rallis (Eds.), The Quantitative-

Quantitative Debate: New Perspectives (pp. 23-36). San Francisco: Jossey-

Bass. 

Saris, W.E. and Stronkhorst, L.H. (1984). Causal Modelling in Nonexperimental 

Research: an Introduction to the LISREL Approach. Amsterdam: 

Sociometric Research Foundations. 



 

300 

SAS. (1999). Latent variable, structural-equation modeling with PROC CALIS. 

http://www.Sas.com/usergrous/sugi/sugi21/abstracts/abs34.html.Search Date: 

25/3/1999. 

Schwandt,  T. A. (2001).  Dictionary of Qualitative Inquiry (Second Edition). Thousand 

Oaks,  CA: Sage. 

Schumacker, R.E. and Lomax, R.G. (1996). A Beginner’s Guide to Structural 
Equation Modeling. Mahwah, New Jersey: Lawrence Earlbaum. 

Scientific Software International, Inc. (1999). All new version 8:30 of Interactive LISREL 

released. http://www.ssicentral.com/lis830.htm#NEWINTERFACEFEATURES. 

Search Date: 25/3/1999. 

Siegel, S. (1956). Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences. New York: 

McGraw-Hill Book Company, Inc.. 

SmallWaters. (1999). White Paper by Smallwaters. http://www.smallwaters.com/ 

Whitepapers/ Search Date: 25/3/1999. 

SPSS Base 8.0 for Windows User’s Guide. (1998). Chicago: SPSS Inc.. 

Stevens, J. (1995). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences. 

Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.  

Stoclmiller, M. (995). Using latent growth curve model to study developmental 

process, In J.M. Gottman, (Ed). The Analysis of Change. Mahwah, New jersey: 

Lawrence Earlbaum. 

Strauss, A. L. and Corbin, J. (1990). Basic of Qualitative Research: Grounded Theory 

Procedures and Techniques. Newbury Park, CA: Sage. 

Tashakkori, A. and Teddlie, C. (1998). Mixed Methodology: Combining Qualitative And 

Quantitative Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Tatsuoka, M.M. (1971). Multivariate Analysis: Techniques for Educational and 

Psychological Research. New York: John Wiley & Sons, Inc.. 

Theil, H. (1971). Principles of Econometrics. New York: John Wiley & Sons, Inc.. 

Tisak, J. and Meredith, W. (1990). Longitudinal factor analysis. In A. von Eye (Ed.). 

Statistical Methods in Longitudinal Research Volume 1: Principles and 

Structuring Change. San Diago: Academic Press. 

http://www.sas.com/usergrous/sugi/sugi21/abstracts/abs34.html.Search


 

301 

Tucker, L.R. and Lewis, C. (1973). A reliability coefficient for maximum likelihood 

factor analysis. Psychometrika. 35: 417-437. 

Tuijnman, A (1990). Adult education and the quality of life. International Review of 

education. 36(3): 283-298. 

Waller, N.G. (1993). Software review seven confirmatory factor analysis programs: EQS, 

EzPATH, LINCS, LISCOMP. LISREL 7, SIMPLIS and CALIS. Applied Psychological 

Measurement. 17(1): 73-100. 

Weiss, D.J. (1972). Canonical correlation analysis in counseling psychology. Journal of 

Counseling Psychology. 19: 241-252. 

West, S.G., Finch, J.F. and Curran, P.J. (1995). Structural equation models with 

nonnormal variables: problems and remedies. In R.H. Hoyle, (Ed.). Structural 

Equation Modeling: Concepts, Issues and application. Thousand Oaks: 

Sage Publications. 

Willemsen, E.W. (1974). Understanding Statistical Reasoning. San Francisco: W.H. 

Freeman and Company. 

Willet, J.B. and Sayer, A.G. (1994). Using covariance structure analysis to detect 

correlates and predictors of individual change over time. Paychological 

Bulletin. 116: 363-381. 

Willet, J.B. and Sayer, A.G. (1996). Cross-domain analyses of change over time: 

combining growth modeling and covariance structure analysis. In G.A. 

Marcoulides, and R.E. Schumacker (Eds.). Advanced Structural Equation 

Modeling: Issues and Techniques. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. 

 

    



 


	00_ปกหน้า
	02_คำนำ
	02_สารบัญ
	02_สารบัญตาราง
	02_สารบัญภาพ
	03_แผนบริหารการสอนรายวิชา 1-6
	04_บทที่ 1 การกำหนดโจทย์การวิจัย 7-31 ok
	05_บทที่ 2 การออกแบบการวิจัย 32-97ok
	06_บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ 98-111 ok
	07_บทที่ 4 เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ 112-166 ok
	08_บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมลิสเรล 167-177ok
	09_บทที่ 6 การใช้โปรแกรมลิสเรล 178-237
	10_บทที่ 7 ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์อิทธิพล 236-286
	11_บรรณานุกรม 287-301
	ปกหลัง

