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การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling: SEM) เป็นเทคนิคทาง
สถิติเทคนิคหนึ�งที�ใช้ในการทดสอบ (testing) และ
ประมาณคา่ (estimate) ความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล 
(causal relationships) 

การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง มีได้ทั �งเพื�อการยืนยนั 
(confirmation)  และเพื�อการสํารวจ 
(exploration) หมายความว่า การสร้างโมเดลอาจ
มีวตัถปุระสงค์เพื�อการทดสอบทฤษฎี (theory 
testing) หรือเพื�อสร้างทฤษฎี (theory 
building) 

Bollen, K A., & Long, S. J.  (1993).  Testing Structural Equation Models. SAGE 
Focus Edition, vol. 154.  Retrieved March 18, 2010, from 

http://en.wikipedia.org/wiki/Structural_equation_modeling#cite_note-3

http://www.google.co.th/imgres?q=theory+testing&hl=th&biw=1440&bih=708&tbm=isch&tbnid=ECwZJYCtTpHGNM:&imgrefurl=http://scmresearch.org/2012/06/22/theory-building-and-theory-testing/&docid=K9BdLumFZoH4-M&imgurl=http://scmresearch.files.wordpress.com/2012/05/theory_building_and_theory_testing.png&w=1000&h=800&ei=VdtqUIX-GIS0rAeEzoCQAg&zoom=1&iact=hc&vpx=565&vpy=155&dur=625&hovh=201&hovw=251&tx=107&ty=104&sig=108469383652628819062&page=1&tbnh=144&tbnw=180&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:73


Theory Testing VS Theory Building

• กรณีการทดสอบทฤษฎี (theory testing) สร้างโมเดลด้วย
วิธีการเชิงอนมุาน (deductive) หรือการวิจยัเชิงปริมาณ 
(quantitative research)  เริ�มต้นจากการศกึษาทฤษฎี
และงานวิจยัเพื�อกําหนดโมเดลสมมติฐานที�แสดงเป็นโมเดล
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(causal model) ที�จะได้รับการ
ทดสอบจากข้อมลูที�รวบรวมได้มา ว่ามีความสอดคล้อง (fit) กนั
หรือไม่ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
(confirmatory factor analysis) 

• กรณีการสร้างทฤษฎี  (theory building) สร้างโมเดลด้วย
วิธีการเชิงอปุมาน  (inductive)  หรือการวิจยัเชิงคณุภาพ 
(qualitative research)  แล้วใช้ข้อมลูประมาณคา่ของ
พารามิเตอร์อิสระ (free parameters) ซึ�งบ่อยครั �งที�
สมมติฐานเบื �องต้นอาจมีการปรับโมเดล ในกรณีเช่นนี �ใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor 
analysis)  

http://www.google.co.th/imgres?q=theory+testing&hl=th&biw=1440&bih=708&tbm=isch&tbnid=ECwZJYCtTpHGNM:&imgrefurl=http://scmresearch.org/2012/06/22/theory-building-and-theory-testing/&docid=K9BdLumFZoH4-M&imgurl=http://scmresearch.files.wordpress.com/2012/05/theory_building_and_theory_testing.png&w=1000&h=800&ei=VdtqUIX-GIS0rAeEzoCQAg&zoom=1&iact=hc&vpx=565&vpy=155&dur=625&hovh=201&hovw=251&tx=107&ty=104&sig=108469383652628819062&page=1&tbnh=144&tbnw=180&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:73


SEM…เป็นเพื�อยนืยนัหรือทดสอบทฤษฎมีากกว่าสร้างทฤษฎี

ในบทความ What is Structural Equation 

Modeling? (http://www2.gsu.edu/~mkteer/sem.html) ให้

ทศันะว่า SEM…is a largely confirmatory, rather than 

exploratory, technique. That is, a researcher are more 
likely to use SEM to determine whether a certain 
model is valid., rather than using SEM to "find" a 
suitable model--although SEM analyses often involve a 

certain exploratory element.  และ Garson (2009) 

ให้ทศันะว่า SEM is usually viewed as a confirmatory 

rather than exploratory procedure

ในที�นี�จะกล่าวถึงการสร้างโมเดลสมการโครงสร้างเพื�อ

การยืนยันหรือทดสอบทฤษฎี (theory testing) ที�มี
หลักฐานทางทฤษฎีและงานวิจัยสนับสนุน Garson, G.D.   (2009).  Structural Equation Modeling.  

Retrieved March 18, 2010, from http://faculty.chass. 
ncsu.edu/garson/PA765/structur.htm

http://www.google.co.th/imgres?q=theory+testing&hl=th&biw=1440&bih=708&tbm=isch&tbnid=ECwZJYCtTpHGNM:&imgrefurl=http://scmresearch.org/2012/06/22/theory-building-and-theory-testing/&docid=K9BdLumFZoH4-M&imgurl=http://scmresearch.files.wordpress.com/2012/05/theory_building_and_theory_testing.png&w=1000&h=800&ei=VdtqUIX-GIS0rAeEzoCQAg&zoom=1&iact=hc&vpx=565&vpy=155&dur=625&hovh=201&hovw=251&tx=107&ty=104&sig=108469383652628819062&page=1&tbnh=144&tbnw=180&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:73
http://faculty.chass/
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การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง ผู้สร้างโมเดลจะต้องคํานึงถึงตวัแปรที�แตกตา่งกนั 2 ประเภท นั�นคือ ตวั
แปรภายนอก (exogenous variables) และตวัแปรภายใน (endogenous variables) 

ตวัแปรภายนอกจะพิจารณาให้เป็นจดุเริ�มต้นของโมเดล เป็นจดุเริ�มต้นของหวัลกูศร  ตวัแปรภายนอกจึง
เป็นได้เฉพาะตวัแปรต้น/ตวัแปรอิสระ   ส่วนตวัแปรภายในเป็นได้ทั �งตวัแปรต้น/ตวัแปรอิสระ 
(independent variable) และตวัแปรตาม (dependent variable)  ที�ถกูทํานายด้วยตวั
แปรภายนอก และตวัแปรภายในอื�นๆ ซึ�งทกุตวัแปรต้องอยู่ภายใต้ทฤษฎีในการเชื�อมโยงกนั ซึ�งแตกต่างจาก
ตวัแปรต้น/ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในสมการถดถอย (regression) ซึ�งจะแสดงให้เห็นเฉพาะตวั
แปรต้น/ตวัแปรอิสระที�ส่งผลหรือทํานายตวัแปรตาม

สมการถดถอย (regression) 



SEM

องค์ประกอบที�สําคญัของโมเดลสมการโครงสร้าง คือ 

โมเดลโครงสร้าง/โมเดลสมการโครงสร้าง (structural model/structural equation 
model)  ซึ�งแสดงถึง ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(causal relationship) ระหว่างตวัแปร
ภายนอกและตวัแปรภายใน (หรือระหว่างตวัแปรแฝง) ซึ�งอาจเป็นแบบทางเดียวและแบบเส้นเชิงบวก
(recursive and linear additive) หรือแบบสองทางและแบบเส้นเชิงบวก (non-
recursive and linear additive) และโมเดลการวดั (measurement model) ซึ�ง
แสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝงกบัตวัแปรสงัเกตได้  (ดูภาพในเฟรมถดัไป)

ลกัษณะขององค์ประกอบของโมเดลสมการโครงสร้างที�มีทั �งโมเดลโครงสร้าง และโมเดลการวดัดงักล่าว  
ทําให้แตกต่างจากโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis model) ที�ประกอบด้วย
เฉพาะโมเดลการวดั (measurement model) เท่านั �น และแตกต่างจากโมเดลเส้นทาง (path 
diagram) ที�มีเฉพาะโมเดลโครงสร้าง (structural model) เท่านั �น 

ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ



SEM --- Path analysis + Factor analysis

การวิเคราะห์ตามหลกัการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis)
                                                                                                

  การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis)

การวิเคราะห์ตามหลกัการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis)
                                                                                                

  การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis)

                                                            สถานะทางเศรษฐสังคม
การศึกษาของบิดา
อาชีพของบิดา

คะแนนภาษาองักฤษ
คะแนนคณิตศาสตร์
คะแนนวิทยาศาสตร์

การไดรั้บการยอมรับ
เงินเดือน 
ความพึงพอใจในงาน

ภูมิหลงั
ทางครอบครัว

ผลสัมฤทธิ�
จากโรงเรียน

ความสําเร็จ
ในอาชีพ

โมเดลสมการ
โครงสร้างที�สะท้อน
ให้เห็นถึงทั�งการ
วเิคราะห์เส้นทาง 
(path analysis) และ
การวเิคราะห์
องค์ประกอบ (factor 
analysis)  
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การยืนยนัหรือการทดสอบว่าโมเดลที�สร้างขึ �นมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์หรือไม่
นั �น  มีสถิติวดัความสอดคล้องดงันี � เช่น  

1) ค่าไค-สแควร์  (chi-square) ที�ไม่มีนยัสําคญัคือค่า p-value สงูกว่า 0.05  
2) ค่าสดัส่วนไค-สแควร์/df มีค่าไม่ควรเกิน 2.00
3) ค่า goodness of fit index: GFI, adjusted goodness of fit 

index:AGFI, comparative fit index: CFI มีค่าตั �งแต่ 0.90 – 1.00  
4) ค่า  standardized  root mean squared residual: standardized 

RMR, root mean square of error approximation: RMSEA มีค่าตํ�า
กว่า 0.05 

5) ค่า critical n: CN มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า 200 ของกลุ่มตวัอย่าง 
6) ค่า largest standardized residual มีค่า -2 ถึง 2 

(ศึกษาเพิ�มเติม)



ยุคก่อนสังคมความรู้

การวิจยั “ยุคก่อนสังคมความรู้” สว่นใหญ่ มี
โมเดลการวิจยัเป็นโมเดลแสดงความสมัพนัธ์เชิง
สาเหตรุะหว่างตวัแปร โดยมีหลกัฐานจากทฤษฎีและ
งานวิจยัรองรับ  มีคําถามวิจยัง่าย ไม่ซบัซ้อน มีการ
ตั �งสมมติฐานวิจยัแยกเป็นข้อๆ ดงัเช่น การวิเคราะห์
เส้นทาง (path analysis) เป็นกรณีตวัอย่าง
หนึ�งของโมเดลการวิจยัแบบเก่า  เป็นการศกึษา
อิทธิพลระหว่างตวัแปรต่าง ๆ เพื�อดวู่ามีอิทธิพล
ทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตวัแปรที�สนันิษฐาน
ว่าเป็นสาเหตตุ่อตวัแปรที�เป็นผลหรือไม่ สมัประสิทธิ�
เส้นทาง เป็นค่าที�บ่งบอกถึงอิทธิพลทางตรงของตวั
แปรที�เป็นสาเหตทุี�ทําให้อีกตวัหนึ�งเปลี�ยนแปลงไป 

นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2548).  แนวโน้มการวิจยัในยคุสงัคมความรู้.  
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 1(2), 9-18.

ยคุนั �น
ยงัไม่กล่าวถึงตวัแปรแฝง

และตวัแปรสงัเกต !! 



ยุคก่อนสังคมความรู้

ในการวิเคราะห์เส้นทางเพื�อศกึษาปรากฏการณ์ตา่ง ๆ วา่มีสาเหตเุกิดมาจากอะไรนั �น 
ผู้วิจยัอาศยัทฤษฎีและงานวิจยัต่าง ๆ มาตั �งเป็นสมมติฐาน โดยการสร้างเป็น
แผนภาพเส้นทาง แสดงอิทธิพลระหว่างตวัแปรตา่ง ๆ จากนั �นจงึดําเนินการทดสอบ
แผนภาพตามสมมติฐานนั �นวา่เหมาะสมหรือไม ่โดยใช้สถิติวิเคราะห์เส้นทาง
(path analysis) ที�มีข้อตกลงเบื �องต้นทางสถิติดงันี � 
1) ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในโมเดละต้องเป็นเชิงเส้นตรง เป็นบวกและเป็นเหตผุล 
2) ความคลาดเคลื�อนแต่ละตวัจะต้องไม่สมัพนัธ์กบัตวัแปรภายในโมเดล
3) เส้นทางเชิงสาเหตจุะต้องเป็นระบบทิศทางเดียว
4) ตวัแปรจะต้องถกูวดัอยู่ในมาตราอนัตรภาค (interval) 
5) ในการวิเคราะห์เส้นทางจะเกี�ยวข้องอยู่ 2 โมเดล คือโมเดลทิศทางเดียวเต็มรูป 

(identified model) และ โมเดลแสดงทิศทางเดียวที�มีการตดัเส้นทางที�ไม่มี
นยัสําคญัหรือไม่มีความหมายออกจากโมเดล (over just identified model)  

ดูภาพเฟรมถดัไป

นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2548).  แนวโน้มการวิจยัในยคุสงัคมความรู้.  วารสาร
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 1(2), 9-18.



ยุคก่อนสังคมความรู้

การวิเคราะห์เส้นทางที�เป็นโมเดลทิศทางเดียวเตม็รูป

การวิเคราะห์เส้นทางที�เป็นโมเดลแสดงทิศทางเดียวที�มีการตดัเส้นทางที�ไมม่ี
นยัสําคญัหรือไมม่ีความหมายออกจากโมเดล

กรณีตวัอย่างจากภาพ อาจแยกตั �งสมมติฐานการวิจยั
ออกเป็นสองข้อ 
สมมติฐานข้อแรก สถานะทางเศรษฐสงัคม (SES) และ
ระดบัสติปัญญา (IQ) ของประชากร มีอิทธิพลต่อ
ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน (nAch) โดยประชากรที�มีสถานะ
ทางเศรษฐสงัคมดีและระดบัสติปัญญาสงูมีแนวโน้มที�จะมี
ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนสงูกว่ากลุ่มอื�น 
สมมติฐานข้อสอง ประชากรที�มีระดบัสติปัญญา และมี
ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนต่างกนัระดบัสงูมีผลการเรียนเฉลี�ย 
(GPA) ดีกว่าประชากรกลุ่มอื�น



ยุคก่อนสังคมความรู้

การตั �งสมมติฐานการวิจยัที�แยกกนัออกเป็นสองข้อดงักลา่วข้างต้น มีจดุอ่อน คือ 
1) โมเดลการวิจยักบัโมเดลการวิเคราะห์ไม่ตรงกนั เหมือนกบัการแยกโมเดลการวิจยัเป็นสองโมเดล 

ผลการวิจยัจึงไม่สมบูรณ์เท่าที�ควร เพราะ 1) สถิติวิเคราะห์ในอดีตไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมลูที�มี
ตวัแปรหลายตวัพร้อมกนัได้  

2) นกัวิจยัสนใจศกึษาแต่อิทธิพลหลกัและอิทธิพลทางตรง  (direct effects) ไม่สนใจศกึษา
อิทธิพลจากปฏิสมัพนัธ์ หรืออิทธิพลทางอ้อม (indirect effects) ซึ�งมีผลทําให้ได้
ผลการวิจยัค่อนข้างจํากดั ไม่สมบูรณ์ตามสภาพความเป็นจริง 

3) หากโมเดลการวิจยัมีตวัแปรหลายระดบั เช่น มีตวัแปรวดัระดบัองค์กร และมีตวัแปรวดัระดบั
บคุคล  เป็นต้น ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจะให้ผลที�มีการประมาณค่าอิทธิพลของตวัแปรขนาด
องค์กรได้ตํ�ากว่าที�ควร แต่หากใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นระดบัลดหลั�น 
(hierarchical linear model: HLM) จะได้ผลการวิเคราะห์ตรงตามความเป็นจริง
มากขึ �น  

4) โมเดลการวิจยัมิได้รวมเทอมความคลาดเคลื�อนในการวดัตวัแปรต้องมีข้อตกลงเบื �องต้นว่า ตวั
แปรทกุตวัไม่มีความคลาดเคลื�อนในการวดั ซึ�งเป็นข้อตกลงเบื �องต้นไม่สอดคล้องกบัสภาพความ
เป็นจริง 

นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2548).  แนวโน้มการวิจยัในยคุสงัคมความรู้.  วารสาร
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 1(2), 9-18.



ยุคสังคมความรู้  การวิจยัมลีกัษณะคําถามวิจยัเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์

เชิงสาเหตทุี�ซบัซ้อน ลกึซึ �งมากกว่ายคุก่อน โมเดลการวิจยัยคุสงัคมความรู้นี �จึงมี
ลกัษณะแตกต่างจากโมเดลการวิจยัยคุก่อน ตวัแปรในการวิจยัมทีั �งตวัแปรสงัเกต
ได้ (observed variable) และตวัแปรแฝง (latent or 
unobserved variable) โดยที�ตวัแปรแฝงเป็นตวัแปรที�ไม่มีความ
คลาดเคลื�อนในการวดั ซึ�งวดัได้จากตวับ่งชี �ที�เป็นตวัแปรสงัเกตได้  ดงัภาพ 
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สัมฤทธิ�  กางเพง็.  (2551).  ปัจจัยทางการบริหารที�มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน: การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของตัวแบบ.  
ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น.



จากภาพ โมเดลการวิจยัประกอบด้วยโมเดลการวดั (measurement model) ห้าโมเดล และโมเดลสมการโครงสร้าง (structural 

equation model) หนึ�งโมเดล กรณีของ “โมเดลการวัด” ที�มีหลกัฐานทางทฤษฎีและงานวิจยัเกี�ยวกบัตวัแปรแต่ละตวั
รองรับสนบัสนนุทั �งห้าโมเดล คือ (ใช้รูปวงรีเป็นสญัลกัษณ์แทนตวัแปรแฝง  และรูปสี�เหลี�ยมแทนตวัแปรสงัเกตได)้

ตัวแปรแฝงภายนอก (exogenous latent variable) ได้แก่ 1) โมเดลการวัดตัวแปรแฝง POTENT (ปัจจยัสมรรถนะ
ขององค์การ) วดัจากตวัแปรสงัเกต 5 ตวัแปร ได้แก่ (1) การจดัโครงสร้างที�เหมาะสม (STRUC) (2) วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ
ยทุธศาสตร์ (VISION)  (3) ความรู้ความสามารถของบคุลากร (KNOW) (4) การจดัทรัพยากรการเรียนรู้  (RESOU) และ
(5) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารในการบริหาร (ICT) 2)  โมเดลการวัดตัวแปรแฝง ACADEM (ปัจจยั
ภาวะผู้ นําทางวิชาการ) วดัจากตวัแปรสงัเกต 4 ตวัแปร ได้แก่ (1) การนิยามและการสื�อสารเป้าหมายร่วม (DEFF) (2) การ
กํากบัติดตาม และให้ข้อมลูป้อนกลบัเกี�ยวกบักระบวนการเรียนการสอน (MORN) (3) การสง่เสริมการพฒันาวิชาชีพ 
(DEVEL) และ(4) การเป็นผู้ นําการเปลี�ยนแปลง  (CHANGE)

ตัวแปรแฝงภายใน (endogenous latent variable) ได้แก่ 1) โมเดลการวัดตัวแปรแฝง PROCESS  (ปัจจยัการจดั
กระบวนการเรียนรู้) วดัจากตวัแปร 5 ตวัแปร ได้แก่ (1) การเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั (CHILD) (2) การจดักิจกรรมส่งเสริม
คณุภาพผู้ เรียนอย่างหลากหลาย (ACTIV) (3) การเน้นกระบวนการคิด (THINK) (4) การจดับรรยากาศให้เอื �อต่อการ
เรียนรู้ (LEARN) และ(5) การมีส่วนร่วมของผู้ เกี�ยวข้อง (PAR) 2) โมเดลการวัดตัวแปรแฝง ENVIR (ปัจจยับรรยากาศ
ของโรงเรียน) วดัจากตวัแปร 5 ตวัแปร ได้แก่ (1) ความคาดหวงัสงู (EXPEC) (2) บรรยากาศเชิงบวก (POSIT) (3) การให้
ความเป็นกนัเองและไว้วางใจซึ�งกนัและกนั (TRUST) (4) การส่งเสริมให้มีการตดัสินใจร่วม (SHARE) และ (5) การ
จดัระบบการจงูใจ (MOTIV) 3) โมเดลการวัดตัวแปรแฝง EFFECTIV (ปัจจยัประสิทธิผลของโรงเรียน) วดัจากตวัแปร 4  
ตวัแปร ได้แก่ (1) ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน (NT) (2) คณุลกัษณะของนกัเรียน (CHAR) (3) ความพึงพอใจของครู (SATIS) 
และ (4) ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO)



ยุคสังคมความรู้

ส่วนโมเดลสมการโครงสร้าง มีหลกัฐานทางทฤษฎี
และงานวิจยัสนบัสนนุว่า  ตวัแปรแฝง POTENT และ
ตวัแปรแฝง ACADEM มีความสมัพนัธ์กนั ต่างมี
อิทธิพลทางตรงต่อตวัแปรแฝง PROCESS และตวั
แปรแฝง ENVIR   และมีอิทธิพลทั �งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อตวัแปรแฝง EFFECTIV  กรณีมีอิทธิพล
ทางอ้อม มีตวัแปรแฝง PROCESS และตวัแปรแฝง  
ENVIR   เป็นตวัแปรคั�นกลางหรือตวัแปรส่งผ่าน 

(intervening or mediating variable 
or mediator) ตวัแปรแฝง ACADEM มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อตวัแปรแฝง EFFECTIV ด้วยโดย
ผ่านตวัแปรแฝง PROCESS

POTENT

ACADEM

PROCESS

ENVIR

EFFECTIV



ยุคสังคมความรู้

โมเดลการวิจยัจากภาพ  ควรกําหนดสมมติฐานการวิจยัเป็นข้อความบรรยายรูปแบบอิทธิพลในโมเดลเป็น
ภาพรวม เช่น โมเดลสมการโครงสร้างที�สร้างขึ�นมีความสอดคลอ้งหรือกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์

ใช้สถิติวิเคราะห์ที�สามารถวิเคราะห์ประมาณค่าพารามเิตอร์ในโมเดลสมการถดถอยทกุโมเดลไปพร้อมกนั  
(simultaneous equation  model) และมีการทดสอบความกลมกลืนของโมเดล (model 
goodness of fit test)  คือ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Model: SEM)  

ซึ�งต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการวิเคราะห์ SEM ที�ใช้กนัมากคือ โปรแกรม LISREL  และโปรแกรม 
Mplus  เป็นต้น    สําหรับโปรแกรม SPSS  ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมลูตามโมเดลนี �ได้
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ยุคสังคมความรู้

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) หรือสถิติ
วิเคราะห์ SEM พฒันาโดย Karl G. Joreskog เมื�อ ปี ค.ศ. 1960 เป็นโมเดลที�บรูณาการ
โมเดลการวดัตามหลกัการวิเคราะห์องค์ประกอบ และโมเดลโครงสร้างตามหลกัการวิเคราะห์เส้นทาง กบั
วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ตามหลกัวิชาเศรษฐมิติ 

กล่าวได้ว่า การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เป็นสถิติวิเคราะห์ขั �นสงูที�ได้รับการพฒันาใหม่ แต่ยงัคง
มีหลกัการพื �นฐานทางสถิติแบบเดิม Kuhnel (2001 อ้างถึงใน นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2548) สรุปว่า 
........

“การเรียนรู้เรื�องการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถ
วิเคราะห์ข้อมลูที�มีตวัแปรจํานวนมากในการวิจยัที�มีพื �นฐานทางทฤษฎีรองรับเท่านั �น แตก่าร
เรียนรู้เรื�องการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ยงัจะเป็นประโยชน์ช่วยให้ผู้ เรียนเรียนรู้หลกัการ
พื �นฐานของสถิติวิเคราะห์ทั �งหมด และมีประสบการณ์ตรงในการทําความเข้าใจบทบาท

ของสถิติวิเคราะห์ต่อการวิจยัด้วย”

นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2548).  แนวโน้มการวิจยัในยคุสงัคมความรู้.  วารสาร
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 1(2), 9-18.



ยุคสังคมความรู้

นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2548) ได้กล่าวว่า เมื�อศกึษาหลกัการของสถิติวิเคราะห์ส่วนที�เป็นสถิติวิเคราะห์อภิมาน เปรียบเทียบกบั
หลกัการของสถิติวิเคราะห์ที�ได้รับการพฒันาใหม่  มีความเกี�ยวข้องเชื�อมโยงถึงกันของสถิติวิเคราะห์แบบเดิม  3 ประเภท ดงันี �  

ประเภทแรก  เป็นสถิติวิเคราะห์ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระหว่างประชากรสองกลุ่ม ประเภท t-test และ z-
test สถิติวิเคราะห์ ต่อจากนั �นขยายขอบเขตการวิเคราะห์ เป็นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระหว่างประชากรตั �งแต่
สามกลุ่มขึ �นไป โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance:  ANOVA)  กล่าวได้ว่า t-test เป็น
กรณีหนึ�งของ ANOVA เมื�อนกัวิจยัเรียนเรื�องการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (multiple regression analysis: 
MRA) นกัวิจยัได้เรียนรู้ว่า ANOVA และ ANCOVA (analysis of covariance) เป็นกรณีหนึ�งของ MRA เมื�อ
นกัวิจยัเรียนรู้ถึงเรื�องสถิติวิเคราะห์ตวัแปรพหนุาม (multivariate statistical analysis) จะเห็นว่า สถิติวิเคราะห์ทั �ง 
ANOVA, ANCOVA, MRA เป็นส่วนหนึ�งของการวิเคราะห์ความแปรปรวนตวัแปรพหนุาม (multivariate 
analysis of variance: MANOVA) การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูตวัแปรพหนุาม (multivariate 
multiple regression analysis: MMRA)  สถิติวิเคราะห์ในกรณีที�มีโมเดลการวิจยัรองรับ มีการขยายขอบเขต
การวิเคราะห์ให้ครอบคลมุถึงการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) สําหรับกรอบรูปสามเหลี�ยมในภาพ แสดงถึงสถิติ
วิเคราะห์ที�ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูสําหรับการวิเคราะห์ข้อมลูพหรุะดบั ที�เรียกว่า การ
วิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นระดบัลดหลั�น (hierarchical linear model : HLM) ด้วย สถิติวิเคราะห์ทั �งหมดนี �เป็นสถิติ
วิเคราะห์ที�มีตวัแปรต้นตวัแปรตาม รวมเรียกว่าเทคนิคทางสถิติกรณีตวัแปรมีความสมัพนัธ์เชิงเหตเุชิงผล (dependence 
statistical technique) 
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นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2548).  แนวโน้มการวิจยัในยคุสงัคมความรู้.  วารสาร
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 1(2), 9-18.



ยุคสังคมความรู้

• ประเภทที�สอง ในกรอบทางซ้ายมือเป็นเทคนิคทางสถิติ
กรณีตวัแปรมีความสมัพนัธ์เชิงเหตเุชิงผลสําหรับการ
วิเคราะห์ข้อมลูประเภทที�ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั
พารามิเตอร์ ซึ�งข้อมลูมีระดบัการวดัของตวัแปร ระดบันาม
บญัญัติและเรียงอนัดบั สถิติวิเคราะห์ในกลุ่มนี � คือ สถิตินนั
พาราเมตริก (non parametric statistics) สถิติ
วิเคราะห์ประเภทการวิเคราะห์องค์ประกอบ และสถิติ
วิเคราะห์ประเภทสถิตินนัพาราเมตริก 

• ประเภทที�สาม ในกรอบทางขวามือของภาพ  เป็นสถิติ
วิเคราะห์ประเภทที�ข้อมลูไม่มีการระบตุวัแปรต้นตวัแปรตาม 
ข้อมลูมีเพียงชดุของตวัแปรที�สมัพนัธ์กนั เรียกว่า เทคนิค
ทางสถิติกรณีตวัแปรสมัพนัธ์ระหว่างกนั 
(interdependent statistical technique) 
ได้แก่ สถิติวิเคราะห์ในกลุ่มการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(factor analysis) การวิเคราะห์มาตรพหมุิติ 
(multidimensional scaling) 
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ยุคสังคมความรู้
สถิตวิิเคราะห์ SEM ยงัมีศกัยภาพสามารถวิเคราะห์โมเดล
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตพุหรุะดบั (multi-level causal 
model) โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาว 
(longitudinal factor analysis model) โมเดล
กลุม่พห ุ(multiple population model) โมเดลโค้ง
พฒันาการแบบมีตวัแปรแฝง (latent growth curve 
model) และโมเดลอื�น ๆ อีกมาก (Joreskog and 
Sorbom , 1996 อ้างถึงใน นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2548) 
รวมทั �งสามารถวิเคราะห์โมเดล SEM ที�ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรไม่เป็นแบบเส้นตรงได้อีกหลายโมเดล (Joreskog, 
et al, 1999 อ้างถึงใน นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2548)  ขอบเขต
การวิเคราะห์ที�กว้างขวาง ทําให้สถิติวิเคราะห์ SEM สามารถ
วิเคราะห์เพื�อตอบคําถามวิจยัได้กว้างขวางและลกึซึ �งมากขึ �น

นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2548).  แนวโน้มการวิจยัในยคุสงัคมความรู้.  วารสาร
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 1(2), 9-18.
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นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2548) ได้กลา่วอีกว่า สถิติวิเคราะห์ SEM  เป็นสถิติวิเคราะห์ที�เหมาะสมกบังานวิจยัทาง
สงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ในยคุสงัคมความรู้ ด้วยเหตผุลโดยสรุปดงันี �

• มีศกัยภาพสามารถวิเคราะห์ข้อมลูได้กว้างขวาง เพราะมีหลกัการวิเคราะห์ ที�สามารถวิเคราะห์ข้อมลูได้
เช่นเดียวกบัสถิติวิเคราะห์ที�ง่ายที�สดุ เช่น t-test ไปจนถึงสถิติขั �นสงูที�ซบัซ้อนดงักล่าวแล้วข้างต้น

• สามารถใช้สถิติวิเคราะห์เป็นภาพรวมได้ตามโมเดลการวิจยั และมีสถิติทดสอบความตรงของโมเดลการวิจยั
• การผ่อนคลายข้อตกลงเบื �องต้นทางสถิติ ปกติสถิติวิเคราะห์ยิ�งเป็นสถิติขั �นสงู จะยิ�งมีข้อตกลงเบื �องต้นทางสถิติ

มากขึ �น แต่สถิติวิเคราะห์ SEM กลบัมีข้อตกลงเบื �องต้นทางสถิติน้อยลง การที�สถิติวิเคราะห์ SEM นําเทอม
ความคลาดเคลื�อนมาวิเคราะห์ด้วย ทําให้สามารถวิเคราะห์ข้อมลูกรณีที�เทอมความคลาดเคลื�อนสมัพนัธ์กนัได้ ตวั
แปรในโมเดลการวิจยัมีความคลาดเคลื�อนในการวดัได้ หรือโมเดลการวิจยัมีตวัแปรแฝงได้ ตวัแปรทํานายอาจมี
ความสมัพนัธ์กนัได้ โมเดลการวิเคราะห์ไม่จําเป็นต้องเป็นโมเดลอิทธิพลแบบบวก และมีอิทธิพลทางเดียว อาจเป็น
โมเดลแบบคณู และมีอิทธิพลย้อนกลบัได้ นอกจากนี �ยงัสามารถวิเคราะห์กรณีตวัแปรหลายตวัในโมเดลการวิจยัมี
ระดบัการวดัแบบนามบญัญัติ หรือแบบเรียงอนัดบัได้ด้วย

• ในการวิจยัเชิงทดลองเมื�อตวัแปรตามสร้างขึ �นตามโมเดลการวดั และตวัแปรตามอยู่ในรูปของตวัแปรแฝง การ
วิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์ SEM จะให้ผลการวิเคราะห์ถกูต้องมากกว่าการวิเคราะห์ด้วย ANOVA, 
MANOVA แบบเดิม

นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2548).  แนวโน้มการวิจยัในยคุสงัคมความรู้.  วารสาร
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 1(2), 9-18.
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แม้ว่าการวิเคราะห์ SEM เป็นสถิติวิเคราะห์ที�มีความ
เหมาะสมกบังานวิจยัทางสงัคมศาสตร์ และพฤติกรรม
ศาสตร์มากขึ �น แต่ก็ยงัมีจดุอ่อน ซึ�งในอนาคตคงมีการ
พฒันาให้มีความเหมาะสมมากยิ�งขึ �น จดุอ่อนของสถิติ
วิเคราะห์ SEM มีสามประการ ดงันี �

1.   ต้องใช้กลุ่มตวัอย่างขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ SEM 

ต้องใช้กลุ่มตวัอย่างขนาดใหญ่เช่นเดียวกบัการ
วิเคราะห์การถดถอย เกณฑ์สําหรับการกําหนดขนาด
กลุม่ตวัอย่าง ระบขุนาดกลุ่มตวัอย่างเป็นฟังก์ชั�นของ
จํานวนพารามิเตอร์ที�ต้องประมาณค่า คือ ต้องมีขนาด
กลุม่ตวัอย่างประมาณ 20 คน ตอ่หนึ�งพารามิเตอร์ 

นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2548).  แนวโน้มการวิจยัในยคุสงัคมความรู้.  วารสารบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 1(2), 9-18.
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2.   จดุอ่อนในการวิเคราะห์เพื�อตรวจสอบความตรงของโมเดล เป็นการทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่า เมทริกซ์ความ
แปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมจากข้อมลูเชิงประจกัษ์ ไม่แตกต่างจากเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนที�
คํานวณจากค่าพารามิเตอร์ในโมเดล หรือ H0 : = 

การทดสอบดงักลา่วเป็นการทดสอบด้วย chi-square test เมื�อนกัวิจยัไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติ 
การแปลความหมายจะถือว่าโมเดลสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  แต่ในความเป็นจริง โมเดลที�นกัวิจยัทดสอบ
อาจจะยงัมิใช่โมเดลที�ดีที�สดุ 

Meehl and Waller (2002 อ้างถึงใน นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2548) เสนอทางเลือกในการแก้ไขจดุอ่อนของ
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) สองวิธี วิธีแรก คือการพฒันาโมเดลที�มีความเป็นไปได้ตามทฤษฎี
ทั �งหมด นํามาวิเคราะห์เพื�อให้ได้โมเดลที�สอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ที�ดีที�สดุ และวิธีที�สองเป็นวิธีที� 
Joreskog and Sorbom (1996 อ้างถึงใน นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2548) เสนอไว้ คือ การรวบรวมข้อมลู
จํานวนมาก แยกกลุ่มตวัอย่างเป็นสองกลุ่ม กลุม่แรก เป็นกลุ่มตวัอย่างสําหรับการวิเคราะห์ (analysis 
sample) และกลุ่มที�สอง เป็นกลุ่มสําหรับตรวจสอบความตรง (validated sample) เพื�อตรวจสอบ
ยืนยนัความตรงของผลการวิเคราะห์ข้อมลู

นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2548).  แนวโน้มการวิจยัในยคุสงัคมความรู้.  วารสาร
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 1(2), 9-18.
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3. มีโมเดลและกระบวนการวิเคราะห์ยุ่งยาก เนื�องจากมีตวัแปรหลาย

ประเภท และมีเทอมความคลาดเคลื�อนในโมเดล รวมทั �งมีเส้นทาง
อิทธิพลแบบต่างๆ แม้จะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ แต่
การเขียนคําสั�งแตกต่างจากโปรแกรมเดิม กระบวนการวิเคราะห์ข้อมลู
มิใช่วิเคราะห์ครั �งเดียวได้ผลการวิเคราะห์ทนัทีแบบโปรแกรม SPSS 

การวิเคราะห์ SEM ต้องวิเคราะห์ข้อมลู แล้วนําผลการวิเคราะห์มา
พิจารณา หากโมเดลยงัไม่สอดคล้องกบัข้อมลู ต้องพิจารณาปรับโมเดล
ในส่วนของการผ่อนคลายข้อตกลงเบื �องต้น แล้ววิเคราะห์ใหม่ ซึ�งนกัวิจยั
อาจต้องปรับโมเดลและวิเคราะห์ใหม่หลายครั �งกว่าจะได้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูที�ถกูต้อง อย่างไรก็ดี ปัจจบุนัมีการพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ�งขึ �น

นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2548).  แนวโน้มการวิจยัในยคุสงัคมความรู้.  วารสาร
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 1(2), 9-18.
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เนื�องจากสถิติวิเคราะห์ SEM ใช้หลกัการสถิติแบบเดิมเป็นพื �นฐาน ดงันั �นในกรณีที�นกัวิจยัยงัตั �งคําถามวิจยั
แบบเดิม กําหนดสมมติฐานวิจยัเป็นรายข้อ แม้ผลการวิเคราะห์ที�ได้จากสถิติวิเคราะห์ SEM จะมีความถกูต้อง
มากขึ �น แต่ผลการวิเคราะห์ก็มิได้แตกต่างมากมายจากผลการวิเคราะห์แบบเดิม นกัวิจยัอาจพิจารณาถึงความ
คุ้มค่าในการเรียนรู้สถิติวิเคราะห์ SEM อาจพิจารณาเรียนรู้การอ่านผลการวิจยัที�ใช้สถิติวิเคราะห์ SEM โดยไม่
ต้องเรียนรู้ที�จะใช้สถิติวิเคราะห์ SEM ในการวิจยัก็ได้  

แต่ในกรณีที�นกัวิจยักําหนดปัญหาวิจยัที�มีความซบัซ้อน ลกึซึ �งมากกว่าในอดีต มีการสร้างโมเดลการวิจยัที�มีตวัแปร
แฝง และมีการกําหนดสมมติฐานวิจยัเป็นภาพรวม สถิติวิเคราะห์ SEM เป็นเรื�องสําคญัที�นกัวิจยัควรใช้ เพราะจะ
ทําให้ได้ผลการวิจยัที�ตอบคําถามวิจยัได้อย่างถกูต้องและสมบรูณ์ 

งานวิจยัในยคุสงัคมความรู้ส่วนใหญ่จึงเป็นงานวิจยัที�ใช้สถิติวิเคราะห์ SEM มากขึ �น สําหรับการเรียนการสอน 
นกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตทกุคนต้องได้เรียนรู้สถิติวิเคราะห์ SEM เพียงพอที�จะอ่านงานวิจยัยคุสงัคม
ความรู้ได้เข้าใจ และนําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ได้ นกัศึกษาระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิตทกุคนควรต้องได้เรียนรู้
สถิติวิเคราะห์ SEM ถึงขั �นใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูสําหรับการวิจยัของตนได้ โดยนงลกัษณ์ วิรัชชยั มีความเห็นว่า 
ในยคุสงัคมความรู้นั �นการมีความรู้เรื�องสถิติวิเคราะห์ SEM ซึ�งเป็นสถิติวิเคราะห์ที�มีความเหมาะสมสําหรับการ
วิจยัทางสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เป็นสถิติวิเคราะห์ที�น่าจะเป็นเรื�องที�มีประโยชน์คุ้มค่าการลงทนุเรียนรู้

นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2548).  แนวโน้มการวิจยัในยคุสงัคมความรู้.  
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 1(2), 9-18.



ทฤษฎี+งานวิจยั... จุดเริ�มตน้การสร้างโมเดลสมการโครงสร้างเพื�อการ

ยนืยนัหรือทดสอบทฤษฎี 

การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที�เกี�ยวข้องในบทที� 2 
เพื�อสร้างโมเดลสมการโครงสร้างที�เป็นโมเดลการวิจยัหรือโมเดลสมมติฐาน  ถือวา่เป็นจุดเริ�มตน้
ที�สาํคญั หากศึกษาไม่ตรงเรื�องตรงประเด็น ผลที�เกิดตามขึ�นมากจ็ะไม่ตรงเรื�องตรงประเด็นดว้ย

ดําเนินการวิจัย ตามวธิีการที�กาํหนดในบทที� 3
•ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ขนาดกลุ่มตวัอยา่งประมาณ 20 คน ต่อหนึ�งพารามิเตอร์  
•เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั (ลกัษณะ การสร้าง การตรวจสอบความตรงจากผูท้รงคุณวุฒิ และการ
ทดลองใชเ้พื�อหาค่าความเชื�อมั�น)
•การรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งของประชากร
•การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ SEM เช่น LISREL, MPLUS, AMOS, หรือ EQS ซึ�ง
นกัวิจยัในสาขาวชิาการบริหารการศึกษาที�ไม่ไดศ้ึกษาลงลึกในเรื�องนี�  จะตอ้งเขา้รับฝึกอบรมแบบ
เขม้ เพื�อใหม้ีความรู้ความเขา้ใจที�ถ่องแท ้สามารถใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลไดเ้อง
•เกณฑว์ดัความสอดคลอ้ง เช่น ค่าค่า , /df, GFI, AGFI, CFI, standardized  RMR, RMSEA, CN 
largest standardized residual, และค่า Q-plot เป็นตน้ หากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไม่เป็นไปตาม
เกณฑก์จ็ะมีการปรับโมเดล

, 

ผลลพัธ์  --  ไดโ้มเดลสมการโครงสร้างถือเป็นโมเดลสมมติฐานหรือโมเดลการวิจยั

ผลการวิจัย  ---โมเดลสมการโครงสร้างที�สร้างขึ�นจากทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์



หากตดัสินใจ SEM… ผูว้จิยัตอ้งคาํนึงถึง....

คณุภาพของโมเดลสมการโครงสร้าง.... เริ�มต้นตั �งแตบ่ทที� 2 โดย

จะต้อง review ทฤษฎี + งานวิจยั สนบัสนนุการสร้างโมเดล อยา่ง
หนกัแน่นเข้มแข็ง  ตรงเรื�องตรงประเด็น หากขาดคณุภาพ.... ไม่ว่าจะใช้
เทคนิควิธีการทางสถิติดีอย่างไร ผลที�ได้จากการพฒันาก็ย่อมด้อย
คณุภาพไปด้วย

การวิจัย SEM เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มี
วตัถปุระสงค์และระเบียบวิธีวิจยัที�ชดัเจน  จงึไม่น่าเป็น
ห่วง ที�จะต้องให้ความสําคัญ คือ การ review 
ทฤษฎีและงานวิจยัสนบัสนนุการสร้างโมเดลในบทที� 2 
ว่าจะต้องตรงเรื�องตรงประเด็น อย่างเป็นเหตผุล



ขอ้ควรคาํนึงถึง..... บทที� 2

• ไม่......อ้างอิงทฤษฎีและงานวิจยัที�ไม่ตรง ต้องการทราบเรื�องราวของเรื�อง
หนึ�ง แตก่ลบัไปศกึษาเรื�องราวของอีกเรื�องหนึ�งมาแทนหรือมาแทรกปน  

• ไม่..... สงัเคราะห์เนื �อหาเพื�อกําหนดตวัแปร “แบบมีธง” ไว้ก่อนลว่งหน้า ว่า
ต้องการมีกี�ตวั หรือมีอะไรบ้าง ไม่วา่เนื �อหาที�ศกึษามานั �นจะกลา่วตวัแปรอื�น
ไว้นอกเหนือจากนั �นก็ตาม.... เอาทกุตวัแปร แล้วสร้างตารางสงัเคราะห์  หาก
มีมากมาย คอ่ยกําหนดเกณฑ์เพื�อคดัเลือก

• ไม่....นําเสนอเนื �อหา “แบบนํ �าท่วมทุง่” ไม่ทราบว่าตรงไหนกลา่วถึงตวัแปรใด 
แตเ่มื�อทําตารางสงัเคราะห์กลบัมีตวัแปรปรากฏในตารางสงัเคราะห์นั �น เอา 
ให้ชดัๆ เลยว่า มีอะไรบ้าง 1, 2,3, 4…

• ..................................



ไม่กาํหนดตวัแปรตามใจคิด...

• Warning: Indicator variables cannot be combined 
arbitrarily to form latent variables. For instance, 
combining gender, race, or other demographic 
variables to form a latent variable called "background 
factors" would be improper because it would not 
represent any single underlying continuum of meaning. 
The confirmatory factor analysis step in SEM is a test of 
the meaningfulness of latent variables and their 
indicators but the researcher may wish to apply 
traditional tests (ex., Cronbach's alpha) or conduct 
traditional factor analysis (ex., principal axis factoring) 
as well. Rex B. Kline



ทาํตารางสงัเคราะห์.. หลงัการ review แต่ละตวัแปร
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1. การสร้างวิสัยทศัน์                                  33

2. การเผยแพร่วิสัยทศัน์                                  33

3. การปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์                                  33

4. การเป็นแบบอย่างที�ดี                  17

5. การประเมินวิสัยทศัน์     5

6. การมีส่วนร่วม   2

7. การสร้างนวตักรรมและการ
เปลี�ยนแปลง

    4

8. การสร้างความไวว้างใจ  1

9. การใหค้วามสําคญักบัผูอ้ื�น  1

10. การมอบอาํนาจ     4

11. การคิดเชิงกลยทุธ์     4

12. ความคิดสร้างสรรค์  1

13. ผูน้าํการเปลี�ยนแปลง  1

14. การยดึมั�นในอุดมการณ์  1

15. ความรับผิดชอบต่อวิสัยทศัน์  1

16. มนุษยส์ัมพนัธ์  1

17. การทาํงานเป็นทีม    3

รวม 5 7 8 5 3 4 6 3 3 5 5 4 4 4 5 3 3 3 4 5 6 4 4 6 4 5 3 4 4 3 4 5 4 14
5

การสงัเคราะห์จากหลากหลายแหลง่ ถือ
เป็นทกัษะการคิดขั �นสงูสดุตาม Bloom’s 

taxonomy revised 2001

(Synthesis)



วตัถุประสงคก์ารวิจยั ... ควรกาํหนดเพื�อเรียนรู้ในคาํถามและสถิติขั�น
พื�นฐานดว้ย

ตัวอย่างวัตถุประสงค์การวจิัย --- โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้ นําเชิงวิสยัทศัน์
การวิจยัครั �งนี �มีจดุมุ่งหมายเพื�อศกึษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้ นําแหง่การ

เปลี�ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาขั �นพื �นฐาน โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี �
– เพื�อศกึษาระดบัพฤติกรรมภาวะผู้นําแห่งการเปลี�ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาขั �น

พื �นฐาน และเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ อาย ุประสบการณ์เป็นผู้บริหาร และระดบัของ
สถานศกึษา

– เพื�อศกึษาระดบัพฤติกรรมในปัจจยัที�มีอิทธิพลตอ่ภาวะผู้นําแห่งการเปลี�ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศกึษาขั �นพื �นฐาน และเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ อาย ุประสบการณ์เป็น
ผู้บริหาร และระดบัของสถานศกึษา

– เพื�อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นําแห่งการเปลี�ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศกึษาขั �นพื �นฐานที�พฒันาขึ �นกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์

– เพื�อศกึษาขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจยัที�นํามาศกึษา
ต่อภาวะผู้นําแห่งการเปลี�ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาขั �นพื �นฐาน



กรณีศึกษา ... กรณี SEM มีตวัแปรสงัเกต
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การวจิยั SEM…. ผูว้ิจยั

• เป็นนกัศกึษาค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง
• เป็นนกัทดสอบหรือยืนยนัทฤษฎี
• เป็นนกัสร้างโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเหตผุล
• เป็นนกัออกแบบงานวิจยัเชิงปริมาณ
• เป็นนกัสงัเคราะห์ข้อมลูหรือตวัแปร

• เป็นนกัวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติวิเคราะห์ SEM
• เป็นนกัวิเคราะห์องค์ประกอบและเส้นทางอิทธิพล
• เป็นนกัสร้างโมเดลเชิงทฤษฎีเพื�อเป็นแนวการพฒันา
• เป็นนกัวิทยาศาสตร์ทางสงัคมศาสตร์เชิงเหตผุล 
• เป็นนกัสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการสงัเคราะห์ตวัแปร
• เป็น..................



Some Questions

How many observed variables are recommended?
• Typically, each variable in the model is conceptualized as a latent one, 

measured by multiple indicators. Multiple indicators are developed for each 
latent variable, with at least two and preferably three or more indicators per 
latent variable.

• Indicator variables are observed variables, sometimes called manifest 
variables or reference variables. Items in a survey instrument may be 
indicators, for instance. Four or more indicators are recommended, though 
three is acceptable and common practice. As few as two indicators or even 
a single indicator may be acceptable if the researcher is confident in the 
measure's validity and reliability. 

• What is the problem with having less than three indicators per variable? 
How many are recommended? (Point 3)  Four are recommended, three is 
okay, two is problematic, with one measurement error cannot be modeled. 
Models using only two indicators are more likely to be underidentified
and/or fail to converge, and error estimates may be unreliable.

http://i281.photobucket.com/albums/kk203/UrSeductiveAngel/funny-bunny-with-friends.jpg


Some Questions

Sample Size
• In relation to parameters, what sample size does Kline recommend?   He 

recommends 10 times as many cases as parameters (or ideally 20 times). 
He states that 5 times or less is insufficient for significance testing of model 
effects. Rex B. Kline

• To have confidence in the goodness of fit test, a sample size of 100 to 200 
is recommended (Hoyle 1995). In general a model should contain 10 to 20 
times as many observations as variables (Mitchell 1993).

• Sample Size. As with factor analysis, you should have lots of data when 
evaluating a SEM.  As usual, there are several rules of thumb.  For a simple 
model, 200 cases might be adequate.  When relationships among 
components of the model are strong, 10 cases per estimated parameter may 
be adequate. Karl L. Wuensch Dept. of Psychology, East Carolina 
University, Greenville, NC  USA November, 2009

http://core.ecu.edu/psyc/WuenschK/KLW.htm


แนะนําเวบ็ไซด์
มีคาํถาม-คาํตอบเกี�ยวกบั SEM ที�น่าสนใจหลายประเดน็

Principles and Practice of Structural 
Equation Modeling

Rex B. Kline NY: Guilford Press, 1998.
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